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 مشخصات خبرنامه:

 

 کنترل شبکه یهاسامانه یگروه پژوهش: ازیامت صاحب

 

 فریمانیمهران سلمسئول:  ریمد

دهقان،  هیمهد ،یطبرزد یفر، مهدمهران سلیمانی ،یظفر الیحمید دانایی، ل: سندگانینوگروه 

 ، حسین ذوالفقاریفریبرز فیضی ، مژگان صالحی، نوید زارع، عطیه کشاورز،زادهیدوست ثمیم

 

 یفرزانه دشتآرا: گرافیست و صفحه

 

 فریمانیمهران سل: راستاریو

 

 :خبرنامه کردیاهداف و رو

تشار تبادل اطالعات و ان یمناسب برا یبا هدف فراهم آوردن بسترهای کنترل شبکه خبرنامه تخصصی گروه سامانه
 .شودیمنتشر م یصورت داخلدر صنعت برق به متریحوزه دیسپاچینگ و تلهمطالب مرتبط با 

و استفاده از مطالب آن با ذکر  کندیهرچه بهترشدن مطالب استقبال م یانتقاد برا ای شنهادیمجموعه از هرگونه پ نیا
 منبع بالمانع است.

 

 است. سندگانیشده بر عهده نودرج یهامطالب و پژوهش تیمسئول
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خالصه نتایج حاصله از پروژه تجدید پیکربندی شبکه دیسپاچینگ برق 

 کشور و تعیین شرح وظایف سطوح مختلف آن

 خالصه پروژه -1

طوح مختلف شرح وظایف سپروژه سیاست پژوهی با عنوان تجدید پیکربندی شبکه دیسپاچینگ برق کشور و تعیین 

 را روژهپ این های کنترل شبکه و به کارفرمایی معاونت پژوهشی انجام شده است. نظارتآن در گروه پژوهشی سامانه

 .است داشته برعهده ایران برق شبکه مدیریت شرکت شبکه راهبری معاونت

 ت:های انجام شده در این پروژه در پنج بخش مختلف زیر صورت گرفته اسفعالیت

 بررسی ساختار دیسپاچینگ در ایران و مشکالت کنونی آن 

  بررسی ساختار دیسپاچینگ در کشورهای مختلف دنیا و ارائه پیشنهاد برای ایران 

 و اهداف آینده اندازهای عمومی موردنیاز سطح دیسپاچینگ ملی و انتقال با در نظر گرفتن چشمتعیین قابلیت 

 هداف آیندهانداز و اسطح دیسپاچینگ فوق توزیع با در نظر گرفتن چشم های عمومی موردنیازتعیین قابلیت 

 ندهانداز و اهداف آیهای عمومی موردنیاز سطح دیسپاچینگ توزیع با در نظر گرفتن چشمتعیین قابلیت 

 چکیده نتایج پروژه -2

دست پایین هایصورت هرمی است. در این ساختار، دیسپاچینگها در ایران بهساختار فعلی سلسله مراتب دیسپاچینگ

های باالدست هستند. این ساختار شامل چهار سطح، دیسپاچینگ ملی، موظف به اجرای دستورات دیسپاچینگ
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 است که هریک وظایف و حدود اختیارات ای، دیسپاچینگ فوق توزیع و دیسپاچینگ توزیعهای منطقهدیسپاچینگ

برداری مشخص شده است. در حال حاضر، یک مرکز دیسپاچینگ های بهرهمربوط به خود را دارند که در دستورالعمل

ملی اصلی در شهر تهران، یک مرکز پشتیبان دیسپاچینگ ملی در زنجان و یک مرکز دیسپاچینگ ملی اضطراری در 

ای نیز در کشور وجود دارد. تعداد زیادی نیز مرکز دیسپاچینگ فوق ز دیسپاچینگ منطقهاصفهان قرار دارد. نه مرک

 توزیع و توزیع در ایران فعال است.

 بررسی ساختار دیسپاچینگ در ایران و مشکالت کنونی آن -3

 خالصه نتایج مربوط به بررسی مشکالت کنونی ساختار دیسپاچینگ در ایران 3-1

بندی و های مربوط به ساختار کنونی دیسپاچینگ در ایران دستهده، مشکالت و چالشهای انجام شبا توجه به بررسی

 فنی هایهمچنین نارسایی و سازمانی و ساختاری مشکالت وجوددهد ها نشان میبندیتحلیل شده است. این دسته

 هافرمان اجرای عنوان مثال،کند. به تشدید می را دیگری از ناشی ضعف کدام هر که دارند دوسویه و تنگاتنگ ارتباطی

 محورانسان هایفعالیت انجام فعلی ساختار - دیگر طرف از و است محورانسان صورتبه بودن مکانیزه عدم دلیل به

صورت اند و در هر بخش بهبندی شدهاین موارد در سه دسته ذیل، دستهکند. می مواجه ایعدیده مشکالت با را

 اند:گرفتهجداگانه، مورد بررسی قرار 

 مشکالت مربوط به ساختار اداری 

 برداریمشکالت مربوط به موارد فنی و بهره 

 مشکالت مربوط به موارد ارتباطی 
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بررسی ساختار دیسپاچینگ در کشورهای مختلف دنیا و ارائه پیشنهاد  -4

 برای ایران 

 بررسی ساختار دیسپاچینگ در کشورهای مختلف دنیا 4-1

قسمت از پروژه شامل بررسی ساختارهای کنترلی و سازمانی کشورهایی منتخب از های انجام شده در این بررسی

های امریکا، اروپا و آسیا است که شامل کشور امریکا از قاره امریکا، کشورهای ترکیه، ایتالیا، بریتانیا، آلمان، اسپانیا، قاره

ورهای هندوستان، کره جنوبی، سنگاپور، چین، رومانی، فنالند، لهستان، کرواسی، روسیه و اوکراین از قاره اروپا و کش

 گرجستان و ویتنام از قاره آسیا است.

 ارائه پیشنهاد برای ساختار دیسپاچینگ ایران 4-2

 توان تعداد به عنوان یک ساختار جدید میAOC های کشور ایتا برابر با تعداد برق منطقه افزایش دادرا ها

برخی از مشکالت موجود در شرایط کنونی در این صورت صورت استانی باشند. به AOCود، و مراکز ش

ها و مشکالت ها، بسیاری از ناهماهنگیایها به تعداد برق منطقهAOCبا افزایش  خواهند شد.برطرف 

 ای برطرف خواهد شد.ای در محدوده چند برق منطقهموجود به دلیل گسترده شدن یک دیسپاچینگ منطقه

 ی هستند.اسائلی مانند مسائل جغرافیایی، سیاسی، فرهنگی و قومی قبیلهمشکالتی که عموماً ناشی از م

 تواند نتایج مناسبی را در اختیار قرار انجام مطالعات کامل و مبسوط در خصوص ادغام سطح فوق توزیع می

ای توان در این خصوص و بردهد. با توجه به اینکه در دنیا عموماً سطحی به نام فوق توزیع تعریف نشده می

کشور، مطالعات مبسوطی را انجام داد. شایان ذکر است که در برخی کشورها مانند هند و چین پس از 

ای تعریف شده است شود سطوح ایالتی و ناحیهشناخته می AOCدیسپاچینگ سطح انتقال که در ایران با نام 

  تاثیرگذار بازار برق هستند. که همگی مربوط به سطح توزیع و با در نظر گرفتن بحث
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 پیشنهاد ساختار سازمانی 

 

NCC

AOCs

هکبش تیریدم عیزوت یاهتکرشیا هقطنم قرب یاهتکرش

ریناوت یصصخت ردام تکرش

 لاقتنا متسیس نارادرب هرهب
)لاقتنا و دیلوت تیریدم(

یتیکلام و ینامزاس تاروتسد

 قرب ناگدننکدیلوت

یتایلمع تراوتسد

تاررقم میظنت نامزاس

 

 ISOمدل 
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NCC

AOCs

 یصصخت ردام تکرش
لاقتنا

یصصخت ردام تکرش
دیلوت 

 یصصخت ردام تکرش
عیزوت

ریناوت یصصخت ردام تکرش

 لاقتنا متسیس نارادرب هرهب
)لاقتنا و دیلوت تیریدم(

یتیکلام و ینامزاس تاروتسد

 قرب  رزب یاههاگورین

یتایلمع تراوتسد

تاررقم میظنت نامزاس

هکبش تیریدم عیزوت یاهتکرشیا هقطنم قرب یاهتکرش

 

 

 TSOمدل 
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DCCs

(Distribution 

& 

Sub-Transmission 

Operation)

NCC

AOCs

هکبش تیریدم عیزوت یاهتکرشیا هقطنم قرب یاهتکرش

ریناوت یصصخت ردام تکرش

 لاقتنا متسیس نارادرب هرهب
)لاقتنا و دیلوت تیریدم(

یتیکلام و ینامزاس تاروتسد

 قرب ناگدننکدیلوت

یتایلمع تراوتسد

عیزوت قوف لرتنک زکارم

عیزوت قوف و عیزوت لرتنک زکارم

تارقم میظنت نامزاس

 

