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 مقدمه
 

توسط مقام معظم رهبری مورد اشاره قرار گرفته است. صنعت آب و برق نيز  های اساسی گام دوم انقالب ها و توصيه سرفصلبه عنوان اولين محور از مجموعه « علم و پژوهش»موضوع 

های حوزه پژوهش و فناوری در قالب  اند. كليه فعاليت های كالن حوزه پژوهش و فناوری تبيين شده گيری را مدنظر قرار داده و در اين راستا جهت« پژوهش و فناوری»همواره موضوع 

 هش و فناوری را به دنبال دارد.ها ارتقاء شاخص های پژو گردند و اجرای اين برنامه های اساسی تنظيم می گيری های مبتنی بر جهت برنامه

گويی به تحوالت  پاسخ هباشد. الزم گويی حوزة پژوهش و فناوری به تحوالت محيطی و نيازهای صنعت آب و برق می های اساسی اين حوزه ارتقاء توان پاسخ گيری يكی از جهت

های تحقيقاتی وزارت نيرو در   شود اولويت ت و نيازهای اين صنعت است. در اين راستا تالش میمند تحوال محيطی و نيازهای صنعت آب و برق، در وحلة نخست شناسايی و معرفی نظام

های تحقيقاتی براساس اصول و معيارهای علمی و بر مبنای واقعيات و نيازهای صنعت آب و برق، نتايج ارزشمندی از جمله  چارچوب مشخص تنظيم و ارايه شوند. تعيين اولويت

  اعتبارات تحقيقاتی را به دنبال خواهد داشت. هنتايج مورد نياز تحقيقات، جلوگيری از اتالف منابع، پرهيز از دوباره كاری و موازی كاری و تخصيص بهينگيری روشن در  جهت

نمايد.  را منتشر می "های تحقيقاتی وزارت نيرو يتعناوين اولو"دفتر آموزش، تحقيقات و فناوری وزارت نيرو طی ساليان گذشته با استعالم از واحدهای زيرمجموعه، هر ساله مجموعه 

ها و  بندی شده اند. بدين ترتيب ضمن تسهيل كار پژوهشگران در انتخاب پروژه ها، براساس محور و زير محور دسته های تحقيقاتی شركت جاری همچون سال گذشته اولويت در سال

هاي پژوهشگران محترم جهت انجام اولويتهای كيفی عرضه خدمات قابل سنجش خواهد بود.  جيره ارتقاء شاخصجلوگيری از تكرار عناوين مشابه، جايگاه آنها در تامين زن

. مراجعه و پس از ثبت نام و ورود به سامانه، نسبت به اخذ پروژه اقدام نمايند http://satab.tavanir.org.irمذکور، بايد به سامانه تحقيقات برق به نشاني  

عه، موجب امتنان مكاری كليه پژوهشگران، متخصصان و اعضای هيات علمی با اين وزارت، ارائه نظرات و پيشنهادهای كليه عزيزان در جهت ارتقاء سطح اين مجموضمن استقبال از ه

 خواهد بود.

 

 رويوزارت ن يقات و فناوريدفتر آموزش، تحق
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 عيمحور انتقال و فوق توز .1

 ها و خطوط انتقال نيرو  ابرات در پستاتوماسيون، ديسپاچينگ و مخ .1.1

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

1 

شرکت برق منطقه اي 

 خراسان

طراحي و توليد نيمه صنعتي مبدل 

RS232/RS584/RS522/Ethernet  معادل

 Moxaشرکت  NPort4335مبدل سريال به اترنت 

دف از اجراي پروژه در قدم اول توليد يک هدف: ه

محصول با کيفيت با پشتيباني تمامي نيازهاي صنايع 

ساخت  NPort 4335اتوماسيون کشور مشابه نمونه 

Moxa  3و رعايت استاندارهاي موجود مذکور در آيتم 

هاي اتوماسيون و مخابراتي  است که بتواند نياز سامانه

و در درجه دوم کشور را بصورت مطمئن برطرف کند 

هاي آمريکا است که از طريق ايجاد خود  شکست تحريم

کفايي داخلي در خصوص اين محصول قدمي بسوي آن 

برداشته خواهد شد، ساخت يک نمونه صنعتي با پشتيباني 

هدف تحقيق  Moxaشرکت  NPort4335کامل مدل 

و طراحي اين محصول ميباشد. محصول: محصول نهايي 

مونه نيمه صنعتي مبدل سريال به اترنت اين تحقيق توليد ن

خواهد بود و نصب نمونه در برق خراسان و کارکرد درست 

در صورت موافقت با  آن معيار پذيرش آن خواهد بود،

هاي تايپ تست و انجام تست در پژوهشگاه نيرو و  هزينه

، اخذ گزارش تست و   UL , ENيا تايپ تست مطابق 

يگري براي پذيرش خواهد تاييد عملکرد صحيح آن معيار د

بود و در همه حاالت نظر داوران پروژه در پذيرش يا عدم 

پذيرش پروژه مالک خواهد بود. انتظار ميرود توليد نمونه 

نيمه صنعتي اين محصول و تبديل آن به توليد نيمه 

هاي ذيربط و  خانه صنعتي نياز صنايع فوق الذکر وزارت

راسان را برطرف اي خ بخصوص وزارت نيرو و برق منطقه

نمايد. محصول نهايي دستگاه مبدل سريال به اترنت 

به همراه  Moxaشرکت  NPort4335مطابق نمونه 

 Serial Console , Web Consoleنرم افزار 

تعريف مساله: مبدل سريال به اترنت يک تجهيز شبکه اتوماسيون و انتقال داده 

هاي اتوماسيون دارد از جمله کاربران آن  است که کاربرد زيادي در سيستم

بخش مخابرات ديسپاچينگ در صنايع برق، آب، گاز، نفت و پتروشيمي است و 

ي و انتقال داده آنها در شبکه پروژه آبفا براي شبکه کردن تجهيزات اندازه گير

به مراکز باالدست کاربرد بسيار وسيعي دارد.اين وسيله علي رغم ابعاد کوچکي 

هاي  هاي زيادي نظير پشتيباني پرتکل که دارد از قابليت

TCP/IP,ICMP,UDP, DHCP, BooTP, TelNet 

,DNS,SMTP,HTTP,SNMPV3 برخوردار است و درايورهايي براي .

نيز داراست و   NT255,XP,2553,Vista,7,88،84پشتيباني ويندوزهاي 

به اترنت و بلعکس   RS232,RS584,RS522قادر به تبديل پورت 

ميباشد.اين محصول با مشخصات فوق فاقد نمونه توليد شده داخلي است و 

مشکل جدي  Moxaهاي سازنده معتبر نظير  تحريم ايران توسط شرکت

نايع بوجود آورده است، نياز به براي بخش اتوماسيون در صنعت برق و همه ص

مبدل سريال به اترنت بسيار زياد است و صنعت اتوماسيون کشور نياز مبرمي 

و MOXAبه اين وسيله پرکاربرد دارد. داليل اولويت: شرکت 

Advantech اند که   توليد کننده و صادر کننده اين محصول به ايران بوده

ش آن به ايران خودداري ميکنند و در هاي آمريکا از فرو متاسفانه بدليل تحريم

بازار فعلي محصول با کيفيت و قابل اطمينان ديگري وجود ندارد و اين مسئله 

هاي  هاي اتوماسيون کشور بخصوص ديسپاچينگ در مراکز مخابراتي و سامانه

گاز، نفت و پتروشيمي و بخش اتوماسيون ساير صنايع  -آب -صنايع برق

ت.بنابراين توليد يک محصول با کيفيت که بتواند مشکل اساسي ايجاد کرده اس

بطور دائمي نيازهاي اتوماسيون کشور را پاسخ دهد راه حل اين مشکل ميباشد 

 و توليد آن را در اولويت قرار ميدهد.
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 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

و يا  Webخواهد بود که کاربر را از طريق اتصال شبکه 

اتصال به پورت سريال دستگاه قادر به پيکربندي دستگاه 

 خواهد ساخت.

1 

شرکت برق منطقه اي 

 خراسان

در  data diodeبررسي امکان پياده سازي سيستم 

 پستهاي اتوماسيون

طراحي و ساخت تجهيزي ميباشد  هدف: هدف از پروژه،

که به عنوان واسط فلش و سرور اتوماسيون قرار گيرد و 

مسير ارسال داده در آن به صورت يک طرفه باشد. به 

طوري که فقط بتوان محتويات يک فايل مشخص بر روي 

سرور را بعد از اتصال فلش به آن و فشردن دکمه بر روي 

طراحي و ساخت  تجهيز بر روي فلش انتقال داد محصول:

يک نمونه تجهيز با کارائي مطرح شده و تست آن در محل 

 آزمايشگاه و يک پست نمونه

تعريف مساله: در حال حاظر به سرورهاي سيستم هاي اتوماسيون پست به 

داليل مختلفي از جمله برداشت فايل هاي پيکربندي و اسيلوگرافي رله ها )با 

هاي بر روي سيستم هاي سرور و يا  توجه به اينکه نرم افزار مهندسي رله

HMI ها  قرار دارد( فلش متصل مي شود. لذا امکان انتقال ويروس به سيستم

وجود دارد و از طرفي نيز برداشت فايل رله ها نيز امري ضروري است. داليل 

اولويت: از دو منظر اتصال فلش به سرورهاي اتوماسيون مورد توجه مي باشد: 

برداري سيستم اتوماسيون مانند فايل  عات بهرهامکان استخراج اطال -

الزام به برداشت فايل هاي  -اطالعات مقادير ساعتي پست به واسطه فلش 

ها به واسطه فلش مزايا: به لحاظ فني بسيار  پيکربندي و اسيلوگرافي رله

کاربردي است زيرا امکان دسترسي به فايل هاي سرور با در نظر گرفتن 

 ي وجود دارد.مباحث امنيت سايبر

1 

شرکت برق منطقه اي 

 خراسان

در اثر  GPSتخمين خطاهاي زماني گيرنده زميني 

 حمالت سايبري

هدف: شناسايي آسيب پذيري هاي امنيتي سيستم هاي 

موقعيت ياب ماهواره اي در پست هاي فشار قوي يافتن 

راه کارهاي مناسب براي مقابله با حمالت تخمين و 

در اثر حمله سايبري  GPSتصحيح سيگنال خطا در 

محصول: ارائه راه کارهاي عملي تخمين و تصحيح 

پست در اثر حمالت سايبري ،  GPSسيگنال خطاي 

همراه با جزئيات و شبيه سازي هاي الزم و سپس پياده 

 سازي بر روي يک نمونه واقعي

در پست هاي  GPSتعريف مساله: گيرنده زميني موقعيت ياب ماهواره اي يا 

وي )و همچنين ساير ايستگاه هاي قدرت مانند نيروگاه و مراکز کنترل فشار ق

شبکه( براي همزمان سازي سيستم هاي کنترل و اتوماسيون پست بکار مي 

روند. اختالل در اين سيستم همزماني در ايستگاه هاي قدرت، مي تواند 

ه همزماني رويدادهاي بوجود آمده در شبکه قدرت را بر هم بزند. با توجه ب

و نقش مهم آن در سيستم هاي  GPSگسترش روز افزون استفاده از 

اتوماسيون صنعت برق، بهبود دقت اندازه گيري و امنيت سايبري داده ها در 

GPS  .اهميت بسزايي داردGPS  هاي موجود در صنعت برق از هيچ مکانيزم

با توجه  امنيتي براي مقابله با حمالت سايبري برخوردار نيستند. داليل اولويت:

در سيستم هاي اتوماسيون محلي و راه دور  GPSبه اهميت سيستم هاي 

وجه نميتوان سرقت اطالعات جيپياس و اختالالت   هيچ شبکه قدرت، و به



 3                                                                                                                                                                                           رمجموعهيز يها ر و  شرکتيتوانشرکت 

 

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

موجود در آن را ناديده گرفت و ضروري است آسيب پذيري هاي امنيتي و 

نند جمينگ حمالت رايج به آنها شناخته شود. به عنوان مثال حمالت رايجي ما

(jamming و جعل سيگنال در )GPS  مي تواند باعث ايجاد خطاي ساعت

ماهواره، خطاي ساعت گيرنده، خطاي مدار، چند مسيري شدن، ايجاد آفست در 

فاز آنتن و امثال آن شود. مزايا: جلوگيري از تبعات حاصل از بر هم خوردن 

که در اثر حمله سيستم همزماني در پست هاي فشار قوي و مراکز کنترل شب

 پست GPSسايبري به سيستم هاي 

1 

شرکت برق منطقه اي 

 خراسان

بومي بر اساس  Gatewayطراحي و ساخت 

 03845استاندارد 

هدف: مطالعه الزامات فني و سايبري مورد نياز گيت وي 

سيستم اتوماسيون محلي پست از طريق بررسي استاندارد و 

ارتباط واسط آخرين پيشرفت هاي فناورانه و صنعتي 

( اتوماسيون پست ACSIسرويس مخابراتي خالصه شده )

با گيت وي براي کنترل از راه دور يا مرکز کنترل و تامين 

 امنيت سايبري آن

تعريف مساله: طراحي سيستم اتوماسيون محلي پست هاي فشار قوي در 

مي باشد. براي ارتباطات باال  IEC03845صنعت برق بر مبناي استاندارد 

مورد نياز پست با مراکز کنترل، اين استاندارد معموال از يک گيت وي  دست

بين اليه ايستگاه )باس ايستگاه( و اليه شبکه )شبکه مخابرات( استفاده مي 

کند که وظايف تطبيق و سازگاري پروتکل ها و نگاشت سيگنال هاي ايستگاه 

تواند بصورت  به پروتکل هاي رايج اسکادا را به عهده دارد. اين گيت وي مي

پست، يا بصورت سرور مجزا در طراحي در نظر  DCSمجتمع در سِرور اصلي 

گرفته شود. ساخت نرم افزار و سخت افزار مورد نياز براي اين گيت وي، 

و همچنين شبکه مخابرات ، بصورت  03845سازگار با استانداردهاي اسکادا و 

نعت برق مي باشد. يک سامانه يکپارچه بصورت بومي از نيازهاي اصلي ص

داليل اولويت داشتن: با توجه به بومي شدن استاندارد اتوماسيون پست بر 

، الزم است گيت وي مورد نياز اين استاندارد، که 03845مبناي استاندارد 

سازگار و منطبق بر نيازمندي هاي سيستم اتوماسيون محلي ، مرکز کنترل و 

صرفه جويي در هزينه هاي طراحي شبکه مخابرات است نيز بومي شود. مزايا: 

پست از طريق بومي سازي گيت وي مورد نياز کاهش مخاطرات مربوط به 

حمالت سايبري از طريق گيت وي به سيستم اتوماسيون محلي پست کاهش 

 هزينه هاي سرويس و نگهداري سامانه اتوماسيون محلي پست
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5 

شرکت برق منطقه اي 

 خراسان

يت پستهاي مخابراتي طراحي نرم افزار جامع مدير

( اعم از ساختارهاي NMSمنصوب در شرکت )

circuit switch, packet switch به منظور 

 پايش سيستمهاي مخابراتي

هدف: در هر سيستم يکپارچه اي که در آن از مدياهاي 

ارتباطي مختلف جهت ارتباطات استفاده ميشود نياز به يک 

يستمهاي مرکز مديريت واحد جهت نظارت بر عملکرد س

ارتباطي و لينکهاي ارتباطي مي باشد.در سيستمهاي نظير 

 NOC(Networkسيستمهاي ارتباطات سيار به آن 

Operation Center گفته شده و در اينجا به آن )

NMS(Network Management 

System گفته ميشود. محصول: اين نرم افزار به همراه )

هاي ارتباطي سخت افزار واسط آن بايد بتواند کليه مسير

مرکز ديسپاچينگ را به  Ip Baseآنالوگ و ديجيتال و 

صورت جداگانه و نود به نود مانيتور کرده و وضعيت هر نود 

 و لينکهاي وابسته آن را نشان دهد.

تعريف مساله: با توجه به ساختار سيستمهاي مخابراتي که مبتني بر 

در  مي باشند Packet Switchو  Circuit switchسيستمهاي 

پستهاي برق خراسان نياز به سيستم پايش مي باشد که بتواند هر دو نوع 

 -سيستم را از لحاظ مديريتي و ساختاري مانيتور نمايد داليل اولويت داشتن: 

رفع  -عدم وجود سيستم هيبريد متمرکز مانيتورينگ در مرکز ديسپاچينگ 

و خطا نظير عيب و تحليل خطا در سيستمهاي عمدتا آنالوگ با روش سعي 

جلوگيري از خطا،تعويض يا جايگزيني مديا با سطح  - PLCسيستم هاي 

خطاي پايينتر مزايا: با اجراي اين طرح با توجه به آنکه بعضي از مديا ها و 

مسيرهاي ارتباطي پست تا مرکز کنترل شامل چند مسير و مدياي مختلف مي 

شوند و اصطالحا باشد.در زمان خرابي الزم است تک تک اين مسيرها چک 

LOOP  گردند.با اين روش هم هزينه ارسال نفرات براي بررسي عيب زياد

است و هم وقت زيادي سپري مي شود.اين سيستم ميتواند هم هزينه را 

 کاهش دهد و هم زمان کشف خطا و زمان قطعي ترافيک را کاهش دهد.

6 

شرکت برق منطقه اي 

 سيستان و بلوچستان

شدن با  SYNCا قابليت طراحي و ساخت ساعت ب

شبکه ماهواره اي براي کليه پستهاي انتقال و فوق 

 توزيع استان سيستان و بلوچستان

شدن با شبکه ماهواره اي  SYNCساخت ساعت با قابليت 

جهت همزماني زمان وقوع خطاها و حوادث با مرکز 

 ديسپاچينگجهت تجزيه و تحليل خطاها

همزمان سازي روشنايي معابر توسط )طرح اعالم شده برق خراسان در واقع 

ميباشد. در حاليکه طرح شده توسط اين شرکت ساخت  Gpsسيگنالهاي 

 GPSدستگاه ساعت دقيق و سنکرون شده با ساعت رسمي کشور توسط 

ميباشد و اين تجهيز در محل پستها نصب شده و قابل استفاده و رويت براي 

الزم است زمان وقوع رخداد با  اپراتور پستها ميباشد. ) در زمان وقوع خطاها

مرکز ديسپاچينگ کامال يکسان و همزمان باشد( پس به واقع اين دوطرح 

کامال مستقل از هم ميباشد و بسيار مورد نياز اين شرکت ميباشد(. با انجام 

تحقيقات گسترده به صورت بومي در اين خصوص و دستيابي به دانش فني، 

وان از دانش توليد شده عالوه بر استفاده سخت افزاري و نرم افزاري آن مي ت

در اولويت کنوني در ساير موارد مرتبط با اين موضوع در آينده نيز استفاده و 

محصول توليد شده را توسعه داد. در حال حاضر با توجه به گستردگي استان و 

به تبع آن پراکندگي پستها وجود ساعتي که قابليت سنکرون شدن با ساعت 

ا داشته باشد، در هر يک از پستهاي انتقال و فوق توزيع، رسمي کشور ر
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نيروگاهها و مراکز کنترل هر يک از نواحي و علي الخصوص مرکز کنترل 

ديسپاچينگ منطقه الزاميست تا بررسي حوادث و رخدادهاي شبکه برق استان 

به درستي و با دقت باال انجام شود. در حال حاضر ساعتهاي موجود در بازار، 

رغم اينکه از آي سي هاي از يک نوع هستند ولي عمال يکسان کار نمي علي 

نمايند و به طور کلي دقيق نبوده و پاسخگوي اين نياز ما نيستند و اين 

موضوع)عدم سنکرون بودن ساعتها( گاها کارشناسان مطالعات حوادث شبکه را 

اهد افتاد، لذا به اشتباه انداخته و نتيجه گيري نهايي و صحيح روزها به تاخير خو

نياز فراواني در کشور و خصوصا در پهناورترين استان کشور به اين محصول 

وجود دارد. وجود تحريم و افزايش قيمت ارز نيز دليل موجه ديگري بر توليد 

داخلي اين محصول مي باشد. در صورت ساخت دستگاه موجود با دقت مورد 

ه برداري شرکت برق منطقه اي دستگاه مورد نياز معاونت بهر 85نظر، بيش از 

 سيستان و بلوچستان مي باشد.

1 

شرکت برق منطقه اي 

 سيستان و بلوچستان

بررسي زير ساخت مخابراتي موجود شبکه برق استان 

 سيستان و بلوچستان و ارائه پيشنهادات عملي در

خصوص طراحي بستر مخابراتي مناسب )با استفاده از 

ل( براي مانيتورينگ و زير ساخت موجود و ملزومات مکم

کنترل مولدهاي انرژي تجديد پذير به منظور تحقق 

 (SMART GRIDشبکه هوشمند )

ارزيابي وضعيت فعلي شبکه و شناسايي زير ساخت هاي 

مورد نياز جهت حرکت در راستاي هوشمند سازي شبکه 

پيشنهاد سيستم اسکاداي منابع توليد تجديد پذير مبتني بر 

 طي پيشنهاد شده براي شبکه هوشمندزير ساخت هاي ارتبا

با توجه به گسترش روز افزون مصرف انرژي و همچنين استفاده از منابع توليد 

تجديرپذير، پايش هرچه بيشتر شبکه و کنترل منابع تجديد پذير چه در حالت 

اتصال به شبکه و عملکرد به صورت جزيره اي، موجب افزايش بهره وري 

ل حاضر مانيتورينگ منابع توليد تجديد پذير به شبکه قدرت مي گردد. در حا

کمک سيم کارت تلفن همراه صورت مي پذيرد که بعضا با مشکالتي چون 

عدم پرداخت بدهي سيم کارت و آنتن دهي مواجه مي باشد. بکارگيري منابع 

زيرساخت مخابراتي موجود در طراحي زيرساخت مخابراتي شبکه هوشمند 

ع مي گردد و در صورتي که به صورت موازي با باعث بهره وري بيشتر مناب

ساير مدارات ارتباطي بکار گرفته شود مي تواند باعث افزايش قابليت اطمينان 

 شبکه گردد .

1 

شرکت برق منطقه اي 

 سيستان و بلوچستان

مطالعه، تحقيق و گزارش در خصوص تاثير ميزان و نوع 

،  هارمونيک و اغتشاشات بر دستگاه هاي اندازه گيري

رله هاي حفاظتي و سيستم هاي مخابراتي در سيستم 

هاي انتقال انرژي بر اساس نتايج اندازه گيري هاي 

با توجه به گسترش عوامل هارمونيک زا در شبکه برق بررسي تاثير اين نوع  کتابچه و لوح فشرده گزارش

 عوامل بر اجزاء شبکه جهت تحليل و بهره برداري مفيد مي باشد
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 انجام شده

1 

شرکت برق منطقه اي 

 سيستان و بلوچستان

جايابي بهينه تجهيزات مانيتورينگ کيفيت توان در 

شبکه انتقال و فوق توزيع شبکه برق سيستان و 

بلوچستان و امکان سنجي مانيتورينگ با توجه به زير 

 ساخت هاي موجود در پست هاي انتقال و فوق توزيع

مانيتور کردن شاخص هاي کيفيت توان در شبکه امکان بهره برداري مناسب  انيتورينگکتابچه و لوح فشرده گزارش و نرم افزار م

از تجهيزات، شناسايي نقاط هارمونيک زا و تحليل درست حوادث را فراهم مي 

نمايد ولي با توجه به هزينه باالي دستگاه هاي کيفيت توان ارائه نقشه راه به 

 مي مي باشدمنظور داشتن مانيتورينگ کامل از شبکه الزا

11 

بررسي فني در خصوص بکارگيري  امکان سنجي و شرکت برق منطقه اي غرب

الگوريتم هاي رمز نگاري در سيستم هاي  روش ها و

صنعتي و مخابراتي حوزه اسکادا و تحليل چالش هاي 

 پيش رو

مطالعه و بررسي سيستم هاي اسکاداي خارجي از لحاظ  -3

 -2گاري و ارزيابي آنها نحوه بکارگيري الگوريتم هاي رمزن

مطالعه و بررسي سيستم هاي اسکاداي توليد داخل از 

لحاظ نحوه بکارگيري الگوريتم هاي رمزنگاري و ارزيابي 

مقايسه انواع روش هاي رمزنگاري در سامانه هاي  -3آنها 

اسکاداي توليد داخل و خارج از لحاظ پيچيدگي زماني، 

فزار و نرم سرعت، محدوديت هاي پياده سازي سخت ا

بررسي استانداردهاي ارائه شده توسط  -5افزاري و... 

نهادهاي مختلف کشور شامل سازمان پدافند ير عامل، 

وزارت نيرو و ... در زمينه استفاده از رمزنگاري در سيستم 

 cryptographyپيشنهاد يک روش  -4هاي اسکادا 

بومي و بهينه )در صورت امکان( جهت بکارگيري در 

اي اسکاداي صنعت برق با توجه به محدوديت سيستم ه

هاي پيش روي کشور در زمينه تامين سخت افزارهاي 

 مدرن بدليل تحريم ها و...

تعريف مساله: مطالعه و بررسي وضعيت فعلي سيستم هاي اسکادا در ايران و 

جهان از لحاظ بکارگيري الگوريتم هاي رمزنگاري در اليه هاي مختلف نرم 

رگيري در سطح پروتکل هاي اسکادا و در صورت امکان ارائه يک افزار و يا بکا

روش بهينه و بومي)در صورت امکان( جهت بکارگيري روش هاي رمزنگاري 

در سيستم هاي اسکاداي صنعت برق داليل اولويت داشتن تحقيق: با توجه به 

موقعيت حساس کشور و تهديدات گسترده از سوي ديگر کشورها در سطوح 

مله سيستم هاي کنترل صنعتي و اسکادا و جهت ايجاد تاب آوري مختلف از ج

در صنعت کشور در مقابل انواع تهديدات سايبري و ... ضروري است نسبت به 

 بررسي موضوع رمزنگاري بصورت جامع در سطح کشور اقدام گردد.

11 

طراحي و پياده سازي اتوماسيون هوشمند پست بردسير  رمانکشرکت برق منطقه اي 

 Dataيب اطالعات )کمبناي روش هاي تر بر

Fusion) 

اهداف مورد انتظار : قابليت بهره برداري به صورت از راه 

دور پست با رفع مشکالت ناشي از عدم وجود اپراتور . 

اجراي سيستم کنترل از اتاق کنترل پست بدون نياز به 

کيلوولت وجود يک  25فرمان دادن از روي تابلو هاي 

پست  0مشکالت براي اجرا در حداقل نمونه و بررسي 

تعريف مسأله : عدم وجود اپراتور در پست هاي برق باعث ميشود سيگنالهاي 

ريکي مانند وجود دود گرما صداي غير معمول و .... را هم از دست غير الکت

بدهيم در ديتا فيوژن سعي ميشود با پردازش همزمان سيگنالهاي الکتريکي و 

غير الکتريکي اين مشکل به گونه اي حل شود .به عنوان مثال باال رفتن دما 

ابلو متناظر کيلوولت اگر همزمان با باال رفتن دما در ت 25در يک اينکامينگ 



 70                                                                                                                                                                                           رمجموعهيز يها ر و  شرکتيتوانشرکت 

 

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

ديگر که در اولويت بهره برداري بدون اپراتور هستند 

محصول نهايي تحقيق : قابليت بهره برداري به صورت از 

راه دور پست با رفع مشکالت ناشي از عدم وجود اپراتور . 

اجراي سيستم کنترل از اتاق کنترل پست بدون نياز به 

کيلوولت ارائه پيشنهادات  25هاي  فرمان دادن از روي تابلو

پست ديگر که در اولويت بهره  0جهت اجرا در حداقل 

برداري بدون اپراتور هستند مراحل کل انجام کار: با توجه 

 به عنوان و اهداف مورد انتظار، بر عهده محقق است.

نباشد، ميتواند باعث فعال شدن سيگنالي شود.اين سيگنال مي تواند در ترکيب 

با ساير سيگنالها مانند دود يا سيگنالهاي الکتريکي، سيگنال خطا با مرتبه 

باالتري را صادر کند .به همين ترتيب با ترکيب يا فيوژن سيگنالها مي توان 

را حل کرد و حتي به قابليت مشکل عدم وجود نيروي انساني در پست 

اطمينان به مراتب باالتري رسيد. در استان کرمان تا کنون پست کانونشنالي به 

اتوماسيون تبديل نشده است . در پست بردسير تابلو هاي کنترل از راه دور 

براي کنترل فيدرهاي بيست کيلوولت وجود ندارد به همين خاطر اين پست 

وماسيون و جبران اين نقيصه مي باشد که مدت گزينه مناسبي براي اجراي ات

هاست در ليست اولويتهاي بهينه سازي نيز قرار دارد . پست بردسير با توجه به 

موارد ذکر شده گزينه مناسبي است که با انجام پروژه تحقيقاتي در اين پست ، 

مي توان مسايل و مشکالت مربوط به اجراي تکنيک هاي جديد اتوماسيون را 

ررسي قرارداده و راهکارهاي متناسبي ارائه کرد. داليل اولويت داشتن مورد ب

عدم وجود سيستم کنترل از  -2لزوم بدون اپراتور کردن پست ها  -3تحقيق : 

لزوم اجراي سيستم  -3کيلوولت در پست بردسير  25راه دور براي فيدرهاي 

کارگيري پايلوت اتوماسيون پست براي پست هاي موجود کانونشنال مزاياي ب

تحقيق : کاهش هزينه در بهره برداري پست هاي انتقال همراه با باال رفتن 

 قابليت اطمينان راهبري پست

11 

امکان سنجي تبديل خروجي ترانسديوسرهاي تواني  رمانکشرکت برق منطقه اي 

هاي  I /O: RTUهيتاچي براي ورودي کارتهاي 

 HVIبا هدف استفاده از  25mA – 5جديد با ورودي 

 هاي موجود و صرفه جويي و ساخت يک نمونه.

اهداف مورد انتظار : تعويض سيستم اسکاداي پستها با 

سيستمهاي نوين در زمان کوتاه تر و دقت بيشتر و هزينه 

کمتر محصول نهايي تحقيق : محصول نهايي يک 

اينترفيس است که با نصب بر روي هريک از 

ي  I/Oترانسديوسرها ورودي مورد نظر کارتهاي 

را تامين ميکند . مراحل کل انجام  RTUتابلوهاي جديد 

بررسي مشخصات فني ترانسديوسرهاي تواني  •کار: 

 •هاي جديد  RTUجديد در  I/Oهيتاچي و کارتهاي 

طراحي اوليه و در صورت نياز شبيه سازي ساختار طراحي 

موت ترمينالهاي جديد اسکادا تعريف مسأله : با پيشرفت تکنولوژي ، ساختار ري

 (RTU  موجود در پستها تغييرات عمده اي هم از لحاظ پروتکلهاي ارتباطي )

با مرکز و هم از نظر سخت افزاري داشته است . از جمله اين تغييرات ورودي 

ي اين سيستمها ،که با خروجي مبدلهاي ولتاژ و جريان  I/Oکارتهاي 

( موجود هستند  HVIا در تابلوهاي ) )ترانسديوسرهاي( قبلي که در پسته

هاي جديد  RTUها با RTUهماهنگي نداشته و بايستي همزمان با تعويض 

اين مبدلها نيز تعويض گردند که اين امر هزينه زيادي را به شرکت تحميل 

نموده و زمان بر مي باشد . از طرفي ترانسديوسرهاي قبلي که از نمونه 

رکرد و عدم خرابي نسبت به بسياري از هيتاچي مي باشد هم به لحاظ کا
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ساخت يک  •طراحي نهايي  •شده با استفاده از نرم افزار. 

طعه طراحي شده و نصب در محل براي انجام نمونه از ق

انجام اصالحات مورد نياز در ساختار بعد از انجام  •تست. 

انجام تست  •تست ميداني در مرحله قبل )در صورت نياز( 

ساخت قطعه  •هاي آزمايشگاههاي معتبر )در صورت نياز( 

 نهايي و نصب در محل

ترانسديوسرهاي موجود )و با گزارشي که از ديسپاچينگ هاي ساير مناطق هم 

گرفته شده ( هم از جنبه دقت و هم از جنبه پاسخگويي در زمان حوادث و 

تغييرات شديد ولتاژ و جريان از کيفيت خوبي برخوردار بوده اند . همچنين به 

آمپر و  4و  3ک مدل ، پستهاي با نمونه جريانهاي دليل طراحي مناسب ي

ولت را به طور همزمان پشتيباني مي کند که  335و  355نمونه ولتاژهاي 

ترانسديوسرهاي ديگر بايستي به تناسب مدل پست سفارش داده شده و قابل 

نقل و انتقال به پستهاي ديگر در حالت عمومي نمي باشند . که اين مزيت 

وع ترانسديوسرهاي مورد استفاده جلوگيري شده و همچنين با باعث شده از تن

تغيير تجهيزات اندازه گيري پست با مشخصات متفاوت نياز به تغيير 

ترانسديوسر نمي باشد. داليل اولويت داشتن تحقيق : اين تحقيق درصورت 

اجرا عالوه برآنکه از نظر اقتصادي بسيار به صرفه خواهد بود و در راستاي فن 

سازي در توليد، خطوط انتقال و توزيع  وري و بهينه هاي افزايش بهره اوري

انرژي مي باشد از نظر صرفه جويي در زمان تعويض سيستم اسکاداي پستها 

وهمچنين جلوگيري از اشتباهات وايرينگي و دقت در کار به منظور تسريع يا 

يير يا اطمينان در حصول نتيجه و در راستاي بهينه سازي سيستم ها با تغ

رد و بهره برداري مي باشد. مزاياي بکارگيري تحقيق کاصالح در طراحي، عمل

و  HVIهاي جديد بايستي تابلوهاي  RTU: از آنجا که با تعويض 

ترانسديوسرهاي متناسب با آنها همزمان تعويض گردند هزينه خريد و نصب 

اين و ترانسديوسرهاي جديد صرفه جويي خواهد شد و چون  HVIتابلوهاي 

ترانسديوسرها از کيفيت مناسبي برخوردارند جه از نظرمشخصات فني و دقت و 

چه از نظرطول عمر آنها ) بنا به تجربه ( ، منافع اقتصادي و زيست محيطي در 

ي مو جود از کيفيت باال و طراحي  HVIبرخواهد داشت . همچنين تابلوهاي 

 مناسبي جهت تست هاي روتين اسکادا برخوردارند.

11 

شرکت مديريت شبکه برق 

 ايران

هاي اسکادا و مخابرات  تدوين الزامات زيرساختي سامانه

اي با رويکرد به کارآيي و  مراکز کنترل ملي و منطقه

از آنجايي که در زمان وقوع خاموشيهاي گسترده، شبکه 

هاي  ستگاههاي سامانه اسکادا در اي وسيع مخابرات و پايانه

دار خواهند شد و به تبع آن  انتقال متأثر از بيبرقي مدت

هاي به هم پيوسته  تهديد وقوع حوادث گسترده بنا به علل مختلف در شبکه

رد. تجارب و مطالعات نشان داده است که فروپاشي شبکه و همواره وجود دا

هاي اقتصادي، اجتماعي  اي در حوزه بيبرقي مشترکان پيامدهاي بسيار گسترده
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اي نيز هم  ملزومات مربوطه در مراکز کنترل ملي و منطقه اثربخشي آنها در حالت بازيابي شبکه

در زمان وقوع حادثه و همچنين پس از آن تحت تأثير قرار 

هاي مزبور در زمان  ميگيرند، کارآيي و اثربخشي زيرساخت

ه داراي اهميت انجام عمليات بازيابي توسط راهبران شبک

حياتي است. از اين رو در مرحله پيش از بحران، ضروري 

است با رويکرد پيشگيرانه اقدام به اتخاذ تدابير الزم براي 

مواجهه با پيامدهاي محتمل فروپاشي کلي يا جزئي شبکه 

شود. در تعريف اين پروژه مورد انتظار است که الزامات 

کرد به پايداري، هاي مخابرات و اسکادا با روي زيرساخت

استخراج و معرفي شوند. شرح خدمات به صورت زير 

هاي  خواهد بود: بررسي و مطالعه تحليلي دستورالعمل

هاي مخابرات و اسکادا در  مرتبط با الزامات زيرساخت

کشورهاي پيشرفته يا همتراز با رويکرد به امر بازيابي 

هاي اسکادا و  بررسي ميداني وضعيت موجود زيرساخت

ابرات شبکه سراسري برق کشور با رويکرد به کارآيي و مخ

بحراني )خاموشي  اثربخشي آنها در حاالت بحراني و فوق

هاي مخابرات و  گسترده( تهيه و تدوين الزامات سامانه

اسکادا با رويکرد به حالت بازيابي شبکه تهيه و تدوين 

افزاري و  هاي مرتبط با مشخصات فني سخت دستورالعمل

هاي اسکادا و مخابرات در مراکز کنترل  ري سامانهافزا نرم

اي براي مواجهه با پيامدهاي حادثه خاموشي  ملي و منطقه

هاي مرتبط با  گسترده تهيه و تدوين دستورالعمل

هاي  افزاري سامانه افزاري و نرم مشخصات فني سخت

هاي انتقال و فوق توزيع براي  اسکادا و مخابرات در ايستگاه

امدهاي حادثه خاموشي گسترده تهيه و تدوين مواجهه با پي

هاي مخابرات و اسکادا بر  هاي ارزيابي سامانه شاخص

اساس الزامات منتج از پروژه در مراکز کنترل راهبري و 

امنيتي دربردارد. شايان ذکر است، بسياري از کشورها حتي  -و سياسي

کشورهاي توسعه يافته در ساليان اخير موارد متعدد خاموشي گسترده را تجربه 

سازي مدت زمان بازيابي  برق شده با هدف کمينه اند. بازيابي شبکه بي دهنمو

ترين فرآيندهاي مهندسي سيستم است. يکي از عوامل ايجاد  يکي از پيچيده

کننده دشواري در انجام عمليات بازيابي، عدم رؤيت شبکه بيبرق شده به دليل 

رل ملي يا قطع اطالعات و عدم امکان برقراري مکالمه توسط مراکز کنت

هاي  ها و ايستگاه هاي مربوطه، نيروگاه اي با سلسله مراتب ديسپاچينگ منطقه

انتقال جهت کسب اطالعات ميداني و صدور فرامين راهبري است. آماده 

هاي مخابرات و اسکادا براي مواجهه با پيامدهاي وقوع حادثه  نبودن زيرساخت

ريزي   آيندهاي کاري برنامهفروپاشي شبکه سراسري موجب ايجاد اختالل در فر

رو، ضروري است براساس الزامات راهبردي و  شده بازيابي خواهد شد. از اين

هاي مزبور مورد ارزيابي و  هاي ارزيابي وضعيت موجود زيرساخت تدوين شاخص

 اصالح قرار گيرند.
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 ها در سطح انتقال و فوق توزيع ايستگاه

11 

شرکت مديريت شبکه برق 

 ايران

گيري از  پژوهش و تدوين نقشه راه چگونگي بهره

ريزي  برداري و برنامه هاي تجديدپذير در بهره روگاهني

 عمليات بازيابي شبکه سراسري

اي از سبد توليد نيروگاهي شبکه  هر چند بخش عمده

هاي  هاي حرارتي و نيروگاه سراسري متعلق به نيروگاه

آبي با سدهاي مخزني بزرگ ميباشد، ليکن توسعه  برق

مقدار مجموع هاي تجديدپذير و قابل توجه شدن  نيروگاه

توليد آنها در مجموع توان قابل توليد شبکه در آينده 

رو، با رويکرد به حالت  نزديک گريزناپذير است. از اين

بازيابي ضروري است نقش کاربردي اين گونه منابع توليد 

هاي آنها در توانايي توليد و مقادير  با توجه به عدم قطعيت

. انتظار ميرود در اين اي مورد مطالعه قرار گيرند توليد لحظه

هاي تجديدپذير در  گيري از نيروگاه پروژه مباني بهره

عمليات بازيابي و نحوه رفتار آنها در زمان ناپايداري 

فرکانسي و ولتاژي شبکه مورد بررسي قرار گرفته و در 

نهايت نقشه راهي با موضوع چگونگي به کارگيري آنها در 

رح خدمات به صورت زير ريزي بازيابي ارائه گردد. ش برنامه

مي باشد: پژوهش در حوزه مشخصات سيستمي انواع 

هاي تجديدپذير با رويکرد به پايداري آنها در يک  نيروگاه

شبکه به هم پيوسته پژوهش در حوزه مشخصات سيستمي 

هاي تجديدپذير با رويکرد به ناپايداريهاي  انواع نيروگاه

ردي قابل هاي کارک فرکانسي و ولتاژي پژوهش در نقش

هاي تجديدپذير در عمليات بازيابي  ريزي انواع نيروگاه برنامه

هاي تجديدپذير در جزاير  مطالعه تحليلي رفتار نيروگاه

ناپايدار در حال توسعه ضمن انجام مراحل متوالي عمليات 

بازيابي تهيه و تدوين نقشه راه شيوه به کارگيري 

يابي شبکه ريزي باز هاي تجديدپذير در برنامه نيروگاه

با توجه به رشد فزاينده تکنولوژي و ضرورت به کارگيري منابع انرژي مختلف 

در سبد توليد برق و همچنين الزامات زيست محيطي در محدودسازي مصرف 

هاي تجديدپذير به عنوان بخشي از  هاي فسيلي، ضرورت ايجاد نيروگاه سوخت

يچيدگي مالحظات جزاير در حال آينده محتوم ناگزير شده است. با توجه به پ

ساخت و توسعه آنها حين انجام عمليات بازيابي در پي وقوع خاموشي گسترده، 

ضروري است با اطمينان و ضمن رعايت قيود پايداري از منابع توليد مختلف به 

نحو مقتضي استفاده گردد. با توجه به مالحظات ويژه هر يک از انواع 

به منابع انرژي اوليه آنها و همچنين الزامات  هاي تجديدپذير نسبت نيروگاه

ها الزم است که نسبت  الکتريکي و سيستمي مرتبط به هر يک از انواع نيروگاه

ريزي بازيابي اقدام  هاي مزبور در برنامه گيري از نيروگاه سنجي بهره به امکان

شود. الزم به اضافه است، موضوع فوق از مباحث جديد در سطح علمي جهان 

 ه و نياز به پژوهش مبنايي به منظور کاربرديسازي نتايج دارد.بود
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 سراسري

15 

شرکت مديريت شبکه برق 

 ايران

شناسايي و تدوين راهکارهاي تشخيص حمالت سايبري 

 با استفاده از روشهاي مبتني بر يادگيري عميق

با پيشرفت روزافزون تکنولوژي و نياز به ارايه ارتباطات در 

وع حمالت سايبري اجتناب ناپذير بستر اينترنت، بروز و وق

بوده و مي بايست با استفاده از روشهاي نوين از بروز 

صدمات و خسارتهاي جبران ناپذير به سيستم هاي 

اطالعاتي و داده هاي حياتي سازمان، جلوگيري نمود. يکي 

از روشهاي متداول به منظور شناسايي تهديدات سايبري، 

تکنولوژي يادگيري  استفاده از هوش مصنوعي و به ويژه

عميق مي باشد. مراحل انجام پروژه به صورت زير خواهد 

بود: بررسي و تعيين روشهاي موجود در شناسايي حمالت 

سايبري بررسي و تعيين داده هاي الزم به منظور آموزش 

شبکه يادگيري عميق تهيه و جمع آوري داده هاي الزم 

اده هاي آموزش شبکه يادگيري عميق انجام تست برروي د

 واقعي و تحويل نسخه نهايي

با توجه به گسترش تعداد حمالت سايبري و همچنين نظر به اينکه شرکت 

مديريت شبکه برق ايران در شمار زيرساختهاي حياتي کشور بوده و مورد توجه 

کشورهاي معاند به منظور ضربه زدن به زيرساخت صنعت برق ايران مي باشد، 

لوژيهاي جديد به منظور شناسايي و مقابله با مي بايست از روشها و تکنو

حمالت سايبري استفاده گردد. به دليل پيچيدگي زياد حمالت سايبري و 

استفاده از آخرين تکنولوژيها در طراحي باج افزارها، الزم است تا روشهاي نوين 

جايگزين روشهاي قديمي و سنتي گردد. در صورت عدم بهره گيري از 

ظور شناسايي و مقابله با حمالت سايبري، امکان از دست تکنولوژي روز به من

 رفتن داده هاي حياتي سازمان و بروز خسارت جبران ناپذير وجود دارد.

16 

شرکت مديريت شبکه برق 

 ايران

 , MK0Eتدوين نرم افزار بومي قرائت کنتورهاي 

ACE0555  وSL7555  و ساير کنتورهاي با پروتکل

DLMS COSEM 

ها شامل مجموعه برنامه رايانه اي است که به درايور کنتور 

وسيله آن نرم افزار قرائت بومي توانايي قرائت کنتور هاي 

مديريت شبکه به همراه تغيير ساعت، پيکره بندي، تغيير 

رمز عبور کنتور از راه دور خواهد داشت. مراحل انجام پروژه 

به صورت زير خواهد بود: تحقيق بر روي کد هاي ارسالي 

ريافتي بين کنتور و نرم افزار قرائت مخصوص خودش و د

پياده سازي مجموعه فرامين در نرم افزار واسط و اتصال و 

قرائت کنتور ارائه راه حل و آزمايش آن براي تغيير 

ساعت،پيکره بندي و رمز عبور در نرم افزار واسط پياده 

سازي مجموعه فرامين آزمايش شده بر روي نرم افزار 

لب درايور و انجام آزمون هاي عملکرد در قرائت در قا

با توجه به اينکه نرم افزار قرائت فعلي دفتر سنجش خارجي بوده و هزينه 

است و از سرويس دهي به آن با توجه به افزايش فزاينده نرخ ارز بسيار باال

طرفي نفرات شرکت خارجي به اطالعات متمرکز و محرمانه صنعت برق کشور 

به صورت متمرکز و يکجا به منظور انجام تعميرات بايد دسترسي داشته باشند، 

 لذا استفاده از نرم افزار ايراني از اولويت برخوردار است.
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کنتور آزمون نهايي در  355و  3شرايط مختلف، در تعداد 

 کنتور و رفع ايراد هاي احتمالي 355تعداد 

 
   محور انتقال و فوق توزيع-1   

 نيرو انتقال هاي  ستمسي مدت بلند ريزي  برنامه .1.1

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

1 

اهش کنده به منظور کتخصيص بهينه منابع توليد پرا شرکت برق منطقه اي زنجان

 تلفات ) پروژه دانشجوئي (

اهش توان منتقل شده از طريق ک -ه کاهش تلفات شبک -

افزايش)يا حداقل  -اهش خاموشي ها ک -نتقال خطوط ا

 ينکاهش( رفاه مشترکعدم 

نده، مسائل زيست کنولوژي منابع توليد پراکامروزه عواملي نظير پيشرفت ت

يفيت توان کاهش تلفات و کمحيطي و مسائل فني نظير قابليت اطمينان، 

عواملي  نده در سيستم هاي قدرتامروزه ،کموجب افزايش حضور منابع توليد پرا

(، مسائل زيست DGنده )کهاي منابع توليد پرا نولوژيکنظير پيشرفت ت

يفيت توان کمحيطي و مسائل فني نظير قابليت اطمينان، کاهش تلفات و 

هاي قدرت شده است. در  نده در سيستمکموجب افزايش حضور منابع توليد پرا

شد، به طوريکه نامه هدف، تخصيص بهينه منابع توليد پراکنده ميبا اين پايان

هاي برق رساني مقدار قابل توجهي از  هکميزان تلفات به حداقل برسد. در شب

ه کرود  ها در مسير توليد تا مصرف به هدر مي توان و انرژي توليدي نيروگاه

ه، نوع تجهيزات، کمقدار اين تلفات به پارامترهاي متعددي از جمله، بافت شب

ل منحني مصرف و شرايط کل، شک در کچگالي بار، نوع مصرف و سهم هري

باشد. تنوع و تعدد عوامل مؤثر در مقدار تلفات  آب و هوايي منطقه وابسته مي

سان ميزان کمصرف ي کسان و با پيکامالً يکه که در دو شبکاي است  به گونه

هاي انجام شده با تخصيص  باشد. طبق تحقيقات و تست تلفات متفاوت مي

ر مکان و اندازهي مناسب ميتوان قسمتي از تلفات ( دDGنده )کمنابع توليد پرا

سيستم را کاهش داد. شده است. در اين پايان نامه هدف تخصيص بهينه منابع 

ه ميزان تلفات به حداقل برسد فرضيات مسئله : کنده مي باشد، بطوريکتوليد پرا

توليدات  •پذير است.  تخصيص منابع توليد پراکنده در مکان مناسب امکان •

 •دهايي که از منابع تجديدپذير استفاده ميکنند داراي عدم قطعيت است. واح
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در برخي ساعات از خودروهاي الکتريکي ميتوان به عنوان منابع توليد پراکنده 

 استفاده کرد.

1 

برنامه ريزي بلند مدت جامع پويا طرح هاي توسعه اي  شرکت برق منطقه اي سمنان

ساله و با لحاظ  35شرکت برق منطقه اي سمنان با افق 

نمودن مطالعات پخش بار،اتصال کوتاه، خروج تک 

تجهيز، قابليت اطمينان و پايداري شبکه و غيره... و با در 

 نظر گرفتن قيود اقتصادي

برنامه جامع طرح هاي توسعه شرکت برق منطقه اي 

سمنان به همراه سناريو هاي مختلف براي حاالت متفاوت 

ر طرح هاي توسعه شبکه ضرورت تحقيق: در حال حاض

صرفا با در نظر گرفتن مطالعات پخش بار، اتصال کوتاه و 

خروج تک تجهيز استخراج مي گردند و عوامل اقتصادي 

هيچ نقشي در تعيين اولويت يا کفايت طرح براي سال 

مشخصي ندارند. از سوي ديگر برنامه ريزي ها بر اساس 

پارامتر هاي داده هاي قطعي انجام مي گيرد و عدم قطعيت 

تاثير گذار همچون عدم قطعيت در پيش بيني بار اکتيو و 

راکتيو، پيش بيني قيمت برق، پيش بيني شرايط آب و 

هوايي، عدم قطعيت در تامين نقدينگي و افزايش هزينه 

اجرايي طرح ها )تورم( در برنامه ريزي ها دخالت ندارند. 

ها ، اين در حالي است که در عمل پيشرفت فيزيکي طرح 

تامين نقدينگي و پيش بيني پارامتر هاي فني برنامه ريزي 

که ذکر گرديد، زمان بندي اجراي طرح هاي گذشته و 

آينده را تحت تاثير قرارداده و در بسياري مواقع طرح ها 

کفايت خود را در زمان بهره برداري از دست مي دهند. از 

ر اين رو انجام برنامه ريزي طرح هاي توسعه با در نظ

گرفتن عدم قطيت هاي مختلف و ارا ئه برنامه زمان بندي 

اجرايي آنها، نقش بسزائي در کفايت طرح هاي توسعه 

خواهد داشت و ارائه سناريو هاي مختلف برنامه ريزي طرح 

هاي توسعه راه گشاي مجري طرح هاي توسعه در هنگام 

ساله  35تغييرات ناگهاني خواهد بود. مطالعات جامع 

 -3منطقه اي سمنان به شرح ذيل مي باشد: شرکت برق 

عدم انجام مطالعات جامع با در نظر داشتن مسايل فني مختلف شبکه در يک 

فني شرکت به نتايج مطالعات جامع در بهره برداري ،  نياز واحدهاي -مطالعه 

الزام نهاد هاي باال دست به انجام مطالعات  -احداث و برنامه ريزي شبکه برق 

شناسايي نقاط ضعف شبکه و برنامه ريزي جهت مرتفع نمودن انها و رفع  -

برنامه ريزي جهت افزايش پايداري و قابليت اطمينان شبکه -تنگناهاي شبکه 

نو بودن و جامع  -کاهش تلفات آن )تحقق شعار تامين برق مطمئن و پايدار( و 

کاهش هزينه طرح هاي توسعه با در نظر گرفتن شرايط فني  -بودن مطالعات 

برنامه ريزي  -و اقتصادي و عدم قطعيت هاي پارامترهاي وابسته به آنها 

لت هاي اقتصادي پروژه هاي توسعه و تعيين سناريو هاي مختلف براي حا

 فقدان مطالعات و برنامه ريزي جامع طرح هاي توسعه -متفاوت در آينده 
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برآورد پيک بار، ميانگين بار، کم باري بار اکتيو و راکتيو 

ساله ) 35ه برق منطقه اي سمنان براي افق کپستهاي شب

انجام  -2بيني بار(  ها، روشها و ابزار پيش انتخاب الگوريتم

ساله با ارائه سناريو 35مطالعات توسعه شبکه براي افق 

حتمل بر اساس مطالعات پخش بار، اتصال کوتاه و هاي م

خروج تک تجهيز ) با هدف متعادل نمودن تراز توليد و 

مصرف در حالت هاي مختلف و سالهاي مختلف توسعه 

برطرف کردن محدوديت ها و نواقص شبکه، کاهش هزينه 

توسعه ، افزايش پايداري و قابليت اطمينان شبکه انتقال و 

ه اي سمنان و افزايش قابليت فوق توزيع برق منطق

ترانزيت برق( و ارائه راهکارهاي مناسب جهت مرتفع 

نمودن مشکالت شبکه با در نظر داشتن کفايت تمامي 

تجهيزات شبکه ) بررسي کفايت سطح اتصال کوتاه ، ولتاژ 

  مقايسه هزينه -3و جريان کاري/نرمال تجهيزات شبکه ( 

طالعه شده، هاي مختلف سناريو هاي م و سود گزينه

 –بندي سناريو ها بر اساس روش ترکيبي )فني  اولويت

ساله و انتخاب طرح/سناريو برتر 35اقتصادي( براي افق 

بررسي ومطالعه  -5براي هر کدام از سالهاي مياني 

 -تيوکتکميلي سناريو هاي هاي برتر ) مطالعات توان را

مطالعات پايداري گذرا و ارائه راهکار هاي مختلف براي 

فايت منابع مالي کبررسي  -4تامين پايداري گذراي شبکه( 

ساله و ارائه جدول  35جهت اجرا سناريو هاي برتر افق 

زمان بندي تامين اعتبار و هزينه طرح ها براي تمامي 

 سالهاي افق مطالعه

1 
اين تحقيق با تعيين و دسته بندي پستهاي فوق توزيع بر تعيين قيمت واقعي)ارزش( انرژي توزيع نشده در شبکه شرکت برق منطقه اي 

يين ارزش انرژي توزيع نشده اساس نوع مشترکين به تع

از آنجاييکه پست هاي فوق توزيع داراي مشترکين متفاوتي مي باشند و براي 

هر گروه از مشترکين قطع برق خسارات متفاوتي به دنبال خواهد داشت.لذا 
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 ارزش و يا قيمت انرژي توزيع نشده در پستهاي مختلف متفاوت است. خواهد پرداخت. استان سيستان و بلوچستان سيستان و بلوچستان

1 

شرکت برق منطقه اي 

 رمزگانه

انجام مطالعات مصرف بهينه انرژي و بررسي راه هاي 

دستيابي به ترکيب بهينه انواع انرژي )تجديد پذير و 

تجديد ناپذير( و تدوين استراتژي بهترين روش مصرف 

انرژي ترکيبي در بلند مدت براي شرکت برق منطقه اي 

 هرمزگان.

( مدلسازي روشي جديد براي بهبود کارآيي، قابليت 3

مينان و ترکيب و ظرفيت بهينه به کمک نرم افزارهاي اط

( تخصيص بهينه انواع گوناگون 2شبيه سازي مناسب. 

(، به طوري DGواحدهاي توليد توزيع شده تجديدپذير )

( تعيين روش 3که تلفات انرژي ساالنه را کمينه نمايد. 

بار مصرفي که همه  -مبتني بر ايجاد مدل احتمالي توليد

)توليد توزيع  DGاتي ممکن واحدهاي ي شرايط عملي

( 5شده( تجديدپذير را با احتمال آن ها، ترکيب نمايد. 

افزار مناسب براي يک سيستم  سازي با استفاده از نرم شبيه

واقعي با استفاده از اطالعات ورودي بادي، خورشيدي و .... 

براي يک مقدار بار مصرفي مورد نظر در کنار سيستم 

کروتوربين و باتري در يک شبانه روز با پشتيبان، شامل مي

( با ديدي آينده نگرانه، مضرات و 4حداقل هزينهي ممکن. 

خطـرات آلودگي زيست محيطي و بحران پايان يافتن 

منابع تجديد ناپذير را در نظر داشته و در جهت رفع آن به 

کمک استفاده از تکنولوژي منابع انرژي تجديد پذير 

توسعه پايدار را براي استان  کوشيده و راه رسيدن به

( تدوين استراتژي بهترين روش 0هرمزگان را فراهم نمايد. 

هاي مصرف انرژي ترکيبي در بلند مدت براي مشترکين 

بخش توزيع و بخش هاي فوق توزيع و انتقال شرکت برق 

 منطقه اي هرمزگان.

مهم کاربرد روزافزون انرژي و تأمين آن براي ادامه حيات يکي از مظاهر 

زندگي جديد است. پايان پذيري انرژي حاصل از سوخت هاي فسيلي به ويژه 

نفت خام، جهان امروز را نيازمند استفاده از منابع ديگر براي جايگزيني آن مي 

نمايد منابع انرژي که ما هر روزه استفاده مي کنيم به شکلهاي مختلفي هستند 

به دو دسته تجديد پذير )منبع  و از راههاي مختلفي ذخيره مي شوند. اين منابع

انرژي که در مدت کوتاهي دوباره احيا مي شود( و تجديد ناپذير )منبع انرژي 

که تمام مي شود و در مدت کوتاهي نمي تواند دوباره بوجود آيد.( تقسيم مي 

شوند. اين منابع انرژي مي توانند براي توليد منيع انرژي دوم مثل الکتريسته 

ر گيرند. بنابراين پر واضح است که روند کنوني بايد دچار مورد استفاده قرا

تحولي عالمانه و انديشمندانه گردد. تنوع سبد انرژي به وجود آوردن منابع 

جديد،راه هاي توليد و تبديل موثرتر انرژي ،حذف تهديدهاي عمومي و بهينه 

سازي مصرف انرژي از رسالت هاي اصلي علوم امروزي و صاحبان آن 

ي گردد. اين رسالت ها از بنيان نيازمند فرهنگ سازي عمومي و محسوب م

فراهم آوردن بستر تکنولوژي هاي الزم و مقتصدانه است، که انجام مطالعات 

مصرف بهينه انرژي و بررسي راه هاي دستيابي به ترکيب بهينه انواع انرژي 

رژي )تجديد پذير و تجديد ناپذير( و تدوين استراتژي بهترين روش مصرف ان

ترکيبي در بلند مدت براي شرکت برق منطقه اي هرمزگان مي تواند سرآغاز 

 فصل نويني در استان هرمزگان باشد.

 محور انتقال و فوق توزیع-7

        

 رويانتقال ن يستمهايدر س ت شبکهيو امن يزيبرنامه ر .1.1
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 اولويت داشتن داليل اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

1 

شرکت برق منطقه اي 

 اصفهان

تشخيص حمالت سايبري در شبکه هاي قدرت و  3-4

 روش مقابله با اين حمالت

مروري بر مطالعات صورت گرفته در زمينه حمالت  -3

بررسي  -2هاي تشخيص حمالت  سايبري و ارائهي روش

پذيري سيستم قدرت و جايابي بهينهي ادوات  آسيب

PMU  وPDC 3- بندي اطالعات  آوري و دسته جمع

تهيه و  -5موجود و قابل دسترس از شبکه برق اصفهان 

و PMUارائه يک الگوريتم مناسب براي جايابي ادوات 

PDC  به منظور حفاظت شبکه دربرابر حمالت سايبري

 -0برنامه نويسي کامپيوتري الگوريتم ارائه شده  -4

سيستم نمونه سازي الگوريتم پيشنهادي بر روي يک  پياده

 گيري کلي سازي و نتيجه واقعي، تحليل نتايج شبيه

امروزه با افزايش پيچيدگي سيستم قدرت و با اعمال گستردهي فناوريهاي 

پذير  برابر حمالت سايبري مخرب، بسيار آسيب سايبري، شبکهي قدرت در

هاي گذشته شبکه برق، از شبکه سنتي به شبکه  است. در طي سال شده

رفته تغيير کرده و با اين تغيير، احتمال دستکاري در اطالعات هوشمند پيش

شد. تفاوت بزرگ بين شبکه هوشمند پيشرفته و  روز بيشتر خواهد به شبکه روز

شبکه سنتي در استفاده وسيع از ابزار هوشمند پيشرفته، پيوستن اطالعات 

سايبري و تکنولوژي کنترل است. از سوي ديگر کنترل، نظارت، حفاظت و 

هاي اساسي سيستم  گيري کميت گيريهاي مهم شبکه به اندازه کليه تصميم

است. براي مثال سيستم تخمين حالت، که يکي از کليديترين  قدرت گره خورده

آوريشده از شبکه وابسته است. اگر  هاي جمع عناصر شبکه است، بسيار به داده

عات غلط از گيري شده توسط مهاجم دستکاري شوند و اطال هاي اندازه داده

وضعيت شبکه به سيستم تخمين حالت منتقل شود، اين سيستم درست عمل 

گيريها اپراتور شبکه گمراه شده و باعث توزيع  نميکند. با انحراف در اندازه

هاي غيرضروري، مشارکت اشتباه در بازار برق و  غيربهينه توان، قطع بار

گيريهاي  ن امنيت اندازهبسياري از مشکالت ديگر ميشود. بنابراين باال برد

شبکه و افزايش قابليت اعتماد بسيار ضروري است. از آنجا که مهاجمان 

همواره به دنبال تخريب شبکه و اعمال ضرر هستند، بايد عمل متقابل براي 

ريزي شود. هدف از انجام اين پروژه ايجاد سيستم -مقابله با اين حمالت برنامه

از نفوذ مهاجمان و تشخيص حمالت دفاعي مناسب، به منظور جلوگيري 

سايبري است. همانطور که مهاجم ماهر به دنبال بهترين نقاط براي اعمال 

حمله است، مسئولين شبکه نيز بايد به عنوان مدافع يا ردياب، از نقاط 

پذير شبکه محافظت کنند. براي مقابله با حمالت سايبري دو رويکرد  آسيب

روش مبتني بر تشخيص روش  -2ر حفاظت روش مبتني ب -3کلي وجود دارد: 

هاي نصب شده در سطح سيستم قدرت، هر کدام  اول اينگونه است که دستگاه

باشند و کار به مرحله تشخيص نيز کشيده -بصورت جداگانه حفاظت شده مي

نميشود. روش دوم بر مبناي تشخيص خطا عمل ميکند و درصورت اعمال 

آن را تشخيص ميدهد. ازآنجا که  هاي مخصوص حمله توسط مهاجم، با روش
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هايي از  بر است، به دنبال محل بسيار هزينه PDCو  PMUاستفاده از ادوات 

شبکه قدرت هستيم که اگر به اين ادوات تجهيز شوند، شبکه در برابر حمالت 

هاي تشخيص، راهکارهايي  سايبري محافظت شود. سپس با استفاده از روش

اي که  رائه ميشود. تشخيص حمله در هر مرحلهبراي رديابي حمله در سيستم ا

باشد، به اپراتور کمک ميکند تا هرچه زودتر شبکه را به حالت عادي بازگرداند. 

چنانچه اقدامي براي رديابي خطا انجام نشود، شبکه تا مرز فروپاشي خواهد 

 هاي کالني به سيستم برق وارد ميشود. رفت و خسارت

1 

شرکت برق منطقه اي 

 جانآذرباي

ارتقا تاب آوري شبکه انتقال و فوق توزيع آذربايجان با 

 نصب منابع توليد پراکنده

مکان يابي و ظرفيت يابي منابع توليد پراکنده با هدف ارتقا 

 تاب اوري

هر دارايي به سبب آسيب پذيري هاي ذاتي خود، در معرض تهديدهاي 

ايي مي شود. متنوعي قرار دارد که در صورت وقوع، سبب آسيب به آن دار

سيستم قدرت بعنوان يک دارايي ارزشمند و يکي از زيرساختهاي حياتي و 

امنيتي محسوب ميگردد. اين شبکه بدليل گستردگي جغرافيايي، تنوع آب 

وهوايي، وقوع حوادث و رخدادهاي طبيعي، عمليات خرابکارانه عمدي دشمن، 

ر دارند. از آنجايي همواره در معرض آسيبهاي بزرگ ناشي از اين تهديدها قرا

که ساير زيرساختها نيز به نوعي براي ادامه فعاليتهاي خود به انرژي مطمئن و 

پايدار برق نيازمندند، از اينرو بررسي آسيب پذيري شبکه هاي برق در برابر 

حوادث طبيعي و غيرطبيعي از اهميت ويژه اي برخوردار است. از اين روي، 

ين راهکارهاي موجود ميتوانند بسته به تصميم گذاران سيستم قدرت، از ب

شرايط محيطي، امکانات و سطح تاب آوري موردانتظار روشي را به منظور ارتقا 

روز  بندي و ارزيابي به تاب آوري انتخاب و عملياتي کنند. در اين ميان، دسته

انواع تهديدها ضرورتي انکارناپذير است. الزم به ذکر است که قرار گرفتن 

نطقه استراتژيک خاورميانه، اقليم آب و هوايي که کشور را مستعد ايران در م

انواع بالياي طبيعي کرده و معماري نادرست گذشته در همجواري نقاط 

حساس، لزوم توجه به شناخت آسيب پذيري ها و دفاع بهينه غيرعامل را بر 

همگان روشن ساخته است. و از اين بين مقاوم ساختن سيستم قدرت در برابر 

نواع تهديدها و ارتقا امنيت انرژي در شرايط بحراني، از نکات بسيار مهمي ا

است که در دفاع غيرعامل بايد در نظر گرفته شود. يکي از راهکارهاي ارتقا 
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تاب اوري ايجاد افزونگي در توليد انرژي قابل دسترس و قابل دستيابي، با 

اين روي مکان يابي و نصب منابع توليد پراکنده در سيستم قدرت مي باشد. از 

ظرفيت يابي منابع توليد پراکنده با هدف ارتقا تاب اوري يک ضرورت مي 

 باشد.

1 

شرکت برق منطقه اي 

 آذربايجان

ارزيابي ريسک پذيري و مطالعات پهنه بندي خطوط و 

 پستهاي انتقال منطقه شمالغرب کشور

استخراج طيف  -2استخراج منحني هاي شکنندگي  -3

ارائه اصالحيه به ضرايب زلزله پيشنهاد  -3ه ويژه ساختگا

فراهم شدن امکان ارزيابي  -5 2855شده در استاندارد 

 دقيق تر لرزه اي خطوط و پستهاي انتقال

هاي فوق با خطر  با توجه به گستره قابل توجه خطوط انتقال و قرارگيري پست

که  هاي انتقال خيزي باال و همچنين خطر آسيب ديدن خطوط و پست-لرزه

بصورت بدون وقفه مورد بهره برداري قرار ميگيرند تحقيق حاضر از اهميت 

 قابل توجهي برخوردار است.

1 

شرکت برق منطقه اي 

 آذربايجان

بررسي تاثير فرونشست در خطوط انتقال حاشيه درياچه 

 اروميه و ارائه راهکارهاي اصالحي

استخراج ميزان فرونشست در مناطق مجاور درياچه  -3

بررسي وضعيت جاري خطوط انتقال با لحاظ  -2ميه ارو

ارائه راهکار براي به حداقل رساندن -3نمودن فرونشست 

 آسيبهاي ناشي از فرونشست

با توجه به کاهش سطح آب درياچه اروميه و کاهش سطح آب زير زميني 

فرونشست در بخشهايي از استان هاي آذربايجان شرقي و غربي مشاهده 

يش ميزان فرونشست در زمينهاي منطقه منجر به تحميل گرديده است. افزا

 تغيير شکلها و تالشهاي قابل توجه به خطوط انتقال خواهد گرديد.

5 

شرکت برق منطقه اي 

 باختر

خطوط و تجهيزات اصلي  کبرآورد اهميت و سطح ريس

ت برق منطقه اي کپست هاي فوق توزيع و انتقال شر

 باختر

هاي اهميت تجهيزات که  خصهدر اين پروژه بايد انواع شا

بيانگر سطح مخاطرات و پيامدهاي خرابي آنها ميباشد 

برآورد شود. براي سنجش پيامدهاي خروج تجهيزات بايد 

سازي استاندارد در مطالعات اثرات سيستمي آن  از شبيه

هاي استاندارد  استفاده شود و پس از ارائه مروري از روش

قرار گيرند. از جمله  مطالعه ريسک، اين مالحظات مد نظر

هاي اهميت )ريسک( ميتوان به موارد زير اشاره  شاخصه

هزينه اقتصادي )ارزش تجهيز، ارزش تجهيزاتي  •نمود: 

که با خروج اين تجهيز آسيب ميبينند، انرژي تأمين نشده 

(ENS ،ارزش و کارکرد اقتصادي بارهاي از دست رفته ،)

قابليت  •ابي و ...( هاي اقتصادي، ارزش ترميم و بازي جريمه

، مدت زمان خاموشي و گستره آن، وجود ENSاطمينان )

افزونگي و تجهيزات استندباي، دردسترس بودن لوازم 

يت يک تجهيز در اينجا بر اساس پيامد خروج آن تعريف اهميت، ريسک يا اولو

عنوان هزينه  ميشود. بر اين اساس ميتوان پيامدهاي خروج تجهيزات را به

ريزي نگهداري و تعميرات و تعيين اولويت  خرابي آن تعريف نموده و در برنامه

و ريسک تجهيزات مختلف از آن بهره برد. برآوردي درست از اهميت 

بندي تجهيزات مختلف جهت  برداران به منظور اولويت واند به بهرهتجهيزات ميت

ريزي نگهداري و تعميرات پيشگيرانه کمک نمايد. الزم به ذکر است اين  برنامه

شرکت برق منطقه اي  87اولويت از اولويت هاي تحقيقاتي تأييد شده سال 

 منتقل شده است. 88باختر بوده است و به منظور جمع بندي به سال 
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پايداري )از جمله پايداري گذرا و فرکانس  •يدکي و ...( 

کيفيت توان )ايجاد  •پايين، پايداري ولتاژ و فرکانس( 

اضافه فرکانس و ...( نامتعادلي، افت يا اضافه ولتاژ، افت يا 

اهميت بارهاي مرتبط )الزامات امنيتي )نظامي و  •

نارضايتي عمومي/مشتريان(، اقتصادي، -سياسي-انتظامي

هاي  زيرساختي )آب، انرژي، حمل و نقل(، مرتبط با حوزه

سطح اتصال  •مخاطرات ايمني  •سالمت و آموزش( 

 کوتاه و متوسط و ماکزيمم توان

6 

شرکت برق منطقه اي 

 باختر

ت کتعيين ارزش خاموشي در اليه انتقال و فوق توزيع شر

 اي باختر برق منطقه

ها و خطوط انتقال و فوق  تعيين اهميت و اولويت پست •

ريزي نگهداري  اي باختر در برنامه ت برق منطقهکتوزيع شر

برآورد ارزش خاموشي خطوط و  •ها  و تعميرات و خاموشي

 •ها  و ساير تجهيزات و تعيين پيامدهاي خرابي آنها  پست

يابي مناسب با توجه به اهميت بارها و ارزش  انکم

نترل و کانسي و تجهيزات کهاي فر خاموشي و تنظيم رله

هاي اقتصادي احتمالي شامل  محاسبه هزينه •نگهداري 

  بينند، تجهيز آسيب مي که از خروج يکارزش تجهيزاتي 

ه، خسارت ناشي از بارهاي کبازيابي شبهزينه   ها، جريمه

 مهم از دست رفته و ...

افي در خصوص کها مستلزم وجود اطالعات  اختصاص منابع در مديريت دارايي

باشد. برآورد درست از اهميت خطوط انتقال و  ها مي اهميت و اولويت آن

ها مختلف جهت  بندي آن برداران به منظور اولويت ها ميتواند به بهره پست

ريزي نگهداري و تعميرات پيشگيرانه و مانورها کمک نمايد. الزم به ذکر  برنامه

شرکت برق  87است اين اولويت از اولويت هاي تحقيقاتي تأييد شده سال 

منتقل شده  88منطقه اي باختر بوده است و به منظور جمع بندي به سال 

 است

1 

شرکت برق منطقه اي 

 باختر

برق باختر در شرايط اضطرار و بررسي قابليت اداره شبکه 

هاي اطالعاتي مرکز  وقوع اختالل در زيرساخت

( برق منطقه اي باختر و AOCو  RDCديسپاچينگ )

 هاي مورد نياز برآورد زيرساخت

هدف اين پروژه بطور کلي بررسي قابليت اداره شبکه در 

شرايط وقوع اختالالت در بخش اطالعاتي شبکه برق 

تالالت ميتواند همزمان با بروز باختر ميباشد. اين اخ

اختلالت الکتريکي يا در شرايط عادي شبکه باشد. 

شناسايي خطرات و اختالالت ممکن در بخش کنترلي و 

اطالعاتي مرکز ديسپاچينگ منطقه اي باختر و مراکز 

RDC  مربوطه، تعيين ميزان مشاهده پذيري سيستم در

راهبري شبکه تحت پوشش برق منطقه اي توسط مراکز ديسپاچينگ منطقه 

با  اي و مراکز استاني به صورت زمان واقعي انجام مي پذيرد. اين راهبري

داشتن يکسري اطالعات از شبکه و نرم افزارها و ابزارهاي مربوطه انجام 

ميشود. عدم ارسال داده هاي مورد نياز يا نقص در هر يک از بخشهاي مراکز 

کنترل ميتواند عملکرد کل سيستم را مختل نمايد. حوادث در هر دو بخش 

ري از عوامل اثرگذار الکتريکي و اطالعاتي و کنترلي اجتناب ناپذير بوده و بسيا

از کنترل راهبران شبکه خارج است. اداره شبکه در شرايط غير عادي و بحران 
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ورد نياز صورت بروز اين اختالالت، تعيين زيرساختهاي م

جهت اضافه شدن به سيستم جهت مواجهه با اختالالت 

محتمل، تعيين سناريوهاي مواجهه با بحرانهاي احتمالي از 

 اهداف اين پروژه ميباشد.

نيازمند داشتن ابزار، روش ها و مهارت هايي است که در اختيار گرفتن آن ها 

در گام اول نيازمند انجام يک مطالعه تحقيقاتي در ارتباط با نيازمندي هاي 

ران است. هدف اصلي از تعريف اين اولويت راهبري در شرايط اضطرار و بح

تحقيقاتي، آگاهي از نيازمندي هاي اداره شبکه در شرايط اضطرار و بحران 

است تا در کمترين زمان و صرف بهينه منابع، راهبران شبکه الزامات مواجهه 

با شرايط غير عادي را در اختيار داشته و شبکه را به حالت عادي برگردانند تا از 

 يق حداکثر منافع کاربران شبکه حاصل شود.اين طر

1 

شرکت برق منطقه اي 

 خوزستان

تعيين مدل بار شبکه فوق توزيع برق خوزستان جهت 

 هاي قدرت مدلسازي و انجام مطالعات سيستم

هدف از تعريف اين پروژه استخراج مدل بار در سطح شبکه 

فوق توزيع شبکه برق خوزستان ميباشد و بدين ترتيب 

ناشي از انجام مطالعات که به تبع آن برنامه ريزي نتايج 

توسعه شبکه به صورت بهينه انجام خواهد شد. براي اين 

هدف روشهاي مختلفي مبتني بر اندازه گيري و تخمين 

وجود دارد که با توجه به امکانات موجود، ميبايست بهترين 

ها را شناسايي و بر اساس آن اقدام کرد که  تعادل بين روش

به استخراج الگوي مدل ترکيبي بارهاي مختلف در  منجر

بخش فوق توزيع شبکه برق خوزستان گردد. گام اول 

انجام مطالعات سيستم قدرت تعيين نوع و مدل بار شبکه 

است. مدلسازي بارها تأثير قابل توجهي بر مطالعات شبکه 

برق دارد و مي تواند نتيجه تحليل هاي شبکه را با تغييرات 

تأثير قرار دهد. لذا مدلسازي بار به صورت  زيادي تحت

ترکيبي از انواع بار مهمترين مرحله براي بررسي سيستم 

سازي بار در سه دسته کلي توان  هاي قدرت ميباشد. مدل

ثابت، جريان ثابت و امپدانس ثابت تعريف ميشود. حال 

آنکه مدل دقيق بار ترکيبي از هر سه مدل مذکور 

ين پروژه استخراج مدل بار در ميباشد.هدف از تعريف ا

سطح شبکه فوق توزيع شبکه برق خوزستان ميباشد و 

برداري بهينه و برنامه -ريزي بهره پايه همه تصميم گيريها در خصوص برنامه

سعه آتي شبکه بر انجام مطالعات شبکه قدرت استوار است. در اين ريزي تو

خصوص شرکت مديريت شبکه برق ايران به عنوان متولي بهره برداري از 

اي اقدام به تشکيل  شبکه انتقال با همکاري کليه شرکتهاي برق منطقه

کارگروه مطالعات جامع و هماهنگ شبکه نموده است که با بکارگيري از نرم 

نمايند. همچنين -سازي شبکه موجود مي اقدام به مدل Dig SILENT افزار

شرکت توانير جهت برنامه ريزي و توسعه آينده شبکه به مدل سازي شبکه 

اي اقدام مي نمايد. عالوه بر اين،  برق آينده با همکاري شرکتهاي برق منطقه

کليه مراحل تحليل و استخراج نيازمنديهاي شبکه در شرکت هاي برق 

اي با بکارگيري نرم افزارهاي تحليلگر صورت ميگيرد. حال آنکه نتايج  طقهمن

اي که افزايش  حاصل از مطالعات شبکه به نوع مدلسازي بار وابسته است بگونه

دقت مدلسازي بار باعث اتخاذ تصميمات بهينه و اولويت بندي بهتر پروژه ها و 

جود در مطالعات شبکه به اقدامات آتي مي گردد. در حال حاضر کليه بارهاي مو

صورت توان ثابت مدل ميشوند، اين امر باعث شده که هيچ تفاوتي در 

هاي گوناگون در نظر گرفته نشود و نتايج  هاي مختلف و ايستگاه بخش

مطالعات شبکه بخصوص بررسي تک پيشامدها را تحت شعاع قرار دهد که به 

ر زمان افت ولتاژ اشاره عنوان مثال مي توان به افزايش بارگيري تجهيزات د

 کرد.
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بدين ترتيب نتايج ناشي از انجام مطالعات و به تبع آن 

برنامه ريزي توسعه شبکه به صورت بهينه تر انجام خواهد 

 شد.

1 

شرکت برق منطقه اي 

 خوزستان

طراحي و امکان سنجي يک سامانه به منظور مکان يابي 

انواع خطا در شبکه برق خوزستان با استفاده از سيستم 

 پايش گسترده و شبکه هاي عصبي

هدف از اين پروژه ارائه يک روش جديد براي مکانيابي 

و همچنين ارائه يک خطا در شبکه برق خوزستان 

زيرساخت مخابراتي و پايشي براي نيل به اين هدف 

ميباشد. لذا، ابتدا شبکه برق خوزستان مدلسازي و سپس 

( به صورت بهينه PMUگيري فازوري ) واحدهاي اندازه

گردد و ساختار مناسبي  اقتصادي و فني، در شبکه جايابي 

شود.  مختص شبکه خوزستان طراحي  WAMSبراي 

 Neuralهاي عصبي ) با استفاده از ريزشبکه سپس،

Networks و پردازش اطالعات برگرفته شده از )

، نوع و مکان هر گونه خطاي رخ داده WAMSسيستم 

شده در شبکه تعيين، بخش معيوب از شبکه جداسازي و 

اطالعات مورد نياز با بيشترين سرعت به ديسپاچينگ 

صادي براي برپايي گردد. همچنين برآورد هزينه اقت ارسال 

 ساختار پيشنهادي محاسبه شود.

رفع خطا در زمان مناسب و جلوگيري از خاموشيهاي گسترده و خسارت در 

شبکه، صرفهجويي در هزينههاي مانيتورينگ، بسترسازي براي پيادهسازي 

بازار برق در شبکه، تسهيل در ارتباط بين ديسپاچينگ و اجزاي شبکه و 

نترل لحظهاي سطح باالي شبکه از مزاياي همچنين مانيتورينگ و ک

است. سيستم اندازهگيري ناحيه گسترده  WAPو  WAMSسيستمهاي 

(WAMS)"  به عنوان يک تکنولوژي مدرن، اخيرا در بسياري از شبکههاي

برق کشورهاي پيشرفته به منظور پايش و کنترل شبکه مورد استفاده قرار 

ترهاي شبکه به صورت همزمان از گرفته است. در اين ساختار، تمامي پارام

 PMUاز طريق تجهيزاتي تحت عنوان  GPSطريق سيستم ماهوارهاي و 

اندازهگيري و به مرکز کنترل دادهها ارسال ميشود. در اين شرايط، با ارزيابي 

پارامترهاي شبکه ميتوان وقوع اغتشاش و محل حادثه را به سرعت تشخيص 

ي از گسترش حادثه انجام داد. شايان ذکر داده و اقدامات الزم را جهت جلوگير

صرفاً براي تحليل خطا نيست و در  WAMSاست که ساختار پيشنهادي 

همه شرايط ميتوان تمام شبکه را از طريق مرکز ديسپاچينگ با هزينه کمتر و 

قابليت اعتماد باالتر پايش و کنترل کرد. الزم به ذکر است که اين پروژه به 

ن نامه هاي دانشجويي مورد موافقت کميته تحقيقات عنوان حمايت از پايا

 شرکت واقع گرديد

11 

ارزيابي و بررسي فني اقتصادي حوادث و مشکالت ناشي از  شرکت برق منطقه اي غرب

سرقت تجهيزات و قطعات دکل ها و پست هاي انتقال و 

فوق توزيع برق و ارائه راهکارهاي عملي در جهت کاهش 

ها با بررسي فني و اقتصادي و و يا جلوگيري از سرقت 

طراحي وساخت سيستم هشدار سرقت از دکل هاي انتقال 

هدف بررسي کامل وريشه اي معضل سرقت از تجهيزات 

دکل هاي خطوط انتقال و فوق توزيع برق در سراسر کشور 

و خصوصا حوزه برق غرب ميباشد بگونه اي که عوامل 

و فناوري ها و روش هاي موثر ، روش هاي رايج سرقت 

مقابله با آن و بار مالي ناشي از اين حوادث و تعيين کليه 

قطعات دکل هاي خطوط هر ساله مبالغ زيادي در خصوص تعمير و يا تکميل 

انتقال و فوق توزيع که بعلت سرقت وتخريب ناشي از آن دچار نقص و يا 

حادثه ميگردند هزينه ميگردد ، کاهش ويا جلوگيري از سرقت و ايجاد ضريب 

اطمينان در تداوم خدمات انتقال نيروي برق بصورت مداوم و حذف خسارات 

انتخاب اين موضوع در جهت مالي ناشي از سرقت تجهيزات اصلي ترين دليل 
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راهکارهاي جلوگيري از سرقت ها و حوادث ناشي از آن  وفوق توزيع برق

بطور کامل بررسي و با توجه به مطالعه ، بررسي و امکان 

سنجي هاي انجام شده و در نهايت طراحي وساخت يک 

عات دکل هاي نمونه سيستم هشدار سرقت اتصاالت وقط

مورد استفاده در خطوط انتقال و فوق توزيع ميباشد که با 

 on lineنصب سنسورهايي بر روي بدنه و تشخيص 

سرقت از طريق نوسانات و فرکانس هاي ايجاد شده در 

بدنه برج انجام و از طريق سيستم هاي مخابراتي اعالم 

 ميگردد

بررسي پژوهش و ساخت تجهيزي براي مقابله با سرقت تجهيزات 

توانير  20/8/3387تاريخ  5535/33ميباشد.)همچنين با توجه به نامه شماره 

مبني بر تعيين شرکت برق منطقه اي غرب بعنوان شرکت پايلوت براي اجراي 

ه با گسترش سرقت تجهيزات طرح ملي با موضوع اتخاذ راهکارها بمنظور مقابل

 شبکه لذا تعيين اين عنوان و اجراي آن مطابق نامه فوق مورد لزوم ميباشد(

11 

شرکت برق منطقه اي 

 مازندران

ه تحت پوشش کتحليل هوشمند پيشامدها در شب

( بمنظور افزايش NAOCاي شمال ) ديسپاچينگ منطقه

ه و کبرداري ايمن شب ريزي و بهره دقت و سرعت در برنامه

 ار مناسبکارائه راه

ه انتقال و کافزايش قابليت اطمينان بهره برداري از شب -3

اطالعات قيود و محدوديتهاي  کايجاد بان -2فوق توزيع 

رويه اعمال  -3ه که در نرم افزار مطالعات شبکشب

ه با رعايت کارسازي مطالعات شبکمحدوديتها و قيود و خود

ين شاخص شناسايي تعي -5دقيق اين محدوديتها و قيود 

پيشامدهاي معتبر براي مقابله با وقوع پيشامد و ارائه 

 ار مناسبکراه

حصول اطمينان از پايش مناسب دستورالعملهاي ثابت و ويژه بهره برداري  -3

-N( و )N-3افزايش سرعت و دقت و ايمني در محاسبات پيشامد سنجي ) -2

 اهش خطاکاني و متر نمودن دخالت نيروي انسک -3ه ک( تجهيزات شب2

11 

شرکت برق منطقه اي 

 هرمزگان

هاي انتقال  طراحي و ساخت سيستم هشدار سرقت از دکل

 برق در شرکت برق منطقه اي هرمزگان

جلوگيري از سقوط دکل هاي خطوط انتقال و فوق  •

وتاه عيب يابي و کسرعت باالي تشخيص و زمان  •توزيع. 

ه خطوط انتقال و جلوگيري از خسارات وارده ب •رفع عيب. 

جلوگيري و يا کاهش خسارت جبران ناپذير  •فوق توزيع . 

جلوگيري و يا  •ناشي از قطع برق به مدت طوالني. 

کاهش بازسازي و تعمير دکل هاي آسيب ديده به دليل 

مشکالت و مسائل اجرايي به خصوص در مناطق صعب 

اهش و يا حذف برنامه هاي خاموشي هاي ک •العبور. 

اهش ريسک در سقوط دکل ک •ه به مشترکين. ناخواست

هاي حسگر، يکي از فناوري هاي کليدي براي آينده است، به  فناوري شبکه

دانست. يک  23ترين فناوريها براي قرن  ميتاي که مي توان آن را پراه گونه

شبکه حسگر، ساختاري متشکل از اجزاي حس کننده، محاسبه کننده و 

مخابراتي است که به يک مدير، اجازه مشاهده و تنظيم مشاهدات را ميدهد و 

العمل نشان دادن در برابر رويدادهايي که در يک ناحيه  همچنين عکس

ه هاي کي از مباحث مطرح در شبکسازد. ي ر ميت مشخص اتفاق ميافتد را ساده

ارگيري فن آوري هاي نوين اطالعات و کان به کهوشمند برق، بررسي ام

لي افزايش سطح کة برق است. به طور کارتباطات با توجه به الزامات شب

اطالعات سيستم قدرت و بهبود ميزان بهره وري استفاده از زير ساخت هاي 
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افزايش شاخص  •هاي خطوط انتقال و فوق توزيع . 

افزايش  •اهش حوادث. ک • Avaliabilityآمادگي يا 

تشخيص به  •درآمدهاي آمادگي خدمات خطوط انتقال. 

تدوين ارتباط اعالم  •موقع و به هنگام عيوب و اشکاالت. 

ي حسگر، بخصوص در ها درنگ و هماهنگي در شبکه بال

طراحي و يا بکارگيري  •مطمئن.  مقياس بزرگ و شرايط نا

روش هاي نوين در جلوگيري از سرقت براساس روش 

 پايش امواج صوتي و ارتعاشي و يا ابداع روش هاي ديگر.

ليه رده هاي سطوح ولتاژي، انتقال و کق موجود در ارتباطي در سيستم هاي بر

(  IoTفوق توزيع در صنعت برق مورد نياز است. فن آوري اينترنت اشياء )

ه مي تواند در سيستم هشدار سرقت از کي از فن آوري هايي است کي

مفهوم و  کهاي انتقال برق نقش مؤثري داشته باشد. اينترنت اشياء ي دکل

ه در همه حوزه هاي انرژي، حمل و نقل، کي است الگوي فراگير و جهان

ارگيري کجهان هوشمند قابل به  کسالمت، توليد، و مشابه آن براي ايجاد ي

است. توجه به ضرورت و اهميت خطوط انتقال و فوق توزيع که در واقع شريان 

هاي اصلي صنعت برق در راستاي انتقال برق پايدار و مطمئن به مصرف 

باشد، عالوه بر احداث اين خطوط ، نگهداشت آن ها نيز  کنندگان محترم مي

از اهميت بسزايي برخوردار است و کوچک ترين غفلت در اين زمينه صدمات 

اربردهاي جديد کپارچه سازي کجبران ناپذيري به بار خواهد آورد. گسترش و ي

ي بر کهوشمندسازي و اينترنت اشياء در حوزه هاي مختلف صنعت برق، مت

سخگويي فن آوري هاي اطالعاتي و ارتباطي به نيازمندي هاي ميزان پا

اربردي است و در اين زمينه نيازمند برنامه ريزي، تحقيق به کسرويس هاي 

ل هاي انتقال و فوق کاري بر روي دکمنظور صدور هشدار سرقت و خراب

توزيع، از اولويت هاي ضروري مي باشد. سرقت يا خرابکاري تجهيزات دکل 

انتقال برق، باعث سقوط آن ها و اعمال خاموشي گسترده و هاي خطوط 

تحميل هزينه هاي تعمير و بازسازي زيادي مي شود. در سال هاي اخير، 

پيشرفت تکنولوژي هاي الکترونيکي و مخابراتي منجر به ساخت حسگرهاي 

کوچک و ارزان قيمت شده که براي نظارت و کنترل يک محيط خاص مورد 

يرند و از طريق يک شبکه بي سيم با يکديگر در ارتباط استفاده قرار مي گ

هستند. اين شبکه ها که شبکه هاي حسگر بي سيم ناميده مي شوند به 

صورت متراکم در يک محيط پراکنده مي شوند و اطالعات صدور هشدار 

ل هاي انتقال و فوق توزيع را از محيط دريافت کاري بر روي دکسرقت و خراب

جهت پردازش نهايي ارسال مي نمايند. از بين محدوديت  و به ايستگاه اصلي

هاي پيشروي اين شبکه ها، ميزان و نحوه مصرف انرژي از اهميت ويژه اي 

برخوردار است چرا که اتمام باتري حسگرها به معناي از بين رفتن آن ها مي 
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باشد. راديوي هوشمند به عنوان راه حلي براي استفاده از فضاهاي خالي طيف 

ح مي شود. از طرفي، نقش طيف سنجي در يک حسگر بي سيم هوشمند، مطر

تشخيص بخش هاي طيف اشغال نشده با سرعت و دقت کافي مي باشد. عدم 

دقت در نتايج طيف سنجي، مي تواند منجر به تداخل با کاربر اوليه شود و يا 

که  فرصت استفاده از حفره هاي طيف را از بين ببرد. همچنين، با توجه به اين

گره هاي حسگر با باطري تجهيز مي شوند و امکان تعويض اين باطري ها در 

خيلي از مواردسخت و يا امکان پذير نمي باشد، در نتيجه مصرف انرژي از 

 اهميت خاصي در حسگرها برخوردار است.

11 

شرکت برق منطقه اي 

 هرمزگان

تجزيه و تحليل اعتبار شناختي خطا و بررسي ماهيت 

 در شرکت برق منطقه اي هرمزگان حوادث مهم

با انجام مدل سازي شناخت، جزئيات نحوه شناخت حادثه و 

علل بروز آن ها در ذهن بهره برداران روشن و مشخص 

مي شود. در حالي که يک طبقه بندي خوب توصيفي معني 

دار و يکنواخت براي ارائه يک روش روشني به منظور 

علل مي تواند  چگونگي تعيين حالت هاي مختلف خطا و

به دسته هاي مختلف اختصاص يابد. در تحقيق پيش رو 

جهت بررسي حوادث از شاخص هاي 

(osha:occupational safety and 

health administration استفاده خواهد شد. از )

 :f.Rجمله شاخص ها، ضرايب تکرار حادثه )

frequency rate اين شاخص ميزان تکرار حوادث( )

مان معين را نشان مي دهد(، شدت حادثه در يک مدت ز

(S.R: seveverity rate اين ضرايب ميزان ( )

تکرار شدت حادثه  -وخامت حادثه را نشان مي دهد (

(S.S.I:frequency severity rate  اين( )

ضريب ترکيبي از تکرار وخامت حوادث در محيط کار مي 

( )اين A.R: accident rateباشد(،نرخ حادثه )

تعداد حوادث را نسبت به کل کارکنان صنعت نشان ضريب 

ز کانون هاي فوق العاده امروزه صنعت برق از نقطه نظر بروز حوادث شغلي ا

حساس در ايران به شمار مي روند. حوادث ناشي از کار در ايران در اين صنعت 

باعث مرگ و مير و جراحات تعداد زيادي از پرسنل و همچنين خسارات 

اقتصادي کالن به تاسيسات برق مي شود. اعمال و شرايط ناايمن و استرس 

تاثيرگذار در افزايش ريسک بروز شغلي به ترتيب به عنوان پيش فاکتورهاي 

حوادث شغلي شناخته مي شوند. حوادثي که در حين انجام وظيفه و به سبب 

آن براي شاغالن اتفاق مي افتد،حوادث ناشي از کار مي گويند که عالوه بر 

ايجاد صدمات جسماني و ناتواني در نيروي کار ،سبب از بين رفتن سرمايه و 

اقتصادي و اجتماعي حائز اهميت زيادي است  تجهيزات و در نتيجه ضررهاي

.حادثه به عنوان يکي از عوامل تباه کننده پتانسيل بالقوه موجود در صنايع 

مطرح بوده و متاسفانه براي قربانيان خود رنج و درد و ضررهاي اقتصادي را به 

ارمغان مي آورد.اولين و مهم ترين گام در کنترل حوادث شغلي شناسايي علل 

ن ها است و در همين راستا ارزيابي اعمال ناايمن کارکنان، هدف اصلي بروز آ

اين مطالعه مي باشد در برسي هاي اوليه مشخص شده است که خطاهاي 

انساني و عدم استفاده از تجهيزات حفاظت فردي ، نقص سرپرستي و 

تجهيزاتي و عدم اجراي دستورالعمل هاي فني و ايمني، از مهم ترين علل 

ادث بوده و اقداماتي نظير آموزش فني و ايمني قبل از ورود به کار و رخداد حو

در حين کار، افزايش بازديدهاي ايمني، اجراي سيستم هاي سختگيرانه تر 
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( ) I.R: incidence rateمي دهد (، نرخ رويداد )

اين ضريب شيوع حوادث در صنعت را نشان مي دهد( ، 

ايمن ) اين ضريب وضعيت تکرار  -Tمحاسبه ضريب 

حادثه را نسبت به سال گذشته اش نشان مي دهد ( ، حد 

ابي تغييرات صدمه و باال و پايين کنترل ) جهت ارزي

بيماري استفاده مي شود ( و تعداد موارد روزهاي از دست 

( نرخ روزهاي کاري  LTC: time case lostرفته )

( .  LWD: lost work day rateاز دست رفته )

 05( ، ميانگين تعداد حوادث در Ucl, LClجهت مقايسه )

 4ماه محاسبه خواهد شد. سپس حد باال و پايين کنترل 

با سال  LCLوUCLال به عنوان استاندارد جهت مقايسه س

هاي ديگر به کار گرفته خواهد شد و سپس تجزيه و 

تحليل اعتبار شناختي خطا انجام خواهد شد.هدف اصلي 

اين است که در روش متداول دو طرفه )يعني همان اصول 

را مي توان براي تجزيه و تحليل گذشته نگر، جستجو براي 

عملکرد در آينده( استفاده کرد. اين مدل  علل و پيش بيني

مبتني بر تمايز اساسي بين شايستگي و کنترل است که 

راهي براي توصيف نحوه بستگي عملکرد به زمينه بروز 

خطا دارد. در نهايت، نتيجه گيري مي شود که يک طرح 

طبقه بندي به وضوح علل )ژنوتيپ ها( و تظاهرات 

ک سازمان غير سلسله اي )فنوتيپ ها( را جدا مي کند و ي

از گروه هاي ژنوتيپ را پيشنهاد مي دهد که نسبت به 

جلوگيري از بروز حادثه به صورت آينده نگر عمل مي کند. 

اصول روش، اصول مدل، مدل شناخت و ارتباط بين گروه 

 هاي طبقه بندي نيز مورد بحث قرار مي گيرد.

تشويق و تنبه، ثبت و گزارش دهي شبه حوادث، به روز رساني تغييرات انجام 

ي مي گردد در شده در روي شبکه و ... از اقدامات موثر در کنترل حوادث ارزياب

روش تجزيه و تحليل اعتبار شناختي خطا، نياز به درک ماهيت حوادث و 

وابستگي آن ها به زنجيره علت و معلول است که مي تواند وقوع رويدادهاي 

نامطلوب را توضيح داده و مبنايي براي جلوگيري از آن ها باشد. در اين روش 

تجزيه و تحليل درست نشان دهنده توانايي و پيش بيني دقيق در مورد 

رويدادهاي گذشته و تمرکز بر روي سيستم هايي است که اغلب به علت 

حوادث بزرگ در معرض نگراني هاي قابل توجهي قرار دارند، مي شود. اهميت 

اين است که عملکرد انسان توسط شناخت انسان )تکنولوژي  HRAموضوع 

که بتوانيم شناختي  به همراه سازمان( تعيين مي شود و بنابراين مهم است

درست از قابليت اطمينان عملکرد مناسب بهره برداران در طول عمليات، 

نگهداري و مديريت فرايند عمليات در ايستگاه ها را محاسبه کنيم. با اين حال، 

، در HRAنگراني در مورد اقدامات انساني و عوامل انساني در زمينه نياز به 

اين دليل که کمتر به شدت با وقوع حوادث مراحل اوليه کمتر بوده است )به 

مرتبط است(. عالوه بر اين، پيش بيني حادثه يک عنصر ضروري طراحي براي 

جلوگيري از حادثه است و بايد حاوي مالحظاتي در مورد چگونگي رفتار بهره 

برداران ايستگاه فوق توزيع و به خصوص انتقال مي باشد. با اين حال، به 

يف و تحليلي از تعامل انسان با فناوري، الزم است که توابع منظور توانايي توص

ذهن انسان به عنوان مسئولين بهره برداري از ايستگاه هاي فوق توزيع و 

انتقال را مدل سازي و توصيف کنيم. براي اين منظور دانستن عوامل 

موثرانساني، روانشناسي پردازش اطالعات و مهندسي سيستم هاي شناختي در 

داران ايستگاه هاي فوق توزيع و انتقال ضروري مي باشد و اين هدف بهره بر

نشان مي دهد که مشخصاً هر بهره بردار از هر منظر و چگونگي شناخت 

 انسان در وقوع اقدامات نادرست به چه ميزان نقش دارد.
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شرکت برق منطقه اي 

 هرمزگان

ه فوق توزيع و انتقال و تحليل علمي کبررسي حوادث شب

رار حوادث انساني و غير انساني و ارائه کگيري از تپيش

 ارهاي علمي و عمليکراه

ارهاي بهينه کرار حوادث ارائه راهکشناسايي داليل بروز و ت

گيري از تکرار حادثه مدل پنج  و عملياتي براي پيش

براي بررسي و تحليل موردي حوادث  TMPEMبعدي

ادث ه مشخص و تعيين گردد. در بررسي و تحليل حوکشب

ه ابعاد مديريت و وظيفه و تجهيزات و محيط کاري و کشب

ويژگي هاي انساني و شخصي به درستي شناسايي گردند. 

با توجه به اين که حوادث در سه سطح نيروهاي رسمي و 

شرکتي و مردمي ممکن است در صنعت برق استان حادث 

ه در هر سه کشده باشد بررسي و تحليل موردي حوادث شب

شود. ارائه دستورالعمل جامع بررسي و تحليل سطح انجام 

حوادثه به گونه اي که براي ساير شرکت هاي برق منطقه 

 اي قابل استفاده باشد.

امروزه صنعت برق از نقطه نظر بروز حوادث شغلي از کانون هاي فوق العاده 

حساس در ايران به شمار مي روند. دردنياي امروز ايمني به عنوان يک سيستم 

صر چهارگانه عامل انساني، مواد به کار گرفته شده، تجهيزات فردي و با عنا

گروهي اکيپ هاي اجرايي و محيط کار ايمن شده، آن چنان در جامعه بشري و 

کليه زمينه هاي صنعت برق ريشه دوانده است که استفاده بهينه از تمامي 

يمني امکانات زندگي بدون توجه به سيستم ايمني غيرممکن گرديده است. ا

مسئله اي است که امروزه توجه بسياري از مديران صنعت برق را در سطوح 

مختلف خرد و کالن به خود جلب کرده و اقدامات موثري نيز در اين زمينه 

انجام گرفته است اما متاسفانه به رغم اين توجهات و سرمايه گذاري ها، همه 

طور خاص شاهد  ساله در تمام جهان به طور عام و در صنعت برق کشور به

حوادث و سوانحي هستيم که موجب مرگ ده ها نفر از پرسنل و هزاران نفر 

انسان بي گناه و مجروح و معلول شدن ميليون ها انسان ديگر مي شود و 

خسارت جبران ناپذيري ايجاد مي کند. اين حوادث هم در ميان افراد عادي و 

ي و انساني زياد شده هم کارکنان سازمان موجب هدر رفتن هزينه هاي مال

است. سازمان ها بدنبال اين هستند که تحليل نمايند اين گونه حوادث تا چه 

حد اتفاق افتاده و علت مستقيم و غير مستقيم اين گونه حوادث چه مي باشد 

، همچنين HSEه، ايمني و کمطالعه حوادث از نفطه نظر حفاظت، پايداري شب

نگهداري از جمله مواردي است که در قابليت اطمينان و مالحظات تعمير و 

بررسي حوادث به دليل شتاب زدگي در پاسخگوئي به طور جامع ديده نمي 

مطالعه جامع بررسي و  کشود و ضروري است اين موارد توسط محققين در ي

رار آن ها از انجام کارهاي فني و علمي ضمن جلوگيري از تکبا ارائه راه

ي نمود، تا ضمن جلوگيري و بروز از حوادث اقدامات غير فني و مقطعي جلوگير

هاي علمي  حل منجر به خاموشي هاي بزرگ و فراگير اقدام نموده و با ارائه راه

 راري شده بسياري از حوادث جلوگيري گردد.کو عملي از ت

15 
بررسي و تحليل حوادث دو دهه گذشته شبکه فوق توزيع و  شرکت برق منطقه اي يزد

ه منظور ريشه يابي عوامل اثرگذار بر انتقال استان يزد ب

شناسايي داليل بروز حادثه و  -3هدف از انجام تحقيق: 

شناسايي نقاط آسيب پذير تجهيزات،  -2علت تکرار آنها 

در اغلب کشورهاي پيشرو، در فواصل زماني پنج يا ده سال، يک مجموعه 

تحليلي از حوادث شبکه هاي فوق توزيع و انتقال تحت پوشش شامل 
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ايجاد حوادث و ارايه راهکارهاي اصالحي براي کاهش 

 حوادث

ارايه راهکارهاي بهينه و  -3رله ها و مدارات حفاظتي 

و کاهش تعداد و خسارات حوادث عملي براي پيشگيري 

شناسايي نقاط ضعف طراحي پستها و خطوط و رفع آنها  -5

براي انجام اين تحقيق،در ابتدا اطالعات حوادث ده سال 

گذشته شبکه فوق توزيع و انتقال تهيه مي شود. اين بخش 

نتايج آماري با داده هاي اوليه را تشکيل مي دهد. سپس 

دازشگري و استخراج اطالعات، با استفاده از ابزارهاي پر

يک گزارش تحليلي از کل حوادث در دوره مورد نظر تهيه 

هاي مورد نظر براي برنامه  مي شود که بتوان از آن شاخص

ريزي، توسعه و احداث، تعميرات و نگهداري پيشگيرانه و 

اصالحي را استخراج نمود. دسته بندي حوادث از نظر علت 

ن سرويس و نگهداري، موقع بروز مانند خطاي انساني)حي

مانور و ..(، اشکال در تجهيزات و مدارات و تحليل داليل 

وقوع آنها محصول اين بخش است. ضمن دسته بندي 

حوادث به بررسي فني و تحليل دالئل وقوع آنها پرداخته 

شده و با توجه به اقدامات انجام شده قبلي و مشخصات 

شده و دالئل  فني سيستم ، کمبودها و نيازها شناسائي

تکرار حوادث مورد نقد و بررسي قرار گرفته و با ارائه برنامه 

مشخص ، روشها و راهکارهاي عملي در خصوص کاهش 

 حوادث ارائه ميگردد.

هاي اصالحي حوادث تهيه  طالعات خام و نتايج تحليل حوادث و راه حلا

هاي  منتشر ميشود. اين مجموعه براي مطالعات مختلف از برنامه ريزي، طرح

توسعه، بهره برداري و حتي پيشرفت فن آوريهاي جديد بسيار مفيد و مورد نياز 

استان يزد  است که تا کنون چنين مجموعه اي از شبکه فوق توزيع و انتقال

تهيه ) به صورت تحليل( و منتشر نشده است. اطالعات حوادث استان يزد در 

چندين سال گذشته براي هر حادثه جداگانه موجود است ولي تاکنون تجزيه و 

تحليل کاملي از اين حوادث و روندهاي موجود در آنها وجود ندارد در حاليکه 

در طراحي و بهره برداري اين تجزيه و تحليل براي تصميم گيريهاي آتي 

شبکه برق استان بسيار مفيد خواهد بود. بعد از تحليل حوادث و يکا نمودن 

عوامل مؤثر در حوادث و تحليل آماري از روندها، مي توان به نتايجي نظير 

ريشه يابي عوامل موثر بر حوادث، اثر گذاري عواملي نظير منطقه، فن آوري، 

هاي احداث کننده و  برداري و حتي شرکت سازنده تجهيزات و تستهاي بهره

شرکتهاي نگهداري دست يافت. نتايج اين تحقيق مي تواند داده هاي اوليه 

 ها و مطالعات قابليت اطمينان شبکه را ايجاد کند. براي تحليل

16 

پيشامد (  n-2تحليل شبکه برق استان يزد براي  شرکت برق منطقه اي يزد

 ال )پيشامدهاي با باالترين احتم

پيشامد در شبکه فوق توزيع و انتقال  n-2تعداد حالت 

استان يزد، بسيار زياد است و به دليل تئوري احتمال بسيار 

پيشامد به صورت  n-2کم دو رخداد همزمان، مطالعات 

کامل کنار گذاشته ميشود. اما همچنان که بيان شد سوابق 

بهره برداري و حوادث نشان ميدهد که چنين نيست و 

پيشامد قرار ميگيرد. براي  n-2که در مواقعي در حالت شب

رنامه ريزي شبکه هاي فوق توزيع و انتقال همواره مطالعات واحد مطالعات و ب

هاي برنامه ريزي و  متفاوت و متعددي روي شبکه انجام ميدهند که در معاونت

بهره برداري با تفاوت شرح وظيفه هاي هر يک، اين مطالعات انجام ميشود. 

به يکي از اين مطالعات، مطالعات رخدادها يا پيشامدهايي ممکنه در شبکه و 

خصوص خروج خط يا ترانسفورماتورها است که بر اساس شرايط شبکه براي 

خروج يک تجهيز يا خط بررسي ميشود و مواردي نظير پايداري، عملکرد رله 
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مثال ميتوان به ماهيت برنامه ريزي تعميرات و نگهداري 

اشاره نمود که در برخي از مناطق شبکه و برخي از 

ها، به دليل کاهش خاموشيها، برنامه همزمان  پست

خاموشي و نگهداري در يک زمان روي خط و پست و 

جام ميشود و شبکه در حالت برخي تجهيزات مرتبط ان

تجهيز و حتي بيشتر قرار ميگيرد و شبکه در  n-2خروج 

ها مستعد حادثه و ناپايداري است و الزم است  اين حالت

ها صورت گيرد. لذا در اين پروژه  مطالعاتي براي اين حالت

تحقيقاتي پيشنهاد ميگردد که براي شبکه فوق توزيع و 

پيشامد که احتمال وقوع  n-2هاي  انتقال يزد ابتدا حالت

هاي مختلف خروج خودکار و يا برنامه ريزي  آن به صورت

شده، و با احتمال زياد شناسايي شوند و سپس مطالعات ) 

ها نيز انجام  برنامه ريزي و بهره برداري ( براي اين حالت

پيشامد براي  n-2هاي  شوند. در اين پروژه ابتدا حالت

ود و سپس توسط شبکه به صورت کامل تهيه ميش

کارشناسان متخصص و بر اساس توپولوژي شبکه، 

هاي مانور، احتمال وقوع و سوابق ده سال اخير  دستورالعمل

ها به ترتيب احتمال وقوع تقسيم بندي  در حوادث اين حالت

پيشامدي که  n-2هاي  ميشوند. سپس براي حالت

و بيشترين احتمال وقوع دارند، مطالعات الزم )برنامه ريزي 

بهره برداري( به صورت کامل انجام ميشود و بر اساس 

هاي الزم به  مطالعات انجام شده، راه کارها و دستورالعمل

تفکيک برنامه ريزي و بهره برداري ارائه ميگردد تا شبکه 

که احتمال وقوع زياد دارند،  n-2بر اساس پيشامدهاي 

جود هاي مو پايدار باشد. چنانچه الزم باشد در دستورالعمل

 -نيز، تغييراتي پيشنهاد ميگردد نتيجه حاصل از اين پروژه: 

هاي ديگر شبکه بررسي و تحليل  هاي حفاظتي، وضعيت ولتاژي و بار بخش

داد يا ميشود. از آنجا که احتمال اينکه در يک شبکه به طور همزمان دو رخ

پيشامد به صورت همزمان اتفاق بيفتد بسيار کم است، اين حالت از بحث 

مطالعات خارج ميشود و فقط مطالعات شبکه براي شبکه اي با خروج يک خط 

( انجام ميشود و چنانچه تمهيداتي n-3يا تجهيز و در مدار بودن بقيه شبکه )

د، در نظر گرفته در بخش طراحي، توسعه و يا بهره برداري شبکه صورت گير

هاي شبکه براي حالتي که دو تجهيز يا خط از  ميشود و مطالعات و تحليل

هاي عملي شبکه فوق  ( صورت نميگيرد. اما واقعيتn-2شبکه خارج هستند )

توزيع و انتقال برق نشان ميدهد که زمان طوالني چند ساعتي تا چند روزه 

( به دليل حوادث، تعميرات و هايي از شبکه ) تجهيز يا خط وجود دارد که بخش

يا برنامه ريزي تعميرات و نگهداري يک بخش از شبکه خارج است و در اين 

فاصله وقوع يک حادثه يا خروج با برنامه بخش ديگري از شبکه باعث ميشود 

براي شبکه ايجاد شود و الزم است مطالعات قابليت  n-2که عمالً حالت 

توان راکتيو براي شبکه انجام شود. وجود  اطمينان، حفاظتي، پايداري ولتاژ و

هاي گذشته نشان داده است که اين حالت براي شبکه  چند حادثه در سال

ممکن الوقوع است و بايد در مطالعات رخدادها و پيشامدهاي شبکه در نظر 

شده: چه  گرفته شود. سؤال اساسي که پروژه، براي پاسخ به آن تعريف

پيشامد را الزم  n-2وقوع شود که مطالعات  پيشامدهاي از شبکه ممکن است

 n-2داشته باشد؟ شبکه فوق توزيع و انتقال استان يزد براي چه رخدادهاي 

ترين مزيت/ضرورت انجام پروژه:  حالته بايد از قبل مطالعه و بررسي شود؟ مهم

از شبکه فوق  n-2ترين ضرورت انجام اين پروژه اين است که رخدادهاي  مهم

ها،  قال يزد که ممکن الوقوع هستند شناسايي شوند و براي آن حالتتوزيع و انت

مطالعات مانور، بهره برداري و حتي برنامه ريزي و توسعه صورت گيرد و اين 

پيشامد احتمال  n-2هاي  بخش از مطالعات به صرف بحث تئوري اينکه حالت

 بسيار کمي دارند، کنار گذاشته نشوند
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پيشامدي است که در شبکه  n-2شناسايي رخدادهاي 

شناسايي نقاط ضعف شبکه  -احتمال وقوع آن وجود دارند. 

فوق توزيع و انتقال استان يزد که باعث وقوع رخدادهاي 

n-2  .هايي که  شناسايي نقاط ضعف دستورالعمل -ميشوند

ارائه راه کارها و  -ميشوند.  n-2باعث وقوع رخدادهاي 

پيشنهادهايي براي پيشگيري و آماده سازي شبکه در برابر 

پيشامد نتيجه کليدي مدنظر پروژه:  n-2وقوع حالت 

پايداري شبکه فوق توزيع و انتقال استان يزد در برابر 

 پيشامد با احتمال وقوع باال n-2رخدادهاي 

11 

شرکت مديريت شبکه برق 

 يرانا

بهبود پايداري سبگنال کوچک در سيستم قدرت چند ناحيه 

 PMUاي با استفاده از داده هاي 

در سيستمهاي قدرت، ميرايي نوسانهاي بين ناحيهايي با 

فرکانس پايين، براي بهره برداري مطمئن سيستم از 

اهميت بااليي برخوردار است. کشور ايران به لحاظ وسعت 

صب شده و تنوع مصرف ه، ظرفيت نيروگاههاي نکشب

کنندگان جزء بيست کشور برتر جهان شناخته ميشود. 

توانايي چنين سيستم قدرتي در حفظ پايداري، تا حد زيادي 

ي بهوسيله کانيکترومکبر ميرا کردن نوسانهاي ال

ساختارهاي کنترلي استوار است. بنابراين در وهله ي اول 

کننده ها شناسايي و تخمين اين مدها براي تنظيم کنترل 

و فراهم آوردن ميرايي مناسب حائز اهميت است. ارائه 

در  PMUروشهاي جديد براي بهرهگيري از دادههاي 

ه برق کشور براي تخمين اين مدها و افزايش ميرايي کشب

ه برق و پايش آنالين کآنها در راستاي هوشمند سازي شب

امري ضروري است. دستيابي به اهداف اين پروژه مزاياي 

را در بر خواهد داشت : روش مناسب براي شناسايي زير 

مدهاي بين ناحيهايي سيستم قدرت در شرايط نرمال و غير 

نرمال طراحي ساختار کنترل مناسب بر اساس اطالعات 

ها و همچنين  PMUبا توجه به وجود تجهيزات بهروز پايش سيستم همانند 

مصرف انرژي و پيچيدگي سيستم قدرت، نياز است تا با ارائه رشد روزافزون 

روشهاي جديد شناسايي، تحليل و کنترل، اندازه گيريهاي اين تجهيزات براي 

 حفظ و بهبود پايداري و امنيت سيستم قدرت مورد استفاده قرار گيرند.
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 ه به منظور افزايش ميرايي نوساناتکشب

11 

شرکت مديريت شبکه برق 

 ايران

ور افزايش تنظيم هماهنگ تجهيزات کنترلي شبکه به منظ

 شاخص هاي امنيت و پايداري شبکه

يکي از موارد مهم در تامين امنيت شبکه انتقال کشور، 

بحث پايداري سيگنال کوچک ميباشد. نوسانات محلي و 

اي در صورتي که به نحو مناسبي ميرا نشوند  ناحيه بين

ميتوانند باعث ايجاد اختالل در عملکرد سيستم يا حتي در 

ر به خاموشي بخشي از شبکه کشور شرايط بحراني منج

شوند. بنابراين انجام مطالعات براي تنظيم پايدارسازها و 

اعمال تنظيمات مناسب به آنها غيرقابل اجتناب به نظر 

ميرسد. هدف از اين پروژه در وهله اول تحليل نيروگاهها و 

شبکه سراسري از نقطه نظر پايداري سيگنال کوچک 

ام تنظيمات به منظور دسترسي به ميباشد. در مرحله بعد انج

پايداري مناسب انجام ميشود. در اين پروژه فرض بر اين 

است که مدل و پارامترهاي سيستم تحريک اکثر نيروگاهها 

در دسترس ميباشند. با توجه به اينکه شبکه کشور در 

سازي شده است،  افزارهاي تخصصي مربوطه پياده نرم

نظيم و کدهايي که در اين هاي ت ميتوان با استفاده از روش

افزارها پياده ميشود، تنظيمات مناسب را براي  نرم

 پايدارسازهاي نيروگاههاي مختلف استخراج نمود.

. حذف نوسانات محلي 3مزاياي اين پروژه را ميتوان به صورت زير بيان نمود: 

اي و افزايش امنيت  . حذف نوسانات بين ناحيه2و افزايش پايداري نيروگاهها 

. حذف سريعتر نوسانات در پيشامدهاي شبکه و گسترش پيشامد و 3بکه ش

. آزاد سازي ظرفيت توليد و امکان انتقال توان حبس 5جلوگيري از خاموشي 

 هاي پايداري گذرا شده با توجه به محدوديت

11 

شرکت مديريت شبکه برق 

 ايران

هاي حفاظت مبتني  بررسي نحوه پياده سازي و زيرساخت

يبر نوري در کشورهاي پيشرفته و نيازمنديهاي بر شبکه ف

هاي مربوطه جهت کاربرد در  تجهيزات مخابراتي و تست

 حفاظت ديفرانسيل طولي

با پيشرفت تکنولوژي و توسعه شبکه هاي مخابراتي فيبر 

نوري، امروزه امکان تبادل اطالعات با سرعت باال ميان 

م مي نقاط مختلف شبکه قدرت ميسر گرديده است. اين مه

تواند در جهت بهبود عملکرد سيستهاي حفاظتي شبکه 

انتقال به کار گرفته شود، به نحوي که خطاهاي اتصال 

کوتاه در شبکه انتقال در زمان کوتاه تر و با قابليت تمايز 

باالتر پاکسازي شوند. از طرفي، با توجه به اهميت باالي 

با توجه به روند رو به گسترش رله هاي ديفرانسيل طولي جهت حفاظت 

خطوط انتقال ضروري است مطالعات کافي در خصوص اطمينان از شبکه 

خابراتي فيبر نوري جهت تبادل اطالعات در سيستم حفاظتي صورت پذيرد و م

 نيازمنديهاي مربوطه تعيين گردند.
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 قابليت اطمينان سيستم حفاظتي، به صورت سنتي ترجيح

داده ميشود که حفاظت اصلي خط توسط يک رله مبتني بر 

داده هاي محلي صورت پذيرد و به عملکرد يک سيستم 

ديگر وابسته نباشد. نظر به اينکه چنانچه در حفاظت 

ديفرانسيل طولي خط انتقال امکان استفاده از فيبر نوري 

اختصاصي يا تار تاريک وجود نداشته باشد، اطالعات سمت 

ايد از طريق يک شبکه مخابراتي عمومي به رله ديگر خط ب

برسد، قابليت اطمينان اين حفاظت وابسته به شبکه و 

تجهيزات مخابراتي ميباشد. هدف از اين پروژه بررسي 

نحوه پياده سازي زيرساختهاي مخابراتي شبکه فيبر نوري 

در کشورهاي پيشرفته است تا مشخص گردد آيا تجهيزات 

اطمينان مورد نياز را براي کاربرد  کالس مخابرات قابليت

حفاظت فراهم ميآورد يا مالحظات ديگري بايد در طراحي 

 هاي مخابراتي براي اين منظور در نظر گرفته شود. شبکه

11 

شرکت مديريت شبکه برق 

 ايران

ريزي بهينه  تحليل کفايت شبکه توليد و انتقال و برنامه

 احداث واحدهاي توليدي و خطوط انتقال

شبکه قدرت عدم تعادل ناشي از توان توليدي و مصرفي در 

ريزي شده و بعضاً  منجر به اعمال خاموشيهاي برنامه

ريزي نشده در شبکه شده که عالوه بر اثرات  برنامه

هايي را نيز به شبکه اعمال ميکند. لذا لزوم  اجتماعي، هزينه

برداري سيستم  تعادل توليد و مصرف در هر لحظه از بهره

ضروري  با در نظر گرفتن حد معيني از رزرو توليد امري

ميباشد. در اين راستا، فراهم بودن کفايت انتقال جهت 

ها نيز امر ضروري  ارسال توان توليدي به مصرف کننده

بوده و در صورت نبود چنين ظرفيتي، با پديده حبس توليد 

مواجه خواهيم شد. لذا، بررسي اين مورد جهت تعيين محل 

 هاي توليدي و خطوط انتقال اهميت بهينه احداث واحد

اي دارد. با انجام همزمان مطالعه کفايت توليد و  ويژه

مطالعه کفايت توليد و انتقال به طور گسترده در سطوح تحقيقاتي و عملياتي 

اي حول اين محورها در  هاي ساالنه گرديده و مقاالت و نيز گزارشانجام 

، 87دسترس ميباشد. در خصوص کفايت توليد شبکه برق ايران در سال 

بينيها حاکي از کمبود ظرفيت توليد نسبت به بار مصرفي ناشي از  پيش

ريزي  بينيها بوده که اين امر در واقعيت نيز منجر به خاموشيهاي برنامه پيش

ه گرديد. اولين نتيجه در بحث تحليل کفايت توليد، مشخص نمودن ظرفيت شد

مورد نياز توليد جهت احداث در ساليان آتي به منظور جلوگيري از کمبود توليد 

و اعمال خاموشي ميباشد. به عنوان مثال در کشور فرانسه، کفايت توليد مربوط 

ريزي توليد صورت  سال آتي شبکه محاسبه شده و بر اساس آن برنامه 4به 

ميپذيرد. با توجه به ضرورت موجود بودن ظرفيت خط انتقال جهت ارسال توان 

ها، بررسي همزمان کفايت انتقال در کنار مطالعه  توليدي به مصرف کننده

کفايت توليد نيز ضروري ميباشد. با تحقق همزمان مطالعه کفايت توليد و 
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ريزي بهينه شبکه انتقال و توليد فراهم  انتقال، امکان برنامه

هاي مالي و حتي فوايد  شده و نتيجه آن صرف بهينه هزينه

 زيست محيطي ميباشد.

و خطوط انتقال جهت جلوگيري از  ها انتقال، امکان تعيين محل بهينه نيروگاه

پديده حبس توليد، تعيين زمان بهينه در مدار آمدن يا بازنشسته شدن 

ها و خطوط انتقال و افزايش  ها، جلوگيري از بارگذاري بيش از حد پست نيروگاه

طول عمر تجهيزات مذکور، جلوگيري از خاموشيها در ساليان آتي و کاهش 

ريزي جهت تبادل توان با کشورهاي  وشي، برنامههاي ناشي از اعمال خام هزينه

همسايه و ارسال هشدار پيش از موعد به آنها در صورت عدم امکان تامين 

توان، تحليل فصلي کفايت توليد )به دليل کمبود گاز در فصول سرد سال و 

ريزي جهت  خروج واحدهاي تک سوز با سوخت گاز طبيعي( و برنامه

ليدي کم هزينه، تعيين نوع واحدهاي توليدي )مثال برداري از واحدهاي تو بهره

غير گاز سوز يا دو/چندگانه سوز جهت فصول سرد سال جهت نيل به کمترين 

هزينه و توليد آالينده( جهت احداث در ساليان آتي و ... معين ميگردد. عدم 

ريزي صحيح در شبکه توليد و انتقال شده و  مطالعه مذکور منجر به عدم برنامه

رين پيامد آن کم باري در برخي از خطوط شبکه انتقال و در سوي ديگر بيشت

محدوديت ظرفيت انتقال، پديدهي حبس توليد و بارگذاري حداکثري تجهيزات 

 در مناطق ديگر شبکه برق ميباشد.

11 

شرکت مديريت شبکه برق 

 ايران

تدوين روش مطالعات پايداري )ولتاژ، گذرا و ديناميکي( 

برداري درچارچوب فرآيند مطالعات  زه بهرهشبکه برق در با

 لحظه اي امنيت شبکه

بردار شبکه موظف است در  برداري، بهره در زمان بهره

هاي زماني کوتاه مدت امنيت شبکه برق را مورد  بازه

ارزيابي قرار دهد. تا کنون تنها مطالعات پيشامد سنجي به 

برداري  منظور رعايت قيود امنيتي شبکه در بازه زماني بهره

انجام شده است. در صورتي که براي ارزيابي دقيقتر امنيت 

هاي  شبکه نياز به مطالعات پايداري و ارزيابيهاي شاخص

مرتبط با آن نيز داريم. نکته مهم اين است که با توجه به 

کاربرد مورد نظر يعني استفاده از اين مطالعات در 

عات و برداري، زمان زيادي براي انجام اين مطال بهره

اقدامات اصالحي متناسب با آن نداريم. هدف از اين پروژه، 

سازي چارچوبي براي استفاده از مطالعات  تعريف و پياده

دراختيار مي باشد بمنظور  DSA Toolsبا توجه به اينکه نرم افزار مطالعاتي 

فعال سازي واستفاده روشمند از آن درمطالعات پايداري درچارچوب توسعه 

 فرآيندمطالعات لحظه اي نياز به انجام اين پروژه مي باشد.
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برداري  پايداري )ولتاژ، گذرا و ديناميکي( در حوزه بهره

است. در اين پژوهش سعي برآن است که با توجه به 

 ويژگيهاي شبکه برق ايران ،هر يک از اين مطالعات و

 چارچوب و سازکار عملياتي آن استخراج گردد

11 

شرکت مديريت شبکه برق 

 ايران

توسعه، بهبود و ارتقاي فرآيندهاي تخمين حالت و 

 اي شبکه پيشامدسنجي درچارچوب مطالعات لحظه

توسعه، بهبود و ارتقاي فرآيندهاي تخمين حالت و 

اي شبکه  پيشامدسنجي در چارچوب مطالعات لحظه

بخصوص در بخشهاي رابط کاربري، پايگاه داده و 

منيت شبکه مدلسازي بمنظور افزايش کيفيت پايش ا

 سراسري

اي، توسعه، بهبود و ارتقاي  با توجه به فرآيند هاي موجود در مطالعات لحظه

فرآيندهاي تخمين حالت و پيشامدسنجي بخصوص در بخشهاي رابط کاربري، 

پايگاه داده و مدلسازي باعث خواهد شد تا زمان انجام اين فرآيندها کاهش 

مدلسازي آن آسانتر و روال مندتر  يافته، کاربري آن توسط بهره بردار و نيز

اي به مطالعات نزديک به زمان بهره  گردد بدين ترتيب مطالعات از شبه لحظه

برداري نزديکتر شده و باعث افزايش کيفيت پايش امنيت شبکه سراسري 

خواهد شد.همچنين بعلت تشکيل پايگاه داده ،امکان استفاده ازاندازه گيري 

 ذيري فراهم مي گردد.هاي مجازي ورفع مشاهده ناپ

 
 محور انتقال و فوق توزيع-1      

 پايش خطوط و تجهيزات سيستم انتقال و فوق توزيع .1.1

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

1 

شرکت برق منطقه اي 

 باختر

 هاي انتقال و فوق بررسي وضعيت تجهيزات خطوط و پست

توزيع در شرايط وجود انواع ريزگردها در برق منطقه اي 

ها و راهکارهاي کاهش و يا حذف آثار  باختر و ارائه روش

 ها مخرب ناشي از آن

ضمن مطالعه و بررسي در خصوص شدت و ميزان  •

آلودگي صنعتي و زيست محيطي و پديده ريزگردها در 

زات حوزه برق باختر با در نظر گرفتن مشخصات فني تجهي

ها، نسبت به مطالعات الزم جهت بررسي تأثيرات  و عايق

سازي  ان مدلکيبات ايجاد شده )در صورت امکتر

افزاري( برعايق تجهيزات با توجه به نوع عايق و نوع  نرم

آلودگي و شرايط آب و هوايي اقدام گرديده و ضمن انجام 

هاي فني و اقتصادي الزم نسبت به ارائه  کليه بررسي

راهکارهاي علمي و عملي متناسب جهت مقابله  ها و روش

هاي خطوط  اهش قطعيکحفظ امنيت و پايداري شبکه و تداوم انتقال انرژي و 

انتقال به واسطه وجود انواع آلودگي و ريزگردها علي الخصوص در سال هاي 

اخير الزم به ذکر است اين اولويت از اولويت هاي تحقيقاتي تأييد شده سال 

 88رق منطقه اي باختر بوده است و به منظور جمع بندي به سال شرکت ب 87

 منتقل شده است.
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بندي  با آثار مخرب ناشي از آنها اقدام و راهکارها اولويت

گردد. تهيه نقشه آلودگي در شرکت برق منطقه اي باختر 

در سطح سه استان مرکزي، همدان و لرستان ارائه راهکار 

در خطوط و پست هاي در حال بهره برداري و همچنين در 

و پست هاي در حال برنامه ريزي و احداث  طراحي خطوط

 و ...

1 

شرکت برق منطقه اي 

 باختر

طراحي و ساخت سيستم هوشمند جهت جلوگيري از 

 هاي فشارقوي لکسرقت اجزاي د

زي هوشمند به کنترل مرکطراحي و ساخت سيستم  •

هاي نوين جهت جلوگيري از سرقت و اطالع  روش کمک

ساني به موقع آن به منظور کاهش اثرات آن نصب و ر

تست سيستم ساخته شده در يکي از خطوط شرکت برق 

 منطقه اي باختر به عنوان نمونه

باشند. در صورت ايجاد  ه ميکي از اجزاي بسيار مهم شبکهاي فشارقوي ي لکد

ها  ها، احتمال تخريب و سقوط آن ها در اثر سرقت اجزا آن نقص در سازه آن

ه ناپايدار کل، خط قطع شده و شبکسيار محتمل است. در صورت سقوط دب

ن است به دنبال داشته باشد. از اين که اين امر پيامدهاي شديدي ممکشود  مي

ار در جهت ساخت سيستمي هوشمند به کرو مطالعه اين موضوع و ارائه راه

ش اهکل، به منظور افزايش پايداري و کمنظور جلوگيري از سرقت اجزا د

رسد. الزم به ذکر است اين اولويت از  ه، ضروري به نظر ميکحوادث شب

شرکت برق منطقه اي باختر بوده  87اولويت هاي تحقيقاتي تأييد شده سال 

 منتقل شده است. 88است و به منظور جمع بندي به سال 

1 

شرکت برق منطقه اي 

 خراسان

مطالعه جهت بدست آوردن مواد شيميايي و کود مناسب 

هت متوقف نمودن رشد درختان مجاورت دکلها و خطوط ج

 فشارقوي

هدف: کاهش و توقف رشد درختان و جلوگيري از افزايش 

ها با استفاده از کودهاي مخصوص يا مواد  ارتفاع آن

شيميايي که رشد درخت را در ارتفاع متوقف خواهد کرد. 

محصول: با عنايت به اينکه به ثمر رسيدن اين پروژه براي 

انتقال و توزيع دستاورد زيادي دارد تهيه چنين  بخش

محصولي در طيف وسيعي از کارهاي گوناگون کاربرد 

 خواهد داشت.

هاي انتقال و  تعريف مساله: يکي از مشکالت اساسي در بهره برداري شبکه

هاي پردرخت، )مسيرهايي که درخت زيادي دارند(، رشد شاخ و  توزيع در محيط

ها و ورود به حريم خطوط برق ميباشد که  فع شدن آنهاي درختان و مرت برگ

هر از گاهي بعضا در صورت عدم شاخ و برگ زني خطراتي براي شبکه دارد 

هاي هنگفتي ميباشد . داليل اولويت  که رفع اين معارض مستلزم هزينه

، -نياز به بازديد مرتب از خطوط -هاي شاخ و برگ زني داشتن: افزايش هزينه

 -هاي شمال وشي و اتصالي برق بخصوص در نواحي جنگلهاي خام هزينه

تبعات اجتماعي مربوط خاموشي و قطعي برق و ... . مزايا: از  -مسائل ايمني

نظر اجتماعي و اقتصادي و زيست محيطي و ايمني اثرات بسياري دارد. حفظ 

محيط زيست جلوگيري از اتفاقات شبکه برق، عدم خاموشي و تامين پيوسته 
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 برق گرفتگي اشخاص. برق ، عدم

1 

شرکت برق منطقه اي 

 خراسان

طراحي و ساخت دستگاه مانيتورينگ پارامترهاي باتري 

در پستهاي  DCولت  335هاي سيلد اسيد سري شده 

 فشارقوي و اتصال آن به سيستم اتوماسيون پستها

هدف: قرائت و مشاهده پارامترهاي باتري سيلداسيد 

هاي فشار قوي  در پست 335VDCمجموعه سري شده 

افزار اتوماسيون  افزار مناسب قابل اتصال به نرم برروي نرم

هاي فشارقوي و سيستم اعالن هشدار در صورت  پست

ها. در اين ساختار هر باتري  معيوب شدن يکي از سلول

صورت  داراي يک سنسور مجزا ميباشد که اين سنسورها به

 STRINGسري به يکديگر و در نهايت به يک سنسور 

هاي اين سنسورها جهت تجزيه و  متصل ميشوند. داده

تحليل به کنترل کننده مرکزي ارسال ميگردد تا اطالعات 

صورت آنالين به  افزار و به مورد نياز کاربر را در محيط نرم

 نمايش گذارد.

اي  هاي برق منطقه تعريف مساله: نظر به مشکل بوجود آمده در يکي از پست

در  VRLAائت پارامترهاي هر باتري سيلد اسيد) )خراسان ناشي از عدم قر

و معيوب شدن يکي از اين باتريها  VDC 335مجموعه سري شده سري شده 

و از  DCولت  335در اين مجموعه سري شده که قطع پيوستگي مدار تغذيه 

سوزي برروي  هاي حفاظتي و درنتيجه بروز آتش مدار خارج شدن رله

شت ؛ وجود سيستم مانيتورينگ پارامترهاي هاي قدرت را بهمراه دا ترانس

ها در  باتريهاي سيلداسيد و اعالم هشدار ناشي از معيوب شدن يکي از آن

نظر  هاي برق کليدي و حساس الزامي به مجموعه سري شده خصوصا در پست

هاي فشار قوي از  در بسياري از پست -3ميرسد. داليل اولويت داشتن: 

دماي محيط در  -2ستفاده شده است. ( اVRLAباتريهاي سيلداسيد )

 -3(( بسيار تاثير گذار ميباشد. VRLAبرداري و عمر باتريهاي سيلداسيد  بهره

ولتي به منظور تامين 2استفاده از مجموعه سري شده از باتري هاي سيلد اسيد 

ولتي مدارات حفاظتي و کنترلي در پست هاي فشارقوي  335ولتاژ مورد نياز 

باتري سيلد اسيد موجب از دست رفتن کل ولتاژ مورد که معيوب شدن يک 

سخت افزاري قدرتمند و ايمن با توانايي اندازه گيري  -3نياز ميگردد مزايا: 

سهولت نصب و راه اندازي و عدم نياز به  -2سريع و دقيق پارامترهاي باتري 

داشتن حداقل ميزان ممکن سيم  -3تغيير در ساختار سيستم از قبل نصب شده 

نمايش پارامترهاي اندازه گيري شده  -5دي و عدم اشغال فضا جهت نصب بن

قابليت تعريف چندين  -4باتري در سه قالب عدد , جدول و نمودار گرافيکي 

نام کاربري با رمز عبور با امکان محدود کردن سطح دسترسي کاربران به 

 LEDگ نمايش هشدار رخداد ها به سه صورت تغيير رن -0امکانات نرم افزار 

گزارش متني در  -String 7از سبز به قرمز روي سنسورهاي باتري و 

محيط نرم افزار , تغيير رنگ نمودار هاي مربوط به هر پارامتر در محيط نرم 

به يکديگر و انجام  Stringعدم وابستگي سنسور هاي باتري و -8افزار 
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 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

ت وب با نرم افزار گرافيکي تح -35توان مصرفي کم  -8مجزاي وظايف خود 

قابليت تنظيم اندازه گيري امپدانس داخلي به صورت  -33کاربري بسيارآسان 

امکان وارد کردن مشخصات فني باتري ها )از قبيل  -32اتوماتيک و دستي 

 (…اطالعات ولتاژي و جرياني و امپدانس داخلي و

5 

شرکت برق منطقه اي 

 خراسان

اخت محلول شستشوي مقره از نوع آلودگي هدف: تهيه و س تهيه و ساخت محلول شستشوي مقره

 صنعتي.

برخي از خطوط انتقال به دليل واقع گرديدن در مراکز صنعتي مقرهه ها به 

شدت آلوده بوده و نوع آلودگي به گونه اي ميباشد که بوسيله شستشو توسط 

آب مقطر قابل برطرف گرديدن نميباشد، لذا تهيه و ساخت مادها ي که بتواند 

وارد کردن به يراق آالت اين آلودگي را برطرف نمايد بسيار بدون صدمه 

ضروري ميباشد. داليل اولويت: کاهش خاموشي و باال بردن عمر مقره يکي از 

کاهش هزينه خريد مقره و باال  -3اهداف مهم شرکت هاي برق ميباشد. مزايا: 

 کاهش خاموشي ها. -2بردن عمر مفيد مقره. 

6 

شرکت برق منطقه اي 

 انخراس

ارائه روش بهينه جهت جلوگيري از خوردگي تجهيزات در 

 پست ابوطالب

هدف روش يا راه حلي براي کنترل و کاهش خوردگي در 

اين تجهيزات پست مي باشد . که در پي ان بتوان 

تجهيزات بيروني از خوردگي در امان باشند. با توجه به 

اينکه پست در حال توسعه نيز مي باشد. محصول نهايي: 

رائه روش يا روشهايي منطقي و عملي)قابل اجرا( جهت ا

کنترل و کاهش سطح خوردگي تجهيزات ذکر شده مي 

 باشد.

در حال حاضر به علت نزديکي پست ابوطالب به تصفيه خانه فاضالب کليه 

تجهيزات آهني و مسي در حال خوردگي شديد مي باشند که احتمال تاثير کم 

هود بودن مي باشد. از طرفي سيمهاي ان برروي گنتريها هم در حال مش

مدارات و رله هاي حفاظتي هم به شدت کمتر در معرض خوردگي قرار دارند. 

کليه تيغه هاي سکسيونرها ، کلمپهاي مسي ترانسهاي جريان، کليه رايزرهاي 

دليل \مسي شبکه زمين، و مواردي از اين قبيل در معرض خوردگي قرار دارند. 

بزرگ بودن بودن و حساس بودن و قيمت بسيار باالي  اولويت داشتن: به علت

تجهيزات اين پست نگهداري بهينه از اين پست براي ساليان طوالني مد نظر 

مي باشد . از طرفي به علت حساس بودن پست در شبکه انتقال نگهداري از 

 ان بسيار مهم مي باشد.

1 

شرکت برق منطقه اي 

 خراسان

ي مانده هادي هاي بررسي روش هاي تخمين عمر باق

هوايي و زميني و اجراي پايلوت براي چند خط زميني و 

 هوايي

هدف: بهره برداري مطمئن و اقتصادي و جلوگيري از 

حوادث منجر به خاموشي شبکه و حوادث جاني و مالي 

ناشي از حوادث مرتبط محصول: ارائه الگوريتم مناسب 

جهت بدست آوردن خروجي مورد نياز در خصوص مدت 

بوده که با گذشت  ACSRتعريف مساله: هادي هاي خطوط هواي از نوع 

زمان پارامترها و خواص مکانيکي و متالوژيکي سيم دچارتغييرات مي شود. اين 

امر سبب کاهش قابليت اطمينان شبکه شده بطوريکه کاهش فاصله سيم تا 

مي گردد و مواردي که سبب کشش سيم گردد مانند  زمين بمرور زمان بيشتر
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 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

سيم را کاهش داده و امکان پارگي سيم  UTSانباشته شدن يخ روي سيم حد  مان باقيمانده عمر مفيد هادي زميني و هواييز

بيشتر مي شود که در مناطق شهري خطرات بسيار زيادي بهمراه دارد. در 

ارتباط با کابل هاي زميني نيز گذشت زمان، شرايط نامناسب بهره برداري و 

گذرا، باعث کاهش خواص عايقي خطوط زميني مي گردد که اضافه ولتاژهاي 

نياز به بررسي خواص عايقي کابل بوده تا از حوادث کابل و مفصل زدگي 

جلوگيري شود. داليل اولويت: نياز به روشي براي تخمين عمر مفيد باقي مانده 

خطوط هوايي و زميني است، که افزايش قابليت اطمينان و پايداري شبکه هاي 

ي و زميني را بدنبال خواهد داشت. مزايا: بهره برداري ايمن ، اقتصادي و هواي

 افزايش ايمني -پايدار

1 

شرکت برق منطقه اي 

 خراسان

طراحي و ساخت دستگاه تست و اندازه گيري امپدانس 

خطوط هوايي به منظور استفاده در راه اندازي خطوط و 

 تنظيمات رله ها

د امپدانس خطوط طراحي و ساخت دستگاهي که بتوان

هوايي را به دقت اندازه گيري کند و اندازه گيري دقيق 

امپدانس يک خط هوايي تنظيم بهينه رله ها و جلوگيري از 

اشتباه در تشخيص خطا و کاهش خاموشي ها انجام بهتر 

 آزمايشات خطوط

با توجه به بخشنامه توانير يکي از الزامات تحويل خطوط به بهره بردار شبکه 

يوستگي هادي مي باشد. از اين گذشته محاسبه مقاومت و رئاکتانس تست پ

خطوط در تنظيمات رله هاي حفاظتي اهميت ويژه اي دارد . لذا طراحي و 

ساخت دستگاهي براي اندازه گيري امپدانس خطوط هوايي تاثير مستقيمي در 

 آزمايشات راه اندازي خطوط و تنظيمات رله ها دارد. در حال حاضر دستگاهي

که بتواند اين پارامترها را اندازه گيري کند وجود ندارد و ساخت آن يکي از 

 اولويت هاي شرکت برق مي باشد.

1 

شرکت برق منطقه اي 

 خراسان

هاي ناشي از ورود  بررسي ، تجزيه و تحليل جامع خروج

حيوانات به خصوص پرندگان و ارائه راهکارهاي عملياتي 

 ها کاهش آن ( جهتHSE)فني ، زيست محيطي و 

هدف: بررسي و ارائه راهکارهاي اجرايي جهت جلوگيري 

خصوص پرندگان محصول:  هاي ناشي از حيوانات به خروج

بررسي و ارائه راهکارها و دستورالعمل الزامات اجرايي 

خصوص  هاي ناشي از حيوانات به جهت جلوگيري خروج

 پرندگان

هاي ساليانه خطوط انتقال،  تعريف مساله: بررسي و تجزيه و تحليل آمار خروج

خصوص پرندگان يکي  فوق توزيع و توزيع برق نشان ميدهد ، عامل حيوانات به

هاي خودکار ساالنه خطوط ميباشد که با توجه  از مهمترين عوامل بروز خروج

به ماهيت احداث خطوط جديد، روند رو به رشدي داشته است. عالوه بر ايجاد 

پرندگان و حتي در مواردي انقراض نسل مشکالت زيست محيطي و تلفات 

برداري  هايي خاص، سبب آسيب به تجهيزات شبکه، کاهش عمر بهره گونه

ها، افزايش تلفات شبکه، هدر رفت منابع مالي و نيروي انساني  عملياتي از آن

هاي برق و  هاي عملياتي و به تبع آن کاهش توان اقتصادي شرکت در بخش

هاي قابليت اطمينان شبکه،  ه، کاهش شاخصوري شبک توزيع، کاهش بهره
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 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

کاهش پايداري شبکه و در نهايت بروز نارضايتي مشترکين خواهد بود. داليل 

( 2( جلوگيري از مشکالت زيست محيطي و تلفات پرندگان 3اولويت داشتن: 

برداري از  جلوگيري از آسيب به تجهيزات شبکه و به تبع آن افزايش عمر بهره

هاي  ي از هدر رفت منابع مالي و نيروي انساني در بخش( جلوگير3ها  آن

( 5هاي برق و توزيع  عملياتي و به تبع آن افزايش توان اقتصادي شرکت

کاهش تلفات شبکه ناشي از آسيب ديدگي جزئي تجهيزات تحت بهره برداري 

هاي قابليت اطمينان شبکه نظير  ( افزايش شاخص4وري شبکه  و افزايش بهره

ENS ،MTTF و MTTR 0 کاهش مدت زمان خاموشي و به تبع آن )

هاي قابليت اطمينان شبکه  ( افزايش شاخص3افزايش رضايت مشترکين مزايا: 

( کاهش تلفات شبکه ناشي از آسيب ديدگي جزئي تجهيزات تحت بهره 2

( جلوگيري از آسيب به تجهيزات شبکه و 3وري شبکه  برداري و افزايش بهره

( کاهش مدت زمان خاموشي و 5ها  برداري از آن بهره به تبع آن افزايش عمر

( جلوگيري از هدر رفت منابع مالي و 4به تبع آن افزايش رضايت مشترکين 

( 0هاي برق و توزيع  نيروي انساني و به تبع آن افزايش توان اقتصادي شرکت

جلوگيري از تلفات پرندگان و مشکالت زيست محيطي ناشي از آن مانند برهم 

 تعادل محيط زيست و انقراض نسلخوردن 

11 

شرکت برق منطقه اي 

 خراسان

هدف: با طراحي و اجراي دقيق اين سامانه مي توان از راه  طراحي و پياده سازي سامانه هوشمند صحت سنجي انرژي

دور و همزمان کليه سيستم قبل و بعد کنتور را که به نوعي 

در عملکرد صحيح کنتور موثر هستند پايش و صحت 

سنجي کرد و کليه اشکاالت موجود در آنها را شناسائي و 

براي رفع انها اقدام کرد. اين عمليات بدنبال خود تضمين 

کافي را در صحت اطالعات ثبت شده توسط کنتورها ارائه 

خواهد داد. محصول: شناسائي عملي عملکرد سيستم 

سنجش و پايش و ملحقات آن از راه دور و برطرف کردن 

ه اثرات مثبت آن در نحوه عملکرد کنتور در آن و مشاهد

حين بهره برداري و اطمينان از صحت اطالعات و صدور 

تعريف مساله: در حال حاضر صحت سنجي انرژي هاي اندازه گيري شده در 

سطح شرکت توسط چندين نرم افزار و نظر کارشناسي انجام مي شود. در 

رت دقيق و گردش کار مناسب مي توان صحت صورت طراحي يک فلوچا

سنجي کنتورها را به صورت آنالين و دقيق انجام داد به نحوي که با اجراي 

، مدارات CT,PTاين سامانه ايرادات ديگر تجهيزات اندازه گيري از قبيل 

ولتاژي ، مانيتورها و ... را تشخيص داد و برنامه ريزي مناسب جهت  -جريان 

کرد. داليل اولويت داشتن: اطالعات انرژي به دليل بار مالي حل آن را ارائه 

براي کل مجموعه از اهميت باالئي برخوردار است لذا ثبت دقيق اين اطالعات 

که ناشي از عملکرد صحيح سيستم سنجش و پايش مي باشد ، بايد به عنوان 

باالترين اولويت در نظر گرفته شود. لذا صحت سنجي عملکرد کنتورها در 
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 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

ول بهره برداري بايد همواره مد نظر باشد. مزايا: پايش و کنترل از راه دور ط صورت حساب ها بدون اشکال

، PTو  CTعملکرد کنتورها، اطمينان از صحت اندازه گيري در قسمت هاي 

دستگاه هاي اندازه گيري، سيستم هاي انتقال اطالعات به همراه مشاهده 

ر پست انالين نحوه عملکرد سيستم هاي متصل به سيستم سنجش و پايش د

 ها بدون اعزام کارشناس به محل از مزاياي عمده اين سامانه مي باشد.

11 

شرکت برق منطقه اي 

 زنجان

ان يابي تخليه جزئي در سوئيچگيرهاي کتشخيص و م

 فشار قوي و متوسط و مقره ها با عايق هوايي

در اين پروژه يک سيستم جديد توسعه داده خواهد شد که 

مي  UHFور هاي بهم پيوسته بر اساس آرايه اي از سنس

باشد که درون محفظه سوئيچ گير و دورتر از قسمت هاي 

قرار داده شده اند. سيگنال هايي که توسط  MVفعال 

سنسور ها جمع آوري مي شوند، به منظور تشخيص و 

مکان يابي منابع تخليه بار جزئي به يک فيلتر فضايي 

(beam former داده مي شوند. براي تست مقره ) ها

عالوه بر جمع آوري داده هاي سنسوري يک مرحله 

کاهش نويز و استخراج ويژگي مفيد سيگنالها نيز با استفاده 

 PDاز تبديل موجک جهت تشخيص شدت و مکان يابي 

 به اجرا گذاشته خواهد شد.

وجود تخليه جزئي در اطراف تجهيزات محوطه پستهاي فوق توزيع و انتقال و 

ند منجر به توليد آرک و وقوع حادثه گردد لذا مقره هاي خطوط مي توا

شناسايي آن و رفع به موقع تخليه جزئي مي تواند در کاهش حوادث موثر گردد 

. 

