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سخن سردبير
سپاس خ اون را که هستي ،نام از او يافت و خرد را بيمیانجي حكمت آموخت تا او را بشناسوی
که شناخت او ،از شناخت خود و دنیاي اطراف خود شروع ميشود.
ب ون شك يكي از ويژگيهاي عصر حاضر ايون اسوت کوه نشور و تبوادل اطالعوات همزموان بوا
پیشرفت تكنولوژي و فناوري در زمینههاي مختلف علمي ،با سرعت زيواد در حوال انجوام اسوت .در
مورد سیست هاي ق رت و تجهیزات مرتبط با آن نیز چه در زمینه تكنولوژي و چه در زمینه پژوه ها
و خ مات انجام يافته ،تغییرات رو به جلو بوده و پیشرفتهاي زيادي در مراحول مختلوف تولیو توا
توزيع و مصرف برق ،شكل گرفته است .تجهیزات و فوالیتهاي مربوط به خط و پسوت نیوز از ايون
ماوله مستثني نبوده و با توجه به اهمیت فراوان آن ،در کوارايي سیسوت قو رت ناو

بسوزايي دارد.

پروژهها و تحایاات انجام ش ه در گروه پژوهشي تجهیزات خط و پست پژوهشگاه نیرو ،هموواره در
مسیر پیشرفت و در سفح فوالیتهاي پیشرو در دنیا مويباشو  .بوا توجوه بوه اهمیوت نشور و تبوادل
اطالعات سوي ش ه است که اين نشريه پژواکي از انواع فوالیتهاي پژوهشي و تخصصي انجام شو ه
در گروه باش تا بتوان با استفاده از نشر اين فوالیتها در قالب گزارشات و مااتت ،ارتباط مناسبي با
گروههاي مختلف داخل پژوهشگاه و همچنین ساير مراکز علمي و تحایااتي مثل دانشوگاههوا برقورار
کرد.

هادی نوروزی
گروه پژوهشی تجهيزات خط و پست
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تعيين الزامات ،تجهيزات و حفاظت مورد نياز برای ايستگاههای شارژ خودرو برقی و نحوه تغيير پارامترهای طراحی شبكه توزيع كالنشهرها با حضور ايستگاهها

شروع پروژه
تویین الزامات ،تجهیزات و حفاظت مورد نیاز براي ايستگاههاي شارژ خودرو برقي و نحوه
تغییر پارامترهاي طراحي شبكه توزيع کالنشهرها با حضور ايستگاهها
 مدير پروژه :مصطفي گودرزي
در سالهاي اخیر استفاده از انواع خودروهاي الكتريكي در شبكه با ه ف کاه
کلي جلوگیري از افزاي

گرماي

جهاني در حوال رشو مويباشو  .همچنوین بحو

آتين گي هوا و به طوور
رانو مان انورژي ايون

خودروها نسبت به ساير خودروهاي بنزين سوز و يا گازي همواره مورد توجه بوده است .يكي از مشكالت
خودروهاي الكتريكي تامین برق مورد نیاز آنها جهت شارژ و م ت زمان مورد نیواز بوراي شوارژ ايون نووع
خودروها مي باش  .امروزه عالوه بر شارژ خودروهاي شارژ  ،plug-inايسوتگاههواي شوارژ الاوايي ن یور in-

 motionنیز در حال توسوه ميباش ولي در اين پروژه صرفا  ،ايستگاههاي شارژ  plug-inبه عنوان گوام اول
مورد بررسي قرار خواه گرفت.
مفالوات اثرات خودرو الكتريكي بر روي شبكه توزيع باع

ميشود که نااط ضوف و ق رت ورود

خودرو الكتريكي از من ر شبكه توزيع برق مشخص گردد .با توجه به اينكه سیست برقرساني در خودروهاي
الكتريكي به صورت تب يل ولتاژ متناوب به ولتاژ مستای ميباش در نتیجه ميتوان مانن ساير مب لها
هارمونیك در شبكه ايجاد کرده و به عنوان يك بار هارمونیك زا در شبكه موجب کاه

کیفیت توان در

ساير مصرفکنن گان در نزديكي ايستگاههاي شارژ گردد .همچنین باي توجه داشت که يكي از المانهايي
که وجود بارهاي هارمونیكي تاثیر زيادي بر روي عملكرد و البته عمر آن ميگذارد ترانسفورماتورها ميباش .
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انواع ديگر مشكالت از قبیل نامتوادلي ولتاژ در شبكه ،افزاي

بار شبكه ،تاثیر روي پروفايل بار شبكه و

ناهموارتر ش ن بار مصرفي ،تاثیرات بر روي پروفايل ولتاژ در باسهاي مختلف ،پر ش گي خفوط و افزاي
تلفات و چال هاي حرارتي در کابلها و همچنین تجهیزات ديگر در سیست ميتوان با حضور ايستگاههاي
شارژ خودرو الكتريكي تش ي گردن .
ايجاد چال هاي حفاظتي در
شبكه

با

وجود

خودروهاي

الكتريكي و شارژ آنها نیز از ديگر
مسائل مه ميباش که باي در ن ر
گرفته شود .در واقع با توجه به
اينكه خودروهاي الكتريكي به عنوان
يك بار متغیر در شبكه در ساعات
مختلف متصل شود لذا در صورت
م يريت غیر هوشمن

ميتوان

مشكالت حفاظتي در شبكه به
وجود آورد و تن یمات حفاظتي را از حالت بهینه خارج کن .
يكي ديگر از چال هاي عم ه خودروهاي الكتريكي در هنگام تزريق برق به شبكه است که مانن يك
منبع تولی پراکن ه انواع موضالت در شبكه را ايجاد ميکن  .چال هايي از قبیل تغییر جهت توان در شبكه،
افزاي

