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 اخبار طرح

 

 

 

 

مين أدد. تگرانرژي الکتريکي پيش نيازي حياتي در کليه جوامع و کشورهاي توسعه يافته و يا در حال توسعه محسوب مي

اجتماعي  سزايي در رشد و توسعه اقتصادي وهاي معقول نقش بهباال همراه با هزينه با پاياييباکيفيت و  ،انرژي الکتريکي مطلوب

سند راهبردي و نقشه راه توسعه پايايي در شبکه برق ايران يکي از اسناد راهبردي مصوب شوراي ر کشوري خواهد داشت. ه

آموزش و پژوهش وزارت نيرو است که پژوهشگاه نيرو مسئوليت تدوين و اجراي آنها را برعهده داشته است. براين اساس، 

سازي فراهمکار نموده است که هدف آن در پژوهشگاه نيرو آغاز به 1396ل طرح توسعه پايايي شبکه برق ايران از ابتداي سا

 باشد. افزاري و تحقيقاتي موردنياز براي توسعه پايايي در شبکه برق کشور ميزيرساخت نرم

ن هاي طرح و همچنيرساني فعاليترو نخستين شماره از خبرنامه طرح توسعه پايايي است که هدف آن اطالعمجموعه پيش

سازي و ارائه اطالعات مفيد به متخصصان و عالقمندان هاي مرتبط با پايايي در ايران و جهان، با هدف فرهنگرويدادها و تازه

ايفا فيد مباشد. اميد است اين مجموعه بتواند در مسير بهبود و توسعه پايايي در شبکه برق کشور نقشي اين حوزه در کشور مي

و  لذا از کليه متخصصينو همفکري متخصصين و فعاالن صنعت برق کشور ميسر نخواهد بود. نمايد و اين مهم جز با ياري 

 نظرات ارزشمند خود، ما را در اين راه ياري رسانند.شود با ارائه نقطهانديشمندان اين حوزه تقاضا مي

 امير مشاري

 مجري طرح توسعه پايايي شبکه برق ايران

ReliabilityCenter@nri.ac.ir 

 

 درباره خبرنامه     
 

 های برقتهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو، طرح توسعه پایایی در شبکه

 021- 88079439: ورنگارد     (4241)داخلی  021- 88089400تلفن: 
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 1396،  شماره اول، زمستان خبرانهم طرح توسعه پایایی شبکه ربق اریان

 96در سال توسعه پایایی وضعیت کلی طرح  

  اعضای کمیته راهبری 
  ریاست محترم دانشگاه فیشر یدانشگاه صنعتاز  روزآبادیف یدكتر محمود فتوح یآقاجناب() 

  ییایپا یعضو شورا)معاون محترم هماهنگی توزیع( و  ریشركت تواناز  فامیدكتر محمودرضا حق یآقاجناب 

  ییایپا یعضو شورا)سرپرست محترم شركت( و  شبکه تیریشركت مداز زاد دكتر داود فرخ یآقاجناب 

  ییایپا یعضو شورا از وزارت نیرو )مدیركل محترم دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع( ومهندس عبدالصاحب ارجمند  یآقاجناب 

 دفتر فنی و نظارت شبکه انتقال(  برق شبکه یگروه مهندسمحترم  سییرفرد از شركت توانیر )جناب آقای دكتر پیمان كریمی 

  (قاتیدفتر تحقای های ملی و توسعهگروه پروژهمحترم )رئیس  ریشركت توانمهندس حسن آبنیکی از  یآقاجناب 

  (پژوهشکده انتقالمحترم  سیرئ) رویپژوهشگاه ناز  زادهیمهندس صفر فرضعل یآقاجناب 

  (عیپژوهشکده توزمحترم  سیرئ) رویپژوهشگاه ناز رمضانپور  زیدكتر پرو یآقاجناب 

  های قدرت و معاون پژوهشکده توزیع()مدیر محترم گروه مطالعات سیستم رویپژوهشگاه ناز  یمسلم یکیمهندس ن خانمسركار 

 (پایایی طرح یمجر) پژوهشگاه نیرواز  یمشار ریدكتر ام یآقا 

  96در سال طرح توسعه پایایی  هایپروژهوضعیت: 

 نجامنحوه ا نام پروژه
تاریخ انجام 

 فراخوان
 وضعیت

تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 پایان

 تخمین هزینه خاموشی مشتركین
واگذاری 

 )دانشگاهی(

مرداد ماه 

1396 

در مرحله 

 انعقاد قرارداد

فروردین 

1397 

 تیر

 1398 

 باال تیانتقال توان با ظرف یهاسامانه نانیاطم تیمطالعات قابل
واگذاری 

 )دانشگاهی(

شهریور ماه 

1396 

در مرحله 

 انعقاد قرارداد

فروردین 

1397 

فروردین 

1398 

 یهایازمندیبه ن ییمنظور پاسخگو به یجامع اطالعات ستمیس یطراح

مناسب  یگردش كار اطالعات یو طراح زاتیپایایی تجه یهامدل یاطالعات

 تولیددر بخش  ییایپا یها اطالعات و شاخص یده جهت گزارش

واگذاری 

 )دانشگاهی(

ماه  آذر

1396 

در مرحله 

 انعقاد قرارداد

فروردین 

1397 

فروردین 

1398 

 یهایازمندیبه ن ییمنظور پاسخگو به یجامع اطالعات ستمیس یطراح

مناسب  یگردش كار اطالعات یو طراح زاتیپایایی تجه یهامدل یاطالعات

 در بخش انتقال ییایپا یها اطالعات و شاخص یده جهت گزارش

واگذاری 

 اهی()دانشگ

آذر ماه 

1396 

در مرحله 

 انعقاد قرارداد

فروردین 

1397 

فروردین 

1398 

 یهایازمندیبه ن ییمنظور پاسخگو به یجامع اطالعات ستمیس یطراح

مناسب  یگردش كار اطالعات یو طراح زاتیپایایی تجه یهامدل یاطالعات

 توزیعدر بخش  ییایپا یها اطالعات و شاخص یده جهت گزارش

 واگذاری

 )دانشگاهی(

آذر ماه 

1396 

در مرحله 

 انعقاد قرارداد

فروردین 

1397 

فروردین 

1398 

طراحی الگوی كاركردی پایایی در شبکه برق ایران، با تمركز بر 

های الزم های مرتبط با اطالعات و مطالعات پایایی و ایجاد ظرفیتكاركرد

 برای استقرار آن

داخلی 

 )پژوهشگاه نیرو(
 در حال انجام -

 بانآ

 1396 

 آبان

 1397 

 96طرح توسعه پایایی در سال  خالصه اقدامات: 
 برگزاری جلسات كمیته راهبری 

 ( انتقالبرگزاری جلسات كمیته تخصصی – )توزیع 

 (های پیش روی پایایی شبکه برقچالشاندیشی )برگزاری جلسه هم 

 رسانی و پیگیری ...(كمیته پیمان، اطالعها )برگزاری فراخوان، تشکیل سپاری پروژهریزی و اجرای برونبرنامه 

 ای، توزیع...(نفعان )وزارت نیرو، شورای پایایی، توانیر، مدیریت شبکه، برق حرارتی، برق منطقهبرگزاری جلسات با خبرگان و ذی 

 های طرح ...(ازمندیها، تهیه و ارسال شرح نیبندی اولویت، دسته96های تحقیقاتی های حوزه پایایی )بررسی اولویتپایش پروژه 

  

 اخبار طرح   
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 اخبار طرح

 اندیشی طرح توسعه پایاییجلسه همنخستین گزارش 

 «های پیش روی پایایی شبکه برقچالش»

 پژوهشگاه نیرو – 1396ماهدی 24

 سمت شركت كنندگان
 رئیس محترم دانشگاه صنعتی شریف جناب آقای دكتر فتوحی فیروزآباد

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی عضو محترم هیات علمی جناب آقای دكتر فریدونیان

 عضو محترم هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی جناب آقای دكتر عابدی