11 

شرکت برق منطقه اي 

 زنجان

هاي شبکه برق  بررسي علل خوردگي سيستم زمين ايستگاه

اي زنجان و ارائه راهکارهاي عملي  شرکت برق منطقه

 جهت جلوگيري از آن

ل هاي انتقال نيرو و همچنين تيرهاي بتني به دليل کپايه د

وضعيت آب و هوايي منطقه و تهيه نامناسب بتن بصورت 

تروشيميايي قرار دارند. کخارج از استاندارد تحت خوردگي ال

شرايط محيطي و وجود عوامل خورنده در محيط و يا حتي 

ا در داخل بتن مي توانند موجبات خوردگي شديد آرماتور ر

فراهم آورده و سبب بروز انواع مختلف خوردگي برروي آن 

ربن کسيدکا گردند. در اين بين نفوذ عوامل اسيدي نظير دي

اهش قليائيت کاز ميان اليه متخلخل بتني ميتواند سبب 

بتن و از بين رفتن خواص حفاظتي آن گردد. جهت مقابله 

هاي خورنده  شور به دليل وجود خاککتجهيزات صنعت برق در برخي مناطق 

شور خسارتهاي فراواني را کهاي مختلف برخالف ساير نقاط کحاوي نم کو خا

هاي  تحت دو عامل خوردگي و تغيير خواص مواد براثر وجود عوامل آالينده

شيميايي متحمل شده است. شرايط آب و هوايي و نوع اتمسفر منطقه به همراه 

خورنده، معضالتي را در ارتباط با تجهيزات برقي نظير تخريب تيرهاي  کخا

لهاي انتقال نيرو، خوردگي هاديهاي آلومينيومي، خوردگي کي، خوردگي دبتن

يراق آالت و نشستن آلودگي برروي سطوح ايزوالسيون است. در اين ارتباط 

هاي خورنده  ( در الکتروليتearthing systemخوردگي سيستم زميني)

در مناطق واحدهاي اسيد شويي کارخانجات اطراف استان زنجان مورد تحقيق 
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 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

اده از هائي نظير استف هائي ضمن ارائه راه حل با چنين پديده

ننده در طرح اختالط بتن در حال انجام کمواد ممانعت 

وهستاني بودن، کاست. توپوگرافي از نقطه نظر دشت يا 

دماي منطقه، ميزان بارش، تماس با ساير مواد شيميايي، 

تماس با ساير فلزات غير مشابه، چگونگي برخورد اشعه 

يي آفتاب و شرايط جابجايي هوا و ... بستگي دارد. از آنجا

که منطقه استان زنجان بدليل مجاورت با کارخانجات 

فرآوري سرب و روي، کارخانه سراميک سازي و ... در 

معرض محيطي با الکتروليت خورنده قرار دارد، لذا 

بکارگيري مواد و فلزات مقاوم به خوردگي در تجهيزات 

توزيع و انتقال برق امري حياتي بوده و بدين ترتيب عالوه 

هاي ناشي از تعمير و تعويض قطعات و  ينهبر کاهش هز

تجهيزات، اين امر موجب افزايش راندمان توزيع برق در 

اين منطقه حساس خواهد گرديد. در اين پروژه، ابتدا 

وضعيت خوردگي سيستم زمين )ارتينگ( تجهيزات توزيع 

اي زنجان اعم از تجهيزات موجود در  نيروي برق منطقه

اي ارت، تيرهاي برق، پاي ها، الکتروده ها، دکل پست

ها مورد بررسي و بازديد ميداني قرار ميگيرند. در ادامه  برج

آناليز الکتروليتي از نقطه نظر خورندگي سيستم زمين و 

هاي ناشي از  افزايش مقاومت زمين و ميزان آالينده

کارخانجات اطراف مورد بررسي دقيق قرار گرفته و 

پس تجهيزات خورندگي آن منطقه تعيين ميگردد. س

هاي  بحراني از نقطه نظر خوردگي شناسايي شده و مکانيزم

غالب خوردگي در هر يک از اين تجهيزات تعيين ميگردد. 

در ادامه با توجه به هر تجهيز و نوع مکانيزم غالب 

خوردگي، روش يا روشهاي مناسب براي کاهش خوردگي 

آنها انتخاب مي گردد. در نهايت روش يا روشهاي منتخب 

و بررسي دقيق قرار ميگيرد. به طور کلي، سيستم هاي حفاظت از زمين و رعد 

سال طراحي و نصب مي شود. عوامل متعددي وجود دارند  35تا  25و برق بين 

( خوردگي 3که مي توانند باعث ايجاد خوردگي سيستم زمين شوند: 

اتصال  ( خوردگي در نقاط3( خوردگي گالوانيک 2الکتروشيميايي )اکثر موارد( 

هاي خورنده: رساناها در تماس مستقيم با  ک( ذرات خورنده هوا خا5دفن شده 

هاي  هاي سرگردان، خاک خاک يا آب )الکتروليت( ميتوانند توسط جريان

هاي زميني از  هاي سيستم خورنده و ايجاد پيل خوردگي خورده شوند. الکترود

ودها به علت شرايط خورنده فلزاتي با رسانايي باال ساخته ميشوند، و اين الکتر

هاي غلظتي مستعد خوردگي هستند. خوردگي اين  خاک و تشکيل پيل

الکترودها به نوع و ترکيبات خاک و مقاومت الکتريکي خاک بستگي دارد. در 

اند و  هاي مرطوب پوشيده شده هاي خشک با خاک بسياري از مناطق خاک

ميباشد، در اين صورت  ميزان مقاومت سطح خاک با عمق خاک بسيار متفاوت

بايد مقدار مقاومت عمق خاک نيز بررسي شود. بعضي اقدامات الزم در 

شرايطي که خاک به علت کم بودن مقدار مقاومت و خورندگي زياد را بايد 

انجام داد شامل انتخاب نوع الکترود و مهر و موم کردن نقاط اتصال براي 

منطقه اهميت بسيار زيادي  هاي جلوگيري از خوردگي مي شود. ارزيابي خاک

در انتخاب نوع الکترود و يا نوع بستر الکترود را دارد. بطوري که در بعضي 

مناطق مقادير مقاومت خاک در سرتاسر منطقه فرق ميکند، به اين نوع 

هاي نامتناهي يا ناهمگن ميگويند. واريانس در شرايط خاک و انتخاب  خاک

زمين منجر به خوردگي الکترودهاي نادرست الکترودها و اتصاالت سيستم 

سيستم زمين شود، نوع اين الکترودها در طول مسير منطقه با خاگ ناهمگن 

بايد فرق کند. پيل گالوانيک بين انواع مختلف فلزات که پتانسيل الکتروليتي 

ور هستند تشکيل  متفاوتي با يکديگر دارند و در يک الکتروليتي )خاک( غوطه

ين است که همه الکترودهاي سيستم زمين و ساير ميشود. امروزه هدف ا

اتصاالت متصل به هم را از فلزاتي با پتانسيل الکتروليتي يکسان يا خيلي 

هاي دوتايي  نزديک به هم استفاده کرد، ويا در صورت عدم امکان از گيره

فوالد با پوشش روي  -3فلزي استفاده شود. انواع الکترودهاي سيستم زمين: 
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هاي خوردگي شتاب يافته قرار  براي هر تجهيز تحت آزمون

هاي بهينه انتخاب ميگردد. در پايان نيز  گرفته و روش

هاي بهينه  دستورالعمل اعمال و بکارگيري روش يا روش

 براي هر تجهيز ارائه ميگردد.

مس  -3 (Copper clad steelفوالد با پوشش مس ) -2 )گالوانيزه(

فوالد ضد زنگ بهره برداري از تجهيزات صنعت برق در طي چند  -5خالص 

ه توليد، انتقال و توزيع نيرو در بسياري از مناطق کدهه اخير و خصوصاً رشد شب

ه برخالف روش هاي بهره برداري متداول در ديگر کشور نشان داده است ک

شرايط اقليمي باعث مي شود تا عوامل طبيعي با سرعت قابل  شورکنقاط 

اي سبب تخريب تجهيزات صنعتي گردند و عليرغم سرمايه  مالحظه

شور نتوان به طور مطلوب از اين کهاي انجام شده همانند ساير مناطق  گذاري

گذاري  تجهيزات استفاده نمود و عالوه برآن در طي گذشت زمان به سرمايه

نيروي انساني در جهت از بين بردن اثرات مخرب شرايط مجدد و صرف 

شور که رشد و رونق اقتصادي در مناطق محروم کباشد از آنجا  اقليمي نياز مي

ز نيروهاي بالقوه در که با تمرکسرلوحه اهداف دولت مي باشد لذا جا دارد 

ا گذاريهاي مالي و نيروي انساني به ترتيبي صورت پذيرد ت وزارت نيرو سرمايه

رد تجهيزات، فراهم شده و فرصت کدوره معين شرايط مناسب عمل کدر ي

اي و توزيع حاصل گردد تا از اين رهگذر  تهاي برق منطقهکافي براي شرک

ه و افزايش کبتوانند بجاي رفع اثرات ناشي از شرايط اقليمي به توسعه شب

 يفيت برق بپردازند.ک

11 

شرکت برق منطقه اي 

 زنجان

دگي اتمسفري تجهيزات شبکه برق بررسي علل خور

اي زنجان و ارائه راهکارهاي عملي  شرکت برق منطقه

 جهت جلوگيري از آن

ه هاي توزيع در مناطق خورنده کخوردگي تجهيزات شب

ه کشور مي باشد کالت عمده صنعت برق کي از مشکي

موجب وارد آمدن خسارات عظيم مالي به صنعت برق 

ش عمر مفيد تجهيزات، اهکگردد. اين خسارات شامل  مي

اضافه هزينه تعويض و تعمير قطعات خورده شده، 

دهي واحد  خسارتهاي خروجي هاي اضطراري و عدم بهره

الت عمده برق ، خوردگي و کي از مشکباشد. ي مي

فرسايش تجهيزات، در منطقه زنجان و قزوين مي باشد. 

اتمسفر اين منطقه بواسطه حضور چندين واحد صنعتي 

ده و خورنده مي باشد. با استفاده از روشهاي بسيار آلو

الت عمده صنعت برق، خوردگي در تاسيسات و تجهيزات توزيع و کي از مشکي

ه صنعت برق ه موجب وارد آمدن خسارات عظيم مالي بکانتقال برق ميباشد 

ها شامل تعمير و تعويض قطعات خورده شده و  شور مي گردد. اين خسارتک

عدم بهره دهي مناسب ميباشد. تجهيزات گوناگون توزيع نيروي برق، با توجه 

اري خود در معرض انواع مختلف آسيب هاي ناشي از خوردگي قرار کبه شرايط 

ين عامل مخرب در تر مي گيرند، که در اين بين خوردگي اتمسفري عمده

عملکرد اين تجهيزات ميباشد. همچنين جنس و ماهيت فلز، خواص 

الکتروشيميايي، تاريخچه ساخت فلز، نوع و جنس و روش اعمال پوشش و ... 

نقش عمده در ميزان خوردگي اين تجهيزات دارند. عالوه بر اين خوردگي 

ها شامل  اليندهاتمسفري به عواملي همچون حضور اجزاء خورنده در اتمسفر )آ
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مناسب ميتوان از تخريب زود هنگام تجهيزات و از به هدر 

رد. بر اين اساس هدف کرفتن سرمايه هاي ملي جلوگيري 

از تعريف پروژه حاضر، بررسي علل خوردگي و فرسودگي 

ارهاي که برق منطقه زنجان و ارائه راهکتجهيزات شب

باشد. پروژه حاضر با  از خوردگي ميمناسب جهت جلوگيري 

ه کهدف بررسي علل خوردگي و فرسودگي تجهيزات شب

يل کاي زنجان از پنج مرحله تش برق شرکت برق منطقه

شده است: در مرحله اول پروژه اطالعات مربوط به شرايط 

گردد در اين راستا  آب و هوايي و موقعيت منطقه تهيه مي

مسفر منطقه تعيين مي گردد. نوع و ميزان اجزا خورنده در ات

در ادامه اطالعات مربوط به مشخصات فني تجهيزات 

ي موجود در معرض اتمسفر منطقه و نيز شرايط کتريکال

بهره برداري جمع آوري و مورد بررسي قرار مي گيرد. 

هاي خوردگي و فرسودگي  انيزمکبررسي و تعيين م

رت ه توزيع منطقه در مرحله دوم پروژه صوکتجهيزات شب

هاي  مي گيرد. بدين منظور بعد از تهيه نمودن نمونه

ي، آزمايشهاي مختلفي کتريکآزمايشگاهي از تجهيزات ال

ي، ضخامت کاعم از بررسيهاي ريز ساختاري و متالوگرافي

سنجي، سختي سنجي و ... بر روي نمونه هاي تهيه شده 

ي مورد نظر انجام مي گيرند. نمونه کتريکاز تجهيزات ال

ي خورده شده تهيه کتريکايش يا از تجهيزات الهاي آزم

گردند و يا با مشخص بودن جنس آن، آلياژ مورد نظر  مي

تهيه شده و مورد آزمايش قرار مي گيرند. در نهايت 

ي مناطق کتريکانيزمهاي غالب خوردگي تجهيزات الکم

نفت خيز گچساران ارائه مي گردد. روشهاي مختلف جهت 

ي در مرحله سوم کتريکالاهش خوردگي در تجهيزات ک

پروژه مورد بررسي قرار مي گيرند و در مرحله چهارم پروژه 

گوگرد، کلر و ....(، رطوبت نسبي، وضعيت باد در منطقه شامل جهت و سرعت 

شود، توپوگرافي از نقطه  ه موجب جابجايي امالح خورنده در منطقه ميکباد 

وهستاني بودن، دماي منطقه، ميزان بارش، تماس با ساير مواد کنظر دشت يا 

چگونگي برخورد اشعه آفتاب و  شيميايي، تماس با ساير فلزات غير مشابه،

شرايط جابجايي هوا و ... بستگي دارد. از آنجايي که منطقه زنجان، در معرض 

کارگيري مواد و فلزات يا  محيطي با اتمسفر خورنده و مرطوب قرار دارد، لذا به

هاي مقاوم به خوردگي در تجهيزات توزيع و انتقال برق امري حياتي  پوشش

هاي ناشي از تعمير و تعويض  الوه بر کاهش هزينهبوده و بدين ترتيب ع

قطعات و تجهيزات، اين امر موجب افزايش راندمان توزيع برق در اين منطقه 

حساس خواهد گرديد. در اين پروژه، ابتدا وضعيت خوردگي اتمسفري تجهيزات 

ها، تابلوها،  توزيع نيروي برق استان زنجان، اعم از تجهيزات موجود در پست

هاي توزيع برق، مورد بررسي و بازديد  ها و کابل الت، تيرهاي برق، سيميراق آ

ميداني قرار ميگيرند. در ادامه آناليز اتمسفر از نقطه نظر خورندگي اتمسفر و 

مورد  SOxهاي کلر و  وزش باد، درجه حرارت، رطوبت نسبي و ميزان آالينده

يين ميگردد. سپس بررسي دقيق قرار گرفته و خورندگي اتمسفر آن منطقه تع

هاي غالب  تجهيزات بحراني از نقطه نظر خوردگي شناسايي شده و مکانيزم

خوردگي در هر يک از اين تجهيزات تعيين ميگردد. در ادامه با توجه به هر 

تجهيز و نوع مکانيزم غالب خوردگي، روش يا روشهاي مناسب براي کاهش 

روشهاي منتخب براي هر خوردگي آنها انتخاب مي گردد. در نهايت روش يا 

هاي بهينه  هاي خوردگي شتاب يافته قرار گرفته و روش تجهيز تحت آزمون

انتخاب ميگردد. در پايان نيز دستورالعمل اعمال و بکارگيري روش يا 

 هاي بهينه براي هر تجهيز ارائه ميگردد. روش
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ي کتريکانيزمهاي غالب خوردگي تجهيزات الکبا توجه به م

و شرايط آب و هوايي و موقعيت جغرافيايي منطقه، با انجام 

آزمايشهاي شتاب يافته و شبيه سازي شده در آزمايشگاه، 

ه کردگي در تجهيزات شباهش خوکروشهاي مناسب جهت 

هاي توزيع منطقه تعيين مي گردند. آزمايشهاي شتاب 

يافته در آزمايشگاه با تشديد عوامل موثر بر خوردگي در 

شرايط مشابه با اتمسفر منطقه بر روي نمونه هاي آزمايش 

هاي  گيرد.در مرحله پنجم پروژه دستورالعمل انجام مي

اب صحيح اهش خوردگي، انتخکاستفاده از روشهاي 

تجهيزات و نصب و بهره برداري مناسب بمنظور افزايش 

هاي -عمر مفيد خطوط با توجه به شرايط و ويژگي

 گردد. اي و محيطي منطقه ارائه مي منطقه

11 

شرکت برق منطقه اي 

 سمنان

تقال و فوق ه انکبررسي وضعيت تجهيزات و تاسيسات شب

توزيع استان و ميزان آسيب پذيري و شناسايي نقاط ريسک 

پذير شبکه با رويکرد پدافند غيرعامل و ارائه سناريوها يا 

 طرح هاي الزم جهت مقابله با آن

با توجه به اهميت و حساسيت تاسيسات شبکه برق اعم از 

پستها و خطوط فشار قوي و لزوم حفظ و صاينت آنها در 

تهديدات و خطرات ناشي از ضعف در حوزه مواجهه با 

پدافندي)غير عامل ( ، نياز است و ضعيت موجود تاسيسات 

از نظر پدافندي )غير عامل( مورد بررسي قرار گرفته و نقاط 

آسيب پذير آن شناسايي گردد و براي هريک از آنها 

راهکارهايي عملياتي بادر نظر گرفتن مسائل فني و 

از انجام اين پروژه نيز شناسايي  اقتصادي ارائه گردد هدف

نقاط فوق الذکر و ارائه راهکارهاي اصالحي در قالب 

گزارش نهايي بررسي در خصوص وضعيت تجهيزات و 

 ه انتقال و فوق توزيع است .کتاسيسات شب

ه در زمان کپذير در تجهيزات و تاسيسات شب کشناسايي و تعيين نقاط ريس

دافند غيرعامل و برآورد ميزان آسيب وقوعحوادث غير طبيعي از ديدگاه پ

ارها و سناريوهاي الزم در محدوده کليه خطوط و کپذيري آنها و ارائه راه

 پستهاي انتقال و فوق توزيع شرکت برق منطقه اي سمنان

15 

شرکت برق منطقه اي 

 فارس

ر بر عمر هدف از انجام اين پژوهش، بررسي عوامل موث هاي سيليکوني  ارزيابي و تعيين عمر مقره

مقره هاي سيليکون رابر و ارائه يک روش موثر و کارآمد به 

منظور تعيين عمر باقيمانده آنها است. اين مقره ها بايستي 

ـي از معضالت مهم در کي مقره ها بر اثـر آلـودگي، يکتريکست الکمعضل ش

چون خاموشي و قطع برق رساني، اختالل در امور صنعت برق است و اثراتي 

تجاري و اقتصادي و صدمات سنگين مالي را منجر مي گردد. با وجود چنين 
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به صورت برنامه ريـزي شده و اصولي مورد ارزيابي و 

تعيين وضـعيت و نيـز تخمـين عمر قرار گيرند تا به موقع 

رانه مناسب انجام و قبـل از رخـداد خطـا، تعميـرات پيشگي

گيـرد. بر اين اساس، انجام آزمون هاي جامع و استفاده از 

مدل هاي رياضياتي با در نظر گرفتن عوامل موثر بر عمر 

 مقره هاي سيليکون رابري مدنظر قرار خواهد گرفت.

رد سيستم انتقال توجه کخطراتي، صنايع انتقال نيرو بايد به ميزان اطمينان عمل

ليدي در ايجاد سيستم انتقال مطمئن، انتخاب مناسب مقره کبحث  کنمايند. ي

ه در ساخت کاربردترين مواد پليمري است کي از پرکون رابر يک. سيليمي باشد

مقره ها استفاده مي شود. اين نوع الستيک خواص آبگريزي عالي، انعطاف 

پذيري باال و مقاومت حرارتي و پايداري بسيار عالي دارد؛ بطوريکه تا دماهاي 

ابر مستعد محيطي شديد خواص خود را حفظ مي کند. با اين وجود، سيليکون ر

و باران اسيدي،  UVتخريب شيميايي ناشي از عوامل محيطي مانند تابش 

عوامل الکتريکي و اثرات حرارتي ناشي از آنها مي باشد. تخريب سيليکون رابر، 

ـي و کتريکارآيي الکفرآيندي تدريجي است و اين مسئله در دراز مدت، 

طـاي ناگهـاني و غيـر ي مقره را تحت تأثير قرار داده و منجر به خکـانيکم

ن است باعث خاموشـي و خسارات جبران کمنتظره در مقره شده و حتي مم

ي از دغدغه هاي اصلي مصرف کنندگان مقره هاي سيليکون کناپذير گردد. ي

رابري، توانايي آنها در پيش بيني رفتار و طول عمر اين محصوالت پليمري 

يفيت و ماندگاري کع مقره ها، ته قابل تأمل و مهم در بررسي اين نوکاست. ن

مقره تحت تأثير  کخواص سطحي آنها در طول مدت سرويس دهي است. ي

رونا، ک، کعوامل متعددي مانند آلودگي هاي صنعتي، باران، گرد و غبار، نم

و غيره است؛ بطوريکه تحت اين شرايط خواص  کي، اسيد نيتريکتريکقوس ال

خواص سطحي مقره ها که از آن سطحي مقره ها کاهش مي يابد. اين کاهش 

( ياد مي شود، باعث کاهش خاصيت آبگريزي و agingبه عنوان پيرشدگي )

مقاومت سطحي آنها مي شود. از طرفي، آلودگي هاي محيطي و رطوبت باال 

سبب تشکيل سطوح هادي بر روي سطح چترک هاي مقره مي شوند. عبور 

دن بعضي از نواحي جريان نشتي از اين اليه هاي آلوده باعث خشک ش

مرطوب شده و تشکيل باند خشک را مي دهد و ادامه اين روند مي تواند منجر 

ردي مقره مي کبه تخليه الکتريکي گردد. اين عوامل باعث افت خواص عمل

شوند. بنابراين، حفظ خواص اوليه مقره ها در برابر چنين محيط هاي تهاجمي 

 هاي پليمري مي باشد.مهمترين چالش در طراحي و ساخت سطح مقره 
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16 

شرکت برق منطقه اي 

 فارس

تعيين فاصله بهينه شاخک هاي جرقه گير در مقره هاي 

 خطوط انتقال

بررسي چگونگي تغيير ولتاژ شکست  -3هدف اصلي پروژه 

هوا در فاصله بين دو شاخک جرقه با زاويه دار کردن 

شاخک هاي جرقه نسبت به هم با در نظر گرفتن الف( 

حراني شکست هوا و مقايسه با ولتاژ شکست عايق ولتاژ ب

مقره ب(برقراري هماهنگي عايقي بين خط و تجهيزات 

پست و اطمينان از حاشيه هماهنگي مناسب با اين اقدام 

تعيين فاصله بهينه شاخک هاي دو سر مقره ها در  -2

خطوط فوق توزيع با توجه به شرايط اقليمي منطقه جهت 

باشد. مراحل پروژه بشرح زير عملکرد مناسب آنها مي 

بررسي مسائل ناشي از هماهنگي عايقي  -3خواهد بود: 

بين خطوط انتقال و عايق ايستگاهها و تاثير شاخک هاي 

جرقه گير در آنها با مدل کردن تمام جنبه هاي موثر در 

مطالعات هماهنگي عايقي شامل تجهيزات برقگيرها، 

دکل، مقاومت پاي دکل ترانسفورماتور، خط انتقالو مقره ها، 

بررسي مکانيزم شکست عايقي هواي بين جرقه  -2و ... 

بررسي هماهنگي عايقي در شرايط  -3گيرها 

Flashover  وBack flashover  با چرخاندن

مدلسازي و شبيه سازي يک خط نمونه و  -5شاخک ها 

بررسي سناريوهاي مختلف جهت شناخت عوامل موثر در 

ها بمنظور بدست آوردن مقدار  انتخاب فاصله بين شاخک

CFO  براي هر کدام از زواياي چرخش شاخک شبيه

سازي انجام شده تا جايي که جرقه ناشي از اضافه ولتاژ 

بين دو سر مقره بجاي تخليه بين دو شاخک، به تخليه بين 

شاخک و فيتينگ ها منجر شود و باعث فالت گردد. اين 

بدست آوردن  شبيه سازي ها بصورت احتماالتي در جهت

U45 .انجام تست  -4% براي اين شرايط صورت مي گيرد

هاي ضربه آزمايشگاهي بر روي يک زنجيره مقره انتخابي 

ها يکي از المانهاي مهم و حياتي در خطوط انتقال مي باشند که در  مقره

شرايط عادي مي بايست بتوانند ولتاژهاي عادي شبکه و اضافه ولتاژهاي گذرا 

ناشي از صاعقه و سوييچ زني را تحمل نمايند. يکي از اجزاي مقره ها شاخک 

ابل ( هست که بمنظور حفاظت مقره در مقArcing hornهاي جرقه گير )

Flashover  هاي ايجاد شده در خطوط اضافه مي شوند. بعبارت ديگر

مسيري جهت عبور آرک در هوا ايجاد مي کنند تا منجر به عبور جريان آرک از 

سطح مقره و آسيب به آن نشوند. اين شاخک هاي جرقه گير همچنين به 

ها  عنوان بخشي از هماهنگي عايقي براي حفاظت تجهيزات موجود در ايستگاه

در مقابل اضافه ولتاژهاي صاعقه عمل مي کنند و در مطالعات هماهنگي 

عايقي لحاظ مي شوند. اين هماهنگي ها با تنظيم مناسب فاصله شاخک ها به 

 Critical Flash Overمنظور عملکرد در يک ولتاژ جرقه بحراني )

voltage -CFO مشخص قابل حصول است. اين تغيير فاصله از طريق )

ن و زاويه دادن يک شاخک نسبت به شاخک ديگر قابل انجام است. چرخاند

يکي از مسائل مهم در استفاده از اين جرقه گيرها فاصله مناسب بين شاخک 

هاي آنها جهت ايجاد هماهنگي عايقي مناسب بين عايق خطوط و تجهيزات 

پست مي باشد. به عبارت ديگر تنظيم فاصله کم موجب مي شود در اضافه 

اي کم هم اين شاخک ها عمل کنند و در صورت يونيزه شدن هواي ولتاژه

بين آنها پديده گذرا بصورت يک خطا در سيستم قدرت ديده شود و عملکرد 

رله هاي حفاظتي و در نهايت خاموشي خط را به دنبال داشته باشد. از طرف 

 ديگر فاصله زياد نيز عملکرد مورد انتظار شاخک ها را مختل مي کند و باعث

آسيب به مقره مي شود)بجاي آرک بين دو شاخک، آرک بين يک شاخک و 

فيتينگ مقره رخ مي دهد و باعث آسيب به مقره مي شود(. بنابراين تعيين 

فاصله بهينه يا چرخش مناسب شاخک ها نسبت به هم مي تواند انتخاب 

مهمي در کاهش حوادث شبکه و خاموشي ها باشد. مشکلي که هم اکنون در 

برق فارس وجود دارد اين است که به علت عدم وجود فاصله مناسب شبکه 

 Backيا  Flashoverتعداد خاموشي هاي خط در صاعقه هاي )بعلت 
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ارائه نتايج و تهيه  -0جهت تاييد نتايج شبيه سازيها 

دستورالعمل مناسب جهت انتخاب فاصله ها يا چرخش 

 شاخک ها نسبت به هم با توجه به شرايط اقليمي خطوط

flashover زياد بوده است در خطوطي نيز که اين شاخک ها باز شده اند )

آمار قطعي کم شده ولي آمار مقره هاي آسيب ديده زياد شده است. لذا 

اين تحقيق مي بايست پاسخ داده شود شامل موارد زير است :  سواالتي که در

بررسي چگونگي تغيير ولتاژ شکست هوا در فاصله بين دو شاخک جرقه با  -

زاويه دار کردن شاخک هاي جرقه نسبت به هم با در نظر گرفتن الف( ولتاژ 

بحراني شکست هوا و مقايسه با ولتاژ شکست عايق مقره ب(برقراري 

يقي بين خط و تجهيزات پست و اطمينان از حاشيه هماهنگي هماهنگي عا

تعيين فاصله بهينه شاخک هاي دو سر مقره ها در  -مناسب با اين اقدام 

خطوط فوق توزيع با توجه به شرايط اقليمي منطقه جهت عملکرد مناسب آنها 

اين نتايج ضرورتا با شبيه سازيها و در نهايت آزمايش و تست فشارقوي قابل 

 ل مي باشد.حصو

11 

شرکت برق منطقه اي 

 رمانک

ار کزا در منطقه منوجان و ارائه راه کتعيين منبع هارموني

 لکبهينه جهت رفع مش

اهداف مورد انتظار : پيدا کردن عوامل توليد هارمونيک در 

منطقه و بررسي وآناليز راهکارهاي مختلف به منظور پيدا 

يي تحقيق کردن روش بهينه براي رفع مشکل محصول نها

: ارائه گزارش از نمونه برداري ها و آناليزهاي انجام شده 

که به طور مشخص عوامل هارمونيک زا در منطقه را 

تعيين نمايند. ارائه آناليز فني و اقصادي از روش هاي 

مختلف کاهش و يا حذف هارمونيک در منطقه مراحل کل 

 انجام کار: بايد توسط محقق ارائه شود

اندازه گيري هاي دوره اي شاخص هاي کيفيت توان نشان مي  تعريف مسأله :

دهد که در منطقه منوجان مقدار هارمونيک جرياني بسيار باالتر از حد استاندارد 

% است. از آنجا 32جرياني عددي در حدود  THDمي باشد. به طوريکه مقدار 

به که وجود هارمونيک ها در شبکه مشکالت متعددي در بهره برداري سيستم 

بار مي آورند لذا حل مشکل مربوطه الزم و ضروري مي باشد. با توجه به عدم 

وجود صنعت بزرگ در منطقه منوجان مقدار هارمونيک جرياني در اين منطقه 

مي تواند ناشي از عواملي همچون آرايش خازن گذاري شبکه و يا عوامل برون 

دا کردن منبع منطقه اي و خارج استاني باشد. لذا مطالعه موردي و پي

هارمونيک زا در اين منطقه مي تواند کمک بزرگي در برنامه ريزي هاي آينده 

جهت رفع اين مشکل نمايد داليل اولويت داشتن تحقيق : وجود هارمونيک 

جرياني در منطقه منوجان مشکالت مختلفي از جمله اشغال ظرفيت ترانس 

تجهيزات پست را به فوق توزيع، اتالف انرژي و همچنين آسيب رساندن به 

همراه دارد، بنابراين کاهش مقدار هارمونيک در اين منطقه بسيار ضروري مي 

باشد. مزاياي بکارگيري تحقيق : با مشخص شدن منبع هارمونيک زا مي توان 

پيش بيني ها و برنامه ريزي الزم جهت رفع مشکل منطقه منوجان انجام داد. 
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امکان اصالح و رفع مشکل وجود  بدون يافتن علت اصلي ايجاد هارمونيک

 ندارد.

11 

شرکت برق منطقه اي 

 گيالن

تخمين عمر باقيمانده تجهيزات سيستم کابلي با 

 مانيتورينگ تخليه جزيي سيستم کابلي

تدوين روش اجرايي و دستورالعملي بمنظور امکان 

مونيتورينگ دوره اي تخليه جزئي سيستم کابلي و برنامه 

انه بمنظور اصالح يا تعويض ريزي تعميراتي پيشگير

 تجهيزات در شرف آسيب

با توجه به گسترش روزافزون شبکه کابلي فوق توزيع و زمانبر بودن عيب يابي 

 و رفع عيب شبکه کابلي در صورت بروز آسيب به تجهيزات

11 

شرکت برق منطقه اي 

 مازندران

هاي  ارزيابي آسيب پذيري و پايش سالمت سازه دکل

استان مازندران و بررسي موردي علل وقوع  انتقال نيرو در

 خرابي و نقص سازه اي در دکل هاي انتقال نيرو

تدوين اطالعات کامل براي تعيين وضعيت سالمت سازه  -

ارائه داليل وقوع خرابي در سازه  -هاي دکل هاي موجود 

ارائه شيوه نامه  -دکل ها و ارائه راهکارهاي مقابله با آن 

و نيز بهسازي سازه هاي موجود و بررسي وضعيت سالمت 

بازبيني طراحي  -تحت بهره برداري در استان مازندران 

هاي معتبر  آيين نامه-اوليه و ارزيابي تطبيقي با ضوابط نوين

بازديد ميداني گسترده به منظور مشخص  -بين المللي 

نمودن مشکالت سازه اي، مخاطرات و ميزان اهميت 

مبتني بر معيارهاي  اي ارائه طرح سازه -مخاطرات 

 تعمير و نگهداري  عملکردي و کاهش هزينه

با توجه به تغييرات اقليمي و مالحظات آيين نامه اي جديد تقاضاي ظرفيت 

سازه اي و نيز دوامي براي سازه دکل هاي انتقال نيرو فزوني يافته است. از 

زوال و  ها در استان مازندران بدالبل مختلفي نظير خوردگي، سويي ديگر سازه

خستگي دچار کاهش ظرفيت در چرخه عمر خود ميگردند. لذا بررسي وضعيت 

آسيب پذيري و پايش سالمت سازه موجود براي مواجهه با بارهاي نامتعارف 

اي، برف و وزش بادهاي شديد از اهميت شاياني برخوردار -نظير بارهاي لرزه

برخي از دکل ها است. وقوع خرابي ها و کاستي هاي سازه اي در سازه دکل 

 در استان مازندران اهميت اين موضوع را بيشتر نمايان مي سازد.

11 

بررسي ميزان آسيب ديدگي مقره هاي سيليکوني نصب  شرکت برق منطقه اي يزد

و تخمين عمر  UVشده در استان يزد در اثر تابش اشعه 

 باقيمانده

، وضعيت چسبندگي  بررسي ميزان آسيب ديدگي راد مقره 

اد به راد و نفوذ رطوبت به رويه چترک مقره هاي نصب مو

شده از اهداف اين تحقيق مي باشد. در پايان پروژه 

گزارشي ارائه خواهد شد مبني بر اينکه نمونه هاي انتخابي 

از خطوط مختلف با هر نوع برند در چه وضعيتي از پايداري 

خورشيد در استان يزد ) به طور  UVهستند و آيا اشعه 

سال گذشته( به خاصيت آبگريزي مقره  35ل در طول مثا

(Hydrophobic آسيب وارد نموده است؟ عالوه بر )

اين تخمين عمر باقيمانده مقره با توجه به وضعيت کنوني 

هاي اخير به داليل مختلفي از جمله مشکالت تامين مقره هاي  در سال

سيليکوني اقبال عمومي  سراميکي و شيشه اي و سبک تر بودن مقره هاي

طراحان به سمت مقره هاي سيليکوني در حال افزايش است. در شبکه استان 

يزد نيز چندين خط با نوع مقره سيليکوني اجرا شده است. با توجه به جنس 

و جنس چترک ها از نوع  ECRمقره هاي سيليکوني )جنس راد از نوع 

ين نوع مقره ها در مناطق با سيليکون و مقداري افزودني (، موضوع استقامت ا

تعداد روز باالي آفتابي و شدت تابش باالي خورشيد همواره مورد بحث بوده 

است. دستيابي به وضعيت کنوني مقره هاي سيليکوني نصب شده در شبکه و 

برنامه ريزي براي تعويض در صورت نياز و يا اتخاذ تدابيري براي طراحي 
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آن نيز مورد انتظار است. دراين پروژه ابتدا تعدادي از مقره 

سيليکوني با زمانهاي نصب و سازنده هاي متفاوت انتخاب 

و براي برسي وضعيت آنها تستهاي مختلف طبق  مي شوند

استانداردها بر روي آنها انجام مي شود و نتايج تستها و 

ميزان خرابي و عمر باقيمانده آنها از اين طريق حدس زده 

 مي شود

تي در اين تحقيق مورد نظر است. با توجه جنس و پرفيل مقره در پروژه هاي آ

به شدت تابش خورشيد در استان يزد در صورتيکه مطالعات فوق به درستي 

انجام نگردد حوادث روي اين مقره ها ممکن است موجب فروپاشي مقره و 

اعمال خاموشي طوالني مدت و برنامه ريزي نشده به مشترکين گردد. توضيح 

مواقع مقره هاي هاي سيليکوني مانند مقره هاي اين موضوع اينکه :در اکثر 

شيشه اي آسيب ديدگي واضح قابل مشاهده )از پايين خط( را ندارند و 

فروپاشي در آنها به يک دفعه و ناگهاني اتفاق مي افتد. موضوع تعريف شده برا 

بررسي آسيب ديدگي مقره هاي سيليکوني براي محوده استان يزد است و با 

اي استان هرمزگان تعريف شده است بدليل تفاوت شديد آب و پروژه اي که بر

بسيار زياد  UVهوايي دو استان تفاوت دارد. در استان يزد در تابستان اشعه 

است و دماي هوا نيز بسيار باال مي رود و هوا نيز خشک است ولي در 

هرمزگان بدليل رطوبت زياد هوا و شرجي بودن، مي تواند اثرات خورشيد در ان 

تفادت باشد. لذا با توجه به شرايط آب و هوايي دو استان نياز به تحقيق مجزا م

 براي استان يزد هم مي باشد

11 

هاي خازني فشار متوسط  تحقيق در خرابيهاي بانک شرکت برق منطقه اي يزد

 هاي اجرايي هاي فوق توزيع و ارائه راه حل پست

ها در  آندر اين پروژه ابتدا مروري بر خرابيها و عوامل 

هاي خازني در مقاالت، پايان نامه و گزارشات موجود  بانک

صورت ميگيرد و سپس به صورت تحليل اين عوامل 

هاي  ارزيابي و دسته بندي ميشوند. در مرحله بعد طرح

جديد با محاسبات مهندسي و قابليت اطمينان در 

هاي طراحي عايقي فشار متوسط، سيستم حفاظت،  بخش

ترسي و اينترالک هاي مکانيکي و شرايط محيطي، دس

الکتريکي، طرح اسکماتيک مدارات، کنترل کننده و مدارات 

هاي  فرمان، شرايط رؤيت پذيري و حضور در طرح

اتوماسيون پست انجام ميشود. در ادامه کليه استانداردها و 

هاي موجود در سطح کشور) توانير( مورد  دستورالعمل

نسخه به روز اين مستندات بررسي و بازبيني قرار ميگيرد و 

هاي خازني نقش بسيار مؤثري بر کاهش تلفات و آزاد سازي ظرفيت  بانک

ها اهميت کمي  انسفورماتور و خطوط فوق توزيع دارند ولي به آنتجهيزات، تر

هاي خازني فشار متوسط در  داده ميشود. بر اساس سوابق موجود، بانک

هاي فوق توزيع ميزان خرابي زيادي دارند و مدت زمان خارج از دسترس  پست

به ها بسيار بيشتر است. برخي از اين معايب  ها از بقيه تجهيزات پست بودن آن

علت طراحي فيوز و استراکچر آن و خرابي کنترل کننده هاي آن است. 

ها وجود ندارد و به حفاظت فيوزي  همچنين حفاظتي حرفه اي براي اين خازن

هاي چند  و حفاظت عدم تعادلي بين دو بانک اکتفا شده است که با پيشرفت

العات هاي چند دهه قبل کنار گذاشته شود و مط دهه اخير، الزم است طرح

ها انجام شود. افزايش  هاي حفاظتي تخصصي براي خازن جديدي براي طرح

ها و شرايط کاهنده کيفيت توان در شبکه هاي برق نيز در چند دهه  هارمونيک

ها ميشود.  اخير نيز عامل ديگري است که باعث خرابي و کاهش عمر خازن
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براي اسناد خريد و مناقصه، اسناد طراحي و احداث و اسناد 

بهره برداري و نگهداري ارائه ميشود. اين پروژه در 

هاي بهبود طراحي، افزايش قابليت اطمينان، افزايش  بخش

( و MTBF(، کاهش خرابيها )MTTRزمان رفع عيب )

ار متوسط، فرمان هاي فش بهبود بهره برداري در کليه بخش

و کنترل تعريف شده است. نتيجه نهايي اين پروژه 

مستندات زير خواهد بود که قابل ارائه براي توانير و کليه 

گزارش کاملي از  -هاي برق منطقه اي خواهد بود.  شرکت

هاي خازني در دهه اخير در سطح  خرابيها و اشکاالت بانک

لعات اين پروژه کشور ) به عنوان بانک اطالعاتي براي مطا

مستندات طراحي تفصيلي و دقيق در  -و تحقيقات ديگر( 

هاي طراحي عايقي فشار متوسط، سيستم حفاظت،  بخش

شرايط محيطي، دسترسي و اينترالک هاي مکانيکي و 

الکتريکي، طرح اسکماتيک مدارات، کنترل کننده و مدارات 

هاي  فرمان، شرايط رؤيت پذيري و حضور در طرح

نسخه بازنگري شده استانداردها و  -ن پست اتوماسيو

هاي مرتبط با بانک خازني فشار متوسط در  دستورالعمل

هاي فوق توزيع براي اسناد خريد و مناقصه، اسناد  پست

 طراحي و احداث و اسناد بهره برداري و نگهداري

هاي  ستهاي خازني به داشتن ت همچنين در هنگام سفارش و خريد بانک

( توجه نميشود و باعث ميشود اشکاالت ساختاري در Type Testنوعي )

ها به اين دليل  هاي خازني وجود داشته باشد و برخي از خرابي آن طراحي بانک

هاي رفع اين تجهيزات نسبتاً طوالني است. لذا به نظر  باشد. همچنين زمان

مل صورت گيرد و هاي خازني يک تحقيق کا ميرسد الزم است که براي بانک

ها، راه کارهاي  ( آنAvailabilityضمن شناسايي عوامل کاهنده دسترسي )

مهندسي همراه با طراحي دقيق انجام گيرد. سؤال اساسي که پروژه، براي 

هاي فوق توزيع و انتقال  هاي خازني در پست شده: چرا بانک پاسخ به آن تعريف

اندازه ديگر اجزاء پست و  از نظر قابليت اطمينان و در دسترس بودن به

ترين مزيت/ضرورت انجام پروژه: به روز رساني  ها نيست؟ مهم معيارهاي آن

هاي خازني وجود  طراحي، مشخصات فني، حفاظت و بهره برداري از بانک

هاي فوق توزيع برق باعث ميشود بخش قابل  هاي خازني در پست بانک

متوسط پست آزاد شود و ميزان  توجهي از ظرفيت ترانسفورماتور و باسبار فشار

تلفات ترانسفورماتور و خطوط فوق توزيع به ميزان قابل توجهي کاهش يابد. 

اما به داليل ذکر شده در فوق، بيشترين خرابي و بيشترين زمان خروج 

هاي فوق توزيع است و از  هاي فشار متوسط در پست تجهيزات متعلق به خازن

هاي فوق  ارزيابي بايد اين بخش از پستنظر قابليت اطمينان و معيارهاي 

توزيع مورد توجه و در اولويت قرار گيرد. الزم است در طراحي استراکچر، 

طراحي سيستم حفاظت، رآکتورهاي محدود کننده جريان وصل، رگوالتور 

ها  ها و حتي مشخصات فني نصب آن کنترل کننده و مدارات فرمان اين خازن

زنگري کامل صورت گيرد و با محاسبات قابليت و اينترالک هاي ايمني يک با

اطمينان طرحي ارائه شود که ميزان در درسترس بودن و نرخ خرابي اين 

هاي فوق توزيع در محدوده استاندارد  تجهيزات نيز معادل ديگر تجهيزات پست

 باشد.

11 
بررسي و مطالعه روشهاي نوين و بهينه برنامه ريزي  شرکت برق منطقه اي يزد

اري وتعميرات در شبکه انتقال و فوق توزيع و برنامه نگهد

شناخت روشهاي نوين تعمير و نگهداري براي  -هدف: 

يک سيستم طراحي و پياده سازي  -تجهيزات شبکه برق 

همزمان با توسعه فناوري و پيشرفت انسان در طراحي و سـاخت محـصوالت، 

ه سيستم ها پيچيده تر و به کتجهيـزات، ماشـين آالت و ابـزار پيشرفته 
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ريزي، طراحي و استقراريکي از روشها در چند پست و خط 

نمونه شبکه انتقال و فوق توزيع استان يزد و ارزيابي فني و 

 اقتصادي روش نوين

نوين تعمير و نگهداري در چند پست و خط نمونه و ارزيابي 

مطالعات اوليه  -فني و اقتصادي روش جديد مراجل اجرا: 

براي شناخت روش هاي نوين تعمير و نگهداري تجهيزات 

 -برق و روشهايي استفاده در صنعت برق در ديگر کشورها 

ر چند طراحي و برنامه ريزي براي استقرار روش بهينه د

اجراي نمونه و جمع  -پست و خط شبکه برق استان يزد 

آوري نتايج و تجزيه و تحليل آنها از لحاظ فني و 

اقتصادي)ميزان صرفه جويي( و مقايسه روش جديد با 

برنامه ريزي براي اجراي گسترده تر طرح در  -روش قبلي 

شبکه برق استان يزد محصول نهايي تحقيق، رسيدن به 

و نگهداري تجهيزات شبکه برق است  يرمروش نوين تع

 که جايگزين روش هاي فعلي خواهد شد.

علمي و  ديگر مرتبط مي شوند، نقش نگهداري و تعميرات مبتني بر اصولکي

بررسي احتياجات نگهداري و تعميرات آنها و شرايط رفع سريع عيوب آنهـا روز 

ي از اهداف طراحان و سازندگان کند . گرچه يکبـه روز اهميت بيشتري پيدا مي

ن به کاهش تعميرات ناخواسـته اسـت، ليکتجهيزات و ماشين آالت پيشرفته . 

ي، نگهـداري صـحيح و اعمـال منظور حصول قابليت اطمينان در بهره بـردار

برنامـه هـاي پـيش بينـي و پيشگيري تعميرات، ضرورت بيشتر يافته است . 

به عبارت ديگر در فرهنگ جديد صنعتي، نگهداري و تعميـرات مناسب جزء 

مديريت بهره برداري صحيح و اقتصادي تجهيزات و ماشين آالت و  کالينف

زايش قابليت اطمينان بهره برداري ردن و افکخطوط توليد است . اقتصادي 

اهش هزينه هاي کهمـواره از اهداف اصلي و مهم مديران ها بوده است، 

نگهداري و تعميرات تجهيزات و بهره برداري عقاليي از آن ها از مهم ترين 

عوامل موثر در اين مسئله مي باشد، بدين لحاظ فعاليت هاي بسياري در سطح 

اهش اين هزينه ها صورت گرفتـه کطمينان و جهان براي افزايش قابليت ا

اسـت و ثمـره ايـن فعاليتها انواع روشهاي نگهداري و تعميرات ميباشد . 

صاحب نظـران  کاهميت نگهداري و تعميرات صحيح و علمي براي هيچ از ي

( 3ن از جهـت يادآوري به برخي از آنها اشاره ميشود : کپوشـيده نيـست . لـي

( جلوگيري از 3ار و محصول ک( افزايش ايمني 2وري بيشتر باالبردن و بهره 

( 4اهش هزينه هاي بهره برداري ک( 5ضايعات جبران ناپذير مادي و معنوي 

رد مطلوب و ا کافزايش عمر دستگاهها، تجهيزات و ماشينآالت پيش نياز عمل

خـط مـشي و  کصولي در مديريت عالي نگهداري و تعميرات، وجود ي

ات زير ميتواند در اين زمينه مطرح کح، روشن و دقيق است، ناسـتراتژي واض

ردن زمينه ها ن کپيدا •االت کارگيري سيستم تجزيه و تحليل اشکبه  •شود : 

پيشبيني و  •ات حفاظت زيست محيطي کتوجه به ن •هاي قابل بهبود 

 •اهش خاموشي هاي برنامه اي ريزي نشده ک •پيشگيري تعميرات اتفاقي 

هاي نگهداري و تعمير در حال حاضر سيستم هاي مختلفي در  اهش هزينهک

سيستم نت بر  vعرصه نگهداري و تعميرات شناخته شده اند، که عبارتند از: 
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 v (RCMآناليز نت مبتني بر قابليت اطمينان ) v (CBMاساس وضعيت )

سيستم نت مبتني بر تجارت  v (TPMسيستم نت بهره ور فراگير )

(BCM) v بهينه سازي ( نت سازمانPMO) v  سيستم مديريت مکانيزه

( در حال حاضر سيستم تعمير و نگهداري تجهيزات پستها و CMMSنت )

( است که سيستم قديمي و PMخطوط انتقال بر اساس تعميرات پيشگيرانه )

منسوخ شده اي است و هزينه هاي زيادي دارد. لذا اجراي روشها و سيستم 

راستاي کاهش هزينه ها و افزايش طول عمر  هاي جديد تعمير و نگهداري در

تجهيزات ضروري است. يکي از داليل عدم تمايل مديران صنعت برق براي 

اجراي سيستم هاي جديد عدم شناخت از نتايج نهايي اجراي ان در شبکه برق 

است. لذا در اين پروژه هدف اصلي اجراي يکي از روشهاي نوين و 

ه به آن مي رسيم( در چند پستو خط نمونه و بهينه)روشي که از مطالعات اولي

جمع آوري نتايج آن است بطوريکه در طول اجرا، ارزيابي فني و اقتصادي از 

 روش پياده شده يکي از اهداف اصلي طرح خواهد بود

11 

شرکت مديريت شبکه برق 

 ايران

مطالعه جامع استفاده از کنتور فيدرهاي توزيع در طرح 

 حاظ فني و اقتصاديمانيتورينگ توزيع به ل

يکي از معضالت راهبري شبکه توزيع برق، عدم وجود 

اي يا عدم رويت پذيري شبکه توزيع است.  اطالعات لحظه

اين امر موجب ميشود، مانورهاي شبکه توزيع، انحصاراً با 

تکيه بر دانش افراد خبره و با سعي و خطا انجام گيرد. 

اري ريسک مسلماً اين تکنيک به لحاظ اصول بهره برد

بااليي داشته و وظايف سازماني شرکتهاي توزيع را مختل 

يا حداقل با نواقص زيادي مواجه مينمايد. با نصب 

کنتورهاي سنجش انرژي روي فيدرهاي توزيع و ايجاد 

فضاي دسترسي به استخدام اطالعات فيدرها، بعنوان مبداء 

گسيل انرژي موجب شده است، پاره اي از شرکتهاي توزيع 

متعاقباً دفتر نظارت بر توزيع شرکت توانير خواهان و 

استفاده از کنتورها، بعنوان منبع اطالعات براي رويت 

وضعيت فيدرها در قالب مانيتورينگ توزيع باشند. به همان 

جي و تعيين الزامات اين پروژه با هدف انجام مطالعات الزم براي، امکان سن

مرکز پايش در سطح شبکه توزيع، پيشنهاد ميگردد. به نظر ميرسد صنعت برق 

کشور سندي راهبردي و طرح جامعي که همه جوانب سامانه پايش شبکه 

توزيع، بصورت همه جانبه در آن لحاظ شده باشد، ندارد. نظر به گستردگي کار 

پيش از اجراي هر طرحي،  و اهميت پايش لحظه اي شبکه توزيع الزم است

ابتدا ابعاد اقتصادي و فني همه طرحهاي ممکن مورد مطالعه و سپس بهترين 

سازوکار ممکن انتخاب گردد. به نظر ميرسد دفتر مديريت نظارت بر توزيعِ 

شرکت محترم توانير، حسب محدوديتهاي بودجه و تقسيمات اداري، باالجبار 

بر فيدرهاي توزيع را انتخاب نموده است. رويکرد استفاده از کنتورهاي منصوب 

اين رويکرد ضمن تداخل کاري دو دفتر دفتر سنجش و پايش در مديريت 

شبکه برق ايران و دفتر محترم نظارت بر توزيع شرکت توانير، رويکردي برنامه 

محور نيست. اين مطالعه ميتوان با پرهيز از سازوکارهايي سليقه اي و جزيره 

راهبردي ميگردد که ابعاد اين پروژه را به لحاظ فني و  اي، منجر به سندي
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اندازه که اهميتت اصل اين کار غير قابل انکار است، 

ضرورت دارد شيوه رسيدن به اين مهم، پشتوانه مهندسي و 

دي اقتصادي داشته باشد.هدف از تعريف اين پروژه رويکر

حصل به  -3را ميتوان در محورهاي ذيل خالصه نمود: 

اطمينان از انتخاب  -2سامانه پايش و راهبري شبکه توزيع 

بکار گيري  -3راهبردي مهندسي، اقتصادي و قابل اجراء 

روشي علمي که ضامن تامين حداکثر نيازمندي راهبر 

 -4استفاده از بروزترين شيوه ممکن  -5 شبکه توزيع باشد

مطالعه ظرفيتهاي بومي و  -0مطالعه تجربيات برتر دنيا 

ارزيابي مزايا و  -7استفاده حداکثري از امکانات کشور 

معايب هر طرح ممکن و ايجاد بستر مناسب براي انتخاب 

امکان ارائه طرح عملياتي با لحاظ  -8بهترين گزينه ممکن 

مطالعه و بررسي  -8جه و زمان درجه اهميت، بود

اطمينان از توسعه  -35استانداردهاي بين اللملي اين حوزه 

اطمينان از تجميع پذير بودن و  -33پذير بودن طرح 

تبيين  -33تبيين گردش امور اجرايي  -32يکپارچگي طرح 

 الزامات بهره برداري پايدار

 اقتصادي تبيين نمايد.

 
 محور انتقال و فوق توزيع-1      

 توزيع فوق و اننقال هاي  هکشب تلفات اهشک و پايش .1.5

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

1 

ي شرکت برق منطقه ا

 هرمزگان

نقش مؤثر تلفات در برنامه ريزي، طراحي و بهره برداري  ه استانکاهش تلفات و رصد روند تلفات در سطح شبک

اقتصادي شبکه، ضرورت مطالعه گسترده در جهت 

شناسايي و مدل سازي و شناخت اجزاء تلفات را توجيه مي 

کند. بديهي است اجراي راهکارهاي کاهش تلفات هم از 

برداري بهينه از انرژي الکتريکي و هم از لحاظ  لحاظ بهره

در شبکه هاي برق رساني مقدار درصد قابل توجهي از توان و انرژي توليدي 

نيروگاهها در مسير توليد تا مصرف به هدر مي روند که مقدار اين تلفات به 

پارامترهاي متعددي از جمله، بافت شبکه، نوع تجهيزات، چگالي بار، نوع 

حني مصرف و شرايط آب و هوايي مصرف و سهم هريک در کل، شکل من

منطقه وابسته ميباشد. تنوع و تعدد عوامل مؤثر در مقدار تلفات به گونه اي 
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اقتصادي و مورد عديده ديگر هدف ايده آل هر شبکه 

انتقال انرژي الکتريکي مي باشد. که مهم ترين اهداف در 

ه استان به شرح زير مي کرصد روند تلفات در سطح شب

شناسايي  -2ه کلي شبکشناسايي تلفات  -3باشد. 

شناسايي و محاسبه  -3لفات تجهيزات داراي بيشترين ت

تلفات انرژي، تلفات راکتيو، اجزاء تلفات الکتريکي ، تلفات 

ژول در خطوط انتقال و توزيع نيرو، تلفات در 

ترانسفورماتورها، تلفات تجهيزات پست ها ، تلفات کرونا ، 

نشتي جريان درتجهيزات، کابل ها و خطوط هوائي، تلفات 

يرات درجه حرارت توان در ساعات پيک، محاسبه تغي

محيط، محاسبه تاثير تابش خورشيد، جريان الکتريکي، 

ارائه  -4اهش تلفات کار جهت کارائه راه -5تاثير فرکانس 

رونا و همچنين افزايش ظرفيت و کاهش کراهکارهاي 

تانس خط و کاهش راکارائه راهکار جهت  -0پايداري خط 

نتظار افزايش سوسپيتانس خط. از مهم ترين اهداف مورد ا

 اين تحقيق مي باشد.

يکسان وبا پيک مصرف يکسان ميزان تلفات متفاوت مي باشد. يکي از 

پارامترهاي مهم در يک سيستم قدرت تلفات سيستم است که ميزان بهينه 

دت بهره برداري از سيستم را تعيين بودن و راندمان و هزينه هاي طوالني م

مي نمايد. اما تلفات از ديدگاه شرکت هاي برق به تفاضل انرژي ورودي به 

انرژي مصرفي اطالق مي شود. در تعريف فوق، تلفات شامل تلفات فني و غير 

فني مي باشد که تلفات فني مربوط به ساختار ذاتي و نوع طراحي و اجراي 

فات غير فني شامل تلفاتي است که در تجهيزات سيستم قدرت مي باشد و تل

ليف کاندازه گيري و حفاظتي يک سيستم قدرت ايجاد مي شود. با توجه به ت

ت توانير بر شرکت هاي برق منطقه اي مبني بر که و شرکت مديريت شبکشر

سيستم  کاهش تلفات، در بخش فوق توزيع و انتقال يکلزوم انجام مطالعات 

تلفات اهمي خطوط  -3ات شامل موارد زير مي باشند: قدرت عمده ترين تلف

 -3رونا در خطوط و پست ها کتلفات ناشي از پديده  -2انتقال و فوق توزيع 

 - 4تلفات مربوط به ترانسفورماتورهاي قدرت  -5تلفات ناشي از نشتي جريان 

تلفات ناشي از پخش  -0تلفات ناشي از فرسودگي تجهيزات خطوط و پست ها 

تلفات مربوط  -8تيو از خط انتقال کتلفات ناشي از عبور توان را -7ناسب بار نام

اپاسيتورها . بنابراين تلفات ناشي از دو کتورها و کبه تجهيزات پست ها مانند را

عامل اصلي يعني تلفات توان و تلفات انرژي مي باشد، لذا اهميت تلفات توان 

تابعي است از تغييرات  بيشتر از تلفات انرژي مي باشد. چون تلفات توان

مصرف لذا مقدار آن در ساعات مختلف شبانه روز متفاوت مي باشد و به همين 

دليل دربرخي ازساعات روز مقدار آن زياد و درساعات ديگر کم مي شود. در 

يک دوره مشخص تلفات انرژي از مجموع تلفات لحظه اي توان به دست مي 

ين متوسط تلفات توان در دوره مورد آيد. به همين علت درصد تلفات انرژي مب

مطالعه مي باشد يا به عبارت ديگر درصد تلفات در ساعات پيک به مراتب 

بيشتر از درصد متوسط تلفات انرژي مي باشد که مي بايستي اندازه گيري و 

 مورد رصد قرار گيرد.
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   محور انتقال و فوق توزيع-1

 نيرو انتقال در بهينه و پيشرفته نولوژيکت .1.6

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيدر

1 

شرکت برق منطقه اي 

 آذربايجان

طراحي و ساخت ربات يخ شکن براي خطوط فوق توزيع و 

 انتقال در مناطق سردسير

در مناطق سردسيري تحت پوشش شبکه برق آذربايجان، 

که برودت هوا زياد است،  هايي در فصل زمستان و در سال

هاي با قطر زياد در خطوط شکل ميگيرند که اين باعث  يخ

هاي انتقال و قطعي  تنش مکانيکي و در نهايت سقوط دکل

هم در فصل زمستان ميشود.  اي آن برق در منطقه گسترده

در اين فصل نيز طول روز کوتاه بوده و تعمير به کندي 

قطعي برق مدت زمان پيش ميرود که اين باعث ميشود تا 

بيشتري به طول انجاميده و باعث کاهش رفاه اجتماعي 

هاي  شود. هدف اين تحقيق طراحي و ساخت ربات

 مخصوص يخ شکن براي خطوط انتقال ميباشد.

در مناطق سردسيري تحت پوشش شبکه برق آذربايجان، در فصل زمستان و 

زياد در خطوط شکل هاي با قطر  هايي که برودت هوا زياد است، يخ در سال

هاي انتقال و  ميگيرند که اين باعث تنش مکانيکي و در نهايت سقوط دکل

هم در فصل زمستان ميشود. در اين فصل  اي آن قطعي برق در منطقه گسترده

نيز طول روز کوتاه بوده و تعمير به کندي پيش ميرود که اين باعث ميشود تا 

ده و باعث کاهش رفاه اجتماعي قطعي برق مدت زمان بيشتري به طول انجامي

هاي مخصوص يخ شکن براي  شود. هدف اين تحقيق طراحي و ساخت ربات

 (87خطوط انتقال ميباشد. )اولويت مصوب سال 

1 

شرکت برق منطقه اي 

 خراسان

بررسي فني و اقتصادي استفاده از محدودکننده جريان خطا 

(SIS-FCL جهت کاهش جريان اتصال کوتاه در پست )

 توس

هدف: محدود سازي جريان اتصال کوتاه در پستهاي 

بالفصل نيروگاهي نظير توس محصول نهايي: در اين 

پژوهش بايستي مزايا و معايب اين محدودکننده ها )از نظر 

اقتصادي، فني، امکان بومي سازي، امکان خريدو...(به 

صورت دقيق بررسي گردد و ما در پايان اين پژوهش مي 

دقيق برسيم که آيا اين محدود کننده  بايست به يک نتيجه

 خطا از کليه جهات براي ما توجيه استفاده دارد يا خير.

تعريف مساله: امروزه با توجه به افزايش ظرفيت توليدو همچنين توسعه در 

پستهاي انتقال و فوق توزيع مقدار جريان اتصال کوتاه افزايش يافته است. اين 

د توجه قرار مي گيرد و تجهيزات مورد امر در پستهاي بالفصل بيشتر مور

استفاده در اين پستها مي بايست توان قطع اين جريانها را داشته باشند. در 

پست نيروگاه توس با توجه به احداث نيروگاه فردوسي قدرت اتصال کوتاه 

پست افزايش يافته است و از جريان نامي کليدهاي موجود پست بيشتر شده 

کيلوامپر(. 4/33جريان نامي کليدها : -کيلوآمپر 54اه: است. )جريان اتصال کوت

با توجه به اين امر يا بايد کليدها تعويض شود و يا بايد جريان اتصال کوتاه 

محدود شود. تعويض کليدها از نظر هزينه اقتصادي توجيه ندارد. به منظور 

محدود کردن جريان اتصال کوتاه روشهاي مختلفي وجود دارد که هرکدام 

يا و معايبي دارند. براي پست توس قبال روش محدود سازي جريان خطا با مزا

استفاده از ابر رساناها بررسي گرديد که با توجه به هزينه باالي آن مورد تاييد 

قرار نگرفت. داليل اولويت داشتن: در حال حاضر در دنيا محدودکننده هاي 

توجه به ساختمان  (مطرح شده است که باSIS FCLخطا با هسته اشباع شده )
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 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيدر

ساده )عدم وجود تکنولوژي خاص (و کارائي باال جهت محدود سازي جريان 

خطا مورد استفاده قرار مي گيرند. البته مي بايست مزايا و معايب آن مورد 

کاهش جريان اتصال کوتاه و در نتيجه کاهش  -3بررسي قرار گيرد. مزايا: 

صرفه جوئي اقتصادي به علت  -2خسارات و ضربات ناشي از آن به تجهيزات 

عدم نياز به تعويض کليدها در پستهاي بالفصل با توجه به افزايش جريان 

 اتصال کوتاه

1 

شرکت برق منطقه اي 

 فارس

هاي  ها با استفاده از پوشش پوششدهي سطح مقره

 سيليکايي اصالح شده با ساختارهاي آلي و نانومواد

هي انتقال برق، نياز به دليل اهميت بسيار زياد مقره در زمين

بسيار زيادي در اصالح اين قطعات احساس ميشود. اساس 

هاي ممکن در اين زمينه شامل موارد زير ميشود:  فعاليت

باال بردن خاصيت آبگريزي که منجر به باال رفتن  -3

مقاومت در برابر عوامل جوي مانند بارندگي و ذرات معلق 

نور  UVاشعه باال بردن مقاومت در برابر  -2ميشود. 

خورشيد که باعث طوالني شدن عمر اين قطعات و کاهش 

ايجاد خاصيت خود  -3هزينهي تعمير و تعويض ميشود. 

تميز شوندگي که نياز به شست و شوي را کاهش ميدهد. 

ها و استفاده از نانومواد  انتظار ميرود با پوشش دهي مقره

بتوان مقاومت اين قطعات را در برابر عوامل محيطي 

 ها را کاهش داد. هاي نگهداري مقره افزايش و هزينه

هاي انتقال برق در محل  مَقَرّه يا گيرهي چيني: پايه عايقي است که در دکل

هاي برق با دکل بکار ميرود. در خطوط انتقال نيرو الزم است  اتصال کابل

ها  ها ايزوله شوند و براي اين کار از مقره هاديهاي تحت ولتاژ به نحوي از برج

ها راهکارهاي مختلفي پيشنهاد  استفاده ميشود. به منظور باال بردن کارايي مقره

ها ولي اين  مانند و پالستيک شده است مانند استفاده از بسپارهاي الستيک

آفتاب تخريب  UVترکيبات در اثر قرار گرفتن طوالني مدت در معرض اشعه 

توانايي آبگريز بودن و به شده و کارايي خود را از دست ميدهند.از طرف ديگر 

ها بسيار مهم و ضروري  دنبال آن جذب نکردن ذرات معلق در سطح اين مقره

است. جذب آب بر روي سطح مقره باعث باال رفتن رسانايي و ازدياد جريان 

نشتي ميشود. از طرف ديگر افزايش رطوبت سطحي باعث انباشته شدن ذرات 

کم ميکند. ترکيبات کامپوزيتي به دليل  ديگر بر روي مقره شده و کارايي آن را

اي و ارتجاعي بهتر نسبت  خواصي مانند وزن کم، شکنندگي کمتر، عملکرد لرزه

اند. با اين حال مقاوت در برابر نور خورشيد  ها مورد توجه قرار گرفته به سراميک

هاي  ها پايين است. به همين علت استفاده از پوشش در اين کامپوزيت

اند. همچنين استفاده از نانومواد در اين  تر مورد توجه قرار گرفتهسيليکايي بيش

 ها اثر گذار باشد. طور مظاعف در بهبود عملکرد اين پوشش زمينه ميتواند به

1 

شرکت برق منطقه اي 

 هرمزگان

اتخاذ راهکارهاي علمي و عملي ترميم و تعمير بوشينگ 

 ه انتقالکي شبکهاي فشار قوي سرامي

رهاي علمي ترميم و تعمير بوشينگ هاي کشف راهکا (3

( کشف راهکارهاي 2ه انتقال. کي شبکفشار قوي سرامي

ي کعملي ترميم و تعمير بوشينگ هاي فشار قوي سرامي

گاهي بر اثر اشکاالت پيش آمده در ترانسفورماتورهاي قدرت و متعلقات 

مربوطه، ترانسفورماتور به صورت ناگهاني از مدار خارج شده و اين باعث قطع 

بخشي از بار مصرفي شبکه و يا موجب گسترش خاموشي و خارج شدن بخش 
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 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيدر

( کاهش هزينه تعويض بوشينگ هاي 3ه انتقال. کشب

( صرفه جويي قابل 5معيوب و بال استفاده در شبکه. 

زيني بوشينگ مالحظه اي در هزينه هاي ارزي جهت جايگ

ي ک( ايجاد دانش تعمير بوشينگ هاي سرامي4هاي معيوب. 

( ايجاد دانش 0در کليه شرکت هاي برق منطقه اي. 

( 7ي در کشور. کساخت بوشينگ هاي فشار قوي سرامي

پيدا کردن و جمع آوري اشکاالت پيش آمده در رابطه با 

( پيدا کردن 8ترانسفورماتورهاي قدرت و متعلقات مربوطه 

ش هاي پيشگيري از بروز اشکاالت و استفاده از آن ها رو

( استفاده از دستورالعمل هاي سازندگان مربوطه و اضافه 8

کردن دستورالعمل هاي حاصل از تجربيات موجود در ايران 

( استفاده از تجربيات متخصصين در جهت بهينه کردن 35

بهره  –تعميرات  –نصب و راه اندازي  -خريد –سفارش 

 و افزايش عمر بوشينگ هاي فشار قوي در ايران برداري

ري مي شوند و با توجه به هزينه زياد و وزن زياد آن ها بزرگي در شبکه سراس

امکان تهيه و جابجايي و حتي جايگزيني آن ها، بسيار مشکل است. نشيمنگاه 

يلو ولت در استان ک 235پست هاي  GISيلوولت ک 235بوشينگ هاي 

دچار  SF0و تحت فشار گاز  کهرمزگان به دليل خوردگي قسمتي از سرامي

ارشناسان صنعت که با حضور کاست. در بازديد هاي ميداني نشتي گاز گرديده 

ار نمونه کر صورت پذيرفت، کبرق و ديگر صنايع از محل تجهيز فوق الذ

برداري از قسمت معيوب انجام و با توجه به محدوديت مختلف براي تجهيز 

ور، اصالح بوشينگ مذکور و پيدا کردن راه حل هاي اساسي صورت کمذ

لي در چنين کراه حل مطمئن و  کان رسيدن به يکماک نگرفته است و اما

مواردي بسيار حائز اهميت و مورد نياز شرکت برق منطقه اي هرمزگان در 

استان به طور خاص و در کشور براي کليه شرکت هاي برق منطقه اي به طور 

ت توانير و ساير کعام ضروري مي باشد و مي تواند مورد توجه و استفاده شر

 شور قرار گيرد.کرق منطقه اي ت هاي بکشر

 

 محور انتقال و فوق توزيع-1

 توزيع فوق و انتقال هکشب نترلک و حفاظت هاي  سيستم .1.1

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

1 

شرکت برق منطقه اي 

 اصفهان

ولت  58 و 335طراحي و ساخت شارژر مدوالر رزونانسي 

 پستهاي انتقال و فوق توزيع LVDCبراي سيستم 

طراحي مفهومي متناسب با نيازها و رفع معايب قبلي بر 

اساس استانداردهاي توانير به صورت مدوالر طراحي 

بردهاي کنترل بردهاي قدرت و فريم استراکچر و تابلو 

ساخت اوليه بردهاي کنترل و قدرت تست آزمايشگاهي 

ميداني بهره برداري به صورت پايلوت  تست 3موارد بند 

شش ماه رفع معايب احتمالي تدوين مستندات و دستور 

العملهاي بهره برداري دريافت تايپ تست و مجوزات الزم 

در دو سطح ولتاژ  LVDCدر پستهاي انتقال فوق توزيع و نيروگاهي سيستم 

مورد  backupو  mainولت با آمپراژ متفاوت و به صورت  58و  335

 dcبراين اهميت ويژه اي خواهد داشت چرا که تغذيه استفاده قرار ميگيرد بنا

به صورت مداوم توسط شارژرها انجام شده و در شرايط بي برقي نيز باتريها 

را بعهده دارند.در حال حاضر شارژرهاي موجود به صورت  dcوظيفه تغذيه 

تريستوري بوده که ريپل زياد و تلفات ديودهاو ترانسفورمرها از معايب آن است 

ين اين شارژرها قابليت برنامه ريزي براي شارژ و دشارژ دوره اي همچن
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 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

ديگر خروجيهاي مورد انتظار: سيستم پايلوت با مشخصات 

% رايپل ولتاژ در صورت استفاده از فيلتر 84راندمان باالي 

لي ولت و در حالت عدم استفاده از مي 355بايد حداکثر 

% عملکرد هات پالگ ماژوالر پورت 2فيلتر حداکثر 

 DCSارتباطي با تعاريف مورد نياز 

باتريهامطابق با منحني مربوطه را نداشته که سبب کاهش عمر باتريها ميشود. 

در اين پروژه ساخت شارژر سوئيچينگ به نحوي دنبال ميشود که به طور کلي 

موارد زير را پوشش ميدهد کاهش تلفات با حذف ديودهاي دارپر و 

افزايش عمر باتريها  dcرانسفورمرها افزايش عمر باتريها با کاهش ريپل ولتاژ ت

با شارژ و دشارژ مدون مطابق با منحني ها افزايش قابليت اطمينان از طريق 

کاهش ابعاد تابلو  HOT PLUGساخت مدوالر و همچنين به صورت 

 DCSشارژراز طريق سوييچينگ رزونانسي اتصال به سيستم 

1 

ق منطقه اي شرکت بر

 آذربايجان

بررسي شرايط بروز فرورزونانس در شبکه برق آذربايجان و 

 مطالعه پيامدها و ارائه روش هاي پيشگيري ازآن

شناسايي نقاط ضعف شبکه از ديد احتمال برور فرورزونانس 

 و ارائه راهکارهاي عملي براي غلبه بر آنها

حضور ترانس ها و  با توجه به افزايش ظرفيت بانک خازني و کابل ها و

راکتورها در شبکه برق آذربايجان نياز به بررسي دقيق موضوع احتمال بروز 

فرورزونانس در شبکه و شناسايي نقاط مشکوک به اين پديده و جلوگيري از 

 (87بروز آنها ضروري است )اولويت مصوب سال 

1 

شرکت برق منطقه اي 

 باختر

ز برقگيرهاي بررسي مشخصات، مزايا و معايب استفاده ا

بدون ارت در شبکه هاي انتقال و فوق توزيع و امکان 

 سنجي فني و اقتصادي توليد آنها در داخل کشور

تهيه نقشه راه ساخت و کاربرد برقگيرهاي مدرن )چند  •

 •محفظه اي( بدون ارت در شبکه فوق توزيع و انتقال 

امکان سنجي ساخت تجهيز مورد نظر که نيازمند ارزيابي 

نديهاي موجود و ظرفيت هاي بالقوه شرکت ها و توانم

بررسي  •مراکز توليدي و تحقيقاتي داخل کشور مي باشد 

اصول تئوري، عملکرد و تکنولوژي هاي بکار رفته در انواع 

مختلف اين برقگيرها، سابقه و نتايج کاربرد آنها در ديگر 

کشورها، مزايا و معايب استفاده از اين برقگيرها در داخل 

ر و مشکالتي که حل خواهند نمود و يا احيانا ايجاد کشو

برآورد اقتصادي، از جمله هزينه تمام شده  •خواهند نمود 

ساخت داخل به کمک معيارها و روش هاي مالي/اقتصادي 

 مرسوم در تهيه طرح هاي توجيهي فني و اقتصادي

وم در برقگيرهاي نوين )چند محفظه اي بدون ارت(، بر خالف برقگيرهاي موس

( نياز به سيستم ارت و تجهيزات ZnO)عموما برق گيرهاي با مقاومت متغير 

عايق سازي مربوطه وجود ندارد. در واقع در اين نوع برقگيرها، قسمت عمده 

انرژي صاعقه در خود برقگير تلف مي شود و جريان زمين و اضافه ولتاژهاي 

ر صنعت برق در ناشي از آن به شدت محدود مي گردد. هر تکنولوژي نوين د

پاسخ به نيازها و مشکالت موجود و در راستاي بهبود تجهيزات و روش ها 

ابداع مي شود. اما کاربرد تجهيزات نوين نياز به بررسي، مطالعه و ارزيابي اوليه 

دارد. براي برقگيرهاي مدرن، مزاياي متعددي در مقايسه با برقگيرهاي موسوم 

ر مي رسد که مطالعه دقيق تر اين فناوري و برشمرده مي شود. بنابراين، به نظ

ارزيابي و پيش بيني نتايج فني، اقتصادي و ايمني آن در شبکه انتقال امري 

 ضروري است.

1 
از رله ديفرانسيل طولي استفاده مي تعريف مساله: براي حفاظت خطوط کوتاه در صورت  CTاطمينان از اشباع يا عدم اشباع  -هدف: براي وصل  Xهاي جريان کالس  بررسي قابليت ترانسشرکت برق منطقه اي 
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 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

 -کر و تاثير آن بر عملکرد رله ديفرانسيل ريکلوز بري مجدد خراسان

هاي جريان بر رله  شناسايي تاثير پارامترهاي ترانس

بررسي کامل پارامترهاي  -حفاظتي محصول نهايي: 

هاي  شناسايي تاثير پارامترهاي ترانس -هاي جريان  ترانس

 انجام محاسبات -جريان بر طرح حفاظتي 

تغذيه مي گردد. با توجه  Xشود و اين رله توسط ترانس جريان با کور کالس 

به عملکرد فانکشن اتو ريکلوز در خطوط هوايي، احتمال اشباع ترانس جريان و 

بررسي اشباع  -عملکرد اشتباه رله حفاظتي وجود دارد. داليل اولويت داشتن: 

افزايش قابليت  -و تاثير آن بر عملکرد رله ديفرانسيل مزايا:  CTيا عدم اشباع 

 اطمينان سيستم حفاظتي

5 

شرکت برق منطقه اي 

 خراسان

بررسي اثر بارهاي صنعتي نظير قطارشهري در حفاظت 

 اتصال زمين محدود امپدانس پايين

شناخت داليل عدم عملکرد رله حفاظتي اتصال  -هدف: 

يت اطمينان سيستم حفاظتي افزايش قابل -زمين محدود 

استفاده از تجربه در ساير پستها با بار صنعتي  -پست 

مطالعه و تحقيق در موارد مرتبط با  -محصول نهايي: 

عملکرد حفاظت اتصال زمين محدود در پست هاي با بار 

تحليل عملکرد و شناخت عوامل  -خاص)قطار شهري( 

ست شبيه سازي تجهيزات پ -موثر در عملکرد حفاظت 

 اريه راهکار جرايي -سيلو و فدرهاي قطارشهري 

تعريف مساله: در يکي از حوادث در محدوده زون حفاظت اتصال زمين محدود 

ترانسفورماتور اختصاصي قطار شهري در پست سيلو، رله مذکور عملکرد 

نداشته است. بررسي ها نشان ميدهد مدارات و رله سالم مي باشد. با توجه به 

ع حفاظت نياز است علت عدم عملکرد رله مورد بررسي و تحليل اهميت اين نو

حفاظت اتصال زمين محدود از حفاظت  -قرار گيرد. داليل اولويت داشتن: 

هاي اصلي ترانسفورماتور مي باشد که مکمل حفاظت ديفرانسيل مي باشد. 

 جلوگيري از آسيب به تجهيزات و گسترش حوادث -مزايا: 

6 

شرکت برق منطقه اي 

 راسانخ

در مدارات کنترل و  DCو  ACبررسي اثرات تداخل ولتاژ 

 حفاظت پست هاي انتقال و فوق توزيع

در  DCو  ACشناخت تاثير تداخل ولتاژهاي  -هدف: 

روش هاي جلوگيري يا کاهش  -مدارات کنترل و حفاظت 

در مدارات کنترل و  DCو  ACاثرات تداخل ولتاژ هاي 

ه سازي نرم افزاري مطالعه و شبي -حفاظت محصول: 

در  DCو  ACجهت شناخت تاثير تداخل ولتاژهاي 

مطالعه در خصوص الزامات  -مدارات کنترل و حفاظت 

استانداردي در ساخت و به کارگيري تجهيزات کنترل و 

)شامل رله  DCو  ACحفاظت در مواجه با تداخالت ولتاژ 

روش هاي  -هاي حفاظتي، رله هاي کمکي و ...( 

 DCو  ACکاهش اثرات تداخل ولتاژ هاي  جلوگيري يا

در مدارات کنترل و حفاظت ارايه راهکار اجرايي جهت 

کيلوولت(، تداخل ولتاژهاي  555تعريف مساله: در تعدادي از پست هاي انتقال )

AC  مصرف داخلي پست( و(DC  در حين کار )مدارات کنترل و حفاظت(

ات و توسعه، باعث ظاهر شدن آالرم هاي پياپي، فعال شدن گروه هاي تعمير

تعدادي از ورودي هاي ديجيتال در رله هاي حفاظتي، عملکرد نادرست سيستم 

حفاظت راه دور و باز شدن خودکار برخي کليدهاي قدرت شده است. از آنجاکه 

پس از برطرف شدن تداخل ولتاژي، کليه مدارات و رله ها به حالت اول 

ه و مشکل بوجود آمده قابل شناسايي نمي باشد، بررسي اين پديده نياز بازگشت

اين قبيل  -به مطالعات و شبيه سازي کاربردي دارد. داليل اولويت داشتن: 

حوادث داراي شاخص عملکردي منفي بوده که باعث قطعي هاي ناخواسته و 

ه تجهيزات و جلوگيري از آسيب ب -ناپايداري در شبکه انتقال خواهد شد. مزايا: 

 جلوگيري از خاموشي گسترده -بروز حوادث ناخواسته 
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 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

 پيشگيري از اثرات منفي تداخل

1 

شرکت برق منطقه اي 

 خراسان

بررسي علت عملکرد رله هاي حفاظتي بانک خازني در 

 زمان ايزوله شدن خطا و بار هامونيکي

 -شناخت داليل عملکرد رله حفاظتي خازني  -هدف: 

تفاده از اس -افزايش قابليت اطمينان سيستم حفاظتي پست 

تجربه در ساير پستها با فيدر خازني و يا مورد مشابه 

تحليل عملکرد و شناخت عوامل موثر در  -محصول: 

شبيه سازي تجيهزات پست طبس و  -عملکرد حفاظت 

 بارگذاري فيدر اخصاصي

تعريف مساله: رله حفاظتي فيدر خازني در پست طبس بصورت خودکار ) 

ملکرد حفاظتي در ساير فيدرها و يا شبکه عملکرد رله حفاظتي ( و بدون ع

عمل نموده و موجب قطع خازنها مي شود. اين پست داراي مشترک اختصاصي 

معدن پروده نيز مي باشد که نياز است احتمال اثرگذاري بار اين فيدر نيز مورد 

بررسي قرار گيرد. همچنين موارد ديگر عملکرد فيدر خازني پس از ايزوله شدن 

توزيع گزارش شده است که ضرورت دارد داليل اين عملکردها  خطا در شبکه

نيز مشخص شود. توضيح اينکه تجهيزات و سيستم حفاظت فيدر خازن مورد 

ها  بررسي و تست قرار گرفته و مشکل خاصي در خصوص معيوب بودن آن

بررسي عملکرد حفاظت خازني  -مشاهده نشده است. داليل اولويت داشتن: 

کاهش سوييچينگهاي بيمورد  -ي از عملکرد ناخواسته رله جلوگير -مزايا: 

 فيدر خازني

1 

شرکت برق منطقه اي 

 زنجان

آوريهاي زيستي و بيولوژيکي  بررسي امکان استفاده از فن

جهت کاهش خسارت حيوانات مزاحم با تاکيد بر پرندگان 

 هاي برق در ايستگاه

رفع مشکل مزاحمت پرندگان در سيستمهاي قدرت 

 مناطق کالغ خيز استان زنجانبخصوص 

برخورد پرندگان با خطوط هوايي سيستمهاي قدرت و النه گذاري آنها بر روي 

تاسيسات قدرت منجر به بروز حوادث مختلف در شبکه برق و ايجاد خاموشي 

مي گردد لذا ضروريست نسبت به ريشه يابي علمي مشکل مزاحمت پرندگان و 

 رفع آن اقداماتي صورت پذيرد.

1 

شرکت برق منطقه اي 

 سيستان و بلوچستان

طراحي و ساخت فيلتر روغن مولدين مرليس سه مگاواتي 

 به روش مهندسي معکوس با استفاده از توان داخلي کشور

ساخت فيلتر روغن با در نظر گرفتن آيتمهايي نظير: حداقل 

دبي روغن عبوري از فيلتر ،حداکثر فشار قابل تحمل 

ل تحمل قبل و بعد فيلتر ،دنظر ،حداکثر اختالف فشارقاب

گرفتن جنس ورق به کار رفته شده ، جنس الياف بکار رفته 

،اتصالت بکار برده شده در فيلتر ،انطباق ميزان جذب ذرات 

اضافي توسط فيلتر ،تمامي آيتم هاي فوق با در نظر گرفتن 

بار طي  5و فشار  VD -4555 55روغن ايرانول گريد 

 ن بررسي ميشود،ساعت مولدي 2555کارکرد 

با توجه به قيمت باالي فيلترهاي انگليسي معرفي شده در کتاب راهنما مولدين 

، در نظر گرفتن تحريمهاي ظالمانه اخير و مشکالت بوجود آمده جهت تامين 

فيلترها ، مصرف باالي اين فيلترها در نيروگاههاي ديزلي و همچنين اهميت 

 ارکرد موادينبسيار باالي فيلترهاي مذکور در صحت ک
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11 

شرکت برق منطقه اي 

 سيستان و بلوچستان

تشخيص حوادث آبشاري در شبکه انتقال و فوق توزيع 

سيستان و بلوچستان و ارائه راهکار جهت جلوگيري و يا 

 تضعيف پيامدها

تشخيص حوادث آبشاري در شبکه انتقال و فوق توزيع سبب خروج تجهيزات  کتابچه گزارش

و تبعات قابل مالحظهاي از منظر پايداري و يا خاموشي  متعدد از شبکه شده

به دنبال خواهند داشت،لذا شناسايي اينگونه حوادث و ارائه راهکارهايي جهت 

کاهش دامنه و پيامدهاي داراي ضرورت فراوان مي باشد.خاموشيهاي سراسري 

( رخ Cascadeبزرگ سيستم قدرت عموما بر اثر رخدادهاي آبشاري )

لت تنوع زياد اين حوادث در شبکه و لزوم بررسي فعل و انفعاالت ميدهد. به ع

متعدد امکانپذير، شبيه سازي و تحليل رخدادهاي آبشاري بسيار پيچيده و 

دشوار بوده و براي سيستم هاي قدرت ضروري است. در اين تحقيق در گام 

 اول امنيت شبکه سيستان و بلوچستان مطالعه شود و سناريوهاي مهم و حادثه

ساز تعيين و در گام بعدي اين حوادث تحليل شده و تصميمات صحيح در 

 صورت رخداد اين حادثه ها تعيين گردد.

11 

شرکت برق منطقه اي 

 گيالن

کيلوولت در پستهاي  25بررسي قطع همزمان فيدرهاي 

فوق توزيع برق گيالن وارايه راهکارهاي عملي جهت 

عملکرد رله  جلوگيري از وقوع اين گونه حوادث از نظر

 هاي حفاظتي

يکي از معضالت که در پستهاي فوق توزيع با ان مواجح هستيم خروج دو يا  تعيين داليل قطعي وارايه راهکار جهت پيشگيري عملي

چند فيدر در هنگام بروز اتصالي روي يک فيدر است که تمهيدات مختلفي تا 

کاهش اين گونه  کنون براي مقابله با اين رخداد صورت گرفت وهر چند باعث

حوادث شده ليکن هنوز وجود دارد وبا توجه به اعمال خاموشي به مشترکين 

نياز به تعيين عوامل وجلوگيري از اين حوادث جهت افزايش رضايت مندي 

 مشترکين وعملکرد بي مورد تجهيزات ميباشد.

11 

شرکت برق منطقه اي 

 گيالن

ظتي رله مطالعه و طراحي و ساخت دستگاه ثبت فرامين حفا

در سيستم تله پروتکشن به منظور تشخيص خطاهاي 

 کاذب

ثبت دقيق فرامين ارسالي و دريافتي در سيستم تله  -

ذخيره فرامين حفاظتي شامل زمان دقيق و  -پروتکشن 

حفاظت از اطالعات ذخيره شده و  -طول زمان فرمان 

 -جلوگيري از دخالت نيروي انساني و تغيير اطالعات 

 به سيستم هاي تله پروتکشن موجود امکان اتصال

در شبکه پي ال سي و تله پروتکشن برق منطقه اي گيالن عمده حوادث منجر 

به عملکرد تله پروتکشن بدون تايم تگ و ثبت ايونت بوده و بدنبال بروز 

حوادث،مطالعه حادثه و علت يابي آن دشوار و در پاره اي موارد غيرممکن مي 

وتکشن قابليت ثبت ايونت را دارند اما در وضعيت شود.تجهيزات جديد تله پر

موجود غالب تجهيزات درحال بهره برداري قابليت ارتقاء نرم افزاري و سخت 

افزاري ندارند و مي بايست تمام تجهيزات تله پروتکشن تعويض گردند که اين 

امر مستلزم انجام هزينه بسيار سنگين چند ميليارد توماني است و درعمل 

باشد و براي حل مساله فوق اين طرح تحقيقاتي پيشنهاد شده  ممکن نمي
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 است.

11 

شرکت برق منطقه اي 

 گيالن

بررسي امکانسنجي سنکرون نمودن رله هاي ديجيتال 

مختلف در فيدرهاي مختلف يک پست با جي پي اس 

وساخت سخت افزار يا نرم افزار مورد نياز براي رله هاي 

 يم سنکرون نمودنديجيتال قديمي فاقد امکان مستق

ارائه سخت افزار و نرم افزاري که از طريق پورت هاي 

موجود رله ها، به رله هاي مختلف ديجيتال يک پست 

متصل شده و خود آن سخت افزار، امکان سنکرون شدن 

زماني با جي پي اس را داشته باشد و زمان رله ها از طريق 

 آن سنکرون گردد.

در پيشگيري از تکرار حوادث ضروريست که با توجه به اهميت تحليل حوادث 

رله هاي مختلف روي فيدرهاي مختلف از نظر زماني با هم سنکرون 

باشند.ليکن بسياري از رله هاي ديجيتال که در گذشته جايگزين رله هاي 

الکترومکانيکي واستاتيکي شده اند در آن زمان بحث سنکرون شدن انها مد 

ر مستقيم پورت مناسب براي شبکه شدن و نظر نبوده و بسياري از آنها بطو

سنکرون شدن با جي پي اس را ندارند ، لذا باتوجه به ضرورت مقايسه و تحليل 

رکوردهاي ثبت شده در رله هاي فيدرهاي مختلفي که در اثر يک حادثه 

عملکرد داشته اند حتي در پستهاي مختلف، ضروري است که اين رله ها از 

باشند، در غير اين صورت يا بايد فالت رکوردر نظر زماني با هم سنکرون 

مجزايي نصب و راه اندازي شود يا اين رله ها تعويض شوند ، هدف اين پروژه 

با توجه به اينکه رله هاي موجود از نسل رله هاي ديجيتال هستند، ارائه سخت 

افزار يا نرم افزاري است که از پورتهاي موجود با پروتکلهاي مختلف امکان 

 ون نمودن اين رله ها را با دقت مناسبي فراهم اورد.سنکر

11 

شرکت برق منطقه اي 

 مازندران

اي مازندران  مطالعات هماهنگي حفاظتي شبکه برق منطقه

هاي جريان خطاي -و گلستان با حضور محدودکننده

(FCL جايابي شده در سال )3553 

ارگيري محدود کارائه تمامي تبعات حفاظتي ناشي از ب -

هاي جريان خطاي جايابي شده و راهکارهاي رفع آن  هنندک

ارائه روش تنظيم و هماهنگي تجهيزات حفاظتي موجود  -

 رد صحيحکو طرحهاي حفاظتي جديد براي عمل

مطالعه "با عنايت به ابالغ اجراي پروژه تحقيقاتي خاتمه يافته با عنوان  -

و ارائه  ههاي فشار قويکوتاه در شبکاهش سطح اتصال کروشهاي نوين 

 "3553ه طراحي شده سال کننده جريان خطا در شبکهاي بهينه محدود  طرح

 33عدد در  30هاي جريان خطا به تعداد  نندهکه منتج به جايابي بهينه محدودک

سازي پروژه، در راستاي پژوهش صورت  پست انتقال شده است. به منظور پياده

هاي جايابي شده  نندهکدوده با حضور محکگرفته نياز به مطالعات حفاظتي شب

هاي بهينه کاهش سطح اتصال کوتاه شبکه فشار قوي، با  ه طرحکباشد.  مي

ها مورد  FCLهاي حفاظتي و لحاظ کردن تکنولوژي  هماهنگي بهينه رله

لذا براي تحقق اهداف اين پروژه دو  -گيرد.  بررسي و ارزيابي مجدد قرار مي

اجراي نتايج پروژه خاتمه يافته فوق،  -3د: استراتژي بايد مورد ارزيابي قرار گير

هاي بهينه  ارائه طرح -2تنظيم و هماهنگي رله هاي شبکه بر اساس آن 
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ه طراحي شده سال کننده جريان خطا )مکان، نوع و اندازه آنها( در شبکمحدود 

ضرورت اعمال تنظيمات جديد در  -ها  با قيد هماهنگي بهينه رله 3553

رد کهاي جريان خطا جهت عمل نندهکبا حضور محدود سيستم حفاظتي موجود 

ها بوده، البته اگر در شرايطي نتوان با تغيير تنظيمات رله خطا را  صحيح رله

 تشخيص داد، نياز است از طرح حفاظتي جديدي استفاده نمود.

15 

شرکت برق منطقه اي 

 هرمزگان

هاي حفاظت مبتني بر شبکه فيبر  دستيابي به زيرساخت

حفاظت ديفرانسيل طولي تاسيسات و شناسايي  نوري در

 و تجهيزات مخابراتي.  نيازمنديهاي تست

با پيشرفت تکنولوژي و توسعه شبکه هاي مخابراتي فيبر 

نوري، امروزه امکان تبادل اطالعات با سرعت باال ميان 

نقاط مختلف شبکه قدرت ميسر گرديده است. اين مهم مي 

ت هاي حفاظتي شبکه تواند در جهت بهبود عملکرد سيس

انتقال به کار گرفته شود، به نحوي که خطاهاي اتصال 

کوتاه در شبکه انتقال در زمان کوتاه تر و با قابليت تمايز 

باالتر پاکسازي شوند. از طرفي، با توجه به اهميت باالي 

قابليت اطمينان سيستم حفاظتي، به صورت سنتي ترجيح 

يک رله مبتني بر  داده ميشود که حفاظت اصلي خط توسط

داده هاي محلي صورت پذيرد و به عملکرد يک سيستم 

ديگر وابسته نباشد. نظر به اينکه چنانچه در حفاظت 

ديفرانسيل طولي خط انتقال امکان استفاده از فيبر نوري 

اختصاصي يا تار تاريک وجود نداشته باشد، اطالعات سمت 

ي به رله ديگر خط بايد از طريق يک شبکه مخابراتي عموم

برسد، قابليت اطمينان اين حفاظت وابسته به شبکه و 

تجهيزات مخابراتي ميباشد. هدف از اين پروژه بررسي 

نحوه پياده سازي زيرساخت هاي مخابراتي شبکه فيبر 

نوري در کشورهاي پيشرفته است تا مشخص گردد آيا 

تجهيزات کالس مخابرات قابليت اطمينان مورد نياز را 

د حفاظت فراهم ميآورد يا مالحظات ديگري براي کاربر

هاي مخابراتي براي اين منظور در  بايد در طراحي شبکه

در حال افزايش مي باشد و شبکه هاي  نياز هاي مخابراتي در سطح جهاني

مخابرات نوري رشد سريعي در سطح کشور و جهان دارا مي باشند. با افزايش 

تعداد دستگاه هاي مخابراتي و اتصال اين نقاط ) گره هاي مخابراتي ( با 

يکديگر شبکه هاي پيچيده تري شکل مي گيرند. عالوه بر اين در قسمت 

ت اکثر سرويس هاي مورد نياز بحث طراحي حفاظت شبکه با توجه به اهمي

حفاظت شبکه مسئله مهمي در طراحي شبکه ها مي باشد. نکته ديگري که در 

طراحي شبکه هاي گسترده مخابراتي وجود دارد مبحث اقتصادي و طراحي 

شبکه ها به صورت اقتصادي و استفاده از حداکثر قابليت هاي شبکه مي باشد. 

براي مسير هاي مختلف شبکه با توجه به سطوح انتخاب سطح ارسال مناسب 

مختلفي که در مخابرات نوري وجود دارد ) سرعت هاي متفاوت ارسال ( از 

نکات مهم و حايز اهميت در طراحي شبکه مي باشد، که با توجه به روند رو به 

گسترش رله هاي ديفرانسيل طولي جهت حفاظت خطوط انتقال ضروري است 

ص اطمينان از شبکه مخابراتي فيبر نوري جهت تبادل مطالعات کافي در خصو

اطالعات در سيستم حفاظتي صورت پذيرد و نيازمنديهاي مربوطه تعيين 

انال هاي مخابراتي مورد استفاده در صنعت برق بايد استانداردهاي کگردند. 

انال ها بر اساس اهميت اطالعات ارسالي بايد کخاصي را رعايت نمايند. اين 

 بوده و قابليت اطمينان بااليي داشته باشنددر دسترس 
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ه بايد با اطالعات اوليه کنظر گرفته شود. طراحي شب

درست، تخمين درست نسبت به آينده و توجه به محدوديت 

ه صورت پذيرد. بنا براين کهاي موجود در طراحي شب

ه تعداد گره هاي کگردد ه بايد به صورتي طراحي کشب

ارايي کن باشدبه طوري که ضرايب کمياني حداقل مم

ه مي توان که بررسي شده کارايي شبکمختلف براي تعين 

ه که سود جست. شبيه سازي شبکاز آن ها در طراحي شب

ه کبا نرم افزار مناسب و بررسي حالت هاي مختلف شب

 سودمند مي باشد.

16 

شرکت برق منطقه اي 

 هرمزگان

بررسي و تحليل مخاطرات طبيعي شبکه انتقال برق و تهيه 

 اطلس مخاطرات شبکه

اي که ويژگيهاي مورد نظر را محقق ساخته و تعيين  برنامه

کننده يک شبکه بهينه انتقال و توزيع بهينه انرژي در 

اطلس »مطالعات جامع کارشناسي است،  کشور بر مبناي

نام خواهد داشت که برمبناي آن « جامع مخاطرات شبکه

نيز، مديريت بهينه بهره برداري بهينه انرژي استان به 

دست ميآيد. در تدوين و طراحي اطلس مخاطرات شبکه 

استان، ابتدا نقشه مخاطرات شبکه بايد طراحي گردد. بدين 

انسيل هاي بخش هاي مختلف، منظور با در نظر گرفتن پت

منطقه مختلف که از نظر شرايط اقليمي،  nاستان به 

اجتماعي، آب و هوايي و غيره مشابه هم هستند، تقسيم 

پس از تعيين مناطق، اطلس کاهش مخاطرات   بندي شود.

هر يک از مناطق استان بايد طراحي گردد. شناسايي پهنه 

گذاري آن ها هاي داراي مخاطره طبيعي و سنجش تاثير 

بر روي شبکه انتقال نيرو از مراحل بعدي مي باشد.. سپس 

ميتوان هزينه مالي اطلس کاهش مخاطرات شبکه در هر 

آن مورد شناسايي  مختلف  بخش از استان را ميان عوامل

قرار گيرد. اطلس کاهش مخاطرات شبکه تعيين مي کند 

هاي کشور در بهره  تنوع بخشي به سبد انرژي، نيازمند آگاهي دقيق از پتانسيل

هاي مختلف و تحليل آثار اين امر است. گستردگي شبکه فوق  مندي از حامل

کيلومتر در  3555توزيع و انتقال استان ساحلي هرمزگان به طول نوار ساحلي 

از مخاطرات طبيعي پهنه گسترده اين استان، اين شبکه را در معرض بسياري 

قرار مي دهد. از اين رو تهيه يک اطلس جامع مخاطرات شبکه فوق توزيع و 

انتقال براي استان پيش نياز مديريت سبد انرژي در اين استان است. تهيه 

اطلس مخاطرات طبيعي شبکه فوق توزيع و انتقال برق اين امکان را فراهم 

گيرانه، سرمايه گذاري هاي آتي مي آورد تا ضمن کاهش تلفات با اقدامات پيش

را نيز با مديريت بهتر و دقيق تر به انجام رسانيد. ليکن اطلس مخاطرات شبکه 

به حالت يک نقشه، تأمين کننده انتظارات نيست. بلکه ارائه اطالعات و 

هاي مورد نياز در ابعاد مختلف اقتصادي، امنيتي، فني و تکنولوژيک و  تحليل

ميتواند به ايجاد پايداري شبکه و استمرار و تداوم  مسائل اجتماعي است که

انرژي بينجامد. شناسايي مخاطرات طبيعي تهديد کننده شبکه فوق توزيع و 

انتقال برق استان هرمزگان با توجه به قرار گرفتن در يکي از طوالني ترين 

مرزهاي دريايي کشور، مي تواند ضمن کمک به کاهش هزينه ها و تهديدات 

ادگي براي شرايط بحراني را افزايش دهد. از اساسي ترين موضوعاتي شبکه، آم

که در طراحي اطلس مخاطرات شبکه بايد لحاظ گردند مي توان موارد زير را 
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بايد اي چه نوع مخاطراتي و به چه ميزان  که در هر منطقه

مورد توجه و دقت نظر بهره برداري مي بايست قرار گيرد، 

بنابراين چنين اطلسي بايد بر مبناي نقشه جامعي از 

هاي مناطق مختلف استان باشد و  ها و پتانسيل ظرفيت

کاهش مخاطرات شبکه را در هر يک از نقاط مختلف 

مشخص کند تا بر اساس آن بتوان چنين طرح جامعي را 

 تدوين نمود.

بحث تأمين نيازهاي اقتصادي کشور و مردم از  نام برد: تأمين اهداف اقتصادي:

ز اين رو مباحثي است که رابطه تنگاتنگي با امنيت ملي آن کشور دارد. ا

پاسخگويي به نيازهاي انرژي در حوزه هاي حمل و نقل، کشاورزي، صنعتي، 

هاي سياست گذاري انرژي با  تجاري و نيروگاهي کشور از اولويت -خانگي

يکي از ويژگيهاي مهم  لحاظ کردن مخاطرات شبکه مي باشد. امنيت انرژي:

و فوق توزيع و  اطلس مخاطرات شبکه، توجه به امنيت انرژي در خطوط انتقال

ايستگاه هاي مبدل مي باشد. امنيت انرژي يک مفهوم چند بعدي است، که در 

آن توليدکنندگان، مصرف کنندگان و سرمايه گذاران با همديگر مشارکت دارند، 

هاي  تا به يک امنيت انرژي پايدارِ قابل حصول دست يابند. ويژگيها و پتانسيل

اطلس مخاطرات شبکه استان،  از مسائل مهم در تدوين اي:  منطقه

هاي موجود در نقاط مختلف استان ميباشد. اين  ريزي بر اساس تفاوت برنامه

هاي جغرافيايي، آب و هوايي، فرهنگي و اجتماعي در طراحي اطلس  تفاوت

مخاطرات شبکه نقش تعيين کننده اي دارند. اوالً شرايط اقليمي مناطق 

س مخاطرات شبکه قرار بگيرد. ثانياً مختلف استان بايد مد نظر طراحان اطل

هاي مناطق مختلف استان نيز بحث مهمي است که در اکثر  توجه به پتانسيل

موارد مغفول واقع شده است. دستيابي به تکنولوژي بهره برداري از منابع 

يکي ديگر از دغدغه هاي موجود در طراحي اطلس مخاطرات شبکه   انرژي:

منابع انرژي يا توسعه توليد انرژي هاي تجديد  سطح فناوري کشور در استخراج

پذير مي باشد. با توجه به هزينه، زمان و مشکالت ديگر نظير مسائل سياسي، 

که مثال شاخص آن تحريم ايران از لحاظ واردات فناوري است، تهيه اطلس 

اي دارد. تدوام و  مخاطرات شبکه در بعد فناوري نياز به بررسي هاي ويژه

از جمله مسائل مهمي که امروزه در بسياري از کشورها از  ژي:پايداري انر

جمله کشور ما مورد بحث قرار گرفته است، طراحي اطلس کاهش مخاطرات 

استفاده از انرژي هاي تجديدپذير يا افزايش بازدهي مصرف انرژيهاي غير 

از ديگر عوامل مهم در   تجديدپذير ميباشد. رعايت مسائل زيست محيطي:

احي اطلس مخاطرات شبکه توجه به مسايل سالمت جامعه و محيط تدوين طر
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زندگي مردم است. فراهم کردن انرژي پاک و ايمن براي مردم و کارخانجات و 

هاي انرژي در شهرها و مناطقي که از لحاظ جغرافيايي  کم کردن حجم آالينده

ي ديگر شرايط دشواري دارند از جمله اين موارد است. توجه به توسعه آتي : يک

از دغدغه هاي موجود در طراحي اطلس مخاطرات شبکه، برنامه ريزي توسعه 

شبکه انتقال و فوق توزيع استان بر مبناي اطلس کاهش مخاطرات شبکه در 

بدو احداث شبکه مي باشد، که ممي بايستي در طراحي هاي آتي مد نظر قرار 

 گيرد.

11 

شرکت برق منطقه اي 

 هرمزگان

تحليل خطاهاي انساني بهره برداري بررسي و تجزيه و 

شرکت برق منطقه اي هرمزگان با استفاده از تکنيک 

CREAM 

روش تجزيه و تحليل اعتبار شناختي خطا توضيح مي دهد 

که نياز به درک ماهيت حوادث و وابستگي آن ها به 

زنجيره علت و معلول است که مي تواند وقوع رويدادهاي 

يي براي جلوگيري از آن ها نامطلوب را توضيح دهد و مبنا

باشد. اين نشان دهنده توانايي و پيش بيني دقيق در مورد 

تجزيه و تحليل درست رويدادهاي گذشته و تمرکز بر روي 

سيستم هايي است که اغلب به علت حوادث بزرگ در 

معرض نگراني هاي قابل توجهي قرار دارند، مي شود. 

ان توسط اين است که عملکرد انس HRAاهميت موضوع 

شناخت انسان )تکنولوژي به همراه سازمان( تعيين مي 

شود و بنابراين مهم است که بتوانيم شناختي درست از 

قابليت اطمينان عملکرد مناسب بهره برداران در طول 

عمليات، نگهداري و مديريت فرايند عمليات در ايستگاه ها 

 را محاسبه کنيم. با اين حال، نگراني در مورد اقدامات

، در مراحل HRAانساني و عوامل انساني در زمينه نياز به 

اوليه کمتر بوده است )به اين دليل که کمتر به شدت با 

وقوع حوادث مرتبط است(. عالوه بر اين، پيش بيني حادثه 

يک عنصر ضروري طراحي براي جلوگيري از حادثه است و 

ن بايد حاوي مالحظاتي در مورد چگونگي رفتار بهره بردارا

با توجه به پيچيده تر شدن روز به روز سيستم ها و فرآيندهاي صنعتي و 

پديدآمدن تکنولوژي ها و فرايند هاي پرريسک از يکسو و همچنين خطاپذيري 

ن در و غير قابل پيش بيني بودن انسان مهم ترين علت کاهش قابليت اطمينا

سيستم هاي برق مي باشد و لذا شناسايي و تجزيه وتحليل خطاي انساني 

ضروري به نظر مي رسد که در اين پروژه انجام خواهد پذيرفت تا خطاهاي 

انساني کاهش يابد.مطالعات انجام شده در زمينه حوادث نشان داده است که 

رد به طوري عامل انساني مهم ترين و اصلي ترين نقش را در بروز حوادث دا

درصد حوادث در نتيجه مستقيم خطاها واشتباهات انساني به  85الي  05که 

وقوع مي پيوندند . علي رغم پيشرفت هاي قابل توجه در زمينه به کارگيري 

تکنولوژي هاي پيشرفته و استفاده از اتوماسيون در صنايع و فرايندهاي صنعتي 

آنقدر حساس و بحراني است ، باز هم در برخي از وظايف شغلي نقش انسان 

که بروز يک اشتباه و خطاي انساني ساده در آن مي تواند سبب بروز يک 

حادثه ناگوار و تاسف آور شود. روش تجزيه و تحليل خطا با تاکيد بر قابليت 

جزو تکنيک هاي نسل دوم فرايند ارزيابي  CREAMاطمينان شناختي انسان 

 CREAMاز مهم ترين مزيت هاي ( بوده و HRAقابليت اطمينان انسان )

نسبت به ديگر تکنيک هاي ارزيابي خطاي انساني مي توان به ساختار نظام 

مند اين روش براي تعريف و کمي سازي خطاهاي انساني هم به صورت آينده 

نگر)پيش بيني خطاي انساني( و هم به صورت گذشته نگر)تجزيه و تحليل 

مدل کنترلي شناختي بر حسب  رخداد ها (، رويه هاي طبقه بندي شده،
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ايستگاه باشد. با اين حال، به منظور توانايي توصيف و 

تحليلي از تعامل انسان با فناوري، الزم است که توابع ذهن 

انسان را مدل سازي و توصيف کنيم. براي اين منظور 

دانستن عوامل انساني، روانشناسي پردازش اطالعات و 

مهندسي سيستم هاي شناختي در بهره برداران ايستگاه 

مي باشد و اين هدف نشان مي دهد که مشخصاً  ضروري

هر بهره بردار از هر منظر و چگونگي شناخت انسان در 

وقوع اقدامات نادرست به چه ميزان نقش دارد. با انجام 

مدل سازي شناخت، جزئيات نحوه شناخت حادثه و علل 

بروز آن ها در ذهن بهره برداران روشن و مشخص مي 

بندي خوب توصيفي معني دار  شود. در حالي که يک طبقه

و يکنواخت براي ارائه يک روش روشني براي چگونگي 

تعيين حالت هاي مختلف خطا و علل مي تواند به دسته 

هاي مختلف اختصاص يابد. هدف اصلي اين است که در 

روش متداول دو طرفه )يعني همان اصول را مي توان 

و  براي تجزيه و تحليل گذشته نگر، جستجو براي علل

پيش بيني عملکرد در آينده( استفاده کرد. اين مدل مبتني 

بر تمايز اساسي بين شايستگي و کنترل است که راهي 

براي توصيف نحوه بستگي عملکرد به زمينه بروز خطا 

دارد. در نهايت، نتيجه گيري مي شود که يک طرح طبقه 

بندي به وضوح علل )ژنوتيپ ها( و تظاهرات )فنوتيپ ها( 

مي کند و يک سازمان غير سلسله اي از گروه هاي  را جدا

ژنوتيپ را پيشنهاد مي دهد که نسبت به جلوگيري از بروز 

حادثه به صورت آينده نگر عمل مي کند. اصول روش، 

اصول مدل، مدل شناخت و ارتباط بين گروههاي طبقه 

-بندي نيز مورد بحث قرار مي گيرد. در بسياري از محيط

يع هسته اي، برق و ... بروز يک هاي شغلي نظير صنا

موقعيت و تعريف علت خطاهاي انساني بر پايه عوامل مرتبط با انسان، فن 

 آوري و سازمان را نام برد
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تواند به حادثه اي فاجعه بار منتهي شود. خطاي انساني مي

ويژگي عمومي سامانه هاي بزرگ فن آوري اين است که 

مقادير عظيمي از موارد بالقوه خطرناک در يک واحد 

متمرکز هستند و توسط يک يا چند اپراتور، کنترل مي 

تپنده يک ايستگاه برق شوند. اتاق کنترل به عنوان قلب 

مي باشد و هر گونه خطا در وظايف اپراتورها مي تواند 

پيامدهاي جبران ناپذيري را به همراه داشته باشد. بنابراين، 

مطالعه ي حاضر با هدف شناسايي و ارزيابي خطاهاي 

انساني در اتاق کنترل يايستگاه هاي فوق توزيع و انتقال با 

 Cognitive Reliability Errorاستفاده از روش 

Analysis Method (CREAM به انجام خواهد )

 رسيد.

 
 

 محور انتقال و فوق توزيع-1   

 نيرو انتقال و ها پست تجهيزات سازي  بهينه و ساخت طراحي، .1.1

 داليل اولويت داشتن رد انتظار و محصول نهايي طرحاهداف مو عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

1 

شرکت برق منطقه اي 

 آذربايجان

طراحي و ساخت سيستم جديد پايش آنالين مبتني بر 

اندازه گيري ارتعاش جهت ارزيابي وضعيت و تشخيص 

 عيوب ترانسفورماتورهاي قدرت

مدلسازي خطاهاي ترانسفورماتور و استخراج الگوي 

هر خطا، اولين گام اساسي تحقيق در  ارتعاش متناسب با

توسعه سيستم جديد پايش آنالين مبتني بر اندازه گيري 

ارتعاش جهت ارزيابي وضعيت و تشخيص عيوب 

ترانسفورماتورهاي قدرت است. طراحي سيستم پايش 

ارتعاش، مبتني بر سنجش آنالين ارتعاشات ترانسفورماتور، 

تأثيرپذيري از انتخاب و جايابي مناسب سنسورها، بررسي 

اغتشاشات محطيي موجود در پست هاي فشارقوي، مرحله 

بعدي توسعه سيستم است. با طراحي نهايي سيستم اندازه 

ترانسفورماتورهاي قدرت، مهمترين و گرانترين جزء شبکه هاي انتقال انرژي 

الکتريکي محسوب مي شوند و از همين روست که با گسترش روزافزون تقاضا 

براي انرژي الکتريکي سالم و مطمئن، احتراز از وقوع خطا و بويژه خطاهاي 

ار شبکه پيدا برد-منجر به شکست ترانسفورماتور، اهميت زيادي براي بهره

کرده است. شکست و خطاي اساسي ترانسفورماتور، عالوه بر هزينه هاي 

گزافي که به بهره بردار شبکه قدرت جهت تعمير و جايگزيني آن تحميل مي 

کند، باعث قطع انتقال توان نيز مي گردد که بعلت کاهش قابليت اطمينان 

ي را به دنبال دارد. با اين سيستم در تداوم انتقال انرژي، تبعات به مراتب بيشتر

حال، وقوع خطا در ترانسفورماتورهاي قدرت به داليل گوناگون و از جمله 
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گيري و تحليل ارتعاشات، مدارات واسط، و تشخيص 

خطاي داخل سيستم با توجه به الگوي ارتعاشي، توسعه 

سيستم آنالين تشخيص خطاي مبتني بر ارتعاشات محقق 

 .مي شود

پيري ترانسفورماتورهاي موجود در شبکه، امري اجتناب ناپذير مي نمايد. 

بسياري از خطاهاي اساسي ترانسفورماتور و از جمله خطاهاي مکانيکي سيم 

.. با پايش ارتعاش ترانسفورماتور قابل  پيچي، هسته و تانک، تخليه جزئي و

رصد، شناسايي و جايابي هستند. از عمده ترين مزاياي توسعه سيستم ارزيابي 

وضعيت و تشخيص عيوب ترانسفورماتورهاي قدرت مبتني بر اندازه گيري 

ارتعاش، آنالين بودن آن و عدم نياز به قطع انتقال توان در شبکه است. 

 (87)اولويت مصوب سال 

1 

شرکت برق منطقه اي 

 باختر

هاي گذراي پست جاندير در حضور  مطالعه و بررسي حالت

تيو و ارائه طرح مناسب جبرانسازي در اين کجبرانساز را

هاي اين  پست با توجه به حادثه سوختن ترانسفورماتور

 پست

 •بررسي علت سوختن ترانسفورماتورهاي پست جاندير  •

بهره برداري از اين  هاي گذراي ممکن در بررسي حالت

 •پست در حضور جبرانسازهاي پيشنهادي توان راکتيو 

ارزيابي نوع بارهاي متصل به اين پست و بررسي 

ارائه راهکار اجرايي  •هاي احتمالي  نامتعادليها و هارمونيک

هاي  جبرانسازي توان راکتيو اين پست با لحاظ کردن حالت

نظر گرفتن سوابق گذراي احتمالي و نوع بار همچنين با در 

)در اين  •هاي مشابه  حوادث رخ داده در اين پست و پست

پروژه ساخت تجهيز مورد نظر نبوده و هدف اصلي اين 

پروژه ارائه راهکار فني چگونگي جبرانسازي توان راکتيو 

 اين پست با در نظر گرفتن حوادث قبلي مي باشد(

ها از  مواظبت و نگهداري آنبا توجه به اهميت ويژه ترانسفورماتورها، همواره 

ها،  مسائل مهم در صنعت برق بوده و همچنين در صورت صدمه ديدن آن

ها تحميل شده و خاموشي طوالني مدت خواهد بود.  هزينه بااليي به شرکت

جبرانسازي و کنترل توان راکتيو يکي از مهمترين مسائل در طراحي و 

رخي مواقع به دليل نوع بار و هاي قدرت ميباشد. در ب برداري از سيستم بهره

هاي گذرا  توپولوژي شبکه، بهره برداري از اين جبرانسازها سبب بروز حالت

برداري از  ميگردد و يا مسائل موجود را تشديد ميکند. لذا طراحي و بهره

جبرانساز مستلزم مطالعه و بررسي وضع موجود پست، نوع بارها و سوابق 

ذا به منظور ارائه طرح مناسب جبرانسازي در حوادث رخ داده گذشته ميباشد. ل

پست جاندير، ارزيابي نوع بارها و بررسي سوابق حوادث و سوختن 

 ترانسفورماتورهاي اين پست در سنوات گذشته امري ضروري به نظر ميرسد.

1 

شرکت برق منطقه اي 

 باختر

بررسي داليل شکست يراق آالت استفاده شده در سيستم 

 ل در شرايط کاريفوق توزيع و انتقا

نتايج مورد انتظار از پروژه حاضر را ميتوان به صورت زير 

ست يراق آالت در کليست نمود: تعيين داليل علمي ش

اري تعيين خواص مورد انتظار از قطعه تعيين کشرايط 

ي کانيکوپي و خواص مکروسکجنس، پوشش، ساختار مي

ر اکنظير سختي با استفاده از آزمايشات عملي رايه راه

 رد قطعاتکاهش احتمال تخريب و بهبود عملکجهت 

االت طراحي، انتخاب نادرست مواد، عيوب به وجود کمواد مهندسي به دليل اش

رد آنها کست مي شوند و معموال عملکار دچار شکآمده در توليد و ... در حين 

اري ضعيف تر از حد انتظار است. بنابراين طراحي مهندسي الزمه کدر شرايط 

رد قطعه يا سازه در شرايط کش احتمال بروز خرابي و حادثه است. عملاهکي 

اري به خواص ذاتي ماده، سيستم تنشي، شرايط محيطي و تعميرات بستگي ک

ست به طور معمول يک يا چند عامل از عوامل زير است: کدارد. داليل ش

اي ال در مونتاژ، عيوب به وجود آمده در توليد، معيارهکاستفاده نادرست، اش
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يفيت، تعمير نامناسب، انتخاب نادرست مواد، طراحي نادرست، کنترل کارامد کنا

اري سخت تر از شرايط طراحي و عدم کعمليات حرارتي نادرست، شرايط 

ه يراق آالت در حين کي از آن است کارشناسان حاکمحافظت درست. گزارش 

روز اه باعث بکست مي شوند کسرويس دهي زودتر از حد انتظار دچار ش

ه مي گردد. با انجام اين پروژه، پس از بررسي داليل علمي کالتي در شبکمش

اهش کار علمي جهت کاري، راهکست يراق آالت در شارايط کو فني ش

الت ناشي از قطع که در نتيجه ي آن مشکست ارايه ميگردد. کاحتمال بروز ش

 ابد.اهش مي يکجريان باه حداقل رسيده و قطعات مصرفي و هزينه تعويض 

1 

شرکت برق منطقه اي 

 خراسان

مطابق  SF0طراحي و ساخت دستگاه کنترل کيفيت گاز 

براي موارد خلوص ، رطوبت  IECو ISRIبا استانداردهاي 

 و اسيديته

هدف:ساخت دستگاههاي تست کارگاهي با قيمت تمام 

شده مناسب و امکان گارانتي و خدمات پس از فروش که با 

جاد مشکل نموده است. نتايج مورد وجود تحريم ها بسيار اي

انتظار:محصول نهايي تحقيق يک دستگاه است که قابليت 

اندازه گيري اسيديته و رطوبت و خلوص را در محل پستها 

دارد و با دستگاههاي مشابه خارجي مي توان مقايسه 

 شود.)دقيق تر هم هست(

ق با مطاب SF0تعريف مسئله: طراحي و ساخت دستگاه کنترل کيفيت گاز 

براي موارد خلوص ، رطوبت و اسيديته داليل  IECو ISRIاستانداردهاي 

تماما وارداتي بوده  DILOاولويت داشتن: دستگاههاي مشابه خارجي با مارک 

و در بخش سرويس و نگهداري تجهيزات انتقال مورد استفاده قرار مي گيرد. 

تعميرات و کاليبره متاسفانه قيمت تمام شده اين تجهيزات بسيار باال بوده و 

کردن آنها نيز هزينه بااليي دارد و با وجود تحريم ها عمال غير ممکن شده 

است. مزايا: مزاياي فني: مطابقت با روشهاي استاندارد دستگاههاي مشابه از 

روشهاي غير استاندارد و اندازه گيري انجام مي دهند. مزاياي اجتماعي: 

 جلوگيري از خروج ارز از کشور

5 

کت برق منطقه اي شر

 خراسان

بررسي استفاده از سيستم حفاظت کاتديک براي جلوگيري 

 از خوردگي تاسيسات شبکه مانند سازه ها و سيستم زمين

ارائه روش هاي اقتصادي براي کاهش خوردگي و اثرات 

آن ارائه گزارش فني و اقتصادي جهت مقايسه روش 

حفاظت کاتديگ با ساير روش هاي حفاظت بر اساس 

استانداردهاي وزارت نيرو، مهندس برق، مهندس مکانيک، 

 خوردگي-مهندس متالورژي 

در بسياري از تاسيسات شبکه مانند سازه هاي فلزي مشکل خوردگي وجود 

دارد که با گالوانيزه کردن تاسيسات نيز اين مشکل برطرف نمي شود. داليل 

ر خوردگي امکان اولويت داشتن تحقيق: هزينه باالي جايگزيني تاسيسات دچا

سقوط سازه ها و برج ها در اثر خوردگي مزايا: کاهش هزينه، افزايش بهره 

 وري با استفاده از روش کم هزينه و زيست محيطي حفاظت کاتديک،

6 

و 235ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي تجهيزات پستهاي  شرکت برق منطقه اي غرب

 کيلو ولت شهرستانهاي سرپل ذهاب، گيالن 03و 332

غرب، قصرشيرين و ثالث باباجاني باتوجه به اثرات 

در اين پروژه شناسايي ويژگيهاي لرزه اي ساختگاه هفت 

کيلوولت  03، و 332، 235پست فشار قوي در سطوح ولتاژ 

واقع در شهرستانهاي سرپل ذهاب، گيالن غرب، قصر 

فالت ايران از نواحي جنوب و جنوب غربي پيوسته تحت فشارهاي تکتونيکي 

فرعي عربستان که در اثر بازشدگي در درياي  وارده از صفحه زمين ساخت

احمر به سمت شمال جابجا ميگردد، قرار دارد. همين عامل سبب بروز چين 
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ن کرمانشاه و بررسي رفتار شيرين، و ثالث باباجاني در استا ساختگاهي و ارائه راهکارهاي بهسازي

لرزه اي تجهيزات با استفاده از مدلسازي عددي در نرم 

افزار المان محدود و ارائه راهکارهاي بهسازي براي کاهش 

 آسيب پذيري لرزه اي آنها مد نظر مي باشد.

خوردگيهاي البرز و زاگرس و وقوع زمين لرزه در فالت ايران شده است. مراکز 

جمعيتي ساکن در ايالت لرزه زمين ساختي زاگرس نيز تحت تأثير تنشهاي 

زمين لرزه هاي بزرگي ناشي از گسيختگيهاي رخ داده در تکتونيکي همواره 

(، گسل MZFگسلهاي مطرح منطقه شامل گسل معکوس اصلي زاگرس )

(، و گسل پيش گودال MFF(، گسل جبهه کوهستان )HZFزاگرس مرتفع )

 3380آبان  23(، را تجربه کرده اند. زمين لرزه بزرگ رخ داده در ZFFزاگرس)

نيز يکي از زلزله هاي ناشي از  3/7بزرگاي سرپل ذهاب کرمانشاه با 

بوده است. کارايي مداوم شريانهاي حياتي از جمله  MFFگسيختگي در گسل 

شبکه هاي توليد، انتقال و توزيع برق در مراحل امداد و نجات و توسعه پايدار 

در حين و پس از وقوع سوانح طبيعي چون زلزله بسيار مهم و ضروري مي 

تقال برق شامل ترانسفورماتورها و ملحقات آنها از جمله باشد. تجهيزات ان

مهمترين تأسيسات بکاررفته در اين شريان حياتي هستند. تجربه زلزله هاي 

بزرگ نشان داده است که تجهيزات بکاررفته در پستهاي انتقال برق آسيب 

و پذير بوده اند. از آنجا که رفع خرابي در اين تجهيزات نيازمند زمان، هزينه، 

بکارگيري نيروهاي متخصص در شرايط بحران مي باشد، الزم است رفتارهاي 

لرزه اي اين تجهيزات تحت اثر بارگذاري پيشاي زمين لرزه که تابعي دقيق از 

سازوکار لرزه اي پوسته زمين و اليه هاي روسطحي در هر منطقه است، 

و نيروي حرفه شناخته و راهکارهايي متناسب با سطح فناوري، مواد و مصالح ، 

 اي در دسترس ارائه گردد.

1 

بررسي فني واقتصادي ، طراحي و ساخت جداساز هاي لرزه  شرکت برق منطقه اي غرب

اي ترانسفورماتورهاي قدرت در پست هاي انتقال وفوق 

 توزيع برق غرب

هدف از اين پروژه طراحي وساخت پايه هاي لرزه گير 

ورهاي پست جهت نصب بر روي فنداسيون ترانسفورمات

هاي انتقال وفوق توزيع ميباشد بگونه اي که در مقابل 

زلزله مقاومت کرده و در شرايط اضطراري قابليت اطمينان 

 باالئي داشته باشد

با توجه به خسارات ايجاد شده در ترانسفورماتور هاي پست ها و اين موضوع 

بايست از که با خروج ترانسفورماتور کل پست از مدار خارج ميگردد لذا مي

تمامي روش ها ي ممکن در جهت باالبردن ضريب اطمينان عملکرد و 

 مقاومت در برابر زلزله استفاده نمود
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1 

سازي پايش وضعيت سيستم تغذيه  بررسي، تحليل و پياده شرکت برق منطقه اي يزد

DC قوي هاي فشار پست 

سازي پايش  هدف از اين تحقيق، بررسي، تحليل و پياده

قوي براي تعيين  هاي فشار پست DC  وضعيت سيستم

هاي فوق توزيع و  پست LVDCموقعيت خطاهاي سيستم 

سرعت   راحتي و به انتقال است تا با استفاده از آن به 

خطاي به وجود آمده و مکان آن را تشخيص داده و نسبت 

به رفع آن اقدام شود تا سيستم در کمترين زمان ممکن به 

پروژه در فاز اول انواع  حالت اوليه برگردد. در اين

قوي  هاي فشار پست DC  هاي پايش وضعيت سيستم روش

هاي هوشمند بررسي و تحليل ميشوند و در فاز  بويژه روش

پايش وضعيت   سازي سيستم بعدي نسبت به طراحي و پياده

 اقدام ميشود.

هاي فوق توزيع و  ( پستLVDCساختار سيستم جريان مستقيم فشار ضعيف)

نشده است که ايجاد اتصال بين يکي از  قطبي و زمين نوع تک فشارقوي از

( زمين نشده عملکرد سيستم DCجريان مستقيم )  ها و زمين در سيستم قطب

هاي الکتريکي در مدت زمان  جا که دستگاه را تحت تأثير قرار نميدهد. از آن

ن ها احتمال وقوع خطاي اتصال به زمي طوالني کار ميکنند، کيفيت عايقي آن

وتاه ک يک پست فشار قوي اتصال LVDCترين اشکال  را افزايش ميدهد. مهم

و  DCوتاه شدن سيستم ک اي بر اتصال شدن آن است. اتصال به زمين مقدمه

عملکرد اشتباه کل سيستم است، که بايد بالفاصله نسبت به تشخيص و رفع 

هاي  پست LVDCآن اقدام نمود. رله اتصال زمين موجود در تابلو سيستم 

شده را  فشارقوي وقوع خطاي اتصال به زمين را اعالم ميکند و قطب زمـين

و  DCتشخيص ميدهد ولي با توجه به حجم زياد مدارات و تجهيزات 

ردن کها, مشخص  در پست DCنـدگي سيستم کهمچنـين گـستردگي و پرا

لي است. مکانيابي کالعاده مش ـار فوقکزمين شده است  DCه سيستم کمحلي 

طـه اتصال به زمـين به روش سنتي داراي معايبي است. در روش فعلي نق

ردن شاخه متصل به زمين ميبايست برخي تجهيزات را قطع و کجهت پيدا 

ه اين امر خود موجب آسيب بـه تجهيـزات و اختالل در سيستم کوصل نمود 

شد. کميشود و حتي ممکن است يافتن محل اتصال زمين چنـدين روز طـول 

ردن آن دشوارتر کي که اتصال به زمين در چندين نقطه اتفاق افتد، پيداهنگام

  ميشود، بنابراين به سيستمي جهت تشخيص محل خطا بـدون قطـع برق و به

هاي فوق توزيع و  ـن، نياز است در پستکمتـرين زمـان ممکصورت برخط در 

اي حفاظتي، ه انتقال برق بارهاي مهمي مانند موتورها، روشنايي اضطراري، رله

، سيستم هشدار، سيستم کمدارات کنترلي، مدارات فرمان، مدارات اينترال

تغذيه مي شوند. از آنجا که  LVDCگيري، و غيره وجود دارند که از  اندازه

، لذا وندـن شيأمـتاي  قفهوچگونه يهون بدتغذيه برخي از اين بارهاي بايد 

گهداري هوشمند سيستم به سيستمي جهت پايش وضعيت به منظور تعمير و ن

و همچنين تشخيص محل خطا بدون قطع برق و به صورت برخط در کمترين 
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 زمان ممکن، نياز است.

1 

طراحي سيستم حفاظت از خوردگي خاص تجهيزات  شرکت برق منطقه اي يزد

ها و پايه هاي خطوط برق بر اساس جريان نشتي  پست

 هاي القايي زمين عايقي و جريان

ابتدا به صورت دقيق کليه مشخصات و  -3 در اين تحقيق:

عوامل مؤثر بر خوردگي با ديدگاه بيان شده در تعريف اين 

پروژه)سه عامل مشخصه بارز پست و خطوط( مورد بازبيني 

هاي حفاظت کاتديک  سپس انواع روش -2قرار ميگيرد. 

)حدود بيست روش موجود ( نيز با ديدگاه جهت دار تعريف 

در ادامه روش يا  -3و تحليل ميشود. اين پيشنهاد بررسي 

هاي ترکيبي از راه کارهاي موجود که  ها و يا روش روش

بتواند اهداف اصلي اين پيشنهاد را به صورت هم راستا 

سپس در نرم  -5تأمين نمايد انتخاب و ارائه ميشود. 

ها از نظر  افزارهايي که توانمندي مدل سازي اين روش

سازه اي داشته باشد، اين راه  شيميايي، مواد، الکتريکي و

در ادامه بر اساس مدل  -4کارهاي مدل سازي ميشوند. 

تهيه شده، راه کارهاي پيشنهادي، بر اساس عوامل متفاوت 

ها ارزيابي خواهند شد. برخي از  و مؤثر در خطوط و پست

اين عوامل، مشخصات آناليز خاک منطقه، سطح اتصال 

ال زمين، ميزان کوتاه و مقاومت زمين، آرايش اتص

هاي الکتريکي و  هاي نشتي، ميزان و شکل ميدان جريان

مغناطيسي و حتي تأسيسات و فلزات مجاور ميتوان در 

اينجا نام برد. بديهي است در جريان انجام پروژه، چنانچه 

عوامل ديگري نيز در تحقيقات قبلي شناخته شد نيز در 

انتها بر در  -0ارزيابي راه کارهاي مطرح لحاظ ميشود. 

ها و خطوط، راه  اساس شرايط مختلف و متفاوت پست

کارهايي که بتواند از سه عامل ياد شده، يک حفاظت 

کاتديک ارزان، قابل اجرا و مطمئن را ايجاد کند به صورت 

دسته بندي و بر حسب شرايط مؤثر ارائه ميشود. نتيجه 

ها گفته ميشود که از خوردگي و  حفاظت کاتديک به مجموعه اي از روش

هاي متعددي نظير روش آند فدا  زدگي فلزات پيشگيري مينمايد که روش زنگ

ي و گالوانيک وجود دارد. حفاظت کاتديک و هاي فعال، القاي شونده، روش

حفاظت خوردگي فلزات مدفون در خاک )سيستم زمين و فوالد بتن( و 

ها و خطوط فوق توزيع  اتصاالت فلزي ) پايه تجهيزات و دکل خطوط( در پست

و انتقال مورد غفلت قرار گرفته است و باعث شده است در بازه طول عمر يک 

ش سازه اي و فلزهاي نام برده بسيار کوتاه تر از پست و يا خط، طول عمر بخ

ها و خطوط باشد و در طول عمر مفيد يک  هاي برقي پست طول عمر بخش

ها و سيستم اتصال زمين چند  پست و خط، بازسازي و بهينه سازي فونداسيون

دفعه الزم باشد. حفاظت کاتديک يک دانش و تخصص پر سابقه اي است که 

نفت و گاز و آب بسيار مورد توجه قرار گرفته است و راه در برخي صنايع نظير 

کارها و تجهيزات بسيار زياد و متنوع براي شرايط مختلف ارائه ميدهد. در 

ها و خطوط برق شرايط خاصي وجود دارد که ميتوان به وجود سيستم  پست

هاي زمين ناشي از نشتي بسيار کم عايقي  زمين)خاک و اتصاالت آن(، جريان

هاي الکتريکي و مغناطيسي اشاره نمود  ت پست و خطوط و وجود ميدانتجهيزا

که در اين پروژه مورد نظر است با استفاده از اين سه مشخصه، يک راه حل 

هاي  بهينه و دقيقي ارائه نمايد که تهديد ناشي از اين سه عامل) ارت، جريان

تبديل نمايد هاي الکترومغناطيسي( را به يک راه حل و فرصتي  نشتي و ميدان

که بتوان با استفاده از اين سه عامل، حفاظت کاتديک بسيار خوب و ارزان و 

قابل اجرايي براي حفاظت فلزات مدفون شدن و فلزات ارتباطي )مسير 

الکتريکي برگشت جريان حفاظت کاتديک در الکتروليت( را ارائه نمايد. از آنجا 

هيچ بخشي از  که حفاظت کاتديک در صنعت برق جاري نيست و در

ها و خطوط فوق توزيع و انتقال در نظر گرفته نميشود، پيشنهاد  مالحظات پست

اين اولويت تحقيقاتي ضروري است. در هيچ مرحله اي از بودجه بندي، برنامه 

هاي نگهداري اصالً موضوع  ريزي، طراحي، اجرا و بهره برداري و تست
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هايي اجرايي براي تبديل  حاصل از اين پروژه ارائه روش

ها و خطوط برق به امکاناتي  ايط خاص خورنده در پستشر

هاي خط و  براي کاهش خوردگي فلزات در فونداسيون

 پست است.

ا و خطوط فوق توزيع و ه هاي مدفون در خاک در پست حفاظت خوردگي بخش

هاي  انتقال برق ديده نميشود. الزم است اين استاندارد به همراه دستورالعمل

ها  هاي نگهداري و بهره برداري از آن در پست اجرايي از طراحي و اجرا تا روش

 ,IPS-E-TP-825و خطوط برق تدوين و تهيه شود. استانداردهايي نظير 

IPS-D-TP-733  و استانداردIPS_825  وجود دارند ولي سازگار با شرايط

ها و خطوط برق نيستند و در صنعت برق و الزامات قراردادي و  ويژه پست

ترين علت نيز اين است که اين  اجرايي مورد توجه قرار نميگيرند و مهم

ترين  استانداردها براي صنعت برق و شرايط ويژه آن تهيه نشده است. مهم

ش خوردگي و افزايش طول عمر بتن و بخش مزيت/ضرورت انجام پروژه:کاه

ها و خطوط برق است مطالعات اوليه براي ارائه اين پيشنهاد نشان  سازه پست

ميدهد که تا کنون چنين ديدگاه دقيق و مشخصي براي حفاظت کاتديک در 

هاي برق انجام نشده است و از طرفي شناخت اوليه از راه کارهاي موجود  پست

هاي بسيار کم ميتواند با  شان ميدهد که وجود جرياندر صنعت نفت و گاز ن

يک طراحي دقيق و ايجاد شرايط خاص پتانسيلي، شرايط موجود را معکوس 

نمود زيرا وضعيت فعلي نشان دهنده اين است که سه عامل بيان شده به 

ها و پايه تجهيزات و  صورت طبيعي در جهت خوردگي فلزات داخل بتن

ها و تنوع عوامل مؤثر در  در حالي که تنوع روش اتصاالت سيستم زمين است

خوردگي اين امکان را ايجاد ميکند که شرايط موجود در پست را در جهت 

 حفاظت خوردگي فلزات مورد نظر هم راستا نمود.

11 

هاي فوق توزيع  بررسي فني و اقتصادي اجراي پست شرکت برق منطقه اي يزد

دستورالعمل مسقف و تدوين پيش نويس استاندارد و 

 اجرايي

هاي  در اين پروژه ابتدا مروري بر مزايا و شرايط پست

مسقف در مستندات موجود ميشود و سپس عوامل اثر گذار 

هاي فوق توزيع به صورت عددي و  بر مسقف شدن پست

کمي در ميآيند. در ادامه الزامات فني و اقتصادي براي 

 هاي فوق توزيع به صورت مسقف، تدوين اجراي پست

هاي برق، سازه و  ميگردد. اين دستورالعمل در بخش

مکانيکي به صورت مطالعاتي ارائه ميشود. در اين پروژه به 

هاي فوق توزيع در  بررسيهاي موجود توسط گروه بهينه سازي طراحي پست

سوله يا هاي فوق توزيع داخل  توانير بيان کننده اين است که اجراي پست

مسقف ميتواند مزايايي نظير کاهش خرابي فونداسيون تجهيزات )به خصوص 

در شرايط آب و هوايي سخت و خورنده(، کاهش مساحت زمين مورد نياز، 

هاي کابل در محوطه پست، کاهش سايز و طول  کاهش و يا حذف کامل کانال

يم هاي ارتباطي فرمان و قدرت و سيگنال در محوطه پست، حذف س کابل

گارد، افزايش عمر تجهيزات، کاهش آلودگي، کاهش حوادث و سهولت بهره 
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الزامات طراحي تجهيزات فشار قوي، مشخصات عايقي 

تجهيزات، مشخصات دمايي تجهيزات، محاسبات کابل ) 

دما و سطح مقطع(، طراحي چيدمان تجهيزات، محاسبات 

د و خروجي خط و تجهيزات، اثرات سازه اي، نحوه ورو

محيطي نظير باد، دما و گردو غبار، الزامات و نيازمنديهاي 

بهره برداري محاسبات خنک سازي تجهيزات زير سقف و 

مباحث ديگري که در فاز اول شناسايي ميشوند. بخشي از 

نتيجه نهايي اين پروژه ميتواند به عنوان پيش نويس 

ئه شود. همچنين از تجربيات هاي مسقف ارا استاندارد پست

هاي مسقف در  هاي پست و نتايج حاصلي از احداث

هاي ديگر نيز استفاده ميگردد. نتيجه حاصل از  استان

معيارهاي فني و اقتصادي تصميم گيري براي  -پروژه: 

الزامات و  -هاي فوق توزيع  مسقف اجرا نمودن پست

و هاي مسقف در بخش طراحي، اجرا  نيازمنديهاي پست

تدوين پيش نويس استاندارد طراحي  -بهره برداري 

تدوين پيش نويس  -هاي فوق توزيع مسقف  پست

 هاي فوق توزيع مسقف استاندارد بهره برداري از پست

برداري، کاهش هزينه هاي بهره برداري، حفظ مبلمان شهري و برتري پدافند 

غير عامل را دارد و از معايب آن ميتوان اضافه شده هزينه سوله و گرم شدن 

حث و محاسباتي به سوله به علت تلفات ترانسفورماتور بيان کرد. تا اينجا مبا

صورت پراکنده مطرح شده است ولي تا کنون يک مطالعه فني و اقتصادي به 

صورت کامل انجام نشده است که بتواند معيارهاي تصميم گيري را با تعيين 

هاي الزم را تعيين کند و به صورت دستورالعملي در اختيار  مشخصه 

ان براي طراحي و هاي خصوصي و مشاور هاي برق منطقه اي و شرکت شرکت

هاي فوق توزيع قرار دهد. سؤال اساسي که پروژه، براي پاسخ به  احداث پست

شده: معيارهاي فني و اقتصادي الزم براي استفاده از مزاياي  آن تعريف

ترين مزيت/ضرورت انجام پروژه: نظر به  هاي مسقف چيست؟ مهم پست

يک پروژه هاي مسقف، الزم است طي  مزاياي شمرده شده براي پست

هاي  تحقيقاتي و کاربردي، معيارهاي الزم براي تصميم گيري و اجراي پست

مسقف در سطح فوق توزيع به صورت تحليلي، علمي و جامع مطالعه شود. اين 

هاي خاص در  مطالعه ميتوان با معيارهاي وزن دهي شده، براي طراحي پست

سيار ضروري باشد. مناطق شهري و يا مناطق صنعتي با آاليندگي هاي زياد ب

اين پروژه ميتواند در بخش از اجراي آن، از ابزارهاي مهندسي ارزش نيز 

هاي مسقف چندي است در  االجرا بودن احداث پست استفاده نمايد. الزم

ترين داليل آن را ميتوان  هاي برق منطقه اي مطرح شده است که مهم شرکت

بودن زمين در مناطق محدود بودن زمين يا گران  -عوامل زير برشمرد: 

آاليندگي برخي  -مسائل پدافند غير عامل  -حفظ مبلمان شهري  -شهري 

بهره  -هاي فوق توزيع  کاهش هزينه هاي احداث پست -مناطق صنعتي 

 -هاي  افزايش طول عمر پست - GISهاي خاص نظير  برداري از پست

ها و  ملکاهش هزينه هاي بهره برداري از طرفي استانداردها، دستورالع

هاي غير  تجربيات موجود در مجموعه توانير و صنعت برق، بيشتر براي پست

وجود دارد و الزم است يک مطالعه  AISمسقف و محوطه آزاد يا به اصطالح 

هاي مسقف به صورت جامع صورت گيرد و کليه  تحقيقاتي در زمينه پست

برق، سازه و هاي مرتبط  مالحظات طراحي، اجرا و بهره برداري را با تخصص
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 مکانيک را در نظر داشته باشد.

11 

سازي حرارتي يک سوله براي پست فوق توزيع مسقف  مدل شرکت برق منطقه اي يزد

 و ارائه راه حل هاي بهينه خنک سازي

هاي مسقف با  در اين پروژه ابتدا منابع ايجاد گرما در پست

پارمترهاي آنها تهيه و مدلسازي مي شود و سپس روشهاي 

ک سازي و انتقال حرارت داخل محوطه پست به بيرون خن

در مطالعات و تجربيات موجود جستجو و مدون ميشود. در 

ادامه مدلسازي حرارتي از يک پست مسقف انجام مي شود 

به نحوي که بتوان در آن پستهاي مختلف و متفاوت 

مسقف را با آن مدل، مطالعه و شبيه سازي نمود. سپس 

ت و خنک سازي نيز به صورت روشهاي انتقال حرار

ترموديناميکي مدلسازي مي شود. بر اساس اين مدلسازي، 

محاسبات طراحي و اجراي هر يک از اين راه حلها به 

صورت پارامتريک ارائه مي شود به نحوي که براي 

هاي متفاوت از نظر ظرفيت، آرايش و تجهيزات و  پست

ازي به شرايط محيطي متفاوت بتوان از راه حلهاي خنک س

صورت اقتصادي استفاده نمود و نتايج آن را قبل از اجرا در 

شبيه سازي و محاسبات مشاهده نمود. نتيجه اين پروژه 

هاي برق  ميتواند قابل ارائه براي کل کشور و همه شرکت

اي باشد که بر اساس عوامل مؤثر بر گرم شدن  منطقه

 هاي مسقف و شرايط بهره برداري، مي توان محوطه پست

هاي ترکيبي براي خنک نگه داشتن اين  راه حل يا راه حل

پستها را در طراحي درنظر گرفت و اجرا نمود. نتيجه کليدي 

هاي  هاي خنک نگه داشتن پست مدنظر پروژه: راه حل

هاي  مسقف بر اساس عوامل مؤثر بر گرم شدن پست

 مسقف با تحليل اقتصادي هر يک

يلي نظير حفظ مبلمان شهري، مسقف نمودن پستهاي فوق توزيع به دال

هاي زمين در مناطق شهري و پدافند غيرعامل مطرح است که در  محدوديت

هاي اخير گسترش نسبتاً زيادي داشته است. مزاياي ديگري نظير فشرده  سال

سازي پست، کاهش هزينه هاي عمراني )کانال، ساختمان، فونداسيون و 

هزينه کابل و کاهش هزينه  کابل(، کاهش هزينه هاي حفاظت گارد، کاهش

هاي خوردگي و سايش سازه و فونداسيونها در اثر شرايط جوي نيز براي 

هاي مسقف مطرح است که باعث شده از نظر اقتصادي به صرفه و توجيه  پست

هاي گذشته،  پذير باشد. بر اساس تجربه پست مسقف ) منتظر قائم ( در سال

گرم شدن آن در شرايط پر باري هاي مسقف،  يکي از معايب و مشکالت پست

و تابستان است که هم ظرفيت بارگيري پست را محدود مي کند و هم طول 

عمر تجهيزات پست را کاهش ميدهد که منبع اصلي اين گرما، تلفات 

ترانسفورماتورهاي قدرت است. پيشنهاد اين پروژه تحقيقاتي براي حل مشکل 

علمي و بر اساس گرم شدم پست هاي مسقف، بررسي آن به صورت 

هاي ترموديناميکي و  محاسبات دقيق مهندسي است. الزم است بر اساس مدل

هاي خنک  سياالتي، يک پست فوق توزيع مدل شود و بر اساس مدل، راه حل

سازي نظير دريچه هوا در سقف، ورودي هواي خنک از داخل زمين و کف، 

سفورماتورها به بيرون از استفاده از فنها و حتي منتقل نمودن رادياتورهاي تران

پست بررسي دقيق شوند و محاسبات فني هر روش و ميزان اثر گذاري براي 

خنک نگه داشتن ترانسفورماتورها و تجهيزات پست مشخص گردد. همچنين 

ارزيابي اقتصادي از هر راه حل صورت گيرد. سؤال اساسي که پروژه، براي 

و اقتصادي براي پيشگيري از گرم شده: راه حل فني، اجراي  پاسخ به آن تعريف

هاي مسقف در پرباري و تابستان چيست؟ و معيار طراحي  شدن محوطه پست

هاي  پست مسقف براي خنک نگه داشتن تجهيزات و ترانسفورماتور پست

ترين مزيت/ضرورت انجام پروژه: مهمترين مزيت اين  مسقف چيست؟ مهم

مي توان از تمام مزاياي  پروژه اين است که بر اساس نتايج حاصله از آن
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هاي مسقف بهره جست و اشکال اصلي آن که گرم شدن است را با يک  پست

يا ترکيب چند راه حل مهندسي و اقتصادي برطرف نمود سابقه پست هاي 

هاي غير مسقف است و هر يک کاربردهاي خود  مسقف در دنيا، به اندازه پست

ازي طراحي و اجراي پستهاي فوق را دارند. در مطالعات اخير کارگروه بهينه س

ها و پستهاي مسقف  توزيع و انتقال توانير، توجه زيادي به فشرده سازي پست

هاي نتايج اين کارگروه،  شده است که درابالغيه هاي توانير بر اساس گزارش

هاي مسقف پرداخته شده است ولي به  محاسبات و الزامات اجرايي پست

ورماتور در اين پستها پرداخته نشده است که موضوع گرم شدن و تلفات ترانسف

شايد به دليل عدم اجراي اين پستها در شرايط آب و هوايي گرم نظير استان 

يزد و يا کم بار بودن فعلي اين پستها بوده است. که اين تحقيق مي تواند 

هايي تا کنون ارائه و  بخش مکمل اين ابالغ توانير باشد. همچنين اگر راه حل

شده است به صورت جامع و با مطالعات و با محاسبات مهندسي و  حتي اجرا

 ارزيابي اقتصادي نبوده است.

11 

بررسي انواع پوشش هاي نانو براي مقره هاي  شرکت برق منطقه اي يزد

کيلوولت( خطوط و پستها براي کاهش  332و 03فشارقوي)

 ميزان آلودگي آنها و انتخاب پوشش مناسب براي اقليم يزد

اهش هزينه هاي تعمير و نگهداري و ک -3هدف: 

کاهش حوادث ناشي از  -2شستشوي خطوط و پستها 

بررسي انواع  -3آلودگي تجهيزات مراحل انجام کار: 

آلودگي خطوط و پستهاي فوق توزيع و انتقال شبکه برق 

جستجو انواع پوشش هاي نانو ساخته شده و  -2استان يزد 

مناسب آن با توجه به مناسب مقره ها و انتخاب چند نوع 

انتخاب چند نمونه مقره خط و پست  -3مشخصات فني 

براي اعمال پوشش نانو انتخابي و انجام آزمونهاي 

Aging  انجام  -5پيرسازي طبق استانداردها بين المللي

تستهاي ميداني بعد از آنکه مقره هاي با پوشش نانو، 

گرفت تستهاي الکتريکي را گذراندند و مورد تاييد قرار 

تستهاي ميداني طبق استانداردهاي بين المللي انجام مي 

مشخص مي شود()با توجه به  RFPشود.)جزييات در 

نولوژي نانو در جهان، شرکت هاي زيادي موفق به ساخت نانو کبا پيشرفت ت

پوشش و کاربرد آن در صنايع مختلف از جمله صنعت برق شده اند. از اين نانو 

ه اين پوشش عالوه کها برروي سطوحي مانند مقره استفاده مي شود پوشش 

ند و از طرفي کبر ايجاد خاصيت آبگريزي خاصيت خودپااليندگي را نيز ايفا مي

بودن ذرات پوشش، چسبندگي مناسبي با سطح بوجود ميآورد.  کوچکبه دليل 

ودگي ه در نواحي مختلف آب و هوايي به خصوص در محيطهايي با آلکاز آنجا 

ل ساز بوده است، استفاده از کباال، حضور آلودگي برروي سطح مقره همواره مش

شاياني به از بين رفتن پديده تخليه  کمکاين نوع پوششها برروي مقره ميتواند 

الت مقره ها در نواحي آلوده و مرطوب است، کي از مهمترين مشکه يکجزئي 

تغيير خواص در سطوح است.  ي از راههاي ايجادکلي پوششها يکنمايد. به طور

در اثر ايجاد پوشش برروي سطح ميتوان به خواص مناسب تري در سطح 

ه سطح هميشه بيشترين نقطه تماس محسوب ميشود، کدست يافت و از آنجا 

لذا بيشترين تاثير را در حين استفاده، به خصوص در مناطق آب و هوايي 
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متفاوت بودن شرايط آب و هوايي استان يزد از لحاظ شدت 

و ميزان تابش اشعه افتاب و روزهاي آفتابي و  UVاشعه 

درصد رطوبت پايين و نوع آلودگي نتايج پوشش نانو ديگر 

انتخاب بهترين  -4قابل استناد براي يزد نمي باشد(  مناطق

نمونه پوشش براي استان يزد و اعمال در پست هاي نمونه 

 و ارزيابي مجدد

ود خواص سطحي استفاده ند. امروزه از پوشش ها جهت بهبکمختلف ايفا مي

ه امروزه براي ايجاد خاصيت مناسب کي از انواع پوششهايي کزيادي ميشود. ي

ي است. اين نانو پوشش هاي کدر شيشه ها مطرح است، پوششهاي نانو سرامي

ه در سطح مقره، دو خاصيت مهم خودپااليندگي کي سبب ميشوند کسرامي

(Self Cleaning ( و ابرآبگريزي )Super hydrophobisity به )

وجود آيد. تجزيه شدن آلودگي در صورت نبودن رطوبت نيز به مرور زمان از 

ميگردد. مقرههاي  کنده شده و سطح از حضور آلودگي پاکسطح مقره 

ه امروزه بصورت وسيعي در خطوط انتقال و توزيع کپرسالني و شيشه هاي 

يگيرند. افت ي و محيطي قرار مکتريکاستفاده ميگردند، تحت تنشهاي ال

ه معموالً ناشي از آلودگي کار افتادگي اين نوع مقره ها کست و از کخواص، ش

شورهاي جهان خصوصاً در نواحي کالت زيادي را در بسياري از کميباشد، مش

با آلودگي زياد به همراه دارد. در مناطق آلوده و مرطوب، ايجاد جريان نشتي و 

ارافتادگي مقره ها ميگردد. کاز معموالً منجر به  کيل قوس باند خشکتش

ار افتادن خط در اين وضعيت کتوقف جريان، خارج شدن خطوط از مدار و از 

ه سبب ايجاد خسارات جدي و صدمات اقتصادي زيادي ميشود. راه کرده کبروز 

حل مناسب جهت جلوگيري از اين امر ايجاد پوشش برروي مقره ها ميباشد. 