سفح اتصال کوتاه ،تغییر پروفايل ولتاژ و همچنین چال هاي حفاظتي از قبیل به ه خوردن
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هماهنگيهاي حفاظتي ،ايجاد کورش گي در رلهها و ساير ادوات مانن فیوز ميتوان با عملكرد اين
خودروها در حالت  V2Gايجاد گردد.
برخي از حفاظتهاي مورد نیاز:
 فی هاي ورودي و خروجي برق
متناوب
 حفاظت کنترل فاز جهت
کنترل ولتاژ ورودي
 کنترل توادلي جريان و
حفاظت از ع م توادل
جريانها
 انواع رلههاي حفاظتي
جهت اتصال خوردوهاي الكتريكي به شبكه توزيع
 انواع المانهاي ان ازهگیري مورد نیاز از قبیل جرياني ،ولتاژي و تواني
 استفاده از ترانسفورماتورهاي ايزوله
 فی رهاي ورودي و خروجي خروجي برق ولتاژ مستای
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اينكه ايستگاههاي شارژ خودرو الكتريكي چه الزاماتي را به دنبال دارن و تجهیزات و حفاظت مورد نیاز
جهت نصب اين ايستگاهها به شبكه چیست از موارد ه ف انجام اين پروژه ميباش  .عالوه بر اين موارد،
وجود ايستگاههاي شارژ به عنوان يك بار فوال ،تغییر در پارامترهاي طراحي شبكه توزيع را به همراه دارد،
که در اين پروژه میزان تاثیر اين ايستگاهها بر پارامترهاي طراحي شبكه توزيع مورد بررسي قرار خواه
گرفت.
از جمله نتايج اين پروژه عبارت است از:
بررسي پارامترهاي طراحي شبكه توزيع
کالنشهرها در حضور ايستگاههاي شارژ
خودرو الكتريكي
تویین الزامات ،تجهیزات و حفاظت مورد نیاز
براي ايستگاههاي شارژ خودرو الكتريكي در زمان تبادل
انرژي بین اين دو بخ
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پژوهش

ظرفیت توان خفوط موجود در سیست هاي انتاال و فوق توزيع

انواع فناوريها و دان هاي مرتبط با افزاي

ظرفیت توان خفوط موجود در سیست هاي

انتاال و فوق توزيع
نويسندگان :هادی نوروزی ،1مجتبی گيلوانژاد

امروزه يكي از چال ها و مسائل مهمي که در سیست هاي ق رت مورد توجه ميباشو  ،اسوتفاده بهینوه از
زيرساختها و ظرفیتهاي موجود در شبكه براي انتاال توان الكتريكي ميباش  .در واقع با توجوه بوه رشو
روز افزون تااضا و مصرف انرژي الكتريكي در کشور ،براي انتاال توان بین تولی و مصرف نیواز اسوت کوه
ظرفیت خفوط موجود در شبكه در ح ي باشن که اين امكان انتاال وجود داشته باش  .اما مشكل عم هاي
که در ارتباط با اتاال توان وجود دارد پرش گي خفوط موجوود مويباشو
بفوريكه در زمانهاي پیك بار با توجه به حو ود انتاوال از قبیول
ح حرارتي ،ح افت ولتاژ و يوا سواير محو وديتهوا و قیوود
شبكه و خط ،امكان افزاي

میزان بوار عبووري از خوط وجوود

ن ارد .در نتیجه نیاز است که با استفاده از راهكارهايي ن یر احو ا
خفوط ج ي و يا استفاده بهینه از زيرساختهاي موجود بوا اسوتفاده از
فناوري هاي مناسب بتوان ظرفیت انتاال شبكه قو رت را افوزاي
داد که ب ين من ور باي روش و فناوريهايي به کار رود که ه

 - 1تهیووه ش و ه توسووط هووادي نوووروزي کارشووناس پژوهشووي گووروه پژوهشووي تجهیووزات خووط و پسووت ،پژوهشووگاه نی ورو ،پسووت الكترونیووك
hnorouzi@nri.ac.ir
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از لحاظ فني و ه از لحاظ اقتصادي به صرفه بوده و بتوان با استفاده از اين روشها ،کارايي و شاخصهاي
بهرهبرداري از سیست را بات برد.
روشهاي افزاي

ظرفیت خفوط انتاوال را مويتووان بصوورت کلوي در دو دسوته احو ا

زيرساخت ج ي و افزاي

خفووط و

ظرفیت خفوط موجود قرار داد .هر ک ام از ايون روشهواي داراي يوك سوري

مزايا و چال هايي ميباش که در ادامه شرح داده ش ه است.

خفوط و زيرساخت ج ي

اح ا

 فرصتها
• ايجاد يك زيرساخت خط انتاال نو بوا قابلیوت انتاوال
توان به م ت طول عمر خط
• کمك به حل مشكالت پاي اري سیست
• کاه

تلفات شبكه

• بهبود کیفیت توان با کاه

افت ولتاژ

 چال ها
• اح ا

يك خط با توجه به طول خط ،سوفح ولتواژ شوبكه،

نوع هادي به کار رفته و ما ار سرمايهگذاري اولیه ميتوان از لحاظ زماني به طول بیانجام .
• کمبود زمین
• گراني قیمت زمین
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•

جنس زمین

•

مشكالت زيست محیفي

•

مشكالت تصاحب قانوني زمین

اح ا

يك خط ج يو در شوبكه داراي يوك سوري

چال هاي اساسي از جملوه هزينوه و زموان بواتي احو ا
چال هاي انتخاب مسیر خط ،چال هواي زيسوت محیفوي
جهت ايجاد خط ج ي  ،کمبود و گرانوي قیموت زموین،
ميباش که با توجه به اين موارد نیاز است از روشها و
فناوري هاي ج ي جهت رسی ن به ظرفیت بیشوتر انتاوال
توان استفاده کرد.

بهبود و توسوه زيرساختهاي موجود
يكي از روشهاي ايجواد ظرفیوت انتاوال تووان در
سیسوت موويتوانو اسووتفاده بهینوه از زيرسوواختهوواي
موجود و يا ايجاد حو اقل زيرسواخت ،جهوت ارتاوا
توان انتاالي با استفاده از امكانوات و زيرسواختهواي
خط انتاال موجود و بكوارگیري فنواوريهواي ج يو
باش که با اين روشها ميتوان با هزينه کمتري نسبت

خوط،
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به ايجاد خط ج ي ظرفیت اضافهاي براي انتاال توان در شبكه به وجود آورد.
به طور کلي فلسفه استفاده از فناوريها و روشهاي افزاي
ظرفیت خفوط انتاال موجود را ميتوان بور پايوه دو اصول
اساسي يوني افزاي

جريان عبوري از خط و افزاي

سفح

ولتوواژ خووط ،قوورار داد .انتخوواب و بووه کووارگیري هوور ک و ام از
تكنولوژيها و روشهاي عنوان ش ه به عوامل و مح وديتهواي
مختلف فني و اقتصادي وابسته ميباش که براي هر خفي با

