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  .شودمیصورت داخل پژوهشگاهی منتشر 
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 1400زمستان ، 20شماره  ششمسال  گروه پژوهشی تجهیزات خط و پستنشریه تخصصی 

 سخن سردبیر

رسانیم که نسیم بهاري نوید شروع سالی نو با گذر از بحران سخت شیوع را در حالی به پایان می 1400سال 

 بر زندگی شخصی و کاري افراد تاثیري به سزا گذاشت.دهد. بیماري که در سه سال گذشته بیماري کرونا را می

گروه پژوهشی خط و پست همانند پژوهشگاه نیرو و در مقیاس بزرگتر صنعت برق کشور دستخوش تاثیرات این 

گیریم و امیدواریم در اولین سال قرن است. آمدن نوروز را به فال نیک میهاي گذشته بوده گیري ناگوار در سالهمه

 ی سرشار از سالمتی و موفقیت داشته باشیم.جدید سال

هاي سط همکاران گروه در سالی که گذشت، نگاهی به فعالیتوهاي انجام شده تدر این شماره با مرور پروژه

مکاران گروه، ه 1400پس از آن با ارایه انتشارات سال  اندازیم.سال گذشته آزمایشگاه مرجع رله و حفاظت می

شود. در فصل معرفی کتاب، دو کتاب فارسی و انگلیسی براي توسط همکاران ارایه می خالصه دو مقاله منتشره

ه از ک "مرور اتفاقات"در نهایت در فصل جدید  مطالعه عالقمندان صنعت برق و کسب و کار پیشنهاد شده است.

کنیم. چه مرور می را 1400این شماره به برونداد پژوهشی گروه خط و پست اضافه گردیده است، اتفاقات مهم سال 

  تر از ورود همکار جدید جناب آقاي دکتر سید سعید طاهري به گروه.اتفاقی خجسته

پژوهشی و دستاوردهاي گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست قابل ارایه  -هاي علمینگاه کلی به اهم فعالیت

 هاي ذیل است: در سرفصل

دانشگاه و موسسات (طرح بهتام) در راستاي ماموریت حمایتی تحقیقات اساتید  -مشارکت در برنامه هدایتی •

 مدیریت تحقیقات در صنعت برق و انرژي

 هاي تقاضامحور، آزمون ایده و سیاست پژوهیانجام پروژه •

 هاي اولیه و تفصیلیپشتیبانی فنی در قالب ارایه تعریف پروژه •

 سعه فناوريهاي پژوهشی و طرح هاي توگروه هاي سایرهمکاري اعضاي گروه در پروژه •

 هاي آموزشیارتقاي آموزش تخصصی اعضاي گروه در قالب شرکت در دوره •

 بینیخدمات دهی آزمایشگاه مرجع رله و حفاظت با درآمد کسب شده بیش از میزان پیش •

در بیستمین شماره برونداد گروه پژوهشی خط و پست سعی نمودیم تصویري هرچند کلی ولی شفاف از 

 .در برابر چشم خوانندگان ترسیم نماییم. امید که مقبول افتد 1400در سال هاي این گروه فعالیت

 سارا خیامیم            

 عضو هیات علمی گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست
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 اعضاي گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست    

 

 

 

 

 

 همکاران تمام وقت

 گروه پژوهشی تجهیزات خط وپست عضو هیات علمی سارا خیامیم
 خط وپست گروه پژوهشی تجهیزاتمعاون مدیر  آرمان صفایی

 خط وپست زاتیتجه یگروه پژوهش یعلم اتیعضو ه يطاهر دیسع دیس
 نیرو معاون رئیس پژوهشکده انتقالسرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع و  زادهصفر فرضعلی
 مدیر فناوري حمیده قدیري

 عضو هیات علمی گروه پژوهشی تجهیزات خط وپست علی کدیور
 علمی و رییس پژوهشکده توزیع برق عضو هیات مجتبی گیلوانژاد

 عضو هیات علمی گروه پژوهشی تجهیزات خط وپست حسین محمدزاده نیاکی امیر
 مسئول آزمایشگاه مرجع رله و حفاظت فرشید منصوربخت

 تجهیزات خط و پست  گروه پژوهشی پژوهشگر  هادي نوروزي

 همکاران پاره وقت
 کارشناس پروژه یروزجانیگلچوب ف يمهد پروژهکارشناس  یانشویش میپور ابراه نیآرو

 کارشناس پروژه محمدجواد نصیري کارشناس پروژه یتقوائ رهیمن
 کارشناس پروژه نوع پرور تاساداتیب مدیر پروژه تارا خیامیم

 مسئول دفتر اکانینگار ن کارشناس کنترل پروژه یعباس اوشیس دیس
   کارشناس پروژه يزیعز یعل

 

 اعضاي گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست
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 GIS(2( عایق گازي هايپستتجهیزات  1)PM( پیشگیرانه نگهداري و تعمیراندازي و تدوین ضوابط فنی راه

 منیره تقوایی یري،صمحمدجواد ن ،3آرمان صفاییهمکاران: 
 

  6SFگاز –محفظه  –بازرسی  –آزمون  –سرویس و نگهداري  –اندازي راه –هاي با عایق گازي پست: کلمات کلیدي

 

 اهداف انجام پروژه:

هدف از انجام این پروژه، شناسایی مشکالت و معضالت      

پذیر، هاي آســیبهاي عایق گازي، تعیین المانرایج در پســت

ــخت افزاري جهت     نیازمندي  تعیین ملزومات و   هاي فنی و سـ

بینی و تشــخیص آســیب و ارائه راهکارهاي جلوگیري یا  پیش

باشــد. با توجه به اینکه تدوین این ضــوابط  کاهش آســیب می

1 Preventive maintenance (PM) 

2 Gas Insuated Substation (GIS) 

3 asafaei@nri.ac.ir 

 

به حوزه    یاز  ــص و   فنی ن هاي مختلفی از دانش فنی، تخصـ

صین        ص ست تا با بهره گیري از نظر متخ ضروری فناوري دارد، 

عال در   جام  همچنین و حوزه اینف عات   ان طال یک   م کادم  و آ

شور ایران، و دنیا در تجهیزات این مفید عمر زمینه در تحقیق

هاي نوین تعمیر و نگهداري پیشـــگیرانه این تجهیزات تدوین 

هاي  در این پروژه، با انجام مطالعات و بررســی بنابراینگردد. 

زي انداالزم و استفاده از نظر خبرگان به تدوین ضوابط فنی راه  

ــگیرانه    ــتو تعمیر و نگهداري پیشـ   عایق  هاي تجهیزات پسـ

ــت  پرداخته گازي ــده اس ــت براي این منظور ابتدا، .ش   فهرس

ندازي راه هاي بخش تفکیک  به  الزم هاي آزمون  و تعمیر و ا

ساس  بر نگهداري صیه  و معتبر مراجع ا  در شده  ارائه هايتو

پژوهشی گروه  واحد مجري
 تجهیزات خط و پست

 پژوهشگاه نیرو کارفرما

 مجتبی گیلوانژاد مجري فاییصآرمان  مدیر پروژه

 پژوهشی معاونت سیاست پژوهی نوع پروژه

 06/09/1400 تاریخ پایان 01/10/98 تاریخ شروع

 هاپروژه
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ــت هاآن ــت تدوین در. تدوین گردیده اس  به هاآزمون فهرس

ه  شد  توجه هاآزمون یئاجرا قابلیت و کشور  در موجود شرایط 

  استناد با منتخب هايآزمون انجام اجرایی در ادامه روش. است

ده شـ  ارائه معتبر مراجع و المللیبین و ملی هاياسـتاندارد  به

ست  سط  ضوابط فنی  در شده  ارائه هايروش بکارگیري. ا   تو

  نتایج صحت  از اطمینان بر عالوه ها،آزمون مجريهاي واحد

سیب  از جلوگیري و شده  اخذ ست  به آ   عایق هايتجهیزات پ

 همقایس  امکان آزمون، ناصحیح  روش بکارگیري از گازي ناشی 

. ســازدمی ممکن را مختلف مجریان از آمده بدســت نتایج

 در هاآزمون از شده  اخذ نتایج تحلیل و تجزیه همچنین روش

ست  ارائه پروژه این در شده  تهیه ضوابط فنی    ذا،ل. گردیده ا

سیر  در نظر اختالف رودمی انتظار صمیم  نتایج، تف   هايیريگ ت

شتباه  ضعیت  مورد در ا ست  تجهیزات و  و گازي عایق هايپ

 بخش، این تدوین  در. یابد   کاهش  آن به  مربوط هاي هزینه 

 و معتبر مراجع از المللی، بین و ملی هاياســتاندارد بر عالوه

 .است شده استفاده زمینه این در کشورها سایر دستورالعمل

 

 انجام پروژه:  مراحل و روش

ــی و اولیه مطالعات انجام -1 ــتندات و مراجع بررس   مس

 در موجود يهاهیرو يمســتندســاز و پروژه با مرتبط

ي  هاپســتتجهیزات  نگهداري و تعمیر و اندازيراه

 عایق گازي

ندازي و تعمیر و هاي راه تدوین فهرســــت آزمون  -2  ا

 گازي عایق هاي نگهداري تجهیزات پست

ــازي روش    -3 هاي  انجام آزمون هاي  تدوین و مدون سـ

 هاي پســـت اندازي و تعمیر و نگهداري تجهیزاتراه

 گازي عایق

ــوابط فنی اولیه  نویس پیش تدوین  -4  و اندازي راه ضـ

ست  تجهیزات نگهداري و تعمیر گازي و  عایق هاي پ

 تشکیل پنل خبرگان

هایی  -5 ــازي ن ــوابط سـ ندازي راه فنی ضـ  و تعمیر و ا

 گازي عایق هاي پست تجهیزات نگهداري

 

   :  تاکنون پروژه از انجام آمدهدستبه اهم نتایج

 یو بررس هیانجام مطالعات اول"با عنوان  فنی گزارش •

 يهاهیرو يمراجع و مستندات مرتبط با پروژه و مستندساز

 زاتیتجه يو نگهدار ریو تعم اندازيموجود در راه

 ."يگاز قیعا هايپست

 هاي¬فهرست آزمون نیتدو"با عنوان یگزارش فن •

 هاي¬پست زاتیتجه يو نگهدار ریو تعم اندازي¬راه

 ."يگاز قیعا

 يهاروش يسازو مدون نیتدو"با عنوان  یگزارش فن •

 يهاپست يو نگهدار ریو تعم ياندازراه يهاانجام آزمون

 ."يگاز قیعا

 و سیو سرو يندازادستورالعمل راه سنویشیپ نیتدو •

 .يگاز قیعا هايپست زاتیتجه ينگهدار

هاي با عایق افزایش بهره وري پست" مقاله با عنوان •

) با استفاده از اقدمات تعمیر و نگهداري GISگازي(

چاپ شده در پانزدهمین کنفرانس ملی کیفیت "پیشگیرانه

 وريو بهره
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 و اندازيهاي حوزه انتقال کشور به منظور نیاز سنجی و اولویت بندي راهشناسایی امکانات آزمایشگاه 

 هاي مورد نیاز و تدوین برنامه و اقدامات الزم جهت توسعه شبکه آزمایشگاهیآزمایشگاهتوسعه 

اندازي و توسعه بندي، طراحی، تجهیز، راهطرح جامع نیازسنجی، اولویت واحد مجري
 هاي صنعت برق و انرژي در حوزه تخصصی انتقال نیروي برقآزمایشگاه

 پژوهشگاه نیرو کارفرما

 صفر فرضعلی زاده مجري فاییصآرمان  مدیر پروژه

 آبانیرو معاونت اي  کاربردي و توسعه نوع پروژه

 01/12/1400 تاریخ پایان 01/07/1399 تاریخ شروع

 
داریوش نوري،علی عزیزي،4آرمان صفایی :همکاران

هاي مورد نیاز، حوزه  نیازســـنجی آزمایشـــگاه  :کلمات کلیدي

 انتقال نیرو، شبکه آزمایشگاهی صنعت برق
 

 :ضرورت انجام پروژه

صــنعت برق و انرژي کشــور هر ســاله جهت تامین نیاز  

رداري  بباشد. کیفیت بهره مصرف کنندگان در حال توسعه می  

ستقیمی با کیفیت تجهیزات بکار رفته    صنعت برق رابطه م از 

ــتفاده از تجهیزات با      ــورت اسـ در آن دارد، بطوریکه در صـ

ناســــب، حجم           هاي فنی م ندارد تا ــ یت و داراي اسـ کیف

ــرمایه ــنعت برق کاهش یافته و  گذاري س ــعه ص جهت توس

ــنعت نیز افزایش         همچنین کیفیت و قابلیت اطمینان این صـ

ــنعت برق را می   می ــه حوزه تولید برق،   یابد. صـ توان به سـ

ــیم بندي نمود. در نتیجه براي    انتقال نیرو و توزیع نیرو تقسـ

4 asafaei@nri.ac.ir 

 

توسعه شبکه انتقال نیرو نیاز به استفاده از تجهیزات با کیفیت  

ت    ــ با اسـ که این امر نقش       و  ــتیم  باال هسـ هاي فنی  ندارد ا

هاي مرجع منطبق با اســتانداردهاي معتبر را براي  آزمایشــگاه

 کنترل کیفیت تجهیزات حوزه انتقال نیرو را آشکار مینماید.