ي از راههاي جلوگيري از اين امر به کي RTVامروزه استفاده از پوششهاي 

ه استفاده از اين پوششها عالوه کته حائز اهميت اين است کحساب ميآيد. اما ن

بر قيمت باالي مواد، چسبندگي مناسبي از خود نشان نميدهند و پس از مدتي 

از سطح مقره به راحتي جدا ميگردند. همچنين در حين اعمال اين پوشش 

ف زيادي وجود دارد. امروزه در بسياري از نقاط دنيا )از جمله برروي مقرهها اتال

نانو پوشش  کژاپن، ايتاليا، آلمان و )...برروي سطحوحي مانند شيشه از ي

ه اين پوشش عالوه بر کنند کي خود پاالينده و ابر آبگريز استفاده ميکسرامي

ه کرا ند چکاين خاصيت، چسبندگي بسيار مناسبي با سطح مقره ها ايجاد مي

تيواسيون بااليي بوده و چسبندگي مناسبي با سطح، از کذرات نانو داراي انرژي ا

خود نشان ميدهند . در استان يزد با توجه به نوع اقليم که ميزان گرد و خاک و 

ريزدگردها در طول سال زياد مي باشد و همچنين وجود تعدادي زيادي صنايع 
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کوره هاي آجرپزي، ميزان آلودگي مقره آالينده مانند کارخانجات فوالد، کاشي، 

هاي خطوط و پستها بسيار زياد است که تاکنون چند مورد حادثه خاموشي نير 

ايجاد شده است. لذا با توجه به خاص بودن نوع آلودگي، نياز به انتخاب پوشش 

مناسب براي شبکه برق استان يزد ضروري است. اگرچه در اين زمينه 

ه است ولي انتخاب پوشش مناسب به نوع آلودگي و تحقيقات زيادي انجام شد

شرايط آب و هوايي)( هر منطقه بستگي دارد. گرماي زياد تابستان، بارش اندک 

در  UVباران و تعداد زياد روزهاي آفتابي در سال و باال بودن ميزان اشعه 

استان يزد با اکثر مناطق ديگر کشور متفاوت مي باشد که منجر مي شود اين 

 از ديگر کارهاي انجام شده متمايز گردد. تحقيق

 

 محور انتقال و فوق توزيع-1         

 نيرو انتقال هاي  سيستم اطمينان قابليت .1.1

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

1 

شرکت برق منطقه اي 

 آذربايجان

ه برداري شرکت برق تحليل جامع سوابق اطالعات بهر

منطقه اي آذربايجان و مدلسازي احتمالي آن با رويکرد 

 ارائه برنامه جامع تعميرات

ارائه برنامه تعميرات و اقدامات پيشگيرانه يا پيش بينانه بر 

اساس نتايج مدلسازي احتمالي انجام شده بر اساس سوابق 

 بهره برداري استخراج شده

عميرات به عنوان يک رکن از ارکان در هر سازماني بحث نگهداري و ت

سازماني مي باشد اما آنچه مهم است نحوه نگرش و برخورد با آن است. 

برقراري موازنه، جايگزيني، ترکيب انواع روشهاي نگهداري، هزينه هاي فوق را 

با توجه به تجارب ساير موسسات و کشورها به ميزان قابل مالحظه اي تقليل 

بتني بر تحليل داده هاست بدين صورت که ثبت ، مي دهد. اساس اين کار م

جمع آوري و سپس تجزيه و تحليل آنها در يک مدت زمان مشخص ) اين 

زمان مي تواند از نتايج خرابي ها و تعميرات پيشگيرانه( و معيني مي باشد . که 

با استفاده از اين اطالعات مي توان رفتار تجهيزات ، مجموعه ها و نهايتا 

ررسي کرده و احتمال از کار افتادن آنها را بصورت تقريبي و با سيستم را ب

شرايط کار کردي آنها پيش بيني نمود. و نهايتا در زمانهاي معين و برنامه 

ريزي شده با توقف سيستم ) ويا بدون توقف ( تعميرات و تعويض هاي مورد 

اني نظر را انجام داد که اين امر موجب کاهش بسياري از هزينه هاي سازم
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مانند هزينه هاي توليد از طريق کاهش توقفات ، کاهش استفاده از قطعات 

 (87يدکي و ... را مي گردد )اولويت مصوب سال 

1 

شرکت برق منطقه اي 

 آذربايجان

بررسي و تجزيه و تحليل خطاهاي انساني با استفاده از 

در واحدهاي بهره برداري شرکت برق  CREAMتکنيک 

 منطقه اي آذربايجان

با توجه به پيچيده تر شدن روز به روز سيستم ها و 

فرآيندهاي صنعتي و پديدآمدن تکنولوژي ها و فرايند هاي 

پرريسک از يکسو و همچنين خطاپذيري و غير قابل پيش 

بيني بودن انسان مهمترين علت کاهش قابليت اطمينان به 

سيستم ها مي باشد و لذا شناسايي و تجزيه وتحليل خطاي 

ضروري به نظر مي رسد که در اين پروژه انجام  انساني

 خواهد پذيرفت تا خطاهاي انساني کاهش يابد.

مطالعات انجام شده در زمينه حوادث صنعتي نشان داده است که عامل انساني 

 85الي  05مهمترين و اصلي ترين نقش را در بروز حوادث دارد بطوري که که 

تباهات انساني به وقوع مي پيوندند درصد حوادث در نتيجه مستقيم خطاها واش

. علي رغم پيشرفت هاي قابل توجه در زمينه به کارگيري تکنولوژي هاي 

پيشرفته و استفاده از اتوماسيون در صنايع و فرايندهاي صنعتي ، باز هم در 

برخي از وظايف شغلي نقش انسان آنقدر حساس و بحراني است که بروز يک 

در آن مي تواند سبب بروز يک حادثه ناگوار و  اشتباه و خطاي انساني ساده

تاسف آور شود. خطاهاي انساني به مجموعه اي ازاعمال انساني اطالق مي 

شود که از هنجارها ، حدود و استاندارهاي از قبل تعريف شده، طبيعي و قابل 

قبول تخطي مي نمايد.خطاي انساني در سيستم هايي که انسان در آن درگير 

امل موثر در سطح فاکتورهاي انساني مورد بررسي قرار مي گيرد است بعنوان ع

.بررسي حوادث نشان داده که عامل کليدي در پيشگيري از بروز حوادث، 

شناسايي و درک عواملي است که بر انسان و اعمال انسان در محيط کار اثر 

مي گذارد . اين عوامل از فاکتورهاي محيطي و شخصيتي مي باشد. جنبه هاي 

يطي بر روي تصميم گيري افراد در هنگام انجام يک عمل تاثير مي گذارد مح

. با توجه به پيچيده تر شدن روز به روز سيستم ها و فرآيندهاي صنعتي و 

پديدآمدن تکنولوژي ها و فرايند هاي پريسک از يکسو و همچنين خطاپذيري 

ينان به و غير قابل پيش بيني بودن انسان مهمترين علت کاهش قابليت اطم

سيستم ها مي باشد و لذا شناسايي و تجزيه وتحليل خطاي انساني ضروري به 

نظر مي رسد. اين روش اساسا جهت شناسايي و ارزيابي خطاهاي انساني به 

روند. روش تجزيه و تحليل خطا با تاکيد بر قابليت اطمينان شناختي  ار ميک

گرديده است.اين ارائه  3888توسط اريک هلنيگل در سال  CREAMانسان 

روش جزو تکنيک هاي نسل دوم فرايند ارزيابي قابليت اطمينان انسان 

(HRA بوده و از ويژگي آن تمرکز بر روي زمينه هاي شناختي رفتار انساني )
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نسبت به ديگر تکنيک هاي ارزيابي  CREAMاست.از مهمترين مزيت هاي 

ي تعريف و کمي خطاي انساني مي توان به ساختار نظام مند اين روش برا

سازي خطاهاي انساني هم به صورت آينده نگر)پيش بيني خطاي انساني( و 

هم به صورت گذشته نگر)تجزيه و تحليل رخداد ها ( را نام برد. 

،  CREAMابتدا در گام اول با استفاده از روش اوليه  CREAMتکنيک

 HTA (hierarchical taskتجزيه وتحليل وظايف شغلي به روش 

analysis انجام مي گيرد سپس ارزيابي شرايط کاري اثرگذار بر عملکرد)

 CPCs ((common performance conditionsکاربر 

مشخص شده و بعد کنترل هاي محتمل کاربر در شرايط مذکور تعيين و در 

 CFPt (cognitiveمرحله آخر گام اول احتمال خطاي شناختي کلي 

failure probability totalگردد. در گام دوم با استفاده  ( تعيين مي

در مرحله اول نيازهاي شناختي متناسب با هر  CREAMاز روش گسترده 

يک از وظايف شغلي ارايه شده سپس خطاهاي شناختي احتمالي براي هر يک 

احتمال کمي خطاي شناختي  "از وظايف شغلي شناسايي مي گرددو نهايتا

CFPi (cognitive failure probabilityبرآ ) ورد و تعيين مي

نسبت به ديگر تکنيک هاي  CREAMگردد . از مهمترين مزيت هاي 

ارزيابي خطاي انساني مي توان به ساختار نظامند اين روش براي تعريف و 

کمي سازي خطاهاي انساني هم به صورت آينده نگر ) پيشبيني خطاي انساني 

هاي طبقه بندي  ( و هم بصورت گذشته نگر )تجزيه و تحليل رخدادها( ، رويه

شده ، مدل کنترلي شناختي بر حسب موقعيت و تعريف علت خطاهاي انساني 

بر پايه عوامل مرتبط با انسان ، فن آوري و سازمان را نام برد. )اولويت مصوب 

 (87سال 

1 

شرکت برق منطقه اي 

 آذربايجان

طراحي سيستم جامع نظارت و بهره برداري بهينه از 

 ربايجانتجهيزات شبکه برق آذ

طراحي يک سيستم جديد مبتني بر فناوريهاي نوين مبتني 

بر شبکه و سيستمهاي مخابراتي و بکارگيري ان در امر 

هزينه باالي بازديد از خطوط انتقال و فوق توزيع و لزوم نظارت مستمر و دقيق 

زي برنامه تعميرات و نگهداري بر اين بازديدها جهت افزايش کارايي بهينه سا

با محاسبه و اولويت بندي ريسک مودهاي خرابي و يافتن اجزاء با قابليت 



 36                                                                                                                                                                                           رمجموعهيز يها ر و  شرکتيتوانشرکت 

 

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

اطمينان پايين و ريسک بهره برداري باال مستندسازي منسجم و کنترل مستمر  نظارت عاليه تعميرات و نگهداري شبکه

 و آنالين فرايندهاي مربوط به نظارت عاليه تعميرات و نگهداري شبکه

1 

شرکت برق منطقه اي 

 زنجان

( transparencyي و ساخت طلق شفاف )طراح

کيلوولت به منظور  25جهت نصب در فيدرهاي 

کيلوولت بمنظور  25عکسبرداري حرارتي از فيدرهاي 

 تشخيص نقاط داغ

 25در حال حاضر امکان عکسبرداري حرارتي از فيدرهاي 

کيلوولت در بخش سرکابل و شينه هاي باسبار وجود ندارد. 

نصب آن در بخش هاي مورد  با ساخت اين طلق شفاف و

نظر امکان بازديد چشمي و انجام ترموگرافي )تصويربرداري 

حرارتي( با هدف پايش و شناسايي موارد غيرمتعارف و با 

رويکرد پيشگيري از بروز حوادث و رخداد اتصالي هاي 

شديد، کمک موثري به بهره برداران از شبکه ي قدرت 

اشعه مادون قرمز خواهد نمود. طلق شفاف قابليت عبور 

ان که با نصب آن امکدوربين هاي ترموگرافي را دارد 

 25ترموگرافي شينه هاي واقع در محفظه فلزي فيدرهاي 

ان پذير شده و در پايش و مانيتورينگ کولت ام يلوک

مي نمايد. و اين موضوع )طلق شفاف(  کمکاتصاالت 

در  هکان ترموگرافي را که امکارتباطي به دوربين نداشته بل

 حال حاضر وجود ندارد ميسر مي سازد.

نمونه مشابه خارجي اين نوع محصول )با تکنولوژي خاص( مبلغي بالغ بر 

يورو داشته و در بازار ايران موجود است. با توجه به قيمت باالي آن  5455

انتظار ميرود نمونه داخلي با هزينه قابل قبول، طراحي و ساخته شود و در 

ر مصرف قابل قبولي در سطح کشور و شرکت هاي برق صورت موفقيت، بازا

 منطقه اي خواهد داشت.

5 

شرکت برق منطقه اي 

 زنجان

طراحي سيستم حفاظت ويژه به منظور حفظ پايداري ولتاژ 

و فرکانس در سيستم قدرت به کمک نيروگاههاي 

 خورشيدي مقياس بزرگ ) پروژه دانشجوئي (

ر آن با ه دک SPSسيستم حفاظت ويژه  کطراحي ي

ه و کتحليل اطالعات دريافت شده از قسمتهاي مختلف شب

اجراي اقدامات اصالحي مناسب بتواند ابزار مناسبي براي 

 ه قدرت باشد .کاپراتورها جهت حفظ و بهبود پايداري شب

قدرت استفاده مي  کترونيکه منابع انرژي تجديدپذير از تجهيزات الکاز آنجا 

ه کتيو خود را دارند کتيو و راکر ميزان توليد توان انمايد توانائي تغيير سريع د

چنين قابليتي مي تواند ابزار مهمي براي اپراتورهاي سيستم قدرت بمنظور 

اجراي سريع و بموقع اقدامات اصالحي مورد نياز براي حفظ پايداري سيستم 

پارچه و جامع کننده هماهنگ، يکنترل ک کقدرت باشد بر اين اساس وجود ي

ه قدرت که در سطوح انتقال شبکمقياس بزرگ  کروگاه هاي فتوولتائيبراي ني

ه قدرت براي مواجه با اغتشاشهاي کنصب مي شوند توانائي اپراتورهاي شب

را افزايش مي دهد و مي تواند تاثير قابل توجهي بر حفظ  کمهم و خطرنا
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 ه داشته باشد .کپايداري شب

6 

شرکت برق منطقه اي 

 زنجان

کيلو ولت در  25وب ترکيدن سرکابلهاي مطالعه علل عي

شبکه شرکت برق منطقه اي زنجان و انتخاب روش و 

 اجراي آن بر روي نمونه هايي از سرکابلها

شناسايي داليل ايجاد حادثه و ارائه روش مناسب جهت 

داليل متعددي منجمله عدم نصب مناسب -حذف آن

ير سرکابلها وافزايش دما در سرکابلها در ايجادحوادث اخ

پيش بيني مي گردد که الزم است با بررسي سوابق حوادث 

گذشته وبررسي وضعيت فعلي سرکابلهاي موجود نسبت به 

شناسايي داليل ترکيدن سر کابلها اقدام نمود و در صورت 

وجودراهکار نسبت به ارائه و حذف آن اقدام ودر غير اين 

صورت از روشهاي پيشگيرانه مانند روش سنس دماي 

ا واعالم شرايط اضطراري به بهره بردار و ساير سرکابله

 روشهاي موجود که در دنيا استفاده مي گردد استفاده نمود

کيلو ولت درفيدرهاي خروجي و  25در سالهاي اخير تعداد ترکيدن سرکابلهاي 

خازن پستهاي فشار قوي افزايش يافته است که نيازبه بررسي و تجزيه و 

 تحليل داليل رخداد را دارد.

1 

شرکت برق منطقه اي 

 غرب

شناسايي وتحليل علل وقوع حوادث ناشي از خطا هاي 

انساني اپراتورها و گروه هاي تعميراتي در شبکه انتقال 

 وفوق توزيع برق غرب و ارائه راهکارهاي الزم

اپراتورها و گروه هاي تعميراتي در پستهاي فشار قوي جزء 

ق مي باشند مشاغل کليدي اثرگذار بر پايداري صنعت بر

ه بوده و کليه کنترل شبکخصوصا اپراتورها مسئول 

اطالعات مربوط به انتقال انرژي از طريق آنان ثبت، تحليل 

و اعالم مي گردد. هرگونه مانور قطع يا وصل در شبکه نيز 

بر عهده آن ها مي باشد. با توجه به اينکه شبکه انتقال برق 

ورت بروز کشور به صورت سراسري مي باشد. لذا در ص

حادثه در هر پست نتيجه آن بر عملکرد کل شبکه 

لي در اين کسراسري کشور تاثير گذار خواهد بود. هدف 

مطالعه شناسايي،پيش بيني و ارائه راه حل هاي کاهش 

خطاهاي انساني اپراتورهاي برق و گروه هاي تعميراتي مي 

باشد و هدف اختصاصي آن شامل تعيين نوع خطا، امکان 

و تشريح پيامدهاي ناشي از هر خطا و پيشنهاد راه  بروز آن

هاي متوليان اين  افزايش خطاي نيروي انساني در صنعت برق يکي از دغدغه

صنعت است. بروز اين خطاها سبب تأثير در پايداري شبکه، افزايش خسارت به 

اين خطاها نگرانيهاي تجهيزات و آسيب به نيروي انساني مي شود. بروز 

هاي موجود در تأمين  مختلفي را رقم زده است و با عنايت به محدوديت

 تجهيزات، شناسايي راهکارهاي پيشگيري از اين خطاها ضروري ميباشد.
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 حل هاي پيشگيري از خطا مي باشد.

1 

شرکت برق منطقه اي 

 فارس

ارزيابي ميزان تاثير تجهيزات شبکه بر قابليت اطمينان 

ن در اولويت بندي شبکه برق فارس و استفاده از نتايج آ

 سرويس و تعميرات تجهيزات

. استخراج نرخ خرابي تجهيزات و زمان تعمير آنها با توجه 3

. انتخاب روش مناسب و جامع در ارزيابي 2به آمار حوادث 

. بررسي قابليت اطمينان 3قابليت اطمينان شبکه انتقال 

پست هاي فوق توزيع و انتقال و شناسايي تجهيزات تاثير 

( 5. با توجه به نتايج بند )5ر قابلت اطمينان ايستگاه گذار ب

قابليت اطمينان کل شبکه محاسبه مي گردد و ميزان تاثير 

تجهيزات بر شاخصهاي مختلف قابليت اطمينان شبکه 

. استخراج ميزان اهميت تجهيزات 4محاسبه مي گردد 

مختلف بر قابليت اطمينان شبکه و استفاده از آن جهت 

. ارائه راهکار 0سرويس و تعميرات تجهيزات اولويت بندي 

 مناسب در جهت افزايش قابليت اطمينان شبکه

قابليت اطمينان يک سيستم قدرت بيانگر ميزان اطمينان به عملکرد صحيح و 

مطلوب آن در آينده و توانايي انجام وظايف از پيش تعيين شده توسط آن 

ت اصالح و بهبود بهره برداري باشد .مطالعات قابليت اطمينان ابزاري در جه مي

باشد. عدم انجام محاسبات  و نيز معياري جهت برنامه ريزي و توسعه شبکه مي

تواند منجر به قطع بخشي  قابليت اطمينان و شناسايي نقاط حساس شبکه مي

از سيستم قدرت و به دنبال آن قطع مصرف کنندگان بزرگ صنعتي و تعداد 

ها عالوه بر تحميل هزينه  ود. اين قطعيزيادي از مصرف کنندگان خانگي ش

اقتصادي به شرکت برق منطقه اي به واسطه عدم توانايي در فروش برق 

تواند بواسطه نارضايتي مشترکين منجر به تحميل هزينه هايي به جامعه نيز  مي

گردد. هدف از انجام اين پروژه ارزيابي ميزان تاثير تجهيزات شبکه بر قابليت 

رق فارس و ارائه راهکار جهت افزايش قابليت اطمينان شبکه اطمينان شبکه ب

مي باشد. به عبارت ديگر با شناسايي تجهيزات حساس و تاثيرگذار بر قابليت 

اطمينان شبکه مي توان با تمرکز بيشتر بر اين تجهيزات و اتخاذ راهکارها 

اخت گامي موثر در جهت افزايش قابليت اطمينان شبکه برداشت. در واقع با شن

ميزان تاثير هر تجهيز بر شاخصهاي قابليت اطمينان شبکه و تحليل هزينه 

هاي مرتبط با آن مي توان جهت برنامه ريزي سرويس و نگهداري تجهيزات، 

بهينه سازي تجهيزات و يا تعويض آنها با ديد وسيعتري اقدام نمود. در بسياري 

نشده است و در برخي از مطالعات انجام گرفته آرايش پست ها در نظر گرفته 

ديگر نرخ خرابي و تعمير تجهيزات شبکه واقعي نمي باشد. همچنين در برخي 

مطالعات ارزيابي قابليت اطمينان بر اساس روش اتصال انجام گرفته است و در 

استفاده نشده است که اين مورد باعث مي شود  ACآن از آناليز پخش بار 

ا و يا ساير محدوديتهاي شبکه در مواردي نظير اضافه بارها، افت ولتاژه

مطالعات قابليت اطمينان ديده نشود. بنابراين در اين پروژه هدف اين است که 

با حذف معايب بيان شده، ارزيابي قابليت اطمينان در شبکه برق فارس انجام 
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شده و تجهيزات تاثيرگذار بر شاخص هاي قابليت اطمينان شبکه برق فارس 

ديگر با شناسايي تجهيزات حساس و تاثيرگذار بر مشخص شوند. به عبارت 

قابليت اطمينان شبکه مي توان با تمرکز بيشتر بر اين تجهيزات و اتخاذ 

راهکارها گامي موثر در جهت افزايش قابليت اطمينان شبکه برداشت. در واقع 

با شناخت ميزان تاثير هر تجهيز بر شاخصهاي قابليت اطمينان شبکه و تحليل 

ي مرتبط با آن مي توان جهت برنامه ريزي سرويس و نگهداري هزينه ها

تجهيزات، بهينه سازي تجهيزات و يا تعويض آنها با ديد وسيعتري اقدام نمود. 

همچنين با ارائه راهکارهاي مناسب قابليت اطمينان شبکه را افزايش داده و 

 ميزان قطعي هاي احتمالي را کم کرد.

1 

شرکت برق منطقه اي 

 فارس

زيابي تاب آوري شبکه هاي الکتريکي در شرکت برق ار

منطقه اي فارس در هنگام وقوع بالياي طبيعي و ارايه 

 استراتژي هاي بهبود

ارايه راهکار مناسب با هدف بهبود پدافند -اهداف کالن: 

بهبود قابليت اطمينان شبکه و -غير عامل در صنعت برق 

ي افزايش رضايت مندي مشترکين در راستاي خط مش

کيفيت شرکت برق منطقه اي فارس به منظور دستيابي به 

اهداف کالن فوق اهداف زير مي بايست مد نظر قرار گيرد: 

تعيين معيار هاي مناسب بر اساس انرژي و ساختار شبکه -

تعيين خطرات بالقوه و -جهت ارزيابي تاب آوري شبکه 

نقاط و تجهيزات آسيب پذير در زمان وقوع بالياي طبيعي 

ارزيابي اوليه شبکه در صورت وقوع بالياي -جمله زلزله از 

ارايه راهکارهاي بهبود تاب -طبيعي محتمل در شبکه 

آوري شبکه در کوتاه مدت از قبيل بهره برداري شبکه پس 

از وقوع خطا ارايه راهکارهاي بهبود تاب آوري شبکه در 

بلند مدت بر اساس معيار سود ناشي از بهبود تاب آوري و 

 ه آنهزين

شبکه قدرت يکي از بزرگترين و پيچيده ترين شبکه هاي ساخت بشر تا به 

امروز است. اين شبکه پيچيده وظيفه توليد ، انتقال و توزيع برق را در نواحي 

وسيعي از مناطق جغرافيايي بر عهده دارد و به همين دليل با تهديد هاي 

و دسته کلي تقسيم مختلفي رو به رو است.اين تهديد ها به طور عمده به د

بندي ميشوند که دسته اول خطا هاي معمول سيستم قدرت و دسته ديگر 

حوادث طبيعي و غير طبيعي بزرگ از جمله طبيعي مثل زلزله ، طوفان ، سيل و 

يا حوادث غير طبيعي و عمدي مثل حمالت سايبري يا حمله فيزيکي مي 

در مقابل دسته اول  باشد. سيستم هاي قدرت به گونه اي طراحي شده اند که

تهديدات قابليت اطمينان بااليي داشته باشند، در حاليکه مفهوم تاب آوري در 

مقابل حوادث بزرگ با احتمال وقوع کم کمتر مورد توجه قرار گرفته است. 

حوادث طبيعي رخ داده در دو دهه اخير و همچنين احتمال وقوع حمالت 

ار به داشتن تاب آوري باال کرده سايبري و فيزيکي، سيستم هاي قدرت را واد

است تا در رخ دادن اين حوادث از شدت آن بکاهيم. نمونه اي از اين حوادث 

اتفاق افتاد که قسمت هاي عظيمي از آمريکا  2553آگوست سال  35در تاريخ 

 45و کانادا دچار خاموشي کلي شد که بر اساس تحقيقات انجام شده حدود 

ميليارد دالر خسارت به  35تا  5اجه شدند و حدود ميليون نفر با قطعي برق مو

جا گذاشت. از طرفي در کشور ايران نيز با توجه به وقوع بالياي طبيعي در 
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ساليان گذشته از قبيل زلزله و سيل و ريزگردها به منظور بهبود رضايت مندي 

مشترکين و بهبود قابليت اطمينان و همچنين مطرح شدن بحث پدافند غير 

سطح کالن کشورايده تاب آوري شبکه قدرت مد نظر قرار گرفته عامل در 

است. لذا در اين تحقيق به منظور بهبود تاب آوري شبکه قدرت در شرکت برق 

منطقه اي فارس تعيين وضعيت فعلي تاب آوري شبکه و ارايه راهکار هاي 

 بهبود آن از قبيل مقاوم سازي شبکه و ارايه راهکار هاي بازيابي سريع شبکه

پس از وقوع خطا پيشنهاد مي گردد. لذا تحقيق پيشنهادي مي تواند راهکار 

مناسب با هدف بهبود پدافند غير عامل در صنعت برقو همچنين بهبود رضايت 

مندي مشترکين در راستاي خط مشي کيفيت شرکت برق منطقه اي فارس در 

 نظر گرفته شود.

11 

شرکت برق منطقه اي 

 رمانک

( ، ac , dcتالالت ولتاژي و جرياني )شناسايي منابع اخ

الکترومغناطيسي ،هارمونيکي و موج برگشتي موثر بر 

عملکرد تجهيزات اکتيو مخابراتي در پستهاي انتقال و فوق 

 ارهاي مقابله با آن.کتوزيع و بررسي نوع تاثير و ارايه راه

اهداف مورد انتظار : يافتن راهکارهاي بهينه در زمينه 

اصالح شرايط موجود در پستهاي فوق  طراحي و همچنين

توزيع و انتقال در راستاي وجود کمترين اختالل و کمترين 

محصول نهايي  -آسيب به تجهيزات اکتيو مخابراتي 

تحقيق : ارايه مطالعات : شناسايي منابع اختالالت ولتاژي 

( ، الکترومغناطيسي ،هارمونيکي و ac , dcو جرياني )

کرد تجهيزات اکتيو مخابراتي در موج برگشتي موثر بر عمل

پستهاي انتقال و فوق توزيع و بررسي نوع تاثير و ارايه 

مراحل کل انجام کار: شناسايي  -ارهاي مقابله با آن. کراه

 ارهاي مقابله.کمنابع اختالالت بررسي نوع تاثير راه

( ، ac , dcتعريف مسأله : شناسايي منابع اختالالت ولتاژي و جرياني )

مغناطيسي ،هارمونيکي و موج برگشتي موثر بر عملکرد تجهيزات اکتيو الکترو

ارهاي کمخابراتي در پستهاي انتقال و فوق توزيع و بررسي نوع تاثير و ارايه راه

مقابله با آن. داليل اولويت داشتن تحقيق : يافتن راهکارهاي بهينه در زمينه 

وزيع و انتقال در طراحي و همچنين اصالح شرايط موجود در پستهاي فوق ت

راستاي وجود کمترين اختالل و کمترين آسيب به تجهيزات اکتيو مخابراتي 

باعث کاهش هزينه هاي تعمير و نگهداري و افزايش قابليت اطمينان شبکه 

مخابراتي و همچنين افزايش درصد رويت پذيري و پايش شبکه خواهد شد 

نگهداري و افزايش  مزاياي بکارگيري تحقيق : کاهش هزينه هاي تعمير و

قابليت اطمينان شبکه مخابراتي و همچنين افزايش درصد رويت پذيري و 

 پايش شبکه

11 

شرکت برق منطقه اي 

 مازندران

 25يدگي فيدرهاي کديدگي و تر بررسي علت آسيب

ه توزيع کها در زمان اصابت صاعقه به شب يلوولت ايستگاهک

 ار پيشگيري از اين حوادثکو راه

ارائه راه -2يلو ولت ک 25نواع برقگير در خطوط مطالعه ا-

حل جهت جلوگيري از حوادث مشابه ) پروژه حمايت از 

 تحصيالت تکميلي مي باشد(

 يلوولت پست فوق توزيعک 25وجود چند حادثه در فيدر 
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11 

شرکت برق منطقه اي 

 هرمزگان

برداري از شبکه کابلي خطوط  بررسي قابليت اطمينان بهره

گيري دماي  هر بندرعباس به وسيله اندازهفوق توزيع ش

 هادي و خاک

تعيين توابع ساختار سيستم هاي منسجم در شبکه کابلي 

شهر بندرعباس به روش هاي سيستم متوالي، سيستم 

. تعيين و بکارگيري روش هاي nاز kموازي، سيستم هاي 

قابليت اطمينان در شبکه کابلي شهر بندرعباس با استفاده 

فزونگي. تعيين نرخ تغيير بهبود قابليت اعتماد از الگوريت ا

شبکه کابلي برحسب تغيير قابليت اعتماد هر يک از 

مدارهاي آن. تعيين احتمال بحراني بودن هر يک از 

مدارهاي کابلي با استفاده از توزيع طول عمر هر يک از 

مدار ها. تعيين اندازه اهميت ساختار و توپولوژي شبکه 

م بحراني بودن هر يک از مدارهاي کابلي برمبناي مفهو

کابلي. تعيين معياري جهت اولويت بهينه سازي هر يک از 

ه و سطح رضايت کمدارها. تعيين قابليت اطمينان شب

مشتريان. نعيين علل و تعداد و مدت زمان قطعي هاي 

وتاه مدت و بلند مدت. تعيين مشخصات پياده سازي ک

ه اي تمامي مانيتورينگ لحظ PBRمقررات مبتني بر )

مسير کابلي استفاده از حداکثر جريان مجاز کابل در شرايط 

پيک بار و بحراني افزايش عمر مفيد کابل با بهره برداري. 

اولويت بندي المان ها براي عمليات نگهداري با توجه به 

 نقش آن ها در ريسک کلي شبکه کابلي.

به طورکلي به عنوان از آن جايي که قابليت اطمينان شبکه کابلي را مي توان 

ميزان توانايي شبکه کابلي در انتقال توان مصرفي مورد نياز مشترکين در مدت 

زمان معيني تعريف نمود. يکي از مسائل مهمي که در مطالعه سيستم ها و 

شبکه هاي پيچيده مورد توجه پژوهشگران قابليت اعتماد و مهندسين صنعت 

ميزان اهميت نحوه و چگونگي بهره برق قرار مي گيرد، مسئله اندازه گيري 

برداري از شبکه کابلي در شهر بندرعباس مي باشد، به طوري که قابليت بهره 

برداري از شبکه دچار نقصان نگردد و به دليل اين که نمود حداکثر جريان 

مجاز کابل هاي قدرت به دماي هادي وابسته بوده و با در نظر گرفتن بدترين 

کابل به دست مي آيد. در زمان پيک بار با دانستن حالت در هنگام احداث 

دماي ديناميکي کابل مي توان بدون آسيب رساندن به کابل بار بيشتري را از 

آن دريافت کرد. در واقع اندازه هاي اهميت بهره برداري از شبکه کابلي را مي 

( اندازه اهميت قابليت اعتماد شبکه 3توان در سه کالس دسته بندي نمود: 

( اندازه اهميت ساختار 3( اندازه اهميت طول عمر شبکه کابلي و 2بلي. کا

شبکه کابلي. اندازه اهميت قابليت اعتماد يک مدار شبکه کابلي، به ساختار 

سيستم و قابليت اعتماد همه شبکه کابلي در يک نقطه ثابت از زمان وابسته 

ستم و هم به است. اندازه اهميت طول عمر شبکه کابلي ، هم به ساختار سي

توزيع طول عمر شبکه کابلي وابسته است. اندازه اهميت ساختار شبکه کابلي ، 

مي بايست اهميت نسبي يک مدار را برحسب جايگاه آن در کل شبکه فوق 

توزيع ارزيابي کند و تنها به ساختار شبکه کابلي در شهر بندرعباس وابسته مي 

حفاظت از خطوط کابلي و  باشد، که با هدف به تعويق انداختن حوادث و

افزايش قابليت اطمينان بهره برداري از شبکه فوق توزيع در شهر بندرعباس 

 دنبال مي گردد.

11 

شرکت برق منطقه اي 

 هرمزگان

بررسي وضعيت تجهيزات و تاسيسات شبکه انتقال و فوق 

توزيع برق منطقه اي هرمزگان و ميزان آسيب پذيري و 

بکه با رويکرد پدافند غير شناسايي نقاط ريسک پذير ش

شناسايي آسيب پذيري هاي عمده و جاري) عمومي و  -3

تخصصي ( و انجام اقدامات کوتاه مدت، ميان مدت و بلند 

 -2مدت براي برطرف کردن و يا به حداقل رساندن آن ها. 

يت ريسک تعيين تدوين مدل ارزيابي آسيب پذيري و مدير

يم اصل حفاظت از جان انسان ها و حفظ محيط زندگي انساني چنانچه بپذير

بايد به عنوان يک راهبرد در تصميم گيري هاي کالن ملي و شهرسازي لحاظ 

شود، آنگاه مطالعه و پژوهش در زمينه پدافند غيرعامل در صنعت برق استان 

اجتناب ناپذير خواهد بود. زيرساخت ها، شاهرگ هاي تعيين کننده بقاي 
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سناريوهاي تهديد متناسب با زيرساخت هاي موجود و  عامل و ارائه سناريوها و راهکارهاي مقابله با آن

لزوم کسب آمادگي براي  -3شناسايي دقيق ابعاد آن. 

احياي شبکه هاي برق رساني و تامين شرايط امنيتي و 

ضرورت تقويت  -5کاهش آسيب پذيري تاسيسات برق. 

پدافند غير عامل در برابر حوادث غير مترقبه و تهاجم 

کاهش خسارات ناشي از تهديدها و اقدامات دشمن و 

کاهش آسيب پذيري و ارتقاي پايداري بخش  -4دشمن. 

تدوين  -0انتقال و فوق توزيع صنعت برق استان. 

 -7دستورالعمل براي مقابله با تهديدات انسان ساز 

شناسايي و رتبه بندي تهديدات، ارزيابي ارزش دارايي ها، 

بررسي و تعيين  -8ريسک. ارزيابي آسيب پذيري، ارزيابي 

 -احتمال وقوع حمالت هوايي و موشکي، حمالت شيميايي

شناخت  -8ميکروبي و هسته اي و تهديدات زيستي. 

تهديدات مراکز مبتني بر فضاي سايبري و بررسي و 

ارزيابي تاثيرات آن ها بر امنيت، ايمني و پايداري زيرساخت 

 هاي صنعت برق استان هرمزگان.

يني در دنياي امروز هستند. هنگام وقوع جنگ و بمباران در شهرها در شهرنش

مدت زمان بسيار کم سيستم عملکردي تأسيسات زيربنايي مانند برق آسيب 

هاي جدي و حتي ويران کننده اي، مي بيند. با اجراي طرح هاي پدافند 

غيرعامل، موجب کاستن آسيب پذيري تأسيسات و تجهيزات حياتي و حساس 

م کشور از جمله پست هاي برق در شرايط بحراني ناشي از تهديدهاي و مه

انسان ساخت مي شود. با توجه به آسيب پذيري هاي ذاتي موجود در فضاي 

سايبري و روند رو به رشد مهاجرت از دنياي سنتي به اين فضا، ريسک سامانه 

، را هاي مبتني بر فناوري اطالعات، که براي اقتصاد کشور حياتي مي باشند

افزايش مي دهد. پيچيدگي روز افزون و رو به ازدياد سامانه ها و شبکه هاي 

مبتني بر فناوري اطالعات چالش هاي امنيتي را براي صنعت برق کشور در بر 

دارد. زيرساخت هاي حياتي، بخشي از بنيان هاي اصلي مناطق شهري و 

مناطق اصلي در صنعتي به شمار مي آيند که با آسيب ديدن آن ها، بيشترين 

شهرها و کشور تحت تأثير اين حمالت واقع مي شوند. اين پروژه مي تواند در 

فازهاي مطالعاتي مکان يابي، طراحي، احداث، بهره برداري و نگهداري با روش 

هاي مبتني بر مجموع عوامل مديريت ريسک شامل شناسايي، ارزيابي، کاهش 

ي به استخراج مجموعه اي از ريسک، پايش و کنترل مخاطرات و ريسک منته

ارزيابي ها که منجر به تعيين ضوابط و دستورالعمل ها و تغيير در رويکرد مکان 

يابي، طراحي، احداث، بهره برداري و نگهداري از ايستگاه هاي فوق توزيع و 

 انتقال خواهد شد.

11 

نتقال و هاي ا ريزي تاب آور شبکه ارائه مدلي جهت برنامه شرکت برق منطقه اي يزد

 فوق توزيع استان يزد در برابر حوادث طبيعي

هاي  هدف اصلي اين پيشنهاد پژوهشي شناسايي المان

پذير شبکه انتقال و فوق توزيع استان، ارائه مدلي  آسيب

کارانه و مقابله با اثرات منفي  بيني محافظه جهت پيش

بالياي طبيعي )به طور ويژه طوفان( و بازيابي از شرايط 

هاي انتقال و فوق توزيع  به شرايط عادي در شبکهبحراني 

استان يزد ميباشد. مجموعه اين اقدامات در نهايت سبب 

ها در برابر حوادث طبيعي  افزايش تاب آوري اين شبکه

هاي اخير، با توجه به تغييرات شرايط آب و هوايي جهان، وقوع حوادث  در سال

هاي قدرت را به شدت تحت تاثير قرار داده است. حوادث طبيعي  طبيعي شبکه

ن، زلزله و سيل داراي تاثير خيلي عميقي روي يک شبکه قدرت مثل طوفا

هاي  ميباشند، به طوري که ميتوانند منجر به خاموشيهاي گسترده و هزينه

اقتصادي بااليي شوند. از ديدگاه قابليت اطمينان، بالياي طبيعي داراي احتمال 

سيستم وقوع بسيار کمي ميباشند ولي درصورت وقوع اثرات منفي زيادي را بر 

ها خواهند داشت.  هاي توزيع به دليل گسترگي آن قدرت و به طور عمده شبکه
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خواهد شد که کاهش تاثيرات منفي آنها را به دنبال خواهد 

شناسي شبکه توزيع در برابر رخدادهاي  داشت. براي آسيب

جمله طوفان مطالعات مختلف الزم است انجام  طبيعي از

پذيري و سازگاري شبکه  شود. در اين راستا مطالعات آسيب

هاي  و تجهيزات، شناسايي و اولويت بندي شاخص

کارگيري  گيري، آناليزهاي هزينه/سود و به اندازه

آوري بايستي انجام ميشود.  گيري تاب هاي اندازه شاخص

 2-عات را نشان ميدهد. شکلروند انجام اين مطال 2-شکل

آوري شبکه در برابر  مطالعات الزم براي افزايش تاب

رخدادهاي طبيعي نظير طوفان همانطور که در شکل ديده 

شناسي شبکه در برابر  ميشود که اولين قدم در آسيب

پذيري و  حوادث طبيعي، اين است که مطالعات آسيب

سازي  يهتطابق با اطالعات تاريخي ازحوادث گذشته و شب

شناسي شبکه در برابر حوادث  ميباشد. بنابراين براي آسيب

 -3طبيعي مراحل و مطالعات زير بايستي انجام گيرد: 

مطالعه حوادث طبيعي که احتمال وقوع آنها در استان زياد 

است )مانند طوفان(. به دست آوردن نمودار احتمال وقوع 

شکست در سيستم بر حسب شدت پارامتر هاي رخداد 

پذيري و تطابق با تکيه  انجام مطالعات آسيب -2طبيعي. 

سازي . اين  بر اطالعات تاريخي ازحوادث گذشته و شبيه

هاي که در قبل، حين و بعد از  مطالعات به شناسايي المان

پذير ميباشند، کمک ميکند. و ارايه  حادثه آسيب

هاي تاب  استراتژيهاي انطباقي الزم براي افزايش شاخص

آوري شبکه در برابر  ه توزيع و افزايش تابآوري شبک

بندي  شناسايي و اولويت -3حوادث مشابه آينده. 

آوري بر اساس ميزان  گيري تاب هاي اندازه شاخص

براي مطالعه توانايي شبکه در مقابله با تهديدات حوادث طبيعي، مفهوم 

هاي انتقال و فوق توزيع مطرح شده است. به طور کلي  آوري شبکه تاب

ل کم ولي پيامدهاي آوري توانايي سيستم در مقابله با وقوع رخداد با احتما تاب

آوري شبکه چهار ويژگي اصلي مقاومت ،  زياد تعريف ميشود. در بررسي تاب

آوري  وري منابع ، بازيابي سريع و سازگاري مورد بررسي قرار ميگيرد. تاب بهره

ريزي کوتاه مدت و بلند مدت ارزيابي کرد.  شبکه را ميتوان از دو ديدگاه برنامه

اقدامات انجام شده قبل، حين و بعد از وقوع حادثه مدت شامل  آوري کوتاه ب تا

وري منابع و بازيابي  ميباشد. در اين اقدامات ميتواند ويژگيهاي مقاومت، بهره

ريزي بلندمدت  آوري بلند مدت بر برنامه سريع مورد توجه قرار گيرد. تمرکز تاب

 به منظور افزايش سازگاري سيستم ميباشد. شکل زير نشان دهنده نمودار

ميباشد. محور عمودي اين نمودار   آوري يک سيستم به دنبال وقوع حادثه تاب

و محور افقي آن  Rآوري سيستم  نشان دهنده يک شاخص نشانگر ميزان تاب

ميتواند نشان دهنده کل بارهاي تغذيه شده، کل  Rنشان دهنده زمان ميباشد. 

عداد خطوط در بارهاي مهم تغذيه شده، تعداد مصرف کنندگان تغذيه شده، ت

را ميتوان  t_eمدار و يا اندازه ولتاژ و فرکانس باشد. يک طوفان در زمان 

معموال چند ساعت قبل از وقوع آن پيشبيني نمود. با تشخيص وقوع طوفان 

بهرهبردار شبکه ميتواند با استفاده از روش پيشنهادي در اين پژوهش آمادگي 

فان افزايش دهد. با رسيدن طوفان خود را جهت مقابله با اتفاقات ناشي از طو

بردار اجرا ميگردد.  ، عمليات اصالحي پيشگيرانه توسط بهرهt_eدر زمان 

تاب  t_peهدف اين عمليات جلوگيري از وقوع بيبرقي در شبکه ميباشد. در 

 t_rتا  t_peکاهش مييابد. در بازه زمان  R_eآوري سيستم به مقدار  

 t_prتا  t_rآماده ميگردد. سپس، از زمان  بردار براي عمليات بازيابي بهره

 t_prبردار در بازه  بردار انجام ميگيرد. بهره عمليات بازيابي شبکه توسط بهره

براي تعمير تجهيزات آسيب ديده شبکه توزيع آماده ميگردد. بنابراين  t_irتا 

آوري سيستم در مقابل حوادث طبيعي بر  اقدامات انجام شده براي بهبود تاب

( R_eآوري کاهشيافته سيستم ) رهاي زير تمرکز دارند: افزايش تابمحو
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آناليز  -5آوري شبکه .  مشارکت آنها در بهبود تاب

سود/هزينه جهت برآورد سود و هزينه اجراي هر شاخص 

ن مطالعات سود و بر اساس اي -4گيري در شبکه.  اندازه

آوري شبکه  هزينه اقدامات انجام شده براي بهبود تاب

اولويت بندي و اجرا ميشوند. پس انجام اين مطالعات و با 

پذير شبکه انتقال و فوق  توجه به نتايج آن عناصر آسيب

توزيع استان يزد در مقابل طوفان شناسايي و استراتژي 

و در قالب يک آوري شبکه ارايه  الزم براي افزايش تاب

سازي مدل گردد. در اين مدل بايد تمامي  ريزي بهينه برنامه

 قيود فني و اقتصادي توزيع در نظر گرفته شود.

( تا سيستم به صورت t_pe-t_eآوري سيستم ) افزايش زمان افت تاب

هاي اخير تغييرات آب و  آوري شود. در سال شده وارد فاز کاهش تاب کنترل

هوايي جهان منجر شده تا وقوع رخدادهاي طبيعي بيشتر شود. وقوع 

يعي ميتواند خسارت بسيار زيادي به شبکه انتقال و فوق توزيع رخدادهاي طب

باعث قطعي بيش از  2532وارد کند. به طور مثال طوفان سندي در سال 

خطوط اوليه، انفجار چندين پست ترانسفورماتوري و آب گرفتگي  355555

ميليون مشترک شد. استان  7چندين پست شد که منجر به قطع برق بيش از 

ه به پيشينه آب و هوايي و گستردگي شبکه انتقال و فوق توزيع از يزد با توج

بين وقوع رخدادهاي طبيعي بيشتر در معرض طوفان ميباشد. وقوع بالياي 

طبيعي از جمله طوفان ميتواند منجر به خاموشيهاي سلسله مراتبي شود، 

ن چنين به بسياري از تجهيزات شبکه قدرت را دچار اختالل و آسيب کند. اي هم

ها عالوه بر خسارات فني و اقتصادي باعث قطع برق بسياري از  آسيب

مشترکين شود و آثار اجتماعي بسيار زيادي را به جا گذارد. با توجه به اين 

بيني  مهم، هدف اصلي اين پيشنهاد پژوهشي ارائه مدلي جهت پيش

ان( در کارانه و مقابله با اثرات منفي بالياي طبيعي )به طور ويژه طوف محافظه

هاي انتقال و فوق توزيع استان يزد ميباشد. اين موضوع تحت عنوان  شبکه

مطرح ميباشد که عالوه بر موارد ذکر شده، بازيابي   آوري شبکه افزايش تاب

سريع و کارآمد شبکه انتقال و فوق توزيع به وضعيت قبل از وقوع حادثه با 

 کمترين اثرات منفي از اهداف ديگر آن ميباشد.

15 

شرکت مديريت شبکه برق 

 ايران

سازي يکپارچه پيشامدهاي سيستم مخابرات و قدرت  شبيه

جهت ارزيابي قابليت اطمينان سيستم قدرت در مواجه با 

 رخداد حوادث احتمالي

قابليت اطمينان يک شاخص مهم در ارزيابي کارايي و 

پايداري شبکه هاي هاي قدرت مي باشد که نميتوان به 

آن عبور کرد. آناليز و طراحي يک شبکهي سادگي از کنار 

قدرت بدون توجه به آن امري خطر آفرين بوده و مي تواند 

کل شبکه ي قدرت را تهديد کند. آناليز نادرست آن و 

طراحي برمبناي اين نوع آناليز حتي مي تواند موجب 

خاموشي هاي سراسري در شبکه گردد. از سوي ديگر با 

همانطور که ذکر شد لحاظ نکردن پيشامدهاي تجهيزات سيستم مخابرات در 

ارزيابي قابليت اطمينان شبکه قدرت ميتواند منجر به سنجش نادرست قابليت 

ن و در نتيجه تهديدي براي پايداري اطمينان شبکه و آناليز و طراحي نادرست آ

شبکه باشد. بنابراين به منظور دستيابي به يک روش جامع و مدلي مناسب به 

جهت سنجش و ارزيابي صحيح قابليت اطمينان شبکه قدرت با در نظر گرفتن 

پيشامدهاي همزمان تجهيزات سيستم قدرت و سيستم مخابرات و به تبع آن 

نان شبکه و در نتيجه پايداري شبکه، تعريف بهبود شاخص هاي قابليت اطمي
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ر قابليت اطمينان شبکه هاي توجه به تاثير انکار ناپذي

مخابراتي و پيشامدهاي تجهيزات سيستم مخابرات بر 

هاي قدرت و از آنجايي که تمامي  قابليت اطمينان شبکه

هاي قدرت  مطالعات قبلي ارزيابي قابليت اطمينان شبکه

تنها بر مبناي پيشامدهاي تجهيزات سيستم قدرت بنا نهاده 

رد بحث و مطالعه قرار اند، اين موضوع بطور جامع مو شده

نگرفته و مدلي مناسب و به تبع آن سنجش درستي از 

قابليت اطمينان شبکه ارائه نشده است که ميتواند تبعات 

جبران ناپذيري را براي شبکه بدنبال داشته باشد. هدف از 

تعريف اين پروژه دستيابي به يک روش جامع و ارائهي 

ح قابليت مدلي مناسب به جهت سنجش و ارزيابي صحي

اطمينان شبکه قدرت با در نظر گرفتن پيشامدهاي همزمان 

تجهيزات سيستم قدرت و سيستم مخابرات و به تبع آن 

هاي قابليت اطمينان و در نتيجه پايداري  بهبود شاخص

سازي شبکه مخابرات ديسپاچينگ  شبکه از طريق شبيه

جديد و ارزيابي قابليت اطمينان شبکه مخابراتي و بررسي 

زان تاثير آن بر قابليت اطمينان شبکه قدرت ميباشد. مي

مراحل انجام پروژه به صورت زير خواهد بود: بررسي 

هاي گوناگون در شبکه هاي قدرت سراسر جهان در  تجربه

هاي ارزيابي قابلت اطمينان بررسي  خصوص روش

هاي گوناگون ارزيابي قابليت اطمينان شبکه با در  تجربه

ي همزمان تجهيزات سيستم قدرت و نظر گرفتن پيشامدها

سيستم مخابرات در شبکه هاي قدرت سراسر جهان 

سازي شبکهي مخابرات ديسپاچينگ جديد و ارزيابي  شبيه

قابليت اطمينان آن به طور مستقل تهيهي يک مدل 

مناسب براي بررسي قابليت اطمينان شبکه با در نظر 

 پروژه فوق حائز اهميت ميباشد.



 56                                                                                                                                                                                           رمجموعهيز يها ر و  شرکتيتوانشرکت 

 

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

گرفتن پيشامدهاي همزمان تجهيزات سيستم قدرت و 

سيستم مخابرات بررسي مدل پيشنهادي بر روي شبکهي 

 افزار براي مدل پيشنهادي ايران تهيهي نرم

16 

شرکت مديريت شبکه برق 

 ايران

هاي  ارزيابي امنيت شبکه برق ايران مبتني بر داده

 سازي) (بدون انجام شبيه PMUگيري اسکادا و  اندازه

افزايش امنيت، حاشيه پايداري و انجام اقدامات پيشگيرانه 

ر جلوگيري از خاموشي هاي سراسري و محلي در به منظو

هاي قدرت مشروط بر مطالعه دقيق نقطه کار شبکه  سيستم

از ديدگاه ديناميکي و استاتيکي ميباشد. يکي از عوامل 

هاي  اي در سيستم اصلي فروپاشيهاي سراسري و منطقه

بردار از وضعيت بحراني شبکه  قدرت نبود آگاهي کافي بهره

اقدام اصالحي به موقع ميباشد. يکي از  به منظور انجام

هاي قدرت استفاده  ابزارهاي مدرن ارزيابي امنيت در شبکه

ميباشد. استفاده از  PMUگيريهاي اسکادا و  از اندازه

سازي شبکه در  گيري شده به جاي شبيه هاي اندازه داده

هاي پردازش سيگنال  حوزه زمان مستلزم بکارگيري روش

هاي اصلي در اين  . که يکي از روشو داده کاوي ميباشد

ها  بندي داده  مقوله استفاده از درخت تصميم و خوش

ميباشد. مراحل انجام کار به صورت زير خواهد بود: بررسي 

هاي گوناگون در شبکه هاي قدرت سراسر جهان در  تجربه

کاوي تهيهي يک مدل مناسب  هاي داده خصوص روش

جهت  PMUکادا و براي بررسي استفاده از اطالعات اس

سنجش امنيت شبکه بررسي مدل پيشنهادي بر روي شبکه 

 افزار براي مدل پيشنهادي ي ايران تهيهي نرم

موضوع ارائه شده در اين تحقيق امروزه در کشورهاي پيشرفته در صنعت برق 

سازي بوده و مطالعات بسياري نيز در اين زمينه در حال انجام  در حال پياده

آوردهاي اين تحقيق نشان ميدهد که بکارگيري  تايج و دستميباشد. بررسي ن

هاي  هاي برق ميتواند جايگزين مناسبي براي روش روش ذکر شده در شبکه

سازي دقيق شبکه است،  سازي در حوزه زمان که مبتني بر مدل معمول شبيه

ها با استفاده از داده کاوي و PMUهاي حجيم  باشد. همچنين پردازش داده

هاي موجود در تحليل  ادگيري ماشين، يکي از بهترين روشهاي ي روش

-Hydroديناميکي رفتار سيتم ميباشد که در حال حاضر در شبکه 

Québec سازي  سازي ميباشد. با توجه به اينکه در مدل کانادا در حال پياده

بسياري از تجهيزات شبکه از جمله مدل ديناميکي ژنراتورها، سيستم تحريک، 

ويلرها اطالعات جامع و مناسبي در دسترس نيست که ميتواند گاورنرها و ب

نتايج شبيه سازيها را با چالش جدي مواجه سازد، بنابراين استفاده از اين 

ها ميتواند در پوشش اين دست از نقاط ضعف و ارتقاي امنيت شبکه مفيد  روش

 باشد.

 
 

 محور انتقال و فوق توزيع-1       
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 عيتوز فوق و انتقال در هوشمند يها شبکه کاربرد .1.11

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

1 

طراحي سامانه مديريت بار و انرژي هوشمند براي  شرکت برق منطقه اي خراسان

 مشترکين بزرگ صنعتي بدون قطع برق مشترکين

ر فيدرهاي هدف: در صورت اجراي اين پروژه مي توان با

توزيع ولتاژ متوسط و فشار ضعيف را از راه دور به گونه اي 

مديريت نمود که بدون قطع مشترکين بتوان در مواقع 

ضروري و مورد نياز بار فيدرها را کاهش داد. محصول 

نهايي: محصول نهايي تحقيق سيستم سخت افزاري و نرم 

زيع افزاري مديريت بار و انرژي هوشمند براي فيدرهاي تو

فشار متوسط و ولتاژ ضعيف است . معيار پذيرش طرح 

 عبارتست از تست محصول در عمل.

تعريف مساله: در شرايط فعلي صنعت برق نياز به سيستم مديريت مصرف ) بار 

و انرژي ( هوشمند بيشتر از هر زمان ديگر احساس مي شود . در اينصورت نياز 

ولويت اصلي موضوع کاهش نياز به نصب نيروگاه هاي جديد کاهش مي يابد. ا

به افزايش توليد از طريق مديريت مصرف است. مزايا: بديهي است که بار 

فيدرهاي توزيع از نيروگاه ها تامين مي شود و کاهش بار فيدر به فضاي 

کاستن فشار بر نيروگاه ها بوده و ضمناً با کاهش مصرف برق نيز همراه است 

 ارد.که آثار مثبت خود را به همراه د

1 

مطالعه و پياده سازي سيستم هاي هوشمند براي  شرکت برق منطقه اي زنجان

مديريت توليد و بار مصرفي در پست سنگ شهر 

 )دانشجوئي(

فاز مطالعاتي مطالعه امکانات موجود در خصوص  -3

بسترهاي مخابراتي در ايستگاه جهت ايجاد شبکه 

ي و مطالعه تجهيزات اندازه گيري ، حفاظت -2هوشمند

امکان  -3کنترلي در ايستگاه جهت ايجاد شبکه هوشمند

سنجي بهره برداري از نيروگاههاي توليد پراکنده متصل به 

ارائه طراحي  -off Gridايستگاه مزبور به صورت 

تجهيزي با امکان پردازش آنالين توليد و مصرف در 

ارائه  -4ايستگاه با قابليت تشخيص قطع شبکه باال دست 

شبکه هوشمند در يک ايستگاه فوق توزيع در  طرح اجرايي

ارائه -3کيلو ولت فاز اجرايي  25و  03دو سطح ولتاژي 

ليست تجهيزات مورد نياز جهت ايجاد شبکه هوشمند در 

بخشهاي مخابرات ، حفاظت و کنترل و همچنين بخش 

ساخت  -2هاي توليد و بار در حوزه ايستگاه سنگشهر

و مصرف در ايستگاه و تجهيز با پردازش بر خط توليد 

اجراي طرح -3همچنين پايش بر خط قطع شبکه باال دست

شبکه هوشمند کنترلي براي مديريت توليد و بار در ايستگاه 

سنگشهر در شرايط متصل و قطع ايستگاه به شبکه باال 

( وجود 2الي توليد دي جي يلوولت سنگ شهر ظرفيت باک 25(در شينه 3

(صنعتي بودن و مهم بودن بار پست 3فيدرهاي پر ظرفيت در پست سنگ شهر 

 (وجود زيرساخت تجهيزاتي و مخابراتي در پست براي مطالعه پيشنهادي5
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 محور انتقال و فوق توزيع-1         

 روين انتقال يها ستميس در شبکه تيريمد و کنترل .1.11

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح تحقيقعنوان  عنوان شرکت فيرد

1 

شرکت برق منطقه اي 

 اصفهان

کنترل متمرکز و يکپارچه توان راکتيو با هدف کاهش 

 تلفات در شبکه فوق توزيع اصفهان

جمع آوري اطالعات اوليه،  -2انجام مطالعات اوليه 

وردن بدست آ -3مدلسازي شبکه و تحليل وضعيت موجود 

مدل مساله به ازاي توابع هدف مورد نظر و ارائه بهترين 

امپيوتري کتهيه برنامه  -5سازي  روش حل مساله بهينه

مقايسه نتايج  -4جهت انجام شبيه سازي و دريافت نتايج 

حاصل از روش کنترل متمرکز ارائه شده با روش کنترل 

بررسي و امکان سنجي پياده سازي روش  -0محلي موجود 

ديسپاچينگ فوق  SCADAيه شده توسط نرم افزار ارا

ارايه گزارش اقدامات انجام شده و نرم افزار شبيه  -7توزيع 

 سازي تهيه شده

هاي همچون: توليد  ولتاژ در شبکه قدرت؛ توسط روش –کنترل توان راکتيو 

توان راکتيو توسط واحدها، جا به جا کردن شارش توان راکتيو توسط تپ 

ا، تزريق توان راکتيو توسط خازن ها و يا از طريق کم کردن ترانسفورماتوره

راکتانس خطوط انتقال با نصب خازن سري انجام ميپذيرد. تنظيم ولتاژ توسط 

هاي جبران کننده توان راکتيو، عالوه بر تاثير بر ولتاژ نقطه  هر يک از دستگاه

ه و نصب، باعث تغيير شارش توان راکتيو در نقاط ديگر سيستم قدرت شد

باعث تغيير نقطه کار بهينه شده و ممکن است اثرات منفي در ديگر نقاط 

سيستم قدرت از جمله؛ استفاده غير بهينه از منابع جبران کننده توان راکتيو و 

افزايش تلفات کل شبکه گردد. توزيع بهينه توان راکتيو يکي از مساله بهره 

طريق کنترل مناسب منابع برداري بهينه سيستم قدرت مي باشد که عمدتاً از 

توان راکتيو انجام مي گيرد. توزيع بهينه توان راکتيو مي تواند با در نظر گرفتن 

اهدافي مثل؛ کاهش تلفات و بهبود پروفايل ولتاژ پست ها انجام گيرد. عالوه 

براين، يکي ديگر از اهداف توزيع بهينه توان راکتيو، افزايش حاشيه پايداري 

مي باشد و اين برنامه ريزي به گونه اي انجام مي شود که  ولتاژ سيستم قدرت

به ازاي وقوع اغتشاش هاي محتمل، حاشيه پايداري ولتاژ با حداقل استفاده از 

منابع توان راکتيو جديد، در مقدار مطلوب قرار گيرد. در حال حاضر کنترل ولتاژ 

رد. بنابر اين پست ها به صورت محلي و تنها با هدف تثبيت ولتاژ انجام ميپذي

به دليل عدم در نظر گرفتن اهداف ديگري همچون: استفاده حداکثري از منابع 

جبران توان راکتيو و نيز کاهش تلفات، وضعيت عملکرد سيستم بهينه نخواهد 
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بود. عالوه بر اين، کنترل محلي هيچ گونه تضميني براي افزايش پايداري 

دهد چرا که عمده دليل فرو پاشي سيستم در برابر فروپاشي ولتاژ ارائه نمي 

ولتاژ، ناتواني سيستم قدرت در تامين توان راکتيو بوده و اقتصادي ترين راه حل 

آن تزريق مناسب و هماهنگ توان راکتيو به سيستم مي باشد. همچنين، نصب 

هاي جديد جهت تزريق توان راکتيو، هزينه هاي اضافي را تحميل  دستگاه

و ضروري است تا با درنظر گرفتن تلفات شبکه انتقال و  مينمايد. بنابراين الزم

برداري و همچنين در  شاخص پايداري ولتاژ به عنوان توابع هدف بهره

هاي تجهيزات، توان راکتيو از طريق کنترل  نظرگرفتن مالحظات محدوديت

مناسب و هماهنگ ادوات کنترل توان راکتيو به صورت بهينه توزيع گردد. 

بهينه منابع توان راکتيو، مزايايي از قبيل کاهش تلفات، اضافه کنترل مناسب و 

شدن ظرفيت خطوط انتقال، بهبود پروفيل ولتاژ، افزايش حاشيه پايداري ولتاژ، 

کم شدن هزينه هاي توليد توان اکتيو و افزايش ذخيره چرخان را نيز شامل مي 

ادوات جبرانساز  شود. اما به منظور برآورده شدن تمام اين اهداف الزم است تا

و منابع راکتيو به طور مناسب کنترل شده و اين کنترل به صورت يکپارچه و 

هاي قدرت به عنوان يکي از  متمرکز صورت گيرد. با توجه به اين که خازن

هاي شبکه فوق  کيلوولت ايستگاه 25منابع جبران کننده توان راکتيو در سمت 

اژ نيز توسط تپ ترانسفورماتورهاي توزيع نصب ميگردند و بخشي از کنترل ولت

قدرت شبکه فوق توزيع انجام ميپذيرد، هماهنگي اين دو منبع کنترل ولتاژ 

شبکه و کنترل متمرکز آن ميتواند در رسيدن به اهداف مورد نظر و به دست 

اي  آوردن مزاياي گفته شده، کمک شاياني بنمايد. در شرکت برق منطقه

اندازي ديسپاچينگ فوق توزيع و وجود اطالعات   اصفهان، به دليل نصب و راه

نصب شده در کنترل تجهيزات  SCADAهاي نرم افزار  ها و قابليت و داده

ها خازني، موضوع کنترل ولتاژ  ها از جمله تپ ترانسفورماتورها و بانک ايستگاه

هاي توان راکتيو شبکه برق اصفهان، قابل  متمرکز و هماهنگ جبران کننده

ا ميباشد. لذا جهت کاهش تلفات شبکه، بررسي ، مطالعه و بررسي و اجر

سازي وضعيت موجود کنترل توان راکتيو شبکه فوق توزيع اصفهان،  شبيه
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مدلسازي و تعيين نقاط بهينه استفاده از جبران کنندههاي توان راکتيو و امکان 

ر هاي نرم افزار اسکاداي ديسپاچينگ فوق توزيع د گيري از قابليت سنجي بهره

 کنترل متمرکز و هماهنگ اين منابع ضروري ميباشد.

1 

شرکت برق منطقه اي 

 اصفهان

 , sagتعيين سهم و منشا پديده هاي کوتاه مدت ) 

swell , interruption  در شبکه هاي انتقال و)

 فوق توزيع

کاهش حوادث ناشي از پديده هاي کوتاه مدت در  -3

فواصل  تعيين -3کاهشي خاموشي در شبکه  -2شبکه 

افزايش رضايت مندي مشترکين  -5بحراني در شبکه 

تعيين سهم بصورت کميّ هم از طرف مشترکين  -4بزرگ 

تعيين مسئول واقعي  -0و هم از طرف شرکت هاي برق 

 در خاموشي هاي از پيش تعيين نشده

يکي از معضالت حال حاضر شرکت هاي برق منطقه اي در خطوط انتقال و 

محاسبات از دقيق از ايجاد پديده هاي کوتاه مدت در  فوق توزيع عدم وجود

سطح شبکه است. اثرات اين پديده ها زماني اهميت پيدا مي کند که زمان 

اتصال کوتاه در يک خط، تنها عمل کرده و کليد ساير خطوط عملکردي 

نخواهند داشت لذا با توجه به تعريف مدت زمان پديده هاي کوتاه مدت )از نيم 

دقيقه(، اين موضوع براي مشترکين ضروري به نظر مي رسد.  سيکل تا يک

شايان ذکر است در شبکه هاي انتقال و بخصوص فوق توزيع هر ساله تعداد 

زيادي شکايت به دستگاه هاي دي صالح ارائه مي شود که در خصوص پديده 

هاي کوتاه مدت مي باشد. با توجه به اينکه تا کنون استانداردي در خصوص 

هم پديده هاي کوتاه مدت وجود ندارد و از طرفي در مقاالت پژوهشي تعيين س

سال هاي اخير اکثر محققان در اين خصوص مطالعات گسترده اي داشته اند. 

از طرف ديگر استانداردي در حوزه تعيين سهم اين پديده ها وجود نداشته و 

ين پروژه صرفا مقاالت پژوهشي به تبيين اين حوزه پرداخته اند. لذا ماهيت ا

 تحقيقاتي و پژوهشي مي باشد.

1 

شرکت برق منطقه اي 

 اصفهان

ز راهبري در شرايط کارشناسان مراکرد کبهبود عمل زيکه برق منطقه مرکتهيه سيموالتور بازيابي شب

اضطراري بويژه خاموشي سراسري و جلوگيري از ايجاد 

خسارات اقتصادي، نظامي، اجتماعي و سياسي جدي در 

 -ه کمعرفي ساختار سيموالتور بازيابي شبسطح منطقه 

 -نتايج تست سيموالتور  -تهيه نرم افزار سيموالتور 

ه برق منطقه کز راهبري شبکارشناسان مرکآموزش 

 زيکمر

عمليات بازيابي يک سيستم قدرت پس از رخداد يک خاموشي گسترده، يکي از 

شبکه برق مي  مهمترين و پيچيده ترين فعاليتهاي کارشناسان مراکز راهبري

منظور کاهش خسارات بوجود آمده  باشد. در اين راستا، راهبران شبکه برق به

ناشي از خاموشي شبکه سعي در برقداري تمامي تجهيزات شبکه در کمترين 

زمان ممکن را دارند. موفقيت در بازيابي يک شبکه برق مستلزم شناخت کافي 

ها، اتصال خطوط  ندازي نيروگاهو دقيق از پتانسيل موجود در شبکه براي راه ا

انتقال و بازيابي بار ميباشد. يکي از راههاي بررسي و مطالعه اين پتانسيلها، 

انجام تستهاي ميداني )عملي( مي باشد. در اين تستها قسمتي از شبکه در 
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شرايط عادي ايزوله شده و جهت ارزيابي فرآيند برقرساني مورد آزمايش قرار 

ي بودن تستهاي ميداني، بهدليل تحميل هزينه هاي قابل ميگيرد. عليرغم واقع

مالحظه و محدود بودن تستها به نواحي کوچک شبکه، دريافت کاملي از 

جزئيات مربوط به بخشهاي مختلف بازيابي نصيب بهره برداران، راهبران و 

طراحان شبکه قدرت نميگردد. از اين رو انتخاب يک جايگزين مناسب براي 

هاي -بسيار حائز اهميت و ضروري ميباشد. سيموالتور تستهاي ميداني

آموزشي بهترين گزينه براي يادگيري مراحل مختلف فرآيند بازيابي سيستم 

قدرت ميباشند. در اين خصوص با اختصاص يک هزينه اوليه پايين براي 

ساخت يک سيموالتور آموزشي ميتوان به يادگيري بيشتر کارشناسان مربوطه 

بي سيستم قدرت دست يافت.برخورداري از سيموالتور بازيابي در زمينه بازيا

سيستم قدرت و استفاده مکرر از آن در يک مرکز کنترل شبکه انتقال توانايي 

هاي کارشناسان بهره برداري در شرايط اضطراري )بويژه خاموشي هاي 

گسترده( را باال برده، باعث کاهش استرس کارشناسان در حين انجام فرآيند 

ابي و در نهايت تسريع در فرآيند بازيابي سيستم قدرت خواهد شد. ساخت بازي

سيموالتور بازيابي شبکه قدرت شامل دو جنبه تحقيقاتي و کاربردي ميباشد. در 

بعد تحقيقاتي اين پروژه، طراح با ارائه الگوريتمهاي مختلف بهينه سازي و 

ن با استفاده از ارزيابي در خصوص بخشهاي مختلف فرآيند بازيابي و همچني

مدلهاي مناسب براي تعريف تجهيزات سيستم قدرت در شرايط بازيابي، نرم 

افزار را تهيه و ارائه مينمايد. در بعد کاربردي پروژه مذکور، بهرهبرداران و 

راهبران مراکز کنترل مربوطه با بهره گيري از ابزار، الگوريتمها و پتانسيلهاي 

مختلف بازيابي سيستم قدرت پرداخته و در  نرم افزاري به يادگيري بخشهاي

اين زمينه با استفاده از معيارهاي تعريف شده )برگرفته از مقاالت و متون 

مختلف( در نرم افزار مورد ارزيابي قرار ميگيرند. بديهي است، با تکرار آموزش 

راهبران و انتقال تجربيات آنها به نرم افزار مذکور، سطح اطالعات کاربران و 

ت پردازش و ارزيابي نرم افزار تهيه شده افزايش و در نهايت قابليت مراکز قدر

طور قابل مالحظه اي رشد خواهد  کنترل ديسپاچينگ در شرايط اضطراري به
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 يافت.

1 

شرکت برق منطقه اي 

 زنجان

بررسي اثرات تغييرات اقليمي به ويژه خشکسالي و افزايش 

يز تجهيزات دما بر روي ميزان توليد و مصرف برق و ن

  شبکه انتقال و فوقتوزيع در حوزه شرکت برق منطقه

 اي زنجان

اتخاذ تدابير مناسب براي خنثي ساختن يا به حداقل 

رساندن آثار منفي اين پديده در صنعت برق و در محدوده 

 ت برق منطقه اي زنجانکشر

سالي و افزايش دما روي توليد و مصرف برق در ناحيه کتعريف : تاثير خش

ه کاستاندارد واحدي  -3ت برق منطقه اي زنجان داليل : کت پوشش شرتح

س نمايد وجود ندارد، همچنين کسالي و افزايش دماي هوا را منعکاثرات خش

( 2ه به طور وسيعي مورد قبول باشد نيز وجود ندارد. کتغييرات تقاضاي برق 

ر است و لذا تغييرات در تقاضاي انرژي با توجه به فصل و ناحيه مورد نظر متغي

( تخمين تغييرات مصرف انرژي 3تخمين تقاضاي انرژي نيز متغير خواهد بود. 

ساليانه لزوما نماينده تغييرات فصلي نيست. براي مثال اگر دما براي تمامي 

سال داراي افزايش باشد، تقاضاي سرمايش در تابستان افزايش مي يابد، در 

ن که ممکاهش خواهد يافت ک ه ميزان تقاضاي گرمايشي در زمستانکصورتي 

اهش مصرف برق گردد. )البته به دليل استفاده از کاست تاثير ساليانه آن معادل 

انرژي هاي فسيلي براي گرمايش در ايران، اين مسئله منتفي است و در نهايت 

( عالوه 5افزايش دما منجر به افزايش مصرف انرژي در طول سال خواهد بود(. 

ه منجر به کطوبت نيز مي تواند روي تقاضاي سرمايش )بر دما، سرعت باد و ر

( در نهايت، بسته به 4افزايش مصرف انرژي برق مي گردد( تاثير گذار باشد. 

درجه ، موجب تغييرات مصرف برق بين  کنوع ناحيه، ميزان افزايش دماي ي

مفهوم  کگردد. مزايا : از مزاياي اين اولويت تحقيقاتي، در % مي8% تا -3

ي در صنعت برق و اتخاذ تدابير مناسب براي خنثي ساختن يا به سالکخش

ت برق کحداقل رساندن آثار منفي اين پديده در صنعت برق و در محدوده شر

 منطقه اي زنجان

5 

شرکت برق منطقه اي 

 زنجان

مدت، ميان  وتاهکتدوين نرم افزار پيش بيني بار و انرژي 

زنجان با در ت برق منطقه اي که شرکمدت و بلند مدت شب

ين ک( بهينه مشترTOUنظرگيري برنامه زمان مصرف)

اختصاصي با استفاده از روش هاي مدلسازي توابع رياضي 

وتاه کهدف از تعريف اين پروژه، پيش بيني بار و انرژي 

مدت )ساعت به ساعت و روزانه( ، ميان مدت )ساليانه( و 

ت کپوشش شر ه تحتکساله( شب 35ثر کبلند مدت ) حدا

برق منطقه اي زنجان ) شامل پستهاي انتقال و فوق 

ديد مناسب و  که قدرت، داشتن يکاولين قدم مهم و اساسي در توسعه شب

ه هرگونه انحراف در مقادير که مي باشد.به طوريکدقيق از بار مصرفي آن شب

ه کپيش بيني،بسته به مقدار آن، تاثير مشابهي بر هزينه انجام شده روي شب

ابزار علمي و تحليلي قدرتمند در زمينه  کدي از يخواهد داشت. لذا بهره من
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ل کين مستقيم و استان ها و کتوزيع، شهرستان ها، مشتر و هوش مصنوعي

ت( با در نظر گيري پارامترهاي موثر بر بار کمنطقه شر

همچون دماي هوا، تاثير نوسانات اقتصادي و سياسي، 

و ساير پارامترها مي باشد.  GDPمباحث مديريت مصرف، 

نرم افزار جامع  کجي اين تحقيق بايستي به صورت يخرو

ارائه گردد . روش هاي پيش بيني بار نيز بايستي مبتني بر 

آخرين روش هاي علمي و بروز در اين زمينه بوده و از 

املي در اين کاوي و الگوريتم هاي تکفرايندهاي داده 

امل و با کفلوچارت  کزمينه صورت گيرد. همچنين، ي

ه نحوه برآورد بار و انرژي را مشخص کنظر جزييات مورد 

نمايد توسط محقق ارائه گردد و در نهايت اين فلوچارت  مي

ت برسد. از ديگر قابليت هاي اين کبايستي به تاييد اين شر

مدت و ميان  وتاهکنرم افزار، پيش بيني انرژي مصرفي 

ه کت مي باشد کين اختصاصي شرکمدت و بلند مدت مشتر

ي خريد انرژي با قيمت بهينه از بازار بورس بتواند پيش بين

انرژي را فراهم آورد. همچنين، محاسبات مربوط به برنامه 

ين اختصاصي با توجه به ک( مشترTOUزمان مصرف) 

)بار پايه( و برآورد بار  CBLپارامترهاي االستيسيته و 

صورت گرفته، در خروجي نرم افزار بايستي قابل رويت و 

 ، قابل استفاده باشد.کيت بار در پيبراي بحث هاي مدير

وتاه مدت، ميان مدت و بلند مدت در زمينه کبرآورد بار و انرژي در سه دوره 

ت برق منطقه اي مي کي از ضروريات هر شرکه يکبرنامه ريزي توسعه شب

ت، مي توان در کين شرکصحيح مشتر TOUباشد. همچنين با استخراج 

 ه، موفق تر عمل نمود.کبار شب کدر زمان هاي پيبحث مديريت مصرف بار 

6 

شرکت برق منطقه اي 

 غرب

مطالعه و بررسي تاب آوري شبکه هاي انتقال وفوق توزيع 

برق غرب در برابر عوامل و حوادث طبيعي وتعيين پهنه 

 مناطق خطر وآسيب پذير و ارائه راهکارهاي الزم

يداري هدف حذف ريسک ، کاهش تاثير پذيري ، افزايش پا

و تاب آوري شبکه انتقال وفوق توزيع در مواجهه با 

مخاطرات طبيعي ميباشد. با استفاده از د اده اي مراکز 

هواشناسي ، اطالعات زمين شناسي و ساير داده هاي پايه 

، مناطق پرخطر وبخش آسيب پذير شبکه  GISسيستم 

افزايش تاب آوري شبکه انتقال وفوق توزيع در مواجهه با عوامل طبيعي  -

شناسايي مناطق پر خطر تمرکز مديريت بحران بر اين مناطق و  -بحران زا 

ادثه و کاهش زمان عادي سازي شبکه پس از وقوع آمادگي جهت مقابله با ح

شناسايي عوامل ريسک وحادثه خيز طبيعي در حريم شبکه انتقال  -بحران 

وفوق توزيع و اقدام در خصوص کاهش خسارات احتمالي قبل از وقوع حادثه و 

کاهش نرخ پايداري و خاموشي احتمالي در شبکه  -اعمال ناپايداري در شبکه 



 721                                                                                                                                                                                           رمجموعهيز يها ر و  شرکتيتوانشرکت 

 

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح تحقيقعنوان  عنوان شرکت فيرد

انتقال و فوق توزيع شناسايي و اقدامات پيشگيرانه و 

ر شبکه انتقال و فوق توزيع انرژي الکتريکي تکميلي د

توسط امورهاي بهره برداري و پدافند غير عامل انجام 

 خواهد گرفت.

مقاوم سازي شيبکه در برابر خطرات  -زيع انرژي الکتريکي انتقال وفوق تو

 احتمالي

1 

شرکت مديريت شبکه برق 

 ايران

سازي تجميع واحدهاي  پژوهش و ارزيابي آثار پياده

برداري از شبکه، بيان  نيروگاهي در بازار برق کشور بر بهره

 ها و راهکارها چالش

ش مشارکت مجتمع واحدهاي نيروگاهي با اهداف افزاي

هاي مشترکين در دنيا  کارآيي فضاي رقابت و کاهش هزينه

گيري از مزاياي مشارکت  منظور بهره توسعه يافت. به

سازي آن در کشور  مجتمع واحدهاي نيروگاهي، فرآيند پياده

منظور تطابق آن با شرايط  نيز طراحي و تدوين شد که به

صنعت برق کشور تغييراتي نسبت به آنچه که در دنيا 

م است، در آن لحاظ شد. اين تغييرات سبب وارد مرسو

آوردن اشکاالتي از سوي مرکز به آن شد. به منظور ارزيابي 

اشکاالت واردشده از سوي مرکز و ارائه راهکارهايي به 

برداري مرکز، در اين پروژه  هاي بهره منظور کاهش دغدغه

برداري و ارائه راهکارهاي  به ارزيابي آثار تجميع بر بهره

 الحي پرداخته خواهد شد.اص

گرفته، به ابعاد مختلف تجميع واحدها در بازارهاي مختلف  در مطالعات صورت

و استراليا انجام شده  PJMپرداخته شده است. اين مطالعه در بازار کاليفرنيا، 

تجميع پرداخته و بر اساس آن ممکن است دو يا   است. بازار کاليفرنيا به مسئله

شده درنظر گرفته  برداري به صورت ترکيب داليل بهره چند واحد توليدي به

سازي تجميع  برداري مرکز پس از پياده هاي بهره منظور کاهش دغدغه شوند. به

سازي  شناخت و ارزيابي آثار پياده •اي با اهداف زير تعريف شده است:  پروژه

 •برداري بر اساس پژوهش و نظرات خبرگان؛  تجميع از نگاه اقتصادي و بهره

منظور  ارائه راهکارهايي به •سازي؛  سازي تجميع با شبيه ارزيابي آثار پياده

 سازي تجميع. برداري با پياده هاي بهره سازي دغدغه حداقل

1 

شرکت مديريت شبکه برق 

 ايران

ها و فناوريهاي مديريت بار  تحقيق و بررسي اصول، روش

در سطح شبکه سراسري برق کشور و تدوين نقشه راه 

 سازي آن دهپيا

هاي اوج  امروزه پاسخگويي به نياز مصرف حداکثر در بازه

هاي  مصرف ساالنه از طريق راهبردهاي همزمان بخش

عرضه و تقاضا صورت ميپذيرد. هدف از تعريف اين پروژه 

تحقيقاتي شناسايي راهکارهاي مديريت تقاضا در سطح 

شبکه سراسري و رفع نيازهاي شرايط کمبود توليد و 

هاي امنيتي شبکه از طريق کاهش بار  ن رفع گلوگاههمچني

شده است. در اين پروژه پتانسيل مديريت تقاضا از  مديريت

اي سنجيده ميشود و با يک  ديدگاه راهبران ملي و منطقه

المللي،  مقايسه تطبيقي با شيوه عمل چند راهبر معتبر بين

ا موجب کاهش يا تعويق نياز به کاهش بار ناشي از اقدامات مديريت تقاض

ها و شبکه سراسري برق کشور ميشود.  گذاري در توسعه نيروگاه سرمايه

ميليارد  4455گذاري به ميزان تقريبي  دهنده سرمايه محاسبات تقريبي نشان

مگاواتي است. در حالي که در صورت  2555تومان براي احداث يک نيروگاه 

گذاري را در کوتاه مدت  نياز به اين سرمايهاجراي اثربخش مديريت بار ميتوان 

هاي توزيع صورت  برطرف نمود. معموالً اقدامات مديريت تقاضا در سطح شبکه

هاي انتقال و توزيع نيز پتانسيل خوبي  ميپذيرد در حالي که در سطح شبکه

هاي  کنندگان عمده شبکه براي اينگونه اقدامات وجود دارد. کنترل مصرف

سازهاي  اي، ذخيره زيع، کنترل نقاط بار، راهکارهاي تعرفهانتقال و فوق تو
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راهکارهاي ممکن پيشنهاد شده و پس از آن نقشه راه 

يشدن راهکارها تدوين ميگردد. مراحل انجام پروژه به اجراي

صورت زير خواهد بود: بررسي وضعيت اقدامات مديريت 

سمت تقاضا در کشور و تحليل نقاط ضعف و قدرت بررسي 

وضعيت اقدامات مديريت سمت تقاضا از ديدگاه شبکه 

هاي  اصلي برق در سه نهاد معتبر خارجي و تشريح رويه

ها و  ته همراه با قوانين، مقررات، روشاجرايي به کار گرف

هاي مالي، فرهنگي، فني بررسي  فناوريهاي مرتبط در حوزه

پتانسيل موجود در شبکه اصلي برق کشور براي اثربخشي 

شده  اقدامات مديريت بار به تفکيک راهکارهاي تعريف

هاي اجرايي  تهيه دستورالعمل مديريت بار و تهيه پيوست

سازي و استقرار الزامات  راه پياده مورد نياز تهيه نقشه

ها  هاي مختلف به همراه تعريف طرح دستورالعمل در حوزه

راه آموزش همکاران  هاي شناساييشده در نقشه و پروژه

منتخب معاونت راهبري با محتواي بندهاي پروژه به همراه 

 اعطاء گواهينامه مبتني بر ارزشيابي

انرژي، راهکارهاي فرهنگي، خريد خاموشي و ... از جمله انواع اقدامات سمت 

تقاضا از ديدگاه راهبري شبکه سراسري برق کشور هستند. با اجراي اين 

اقدامات و کاهش فشار بر شبکه ميتوان بخشي از نياز به توسعه و احداث 

ها و شبکه را پوشش داد همچنين از اعمال محدوديت به  گاهنيرو

کنندگان نهايي به ويژه بخش خانگي که تأثير زيادي بر فضاي  مصرف

جويي به  اجتماعي کشور دارند، جلوگيري نمود و از طريق ميزان صرفه

محيطي ناشي  هاي زيست آمده در مصرف برق، مانع افزايش بيشتر آالينده عمل

 قال و مصرف برق شد.از توليد، انت

1 

شرکت مديريت شبکه برق 

 ايران

قابليت اداره شبکه در شرايط اضطرار و وقوع اختالل در 

 فعاليتهاي حياتي مراکز کنترل شبکه برق کشور

راهبري شبکه اصلي برق کشور توسط ديسپاچينگ ملي و 

ديپاچينگ هاي منطقه اي به صورت زمان واقعي انجام مي 

بکه هاي برق اجتناب ناپذير بوده و پذيرد. حوادث در ش

بسياري از عوامل اثرگذار بر شبکه هاي برق، از کنترل 

راهبران شبکه خارج است. اداره شبکه در شرايط غير عادي 

شامل شرايط اضطرار و بحران نيازمند داشتن ابزار، روش 

ها و مهارت هايي است که در اختيار گرفتن آن ها در گام 

يک مطالعه تحقيقاتي در ارتباط با اول نيازمند انجام 

نيازمندي هاي راهبري در شرايط اضطرار و بحران 

است.هدف اصلي از تعريف اين اولويت تحقيقاتي، آگاهي از 

مستندات تحليلي و کاربردي خاصي در مورد نيازمندي هاي راهبري شبکه در 

 شرايط اضطرار و بحران وجود ندارد.
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نيازمندي هاي اداره شبکه در شرايط اضطرار و بحران است 

تا در کمترين زمان و صرف بهينه منابع، راهبران شبکه 

ر عادي را در اختيار داشته و الزامات مواجهه با شرايط غي

شبکه را به حالت عادي برگردانند تا از اين طريق حداکثر 

 منافع کاربران شبکه حاصل شود.

11 

شرکت مديريت شبکه برق 

 ايران

بکه سراسري برق کشور در برابر حوادث آوري ش ارتقا تاب

سازي کنترل شده شبکه در قالب  شديد با استفاده از جزيره

 هاي دفاعي طرح

هاي قدرت فرض بر اين  برداري از شبکه در طراحي و بهره

(، شبکه بايد بتواند N-3است که با رخداد تک پيشامدها )

 در حالت عادي به کار خود ادامه دهد. اگرچه امکان بروز

پيشامدهاي دوگانه و چندگانه بسيار محتمل ميباشد، اما 

طراحي شبکه براي کار درحالت عادي با وجود خارج شدن 

اي بيش از چند تجهيز به شدت  همزمان يا زنجيره

برداري را افزايش ميدهد. با توجه  هاي ساخت و بهره هزينه

به اين شرايط و جهت استفاده حداکثري از ظرفيت 

ده و همچنين به منظور جلوگيري از تجهيزات نصب ش

هاي  گسترش تبعات پيشامدهاي چندگانه، استفاده از طرح

هاي قدرت رو به توسعه ميباشد. اما  حفاظت ويژه در شبکه

ممکن است حوادث بسيار شديدي ناشي از عوامل طبيعي و 

هاي  غيرطبيعي در شبکه قدرت به وقوع بپيوندد که طرح

د نتوانند در برابر گسترش مرسوم حذف بار و قطع تولي

حادثه مقاومت کنند و اين شرايط ممکن است به خاموشي 

سراسري نيز ختم شود. در چنين شرايطي جهت افزايش 

هاي دفاعي استفاده ميشود که  آوري شبکه از طرح تاب

هدف از طراحي آنها مواجه با حوادث بسيار شديد ميباشد. 

است که امکان در بسياري از موارد شدت حادثه به حدي 

سازي کنترل  کنترل آن وجود ندارد و بهترين راه جزيره

شده شبکه ميباشد تا از سرايت اغتشاش به ساير نواحي 

وه طبيعي )زلزله، با توجه به شرايط سرزميني کشور ايران و وجود تهديدات بالق

ريزگردها، سيل و ...( و غيرطبيعي که ميتواند پايداري شبکه برق را با مخاطره 

آوري شبکه در برابر اين  مواجه کند، بکارگيري اقداماتي جهت افزايش تاب

هاي حفاظت ويژه متداول در برابر  تهديدات ضروري ميباشد. از آنجا که طرح

و نميتوانند از گسترش حادثه جلوگيري حوادث بسيار شديد کارايي ندارند 

نمايند و همچنين با توجه به اين موضوع که بروز خاموشيهاي سراسري تبعات 

منفي امنيتي، اقتصادي، سياسي، اجتماعي و ... را در برخواهد داشت، بنابراين 

بايد با توجه به مبحث بسيار مهم پدافند غيرعامل در صنعت برق، راهکارهايي 

هديدات اتخاذ نمود. با توجه به عوامل ذکر شده تعريف پروژه فوق متناسب با ت

از نقطه نظر جلوگيري از خاموشي سراسري در صورت رخداد حوادث شديد با 

 توجه به تبعات مخرب آن، حائز اهميت ميباشد.
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شبکه جلوگيري کرد. در اين روش تقسيم شبکه به دو يا 

چند جزيره پايدار با کمترين حذف بار و قطع توليد به 

جاد ترين زمان ممکن بتوان جزاير اي شکلي که در سريع

شده را با يکديگر سنکرون نمود، به عنوان آخرين ابزار 

کنترلي جهت جلوگيري از گسترش تبعات مخرب حادثه 

شديد مورد استفاده قرار ميگيرد. مراحل انجام پروژه به 

هاي گوناگون در  صورت زير خواهد بود: بررسي تجربه

هاي  هاي قدرت سراسر جهان در خصوص طرح سيستم

ازي کنترل شده تهيهي يک مدل مناسب س دفاعي و جزيره

شده بررسي مدل پيشنهادي  سازي کنترل براي اِعمال جزيره

افزار براي مدل  بر روي سيستم قدرت ايران تهيهي نرم

پيشنهادي حصول اطمينان از صحت عملکرد مدل 

 پيشنهادي و عملياتي بودن آن

11 

شرکت مديريت شبکه برق 

 ايران

ارزيابي احتماالتي امنيت شبکه با در نظر گرفتن عدم 

پذير، صحت  اد پيشامدها، انرژيهاي تجديدقطعيت رخد

 سازي تجهيزات گيري و دقت مدل اطالعات اندازه

هاي بسياري  برداري از سيستم قدرت، عدم قطعيت در بهره

وجود دارد که عدم در نظر گرفتن آنها ميتواند مشکالت 

بسياري را به وجود آورد. در بسياري از مواقع عدم احتساب 

منجر به قرارگيري سيستم در  ها ميتواند عدم قطعيت

ريسک و در موارد ديگر منجر به افزايش قابل توجه 

ها جهت تامين امنيت شود. به طور مثال در اغلب  هزينه

هاي قدرت که بحث احتمال رخداد پيشامدها در  سيستم

محاسبات ارزيابي امنيت لحاظ نميشود، بدترين حالت 

که اين امر ممکن به عنوان معيار محاسبات لحاظ ميشود 

ميتواند منجر به افزايش قابل توجه هزينه تامين امينت 

شبکه گردد. عالوه بر احتمال رخداد پيشامدها، عوامل 

ديگري در سيستم قدرت وجود دارند که به عنوان منابع 

عدم قطعيت نقش موثري را در صحت نتايج مطالعات 

هاي موجود در سيستم  ظ نکردن عدم قطعيتهمانطور که بدان اشاره شد لحا

قدرت در محاسبات ارزيابي امنيت شبکه ميتواند منجر به قرارگيري شبکه در 

ريسک و يا افزايش قابل توجه هزينه تامين امنيت گردد. بنابراين به جهت 

اي،  برداري لحظه افزايش دقت محاسبات ارزيابي امنيت شبکه، بهبود روند بهره

هاي اعمال شده اضافي به  يت اطمينان شبکه، کاهش محدوديتباالبردن قابل

ها در جهت  دليل عدم وجود شاخص مناسب ريسک، استفاده از اين شاخص

هاي توليدي  برداري با استفاده از آزاد شدن محدوديت هاي بهره کاهش هزينه

ريزي تعميرات تجهيزات  اعمال شده از جانب بازار برق و بهبود روند برنامه

 ، تعريف پروژه فوق حائز اهميت ميباشد.شبکه
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 ارزيابي امنيت شبکه ايفا ميکنند. از مهمترين اين عوامل

گيري در سيستم اسکادا و  ميتوان به صحت اطالعات اندازه

سازي تجهيزات شبکه اشاره نمود.  همچنين دقت مدل

همچنين افزايش روزافزون مقادير واحدهاي خورشيدي و 

توربين بادي در شبکه، خود از منابع عظيم توليد عدم 

قطعيت در شبکه ميباشند که اين موضوع نيز بايد در 

ي امنيت شبکه در نظر گرفته شود. هدف از محاسبات ارزياب

تعريف اين پروژه پيشنهاد سازوکاري ميباشد که بتوان بر 

هاي  اساس يک روش ارزيابي احتماالتي، عدم قطعيت

موجود و به طور خاص احتمال رخداد پيشامدها، احتمال 

قطع توليد واحدهاي مبتني بر انرژيهاي تجديدپذير، احتمال 

گيري و همچنين احتمال بروز  دازهعدم صحت اطالعات ان

سازي تجهيزات را در محاسبات ارزيابي امنيت  خطا در مدل

شبکه لحاظ نمود. مراحل انجام پروژه به صورت زير خواهد 

هاي قدرت  هاي گوناگون در سيستم بود: بررسي تجربه

هاي ارزيابي احتماالتي  سراسر جهان در خصوص روش

براي تعيين انواع منابع  هاي گوناگون امنيت بررسي تجربه

هاي قدرت سراسر جهان  توليد عدم قطعيت در سيستم

تهيهي يک مدل مناسب براي ارزيابي احتماالتي امنيت با 

هاي مورد نظر بررسي مدل پيشنهادي  توجه به عدم قطعيت

افزار براي مدل  بر روي سيستم قدرت ايران تهيهي نرم

 پيشنهادي

11 

شرکت مديريت شبکه برق 

 ايران

هاي  واقعي مدل بار با استفاده از داده -تخمين زمان

 PMUو  SCADAگيري سيستم  اندازه

افزايش امنيت، حاشيه پايداري و انجام اقدامات پيشگيرانه 

به منظور جلوگيري از خاموشيهاي سراسري و محلي در 

ي قدرت مشروط به مطالعه دقيق نقطه کار شبکه ها سيستم

از ديدگاه ديناميکي و استاتيکي ميباشد. انجام مطالعات با 

هاي پايداري و به طور ويژه پايداري ولتاژ به مدل بار،  وابستگي شديد تحليل

تايج حاصل، گوياي شرايط واقعي شبکه ميتواند منجر به وضعيتي شود که ن

نباشد. با توجه به اهميت دقت نتايج مطالعات ارزيابي پايداري شبکه سراسري 

سازي بار، بايد سازوکاري اتخاذ شود تا با  و واسبتگي اين مطالعات به نحوه مدل
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کمترين انحراف نسبت به شرايط واقعي، در گرو مدلسازي 

دقيق تجهيزات سيستم قدرت ميباشد. مدلسازي بايستي به 

سازي  نحوي صورت پذيرد که خروجي حاصل از شبيه

راف نسبت به اندازهگيريهاي واقعي داراي کمترين انح

باش . يکي از عناصر بسيار مهم سيستم قدرت، بار ميباشد. 

وابستگي بار به فرکانس و ولتاژ موجب گرديده مدلسازي 

دقيق اين تجهيز نقش اساسي در تحليل ديناميکي سيستم 

قدرت و پايداري داشته باشد. تحليل ديناميکي رفتار بار در 

ي ديناميکي با بازه زماني بسيارکوتاه بوده گيريها گرو اندازه

هاي مرسوم فاقد چنين قابليتي ميباشند، زيرا با  که روش

سازي آفالين  تغيير بار، مدل آن نيز تغيير ميکند و مدل

پاسخگوي رفع نيازها در اين زمينه نخواهد بود. با 

ها، امکان  PMUهاي سيستم اسکادا و  بکارگيري داده

خمين مدل بار در سيستم قدرت وجود پردازش سيگنال و ت

تري از  بردار تحليل دقيق دارد و به کمک اين امر بهره

شرايط واقعي شبکه با در نظر گرفتن تغييرات بار و مدل آن 

خواهد داشت. مراحل انجام پروژه به صورت زير خواهد بود: 

هاي قدرت سراسر  هاي گوناگون در سيستم بررسي تجربه

واقعي مدل بار -اي تخمين زمانه جهان در خصوص روش

واقعي مدل -تهيهي يک مدل مناسب براي تخمين زمان

بار بررسي مدل پيشنهادي بر روي سيستم قدرت ايران 

 افزار براي مدل پيشنهادي تهيهي نرم

تغيير مستمر بار که به تبع آن مدل بار نيز تغيير ميکند، بتوان اين تغييرات را در 

سازي نمود که براي اين منظور بايد مدل بار به صورت  مدل مورد استفاده پياده

ها تخمين زده  PMUواقعي و با استفاده از اطالعات سيستم اسکادا و -زمان

شود. با توجه به عوامل ذکر شده تعريف پروژه فوق از نقطه نظر امنيت، 

 اهميت ميباشد.سازي شبکه با واقعيت حائز  پايداري و تطابق نتايج شبيه

11 

شرکت مديريت شبکه برق 

 ايران

بررسي و ارائه راهکارهاي کاهش مغايرت برنامه آرايش 

فني اقتصادي )از جمله پياده سازي واحدهاي کنترل 

 فرکانس(

 -هاي آرايش توليد فني هاي برنامه بررسي مغايرت

اقتصادي بازار برق و  -اقتصادي ديسپاچينگ با آرايش فني

برداري به منظور  رد مرکز کنترل در روز بهرههمچنين عملک

برداري بهينه از  هايي در راستاي بهره ارائه روش

اقتصادي بازار برق مبناي  -با توجه به اينکه در حال حاضر برنامه آرايش فني

اقتصادي ديسپاچينگ مبناي  -ت مالي و برنامه آرايش توليد فنيمحاسبا

تر نمودن  برداران مرکز کنترل ميباشد، کاهش مغايرت و نزديک عملکرد بهره

گيري خواهد داشت. عالوه بر اين موضوع،  اين دو برنامه اثرات اقتصادي چشم



 772                                                                                                                                                                                           رمجموعهيز يها ر و  شرکتيتوانشرکت 

 

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح تحقيقعنوان  عنوان شرکت فيرد

هاي کشور و پيشنهاد ارائه رويه هايي در جهت  نيروگاه

 کاهش هزينه هاي ناشي از عملکرد بهره بردار

ازي س ها منجر به کاهش نفرساعت موردنياز جهت آماده يکسان سازي برنامه

برنامه و جلوگيري از اتالف نيروي پرسنلي خواهد گرديد. همچنين بررسي علل 

اقتصادي  -اختالف عملکرد مرکز کنترل در روز بهره برداري با آرايش فني

صادر شده و ارائه راهکارهاي عملياتي جهت برطرف نمودن آن ها موجب 

ه برق کشور در کاهش هزينه هاي تحميلي به بازار برق و بهره برداري از شبک

حالت بهينه اقتصادي خواهد گرديد. نهايتا يکسان سازي دو برنامه و حذف 

 -اختالف بهره برداري و برنامه ريزي به عنوان هدف نهايي بهترين نتايج فني

 اقتصادي را در بر خواهد داشت.

11 

شرکت مديريت شبکه برق 

 ايران

ق تدوين استراتژي راهبري غيرمتمرکز شبکه سراسري بر

 کشور

با توجه به اجراي راهبري مشترک شبکه برق کشور از 

مراکز کنترل ديسپاچينگ ملي و پشتيبان در آينده نزديک، 

بررسي کليه جوانب فني و غيرفني اين موضوع جهت 

هاي اجرايي کنترل غيرمتمرکز شبکه الزامي  تدوين رويه

ميباشد. اگرچه اين موضوع در ديسپاچينگ ملي توسط 

ذيربط مورد بررسي قرار گرفته است، اما با کارشناسان 

توجه به اهميت موضوع بازبيني مطالعات انجام شده و 

هاي مختلف ضروري ميباشد. همچنين  بررسي از ديدگاه

نياز به کنترل غيرمتمرکز شبکه به عنوان يکي از 

هاي بزرگ موضوعي است که  راهکارهاي راهبري شبکه

کشور بايد مورد  همزمان با توسعه شبکه سراسري برق

توجه قرار گيرد. مراحل انجام پروژه ه صورت زير خواهد 

هاي قدرت  هاي گوناگون در سيستم بود: بررسي تجربه

هاي  سراسر جهان در خصوص راهبري غيرمتمرکز شبکه

قدرت تدوين رويه اجرايي براي راهبري مشترک شبکه 

برق کشور از مراکز کنترل ديسپاچينگ ملي و پشتيبان 

ين استراتژي راهبري غيرمتمرکز شبکه برق کشور تدو

تدوين استراتژي راهبري غيرمتمرکز شبکه برق کشور با در 

در راهبرد فعلي شرکت مديريت شبکه برق ايران، راهبري شبکه سراسري به 

خواهد گرفت طور مشترک از مراکز کنترل ديسپاچينگ ملي و پشتيبان صورت 

که اين امر بر اساس يک مدل بومي و نيازمنديهاي کشور در نظر گرفته شده 

است. با توجه به نبود تجربه در اين زمينه در ساير کشورها و همچنين اهميت 

فوق العاده راهبري شبکه سراسري برق کشور، بررسي اين موضوع از ديدگاه 

منابع انساني( جهت تدوين تمامي جوانب فني و غيرفني )مسائل سازماني و 

هاي اجرايي در افق زماني کوتاه مدت مورد نياز ميباشد. همچنين با رشد  رويه

هاي  مصرف انرژي الکتريکي و به تبع آن توسعه شبکه سراسري، بررسي گزينه

مختلف راهبري شبکه از جمله راهبري غيرمتمرکز شبکه سراسري ضروري 

با ابعاد بزرگ در دنيا به صورت غير  هاي قدرت ميباشد. همانگونه که شبکه

متمرکز راهبري ميشوند )شبکه برق کشورهاي آمريکا و چين(، بسياري از 

هاي به هم پيوسته هم به صورت غيرمتمرکز راهبري ميشوند )شبکه  شبکه

برق کشورهاي اتحاديه اروپا(. بنابراين با توجه به رشد و توسعه روزافزون 

کشورهاي همسايه به عنوان   صال به شبکهشبکه سراسري برق کشور و ات

Hub اي  انرژي الکتريکي در منطقه، موضوع راهبري غيرمتمرکز شبکه مساله

 است که بايد مطالعات مربوط به آن به شکل جامعي انجام شود.
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 نظر گرفتن نقش هاب انرژي الکتريکي در منطقه

15 

شرکت مديريت شبکه برق 

 ايران

ها/واحدهاي  شناسايي سهم قيود داخلي و خارجي نيروگاه

ها در  ن توان تخصيص داده شده به آننيروگاهي بر ميزا

 آرايش توليد

يکي از مسائلي که در طراحي بازار برق بايد به آن توجه 

گذاري  کرد ارايه سيگنال مناسب به بازيگران براي سرمايه

هاي توليد توان الکتريکي است که از  بر روي سيستم

قابليت انطاف بااليي برخوردار باشند. به طور مثال اگر يک 

وگاه قابليت روشن و خاموش شدن را نداشته باشد و يا نير

هاي  ها را تغيير داد )مانند نيروگاه نتوان سطح توليد آن

اي( چنانچه مکانيزم مناسبي طراحي نشده باشد تا اثر  هسته

قيد خاموش نشدن اين نيروگاه را بر توان تخصيص داده 

 شده به آن در آرايش توليد بازار برق مشخص نمايد، اين

نيروگاه انگيزه خواهد داشت تا در تمام ساعات قيمت سقف 

هايي  را پيشنهاد داده و در بازار برنده شود. در عوض نيروگاه

هاي آبي که دراي مزيت فني شيب کاهش و  مانند نيروگاه

افزايش توليد هستند، از توليد محروم خواهند شد بدون 

سيستم اينکه خسارتي دريافت نمايند. عالوه بر آن قيود 

قدرت نيز ميتوانند اثر محدودکنندگي در توليد برخي 

ها داشته باشند. به طور مثال چنانچه ظرفيت توليد  نيروگاه

يک نيروگاه به دليل نياز به ظرفيت براي کنترل فرکانس 

کاهش يابد، بايد مکانيزمي براي شناسايي و پرداخت 

. در خسارت از دست رفته آن در بازار برق وجود داشته باشد

برخي از بازارهاي برق دنيا، اين نوع اثرات به عنوان شرايط 

زمين بازي در نظر گرفته شده و در عمل، صورت مساله 

پاک شده است. در برخي از بازارهاي ديگر، با استفاده از 

ضرايب جريمه که از متغيرهاي دوگان در الگوريتم حل 

قيمت مساله تسويه بازار به دست ميآيد، سعي ميکنند تا 

ها بر ميزان توان تخصيص  تعيين ميزان اثرگذاري قيود داخلي و خارجي نيروگاه

داده شده به واحدهاي نيروگاهي در تعيين آرايش توليد يکي از مسايلي است 

ر اساس قوانين باالدستي بازار برق، از ديرباز مورد توجه مدير بازار قرار که ب

گرفته بوده است. تعيين حجم تواني که به آن خسارت سلب فرصت تعلف 

ميشود در ميزان پرداخت به توليد  ULميگيرد و حجم تواني که مشمول حالت 

بود. هرچه کنندگان تاثير گذار خواهد  کنندگان و در نهايت صورتحساب مصرف

تر  تر باشد بازار برق به بازار رقابتي نزديک مکانيزم محاسبه اين دو مفهوم دقيق

بوده و توزيع سود حاصل از حراج بازار بين بازيگران با عدالت بيشتري انجام 

خواهد شد. در حال حاضر براي محاسبه اين دو مفهوم مکانيزمي خارج از 

که خروجيهاي آرايش توليد به عنوان  اجراي آرايش بازار برق تعريف شده است

ورودي اين مکانيزم در نظر گرفته ميشوند. با آناليز خروجيهاي آرايش توليد، 

اند  اي که قيود داخلي نيروگاه در آن موثر بوده ميزان تواني تخصيص داده شده

انجام ميشود. همين مکانيزم براي  ULشناسايي شده و پرداخت به صورت 

رت ميگيرد. يعني با آناليز خروجيهاي آرايش توليد با نيز صو OCمحاسبه 

هاي مختلف اجرا شده، فرصت توليد ميزان تواني که از  استفاده از آرايش

واحدهاي نيروگاهي سلب شده است محاسبه شده و خسارت آن در 

صورتحساب بازيگران لحاظ ميشود. اولين هدف از انجام اين پروژه شناسايي 

که در بازارهاي برق دنيا براي برخورد با موضوع هاي مختلفي است  روش

ها بر ميزان توان تخصيص داده شده به  تشخيص سهم قيود داخلي نيروگاه

واحدهاي نيروگاهي در آرايش توليد استفاده شده است. بديهي است که ممکن 

( در ادبيات بازار برق ULو OCاست مفاهيم معادلي با اين دو مفهوم بومي )

وجود داشته باشد که شناسايي آن مستلزم آگاهي و شناخت  کشورهاي ديگر

مناسب از دانش بازار برق در ايران و ديگر کشورها است. پس از شناسايي 

تري  هاي مختلف برخورد با موضوع مطرح شده، اين پروژه مکانيزم بالغ روش
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پيشنهادي بازيگراني که چنين اثراتي در بازار ميگذارند را 

کاهش دهند. در بازار برق ايران نيز از ابتدا طراحان به فکر 

اند. از اين رو، مفاهيم خسارت سلب  حل اين مساله بوده

( و شرايط محدوديت Opportunity Costفرصت )

( تعريف شده و تا کنون به Unit Limitواحد )

مختلفي به شناسايي آن پرداخه شده است.  هاي روش

ها بر پايه مقايسه نتايج آرايش اقتصادي و آرايش  روش اين

اقتصادي در بازار برق ايران استوار بوده است. عموماً -فني

سازي شده تاکنون، مساله را براي واحدهاي  هاي پياده روش

اند و کمتر به  نيروگاهي و در هر ساعت مورد توجه قرار داده

موضوع نگاه کلي به يک نيروگاه و در کل زماني که مساله 

سازي براي آن حل شده و نتايج در صورتحساب  بهينه

بازيگران موثر است پرداخته شده است. صرف نظر از نوع 

الگوريتم مورد استفاده براي شناسايي سهم قيود داخلي و 

ها/واحدهاي نيروگاهي بر ميزان توان  خارجي نيروگاه

ها در آرايش توليد، به نظر ميرسد  ده شده به آنتخصيص دا

عالوه بر بررسي ساعت به ساعت نتايج آرايش توليد و 

گيري در خصوص مقدار توان مشمول اين دوحالت،  تصميم

ارايه مکانيزمي که براي تعيين سهم قيود، به آرايش روزانه 

تر و  ها نيز توجه داشته باشد ميتواند به عادالنه نيروگاه

يتر شدن بازار برق ايران بر پايه مکانيزم مورد استفاده رقابت

هايي که ممکن است در  کنوني کمک نمايد. يکي از روش

شناسايي بهتر اين موضوعات کمک کننده باشد امکان 

ارايه متغيرهاي دوگان در حل مساله تسويه بازار برق است. 

الزم به توجه است که همه قيود در مساله تسويه بازار برق، 

پيوسته نيستند. قيودي مانند حداقل زمان روشن ماندن و 

نسبت به آنچه اکنون در حال اجرا است پيشنهاد خواهد داد تا در بازار برق 

سازي شود. براي موفقيت در انجام اين قسمت از پروژه، شناخت  ران پيادهاي

افزار اجراي بازار برق  هاي نرم ها و پتانسيل بازار برق ايران و محدوديت

سازي براي مسايل مقياس بزرگ  هاي بهينه وهمچنين آگاهي کافي از روش

دارد که نياز  سازي وجود هايي براي پياده ايده 8ضروري است. با توجه به بند 

سازي آن در بازار  نگري در مورد اثرات پياده به پرورش، صحت سنجي و آينده

برق ايران خواهند داشت. ممکن است بر اساس نتايج حاصل از دستيابي به 

اي براي روش  هاي جايگزين يا بهبود يافته اولين هدف در اين پروژه، روش

وجود داشته باشد. با  8در بند هايي مطرح شده  مورد استفاده کنوني يا ايده

سازي در بازار برق ايران مشخص  انجام اين پروژه، بهترين روش قابل پياده

سازي آن در بازار برق ايران نيز ارايه خواهد  شده و راهکارهاي الزم براي پياده

 شد.
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خاموش ماندن، تعداد دفعات روشن و خاموش شدن، ارايه 

متغير دوگان را به چالش ميکشند. در صورتي که مساله 

ارايه دوگان نيز براي اين قيود به نحوي حل شود، تعيين 

ميزان تاثير اين قيود بر فرصت اقتصادي، قيمت پيشنهادي 

ا تعيين جريمه براي بازيگران محدودکننده چالشي و ي

بزرگ است زيرا ديمانسيون متغيرهاي دوگان و تبديل آن 

به ديمانسيون مناسب و کاربردي براي هدف توصيف شده 

چندان ساده نيست. در اين پروژه الزم است ابتدا مطالعاتي 

در بازارهاي برق دنيا، مقاالت و گزارشات فني مديران بازار 

کشورهاي مختلف انجام شود تا مشخص شود در حال در 

هايي براي حل اين مشکل در دنيا مورد  حل حاضر چه راه

استفاده قرار ميگيرد. سپس با توجه به تعريف مساله براي 

هاي قابل پياده سازي در بازار برق ايران اقدام  ارايه روش

گردد. مراحل انجام پروژه به صورت زير خواهد بود: مطالعه 

هاي شناسايي سلب فرصت و محدوديت واحد در بازار  وشر

ها و بررسي اثرات آن مطالعه  برق ايران، معرفي محدوديت

بازار( و بررسي عملکرد قيود  4ساير بازارهاي برق )حداقل 

داخلي و خارجي واحدهاي نيروگاهي بر توان تخصيص داده 

شده شناسايي ضعف هاي روش فعلي بازار برق ايران در 

ايي اثرات قيود داخلي و خارجي در آرايش توليد و شناس

صورتحساب پيشنهاد شناسايي اثر قيود داخلي و خارجي در 

تعيين آرايش توليد بازار برق ايران، مبتني بر دانش 

سازي مسايل با مقياس بزرگ مقايسه روش  بهينه

پيشنهادي با روش فعلي بازار برق ايران و روشهاي 

تعيين ملزومات رياضياتي، نرم  2شناسايي شده در مرحله 

افزاري و سخت افزاري پياده سازي روش پيشنهادي 
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 اجراي روش پيشنهادي بر روي يک شبکه نمونه

16 

شرکت مديريت شبکه برق 

 ايران

بررسي ابزارها و روش هاي جديد بهره برداري، بمنظور 

بهبود انعطاف پذيري و قابليت اطمينان شبکه برق در 

 حضور منابع تجديد پذير و تجهيزات ذخيره سازي انرژي

بحران انرژي در جهان و لزوم کاهش وابستگي به 

هاي فسيلي، همچنين مالحظات زيست محيطي  سوخت

ضرورت توجه بيش از پيش به انرژيهاي تجديد پذير را 

اراي پتانسيل بااليي براي نمايان ميکند. کشور ايران د

نصب اين منابع ميباشد. با توجه به اينکه در جهان استفاده 

از منابع تجديد پذير روز به روز در حال افزايش ميباشد و 

ماهيت منابع انرژيهاي پاک از قبيل انرژي بادي و 

خورشيدي تصادفي ميباشد، لذا نفوذ روزافزون آنها ميتواند 

هاي قابل توجهي در سيستم  منجر به وقوع عدم قطعيت

قدرت و بازار انرژي گردد. همچنين استفاده از منابع 

اي  هاي تلمبه ذخيره کننده انرژي از قبيل نيروگاه ذخيره

بدليل توانايي باال در اصالح منحني بار شبکه، کنترل بار و 

خدمات جانبي قابل ارائه، در کشور رو به افزايش ميباشند. 

ه حداکثري از منابع تجديدپذير در در اين شرايط استفاد

برداري مطمئن از شبکه و حفظ رفاه اجتماعي  حين بهره

برداران سيستم  هاي عمده بهره بازيگران بازار از چالش

هاي جديد  هدف از اين پروژه ارائه ابزارها و روش  ميباشد.

برداري به منظور بهبود همزمان انعطاف پذيري و  بهره

برداري شبکه ميباشد. در اين  آيند بهرهقابليت اطمينان در فر

پروژه انتظار ميرود مدلهاي جديد ادغام انواع منابع 

کننده انرژي در حضور منابع تجديدپذير در سيستم  ذخيره

قدرت و همچنين در کنار بارهاي قابل کنترل انعطاف پذير 

ارائه شود و تأثير آنها روي انعطاف پذيري و قابليت 

هاي  بررسي قرار گيرد. سپس مدلاطمينان شبکه مورد 

با توسعه شبکه برق ايران خصوصاً توليد از منابع انرژي تجديدپذير، نصب و 

هاي اين نوع  اي سياه بيشه، منافع و قابليت برداري از نيروگاه تلمبه ذخيره بهره

ي بار شبکه بيش از پيش مورد توجه ها در پيک سايي و اصالح منحن نيروگاه

واقع شد. از طرفي منابع تجديدپذير ميتوانند با ايجاد بازار خرده فروشي تأثير 

اي در اصالح فرآيندهاي بازار برق داشته باشند. در کنار همه اين  قابل مالحظه

موارد گسترش روز افزون شبکه بخصوص با منابع تجديد پذير و منابع ذخيره 

برداري ايجاد ميشود که قابليت اطمينان  تر بهره ي شرايط متنوعکننده انرژ

شبکه را تحت تاثير قرار ميدهد. با اجراي طرح انتظار ميرود مسائل زير مرتفع 

ايجاد منابع انرژي تجديدپذير و کمک به پايداري ولتاژ شبکه در -3گردد: 

ذير باعث ساز انرژي در کنار منابع تجديدپ حضور ذخيره -2منطقه نصب شده 

جلوگيري -3ايجاد حضور مطمئن توليد انرژي تجديدپذير در بازار برق ميشود. 

مسطح شدن -5هاي جديد و خطوط انتقال در شبکه برق  از احداث نيروگاه

اي با برخي از  کمک به ميرايي بارهاي لحظه-4منحني بار شبکه برق کشور 

ها همچنين صرفه جويي  نساز انرژي مانند ابررسانايي و ابرخاز هاي ذخيره مدل

کاهش -3هاي ناشي از اجراي طرح را ميتوان به صورت زير بر شمرد: 

سته شدن بازار برق در -2سازهاي انرژي  گذاري شبکه با حضور ذخيره سرمايه

عدد کوچکتري ميشود.( لذا هزينه سبد خانوار کاهش  mcpقيمت پايين ) 

 هاي شبکه نهکاهش تلفات شبکه در نتيجه کاهش هزي-3مييابد. 
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 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح تحقيقعنوان  عنوان شرکت فيرد

 معرفي شده روي شبکه نمونه و واقعي ارزيابي گردد.

11 

شرکت مديريت شبکه برق 

 ايران

تهيه و تدوين مجموعه دستورالعمل هاي اجرائي براي 

انتخاب، تست ، تعميرات پيشگيرانه تجهيزات تله متري 

 اسکادا

تدوين دستورالعملها با الگوگرفتن از استانداردهاي جهاني و 

انطباق اين استانداردها با شرايط بومي براي تجهيزات تله 

متري اسکادا براي همسان سازي اين تجهيزات در 

ايستگاههاي سطح کشور و ارائه دستورالعملها جهت پياده 

سازي تجهيزات و تهيه روند تست و تحويل گيري جهت 

افزايش راندمان و رعايت استانداردها مدنظر مي باشد. اين 

استانداردها شامل اتا ق اسکاد ا و نحو ه جانمائي تجهيزات، 

فني پايانه راه دور )کارتهاي آنالوگ و ديجيتال  مشخصات

مودم و مبدل ها و ترنسديوسرها و  CPUو فرمان و 

، DCSتجهيزات حفاظتي تجهيزات ارتباطي و...(، 

، باتري و شارژر، پروتکل HIVو  RTU ،MRتابلوهاي 

هاي ارتباطي، ليست سيگنالها )وضعيت کليدها، مقادير، تپ 

ه ارتباط با مراکز باالدست، کانال ترانس ها و فرامين(، نحو

کابل، نوع کابل مورد استفاده و نحوه کابل کشي ها بين 

تابلوها، نحوه آرايش کابل ها و تجهيزات و ترمينال بندي 

در داخل تابلوها، اتصاالت زمين، دستورالعمل تست 

 تجهيزات مي باشد. PMوتحويل گيري و 

سکادا در سطح ايستگاههاي کشور با توجه به گستردگي تجهيزات تله متري و ا

و تنوع محصوالت ارائه شده و همچنين رعابت استانداردهاي الزم براي کسب 

الزامات شرکت مديريت شبکه برق ايران، تدوين مشخصات فني براي ارائه به 

نيروگاهها و پستهاي جديد الزامي مي باشد. بديهي است اين امر موجب 

مقادير دريافتي و سهولت عيب يابي افزايش قابليت اطمينان و کيفيت 

تجهيزات امکان توسعه و تعويض تجهيزات و تسهيل در رويه تست و تحويل 

 گيري تجهيزات خواهد شد.

 

 محور انتقال و فوق توزيع-1           

 توزيع فوق و انتقال ترانسفورماتورهاي سازي بهينه و بهبود مطالعات .1.11
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1 

شرکت برق منطقه اي 

 باختر

تست و تشخيص تخليه جزئي در ترانسفورماتورهاي قدرت 

 HFCTشرکت برق منطقه اي باختر با استفاده از 

اهداف اصلي اين پروژه برسي و تشخيص تخليه جزئي 

تر درترانسفورماتورهاي قدرت شرکت برق منطقه اي باخ

و تمايز ترانسفورماتورهاي سالم  HFCTاستفاده از تجهيز 

از ترانسفورماتورهاي معيوب ميباشد. محصول نهايي 

تحقيق نيز شامل يک گزارش کامل از نتايج تست هاي 

گرفته شده بر روي ترانسفورماتورهاي مد نظر شرکت برق 

منطقه اي باختر، طراحي برنامه مناسب نرم افزاري جهت 

حليل داده هاي نمونه برداري شده از تجزيه و ت

سازي،  هاي مختلفي براي خالصه ترانسفورماتورها،روش

هاي تخليه  کردن و استخراج اطالعات مفيد از داده فشرده

جزئي بکارگرفته مي شود، بررسي استاندارهاي 

IEC05570-3  وIEC05555-2  وIEC05275  مربوط

ها، مقايسه در ترانسفورماتور PDگيري  به تست و اندازه

نتايج اندازه گيري شده توسط روش ارائه شده با نتايج ديگر 

تست هاي عايقي موجود در شرکت برق منطقه اي جهت 

اعتبارسنجي نتايج و تجزيه و درنهايت تحليل نتايج و 

مشخص نمودن ترانسفورماتورهاي سالم از معيوب مي 

 باشد.

ايق در ترانسفورماتورها (، در واقع اصليترين منبع خرابي عPDجزيي) تخليه

هاي  پيچ جزيي با گذشت زمان باعث تخريب عايق بين سيم ميباشد. وجود تخليه

امل عايقي و انهدام ترانسفورماتور خواهد کست کترانسفورماتور و در نهايت ش

شد. باتوجه به مطالب ذکر شده مي توان مزايا، نوآوري و جنبه هاي تحقيقاتي 

اندازه گيري و تشخيص  -3به صورت زير برشمرد: بودن پروژه ارائه شده را 

اي باختر توسط  منابع تخليه جزئي در ترانسفورماتورهاي شرکت برق منطقه

HFCT  گيري و ارزيابي  اندازه -2براي اولين بارPD  جهت تعيين وضعيت

طراحي برنامه مناسب نرم افزاري  -3عايقي ترانسفورماتورهاي مورد مطالعه 

در  -5هاي نمونه برداري شده از ترانسفورماتورها  يل دادهجهت تجزيه و تحل

اين پروژه تحقيقاتي در مورد ماهيت تخليه جزئي و روش آشکارسازي و 

هاي تخليه  گيري آن مطالعه و امکان تبديل اطالعات مربوط به سيگنال اندازه

هم هاي کامپيوتري فرا جزئي که بر اثر اين پديده در عايق بوجود ميآيد به داده

گيري و ثبت  به عنوان دستگاه اندازه HFCTتجهيز  -4گرديده است. 

هاي تخليه جزئي بر روي کامپيوتر نصب ميشود و مشخصات و الگوهاي  داده

تخليه جزئي را از عايق تحت آزمون گرفته و پس از استخراج اطالعات مفيد 

سازي،  صههاي مختلفي براي خال ها را روي کامپيوتر ذخيره مينماييم. روش آن

هاي تخليه جزئي بکارگرفته  کردن و استخراج اطالعات مفيد از داده فشرده

هاي مختلف تبديل ويولت و تبديل فوريه که ابعاد بردار  ميشود و روش

هاي مورد نظر کاهش ميدهند بسيار مناسب و  الگوهاي تخليه را براي پردازش

خليه جزئي بين فازها بررسي ت -0کارآ تشخيص داده شده و بکار برده ميشود. 

ان کام -7ها برروي نتايج نمونه برداري شده  يا تخليه با بدنه و تأثير اين پديده

و عدم نياز به بي  onlineتست و مانيتورينگ ترانسفورماتورها در وضعيت 

هاي راديويي،  عدم تأثير بسياري از منابع نويز شبيه ايستگاه -8برقي 

روناي موجود در هوا در اندازه گيريهاي کسوئيچينگ نيمه هاديها يا حتي 

هاي غير  در عايق PDامکان تشخيص  -8ها(  عملي )برخالف ساير روش

امکان تشخيص  -35شفاف در ترانسفورماتورها )برخالف آشکارسازي نوري( 
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هاي شيميايي از  توسط روش ارائه شده برخالف روش PDميزان و مکان 

از روي بدنه زمين شده  PDري بررسي و اندازه گي -DGA 33قبيل روش 

ترانسفورماتورها توسط روش ارائه شده که اين مورد از خطرات احتمالي براي 

تشخيص تخليه  -32گيري و مانيتورينگ آنالين ميکاهد.  اپراتورها هنگام اندازه

محدوده تشخيص  -33آمپر.  3555جزئي به صورت آنالين و براي بارهاي تا 

 -35کيلو هرتز تا چندين گيگاهرتز. 355ناي باند از و اندازه گيري فرکانس په

مربوط  IEC05275و  IEC05555-2و  IEC05570-3بررسي استاندارهاي 

مقايسه  -34در ترانسفورماتورها در اين پروژه  PDگيري  به تست و اندازه

هاي عايقي  نتايج اندازه گيري شده توسط روش ارائه شده با نتايج ديگر تست

 اي جهت اعتبارسنجي نتايج برق منطقه موجود در شرکت

1 

شرکت برق منطقه اي 

 خوزستان

گيري آنالين دماي نقطه داغ  طراحي و ساخت سامانه اندازه

ترانس قدرت با حسگر فيبر نوري و مديريت بار بر اساس 

 دماي واقعي نقطه داغ ترانسفورماتور

هدف از اين پروژه طراحي و ساخت يک حسگر دما مبتني 

پروب فيبر نوري باشد  0نوري است. دستگاه داراي  بر فيبر

که در نقاط مختلف ترانس نصب شده و اطالعات دقيق 

اي طراحي و ساخته  نقطه داغ اندازه گيري نمايد. سامانه

شود که براساس اطالعات دريافت شده از حسگرها شرايط 

بارگيري ترانس در روزهاي گرم و در پيک بار براي اپراتور 

نگ اعالم نمايد و براساس آن بتوان ظرفيت و ديسپاچي

ترانس در زمانهاي پيک بار را اصالح نمود. درضمن روند 

گرمايشي و بدنبال آن کاهش عمر کاغذهاي عايقي ترانس 

 بر اساس اطالعات واقعي دما قابل پيش بيني باشد.

هاي قدرت با استفاده از حسگرهاي  پيچ ترانس گيري مستقيم دماي سيم اندازه

ميالدي آغاز و به واسطه نياز به پايش دقيق  3885اي فيبرنوري از اواسط دم

هاي قدرت و پيش بيني سطوح بارگذاري و بهبود ظرفيت  نقاط داغ در ترانس

برداري ترانس، رشد و توسعه يافت. يک از کاربردهاي مهم اين دستگاه  بهره

يک بار است، کمک به پايش آنالين ترانس و تعيين دقيق بار آن در شرايط پ

لذا استفاده از اين تجهيز به استفاده بهينه از ترانس و ظرفيتهاي خالي ان در 

شرايط اضطراري کمک مي نمايد. بکارگيري اين تجهيز براي مناطق گرمسير 

همچون خوزستان مي تواند کمک به نگهداشت سرمايه هاي ملي و بهبود 

که اين محصول يکي از شرايط وضعيت نگهداري آنها باشد. با توجه به اين

هاي قدرت  تجهيزات جانبي جهت پايش وضعيت و بهبود مديريت بار ترانس

هستند لذا حجم بازار براساس توليدات و تعداد ترانسهاي در حال نصب در 

بيني است. اين محصول در داخل  توزيع قابل پيش-پستهاي انتقال و حتي فوق

ليتهاي تحقيقاتي نيز بر روي آن سازي فعا کشور توليد کننده نداشته و نمونه

صورت نگرفته، لذا توليد محصول و معرفي آن به توليدکنندگان ترانسهاي 

قدرت در داخل کشور يکي از مهمترين مزيتهاي ورود به ساخت اين محصول 
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 است.

1 

شرکت برق منطقه اي 

 زنجان

با سطح ولتاژ  on loadطراحي و ساخت تپ چنجر 

 KVA 3074تا  884طع کيلو ولت و ظرفيت ق 72,4

و به توليد انبوه  on loadطراحي و ساخت تپ چنجر 

 72,4رساندن اين محصول سطح ولتاژ تپ چنجر مذکور 

 23تپ )مثبت منفي  _+23و ظرفيت آن  unکيلو ولت 

 KVA 3074تا  884تپ (خواهد بود ظرفيت قطع آن 

 خواهد بود.

شور وجود کدر داخل  ه در حال حاضر دانش ساخت تپ چنجرکبا توجه به اين

ار رفته در ترانسفورماتورها وارداتي مي باشند و با کندارد و تپ چنجر هاي به 

ه بستر مناسب در داخل کشور براي طراحي و ساخت تپ چنجر کعنايت به اين

 وجود دارد لذا طراحي و ساخت اين محصول ضروري به نظر مي رسد.

1 

شرکت برق منطقه اي 

 زنجان

يش گاز اتان در برخي از ترانسفورماتور بررسي علت افزا

 هاي ساخت شرکت ايران ترانسفو )دانشجوئي(

علت يابي رفتارهاي روغن، کنترل و جلوگيري از ايجاد 

خطاهاي مختلف در ترانسفورماتور در نظر است پروژه 

مذکور در قالب يک پروژه کوچک مطالعاتي و با هزينه کم 

انشجويي انجام گردد. و يادر قالب حمايت از پايان نامه د

)اصالحات مطابق دستور: علت يابي رفتارهاي روغن، 

 کنترل وجلوگيري از تخريب روغن ترانسفورماتور(

بعضي از رفتار روغنهاي مختلف در ترانسفورماتور علت يابي نشده اند ازجمله 

افزايش ميزان گاز اتان در بعضي از ترانسفورماتورها و يا تغييرات گازهاي 

CO2 , H2 , CO  و... که با عيب يابي اين رفتارها مي توان از بروز

خطاهاي مختلف جلوگيري کرد.ساختار برخي ترانسها و نوع روغن استفاده شده 

در آنها موجب ايجاد وضعيت غير نرمال در ترانس هاي اين شرکت گرديده 

است که با هيچ يک از استانداردهاي موجود قابل پاسخ نبوده و موجب نگراني 

براي همکاران اين مجموعه گرديده است . به گونه اي که تغيير سطح گازهاي 

مورد اشاره در اين ترانسها بدون وجود داليل منطقي و منطبق بر استانداردها 

ارائه راهکار را براي ايشان غير ممکن نموده است. )اصالحات مطابق دستور: 

علت يابي نشده اند  بعضي از رفتارهاي روغن هاي مختلف در ترانسفورماتور

ازجمله افزايش ميزان گاز اتان که معموال در اينگونه ترانسفورماتورها ميزان 

اکسيژن کاهش يافته و نشاندهنده اکسيداسيون روغن مي باشد با تحقيق و 

علت يابي اين عوامل مي توان از تخريب روغن ترانسفورماتور جلوگيري نمود. 

) 

5 

شرکت برق منطقه اي 

 زنجان

اسايي و جايابي تخليه جزئي در ترانسفورماتور قدرت با شن

) پروژه  EMTRترومغناطيسي به روشکاستفاده از امواج ال

ان کم -تشخيص تخليه جزئي در ترانسفورماتور قدرت  -

 يابي تخليه جزئي در ترانسفورماتور قدرت

بوده و روشي جديد  UHFترومغناطيسي کامواج ال کمکبه  PDاندازه گيري 

ارگيري آن در که بطور جدي در مورد بکسال است  35متر از ک

ار کترانسفورماتورهاي قدرت تحقيق صورت ميگيرد. در ترانسفورماتورها ، آش
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 UHFدر محدوده امواج  PDانس باالي کترومغناطيسي فرکسازي امواج ال دانشجوئي (

جي ه در داخل مخزن ترانسفورماتور يا در ديواره هاي خارکتوسط آنتن هايي 

در  UHFي از راههاي نصب آنتن کان پذير است. يکآن نصب ميشود ام

ردن آنتن به داخل مخزن پر از روغن از طريق کترانسفورماتورهاي قدرت وارد 

انسي آنتن بايد با توجه به طيف کشيرهاي تخليه روغن است. مشخصات فر

 بيشتر PDانسي کانسي عيوب تخليه جزئي تنظيم شوند. هر چه طيف فرکفر

تر شده و از اين رو ميتوان از آنتن هايي با کوچکباشد طول موج هاي مربوطه 

انس باال با طول موج کرد.دارابودن مولفه هاي فرکتر استفاده کوچکابعاد 

ترو مغناطيسي بتوانند با سرعت بيشتري در که امواج الکسبب مي شود  کوچک

دقيق آنها ، دقت ان اندازه گيري کداخ منتشر شده و لذا با فراهم شدن ام

ل کتوسط آنتن ها ميتوان ش UHFار سازي امواج کانيابي بهبود يابد. با آشکم

وپ با پهناي باند کاسيلوس کموجهاي بدست آمده از طريق آنتن را توسط ي

ه کانسي و نرخ نمونه برداري متناسب با امواج دريافتي يا تحليلگر شبکفر

ژي برده  PDميتوان به وجود ل موجها کاين ش کمکرد. به کمشاهده و ثبت 

ار سازي کي از مزاياي آشکو نسبت به تعيين نوع و محل عيب اقدام نمود. ي

ترانسفورماتورها، ايمني بيشتر آن در برابر نويزهاي  PDترو مغناطيسيکال

ترو کشيلد ال که بصورت يکخارجي است. وجود مخزن فلزي زمين شده 

-onان اندازه گيري کند امکيمغناطيسي در برابر نويزهاي خارجي عمل م

site  را در اختيار قرار مي مهد. در داخل مخزن ترانسفورماتور قدرت قسمت

در آنتن مجموع  PDه سيگنالهاي دريافت شده از کهاي مختلفي وجود دارد 

ه در اين کسيگنال هاي بازتاب شده از بخش هاي مختلف ترانسفورماتور است 

حليل اين سيگنالها وقوع عيب تخليه جزئي پروژه سعي شده است با تجزيه و ت

ان دقيق عيب مشخص شود بدين کدر ترانسفورماتور قدرت را شناسايي و م

( استفاده خواهد شد. در ابتدا جهت TR)TimeReversalمنظور از روش 

 CSTان سنجي روش پيشنهادي شبيه سازي با استفاده از نرم افزار کام
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 عنوان شرکت فيرد

 عنوان تحقيق

 داليل اولويت داشتن ورد انتظار و محصول نهايي طرحاهداف م

ترانسفورماتور  کتخليه جزئي در ي کي صورت ميگيرد. در اين مطالعه ابتدا

شبيه سازي شده مدل ميشود و سيگنال هاي انتشار يافته در محيط 

ترانسفورماتور با استفاده از پروب هاي در نظر گرفته شدهدر بدنه ترانسفورماتور 

سيگنال  TimeReversalدريافت و ذخيره ميشود. جهت استفاده از روش 

پروب ها( از محل آنتن ها ارسال خواهد شد. هاي دريافت شده در آن تن ها)

وجود دارد، با شبيه سازي  TimeReversalه در روش کطبق اثباتي 

سيگنال هاي دريافت شده بايد در محل تخليه جزئي بيشترين همپوشاني و 

تداخل سيگنال ها بوجود آيد. در صورت موفقيت آميز بودن اين ايده، ميتوان در 

سيگنالهاي تخليه جزئي را توسط آنتن هايي در بدنه  ترانسفورماتورهاي واقعي

ترانسفورماتور دريافت نمود و در محيط شبيه سازي با اعمال اين  کتان

 سيگنالها به آنتن ها، محل تخليه جزئي را تخمين زد.

6 

شرکت برق منطقه اي 

 سمنان

بهينه سازي سيستم خنک کنندگي ترانسفورماتورهاي 

افزايش راندمان و کاهش  قدرت و فوق توزيع با هدف

تلفات سيستم خنک کنندگي و فراهم شدن قابليت 

 بارگيري حداکثري از ترانسفورماتور ها

حاضر سيستم خنک کنندگي ترانسفورماتورهاي قدرت و 

-ONAN-ONAF-OFANفوق توزيع يکي از انواع 

OFAF-ODAF-OFWF-ODWF  ميباشند. در اين

طور طبيعي يا به نوع خنک کنندگيها، روغن و هوا يا به 

کمک فن و آب در گردش خنک ميشوند. با توجه به اينکه 

طراحي هر ترانسفورماتور بر اساس دماي محيط نصب آن 

ماکزيمم دماي  IECانجام ميشود و طبق استانداردهاي 

درجه سانتي گراد  354و سيم پيچ  355مجاز روغن 

بع آن ميباشد، لذا بارگيري حداکثري از ترانسفورماتور و به ت

روغن و سيم پيچ  Temperature Riseميزان 

داراي محدوديت مي باشد. بنابراين بهبود بازدهي سيستم 

خنک کنندگي با هدف بارگيري هرچه بيشتر ترانسفورماتور 

هاي تعبيه شده در  از اهميت بااليي برخوردار است. فن

ترانسفورماتورهاي قدرت و فوق توزيع داراي توان مصرفي 

جلوگيري از تلفات و کاهش انرژي مصرفي سيستم خنک کننده و بهبود 

 راندمان ترانسفورماتورهاي قدرت و فوق توزيع
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 عنوان شرکت فيرد

 عنوان تحقيق

 داليل اولويت داشتن ورد انتظار و محصول نهايي طرحاهداف م

باشند و اين توان به عنوان حداکثر توان توليدي  بااليي مي

فن لحاظ شده است، لذا در اکثر موارد روشن بودن فن به 

معناي مصرف حداکثري و بعضا غير ضروري انرژي بوده 

که خود موجب تحميل تلفات باالي مصرفي است. بنابراين 

ها حائز اهميت  ارائه راه کاري جهت عملکرد بهينه فن

ها موجب  روشن و خاموش شدن پياپي فناست. از طرفي 

باال رفتن نرخ خرابي آنها شده و همچنين صداي توليدي 

در توان ماکزيمم زياد مي باشد. در مرحله دوم طراحي 

سيستم خنک کننده با مايع خنک کننده در گردش در زير 

ها، هواي خنک  رادياتورهاي ترانسفورماتور به نحوي که فن

ا به بانک هاي رادياتوري پرتاب با درجه حرارت پايين ر

کنند. با تلفيق دو روش فوق بهينه سازي حداکثري سيستم 

فورماتورهاي قدرت و فوق توزيع -خنک کننده ترانس

گردد. به منظور صحت سنجي، بررسي -امکان پذير مي

هاي يک  موردي طرح پيشنهادي بر روي ترانسفورماتور

پس از حصول پست به انتخاب کارفرما اجرا خواهد شد و 

هاي استان به -نتايج مورد نظر براي تمام ترانسفورماتور

 صورت تيپ طراحي ميشود.

1 

شرکت برق منطقه اي 

 سمنان

ان و ارايه بررسي تاثير اشباع هسته ترانسفرماتورهاي جري

راهکارهاي مقابله با آن طراحي و ساخت مدار بازنشاني 

مغناطيسي هسته ترانسفرماتور جريان با هدف محدود 

 سازي اشباع هسته

بررسي شرايط مختلف شبکه برق سمنان با هدف  -3

بررسي کفايت مقادير  -2ها CTمطالعه بر روي اشباع 

استان هاي موجود در سطح فوق توزيع و انتقال CTنامي 

 CTحفاظتي  coreبررسي امکان تاثير اشباع  -3سمنان 

ارايه راهکارهاي مقابله با پديده  -5بر حفاظت هاي موجود 

بررسي و مقايسه  -CT 4حفاظتي  coreاشباع 

 -0راهکارهاي ممکن براي جلوگيري از خطا بر اثر اشباع 

تراسفرماتورهاي جريان در برخي شرايط به اشباع وارد مي شوند. اين شرايط 

و يا ديگر عوامل  CTکوتاه و عبور جريان زياد از  مي تواند بر اثر بروز اتصال

براي مقاصد حفاظتي ديرتر به اشباع  CTرخ مي دهد. با وجود اينکه هسته 

وارد مي شود ولي در شرايطي اين هسته نيز اشباع شده و در نمونه جرياني، 

باعث عملکرد اشتباه تجهيزات حفاظتي خواهد  CTخطا ايجاد مي کند. اشباع 

ها به اشباع CTز ديد حفاظت شبکه مهم است در چه شرايطي و کدام شد لذا ا

خواهند رفت و اين اشباع بر روي کدام حفاظت ها و چگونه تاثير دارد و راهکار 
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 عنوان شرکت فيرد

 عنوان تحقيق

 داليل اولويت داشتن ورد انتظار و محصول نهايي طرحاهداف م

 -7طراحي و شبيه سازي مدار بازنشاني مغناطيسي هسته 

در مقياس  CTبازنشاني مغناطيسي هسته  ساخت مدار

تست مدار بازنشاني و ارايه نتايج تطبيقي  -8آزمايشگاهي 

انجام مطالعات جايابي براي نصب تجهيزات بازنشاني  -8

 هسته در شبکه برق سمنان

جلوگيري از اين پديده چيست. در حال حاضر در صورت عدم کفايت جريان 

حدي  تا CTتعويض مي گردد و مقادير نامي  CTاشباع و نقطه زانويي نامي، 

باال مي روند که تقريباتمام شرايط محتمل را پوشش دهند. اين روش در 

مرحله طراحي امکان پذير است ولي در مرحله بهينه سازي مقرون به صرفه 

هاي با مقادير CTنيست. از سوي ديگر در صورت بروز شرايط خاصي حتي 

مچنين با توجه نامي بسيار باال و فراتر از نياز طراحي نيز به اشباع مي روند ه

به تغيير در ساختار شبکه برق دائما سطح اتصال کوتاه در نقاط مختلف تغيير 

مي شود. بنابراين روش  CTمي کند که باعث تغيير در مقادير نامي مطلوب 

در بسياري از مواقع راهکار بهينه نخواهد بود. دو روش جايگزين  CTتعويض 

که مانع ورود هسته به اشباع شوند و استفاده از تجهيزاتي است  -3وجود دارد. 

استفاده از تجهيزاتي  -2يا پس از وقوع اشباع، هسته را از اشباع خارج کنند. 

که منحني هاي جرياني توليد شده در شرايط اشباع را تشخيص دهند و آنها را 

 بازسازي کنند

1 

شرکت برق منطقه اي 

 هرمزگان

ورماتورهاي ارزيابي و پيش بيني نقوص موجود در ترانسف

 قدرت با استفاده از روش تئوري تجزيه مدهاي عملکردي

تحليل و پيش بيني نقص هاي احتمالي موجود در 

ترانسفورماتورهاي قدرت با محاسبه فاکتور هاي مرتبط با 

زمان و تعيين يک مدل آماري براساس اطالعات واقعي 

مانيتورينگ ترانسفورماتور قدرت جهت تشخيص نقص 

رماتور قدرت از طريق مشخصات متغير با هاي ترانسفو

زمان بدست مي آيد. بمنظور کاهش تاثيرات مدل هاي 

آماري فاکتورهاي انساني، و اطمينان از دقت آناليز، 

متغيرهاي پاسخ مشخصات متغير با زمان، با روش تجزيه 

حساب شده و سپس صفحه ي  EMDمدهاي عملکردي 

پردازش آن ها مورد فاز اين متغيرها بمنظور بررسي قوانين 

بررسي قرار مي گيرد. از آنجا که اطالعات مانيتورينگ 

نقص هاي ترانسفورماتورهاي قدرت بصورت يک توالي 

ي از مهم ترين اجزاي در سيستم هاي قدرت کترانسفورماتورها به عنوان ي

شود. چنانچه به هر دليل اين ترانسفورماتورها از سرويس خارج  محسوب مي

باشد،  شوند خسارت هاي جبران ناپذيري ناشي از عدم انتقال پيوسته انرژي مي

ه قدرت کشود و قابليت اطمينان شب يان سيستم هاي قدرت وارد ميبه متول

يابد. به عالوه هزينه باالي تعميرات و حمل و نقل آن ها نيز مسئله  اهش ميک

ه بايستي مدنظر قرار گيرد. اهميت و جايگاه کعمده ديگري است 

ليه مراحل طراحي، که در کند ک ترانسفورماتور در سيستم قدرت ايجاب مي

برداري و نگهداري ترانسفورماتور دقت بسيار بااليي لحاظ شود.   بهره ساخت،

امروزه بحث نگهداري در سيستم قدرت به خصوص در مورد ترانسفورماتورها 

تواند در بهبود و باال  ه ميکبسيار مورد توجه قرار گرفته و به عنوان عاملي 

ل کن تجهيز و رد تجهيز و نيز درباال بردن قابليت اطميناکارکبردن بهره 

شود.در اين طرح يک روش جديد به منظور آناليز  سيستم موثر باشد، قلمداد مي
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سيگنال هاي ديجيتال شامل اجزاي فرکانسي متفاوت مي 

باشد، پاسخ فرکانسي متغير ها نيز کم است، بنابراين از 

 EMDمي توان آنها را تميز داد.  EMDطريق روش 

سيگنال هاي پيچيده را به تعدادي سيگنال اوليه از 

تجزيه مي کند. هر  imfفرکانس هاي باال تا پايين به نام 

کدام از سيگنال ها مي توانند خط، غيرخطي و يا غيرايستا 

ها داراي يک ويژگي يکسان  imfباشند. کليه ي 

مشخص مي باشند و آن برابري نقاط اکسترمم و نقاط گذر 

در ميانگين محلي  IMFن هاست. همچنين از صفر در آ

خود متقارن مي باشد و مشابه سيگنال سينوسي است. 

ميانگين محلي سيگنال توسط پوش هاي باال و پايين 

 IMFسيگنال تعريف مي شود. براساس يک نوع تعريف، 

هاي يک سيگنال از طريق مقياس هاي مشخصه سيگنال 

ضاي فاز، از هم مجزا مي شوند. هر نقطه موجود در ف

نماينگر حالت سيستم است و خط سير ها پروسه تغيير 

حاالت در طول زمان را نشان مي دهند. اين تئوري شامل 

روش بازسازي تاخير و مشتقي است. در روش بازسازي 

مشتقي فضاي فاز، توپولوژي معادل سيستم نمايش داده 

مي شود. از اين طريق مي توان نقوص موجود در 

قدرت را بدرستي پيش بيني و در جهت رفع ترانسفورماتور 

 آن بر آمد.

مشخصات متغير با زمان نقوص موجود در ترانسفورماتورهاي قدرت براساس 

تئوري تجزيه مدهاي عملکردي، ارائه شد. در ابتدا، بمنظور کاهش تاثيرات 

ز دقت آناليز، متغيرهاي پاسخ مدل هاي آماري فاکتورهاي انساني و اطمينان ا

مشخصات متغير با زمان، با روش تجزيه ي مدهاي عملکردي حساب شده و 

سپس صفحه فاز اين متغيرها بمنظور بررسي قوانين پردازش آن ها مورد 

بررسي قرار مي گيرد. تفسير اطالعات توسط اين روش، در آناليز ميزان 

وان از اين طريق قوانين حاکم اختالالت متغير هاي پاسخ مناسب است. مي ت

بر تغييرات اين سيگنال ها را بدست آورد و نقص هاي احتمالي موجود در 

 ترانسفورماتورهاي قدرت را پيش بيني نمود.

 

 محور انتقال و فوق توزع-1          

 توزيع فوق و انتقال هاي   هکشب بهينه توسعه و مطالعات .1.11
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 داليل اولويت داشتن مورد انتظار و محصول نهايي طرحاهداف  عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

1 

شرکت برق منطقه اي 

 آذربايجان

در پستهاي  DGبررسي ايجاد امکان استفاده از واحدهاي 

و  DGبا بهره گيري از کنترل فرکانس  DGمتصل به 

جريان فيدرهاي خروجي و ممانعت از جزيره اي شدن غير 

 استاندارد شبکه

به اندازه توان توليد  DGده از واحدهاي ايجاد امکان استفا

آن در هنگام قطعي شبکه يا خروج ترانسهاي قدرت متصل 

با برنامه نويسي هوشمند و قابل اجرا  DGبه واحدهاي 

و جريان فيدرهاي خروجي  DGبراساس کنترل فرکانس 

از شينه پست با حذف فيدرهاي مورد نياز يا تشخيص 

 برنامه هوشمند .

در هنگام قطع شبکه و يا بي برقي ترانسهاي قدرت در جهت  در شرايط فعلي

اقدام به خارج از مدار  DGرعايت دستورالعمل استفاده از انرژي واحدهاي 

نمودن واحدهاي مذکور بعلت عدم توانئي تامين انرژي مطابق با استانداردهاي 

تفاده موجود شبکه ميباشد که اين امر باعث مي شود که در موارد نياز امکان اس

 از واحدهاي توليد پراکنده مقدور نمي باشد .