 معاون محترم بازار شركت مدیریت شبکه برق ایران جناب آقای دكتر قراگوزلو

 که برق ایرانمدیر محترم پشتیبانی، بهره برداری و برنامه ریزی شركت مدیریت شب زادهجناب آقای مهندس مقیم

 ریزی و مطالعات امنیت شركت مدیریت شبکه برق ایرانمدیر محترم برنامه جناب آقای مهندس محسنی

 مدیر كل محترم دفتر برنامه ریزی شبکه شركت توانیر جناب آقای مهندس راعی

 ال شركت توانیررئیس محترم گروه مهندسی شبکه برق دفتر فنی و نظارت شبکه انتق فردجناب آقای دكتر كریمی

 مدیر كل محترم دفتر فنی و مهندسی توزیع شركت توانیر جناب آقای دكتر خدرزاده

 محترم دفتر نظارت بر بهره برداری توزیع شركت توانیر مدیر كل جناب آقای مهندس صادقی

 معاون محترم مهندسی و نظارت شركت توزیع نیروی برق تهران بزرگ جناب آقای دكتر یاقوتی

 عضو محترم دبیرخانه شورای پایایی شبکه برق كشور وزارت نیرو ب آقای دكتر اقلیمیجنا

 معاون محترم دفتر راهبری و نظارت بر تولید وزارت نیرو جناب آقای مهندس آندواژ

 وهای قدرت پژوهشگاه نیرمعاون محترم پژوهشکده توزیع و مدیر محترم گروه مطالعات سیستم سركار خانم مهندس مسلمی

 مجری طرح توسعه پایایی شبکه برق كشور پژوهشگاه نیرو آقای دكتر مشاری

 

در ابتدای این جلسه، توضیحاتی در مورد سند راهبردی و 

  :شدی برق ایران ارائه ی پایایی شبکهی راه توسعهنقشه

سند راهبردی و نقشه راه توسعه پایایی شبکه برق تدوین »

ین ا .به پایان رسید 1395ر سال و دآغاز  1394ایران از سال 

سه طرح و متشکل از  ییهااقدامات و خوشه پروژهسند شامل 

ریزی برنامه 1406تا سال  1396كه از سال  دوازده پروژه است

شده و با نظارت كمیته راهبری طرح توسعه پایایی شبکه برق 

  «.اجرا خواهند شدایران و حمایت شركت مادر تخصصی توانیر 

 تامادقا يسررب
 تيولوا و مزال
تاعلاطم يدنب

 شلا  يسررب
 يور شيپ ياه
تردق متسيس

 تاعلاطم
 و يقيبطت
 تيلاعف يسررب

يتآ ياه
 زادنا مش  هيهت
 مامت يسررب  و

اه تيفر 

 يياسانش
 شيپ ياهشلا 
روشک يور

 فاکش  يلحت
 تيعضو نيب
 عضو و دوجوم

بولطم

 تخرد هيهت
 تاعوضوم

يياياپ

 نيودت
 و ترورض
 يريذپ هيجوت

حرط

 داعبا نييبت
 و عوضوم
 يهدودحم
تاعلاطم

 هار هشقن نيودت

 هيور  ارختسا
 دنور و يبايزرا
يناسر زور هب

  ار   ا  نور
   

 يهدناماس
شناد تيريدم

  يمکت و هعسوت
 و اهدرادناتسا
اه  معلاروتسد

 دوبهب و هعسوت
 هخر  ماظن
يياياپ تاعالطا

 دوبهب و هعسوت
 دوبهب تاررقم
هکبش يياياپ

 و شياپ دوبهب
 يارجا رب تراظن
يياياپ تاررقم

 دوبهب و هعسوت
 ينيب شيپ ماظن

 داوح

 و تيفافش
 هب يسرتسد
تاعالطا

 همانرب ماظن دوبهب
يياياپ يزير

 تالماعت دوبهب
 رب ناراذگر ا

يياياپ

 فادها
دنس
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 1396،  شماره اول، زمستان خبرانهم طرح توسعه پایایی شبکه ربق اریان

 هایچالش، بار و منابع هایچالش، از جمله های قدرتسیستم پایاییهای پیش روی چالشمسائل و ی جلسه، در ادامه

 هوشمندسازی هایچالشو  های سیاست و رگوالتوریچالش، امنیت سیستم هایچالش، بهره برداری هایچالش، تولیدات متغیر

ایایی پیش روی پفعلی های چالشبه بیان نظرات خود در رابطه با  كنندگانشركتطور اجمالی مورد بحث قرار گرفت و به شبکه

 ارائه شده است.نظرات  در ادامه اهمپرداختند كه شبکه برق كشور 

 جناب آقای دکتر کریمی فرد:

 های این زمینه بسیار مهم بوده و الزم است در ایجاد ها و حساسیتمساله امنیت اطالعات و توجه به نیازمندی

 افزارهای حوزه پایایی، مورد توجه قرار گیرد. ، به خصوص تدوین نرمهازیرساخت

 جناب آقای دکتر قراگوزلو:

  یکی از دالیل كمرنگ شدن مباحث و مطالعات پایایی در شبکه برق ایران این است كه به دلیل عدم وجود منابع مالی

زیت و مركعدم وجود نیست. همچنین  بکهمدیران ارشد صنعت برق قابلیت اطمینان شبسیاری از كافی، دغدغه اصلی 

 .موضوع بوده استاز دالیل دیگر این پایایی  ارزیابی گذاری ومحوریت جهت بررسی، قانون

 جناب آقای دکتر کریمی فرد:

 های مدیران صنعت برق است، اما به دلیل واقعی نبودن قیمت برق و مساله قابلیت اطمینان سیستم قدرت جزء دغدغه

 ا وجود ندارد. های برای این دست فعالیت، در عمل انگیزهشبکهبهبود قابلیت اطمینان تن توجیه اقتصادی نداشدرنتیجه 

 جناب آقای مهندس مقیم زاده:

 از  یکیها در زمینه پایایی است. عدم شفافیت وظایف و مسئولیت های این حوزه در كشور ما،چالش یکی از مهمترین

 كه متاسفانه هنوزحوزه بوده است  در این مركزیت و محوریت وجود آوردننیز به دالیل اصلی تشکیل شورای پایایی

 های مختلف صنعت برق توسط این شورا صورت نگرفته است. های بخشسازی و تعریف دقیق وظایف و مسئولیتشفاف

  :ب آقای مهندس صادقیجنا

  در رسدمیبه نظر اما های هم ارز هست. شركت و هماهنگی دفاتربخشی از مشکالتی كه ما در حوزه پایایی داریم عدم 

 . ان صنعت برق به آن باور دارندعمده مدیر نیست ونیاز به تاكید مورد ضرورت توجه به پایایی شبکه 

  بنابراین ضروری است و  صنعت برقبسیار جذاب بوده و همین االن جزو نیازهای  های این طرحپروژهاقدامات و فهرست

 نفعان قرار گیرد. د و نتایج آنها جهت استفاده در اختیار ذینآغاز شوهرچه سریعتر  است

 جناب آقای دکتر یاقوتی:

 این سه راس مثلث همیشه بایستی با هم ، ایدر هر حوزهها برای بهبود به دانش، تکنولوژی و ابزار نیاز دارند. سیستم

د در حوزه پایایی نیز هرچنشود. حوزه وسعه آن و موجب ت مطلوب حاصل شدهنتایج  تابه یك ترتیب تغییر پیدا كند 

 هاکنولوژیا تدر اكثر موارد ب اما وضعیت قابلیت اطمینان شبکه را بهتر كردتوان های فعلی نیز میبا ابزارها و تکنولوژی

 .مقداری فاصله داریم ی روزهاو روش
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 اخبار طرح

 ناب آقای مهندس محسنی:ج

 چه  و چه كسی است پایایی مشتری موضوعپاسخ داده شود این است كه  یکی از سواالت كلیدی كه در این زمینه باید

 است؟شبکه كسی خواهان افزایش پایایی 

  های پایایی شبکه چیست و پس از انجام مطالعات كه معیار مناسب بودن یا نبودن شاخصسوال مهم دیگر این است

 ت پذیرد؟ ریزی صوربرداری و برنامهپایایی چه اقداماتی باید در بخش بهره

  یکی از دالیل توجه كمتر به پایایی در

ریزی سیستم فقدان منابع و برداری و برنامهبهره

های اطالعاتی كامل و جامع در برخی پایگاه

ها و همچنین كمبود نیروی انسانی بخش

 آموزش دیده در حوزه پایایی است. 

