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گردد. و کشورهاي توسعه یافته و یا در حال توسعه محسوب می انرژي الکتریکی پیش نیازي حیاتی در کلیه جوامع

سزایی در رشد و توسعه هاي معقول نقش بهباال همراه با هزینه با پایاییباکیفیت و  ،مین انرژي الکتریکی مطلوبأت

کی از اسناد سند راهبردي و نقشه راه توسعه پایایی در شبکه برق ایران یاقتصادي و اجتماعی هر کشوري خواهد داشت. 

راهبردي مصوب شوراي آموزش و پژوهش وزارت نیرو است که پژوهشگاه نیرو مسئولیت تدوین و اجراي آنها را 

کار در پژوهشگاه نیرو آغاز به 1396طرح توسعه پایایی شبکه برق ایران از ابتداي سال برعهده داشته است. براین اساس، 

افزاري و تحقیقاتی موردنیاز براي توسعه پایایی در شبکه برق کشور نرمسازي زیرساخت فراهمنموده است که هدف آن 

 باشد. می

هاي طرح و رسانی فعالیتشماره از خبرنامه طرح توسعه پایایی است که هدف آن اطالع سومینرو مجموعه پیش

سازي و ارائه اطالعات مفید به هاي مرتبط با پایایی در ایران و جهان، با هدف فرهنگهمچنین رویدادها و تازه

مسیر بهبود و توسعه پایایی در باشد. امید است این مجموعه بتواند در متخصصان و عالقمندان این حوزه در کشور می

ایفا نماید و این مهم جز با یاري و همفکري متخصصین و فعاالن صنعت برق کشور میسر مفید شبکه برق کشور نقشی 

نظرات ارزشمند خود، ما را در شود با ارائه نقطهلذا از کلیه متخصصین و اندیشمندان این حوزه تقاضا مینخواهد بود. 

 ند.این راه یاري رسان

 امیر مشاری

 مجری طرح توسعه پایایی شبکه برق ایران

ReliabilityCenter@nri.ac.ir 
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 1398،  شماره چهارم،شهریور خبرانهم طرح توسعه پایایی شبکه ربق اریان

 1398 شهریورتا توسعه پایایی طرح وضعیت کلی  

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

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

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

 ییایپا یشورا عیتوز تهی( و عضو كمعیدفتر نظارت بر توز ركلی)مد ریاز شركت توان یخمام یمهندس مسعود صادق یجناب آقا 

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

  (قاتیدفتر تحقای های ملی و توسعه)رئیس محترم گروه پروژه ریشركت توانمهندس حسن آبنیکی از  یآقاجناب 

  پژوهشکده انتقال(محترم  سیرئ) رویپژوهشگاه ن از زادهیمهندس صفر فرضعل یآقاجناب 

  (عیپژوهشکده توزمحترم  سیرئ) رویپژوهشگاه ناز رمضانپور  زیدكتر پرو یآقاجناب 

  های قدرت(سیستم برداریریزی و بهرهبرنامه)مدیر محترم گروه  رویپژوهشگاه ناز  یمسلم یکیمهندس ن خانمسركار 

 دبیر كمیته – (پایایی طرح یمجرنیرو )از پژوهشگاه  یمشار ریدكتر ام یآقا 

 های طرحوضعیت پروژه 

 نحوه انجام نام پروژه
تاریخ انجام 

 فراخوان
 وضعیت

تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 پایان

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 -

 آبان

 1396 

 شهریور

 1398 

 باال تیانتقال توان با ظرف یهاسامانه نانیاطم تیمطالعات قابل
واگذاری 

 )دانشگاهی(

شهریور ماه 

1396 
 در حال انجام

خرداد 

1397 

 مرداد

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(

آذر ماه 

1396 
 در حال انجام

شهریور 

1397 

 دی

 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 

 )دانشگاهی(

آذر ماه 

1396 
 در حال انجام

شهریور 

1397 

 دی

 1398 

 عیتوزشبکه انتقال و فوق نانیاطم تیافزار مطالعات قابلتوسعه نرم

 رویپژوهشگاه ن

داخلی 

 )پژوهشگاه نیرو(
 در حال انجام -

 فروردین

 1398 

 آذر

 1399 

 تخمین هزینه خاموشی مشتركین
واگذاری 

 )دانشگاهی(

مرداد ماه 

1396 
 در حال انجام

 فروردین

 1398 

 مرداد

 1399 

 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

 مهر

 1398 

 مهر

 1399 

 طرح خالصه اقدامات 
 پایاییطرح  یهاپروژه هایپروژهخوشه یریگیپسازی و جاری 

 (عیتوزاتفاقات شبکه انتقال و فوق یدهثبت حوادث و گزارش یسراسر ستمیس یهایازمندین یبررساندیشی )برگزاری دومین جلسه هم 

  كارگروه  سیگره ایران و اقتصاد ستمیتوسعه ستشکیل كارگروه مطالعات پایایی در كمیته(C1.27 :توسعهدر حال یكشورهادر  ییایپا ندهیآ) 

 (عیتوز ،یابرق منطقه ،یشبکه، برق حرارت تیریمد ر،یتوان ،ییایپا یشورا یهاتهیكم رو،ی)وزارت ن نفعانیجلسات با خبرگان و ذ یبرگزار... 

 یاجرائ-یعلم یعنوان بازوبه ییایپا یشورا رخانهیبا دب یهمکاریجاد ا  

 اخبار طرح   
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 یتخصصنشست 

 « عیتوزاتفاقات شبکه انتقال و فوق یدهثبت حوادث و گزارش یسراسر ستمیس یهایازمندین یبررس »

 پژوهشگاه نیرو – 1397اسفندماه  15

 : فاهدا

 دهی اتفاقات در شبکه بررسی نقاط ضعف در سیستم ثبت حوادث و گزارش

 های مختلفشناسایی اصالحات موردنیاز در گردش کارها بین بخش

 دهی اتفاقات در حوزه انتقال نیروآوری اطالعات و گزارشآل جمعترسیم سیستم ایده

 

شبکه  اتفاقات یدهثبت حوادث و گزارش یسراسر ستمیس یهایازمندین یبررس» یشست تخصصن

در محل پژوهشگاه نیرو  12:00لغایت  10:00از ساعت  1397اسفند  15 در تاریخ «عیتوزانتقال و فوق

 رساختیز یسازدر فراهم رانیشبکه برق ا ییایطرح توسعه پا یهابرنامه یدر راستااین نشست  .شدبرگزار 

 .گردیددر شبکه برق کشور برگزار  ییایتوسعه پا یبرا ازیموردن یقاتیو تحق یافزارنرم

 نشست: یمحورها

 عیانتقال و فوق توز زاتیتجه ییایپا یهامدل یهایازمندین 

  رانیشبکه برق ا نانیاطم تیقابل یابیارزسامانه ثبت حوادث و 

 برق یهااتفاقات شرکت یدهثبت حوادث و گزارش یهاسامانه 

 اتفاقات کشور یدهثبت حوادث و گزارش یفعل یهاستمیموجود در س یخألها 

 اخبار داخلی در حوزه پایایی   
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 رو،یاز وزارت ن عیتوزانتقال و فوق یهاشبکه ییاینفعان حوزه پامدیران، متخصصان، اندیشمندان و ذی

 یو خبرگان دانشگاه یابرق منطقه یهاشبکه، شرکت تیریشرکت مد ر،یتوان یشرکت مادرتخصص

  .حاضرین در این نشست بودند

طراحی سیستم جامع اطالعاتی " نژاد گزارشارجمندی مهندسدر بخش نخست از این نشست، آقای 

های پایایی تجهیزات و طراحی گردش کار اطالعاتی های اطالعاتی مدلمنظور پاسخگویی به نیازمندیبه

که توسط دانشگاه صنعتی  "های پایایی در بخش انتقالدهی اطالعات و شاخصمناسب جهت گزارش

 ین ارائه مطرح گردید به شرح زیر است:شریف تهیه شده است را ارائه دادند. موارد کلیدی که در ا

 ،بدلیل وابستگی هر چه بیشتر زندگی بشر به انرژی  ایجاب مطالعات پایایی سیستم قدرت

 ها به صنعت برق و مشترکین مختلف؛الکتریکی و خسارات هنگفت ناشی از خاموشی

 انتقال به جزء،  بندی تجهیزات سیستمطبقه های مهندسی و سیستم انتقال،سیستمهای پایایی مدل

اجزاء  های عملکردیزیر جزء و واحد، ارائه مدل مارکوف حاالت مختلف جزء و بیان حالت

 در دو حالت کارکرد و خروج؛

 ،معیارهای پایایی تجهیزات ی ذکر مفاهیم ابتدائی برای محاسبه معیارهای پایایی سیستم انتقال

 انتقال؛

 لهای اطالعاتی پایایی سیستم انتقانیازمندی. 

 های قدرتسیستم برداریریزی و بهرهبرنامهدر ادامه این نشست، جناب آقای مهندس کریمی از گروه 

که  "یابرق منطقه یهاشرکت نانیاطمتیقابل یابیسامانه ثبت حوادث و ارز"از  یپژوهشگاه نیرو گزارش

 :است، پرداختند در حال انجامتوسط همین گروه 

توزیع کشور با ر وب جهت ثبت یکپارچه حوادث شبکه انتقال و فوقاین سامانه یک سیستم مبتنی ب

که به منظور فراهم کردن بستر مطالعات پایایی و ارزیابی پایایی  است رویکرد انجام مطالعات پایایی

های ای با نظارت شرکت توانیر تهیه شده است. در این سامانه، اطالعات شبکه شرکتهای برق منطقهشرکت

ها و تجهیزات مربوطه و حوادث عمده و عادی شبکه انتقال و ی شامل خطوط شبکه، پستابرق منطقه

 گردد.توزیع ثبت میفوق
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های پایایی های متنوع آماری از حوادث، پارامترهای پایایی تجهیزات شبکه، شاخصاین سامانه گزارش

ی وضعیت پایایی شبکه مورد مطالعه ها، امکان ارزیاببر اساس این شاخص دهد.نقاط بار و کل شبکه ارائه می

محاسبات این ریزی وجود خواهد داشت. برداری و برنامهو اتخاذ تصمیمات مناسب برای بهبود روش بهره

 و دقیق علمی در حوزه پایایی صورت گرفته است.ها بر اساس مطالعات پژوهشی جامع شاخص

 هاي نرم افزار:امکانات و قابلیت

  های پایایی شبکه و نقاط محاسبه شاخصتحلیل حوادث و

 ؛بار

 های های آماری از حوادث ثبت شده، گزارشارائه گزارش

 های استاندارد توانیر؛های پایایی و گزارششاخص

  ؛داشبورد مدیریتیارائه 

  قابلیت ارسال نظرات، پیشنهادها و اشکاالت بوجود آمده در

 .انهحین کار با سیستم به صورت مستقیم از داخل سام

های دانشگاه صنعتی شریف و پژوهشگاه نیرو، حضار در نشست به بحث و تبادل پس از ارائه گزارش

ای از این شده در این نشست پرداختند. در ادامه گزیدهنظر پیرامون محورهای نشست و گزارشات ارائه

 ها و تبادل نظرها آورده شده است.پرسش و پاسخ

هایی است که اگر پایایی بحث بسیار مهمی است اما از آن مدل بحثموضوع : دکتر فتوحی جناب آقای

دهد شود و سیستم همچنان به کار خود ادامه میدر سیستم انجام نشود، نبود آن بطور محسوس احساس نمی

-می ضررهای پنهان یا نهفته در سیستمموجب  در بیشتر مواقعمطالعات پایایی به عبارت دیگر انجام ندادن 

گفته شده است که بر اساس  1ترجمه انتشارات شریف های قدرتارزیابی ریسک در سیستم کتابدر  شود.