فاده در       ــت یت تجهیزات مورد اسـ نان از کیف براي اطمی

صب و راه      ست که این تجهیزات قبل از ن صنعت برق الزم ا

ــبکه، مورد آزمایش قرار گرفته و کیفیت آنها        اندازي در   شـ

ــورت موفقیت در این آزمون  ــپس در صـ ها  محرز گردد. سـ

مجوز نصــب و راه اندازي آنها در شــبکه صــادر گردد. عدم 

هاي مورد نیاز حوزه انتقال وجود و یا تکمیل نبودن آزمایشگا

در کشور سبب شده است که برخی از این آزمونها  اصال بر      

هاي کشورهاي  ات انجام نشده و یا در آزمایشگاه روي تجهیز

                                                 

mailto:asafaei@nri.ac.ir
mailto:asafaei@nri.ac.ir
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نابع            به محدود بودن م با توجه  پذیرد. از طرفی  جام  دیگر ان

ــگاه       ــت امکانات آزمایشـ ــور   مالی، الزم اسـ هاي داخل کشـ

ــرف منابع براي خرید تجهیزات     ــده تا از ص ــایی ش ــناس ش

هاي داخل کشـور   آزمایشـگاهی که نمونه آنها در آزمایشـگاه  

رهیز شــده و منابع مالی موجود بصــورت بهینه  وجود دارد، پ

هاي جدید مصـرف گردند. همچنین به دلیل ورود تکنولوژي 

ست        شور، الزم ا شرایط آب و هوایی نوظهور ک و همچنین 

 هاي جدید موردآینده پژوهی الزم به منظور تعیین آزمایشگاه

 نیاز حوزه انتقال انجام گیرد.

گذاري زیاد در در کشــور ما با وجود ســرمایه   از طرفی

هاي مختلف، خرید تجهیزات پیشـــرفته و ایجاد آزمایشـــگاه

مات            خد ــتم  ــیسـ مدي سـ کارآ نا یل  به دل دهی این همواره 

با مشــکل دســترســی به ســرویس    مشــتریانها، آزمایشــگاه

ــب مواجه بوده  ــگاهی مناس ــا براي خرید آزمایش اند و تقاض

ــ    ــت. یکی از    هتجهیزات جدید همیشـ ته اسـ ــ وجود داشـ

اي  ي اجرایی مدیریت این موضـــوع، ایجاد شـــبکهراهکارها

 حوزه انتقالهاي آزمایشــگاهی کشــور در جامع از توانمندي

تدوین و بروزرسانی برنامه و اقدامات است. به همین منظور، 

شگاهی و نظام همکاري      شبکه آزمای سعه  مورد نیاز جهت تو

 هاي حوزه انتقال امري ضروري است.آزمایشگاه

 :اهداف پروژه

ــنعت برق ایران،      با   ــوع براي صـ توجه به اهمیت این موضـ

هاي داخل کشور در حوزه  ضروري است امکانات آزمایشگاه

دي  بنانتقال شــناســایی شــده و ســپس نیازســنجی و اولویت

سعه و راه  شگاه تو ستور کار   اندازي آزمای هاي مورد نیاز در د

قرار گیرد. براي این منظور ابتــدا امکــانــات و توانمنــدي 

ش  شده و بانک         گاهازمای سایی  شنا شور  هاي حوزه انتقال ک

هاي قابل انجام اطالعاتی شــامل امکانات و تجهیزات، آزمون

ــپس بــا توجــه بــه امکــانــات و  و ... تهیــه می گردد. سـ

هاي داخل کشــور و آینده پژوهی هاي آزمایشــگاهمحدودیت

ــگاه هاي جدید مورد نیاز و تجهیزات مورد نیاز الزم، آزمایش

ــع ــگاهجهت توس گردد و این هاي موجود تعیین میه آزمایش

هاي جدید مورد نیاز با  تجهیزات آزمایشــگاهی و آزمایشــگاه

صادي، اولویت  ند و شو بندي میتوجه به معیارهاي فنی و اقت

ــعه بودجه مورد نیاز جهت طراحی، تجهیز، راه اندازي و توس

شگاه  سی نمونه ها برآورد میآزمای  ايهگردد. در نهایت با برر

شور و انجام مطالعه تطبیقی،      شگاهی در خارج ک شبکه آزمای

برنامه و اقدامات مورد نیاز جهت توسعه شبکه آزمایشگاهی     

شگاه  شامل برنامه و  و نظام همکاري آزمای هاي حوزه انتقال 

شگاهی و معیارهاي ارزیابی دوره      شبکه آزمای اي  ساز و کار 

 د.گردشبکه آزمایشگاهی، تدوین و بروزرسانی می

قال،       حدوده این پروژه در حوزه انت به ذکر اســــت م الزم 

ــت و تجهیزات مخــابراتی  تجهیزات خط، تجهیزات پســ

 باشد.می
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 :انجام پروژه مراحل و روش 

هاي حوزه انتقال کشور   بررسی امکانات آزمایشگاه   .1

 و تهیه بانک اطالعاتی

ــگاه     .2 ــنجی آزمایشـ هاي جدید مورد نیاز و     نیازسـ

هاي  جهت توســعه آزمایشــگاهتجهیزات مورد نیاز 

 موجود

هاي  اندازي آزمایشــگاهاولویت بندي توســعه و راه .3

 مورد نیاز حوزه انتقال

ــانی برنامه و اقدامات مورد نیاز     .4 تدوین و بروزرسـ

 جهت توسعه شبکه آزمایشگاهی حوزه انتقال

 

 

 :پروژه از انجام آمدهدستبه اهم نتایج

-هآزمایشگابررسی امکانات  "گزارش فنی با عنوان  •

 "هاي حوزه انتقال کشور و تهیه بانک اطالعاتی

هاي تهیه بانک اطالعاتی از امکانات آزمایشگاه •

 داخل کشور در حوزه انتقال نیرو

 هاينیازسنجی آزمایشگاه "گزارش فنی با عنوان  •

جدید مورد نیاز و تجهیزات مورد نیاز جهت توسعه 

 ."بنديهاي موجود و اولویتآزمایشگاه
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 راه طرح کالن توسعه فناوري نگهداري و تعمیراتتدوین سند راهبردي و نقشه

 برقتوزیع نیروي شبکه تجهیزات  

 

 زادهپرور، علی شفیعی علویجه و رامین حسینعلی، سلمان رضازاده، بیتا نوع5سارا خیامیمتارا خیامیم،  همکاران:

هاي اراییمدیریت د –نگهداري و تعمیرات تجهیزات شبکه توزیع  -هاي نگهداري و تعمیرات فرآیند و استراتژيکلمات کلیدي: 

 هاي نگهداري و تعمیرات افزارها و سامانهاتوماسیون، نرم -مدیریت طول عمر  –فیزیکی 

 

 اهداف انجام پروژه:

هاي اصلی و حیاتی کشورها پس از ساخته شدن زیرساخت

در صنایع مختلف (از جمله صنعت برق)، مهمترین چالش 

ظ صنایع، حفبرداران و مدیران و صاحبان این پیش روي بهره

دهی و نگهداري آنها در شرایط مطلوب کارکرد و سرویس

باشد. این مسئله بطور کلی در راستاي حفظ و مدیریت آنها می

هایی راهشود. در صنعت برق اسناد و نقشهها مطرح میدارائی

براي قسمت تولید نیروگاهی و انتقال تدوین شده است، اما 

نی براي آینده نگهداري و در حوزه شبکه توزیع، برنامه مدو

 تعمیرات تجهیزات آن در دست نیست.

در راستاي پاسخگویی به نیازهاي بخش توزیع صنعت برق، 

شناسایی دقیق سیستم جامع نگهداري و تعمیرات و 

5   skhayyamim@nri.ac.ir 

برداري، ارائه تصویري از آینده این فناوري در افق میان بهره

زیر ریزي براي ایجاد مدت و بلند مدت، تعیین و برنامه

افزاري الزم براي توسعه افزاري و نرمهاي سختساخت

سیستم جاري به سیستم مدرن و بومی کردن آن، نگهداري و 

هاي کشور و نهایتا ها و محدودیتتعمیرات بر اساس قابلیت

اجرایی کردن از جمله اقداماتی است که باید در قالب یک 

ابعاد ملی  راه مورد توجه قرار گیرد. اجراي این طرح درنقشه

پاسخگوي بخش مهمی از نیازهاي بخش نگهداري تواند می

و تعمیرات در حوزه توزیع صنعت برق باشد. به همین منظور 

راه طرح کالن تدوین سند راهبردي و نقشه"اجراي پروژه 

توسعه فناوري نگهداري و تعمیرات تجهیزات شبکه توزیع 

 گروه پژوهشی واحد مجري

 تجهیزات خط و پست

 پژوهشگاه نیرو کارفرما

 مجتبی گیلوانژاد مجري تارا خیامیم مدیر پروژه

 پژوهشی معاونت امانی نوع پروژه

 1400اسفند  تاریخ پایان 1399مهر  تاریخ شروع
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ه مروري بر در دستور کار قرار گرفت. در ادام "نیروي برق 

 گردد.مراحل اجرا و نتایج بدست آمده تقدیم می

 : انجام پروژه مراحل و روش

 6کلیه اسناد راهبردي توسعه فناوري براساس متدولوژي 

اي معرفی و تایید شده توسط شوراي عطف تدوین مرحله

ند. این مراحل براي سند نگهداري و تعمیرات گردمی

 باشند:می تجهیزات شبکه توزیع به شرح زیر

تدوین مبانی سند: شامل تبیین ابعاد موضوع و  -مرحله اول 

هاي فناوري و تبیین محدوده مطالعات، تبیین مشخصه

 پذیريضرورت توسعه و دالیل توجیه

هوشمندي فناوري و بازار مرتبط با نگهداري و  -مرحله دوم 

تعمیرات تجهیزات شبکه توزیع نیروي برق: شامل شناسایی 

هاي فناورانه، آینده پژوهشی، تحقیقات فعلی و آینده حوزه

هاي پژوهشگاه نیرو در حوزه بازار فناوري و شناخت قابلیت

 تعمیرات تجهیزات شبکه توزیع نیروي برقنگهداري و 

ساز سند: شامل تدوین تدوین ارکان جهت -مرحله سوم 

 .انداز، تعیین اهداف و تدوین راهبردهاي توسعه فناوريچشم

این مرحله بر پایه نتایج بدست آمده از مطالعات تطبیقی، مبانی 

 دد.گرسند و مصاحبه با خبرگان این حوزه تدوین می

ها و اقدامات سند: شامل تدوین سیاست -مرحله چهارم 

ات ها و اقدامتعیین چهارچوب نظري و فرآیند تدوین سیاست

انداز م. این اقدامات در راستاي اهداف و چشتوسعه فناوري

سند بوده و برنامه عملیاتب بر اساس این اقدامات تدوین 

 گردد.می

راه) و برنامه عملیاتی نگاشت (نقشهتدوین ره -مرحله پنجم 

هاي اجرایی، تخصیص ها و پروژهسند: شامل تدوین طرح

 نگاشت، تقسیم کار (نگاشت نهادي مطلوب) و ترسیم رهمنابع

یابی و به روزرسانی سند: تدوین برنامه ارز -مرحله ششم 

شامل فرآیند ارزیابی سند و تدوین ساختار نظارت و به 

 روزرسانی سند

   :  پروژه تاکنون از انجام آمدهدستبه اهم نتایج

در حال حاضر مراحل اول تا چهارم این پروژه پایان یافته و 

باشد. سازي میمراحل پنجم و ششم نیز در حال نهایی

آمده تاکنون شامل مبانی سند، هوشمندي هاي بدست خروجی

از، سفناوري، درخت فناوري، مطالعات تطبیقی، ارکان جهت

هاي پژوهشگاه در این حوزه و اقدامات سند جایگاه و قابلیت

بحث ي مباشد. در قسمت مبانی سند، با توجه به قرارگیرمی

هاي توزیع کشور، سطح نگهداري و تعمیرات در سطح شبکه

 است. عالوه بر این، افقملی در نظرگرفته شده تحلیل سند،

اندار جمهوري اسالمی زمانی موضوع، با توجه به سند چشم

، سند راهبردي وزارت نیرو و سند نقشه جامع 1404در افق 

 1410تا  1401ساله از سال  10مدت -علمی کشور، افق میان

 است. خورشیدي در نظر گرفته شده

و بخش فرآیندها و تجهیزات در ادامه درخت فناوري به د

تفکیک شده و مطالعات هوشمندي فناوري روي آن صورت 

فرآیند  8است. فرآیندهاي نگهداري و تعمیر شامل پذیرفته

بوده که با توجه به تحقیقات صورت گرفته در حال حاضر 

نگهداري و تعمیر اصالحی، مبتنی هاي در کشور غالبا روش

وجه گیرند و با تفاده قرار میگیرانه مورد استبر زمان و پیش

پژوهی صورت گرفته، باید به به مطالعات تطبیقی و آینده

بینانه و مبتنی بر نگهداري و تعمیر پیش هايسمت روش

ساز قابلیت اطمینان سوق پیدا کنند. در قسمت ارکان جهت

انداز، اهداف و راهبردهاي سند در سطح ملی و چشم

بدست آمده از تحلیل اسناد براساس نتایج پژوهشگاه نیرو 
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باالدستی، نظرسنجی متخصصین و مطالعات تطبیقی و 

اند. الزم به ذکر است که در هوشمندي فناوري تدوین شده

هاي قسمت مطالعات تطبیقی به جز آنالیز مقاالت، فعالیت

کشورهاي پیشرو (آمریکا، چین، اتحادیه اروپا) و کشورهاي 

 کشورهاي ترکمنستان، ،آذربایجان عراق، ترکیه،همجوار(

 و ترانسفورماتورهاي عرب حوزه خلیج فارس) در حوزه

سامانه، زیرساخت  و افزارهوایی، نرم و زمینی پست، خطوط

ر داست. آینده مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته هايو برنامه

قسمت نظرسنجی از خبرگان نیز، با متخصصین این حوزه در 

هاي پیمانکار، هاي مشاور، شرکتهاي توزیع، شرکتشرکت

و  صورت گرفته شرکت توانیر و اساتید دانشگاه مصاحبه

هاي بندي روشاي جهت اولویتهمچنین پرسشنامه

ي و تعمیرات در دو حوزه تجهیزات زمینی و هوایی نگهدار

ها و متخصصین حوزه ارسال گردید. در براي تمامی شرکت

ها اخذ ها و پرسشنامهاز مجموع مصاحبهچالش  180مجموع 

از سها و مسائل، ارکان جهتگردیده که با توجه به این چالش

با توجه به موارد یاد شده است. و اقدامات سند تدوین گردیده

 است:انداز ملی سند به صورت ذیل ترسیم شدهچشم

  با الهام از سند ملی راهبرد انرژي کشور و در راستاي تحقق

انداز وزارت نیرو؛ هاي اقتصاد مقاومتی و سند چشمتسیاس

 هايبا تکیه بر توانمندي 1410جمهوري اسالمی ایران در افق 

داخلی و متخصصان کارآمد و خالق؛ از طریق شناسایی و 

هاي مناسب تعمیر و نگهداري تجهیزات توسعه استراتژي

هاي شبکه توزیع در کشور و اکتساب و توسعه بومی فناوري

دار متناسب با آن، قابلیت اطمینان شبکه را افزایش و ولویتا

هاي داخلی زهاي این بخش را کاهش داده و در تأمین نیاهزینه

  خود توانا خواهد بود.