 ها DCCها به  RDCهای ساختار کنترلی پیشنهادی و واگذاری مسئولیت
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ا در دیسپاچینگ ملی و انتقال ب های عمومی موردنیاز سطحتعیین قابلیت -5

 انداز و اهداف آیندهنظر گرفتن چشم

 ای در شرایط عادیهای عمومی دیسپاچینگ ملی و منطقهقابلیت 5-1

 ایدیسپاچینگ منطقه دیسپاچینگ ملی های عمومی )در شرایط عادی(قابلیت

   ی تحت پوششهای سیستم اسکادا از منطقهتخمین حالت داده

   پردازشگر توپولوژی

   مگاوات( 100دیسپاچ اقتصادی واحدها )باال 

   مگاوات( 100دیسپاچ اقتصادی واحدها )زیر 

   مگاوات( 100ها )باالی به مدار آوردن نیروگاه

   مگاوات( 100ها )واحدهای زیر به مدار آوردن نیروگاه

   پخش بار

   کنترل بار فرکانس

   باربینی پیش

   الوقوعتحلیل امنیت و حوادث محتمل

   قابلیت کنترل از راه دور تجهیزات

   قابلیت کنترل ولتاژ و توان راکتیو

   سازی اطالعات و سیستم اطالعات تاریخیذخیره

   ی تحت پوششپایش کل شبکه
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رهعملکرد جزی ای در شرایط اضطراری وهای منطقهقابلیت عمومی دیسپاچینگ 5-2

 ای

 ای در شرایط اضطراریهای عمومی دیسپاچینگ منطقهقابلیت

 )عدم حضور دیسپاچینگ ملی(

 ی تحت پوششهای سیستم اسکادا از منطقهتخمین حالت داده

 پردازشگر توپولوژی

 دیسپاچ اقتصادی )تمام واحدهای نیروگاهی در منطقه تحت پوشش(

 واحدهای نیروگاهی در منطقه تحت پوشش( ها)تمامبه مدار آوردن نیروگاه

 کنترل بار فرکانس

 بینی بارپیش

 الوقوعتحلیل امنیت و حوادث محتمل

 قابلیت کنترل از راه دور تجهیزات

 قابلیت کنترل ولتاژ و توان راکتیو

 سازی اطالعات و سیستم اطالعات تاریخیذخیره

 ی تحت پوششپایش کل شبکه

 های نو )براساس پیشنهاد(مرکز کنترل انرژی قابلیت ارتباط با

 آوری داده و ارسال دستوراتهای تحت پوشش جهت جمعقابلیت ارتباطی با تمام نیروگاه

 ای همسایههای منطقهقابلیت ارتباطی با دیسپاچینگ
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 های جدید مراکز در شرایط عادیدر راستای اضافه کردن قابلیت 5-3

دیسپاچینگ  شرایط عادی(های عمومی )در قابلیت
 ملی

 ایدیسپاچینگ منطقه

   ی تحت پوششهای سیستم اسکادا از منطقهتخمین حالت داده

   پردازشگر توپولوژی

   مگاوات( 100دیسپاچ اقتصادی واحدها )باال 

   مگاوات( 100دیسپاچ اقتصادی واحدها )زیر 

   مگاوات( 100ها )باالی به مدار آوردن نیروگاه

   مگاوات( 100ها )واحدهای زیر به مدار آوردن نیروگاه

   پخش بار

   کنترل بار فرکانس

   بینی بارپیش

   الوقوعتحلیل امنیت و حوادث محتمل

   قابلیت کنترل از راه دور تجهیزات

   قابلیت کنترل ولتاژ و توان راکتیو

   سیستم اطالعات تاریخیسازی اطالعات و ذخیره

   ی تحت پوششپایش کل شبکه

   مگاوات 100های نو با ظرفیت بیش از قابلیت ارتباط با مرکز کنترل انرژی

   (BMSتجهیز به سیستم مدیریت بازار )

 GIS  سیستم 

   مگاوات 100های تجدیدپذیر باالی بینی تولید )براساس پیشنهاد( برای نیروگاهپیش

   مگاوات 100های تجدیدپذیر زیر بینی تولید )براساس پیشنهاد( برای نیروگاهپیش
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 PMUهای گردآوری شده از داده، تخمین WAMSی ی دادهکنندهسیستم متمرکز
 ها )براساس پیشنهاد و نیاز آتی(ها و نمایش آن

  

 

ی سازجهت پایش، ذخیرهگیری به باالدست های ارسال اطالعات اندازهقابلیت 5-4

  و کنترل

 گیری شدهاطالعات اندازه
محل ارسال مستقیم از 

RTU 

 ی ارسالنحوه

 به دیسپاچینگ ملی

 نمایش/ذخیره

 ای()دیسپاچینگ منطقه

 نمایش/ذخیره

 ) دیسپاچینگ ملی(

توان اکتیو و راکتیو خطوط 
کیلوولت(  400و  230انتقال )

 هاو جهت آن
 ایدیسپاچینگ منطقه

طریق دیسپاچینگ  از
 ایمنطقه

 نمایش و ذخیره نمایش و ذخیره

و  230ولتاژ خطوط انتقال )
 کیلوولت( 400

 ایدیسپاچینگ منطقه
از طریق دیسپاچینگ 

 ایمنطقه
 نمایش و ذخیره نمایش و ذخیره

 400و  230بارهای ولتاژ باس
 کیلوولت

 ایدیسپاچینگ منطقه
از طریق دیسپاچینگ 

 ایمنطقه
 نمایش و ذخیره ذخیرهنمایش و 

توان اکتیو و راکتیو سمت 
 400و  230های ثانویه ترانس

 ایدیسپاچینگ منطقه
از طریق دیسپاچینگ 

 ایمنطقه
 نمایش و ذخیره نمایش و ذخیره

توان اکتیو و راکتیو خطوط 
کیلوولت منشعب  63و  132

 100های زیر شده از نیروگاه
 مگاوات

 ایدیسپاچینگ منطقه
دیسپاچینگ از طریق 

 ایمنطقه
 نمایش و ذخیره نمایش و ذخیره

انرژی الکتریکی خطوط 
ارتباطی بین کشورهای 

 همسایه
 نمایش و ذخیره - مستقیم دیسپاچینگ ملی
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انرژی الکتریکی خطوط 
ارتباطی بین مناطق 

(AOCها) 
 ایدیسپاچینگ منطقه

از طریق دیسپاچینگ 
 ایمنطقه

 نمایش و ذخیره نمایش و ذخیره

توان اکتیو و راکتیو خروجی 
 100های باالی نیروگاه

 مگاوات
 نمایش و ذخیره - مستقیم دیسپاچینگ ملی

های ولتاژ و جریان ایستگاه
 نیروگاهی

 نمایش و ذخیره - مستقیم دیسپاچینگ ملی

 نمایش و ذخیره - مستقیم دیسپاچینگ ملی گیری فرکانس شبکهاندازه

 

ارسال اطالعات وضعیت به باالدست جهت پایش، ذخیرههای ارتباطی و قابلیت 5-5

 سازی و کنترل 

 RTUمحل دریافت از  هااطالعات وضعیت و آالرم

 ی ارسالنحوه

 به دیسپاچینگ ملی

 نمایش/ذخیره

-)دیسپاچینگ منطقه

 ای(

 نمایش/ذخیره

 ) دیسپاچینگ ملی(

 وضعیت کلیدهای فشار قوی

 کیلوولت( 400و  230)خطوط 
 نمایش و ذخیره نمایش و ذخیره ایاز طریق دیسپاچینگ منطقه ایمنطقهدیسپاچینگ 

 نمایش و ذخیره نمایش و ذخیره ایاز طریق دیسپاچینگ منطقه ایدیسپاچینگ منطقه وضعیت سکسیونرها

وضعیت کلیدهای خطوط ولتاژ 
 کیلوولت 230و  400

 نمایش و ذخیره ذخیرهنمایش و  ایاز طریق دیسپاچینگ منطقه ایدیسپاچینگ منطقه

 نمایش و ذخیره نمایش و ذخیره ایاز طریق دیسپاچینگ منطقه ایدیسپاچینگ منطقه وضعیت کلید ترانسفورماتورها

 نمایش و ذخیره نمایش و ذخیره یااز طریق دیسپاچینگ منطقه ایدیسپاچینگ منطقه باروضعیت کلید باس

 نمایش و ذخیره نمایش و ذخیره ایاز طریق دیسپاچینگ منطقه ایمنطقهدیسپاچینگ  وضعیت کلید راکتورهای انتقال
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وضعیت کلید 
Local/Remote در پست 

 - نمایش و ذخیره - ایدیسپاچینگ منطقه

وضعیت کلید ژنراتورهای 
 مگاوات 100های باالی نیروگاه

 نمایش و ذخیره - مستقیم دیسپاچینگ ملی

های  اطالعات مربوط به آالرم
 کیلوولت 400و  230خطوط 

 - ذخیره - ایدیسپاچینگ منطقه

های اطالعات مربوط به آالرم
 400و  230بارهای باس

 کیلوولت
 - ذخیره - ایدیسپاچینگ منطقه

های اطالعات مربوط به آالرم
 راکتورها

 - ذخیره - ایدیسپاچینگ منطقه

های اطالعات مربوط به آالرم
 هاخازن

 - ذخیره - ایدیسپاچینگ منطقه

های اطالعات مربوط به آالرم
 هاعمومی پست

 - ذخیره - ایدیسپاچینگ منطقه

 