1 

شرکت برق منطقه اي 

 آذربايجان

بررسي فني و اقتصادي جايگزيني هادي هاي پرظرفيت با 

مغزي کامپوزيت در خطوط انتقال و فوق توزيع داراي 

 مشکل حريم

کاهش هزينه نسبت به حالت اجراي اصالح کليراينس و 

شي از پيري سم و کاهش حل مشکالت جاني و مالي نا

 ارتفاع درخصوص

 کاهش ارتفاع سيم ها و بروز مشکالت حريم خط با پيري هادي ها

1 

شرکت برق منطقه اي 

 خراسان

و بررسي  T-offامکان سنجي استفاده از خطوط کابلي 

 روش هاي حفاظت در خطوط کابلي متصل به آن

بررسي جنبه هاي مختلف فني و اقتصادي استفاده از 

خصوصا حفاظت و تعميرات آن ارائه  T-offکابلي  خطوط

کابلي  T-offتحليل فني و اقتصادي استفاده از خطوط 

 ارائه روش مناسب حفاظت اين خطوط

با رشد استفاده از پست هاي تک ترانسه در خراسان امکان سنجي اين نمونه 

پست ها در شهرها که تامين زمين با مشکالت زيادي روبروست و معموال به 

صورت خطوط کابلي تغذيه مي شوند بايد انجام گيرد. لذا در اين پروژه احداث 

مد نظر قرار گرفته است. يکي  T offپست هاي تک ترانسه با خطوط کابلي 

از مشکالت اين پست ها روش مناسب حفاظت با عملکرد مناسب آن مي باشد 

و اقتصادي  که بايد الزامات و روش هاي دستيابي به آن با ذکر جزئيات فني

-Tانجام گردد. داليل اولويت داشتن تحقيق: امکان استفاده از خطوط کابلي 

off  در پست هاي تک ترانسه در شهرها و ارائه روش حفاظت مناسب آن

مزايا: کاهش هزينه هاي احداث پست ها به روش تک ترانسه قابليت نزديکي 

 ش تلفاتبيشتر به بار با افزايش تعداد پست ها و در نتيجه کاه

1 

شرکت برق منطقه اي 

 خراسان

 STATCOM 305بررسي و مطالعات تاثيرات 

MVAR  شرکت فوالد قاينات بر روي شبکه و استخراج

 دستورالعمل مناسب براي بهره برداري ازآن

 STATCOM 305هدف: بررسي و مطالعات تاثيرات 

MVAR  شرکت فوالد قاينات بر روي شبکه تحت بهره

هاي مانوري خاص مانند کم باري ،ميان برداري در حالت 

باري،پرباري شبکه ، قطع خطوط منتهي به پست و ساير 

موارد دتاثير گذار و استخراج دستورالعمل مناسب براي بهره 

هاي اخير، گسترش روزافزون بارهاي غيرخطي در  مساله: در سالتعريف 

ل موج کي و در نتيجه معوج شدن شکهاي هارموني شبکه، موجب توليد مولفه

هاي  هاي فوق توزيعِ داراي بانک جريان و ولتاژ شده است. اين امر، ايستگاه

 هاي خازن، عملکرد خازني را با مشکالتي مانند ترکيدن و کاهش عمر سلول

( و غيره PTسيستم حفاظتي، سوختن فيوز، سوختن ترانسفورماتور پتانسيل )
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برداري از آن) بررسي عملياتي اثرات در مدار آمدن فوالد 

قاينات بروي پارامترهاي کيفيت توان شبکه خراسان که 

ندازه گيري همزمان چندين نقطه و اين کار مستلزم ا

تحليل نتايج بي برقي و برقداري خط مذکور و استخراج 

ميزان آلودگي تزريقي به شبکه ناشي ورود فوالد قائنات و 

نقش توپولوژي شبکه در ميزان الودگي وبررسي روشهاي 

عملياتي در راستاي کاهش اثرات سو در مدار آمدن فوالد( 

از بررسي و مطالعات تاثيرات  محصول نهايي: گزارش کامل

STATCOM 305 MVAR  شرکت فوالد قاينات بر

روي شبکه تحت بهره برداري در حالت هاي مانوري 

خاص مانند کم باري ،ميان باري،پرباري شبکه ، قطع 

خطوط منتهي به پست و ساير موارد دتاثير گذار و استخراج 

 دستورالعمل مناسب براي بهره برداري از آن

مواجه کرده است.يکي از علت هاي اصلي اين مشکالت وجود مشترکين فوق 

سنگين آلوده کننده کيفيت توان مانند شرکت هاي فوالد بوده و اوضاع زماني 

حادتر مي شود که شرکت هاي مذکور بدون مطالعات کافي و بررسي 

مانورهاي مختلف و شرايط مختلف کاري اقدام به تنظيم جبرانسازهاي خود 

مي کند که اين تنظيمات اشتباه باعث وخيم  STATCOMو  SVCمانند 

تر شدن اوضاع و در مواقعي باعث ايجاد رزونانس در شبکه و آسيب به 

تجهيزات شبکه مي شود که به عنوان نمونه مي توان به فوالد ريختگري 

اشاره نمود که به علت تنظيمات اشتباه باعث افزايش زياد پارامترهاي  اسفراين

کيفيت توان در پست متصله شده است و همچنين فوالد خراسان که باعث 

هاي آن شده است. داليل اولويت داشتن: با توجه به اين که  SVCسوختن 

براي اولين بار در ايران در حال انجام است و با توجه  STATCOMنصب 

ظرفيت باالي آن و تاثير گذاري آن بر شبکه و پست هاي مجاور و  به

همچنين اثرات نامطلوب آن بر شبکه در اثر عدم انجام مطالعات جامع و 

تنظيمات صحيح تجهيز ضروري به نظر مي رسد که قبل از نصب اين تجهيز 

مطالعات اوليه تاثير اين تجهيز بر روي شبکه برق خراسان انجام شود و 

کسب اطالعات -3العمل ها و راه کارهاي التزم استخراج شود. مزايا: دستور

الزم از تجهيز نصب شده به صورت عملياتي و استخراج دستورالعمل ها و راه 

کارهاي عملياتي براي بهره برداري از آن و استفاده از آن در موارد مشابه نصب 

شي از عدم کاهش خسارات و آسيب هاي احتمالي نا-2در ساير نقاط شبکه 

-3بهر برداري صحيح از تجيزات جبرانسازي به شبکه تحت بهره برداري 

اطالع و آگاهي از ساير رفتارهاي تجهيز و تاثير آن بر شبکه در شرايط مانوري 

 مختلف بهره برداري

5 

شرکت برق منطقه اي 

 خوزستان

حفاظت تفاضلي خطوط انتقال دو مداره با روش توان 

 مختلط افزايشي

پروژه با استفاده از توان مختلط اندازه گيري شده در  دراين

دوسر خط ، يک طرح حفاظتي مبتني بر توان مختلط 

گردد. طرح  ( براي خطوط دو مداره ارائه PDPتفاضلي )

پيشنهادي داراي دقت و سرعت عمل بااليي بوده و به 

حفاظت خطوط انتقال که مسيرهاي اصلي مبادلهي توان در سيستم قدرت 

هستند، حائز اهميت فراواني است. تشخيص صحيح و سريع خطاها و همچنين 

هاي حفاظتي  ترين ويژگيهاي سيستم مترين زمان ممکن از مهمرفع آنها در ک

هاي ارائه شده براي خطوط انتقال  به شمار ميرود. حفاظت تفاضلي جزء حفاظت
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کانالهاي مخابراتي و اطالعاتي نيازمند نباشد . از نظر 

تر و با طرح  سبت به طرح هاي مشابه مناسباقتصادي نيز ن

( از QUASI-THREE-PHASEWشبه سه فاز )

 حداکثر پتانسيل يک خط دو مداره استفاده گردد.

هاي واحد تنها از يک تجهيز در سيستم قدرت  شود. حفاظت-شناخته مي

هاي حفاظتي نيازي  محافظت ميکنند و به هماهنگي زماني با ساير سيستم

همچنين استفاده از خطوط دومداره جهت افزايش قابليت اطمينان ندارند. 

هاي حفاظتي بوجود آورده  ها و مالحظات جديدي را براي سيستم شبکه، چالش

( داراي CDPهاي تفاضلي معمولي مبتني بر جريان خط ) است. ضمناً حفاظت

هاي خازني خط  جريان شارژينگ خط ناشي از ظرفيت -3مشکالتي ميباشند: 

اشباع شدن ترانسفورماتورهاي جريان  -2افزايش ولتاژ و طول خط( .  )با

(CT . براي خطاهاي خارجي )5تاخير زماني در مبادلهي اطالعات.  -3ها- 

هاي مخابراتي شايان ذکر است اين پروژه بعنوان حمايت از  عدم تقارن کانال

 است.پايان نامه هايدانشجويي مورد موافقت کميته تحقيقات قرار گرفته 

6 

شرکت برق منطقه اي 

 زنجان

بررسي طرح هاي توسعه نيروگاه هاي تجديد پذير بر 

عملکرد فني شبکه انتقال تحت مديريت شرکت برق 

منطقه اي زنجان با درنظر گرفتن عدم قطعيت در راه 

 اندازي واحدها

 Capacity( محاسبه و استخراج اعتبار ظرفيت )3

Creditصوبه و نيز قابل ( نيروگاههاي تجديدپذير من

نصب در کليه مناطق تحت پوشش شرکت برق منطقه اي 

زنجان بر اساس کليه شاخصهاي تاثيرگذار ازجمله نوع 

انرژي تجديدپذير، محل جغرافيايي و شرايط اقليمي و آب و 

( استخراج 2هوايي حاکم بر آن در ايام مختلف سال و .... 

قابل  ميزان مناسب و مطمئن ظرفيت انرژي تجديدپذير

اتصال به شبکه شرکت برق منطقه اي زنجان با توجه به 

متغير بودن توليد آنها و لحاظ کليه عوامل موثر از جمله: 

( اعتبار ظرفيت نيروگاههاي تجديدپذير با توجه به بند 2-3

( ميزان بار آتي شبکه سراسري و شبکه تحت 2-2فوق.  3

ود ( آرايش شبکه موج3-2پوشش برق منطقه اي زنجان. 

و آتي شبکه با توجه به زمان به مدار آمدن طرحهاي توسعه 

( وضعيت نيروگاههاي 5-2آتي در افق زماني مناسب. 

حرارتي موجود و مصوب )آتي االحداث( برق منطقه اي 

( لزوم 4-2زنجان و شرکتهاي برق منطقه اي مجاور. 

پتانسيل انرژي هاي تجديدپذير )بادي و خورشيدي( در حوزه تحت پوشش 

شرکت برق منطقه اي زنجان بسيار باال مي باشد. در حال حاضر ظرفيت 

 375د نيروگاههاي تجديدپذير متصل به شبکه برق منطقه اي زنجان حدو

مگاوات بوده که در حال حاضر بيشترين ظرفيت منصوبه انرژي تجديدپذير در 

کشور مي باشد و براي چندين برابر بيشتر از آن نيز مجوز اتصال به شبکه 

صادر شده و همچنان نيز از نظر پتانسيل هاي انرژي هاي تجديدپذير در 

ه سطح نفوذ فعلي منطقه، تقاضا براي اتصال به شبکه وجود دارد. با توجه ب

نيروگاههاي تجديدپذير در منطقه نسبت به پيک بار شبکه برق منطقه اي 

زنجان و نيز مجوزهاي اتصال به شبکه صادر شده و نرخ رشد بار آتي منطقه و 

همچنين، متغير بودن ميزان توليد ناشي از اين نيروگاهها و نيز نرخ سريع و 

ثيرپذيري فراوان از عوامل جوي و آب و لحظه اي تغييرات توليد آنها به دليل تا

هوايي و لزوم جبران سريع اين تغييرات توسط ساير نيروگاههاي حرارتي 

مجاور، اطالع از ميزان ظرفيت مناسب و مطمئن انرژي تجديدپذير قابل اتصال 

به شبکه تحت پوشش شرکت برق منطقه اي زنجان با لحاظ عوامل مختلف 

ترهاي بهره برداري از شبکه )از جمله پايداري شامل: توپولوژي شبکه، پارام

ولتاژ و فرکانس بدون اعمال محدوديت به مصرف کنندگان در اثر کاهش 
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انتقال حداکثر ظرفيت توليدي نيروگاههاي تجديدپذير با 

ر توليد نيروگاههاي حرارتي مرتبط در رژيم لحاظ حداکث

( 0-2هاي پرباري، کم باري و ميان باري شبکه. 

پارامترهاي بهره برداري از شبکه از جمله کيفيت توان و 

افزايش سطح اتصال کوتاه در مواقع بروز خطا و نيز مباحث 

پايداري ولتاژ و فرکانس بدون اعمال قطع بار در مواقعي 

هاي تجديدپذير ناگهان کاهش چشمگير که توليد نيروگاه

داشته و کمبود توليد بايد بالفاصله توسط نيروگاههاي 

( لحاظ نيروگاههاي توليد 7-2حرارتي مرتبط جبران گردد. 

پراکنده گازسوز متصل به شبکه و داراي مجوز اتصال به 

( ميزان تاثير نيروگاههاي تجديدپذير قابل 8-2شبکه. 

اي زنجان بر تلفات شبکه نصب در حوزه برق منطقه 

( ميزان 8-2سراسري و تلفات منطقهاي )تلفات انرژي( 

تاثير بر ترانزيت انرژي در خطوط شبکه برق منطقه اي 

( انجام آناليز حساسيت براي پارمترهاي 35-2زنجان 

( ارائه راهکارهاي عملي و اجرايي براي رفع 33-2مرتبط. 

فيت محدوديتهاي احتمالي موجود در افزايش ظر

تجديدپذير قابل اتصال به شبکه برق منطقه اي زنجان 

 )شامل توسعه شبکه و ...(

ناگهاني توليد نيروگاههاي تجديدپذير(، ظرفيت قابل توليد و نوع نيروگاههاي 

حرارتي موجود در منطقه و مناطق مجاور در رژيم هاي کم باري، ميان باري و 

، ميزان اعتبار ظرفيت نيروگاههاي تجديدپذير منصوبه به تفکيک پرباري شبکه

 نوع آنها و ... ضروري مي باشد

1 

شرکت برق منطقه اي 

 زنجان

برنامه ريزي توسعة شبکه هاي انتقال از ديدگاه شرکت 

هاي برق منطقه اي براي حداکثر سازي درآمد حاصل از 

 ارشناسي ارشد (کترانزيت برق ) پروژه دانشجوئي 

برنامه ريزي توسعه شبکه انتقال از ديدگاه شرکت خدمات 

گذاري  انتقال )برق هاي منطقه اي( با هدف ايجاد سرمايه

مطلوب و سودآور صورت خواهد گرفت. در اين خصوص 

مسائل مهمي از قبيل حداقل سازي هزينه هاي سرمايه 

گذاري، احداث خطوط کليدي جهت سودآوري بيشتر، 

م جهت ايجاد فضاي کامل رقابتي کاهش هزينه هاي تراک

براي تمام شرکت کنندگان بازار بايستي مدنظر قرار گيرد؛ 

در شبکه هاي قدرت ميزان بار دائماً در حال افزايش است و همگام با افزايش 

بار، ميزان توليد نيز افزايش مي يابد. از آنجا که توليد و بار از طريق خطوط 

تند، با افزايش اين دو پارامتر الزم است خطوط نيز انتقال به هم مرتبط هس

متناسب با آن ها توسعه پيدا کنند. در سيستم هاي قدرت حقيقي برنامه ريزي 

( دو بخش جدايي ناپذير از  TEPتوسعه توليد و برنامه ريزي توسعه انتقال )

يکديگر هستند. بنابراين توسعه انتقال بايستي با همکاري توسعه توليد صورت 

پذيرد. اين دو مقوله هيچگاه از يکديگر جدا نبوده اند و همواره به يکديگر 
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همچنين عدم قطعيت هاي مربوط به مسئله مانند توليد و 

شرايط بازار در صورت امکان مدنظر قرار خواهد گرفت. 

بدين ترتيب مي توان طرح هايي را براي توسعه شبکه 

بر سودآوري براي شرکت انتقال پيشنهاد داد که عالوه 

هاي انتقال و سرمايه گذاران خصوصي، شرايط رقابت در 

بازار را بهبود داده و به افزايش امنيت شبکه )بهره برداري 

با قابليت اطمينان باال و کيفيت مناسب برق تحويلي به 

)در  ISOمشترکين( از ديدگاه بهره بردار شبکه يا همان 

بکه( کمک نمايد. روش ايران شرکت توانير و مديريت ش

اجراي پژوهش: ابتدا به بررسي مطالعات و تحقيقات اخير 

انجام شده در زمينه برنامه ريزي توسعه خطوط از ديدگاه 

هاي مختلف پرداخته خواهد شد. سپس مسئله مورد نظر به 

صورت رياضي شامل توابع هدف و قيود مدل سازي مي 

يک مسئله بهينه  گردد. با توجه به اين که مسئله مورد نظر

 MATLABسازي است، مدل مسئله در محيط نرم افزار 

 پياده سازي خواهد شد. GAMSو يا 

وابسته اند اما به دليل سختي و پيچيده شدن مسئله در پياده سازي، بيشتر اين 

مسائل را بصورت جداگانه مورد پژوهش قرار مي دهند. برنامه ريزي توسعه و 

بخش هاي برنامه ريزي  مديريت تراکم شبکه هـاي انتقـال يکي از مهم ترين

سيستم هاي قـدرت است. هدف اين برنامه ريزي، تعيين زمان، مکان و تعداد 

تجهيزات )خطوط، کابل و ترانسفورماتور( جديدي است که مي بايد با توجه به 

مالحظالت فني و اقتصادي احداث شوند يا تجهيزات موجودي که بايد توسعه 

ين هزينه و باالترين قابليت اطمينان فراهم داده شوند تا نياز مشترکان با کمتر

[. بنابراين در دهه هاي پيشرو شبکه انتقال مقاوم و منعطف براي بهره 3شوند ]

 برداري از سيستم قدرت ضروري مي باشد.

1 

شرکت برق منطقه اي 

 سمنان

مطالعات جامع توان راکتيو شبکه موجود برق منطقه اي 

اژ،افزايش پايداري ، سمنان به منظور بهبود پروفيل ولت

اصالح ضريب توان و کاهش تلفات شبکه و ارائه راهکار 

سال آتي با در  4هاي اجرايي و اولويت بندي آنها براي 

نظر داشتن شرايط مختلف بهره برداري شبکه و ترانزيت 

توان بين منطقه اي و بهره گيري از شاخصه هاي فني و 

 اقتصادي

مطالعات توان راکتيو  هدف از انجام اين پروژه بررسي و

همه جانبه شبکه برق منطقه اي سمنان و بررسي تاثير آن 

بر روي شاخص هاي پروفيل ولتاژ ، ضريب توان، تلفات و 

پايداري سيستم قدرت است. در اين مطالعات حالت هاي 

مختلف بهره برداري شبکه با در نظر گرفتن حالت هاي 

ي شود. سپس مختلف ترانزيت بار بين منطقه اي بررسي م

مطالعات فني اقتصادي براي کاهش و کنترل توان راکتيو 

با يک برنامه چند هدفه انعطاف پذير به منظور رسيدن به 

يک يا چند هداف زير تواما انجام مي گيرد: بهبود پروفيل 

افزايش  -اصالح ضريب توان، کاهش تلفات  –ولتاژ 

اکتيو امکان پذير نمي باشد. اکثر بهره برداري از سيستم قدرت بدون توان ر

تجهيزات شبکه توان راکتيو مصرف مي کنند. توليد اين توان راکتيو در 

نيروگاهها و انتقال آنها تا مصارف نهايي فشار سنگيني را به مولد هاي شبکه 

وارد مي نمايد و بخش اعظمي از ظرفيت آنها را اشغال و تلفات حرارتي را 

تيو بر خالف توان اکتيو ذاتا بدون نياز به انجام افزايش ميدهد. توان راک

کارمکانيکي قابل استحصال است از اينرو با کاهش آن در مولدها مي توان 

توان اکتيو توليدي بيشتري در شرايط يکسان توليد نمود. از سوي ديگر فقدان 

توان راکتيو در شبکه افت ولتاژ شديدي را به نقاط مختلف شبکه تحميل مي 

و حاشيه پايداري نيز بشدت کاهش مي يابد. در اين شرايط کنترل و نمايد 

مديريت توان راکتيو مي تواند بر روي پروفيل ولتاژ ، ضريب توان، تلفات و 
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 پايداري در اين راستا روشهاي مختلف جبرانسازي و

مديريت توان راکتيو بررسي و راهکار فني و اقتصادي براي 

سال آتي بر اساس اولويت بندي هاي مختلف ارائه مي  4

گردد. محصول نهايي، گزارش مطالعات به همراه فايلهاي 

شبيه سازي مطالعات در نرم افزار هاي مربوطه و نتايج 

 خروجي انها است.

 پايداري سيستم قدرت تاثير بسزايي داشته باشد.

1 

شرکت برق منطقه اي 

 سيستان و بلوچستان

 Unmanedمطالعه و امکان سنجي فني و اقتصادي 

ودن پستهاي فوق توزيع شبکه برق استان، به ترتيب نم

 اولويت هاي مطالعه شده

تسريع در انجام مانور هاي شبکه و کاهش خطاهاي ناشي 

 از نيروي انساني

کيلومتر مربع و داشتن  387555استان سيستان و بلوچستان با مساحت بيش از 

ر مي باشد. بنا يازده و نيم درصد از مساحت کل کشور، پهناورترين استان کشو

% جمعيت استان ساکن روستاها بوده، که 45بر آخرين سرشماري بيش از 

برابر ميانگين کشور باشد و مورد اخير  5سبب گرديده تا پراکندگي اين استان 

سبب شده تا پراکندگي پستهاي انتقال و فوق توزيع استان بسيار زياد باشد 

کيلومتر و  85ت استان بيش از کيلوول 03% از خطوط 32بگونه اي که بيش از 

کيلومتر باشند. لذا با توجه به بعد  255کيلوولت بيش از  235% از خطوط 25

نمودن پستها و تشکيل گروههاي واکنش  unmanedمسافت مکانيزم 

سريع و مواردي از اين دست در اين استان بسيار متفاوت با استاني مثل تهران 

نمودن  unmamedبراي فرآيند ميباشد و نمي توان نسخه واحدي را 

پستها در برق منطقه اي پياده نمود و با توجه به شرايط اقليمي و جغرافيايي 

خاص اين استان نياز به انجام تحقيقات جامع و منحصر بفرد با در نظر گرفتن 

 کليه مسائل استان وجود دارد.

11 

شرکت برق منطقه اي 

 فارس

ين ايستگاههاي بررسي و تحليل آرک زدگي در سيستم زم

GIS 

هدف اصلي پروژه شناخت کامل پديده هاي گذراي خيلي 

و تحليل حادثه آرک زدگي در  GISسريع در ايستگاههاي 

و نيز بررسي روشهاي مختلف  GISسيستم زمين ايستگاه 

مي باشد  GISکاهش اين اضافه ولتاژها در ايستگاههاي 

و نيز در تا بتوان مشکل موجود در ايستگاه را برطرف نمود 

اجراهاي بعدي از مشکالت ايجاد شده جلوگيري کرد. 

در  Transient enclose voltageاي بدنه ))پديده ولتاژ گذر

 Transient groundيا پديده افزايش ولتاژ زمين گذرا ) GISپستهاي 

potential rise با توجه به پديده هاي گذرا خيلي سريع در زمان )

باز/بسته شدن سکسيونر يا کليدزني ها در شبکه رخ مي دهد. اين کليدزني ها 

ريع )چند نانو ثانيه( باعث ايجاد اضافه بصورت موج هاي با شيب خيلي س

و غالف کابل يا بين قسمتهاي زمين شده پست و ساير  GISولتاژها بين بدنه 
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مطالعه و  -3مراحل انجام کار به شرح زير خواهد بود: 

پژوهش در خصوص پديده هاي گذرا در ايستگاههاي 

GIS  ارائه  -2و حوادث گزارش شده در اين خصوص

تئوري اضافه ولتاژها و امواج سيار منتسر شده در پستهاي 

GIS 3-  سازي بخش شبيهGIS  ايستگاه نمونه بمنظور

تحليل تاثير  -5تحليل اضافه ولتاژهاي گذراي خيلي سريع 

پارامترهاي مختلف در اضافه ولتاژهاي گذرا از جمله طول 

و سطح مقطع سيم زمين، مقاومت سيستم زمين ايستگاه، 

جمع بندي و ارائه  -4و ...  GISنحوه اتصال کابل به 

 نتايج

بخشهاي سيستم زمين )زمانيکه دو دقسمت با دو سيم زمين متفاوت به شبکه 

ميتواند به چندين هزار  TEVزمين وصل مي شوند( ايستگاه ايجاد گردد. دامنه 

ي ده ها کيلو ولت، اما همچنين شامل چندين مولفه فرکانسي ولت برسد يا حت

نيز ميباشد، که اگر محدود نشود احتمال دارد موجب پديده تخليه جرقه بين 

فلنج )برجستگي( و درپوش بر روي زمين گردد؛ ولتاژ باالي حالت گذرا نيز 

ايمني فيزيکي پرسنل پست را به مخاطره مي اندازد؛ هم زمان موج ولتاژ 

عشع الکترومغناطيسي فرکانس بااليي را با مداخله تجهيزات ثانويه پست، تش

کيلوولت در هنگام  235توليد ميکند. با توجه به اينکه در يکي از پستهاي 

کليدزني خط تغذيه کننده ايستگاه آرک زدگي در سيستم زمين و غالف کابل 

نتايج تحقيقاتي ايجاد مي شود و با توجه به بررسي هاي انجام شده گزارشات و 

کمي در اين خصوص منتشر شده است هدف اصلي در اين پژوهش شناخت 

و فاکتورهاي تاثير گذار  GISکامل پديده هاي گذراي سوييچينگ در پستهاي 

مي باشد.  GISبر آنها و همچنين روشهاي کاهش اضافه ولتاژها در پستهاي 

هاي  تاکنون پژوهشبا توجه به اهميت موضوع و در نظر گرفتن اين نکته که 

زيادي در اين زمينه انجام نشده است در اين تحقيق تالش خواهد شد با 

مدلسازي و بررسي دقيق اين موضوع در يکي از پستهاي نمونه جزييات 

بيشتري از اين پديده بدست آورده و در طراحي ونگهداري بهتر اينگونه پستها 

 بکار گيريم.

11 

شرکت برق منطقه اي 

 فارس

کان يابي خطوط و پست هاي انتقال و فوق توزيع طرح م

 مبتني بر ابزارهاي هوش تجاري

هدف ما از انجام اين طرح کاهش هزينه هاي احداث 

خطوط انتقال و به تبع آن کاهش تلفات انتقال مي باشد. 

محصول اين طرح تحقيقاتي نرم افزاري هوشمند مي باشد 

رين مسير که مکان بهينه جهت احداث پست ها و کوتاه ت

ممکن جهت پروژه هاي خطوط انتقال به همراه مکان يابي 

مناسب و نوع دکل هاي الزم را پيشنهاد مي دهد. 

همچنين اين نرم افزار مي تواند راه کارهاي پيشنهادي 

مختلف را از کاربر دريافت نمايد و آن ها را با راه کار بهينه 

در بحث مطالعات و توسعه شبکه انتقال مکان يابي بهينه جهت احداث پست 

هاي انتقال و فوق توزيع پست هاي انتقال و فوق توزيع، مسيريابي مناسب 

ه هاي خطوط انتقال همواره براي شرکت هاي برق منطقه اي جهت پروژ

مساله اي پيچيده و مهم مي باشد. انتخاب کوتاه ترين مسير ممکن بين پست 

ها در کاهش هزينه هاي احداث در گام نخست و در کاهش تلفات انتقال 

انرژي در گام دوم بسيار تاثيرگذار مي باشد. اما از آنجايي که فاکتورهاي متنوع 

و بعضا متناقض با هم در انتخاب بهترين مسير تاثير گذار مي باشند تصميم 

گيري در اين زمينه با استفاده از ابزارهاي کنوني براي کارشناسان همواره 
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ک را پيشنهادي خود مقايسه نمايد و ميزان هزينه هر ي

محاسبه و ارايه نمايد. که اين ويژگي مي تواند مديريت و 

کارشناسان را از بهينه بودن مسيرپيشنهادي مطمئن نمايد. 

مراحل انجام کار عبارتند از: شناخت دقيق مساله و شروط 

انتخاب مسير و مکان يابي. جمع آوري داده. آماده سازي 

رايه اطالعات. بهينه کاوي بهترين روش هوشمند يا ا

روشي نوين بر پايه هوش مصنوعي جهت حل مساله 

توسعه شبکه. تست نرم افزار به پروژه هاي فعلي و صحت 

 سنجي روش ارايه شده.

چالش برانگيز و بسيار پيچيده مي باشد. پيچيدگي مساله موجب مي گردد 

د که آيا هميشه سواالت فراواني در ذهن مديريت و کارشناسان مطرح باش

مسير انتخابي بهترين و کوتاه ترين مسير ممکن براي احداث خطوط انتقال 

بوده است يا خير؟ آيا مکان پيشنهادي براي احداث پست بهترين مکان ممکن 

بوده است؟ آيا تعداد دکل هاي، جايگاه آنها و نوع آنها مناسب بوده است يا 

مروزه روش هاي هوش امکان صرفه جويي در اين امر وجود داشته است! ا

تجاري براي حل مسايل پيچيده به کمک کسب و کار آمده است و تحوالت 

شگرفي در حل اين دسته از مسايل به وجود آورده است. مساله يافتن مکان 

يابي و کوتاه ترين مسير ضمن در نظر گرفتن شرايط خاص از جمله حوزه هاي 

د که به واسطه ي کاربرد کاري شناخته شده در زمينه هوش مصنوعي مي باشن

فراوان آنها در مسايل مختلف محققين بسياري در اين حوزه مشغول فعاليت 

مي باشند. بهينه کاوي بهترين روش هوشمند جهت حل اين مسايل با توجه 

به هزينه ها مالي پروژه هاي احداث پست و خطوط مي تواند به صورت 

 ميلياردي در کاهش هزينه ها تاثير گذار باشد.

11 

شرکت برق منطقه اي 

 فارس

طراحي شبکه انتقال و فوق توزيع برق استان فارس به 

 منظور گذار از وضع فعلي به سمت ريزشبکه ها

در اين پروژه سعي خواهد شد مفاهيم کلي معماري و 

اي فارس براي دهه  طراحي مورد نياز شبکه برق منطقه

وضع  آتي پيشنهاد شده و مباحث زير در راستاي گذار از

بررسي تجربه  -فعلي به وضع پيشنهادي بررسي گردد. 

ها  گام در گسترش ريزشبکه کشورهاي توسعه يافته و پيش

ريزي توسعه شبکه انتقال و فوق توزيع شامل  برنامه -

استراتژيهاي کالن تخصيص ظرفيت و انتخاب نوع منابع 

هاي اثرات متقابل ديناميکي  بيني چالش پيش -توليد. 

هاي متصل به آن. آن براي يک  حضور ريزشبکهشبکه در 

دهه آينده )با بازهي پنج ساله( بر اساس مطالعات فوق، 

نقشه راهي به منظور گذار از ساختار سنتي فعلي شبکه برق 

ها  استان به سمت ساختارهاي نوين مبتني بر ريزشبکه

گذاري دولتي در  ايهامروزه مواردي همچون رشد مصرف برق، کاهش سرم

هاي انتقال، فوق توزيع و توزيع،  شدن تجهيزات شبکه بخش توليد، فرسوده 

اي  هاي پايه گذاري کالن براي توسعه و نوسازي زيرساخت نياز به سرمايه

هاي تشويقي وزارت،  هاي برق را فراهم آورده است. با توجه به سياست شبکه

تر  هاي کوچک ه احداث نيروگاهبخش خصوصي کشورمان نيز تمايل بيشتري ب

و پراکنده چه براساس انرژيهاي پاک و تجديد پذير )عمدتاً خورشيدي( و چه بر 

اساس انرژيهاي تجديد ناپذير )عمدتاً گاز سوز با توجه به منابع فراوان گاز 

بيني ميشود عمالً نفوذ منابع توليد پراکنده در شبکه در دو  کشور( دارد و پيش

ش چشمگيري داشته باشد. لذا مسئولين شبکه برق چه در سطح دهه آتي افزاي

اي فارس( ميبايستي  کالن )توانير( و چه در سطح استاني )شرکت برق منطقه

هاي انتقال و فوق توزيع براي  تمهيدات الزم براي متحول سازي سريع شبکه

که  ( را فراهم نمايند. از آنجاDGگونه منابع توليد ) پذيرش حجم زيادي از اين
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 داليل اولويت داشتن مورد انتظار و محصول نهايي طرحاهداف  عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

الذکر و  پيشنهاد ميگردد. در اين طرح، با توجه به موارد فوق

گرفتن شرايط فعلي ساختار شبکه، نقاط ضعف و در نظر 

بينيهاي صورت گرفته براي دهه آينده و  قدرت، پيش

محيطي،  همچنين در نظر گرفتن شرايط اقليمي و زيست

هاي متعدد در شبکه برق  استراتژي کلي ايجاد ريزشبکه

 استان فارس نيز ارائه خواهد شد.

ها مديريت خواهد شد، لذا گذار از  بحث منابع توليد پراکنده در قالب ريزشبکه

هاي برق مبتني بر ريزشبکه ها  هاي کالسيک فعلي به سمت شبکه شبکه

 تحقيقاتي بايستي مد نظر قرار گيرد.-عنوان يک مفهوم مهندسي به

11 

شرکت برق منطقه اي 

 مازندران

ريزي و  ر مطالعات برنامهبررسي جامع تغيير سطوح ولتاژ د

اي  ت برق منطقهکه انتقال و فوق توزيع شرکتوسعه شب

 ارهاي بهينهکمازندران و گلستان و ارائه راه

ه در کان تغيير سطح ولتاژ شبکبررسي فني و اجرايي ام -3

آناليز اقتصادي  -2ريزي و توسعه بلند مدت  مطالعات برنامه

تغيير توان انتقالي و ه بدليل کناشي از تغيير سطح ولتاژ شب

رد تغيير که با رويکارائه آرايش بهينه شب -3اهش تلفات ک

 3557سطوح ولتاژ تا سال 

افزايش توان  -2ضرورت بهبود شاخص افت ولتاژ ) بهبود پروفيل ولتاژ(  -3

محدوديت جدي منطقه مازندران و  -3اهش تلفات کرد که با رويکانتقالي شب

ل با تغيير سطوح ولتاژ و کو رفع اين مشگلستان در احداث خطوط جديد 

 -5ت( کاستفاده از حريم خطوط موجود) بعنوان بحران و چالش اساسي شر

ه کريزي و توسعه بلند مدت شب ي تغيير سطح ولتاژ در برنامه ضرورت مطالعه

يلوولت در محدوده شهرهاي بزرگ به ک 03ي  هکي شب محدوديت توسعه -4

بررسي فني و اقتصادي تغيير  -0ننده ک يهها و خطوط تغذ سبب تعدد پست

اي مازندران و  ت برق منطقهکه تحت پوشش شرکسطوح ولتاژي در شب

 هاي هدف گلستان در سال

 

 

 

 ريد پذينو و تجد يها يانرژمحور  .2

 نار منابع انرژي تجديدپذيرکه توزيع در کريزي توسعه شب  برنامه .1.1

 داليل اولويت داشتن ار و محصول نهايي طرحاهداف مورد انتظ عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان يزد

تحليل پايداري ولتاژ در شبکه هاي توزيع انرژي و با حضور 

 سامانه هاي فتوولتاييک

هدف از انجام اين پروژه تحليل پايداري ولتاژ شبکه هاي 

توزيع فشار ضعيف مي باشد که در آنها سامانه هاي 

يک داراي نفوذ زيادي مي باشند و محصول نهايي فتوولتاي

امروزه استفاده از سيستم هاي فتوولتاييک واتصال آن به شبکه هاي محلي 

اهش توزيع به عنوان سيستم هاي توليد پراکنده بسيار متداول شده است .ک

تلفات خطوط ، بهبود پروفيل ولتاژ، کاهش انتشار گازهاي آالينده ، ارتقاي 
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 داليل اولويت داشتن ار و محصول نهايي طرحاهداف مورد انتظ عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

ارائه راهکار جهت بهبود وضعيت ولتاژ شبکه هاي توزيع در 

 حضور سامانه هاي فتوولتاييک است.

امنيت و اطمينان شبکه ، بهبود کيفيت توان ، آزادسازي ظرفيت سيستم هاي 

توزيع ، به تعويق افتادن سرمايه گذاري براي توسعه شبکه و ارتقاي بهره وري 

هاي توزيع از جمله  وافزايش امنيت براي بارهاي حساس و پراهميت شبکه

به عنوان توليد پراکنده ، براي pvداليل به کارگيري سيستم هاي 

توليدکنندگان و مصرف کننندگان است. استفاده ازاين منابع عالوه بر داشتن 

مزايايي از جمله پاک بودن و عدم آلودگي محيط زيست و در دسترس بودن 

ذ باال براي حفاظت و بهره انرژي اوليه ، مشکالتي را نيز در زمان ضريب نفو

برداري از شبکه به همراه خواهدداشت . در اين اولويت تاثيرات مهم و حضور 

تجمع اين منابع بر روي ولتاژ شبکه هاي توزيع ونيز راهکارهاي موثري که 

 جهت رفع و يا بهبود آن ارائه شده است ، مورد بررسي قرار مي گيرد.

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 داستان يز

برنامه ريزي بهبود سيستم تامين انرژي با توجه به مفهوم 

 انرژي خالص صفر

ارائه روش مناسب جهت اولويت بندي يا برنامه ريزي 

استفاده از منابع تجديدپذير شناسايي و اولويت بندي منابع 

تجديدپذير مناسب براي اقليم يزد ارائه تکنيک هاي 

منابع و اولويت بندي و تصميم گيري جهت پيشنهاد 

 تکنولوژي هاي مناسب اين اقليم

روي آوردن به منابع انرژي تجديدپذير موجب مطرح شدن مفهوم انرژي 

خالص صفر شده است .که به ويژه در ساختمان هاي بسيار مورد توجه قرار 

گرفته است. باتوجه به مفاهيم متعدد ارائه شده براي خانه هاي انرژي 

مين انرژي از منابع تجديد پذير پاک ، بومي صفرمنظور از انرژي خالص صفر تا

و کم هزينه است.مزاياي استفاده از منابع تجديدپذير جهت تامين انرژي در 

مطالعات فراواني مورد بررسي قرار گرفته و به اثبات رسيده اند. دراين راستا 

اکثر کشورها به مرحله اي ازدانش جهت به کارگيري اين منابع در زنجيره 

ژي خود دست يافته اند.اما مسئله مهم که اغلب مورد بررسي تامين انر

قرارنگرفته اند و همين امر عاملي در جهت کاهش بازدهي منابع تجديدپذير و 

يا برنامه ريزي سيستم انرژي با استفاده از اين منابع مورد توجه قرار نگرفته 

س است. هدف طرح پيشنهادي بررسي اين موارد براي اقليم يزد در مقيا

 کوچک مي باشد.

 

 ريد پذينو و تجد يها يانرژمحور  -2          
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 زکنار توليد متمرکريزي منابع انرژي تجديدپذير در   برنامه .1.1

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

1 

شرکت برق منطقه اي 

 اصفهان

د پذير در هنگام بازيابي شبکه استفاده بهينه از منابع تجدي

 برق

افزايش ايمني و ضريب اطمينان در هنگام بازيابي شبکه 

برق و استفاده از نيروگاه هاي تجديد پذير هنگام بازيابي، 

که معموال در زمان بازيابي خاموش مي باشند : بررسي 

هاي انجام شده در ان زمينه به خصوص توليد  پژوهش

 -2هاي خورشيدي  نيروگاهتوان راکتيو در شب توسط 

و شبيه سازي اين  3انتخاب روشهاي مناسب در بند 

با توجه به  2انتخاب مناسب ترين روش بند  -3روشها 

سازي هاي انجام شده و شبيه سازي آن در شبکه  شبيه

بررسي مسير هاي  -5اي اصفهان  واقعي برق منطقه

به بازيابي مختلف در برق منطقه اي اصفهان از نظر نياز 

با  3شبيه سازي روش انتخابي در بند  -4توان راکتيو 

و بررسي ميزان جبران  5توجه به مسيرهاي بازيابي در بند 

ساخت نمونه آزمايشگاهي نيروگاه  -5توان راکتيو 

 خورشيدي با قابليت توليد توان راکتيو

هدف از اين پروژه استفاده از قابليت هاي نيروگاه هاي خورشيدي در هنگام 

زيابي شبکه برق مي باشد. امروزه با توجه به اهميت شبکه هاي برق، در صورت با

black out  شدن سيستم هاي برق فرايند بازيابي مي بايست در سريع ترين

زمان و در عين حال امن ترين شرايط ممکن انجام پذيرد، به همين دليل و با 

با توجه به شارژ خازني توجه به اينکه در زمان بازيابي عالوه بر توان اکتيو و 

خطوط و همچنين نياز موتورهاي نيروگاهي به توان راکتيو جهت راه اندازي، مي 

هاي خورشيدي، در  توان با استفاده از قابليت توليد توان راکتيو در شب در نيروگاه

 زمان بازيابي شبکه برق بخشي از توان راکتيو مورد نياز شبکه را فراهم نمود.

 

 ريد پذينو و تجد يها يانرژمحور  -2         

 ه سراسريکريزي و بررسي مسائل فني اتصال مولدهاي انرژي نو به شب  برنامه .1.1

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

1 

شرکت برق منطقه اي 

 باختر

برق  تعيين ميزان ضريب نفوذ منابع تجديد پذير در حوزه

 منطقه اي باختر و استانهاي مربوط

در اين پروژه هدف استخراج سقف ظرفيت و تعداد مناسب 

قابل بهره برداري در ناحيه هاي حوزه برق  DGمنابع 

منطقه اي باختر مي باشد. در اين راستا مي بايست 

پارامترهاي مختلف از جمله پايداري گذرا، مباحث حفاظتي، 

ت بر طرح توسعه آتي شبکه مد مباحث کيفيت توان و اثرا

ها به شبکه هاي قدرت امروزه با توجه به مالحظات زيست  DGافزودن 

به شبکه  DGمحيطي و اقتصادي اجتناب ناپذير است. هنگامي که تعداد اندکي 

متصل مي شوند اثر آنها در پايداري گذراي شبکه ناچيز است ولي هنگامي که 

مي شود اثرات آنها از شبکه هاي توزيع فراتر رفته و پايداري تعداد آنها بيشتر 

همچنين  DGگذراي شبکه انتقال را نيز تحت تاثير قرار مي دهد. وجود منابع 
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 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

مي تواند سطح جريان خطا را افزايش داده و هماهنگي بين ادوات حفاظتي را  نظر قرار گيرد.

داد مختل نمايد. لذا ارائه روش جامعي براي براي تعيين سقف ظرفيت و تع

( در نواحي مختلف حوزه برق منطقه اي باختر با لحاظ  DG)ضريب نفوذ منابع 

 شرايط خاص محلي شبکه و بارها ضرورت دارد.

1 

شرکت برق منطقه اي 

 فارس

ولتائيک مقياس  هاي فتو مطالعه در رابطه با حفظ نيروگاه

بزرگ طرف قرارداد شرکت برق منطقه اي فارس در 

 شرايط ولتاژ کم

تحقيق، مطالعات صورت گرفته در اين زمينه از  در اين

جمله استانداردهاي ارائه شده و روشهاي مختلف ايجاد 

توانايي عبور از شرايط ولتاژ کم براي واحدهاي نيروگاهي 

فتوولتائيک مورد بررسي قرار مي گيرد. پيش بيني مي شود 

که نيروگاههاي فتوولتائيک مقياس بزرگ سهم قابل 

ز توليد برق استان در آينده به خود مالحظه اي را ا

اختصاص دهند. به گونه اي که جدا شدن اين واحدها از 

شبکه در شرايط ولتاژ کم ممکن است به ناپايداري شبکه 

منجر شود. اين مطالعه براي تضمين مشارکت اين واحدها 

در شرايط ولتاژ کم شبکه ضروري خواهد بود. نتايج اين 

صدور مجوز نيروگاه فتوولتائيک  تحقيق، مي تواند در مورد

طرف قرارداد شرکت برق منطقه اي فارس، نظارت بر 

قابليت ها و توانمندي هاي تجهيزات اين نيروگاه ها و عقد 

قرار داد براي مشارکت اين واحدها در تامين برق بکار 

 گرفته شود.

يدپذير به علت مزايا و توجيهات فني و اقتصادي زياد، رشد نفوذ نيروگاههاي تجد

بويژه نيروگاههاي فتوولتائيک در آينده شبکه قدرت کشور حتمي است. با توجه به 

ها در تأمين  هاي خورشيدي و سهم زياد اين نيروگاه گسترش استفاده از نيروگاه

مانده و  برق شبکه الکتريکي، اين واحدها ميبايست در شرايط خطا در شبکه باقي 

ترين  زمان بروز خطا در شبکه، يکي از سادههمچنان به توليد ادامه دهند. در 

هايي که براي حفاظت واحدهاي فتوولتائيک در نظر گرفته ميشود، خارج  راه

ها  نمودن آنها از مدار توليد ميباشد. با اين وجود، با توجه به سهم زياد اين نيروگاه

ها در  در تامين قدرت در شبکه هاي آينده، استانداردهايي براي حفظ اين نيروگاه

زمان خطا و مشارکت آنها در عبور از شرايط گذراي مربوطه وضع گرديده است. 

، به  LVRTقابليت واحدهاي فتوولتائيک در عبور از شرايط ولتاژ کم شبکه 

توانايي واسط هاي الکترونيک قدرت آنها در مواجهه با کاهش هاي ناگهاني ولتاژ 

مل مختلف همانند راه اندازي شبکه موبوط مي شود که مي تواند ناشي از عوا

بارهاي سنگين و وقوع خطا در شبکه باشد. اين قابليت به طور ويژه براي عبور از 

( نيز ناميده مي شود. مبدلهاي الکترونيک  FRTشرايط خطا، قابليت گذر از خطا )

قدرت که نيروگاههاي فتوولتائيک را به شبکه متصل مي کنند، توانايي محدودي 

ين شرايط دارند. اين موضوع به آسيب پذيري المانهاي حساس آنها در عبور از ا

همانند کليدهاي نيمه هادي و خازنهاي لينک دي سي در اين شرايط بر مي 

گردد. بنابراين الزم است که اين تجهيزات در برابر اضافه جريانهاي ناشي از 

هاي شرايط ولتاژ کم شبکه محافظت شده تا توانايي بهره برداري از واحد

فتوولتائيک در اين شرايط فراهم شود. در سالهاي اخير تحقيقاتي براي ايجاد اين 

قابليت در واحدهاي خورشيدي صورت گرفته است. اين تحقيقات بر سه محور 

( روش هاي مبتني بر ارائه ساختارهاي جديد مبدل 3استوار است که عبارتست از: 
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 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

کنترلرهاي جديد براي مبدلها با  روش هاي مبتني بر ارائه LVRT (2با توانايي 

روش هاي مبتني بر استفاده از تجهيزات جانبي براي مبدلها  LVRT (3توانايي 

. همچنين استانداردگذاري هاي متفاوتي در کشورهاي LVRTبا ايجاد توانايي 

مختلف براي اين موضوع صورت گرفته که هر کدام بر مبناي ويژگيهاي شبکه 

شده است. لزوم انجام مطالعات اوليه براي تدوين اين  هاي ملي آنها طرح ريزي

استاندارد در کشور نيز بشدت احساس مي شود. عليرغم تحقيقات صورت گرفته 

در اين زمينه، اين موضوع در عمل هنوز يکي از مشکالت مهندسي برق در اين 

حوزه است. در حوزه تحقيقات مربوطه نيز در مقايسه با منابع ديگر همچون 

صورت گرفته است.  LVRTهاي بادي، پژوهش هاي نسبتا کمي در زمينه واحد

و استاندارد گذاري بر  LVRTاز اين رو نياز است که در زمينه روشهاي بهبود 

 آن، تحقيقات بيشتري )به ويژه در مورد شبکه برق ايران( صورت گيرد.

1 

شرکت برق منطقه اي 

 هرمزگان

ي بزرگ بادي و تحليل پايداري ورود ديناميکي واحدها

 خورشيدي

اهش کمنابع سوخت هاي فسيلي سريع تر از قبل در حال 

هستند و افزايش توليد گازهاي گلخانه اي، محصول 

راه حل، انرژي  کاين سوخت ها است. به عنوان ي کالينف

هاي تجديد پذير امروزه مورد توجه بيشتري قرار گرفته اند. 

از فنآوري تبديل  اين منابع انرژي تجديد پذير نسل جديدي

( و خورشيدي را وارد WFانرژي از جمله مزارع بادي)

سيستم هاي قدرت نموده اند. نرخ افزايش ميزان ظرفيت 

و خورشيدي  ٪ 24نصب شده انرژي بادي در جهان حدود 

% در سال اعالم شده است. مطالعات اخير نشان داده اند 32

الش ه حضور نيروگاه هاي بادي و مزارع خورشيدي، چک

ه به نوبه کنند کهاي جديدي را به سيستم تحميل مي 

خود، نياز به ارزيابي دقيق تبعات افزايش ظرفيت نصب 

ند. از جمله اين کشده بادي و خورشيدي را تشديد مي 

ه از اهميت حياتي کچالش ها، انواع پايداري سيستم است 

 ر ورود واحدهاي بزرگ بادي و خورشيدي بر روي شبکهتاثي
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برخوردارند. عالوه بر اين، مطالعات مقايسه اي در مورد 

فنآوري هاي مختلف توربين بادي و مزارع  اثرات

خورشيدي در پايداري سيستم قدرت حائز اهميت است. بر 

اين اساس، در اين اولويت به بررسي موضوع پايداري 

سيستم هاي قدرت در حضور نيروگاه هاي بادي و 

خورشيدي پرداخته مي شود. نگراني هاي زيست محيطي 

انـرژي، همراه با  جهاني و افزايش نياز به اسـتفاده از

پيشرفت پايدار در زمينة فناوري هاي انرژي تجديدپذير 

باعث ايجاد قالب هاي جديدي براي استفادة عمومي از 

منابع انرژي تجديدپذير گشته است. در اين ميان، انرژي باد 

نسبت به ساير منـابع تجديدپـذير، رشد سريع تري را دارا 

ي و نيروگاه خورشيدي بوده است. به کارگيري توربين بااد

سيستم توليد پراکنده را به سمت سيستمي با توليد متغير 

سوق مي دهد. همچنين اين امر از قابليت اطمينان سيستم 

توليد بـه صـورت قابـل مالحظـه اي مي کاهد. بزرگترين 

مشکل در استفاده از انرژي بادي و خورشيدي، متغير بودن 

توان توليدي توربين  سرعت باد و در پي آن متغير بودن

هاي بادي و اقليم خاص استان هرمزگان به طور خاص و 

اقليم جنوب کشور به طور عام براي مزارع خورشيدي است. 

اين در حالي است که ترکيب توربين هاي بادي با ساير 

منابع انرژي مانند خورشيدي، سـبب افزايش قابليت 

الکتريکي اطمينان سيستم توليد انرژي مي گردد و انرژي 

خروجي از سيستم را تقريباً مستقل از زمان مي نمايد. 

رد سيستم قدرت با امنيت و قابليت اطمينان باال کعمل

همواره از اهداف اصلي برنامه ريزان سيستم قدرت بوده 

ي کاست. تحمل پذيري سيستم در برابر خطاهاي محتمل ي

از مهم ترين قيدهاي قابليت اطمينان سيستم هاي قدرت 
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رد سيستم قدرت تحت شرايط بهينه کست. بعالوه، عملا

ردن هزينه توليد، کاقتصادي با توابع هدفي همچون حداقل 

تلفات و غيره از ديرباز مورد توجه بهره برداران سيستم 

قدرت شبکه برق بوده است. پخش بار بهينه براي پاسخ 

مسئله  که شامل يکدادن به اين نيازها معرفي مي شوند 

زي با قيدهايي بر روي ولتاژ شين ها، خروجي بهينه سا

ژنراتورها و توان جاري در خطوط مي باشد. ساير قيدهاي 

امنيتي سيستم مانند قيدهاي پايداري ولتاژ يا پايداري گذرا 

ن و... از قبل محاسبه مي شود. کبر اساس بدترين حالت مم

ل طول سال براي برنامه کاين قيدهاي محاسبه شده در 

ه شرايط سيستم کاچ استفاده مي شوند، حال آنهاي ديسپ

ه کن )کبه بدترين حالت مم کل سال همواره نزديکدر 

براي تعيين اين حدود فرض شدند( نيست و الزم است به 

طور اساسي براي حضور نيروگاه هاي بادي و مزارع 

خورشيدي در شبکه برق منطقه اي هرمزگان ديده شده و 

 مورد طراحي قرار گيرد.

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 رمانکشمال استان 

ه کمتصل به شب کرد سيستم هاي فوتوولتائيکارتقا عمل

م و تزريق همزمان توان کبا قابليت گذر از خطا/ ولتاژ 

 ه جهت افزايش قابليت اطمينان شبکه.کتيو به شبکرا

ي سيستم هاي کنترلي جهت در اين تحقيق هدف، طراح

مجهز کردن سيستم فتوولتائيک به قابليت گذر از خطا و 

ارتقاء آن در پشتيباني شبکه در حالت خطا مي باشد. براي 

دستيابي به اين هدف اوالً بايستي عوامل موثر در قطع 

سيستم فتوولتائيک در شبکه به گونه اي آدرس دهي شوند 

به شبکه متصل بماند.  که اين سيستم در هنگام بروز خطا

دوماً در هنگام متصل ماندن به شبکه بايستي تزريق توان 

راکتيو صورت بگيرد. مراحل اين پشتيباني )بصورت 

مشترک ميان همه قوانين ثبت شده( بايستي به صورت زير 

سيستم فتوولتائيک در زمان بروز خطا به  –طراحي شود: 

اکثر نيروگاه هاي خورشيدي به شبکه برق متصل مي باشند و در نتيجه شبکه 

برق از استراتژي هاي مختلف در اين نيروگاه ها و طراحي نيروگاه هاي 

خورشيدي از ملزومات مورد نياز شبکه تاثير مي پذيرد. در بسياري از کشورهاي 

بکارگيري از  پيشرو در اين تکنولوژي قوانيني وضع شده است که عالوه بر

مزاياي آنها در حالت پايدار شبکه )حالت استاتيکي( از مزاياي ديگر آن براي 

پشتيباني شبکه در حالت گذرا )حالت ديناميکي( نيز استفاده شود. يکي از اين 

قوانين، متصل ماندن سيستم فتوولتائيک در حالت بروز خطا در شبکه و پشتيباني 

توان راکتيو مي باشد که اصطالحاً به آن قابليت  از پروفيل ولتاژ شبکه با تزريق

( مي گويند. الزم به ذکر است که اين Fault-ride throughگذر از خطا )

قانون در اکثر کشورهاي مذکور براي سيستم هاي فتوولتائيک متصل به شبکه 
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حالت با تزريق  ولتاژ شبکه را در اين –شبکه متصل بماند 

بعد از رفع خطا/حالت گذرا،  –توان راکتيو پشتيباني کند. 

توان راکتيوي برابر و يا کمتر از حالت قبل را مصرف کند. 

هرسه مراحل باال در اين اولويت تحقيقاتي آدرس دهي 

خواهند شد. ابتدا عوامل قطع سيستم فتوولتائيک از شبکه 

تم حفاظتي معرفي مي شود که باعث فعال شدن سيس

قدرت موجود در سيستم  -مبدل هاي الکترونيک

فتوولتائيک در هنگام بروز خطا/افت ولتاژ مي شوند. سپس 

راهکارهايي جهت باقي ماندن اين عوامل در محدوده قابل 

قبول ارائه شده که نهايتا منجر به متصل باقي ماندن 

سيستم هاي فتوولتائيک به شبکه مي شود. سپس 

ت تزريق همزمان توان راکتيو از طريق راهکارهايي جه

سيستم فتوولتائيک براي بهبود سطح ولتاژ در هنگام بروز 

خطا ارائه خواهد شد و نهايتا بد از رفع خطا سسيستم 

فتوولتائيک به حالت قبل از خطا بازنشاني خواهد شد. بايد 

توجه داشت که الزامات مرتبط با قابليت گذر از خطا به 

خطا بستگي دارد که خود اين موضوع شدت و مدت زمان 

نيز بررسي خواهد شد. در نهايت محصول نهايي ارائه نتايج 

شبيه سازي شده يک سيستم فتوولتائيک متصل به شبکه 

مي باشد که قابليت گذر از خطا را داشته و در مواقع لزوم 

براي پشتيباني پروفيل ولتاژ شبکه ، ميزان الزم توان راکتيو 

 تزريق مي کند.

( قابل اعمال مي باشد. بنابراين در اين 33kVو  33kV ،25kVفشار متوسط )

طراحي سيستم هاي کنترلي جهت مجهز کردن سيستم تحقيق هدف، 

فتوولتائيک به قابليت گذر از خطا و ارتقاء آن در پشتيباني شبکه در حالت خطا 

مي باشد. براي دستيابي به اين هدف اوالً بايستي عوامل موثر در قطع سيستم 

 فتوولتائيک در شبکه به گونه اي آدرس دهي شوند که اين سيستم در هنگام بروز

خطا به شبکه متصل بماند. سپس در هنگام متصل ماندن به شبکه بايستي تزريق 

توان راکتيو صورت بگيرد. تمامي اين اهداف در تحقيق پيشنهادي آدرس دهي 

مي شوند. در صورت تجهيز شدن سيستم هاي فتوولتائيک به اين قابليت، اين 

شبکه ، از شبکه در  سيستم ها مي توانند عالوه بر توليد انرژي در حالت عادي

زمان رخدادهاي گذرا از جمله وقوع خطا پشتيباني کرده و پروفيل ولتاژ را بهبود 

قدرت يعني -ببخشد. اين تغييرات در سيستم کنترل مبدل هاي الکترونيک

کانورترها و اينورتر بصورت نرم افزاري قابل اعمال بوده و هيچ ارتباطي به ساختار 

با اعمال اين تغييرات در ساختار کنترلي سيستم پنل هاي خورشيدي ندارد. 

فتوولتائيک، سيستم حفاظتي آنها در شرايط خاصي از شدت و مدت زمان خطا يا 

افت ولتاژ در نقطه اتصال تحريک نشده و بنابراين به حالت اتصال به شبکه باقي 

ه مانده و مي توان با کنترل ميزان مناسب تزريق توان راکتيو، سطح ولتاژ را ب

حالت پيش از خطا بهبود بخشيد که اين خود باعث باال رفتن قابليت اطمينان 

اتصال سيستم هاي فتوولتائيک به شبکه خواهد شد.. امکان تزريق همزمان و 

کنترل شده توان اکتيو و راکتيو توسط سيستم فتوولتائيک در اين شرايط مي تواند 

رل کننده توان راکتيو تا حد قابل نياز سيستم قدرت را به ساختارها و تجهيزات کنت

 توجهي کاهش دهد.

5 

شرکت توزيع نيروي برق 

 رمانکشمال استان 

بررسي و جمع آوري استانداردهاي مربوط به اتصال 

مولدهاي فتولتائيک متصل به شبکه توزيع و ارائه 

 دستورالعمل مناسب جهت اتصال منابع مذکور به شبکه

استانداردهاي  هدف اين تحقيق بررسي و جمع آوري

مربوط به اتصال مولدهاي فتوولتائيک متصل به شبکه 

توزيع و ارائه دستورالعمل مناسب مي باشد که در قالب 

گزارشي جامع ارائه خواهد شد. مراحل انجام تحقيق شامل: 

در دهه اخير توجه به فاکتورهاي مهمي از جمله ارتقاء امنيت انرژي، کيفيت توان 

و نيز مالحظات زيست محيطي منجر به رويکرد استفاده از سيستم هاي انرژي 

کنار سيستم هاي قدرت تجديد تجديد پذير )به صورت گسترده و پراکنده( در 

ناپذير شده است. با توجه به استقبال روز افزون استفاده از سيستم هاي 
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. مرور استانداردهاي کشورهاي پيشرو در زمينه اتصال 3

ل مزايا . تحلي2مولدهاي فتوولتائيک متصل به شبکه برق 

. تطبيق 3و معايب استانداردهاي مرور شده در مرحله قبل 

و تعميم استانداردهاي مرور شده بر اساس قوانين شبکه 

سراسري برق ايران و تهيه دستورالعمل جامع جهت اتصال 

. اعتبارسنجي 5اين مولدها به شبکه توزيع برق ايران 

ق بر دستورالعمل تهيه شده در مرحله سوم تمرکز اين تحقي

روي فاکتورهاي قابل اجرا بر روي سيستم هاي فتوولتائيک 

متصل به شبکه توزيع از جمله کاهش توليد در مواقع 

افزايش فرکانس شبکه، قابليت تزريق توان راکتيو براي 

کنترل سطح ولتاژ محلي، مديريت انرژي بر اساس کنترل 

توان اکتيو، پشتيباني شبکه در حالت گذر و همچنين تعيين 

مجاز براي جريان تزريقي به شبکه توزيع  THDميزان 

 توسط اين سيستم ها مي باشد.

روز آفتابي بايستي  355فتوولتائيک در اقليم ايران بدليل وجود بيش از 

دستورالعمل هاي از پيش تعيين شده اي براي اتصال اين سيستم ها به شبکه 

ستم ها به شبکه برق بايستي به اين نکته وجود دشته باشد. در اتصال اين سي

توجه داشت گه بين اين سيستم ها و شبکه برق اثرات متقابلي وجود دارد. 

بنابراين در اين زمينه بايستي مطالعات فني کاملي صورت گيرد. در اين طرح 

تحقيقاتي ابتدا مطالعات الزم در خصوص سيستم هاي فتوولتائيک به شبکه هاي 

ته و الزامات و شرايط شبکه براي اتصال اين سامانه ها به توزيع صورت گرف

شبکه سراسري برق بر اساس قوانين کشورهاي پيشرو مورد بررسي قرار مي 

گيرد. سپس بر اساس قوانين شبکه سراسري ايران اين قوانين تعميم و تطبيق 

داده مي شوند. در نهايت يک گزارش و دستورالعمل جامع جهت اتصال اين 

 به شبکه تهيه مي گردد. مولدها

6 

شرکت توزيع نيروي برق 

 شهرستان اصفهان

مطالعه تحليلي حفاظت، ارت سامانه و ضريب توان 

شبکه در حضور سامانه اي برق خورشيدي با اينورتر 

هاي استاتيک و ضريب توان ثابت و ارائه راهکار 

 اصالحي

هدف از اجراي اين طرح، بررسي، شناسايي و تطبيق 

و استانداردهاي بين المللي حفاظتي اينورترها در الزامات 

شرايط واقعي بهره برداري از شبکه به ويژه در شرايط 

خاص، بررسي نحوه اجرا، اصالح و اندازه گيري سيستم 

ارت سامانه هاي برق خورشيدي و نيز پايش ضريب توان 

شبکه )به ويژه شبکه باالدست( در حضور اين سامانه ها و 

تاتيک مي باشد. منتج از اين مطالعه در اينورترهاي اس

نهايت تدوين و ارائه دستورالعمل هاي راهبردي جهت 

تبيين الزامات واگذاري ظرفيت و توسعه سامانه ها و نيز 

دستورالعمل هاي بهره برداري از شبکه در حضور سامانه 

هاي برق خورشيدي و نيز دستورالعمل هاي اجرا و تست 

منظور ارتقاء سطح کيفي بهره  سيستم ارت سامانه ها به

هيزات و توسعه روز افزون سامانه هاي برق خورشيدي در شبکه و تنوع تج

ظرفيت هاي منصوبه، ضرورت انجام مطالعات پايه حفاظتي، سيستم ارت و البته 

ضريب توان شبکه در حضور اين منابع را بيش از پيش آشکار مي نمايد. با توجه 

به شتاب مورد انتظار از توسعه اين سامانه ها و عدم انجام پايش هاي مستمر و 

ي براي توسعه پايدار بهره مندي از مطالعات مرتبط، انجام اين طرح تحقيقات

سامانه هاي خورشيدي و همزمان حفظ پايداري و بهبود شاخص هاي کيفي بهره 

 برداري از شبکه الزامي است.
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برداري از شبکه تدوين و ارائه خواهد شد. در فاز نخست 

بررسي و مطالعه شرايط احتمالي رخدادها، عملکرد حفاظتي 

سامانه ها مورد بررسي قرار مي گيرد. پايش پارامتر ضريب 

توان شبکه باالدست در تمامي نقاط اتصال به شبکه 

همچنين نحوه اجرا و اصالح سامانه ها انجام خواهد شد. 

سيستم ارت در سامانه هاي منصوبه بررسي و مقاومت 

زمين آنها اندازه گيري خواهد شد. در فاز بعدي، تحليل اين 

داده ها، دسته بندي و شناسايي حاالت مختلف در هر سه 

مورد انجام خواهد شد. و در نهايت در گام نهايي با توجه 

ت دستورالعمل هاي راهبردي به نتايج منتج از اين مطالعا

جهت تبيين الزامات حفاظتي سامانه ها، دستورالعمل هاي 

احداث، اصالح سيستم ارت و اندازه گيري مقاومت زمين 

سامانه هاي برق خورشيدي و نيز دستورالعمل نحوه تنظيم 

پارامتر ضريب توان اينورترها تدوين و ارائه خواهد شد. 

عالوه بر کمک به ارتقاء و نتايج حاصل از اجراي اين طرح 

بهبود شرايط بهره برداري از شبکه مي تواند با به اشتراک 

گذاري در اختيار ديگر شرکت هاي توزيع نيز قرار گيرد و يا 

در تدوين سند راهبردي توسعه منابع تجديدپذير خورشيدي 

 بکارگرفته شود.

 

 

 

 ريد پذينو و تجد يها يانرژمحور  -2

 هاي تجديدپذير  هاي تبديل انرژي  سازي سيستم  تدوين دانش فني به منظور بومي .1.1

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح وان تحقيقعن عنوان شرکت فيرد



 710                                                                                                                                                                                           رمجموعهيز يها ر و  شرکتيتوانشرکت 
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1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان هرمزگان

طراحي نيروگاه بادي اينوالکس با تغيير ساختار اساسي 

ويژه استان هرمزگان)استفاده ازبادهاي موسمسي محلي 

( با حداکثربهره وري بااستفاده از هوش مصنوعي و 

 ز توربين سه گانه جهت توليد انرژي الکتريکياستفاده ا

هدف از اجراي اين پروژه تحقيقاتي طراحي ، بهينه سازي "

و ساخت يک نيروگاه بادي اينوالکس آبشاري سه گانه 

است که همه ي مشخصات فيزيکي آن متناسب با الگوي 

باد در استان هرمزگان بهينه سازي شده است. با عنايت به 

 2اينوالکس قادر است با بادي با حداقل اينکه اين طراحي 

متر بر ثانيه نيز در حداکثر توان اسمي خود کار کند آينده 

ي بسيار روشني براي اين تکنولوژي در همه ي استانهاي 

کشور متصور هستيم. انتظار اوليه ما اينست که با طراحي 

بتوانيم  artificial intelligenceبوسيله سيستم 

ي در سرعت باد برسيم. با توجه به به ضريب پنج برابر

اهميت استفاده از منابع انرژي تجديد پذير در تواليد انرژي 

متر بودن هزينه راه اندازي توليد برق در روش کبرق، 

س نسبت به توربين هاي ستني و ضرورت توليد کاينوال

شور در نيروگاه هاي خرد نسبت به توليد آن در کبرق 

قات حائز اهميت بوده و مستقيما الن، نتايج تحقيکنيروگاه 

شور قابل استفاده است. باتوليد اين نوع کدر صنعت برق 

سازه ها ميتوان درجزاير چندگانه خليج فارس که اوال 

هزينه توليد وانتقال وتوزيع انرژي درآنهابسيارگران است 

استفاده کرد وتوجيه اقتصادي دارد ونيز بانصب اين نيروگاه 

شيدي يک نيروگاه هيبريدي داشت وبا درکنار پانلهاي خور

قراردادن آنها درمناطق حساس واستراتژيک درمواقع بحران 

وازدست رفتن ژنراتورمرکزي تاسيسات حساس و.. راتغذيه 

 "نمود 

تاور)برج( وجود دارد غالبا  255تا  355در نيروگاههاي بادي سنتي غالبا حدود "

هکتار مي باشد حداقل سرعت باد مساحت اين نيروگاه ها بين سه تا چهار هزار 

مورد نياز براي اين توربينها باالي هشت متر بر ثانيه مي باشد طول پره ها غالبا 

دور بر دقيقه مي باشد  255متر است سرعت زاويه اي اين پره ها  05تا  35بين 

بنابراين آلودگي صوتي شديدي )خصوصا در شبها(ايجاد ميکنند و محدوديت هاي 

خاصي دارند به همين داليل اين نيروگاهها غالبا دور از محل زيست محيطي 

درصد مناطق  85سکونت انسانها ساخته ميشوند. همچنين با توجه به اينکه در 

متر بر ثانيه مي باشد اين نيروگاهها به جز در  4ايران ميانگين ساالنه باد زير 

و اگر هم در  مناطق حاصي مانند منجيل در ساير جاها کارايي چنداني ندارند

مناطقي به شکل موردي و شخصي استفاده شوند با راندمان بسيار کمي کار 

ميکنند. در اين پروپوزال يک سيستم جديد از توربينهاي بادي معرفي ميکنيم که 

مزاياي بسيار زيادي دارد. اينوالکس سيستمي است که از بادگيرهاي سنتي ايران 

جاي پره هاي بزرگ با استفاده از يک الگوبرداري شده است، در اين روش به 

سيستم جديد ، باد به روي سطح زمين انتقال داده مي شود و با کاهش قطر لوله 

ي اصلي اينوالکس سرعت باد افزايش چشمگيري پيدا مي کندو با پره هاي 

ژنراتور برخورد مي کند و منجر به توليد انرژي مي شود. نحوه عملکرد توربين 

اده است، ورودي فوقاني توربين، باد را جمع آوري نموده با س بسيار سکاينوال

ند. کاستفاده از لوله هاي مخروطي قيف مانند آنرا به بخش افقي هدايت مي 

ه به ونتوري و سپس کننده است کزکبخش افقي توربين شامل يک بخش متمر

س قرار داده کديفيوزر منتهي مي گردد. توربين(ها) درون بخش ونتوري اينوال

ده است. درون ونتوري فشار ديناميک بسيار باالست درحاليکه فشار استاتيک ش

پائين است. توربين فشار ديناميک يا انرژي جنبشي را به چرخش مکانيکي تبديل 

ند. قابل کو سرانجام با استفاده از يک ژنراتور آنرا به توان الکتريکي تبديل مي 

خته ونصب ميگردد که ازآن ميتوان توجه اينکه اين سازه بادي در حوزه توزيع سا

درجزاير حوزه خليج فارس که بادهاي باسرعت پاييني دارند وتوليد ا انرژي بسيار 

هزينه براست استفاده گردد که دربخش توزيع هستند اين پروژه ساخت نمونه با 

طراحي هوش مصنوعي وتوسط آقاي دکترمنصورفرهادي ازچندي پيش مطرح 
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اي موجود موسمي ودائمي دراستان موردتوجه قرارگرفت وباتوجه به بررسي باده

که از اين تجهيز در هوشمندسازي وجزيره انرژي پاک هرمز ميتوان استفاده 

اجرايي )توليد برق ( ونيز پژوهشي استفاده کرد وباتوجه به پدافند غيرعامل و 

موقعيت حساس واستراتژيک جزاير استان ولزوم تداوم برق رساني درصورت 

استفاده ازمنابع انرژي خورشيدي وبادي در نقاط مختلف بصورت  بحران

غيروابسته ومنطقه اي جزاير اهميت بسزايي دارد که اين پروژه دراين مورد 

 نيزميتواند کارسازباشد.

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان يزد

پتانسيل سنجي وا اقليمي استان يزد جهت توسعه 

محيطي و  وطراحي سيستم هاي ذخيره ساز زيست

 طراحي پايلوت يک سيستم ذخيره ساز در استان

اهداف مورد انتظار طرح مطالعه روش هاي مبتني برشرايط 

و پتانسيل منطقه اي از قبيل سفره هاي زير زميني ايزوله 

در مناطق خشک يا استفاده از برخي موارد عمق زمين يا 

پمپ هاي باال آب بعنوان ذخيره ساز انرژي و امکان 

بکارگيري روش هاي منتخب جهت توسعه سنجي 

وبکارگيري در استان يزد که با توجه به ويژگي هاي 

اقليمي استان به نظر مي رسد نتايج ارزشمندي قابل 

دستيابي باشد به نظر مي رسد با توجه به وسعت اقليمي 

بيشترين سهم سود آوري از نتايج طرح در آينده شرکت 

ين سيستمي و توسعه توزيع برق با بکارگيري متمرکز چن

 ظرفيت شبکه قابل واگذاري به مشترکين شرکت باشد.

يکي از موانع بکارگيري گسترده سيستم هاي فتوولتاييک معموال عدم امکان 

ذخيره سازي انرژي جهت بکارگيري در زمان هاي عدم توليد است باوجود امکان 

نيز عدم حضور تجهيز به ذخيره ساز هادر بازارهاي بين المللي قيمت باال و 

 تکنولوژي بومي کاربرد آنها توسط عموم معموال مشکل است

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان هرمزگان

طراحي نيروگاه بادي اينوالکس با تغيير ساختار اساسي 

ويژه استان هرمزگان)استفاده ازبادهاي موسمسي محلي 

( با حداکثربهره وري بااستفاده از هوش مصنوعي و 

 ز توربين سه گانه جهت توليد انرژي الکتريکياستفاده ا

هدف از اجراي اين پروژه تحقيقاتي طراحي ، بهينه سازي "

و ساخت يک نيروگاه بادي اينوالکس آبشاري سه گانه 

است که همه ي مشخصات فيزيکي آن متناسب با الگوي 

باد در استان هرمزگان بهينه سازي شده است. با عنايت به 

 2اينوالکس قادر است با بادي با حداقل اينکه اين طراحي 

متر بر ثانيه نيز در حداکثر توان اسمي خود کار کند آينده 

ي بسيار روشني براي اين تکنولوژي در همه ي استانهاي 

کشور متصور هستيم. انتظار اوليه ما اينست که با طراحي 

تاور)برج( وجود دارد غالبا  255تا  355در نيروگاههاي بادي سنتي غالبا حدود "

هکتار مي باشد حداقل سرعت باد مساحت اين نيروگاه ها بين سه تا چهار هزار 

مورد نياز براي اين توربينها باالي هشت متر بر ثانيه مي باشد طول پره ها غالبا 

دور بر دقيقه مي باشد  255متر است سرعت زاويه اي اين پره ها  05تا  35بين 

بنابراين آلودگي صوتي شديدي )خصوصا در شبها(ايجاد ميکنند و محدوديت هاي 

خاصي دارند به همين داليل اين نيروگاهها غالبا دور از محل زيست محيطي 

درصد مناطق  85سکونت انسانها ساخته ميشوند. همچنين با توجه به اينکه در 

متر بر ثانيه مي باشد اين نيروگاهها به جز در  4ايران ميانگين ساالنه باد زير 
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بتوانيم  artificial intelligenceبوسيله سيستم 

ي در سرعت باد برسيم. با توجه به به ضريب پنج برابر

اهميت استفاده از منابع انرژي تجديد پذير در تواليد انرژي 

متر بودن هزينه راه اندازي توليد برق در روش کبرق، 

س نسبت به توربين هاي ستني و ضرورت توليد کاينوال

شور در نيروگاه هاي خرد نسبت به توليد آن در کبرق 

قات حائز اهميت بوده و مستقيما الن، نتايج تحقيکنيروگاه 

شور قابل استفاده است. باتوليد اين نوع کدر صنعت برق 

سازه ها ميتوان درجزاير چندگانه خليج فارس که اوال 

هزينه توليد وانتقال وتوزيع انرژي درآنهابسيارگران است 

استفاده کرد وتوجيه اقتصادي دارد ونيز بانصب اين نيروگاه 

شيدي يک نيروگاه هيبريدي داشت وبا درکنار پانلهاي خور

قراردادن آنها درمناطق حساس واستراتژيک درمواقع بحران 

وازدست رفتن ژنراتورمرکزي تاسيسات حساس و.. راتغذيه 

 "نمود 

و اگر هم در  مناطق حاصي مانند منجيل در ساير جاها کارايي چنداني ندارند

مناطقي به شکل موردي و شخصي استفاده شوند با راندمان بسيار کمي کار 

ميکنند. در اين پروپوزال يک سيستم جديد از توربينهاي بادي معرفي ميکنيم که 

مزاياي بسيار زيادي دارد. اينوالکس سيستمي است که از بادگيرهاي سنتي ايران 

جاي پره هاي بزرگ با استفاده از يک الگوبرداري شده است، در اين روش به 

سيستم جديد ، باد به روي سطح زمين انتقال داده مي شود و با کاهش قطر لوله 

ي اصلي اينوالکس سرعت باد افزايش چشمگيري پيدا مي کندو با پره هاي 

ژنراتور برخورد مي کند و منجر به توليد انرژي مي شود. نحوه عملکرد توربين 

اده است، ورودي فوقاني توربين، باد را جمع آوري نموده با س بسيار سکاينوال

ند. کاستفاده از لوله هاي مخروطي قيف مانند آنرا به بخش افقي هدايت مي 

ه به ونتوري و سپس کننده است کزکبخش افقي توربين شامل يک بخش متمر

س قرار داده کديفيوزر منتهي مي گردد. توربين(ها) درون بخش ونتوري اينوال

ده است. درون ونتوري فشار ديناميک بسيار باالست درحاليکه فشار استاتيک ش

پائين است. توربين فشار ديناميک يا انرژي جنبشي را به چرخش مکانيکي تبديل 

ند. قابل کو سرانجام با استفاده از يک ژنراتور آنرا به توان الکتريکي تبديل مي 

خته ونصب ميگردد که ازآن ميتوان توجه اينکه اين سازه بادي در حوزه توزيع سا

درجزاير حوزه خليج فارس که بادهاي باسرعت پاييني دارند وتوليد ا انرژي بسيار 

هزينه براست استفاده گردد که دربخش توزيع هستند اين پروژه ساخت نمونه با 

طراحي هوش مصنوعي وتوسط آقاي دکترمنصورفرهادي ازچندي پيش مطرح 

اي موجود موسمي ودائمي دراستان موردتوجه قرارگرفت وباتوجه به بررسي باده

که از اين تجهيز در هوشمندسازي وجزيره انرژي پاک هرمز ميتوان استفاده 

اجرايي )توليد برق ( ونيز پژوهشي استفاده کرد وباتوجه به پدافند غيرعامل و 

موقعيت حساس واستراتژيک جزاير استان ولزوم تداوم برق رساني درصورت 

استفاده ازمنابع انرژي خورشيدي وبادي در نقاط مختلف بصورت  بحران

غيروابسته ومنطقه اي جزاير اهميت بسزايي دارد که اين پروژه دراين مورد 

 نيزميتواند کارسازباشد.
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 ريد پذينو و تجد يها يمحور انرژ -2    

 سازي انرژي  توليد برق با استفاده از ذخيره .1.5

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح قعنوان تحقي عنوان شرکت فيرد

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 تهران بزرگ

اهداف : محافظت از باطري و جلوگيري از شارز بيش از  طراحي و ساخت شارژ کنترلر پنل هاي خورشيدي

اندازه آنها کنترل عملکرد پنلهاي خورشيدي ساخت برد 

بوده ولي برد پيشنهادي توليد کنترلر که تابحال وارداتي 

داخل مي باشد محصول نهايي: ارائه برد الکترونيکي کنترل 

 شارژ باطري و عملکرد پنلهاي خورشيدي

ساخت برد الکترونيکي جهت کنترل در جهت شارژ باطري و محافظت از شارژ 

بيش از اندازه باطري سلولهاي خورشيدي بطوريکه ولتاژ و جريان خروجي پنلها 

باطري ذخيره مي کند و محافظ باطري مي باشد همچنين طرح مذکور  را در

صرفا مربوط به سيستمهاي برق خورشيدي مي باشد بطوريکه قابليت کنترل 

 عملکرد پنلهاي خورشيدي را دارا مي باشد

 

 

 ريد پذينو و تجد يها يانرژمحور  -2           

 تجديدپذير يدهيبر هاي  سيستم از استفاده با حرارت و برق توليد .1.6

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

1 

شرکت برق منطقه اي 

 سيستان و بلوچستان

تبيين دانش فني و توليد پوششهاي خود تميزشونده و 

افزاينده بازدهي سلولهاي خورشيدي سيليکوني)تهيه 

هاي خورشيدي پوششهاي افزاينده بازدهي سلول

 سيليکوني(

انتظار ميرود بعد از رسيدن به محصول موردنظر، محصول 

نهايي به صورت يک پوشش بر روي سلولهاي خورشيدي 

سيليکوني اعمال گردد و سبب افزايش بازدهي سلولها به 

 مقدار قابل توجهي گردد

ي )امروزه شرکتها در تالش براي توسعه تکنولوژي سلولهاي خورشيدي با کاراي

باال، براي تامين انرژي با هزينه کم ميباشند. استفاده از پوششهاي آنتي رفلکس 

براي افزايش بازدهي سلول هاي خورشيدي سيليکوني، به صورت کلي بر روي 

سطح سلولها صورت ميگيرد. بعضي از شرکتهاي توليد کننده سلولهاي خورشيدي 

ا نيز پوشش دهي حتي، کاورگالس )پوشش شيشه اي( سلول هاي خورشيدي ر

ميکنند. توسعه فناوري نانو سبب پيشرفت در تکنولوژي پوشش گرديده است، و 

پوششهاي آنتي رفلکس مختلفي در دنيا، براي افزايش بازدهي سلولهاي 

 35تا  34خورشيدي سيليکوني مورد استفاده قرار گرفته است. به صورت کلي 

سنتي از دست مي رود. درصد از انرژي توسط سلولهاي خورشيدي سيليکوني 

تحقيقات صورت گرفته نشان مي دهد با استفاده از پوشش مناسب، ميتوان 

رسيدن نور به سطح سلول هاي خورشيدي را براي توليد انرژي، به مقدار زيادي 
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افزايش داد. در طرح مذکور هدف ساخت يک پوشش افزاينده بازدهي سلول هاي 

مزايا در افزايش بازدهي و هزينه تمام  خورشيدي سيليکوني ميباشد، که از لحاظ

شده با پوششهاي توليد شده در دنيا متفاوت باشد. از اينرو پروژه به دوقسمت 

مجزا تفکيک ميگردد. در فاز اول پوشش افزاينده بازدهي براي سلولهاي 

خورشيدي سيليکوني مدنظر ميباشد که در طرح کنوني ارسال گرديده است. پس 

درصدي سلول  55تا  25و رسيدن به هدف، که افزايش بازدهي از اتمام فاز اول 

هاي سيليکوني پلي کريستال ميباشد، در پرروژه ديگر به عنوان فاز دوم، 

پوششهاي خودتميز شونده بر روي سلول هاي خورشيدي سيليکوني اعمال 

درصدي راندمان توسط پوششهاي  55تا  25ميشود. حال با توجه به افزايش 

زدهي، بعد از اعمال پوشش خودتميز شونده، با کاهش حداقلي در افزاينده با

راندمان مواجه خواهيم شد که در مجموع تاثير چنداني در راندمان کلي سلولها 

نخواهد داشت. ( اين طرح با توجه به آثار مثبت آن ميتواند به عنوان يک تحول 

يدافزايش قابل در جهان در زمينه سلولهاي خورشيدي و انرژيهاي نو به حساب آ

مالحظه راندمان سلول هاي خورشيدي سيليکوني صرفه جويي در هزينه ها و 

ارزي آوري باال براي دولت افزايش درآمد حاصل براي مزرعه داران سلولهاي 

خورشيدي نياز به مساحت کمتر براي پنلهاي خورشيدي کاهش هزينه هاي 

ورشيدي که در گذر تعمير و نگهداري مزرعه هاي خورشيدي احياي مزارع خ

 زمان راندمان آنها کاهش

  

 ريد پذينو و تجد يها يانرژ محور -2          

 توليد برق يا حرارت يا برودت با استفاده از انرژي خورشيدي .1.1

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

1 
هاي خورشيدي   کان يابي و ارزيابي امکان احداث نيروگاهمشرکت برق منطقه اي 

توليد برق با استفاده از سنجش از دور و سامانه هاي 

اين پروژه در استان خوزستان به دليل شرايط آب 

عيين وهوايي گرم وخشک و ساعات آفتابي باال با هدف ت

اثرات محيط زيستي توليد و استفاده از سوخت هاي فسيلي، افزايش وابستگي به 

منابع انرژي هاي غير قابل تجديد و از بين رفتن منابع فسيلي قابل دسترس، 
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اطالعات جغرافيائي در استان خوزستان با تاکيد بر جنيه  خوزستان

 هاي زيست محيطي

( در سطح GHI & DNIميزان تابش هاي خورشيدي)

استان، تعيين سيستم هاي خورشيدي مناسب در اين 

استان، بررسي محدوديت هاي متاثر از گرد و غبار و 

تاثير آن بر پهنه بندي مکاني، امکان احداث سيستم 

هاي خورشيدي و تعيين مکان مناسب براي نصب اين 

ايي اين پروژه نقشه سيتم ها انجام گردد. محصول نه

هاي مکاني و زماني باشد که موقيعت هاي بالقوه جهت 

احداث نيروگاه هاي تولبد برق در محدوده استان 

خوزستان را نشان دهد. اين پروژه تحقيقاتي در مقطع 

هاي خورشيدي، در  کارشناسي ارشد در خصوص نيروگاه

يک اليه مطالعاتي از لحاظ محيط زيستي بررسي خواهد 

که اين مطالعات محيط زيستي همانند مطالعات بار،  شد،

اقتصادي و ... به عنوان پايه مکان يابي -مطالعات فني

هاي خورشيدي مورد استفاده قرار خواهد گرفت.  نيروگاه

هاي مطالعاتي  شايان ذکر است که در حال حاضر اليه

هاي  محيط زيستي به عنوان بخشي از مکانيابي نيروگاه

ها  نميباشد و در مکانيابي نيروگاه خورشيدي موجود

پارامترهاي محيط زيستي ناديده گرفته شده است. از 

جمله پارامترهاي ناديده گرفته شده در مکان يابي 

نيروگاه که از مهمترين پارامترها محسوب ميشود پديده 

گرد و غبار ، رطوبت و دما مي باشد که با انجام اين 

سنجش از راه دور و  پروژه تحقيقاتي و با استفاده از

هاي ريسک گرد و غبار و  اطالعات هواشناسي نقشه

ريسک دما و رطوبت نيروگاه تهيه ميگردد. تاکيد مي 

هاي خورشيدي بدون در  شود که مکان يابي نيروگاه

نظرگرفتن مطالعات محيط زيستي سبب به خطر افتادن 

پذير مي باشند. توانايي دولت در  داليل عمده براي استفاده از منابع انرژي تجديد

ايجاد ظرفيت براي استفاده از انرژي هاي تجديد پذير در آينده عالوه بر تامين 

منابع مالي مستلزم به کارگيري اطالعات اوليه در خصوص دسترسي به منابع و 

ايجاد شرايط فني مناسب براي بازيابي انرژي هاي تجديد پذير است. بر همين 

قيقات در زمينه انرژي هاي تجديد پذير در تلفيق با دانش اساس انجام تح

سنجش از دور و سامانه هاي اطالعات جغرافيائي در جوامع علمي براي توسعه 

اين نوع انرژي ها در کشور حائز اهميت مي باشد. از ميان انرزي هاي تجديد 

 پذير، انرژي خورشيدي به داليل قابل دسترس بودن و فقدان اثرات نامطلوب

محيط زيستي از اميدوار کننده ترين منابع انرژي هاي تجديد پذير براي توسعه 

پايدار محسوب مي شوند. ضمناً اين پروژه بعنوان حمايت از پروژه هاي 

 دانشجويي مورد موافقت کميته تحقيقات قرار گرفته است.
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اقتصاد و از دست دادن سرمايه خواهد شد از اين جهت 

گرفتن مطالعات محيط زيستي به عنوان بخشي در نظر 

 از مکان يابي داراي اهميت مي باشد.

1 

شرکت برق منطقه اي 

 خوزستان

هاي  در سلول pتحليل و بهبود مشخصات اليهي نوع 

 : a-Siخورشيدي مبتني بر سيليکن آمورف هيدروژنه )

H) 

سلول خورشيدي  pهدف از اين پروژه ساخت اليهي 

آمورف هيدروژنه از جنس سيليکن نانو کريستال است. با 

( از pساخت اولين اليهي اصلي اين نوع سلول )اليهي 

جنس نانو کريستال، ضمن دستيابي به بازده باالتر در 

يل پهناي باند باالي اين نوع اليه، عمر آن سلول، به دل

هاي منظم و محکم پيوند يافتهي  نيز بخاطر دانه

تحليل و بهبود "کريستالي بيشتر مي شود. پايان نامهي 

هاي خورشيدي مبتني بر سيليکن  در سلول pاليهي 

با علم بر موارد ذکر شده  "a-Si:Hآمورف هيدروژنه 

ده اين نسل از تعريف گرديده و اميد است در آين

هاي خورشيدي که داراي جايگاهي با ارزش در  سلول

صنايع استراتژيک انرژي ميباشند، در کشور عزيزمان 

ايران رشد قابل توجهي داشته باشند. در پايان ذکر اين 

-هاي نسل دوم از جنبه نکته ضروري است که سلول

ها داراي مراحل مشابهي  هاي سلول هايي با ديگر نسل

ذا پيشرفت در يک نسل ميتواند باعث پيشرفت هستند. ل

ها نيز باشد. يکي از اين مراحل مشابه  در ديگر نسل

ها و برخي اتصاالت توسط  سازي کانتکت پياده

هاي تبخير حرارتي يا اسپاترينگ ميباشد.  پروسه

استفاده شده در اين نسل  PECVDهمچنين سيستم 

نو کريستال هاي نا سوم نيز براي ساخت اليه  نيز در نسل

 ميتواند مورد استفاده قرار بگيرد.

سال ميباشند که در يک  24تا  25هاي خورشيدي داراي عمري در حدود  سلول

درصد هزينهي احداث نيروگاه را به خود  85مگاواتي حدوداً بيش از  3نيروگاه 

هاي قابل  اختصاص ميدهند. از طرف ديگر در نگهداري يک نيروگاه هزينه

هاي معيوب صرف ميشود. لذا اگر بتوان با انجام -هربار تعويض پنلتوجهي براي 

ها را افزايش داد اولين نتيجه آن افزايش بازده، توليد بيشتر  تمهيداتي عمر سلول

انرژي و در ادامه هزينهي نگهداري کمتر خواهد بود. همچنين ميتوان اميدوار بود 

هاي آمورف ضمن  ردد. اليهکه محصولي قابل رقابت در بازارهاي جهاني توليد گ

هزينه توليد بسيار کمتر اگر به صورت نانوکريستال ساخته شوند بسيار کمتر دچار 

تنزل ميشوند و کارايي الکتريکي بهتري خواهند داشت. ضمناً اين پروژه بعنوان 

حمايت از پروژه هاي دانشجويي مورد موافقت کميته تحقيقات قرار گرفته است. 

هاي  سيليکن آمورف هيدروژنه در نسل دوم سلول هاي خورشيدي سلول

ها از  سال دارند. اين سلول 24تا  25خورشيدي دسته بندي ميشوند و عمري بين 

لحاظ صنعتي با تکنولوژيهاي به روز توليد ميشوند. امروزه کشورهاي پيشرفته اي 

ها صاحب دستاوردهاي جديدي  همچون ژاپن و آلمان در اين نسل از سلول

ها  در ژاپن پيشتاز در افزايش بازده اين نوع سلول ISTUبطوريکه مرکز هستند 

هاي خورشيدي سيليکن آمورف هيدروژنه به دليل ارزان بودن  ميباشد. سلول

هاي  فرآيند ساخت همواره مورد پسند صنعتگران بوده و هستند. نسل اول سلول

ه باالتر نسبت درصد بازد 5تا 3هاي کريستالي و در حدود  خورشيدي شامل سلول

به نسل دوم داراي فرآيندي پرهزينه و پيچيده ميباشند. تحقيقات نشان ميدهد در 

هاي  اي دور از انتظار نيست سلول درجه که در مناطق حاره 45دماي باالتر از 

هاي -نسل اول با کاهش قابل توجه بازده روبه رو ميشوند. اما در مقابل سلول

بر عدم اين کاهش بسته به فرآيند ساخت سيليکن آمورف هيدروژنه عالوه 

درجه  74تا  45ميتوانند با درصدي افزايش، به تبديل انرژي در دماي بالتر از 
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ها در مناطق گرمسيري از اقبال بيشتري برخوردارند.  بپردازند. از اين رو اين سلول

هاي آلي و ابعاد کوانتومي  هاي خورشيدي که شامل سلول نسل سوم سلول

هاي آلي، عمر  هاي خورشيدي بوده که در مورد سلول نسل جديدتر سلول ميباشند،

بسيار کمتر آنها چالش صنعتي سازي اين نوع سلول ميباشد. از طرف ديگر 

هاي ساخته شده بر پايه چاه کوانتومي داراي هزينه باالي ساخت ميباشند.  سلول

ند که معموال با هاي هيبريد نيز ميباش ها شامل سلول همچنين اين نسل از سلول

نسل دوم يا اول بصورت ترکيبي ساخته ميشوند. با توجه به مطالب گفته شده و 

هاي خورشيدي سيليکن  همچنين تحقيقات به عمل آمده در اين زمينه سلول

آمورف هنوز از جايگاه قابل توجهي در جهان برخوردارند که هم به صورت 

اي سلول خورشيدي مورد ه-جداگانه و هم به صورت ترکيبي با ديگر نسل

 استفاده قرار ميگيرند.

1 

شرکت برق منطقه اي 

 زنجان

هاي  سيستم نظارت در نيروگاه کسازي ي طراحي و پياده

 ) پروژه دانشجوئي ( کفتوولتائي

ارائه يک سيستم نظارت با رويکرد نمايش پارامترهاي 

مهم، نظارت بر عملکرد صحيح و پيش بيني سيستم 

سازي روي انواع مختلف  ت پيادهميباشد، که قابلي

 هاي فتوولتائيک را دارا باشد. نيروگاه

نياز جهاني به انرژي طي سه دههي اخير، به طور قابل مالحظه اي افزايش يافته 

و پيش بينيهاي صورت گرفته مبين تداوم رشد مصرف انرژي در قرن حاضر 

صادي را در هاي فسيلي، رشد سريع اقت ميباشد. هر چند مصرف گسترده سوخت

جوامع پيشرفته به ارمغان آورده اما انتشار مواد آالينده حاصل از افزايش دي 

اکسيد کربن در جو زمين و پيامدهاي آن، جهان را با تغييرات نامطلوب و جبران 

ناپذيري رو به رو ساخته است. به طوري که امروزه، حفظ سالمت کره زمين از 

دي پايدار جهاني به شمار ميآيد. با هاي توسعه اقتصا مهم ترين پيش شرط

هاي زيست محيطي و راهبردهاي استراتژيک در تامين انرژي،  گسترش نگرش

استفاده از انرژيهاي تجديدپذير در بسياري از کشورهاي جهان رو به افزايش 

اقتصادي و  -[ با عنايت به موارد فوق و با توجه به مالحظات فني3گذاشته است.]

هاي  ود در ايران و نيز به دليل روند رو به رشد مصرف سوختمنابع گسترده موج

فسيلي در کشور استفاده و بهره برداري از انرژي جايگزين از اهميت به سزايي 

هاي مهم صنعت انرژيهاي  برخوردار است. اخيرا، حوزه فتوولتائيک يکي از بخش

است.  تجديدپذير به شمار ميرود که از رشد بسيار مناسبي برخوردار بوده

هاي همگرا،  هاي متعدد، جعبه هاي فتوولتائيک به طور معمول شامل مبدل نيروگاه
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و ساير تجهيزات ميباشند. از  AC/DCتابلوهاي توزيع برق فشار قوي و ضعيف 

هاي فتوولتائيک نياز به  اينرو براي دستيابي به عملکرد صحيح و پايدار در نيروگاه

ستم نظارت يک سيستم کنترل نمايش يک سيستم نظارت و پايش ميباشد. سي

است که اپراتور ميتواند بواسطه آن با پروسه مورد نظر يک ارتباط کنترلي برقرار 

نموده و تمام تنظيمات مورد نياز را بواسطه شرايط توليد و کنترل انجام دهد. 

نمايش و ثبت پارامترهاي  -ها  اي دستگاه نمايش وضعيت لحظه -اهداف نظارت: 

هاي بروز  نمايش و ثبت آالرمهاي مختلف در زمان -اتي يک سيستم مهم و حي

نمايش محل خرابي و زمان وقوع ايراد در هر يک از اجزاي  -خطا در سيستم 

هاي توليد با استفاده از ابزارهاي گرافيکي مناسب از اينرو  نمايش پروسه -سيستم 

نظارت با قابليت سازي يک سيستم  هدف ما از تعريف اين پروژه طراحي و پياده

گزارشي از روند عملکردي سيستم)پتانسيل انرژي، انرژي توليد  -زير ميباشد: 

اخطار از کارکرد  -هشدار از کارکرد غير متعارف سيستم  -شده و از دست رفته( 

با  PVمتصل به شبکه شامل يک آرايه  PVسيستم معيوب، يک سيستم 

مرکزي با  PVزي، يک اينورتر به صورت سري و موا PVهاي  تعدادي از ماژول

MPPT(دستگاه حفاظت اضافه جريان ،OCPDو قطع )  کننده تشخيص خطاي

،  PVهاي  ( مي باشد. چندين نوع خطا ممکن است در داخل آرايهGFDIزمين )

مانند خطاي خط به خط، خطاي زمين، خطاي مدار باز و خطاي ناهمساني رخ 

ترين خطاي  و خطاي زمين شايع دهد. در ميان اين خطاها، خطاي خط به خط

خورشيدي هستند که به طور بالقوه شامل جريان خطاي بزرگ يا  PVهاي  آرايه

ميشوند. از اينرو هدف ما در اين بخش شناشايي درست خطا با  DCهاي  آرک

پيش بيني از  -هاي هوش مصنوعي و مانيتورينگ سيستم است.  استفاده از روش

 عملکرد سيستم

1 

طراحي و ساخت آبگرمکن خورشيدي جديد در راستاي  نطقه اي يزدشرکت برق م

 بهينه سازي ابگرمکن هاي خورشيدي موحود

کاهش مصرف انرژي فسيلي براي گرم کردن -هدف: 

اب بخصوص در مناطق گرمسير با تابش باالي خورشيد 

 -کاهش توليد گازهاي گلخانه اي  -مانند استان يزد 

استفاده از منابع انرژي تجديدپذير و تميز مانند انرژي خورشيدي يکي از نيازهاي 

ساعت آفتابي از  2845ل و آينده بشر است و کشور ايران با متوسط ساالنه حا

چنين پتانسيلي برخوردار است در حالي آبگرمکن هاي خورشيدي که ساده ترين 
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رف سوخت هاي افزايش درآمد ملي با کاهش مص

فسيلي محصول نهايي: ساخت نمونه آبگرمکن 

خورشيدي با کارايي باال و تست عملي آن و در نهايت 

مطالعه  -3تجاري سازي محصول مراحل آنجام کار: 

آسيب شناسي عدم توسعه  "پروژه تحقيقاتي با عنوان

و  "آبگرمکن هاي خورشيدي و راهکارهاي رفع آنها

انواع تکنولوژي هاي ساخت انجام مطالعات جديد براي 

بررسي فني و  -2آبگرمکن خورشيدي در جهان 

طراحي و  -3اقتصادي ساخت آبگرمکن خورشيدي 

ساخت نمونه و تست و ارزيابي آن و انجام اصالحات 

 تجاري سازي محصول -5مورد نياز 

گرمايي مي باشند در ايران ترويج نيافته اند. در سال  -مبدل انرژي خورشيدي 

بگرمکن هاي آسيب شناسي عدم توسعه آ "پروژه تحقيقاتي با عنوان 83

انجام شد و اشکاالت آبگرمکن هاي  "خورشيدي و راهکارهاي رفع آنها

خورشيدي موجود که باعث عدم اقبال عمومي در استفاده از آنها گرديده است 

استخراج شد. براي استفاده از نتايج پروژه قبلي، اين عنوان تعريف شده است تا 

از تجارب تمامي سازندگان آبگرمکن خورشيدي جديدي طراحي و ساخته شود که 

 داخلي و خارجي بهره جسته و مشکالت آبگرمکن هاي موجود را نداشته باشد

5 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان قم

بررسي نحوه اتصال چندين نيروگاه خورشيدي خانگي به 

 يک فيدر توزيع و مالحظات حفاظتي در زمان قطع شبکه

ستورالعمل انتظار مي رود پس از پايان اين پژوهش د

نصب سامانه هاي فتوولتائيک براساس اصول علمي آن 

استخراج شده و در چندين نقطه شبکه از نظر عملکرد 

صحيح تست و بررسي گردد که به طور دقيق در صد 

توليد و حفاظت هاي مورد نياز را جهت جلوگيري از 

 توليد جزيره اي را مشخص نمايد

اده از نيروگاههاي خورشيدي در بسياري با توجه به تقاضاي درحال افزايش استف

از موارد مشاهده مي گردد مشترکين موجود بر روي يک فيدر توزيع در خواست 

مجوز نصب اين سامانه را دارند که بنظر مي رسد نياز به بررسي مسائل فني و 

حفاظتي مي باشد. يکي از مسائل حفاظتي مطرح در نصب سامانه هاي فتو 

ه قطع آنها در مواقع قطع برق شبکه سراسري مي باشد ولتائيک متصل به شبک

که با توجه به افزايش تعداد آنها در يک فيدر خطر ادامه به کار آنها بصورت 

جزيره اي وجود دارد. از مسائل ديگر حفاظت هاي موجود حال حاضر شبکه توزيع 

است که بايد مشخص گردد با توجه به توليد انرژي در پايين دست شبکه اين 

 حفاظت ها کافي بوده يا مي بايست موارد تکميلي اضافه گردد

6 

شرکت توزيع نيروي برق 

 شهرستان مشهد

ارائه الگوريتم هاي بهينه پيش بيني کوتاه مدت توليد 

انرژي از منابع فتوولتائيک تنها با استفاده از داده هاي 

 انرژي ثبت شده پيشين

کاربردي براي  ارائه الگوريتم هاي بهينه، کارآمد، ساده و

پيش بيني تغييرات توان توليدي سيستم هاي 

فتوولتائيک خانگي در محدوده زماني کوتاه مدت و با 

رزولوشن در حد دقيقه. اين الگوريتم بايد جامع و مستقل 

از مشخصات سايت مورد نظر بوده و در عين حال تا حد 

با توجه به افزايش سهم منابع انرژي فتوولتائيک، بخصوص در محدوده 

کاربردهاي خانگي و شبکه توزيع و بعالوه ماهيت متغير اين منبع انرژي، ارائه 

ين حال کاربردي و ساده براي پيش بيني ميزان توليد در روش هاي موثر و در ع

بازه زماني کوتاه مدت بسيار ضروري است. نتيجه کاهش هزينه ها و افزايش 

قابليت اطمينان و در دسترس بودن اين منابع نوين خواهد بود. الگوريتمي که 
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امکان به حداقل اطالعات ورودي نيازمند باشد. آزمودن 

يتم در شرايط واقعي، به عنوان نمونه مدنظر الگور

نيروگاه خورشيدي مهرسان مشهد و تاييد عملکرد و 

 تعيين دستاوردها.

 مستقل از مشخصات سايت عملکرد موفق داشته باشد و نيازمند به داده هاي آب

و هوايي و ... نيز نباشد، شانس موفقيت افزوني در شرايط سايت هاي فتوولتائيک 

 ايران خواهد داشت.

 

 

 ريد پذينو و تجد يها يمحور انرژ -2          

 هاي نو و تجديدپذير  سنجي استفاده از انرژي  انکمطالعات ام .1.1

 داليل اولويت داشتن طرحاهداف مورد انتظار و محصول نهايي  عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

1 

شرکت برق منطقه اي 

 سيستان و بلوچستان

طراحي سيستم هاي ذخيره انرژي در راستاي پايدار سازي 

 شبکه در استان سيستان و بلوچستان

))با توجه به اين که استان سيستان و بلوچستان از نظر انرژيهاي  نمونه ساخته شده -گزارش تحقيق  -مقاله علمي 

داراي پتانسيل بسيار مناسبي مي باشد)وجود چندين تونل  تجديدپذير

پرقدرت باد و انرژي تابشي خورشيدي با دريافتي بسيار مناسب( 

متقاضيان متعددي جهت سرمايه گذاري براي احداث اين مولدين به اين 

استان مراجعه نموده اند. يکي از مهمترينمسائل همراه با انرژيهاي 

دي متغير آنها ميباشد که ميتواند مسائل تجديدپذير بحث توان تولي

خاصي در بهره برداري از شبکه ها با وجود حجم قابل مالحظه انرژي 

بادي و خورشيدي به همراه داشته باشد. يکي از راههاي جبران سازي 

اين مسئله بکارگيري سيستم هاي ذخيره ساز انرژي هست. در اين پروژه 

ت ذخيره ساز انرژي مناسب با هدف تعيين مکان، ظرفيت و نوع و ساخ

توجه به موقعيت تونلهاي بادي استان، مزارع خورشيدي و نيروگاههاي 

متداول منطقه ميباشد .(( به علت خصلت غير دائمي بودن و نوساني 

بودن انرژي هاي تجديدپذير، مولدهاي اين نوع از انرژي ها توليد انرژي 

ات توليد باعث ناپايداري الکتريکي ثابت و پايداري ندارند. اين نوسان
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شبکه برق مي شود که با استفاده از سيستم هاي ذخيره انرژي مي توان 

 اين نقيصه را مرتفع نمود.

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان هرمزگان

انتخاب جايگاه بهينه براي نصب توربينهاي بادي ، تعيين ميزان  پهنه بندي انرژي پتانسيل باد در استان هرمزگان

ت موردنياز توربينهاي بادي درهرمنطقه استان ، پهنه بندي قدر

 انرژي باد درنقاط مختلف استان

انتخاب جايگاه بهينه براي نصب توربينهاي بادي ، تعيين ميزان قدرت 

 موردنياز توربينهاي بادي درهرمنطقه استان ، تهيه

    

 

 

 محور توزيع .3

 هاي توزيع برق  هکافزايش قابليت اطمينان شب .1.1
 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان البرز

امکان سنجي استفاده از ذخيره سازهاي انرژي در شبکه 

 توزيع نيروي برق استان البرز جهت عبور از پيک تابستان

نرژي اقتصادي ذخيره سازهاي مختلف ا -تحليل فني

تحليل پيک انرژي مورد نياز در توزيع البرز انتخاب 

 ذخيره ساز مناسب در توزيع البرز حل مشکل پيک بار

مرتفع نمودن انرژي برق توزيع نشده در زمان پيک آثار رواني اجتماعي خاموشي 

ها اولويت پيشنهاد شده به بررسي استفاده انواع مختلف ذخيره ساز ها در شبکه 

اکيد دارد . بررسي باتري هاي ليتيومي و ديگر انواع باتري هاي توزيع البرز ت

موجود ، خودرو هاي برقي و هر تجهيز ديگري که بتواند به عنوان ذخيره ساز به 

کار رود ، در طرح مساله مذکور مي گنجد . هر چند که شرکت توزيع خراسان نيز 

ر مهم در شرکت اين اولويتت تحقيقاتي را داشته باشد و ليکن بررسي اين ام

توزيع البرز با توجه به ساختار متفاوت آن ضروري است . پيک بار تابستان مساله 

مهمي است که توزيع البرز با آن مواجه است کما اينکه مساله شرکت توزيع ديگر 

من جمله خراساتن نيز مي باشد . بنابراين نياز است از محققين شايسته کشور 

حل هاي نصب و تحليل ذخيره سازهاي مختلف دعوت شود بر روي چگونگي و م

در شبکه توزيع البرز تحقيق نمايند . همانطوري که مستحضر هستيد تصويب 

 يک اولويت ، به معناي دعوت از محقيقن است .

تعميرات و نگهداري پيشگيرانه در شرکت توزيع برق استان ايالم با  برنامه ريزياستخراج مدل تعميرات مبتني بر مديريت دارايي  -مطالعه و برنامه ريزي تعميرات و نگهداري شبکه مبتني بر شرکت توزيع نيروي برق  1
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توزيع نيروي برق استان ايالم  مديريت دارايي در شبکه استان ايالم

(asset management based 

maintenance) 

تعيين نيازمندي هاي  -براي تجهيزات شبکه توزيع 

تهيه نرم افزار برنامه ريزي  -اطالعاتي مورد نياز 

 تعميرات و نگهداري مبتني بر مديريت دارايي

 londition"و بر اساس مدل هاي  PMاستفاده از اطالعات نرم افزار 

based"  و"time based"  انجام مي گيرد. با توجه به اينکه مدل هاي

RCM  از چند سال قبل توسعه يافته و همچنين مدل هاي کاراتري تحت عنوان

 asset management based) "رات مديريت دارايي محورتعمي"

maintenance براي تجهيزات شبکه توزيع قابل طرح و معرفي است که )

باعث برنامه ريزي هدفمند و کاهش هزينه هاي شرکت با هدف افزايش قابليت 

 اطمينان خواهد شد.

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان آذربايجان شرقي

 25رتر متصل به شبکه سه فاز با توان طراحي و ساخت اينو

کيلووات براي کاربرد پانل هاي خورشيدي)طراحي، شبيه 

 سازي و ساخت(

با توجه به گسترش روز افزون سيستم هاي 

فتوولتاييک و باتوجه به اينکه اکثر برند هاي مورد 

استفاده در بازار از نوع خارجي مي باشند و اينورتر از 

ي فتوولتاييک است لذا مهمترين اجزا سامانه ها

ضروري است اين تجهيز با توجه به دانش فني موجود 

 بومي سازي گردد.

با توجه به گسترش روز افزون سيستم هاي فتوولتاييک و باتوجه به اينکه اکثر 

برند هاي مورد استفاده در بازار از نوع خارجي مي باشند و اينورتر از مهمترين اجزا 

ست لذا ضروري است اين تجهيز با توجه به دانش فني سامانه هاي فتوولتاييک ا

 موجود بومي سازي گردد.

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان آذربايجان شرقي

بررسي تأثير سطح نفوذ مولدهاي فتوولتاييک بر شبکه توزيع 

 و ارائه راهکارهايي براي جبران آثار منفي آن

که  براي ترويج استفاده از فتوولتائيک متصل به شبکه

به عنوان يک منبع اساسي تامين انرژي براي سيستم 

هاي قدرت الکتريکي در سالهاي آينده بشمار ميرود 

بايد تحقيقات بيشتري در اين زمينه و پيش بيني هاي 

الزم براي بهره برداري بهينه آن بايستي انجام گردد. 

در چند دههي گذشته، استفاده از توليدات پراکنده و 

ديد پذير با هدف کاهش هزينهي توان منابع انرژي تج

توليدي و بهبود قابليت اطمينان سيستم قدرت، 

افزايش يافته است . شرکت هاي توزيع مالکان سامانه 

هاي فتوولتائيک متصل به شبکه را الزام به رعايت 

قيود بهره برداري از آنها ميسازند.بعبارت ديگر مالکان 

ه و سود بايد اين سامانه ها براي بررسي ميزان هزين

آگاهي کافي از قابل تنظيم بودن خروجي سامانه هاي 

براي ترويج استفاده از فتوولتائيک متصل به شبکه که به عنوان يک منبع اساسي 

ر سالهاي آينده بشمار ميرود تامين انرژي براي سيستم هاي قدرت الکتريکي د

بايد تحقيقات بيشتري در اين زمينه و پيش بيني هاي الزم براي بهره برداري 

بهينه آن بايستي انجام گردد. در چند دههي گذشته، استفاده از توليدات پراکنده و 

منابع انرژي تجديد پذير با هدف کاهش هزينهي توان توليدي و بهبود قابليت 

قدرت، افزايش يافته است . شرکت هاي توزيع مالکان سامانه اطمينان سيستم 

هاي فتوولتائيک متصل به شبکه را الزام به رعايت قيود بهره برداري از آنها 

ميسازند.بعبارت ديگر مالکان اين سامانه ها براي بررسي ميزان هزينه و سود بايد 

راي انتخاب آگاهي کافي از قابل تنظيم بودن خروجي سامانه هاي خورشيدي ب

صحيح اندازه و نوع تجهيزات جبران کننده توان راکتيو را داشته باشند.ثانيا شرکت 

توزيع نيز بايد اطالعات مهم و ضروري از توان قابل تنظيم مولدهاي خورشيدي 

که در طول يک فيدر توزيع شده اند را براي برنامه ريزي صحيح و بهره برداري 

ديناسيون بين جبرانگر هاي شبکه و مولدهاي الزم را داشته باشد.عالوه کور
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خورشيدي براي انتخاب صحيح اندازه و نوع تجهيزات 

جبران کننده توان راکتيو را داشته باشند.ثانيا شرکت 

توزيع نيز بايد اطالعات مهم و ضروري از توان قابل 

تنظيم مولدهاي خورشيدي که در طول يک فيدر 

د را براي برنامه ريزي صحيح و بهره توزيع شده ان

برداري الزم را داشته باشد.عالوه کورديناسيون بين 

جبرانگر هاي شبکه و مولدهاي خورشيدي و بارها بايد 

طراحي شود..اين عمل باعث اجتناب از هر گونه 

عکس العمل منفي در شبکه ميگرددو در نهايت بايد 

هاي ارايه بهره برداران مستقل شبکه نيز همانند نهاد

کننده برق و مالکان خصوصي مولد هاي خورشيدي 

نيز اطالعات کافي و جامع از خروجي قابل تنظيم اين 

سامانه هاي پخش شده در طول فيدر براي بهره 

برداري بهينه آن داشته باشند. اين به خاطر ارايه بهتر 

خدمات جانبي و توان ديسپاچينگ شده توسط بهره 

همچنين بهبود قابليت  برداران مستقل شبکه و

اطمينان شبکه است. در اين پيشنهاد سعي بر اين 

است که با ارايه مدل واقعي سامانه هاي فتوولتائيک 

متصل به شبکه توزيع شده در سطح فيدر هاي شبکه 

هاي توزيع به بهره برداري بهينه شبکه ها دست يافت 

کنترل توان اکتيو و  -که داراي شرايط زير باشد: 

کنترل و بهبود ولتاژ باسهاي فيدرهاي  -و شبکه. راکتي

کنترل و بهبود نامتعادلي فازهاي شبکه و  -توزيع. 

کاهش تلفات با پخش کردن متناسب سامانه هاي 

 خورشيدي.

خورشيدي و بارها بايد طراحي شود..اين عمل باعث اجتناب از هر گونه عکس 

العمل منفي در شبکه ميگرددو در نهايت بايد بهره برداران مستقل شبکه نيز 

همانند نهادهاي ارايه کننده برق و مالکان خصوصي مولد هاي خورشيدي نيز 

و جامع از خروجي قابل تنظيم اين سامانه هاي پخش شده در اطالعات کافي 

طول فيدر براي بهره برداري بهينه آن داشته باشند. اين به خاطر ارايه بهتر 

خدمات جانبي و توان ديسپاچينگ شده توسط بهره برداران مستقل شبکه و 

که همچنين بهبود قابليت اطمينان شبکه است. در اين پيشنهاد سعي بر اين است 

با ارايه مدل واقعي سامانه هاي فتوولتائيک متصل به شبکه توزيع شده در سطح 

فيدر هاي شبکه هاي توزيع به بهره برداري بهينه شبکه ها دست يافت که داراي 

کنترل و بهبود ولتاژ  -کنترل توان اکتيو و راکتيو شبکه.  -شرايط زير باشد: 

امتعادلي فازهاي شبکه و کاهش کنترل و بهبود ن -باسهاي فيدرهاي توزيع. 

 تلفات با پخش کردن متناسب سامانه هاي خورشيدي.

5 
امکان سنجي استفاده از ريز مولدهاي همزمان برق و حرارت شرکت توزيع نيروي برق 

(Micro-CHP  در شبکه فشار ضعيف و بررسي آثار آن )

 برق مورد نياز واحدهاي صنعتي، ساختما نهاي معموالً

تجاري و ساختما نهاي مسکوني از نيروگاههاي عمده 

معموالً برق مورد نياز واحدهاي صنعتي، ساختما نهاي تجاري و ساختما نهاي 

مسکوني از نيروگاههاي عمده کشور تأمين مي شود. در حاليکه نياز حرارتي تمام 
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کشور تأمين مي شود. در حاليکه نياز حرارتي تمام آنها  در حفاظت و کيفيت توان شبکه توزيع استان آذربايجان شرقي

در همان محل توليد مي گردد. اما روش ديگري که از 

دير باز وجود داشته و امروزه توجه بيشتري را معطوف 

مزمان بر ق و حرارت است . که خود کرده که توليد ه

عبارتست از توليد همزمان برق ، يا توان محوري و 

حرارت مفيد توسط يک سيستم. براي ترويج فرهنگ 

شرکت هاي سازنده نيز براي جلب  CHPاستفاده از 

رضايت مشتريان و ساد ه تر شدن عرضه و خريد و 

مگاوات  3کوچکتر از  CHPنصب سيستم هاي 

را به صورت پکيج شده توليد مي کند ، الکتريکال آنها 

به اين ترتيب مشتريان عالو بر اطمينان از سالمت 

دستگاه هنگام خريد ، هزينه نصب و تعمير و نگهداري 

آن نيز کاهش مي يابد.لذا با توجه به افزايش روز 

ها به شبکه فشار ضعيف بايستي CHPافزون نفوذ 

بهره دستعورالعمل اجرايي و حفاظتي جامعي براي 

 برداري و کنترل ان وجود داشته باشد.

آنها در همان محل توليد مي گردد. اما روش ديگري که از دير باز وجود داشته و 

روزه توجه بيشتري را معطوف خود کرده که توليد همزمان بر ق و حرارت است ام

. که عبارتست از توليد همزمان برق ، يا توان محوري و حرارت مفيد توسط يک 

شرکت هاي سازنده نيز براي  CHPسيستم. براي ترويج فرهنگ استفاده از 

تم هاي جلب رضايت مشتريان و ساد ه تر شدن عرضه و خريد و نصب سيس

CHP  مگاوات الکتريکال آنها را به صورت پکيج شده توليد مي  3کوچکتر از

کند ، به اين ترتيب مشتريان عالو بر اطمينان از سالمت دستگاه هنگام خريد ، 

هزينه نصب و تعمير و نگهداري آن نيز کاهش مي يابد.لذا با توجه به افزايش روز 

ايستي دستعورالعمل اجرايي و ها به شبکه فشار ضعيف بCHPافزون نفوذ 

 حفاظتي جامعي براي بهره برداري و کنترل ان وجود داشته باشد.

6 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان آذربايجان غربي

بررسي آثار ريز گرد هاي درياچه اروميه بر فرسودگي 

 ت توزيع نيرو برق آذربايجان غربيکه شرکتجهيزات شب

ه و افزايش کپيش گيري از فرسودگي تجهيزات شب

ه با دستيابي به روش علمي کطول عمر تجهيزات شب

 گزارش مدون تحقيقاتي-ار آمد کو 

ه توزيع کي بر روي شبکشدن درياچه شور اروميه و پخش ريزگرد هاي نم کخش

 ه ميشودکه موجب فرسودگي تجهيزات و بروز اتصاالت شبکبرق و تجهيزات آن 

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان تهران

شناخت انواع پيشامدهاي  •اهداف مورد انتظار:  HILPمطالعه توسعه روش هاي پيش بيني پشامدهاي 

HILP  ارايه روش  •در حوزه توزيع استان تهران

محصول نهايي  HILPهاي پيش بيني پيشامدهاي 

توسعه سامانه پيش بيني پيشامدهاي پراثر  •تحقيق: 

ان تهران و نادر در حوزه جغرافيايي شرکت توزيع است

شناخت ويژگي هاي جغرافيايي و  •مراحل انجام کار: 

بررسي تاريخچه  •آب و هوايي منطقه تحت پوشش 

( از ماهيت کامال تصادفي و نا HILPتعريف مسئله: پيشامدهاي نادر و پراثر )

مي باشد. شرايط اقليتي و آب و هوايي از جمله عوامل تاثير گذار معيني برخوردار 

بر بروز اين نوع پيشامدها مي باشند. اين پروژه به منظور توسعه روش هاي پيش 

در حوزه جغرافيايي تحت پوشش شرکت توزيع استان  HILPبيني پيشامدهاي 

ه برق از تهران تعريف شده است. داليل اولويت داشتن: ارتقاء تاب آوري شبک

اهداف راهبردي شرکت توانير مي باشد. مزاياي به کارگيري تحقيق: آمادگي هر 
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فرموله سازي مسئله  •در منطقه  HILPپيشامدهاي 

 راستي آزمايي روش ارائه شده •

 HILPچه بيشتر بهره برداران شبکه در مواجه با پديده هاي 

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان تهران

 HILPطراحي سامانه شبيه سازي تحليل اثرات پيشامدهاي 

 بر شبکه توزيع

احي شبيه سازي تحليل طر •اهداف مورد انتظار: 

طراحي ساختار پايگاه داده براي  • HILPحوادث 

راهنماي استفاده از  • HILPتحليل اثرات حوادث 

محصول نهايي  HILPسامانه شبيه ساز حوادث 

 HILPپروژه: توسعه ابزاري جهت تحليل حوادث 

شناخت وضعيت موجود شبکه و  •مراحل انجام کار: 

 •لعات تطبيقي مطا •تجارب گذشته در شرکت 

هاي محتمل در حوزه سرويس دهي  HILPشناخت 

 سازي مسئله فرموله •

( مي توانند آثار مخربي بر شبکه توزيع داشته و HILPپيشامدهاي پراثر و نادر )

تامين برق پايدار را در کوتاه مدت دچار وقفه نمايند. وقوع چنين حوادثي بارها در 

ل توجهي براي صنعت برق کشور کشور گزارش شده است و چالش هاي قاب

ايجاد نموده است. هدف از انجام پروژه حاضر در اختيار گرفتن ابزارهاي جهت 

تحليل اثرات اينگونه حوادث در حوزه سرويس دهي توزيع استان تهران مي باشد. 

داليل اولويت داشتن: موضوع ارتقاء تاب آوري يکي از اهداف راهبردي وزارت 

است. مزاياي به کارگيري تحقيق: ارتقاء توانمندي بهره نيرو و شرکت توانير 

 برداران و نيروهاي عملياتي درمواجه با حوادث نادر.

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان تهران

مطالعات انتخاب بهينه فني و اقتصادي تمهيدات ارتقاء تاب 

 آوري شبکه

معرفي نيازهاي ارتقاء تاب آوري  •اهداف مورد انتظار: 

تحليل  •زه هاي بهره برداري و برنامه ريزي در حو

اثرات گزينه هاي انتخاب شده بر ارتقاء تاب آوري 

 •شبکه توزيع استان تهران محصول نهايي تحقيق: 

انتخاب بهينه گزينه هاي ارتقاء تاب آوري شبکه 

توزيع استان تهران با مالحظات فني و اقتصادي 

شبکه  شناخت وضعيت موجود و •مراحل انجام کار: 

پيشنهاد  •توزيع استان تهران از ديدگاه تاب آوري 

ارزيابي عملکرد  •هاي مختلف ارتقاء تاب آوري  گزينه

 انتخاب بهينه گزينه ها •گزينه هاي مختلف 

تعريف مسئله: ارتقاء تاب آوري شبکه نيازمند شناخت دقيق از نيازها در حوزه 

ر از انجام اين پروژه انتخاب هاي بهره برداري و برنامه ريزي مي باشد. منظو

بهينه ابزارهاي ارتقاء تاب آوري شبکه توزيع استان تهران از ديدگاه هاي فني و 

اقتصادي مي باشد. داليل اولويت داشتن: ارتقاء تاب آوري شبکه برق از اهداف 

راهبردي شرکت توانير مي باشد. مزاياي به کارگيري تحقيق: انتخاب رويکردهاي 

 فني و اقتصادي براي ارتقاء تاب آوري شبکه توزيع استان تهران بهينه از نظر

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

و  استان چهارمحال 

 بختياري

بازيابي بهينه بار در شبکه توزيع با هدف بهبود تاب آوري 

 شبکه

چگونگي بازيابي بهينه بار در شبکه مورد تحقيق قرار 

رت جزئي مي گيرد. فيدرهاي پراهميت و پربار به صو

تححليل و نقاط حساس مشخص گردد نحوه مانور بر 

روي اين فيدرها و برنامه ريزي چگونگي بازيابي بار 

با افزايش تکنولوژي و وابستگي زندگي روزمره به برق، قطعي هاي کوتاه مدت 

در شبکه نيز نگراني و نارضايتي بسياري را به دنبال خواهد داشت. با توجه به 

تاب آوري شبکه برق و مفهوم آن، اولين عامل مهمي که در شبکه هنگام  اهميت

بروز حادثه اهميت مي يابد بار)بخصوص بارهاي حساس( و بازيابي آن در شبکه 
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است. با عنايت به اين موضوع الزم است استراتژي هاي مناسبي در شبکه در نظر  مشخص گردد.

بار و يا داراي اهميت گرفته شود. اين کار زماني ميسر است که فيدرهاي اغلب پر

از يک سو و همچنين نوع خطرات احتمالي تهديد کننده پايداري و تاب آوري 

شبکه زا سوي ديگر، بررسي و مطالعه گردند. سپس بهترين راهکار جهت بازيابي 

بار در هر فيدر مشخص گردد. اين کار مستلزم جايابي مناسب کليد در فيدر و 

مناسب را از سوي بهره برداري و همچنين  تغيير آرايش آن است که تمهيدات

برنامه ريزي قبلي طلب مي کند. هدف از انجام اين پروژه مطالعه فيدرها و تعيين 

فيدرهاي حساس و سپس تعيين نوع آرايش بهينه و استراتژي مناسب جهت 

 بازيابي بار و در نتيجه افزايش تاب آوري در شبکه است.

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

و  چهارمحال  استان

 بختياري

شناسايي علل ريشه اي خاموشي در فيدرهاي نمونه و ارائه 

راهکارها براي افزايش شاخص هاي قابليت اطمينان شبکه و 

 کاهش انرژي توزيع نشده

تهيه ليستي از علل خاموشي فيدرها براي هر فيدر به 

صورت جداگانه و تحليل آنها ارائه راهکار جهت رفع 

 ه شاخص هاي قابليت اطميناناين مشکل محاسب

خاموشي فيدرها علل متفاوتي همچون خرابي تجهيزات و فرسودگي آنها، وقوع 

خطا به داليل مختلف، عملکرد نادرست رله ها، بدي آب و هوا.... دارد. هر بار 

خاموشي در فيدر انرژي توزيع نشده آن فيدر را افزايش داده و موجب کاهش 

شبکه مي گردد. الزم است که در شبکه توزيع ابتدا شاخص هاي قابليت اطمينان 

هريک از فيدرها بصورت جداگانه مورد بررسي قرار بگيرند و علل ريشه اي 

خاموشي در آنها مشخص گردد. منظور از علل ريشه اي عوامل اوليه پديدآورنده 

هريک از مشکالت همچون خرابي المانها و يا عوامل محيطي است. کاهش 

فيدرها گاهي مربوط به آرايش هاي نادرست فيدرها و يا  خاموشي ها در

مسيرهاي نادرست اين فيدرها است. کاهي نيز عوامل محيطي که فيدر در آن 

قرار دارد در طراحي ها منظور نمي گردد. از اين رو الزم است عوامل اصلي 

 خاموشي ها تعيين گردد. سپس با ارائه راهکار، ميزان خاموشي اين فيدرها کاهش

 يابد. بدين ترتيب مي توان شاخص هاي قابليت اطمينان را نيز بهبود بخشيد.

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان خراسان جنوبي

( شبکه توزيع نيروي برق Resiliencyبررسي تاب آوري )

 خراسان جنوبي در برابر وقوع زلزله

اي وضعيت موجود شبکه هاي توزيع و  ارزيابي لرزه -

ارزيابي خسارت محتمل وارده به  - هاي توزيع پست

ارزيابي  -شبکه برق تحت سناريوهاي محتمل زلزله 

 -قطع جريان شبکه تحت سناريوهاي محتمل زلزله 

تعيين  -تعيين نقاط کليدي و حياتي شبکه برق 

تان رخ اجتناب ناپذير بودن حوادث طبيعي بويژه زلزله که در گذشته نزديک در اس

داده است و لزوم آگاهي از ميزان پايداري و آستانه تحمل شبکه توزيع براي 

تأمين پيوسته برق براي شرکت توزيع نيروي برق خراسان جنوبي يک ضرورت 

 اجتناب ناپذير مي باشد.
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تعيين طرح هاي  -ها  اولويت بندي مقاوم سازي پست

توسعه شبکه هاي برق استان جهت بهبود ميزان 

ي و افزايش آستانه تحمل شبکه توزيع برق با آور تاب

توجه به نقشه هاي ايزوکرونيک و اولويت بندي طرح 

تعيين  -تعيين سناريوهاي بحراني زلزله  -ها 

تدوين دستورالعمل  -استراتژي هاي مديريت بحران 

 بازسازي اضطراري

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان خراسان شمالي

ري مکان يابي بهينه نشانگرهاي خطا جهت پايش بهره بردا

 شبکه و کاهش ميزان زمان خطايابي

افزايش ميزان قابليت اطمينان شبکه با استفاده از  -3

کاهش ميزان  -2داده هاي رويت پذيري شبکه 

سايدي شبکه با افزايش سرعت عمل در رفع خاموشي 

کاهش هزينه  -3ها با تقريب قابل قبول محل خطا 

 هاي عيب يابي شبکه در مناطق صعب العبور و داراي

شرايط حساس محصول نهايي تحقيق شامل يک 

طرح کامل براي يک پست فوق توزيع نمونه خواهد 

بود که به صورت پايلوت مکان يابي انجام مي شود و 

در نهايت براي کل فيدرهاي استان که داده هاي 

شبکه آن ها موجود باشد طرح جايابي به صورت 

 استاتيکي پياده سازي خواهد شود.

ي و ميانگين طول باالي فيدرهاي فشار متوسط در سطح استان، شرايط کوهستان

عالوه بر شرايط سخت بهره برداري به دليل عدم دسترسي به شبکه در نقاط 

مرزي، اهميت موضوع جايابي دستگاه هاي خطاياب را بيش از پيش روشن تر 

مي نمايد. به کارگيري بهينه از تجهيزات هشدار دهنده جهت پايش وضعيت 

در حين وقوع خطا مي تواند از ديدگاه بهره برداري از اهميت بسزايي شبکه 

برخودار باشد که تنها در شرايط بحراني آشکارا خواهد شود. لذا افزايش 

هوشمندي استاتيکي شبکه توسط جايابي بهينه خطاياب ها مي تواند راهگشاي 

 د.بسياري از مسائل عيب يابي شبکه هوايي در شرايط بهره برداري باش

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان سمنان

شناسايي و ارزيابي سناريوهاي بحران شرکت توزيع برق 

 استان سمنان و ارزيابي قابليت اطمينان پاسخ

تهيه و تدوين کليه سناريوهاي احتمالي ايجاد بحران 

 در شرکت توزيع برق استان سمنان

زيع برق استان شناسايي سناريوهاي احتمالي بروز بحران در شرکت تو

سمنان)نمونه انتخابي:مديريت توزيع برق شاهرود( شناسايي راهکارهاي 

پبشگيري، امادگي و مقابله با سناريوهاي احتمالي اريابي قابليت اطمينان هرکدام 

از سناريوها و راهکارهاي شناسايي شده امکان برگزاري مانورهاي مرتبط پس از 

 شناسايي سناريوها

15 

يروي برق شرکت توزيع ن

 استان فارس

بررسي ساخت و امکان سنجي فني و اقتصادي نصب 

فيلترهاي اکتيو توزيع شده در فيدرهاي خانگي شبکه فشار 

هارمونيک ها به دليل اثرات مخربي که دارند همواره 

يکي از نگراني هاي جدي شرکت هاي توزيع مي 

و با افزايش استفاده از وسايل الکترونيکي توسط  باشند

در اين پروژه، يک فيدر خانگي براي مطالعه انتخاب و از نظر خرابي هاي 

هارمونيکي مورد مطالعه قرار مي گيرد. سپس با مدلسازي مداري، فيلتر اکتيو 

مورد نظر طراحي مي گردد. به منظور بررسي عملکرد آن، پخش بار هارمونيکي 
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مشترکين خانگي، ميزان نفوذ اين هارمونيک ها در  ضعيف به منظور حذف هارمونيک ها وافزايش کيفيت توان

شبکه باالدست افزايش يافته و اين نگراني را دو 

چندان خواهد کرد. از يک سو به کارگيري فيلترهاي 

پسيو در سمت فشار متوسط با معايبي مانند پيچيدگي 

ظر گرفتن مالحظات طراحي، مشکالت مربوط به در ن

پروفيل ولتاژ و توان راکتيو در طراحي فيلتر، قابليت 

اطمينان پايين، احتمال وقوع رزونانس موازي در 

صورت طراحي ناصحيح و يا تغيير پارامترهاي سيستم 

و فيلتر طراحي شده، همراه مي باشد. از سوي ديگر 

استفاده از فيلترهاي اکتيو در سمت فشار متوسط از 

تصادي مقرون به صرفه نمي باشد. لذا يک ايده نظر اق

براي رفع اين معايب، استفاده از فيلترهاي اکتيو توزيع 

شده در سمت فشار ضعيف شبکه توزيع مي باشد که 

مي بايست با توجه به ساختار شبکه مورد مطالعه، 

بررسي گردد و در عين حال از نظر اقتصادي نسبت به 

ط فعلي، مقرون به فيلترهاي پسيو سمت فشار متوس

 صرفه باشد

ي مختلف از نظر تاثير تعداد فيلترها، مکان فيلترها و استفاده گرديده و طراحي ها

امپدانس فيلتر مورد بررسي قرار مي گيرد. همچنين براي بررسي اثر ساختارهاي 

مختلف فيدرهاي خانگي و يا تغيير ساختار موجود در شبکه توزيع به دليل اجراي 

بت به مانورهاي مختلف، بر روي عملکرد فيلتر، حساسيت فيلتر طراحي شده نس

اين تغييرات محاسبه مي گردد. مقايسه فني بين فيلتر اکتيو ارائه شده و فيلترهاي 

پسيو سمت فشار متوسط انجام مي گيرد. در نهايت آناليز اقتصادي به کار گيري 

اين فيلترها بادر نظر گرفتن هزينه هاي فيلتر به همراه هزينه نصب و مقايسه آن 

سيو در سمت فشار متوسط انجام مي گردد تا با هزينه هاي مربوط به فيلتر پ

 اقتصادي بودن طرح را توجيه کند.

16 

شرکت توزيع نيروي برق 

 ردستانکاستان 

روش مبتني بر  کمکهاي توزيع به  هکيابي خطا در شب انکم

 يفيت توانکامپدانس و آناليز 

نحوه اجراي تحقيق : در اين تحقيق، نوع خطا و 

توزيع و يا ريکلوزرها  جريان خطا از پست هاي فوق

افزار  دريافت شده و با شبيه سازي همان خطا در نرم

digsilent  .محل خطا تشخيص داده مي شود

همچنين در خطاهاي امپدانس باال که جريان خطا در 

حد جريان بار و يا کمتر از آن است و رله هاي جريان 

زياد قادر به تشخيص آن نيستند با استفاده از تبديل 

wavelet  و آناليز هارمونيکي، خطاي امپدانس باال

ان يابي کشود. اهداف پروژه : م تشخيص داده مي

هاي  افزاري و حذف روش سريعتر خطاها به صورت نرم

هاي توزيع انجام اين  هکان خطا در شبکردن مکبا توجه به زمان زياد براي پيدا 

هاي  هکهاي مربوط به خاموشي شب اهش تمامي هزينهکتواند منجر به  پروژه مي

 توزيع گردد
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يابي خطا به صورت چشمي و توسط اکيپ  سنتي مکان

هاي مربوط به تعميرات  اهش هزينهکهاي تعميراتي، 

زايش قابليت اهش انرژي توزيع نشده، افکو نگهداري، 

اطمينان، تهيه دستورالعمل و استفاده از قابليت هاي 

 نرم افزارهاي مرتبط در رابطه با اين موضوع

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 ردستانکاستان 

تعيين مدل رياضي جهت استخراج ضرايب همزماني بارهاي 

ه و با در نظر گرفتن شاخص هاي جغرافيايي کمختلف شب

 مبتني بر روش هاي هوش مصنوعي

به دست آوردن مدل جامع و مناسب جهت تعيين 

اهش تلفات، کمترين خطا، کضرايب همزماني با 

ا، افزايش دقت مطالعات و طراحي اهش هزينه هک

 ه هاي توزيعکشب

اعمال ضرايب همزماني نامناسب و با دقت پايين در شرايط مختلف بهره برداري 

ه و بدون در نظر گرفتن شاخص هاي جغرافيايي و رفتار بارهاي مختلف، کاز شب

منجر به برآورد بار اشتباه و در نتيجه انتخاب تجهيزات با ظرفيت نامناسب، 

زايش تلفات، افزايش هزينه ها و غيره مي گردد. لذا دستيابي به مدل رياضي اف

جهت تعيين ضرايب همزماني دقيق امري ضروري بوده و منجر به افزايش دقت 

 ه هاي توزيع مي گردد.کدر زمينه مطالعات و طراحي شب

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 ردستانکاستان 

ار بهينه و مناسب براي کارها و ارائه راهکبررسي راه پايه هاي چوبياري براي تشخيص پوسيدگي کارائه راه

 ه ايمن تر و پايدارترکردستان جهت ايجاد شبکاستان 

اران که چوبي مي باشند و همکه تعداد زيادي از پايه هاي شبکبا توجه به اين

جهت انجام تعميرات از اين پايه ها صعود مي نمايند و متاسفانه حوادثي هم در 

خصوص داشته ايم انجام مطالعه و بررسي پوسيدگي پايه هاي چوبي از  اين

 اهميت بااليي برخوردار است.

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 ردستانکاستان 

پذيري و تاب آوري شبکه توزيع استان  مطالعات آسيب

ردستان ) در شهرستانهاي دشت مانند ( در مقابل وزش باد ک

 و زلزله در شرايط بحران

آوردن روالي علمي و منطقي براي اخذ بودجه بدست 

سازي راهکارهاي استحکام  از توانير در رابطه با پياده

هاي  ردستان و تعيين محلکدر شبکه توزيع استان 

پذيري روش  هزينه کرد آن مبتني بر مطالعات آسيب

. بدست آوردن منحني شکنندگي 3اجرا : 

(Fragility curve تيرها و خطوط موجود در )

هاي مختلف باد  ردستان در وزشکبکه توزيع استان ش

. انجام مطالعات 2و شدت هاي مختلف وقوع زلزله 

پذيري بر اساس منحنيهاي شکنندگي حاصله در  آسيب

. تخمين خسارات وارد بر شبکه 3نقاط مختلف شبکه؛ 

سازي  پذيري با شبيه توزيع و انجام مطالعات آسيب

ردستان و بروز بحرانهاي غير کبا توجه به شرايط جغرافيايي متفاوت در استان 

 قابل پيشبيني ، انجام اين مطالعه ضروري به نظر مي رسد.
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. 5 3388طول سال سرعت باد و قدرت وقوع زلزله در 

اي که براي تعمير يا جبران خسارات  تخمين هزينه

 بيني شده الزم است پيش

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 ردستانکاستان 

يدرهاي شهري دو امور شهرستانهاي سنندج شمالي بازآرايي ف

 اهش تلفات و بهبود پروفيل ولتاژکو سنندج جنوبي با هدف 

تعريف پروه : در اين پروژه پيشنهادي فيدرهاي "

محدوده شهري شهرستان سنندج، با هدف کاهش 

تلفات و بهبود پروفيل ولتاژ با استفاده از تکنيک 

مورد بررسي قرار  بازآرايي شبکه هاي توزيع شعاعي،

ميگيرد. شبکه مورد مطالعه در نرم افزار 

DIgSILENT  شبيه سازي شده و نتايج هر دو

شبکه موجود و پيشنهادي با هم مقايسه مي شود. در 

ه از الگوريتم کپيشنهاد روش هاي اجرايي بازآرايي شب

 Tie Openهاي بهينه سازي و تابع 

Optimization  نرم افزارDIgSILENT 

اده خواهد شد. نحوه انجام پروژه : جهت شيبه استف

ه که هاي موجود و پيشنهادي ابتدا شبکسازي شب

ثبت شده،  GISه در سامانه کموجود و مورد مطالعه 

ه و اطالعات توصيفي کبررسي گرديده و توپولوژي شب

 DIgSILENTآن به فرمت قابل اجرا در نرم افزار 

موجود و ه هاي کتبديل مي شود. در شبيه سازي شب

بار ثبت شده پست هاي عمومي در  کپيشنهادي از پي

نرم افزار تذرو) نرم افزار امور ديسپاچينگ و فوريت 

 •هاي برق( استفاده خواهد شد. اهداف پروژه : 

 •ه مورد مطالعه کردن بار فيدرهاي شبکمتعادل 

در  •ژ  بهبود پروفيل ولتا •ه کلي شبکاهش تلفات ک

ه هاي موجود کدر تحليل شبنظر گرفتن بارهاي آتي 

افزايش  •ه کافزايش قدرت مانور شب •و پيشنهادي 

ظ هزينه و مؤثر در کاهش تلفات و بهبود هاي به صرفه از لحا حل يکي از راه

 پروفيل ولتاژ، بازآرايي ميباشد.
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توجه به جايابي مناسب  •ه کقابليت اطمينان شب

ردن آنها و کان اتوماسيون کليدهاي مانور از نظر امک

توجه به زير ساخت هاي مخابراتي موجود جهت 

 "ه کاجراي اتوماسيون شب

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

هگيلويه و بوير کاستان 

 احمد

تحقيق و بررسي در ارتباط با ماهيت و حجم فعاليت هاي 

شغل پرسنل با شرح وظايف و ارائه راهکارهايي جهت بهبود 

ستان کهگيلويه و بهره وري در شرکت توزيع نيروي برق ا

 بويراحمد

 عدم اطالع برخي از پرسنل با وظايف خود شنايي پرسنل با وظايف خود و اقزايش بهره وري

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

هگيلويه و بوير کاستان 

 احمد

امکان سنجي، مطالعه و طراحي سامانه هوشمند مبتني بر 

دوربين جهت پايش مقره ها و شناسايي خرابي و آلودگي 

 بصورت خودکار و اعالم به سامانه تجميع اطالعات مقره ها

-2اهش زمان خاموشي ها در اثر خرابي مقره ها ک-3

پايش مطمئن و بي خطر مقره ها در بازه هاي زماني 

افزايش سرعت و کاهش زمان پايش -3تعيين شده 

سب دانش فني طراحي و ساخت نرم ک -5مقره ها 

آلودگي بر روي مقره افزار شناسايي خرابي و يا وجود 

امکان سنجي  -4ها با کمک دوربين هاي نظارتي 

طراحي سامانه متمرکز ثبت اطالعات بر اساس موقيت 

 مکاني مقره و زمان پايش

با توجه به قرار گيري مقره ها در فضاي باز، امکان خرابي هايي مانند شکستگي 

ي از مقره هاي خطوط در آنها به مرور زمان افزايش مي يابد. از طرف ديگر بسيار

برق در مناطقي واقع شده اند که آالينده هايي مانند گرد و غبار مي توانند بر روي 

آنها جمع شوند. کاهش خاصيت عايقي خطوط در اثر خرابي مقره ها و يا ترکيب 

آالينده ها با رطوبت مي تواند خاصيت عايقي خطوط انتقال را کاهش دهد. پايش 

تي وضعيتي آنها مانند سالم بودن، وجود آلودگي و يا خرابي مقره ها و ثبت اطالعا

در يک سامانه مي تواند از اهميت بسزايي برخوردار باشد. با کمک سيستم هاي 

نظارتي مبتني بر دوربين و بازرسي و استخراج اطالعات بصورت خودکار از 

اصله تصاوير با کمک روش هاي بينايي ماشين مي توان با سرعت باالتري و در ف

زماني کوتاه تري به پايش و ثبت اطالعات وضعيت مقره ها مانند سالم بودن، 

 وجود آلودگي و يا خرابي پرداخت.

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

هگيلويه و بوير کاستان 

 احمد

جايابي تجهيزات حفاظتي در شبکه توزيع مقيد به قابليت 

 اطمينان با در نظر گرفتن وجود اتوماسيون توزيع

از ايجاد اتوماسيون در يک سيستم انجام سريع  هدف

کارهاي تکراري با کمترين مداخله انسان است. در 

شبکه قدرت ، اتوماسيون توزيع به عنوان سيستمي که 

امکان پايش، هماهنگ کردن و اعمال فرمان بر 

اجزاي شبکه توزيع را بهصورت بيدرنگ و از راه دور 

ته ميشود. براي شرکت توزيع فراهم ميکند، شناخ

هدف از اين پروژه ارائه الگوريتم مناسبي است که 

 -در اين مساله جايابي بهينه با هدف مينيمم سازي هزينه هاي سرمايه

گذاري،بهره برداري، هزينه تعمير و نگهداري ساليانه و هزينه خاموشي تحميل 

 شده به مشترک انجام خواهد گرفت.
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تعداد بهينه و مکان بهينه اين تجهيزات شامل 

،  AVRتجهيزات کنترلي و حفاظتي همانند 

ريکلوزرها ، کليد ها، سکشنااليزرها و جداسازها را در 

سيستم توزيع اتوماسيون شده مشخص نمايد ، به 

هاي قابليت  گونه اي که اثر آنها روي شاخص

اطمينان بعنوان معيار اصلي ارزيابي مورد استفاده قرار 

 گرفته است

11 

وي برق شرکت توزيع نير

هگيلويه و بوير کاستان 

 احمد

بررسي قابليت اطمينان سيستمهاي چند حاملي انرژي با در 

نظر گرفتن عدم قطعيت هاي ناشي از منابع انرژي تجديد 

 پذير و بارهاي پاسخگو در شهر ياسوج

هدف در اين پروژه ارايه مدل مناسبي براي مديريت 

 سيستمهاي چندحاملي در شهر ياسوج با در نظر

گرفتن عدم قطعيت هاي ناشي از منابع انرژي تجديد 

 پذير و بارهاي پاسخگو مي باشد

در سالهاي اخير توجهات فراواني به راه حلهاي جديدي که توانايي استفاده پايدار 

و بهره برداري بهينه از انرژي هاي مختلف را دارند، شده است. در اين زمينه 

مان و قابليت اطمينان استفاده از انرژيهاي روشهايي که بهبود دهنده افزايش راند

مختلف که سبب بهره برداري ايمن و اقتصادي از انرژي مي شوند نقش بسزاتري 

داشته اند. يکي از مهترين روشهاي افزايش بهره وري و صرفه اقتصادي، استفاده 

از سيستمهاي چند حاملي انرژي مي باشد. سيستمهاي چند حاملي در حال حاظر 

سيستمهاي چالش بر انگيز مي باشد. سيستمهاي چند حاملي مي تواند  يکي از

شامل زير شبکه هاي الکتريکي، گازي و گرمايي باشد. در گذشته چنين شبکه 

هايي را به صورت مجزا بهره برداري مي کردند. اما با استفاده روز افزان از 

ان گرما و تجهيزات ميان شبکه اي مانند بويلرهاي گازسوز و توليدات همزم

(، تحليل مجزاي Combined Heat & Power)(CHPالکتريکي )

اين شبکه ها کار بيهوده اي مي باشد. الزم به ذکر است که در سيستمهاي چند 

حاملي، مفهومه پاسخ گويي بار کمي متفاوت از مفهوم پايه اي آن در شبکه هاي 

مانند تجميع الکتريکي است. در اين سيستمها هاب هاي انرژي مي توانند ه

کننده گان انرژي عمل کرده و بارهاي خود را با توجه به قيمتهاي مختلف برق، 

گاز و حرارت شيفت دهند. اما پاسخگويي بار در سيستمهاي پند حاملي با مفهوم 

جديدتري روبه روست، در اين راستا هاب هاي انرژي مي توانند در تامين انرژي 

به جاي استفاده مستقيم از انرژي الکتريکي و الکترکي يا حراراتي بارهاي خود، 

تامين برق؛ از انرژي گازي استفاده نموده و با استفاده از تجهيزات توليد همزمان 

( انرژي الکتريکي بارهاي خود را تامين نمايند. حضور CHPبرق و حرارات )
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 منابع انرژي تجديدپذير و پاک با تمام مزاياي آن، بهره برداري از سيستم هاي

قدرت را با عدم قطعيت مواجه مي کند. مطابق مدل ارائه شده، پاسخگويي بار، 

عالوه بر اينکه تأمين کننده توان تأمين نشده مصرف کنندگان، به شمار مي رود. 

 ابزاري براي مديريت عدم قطعيت منابع انرژي تجديدپذير نيز مي باشد.

 15 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان گلستان

ات گردو غبار و ريزگردها در منطقه گميشان و بررسي اثر

گنبد بر پايداري خطوط توزيع انرژي الکتريکي و قابليت 

اطمينان شبکه و ارايه راهکارهاي عملي و اقتصادي جهت 

 مقابله با اين پديده

همراهي دفتر تحقيقات جهت ارائه راهکارها و شيوه 

هاي نوين در طراحي و استفاده از تجهيزات متناسب 

 ا ميزان آلودگي منطقهب

با عنايت به شروع دوره کم آبي درياچه خزر و پسرفت آب و در نتيجه بياباني 

شدن منطقه متاسفانه با پديده نشست گرد و غبار بر روي تجهيزات و فراواني 

 خاموشي هاي ناخواسته مواجه هستيم در نتيجه از اهميت خاصي برخوردار است

16 

شرکت توزيع نيروي برق 

 زيکان مراست

بررسي و مدلسازي تاب آوري شبکه هاي توزيع برق استان 

مرکزي در برابر حوادث طبيعي و تدوين اطلس جامع آسيب 

پذيري شبکه هاي توزيع نيروي برق در مقابل رخدادهاي 

 GISطبيعي در بستر 

Resiliency  يا تاب آوري در ابتدا توسط

متخصصين علم روانشناسي براي بررسي ميزان 

شت پذيري انسانها در برابر بروز بحران هاي بازگ

روحي مورد استفاده قرار گفت و سپس مهندسين 

عمران از اين مفهوم براي بهينه سازي سازه ها در 

مقابل بالياي طبيعي استفاده کردند ، در سال هاي 

 Mathaiosاخير نيز متخصصين برق از جمله 

Panteli  وPierluigi Mancarella از

ستر چندين مقاله در خصوص تاب آوري دانشگاه منچ

در شبکه هاي برق منتشر کرده اند . در داخل کشور 

نيز توسط آقايان دکتر خدرزاده ، دکتر فتوحي ، دکتر 

معيني تحقيقاتي صورت گرفته که مقاالتي در اين 

زمينه در کنفرانس هاي بين المللي ارائه و منتشر 

جام شده اند نموده اند . عمده تحقيقاتي که تاکنون ان

ها  Microgridبر مبناي طرح ريزي و بکارگيري 

ها به مقوله تاب آوري پرداخته اند که با  DGو 

طراحي بهينه در جزيره اي کردن قسمت هايي از 

شبکه بخشي از مشترکان را در شرايط اضطراري 

بروز پديده هاي غيرعادي مانند طوفان ، يخ و برف ، زلزله ، سيل هر از گاهي 

هاي برق را بصورت گسترده مورد آسيب قرار مي دهند . بطور مثال در  شبکه

بروز طوفان در شمالشرق آمريکا قسمت عمده اي از شبکه برق را  2532سال 

ميليون نفر در آمريکا گرديد  7دچار آسيب کرده و سبب خاموشي جمعيتي بالغ بر 

وز سيل خسارتهاي در ايالت کوئينزلند استراليا با بر 2535. همينطور در سال 

هزار مشترک دچار خاموشي شدند يا  345گسترده اي در شبکه ايجاد شد و تعداد 

با بروز پديده يخ وبرف سنگين در استانهاي مازندران ،  3384در زمستان سال 

گيالن و مرکزي خسارتهاي زيادي به شبکه برق وارد و سبب بي برقي تعداد 

کنترل پيامدهاي ناشي از اين پديده ها  زيادي از مشترکان برق گرديد که براي

نياز به بررسي و اتخاذ تدابير الزم براي تاب آور سازي شبکه مي باشد . جهت 

ارزيابي وضعيت شبکه در برابر اين نوع پديده ها نميتوان با مطالعات کالسيک 

قابليت اطمينان ارزيابي کافي و کاملي بعمل آورد و نياز به بررسي هاي متفاوت 

( مي Resiliency Studyتحت عنوان مطالعات تاب آوري شبکه )تري 

باشد تا بتوان تدابير الزم را جهت کاهش خسارات اينگونه پديده ها بعمل آورد . 

