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 مقدمه

سیستمی است که یک شرکت توزیع برق را  IEEEموسسه مطابق تعریف سیستم اتوماسیون توزیع 

به نظارت از راه دور، هماهنگ نمودن و اعمال فرمان روی تجهیزات توزیع در زمان حقیقی قادر 

پیش نیاز و یکی از الزامات راه اندازی شبکه هوشمند برق و انرژی  ؛این سیستمپیاده سازی  سازد.می

در  ییایاز پا یبه حد مناسب یابیدستجهت شده  شنهادیپ یاز راهکارها یکیعالوه بر آن که  است.

 . است ریاخ انیدر سال یکیالکتر عیتوز ستمیس

 :عبارتند از هاآناهم  است کهرده کع مطرح یون توزیاتوماس یت برایقابل 40حدود  IEEE موسسه

 ص محل خطا یتشخ(Fault Location) 

 خطا نمودن زولهیا (Fault Isolation) 

 سیسرو یابیباز (Service Restoration) 

 دریمجدد ف یبندبکیتر (Feeder Reconfiguration) 

 در یو فیتکنترل توان راک(Feeder Reactive Power Control) 

 در ینترل ولتاژ فک(Feeder Voltage Control) 

شامل خسارات آشکار و خسارات ، توزیع در کشورهای ناشی از عدم توسعه فناوری اتوماسیون خسارت

 پنهان است:

 فروش انرژی به مشترکین است که خود منتج از  خسارات آشکار وارده به وزارت نیرو ناشی از عدم

 باشد.خاموشی و تلفات شبکه برق می

  ،)خسارات پنهان ملی شامل خسارت مالی به مشترکین )خانگی، تجاری، کشاورزی، صنعتی

های اجتماعی )افزایش نارضایتی عمومی، افزایش خسارت ارده به تولید ناخالص ملی وخسارات و

 .باشد( میجرائمسرقت و سایر 

فشار  نهیتا ش عیفشار متوسط در پست فوق توز نهیاز ش رانیدر ا عیتوز ونیاتوماس محدوده

 :باشدینم ریز یهاحدودهشامل مو  شودیپست فشار متوسط را شامل م فیضع
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 عیفوق توز یپستها: 

 ونیو اتوماس شودیبرق محسوب م عیهم جزو شبکه توز عیسطح ولتاژ فوق توز ایدن یاکثر کشورها در

از شببکه انتقبال ببرق  یجزئ عیشبکه فوق توز رانیدر ا یول ردیگیسطح ولتاژ را هم دربر م نیا عیتوز

فبوق  یهاسبتو کنترل پ شی. )پاردیگیقرار نم عیه شبکه توزجزو محدود نیو بنابرا شودیمحسوب م

 .(ردیگیدر محدوده دیسپاچینگ شبکه فوق توزیع قرار م عیتوز

 فیفشار ضع نیمشترک ونیاتوماس: 

در محدوده مباحث خانه هوشبمند و مقولبه شببکه هوشبمند ببرق  فیفشار ضع نیمشترک ونیاتوماس

 یهاروگاهیو کنترل ن شیپا بیترت نی. به همردیگیقرار نم عیوزت ونیو در محدوده اتوماس ردیگیقرارم

 دواقع شبون فیفشار ضع نیمتمرکز و در سمت مشترک ریکه به صورت غ یهم در صورت دپراکندهیتول

 نیبچنانچبه ا یولب رد،یبگیقرار نم عیتوز ونیجزو مبحث خانه هوشمند بوده و در محدوده اتوماس زین

 عیتوز ونیجزو محدوده اتوماس رندیفشار متوسط قرار گ عیو در شبکه توز به صورت متمرکز هاروگاهین

 جبزو فیفشبار ضبع نیمشبترک یسمت تقاضا تیریبار و مد تیریمباحث مد نی. همچنرندیگیقرار م

 .ردیگیقرار نم عیتوز ونیمقوله پاسخگویی بار در شبکه هوشمند برق بوده و در محدوده اتوماس
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 اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیع برق ایرانتوسعه فناوری  اندازچشم

 

 شی هدف افزا اربق کشور ب عی توز یاهشرکت 1404رد سال 

 یاراهئ نانی اطم  تی هب مشتركين و اقبل  خدمات رسانی تی ف ی ک 

میزان  ،رد شبکه ونی اتوماس  ساختار یسازمتناسب قی خدمات از طر

را هب  SAIFIو  SAIDIشاخص اقبلیت اطمینان 

اهی گیری از سیستمانشی از بهره %5و  %30رتتیب هب میزان 

بهبود  کل کشور یربااهی نوین این عرصه آوریاتوماسیون و فن

 رد زمینه صنعت ربقکاهش تلفات شبکه هب  حال رد عينو بخشیده 

 .اندافتهیدست 
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 توسعه فناوریاهداف 