مشخصات سیستمي مختلف ،راهحل و روش موورد
ن ر و تكنولوژي مورد استفاده ميتوان بوه صوورت
کوتاه مو ت ،میوان مو ت و چوه بوه
صورت بلن م ت ،متفواوت باشو .
الزامات ،محو وديتها و نیازمنو يهوايي
مختلفووي مانن و مح و وديتهوواي سیسووتمي
موجود مثل پخ

بار،کنترل ولتواژ و

يا پاي اري ،قابلیت اطمینان سیسوت ،
الزامات تامین بوار ،محو وديت هواي سیسوت بوراي
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اپراتور ،احتمال خروج خفوط ،مالح ات اجرايي و سوازماني ،پارامترهواي اقتصوادي و سورمايهاي ،اضوافه
ولتاژها ،مح وديتهاي حرارتي خط ،تاثیر عوامل و پارامترهاي محیفوي و آب و هووايي ،محو وديتهواي
مكانیكي ،مح وديتهاي زمین و فون اسیون و مح وديتها میو ان الكتريكوي و مغناطیسوي ،در بكوارگیري
انواع فناوريها و روشها تاثیرگذار ميباش  .براي استفاده و بكارگیري هور کو ام از انوواع تكنولووژيهواي
مرتبط با روشهاي افزاي
 افزاي

ظرفیت خط موجود ،روشها و تكنیكهاي مختلفي وجود دارد.

ولتاژ خط

در رابفه با افزاي

ولتواژ خوط،

تكنیوكهووايي ماننو کشو

مجو د

هادي خط ،تغییرات و تن یمات

مج د در فل

خط(برش طول هوادي ،،افوزاي

ارتفواع هوادي بوا

استفاده از توويض مارههاي آويزي بوه کششوي ،افوزاي
نگه ارن هاي هادي(افزاي

ارتفواع سواير

طول زنجیره ماره ،،بات بردن و يا جابجايي

دکلها ،اضافه کردن دکل در طول خط و يوا اسوتفاده از اسپیسورها بوین
هاديها ،وجود دارد که بر اساس شرايط سیستمي و سواختاري خوط و
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نوع تكنولوژي به کار رفته و با توجه به مفالوات و بررسيهايي که انجام ميگیرد ،ميتوان به کار رود.
ارتاا خفوط هوايي در کشورهاي مختلفي در سراسر دنیا انجام گرفته است .براي نمونه در سوال 1955
شبكه شهر  Ontarioدر کانادا 50 ،مايل از شبكه انتاال با ولتاژ  115کیلوولت و با تیرهاي چوبي با اسوتفاده
از افزاي

دو ع د ماره به زنجیره ماره موجود به ولتاژ  230کیلوولت ارتاا يافت .در اواسط دهه شصوت،

تحایاات و تجربیات گستردهاي در آمريكا در راستاي ارتاا شبكه به صورت ولتاژي و جرياني مورد بررسي
قرار گرفت .در اواسط دهه  60در کانادا ،شرکت آمريكايي Otter

 Tailمسئولیت ارتاا ولتاژي  90مايل از خط  115کیلوولتي بوا
تیرهاي چوبي را به سفح  230کیلوولت بر عه ه گرفوت .در ايون
سالها ،تحایاات زيادي در اين زمینه انجام ش ه است ،اموا ارتاوا
خفوط انتاال به طور گسترده از اواخر دهه  80شروع ش ه است.
طي  55سال اخیر ،همواره موردهاي قابول تووجهي از افوزاي
ظرفیت خفوط انتاال با روشهاي گوناگون براي ارتاا جريوان و
ولتاژ در آمريكا گزارش ش ه است .براي نمونه شرکت Otter Tail
چن ين تجربه در زمینه ارتاوا خفووط انتاوال داردSargent & .

 Lundyبراي ارتاا خفوط انتاال هوايي خ مات فني و مهن سوي
زيادي به شرکتهاي مختلف آمريكايي در زمینه ارتاا خفوط انتاال هووايي داده اسوت.
يكي از اين پروژهها ارتاا خط  69کیلوولت به  138کیلوولت ميباش که در اين پروژه با تغییر هواديهواي
مسي به هاديهاي  ACSRبه ه ف مورد ن ر رسی ن  .همچنین خط  115کیلوولت دو م اره بوه خوط 230
کیلوولت توسط روشهاي مختلف ارتاا ولتاژ انجام ش ه است.
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همچنین خفوطي که در طول دهه  50و  60در انگلستان سواخته شو ه بودنو  ،در اواخور دهوه  80و 90
ارتاا يافتن  .در سال  ،1986خط انتاال  275کیلوولتي بین اسكاتلن
و انگلیس به خط  400کیلوولتي تب يل ش  .تو ادي از خفوط انتاال
در کشور انگلیس و ولز به خاطر ح حرارتوي داراي تووان انتاوالي
مح ودي هستن  .ظرفیت بوضي از خفووط موجوود بوا هواديهواي
 ACSRدر اين کشور با افوزاي

حو حرارتوي آنهوا از  50توا 75

درجه تا میزان  25درص افزاي

ميياب  .با جوايگزيني هواديهواي

 GZTACSRدر خفوط  275و 400کیلوولت به جواي هواديهواي
 ACSRنیز ميتووان توا
ظرفیت خط را توا 130
درص افزاي

داد.

در سالهواي اخیور
نیووووز تحایاوووواتي در
راستاي ارتاوا خفووط
انجام ش ه است .يكوي
از پیشوونهادهايي کووه در
اين راستا شو ه اسوت،
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اين است که به جاي ايجاد واح هاي نیروگاهي ج ي در نااط مختلوف ،بوا ارتاوا خفووط دو مو اره 275
کیلوولت بین دو شهر  Blythو  Hawthorn pitميتوان ظرفیت اين خفوط را افزاي

داد .ارتاا خوط 275

کیلوولت  Stellaبه  ، Spennymoorبه خط  400کیلوولت در اکتبر  2011آغاز ش ه است.
در کشور برزيل ،موردهاي ارتاا زيادي مربووط بوه ارتاوا
دمايي و ولتواژي ديو ه مويشوود .تبو يل خوط دو مو اره 69
کیلوولت به خط تك م اره  138کیلوولت ،با ايجواد بانو ل-
هايي که هر گروه آنها از هاديهاي مشابه ساخته ش هانو .
براي رسی ن به اين ه ف نیوز هزينوهاي بوه نسوبت کو ،
صرف آن ش ه است 50 .درص افزاي

در ظرفیت خط

با جايگزيني هادي  ACSRبه جاي هادي  TACSRنیز
حاصل ش ه است .در سالهاي اخیر ،استفاده از عوايق-
هاي کامپوزيتي و تكنولوژي  EXBبراي افزاي

ظرفیت خفوط  230و  500کیلوولتي استفاده ش ه است.