در  2001میلیارد دالر هزینه خسارت خاموشی مشترکان در سال  110تا  60گزارش موجود، چیزی بین 

صنایعی ای جزء اولین دهد. صنایع هوافضا و هستهآمریکا بوده است، که اهمیت موضوع پایایی را نشان می

                                                 
1 Risk Assessment of Power Systems: Models, Methods, and Applications (by Wenyuan Li  (Author)( 

 

https://www.amazon.com/Wenyuan-Li/e/B001H6GKXW/ref=dp_byline_cont_ebooks_1
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بودند که مطالعات پایایی در آنها انجام گرفت و صنعت برق در جایگاه سوم یا چهارم از این لحاظ است که 

 های قابل توجهی در این مباحث داشته است.پیشرفت NERCدر آمریکای شمالی، 

مورد از قبول از ارکان اصلی مطالعات پایایی است. در بحث پایایی دو های مناسب و قابلداشتن داده

که تمام  بداند )آموزش(اهمیت باالیی برخوردار است؛ اول اینکه هر فردی که در این صنعت حضور دارد 

ها بر روی پایایی سیستم موثر است بنابراین پایایی باید جزئی از مطالعات اصلی کار قرار گیرد بخشاجزا و 

های مناسب از چندین سال گذشته ادهدوم، وجود د موضوعهای دیگر باشد. تواند پشتیبان بخشچون می

های پایایی وجود دارد این است که داده ای که در مورد دادهبمنظور مطالعات مناسب بر روی آنها است. نکته

در کانادا  CEAباید کامل باشد و داده زائد در آن نباشد. داده باید بصورت دائم بروزرسانی شود مانند شرکت 

، این (کننددر کانادا از آن تبعیت می ایمنطقههای برقشرکت و در ایران است که چیزی مشابه به توانیر)

کند و برای تمام کند و بصورت ساالنه بروزرسانی میآوری میها را جمعایمنطقههای تمام برقشرکت داده

-ه اسم خود و دادههای خودش را بداده ایمنطقهبطوری که هر برق گذاردنیز به اشتراک میها ایمنطقهبرق

-های خرابی تجهیزات، شرکتتوانند مشاهده کند. در کانادا بر اساس دادههای دیگر را با کد میهای شرکت

های یک سیستم شوند. دادهاند نیز مشخص میهای سازنده تجهیزات که کمترین خرابی تجهیزات را داشته

 دهد. را نشان می آنبینی عملکرد آینده به ما عملکرد گذشته سیستم و پیش

شده به جهت رفع مشکل و حادثه و تحلیل علت ایجاد اقدامات انجام :چیانمهندس چیتجناب آقای 

عالوه بر این، بایستی مشخص شود که کدام نوع از حوادث بیشترین  .حادثه بایستی در سیستم ثبت شود

گیرند و هرکدام از این معرض خطا قرار مییک از تجهیزات بیشتر در تکرار را در شبکه دارند و اینکه کدام

بندی شوند و معین شود که حوادث باید سطح های تجهیزات است.تجهیزات متعلق به کدام یک از سازنده

کدامیک از این حوادث به چه سطحی از مدیریت باید انتقال داده شود. ارزیابی ده سال اخیر و مشخص 

-ها مییابی این حوداث باید صورت گیرد. این تحلیلی و علتیابنمودن بزرگترین حوادث شبکه و ریشه

 های نامحسوس را برای اپراتور شبکه مشخص نمایند. توانند بسیاری از علت

ای مطالب و سواالتی را پیرامون سامانه ثبت های برق منطقهدر ادامه نشست تعدادی از نمایندگان شرکت

 پاسخ دادند. حوادث مطرح کردند که مهندس کریمی به آنها
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 « ای بار برق در غرب مازندرانهای مدیریت اضطراری و پایش لحظهاندازی سامانهراه» 

، شرکت توزیع 98بار سال گویی بار در پیکهای وزارت نیرو دربرنامه پاسخدر راستای اجرای سیاست

ای بار به منظور حظههای مدیریت اضطراری بار و پایش لسازی سامانهبرق غرب مازندران درصدد پیاده

 .تسریع و ارائه خدمات مطلوب و تامین برق پایدار به مشترکین برآمد

زاد به گزارش پایگاه خبری توانیر، مهندس کیوان فرح

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران در این 

باره گفت: در همین راستا خرید و نصب ویدئووال انجام و 

در مرکز  98ای بار، از ابتدای پیک سال سامانه پایش لحظه

کنترل فعال شد و کارشناسان مرکز دیسپاچینگ با پایش 

ای بار، وضعیت شبکه، رشد بار، کاهش بار غیرعادی لحظه

 مسئوالن کلیه اطالع به را شبکه و فیدرها، فاصله مجاز برای رسیدن به مقدار پیک تخصیصی هر امور و ...

 .رساندمی گانههشت امورهای برداریبهره روسای و مدیران و ستاد در فمصر مدیریت امر با مرتبط

)سهمیه خاموشی روزانه(،  97وی افزود: سامانه مدیریت اضطراری بار، با توجه به تجربه پیک سال 

های ابالغی توانیر درخصوص توزیع و سیاستبینی رشد بار سالیانه، زیرساخت شبکه انتقال و فوقپیش

، سامانه مذکور پیگیری و در مرکز کنترل بندی خاموشیها و اعالم برنامه زمانرسانی خاموشیاهمیت اطالع

 .دیسپاچینگ نصب شد

 « برداری از سه هزارمین کلید فشار متوسط با قابلیت اتوماسیون در شبکه برق تهران بزرگبهره» 

نیروی برق تهران بزرگ؛ با توجه به گزارش پایگاه خبری توانیر به نقل از روابط عمومی شرکت توزیع 

به رشد باالی توسعه ساالنه شبکه توزیع برق در کالن شهر تهران، مشکل ترافیک موجود در اغلب معابر 

 و پیچیده  تهران رسانی دروضعیت برق سطح شهر و همچنین شرایط خاص سیاسی، اقتصادی و جغرافیایی،

 ،با رعایت اصول فنی و با تکیه بر دانش روز رسانیبرق هایشبکه از برداریبهره رو این از است، حساس

های مهم صنعت برق به ویژه این شرکت است، که در این راستا به یاری خدا و با همت یکی از اولویت

امین پست 700بنیان، های دانشگیری از پتانسیل شرکتهمکاران و استفاده از دانش روز دنیا و با بهره

 

http://news.tavanir.org.ir/assets/pic_uploaded_news/1398/06/09/333333.jpg
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برداری رسید، که در این راستا پذیری به بهرهدستگاه سکسیونر هوایی با قابلیت فرمانامین 12اتوماسیون و 

 .برداری قرارگرفته استکلید اتوماسیون با قابلیت از راه دور مورد بهره 3000بیش از 

 سکسیونرهای و زمینی هایپست تعداد این اتوماسیون سیستم  برداری ازبر اساس این گزارش؛ بهره

 زمان کاهش باعث دور، راه از مانور امکان  نشده، کاهش تلفات برق وژی توزیعانر کاهش ضمن هوایی،

 خواهد نیز شبکه پایایی  هایشاخص ارتقای و تهران رسانیبرق شبکه پایداری افزایش مشترکان، خاموشی

فنی در راستای  آوری، توسعه دانششایان ذکر است؛ اتوماسیون شبکه توزیع نقش موثری در توسعه فنبود. 

 و برق توزیع هایشبکه پایداری افزایش و  هاتعامل صنعت ودانشگاه، خودکفایی در تولید، شناسایی ظرفیت

 .دارد مشترکان خاموشی زمان متوسط کاهش همچنین

و  AMI ای پیک، توسعههمچنین نقش اتوماسیون شبکه با قابلیت مدیریت بار و انرژی، تصمیمات لحظه

 منظور به غیرعامل پدافند  های مدیریت مصرف و همچنینانرژی به منظور، استفاده از فرصتمانیتورینگ 

 هایشریان و مراکز تجهیز لذا و است ضروری بسیار تهران شهر حساس و حیاتی مراکز پایداری کنترل

سیستم  به ... و نظامی و سیاسی مراکز ها،بیمارستان جمله از گسترده صورت به تهران شهر حساس و حیاتی

 .است بزرگ تهران برق نیروی توزیع شرکت آتی هایبرنامه  اتوماسیون توزیع از

 « هارسانی به نیروگاهسوخت نانیاطم تیقابل شیافزا» 

شوند، از آنجا که بخش قابل توجهی از انرژی الکتریکی تولید شده در کشور توسط گاز طبیعی تأمین می

شرکت انتقال  رعاملیمدلذا کفایت تولید برق در کشور تا حد خیلی زیادی به پایایی شبکه گاز وابسته است. 

 یروزیسالروز پ نیدرصد همزمان با چهلم 9/99 بیشبکه انتقال گاز کشور به ضر پایایی شیاز افزا رانیگاز ا

سال  یشرکت در همه روزها نیکه اهداف ا میادهیرس یگاهیخبر داد و گفت: اکنون به جا یانقالب اسالم

 .شودیمحقق م

و  پرداخته یحاتیبه ارائه توض 97شرکت در سال  نیدرباره عملکرد ا رانیشرکت انتقال گاز ا رعاملیدم

 میداشته باش منیو ا داریمطمئن، پا یاکه شبکهبه این منظور بوده است  این شرکت تالش تمام: امسال گفتند

در مجموعه انتقال  کارکنانو آماده به کار بودن  یراتیتعم قیدق یهایزیرشبکه به سبب برنامه یداریپا نیو ا
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دو  یبرا یسال بعد و حت یهر سال برا انیدر پا راتیانجام تعم یالزم برا یهاینیبشیپ نیهمچن گاز است.