 باشند:همچنین اهداف کالن ملی سند شامل موارد زیر می

دار شبکه توزیع و تأمین برق پای افزایش قابلیت اطمینان .1

از طریق انتخاب استراتژي مناسب تعمیر و نگهداري و 

 هاي مرتبط با آنتوسعه فناوري

ساالنه تعمیر هاي درصد هزینه 10کاهش حداقل  .2

نگهداري تجهیزات شبکه توزیع از طریق انتخاب 

استراتژي مناسب تعمیر و نگهداري و توسعه 

 هاي مرتبط با آنفناوري

شبکه توزیع از طریق  افزایش طول عمر تجهیزات .3

انتخاب استراتژي مناسب تعمیر و نگهداري و توسعه 

 هاي مرتبط با آنفناوري

تعمیر نگهداري شبکه توزیع از وکار بهبود فضاي کسب .4

طریق انتخاب استراتژي مناسب تعمیر و نگهداري و 

 هاي مرتبط با آنتوسعه فناوري

ه تعمیر و نگهداري شبکه حوزتوانمندسازي متخصصین  .5

 توزیع نیروي برق

بینانه جهت هاي پیشگیرانه و پیشدستیابی به استراتژي .6

 تعمیر نگهداري شبکه توزیعتأمین نیازهاي موجود 

هاي مبتنی بر قابلیت اطمینان دستیابی به استراتژي .7

 صنعت برق کشورتأمین نیازهاي آینده منظور به

هاي پژوهشگاه و نقش و تدر همین راستا با توجه به قابلی

جایگاه این سازمان در صنعت برق، اهداف پژوهشگاه نیرو 

 باشد:در این حوزه نیز شامل موارد زیر می

هاي تعمیر و نگهداري تجهیزات شبکه کاهش هزینه )1

 توزیع نیروي برق

تامین نیازهاي داخلی کشور در تعمیر و نگهداري  )2

 تجهیزات شبکه توزیع نیروي برق
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دار حوزه تعمیر و نگهداري هاي اولویتوريتوسعه فنا )3 

 تجهیزات شبکه توزیع نیروي برق

تربیت نیروي انسانی متخصص در حوزه تعمیر و  )4

 نگهداري تجهیزات شبکه توزیع نیروي برق

در پایان اقدامات سند در دو سطح ملی و پژوهشگاه نیرو و 

و  پژوهشی – حمایتی، فنی – در سه دسته اصلی سیاستی

بازار تدوین شد. در تدوین این اقدامات  – صنعتی اقدامات

ها، راهکارها و پیشنهادهاي استخراج شده از از کلیه چالش

جلسات مصاحبه با خبرگان حوزه نگهداري و تعمیرات 

تجهیزات شبکه توزیع استفاده گردیده و ارتباط آنان با اهداف 

کالن سند نیز مشخص شده است. همچنین سند مدیریت 

 1399ي فیزیکی که توسط شرکت توانیر در سال هادارایی

ابالغ شده است نیز به عنوان سند باالدستی مورد بررسی قرار 

گرفته و مفاد و الزامات آن در این حوزه مدنظر قرار گرفته 

) اقدامات سند توسعه فناوري نگهداري و 1جدول ( است.

 دهد.تعمیرات تجهیزات شبکه توزیع نیروي برق را ارائه می

 

 

 اقدامات سند توسعه فناوري نگهداري و تعمیرات تجهیزات شبکه توزیع نیروي برق): 1( جدول

 سیاست/ اقدام سند نگهداري و تعمیرات تجهیزات شبکه توزیع نیروي برق ردیف

 اقدامات حمایتی / سیاستی
 وضعیت مسیر بهبود فرآیندهاي نگهداري و تعمیرات تجهیزات شبکه توزیعارزیابی دقیق و مستمر از وضعیت موجود و 
منظور بهبود فرآیند نگهداري و تعمیرات تجهیزاتهاي توزیع بهایجاد زیرساخت مناسب در سطح منابع انسانی و راهبري شرکت 
داري و تعمیرات تجهیزاتمنظور بهبود فرآیند نگههاي توزیع بهارتقا فرهنگ سازمانی و دانش فنی در شرکت 
افزارهاي مرتبط با فرآیند نگهداري و تعمیرات تجهیزات شبکه توزیعدهی نرمارزیابی و سامان 
سازي سیستم مدیریت انبار و قطعات یدکیپیاده 
سازي سیستم مدیریت کارپیاده 
سازي سندنظارت و ارزیابی مستمر بر فرآیند پیاده 

پژوهشیاقدامات فنی /   
نگهداري و تعمیرات تجهیزات در شبکه توزیع برق کشورهاي پایه سازي مراقبتپیاده 
دار حوزه نگهداري و تعمیرات تجهیزات شبکه توزیعتوسعه تجهیزات اولویت 
نگهداري و تعمیرات تجهیزات شبکه توزیع حوزهافزارهاي توسعه نرم 
هاي نگهداري و تعمیرات تجهیزات شبکه توزیع متناسب با اقلیم و استراتژي روزرسانی دستورالعملتدوین و بهRCM 
12توسعه پایش آنالین و هوشمندسازي شبکه توزیع در حوزه نگهداري و تعمیرات 

 اقدامات صنعتی / بازار
فرآیندهاي نگهداري و تعمیرات تجهیزات شبکه توزیعسازي مکانیزم تأمین منابع مالی بهبود طراحی و پیاده 
بنیان حوزه نگهداري و تعمیرات تجهیزات شبکه توزیعهاي دانشحمایت از شرکت 
سازي روش نگهداري و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان (پیادهRCMدر شبکه توزیع برق کشور ( 
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 متوسط فشار تلفات کم DC کلید ساخت

 هايچسویی تکنولوژي از استفاده با مگاواتی 2 

 1UFD سریع

 
 

 2کدیور علی :همکاران 

 صفر جریان، قطع جریان مستقیم سریع، هايسوییچ :يدیکل کلمات

 

در سطوح ولتاژي متفاوت روز به روز  DCاستفاده از خطوط 

با  DCدر حال افزایش است. جریان اتصال کوتاه در خطوط 

. باشداز منظر دامنه و وجود صفر جریان متفاوت می ACخطوط 

، پیک جریان DCبه دلیل طراحی و ماهیت با امپدانس کم خطوط 

د وجوکوتاه باال و به صورت افزایشی خواهد بود. عدم اتصال

صفر در جریان اتصال کوتاه نیز باعث می شود امکان قطع  اندازه

امکانپذیر نبوده و نیازمند تمهیدات  ACآن با کلیدهاي متداول 

باشد. این کلیدها برخالف کلیدهاي معمول شامل اضافه می

هاي کموتاسیون، قطع جریان و بخش مهارکننده انرژي بخش

پروژه طراحی  (برقگیر) ناشی از قطع خواهند بود. هدف در این

مبتنی بر یک  DCو ساخت یک نمونه دو مگاواتی از کلیدهاي 

 طرح پیشنهادي است. 

1 Ultra Fast Disconnector 

 اهداف انجام پروژه:

به کمک تکنولوژي کلیدهاي  DCطراحی و ساخت کلید  -1

سریع که از درایو تامسون به جاي مکانیزم فنري جهت 

 عملکرد کلید استفاده میکنند

 کاهش تلفات حین وصل کلید -2
 

 انجام پروژه:  روش مراحل و

در این راستا با توجه به توضیحات ارائه شده، مراحل انجام    

 کار به صورت ذیل خواهد بود:

 DCفاز اول: تبین ساختار کلیدهاي فشار متوسط 

ــاختارهاي متفاوت کلیدهاي        ایندر  در  MVDCبخش، سـ

ــعف   ــی قرار خواهد گرفت و نقاط قوت و ض دنیا مورد برررس

2  akadivar@nri.ac.ir 

 پژوهشگاه نیرو کارفرما تجهیزات خط و پستپژوهشی گروه  واحد مجري

 مجتبی گیلوانژاد مجري علی کدیور مدیر پروژه

 پژوهشی معاونت آزمون آیده نوع پروژه

 17/12/1400 تاریخ پایان 17/12/1398 تاریخ شروع

                                                 

mailto:akadivar@nri.ac.ir
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بخش هاي متفاوت کلید مورد هر یک مشــخص شــد. همچنین 

سی قرار گرفته و چالش  سهاي ولتاژي و جریانی     برر ستر ها و ا

 مورد تحمل این کلیدها تعیین شد.

 DCمگاواتی  2سازي کلید طراحی و شبیهفاز دوم: 

در این بخش کلید پیشنهادي در سه بخش طراحی قطع کننده 

سریع جریان، شاخه قطع کننده و جذب کننده انرژي مورد بحث 

و بررسی قرار گرفت. طرح  مناسب براي هر بخش ارائه شد. 

ها مورد شبیه سازي الزم براي هر بخش انجام و کارایی بخش

راحی از طارزیابی قرار گرفت. بخش قطع کننده جریان متشکل 

و انتخاب کانتکت ها، طراحی مکانیزم فرمان مناسب و محفظه 

 قطع  است. 

 فاز سوم: ساخت کلید

شده در فاز   در این فاز از پروژه بخش هاي متفاوت طراحی 

 دوم تهیه و ساخته شد. 

 فاز چهارم: تست کلید ساخته شده

نک     ید طراحی شـــده در لی مدار     DCدر این بخش کل یا 

ستی م   ورد تست قرار گیرد و کارایی خود را در قطع  مناسب بای

 جریان نشان دهد. 

 فاز پنجم: ارائه طرح توسعه 

به منظور افزایش قابلیت قدرت قطع کلید، در این بخش 

پیشنهادات الزم جهت ایجاد تغییرات الزم جهت ارتقا این کلید 

براي قطع توان هاي باالتر ارائه خواهد شد و همچنین با ارائه 

زي هاي الزم این پیشنهادات مورد بررسی قرار خواهد شبیه سا

 گرفت.

 

 مرور پروژه:

مطالعات متعددي امروزه بر کلیدهاي با سطوح ولتاژ باال و پایین 

انجام شده است. اما کلیدهاي فشارمتوسط به عنوان یکی از 

نیاز به تحقیقات  DCحفاظتی مهم در ریزشبکه هاي  هايالمان

بیشتري دارد. شایان ذکر است که در سطوح ولتاژ باال نیز همچنان 

این خالء وجود داشته و هنوز طراحی نهایی بهینه جهت قطع 

 بزرگ ارائه نشده است. DCجریان هاي 

راهکارهاي متفاوتی جهت طراحی این دسته از کلیدها وجود 

بر کلیدهاي  دارد. رویکرد سنتی طراحی این کلیدها مبتنی

باشد.  ضعف اساسی این روش تلفات باالي هادي مینیمه

کلیدهاي نیمه هادي در حالت وصل و هزینه بسیار باالي 

 باشد. سازي این توپولوژي میپیاده

یک ساختار دیگر، طراحی مبتنی بر کلیدهاي مکانیکی و مدار 

تزریق جریان است. در این دست کلیدها، هنگام رخداد خطا، 

ر تزریق جریان با دریافت فرمان، یک موج جریان با فرکانس مدا

مشخص را تولید میکند.این موج با موج جریان اتصال کوتاه 

ترکیب شده و در نهایت ایجاد یک صفر جریان مجازي براي 

کلید مکانیکی میکند. ضعف اساسی این توپولوژي در مدت زمان 

 باشد. طوالنی عملکرد آن می

و  نی بر استفاده ترکیبی از کلیدهاي نیمه هاديساختار دیگر، مبت

کننده کلید مکانیکی است. در این ساختار، با ترکیبی از یک قطع

هادي، جریان به شاخه دیگر سریع سري شده با کلیدهاي نیمه

شده و  هدایت است ها IGBTکه متشکل از مجموعه زیادي از 

کلرد عم گردد. ضعف این طرح نیز سرعتفرایند قطع تکمیل می

متوسط و هزینه زیاد آن بوده و لذا براي سطوح جریانی باال 

 مناسب می باشد. 

هدف در این پروژه ، ارائه یک طرح جدید در قالب سه مسیر 

 ms 10عبور جریان است که ضمن داشتن زمان عملکرد کمتر از
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تلفات باالي کلیدهاي نیمه هادي در حالت وصل و هزینه بسیار 

 حدودي را ندارد و لذا براي سطوح جریانی کم سازباالي پیاده

kV 14  وA 120 زمان عملکرد کمتر ازوms 10 دخواهد بو .

که در ادامه به  نشان داده شده است 1شماتیک کلید در شکل 

توضیح داده  کنندگیمکانیزم خاموش و مکانیزم عملکردهمراه 

 خواهد شد.

باشد. ریان می: مسیر اصلی ج )1پایین شکل مسیر مسیر اول (

  .]1[سریع جریان (کموتاتور) است  این مسیر شامل یک سوییچ

د و تلفات آن نکمیدر حالت نرمال، جریان از این مسیر عبور 

 نشان داده شده است. 2. نمونه آن در شکل استبسیار پایین 

 

  
 به همراه نمونه اولیه ساخته شده شماتیک کلید: 1شکل 

 

 
 ]4[ب) طرح با حرکت عمودي  ]3, 2[: انتقال دهنده سریع جریان الف) طرح با چرخش محوري 2شکل 

 
جریان ): بخش قطع کننده 1وسط در شکل مسیر مسیر دوم (

. ه استمی باشد. این بخش از کلیدهاي نیمه هادي تشکیل شد

در حین خطا، پس از کموته شدن جریان از مسیر اصلی به این 

 مسیر، جریان توسط کلیدهاي نیمه هادي قطع خواهد شد.