در فرانسه ،در سالهاي ابت ايي دهه  ،80يك خط انتاال  30کیلوولتي که در اواخر دهه  50سواخته شو ه
بود ،به خط  90کیلوولتي تغییر پی ا کرد .در اين پروژه از هاديهاي با آلیاژهاي آلمینیوم و بان لهاي مثلثوي
استفاده ميش  .با اين تغییرات ،ظرفیت خط  9برابر و ح تحمل گرمايي خط  300درص بیشتر ش .
با تغییر خط انتاال  4م اره  220کیلوولتي که در سال  1965در آلمان ساخته ش ه بود ،به خط دو م اره
 380کیلوولت و خط دو م اره  110کیلوولت ،ظرفیت آن به ما ار بسیار زيادي افزاي

يافت .در اين پروژه

هادي بان ل دوتايي  ACSR 240/40با هاديهاي بان ل سه تايي  ACSR 380/50جايگزين ش ن .
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 راهكارهاي افزاي

ظرفیت توان خفوط موجود در سیست هاي انتاال و فوق توزيع

ظرفیت به صورت جرياني

تكنولوژي ها و راهكارهاي افزاي

ظرفیت به صورت جرياني بر پايه فناوريهوا و روشهواي مبتنوي بور

هووادي خووط و روشهوواي مبتنووي بوور شوورايط
بهوورهبوورداري تاسووی بنوو ي موويشووون  .در
روش هايي که بر اساس شرايط بهره بورداري
مي باشون بو ون اينكوه تغییوري در هوادي
موجود صورت گیرد و يا هادي تووويض
گردد ،با توجه بوه وضوویت بوار و تووان
انتاالي از هادي و يا شرايط آب و هوايي
که وجود دارد ميتوان از ح اکثر ظرفیت
مجاز و با بكارگیري فناوري هاي مانیتورينو

آناليون
خط براي انتاال بهینه توان از طريق خط موجوود اسوتفاده
کرد .من ور از روشهاي مبتني بر هادي ،اق اماتي ميباش
که با استفاده از تغییراتي که روي هادي خط موجوود و يوا
توويض هادي انجام ميگیرد ،منجر به افزاي
و در نتیجه افزاي

ح حراتوي

جريان عبوري ميشوون کوه از جملوه

آنها عباتن از توويض هاديهاي خط با ح حرارتي باتتر
و انواع هاديهاي پرظرفیت و انواع فناوريهاي مورتبط بوا
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آن ،افزاي

کش

هادي ،افزاي

ارتفاع هادي و يا ارتاا اسپن بحراني.

هاديهاي پرظرفیت بر پايه فناوريهاي مرتبط با افزاي

دماي مجاز هادي و همچنین کاه

ما ار فل

سی ساخته ميشون  .در واقع انواع هاديهايي که
با عنوان هادي پرظرفیوت توريوف موي شوون بوا
اسووتفاده از تغییراتووي کووه ه و از لحوواظ سوواختار
هن سي هادي و ه جنس هادي ايجاد ميگوردد،
مي توانن نسبت به هاديهاي مرسوم مثول هوادي
هسته فووتدي بوا روکو

آلوومینیمي ،داراي حو حرارتوي بواتتر باشون و

ميتوانن تا ح ود دو برابر هاديهاي مومولي ظرفیت خط را بات افزاي
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 تغییرات در ح ود پاي اري ولتاژ و گذرا خفوط انتاال
يكي ديگر از تكنولوژي و دانو هواي
مرتبط با افزاي

ظرفیت خفوط موجود

مربوووط بووه تغییوورات در نحوووه بان و ل
کووردن خفوووط انتاووال موويشووود.
بفوريكه با استفاده از بان ل هاي غیر
منت

مي تووان تغییورات در ماو ار

ان وکتانس ،کاپاسیتانس و امپو انس
مشخصه خط ايجاد کرد به نحووي
که اين تغییرات منجور بوه افوزاي
ظرفیت خط گردد .در واقع تغییرات
در امپ انس مشخصه خط منجر بوه
ايجاد تغییرات در بوار طبیووي و يوا
 SILخط ش ه و در نتیجه مويتووان
ظرفیت خط را اصوالح کورد .بايو
توجه داشت که عالوه بور قیو حرارتوي
خط ،قی مربوط به افت ولتاژ خط به خصوص در خفوط بلن داراي اهمیت بیشتري مويباشو کوه در ايون
خفوط با اصالحاتي که در پارامترهاي خط از قبیل امپ انس مشخصه به موجود مويآيو مويتووان ظرفیوت
انتاال توان را بات برد.
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همچنین بكارگیري ظرفیت پنهان خط که در بهرهبرداري و به علوت محو وديتهواي پايو اري سیسوت ،
باع

مح ود ش ن ظرفیت انتاال خط ميشود نیز ميتوان بوا اسوتفاده از تكنولووژيهواي مختلوف Phase

ظرفیت خط به کار برده شود.

 shifterها به عنوان يكي ديگر از راهكارها جهت افزاي

تب يل خط  ACبه DC

عالوه بور فنواوري هواي مورتبط بوا
سیست  ACو يا جريوان متنواوب يكوي
ديگر از روش هوايي کوه موي توانو بوه
عنوووان يووك راهحوول جهووت افووزاي
ظرفیت خط به کار رود تب يل خط AC

به  DCميباش که استفاده از اين روش
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و فناوريهاي مرتبط با آن با توجه به مشخصات خط و میزان هزينوه و مو ت زموان اجورا مويتوانو موورد
استفاده قرار گیرد .البته تب يل خفوط  ACبه  DCبا الزامات و مح وديتهايي ن یر هماهنگي عاياي فواصل
عاياي ،نوع مارهها با توجه به شرايط محیفي و آلودگي ،مب لهاي مورد استفاده ،اثرات می انهاي الكتريكي
و میزان کرونا و ساير عوامل سیستمي همراه ميباش که باي درن ر گرفته شون .