نشده رو با مشکل روبهشبکه  بخش از چی. امسال هم شبکه انتقال گاز در هشودمیانجام  ندهیسه سال آ ای

 بوده است.درصد  9/99برابر با شبکه انتقال  است و مقدار عددی پایایی

 یکننده اصلعیکه توز یو مناطق ریمصرف گاز در نقاط سردس یبرا در ادامه ایشان گفتند، این مجموعه

الزم بر  یهاینیبشیپ، داز آغاز فصل سر شی. پاندکردهو اجرا  یرا طراح یگاز در کشور هستند برنامه خاص

 دکه احتمال دارد در زمستان کمبود گاز داشته باش ینقاط یبرا رانیگاز ا یشرکت مل نگیچاسپیاساس نظر د

دما نداشته باشند  یمتفاوت وزن نیانگیبه سبب م ینواختکیکنندگان رفتار که احتمال دارد مصرف ینقاط ای

 د.داریپرگاز نگه م ،و شبکه انتقال را در آن مناطق ددهیانجام م

مترمکعب در روز  ونیلیم 800شبکه انتقال گاز کشور  یکنون تیظرف ی،توکلهای آقای بر طبق صحبت

 هزار مترمکعب 200و  ونیلیم 761روز، رقم  کیرکود حجم انتقال گاز در  نیآخر ایشانو به گفته  است

در برابر حوادث و  یو مقاومت کاف تیکه از امن شودیجا مجابه یاهحجم گاز در شبک نیاست. ا بوده

بر سر  یعیهمه موانع، خطرات و عوامل طب یکه در زمان طراح یاخطرات گوناگون برخوردار است. شبکه

استفاده شده و در زمان  زاتیتجه برای تیفیک نیراه آن در نظر گرفته شده است، در زمان احداث بهتر

شرکت  رعاملیدم بر این اساس. شودیکار گرفته مو استفاده به یدقت در نگهدار تینها زین یبرداربهره

 د.ندار نانیشبکه انتقال گاز اطم تیکه از سالمت و امن فرمایندمیانتقال گاز 

 لومتریک 1000و توسعه گاز، افزودن  یو به تبع آن، شرکت مهندس رانیگاز ا یاز اهداف شرکت مل یکی

محقق شد و اما  یبه خوب 96هدف در سال  نیگاز در هر سال به شبکه انتقال گاز کشور است. اخط انتقال 

و  یمهندس شرکتاست. همانطور که مسئوالن  وستهیپ تیهدف به واقع نیاز ا یادیدرصد ز زیامسال ن

 لومتریک 900از  شیتاکنون ب 97سال  یاز ابتدااند، کردهشرکت انتقال گاز اعالم  رعاملیمد زیتوسعه گاز و ن

توجه به  احجم خطوط گاز ب نیاز ا یمندبهره است. وستهیبه جمع خطوط انتقال گاز پ دیخط لوله جد

 .داردیآماده نگه م یو صادرات یمصرف داخل یارسال گاز به مباد یشبکه را برا نیشد، ا ادیکه از آن  یتیفیک

است که در شرکت انتقال گاز  یقابل توجه پروژه زین یعیاز هدررفت گاز طب یریکربن و جلوگ تیریمد

درصد کاهش  5/1محاسبه نشده به کمتر از  یگازها زانیطرح، م نیبه اجرا درآمده است. بر اساس ا رانیا
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 .شودیمحسوب م هیرماس جادیو ا یحفظ گاز به عنوان ثروت مل نهیرقم قابل قبول در زم کیاست که  افتهی

ه بود یکربن و انرژ تیریمد این شرکت،اهداف  نیتراز عمده یکی: امسال دینگویباره م نیدر ا یتوکلآقای 

 تیکم دیبامنظور،  نیا یمحاسبه نشده است. برا یگازها تیریآن مد یهابخش نیتراز مهم یکیکه  است

را به  اگازه نیارقام ا مداوم توانسته یهابا کنترلمجموعه ما . شود یریگاندازه حیگازها به روش صح

درست  راتیو تعم ینگهدار ،یبرداربهره نهیمناطق در زم تیحساس ن،ی. افزون بر اتر کندیکنزد تیواقع

بلودان و کاهش تعداد  یرهایکردن ش رهیبلودان، دوش یرهایش ،یدست یرهایش ،یراه نیب یرهاینسبت به ش

 طرح داشته است. نیدر ا یادیز ریتاث زین زاتیو تجه ساتیتوقف تاس
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 « ها با استفاده از هوش مصنوعیبینی قطعی برق ناشی از طوفانپیش» 

تواند قطعی برق ناشی از رعد و برق را اند که میدانشمندان اخیرا الگوریتم یادگیری ماشینی توسعه داده

های برق خبر مهمی است چرا که توسط آن قادر به هایی مانند شرکتاین خبر برای شرکت بینی کند.یشپ

 .های خود خواهند بودبینی خسارت به زیرساختپیش

و محقق مقطع   (FMI)افزار موسسه هواشناسی فنالند، معمار نرم1با توجه به این موضوع، روپ تروو

توانند ها تا چه حد میبینی اینکه طوفانرویکرد یادگیری ماشین برای پیشفنالند از  2دکتری دانشگاه آلتو

هایی از قطعی برق را به سیستم ابتدا داده "تروو"برای توسعه این سیستم،  .مخرب باشند، استفاده کرده است

گفت: طوفان  ایدانشگاه آلتو طی بیانیه .ها توسط سه شرکت انرژی فنالندی تهیه شده بودوارد کرد. این داده

زند، طوفان های برق نمیشوند. طوفان دسته صفر هیچ آسیبی به ترانسفورماتوربندی میبه چهار دسته طبقه

درصد و  50کند، طوفان دسته دو تا ها اختالل ایجاد میدرصد در جریان برق ترانسفورماتور 10دسته یک، تا 

 .کندها اختالل ایجاد میرماتوردرصد در جریان برق ترانسفو 50طوفان دسته سه بیش از 

 .اندمورد تحلیل قرار گرفتهها رایانه توسطها جمع آوری و های به دست آمده از طوفاندر گام دوم، داده

زننده توانند آسیبتواند نشان دهد که چقدر میاند که میها از عناصر بسیاری تشکیل شدهتروو گفت: طوفان

مختلف از هر طوفان )مساحت سطح، سرعت باد، دما و فشار( ما توانستیم به  ویژگی 16بندی باشند. با گروه

  .ها در چه مواقعی مخرب خواهند بودرایانه آموزش دهیم که طوفان

های هر تروو در انتها افزود: قدم بعدی ما این است که این مدل را امتحان و اصالح کنیم تا برای طوفان

های تابستان و زمستان متفاوت است بندی طوفانرای مثال نحوه دستهفصل عملکرد متفاوتی داشته باشد ب

 .بینی خسارت هر طوفان نیاز داریمهای متفاوتی برای پیشبنابراین ما به روش

                                                 
1 Roope Tervo 

2 Aalto university 

 اخبار خارجی در حوزه پایایی   

http://barghnews.com/fa/news/38692/%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C
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 « خاموشی سراسری در ونزوئال» 

شبکه برق کشور ونزوئال به فروپاشی سراسری رسید. طبق گزارشات منتشر  2019مارس  8در تاریخ 

 .است داده رخ جنوبی نواحی در مستقر آبی هایحادثه درپی خروج از مدار نیروگاهشده این 

 نیروگاه بزرگترین. شودبی تأمین میآدرصد از انرژی الکتریکی در کشور ونزوئال توسط واحدهای  64

 مگاوات 10200 معادل ظرفیتی که است شده احداث کارونی یانهرودخ روی بر گوری نام به کشور این

 که است گفتنی. شودمی منتقل شمالی نواحی به کیلوولت 750 خط سه طریق از آن شده تولید انرژی. دارد

 این گزارشات با مطابق. است مگاوات 17000 معادل کشور این در شده احداث هاینیروگاه ظرفیت کل

 خطرناک عامل یک عنوان به این از پیش مسئله این. کننداز نواحی علفزار عبور می توان، انتقال خطوط

 عظیمی توده مدیریت سوء دلیل به. شودمی کوتاه منطقه آن گیاهی پوشش منظم طور به و بود شده شناخته

، علفزارها این در سوزیآتش دنبال به که آیدمی پدید انتقال در سطح زمین خطوط مسیر در خشک گیاهان از

 سایر و رودمی دست از توان تولید اعظم بخش ترتیب بدین. شوندخطوط انتقال فوق ذکر از مدار خارج می

 . است سراسری خاموشی آن ینتیجه که دهندمی تریپ دیگری از پس یکی هم هانیروگاه

ود ندارد. وج شبکه سریع بازیابی امکان اندبه دلیل اینکه نیمی از نیروهای متخصص از کشور خارج شده

های سوخت فسیلی نیز به دلیل سوء مدیریت مخازن تأمین سوخت کافی ندارند که عالوه بر این، نیروگاه

 عملیات بازیابی را دچار چالش کرده است. 

روز  نیچهارمدر ها یخاموش نیکرد: ادامه ا حیتصر 'ان ان یس'رهبر مخالفان ونزوئال در گفت وگو با 

خسران  نیا نهیبر هز قهیکشور شده که هر دق یدالر از اقتصاد مل اردیلیم 1/4خود منجر به از دست رفتن 

در  یردولتیسازمان غ کی دایکودو یگروه امور بهداشت ریمد 'ایوالنس سکویفرانس' شتریپ شود.یافزوده م

عدم  جهیدر نت ییونزوئال ماریب 15روز  4طی برق  یونزوئال است اعالم کرده بود که به علت قطع سراسر

 ماریهزار ب 10از  شیب یهشدار داد که زندگ واند جان خود را از دست داده ز،یالید ندیبه فرآ یدسترس

 و سایبری حمالت نیز هااز خبرگزاری بعضیگفتنی است که  در سراسر ونزوئال در خطر قرار دارد. یزیالید

 . دانندمی حادثه این اصلی دلیل را داخلی هایکارشکنی
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 « از پاراگوئه ییهابخش ، اروگوئه ونیخاموشی سراسری در آرژانت» 

 از پاراگوئه ییها، اروگوئه و بخشنیاز آرژانت یبزرگ اریبس اسی، قطع برق در مق201ژوئن سال  16در 

 هیاول یها. گزارشاندهزده شد نیتخمبدون برق نفر  ونیلیم 48، که حدود را با خاموشی کامل مواجه کرد

 بود. نیبرق از دو سد به شبکه برق آرژانت لوولتیک 500خط انتقال  نیاز وجود مشکالت در چند یحاک

در  یکارشناس انرژ کی .شدانجام  نیو دولت آرژانت 1توسط ادرسور یدر مورد علت خاموش قاتیتحق

 یانرژ یهارساختیدر ز "یستمیس یو طراح یاتیعمل یخطاها"به را  یخاموش بخشی از علت، نیآرژانت

این حادثه به است  دیکه بع ه استگفت نیآرژانت یانرژ ری، وزیلوپتگ گوستاووت. کشور نسبت داده اس نیا

 مشکلاز  یناش یخاموش نیاز آن است که احتماالً ا یحاک یهاگزارش. شده باشد جادیا یبریحمله ساعلت 

 500مدار  کی که است رسیآ نوسیبه بلگرانو، حومه بو ایال ایکلون یولت از طرف شهردارلویک 500در مدار 

. از مدار خارج شده استخودکار هم تحت تاثیر حادثه اول و بطور به مرسدس  ایال ایدوم از کلون لوولتیک

 مدارکار ساخت و ساز از  لیتا نوا کامپانا به دل ایال ایاز کلونهم سوم  لوولتیک 500خط سوم در این شرایط 

 .ه بودخارج شد

 « FERC خبرهای »

از  هدف دهد.یم لیتشک یکارگاه آموزش کی 2019نوامبر  پنجم و ششم 2فدرال یانرژ میتنظ ونیسیکم

انتقال را  تاسیسات پایایی ای یی، کارآتیارتقاء شبکه است که ظرف یهایآوربحث در مورد فن ،کارگاه نیا

 اتیها و عملیزیررنامهارتقاء شبکه در ب یهایاستفاده از فناور یدهد. کارمندان در مورد چگونگیم شیافزا

تواند یم ونیسیکه کم ییو کارهاوجود دارد  هااین فناوری یاجرا ودر مورد استقرار که  ییها، چالشانتقال

 3هاو شرکت RTO / ISOارتقاء شبکه توسط  یهایآور، از جمله اتخاذ فنها انجام دهددر رابطه با آن چالش

 : (ستندیموارد ن نیاما محدود به اباشند )موارد زیر می شاملها یآورفن نیبحث خواهند کرد. و ا

                                                 
1 Edesur 

2 the Federal Energy Regulatory Commission 

3 utilities 
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 انتقال چیو سوئ پخش بار لکنتر زاتیتجه ( 1)

  یسازرهیذخ یهایفناور  (2)

 1خط یبندرتبه تیریمد شرفتهیپ یهایفناور  (3)

محققان و ، ی، فروشندگان فناورRTO / ISO، هاشرکتاز  یندگانینما ،کارگاه نیشرکت کنندگان در ا

 شود.یقبل از کنفرانس صادر م یکار رسم دستورو  شتریب اتیشوند. جزئیمندان را شامل معالقه ریسا