): بخش دمپینگ انرژي: پس 1باال در شکل مسیر مسیر سوم (

برقگیر(ها) به  ،DCاز قطع جریان با توجه به سطح ولتاژ شبکه 

موجود در سیستم و صورت موازي با کلید جهت دمپ انرژي 

نمونه اولیه کلید ساخته شده  د کرد.نخواه کم کردن جریان عمل

شامل مدارات کنترل و فرمان، خازنهاي تحریک مدار کلید سریع، 
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 60آمپر و  600همچنین منبع تامین جریان با قدرت اتصال کوتاه 

 قابل رویت است. 3در شکل  ولت براي تست جریانی
 

 
نمونه اولیه کلید ساخته شده شامل مدارات کنترل و فرمان، : 3شکل 

منبع تامین جریان با قدرت اتصال کوتاه  و خازنهاي تحریک کلید سریع

 ولت 60آمپر و  600
 

کلیه سیستمهاي اندازه گیري و حفاظت جریان در کلید مذکور 

عملکردها از طریق طراحی و پیاده سازي شده و تمامی 

) کنترل و به صورت برخط بر 4میکروکنترلر تعبیه شده (شکل 

شوند. همچنین روي صفحه نمایش کامپیوتر نمایش داده می

امکان مانیتور و ارسال فرمان قطع و وصل از طریق اینترنت از 

هر نقطه و به وسیله گوشی هوشمند فراهم گردیده است. 

نشان داده شده  4شده در شکل مشخصات میکرو کنترلر استفاده 

 است.

با توجه به گستره زیاد استفاده از  HVDCامروزه کلیدهاي 

آنها در ترکیب با منابع انرژیهاي نو از موارد مهم مورد تحقیق در 

 هاي متعدد می باشند.دانشگاه ها و پژوهشگاه

 
کنترلر استفاده شده براي اندازه گیري و مشخصات میکرو: 4شکل 

 جریانحفاظت 
 

در سطوح  معموالً DCهمانگونه که ذکر گردید، کلیدهاي 

ولتاژ بسیار باال یا در ولتاژهاي پایین و معموالً مبتنی بر اداوت 

ط متوسدر ارتباط با کلیدهاي فشار لیکننیمه هادي ارائه شده 

 کار عمیقی ارائه نشده است.

طرح پیشنهادي در این پروژه منحصر  هبه تاکید است کالزم 

در زمان  وتوسط فرد بوده و عملکرد سریع با قابلیت قطع توان مب

 .دهدبا هزینه نهایی مطلوب را در اختیار کاربر قرار می بسیار کم

در ادامه فهرستی از مقاالت منتخب مرتبط با این موضوع 

 ارائه شده است.
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 1400آزمایشگاه رله و حفاظت در سال 

 1فرشید منصوربخت

 

 :تاریخچه

مانی            یک پروژه ا ظت از طریق  له و حفا گاه ر ــ مایشـ  –آز

ســال شــروع و 2به مدت تقریبی  88پیمانی  با توانیر در ســال 

ی  جایابهاي کارشناسی در قالب   پس از انجام مطالعات وفعالیت

و خرید تجهیزات  سازي تاسیسات و شناسایی     و طراحی و پیاده

ــه  ــت رــل ــا    تســ ــی ــدهــاي روز دن ــرن ــن ب ــری از مــطــرح ت

Programma,AVO,Megger       مون نجــام آز هــاي جهــت ا

 اندازي شد.عملکردي رله حفاظتی راه

ــپس در خالل  ــال 2سـ و  96و  90هاي  پروژه دیگر در سـ

ــبت به  خرید و تکمیل تجهیزات از     ازطریق حمایت توانیر نسـ

ــد. همچنین با   R&SCHو  OMICRONبرندهاي  پرداخته ش

1 fmansourbakht@nri.ac.ir 

هــا و از طریق همکــاران فرعی در افزایش توانمنــدي آزمون

ــی و محیطی و مکانیکال, آزمون ــازگاري الکترومغناطیس هاي س

 Non Conventionalهاي نوعی رله هاي حفاظتی     کلیه آزمون 

شگاه مرجع رله و حفاظت بر    شور و از طریق آزمای در داخلی ک

 انجام پذیر شد. IEC 60255-1اساس استاندارد 

 :اکنون

در حال حاضــر آزمایشــگاه به عنوان تنها آزمایشــگاه مرجع  

رله و حفاظت مورد تایید سـازمان توانیر و در قالب آزمایشـگاه    

در خصوص دریافت و  هاي مشتریان  مرجع مخاطب درخواست 

ستاندار اخذ تایید شد که  باهاي تولید توانیر میهاي مطابقت با ا

سازنده و      شامل نمونه  شگاه از خط تولید  سط آزمای برداري تو

ــتاندارد    انجام کامل آزمون    ــاس اسـ   IECهاي  هاي نوعی براسـ

 (مربوطه به تجهیزات) می باشد.

براي           مر  ین ا ین ا نس   همچن لتــاژو    ترا هــاي جریــان و و

 IEC61869,IECهاي خطا نیز بر اساس استانداردهاي  نشانگر 

62689,IEEE495 .مصداق دارد 

توانند هاي تولیدي میها صــنایع و واحدهمچنین شــرکت

ستقیم و از طریق گروه          ست به طور م سال درخوا سبت به ار ن

ــگاه جهت انجام    ــت به آزمایش ــی تجهیزات خط و پس پژوهش

 چه خبر از آزمایشگاه؟
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خاص      آزمون یا ســــایر تجهیزات  هاي نوعی تجهیزات فوق 

سه تاییدیه     ضیح اینکه در این پرو تولیدي خود اقدام نمایند، تو

ــادر نخواهد شـــد و تنها گزارش آزمون ها رائه  محصـــول صـ

 گردد.می

 عبارتند از: 1400هاي انجام شده درسال از دیگر فعالیت

ــات کمیته     ــرکت در جلسـ ــی تدوین    شـ ــصـ هاي تخصـ

ستورالعمل  سالی     هاي الزامات تجهیزات توانیر مید شدکه در  با

و  هاي ارزیابیکه گذشت سه دستورالعمل تعیین الزامات، معیار   

هاي خطاي شبکه فشار متوسط هوایی با     هاي آشکار ساز  آزمون

صب بر روي فاز و بدون قابلیت ارتباط از راه دور و با    قابلیت ن

صب بر ر  از  وي پایه و ارتباطقابلیت ارتباط از راه دور و قابل ن

 راه دور نهایی و توسط توانیر ابالغ شد.

سه فاز رله       ستر  ستوالعمل کنتورهاي تابلویی وت همچنین د

هاي  هاي حفاظتی نیز ازجمله مواردي بوده اند که بخش آزمون     

   .نوعی آن مشخصا توسط آزمایشگاه تکمیل و ارائه شده است

 

 :خالصه فعالیت هاي سال جاري

هاي خصوصی و   مکاتبه با شرکت  100حدود 1400درسال  

شرکت برق ستاندارد   هاي منطقه اي و  هاي توزیع و اداره هاي ا

ــتاندارد هاي تولید توانیر           ــوراي ارزیابی و مطابقت با اسـ و شـ

ــال گزارش و تمدید گواهی      ــامل اعالم هزینه و ارسـ هاي   (شـ

 مطابقت) وجود داشته است .

ــال  نجر به صـــدور آزمون انجام شـــده که م 55در این سـ

ست که از این بین    شده ا شوراي    3گزارش آزمون  فقره تاییدیه 

شانگر    صوص ن هاي خطا و دو عدد تاییدیه ارزیابی توانیر در خ

 هاي حفاظتی در خصوص رله 

ــرکت  ــنال تولید ش ــیل ترانس و دایرکش  هاي دانشدیفرانس

 بنیان داخلی و دانشگاه ها بوده است .

شد که   60هاي رله هاي حفاظتی بالغ بر آزمون آزمون می با

میلیون تومان می باشد و تقریبا بنا به مورد   70هزینه آنها حدود 

انجامد. هزینه انجام آنها در خارج از کشور در  ماه به طول می 3

ــد (  150الی  100حدود   میلیارد   4الی  2,5هزار یورو می باشـ

 تومان).  

میلیون   400شــگاه در حدود درآمد آزمای، 1400در ســال  

نی  بیپیش ســقف بودجهبوده اســت این در حالیســت که تومان 

ظت در ســـال            فا له و ح گاه ر ــ مایشـ   1400شـــده براي آز

  میلیون تومان بوده است. 350مبلغ 
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 مقاالت کنفرانس

 تقوایی، منیره نصـــیري، محمدجواد صـــفایی، آرمان .1

  وريهرهب افزایش"بیگدلی،  علیرضــا گیلوانژاد، مجتبی

ست  ستفاده  با (GIS) گازي عایق با هايپ  اقدامات از ا

 کنفرانس پانزدهمین ،"پیشـــگیرانه نگهداري و تعمیر

  .1399 بهمن تهران، وري،بهره و کیفیت ملی

 
2. Amir Hossein Mohammadzadeh Niaki, 

“Asset Management in Smart Grids: A 
Review,” IEEE 11th Smart Grid Conference 
(SGC 2021), December 7th – 9th 2021 

 

 
3. Mohammadreza Safari, Sara Khayyamim, 

Hadi Modaghegh, “Mapping Road to 
Achieve Smart Grid applying SGED”, IEEE 
11th Smart Grid Conference (SGC 2021), 
December 7th – 9th 2021 

 

ی، راهب هرمان، قزاده یامامقل يمهد ،يطاهر دیدسعیس . .4

و ساخت  یطراح"، اسدزاده بابک، زاده لیاسماع رسول

 ،"ورکنترل از راه د تیکنتور مجتمع هوشمند با قابل کی

در  يشته ار نیب قاتیتحق یالملل نیکنفرانس ب نیششم

 رانیر اد کیو مکاترون کیمکان وتر،یبرق، کامپ یمهندس

 .1400اسفند  تهران، ،و جهان اسالم

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 گزارش فنی

ــا نوع            .1 ــطفی گودرزي، بیت ــارا خیــامیم، مصـ پرور،   ت

سند  "محمدرضا جعفري، فرهاد زندرضوي،    بازنگري 

هاي مرتبط با طراحی شــبکه  راهبردي توســعه فناوري

شهرها   :DOIپژوهشگاه نیرو،  ، انتشارات  "توزیع کالن

310.30503/nripress.2020.01. 
ــفائی، آرمان .2 ــیري،  جواد محمد تقوایی، منیره ص  نص

ستورالعمل راه تدوین پیش" سرویس   انویس د ندازي و 

  شهریور ، "هاي عایق گازيتجهیزات پست  و نگهداري

1400 

ــفــائی،  آرمــان .3 ــنجی      " نوري،  داریوش  صـ نیــازسـ

ــگاه هاي جدید مورد نیاز و تجهیزات مورد نیاز آزمایش

شگاه    سعه آزمای ،  "نديبهاي موجود و اولویتجهت تو

 1400 مرداد

، یشم ح نایروم م،یامیخ سارا پرور، تارا خیامیم، بیتا نوع .4

ــمندي "  و ينگهدار  با  مرتبط بازار  و فناوري  هوشـ

  ماه ریت ،"برق ينیرو عیتوز شبکه  زاتیتجه راتیتعم

1400 

 نیرام و جهیعلو یعیشف یعلپرور، تارا خیامیم، بیتا نوع .5

س   راهبردي سند  ساز جهت ارکان تدوین"، زادهینعلیح

سعه   هشبک  زاتیتجه راتیتعم و ينگهدار فناوري تو

 1400ماه  آذر، "برق ينیرو عیتوز

 پرور، علی شفیعی علویجه و رامینتارا خیامیم، بیتا نوع .6

 ســند اقدامات و هاســیاســت تدوین"حســینعلیزاده، 

ــعــه  راهبردي     راتی تعم    و ينگهــدار   فنــاوري  توسـ

 1400ماه دي ، "برق ينیرو عیتوز شبکه زاتیتجه

  

 انتشارات
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 SGED 1مدل  يریارگکهوشمند با ب يهاتحقق شبکه ریمس میترس

 مدقق يهاد ،2میامیسارا خ ،يمحمدرضا صفر
 

 شبکه هوشمند، شبکه توزیع برق، مدل، ارزیابیراه نقشهکلمات کلیدي: 

 
 

  برق به عیراه شــبکه توزنقشــه يو اجرا یطراح -چکیده

ست  شمند     یابیمنظور د شبکه هو   نیتریاتیاز ح یکیبه اهداف 

مقاله،  نیامروز اســت. در ا يایصــنعت برق دن يهاضــرورت

ــمند   یابیبه نام مدل ارز يدیمدل جد ــبکه هوش ــعه ش و توس

  يراه شــبکه هوشــمند برانقشــه هی) به منظور اراSGEDمدل(

 شده است. یمعرف کشور عیتوز يهاشرکت

ستا،     يو اجرا یضرورت طراح  نییپس از تبدر همین را

  ع؛یتوز يهاشــرکت يهوشــمندســاز  يبرا یراه بومنقشــه

  یالمللنیب یعلم يهاها و روشمدل نیتراز مهم ياخالصـــه

  SGEDمدل  یشــده و ســپس ســاختار کل هیارا نهیزم نیدر ا

ض         شت حوزه مدل تو سپس ه ست.  شده ا داده  حیشرح داده 

ستون یما يبنددر طبقه اهداف نیترمشده و مه  مربوطه   يهال

و  SGEDشــده اســت. نحوه اســتفاده از مدل  هیبا اجمال ارا

از  يرگیمدل بخش د نیا يساز هادیپ ندیدر فرآ يدیمسائل کل 

 مقاله است. نیا

 .شودیادامه به اختصار به مرور مقاله پرداخته م در

1 Smart Grid Evaluation & Development model 

2 skhayyamim@nri.ac.ir 

 
 

 مقدمه  -1

 یفیک و یکم يبرق و توسعه عیتوز ستمیس يهوشمندساز

همسو نبودن  لیاز قب یمهم يهاآن با چالش يهوشمند زانیم

و  یمنابع اعم از مال تیمحدود ،يدیکل نفعانياهداف ذ

از  یناش يمتوازن نبودن ابعاد مختلف هوشمند ،یرمالیغ

ق آن تحق یمعلوم نبودن چگونگ ای حیانداز  صحنداشتن چشم

مورد انتظار مواجه   يهاییافزاحاصل نشدن هم جهیدرنتو 

 عیشبکه توز يراه  هوشمندسازنقشه نیاست که ضرورت تدو

 .دینمایبرق را محرز م

 مرور گزیده انتشارات مرور گزیده انتشارات
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 يهوشمندساز یو چگونگ ریتجارب متعدد س یبررس

از  در استفاده افتهیتوسعه يبرق کشورها عیتوز يهاشبکه

از  یاست که عوامل نیا گرانیمختلف، نما يهاها و روشمدل

 يهادو نگاشت ن یتیریاقتضائات خاص شبکه، نظام مد لیقب

ل قاب يهاهیسرما زانیبرق کشور، م عیحاکم بر صنعت توز

مدل  در انتخاب ییبسزا ریعوامل مؤثر؛ تأث گریص و دیتخص

 آن دارد. يسازادهیو روش پ يهوشمندساز

هاي توزیع برق نداشتن مدل بومی هوشمندسازي شبکه

دن ور نبوهاي پیش، یکی از عوامل مؤثر بر بهرهکشور در سال

هاي ن حوزه و از محركشده در ایهاي انجامگذاريسرمایه

و توسعه شبکه هوشمند  یابیارزاصلی اهتمام به طراحی مدل 

هاي خاص صنعت توزیع نیروي برق منطبق بر نیازها و ویژگی

 ایران بود.