مطالعات تاب آوري به بررسي پديده هاي کم تکرار ولي با دامنه گسترده مي 

 پردازد
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تغذيه مي نمايند . در اين پروژ[ به نحوه تاب آور 

شبکه توزيع  سازي زيرساخت هاي شبکه با ديد

پرداخته و ابتدا با شبيه سازي يک پديده غيرعادي که 

در شبکه برق رخ داده است کليه مراحل پاسخ شبکه 

در برابر بروز اين پديده غيرعادي اعم از مراحل ريزش 

شبکه ، بازيابي و ريکاوري زيرساخت هاي شبکه را 

بررسي نموده و راهکارهاي الزم که بايستي از طريق 

در فرايند طراحي و اجراي شبکه از طريق  بازآرايي

مقاوم سازي شبکه و همچنين بازآرايي در فرايند بهره 

برداري صورت پذيرد تعيين شده و شرايط را براي 

 رويارويي و جذب اين پديده ها در آينده فراهم نمود .

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 زيکاستان مر

ملياتي علل عدم عملکرد کاتاوت فيوزها بررسي تحليلي و ع

 در مواجهه با اتصال کوتاه تکفاز به زمين

نتيجه بستگي به نتايج بررسي مي تواند به تغيير 

طراحي کات اوت فيوزها، تغيير رويکرد بهره بردار 

نسبت به اين تجهيز گردد. با توجه به محدوديت 

نفرات اجرايي در خطايابي شبکه هاي توزيع، تحليل 

ررسي و ارزيابي ميداني عملکرد کات اتو فيوزها در ب

قبال اتصال کوتاه تکفاز ضمن کاهش زمان شناسايي 

نقطه معيوب، کاهش محدوده خاموشي و کاهش 

انرژي توزيع نشده و باالبردن رضايتمندي مشترکين 

 بسيار موثر مي شود.

وزيع، بعضا يکي از نگراني هاي بهره برداري از کات اوت فيوزها در شبکه هاي ت

عدم عملکرد اين تجهيز در قبال اتصال کوتاه تکفاز مي باشد که در نتيجه پست 

فوق توزيع از بخش باالدست شبکه عمل ميکند که طبيعتا محدوده خاموشي را 

وسيع تر و خطايابي را زمانبرتر ميکند. خطاهاي اتصال کوتاه تکفاز معموال به 

اال و نيز به علت وابستگي به شرايط علت پرنده زدگي بصورت خطاي امپدانس ب

زمين و عدم قطعيت در ميزان اُهم مقاومتي انها، غالبا توسط کات اوت قابل 

 تشخيص نيست که نياز به بررسي جامع در قالب پروژه دارد.

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان همدان

شناسايي عوامل موثر بر کارکرد نامطلوب و خرابي اتصاالت 

 هدارکابل خودنگ

بهبود قابليت  -کاهش هزينه تعميرات و نگهداري 

 اطمينان

افزايش استفاده از کابل خودنگهدار در شبکه توزيع و لزوم بررسي دقيق تر طول 

 عمر کانکتورهاي خودنگهدار جهت برنامه ريزي تعميرات پيشگيرانه

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان يزد

فيدرها وپست هاي  توسعه الگوريتم محاسبه سهم امور از

ويا تذرو جهت آناليز scadaمشترک والصاق آن به سامانه 

 تلفات

بررسي دقيق تلفات هريک از امورها و بررسي دقيق 

ميزان سهم تلفات از فيدرهاي مشترک و يا پست 

هاي فوق توزيعي که به صورت مشترک بهره برداري 

وق توزيع و فيدرهاي فشار در حال حاضر بررسي درصد بارگيري از پست هاي ف

متوسط مشترک به صورت دستي انجام مي شود که بعضا به دليل عدم حصول 

اطالع از مانورهاي دائم و يا موقت انجام شده با خطا توام مي باشد لذا مي توان 

با نوشتن کدهاي الزم جهت محاسبه درصد بارگيري از فيدرهاي مشترک و 
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رو و حصول اطالع از مانورهاي انجام شده و با برقراري لينک مناسب با سامانه تذ مي شوند

لينک با سامانه اسکادا و حصول اطالع از ميزان بار فيدر به صورت پيوسته ميزان 

 درصد بارگيري به صورت دقيق محاسبه گردد

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان يزد

ارائه راهکاري تحليلي جهت تشخيص خرابي کليدهاي قطع 

امترهاي قابل دسترسي و اندازه گيري کننده بر اساس پار

 شبکه هاي توزيع برق

در اين پروژه انتظار اينست که با استفاده از اطالعات 

قابل دسترسي از يک بخش مستقل از شبکه هاي 

توزيع بعنوان منطقه پايلوت بتوان بر اساس يک روش 

علمي و معتبر شناخته در حوزه هاي علمي غير قدرت 

افته اي ارائه دهيم تا خرابي هر بتوانيم روش ساختاري

کليد قطع کننده که در مرحله اول مي تواند صرفا 

سکسيونرهاي شبکه باشد را تشخيص دهيم )زمان 

تشخيص در واقع زمان هاي قبل و بعد از عمليات بر 

روي شبکه خواهد بود( انتظار مي رود نتايج پروژه 

روژه قابل تعميم به مناظق غير پايلوت نيز باشد.نتايج پ

در منطقه پايلوت بصورا عملياتي مورت تست و صحه 

 گزاري قرار خواهد گرفت.

در شبکه هاي پراکنده توزيع عموما پارامترهاي استاتيک و برخي پارامترهاي 

ديناميک عموما مبناي عمليات تحليلي جهت تشخيص و تعيين نوع عمليالت 

گيرد در اين ميان يکي اجرايي )اتفاقات عمليات و سرويس و نگهداري( قرار مي 

از اصلي ترين چالش هاي تشخيص خرابي داخلي تجهيزات قطع کننده از جمله 

سکسيونرهاست چرا که بدليل تنوع، پيچيدگي و ساختار پراکنده شبکه تشخيص 

خرابي يا بکارگيري الگوريتم هاي عيب يابي رايج و با وجود تحميل خاموشي به 

يق عملکردي صورت مي گيرد .اين شبکه به سختي و بر اساس تجارب عم

موضوع چه از ديد کاهش تلفات و انرژي توزيع نشده و چه از ديد سرويس 

نگهداري مطلوب شبکه براي شرکت هاي توزيع بسيار حائز اهميت است. لذا 

اگرچه راهکارهاي تجربي مسبوق به عمليات اجرايي و برخي راهکارهاي تحليلي 

لي ارائه راهکارهايي تحليلي و جامع مبتني تجربي در اين خصوص وجود دارد و

بر رويکردهاي نوين علمي و مهندسي مثل الگوريتم هاي هوش مصنوعي و 

فازي و برخي از تکنيک هاي پيشرفته داده کاوي و ...ميتواند تاثير بسزايي بر 

عملکرد شرکت هاي توزيع در حوزه بهره برداري داشته باشد. نکته پر اهميت در 

وژه اينست که براي اجراي اين پروژه عالوه بر آنچه به لحاظ علمي و مورد اين پر

تجربي در حوزه مهندسي قدرت بکارگرفته شده است دانش و تجربه در حوزه 

مهندسي فناوري اطالعات ،علوم کامپيوتر,نرم افزار و کنترل.... مورد نياز است تا 

 رائه کرد.بتوان راهکاري سودبخش آزموده نشده اي را به صنعت برق ا

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان يزد

هدف اين اولويت شناسايي نوع گذراهايي که در اين  بررسي اضافه ولتاژهاي گذرا در شبکه توزيع فشار ضعيف يزد

هاست.  شبکه اتفاق ميافتد و عوامل تأثيرگذار بر آن

ها  همچنين راهکارهايي براي کاهش وقوع اين پديده

 ها ارائه خواهد شد. ات آنو همچنين کاهش اثر

ها، بخصوص  يکي از عوامل نارضايتي مشترکين شبکه، سوختن وسايل برقي آن

در مواقع کليدزني است. همچنين اضافه ولتاژهاي گذرا اثرات مخربي بر 

هاي شبکه دارند. شناسايي انواع اضافه ولتاژهاي  ترانسفورماتورها و سرکابل

يف يزد به وقوع ميپيوندد و داليل وقوع و گذرايي که در شبکه توزيع فشار ضع

ها، ميتواند در زمينه اقدامات اصالحي و کاهش آمار وقوع  عوامل تأثيرگذار بر آن
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 ها مفيد باشد. ها و يا کاهش اثرات آن اين پديده

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 اهواز

ارزيابي و تخمين فرسودگي و عمر مفيد تجهيزات منصوبه در 

رق اهواز مخصوصا مقره هاي سيليکوني و شرکت توزيع ب

 ترانسفورماتورها

هدف نهايي انجام اين پروژه باال بردن قابليت 

 اطمينان شبکه مي باشد.

در شبکه توزيع برق اهواز دما و رطوبت باال در اکثر فصول سال باعث فرسودگي 

ي تجهيزات مي باشد. چگالي باالي بار نيز جزو مواردي است که مزيد بر علت م

شود. در سال هاي اخير پديده ريزگرد نيز باعث ميشود سطح اين تجهيزات دچار 

فرسودگي بيشتر شود چون اين امالح حاوي ذرات منيزيم کلسيم گوگرد و ... بوده 

 که در ترکيب با آب حالت اسيدي پيدا کرده و تجهيز را دچار خوردگي مينمايد.

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 اهواز

العه آسيب پذيري و تاب آوري شبکه توزيع بررسي و مط

 نيروي برق اهواز در برابر حوادث طبيعي و ارائه راهکار

تعيين راهکارهاي توسعه شبکه برق و مقاوم سازي 

آوري و  شبکه موجود شرکت جهت بهبود ميزان تاب

 افزايش آستانه تحمل شبکه

ا وزش بادهاي در فصول پاييز و زمستان در شهرستان اهواز بارندگي همراه ب

شديد رخ ميدهد. اين بادها در فصول گرم با پديده گرد و خاک همراه است. شدت 

وزش ها به گونه اي است که در مواردي با افتادن پايه ها يبتوني در مناطق 

پذيري بر اساس منحنيهاي  بياباني همراه بوده است. لذا انجام مطالعات آسيب

همچنين محاسبه خساراتي که به شبکه شکنندگي حاصله در نقاط مختلف شبکه 

وارد شده و تخمين هزينه تعمير يا جبران خسارت ضروري مي باشد.همچنين 

بدست آوردن منحني هاي شکنندگي تيرهاي منصوبه و تاب اوري خطوط شبکه 

در وزش بادهاي مختلف جهت پيش بيني و مقاوم سازي شبکه از مواردي است 

 رار گيرد.که بايد در اين پروژه مد نظر ق

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 اهواز

تهيه سناريو جبران بار فيدر هاي شبکه توزيع برق اهواز با در 

 نظر گرفتن ظرفيت هاي شبکه توزيع و فوق توزيع

تهيه سناريو با توجه به شرايط بحران مورد نظر مي باشد.به دليل اينکه بتوان  هاي توزيع برق  هکافزايش قابليت اطمينان شب

بخشي از بار از دست رفته را از فيدر هاي ايستگاه هاي غير يکسان و يا از 

ايستگاه هاي با خطوط انتقال متفاوت تامين کرد و در نهايي زمان خاموشي کم 

 شده و قدرت مانور بهبود مي يابد.

15 

شرکت توزيع نيروي برق 

 اهواز

 بررسي اثرات پديده گرد و غبار بر تجهيزات شبکه توزيع برق

اهواز و نحوه انتخاب تجهيزات متناسب با ميزان آلودگي 

 محاسبه شده

ارائه راهکار هاي عملي در راستاي انتخاب بهينه 

 تجهيزات

با توجه به اينکه پديده گرد و غبار در سالهاي اخير به کرات در حال وقوع است 

هواز لزوم بررسي تاثير اين پديده بر تجهيزات بکار رفته در شبکه توزيع برق ا

بشدت احساس ميشود. بررسي هاي کلي در سال اخير نشان ميدهد که با بروز 

پديده گرد و غبار ميزان مصرف افزايش يافته تلفات در شبکه بيشتر شده و بروز 

حوادث در شبکه افزايش زيادي داشته است. لذا انجام پژوهشي مدون در راستاي 

ب اين تجهيزات براي شبکه بررسي پديده گرد و غبار روي تجهيزات به انتخا
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 کمک شاياني خواهد داشت.

16 

شرکت توزيع نيروي برق 

 اهواز

پذيري و تاب آوري شبکه توزيع اهواز در برابر  مطالعات آسيب

 حوادث غيرمترقبه و وزش بادهاي شديد

تعيين راهکارهاي توسعه شبکه برق و مقاوم سازي 

آوري و  شبکه موجود شرکت جهت بهبود ميزان تاب

 فزايش آستانه تحمل شبکها

در فصول پاييز و زمستان در شهرستان اهواز بارندگي همراه با وزش بادهاي 

شديد رخ ميدهد. اين بادها در فصول گرم با پديده گرد و خاک همراه است. شدت 

وزش ها به گونه اي است که در مواردي با افتادن پايه ها يبتوني در مناطق 

پذيري بر اساس منحنيهاي  ذا انجام مطالعات آسيببياباني همراه بوده است. ل

شکنندگي حاصله در نقاط مختلف شبکه همچنين محاسبه خساراتي که به شبکه 

وارد شده و تخمين هزينه تعمير يا جبران خسارت ضروري مي باشد.همچنين 

بدست آوردن منحني هاي شکنندگي تيرهاي منصوبه و تاب اوري خطوط شبکه 

تلف جهت پيش بيني و مقاوم سازي شبکه از مواردي است در وزش بادهاي مخ

 که بايد در اين پروژه مد نظر قرار گيرد.

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 تبريز

شناسايي نقاط آسيب پذير و تهديدات متصور در حوزه شبکه 

توزيع نيروي برق تبريز با توجه به عوامل و مخاطرات طبيعي 

 و ارائه راهکارهاي مقابله

: ثير وقوع هر کدام از شرايط و مخاطرات  اهداف

طبيعي بر روي شبکه توزيع برق تبريز شناسايي شده 

و راهکارهاي مقابله با هر يک پيش بيني گردد. ارائه 

راهکاهاي مناسب احداث و اصالح شبکه در هر 

محدوده جعرافيايي منطبق با مخاطرات طبيعي خاص 

آن منطقه جهت حداقل آسيب شبکه در برابر 

مخاطرات طبيعي و در نتيجه افزايش تاب آوري و 

تداوم سرويس دهي ؛ ارائه طرح جامع اصالح و بهينه 

جهت افزايش تاب آوري  GISسازي شبکه در بستر 

شبکه و کاهش مخاطرات ارائه سناريوهاي مناسب 

جهت مقابله با تهديدات طبيعي و روش هاي بازيابي 

قاط آسيب شبکه ارائه تهديدات موجود و شناسائي ن

پذير شبکه مراحل : مکاتبات مؤثر با ارگانهاي مسئول 

 –در راستاي مديريت بحران و شناسايي مخاطرات 

پهنه  –مراجعات ميداني جهت بررسي وضعيت شبکه 

جمع بندي وضعيت شبکه  –بندي مخاطرات طبيعي 

نوع آن با  38کشور ايران، نوع عامل ايجاد حوادث طبيعي در  33از آنجا که از 

احتمال وقوع باال در منطقه آذربايجانشرقي رخ مي دهد، لذا ضرورت دارد تأثير 

وقوع هر کدام از شرايط و مخاطرات طبيعي بر روي شبکه توزيع برق تبريز 

شناسايي شده و راهکارهاي مقابله با هر يک پيش بيني گردد. ارتقاء شبکه بر 

افزايش قابليتهاي مديريت بحران  –ا پدافند غير عامل اساس پارامترهاي مرتبط ب

افزايش تاب آوري شبکه در مقابل تهديدات  –و شناسائي نقاط آسيب پذير 

پهنه بندي مخاطرات طبيعي در حال حاضر به صورت  -مرتبط با بالياي طبيعي 

مدون در محدوده جغرافيايي تبريز در دسترس نيست و لذا تهديداتي که مي تواند 

ر شبکه وارد نمايد مشخص نشده است لذا اين طرح ضرورت داردکه اجرا شود. ب

مزاياي حاصل از پروژه، افزايش تاب آوري شبکه با ارائه راهکارهاي مناسب هر  -

 محدوده جغرافيايي خواهد بود.
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ارائه راهکارهاي افزايش تاب آوري مطالعه انواع 

تطبيق  –د بررسي تهديدات موجود در ناحيه مور

ارائه راه کار  –وضعيت شبکه با نواحي مستعد تهديد 

مقابله با تهديد دامنه محصول : گزارش به همراه 

نقشه هاي جغرافيايي که مخاطرات طبيعي و پهنه 

بندي آن ها ارائه شده است. مشتري محصول : واحد 

 بهره برداري

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 تهران بزرگ

ارزيابي و محاسبه شاخصهاي قابليت اطمينان بهينه و 

 ادي شبکه توزيع برق تهران بزرگاقتص

ارزيابي شرايط فني و اقتصادي موجود از شبکه  -

محاسبه نقطه بهينه براي  -توزيع برق تهران بزرگ 

کليه شاخص هاي قابليت اطمينان استاندارد با توجه 

 به شرايط شبکه و ساير پارامترهاي موثر

ل است که در چندين سا SAIDIو  SAIFIشاخص هاي قابليت اطمينان مانند 

اکثر شرکت هاي توزيع خصوصاً توزيع برق تهران بزرگ به طور مداوم محاسبه و 

پايش مي شود. در راستاي بهبود خدمات ارائه شده به مشترکين، شاخص هاي 

قابليت اطمينان همه ساله هدف گذاري شده و شرکت براي دستيابي به آن 

به صورت کاهش چند  سرمايه گذاري مي کند. اهداف تعيين شده معموالً

درصدي ساليانه است اين در حالي است که بهبود قابليت اطمينان در هر شبکه 

اي با توجه به مسائل اقتصادي و هزينه انرژي و غيره، تا جايي توجيه پذير مي 

باشد. پيدا کردن نقطه بهينه براي قابليت اطمينان شبکه توزيع برق تهران، از اهم 

 ريزي کالن و استراتژيک مي باشد. نيازها در حوزه برنامه

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 تهران بزرگ

تعيين روش بهينه و اقتصادي مقاوم سازي پست هاي توزيع 

 در راستاي بهبود تاب آوري

طراحي و تدوين دستورالعمل مقاوم سازي ساختمان 

پست هاي توزيع بر اساس نوع و تيپ ساختمان و در 

 اقتصادي نظر گرفتن مالحظات فني و

به دليل زلزله خيز بودن تهران و لزوم مقاوم سازي ساختمان پست هاي توزيع 

موجود در برابر اين بحران طبيعي نياز به مطالعه و پيشنهاد روش بهينه براي 

مقاوم سازي پست ها مي باشد. اين پروژه در راستاي بهبود تاب آوري شبکه 

 توزيع نيز کاربرد دارد.

11 

روي برق شرکت توزيع ني

 تهران بزرگ

آسيب شناسي علل وقوع خطا بر روي سر کابل ها و مفصل 

 کيلوولت 25هاي منصوبه بر روي شبکه 

مطالعه عوامل موثر بر وقوع خطا بر روي سر کابل ها 

، دسته بندي عنوان خطا در شرايط مختلف، و ارايه راه 

 حل هايي جهت پيشگيري و کم اثر نمودن عوامل

خطا و خرابي در تجهيزات مهم شبکه نظير کابل ها فقط خسارات ناشي از 

منحصر به تعمير و بازيابي آنها نيست . بلکه قطع سرويس در مدت تعميرات تا 

بازگشت مجدد آنها به سرويس خسارات به مراتب سنگين تري را به شبکه 

تحميل مي کند. لذا بررسي و يافتن علل و عواملي که منجر به حوادث و خسارت 

ين تجهيزات مي شوند ضروري است. . با توجه به آمار به نسبت زياد وقوع به ا

کيلو ولت ، مطالعه  25خطا بر روي سر کابل هاي و مفصل هاي منصوبه شبکه 
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عوامل و همچنين روش هاي پيشگري از وقوع آن از اهداف اين تحقيق به شمار 

 ميرود.

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 شهرستان اصفهان

ل ايجاد خسارت به مشترکين ناشي از نوسانات بررسي عل

شبکه فشار متوسط )قطع يک فاز ، اتصالي شبکه هاي برق و 

کليد زني ( همراه با شبيه سازي نرم افزار و راهکارهاي 

 کاهش خسارت

ارائه راهکارهاي پيشگيرانه در جهت کاهش خسارات 

وارد بر مشترکين ناشي از حوادث رخداده در شبکه 

 وسطهاي فشار ت

: با توجه به بررسي هاي انجام شده طي سه سال گذشته مشخص گرديده که 

آمار قابل توجهي از خسارات وارد بر مشترکين، ناشي از فعل و انفعاالت رخداده 

در شبکه فشار متوسط ميباشد)قطع يک فاز،کليد زني،اتصالي شبکه هاي برق و...( 

ف باعث ايجاد خسارت به که با بروز نوسانات در سمت شبکه هاي فشار ضعي

لوازم و تجهيزات مشترکين ميگردد.لذا لزوم تجزيه و تحليل علمي اين نوسانات 

بهمراه شبيه سازي سخت افزاري شبکه وارائه راهکارهاي پيشگيرانه در اين 

خصوص در راستاي کاهش خسارات و افزايش رضايت مندي مشترکين از اهميت 

 ويژه اي برخوردار است.

11 

وزيع نيروي برق شرکت ت

 شهرستان مشهد

مطالعه خسارت در شبکه هاي توزيع برق با استفاده از 

 شاخص هاي قابليت اطمينان و به دست آوردن تابع خسارت

اهداف پروژه : محاسبه خسارات ناشي از عدم قابليت 

اطمينان تجهيزات شبکه و به دست آوردن تابعي 

ابليت جهت تخمين اين خسارات با استفاده از سطح ق

اطمينان شبکه محصول نهايي: تخمين خسارات شبکه 

و تعيين تابعي احتماالتي براي محاسبه مقدار آن 

مراحل انجام کار: مطالعه داده ها و حوادث 

شبکه،تعيين سطح قابليت اطمينان شبکه،تعيين 

متغيرهاي تابع و بدست آوردن تابع جهت تخمين 

 خسارات شبکه

ي توليد برق تامين انرژي الکتريکي مصرف امروزه مهمترين هدف شرکت ها

کنندگان با هزينه و سطح قابليت اطمينان بهينه مي باشد، مفهوم قابليت اطمينان 

هر دو جنبه کفايت و اطمينان عرضه برق را در برمي گيرد. بنابراين وقفه در توليد 

صرفنظر از عامل ايجاد آن موجب کاهش سطح اطمينان سيستم مي گردد. 

هزينه انرژي، هزينه هاي ساخت و نرخ بهره استفاده و بهينه از صنايع افزايش 

ملي و مالحظات محيطي و نگرش ارگانهاي دولتي و عمومي نياز به بررسي همه 

جانبه و مطالعه منطقي تعيين سطح قابليت اطمينان سيستم را فراگيرتر مي نمايد. 

مي باشد تا با توجه  مهمترين جنبه بررسي تعيين ارزش قابليت اطمينان سيستم

به اين ارزش هزينه هاي تامين آن مقايسه گردد. اساسي ترين فاکتور در تعيين 

ارزش قابليت اطمينان سيستم هزينه هايي است که بر اثر وقفه در توليد متوجه 

مشترکين مي گردد. در حالي که بررسي قابليت اطمينان سيستم در طي دهه 

خص قرار گرفته است، تعيين ارزش آن يا گذشته بر مبناي اصول علمي و مش

برعکس برآورد هزينه هاي عدم عرضه برق که ناشي از عدم اطمينان به سيستم 

مي باشد هنوز از روش علمي تکوين يافته تبعيت نمي کند به دليل اينکه تبديل 

به مبلغ کردن هزينه هاي قطع برق کار بسيار پيچيده اي بوده و اغلب هر 

ص خود را دارد.در اين تحقيق با استفاده از پارامترهاي موجود خاموشي هزينه خا
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در شبکه هزينه ها و خسارت هاي ناشي از شاخصه قابليت اطمينان بررسي مي 

 گردد و نيز معيار و تابعي جهت تخمين ميزان و مقدار آن ارائه مي گردد.

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 شيراز

عميرات و نگهداري ارائه الگوي جامع جهت پياده سازي ت

 مبتني بر قابليت اطمينان در شرکت توزيع نيروي برق شيراز

رهيافتهاي جديد تعميراتي همانند رهيافت تعميرات و 

( بر اساس RCMنگهداري قابليت اطمينان محور )

شاخصهاي قابليت اطمينان تنظيم شده اند. توجه و 

تمرکز اين روش بر المانهاي مهم، بحراني و تأثيرگذار 

يک شبکه قدرت از ديد قابليت اطمينان شبکه است. 

هدف از اجراي اين پروژه ارائه يک ساختار سازمان 

يافته نگهداري و تعميرات جهت ايفاي نقشي اثرگذار 

در مديريت هوشمندِ بودجه و اعتبارات ساليانه 

نگهداري و تعميرات است. در اين راستا بايد تالش 

مديريت دارايي براي شود با پيشنهاد يک الگوي جامع 

شرکت توزيع نيروي برق شيراز، قابليت اطمينان را 

بعنوان يک اصل اساسي در فرآيند نگهداري و 

تعميرات شبکه توزيع دخيل نمود. در نهايت بايستي 

چارچوبي براي تعيين المانهاي بحراني بر اساس 

روشهاي علمي موجود و بر اساس معيارهاي قابليت 

کارشناسان محترم شرکت توزيع اطمينان با همکاري 

 ارائه شود.

تهاي توزيع انرژي الکتريکي در بسياري از کشورهاي دنيا، تعميرات کدر شر

ه امروزه مديريت دارايي ناميده مي شود کپيشگيرانه به عنوان جزء اصلي آنچه 

شناخته شده است. با انجام اين تعميرات در شبکه هاي توزيع انرژي الکتريکي، از 

سياري از خطاهاي قابل پيش بيني از جمله خطاهاي حفاظتي جلوگيري مي بروز ب

هاي ناشي از جريمه  شود. بدين ترتيب بسياري از قطعي ها و همچنين هزينه

اهش مي کين و انرژي هاي توزيع نشده نيز متعاقباً کاهش رضايت مشترکهاي 

رات و اثرگذاري يابد. مهم ترين رويکرد در تعميرات پيشگيرانه، انتخاب نوع تعمي

هايي از شبکه انجام -آن هاست؛ رويکردهاي مختلف تعميراتي بايستي بر المان

شوند که اثرگذاري بيشتري بر شاخصهاي عملکردي سيستم داشته باشند. اين 

موضوع مي تواند به بهبود قابليت اطمينان شبکه و به تبع آن بهبود خدمترساني 

منجر شود. با توجه به وضعيت بحراني که  به مشترکين و مديريت بهتر دارايي ها

شبکه توزيع مخصوصا در ماه هاي گرم سال با آن روبروست تشخيص اولويت در 

 تعميرات و نگهداري بسيار حياتي به نظر مي رسد.

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 شيراز

ارائه چارچوبي قابليت اطمينان محور جهت تعيين تعداد بهينه 

ت و نگهداري در امور و مناطق مختلف نيروي انساني تعميرا

 شرکت توزيع نيروي برق شيراز

کاهش مدت زمان خاموشي از طريق عملکرد بهينه 

تيم تعميراتي در مناطق مختلف امکان پذير است. اين 

موضوع موجب بهبود مديريت داراييهاي شرکت توزيع 

تر از نيروهاي تعميراتي موجود  گيري بهينه و بهره

جا که امور و مناطق زير مجموعه شرکت ميگردد. از آن

توزيع شيراز تنوع اجتماعي دارند و همچنين تعداد 

خاموشيها و انرژي تامين نشده اين امور و مناطق در 

اي است  تلف جامعه به انرژي الکتريکي به اندازههاي مخ امروزه وابستگي بخش

هاي اقتصادي،  که به جرات ميتوان هرگونه قطعي برق را معادل با توقف فعاليت

هاي اخير به دليل افزايش سطح آگاهي  فرهنگي و رفاهي دانست. در سال

هاي  کنندگان، انتظارات آنها نسبت به افزايش کيفيت خدمات شرکت مصرف

لکتريکي و کاهش سطح قطعي برق نيز افزايش يافته است. از توزيع انرژي ا

کنندگان، امکان فروش برق به آنها وجود  طرفي در صورت قطعي برق مصرف

ندارد و در نتيجه کل مجموعه صنعت برق متحمل زيان ميشود. با اين حال آمار 



 973                                                                                                                                                              9318در سالرو يوزارت ن يقاتيتحق يها تين اولويعناو

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

سامانه ثبت حوادث در دسترس است، در اين پروژه 

هدف تعيين بهينه تعداد افراد تيم تعميراتي در هر 

ز حوادث منطقه و امور بر اساس اطالعات موجود ا

گذشته، ارزش بار تامين شده، شرح وظايف تيم 

تعميراتي و نظرات کارشناسان محترم شرکت توزيع 

است. هدف نهايي تعيين تعداد بهينه نيروي تعميراتي 

در امور و مناطق مختلف با توجه به اطالعات حوادث 

 سالهاي گذشته و اهميت اجتماعي آنها مي باشد.

اي از قطعيهاي برق مشترکين ناشي از بروز خطا در  نشان ميدهد که بخش عمده

هاي  شبکه توزيع است. اين موارد در کنار يکديگر منجر به افزايش تمايل شرکت

توزيع در سراسر جهان به کاهش سطح خاموشيها و به عبارتي افزايش سطح 

قابليت اطمينان شده است. عالوه بر کاهش تعداد خاموشي ها، کاهش مدت زمان 

ايش قابليت اطمينان خاموشي ها و تعميرات نيز مي تواند تاثير بسزايي بر افز

داشته باشد. مدت زمان تعمير شامل کاهش زمان يافتن خطا، انجام تعميرات و 

بازيابي شبکه است. حضور بهنگام و عملکرد سريع تيم تعميراتي مي تواند موجب 

کاهش چشمگيري بر کاهش مدت زمان تعمير شود. همچنين، فشار کاري 

ب کاهش بهره وري افراد شود. نامتناسب در بخش هاي مختلف مي تواند موج

بنابراين، با توجه به تنوع امور و مناطق زيرمجموعه شرکت توزيع شيراز و 

همچنين تعداد خطاهاي متفاوت در اين امور تعيين تعداد بهينه تيم تعميراتي 

 جهت بهبود بهره وري فرايند تعميرات و نگهداري ضروري مي نمايد.

15 

شرکت توزيع نيروي برق 

 زندرانغرب ما

ارائه مدلي جامع جهت ارتقاء کمي و کيفي فعاليت هاي تعمير 

و نگهداري در شبکه هاي توزيع برق بمنظور بهبود قابليت 

 اطمينان

ارائه مدلي جامع جهت ارتقاء کمي و کيفي فعاليت 

هاي تعمير و نگهداري در شبکه توزيع برق غرب 

 مازندران بمنظور بهبود قابليت اطمينان

يت اطمينان يکي از کليدي ترين اهداف شرکت هاي توزيع مي باشد بهبود قابل

زيرا هم سبب سود آوري مي گردد و هم رضايت مشترکين به عنوان يکي از 

مهمترين اهداف حاکميتي را به همراه دارد. امروزه با پيشرفت تکنولوژي انواع 

م اصالح تجهيزات و کابل هاي جديد وارد شبکه شده که با توجه به تغيير اقلي

دستور العمل هاي نصب، تست و تعمير و تعويض ساليانه تجهيزات و بررسي 

مکان هاي بکار گيري آن ها براي بهبود پارامترهاي قابليت اطمينان از نکات 

قابل توجه مي باشد. لذا همواره ساالنه هزينه هاي مالي بسياري در اين راستا 

معي براي الويت بندي و تحليل انجام مي گيرد که متاسفانه هيچ نقشه راه جا

منافع حاصل از اين هزينه کردها وجود ندارد. با توجه به محدوديت مالي و لزوم 

پايبندي به اصول اقتصاد مقاومتي، تخصيص مناسب منابع در جهت اهداف 

استراتژيک شرکت توزيع در سالهاي اخير بيش از گذشته اهميت پيدا کرده است. 

ي بهبود شاخص هاي قابليت اطمينان چه ميزان منبع جهت درک بهتر اينکه برا

و اعتبار را به کدام نوع فعاليت يا اصالح فرايند تخصيص دهيم تا بيشترين اثر 

بخشي را داشته باشد الزم است يک پروژه تحقيقاتي با توجه به نوع اقليم و 

ساختار شبکه شرکت توزيع غرب مازندران تعريف گردد تا بتوان با تخصيص 
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 سب منابع به بهترين شاخص هاي قابليت اطمينان دست يافت.منا

16 

شرکت توزيع نيروي برق 

 غرب مازندران

تدوين استراتژي و نقشه راه افزايش تاب آوري شبکه توزيع 

 غرب مازندران با رويکرد مديريت منابع

مشخص شدن استراتژي و اصالح طراحي شبکه  -3

 مشخص شدن -2جهت افزايش تاب آوري شبکه 

استراتژي و اصالح بهره برداري شبکه جهت افزايش 

مشخص شدن استراتژي و  -3تاب آوري شبکه 

تدوين استراتژي و نقشه راه  -5اصالح مديريت منابع 

 افزايش تاب آوري شبکه توزيع غرب مازندران

تاب آوري در سيستم قدرت به معني توانايي سيستم قدرت براي بازگشت سريع 

غير مترقبه يا به طور کلي تر توانايي پيش بيني رويدادهاي با در ادامه يک حادثه 

تاثير زياد و احتمال وقوع کم بازگشت سريع از اين رويدادهاي بر هم زننده و 

کسب دانش هايي به منظور تغيير در بهره برداري و طراحي براي بازداشتن يا کم 

روشنايي و تأمين کردن تاثير رويدادهاي مشابه در آينده مي باشد . براي حفظ 

برق مشترکين بايد عالوه بر معيارهاي سنتي قابليت اطمينان، معيارهاي ديگري 

را نيز در نظر گرفتن اين مسئله با توجه به حوادثي که اخيراً در بسياري از مناطق 

دنيا روي داده است ملموس تر گرديده است. در چند دهه اخير افزايش قطعي 

غير مترقبه از جمله سيل و طوفان و برف در منطقه هاي گسترده ناشي از حوداث 

غرب استان مازندران باعث دو چندان شدن اهميت مطالعات تاب آوري در شبکه 

هاي قدرت در منطقه شرکت توزيع غرب مازندران گرديده است. به دليل تاثير 

باالي حوادث غيرمترقبه روي شبکه قدرت و همچنين خسارات بااليي که ساالنه 

مي کنند ضرورت بهبود تاب آوري شبکه قدرت در اين مناطق روز به روز وارد 

بيشتر آشکار مي شود عالوه بر اين انتظار مي رود به دليل تغييرات اقليمي تعداد و 

شدت حوادث غير مترقبه در آينده افزايش يابد. لذا تدوين استراتژي و نقشه راه 

رويکرد مديريت منابع با استفاده افزايش تاب آوري شبکه توزيع غرب مازندران با 

 از روش هاي علمي از الويت هاي تحقيقاتي و کاربردي مهم مي باشد.

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 مازندران

هاي توزيع  آوري شبکه ارائه شاخص برخط با هدف بهبود تاب

مطالعه موردي شبکه توزيع -دهي بارهاي حساس با اولويت

 برق مازندران

ر تحليلي فني و اقتصادي مناسب جهت ارائه نرم افزا

افزايش تاب آوري و پايداري در شبکه هاي توزيع با 

توجه به خصوصيات شبکه هاي مختلف در حوزه هاي 

مختلف جغرافيايي و افزايش تکنولوزيهاي جديد در 

 شبکه

بحران ها و حوادث طبيعي از يک سو و وجود نيروگاه هاي توليد پراکنده از سوي 

يط مختلف ، پايداري شبکه هاي توزيع را به چالش مي کشاند. لذا ديگر در شرا

طرح فوق راهکارهاي علمي و اقتصادي مناسب را در جهت بهبود شاخص هاي 

قابليت اطمينان شبکه و افزايش تاب آوري در مواقع بروز شرايط غيرعادي و 

تن افزايش پايداري در شبکه هاي توزيع ارائه مي نمايد. داليل اولويت داش

 :افزايش قابليت اطمينان و پايداري شبکه هاي توزيع.
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 عيمحور توز -3          

 هاي توزيع نيروي برق  هکپايش خطوط و تجهيزات شب .1.1

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان اردبيل

ل آلودگي هارمونيکي و تاثير انواع باراها بر ميزان تعيين عوام

آلودگي به همراه تعيين مدل بارهاي هارمونيکي استان اردبيل 

به تفکيک نوع بار و ارايه راهکارهاي الزم براي کاهش 

 تلفات ناشي از وجود اين نوع بارها در شبکه استان

مدل سازي انواع بارهاي موجود در استان، پيشنهاد 

هاي يا اخطار قطع بار، تعيين نوع هارمونيک تعرفه اي

موجود در شبکه توزيع استان، ارائه راهکارهاي مقابله 

 با هارمونيک ها

هارمونيک ها همواره جزو پديدهايي هستند که سبب تلفات و اشغال ظرفيت 

شوند. راهکارهاي مقابله با آنها از ديد شبکه باال دست براي سيستم خطوط مي

نيست. از اينرو الزم است بررسي از ديد شبکه توزيع صورت گيرد. توزيع سودمند 

هاي موجود در شبکه توزيع در اين راستا ابتدا الزم است ميزان و نوع هارمونيک

استان مشخص شود. سپس انواع و مدل بارهاي هارمونيک زا مشخص شود که 

ست. سپس نيازمند بررسي دقيق بارهاي هارمونيکي موجود در شبکه هاي توزيع ا

راهکارهايي براي مقابله ارايه شود. همچنين تعرفه متناسب با شدت هارمونيکي 

بودن بار يا اجراي استاندارد اصالح بار براي بارهاي هارمونيکي شديد اعمال شود. 

بررسي اثربخشي اخطار و يا پيشنهاد ارائه تعرفه جديد نيز جزو اين مطالعه خواهد 

 بود.

1 

رق شرکت توزيع نيروي ب

 استان اردبيل

داليل سوختن ترانسفورماتورهاي توزيع در مناطق گرمسيري 

 با وجود پايين بودن ضريب بهره برداري از ترانس

ارائه علل سوختن ترانسفورماتورهاي توزيع در مناطق 

گرمسيري با وجود پايين بودن ضريب بهره برداري، و 

همچنين ارائه راهکارهاي علمي و عملي مقابله با آن 

 به صورت گزارش تفصيلي.

سوختن ترانسفورماتور در مناطق گرمسيري با وجود پايين بودن ضريب بهره 

برداري مي تواند عوامل مختلفي چون جابجايي دماي کار ترانس، وجود 

هارمونيک در شبکه، نامتعادلي شبکه پايين دست و غيره داشته باشد. لذا 

اهکارهاي مقابله با آن ارائه گردد. ضروريست علل و عوامل اين پيده شناسايي و ر

تا از خاموشي هاي طوالني در اثر سوختن ترانس و هزينه هاي ناشي از آن 

فقط در شهرستان  87تا  80اجتناب گردد. بر اساس آمار ارائه شده بين سال 

کيلوولت آمپر  245مورد سوختگي ترانسفورماتور با قدرت باالي  4پارساباد تعداد 

شهرستان با آب و  3زياد گزارش شده است. با توجه به وجود ناشي از گرماي 

هواي گرمسيري در شمال استان اردبيل الزم است، علل دقيق اين نوع سوختن 

ترانسفورماتور بررسي و تحليل شده و راهکارهاي مناسب براي جلوگيري از آسيب 

 به اين تجهيزات گرانقيمت ارائه گردد.

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 ن خراسان رضوياستا

طراحي و ساخت دستگاه شناسايي مصارف غير مجاز با 

 کاربري ابزار بازرسي

شناسايي موارد مشکوک و اطمينان از استفاده يا عدم 

استفاده غير مجاز و احترام به مشترکين.با استفاده از 

شناسايي مصرف غير مجاز و مقدار آن در کمترين 

پيچيدگي شناسايي استفاده کنندگان انرژي به صورت غير مجازو نياز به راه حل 

هايي که نتايج مستند و مطمئن بدهد.يکي از نيازهاي شرکت هاي توزيع مي 

راه حل بهينه ارائه  باشد و راه حل هاي گوناگوني تا کنون اجرا شده است اما
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اه پيشنهاد زمان ممکن . طاحي و ساخت نمونه دستگ

شده و در صورت موفقيت آميز بودن طرح ، حمايت از 

 توسعه آن .

نشده است . يکي از راه کار هايي که درنظام پيشنهاد ها ي اين شرکت توسط 

يکي از بازرسين شبکه پيشنهاد شد و به تصويب کميته نظام پيشنهاد ها براي 

حمايت از ساخت يک نمونه رسيد طرحي بود که به عنوان ابزار کار بازرس مي 

ه يا بررسي علمي طرح از طريق دفتر تحقيقات تواند استفاده شود. مي باشد توسع

امکان پذير مي باشد. طرح هايي که تا کنون مشاهده شده است ابزار کار نبوده 

است .و غالبا بر مقايسه پارامتر مصرف انرژي حداقل در دو دستگاه اندازه گيري 

احترام مشترک حفظ مي شود و  -3بوده است. دو ايده در اين طرح لحاظ شده : 

طه مشکوک بدون متوجه شدن مشترک اندازه گيري مي شود و سپس با اعداد نق

هدف ساخت دستگاهي است که  -2کنتور مقايسه و تحليل الزم انجام مي شود. 

پرتابل بوده و کوچک باشد و براحتي نصب شود و اندازه گيري توان را انجام داده 

 و اطالعات از طريق موبايل بازرسي مشاهده و ذخيره شود.

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان خراسان شمالي

پياده سازي شبکه توزيع برق بجنورد يا بخشي از آن به 

صورت نرم افزاري و ايجاد سيموالتور شبکه توزيع به منظور 

پيش بيني شرايط حاصل از مانورهاي روي شبکه توزيع برق 

 بجنورد و آموزش نيروهاي مربوطه توسط آن

برق شهر بجنورد با جزيات مدل ساز شبکه توزيع 

واقعي ساخت سيموالتور بخشي يا کل شبکه توزيع 

برق بجنورد پياده ساز انواع مانورهاي ممکن بر روي 

اين شبکه نمايش نمودارهاي پارامترهاي مورد 

اهميت) توان، ولتاژ، جريان، ضريب توان و ....( در 

پستهاي مختلف قبل و بعد از مانور نمايش ملموس 

صل از مانور به منظور تصميم گيري در مورد نتايج حا

اجرا يا عدم اجراي اين مانور نمايش ملموس نتايج 

حاصل از مانور به منظور آموزش پرسنل در مورد 

 تاثيرات مانور

ت که از مسايل پر اهميت براي پرسنل شرکهمواره تغيير در شرايط بحران در شب

تواند منجر به تعغيراتي در توزيع بوده و هست اما مانورهي صورت گرفته مي 

 ه در برخي موارد پيشبيني نشده است.که گردد کشب

5 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان خراسان شمالي

طراحي و امکان سنجي ساخت دستگاه قرائت کنتور بدون 

سيم قابل نصب بر روي انواع کنتورهاي ديجيتال جهت حل 

 همعضل مشترکين دربسته و اطالع رساني به صاحبخان

 -رضايتمندي مشتري -نتورهاکقرايت منظم و دقيقتر 

اوري اطالعات  اهش مصرف کاهش زمان جمعک

آوري اطالعات کنتورهاي يک محله در کمتر از  )جمع

اوري اطالعات )بيش  کاهش هزينه جمع •دقيقه  35

امنيت اجتماعي و حقوقي  •درصد کاهش(  75از 

دليل اولويت داشتن اين پروژه حل معضل مشترکين دربسته بويژه مشترکيني که 

چندين دوره متوالي در بسته اند مي باشد. در صورتي که اين امکان ايجاد گردد 

ستگاه تهيه نمايند، عالوه بر حل شدن که مشترکيني که در بسته هستند از اين د

مشکل قرائت، اطالع رساني به صاحبخانه از ميزان مصرف مي تواند از نظر 

اهش مصرف گردد همچنين اين ساختار مي تواند جايگزين کروانشناسي منجر به 
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 مشاهده مشترکين پر مصرف به صورت •مشترکين 

امکان مشاهده مصرف انرژي توسط خود  •روزانه 

 مشترکين و کمک در مديريت مصرف انرژي

صدور قبض از قبل گردد و به صورت نرمافزاري قبض به تلفن همراه ارسال 

 گردد.

6 

روي برق شرکت توزيع ني

 استان گلستان

بررسي علل فرسودگي پايه هاي بتني در شرايط مختلف 

اقليمي استان گلستان و ارائه راهکارهايي جهت پيشگيري از 

 آن

ارائه دستورالعمل براي ساخت پايه هاي بتني  -3

پيش بيني راهکاري  -2جديد بسته به مناطق اقليمي 

جهت حفظ و کاهش سرعت فرسودگي در تيرهاي 

 کاهش هزينه هاي تعمير و نگهداري -3ود موج

کاهش هزينه  -2جلوگيري از فرسودگي پايه هاي بتني در مناطق شوره زار -3

 افزايش ايمني -3هاي تعويض پايه هاي بتني 

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان گلستان

آسيب شناسي علل اجتماعي افزايش استفاده از برق هاي غير 

رستان آزادشهر و ارائه راه حل مجاز در مناطق مختلف شه

 هاي عملي با رويکرد کاهش پديده سرقت انرژي

 کاهش تلفات کاهش سرقت انرژي

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 زيکاستان مر

طراحي مفهومي سيستمهاي پايش تجهيزات شبکه برق در 

 بستر فناوري اينترنت اشياء

در پروژه پيشنهادي با طراحي مفهومي سيستمهاي 

هيزات شبکه برق از طريق اندازه گيري پايش تج

پارامترهاي غيرالکتريکي توسط حسگرها و مخابره 

اطالعات بدست آمده به سيستم پايش در بستر 

فناوري اينترنت اشياء، مزيتهاي مهمي همچون پايش 

تجهيزات (آگاهي از وضعيت تجهيزات و اطالع از 

بهترين زمان انجام عمليات تعمير و نگهداري)، 

ش بهرهوري تجهيزات و تجزيه و تحليل و افزاي

تشخيص عيب تجهيزات و شبکه توزيع حاصل 

ميشود. همچنين اطالعات سيستم پايش از طريق 

سيستم مخابراتي به سيستمهاي پايش ديگر پستها و 

مراکز از قبل مشخص شده ارسال ميشود. پست نمونه 

 3سادهاي از اجراي طرح در يک پست در شکل 

 است.نشان داده شده 

افزايش سن تجهيزات و کمبود بودجه الزم براي عمليات تعمير و نگهداري آنها 

دو مشکلي هستند که مديران شبکه توزيع همواره با آنها مواجه هستند. به منظور 

رويارويي با اين مشکالت، با توجه به قابليتهاي فراوان و مزيتهاي اقتصادي و 

ستفاده از اين فناوري که به سرعت در )، ا 3IoTفني فناوري اينترنت اشياء ( 

جهان در حال استفاده و گسترش است، ميتواند به تشخيص سالمت تجهيزات 

براي بهينه سازي عمليات تعمير و نگهداري آنها و همچنين جلوگيري از وقوع 

 خرابيهاي فاجعه بار کمک نمايد.



 713                                                                                                                                                                                           رمجموعهيز يها ر و  شرکتيتوانشرکت 

 

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 زيکاستان مر

سازي برنامه نگهداري و تعميرات ارائه راهکارهاي بهينه 

 RCMتجهيزات با اهميت بر اساس اصول 

اخيراً الزامات مدلسازي و راهکارهاي الزم به منظور 

دخالت شرايط و اهميت تجهيزات در تعيين نرخ بهينه 

[ و آناليز همزماني و حساسيت نرخ سرويس 2نت در ]

[ 3[ و ]2[ ارائه شده است. مراجع ]5دوره اي در ]

هاي يک پروژه تحقيقاتي در برق  يافته حاصل

اي باختر ميباشند. با بکارگيري اين رويکرد که  منطقه

هاي خرابي و علل بروز آنها را بر اساس  حالت

مبنا قرار ميدهد، ميتوان  RCMاستاندارهاي 

نيازهاي الزم را براي دستيابي به برنامه مطلوب  پيش

نامه زماني ها و هم بر نت هم از نقطه نظر نوع فعاليت

ها، مهيا نمود. با اين حال با توجه به بين  سرويس

اي بودن و گستردگي اين مبحث و لزوم تطبيق  رشته

آن با شرايط و تجهيزات سيستم توزيع الزم است 

ريزي بهينه نت در  تري در بعد برنامه بررسي جامع

سطح توزيع صورت پذيرد. قابل ذکر است که برنامه 

هاي  اي از سرويس جموعهنت پيشگيرانه سنتي م

اي ثابتي را شامل ميشود که عمدتاً تمايزي ميان  دوره

تجهيزات مختلف از منظر شرايط و اهميت آنها قائل 

نميشود. بنابراين اجراي اين پروژه گام مهمي در جهت 

ريزي نت با تخصيص بهينه منابع، کاهش  برنامه

پذيري تجهيزات ميباشد. اين  هزينه و افزايش دسترس

هاي  پروژه مبتني بر علل خرابي و رابطه ميان سرويس

اي، رفع اشکاالت و بروز خرابي است که ميتوان  دوره

هاي  تري از اطالعات خرابي و سرويس به تحليل دقيق

پيشگيرانه دست يافت. راهکار آناليز خودکار خرابيها و 

گيري از نيروي  اشکاالت با به حداقل رساندن بهره

هاي  هد شد. با تعريف و اصالح فرمانساني ارائه خوا

هاي تعميرات اصالحي و  نگهداري و تعميرات اثربخش دربردارنده مجموعه برنامه

ريزي اين اقدامات نيازمند مدلسازي  دامات پيشگيرانه از خرابي است که برنامهاق

اي است  هاي دوره سازي سرويس هاي خرابي مهم و بهينه صحيح و پايش حالت

ريزي خودکار  که در اين پروژه سعي ميشود راهکارهاي دستيابي به برنامه

و خرابيهاي مهم  ها يا بررسي اثر بخشي آنها و پايش مطلوب اشکاالت سرويس

به  RCMهاي نوين نگهداري و تعميرات از جمله  ارائه گردد.حرکت بسوي روش

سنتي ابتدا در صنايع هواپيمايي شکل گرفت و  PMو  CMهاي  جاي روش

[. در اين 3اي بکار گرفته شد ] سپس در صنايع حساسي نظير صنعت هسته

ريزي بهينه نت  امهچارچوب در سالهاي اخير پژوهشگران مختلفي سعي در برن

[. بطور کلي شايد بتوان 33]-[2اند ] تجهيزات شبکه انتقال و توزيع داشته

سنجي و تعيين سطح  بندي نمود: اولويت رويکردهاي موجود را در سه حوزه دسته

ريسک تجهيزات )از جمله بررسي شرايط و اهميت آنها و تشکيل ماتريس 

زي براي انتخاب اقدامات و بازه سا هاي مبتني بر تصميم ريسک(، ارائه روش

هاي مدلسازي رياضي )ازجمله روشهاي مبتني  و ارائه روش PMزماني مناسب 

اي يا بازرسيها.  هاي دوره سازي بازه زماني سرويس بر فرآيندهاي مارکوف( و بهينه

هاي علمي منتشر  از جمله مطالعات اخير صورت گرفته در ايران که بصورت مقاله

[ اشاره نمود که به ترتيب بر اساس ماتريس ريسک 8[ و ]0ن به ]شده است ميتوا

براي  RCMو مدل مارکوف در برق خراسان و پژوهشگاه نيرو سعي در اجراي 

هاي اخير  هاي مرسوم و نيز مدل ها در کنار روش اند. اين روش شبکه انتقال داشته

[ مرور و 3[ و ]2[، در مراجع ]8[ و ترکيه ]35ارائه شده توسط پژوهشگران چين ]

هاي  افزارهاي ارائه شده توسط شرکت نقاط ضعف و قوت آنها بيان شده است. نرم

NEPLAN  وSIMENSE  نيز بر اساس رويکردهاي متداول موجود بوده )بر

[ را تأمين 2اند الزامات مورد نياز ذکر شده در ] اساس ماتريس ريسک( و نتوانسته

 نمايند.
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ثبت اطالعات و استانداردسازي آنها بستر مناسب 

تحليل خودکار اطالعات فراهم ميشود. نتيجه نهايي 

اين پروژه ارائه نقشه راه و راهکارهاي دستيابي به 

اي و آناليز خودکار  هاي دوره برنامه بهينه سرويس

ستم خرابيهاي عملکردي تجهيرات با اهميت در سي

هاي ثبت اطالعات و  توزيع و بازتعريف و اصالح فرم

استانداردسازي فرآيندهاي مربوطه است که مورد 

استفاده بهره برداران و مديران و کارشناسان نگهداري 

 و تعميرات شرکت توزيع نيروي برق ميباشد.

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 ستان هرمزگانا

هاي زميني منطبق با  بازطراحي و تهيه دستورالعمل پست"

 "شرايط محيطي استان

افزايش طول عمر، کاهش هزينه ساخت ، کمک به 

قابليت اطمينان شبکه توزيع باافزايش محيط وقابليت 

 خنک کنندگي

وجود شرائط آب وهوايي خاص وويژه دراستان هرمزگان تمامي فاکتورهاي 

ودگي وجوددارد وبا کاتلليزورهايي مانن رطوبت ، درجه حرارت باالي خوردگي وآل

محيطي ، يون هاي کلر و... سرعت عملکرد آن رابشدت افزايش ميدهد 

وتجهيزات شبکه هاي توزيع برق را موردتاثير شديد خودقرارداده است وساختمان 

تمانهاي پست پستها نيز موردتاثير واقع شده اند وباتوجه به وجودرطوبت و.... ساخ

بايدبشکلي ساخته شوند که نه تنها عمر باالئئ رادارا باشند بلکه بتوانند تبادل 

حرارتي خوبي راداشته وامکان جريان هوا وخنک کردن ترانسها ، عدم ورود 

گردوخاک ، عدم ورزد باران و... راداشته باشند که اين امر ووجود قديمي بودن 

يني موجود عدم درنظرگيري شرايط روش ساخت ساختمان پست هاي برق زم

استان ووجود پوسيدگي وخوردگي درپستهاي موجود ودرنتيجه کاهش بازده وطول 

 هاي موجود لزوم اين پروژه راالزامي مينمايد عمر پستهاي زميني در دستورالعمل

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان يزد

ف از اجراي اين پروژه ساخت وسيله اي است که هد اجرايي( –تعيين زمان مناسب شستشوي مقره)فاز ساخت 

قادر به تعيين دقيق زمان مناسب براي شستشوي 

ها باشد. براي اين منظور با استفاده از اطالعات  مقره

ثبت شده جريان فيدر نمونه و الگوريتم مناسب 

استخراج شده اقدام به ساخت سخت افزار مربوطه 

مي باشد:  خواهد شد. محصول نهايي شامل موارد ذيل

در مناطقي که آلودگي و رطوبت هوا زياد است شرکت هاي برق منطقه اي و 

علت فالش زدن  توزيع عموماً با مشکل قطع ناگهاني فيدر توسط رله ها به

( از روي سطح مقره مواجه هستند. اين قطع فيدر باعث Flashoverجريان )

کاهش قابليت اطمينان شبکه و ميزان انرژي توزيع نشده مي گردد. مشکل از 

آنجا ناشي مي شود که آلودگي هوا که بر روي سطح مقره قرار گرفته با رطوبت 

الکتريکي مقره، مسيري براي موجود در هوا ترکيب شده و با کاهش مقاومت 
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هاي انجام در طي مراحل  گزارش کامل فعاليت -3

ساخت سخت افزار مناسب براي  -2مختلف پروژه 

تعيين زمان مناسب شستشوي مقره ها مراحل انجام 

بدست  -2استفاده از نتايج فاز صفر پروژه  -3کار 

آوردن منطق جديدتر با توجه به ضرورت افزايش 

احي مدار يا طر-3قابليت عملکرد صحيح دستگاه 

تهيه -5مدارهايي جهت اجراي منطق بدست آمده 

نصب  -0ساخت دستگاه مورد نظر  -4لوازم مورد نياز 

 تست نهايي و تحويل دستگاه -7و عيب يابي 

هدايت جريان برقرار مي سازد. براي رفع اين مشکل مي بايست مقره ها با 

فواصل زماني شسته شوند. شستشو معموالً با آب مقطر و در حالت خطوط گرم 

با هزينه هاي بسيار سنگين انجام مي شود. زمان شستشو عموماً به صورت 

صفر پروژه تعيين زمان مناسب شستشوي  تجربي تعيين مي شود. با اجراي فاز

هاي جريان و استفاده  مقره ها که در آن با ثبت جريان فيدرها و پردازش سيگنال

ها، الگوريتم مناسب براي تعيين زمان مناسب  هاي فرکانس باالي جريان از مؤلفه

شستشوي مقره ها تعيين گرديد. هدف از انجام اين پروژه ساخت سخت افزار 

که با استفاده از منطق بدست آمده و پس از نصب بر روي فيدر  مناسب است

نمونه بتواند زمان مناسب شستشوي مقره ها را نشان دهد. از مزاياي انجام اين 

تعيين زمان دقيق شستشوي مقره  -3تحقيق مي توان به موارد ذيل اشاره کرد: 

 -3آن هاي ناشي از  و اتصال کوتاه Flashoverکاهش وقوع پديده  -2ها 

افزايش قابليت  -5جلوگيري از هزينه هاي شستشوي غير ضروري مقره ها 

اطمينان شبکه همانگونه که در تعريف پروژه و در بخش اهداف بيان شده است، 

هدف اين پروژه تعيين زمان شستشوي مقره ها با استفاده از تحليل جريان فيدر و 

بدرستي تعيين شده وهزينه الگوريتهاي هوشمند است تا زمان شستشوي مقره ها 

ها بهينه و اقتصادي گردند. لذا موضوعات شناخت فرآيند شستشو، تجهيزات، مواد 

شوينده مناسب و فرآيند خشک کردن تجهيزات بعد از شستشو در ارتباط با 

اهداف اين پروژه نمي باشند. هرچند در صورت نياز و صالحديد کارفرما پس از 

 يک پروژه قابل بررسي مي باشند. ارائه توضيحات مبسوط تر طي

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان يزد

تخمين عمر ترانسفورماتورهاي توزيع با استفاده از اندازه 

 گيري دماي بدنه آنها ) فاز دوم اجرايي(

هدف از انجام اين پروژه تکميل روند انجام شده در دو 

پروژه قبلي با محوريت تعيين عمر ترانسفورماتورهاي 

توزيع با عکس برداري حرارتي از بدنه آنها مي باشد. 

با توجه به نتايج بسيار مناسب پروژه هاي قبلي بويژه 

پروژه اول فاز اجرايي که بر مبناي تحليل عددي 

%، در عمر 85عکس هاي حرارتي بود و دقت بيش از

ساله نشان  3تخمين زده شده را براي گروه هاي 

در مباحث تعمير و نگهداري تجهيزات، تعيين عمر اجزاي مختلف سيستم از 

ست و مي تواند باعث برنامه ريزي صحيح در استفاده و اهميت خاصي برخوردار ا

افزايش سرعت زمان عملکرد تجهيزات گردد. هدف از انجام اين پروژه تعيين 

عمر ترانسفورماتورهاي توزيع با اندازه گيري درجه حرارت بدنه ي آنها مي باشد. 

رافي، روش هاي موجود جهت تعيين عمر ترانسفورماتورها عبارتند از گازکروماتوگ

بررسي رطوبت داخل روغن، بررسي نقطه داغ سيم پيچ، تست فورفورال و .... که 

عمدتاً بر مبناي تست و آزمايش روغن و عايق آن ها مي باشند و نياز به صرف 
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که مبتني بر تجزيه و  ميدهد، پروژه فاز دوم اجرايي

تحليل عکس هاي حرارتي با استفاده از تکنيکهاي 

پردازش تصوير مي باشد، به منظور افزايش دقت 

ساله  3محاسبات و ان شاءاهلل حذف گروهبندي 

تعيين  -3پيشنهاد شده است. مراحل انجام کار: 

تعدادي ترانسفورماتور براي عکس برداري و نمونه 

رداري حرارتي از روبروي عکس ب -2برداري روغن 

-3ترانسفورماتورهاي توزيع)با استفاده از کوادکوپتر( 

تعيين عمر ترانسفورماتورها با استفاده از تست روغن 

تحليل عکسهاي حرارتي و استخراج الگوريتم  -5

 مناسب

زمان و هزينه زياد دارند. در اين پروژه با عکس برداري حرارتي از بدنه 

رگذاري ترانسفورماتورها بدون ترانسفورماتور، ثبت اطالعات محيطي و ميزان با

نياز به انجام آزمايش هاي معمول و بصورت برخط، عمر ترانسفورماتور تعيين مي 

 گردد.

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان يزد

شناسايي و اولويت بندي آسيب هاي شبکه توزيع برق  آسيب شناسي شبکه توزيع در مقابل حوادث طبيعي

بيعي و ارائه راهکار براي استان يزد در برابر حوادث ط

 مقابله با آنها

وقوع بالياي طبيعي برخي در استان هاي کشور که خسارات قابل توجهي به 

شبکه ايجاد کرده است و نيز وجود سوابق تاريخي وقوع حوادث اين چنين در 

استان لزوم توجه به اين قبيل موارد در مقاوم سازي شبکه بخصوص در 

 ر بروز آسيب هاي طبيعي هستندمسيرهايي که شبکه در خط

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 تهران بزرگ

طراحي و ساخت دستگاه رفلکتور جهت فاصله يابي نقطه 

عيب در کابل ها و ساير دستگاه هاي مرتبط با عيب يابي 

 کابل هاي زيرزميني

کابل  -رفلکتور  -ساخت دستگاه مکان ياب خطا 

 برقهاي فشار متوسط و فشار ضعيف توزيع 

نتايج حاصل از اين تحقيق براي اکيپ تعمير نگهداري شبکه بسيار ضروري است 

و تحقيق و توسعه آن منجر به ساخت نمونه توليد اخل و کاهش هزينه و ارز بري 

خواهد شد. اين دستگاه براي کليه شرکت هاي توزيع نيروي برق بسيار ضروري 

يرد و در کليه خودرو هاي بهره است و روزانه توسط آنها مورد استفاده قرار ميگ

برداري بايد نصب گردد . اما به دليل وارداتي بودن و فن آوري پيشرفته گران 

 قيمت است .

15 

شرکت توزيع نيروي برق 

 شهرستان اصفهان

به منظور  RFIDامکان سنجي پياده سازي تکنولوژي 

 رديابي تجهيزات به کار رفته در شبکه هاي توزيع

ها در  Best Practiceاردها و مطالعة استاند •

 •خصوص رديابي تجهيزات در صنعت توزيع برق دنيا 

به عنوان معروفترين  RFIDمطالعة و بررسي روش 

تکنولوژي در زمينه رديابي با در نظر گرفتن انواع 

رديابي و شناسايي تجهيزات شرکت توزيع يک الزام غير قابل انکار مي باشد و 

توزيع است. گام اول در خصوص مديريت دارايي و تحقق رويت پذيري شبکه 

هدف از رديابي و شناسايي تجهيزات جمع آوري داده هاي مهم و الزم از زمان 

پيدايش تا زمان برکناري آنها به همراه سابقة تجهيز از قبيل: نام قطعه، کد کاال، 
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RFID  از منظر محدودة فرکانسي، منبع انرژي

دروني، سايز، دامنه پاسخ گويي و سرعت پاسخ گويي. 

م گيري در خصوص انتخاب تکنولوژي تصمص •

RFID  يا تکنولوژي ديگري که بيشترين انطباق را با

تجهيزات سيستم هاي توزيع با شرايط نصب مختلف 

 داشته باشد.

سريال کاال، تاريخ توليد و يا مونتاژ، نام پيمانکار نصب و محل نصب سابقة 

د. از اين طريق مديران و کارکنان يک سازمان تعميرات و نگهداري و... مي باش

ميتوانند به راحتي داده هاي مورد نياز خود را از بدو ورود سفارش به انبار و در 

طي فرآيند کاري خود جمع آوري و در يک بانک اطالعاتي ذخيره سازي نمايند و 

ره در مقاطع مختلف، در گزارشات خاص و يا حتي تصميم گيريهاي خود از آنها به

مند شوند. يکي از معروفترين فناوري ها در خصوص رديابي کاال سامانه شناسايي 

( است که قادر به تبادل داده ها به وسيله برقراري RFIDامواج راديويي )

( است. Readerمتصل به کاال و يک بازخوان ) Tagاطالعات بين يک 

ر مي گيرد. تنوع و امروزه اين تکنولوژي در بسياري از صنايع مورد استفاده قرا

گستردگي تجهيزات در شرکت هاي توزيع با شرايط نصب متفات نيازمند آن است 

که به کار گيري اين تکنولوژي در اين صنعت به خوبي مورد ارزيابي و مطالعه 

 قرار گيرد و زمينه براي استفاده از آن فراهم گردد.

16 

شرکت توزيع نيروي برق 

 شهرستان مشهد

حليل وضعيت لحظه اي کابل ها در سطح طراحي ماژول ت

 شبکه توزيع برق

بومي سازي ماژول تحليل پارامترهاي محيطي و  -3

بهره گيري  -2فيزيکي کابل ها در سطح شبکه توزيع 

بدليل سطح  LoRaWANاز بستر ارتباطي برد بلند 

امنيت بسيار باال و توان مصرفي بسيار کم ماژول 

 35555ردادن امکان تحت پوشش قرا -3ارتباطي 

تحليل  -LoRaWAN 5نقطه توسط تکنولوژي 

شبکه قبل از وقوع حوادث و جلوگيري از سرقت کابل 

شناسايي سريع محل  -4ها و تجهيزات شبکه توزيع 

توسعه سطح هوشمندسازي شبکه  -0وقوع خطا 

 کاهش زمان خاموشي -7توزيع 

زيرساخت شبکه ساالنه هزينه زيادي جهت توسعه شبکه و نگهداري از خطوط و 

توزيع مي شود. همچنين بخشي از حوادثي که منجر به خاموشي و وقوع خطا در 

شبکه هاي توزيع برق مي شود، مربوط به کابل ها و ارتباطات موجود در سطح 

اين شبکه ها مي باشد. کشورهاي پيشرفته تالش نموده اند تا وضعيت لحظه اي 

هاي مختلف پايش و کنترل نمايند و خطوط شبکه هاي توزيع را بتوانند به روش 

نتيجه آن توليد محصوالتي همچون خطاياب هاي شبکه بوده است اما اين 

تجهيزات نمي توانند تحليل صحيحي از وضعيت فيزيکي و پيراموني خطوط 

شبکه ارائه نمايند و معموال محدود به خطاهاي ناشي از قطع برق، مي شوند و 

تشخيص خطا بعد از وقوع آن تبديل شده اند.  عمالً بعنوان به يک تجهيز جهت

طرح پيشنهادي با بررسي نمونه هاي جديد در سطح دنيا و درنظر گرفتن نيازهاي 

کشور پيشنهاد شده است. طرحي که در آن پارامترهاي فيزيکي و محيطي اطراف 

شبکه هاي هوايي تحليل شده و از طريق يک بستر ارتباطي بيسيم به مرکز 

مي شوند. اطالعاتي همچون : وضعيت کشش کابل، دماي سطح  کنترل ارسال

نقطه اتصال ماژول با کابل جهت تحليل  Zو  X ،Yکابل، دماي محيط، حرکت 



 983                                                                                                                                                              9318در سالرو يوزارت ن يقاتيتحق يها تين اولويعناو

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

لرزش هاي لحظه اي و کالسه بندي ميزان لرزش جهت شناسايي نوع حادثه که 

مي تواند شامل قطع کامل کابل، برخورد شي با سطح کابل و ميزان جريان باد 

د. همچنين مي توان پارامترهاي الکتريکي شبکه را نيز توسط سنسورهاي باش

تشخيص ميدان مغناطيس و سنسورهاي اثرهال شناسايي و به صورت تجميع 

شده توسط بستر ارتباطي پيشنهادي به مرکز کنترل انتقال داد. در اين طرح، از 

جهت انتقال داده ها به سمت مرکز کنترل  LoRaWANبستر ارتباطي 

استفاده خواهد شد و سيستم تامين برق ماژول نيز توسط باتري فراهم مي شود؛ 

چرا که سيستم مذکور از نظر توان مصرفي بسيار بهينه بوده لذا باتري مي تواند 

 سال، برق مورد نياز دستگاه را تامين نمايد. 4به مدت حداقل 

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 شهرستان مشهد

هوشمند دماي ترانسفورماتور قدرت با گيري  سيستم اندازه

اي دماي ترانسفورماتور بر روي دستگاه  قابليت نمايش لحظه

 تلفن همراه هوشمند و يا تحت وب

اي دماي  در اين پروژه هدف مشاهده آنالين و لحظه

ها و  هاي مختلف ترانسفورماتور )بدنه، سرکابل بخش

در صورت امکان روغن( توسط فرد مسئول و به 

هوشمند ميباشد. با مشخص شدن افزايش دما صورت 

در ترانسفورماتورهاي توزيع ميتوان به راحتي با انجام 

اقدامات مقتضي، اقدامات فوريتي و بدون نياز به 

حضور نيروي انساني در محل را به منظور کاهش 

سوزي  دماي ترانسفورماتور انجام داده و لذا از آتش

و جاني احتمالي هاي مالي  ترانسفورماتور که هزينه

ولي سنگيني دارد جلوگيري کرده و همچنين مانع از 

 تحميل خاموشي طوالني در شبکه توزيع شد.

باتوجه به موارد متعدد آتش گرفتن ترانسفورماتورهاي قدرت در سطح شبکه 

اي هوشمند به  سازي سامانه هاي اخير، نياز به طراحي و پياده توزيع در طي سال

اي دماي ترانسفورماتور نوزيع احساس ميشود  ورينگ لحظهمنظور پايش و مانيت

که در صورت. بحرانيشدن شرايط دمايي هر يک از ترانسفورماتورهاي تحت نظر، 

اي از طريق شبکه اينترنت به بخش مربوطه ارسال ميگردد.  آالرم هشدار دهنده

 هاي تهويه و برودتي مربوطه سپس به صورت خودکار يا فرمان کاربر، سيستم

ها را  )موجود يا پشتيبان و کمکي( را فعال کرده و تأثير عملکرد و کنترل آن

سازي تجهيزات  مجدداً به صورت آنالين مشاهده کرد. همچنين ميتوان با پياده

افزاري تعريف شده،  افزاري مناسب و از طريق پروتکل نرم کنترلي و بستر سخت

ماي ترانسفورماتور متصور تر د عملکردهاي ديگري نيز براي کاهش هرچه سريع

 شد.

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 شهرستان مشهد

سامانه ثبت اطالعات و هشدار دهنده بروز عدم تعادل در 

 جريان بار

فراهم آوردن بستر اطالعاتي دقيق و مدون در ارتباط 

با ميزان بارگيري خطوط و ميزان عدم تعادلي موجود 

اطالعات به  گير و ثبت دستيابي به دستگاه اندازه

منظور انجام اقدام مؤثر در راستاي برطرف سازي عدم 

تعادل خطوط در اين پروژه تجهيزي جهت اندازه 

گيري دقيق و مداوم براي ثبت ميزان جريان هر خط 

نا متعادلي در بارگيري فيدرهاي شبکه توزيع امري غيرقابل اجتناب بوده که در 

توزيع بردار شرکت  هاي قابل توجهي به بهره ها و استهالک برخي موارد هزينه

بار در برخي فيدرها  وارد ميکند. همچنين تشخيص موقتي يا دائمي بودن اضافه

 بر ميباشد. عملي دشوار و زمان
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تکفاز طراحي شده و به صورت دوره اي در فيدرهاي 

توزيع نصب خواهد شد. با استفاده از داده هاي حاصل 

سامانه اي جهت پايش اين داده ها گيري،  از اندازه

گيريهاي دقيق انجام  پياده سازي شده که با اندازه

شده، خطوطي که حداکثر بار را در دوره تعيين شده 

تأمين مينمايند، مشخص و جهت انجام عمليات 

متعادل سازي به افراد ذيربط معرفي خواهد شد. 

هاي  ها و مبدل همچنين در صورت استفاده از دستگاه

ساز خطوط در آينده، سامانه معرفي شده در اين  عادلمت

پروژه به عنوان مرحله اوليه و کنترل عملکرد چنين 

 هايي عمل خواهد کرد. مبدل

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 غرب مازندران

 -2تهيه و اصالح آيين نامه و دستورالعمل طراحي  -3 طراحي شبکه هاي توزيع با در نظرگرفتن بارهاي فصلي

 موجود مديريت منابع مالي

يکي از چالش هاي مهم اين شرکت وجود بارهاي سرمايشي و هجوم مسافران 

فصلي به اين منطقه مي باشد در واقع شرکت توزيع غرب مازندران پس از مهيا 

نمودن زير ساخت هاي فني، شرايط واگذاري انشعاب را فراهم مي آورد ولي 

بت پايين مي مشترکين فصلي در زمان هاي غير پيک که مصرف برق به نس

باشد برق را مصرف نمي کنند و در زمان پيک که محدوديت هاي فني زياد مي 

باشد و ترانس فورها و کابل هاي به ظرفيت نهايي خود رسيده و يا نزديک شده 

اند و همچنين محدوديت هاي باالدستي ناشي از کمبود توليد و پر شدن ظرفيت 

د شبکه شده و برق را در بحراني ترين خطوط انتقال وجود دارد، اين مشترکين وار

زمان مصرف مي نمايند. اين موضوع به عنوان ماموريت ويژه از سوي شرکت 

توانير با توجه به توريست پذير بودن غرب استان مازندران به اين شرکت واگذار 

شده است. به علل مختلفي که مهمترين آن وجود بارهاي فصلي زياد در منطقه 

کت است، پيک بار چندين برابر بار پايه مي باشد. طراحي تحت پوشش اين شر

سنتي شبکه توزيع غرب مازندران سبب گشته است که ضريب بهره برداري از 

% باشند. طراحي شبکه بصورت سنتي 35ترانس و ضريب بار شبکه هر دو حدود 

مطابق استانداردها و دستورالعمل هاي مرسوم سبب خريداري تجهيزات شبکه و 
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ه گذاري سبب طراحي اور ديزاين خواهد شد. با توجه محدوديت منابع مالي سرماي

 اصالح روند طراحي شبکه با وجود بارهاي فصلي ضروري مي باشد.

 

 

 عيمحور توز -3          

 هاي توزيع برق  پايش و کاهش تلفات شبکه .1.1

 ل اولويت داشتندالي اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان تهران

مطالعات مهندسي ارزش فناوريهاي تاثيرگذار بر کاهش 

 تلفات شبکه

شناسايي فناوريهاي تاثيرگذار بر کاهش  •اهداف مورد انتظار: 

گذاريهاي مورد نياز محصول  ارزيابي سرمايه •تلفات شبکه 

اوريهاي مورد نظر بر ارزيابي اثرات ورود فن -نهايي تحقيق: 

 •کاهش تلفات در شبکه توزيع استان تهران مراحل انجام کار: 

گذاريها  تحليل اقتصادي سرمايه •شناسايي فناوريهاي مورد نظر 

ارزيابي اثرات ورود فناوريهاي مورد نظر بر کاهش تلفات  •

 هاي مربوطه ارزيابي اقتصادي پروژه •شبکه 

وريهاي مختلفي جهت کاهش تلفات تعريف مسئله: در حال حاضر فنا

گذاريهاي خاصّ خود  شبکه توزيع وجود دارد که هر کدام نيازمند سرمايه

ميباشد. در اين پروژه به ارزشيابي اثرات ورود هر يک از اين نوع 

فناوريها جهت کاهش تلفات شبکه و ارزيابي اقتصادي پرداخته ميشود. 

اهداف راهبردي شرکت  کاهش تلفات يکي از -داليل اولويت داشتن: 

سازي اقدامات مربوط  بهينه -توانير ميباشد. مزاياي بکارگيري تحقيق: 

 به کاهش تلفات

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

و  استان چهارمحال 

 بختياري

تعيين سهم المانهاي توزيع بر تلفات شبکه توزيع چهارمحال 

 و بختياري

لي شبکه تعيين سهم هريک از المان هاي اصلي در تلفات ک

 توزيع بخصوص تلفات فني و تعيين علت آن

تلفات فني در شبکه توزيع عوامل متعددي دارد که يکي از آنها انتخاب 

نوع تجهيزات و سايز آنها مي باشد. چرا که در صورتي که تجهيزات 

( و يا مشخصه over sizeشبکه توزيع نامناسب انتخاب گردند )مثال 

جب ايجاد تلفات و هدررفتن انرژي مي هاي نامناسبي داشته باشند مو

شوند. بنابراين الزم است در شبکه توزيع ابتدا سهم هريک از تجهيزات 

اصلي همچون ترانسفورماتورها، هادي ها و .... مشخص گردند تا بتوان 

با استفاده از نتايج آن براي کاهش تلفات در شبکه برنامه ريزي نموده و 

 ز مقدار تلفات در شبکه کاهش داديا با انتخاب مناسب تجهيزات ا

ژ و توان راکتيو باال منجر به افزايش تلفات در شبکه شرکت اثر افت ولتاتحقيق سهم تلفات اليه هاي باالدستي ناشي از افت ولتاژ آنها ررسي اثر افت ولتاژ اليه هاي انتقال، فوق توزيع و توزيع بر شرکت توزيع نيروي برق  1
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و  استان چهارمحال 

 بختياري

هاي توزيع به عنوان حلقه آخر تحويل توان به مشترکين مي گردد از  بر تلفات تلفات فني شبکه استان چهارمحال و بختياري

اين رو تعيين سهم دقيق افت ولتاژ اليه هاي باال دستي بر ميزان تلفات 

 شرکت هاي توزيع مسئله بسيار با اهميتي است

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 سان شمالياستان خرا

بررسي فني و اقتصادي ساخت فيلتر هارمونيکي براي مصرف 

 کنندگان خانگي و تجاري

ه از جمله کاهش هزينه هاي تعميرات شبکيفيت توان و کبهبود 

 اهش تلفاتکو  کسوختگي ترانس در اثر هارموني

امروزه استفاده از بارهاي غير خطي معضل افزايش شديد هارمونيک 

ته و کاهش هارمونيک هاي شبکه و باال بردن شبکه را در بر داش

کيفيت توان تحويلي به مشترکين و در نتيجه کاهش تلفات شبکه از 

اهداف اصلي اين پروژه مي باشد. هدف بررسي فني و اقتصادي و 

ساخت و نصب فيلتر مناسب حذف هامونيک در محل کنتور مشترکين 

 به منظور باال بردن کيفيت برق تحويلي است.

5 

رکت توزيع نيروي برق ش

 استان فارس

کاهش تلفات غيرفني با استفاده از کنترل داده هاي هوشمند 

فهام و استفاده از بانک اطالعاتي اين کنتورها برا داده کاوي 

با هوش مصنوعي و داده کاوي با روش دسته بندي و درخت 

از شاخه درخت تصميم  C&Rرگرسيون ) الگوريتم هاي

 مصنوعي(از هوش  SOMگيري و 

با توجه به اينکه روش هاي اخذ برق غيرمجاز هر روز پيچيده تر 

مي گردد و شناسايي و کنترل برق هاي غيرمجاز با روش سنتي 

مستلزم صرف وقت و هزينه بسيار زياد ميباشد که با استفاده از 

داده کاوي بر اساس هوش مصنوعي و درخت رگرسيون امکان 

هاي بازرسي  از و کاهش هزينهشناسايي بيشتر برق هاي غير مج

و دقت بيشتر بررسيها بازرسيها ميگردد. لذا پردازش داده هاي 

مصرف مشترکين و فيلتر نمودن داده هاي غير ضروري امکان 

 اين امر را فراهم مي نمايد.

توجه به اينکه روش هاي اخذ برق غيرمجاز هر روز پيچيده تر مي گردد 

جاز با روش سنتي مستلزم صرف و شناسايي و کنترل برق هاي غيرم

وقت و هزينه بسيار زياد ميباشد که با استفاده از داده کاوي بر اساس 

هوش مصنوعي و درخت رگرسيون امکان شناسايي بيشتر برق هاي 

هاي بازرسي و دقت بيشتر بررسيها بازرسيها  غير مجاز و کاهش هزينه

نمودن داده  ميگردد. لذا پردازش داده هاي مصرف مشترکين و فيلتر

 هاي غير ضروري امکان اين امر را فراهم مي نمايد

6 

شرکت توزيع نيروي برق 

هگيلويه و بوير کاستان 

 احمد

بررسي تاثير تغيير باور و نگرش بر رفتار مصرف کنندگان 

 خانگي برق شهر ياسوج

با توجه به باال بودن ميزان مصرف انرژي الکتريکي در شهر 

وشهاي موثر در اصالح الگوي رفتاري ياسوج، لزوم شناسايي ر

مصرف کنندگان انرژي احساس مي شود. به نظر مي رسد 

استفاده صحيح و منطقي از انرژي و فرآورده هاي آن مسئله اي 

ه با رفتار انسان ارتباط مي يابد. هر رفتاري از جمله کاست 

مصرف صحيح و يا غيرمنطقي انرژي مي تواند داليلي داشته 

ل گيري و تغيير چنين رفتاري مي تواند کو شوين کباشد. ت

تحت تأثير عوامل متعددي نظير هنجارهاي اجتماعي، يادگيري، 

نرژي، نه تنها متضمن استمرار حيات و استفاده درست و به جا از ا

ه منجر به بقاء انرژي براي همگان و نسل کتوسعه پايدار جامعه است بل

هاي آتي و مانعي براي توليد و گسترش آلودگي هاي زيست محيطي 

ناشي از مصرف نادرست انرژي خواهد بود. احداث تأسيسات توليد 

هزينه هاي زيادي  ه هاي برق رساني نياز بهکي و شبکتريکانرژي ال

دارد. هزينه احداث تأسيسات توليد و انتقال و توزيع برق براي هر 

دالر مي باشد . عالوه بر بار مالي زمان  855يلووات ساعت معادل ک

سال است. همچنين هزينه هاي جاري  8تا  3الزم براي احداث نيروگاه 
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تجارب پيشين فرد در محيط خانواده، مدرسه،و باالخره باورها و 

نگرش هاي وي باشد. رفتار صرفه جويي افراد بر اساس انديشه 

غيير در ل مي گيرد. هرگونه تکها، باورها و نگرش هاي آنان ش

رفتارهاي پايدار مستلزم تغييرات ابتدايي در نگر شهاست. به 

زبان ساده تر، هر يک از رفتار انسان ها از سه قسمت عمده 

تشکيل شده است. مرحله اول، انديشه و باورهاي فرد است که 

در ذهن تداعي مي شود. مرحله دوم، اين افکار و انديشه ها 

در مرحله سوم ، نوع باعث ايجاد نگرش و احساس شده و 

نگرشها باعث بروز رفتار در فرد خواهد شد، اين جمله به اين 

معناست که افکار و احساسات ما نقش کليدي و بنيادي در رفتار 

ما دارند و با تغيير افکار و نگرش ها مي توان بر روي رفتار افراد 

اثر گذاشت. باورها و افکارهاي ما داراي سه ريشه اصلي هستند 

: تجربيات شخصي، تعامالت اجتماعي و استنتاج. نگرش  شامل

زي از فرديت انسان است. بسياري از مردم کبخش مر کي

بخاطر نگرش ها و باورهاي خود حتي جان خود را از دست داده 

اند. که اين مسئله نشان دهنده اهميت و نقش نگرش و باور در 

است که بروز رفتار در انسان مي باشد. همچنين الزم به ذکر 

بيشتر نگرش هاي اجتماعي اکتسابي هستند، نه ذاتي. در اين 

پروژه جهت کاهش مصرف انرژي تصميم بر اين است که از 

مداخالت رفتاري مبتني بر روشهاي در معرض محرک قرار 

دادن، شرطي سازي و ارايه پاداش، بازخورد از رفتار مصرف و 

باور و افکار( نيز از الگو سازي استفاده کرد و در زمينه شناختي ) 

روشهاي آموزش و آگاهسازي بهره برد. هدف از اين پژوهش 

بررسي ميزان اثر بخشي روشهاي مبتني بر اصول رفتاري، 

شناختي و ترکيب اين دو روش بر تغيير نگرش و رفتار مصرف 

کنندگان خانگي انرژي الکتريکي ساکن در شهر ياسوج مي 

اري اوليه درصد سرمايه گذ 25و ثابت ساالنه نيروگاه ها گاهي بالغ بر 

ي به ميزان قابل کتريکاهش مصرف انرژي الکمي شوند. از اين رو 

مالحظه اي در حفظ و بقاء سرمايه هاي ملي مؤثر است. در بخش 

ارهاي استفاده بهينه از لوازم خانگي کارگيري راهکخانگي مي توان با ب

رد. الزم کانرژي بر تا حد زيادي از اتالف سرمايه هاي ملي جلوگيري 

ان هاي تجاري ، ساالنه در کشور ما در خانه و مکر است در کبه ذ

ه نفت خام براي توليد حرارت و سرما مصرف کميليون بش 255حدود 

درصد در  35ه اگر با روشهاي صرفه جويي فقط کمي شود. در صورتي

طول سال در مصرف انرژي وسايل گرمازا و سرمازاي خود صرفه جويي 

ه کرده ايم که نفت خام صرفه جويي کميليون بش 25نيم در حدود ک

دالر و  45ه نفت خام کارزش اين مقدار انرژي )با احتساب قيمت هر بش

تومان( سه هزار و نهصد ميليارد تومان است. ) که البته 3855هر دالر 

اين رقم در کشور مي باشد که به طبع آن در شهر ياسوج رقم ذکر شده 

ه کعوامل ديگري نيز وجود دارد کمتر مي باشد( عالوه بر بار اقتصادي 

استفاده بي رويه  -3ضرورت بهينه سازي مصرف انرژي را مي رساند : 

ه باعث افزايش آلودگي محيط زيست مي شود کاز انرژي هاي فسيلي 

 -3باال بودن رشد جمعيت و نياز به تقاضاي بيشتر انرژي  -2

د باالي رش -5محدوديت منابع انرژي به دليل تجديدناپذير بودن آن 

عدم وجود  -4مصرف انرژي به دليل الگوي ناصحيح مصرف انرژي 

ي کمت -7ارخانجات فرسوده کوجود صنايع و  -0سيستم بازيافت انرژي 

افزايش گازهاي گلخانه اي و  -8بودن اقتصاد ملي به درآمدهاي نفتي 

[ سابقه استفاده کاربردي در کشورهاي پيشرفته 3باران هاي اسيدي ]

[ در کشورهاي اروپا و اياالت متحده 2به مقاله منتشر شده] به استناد

آمريکا، نشان مي دهد که عوامل فردي از جمله نگرش ها، باورها و 

هنجارها بر رفتار مردم و به طبع آن بر نوع رفتار مصرف انرژي تاثير 

دارد.لذا تغيير نگرش افراد از طريق سياستهاي بازخوردي منظم تاثير 

رفتار مصرف کنندگان انرژي داشته است. در مقاله  شگرفي بر تغيير
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[ يافته ها بيانگر آن است که نگرش گروه هاي شناختي و 3ديگري ] باشد.

ترکيبي پس از اعمال متغييرهاي مستقل نسبت به پيش آزمون تفاوت 

 معناداري داشته است.

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان گلستان

فکيک تلفات فني و ارائه راهکارهاي عملي و اقتصادي در ت

 غيرفني شرکت توزيع نيروي برق استان گلستان

مشخص نمودن شاخص تلفات به تفکيک فني و غيرفني به 

منظور تعيين سهم تلفات هر يک و تعيين اولويت هاي سرمايه 

 گذاري در هر بخش

شناسايي ميزان تلفات فني و غيرفني و تعيين سهم هر يک از تلفات 

 ريشرکت به منظور هدف گذا

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان گلستان

تعيين نقطه مطلوب تلفات در شرکت توزيع نيروي برق استان 

 گلستان از نقطه نظر فني و اقتصادي

مشخص نمودن نقطه مطلوب شاخص تلفات در استان گلستان 

 با توجه به شاخص هاي جغرافيايي ، فني و اقتصادي

لستان به منظور هدف گذاري شناسايي نقطه مطلوب تلفات در استان گ

 مناسب

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان گيالن

طراحي و ساخت دستگاه تشخيص سرقت انرژي از طريق 

 مقايسه جريان ورودي کابل سرويس و خروجي کنتور

تحليل فني و  -2بررسي تجهيزات مشابه داخلي و خارجي -3

ي، پرتابل طراحي دستگاه با توجه به معيار سهولت در اندازه گير

 تجاري سازي محصول -5ساخت دستگاه و تست -3بودن

بخش قابل توجهي از تلفات مربوط به سرقت انرژي مي باشد. از طرفي 

با توجه به ازدياد اخذ انشعاب مستقيم از کابل سرويس ،ساخت 

دستگاهي که بدون نياز به صعود از تير، همزمان جريان ورودي کابل 

همچنين خروجي کنتور اندازه گيري و سرويس را از باالي تير و 

 مقايسه نمايد از جمله موارد مورد نياز شرکت مي باشد.

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان لرستان

کاهش تلفات شبکه هاي فشار ضعيف باارائه الگوريتمي 

 جهت تغيير فاز مشترکين با حداقل تعداد ممکن

راي استخراج بهينه سازي اجتماع ذرات با سازگاري ديناميکي ب

روش تغيير فاز مشترکين به منظور افزايش تعادل سيستم توزيع 

سه فاز پيشنهاد مي شود. تابع چندهدفه با در نظر گرفتن نسبت 

تلفات توان به تلفات اوليه و تعداد مشترکين تغيير فاز يافته 

نسبت به کل مشترکين شبکه فرمول بندي مي شود که باعث 

 ادلي ولتاژ در شبکه توزيع مي گردد.کاهش تلفات توان و نامتع

شبکه هاي توزيع از بارهاي متفاوت صنعتي، خانگي و تجاري تشکيل 

مي شود که بارهاي تکفاز سهم اصلي را دارا مي باشد. توزيع نامتعادل 

مشترکين تکفاز در شبکه هاي توزيع و رفتار تصادفي مشترکين تکفاز 

هاي توزيع گردد. به دليل اين مي تواند باعث ايجاد نامتعادلي در شبکه 

ويژگي نامتعادل شبکه هاي توزيع، جريان بزرگي از سيم نول عبور 

کرده و باعث افزايش تلفات توان و نامتعادلي ولتاژ در شبکه توزيع مي 

 گردد.

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان لرستان

ايجاد روشي نوين جهت شناسايي مشترکين مشکوک جهت 

 ي و تست لوازم اندازه گيري آنهاتسريع در ردياب

 -کاهش تلفات غير فني ناشي از سرقت برق توسط مشترکان

 -کاهش خسارات ناشي از سرقت به شبکه هاي توزيع برق 

جلوگيري از کاهش درآمد شرکت هاي توزيع برق ناشي از 

افزايش سرقت برق در شبکه هاي توزيع برق و مشکل بودن شناسايي 

ترکان مشکوک به دستکاري باعث مشکالت افزايش بعضي از مش

رديابي انها زمان بر و  -تلفات در شبکه هاي توزيع برق شده است
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 بعضي وقت ها با درگيري مشترکان با پرسنل مي شود. سرقت برق

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان هرمزگان

بررسي و محاسبه سهم تلفات هر يک از تجهيزات شبکه 

به شرايط محيطي از طريق اندازه توزيع هرمزگان با توجه 

 گيري

تعيين چگونگي -2تفکيک اجزا تلفات در هر يک از تجهيزات 

بندي تلفات  اولويت-3وابستگي تلفات به پارامترهاي محيطي 

هر يک از اجزا بر اساس ميزان مشارکت در تلفات کل و مسائل 

تعيين تلفات فني و غيرفني توان و انرژي در -5اقتصادي 

روز و چگونگي وابستگي آن به انرژي  لف شبانهساعات مخت

استفاده از مطالعات ميداني براي -4مصرفي مشترکين 

هاي توزيع و ارائه روشي به  تر شبکه سازي هر چه دقيق مدل

 منظور تعيين راهکارهاي عملي براي کاهش تلفات

مشخص -3اندازه گيري تلفات اجزاءبه داليل ذيل بايستي انجام گيرد: 

هاي توزيع و فوق توزيع و درصد هر  فات در اجزا مختلف شبکهنبودن تل

يک از آنها موجب ميشود که نتوان به خوبي راهکارهايي را به منظور 

با تعيين سهم هر يک از اجزا در ايجاد  -2کاهش تلفات ارائه نمود. 

-هايي که بيشترين ميزان تلفات را دارند،ميتوان سرمايه تلفات، در زمينه

سازي تلفات کل نمود. با استفاده از  ناسبي در جهت حداقلگذاريهاي م

ها و کنتورهاي  هاي خط همانند ثبات گيري کميت هاي اندازه دستگاه

افزاري و معادالت  ديجيتال، همچنين مطالعات ميداني، تحليل نرم

گيري، سپس سهم هر جز در تلفات  رياضي، تلفات در اجزا شبکه اندازه

براي تعيين درصد تلفات ارائه ميگردد. کل مشخص شده و الگويي 

هاي واقعي در يافتن جواب مناسب کمک شاياني  استفاده از شبکه

 مينمايد.

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان هرمزگان

بررسي اثر خطاي سي تي هاي به کار رفته در سيستم هاي 

اندازه گيري مشترکين مصارف باال در استان هرمزگان با 

 بار مشترکين توجه به پروفيل

باال رفتن دقت اندازه گيري و جلوگيري از تضييع حقوق شرکت 

 توزيع يا مشترک

با توجه به باال بودن بار مشترکين و مصرف باالي سرانه ي مشترکين 

در هرمزگان ، خطاي اندازه گيري سي تي ميتواند تاثير زيادي روي 

 محاسبات انرژي و تلفات داشته باشد

11 

وي برق شرکت توزيع نير

 استان همدان

ارائه روش محاسبه ضريب بهره برداري بهينه براي پست 

 هاي توزيع در راستاي کاهش تلفات

ارايه دستورالعمل محاسبه ضريب بهره برداري بهينه به منظور 

 کاهش تلفات انرژي

انتخاب مناسب ظرفيت ترانس بر اساس منحني بار منطقه و در نظر 

از اهميت ويژه اي در کاهش تلفات شرکت گرفتن تلفات ساليانه ترانس 

هاي توزيع برخوردار است. هدف از اين پروژه ارائه روش محاسبه 

ضريب بهره برداري بهينه هر ترانس با در نظر گرفتن هزينه سرمايه 

 گذاري اوليه و تلفات انرژي ساالنه مي باشد.

15 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان يزد

نسفورماتورهاي توزيع بر اساس ارزيابي و کاهش تلفات ترا

 عمر آنها

هدف از اين تحقيق، تعيين تلفات ترانسفورماتورهاي توزيع و 

ارايه راهکار متناسب با آن براي کاهش تلفات شبکه هاي توزيع 

مي باشد. براي اين منظور با تحليل نتايج آزمايشگاهي رابطه اي 

اين تحقيق وابستگي ميزان تلفات ترانسفورماتورهاي توزيع را با عمر 

آنها بررسي مي کند. يکي از اهداف شرکتهاي توزيع برق، کاهش تلفات 

شبکه توزيع مي باشد که بخش عمده اي از آن ناشي از تلفات 
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ن گرديده، بين عمر ترانسفورماتورهاي توزيع و تلفات آنها تعيي

سپس براي يک شبکه توزيع نمونه نوسازي ترانسفورماتورهاي 

فايده اين کار بررسي خواهد شد. انتظار  -توزيع و ميزان هزينه 

مي رود نتايج براي شبکه هاي فرسوده با عمر زياد، مقرون به 

صرفه بودن تعويض ترانسفورماتورهاي فرسوده با 

 ترانسفورماتورهاي نو را تأييد نمايد.

ترانسفورماتورهاي توزيع است. بررسي ميزان تأثير فرسودگي 

بر اين تلفات و بررسي صرفه اقتصادي  ترانسفورماتورهاي توزيع

نوسازي ترانسفورماتورهاي توزيع از ويژگيهاي اين تحقيق مي باشد. 

نهايتاً کاهش تلفات شبکه توزيع از مزاياي بکارگيري نتايج اين تحقيق 

 است.

16 

شرکت توزيع نيروي برق 

 اهواز

بررسي تاثير افت ولتاژ بر روي پارامترهاي کولر گازي)جريان, 

زده و توان( و اثربخشي تاثير تثبيت ولتاژ مشترکين در با

کاهش مصرف در زمان پيک بار در شبکه تحت پوشش 

 شرکت توزيع نيروي برق اهواز

ارائه راهکار جهت کاهش مصرف انرژي در ساعات پيک بار 

 تابستاني شهر اهواز و روش تثبيت ولتاژ

لزوم استفاده  باتوجه به شرائط خاص آب وهوائي در شهرستان اهواز و

ي کتريکازکولرهاي گازي توسط کليه مشترکين مصرف باالي انرژي ال

نترل مصرف انرژي کولرهاي گازي ، اهميت بهينه سازي و کدر 

ي را در اين وسايل ايجاب مي نمايد . مقدار انرژي مصرفي در کتريکال

ه از مهمترين عوامل تاثير کولرهاي گازي تابع عوامل مختلفي است ک

ولرهاي گازي مي توان به محل کي کتريکبر مصرف انرژي الگذار 

ولر با کنصب ، سرويس و نگهداري مناسب و تناسب ظرفيت برودتي 

فضاي مورد استفاده ) از لحاظ مساحت ، دما و رطوبت ( ونيزتغييرات 

ولتاژاشاره نمود کولرهاي گازي سه موتور دارند که سه عنصر اصلي 

ه داخلي و فن بيروني. اين سه موتور بيش کولر ميباشند:کمپرسور، دمند

درصد توان مورد نياز کولر را مصرف ميکنند و موتور کمپرسور که  85از 

درصد اين توان را مصرف ميکند.  85بزرگترين موتور کولر است حدود 

کمپرسور عنصري پيچيده در يک سيستم خنک کننده ميباشد، چون 

ميباشد. از طرف ديگر، بدست آوردن يک مدل دقيق براي آن دشوار 

عملکرد سيستمهاي تهويه مطبوع به طور گسترده اي تحت تاثير 

کمپرسور ميباشد. بنابراين، بدست آوردن يک مدل صحيح از کمپرسور 

سرعت متغير، پايه اي براي شبيه سازي کولر گازي اينورتري و پمپهاي 

ماندگار  حرارتي ميباشد. کمپرسور، اينرسي کم و گشتاور ثابتي در شرايط

سيکل  35الي  4دارد و هنگامي که ولتاژ کاهش مييابد، گشتاور آن در 

ثابت ميماند. در کل، رفتار حالت ماندگار موتور کمپرسور کولر گازي 
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مشابه عملکرد موتور القايي سه فاز ميباشد، اما در شرايط اغتشاش و 

از شبکه ناپايداري ولتاژ، عملکرد کمپرسور متفاوت بوده و توان بيشتري 

ميکشد و ميتواند موجب فروپاشي ولتاژ گردد . دراين پروژه ميزان 

وابستگي توان وجريان مصرفي کولرها باافت ولتاژموجوددرشبکه 

درزمان پيک موردبررسي قرارگرفته وتغييرات منحني کارکولرهاي گازي 

وتاثيرآن برراندمان کولرهاي گازي بررسي ميگردد ودرنهايت تعيين 

اتثبيت ميزان ولتاژ ايا ميتوان مصرف پيک راکاهش داد يا ميگرددکه ب

 خير و در صورت مثبت بودن نتيجه اين تاثير تا چه ميزان خواهدبود.

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 اهواز

بررسي و محاسبه سهم تلفات هر يک از تجهيزات منصوبه 

در شبکه توزيع نيروي برق اهواز با توجه به شرايط 

, رطوبت و آلودگي( از طريق انجام اندازه محيطي)دماي باال

 گيري و ارائه راهکار جهت کاهش اين تلفات

تعيين -2تفکيک اجزا تلفات در هر يک از تجهيزات _3

بندي  اولويت-3چگونگي وابستگي تلفات به پارامترهاي محيطي 

تلفات هر يک از اجزا بر اساس ميزان مشارکت در تلفات کل و 

ن تلفات فني و غيرفني توان و انرژي در تعيي-5مسائل اقتصادي 

روز و چگونگي وابستگي آن به انرژي  ساعات مختلف شبانه

استفاده از مطالعات ميداني براي -4مصرفي مشترکين 

هاي توزيع و ارائه روشي به  تر شبکه سازي هر چه دقيق مدل

 منظور تعيين راهکارهاي عملي براي کاهش تلفات

مشخص -3ه داليل ذيل بايستي انجام گيرد: اندازه گيري تلفات اجزاءب

هاي توزيع و فوق توزيع و درصد هر  نبودن تلفات در اجزا مختلف شبکه

يک از آنها موجب ميشود که نتوان به خوبي راهکارهايي را به منظور 

با تعيين سهم هر يک از اجزا در ايجاد  -2کاهش تلفات ارائه نمود. 

ميزان تلفات را دارند،ميتوان سرمايه  هايي که بيشترين تلفات، در زمينه

سازي تلفات کل نمود. با استفاده از  گذاريهاي مناسبي در جهت حداقل

دستگاه هاي اندازه گيري کميت هاي خط همانند ثبات ها و کنتورهاي 

افزاري و معادالت  ديجيتال، همچنين مطالعات ميداني، تحليل نرم

، سپس سهم هر جز در تلفات گيري رياضي، تلفات در اجزا شبکه اندازه

کل مشخص شده و الگويي براي تعيين درصد تلفات ارائه مي گردد. 

هاي واقعي در يافتن جواب مناسب کمک شاياني  استفاده از شبکه

 مينمايد.

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 اهواز

بررسي و اندازه گيري تلفات ناشي از جريان نشتي مقره ها, 

ختان با خطوط هادي هوايي در کابل مشترکين و تماس در

شبکه توزيع نيروي برق اهواز به منظور ارزيابي راه حل هاي 

 فني و اقتصادي

هدف از انجام اين پژوهش تعيين مقدار واقعي انرژي تلف شده 

بصورت جريان نشتي در مقره ها و درختان مجاور هادي هاي 

بدون عايق و کابل هاي روکش دار است. در اين کار بهره 

ري از آزمايشات عملي عالوه بر برآورد تلفات ناشي از مقره گي

ها مقدار جريان نشتي در درختان به تفکيک نوع درخت و براي 

تا به امروز پيرامون موضوع تلفات درختان در شبکه برق مطالعه اي 

فته مساله تماس درختان با انجام نگرفته است. تحقيقات صورت گر

خطوط برق را تنها بعنوان خطاي امپدانس باال مطرح کرده اند. در اين 

مطالعات که بيششتر روي تشخيص و مکانيابي خطاي باال تمرکز دارند 

درصد موارد برخورد شاخه هاي درختان با هادي هاي 84ادعا شده که 
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 هوايي با جرقه و آرک همراه هستند. شرايط محيطي کوتاه مدت و بلند مدت مختلف بدست مي ايد.

11 

ع نيروي برق شرکت توزي

 تهران بزرگ

داده کاوي داده اي مصرف مشترکين و تدوين الگوي 

 تشخيص مشترکين غير مجاز

دسته بندي و شناسايي ماهيت داده هاي مصرف تشخيص داده 

هاي مشترکين غير مجاز از ساير طراحي الگوي کارامد جهت 

تشخصي مصارف غيرمجاز طراحي و توليد نرم افزار جهت داده 

شنهاد موارد جهت تست لوازم اندازه گيري محصول کاوي و پي

 نهايي: نرم افزار

داده کاوي داده اي مصرف مشترکين و تدوين الگوي تشخيص 

مشترکين غير مجاز با استفاده از روشهاي داده کاوي متداول نظير 

Rapid miner … با توجه به نياز شرکت در خصوص ايجاد

براي تست لوازم اندازه  وحدت رويه و مراجعه هدفمند به مشترکين

گيري با توجه به شيوه هاي متداول شناسايي جامعه آماري مورد نظر 

 پيشنهاد مي گردد.

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 تهران بزرگ

تدوين اطلس مقاومت مخصوص خاک در سطح شهر تهران 

 و پيشنهاد طرح هاي تيپ جهت اتصال به زمين

ختلف شهر تهران با تدوين اطلس مقاومت خاک در مناطق م -

محاسبه و شبيه سازي طرح هاي  -استفاده از اندازه گيري 

مختلف اتصال زمين با توجه به اطلس تدوين شده براي مناطق 

پيشنهاد طرح و روش اجراي بهينه اتصال زمين با  -مختلف 

تهيه طرح  -توجه به محاسبات و شبيه سازي هاي انجام شده 

 مناطق مختلف شهر تهران هاي تيپ براي اتصال زمين جهت

وجود تنوع اقليمي در محدوده کالن شهرها و تفاوت نوع و جنس خاک 

در محدوده هاي مختلف شهر تهران، نياز به اجراي اتصال زمين به 

روش ها و با استانداردهاي مختلف را الزم مي سازد. امروزه در کل 

ال محدوده شهر تهران و يا حتي کل محدوده کشور، طرح هاي اتص

زمين با يک روش و استاندارد مشخص توصيه و اجرا مي شود که عدم 

 کارايي آن با توجه به تنوع اقليمي واضح است.

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 شهرستان اصفهان

تعيين پتانسيل شرکت توزيع برق شهرستان اصفهان در 

 کاهش قيمت تمام شده توزيع يک کيلووات

شهرستان اصفهان در کاهش  تعيين پتانسيل شرکت توزيع برق

 قيمت تمام شده توزيع يک کيلووات

کاهش قيمت تمام شده توزيع يک کيلو وات در جهت بهينه سازي 

تعيين دقيق  -تعيين دقيق بهاي تمام شده انرژي  -مصرف منابع 

 ميزان جذب سربار

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 شهرستان اصفهان

شبکه هاي توزيع و بررسي روش هاي متعادل سازي بار در 

 ارائه راهکارهاي کاربردي در راستاي کاهش تلفات

انجام متعادل سازي بار در شرکت توزيع برق شهرستان اصفهان 

 در راستاي کاهش تلفات

ه هاي توزيع ميتوان به کننده نامتعادلي بار در شبکاز عوامل ايجاد 

يدر و فاز بين فازهاي ف کين تکنواخت مشترکتوزيع ناهمگون و غير ي

رد. با توجه به کفاز اشاره  کين تکرفتار تصادفي و غير همزمان مشتر

گستردگي شبکه هاي توزيع و تغييرات روزمره در سطح اين شبکه ها ، 

حفظ تعادل بار در اين شبکه ها با دشواري هايي همراه است. از سوي 

بکه ، ديگر با توجه به تاثير نامتعادلي بار بر تلفات و نيز اشغال ظرفيت ش

 نياز است که راهکاري اساسي براي اين مشکل پيش بيني شود.
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11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 شيراز

بررسي و امکان سنجي استفاده از ترانسهاي جريان اندازه 

گيري مشترکين  گيري با نسبت تبديل هوشمند در لوازم اندازه

 صنعتي جهت کاهش خطاي اندازه گيري و تلفات

يستي محقق با اندازه گيري هاي ميداني در در اين پروژه مي با

چند مورد )مشترکين صنعتي با ديماندهاي متفاوت( ميزان 

خطاي اندازه گيري و سهم تلفات و کاهش درآمد شرکت را 

محاسبه نمايد. سپس به بررسي راهکارهاي موجود جهت حل 

معضل مذکوربپردازد. هچنين امکان سنجي استفاده از ترانسهاي 

ي هوشمند را بررسي و با نمونه هاي مشابه در ساير اندازه گير

کشاور مطابقت دهد. در نهايت به ارائه راهکارهاي اجرايي به 

همراه مطالعات فني و اقتصادي بپردازد. در صورت عدم وجود 

نمونه هاي مشابه امکان طراحي و ساخت نيز مي بايستي به 

 شکل جداگانه در فازهاي بعدي مد نظر قرار گيرد.

گيري با توجه به قدرت خريداري  حال حاضر ترانس جريان اندازه در

شود. برخي مشترکين بزرگ، عمده  شده مشترکين در نظر گرفته مي

زماني محدودي از شبانه روز و يا حتي هفته   ديماند خود را در بازه

کنند، در حاليکه در اکثر اوقات ميزان مصرف آنها درصد  مصرف مي

ري شده را شامل مي شود. در اين موارد به دليل کمي از ديماند خريدا

گيرد، در  اينکه جريان مصرفي در ناحيه اشباع ترانس جريان قرار مي

افتد و عمال خطاي اندازه  نتيجه خطاي شديد اندازه گيري اتفاق مي

گيري رخ مي هد که منجر به کاهش درآمد شرکتهاي توزيع و افزايش 

است در اين موارد، انرژي مصرفي تلفات آنها مي گردد. لذا ضروري 

نمونه گيري شده و نسبت تبديل تراتسهاي جريان با دقت بيشتر و 

 هدفمندتر انتخاب گردد.

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 شيراز

طراحي و ساخت دستگاه تشخيص کابل انشعاب غير مجاز 

 قبل از کنتور

طراحي و ساخت دستگاهي که با استفاده از آن بتوان مشکالت 

 ناسايي و تشخيص برقهاي غير مجاز پنهان را برطرف کند.ش

يکي از عوامل افزايش تلفات غير فني در شرکتهاي توزيع انشعابات غير 

مجاز مي باشد. امروزه بيشتر متقاضيان برق به جهت حفظ زيبايي نماي 

منازل، مغازهها، مجتمع هاي تجاري و... علي رغم تاکيد شرکت توزيع 

ت بودن کابل انشعاب جهت بازديدهاي دوره اي، به جهت قابل روئي

متاسفانه شاهد افزايش روز افزون استفاده از کابل هاي پنهان و 

زيرزميني از سوي مشترکين هستيم که به دليل پنهان بودن کابل 

انشعاب، اين کابلها زخم شده و جهت وسايل پرمصرف در مناطق 

جود انشعابات غير مجاز شهري و گرمسير مورد استفاده قرار مي گيرند. و

پنهان از ديد مامورين بازرسي منجر به عدم شناسايي اين نوع انشعابات 

و در نتيجه افزايش تلفات غير فني شبکه شده است. بر همين اساس 

جهت صيانت از بيت المال و جلوگيري از ضايع شدن حقوق شرکت 

بي کابل توزيع نيروي برق شيراز نيازمند دستگاهي دقيق براي موضع يا

انشعاب زخم شده و تشخيص برق غيرمجاز و ارائه راهکارهايي براي 

 شناسايي اين نوع انشعابات هستيم.
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15 

شرکت توزيع نيروي برق 

 غرب مازندران

تدوين استراتژي و نقشه راه جهت مشارکت حداکثري انواع 

 مشترکين در مديريت بار و مديريت مصرف

مشارکت مديريت بار و  تدوين استراتژي و نقشه راه جهت -3

 مديريت مصرف بر اساس مشترکين مختلف

با توجه به اختالف زياد مصرف برق در زمان پيک و بار پايه شبکه و 

محدوديت هاي احداث نيروگاه، با توجه به سياست هاي وزارت نيرو 

برنامه هاي مديريت مصرف جهت عبور از پيک جزء سياست هاي مهم 

اين راستا برنامه هاي مختلفي بيان شده است وزارت نيرو مي باشد. در 

ولي با توجه به محدوديت منابع مالي و انساني و اثر بخشي راهکار هاي 

مختلف نياز به تدوين استراتژي و نقشه راه جهت مشارکت حداکثري 

انواع مشترکين در مديريت بار و مديريت مصرف مورد نياز است. بايد با 

آمار اطالعات سنوات گذشته، مشخص توجه به مطالعات اجتماعي و 

نمود هر راهکار جهت پياده سازي به چند نفر ساعت و چه ميزان هزينه 

نياز دارد سپس بر اساس محدوديت هاي مالي و انساني تصميم گيري 

نمود. به نظر مي رسد راه کارهاي مشارکت حداکثري مشترکين در 

تفاوت است. بر مديريت بار و مديريت مصرف براي مشترکين مختلف، م

اين اساس در اين شرکت بررسي و تحليل و بومي سازي راه کار هاي 

نوين که در سطح دنيا و ايران براي تعرفه ها و طبقه هاي مختلف 

 مشترکين انجام مي پذيرد ، بشدت ملموس است.

16 

شرکت توزيع نيروي برق 

 غرب مازندران

مجاز در علت و ريشه يابي دستکاري و استفاده از برق غير 

 اذهان عمومي در سطح جامعه آماري غرب مازندران

ارايه بسته نرم افزاري وسخت افزاري طبقه بندي شده براي 

 داليل تحقيق شده در استفاده ازبرقهاي غيرمجاز

حجم قابل توجه استفاده ازبرقهاي غيرمجاز )دستکاري درلوازم اندازه 

اي مديريتي انشعاب مستقيم ازشبکه (ازمهمترين چالش ه-گيري 

درشرکت توزيع برق غرب مازندران مي باشد عليرغم تمامي تالشها 

ومبارزه با اين پديده شوم متاسفانه تلفات ناشي از اين موضوع همچنان 

قابل توجه است بررسي ريشه اي اين موضوع وتفکيک وطبقه بندي 

اين عامل مي تواند درگام هاي بعدي ارايه راهکار براي هرقسمت رابا 

 امه تر نمايد .برن

 

 عيتوزمحور  -3         

 هاي توزيع  هکنده و اثرات آن بر شبکتوليدات پرا .1.1
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1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان آذربايجان شرقي

نابع بهره برداري بهينه شبکه هاي توزيع در حضور م

فتوولتائيک توزيع شده با لحاظ تحليل همبستگي بين توليد و 

 تقاضا و در نظر گرفتن عدم قطعيت ها

ه رفع کمتصل به شب کمهم تريت مزيت سامانه هاي فتوولتائي

افت ولتاژ است.با نصب سامانه هاي توليد توان خورشيدي 

ننده ها قادر به تزريق توان به که و مصرف ک،اپراتورهايي شب

 که را خواهند داشت.اين سامانه ها قادرند با استفاده از يکشب

ه را تشخيص دهند و کتيو مورد نياز شبکننده ،توان اکنترل ک

نند. بيشترين تاثير فتوولتائيک توزيع کاين توان را با آن مبادله 

شده بر روي فيدرها بهبود پروفيل ولتاژ و افزايش پايداري شبکه 

در فيدرها است. شرکت هاي توزيع  و باالنس کردن بار سه فاز

مالکان سامانه هاي فتوولتائيک متصل به شبکه را الزام به 

رعايت قيود بهره برداري از آنها ميسازند.بعبارت ديگر مالکان 

اين سامانه ها براي بررسي ميزان هزينه و سود بايد آگاهي 

کافي از قابل تنظيم بودن خروجي سامانه هاي خورشيدي براي 

ب صحيح اندازه و نوع تجهيزات جبران کننده توان راکتيو انتخا

را داشته باشند.ثانيا شرکت توزيع نيز بايد اطالعات مهم و 

ضروري از توان قابل تنظيم مولدهاي خورشيدي که در طول 

يک فيدر توزيع شده اند را براي برنامه ريزي صحيح و بهره 

بين جبرانگر  برداري الزم را داشته باشد بعالوه کورديناسيون

هاي شبکه و مولدهاي خورشيدي و بارها بايد طراحي شود که 

اين عمل باعث اجتناب از هر گونه عکس العمل منفي در شبکه 

ميگردد.هدف پروژه بهينه جايابي و بهره برداري منابع 

فتوولتائيک توزيع شده در يک شبکه پايلوت با رعايت الزامات و 

وين دستورالعمل جامع و محدوديت هاي شبکه و تهيه و تد

 کاربردي مي باشد.

ه رفع افت کمتصل به شب کمهم تريت مزيت سامانه هاي فتوولتائي

ولتاژ است.با نصب سامانه هاي توليد توان خورشيدي ،اپراتورهايي 

ه را خواهند کننده ها قادر به تزريق توان به شبکه و مصرف کشب

تيو کننده ،توان اکنترل ک کداشت.اين سامانه ها قادرند با استفاده از ي

نند. که را تشخيص دهند و اين توان را با آن مبادله کمورد نياز شب

بيشترين تاثير فتوولتائيک توزيع شده بر روي فيدرها بهبود پروفيل ولتاژ 

و افزايش پايداري شبکه و باالنس کردن بار سه فاز در فيدرها است. 

ائيک متصل به شبکه را شرکت هاي توزيع مالکان سامانه هاي فتوولت

الزام به رعايت قيود بهره برداري از آنها ميسازند.بعبارت ديگر مالکان 

اين سامانه ها براي بررسي ميزان هزينه و سود بايد آگاهي کافي از 

قابل تنظيم بودن خروجي سامانه هاي خورشيدي براي انتخاب صحيح 

داشته باشند.ثانيا اندازه و نوع تجهيزات جبران کننده توان راکتيو را 

شرکت توزيع نيز بايد اطالعات مهم و ضروري از توان قابل تنظيم 

مولدهاي خورشيدي که در طول يک فيدر توزيع شده اند را براي برنامه 

ريزي صحيح و بهره برداري الزم را داشته باشد بعالوه کورديناسيون 

احي شود بين جبرانگر هاي شبکه و مولدهاي خورشيدي و بارها بايد طر

که اين عمل باعث اجتناب از هر گونه عکس العمل منفي در شبکه 

ميگردد.هدف پروژه بهينه جايابي و بهره برداري منابع فتوولتائيک توزيع 

شده در يک شبکه پايلوت با رعايت الزامات و محدوديت هاي شبکه و 

 تهيه و تدوين دستورالعمل جامع و کاربردي مي باشد.

1 

روي برق شرکت توزيع ني

 استان خراسان جنوبي

هاي فتوولتائيک مگاواتي بر عملکرد  بررسي تأثير نيروگاه

 شبکه توزيع فشار متوسط خراسان جنوبي

 -3اهداف مورد انتظار از اين طرح شامل موارد زير مي گردد: 

تأثير نيروگاه بر  -2هاي کيفيت توان  تأثير نيروگاه بر شاخص

هنگي حفاظتي کليدها و هما -3عملکرد تجهيزات حفاظتي 

تاثير نيروگاه ها بر  -5هاي نيروگاه  هاي موجود شبکه و رله رله

هاي متصل به فيدرهاي فشار  از آنجا که مجوز اتصال به شبکه نيروگاه

عات اتصال به متوسط بر اساس حداقل بار فيدر صورت ميگيرد و مطال

شبکه دقيقي براي آن صورت نميگيرد و از آنجائيکه مطالعات اتصال به 

هاي بزرگتر صورت ميگيرد بر اساس  اي که براي نيروگاه شبکه
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تدوين -4روي مديريت بار و محدوديت هاي ايجاد شده 

 دستورالعمل اجرايي

سازي نرم افزاري است و صد در صد قابل اطمينان نيست. لذا الزم  شبيه

 است با بررسي يک نيروگاه واقعي، تأثيرات آن بر شبکه توزيع بررسي

گردد و الوه بر انجام شبيه سازي هاي الزم و تعيين شاخص هاي تاثير 

گذار بر روي شبکه و صحت سنجي نتايج نرم افزارها دستورالعمل 

 اجرايي براي واگذاري نيروگاه هاي مگاواتي تهيه گردد.

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان خراسان جنوبي

ه شبکه هاي هاي فتوولتائيک متصل ب بررسي اثرات نيروگاه

فشار ضعيف بر روي شاخص هاي کيفي شبکه استان 

 خراسان جنوبي

بررسي  -3از اجراي اين پروژه اهداف زير مورد انتظار مي باشد: 

هاي فتوولتائيک بر روي شاخص هاي کيفي شبکه  تاثير نيروگاه

تعيين ضريب  -2مانند پايداري ولتاژ، هارمونيک ها، تلفات و ... 

نظور واگذاري مجوز احداث نيروگاه با توجه به نفوذ بحراني به م

بررسي  -3ضريب بار پست، بار مشترکين و الگوي مصرف آنها 

تدوين  -5شرايط و مشکالت حفاظتي و تعادل بار احتمالي 

دستورالعمل اجرايي جهت طراحي، بهره برداري شبکه فشار 

ضعيف در حضور نيروگاه هاي فتوولتائيک و واگذاري مجوز 

يروگاه خورشيدي با توجه به ضريب نفوذ، رشد بار احداث ن

بررسي تأثير سطح نفوذ مولدهاي فتوولتاييک  -4مشترکين و ... 

بر شبکه توزيع و ارائه راهکارهايي براي جبران آثار منفي آن 

بررسي  -0مانند اثرات آنها بر روي باالنس شبکه و غيره 

لعمل مطالعات فوق در مناطق نمونه محصول پروژه دستورا

اجرايي طراحي، بهره برداري و حفاظت شبکه هاي فشار ضعيف 

 با توجه به ورود نيروگاه هاي خورشيدي است.

هاي خانگي و تجاري محدود به ظرفيت  امروزه استفاده از نيروگاه

انشعاب در خراسان جنوبي با توجه به شرايط مساعد منطقه و توليد 

عداد زياد نيروگاه به شبکه بسيار خوب رو به افزايش است که افزايش ت

مي تواند منجر به بروز مشکالتي بر روي کيفيت برق شبکه گردد لذا 

بررسي اثرات اين نيروگاه ها بر روي شاخص هاي کيفي شبکه بسيار 

مهم مي باشد . با توجه به وجود نيروگاه هاي متصل به شبکه زياد در 

پتانسيل جهت سطح استان خراسان جنوبي )با ضريب نفوذ باال( اين 

بررسي اثرات اين نوع نيروگاه ها بر روي شبکه فشار ضعيف موجود 

ممکن مي باشد. با بررسي مناطق نمونه مي توان الگوي مناسبي براي 

طراحي شبکه هاي فشار ضعيف و همچنين پيش بيني رفتار شبکه در 

حضور اين نيروگاه ها وجود دارد. در ضمن مي توان مشکالت حفاظتي 

را نيز بررسي و دستورالعمل اجرايي جامعي براي طراحي، بهره  احتمالي

برداري و حفاظت شبکه هاي فشار ضعيف با توجه به ورود نيروگاه هاي 

 خورشيدي به شبکه ارائه نمود.

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان خوزستان

ارزيابي فني و اقتصادي بکارگيري سيستم هاي ذخيره ساز در 

ستان خوزستان در راستاي افزايش بهره سايتهاي خورشيدي ا

 وري

افزايش بهره وري سيستم هاي خورشيدي بررسي روش اتصال 

ساز انرژي به  يکپارچه منابع خورشيدي در کنار وسايل ذخيره

برداري بهينه از شبکه و دريافت خدمات  شبکه توزيع جهت بهره

 جانبي از اين منابع

ي و وجود نيروگاه هاي زياد با افزايش استفاده از سيستم هاي خورشيد

در استان کار در زمينه افزايش بهره وري اين سامانه ها اجتناب ناپذير 

سازها  است. با توجه به توليد تصادفي منابع تجديدپذير، بکارگيري ذخيره

 و اتصال بهينه اين منابع به شبکه نيازمند مطالعه و بررسي دقيق است.

5 
با تحليل اطالعات بدست آمده از جمله ارزش و قيمت زمين گذاري خريد برق از منابع توليد پراکنده با توجه به  قيمتشرکت توزيع نيروي برق 

واحد توليد پراکنده ، مقدار کاهش تلفات بهينه و در نهايت سود 

يکي از راهکارهاي مناسب استفاده از منابع توليد پراکنده ميباشد. 

(( در سيستم توزيع داراي مزاياي DGنده کارگيري توليدات پراکب
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وسط حاصل از کاهش تلفات ، رابطه اي به دست مي آيد که ت توزيع  اثرات آنها بر روي تلفات شبکه مانشاهرکاستان 

 آن قيمت خريد برق از واحدها محاسبه ميشود.

هاي  اهش آلودگيکاهش تلفات ، کزيادي مي باشند که مهمترين آنها 

نه مربوط به تجهيزات قدرت ردن هزيکم کزيست محيطي و صوتي و 

ميباشند. از طرفي با توجه به يکسان بودن قيمت خريد برق شرکتهاي 

توزيع برق از واحدهاي توليد پراکنده بدون در نظر گرفتن مکان واحد 

توليدي، قيمت زمين منطقه ، مقدار تاثير واحد در کاهش تلفات و 

دون در نظر حساسيت بار منطقه، اشخاص بنابه سود و زيان خود و ب

گرفتن صرفه و صالح شرکت برق اقدام به احداث واحد توليد برق 

مينمايند. در اين تحقيق با استفاده از شبيه سازي فيدر نمونه در نرم 

افزار ديگسايلنت و انجام پخش بار و با مشخص شدن ولتاژ و توان 

اکتيو و راکتيو شينه ها وتلفات کل شبکه مقدار تاثير هر واحد توليد 

پراکنده محاسبه گرديد.ضمنا مي توان امکان نظام رتبه بندي وامتياز 

 دهي نيز بعنوان يک قيد در نظر گرفت

6 

شرکت توزيع نيروي برق 

 شهرستان اصفهان

مطالعات بهره برداري از شبکه توزيع و منابع توليد پراکنده در 

 شرايط مانور شبکه

لي مانور شناسايي توپولوژي شبکه، تدوين سناريوهاي احتما

شبکه، انجام مطالعات اتصال به شبکه در هر حالت و سناريوي 

مانور احتمالي، تدوين و محاسبه تنظيمات و الزامات حفاظتي در 

سناريوهاي مختلف مانور و در نهايت تدوين دستورالعمل مانور 

هر فيدر داراي نيروگاه توليد پراکنده در اين طرح تحقيقاتي در 

 .دستور کار قرار دارد

هدف از انجام اين طرح مطالعاتي بررسي موردي و تدوين دستورالعمل 

بهره برداري و مانور پايدار شبکه در حضور منابع توليد پراکنده در 

محدوده شهرک صنعتي سگزي و جي مي باشد. با توجه به حضور تعداد 

کيلوولت در محدوده  25سه نيروگاه توليد پراکنده متصل به شبکه 

گزي اصفهان و حساسيت باالي اين منطقه صنعتي، شهرک صنعتي س

در نظر است تا به منظور استقاده حداکثري از ظرفيت منصوبه توليد 

منابع توليد پراکنده، کاهش هزينه هاي بهاي آمادگي نيروگاه هاي 

توليد پراکنده، پايداري و تداوم برق رساني به مشترکين صنعتي و 

ع در اين محدوده، با انجام کاهش تلفات شبکه توزيع و فوق توزي

مطالعات موردي و شناسايي و تدوين سناريوهاي مانور ميان مدت و 

بلند مدت، تمهيداتي انديشيده شود تا بتوان باحفظ الزامات بهره برداري 

و رعايت دستورالعمل هاي ابالغي بهره برداري از منابع توليد پراکنده، 

ط مانور نيز امکان بهره ضمن تقيد به رعايت قيود حفاظتي، در شراي

 برداري از نيروگاه ميسر گردد.
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1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 شهرستان مشهد

طراحي سامانه جامع نظارت و بهره برداري از منابع توليد 

 پراکنده متصل به شبکه توزيع

براي اين منظور پيشنهاد مي شود با استفاده از کنتورهاي دو 

با عقد قراردادهاي طرفه وضعيت مصرف مشترکين پايش و 

خريد برق با قيمت هاي منطقي مشترکين را تششويق به 

همکاري در اين رابطه نمود. ما در اين اولويت چند هدف را 

در  AMIاستفاده از ظرفيت کنتورهاي  -3دنبال مي کنيم: 

طراحي نرم افزار جامع مانيتورينگ  -2پايش منابع توليد پراکنده 

ش نويس قرارداد همکاري مشترکين پي -3منابع توليد پراکنده 

نتيجه گيري و ارائه  -5داراي ديزل با شرکت هاي توزيع 

 گزارش

با توجه به قوانين موجود و الزام مشترکين ديماندي مبني بر احداث و يا 

نصب بخشي از ظرفيت مورد تقاضا به صورت منابع توليد پراکنده و 

ل ژنراتورها( براي همچنين الزام استفاده از سيستم هاي رزرو )ديز

مشترکين حساس مي توان با يک سيستم يکپارچه از اين ظرفيت براي 

شرايط بحران )ايام پيک( استفاده نمود. با تغييرات کوچکي در تابلو برق 

هاي منابع توليد پراکنده و همچنين ايجاد بستر نظارت و تعامل في ما 

از اين ظرفيت بين شرکت هاي توزيع و مشترکين داراي ديزل مي توان 

در ايام پيک بهره مند شد. نوآوري اين طرح به طور واضح عبارتست از: 

در سطح  AMIبا توجه به استاندارد بودن نحوه ساخت کنتورهاي 

کشور براي دست يابي به هدف اين اولويت، نياز به طراحي سخت افزار 

 و همچنين طراحي نرم افزار جامع مانيتورينگ AMIرابط با کنتورهاي 

 منابع توليد پراکنده براي اولين بار در سطح کشور مي باشد.

       

 عيتوزمحور  -3         

 ه هاي توزيع نيروي برقکحفاظت شب .1.5

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان اصفهان

بروز حادثه هاي موثر از شبکه توزيع  بررسي و تحليل علل

برق و بواسطه سيستم ارت در وسايل مشترکين و ارائه 

 راهکار اجرايي جهت پيشگيري از ان

محصول : فرايندي يکپارچه براي ايجاد سيستم ارت شبکه و 

سيستم ارت مشترکين اهداف : افزايش ايمني وجلوگيري از 

ارائه  -مطالعه  ين مراحل انجام : بررسي وکخسارت به مشتر

 امور مهندسي -اربر: دفتر ايمني کار کراه

شبکه هاي فشار متوسط و فشار ضعيف توزيع همواره با بروز حوادث و 

مشکالتي دست به گريبان مي باشد ) پارگي سيم ها ، اتصال فاز ها ، 

اتصال فاز به زمين و سوختگي ترانسفورماتور ها و .... ( که دربرخي از 

ود يک سيستم ارت خوب سبب انتقال حرکت ولتاژهاي اين حوادث وج

سرگردان به سيم نول يا شبکه فشار ضعيف و نفوذ به سيستم داخلي 

مشترکين و بروز حادثه مي گردد. داليل اولويت داشتن : وجود ارت 

خوب در طرف مشترکين و همخوان نبودن اين سيستم ارت با ساختار 

خي موارد وجود اين سيستم حفاظتي شبکه توزيع سبب شده که در بر
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ارت خوب عاملي براي انتقال حادثه به منزل مشترک و سيستم برق 

داخلي ان شود که گاها موجب خسارت مالي يا جاني مي شود. توضيح : 

 منتقل شده است 87اين اولويت از اولويتهاي تاييد شده سال 

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان اصفهان

حفاظتهاي الکتريکي مورد نياز  بررسي و تحقيق در خصوص

نيروگاههاي خورشيدي و ارائه دستورالعمل هاي فني 

وکاربردي جهت طراحي اين حفاظتها مطابق استاندارد هاي 

 معتبرداخلي و خارجي

هدف از اجراي اين پروژه تعيين الزامات حفاظتي نيروگاه هاي 

خورشيدي مطابق آنچه در منيابع معتبر توصيه شده و ارائه 

شها و دستورالعملها جهت طراحي سيستم حفاظتي مناسب در رو

جهت باال بيردن ايمني و حفاظت اشخاص و تجهيزات در مقابل 

خطرات و صدمات احتمالي ناشي از طراحي نادرست اين سيستم 

ها مي باشد. محدوده تعريف پروژه شامل نيروگاه هاي متصل به 

در  Off grid) & (On Gridشبکه و منفصل از شبکه 

اربر: واحد کمحدوده نظارت شرکتهاي توزيع برق مي باشد. 

تعيين نوع حفاظت هايي که در -3ت مراحل انجام :کجلب مشار

براي نيروگاه هاي خورشيدي بايد در نظر  DCو  ACسمت 

ارايه روش محاسبه  2-گرفت و پارامترهاي مرتبط با آنها 

ارايه نحوه  3- 3پارامترها و سيستم حفاظتي اشاره شده در بند 

مشخص  5-محاسبه سيستم زمين براي اين نوع تاسيسات 

و  DCو  ACکردن مزايا و معايب اشتراک سيستم زمين سمت 

نهايتا ارايه راه کارهاي فني و کاربردي جهت انتخاب نوع 

تعيين نوع و  4-سيستم زمين براي نيروگاه هاي خورشيدي 

 0- 5الي  3مشخصات تجهيزات حفاظتي با توجه به بند هاي 

بازديد از چند نيروگاه  7-ارايه گزارش مربوط به آيتمهاي مذکور 

 8-با ظرفيتهاي مختلف و برداشت اطالعات اين نيروگاه ها 

انجام محاسبات مربوط به طراحي سيستم حفاظتي براي اين 

مقايسه نتايج طراحي با آنچه اجرا شده و ارايه  8-نيروگاه ها 

تهيه  33-الي نيروگاه هاي فوق گزارش مربوط به معايب احتم

با توجه به اينکه مقوله حفاظت سيستم هاي الکتريکي از مهمترين 

مباحث صنعت برق مي باشد و همچنين با توجه به واردشدن تجهيزات 

خورشيدي  جديد در شبکه گسترده توزيع برق مانند اينورترها، پانل هاي

و...به واسطه احداث نيروگاه هاي خورشيدي، ضرورت بررسي الزامات 

حفاظتي اين نيروگاه ها و شبکه مرتبط با آنها احساس مي شود. داليل 

اولويت داشتن :در حال حاضر منابع و مستندات محدودي) داخلي( در 

خصوص طراحي نيروگاههاي خورشيدي موجود مي باشد که در اکثر 

شده مباني و تعاريف مربوط به اين نيروگاهها توضيح داده آنها سعي 

شود و کمتر به معيارها و روشهاي طراحي به ويژه طراحي سيستم هاي 

حفاظتي پرداخته شده است. لذا نياز به يک دستورالعمل فني و کاربردي 

جهت طراحي سيستم حفاظتي مطابق با آ نچه در مراجع و 

 به آنها اشاره شده احساس مي شود. استانداردهاي معتبر بين المللي
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 گزارش نهايي شامل کليه فعاليتهاي انجا شده در اين پروژه

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان اصفهان

تعيين مقدار بهينه تنظيمات رله هاي حفاظتي در نيروگاههاي 

 توليد پراکنده خورشيدي و گازي

ارائه تظيمات بهينه تنظيمات نيروگاههاي توليد پراکنده بر 

ارتقاء اساس مستندات معتبر و مطالعات صورت گرفته اهداف :

اجرا  -نده مراحل : مطالعه کتنظيمات نيروگاههاي توليد پرا

 تکواحد جلب مشار -اربر: دفتر فني بهره برداريک

در شبکه فشار متوسط بدليل پويايي شبکه بواسطه مانور ها و نيز 

احتماالت قطع سيم در نقاط مختلف و يا فاز هاي متفاوت و نيز 

صارف سنگين،حفاظت استراتژي هاي تامين برق جزيزه اي م

نيروگاههاي توليد پراکنده از جمله مباحث جديد و پيچيده در صنعت 

مي باشد که عليرغم وجود دستورالعمل هاي فني کالسيک عمومي نياز 

است تا بر مبناي تجربيات ساير کشورها و مطالعه استاندارد هاي موجود 

 ، دستور العمل هاي جامع و کاربردي تحقيق و تدوين گردد.

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان البرز

ارزيابي فني و اقتصادي استفاده از سيستم هاي هوشمند در 

 شبکه توزيع جهت بهبود شاخص هاي قابليت اطمينان

استفاده از سيستم هاي هوشمند و اتوماسيون شبکه در شبکه 

هاي هاي توزيع باعث بهبود قابليت اطمينان گرديده ولي هزينه 

هدف از تعريف پروژه بررسي روشهاي مختلف  بر مي باشد .

هوشمند سازي شبکه با توجه به تجهيزات و ساختار شبکه و 

 تعيين روشهاي بهينه که توجيه اقتصادي داشته باشند .

از لحاظ اقتصادي در جهت توزيع ميزان انرژي توزيع نشده نقش 

 بسزايي ايفا خواهد نمود

5 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان ايالم

بررسي تاب آوري مکانيکي و الکتريکي تجهيزات شبکه 

 توزيع نيروي برق استان ايالم در برابر حواث طبيعي

تحليل تنشي و ارتعاشي تجهيزات شبکه توزيع برق استان  -

 -تعيين پايه هاي بحراني تحت بارگذاري هاي اعمالي  -ايالم 

تعيين ضريب اطمينان براي آرايش هاي مورد نظر در شرايط 

 ارکرد واقعي و حوادث طبيعيک

هاي   با توجه به استفاده شرکت توزيع استان ايالم از تجهيزات و آرايش

جديدي مانند ترانس هاي کوله پشتي تک پايه، کراس آرم هاي جلوبر 

و ... با هدف کاهش حريم و از طرف ديگر زلزله و سيل خيز بودن 

آوري پايه ها و  بسياري از مناطق استان بنابراين تحليل ميزان تاب

تجهيزات، بخصوص ترانس هاي کوله پشتي تک پايه و کراس آرم 

 هاي جلوبر نيازي ضروري است.

6 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان ايالم

مطالعه و طراحي سيستم زمين در شبکه توزيع نيروي برق 

استان ايالم با توجه به ويژگي هاي اقليمي و ساختار خاک 

 مناطق استان

ارئه تحليل اثرات  -طلس مقاومت زمين استان ايالم تهيه ا -

ارئه روش هاي  -سرقت سيستم زمين در کاهش عملکرد شبکه 

 -طراحي و اجراي سيستم زمين با هدف کاهش احتمال سرقت 

 بررسي اثرات اتصال نول شبکه به سيستم زمين مشترکين

هاي  هاي شرکت توزيع، وضعيت سيستم زمين در شبکه يکي از چالش

وزيع از بعد طراحي و اجرا است. به دليل تنوع شرايط جغرافيايي و ت

محيطي استان جنس خاک متفاوت ميباشد و از طرف ديگر به خاطر 

وجود سرقت گسترده سيم هاي ارت، عملکرد شبکه دچار عدم تعادل 

گرديده لذا طراحي سيستم زمين باتوجه به الگوي خاک و مشکل 
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بکه را به طور چشمگيري افزايش سرقت مي تواند عملکرد صحيح ش

دهد. همچنين به سبب اتصال نول شبکه به سيستم ارت مشترکين، 

 بررسي اثرات آن بر شبکه مشترکين الزم است.

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان ايالم

بررسي وضعيت پيري عايقي کابل هاي خودنگهدار و آسيب 

بکه شناسي وقوع همزمان شکست عايقي اين کابل ها در ش

 توزيع برق استان ايالم

تعيين وضعيت و نرخ رشد پيري عايق کابل هاي خودنگهدار  -

با نمونه برداري از کابل هاي خودنگهدار در سرويس در مناطق 

تعيين ريسک فروپاشي شبکه ناشي از وقوع  -مختلف استان 

پيري عايقي کابل هاي خودنگهدار در نقاط مختلف شبکه توزيع 

 برق استان

سال است که از کابل هاي خودنگهدار به طور وسيع در  35از  بيشتر

شبکه توزيع برق استان ايالم استفاده مي شود. استان ايالم داراي 

خصوصيات اقليمي و جغرافيايي خاص و متنوع همچون گرماي شديد 

مهران و دهلران، چشمه هاي گوگردي دهلران و ... مي باشد. بنابراين 

ي کابل هاي خودنگهدار در مناطق مختلف بررسي وضعيت پيري عايق

استان با هدف تعيين نرخ گسترش پيري عايقي اين کابل ها حائز 

اهميت است زيرا اين نگراني وجود دارد که در صورت عدم پيش بيني 

هاي مناسب در اين زمينه، احتمال دارد که قسمت اعظمي از شبکه در 

 آينده به طور همزمان دچار فروپاشي شود.

1 

رکت توزيع نيروي برق ش

 استان آذربايجان شرقي

بررسي تأثير صاعقه و اضافه ولتاژ در کابل هاي خود نگهدار 

 استاندارد در شرکت توزيع نيروي برق آذربايجان شرقي

با توجه به فرهنگ سازي بکارگيري اين کابل ها و ديگر نسل 

هاي آن توسط اين شرکت توزيع انجام گرفته و حسب تجارب 

از بهره برداري آنها در مناطق صاعقه خيز که منجر به حاصله 

پارگي کابل خود نگهدار علي الخصوص در پايه هاي انتهايي 

شبکه مي شود و نيز عدم وجود سيستم هاي حفاظتي مناسب 

براي اين نوع کابلها ، اين شرکت را بر آن داشت تا بمنظور 

يقاتي در بررسي دقيق تر چنين پروژه اي را بعنوان اولويت تحق

 نظر بگيرد.

با توجه به فرهنگ سازي بکارگيري اين کابل ها و ديگر نسل هاي آن 

توسط اين شرکت توزيع انجام گرفته و حسب تجارب حاصله از بهره 

برداري آنها در مناطق صاعقه خيز که منجر به پارگي کابل خود نگهدار 

وجود علي الخصوص در پايه هاي انتهايي شبکه مي شود و نيز عدم 

سيستم هاي حفاظتي مناسب براي اين نوع کابلها ، اين شرکت را بر آن 

داشت تا بمنظور بررسي دقيق تر چنين پروژه اي را بعنوان اولويت 

تحقيقاتي در نظر بگيرد.خاطر نشان ميشود که اين معضل گريبان گير 

تمامي شرکت هاي توزيع برق مي باشد و بايد چاره جويي و فکر عالج 

ا بايستي تجهيز مناسب براي حفاظت کابل هاي خودنگه دار در کرد لذ

نظر گرفت و در نهايت با اصالح دستورالعمل و تکميل آن مشکالت 

ابل خود نگهدار در کموجود را حل کرد. مزايايي عمده استفاده از 

افزايش قابليت اطمينان ( 3هاي هوايي توزيع برق عبارتند از:  هکشب

( 2وي و اتفاقات ناشي از برخورد اشياء خارجي ه در مقابل شرايط جکشب
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اهش هزينه ک( 3اهش انرژي توزيع نشده به مقدار قابل مالحظه ک

اهش تلفات با از بين رفتن جريان ک( 5شاخه زني در مناطق مشجر 

اهش خطر آتش سوزي در مناطق ک( 4نشتي در درختان و تجهيزات 

آزادي ( 0انات مشجر و جلوگيري از تخريب محيط زيست و مرگ حيو

ابلهاي کاهش فاصله حريم کعمل بيشتر در طراحي خطوط به دليل 

نار خط کابل خود نگهدار در کان نصب خط جديد کام( 7خود نگهدار 

ابل خود نگهدار فشار ضعيف بر کان نصب کام( 8تير  کقبلي بر روي ي

ان نصب خطوط تلفن کام( 8يلو ولت ک 25هاي موجود خطوط  روي پايه

راحتتر ( 35متر  4/5با حفظ حريم  کپايه مشتر کنوري روي يو فيبر 

ابل خود نگهدار در قياس با کستگي در خطوط کبودن ترميم تير ش

( 33ين کخطوط هوايي معمول و استمرار در ارائه سرويس به مشتر

ابلهاي خود نگهدار از انظار کردن کان زيباسازي شهري با مخفي کام

انال کردن آن در کروي ديوار و يا مخفي ابل از کعمومي با عبور دادن 

اهش کمقاوم بودن نسبت به خوردگي و در نتيجه ( 32هاي مخصوص 

اهش ميزان استفاده هاي غير مجاز از ک( 35پارگي خطوط فشار ضعيف 

م و قابل جبران از محل صرفه جوئي در کتفاوت هزينه ( 34برق 

ه خط ک ان نگهداري و سرويس هنگاميکام( 30خسارت خاموشيها 

 کاهش سيستماتيکهاي نگهداري )  اهش هزينهک( 37برقدار است 

( 38سته و...( کهاي ش شاخه زني درختان و جايگزيني و تعويض مقره

اهش خسارتها و کار بر روي خطوط و کافزايش ايمني در هنگام 

و  کان استفاده در معابر باريکام( 38ضايعات ناشي از برق گرفتگي 

بر ( 23ل اضافه ولتاژهاي ناشي از رعد و برق کاهش احتما( 25تنگ 

( بوده self dampingابلهاي خودنگهدار )کخالف سيمهاي لخت، 

ان طويل نمودن اسپنها ميسر کلذا ارتعاشات آنها در اثر باد ناچيز و ام

بودن  کالس پايين به سبب سبکاستفاده از پايه هاي با( 23است. 

بوده و بصورت باندل هستند  کابلها سبکه وزن کبدليل اين( 22ابل ک

وتاه به کان استفاده از پايه هاي کام( 23وتاهتر ميشود. کلذا زمان نصب 
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ان افزايش ظرفيت خط و نصب مدار کام( 25سبب عايقدار بودن هاديها 

ابلهاي خودنگهدار نسبت به کتانس پايين کرا( 24جديد بر روي پايه ها 

ز خطوط با هاديهاي لخت ه سيمي هوايي در مواردي که استفاده اکشب

منجر به بروز حوادث گذرا مي شود و يا اينکه رعايت حريم و ساير 

نکات فني و ايمني شبکه برق مقدور نيست استفاده از کابلهاي خود 

نگهدار هوايي راه حل منطقي است. از عمده ترين اين موارد مي توان 

آنها موانعي به مسيرهايي اشاره نمود که داراي عرض کم بوده و يا در 

 از قبيل رديف درختان وجود دارد.

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان قم

کيلوولت در  25بررسي علل سوختن سرکابلها و مفصل هاي 

 سطح استان قم

با مطالعه دقيق آماري و استفاده از نظرات کارشناسي و بازديد و 

بررسي تمامي عيوب استخراج و با توجه به شرايط راه حلهاي 

 سب ارائه شود.منا

کيلوولت در سطح  25هرساله تعداد زيادي از سرکابلها و مفصلهاي 

استان به داليل مختلف اتصالي نموده و هزينه هاي زيادي در پي دارد 

لذا الزم مي باشد با مطالعه تمامي علل و ريشه هاي ناشي از اتصال 

 اين تجهيزات، هزينه ها و نارضايتي مردمي کاهش يابد.

11 

توزيع نيروي برق  شرکت

 ردستانکاستان 

هاي زمين  مدلسازي گراديان ولتاژ به منظور طراحي سيستم

 شبکه هاي توزيع براساس ولتاژهاي گام و تماس مجاز

نحوه اجراي تحقيق : با شبيه سازي انواع سيستم هاي زمين در 

و مشخص نمودن گراديان ولتاژ مي توان با  ETAPنرم افزار 

ژ تماس و ولتاژ گام، سيستم زمين مناسب را توجه به حدود ولتا

براي انواع تاسيسات شبکه هاي توزيع تعيين نمود. اهداف پروژه 

هاي زمين و تعيين  : تدوين دستورالعمل جامع براي سيستم

ديتيل اجرايي سيستم هاي زمين در انواع تاسيسات مختلف 

 شبکه هاي توزيع

 حفاظت سيستم و افزايش ايمني

11 

ع نيروي برق شرکت توزي

 ردستانکاستان 

بررسي روشهاي حفاظت شبکه هاي توزيع در حضور 

 هاديهاي روکشدار و کابلهاي فاصله دار و انتخاب روش بهينه

تابچه و دستورالعمل طراحي به منظور انشعاب و کتهيه 

ان يابي نصب تجهيزات و کهماهنگي تجهيزات حفاظتي و م

 ضوابط اجرايي و نظارتي مربوطه

شدار در برابر که هاي با هادي روکم تعيين روش حفاظت شبلزو -3

شدار و که هاي با هادي روکخطاي امپدانس باال : با توجه به تفاوت شب

ه هاي با هادي لخت ، خطاهاي رخ داده کابل فاصله دار نسبت به شبک

ه ها عموماً از نوع خطاي امپدانس باال بوده و روشهاي کدر اين شب

لزوم  -2ي توزيع قادر به تشخيص نمي باشد ه هاکسنتي حفاظت شب

شدار در برابر اثرات پديده که هاي با هادي روکتعيين روش حفاظت شب
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هاي گذرا مانند صاعقه و ... با توجه به موقعيت جغرافيايي استان و 

عدم وجود  -3صاعقه خيز بودن ، نياز به انجام اين تحقيق وجود دارد 

 دستورالعمل مربوطه

11 

زيع نيروي برق شرکت تو

 رمانشاهکاستان 

طراحي و ساخت سامانه پايش ريزگرد ها و آلودگي هوا به 

 منظور برنامه ريزي راهکارهاي پيشگيرانه و تعميرات شبکه

طراحي و پيشنهاد يک سامانه کامل اندازه گيري و تشخيص 

ميزان و شدت ريزگرد ها در نقاط مختلف استان براي تعميرات 

 پيشگيرانه

يزگردها و آلودگي هوا يکي از مهمترين مسائلي مي باشد که مسئله ر

شرکت هاي برق درگير آن هستند وجود ريزگرد و آلودگي باعث صدمه 

به تجهيزات گرانقيمت برق و يا تحت تاثير قرار دادن عملکرد آنها 

ميگردد که مي تواند باعث صدمات قابل توجهي به شبکه برق گردد از 

وز آلودگي و همچنين شدت ريزگرد ها به طرفي تشخيص به موقع بر

برنامه ريزي جهت تعميرات به موقع کمک قابل توجهي خواهد نمود 

اين موضوع با کمک تکنولوژي هاي موجود در مورد سنسورها ها قابل 

 درسي خواهد بود

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 رمانشاهکاستان 

هنگامي که در شبکه توزيع سيم نول بنا به داليل مختلفي دچار پارگي  ص پارگي ساخت دستگاه تشخيص پارگيطراحي رله تشخي طراحي و ساخت رله تشخيص پارگي نول

مي شود به مصرف کنندگان بعد از خود آسيب هاي جدي همچون 

سوختگي وسايل برقي ايجاد مي کند اگر بتوان به کمک دستگاهي 

موضوع را پارگي سيم نول را تشخيص داد و به کمک ارسال پيغام اين 

به اطالع بهره برداران رساند بخوبي مي توان از خطرات و خسارات 

ناشي از آن جلوگيري نمود و يا دست کم اين اثرات را کاهش داد. 

طراحي اين رله بايد بگونه اي باشد که از جريان سه فاز و نول فيدبک 

 بگيرد و قبل از پارگي بوجود آمده اين حادثه را تشخيص دهد

11 

توزيع نيروي برق شرکت 

 رمانشاهکاستان 

مطالعه و ارائه روش عملياتي تست اتصاالت کابل خودنگهدار 

 شبکه فشار ضعيف

ارائه دستورالعمل اجرايي تست اتصاالت سست کابل خودنگهدار 

 و در صورت نياز ساخت وسيله اندازه گيري

با بکارگيري کابل هاي خودنگهدار در شبکه هاي فشار ضعيف و رشد 

افزون انها در شبکه شاهد مشکالتي جديد در اين تجهيز مي باشيم روز 

اين مشکالت بدليل شرايط دمايي، نوسانات اب و هوايي ، کيفيت 

ساخت و اشعه خورشيد و .... ايجاد مي گردد و از سست شدن اتصال 

اتصاالت شروع شده تا بروز حرارت و قعطي کامل بار مي باشد و بخاطر 

الت اين کابل ها امکان بازديد و عيب يابي ان روکش عايقي در اتصا
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بسيار دشوار مي باشد.لذا ضروريست تا روش غير چشمي براي حصول 

اطمينان از استهکام و بازديد دوره اي آنها تحقيق و مدون شود. براي 

مثال در روش عيب يابي کابل هاي زميني از روش شنيدن صداي 

د درصورتي اين روشها براي محل اتصال ويا فاصله ياب استفاده مي شو

کابل خاي هوايي غير قابل حصول است لذا روشي مثل استفاده از 

فناوري که محل اتصال را مرئي کند مثل تصاعد نورهاي رنگي وقابل 

 روئيت

15 

شرکت توزيع نيروي برق 

هگيلويه و بوير کاستان 

 احمد

و گيري فاز ميکر تدوين راه کارهاي استفاده از واحدهاي اندازه

(microPMU براي مکانيابي دقيق خطا در شبکه هاي )

 برق توزيع و کاهش خاموشي مشترکين

يکي از چالش هاي شبکه هاي برق توزيع يافتن نقطه خطا در شبکه  تعيين مکان دقيق خطا مبتني بر اناليز انالين شبکه

بوده که معموال زمان بر شده و مدت زمان خاموشي ها را افزايش مي 

ين نياز به تيمي براي بازرسي خطوط هوايي و کابل هاي دهد. همچن

زميني بوده که همگي اين موارد هزينه بر و زمان بر است. خروجي اين 

گيري  طرح مشکالت بيان شدهدر باال را باکمک ايده واحدهاي اندازه

 فاز ميکرو و تدوين الگوريتم هاي مناسب بر طرف مي نمايد.