 ترین چالش رسد عمدهنظر میدر مجموع به

شبکه برق كشور كمبود پیش روی پایایی در 

 منابع مالی است.

 جناب آقای دکتر خدرزاده:

 ف كار تواند موجب توق، نرسیدن به نتایج ملموس پس از یك بازه زمانی میبزرگ در نظر بگیریم بسیاررا  یوقتی هدف

بزرگ به  مقصود الزم است اهدافبرای رسیدن  )اجرایی نشدن( شود و بنابرایندر سطح مطالعات  ماندن طرحو باقی

های ، محدودیتاقتصادیستی همه مسائل از جمله مالحظات بایشکسته شود. طبیعی است در این راه  تركوچكاهداف 

 صورتهب یدلذا با یستمنابع و نیروی انسانی بی نهایت ندر هیج جای دنیا  .شودمشخص زمانی، بازیگران و انتظارات 

 .شودحركت بکه( )توسعه پایایی شمسیر این آهسته و پیوسته در 

  نیازهای هر كنندگان و پیش، انجام دهندگان و مجریان، تحویل گیرندگان، استفادههاها و پروژهدر این طرحالزم است

باید توجه شود كه قسمتی از این كار،  صورت شفاف مشخص شوند.های بعدی بهپروژه و نحوه ارتباط آن با پروژه

 . استو قوانین  هادستورالعمل نیازمند تدویناجرایی و بخشی نیز  ، بخشیمطالعاتی

 جناب آقای دکتر اقلیمی:

 لی به عنوان باالترین نهاد متوكه وزارت نیرو گفت باید  ،استشبکه خواهان افزایش پایایی چه كسی  كهدر خصوص این

 نوان هدف اصلی ذكرعرا به« و با كیفیت مناسب پایاعرضه برق مطمئن، »انداز برق و انرژی چشمسند  صنعت برق در

 انداز و اهداف صنعت برق قرار دارد. طور جدی در چشماین موضوع بهكرده است و بنابراین 

  با در نظر گرفتن حوزه تولید و انتقال( توامان و یکپارچه  ریزیبرنامهدر حوزه پایایی، عدم وجود یکی از مشکالت جدی(

شدن بخش تولید )شركت مادر تخصصی تولید برق حرارتی( و است كه تغییر ساختار در صنعت برق كشور و مستقل 

 . تجدیدپذیر )سازمان ساتبا( آن را تشدید كرده است

  زیساپیاده دریافت بازخورد از طوری كه در عملقوی در این حوزه است به داده هایپایگاه ا فقدانیموضوع دیگر، ضعف 

 وه غیرمتمركز كنونی( را مشکل ساخته است.)حتی با شی هاریزیبرنامهو نتایج  هامدلها و روش
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 ت. مناسب اسریزی به دلیل عدم برنامهعدم استفاده درست از آنها های نوین و یا دسترسی به فناوریعدم  چالش بعدی

 ورتصدر این حوزه شکل بگیرد و به چه  ی بایستیهای نوینفناوریچه  نیز مشخص شود كهدر حوزه پایایی  الزم است

 برق شود. وارد شبکه 

  ه با توجه بخصوص بسیار موضوع مهمی است )بهتاب آوری شبکه برق است كه  های حوزه پایایی،چالشیکی دیگر از

 بتوانیم امنیت فیزیکی تجهیزات شبکه را باال ببریم. تاو باید به آن پرداخته شود  (وقایع اخیر

 :واژجناب آقای مهندس آندر

 روری بنابراین ض كلیه مشتریان است برایلید برق پایا و مطمئن با قیمت مناسب تو ،یکی از اهداف كالن وزارت نیرو

ن همچنی .شفاف شوند وظایف در حوزه پایایی بوده و مشخص كامالًشود انجام میدر حوزه پایایی كه كه كارهایی  است

 د.نسربه كجا می تاًینهاشده د ابالغ اسناكه مهم است و این نیز بسیارنظارت بر اسناد تدوین شده در شورای پایایی 

 های داشتن پایگاه داده جامع و مطمئن در زمینه پایایی بسیار حائز اهمیت است كه اخیراً نیز اقداماتی در خصوص داده

تنها مقایسه این اطالعات با روند جهانی  اما ها توسط شركت مدیریت شبکه انجام شده استپذیری نیروگاهدسترس

 ود. های توسعه نیز توجه شد در تحلیل پایایی این بخش به مواردی چون هزینه تعمیرات و برنامهكند و بایكفایت نمی

  ،در صورت برای مثال  .مشکالت را حل نخواهد كردبه تنهایی همه ها افزایش ظرفیت نیروگاهدر حوزه پایایی تولید

تفاده بهتر اسبسیار  ،در ایام پیك خصوصاً ،اهتوان از ظرفیت نیروگاهانجام تعمیرات متناسب با وضعیت تجهیزات، می

اهمیت  آوری شبکههای توسعه برمبنای تاببندی طرحهمچنین اولویت .)و از این راه پایایی شبکه را ارتقاء بخشید( كرد

 .دارد كه الزم است در این حوزه مورد توجه قرار گیردباالیی 

 :اب آقای مهندس راعیجن

 های تبرق ما، شرك یهاشركتآیا  ؟شودنگاه میكاال عنوان یك بهبرق در كشور ما به آیا ه پیش از هر چیز باید پرسید ك

شود، چقدر است؟ ها به آن اشاره میقیمت مناسب تامین برق كه در سیاست ؟های اقتصادیخدماتی هستند یا بنگاه

ای نهسیاست كه شبکه برق باید با هر هزیپذیر است؟ آیا این آیا عملیات نگهداری و توسعه شبکه از نظر اقتصادی توجیه

كل كشور را پوشش دهد )حتی مناطق دورافتاده و فاقد توجیه احداث شبکه سراسری( در كشورهای دیگر نیز اجرا 

پایایی شبکه قرار است با چه معیاری سنجیده شده و با چه چیزی مقایسه شود تا خوب یا بد بودن آن قضاوت شود؟ می

 شود؟ ...

 تامین برق در عمل یك خدمت است )نه یك فعالیت اقتصادی( و  ،باتوجه به واقعی نبودن قیمت برقما،  در كشور

در  پایایی است. بنابراین ای()با هر هزینه های خدماتی هستند كه وظیفه آنها تامین برقهای برق نیز شركتشركت

گذاری قیمت شبکه، گذر از پیك بار شبکه است. ترین چالشو اصلی در عمل اهمیت باالیی ندارد)و افزایش آن( شبکه 

 واقعی برق كلید حل بسیاری از مشکالت شبکه برق است.

 اساسنامه های این حوزه است صحیح نیست زیرا در ها یکی از چالششود شفاف نبودن مسئولیتكه گفته میاین

ن گرفتیم و نادیده گرفت های فردیگیریتصمیمها تبیین شده است. مشکل اصلی ها همه وظایف و مسئولیتشركت

 ها به فرد است.وظایف مدون و وابستگی شدید سیاست
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 اخبار طرح

 جناب آقای دکتر فتوحی:

 نداشتن آیا توان مطرح كرد، از جمله اینکه در رابطه با موضوع پایایی در شبکه برق كشور سواالت متعددی را می

آیا در حال است؟ درست و پایایی مطلوب شبکه طراحی  به معنایدر شبکه، لزوماً سال  14 خاموشی سراسری به مدت

 واقعاًها شاخص بهبود ؟استاقتصادی بوده برداری شبکه بهره؟ آیا شودمیدرست بهره برداری حاضر شبکه برق ما 

یدن آیا برای رسبرمبنای محاسبات صحیح و معتبر انجام شده است یا بیشتر جنبه شعاری و غیر دقیق داشته است؟ 

شود( باید تنها یك شاخص خاص را بسنجیم یا سعی ها به آن اشاره مین برق مطمئن و پایا )كه در سیاستبه تامی

آیا پایایی شبکه از مسائل اقتصادی آن مستقل است و یا بهبود پایایی كنیم آن شاخص را به مقدار خاصی برسانیم؟ 

 ست؟ ...های بسیار هنگفت به سیستم قدرت الزوماً به معنای تحمیل هزینه

 ده نادی ها و مطالعات فنی راشود روشاما این موضوع دلیل نمیفروشیم درست است كه ما برق را به قیمت واقعی نمی

به عنوان یك ضرورت فنی در سیستم قدرت جا افتاده است مطالعات اتصال كوتاه انجام مطالعات طور كه همان بگیریم.