راه شبکه هاي تدوین نقشهها و روشمروري بر مدل -2

 هوشمند 

 رد هاراه شبکه هوشمند، کمک به شرکتنقشه نیهدف از تدو

 نتریو انتخاب هماهنگ بنديزمان نیبه موثرتر یابدستی

 نیو کمتر ایمزا نیشتریشبکه هوشمند است که ب يفناور

انداز شبکه خطرات را به همراه داشته باشد. مشخصات چشم

 به ينقشه راه شبکه هوشمند از کشور جهیهوشمند و درنت

 گریت دبه شرک یو شرکت گریبه استان د یاستان گر،ید شورک

 کی قیاهداف متفاوت است. شبکه هوشمند از طربسته به 

 ای اهسال تواندیمکه تحقق آن  شودیم جادیا یتکامل ندیفرا

 طول بکشد. يمتماد هايدهه

1 International Energy Agency (IEA) 

2 Electric Power Research Institute (EPRI) 
 

راه نقشه نیشاخص که جهت تدو يهاها و مدلدر ادامه روش

اند تا شده یاجمال ياند، مرورشبکه هوشمند به کار گرفته شده

آنها با مدل  يهاتفاوت تایو نها یآنها بررس بیو معا ایمزا

 بررسی يهاها و مدلشود. روش هیمقاله ارا نیدر ا يشنهادیپ

 شده در مقاله:

راه شبکه هوشمند آژانس روش تدوین نقشه •

 )1IEAالمللی انرژي (بین

2 راه شبکه هوشمندروش تدوین نقشه •
11 FEPRI 

 ) 3SGAMمدل معماري شبکه هوشمند ( •

 شبکه هوشمندمدل مفهومی  •

  )4SGMM( مدل بلوغ شبکه هوشمند •

 شبکه هوشمند  یابیمدل توسعه و ارزمعرفی  -3

  )SGED(مدل 

مورد ذیل مورد توجه  SGEDسازي مدل در طراحی و پیاده

 بوده است:

هاي حائز اهمیت هوشمندسازي توجه به تمامی حوزه •

 هاي فنی، مدیریتی، مالی،سیستم توزیع برق، اعم از حوزه

 محیطیاجتماعی، زیست

اي بندي آنها در هشت حوزهمایلستون و طبقه 270احصاء  •

اي هکه ابعاد مختلف سیستم توزیع برق را در شرکت

  دهد. این هشت حوزه عبارتند از:توزیع پوشش می
 تأمین انرژي -1

 مصرف برق و خدمات مشترکین -2

 برداري شبکهبهره -3

 مدیریت دارایی و نیروي کار -4

3 Smart Grid Archtecture Model (SGAM) 

4  Smart Grid Maturity Model 
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 و ارتباطات فناوري اطالعات -5

 مدیریت، استراتژي و قوانین -6

 مالی، اقتصادي، کسب و کار -7

 محیطیاجتماعی و زیست -8

ي گانه، مشتمل بر تعدادي حوزههاي هشتهریک از این حوزه

 نشان داده شده است. 1فرعی است که در شکل 

 
 SGEDهاي هشتگانه مدل معرفی حوزه : 1شکل 

ي مدل هاي هریک از هشت حوزهبندي مایلستوندسته •

SGED  .زانیم نکهیبه ا توجهبا در پنج سطح 

 هاي مختلفدر حوزهبرق  عیشبکه توز يهوشمند

از حداقل قابل قبول و حداکثر  یفیو در ط ستیمطلق ن

 یهر مبحث و موضوع يبرا شود،یقابل تحقق واقع م

شده  یدر پنج سطح بلوغ طراح یمختلف يهالستونیما

 لیذ 1 جدولشرح مورد اشاره به بلوغاست. پنج سطح 

 .هستند

 SGED: معرفی سطوح بلوغ هوشمندي در مدل 1جدول 

 ویژگی نام سطح ردیف

 .داردیمدل بر م ياجرا ریرا در مس هاگام نیسازمان نخست مقدماتی 1

 .بدایشبکه تحقق  يسازمربوط به هر حوزه است تا مدرن يهاتیفعال يسازادهیسازمان در حال پ توانمندسازي 2

 در سطح سازمان است. يسازکپارچهیحوزه مشخص در حال  کیاستقرار شبکه هوشمند در  يسازکپارچهی 3

 حوزه مشخص در حال بهبود عملکرد سازمان است. کیشبکه هوشمند در  ياجرا سازيبهینه 4

 مشخص است.هاي جدید در یک حوزه سازمان در حال مطالعه و پیشبرد فعالیت پیشگامی 5
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راه از آنجا که گام نخست در تدوین نقشه

ي توزیع برق، ارزیابی وضع موجود هوشمندسازي شبکه

ها و اطالعات الزم با توجه به داده SGEDاست؛ در مدل 

 ی وکم يهاداده، نیمشترکی کم يهادادهاز قبیل 

 اطالعاتتوزیع برق و همچنین شبکه کیفی  يهایژگیو

ي این مدل؛ گانههشت يهادرخصوص حوزه یمفهوم

شرکت توزیع برق موردنظر ارزیابی شده و وضع موجود 

 آن شرکت از دیدگاه هوشمندسازي انجام خواهد شد. 

 SGEDهاي پاسخ هریک از سؤاالت مدل گزینه

 لی اقدامات الزم براياند که سیر تکاماي طراحی شدهگونهبه

 تحقق مایلستون مربوطه را نشان دهد. 

 SGEDنحوه بکارگیري مدل  -4

راه جهت دستیابی به نقشه SGEDروند اجراي مدل 

 2ي شبکه شامل پنج مرحله است که در شکل هوشمندساز

 اند:هبندي شدبه آنها اشاره شده است و بدین ترتیب دسته

 سازيآماده .1

 کارگاه ارزیابی .2

 تجزیه و تحلیل .3

 راهکارگاه ترسیم نقشه .4

 يبندجمع .5

 
 SGEDروند بکارگیري مدل  :2شکل 

، شناخت کامل از مدل و نحوه  "يسازآماده"در مرحله 

  مورد انتظار شرکت  يهاخواسته  میآن و تنظ يریبکارگ

 .  شودیمربوطه از آن انجام م عیتوز

موجود   طیشرا یابیارز ،يسازاز انجام مرحله آماده پس

  ي(حاو SGEDبا استفاده از پرسشنامه     عیشزکت توز 

ــوال که در هشــت حوزه تعر 270 ــده) انجام  فیس ش

  يرتقیشرح دق  "یابیکارگاه ارز" ي. با برگزارشود یم

اصل   ح عیشبکه هوشمند شرکت توز    یفعل تیاز وضع 

 .  شودیم

در هر حوزه از مدل براســاس پاســخ خود به  شــرکت

ــنامه رتبه   ــش ــواالت پرس ــودیم يبندس   يارهای. معش

ساس ترک  یازدهیامت سواالت      یبیبر ا سخ به تمام  از پا

جه    ــطح حوزه، در به حوزه در آن سـ ند مربوط  را  يب

ــاالتر در   يهــا. رتبــه کننــد  یم  نیی  تع   ــب حوزه   کی

د  هوشمن شبکه  ياز اجرا يادهنیفزا زانیکننده ممنعکس

شرکت توز  ست.      عیدر  ضوع آن حوزه ا با توجه به مو

شامل      هینما کی SGED یابیارز جهینت ست که  بلوغ ا

 است.   SGEDاز هشت حوزه  کیهر  يبرا يبندرتبه

ــخ   لی و تحل هی تجز شـــده از   يآورجمع يها پاسـ

ــنامه ــش ــطح بلوغ هر حوزه و نت نییها و تعپرس   تاجیس

س  ضع  میتر نمودار،  کیدر قالب  سازمان  یکنون تیو

 نی. پس از اشودیانجام م "لیو تحل هیتجز"در مرحله 

.شودیبرگزار م "راهنقشه میترس"مرحله کارگاه 
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 راهخروجی کارگاه ترسیم نقشه: 3شکل 

ــه   "در طول  ــیم نقشـ گاه ترسـ یابی     "راهکار تایج ارز ن

شرکت توزیع ارایه می    ضعیت کنونی به  ناي  شود و بر مب و

ها، اهداف تجاري و یک چارچوب زمانی توافق         این یافته  

ري گذاشده، ذینفعان شبکه هوشمند شرکت شروع به هدف

راه براي شرکت در افق زمانی از پیش تعیین  و ترسیم نقشه  

راه خروجی کارگاه ترســیم نقشــه 3د. شــکل کننشــده می

سمت       شرایط کنونی و حرکت به  ست که نمایش گذر از  ا

 هاي برنامه است.سطوح مطلوب طی سال

هاي بر اساس یافته "بنديجمع"در نهایت در مرحله 

هاي گذاري و تجزیه و تحلیلهاي ارزیابی و هدفکارگاه

ن ویراه هوشمندسازي شبکه تدصورت پذیرفته، نقشه

 شود. می

 

1  The National Institute of Standards and Technology 

(NIST) 

 گیرينتیجه -5

گرفتن از تجارب موفق با الهام SGEDمدل 

رو و یافته و پیشهوشمندسازي در کشورهاي توسعه

، IEA ،EPRIهاي گیري از نقاط قوت مدلهمچنین بهره

SGAM ،1NIST ،SGMM  و همچنین با استفاده از نتایج

تحده مهندوستان، ایاالت  اقدامات کشورهایی از قبیل ترکیه،

دیگر کشورهاي بررسی شده؛ و و  آمریکا، اندونزي، چین

همچنین اخذ نظرات خبرگان، متخصصین و مسئولین 

صنعت توزیع برق کشور طراحی شده است. برخی از 

 هايهاي حائز اهمیت این مدل نسبت به دیگر مدلویژگی

ي راه هوشمند سازي شبکه توزیع برق، عبارت تدوین نقشه

 است از:

ي مفاهیم هوشمندسازي شبکه از محدودهتعمیم  •
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مهندسی به دیگر موضوعات حائز  -موضوعات فنی

خدمات مشترکین، اهمیت و مرتبط از قبیل 

برداري، مدیریت دارایی و نیروي کار، مدیریت، بهره

هاي مالی، استراتژي و قوانین و همچنین حوزه

 اقتصادي، کسب و کار

م درخت بندي موضوعات و ترسیسازي طبقهبومی •

دانش شبکه هوشمند باتوجه به ادبیات فنی رایج 

صنعت توزیع برق کشور و ساختار سازمانی 

 هاي توزیع نیروي برق ایرانشرکت

هاي کلیدي در هوشمندسازي جامعیت مایلستون •

 سیستم توزیع برق ایران

از  ها با توجه به سیر تکامل و بلوغبندي مایلستونرتبه •

 سطح مقدماتی تا پیشگامی

هاي پاسخ هریک از سؤاالت ارزیابی میزان گزینه •

اي تدوین گونههاي توزیع برق بههوشمندي شرکت

شده است که سیر تکامل و بلوغ براي تحقق آن 

 مایلستون را مشخص نموده است. 
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در  مدیریت داراییمروري بر 

 هاي هوشمندشبکه

 1محمدزاده نیاکیامیرحسین 

 

 

 مدیریت دارایی، شبکه هوشمند، تعمیر و نگهداري، مدیریت ریسککلمات کلیدي: 

 

 
 

 مقدمه -1

 شده موجب برق صنعت بودن محور تکنولوژي ویژگی

 ربرخوردا ايویژه جایگاه از آن در فیزیکی هايدارایی که است

 نقش برق ادوات و تجهیزات عملکرد نحوه که چرا باشند؛

ند. شبکه نمایمی ایفاء کیفیت با و مطمئن برق تامین در اساسی

 اسبمن که کارکرد بوده فنی تجهیزات از وسیعی مجموعه برق

 ایداريپ و تثبیت برق انرژي تامین به منجر تجهیزات این همه

 رب شبکه تجهیزات مختلف عملکرد چون و شودمی شبکه

 تجهیزات کارکرد نامناسب لذا دارند متقابل اثرات یکدیگر

1 ahmohamadzadeh@nri.ac.ir 

2 Asset Management: AM 

3 Capital Expenditures 

 هايقطعی و شبکه حوادث افزایش احتمال به منجر شبکه

 خسارات به است ممکن این حوادث که شد خواهد گسترده

 خصوصیت این .بیانجامد جانی مالی و گسترده بعضاً تلفات و

 این در تجهیزات مناسب عملکرد نقش که شده است موجب

و مدیریت این تجهیزات از  کند پیدا دوچندانی صنعت اهمیت

هاي صنعت برق نیازمند طرح ریزي و مطالعات فنی دید دارایی

 باشد.می

 نوینهوشمند  تجهیزاتهوشمند، ظهور  يهاتوسعه شبکه

 باعث 1990از صنعت برق از اواخر دهه  ییزداو مقررات

 نیهمچن ییدارا تیریشد. مد "2ییدارا تیریمد" گیريشکل

 يگذارهیبه حداکثر رساندن بازده سرما ندیبه عنوان فرآ

در کل چرخه عمر آن، با به حداکثر رساندن عملکرد  زاتیتجه

 و CapEx(3( ياهیسرما يهانهیهز رساندن داقلو به ح

                                                 

mailto:ahmohamadzadeh@nri.ac.ir
mailto:ahmohamadzadeh@nri.ac.ir
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به  CapExشود. یم فیتعر OpEx(1( یاتیعمل يهانهیهز 