16 

شرکت توزيع نيروي برق 

 زيکان مراست

بررسي داليل افزايش سرکابل زدگي در شبکه هاي توزيع 

 برق استان مرکزي، رائه راهکارها

موارد قابل بحث و بررسي فني در خصوص رشد پديده سرکابل 

نحوه اجرا  -2کيفيت سرکابل  -3زدگي به شرح ذيل مي باشد : 

ميزان بار عبوري از  -5آلودگي هاي صنعتي  -3توسط مجريان 

افزايش سطح اتصال کوتاه  -0اتصاالت سست  -4 سرکابل

 -8تعداد خطاهاي حادث شده روي فيدر و کليدزني  -7شبکه 

ارت نامناسب شيلد سرکابل و باالبودن مقاومت زمين مربوطه 

لذا در اين پروژه با بررسي تعدادي از موارد رخ داده در شبکه 

ين وزن هر يک از عوامل فوق مشخص و راهکار هاي بهبود تعي

 ميگردد .

آيا رشد شديد سرکابل زدگي ، ناشي از کيفيت سرکابل بوده يا مشکل 

از نحوه اجرا ، نگهداري سرکابل و يا عوامل ديگري مي باشد اين 

سوالي است که در اين پروژه به آن پاسخ فني داده مي شودبا مروري 

افزايش چشمگيري در  80تا  85بر آمار سرکابل زدگي طي سنوات 

رکابل زدگي ها مشاهد ميگردد به عبارتي طي سه سال تعداد تعداد س

مورد در پايان سال 38به تعداد 85مورد د ر سال 22سرکابل زدگي از 

رسيده و لذا افزايش دو برابري را شاهد هستيم ، بنابراين لزوم  80

بررسي عوامل اصلي تاثير گذار در رشد قارچي اين پديده و ارائه 

 دي بهبود ضروري مي باشدراهکارهاي فني و کاربر

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 زيکاستان مر

امکان سنجي و تعيين الزامات حفاظتي و کنترلي مورد نياز 

شبکه  353شبکه و واحدهاي توليد پراکنده مستقر در فيدر 

ي محصول نهايي پروژه گزارش جامعي است جهت امکان سنج

تعيين الزامات واستانداردهاي حفاظتي و کنترلي مورد نياز شبکه 

خمين براي عملکرد  353و واحدهاي توليدي مستقر در فيدر 

با توجه به گسترش نيروگاه هاي توليد پراکنده توليد همزمان برق/گرما 

اضطراري امکان و خورشيدي کوچک در استان مرکزي، در شرايط 

جزيره اي کار کردن آنها وجود دارد . با توجه به امکان بروز حوادث 
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. 3جزيره اي در شبکه توزيع استان مرکزي. روش اجرايي:  توزيع شهرستان خمين به منظور عملکرد جزيره اي

. بررسي بارهاي 2شبکه توزيع خمين  353بررسي ساختار فيدر 

ه کي طراحي ريز شبفيدر مورد نظر،مدلسازي و الويت بندي برا

. بررسي امکان 3ان بهره برداري جزيره اي کبا در نظر گرفتن ام

سنجي جزيره اي عمل نمودن منابع توليد پراکنده و خورشيدي 

. 4. طراحي و تنظيم سيستم هاي حفاظتي 5موجود در فيدر 

. پياده سازي روش  0طراحي و تنظيم سيستم هاي کنترلي 

تي در نرم افزار در دو سناريوي هاي پيشنهادي کنترلي و حفاظ

. تعين الزامات واستانداردهاي  7متصل به شبکه و جزيره اي 

حفاظتي و کنترلي مورد نياز شبکه و واحدهاي توليدي مستقر در 

 اين فيدر

شبکه اي و طبيعي، جزيره اي کار کردن باعث کاهش خاموشي ها مي 

گردد. با اين وجود، جزيره اي شدن ملزم رعايت نکات فني خاصي مي 

نرژي باشد و الزم است امکانات آن فراهم شود. در واقع، ازدياد منابع ا

نده در شبکه توزيع باعث مي شود تا سيستم هاي مدرن به عنوان کپرا

ار که با قابليت عملکرد در دو مد جزيره اي و متصل به شبکه کريز شب

نده براي توليد توان ، چالش کنند. استفاده از انواع مختلف توليدات پراک

ل که دارد. مشکرد و حفاظت ريز شبکنترل و عملکهايي را براي 

وتاه است که بدليل متغير بودن سطح جريان اتصال کظتي ريز شبحفا

ه دارد.همچنين کرد جزيره اي يا متصل به شبکارکه بستگي به ک

مشکل کنترلي ريزشبکه به تبادل توان بين ريزشبکه و شبکه اصلي و 

حفظ پايداري ولتاژ و فرکانس در حالت جزيره اي بر مي گردد. به طور 

دن شامل تغذيه چند سويه جريان خطا، الت جزيره اي شککلي مش

اهش کنترلي متناسب و کعدم وجود دستورالعمل هاي بهره برداري و 

جزيره در حقيقت  کميزان جريان خطا در حالت جزيره اي مي باشد. ي

سيستم قدرت است و نيازمند دستورالعمل هاي بهره برداري است  کي

سيستم  ک. در يه انتقال اعمال مي شوندکه در حالت عادي در شبک

انس کتيو بايد حفظ شود تا ولتاژ و فرکتيو و راکجزيره اي تعادل توان ا

نده کدر محدوده مجاز خود قرار گيرند. همچنين واحدهاي توليد پرا

نند. حتي در شرايط کت کانس شرکنترل فرکقسمت جزيره اي بايد در 

به اهش توليد نيز مي توان جهت دستيابي کاضطراري از حذف بار يا 

رد. از اين رو، با توسعه کتعادل بار و توليد در قسمت جزيره اي استفاده 

مولد هاي کوچک باانواع مختلف و ظرفيت هاي گوناگون به شبکه 

توزيع استان مرکزي و نيز رشد روز افزون آنها بسيار ضروري بنظر مي 

رسد که طي تحقيقات و محاسباتي رويکرد شرکت توزيع در مواجه با 

ا و جزيره اي شدن شبکه بررسي شده و روش ها و بحران ه

دستورالعمل هاي کنترلي و حفاظتي ورود و خروج اين مولد ها به شبکه 

و مديريت آنها مدون گردد. از اين رو، هدف اين پروژه، با توجه به وجود 
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نيروگاه هاي توليد پراکنده توليد همزمان برق/گرما و خورشيدي کوچک 

ع خمين، تعين الزامات واستانداردهاي حفاظتي شرک توزي 353در فيدر 

و کنترلي مورد نياز شبکه و واحدهاي توليدي مستقر در اين فيدر، براي 

 عملکرد جزيره اي مي باشد.

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 زيکاستان مر

ولت مبتني بر کليدهاي  555طراحي و ساخت يک اتوبوستر 

 زايش ولتاژالکترونيک قدرت جهت جبرانسازي افت و اف

: شبيه سازي و طراحي ترانسفورمر سري و موازي 3مرحله 

: شبيه سازي و طراحي بخش الکترونيک قدرت و 2مرحله 

: ساخت بخشهاي ترانسفورمري و 3مدارات فرمان آن مرحله 

الکترونيک قدرت و تست عملکردي آن مشابه اين پروژه تا 

اژ ميتواند به کنون در کشور انجام نشده است. افت و افزايش ولت

تجهيزات الکتريکي آسيب برساند. در بسياري از موتورهاي 

بندي  ديدن عايق جريان متناوب موجب توليد گرما و آسيب

درونشان ميشود که خود احتمال بروز شوک الکتريکي را باال 

ميبرد. به همين سبب بسياري از موتورهاي الکتريکي داراي 

ت افت ولتاژ بيش از تجهيزات حفاظتياي هستند که در صور

شده موتور را براي مدت معيني از مدار خارج ميکنند؛  مقدار تعيين

اين موضوع ميتواند اثرات اقتصادي نامطلوبي براي 

توليدکنندگان و مصرف کنندگان داشته باشد. در زمان کاهش 

شان ميشود و  ها افت ميکند يا موجب سوسو زدن ولتاژ نور چراغ

يجيتالي به کلي از کار ميافتادند يا رفتار بسياري از ابزارهاي د

بيني از خود نشان ميدهند. ساخت اين تجهيز مي  غيرقابل پيش

تواند در بهبود کيفيت ولتاژ از منظر دامنه ولتاژ نقش مهمي 

داشته باشد. بهبود کيفيت ولتاژ مي تواند نقش مهمي در اعتماد 

شته سازي مشترکين و در نهايت اثرات مطلوب اجتماعي دا

باشد. در مقاالت روشهاي متنوعي براي بهبود افت و افزايش 

ولتاژ ارائه شده است که برخي از آنها در ذيل آورده شده است: 

[3.]An Guochen ; Sha Zhanyou, “IEEE 

مانند استمرار برق رساني، ها  کيفيت توان بعضاً با ميزان برخي شاخص

حفظ اندازه و فرکانس ولتاژ در مقدار مشخص، توصيف ميشود. يکي از 

شاخصهاي اصلي کيفيت توان افت و افزايش ولتاژ مي باشد. افت ولتاژ 

در زماني را اتفاق مي افتد که ولتاژ براي مدت بيش از يک دقيقه کمتر 

توصيف مناسبي  «نيمه خاموشي»مقدار نامي شود. اصطالح  ٪85از 

براي افت ولتاژ است. اين اصطالح از کم نوري قابل مالحظه 

است.  گرفته شده …اي به هنگام اتصال کوتاه يا  هاي رشته المپ

اضافه ولتاژ زماني را گويند که ولتاژ براي مدت بيش از يک دقيقه 

ه کمقدار نامي شود. اگر چه سطوح ولتاژ مختلفي در شب ٪335بيشتر از 

از اين  کرت مي توان يافت اما محدوده مجاز تغييرات هر يهاي قد

ه بسيار محدود بوده و استانداردها معموال تنها اجازه کسطوح در شب

درصد مقدار نامي را مي دهند. اما افت  35تغييرات ناچيزي در حدود 

ولتاژ در زمان پرباري بيش از اين مقدار مي شود که به شدت اثرات 

-IEC05305برقي مشترکين دارد در استاندارد  زيانباري روي وسايل

است که اگر مالحظات خاصي در بين نباشد، افت ولتاژ از  آمده 4-42

محدود باشد.  ٪5نقطه شروع تأسيسات تا محل مصرف بايد به کمتر از 

منظور از مالحظات خاص ميتواند افت ولتاژ موقت در لحظه راه اندازي 

هجومي و ساير موارد مشابه باشد.  هاي موتورها يا کشيده شدن جريان

از افت ولتاژهاي موقتي مثل افت ناشي از ولتاژهاي گذرا يا افت ولتاژ 

هنگام بروز اتصالي در سيستم ميتوان صرفنظر کرد.در صورتيکه افت 

ولتاژ ترانسفورمر و شبکه باال داست نيز مد نظر باشد اين افت ولتاژ تا 

ي بهبود افت ولتاژ بکارگيري درصد خواهد رسيد. يکي از روشها 35
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Standard Bar Coding for Distribution 

Transformers and Step-Voltage 

Regulators “IEEE Std C47,32,34-2533 

(Revision of IEEE Std C47,32,34-2557) [2]. 

E. Sosnina ; A. Asabin ; A. Kralin ; R. 

Bedretdinov, “ Research of voltage 

and power solid-state regulator in 0–25 

kV network”, 2530 2nd International 

Conference on Industrial Engineering, 

Applications and Manufacturing 

(ICIEAM) [3] Maoh-Chin Jiang ; Yi-Ru 

Jiang ; Tai-Chun Liu,” A modular three-

phase voltage regulator with fictitious 

dc-link” 2534 8th International 

Conference on Power Electronics and 

ECCE Asia (ICPE-ECCE Asia) 

اتوبوسترهاي مکانيکي ميباشد اما مکانيکي بودن آنها سبب کاهش عمر 

و افزايش ميزان تعمير و نگهداري آنها شده است. همچنين پاسخ 

ديناميکي آنها نيز کند است. در صورتيکه از اتوبوستر مبتني بر کليدهاي 

اده گردد نه تنها الکترونيک قدرت جهت جبرانسازي افت ولتاژ استف

مشکالت نگهداري آنها حل خواهد شد بلکه پاسخ ديناميکي سريع آنها 

موجب بهبود کيفيت برق نيز خواهد شد. اتوبوستر مبتني بر االکنرونيک 

قدرت مي تواند ساختارهاي گوناگون داشته باشد که در زير سه نمونه از 

نسفورمر قرار آن ارائه شده است. اين تجهيز مي تواند در خروجي ترا

کيلو ولت آمپر، مي توان گستره افت ولتاژ و  24گيرد و با ساخت توان 

 کيلو ولت آمپر را جبران سازي نمود. 245افزايش ولتاژ تا 

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 زيکاستان مر

موثر جهت اجتناب از نتيجه اين پژوهش، ميتواند راهکارهاي  بررسي علل و عوامل سوختن کنتورهاي فهام و ارائه راهکار

آسيب به کنتورهاي فهام را مشخص نمايد. و بدين شکل، با 

مکاتبه با سازنده کنتور، و يا با انجام اصالحات روي شبکه، 

ميزان آسيب به اين کنتورها را کاهش داد. کاهش ميزان هزينه 

هاي شرکت بابت کنتور سوختگي، و همچنين اجتناب از مسائلي 

مصرف در پي سوختن کنتور و ناراضي  چون صدور برآورد کسر

شدن مشترک، از مهمترين نتايج ميباشد. بررسي ليست 

کنتورهاي معيوب و بررسي ظاهري کنتورها، انجام بررسي با 

و واحد  323مطالعه گزارشات کنتور فهام، گزارشات سيستم 

اتفاقات، بررسي ميزان مقاومت چاه هاي ارت پست، بررسي 

تورهاي فهام، و از طرفي تعدد کنتور با توجه به قيمت باالي کن

سوختگي در برخي مديريت ها نظير خمين، بررسي علل سوختن 

کنتورهاي فهام و ارائه راهکار جهت اجتناب از تکرار اين امر ضروري 

 ميباشد.
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و تجهيزات شبکه و در نهايت صحت عملکرد برقگيرها 

تشخيص اينکه آيا عامل آسيب از سمت شبکه بوده است يا 

خير. گزارشي که ليست کنتورهاي فهام معيوب در مدت مطالعه 

و علت سوختن هر کنتور را مشخص مي کند و بدين شکل 

ليست علل و عوامل آسيب زا به کنتورهاي فهام مشخص 

 ميگردد.

11 
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 زيکاستان مر

( در ترانس هاي شبکه RCAتحليل ريشه اي خرابي ها )

راک ) به منظور تشخيص پيشگيرانه خطا و توزيع شهرستان ا

 جلوگيري از ترانس سوختگي قابل تعميم به کل استان(

، نرم افزار ثبت حوادث  pmبا استفاده از اطالعات نرم افزار 

، نرم افزار سيستم جامع  GIS، اطالعات نرم افزار  323

مشترکين و گزارش علت سوختن ترانسهاي توزيع در چندين 

وان به بررسي و تحليل ريشه اي معايب ترانس سال گذشته ميت

 33دستگاه ترانس دارد که 5380پرداخت .. شهرستان اراک 

دچار ترانس سوختگي شده اند.  80دستگاه ترانس در سال 

( 3فرآيند تحليل ريشه اي خطا براي ترانسهاي شهرستان اراک: 

شروع فرآيند جمع آوري و نگاشت اطالعات و تعريف رويداد با 

، عيوب  323فاده از اطالعات قطعي هاي ترانس از نرم افزار است

و اطالعات جغرافيايي منطقه و  PMديده شده در نرم افزار 

، اطالعات بارگيري  GISشرايط آب و هوايي منطقع از سيستم 

( 2و اطالعات بار مشترک ) براي ترانس هاي اختصاصي( 

( تحليل 3شناسايي مسائل مرتبط به عيوب و سوختن ترانسها 

( شناسايي 5شناسايي عوامل دخيل و علل ريشه اي  -حادثه

( استقراراستراتژيها 4استراتژي هاي کاهش خطر و ارائه راه حل 

( 0و اجراي راه حل و ارزيابي اثربخشي اقدامات صورت گرفته 

گزارش نهايي براي پايش وضعيت کليه ترانسهاي شهرستان 

 اراک

ه برق مسئول پايداري و حفظ قابليت تعريف مسئله: بهره برداران شبک

اطمينان شبکه توزيع برق براي مشترکين برق مي باشند. نظر به 

ه، همواره مواظبت و نگهداري آنها از کاهميت ويژه ترانس هاي شب

چنين در صورت صدمه ديدن  مسائل مهم در صنعت برق بوده و هم

مدت ترانس، هزينه مربوطه باال و خاموشي تحميـل شده طوالني 

خواهد بود.پس اهميت نگهداري و تعميرات ترانس هاي شبکه توزيع 

بسيار حائز اهميت مي باشد. هدف : تحليل ريشه اي خرابي ها 

RCA ترانسهاي توزيع به منظور جلوگيري از بروز خطا و نسوختن

ترانسها مسلما هزينه هاي ناشي از قطع ترانس به علت عيب و سوختن 

ابل توجه مي باشد و اهميت تحليل آن در شرکت هاي توزيع ق

اطالعات و اقدامات پيش گيرانه نقش موثري در کاهش هزينه هاي 

ناشي از ترانس سوختگي در سطح استان دارد. بخصوص ارائه راه حل 

هاي مناسب در زمينه چگونگي بررسي علل معيوب شدن و سوختن 

:علت ريشه اي اساسي  RCAترانسهاي توزيع ضرورت مبرمي دارد 

ترين عامل يا عوامل سببي است که در صورت اصالح يا حذف آن ، از 

رخ دادن مجدد شرايط ، مانند خطا در انجام يک روش جلوگيري مي 

 شود.

ترانسفورماتورها يکي از تجهيزات با اهميت و گران قيمت صنعت برق هداف اصلي اين پروژه انجام تست، بررسي و تشخيص تخليه اتست و تشخيص تخليه جزئي در ترانسفورماتورهاي شرکت شرکت توزيع نيروي برق  11
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عدد ترانسفورماتورهاي نمونه شرکت توزيع برق 45جزئي در  HFCTتوزيع نيروي برق استان مرکزي با استفاده از  زيکاستان مر

و تمايز  HFCTاستان مرکزي با استفاده از تجهيز 

ترانسفورماتورهاي سالم از ترانسفورماتورهاي معيوب ميباشد. 

محصول نهايي تحقيق نيز شامل يک گزارش کامل از نتايج 

عدد ترانسفورماتورهاي مد  45هاي گرفته شده بر روي  تتس

نظر شرکت توزيع برق و تجزيه و تحليل نتايج و مشخص 

نمودن ترانسفورماتورهاي سالم از معيوب مي باشد. باتوجه به 

گزارش دريافت شده از قسمت بهره برداري شرکت توزيع 

مورد سوختگي  75نيروي برق استان مرکزي، در سال حدود 

سفورماتور ناشي از عوامل مختلف الکتريکي و مکانيکي تران

خواهيم داشت. لذا اين تعداد سوختگي ترانسفورماتور مسائل 

فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي را بدنبال خواهد 

داشت. به همين علت، نياز به عيبيابي پيشگيرانه 

ترانسفورماتورها ضروري به نظر ميرسد که متخصصان از آن به 

 CBM(Condition Basedوان تکنيک عن

Maintenance .يا نگهداري براساس شرايط نام ميبرند )

ها تشخيص تخليه جزئي در ترانسفورماتورها  يکي از اين تکنيک

شامل تشعشعات  PDميباشد. به طور کلي عوارض ناشي از 

نوراني، امواج صوتي، فرايند شيميايي، افزايش ناگهاني و پالس 

از  کگيري هر ي ... ميباشد. با بررسي و اندازه ي وکتريکهاي ال

جزيي پيبرد.  ور ميتوان به شدت و ميزان تخليهکعوارض مذ

 PDگيري و ارزيابي  ارشناسان عقيده دارند اندازهکبسياري از 

جهت تعيين وضعيت عايقي و تخمين عمر باقيمانده 

هاي  از روش کترانسفورماتورها بسيار سودمند خواهد بود. هر ي

مزايا و معايب خاص خود را  PDارسازي عوامل ناشي از کشآ

ها در تجهيزات  از اين روش که باعث ميگردد هر يکدارند 

هاي طوالني مدتي را به  ها وقفه محسوب ميشوند که معيوب شدن آن

دنبال خواهد داشت. همچنين ترميم و رفع عيب آن نيز هزينه بااليي را 

هاي توزيع، جهت  ليل اهميت ترانسفورماتورها در سيستممي طلبد. بد

هاي مکانيکي متنوعي  محافظت اين تجهيز ارزشمند و حياتي، حفاظت

پيش بيني ميشود تا اين تجهيز را از صدمات ناشي از خطاهاي بيروني 

و داخلي محافظت کند. چه در حوزه ترانسفورماتورهاي توزيع و چه 

هاي  هاي حفاظتي با وجود تمام پيشرفت ترانسفورماتورهاي قدرت، رله

صورت گرفته و روند توسعه فناوري همچنان در شناسايي خطاهاي 

اوليه و به خصوص خطاهاي عايقي داخلي ترانسفورماتورها ناتوانند. 

(، در واقع اصليترين منبع خرابي عايق در PDجزيي) تخليه

ن باعث جزيي با گذشت زما ترانسفورماتورها ميباشد. وجود تخليه

امل کست کهاي ترانسفورماتور و در نهايت ش پيچ تخريب عايق بين سيم

 Partialعايقي و انهدام ترانسفورماتور خواهد شد. تخليه جزئي يا 

Discharge ه در کماده عايقي  کدرون ي کوچکهاي  به جرقه

ي قوي، واقع شده گويند. عامل اصلي ايجاد اين کتريکميدان ال کي

نواخت ميباشد. لذا شناسايي به موقع کي غير يکتريکلها ميدان ا جرقه

عيوب و شناسايي مکان آن و همچنين رفع عيب آنها و جلوگيري از 

خسارت، ضروري ميباشد. به همين علت در اين تحقيق سعي خواهد 

ه چالش بزرگ تشخيص تخليه جزئي در ترانسفورماتورهاي کشد 

يز شرکت توزيع نيروي برق استان مرکزي توسط تجه

HFCT(High Frequency Current 

Transformer مورد بررسي قرار گيرد و تست هاي عملي )

مناسب و تجزيه و تحليل دقيق نتايج جهت رفع اين مشکل صورت 

و تجزيه و تحليل نتايج و  PD  گيرد. الزم به ذکر است که تست

عدد ترانسفورماتور توزيع و به انتخاب  45تشخيص عيب بر روي 

 ره برداري شرکت توزيع برق استان صورت خواهد گرفت.مسئول به
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مختلف ارجحيت يابند. به عنوان مثال در ترانسفورماتورها، 

امالً بال کارسازي نوري بدليل وجود عايق غير شفاف کآش

-ارسازي صوتي به دليل تضعيف سيگنالکاستفاده است. آش

هاي مختلف عايقي روش مناسبي  هاي صوتي در عبور از اليه

ارسازي بر کنخواهد بود. همينطور آش PDجهت تعيين ميزان 

ي کمکجزيي  انيابي تخليهکمبناي فرايندهاي شيميايي، اوالً در م

وجود  onlineگيري و بررسي  ان اندازهکرد، ثانياً امکنخواهد 

ي توسط کتريکازي الارسکنخواهد داشت. اما در اين بين، آش

ان ک، عالوه بر تعيين ميزان تخليه جزئي، امHFCTتجهيز 

ترانسفورماتورها را نيز به ما  onlineبررسي در وضعيت 

هاي  انسک، طيف فرPDميدهد. بسته به محل وقوع خطاي 

جزيي ميتوانند به چندين گيگاهرتز هم برسد.  هاي تخليه سيگنال

تر از چندصد مگاهرتز به علت انسي باالکاستفاده از محدوده فر

متر، مورد توجه قرار گرفته است. البته کوجود تداخالت نويزي 

ه تمامي خطاهاي ناشي از تخليه جزيي، کر است کالزم به ذ

نند و اين دقيقاً به محل وقوع کتوليد نمي UHFسيگنال هاي 

هاي  تخليه و نوع عايق دارد. بسياري از منابع نويز شبيه ايستگاه

روناي موجود در هوا کيي، سوئيچينگ نيمه هاديها يا حتي راديو

گيريها  تري دارند. بنابراين تأثيري در اندازه انسي پايينکطيف فر

انس باال به سرعت از کهاي فر نخواهند داشت. اين سيگنال

ان تعيين محل کهاي عايق جامد يا مايع عبور نموده و ام اليه

از  PDان بررسي کام تخليه را به ما ميدهد. حسن اين روش،

 روي بدنه زمين شده ترانسفورماتورها ميباشد.

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 زيکاستان مر

هاي مسير خطا و تجهيزات حفاظتي با  گر جايابي بهينه نشان

هدف کاهش خسارت ناشي از انرژي توزيع نشده و افزايش 

ان گفت که در تحقيقات صورت در يک جمع بندي مختصر ميتو

سازي کاملي از جايابي تجهيزات حفاظتي و  گرفته، مدل

نشانگرهاي مسير خطا بر روي يک فيدر فشار متوسط واقعي 

هدف از اين پيشنهاد، ارائه يک مدل رياضي جامع براي حل مسأله 

گرهاي مسير خطا و تجهيزات حفاظتي در شبکه  جايابي بهينه نشان

هاي توزيع مي باشد. مسأله به صورت تک هدفه طرح خواهد شد و 
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انجام نشده است همچنين در اين طرح، به منظور تعيين مدت  قابليت اطمينان در يک فيدر فشار متوسط نمونه

زمان خطايابي براي نصب نشانگرهاي خطا از نحوه پيمايش 

گر باالدست تا محل  يا نشان شبکه با شروع کردن از بريکر

وقوع خطا استفاده خواهد شد که روش دقيق تري مي باشد. 

هچنين در پيشنهاد حاضر، نقاط نصب تجهيزات حفاظتي و 

گرها با در نظر گرفتن تابع هدف نسبتاً جامعي شامل  نشان

گذاري )هزينه خريد، نصب و نگهداري در  مجموع هزينه سرمايه

ا( و هزينه تحميلي ناشي از خاموشي طول بازه عمر مفيد آنه

)هزينه انرژي توزيع نشده و هزينه جريمه خاموشي پرداختي 

شرکت توزيع به مشترکيني که بيش از زمان مجاز دچار 

( دريافت اطالعات 3خاموشي شده اند( تعيين خواهد شد. 

 oورودي مسأله از کارفرما که شامل موارد زير مي باشند: 

 o (GISمتوسط پايلوت ) مبتني بر  ساختار يک فيدر فشار

محل نصب و نوع تجهيزات حفاظتي و نشانگرهاي مسير خطاي 

نرخ رشد بار منطقه در طول عمر مفيد  oموجود فيدر پايلوت 

نرخ خرابي خطوط شبکه پايلوت بر اساس  oتجهيزات حفاظتي 

 oمتوسط زمان تعمير خطوط شبکه پايلوت  GIS oاطالعات 

متوسط  oني نقاط مانور در شبکه پايلوت متوسط زمان کليد ز

( 2زمان خطايابي هر کيلومتر خط فشار متوسط شبکه پايلوت 

تدوين مدل رياضي مسأله جايابي بهينه تجهيزات حفاظتي و 

( حل 3گرهاي مسير خطا با اهداف پيشنهادي  نشان

فرموالسيون پيشنهادي با استفاده از يک الگوريتم تکاملي )نرم 

جهت کد نويسي بکار گرفته خواهد شد و  MATLABافزار 

نوع الگوريتم تکاملي به کارگرفته شده مي تواند با نظر کافرما 

( محاسبه شاخص هاي قابليت اطمينان در شبکه 5تعيين گردد( 

( محاسبه سود 4فشار متوسط پايلوت قبل و بعد جايابي بهينه 

گذاري )شامل هزينه  زينه سرمايههدف آن حداقل سازي مجموع ه

گرهاي مسير خطا در  خريد، نصب و نگهداري تجهيزات حفاظتي و نشان

طول بازه عمر مفيد آنها مي باشد( و هزينه تحميلي ناشي از خاموشي 

)شامل هزينه انرژي توزيع نشده و هزينه جريمه خاموشي پرداختي 

ر خاموشي شده شرکت توزيع به مشترکيني که بيش از زمان مجاز دچا

اند( مي باشد. از سوي ديگر، در اين مسأله تعداد و محل بهينه 

گرهاي مسير خطا که خود شامل دو مدل با قابليت ارسال پيامک  نشان

گرهايي که از  و بدون آن هستند، تعيين خواهد شد همچنين براي نشان

قبل در شبکه موجود ميباشند با در نظر گرفتن هزينه خريد صفر، فقط 

مکان نصب بهينه آنها محاسبه خواهد شد. براي تعيين هزينه انرژي 

توزيع نشده و هزينه جريمه خاموشي، نياز به محاسبه هر چه دقيق تر 

مدت زمان خاموشي ها مي باشد که با توجه به مکان قرارگيري 

گرهاي مسير خطا و تعداد آنها محاسبه مي  تجهيزات حفاظتي و نشان

دو دسته مشترک در نظر گرفته خواهد شد: دسته  شود. براي اين منظور

اول، مشترکيني که از نقاط مانور فيدرهاي مجاور قابل بازيابي بوده و 

زمان خاموشي براي آنها شامل مدت زمان خطايابي و مدت زمان کليد 

زني نقاط مانور است و دسته دوم، مشترکيني که قابل بازيابي نيستند و 

با مدت زمان الزم براي خطايابي و مدت  مدت زمان خاموشياي برابر

زمان تعميرات به آنها تحميل مي شود. روش تعيين مدت زمان 

گر خطا که شامل دو حالت با و بدون  خطايابي بر اساس نوع نشان

قابليت ارسال پيامک است تفکيک خواهد شد که در نوع بدون قابليت 

گر  ريکر يا نشانارسال پيامک، نحوه پيمايش شبکه با شروع کردن از ب

 باالدست تا محل وقوع خطا خواهد بود.
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ژي ساالنه حاصل از اجراي طرح ارائه شده به واسطه کاهش انر

 ( استخراج، تحليل نتايج و تدوين گزارشات فني.0توزيع نشده 

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان همدان

مطالعه و آسيب شناسي علل موثر در کاهش سرقت برق 

 هاي غير مجاز مشهود و نامشهود شبکه توزيع استان همدان

ارائه دستورالعمل کاهش تلفات غير فني ناشي از سرقت با 

 ف آن در حوزه شرکت هاي توزيعشناسايي جوانب مختل

تواند به شيوه  مهمترين مولفه تلفات غير فني بحث سرقت است که مي

هاي مختلفي انجام گردد. شناسايي و ارائه راه حل هر يک از اين موارد 

مي تواند به کاهش دوچندان تلفات کمک شاياني نمايد. اين پروژه 

توزيع انرژي  سعي در شناخت و بررسي شرايط برق دزدي در حوزه

الکتريکي را دارد. تعدد تجهيزات موجود در شبکه هاي توزيع سبب 

گستردگي اين شبکه ها و پيچيدگي راه هاي برق دزدي توسط 

مشترکين شده که اين امر لزوم مطالعه خاص و دقيق در اين بخش از 

 صنعت برق را بيش از پيش ضروري ساخته است.

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 مداناستان ه

ارائه الگوريتم مکانيابي بهينه جهت درج تجهيزات مانوري 

 25)نظير سکسيونرها، ريکلوزرها و ... ( در فيدرهاي توزيع 

 کيلوولت شهرستان کبودرآهنگ

افزايش قابليت اطمينان شبکه، افزايش سطح رضايتمندي 

مشترکين، کاهش ميزان انرژي فروخته نشده، کاهش مدت 

رابي، مديريت مناسب خرابيها و منافع زمان خطايابي و رفع خ

اقتصادي شـبکه هاي توزيع انـرژي الکتريکي گسـترده ترين 

بخـش سيسـتم قـدرت بـه شـمار ميرونـد. اين شـبکه ها 

واسـط ميان مصرف کننـده و سيسـتم انتقـال و توليد هسـتند 

و بـه سـبب نزديکي بـا مصرف کننـده از حساسيت خاصي 

کي ديگر از مسائلي که بايستي پـس از مـکان برخوردارنـد. ي

يابي بهينـه تجهيزات مانوري و بهنگام وقـوع خطـا در يک 

شـبکه توزيع شـعاعي در نظر گرفت اين است که آيا ترانسهـا و 

هاديهـا ظرفيت الزم بـراي تامين بـار مناطـق افزوده شـده به 

ا آنان در طي عمليات بازيابي سـرويس نواحي خامـوش ر

خواهند داشت يا نه، که در غير اينصورت همچنـان بايد بـار اين 

نواحي خامـوش بمانـد که باعث کاهـش قابليت اطمينان 

سيسـتم توزيع و افزايش زيانهـاي مرتبـط بـا آن از قبيل 

يکي از راهکارهـاي بهبـود قابليت اطمينـان شـبکه هاي توزيع نصـب 

تجهيزات هوشـمند جهـت بازآرايي فيدر معيوب و کاهـش زمان 

ي است. بدليل سـاختار شـعاعي و نيز تنوع و تعـدد تجهيزات بـه خاموش

کار رفته، شـبکه هاي توزيع بيشـترين سـهم را در عـدم اطمينـان 

سيسـتم قـدرت بـه خـود اختصـاص داده انـد. به طوري کـه آمار و 

هدف تحقيق ارائه يک الگوريتم  85بررسيها نشـان ميدهـد، تقريبا %

ريتمهاي تکاملي و زيستي(، براساس اطالعات موجود مناسب )نظير الگو

و فاکتورهاي عنوان شده براي افزايش شاخصهاي  GISدر سامانه 

قابليت اطمينان شبکه و همچنين در راستاي اهداف شرکت مي 

باشدخاموشيهاي مشـترکان به سيسـتم توزيع مربـوط ميشـود. تاکنـون 

اطمينـان سيسـتمهاي توزيع مطالعـات زيادي در زمينـه بهبـود قابليت 

صـورت گرفتـه اسـت. که مهمترين حوزه در اين زمينه مکان يابي 

بهينه تجهيزات حفاظتي يا مـکان يابي بهينه تجهيزات کليدزني و 

کليدهاي قدرت مي باشد.اين امر باعث کاهش مدت زمان بازيافت 

 سيستم بعد از وقوع خطا شده، تعداد خاموشي ها و همچنين محدوده
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خسـارت وارده بـه مصرف کننـده ميگـردد. با توجه به استقرار 

ستان کبودراهنگ ) در سطح شبکه توزيع برق شهر GISسامانه 

هم شبکه فشار متوسط و هم شبکه فشار ضعيف( اطالعات 

تمامي تجهيزات بصورت مکان محور در پايگاه داده سامانه 

GIS موجود مي باشد 

خاموشي را کوچکتر نموده و سبب بهبود وضعيت سيستم از لحاظ 

 شاخص هاي قابليت اطمينان مي گردد. .

15 

شرکت توزيع نيروي برق 

 اهواز

تدوين اطلس مقاومت مخصوص خاک در حوزه تحت پوشش 

شرکت توزيع نيروي برق اهواز و شبيه سازي سيستم اتصال 

 زمين مناسب در شهرستانهاي مختلف اهواز

دف از انجام اين پروژه محاسبه حداقل مقاومت مخصوص ه

خاک د رنقاط مختلف شبکه تحت پوشش شرکت توزيع نيروي 

برق اهواز است که متناسب با ان سيستم ارت مناسب پيشنهاد 

گردد. همچنين با شناسايي و ارائه عوامل خورنده موجود در 

خاک تاثير اين عوامل بر روي سيستم ارت نيز مشخص مي 

 دد.گر

با در نظر گرفتن شرايط خاک و رطوبت و امالح موجود در آن, مقاومت 

مخصوص متغير بوده و همين مساله در ميزان مقاومت زمين موثر مي 

باشد.طبق تجربيات گروه هاي عملياتي شرکت توزيع برق اهواز 

مقاومت مخصوص خاک در مناطق مختلف شهر اهواز متفاوت بوده و 

تا زياد است. لذا انجام بررسي مدون و تدوين اختالف اين تفاوت نسب

 اطلس خاک براي اين شرکت ضروروي بنظر مي رسد.

16 

شرکت توزيع نيروي برق 

 رمانکشمال استان 

ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي شبکه توزيع برق شهرستان 

کرمان و تعيين اولويت محافظت از تجهيزات شبکه توزيع بر 

زايش تاب آوري بعد از اساس شاخص هاي حياتي جهت اف

 وقوع زلزله

در اين طرح سعي خواهد شد، در فاز اول تجهيزات اصلي شبکه 

توزيع شناسايي گردد. با انجام ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي 

شبکه توزيع استان کرمان شاخصهاي حياتي شبکه تعيين شده و 

بر اساس آنها آسيب پذيري هر المان بصورت کمي و کيفي 

ود. در فاز دوم بر اساس پارامتر هاي مختلف از انجام مي ش

جمله اهميت و ميزان آسيب پذيري المان ها، اجزاي اصلي 

شبکه توزيع اولويت بندي و شاخص گذاري مي شوند. در فاز 

سوم نيز راهکار هاي اجرايي و مناسب جهت افزايش قابليت 

 اطمينان و تاب آوري شبکه در مقابل زلزله پيشنهاد مي گردد.

ي به جزء الينفک زندگي ب شري تبديل شده ا کتريکروزه انرژي الم

ست و زندگي بدون آن شايد براي خيلي ها مت صور نبا شد. در مواقع 

ه برق تامين کند ررا کبحران اين انرژي اهميت بيشتتري پيدا مي 

ننده انرژي بستياري از خدمات استت و نبود آن مي تواند منجر به ک

اير شريانهاي حياتي و زير ساخت مي شود. رد سکاخالل در عمل

همچنين، تامين انرژي برق در شرايط بحران براي مصارفي نظير 

روشتنايي عالوه بر باال بردن روحيه از دستت رفته عمومي، برقراري 

ان امداد رستاني در شتب را نيز فراهم مي کنظم و امنيت اجتماعي، ام

ه در زمان وقوع کباشد  ه برق بدين معنا ميکنمايد. تاب آوري شب

ه تحت وظايف خود همچنان حفظ شود. در واقع کرد شبکبحران عمل

ه قبال براي آن تعريف که بايد خدمت ر ساني بي وقفه خود را کشب

شده بود ادامه دهد. به خاطر گ سترش شهرها و صنعتي شدن جوامع، 

ه هاي توزيع برق نيز گ سترش يافته اند. اين گ ستردگي، کشب

ه ها را افزايش مي دهد و به خاطر همين آشفتگي کگي اين شبپيچيد
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ه نيز تسري يابد. به کل شبکه مي تواند به کدر هر بخشي از شب

ه با خرابي گسترده تاسيسات برق کخصوص در پديده اي مثل زلزله 

همراه است، اين بحران مي تواند به خاموشي هاي سراسري بيانجامد. 

ايالت  2ا و کايالت غربي آمري 7اثر آن، برق ه در کمانند زلزله نورثريج 

شور  که در هر دو کانادا قطع شد و اين گ ستردگي به طوري بود ک

ه توزيع برق در کحالت بحراني ايجاد نمود. برآورد آ سيب پذيري شب

 مواقع بحراني، از اهميت ويژه اي بر خوردار ا ست.

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 شهرستان اصفهان

نحوه محاسبه جريان اتصال کوتاه نامتقارن با در نظر گرفتن  ع حفاظت شبکه هاي توزيع برقطرح جام

تدوين روش هماهنگي ادوات -گروه برداري ترانسفورماتور توزيع

حفاظت جريان زياد در شبکه توزيع و آشنايي با چالش هاي 

تعيين مشخصات فني -پيش رو )به جز موارد حالت گذرا(

رهاي جريان هسته حفاظتي براي حفاظت مطلوب ترانسفورماتو

بهبود سامانه -جريان زياد با کمک رله هاي ثانويه ديجيتال

SEPAD بررسي -به منظور انجام برخي مطالعات مهندسي

موردي عملکرد نابجاي رله هاي حفاظتي مولد مقياس کوچک 

ناشي از رخداد اتصال کوتاه در يکي از فيدرهاي فشار متوسط 

 مجاور

هاي  ه هاي توزيع برق نقش قابل توجهي در کاهش آسيبحفاظت شبک

وارد بر تجهيزات توزيع، کاهش خاموشي ها و در نتيجه کاهش انرژي 

توزيع نشده در شبکه دارد. مساله ناهماهنگي رله هاي حفاظتي در 

شبکه هاي توزيع به دفعات تجربه شده است که يکي از داليل آن عدم 

در تنظيم واحدهاي حفاظتي مختلف توجه به اصول هماهنگي حفاظتي 

مورد استفاده در شبکه توزيع )اعم از کليدهاي اتوماتيک فشار ضعيف، 

فيوزهاي فشار متوسط يا رله هاي حفاظتي بکاررفته در سمت اوليه 

ترانسفورماتور، در طول فيدر، در محل کليدهاي وصل مجدد و در 

د. اگرچه مي ابتداي فيدر فشار متوسط در پست فوق توزيع( مي باش

توان براي تنظيم واحدهاي حفاظتي دو طرف ترانسفورماتور از 

دستورالعمل نسبتا کلي استفاده کرد، ولي اين کار براي واحدهاي 

حفاظتي بکاررفته در طول فيدر امکان پذير نبوده و بايستي با توجه به 

شرايط واقعي شبکه، مطالعات تنظيم پارامترهاي حفاظتي در اين رله ها 

نجام شود. براي اين منظور نرم افزاري تهيه خواهد شد که با دريافت ا

، مطالعات مورد نياز را انجام داده و SEPADاطالعات اوليه از سامانه 

نتايج را براي نمايش در سامانه مذکور، آماده سازي نمايد. بررسي برخي 

حوادث در شبکه نشان مي دهد که گاهي اصول هماهنگي براي تنظيم 

هاي حفاظتي شبکه توزيع رعايت مي شود، ولي تنظيم گذاري در رله 

رله ديجيتال به درستي انجام نمي شود. از اين رو الزم است که در 
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بسته نرم افزاري تهيه شده در اين پروژه، تنظيم پارامترهاي رله هاي 

ديجيتال به نحوي ارايه شود که بطور مستقيم قابل اعمال به رله هاي 

شبکه توزيع شهرستان اصفهان باشد. براي اين منظور  کثيرالمصرف در

داراي نام مشابه با  SEPADپارامترهاي حفاظتي ارسالي به سامانه 

پارامترهاي تعريف شده در رله بوده و مبناي پريونيت کردن پارامترها 

مطابق مدارک فني سازنده رله رعايت مي شود.يکي از مواردي که هر 

قابليت اتکا و امنيت را به مخاطره مي دو شاخص مهم حفاظتي شامل 

اندازد، اشباع ترانسفورماتور جريان است. لذا در اين پروژه بر اساس 

با هسته حفاظتي در محل  CTانجام مطالعات مورد نياز، نيازمندي هاي 

نصب آن تعيين شده و بر اساس آن مشخصات فني مناسب براي تامين 

اد مي گردد. به منظور انجام جريان ورودي به رله جريان زياد پيشنه

مطالعات فوق الذکر الزم است يک بسته نرم افزاري براي انجام 

مطالعات مهندسي در شبکه توزيع تهيه گردد که اطالعات ورودي مورد 

نياز شامل ساختار شبکه به همراه پارامترهاي شبکه و مقدار بار مصرفي 

ازي خروجي دريافت کرده و پس از آماده س SEPADرا از سامانه 

هاي مورد نياز، آنها را براي نمايش در اختيار سامانه مذکور قرار مي 

دهد. الزم به ذکر است تفاوت اين پيشنهاد با پروژه هماهنگي بازبست 

با وسايل حفاظتي در سيستم توزيع انرژي الکتريکي با حضور منابع 

مدنظر توليد پراکنده با کارفرمايي شرکت توزيع يزد اين است که آنچه 

توزيع برق شهرستان اصفهان است ، يک سيستم کامال آنالين و مبتني 

و سامانه سپاد مي باشد . به نحوي که ماژول هاي  gisبر 

digsilent  در پشت آن سيستم )بدون آنکه کاربر نياز بهrun 

داشته باشد ( مطالعات و هماهنگي حفاظت  digsilentنمودن 

م گردد و بهينه حالت حفاظت پيشنهاد بصورت خودکار بر روي فيدر انجا

شود و در خصوص پروژه ي ر توليدات پراکنده بر روي هماهنگي ادوات 

هاي توزيع با کارفرمايي شرکت توزيع شيراز گفتني  حفاظتي سيستم
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است که اين پروژه حمايت جهت اجراي يک پروژه ي دانشجويي بوده 

ملتر از آن پروژه ي است واولويت پيشنهادي اين شرکت گسترده تر و کا

 اجرا شده مي باشد.

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 مازندران

پذيري شبکه توزيع مازندران در برابر  مطالعه، ارزيابي آسيب

 اضافه ولتاژهاي مخرب و ارائه راهکار فني و اقتصادي بهينه

بررسي ميزان صاعقه خيز بودن شبکه مورد مطالعه و مطابق  -

 -ن به تفکيک مناطق مختلف استان نقشه ايزوکرونيک استا

مطالعه،  -گيرها  استخراج عوامل مؤثر بر مشخصات فني برق

بررسي و ارزيابي مدل هاي گذراي فرکانس باالي اجزاي شبکه 

توزيع از قبيل ترانسفورماتور، برقگيرها، سيستم اتصال زمين و ... 

سازي و انتخاب روش  و استخراج پارامترهاي مؤثر بر مدل

مطالعه جهت نحوه بکارگيري و  -به منظور شبيه سازي  مناسب

تاثير ساختمان هاي بلند و ساير عوارض مرتفع)درختها،دکل ها 

و...( در مطالعات فرکانس باالي شبکه توزيع در جهت نصب و 

-يا حذف برقگيرها با در نظر گرفتن يکپارچگي شبکه توزيع 

لقايي در شبکه مطالعه، بررسي و نحوه محاسبه اضافه ولتاژهاي ا

هاي توزيع در اثر برخورد غيرمستقيم صاعقه با در نظر گرفتن 

اصول تعيين محل بهينه -الزامات هم بندي سيستم حفاظتي 

گيرها در شبکه توزيع مازندران با توجه به مسايل  نصب برق

تهيه -کليدزني، برخوردهاي مستقيم و غير مستقيم صاعقه 

فاظت شبکه توزيع مورد دستورالعمل اجرايي مناسب براي ح

ارزيابي وضعيت فعلي شبکه توزيع برق مازندران از  -مطالعه 

منظر حفاظت ولتاژي و ارائه روش اجرايي به منظور مانيتورينگ 

پيشنهاد نحوه اصالح و بهينه  -وضعيت حفاظت ولتاژي شبکه 

سازي وضعيت ارت هاي موجود شبکه توزيع و همچنين روش 

تلف با توجه به موقعيت مختلف اجراي ارت در مناطق مخ

بررسي فني و اقتصادي اولويت تجهيزاتي که نياز  -جغرافيايي 

به حفاظت ولتاژي دارند)دسته بندي حفاظت ترانس ها، 

هاي ولتاژي در شبکه قدرت، اضافه ولتاژهاي صاعقه از نظر  از بين تنش

بار  هاي زيان زمان تداوم به دليل قطعي هاي کليدزني، مدت شدت و تنش

و کاهش قابليت اطمينان شبکه از اهميت بيشتري برخوردارند. صاعقه 

ل وقوع قطعي برق در خطوط هوايي شبکهي ترين عام يکي از مهم

توزيع است. هدف از اجراي اين پروژه الزام نصب تجهيزات حفاظتي در 

هاي  مقابل صاعقه )برخورد مستقيم و غير مستقيم( و کليدزني در شبکه

توزيع با مدل سازي و تجزيه و تحليل گذراي اجزاي سيستم قدرت و 

گيرد. سپس با انتخاب نوع و تجهيزات نصب شده مورد ارزيابي قرار مي

گير در شبکه مورد مطالعه با لحاظ کردن  جانمايي و نصب بهينه برق

مسائل فني )وجود ساختمان هاي بلند، ميزان صاعقه خيز بودن منطقه 

و...( و اقتصادي، دستاوردهايي به شرح ذيل ميتواند حاصل گردد: داليل 

قوع صاعقه به تجهيزات اولويت داشتن : ساالنه خسارات زيادي در اثر و

مهم شبکه توزيع برق مازندران از جمله ترانسفورماتورها وارد ميشود. 

هاي ناشي از برخورد صاعقه در  بعنوان نمونه ميتوان به گزارش زيان

 از سوي شرکت توزيع مازندران اشاره کرد. 87مهرماه 
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مطالعه فني و اقتصادي مکان -سکسيونرها، ريکلوزرها و يا...( 

يابي و به کارگيري تجهيزات و يا روشهاي مختلف حفاظتي در 

ق مازندران)برقگير چند محفظه اي، اکسيد روي شبکه توزيع بر

 و...(

 

 عيتوزمحور  -3         

 وي برقهاي پيشرفته و بهينه توزيع نير  سيستم .1.6

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان آذربايجان شرقي

طراحي و ساخت سيستم ذخيره ساز انرژي بر اساس باتري به 

کيلووات و  25منظور پيک سايي در شبکه با توان لحظه اي 

 ساعت کيلووات 355ظرفيت 

در حال حاضر باتري ها از مطرح ترين و آينده دارترين 

فناوري هاي ذخيره ساز انرژي الکتريکي در کاربردهاي 

تجاري و صنعتي به شمار مي آيند. طرح هاي ذخيره 

ساز مورد استفاده در سيستم قدرت تا به امروز بيشتر 

جنبه تحقيقاتي داشته اند که دليل آن هزينه سرمايه 

 و محدوديت توان مبدل هاي الکترونيک گذاري باال

قدرت توان باال به عنوان واسط ميان باتري و شبکه مي 

باشد. نمونه هاي عملي از سيستم هاي ذخيره ساز براي 

کاربردهاي مختلفي نظير فرمان پذيرکردن منابع انرژي 

تجديدپذير با توليد ناپيوسته، تأمين توان بدون وقفه 

اجتناب است و براي گذر از امري ضروري و غير قابل 

 پيک مهم ميباشد.

در حال حاضر باتري ها از مطرح ترين و آينده دارترين فناوري هاي ذخيره 

ساز انرژي الکتريکي در کاربردهاي تجاري و صنعتي به شمار مي آيند. طرح 

هاي ذخيره ساز مورد استفاده در سيستم قدرت تا به امروز بيشتر جنبه 

د که دليل آن هزينه سرمايه گذاري باال و محدوديت توان تحقيقاتي داشته ان

مبدل هاي الکترونيک قدرت توان باال به عنوان واسط ميان باتري و شبکه 

مي باشد. نمونه هاي عملي از سيستم هاي ذخيره ساز براي کاربردهاي 

مختلفي نظير فرمان پذيرکردن منابع انرژي تجديدپذير با توليد ناپيوسته، 

ان بدون وقفه امري ضروري و غير قابل اجتناب است و براي گذر از تأمين تو

 پيک مهم ميباشد.

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

و  استان چهارمحال 

 بختياري

ارائه راهکار عملي و مبتني بر قابليت اطمينان براي مديريت 

دارايي فيزيکي شبکه و تعيين بودجه بهينه براي تعميرات 

 پيشگيرانه

و برنامه مدون جهت انجام تعميرات و  ارائه راهکار

 مديريت دارايي ها

با توجه به افزايش قيمتها و همچنين اهميت مسائل اقتصادي در شرکت هاي 

توزيع الزم است دارايي فيزيکي شبکه هاي توزيع در فضاي کنوني مديريت 

گردد. از سوي ديگر با توجه به آنکه تجهيزات شبکه عمر محدودي دارند و 

ت تا ساالنه مبالغ هنگفتي جهت تعمير خرابي و يا از کارافتادگي الزم اس

برخي تجهيزات صرف شود لذا تعميرات پيشگيرانه اي جهت صرفه جويي در 
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هزينه هاي آتي و استفاده بهينه از تجهيزات يکي از راهکارهاي مناسب در 

 همه شرکت هاي توزيع مي باشد

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

و  استان چهارمحال 

 بختياري

کيلوولت توزيع با  25طراحي و ساخت کراس آرمهاي خطوط 

 استفاده از مقاطع فوالدي سرد نورد شده

انتظار مي رود با انجام اين تحقيق وزن و هزينه تمام 

درصد  45شده کراس آرمهاي خطوط توزيع بيش از 

مطالعه و بررسي  -3کاهش يابد. مراحل انجام کار: 

خاص طراحي و بارگذاري کراس استانداردها و شرايط 

طراحي و بهينه سازي سازه کراس آرم با  -2آرمها 

ساخت چند  -3استفاده از مقاطع فوالدي سرد نورد شده 

نمونه کراس آرم و انجام آزمايشهاي مکانيکي و 

 -5الکتريکي مرتبط بمنظور راستي آزمايي نتايج طراجي 

 تهيه گزارش و نقشه هاي ساخت

کيلوولت با استفاده از مقاطع  25آرمهاي خطوط  در حال حاضر کراس

فوالدي نورد گرم و مطابق با استانداردهاي موجود طراحي و اجرا مي گردند. 

 LSFاز سوي ديگر، استفاده از سازه هاي سبک فوالدي سرد نورد شده 

بعنوان اعضاي باربر اصلي سازه اي در سالهاي اخير با استقبال قابل توجه 

اختمان روبرو شده است. دليل اصلي اين استقبال را ميتوان جامعه مهندسي س

در محاسن اين نوع سازه ها از جمله سبک وزن بودن، راحتي و سرعت نصب 

باال، و مهمتر از همه اقتصادي بودن آنها جستجو کرد. در اين تحقيق تالش 

ميشود بر اساس آخرين دستورالعملها و استانداردهاي موجود نسبت به طراحي 

زه کراس آرمها با استفاده از سازه هاي فوالدي سرد نورد شده اقدام شود و سا

نتايج با سيستم سنتي )فوالدهاي گرم نورد شده معمولي( در حال استفاده 

مقايسه گردد. نتايج بررسيهاي اوليه نشان ميدهد استفاده از مقاطع فوالدي 

تر مي کند، منجر سرد نورد شده عالوه بر اين که سرعت ساخت و اجرا را بيش

درصدي در فوالد مصرفي و هزينه هاي مربوطه خواهد  45به کاهش حدود 

طراحي و "شد. خاطر نشان مي سازد اين پروژه در ادامه پروژه تحقيقاتي 

اجراي سازه هاي تجهيزات ايستگاهاي فوق توزيع با استفاده از سازه هاي 

اي اصفهان انجام  که با حمايت شرکت برق منطقه "سرد نورد شده فوالدي

شده است، مي باشد. با توجه به تغيير نيروهاي اعمال شده به پايه ها از يکسو 

و از سوي ديگر ضرورت ساخت نمونه و انجام آزمايش قبل از هرگونه استفاده 

انبوه، و کنترل رواداريهاي مجاز مندرج در استانداردها و آيين نامه هاي شبکه 

زم است موضوع بطور خاص مجددا بررسي و هاي توزيع، به نظر مي رسد ال

 مورد توجه قرار گيرد.

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان سيستان و بلوچستان

 gsmبررسي اثرات ناشي از نصب فالت يابهاي مجهز به 

modem  بر ميزان نرخ خاموشي در شبکه هاي استان

 يلي به مشترکين و رضايت مشترکينباالبردن کيفيت انرژي تحو کاهش نرخ خاموشي
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 سيستان و بلوچستان

5 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان گيالن

بررسي روش هاي نوين اطالع رساني مشترکين و صدور 

 قبوض الکترونيکي)حذف قبوض کاغذي(

بررسي روش ها و متدولوژي هاي مرسوم براي حذف 

قبوض کاغذي و راههاي اطالع رساني صرفا 

قيق چند راه حل به بررسي د -الکترونيکي به مشترکين 

انتخاب بهترين  -روز و مقايسه مزايا و معايب هر کدام 

راه حل فناورانه مبتني بر نيازهاي شرکت هاي توزيع 

ارائه ي يک نقشه راه براي پياده سازي طرح  -برق 

 مربوطه

دسترس  -کاهش هزينه هاي گزاف کاغذ و چاپگرهاي قبوض مشترکين 

صرفه جوئي در  -ساني و وصول مطالبات تسريع در اطالع ر -پذيري باال 

 - CRMبهبود مديريت  -مصرف کاغذ در راستاي حفظ محيط زيست 

امکان ارائه ي اطالعات شخصي سازي شده با استفاده از 

Recommender Systems و هوش تجاري 

6 

شرکت توزيع نيروي برق 

 زيکاستان مر

شبکه  برنامه ريزي بهينه براي تعريف کار سرويس و تعميرات

با هدف افزايش رضايتمندي مشترکين در شرکتهاي توزيع و 

 افزايش سود براي پيمانکاران

ميتواند به تغيير رويکرد بهره بردار و افزايش تمايل 

 پيمانکاران به حضور در اين حوزه گردد.

شايد به گمان قوي بتوان گفت برنامه ريزي و تعريف کارِ سرويس و 

ايي يکي از مشکل ترين بخش هاي حوزه نگهداري براي اکيپ هاي اجر

بهره برداري شبکه هاي توزيع باشد. اين چند بعدي بودن عيوب تجهيزات، 

گاها بهره بردار را در تعريف کار و فعاليت تعميراتي دچار اشتباه مي کند. 

درجه  •بعضي از ابعاد عيوب و درجه بندي هاي آن به شرح ذيل مي باشد: 

درجه بندي  •به لحاظ پراکندگي جغرافيايي بندي متفاوت عيوب شبکه 

درجه بندي متفاوت به لحاظ  •متفاوت آنها به لحاظ اولويت تعميراتي 

درجه بندي متفاوت به لحاظ  •دستمزد رفع عيوب مطابق فهرست بها 

درجه  •درجه بندي متفاوت به لحاظ زمان خاموشي با برنامه  •اثربخشي 

ي با برنامه با توجه به رويکرد جديد بندي متفاوت به لحاظ اعمال خاموش

شرکت هاي توزيع مبني بر برون سپاري حوزه هاي فعاليت به شرکت هاي 

خصوصي لزوم دستيابي يک مدل بهينه براي بهره برداران براي تعريف کار 

شاخص فوق دسته  0براي پيمانکاران به شکلي که عيوب ارائه شده به لحاظ 

کار براي پيمانکار تعريف گردد که به  بندي و درجه بندي گردد و طوري

لحاظ اقتصادي براي پيمانکار به صرفه و براي شرکت هاي توزيع بيشترين 

آورده )افزايش رضايتمندي مشترکين، کاهش زمان خاموشي و ...( داشته 
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 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

 باشد.

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 تهران بزرگ

رم مطالعه تطبيقي و بازطراحي مدل انتشار اطالعات مابين ن

افزارها و واحدهاي عملياتي شرکت توزيع برق بر اساس 

 IEC03808استاندارد 

بررسي روال هاي متعدد مندرج در استاندارد و مطالعه  -

فرآيندهاي موجود در شرکت توزيع برق تهران بزرگ و 

 -تطبيق فرآيندهاي موجود با شرايط مندرج در استاندارد 

و يا اصالحات  پيشنهاد مدل بهينه در فرآيندهاي کاري

الزم در دستورالعمل هاي موجود جهت تطابق با موارد 

طراحي و تعريف  - IEC03808مندرج در استاندارد 

مدل انتشار داده مابين بخش هاي مختلف در راستاي 

 (DMSدستيابي به سيستم جامع مديريت توزيع )

 CIM (commonکه از آن تحت عنوان  IEC03808استاندارد 

Information Model نيز نام برده مي شود به دنبال ايجاد يک )

مدل مناسب و متحد جهت انتشار اطالعات ما بين نرم افزارها و واحدهاي 

عملياتي مختلف در شرکت هاي توزيع برق است به نحوي که واسط هاي 

استاندارد جهت تبادل اطالعات مابين سيستم ها قابل تعريف بوده و در نهايت 

( DMSند در خدمت نرم افزار جامع مديريت توزيع )همگي اطالعات بتوا

قرار گيرد. پراکندگي روال هاي کاري و عدم يکپارچگي در فرآيند توليد و 

استفاده از داده هاي مختلف در سطح شرکت توزيع چالشي است که با پياده 

سازي مدل هاي استاندارد تعريف شده در اين استاندارد قابل حل خواهد بود. 

يق بخش هاي مختلف استاندارد و بومي سازي آن به جهت تطابق مطالعه دق

 با شرايط شرکت هاي داخلي نياز به اجراي اين پروژه را توجيه مي سازد.

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 تهران بزرگ

تدوين مدل استخراج و احصاي اولويتهاي تحقيقاتي در 

 شرکت توزيع برق تهران

ناوري هاي موجود شناسايي و شناسنامه دار کردن ف -

تدوين چرخه عمر  -در شرکت توزيع برق تهران بزرگ 

براي فناوري هاي شناسايي شده و نقاط قابل بهبود 

تهيه  -براي هر يک از آنها با توجه به نيازهاي واحدها 

برنامه بهبود و نقشه راه توسعه فناوري با توجه به 

تدوين مدلي براي شناسايي  -مطالعات صورت گرفته 

وري هاي نوين سطح بين المللي و ايجاد دستورالعمل فنا

تدوين مدلي  -هاي الزم براي ورود آنها به شرکت 

براي مراجعه و شناسايي نوآوري هاي دانشگاهي و وارد 

 کردن آنها به چرخه صنعت توزيع برق

تدوين اولويت هاي تحقيقاتي ساالنه فرآيندي است که به صورت سنتي طي 

زاري جلسات متعدد با معاونت هاي مختلف و صاحبنظران چندين ماه و با برگ

حوزه صنعت و دانشگاه انجام مي شود. ليکن در سيستم هاي نوين مديريت 

نوآوري و تکنولوژي، اين فرآيند بايد توأم با شناخت کامل از فناوري هاي 

موجود سازمان و تهيه نقشه راه بهبود آنها توآم باشد. از سوي ديگر فرآيند و 

نگي انجام مصاحبه با واحدهاي اجرايي به نحوي که نيازهاي آنها در يک چگو

فرآيند مشخص احصا شده و تبديل به موضوعات تحقيقاتي گردد، نيازمند 

 مدل سازي و برنامه ريزي دقيق و جامع تري مي باشد.

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 شهرستان اصفهان

و پيک سائي بررسي بکارگيري ذخيره سازها در کاهش تلفات 

 شرکت توزيع برق اصفهان

نحوه به کار گيري ذخيره ساز ها جهت پيک سايي و 

کاهش تلفات از منظر فني و اقتصادي در شرکت توزيع 

در حال حاضر کاهش پيک از دغدغه هاي اصلي صنعت برق کشور است ، 

باشد. به اين يکي از راهکارهاي کاهش پيک استفاده از ذخيره ساز ها مي 
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صورت که در زمان هاي غير پيک به ذخيره انرژي و در زمان هاي پيک به  برق شهرستان اصفهان

استفاده از انرژي ذخيره شده مي پردازند. با توجه به اين که با اين اقدام مي 

توان به اصالح ضريب توان ، بهبود کيفيت توان ، کنترل ولتاژ و ... نيز 

اند در کاهش تلفات نيز تاثير گذار پرداخت ، به کار گيري ذخيره ساز ها مي تو

باشد. با توجه به تفاوت تعرفه هزينه انرژي در ساعات کم باري ميان باري و 

پرباري ، در صورتي که تفاوت بين تعرفه ها در زمان هاي مختلف متفاوت 

باشد ، استفاده از ذخيره ساز ها از سوي مصرف کننده ها نيز توجيه اقتصادي 

 پيدا خواهد کرد.

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 شهرستان مشهد

سازي سيستم کنترل روشنايي مرکزي هوشمند و  با پياده کنترل هوشمند روشنايي معابر

پايلوت در شبکه روشنايي معابر، ميتوان ميزان نور 

هاي فيدر روشنايي را در ساعات مختلف کنترل  المپ

کرد که بدين ترتيب از تلفات کلي شبکه کاسته شده و 

اندازي و  نين با کاهش جريان اوليه در ساعات راههمچ

هاي تحميلي بر  کاهش توان در ساعات پيک از تنش

تجهيزات شبکه از جمله ترانسفورماتور قدرت کاهيد. با 

اي  هوشمندسازي اين کنترل ميتوان از وضعيت لحظه

فيدرهاي روشنايي به صورت آنالين باخبر بود و فرامين 

 اه دور صادر کرد.الزمه را به صورت از ر

بخش قابل توجهي از انرژي الکتريکي شبکه برق صرف بارها و شبکه 

روشنايي معابر ميشود که به دليل عدم وجود کنترل بهينه وصحيح روي آن 

درصد قابل توجهي از تلفات کل شبکه برق را به خود اختصاص ميدهد. از 

آغازين شب  هاي روشنايي در ساعات طرف ديگر کارکرد بار کامل سيستم

 غيرملزوم بوده که سبب افزايش پيک بار در ساعات پيک شبکه ميشود.

 

 عيمحور توز -3          

 هاي توزيع نيروي برق  هکي شبکتريکسازي تجهيزات ال  طراحي، ساخت و بهينه .1.1

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

1 

ت توزيع نيروي برق شرک

 استان اصفهان

ارائه پوشش جايگزين گالوانيزه گرم بروي کنسول هاي 

فلزي ترجيحا داراي خاصيت عايقي جهت جلوگيري از 

محصول : ارائه پوشش جايگزين گالوانيزه گرم اهداف : 

اهش هزينه ها و افزايش بهره وري مراحل : بررسي و ک

اربر : دفتر کتست  -ساخت  -ارائه طرح  -اوليه مطالعه 

با توجه به استفاده از روش آبکاري گالوانيزه گرم و هزينه سرمايه گذاري اوليه 

درصد قيمت يراق  45تا  "و جاري بسيار زياد ، )هزينه تمام شده ابکاري گاها

برق مي باشد.  اصلي مي رسد.( واز طرف ديگر اين روکش خود رساناي جريان
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در صورت استفاده از يک پوشش عايق جايگزين مي توان دو خاصيت عايقي و  فني بهره برداري پرنده زني با رويکرد اقتصادي

 مقاومت در برابر خوردگي و عوامل مکانيکي را يک جا بدست آورد.

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان آذربايجان غربي

ساخت چسب هاي هادي براي کاهش تلفات در اتصاالت 

 شبکه با تکنولوژي نانو

سب هاي هادي براي کاهش تلفات در اتصاالت ساخت چ

 شبکه با تکنولوژي نانو با مشخصات فوق

اتصاالت سست و ضعيف در تجهيزات شبکه توزيع باعث ايجاد تلفات در شبکه 

توزيع ميشوند که در کشورهاي پيشرفته در اين قسمت ها از چسب هادي 

ت باعث باال رفتن مقاوم در برابر حرارت استفاده مي گردد اين چسب در اتصاال

سطح اتصال و پايين آمدن مقاومت ضمن پايين آوردن تلفات باعث کاهش 

 قطعي ها نيز خواهد شد.

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان آذربايجان غربي

بررسي اثرات ريزگردها و خشک شدن درياچه اروميه بر 

تابلوها و ترانسفورماتورهاي شبکه ، پيشنهاد اصالحي در 

 ترانسفورماتورها با شرايط جديد تابلوها و

در پاايان پروژه انتظار مي رود که موارد ذيل توسط محقق 

طرح جديد تابلوها با شرايط  -3بررسي و ارائه راهکار شود 

 -2مشخص و مواد اوليه خاص  IPبا  "ايقي و احتماال 

تغييرات پيشنهادي در ترانسفورماتور از نظر بدنه ، اکتيو 

 استفاده پارت و روغن مورد

با عنايت به خشک شدن درياچه اروميه ريزگردهاي نمکي و همچنين ساير 

مواد شيميايي بر روي ترانفورماتورها و تابلوها نشسته و باعث خوردگي آنها مي 

گردد اين اثرات شيميايي و خوردگي ها باعث کاهش رسنايي هادي ها ، و 

لي خواهد شد جهت جلو وقوع اتصالي ها در شبکه و بروز مکرر خطاهاي احتما

گيري از اين خطا ها و بروز قطعي هاي مکرر الزم است که تحقيقاتي در اين 

خصوص و کاهش اثرات ذکر شده انجام گيرد تعدادي از اثرات برروي تابلوها و 

اثرات ريزگرده برروي  -3ترانسفورماتورها مي تواند به صورت موارد ذيل باشد. 

ريزگردها داخل تابلوها و کاهش فواصل عايقي و نفوذ  -2بدنه و رنگ تابلوها 

بروز خوردگي در تابلوها ناشي از نفوذ خاک با ترکيبات  -3بروز اتصالي 

نفوذ ريزگرد ها به روغن ترانس  -5شيميايي جديد ناشي از کاهش آب درياچه 

اثر ريزگردها بر بدنه ترانسفورماتورها  -4و تغيير خواص عايقي و حرارتي آن 

توضيح است که پروژه مذکور از پروژه اي مورد تاکيد وزارت نيرو و الزم به 

 شرکت توانير مي باشد و از اولويت بااليي برخوردار است

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان آذربايجان غربي

بررسي ريزگردها و خشک شدن درياچه اروميه بر يراق 

آالت و هادي هاي شبکه هوايي ورائه طرح هاي يراق 

 و هادي هاي مقاوم در برابر اثرات درياچه اروميهآالت 

ارائه طرح تجهيزات يراق آالت با خاصيت مقاوم در  -3

برابر ريزگردهاي درياچه اروميه از نظر شکل جنس و مواد 

ارائه طرح و جنس هادي مناسب در برابر -2به کار رفته 

 تست هاي الزم در خصوص مواد باال -3خوردگي ريزگرده 

وايي اطراف درياچه ارويه در معرض ريزگردهاي درياچه اروميه شبکه هاي ه

هستند اين ريزگردها باعث خوردگي تجهيزات شبکه شامل يراق آالت شبکه و 

يا تسريع در فرسودگي آنها مي شود اين موضوع باعث پايين آمدن سريع 

قابليت اطمينان شبکه مي شود با انجام اين تحقيق تجهيزات و هادي هاي با 

 ومت بيشتري در برابر ريزگرها طراحي و ساخته خواهد شدمقا
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5 

شرکت توزيع نيروي برق 

و  استان چهارمحال 

 بختياري

طراحي رله تشخيص پارگي ساخت دستگاه تشخيص  طراحي و ساخت رله تشخيص پارگي نول

 پارگي

هنگامي که در شبکه توزيع سيم نول بنا به داليل مختلفي دچار پارگي مي 

ف کنندگان بعد از خود آسيب هاي جدي همچون سوختگي شود به مصر

وسايل برقي ايجاد مي کند اگر بتوان به کمک دستگاهي پارگي سيم نول را 

تشخيص داد و به کمک ارسال پيغام اين موضوع را به اطالع بهره برداران 

رساند بخوبي مي توان از خطرات و خسارات ناشي از آن جلوگيري نمود و يا 

اثرات را کاهش داد. طراحي اين رله بايد بگونه اي باشد که از  دست کم اين

جريان سه فاز و نول فيدبک بگيرد و به کمک اختالفي که هنگام پارگي 

 بوجود مي آيد اين حادثه را تشخيص دهد

6 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان خراسان جنوبي

طراحي و ساخت ادوات کات اوت زني در شرايط طوفان 

 ب استيک هاي موجود()بهبود چو

متري چوب استيک ها و  8-7با عنايت به طول تقريبي 

اينکه در اکثر مواقع تنها يک سيمبان با آن کار مي کند لذا 

در شرايط ظوفان نگهداشتن به تنهايي يک چوب استيک با 

متر بسيار سخت مي باشد لذا در اين طرح  7طول بيش از 

و براي باز و  سر چوب استيک که از جنس فلز مي باشد

بست کات اوت و تيغه و ... استفاده مي شود بايستي به 

گونه اي طراحي گردد که قطع کات اوت را که به وسيله 

حلقه ي موجود بر روي لينک کات اوت و يا تيغه امکان 

سانتي متر( اسان نموده و از  7پذير است )با قطر حدود 

ض فيوز طرفي بعد از جدا کردن لينک کات اوت براي تعوي

و پايين يا باالبردن آن و قراردادن در جاي خود از سر چوب 

استيک به راحتي جدا نشود و به پايين سقوط نکند زيرا هم 

باعث آسيب به لينک کات اوت شده و هم ممکن است 

سبب آسيب ديدن پرسنل اجرايي گردد. لذا طراحي و 

ساخت نمونه چوب استيک با قابليت کار در شرايط طوفان 

قطع  -3وزش بادهاي شديد با قابليت هاي زير مي باشد  يا

و وصل کات اوت و يا تيغه با امکان قرار گرفتن در حلقه 

جداکردن لينک کات اوت و جابجايي آن در  -2تعبيه شده 

شرايط طوفان بدون اينکه با تنش ايجاد شده در چوب 

با توجه به اينکه خاموشي ها بيشتر در شرايط بد جوي رخ مي دهند لذا نحوه 

کارکرد و قابليت جهيزات جهت استفاده در شرايط بد جوي بسيار مهم مي 

باشد. يکي از اين تجهيزات چوب استيک مي باشد که جهت قطع و وصل 

ردن کات اوت فيوز ها و تيغه هاي جداساز مورد استفاده قرار مي گيرد که نمو

با توجه به فراواني اين تجهيزات در شبکه هاي توزيع بهبود چوب استيک هاي 

کاهش زمان خاموشي  -3مورد استفاده مي تواند باعث بهبود شرايط زير گردد: 

وگيري از بروز جل-5افزايش رضايت مشترکين -3کاهش انرژي توزيع نشده -2

 حادثه و افزايش ايمني سيمبان
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استيک لينک از سر چوب استيک جدا و به پايين سقوط 

تن استحکام مناسب مکانيکي سر چوب داش -3کند 

 استيک جهت قطع و وصل تجهيزات

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان خراسان رضوي

طراحي و ساخت جک هميارسيمباني با قابليت کاربري به 

 عنوان ابزار سيمبان

ساخت و استفاده از يک وسيله کاربردي و ابتکاري در 

سطحي که قابل استفاده موردي در شبکه باشد. پيگيري 

اع انجام شده است و مراحل دريافت گواهينامه به ثبت اختر

مالکيت شرکت توزيع نيروي برق خراسان رضوي مي 

 باشد.

بهبود عملکرد در زمان تعمييرات شبکه )مصوب کميته نظام پيشنهاد ها( 

تعويض مقره با استفاده از بالبر و در بيشتر مواقع توسط سيمبان با سعود از تير 

تن سيم از روي مقره نياز به قدرت بدني در هنگام انجام مي شود . که برداش

کار دارد و احتمال آسب به سيمبان نيز مطرح است .طرح پيشنهادي کار 

برداشتن سيم از روي مقره و قرار دادن آن پي از تعويض مقره ، در مکان 

مناسب را بوسيله اين ابزار انجام مي دهد. توضيحات بيشتر در مقاله پذيرش 

 کنفرانس سيرد ايران( شده در ششمين

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان خوزستان

بررسي پيامدهاي نصب ريکلوزر و سکشن اليزر بر روي 

شبکه توزيع با توجه به شرايط برق منطقه اي استان 

 خوزستان

 بروز خطا در شبکه افزايش قالبت اطمينان و کاهش تلفات

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان خوزستان

ي بارهاي بحراني شبکه توزيع خوزستان و ارايه شناساي

راهکار براي تداوم تغذيه حداکثري آنها در شرايط وقوع 

 خاموشي هاي گسترده

شناسايي بارهاي کليدي و بحراني شبکه توزيع و ميزان 

شناسايي مسيرهاي تغذيه آنها و سناريوهاي  -مصرف آنها 

ت شناسايي قابلي -مختلف جهت تامين حداکثري آنها 

تامين برق آنها با ايجاد جزيره هاي مناسب در شبکه با 

تکيه بر واحدهاي توليد پراکنده و همچنين ژنراتورهاي 

شناسايي قابليت تشکيل  -موجود در صنايع استان 

ريزشبکه ها در شبکه توزيع استان، به منظور بهره گيري از 

 توان مازاد آنها جهت تغذيه حداکثري بارهاي بحراني

سال اخير، شبکه توزيع برق خوزستان شاهد وقوع خاموشي هاي در چند 

گسترده ناشي از عوامل مختلف جوي يا غير جوي بوده است. مديريت هرکدام 

از اين رخدادها با صرف زمان و انرژي زيادي همراه بوده است. از آنجا که 

انرژي الکتريکي به عنوان زيرساخت اساسي براي ساير کاالها و خدمات مي 

شد، داشتن تدابير مناسب جهت برقراري هرچه سريعتر سرويس برق ) پس از با

وقوع خاموشي گسترده( به ويژه براي بارهاي بحراني و کليدي شبکه،يک 

 ضرورت انکار ناپذير است.

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان خوزستان

طراحي نرم افزار جامع تحت وب ترانسفورماتورهاي توزيع 

بانک اطالعاتي از ترانسفورماتورها، کنترل  به منظور ايجاد

بار )متعادل سازي بار( ترانسفورماتورها و افزايش امنيت 

اهداف مورد انتظار از انجام اين پژوهش عبارتنداز: 

قرارگيري اطالعات جامع ترانسفورماتورهاي توزيع )اعم از 

اطالعات نامي، اطالعات تعميري، اطالعات کنترل بار سال 

قرارگيري اطالعات ترانسفورماتور به  -3مختلف( هاي 

يکي از مسائل مهم در شبکه توزيع، بارگيري متعادل از ترانسفورماتورها مي 

باشد که انجام صحيح آن مزاياي زيادي از جمله، افزايش کيفيت توان، کاهش 

خاموشي ها، افزايش رضايت مندي مصرف کنندگان و ... را به همراه دارد. از 

ي توزيع نيروي برق، يک بار در اين رو کارگروه مسئول بارگيري در شرکت ها
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محاسبه  -2همراه نقشه جغرافيايي و محل نصب آن  شبکه

شاخص هاي مربوط به بارگيري ترانسفورماتورها به صورت 

 -3سيستمي بر مبناي داده هاي ولتاژي، جرياني و... . 

مشخص نمودن ترانسفورماتورهاي با بار نامتعادل جهت 

 -5کيفيت توان مصرف کنندگان  متعادل سازي و افزايش

ارائه گزارش از ميزان بار و وضعيت ترانسفورماتورهايي که 

هستند) جهت چاره انديشي و  Over loadدر آستانه 

آپلود  -4تصميم گيري افزايش ظرفيت و يا نصب زير خط( 

کردن تمام اطالعات يک ترانسفورماتور به صورت اسکن 

از اطالعات و کاهش شده جهت بازبيني و استفاده مجدد 

به دليل آنالين بودن  -0حجم اطالعات کاغذي و بايگاني 

و قرارگيري تمامي شهرستان ها و شرکت هاي توزيع در 

سيستم امکان اعالم سرقتي ترانسفورماتورها از شبکه و به 

اشتراک گذاري اطالعات آن با ساير شرکت ها وجود دارد) 

 ايش امنيت(جهت کاهش سرقت ترانسفورماتورها و افز

سال و معموال پيش از ورود به پيک بار مصرفي شبکه که ماه هاي ابتدايي 

تابستان است به بازديد تک تک ترانسفورماتورهاي شبکه مي پردازند و 

اطالعات جامعي از وضعيت ترانسفورماتورها جمع آوري مي کنند و مشکالت و 

و در صورتي که از فازهاي ترانسفورماتور به خرابي هاي احتمالي را رفع نموده 

صورت نامتعادل بارگيري شده باشد با تقسيم بار بر روي ساير فازها، تا حدودي 

تعادل را برقرار مي کنند اما همواره محاسبات مربوطه به صورت دستي 

محاسبه مي شود و تمام اطالعات به صورت کاغذي بايگاني مي گردد و 

امع به اين منظور پيش بيني نشده است و هر کدام از تاکنون نرم افزاري ج

شرکت هاي توزيع به صورت پراکنده و به فراخور نياز خود از نرم افزار 

Excel  بهره مي جسته و اطالعات بارگيري ترانسفورماتورهاي تحت پوشش

شبکه خود را در آن ذخيره مي نموده اند. لذا خالء وجود نرم افزاري جامع 

که قابليت ثبت اطالعات ترانسفورماتورها )اطالعات کارخانه  احساس مي شود

اي، اطالعات محل نصب، اطالعات تعمير و نگهداري( و همچنين بارگيري 

ترانسفورماتور را داشته باشد. عالوه بر اين مساله اي که در برخي از شهرها و 

د مسيرهاي دور دست کشور وجود دارد مساله سرقت ترانسفورماتورها مي باش

که با توجه به قيمت باال و روزافزون اين تجهيز بيش از پيش مشاهده مي شود 

ازاينرو عالوه بر ويژگي هاي فوق الذکر تحت وب بودن نرم افزار مزيتي است 

تا شرکت هاي توزيع بتوانند با به اشتراک گذاري اطالعات ترانسفورماتور به 

ورود مجدد آن به شبکه سرقت رفته از شبکه با ساير شرکت هاي توزيع، از 

 مطلع گردند و به اين نحو سرقت ها را کاهش دهند.

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان زنجان

طراحي و ساخت نمونه سخت افزاري محصول مورد نظر  طراحي و اجراي ساختمان پست هاي زميني پيش ساخته

 پروژه

اخته که تعريف مسئله : طراحي و اجراي ساختمان پست هاي زميني پيش س

بسهولت و با قيمت مناسب اجرا شود. داليل اولويت داشتن : زمانبر بودن و 

گرانقيمت بودن اجراي ساختمان پست هاي زميني مزاياي به کارگيري تحقيق 

 : تسريع و تسهيل در اجراي پشت هاي زميني

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان فارس

ري براي برقهاي امکان استفاده از کنتورهاي با کارت اعتبا

 موقت

تحقيق در خصوص امکان تغيير کاربري کنتورهاي  -3

هوشمند آب و برق موجود در انبار و امکان استفاده از آنها 

وجود تعداد زيادي کنتور هوشمند کشاورزي بدون استفاده در انبار مرکزي  -3

فع نمودن مشکالت اخذ وجه مقدار مصرف قبل از راه اندازي کنتور و مرت -2
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امکان شارژ کارت توسط مشترک با  -2در برقهاي موقت 

امکان هشدار به مشترک  -3استفاده از سامانه هاي مجاز 

رسي شرکت به امکان دست -5در خصوص باقيمانده اعتبار 

تاثير بسيار  -4اطالعات برق مصرفي و اعتبارات مربوطه 

تاثير بسيار زياد در  -0زياد در فرآيند کاهش تلفات شرکت 

 فرآيند مديريت مصرف

اهميت  -5محاسبه دقيق مصرفي مشترک در برقهاي موقت  -3وصول 

 موضوع در کاهش تلفات و مديريت مصرف

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان قزوين

آسيب شناسي استفاده گسترده از سيم هاي روکشدار فشار 

متوسط در شبکه توزيع، تعيين نقاط ضعف و ارايه روشهاي 

 نظر گرفتن مسائل اقتصاديبهبود با در 

استفاده گسترده از سيم روکشدار در شبکه توزيع الزام در استفاده از سيم  کتابچه

روکشدار در بعضي از شرکتهاي توزيع بدون در نظر گرفتن مشکالت احتمالي 

آن لزوم بررسي مشکالت استفاده از آن را آشکار مي کند. بررسي يراق آالت، 

اتصال، معضالت حفاظت، تجهيزات ارت و ارت فرآيند خوردگي در نقاط 

موقت، تجهيزات با اجناس متنوع و ارزيابي و بهينه يابي تجهيزات با توجه به 

 نرخ خطا و هزينه آن از موارد پيشنهادي در اين تحقيق است.

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان قم

طراحي و اجراي يک نمونه پست زميني خاص بمنظور 

 کاهش هزينهکاهش تلفات و 

با برکناري کابلهاي ارتباطي ترانس يه تابلو و تبديل آن به 

باسداکت آلومينيومي و تغيير در ساختار تابلوهاي فشار 

ضعيف و درنتيجه کوچک سازي ابعاد تابلو و از طرفي تغيير 

در ساختار ساختمان هزينه هاي مربوط به ساختمان پست 

نهايتا در  کاهش مي يابد. موارد حاصل نتيجه پژوهش

اختيار دفتر مهندسي قرار خواهد گرفت تا بصورت دستور 

 العمل در آيد.

بمنظور کوچک سازي پستهاي زميني و کاهش فضا و هزينه هاي سرمايه 

گذاري اين پروژه تعريف مي شود. در محل هايي که ارزش زمين باال مي باشد 

ابلوهاي فشار در صورت کاهش ابعاد فضاي پست از طريق تغيير در ساختار ت

ضعيف و کابل ارتباط ترانس به تابلو هزينه ها و تلفات کاهش مي يابد. منظور 

از تعريف اين پروژه اصالح پست هاي زميني معمولي مي باشد و شامل پست 

 هاي کمپکت نمي گردد.

15 

شرکت توزيع نيروي برق 

 زيکاستان مر

تحليل ، طراحي و پياده سازي يک جبرانساز سنکرون 

-تيکي دو سطحي با استفاده از کنترل کننده تناسبياستا

انتگرالي تطبيقي در شرايط نامتعادل دامنه ولتاژ ورودي و 

 عدم قطعيت سلفهاي کوپلينگ.

يکي از موضوعات بسيار مهم در بکارگيري کنترل کننده 

تناسبي پايداري استاتکام است. اما کنترل -هاي انتگرالي

يير معادالت سيستم کننده هاي نامبرده در شرايط تغ

يا تغيير در سلفهاي  dcاستاتکام مثل تغيير در خازن لينک 

بسيار ضعيف عمل مي کنند  ACکوپلينگ خروجي سمت 

و حتي در بسياري از موارد ناپايدار مي شوند. هدف اين 

استات کام بعنوان جبران کننده توان راکتيو در سيستم قدرت استفاده مي شود. 

مي تواند پايداري ولتاژ سيستم را با توليد توان راکتيو تامين کند.  استات کام

استات کام بايد با توجه به نقاط کار مختلف و تغييرات شرايط و عدم قطعيتها، 

بتواند بخوبي توان راکتيو را کنترل کند. از کنترل کنندهايي که تحت يک 

نمي توان استفاده با ضرايب ثابت(  PIنقطه کار عمل مي کنند )بعنوان مثال 

کرد. زيرا با تغيير نقطه کار، ضرايب کنترل کننده تغيير نمي کند و سيستم 
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 PIپروژه ارائه راه حل براي بکارگيري کنترل کننده هاي 

نه تحت اين شرايط است. هدف نهايي ساخت نمو

آزمايشگاهي که منجر به ساخت نمونه صنعتي خواهد شد، 

مي باشد. از آنجايي که از استات کام براي توليد توان 

راکتيو و پايداري ولتاژ استفاده مي شود، لذا براي اينکه 

سيستم پاسخ مطلوبي داشته باشد، کنترل توان راکتيو امري 

ضروري مي باشد. هدف از جبران سازي کاهش تلفات و 

[ 3جابجايي توان راکتيو در شبکه مي باشد. در مقاله ]

روشهاي متنوع کنترل استات کام شامل کاربردهاي کنترل 

بحث مي شود. برخي مطالعات ضرايب کنترل  PIکننده 

را تحت يک نقطه کار سيستم )آزمون و خطا(  PIکننده 

بدست مي آورند. از اين رو کنترل کننده با تغيير نقطه کار، 

تغيير، تغيير ضرايب کنترل کننده را نيز بدنبال دارد  که اين

ممکن است که سيستم را بخوبي کنترل نکند. اين مقاله 

ارائه  Adaptive PIروش کنترلي جديدي را بر پايه 

مي دهد به طوري که مي تواند خودش را در تحت شرايط 

نقاط کار مختلف سيستم وفق دهد. کنترل کننده 

Adaptive PI  بسيار خوبي در شرايط نقاط سازگاري

کار مختلف شامل، سطح بارهاي متفاوت، تغييرات خطوط 

انتقال، اغتشاشات زياد نشان مي دهد. کنترل استات کام با 

( معموال عملکرد خوبي PI)ضرايب ثابت  PIکنترل کننده 

با سيستم اصلي دارند اما تحت شرايط مختلف ممکن است 

رل کننده بخوبي عمل نکند در صورتي که کنت

Adaptive PI  مي تواند تحت هر نقطه کار مختلف

[ مدل مرجع کنترل کننده 2بخوبي عمل کند. مقاله ]

تطبيقي، براي جبرانسازهاي سنکرون استاتيکي )استات 

کام( براي افزايش راندمان نيروگاه بادي با ژنراتور القايي در 

با تغيير  Adaptive PIپاسخ مطلوبي نمي تواند داشته باشد. کنترل کننده 

نقطه کار بخوبي عمل کند. اگر مقدار مرجع توان راکتيو تغيير کند )توسط 

ي استات کام تغيير مي کند که اين امر شبکه(، پس در نتيجه توان راکتيو توليد

موجب تغيير مدل سيستم )استات کام( مي شود و ضرايب کنترل کننده تحت 

تغييرات مي توانند خودشان را وفق دهند. در اين پايانامه از يک کنترل کننده 

Adaptive PI  استفاده شده، تا تحت شرايط نامتعادل ولتاژ و عدم قطعيت

طراحي سيستم کنترل کننده  •اکتيو را کنترل کند. سلفهاي ورودي توان ر

انتگرالي تطبيقي استات کام با در نظر گرفتن عدم قطعيت سلفهاي -تناسبي

انتگرالي تطبيقي استات کام با -طراحي سيستم کنترل کننده تناسبي •ورودي. 

 ترکيب توامان هر دو مورد فوق. •در نظر گرفتن شرايط نامتعادل ولتاژ. 
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شبکه الکتريکي را ارائه مي دهد. دانشگاه ماساچوست از 

کنترل کننده تطبيقي براي کنترل توان راکتيو نيروگاه بادي 

که با ژنراتور القايي کوپل شده اند استفاده کرده است. 

شرايط غيرعادي در نقطه مشترک بين ژنراتور و شبکه 

است که اين عامل به عدم تعادل ولتاژ در نقطه مشترک 

با  PIوابسته است. کنترل کننده تطبيقي با روش کنترلي 

يير فرکانس به روش الگوريتم ژنتيک مقايسه شده اند. تغ

[ استفاده از کنترل کننده بر مبناي تضعيف 3مقاله ]

کنندگي که اينورتر منبع ولتاژ را با استفاده از توان راکتيو و 

جبرانسازيهاي نامتعادل بررسي مي کند. که به فرکانس 

مدل ديناميکي سيستم با استفاده از مولفه هاي مثبت و 

منفي اجزاي ديناميکي سيستم وابسته است. راه حل 

پيشنهاد شده به اينورترهاي توان باال مربوط مي شود. 

کنترل کنندهاي جديد شامل تطبيق دهندها با عدم 

[ 5قطعيتها و پايداري و همگرايي سروکار دارند. در مقاله ]

از يک کنترل کننده بر مبناي غير فعال براي دي استات 

بران سازي توان راکتيو و هارمونيکهاي کام با هدف ج

نامتعادل در منابع ولتاژ نامتعادل در هر فاز و جريانهاي بار 

استفاده شده است. سيستم طراحي اين کنترل کننده بر 

روي اندازه گيري جريان خط و دقت جبرانسازي براي 

هارمونيکها انتخاب شده است. براي جبران کردن عدم 

دهنده به کنترل کننده بر مبناي  قطعيتهاي سيستم، تطبيق

غير فعال اضافه مي شود. يکي از مزيتهاي مهم اين 

پيشنهاد نسبت به روشهاي ديگر، توانايي دقت دنبال کردن 

را تحت شرايط نقاط کار مختلف سيستم را دارد. مراجع: 

[3 .]Y. Xu and F. Li, "Adaptive PI 

control of STATCOM for voltage 
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regulation," 2535 IEEE PES General 

Meeting | Conference & 

Exposition, National Harbor, MD, 

2535, pp. 3-3. [2]. M. I. Mosaad, 

"Model reference adaptive control 

of STATCOM for grid integration of 

wind energy systems," in IET 

Electric Power Applications, vol. 32, 
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"Adaptive Modulation for DFIG and 

STATCOM With High-Voltage Direct 
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Mattavelli, "An adaptive controller 

in stationary reference frame for D-

statcom in unbalanced operation," 

in IEEE Transactions on Industrial 

Electronics, vol. 43, no. 2, pp. 553-

558, April 2555. -3 برانساز سنکرون مدلسازي ج

طراحي  2-استاتيکي )استات کام( در شرايط نامتعادل. 

انتگرالي تطبيقي در شرايط نامتعادل. -کنترل کننده تناسبي

نتيجه گيري و  5-انجام شبيه سازي و تحليل آن.  3-

 پيشنهادات.
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16 

توزيع نيروي برق شرکت 

 زيکاستان مر

تحقيق و توسعه در زمينه بکارگيري نانومواد جهت بهبود 

 عملکرد روغن ترانسفورماتور

ها شار حرارتي توليدي در  بر اساس روابط افت ترانس

ترانس شناسايي خواهد گرديد و سپس به کمک 

حرارتي(، -)سيالتي CFDسازيهاي بسيار پيشرفته  شبيه

گيري شده  آمده بر اساس توزيع اندازهشار حرارتي بدست 

کاري هوا  بر روي ترانس اعمال خواهد شد و الگوي خنک

ها مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. سپس با  بر روي فين

شناسايي انواع نانومواد مختلف موجود براي سطوح جامد و 

هاي مورد نظر انجام  نانوسيال، تحليل حرارتي براي ترانس

خص گردد با لحاظ خواص جديد، خواهد گرديد تا مش

دماي ترانس تا چه ميزاني کاهش پيدا خواهد کرد و ميزان 

اي قابل افزايش خواهد بود و  بارگيري ترانس تا چه اندازه

برداري در شرايط بارگذاري کنوني چه ميزان بازه  يا بهره

امنيت عملکردي را افزايش خواهد داد. در انتهاي پروژه 

ها  ده از نانوسياالت و يا نانومتريالميزان اثربخشي استفا

براي جنس بدنه ترانس، اطالعات جامعي از ميزان 

اثربخشي و قابليت افزايش بارگيري و احتمال بروز تأثيرات 

هاي ترانس ارائه خواهد گرديد. در  منفي بر روي ساير المان

اين خصوص در بخش تعريف مسئله توضيحات جامعي 

 ارائه شده است.

هاي ايجاد شده شامل تلفات بار و بيباري منجر به توليد  ا نيز افته در ترانس

ها و شار  هاي مختلف ترانس حرارت ميشوند. در همين راستا با توجه به ظرفيت

ها و متدهاي متنوعي براي دفع حرارت و ايجاد ثبات  حرارتي توليدي از روش

روي  حرارتي استفاده ميشود. در اين شرکت مطالعات بسيار جامعي بر

هاي توزيع صورت گرفته است. با توجه به مطالعات انجام شده، براي  ترانس

هاي پست روزميني و  توليد استاندارد بسيار جامع و کامل طراحي تهويه اتاقک

و  3245، 3555، 855، 035هاي  ترانس براي توان 2و يا  3زيرزميني با حضور 

اي توليد و بستر منحصر به  ژهکيلوولت، دانش وي 25آمپر و ولتاژ  کيلوولت 3055

ي از کفردي براي ورود به اين پروژه ايجاد شده است. ترانسفورماتورها ي

رد بهينه و که عملکتجهيزات مهم و گران قيمت در توزيع برق مي باشند 

ي از کمناسب آنها به عوامل بسياري وابسته مي باشد. روغن بعنوان ي

ه کظيفه اساسي بر عهده دارد: اول اينترين اجزاي ترانسفورماتور، دو و حياتي

نمايد و ثانياً حرارت  ي بين سيم پيچ ها و بدنه عمل ميکتريکبعنوان عايق ال

ند. در اين ک ايجاد شده در قسمتهاي برقدار ترانسفورماتور را به خارج منتقل مي

ميان عواملي مانند افزايش غير متعارف دماي محيط در فصول گرم، گرفتن بار 

هاي جدي به  وتاه و ... باعث وارد آمدن آسيبکحد، اتصال بيش از 

ها  گردد. در مقاالت متعدد ميزان اثربخشي استفاده از نانوسيال ترانسفورماتور مي

هاي جامد مورد بررسي قرار گرفته اما نتايج معموالً به استخراج  و نانومتريال

و غيره محدود روابطي مبني بر تغييرات ويسکوزيته و ضرايب انتقال حرارت 

اي بر روي چند نمونه ترانس که  شده و تا کنون مطالعات حرارتي حرفه

اصالحات فوق تا چه ميزان دماي ترانس را کاهش خواهد داد، انجام نشده 

گيري از روابط توسعه داده شده  است. لذا در اين پروژه تالش خواهد شد با بهره

هاي  ظرفيت ترانس 3معي براي در مقاالت معتبر، تحليل سياالتي و حرارتي جا

 تر مشخص گردد. توزيع انجام گردد تا ميزان اثربخشي اين اصالحات ملموس

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان هرمزگان

طراحي، ساخت نمونه، انجام آزمون و نگارش دستورالعمل 

هاي روشنايي سازگار با شرايط محيطي  فونداسيون پايه

يش طول عمر و کاهش استان هرمزگان با هدف افزا

هاي توسعهي شهري به  با توجه به نياز روز افزون پروژه

هاي موجود در  روشنايي و نيز خوردگي شديد فونداسيون

سطح شهر، ضرورت انديشيدن تمهيدات جهت بهسازي 

عموما از فونداسيون پيش ساخته با ابعاد و هندسه مختلف بعنوان شالوده جهت 

نگهداري پايه هاي روشنايي در سطح شهر استفاده مي شود. در مواردي با 

توجه به توجيهات اقتصادي يا تسهيل اجراي پروژه، فونداسيون درجا نيز 
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کيفي اين تجهيز بيش از پيش آشکار ميگردد. مصرف بالغ  هاي بهره برداري هزينه

متري در  32و  8ايه روشنايي عدد فونداسيون پ 2555بر 

ميليارد  25اي  سطح استان در سال منجر به صرف هزينه

ريالي در اين بخش ميشود. درصورتي که فرض کنيم 

هاي  % فونداسيون مصرفي براي احداث پروژه05ساالنه 

% براي تعويض فونداسيون فرصوده مصرف 55جديد و 

به  گردد، درصورت به نتيجه رسيدن موضوع اين تحقيق،

 8ها،  ازاي افزايش هر يک سال به طول عمر فونداسيون

جويي اقتصادي انجام خواهد شد. ضمن  ميليارد ريال صرفه

آنکه از ديگر اهداف اين پروژه، طراحي هندسي و مهندسي 

هاي توليد،  ها با هدف کاهش هزينه شدهي فونداسيون

جويي  حمل و نصب است که در نهايت منجر به صرفه

 اعف خواهد شد.اقتصادي مض

نترل ساخت، توصيه به استفاده استفاده مي شود. بدليل امکان نظارت دقيق و ک

از نوع پيش ساخته شده است. اما شواهد و نتايج مشاهدات نشان داده حتي در 

انواع پيش ساخته نيز خوردگي بتن و تخريب فونداسيون به سرعت در شهر 

هاي ساحلي اتفاق افتاده است. بنابراين تاکنون بررسي جامع و اقدام عملي 

تجهيز انجام نشده است.ودراستان هرمزگان جهت افزايش طول عمر اين نوع 

باتوجه به شرائط محيطي خاص شاهد خوردگي شديدوطول عمر پايين 

فوندانسيونهاي موجود هستيم ونياز به يک تغيير ساختار علمي واجرايي بشدت 

مورد نيازاست. با بررسي فوندانسيون هاي موجود که به نيمه اول ويا حتي به 

دارد خودرسيده اند درمي يابيم که شرائط محيطي يک چهارم اول عمر استان

منطقه خصوصا دربخش ساحلي نياز به تغييرات بنيادي در نوع ، مواد ، روش 

ساخت ونصب و بهره برداري دارد که دراين پروژه تعيين مصالح مناسب ، 

ها وچگونگي توليد آن بررسي وسپس موردتستهاي موردنياز frpاستفاده از 

نهايت ضمن توليد نمونه ها وتست ها ، دستورالعمل مناسب قرار ميگيرد و در

 وسازگارباشرائط محيطي منطقه تهيه ميگردد.

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان هرمزگان

بررسي و ارائهي راهکار اجرايي جهت نصب پايه بتني در 

نواحي ساحلي داراي سطح آب زيرزميني باال و بسيار 

 سست

هاي مورد نياز به تجهيز  محيط در نظر است با تقسيم بندي

هايي که سطح آب  موضوع اين پژوهش به گروه الف( زمين

هايي که  زيرزميني باالتر از کف چاله باشد و ب( زمين

سطح آب پايين است اما ترکيب رطوبت هوا، جريان آب 

سطحي و سولفات موجود در خاک دوام بتن فونداسيون را 

ت را در دو شاخه مجزا به مخاطره مياندازد ، مسير تحقيقا

ها  موثر يکي از شاخه  پيش برد. با اين فرض با حذف آيتم

که در شاخهي ديگر غير ضروري ميباشد، ميتوان به 

هاي اقتصاديتر دست يافت. انجام مطالعات و بررسي  طرح

هاي گوناگون دستيابي به هدف تحقيق در دو  روش

ال آن هاي آزمايشگاهي و بدنب شاخهي فوق و ساخت نمونه

هاي تاييد شده و بررسي پارامترهاي  نصب و اجراي نمونه

هاي بعدي  هاي نصب تجهيز از گام موثر در کاهش هزينه

پايه پذير نمودن نصب  هاي اخير استفاده از باکس بتني بمنظور امکان در سال

هاي  در نواحي ساحلي داراي سطح آب زيرزميني باال يا شوره زار در پروژه

اي که در سال گذشته بيش از  استان هرمزگان رواج زيادي يافته است. بگونه

باکس بتني در استان توليد و به مصرف رسيد. صعوبت توليد، و الزام به  855

باکس بتني و حجم و  محيط کارگاهي مجهز براي توليد سبب باال بودن قيمت

اي که در حال حاضر  هاي نصب گرديده بگونه وزن باال، سبب باال بودن هزينه

مليون ريال هزينهي تمام شده براي شرکت توزيع  34هر باکس بتني حدود 

بيني ميشود  دارد. درصورت موفقيت آميز بودن هدف اين پژوهش که پيش

ال داشته باشد، شاهد اي يک سوم مبلغ فوق براي هر پايه بدنب هزينه

رساني نواحي مجاور ساحل  هاي برق جويي اقتصادي باال در انجام پروژه صرفه

 خواهيم بود.
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پژوهش خواهد بود. در نهايت نتايج در قالب دستورالعمل 

نصب پايه در نواحي ساحلي و داراي سطح آب زيرزميني 

هاي سست و خورنده جمع بندي و جهت  باال و زمين

ابالغ در اختيار بخش مربوطه قرار خواهد  تصويب و

گرفت.تهيه مشخصات فني با هدف دستيابي به بيشترين 

طول عمر به همراه کاهش هزينه توليد و حمل و نصب 

آسان تجهيز، نتيجهي نهايي اين تحقيق خواهد بود. اميد 

هاي بتني و  داريم با کاهش حجم بتن مصرفي در نمونه

هاي ابتکاري  گزين بتن و روشهاي جاي استفاده از متريال

بيني ميشود در  ديگر به هدف خود دست يابيم. پيش

عدد انواع باکس بتني در طول مدت  35الي 25مجموع 

تحقيقات توليد شود. پرواضح است عمده مصرف محصول 

 نهايي، شرکت توزيع برق است.

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان هرمزگان

امکان سنجي جايگزيني ميلگردهاي فوالدي پايه هاي 

با هدف  FRPبتني چهارگوش با ميلگردکامپوزيت پليمري 

ر شرايط محيطي خورنده حاشيه افزايش طول عمر پايه د

 خليج فارس و درياي عمان

پايه هاي چهارگوش موجود در شبکه توزيع بر اساس 

دستورالعمل شرکت توانير در کارگاه هاي توليد پايه ساخته 

مي شوند. نقشه هاي اجرايي هندسي و حداقل پارامترهاي 

الزم در پروسه توليد در اين دستورالعمل ذکر شده است. 

ت باربري و طراحي مقطع پايه هاي چهارگوش بر محاسبا

اساس محاسبات دستي بناگذاري شده است. در اين پروژه 

نيز ضمن در نظر گرفتن محدوده هاي مجاز با تغيير نوع 

متريال تحمل کشش )ميلگرد فوالدي به ميلگرد 

کامپوزيت( ، بازطراحي پايه به روش دستي و نرم افزارهاي 

مقطع با فواصل برابر در طول پايه  35اجزاي محدود تعداد 

انجام خواهد شد. در کليه مقاطع با در نظر گرفتن نيروي 

اسمي و نيروي تحمل نهايي پايه در نقطه اي به فاصله ي 

سانتي متر از راس پايه، حداقل مساحت ميلگرد  05

کامپوزيت محاسبه خواهد شد. سپس بر اساس حداقل 

پايه هاي برق بعنوان يکي از تجهيزات با اهميت شبکه توزيع از گذشته تا 

کنون به شيوه سنتي توليد و با همان شيوه در شبکه توزيع مورد مصرف قرار 

در بتن و نيز گرفته اند. کاهش کيفيت سيمان و سنگ دانه هاي مصرفي 

شرايط نامناسب آب مصرفي در بتن خصوصا در نواحي ساحلي استان هرمزگان 

همگي از عواملي است که نتيجه آن توليد بتن ضعيف و نامقاوم در برابر نفوذ 

مواد خورنده بوده و در نهايت با نفوذ مواد خورنده، زنگ زدگي، سپس خوردگي 

تن و پايه حاصل خواهد شد. تدريجي ميلگرد، افزايش حجم آن و تخريب ب

هرچند در سال هاي اخير در استان هرمزگان تحقيقات وسيع با محوريت 

افزايش کيفيت پارامترهاي بتن پايه ها با دقت در مراحل توليد و استفاده از 

افزودني ها انجام شده اما عالوه بر آن، تئوري حذف فوالد اصلي از عناصر پايه 

ر در افزايش طول عمر پايه همواره يکي از دغدغه بتني نيز بعنوان عوامل موث

هاي کارشناسان شرکت توزيع برق هرمزگان بوده است. در نظر است در 

تحقيق پيش رو ضمن باز طراحي سازه اي پايه هاي بتني چهارگوش، با حذف 

فوالد اصلي از عناصر پايه بتني از مصالح مصرفي توليد پايه، پايه هاي بتني 
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ي طولي در يک پايه مساحت بدست آمده، آرايش آرماتورها

با مقاطع مختلف در قالب نقشه هاي اجرايي پيشنهاد داده 

خواهد شد. از بين پيشنهادات بدست آمده بهترين گزينه به 

جهت اقتصادي و اجرايي انتخاب مي شود. سعي خواهد شد 

 FRPتا حد ممکن از خاموت هاي مورد نياز نيز از جنس 

شود. جهت  تهيه و تعدادي پايه جهت آزمايش ساخته

هاي  تعيين ظرفيت عملکرد پايه ها، چند نمونه از پايه

ساخته شده با ميلگرد فوالدي و تعدادي نمونه با استفاده از 

ميلگردهاي کامپوزيت پليمري مورد بررسي قرار خواهد 

گرفت. قبل از ساخت ابتدا نمونه پايه بتني تسليح شده با 

له نرم ميلگرد کامپوزيت پليمري طراحي شده و بوسي

و يا  ABAQUSافزارهاي اجزاي محدود همچون

ANSYS  مورد تحليل و بررسي قرار گرفته و بهترين

آرايش و چيدمان انتخاب شده مدل ها ساخته مي شود. 

سپس پايه ها کامال مشابه با شرايط فرآوري پايه 

چهارگوش معمولي در کارگاه فرآوري شده و پس از گذشت 

ن هاي مقاومتي قرار خواهند روز مورد آزمو 28مدت زمان 

گرفت. پس از انجام آزمون، نتايج حاصله مورد بررسي قرار 

گرفته و اصالحات و بازبيني الزم در نقشه هاي اجرايي 

اصله  2انجام خواهد شد. پس از انجام اصالحات مجددا 

پايه جديد توليد و مطابق توضيحات قبل مورد آزمون قرار 

دد با مدلسازي و تحليل خواهد گرفت. پيش بيني مي گر

 غير خطي و ازمايش به نتايج مطلوب و بهينه دست يابيم

گردهاي کامپوزيتي توليد شود و مورد آزمون هاي مقاومتي چهارگوش با ميل

قرار گيرد. در نهايت در صورت دريافت بازخورد قابل قبول از اين آزمون ها 

تعدادي پايه در شرايط خورنده شديد نصب شده و مورد مطالعه دقيق قرار گيرد. 

پيش بيني مي شود در صورت قرارگيري مشخصات پايه هاي نهايي در 

ت هاي دستورالعمل توانير، بتواند گزينه مناسب جهت استفاده در محدودي

مناطق خورنده مناطق حاشيه خليج فارس باشد و از هزينه هاي زياد تعويض 

پايه فرسوده اين مناطق به مقدار قابل توجه بکاهد.دراين پروژه پس از مدل 

 Aي مرحله چهارنمونه پايه کامپوزيت بعنوان نمونه ها5سازي و محاسبه در

,B,C,D  توليد وتست شده وموردارزيابي وتست قرارگرفته ومعايب برطرف

شده ودرمرحله بعد اين نواقص مرتفع وپايه هاي مرحله بعد توليد ميگردند و 

انجام آزمون هاي مقاومتي پايه هاي گروه مطابق دستورالعمل الزامات توليد 

مايش سعي خواهد پايه هاي بتني چهارگوش شرکت توانيردر کنار اين نوع از

شد از پايه هاي بتني ساخته در ازمايشگاه دانشگاه شهيد رجايي توسط جک و 

لود سل و استفاده از تغيير مکان سنجها و کرنش سنج ها به ظرفيت دقيق پايه 

مرحله تکرار  5هاي بتني پي برد )اين نمونه در تهران ساخته خواهد شد( ودر

ي پروژه انجام ازمايش خوردگي نمونه ها ميگرددودرمرحله نهايي توليد پايه ها

و مستغرق کردن نمونه ها در ساحل با ديدگاه تر و خشک شدن با اب دريا و 

نمونه پايه از طرح پذيرش شده نهايي و نصب و برق  35همچنين توليد حداقل 

دار کردن آن در يک پروژه نزديک ساحل با شرايط فوق خورنده )ساحل 

ماهه بمدت  3( وسپس بررسي پايه ها در فواصل جاسک يا ساحل تياب ميناب

ماه از اتمام مرحله نصب و مقايسه نتايج با پايه هاي مشابه با ميلگرد فلزي  5

 در همان منطقه ودرنهايت جمع بندي و ارائه گزارش نهايي پروژه

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان همدان

موش هاي بي برنامه،کاهش زمان خاموشي کاهش تعداد خا بررسي عمر مفيد مقره هاي سيليکوني

با توجه به اينکه شناسايي محل عيب در مقره هاي 

سيليکوني دشوار تر ميباشد.کاهش نرخ انرژي توزيع 

نشده،افزايش عمر مفيد تجهيزات در نتيجه کليد زني از 

هاي سيليکوني که به صورت گسترده توسط  با توجه به توليدات مقره

توليدکنندکان در حال ساخت است و ضعف در اطالعات و ضعف استانداردها در 

توليد اين نوع مقره ها باعث شده است پيوند هاي ضعيف بين مولکولهاي 

سيليکون و تاثيرات مخرب پرتو دهي نور لذا نياز است طي يک پروسه 
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مانورها و برنامه ريزي براي اصالح و تعويض مقره هاي 

 منصوبه

توجه به محل نصب از نظر آب و هوايي بررسي پژوهشي عمر مفيد مقره ها با 

 شود

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 اهواز

طراحي و ساخت پايه هاي بتوني جهت استفاده در مناطق 

با محدوديت طراحي خاص به منظور رفع حريم شبکه در 

مناطق با تراکم باالي ساخت و ساز و معابر کم عرض و 

 ينکسناشي از وجود سيم هاي با وزن باال ي ل

در بسياري از مناطق اهواز براي توسعه شبکه مشکالتي نظير محدويت هاي  طراحي و ساخت پايه بتوني جهت استفاده در مناطق خاص

حريم, تراکم باالي شبکه و عرض معبر کم وجود داشته و استفاده از پايه هاي 

 بتوني با شکل متفاوت در اين مناطق ضروري مي باشد.

11 

ي برق شرکت توزيع نيرو

 تهران بزرگ

توسعه محصوالت جديد مبتني بر تکنولوژي نانو جهت 

بهبود کيفيت تجهيزات شبکه از جمله کابل و روغن 

 ترانسفورماتور

ارآيي و کساخت و توليد تجهيزات مورد نياز صنعت برق با 

متر هدف از اين پروژه، توليد کخواص بهتر و هزينه 

دي الکتريک  پوششهاي هادي الکتريکي و همچنين عايق

هاي حاوي نانوساختارهاي  آبگريز بر اساس نانوکامپوزيت

کربني ميباشد که براي کاهش تلفات الکتريکي در خطوط 

توزيع مورد استفاده قرار ميگيرند همچنين تهيه روغن 

ترانس بر اساس نانو کامپوزيت مراحل سنتز نانوساختارهاي 

کامپوزيتي هاي نانو  کربني و مشخصهيابي آنها تهيه پوشش

زمينه پليمري حاوي نانوساختارهاي کربني و بررسي 

هاي يک يا چند  ها تهيه پوشش خواص الکتريکي پوشش

اليه از نانوساختارهاي کربني و بررسي خواص الکتريکي 

پوششها بهينه سازي در مقياس آزمايشگاهي توجيه فني و 

اقتصادي پروژه توليد نانوساختارها در مقياس پايلوت 

هاي ميداني تجزيه  رد سامانه پوششي در تستکعمل بررسي

 و تحليل نتايج و ارائه گزارش نهايي

موجب دگرگوني در  23ي قرن کنولوژکفناوري نانو به عنوان انقالب ت

ي و... گشته کترونکهاي مختلف از جمله مواد، انرژي، محيط زيست، ال ه حوز

ان تامين کناوري امهاي مهمي که با استفاده از اين ف است. يکي از حوزه

ها و تلفات انرژي وجود دارد،  نيازهاي صنعت با خواص بهتر، کاهش هزينه

صنعت برق است ساخت و ارائه دانش فني فرموالسيون کابلهاي نانو کامپوزيت 

براي کابلهاي برق از نظر هدايت و عايق دي الکتريک خود تميز شونده و 

ه با فناوريهاي مرسوم کتجهيزاتي روغن ترانسفورماتور مزايا: ساخت و توليد 

برداري، تعميرات، نگهداري،  ه باشد توسعه رو شهاي بهر ا نپذير نميکام

اهش تلفات برق در کسازي و نوسازي تاسيسات و تجهيزات صنعت برق  بهينه

هاي انتقال و توزيع .افزايش راندمان تجهيزات در صنعت برق اافزايش  هکشب

 توان و توليد

11 

ع نيروي برق شرکت توزي

 رمانکشمال استان 

ارائه راهکار و تهيه الگوي مناسب جهت توسعه و احداث و 

اصالح شبکه هاي برق با رويکرد پدافند غير عامل به 

خصوص در طرح هاي تامين برق صنايع بزرگ و محل 

 هااي استراتژيک و حساس

تدوين بخشي از دستورالعمل طراحي و فروش در راستاي 

رعامل در اجراي پروژه هاي برق رساني و تحقق پدافند غي

 تامين برق

با توجه به اينکه پدافند غيرعامل به عنوان يکي از سياست هاي دفاعي در 

حوزه هاي غير نظامي با استفاده از راهکارهاي غير نظامي در شرايط بحران 

است وقوع روز افزون حوادث و آثار وسيع آنها بر حيات افراد،اهميت پدافند 

مل را به يکي از چالشهاي اساسي در عصر امروز تبديل نموده غيرعا

است.،بخش برق به خصوص توزيع که در پيشاني ارائه خدمات به مردم قرار 
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دارد با توجه به اين ،پيشگيري و پيش بيني شرايط بحران در اين حوزه امري 

ضروري است .اگر از همين امروز،و با هزينه کمتر در طرحهاي تامين برق 

 افند غيرعامل لحاظ شود در وقوع بحران که تامين برق مهمترين نقش را درپد

آسايش مردم وکشور را دارد از آن بهره هاي فراوان در حوزه هاي رواني و 

 دفاعي برد

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 شهرستان مشهد

تعريف دستورالعمل شناسايي پست هاي زميني ريسک 

 يبپذير و ارائه سناريوهاي رفع معا

هدف تيم تحقيقاتي در ارائه اين اولويت شامل دو بخش 

اساسي مي باشد. گام اول تدوين دستورالعمل يا به عبارت 

ديگر تهيه يک چک ليست فني به منظور شناسايي پست 

هاي ريسک پذير مطابق با استاندرها و دستورالعمل هاي 

موجود و اولويت بندي آنها به منظور برنامه ريزي براي 

ت نوسازي مي باشد و گام دوم ارائه سناريو هاي عمليا

عملياتي با هدف اعمال کم ترين زمان خاموشي در پست 

هاي زميني به منظور نوسازي و رفع معايب پست ها و 

همچنين کاهش شاخص ريسک پذيري بازاي هر پست 

مي باشد. مراحل پيشنهادي براي انجام اين اولويت شامل: 

اردها، دستورالعمل ها و آيين مطالعه و بررسي استاند -3

تعريف شاخص هاي  -2نامه هاي مرتبط با موضوع 

برداشت اطالعات و  -3ريسک پذيري پست هاي زميني 

بازديد هاي ميداني از پست هاي زميني )مطالعه موردي 

اولويت بندي  -5شرکت توزيع نيرو برق شهرستان مشهد( 

ه تهي -4و تعيين شاخص ريسک پذيري بازاي هر پست 

رفع  -0سناريوهاي نوسازي و رفع عيب پست هاي زميني 

عيب پست هاي زميني و ارائه گزارش نحوه پياده سازي 

 مورد( 4سناريوهاي پيشنهادي )

با توجه به توسعه شبکه هاي توزيع و نقش پر رنگ انرژي الکتريکي در زندگي 

انرژي موجب روزانه افراد و وابستگي فعاليت هاي جامعه و ارائه خدمات به اين 

شده است که تامين بي وقفه برق براي شرکت هاي توزيع داراي اولويت بسيار 

بااليي باشد. در همين راستا گروه هاي بهره برداري در شرکت هاي توزيع 

فعاليت هاي زيادي را تدوين نموده تا بتوان با کم ترين زمان خاموشي نسبت 

ايند. بيشترين حجم از انرژي به رفع عيوب احتمالي و مشکالت شبکه اقدام نم

توزيع شده توسط شرکت هاي توزيع برق از طريق پست هاي زميني مي باشد 

که همين موضوع باعث اهميت بهره برداري صحيح از اين پست ها مي شود. 

هاي زميني با توجه به گذشت زمان چندين ساله از زمان احداث  برخي از پست

بهره برداري از آن ها نظير: محدوديت آن ها باعث ايجاد محدوديت هايي در 

دسترسي به پست، فرسودگي ساختمان پست، تغييرات استاندارد فضا پست، 

عدم امکان پياده سازي تغييرات الزم با توجه به دستورالعمل جديد و ... بوجود 

آمده که اتفاقا اغلب اين پست ها نيز با توجه به فرسودگي تجهيزات نياز به 

ارند. با توجه به محدوديت هاي فوق براي نوسازي پست تعميرات اساسي د

هاي زميني و همچنين محدوديت هاي مالي، ما بر آن شديم که با تعريف يک 

اولويت تحقيقاتي و انجام آن گامي اساسي در حل اين مساله برداريم. در زمينه 

بهره برداري در شبکه هاي توزيع با توجه به ماهيت احتمالي موضوع، زماني 

ه صحبت از ريسک به عمل مي آيد صرفا با انجام کار آماري و تجربيات ک

مهندسي نمي توان تحليل مناسبي ارائه نمود از همين رو اين موضوع به عنوان 

اولويت تحقيقات در شرکت توزيع مشهد تعريف شده است تا بتوان با استفاده 

مناسبي به هدف از تئوري هاي موجود و تحليل داده هاي واقعي بتوان با دقت 
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 عيمحور توز -3          

 برق يرويع نيتوز يکنترل شبکه ها .1.1
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1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان خراسان رضوي

فزار جايابي کليد با تابع هدف جامع و با ارتقاء کارآيي نرم ا

 تکيه بر تاب آوري شبکه توزيع

که يکي از پروژه هاي موفق  OPSرفع کليه نواقص نرم افزار 

دهه اخير در اين شرکت بوده است. و تبديل آن به نرم افزار جامع 

 جهت کاربري بهتر و افزايش قابليت اطمينان شبکه توزيع برق

ع در اکثر رويدادهاي منجر به قطع برق وقوع خطا در سطح توزي

مشترکين مي گردد.کليدهاي مانور قابل کنترل از راه دور با تسريع 

فرآيند مديريت خطا،قابليت اطمينان شبکه هاي توزيع را ارتقا مي 

بخشد. و پروژه تحقيقاتي جايابي کليد که يکي از پروژه هاي تحقيقاتي 

 سي و ارتقا يابد.کاربردي دهه اخير بوده است باز نوي -

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان زنجان

)  WSNمطالعه و امکان سنجي استفاده از شبکه هاي 

شبکه هاي حس گر بي سيم ( براي مقابله با سرقت ، 

 کنترل دما و ساير شاخص هاي بهره برداري و ....

مشخص نمودن دقيق نحوه و نوع و امکان استفاده از شبکه هاي 

VSN 

از راه دور با تجهيزات مختلف و امکان سنجش يا اندازه گيري ارتباط 

آنها، به روش هاي مختلف و موثر ، همواره مورد نياز ميباشد و الزم 

است کنترل برخي شاخص ها و دسترسي به برخي اطالعات مانند 

 سرقت ها و .... انجام پذيرد.
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1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان زنجان

تشخيص کابل غير مجاز قبل از  طراحي و ساخت دستگاه

کنتور و دستکاري به روش ديفرانسيلي جريان از طريق 

Wi-Fi 

دستکاري يا سرقت برق يکي از مشکالت دامنگير شرکت هاي توزيع  طراحي و ساخت نمونه سخت افزاري محصول مورد نظر پروژه

ميباشد و هر اقدام مديريتي يا فني که در راستاي اين موضوع باشد، 

استقبال اين شرکت ميباشد، در خصوص اين تجهيز ، موارد  مورد

مختلف طراحي و ساخته شده ست ، ليکن روش متفاوت مقايسه جريان 

ورودي از کابل اصلي و مقدار عبوري از کنتور، شاخص اصلي اين طرح 

 ميباشد.

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان قزوين

گير تعيين مکان و تعداد بهينه سيستمهاي اندازه 

)کنتورهاي هوشمند، ديتاالگرها و ....( با هدف امکان 

تخمين حالت شبکه توزيع در صورت فقدان اطالعات اندازه 

 گيري

هاي  با توجه به زياد بودن تعداد نقاط بار در سطح توزيع، نصب سيستم نرم افزار -2کتابچه  -3

از لحاظ  گيري )ديتاالگرها و پاورآنااليزرها( در تمامي اين نقاط اندازه

الني دارد. از کاقتصادي مقرون به صرفه نمي باشد و به سرمايه گذاري 

گيري سبب  هاي اندازه طرف ديگر جايگذاري نامناسب اين سيستم

ناپذيري شبکه توزيع و در نتيجه عدم امکان تخمين حالت  مشاهده

صحيح آن ميشود. بنابراين هدف از اين پرژه ارايه روشي کارآمد براي 

گيري ميباشد که ضمن  مکان و تعداد بهينه اين ادوات اندازهتعيين 

حالت شبکه توزيع، از لحاظ اقتصادي نيز بهينه  ايجاد امکان تخمين

 باشد.

5 

شرکت توزيع نيروي برق 

 رمانشاهکاستان 

( و مديريت dataminingتدوين نقشه راه داده کاوي)

 کاهش تلفات با بکار گيري تکنيک داده کاوي

کاوي در شرکت هاي توزيع کاربرد و مزاياي زيادي روش داده 

دارد از جمله در جهت کاهش تلفات و در جهت شناسايي نقاط 

الوده به سرقت ميتوان با استفاده از اين روش مناطق الوده را 

کشف و برنامه ريزهاي آتي در اين زمينه را انجام داد. بکار گيري 

ش تلفات، و کاهش اين روش موجب افزايش قابليت اطمينان ،کاه

انرژي توزيع نشده و .. داردکه بحث روز جلسات شرکت توانير 

 است که بايد توسط پروژه تحقيقاتي کاربردي و عملياتي گردد.

روش داده کاوي در شرکت هاي توزيع کاربرد و مزاياي زيادي دارد از 

جمله در جهت کاهش تلفات و در جهت شناسايي نقاط الوده به سرقت 

ا استفاده از اين روش مناطق الوده را کشف و برنامه ريزهاي ميتوان ب

آتي در اين زمينه را انجام داد. بکار گيري اين روش موجب افزايش 

قابليت اطمينان ،کاهش تلفات، و کاهش انرژي توزيع نشده و .. داردکه 

بحث روز جلسات شرکت توانير است که بايد توسط پروژه تحقيقاتي 

هاي مناسب در  گردد. کاربران براي اتخاذ تصميم کاربردي و عملياتي

ها  هاي داده کاوي بايد به درک صحيحي از داده هنگام ايجاد مدل

هاي جستجو ميتوان به محاسبهي حداقل و  برسند. از جمله تکنيک

حداکثر مقادير، محاسبهي ميانگين و انحراف معيار و توجه به توزيع 



 131                                                                                                                                                              9318در سالرو يوزارت ن يقاتيتحق يها تين اولويعناو

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

اين امکان وجود دارد تا با بازنگري ها اشاره نمود. به طور مثال،  داده

گيري دستيافت که  حداقل، حداکثر و ميانگين مقادير به اين نتيجه

کار نبوده  و ها قادر به نمايش فرآيندهاي مرتبط با مشتريان يا کسب داده

تر يا بازنگري فرضياتي  هاي متوازن و از همين رو نياز به کسب داده

گرفته است. با توجه به انحراف  است که انتظارات بر مبناي آن شکل

معيار و ساير مقادير توزيعي ميتوان به اطالعات مفيدي دربارهي ثبات و 

دقت نتايج دست يافت. انحراف معيار باال ممکن است نشانهي آن باشد 

هايي  ها ميتواند به بهبود مدل کمک نمايد. داده که افزايش ميزان داده

رد داشته باشند احتماال خطا دارند، که انحراف زيادي از توزيع استاندا

بدين معنا که تصوير دقيقي از يک مسئله در دنياي واقعي ارائه ميدهند 

 ها را دشوار مينمايند. اما تناسب و هماهنگي مدل با داده

6 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان گلستان

طراحي و ساخت دستگاه محدود کننده توان هوشمند جهت 

 ديماندي کنترل مصرف مشترکين

با توجه به افزايش مصرف در سال هاي اخير و همچنين اعمال 

خاموشي در شبکه هاي فشار متوسط ، تنش هاي زيادي هم 

برروي شبکه هاي توزيع ايجاد شده و هم موجب نارضايتي هاي 

اجتمايي گرديده است لذا چنانچه بتوان از خاموشي هاي مطلق 

گرفت لذا در مواقع جلوگيري نمود اقدام مهمي صورت خواهد 

بحراني که چاره اي جز اعمال خاموشي در برنامه نخواهد بود مي 

توان با محدود سازي مصرف مشترک بطوري که از حداقل هاي 

وسايل سرمايشي )مثال پنکه و يخچال و يا ....( در حد جريان 

مجاز )با محدودسازي در کنتور هاي برق ( استفاده نمايد از 

ت و به اهداف اشاره شده در ستون بعدي تنشهاي پيش رو کاس

 دست يافت.

با توجه به افزايش مصرف در سال هاي اخير و همچنين اعمال 

خاموشي در شبکه هاي فشار متوسط ، تنش هاي زيادي هم برروي 

شبکه هاي توزيع ايجاد شده و هم موجب نارضايتي هاي اجتمايي 

ق جلوگيري نمود گرديده است لذا چنانچه بتوان از خاموشي هاي مطل

اقدام مهمي صورت خواهد گرفت لذا در مواقع بحراني که چاره اي جز 

اعمال خاموشي در برنامه نخواهد بود مي توان با محدود سازي مصرف 

مشترک بطوري که از حداقل هاي وسايل سرمايشي )مثال پنکه و 

 يخچال و يا ....( در حد جريان مجاز )با محدودسازي در کنتور هاي برق

( استفاده نمايد از تنشهاي پيش رو کاست و به اهداف اشاره شده در 

 ستون بعدي دست يافت.

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان لرستان

آمايش شهري با رويکرد پدافند غير عامل و مديريت 

 بحران

نگه داشتن شبکه هاي توزيع برق در استان لرستان در مسائل و 

زلزله در کشور و بخصوص در بحران هاي طبيعي مانند سيل و 

مديريت بحران هاي مختلف و نگه داشتن شبکه  -استان لرستان

افزايش بالهاي طبيعي مانند سيل و زلزله طوفان و برف در کشور 

تهديد هاي خارجي به  -بخصوص در شرکت توزيع برق استان لرستان 

بحران شبکه هاي توزيع برق  لزوم پدافند غير عامل و مديريت -کشور
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 در استان لرستان را افزايش داده است. توزيع برق در استان لرستان

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 زيکاستان مر

شناسايي و تعيين ضريب جريمه مشترکين هارمونيک زا به 

کمک شاخصي جديد بر اساس ميزان آلودگي هارمونيکي 

 آنها در شبکه توزيع شهرستان اراک

مونيکي شبکه توزيع شهرستان بررسي و تعيين شرايط آلودگي هار

اراک ارائه يک مدل جهت اعمال نفوذ مشکالت هارمونيکي ناشي 

از مصرف کنندگان هارمونيک زا به عنوان شاخص ضريب جريمه 

در فيش مشترکين شرکت توزيع شهرستان اراک راهنماي برآورد 

خسارت هاي ناشي از هارمونيک ها در شبکه توزيع شهرستان 

ارزيابي خسارت ناشي از هارمونيک ها و راه  اراک تدوين ضوابط

کارهاي قانوني و ضريب جريمه مشترکين شبکه توزيع شهرستان 

اراک محصول نهايي پروژه گزارش جامعي است جهت شناسايي و 

تعيين ضريب جريمه مشترکين هارمونيک زا بر اساس ايجاد ميزان 

ا توجه آلودگي هارمونيکي آنها در شبکه توزيع شهرستان اراک. ب

به مبلغ پروژه و محدوده تعريف پروژه انکان طرح پروژه به صورت 

 ملي وجود ندارد.

کنندگان گوناگون الکتريکي  هاي اخير با رشد استفاده از مصرف  در سال

مخصوصاً غيرخطي مانند کامپيوترها، ادوات الکترونيک قدرت و 

يفيت هاي الکتريکي از ديدگاه ک مصرف ساختار شبکه هاي کم المپ

توان دچار تغيير شده است. همچنين با کاهش منابع انرژي فسيلي 

زيست(، انرژيهاي پاک  استفاده از منابع جايگزين سبز )دوست دار محيط

هاي فتوولتاييک و بادي جهت  بر پايه الکترونيک قدرت مانند نيروگاه

توليد الکتريسيته در حال افزايش ميباشد. درنتيجه ديگر نميتوان مثل 

عنوان يک پارامتر اصلي جهت  شته عدم کيفيت توان در شبکه را بهگذ

افزايش قابليت اطمينان و رضايت مشتري ناديده گرفت. يکي از 

هاي توزيع الکتريکي  هاي مهم در ارزيابي کيفيت توان شبکه شاخص

ها ميباشند. وجود  که امروزه داراي اهميت زيادي ميباشد هارمونيک

اي الکتريکي در منابع تجديد پذير و درايورها ه بارهاي غيرخطي، مبدل

عنوان منابع اصلي توليد هارمونيک  اندازي موتورهاي الکتريکي به در راه

اند که اين منابع شکل موج سينوسي  شده  هاي توزيع شناخته در شبکه

جريان و يا ولتاژ شبکه را دستخوش تغييرات کرده و با تزريق 

هاي  کاهش کيفيت توان در شبکههارمونيک به شبکه باعث تشديد 

هاي توزيع  اند. بررسي فني و اقتصادي شبکه توزيع الکتريکي شده

هاي  الکتريکي از ديدگاه هارمونيکي امروزه يکي از اهداف اصلي شرکت

توزيع الکتريکي شده است. در اين راستا تحقيقات زيادي صورت گرفته 

وانع مهم در افزايش است. شرکت توزيع استان مرکزي نيز با شناسايي م

عنوان  قابليت اطمينان، رضايت مشترکين هرساله موضوعات مهمي را به

هاي مهندسي برق تدوين ميکند. يکي از  هاي تحقيقاتي در رشته اولويت

موضوعاتي که امروزه با توجه به تغيير ساختار شبکه توزيع شهر اراک از 

هاي توزيع  کهاهميت خاصي برخوردار است بررسي فني و اقتصادي شب
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از ديدگاه کيفيت توان )هارمونيک( ميباشد. بررسي فني و اقتصادي 

هاي توزيع الکتريکي از ديدگاه کيفيت توان )هارمونيک( يک نياز  شبکه

هاي توزيع برق در کشور ميباشد.در اين راستا  براي شرکت

اي به جهت تزريق  کنندگان هارمونيک زا شناسايي و جريمه مصرف

د استاندار به شبکه توزيع تعيين خواهند گرديد و يا مشترک بيشتر از ح

مجاب به استفاده از ادواتي جهت کاهش ميزان هارمونيک در سمت 

مصرف خواهند شد. درنتيجه ازنظر اقتصادي ميتوان با ارائه يک مدل 

زا و نواحي از شبکه که مشکل  کنندگان هارمونيک جهت بررسي مصرف

بررسي قرارداد و از مشکالتي مانند افزايش هارمونيکي دارند را مورد 

ها و اختالل  کنندگان، گرم شدن خازن تلفات، کاهش عمر مصرف

هاي مدرن الکتريکي جلوگيري کرد. در  هاي مخابراتي در شبکه شبکه

کنندگان غيرخطي  هاي خورشيدي و مصرف حال حاضر استفاده از سلول

ت افزايشيافته است شد اي مانند استراليا به در کشورهاي پيشرفته

درنتيجه يکي از مشکالتي که کشورهاي پيشرفته در حال حاضر با آن 

مواجه هستند پيشگيري و رفع اين مشکل ميباشد. ايران نيز با توجه به 

آنکه جزو کشورهاي در حال پيشرفت ميباشد در حال حاضر و در آينده 

حقيق بسيار نزديک با اين مشکل برورو خواهد شد. درنتيجه اين ت

هاي توزيع مؤثر و  گذاريهاي شرکت ميتواند براي حال و آينده سياست

هاي  کاربردي باشد. جهت شناسايي هارمونيک و تاثييرات آن بر شبکه

هاي زيادي معرفيشده است. اما با توجه به  توزيع فعال تا کنون شاخص

آنکه وجود هارمونيک بيشتر از حد استاندارد در شبکه باعث ضرر مالي 

هاي توزيع خواهد مي شود هنوز يک شاخص عملي جهت  کتشر

هاي توزيع معرفي نشده  اعمال جريمه به مشترکين مشخصي در شرکت

است. در اين راستا با بررسي تاثييرات هارمونيک از بعد مالي بر ساختار 

( 3شبکه توزيع ميتوان از دو جنبه به معرفي يک شاخص جديد پرداخت 

( هزينه افزايش 2بر تلفات شبکه توزيع  خسارت ناشي از هارمونيک
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کنندگان بيشتر از حد استاندارد.  هارمونيک جرياني ناشي از مصرف

درنتيجه در اين پژوهش از اين دو پارامتر جهت معرفي يک شاخص 

عنوان ))شاخص نفوذ هارمونيکي(( جهت بهبود سياست  جديد مالي به

رکزي( استفاده هاي توزيع )شرکت توزيع استان م هاي مالي شرکت

 خواهد شد.

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 تهران بزرگ

ارائه راهکار مناسب جهت بهبود تاب آوري در بحران زلزله 

در تاسيسات برقي ، ساختمانهاي عملياتي و زيرساختهاي 

 مخابراتي توزيع برق تهران بزرگ

در اين پروژه منظور شناسايي فعاليت هاي مختلف که منجر به 

مي شود و چگونگي تقسيم منابع بين فعاليت هاي تاب آوري 

شناسايي شده براي دستيابي به تاب آوري بهينه است. از اهداف 

 -مي باشد کهجهت تحققق مستلزم بررسي موارد ذيل مي باشد 

اولويت بندي فعاليت هاي الزم  -تهيه نقشه راه تاب آوري شبکه 

ص هاي در بخش شبکه، مخابرات و ساختمان با توجه به شاخ

تدوين مدل تقسيم بندي بهينه منابع مابين اولويت ها  -استاندارد 

 براي دستيابي به حداکثر تاب آوري

مسأله تاب آوري شبکه هاي توزيع برق يکي از مسائل داغ و حساس 

امروزي در حوزه مهندسي مي باشد. تا کنون مباحث مربوط به تاب 

که عالوه بر آسيب  آوري شبکه خصوصاً در کالن شهري مانند تهران

هاي متعدد بالفعل، به صورت بالقوه درگير مخاطراتي مانند زلزله مي 

باشد، مغفول مانده است. تهيه نقشه راه حرکت به سمت تاب آوري 

شبکه يک الزام مطالعاتي و پژوهشي است. شاخص هاي تاب آوري: 

توانايي حفظ عملکرد شبکه که دراين راستا بحث مقاوم سازي به  -3

 -2نوان يکي از راهکارها بررسي و موارد قابل استفاده ارائه مي گردد. ع

بازيابي قدرت سيستم که راهکارهاي پيشنهادي با توجه به قابليت هاي 

موجود شبکه توزيع بررسي و تدابير مناسب انديشيده مي شود) بررسي 

مجموعه هاي فتوولتاييک و همچنين مجموعه هاي مولد پراکنده 

برقراري مجدد هرچه سريعترحداقل  -3طح شهر تهران( منصوبه در س

سرويس که دراينصورت راهکارهاي مناسب جهت ايجاد اکيپ هاي 

تعميرات و منابع مناسب جهت احيا مجدد سيستم مشخص و ارائه مي 

 گردد.

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 شهرستان مشهد

سازي اپليکيشن اصالح الگوي  مطالعه، طراحي و پياده

شهروندان مبتني بر بازيوار سازي مصرف 

(gamificationدر جهت پيک ) سايي 

فرآيند توليد بازي ديجيتال در زمينه اصالح الگوي مصرف انرژي، 

 -2نگارش طرحنامه اوليه بازي  -3شامل شش مرحله مي باشد: 

توليد  -5تدوين سناريوي بازي  -3تدوين سند پشتيبان بازي 

نگهداري و به روز  -0ليد بازي تو -4پروتوتايپ تعاملي بازي 

رساني بازي هر کدام از اين شش مرحله، در ادامه به صورت 

با توجه به خاموشيهاي تابستان گذشته و لزوم مديريت بهينه مصرف 

افزاري مبتني بر گوشيهاي هوشمند، ميتوانند  انرژي، راهکارهاي نرم

اي در جهت تشويق شهروندان به کاهش مصرف در ساعات  ويژه بطور

پيک، مورد توجه قرار گيرند. تکنيک بازيوارسازي 

(gamificationبطور قابل ) سازي و  توجهي ميتواند در فرهنگ
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نگارش طرحنامه اوليه : 3مختصر توضيح داده شده اند. مرحله 

بازي هدف از نگارش و تدوين اين طرحنامه اين است که يک 

تصوير بزرگ، منسجم، و جامع از طرح و اجزاي بازي را نشان دهد 

حث و تکميل اين اجزا و ايده کلي بازي را فراهم آورد تا و زمينه ب

مراحل بعدي، با دقت و اثربخشي بيشتر و بهتري انجام شوند. اين 

عنوان پيشنهادي اوليه  -طرحنامه، شامل موارد زير مي باشد: 

مشخصات  -ژانر بازي  -اهداف بازي  -گروه هاي هدف  -بازي 

راي توليد، سخت افزار موردنياز فني بازي )نرم افزار مورد استفاده ب

معيارهاي کاهش  -براي استفاده از بازي، مکانيزمهاي و...( 

کاراکترهاي  -فرايندهاي اصلي بازي  -مصرف هدفگذاري شده 

چگونگي پردازش و توجه به معيارهاي هدفگذاري شده در  -بازي 

مدت زمان مورد نياز براي طي  -نوع بازي  -فرايندهاي بازي 

: تدوين سند پشتيبان بازي  2ختلف توليد بازي مرحله مراحل م

پس از تدوين و اصالح طرحنامه اوليه بازي که اصول و چارچوب 

کلي بازي مورد نظر را مشخص مي نمايد، اين طرحنامه توسعه را 

تشکيل مي دهد. اين سند که در واقع، منطق پشتيبان بازي را در 

حث قرار مي دهد. سطح کلي و نيز در سطوح جزيي آن مورد ب

نکته مهم در خصوص اين سند اين است که بازي مورد نظر بايد 

تدوين : 3داراي منطق قوي و اصولي جهت پشتيباني باشد. مرحله 

 Gameسناريوي بازي منظور از سناريوهاي بازي؛ همان 

Mechanics  است که در چارچوب فرايندهاي اصلي و فرعي

که فرايندهاي ياد شده در اين بازي تدوين مي شوند. تفاوت هايي 

فرايندها به صورت تفصيلي و با  -بخش خواهند داشت عبارتند از: 

فرايندها با ژانر بازي و نيز با نوع و  -دقت باال تدوين مي شوند؛ 

فرايندها به تناسب بخشهاي  -کاراکترهاي بازي پيوند مي خورند؛ 

زنگري و تغيير مختلفي که در سند پشتيبان بازي آمده اند، مورد با

اصالح مديريت مصرف انرژي شهروندان بخدمت گرفته شود. در اين 

از سرگرمي و تفريح،  هايي غير ها در زمينه تکنيک، از بازيها و مسابقه

جهت پيشبرد اهداف عالي و تعامل با ديگران در حل مشکالت استفاده 

ها، مانند آموزش،  ميگردد. امروزه اين تکنيک در بسياري از زمينه

بازاريابي، سالمت و استخدام، بخدمت گرفته ميشود. بطور مثال، در 

ت بکار که در حوزه سالمت و بهداش” زامبي ها، فرار کنيد ” بازي 

گوشي، موقعيت هر شخص تشخيص  GPSگرفته شد، با استفاده از 

داده ميشود و به وسيله هدفون گوشي به مخاطب اطالع داده ميشود که 

زامبي ها در حال نزديک شدن هستند و سپس شروع به آموزش 

بهداشت شخصي و کمک هاي اوليه مينمايد. اپليکيشن پيشنهادي 

بوط به کاهش و مديريت مصرف را از ميتواند مطالب و موضوعات مر

طريق بازي و سرگرمي به شهروندان آموزش دهد. عالوه بر اين، 

هاي مناسب از بار  ميتواند در ساعات پيک با بکارگيري بازيها و مسابقه

هاي کاهش و مديريت  ها بکاهد. در واقع، بسياري از ايده شبکه و ترانس

سرگرمي بين شهروندان مصرف ميتوانند از طريق بازي، مسابقه و 

گسترش يابند و شرکت توزيع از اهداف نهايي و پنهان اين بازيها، که 

کاهش مصرف و تغيير الگوي مصرف از ساعات پيک به ساعات غير 

مند گردد. عالوه بر موارد ذکر شده است، بمنظور توليد  پيک است، بهره

جوانان و بازي تاثيرگذار و جذاب که مورد توجه عموم مردم بخصوص نو

جوانان قرار گيرد، عالوه بر متخصصان حوزه کامپيوتر، نيازمند 

شناسي  شناسي، علوم تربيتي و جامعه هاي روان کارشناساني در حوزه

هاي تحقيقاتي  هاي فني، جنبه خواهيم بود. بر اين اساس، عالوه بر جنبه

 و پژوهشي طرح پيشنهادي حائز اهميت است.
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فرايندها، به صورت تخصصي تقسيم  -و تکميل قرار مي گيرند؛ 

توليد پروتوتايپ تعاملي بازي اين : 5بندي مي شوند: مرحله 

پروتوتايپ تعاملي که با استفاده از ابزار تخصصي خودش توليد مي 

شود بنا دارد تا زمينه آزمون کردن و ارزيابي اوليه محصول طراحي 

از برنامه نويسي و توليد نهايي اش فراهم نمايد. اين شده را قبل 

پروتوتايپ يا نمونه اوليه، هم به طراحان بازي از يک سو و هم به 

شرکت توزيع برق بعنوان کارفرماي پروژه و ديگر کاربران بالقوه 

بازي از سوي ديگر، کمک مي کند تا بتوانند به فهم مشترک 

برسند و محصول نهايي را  بهتري از ترجيحات و نيازهاي همديگر

متناسب تر با نيازهاي کاربران و نيز ترجيحات کارفرما طراحي و 

توليد بازي در اين مرحله، بر اساس : 4آماده سازي نمايند. مرحله 

سند پشتيبان، سناريو، و پروتوتايپ توليد شده و بازبيني شده در 

 -شامل: مراحل قبل، بازي مورد نظر توليد خواهد شد. اين توليد، 

طراحي  -برنامه نويسي و کدنويسي فني و نرم افزاري بازي 

رفع  -تامين ميزباني و راه اندازي بازي  -گرافيک نهايي بازي 

نگهداري و : 0باگ هاي نرم افزاري و سخت افزاري بازي مرحله 

به روز رساني بازي در اين مرحله، همانگونه که در بخش قبلي نيز 

هم نگهداري نرم افزاري و نيز ميزباني  مورد اشاره قرار گرفت،

بازي مورد نظر مي باشد و هم به روز رساني بازي بر اساس 

اقتضائات جديد و بازخوردهايي که از کاربران و ساير ذينفعان بازي 

هاي تيم پروژه: با  دريافت خواهد شد انجام مي شود. تخصص

تيم  توجه به ماهيت بين رشته اي پروژه حاضر، انتظار مي رود

علوم  -3دهنده اين بازي داراي تخصص هاي زير باشند:  انجام

شناسي  جامعه -5علوم تربيتي  -3گرافيک  -2مهندسي کامپيوتر 

 شناسي روان -4
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11 

 شرکت توزيع نيروي برق

 غرب مازندران

جايابي ادوات اندازه گيري به منظور افزايش رويت پذيري 

 شبکه توزيع غرب مازندران با استفاده از تخمين حالت

جايابي بهينه ادوات اندازه گيري به منظور افزايش رويت  -3

بهرهبرداري بهتر و آسان  -2پذيري شبکه توزيع غرب مازندران 

 ان ترمکان يابي خطا آس -3تر از شبکه 

رويت پذير بودن کليه پارامترهاي مهم شبکه هاي توزيع همواره از 

نکات مهم شبکه قدرت است. مکان يابي بهينه ادوات اندازه گيري با 

هدف رويت پذيري شبکه با استفاده از تخمين حالت امکان پذير است. 

يکي از مهمترين کاربردهاي رويت پذيري شبکه ، مکان يابي خطا با 

از دستگاه هاي اندازه گيري فازوري و افزايش سرعت بازيابي استفاده 

شبکه در مواقع خطا است در يک جمله کلي مي شود بيان نمود طراحي 

و بهره برداري از شبکه رويت پذير آسان تر و دقيق تر خواهد بود. به 

علت شرايط خاص منطقه نظير کوهستاني و جنگلي بودن منطقه و 

ن و وجود بارهاي حساس در منطقه غرب همچنين توريست پذير بود

مانزندران مطالعلت رويت پذيري از اهميت ويژه اي برخوردار است. تا 

کنون هيچ گونه مطالعاتي درزمينه رويت پذيري شبکه توزيع برق غرب 

مازندران و جايابي بهينه ادوات اندازه گيري صورت نپذيرفته است و 

هاي فشار متوسط در اين  انجام مطالعات جهت رويت پذير شدن فيدر

 پژوهش مد نظر مي باشد.

 

 عيمحور توز -3             

 ع برقيتوز يت توان شبکه هايفيک   .1.1

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان اردبيل

يکي در مبادي طراحي و ساخت فيلتر فعال هارمون

 ورودي لوازم اندازه گيري )کنتور( مشترکين عادي

محصول نهايي يک عدد دستگاه فيلتر فعال هارمونيکي )توان 

آمپري(  24بهساز( متناسب با ظرفيت انشعابات عادي تکفاز )

آمپري( خواهد بود. اين دستگاه بايستي در ابعاد  32و سه فاز )

تور برق طراحي و کوچک و مناسب جهت نصب در تابلوي کن

هاي تزريقي از سمت  ساخته شود. توانايي بهبود هارمونيک

مشترک را داشته و درراستاي بهبود کيفيت توان از انتشار آنها 

هاي  هاي قدرت فقط قادر به جلوگيري از ورود مولفه نصب فيلتر فعال در پست

و شبکهي فشار ضعيف است و عمالً توانايي  هارمونيکي به ترانسفورماتور توزيع

هاي توزيع را ندارد.  دستي پست هاي جريان در بخش پايين کاهش هارمونيک

به همين دليل در چنين حالتي عليرغم استفاده از فيلتر در شبکه، کليهي 

مشکالت مربوط به حضور هارمونيک در شبکه فشار ضعيف همچنان پابرجا 

هاي  در اين طرح پژوهشي ايدهي استفاده از فيلتر خواهد بود. به همين دليل
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فعال موازي در محل بار پيشنهاد ميشود. در چنين کاربردي، عمالً امکان  در شبکه توزيع جلوگيري نمايد.