مشکل اصلی این است كه هنوز در كشور ما  ید در دستوركار قرار گیرد.پایایی نیز یکی از ضروریات فنی است كه با

هم مها به این موضوع و تاثیر آن بر عملکرد سیستم قدرت به خوبی درک نشده است و عمده نگاهضرورت این مطالعه 

 . فانتزی است

  های توسعه و از عملیاتبسیاری انجام شده بود  در شبکهو مطالعات اقتصادی مربوط به آن پایایی اگر مطالعات

رسانی به نقاط دورافتاده و فاقد توجیه برداری بسیار پرهزینه و ناكارآمد )مانند احداث خطوط طوالنی جهت برقبهره

 شد.های جایگزین اقتصادی پربازده جایگزین آنها میشد و در عوض طرحبرای اتصال به شبکه سراسری( نیز انجام نمی

 نشده و اتفاقی هم برای سیستم نیفتاده است بنابراینانجام تاكنون این مطالعات چون ود كه شگونه استدالل میاین 

به انجام آن نیست؛ در حالی كه عدم توجه جدی به پایایی شبکه تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم زیادی بر ضرورتی 

مطالعات پایایی، موضوع پایایی  عملکرد و كارآیی شبکه دارد كه به دلیل عدم درک صحیح ارتباط بین این مسائل و

عدم شود. بنابراین گاه كم اهمیت تلقی می

مدیران و كارشناسان صنعت برق به هتمام ا

كارگیری نتایج آن مطالعات پایایی شبکه و به

توسعه و  ها و عملیاتگیریدر تصمیم

 است. این حوزه چالش اول  برداریبهره

 های مهم این حوزه، یکی دیگر چالش

شنایی كافی مدیران و كارشناسان صنعت عدم آ

برق با مباحث پایایی است كه ضرورت آموزش 

سراسری این موضوع در صنعت برق را 

 دوچندان نموده است.

  عدم وجود یك سیستم مشکل دیگر

های پایایی است كه البته در سطح تولید تا حدی فراهم شده است اما در بقیه سطوح همچنان جامع جمع آوری داده

 شود. چنین سیستمی به شدت احساس میخأل
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 ر فریدونیان:جناب آقای دکت

  های شركتدیدگاه یکی از نکاتی كه باید در حوزه پایایی به آن توجه شود، پرهیز از نگاه صرف به مضوع پایایی از

تر شوند باالدهند كه خسارتی كه مشتریان در قبال خاموشی متحمل میكننده است. در واقع مطالعات نشان میتامین

اطمینان مشتری قابلیتكنندگان نیز مصرفدر نتیجه است.  انرژی فروخته نشده های تامین برق بابتاز زیان شركت

 كه مشتری قابلیت اطمینان در شبکه چه كسی است( و از این منظر الزم است نهادی به عنوانهستند )در پاسخ به این

 بر پایایی شبکه نظارت جدی داشته باشد. و ه داشته بر عهدمدعی العموم نمایندگی مشتركین را 

 جناب آقای دکتر کریمی فرد:

  درو  شوداین محاسبات انجام می، ایم صحیح نیستنکردهمحاسبه در صنعت برق را  پایاییما شاخص های كه این 

 .شودمیاز آن استفاده  نیزجاهایی 

  شدند. میاز خطوط نباید ایجاد بسیاری در صنعت برق نگاه اقتصادی حاكم بودن در صورت 

 جناب آقای مهندس راعی:

 ریزی شبکهدهیم. برنامهپذیری( انجام میدر حال حاضر نیز برخی از مطالعات قابلیت اطمینان را )از جمله دسترس ما 

  كنیم صحیح نیست.نمیدر این حوزه ای ما اصال مطالعه كهبنابراین این انجام شده است؛ N-1براساس معیار 

 دام هیچ كاحداث كه اگر قیمت را لحاظ كنیم شود این است كه برخی از مطالعات پایایی در شبکه انجام نمیعلت این

دو میلیون حدود برای تامین برق در حال حاضر تنها در بخش انتقال، ها توجیهی نخواهد داشت. ما و پست وطاز خط

 رق باید چقدر تعیین شود تا این هزینه پوشش داده شود؟... . قیمت بتومن به ازای هر یك كیلووات هزینه می كنیم

 رق ای از كل صنعت ب. بحث پایایی زیر مجموعهندصنعت برق كشور در حوزه پایایی نیست )اصلی( پیش روی یهاچالش

 شود. مانجاپله پله  صورتها بههای اصلی و مهم حل شوند و رفع مشکالت و چالشچالشبنابراین ابتدا بایستی ماست. 

 جناب آقای مهندس مقیم زاده:

  یا برای یك . زنیمهزار مگاوات نیروگاه می 4الی  3ساعت پیك داریم كه به خاطر آن سالی  200در كشور حدود ما

 هیچ جای دنیا این كار صورت نمی گیرد.در مگاواتی چندصد كیلومتر خط می كشیم.  10شهر 

  اشتباه است. ،یمتیقتفکر تولید برق به هر 

 بندي:جمع 

 وهاترين  الشتوان  نين نتيجه گرفت که عمدههاي مطرح شده در اين جلسه ميبا عنايت به مجموعه صحبت

 طور خالصه موارد زير هستند:پيش روي پايايي شبکه برق کشور به مشکالت
 
 قيمت برق و نداشتن توجيه اقتصادي عمليات بهبود و توسعه با توجه به قيمت عرضه برق واقعي نبودن 
 هاي مختلف صنعت برق در قبال پاياييهاي بخششفاف نبودن و ايف و مسئوليت 

 قوي و منابع اطالعاتي مناسب در حوزه پايايي در سطح صنعت برق کشور داده هايپايگاه ضعف يا فقدان 

 ه صحيح در خصوص مطالعات پايايي شبکه و ضرورت بکارگيري آن در صنعت برقحاکم نبودن ديدگا 

 اي آن در صنعتو فقدان سيستم آموزش حرفه با مباحث پاياييو مديران کارشناسان  عدم آشنايي کافي 
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داهیرو یمعرف         یعلم  یدا  

 

 

Conference on Probabilistic Methods Appliyed to Power Systems 

(PMAPS) 

 

PMAPS was first held in June, 1986, in Toronto, Canada, 

organized by Samy Krishnasamy, of what was then Ontario 

Hydro. It was called the International Symposium on 

Probabilistic Methods Applied to Power Systems. There were 

about 75 papers presented, and about 180 attendees from 15 

countries attended the Symposium. At that time a temporary 

International Council on Probabilistic Methods Applied to 

Power Systems (PMAPS) was formed with members from 

North America, Europe and Asia. The purpose of the Council 

was to assist in the selection of venues for the conferences and 

to provide continuity. 

The surprising large interest in attending the first symposium 

resulted in the following symposiums and conferences. 

Immediately after the fifth PMAPS in Vancouver, the PMAPS 

International Society was incorporated with Roy Billinton, Samy Krishnasamy and Fred Turner 

as directors. The PMAPS International Society is comprised of the directors, the local 

organizing committee chair of the immediately preceding conference, and the local organizing 

committee chair of the next conference. 