های عمومی موردنیاز سطح دیسپاچینگ فوق توزیع با در تعیین قابلیت -6

 انداز و اهداف آیندهنظر گرفتن چشم

 های فعلی مراکز کنترل در سطح ولتاژ فوق توزیع در دنیابرخی قابلیت 6-1

 مرکز کنترل فوق توزیعقابلیت  *

 اجازه متعادل نمودن سیستم 1

 هماهنگی برای ایجاد قابلیت اطمینان 2

 نظارت بر گسیل توان  3

 های انتقال توانتسهیل تراکنش 4



 

16 
 

 

 

96زمستان     2خبرنامه شماره   

 

 کنترل و مانیتورینگ شبکه تحت نظارت خود 5

 هاتسهیل نمودن انجام درخواست  6

 (Securityمسئول حصول امنیت در شبکه تحت نظارت خود)ارزیابی و آنالیز قیود و موارد مربوط به  7

 (Restorationهای ها و ارزیابی برنامهسازی)آنالیز قطعیشرکت در برنامه ذخیره 8

 بررسی موقعیت سیستم ازنظر وجود سیستم در شرایط کارکرد عادی و یا اضطراری 9

 هاپاسخ به آالرم  10

 شدههای اضطراری مطابق دستورالعمل از پیش تعیینپاسخ به موقعیت 11

 ارسال پرسنل در صورت نیاز 12

 های عملکردی برای برخی قیود معین و مشخصحلارائه راه  13

 ریزی زمانی ولتاژ سیستمنظارت بر جدول برنامه  14

  سطحارتباط با مرکز کنترل باالدست و دیگر مراکز هم  15

 های الزم برای تسهیل رفع خاموشیهماهنگی کلیه فعالیت  16

 فشار در یک درخواستهای تحتگیری از عملکرد همه بخشگزارش  17

  ارائه گزارش کار روزانه  18

 های عملی برای تسهیل عملکرد این سطح نظارتیحلتوسعه راه  19

  اطمینان منظور افزایش سطوح قابلیتهای تیم انتقال بههماهنگی با طرح  20

 ارائه گزارش عملکردی ساالنه به ویژه در فصل تابستان و تحلیل نتایج آن   21

 هافراهم نمودن اطالعات فنی برای دیگر گروه  22

 آوری و ارائه اطالعات از تمام سطوح سیستمجمع  23

 های مربوطههای دریافت شده از تجهیزات با افراد و شرکتتأیید صحت داده  24

 (Black Startهای عملکردی)مانند تولید و اصالح پروسه  25

 های مربوط به خطاآنالیز داده  26

  PNAانجام آنالیزهای مربوط به شبکه قدرت و یا  27
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  Case Studyو همچنین ایجاد  EMSهای دریافت شده از بر داده Real timeنظارت  28

  قید N-1و آنالیز  OPNAانجام آنالیز  29

  Big Pictureمنظور ساخت سریع به Real timeصورت ها بهو قرائت وضعیت EMOانجام  30

 داده پیدا کردن مکان خطای رخ  31

32  Line Rating Dynamic  

 شده توسط دیسپاچینگ ملی را در اختیار گرفت، جزئیاتعملکردی تهیهزمانی که دیسپاچینگ فوق توزیع برنامه  33
  شود.طرح توسط سطح فوق توزیع بررسی می

 1بررسی اثر تعداد  منابع تولید پراکنده متصل به شبکه در هرلحظه 34

 مدیریت شار برگشتی از طریق ترانسفورماتورها 35

 ای برای دیسپاچینگ فوق توزیع قابلیت عملکرد جزیره 36

 Emergency disconectionامکان  37

ه در مدت برای پارامترهای مختلف را به ویژگیری کوتاهدیسپاچینگ سطح فوق توزیع باید قادر باشد عملیات اندازه 38
 سرعت و بدون تأخیر انجام دهد. نشده، بهبینیشرایط پیک بار پیش

 ANM(Active Network Management)استفاده از  39

 بینی بارقابلیت پیش 40

 رسانی به مشترکین خود و به حداقل رساندن ریسک بروز خرابی در تجهیزات مسئول تداوم برق 41

 هادست و پشتیبانی از آنتوانایی برقراری ارتباط با اپراتورهای باالدست، پایین 42

 دستارسال درخواست در مواقع ضروری به سطوح پایینتوانایی تولید و  43

 بینی میزان مصرفپیش 44

 شناسایی اغتشاش 45

 فروشی برق در شبکه تحت نظارتمسئولیت خرده 46

 کنترل خروجی واحدهای تولیدی 47

                                                           
ای از نماید و یا متعادل نمودن شبکه با مجموعههای بیشتری برای شبکه ایجاد میدیسپاچینگ فوق توزیع باید بررسی کند اتصال یک واحد بزر  محدودیت  1 

 گردد.تر حاصل میتر و سادهمنابع تولید پراکنده کوچک، سریع
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 کنترل ولتاژ 48

 کنترل شیفت فاز جهت کنترل زاویه ولتاژ و توان 49

 مدیریت بار و حذف بار 50

 نظارت و کنترل منابع تولید پراکنده 51

 نندههای قطع ککنترل از راه دور برخی از تجهیزات سیستم مانند کندانسور های استاتیک، بریکرها و سوئیچ 52

 تغییر تپ ترانسفورماتور در صورت لزوم 53

 های قطع کنندهثبت رویدادها شامل عملکرد بریکرها و سوئیچ 54

 مربوط به عملکرد ناصحیح تجهیزات، خطای شبکه و خطای سیستمثبت خطاهای  55

 و ... ICCP ،DNP3المللی استاندارد مانند های بیناستفاده از پروتکل 56

 های شبکه انتقال های موردنیاز برای توسعه آینده و زیرساختآوری و پردازش دادهمسئول جمع 57

 المللیای اقتصادی و مطمئن منطبق بر استانداردهای بینبه شیوهتعیین برنامه زمانی برای تعمیرات شبکه  58

 حصول اطمینان از اقتصادی بودن عملکرد شبکه 59

مربوط  هایالوقوع و تحلیلهای مربوط به کیفیت توان، شارش بار، تحلیل حوادث محتملانجام مطالعات و ارزیابی 60
 دیگربه پایداری شبکه برای ورودی برق از کشورهای 

  HVDCکیلوولت( دیگر از طریق ادوات  132پذیری اتصاالت شبکه با شبکه کشور)در سطح ولتاژ بررسی امکان 61

  NTCانجام محاسبات مربوط به  62

 مجهز بودن به سیستم ویژه حفاظتی برای جلوگیری از وقوع خاموشی سراسری 63

 انجام عملیات سوئیچینگ 64

 نواحی تحت پوششتماس با کارکنان  65
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 های آتی مراکز کنترل در سطح ولتاژ فوق توزیع در دنیابرخی قابلیت 6-2

 بینی تولید منابع تولید پراکندهوهوا جهت توانایی پیشبینی وضعیت آبپیش 1

 یابی صاعقه در صورت برخورد با سیستممکان 2

 خطای رخ داده انجام دهند.های تری از دادهالزم است مراکز کنترل آنالیز دقیق 3

 سیستم اطالعات ژئوگرافیکی 4

 مطالعات عملکرد سیستم در  شرایط پیک بار 5

 1مجهز شدن به سیستم اتوماسیونی فوق توزیع 6

پذیر با وضعیت کارکرد سیستم قدرت)کارکرد در )بدون دخالت اپراتور( و تطبیق کنترل و مانیتورینگ کامالً اتوماتیک 7
 عادی یا اضطراری (وضعیت 

 قابلیت پیکربندی مجدد واحدهای تولیدی و توپولوژی شبکه و تنظیمات مربوطه 8

 PMU 2ها گذار از اسکادا به سمت گیریدر اندازه 9

 مانیتورینگ کامل با هدف تجسم پذیری هر چه بیشتر شبکه 10

شده در زمینه مدیریت آالرم های تصمیمات گرفتهها و سازی سیستم آالرم  هوشمند با پشتیبانی از طرحپیاده 11
 دریافت شده

 ها هر ماه توسطها به شبکه و قطع کردن آناجرای یک برنامه آزمایشی شامل ارزیابی اتصاالت، متصل نمودن آن 12
 دیسپاچینگ فوق توزیع.

 3ندهرشد منابع تولید پراکایجاد قیود بیشتر برای شبکه انتقال از سوی دیسپاچینگ ملی با در نظر گرفتن  13

 بینی وضعیت و میزان تولید منابع پراکندهپیش 14

                                                           
شده به عیینهای از پیش تها در موقعیتها و پیغامگیری و ارسال فرمانمقصود از سیستم اتوماسیونی فوق توزیع مجهز نمودن مرکز کنترل به قابلیت تصمیم 1  

 صورت کامالً خودکار است.