هاي فشار ضعيف نيز متنفي خواهد  حضور عوامل مخل کيفيت توان در شبکه

اي کاهش خواهد يافت.  طور قابل مالحظه شد و در نتيجه تلفات مربوطه به

که در حال حاضر و بر اساس آئين نامه تکميلي تعرفه هاي شايان ذکر است 

هايي که ميزان هارمونيک تزريقي توسط آنها به شبکه بيش  کننده برق، مصرف

از حد مجاز هست، ملزم به بهبود کيفيت توان خود هستند. به همين دليل، در 

سازي مناسب و امکان نصب آن در محل  صورت وجود تجهيزات فيلتر

)مثالً کنتور مربوطه(، ميتوان الزامات الزم را جهت تهيهي چنين  کننده مصرف

کنندگان را هم درنظر گرفت. نتايج اندازه گيري هاي  ادواتي از طرف مصرف

انجام يافته در برخي از فيدرهاي فشار ضعيف پست هاي توزيع حاکي از آن 

ريان است که در اثر تزريق مولفه هاي هارمونيکي به ويژه هارمونيک سوم ج

بار هاي غير خطي مشترکين عادي منجر به تجميع مولفه هاي هارمونيکي 

بويژه مولفه هارمونيکي سوم جريان در سيم نول شبکه و افزايش تلفات آن مي 

گردد. بطوريکه برخي از گزاش ها حاکي از افزايش بي رويه جريان سيم نول 

مقطع سيم نول اين به بيش از جريان فاز شده و با توجه به پايين بودن سطح 

موضوع باعث سوختن سيم نول و کابل فيدر داخل پست شده است. بنابر اين و 

با توجه به تجربيات کسب شده در پروژه هاي تحقيقاتي قبلي، استفاده از 

فيلترهاي فعال هارمونيکي در محل مصرف کننده هاي عادي )انشعابات زير 

ين نقطه از انتشار مولفه هاي کيلووات( و بهبود کيفيت توان در نزديکتر 35

هارمونيکي در شبکه و سيم نول ممانعت نموده و به رفع مشکل فوق مي 

انجامد. فلذا در راستاي دستيابي به دانش فني طراحي و ساخت نمونه تکفاز و 

سه فاز متناسب با مشترکين عادي و کاربردي نمودن تحقيقات قبلي انجام 

ردبيل در زمينه بکارگيري فيلترهاي فعال يافته در شرکت توزيع نيروي برق ا

در شبکه هاي توزيع، اين عنوان تحقيقاتي پيشنهاد شده است. مراحل اجراي 

ارزيابي وضعيت هارمونيکي مشترکين عادي تکفاز و سه فاز با استفاده  -طرح: 

از اطالعات کنتورهاي ديجيتال )مانند کنتورهاي بهفام( و اندازه گيري هاي 

حي و شبيه سازي جبرانساز مناسب براي مشترکين تکفاز و سه طرا -ميداني 
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طراحي سخت افزاري فيلتر فعال موازي  -گيري  فاز براساس نتايج اندازه

سازي نمونه  پياده -گيري  )دستگاه توان بهساز( براساس نتايج اندازه

 -برنامه نويسي و پياده سازي سيستم هاي کنترلي و حفاظتي  -آزمايشگاهي 

 تست هاي آزمايشگاهي، ميداني و استخراج نتايجانجام 

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان آذربايجان شرقي

در شبکه هاي توزيع  FACTSبررسي استفاده از ادوات 

و ساخت نمونه آزمايشگاهي و صنعتي 

DSTATCOM 

 D-STATCOMروش کنترلي براي سيستم کنترلي 

 با يک D-STATCOMپيشنهاد ميشود که در آن، يک

(، يکپارچه SCESSساز انرژي سوپرخازن ) سيستم ذخيره

سازي همه انواع عيوب نامتعادل و حتي  شده و قادر به جبران

 متعادل ميباشد

اين تجهيز ميتواند با تأمين توان رآکتيو مورد نياز شبکه در حالت دائمي و 

هاي مجاز  تأمين ديناميکي توان رآکتيو )گذرا( و درنهايت، رعايت محدوديت

شبکه، بسياري از مشکالت شبکه هاي توزيع را حل کند.و همچنين قابل ذکر 

است تا کنون هيچ شرکت توزيعي در اين مسئله تحقيق و ساختي انجام نداده 

است و مسئله روز و نويني است.که کمک شاياني در کاهش تلفات شبکه هاي 

ها و  توزيع با بکارگيري آن خواهيم داشت. با پيشرفت صنعت نيمه هادي

  استفاده آنها در سيستم قدرت ، مفهوم سيستم هاي انتقال انرژي انعطاف

( مطرح شد که بدون احداث خطوط جديد بتوان از ظرفيت FACTSپذير)

واقعي سيستم انتقال استفاده کرد.پيشرفت اخير صنعت الکترونيک در طراحي 

بدل هاي کليدهاي نيمه هادي با قابليت خاموش شدن و استفاده از آن در م

منبع ولتاژ در سطح توان و ولتاژ سيستم قدرت عالوه بر معرفي ادوات 

بوجود آورد و سيستمهاي انتقال انرژي را  FACTSجديدتر،تحولي در مفهوم 

هاي ولتاژ مهمترين sagبسيار کارآمدتر و موثرتر خواهد کرد.فرورفتگيها يا 

درصد  85بيش از کميت کيفيت توان در بسياري از صنايع ميباشد بطوريکه 

مسائل مربوط به کيفيت توان را دربر ميگيرد. تجهيزات حسّاس استفاده شده 

هاي پردازشي،  هاي صنعتي مدرن از قبيل کنترل کننده در کارخانه

نويسي، درايو تنظيم سرعت  هاي منطقي قابل برنامه کننده کنترل

(adjustable speed drive و همچنين صنعت روباتيک قادر به )

هاي مختلفي براي کاهش و جبران  حمّل فرورفتگيهاي ولتاژ نيستند. روشت

هاي مرسوم بر اساس استفاده از بانکهاي  فرورفتگيهاي ولتاژ وجود دارد. روش

 UPSخازني، ايجاد فيدرهاي موازي جديد و نصب منابع توان غير قابل قطع 

قابل کنترل بودن  ها به علّت غير ميباشند. با اين وجود، هيچ کدام از اين روش
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هاي زياد احداث فيدرهاي جديد و نصب  جبرانسازي توان راکتيو و هزينه

UPSهاي  ، قادر به حل کامل مشکالت کيفيت توان نميباشند. لذا تالش

زيادي براي حل مشکالت مربوط به کيفيت توان بر اساس استفاده از آخرين 

تجهيزاتي تحت عنوان تکنولوژيهاي الکترونيک قدرت ، انجام گرفته است و 

اند. ادوات  ( به ميان آمدهCP) Custom Powerو  FACTSادوات 

Custom Power  اي براي حل مسائل  به عنوان وسيله 3888که از سال

هاي توزيع ولتاژ پايين مورد  اند، در سيستم مربوط به کيفيت توان مطرح شده

-Dکي توزيع )استفاده قرار ميگيرند. از اين ميان، جبران ساز استاتي

STATCOM( که بر پايه مبدل منبع ولتاژ )VSC .. ميباشد )D-

STATCOM  به عنوان يکي از ادواتCustom Power  بطور موازي

سازي فرورفتگي و برآمدگيهاي ولتاژ  با شبکه قدرت قرار گرفته و براي جبران

اع بکار ميرود. با در نظر گرفتن اين واقعيت که در يک سيستم قدرت همه انو

عيوب )از قبيل عيوب متعادل و نامتعادل( ممکن است رخ دهند، لذا سيستم 

سازي همه انواع عيوب باشد. يک روش کنترلي  کنترلي بايد قادر به جبران

-Dپيشنهاد ميشود که در آن، ي D-STATCOMبراي سيستم کنترلي 

STATCOM با يک سيستم ذخيره ( ساز انرژي سوپرخازنSCESS ،)

سازي همه انواع عيوب نامتعادل و حتي متعادل  و قادر به جبرانيکپارچه شده 

 ميباشد

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان خراسان رضوي

بررسي علمي اثر جريان نول در تغيير شيوه بهره برداري 

مطالعه و پياده سازي موردي -از پست هاي توزيع برق 

 شهرستان نيشابور

و خريد يا طراحي يک  ارائه راه کارهاي مبتني بر تکتولوژي

ارائه راه کار قانوني که مصرف کنندگان ملزم به  -نمونه 

ارائه راه کار  -رعايت شوند مانند محدوديت توان راکتيو 

تجربي و فني فوري براي جلوگيري از آسيب ديدن تجهيزات 

 ارائه چک ليست بررسي موضوع در زمان بهره برداري

که توسط مصرف کنندگان به شبکه  وجود روز افزون هارمونيک هاي جريان

توزيع تحميل مي شود و محدود شدن آنها در شبکه فشار ضعيف ، نياز به 

اقدامات علمي و اثر بخش دارد. با توجه به وظيفه شرکت هاي توزيع در بهره 

تغيير در "برداري از شبکه ها و اثر هارمونيک در ايجاد جريان نول ، تاکيد بر 

ه است. با بررسي اثرات مخرب جريان نول و ثبت نقاط شد "شيوه بهره برداري

بحراني در واقع چک ليست هايي معرفي مي شود که فرآيند بهره برداري را 

 بهبود خواهد داد.
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1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان گلستان

شناسايي و اولويت بندي عوامل بروز اتصالي خطوط 

ه و فشار متوسط استان گلستان در شرايط محيطي منطق

ارائه راهکارهاي مناسب طراحي و بهره برداري جهت 

 افزايش پايداري شبکه

تحليل نوع اتصالي ها با توجه به شرايط اقليمي به  -3

ارائه راهکار مناسب در طراحي و  -2تفکيک مديريت ها 

 تعميرات پيشگيرانه جهت کاهش خاموشي ها

جنگل و کوهستان تنوع آب و هوا در استان گلستان شامل دشت ، بيابان ، 

 باعث بروز اتصالي هاي متنوع در استان شده است .

5 

شرکت توزيع نيروي برق 

 زيکاستان مر

مشترک طرح  32555مدل سازي ديناميکي بار الکتريکي

فهام شرکت توزيع برق استان مرکزي با استفاده از 

 طراحي نرم افزار کاربردي شاخصه هاي بار

نعتي کشور داراي مساحتي استان مرکزي به عنوان پايتخت ص

شهر است.  32شهرستان و  32هکتار و  2832755حدود 

براساس داده هاي شرکت توزيع استان مرکزي در سال 

مشترک بخش  8758مشترک صنعتي،  0855، 3380

مشترک  35858مشترک بخش تجاري،  77327کشاورزي، 

مشترک خانگي است. در  470345بخش عمومي و معابر و 

 3380صد مصرف انرژي به تفکيک تعرفه سال شکل زير، در

درصد مصرف انرژي به  -3نشان داده شده است. شکل 

نيز  3همان طور که از شکل  3380تفکيک تعرفه سال 

درصد مصرف انرژي در  03ميتوان نتيجه گرفت، حدود 

هاي کشاورزي و صنعتي صورت ميگيرد. طبق گزارشي  بخش

زيع استان مرکزي در سايت شرکت تو 3387که در دي ماه 

کنتور هوشمند برق طرح  33555منتشر شده است، حدود 

درصد  85فهام در استان مرکزي نصب شده است که حدود 

هاي آب کشاورزي در استان به اين  مشترکين ديماندي و چاه

کنتورها مجهز شده اند. با نصب اين کنتورها، تمامي اطالعات 

بار، انعکاس رفتار مشترک از جمله قرائت، برداشت پروفايل 

هاي  مصرفي مشترک در اوج بار را ميتوان به روش

الکترونيکي رصد نمود. بنابراين مدل سازي ديناميکي و 

همچنين بررسي مشخصات مشترکين طرح فهام در مدت 

تر و برنامه ريزيهايي که در  يک سال، ميتواند در شناخت دقيق

ذاري جهت بهبود کيفيت نيروي برق انجام ميشود، اثرگ

مشترک طرح فهام  32555هدف از انجام اين طرح، مدل سازي ديناميکي بار 

هاي بار است. به دليل گستردگي انواع بارهاي  استان مرکزي و تعيين شاخص

موجود در استان و همچنين تغيير نوع بارها در فصول مختلف، با توجه به 

از مدل تري دست يابيم،  توضيحات بخش قبل، براي آن که به مدل دقيق

سازي ديناميکي بار مبتني بر اندازه گيري استفاده مينماييم. مدت زمان اندازه 

 –گيري را يک سال در نظر ميگيرم. درواقع اين پروژه را ميتوان از نوع علمي 

کاربردي دانست که هم جنبه علمي )نياز به تحليل، برنامه نويسي و استخراج 

ردي جهت استفاده از دستاوردهاي اين مدل از نتايج تحقيقات( و هم جنبه کارب

تحقيق در بهبود و بهينه نمودن نحوه مديريت مصرف انرژي الکتريکي دارد. با 

اين   ها، اي آن توجه به هوشمندسازي کنتورهاي شبکه و مانيتورينگ لحظه

امکان فراهم شده است که رفتار مشترکين با توجه به اطالعات مصرفي آنان 

مشترک  32555د. با انجام اين طرح و بررسي رفتار مورد بررسي قرار گير

داراي کنتورهاي هوشمند طرح فهام، ميتوان به مدل نسبتا دقيقي دست يافت. 

 •مطالعه، شناخت و گردآوري اطالعات شبکه.  •براي دستيابي به اين اهداف: 

بررسي و مطالعه دستيابي به اطالعات )روش دريافت اطالعات( کنتورهاي 

بررسي روش  •رسم نمودارهاي توان، ولتاژ و ... بر حسب زمان.  •طرح فهام 

هاي بار )در فصول مختلف  تعيين شاخص •مناسب مدل سازي ديناميکي. 

سال( از جمله: حداکثر ديماند پروفايل بار ديماند همزمان حداکثر ديماند 

در  •همزمان ضريب بار ضريب گوناگوني و ضريب همزماني ضريب توان 

 THDان پيگيري تجهيز کنتورهاي طرح فهام براي محاسبه صورت امک

مدل سازي ديناميکي بار مجموع  •هارمونيکي و مدل سازي هارمونيکي بار 
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بسزايي داشته باشد. تحقيقات نشان داده است که مدل بار به 

همان اندازه در پيشبيني عملکرد سيستم تاثير دارد که 

هاي انتخاب شده براي اجزاي مهم سيستم قدرت نظير  مدل

سيستمهاي تحريک و ماشينهاي سنکرون موثرند. مدلسازي 

ي و پخش بار سيستم قدرت، تأثير زيادي بر دقت نتايج پايدار

بار دارد و عدم دقت در مدل سازي، نتايج نامعتبر و غيرقابل 

هاي بار  استنادي در پي خواهد داشت. درصورتي که مدل

استفاده شده در شبکه قدرت از دقت کافي برخوردار نباشد، 

نتايج شبيه سازي با پاسخ واقعي شبکه اختالف دارد و اين 

م قدرت بخصوص تفاوت باعث تأثير بر روي تحليلهاي سيست

محدودههاي پايداري سيستم ميشود. ضرورت مدلسازي بار را 

باال بردن دقت تصميم  •ميتوان در چند مدل بيان نمود: 

تأثير زياد  •گيري در طراحي و پيادهسازي هر سيستم قدرت 

افزايش قابليت اطمينان  •بر روي دقت تحليل پايداري ولتاژ 

نقش اساسي  •ن و ولتاژ( باال بردن کيفيت برق )توا •سيستم 

بر تحليل پخش بار در حالتهاي پايداري گذرا و ماندگار و 

 •باال بردن دقت در تحليل شبکه قدرت  •پايداري شبکه 

کنترل ولتاژ اهميت و ضرورت مدلسازي در موارد بيان شده 

خالصه نميشود، اما تأثير اصلي آن بر روي تحليل پايداري 

هاي الکتريکي و بار مصرفي شبکه و حفظ تعادل بين توان

)مدل دقيق بار( است. پس از انجام اين پروژه، به ويژگيها و 

تري از شبکه در زمان هاي مختلف سال  پاراترهاي دقيق

دست خواهيم يافت و در به نهايت چشم انداز روشن تري 

جهت تصميم گيري براي مديريت بهتر توليد، توزيع و مصرف 

 د.انرژي الکتريکي خواهيم رسي

مدل سازي توليد منابع توليد پراکنده در  •مشترک استان مرکزي  32555

نهايت پس از انجام مراحل فوق عالوه بر مدل سازي ديناميکي نسبتا دقيق، 

اي از وضعيت شبکه استان مرکزي دست مييابيم که مي  گسترده به اطالعات

 تواند در تصميم گيريها و برنامه ريزيهاي آتي بسيار موثر باشد.

هارمونيکهاي توليد شده بوسيله بارهاي غير خطي روي تجهيزات اندازه گيري اکتيو و راکتيو با همانطور که مشخص است اندازه گيري توان طراحي و ساخت شبيه ساز بارهاي غير خطي براي تست شرکت توزيع نيروي برق  6
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مولفه هاي غير هارمونيکي )مولفه هاي اول ولتاژ و جريان(  کنتورهاي سه فاز توزيع زيکاستان مر

انجام مي شود در حاليکه هارمونيکها در ميزان توان مصرفي 

نقش عمده اي را دارند، بنابراين، با تعيين ميزان خطاي 

محاسباتي کنتور در شرايط هارمونيکي مي توان ميزان تاثير 

و مجزا را روي دقت اندازه گذاري هارمونيکهاي مختلف 

گيري کنتور را تعيين کرد و اين مورد يکي از مزاياي فني 

پروژه بحساب مي آيد. پر واضح است که هارمونيکهاي 

مختلف در ميزان انرژي مصرف شده نقش مهمي دارند و اين 

در حالي است که اندازه گيري حال حاضر قادر به محاسبه 

ميزان اختالف آنها در  دقيق آن نمي باشد. اگر به نحوي

محاسبه برق مصرفي لحاظ گردد ابعاد اقتصادي انجام اين 

پروژه کامال مشخص خواهد شد. اگر در آينده اثر هارمونيکها 

روي کنتورهاي مشترکين و در محاسبه قيمت برق مصرفي 

لحاظ گردد، مشترکين نيز در مديريت مصرف عالوه بر ميزان 

ل، حتي از منظر هارمونيکي مصرف مولفه هاي هارمونيکي او

نيز دقت بيشتري خواهند داشت. در اين پروژه با استفاده از 

کليد هاي نيمه هادي فرکانس باال يک منبع جريان کنترل 

شده مبتني بر مبدل الکترونيک قدرت براي توليد پروفيل بار 

تست کنتور ساخته خواهد شد. صحت سنجي اين پروژه با 

کاليبره شده با دقت باال انجام اندازه گيري دستگاههاي 

 خواهد شد.

تاثير بسزايي دارند و سبب مي شود که اندازه گيري با دقت مطلوب صورت 

نپذيرد. از جمله ادوات مهم اندازه گيري در سيستم هاي توزيع، کنتورهاي 

اشد. خطا در اندازه گيري اين کنتورهاي ناشي از تاثيرات اندازه گيري مي ب

هارمونيکهاي بارهاي غير خطي مي باشد. کاليبراسيون اين تجهيزات در حضور 

بار هاي خطي انجام شده و تاثير بارهاي غير خطي روي دقت اندازه گيري آنها 

ديده نمي شود. همانطور که مشخص است خطاي ناشي از اندازه گيري مي 

ند تبعات مالي قابل مالحظه اي داشته باشد. هدف اصلي در اين پروژه توا

ساخت يک ميز تست براي تعيين ميزان اثرگذاري هارمونيکهاي مختلف 

جريان کنترل شده )مديريت شده( در نحوه عملکرد و دقت اندازه گيري است. 

 صحت سنجي اين پروژه با اندازه گيري دستگاههاي کاليبره شده با دقت باال

 انجام خواهد شد.

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 زيکاستان مر

تحليل، طراحي و پياده سازي يک جبران ساز سنکرون 

استاتيکي دو سطحي با استفاده از کنترل کننده مقاوم 

 پيش بين در شرايط نامتعادلي دامنهي ولتاژ

تحقيقات صورت گرفته قبلي بيشتر در شرايط متعادل ولتاژ 

. اما در شرايط نامتعادل استخراج تغذيه ورودي است

سيگنالهاي مرجع متفاوت است. از همه مهمتر بحث پايداري 

جانبي در اين شرايط است که تحقيقات بسيار کمي در اين 

مورد انجام شده است. هدف اين پروژه بکارگيري کنترل پيش 

امروزه در سيستم هاي قدرت، مسئله ي کنترل کيفيت توان، جبران سازي 

توان راکتيو و مسائلي از اين دست، اهميت بااليي يافته است. استفاده از 

بارهاي غيرخطي مانند يکسوساز ها و مبدل هاي الکترونيک قدرت از عواملي 

اده از يک جبران ساز بيشتر و بيشتر احساس است که سبب شده تا لزوم استف

شود. در ابتدا از فيلتر هاي پسيو به منظور بهبود شرايط استفاده ميشد. اما به 
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بين با شرايط ذکر شده مي باشد. هدف نهايي ساخت يک 

ل مشکالت مربوطه و درنهايت ساخت نمونه آزمايشگاهي و ح

يک نمونه صنعتي براي قدم نهادن در توليد انبوه اين 

محصول مي باشد. با توجه به نياز روز افزون صنعت برق به 

جبران ساز و افزايش استفاده از جبران ساز هاي سنکرون 

استاتيکي، بهبود کنترل کننده هاي اين تجهيزات، تاثير 

کرد آن ها خواهد داشت. همچنين به زيادي بر کارايي و عمل

دليل احتمال به وجود آمدن شرايط نامتعادلي در سيستم هاي 

الکتريکي و همچنين ثابت نبودن پارامتر هاي سيستم در 

عمل، طراحي کنترل کننده اي که بتواند پاسخگوي اين نياز 

[ با 2[ و ]3ها باشد، امري کامال ضروري است. در مقاله ي ]

ت هاي کليد زني اضافي جبران ساز هاي تمرکز بر حال

چند سطحي، به طراحي کنترل  Hسنکرون استاتيکي پل 

کننده پيش بين جهت استخراج اين حالت ها به منظور ايجاد 

تعادل در در ولتاژ خازن، رديابي بهتر جريان مرجع و به حداقل 

[ 3رساندن تلفات سوئيچينگ پرداخته شده است. در مقاله ]

-Deadه اين مقصود، خروجي کنترل کننده براي رسيدن ب

beat  جريان با يک کنترل کننده پيش بين ابتکاري ترکيب

[ نويسنده با به کار گيري مکان متغير براي 2شده است. در ]

پالس هاي کنترلي، بر خالف پالس هاي متقارن موجود در 

مدوالسيون پهناي پالس به مصالحه اي بين هارمونيک هاي 

لفات سوئيچينگ و ريپل خازن دست پيدا کرده جبران شده و ت

[ يک کنترل پيش بين براي مبدل چند 3است. در مقاله ي ]

سطحي پل پيشنهاد داده است. در اين روش پيشنهادي عالوه 

بر عملکرد هارمونيکي عالي، توزيع تلفات کليد زني نيز بسيار 

[ براي حل مشکل 5مناسب صورت گرفته است. در مقاله ي ]

دليل حجم باال و نقطه کار ثابت، استفاده از ادوات سيستم هاي انتقال قابل 

( SVCs( مانند جبران ساز هاي استاتيکي )FACTsانعطاف جريان متناوب )

( و کنترلر هاي STATCOMsسازهاي سنکرون استاتيکي )، جبران 

( روز به روز بيشتر شد. از طرفي استفاده از UPQCsبهبودگر يکپارچه توان )

کنترل کننده ي پيش بين در سيستم هاي قدرت رو به افزايش است. و اين 

امر به علت قابليت اين کنترل کننده در پيش بيني آينده مي باشد. بر خالف 

که در آن با توجه به خطاي گذشته، سيگنال  PIننده هاي ديگر مانند کنترل ک

کنترلي ايجاد و مورد استفاده قرار ميگيرد، در کنترل کننده پيش بين، با تعريف 

يک تابع هزينه مثبت که شامل همه ي متغير هاي حالت سيستم ميباشد، و به 

يشود، با توجه به حداقل رساندن آن، عالوه بر اينکه پايداري سيستم تضمين م

وضعيت کنوني سيستم و همچنين پيش بيني شرايط سيستم در آينده، بهترين 

سيگنال کنترلي ايجاد و به سيستم ارسال ميشود. در نتيجه بر خالف کنترل 

، شاهد مسائلي چون فراجهش نخواهيم بود. از طرف ديگر اين PIکننده 

سيار خوبي دارد. در اين کنترل کننده در سيستم هاي غير خطي نيز کارايي ب

پروژه، يک کنترل کننده ي پيش بين براي عملکرد سريع تر و پايدار تر و به 

طور کلي بهبود عملکرد جبران ساز سنکرون استاتيکي دوسطحي در شرايط 

 نامتعادلي دامنه ولتاژ طراحي خواهد شد.
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ت زياد در مدل کنترل محدود کنترل کننده پيش بين، محاسبا

يک روش سريع پيشنهاد شده است. در اين روش، با استفاده 

از يک بهينه سازي تقريبا طبقه بندي شده، ابتدا کنترل کننده 

پيش بين به دو قسمت )جريان و ولتاژ( تقسيم شده است. 

ترل سپس با استفاده از الگوريتم بهينه سازي ديناميکي، کن

کننده پيش بين جريان بهينه شده است. در نهايت نيز با 

، مقادير Greedyترکيب الگوريتم ديناميکي و الگوريتم 

[ نگارنده با 4الزم براي کليد زني انتخاب شده است. در ]

استفاده از يک ماتريس کانورتر، کنترل کننده پيش بين براي 

ي کرده يک جبران ساز بدون خازن ذخيره ساز انرژي طراح

[ با تاکيد بر پيچيدگي طراحي کنترل 0است. در مقاله ي ]

کننده پيش بين، روش جديدي براي محاسبه ي بردار هاي 

ولتاژ بر مبناي زمان خطي براي يک جبران ساز سنکرون 

[ 7سطحي ارائه شده است. در مقاله ] 7استاتيکي آبشاري 

با نويسندگان به منظور افزايش پايداري يک مزرعه بادي 

استفاده از جبران ساز سنکرون استاتيکي کنترل کننده پيش 

بين طراحي کرده اند. در اين مقاله، براي کاهش بار 

محاسباتي و افزايش دقت انتخاب مسير، از معادالت الگر 

[ براي طراحي کنترل کننده پيش 8استفاده شده است. در ]

بين يک جبران ساز استاتيکي چند سطحي با کاربرد هاي 

ربوط به مزارع بادي روش جديد پيشنهاد شده است. در اين م

روش، به جاي استفاده از الگوريتم هاي زماني، از حل 

معادالت سياله استفاده شده است. با استفاده از حل اين 

معادالت، حالت هاي کليد زني در زمان بسيار کم محاسبه 

ميشود و همچنين تعداد حالت هاي اضافي به حداقل رسيده 

ست. با توجه به مرور انجام شده در پيشينه تحقيق، تاکنون ا
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کار تحقيقاتي از به کارگيري کنترل کننده مقاوم پيش بين 

در حضور نامتعادلي ولتاژ ورودي  STATCOMبراي مبدل 

و عدم قطعيت پارامتر هاي مدل گزارش نشده است. بنابراين، 

ين براي در اين پايان نامه طراحي کنترل کننده مقاوم پيش ب

دو سطحي با هدف رديابي مقادير  STATCOMمبدل 

و توان راکتيو تزريقي مبدل با در نظر  DCمرجع ولتاژ لينک 

. 3گرفتن عدم قطعيت در سلف ورودي پيشنهاد شده است. 

مرور کلي بر انواع جبران ساز ها و بررسي کامل جبران ساز 

راي . بررسي مدل هاي ارائه شده ب2هاي سنکرون استاتيکي 

. تحليل و 3جبران ساز هاي سنکرون استاتيکي دو سطحي 

طراحي يک جبران ساز سنکرون استاتيکي دو سطحي و شبيه 

. طراحي کنترل کننده مقاوم پيش بين جهت 5سازي آن 

بهبود کارايي سيستم در شرايط نامتعادلي ولتاژ ورودي و عدم 

. شبيه سازي و پياده سازي کنترل کننده ي 4قطعيت 

 . نتيجه گيري و پيشنهادات0هادي پيشن

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 زيکاستان مر

وي هوشمند جهت بهبود بهره گيري از روشهاي داده کا

شاخص هاي کيفيت توان )مطالعه موردي مشترکين 

 حساس شهر اراک(

بسياري از اطالعات مهم و داده ها در شرکت در بخش هاي 

مختلف وجود دارند که عمال استفاده هوشمندي از اطالعات 

نمي شود. با استفاده از پروژه و داده کاوي هوشمند اطالعات 

يفيت توان را براي مشترکين را مي توان بهبود شاخص ک

بدست آورد. نرم افزارهايي که در اين پروژه براي تحليل داده 

نرم افزار -3و اطالعات به کار روند به شرح زير مي باشند: 

PM  براي پايش اطالعات بارگيري و فيدرهاي فشار ضعيف

نرم افزار ماهپد براي تحليل اطالعات ولتاژ -2مشترکين 

نرم افزار مهنا : -3ر با توجه به سطح مقطع وجريان و پخش با

نرم افزار -5براي اطالعات ولتاژ ورودي فيدرهاي شبکه 

سيستم جامع مشترکين: اطالعات مصرف ، ولتاژ تست ، ولتاژ 

بهره گيري از روشهاي داده کاوي هوشمند با استفاده از اطالعات داده هاي 

بهره برداري، ديسپاچينگ ، مهندسي ، مشترکين ، مديريت مصرف براي بهبود 

ي و صنعتي.با وجود اطالعات شاخص هاي کيفيت توان براي مشترکين خانگ

بي شمار از ولتاژ ، جريان ،ضريب قدرت ، مصرف و... درصورتيکه داده ها در 

 يک جا ذخيره نشود و مورد بهره برداري قرار نگيرند عمال بي بهره خواهند بود.
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موقعيت «  GISنرم افزار -4دوره اي اندازه گيري شده 

مکاني مشترکين و اطالعات مصرف و ولتاژ دوره اي ، 

نرم افزار فهام : پارامترهاي -0ات ديتاالگر استفاده از اطالع

موثر در شاخص هاي کيفيت ولتاژ از جمله مهم ترين شاخص 

هاي کيفيت توان نامتعادلي ولتاژ، فرورفتگي ولتاژ، برآمدگي 

ولتاژ، هارمونيک و فليکر و... مي باشند داده کاوي کاوي 

و استفاده از روشهاي  big-dataوبهره گيري از 

اطالعات وسيع و  machine-learningيادگيري

کسترده اي از بسياري جهات مي دهد که مي تواند حاوي 

اطالعات بسيار زيادي حتي موضوعات اجتماعي نيز باشد. 

بنابراين بهبود شاخصهاي کيفيت توان مي تواند يک نمونه از 

خروجي هاي اين پروژه بحساب آيد، توسعه و بکارگيري 

اده کاوي مي تواند در آينده نيز برخي روشها با ايجاد بستر د

 براي دستيابي به بسياري از مسايل سيستم توزيع کمک کند.

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 زيکاستان مر

هاو  بررسي نقش هارمونيک ها در سوختن برقگير

شهرستان اراک و ارائه  25kvشبکه برق ها  سرکابل

 راهکار هاي مقابله با آن

مطالعات اوليه جمع بندي اطالعات واقعي فيدر مورد مطالعه 

مدل سازي بار و شبيه سازي وضعيت فعلي فيدر اندازه گيري 

پارامتر هاي کيفيت توان در فيدر ارائه روش هاي کاهش اثر 

ر با استفاده از نرم پديده فرورزنانس در شبکه و طراحي فيلت

. تحليل اقتصادي حاصل از نتايج و  DIgSILENTافزار 

 تهيه گزارش نهايي

با توجه به استفاده روز افزون يکسوکننده ها توسط مشترکين در سال هاي 

گذشته منابع هارمونيکي افزايش پيدا کرده و طبيعتا سبب بروز مشکالتي در 

هاي الکتريکي در منابع  ي، مبدلشبکه توزيع شده است. وجود بارهاي غيرخط

عنوان منابع اصلي  اندازي موتورهاي الکتريکي به  تجديد پذير و درايورها در راه

اند که اين منابع شکل موج  شده  هاي توزيع شناخته توليد هارمونيک در شبکه

سينوسي جريان و يا ولتاژ شبکه را دستخوش تغييرات کرده و با تزريق 

هاي توزيع  اعث تشديد کاهش کيفيت توان در شبکههارمونيک به شبکه ب

اند.يکي از مشکالت شايع در شبکه بروز پديده فرورزنانس مي  الکتريکي شده 

هاي توزيع با افزايش ولتاژ وصدمه به  باشد. بروزپديده فرزوناس در شبکه

ها و  ها،سرکابل ايزوالسيون تجهيزات فشار قوي از جمله برقگير

ها را موجب  ها انفجار برقگير مراه است که ترکيدن سر کابلها ه ترانسفورماتور

ميشود. به عالوه جريان نشتي برقگيرها غير خطي را افزايش ميدهد و از عمر 
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ها ميکاهد.در اين پروژه سعي مي شود با توجه به گزارشات موجود به  و دوام آن

رد را بررسي فيدري که بيشترين نرخ خرابي را ناشي از سوختن تجهيزات دا

مورد بررسي و شبيه سازي قرار داده و راه کار هاي عملي براي کاهش اين 

مشکل را پيشنهاد دهيم با توجه به بروز اين مشکل در سال هزينه هاي زيادي 

صرف خريد تجهيزات جديد مي شود در صورتي که مي توان با قرار دادن يک 

هزينه هاي ناشي از  فيلتر ساده بروز اين مشکالت را به حداقل خود رساند و

 بروز اين مشکل را به حداقل خود رساند

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 زيکاستان مر

بررسي تاثيرات هارمونيکي نيروگاه خورشيدي 

 کيلووات شرکت گام در يک دوره يکساله355

حالتهاي مختلف بار محلي کمتر يا بيشتر از توان توليدي 

بررسي و مطالعات  نيروگاه براي بار محلي خطي و غيرخطي

هارمونيکي انجام شده است. از آنجايي که بمنظور اتصال 

سيستمهاي فتوولتائيک به شبکه ميبايست از مبدل هاي 

الکترونيک قدرت استفاده گردد و وجود اين مبدل ها به دليل 

ماهيت غيرخطي باعث ايجاد هارمونيک در شبکه ميشود. از 

يز باعث ايجاد طرفي بارهاي غيرخطي صنعتي و خانگي ن

هارمونيک در ولتاژ و جريان شبکه ميشوند. هدف اين پروژه 

بررسي يک ساله کيفيت توان برق توليدي نيروگاه خورشيدي 

و ارائه دستورالعمل جهت ثبت و کنترل ديگر نيروگاهها است. 

از خروجي اين پروژه براي تعيين ميزان هارمونيک تزريقي به 

و اين پروژه براي مقابله و شبکه توزيع استفاده مي گردد 

تعيين خسارت ناشي از اين اغتشاش کيفيت توان به تجهيزات 

روي فيدر مربوطه اهميت مي يابد با توجه به اينکه درحال 

حاضر روي اين فيدر مربوطه يک مولد قرار دارد و در آينده 

ممکن است افزايش يابد لذا هارمونيک زا بودن هريک باعث 

 گردداختالل در شبکه مي 

هاي برق اولين پيامد عناصر غيرخطي در شبکه  بروز هارمونيک در سيستم

هاي برق،   خاطر گسترش فزاينده استفاده از عناصر غيرخطي در سيستم   است. به

هاي الکترونيکي قدرت،   اندازها )درايورهاي تنظيم سرعت( و مبدل  مانند راه

ر چشمگيري افزايش يافته طو   مقدار هارمونيک شکل موج جريان و ولتاژ به

است و بنابراين اهميت موضوع کامالً مشخص است. وضعيت هارمونيک 

شرکت گام از سيستم هاي فتوولتائيک داراي بار محلي  355KWنيروگاه 

خطي و غيرخطي متصل به شبکه مورد ارزيابي قرار گرفته است. با توجه به 

عه در اين زمينه مي توسعه چشمگير بکارگيري نيروگاههاي خورشيدي، مطال

تواند به مطالعه آثار هارمونيکي اين نيروگاهها در شبکه قدرت کمک کند. 

خروجي اين پروژه در تدوين و بومي سازي مسايل هارمونيکي و حدود مجاز 

آن و استانداردهاي مربوطه با توجه به شرايط خاص در دوراني که توسعه ساير 

ر توسعه سرمايه گذاري شود م يتواند نيروگاهها کم است يا قرار است کمتر د

 کمک شاياني نمايد.

نياز به اندازه گيري پارامترهاي کيفيت توان در سطح شبکه توزيع، به واسطه اي از اين  در اين پروژه هدف امکان سنجي ساخت نمونهگر  امکان سنجي فني و اقتصادي پياده سازي تحليلشرکت توزيع نيروي برق  11
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تر ميباشد.  ار پاييندستگاه به صورت هوشمند و با هزينه بسي (Power Quality Analyzerکيفيت توان ) شهرستان مشهد

در اين پروژه پارامترهاي کيفيت توان مورد نياز مشخص شده 

گيري و ارسال مقادير  و تجهيزات الزم جهت اندازه

 گيري شده در شبکه اينترنت تعيين و ارزيابي ميشود. اندازه

کيفيت تواني متعدد در طي چند سال اخير، کامالً مشهود و  بروز مشکالت

گر کيفيت توان مرغوب مانند  هاي تحليل محسوس ميباشد. تأمين دستگاه

Fluke  دالري آن تقريباً امري  8555در شرايط تحريم کنوني و با قيمت

 ناممکن ميباشد.

 

 عيمحور توز -3              

 ي توزيع برقها  هکمطالعات و توسعه بهينه شب .1.11

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان اردبيل

شناسايي و به کار گيري راهکارهاي نوين وصول 

مطالبات از مشترکين و دولت بر اساس فرهنگ غالب و 

 لرفتار اجتماعي آحاد مردم استان اردبي

ارايه راهکارهاي جديد براي وصول مطالبات به صورت 

 و يا نرم افزار CDگزارش و 

وجود مطالبات در سطح استان چه در بخش دولتي و چه در بخش عمومي 

مشکالت مالي زيادي به شرکت تحميل کرده است. لذا ايجاد سازوکارهاي 

اقليم استان نوين براي وصول مطالبات با توجه به فرهنگ و رفتار اجتماعي و 

 امري ضروري به نظر مي رسد

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان آذربايجان شرقي

شرکت  3555طراحي و تدوين نظامنامه امنيت سايبري 

 توزيع نيروي برق

شرکت توزيع  3555طراحي و تدوين نظامنامه امنيت سايبري 

 نيروي برق

توزيع که بحث با توجه به اهميت موضوع امنيت و سايبري در شرکت هاي 

روز و مهمي است تحقيق و پژوهش در اين زمينه امري مهم و غير قابل 

فرهنگي ي فضاي در ساخت محيط جديدل حاي در سايبري فضااجتناب است. 

عرصه و قبيله اد، به نژن نسااعصر سايبر هويت ازست. تا قبل اهويتي و 

ن مان و زکامد در نا مشهود و مشهون يست جهاد و زبوار ستوافيايي اجغر

و سايبر ي فضاي شکل گير، باداد. تشکيل مي را فيايي فرهنگ اجغرص خا

شت. دابرم گاي ندگي نيز به سمت تغيير ماهوزمفاهيم عرصه آن شد سريع ر

و ست اتغيير ل حادر هي وگرو خصوصي ت تعامالو بط رواهويت از همه چيز 

ت و رهنگ تعامالف، نياحکمر، باه شدي سايبرن نسااتبديل به ل حان در نساا

عنصر دو تابع ي سايبري يم فضاراداپادر منيت است. د اخوص ندگي خال زمد

قابليت و يژگي ها ن ونسااول است .مساله اسايبر ي فضان و نساي اکليد
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ي سايبري فضاي مباني شکل گيرو قابليت ها د، بعادوم امساله و ست اهايش 

ي فضاي ل گيرموجب شک، عاملدو ين ان اتعامل کنشگرو ست. کنش ا

هد. دمنيت شکل مي زه احورا در متنوعي ده و گسترد بعااکه ه يي شدزاتهديد

عنصر دو منيتي مبتني بر ي اهازه حووي کاو واشناسايي ل نبادبه مقاله ين ا

ي هويت سايبرو نساني ايعني هويت ت تباطات و ارطالعاوري اعصر فناي کليد

مختلف ي عرصه هاي آن لويت هاود امنيت سايبري و ابعااست. تا با شناسايي ا

اي برتي عمليادي و هبراري لويت هاه و اومشخص شدزه حوع در آن فاد

 ترسيم نمايد.را بر بستر سايبر ه متولد شدزه با عصر تارويي يارو

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان آذربايجان شرقي

و  323لينک خروجي داده کاوي اطالعات نرم افزار 

 ص اعتبارتحليل آن با تخصي

داده کاوي توسعه يافته علم آمار است. تفاوت اصلي داده 

کاوي با علم آمار، در حجم داده هاي مورد تحليل، روش 

مدلسازي داده ها و بهره گيري از هوش مصنوعي است. با 

داده کاوي تصميمات منطقي تر خواهند بود، چرا که با حذف 

صمميم تصميمات احساسي از طريق مشاهده واقعيت ها، ت

مديران از وضعيت ناآگاهانه به وضعيت آگاهانه تغيير مي کند. 

مديران با علم به گذشته کسب و کار خود، ميتوانند در فضاي 

 شفاف تر تصميم گيري کنند.

داده کاوي توسعه يافته علم آمار است. تفاوت اصلي داده کاوي با علم آمار، در 

ه ها و بهره گيري از هوش حجم داده هاي مورد تحليل، روش مدلسازي داد

مصنوعي است. با داده کاوي تصميمات منطقي تر خواهند بود، چرا که با حذف 

تصميمات احساسي از طريق مشاهده واقعيت ها، تصمميم مديران از وضعيت 

ناآگاهانه به وضعيت آگاهانه تغيير مي کند. مديران با علم به گذشته کسب و 

 تر تصميم گيري کنند. کار خود، ميتوانند در فضاي شفاف

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان آذربايجان غربي

ارائه الگوي نوين جهت مديريت مصرف پروژه هاي خرد 

و کالن توسعه و نوسازي شبکه توزيع جهت بهينه 

سازي تخصيص اعتبارات با در نظر گرفتن عدم اطمينان 

 هاي فني، مالي و محيطي

پروژه برگرفته از دستيابي به يک مدل بومي مديريت 

جهت  PMBOKاستاندارد معتبر جهاني مديريا پروژه 

 مديريت صحيح و کارامد پروژه ها ي مديريت مصرف

افزايش اثربخشي علم مديريت پروژه با توجه به محدوديت بودجه امتيازات و 

هدفمند نمودن فعاليت هاي مديريت مصرف با در نظر گرفتن هاي  -3زمان 

اقتصادي نمودن و بهينه مودن فعاليت هاي  -2پروژه محدوديت هاي کنترل 

اختصاص اعتبارات مديريت مصرف بر اساس ميزان اثر  -3مديريت پروژه 

 بخشي

5 

شرکت توزيع نيروي برق 

و  استان چهارمحال 

 بختياري

تحليل هزينه هاي تمام شده برق در شبکه توزيع استان 

 ناشي از عوامل مختلف به ويژه تلفات

عيين هزينه هاي تمام شده در نقاط مختلف ناشي تحليل و ت

 از تلفات و عوامل ديگر

يکي از سياست هاي وزارت نيرو خصوصي نمودن شرکت هاي توزيع به معناي 

واقعي است و يکي از چالش هاي پيش رو که اين مهم صورت نپذيرفته است 

مي  تعيين نرخ خدمات توزيع برق و به تبع آن تعيين بهاي انرژي تمام شده

باشد. در پروژه هاي مذکور به تعيين اين نرخ که به پارامترهايي همچون 



 111                                                                                                                                                              9318در سالرو يوزارت ن يقاتيتحق يها تين اولويعناو

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

تلفات، هزينه هاي سرمايه اي و عمليات بستگي دارد پرداخته خواهد شد. 

تعيين دقيق دوره بازگشت سرمايه ها جهت انجام پروژه هاي متنوع و سود 

موضوع حاصل از انها، همچنين هزينه هاي تححميل شده بر شرکت توزيع 

بسيار پراهميتي است که در فضاي اقتصادي کنوني و اهميت هزينه ها هر چه 

بيشتر خود را نشان مي دهد. از اين رو الزم است هزينه هاي واقعي در 

محاسبات منظور گردد.) هزينه هاي ناشي از تلفات بخش هاي مختلف در 

 ور گردد.(شبکه متفاوت است و اين تفاوت قيمتها بايد هنگام محاسبات منظ

6 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان خراسان جنوبي

تهيه اطلس خاک و مقاومت مخصوص زمين در سطح 

 خراسان جنوبي

. تهيه اطلس مشخصات فيزيکي و 3اهداف مورد انتظار طرح: 

شيميايي خاک در سطح خراسان جنوبي )مشخصات فيزيکي 

مربوط به سختي و نوع خاک و مشخصات شيميايي خاک 

. تهيه اطلس مقاومت 2به خورندگي خاک مي باشد(  مربوط

. تهيه دو اليه 3مخصوص خاک در سطح خراسان جنوبي 

خاک و مقاومت مخصوص مناسب جهت استفاده در محيط 

 در خراسان جنوبي GISنرم افزار 

گستردگي شبکه توزيع خراسان جنوبي در پهنه گسترده اين استان با تنوع 

ن اين استان را جهت انتخاب تجهيزات در مقابل خاکي و زميني بسيار، طراحا

خوردگي و همچنين انتخاب روش مناسب احداث سيستم اتصال زمين مناسب 

دچار چالش نموده است. تهييه اطلس خاک و زمين با هدف تعيين نوع خاک و 

همچنين مقاومت مخصوص زمين در سطح استان اين امکان را فراهم مي 

با اقدامات پيشگيرانه، از خوردگي تجهيزات  آورد تا ضمن کاهش هزينه ها

زميني مانند پايه هاي بتني و ... جلوگيري نمود و با انتخاب مناسب روش 

 اجراي سيستم هاي اتصال زمين پايداري سيستم ر افزايش داد.

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان خراسان جنوبي

ارائه مدل مناسب جهت تعيين ظرفيت بهينه 

ر و شعاع تغذيه بهينه پست هاي توزيع در ترانسفورماتو

مناطق شهري و روستايي به همراه تعيين معيارهاي 

مناسب جهت تعيين ظرفيت ترانسفورماتور و شعاع تغذيه 

 (3387با رويکرد کاهش تلفات )اولويت تحقيقاتي سال 

. شناسايي و تعيين دقيق معيارهاي 3اهداف مورد انتظار طرح: 

يت ترانسفورماتور در يک پست توزيع مناسب براي تعيين ظرف

با عنايت به مشخصات ذاتي ترانسفورماتور نظير نقطه داغ 

. شناسايي و تعيين دقيق معيارهاي 2ترانسفورماتور و غيره 

مناسب براي تعيين شعاع بهينه براي يک پست توزيع با توجه 

. ارائه يک مدل مناسب براي تعيين 3به شرايط بار و غيره 

. 5ه ترانسفورماتور پست با رويکرد کاهش تلفات ظرفيت بهين

ارائه يک مدل مناسب براي تعيين شعاع تغذيه پست با 

. ارائه يک نرم افزار محاسبات به گونه 4رويکرد کاهش تلفات 

و موقعيت مکاني و  GISاين که با لينک شدن با نرم افزار 

استفاده از شرايط محيطي به عنوان مدل نامناسب در تعيين ظرفيت بهينه 

ترانسفورماتور پست هاي توزيع سبب شده است که ضريب بهره برداري پست 

ن دهنده خالي بودن ظرفيت هاي توزيع بسيار پايين بوده که نشا

ترانسفورماتورهاي توزيع مي باشد که عالوه بر تحميل بار اقتصادي باال در 

زمان اجرا، با توجه به ثابت بودن تلفات بي باري ترانسفورماتورها اين ظرفيت 

خالي سبب افزايش تلفات شبکه نيز مي شود. همچنين افزايش شعاع تغذيه 

ش تلفات و بروز مشکل افت ولتاژ در شبکه پست هاي توزيع نيز سبب افزاي

 هاي توزيع مي شود.
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و استفاده از  Billingبا لينک شدن با نرم افزار مشترکين 

رانه مصرف مشترکين منطقه مورد نظر ظرفيت س

 ترانسفورماتور و شعاع تغذيه فيدرهاي آن را برآورد نمايد.

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان خراسان رضوي

تعيين سهم شبکه فشار متوسط، ترانسفورمر و شبکه 

فشار ضعيف در تلفات انرژي شرکت توزيع نيروي برق 

 مطالعه موردي -خراسان رضوي

قيت و ابتکار در انجام پروژه کار ساده اي نيست و نياز به خال

نصب وازم اندازه گيري و چگونگي جمع آوري اطالعات دارد 

وهدف از اجراي پروژه، ارائه سهم هر پارامتر در تلفات انرژي 

 و در صورت امکان ارائه يک روش خالقانه و موثر مي باشد.

برنامه ريز ي و اقدامات بهينه جهت کاهش تلفات نياز به شناخت سهم سه 

شبکه توزيع مي باشد و با مطالعه موردي ونصب تجهيزات بخش عمده از 

اندازه گيري در محل پايلوت، که تا کنون انجام نشده است تاثير هر بخش 

 مشخص و راه کار هاي بهينه و کاربردي ارائه خواهد شد.

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان خوزستان

محاسبه بازگشت سرمايه دوره هاي آموزشي تخصصي 

 يع نيروي برق استان خوزستانشرکت توز

. شناسايي پارامترها و شاخص هاي محاسبه بازگشت سرمايه 

. 2دوره هاي تخصصي شرکت توزيع برق استان خوزستان 

محاسبه نرخ بازگشت سرمايه دوره هاي تخصصي شرکت 

. مقايسه وضعيت نرخ بازگشت 3توزيع برق استان خوزستان 

ه راهکارهاي . ارائ5سرمايه دوره هاي مختلف شرکت 

عملياتي جهت بهبود بازگشت سرمايه آموزش شرکت توزيع 

 برق استان خوزستان بر اساس نتايج حاصل از طرح

آموزش و توسعه منابع انساني يک سرمايه گذاري گران براي سازمان ها است 

و واضح است که گفته شود هدف کارفرما است که مطمئن شود سرمايه گذاري 

شت را مهيا مي کند. در سال هاي اخير بازگشت سرمايه در آموزش حداکثر برگ

براي مديران به يک موضوع مهم تبديل شده است. شرکت توزيع نيروي برق 

 استان خوزستان از اين امر مستثني نيست

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان سمنان

پروژه مدلسازي انواع مختلف بار و تعريف ضرايب 

 مختلف در استان سمنان همزماني بر اساس تعرفه هاي

اولويت سال قبل که هنوز اجرايي نشده است و از اهميت 

بااليي برخوردار است: مدلسازي انواع مختلف بار و تعريف 

 ضرايب همزماني

اولويت سال قبل که هنوز اجرايي نشده است و از اهميت بااليي برخوردار 

بر اساس تعرفه است: مدلسازي انواع مختلف بار و تعريف ضرايب همزماني 

 هاي مختلف در استان سمنان

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 ردستانکاستان 

شناسايي و الويت بندي طرح هاي عملياتي مديريت 

ي در مصارف خانگي و تجاري در مناطق کتريکانرژي ال

 ردستانکجغرافيايي متفاوت استان 

شناسايي و الويت بندي طرح هاي عملياتي بر اساس ميزان 

و محاسبات اقتصادي روشهاي شناسايي شده در استان  تأثير

 ردستانک

ين ، در کارهاي مختلفي جهت ايجاد تعامل با مشترکه راهکبا توجه به اين

ه برخي از اين موارد مستلزم صرف کاهش و يا مديريت مصرف وجود دارد ک

ار جهت باال بردن فرهنگ مديريت کهزينه مي باشد ، انتخاب بهترين راه

ين را کل مشترکه درصد بااليي از تعداد کمصارف خانگي و تجاري  مصرف در

ترين تغيير، تأثير به سزايي در ميزان مصرف آنها کوچکدربر مي گيرند و بالتبع 

 خواهد داشت ، ضروري به نظر مي رسد.
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11 

شرکت توزيع نيروي برق 

هگيلويه و بوير کاستان 

 احمد

ق و بررسي اقتضائات و لوازم حکمراني محلي بر

گذاري در زمينهي دسترسي ايمن، پايدار و  سياست

 کارآمد به برق در استان کهگيلويه و بويراحمد

با مد نظر قرار دادن مسائل برشمرده شده در چند پاراگراف 

هاي  پيشين طرح حاضر با هدف پاسخ گفتن به اين پرسش

سازي  چگونه ميتوان با پياده •زير انجام خواهد شد: 

هاي مناسب  اني محلي برق و اتخاذ سياستهاي حکمر مؤلفه

در اين زمينه، شرايط الزم براي دسترسي پايدار، ايمن و 

کارآمد ساکنان استان کهگيلويه و بويراحمد به انرژي برق را 

هاي حکمراني خوب محلي و حکمراني  مؤلفه •فراهم نمود؟ 

تجارب ديگر کشورهاي جهان  •خوب محلي برق چيست؟ 

ه استقرار يک حکمراني محلي خوب برق چگونه ميتواند ب

برآورندهي انرژي ايمن در کهگيلويه و بويراحمد کمک کند؟ 

در پژوهش حاضر براي بررسي مفاهيم نظري پژوهش از 

اي و اينترنتي استفاده ميشود. براي بررسي  پژوهش کتابخانه

الگوي حکمراني محلي برق در استان کهگيلويه و بويراحمد و 

هاي اتخاذ شده در زمينهي دسترسي به  ها و طرح سياست

انرژي پايدار، ايمن و کارآمد از روش مصاحبهي عميق استفاده 

ميشود. به عالوه در کنار مصاحبه از اسناد سازماني اين اداره 

در صورتي که موجود باشند و در دسترس پژوهشگران طرح 

 قرار بگيرد استفاده خواهد شد.

هاي حياتي است که بروز اختالل در آن و  ترساني يکي از زيرساخ سيستم برق

عدم دسترسي پايدار، ايمن و کارآمدِ شهروندان به انرژي برق ميتواند موجب 

وارد شدن تأثيرات روانشناختي منفي بر شهروندان، فلج شدن زندگي روزانهي 

آنها، بسته شدن مدارس، تعطيلي تجارت و مشاغل، جلوگيري از ارائهي خدمات 

شدن خسارات هنگفت به اقتصاد، از کار افتادن ديگر ضروري، وارد 

ها و ..... در يک کشور، منطقه يا شهر شود. بررسي اخبار و نشريات  زيرساخت

مکتوب و اينترنتي نشان دهندهي آن است که کشور ايران در حال حاضر در 

با مسائل متعددي روبرو است. استان   عرصهي انرژي و پايداري در اين زمينه

ويه و بويراحمد نيز از اين مسائل مستثني نبوده و به نظر ميرسد به کهگيل

هائي در زمينهي دسترسي ايمن،  هاي آتي، با بحران ها و دهه داليل زير در سال

( نزديکي اين استان به 3پايدار و کارآمد به انرژي برق روبرو خواهد بود: 

هاي  ستان در سالمرزهاي جنوب غربي ايران و خوزستان باعث ميشود تا اين ا

آتي با بحران روزافزون گرد و غبار مواجه باشد که خود ميتواند باعث ايجاد 

اختالالتي چون قطعي برق و عدم دسترسي پايدار، ايمن و کارآمد ساکنان اين 

( با توجه به گرمي هوا در نيمهي غربي اين 2استان به اين انرژي حياتي شود؛ 

ان، کهگيلويه، لنده و افزايش ساالنهي دما هائي چون گچسار استان و شهرستان

هاي آتي با تقاضاي رو به  در ايران و اين استان، احتماالً اين استان در سال

رشد در زمينهي انرژي برق و بحران در زمينهي دسترسي پايدار، ايمن و کارآمد 

( عدم برخورداري اين استان از 3به انرژي برق مواجه خواهد بود؛ 

ناسب انرژي باعث بروز مسائلي چون قطعيهاي برق و افزايش هاي م زيرساخت

تقاضا براي خدمات انرژي و ناپايداري در دسترسي به برق ميشود که خود 

باعث بروز مشکالت ديگري چون مهاجرت، نارضايتي رواني و اجتماعي و از 

( عدم دسترسي پايدار، ايمن و کارآمد به 5بين رفتن سرمايهي انساني ميشود؛ 

اي، قطع درختان و از بين  ژي برق، مسائلي چون انتشار گازهاي گلخانهانر

ها و پوشش گياهي اين استان را به همراه خواهد آورد. با توجه به  رفتن جنگل

گردي است، از بين  اين که يکي از درآمدهاي اين استان اکوتوريسم و طبيعت

ي اين استان و پذير ها و پوشش گياهي ميتواند منجر کاهش زيست رفتن جنگل
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از بين رفتن درآمد مذکور شود. ضرورت طرح: بررسي اسناد و منشورهائي چون 

سازمان ملل متحد نشان ميدهد که اسناد مذکور بخشي از راه  23دستور کار 

هاي انرژي و تحقق دسترسي پايدار، ايمن و   اي چون بحران حل مسائل پيچيده

حکمراني، يعني حکمراني محلي  کارآمد به انرژي را در توجه به سطوح خرد

ميدانند. بررسي روندهاي جهاني نيز مؤيد اين است که علت موفقيت 

کشورهائي چون آلمان، دانمارک، فنالند، سوئد در زمينهي برطرف نمودن 

هاي انرژي، محلي کردن مديريت انرژي و استفادهي حداکثري از  بحران

ي در زمينهي حکمراني برق هاي محلي بوده است. بررسي ادبيات جهان ظرفيت

هاي محلي بايد مسئوليت موضوعات  نشان ميدهد که به داليل زير، حکومت

نخست اين که  üمحلي مربوط به انرژي الکتريسته را بر عهده بگيرند؛ 

حکومت محلي دغدغهي مستقيم و واقعي در مورد فقر انرژي ساکنان خود 

روز و روزافزوني در مورد  هاي محلي آگاهي به دوم اين که حکومت üدارند؛ 

و سوم  üاي در سطح محلي دارند؛  تأثيرات آلودگي و انتشار گازهاي گلخانه

گذاريهاي حکومت  هاي محلي ميتواند قاعده اين که اقدامات نامناسب حکومت

کند. به عالوه تمرکززدائي از حکمراني انرژي برق و محلي  مرکزي را خنثي 

تحقق شدن توسعه در کشورهاي توسعه نمودن آن مزاياي متعددي چون م

نيافته، ارتقاء شرايط زندگي در سطح محلي، احياء اقتصاد محلي، افزايش 

هاي انرژي، بهبود محيط زيست  اشتغال، امنيت انرژي، کمتر شدن هزينه

محلي، بهبود بهداشت، کارآمدتر شدن زيرساخت هاي ارتباطاتي و کاهش 

مينهي تبديل و انتقال انرژي، تقاضاي انرژي، افزايش کارآمدي در ز

پذيري بيشتر در زمينهي توليد و متناسب نمودن الگوي تقاضاي محلي  انعطاف

هاي  براي برق،آگاهي بيشتر از موضوعات مربوط به انرژي از طريق سيستم

انرژي اجتماع محور، تغيير باورهاي اجتماعي و استفادهي کارآمدتر از منابع 

 اي توليد و مصرف الکتريسته را به همراه دارد.انرژي، پايدارتر شدن الگوه

11 
 پيک سايي کاهش بار ماکزيمم شبکهمديريت انرژي سمت تقاضا با در نظر گرفتن پتانسيل شرکت توزيع نيروي برق 
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 ذخيره کننده هاي مخابراتي توزيع شده در شبکه توزيع استان گلستان

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 زيکاستان مر

دل رقابتي بازار محور در شبکه هاي توزيع ارائه يک م

با حضور منابع توليد پراکنده با مالکيت بخش خصوصي 

و بارهاي پاسخگو با هدف کاهش هزينه هاي خريد 

 انرژي شرکت توزيع

برنامه ريزي انرژي و توان راکتيو روز بعد بر اساس يک مدل 

کنده بازار محور رقابتي در سطح توزيع با حضور منابع توليد پرا

خصوصي و بارهاي پاسخگو مطالعات زيادي درباره بازار 

هاي تجديد ساختار يافته در  انرژي و توان راکتيو در سيستم

سطح عمده فروشي که در آن ژنراتورهاي سنکرون خدمات 

جانبي توان راکتيو را پشتيباني ميکنند، انجام شده است. با اين 

ار انرژي و حال، در تحقيقات کمي، امکان توسعه يک باز

 DGهاي توزيع با حضور منابع  خدمات جانبي در سيستم

بررسي شده است. با توجه به رويکرد طرح و همچنين با توجه 

هاي موجود در اين زمينه، مزاياي فني، اقتصادي و  به خأل

ترغيب  •زيست محيطي اين طرح به شرح زير است: 

با  DGمشارکت فعال سرمايه گذاران خصوصي واحدهاي 

 •نافع مالي کافي براي فروش انرژي در يک بازار رقابتي م

کاهش هزينه خريد انرژي شرکت توزيع از بازار برق عمده 

مشارکت فعال با مشوق هاي مالي براي سرمايه  •فروشي 

براي تأمين خدمات جانبي  DGگذاران خصوصي واحدهاي 

کاهش ميزان آالينده هاي محيط زيست ناشي از کاهش  •

ي شرکتهاي توزيع از ژنراتورهاي متمرکز بخش خريد انرژ

انتقال )بازار عمده در بازار توان اکتيو )انرژي( و راکتيو روز 

برداري  بايد يک روز قبل از بازه بهره DGبعد، منابع 

 -مقدار»هاي  دهي انرژي ساعتي خود متشکل از بسته قيمت

و همچنين پيشنهادات فروش توان راکتيو را به « قيمت

باشد، ارائه دهند.  DSOردار بازار توزيع که ميتواند خود ب بهره

همچنين، فرض ميشود که قيمت ساعتي انرژي در بازار 

( در شبکه هاي توزيع، توسعه يک DGبا رشد روزافزون منابع توليد پراکنده )

بازار رقابتي انرژي و توان راکتيو در سطح توزيع با حضور اين منابع و بارهاي 

اي نزديک، تأمين  يندهپاسخگو از اهميت بااليي برخوردار خواهد بود. در آ

( و سيستم TSOبردار سيستم انتقال ) انرژي و خدمات جانبي عالوه بر بهره

هاي شبکه توزيع نيز  انتقال، بايد توسط بهره بردار سيستم توزيع و زيرساخت

تأمين شود. همچنين، بخش توليد نبايد تنها ارگان تأمين خدمات جانبي باشد، 

سازي ميتوانند به  رهاي پاسخگو و تجهيزات ذخيرهزيرا منابع توليد پراکنده، با

منظور توسعه  کار گرفته شوند. به منظور تأمين برخي از اين خدمات به

توسط بخش خصوصي، يک  DGهايي براي گسترش وسيع واحدهاي  مشوق

ساختار بازار شامل خدمات تأمين شده بوسيله اين واحدها بايد در سطح توزيع 

قابتي باز براي توليد انرژي و خدمات جانبي بايد تشويق ايجاد شود. بازارهاي ر

ها براي  شوند زيرا آنها کارايي سيستم را بهبود داده و به کاهش صورتحساب

کنندگان نهايي و همچنين کاهش هزينه هاي خريد انرژي شرکت -مصرف

عالوه بر مشارکت در  DGتوزيع از شبکه انتقال کمک ميکنند. واحدهاي 

مايل به مشارکت در بازار خدمات جانبي نيز هستند تا همانند تأمين انرژي، 

ژنراتورهاي مرکزي درآمد اضافي جهت تأمين اين خدمات دريافت کنند. براي 

دستيابي به مشارکت فعال واحدهاي توليد پراکنده در تأمين توان راکتيو شبکه 

اکتيو دهي توان ر محور رقابتي، يک ساختار قيمت -توزيع در يک محيط بازار

هاي توزيع  شود. همچنين، در شبکه براي واحدهاي توليد پراکنده، بايد معرفي 

فعال، سمت بار بازار، فعال شده و مشترکين بزرگ و صنعتي ميتوانند با استفاده 

هاي جديد پاسخ  عنوان يکي از برنامه هاي بازخريد/ پيشنهاد تقاضا به از برنامه

در يک سيستم توزيع، بهره بردار سيستم  بار در بازار پيشنهادي شرکت کنند.

ريزي توانهاي اکتيو و راکتيو است. در يک محيط  ( مسئول برنامهDSOتوزيع )

توانهاي اکتيو و راکتيو مورد نياز شبکه را از منابع  DSOبازاري و رقابتي، 
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 DisCoساعت آينده در دسترس  25فروشي برق براي  عمده

عنوان نقش واسط بين  به DisCoباشد. در مدل پيشنهادي، 

فروشي و سيستم توزيع در نظر گرفته ميشود.  بازار عمده

بردار بازار توزيع يک مزايده قيمت يکنواخت را براي کل  بهره

مجموعه سيستم توزيع اجرا ميکند تا واحدهاي توليدي و 

سطح توليد اکتيو و راکتيو پذيرفته شده آنها را در هر ساعت 

براي روز بعد تعيين کند. با توجه به بررسيهاي انجام شده بر 

زيع، هاي تو هاي صورت گرفته در سيستم روي پژوهش

نوآوريها و تفاوتهاي مربوط به طرح پيشنهادي ميتواند 

دهي  بندي شود: ارائه يک ساختار قيمت صورت زير جمع به

سازي  توان راکتيو منصفانه براي واحدهاي توليد پراکنده مدل

يک بازار انرژي و توان راکتيو رقابتي جديد در سطح 

اي سازي و ارزيابي مشارکت باره هاي توزيع مدل سيستم

بازخريد/ پيشنهاد تقاضا در بازار   پاسخگو از طريق برنامه

 پيشنهادي

فروشي )شبکه  توليد پراکنده، بارهاي پاسخگو و همچنين از بازار برق عمده

يداري ميکند. در رويکرد پيشنهادي در اين طرح، شرکت توزيع باالدست( خر

(DisCoبه )  عنوان نقش واسط بين بازار عمده فروشي و سيستم توزيع در

نظر گرفته ميشود. مدل بازار پيشنهادي در اين طرح بر اساس بازارهاي توان 

انجام برداري  اکتيو و راکتيو روز بعد در سطح توزيع، يک روز قبل از بازه بهره

برداري از ژنراتورهاي  محيطي ناشي از بهره ميگيرد. همچنين، مالحظات زيست

هاي سوخت فسيلي با  DGسوخت فسيلي در شبکه باال دست و همچنين 

بازار، لحاظ شده است. فرضياتي که در   استفاده ميزان انتشار آالينده ها در مدل

ست، به شرح زير است: مدل بازار پيشنهادي در اين طرح در نظر گرفته شده ا

مالکيت کليه واحدهاي توليد پراکنده بر عهده مالکين خصوصي است. بنابراين، 

اند. لذا،  عنوان مولدهاي رقابتي در نظر گرفته شده به DGتمام واحدهاي 

سيستم توزيع، مالک هيچ ظرفيت توليدي از شبکه نيست و فقط وظيفه 

فروشي و  ن واسط بين بازار عمدهعنوا به DisCoداري را بر عهده دارد.  سيم

خواهد بود.  DisCoتوزيع فرض ميشود. لذا يکي از بازيگران بازار توزيع  شبکه

فروشي براي روز بعد توسط  هاي ساعتي انرژي و توان راکتيو بازار عمده قيمت

DisCo بيني شده و در دسترس است. مقدار توان اکتيو پيشنهادي  پيش

بيني سرعت باد و تابش  ر اساس مقادير پيشتوسط واحدهاي تجديدپذير ب

خورشيد در هر ساعت ميباشد. واحدهاي توليد پراکنده فقط مجاز به شرکت در 

بازار سطح توزيع هستند. لذا از مشارکت واحدهاي توليد پراکنده در بازارهاي 

نظر شده است. تعداد حداقلي از واحدهاي توليد پراکنده  فروشي صرف عمده

 ي مفهوم بازار بايد در شبکه توزيع وجود داشته باشد.گير براي شکل

15 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان همدان

ارزيابي فني و اقتصادي استفاده از پست هاي کم 

 3ظرفيت در مناطق تفکيکي جديد و نمونه امور برق 

 همدان

تدوين دستورالعمل استفاده از پست هاي کم ظرفيت با هدف 

تعيين ظرفيت  -نه سرمايه گذاريکاهش تلفات و کاهش هزي

 بهينه پست

با توجه به افزايش استفاده از ترانس هاي کم ظرفيت در شبکه توزيع، بررسي 

 دقيق اقتصادي و فني بويژه از ديدگاه تلفاتتوان و انرژي ضروري مي باشد.
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16 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان يزد

از  ارائه مدلي براي مديريت بار اضطراري با استفاده

 کالن داده ها در شرکت توزيع برق استان يزد

در اين پروژه انتظار مي رود از روش هاي سازماندهي داده ها 

ي کالن در حوزه فناوري اطالعات در مورد داده هاي حجيم 

ومسبوق به راهکارهاي استنتاجي منسجم و اثربخش جهت 

 بکارگيري در شرايط بحراني و يا اضطراري دست يابيم.

مديريت اضطراي بار مفعهوم جديدي نيست ولي در سال هاي اخير به مفهوم 

دليل حساسيت بيشتر بار و افزايش پيک بخصوص تابستان در ايران به يکي از 

کليدي ترين فرآيندهاي شرکت هاي توزيع برق تبديل شده است چنانکه 

انتظار مي رود بتواند شرايط بحراني پيک تابستان را با کمترين خسارت به 

مشترکين مديريت کند .عموما روش هايي که در اين خصوص بکار مي رود 

مبتني بر امکانات شبکه مبتني بر آرايش شبکه مقدار بار و حداکثر توجه به نوع 

بار انجام مي شود که با توجه به هر ويژگي عوارضي را در بين مشترکين 

 بخصوص صنعتي و نيز تبعاتي را به شرکت وارد مي کند

11 

توزيع نيروي برق  شرکت

 تهران بزرگ

مدلسازي اثر فرسودگي و استفاده از شاخص هاي پايايي 

 شبکه در اولويت بندي هزينه هاي بهينه سازي شبکه

مدل سازي اثر فرسودگي تجهيزات بر شاخص هاي قابليت -

طراحي مدلي براي استفاده از شاخص هاي قابليت  -اطمينان 

 -هاي بهينه سازي اطمينان در اولويت گذاري فعاليت 

پيشنهاد مکانيزم الزم براي سنجش اثربخشي فعاليت هاي 

اندازه گيري شاخص ها  -انجام شده بر شاخص هاي شبکه 

 پس از اجرا يا در حين اجراي مدل و اثبات اثربخشي

لزوم اولويت بندي فعاليت هاي بهينه سازي شبکه با توجه به محدوديت هاي 

اي اولويت بندي فعاليت ها بر اساس شاخص نقدينگي، وجود مدلي علمي بر

 هاي قابليت اطمينان و فرسودگي تجهيزات را ضروري مي سازد.

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 تهران بزرگ

طراحي و پياده سازي نرم افزار پيش بيني بار روزانه 

 شبکه جهت بازار برق

اهداف موردنظر: پيش بيني بار کوتاه مدت و بلند مدت از 

رم افزار پيش بيني بار روزانه شبکه جهت بازار برق اهداف ن

ميباشد. محصول نهايي: نرم افزاري است که با در اختيار 

داشتن اطالعات بار مصرفي روزها و سالهاي گذشته، در 

اختيار داشتن اطالعات کامل آب و هوا مربوط به روزها و 

سالهاي گذشته و همچنين پيش بيني آب و هواي روزهاي 

در نظر گرفتن روزها و شرايط خاص و تعطيل به پيش  آينده و

بيني بار کوتاه مدت و بلند مدت ميپردازد. مراحل انجام کار: 

در ابتدا اطالعات بار مصرفي روزها و سالهاي گذشته در 

اختيار نرم افزار قرار ميگيرد. ديتابيس کاملي از اطالعات آب و 

اي خاص و هوا در اختيار نرم افزار قرار ميگيرد. روزه

شرکتهاي توليدکننده برق موظفند مصرف کننده هاي خود را با قابليت 

اطمينان زياد، با کيفيتي باال و با در نظر گيري محدوديتها تغذيه نمايند. براي 

ه هاي کنيل به اين اهداف بايد از طرفي تجهيزات مورد نياز نيروگاه ها و شب

بهينه مورد استفاده و بهره برداري قرار گيرد و از طرف  انتقال و توزيع به نحو

ديگر انرژي هاي اوليه موجود براي توليد برق به طرز بهينه مورد مصرف واقع 

شوند. اطالعات الزم براي انجام برنامه ريزي بهينه در سيستم هاي قدرت، 

 ي در زمان بندي هاي کوتاه مدت وکتريکتوسط پيش بيني ميزان مصرف بار ال

وتاه مدت کبلند مدت در دسترس قرار مي گيرد. داليل اولويت داشتن: بيني بار 

ي کند. يکدر طراحي و بهره برداري سيستم هاي قدرت نقش اساسي ايفا مي 

ازنيازهاي مهم براي خريد برق در بازار برق ايران داشتن پيش بيني با دقت 

بکارگيري تحقيق: در مناسب از ميزان پيک بار روزانه و ساعتي است. مزاياي 
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تعطيالت در نرم افزار تعريف شده و بر اين اساس الگوي 

روزهاي مختلف تنظيم ميشوند. بر اين اساس و بسته به 

الگوريتم مورد نظر در نرم افزار الگوي روزهاي مختلف در نرم 

افزار مورد آزمايش قرار گرفته و با در نظر گرفتن شرايط آب و 

مدت و بلندمدت اقدام  هوايي نسبت به پيش بيني بار کوتاه

 ميشود.

اختيار داشتن نرم افزار پيش بيني بار روزانه به دفتر بازار برق اين امکان را به 

کاربر ميدهد که در کنار پيش بيني تجربي بار کوتاه مدت از نکات و الگوهاي 

نرم افزار مذکور نيز بهره مند شده و جريمه کمتري بابت پيش بيني نادقيق به 

استفاده از نرم افزار پيش بيني بار و آموزش شبکه هاي  بازار پرداخت نمايد.

عصبي آن با استفاده از اطالعات روزها و ساعات گذشته اين امکان را براي 

کاربر ايجاد مينمايد که به مرور زمان سيستم دقيقي از پيش بيني بار ايجاد 

با شده که بواسطه آن به مرور سيستم مستقل از پيش بيني تجربي شده و تنها 

 نظارتي بر پيش بيني نرم افزار، روند انجام کارها تسهيل ميشود.

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 رمانکشمال استان 

ارتقاء تجهيزات ايمني افراد به منظور کاهش مخاطرات 

 حوادث جاني

کاهش پرداخت هاي ديه -ارتقاء ايمني -کاهش حوادث جاني

 توسط شرکتها

روهي افراد به منظور کاهش مخاطرات ارتقاء تجهيزات ايمني فردي و گ

حوادث جاني موارد زيادي از تجهيزات ايمني را ميتوان به منظور هشدار و 

کاهش ضربه در صعود افراد در به فردي که با شبکه هاي برق و در بلندي کار 

ميکند را ارتقاء داد که سبب کاهش خطرات جاني و باالرفتن ايمني در افرادي 

ندي کار ميکنند خواهد شد ، با توچه به اينکه کاله ايمني که با برق و در بل

يکي از تجهيزاتي شده است که تقريبا جزء فرهنگ هر کارگر در هنگام شروع 

به کار شده است و قبل شروع هر عمليات کاله ايمني خود را به سر ميگذارد و 

ست يکي حوادثي که گاها اتفاق افتاده کارگر عدم اطالع از شبکه برقدار بوده ا

از کارهايي که در اين زمينه ميتوان انجام داد تعبيه مدار الکتريکي در کاله که 

در صورتيکه کارگردر حوزه برقدار قرار گيرد آالرم داده و بازدارنده نزديک شدن 

کارگر به شبکه شود. با توجه به عمر زياد شبکه ها و فرسودگي پايه ها يکي از 

ير ميباشد که با ارتقاء کاله ايمني و جليقه مخاطرات ديگر صقوط افراد از ت

)مايع بر اساس قانون نيوتن  non-newtonianتوسط مواد با ويژگي 

جريان نمي يابد( هنگاميکه به آرامي حرکت داده شود در برابر ضربات قابليت 

ويسکوزيته آن لفزايس مي يابد و ميتوان از آن براي محافظت در کاله ايمني 

 رد.و لباس استفاده ک
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11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 شهرستان اصفهان

چگونگي اعتماد سازي و برقراري روابط سازنده با 

مشترکين در راستاي تبادل اطالعات و ارتقاء سطح 

 خدمات

ايجاد ساز و کار مناسب و برقراري روابط بر مبناي اعتماد 

 متقابل

اعتماد و اخذ  نظر به اينکه ايجاد فضاي تعامل با ارتباط دو سويه و ايجاد

اطالعات امکان پذير است لذا بايستي بستر اين موضوع به گونه اي فراهم 

گردد تا بتوان ضمن ايجاد ارتباطات بر مبناي تعامل طرفيني و شناخت نيازهاي 

طرفين نسبت به اطالع رساني در فضاي متقابل اقدام نمود لذا ايجاد امکان 

ش نياز آن اعتماد مشترکين به شرکت فوق نيز ايجاد ارتباط سازنده است که پي

مي باشد که بايستي با تعريف ساز و کار مناسب و برقراري روابط بر مبناي 

اعتماد متقابل به اين مهم دست يافت . با اجراي اين پروژه بستر اعتمادسازي 

وتغيير ديد مشترکين خارج از سازمان فراهم مي گرددو امکان دريافت 

راه و ... آسانتر مي شود در حالي که پروژه ي اشاره اطالعاتي همچون تلفن هم

ارائه مدلي براي تعيين عوامل موثر بر "شده توسط دبيرخانه تحقيقات با عنوان 

ارتقاء کيفيت خدمات ارائه شده در شرکت توزيع نيروي برق آذربايجان غربي با 

به بررسي اعتمادسازي در سطح شرکت  "کارفرمايي توزيع آذربايجان غربي

توزيع و در بين همکاران آن مجموعه پرداخته است و اولويت پيشنهادي پيش 

رو در خارج از سازمان و با مشترکين و متقاضيان مرتبط است همچنين در 

هاي کيفيت  بندي معيار اولويت "پروژه ي اشاره شده استان يزد با عنوان 

هدف اجراي  "هاي مناسب جهت ارتقاء خدمات در صنعت توزيع و ارائه راهکار

پروژه ارتقاء سطح کيفي خدمات جهت جلب رضايت مشرکين مي باشد در 

حالي که در اين اولويت پيشنهادي هدف جلب اعتماد مشترکين و متقاضيان 

 مي باشد

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 شيراز

ارائه راهکارهاي فني و اجراي آن در جهت مدلسازي 

ي بر اساس تعرفه انواع بار و تعيين ضرايب بار و همزمان

 ها از ديدگاه کنتور، ترانس و پست

اين پروژه به وسيله نصب ثبات در مناطق نمونه تعيين شده 

و  Billing)اندازه گيري هاي ميداني( و استفاده از فايل 

تهيه الگوريتمهاي هوشمند مي تواند نتايج مطلوب را 

استخراج و بر اساس تعرفه هاي مختلف و امورهفتگانه شيراز 

به ارائه راهکارهاي فني جهت بخشهاي طراحي، بهره برداري 

و مطالعات شبکه نمايد. همچنين مي بايستي راهکاري هاي 

ارائه شده از جنبه اقتصادي نيز مقرون به صرفه باشند و 

محدوديتهاي فني و اقتصادي، اهميت مدلسازي بار و امروزه با توجه به 

محاسبه پيک بار، ضرايب بار و همزماني هر مشترک از ديدگاه کنتور، ترانس و 

پست بر خبرگان پوشيده نمي باشد. وجود اطالعات مذکور کمک شاياني در 

 مطالعات طرح جامع، برآورد بار، کاهش تلفات و طراحي شبکه مي نمايد.
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ضرايب بار، همزماني، مدلسازي بار شبکه را از ديدگاه کنتور، 

 ترانس و پست تعيين نمايد.

 

 عيمحور توز -3          

 ه توزيعکمطالعات، بهبود و بهينه سازي ترانسفورماتورهاي شب .1.11

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

1 

شرکت برق منطقه اي 

 فارس

بکارگيري نانو کامپوزيت هاي مغناطيسي در حذف 

 ترانسفورماتورترکيبات کلر دار موجود در روغن هاي 

است، در مورد  جهاني اي ها مسئلهPCB مســئله  که   آنجايي از 

نمايند. به دليل اينکه  اقدام   کشورها  تمام بايستي  حذف آنها 

خصوص  اين  در   بايستي وجود دارند،  نيز   ما  کشور در  مواد  اين  

  بر  المللي بين هاي  محدوديت گيرد تا   صورت الزم  اقدامــات  

نگردد. از طرف ديگر، ترانسفورماتورهاي  اعمال  ما  کشور 

روغني که در پست ها نصب شده اند بايد در بلند مدت به 

طرز صحيحي به کار گرفته شوند ، چرا که هرگونه نقصان 

درانتقال برق به مصرف کننده آثار زيانباري خواهد داشت. 

براي حذف  مناسب  روش انتخاب هدف از انجام اين پروژه، 

 PCBs   آن انتخاب  در  است که  عملياتي   شرايط حسب بر  

اين پروژه به صورت   گرفت.  نظر در   را مختلفي   عوامل  بايستي

مطالعاتي است و در طي انجام آن به منظور انتخاب روش 

، آزمايشات تجربي انجام خواهد PCBsهاي مناسب حذف 

 شد.

دسته اي از هيدرو کربن هاي کلرينه شده ( PBCsپلي کلرينه بي فنيل ها )

 PBCsهاي زيادي در سطح جهان حاوي  هستند. در حال حاضر، دستگاه

هستند که از آن جمله مي توان به ترانسفورماتورها اشاره کرد که عمر مفيد 

ها باال مي باشد. از اين رو يکي از مشکالتي که صنعت برق با آن مواجه  آن

اشد که مي تواند اثرات منفي بر محيط زيست مي ب PCBsاست، دور ريز 

بر محيط PCBداشته باشد. به دليل نگراني هاي ناشي از اثرات ناخوشايند 

زيسـت، توليد، اسـتفاده و واردات آن در برخي کشـورها ممنوع شده است. اين 

ترکيبات بسته به راه ورود، سن، جنس، غلظت و سطح مواجهه، اثرات سوء 

هاي متعددي براي از بين  يگذارنـد. در حال حاضر روشبهداشتي به جـا م

فرآيندهاي  -سوزاندن  -بردن اين ترکيبات کلردار وجود دارد که عبارتند از: 

حالل  -واکنش با هيدروژن -دي کلريناسيون: دي کلريناسيون شيميايي

روش بيولوژيکي با  -دفن کردن در زمين  -هاي پالسما  سيستم -الکتروني 

ها، آنها داراي معايبي نيز هستندکه استفاده از  يي و مزايا اين روشوجود کارا

راهکاري جديد و مقرون به صرفه براي طوالني مدت ضروري به نظر ميرسد. 

هاي مغناطيسي، مواد چند جزيي هستند که به طور معمول از نانو  نانوکامپوزيت

اند. اين نانو مواد مغناطيسي که با عوامل خارجي تحريک ميشوند، تشکيل شده 

را حبس کند؛ بنابراين، روشي مقرون به  PCBsکامپوزيت ها قادر هستند 
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 صرفه و سازگار با محيط زيست براي حذف اين آالينده ميباشد.

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان خراسان شمالي

اصالح و بهينه سازي ترانسفورماتورهاي توزيع توسط 

اي کربني اصالح بررسي آزمايشگاهي اثر نانوساختاره

شده با نانوذرات فلزي بر خصوصيات انتقال حرارتي و 

الکتريکي روغن ترانسفورماتوردر جهت کاهش تلفات 

 شبکه توزيع وافزايش عمر ترانس

با بهينه سازي روغن ترانسفورماتور وبدست آمدن روغن با 

مشخصات فيزيکي والکتريکي بهينه به اهداف ذيل دست مي 

کاهش  -2مر ترانسفورماتورهاي توزيع افزايش ع-3يابيم: 

 صرفه جويي اقتصادي-3تلفات در شبکه برق 

هاي توزيع نيروي برق،  هکترين تجهيزات شب يکي از مهمترين و با ارزش

ها ، برق رساني به  ال در آنکباشند که با بروز هرگونه اش ترانسفورماتورها مي

و تعميرات اين  شود؛ همچنين ساخت ين با اختالل جدي مواجه ميکمشتر

تجهيزات، هزينه بسيار زيادي بر صنعت برق کشور تحميل ميکند. يکي از 

تنها  ها است که نه عوامل بروز مشکل در اين تجهيزات، توليد حرارت باال در آن

باعث اختالل در عملکرد مناسب ترانسفورماتور ميشود، بلکه کاهش راندمان و 

ش تلفات را به همراه دارد. اين مشکل، قيمت و افزاي عمر و اين تجهيزات گران

در مناطق گرمسير و در فصول گرم تشديد ميشود. همچنين با توجه به رشد 

روزافزون تقاضاي مصرف انرژي الکتريکي بسياري از ترانسفرماتورهاي موجود 

در شبکه پس از مدتي با افزايش بار بيش از ظرفيت نامي خود مواجه ميگردند 

يش درجه حرارت ترانسفورماتور، بتدريج منجر به کاهش که اين امر با افزا

راندمان و عمر ترانس ميگردد. با توجه به نکات مذکور ميتوان با بهينه سازي 

روغن ترانس باعث بهبود عملکرد و افزايش عمر اجزاي اين تجهيزات 

قيمت، جلوگيري از قطعيهاي ناخواسته و ضررهاي مالي ناشي از قطع  گران

 ايت کاهش تلفات مي شود.برق و در نه

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

هگيلويه و بوير کاستان 

 احمد

بررسي علل سوختن ترانسفرمرهاي توزيع در سطح 

استان با تمرکز بر سه فاکتور نبودن تابلوي زير ترانس، 

 تأثير سيستم زمين، و برخورد صاعقه

سوزي يافتن داليل آن مي تواند عالوه بر  با توجه به آمار باالي ترانس کاهش ميزان سوختن ترانس سوزي

افزايش قابليت اطمينان صرفه جويي اقتصادي نيز به دنبال داشته باشد. در اين 

پروژه هدف يافتن تاثير شرايط خاص شبکه توزيع استان )نداشتن تابلوي توزيع 

در کنار ترانسها و همچنين آمار باالي برخورد صاعقه با شبکه به دليل شرايط 

هوايي و محيطي منطقه( بر مساله مذکور و ارايه راه حلهاي مناسب مي  آب و

 باشد.

1 
شرکت توزيع نيروي برق 

هگيلويه و بوير کاستان 

بررسي علل سوختن ترانسفرمرهاي توزيع با تمرکز بر 

هاي رزونانس و  فاکتورهاي کيفيت توان و بروز پديده

الوه بر شرايط نامناسب بهره برداري همانند اضافه بار، عوامل ديگري همانند ع کاهش ميزان سوختن ترانس سوزي

مشکالت کيفيت تواني و يا اضافه ولتاژهاي ناشي از بروز رزونانس و 
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فرورزونانس مي توانند از عوامل سوختن ترانسها باشند که در اين پروژه با  فرورزونانس احمد

کور بر بررسي موردي نقاط مشکوک در شبکه به بررسي تاثير عوامل مذ

 سوختن ترانسهاي توزيع در سطح استان پرداخته خواهد شد.

5 

شرکت توزيع نيروي برق 

هگيلويه و بوير کاستان 

 احمد

بررسي فني و اقتصادي روش هاي مانيتورينگ يا پايش 

وضعيت براي ترانسفورماتورهاي توزيع با هدف افزايش 

 طول عمر آنها

ت بررسي و مقايسه روش هاي مختلف پايش وضعي

ترانسفورماتورهاي توزيع و ارائه مناسب ترين روش جهت 

 پايش وضعيت

ترانسفورماتورها به عنوان يکي از تجهيزات اصلي شبکه توزيع هستند که الزم 

است با پايش دقيق و مانيتورينگ لحظه به لحظه شرايط و وضعيت آنها مورد 

انجام اقدامات بررسي قرار گيرد تا در صورت بروز هرگونه مشکل ابتدايي، با 

پيشگيرانه و يا اصالحي، از توسعه مشکل و تبديل آن به مشکالت جدي تر 

 جلوگيري شود.

6 

شرکت توزيع نيروي برق 

هگيلويه و بوير کاستان 

 احمد

الت درحوزه بارگذاري کبررسي مسائل و مش

ترانسفورماتورها و تعيين درصد بارگذاري بهينه ترانس 

 سير و گرمسير (در مناطق مختلف استان ) سرد

بهره برداري مناسب از ترانس و باال بردن ضريب اطمينان 

 هکشب

ه طراحي شده بايد پاسخ گوي نيازهاي منطقه تا زمان توسعه بعدي نيز کشب

نار کباشد. لذا مي بايست در انتخاب رنج ترانس از بين گزينه هاي استاندارد در 

ي متوسط محيط،شرايط مسائل مهندسي، جنبه هاي مختلف فني از قبيل دما

اقليمي و راتفاع از سطح دريا،شرايط مانور و تعداد فيدر هاي خروجي و .... را 

درنظر گرفت و در هر منطقه درصد بارگذاري)بهره برداري( ترانس را انتخاب 

 نمود.

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 تبريز

طراحي و اجراي سيستم پايش موقعيت و وضعيت 

 يعترانسفورماتورهاي توز

با توجه به اهميت ترانس در پايداري شبکه و نيز قيمت آن 

جهت حفظ سرمايه هاي ملي و جلوگيري از سرقت آنها و 

همچنين جلوگيري از آسيب الکتريکي ، حرارتي و الکتريکي 

به ترانسها ، تحقيق مورد نظر ضروري مي باشد. پايش 

 -موقعيت ترانس ، حرارت، بار، ولتاژ و ميزان رطوبت آن 

 CADو يا  GISنمايشگر کاربرپسند در  -فرائت از راه دور 

 امکان لينک به سيستم اسکادا -

با توجه به اهميت ترانس در پايداري شبکه و نيز قيمت آن جهت حفظ سرمايه 

هاي ملي و جلوگيري از سرقت آنها و همچنين جلوگيري از آسيب الکتريکي ، 

 رد نظر ضروري مي باشد.حرارتي و الکتريکي به ترانسها ، تحقيق مو
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 عيمحور توز -3           

 هاي برق  هکهوشمندسازي و اتوماسيون شب .1.11

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان اردبيل

ارائه راهکاري براي افزايش تاب آوري شبکه توزيع 

 تان اردبيل با توجه به اقليم استان اردبيلاس

ارائه روشي به صورت گزارش يا نرم افزار به منظور بررسي 

تاب آوري شبکه از جنبه هاي مختلف. اين تحقيق شامل يک 

آوري شبکه مورد مطالعه و ارائه  مطالعه براي ارزيابي تاب

راهکارهاي بهبود آن خواهد بود. ارائه راهکارهاي افزايش تاب 

آوري به صورت کمي و کيفي شامل مواردي همچون ساخت، 

تعميرات و نگهداري تجهيزات، استفاده از تجهيزات آماده به 

هاي موجود در استان و ارائه راهکارهاي  DGکار، استفاده از 

عملي الزم براي شرايط اضطراري با بارزدايي و تغيير 

هت توپولوژي الزم، استفاده از تکنولوژي هاي نوين در ج

افزايش توان بازآرايي شبکه و ارائه سناريوهاي مختلف و 

شناسايي و بهبود پوشش ارتباطي در مواقع بحران خواهد بود. 

هاي برنامه ريزي و اقدامات  راهکارها بيشتر به صورت روش

پيشگيرانه و اصالحي خواهد بود. در اين تحقيق دو هدف 

منطقي اساسي مدنظر است. هدف اول، ايجاد يک وابستگي 

بينيها )مخصوصا  بين اتفاقات شبکه و شرايط جوي و پيش

بينيهاي کوتاه مدت شرايط جوي( به منظور مديريت  پيش

آوري سيستم و نيز استفاده  اتفاقات احتماالتي و افزايش تاب

هاي  موثرتر از تجهيزات است. هدف دوم، تلفيق برنامه

انرژي با مديريت سمت تقاضا و مديريت منابع توليد و ذخيره 

هاي هوشمند و بهبود  تغيير ديناميکي در توپولوژي شبکه

تر  آوري سيستم است تا شبکه در برابر اغتشاشات مقاوم تاب

 گردد و سريعتر بتوان آن را بازيابي کرد.

تاب آوري، توانايي شبکه براي پيش بيني و انطباق با يک رويداد )با شدت اثر 

از آن رويداد است. در کشورهايي که بروز  زياد و فرکانس کم( و بازيابي سريع

حوادث مخرب آب و هوايي در آن متداول است، راهکار استفاده از ريزشبکه ها 

و راه اندازي آنها در مکان هاي مناسب به عنوان روشي کاربردي براي گذر از 

اين قبيل حوادث است. ريز شبکه ها با فناوري خورشيدي و توليد پراکنده در 

که زيرساختهاي الکتريکي آن رو به توسعه است، به عنوان بهترين  شبکه هايي

راهکار براي افزايش تاب آوري پيشنهاد مي شود. با توجه به نوپا بودن اين 

سيستم در شبکه استان و حضور واحدهاي توليد پراکنده برق آبي و خورشيدي 

رنامه در شبکه استان الزم است عالوه بر ب CHPو زمين گرمايي و بادي و 

هاي اقداماتي که در ادامه ذکر مي شود، حضور اين توليدات نيز براي شرايط 

اضطراري در نظر گرفته شود. در حالت کلي از ديد سيستم پاسخگويي تاب 

آوري مي توان به دو گروه اقدامات پيشگيرانه و اقدامات در شرايط اضطراري 

بازيابي متفاوت هستند  تقسيم بندي کرد. اين اقدامات از نظر برنامه ريزي و

زيرا براي بازه هاي زماني کوتاه مورد استفاده قرار مي گيرند. اقدامات 

پيشگيرانه مي تواند شامل برنامه ريزي مجدد براي ژنراتورها، تغيير در 

توپولوژي و استفاده از ساير تجهيزات در شبکه باشد الزم به ذکر است که در 

يد و مصرف شبکه در حالت تعادل بماند. اکثر کليه اقدامات پيشگيرانه بايد تول

کارهاي تحقيقاتي در زمينه اقدامات در شرايط اضطراري قرار مي گيرد. 

اقدامات در شرايط اضطراري بايد در زمان هاي کوتاهي بعد از خطا صورت 

پذيرند. از اين اقدامات مي توان به بهره برداري جزيره اي، بارزدايي و غيره 

ي اينکه به طور موثر از شبکه بهره برداري کرد، الزم است که اشاره کرد. برا

اطالعات کافي در مورد وضعيت شبکه به همراه اطالعاتي از محيط در اختيار 

آن قرار گيرد. در اين تحقيق با استفاده از برنامه پاسخگويي تاب آوري در 

ها و مديريت منابع و امکانات شبکه، با پيش بيني کردن توليد انرژي واحد

مصرف آن ها و مديريت کوتاه مدت سيستم انجام خواهد شد. اقدامات 
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مديريتي از پيش بيني شرايط جوي سيستم استفاده خواهد نمود تا بار و 

اقداماتي که با مديريت منابع انجام مي گيرد تاب اوري و هزينه هاي بهره 

راي برداري را بهبود بخشند. از پيشبيني هاي کوتاه مدت شرايط جوي ب

تخمين نرخ خروج خطوط استفاده خواهد شد. از نتايج اين پيش بيني ها در 

آناليزهاي احتماالتي و پخش بار استفاده خواهد شد. در اين تحقيق نقاط ضعف 

شبکه شناسايي و راهکارهايي جهت مقاوم سازي قبل از بروز حادثه و همچنين 

دثه ارائه خواهد شد. اين افزايش توانايي بازگشت پذيري شبکه در زمان بروز حا

راه حل ها در حوزه هاي بهره برداري از شبکه، طراحي و نظارت و رعايت 

استانداردها، پهنه بندي آلودگي با توجه به شرايط جديد آب و هوايي، مديريت 

بهينه بحران، بسترهاي امن مخابراتي، استفاده از تکنولوژي هاي نوين و غيره 

 خواهد بود.

1 

نيروي برق شرکت توزيع 

 استان اصفهان

ارزيابي و ارتقا سطح رويت پذيري و کنترل پذيري 

مصرف کننده ها در استان اصفهان براي اجراي 

طرحهاي مديريت اتوماتيک مصرف با هدف کاهش 

 پيک مصرف

اهداف : مديريت مصرف برق مراحل :در اين پروژه عمدتا با 

رف، هدف مديريت مصرف برق به ويژه در زمانهاي پيک مص

ابتدا فعاليتهاي انجام شده تاکنون در سطح استان اصفهان در 

جهت هوشمندسازي شبکه توزيع برق مانند کنتورهاي 

هوشمند نصب شده بررسي مي شود. سپس با درنظر گرفتن 

استانداردهاي جهاني و تجربيات کشورهاي پيشرو در جهت 

هوشمند سازي شبکه توزيع برق، مراحل ارتقا سطح هوشمند 

زي شبکه توزيع برق استان اصفهان به صورت چند مرحله سا

اي تا رسيدن به هوشمند سازي کامل و تاثير اين مراحل بر 

کاهش پيک مصرف ارائه مي شود. محصول :در اين پروژه 

مراحل ارتقا سطح رويت پذيري و کنترل پذيري در شبکه 

توزيع برق استان اصفهان به صورت چند مرحله اي تا رسيدن 

وشمند سازي کامل و تاثير اين مراحل بر کاهش پيک به ه

اربر : معاونت هماهنگي دفتر مديريت کمصرف ارائه مي شود. 

صنعت برق از جمله صنايع زير بنايي است که گردش چرخهاي اقتصادي، 

توسعه صنعتي و تأمين رفاه اجتماعي به استمرار آن متکي است. با توجه به 

انرژي الکتريکي به خصوص در سالهاي اخير و با افزايش قابل توجه مصرف 

وجود کمبودهايي که در تأمين منابع الزم در اين زمينه به چشم مي خورد، 

لزوم تبيين و اجراي راهکارهاي بهينه سازي مصرف انرژي الکتريکي بيش از 

پيش احساس مي شود. ارتقا سطح رويت پذيري و کنترل پذيري يا به عبارتي 

که توزيع کمک زيادي به اجراي راهکارهاي بهينه سازي هوشمندسازي شب

مصرف انرژي خواهد داشت. ارتقا سطح رويت پذيري و کنترل پذيري در يک 

شبکه توزيع مزاياي فني، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي زيادي دارد 

داليل اولويت داشتن : ارايه خدمات بهتر و سريعتر به مصرفکنندگان و افزايش 

ها کسب اطالعات و آمار بهتر و دقيقتر از شبکه توزيع و رضايت آن

مصرفکنندگان کاهش خاموشيها و مدت ميانگين قطع برق افزايش عمر مفيد 

تجهيزات در نتيجه جلوگيري از اضافه بار آنها استفاده از اطالعات در بازار برق 

جلوگيري از سرقت برق فراهم کردن سهولت براي تصميمگيري و برنامهريزي 
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 مهندسي افزايش قابليت اطمينان سيستم مصرف

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان اصفهان

( در مديريت مصرف  IoTبررسي کاربرد اينترنت اشياء) 

 برق و پيشنهاد راهکارها

محصول :تدوين نقشه راه توسعه اينترنت مبتني بر اشياء در 

شرکت هدف : استفاده از بستر اينترنت اشيا در مباحث 

ين کمديريت مصرف و برقراري ارتباط با مشتر مختلف مثل

بررسي جايگاه اينترنت اشياء در مديريت مصرف -3مراحل : 

پيشنهاد نقشه راه چگونگي استفاده از اينترنت اشياء در -2برق

دامنه مصرف کننده )خانه/صنعت/شهر( با هدف مديريت 

پيشنهاد نقشه راه چگونگي استفاده از -3کارآمدمصرف برق

اشياء در دامنه توزيع با هدف مديريت کارآمد مصرف اينترنت 

 برق

مشتريان به وسيله تجهيزات هوشمند خانگي و کنتورهاي هوشمندي که براي 

آنها امکان کنترل بهتر مصرف خودشان را فراهم ميکند، در شبکه هوشمند 

مشارکت دارند. صنعت برق نوين سعي ميکند که براي کاليبراسيون و تنظيم 

، اطالعات بالدرنگ  Demand Responseتر برنامه هاي هرچه دقيق

از منحني هاي تقاضا در نقاط مختلف مصرف را به دست آورد و با توجه به 

تقاضا، به صورت کارآمدتر از هدر رفت ناشي از اضافه توليد جلوگيري نمايد . 

در مجموع به نظر ميرسد استفاده از اين مفاهيم بتواند سود قابل توجهي از 

ل اين صرفه جويي به دنبال داشته باشد. داليل :در حال حاضر شرکتهاي مح

متعددي در حال توسعه ابزارها و کاربردهاي مديريت مصرف مبتني بر اينترنت 

اشياء در دنيا هستند که بيشتر اين فعاليتها در دامنه مصرف کننده و در قالب 

برخي شرکتها نيز در سامانه هاي اتوماسيون خانگي و صنعتي قرار گرفته است. 

زمينه اتوماسيون دامنه توزيع فعاليت مي کنند که از آن جمله مي توان به 

 ICP 3 DASشرکت  Power Management IoT Kitمحصول 

 اشاره کرد.

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان آذربايجان شرقي

بستر سازي اينترنت اشيا ء براي مديريت دارايي هاي 

 ارت هوشمندفيزيکي و طراحي و نظ

امروزه مديريت دارايي هاي فيزيکي درشرکت هاي توزيع 

برق از اهميت ويژه اي برخورد دار است. استفاده بهينه و 

نظارت برتجهيزاتي نظير ترانس، خطوط توزيع / انتقال و ساير 

مواردمشابه که درحيطه مديريت دارايي هاي فيزيکي شرکت 

ه ها و استفاده هاي برق مطرح مي باشند، جهت کاهش هزين

بهينه از تجهيزات مي باشد. استفاده از اينترنت اشياء صنعتي 

براي مديريت دارايي هاي فيزيکي از اهميت بااليي برخوردار 

است. دراين تحقيق بصورت پايلوت براي نمونه برداري از 

وضعيت تجهيزات شبکه و پردازش داده ها درمرکز کنترل 

ي و پياده سازي خواهد براساس داده هاي دريافتي، طراح

امروزه مديريت دارايي هاي فيزيکي درشرکت هاي توزيع برق از اهميت ويژه 

اي برخورد دار است. استفاده بهينه و نظارت برتجهيزاتي نظير ترانس، خطوط 

توزيع / انتقال و ساير مواردمشابه که درحيطه مديريت دارايي هاي فيزيکي 

، جهت کاهش هزينه ها و استفاده بهينه از شرکت هاي برق مطرح مي باشند

تجهيزات مي باشد. استفاده از اينترنت اشياء صنعتي براي مديريت دارايي هاي 

فيزيکي از اهميت بااليي برخوردار است. دراين تحقيق بصورت پايلوت براي 

نمونه برداري از وضعيت تجهيزات شبکه و پردازش داده ها درمرکز کنترل 

 ي دريافتي، طراحي و پياده سازي خواهد شود.براساس داده ها
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5 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان آذربايجان شرقي

هوشمند سازي پيش بيني بار کوتاه مدت مصرفي استان 

 با استفاده از هوش مصنوعي

اقتصاد و دنياي رقابتي امروز به شدت به انرژي الکتريکي 

تبديل به وابسته است. از طرفي محدوديت منابع اوليه قابل 

انرژي الکتريکي، هزينه زياد توليد و پايين بودن راندمان 

پروسه تبديل، دست اندرکاران امور انرژي الکتريکي را به 

اتخاذ سياست هاي بهينه براي زمان بندي توليد و تعادل 

عرضه و تقاضا انرژي الکتريکي ملزم مي کند. يافتن روش 

آن، جهت مطلوب براي الگوي حاکم بر مصرف و تحليل 

پيش بيني مقدار انرژي الکتريکي مورد نياز با کمترين خطا 

 هدف از تعريف چنين اولويت مي باشد.

اقتصاد و دنياي رقابتي امروز به شدت به انرژي الکتريکي وابسته است. از 

طرفي محدوديت منابع اوليه قابل تبديل به انرژي الکتريکي، هزينه زياد توليد 

پروسه تبديل، دست اندرکاران امور انرژي الکتريکي را  و پايين بودن راندمان

به اتخاذ سياست هاي بهينه براي زمان بندي توليد و تعادل عرضه و تقاضا 

انرژي الکتريکي ملزم مي کند. يافتن روش مطلوب براي الگوي حاکم بر 

مصرف و تحليل آن، جهت پيش بيني مقدار انرژي الکتريکي مورد نياز با 

 هدف از تعريف چنين اولويت مي باشد.کمترين خطا 

6 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان بوشهر

مطالعه فني و اقتصادي تاثير اتوماسيون شبکه هاي 

 توزيع بر ميزان تاب آوري شبکه توزيع

ارائه شاخص هاي بومي مناسب در حوزه تاب آوري شبکه  -3

مطالعه فني دقيق پروژه به صورتي که  -2در مواقع بحران 

زان بهبود شاهص تعريف شده براي تاب آوري شبکه با در مي

نظرگيري هر کدام از تکنولوژي هاي بکارگرفته شده 

از ديدگاه اقتصادي اتوماسيون شبکه و  -3مشخص گردد. 

 نقش آن در بهبود تاب آوري شبکه مورد بررسي قرار گيرد

در تاب آوري شبکه هاي توزيع يکي از مسائل بسيار مهم است.تاب آوري 

شبکه هاي توزيع در مواقع بروز بحران يکي از اهداف اساسي شرکت هاي 

توزيع است. اتوماسيون شبکه و توزيع و استفاده از ادوات با تکنولوژي باال مي 

تواند در ميزان تاب آوري شبکه توزيع در مواقع بحران بسيار تاثير گذار باشد.در 

نقش اتوماسيون شبکه توزيع اين راستا نياز است مطالعاتي در خصوص ميزان 

 بر ميزان تاب آوري شبکه هاي توزيع صورت گيرد.

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان بوشهر

بررسي فني و اقتصادي اجراي اينترنت اشيا و اجراي 

 شبکه نمونه در شرکت توزيع استان بوشهر

مطالعه دقيق فناوري هاي جديد و به روز در حوزه اينترنت 

فني و اقتصادي آنها صورت گيرد. به صورت اشيا و آناليز 

نمونه در يکي از ساختمانهاي تحت مديريت شرکت توزيع 

 استان بوشهر پياده سازي شود.

امروزه اينترنت اشيا به عنوان يکي از شيوه هاي به روز و کارآمد در جهان 

 معرفي شده است. لذا نياز به مطالعه فني و اقتصادي پياده سازي آنها در استان

 بوشهر امري ضروري است.

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان تهران

مطالعه اثرات اتوماسيون و هوشمندسازي بر قابليت هاي 

 پدافند غيرعامل

اهداف مورد انتظار: استقرار قابليت هاي پدافند غيرعامل در 

شرکت توزيع استان تهران. محصول نهايي: دستيابي به ابزار 

سنجي توسعه ي زير ساخت هاي تحليل و مطالعات امکان 

اتوماسيون و هوشمند سازي در سطح شبکه ي توزيع استان 

مهم در عکس العمل نسبت به تهديدات عليه تعريف مسئله: يکي از ابزارهاي 

شبکه ي برق افزايش قابليت مانور در شبکه مي باشد. اتوماسيون توزيع معموال 

با رويکرد هاي مختلفي برقرار مي گردد. يکي از رويکردهاي راهبردي در 

اتوماسيون توزيع مالحظات پدافند غيرعامل مي باشد که در اين تحقيق به آن 
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شناخت وضعيت شبکه ي توزيع  •تهران مراحل انجام کار: 

هاي فعلي اتوماسيون در شبکه  بررسي قابليت •استان تهران. 

طراحي سناريوهاي تهديدات  •ي توزيع استان تهران. 

سيون براي مقابله با سناريوهاي پيشنهاد طرح اتوما •احتمالي. 

ارزيابي طرح اتوماسيون از ديدگاه هاي مختلف با  •مختلف. 

 •ارزيابي ميزان هوشمندي طرح.  •اولويت پدافند غيرعامل. 

بهينه سازي طرح با مالحظات چند گانه ) چابکي، خوددرماني، 

 خود تصحيحي، قابليت اطمينان و ...(

د. داليل اولويت: با توجه به اهميت موضوع پدافند غيرعامل در پرداخته مي شو

راهبري شبکه هاي برق، پرداختن به اين مبحث مهم از اولويت خاصي 

برخوردار است. مزاياي به کارگيري تحقيق: افزايش ظرفيت پدافندي شرکت 

 توزيع استان تهران درمقابل تهديدات فيزيکي و سايبري.

1 

ق شرکت توزيع نيروي بر

 استان تهران

هاي حفاظتي شبکه در محيط  مطالعات اثرپذيري سامانه

 هوشمند توزيع

شناسايي تنگناهاي حفاظتي شبکه  •اهداف مورد انتظار: 

هاي مختلف شبکه در صورت ورود  توزيع در بخش

 •هاي توليد پراکنده محصول نهايي تحقيق:  سامانه

رود دستورالعمل ارتقاء سيستم حفاظت شبکه در صورت و

شناسايي وضعيت موجود  •توليدات پراکنده. مراحل انجام کار: 

تحليل اثرات ورود  •حفاظتي شبکه توزيع استان تهران 

تدوين دستورالعمل  •توليدات پراکنده بر سيستم حفاظت 

 ارتقاء حفاظت شبکه توزيع استان

ي هاي توسعه شبکه هوشمند نفوذ زياد منابع انرژ تعريف مسئله: يکي از محرک

سازها و  گسترده شامل توليدات پراکنده اعم از تجديدپذير و تجديدناپذير، ذخيره

خودروهاي الکتريکي ميباشد. ورود چنين منابعي معموال در سمت شبکه توزيع 

بوده و اين خود موجب دو سويه شدن جريان در شبکه ميگردد. در چنين 

حفاظت از شبکه هاي حفاظتي موجود شبکه توزيع جوابگوي  شرايطي سامانه

نبوده و بايد مورد بازنگري قرارگيرد. داليل اولويت داشتن: اهميت حفاظت 

هاي توليد پراکنده به شبکه  شبکه و نيروي انساني در صورت ورود سامانه

 افزايش ايمني در شبکه. •کارگيري تحقيق:  توزيع. مزاياي به

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

و  استان چهارمحال 

 بختياري

رائه سامانه جامع اتوماسيون و بازآرايي شبکه تحت ا

پوشش شرکت توزيع نيروي برق استانچهارمحال و 

 بختياري با ادوات حفاظتي موجود

ارائه سامانه نرم افزاري بومي براي استان چهارمحال و 

بختياري در بستر نرم افزار متلب با هدف کاهش مدت زمان 

 خاموشي و کاهش تلفات

جامع براي بازآرايي شبکه با هدف کاهش مدت زمان  وجود يک سامانه

خاموشي ها و کاهش تلفات با استفاده از کليد ها و ادوات حفاظتي موجود قابل 

فرمان از راه دور باعث کاهش هزينه تمام شده انرژي و افزايش کيفيت 

خدمات رساني خواهد بود.سامانه مذکور به عنوان يک طرح ملي قابل مطرح 

و سلير موارد ذکر شده  GISاگر الزامات ارتباط با اسکادا و  شدن مي باشد

ازطرف جناب آقاي رمضانپور مد نظر قرارگيرد. ليکن اولويت يادشده مي 

بايست قابليت ارتباط دو سويه با سامانه هاي ثبت خاموشي ، تحليل حوادث ، 

درسطح شرکت توزيع نيروي برق استان چهارمحال و بختياري  GISاسکادا و 

ا داشته باشد.ذکر اين نکته ضروري است که صرف يک نرم افزار بازآرايي به ر
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عنوان اولويت مطرح نيست ولي يک ماژول سامانه بازآرايي را درخود دارد. 

اتوماسيون درحالت جامع و کامل با تأکيد برپروتکل هاي مخابراتي به عنوان 

 اولويت اصلي مدنظراست.

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 قزوين استان

استفاده از مديريت هوشمند روشنايي معابر به منظور 

کاهش پيک مصرف برق با بکارگيري روشهاي مبتني بر 

 اينترنت اشيا

ساخت دستگاه مونيتورينگ و کنترل هوشمند روشنائي  -3

 طراحي نرم افزار اندرويد کنترل روشنايي معابر -2معابر 

توانير به عنوان پروژه ملي تکليف ماموريت ويژه از سوي شرکت محترم  -3

مديريت بهينه روشنايي معابر براساس ميزان روشنايي مورد نياز معابر و  -2

تعيين دستورالعمل  -3تعدد ميزان رفت و آمد معبر با هدف کاهش پيک 

هوشمندسازي روشنايي معابر و نياز مبرم به تدوين آن به دليل نبودن 

مند چراغهاي سوخته و مديريت رديابي هوش -5دستورالعمل در حال حاضر 

 بهينه دارائي ها

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 ردستانکاستان 

جهت کنترل و  GISداده کاوي براساس اطالعات 

 پايش فرآيندهاي شرکت

ü  تحليل داده هاي موجود در حوزه مشترکين به منظور ارائه

الگوهاي مناسب براي نظارت و کنترل فرآيندهاي اين حوزه 

تحليل داده هاي موجود در حوزه  GIS üي استفاده از بر مبنا

مشترکين به منظور ارائه الگوهاي مناسب براي کشف 

فرآيندهاي معيوب و يا مشکالت موجود در اين حوزه بر 

 ü) مانند کشف سرقت انرژي و...(  GISمبناي استفاده از 

تحليل داده هاي موجود در حوزه بهره برداري به منظور ارائه 

اي مناسب براي نظارت و کنترل فرآيندهاي اين حوزه الگوه

تحليل داده هاي موجود در حوزه  GIS üبر مبناي استفاده از 

بهره برداري به منظور ارائه الگوهاي مناسب براي کشف 

فرآيندهاي معيوب و يا مشکالت موجود در اين حوزه بر 

) مانند کشف عدم صحت اطالعات  GISمبناي استفاده از 

تحليل داده هاي موجود در  üاز برنامه بازديد و...( خروجي 

حوزه مهندسي به منظور ارائه الگوهاي مناسب براي نظارت و 

 GIS üکنترل فرآيندهاي اين حوزه بر مبناي استفاده از 

تحليل داده هاي موجود در حوزه مهندسي به منظور ارائه 

و فرايندهاي موجود در شرکت )  GISبا بررسي و آناليز داده هاي موجود در 

( ميتوان مديريت و کنترل بهتري GISمانند برنامه بازديد شبکه با استفاده از 

بر روي فرايندها داشت. در واقع حفره ها و مشکالت موجود در داده ها و 

شکار خواهند شد و در تصميم گيري هاي مديريتي بسيار کارا خواهد فرايندها آ

 بود
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الگوهاي مناسب براي اختصاص بودجه بندي مناسب براي 

 GISهاي اين حوزه بر مبناي استفاده از  ژهپرو

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان گيالن

کيلوولت منطقه نمونه )پايلوت(  25هوشمند سازي شبکه 

 توزيع برق گيالن

تهيه پروپوزال طرح توسط -تعريف پروژه اوليه توسط کارفرما-

 بررسي طرح هاي پيشنهادي-محققين 

تگي شديد کليه عرصه هاي زندگي امروزي به انرژي الکتريکي و ضرورت وابس

تأمين برق پايدار ، سبب گرديده تا شرکت هاي توزيع برق ، با بهره گيري از 

دانش هوشمند سازي شبکه و پياده سازي اتوماسيون ، نسبت به افزايش 

اين مهم  ضريب اطمينان شبکه هاي الکتريکي اقدام نمايند. با عنايت به اينکه

در شرکت توزيع گيالن تاکنون اجرايي نگرديده است ، لذا پيشنهد ميگردد در 

غالب يک طرح مطالعاتي ، در يک منطقه يا فيدر نمونه ، هوشمند سازي شبکه 

پايلوت مورد مطالعه قرار گرفته تا پس از مشخص شدن کليه ملزومات سخت 

 سازي طرح اقدام گردد افزاري و نرم افزاري مورد نياز ، نسبت به پياده

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان لرستان

تشخيص فاز و رديابي تغيير در ساختار شبکه توزيع با 

 استفاده از داده هاي کنتورهاي هوشمند

استفاده از قابليت هاي کنتورهاي هوشمند در رفع مشکالت 

 ناشي از تشخيص فاز و امکان تغييرات در ساختار شبکه

مشکالت تشخيص فاز و رد يابي مشترکان سخت مي باشد لذا با با توجه به 

توجه به قابليت هاي جديد کنتورهاي هوشمند مي توان از قابليت هاي آن 

 استفاده کرد.

15 

شرکت توزيع نيروي برق 

 زيکاستان مر

اعمال مديريت مصرف انرژي با استفاده از فناوري 

(در Internet Of Thingsاينترنت اشياء )

 ها و ادارات استان مرکزي نسازما

در شبکه توزيع ميتوان به موارد  IOTاز جمله مزاياي فناوري 

( کاهش 2( مديريت دقيق مصرف انرژي، 3زير اشاره نمود: 

( کاهش زمان قطع و وصل 3ها در زمان اوج مصرف،  هزينه

( ايجاد يک بستر جامع ارتباطي در 5تجهيزات خنک کننده، 

( امکان 4هيزات خنک کننده، مانيتورينگ و کنترل تج

هاي پاسخگويي بار بدون نياز به  مشارکت مشترکين در برنامه

( تشويق به نصب IOT ،0مداخله انساني بر اساس فناوري 

ها در جهت  ها و کارخانه تجهيزات هوشمند ادارات، سازمان

وري انرژي، اطمينان از توان قابل کاهش و قابل  افزايش بهره

هاي پاسخگويي بار و کاهش  ي برنامهقطع در زمان اجرا

ها و  ( ادارات، سازمان7هاي مصرف برق مشترکين  هزينه

ها و  ها،کارخانه کننده و سرمايشي در ادارات، شرکت به کارگيري تجهيزات خنک

مراکز شهري در فصول گرم سال باعث اوج مصرف برق در روز ميشود. از اين 

توان اين تجهيزات را در شمار بارهاي کانديد قرار داد تا در ساعات اوج -رو مي

ها را از مدار  ثر مقدار خود ميرسد آنمصرف که بار مصرفي شبکه برق به حداک

سازي و کاهش مصرف برق شبکه کمک نمايند. بدين  حذف نمود تا به بهينه

اين امکان را ميدهد که بتوان توسط يک نرم افزار  IOTمنظور فناوري 

کامپيوتري و يا اپليکشن تلفن همراه به راحتي مديريت مصرف انرژي را انجام 

کننده در ادارات،  هاي خنک از يک مرکز کنترل سيستم اي که بتوان داد به گونه

ها را در زمان پرباري براساس دستورالعمل مصوب از مدار  ها و کارخانه سازمان

 خارج نمود.
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 IOTهاي مشمول در ازاي نصب تجهيزات فناوري  کارخانه

مشوق دريافت خواهند کرد. اين مشوق متناسب با مقدار تواني 

هاي پاسخگويي  است که کنترل قطع آن در بازه اجراي برنامه

رکت توزيع قرار دارد. مراحل کار به صورت زير بار در اختيار ش

( تهيه دستورالعمل مصوب به منظور پياده سازي 3ميباشد: 

( شناسايي مشترکين 2ها  ها و کارخانه طرح در ادارت، سازمان

سازي طرح که به دو صورت زير  ( پياده3و مصارف کانديد 

کننده و سرمايشي  هاي خنک انجام ميگيرد روش اول: سيستم

به يک  Zwaveسط پريزهاي هوشمند و توسط پروتکل تو

ديتا سنتر متصل ميشوند و ديتا سنتر توسط يک مودم اينترنت 

به سيستم کنترل مرکزي اتصال پيدا ميکند. روش دوم: در 

اين روش هر سيستم خنک کننده بايد به صورت مجزا به 

يک مودم اينترنت متصل شود و اطالعات خود را در بستر 

به مرکز کنترل ارسال کند. در هر دو روش بايستي اينترنت 

بايد  ITو پايه امنيتي ايجاد شود. واحد  IOTيک شبکه 

مبتني بر استاندارد  IPهاي  را با شبکه IOTهاي  دستگاه

کمک ميکند تا با  IPواحد متصل کند. يک شبکه مبتني بر 

هاي مشترک تبادل  با اکو سيستم IOTاستفاده از بستر 

 اشته باشند.اطالعات د

16 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان همدان

طراحي و پياده سازي سيستم پايش نيروگاه هاي 

ر خورشيدي مقياس کوچک از نظر اقتصادي)کيلوواتي( د

 سطح استان

مونيتورينگ منابع  -جمع آوري لحظه اي اطالعات شبکه 

کاهش  -توسعه سيستم هاي مديريت انرژي  -توليد پراکنده 

 افزايش قابليت اطمينان شبکه -تلفات انرژي 

با توسعه شبکه هاي هوشمند برق و توليد پراکنده، معماري شبکه هاي برق از 

يد متمرکز به توليد توزيع شده تبديل شکل سنتي خارج شده و از ساختار تول

شده است. مولدين خورشيدي در نقاط مختلف شبکه برق پراکنده بوده و 

هريک قادر به تامين بخشي يا تمام انرژي مورد نياز مشترکين مي باشند. به 

منظور مديريت بهينه انرژي، لزوم پايش و بررسي آنالين وضعيت شبکه و 

 بي احساس مي شود.مولدين توليد پراکنده به خو
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11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 تهران بزرگ

بررسي و مطالعه ارائه بستر انتقال اطالعات تله متري 

سيستم اتوماسيون مطمئن ، اقتصادي و مورد تاييد 

 سازمان پدافند غير عامل

هدف : برقراري امنيت اطالعات اتوماسيون محصول نهايي: 

 ن اتوماسيون توزيعطرح و اجراي پايلوت بستر ارتباطي ام

تا سرور اسکادا در حال حاضر  RTUبا توجه به اينکه بستر ارتباطي بين 

UHF  مي باشد و اين بستر ماهيتا امن نيست لزوم شناسايي و ارائه تمهيدات

 الزم در راستاي امن سازي اين بستر ضروري مي باشد

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 رمانکشمال استان 

راه حل هاي نوين و هوشمندانه بر کسب اطالعات و داده  ر بهره برداري از شبکه توزيعمديريت داده ها د

هاي شبکه از طريق سيستم هاي مخابراتي و فناوري 

اطالعات بتواند مسائل و مشکالت بهره برداري از شبکه را 

 بر بهره برداران سهولت بخشد.

ع و باالبردن باتوجه به اهميت بهره برداري حداکثري از شبکه هاي توزي

کيفيفت پارامترهاي کيفيت توان الکتريکي و همچنين کاهش خاموشي ها و 

جلوگيري از انرژي توزيع نشده مي توان با استفاده از تجهيزات هوشمند نسبت 

به کنترل شبکه)خاموشيها و قابليت مانور( با استفاده از انتقال ديتاها مديريتي 

که هاي توزيع باالخص در بحث انتقال مناسب در بهره برداري حداکثري از شب

را ايجاد نمود. دامنه پروژه در سطح فعاليت هاي بهره برداري از شبکه هاي 

توزيع انرژي الکتريکي مي باشد مي توان داده هاي ارزيابي شده توسط 

ارزيابان و بازديدکنندگان درخصوص اشکاالت ديده شده در شبکه ها را با 

جديد و پيشرفته مورد بررسي ، داده کاوي قرارداد استفاده از نرم افزارهاي 

بديهي است پس از بررسي داده هاي برداشت شده توسط نرم افزارهاي جديد 

مي توان راهکارهاي مناسب در خصوص رفع مشکالت را استخراج نمود. از 

طرفي مدير باالدست سازمان ديدي مناسب جهت تصميم گيري هاي مناسب 

مي کند . خروجي اين پروژه پس از داده کاوي با نرم  و مقرون به صرفه ايجاد

افزار شفافيت کامل و مناسبي درخصوص مواردي که بيشتر نياز به توجه دارد 

را ايجاد مي کند. در پايان اين تحقيق هر دو گروه مشترکين و شرکت هاي 

توزيع با ايجاد راهکارهاي مناسب ذي نفعان موضوع خواهند بود زيرا با پايين 

دن ميزان خاموشي هاي ناخواسته انرژي توزيع نشده به کمترين ميزان حد ام

 خود خواهد رسيد که تبعات اقتصادي آن مشخص و معين است.

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 رمانکشمال استان 

 - بررسي عوامل منتهي به تضعيف عملکرد بهره برداران - مديريت وبهبود کارايي بهره برداران شبکه هاي توزيع

 -نحوه ارزيابي بر مديريت و بهبود کارايي بهره برداران شبکه 

ارائه راهکارهاي ارتقاء روحيه انگيزشي کارکنان و بهره 

 برداران شبکه توزيع

از آنجايي که بهره برداران شبکه هاي توزيع نقش اساسي در سرپانگه داشتن 

با ارائه راهکارهاي شبکه و باالبردن قابليت اطمينان آن ايفا مي کنند نياز است 

مناسب جهت ارتقاء روحيه انگيزشي کارکنان و بهره برداران شبکه هاي توزيع 

وريشه يابي نقاط ضعف عملکردي ان ها به منظور بهبود مديريت و کارايي ان 
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ها در شبکه ها اقدام به فعاليت هاي تحقيقاتي و مطالعاتي نمود. محدوده کار 

هاي توزيع شامل تجهيزات خطوط فشار در حوزه بهره برداران در شبکه 

متوسط ، پست هاي توزيع شامل پست هاي هوايي و زميني مي باشد در پايان 

اين تحقيق ضمن کنترل نحوه بازديد و انجام فعاليت هاي تعميراتي پس از 

بازديد نقاط ضعف و قدرت شبکه دسته بندي و استخراج خواهد شد . بديهي 

ت موجود در شبکه توزيع ، مشکالت زياد ريشه است با تمرکز به کثرت مشکال

يابي خواهد شد و اقدامات اساسي جهت برطرف نمودن اين مشکالت تدوين و 

به منظور انجام آن آموزش هاي الزم به بهره برداران داده خواهد شد بديهي 

است مي توان در پايان اين تحقيق با انجام نفر ساعتي مناسب نسبت به 

اخواسته که به عنوان يکي از شاخص هاي مهم و کاهش خاموشي هاي ن

اصلي در بحث بهره برداران از شبکه هاي توزيع مي باشد گامي مهم و اساسي 

 برداشت.

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 شهرستان اصفهان

هاي فني و  پيش بيني نيازمندي ها و بررسي چالش •

غير فني موجود در پياده سازي شبکه هوشمند توزيع 

 فهانبرق اص

اهداف مورد انتظار: امکانسنجي و ارائه زيرساخت فناوري 

اطالعات مناسب در شرکت توزيع برق اصفهان براي رسيدن 

به شبکه هوشمند ، بر پايه جمعآوري و پردازش داده در 

مقياس کالنهدف اصلي ايندرخواست ميباشد. بر همين اساس 

خت شنا •هدف نهايي ايندرخواست شاملموارد زير ميباشد: 

مشخص شدن  •وضعيت فعلي ، امکانات و پتانسيل ها 

ارائه راهکار و تدوين نقشه راه  •نيازمنديهاي و انتظارات آتي 

بر پايه رويکرد هاي علمي و عملي جهاني مراحل انجام 

با توجه به گستردگي پروژه و همگرايي فناوري هاي  •پروژه: 

پروژه  مختلف ، جهت شفافيت و تمرکز بر روي مراحل انجام

، الزم است ؛ پيشنهادات در قالب فازهاي ذيل ارائه گردد . 

همنوايي و يکپارچگي راهکار هاي ارائه شده در هر يک از فاز 

 -ها با ديگر فازها ضروري و اجتناب ناپذير است . فاز اول 

در اين فاز الزم  •زيرساخت رايانش ابري و اينترنت اشياء: 

با توجه به رشد روزافزون تقاضاي انرژي و لزومپاسخگويي مناسب به آن، 

مديريت هوشمندانه انرژي از منابع توليديمختلف از اهميت بسزايي برخوردار 

د، با ايجادقابليت رصد و پايش مداوم، برقراري ارتباطات ه هوشمنکاست. شب

نترل و پاسخگوييسريع و مناسب به هر نوع پيشامد و حتي پيش کزمان واقعي، 

ان مديريت هوشمندانهسيستم را که، امکبيني پيشامد ها و خودکارسازي در شب

ههاي هوشمند مديريت انواعمختلف اجزاي کفراهم ميسازد. چالش اصلي شب

ارا با آنها،دريافت و پردازش حجم که، ايجاد ارتباط ايمن و کد در شبموجو

عظيم دادهها در زمان واقعي، پاسخگويي سريعدر شرايط معمول و بحراني 

ميباشد. رايانش ابري ، اينترنت اشياء و کالن داده، فناوري هاي نويني هستند 

ري، قابليتدسترسي هبا دارا بودن ويژگيهاي ذاتي مانند انعطافپذيري، مقياسپذيک

ه کشاياني به شبکمکن و صرفه اقتصادي، کايمن و ساده از تمام نقاط مم

ه هوشمند کهوشمند در برطرفسازي اين چالشها مينمايد. اهداف انتظاري از شب

ارا، ايمن، پايدار و کبا پيادهسازي معماري و ساختارتوزيعشده ي مديريت 

ميباشد. در اين راستا، به منظور ندهقابل تحقق کبهصرفه از منابع انرژي پرا
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اي سخت افزاري ، ارتباطي است پيشنهاد دهنده نيازمندي ه

و سکوهاي نرم افزاري پيشنهادي خود را با ذکر داليل )يا 

مقايسه با ديگر سکوها و ابزارها( مبتني بر زيرساخت فعلي 

فناوري اطالعات و ارتباطات شرکت توزيع برق اصفهان، 

جهت استقرار بستر رايانش ابري و اينترنت اشياء مطلوب ارائه 

در اين فاز ابتدا الزم  •ماري کالن داده: مع -نمايد . فاز دوم

است پيشنهاد دهنده معماري کالن داده پيشنهادي خود را 

جهت استقرار بر روي بستر رايانش ابري و اينترنت اشياء )در 

فاز قبل( ارائه نمايد. سپس با بررسي نيازمندي ها کارفرما در 

دست يابي به سرويس هاي ارزش افزوده در فاز سوم ، 

هاي اطالعاتي مورد نياز را )با ابزارهاي از پيش تعريف فيلد

شده( جمع آوري و استخراج نمايد. ارائه راهکارهاي آماده 

 Dataسازي داده ها براي ايجاد انباره داده جهت اعمال 

Mining  . نيز از وظايف پيشنهاد دهنده در اين فاز است

زيرساخت رايانش  •سرويس هاي ارزش افزوده:  -فاز سوم

ابري و اينترنت اشياء )فاز اول( در برگيرنده سرويس هاي 

مرتبط با پرداش داده هاي حجيم )کالن داده( در فاز دوم 

است . دستيابي به شبکه توزيع هوشمند و سرويس هاي 

ارزش افزوده آن نظير: رصد و اعالن شبکه ، تحليل پيوسته 

داده ها ، کنترل و فرمان پذيري زمان واقعي ، خودکاري 

سازي و هوشمند سازي ، همنوايي و پيش بيني ، فقط بر پايه 

 پردازش مطلوب و زمان واقعي داده هاي حجيم استوار است .

سيستم مديريتي و ارتباطي  کبرآورده نمودن اهدافانتظاري اشاره شده نياز به ي

انات باالي محاسباتي و رايانشي احساس کارآمد، مطمئن،انعطافپذير و با امک

ميشود. بدينمنظور، نيازهاي قابل توجه محاسباتي و پردازشي در تعامالت فني 

فناوري رايانش ابري و از طريق  کمکه هوشمند تنها به کن شبو تجاريبازيگرا

گذاشته شده در  کامپيوتري انعطافپذير و خدمات به اشتراکمنابع

ه،مجازيسازي، پردازش موازي و ايجاد دسترسي همهجانبه اما ايمن، قابل کشب

برآوردهسازي ميباش مقايسه با مطالعه انجام شده در استان فارس: اين مطالعه 

طرح مطالعه هوشمند سازي قسمتي از شبکه توزيع تحت پوشش "نوان با ع

به مدلسازي الکتريکي يک منطقه  "شرکت توزيع برق فارس در منطقه جهرم

با وجود پنل هاي خورشيدي و سيسم هوشمند ساختمان پرداخته است و سپس 

سازي اين طرح ارائه شد. حال آنکه  تجهيزات الکتريکي مورد نياز جهت پياده

پيش بيني نيازمندي ها و  "ر پروژه ارائه شده توسط اين شرکت با عنوان د

هاي فني و غير فني موجود در پياده سازي شبکه هوشمند توزيع  بررسي چالش

با ديدي جامع به دنبال معماري فني مرجع سيستم هاي  "برق اصفهان

مي هوشمند در سه سطح الکتريکي، مخابراتي و نرم افزاري و پردازش داده 

هاي هوشمند، تمرکز اين پروژه به الزامات  باشد. با توجه به ماهيت شبکه

سخت افزاري و نرم افزاري حوزة فناوري اطالعات و ارتباطات بسيار پر رنگ 

است. همچنين قوانين و مقررات ملي و بين المللي موجود و چالش هاي آن نيز 

راه و استراتژي مورد  مورد توجه قرار خواهد گرفت. در واقع اين پروژه مسير

نظر براي پياده سازي شبکه هاي هوشمند ارائه مي دهد که بسيار حائز اهميت 

 است.

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 شهرستان اصفهان

مطالعه و بررسي چگونگي جزيره اي شدن و تشکيل 

ريزشبکه در منطقه صنعتي شرق اصفهان جهت مديريت 

 بار

حدود يکصد مگاوات شهرک هاي صنعتي شرق اصفهان در 

مصرف برق در اوج مصرف دارند. هدف اين پروژه تامين اين 

يکصد مگاوات از طريق توليدات داخل شهرک و اجراي طرح 

اولويت اول صنعت برق مي باشد . شهرک هاي  88مديريت بار در تابستان 

صوصا در پيک بار تابستان صنعتي به عنوان مصرف کنندگان عمده انرژي مخ

نقش بسزايي در اين خصوص دارند. جداشدن يک شهرک صنعتي و تشکيل 

يک ميکروگريد که از توليدات نيروگاه هاي همان شهرک تغذيه مي شود مي 
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 تواند نقش زيادي در مديريت بار داشته باشد هاي مديريت بار در شهرک مي باشد.

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 شهرستان مشهد

( تجهيزات توزيع با PMتعمير و نگهداري پيشگيرانه )

 GISو اينترنت اشيا و  RFIDيبي کروشهاي تر

ه، کدر اين تحقيق بررسي جامعي از تنوع تجهيزات شب

ها و مشخصات آنها صورت گرفته و از اين  پارامترها و ويژگي

ها دسته بندي شده و نيازهاي تعميرنگهداري هر دسته  جنبه

اقليمي  گيرد. همچنين تنوع شرايط مورد بررسي قرار مي

بندي آنها نيز نيازهاي تعميرو نگهداري  بررسي شده و با دسته

گردد. همچنين  هر دسته از تجهيزات در هر شرايط بررسي مي

و  IOTو  RFIDهاي موجود از جمله  نولوژيکبا توجه به ت

GIS ارگيري آنها در تعمير و نگهداري و ک، شرايط و نحوه ب

 گردد. مي ها و برآوردهاي مربوطه ارائه تحليل

ه توزيع، تعمير و نگهداري کهاي تعريف شده در شب ليدي ترين فعاليتکي از کي

ه و کباشد. با توجه به گستردگي جغرافيايي شب ه ميکپيشگيرانه تجهيزات شب

ه توزيع، تعمير کانهاي قرار گيري تجهيزات شبکتنوع آب و هوايي بسيار زياد م

اي بسياري همراه بوده است. از اين و نگهداري اين تجهيزات همواره با چالشه

ه به نوعي باعث سهولت تعمير و نگهداري کاري کرو ارائه هر گونه راه

 کباشد. به داليل اشاره شده در باال، ي تجهيزات شود بسيار مورد توجه مي

ن است به تنهايي جوابگوي تمام نيازهاي تعمير و نگهداري کار واحد ممکراه

توانند  ارهاي تلفيقي در اولويت بوده و ميکائه راهه نباشد. از اين رو ارکشب

 ارايي باالتري داشته باشند.ک

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 شهرستان مشهد

سيستم هوشمند کنترل دماي تجهيزات تابلو و 

 پيشگيري از بروز حريق

سيستم پيشگيري آتش سوزي در تابلوهاي لوازم اندازه گيري 

جاد شده در محل اتصاالت و با استفاده از تحليل حرارت اي

محاسبه تابع احتمال آتش سوزي، با توجه به قيود فصل هاي 

دمايي محل نصب تابلو، اگر شرايط مساله به سمت حالت 

بحراني پيش رود قبل از وقوع آتش سوزي، احتمال وقوع 

آتش سوزي را پيش بيني کرده و به مرکز ديسپاچينگ يا 

و و بررسي محل، اطالع بهره بردار مربوطه جهت اعزام نير

رساني مي کند فاز اول : پياده سازي سيستم هوشمند 

ها: مرحله اول هوشمند سازي  پيشگيري آتش سوزي ترمينال

هاي تجهيز يافته جهت نيمه  ها و طراحي ترمينال ترمينال

صنعتي شدن نمونه مرحله دوم طراحي سيستم پردازش 

ه سوم پياده اطالعات و برد مرکزي جهت تحليل حرارت مرحل

سازي بستر ارتباطي از طريق سيستم پيامکي جهت اطالع به 

مراجع مربوطه وبهينه سازي اتصاالت فاز دوم: طراحي نرم 

افزار کنترل و مانيتورينگ تابع حرارت بر خط تابلوها، با 

کاهش ميزان خاموشي مشترکين يکي از مهمترين فاکتورها در شرکت هاي 

رق رساني، توزيع برق محسوب ميشود. يکي از عوامل ايجاد اختالل در امر ب

آتش گرفتن تابلوهاي چند کنتوره ميباشد که عالوه بر ايجاد خسارت هاي 

مالي براي مشترک و شرکت توزيع، تداوم برق رساني نيز دچار مشکل ميشود. 

طي بررسيهاي صورت گرفته مهمترين عامل آتش سوزي تابلوهاي لوازم اندازه 

مشترکين مي باشد. گيري سرايت آتش از قسمت ترمينال به سمت کنتورهاي 

سست بودن اتصاالت در محل ترمينال، مقاومت محل اتصالي را افزايش داده 

لذا دما در محل ترمينال افزايش مييابد و موجب شروع آتش سوزي از ترمينال 

ها اين افزايش حرارت قبل از  ميگردد. در اين پروژه با هوشمند سازي ترمينال

يين شده اطالع رساني ميگردد.هر ساله بروز حادثه و آتش سوزي به مراجع تع

دستگاه تابلوي لوازم اندازه گيري بر اثر آتش سوزي دچار مشکل  355حدود 

ميشود. عالوه بر هزينه هايي که آتش سوزي تابلو براي شرکت برق به وجود 

هاي مختلفي مانند مناطق  ميآورد با توجه به اينکه اين تابلوها در محل

نعتي و کارگاهي و... مورد استفاده قرار ميگيرند، مسکوني، تجاري، نيمه ص

امکان بروز خسارات مالي و برق گرفتگي و آسيب به کارکنان در هنگام 
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قابليت ارائه انواع نمودارهاي لحظه اي دما و گزارشات الزم 

ترمينال و رک جهت پايش سيستم فاز سوم: طراحي 

بخصوص جهت تغيير نوع سيم کشي بين هر ترمينال فاز 

چهارم: قطع کردن فيوز مشترکي که دماي آن افزايش يافته 

محصول نهايي شامل بخشهاي مختلفي از قبيل بخش 

سنسوري، بخش پردازش اطالعات و بخش ارسال داده 

ميباشد. سامانه هوشمند پيشگيري از آتش سوزي شامل 

هاي تجهيز يافته و برد مرکزي است  از ترمينالمجموعه اي 

ها را جمع آوري و پردازش نموده و  که داده هاي ترمينال

سناريوهاي تعريف شده از قبيل اطالع رساني به بهره بردار و 

مشترک و .. را به منظور پيشگيري از حريق و بروز حوادث 

هاي دمايي مختلف ممکن است نياز  اجرا مينمايد. در فصل

شد حد دمايي مجاز درسيستم پردازش اطالعات تغيير کند، با

اين سيستم قابليت تغيير حد دمايي از طريق پيامک را دارد لذا 

نياز به حضور نيرو جهت تغيير حد دمايي وجود ندارد اين 

سيستم قابل نصب بر روي تمامي تابلوهاي موجود و در حال 

خياباني،  ساخت شامل تابلوهاي لوازم اندازه گيري خانگي،

ايستاده مورد استفاده در پروژه هاي باس داکت و حتي 

تابلوهاي توزيع و ديگر تجهيزات شبکه که نياز به مانيتورينگ 

 حرارتي دارند ميباشد.

خاموش کردن آتش دور از انتظار نيست. همچنين در هنگام آتش سوزي، به 

دليل پراکندگي دود و بوي نامطبوع براي مشترک و محيط زيست مشکالت 

و هزينه هايي از قبيل جمع آوري تابلو آتش گرفته جدي ايجاد خواهد شد. 

وکنتورهاي آسيب ديده، نصب تابلو موقت، هزينه تابلو جديد، هزينه مفصل 

زني، هزينه کابل رابط تابلو، هزينه اتفاقات، هزينه مشترکين، هزينه بازديد و 

اصالح قبض، هزينه خاموشي و انرژي توزيع نشده همچنين هزينه تعويض 

اء حريق به شرکت برق و مشترکين تحميل ميگردد. با استفاده از سيستم اطف

سيستم هوشمند پيشگيري آتش سوزي در تابلوها عالوه بر کاهش تبعات 

هاي تحميلي به مشترکين،  اجتماعي و محيط زيستي آتش سوزي، هزينه

اتفاقات، انرژي توزيع نشده و ... به صورت کامل حذف خواهد گرديد. بر آورد 

دستگاه تابلو لوازم  355نشان مي دهد که در حدود  80ده در سال انجام ش

اندازه گيري دچار حريق شده است و خسارت مالي ناشي از آن در حدود 

 ريال بوده است . 34،555،555،555

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 شهرستان مشهد

طراحي ساز و کار جامع پايش سيستم هاي خورشيدي 

 آن هابمنظور بهبود بهره وري 

پيشنهاد ما براي اين اولويت شامل دو بخش تفکيک شده مي 

باشد. بخش اول مربوط به طراحي، ساخت و نصب سيستم 

پايش سيستم هاي خورشيدي و طراحي نرم افزار مانيتورينگ 

تمام ظرفيت سيستم هاي خورشيدي کشور به تفکي شرکت 

هاي توزيع مي باشد. بخش دوم مربوط به نگارش آيين نامه 

و دستورالعملي براي شرکت هاي توزيع و ارائه ساز و کاري 

با توجه به سياست هاي وزارت نيرو مبني بر توسعه استفاده از سيستم هاي 

خورشيدي و همچنين اجبار سازمان هاي دولتي مبني بر نصب سيستم هاي 

خورشيدي، در حال حاضر ظرفيت نسبتا قابل توجهي سيستم هاي خورششيدي 

به شبکه فشار ضعيف توزيع متصل شده است. سيستم هاي خورشيدي نسبت 

به پارامترهاي مختلف مانند کثيفي، سايه زدگي، خرابي تجهيزات بسيار حساس 

ش بوده و راندمان آن ها به شدت کاهش مي يابد. با توجه به اين که پاي
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براي بازديد هاي دوره اي از سيستم هاي خورشيدي به 

منظور افزايش راندمان سيستم هاي خورشيدي مي باشد. اجرا 

عملياتي بخش اول از اين پيشنهاد مي تواند کمک شاياني به 

تعيين سياست هاي بعدي در جهت حمايت از انرژي هاي 

تهيه  -3ورشيدي نمايد که برخي از اين مزايا عبارتند از: خ

شناسايي نقاط  -2اطلس ظرفيت سيستم خورشيدي کشور 

 -3مناسب شهري براي توسعه سيستم هاي خورشيدي 

کشف مشکالت سيستم هاي خورشيدي در حال بهره برداري 

برنامه ريزي براي حفاظت شبکه فشار ضعيف با توجه به  -5

بودن براي دستيابي به اهداف فوق مراحل چند سو تغذيه 

ظرفيت سنجي و  -3انجام پروژه پيشنهادي عبارتند از: 

مطالعه درباره وضعيت موجود سيستم هاي خورشيدي کشور 

طراحي مدل سخت افزاري سيستم پايش سيستم هاي  -2

طراحي نرم افزار جامع مانيتورينگ سسيستم  -3خورشيدي 

قوانين موجود در زمينه بررسي  -5هاي خورشيدي کشور 

تدوين آيين  -4نظارت و بازرسي سيستم هاي خورشيدي 

جمع بندي و  -0نامه بازرسي از سيستم هاي خورشيدي 

 نتيجه گيري

مناسبي براي سيستم هاي خورشيدي در نظر گرفته نشده است و همچنين با 

توجه به اين که معموال نگهداري از سيستم هاي خورشيدي به صورت صحيح 

انجام نميپذيرد الزم ساز و کاري انديشيده شود تا از اين ظرفيت موجود به 

 خصوص در اوقات پيک به نحو احسن استفاده گردد.

15 

ع نيروي برق شرکت توزي

 شهرستان مشهد

طراحي و پياده سازي دروازه هاي يکپارچه جهت تجميع 

 ارتباطات پست هاي توزيع

محصول پروژه دستگاهي خواهد بود که داده هاي حسگر 

هاي مختلف و تلفن هاي موجود در پست را جمع آوري و 

 ارسال مي کند.

ست هاي توزيع در حال حاضر با توجه به اينکه داده هاي متنوعي توسط پ

توليد مي گردد به اجبار نيازمند استفاده از دروازه هاي متنوع هستيم. اين امر 

قابليت اطمينان را کاهش داده و هزينه را افزايش مي دهد. در اين پروژه 

دروازه اي يکپارچه براي تمامي داده هاي توليدي پست شامل داده هاي 

 حسگر ها و صوت فراهم مي گردد.

16 

وزيع نيروي برق شرکت ت

 شهرستان مشهد

استفاده از روش تحليل و اناليز اطالعات مشترکين توزيع 

جهت بهره برداري در برنامه هاي پاسخگويي بار به 

در اين تحقيق برانيم با استفاده از ديتاي جمع اوري شده 

شهد مشترک توزيع م 3555توسط سيستم اطالعاتي که در 

ف برنامه هاي پاسخگويي بار به روشهاي متنوعي در جهت مديريت مصر

مشترکين فعال مي باشند. با اين وجود به صورت خاص برنامه پاسخگويي بار 
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نصب شده است تحليل و اناليز ديتاي مشترکين پرداخته و با  منظور کاهش مصرف در زمان پيک مصرف

تعريف فاکتورهايي مثل اولويت بندي تجهيزات، تنظيم 

تجهيزات، کيفيت توان و .... برنامه پاسخگويي بار جهت کم 

 شدن بار در ساعات پيک را طراحي نماييم.

جهت ايجاد انگيزه مشترکين براي شرکت در کاهش بار در ساعات پيک و در 

نظر گرفتن راحتي و اختيار و کم شدن صورتحساب مشترک به صورت 

 همزمان نمي باشند.

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 مازندران

هاي کاربري تکرار کننده هاي راديو توسعه قابليت 

بيسيم آنالوگ و ايجاد پنل اپراتوري ديسپاچينگ بر پايه 

 نيازهاي بهره برداري شرکت توزيع مازندران

حذف فيزيکي بيسيم هاي متعدد از مراکز کنترل و سهولت 

ايتفاده بهبنه از  -برقراري ارتباط با اکيپ هاي عملياتي متعدد

اد قابليت هاي پيشرفته در آن و بيسيم هاي آنالوگ و ايج

ارتباط  -تعدد کابران بيسيم با ثابت نگه داشتن تعداد تجهيرات

تکرارکننده هاي آنالوگ راديو بيسيم با استفاده از فرکانسهاي 

VHF موجود 

تهيه سخت افزار و نرم افزار جهت انتقال ارتباط بيسيم ها به مرکز کنترل 

هاي راديويي با  کننده سترده و ارتباط تکرارديسپاچينگ و ايجاد بستر راديويي گ

 -VHFهاي انتقال ديتا و فرکانسها در حوزه  در نظر گرفتن محدوديت

مطالعات فرآيند داخلي بيسيم ها و پروتکل هاي مورد استفاده در آنها و 

استخراج نقشه سيگنالينگ ارتياطي آنها و تهيه سخت افزار و نرم افزار جهت 

اعم از صوت و ديتا( داليل اولويت داشتن طرح: در حال کنترل اين سيگنال )

حاضر براي هر کاربر در يک ساختمان نياز به يک عدد آنتن، کابل ارتباطي، 

شارژر ، باتري و دستگاه بيسيم مي باشد. و به دليل محدوديت هاي فني نصب 

آنتن امکان دسترسي بيسيم به کاربران مختلف وجود ندارد با تحقق اين طرح 

توان با يک دستگاه بيسيم به هر تعداد کاربر بيسيم تحت شبکه  مي

Intranet رفع نقاط کور ارتباطي -با قابليت هاي بسيار زياد تعريف نمود

بين تکرار کننده ها) در حال حاضر تکرار کننده هاي رينه و بهشهر چنين 

 وضعيتي دارند که تنها در حوزه خودشان پوشش دهي دارند(
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 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

1 

شرکت مديريت شبکه برق 

 ايران

ه و دستورالعمل اجرايي براي برنامه ريزي آرايش تدوين روي

( و SPSتوليد واحدهاي نيروگاهي، مدلسازي حفاظت ويژه)

خاموشي، مدلسازي آالينده هاي محيط زيست، تخصيص 

 سوخت و تخصيص ظرفيت به بورس

تهيه دستورالعمل هاي اجرايي با عناوين آرايش توليد 

ت واحدهاي نيروگاهي، تخصيص سوخت، تخصيص ظرفي

به نيروگاه هاي شرکت کننده در بورس انرژي، نحوه 

مدلسازي حفاظت هاي ويژه و خاموشي و نحوه مدلسازي 

آالينده هاي زيست محيطي در برنامه آرايش توليد فني 

اقتصادي ديسپاچينگ، با هدف استانداردسازي فرآيندهاي 

کاري و کاهش پاسخگويي، بهبود شاخص هاي امنيت 

اطمينان ، کاهش هزينه هاي بهره  شبکه، افزايش قابليت

 برداري از شبکه برق و کاهش آالينده هاي زيست محيطي

هاي اجرايي آرايش توليد واحدهاي نيروگاهي: با توجه به ارتباط  دستورالعمل

برنامه آرايش توليد با مسائل فني و امنيتي شبکه، همچنين نمود مسائل 

گيري از يک الگوي واحد براي  اقتصادي در آن، لزوم پيروي کاربران در بهره

تهيه و توليد برنامه آرايش توليد فني اقتصادي امري اجتناب ناپذير مي باشد. با 

برداري در فصول مختلف سال و به تبع آن نياز  توجه به بروز شرايط خاص بهره

آرايش توليد جهت   ريزي، تدوين رويه هاي متفاوت در برنامه به اتخاذ سياست

برداري و اتخاذ سياست مرتبط  گيري در شرايط مختلف بهره بررسي و تصميم

الزامي ميباشد. دستورالعمل اجرايي تخصيص سوخت: از جمله مسائل مهم در 

بهره برداري مطمئن از شبکه برق سراسري تامين سوخت مورد نياز در نيروگاه 

هاي کشور مي باشد. در شرايط خاصي از شبکه که محدوديت هايي در زمينه 

ف سوخت گاز نيروگاه هاي کشور وجود دارد مي بايست با لحاظ مسائل مصر

فني و امنيتي اولويت هاي تخصيص سوخت گاز به نيروگاه ها تعيين شود. 