Paper topics 

 

Reliability assessment of the smart grid and micro grids Reliability for system planning, operation, control and protection 

Cascading failures in electric power systems Reliability centered manintenance and asset management 

Propapilistic assessment in power markets Uncertainties and correlations in renewable energy systems 

Probabilistic economic analysis Outage data and analysis 

Reliability of cyber-physical systems Probabilistic analysis in demand-side management 

 Load forecast uncertainties 

 

 

 معرفی روی ادهای علمی       
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Tutorials 
 

Tutorial-I: Power System Reliability Evaluation – Fundamental Aspects 

Date: Sunday, June 24, 2018 

Time: 9:00 AM – 12:00 PM 

Instructor: Dr. Roy Billinton, Distinguished Emeritus Professor, Electrical and Computer 

Engineering, University of Saskatchewan, Canada 

 

Tutorial-II-1: Achieving Resource Adequacy in Capacity Markets 

Date: Sunday, June 24, 2018 

Time: 1:00- 3:00 PM 

Instructor: Dr. Murty P. Bhavaraju, Senior Consultant at PJM, USA 

 

Tutorial-II-2: Smart Grids and Options Moving Forward 

Date: Sunday, June 24, 2018 

Time: 3:00- 5:00 PM 

Instructor: Dr. Massoud Amin, Professor of Electrical & Computer Engineering, University of 

Minnesota 

 

Key Dates 

 
Sep. 1, 2017 Paper submission website opens 

Feb. 4, 2018 Deadline for paper submission 

Mar. 11, 2018 Paper acceptance notification 

Apr. 1, 2018 Deadline for submission of final camera-ready manuscripts 

Jan. 1 – May 1, 2018 Early Registration 

June 24-28, 2018 2018 PMAPS 
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داهیرو یمعرف         یعلم  یدا  

 های توزیع نیروی برقبیست و  ومین ک فرانس ملی شبکه

 

اما در سال ؛ شدبرگزار  1370ي اين کنفرانس در سال اولين دوره

ي روبرو شد و دوره ساله 5ي برگزاري اين کنفرانس با يک وقفه 1376

اين کنفرانس به  1380از سال برگزار گرديد.  1380 بعدي آن در سال

. اين صورت ساالنه در شهرهاي مختلف ايران برگزار شده است

هاي توزيع انرژي کنفرانس به بررسي مسائ  و مشکالت شبکه

 1397در ارديبهشت ماه ي بيست و سوم آن دورهپردازد و ميالکتريکي 

 برگزار خواهد شد. شرکت توزيع نيروي برق استان تهراندر مح  

 

 

 محورهای ک فرانس:

 هاي توزيعاتوماسيون شبکه هاي توزيعتلفات شبکه

 هاي تجديدپذير و توليد پراکندهانرژي هاي هوشمند توزيعشبکه

 هاي توزيعکيفيت توان در شبکه هاي توزيعتجهيزات شبکه

 هاي توزيعبکهريزي، راحي و نظارت شبرنامه هاي توزيعقابليت اطمينان در شبکه

 هاي توزيعحفا ت شبکه هاي توزيعبرداري شبکهبهره

 مديريت مصرف بار مديريت بحران و پدافند غير عام 

 (GISالعات و سيستم اطالعات جغرافيايي )اطفناوري  مالعات اجتماعي و محيط زيست

 خدمات مشترکين توانمندسازي نيروي انساني

 ( توزيعHSEني و بهداشت شغلي )ايم اقتصاد و ساختار توزيع برق

 کسب و کار توزيع، بورس و بازار خرده فروشي هاي توزيعآوري شبکهتاب
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 های مهم:تاریخ

 1396آبان  4 شروع ارسال مقاالت

 1396بهمن  14 مهلت ارسال مقاالت

 1396اسفند  21 مهلت  بت نام در کارگاه آموزشي

 1396آبان  4 نام ارائه کارگاه آموزشيشروع  بت

 1396بهمن  14 نام ارائه کارگاه آموزشيمهلت  بت

 1397فروردين  20 اعالم نتايج بررسي مقاالت

 1397فروردين  11 نام در کنفرانس و پرداخت آنالينمهلت  بت

 1397ارديبهشت  20و  19 زمان برگزاري کنفرانس

 

 

 م عو:    رانان

 محمودرضا حقی فام ک رد   محمود ف وحی فیروزآباد ک رد
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ی شمالی از دیدگاه  پایایی کای شبکه ربق آمر ساختار     

 

 

انتقال  ي خطوطهاي کو ک به وسيلهگردد که شبکهدر آمريکا به هنگامي باز مي پاياييي بحث پيشينه

 يرازخاموشي در هر شبکه اتفاق ناگواري نبود  ،ولتاژ باال و متناوب به يکديگر متص  شدند. تا قب  از آن

اما با  ؛بود اندک ،گرفتنداين خاموشي قرار مي ريتأ کنندگاني که تحت مصرفتعداد و  ندک بودها کو شبکه

هم  و جغرافيايي خاموشي هم از لحاظ گستردگي وقوع، ضررهاي ناشي از هاي برقي شبکهصال و توسعهتا

 .[1نمودند ]ود خ هدر شبک پاياييهاي بزرگ شروع به تدوين ضوابط از لحاظ فني بيشتر شد. در نتيجه شبکه

رد. با افزايش کسازي و اجرا ميخود را پياده پاياييي برقي ضوابط و معيارهاي هر شبکه ،قرن بيستم تا نيمه

ها به مبادله توان از طريق خطوط انتقال بلند، محدوديت استفاده از نياز شبکه اي واتصاالت بين شبکه

 1965مريکا در سال آنگامي که خاموشي فراگير شمال شرق شد. ه آشکارو جداگانه   استانداردهاي منفص

يک رويکرد منسجم و هماهنگ مورد نياز است. در نتيجه پس از  پاياييروشن شد که در بحث  کامالًرخ داد، 

. بعد از آن به مرور زمان شوراهاي گرديدتشکي   1NPCC شوراي هماهنگي برق شمال شرق ،اين خاموشي

کا و مريآنهايت در تمام  و در ندشد سيتأسديگر نيز  هايبا عملکردهاي مشابهي در ايالت پاياييهماهنگي 

هاي و رويه پاياييضوابط  ،. هرکدام از شوراهاي هماهنگينمودندهاي همسايه در کانادا شروع به کار ايالت

 کنترل انطباق شبکه با اين ضوابط را تدوين و اجرا نمودند.

 پاياييشوراهاي  مسئول هماهنگي فعاليت (2NERC)ي شمالآمريکاي برق  اييپايشوراي  1968از سال 

در غرب، مرکز و  2003شد. خاموشي سال  پاياييمريکا و تدوين ضوابط و استانداردهاي فراگير آدر سرتاسر 

اونتاريو کانادا باعث ايجاد تغييرات اساسي در صنعت برق آمريکا شد که تحت  ايالت شمال شرق امريکا و

يابد تا مسئوليت نظارت افزايش مي FERCاين قانون، اختيارات  215انتشار يافت. در بخش  3ctEPA عنوان

را طراحي و تدوين نمايد و  ERO ،برعهده گيرد ،شودتنظيم مي 4EROرا که توسط  پاياييبر قوانين اجباري 

 EROبه عنوان  NERCاشد. در نهايت اشته بدها دالر در روز سقف ميليون توانايي جريمه نمودن خاطيان را تا

 . [1-3] انتخاب گرديد FERCاز جانب 

                                                 
1 Northeast Power Coordinating Council 

2-North Electric Reliability Council 

3-Energy Policy Act 

4-Electric Reliability Organization 

 از دی گاه پایایی ی شمالیشبکه برق آمریکا  اخ ار   
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 FERC ازمان 

FERC و  آبي، گاز-هاي برق، برقي اصلي دولت فدرال در معامالت بين ايالتي مربوط به انرژينماينده

ستم سيپايايي گذاري و نظارت شام  خطوط انتقال و حفظ و تقويت ي برق اين قانوننفت است. در حوزه