 18در تاریخ ( NERC) یشمال یکایآمر پایایی برق شورای( و FERCفدرال ) یانرژ میتنظ ونیسیکم

ها و مالکان نیروگاه مناسب ی وکاف آمادگیبر لزوم  گریمشترک منتشر کردند که بار د یگزارش ،2019جوالی 

این  کند.یم دیتأک برق ستمیس پایاییاز  نانیاطم یزمستان برا ییآب و هوا طیشرا یبرااپراتورهای شبکه 

سرد همچنان منجر به  یدر هوا عی، وقاNERCو  FERC یقبل یهایی، با وجود راهنمادهدیگزارش نشان م

 کیبه توسعه  گزارش نی. اکننددچار مشکل میرا  پایا ستمید که عملکرد سنشویم رمترقبهیغ یهایخاموش

سرد آماده  یهوا در برابرکند تا یم دییتأ اپراتورها/هامالکان نیروگاه الزامی مورد نیاز پایاییچند استاندارد  ای

 ارائه دهند. 3نهادهای باالنسو  2پایاییکنندگان ها به هماهنگیسازآماده نیرا در مورد ا یشوند و اطالعات

این از  یکند. برخیرا مشخص م حیصح هایسازیآمادهدهد و یرا ارائه م هیتوص نیگزارش چند نیا

 :باشندمیموارد زیر شامل ا ههیتوص

 سازی مقاوم یهاتیفعال دیسرد با یهوا در برابر یسازآماده یو اپراتورها برا هامالکان نیروگاه

خود  یواحدها طیمح یدما یرا انجام دهند و از دقت و صحت مشخصات طراح زمستانی

 حاصل کنند. نانیاطم

 مانند واحدها دیخاص تول یهاتیاز محدود دیبا پایاییکنندگان و هماهنگ نهادهای باالنس ،

 ، آگاه باشند.سوختحمل و نقل  مشکل در ای طیدرجه حرارت مح

 ی ممکن سناریوهاتمام  ،باید به طور مشترک 1ریزان انتقالو برنامه 4ریزیکنندگان برنامههماهنگ

 تر شوند.آماده شدید ی فصلییهواآب و تا برای شرایط  دهندتوسعه  ومطالعه کنند  را

                                                 
1 advanced line rating management 

2 Reliability Coordinators 

3 Balancing Authorities 

4 Planning coordinators 
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پایاییاخبار   

 مختلف تابستان و  یهایبندرا انجام دهند که رتبه ییهالیتحل دیانتقال و اپراتورها با مالکان

 د.ندهینشان م دیو شد یعاد طیهر دو شرا یزمستان را برا

به منظور ارتقاء سطح امنیت اطالعات شبکه و افزایش امنیت فیزیکی شبکه  FERCدر  COU گروه

NERC  در نظر دارد تا سیستمEISAC  وMSISAC  را راه اندازی کند که موجب افزایش امنیت در سطح کل

از بعد  ار شبکه ضعف نقاط و میزان مختلف دوسطح در سیستم دو این. شد خواهد ملی برق هایزیرساخت

 را مربوطه اعضاء مختلف، هایو آالرم تطریق گزارشا از و کنندمی ارزیابی فیزیکی و سایبری هایحمله

اهداف اصلی زیر را دنبال  MSISACو  EISAC سیستم دو میان شده طراحی همکاری این. سازندمی آگاه

 :کندمی

 ناگهانی هایچالش و تهدیدها پیرامون امنیت راستای در موجود هایامنیت و همکاری بهبود 

 سیستم امنیت مسائل به مربوط هایچالشیک تحلیل یکپارچه از حوادث و  تهیه 

 ایگذاری فرایندهای پیشرفته برای آگاهی بیشتر و مفیدتر نسبت به شرایط لحظهاشتراک به 

 یهمه میان اطالعات گذاریاشتراک به ینحوه بهبود ISACها 

                                                                                                                                                           
1 transmission planners 



  

 

 
15 

 

 1398،  شماره چهارم،شهریور خبرانهم طرح توسعه پایایی شبکه ربق اریان

 

 

2019 2nd International Conference on Power and Energy Technology 

  

2019 2nd International Conference on Power and Energy Technology will be held 

in Mohammed V University in Rabat, Rabat, Morocco on October 14-16, 2019. The 

theme of ICPET 2019 is bridging and connecting – across disciplines, practices, places and 

understandings. The most interesting things happen at edges and boundaries, and so the aim 

of the conference is to demonstrate and examine different approaches in innovative power and 

energy technology solutions. ICPET 2019 features invited speakers as well as peer-reviewed 

paper presentations.The conference is completely open (one needs to register first), you will 

not have to be an author or a discussant to attend. 

Conference Topics: 

Smart Grids 

Power electronics 

Green technology 

Energy harvesting 

Power system insulation 

Power system protection 

Diagnostics and reliability 

Biomass and eco-design 

Cascade faults and blackouts 

Electrical Power Engineering 

Envisioning the future energy system 

Electricity storage and Energy efficiency 

Nuclear Energy Safe Utilization 

Thermal and recycling 

Nuclear Spent Fuel Management 

Objectives of using renewable energy 

Lightning and electromagnetic transients 

Solar, wind, sea and hydroelectric energy 

Sustainable energy production 

Optimization of conventional energy resources 

Power system dynamics, stability and control 

Integration of distributed generation in the main 

grids 

Electromagnetic compatibility/Power quality 

Power planning, diversity, reducing emissions 

Renewable energy sources and storage devices 

Power quality, protection and electromagnetic compatibility 

Power system instrumentation, measurements and automation 

Renewable energy management and environmental impact 

Restructuring of the electricity industry and transnational networks 

Transportation generation and distribution power system 

Planning and operation of power systems under market conditions 

 معرفی رویدادهاي علمی       
 



  

 

 

 

 
16 

 

داهیرو یمعرف  یعلم  یدا  
 

2019 4th International Conference on System Reliability and Safety 

In the past 3 years, ICSRS was held in large capital cities, such as Paris, Milan, Barcelona. 

Based on the previous success, 2019 4th International Conference on System Reliability 

and Safety (ICSRS 2019) will be held during November 20-22, 2019 at NH Roma Villa 

Carpegna in Rome, Italy. 

 

ICSRS 2019 is Technical Co-Sponsored by IEEE Reliability Society (Italy Chapter). 

ICSRS 2019 aims to provide a high level international forum to bring together industry 

professionals, academics, and individuals from institutions, industrials and government 

agencies to exchange information, share achievements, and discus the advancement in the 

fields of System Reliability and Safety, etc. 

ICSRS 2019 is an annual event where you will meet and network with energy leaders, 

business innovators, researchers, academics and policy makers from across the globe. 

It welcomes author submission of papers concerning any branch of the System Reliability and 

Safety, and their applications ineducation, and other subjects. The subjects include: 

Security and Dependability 

Analysis 

Big Data and IoT Applications 

in R&M 

Business Process Improvement 

Discrete Event Modeling & 

Simulation 

Design Optimization Using 

R&M Techniques 

Economic Models for R&M Equipment 

Diagnostics and Prognostics Fault Tolerance and Safety 

Critical Systems 

R&M Applications in Infrastructure 

Management 

Quality Appl. in Electronics Design 

& Mfg. 

Prognostics and Health 

Management 

Maintenance Models and 

Methodologies 

R&M Management Repairable Systems Physical Reliability Models 

Life Data Analysis FMEA Knowledge Based Training 

R&M Applications in Service Human Reliability Risk Analysis and Management 

R&M Applications in 

Manufacturing 

R&M Applications in 

Supportability 

R&M and Quality Appl. in 

Communications Design & Mfg. 

R&M Applications in Health Care R&M Applications in 

Aerospace 

Warranty Data Analysis and 

Management 

Fault Tree Analysis System Safety Analysis Reliability Growth Analysis 

Reliability Modeling Accelerated Life Testing Software Reliability and Testing 
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3rd International Conference on Energy, Electrical and Power Engineering 

 

2020 the 3rd International Conference on Energy, Electrical and Power Engineering 

(CEEPE 2020) will be held in Chongqing, China during April 24-26, 2020. Previous CEEPE 

conferences were held at Seoul National University, South Korea (2018) and the 

University of California, Berkley, USA (2019). 

The aim of CEEPE 2020 is to present the latest research and results of scientists related to 

Energy, Electrical and Power Engineering topics. This conference provides opportunities for 

the different areas delegates to exchange new ideas and application experiences face to face, 

to establish business or research relations and to find global partners for future collaboration. 

We hope that the conference results constituted significant contribution to the knowledge in 

these up to date scientific field. Some topics are: 

Advanced Power 

Semiconductors 

Computation Intelligence in 

Electrical Engineering 

Power Generation and 

Sustainable Environment 

Analogue and Digital 

Signal Processing  

Computer and AI Applications in 

Power Industry 

Electronics, Information and 

Control Systems 

Control Science and 

Control Engineering 

High Voltage Engineering and 

Insulation Technology 

Control Theory and Application 

Biomedical Engineering Communication Systems  

Electromagnetic 

Transients Programs 

Distributed Generation, Fuel Cells 

and Renewable Energy Systems 

Electrical Machinery and 

Electrical Apparatus 

Inverter and Converter 

Technology 

Electrical Traction Systems and 

Control 

Electric Vehicle Technologies 

Predictive control Electromagnetic Compatibility Power System Stability 

Information Technology 

Application 

Power System Planning and 

Scheduling 

Industrial Process Control and 

Automation 

Wind, Solar and 

Renewable Energy 

Transmission and Distribution 

Systems and Apparatus 

Power System Protection, 

Operation and Control 

Micro Machines Intelligent control systems Power Optimization 

Power System Reliability 

and Security 

Power Quality and Electromagnetic 

Compatibility 

Measuring Technology and 

Instruments 
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از دیدگاه پایایی صنعت ربق استرالیا معرفی ساختار   
 

 

لحاظ قانونی این توانایی را دارد که قوانین مربوط به برق خود را با توجه به  هر ایالت استرالیا از

ولز، ویکتوریا، تاسمانی، های اخیر ایاالت کوئینزلند، نیوساوتهای منطقه خود تعیین کند. در سالویژگی

اند. این ( متحد شده1NEMبرای تشکیل یک بازار سراسری انرژی )بازار برق ملی ACTاسترالیای جنوبی و 

های تحت پوشش خود فعالیت ها و ایالتبازار تحت قوانین و ساختار نظارتی یکسانی در همه قسمت

ترین [. اصلی1کنند ]کند. استرالیای شمالی و قلمرو غربی استرالیا تحت نظارت این بازار فعالیت نمیمی

است. این قانون توسط شورای دولت  (NER)2کند، قانون ملی برق قانونی که این بازار تحت آن عمل می

ها و قوانین مرتبط با انرژی از طرف طور کلی، تعیین سیاستشده است. به تصویب (COAG)3استرالیا 

COAG  4به شورای انرژی و منابع(SCER)  این  5وزارت انرژیاز این بر عهده واگذار شده است که پیش

 کشور بود. 