 یکاهش مدت خاموش 

 کاهش تلفات 

 ولتاژ استاندارد نیتام 

 برداریهبهر هایهنیکاهش هز 

 

 فناوری توسعهراهبردهای 

دسته بندی شبده به شرح ذیل  ی شناسایی شده در این سندهایفناوراز استراتژی متناسب هر دسته 

 :است

 

 
 نتایج استراتژی اکتساب فناوری یبندجمع

 

در حمایت از روند موجود راتژی باال، است های در اواخر چرخه عمر و سطح آمادگیدر خصوص فناوری

استراتژی اکتساب مناسب در نظر گرفته  عنوانبه جهت توسعه فناوری یگذارهیسرماعین عدم لزوم 

 شد.
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دارای توانمندی داخلی در عین وضعیت رشد در چرخه عمر  ییهایفناوردر ارتباط با دسته دوم یعنی 

اکتساب فناوری از طریق تحقیق و توسعه راتژی ، استزادرونبه توسعه  رعاملیغو یا الزام پدافند 

 در نظر گرفته شد. داخلی

که در حال قدیمی شدن و جایگزینی با نسل جدیدی از  هایییفناوراستراتژی اکتساب دسته سوم 

وجود خواهد داشت، حمایت از روند موجود و  هاآنحال تقاضای  ولی در عین باشندیم هایفناور

 نظر گرفته شد.در  بخش خصوصی یدهجهت

باشد و در کشور ما در در حال رشد می هاآنآینده که دنیا در  یهایفناورعنی یدر دسته چهارم 

استراتژی  عنوانبه یفنّاوروضعیت جنینی و آمادگی کم قرار دارد، کسب دانش فنی از طریق انتقال 

 ها انتخاب شد. فناوری اکتساب فناوری مناسب این گروه از

باشبند کبه های زیرمجموعه اتوماسیون توزیع به چهار دسته کلی قابل تقسبیم مبیفناوری طورکلیبه

 طلبند .ها روش اکتساب فناوری خاص خود را میهریک از این دسته

 

 های دارای بلوغ در چرخه عمر و سطح آمادگی باالی فناوری در کشور شامل: دسته اول: فناوری

 

 

 ینام فناور ردیف

 ترانس جریان 1

 ترانس ولتاژ 2

 ترنسدیوسر 3

 شارژر 4

 

 

 گذاری جهت توسعه فناوریحمایت از روند موجود در عین عدم لزوم سرمایهشیوه اکتساب: 
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های دارای توانمندی داخلی در عین وضعیت رشد در چرخه عمر و یا البزام پدافنبد دسته دوم: فناوری

 زا شامل:غیرعامل به توسعه درون

 

 نام فناوری ردیف

 اسکادا 1

 نشانگر خطا 2

 آشکارساز خطا 3

 مودم مخابرات عمومی 4

 مودم مخابرات خصوصی 5

 سوییچ و روتر 6

 پروتکل فیلد 7

 پروتکل ارتباط با اسکادا 8

 رله اضافه جریان 9

 رله خطای زمین 10

 رله حفاظت ولتاژ 11

 رله حفاظت کلید 12

 سکشناالیزر 13

 سیونرسک 14

 بریکر  15

 کنتور 16

 حسگر جریان 17

 حسگر ولتاژ 18

 اندازه گیری ولتاژ و جریان توسط تجهیزات عایقی 19

20 UPS 

 

 

 زااکتساب فناوری از طریق تحقیق و توسعه درون شیوه اکتساب:
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باشبند ها میهایی که در حال قدیمی شدن و جایگزینی با نسل جدیدی از فناوریدسته سوم: فناوری

 ها وجود خواهد داشت شامل:ولی در عین حال تقاضای آن

 در این بخش فناوری قدیمی وجود ندارد.

 

های گذاری روی فناوریمدت و هدایت کشور به سرمایهشیوه اکتساب: حمایت از روند موجود در کوتاه

 جایگزین این دسته

 

باشبد و در کشبور مبا در وضبعیت شد مبیها در حال رهای آینده که دنیا در آندسته چهارم: فناوری

 شامل: جنینی و آمادگی کم قرار دارند

 

 نام فناوری ردیف

 (DMS)نرم افزار مدیریت شبکه توزیع   1

 رله های چند تابعه 2

 های اندازه گیری هوشمنددستگاه 3

 پروتکل ارتباط بین مراکز 4

5  RTU ریزیهای قابل برنامه 

 ریکلوزر 6

7 Firewall 

 

 

 کسب دانش فنی از طریق انتقال فنّاوری شیوه اکتساب :
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 ی توسعه فناوری هاسیاستو  اقدامات

ها و اقدامات توسعه فناوری عبارت است از بسته سیاسبتی کبه جهبت توسبعه نظبام نبوآوری سیاست

باشد. فهرست سیاسبتها و الزم االجرا میدر شبکه برق کشور  یعتوز یوناتوماسعه فناوری فناورانه توس

  اقدامات الزم در جدول زیر آمده است.