با  و مرتبط است دیجد يگذارهیسرما ایثابت  يهارساختیز

 رساختیبه ز OpExکه یدر حال ؛ابدییگذشت زمان کاهش م

را  تمسینگهداشت س یاتیعمل نهیبلکه هز باشد،مرتبط نمی

و  تیری، مدیو بازرگان یفن يهانهیدهد و شامل هزینشان م

 .]1[ است رهیغ

به  تنها برق هايشرکت در دارایی مدیریت گذشته در

صورت  در هاشرکت و گردیدمی محدود تجهیزات تعمیرات

و  دادندمی انجام تجهیزات روي بر را الزم تعمیرات خرابی،

-یتضروري فعال و حیاتی بسیار تجهیزات مورد در تنها نهایتاً

مقوله  دادند. بتدریجمی قرار نظر مد نیز را نگهداري هاي

 جایگاه مطلوبی برق هايشرکت بین در تجهیزات نگهداري

 تعمیرات و هايهزینه کاهش جهت هاشرکت این و یافت

 ز موردنی را تجهیزات نگهداري هايرویه شبکه، بیشتر پایداري

 و ساخت تکنولوژي روزافزون پیشرفت دادند. اما قرار توجه

 به ازنی و برق انرژي تقاضاي افزایش تجهیزات برق، تولید

 با جدید تجهیزات بکارگیري برق، لزوم شبکه توسعه

 ریجبتد و نمود ایجاب را بهتر عملکردو  بیشتر هايظرفیت

 زاتتجهی خرید گزاف هايهزینه و تنوع تجهیزات و گستردگی

 خارج رده از و خرید براي مناسب ریزيبه برنامه نیاز جدید،

 .آورد بوجود را فرسوده نمودن تجهیزات

یع برداري سیستم توزریزي و بهرهمدیریت دارایی در برنامه

برخوردار است. تجدید ساختار صنعت از اهمیت به سزایی 

ها به سمت برق و رقابت در بازار برق موجب شده شرکت

تر از تجهیزات خود حرکت کنند؛ در حالی که استفاده بهینه

ود گیرند. بهبهاي فنی، اقتصادي و اجتماعی را در نظر میجنبه

 متس به را برق هايقابلیت اطمینان سیستم قدرت، شرکت

1 Operational Expenditures 

 جهیزاتت هزینه نمودن بهینه و منصوبه تجهیزات نهبهی مدیریت

 است. داده سوق آنها عمر چرخه طول در

را  هاي سیستم قدرتقابلیت اطمینان، فعالیت پژوهشگران 

 ]:1کنند [به سه دسته اصلی تقسیم می

 توسعه شبکه (بلند مدت) -1

 مدیریت دارایی (میان مدت) -2

اه (کوتریزي عملیاتی) سیستم برداري (برنامهبهره -3

 مدت)

شود اقدامات مدیریت دارایی همانطور که مالحظه می

گیرد. برداري کوتاه مدت قرار میمابین توسعه بلند مدت و بهره

 ياهدر افقانجام شده،  يبندطبقهبه عبارت دیگر بر اساس 

 ،عیانتقال و توز ستمیاز س يبردارو بهره يزیربرنامه یزمان

مدت شناخته  انیم يزیربه عنوان برنامه ییدارا تیریمد

 .شودیم

 

بندي و ساختارهاي مرتبط با تعاریف، مفاهیم، دسته -2

 مدیریت دارایی

هاي مختلفی براي مدیریت دارایی ارائه شده است. تعریف

 از ايمجموعه بطور کلی مدیریت دارایی در صنعت برق

 و برداريبهره به توسعه، که است کار و کسب فرآیندهاي

 به براي دستیابی سازمان یک هايدارایی نگهداري

 کار کسب و نفعانذي و مشترکین هاي مطلوبنیازمندي

 اي،نتایج هزینه شامل معموالً مطلوب نیازهاي انجامد. اینمی

 برق عرضه مطمئن نیز و زیستی محیط و ایمنی عملکردي،

 اند کهتهدریاف توزیع برق و انتقال هايشوند. شرکتمی

 ارایید مدیریت به شدت به شرکت عملکرد و ثبات سودآوري،

 تشرک براي که هاییدارایی اینکه است. متکی استراتژیک
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 خود، عمر طول چگونه خریداري شده و در هستند، حیاتی

 ه،هزین در جویی شوند، منجر به صرفه می تعمیر و نگهداري

 ].2گردد [ها میمقررات و توسعه شرکت رعایت

مدیریت دارایی را به این  1گروه ویژه مشترك سیگره

مدیریت دارایی سیستم توزیع و "کند: صورت تعریف می

هت هاي کلیدي جگیريانتقال در بازار برق مشتمل بر تصمیم

به حداکثر رساندن منافع بلند مدت است، در حالیکه با ریسک 

تریان شقابل قبول و قابل کنترل، سطح باالیی از خدمات را به م

 ].1[ "دهدارائه می

مطابق استاندارد ایزو، مدیریت دارایی مشتمل بر تعادل 

ها و تهدیدات در برابر عملکرد مطلوب ها، فرصتهزینه

 ].3باشد [ها به منظور دست یافتن به اهداف سازمانی میدارایی

 یها قسمت اساساستیو س یکیزیف تجهیزاتاز  ينگهدار

شان ن مراجع مرتبط یدهد. بررسیم لیرا تشک ییدارا تیریمد

 ياجزا يو نگهدار ریدر مورد تعم دقیقیدهد که مطالعات یم

 ییترانسفورماتورها، خطوط هوا شامل قدرت ستمیمختلف س

انجام  ی و تجهیزات مزرعه باديحفاظت تجهیزات ،هاو کابل

 و نگهداري ریمانند تعم ينگهدار يهاياست. استراتژ شده

و  PM(3( رانهیشگیپ يو نگهدار ریتعم، 2)CM(ی اصالح

به طور  RCM(4( نانیاطم تیقابل مبتنی بر يو نگهدار ریتعم

 ییدارا تیریاند. هدف از مدمورد مطالعه قرار گرفته جامع

 یابیرو ارز نیدرآمد است و از ا انیجر کیها به ییادار لیتبد

است. از  ریناپذییجدا بخش کی ییدارا تیریدر مد سکیر

هستند، مطالعات  یمال يگذارهیها شامل سرماییآنجا که دارا

و به طور  ییدارا تیریمد سکیر یابیدر مورد ارز يادیز

1 CIGRE Joint Task Force JTF23.18 

2 Corrective Maintenance 

ست پ يهاییها، دارا، کابلعیانتقال و توز يهاستمیتر، سخاص

 ].1[ انجام شده است ریدپذیتجد يو منابع انرژ

بندي مدیریت دارایی بر مبناي حوزه زمان و یک دسته

نشان داده شده است. مدیریت دارایی  1شکل حوزه فعالیت در 

حوزه زمان به سه دسته بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت، 

و مدیریت دارایی حوزه فعالیت نیز به سه دسته فنی، اقتصادي 

 ].1شود [و اجتماعی تقسیم می

 
 بندي مدیریت دارایی: دسته1 شکل

از جنبه دیگر، مدیریت دارایی به دو حوزه فیزیکی و 

 ]:1شود [بندي میغیرفیزیکی تقسیم

که تا ریزي شبحوزه غیرفیزیکی: از مسائل فنی مانند برنامه

گذاري و ریزي سرمایهتر مانند برنامهمسائل اقتصادي

 هاي تعمیر واستراتژيدهد و شامل بندي را پوشش میبودجه

سازي دارایی، تحلیل خطا و مدیریت دارایی نگهداري، شبیه

 باشد.آماري و ... می

حوزه فیزیکی: همه اجزاي فیزیکی مشتمل بر سیستم 

ترانسفورماتورها، هاي آنها مانند توزیع و انتقال و دارایی

و  یحفاظت تجهیزات، ینیرزمیز يها، کابلییخطوط هوا

ی به طور کلدهد. را پوشش می دارندهي نگههاسازه

3 Preventive Maintenance 

4 Reliability-Centered Maintenance 
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 نیرتو گران نیتراز مهم یکیترانسفورماتور برق به عنوان  

شود. به همین جهت، تحقیقات میدر نظر گرفته  شبکه ياجزا

زیادي در خصوص ارزیابی وضعیت، سالمتی و پیري 

ترانسفورماتورها انجام شده است. با افزایش نفوذ منابع انرژي 

هاي بادي و خورشیدي نیز شبکه، نیروگاهتجدیدپذیر در 

 باشند.بخشی از مدیریت دارایی می

 ریو غ یکیزیف يهاکه حوزه يزیچدر این شرایط، 

داده  تیریدهد، مدیم وندیرا به هم پ ییدارا تیریمد یکیزیف

هوشمند،  يو کنتورها یمحاسبات ياست. با ظهور ابزارها

 يآورجمع برق يهاها توسط شرکتاز داده یمیحجم عظ

 يهااستیس ایها و ییبهبود عملکرد دارا يشود که برایم

 يفناور کاربردشوند. در دهه گذشته، یاستفاده م ينگهدار

در مدیریت داده به عنوان بخشی از مدیریت ) ITاطالعات (

 .دارایی به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است

 

 مدیریت دارایی در شبکه هوشمند -3

 ظهور شبکه هوشمند و تأثیر بر مدیریت دارایی -3-1

هاي الکتریکی و انواع      ــرف (خودرو هاي مصـ تغییر الگو

ستگاه    سایل و د سورها و تجهیزات     و سن هاي جدید)، وجود 

شمند    تله شمند، تجهیزات خانه هو متري نوین (کنتورهاي هو

ــناخت دقیق ــبکه توزیع، وجود منابع  و ...)، ش تر توپولوژي ش

ترین اکنده و تجهیزات کلیدزنی هوشمند از جمله مهمتولید پر

ها را به ســمت مدیریت کارآمدتر عواملی هســتند که شــرکت

سوق می         شمند  شبکه هو شتن  ر دهند. دشبکه توزیع براي دا

هاي جدیدي در شــبکه توزیع هوشــمند وجود   نتیجه دارایی

ــته ــتفاده از  دارند که قبالً وجود نداش ــرایط، اس اند. در این ش

ــی ــتمس هاي فناورانه مختلف با تعداد زیاد تعامالت و انواع  س

1 Information Management System 

ــمت         گوناگون دارایی  ــت و باید به سـ ها چالش برانگیز اسـ

چه    پار ــتمیک ــیسـ کت کرد. افزایش     ســــازي این سـ ها حر

ــترکین به        نیازمندي   هاي قابلیت اطمینان توان تحویلی به مشـ

که     ــب ید در شـ جد یل      همراه تجهیزات  ند از قب ــم هاي هوشـ

هاي هو  ــلول   کنتور هاي الکتریکی، سـ ند، خودرو ــم هاي   شـ

ــیدي و توربین  ــبکه توزیع کنونی را به     خورشـ هاي بادي، شـ

یده   تب پیچ ند      مرا به فرای که این امر منجر  تر نموده اســـت 

شد. ولی این پیچیدگی به  مدیریت دارایی پیچیده تري خواهد 

حوادث   ها وهاي بسیار بیشتر از داراییوسیله دسترسی به داده

هاي ســنســورها،   ها توســط فناوريیابد. این دادهکاهش می

ساخت  ستم   زیر سی ،  1هاي مدیریت اطالعاتهاي مخابراتی و 

شبکه        سعه  صلی تو صر ا ستند، در    که از عنا شمند ه هاي هو

 ].6-4باشند [دسترس می

 اجزاي مدیریت دارایی شبکه هوشمند -3-2

هاي  در گذشته، بیشتر اطالعات پایش وضعیت در سیستم     

ی  ــازي میادهمجزا پ ــعیت        سـ ثال، وضـ به عنوان م که  ــد  شـ

پایش می        قدرت را  ید  یا کل ماتور  ــفور ند. یکی از  ترانسـ کرد

اهداف شبکه هوشمند، در دسترس قرار دادن بیشتر اطالعات     

تري از کاربردها، از جمله مدیریت دارایی براي محدوده وسیع

 باشد.می

ستم مخابراتی بین تجهیزات    سی   محدودیت در پهناي باند 

و شرکت برق و کمبود استانداردهاي مربوطه براي به اشتراك     

ها منجر به محدودیت در اســـتفاده  گذاشـــتن و مدیریت داده

مل از این داده   مدیریت دارایی می   کا هاي  گردد. دادهها براي 

ست.           سترس ا سترده در د شبکه مخابراتی گ ستم از طریق  سی

ــازي دادهیکپارچه ــتاندارد سـ ــاس اسـ   2IMIEC Cها بر اسـ

ها براي کاربردهاي مختلف به اشــتراك  باشــد تا اینکه دادهمی

2 Common Information Model 
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ــوند. تحلیل      ته شـ ــ ها نیز این اطالعات را پردازش و   گذاشـ

ــبکه را   کنند تا عملکرد و نگهداري دارایی   ارزیابی می  هاي شـ

سازي مرسوم براي    ]. البته استانداردهاي یکپارچه 6بهینه کنند [

ند       مان بادل اطالعات دارایی    MultiSpeakو  IEC 61968ت

ــتفاده قرار می  ــعه معماري  نیز مورد اسـ هاي  گیرد. اخیراً توسـ

ــتاندارد مانند      یکپارچه   ــازي اسـ به   Microsoft SERA1سـ

هاي دارایی اضافه شده است     سازي سیستم   ابزارهاي یکپارچه

هاي مخابراتی اســتاندارد  ها و پروتکل]. اســتفاده از واســط5[

  2پذیري و قابلیت همکاريالمللی، امکان سازگاري، توسعهبین

 کند.هاي مختلف را فراهم میبیشتر بین سیستم

وزیع  تیک طرح نمونه از سیستم مدیریت دارایی در شبکه 

شکل     شمند در  ست [     2هو شده ا شان داده  ]. همانطور که  7ن

شکل از دارایی     مالحظه می ستم مت سی ها و تجهیزات  شود این 

شمند براي جمع  ستم   هو سی هاي مخابراتی و آوري اطالعات، 

ــتم کنترل     ــیس ــرورها و س ارتباطی براي انتقال اطالعات و س

ستم       سی سایبري در  ست. همچنین بحث امنیت  اي  همرکزي ا

آوري  هاي جمعهاي هوشمند براي ارسال داده  مخابراتی شبکه 

اي  شده از تجهیزات به سیستم مدیریت دارایی از اهمیت ویژه  

   برخوردار است که باید مورد توجه قرار گیرد.