 است از: عبارت FERCهاي شود. در ک  مسئوليتعظيم قدرت مي

 ؛بخش انتقال و بازار عمده فروشي در تمام اياالت يگذارقانونتنظيم و  •

 و پاياييستانداردهاي اجباري ي اخطوط ولتاژ قوي در تمامي اياالت به وسيله پاياييحفا ت از  •

 ؛ي حق جريمهکردن قوانين به وسيلهاجباري 

اي ها قراردادهاي همکاري شرکتها و يها يا گسترش محدوده فعاليتررسي و بازرسي بعضي ادغامب •

 برق؛

 ؛بررسي و بازرسي جايابي خطوط انتقال جديد تحت شرايط خاص •

 .بررسي و بازرسي بازار انرژي •

FERC هاي زير قدرت مداخله ندارد:در حوزه 

 ؛ي گاز طبيعيهاي توزيع و خرده فروشي برق و خرده فروششرکت •

 ؛آبي-صدور دستور ساخت )يا مجوز ساخت( مراکز توليد انرژي، به جز انرژي برق •

 .ي برق شهري و روستاييي شبکهگذاري در حوزهتنظيم و قانون •

 NERC ازمان 

NERC  دهي، با مسئوليت حصول اطمينان از عملکرد قاب  المللي مستق ، بدون هدف سودبين نهاديک

هاي ن استاندارددرق بزرگ آمريکاي شمالي است که اين مهم را با ايجاد نمودن و تقويت کرب اطمينان شبکه

هايي از کانادا نظارت و بخش ااي در سراسر آمريکمنطقه پايايي نهاد 8بر  NERCساند. ربه انجام مي پايايي

شام   NERC  ايفباشد. ومي FERCن شده از طرف يتعي EROواقع  در NERC. در داخ  آمريکا، نمايدمي

 موارد زير است:

تقويت  ، تنظيم وبراي تهيه پايايياي داران و شوراهاي منطقهخواهي از سهامهمکاري و نظر •

 استانداردها؛

 ؛ستان و زمستان(تابفصول بيني بيني ده ساله و پيشپيش بات ساالنه )بررسي کفايت توليد به صور •

 ؛صنعت کارکنانبراي  ايگواهي صالحيت حرفهآموزش و صدور  •
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 .جستجو، بررسي و تحلي  علت بروز اختالل در سيستم قدرت •

از مناطقي که ساختار عمودي يکپار ه دارند و  ؛شوددر سرتاسر آمريکا اجرا مي NERCاستانداردهاي 

ال و هاي توليد، انتقتعام  اندکي با همسايگان خود دارند تا مناطقي که بازار خرده فروشي نيز دارند و بخش

 و ايمن باشد. به علت وجود پايااين حاالت شبکه بايد  يدر تمام زيرااست. ا مجز کامالً در اين مناطق توزيع

هاي مختلفي در بندي، اين نهاد نا ار است دستهNERCهمين تنوع ساختار در مناطق مختلف تحت نظارت 

ل ها در سند مهمي به نام مدديبني تخصيص و ايف حين تدوين استانداردها داشته باشد. اين تقسيمنحوه

 پاياييها و و ايف در حفظ آمده است. اين سند در واقع پايه و اساس تخصيص نقش NERC1 عملکردي

 .[2باشد ]مي

 يپايايمسئوليت حفظ  اياالت متحدهمراجع و نهادهايي هستند که در سطح  FERCو  NERCهاي سازمان

شبکه برق در  پاياييمتولي امور مربوط به  ،وراهاي هماهنگي محليرا بر عهده دارند. بعد از اين دو نهاد، ش

عاليت ي فبه صورت زير بوده و حوزهباشند. ليست اين شوراها هاي جغرافيايي تحت کنترل خود ميگستره

 در شک  نشان داده شده است. هاآن

 
SERC: South Eastern Reliability Corporation FRCC: Florida Reliability Coordinating Council 

SPP: Southwest Power Pool MRO: Midwest Reliability Organization 

TRE: Texas Reliability Entity NPCC: Northeast Power Coordinating Council 

WECC: Western Electricity Coordinating Council RFC: Reliability First Corporation 
 

                                                 
1-NERC Function Model 
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ت الااز اي يدر ايالت نيويورک، به عنوان يک پايايي يگذارنهادهاي نظارتي و قانون اين گفتار،در ادامه 

 . گيردقرار ميبررسي مورد مريکا آ

 NPCCی شمال شرق شورای هماه گی برق ناحیه

ي گانههاي شششام  ايالت نيويورک و مجموعه ايالت NPCCگذاري مناطق تحت نظارت و قانون

NewEngland هاي ايالت کانادا است. مسئوليت 4مريکا و آر دNPCC :عبارت است از 

 ؛پايايياي تهيه و تنظيم استانداردها و ضوابط خاص منطقه •

 ؛هاها با استانداردها، نظارت و اجبار اجراي آنبررسي تطابق عملکرد شرکت  •

هماهنگي استانداردهاي صادره از نهادهاي باالدستي و  پاياييقوانين و استانداردهاي اجبار رعايت  •

 ؛NERCاي با استانداردهاي منطقه

بان ريزي، صاحبين اعضاي برنامه پاياييبرداري و ارزيابي ريزي، طراحي، بهرههماهنگي بين برنامه •

 .ي فعاليت خودوزههاي صنعت در حهاي انتقال و ساير بخششرکت

نمايد. اجراي و يفه مي NERCي ندهتحت عنوان نماي NPCCاي، به عنوان يک شوراي هماهنگي منطقه

نيز  NPCCهر دو طرف رسيده است. در نتيجه  يي مکتوب به امضانامهن نمايندگي به صورت يک توافقيا

اي ايفاي در سطح منطقه NERCوي اجرايي و کارگزار زبايد به عنوان با پايايياي همانند ساير شوراهاي منطقه

 :[1] به شرح زير استاند واگذار شده NPCCنامه به اين توافق. اختياراتي که به موجب نمايدش قن

 ؛مجري تطبيق عملکرد با استانداردها •

 ؛ي تطبيقنقش هدايت در مميزي تطبيق عملکرد و نحوه •

 ؛و تحريم آن در صورت لزوم هاي اخطار به متخطي، جريمهاجراي دستورالعم  •

 .NERCيا انجام شده از استاندارد  هاي ممکنانجام بازرسي، دادرسي و مذاکره براي تخطي •

و ساير شوراهاي محلي اين قدرت را دارند که قوانين  NPCCکه پيش از اين نيز اشاره شد،  طورهمان

اي هيچ ممنوعيتي براي تدوين قوانين منطقه EPActي خود را تدوين کنند. طبق قانون مختص منطقه پايايي

 NERCکه اين استانداردها قاب  تطبيق با استانداردهاي ط آنبه شر ،توسط شوراهاي هماهنگي وجود ندارد

خود  يپاياياي ايالتي و يا حتي محلي قادرند استانداردها و ضوابط باشند. مطابق همين قانون نهادهاي منطقه

 .[1،2،4] است NERCتر از قوانين تر و دقيقگيرانهکه هميشه اين قوانين بسيار سخت نمايندرا تدوين 
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 1NYRSC ایالت نیویورك پایاییشورای 

NYRSC در ايالت نيويورک را بر عهده دارد. طبق قانون  پايايي، حفظ و بهبود نيتأمي و يفهEPAct 

داشته  NERCو  NPCCتواند استانداردها و ضوابطي وراي استانداردهاي ايالت نيويورک نيز مي پاياييشوراي 

ايت کنترل و هد سهئيتر هستند. اين نهاد توسط هيئت ررانهگيها هماهنگ بوده و کمي سختباشد که با آن

 کنندگان بزرگ، اداراتي برق، مصرفشود. در اين هيئت نمايندگاني از صاحبان خطوط، فروشندگان عمدهمي

 نيويورک به شرح زير است: پاياييهاي شوراي تليدولتي برق و افراد مستق  وجود دارد. مسئو

 ؛است NERCو  NPCCاز قوانين  تررانهيگسختي برق محلي که کهشب پاياييتدوين قوانين  •

 ؛يورک استبرق نيو فيزيکي، جغرافيايي و جمعيتي شبکه ساختاري که الزمه پاياييط تعيين ضواب •