 در شبكه برق کشور یعتوز یوناقدامات توسعه اتوماس و ها استیس

 عنوان سیاست / اقدام سرفصل

 کار آفرینی

تجرببه موفبق مشبابه  یکه دارا یداخل نیادانش بن یهادر شرکت یتمرکز بر توسعه فناور

 باشند.یم یددر تول یقبل

و  یقتوانمند در تحق یهادر کشور به شرکت یکلوزرو ر IEDجهت  یالتتسه یهو ارا یقتشو

 توسعه و ساخت

جهبت توسبعه دانبش  یها و مراکز پژوهشبدوطرفه با دانشگاه یحلقه تعامل و همکار یجادا

 یفن

 خدمات مشاوره و اجرا یهجهت ارا یمانکاریو پ یمهندس یهاشرکت یساز یتظرف

خلق 

 دانش

صبنعت  انیو دانشببن یفنباور یاز شبرکتها تیبصنعت و دانشبگاه و حما نیارتباط موثر ب

 مربوطه

 روز یو دارندگان فناور شرویپ دکنندگانیارتباط با تول یدر برقرار لیو تسه ییشناسا

انتشار 

 دانش

 یعتوز یهاشرکت یهکل یبرا یوندوره جامع متمرکز اتوماس یبرگزار

هبا و مراکبز در دانشبگاه یبعتوز یوناتوماس یهایستمس یبازآموز و یآموزش یهادوره یجادا

 یپژوهش

 و وزارت صنعت و تجارت یو فناور قاتیوزارت علوم تحق نیتعامل مناسب ماب جادیا

دهی جهت

 به سیستم

انداز سند در در کل کشور مطابق با چشم یونکشور به سطح اتوماس یدنقرار دادن هدف رس

 یانهسال یهادر برنامه پنجساله ششم و در بودجه یروها و تعهدات وزارت نبرنامه

بهببود پایبایی شببکه از  یباتیبرنامبه عمل یهبه ارا یروتوسط وزارت ن یعزتو یهاالزام شرکت

 یونارتقا سطح اتوماسطریق 

سبطح مشبخص  افبتیساز و کار الزم در در جادیجهت  ا رانیشرکت مخابرات ابا  همکاری

 یخدمات ارتباط

 یو ببا تعامبل ببا شبرکتها رویبتوسبط وزارت ن یارتباط یهایازمندیدستوالعمل رفع ن جادیا

 عیتوز ونیو اتوماس یمخابرات زاتیفعال در خصوص تجه ایسازنده و 

 رویبو وزارت ن ییویبمقبررات و ارتباطبات راد میسازمان تنظب ران،یشرکت مخابرات ا تعامل
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 عنوان سیاست / اقدام سرفصل

 عیتوز ونیمجوزدار در اتوماس یفرکانس  فیط یریجهت گسترش به کار گ

 عیتوز ونیدر اتوماس ریپذ اسیمق یمخابرات یهایانواع فناور یریدستورالعمل به کارگ جادیا

توسبط وزارت  عیبتوز یدر شبرکتها عیتوز ونیاتوماس یبرا یچارت سازمان بیو تصو نیتدو

 روین

 بازارسازی

 یونیاتوماس یزاتتجه یفن یهامشخصه یتوسعه استاندارد مل

 داخل یدتول یهایفناور یبرا یالمللینمعتبر ب یهاییدیهجهت اخذ تا یالتتسه یهارا

معتبر به مناقصات  ییدیهتا یدارا یداخل یزاتاستفاده کننده از تجه نیمانکاراورود پ یلتسه

 یوناتوماس یهاپروژه

ببازار داخبل در  یبکجهبت تحر یداخلب یبزاتببا تجه یوناتوماسب یلوتدو طرح پبا یفتعر

 یریتیو مد یانسان ی،بردار آماده از لحاظ فنبهره یاهشرکت

  یمخابرات یاپراتورها یسهایبهره برداران در خصوص سرو یباال بردن سطح آگاه

 یافتیدر یسطوح خدمات ارتباط شیابزار پا هیاپراتورها جهت ارا یالزام آور برا نیقوان وضع