 
 : معماري سیستم مدیریت دارایی براي شبکه توزیع هوشمند2 شکل

1 Smart Energy Reference Architecture 2 Interoperability 
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: سیستم مدیریت دارایی شرکت آلستوم3 شکل

 
 : سیستم مخابراتی مدیریت دارایی شرکت آلستوم4 شکل

سیستم مدیریت دارایی ارائه شده توسط شرکت         3شکل  

ــتوم، از جمع )، را ITها تا فناوري اطالعات (    آوري دادهآلسـ

 ].8دهد [نمایش می

همچنین ســیســتم مخابراتی و ارتباطی بین ســنســورها و  

ستوم در          شرکت آل سط  شده تو ستم مدیریت دارایی ارائه  سی

 ].8نشان داده شده است [ 4شکل 

1 Distribution Management System 

کت   ــر هاي نرم   شـ عددي براي   هاي برق ابزار افزاري مت

هایشــان در اختیار دارند؛ از جمله ســیســتم   مدیریت دارایی

گاه                 یت دارایی بن مدیر به عنوان  که  کار  یت دارایی/ مدیر

)EAMــناخته می ــتم  ) نیز ش ــیس ــوند، س ــتم  GISش ــیس ، س

ــتم مدیریت ت    برنامه ــیس ــکادا و س ــتم اس ــیس وزیع  ریزي، س

)DMS(1  ــتم ــیسـ هاي مختلف که اغلب به     . مدیریت این سـ

ــط بخش  ــورت مجزا از هم و توس ــازمان  ص هاي مختلف س
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هاي شــرکت برق اســت  شــوند یکی از چالشســازي میپیاده

]4-5.[ 

ند براي جمع به طور کلی، تجهیزات زیر می  آوري  توان

اطالعات مورد نیاز جهت مدیریت دارایی شـــبکه هوشـــمند  

 ده قرار گیرند:مورد استفا

 انواع سنسورها -1

سنسورهاي متنوعی براي پایش وضعیت تجهیزات 

شبکه وجود دارد؛ از قبیل سنسور آکوستیک، دوربین 

 هايگیريمادون قرمز، دوربین کرونا و ... در گذشته اندازه

پارامترهاي مختلف با استفاده از سنسورهاي سیمی و 

 الکتریکی ناشیآوري سیمی به علت خطرات وسایل جمع

از حضور ولتاژ فشار متوسط در اطراف سنسورهاي 

 هايزا بودند. از مهمترین فناوريشده، واقعاً مشکلنصب

گیري پارامترهاي تجهیزات، از جمله مرتبط با اندازه

ترانسفورماتورهاي توزیع، استفاده از انواع سنسورهاي 

ند به توانمی 1سیمباشد. این سنسورهاي بیخود تغذیه می

صورت مستقیم در اکتیوپارت ترانسفورماتور و یا 

هاي رابط (نظیر اتصاالت فشار ضعیف و فشار بخش

متوسط) قرار بگیرند. این سنسورها از طریق عبور جریان 

ترانسفورماتور خود تغذیه هستند. با استفاده از سنسورهاي 

سیم و خود تغذیه شونده، ریسک الکتریکی مجموعه بی

ر متوسط (تفاوت ولتاژ، فاصله خزشی، در سمت فشا

هاي نصب فواصل عایقی به دلیل عبور سیم) و هزینه

کاهش پیدا کرده و یک رویکرد با نصب راحت ایجاد 

تواند به هر آوري داده میشود. همچنین سیستم جمعمی

توان اطالعات الکتریکی تجهیز اي متصل شود و میشبکه

 ].9کان دنبال نمود [را به صورت زمان حقیقی و از یک م

1 Wireless 

 کنتورهاي هوشمند -2

کنتور هوشمند جلوه آشکاري از زیرساخت جدید 

ICT  است که جهت بهبود کارآیی انرژي، توسعه داده شده

شبکه  سازيو نقش بسزایی در ایجاد بستر الزم براي پیاده

روزي که از هاي زیاد و بههوشمند دارد. با استفاده از داده

د در دسترس است (از قبیل طریق کنتورهاي هوشمن

توان اطالعات قابل توجهی جریان، ولتاژ، توان و ...)، می

دست آورد و اقدامات از وضعیت شبکه و تجهیزات آن به

هاي شبکه انجام داد. به مؤثري در جهت مدیریت دارایی

عنوان مثال، وضعیت بارگیري ترانسفورماتورها و خطوط 

ت، تعیین محدوده و محل و در نتیجه تنش وارده به تجهیزا

هاي خطا، وضعیت کیفیت توان و ... به کمک داده

کنتورهاي هوشمند قابل استخراج، تحلیل و استفاده در 

 باشد.سیستم مدیریت دارایی می

 IED(2هوشمند ( یکیالکترون زاتیتجه -3

ها و  IEDاي، یکی از سنسورهاي رایج در هر شبکه

ها حجم زیادي رلههاي حفاظتی دیجیتال هستند. این رله

از اطالعات که فراتر از نیاز سیستم حفاظت است در اختیار 

دارند؛ از جمله ثبت خطاها، ثبت توالی حوادث، محاسبه 

I2tبندي گیري فازور سنکرون، وضعیت و زمان، اندازه

توانند براي مدیریت ها میکنتاکت کلید و ... این داده

 یرند. به عنوان مثالیدارایی تجهیزات مورد استفاده قرار گ

توان هر کلید در طول زمان می I2tساده، با جمع مقادیر 

الگوریتمی براي تعمیر و نگهداري کلید تعیین نمود. 

بندي کنتاکت کلید و سرعت همچنین با پایش مقادیر زمان

توان کلیدهایی را که ها، میباز و بسته شدن کنتاکت

2 Intelligent Electronic Devices 

                                                 



 

34 

 مرور گزیده انتشارات   

 

نگهداري قرار داد  عملکرد کندي دارند در برنامه تعمیر و 

]6.[ 

بدیهی است هر یک از تجهیزات قدرت موجود در شبکه    

سفورماتور، خط هوایی، کابل زیرزمینی،      شمند از قبیل تران هو

ستم      سی ست و ...  هاي متنوعی براي پایش و نظارت دارند. پ

هاي  هاي پیشــرو در این زمینه، فناوري بســیاري از شــرکت  

ــمند و نوین بودن این  اند. علیرغم  جدیدي ارائه نموده    هوشـ

هاي  ها، با توجه به اینکه مختص شــبکهها و فناوريســیســتم

ستند و می    شمند نی شبکه هو سوم نیز  توانند در  هاي توزیع مر

ــتفاده قرار بگیرند، بنابراین به جزئیات آنها پرداخته           مورد اسـ

سفورماتور توزیع دیجیتال  شود. یکی از این نمونه نمی ها تران
TMTXpert   شرکتABB     به همراه سیستم پایش وضعیت و

عیــب (      یص  خ )، TMCoreTecو  Hub TMTXpertتشــــ

ــور هیدروژن و رطوبت، پایش     ــنس ــورهاي متنوع (س ــنس س

سیم         سور دماي  سن سور دماي روغن،  سن   پیچ و ...)،بوشینگ، 

)، ربـات   APM Edgeافزار مـدیریـت عملکرد دارایی (  نرم

ل ترانسفورماتور و  تواند از داخکه می TMTXploreبازرسی ( 

هاي مختلف آن عکس و فیلم تهیه نموده و براي پایش    بخش

وضـــعیت و تشـــخیص خطا مورد اســـتفاده قرار گیرد) و ... 

باشــد که به منظور بهبود مدیریت دارایی ترانســفورماتور   می

ــرکت    ــت. ش ــده اس ــتم   ABBارائه ش ــیس را در  Wi-Fiس

ست تا    سفورماتور توزیع دیجیتال گنجانده ا شتر تران یان قادر  م

ــنــد.   هــا و خروجیبــه بــازیــابی داده هــاي تحلیلی بــاشـ

از خود ترانســـفورماتور تغذیه  TMTXpertافزارهاي ســـخت

قدام اضـــافی در مورد نصـــب و       نابراین هیچ ا شـــده و ب

ست. بخش   انرژي سانی مورد نیاز نی ستم در    ر سی هایی از این 

 ].10نشان داده شده است [ 8تا  5هاي شکل

 ABBشرکت   TMTXpertوگرافی سیستم : اینف5کل ش

 
بر روي ترانسفورماتور   TMTXpertسازي رویکرد : پیاده6شکل 

 توزیع خشک

 
 TMTXpertدر سیستم  TMCoreTec 4: شمایی از 7کل ش

 
 TMTXpertدر سیستم  TMTXplore: ربات 8کل ش
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ستفاده از فناوري  -3-3 هاي نوین در مدیریت دارایی  ا

 شبکه هوشمند

یت افزوده (  -3-3-1 جازي     AR(1واقع یت م و واقع

)VR(2 

ناوري  ناوري   VRو  ARهاي  ف هاي جدیدي      از جمله ف

هاي هوشمند مورد استفاده    توانند در آینده شبکه هستند که می 

تواند در یک شخص می VRقرار گیرند. با استفاده از فناوري 

 حالیکه در دفتر کار خود نشسته است، بازدیدي از تأسیسات      

برقی (پست، تجهیزات و ...) داشته باشد و نحوه طراحی، کار     

 و بهبود و تقویت عملکرد آن را درك کند.

هاي  نیز به مهندسـان و خصـوصـاً تکنیسـین     ARفناوري 

یک       کمک می  تعمیر و نگهداري باره  ند همه اطالعات در ک

ه عملکرد و تعمیر دارایی شامل طراحی، ساخت، تست و سابق

دنیاي فیزیکی را  ARو نگهداري را به دست آورند. در واقع، 

ند می       تال پیو عات دیجی یک       به اطال ثال،  به عنوان م هد.  د

تواند تکنیســـین با نگاهی به یک ترانســـفورماتور بحرانی می

سه بعدي، پروفیل     صات فنی، دفترچه راهنما، مدل  شخ   هايم

ــی،            لکترومغنــاطیسـ ــکن حرارتی،     دمــاي طراحی و ا اسـ

سابقه تعمیر و        سالمت دارایی در لحظه و  شاخص  ضعیت/ و

ــاهده           نگهداري آن را با چند کلیک بر روي تبلت خود مشـ

ــه     ید، علت ریشـ ما ندازه ن به منظور   گیرياي خرابی و ا ها را 

بهبود عملکرد تحلیل کند و از راه دور با کارشناس متخصص   

به بهبود مدیریت      ارتباط برقرار کند. همه این اقدامات منجر     

شمایی از کاربرد فناوري     شد.  در  ARدارایی مربوطه خواهد 

].12-11نشان داده شده است [ 9شکل مدیریت دارایی در 

در مدیریت دارایی AR: شمایی از کاربرد فناوري 9شکل 

 4و هواپیماي بدون سرنشین 3پهپاد -3-3-2

1 Augmented Reality 

2 Virtual Reality 

ــین  آوري  هـاي جمع این تجهیزات در واقع مـاشـ

ها (تجهیزات،  اطالعات هســتند و براي بازرســی دارایی

3 Unmanned Aerial Vehicle: UAV 

4 Drone 
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ــتراکچرها و ...) می ــتفاده قرار گیرند؛ اس توانند مورد اس

خصــوصــاً در جاهایی که دســترســی محدود اســت یا   

حضــور انســان، خطرناك، دشــوار یا غیر ممکن اســت.  