 .دگان در بازار نيويورک با قوانينکننو شرکت NYISOبررسي، ارزيابي و تطبيق عملکرد مستق   •

NYRSC و  نمودهقوانين خود را بيشتر  ريتأ ها و راهنماها دوين رويهها، تبا اعمال تعرفهNYISO  را نيز

نظارت بر تطابق با »توسط زيرگروه  NYRSCي نظارتي کند تا از اين قوانين پيروي نمايد. و يفهمجبور مي

رد ابق عملکي تطابق يا عدم تطدهندهاطالعات مشخصي را که نشان کميتهگيرد. اين انجام مي «2پاياييقوانين 

 .[1،3،5نمايد ]دريافت مي NYISOاز  ،است پايايياجزا شبکه با قوانين 

 NYISO ازمان 

NYISO  تجديد ساختار در بازار عمده فروشي برق در ايالت فرايند به عنوان بخشي از  1999در سال

يف زير را يک مرکز مستق  بدون هدف سوددهي است که و ا NYISOايجاد شد.  FERC ديتائ انيويورک ب

 :[1،3،5] بر عهده دارد

هبود منطقه حفظ شود و ب پايايياي که ي برق ايالت نيويورک به گونهبرداري و مديريت شبکهبهره •

 يابد؛

 ي توان؛النس بار، توان و مبادلهبا •

ي برق و بازارهاي  رفيت، انرژي و خدمات اجرا و اداره کردن بازار عمده فروشي آزاد و عادالنه •

 ؛جانبي

 ؛ي برق نيويورکي شبکهريزي براي آيندهبرنامه •

                                                 
1-New York State Reliability Council 

2-Reliability Compliance Subcommittee 
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 ؛گذارانگذاران، صاحبان سهام و سرمايهاطالعات مو ق مورد نياز سياست نيتأم •

هاي ي برق نيويورک، مانند شبکههاي جديد در شبکههاي مربوط به تکنولوژيتهيه و اجراي پروژه •

 .هوشمند

 1NYPSC کمیسیون خ مات عمومی ایالت نیویورك

 و باشدميهاي برق، آب، گاز و مخابرات ايالت نيويورک زيرساخت گذارقانونيسيون خدمات عمومي کم

و حفظ کفايت و امنيت اين خدمات عمومي است.  خدمات ارائه شده هايمسئول تعيين تعرفه ،طبق قانون

ت. از رک را داراسداخ  ايالت نيويو پاياييو استانداردهاي  نکميسيون خدمات عمومي نيز حق تصويب قواني

را به عنوان قوانين خود اتخاذ نموده و نظارت خود را بر  NYRSCاين کميسيون مجموعه قوانين  2006سال 

 .[6] دهدطبق اين قوانين انجام مي
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مختلف  هايمربوط به روش سازي ريسکسازي و کيفياين کتاب تحقيقات ارائه شده در مورد تحلي ، مدل

ريزي و برنامه ،دهد. در مطالعات انجام شده هدفمي مورد مطالعه قرار هاي هوشمند راسازي شبکهپياده

اخير  هايهاي قدرت در سالقاب  قبول است. سيستم پاياييبرداري سيستم قدرت مدرن در يک سطح بهره

رداري بريزي و بهرهها برنامهاند. اين  الشهاي زيادي روبرو شدهاي را تجربه کرده و با  الشتغييرات گسترده

ي دهد. استفادهقرار مي تأ يرباال را تحت  پاياييبا و انرژي ايمن  نيتأمقرار داده و  تأ يرتحت سيستم قدرت را 

ي هوشمند راهکاري مناسب براي مقابله با اين مشکالت است و نيازمند انجام شبکه يفنّاورمناسب از 

اند فتهمورد بررسي قرار گ تحقيقات بسياري است. برخي از موضوعات مورد نياز در اين زمينه که در اين کتاب

 به صورت زير هستند:

  ؛هاآني هوشمند و کاربردهاي شبکهدر  پاياييارزيابي 

  ؛هاريزشبکهارزيابي پايايي در 

  ؛بر پايايي هاآن راتيتأ بررسي خودروهاي هوشمند و 

  پايايي؛حفا ت سيستم هوشمند و ارزيابي 

  ؛بر پايايي شبکه برق گويي بارپاسخبررسي تا ير 

 نگهداري هوشمند تجهيزات سيستم قدرت..

 معرفی ک اب       
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 پژوهشگاه نیروافزار مطالعات پایایی نرم

 

ت جامع در زمينه مطالعات قابلي بزارياسازي و دستيابي به بومي ه منظوربافزار از اواي  دهه هشتاد و نرماين 

توسعه  حتتدر  ندين مرحله در پژوهشگاه نيرو تدوين و  ،در کشور توزيعه انتقال و فوقبراي شبک اطمينان

هاي رزاافنرمجلوگيري از وابستگي به افزار هدف از تهيه و توسعه اين نرمروزرساني قرار گرفته است. بهو 

خريد  هنگفت رو  مبالغخجلوگيري از ، با توجه به حساسيت موضوع مطالعات پايايي شبکهخارجي  تجاري

ويژه از منظر به هاي تجاري موجود،افزارنرمافزارهاي خارجي از کشور و رفع مشکالت روزرساني نرمو به

 مرحله از توسعه اينآخرين بوده است.  ،ي و با حجم داده بسيار زيادهاي واقعانجام مطالعات در شبکه توانايي

اي برق هاستقرار سيستم پايايي ملي براي شرکت" پروژه مليهاي و برمبناي نيازمندي 1394از سال افزار نرم

تدوين آخرين نسخه از اين در طي  به پايان رسيده است. 1396و در سال  آغاز "اي و شرکت توانيرمنطقه

هاي خروجي، هاي ورود اطالعات و  ه در بخش  بت حواد  و نيز گزارش،  ه در بخش طراحي فرمافزارنرم

هاي آموزشي مختلف اي و شرکت توانير طي جلسات و دورههاي برق منطقهتعامالت گسترده اي با شرکت

سازي شود. تر و منطبق با نياز واقعي صنعت برق کشور پياده ه کاربرديصورت پذيرفت تا محصول نهايي هر

 تمطالعا افزار عالوه بر انجام مطالعاتي همانند پخش بار و اتصال کوتاه داراي دو ماژول جداگانه براياين نرم

 است.  پاياييبيني و پيش پاياييارزيابي 

هاي اضافه شده به آن مانند امکان ارتباط با افزار و مجموعه قابليتتوجه به کارايي و دقت مناسب اين نرمبا 

 اياييانجام مطالعات پ ،هاي با ابعاد واقعيشبکه، توانايي انجام مطالعات در شبکهافزارها و دريافت دک ساير نرم

 مديريتي متنوع و مبتني بر نيازهاي کاربران صنعت برق کشور هاي فني و، ارائه گزارشقبولزمان قاب مدت در 

توزيع انتقال و فوق هايمطالعات قابليت اطمينان شبکهانجام جهت  لوبطاي مناسب و مگزينهافزار نرم يناو ... 