مشروعیت 

 بخشی

به توسعه  از عدم توجه یناش یو خسارات مل یوناز اتوماس یناش یو سودآور یآثار مل یجترو

 این فناوری در کشور

 برداربهره یهاشرکت ینگاه بازار برق در سطح کارشناس یجادا جهت ییرتغ یریتمد یاجرا

در کشبور از  یوندر اتوماسب یشبروپ یهباشبرکت یبرا هایییتمز یجادو ا یتو حما یلتجل

 یونماساتو یمل یزهجا یجادا یقطر

در  یکباربرد یمحصبوالت مخبابرات یمشخصبات فنب دییبدستورالعمل واحد جهبت تا هیته

 عیتوز ونیاتوماس

و تلفبات  یخاموشب نبهیکردن هز داریمعن قیاز طر عیتوز ونیدر اتوماس ینگاه اقتصاد جادیا

  رویتوسط وزارت ن عیتوز یشرکتها یبرا

تامین 

 منابع مالی

سازوکار پرداخت خسبارت  یجادبرق و ا یمتشدن ق یواقع یقاز طر یونمنابع اتوماس ینتام

 در بلند مدت ینبه مشترک

و تلفبات  یخاموشب ینهدار کردن هزیمعن یقاز طر یعتوز یوندر اتوماس ینگاه اقتصاد یجادا

 یعتوز یهاشرکت یبرا

 های توزیع برق کشورنامه فروش برق توسط شرکت های آییناستفاده از ظرفیت
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 طرح توسعه فناوری اتوماسیون پیشرفته در شبكه توزیعپروژه های 

 اتوماسیون توزیع و سیاستی های زیرساختیطرح پروژه

 طراحی سازوکار استخراج هزینه خاموشی برق در سطح ملی -1

 کیبببه تفک عیبتوز ونیشبدت اتوماسب یدستورالعمل استخراج شاخص ها نیو تدو هیته -2

 آن ها  یابیکشور و سازوکار ارز عیتوز یشرکتها

 های ارتباطی اتوماسیون توزیعکارگیری پروتکلسازی و بهتحقیق بر روی نحوه بومی -3

تدوین راهنمای بستر مخابراتی بهینه بر اساس ساختارهای مختلف شبکه توزیع در نقاط  -4

 های مربوطهمختلف کشور و نیازمندی

 آن یو راهنما عیشبکه توز ونیاتوماس یهاستمیس یو مهندس یدستورالعمل طراح هیته -5

 تدوین الزامات اطالعات مکانی استقرار اتوماسیون توزیع و ممیزی آن  -6

 های تجهیزات اتوماسیون توزیعتدوین الزامات آزمون -7

سببازندگان مختلببف  زاتیببتجه یو بررسبب یسببازهیشب شببگاهیآزما یسببازادهیو پ یطراحبب -8

 یو ارتباط یتیامن ،یاز نظر عملکرد عیتوز ونیاتوماس

طراحی و اجرای دو پایلوت اتوماسیون نمونه با تجهیزات داخلی جهت تحریک بازار داخل  -9

 بردار آماده از لحاظ فنی، انسانی و مدیریتی های بهرهدر شرکت

 اندازی آزمایشگاه اسکادا طراحی و راه -10

 داخل کشور عیتوز ونیهای مرجع اتوماسطرح تکمیل آزمایشگاه هیته -11
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  عیتوز ونیاتوماس ازیموردن یسخت افزار زاتیتجه یتوسعه فناورطرح 

 (یزیرهوشمند )قابل برنامه RTU بومی دیساخت و تول -1

 هوشمند یریگاندازه یهادستگاه دیساخت و تول -2

 های چند تابعهساخت و تولید رله -3

 یاب خطاساخت و تولید مکان -4

 دارزمینی مودمهای گر خطای خطوط هوایی و کابلساخت و تولید نشان -5

 ساخت و تولید فناوری کنترل کننده ریکلوزر   -6

 

 

 عیتوز ونیاتوماس ازیموردن یافزارنرم زاتیتجه یتوسعه فناورطرح 

افزار بر اسباس نیازمنبدی و تهیه مشخصات فنی نرم DMSاولویت بندی ماژولهای نرم افزار  -1

 شرکتهای توزیع

بر اساس مشخصات فنی تایید شده و نیازمندی شرکتهای  DMSتحقیق و توسعه نرم افزار  -2

 توزیع

 تهیه مشخصات فنی اسکادای شبکه توزیع -3

  شبکه توزیع SCADA وریتوسعه فنا -4
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