 پیاده سازی سیستم کنترل گسترده و افزایش تعداد و سرعت اندازه گیری ها در شبکه 2 

بکه در ش ر شبکه انتقال اکثر کشورها بدون در نظر گرفتن رشد استفاده از منابع تولید پراکنده است. بخشی از قیود مورد نظر برای بهره برداری ازقیود فعلی د 3

 هایی در اتصال تولیدات منابع حرارتی است.آینده،  شامل محدودیت
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بررسی دقیق به همراه جزئیات در رابطه با میزان تقاضای توان راکتیو به تشخیص زمان تقویت و نیاز به افزودن  15
 واحدهای تولید پراکنده به شبکه، کمک خواهد نمود.

 اضافه ولتاژ منظور جلوگیری ازهایی بهطرح 16

 افزایش سرعت عملکرد سیستم)نظارت دقیق، سریع و بالدرنگ بر شبکه( 17

 سازیایجاد قابلیت ذخیره 18

 افزار اسکادامجهز بودن به نرم 19

 انجام آنالیز پرشدگی در نقاط حساس 20

 منظور تحلیل اطالعاتشبکه بهشده از آوریهای غیر بالدرنگ جمعهای بالدرنگ و دادهایجاد ارتباط بین داده 21

 مدیریت تقاضا 22

 Trouble Callمدیریت  23

 گیری و کنترل وسیعسازی سیستم اندازهپیاده 24

 تر و راکتورهای سری نیاز دارند.هایی که به بریکرهای بزر منظور تعیین باسآزمون جریان به 25

 شهریتهیه پروفایل ولتاژ برای خطوط انتقال و مناطق  26

 شده برای بررسی شبکه در حالت گذراسازی سناریوهای از پیش تعیینشبیه 27

 بهبود هماهنگی در برنامه تعمیرات 28

 های سریدر دسترس بودن خازن 29

شوند بر مبنای محاسبات ای از عملکردهایی که سبب ایجاد محدودیت در انتقال توان میتعریف نمودن مجموعه 30
 هاحالت ماندگار شبکه برای اتاق کنترلدینامیک و 

روز نمودن و بهبود عملیات طرح حذف بار در شرایط فرکانس پایین در شبکه شامل در نظر گرفتن اثرات تولید به 31
 پراکنده

منظور پیدا کردن الوقوع بهاضافه نمودن قابلیت تعیین موارد بحرانی در شارش توان و تحلیل حوادث محتمل 32
 ر شبکهشده دهای مرتبط با شناسایی تفاوت در زاویه ولتاژهای قرائتای موجود در عملکرد شبکه و موقعیتهریسک

 بررسی قابلیت متصل ماندن واحدهای تولیدی در شرایط گذرای سیستم 33
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 1شده به سیستمهای ویژه حفاظتی اضافههای ارتباطی و سیستمبررسی تنظیمات حفاظتی گره 34

 

 مبادالت داده بین اپراتورهای شبکه در شرایط مختلف خالصه 6-3

 شیوه مبادله اطالعات موقعیت تبادل داده

و کیفیت توان شارش  اطالعات مربوط به امنیت شبکه

 شده

 مانیتور شبکه تحت نظارت خود و ارسال اطالعات به باالدست

 پس از دریافت درخواست باشد. تواندیکه م

درخواست به شبکه باالدست  بر اساسدر شرایط اضطراری و یا  اطالعات مشترکین

 .شودمیارسال 

 دست ارسالدر صورت نیاز  برای اپراتور باالدست و یا پایین از شبکه شدهسادهمدل الکتریکی 
 .شودمی

شروع این پروسه با یک درخواست از جانب اپراتور باالدست  ی تولید و یا تقاضانیبشیپ

از سوی اپراتور  تقاضا شده سپس اطالعات. شودمیآغاز 
 شود.ارسال می دستنییپا

و برای دیگری ارسال  مدام از جانب تمامی اپراتورها محاسبه ظرفیت در دسترس شبکه

 خصوص در نقطه اتصال دو شبکه(. )بهگرددیم

اتصال بر کل شبکه توسط تمامی اپراتورها صورت  تأثیرارزیابی  آنالیز نقطه اتصال بهینه برای مشترک جدید

صدور اجازه اتصال از  تیشود. درنهانتیجه مبادله می گرفته،

 جانب اپراتور شبکه انتقال خواهد بود.

و  ی تولیدنیبشیپی ظرفیت در دسترس و هادادهبا توجه به  دستنییپاآنالیز انتخاب شبکه 

از  کیکه بار به کدام کندیتقاضا، اپراتور باالدست تعیین م
 متصل شود. دستنییپا یهاشبکه

                                                           

 
ها نظارت بر شارش  SPSشده است. وظیفه طراحی SPSژه حفاظتی و یا در کشور ترکیه برای جلوگیری از وقوع خاموشی سراسری سیستم وی 1

خصوص از کشور گرجستان و انجام محاسبات مربوطه در صورت ها بهتوان از خطوط حیاتی و در شرایط اضطراری، خروجی واحدهای تولیدی و ورودی

 ایجاد تغییرات مشخص است.
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بر روی مشترکین شبکه  شدهاعمالی هاسیسرو
  از سوی شبکه باالدست دستنییپا

 دستنییپاصورت درخواست برای اپراتور باید به هاسیسروهمه 

 رکمشتدرخواست جدید را برای  دستنییارسال شود، اپراتور پا
  متصل ارسال نماید و نتیجه را به اپراتور باالدست منتقل کند.

اکتیو بر عهده اپراتور سطح توزیع و  کنترل ولتاژ و توان

  فوق توزیع است.

توزیع ست پوینت ولتاژ و توان اکتیو را از اپراتور باالدست  اپراتور

  .دینمایدریافت م

ی محلی هستند، و هاشبکهها که دارای شناخت از  DSO  داده برای توسعه آینده شبکه
TSOکه تصویری از کل سیستم به ویژه تولید رایج انرژی و  ها

نیازهای انتقال، دارند، باید به تبادل اطالعات  در زمینه گسترش 
  ی تولید بپردازند.نیبشیپشبکه خود، تقاضا و 

شدن گیت توسط اپراتور باالدست برای  زمان بسته

  از پرشدگی جلوگیری

وضعیت تعادل شبکه خود را ارزیابی نموده  دستنییپااپراتور 

، اپراتور باالدست نسبت به دینمایارسال م نتیجه را به باالدست

ه را به نتیج و افزایش تولید و یا کاهش تقاضا تصمیم گرفته
  .کندیابالغ م دستنییاپراتور پا

  اپراتور به توافق برسند. باید دو ی عملیاتی سیستم و برنامه سیستم مدها

یت محدود صورتاغتشاش بر شارش توان به تأثیرمشاهده 
 در تولید و یا مصرف توسط اپراتور

مدیریت شبکه خود است. اپراتور برای شبکه  هر اپراتور مسئول

. اپراتور باالدستی و اپراتور فرستدیپیغام پشتیبانی م یدستنییپا
 دنبو شده مسئول ارزیابی متعادل که دچار اغتشاش یاشبکه
  خواهند بود.شبکه 

در صورت عدم توانایی اپراتور در مدیریت شبکه دچار 
  اغتشاش

 دستنییپا. اپراتور کندیمارسال  دستنییپاپیغام برای اپراتور 
و  کندیمرا مدیریت  اششبکه داندیم مؤثری که خود اوهیشبه 

اور مج یهاعملیات بر روی شبکه اگر الزم بداند تقاضای انجام

  .دینمایرا برای اپراتور باالدست ارسال م

Automatic Low Frequency Load Shedding  دستنییو پیغام توافق از اپراتور پا درخواست از اپراتور باالدست  

  دستنییو پیغام توافق از اپراتور پا درخواست از اپراتور باالدست عملکرد سریع تجهیزات اضطراری

  دستنییو پیغام توافق از اپراتور پا درخواست از اپراتور باالدست ایعملکرد جزیره -

  دستنییو پیغام توافق از اپراتور پا درخواست از اپراتور باالدست توان اکتیو  تغییر ست پوینت

ی شده ریگاندازهی هادادهی شبکه، هادادهی در سه دسته بندمیتقسی مبادله شده بین اپراتورهای شبکه با یک هاداده
 آورده شده است. 2-2در شرایط کارکرد عادی شبکه در جدول  هادادهاین . خالصهشوندیمو اطالعات بازار گنجانده 
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سطوح مختلف ولتاژ در شرایط ی هاکنترلی مبادله شده بین اتاق هادادهخالصه  6-4

 کارکرد عادی شبکه

 :شوندیمی بالدرنگ هادادهی طراحی، عملکردی و همچنین هادادهشامل  هادادهاین  ی شبکههاداده

بکه گرها در شی فنی شامل ولتاژ، کیفیت توان، توان راکتیو و فرکانس که توسط حسهادادههمه 
ی ریگاندازهی هادستگاهتوسط  شدهیآورجمعی هاداده. همچنین شامل شوندیمی آورجمع

ها پس از تجمیع و پردازش اولیه برای اپراتور . الزم به ذکر است این دادهشودمیمشترکین صنعتی 
ی مختلف بازار در خصوص تولید، هابخشاطالعات  هادادهاین  عالوهبهشوند. شبکه دیگر ارسال می

ی بالدرنگ از منابع خارجی)مانند هایریگاندازهترس، ی بار، تعمیرات، ظرفیت در دسنیبشیپ
ی و نیبشیپبرای مانیتور نمودن شبکه و مدیریت آن در  هاداده. این ردیگیبرمهواشناسی( را نیز در 

به اطالعات مربوط به  توانیمیی که باید مبادله شوند هادادهتعیین پرشدگی کاربرد دارند. از دیگر 
و نقاط پرشدگی  هایریگاندازهپیکربندی شبکه اشاره نمود که شامل تعیین نقاط اتصال، ارزیابی 

 .است

ی ریگاندازهی هاداده
 شده

ی تولید شامل مقدار فعلی و هادادهی میزان مصرف مانند مصرف انرژی و مصرف تجمعی، هاداده
ی شده توسط مشترکین صنعتی باید برای ریگاندازهی هادادهنین . همچردیگیبرممقدار تجمعی را در 

در متعادل نمودن  هادادهی باشد. این دسترسقابلتمام اپراتورهای شبکه و همچنین اعضای بازار 
 سیستم، توافق بین اپراتورها و توسعه اقتصادی کاربرد دارد.