، سازمان دولتی است که گرچه قسمتی از گروه رقابت و (AER) 6کننده انرژی استرالیانظارت

بر صاحبان شبکه و نحوه  AERکند. صورت مستقل عمل میاست، اما به (ACCC) 7کننده استرالیامصرف

ن میزان مجاز درآمد ناشی از شبکه است )که ترین وظیفه این سازمان تعییکند. مهماجرای قوانین نظارت می

کند و بر تطابق با قوانین نظارت می AERشود(. از طریق میزان حداکثر و یا قیمت درآمد مجاز تعیین می

 [. 2کند ]آوری میاطالعاتی را در مورد بازار انرژی جمع

برداری از بازار و توسعه شبکه را بر عهده دارد. این ، بهره(AEMO) 8بردار بازار انرژی استرالیابهره

تر بودن تقاضا نسبت در هنگام بیش NEMکننده را برای نظارت بر امنیت شبکه برق سازمان نقش هماهنگ

ای را تعیین های گرهشود و او قیمتبه تولید دارد. پیشنهادهای خرید و فروش به این سازمان ارسال می

 کند. می

                                                 
1-National Electricity Market 

2-National Electricity Low 

3-Council of Australian Governments 

4-Standing Council on Energy and Resources 

5-Ministerial Council on Energy 

6-Australian Energy Regulator 

7-Australian Competition and Consumer Commission 

8-Australian Energy Market Operator 

 ییایپا دگاهیاز دصنعت برق استرالیا ساختار 
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ناحیه  1رت بر پایایی شبکه و تعیین استانداردهای مرتبط با آن از وظایف سازمان گروه خدماتنظا

دهد و سیستم قدرت جنوب غربی استرالیا سیستمی است که استرالیای غربی را پوشش می [.3شمالی است ]

 نام دارد. (WEM) 2بازار آن، بازار غرب استرالیا

اقتصادی استرالیای غربی است. این سازمان، با  4کنندهقل نظارت، سازمان مست3سازمان مقررات اقتصادی

منافع بلند مدت استرالیا غربی برای ترویج فضای تجاری رقابتی کارآمد و عادالنه در  دنبال کردنهدف 

کند. این سازمان، همچنین به دولت در مسائل مهم اقتصادی فعالیت می آهنراهصنایع گاز، برق، آب و 

 [.4کند ]ارائه میپیشنهادهایی 

 ارزیابی پایایی

AEMO  اضافه شدنGW 88/8  تولید بادی بهNEM  در گزارش توسعه شبکه انتقال  2020را تا سال

 GW 5/11ترتیب تولید بادی این ناحیه در کل برابر با این  بینی کرده است. بهخود پیش 2012ملی سال 

 میزان از تولید بادی عبارت است از:برداری این های بهرهترین چالشخواهد بود. مهم

 کاهش اینرسی سیستم .1

 بینی سیستم جدیدی برای کنترل فرکانسپیش .2

 ایکاهش ظرفیت خطوط بین ناحیه .3

 افزایش سطح خطا در سیستم .4

های موجود در نظر ها و کنترلها با کمترین تغییر در سیستمگویی به این چالشهایی که برای پاسخگزینه

داشتن کاهش تولید بادی در مرکز پخش بار با توجه به اینرسی شبکه و یا حتی نگه  شده است،گرفته 

ها و ابزارهای ها، سیستمهای دیگر شامل تغییراتی در رویهنهیگز تعدادی از ژنراتورهای سنکرون بوده است.

 گذاری هست.قانون

آورند و بنابراین همیشه باید میزان معینی از ژنراتور تولیدات تجدیدپذیر معمول سطح خطا را پایین می

انجام داده است تا تأثیر افزایش منابع تولید  NEMمطالعاتی را در شبکه  AEMOسنکرون در شبکه باشد. 

 [.5گذرای آن بررسی کند ]تجدیدپذیر را در پایداری ولتاژ، سطح خطای شبکه، اینرسی شبکه و پایداری 

                                                 
1-Utilities Commission 

2-Western Australia Market 

3-Economic Regulation Authority 

4-Regulator 
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 پایایی در تولید و شبکه انتقال

AEMO بررسی استراتژیکی از توسعه( ی بهینه شبکه انتقال ملیNEM برای دوره طراحی )ساله  25

موظف به انجام این بررسی بر اساس قانون ملی برق این کشور است و این بررسی  AEMOدهد. انجام می

شود. همچنین تحلیل خدمات ها در مدیریت تجهیزات انجام میی و کاربرد آنمطابق با استانداردهای پایای

 [.5گیرد ]ساله برای تعیین ظرفیت سیستم انتقال صورت میکمکی مورد نیاز در دوره پنج

AEMO  طرح خدمات کمکی کنترل بارگذاری خط را برای یک خط  2012تا سالkV 330  ناحیه خود

از  MW 350کرد. این طرح شامل قطع یب از ظرفیت این خط استفاده بیشتری میترتاین داد و به انجام می

اما مالک سیستم انتقال در این ناحیه ؛ بار در هنگام وقوع پیک و رسیدن به حد حرارتی این خط بود

ارائه کرده است تا به این وسیله ظرفیت خط این ناحیه را افزایش دهد.  (RIT-T)درخواستی برای انجام 

هایی که بیشترین گذاری در شبکه انتقال است تا گزینههای سرمایهمحاسبه ارزش فعلی طرح RIT-Tاز هدف 

 AEMOکنند، انتخاب شود. کنندگان توان ایجاد میکنندگان و مصرفارزش را برای تولیدکنندگان، منتقل

ای و های شبکهروشگزارش نهایی خود را از بررسی این طرح منتشر کرده است. در این گزارش مقایسه 

های مدیریت بار را توصیه سازی روششده است و درنتیجه آن، پیادهای مانند پاسخگویی بار انجامغیر شبکه

کرده است. این گزارش شامل برآورد هزینه انرژی تأمین نشده است که با استفاده از ارزش پایایی برای 

تی به مشترک در هنگام قطعی توان است. ظرفیت شود. این ارزش معادل هزینه پرداخمشترک محاسبه می

شده است. همچنین  بینیبار پیش %10موردنیاز خطوط برای برآوردن پایایی مورد نظر، حداقل سطح رزرو 

 [.5از ظرفیت کل را تولیدات بادی تأمین خواهد کرد ] %7شده بینی انجامبر اساس پیش

 زه توزیعشده مرتبط با پایایی در حوهاي انجامفعالیت

توجهی پیدا کرد. وزارت انرژی استرالیا ، قیمت برق در مناطقی از استرالیا افزایش قابل2011در سال 

طور خاص در ایالت های توزیع تشخیص داد. بهگذاری در شبکهترین دلیل این افزایش را سرمایهمهم

گذاری زیاد در ( سرمایه1گذاریدولتی محلی )سازمان قضایی نظارت و قیمت ولز، سازماننیوساوث

های های شبکه توزیع برای برآوردن استانداردهای پایایی سیستم توزیع را دلیل افزایش قیمتزیرساخت

بینی نمود. در واکنش به این مسئله، وزارت ها را پیشفروشی عنوان کرد و حتی افزایش بیشتر قیمتخرده

طور خاص ای پایایی سیستم توزیع را در سطح ملی و بهفرمان بررسی استاندارده AEMCانرژی استرالیا به 

                                                 
1-Independent Pricing and Regulatory Tribunal 
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درخواست نمود تا  Brattleاز گروه  AEMCی این فرمان، جهیدرنت[. 6ولز صادر کرد ]در ایالت نیوساوث

 تاًینهاهای قضایی مختلف در سراسر دنیا و استرالیا بررسی نماید و گذاری را در حوزهها و نتایج قانونروش

هایی از این گزارش برای ا در این مورد برای سیستم استرالیا فراهم کند. در اینجا قسمتپیشنهادهایی ر

 شود.دهی پایایی ارائه میهای تنظیم و گزارششناخت روش

، پانزده سیستم توزیع با مشخصات بسیار متفاوت در استرالیا وجود دارد و تنها سه ایالت مجموع در

های توزیع در این شده در ارتباط با پایایی سیستمکننده دارند. برخی از قوانین تصویب بیشتر از یک توزیع

اردهای ایالتی نیز وجود که استاند اند؛ درحالیکشور ملی هستند و در قانون ملی برق این کشور لحاظ شده

( است STPIS 1رسانی موردنظرشامل ساز و کار تشویقی پایایی )طرح تشویقی عملکرد برق NER[. 7دارند ]

( و مطابق با آن SAIDIطور مثال شود )بهگیری میاستاندارد اندازه 2که در آن عملکرد پایایی با معیارهای

در ارتباط با نحوه ایجاد  NERگونه استانداردی در پذیرد. هیچپرداخت تشویقی و یا دریافت جریمه انجام می

هایی که مالکیت سیستم توزیع دولتی است، امکان وجود، در ایالتمیزان مورد نظر پایایی وجود ندارد؛ با این 

، طور مثال در کوئینزلندوجود دارد؛ به  کنندهملزمصرف سرمایه برای پایایی باالتر بدون وجود استاندارد 

های تحقیقاتی دولتی برای مقابله با پایایی ضعیف سیستم توزیع تعریف شد و با توجه به نتایج آن، پروژه

 N-1ریزی سیستم بر اساس معیار تغییراتی در سیستم توزیع این ایالت ایجاد گردید. یکی از این موارد، برنامه

سطح پایایی و نهادهای مرتبط  باال بردنرای ب استفاده موردهای اطالعاتی در مورد روش زیر[. جدول 7بود ]

اینکه بسیاری از  وجود باها و قلمروهای مختلف ارائه کرده است. با تعیین استانداردهای پایایی در ایالت

 ها متفاوت است. هستند، اما استانداردهای پایایی در آن STPISها دارای مشوق پایایی ایالت

ها متفاوت است. در گزارشی که گروه گیری شاخصمورد نحوه اندازه طور مثال، دراین استانداردها به

شده که تفاوت  است، عنوان کردههیتهگذاری آن استرالیا در مورد وضعیت شبکه برق و قانون 3وریبهره

، NEMیکسان برای ناحیه  STPISها و قلمروهای مختلف و از طرفی وجود طرح استانداردها در ایالت

شده است. به همین منظور الزم است های توزیعریزی برای شرکتزینه و دشواری برنامهموجب افزایش ه

 [.7که یک استاندارد ملی برای پایایی شبکه توزیع این نواحی تعیین شود ]

 

                                                 
1-The Service Target Performance Incentive Scheme 

2-Metric 
3-Productivity Commission Inquiry on Electricity Network Regulation 
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 نظام مدیریتی و نهادی در استرالیا

 سازمان موظف به تعیین استانداردهای پایایی حوزه
سازمان موظف به تعیین 

 پایایی هایمشوق
 پایایی مشوق

ACT 
دولت این بخش استاندارد خاصی با عنوان كد توزیع برق )استاندارد 

 مرتبط با تأمین برق( وضع نموده است.
AER STPIS 

 AER STPIS 1وزارت خدمات عمومی ولزنیوساوت

 AER STPIS وزارت خدمات عمومی كوئینزلند

استرالیای 

 جنوبی
 AER STPIS 2گروه خدمات ضروری

 AER STPIS 3گذار اقتصادی تاسمانیقانون تاسمانی

 ویکتوریا
های توزیع را شده شركتاستاندارد وضع -گروه خدمات ضروری

 دارد كه هدف پایایی خود را معین كنند.موظف می
AER 

STPIS 

 

استرالیای 

 غربی
 سازمان معینی وجود ندارد. وزارت انرژی

مشوق معینی 

 وجود ندارد.

 گروه خدماتناحیه شمالی استاندارد خاصی در این زمینه وجود ندارد. شمالیقلمرو 
مشوق معینی 

 وجود ندارد.