گي به ضرورت رفع وابستو شبکه برق کشور الزامات امنيت اطالعات توجه به اميد است با باشد. در کشور مي

-رمناز بيشتري  مايتحدر مطالعات داراي حساسيت باال، مانند مطالعات پايايي، خارجي تجاري افزارهاي نرم

 صورت پذيرد. مر امتوليان از سوي کارآمد افزارهاي داخلي 

 

 افزارعرفی نرمم   
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 پایاییژول ارزیابی ما 

وب، پس از  بت اطالعات شبکه و اطالعات حواد  مربوط به در بخش ارزيابي با استفاده از سامانه تحت

اي، محاسبات مربوط به مطالعات قابليت اطمينان براي شبکه مورد مطالعه منطقههاي برقهريک از شرکت

گردد. همچنين در اين بخش با شبکه محاسبه مي ناصرعاطمينان هاي قابليتانجام گرفته و شاخص

گيري مناسب از بانک اطالعاتي موجود، نمودارهاي مقايسه وضعيت شبکه که عمدتا مربوط به نحوه گزارش

با استفاده از گردد. اي ارائه ميها و جداول مقايسهبرداري سيستم است مشخص شده و طي منحنيبهره

عيت ، تعيين وضپايايي، امکان يافتن نقاط ضعف شبکه از ديدگاه پاياييابي جامع هاي برنامه ارزيخروجي

  .گرددبرداري از سيستم ميسر ميهاي اصالحي در جهت بهبود بهرهارائه طرحاي، هاي برق منطقهشرکت

 

  امانه مطالعات پایایی: اه اف

ت اين سامانه يک در حقيق

سيستم مبتني بر وب جهت  بت 

د  شبکه انتقال و يکپار ه حوا

 با رويکرد انجامتوزيع کشور فوق

مطالعات پايايي مي باشد که 

 کند:اهداف زير را دنبال مي

  فراهم کردن بستر مطالعات

پايايي و ارزيابي قابليت 

هاي برق اطمينان شرکت

اي با نظارت متمرکز منطقه

 نيرشرکت توا

 اي ههاي متنوع از تحلي  حواد  و پارامترهاي قابليت اطمينان تجهيزات شبکه، شاخصارائه گزارش

 شام : قابليت اطمينان نقاط بار و ک  شبکه
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ها به تفکيک هر هاي ساليانه تداوم تحوي  توان به مشترکين ناشي از وقوع خطا در هر يک از پستشاخص .1

  ؛LOEو  ASAIFI ،SAIDI ،CAIDI، ASAI  ،ASCIقطع شده،  شام  مدت زمان خاموشي، توان پست

 هاي ساليانه تداوم تحوي  توان به مشترکين ناشي از وقوع خطا در هر يک از خطوط به تفکيک هر خطشاخص .2

  ؛LOEو  ASAIFI ،SAIDI ،CAIDI، ASAI  ،ASCIشام  مدت زمان خاموشي، توان قطع شده، 

 ASAIFI ،SAIDI ،CAIDI، ASAIدت زمان خاموشي، توان قطع شده، شام  م هاي پايايي ک  شبکهشاخص .3

 ،ASCI  وLOE؛ 

  ب ها و اتخاذ تصميمات مناسارزيابي وضعيت قابليت اطمينان شبکه مورد مطالعه بر اساس اين شاخص

 ريزي برداري و برنامهبراي بهبود روش بهره

  ت طالعات جامع و دقيق علمي در حوزه قابليهاي محاسبه شده بر پايه پيشنيه مقاب  استناد بودن شاخص

 اطمينان

  ها و رويدادهاي کشور در حوزه پايايي و پوشش اخبار شوراهاي پايايي کشوررساني درباره فعاليتاطالع 

 

 امکانات و قابلیت های  امانه تحت وب:

 :ها با سامانه به دو روش ايمنطقههاي  بت حواد  برقسازي سيستمامکان يکپار ه (1

 ها از طريق فاي  اکسسنتقال دادها ◦

 هاي سامانهفراخواني وب سرويس ◦

 اي و مديريت کاربران هر شرکتبراي هر شرکت برق منطقه Local Adminقابليت تعريف  (2

 قابليت تعريف نقش کاربران و صدور مجوزهاي دسترسي به منوها و فرمهاي سيستم  (3

 اي مربوطهمنطقهرقتعريف مجوز ورود به سيستم به ازاي کاربر و شرکت ب (4

 رمزگذاري کلمه عبور کاربران (5

 الگ کردن فعاليت کاربران،  بت عمليات انجام شده توسط هر کاربر و  بت خطاهاي عملکرد سيستم  (6

 



  
 

 

 

 
22 

 

افزارمعرفی رنم   

  پایایی بی یماژول پیش 

اده از واقع با استف شود، دربيني قابليت اطمينان که ورودي آن از بخش ارزيابي تامين ميپيشبخش 

هاي قابليت اطمينان محاسبه شده در مرحله قب  و همچنين با استفاده از مدلسازي دياگرام تک خطي شاخص

ا از شبکه و نيز ک  شبکه ر ناصرعشبکه و ايجاد حاالت سيستم به روش شمارش حاالت، وضعيت تک تک 

 افزار عالوه بر امکان ترسيم دياگرامين بخش از نرمديد قابليت اطمينان پيش بيني خواهد نمود. در توسعه ا

نيز وجود دارد.  DIgSILENTافزار خطي شبکه از نرمتک خطي شبکه توسط کاربر، امکان انتقال دياگرام تک

( DIgSILENTاليه و دواليه)همچون خطي شبکه به صورت تکهاي دياگرام تکهمچنين امکان رسم پست

 وجود دارد. 

 فرم اصلي گر شبکه،ها در محيط ترسيمپست ي شبکه وخطتکي دياگرام سازادهآمپس از رسم و 

ينان تجهيزات هاي قابليت اطمشاخصگيرد. در اين فرم ابتدا در اختيار کاربر قرار ميبيني پايايي محاسبات پيش

امکان انتخاب  خشبدر اين شود. افزار داده ميکه در بخش ارزيابي آماده شده است، به عنوان ورودي به نرم

روش آناليز رخداد براي کاربر فراهم است. همچنين در بخش نهايي اين فرم امکان انتخاب نحوه مدلسازي 

، (failure modeمود خرابي ) عمليات اصالحي بعد از خطا نيز براي کاربر فراهم شده است. در بخش

باشد. همچنين در اين بخش امکان حذف نظر کاربر براي انجام مطالعات قاب  انتخاب مي رخدادهاي مد

 . ها از يک مقدار معيني کمتر باشد نيز وجود داردرخدادهايي که امکان وقوع آن
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 :بی ی پایاییماژول پیشهای امکانات و قابلیت

افزارهاي نرمبرترين مکان رقابت با افزار که باعث افزايش کارآيي آن و ايجاد اهاي اين نرماز جمله قابليت

 توان به صورت زير بيان نمود:شده است را مي ين حوزها

  افزار دک شبکه از نرمامکان بازخوانيDIgSILENT  

 شام  افزاربيني قابليت اطمينان نرمشهاي پيتوسعه الگوريتم: 

در نظر گرفتن خطاي پاسخ کليدهاي قدرت و گسترش خطا و خطاي اکتيو و پسيو کليدهاي قدرت  ◦

 شبکه

 در نظر گرفتن خرو  واحدهاي توليدي ◦

 نانياطم تيقابل ينيبشيکردن انجام مطالعات پ ياتيکاهش حاالت جهت عمل تميورالگ يسازادهيو پ ايجاد ◦

هاي انتقال و مرتبه اول و دوم شبکه يرخدادها اديز اريزمان قاب  قبول با توجه به تعداد بس کيدر 

 توزيعفوق

ق توزيع، هاي انتقال و فوبندي پستدر نظر گرفتن انجام مانور و کليدزني بهينه با توجه به آرايش شينه ◦

 ترين بخش خطا ديده از شبکه و بازيابي بار در فرآيند آناليز رخدادباهدف جداسازي کو ک

 نار روش برقراري اتصاالت در فرآيند آناليز رخداددر ک DCاستفاده از پخش بار  ◦

انجام عمليات اصالحي در صورت نقض قيود حرارتي خطوط و ترانسفورماتورهاي شبکه در هر رخداد،  ◦

 سازي خطيشام  تغيير آرايش توليد ژنراتورهاي شبکه و حذف بار بهينه در  ار وب بهينه

 سبه حذف بار بهينههاي خسارت مشترکين در محادر نظر گرفتن هزينه ◦

 ام  گزارش شتوزيع، بيني قابليت اطمينان شبکه انتقال و فوقهاي تحليلي پيشگزارش و ارائههيه ت

بکه و تعيين رخدادهاي تأ يرگذار در هاي قابليت اطمينان نقاط بار و شعددي و گرافيکي از شاخص

شبکه از نقطه نظر تحمي  بيشترين دفعات خاموشي، بيشترين زمان خاموشي و بيشترين انرژي توزيع 

  نقاط بار شبکه خواهد بود.نشده به 
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