مثال اطالعات مشترک  عنوانبه. شوندیمی تکمیل قبل ستهدوداطالعات  درواقع هادادهبا تبادل این  اطالعات بازار
، آدرس، واحد مسئول متعادل نمودن آن، اطالعات قیمت، پشتیبان، تاریخ اولین IDانرژی شامل نام، 

ی خالقانه هاسیسروهمچنین برای ابداع  هاداده. این شودمیروز تغذیه و شیوه پرداخت مبادله 
 .ردیگیمقرار  مورداستفادهتوسط اعضای بازار 
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 ی از تبادالت داده بین مراکز کنترلانمونه 6-5

 دوره ارسال ی از داده مبادله شدهانمونه هدف از انتقال داده

ی توسعه شبکه توزیع، فوق هاطرحاطالعات  هماهنگی در طراحی و توسعه شبکه
 توزیع و انتقال

 دو بار در سال

ی مربوط به هاطرحی تعمیرات، زیربرنامه هماهنگی در عملکرد
Contingency پیکربندی شبکه و تنظیمات ،

 حفاظتی

 تعداد کمی در سال

جریان، ولتاژ، توان اکتیو، توان راکتیو و وضعیت  هماهنگی در دیسپاچ
 بریکر در نقاط اتصال

صورت زمان حقیقی و از طریق به
 های استانداردپروتکل

ز اتوافقات شبکه انتقال در استفاده 
 )جریمه(1شارژ

طه در نق جاشدهجابهمیزان انرژی اکتیو و راکتیو 
 اتصاالت، میزان انحرافات از حدود توان راکتیو

 ماهانه

صورت به فروشخردهمصرف انرژی هر  توافقات کلی بازار
دقیقه و مشخص نمودن  15ی با دقت ریگنمونه

 تلفات

 روزانه

 

 بین مراکز کنترل ISN ازیموردنی ضروری هاداده 6-6

 نمونه انواع داده

 وضعیت های انتقالداده

 میزان توان اکتیو و جریان کشیده شده از شبکه انتقال

 (MVAظرفیت)

 تنظیمات تپ ترانسفورماتور و زاویه فاز

 ولتاژ

                                                           
argeSettlement Of Transmission Network Use Ch 1 
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 وضعیت های ژنراتورداده

 (MVAو  MWظرفیت)

 خروجی توان اکتیو و راکتیو 

 ژنراتوروضعیت کنترل ولتاژ خودکار 

 دقیقه 10توان اکتیو ذخیره شده در دسترس در  سازیعملکرد ذخیره

 ایلحظه بار منطقه تحت کنترل

 ایصورت لحظهمقدار مبادالت با دیگر مناطق به مبادالت

 صورت جداگانه جدول مبادالت فعلی با دیگر مناطق به

 ساعت آینده 24جدول مبادالت برای  عملیات مبادله

منطقه تحت کنترل و خطاهای رخ داده در فرکانس 
 آن

 خطای فعلی رخ داده در منطقه تحت کنترل

 کنترل خطا در ساعت و محدوده تحت کنترل

 فرکانس سیستم در یک یا چند قسمت از محدوده تحت کنترل

 

 ی ضروری جهت مبادله بین مراکزهاداده 6-7

 مقصد ارسال های مربوط به کاربرد خاصداده

کاربردهای ابتدایی اکتساب داده در اسکادا مانند پردازش 
 RTUهای ارتباطی مانند های دریافت شده از لینکداده

 گیرد.مور استفاده قرار می ICCPدر  2و  1بلوک 

های وضعیت، آکوموالتور و وضعیت مقادیر ها: دادهداده
 ها(آنالو )با توجه به حدود تعیین شده برای آن

 شود.برای باالدست ارسال میها این داده

 گیرد.مور استفاده قرار می ICCPدر  2و  1بلوک  وضعیت پروسسور شبکه

 شود.ها برای باالدست ارسال میاین داده
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ها، ها، تولید، بار، خازنها شامل وضعیت خطوط، باساین داده
کیلوولت  69های تپ باالتر از ها و تغییردهندهبریکرها، سوئیچ

 است.

 گیرد.مور استفاده قرار می ICCPدر  8بلوک  دیسپاچ انرژی

 شود.دست ارسال میها برای پاییناین داده

واحد، توان اکتیو، قیمت، عملکرد موردنیاز  IDها شامل این داده
 و توضیحات است.

 گیرد.مور استفاده قرار می ICCPدر  2و  1بلوک  رگوالسیون

شود. و شامل میزان توان ارسال میدست ها برای پاییناین داده
 اکتیو است.

 گیرد.مور استفاده قرار می ICCPدر  2و  1بلوک  سازیذخیره

 شود.دست ارسال میها برای پاییناین داده

صورت زمان حقیقی، تخمین حالت و امنیت توان سیستم به
 Penalty Factorمحاسبات 

 گیرد.مور استفاده قرار می ICCPدر  2و  1بلوک 

 شود.دست ارسال میها برای پاییناین داده

 گیرد.مور استفاده قرار می ICCPدر  4بلوک  های سیستمآالرم

 شود.دست ارسال میها برای پاییناین داده

های نوشتاری آالرم، اطالعات ها شامل پیاماین داده
یات ای از عملدستورالعمل های اضطراری و خالصه

 شود.سازی سیستم قدرت میذخیره

 گیرد.مور استفاده قرار می ICCPدر  4بلوک  کننده سیستمهای کنسول کنترلپیام

 شود.صورت دوطرفه ارسال میها بهاین داده

 گیرد.مور استفاده قرار می ICCPدر  8بلوک  بینی بارپیش

 شود.ها برای باالدست ارسال میاین داده
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وهوا های آبدست و دادهبینی بار پایینشامل پیشها این داده
 است.

 گیرد.مور استفاده قرار می ICCPدر  5بلوک  های الکتریکی Tagاعالن 

 شود.ارسال می 1ها برای مسئول امنیت شبکهاین داده

 گیرد.مور استفاده قرار می ICCPدر  7و  5بلوک  کنترل تجهیزات، تنظیمات مربوط به ست پوینت دیسپاچینگ

 شود.دست ارسال میها برای پاییناین داده

 گیرد.مور استفاده قرار می ICCPدر  8بلوک  اطالعات مربوط به دنبال کردن رویدادهای ژنراتورها

 شود.ها برای باالدست ارسال میاین داده

ها شامل گزارش قطعی ژنراتور، علت آن و اثر این این داده
 شود.میقطعی بر ظرفیت، شبکه 

های شبکه ریزی خاموشیاطالعات مربوط به جدول برنامه
 انتقال

 گیرد.مور استفاده قرار می ICCPدر  8بلوک 

 شود.ها برای باالدست ارسال میاین داده

ها شامل نام دستگاه و زمان درخواست شده برای شروع این داده
 شود.و یا پایان قطعی می

 گیرد.مور استفاده قرار می ICCPدر  8بلوک  های مربوط به جدول مبادالت داده

 شود.ها برای باالدست ارسال میاین داده

ها شامل مربوط به عقد قرارداد میان دو واحد، نام این داده
 واحدها، زمان شروع و پایان قرارداد و میزان توان اکتیو است.