برای ارتقای سطح پایایی  AER راهبردشود، تنها سازی میها پیادهکه در بسیاری از ایالت STPISطرح 

کند تا سطح پایایی کنندگان مشوق مالی ارائه میبه توزیع STPISسیستم توزیع در استرالیا است. طرح 

شده از کل درآمد تنظیم 7% اندازهبهتواند سیستم خود را افزایش دهند. این پرداخت تشویقی یا جریمه می

است(،  نشده اجراچهار بخش اصلی دارد: پایایی منبع، کیفیت تأمین )هنوز  STPISکننده باشد. توزیع

عنوان به  STPIS، بار ک. هر پنج سال ی(GSL) 4ای از خدماتشده ین و سطح تضمینمشترک خدمات

شود. در این طرح، عملکرد سال گذشته کننده اجرا میبرای هر توزیع قبول قابلقسمتی از فرایند تعیین سود 

شود که به معنای مقایسه با ارزیابی می MAIFIو  SAIDI ،SAIFIهای کننده از طریق شاخصهر توزیع

میانگین پنج سال گذشته این مقادیر است. این ارزیابی ممکن است در شرایطی خاص انجام شود؛ یعنی، 

                                                 
1-Minister for Utilites 

2-Essential Services Commission 

3-Tasmanian Economic Regulator 

4-Guaranteed Service Level 
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و هوای نامساعد وجود داشته است، ممکن  هایی خاص، مانند آبها حادثهطور مثال روزهایی که در آنبه

های کمتر از یک همچنین، در این محاسبات معموالً قطعی است در هنگام محاسبه شاخص حذف شوند.

های تشویقی استفاده ها یا پرداختبرای تعیین جریمه 1شوند. معموالً از ارزش پایایی مشتریدقیقه حذف می

کنندگان را موظف ، توزیعSTPISدر  GSLنشده است. بخش تامین  MWhگردد که به معنای ارزش می

، صورت دهند. اندگرفته قرار ریتأثیی را به هر یک از مشتریانی که در اثر قطعی تحت هادارد که پرداختمی

های شهری، مربوط به خدمات پاسخ به مشترک، تعمیرات روشنایی STPISبخش خدمات مشترکین طرح 

 [. 7های کتبی است ]اتصاالت جدید و پاسخ به درخواست

های های برق موظف به گزارش آن هستند، در ایالتهای پایایی که شرکتالزم به ذکر است که شاخص

هایی نیز از گزارش اندموظفهای برق مختلف استرالیا متفاوت است؛ ضمن اینکه بسیاری از شرکت

ریزی و طراحی خود در سیستم برای بهبود پایایی ارائه کنند. همچنین، در بسیاری از مناطق های برنامهروش

طور مثال، در مناطق  ین در اثر پایایی ضعیف باید پرداخت شود متفاوت است؛ بهای که به مشترکمیزان هزینه

های ها شرکتشده است. همچنین، در تعدادی از ایالتشهری سطح پایایی باالتری برای مشترکین تعیین 

شترکین اند تهیه کنند و در مقابل مگزارشی از فیدرهایی که بدترین خدمات را ارائه کرده اندموظف 2توزیع

 [.8کنند ]ها دریافت میای را از آناین فیدرها هزینه

AEMC  پس از گزارش گروهBrattleدر مورد نحوه بیان و گزارش دهی نتایج پایایی  3، یک مقاله

ها، مزایا و سطح پایایی )شامل ارزش پایایی سیستم توزیع در سطح ملی و یک گزارش در مورد هزینه

های مختلف، بعد از دریافت نظر قسمت AEMC، آن از پس[. 8لز منتشر کرد ]وکننده( در نیوساوتمصرف

گزارش خود را در مورد مزایای تعیین یک چارچوب ملی برای تشریح، نظارت و گزارش دهی در مورد 

 پایایی ارائه کرد.

نجام و هوایی نامساعد ادر شرایط آب  NEMتحقیقاتی در مورد امنیت و پایایی  AEMC، 2010در سال 

تحقیقاتی در مورد ارزش پایایی  AEMOدرخواست نموده بود تا  SCERی این بررسی از داده بود و در ادامه

آغاز شد. نتایج این بررسی قسمتی از چارچوب ملی  2013در سال  AEMOهای مشترک انجام دهد. بررسی

های مختلف ترک در قسمتتعیین سطح پایایی خواهد بود زیرا این پایایی بستگی به ارزش آن برای مش

 خواهد داشت.

                                                 
1-Value of Customer Reliability  

2-Distributors 

3-Issue Paper 
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وری استرالیا ، از گروه بهره2012از این ذکر شد، سازمان منابع عمومی در سال طور که پیش همان

هایی انجام دهد. گزارش نهایی این سازمان در کند که در زمینه ساختار شبکه الکتریکی بررسیدرخواست می

ی کلی برای تعیین یک ساختار ملی پایایی سیستم توزیع شرح منتشر شد و در این گزارش روش 2013سال 

شود. دولت حمایت جایگزین می AERسازمان  STPISداد که در آن استانداردهای نواحی مختلف با طرح 

های بیشتر را به خود را از مبنای این طرح که ارتباط بین درآمد و سطح پایایی باشد، اعالم کرد و بررسی

AEMC .درنهایت،  واگذار کردAEMC  گزارش نهایی خود را در ارتباط با ساختار ملی تنظیم و نظارت بر

[. 9اند ]شدهسازی این طرح نیز ارائه منتشر کرد که در آن مراحل پیاده 2013پایایی سیستم توزیع در سال 

SCER  [.9است ] شده آغازسازی آن نموده است و مراحل پیاده دییتأاین تغییرات را 

 ارزیابی پایایی

ی ریگاندازه یی نحوهو هر حوزه قضا AERدر حال حاضر از این ذکر شد، در استرالیا طور که پیش همان

های توزیع مختلف شده شرکت عملکرد سهیمقااین مسئله موجب دشواری کند که یم فیتعرپایایی را 

ی یکسان برای پایایی سیستم فیتعارکرد که  درخواست AEMCاز  SCER)ی )انرژی شورا ن،ی. بنابرااست

 لیتسه یبرا دیابزار مف کاین ی COAGی انرژی شورا نظر . ازتهیه کند NEM استفاده دری برا عیتوز

در ادامه  مشاوره ستدرخوااین . ی خواهد بودنظارت جیو بهبود نتا تیشفاف شیکارآمد، افزا یگذارهیسرما

 .[7] شده است انجام عیتوز ی پایاییچارچوب ملدر مورد  AEMCی بررس

، AERبا های پایایی نمود که در تدوین معیارها و شاخص درخواست AEMCاز  COAGی انرژی شورا

 AEMCهمکاری کند. همچنین از  و دولت ییو قضا یادار ینظارت یبرق، نهادها عیتوزهای شرکت

شده نیز در مورد معیارهای تدوین AEMOکننده خدمات انتقال و های فراهمدرخواست شد که از شرکت

 بازخورد دریافت گردد. 

شده است. همچنین ، تعاریف یکسانی برای معیارهای پایایی ارائه AEMCنویس گزارش در پیش

گیرند، نوع فیدرها و ها مورد استثنا قرار میتعاریفی برای حوادث اصلی و حوادثی که در محاسبه شاخص

تالش نموده است که  AEMCاند، ارائه کرده است. سازمان ا دریافت نمودهفیدرهایی که بدترین خدمات ر

های ترتیب از اعمال هزینهاین  یکسان باشد تا به AERسازمان  STPISتعاریف تا حد امکان با تعاریف طرح 

 [.10های توزیع جلوگیری گردد ]اضافه به شرکت
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 بهبود پایایی

 شود:شرکت توزیع در استرالیا مرور می های پایایی دودر این قسمت برنامه

  شرکتSP AUS 

و نیز ارتقای سطح پایایی را  شدهی نیبشیپطی گزارشی نحوه برآوردن تقاضای  SPI Electricityشرکت 

است. این  1نامه توزیع برقدهد. این گزارش در پاسخ به یکی از الزامات نظامدر سیستم توزیع خود شرح می

های بهبود پایایی این هایی از شمال ویکتوریا است. برنامهشرکت مسئول توزیع برق در ملبورن و قسمت

 [:11شود ]طور کلی شامل بهبود و تقویت موارد زیر می شرکت به

 پایش 

 آوری اطالعاتکارگیری و جمعبه 

 جلوگیری از حوادث تأثیرگذار بر پایایی 

 مدیریت حوادث پایایی 

 گذاری بر کاهش حوادث پایاییرکز سرمایهتم 

  شرکتEnergex 

میلیون مشترک  3/1این شرکت مالک قسمتی از سیستم توزیع ایالت کوئینزلند است که به بیش از 

داند. بر اساس معیار پایایی را وابسته به دو معیار کفایت و امنیت می Energexکند. شرکت رسانی میبرق

 [.12شده داشته باشد ]بینی شده، سیستم باید بتواند در شرایط عادی ظرفیتی بیشتر از بار پیشامنیت تعریف 

Energex کنندگان خدمات انتقال و سایر صورت مشترک با فراهمریزی شبکه توزیع را به برنامه

ریزی به این صورت است که با دهد. فرایند برنامهکنندگان خدمات توزیع )شرکت توزیع( انجام میاهمفر

شود. پس عنوان پیشنهاد در نظر گرفته میهایی به حلهای شبکه، راهتشخیص و پایش زودهنگام محدودیت

                                                 
1-Electricity Distribution Code 
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 معرفی ساختار شبکه ربق استرالیا  از دیدگاه پایایی

تر فنی، اقتصادی و محیطی قیقهای دها با تحلیلاز بررسی اولیه پیشنهادها، در مراحل بعدی تعدادی از آن

برطرف  منظوربهگذاری ها قبل از تصمیم سرمایهریزی را سالفرایند برنامه Energexشوند. معموالً حذف می

ریزی خود های برنامهگزینه Energexدهد. مطابق قانون ملی برق، های شبکه آینده انجام میمحدودیت کردن

ریزی شامل موارد زیر طور کلی فرایند برنامهکند. بهمنتشر می 1ست نظارتیشده در اسناد ت نیتخمرا با هزینه 

 [:12شود ]می

 بینی بارپیش 

 ارزیابی ظرفیت سیستم موجود 

 های سیستمتشخیص محدودیت 

 ای از افراد حل غیر شبکهها و شناسایی هر راههای شبکه برای غلبه بر این محدودیتبندی گزینهفرمول

 2نظرصاحب 

 ها بر اساس مالحظات فنی و اقتصادیسه گزینهمقای 

 های توسعه انتخاب گزینه 

 هایی که ارزش بیشتر از ده میلیون دارند.انجام مشاوره عمومی در پروژه 

 سازی تصویب پروژه و آغاز اقدامات پیاده 

هدف خود  Energex رگذاریتأثهای شبکه و سایر عوامل در زمینه بهبود پایایی، به دلیل تغییرات ویژگی

بار در ده  قرار نداده است. بلکه برای در نظر گرفتن ریسک کمتر از یک 3را حداقل سطح خدمات استاندارد

درصد کمتر از استاندارد را مورد هدف قرار داده است. این  15تا  10سال عدم مطابقت با استاندارد، میزان 

 [.12شده است ] قرار داده SAIFIو  SAIDIکارلوی پنج سال گذشته از سازی مونتاهداف بر اساس شبیه

ریزی نشده و طوفانی ، غیر طوفانی برنامهشدهی زیربرنامههای بینی عملکرد شبکه در انواع خروجیپیش

فاکتورهایی همچون فرسودگی تجهیزات در پایایی و نیز  ریتأثشود. سپس ریزی نشده انجام میبرنامه

و اهداف پایایی  شدهی نیبشیپشود. در صورت تفاوت مقادیر رفته مینظر گ در ییایپاهای بهبود برنامه

                                                 
1-Regulatory Test Documents 

2-Proponents 

3-Minimum Service Standards  
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بینی سود دریافتی از طریق افزایش حد درآمد مجاز گیرد. در این زمینه پیشاقدامات اصالحی صورت می

STPIS [.12شود ]نیز در نظر گرفته می 
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 معرفی کتاب

 

 

Advances in System Reliability Engineering (edition 2019) 

Recent Advances in System Reliability Engineering 

describes and evaluates the latest tools, techniques, strategies, 

and methods in this topic for a variety of applications.  