ساير تكنولوژيهاي نوين
عالوه بر فنواوريهواي ذکور شو ه،
تكنولوژي هاي نوين از قبیل استفاده از
ابررسانا ،جبران سازها ن یر خازن سري
و  ،SVCاز ديگر روشهايي مويباشو
که مي توانو جهوت افوزاي
خفوط موجود مورد استفاده قرار گیرد.

ظرفیوت

بروندادهای تخصصی گروه پژوهشی تجهيزات خط و پست
1397  پاييز،10  شماره،سال سوم
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خبر و گزارش

آغاز پروژه
بازنگری سند راهبردی توسعه فناوریهای مرتبط با طراحی شبكه توزيع كالنشهرها
 مدير پروژه :مصطفي گودرزي
هر برنامهريزي نیازمن ارزيابي و به روزرساني بوده و ب ون آن نميتوان از اجراي برنامه اطمینان حاصول
نمود .در سن توسوه فناوريهاي مرتبط با طراحي شبكه توزيع کالنشهرها نیز نميتوان ب ون ارزيوابي و بوه
روزرساني  ،به نحوه عملكرد و اثربخشي ارکان مختلف سن (که براساس ناشهراه اين سن صورت ميگیرد،
پي برد .همچنین با توجه به اينكه ناشهراه يك سن زن ه و پويا براي تحرکات بخ هواي مختلوف صونوت
برق کشور در جهت حصول به اه اف اين صنوت ميباش  ،ضرورت دارد در بازههاي زمواني مشخصوي بوه
بازنگري و بهروزرساني اين سن پرداخته شود.
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صنوت توزيع در دنیا با وجود کالنشهرهاي مه به سرعت در حال پیشرفت ميباش کوه ايون پیشورفت
مستلزم انجام تحایاات و برقراري زيرساختهاي تزم ميباش .آين ه پژوهي هر فناوري که يكي از ابزارهاي
مه به من ور دستیابي به هوشمن ي فناوري است ،روشي است که جهت تشخیص و شناسايي محتملتورين
اب اعات آتي بشر و توسوه فناوري در آين ه مورد استفاده قرار ميگیرد.در واقع آين ه پژوهي با بهرهگیوري از
طیف وسیوي از روشها ،به گمانهزني ن اممن در ارتباط با آين ه يك فناوري مبادرت ميورزد .اينكه فناوري
در آين ه دستخوش چه تغییرات بنیادي و اساسي ميگردد .سن توسوه فناوريهاي مرتبط با طراحوي شوبكه
توزيع کالنشهرها در سال  94تهیه ش ه است که امروز با گذشت  3سال نیاز به بررسي آين ه پژوهي مجو د
آين ه پژوهي در اين زمینه احساس ميشود.
عالوه بر اين وجود ه پوشاني برخي از
پروژه هاي اين سن با ساير سن هاي فووال
مواونت فناوري پژوهشگاه نیرو ،نیاز بوه
بوووازنگري در برخوووي از اقووو امات و
پوووروژههووواي اجرايوووي را ضوووروري
مي سازد .عالوه بر ايون مووارد بوروز
چووال هووايي نوظهووور در شووبكه توزيووع کالنشووهرهووا
اولويت هاي صنوت توزيع را دستخوش تغییراتي کرده است ،به طوري که در يكي از جلسات کمیته راهبري
اين سن در سال  ،97اعضاي محترم کمینه راهبري اين قضیه را کوه مشوكالت کابول خودنگهو ار در حوال
حاضر يكي از چال هاي صنوت برق بوده و لزوم پروژهاي در اين خصوص در سن توسووه فنواوريهواي
مرتبط با طراحي شبكه توزيع کالنشوهرها در اولويوت اسوت ،مفورح نمودنو  .وجوود چنوین اولويوتهواي
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نوظهوري باع

ميشود که مواردي از اين دست در سن زن ه و پوياي توسوه فناوريهاي مرتبط با طراحي

شبكه توزيع کالنشهرها م ن ر قرار گیرد.
از مهمترين اق اماتي که در اين پروژه
انجام خواه گرفت عبارتن از:
به روزرساني درخت فناوري و
حوزههاي فناورانه
آين ه پژوهي فناوريهاي مرتبط
با طراحي شبكه توزيع کالنشهرها
بررسي پروژههاي سن هاي مرتبط
با عنوان سن توسوه فناوريهاي مرتبط با
طراحي شبكه توزيع کالنشهرها به من ور
جلوگیري از همپوشاني
ت وين پروژه هاي اجرايي
بودجه ريزي و زمان بن ي
تاسی کار ملي(نگاشت نهادي مفلوب،
ترسی ره نگاشت
همچنین پروژههاي مختلفي که در اين سن وجود دارد در زمینههايي که در زير آم ه است
دستهبن ي ش هان :
 ت وين سن راهبردي توسوه فناوريهاي با اولويت مورد استفاده در شبكه توزيع کالنشهرها
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 راهان ازي و تجهیز آزمايشگاههاي مرجع مورد نیاز
 ت وين دستورالوملهاي ن ارت بر نصب تجهیزات مورد استفاده در سفح شبكه توزيع
کالنشهرها
 محاسبه و تویین جريمه خاموشي براي
شرکتهاي توزيع کالنشهرها
 رفع موانع خصوصيسازي کامل
شرکتهاي توزيع کالنشهرها
 ت وين دستورالوملهاي نصب ،ن ارت بر
نصب و بهرهبرداري مورد نیاز براي
فناوريهاي مورد استفاده در طراحي
شبكه توزيع کالنشهرها
 ت وين دستورالوملهاي نصب ،ن ارت بر نصب و بهرهبرداري مورد نیاز براي فناوريهاي مورد
استفاده در طراحي شبكه توزيع کالنشهرها
 فراه کردن بستر فوالیت پیمانكاران واج شرايط در سفح شبكه توزيع کالنشهرها
 کمك به بهبود کیفیت طراحي و اح ا
 بهکارگیري نرمافزارهاي مانیتورين
ديسپاچین

شبكههاي توزيع کالنشهرها

و کنترل (خودکار ،شبكه در مراکز بهرهبرداري و

شبكه توزيع

 بهروزرساني پايگاه اطالعاتي تجهیزات نصب ش ه در شبكه توزيع کالنشهرها و مرتبط کردن
آنها با نرمافزارهاي ديگر
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 ت وين استان ارد کیفي تجهیزات حوزه خط ،پست و تولی
 ت وين آيیننامه واردات تجهیزات حوزه تولی
 ت وين دستورالومل الزامآور استفاده از خفوط و پستهاي با اولويت در شبكه توزيع در
کالنشهرها
 برگزاري نمايشگاههاي تخصصي تجهیزات مربوط به حوزه  D-Factsو تولی برق در شبكه
توزيع کالنشهرها