 گیرد.مور استفاده قرار می ICCPدر  8بلوک  ندی ژنراتورهابهای مربوط به جدول زمانداده

 شود.ها برای باالدست ارسال میاین داده

                                                           
Security Coordinator 1 
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بندی و مقدار ها شامل نام واحد تولیدی و یا جدول زماناین داده
 شود.پارامترهای این جدول می

 گیرد.مور استفاده قرار می ICCPدر  8بلوک  ژنراتورها دیسپاچهای مربوط به داده

 شود.ها برای باالدست ارسال میاین داده

 ها شامل قیود تولید هستند.این داده

 گیرد.مور استفاده قرار می ICCPدر  8بلوک  سازی سیستم قدرتوضعیت ذخیره

 شود.دست ارسال میها برای پاییناین داده

 گیرد.میمور استفاده قرار  ICCPدر  8بلوک  گزارش داده

 شود.ها دوطرفه ارسال میاین داده

ده دست کامپایل شهای دریافت شده از پایینطور ساعتی دادهبه
 شود.و گزارشی خالصه بازگردانده می

 گیرد.مور استفاده قرار می ICCPدر  8بلوک  های خطوط و ترانسفورماتورهامحدودیت

 شود.ها برای باالدست ارسال میاین داده

مدت و ها در شرایط کارکرد عادی، کوتاهاین محدودیتمقدار 
 شود.بلندمدت ارسال می

 گیرد.مور استفاده قرار می ICCPدر  8بلوک  AGCگزارش تنظیمات ظرفیت 

 شود.دست ارسال میها برای پاییناین داده

به هر واحد   AGCها شامل تنظیماتی که بسته به نوع این داده
 شود. است، میتولیدی نسبت داده شده 

 گیرد.مور استفاده قرار می ICCPدر  8بلوک  گزارش وضعیت قیود شبکه

 شود.دست ارسال میها برای پاییناین داده
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شامل لیست خطوطی که تحت تأثیر یک قید در شبکه قرار 
 اند و تأثیر این پدیده بر شارش توان است.گرفته

 گیرد.مور استفاده قرار می ICCPدر  8بلوک  گزارش خطوط غیر قابل استفاده

 شود.دست ارسال میها برای پاییناین داده

ها شامل نام و سطح ولتاژ برای هر خط غیر قابل این داده
 شود.استفاده می

 گیرد.مور استفاده قرار می ICCPدر  8بلوک  بار شبکه انتقالگزارش اضافه

 شود.دست ارسال میها برای پاییناین داده

بار و مقدار تخطی از قیود ها شامل مقدار حقیقی اضافهدادهاین 
 بار است.اضافه

 گیرد.مور استفاده قرار می ICCPدر  8بلوک  خالصه بار

 شود.دست ارسال میها برای پاییناین داده

 شود. ای از بار فعلی شبکه میها شامل خالصهاین داده

 

 یاشبکهچالش  6خالصه مبادله داده بین اپراتورها در  6-8

 طرح آینده شودمیآنچه اینک بین اپراتورها مبادله  *

پرشدگی 
 ترانسفورماتور

در محل اتصال 
 هاشبکه

در بسیاری از کشورها با در نظر گرفتن 
در زمان طراحی از این شرایط  n-1ی هاتیمحدود

 .دیآیمممانعت به عمل 

در زمان  یهماهنگبیشتر مبادالت از نوع داده جهت 
 طراحی سیستم است.

فیدرهای توزیع را از  TSOی اضطراری: هاتیموقع
 .دینمایمقطع  DSOطریق ارسال درخواست به 

منظور ایجاد مانیتورینگ بیشتر شبکه و تبادل بیشتر داده به
ت در صور عیتوزقابلیت کاهش بار ترانسفورماتور برای شبکه 

 لزوم

برای  TSOدرخواست کاهش بار ترانسفورماتور از سوی 
DSO  شودمیارسال .DSO  این پیغام را به شکل درخواستی

 .دینمایمبرای تعدادی از مشترکین شبکه توزیع ارسال 
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در بسیاری از کشورها با در نظر گرفتن  پرشدگی خط
در زمان طراحی از این شرایط  n-1ی هاتیمحدود

 .دیآیمممانعت به عمل 

مسئول کنترل تولید و تقاضا  TSOدر برخی موارد 
 .استدر هر دو شبکه توزیع و انتقال 

مدیریت بار شبکه توزیع برای مدیریت بار بر روی خطوط 
 انتقال

DSO اطالعاتی را از شبکه توزیع در محل اتصال  تواندیم
ارسال  TSOتقال فراهم نماید و برای ی توزیع و انهاشبکه
با استفاده از این اطالعات و با مانیتور شبکه انتقال  TSOکند. 

صورت درخواست . و نتیجه بهدهدیممحاسبات الزم را انجام 
ی متصل به شبکه انتقال ارسال هاکنندهمصرفو  DSOبرای 
 .کندیم

 لهیوسبهرا  ولتاژ شبکه توزیع TSOاغلب مواقع،  اژپشتیبانی ولت
یمتغییر در تنظیمات تپ ترانسفورماتور، پشتیبانی 

 .کند

 توانندیمی سادگبهی خازنی شبکه توزیع هابانک
 ولتاژ شبکه انتقال را پشتیبانی کنند.

ا ی منابع تولیدات پراکنده بریکارگبهیی از هانمونه
عملکرد در ضریب توان ثابت، برای پشتیبانی از ولتاژ 

 وجود دارد.

ظور منی خازنی شبکه توزیع بههابانکتشدید استفاده از 
 پشتیبانی از ولتاژ شبکه انتقال

استفاده هماهنگ شده از توان راکتیو منابع تولید پراکنده برای 
 پشتیبانی از ولتاژ شبکه انتقال

 TSOترکیب شوند زمانی که  توانندیمهر دو روش فوق 
یو را ش توان راکتپیغام ست پوینت ولتاژ، ضریب توان و شار

با  تواندیم DSO، دینمایمدر محل اتصال دو شبکه، ارسال 
بکه، قیود ش وحوشحولمدیریت شبکه توزیع از نوسانات بار 

 جلوگیری نماید.

متعادل نمودن 
 شبکه

در متعادل نمودن شبکه دخالت داده  DSO عموماً
 .شودینم

ی شبکه توزیع در پروسه هاکنندهمصرفندرت به 
. این ندینمایممتعادل نمودن شبکه همکاری 

را نیز شامل  DSO لزوماًی اما نه سادگبهعملکرد 
را  DSO توانیم هایابیارز. برای مثال در شودمی

 دخالت داد.

در پروسه متعادل نمودن  توانندیمشترکین شبکه توزیع م
کدام واحد تجمیع کننده داده  نکهیاشبکه همکاری نمایند. 

 است. بحثقابلباشد، موضوعی 

DSO  با مسئولیت متعادل نمودن شبکه محلی در حال
 بررسی است.

رد ی عملکهاگنالیسی مربوط به بازار نباید با هاگنالیس
 شبکه در این شرایط تداخلی داشته باشند.

عملکرد 
ی، ارهیجز

سنکرون سازی 
مجدد و 

Black Start 

اده ی با استفارهیجزه دالیل ایمنی، از عملکرد بنا ب
 .دشومیاز تنظیمات حفاظتی مناسب جلوگیری 

ز ی، منابع تولید پراکنده اارهیجزهنگام بروز عملکرد 
 .شوندیمشبکه جدا 

ی فعلی هاطرحدر  تواندیماستفاده از منابع تولیدات پراکنده 
 عنوانبهقرار گیرد.  مورداستفادهبرای بازیابی توان شبکه، 

مثال آن دسته از فیدرهای شبکه توزیع که حجم باالیی از 
در پروسه وصل  توانندیم، باشندیم منابع تولید پراکنده را دارا

 وصل شوند. ترعیسرمجدد 
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ی، ارهیجزی در هنگام بروز عملکرد ریپذتیمسئول
 ی قرار گیرد.موردبررسمبحثی است که باید 

هماهنگی و مبادالت بیشتری  Black Startپروسه 
 .دینمایمبین اپراتورهای شبکه را طلب 

کنده و ی میزان تولیدات پرانیبشیپاین طرح نیازمند قابلیت 
توانایی محدود نمودن این واحدهای تولیدی حین پروسه 

 بازیابی شبکه است.

حفاظت 
 هماهنگ

مبادالت داده بین اپراتورها در شرایط نیاز به حفاظت 
هماهنگ، به تبادل تنظیمات حفاظتی محدود 

منظور انتخاب نوع توابع . این تبادالت بهشودمی
 حفاظتی در زمان بروز خرابی است.

تفسیر  تواندیمی شده حفاظتی ریگاندازهی هادادهتبادل 
 را تسهیل نماید. جابهی نا هاپیترها و آالرم

 تواندیمی حفاظتی بین اپراتورهای دو شبکه، هادادهمبادله 
 چشمگیری داشته باشد. تأثیری خطا ابیمکاندر 

 

های عمومی موردنیاز سطح دیسپاچینگ توزیع با در نظر تعیین قابلیت -7

 انداز و اهداف آیندهگرفتن چشم

 های مرکز کنترل توزیعقابلیت 7-1

 مختصرشرح  قابلیت

آوری اطالعات از شبکه و انتقال این اطالعات به مرکز کنترل و همچنین سیستمی برای جمع اسکادای توزیع
ها، چنجرها، ریکلوزرها، تپسرپرستی و کنترل از راه دور برخی از تجهیزات شبکه مانند مدارشکن

 ها و غیرهسوئیچسکشناالیزرها، تای

یبانی تصمیم برای کمک به اپراتورهای سیستم توزیع در نظارت و کنترل شبکه با یک سیستم پشت سیستم مدیریت توزیع
آمده توسط اسکادا و سایر منابع اطالعاتی در شبکه، شامل ابزارهای دستاستفاده از اطالعات به

 تحلیل شبکه و پشتیبانی تصمیم

های تقاضا و گسترش نفوذ منابع پراکنده و انرژیهای پاسخ در صورت استفاده از روش ارتباط با اپراتور سیستم انتقال
 تجدیدپذیر، همکاری و تعامل بیشتری بین اپراتورهای سیستم توزیع و انتقال موردنیاز خواهد بود.