Special emphasis is put on simulation and modelling 

technology which is growing in influence in industry, and 

presents challenges as well as opportunities to reliability and 

systems engineers. Several manufacturing engineering 

applications are addressed, making this a particularly valuable 

reference for readers in that sector. 

Key Features: 

 Contains comprehensive discussions on state-of-the-art tools, techniques, and 

strategies from industry 

 Connects the latest academic research to applications in industry including system 

reliability, safety assessment, and preventive maintenance 

 Gives an in-depth analysis of the benefits and applications of modelling and 

simulation to reliability 

 

 

System Reliability, Quality Control, Safety, Maintenance 

and Management (ICICCT 2019) 

This book discusses reliability applications for power 

systems, renewable energy and smart grids and highlights 

trends in reliable communication, fault-tolerant systems, 

VLSI system design and embedded systems. Further, it 

includes chapters on software reliability and other computer 

engineering and software management-related disciplines, 

and also examines areas such as big data analytics and 

ubiquitous computing. Outlining novel, innovative concepts 

in applied areas of reliability in electrical, electronics and 

computer engineering disciplines, it is a valuable resource 

for researchers and practitioners of reliability theory in 

circuit-based engineering domains. 

 

 

 

 معرفی کتاب
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 TADS افزارنرم 

 کند.استفاده می 1TADSافزاری به نام در سطح انتقال از نرم پایاییبرای انجام ارزیابی  NERCموسسه 

ارائه شده است. در این سال، کارگروهی متشکل از  2007افزار در سال اولین گزارش در مورد این نرم

افزار خروجی کار خود را در مورد نرم NERCی تحت نظارت کشورهای آمریکا و کانادا و هشت ناحیه

دستیابی به یک روند  2006سیستم انتقال ارائه دادند. هدف از تشکیل این کارگروه در سال  پایاییارزیابی 

پذیری سیستم انتقال و عملکرد آن بود. این کارگروه ادعا کرده ی دسترسدهی و محاسبهیکسان برای گزارش

-م از دادهت گسترده و استفاده از تجربیات صنعتی به بررسی مفید بودن هر کدااست که با استفاده از مطالعا

. در این گزارش بیان شده است که ممکن است در آینده به این نتیجه رسید که های موجود پرداخته است

ند و های الزم حذف شوای که مورد انتظار بوده است، مفید نباشد و از جمع دادهبرخی از اطالعات به اندازه

ی ابزاری افزار تهیهی این نرمهدف اصلی برای تهیهر برخی اطالعات دیگر اضافه شوند. از طرف دیگ

است که به کمک آن بتوانند تصمیمات درستی در راستای بهبود  NERCمناسب برای مالکان سیستم انتقال و 

 . ]1[و عملکرد خود بگیرند  پایایی

را  اجباریهای ین سیستم انتقال تنها اطالعات مربوط به خروجی اول فرض شده است که مالکدر مرحله

 ی اول عبارتند از:در مرحله TADSافزار کنند. نکات کلیدی نرمدر سیستم ثبت می

افزار پیشنهاد شده است که داده برای چهار دسته تجهیزات زیر که در ولتاژ باالی در این نرم  (1

 :آوری شودکنند، جمعکیلوولت کار می 200

  خطوطAC  کیلوولت )هوایی و زیرزمینی( 200باالتر از  

  کیلوولت، 200ترانسفورماتورها با ولتاژ فشار ضعیف باالتر از 

 های مبدلAC/DC کیلوولت در هر دو سمت، 200با ولتاژ باالتر از  2پشت به پشت 

  مدارهایDC  با ولتاژDC  کیلوولت. 200باالتر از 

                                                 
1 - Transmission Availability Data Analysis 

2 - Back-to-Back 

 افزارمعرفی نرم
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 معرفی رنم افزار

بایست تعداد تجهیزات در هر آن مالکین سیستم انتقال می ساختاری انتخاب شده است که در (2

بایستی گزارش خروجی هر المان را به صورت سطح ولتاژ را ارائه دهند و در عین حال می

 مجزا بیان کنند.

، 2و چه دائمی 1های خودکار چه گذراهای مربوط به خروجپیشنهاد شده است که تنها داده (3

ریزی های برنامهار اطالعات مفیدی در مورد اکثر خروجهای خودکآوری شوند. خروججمع

 دهد.نشده در اختیار کاربر قرار می

 TADSهای خود را در اند، به اجبار گزارشثبت شده NERCهایی که در TOرود که تمامی انتظار می

 .]2[بایست گزارش دهند ها هم جزئیات بیشتری را میREثبت کنند. عالوه بر آن 

ی اصلی شنهادی شامل سه  مرحلهی پیپروسه

، مشخص شده مقابل( در شکل Cو  A ،B)مراحل 

در کل  TADSافزار اجرای یکسان نرم  .است

TOهای بایست دادهها حیاتی است، زیرا می

مقایسه باشد. در ورودی مالکین با همدیگر قابل

با یکدیگر در  REو  NERCی ارائه شده پروسه

 . ]2[ارتباط هستند 

-فرآیند درخواست داده را نشان می Aقسمت 

ها اطالعات REاز تمامی  NERCدهد. شرکت 

TADS کند. هر را درخواست میRE درخواست ،

پذیری سیستم انتقالی که در اطالعات دسترس

کند. ی خود قابل دسترسی است را اضافه میناحیه

( به REو  NERCها )مجموع این درخواست

 .شودمالکین انتقال ارسال می

                                                 
1- Momentary 

2- Sustained 
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 REهای کامل خود را برای دهد. مالکین انتقال دادهفرآیند ثبت داده و بازبینی را نشان می Bقسمت 

 کنند. مربوط به خود ثبت می

1) RE ها کدID  رخداد ثبت شده توسطTOکنند و کد ها را کنترل میID  رخداد مشابه را برای

ها های شروع خروج الماناندهند. رخدادهای مشابه با زماختصاص می TOرخدادهای مرزهای 

 شوند. ها )برای خطوط( و توضیحات مالکین شناسایی میو اطالعات ترمینال

2) REکنند تا خروج خطوط ها کنترل میAC  که بر روی یک سازه قرار دارند ولی دارای مالکین

 ها اختصاص داده شده باشد.متفاوتی هستند به درستی شماره نوع رخداد به آن

اطالعات مربوط  NERCدهند. شرکت قرار می NERCا اطالعات کنترل شده را در اختیار هREدرنهایت 

رخ داده  REرخداد مشترکی را برای رخدادهایی که در مرزهای  IDکند و کد رخداد را بازبینی می IDبه کد 

را  EOP-004های اغتشاشات اطالعات مربوط به گزارش NERCگیرد. عالوه بر این است، در نظر می

 اند، در صورت امکان مشخص کند.کند تا دلیل رخدادهایی را که مالکین )نامشخص( زدهبازرسی می

کند و را آنالیز می TADSهای داده NERCدهد. شرکت دهی را نشان میفرآیند آنالیز و گزارش Cبخش 

به  NERCبرای  و REها برای هر کند. این گزارش حاوی شاخصی عمومی را منتشر میگزارش سالیانه

 شود.ارسال می TOصورت کلی است. گزارشی هم به صورت محرمانه برای هر 

 TADSه در روابط بکار گرفته شد

های قابلیت اطمینان تجهیزات، با تقریب افزار برای محاسبه شاخصروابط بکار گرفته شده در این نرم

 . ]3[شودصورت زیر در نظر گرفته می، بهشدهریزیهای برنامهمناسبی به دلیل عدم در نظر گرفتن خروج

 پذیریدرصد دسترس -1

های خروج خودکار دانمی هر نوع تجهیزات()مجموع ساعت -ساعت(  8760)تعداد هر نوع تجهیزات ضربدر 

تعداد هر نوع تجهیزات ضربدر 8760 ساعت
 

 هامتوسط زمان بین خرابی -2

های خروج خودکار دانمی هر نوع تجهیزات()مجموع ساعت -ساعت(  8760)تعداد هر نوع تجهیزات ضربدر 

تعداد نوع تجهیزاتی که خروج دائمی داشتهاند
 

های های مختلف هر نوع تجهیزات در کالسافزار برای شاخصتعاریف بکار گرفته شده در این نرم

 :]3[، آورده شده است زیرجدول  ولتاژی مختلف، در
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 معرفی رنم افزار

 ی معیارهاروابط محاسبه
 مخفف واحد فرمول معیار ردیف

 فركانس خروج تجهیز

1 
فركانس مجموع خروج 

 1خودكار تجهیزات

مجموع خروج خودكار 

مجموع تجهیزات
 

های خودكار بر تعداد خروج

 تجهیز در هر سال
TOF 

2 
فركانس خروج دائمی 

 2تجهیزات

مجموع خروج دانمی 

مجموع تجهیزات
 

های دائمی بر تعداد خروج

 تجهیز در هر سال
SOF 

3 
فركانس خروج گذرا 

 3تجهیزات

مجموع خروج گذرا 

مجموع تجهیزات
 

های گذرا بر تعداد خروج

 تجهیز در هر سال
MOF 

 4مدت زمان خروج تجهیز، زمان تعمیر و زمان سالم بودن

4 
مدت زمان خروج دائمی 

 5تجهیز

مجموع ساعتهای خروج دانمی 

مجموع تجهیزات
 

های میانگین تعداد ساعت

خروج دائمی بر تجهیز در هر 

 سال

SODT 

5 
متوسط زمان تعمیر خروج 

 6دانمی تجهیز

مجموع ساعتهای خروج دانمی 

مجموع تجهیزات با خروج دائمی
 

های میانگین تعداد ساعت

خروج دائمی بر تجهیز خارج 

 شده

MTTR 

6 
تعمیر تجهیز ی زمان میانه

 7معیوب با خروج دانمی

های متوسط تعمیر از این مقدار زمان %50زمانی كه 

 بیشتر است.