ویی  جاســتفاده از این تجهیزات منجر به صــرفه طبیعتاً 

شد.   قابل توجهی در زمان و هزینه سی خواهد  هاي بازر

ادغام پهپاد و هواپیماي بدون ســرنشــین با ســیســتم     

به     یت دارایی، درك واقعی و  ــرایط  مدیر موقعی از شـ

 ].13دارایی مورد نظر را در پی خواهد داشت [

هواپیماهاي بدون از منظر شبکه هوشمند، پهپادها و   

شیدي، مزارع بادي، خطوط و       شین در مزارع خور سرن

کل  مان     هاي برق، برج د خابراتی، ســـاخت ها و  هاي م

باشــند. یکی از منابع  تأســیســات و ... قابل اســتفاده می

هــاي  اطالعــاتی مهم براي مــدیریــت دارایی نیروگــاه

فتوولتاییک و مزارع خورشیدي، بازرسی به وسیله پهپاد    

آورند: تصاویر  موماً دو نوع تصویر فراهم می است که ع 

ــبز-هاي قرمز قابل رؤیت در کانال      )، و RGBآبی (-سـ

یافتی از این        عات در ته اطال مادون قرمز. الب ــاویر  تصـ

گذاري  پهپادها باید به خوبی ســـاختاردهی و شـــاخص

ستخراج گردد [   شوند تا داده  سب از آنها ا ].  14هاي منا

یت       این تجهیزات عالوه بر گرفتن  بل رؤ قا تصـــاویر 

اســتاندارد، قادرند براي مشــخص کردن اینکه کدام پنل 

خورشــیدي دچار خطا یا گرم شــدن بیش از حد شــده 

هاي  اســت، تصــاویر حرارتی نیز تهیه کنند. در توربین 

ــیار زیاد و بادي که هم ارتفاع برج و هم طول پره ها بس

بر اســت، و دســترســی به آن مشــکل، خطرناك و هزینه

1 Cloud computing 

2 Artificial Intelligence 

کل  همچنین یل خطر     در خطوط و د به دل هاي برق نیز 

گرفتگی و همچنین مشکل   افتادن پرسنل و خطرات برق 

العبور، اســـتفاده از این دســـترســـی در مناطق صـــعب

 ].15تجهیزات بسیار مفید خواهد بود [

 گیرينتیجه -4

سورهاي           سن ستفاده از  شد با ا ساس آنچه بیان  بر ا

ــمند، رله تی نومریکال، هاي حفاظنوین، کنتورهاي هوش

هاي مخابراتی پیشــرفته، ابزارهاي بازرســی و ســیســتم

ــعیت موبایل، فناوري      و  ARهاي  تجهیزات پایش وضـ

VR  پهپادها و هواپیماهاي بدون ســـرنشـــین، در کنار ،

ــتم ــیسـ و همچنین  DMS ،SCADA ،GISهاي  سـ

ــتم   ــیس ــتفاده از ابزارهاي تحلیل داده از قبیل س اي  هاس

یانش ابري  ــنوعی، ه1مبتنی بر را یادگیري   2وش مصـ  ،

شین  شمند که حجم         3ما شبکه هو صاً در  صو و ...، خ

 توان به یکها در دسترس است، میبسیار زیادي از داده

 سیستم مدیریت دارایی هوشمند دست یافت.
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 "دهی آینده انقالب صنعتی چهارمشکل": عنوان کتاب

 :کتاب انگلیسی عنوان

“Shaping the Future of the Fourth Industrial 
Revolution” 

 شواب کالس :نویسنده

 ربیعی محسن زواشکیانی، علی :مترجم

نقالب صنعتی چهارم و اثراتش یکی از مسائل روز ا

عیین را ت دنیاست که کیفیت زندگی و جایگاه ما در آینده

کند. بعد از این انقالب دیگر همه چیز براي همیشه می

تغییر خواهد کرد و نظم جدیدي بر دنیا حاکم خواهد 

در این دنیاي جدید، پیشگام  خواهندشد. کسانی که می

ي هاست که شروع به مطالعه، دربارهباشند مدت

اند و در حال هاي این انقالب و اثراتش کردهفناوري

هاي فنی و تغییرات ساختارهاي سازي زیرساختآماده

آموزشی خود هستند. تغییرات تکنولوژي ناشی از 

 هاي زندگی فردي،چهارمین انقالب صنعتی، تمام جنبه

محیطی ما را دگرگون خواهندکرد. این اي و زیستحرفه

انقالب به طورکلی بازار کار آینده را تغییر خواهد داد و 

شاغل خواهد شد. باعث تغییر شکل بسیاري از م

وکار، بلکه هاي کسبنه تنها مدلی هاي صنعتفناوري

حاکمیت، اقتصاد، کل جامعه و زندگی ما را از پایه، تغییر 

 .دادخواهند 

در کتاب انقالب صنعتی چهارم، ابتدا  "کالوس شواب"

سه انقالب صنعتی قبلی و نتایجش را به شکل مختصر 

دهد. سپس چهارمین انقالب صنعتی، توضیح می

 12کند. نهایتا هایش را تعریف میها و چالشفرصت

هاي جدیدي که همراه انقالب صنعتی گروه فناوري

. است شد را معرفی کردهچهارم وارد زندگی ما خواهند 

توانیم دهد که ما چطور میدر بخش آخر هم توضیح می

انقالب را به دست بگیریم و اثراتش بر  هدایت این

 .زندگی خود را کنترل کنیم

پروفسور کالوس شواب بنیانگذار و رئیس اجرایی 

مجمع جهانی اقتصاد است. این مجمع، محلی است که 

ان داراقتصادي و سرمایه ترین رهبرانترین و بزرگمهم

ي مسائل مهم شوند و دربارهدنیا دور هم جمع می

 نند. کگیري میقتصادي و جهانی تصمیما

  

 معرفی کتاب -هاي نشرتازه
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هاي توزیع برداري شبکهطراحی و بهره": عنوان کتاب

 "فعال

 کتاب: انگلیسی عنوان

“Planning and Operation of Active 
Distribution Networks” 

 2022 سال انتشار:

 یدر مورد چگونگ یگسترده و مفصل دگاهیکتاب د نیا

 يهاستمیدر س یسنت عیتوز هايشبکهتکامل 

 دگاهیداز  تواندی. خواننده مدهدیهوشمند/فعال ارائه م

 فعال نهیزم نیدر ا ماًیکه مستق یاز محققان يتعداد

با  تئوري يهامنظور، بحث نیا يبرا بهره گیرد. ،هستند

 کیشود. یم ارایه یو محاسبات ينظر ياارائه ابزاره

 درممکن است  دانشجوي کارشناسی ارشد رشته برق

 ندیکه در طول فرآ میاز مفاه یبرخاین کتاب با 

، در آشنا شود ستندیخود در دسترس ن یلیالتحصفارغ

ه ک یاز مطالب یممکن است برخ برقکه مهندسان  یحال

از  ار باشد يضرور آنها ياحرفه تیفعال يبراتواند می

 این کتاب بیاموزند. 

 فهرست مطالب کتاب به شرح ذیل است:

 عیتوزهاي شبکهها در ها و چالشتشرفیپ-مقدمه •
 فعال

 عیتوز هايشبکه يبرق برا یفروشخرده يبازارها •
 فعال

 فعال عیتوز يهاشبکه یعمل يهاهجنب •
 عیوزت هايشبکه نانیاطم تیقابل لیو تحل هیتجز •

 فعال
 مندهوش يهادر شبکه یکیالکتر هینقل لیوسا نقش •
کاربردها در  يبرا يباتر يانرژ رهیذخ ياهستمیس •

 عیتوز هايشبکه
 هاروشهوشمند: تقاضاها و  يهاشبکه يازسنهیبه •
 هازشبکهیبار در ر پخش •
ه : از حالت متصل به شبکزشبکهیو کنترل ر عملکرد •

 ايرهیبه حالت جز
 اههبکزشیدر ر نیزم يهايو استراتژ یزبانیم تیظرف •
: تکامل و عیتوز هايشبکههوشمند در  يریگاندازه •

 کاربردها
 فعال عیتوز يهادر شبکه ارتباطات •
 ریدپذیمنابع تجد مکملنقش  •
 فعال عیتوز يهاو شبکه تخمین حالت •
 یارائه خدمات جانب يبرا DC يهازشبکهیر •
 قابل  يانرژ يهاستمیو س يداریپا •
 له انتشار کربن کماهوشمند در مس يهاشبکه نقش •
 هوشمند  يهاشبکهنگاه جامع به  •
 انتظار داشت دیو آنچه با یآت يروندها •
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  فروردین:

تعیین الزامات،  "وبینار تارا خیامیم با عنوان  30
ي هاتجهیزات و حفاظت مورد نیاز براي ایستگاه

شارژ خودروي برقی و نحوه تغییر در پارامترهاي 
شهرها با حضور طراحی شبکه توزیع کالن

 "هاایستگاه

  

  :اردیبهشت

20 
راه طرح کالن توسعه فناوري نگهداري و تدوین سند راهبردي و نقشه"کمیسیون فنی مرحله دوم پروژه برگزاري 

 تارا خیامیمخانم مهندس توسط  "تعمیرات تجهیزات شبکه توزیع نیروي برق
  خرداد:

 23 شروع همکاري آقاي دکتر سید سعید طاهري به عنوان عضو هیئت علمی گروه

 1400مرور اتفاقات 
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 تیر

7 

 
رکت و پنج پیوست آن توسط مدیر عامل محترم ش "دستورالعمل اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه برق ایران"ابالغ 
 اي به مدیریت آقاي دکتر امیرحسین محمدزاده نیاکیحاصل از پروژه توانیر

 
  :مرداد

  شهریور:
 

10 
 
13 

 سازيپیاده"ابالغ قرارداد برنامه جامع پژوهشی پنج ساله طرح بهتام آقاي دکتر بیژن علیزاده ملفه با عنوان 
 "Merging Unitافزاري دستگاه نرم-افزاريسخت

ن تعیی"وبینار امیرحسین محمدزاده نیاکی با عنوان 
 "شرایط فنی اتصال به شبکه انواع منابع تولید پراکنده

 

  مهر:

 " کد شبکه و اهمیت آن"در همایششرکت همکاران گروه  20و  19



 

42 

 1400مرور اتفاقات 

 آبان:

12 

 
ور به حوزه انتقال کش يها-شگاهیامکانات آزما ییشناسا"مربوط به مراحل دوم و سوم پروژه  یفن ونیسیکم يبرگزار

برنامه و اقدامات الزم جهت  نیو تدو ازیمورد ن يها-شگاهیو توسعه آزما اندازيراه يبند تیو اولو یسنج ازیمنظور ن
  آقاي دکترآرمان صفایی توسط "یشگاهیتوسعه شبکه آزما

 آذر:

7 

 
 يگاز قیعا يپست ها زاتی) تجهPM( رانهیشگیپ يو نگهدار ریو تعم يراه انداز یضوابط فن نیتدو "خاتمه پروژه 

)GIS(" به مدیریت آقاي دکتر آرمان صفایی  
16-18 

 

 

 

 

 

 

16-18 

 

 

 

 

 
 

16-18 

امیرحسین محمدزاده نیاکی در یازدهمین  آقاي دکتر شرکت
رایه مقاله پذیرفته شده هاي هوشمند انرژي و اکنفرانس شبکه

 (آنالین)
 

 

 

 
هاي سارا خیامیم در یازدهمین کنفرانس شبکه خانم دکتر شرکت

 هوشمند انرژي و ارایه مقاله پذیرفته شده (آنالین)
 

 
 
 
 

سارا خیامیم در خانم دکتر ارایه کارگاه تخصصی توسط 
هاي هوشمند انرژي و ارایه مقاله یازدهمین کنفرانس شبکه

 پذیرفته شده (آنالین)
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سوم پروژه    29 سیون فنی مرحله  شه  "برگزاري کمی سند راهبردي و نق سعه فناوري نگهداري و  تدوین  راه طرح کالن تو

 تارا خیامیمخانم مهندس توسط  "تعمیرات تجهیزات شبکه توزیع نیروي برق

  دي:

 ههاي گروشرکت گروه پژوهشی تجهیزات خط و پست در جشنواره پژوهش و فناوري وزارت نیرو و ارائه دستاورد 1

20 
 زاتی) تجهPM( رانهیشگیپ يو نگهدار ریو تعم يراه انداز یضوابط فن نیتدو "پروژه با عنوان   AARبرگزاري جلسه 

 یت آقاي دکترآرمان صفاییربه مدی ")GIS( يگاز قیعا يپست ها

  بهمن:

راه طرح کالن توسعه فناوري نگهداري و  تدوین سند راهبردي و نقشه  "برگزاري کمیسیون فنی مرحله چهارم پروژه   9

 توسط خانم مهندس تارا خیامیم "نیروي برق تعمیرات تجهیزات شبکه توزیع

ست آمده از پروژه   12 شه    "ارائه نتایج بد سند راهبردي و نق سعه فناوري نگهداري و تعمیرات  تدوین  راه طرح کالن تو

هاي فیزیکی توســط خانم مهندس تارا در کمیته ملی راهبري مدیریت دارایی "تجهیزات شــبکه توزیع نیروي برق 

 خیامیم
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 1400مرور اتفاقات 

ــتورالعمل "ابالغ  18 هاي تعیین الزامات، معیارهاي ارزیابی فنی و آزمونهاي        دسـ

اي به مدیریت آقاي از پروژه حاصــل  "هاي کامپوزیتی فشــار متوســط مقره

 مهندس هادي نوروزي

 

  اسفند:

شوراي پژوهش   در "يانرژ يزیربرنامه يبرا کپارچهی یابزار بوم کیارائه  يانجام مطالعات برا "ارائه پروژه  2 سه   جل

 و فنآوري پژوهشکده انتقال توسط آقاي دکتر سیدسعید طاهري و تصویب آن.

نه          17 هاي نمو فت مقره  یا یت یزد و در مامور

هت آزمون در پروژه   ــی میزان  "ج بررسـ

صب       سیلیکونی ن سیب دیدگی مقره هاي  آ

شعه     ستان یزد در اثر تابش ا و  UVشده در ا

سط آقاي مهندس   "تخمین عمر باقیمانده تو

 هادي نوروزي

 

 

س "پروژه  ارایه 18 س یتابع حفاظت د یمطالعه و برر صات فن    هیخط انتقال و ته لیفران شخ  يوراش در  "آن ییاجرا یم

 و تصویب آن توسط آقاي دکتر امیرحسین محمدزاده نیاکی پژوهشکده انتقال يپژوهش و فناور
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شمین  "شرکت در   21 شته ا  نیب قاتیتحق یالملل نیب کنفرانس ش س  ير  کیرونو مکات کیمکان وتر،یبرق، کامپ یدر مهند

سالم  رانیدر ا سط   "و جهان ا سعید طاهري در رابطه با    دکتر  يآقاو ارائه مقاله تو ساخت   یطراحسید ر کنتو کیو 

 کنترل از راه دور تیمجتمع هوشمند با قابل

سیون فنی مراحل   25 شم پروژه    برگزاري کمی ش شه   "پنجم و  سند راهبردي و نق سعه فناوري  تدوین  راه طرح کالن تو

 توسط خانم مهندس تارا خیامیم "نگهداري و تعمیرات تجهیزات شبکه توزیع نیروي برق
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