برگزاري دورههاي آموزشي و

کنفرانسهاي تخصصي در زمینه استفاده از
ذخیرهسازها و جبرانسازها در شبكه توزيع
 بهکارگیري آزمايشي تجهیزات  D-Factsو ذخیرهسازها در يكي از شرکتهاي توزيع کالنشهرها
 ت وين دستورالومل خري تجهیزات مورد استفاده در شبكه توزيع کالنشهرها و تنوعزدايي از
آنها
 تاويت آمادگي شرکتهاي توزيع کالنشهرها براي مواجهه با حواد

غیرمترقبه
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بخش بينالمللی
معرفی و آشنايی با فعاليتهای انجمن برق كانادا

انجمن برق کانادا  ،Canadian Electricity Association( CEAکه در سال  1891تأسویس شو هاسوت،
يك انجمن ملي بوده که داراي فوالیتهاي منفاهاي ،ملي و بینالمللي نیز ميباش  .فوالیتهواي عمو ه ايون
انجمن در زمینه انرژي مي باش که ه ف آن ارائه خ مات بهتر به مشترکین ،ت اوم برقرساني و نووآوري در
تكنولوژي است .شرکتهايي که وظیفه تولی  ،توزيع ،انتاال و فروش برق را به مشترکین صونوتي ،تجواري،
مسكوني و سازماني در سرتاسر کانادا به عه ه دارن از اعضاي اصلي آن بوده و به وسیله هیئت م يرهاي که
از میان اعضاي ارش آن انتخاب ميشود ،اداره ميگردد .در واقوع اعضواي  CEAشوامل بهورهبورداران بورق
يكپارچوه ،تولی کننو گان بورق مسووتال ،شوورکتهواي انتاووال و توزيووع ،بازاريابوان بوورق و تولی کننو گان و
تأمینکنن گان مواد ،فناوري و خ مات مرتبط با صنوت برق هستن .
اه اف استراتژيك انجمن بر اساس رسی گي به مه ترين مسائل صنوت برق که در زير آورده ش ه است،
شكل ميگیرد.
نوسازي زيرساخت
حفاظت از محیط زيست
فناوري
تن ی ماررات
امنیت
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با توجه به توانمن ي اعضاي  ،CEAاين انجمن حضوور فووال در صونوت بورق پويوا و بوه هو پیوسوته
آمريكاي شمالي دارد و به سیاستگذاران در زمینه سیاستهواي عموومي ن یور ن وارت بور محویطزيسوت،
بهرهوري انرژي ،امنیت و حفاظت زيرساخت ،تجارت و مسائل مالي و مالیاتي کمك ميکن  .اين انجمون بوا
مسائلي ن یر استان اردها ،کیفیت برق ،ارتباطات از راه دور ،ايمني و تكنولووژي شوبكه هوشومن در ارتبواط
ميباش .
دسته بندی عضويت در انجمن بارق
كانادا()CEA
دسته بن ي عضويت در  CEAبه شرح
زير است:
 اعضا
شرکت هايي که وظیفه تولیو  ،توزيوع،
انتاال و فروش برق را به عه ه دارنو  .در
زير فهرستي نمونه از اين شرکتهوا آورده
ش ه است:









Capital Power
Alta Link
Hydro Ottawa
Maritime Electric
Nalcor Energy
Trans Canada
Yukon Energy
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Sask Power

 شرکتهاي شريك
شرکتهايي که تولی کنن ه و تأمین کنن ه مواد ،فناوري و خ مات مرتبط با صنوت بورق هسوتن  .در زيور
فهرستي نمونه از اين شرکتها آورده ش ه است:







ABB
SIEMENS
CEATI
Composite Power Group
PTI

 همكاران وابسته
شرکتها و سوازمانهواي کوچوك ،منفاوهاي و
شهري که مرتبط و يوا عالقوهمنو بوه موضووع
صنوت برق هستن  .در زيور فهرسوتي نمونوه از
اين شرکتها آورده ش ه است:





CSA Group
EQUS
Stantec
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اهداف ملیCEA

اه اف ملي انجمن برق کانادا به شرح زير است:
افزاي

ق رت اقتصاد کانادا

انجمن برق کانادا  CEAبه کمك اق امات زير به اين ه ف دست پی ا ميکن .
 سرمايهگذاري در زيرساختها
مشتريان کانادايي انت ار دارن که خ مات
برق با قابلیت اطمینان بات دريافت کنن  .اموا
يكي از چال هاي اين سیست اين است کوه
سیست بورق کانوادا عمو تا در دهوه  1970و
 1980ساخته ش ه است .نوسازي يوا تج يو
ساختار برق کانادا در ضومن پاسوخگويي بوه
رش فزاين ه بار مي توانو سوفح مشوابهي از
قابلیت اطمینان را فراه سازد .همچنین مردم
ساکن در منواطق شومالي و دورافتواده کانوادا
هنوز به برق مفمئن و امن دسترسي ن ارن و اکثريوت آنهوا
وابسته به سوخت گران قیمت ديزل براي رفع نیازهاي مرتبط با انرژي خود هستن .
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سرمايه گذاري در سیست برق کانادا نتايج زير را به دنبال دارد:
 رش اقتصاد
 ايجاد مشاغل ج ي
 تضمین دسترسي به انرژي امن و مفمئن
 CEAبه من ور دستیابي به ه ف بورقرسواني بوه منواطق
شمالي کانادا برنامه ملي زير را پیشنهاد ميده :
 اطمینان از اينكه راهحلهاي مشوارکتي توسوط تموام
سفوح دولت ،تولی کنن ههواي مسوتال بورق ،موردم
بومي و ساير ذينفوان تویین ميگردد.
 ارتاا سرمايه گذاري هاي مشترك با صنوت در زمینوه
تكنولوژي هاي آب ،برق ،بواد ،خورشوی ي ،زيسوت
توده ،زمین گرموايي ،پیول سووخت و ذخیوره سوازي
مناسب براي شمال کانادا
 سیاسووتگووذاري بووراي سوواخت و ارتاووا واحو هاي
تولی ي و خفوط انتاال
 تأمین مالي يا تشويق مالي براي ريزشبكه هايي که به
دلیل مسائل آبو هوايي و جغرافیايي قادر به اتصوال
به شبكه نیستن .
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 نوآوري
اسووتانهوواي کانووادا و ادارهکننوو گان آن
مسئول سرمايه گوذاري در زيرسواخت هوا و
نوآوريهاي مربوط به بورق هسوتن  .هزينوه
اين سرمايه گذاريها از طريق پرداختيهواي
مشترکین تأمین ميشود .اداره کنن گان ايالتي
همچنووین تووالش موويکننوو تووا نوور هوواي
مصرف کنن ه را توا حو امكوان پوايین نگوه
دارن و  .ادارهکنن و گان اسووتانهووا تمايوول بووه
حمايت از پوروژه هواي پوايلوت آزمايشوي،
تكنولووووژيهووواي نوووو ،تكنولووووژيهووواي
تج ي پذير و سبز و گسترش خ مات به مناطاي که در آن پرداختي مشترکین جهت سرمايهگذاري ک است،
دارن  .اين تمرکز بر روي پرداختيهاي مشترکین باع