های خروج میانه تعداد ساعت

 دائمی بر تجهیز خارج شده
MdTTR 

7 

های میانگین زمان بین خروج

)میانگین زمان  8دائمی تجهیز

سالم بودن(. یا میانگین زمان 

 ها مابین خرابی

مجموع تعداد ساعتهای تجهیز - 

مجموع تعداد ساعتهای خروج دائمی

مجموع خروجهای دائمی تجهیز
 

های میانگین تعداد ساعت

عملکرد یك تجهیز قبل از 

 خراب شدن

MTBF 

 پذیری تجهیزدسترس

1 9پذیری تجهیزدرصد دسترس 8 −
های خروج دائمیمجموع ساعت

مجموع ساعت های تجهیز
∗  APC درصد 100

9 
درصد تجهیزاتی كه خروج 

 10اندنداشته

مجموع تجهیزات بدون خروج

مجموع تجهیزات
 PCZO درصد 

10 
درصد تجهیزات با خروج 

خودكار كه با یك گزارش 

های خودكار مرتبط با گزارش اغتشاش مجموع خروج

مجموع خروجهای خودكار
 PCDR درصد 

                                                 
1- Element Total Automatic Outage Frequency 

2- Element Sustained Outage Frequency 

3- Element Momentary Outage Frequency 

4- Up time 

5- Element Sustained Outage Duration Time 

6- Element Sustained Outage Mean Time to Repair 

7- Median Time to Repair Sustained Element Outage Failures 

8- Mean Time Between Sustained Element Outages (Mean Time Between Failures) 

9- Element Availability Percentage 

10- Percentage of Elements with Zero Automatic Outages 
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 مخفف واحد فرمول معیار ردیف

 1اغتشاش مرتبط است

 (DCو  ACمایل مدار )تنها برای خطوط  100فركانس خروج خطوط به ازای هر 

11 

فركانس مجموع خروج 

خطوط، تعدیل شده بر حسب 

 2مایل خط

مجموع خروجهای خودكار خطوط ضربدر صد

مجموع طول خطوط برحسب مایل
 

های خودكار به تعداد خروج

ازای هر صد مایل خط در هر 

 سال

TCOF100CTmi 

12 

فركانس خروج دائمی 

خطوط، تعدیل شده بر حسب 

 3مایل خط

مجموع خروجهای دائمی خطوط ضربدر صد

مجموع طول خطوط برحسب مایل
 

های دائمی تعداد خروج

خودكار به ازای هر صد مایل 

 خط در هر سال

SCOF100CTmi 

13 

فركانس خروج گذرا خطوط، 

تعدیل شده بر حسب مایل 

 4خط

مجموع خروجهای گذرا خطوط ضربدر صد

مجموع طول خطوط برحسب مایل
 

های گذرا خودكار تعداد خروج

به ازای هر صد مایل خط در 

 هر سال

MCOF100CTmi 

 فركانس خروج خطوط چندمداره به ازای هر صد مایل سازه چند مداره

 هستند( 40، خروج چند مداره دارای نوع خطا DCهستند، برای خطوط  30، خروج چند مداره دارای نوع خطای AC)برای خطوط 

14 

فركانس مجموع خروج چند 

مداره، تعدیل شده بر حسب 

 5مایل خط

مجموع خروج خودكار خطوط چند مداره ضربدر صد

مجموع طول سازه چند مداره بر حسب مایل
 

های خودكار در هر تعداد خروج

صد مایل سازه چند مداره در 

 هر سال

TMCOF100STmi 

15 

فركانس خروج دائمی چند 

مداره، تعدیل شده بر حسب 

 6مایل خط

مجموع خروج دائمی خطوط چند مداره ضربدر صد

مجموع طول سازه چند مداره بر حسب مایل
 

های دائمی در هر تعداد خروج

صد مایل سازه چند مداره در 

 هر سال

SMCOF100STmi 

16 

فركانس خروج گذرا چند 

مداره، تعدیل شده بر حسب 

 7مایل خط

مجموع خروج گذرا خطوط چند مداره ضربدر صد

مجموع طول سازه چند مداره بر حسب مایل
 

های گذرا در هر تعداد خروج

صد مایل سازه چند مداره در 

 هر سال

MMCOF100STmi 

 

 گزارش مرحله دوم

منتشر شد. در این مرحله عالوه بر اضافه  TADSی ی دوم پروژهمیالدی گزارش مرحله 2008در سال 

های ولتاژ نیز به کالس DC+/-100-199 kVهای اضافی، کالس ولتاژ های مربوط به خروجشدن گزارش

ی قبلی وجود اضافه گردید، که در مرحله TADSاضافه گردید. عالوه بر این دو نکته، دو ویژگی نیز به 

 نداشت:

                                                 
1- Percent of Element Automatic Outages associated with a Disturbance Report 

2- Circuit Total Outage Frequency, Mileage Adjusted 

3- Circuit Sustained Outage Frequency, Mileage Adjusted 

4- Circuit Momentary Outage Frequency, Mileage Adjusted 

5- Multi Circuit Total Outage Frequency, Mileage Adjusted 

6- Multi Circuit Total Outage Frequency, Mileage Adjusted 

7- Multi Circuit Total Outage Frequency, Mileage Adjusted 
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 معرفی رنم افزار

به  NERCاند، توسط ثبت کرده TADSامکان بازبینی اطالعات شخصی مالکین انتقال که در  (1

 افزار اضافه گردید.نرم

 های برنامه اضافه شد.نیز به قابلیت TADSهای آینده مدیریت فعالیت (2

 ساختار مرحله دوم

آوری غیرخودکار جمعهای ی دوم چارچوبی معرفی شد که در آن اطالعات مربوط به خروجدر مرحله

ی اول ارائه شده است. در نتیجه، این دو مرحله در کنار هم ساختار شدند. این بخش برای تکمیل مرحله

 را کامل کردند.  NERCی در ناحیه پایاییگیری ارزیابی و اندازه

 .]3[آورده شده است  جدول زیر ی دوم درهای معرفی شده در مرحلهی شاخصی محاسبهنحوه

 TADSی دوم ی معیارهای معرفی شده در مرحلهاسبهمح
 مخفف واحد فرمول معیار ردیف

 فركانس خروج تجهیز

1 
فركانس مجموع خروج غیر 

 خودكار تجهیزات1

مجموع خروج خودكار 

مجموع تجهیزات
 

های تعداد خروج

 غیرخودكار بر تجهیز

 در هر سال

TNAOF 

2 
 ریزیفركانس خروج برنامه
 شده تجهیزات2

مجموع خروج برنامه ریزی شده 

مجموع تجهیزات
 

-های برنامهتعداد خروج

 ریزی شده بر تجهیز

 در هر سال

POF 

3 
فركانس خروج عملیاتی 

 تجهیزات3

مجموع خروج عملیاتی 

مجموع تجهیزات
 

های تعداد خروج

ر عملیاتی بر تجهیز د

 هر سال

OOF 

 مدت زمان خروج تجهیز و زمان خروج

4 
مدت زمان خروج 
 غیرخودكار تجهیز4

های خروج غیرخودكار مجموع ساعت

مجموع تجهیزات
 

-تمیانگین تعداد ساع

های خروج غیرخودكار 

 بر تجهیز در هر سال

TNAODT 

5 
متوسط زمان خروج 

 غیرخودكار تجهیز5

های خروج غیرخودكار مجموع ساعت

مجموع تجهیزات با خروج غیرخودكار
 

-تمیانگین تعداد ساع

دكار های خروج غیرخو

بر تجهیز خارج شده 

 در هر سال

TNAMPT 

6 
ی مدت زمان خروج میانه

 غیرخودكار1

های متوسط خروج غیرخودكار از این مقدار زمان %50زمانی كه 

 بیشتر است

 هایمیانه تعداد ساعت

خروج غیرخودكار بر 
TNAMdPOT 

                                                 
1- Element Total Non-Automatic Outage Frequency 

2- Element Planned Outage Frequency 

3- Element Operational Outage Frequency 

4- Element Total Non-Automatic Outage Duration Time 

5- Mean Total Non-Automatic Outage Time 
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 1398،  شماره چهارم،شهریور خبرانهم طرح توسعه پایایی شبکه ربق اریان

 تجهیز خارج شده

7 
-مدت زمان خروج برنامه

 ریزی شده تجهیز2

مجموع ساعتهای خروج برنامه ریزی شده 

مجموع تجهیزات
 

-تمیانگین تعداد ساع

ریزی های خروج برنامه

شده بر تجهیز در هر 

 سال

PODT 

8 
-متوسط زمان خروج برنامه

 ریزی شده تجهیز3

های خروج برنامه ریزی شده مجموع ساعت

مجموع تجهیزات دارای خروج برنامه ریزی شده
 

-تمیانگین تعداد ساع

ریزی برنامههای خروج 

شده بر تجهیز خارج 

 شده در هر سال

MPOT 

9 
ی مدت زمان خروج میانه

 برنامهریزی شده4

ریزی شده از این های متوسط خروج برنامهزمان %50زمانی كه 

 مقدار بیشتر است

 هایمیانه تعداد ساعت

ه ریزی شدخروج برنامه

 بر تجهیز خارج شده

MdPOT 

10 
مدت زمان خروج عملیاتی 

 تجهیز5

های خروج عملیاتی مجموع ساعت

مجموع تجهیزات
 

-تمیانگین تعداد ساع

ر های خروج عملیاتی ب

 تجهیز در هر سال

OODT 

11 
ی متوسط زمان خروج عملیات

 تجهیز6

های خروج عملیاتی مجموع ساعت

مجموع تجهیزات با خروج عملیاتی
 

-تمیانگین تعداد ساع

ر های خروج عملیاتی ب

در تجهیز خارج شده 

 هر سال

MOOT 

12 
ی مدت زمان خروج میانه

 عملیاتی7

های متوسط خروج عملیاتی از این مقدار زمان %50زمانی كه 

 بیشتر است

 هایمیانه تعداد ساعت

خروج عملیاتی بر 

 تجهیز خارج شده

MdOOT 

پذیری تجهیزدسترس  

13 
درصد تجهیزاتی كه خروج 

 غیرخودكار نداشتهاند8

بدون خروج خودكار تقسیم بر مجموع مجموع تجهیزات 

 تجهیزات

های مجموع ساعت

بدون خروج خودكار 

مجموع تجهیزات
 

 PCNAZO درصد

14 
های حداكثر درصد خروج

 تجهیز به صورت همزمان9

ه این معیار با جستجو در تمامی اطالعات و پیدا كردن زمانی ك

 در آن واقع شده (دائمی و غیرخودكار) بیشترین تعداد خروج

آید. است، بدست می  

 MSIM درصد

                                                                                                                                                            
1- Median Total Non-Automatic Outage Time 

2- Element Planned Outage Duration Time 

3- Mean Element Planned Outage Time 

4- Median Element Planned Outage Time 

5- Element Operational Outage Duration Time 

6- Mean Element Operational Outage Time 

7- Median Element Operational Outage Time 

8- Percentage of Elements with Zero Non-Automatic Outages 

9- Maximum Percent of Simultaneous Element Outages 
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 معرفی رنم افزار

های خروج مرحله دومبازبینی معیارهای مرحله اول در داده  

1فاز   

-میانگین زمان بین خروج

های دائمی تجهیز1. یا 

هامیانگین زمان بین خرابی  

مجموع تعداد ساعتهای تجهیز-  

مجموع تعداد ساعتهای خروج دائمی 

مجموع مجموع خروجهای دائمی تجهیز
 

-تمیانگین تعداد ساع

های عملکرد یك 

تجهیز قبل از خراب 

 شدن

MTBF 

 بازبینی

در مرحله 

 دوم

-میانگین زمان بین خروج

های دائمی تجهیز2 

(. )میانگین زمان سالم بودن

یا میانگین زمان مابین 

ها خرابی  

مجموع تعداد ساعتهای تجهیز -  

مجموع تعداد ساعتهای خروج دائمی -

های خروج غیرخودكار مجموع تعداد ساعت

مجموع مجموع خروجهای دائمی تجهیز
 

-تمیانگین تعداد ساع

های عملکرد یك 

تجهیز قبل از خراب 

 شدن

MTBF 

1فاز   
درصد دسترسپذیری 

 تجهیز3
1 −

های خروج دائمیمجموع ساعت

مجموع ساعت های تجهیز
∗  APC درصد 100

 بازبینی

در مرحله 

 دوم

درصد دسترسپذیری 
 تجهیز4

1- 
مجموع ساعتهای خروج دائمی +

مجموع ساعت عای خروج غیرخودكار

مجموع ساعت های تجهیز
 

*100 

 APC درصد
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1- Mean Time Between Sustained Element Outages (Mean Time Between Failures) 

2- Mean Time Between Sustained Element Outages (Mean Time Between Failures) 

3- Element Availability Percentage 

4- Element Availability Percentage 