ارتباط با منابع انرژی پراکنده و 
 هاریزشبکه

راکنده پ برای مدیریت درست شبکه توزیع، الزم است که تبادل توان بین این شبکه و منابع انرژی
درستی اجرا شوند. برای تعیین این ها بهشده و این برنامهریزیها از پیش برنامهو یا ریزشبکه

ها، الزم است که تبادل داده بین سیستم مدیریت توزیع و منابع انرژی ها و اجرای مناسب آنبرنامه
 ها صورت گیرد.پراکنده یا ریزشبکه
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 نندگانکن اپراتور سیستم توزیع و سایر بازیگران بازار پاسخ تقاضا مانند تجمیعواسطی بی سیستم مدیریت پاسخ تقاضا

ها، به جستجوی مکان وقوع خطا و شده در مورد خاموشیآوریبا استفاده از اطالعات جمع سیستم مدیریت خاموشی
یابی علت خاموشی پرداخته و ضمن تخمین میزان منابع موردنیاز و مدت زمان الزم، ریشه

 کند.راهکارهایی را برای رفع مشکل و بازیابی خدمات پیشنهاد می

یک سیستم اطالعاتی برای ذخیره، نگهداری، تحلیل و مدیریت اطالعات جغرافیایی تجهیزات  سیستم اطالعات جغرافیایی
فیزیکی شبکه مانند مشخصات فیزیکی و طول و عرض جغرافیایی ترانسفورماتورها، خطوط، 

 های ولتاژکنندههای خازنی و تنظیمها، بانکسوئیچ

گیری هوشمند، سیستم مدیریت اطالعات یک سیستم یکپارچه شامل ابزارهای اندازه سیستم قرائت هوشمند
 هاکنندهافزار و کنترلشده، شبکه ارتباط داده، نمایشگر مصرف انرژی مشترکین، نرمگیریاندازه

حل مناسب برای رفع قیمت تعادلی بازار، کمک به اپراتور در انتخاب راهابزاری برای تعیین  ابزار تحلیل بازار
های هایی برای تعیین هزینهبار، شامل روشهای اضافهمشکالتی مانند تخطی از محدودیت

 محصوالت پاسخ تقاضا

ها و مرکز هبستری برای برقراری ارتباط بین مرکز کنترل توزیع و منابع انرژی پراکنده، ریزشبک بستر مخابراتی
 کنترل فوق توزیع

 

 های سیستم مدیریت توزیعقابلیت 7-2

 شرح مختصر قابلیت

دار و بدون برق شبکه، دارای امکانات تصویری های برقتهیه یک توپولوژی تصویری از بخش پردازشگر توپولوژی
 ندشومیمانند رنگی نمودن برای ایجاد تمایز بین تجهیزاتی که از فیدرهای مختلف تغذیه 

جلوگیری از تکرار هشدارهای متعدد برای یک حادثه واحد، ترکیب هشدارهای وابسته به یکدیگر،  پردازشگر هشدار هوشمند
 منظور تولید یک هشدار واحد با اولویت باالتربندی هشدارها، ترکیب دو یا چند هشدار بهاولویت

های اکتیو و راکتیو در خطوط شارش توان به دست آوردنبرای های مختلف پیدا کردن ولتاژ شین تحلیل پخش بار
 مختلف برای یک شرایط بارگذاری مشخص

محاسبه جریان اتصال کوتاه در شبکه توزیع برای تشخیص شرایط پیش از وقوع خطا در شبکه و  تحلیل اتصال کوتاه
 اثرات احتمالی خطا بر شبکه

و ولتاژ نقاط مختلف با استفاده از مدل و اطالعات مربوط هایی مانند جریان خطوط تخمین کمیت تخمین حالت
 گیریهای خروجی از تجهیزات اندازهبه توپولوژی شبکه و همچنین داده
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یابی، ایزوله کردن و مکان
 بازیابی خطا

حقیقی، ایزوله کردن -های از راه دور و زمانگیریهای فیدر توسط اندازهتشخیص خطا در سکشن
 هایی مانند انتقال باراسرع وقت، بازیابی خدمات پس از خطا توسط روشسکشن موردنظر در 

قبول در تمامی نقاط فیدر تحت شرایط باری مختلف، تولید یک فایل کنترل ولتاژ در محدوده قابل وار-کنترل ولت
ها، چنجرها کنترلی به تپخروجی شامل عملیات الزم برای تجدید پیکربندی شبکه و فرمان

خازنی و واحدهای تولید پراکنده با استفاده از مدل شبکه، حالت شبکه، پروفایل توان های بانک
 اکتیو و راکتیو و محصوالت پاسخ تقاضا

اجرای عملیات سوئیچینگ برای تجدید پیکربندی مدارهای فیدر توزیع از وضعیت کنونی به  تجدید پیکربندی بهینه شبکه
درها سازی بار میان ترانسفورماتورها و فیسازی تلفات، متوازنکمینهوضعیت بهینه با اهدافی مانند 

 منظور انجام تعمیرات و گسترش خدماتریزی خاموشی بهو برنامه

حقیقی با هدف کاهش عملیات دستی -صورت زمانابزاری برای حذف سریع بار در شبکه توزیع به حذف اضطراری بار
 ده پس از رفع مشکل اولیهشبرای حذف بار و بازگرداندن بار حدف

مدیریت اطالعات مکانی 
 کنندگانمصرف

 کنندگان در قالب ناحیه بار و ناحیه بار کالنتعریف، نمایش و اصالح کد مصرف

 محاسبه بیشینه تغییرات مجاز توان )افزایش یا کاهش مصرف یا تولید( در هریک از نواحی بار پذیریمحاسبه جداول انعطاف

بینی بار در هر یک از نواحی بار بر اساس تاریخچه بار و تاریخچه و اجرای محاسبات برای پیش ندهو تولید پراکبینی بار پیش
تولیدی  بینی توانطور مثال یک ساعت تا یک هفته(، پیشوهوا تا زمان کوتاهی )بهبینی آبپیش

ع و مانند توان نامی منابواحدهای تولید پراکنده )مانند فتوولتائیک و بادی( بر اساس اطالعاتی 
 وهوابینی آبپیش

اعتبارسنجی محصوالت پاسخ 
 تقاضا

پذیری محصوالت پاسخ تقاضا برای اطمینان دادن به اپراتور سیستم توزیع در تحلیلی از امکان
مورد عدم ایجاد مشکل از جانب پاسخ تقاضا در عملکرد شبکه، شامل اعتبارسنجی روز آتی و 

 یقیحق-اعتبارسنجی زمان

نمایش الکتریکی مشخصات فیزیکی و توپولوژی سیستم توزیع انرژی الکتریکی و همچنین  سازیمدل
ف های مختلسازی بخشسازی سیستم فوق توزیع و مدلکننده، شامل مدلمشخصات بار مصرف

سیستم توزیع مانند پست توزیع، مدارهای ثانویه سیستم توزیع، بار، منابع انرژی پراکنده و 
 هاریزشبکه

نجر به جا مهایی از فیدر که ممکن است وقوع خطا در آنبینی مکان خطا توسط تعیین مکانپیش بینی مکان خطاپیش
شده توسط رله شود، تحلیل اتصال کوتاه و ایجاد خطاهای جریانی برابر با جریان خطای رؤیت

 طا وجود داردها احتمال وقوع خشده در تمامی نقاط فیدر که در آنسازیشبیه

تیکی خطی شمارابط گرافیکی کاربر با قابلیت نمایش نمودارهای مختلفی مانند نمودارهای تک نمایش اطالعات
دهنده پیکربندی و بارگذاری فیدرهای توزیع، پست توزیع و سایر تجهیزات شبکه توزیع، نشان
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ها، نمودارهای پست دهنده پیکربندی، وضعیت و بارگذاری در داخلخطی نشاننمودارهای تک
ای و جغرافیایی خطوط شبکه توزیع، شماتیکی تجهیزات میدانی شبکه توزیع، نمایش نقشه

 گیرهاخطی سوئیچنمودارهای تک

سیستم اطالعات تاریخی برای ذخیره و بازیابی اطالعات مختلف شبکه توزیع مانند مقادیر  سازی اطالعاتذخیره
های اغتشاش و سایر های مربوط به خطا، گزارشا، پیغاممتغیرهای جریان و ولتاژ، هشداره

 شده در شبکه توزیعآوریاطالعات جمع

صورت هوشمند در سیستم مدیریت توزیع برای جلوگیری از افزایش ابزاری برای شارژ خودروها به مدیریت شارژ خودروی برقی
 های اوج مصرفبار در زمان

ها و وضعیت تجهیزات مختلف شبکه توزیع مانند ترانسفورماتورها، سوئیچ ابزاری برای نظارت هامدیریت دارایی
گیری در مورد بازرسی، تعمیر و یا های ولتاژ و همچنین کمک به اپراتور در تصمیمکنندهتنظیم

 تعویض تجهیزات

، موشیسیستم مدیریت خاد نهای دیگری مانبا سیستم سیستم مدیریت توزیعهای ادغام قابلیت هاادغام با سایر سیستم
 سیستم اطالعات جغرافیاییسیستم قرائت هوشمند، سیستم مدیریت پاسخ تقاضا و 

 