توويق در نوآوري ميشود کوه ايون موانوع از طريوق

سیاست گذاري و توسوه چارچوبها برطرف ميگردد .با رفع اين موانع  CEAصنايع کانادايي را بوه انجوام
پروژههاي آزمايشي و تحایق در زمینه تكنولوژي هايي که باع
ميشود ،تشويق ميکن .

کاه

گازهاي گلخانهاي و افزاي

ران مان
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بیشترين تحایق و توسوه مرتبط با تكنولوژيهاي برق در حوزههواي
زير صورت ميگیرد:
 ذخیرهسازي در مایاس شبكه
 اتصال خودروهاي الكتريكي به شبكه
 م يريت سمت مصرف
 بهینهسازي استفاده از دارايي
 تشخیص و رفع خفا
 حفاظت از شبكه برق
 ضبط و ذخیرهسازي کربن (جلوگیري از آلودگيهاي ناشي از سوخت نیروگاهها،
با توجه به وابسته بودن تمام بخ

هاي زيربنايي ديگر بوه بخو

بورق ،ايون بخو

از اهمیوت فراوانوي

برخوردار است .با اين که سیست برق کانادا به صورت استاني اداره ميشود با اين وجوود در سوفح دولتوي
دپارتمان  Public Safety Canadaبه حمايت از توسوه م يريت ابزار و تسهیل اشتراك اطالعات بوه من وور
تاويت و حفظ امنیت و قابلیت اطمینان شبكه برق کانادا ميپردازد .در ايالت متحو ه ايون وظیفوه بوه عهو ه
وزارت انرژي و وزارت امنیت داخلي است .اين انجمن با مشارکت در جلسات امنیتي در هر سفح از دولت
و در دو طرف مرز اطمینان حاصل ميکن که دان

و اطالعات شرکتهاي برق کانادايي به امنیوت مشوترك

کشورهاي کانادا و آمريكا کمك کن .
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انجمن برق کانادا براي اعضاي خود يك برنامه ملي به من ور افزاي

حفاظت از شبكه برق در دو حوزه

زير فراه کرده است.
 ته ي ات فیزيكي
 ته ي ات سايبري
حفاظت از محیط زيست
انجمن برق کانادا  CEAبه کمك اق امات زير به اين ه ف دست پی ا ميکن .
 انفباق با تغییرات آبوهوايي

با توجه به قابل پوی بینوي بوودن تغییورات بلنو مو ت
آبوهوايي و انت ار افزاي

انتشار گازهاي گلخانهاي کشور

کانادا در حال ت وين برنامه هاي تفبیاي براي ماابله با ايون
چال

است .بخ

برق کانادا ماننو سواير بخو هواي آن
شروع به مشارکت در اين زمینه کردهاست.

بووراي نمونووه صوونوت بوورق کانووادا مسووئله
تغییرات آبوهوايي را در امر نوسازي زيرسواختهواي
شبكه برق خود م ن ر قرار داده است .اق ام براي پاسوخگويي و سوازگاري بوا تغییورات
آبوهوايي نیاز به حمايت حكومت و مشارکت همه سهام اران دارد .در ادامه برخي از پیشونهادات انجمون
برق کانادا( ،CEAدر حوزه تولی  ،انتاال و توزيع برق جهت دستیابي به اين ه ف بیان ش ه است.
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 توسوه برنامههاي م يريت تغییرات آبوهوايي
 مرور استان اردهاي سیست برق و اصالح آنها
 ارتاا پاسخگويي بار و افزاي

انوفاف پذيري آن

 استفاده بهینه از منابع آب
 حمايت از گونههاي جانوري
 ،CEAدر اين زمینه با دولت ف رال و شرکتهاي برق مشارکت ميکن  .اه اف  CEAدر اين زمینوه بوه
شرح زير است:
 يافتن راهحلهاي قابل قبول و اقتصادي براي حفاظت از گونههاي در خفر و محیط زيست آنها
 ارائه بهترين روشها در بخ
 ارتاا فرهن

برق

حفاظت از محیط زيست

 حصول اطمینان از آکاهي سیاستم اران و قانون گذاران از تالشهاي بخ

برق به من وور حفاظوت

از محیط زيست
مركز تحقيقات CEA

مرکز تحایاات  CEAاز اي ههاي نوآورانه و فناوريهاي به روز در بخ

برق حمايت ميکن  .پروژههاي

بسیاري توسط مرکز تحایاات  CEAو اعضاي  CEAعملیاتي ش ه است .برخي از اين پروژهها به شرح زير
است:
يك رويكرد نوآورانه جهت جمعآوري اطالعات مربوط به تغییرات آبوهوايي
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با توجه به اينكه  97درص تولی برق شرکت  Yukon Energyبه صورت برقآبوي اسوت بنوابراين ايون
شرکت باي آماده هر گونه تغییرات در زمینه حوزههواي آبريوز باشو  .بنوابراين شورکت  Yukon Energyدر
زمینه تغییرات آبو هوايي مفالوات تحایااتي انجام ميده .
سیست ترکیبي ديزل-باتري -خورشی ي در درياچه Colville

شرکت  NPTCو دولت مناطق شمالغربي در ساخت يك سیست ترکیبي ديوزل-بواتري-خورشوی ي در
درياچه  Colvilleمشارکت کردهان  .اين سیست ترکیبي که به طوور رسومي در مواه موي  2016افتتواح شو ،
جايگزين يك نیروگاه ديزل ق يمي که در سال  1990تاسیس ش هبود ،ش  .اين نیروگاه به من ور حمايوت از
تالشهاي شرکت  NPTCو دولت مناطق شمالغربي در جهت کاه

وابستگي به ديزل و انتشوار گازهواي

گلخانه اي مرتبط با آن ،طراحي ش  .اين سیست شامل پنل خورشی ي با ظرفیت تولی  136.5کیلووات200 ،
کیلووات ساعت ذخیره باتري و سه ديزل ژنراتور ( 2ديزل با ظرفیوت  100کیلوووات سواعت و  1ديوزل بوا
ظرفیت  150کیلووات ساعت ،و يك سیست کنترل که اين تولی کنن ههاي برق را تجمیع ميکن  ،ميشود.
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حذف زغالسن
قبل از اينكه اه اف ايالتي در زمینه حذف زغالسن

تویین شود ،شرکت  ENMAXبا ايجواد يوك مرکوز

انرژي به عنوان بزرگترين نیروگاه گازي ايالت آلبرتا ،در زمینه تولی انرژي پاك شروع به کوار کورد .از سوال
 2015اين مرکز هر روز به طور متوسط وظیفه تأمین  860مگاوات برق با قابلیت اطمینوان بوات ،ماورون بوه
صرفه را که براي نیمي از مصارف شهر کالگري کافي است ،فراه ميکن  .تأسیس ايون مرکوز در مجواورت
شهر کالگري و نزديك بودن آن به جمویتي که باي برق رساني شود باع

کاه

تلفوات انتاوال و اطمینوان

يافتن مردم کالگري در دريافت برق با قابلیت اطمینان بات ش هاست.

مرکووز انوورژي منفاووهاي
ENMAX

مرکووووز انوووورژي منفاووووهاي
 ENMAXقلوووب يوووك شوووبكه
حرارتي است که بوه طوول 5500
متر در زير زمین گسوترش يافتوه
است توا حورارات متمرکوز را بوه
ساختمان هاي تجاري ،سازماني و
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بخ

بینالمللي

مسكوني داخل شهر منتال کن  .لولهها انرژي حرارتي را به صورت آب گرم ،آب سرد و يا بخوار آب حمول
مي کنن و آن را به صورت آب گرم خانگي با ران مان بیشتر نسبت به سیست هاي گرمايي موموولي عرضوه
ميکنن .
آين ه با کربن کمتر
شرکت  Capital Powerدر حال سرمايهگذاري و اجراي يك برنامه پیشرو در جهان براي کاه

انتشوار

گازهاي گلخانهاي است .در سال  2018شرکت  Capital Powerسال دوم برنامه پنج ساله  50میلیون دتري
خود را در ايستگاه تولی  Geneseeواقع در غرب ادمونتون به پايان ميرسان  .اين برنامه ران مان سوه واحو
تولی ي موجود را  11درص افزاي

خواه و باع

انتشار گازهاي گلخانهاي بوه انو ازه يوك میلیوون تون

خواه ش .

شووورکت  Capital Powerاز
سوخت زيسوتي در ايسوتگاه تولیو
 Geneseeبووه من ووور دسووتیابي بووه
انرژي با کربن کمتر استفاده ميکن .
اسووتفاده از زغالسوون

بووه همووراه

زيسووت توووده و زبالووههوواي جام و
شهري مي توان به میزان  600هوزار
تووون در سوووال انتشوووار گازهووواي
گلخانوووهاي را در ايسوووتگاه تولیو و
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 Geneseeکاه

حذف مشكالت صونايع دفوع زبالوههواي شوهري و

ده  .استفاده از سوخت زيستي باع

روستايي ميشود .بازيابي زيست انرژي از زبالههاي شهري باع
ميشود و ساير اثرات منفي دفن زباله را کاه

ميده .
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انتشوار متوان در محول دفون زبالوه
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کتاب مورفي ش ه در رابفه با م يريت دارايي زيرساخت مويباشو کوه بوه عنووان ترکیبوي از مو يريت،
روشهاي مالي ،اقتصاد و مهن سي در زمینه دارايي هاي فیزيكي بوا هو ف فوراه کوردن سوفح موورد نیواز
خ مات به صورت مارون بهصرفه ترين شیوه ممكن ،بیان ميگردد .اين موضوع شامل م يريت کول چرخوه
عمر يك دارايي مالي(طراحي ،ساختوساز ،نصب ،بهرهبرداري ،تومیر و نگه اري ،انه ام و دفع ،است .اين
موضوع مسائل مربوط به بودجه را پوش

ميده و برم يريت دارايي يك زيرساخت مرتبط با انرژي ،يوني

سیست برق ،ن ارت دارد.
اين کتاب به عنوان يك مرجع جامع تواريف ،اصفالحات ،ن ريههاي اساسي و همچنین مجموعه کواملي
از مثالها با طیف وسیوي از کاربردها در سیست ق رت و تجهیزات آن را فراه ميکنو  .همچنوین در ايون
کتاب مجموعه وسیوي از کاربردهاي م يريت دارايي در زمینه تخصصي سیست ق رت را که شامل دادههاي
واقوي هستن  ،به تفصیل بیان ميشود و نتايج تحایاات چاپ ش ه و مفالوات کاربردي اخیور در اداموه آنهوا
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آورده ش ه است .مثال هاي کاربردي در سیست ق رت در زمینه آبي ،هسته اي ،بادي و مسائل آين ه بیان ش ه
و همچنین به رش اه اف کلي توسوه سیست انرژي پاي ار از طريق فراه کوردن روشهوا و تجهیوزات بوه
من ور استفاده کارآم از داراييهاي فیزيكي ،کمك ميکن  .اين کتاب داراي  10فصل ميباشو کوه عنواوين
چن فصل آن به شرح زير است:
تومیر و نگه اري به عنوان يك ابزار استراتژيك جهت م يريت دارايي
ارزيابي قابلیت اطمینان و تخمین طول عمر
روش م يريت دارايي با محوريت قابلیت اطمینان (،RCAM
م يريت دارايي با محوريت قابلیت اطمینان براي سیست هاي توزيع برق
م يريت دارايي با محوريت قابلیت اطمینان براي سیست هاي برق بادي
م يريت دارايي با محوريت قابلیت اطمینان براي بهینهسازي تومیر و نگه اري
م يريت دارايي با محوريت قابلیت اطمینان براي سیست هاي برقآبي
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