 قاضاسازی پاسخ تتبادل داده بین اپراتور سیستم توزیع و انتقال برای پیاده 7-3

 شرح مختصر نوع داده

ارسال اطالعات نواحی بار از اپراتور سیستم 
 انتقالتوزیع به اپراتور سیستم 

ارسال اطالعات نواحی بار کالن از اپراتور 
 سیستم انتقال به اپراتور سیستم توزیع

ا اپراتور های الزم ببعد از تعریف نواحی بار توسط اپراتور سیستم توزیع، باید هماهنگی
سیستم انتقال جهت تعریف نواحی بار کالن صورت گیرد. بدین منظور، الزم است که 

 ال به سیستم مدیریت پاسخ تقاضا در مرکز کنترل توزیع دسترسیاپراتور سیستم انتق
های داشته باشد تا بتواند برای هر ناحیه بار کالن لیستی از نقاط اتصال )مانند پست

ک تغییر محض ایجاد یفشارقوی/فشارمتوسط( با اپراتور سیستم توزیع را تهیه کند. به
د این اطالعات را در سیستم مدیریت در نواحی بار کالن، اپراتور سیستم انتقال بای

روزرسانی کند. در این صورت، اپراتور سیستم توزیع خواهد توانست هر پاسخ تقاضا به
 طور صحیح به ناحیه بار کالن متناظر نسبت دهد.ناحیه بار را به

ارسال اطالعات مربوط به جداول 
پذیری شبکه انتقال از اپراتور انعطاف

 عتور سیستم توزیسیستم انتقال به اپرا

ی پذیرپذیری در سطح توزیع، به جداول انعطافالزم است که در تهیه جداول انعطاف
صورت که مجموع تغییرات مجاز توان در تمامی نواحی شبکه انتقال توجه شود. بدین

بار متعلق به یک ناحیه بار کالن از میزان تغییرات مجاز توان در آن ناحیه بار کالن 
تر از حد مذکور باشد، الزم است که این که این مجموع بزر درصورتی بیشتر نباشد.

پذیری شبکه توزیع کاهش یابند. بنابراین، الزم مقادیر تغییرات مجاز در جداول انعطاف
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است که اپراتور سیستم انتقال به سیستم مدیریت پاسخ تقاضا دسترسی داشته باشد و 
 اطالع اپراتور سیستم توزیع برساند.پذیری شبکه انتقال را به جداول انعطاف

تجمیع نمودارهای مجاز تغییر پروفایل 
الگوی مصرف برای هر ناحیه بار کالن 
توسط سیستم مدیریت پاسخ تقاضا و 

ها از اپراتور سیستم توزیع به ارسال آن
 اپراتور سیستم انتقال

ارسال نتایج حاصل از اعتبارسنجی 
 ناحیه بارمحصوالت پاسخ تقاضا برای هر 

کالن از اپراتور سیستم انتقال به اپراتور 
 سیستم توزیع

صورت ترکیبی از اعتبارسنجی توسط اعتبارسنجی محصوالت پاسخ تقاضا باید به
اپراتور سیستم توزیع و انتقال باشد. درنتیجه، سیستم مدیریت پاسخ تقاضا باید 

احیه بار کالن تجمیع کند نمودارهای مجاز تغییر پروفایل الگوی مصرف را برای هر ن
و در اختیار اپراتور سیستم انتقال قرار دهد. سپس، اپراتور سیستم انتقال این 

محصوالت را اعتبارسنجی کرده و نتیجه را به سیستم مدیریت پاسخ تقاضا در مرکز 
کنترل توزیع ارسال کند. درنهایت، سیستم مدیریت پاسخ تقاضا با توجه به ضرایب 

ها، یک ضریب آمده از هر دو شبکه توزیع و انتقال و ترکیب آندستمحدودسازی به
 کند.محدودسازی نهایی برای محصوالت پاسخ تقاضا تعیین می

 

 تبادل داده بین سیستم مدیریت توزیع و سیستم مدیریت انرژی ریزشبکه 7-4

 شرح مختصر نوع داده

ریزشبکه هر دو باید اطالعاتی در مورد وضعیت سیستم مدیریت توزیع و سیستم مدیریت انرژی  وضعیت اتصال
 اتصال در نقاط اتصال مشترک را از یکدیگر دریافت نمایند.

هنگامی که ریزشبکه به شبکه توزیع متصل است، هم سیستم مدیریت توزیع و هم سیستم مدیریت  ولتاژ
عال ه اتصال مشترک فانرژی ریزشبکه باید اطالعاتی در مورد ولتاژ واقعی و ولتاژ مطلوب در هر نقط

دریافت نمایند. هنگامی که ریزشبکه از شبکه جدا شده و قصد دارد دوباره به شبکه متصل شود، باید 
 اطالعات ولتاژ در هر دو طرف نقطه اتصال مشترک را دریافت کند.

ربوط به مهنگامی که ریزشبکه از شبکه جدا شده و قصد دارد دوباره به شبکه متصل شود، اطالعات  فرکانس
 فرکانس شبکه توزیع باید به ریزشبکه ارسال شود.

هم سیستم مدیریت توزیع و هم سیستم مدیریت انرژی ریزشبکه باید اطالعاتی در مورد مقدار  تبادل توان
واقعی و مطلوب تبادل توان اکتیو و راکتیو در هر نقطه اتصال مشترک فعال از یکدیگر دریافت 

 نمایند.

صورت تکرارشونده به مذاکره بر روی های تبادل توان، بهسازی برنامههر دو طرف باید قبل از نهایی دل توانهای تبابرنامه
 شده بپردازند.های تعیینبرنامه

ده شتوپولوژی عملیاتی ساده
 ریزشبکه

هنگامی که بیش از یک نقطه اتصال مشترک فعال وجود داشته باشد، ریزشبکه باید یک توپولوژی 
شده از خود را در اختیار سیستم مدیریت توزیع قرار دهد تا سیستم مدیریت توزیع عملیاتی ساده
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فعال  تهای احتمالی ایجاد شده بپردازد. عالوه بر این، ریزشبکه باید در صوربتواند به نظارت حلقه
بودن بیش از یک نقطه اتصال مشترک، هشدارهای مربوط به ویلینگ را به سیستم مدیریت توزیع 

 ارسال کند.

ریزشبکه باید بتواند درخواست اتصال و یا جداسازی خود از شبکه توزیع را به اطالع سیستم  درخواست اتصال و جداسازی
ت را به د پیغام قبول و یا عدم قبول این درخواسمدیریت توزیع برساند. سیستم مدیریت توزیع نیز بای

سیستم مدیریت انرژی ریزشبکه ارسال کند.سیستم مدیریت توزیع هم باید بتواند درخواست اتصال 
و یا جداسازی ریزشبکه از شبکه توزیع را به اطالع ریزشبکه برساند. سیستم مدیریت انرژی 

 ند.ن درخواست را به سیستم مدیریت توزیع ارسال کریزشبکه نیز باید پیغام قبول و یا عدم قبول ای

 

 تبادل داده بین سیستم مدیریت توزیع و سیستم مدیریت منابع انرژی پراکنده 7-5

 شرح مختصر نوع داده

بندی منابع انرژی گروه
 پراکنده

ربوط به مبندی منابع پراکنده و ارسال اطالعات سیستم مدیریت منابع انرژی پراکنده مسئولیت گروه
 های مختلف به سیستم مدیریت توزیع را بر عهده دارد.گروه

ها بندی منابع انرژی پراکنده و تجمیع آنتواند پس از گروهسیستم مدیریت منابع انرژی پراکنده می هامدل سیستم
صورت ساده و بدون جزئیات به در قالب یک واحد تولید مجازی، مدل واحدهای تولید مجازی را به

سیستم مدیریت توزیع ارسال کند. از طرف دیگر، سیستم مدیریت منابع انرژی پراکنده نیز باید مدلی 
 شده از سیستم مدیریت توزیع دریافت کند. ساده

های مدیریت منابع برنامه
 انرژی پراکنده

ابع و نهای مدیریت مناسب با هدف کنترل توان تولیدی اکتیو و راکتیو این مبرای رسیدن به برنامه
کنترل ولتاژ در نقاط اتصال مشترک، الزم است که تبادل اطالعات در این زمینه بین سیستم مدیریت 

 توزیع و سیستم مدیریت منابع انرژی پراکنده صورت گیرد.

 های اضطراریدرخواست

 

های اضطراری خود را به سیستم مدیریت منابع انرژی سیستم مدیریت توزیع باید بتواند درخواست
توانند شامل کاهش و یا افزایش توان خروجی اکتیو یا راکتیو ها میپراکنده ارسال کند. این درخواست

برخی از واحدهای تولید مجازی و یا حذف تولید به مقدار مشخص در محدوده یک سکشن فیدر، 
 ها باشند.فیدر، گروهی از فیدرها، پست و یا گروهی از پست

ای که هبینی تولید برای منابع پراکندتواند یک ابزار پیشت منابع انرژی پراکنده میسیستم مدیری بینی تولیدپیش
باشند را در بر گرفته و نتایج حاصل را در اختیار سیستم مدیریت تحت نظارت و کنترل مستقیم نمی

 توزیع قرار دهد.

 