همچنين در اين شرايط تحويل سوخت دوم به نيروگاه هاي کشور نيز مي 

بايست بر همين اساس انجام پذيرد، به گونه اي که بتوان تدام تامين بار 

ترکين را تضمين نمود. از طرفي ديگر با توجه به اينکه سوخت تخصيصي مش

به نيروگاه هاي کشور مي تواند در درآمد نهايي آنها تاثير گذار باشد، لذا ارائه 

دستورالعمل اجرايي در خصوص تعيين ساختارها و شاخص هاي تخصيص 

رالعمل سوخت گاز و مايع به نيروگاه هاي کشور حائز اهميت مي باشد دستو

اجرايي تخصيص ظرفيت به نيروگاه هاي شرکت کننده در بورس انرژي: با 

توجه به اينکه تامين بخشي از نقدينگي نيروگاه هاي کشور از طريق انجام 

معامالت بورس انرژي انجام مي پذيرد تمايل به شرکت در اين معامالت در 

اساس آن نحوه  حال افزايش است. لذا مي بايست فرآيندي اتخاذ نمود که بر

تخصيص ظرفيت به نيروگاه هاي مشارکت کننده در بورس انرژي تعيين شود. 

از طرفي ديگر معامالت بورس انرژي قطعي بوده و در صورتيکه نتوان به علت 

محدوديت هاي شبکه از اين انرژي بهره برداري نمود، به ناچار مي بايست 

ر برق صورت گيرد. اين امر تامين آن از ديگر نيروگاه هاي کشور و در بازا
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منجر به تحميل هزينه اضافي به صنعت برق کشور شده و قيمت نهايي برق را 

افزايش مي دهد. لذا مي بايست تخصيص ظرفيت به نيروگاه هاي شرکت 

کننده در بورس انرژي به گونه اي انجام شود که حتي االمکان بهره برداري از 

ز اين بخش از پروژه، تهيه دستورالعمل آنها مقدور و عملي باشد. لذا هدف ا

هاي اجرايي به منظور تعيين شاخص هاي تخصيص ظرفيت به نيروگاه هاي 

مشارکت کننده در بورس انرژي مي باشد که از نظر فني قابل اجرا بوده و از 

نظر اقتصادي به صورت عادالنه انجام پذيرد. دستورالعمل اجرايي مدلسازي 

شي: با توجه به توسعه روز افزون شبکه برق کشور ( و خاموSPSحفاظت ويژه)

و نياز به برقراري امنيت شبکه، استفاده از حفاظت هاي ويژه در انواع مختلف 

در حال افزايش مي باشد. لذا مي بايست سطوح امنيتي شبکه در خصوص 

عملکرد حفاظت هاي ويژه و يا اعمال خاموشي، در برنامه آرايش توليد فني و 

لسازي شود. مدلسازي حفاظت هاي ويژه و خاموشي منجر به اقتصادي مد

طبقه بندي گلوگاه هاي شبکه شده که اين امر تغيير در آرايش فني و اقتصادي 

نيروگاه ها را به همراه دارد. لذا ارائه دستورالعمل اجرايي که نحوه مدلسازي 

ضروري  اين قيود در آرايش توليد فني، اقتصادي ديسپاچينگ را تعيين مي کند

مي نمايد. از طرف ديگر عملکرد حفاظت هاي ويژه گاها منجر به اعمال 

خسارت هايي به نيروگاه هاي کشور مي شود که اين موضوع تمايل نيروگاه ها 

به مشارکت در اين زمينه را کاهش مي دهد. لذا مي بايست راهکارهاي جبران 

بررسي قرار گيرد.  خسارت هاي وارده به تجهيزات و نيروگاه هاي شبکه مورد

دستورالعمل اجرايي مدلسازي آالينده هاي محيط زيست: بهره برداري از 

نيروگاه هاي بخار با سوخت مازوت منجر به توليد آالينده هاي زيست محيطي 

مي شود. ميزان انتشار اين آالينده ها مي بايست در برنامه آرايش توليد فني و 

 کان بهينه گردد.اقتصادي مدلسازي گردد، تا حتي االم

 

 مديريتي و اقتصادي, يانرژ کالن مطالعات .5
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 هاي توليد، انتقال و توزيع ارهاي مختلف در بخشکها و يا راه نولوژيکارگيري تکارزيابي فني و اقتصادي به  .5.1

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

1 

اي شرکت برق منطقه 

 هرمزگان

مطالعات اقتصادي ناشي از تحميل هزينه هاي ناشي از 

حوادث فردي و تاثير آن در قابليت اطمينان شبکه انتقال و 

 فوق توزيع برق منطقه اي هرمزگان.

کاهش هزينه هاي بازيابي شبکه که در اثر خطاي انساني 

حادث مي شود. تحليل هزينه هاي ناشي از واگذاري کار 

به گروه هاي اجرايي نگهداري و تعميرات  در شرايط خاص

پيمانکاري. تحليل نحوه کاهش خطاي انساني که توسط 

نيروهاي پيمانکار اتفاق مي افتد. کنترل و نظارت بر 

عملکرد و استاندارد سازي فعاليت گروه هاي اجرايي در 

سطح قابل قبول، به منظور کاهش روند و يا جلوگيري از 

ح قابليت اطمينان شبکه با تکرار حوادث. افزايش سط

وجود شرايط ناايمن  کاهش خطاي انساني بررسي ارتباط

در محيط کار، اعمال ناايمن و استرس شغلي با حوادث رخ 

 داده

تحليل اقتصادي ناشي از حوادث فردي در شبکه فوق توزيع و انتقال برق 

ارهايي منطقه اي هرمزگان و تاثير آن بر روي شبکه همي همجوار و ارائه راهک

در جهت کاهش آن به منظور افزايش قابليت اطمينان شبکه و انجام اصالحات 

روند اجراي بازيابي شبکه به حالت اوليه در شرايط بعد از وقوع حادثه به منظور 

کاهش هزينه هاي اقتصادي تحميلي به شرکت، همراه با کاهش اشتباهات 

ان و کشور، مي تواند فردي با الگوگيري از ساير شرکت ها برق در سطح جه

هزينه تحميلي ناشي از حوادث فردي در شبکه انتقال و فوق توزيع برق منطقه 

اي هرمزگان و تاثير آن در قابليت اطمينان شبکه را مورد تجزيه و تحليل قرار 

دهد. تحليل حوادث فردي ساليان گذشته با هدف کاهش آن و پيشگيري از 

يا چند نمونه عملي از حوادث اتفاق  تکرار حوادث مشابه و شبيه سازي يک

افتاده در شبکه برق منطقه اي هرمزگان و تاثير آن بر قابليت اطمينان شبکه 

حوزه ماموريت برق منطقه اي هرمزگان به منظور کاهش انرژي توزيع نشده 

به مشترکين و ارائه و اتخاذ راهکارهاي علمي و عملي مد نظر مي باشد. در 

داده در شبکه انتقال و فوق توزيع توسط گرو هاي  حال حاضر خطاهاي روي

اجرايي و پيمانکاران بهره برداري، طرح و توسعه و اپراتورهاي فني بهره 

برداري اتفاق مي افتد و صدمات اقتصادي وارده ناشي از آن به طور مستقيم 

بر شرکت و به طور غير مستقيم به جامعه تحميل مي گردد و تاثير اشتباهات 

آن بر قابليت اطمينان شبکه و تبعات اجتماعي و اقتصادي آن پيگيري  ناشي از

نمي گردد و شايد به راحتي از کنار آن عبور مي شود. شيوه روش بکارگيري 

نيروهاي پيمانکار در نگهداري و تعميرات شبکه بازنگري و نظارت بر جذب و 

بي بکارگيري اين نيروها از سوي شرکت برق منطقه اي هرمزگان به خو

صورت نمي گيرد و رويه هاي اشتباهي که در حادثه هاي بزرگ به شرکت 

پيمانکاري مقصر وارد مي گردد، همراه با هزينه بازيابي شبکه مورد تحليل قرار 

 نمي گيرند.

ستگي شديد اين هاي توزيع برق، بدليل واب با توجه به ماهيت انحصاري شرکتامکان سنجي کاهش هزينه هاي هريک از امور برق  -توزيع نيروي برق   هاي شرکت سنجي کاهش هزينه امکانشرکت توزيع نيروي برق  1
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روش اقتصاد سنجي تابع هزينه  خوزستان با استفاده از استان خوزستان

 مرزي تصادفي

شناسايي عوامل  -3اي امور برق . رتبه يندي هزينه -2.

تعيين کشش -5موثر بر عملکرد هزينه اي امور برق .

 هزينه اي عوامل توليد

بخش با ساختار دولتي در عين خصوصي بودن آن و با در نظر داشتن گستره 

خدمات عمومي و رفاهي بودن خدمات آن، لزوم ارتقاي حداکثر سرويس دهي 

 با حداقل هزينه، مسأله مهمي مي باشد

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان يزد

ي از استفاده از سيستم هاي اولترا سونيک جهت جلوگير

 پرنده زني در ترانس هاي توزيع برق

امکان سنجي و طراحي و ساخت يک سيستم اولتراسونيک 

با هدف جلوگيري از پرنده زني در پست هاي برق توزيع 

بر اساس اکثريت پرندگان موجود در منطقه با هدف کاهش 

 هزينه هاي مادي سرمايه اي و زيست محيطي

و افزايش قابل قبول قابليت اطمينان با توجه به کارگيري تکنيک هاي مدرن 

شبکه هاي توزيع بسياري از عوامل مشکل ساز رفع شده است. در استان 

يزدهم اکنون بيشترين علل خاموشي يا خطا پرنده زني است که گرچه 

راهکارهايي مثل بکار گيري عايق هاي قابل شيرينک شدن يا توليد شده با 

و بکار گرفته شده است و موفقيت  قالب در مورد مقره ها در دسترس بوده

خوبي نيز کسب شده است ولي را ه حل پيشنهادي دقيقتر و کم ريک تر و از 

اين ها مهمتر کم هزينه تر مي تواند سودبخش باشد استفاده از سيستم هاي 

اولتراسونيک برروي خروجي هاي ترانس بطوري که تنظيمات امواج صوتي 

تي اکثر پرندگان آسيب زننده هر منطقه باشد توليد شونده در محدوده امواج صو

 مي تواند کم هزينه و سودبخش باشد .

1 

شرکت برق منطقه اي 

 خراسان

تعيين )حداقل( نرخ بازخريدي انرژي از مشترکين فوق 

 سنگين اختصاصي جهت تامين بار مناطق داراي افت ولتاژ

 25تعيين حداقل نرخ بازخريد انرژي از سطوح ولتاژ 

کيلوولت مشترکين اختصاصي با درنظر  332و يا کيلوولت 

توجيه و صرفه اقتصادي براي  -3گرفتن اهداف زير: 

شرکت برق منطقه اي با توجه به حذف هزينه هاي 

توجيه و صرفه اقتصادي  -2سرمايه گذاري توسعه شبکه 

براي مشترک اختصاصي جهت تشويق به بازفروشي انرژي 

فتاده، کاهش تلفات رفع مشکل افت ولتاژ مناطق دور ا

شبکه فشار متوسط، استفاده از ظرفيت خالي زيرساخت 

هاي موجود اختصاصي، حذف هزينه هاي سرمايه گذاري 

 احداث خط و پست )در مناطقي نظير جغتاي، روداب و ...(

تامين برق مناطقي که از پست هاي فوق توزيع فاصله زيادي دارد معموال با 

کيلوولت همراه مي باشد. از طرفي  25ي شبکه مشکل افت ولتاژ و تلفات باال

با توجه به چگالي بار پايين اين مناطق، احداث پست فوق توزيع جديد توجيه 

اقتصادي نخواهد داشت. از ديگر سو زير ساخت هاي تامين برق مشترکين 

مگاوات( در شبکه به صورت اختصاصي موجود بوده و  7فوق سنگين )باالي 

رفيت؛ شرکت برق مجوز استفاده عمومي ندارد. براي عليرغم خالي بودن ظ

نمونه منطقه جغتاي که بين دو پست فوق توزيع آزادوار و دشت جوين واقع 

شده و مشکل افت ولتاژ دارد؛ در مجاورت خط و پست اختصاصي فروکروم 

بوده و مي توان بدون احداث خط و پست جديد، از زيرساخت هاي موجود 

مين برق مشترکين عمومي استفاده نمود. )براي مثال شرکت فروکروم براي تا

 05کيلوولت به ظرفيت  332/25منطقه جغتاي پست اختصاصي فروم کروم 

مگاولت آمپر موجود مي باشد.( داليل اولويت داشتن تحقيق: لزوم صرفه جويي 
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 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

 در زمينه توسعه شبکه فوق توزيع و استفاده از زيرساخت هاي موجود در شبکه

5 

تعيين ، اولويت بندي و ارائه راهکارهاي اجرايي بهبود در  ق منطقه اي فارسشرکت بر

جهت عوامل موثر بر رضايت مندي مشترکين صنعتي 

 شرکت برق منطقه اي فارس

 -افزايش کيفيت خدمات رساني به مشترکين صنعتي  -

کاهش زمان وصول مطالبات شرکت از مشترکين صنعتي 

ارائه  -صنعتي کاهش نارضايتي مشترکين  -بزرگ 

راهکارهايي در راستاي عوامل اولويت دار موثر بر رضايت 

 مندي مشترکين صنعتي

همه سازمان ها و موسسات براي بهبود فعاليت هاي خود و دستيابي بهتر به 

اهداف تعريف شده، به اين نتيجه دست يافته اند که اهميت دادن به نظرات 

سطح کيفيت محصوالت و خدمات  مشتريان مي تواند نقش بسزايي در ارتقاء

آنها داشته باشد. در صنعت برق نيز اهميت خدمات شرکت هاي برق به 

مشترکين صنعتي، به ويژه مشترکين صنعتي بزرگ به گونه اي است که يکي 

از مهم ترين مشکالت اين صنعت را در خصوص تأمين اعتبارات مورد نياز 

اي خود تحت تاثير قرار مي بخش عمليات جاري و اجراي طرح ها و پروژه ه

دهد . بدين ترتيب مسئله وصول مطالبات شرکت هاي برق به دليل عدم 

پرداخت به موقع آن از سوي مشترکين مي تواند ريشه در برخي نارضايتي هاي 

آنها از نحوه خدمت رساني اين شرکت ها داشته باشد. در حال حاضر در شرکت 

نسبت به نظر سنجي از مشترکين سال يک بار  2برق منطقه اي فارس هر 

اقدام شده و درصد رضايتمندي آنها مورد بررسي قرار مي گيرد در حالي که 

تاکنون عوامل اصلي موثر بر رضايت مندي آنها به صورت علمي مورد 

شناسايي و اولويت بندي قرار نگرفته است که نياز است اين امر انجام شده و 

از اين عوامل تعيين و به کار گرفته شود. ) راهکارهاي ويژه در راستاي هر يک 

در صورت تاييد و تصويب اولويت تحقيقاتي حاضرف پيشنهاددهنده تحقيقاتي 

تمايل و آمادگي خود را جهت همکاري در اجراي پروژه تحقيقاتي اعالم مي 

نمايد. ( متدولوژي کار به صورت تهيه چک ليست عوامل و دريافت نظرات 

عتي برق به روش علمي و سپس اولويت بندي آنها بر خبرگان و مشترکين صن

 اساس آزمون هاي آماري مي باشد.

6 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان البرز

تحليل داده هاي موجود سازمان جهت بهبود ارايه خدمت 

 به مشترکين

بهبود فرايند  -استخراج اطالعات مصرف مشترکين  -

مربوط به  تصميم گيري سازمان با استناد به اطالعات

ارائه راهکارهايي بمنظور کاهش ميزان مصرف  -مشترکين 

کاهش هزينه ها و  -مشترکين با توجه به رفتار آنها 

لزوم مطالعه و بررسي رفتارهاي مشترکين به منظور پيش بيني الگوهاي 

مصرف آنها و در نتيجه بهبود روش هاي ارائه خدمات تهيه برنامه هاي 

مديريت رفتار مشترکين از طريق ارائه تحليل هاي  -ربردي و عملياتي کا

ارائه برنامه تعرفه بندي منعطف بر اساس ميزان  -پيشرفته از رفتار مشترک 

بهبود عملکرد و بهبود روش  -پيش بيني رفتار مشترکين  -مصرف مشترک 
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 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

 هاي ارائه خدمات افزايش درآمد سازمان

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان تهران

اثربخشي بر پروفيل بار شبکه توزيع  •اهداف مورد انتظار:  هاي پويا متناسب با شرايط هاي تعرفه طراحي مدل

جبران بخشي از کمبودها در مواقع پيک  •استان تهران 

گذاري در شرايط  محصول نهايي تحقيق: توسعه مدل تعرفه

ترسيم کلي از  •پراسترس شبکه مراحل انجام کار: 

 •ر حوزه توزيع استان تهران هاي جاري د وضعيت تعرفه

بررسي نحوه تاثيرپذيري پروفيل بار توزيع استان تهران از 

هاي پويا  طراحي تعرفه •هاي استاتيک  اعمال تعرفه

مطالعه اثربخشي  •برداري از شبکه  متناسب با شرايط بهره

 هاي پويا بر مديريت بار شبکه توزيع استان تهران تعرفه

هاي جاري در صنعت برق کشور به صورت  ضر تعرفهتعريف مسئله : در حال حا

برداري و بارگذاري شبکه  استاتيک طراحي شده و تناسب خوبي با شرايط بهره

ندارد.برخي از اين تعرفه ها از مطالعات کارشناسي عميقي برخوردار نبوده و 

اي طراحي شده و اين خود ميتواند اثرات  برخي نيز براساس مالحظات منطقه

هاي پوياي  بر شبکه بگذارد. منظور از انجام اين پروژه طراحي مدل نامطلوبي

اي که  گونه برداري از شبکه باشد به تعرفه)ديناميک( براي شرايط مختلف بهره

ها تا حدودي بر مديريت بار اثرگذار باشد. داليل اولويت داشتن: با  اعمال آن

به خصوص  توجه به عدم کفايت ظرفيت توليد و شبکه در مواقع پيک و

هاي تابستان، موضوع مديريت بار يک مسئله بسيارحساس و راهبردي  پيک

کارگيري تحقيق: ابزاري  براي وزارت نيرو و شرکت توانير باشد. مزاياي به

 مديريتي براي فائق آمدن بر کمبود ظرفيت در شبکه و عبور از شرايط بحراني

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان تهران

پذيري  شناسايي اثر تعرفه بر انعطاف •اهداف مورد انتظار:  اثرگذاري تعرفه بر ضريب بار استخراج مدل

تحليل اثربخشي تعرفه بر پروفيل مشترکان  •مصرف 

هاي مختلف مصرف محصول نهايي تحقيق: مدل  بخش

شناسايي  •اثرگذاري تعرفه بر ضريب بار مراحل انجام کار: 

تحليل  •شترکان پذيري مصرف م اثر تعرفه بر انعطاف

هاي  اثربخشي تعرفه تعرفه بر پروفيل بار مشترکان بخش

 مدلسازي اثرگذاري تعرفه بر ضريب بار •مختلف مصرف 

هاي برق اثر قابل توجّهي بر ضريب بار شبکه دارد. اين  تعريف مسئله: تعرفه

پروژه با هدف استخراج مدل اثرگذاري تعرفه بر ضريب بار صورت ميپذيرد. در 

هاي مختلف مصرف و نحوه اثر آن بر تغيير پروفيل بار  رابطه تعرفه بخشاين 

تحليل ميگردد. داليل اولويت داشتن: بهبود ضريب بار شبکه يکي از اهداف 

 مهمّ شرکت توانير و وزارت نيرو ميباشد.

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان خوزستان

بررسي چالشهاي روش فعلي برونسپاري در شرکت توزيع 

يروي برق خوزستان و ارائه روش بهينه با توجه به شرايط ن

 شرکت

ت آن مشکالو چالش ها ي، سربرري نسپاوبري کنونروش 

 ددئه گرارانه يبهروش سپس يي و شناسا

 يکنونري نسپاوبرد روش بهبو

11 
انتظار : الف ، ارايه مدل مناسب براي  اهداف مورد -3 ارايه مدلي براي سنجش رضايت مشترکين برقشرکت توزيع نيروي برق 

شناسايي عوامل موثر بر شکل گيري رضايت مشترکين . 

تعريف مسئله : نبودن يک مدل پيشرفته سنجش رضايت مشترکين برق  -3

دليل اولويت : اين  -2که مبتني برمعيارهاي روز رضايت مشتري باشد. 
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 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

طراحي وتدوين ابزار مناسب اندازه گيري رضايت  -ب  رمانشاهکاستان 

مشترکين ) شامل استفاده توام از انواع مصاحبه و 

توزيع ، تکميل ، جمع  -پرسشنامه ، امار وارقام و... ( ج 

نتيجه گيري از اطالعات بدست اوريپرسشنامه ها ، تحليل و

ارايه راه حل هاي  _امدهاز جامعه اماري مورد نظر د 

 پيشنهادي در راستاي کسب رضايت مشترکين

مزايا -3گانه صنعت برق باعالم شده است .  32اهداف  موضوع بعنوان يکي از

شناسايي والويت بندي معيارهاي رضايت مشترکين وبرنامه ريزي  -3: 

والويتبندي فعاليت هادر راستاي افزايش حداکثري رضايت با حداقل امکانات 

گانه  32ايجاد ابزار مناسب در جهت رسيدن به يکي از اهداف  - 2ممکن ، 

 ساس علم روز بازاريابي ورضا يت مشتريصنعت برق برا

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان گيالن

هاي  هاي کاهش قيمت تمام شده فعاليت تعيين روش

 سازي آنها خدمات مشترکين و نقشه راه پياده

ارائه خدمات مطلوب به مشترکين برق نيز يکي از وظايف 

 ريزي صحيح در هاي توزيع برق ميباشد که برنامه شرکت

ها و افزايش سرعت  اين زمينه ميتواند با کاهش هزينه

کارها همراه باشد. در اين اولويت، انتظار ميرود محقق 

هاي مختلف واحدهاي  ضمن شناسايي و بررسي فعاليت

خدمات مشترکين، راهکارهاي خود را در جهت کاهش 

قيمت تمام شده ارائه نمايد. در واقع انتظار ميرود در اين 

مروري بر  -3اي اجرايي زير طي گردد: ه پروژه گام

هاي توزيع برق در  هاي خدمات مشترکين در شرکت فعاليت

هاي  بندي فعاليت شناسايي و دسته -2ساير کشورها 

 -3خدمات مشترکين در شرکت توزيع نيروي برق گيالن 

ارائه  -5هاي جاري  تحليل و بررسي ميزان کارايي فعاليت

 -4ها  اثربخشي فعاليتراهکارهاي بهينه جهت بهبود 

 هاي مرتبط نامه ها و آيين تدوين دستورالعمل

 ها ها افزايش سرعت انجام فعاليت کاهش هزينه

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان يزد

طراحي آميخته تبليغات و اطالع رساني اثربخش جهت 

 مشترکين شرکت توزيع برق استان يزد بر اساس تعرفه

با گروه هاي مختلف مشترکين  . طراحي تبليغات متناسب3

. طراحي محتواي پيام ،کانال هاي 2به تفکيک تعرفه 

. افزايش 3ارتباطي متناسب با گروه هاي مختلف مشترکين 

اثربخشي تبليغات مديريت مصرف و اطالع رساني خدمات 

. افزايش تناسب تبلغيات و اطالع رساني بر اساس بافت 5

با توجه انجام پروژه تحقيقاتي سال گذشته و عدم کارايي و اثربخشي تبليغات 

شرکت در حوزه هاي مختلف پيشنهاد مي گردد تبليغات مناسب و اثربخش 

مبتني بر ويژگي هاي گروه هاي محتلف مشترکين )تعرفه و ويژگي هاي 

لذکر به عنوان پروژه فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي ( اولويت پيشنهادي فوق ا

تحقيقاتي دراين شرکت انجام نشده است. در واقع با هدف تعميم نتايج پروژه 

سنجش ميزان اثربخشي ابزارهاي تبليغاتي و اطالع رساني  "پايان يافته 



 113                                                                                                                                                              9318در سالرو يوزارت ن يقاتيتحق يها تين اولويعناو

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

در سطح ملي مي باشد.خواهشمند است در "شرکت توزيع برق استان يزد فکيک واحدها(فرهنگي ، اجتماعي واقتصادي ) به ت

 اولويت پيشنهادي تاييد گردد.صورت صالحديد با توجه به تاييد پروژه پيشين 

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 رمانکجنوب استان 

بررسي چگونگي ايجاد و پياده سازي بازاريابي رابطه مدار 

در حوزه عملياتي شرکت تريع نيروي برق جنوب استان 

 کرمان

بازاريابي رابطه مدار به معناي خلق، ايجاد و حفظ 

ف اصلي اين رضايتمندي هر دو طرف مي باشد که هد

پروژه ارائه روش هاي کارآمد و دوسويه بين مشتري و 

شرکت مي باشد تا ميزان رضايتمندي طرفين به حداکثر 

ميزان برسد که البته با توجه به فرهنگ و اقليم منطقه و 

بسياري از پارامترهاي بومي منطقه مي تواند روش ها و 

. و متدهاي متفاوتي را پيش روي تصميم گيران قرار دهد

نياز است با بررسي هاي جامعه شناسي و همچنين موانع و 

محدوديت ها و نيز ظرفيت هاي موجود بهترين راه حل ها 

شناسايي و ارئه گردد خروجي مورد انتظار ارائه و اولويت 

بندي روش هاي کارآمد جهت ارتباط دو سويه با توجه به 

 شناخت اقليم و -3اقليم و فرهنگ منطقه مراحل انجام 

شناخت دستورالعمل ها  -2فرهنگ مناطق تحت پوشش 

ضوابط و قوانين و محدوديت هاي مربوط به شرکت هاي 

 ارائه روش هاي موثر و کار آمد -3توزيع 

ها بايد به ايجاد رابطه بلند مدت با مشتريان تأکيد داشته باشند.  امروزه شرکت

برتر به مشتري،  ديدگاه اصلي حفظ مشتريان اين است که بايد با عرضه ارزش

بازاريابي رابطه مند عبارتست از ايجاد، » رضايت او را )پيوسته( تأمين کرد. 

بازاريابي « حفظ و تقويت رابطه قوي با مشتريان و ساير گروههاي ذينفع. 

رابطه مند مستلزم ايجاد، حفظ و ارتقاء رابطه و در صورت ضرورت خاتمه 

داف هر دو طرف درگير در رابطه، ارتباط با مشتريان است، به طوري که اه

ها جهت ايجاد يک رابطه، ميبايست فرآيندهاي  تأمين شود. بنابراين، سازمان

ارتباطي و تعاملي مورد نياز را به وجود آورند. عدم وصول صد درصدي 

مطالبات، اعمال ناصحيح سياست هاي مديريت مصرفي، انشعابات غير مجاز، 

اهم مشکالت شرکت مي باشد که با  مراجعات حضوري مکرر مشترکين از

شرکت و تاکيد توانير جهت برنامه ريزي  2858توجه به برنامه استراتژيک 

براي مديريت مصرف نياز است روش هاي کارآمد کشف و اجرايي گردد. 

همچنين با توجه به وجود فرهنگ ها و اقليم متفاوت در منطقه تحت پوشش 

ي فرهنگ منطقه تدوين و برنامه بايستي روش هاي کار آمد را به اقتضا

 عملياتي آن را ارائه نمايد.

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 شهرستان مشهد

مطالعه و امکان سنجي استفاده از فناوري 

Blockchain  در بخش زيرساخت ارتباطي و تحليل

 داده اي شرکت هاي توزيع

تحقيقات  -2مطالعه و آشنايي با فناوري بالک چين  -3

ه در ساير شرکت هاي فعال در حوزه انرژي و انجام گرفت

نيازمندي هاي نرم افزاري و سخت  -3در سطح دنيا 

افزاري جهت پياده سازي بالک چين در شرکت هاي 

فرصت ها، محدوديت ها و تهديدات فناوري  -5توزيع 

بالک چين در سطح پياده سازي براي شرکت هاي فعال 

 پياده سازي ايجاد يک يا چند مدل -4در حوزه انرژي 

حوزه تحليل داده و تبادل داده هاي امن با باالترين سرعت همواره يکي از 

چالش هاي شرکت هاي حوزه تامين انرژي بوده است. اين حساسيت ها با 

ورود مباحثي همچون شبکه هاي هوشمند، سيستم هاي اندازه گيري، توليد 

يش از هر زمان پراکنده و سيستم هاي مديريت انرژي و خدمات مشترکين ب

مورد توجه قرارگرفته است. هم اکنون فناوري اينترنت اشياء و افزايش سطح 

هوشمندي شبکه ها حجم بااليي از داده هاي جديد را به اين ساختار وارد 

نموده است و امنيت اطالعات يکي از چالش هاي ديگر اين حوزه شده است. 

ذير بيش از هر زماني احساس لذا، نياز به يک ساختار جامع، ايمن و توسعه پ

شايد يکي از مناسب ترين فناوري هاي  Blockchainمي شود. فناوري 
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روز دنيا باشد که مي تواند به تک تک نيازهاي مطرح شده و چالش هاي 

( از دو کلمه Blockchainامنيتي و اطالعاتي پاسخ دهد. بالک چين )

Block  بلوک( و(Chain ايجاد شده است. ا )ين فناوري در حقيقت )زنجيره

هاي ديگر اين است که  هاست. تفاوت آن با سيستم اي از بلوک زنجيره

اطالعات ذخيره شده روي اين نوع سيستم، ميان همه اعضاي شبکه به 

اشتراک گذاشته ميشوند و با استفاده از رمزنگاري امکان حذف و دستکاري 

شرکت هاي توليد و  اطالعات ثبت شده تقريبا غيرممکن است. در اين راستا،

توزيع انرژي متعددي در دنيا به اين فناوري توجه کرده و مطالعات تحقيقاتي 

خاصي را بر روي روش هاي پياده سازي آن در سطح شرکت هاي خود، آغاز 

نموده اند. اين پروژه با هدف شناسايي نقاط قابل توسعه در شرکت هاي توزيع 

و در حقيقت فاز مطالعاتي يک پروژه مبتني بر فناوري مذکور مطرح شده است 

کالن کشوري است لذا در اين سطح از تعريف پروژه نيازي به تعريف پروژه 

ملي در سطح کشور نمي باشد و در صورت دستيابي به دانش فني فناوري 

Blockchain  در قالب اين پروژه تحقيقاتي ، مي توان نتايج اين پروژه را

و در فاز پياده سازي فناوري، پروژه اي  در سطح کشوري به اشتراک گذاشت

 ملي را در سال هاي آينده تعريف نمود.

 

 

 مديريتي و اقتصادي, انرژيمحور مطالعات کالن  -5          

 نده و يا منابع تجديدپذير انرژيکمطالعات اقتصادي در مورد استفاده از توليد پرا .5.1

 داليل اولويت داشتن محصول نهايي طرح اهداف مورد انتظار و عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

1 

شرکت برق منطقه اي 

 هرمزگان

بررسي چالش هاي پايش و راهبري شبکه برق منطقه اي 

هرمزگان در حضور واحدهاي تجديدپذير و توليد پراکنده و 

 ارائه راهکار

ه توليد و کارآمد، پايش و راهبـري بهينه شبکمديريت 

ط مطمئن و داشتن شور مستلزم ارتبـاکانتقـال برق 

امل و با دقت باال کاطالعات بهنگـام و در لحظه و به طور 

نتـرل کز کليه ايسـتگاه هـاي تحت پوشش در مراکاز 

اهش هستند و افزايش کمنابع سوخت هاي فسيلي سريع تر از قبل در حال 

ه عنوان اين سوخت ها است. ب کتوليد گازهاي گلخانه اي، محصول الينف

راه حل، انرژي هاي تجديد پذير امروزه مورد توجه بيشتري قرار گرفته  کي

اند. اين منابع انرژي تجديد پذير نسل جديدي از فنآوري تبديل انرژي از جمله 
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ه با قاطعيت کملـي و منطقـه اي مـي باشـد. به طوري 

مي توان گفـت بـدون وجـود اطالعـات زمان حقيقي 

 کمکه تحت پوشـش و بـدون کامل و صحيح از شبک

اربردي مديريت انرژي در کتن از توابع ونرم افزارهاي گرف

ه قطعاً بطور غيرايمن و کزمان حقيقي، راهبري و پايش شب

غير بهينه و بانقص وخطا صورت مي گيرد با توجه به 

گسترش واحدهاي تجديدپذير و توليد پراکنده در سطح 

استان هرمزگان و تاثير حضور اين نيروگاه ها بر روي 

لي برق مانند فرکانس و ولتاژ و همچنين شاخص هاي اص

موضوعات پايداري و راهبري شبکه نياز اساسي به تعيين 

نتـرل ملـي و کز کاستراتژي هاي مشخص و مدون در مرا

منطقـه اي وجود دارد و ضروري است در خصوص نيازهاي 

سخت افزاري ، نرم افزاري و تدوين برنامه ها و 

کنون چاره انديشي و دستورالعمل هاي مربوطه از هم ا

اقدام الزم برنامه ريزي گردد. از مهم ترين اهداف مورد 

انتظار و محصول نهايي تحقيق مي توان به اهداف زير 

( تعيين وامکان سنجي تغيير نقاط توليد به 3اشاره نمود: 

( در Line-Onبه صورت به لحظه ) AGCوسيله 

فاقات ( تحليل ات3( تخمين حالت سيستم . 2نيروگاه ها. 

شبکه و واحدهاي تجديدپذير و توليد پراکنده به صورت 

ليد زني هاي مطمئن بر روي ک( انجام 5لحظه اي. 

( پخش بار 4واحدهاي تجديدپذير و توليد پراکنده. 

( شبکه و واحدهاي تجديدپذير و توليد پراکنده OPFبهينه)

 –( برنامه ريزي ولتاژ0ه. کاهش تلفات در شبکجهت 

اهش تلفـات و ک( براي Var-Voltage) تيـوکتـوان را

( کنترل گسترش 7افـزايش پايـداري ولتـاژ در شبکه. 

مزارع بادي و خورشيدي را وارد سيستم هاي قدرت نموده اند. مطالعات اخير 

مزارع خورشيدي، چالش هاي ه حضور نيروگاه هاي بادي و کنشان داده اند 

نند از جمله اين چالش ها، انواع پايداري کجديدي را به سيستم تحميل مي 

ه از اهميت حياتي برخوردارند. عالوه بر اين، مطالعات مقايسه کسيستم است 

اي در مورد اثرات فنآوري هاي مختلف توربين بادي و مزارع خورشيدي در 

ست. بر اين اساس، در اين اولويت به پايداري سيستم قدرت حائز اهميت ا

بررسي موضوع پايداري سيستم هاي قدرت در حضور نيروگاه هاي بادي و 

خورشيدي پرداخته مي شود. نگراني هاي زيست محيطي جهاني و افزايش نياز 

به اسـتفاده از انـرژي، همراه با پيشرفت پايدار در زمينة فناوري هاي انرژي 

الب هاي جديدي براي استفادة عمومي از منابع انرژي تجديدپذير باعث ايجاد ق

تجديدپذير گشته است. در اين ميان، انرژي باد نسبت به ساير منـابع 

تجديدپـذير، رشد سريع تري را دارا بوده است. به کارگيري توربين بادي و 

نيروگاه خورشيدي سيستم توليد پراکنده را به سمت سيستمي با توليد متغير 

د. همچنين اين امر از قابليت اطمينان سيستم توليد بـه صـورت سوق مي ده

قابـل مالحظـه اي مي کاهد. بزرگترين مشکل در استفاده از انرژي بادي و 

خورشيدي، متغير بودن سرعت باد و در پي آن متغير بودن توان توليدي توربين 

ور هاي بادي و اقليم خاص استان هرمزگان به طور خاص و اقليم جنوب کش

به طور عام براي مزارع خورشيدي است. اين در حالي است که ترکيب توربين 

هاي بادي با ساير منابع انرژي مانند خورشيدي، سـبب افزايش قابليت 

اطمينان سيستم توليد انرژي مي گردد و انرژي الکتريکي خروجي از سيستم را 

منيت و قابليت رد سيستم قدرت با اکتقريباً مستقل از زمان مي نمايد. عمل

اطمينان باال همواره از اهداف اصلي برنامه ريزان سيستم قدرت بوده است. 

ي از مهم ترين قيدهاي کتحمل پذيري سيستم در برابر خطاهاي محتمل ي

رد سيستم قدرت تحت کقابليت اطمينان سيستم هاي قدرت است. بعالوه، عمل

ردن هزينه توليد، کشرايط بهينه اقتصادي با توابع هدفي همچون حداقل 

تلفات و غيره از ديرباز مورد توجه بهره برداران سيستم قدرت شبکه برق بوده 

ه کاست. پخش بار بهينه براي پاسخ دادن به اين نيازها معرفي مي شوند 
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واحدهاي تجديدپذير و توليد پراکنده در سطح استان 

 هرمزگان.

مسئله بهينه سازي با قيدهايي بر روي ولتاژ شين ها، خروجي  کشامل ي

اير قيدهاي امنيتي سيستم مانند ژنراتورها و توان جاري در خطوط مي باشد. س

ن و... از کقيدهاي پايداري ولتاژ يا پايداري گذرا بر اساس بدترين حالت مم

ل طول سال براي کقبل محاسبه مي شود. اين قيدهاي محاسبه شده در 

ل سال که شرايط سيستم در کبرنامه هاي ديسپاچ استفاده مي شوند، حال آن

ه براي تعيين اين حدود فرض شدند( کن )کبه بدترين حالت مم کهمواره نزدي

نيست و الزم است به طور اساسي براي حضور نيروگاه هاي بادي و مزارع 

خورشيدي در شبکه برق منطقه اي هرمزگان ديده شده و مورد طراحي قرار 

 گيرد.

 

 ياقتصاد يمحور مطالعات کالن انرژ -5          

 ها مطالعات اقتصادي و مديريت دارايي .5.1

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

1 

شرکت برق منطقه اي 

 هرمزگان

ارزيابي عملکرد شرکت برق منطقه اي هرمزگان از منظر 

فايده -اقتصادي و طراحي مدلي براي بهينه سازي هزينه

 شرکت

يابي يفيت مطالعات ارزشکمعيارهاي فني براي ارزيابي 

اقتصادي در اين مطالعه مرور انتقادي شامل ديدگاه هزينه 

منفعت، منابع داده هاي  -اي، روش اندازه گيري هزينه

هزينه، اندازه گيري داده هاي هزينه، منابع داده هاي پيامد، 

دامنه پيامدهاي اندازه گيري شده، ارزش گذاري داده هاي 

بود. همچنين پيامد، تحليل حساسيت و تعميم پذيري نتايج 

توزيع بار بهينه با هدف حمايت از نيروگاه هاي خصوصي 

توليد پراکنده و تجديد پذير، کاهش آالينده هاي ريست 

محيطي، توصيه هاي سياستي براي توسعه خطوط انتقال، 

بهبود بهره وري در ارائه خدمات اعم از نيروي کار و 

اهش کتجهيزات انتقال، ميزان بهينه سرمايه گذاري براي 

تلفات، ارزيابي الگوهاي مديريت مصرف در سناريوهاي 

منفعت  -لي مطالعات ارزشيابي اقتصادي به دو دسته تحليل هزينهکبه طور 

analysis benefit-Cost اثربخشي  -و تحليل هزينهanalysis 

effectiveness-Cost منفعت به  -تقسيم مي شوند. تحليل هزينه

مداخله با هزينه هاي صرف شده آن مي پردازد.  کمقايسه منافع حاصل از ي

در اين روش ارزش هزينه ها و پيامدها در واحد پولي محاسبه مي شود. در 

ا بيشترين منفعت خالص نهايت، بين دو يا چند مداخله مورد نظر، مداخله اي ب

ارآمدترين مداخله تلقي مي شود. با اين وجود، ارزش گذاري پولي کبه عنوان 

ان پذير نيست. در چنين کاقتصادي ام -پيامدهاي برخي از مداخالت فني 

رد. در اين روش، کاثربخشي استفاده  -حالتي مي توان از تحليل هزينه

فاده از شاخص هاي فني، اقتصادي با است -مداخله فني  کپيامدهاي ي

يفيت زندگي کارکنان مورد کمديريتي ، اقتصادي، رضايت، مطلوبيت و 
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مختلف، کاهش هزينه هاي تعمير و نگهداري و شيوه هاي 

تأمين مالي بهينه از مهم ترين اهداف اين تحقيق مي 

 باشد.

ارزشيابي قرار مي گيرند.فعاليت هاي شرکت برق منطقه اي هرمزگان را مي 

توان در سه دسته فعاليت هاي حاکميتي، حداکثر سازي سود و حداقل سازي 

اليت ها شرايط مربوط به خود هزينه تقسيم بندي کرد. هر يک از اين دسته فع

را دارند که بررسي و ارزيابي آن ها چه به لحاظ وضع موجود و چه به لحاظ 

وضع مطلوب براي طراحي يک نظام جامع اقتصادي مبتني بر مدل هاي 

اقتصاد انرژي و با توجه به شرايط ويژه شرکت برق منطقه اي هرمزگان 

اين مطالعه، بررسي عملکرد ضروري به نظر مي رسد. هدف اصلي از انجام 

فعلي و وضعيت موجود شرکت برق منطقه اي هرمزگان از منظر اقتصادي و 

ارائه مدل بهينه يابي شده براي اتخاذ تصميمات سياستي متناسب با منطق 

 اقتصادي در اين شرکت است.

1 

شرکت برق منطقه اي 

 هرمزگان

شناسايي عوامل موثر بر اختالف بين سود ابرازي و 

خيصي در شرکت برق منطقه اي هرمزگان و ارائه تش

 راهکارهاي کاهش اين اختالف

حمايت از صنعت برق امري اجتناب ناپذير بوده و براي رفع 

چالشها و تهديدهاي فراروي اين صنعت بايد تحقيقات 

گسترده اي صورت پذيرد. برخي از مواردي که باعث 

 افزايش حساسيت و اهميت اين موضوع در صنعت برق

تعدد قوانين مقررات حاکم  -شده به شرح ذيل مي باشد: 

تکاليف قانوني که به واسطه قوانين بودجه  -بر صنعت 

 -ساليانه و قوانين برنامه پنج ساله اعمال مي شود 

ويژگيهاي خاص صنعت برق و تاثير آن بر شيوه حسابداري 

که متاسفانه رسيدگيهاي دستگاههاي نظارتي و سازمان 

صورت اختصاصي و با در نظر گرفتن  حسابرسي به

[ از جمله عوامل موثر 3ويژگيهاي مذکور انجام نمي شود. ]

بر ايجاد اختالف بين سود ابرازي و سود تشخيصي مي 

اختالف بين استانداردهاي  -توان به موارد ذيل اشاره کرد: 

عدم ارائه روش حسابداري  -حسابداري و قوانين مالياتي 

ساله  4بودجه ساليانه و قوانين برنامه در قوانين مالياتي 

عدم  -توسعه از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي 

صنعت برق يکي از کليدي ترين صنايع کشور بوده و به دليل تامين انرژي که 

اوليه ديگر صنايع است، زير بناي توسعه در صنايع مختلف مي باشد. نياز 

احداث تاسيسات در صنعت برق نيازمند سطح بااليي از فناوري و نيروي 

انساني متخصص در رشته هاي متنوع مي باشد. از طرفي احداث تاسيسات 

بر بوده و بهره برداري و تعمير و نگهداري از آن نيازمند دانش،  برقي زمان

دقت، رعايت ايمني و استانداردهاي بااليي است. اين نوع انرژي قابليت 

انعطاف بااليي داشته و به آساني قابل تبديل به ساير انواع انرژي بوده و انتقال 

آن از نقطه اي به نقطه ديگر با سرعت و سهولت انجام مي شود. اما اين نوع 

ريزي توليد بايد به نحوي باشد انرژي در مقياس باال قابل ذخيره نبوده و برنامه 

که توليد در هر لحظه متناسب با مصرف مشترکين باشد. قيمت فروش برق نيز 

به دليل محدوديتهاي قانوني، اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي با بهاي 

تمام شده آن تفاوت بسياري داشته و با توجه به سياست تامين هزينه هاي 

سعه شبکه برق از محل درآمد فروش، اين جاري و سرمايه گذاري جهت تو

 شکاف منابع و مصارف در حال افزايش است.
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اجراي حسابرسي  -شناخت مميزان مالياتي از صنعت برق 

مبتني بر ريسک در سازمان امور مالياتي و کانون توجه 

عدم  -بودن شرکتهاي دولتي به علت گردش مالي باال 

مالياتي در نهادهاي قضايي  امکان شکايت از سازمان امور

به خاطر آراي مالياتي خالف قانون مانند ارائه شکايت به 

حد نصاب هاي مقرر در قوانين  -ديوان عدالت اداري 

مالياتي براي انجام هزينه ها تمکين به پراخت ساير قانوني 

وجود نداشتن کميته حسابرسي در شرکته براي  -عوارض. 

ت مالياتي بر صنعت برق با بررسي تاثير قوانين و مقررا

توجه به مطالب ياد شده شناسايي عوامل موثر بر اختالف 

بين سود ابرازي و تشخيصي از اهميت زيادي برخوردار 

بوده و مي تواند از خروج منابع زيادي از صنعت جلوگيري 

 نمايد.

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 و بختياري استان چهارمحال 

ارزيابي اثر بخشي برون سپاري فعاليتهاي شرکتهاي توزيع 

 بر بهره وري و عملکرد شرکتها

شناسايي نقاط قوت و ضعف قراردادهاي برون سپاري در 

 کاهش هزينه ها ي احتماليجهت 

استفاده از تواناييهاي بخش خصوصي يکي از راهکارهاي کاهش بار مالي از 

دوش شرکتها مي باشد لذا استفاده از بخش خصوصي در قالب قاردادهاي 

برون سپاري چند سالي است که درجريان ميباشد لذا شناسايي نقاط ضعف و 

نجايي که شرکتهاي توزيع برق در قوت آن بسيار ضرورري به نظر ميرسد . از آ

راستاي اهداف خود مبني بر خدمت رساني به مشترکين نيازمند منابع و 

امکانات گستردهاي ميباشند استفاده از قراردادهاي برون سپاري يکي از 

راهکارهاي در حال استفاده مي باشد پس ميتوان با شناسايي اين موضوع 

 ف اين فرايند اقدام نمودنسبت به بهبود شرايط و کاهش نقاط ضع

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان زنجان

ارائه الگوي مناسب جهت تعيين قيمت تمام شده فعاليتها و 

يا ساير روشهاي نوين حسابداري  ABCفرايندها به روش 

 مديريت

ارائه الگوي کاربردي و ساده تعيين قيمت تمام شده فعاليت 

 اساس اطالعات موجود.ها و فرايندها بصورت مکانيزه و بر 

با توجه به اهميت کنترل هزينه ها و بخصوص کاهش هزينه هاي فعاليت ها 

و فرايندهاو با توجه به اينکه روشهاي سنتي حسابداري پاسخگوي بهاي تمام 

در جهت  ABCشده نمي باشد، استفاده از روش هاي نوين حسابداري مانند 

يل به اين هدف باشد.با توجه به کنترل و کاهش هزينه ها ميتواند راهگشاي ن
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کم بودن تجربه در اين زمينه براي شرکت هاي توزيع، اين فعاليت به عنوان 

 پروژه تحقيقاتي مد نظر قرار مي گيرد.

5 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان فارس

ايجاد شناسنامه و رديابي کاالهاي اسامي و مهم مورد 

 استفاده در شبکه هاي توزيع برق

لي شامل ايجاد شناسنامه ، رديابي مکانيزه محل اهداف اص

جهت هر تجهيز به GISنصب در شبکه و ارتباط با سيستم 

منظور ثبت زمان ها و وقايع به شرح فرآيند زير مي باشد. 

ثبت نام توليد/تامين  3-3( ورود کاال به انبار مرکزي 3

ثبت زمان تاييد / عدم تاييد توسط نماينده فني  2-3کننده 

 5-3ثبت تاريخ شروع و اتمام زمان گارانتي  3-3طه مربو

ثبت نام مديريت و تعداد کاال )تجهيز( که جهت آن ارسال 

( ثبت زمان ورود کاال به انبار مديريت ها و 2شده است. 

( ثبت نام شرکت پيمانکار، تعداد کاال تحويلي به 3تعداد آن 

( GIS 5همراه محل نصب )اسم طرح( و ارتباط با سيستم 

( ثبت زمان 4ثبت زمان وقوع حادثه احتمالي و علل آن 

( ثبت نظر کارشناسي نماينده فني 0برگشت کاال به انبار 

( ثبت تعيين تکليف کاال ) عودت 7در خصوص علت حادثه 

الزم به ذکر  vبه سازنده ، اسقاط و يا مستعمل بودن( 

است کاال مي تواند توسط پيمانکار مستقيم خريداري و 

اييد نماينده فني و تحت نظارت ناظر مقيم در طرح پس از ت

 نصب گردد.

با توجه به وابستگي مستقيم تامين و تحويل برقي پايدار و با کيفيت به 

مشترکين به تجهيزات بکار رفته در شبکه هاي توزيع برق و از آنجايي که 

تجهيزات نامرغوب موجب بروز خسارت هاي ) مالي و انساني ( و افزايش 

تعميرات خواهد گرديد ، لذا نياز به سامانه جامع رديابي کاال از زمان  هزينه

 ورود به انبار تا اتمام عمر مفيد آنها مي باشد.

6 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان فارس

بررسي نتايج برون سپاري عمليات اجرايي شرکت توزيع 

نيروي برق استان فارس در حوزه بهره برداري به 

 پيمانکاران

سپاري عمليات شرکت توزيع  ين هزينه فايده برونتعي -

تعيين نحوه و نوع اثرگذاري برون  -)توجيه اقتصادي ( 

تعيين  -سازي سازماني(  سپاري بر گردش امور )چابک

نحوه تاثيرگذاري برون سپاري بر ميزان عمليات اجرا شده 

 و کيفيت عمليات. ) تاثيرکمي و کيفي(

شرکت توزيع برق به نيروهاي پيمانکار و واگذاري حجم زيادي از عمليات 

اهميت عملکرد نيروي انساني پيمانکار بر تحقق اهداف شرکت درگيرشدن 

کارفرما شرکت توزيع در مسائل و مشکالت پرسنل پيمانکار اعم از حقوق و 

 مزايا بيمه مسائل انضباطي ترک کار و...
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1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان گلستان

انساني و لزوم محاسبه ارزش ريالي نيروي حسابداري منابع 

 انساني در دارايي هاي شرکت

به مديران جهت اتخاذ تصميم بهينه در زمينه چگونگي -3

تخصيص منابع انساني، شناسايي و حفظ آنها کمک مي 

به مديران منابع انساني امکان اندازه گيري ميزان -2کند. 

نيروي  به کنترل-3اثر بخشي نيروي انساني را مي دهد 

انساني به عنوان دارايي کمک مي کند که بتوان مشخص 

کرد که آنها دارايي هايي هستند که قدرداني کرده آنها را 

در مورد هزينه -5تنبيه کرده و يا از آنها محافظت نمود 

هايي که منابع انساني به سازمان تحميل کرده اند و در 

 مورد سودي که ناشي از سرمايه گذاري روي آنهاست

 اطالعات مقايسه اي مي دهد.

امروزه ارزش بسياري از شرکت ها به خصوص شرکت هاي خدماتي تا حد 

زيادي به دانش و مهارت هاي نيروي انساني آنهاست، پس نيروي انساني 

مقدم بر سرمايه و مستقل از آن است. زيرا ارزش افزوده سرمايه موجود تابع 

ه از آن مي باشد، بنابراين منابع ميزان دانش و مهارت نيروي استفاده کنند

انساني در مقايسه با سرمايه، ممتاز تر و برتر بوده و مستحق توجه بيشتري 

است. در اين پروژه به بحث اثربخشي نيروي انساني ، کنترل نيروي انساني با 

تشويق و تنبيه ، حفاظت از نيروي انساني و هزينه هاي نيروي انساني مي 

هت اتخاذ تصميم بهينه در زمينه چگونگي تخصيص منابع پردازد و ه مديران ج

 انساني، شناسايي و حفظ آنها کمک مي کند.

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان گيالن

سازي مديريت دارايي در شرکت توزيع  تعيين نقشه راه پياده

 برق گيالن

هر سازمان براي دارا بودن عملکرد مناسب، بايد مديريت 

خود از جمله دارايي ها اعمال کند و  خوبي بر روي منابع

ريزيهاي مناسبي بر روي آنها داشته  ها و برنامه سياست

باشد تا کارآيي و عملکرد مناسب و مطمئني حاصل شود. از 

هيمن رو استفاده بهينه از تجهيزات و ابزارهاي حياتي در 

هاي توزيع به عنوان يکي از  برداري شرکت حوزهي بهره

ها تعريف ميگردد. اين  هزينه  هت کاهشالزامات مهم در ج

ريزي صحيح در خريد و  امر سبب ميشود تا با برنامه

هاي ناشي استهالک سريع و  نگهداري تجهيزات هزينه

هاي تعميرات کاهش يابد. در اين تحقيق انتظار  هزينه

ميرود تا محقق ضمن شناخت و بررسي تجهيزات مهم و 

زم را در خصوص نگهداري و ريزيها ال بندي آنها، برنامه رتبه

اي ارائه نمايد. همچنين در اين  هاي تعميرات دوره برنامه

تحقيق بايد داليل عمده استهالک و خرابي تجهيزات 

هاي تعميرات و نگهداري ارائه  بررسي شده و دستورالعمل

هاي مديريت دارايي برنامه ريزي جهت مديريت  اهميت شناسايي زيرساخت

 داراييها
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 گردد.

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان لرستان

انجام اهداف و برنامه هاي شرکت توزيع نيروي برق استان  ارائه مدل جهت افزايش درآمدها در شرکتهاي توزيع برق

اصالح و بهينه شبکه  -استقالل مالي شرکت -لرستان 

هوشمند سازي و اتوماسيون شبکه توزيع  -توزيع برق

رضايت مندي مشترکان مي  و ... که در نهايت باعث -برق

 شود.

استقالل مالي  -تجزيه و تحليل کارايي از لحاظ مالي شرکتهاي توزيع برق 

حرکـت بـه سوي خصوصي سازي و تجديد -جهت پيش برد اهداف شرکت 

کارايي فراگيري گسترده انرژي برق به عنوان يکي از  -ساختار صنعت برق

شور، همگي نيازمند استقالل اصلي ترين عوامل بسترساز توسعه اقتصادي ک

 مالي و افزايش درآمد شرکت توزيع برق استان لرستان مي باشد.

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 اهواز

بررسي راهکارهاي کاهش هزينه هاي جاري و افزايش 

 درآمدهاي شرکت از محل وصول مطالبات

بافت  -درامد ها -با در نظر گرفتن شرايط اب و هوايي 

و اجتماعي و انجام مطالعات راه کارهاي  سياسي-فرهنگي 

 انگيزشي در پرداخت قبوض برق مورد مطالعه قرار گيرد

مطالعات مرتبط با مسائل مالي و اقتصادي در 

برق . افزايش کيفيت و   گذاري درصنعت هايجاريوسرمايه هزينه کاهش جهت

اط کاهش قيمت تمام شدتأمين کسري بودجه از ناحيه صرفه جويي،شناسايي نق

پرهزينه وتحديد هزينه هاي غيرضرور،افزايش کارايي ونسبتهاي مالي، 

دستيابي به الگويي جهت نيل به رفتار عقاليي واقتصادي وبنگاهداري، وقوف 

 مديران ومسئوالن به تخصيص وتوزيع بودجه به نحوه احسنت

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 رمانکجنوب استان 

شرکت هاي توزيع با  خلق و شناسايي منابع مالي براي

 توجه به محدوديت ها و ظرفيت هاي قانوني

هدف کشف منابع جدي مالي درون و برون سازماني به 

منظور افزايش نقدينگي و کاهش مشکالت مالي با توجه 

به تغيير نرخ ارز در سال هاي اخير اين مسئله براي شرکت 

هاي توزيع پر رنگ تر شده است همچنين نياز است 

و پتانسيل هاي بالقوه شناسايي و راهکار اجرايي  ظرفيت ها

بررسي پتانسيل کليه  -3براي آن ارائه گردد. مراحل انجام 

بررسي  -2فرآيندهاي شرکت به منظور يافتن کسب درآمد 

بررسي -3دارايي هاي شرکت در راستاي کسب درآمد 

نحوه کسب درآمد از  -5الزامات قانوني جهت کسب درآمد 

 ير دستگاه ها به عنوان منابع مالي خارجيتعامالت با سا

کمبود نقدينگي در سالهاي اخير باعث شده است که شرکت ها به دنبال خلق 

منابع مالي جديد باشند. همچنين ظرفيت هايي در اختيار شرکت هاي توزيع 

مي باشد که نياز است مورد تحليل جهت استفاده قرار گيرد البته بايستي در 

 ت هاي قانوني نيز مورد توجه قرار گيرداين پژوهش محدودي

11 
اران کز بر پيمانکه با تمرکهدف اين تحقيق اين است طراحي يک داشبورد مديريتي جهت انتخاب و ارزيابي شرکت توزيع نيروي برق 

از  کرمان، براي هر يکت توزيع برق شمال استان کشر

ام اران پروژه ها نقش بسيار مهمي در انجکفرآيند ارزيابي و انتخاب پيمان

موفقيت آميز پروژه ها دارد. به دليل اين اهميت، بسياري از سازمان ها توجه 



 820                                                                                                                                                                                           رمجموعهيز يها ر و  شرکتيتوانشرکت 

 

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

اران معيارهاي ارزيابي کگذار شده به پيمانفعاليت هاي وا عملکرد پيمانکاران شرکت رمانکشمال استان 

جامعي مشخص نموده و سپس با ارائه مدل تصميم گيري 

اران ارائه کچند معياره، فرآيندي براي انتخاب بهترين پيمان

اران در مورد کنمايد. همچنين براي بازخورد سريع به پيمان

ردشان در حين اجراي پروژه ها نيز در اين تحقيق کعمل

مشخص نموده تا فرصت جبران براي آنها در معيارهايي 

حين انجام پروژه هايشان فرآهم شود. نهايتا يک داشبود 

مديريتي براي انتخاب و ارزيابي عملکرد پيمانکاران ارائه 

. گزارش جامع از 3خواهد شد. محصول نهايي تحقيق: 

ه در کپروژه و مراحل انجام آن و نتايج حاصله مي باشد 

اران و مدل کها ارزيابي صالحيت پيماننهايت ليست معيار

اران و همچنين ليست معيارها کارزيابي صالحيت پيمان

رد کاران و مدل ارزيابي عملکرد پيمانکارزيابي عمل

اران در حيطه فعاليت برون سپاري شده ارائه مي کپيمان

ه قابل استفاده براي کداشبورد مديريتي  ک. ي2شود 

رزيابي صالحيت و مديران و تصميم گيرندگان جهت ا

اران طراحي مي گردد. مراحل انجام کار: کرد پيمانکعمل

: شناخت سازمان و تعيين حيطه فعاليت پروژه 3مرحله 

اولين گام اين پژوهش فاز شناخت است در اين راستا ابتدا 

به شناخت کالن سازمان و جلب تعهد مديران ارشد 

ه کاين پرداخته خواهد شد. پس از آن حيطه پروژه در مورد

از فعاليت  کدام يکاران کت خواهان ارزيابي پيمانکشر

هاي برون سپاري شده مي باشد بايد مشخص شود. نتايج 

حيطه فعاليت پروژه مشخص مي شود  -مورد انتظار: 

 •اران ک: استخراج معيارهاي الزامي ارزيابي پيمان2مرحله 

استخراج معيارهاي الزامي جهت ارزيابي صالحيت 

 •بر اساس آيين نامه ها و دستورالعمل ها  ارانکپيمان

اران دارند تا بتوانند احتمال کويژه اي به اين فرآيند ارزيابي و انتخاب پيمان

ت هاي توزيع نيروي برق کموفقيت پروژه ها را باال ببرند. تعداد زيادي از شر

ه، قطع و وصل کد اجراي عمليات شباراني براي فعاليت هايي ماننکنيز پيمان

ار، بازديد از محل نصب لوازم اندازه گيري، نظارت بر کان بدهکبرق مشتر

فاز و  کنتور تکابل خودنگهدار، نصب که از سيم مسي به کعمليات تبديل شب

ه بعضي از مواقع به دليل کفاز و سه فاز و ...دارند  کسه فاز و اصالح لوازم ت

ت هاي توزيع برق با کاران، شرکد ارزيابي پيمانعدم يا ضعف در فرآين

ه کاراني کالت و چالش هايي مواجه مي شوند. به علت تنوع و تعدد پيمانکمش

ت هاي توزيع برق مشغول انجام پيمان و پروژه اند، عدم ارزيابي آنها کدر شر

احتمال عدم موقيت اجرا پروژه ها را زياد مي نمايد. در بعضي مواقع موجب مي 

يفيت ضعيف و که اجراي پروژه از لحاظ زماني طوالني تر شود و با ک شود

هزينة بيشتر انجام پذيرد و يا حتي بعضي از اقالم حيطه پروژه انجام نگيرند و 

ت که مشتري هاي نهايي شرکين کردن مشترکهمه اين ها عالوه بر ناراضي 

ريزي  ت نيز مي شوند. لذا ضروري است برنامهکمي باشند موجب زيان شر

يفيت فعاليتهاي کار امد براي جلوگيري از اتالف منابع و انجام با کدقيق و 

ين نيز کواگذارشده انجام شود تا عالوه بر افزايش بهره وري، رضايتمندي مشتر

حاصل شود. در اين راستا مهم ترين عامل تاثير گذار، انجام ارزيابي دقيق و 

 اران مي باشد.کناران و انتخاب بهترين پيماکجامع از پيمان
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رد کاستخراج معيارهاي الزامي جهت ارزيابي عمل

اران بر اساس آيين نامه ها و دستورالعمل ها نتايج کپيمان

معيارهاي الزامي ارزيابي صالحيت و  -مورد انتظار: 

ميلي ک: استخراج معيارهاي ت3اران مرحله کرد پيمانکعمل

استخراج معيارهاي  •اران کيمانرد پکجهت ارزيابي عمل

اران بر اساس مرور کميلي جهت ارزيابي صالحيت پيمانکت

ميلي جهت ارزيابي کاستخراج معيارهاي ت •تب کمقاالت و 

تب نتايج کاران بر اساس مرور مقاالت و کرد پيمانکعمل

رد کميلي جهت ارزيابي عملکمعيارهاي ت -مورد انتظار : 

اران با کمعيارهاي ارزيابي پيمان ميلک: ت5اران مرحله کپيمان

ميل معيارهاي ارزيابي کت •مصاحبه با خبرگان صنعت 

 •اران با مصاحبه با خبرگان صنعت کصالحيت پيمان

اران با مصاحبه با کرد پيمانکميل معيارهاي ارزيابي عملکت

معيارهاي ارزيابي  -خبرگان صنعت نتايج مورد انتظار: 

: ارائه دو 4ان صنعت مرحله اران با مصاحبه با خبرگکپيمان

مدل جهت جهت وزن دهي معيارهاي ارزيابي و رتبه بندي 

ارائه مدلي جهت جهت  •اران قبل و بعد از انتخاب کپيمان

وزن دهي معيارهاي ارزيابي صالحيت و رتبه بندي 

ارائه مدلي جهت جهت وزن  •اران قبل از انتخاب کپيمان

اران بعد کبندي پيمانرد و رتبه کدهي معيارهاي ارزيابي عمل

دو مدل جهت جهت وزن  -از انتخاب نتايج مورد انتظار: 

اران قبل و بعد کدهي معيارهاي ارزيابي و رتبه بندي پيمان

: طراحي يک داشبورد مديريتي براي 0از انتخاب مرحله 

 مدل هاي مرحله قبل

11 
هدف اين تحقيق ارائه الگوريتم گام به گام براي اعمال تدوين دستورالعملي جهت برنامه مديريت ريسک پروژه شرکت توزيع نيروي برق 

در پروژه هاي شرکت توزيع نيروي برق  کمديريت ريس

ريسک به رويدادي در آينده گفته ميشود که وقوع آن حتمي نيست و در 

که تاثير  صورت وقوع تاثيري مثبت يا منفي بر پروژه ميگذارد. به ريسک هايي
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از  يکان براي يکشمال استان کرمان است و در صورت ام هاي شرکت رمانکشمال استان 

پروژه ها اين گام ها اجرا مي گردد. براي ارائه اين الگوريتم 

ي از مشهورترين که يک PMBOKاز استاندارد 

استانداردهاي مديريت پروژه در جهان مي باشد استفاده 

خواهد شد و گام هاي مربوطه تشريح خواهد گرديد. مراحل 

شناخت سازمان و جلب حمايت مديريت و  -3انجام کار: 

 -2اري کيل تيم همکن جهت اجراي پروژه و تشناکارک

در پروژه ها و ارائه مدل  کمرور ادبيات مديريت ريس

و ارائه  PMBOKبر مبناي استاندارد  کمديريت ريس

براي  کتدوين فرآيندهاي مديريت ريس -3گزارش اوليه 

تدوين فرايند برنامه ريزي مديريت  üت کپروژه هاي شر

ند شناسايي ريسک ها تدوين فراي üريسک پروژه ها 

ي از پروژه ها کمطالعه موردي در ي کانجام ي کهمراه با ي

ü  کيفي ريسک ها همراه با يکتدوين فرايند تحليل 

تدوين  üي از پروژه ها کمطالعه موردي در ي کانجام ي

 کانجام ي کها همراه با ي کمي ريسکفرايند تحليل 

امه ريزي تدوين برن üي از پروژه ها کمطالعه موردي در ي

مطالعه  کانجام ي کها همراه با ي کنش به ريسکبراي وا

نترل ريسک کتدوين فرآيند  üي از پروژه ها کموردي در ي

 ارائه گزارش نهايي -5ها 

مثبت دارند ريسک مطلوب يا فرصت و به ريسکهايي که تاثير منفي دارند 

ريسک نامطلوب يا تهديد گفته مي شود. ريسک ريشه در عدم قطعيت پروژه 

دارد. هدف اصلي در مديريت ريسک، برنامه ريزي و اجراي اقداماتي است که 

ع يا ميزان تاثير را ميتوانند پيش از فرا رسيدن زمان وقوع ريسک احتمال وقو

بهبود دهند تا عدم قطعيت ها تحت کنترل باشند. سازمان ها در تعريف پروژه 

ها مسائلي چون برنامه مالي يا هزينه ها ، برنامه فني و مهندسي ، برنامه 

زماني اجرايي ، برنامه معيارهاي انتخاب و نحوه ي واگذاري پروژه ها را در نظر 

ند که پروژه ها را به بهترين کيفيت و مناسب ترين مي گيرند و سعي بر آن دار

زمان و با هزينه معقول اجرايي در اختيار ذينفعان قرار دهند. ولي متاسفانه به 

ندرت به جنبه هاي مديريت ريسک توجه داشته اند. بيشترين چالش معمول در 

ها به درستي شناسايي نشده اند. مديران که ريسکاين است  کمديريت ريس

ه و اعضاي تيم پروژه به وفور موقعيت ها، نشانه ها و رويداد هايي را پروژ

مي باشند. ولي چون ايشان به  که نشانگر وجود ريسکنند کشناسايي مي 

رده اند، برنامه ريزي براي از بين بردن آن کها را شناسايي ن کدرستي ريس

هاي  که ريسکن خواهد بود. در واقع نياز است کها تقريبا غير مم کريس

يفيت و انجام مأموريت هاي پروژه کپروژه در ارتباط با برنامه زمانبندي، بودجه، 

اهش اثر آنها صورت کشناسايي شوند و برنامه ريزي و اقدامات الزمه براي 

گيرد. به عنوان مثال يکي از موارد مهم در زمينه مديريت ريسک که دراکثر 

ها بر تاخير در  کد برخي ريسپروژه ها با آن مواجه مي شويم بحث تاثير زيا

اتالف  -3بهره برداري از پروژه هاست که اگر اين تاخيرها اتفاق افتند باعث 

. ازدست 3امکان از بين رفتن توجيه فني و اقتصادي -2سرمايه هاي ملي 

رفتن سود ناشي از بهره برداري از پروژه و از اين قبيل خسارات مي شوند. 

وژه ها امري غير قابل اجتناب مي باشد که اگر بنابراين مديريت ريسک در پر

در پروژه ها رعايت نشود هزينه هايي را براي سازمان در برخواهد داشت که 

حتي در بعضي از موارد خسارات جبران ناپذيري را براي سازمانها در بر خواهد 

داشت. بنابراين شرکت توزيع نيروي برق شمال استان کرمان و پروژه هاي 

در ان نيز از اين قاعده مستثني نمي باشند . باتوجه به فرايند  تعريف شده
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موجود در شرکت محترم توانير و شرکت هاي زيرمجموعه درخصوص استفاده 

از نتايج پروژه هاي تحقيقاتي بديهي است در اين پروژه با برگزاري جلسه اي 

رتبط مشترک بين ناظر )درصورت تاييد اولويت تحقيقاتي( ، محقق و مديران م

با انجام پروژه هاي تحقيقاتي اقدام الزم درخصوص درخواست بانک اطالعاتي 

قوي و تکميل فرم هاي خالصه نتايج و فرم هاي هزينه و منفعت اقتصادي 

هر پروژه بصورت کامل و جامع توسط محقق تکميل نموده و اقدامات الزم از 

ک گذاشتن طريق دبيرخانه محترم تحقيقات برق کشور درخصوص به اشترا

 علم توليدشده در اين زمينه را معمول نمود.

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 شهرستان مشهد

هوشمند کاال و تجهيزات نصب  Tagطراحي و ساخت 

 Bluetooth IoTشده در شبکه مبتني بر فناوري 

device 

 Bluetooth IoTدستيابي به دانش فني  -3

device 2-  ذخيره و طراحي نمونه پايلوت با قابليت

و انتقال داده ها به  Tagقرائت پارامترها از حافظه داخلي 

صورت بيسيم بر روي تلفن هوشمند و يا هر دستگاه قرائت 

 -5نصب و تست ميداني  -Bluetooth 3مجهز به 

عملياتي  -4بهينه سازي محصول و رفع مشکالت احتمالي 

نمودن محصول در سطح شبکه در پايان اين پروژه، دانش 

هاي هوشمند همراه با يک  Tagساخت و توليد  فني

 Bluetooth IoTمبتني بر فناوري  Tagنمونه 

device  بدست خواهد آمد که از نظر توان مصرفي در

به  Tagسطح بسيار پاييني بوده و امکان بهره برداري از 

سال تنها با يک باتري ليتيومي فراهم مي  4مدت حداقل 

ي کابلها، ترانس ها، مي تواند بر رو Tagشود. اين 

تابلوهاي برق، تيرها، تابلوهاي توزيع، پست ها و نمونه 

متري  34هاي مشابه ديگر، نصب شود و مي تواند تا شعاع 

 داده ها را به صورت بيسيم انتقال دهد.

يکي از مشکالت سطح شبکه، مديريت دارايي ها و اموال شرکت ها مي باشد. 

طرح شده است ولي بسياري از اين روش ها فناوري هاي زيادي در اين حوزه م

قديمي بوده و يا از نظر توان مصرفي، امکان بهره برداري بلند مدت بدون 

تامين برق دائم فراهم نمي باشد از اينرو، امکان بهره برداري به صورت 

گسترده در سطح شرکت ها وجود ندارد. همچنين در بسياري از سيستم ها، 

تعددي بر روي سيستم و تجهيزات اعمال مي شود. تغييرات و ويرايش هاي م

براي مثال براي يک ترانس، تعميرات دوره اي، مشکالت پيش آمده براي 

دستگاه و آخرين دوره سرويس تجهيز، مواردي است که هرگز نمي توان بدون 

هوشمند، اين داده ها را به صورت محلي بر روي دستگاه  Tagاستفاده از يک 

نين امکان قرائت اين اطالعات در سيستم هاي پالک ذخيره نمود و همچ

هاي جديد، مي توان مديريت  Tagاموال سنتي، وجود ندارد. با بهره گيري از 

کاملي براي  Trackingبهتري بر روي اموال داشت و همچنين مي توان 

تجهيزات در سطح شبکه فراهم نمود. مي توان اطالعاتي همچون پارامترهاي 

GPS خرين تيم سرويس، ليست سرويس ها و ... را بر روي اين محل نصب، آ

Tag .ها ذخيره نمود 
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15 

شرکت توزيع نيروي برق 

 مازندران

سازي  هاي مدلسازي و چابک ارائه روش مناسب و راه

وصول مطالبات و افزايش درآمد در صنعت برق با استفاده 

، پرداخت GISاز عواملي نظير تشويق، اعمال جرايم، 

 و پيش فروش انرژيغيرحضوري 

شناسايي عوامل و ارائه راهکارهاي مناسب تشويق 

مشترکيني که قبوض برق خود را به موقع پرداخت مي 

نمايند و جريمه مشترکيني که قبوض خود را به موقع 

پرداخت نمي نمايند.. استفاده از اطالعات مکاني مشترکين 

جهت افزايش درصد وصول نظارت و کنترل عملکرد 

 ن وصولسيمبانا

شناسايي عوامل داخلي و خارجي که موجب کاهش وصول مطالبات شده اند. 

 GISبررسي عوامل تشويقي و تنبيهي بر روي قبوض مشترکين بررسي نقش 

در وصول مطالبات داليل اولويت داشتن: وصول مطالبات از اولويت هاي توانير 

 است. بهبود وصول مطالبات و افزايش درآمد

16 

نيروي برق شرکت توزيع 

 مازندران

نقش قيمت و مکانيزم قيمت گذاري تعرفه هاي برق در 

 وصول مطالبات

شناسايي تعرفه هاي جديد با توجه به کاربردهاي جديد 

 وصول به موقع و باالي بهاي برق

بررسي و شناخت اصولي تعرفه هاي برق و قيمت گذاري صحيح داليل 

مشترکين بعنوان يک تقاضاي اولويت داشتن:پاسخگوئي مناسب و رفع ابهام 

 عمومي.

 

 ياقتصاد يمحور مطالعات کالن انرژ -5          

 مطالعات انتقال و توزيع انرژي .5.1

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

1 

شرکت مديريت شبکه 

 برق ايران

اي در  ترل لحظهها و موضوعات پايش و کن شناسايي چالش

افق بلندمدت براي طرح در مسائل مربوط به معماري 

 شبکه

از جمله اقدامات پيشبينانه در جهت رفع مسائل در صنعت 

ها مالحظات  برق، اقدامات معمارانه هستند که بر اساس آن

هاي  کليه ذينفعان شبکه سراسري برق کشور در فعاليت

داري ملحوظ بر ريزي و طراحي تا بهره شبکه از برنامه

ميشود. هدف از تعريف اين اولويت تحقيقاتي، شناسايي و 

انعکاس مالحظات راهبري شبکه برق کشور براي 

 هاي معمارانه شبکه است. شدن در طرح گنجانده

حل بسياري  هاي زماني بلندمدت، راه از طريق انعکاس مالحظات راهبري در افق

هاي توليد و انتقال شناسايي  زهاز مشکالت موجود در فرآيندهاي راهبري در حو

شده و از اين طريق دسترسي آزاد به شبکه و رقابت منصفانه بازيگران به صورت 

تري عملياتي خواهد شد. تا کنون مطالعه خاصي در اين زمينه صورت  بينانه واقع

 المللي نيز جديد ميباشد. نگرفته است و اين موضوع در سطح بين

1 

شرکت مديريت شبکه 

 يرانبرق ا

تحقيق و پژوهش در خصوص ضرورت سنجي و امکان 

 ,FACTS (SVC, STATCOMسنجي افزاره هاي 

PST, TCSC  در شبکه برق ايران و طراحي ريزگان )

هدف از نصب اين تجهيزات در سيستم جلوگيري از 

افزايش ولتاژ خارج از محدوده در زمان کم باري، جلوگيري 

از کاهش ولتاژ خارج از محدوده در زمان پر باري، افزايش 

از نقطه نظر صرفه جويي اقتصادي اين ادوات مزاياي زيادي دارند. به عنوان مثال 

با کنترل مناسب توان راکتيو ميتوان تلفات سيستم را کاهش داد. همچنين با 

آزاد نمود و از  کنترل مناسب توان راکتيو ميتوان ظرفيت بسياري از تجهيزات را
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حد انتقال پايداري توان براي خطوط بلند، کاهش اختالف  يک افزاره منتخب براي ساخت و نصب

فاز بين شينه ها براي بستن کليدها و افزايش پايداري 

ولتاژ، تغيير و کنترل فلوي خطوط و ميراسازي نوسانات 

ميباشد. همچنين از آنجايي که اين ادوات سرعت زيادي 

ند ميتوانند براي تامين پايداري گذراي سيستم يا دار

مواردي که نياز به کنترل لحظه اي توان باشند استفاده 

شوند. مراحل پيشنهادي انجام پروژه به شرح ذيل پيشنهاد 

مطالعه و شناسايي بخش هايي از سيستم که  3مي گردد: 

داراي مشکالت ولتاژي و پايداري ميباشند و ميتوان آنها را 

توجيه اقتصادي و فني  2برطرف نمود  FACTSادوات با 

هاي سنتي  کننده به جاي جبران FACTSاستفاده از ادوات 

برداري براي حل مشکالت  هاي معمول بهره يا روش

 FACTSجايابي و اندازهيابي ادوات  3ولتاژي و پايداري 

ساخت  5در منطقه موردنظر با مالحظات فني و اقتصادي 

برداري و  بهره 4نظور نصب در شبکه به م FACTSادوات 

 FACTSنگهداري از ادوات 

افزايش ظرفيت آنها جلوگيري کرد يا آن را به تاخير انداخت. يا با کنترل مناسب 

ولتاژ ميتوان از آسيب ديدگي تجهيزات و عملکرد با راندمان پايين آنها جلوگيري 

کرد. همچنين با نصب ادوات سري ميتوان حد انتقال توان را افزايش داد و از نياز 

براي احداث خط جديد جلوگيري نمود. همچنين براي موارد  گذاري براي سرمايه

خاص که نميتوان اتصال خط را به علت اختالف فاز انجام داد مي توان از شيفت 

گذاري انجام شده براي خط استفاده  دهنده فاز براي امکان استفاده از سرمايه

ه وجود بيايد نمود. در صورت انجام نشدن پروژه مشکالتي از نظر ولتاژي ميتواند ب

و به تجهيزات سيستم آسيب بزند يا راندمان تجهيزات را کاهش دهد. همچنين 

اي ميتواند باعث ايجاد ناپايداري  عدم مديريت ولتاژ و توان راکتيو به صورت لحظه

و قطع بار در سيستم شود. از نقطه نظر زيست محيطي با کاهش تلفات نيروگاه 

 را ايجاد ميکند. توان و در نتيجه آاليندگي کمتري

 

 ياقتصاد يمحور مطالعات کالن انرژ -5         

 مطالعات بازار برق .5.5

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

1 

شرکت برق منطقه اي 

 خراسان

مدل سازي خاموشي در بازار برق و ارائه راهکارهايي جهت 

 سهميه خاموشيخريد و فروش 

هدف از اجراي پروژه ارائه يک ساختار اجرايي براي بازار 

خاموشي مي باشد. به نحوي که انگيزه جهت مشارکت 

مشترکين ايجاد نمايد و هزينه هاي صنعت برق در اين 

خصوص را بهينه و هدفمند نمايد. خروجي پروژه بايد 

طرحي اجرايي جهت ايجاد بازار خاموشي باشد. طرح 

با توجه به رشد روزافزون نياز مصرف و همزمان مشکالت مربوط به کمبود 

ابع توليد انرژي الکتريکي در سال هاي اخير، به جهت نقدينگي در توسعه من

موازنه ميان توليد و مصرف، صنعت برق مجبور به اعمال خاموشي در ساعاتي از 

شبانه روز در ايام پيک مصرف شده است. خاموشي مشترکين اغلب توأم با هزينه 

هايي مي باشد که هم فروشنده انرژي و هم مصرف کننده را متضرر مي کند. 
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اد شده بايد با در بر گرفتن مزاياي طرح هاي پيشنه

پاسخگويي بار و همچنين در نظر گرفتن محدوديت هاي 

شبکه، پاسخگوي نيازهاي شبکه در زمان هاي بحران و در 

 راستاي بهينه کردن هزينه ها باشد.

راي جلوگيري از اعمال خاموشي، در سال هاي اخير طرح هاي تشويقي نظير ب

طرح تعطيالت و تعميرات تابستاني و طرح ذخيره عملياتي و ... در سطح صنايع 

بزرگ به جهت ايجاد انگيزه در سمت مصرف براي حداقل نمودن مصرف انرژي 

مک شاياني در ساعات پيک ارائه شده است که تاکنون در زمينه پيک سايي ک

نموده است. اما اجراي اين طرح ها کامال مطابق با زمان و ميزان مورد نياز شبکه 

نمي باشد و منجر به هزينه هاي اضافه براي صنعت برق خواهد شد. از طرف 

ديگر با توجه به محدوديت هاي موجود در طرح هاي پاسخگويي بار، برخي از 

ندارند يا پس از اجراي طرح به دليل مشترکين امکان مشارکت در اين طرح ها را 

تخطي از برخي شرايط طرح، شامل دريافت مشوق ها نمي شوند و تمايلي به 

همکاري در سال هاي بعد نخواهند داشت. لذا پيشنهاد مي شود بازار خاموشي با 

هدف استفاده از مزاياي طرح هاي پاسخگويي بار و رفع معايب آن ها اجرا گردد. 

موشي مانند مدل بازار برق و خريد خاموشي مانند خريد انرژي با اجراي بازار خا

قيمت متناسب با زمان درخواست و ميزان نياز شبکه به خاموشي تعيين شود. در 

برد ميان صنعت برق و مشترک، از پرداخت مشوق -اين مدل در يک معامله برد

شرايط  ها در زمان هاي غيرضروري جلوگيري خواهد شد و مشترک نيز بر اساس

و نرخ پيشنهادي تصميم به مشارکت خواهد گرفت. در حقيقت مشترک در بازار 

خاموشي همانند يک نيروگاه مجازي در بازار برق خواهد بود. پيش بيني مي شود 

اگر بتوان سازوکار مناسبي جهت بازار خاموشي ايجاد کرد، مي توان مشارکت 

ر پيک، يا به عبارتي بيشتري از سوي مصرف کننده ها جهت کاهش مصرف د

فروش خاموشي را شاهد بود. اجراي اين طرح منجر به همکاري مشترکين با 

شرايط مصرف متفاوت خواهد بود و محدوديت هاي طرح هاي پاسخگويي بار در 

اين مدل وجود نخواهد داشت )همکاري اجباري در ساعات خاص و يا چندين روز 

جهت تأمين نياز مصرف اين موضوع از  متوالي(. با توجه به محدوديت سال آينده

 اولويت بااليي جهت استفاده از پتانسيل حداکثري مشترکين برخوردار است.

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 تبريز

بيني کوتاه مدت بار شهرستان تبريز و ارائه روش  پيش

بيني بار داراي حداکثر قابليت انطباق با عدم  تلفيقي پيش

بندي شبکه  اهداف: از محقق انتظار ميرود در ابتدا با تقسيم

تحت پوشش برق تبريز به چند منطقه کوچک نوع بار 

بيني بـار کوتاه مدت در بسياري از تدابير مديريت انـرژي از قبيل  پيش

ريزي بهينـه ورود و خـروج واحـدهاي توليدي،  ريزي بهينـه توليد، برنامـه برنامه
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شرايط زماني، مکاني، آب و  قطعيت هاي موثر از قبيل

 هوايي و اجتماعي منطقه

مناطق و همچنين تاثيرات عوامل مختلف از قبيل آب و 

هاي مختلف در هر  هوايي، زماني و همچنين عدم قطعيت

هاي  ستخراج شود. با توجه به اينکه اکثر روشريز منطقه ا

هاسي رگرسيون و يا  بيني بار مبتني بر يکي از روش پيش

عصبي ميباشند، از اينرو در تمامي اين -هـاي فازي روش

موارد نياز به آموزش سيستم با استفاده از مقدار قابل 

هاي پيشين براي رسيدن بـه سيسـتم  توجهي از داده

بر اين به دليل نداشتن  ت. عالوهبهينـه و پاسخ اس

اطالعات پيشين تغييرات بار در برخي شرايط جامعه 

هاي هوشمند )همانند روش  ها(، روش )همانند تحريم

عصبي( که بر اساس يادگيري ميباشند با خطاي قابل 

توجهي مواجه ميشوند. اخيراً محققين به سمت استفاده از 

د. برخالف ان روش روزهـاي مشـابه سوق پيدا کرده

هاي ديگر، روش روزهاي مشابه بـه تنظيم دشـوار  روش

پارامترهـا و پيچيدگي سيستم نياز ندارد و ميتوان با 

بيني سيستم را با دقت مناسب  برقراري روابطي ساده، پيش

و قابل قبول بدست آورد. در اين تحقيق از محقق انتظار 

وتاه ميرود انواع روش هاي موجود در زمينه پيش بيني ک

مدت بار از قبيل سري هاي زماني، هوش مصنوعي و ... را 

بررسي و جمع بندي نمايد. سپس نوع روش پيش بيني 

مناسب با در نظر گرفتن نوع بار ريز مناطق و تغييرات 

عوامل مختلف محيطي و اجتماعي و همچنين عدم قطعيت 

موجود در منطقه ارائه گردد. بطوريکه در نرم افزار نهائي 

ن انتخاب نوع روش پيش بيني و يا تلفيقي از چند امکا

روش پيش بيني با حداکثر قابليت انطباق با تغييرات 

فاکتورهاي موثر وجود داشته باشد. لذا هدف نهايي در اين 

بيني بار کوتاه مدت  پروژه تهيه نرم افزاري جهت پيش

ريزي بهينـه ذخيره گـردان و غيرگردان  ريزي بهينه خريد سوخت و برنامه برنامه

بيني کوتـاه مدت بار، تأثير مستقيم بر  ه ميگردد. ميزان دقت پيششبکه، استفاد

بيني بار  هاي انرژي ميگـذارد. بطوريکه يک درصد خطا در پيش بازار برق و هزينه

ممکـن اسـت تـا چنـد صـد ميليارد ريال به بخش مديريت انرژي زيان برساند. 

هـاي  حال حاضـر شـبکه هاي تر بار، از چالش بيني دقيق در نتيجه رسيدن به پيش

بر شرايط جغرافيايي تحت  بيني بار عالوه برداران است. امروزه پيش قـدرت و بهره

ها و نوسانات ارز( نيز ميباشد. از اينرو  تأثير شرايط جامعه )همانند وجود تحريم

بيني بار ميگردد که در  هايي در روند پيش شرايط جديد منجر به عدم قطعيت

غيير ميزان بار مصرفي واحدهاي صنعتي ميشود. بنابراين استفاده نهايت منجر به ت

هاي مبني بر يادگيري با خطاي قابل توجهي مواجه ميشوند. لذا نياز است  از روش

بيني بار لحاظ  هاي تلفيقي پيش هاي جديد شناسايي شده و روش عدم قطعيت

کوتاه مدت گردند. دستيابي به يک روش هوشمند و قابل اطمينان جهت برآورد 

امکان استفاده از برآورد کوتاه مدت جهت شرکت در بازار برق و بورس  –بار 

افزايش سود ناشي از خريد صحيح از بازار برق و بورس انرژي نرم  –انرژي 

افزارهاي متعددي براي پيش بيني بار ارائه شده است که اکثرا داراي خطا بوده و 

افزاري جهت پيش بيني بهينه بار ساعتي آموزش پذير نيستند. لذا الزم است نرم 

با در نظر گرفتن شرايط مصرف توزيع تبريز ارائه گردد. مزايا : کاهش خطاي 

بهينه سازي شاخصهاي پيش بيني کوتاه مدت و شرکت مؤثر در  –پيش بيني 

 بورس انرژي
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شهرستان تبريز با قابليت انتخاب نوع روش و يا تلفيقي از 

موجود از قبيل روزهاي مشابه ، هوش مصنوعي  هاي روش

هاي هر ريز منطقه شهرستان  و ... بر اساس عدم قطعيت

تبريز مي باشد بطوريکه امکان انتخاب نوع روش براي 

کاربر ميسر شده و کاهش خطاي پيش بيني و در نتيجه 

کاهش جرائم ناشي از آن در تعامالت بازار برق محقق 

که منطبق با شرايط توزيع برق گردد. ارائه نرم افزاري 

تبريز بتواند پيش بيني ساعتي مؤثري را با کمترين خطا 

ارائه دهد و قابليت آموزش شرايط جديد را داشته باشد.تا در 

هر شرايطي بتواند کمترين خطا را ارائه دهد. نرم افزار 

هوشمند و قابل مقايسه با نتايج حاصل از برآورد بار 

 –اج پارامترهاي مؤثر در برآورد کارشناسان خبره استخر

بکارگيري روش هاي مؤثر در برآورد به صورت هوشمند و 

استخراج خروجي ها و مقايسه با  -تهيه نرم افزار  –خبره 

مقادير واقعي دامنه محصول : نرم افزار مراحل انجام 

 –انتخاب الگوريتم مناسب  –بررسي روش هاي پيشين 

تدوين نرم  –برق تبريز  تطبيق آن با شرايط وصرف توزيع

 افزار

1 

شرکت مديريت شبکه 

 برق ايران

و قانون اساسي  55بررسي آثار اجراي سياست هاي اصل 

خصوصي سازي در صنعت برق و گسترش و توسعه 

 مشارکت در بازار برق بر مبناي مفاهيم اقتصاد مقاومتي

اين پروژه در پي بررسي اثرات مالي اجراي برنامه هاي 

خصوصي سازي در صنعت برق است و مي تواند براي 

اقتصادي خصوصي سازي در بازار برق -شناخت اثرات مالي

را که در حال حاضر اقتصاد ايران بسيار مفيد واقع شود؛ چ

در حال پشت سر گذاشتن دوره خاصي از تغييرات اقتصادي 

در قالب اجراي برنامه هاي گسترده خصوصي سازي است 

که مشابه آن در تاريخ اقتصادي کشور تاکنون موجود نبوده 

است. با توجه به اهداف اين پروژه مي توان گفت اين 

ارايي و بهره وري، کاهش کدستيابي به نتايج مثبت اقتصادي همچون افزايش 

يت کاال و خدمات بعنوان مهمترين کسري بودجه، افزايش اشتغال، بهبود کيف

نتايج فرآيند کوچک سازي بخش دولتي در اقتصادهاي ملي موجب گرديده تا 

دولتها با نگرشي جديد در پي انجام اصالحات ساختاري و مهندسي مجدد اقتصاد 

ز دولتي به ککشور خود باشند. اين دولتها سعي دارند تا با گذر از اقتصاد متمر

ش بر مبناي سازوکار بازار است و از طريق واگذاري اموري اقتصادي که کارکرد

که بخش خصوصي قادر به انجام آن است، به اين بخش وسعت عمل بيشتري 

ننده و هدايت گر ظاهر شوند و با ايجاد کنترل کداده و خود در مقام ناظر، 
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هاي مالي دقيقش از -يپروژه بجز از نظر اهميت بررس

جنبه ديگر نيز حائز اهميت مي باشد. همانطور که مي دانيم 

هم اکنون در کشور ما خصوصي سازي و واگذاري 

ها، کفعاليتهاي اقتصادي در مقياس عظيم مانند واگذاري بان

تهاي مخابراتي، برق، نفت، گاز، آب و فاضالب و ... در کشر

بيات جهاني در شک شناخت از تجر-دست اقدام است. بي

زمينه خصوصي سازي اين چنين فعاليتهاي اثر گذار در 

اقتصاد ملي براي صاحب نظران و دست اندرکاران اين 

فرايند از اهم ملزومات است و اين پروژه بايد دربرگيرنده 

بررسي هاي عميق و نکات ارزنده اي در خصوص واگذاري 

اي اين فعاليتهاي باشد. بنابراين بررسي چگونگي اجر

سياست هاي خصوصي سازي در صنعت برق و ارزيابي 

مالي و کمي آن بر بازار برق و همچنين ارائه مکانيزم هايي 

براي گسترش سرمايه گذاري بخش خصوصي و پيشنهاد 

راهکارهايي براي رفع موانع مقرراتي و قراردادي موجود 

باعث مشارکت بيشتر بخش خصوصي و توسعه بيشتر بازار 

کته بديع در اين پروژه بايد استفاده از روش خواهد بود. ن

هاي کمي و تکنيکي مالي و با استفاده از مدل هاي رياضي 

و اقتصادي در ارزيابي اثرات خصوصي سازي بر بازار ايران 

 باشد.

محيطي سالم و بستري مناسب براي فعاليت بنگاههاي موجود در اين بخش 

شور خود را فراهم سازند. خصوصي سازي پيامدهاي کسعه همه جانبه موجبات تو

متعددي در ابعاد فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي در کشورها بر جاي مي 

گذارد. در اين بين پيامدهاي اقتصادي که از آنها به عنوان مهمترين علت اجراي 

رند. برنامه هاي خصوصي سازي ياد مي شود، از اهميت خاصي برخوردا

خوشبختانه بر خالف ساير حوزه هاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي که عموماً 

کميت ناپذيرند، شناسايي اين پيامدهاي اقتصادي از طريق بررسي هاي اقتصادي 

و مالي امکان پذير خواهد بود. خط مشي اقتصادي و سياسي خصوصي سازي 

ي شده بنگاهها يا فروش برنامه ريز»بطور گسترده اين گونه تعريف شده است: 

اين خط مشي يکي از مهم ترين و «. اموال دولت به کارگزاريهاي خصوصي

مشهودترين جنبه هاي گرايش جهاني به سوي تکيه بيشتر بر بازار براي 

تخصيص منابع است. در کنار اين اعتقاد که فروش شرکتهاي دولتي به بخش 

بخشيد، مهم ترين دليل خصوصي به نحو چشمگيري عملکرد آنها را ارتقا خواهد 

ارائه شده براي فروش بنگاههاي دولتي به سرمايه گذاران بخش خصوصي است 

که تقريباً هميشه متقاعد کننده بوده است. تقريباً تمامي نظريه پردازان متفق 

القول هستند که مالکيت خصوصي موجب مي شود تا شرکتها در اغلب 

ي سودآورتر باشند و به لحاظ فني با ساختارهاي صنعتي به ويژه در صنايع رقابت

 کارآيي باالتري عمل نمايند.

1 

شرکت مديريت شبکه 

 برق ايران

سنجش الگوي رفتاري نيروگاه ها در بازار برق ايران به 

منظور توسعه رقابت در توليد و توزيع برق در چارچوب 

 سياستهاي وزارت نيرو

ري بازار برق ايران در طي سال هاي گذشته رشد چشمگي

داشته است. به ويژه اگر نگاهي به ويژگيهاي بازار برق 

ايران ازجمله جذابيت و رشد شديد اين بازار در سال هاي 

گذشته، تغييرات بنيادين الگوهاي رفتاري و ترجيحات 

عرضه توليد کنندگان، تغيير ماهيت نيروگاههاي برق و 

 ه رقابت در اين بازارکغيره بياندازيم، به خوبي درميابم 

اين پروژه از نظر اقتصادي و مديريتي مي تواند اثرات بسيار مثبتي را در سيستم 

هاي اقتصادي ايجاد نمايد که به عنوان مثال مي توان به اين موارد اشاره کرد: 

براي کنترل بازار و جلوگيري از انحصارات قيمت تعيين سياست هاي مناسب  -3

شناسا يي انواع استراتژيها و انواع الگوي هاي رفتاري توليد  -2توسط نيروگاهها 

 شفافيت بيشتر بازار و کاهش بهاي تمام شده برق در بازار برق -3کنندگان 
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نيازمند داشتن مدلهاي ذهني مبتني بر واقعيات علمي 

است. از اينرو، اين پروژه به دنبال توسعه الگو و مدلي است 

ه براساس آن بتواند به اين سؤال اساسي و مهم پاسخ ک

ه با توجه به رفتار نيروگاههاي برق در بازارهاي کدهد 

برق، از کدام يک از استراتژيهاي سياست گذاري بايد 

فاده کرد؟ پاسخ به اين سؤال مستلزم شناسا يي انواع است

استراتژيها و انواع الگوي هاي رفتاري توليد کنندگان در 

بازارهاي برق است تا بتوان رابطه مابين اين استراتژيها و 

نندگان در بازارهاي برق را کالگوهاي رفتاري مصرف 

تعريف کرد. بنابراين الزم است تا پژوهشگر با بررسي 

ني نظري حوزه اقتصاد رفتاري، رفتار بازيگران بازار برق مبا

را مورد ارزيابي قرار دهد و ضمن سنجش رفتار بازيگران در 

قالب مدل هاي اقتصاد سنجي و تحليل اقتصادي، نحوه 

تصميم گيري و پيشنهاد دهي قيمت در بازار برق توسط 

آنها را در قالب هاي قابل ارزيابي بيان نمايد. به عنوان 

مثال يک قالب رفتاري توليد کنندگان، قيمت دهي در 

باالترين مقدار در زمان هاي پيک مصرف است. 

سياستگذاران با شناخت انواع قالب ها و الگوهاي رفتاري 

بنگاههاي توليدي مي توانند سياست هاي مناسبي را براي 

کنترل بازار و جلوگيري از انحصارات قيمت توسط 

ايند که خود موجب شفافيت بيشتر نيروگاهها را اتخاذ نم

 بازار و کاهش بهاي تمام شده برق در بازار برق خواهد شد.

5 

شرکت مديريت شبکه 

 برق ايران

اي برق دنيا بررسي نظام هاي صالحيت حرفه اي در بازاره

 و بومي سازي آن براي بازار برق ايران

از لوازم موفقيت صنايع که صنعت برق نيز يکي از آنهاست، 

هاي الزم  شناسايي و استفاده از نيروهاي انساني با تخصص

گذاري ميزان صالحيت افراد  است. لذا ارزيابي و صحه

هاي گوناگون از اهميت  متخصص براي فعاليت در حوزه

مند سطح تخصصي نيروهاي انساني متخصص فعال در هر  حفظ و ارتقاي نظام

عت ميافزايد. يکي از اهداف تأسيس بازار گيري در آن صن صنعت بر کيفيت تصميم

برق در کشورهاي مختلف دنيا ارتقاي سطح کارآيي صنعت برق ذکر شده است 

اي در  که کشور ايران نيز از آن مستثني نيست. با طراحي نظام صالحيت حرفه
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برخوردار است که نياز به طراحي نظام صالحيت بااليي 

اي را جدي ميکند. در خصوص صنايعي که تأثيرات  حرفه

اي در زندگي عمومي مردم دارند )که صنعت برق نيز  ويژه

جزئي از اين صنايع ميباشد( اين موضوع جديتر خواهد بود. 

زيرا حاکميت نياز به اطمينان از عملکرد نيروي انساني 

هاي تخصصي دارد. در ضمن طراحي اين  هفعال در حوز

هاي مورد نياز  نظام زمينة الزم را براي تعيين آموزش

متخصصين فعال در صنعت فراهم ميکند. حوزة بازار برق 

سال از فعاليت آن در  35هايي است که حدود  يکي از زمينه

کشور ميگذرد اما عليرغم نيازهاي موجود تالشي براي 

اي بازار برق صورت نگرفته  هطراحي نظام صالحيت حرف

است. با گسترش فعاليت بخش خصوصي در اين حوزه، نياز 

اي به صورتي روزافزون افزايش  به نظام صالحيت حرفه

هاي مورد نياز،  مييابد. اين نظام شامل تعيين صالحيت

نحوة احراز و در صورت نياز تعيين چگونگي ارتقا است. در 

اي  ي صالحيت حرفهها اين تحقيق مقرر است که نظام

موجود )در کشور و يا خارج از کشور( مورد بررسي قرار 

هاي موجود به طراحي  گرفته و سپس با استفاده از تجربه

 اي بازار برق اقدام شود. نظام صالحيت حرفه

هاي مورد نياز و ارتقاي  هاي الزم، صالحيت بازار برق امکان احراز تخصص

تر و در  گيريهاي صحيح اهم ميشود. بدين ترتيب امکان تصميمعنداللزوم آنها فر

نتيجه ارتقاي سطح کارآيي عملکردي بازار برق و در نتيجة آن صنعت برق فراهم 

اي امکان سنجش صالحيت  خواهد شد. عدم طراحي نظام صالحيت حرفه

هاي مورد نياز که کمبود آنها احساس  اي افراد متخصص و تعيين تخصص حرفه

اي قابل مشاهده است.  را در پي خواهد داشت که تا به امروز چنين نتيجه ميشود

براي مثال ميتوان به عدم فعاليت )و يا فعاليت محدود( کارشناسان مالي در حوزة 

بازار برق عليرغم نياز ويژه به آن اشاره کرد که به واسطة عدم استانداردسازي 

 است. ساختار فعاليت تخصصي در بازار برق شکل گرفته

6 

شرکت مديريت شبکه 

 برق ايران

هاي نوين حل مسئله در مدار  بررسي و پياده سازي روش

قراردادن واحدهاي نيروگاهي مقيد به قيود امنيت 

(SCUC) 

سازي قيود شبکه به  بردار بازار مدل از اهداف اصلي بهره

بردار سيستم قدرت، حل  منظور تأمين امنيت مورد نظر بهره

قراردادن واحدها مقيد به قيود امنيت  مسئله در مدار

(SCUC براي يک شبکهي مقياس بزرگِ واقعي به مانند )

شبکه برق ايران و همچنين پيدا کردن پاسخ بهينه عمومي 

سازي و  است. بنابراين از يکسو به منظور افزايش دقت مدل

سازي مسئله و از سوي ديگر به منظور بهبود  همچنين ساده

قتصادي، ايجاد فضاي رقابتي در بازارهاي برق با اهدافي نظير بهبود کارآيي ا

هاي توليد و توزيع برق و همچنين تشويق بخش خصوصي به سرمايه  بخش

اند. بنابراين در ايران نيز با بکارگيري   گذاري در صنعت برق طراحي و اجرا شده

تجارب ساير کشورها و در جهت تجديد ساختار در صنعت برق، بازار برق تشکيل 

بردار بازار به  اي چالش برانگيز است که بهره ئلهمس SCUCشده است. مسئله 

طور کلي مسئله  منظور استخراج آرايش توليد روز بعد با آن مواجه است. به 

SCUC سازي غيرخطي و غير محدب است. اما به منظور حل،  يک مسئله بهينه
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هاي  حل مسئله، اين اهداف دچار چالش  مِو ارتقاء الگوريت

اساسي هستند. جهت دستيابي به اين اهداف، با ارائه شدن 

هاي رياضي جديد  سازي و الگوريتم هاي نوين مدل روش

افزار اجراي بازار بايد به صورت پويا مورد مطالعه  نرم

قرارگرفته و اقداماتي جهت ارتقاء و بهسازي آن صورت 

ه سعي خواهد شد ابتدا مطالعات شناختي گيرد. در اين پروژ

پيرامون اين مسئله در بازارهاي برق مطرح دنيا صورت 

کارهايي  گيرد و در نهايت با شناخت و بررسي موضوع راه

سازي شبکه قدرت و همچنين بهبود  جهت تدقيق مدل

 ارائه شود. SCUCالگوريتم حل مسئله 

سازي هايي در فرايند مدلسازي و همچنين الگوريتم اجرايي صورت ميگيرد،  ساده

نجر به فاصله گرفتن از پاسخ بهينه واقعي مسئله خواهد شد. با توجه به که م

بردار  از اهداف اصلي بهره SCUCاينکه پيدا کردن پاسخ بهينه عمومي مسئله 

سازي  بازار است، هرگونه بهبود در الگوريتم حل مسئله و بهبود در پاسخ بهينه

فاه اجتماعي و همچنين منجر به صرفهجويي در هزينه تمام شده برق و افزايش ر

باعث کاهش مصرف سوخت نيروگاهها و در نهايت کاهش آلودگي هاي زيست 

 محيطي خواهد شد.

1 

شرکت مديريت شبکه 

 برق ايران

بررسي و تحليل اجراي انواع روشهاي تسويه بازار ، مزايا و 

 معايب و تعيين روش مناسب براي بازار برق ايران

صلي بازار جهت ايجاد قيمت گذاري به عنوان ابزار ا

مصالحه بين مباحث اقتصادي و فني مورداستفاده قرار 

ميگيرد. قيمت يک محصول در هر نوع بازار بر اساس 

ميزان توليد و تقاضا محاسبه ميشود. قيمت گذاري در 

بازارهاي برق نيز از اين قاعده کلي مستثني نميباشد. مبتني 

اري يکپارچه بر اين اصل، در حال حاضر دو روش قيمت گذ

و غيريکپارچه در بازارهاي برق به کار گرفته ميشوند. روش 

قيمت گذاري يکپارچه، اصليترين مفهوم قيمت گذاري در 

بازارهاي برق ميباشد که در آن بدون در نظر گرفتن مکان 

واحدهاي توليد و محدوديت ظرفيت خطوط انتقال، قيمت 

پيشنهادي  تسويه بازار بر اساس دريافت کميت و قيمتهاي

از سوي بخش توليد و مصرف توسط بهره بردار مستقل 

(تعيين ميشود. در مقابل، روش قيمت  ISOسيستم )

گذاري غيريکپارچه، بيانگر دو نوع سيستم قيمت گذاري 

( LMPاست که با روشهاي قيمت گذاري حدي محلي )

(شناخته  ZMPبراي هر باس و قيمت گذاري ناحيه اي )

فروشي( و خرد  الن )عمدهکرقابت در صنعت برق تجديد ساختار شده در دو سطح 

گردد. در نمونه هاي مختلف صنعت برق تجديد ساختار  فروشي( مطرح مي )خرده

ه پايه و اساس آن کالن بوده است کشده، هدف اصلي ايجاد رقابت در سطح 

ردن با کيد و رقابت تهاي مختلف براي دراختيار گرفتن تولکاجازه دادن به شر

باشد. پس از شرکت در  نندگان براي فروش برق در سطح عمده ميکديگر توليد

بازار يکي از مهمترين مسائل تسويه بازار مي باشد. در حال حاضر بصورت معمول 

نواخت که عبارتند از قيمت گذاري يکي بازار وجود دارد  لي از تسويهکدو نوع 

(UPو پرداخت در ازاي پيشنه )( ادPAB هر چند که روش هاي ديگر تسويه .)

و قيمت تسويه بازار ناحيه اي  LMPبصورت هزينه حاشيه اي محلي 

ZMCPپيشنهاد قيمت  ي بازار در استراتژي ي تسويه نيز وجود دارد. نحوه  

نواخت فقط برنده شدن کگذاري ي بازيگران تأثيرگذار است. در تسويه قيمت

امل( ولي در سيستم پرداخت در ازاي پيشنهاد کاهميت دارد )با فرض رقابت 

ي بازار بيفتد.  قيمت تسويه کعالوه بر برنده شدن، اين اتفاق بايد در قيمتي نزدي

لذا بررسي شرايط ديگر تسويه در بازار برق ايران و امکان اينکه آيا مي توان از 

بي را در روش هاي ديگر تسويه در بازار برق ايران بهره برد و چه مزايا و معاي
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 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

جزء معروفترين شيوه هاي قيمت  ميشوند. اين روشها

گذاري ميباشند که اساس شکل گيري آنها بر تئوري هزينه 

حدي استوار ميباشد. قيمت حدي، طبق تعريف برابر با 

نسبت افزايش هزينه توليد، در ازاي افزايش يک واحد بار 

به سيستم ميباشد. اين شيوه هاي قيمت گذاري بر لحاظ 

ا، توپولوژي سيستم قدرت نمودن پيشنهاد قيمت ژنراتوره

مورد بهره برداري و قيود انتقال، استوار ميباشند. در صورت 

وجود محدوديت در ظرفيت حرارتي خطوط انتقال توان و 

شکل گيري تراکم در شبکه انتقال انرژي، ديگر نميتوان 

بازار را به طور يکپارچه تسويه نمود. در چنين شرايطي بازار 

شين ها يا مابين نواحي در انرژي الکتريکي در سطح 

صورت در نظر گرفتن محدوديت خطوط بين ناحيهاي 

تسويه ميشوند هدف از برگزاري تسويه انرژي و تعيين 

قيمتها از طريق آن، بهينهسازي رضايت عمومي خريداران 

روند  کار، معموالً يکو فروشندگان هر دو است. براي اين 

جموع درآمد ه تابع هدف آن مکبهينهسازي اجرا ميشود 

اضافي مشتري و فروشنده است مراحل انجام پروژه به 

صورت زير خواهد بود: مطالعه اجراي بازار به صورت ناحيه 

اي و مزايا و معايب آن ها بررسي نمونه هاي واقعي اجراي 

بازار ناحيه اي/نقطه اي در بازارهاي مختلف و مقايسه آنها 

در فاز اجراي  بندي چه در فاز تسويه چه روش هاي ناحيه

مناقصه شناسايي مزايا و معايب احتمالي اجراي بازار به 

اي/نقطه اي در بازار برق ايران پيشنهاد روش  صورت ناحيه

مناسب براي بازار برق ايران شناسايي روش پيشنهادي بر 

سالمت بازار برق ايران و مقايسه با روش هاي موجود 

 نهمطالعه روش پيشنهادي بر روي يک شبکه نمو

 صورت اجرا بهمراه دارد از اهداف اين پروژه مي باشد.
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 ياقتصاد يمحور مطالعات کالن انرژ -5         

 مطالعات بورس انرژي .5.6

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 شهرستان مشهد

در بسياري از کشورهاي دنيا بورس خاموشي راه اندازي و  فني و اقتصادي عملکرد بورس خاموشي تحقيق و پايش

مورد استفاده قرار مي گيرد. هدف در ارائه اين اولويت 

امکان سنجي فني و اقتصادي راه اندازي بورس خاموشي 

براي کشور مي باشد. منظور از بورس خاموشي عبارتست از 

)به عنوان مثال مشترکين با  عرضه ظرفيت هاي خاموشي

ديماند باال که مجوز استفاده از انرژي الکريکي را در 

ساعات پيک دارند اما با توقف توليد مي توانند سهم خود از 

بازار انرژي را به عنوان جبران ظرفيت خاموشي به شرکت 

هاي برق که بايد مطابق برنامه خاموشي چند مگاواتي را 

نمايند، عرضه نمايند( و يا ظرفيت بر مشترکين خود اعمال 

هاي توليدي )نيروگاه هاي خصوصي که در بازار انرژي 

شرکت نکرده اند و امکان توليد انرژي به عنوان جايگزين 

ظرفيت خاموشي شرکت هاي برق دارند( براي مديريت 

 خاموشي هاي با برنامه اعمالي در شرکت هاي برق.

ي در زندگي افراد جامعه و وابستگي بيش با توجه به نقش پررنگ انرژي الکتريک

از پيش ارائه خدمات عمومي به اين انرژي، تامين برق پايدار و عدم اعمال 

خاموشي به مشترکين جز اولويت هاي استراتژيک همه شرکت هاي توزيع برق 

مي باشد. اين اهميت در زمان پيک بار بسيار جدي تر بروز و ظهور مي کند اما 

ه به عدم مديريت مصرف توسط مشترکين و عقب ماندگي صنعت متاسفانه با توج

برق نسبت به رشد بار در سال هاي اخير شرکت هاي توزيع مجبور به اعمال 

اند. اين اتفاق در برخي از شرکت هاي  خاموشي با برنامه به مشترکين خود شده

توزيع عالرقم وجود امکانات فني تامين انرژي در ساعات پيک و خريد کافي 

انرژي مورد نياز از بازار برق رخ مي دهد تا توازن در سطح مديريت شبکه ايران 

برقرار گردد. به اين نکته بايد توجه داشت اهميت اعمال خاموشي در برخي نقاط 

داراي حساسيت باال تري نسبت ساير مشترکين مي باشد که مي توان با راه 

 د اقدام نمود.اندازي بورس خاموشي نسبت به اعمال خاموشي هدفمن

 

 ياقتصاد يمحور مطالعات کالن انرژ -5          

 انرژي تامين مطالعات .5.1

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 رمانشاهکاستان 

هاي الزم در  بررسي فني و اقتصادي احداث زيرساخت

 رمانشاه براي تبادل برق با کشور عراقاستان ک

مقايسه فني و اقتصادي بين مسيرهاي مختلف انتقال برق 

به عراق با توجه به پيش بيني رشد تقاضاي برق در 

 هاي آينده. سال

گذاران خارجي جهت احداث  اقليم مناسب و امنيت منطقه باعث ترغيب سرمايه

مکان تبادل برق با کشور عراق هاي تجديد پذير در استان شده است. ا نيروگاه

 ميتواند موجب شکوفايي هر چه بيشتر اين ظرفيت استان گردد.
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1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 اهواز

پياده سازي هاب انرژي در شبکه ي توزيع نيروي برق 

 –اهواز با در نظرگرفتن پاسخ تقاضاي بار و انرژي هاي نو 

 ق اهوازمطالعه ي موردي ساختمان شرکت توزيع نيروي بر

اجزاء داخل هاب مي توانند اتصاالت اضافي بين ورودي ها 

و خروجي ها ايجاد کنند. به عنوان مثال، بار الکتريکي 

متصل به هاب مي تواند با مصرف تمام توان الکتريکي به 

طور مستقيم از شبکه برق يا توليد قسمت يا تمام برق 

ي در توليد مورد نياز از گاز طبيعي، تامين شود. اين افزونگ

منجر به سود قابل توجهي مي شود که مي تواند با استفاده 

از هاب هاي انرژي به دست آيد: قابليت اطمينان توليد از 

ديدگاه بار افزايش مي يابد، زيرا به طور کامل به يک منبع 

منفرد وابسته نيست. از ديدگاه سيستم، ترکيب و اتصال 

ياي بالقوه نسبت حامل هاي مختلف انرژي تعدادي از مزا

به عرضه انرژي متداول و جدا شده نشان مي دهد. هاب 

انرژي نمونه اي بدون محدوديت به اندازه سيستم مدل 

شده است. نيروگاه هاي برق يا ساختمان هاي صنعتي، و 

همچنين مناطق جغرافيايي محدود مانند کل شهرها، مي 

ور توانند به عنوان هاب هاي انرژي مدل سازي شوند. بط

تيتروار مزاياي زير براي براي هاب انرژي پياده سازي شده 

کاهش مصرف برق در ساعت  •قابل تصور خواهد بود: 

افزايش قابليت اطمينان در  •هاي پيک بار شهرستان اهواز 

استفاده از توليد پراکنده و انرژي  •شبکه ي برق و توليد 

 و CHPهاي نو مانند انرژي بادي، پنل هاي خورشيدي، 

توانايي ايزوله شدن از شبکه ي باالدست و تبديل به  •... 

 حالت ريزشبکه اي

 -3در زمان حاضر، صنعت برق با موضوعات بحراني زير روبرو شده است: 

هاي متراکم  وابستگي زيرساخت -2تقاضاي به طوريکنواخت رو به افزايش انرژي 

يل متفاوت، سخت و و پا به سن گذاشته که جايگذاري و يا گسترش آنها به دال

اهداف سياست جهاني در جهت کاهش انتشارات گازهاي  -3بردار است.  هزينه

گلخانه اي و استفاده هر چه بيشتر از منابع انرژي پايدار و دوستدار محيط زيست. 

عالوه بر چالش هاي باال، توسعه اميدوارکننده اي در زمينه فناوري هاي انرژي 

هي نيروگاه هاي برق بيشتر شده است و ديگر در مشاهده مي شود. امروزه بازد

معرض اقتصادهاي قوي مبتني بر اندازه نيستند. نيروگاه هاي کوچک مقياس 

% را نشان مي دهند 84توليد مشترک و چندتوليده براي مثال مجموع بازدهي تا 

و هزينه هاي سرمايه گذاري آنها در مقايسه با واحدهاي بزرگ قابل رقابت است. 

وه، فناوري اطالعاتي نوين در زمان حاضر دردسترس است که براي بهبود به عال

بهره برداري سيستم مورد استفاده قرار مي گيرد. سيستم هاي بدست آوردن داده 

و کنترل نظارت پيشرفته و فناوري کنترل و حفاظت وسيع مثال هايي در اين 

ده صنعت برق منطقي مورد هستند. با وجود اين پيش زمينه، نتايج زير براي آين

زيرساخت هاي موجود بايد به مقدار زياد و تا آنجا که ممکن است  -3خواهد بود: 

فناوريهاي جديد جهت استفاده از مشخصات فني،  -2مورد استفاده قرار گيرند. 

اقتصادي و زيست محيطي آنها بايد معرفي شوند. تنوعي از ابزارهاي تجزيه و 

خت هاي انرژي نصب شده در دسترس هستند که تحليل و مدلسازي براي زيرسا

شامل سيستم هاي برقي، گاز طبيعي و سيستم هاي گرمايشي مي شوند. کارکرد 

ها بطورکامل بررسي شده است اما ويژگي هاي  فيزيکي و اقتصادي اين سيستم

بهم پيوسته و يکپارچه ي اين سيستم ها همچنان در حال بررسي و تحقيقات 

هاي  توسعه ساختار تجزيه و تحليل و مدلسازي براي سيستم ميباشد. بنابراين،

انرژي شامل چندحامل نياز اساسي براي تحقيقات آينده است. به بياني ساده، 

هاي گوناگون انرژي مانند الکتريسيته و گاز  هاب انرژي واحدي است که حامل

سازي  طبيعي را در ورودي خود دريافت نموده و پس از انجام تبديل و يا ذخيره

هاي انرژي مورد نياز در بارهاي خروجي خود مانند الکتريسيته،  انرژي، حامل

 گرمايش و يا سرمايش را تحويل ميدهد.
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 ياقتصاد يمحور مطالعات کالن انرژ -5          

 سازي مطالعات خصوصي .5.1

 شتنداليل اولويت دا اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان گيالن

. 2. بررسي مدل هاي بهره برداري در سطح بين المللي3 ارائه مدل بهينه و نقشه راه براي برون سپاري بهره برداري

بررسي شيوه هاي مختلف بهره برداري در ساير شرکت 

هاي توزيع )اتفاقات، تعميرات پيشگيرانه، برون سپاري 

. مقايسه شيوه هاي مختلف برون 3(کامل بهره برداري

. پيشنهاد مدل بهينه 5سپاري و تحليل نقاط قوت و ضعف

براي برون سپاري فعاليت هاي بهره برداري در شرکت 

. تعيين شاخص هاي برون 4توزيع گيالن و تدوين نقشه راه

سپاري و شيوه هاي ارزيابي عملکرد به همراه تعيين نقاط 

 پاداش و جريمه

ايست هاي شرکت محترم توانير مبني بر عدم جذب نيروي انساني با توجه به س

برقکار و از طرفي بازنشستگي نيروهاي فعلي، لزوم وجود يک نقشه راه و يک 

 مدل بهينه جهت برون سپاري فعاليت هاي بهره برداري احساس مي شود.

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 تهران بزرگ

يت ها در شرکت بررسي و تحليل سيستم برون سپاري فعال

توزيع برق تهران بزرگ و تدوين مدل مناسب با توجه به 

 تجربيات موفق داخلي و بين المللي

بررسي و آسيب شناسي قراردادهاي برون سپاري موجود  -

مقايسه فرمت هاي قراردادي با نمونه هاي موفق داخلي  -

تهيه و پيشنهاد مدل قراردادي يکسان و  -و خارجي 

 سپاري فعاليت ها مناسب جهت برون

برون سپاري فعاليت ها در شرکت هاي توزيع چندين سال است که به طرق 

مختلف در حال اجرا مي باشد و شرکت توزيع برق تهران بزرگ نيز از اين قاعده 

مستثني نبوده است. ليکن فرآيند برون سپاري به طرق مختلف و با عناوين و 

ال ها انجام شده است که نتيجتاً تحت فرمتهاي قراردادي متفاوتي طي اين س

مدل هاي پرداختي مختلفي را در سطح شرکت توزيع برق تهران بزرگ شکل 

داده است. برون سپاري جامع فعاليت هاي مشترکين، بهره برداري و قراردادهاي 

حجمي نمونه هايي از اين نوع قراردادها هستند. لزوم بازنگري و تحليل علمي بر 

با الگو برداري از نمونه هاي موفق داخلي و خارجي به  روي فرمت قراردادها

 شدت در سطح منابع انساني شرکت نياز مي باشد.

 

 ياقتصاد يمحور مطالعات کالن انرژ -5          

 آوري الن مديريت نوآوري، تحقيقات و توسعه فنکمطالعات  .5.1

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
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1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان فارس

تطبيق اصول استاندارد و مدل هاي کيفيت با وظايف  جهت شرکت هاي توزيع برق TQMارائه مدل 

تخصصي شرکت هاي توزيع برق با استفاده از ايجاد يک 

بومي جهت شرکت هاي توزيع برق با توجه  TQMمدل 

ه شرح زير موارد پاسخ داده به اصالح اولويت پيشنهادي ب

در بيان مساله ابعاد موضوع به درستي -3شده است 

شناسايي نشده است:کسب رضايت مشتري جهت هر 

سازمان توليدي و خدماتي به عنوان مهمترين رکن بقا 

اثبات گرديده است اين رضايت منوط به افزايش مداوم 

کيفيت محصول تحويل شده به مشتريان است،با توجه به 

ينکه افزايش کيفيت هر محصول وابسته به فرآيند هاي ا

انجام شده در سازمان مي باشد لذا جهت مديريت فعاليت 

هاي انجام شده نياز به وجود يک سيستم مديريتي مبتني 

بر کيفيت در سازمان وجود دارد که با توجه به جامعيت 

اين سيستم مد نظر محقق مي باشد و  TQMسيستم 

مدل در سطح تمامي سيستم ها به  براساس اينکه اين

صورت کلي وجود دارد هدف ار ارائه اين پروژه ارائه يک 

 TQMمدل بومي شده و مختص شرکت توزيع بر اساس 

اگر منظور تنها کيفيت برق تحويلي به مشتري -2مي باشد 

بدون توجه به مسائل زيست محيطي و اجتماعي و 

خواهد شد. اقتصادي باشد، منجر به تک بعدي نگري کار 

بنابراين الزم است به بررسي موضوع به صورت چندبعدي 

پرداخته شود: و با توجه به ماهيت شرکت هاي توزيع 

کسب رضايت مشتريان با افزايش کيفيت برق تحويلي 

تک بعدي به موضوع  TQMمحقق خواهد شد. و مدل 

نگاه نمي کند بلکه عالوه بر کيفيت برق تحويلي به تمام 

بر رضايت ذينفعان توجه ويژه دارد که مسائل مسائل موثر 

نقش مهم انرژي برق در پيشرفت و توسعه کشور و لزوم ارتقاء سطح کيفيت -3

نقش مهم انرژي برق در سطح رضايت عموم مردم از -2در اين محصول 

در ارتقاء کيفيت و  TQMقش مدل ن-3مسئولين و سازمان هاي دولتي 

در شرکت  TQMلزوم بومي سازي مدل -5باالبردن سطح رضايت مشتريان 

 هاي توزيع برق
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زيست محيطي و اجتماعي و اقتصادي جز کوچکي از اين 

 مدل مي باشد

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 رمانشاهکاستان 

طراحي و ساخت سيستم ذخيره ساز انرژي بر اساس باتري 

 45به منظور پيک سايي در شبکه با توان لحظه اي 

 کيلووات ساعت 3555کيلووات و ظرفيت 

در حال حاضر باتري ها از مطرح ترين و آينده دارترين فناوري هاي ذخيره ساز  ساخت نمونه داخل پيک سايي مدريت انرژي کاهش تلفات

انرژي الکتريکي در کاربردهاي تجاري و صنعتي به شمار مي آيند. طرح هاي 

نبه تحقيقاتي داشته ذخيره ساز مورد استفاده در سيستم قدرت تا به امروز بيشتر ج

اند که دليل آن هزينه سرمايه گذاري باال و محدوديت توان مبدل هاي 

الکترونيک قدرت توان باال به عنوان واسط ميان باتري و شبکه مي باشد. نمونه 

هاي عملي از سيستم هاي ذخيره ساز براي کاربردهاي مختلفي نظير فرمان 

يد ناپيوسته، تأمين توان بدون وقفه امري پذيرکردن منابع انرژي تجديدپذير با تول

 ضروري و غير قابل اجتناب است و براي گذر از پيک مهم ميباشد.

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان لرستان

بررسي عوامل مؤثر بر انگيزش و مشارکت پرسنل شرکت 

توزيع نيروي برق استان لرستان در اصالح امور و ارائه 

 راهکار هاي بهبود آن

يش مشارکت پرسنل در تمام زمينه هاي فعاليت هاي افزا

شرکت و تقويت روحيه مشارکت در امور شرکت و افزايش 

کاهش هزينه، سرعت انجام -خالقيت در شرکت

کارها،افزايش کيفيت و مديريت مشارکتي در شرکت توزيع 

 برق استان لرستان

 مديريت-کاهش مشارکت پرسنل در امور شرکت ، کاهش روحيه خالقيت 

 مشارکتي و کاهش هزينه ها در شرکت توزيع برق استان لرستان

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 شهرستان مشهد

تدوين نقشه استراتژيک امور هوشمند ) پايلوت برق ناحيه 

 مشهد( 8

يک امور اجرايي داراي چندين اداره مي باشد که در اين 

پروژه سعي در تدوين نقشه استراتژيک جامعه براي يک 

هوشمند را داريم. مراحل انجام اين طرح به شرح زير  امور

بررسي ساختار فعلي امورهاي اجرايي  -3پيشنهاد ميگردد: 

تدوين نقشه راه هوشمندي در اداره بهره  -2توزيع برق 

تدوين نقشه راه هوشمندي در  -3برداري و مهندسي امور 

تدوين نقشه راه هوشمندي در اداره  -5اداره اتفاقات امور 

تدوين نقشه راه هوشمندي در اداره  -4راحي و نظارت ط

تدوين نقشه راه هوشمندي در اداره  -0مشترکين امور 

شرکت هاي توزيع برق به لحاظ ساختار سازماني داراي يک واحد ستادي و 

و برق شهرستان چندين امور اجرايي )واحد صف( مي باشند. شرکت توزيع نير

مشهد نيز همانند ساير شرکت هاي توزيع از همين ساختار پيروي مي کند. با 

در سال  35 5 4توجه به نقشه استراتژيک توزيع برق مشهد و انتخاب شعار 

درصد تلفات 4 –مراجعه حضوري  5 –دقيقه خاموشي ناخواسته  35) 3554

اوت نسبت به گذشته عمل شبکه توزيع( براي دستيابي به اين اهداف بايد متف

نمود و اقدامات نويني در راستاري تحقق اهداف انجام داد. شرکت توزيع نيرو برق 

( براي 8مشهد يکي از امور هاي اجرايي خود را به عنوان منتخب )امور برق ناحيه 

پياده سازي طرح پايلوت امور هوشمند انتخاب نموده است، در همين راستا ما بر 
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ور انجام يک طرح جامع و علمي پيشرفت اين طرح را با انجام آن شديم به منظ جمع بندي و ارائه گزارش -7مالي و اداري امور 

يک پروژه تحقيقاتي آغاز نماييم و با همين هدف اين اولويت را پيشنهاد شده 

مشهد وظيفه تامين برق حرم  8است. الزم به توضيح است که امور برق ناحيه 

دين مطهر رضوي، استانداري خراسان رضوي، فرمانداري و شهرداري مشهد و چن

مراکز حساس ديگر را بر عهده دارد بنابراين بايد خدمات و اقدامات اين امور با 

سايرين تفاوت هاي زيادي داشته باشد تا بتوان برقي پايدار و مطمئن را به 

 مشترکين حساس خود تحويل نمايد.

5 

شرکت توزيع نيروي برق 

 مازندران

نج سال تهيه نقشه راه تحقيقات شرکت توزيع مازندران در پ

 آينده

سال آينده شرکت توزيع  4تعيين اولويت هاي تحقيقاتي 

استان مازندران به همراه پروپزال و شرح خدمات هر يک از 

 پروژه ها

به منظور هدفمند کردن روند تحقيقات در شرکت توزيع مازندران نياز است تا 

اليل اولويت هاي تحقيقاتي شرکت در يک بازه بلند مدت طرح و تدوين شوند د

اولويت داشتن : جهت سامان دهي به تحقيقات و هدايت خروجي پروژه جهت 

 بکارگيري در شرکت توزيع

 

 ياقتصاد يمحور مطالعات کالن انرژ -5            

 وري يفيت و بهرهکمطالعات  .5.11

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

1 

برق منطقه اي  شرکت

 خراسان

بررسي چالشهاي رفتارهاي نامرئي کارکنان با نقش نظارت 

 و نتيجه معکوس در سازمان

اهداف: هدف بررسي چالشهاي رفتارهاي نامرئي کارکنان با 

نقش نظارت و نتيجه معکوس در سازمان مي باشد. اين 

پژوهش بايد از نوع پژوهش ترکيبي بوده که در آن از 

ي استفاده گردد و پژوهشگر بايد در صدد رويکرد اکتشاف

اقدام نمايد. عالوه بر  "موقعيت نامعين "زمينه يابي درباره 

آن در توالي گرد آوري داده ها ابتدا داده هاي کيفي و 

سپس داده هاي کمي را گرد آوري نمايد. جامعه آماري آن 

کليه کارکنان ستادي شرکت برق منطقه اي خراسان باشد. 

تعريف مسئله:نظارت در هر سازماني از اهميت حياتي برخوردار است و از زماني 

مطرح شد ، هدف آن مديريت ، اداره ،آموزش و حمايت از که مفهوم نظارت 

اعضاي تحت نظارت به جهت حفاظت و صيانت از سرمايه هاي انساني و 

دارائيهاي مادي و معنوي و... در سازمان و نظام مقدس جمهوري اسالمي بوده 

است . اما در برخي موارد به علل مختلف )تعدي نظارتي ، عدم آگاه سازي 

اک نظارت شوندگان و ...( موجب ايجاد نتيجه معکوس در سازمان به مناسب ، ادر

صورت بروز رفتارهاي نامرئي در کارکنان ميگردد که اين موضوع نيازمند بررسي 

آن و ارائه راهکارهاي مناسب به جهت کاهش اينگونه رفتارها ميباشد. داليل 
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انتظار از اين پژوهش شامل موارد ذيل ميباشد:  نتايج مورد

علل بروز  -2مفهوم پردازي فساد اداري در شرکت.  -3

فساد در شرکت )علل اقتصادي ،فرهنگي،مديريتي ، 

علل نتيجه معکوس  -3سياسي ( و ارائه شاخص هاي آن. 

علل ايجاد رفتارهاي نامرئي  -5برخود با فساد در سازمان. 

 -4با نظارت دستگاههاي نظارتي . کارکنان در مواجهه 

روش ها و راهکارهاي استفاده از کارکنان در نظارت بر 

عملکرد سازمان. و ساير نتايجي که ممکن است در طي 

 مسير پژوهش مورد واکاوي و بررسي قرار گيرد.

در سازمان خواهد اولويت داشتن:از آنجا که نتيجه اين وضعيت ، ايجاد جو منفي 

بود که در آن افراد به راحتي پشت سر هم ديگر بدگويي نموده ، از موفقيت هاي 

يکديگر خوشحال نميشوند ، به يکديگر کمک و راهنمايي نميکنند ، از يکديگر 

حمايت نمي نمايند و اعتماد معني خود را از دست مي دهد و در نهايت مي تواند 

د به نظر ميرسد الزم است پژوهشي کاربردي در باره انسجام سازماني را متاثر ساز

علل ، ريشه ها ، تعارضات ، اقدامات و راهکارهاي پيش روي در مورد رفتارهاي 

نامرئي کارکنان در برابر نقش نظارت و نتيجه معکوس آن مورد بررسي قرار گيرد. 

رها ، مزايا: مزاياي حاصل از اجراي اين پژوهش ، شفاف ساختن آسيبها ، راهکا

مزايا ، معايب و ساير جميع جهات جنبه هاي مختلف نظارتي دستگاها و نهادهاي 

چه عواملي دروني و  -3نظارتي در سازمان در پاسخ به اين سواالت ميباشد. 

تفاوت کارکنان در برخورد با  -2بيروني منجر به مفسد شدن فرد مي شود؟ 

به نظر هر  -5اري چيست؟ تعريف افراد از فساد اد -3عوامل فساد زا چيست؟ 

به نظر افراد سازمان علل بروز فساد در  -4فرد ، انواع فساد اداري چه مي باشد؟ 

به نظر افراد سازمان نحوه نظارت دستگاههاي نظارتي بر  -0هر دسته چيست؟ 

به نظر افراد سازمان ، نحوه برخورد با فرد ، گروه يا  -7فساد چگونه بايد باشد؟ 

نظارت کارکنان بر  -8ينه ساز فساد چگونه بايد باشد؟ تشکيالت هاي ضم

افشاء تخلفات و  -8عملکرد سازمان چه تاثيري در کاهش فساد اداري دارد؟ 

استفاده از حق  -35مفاسد اداري چه تاثيري در کاهش فساد در سازمان دارد؟ 

الکشف فساد چه تاثيري در کشف ميزان فساد دارد؟ و ساير سواالتي که در طي 

 ژوهش الزم است به آنها پاسخ داده شود.پ

1 

شرکت برق منطقه اي 

 خراسان

بررسي سالمت اداري کارکنان و عوامل و زمينه هاي موثر 

 در آن در شرکت برق منطقه اي خراسان

بررسي و تحليل ابعاد درون سازماني )از منظر کارکنان( ، 

برون سازماني )مشترکين برق( و ارباب رجوع )پيمانکاران( 

بررسي سطح سالمت اداري با سنجش شاخص هاي -

اختصاصي و ارائه نتايج کمي در هر شاخص ارائه 

 راهکارهاي بهبود سطح سالمت اداري

تعريف مسئله:باتوجه به اينکه نتيجه سالمت اداري کارکنان در گزارش عملکرد 

ساالنه شرکت مجمع عمومي مورد درخواست است طبق مصوبه کارگروه سالمت 

( اجراي 38/35/80مورخ  8جلسه شماره-2صيانت از حقوق شهروندي )بنداداري و

طرح مذکور مورد موافقت قرار گرفته است لذا به لحاظ اهميت موضوع و براي 

بررسي دقيق واتخاذ راهکارهاي بهبود در اين زمينه ، اجراي طرح به صورت 

يجه پژوهش ارسال نت -پروژه پژوهشي پيشنهاد مي گردد. داليل اولويت داشتن: 
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 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

-براي گزارش عملکرد ساالنه دفتر مجامع و کسب امتياز شاخص هاي مرتبط 

بهبهود عملکرد شرکت و  -شناخت بهتر وضعيت سالمت اداري کارکنان مزايا: 

 رشد و ارتقاء سالمت اداري کارکنان -افزايش بهره وري 

1 

شرکت برق منطقه اي 

 خراسان

، علي رغم  عارضه يابي علت چسبندگي کارکنان شاغل

 دارا بودن شرايط بازنشستگي

هدف:دست يابي به مدلي جامع براي ترغيب کارکنان واجد 

شرايط بازنشستگي و ارائه راهکارهايي براي اين گروه از 

کارکنان در آماده سازي آنان براي اين موضوع محصول 

نهايي:انتظار مي رود از اين پژوهش مدلي براي 

 ست بيايد .بازنشستگي بموقع کارکنان بد

تعريف مسئله:شرح مشکل و يا نياز فعلي: اگر حيات و زندگي انسان را به سه دوره 

قبل از اشتغال ، اشتغال و پس از اشتغال تقسيم بندي نمائيم ، بازنشستگي در 

دوره پس از اشتغال تعلق دارد که وي را از قيد و بندهاي اداري و ضوابط و 

دوره جديد و متفاوتي را براي فرد به  مقررات خشک سازماني رها مي کند و

ارمغان مي آورد . در جوامعي که از رشد فرهنگي و اقتصادي باالتري برخوردارند 

هر يک از دوره اي ياد شده در جايگاه خود قرار دارند و افراد به جهات خدماتي 

که در طول حيات شغلي خود انجام داده اند از پاداش استفاده از استراحت و رفاه 

دوران بازنشستگي برخوردار خواهند شد ولي در جوامع داراي نابساماني فرهنگي و 

اقتصادي نگراني از اشتغال و يا عدم اشتغال در هر يک از دوره هاي اشاره شده 

به وضوح ديده مي شود . بازنشستگي عبارت است از تدارک گذر از نقشي به 

ل به نقش يک بازنشسته که نقش ديگر ، يعني از نقش يک کارمند و يا فرد شاغ

وارد مرحله جديدي از زندگي شده است .اما آنچه مسلم است اينکه عدم پيش 

بيني تحوالت پس از بازنشستگي اين دوران را همراه با نگراني و عدم تعادل مي 

نمايد . عوامل اشاره شده باعث شده است برخي از کارکنان علي رغم دارا بودن 

فانه به داليل مختلف تمايلي به قدم نهادن در عرصه شرايط بازنشستگي ، متاس

بازنشستگي ندارد داليل اولويت داشتن:شناسايي عوامل موثر بر عدم تمايل به 

ارائه درخواست بازنشستگي ونهايتا چابک سازي سازمان باورود نيروهاي جوان و 

ي به تحصيلکرده و استفاده از علوم و فنون روز در اداره شرکت مزايا:بازنشستگ

موقع عالوه بر مزايايي که براي خود فرد شاغل دارد که در بازه سني جوان تري 

بازنشسته مي شود براي شرکت نيز اين امکان را فراهم مي نمايد تا بتواند در 

 خصوص جايگزيني اين کارکنان در زمان مناسب اقدام نمايد .
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 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

1 

شرکت برق منطقه اي 

 خراسان

اهداف:ميتوان با بکارگيري سيستم حسابداري منابع انساني  داري منابع انسانيامکان سنجي پياده سازي حساب

مناسب در وهله اول ارزش صحيح اين بخش عظيم 

سرمايه را به خوبي شناسايي و ارزش گذاري کنند و به 

گروه هاي ذي نفع گزارش دهند و به جاي به حساب 

هزينه بردن اين گونه سرمايه گذاريها در دوره وقوع که 

گهگاه مبالغ قابل توجهي را شامل مي شود با کاربرد روشي 

مناسب هم چون شناسايي دارايي نامشهود و مستهلک 

کردن اين دارايي در طول تمامي دوره هايي که انتظار مي 

رود منافع و خدماتي براي سازمان داشته باشند.هم چنين 

با به دست آوردن ارزش خدماتي هر يک از کارکنان ضمن 

اري از چارچوبي شايسته در زمينه پيش بيني و برخورد

تامين نيروي انساني مورد نياز سامزان مي توان با ارئه طرح 

هاي متنوع در حفظ و نگه داري نيروهاي موجود و تدوين 

برنامه هاي آموزشي مورد نياز جهت افزايش توانمندي آنان 

و نيز تطبيق شاغالن با شغل و به کارگيري مناسب افراد 

اهاي مناسب ضمن کاهش هزينه ها يکارمند يابي با در ج

افزايش رضايتمندي و مشکارکت کارکنان در افزايش 

اثربخشي و کارايي که همان افزايش بهره وري و عملکزد 

باالي کارکنان را ر پي خواهد داشت به نوبه خود سازمان را 

در دستيباي هر چه سريع تر به اهداف راهبردي سازمان و 

ن به آن ياري رساند. اجراي حسابداري منابع تعاليبخشيد

انساني در سازمان به منظور تصميم گيري در فرايندهاي 

منابع انساني از جمله ارزيابي عملکرد، سيستم هاي پاداش 

 و مزايا ابزار قدرتمند تصميم گيري محسوب مي وشد.

عنوان يک تعريف مسئله:حسابداري منابع انساني بسيار با ارزش براي سازمانها به 

وسيله قدرتمند مديريتي است اما متاسفانه هنوز در بسياري سازمانها شناخته نشده 

است.اگر حسابداري منابع انساني بتواند مزايايي که براي مديريت و فرايند تصميم 

گيري دارد اثبات کند ، مديران با اشتياق به سمت استفاده از آن روي مي اورند. 

ع ، ابتدا بايد با روش هايي به اندازه گيري و کمي براي تعيين ارزش اين منب

کردن ارزش آن پرداخت ، تا بتواند از اين اطالعات کمي در تصميمات استفاده 

کرد، در اهميت اين اطالعات همين نکته کافي است که اين اطالعات نه تنها 

براي مديران و تصميمات داخلي سازمان بلکه براي تصميمات خارجي مانند 

ه اطالعات درباره منابع انساني به صورت که گذاران نير کاربرد دارد.زماني سرماي

مي باشد مديريت سازمان مي تواند در بودجه بندي ها و تصميم گيري ها از ک

ند. بنابراين لزوم انجام تحقيقي با در نظر گرفتن مدلهاي کاين اطالعات استفاده 

ابداري منابع انساني را در ه در آن تاثير استقرار سيستم حسکتصميم گيري، 

سازمان بررسي کند وجود دارد. اولويت داشتن موضوع:حسابداري منابع انساني در 

صورت پياده شدن در سازمان ابزار قدرتمند مديريتي محسوب مي شود. منابع 

انساني سرمايه هاي بنيادي سازمانها و منشأ هرگونه تحول و نوآوري در سازمان 

ار که بدون وجود نيروي کار منابع انساني است کحاصل هستند . سرمايه فقط 

اصال وجود نميداشت، بنابراين منابع انساني در مقايسه با سرمايه، از آن ممتازتر و 

برتر است و استحقاق توجه بيشتري را دارد. حسابداري منابع انساني در حوزه 

مديريت  نشان دادن راه درست تفکر به -3مديريت داراي دو هدف عمده است: 

ه افراد منابع پر ارزش سازمان هستند و تصميم گيري هاي کسازمان تا بدانند 

پرسنلي بايد با در نظر گرفتن ارزش و بهاي تمام شده نيروي انساني اتخاذ گردد، 

ارآمد نيروي انساني توسط کردن اطالعات الزم براي اداره موثر و کمهيا  -2

مورد بهاي تمام شده و ارزش افراد براي مديريت. اين سيستم، اطالعات الزم در 

ند و به نيازهاي خاص سازمان پاسخ ميدهد . توجه به مطالب کسازمان را آماده مي

عنوان شده، ميتوان به نقش اطالعات حاصل از حسابداري منابع انساني در 

افزايش اثربخشي تصميمات مديران پي برد. سازمانها و بويژه سازمان هاي دانش 

محور اصلي فعاليتهاي آنها را نيروي انساني متخصص تشکيل ميدهد، ه کبنيان 
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به طور معمول تمايل دارند تا حسابداري منابع انساني را به منظور تعيين ارزش و 

نند.لزوم اجراي حسابداري منابع کبهاي واقعي نيروي انساني خود پياده سازي 

ي پروژه اي و نياز به ارهاکانساني در سازمان هاي دانش بنيان به دليل انجام 

ارزشگذاري منابع انساني بيشتر وجود دارد. مزايا:افزايش بهره وري سازماني،ابزار 

 قوي مديريتي در تصميم گيري هاي فرايندهاي منابع انساني

5 

شرکت برق منطقه اي 

 خراسان

شناسايي سوء گيريهاي سازماني و اتخاذ راهکارهايي براي 

 رفع و کاهش آن

اداري،حذف سوء گيري هاي رفتاري و  افزايش سالمت

سازماني از سوي مديران و کارکنان،کاهش رفتارهاي غير 

شهروندي و غير اخالقي حذف سوء گيري هاي رفتاري از 

سازمان و ارتقاء سالمت اداري و توسعه ابعاد رفتار 

 شهروندي سازماني

ايجاد تعريف مسئله:سوء گيري الگويي است که در قضاوت و استدالل انحراف 

ها انجام  گيريهايي که در مورد ساير افراد و موقعيت کرده که به موجب آن، نتيجه

واقعيت اجتماعي »ميگيرد، ممکن است به شکلي غيرمنطقي صورت گيرند. افراد، 

واقعيت »گيري  شان را از طريق مشاهده وروديها شکل ميدهند. شکل« ذهني

ته ميکند و نه وروديهاي عيني او؛ يک فرد، رفتار وي در جامعه را ديک« اجتماعي

بنابراين، سوگيري شناختي، در نهايت ممکن است به تحريف ادراکي، قضاوت 

نادرست، تفسير غيرمنطقي يا آنچه که به طور گسترده،بيخردي ناميده ميشود، 

سوء رفتار سازماني با توجه به ويژگي ها،  کمنجر شود.تالش براي تعريف و در

ار ساده اي نيست. کآمده در هر سازماندر اثر اينگونه رفتارها الت پديدکابعاد و مش

ارفرمايان است و کاما برخورد صحيح با اين پديده، دغدغه بيشتر مديران و 

پژوهشگران حوزه رفتار سازماني نمي توانند اين چالش را ناديده بگيرند. بنابراين، 

ه به کعضا و افرادي با توجه به آسيب هاي فراوان سوء رفتارها براي سازمان، ا

ه مديران عالي رتبه به اهميت کنوعي با سازمان در ارتباط هستند، الزم است 

اهش و يا از ميان کبررسي اين پديده در سازمان شان آگاهي يافته و براي 

رد مديران در ميزان انگيزش پرسنل در کبرداشتن آن تالش نمايند. رفتار و عمل

و مرخصي هاي استعالجي غيرواقعي به دنبال  ارتباط است. غيبت هاي غير موجه

ديگر پيوند خورده و اين کل زنجيره اي به يکار به شکمحل  کبي انگيزگي و تر

ارها ظاهراً به خوبي صورت مي گيرد، اما دردرون که دورنماي کدر حالي است 

ه تا به حال اقدام کنش هاي ضد هنجار وجوددارد کسازمان اين اقدامات و وا

اهش يا حذف آن صورت نگرفته است.سوء گيري کشمگيري براي اساسي و چ

هاي رفتاري هم در سطح مديران و هم کارکنان مي تواند ايجاد و اثرات مخربي 
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را بر روي سازمان بگذارد. داليل اولويت داشتن:مهم ترين مصاديق سوء گيري 

ار، عدم کاري، عدم احساس مسئوليت، عدم حضور در محل کم کهاي سازماني 

انات، بي کردن صحيح از اموال و امکپاسخ گويي صحيح به مراجعان،مراقبت ن

اري، سخن کار و گرايش به آسان طلبي، تبعيض،عدم وجدان کيفيت کتوجهي به 

چيني، عدم اعتماد متقابل به همديگر مي باشد. امروزه سوء رفتار سازماني به 

جه پژوهشگران حوزه ي از جدي ترين مسايل داخلي سازمان ها مورد توکعنوان ي

رده اند با کسازمان و مديريت قرار گرفته است. صاحب نظران سازماني تالش 

ارايه تعاريف منطبق با اصول سازماني در جهت رفع آن گام بردارند. مسأله حاضر 

فرهنگ سازماني  کسوء رفتار سازماني بود . اگر ي کبررسي شناخت و در

ه اعضايش درگير کبيشتري دارد  ند، احتمالکانحراف رفتاري را حمايت 

ارمندانش زيان برساند. لذا شناخت اينگونه که به سازمان يا کرفتارهايي شوند 

رفتارهاي مخرب علل آن و راهکارهاي کاهش و حـذف آن ضـرورت و نياز 

 سازمان ها مي باشد. مزايا:ارتقاء رفتار شهروندي سازماني،ارتقاء سالمت اداري،

6 

ي شرکت برق منطقه ا

 خراسان

شناسايي کارکنان نامرئي در سازمان و نقش آنها در تنبلي 

 سازمان هاي دولتي

سازمانهاي دولتي، طي چند سال اخير با تحوالت زيادي 

چون به کارگيري فناوريهاي نوين آموزشي، تغييردر 

ساختارها، نيروي انساني، ماهيت کارکردي، تنوع اهداف و 

ديد که آيا کارکنان با اين  غيره مواجه شده اند. اکنون بايد

سازمانها تعيين هويت کرده و به آن تعهد دارند، يا به دنبال 

راهي براي خروج از سازمانها هستند. سازمانها به طور اعم، 

و سازمانهاي دولتي به طور اخص، اگر بخواهند ياددهنده و 

يادگيرنده بمانند، بايد به حفظ سرمايه هاي انساني خود 

ر راستاي چابکي و تعالي سازماني پيش بروند بينديشند و د

. وظايف متعدد و چندگانه و عدم ثبات شغلي و مديريتي، 

مکفي نبودن حقوق و دستمزد و... موجب عدم رضايت 

شغلي و بي انگيزگي کارکنان شده و برخي از آنان را به 

کارکناني نامرئي که صرفاً در حال سپري وقت کاري مي 

اخيراً سازمانها با آن دست وپنجه نرم ميکنند، تعريف مسئله:يکي از چالشهايي که 

مسئله تنبلي سازماني است. درکلي ترين برداشت، تنبلي را مترادف با فقر ِحرکتي 

ميدانند. در سازماني که تنبلي رخنه ميکند، افراد آن براي انجام امور کوچک و 

بزرگ در زندگي شخصي، کاري و عمومي، هميشه کار امروز را به فردا مي 

ندازند، تصميم سازي و تصميم گيري را به ديگران واگذار ميکنند، تغيير و تحولي ا

را که آرزو ميکنند ـ بدون کوچکترين اقدامي ـ از ديگران انتظار ميکشند، عادت 

به فکر کردن ندارند و براي هر انتخابي تعلل ميورزند. بالطبع در چنين سازماني 

ن و عالقه و اشتياق به کار کم است، ميزان توليد و بازده شغلي بسيار پايي

سازندگي به کندي پيش ميرود و زمان از ارزش واقعي برخوردار نيست عوامل 

فردي )کارکنان( عمده ترين عامل تنبلي در سازمانها شناخته شده است. از نشانه 

هاي اين بحران در سازمان، وجود کارکناني است که در حاشيه مانده اند و کسي 

ه و اهميتي نمي دهد. کارکناني که رفع تکليف ميکنند يعني کار را به آنان توج

ظاهري و صوري انجام ميدهند يا ظاهراً خودشان را مشغول نگه ميدارند يا کمتر 
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ست که اين امر سازمانها را در طي باشند، تبديل کرده ا

مسير چابکي و تعالي سازماني با مشکل مواجه ميسازد. لذا 

باتوجه به اهميت موضوع تنبلي سازماني و نامرئي شدن 

کارکنان،به شناسايي و بررسي نقش کارکنان نامرئي در 

 تنبلي سازماني در سازمانهاي دولتي بپردازد.

به کار گرفته ميشوند. کارکنان نامرئي افرادي هستند که از اين وآن و همکاران و 

ند؛ افرادي که کسي از مديريت شکايت ميکنند و احساس ناديده گرفته شدن دار

آنان قدرشناسي نميکند و به آنان بي اعتنا هستند. در مورد کارکنان نامرئي، 

سازمان اطالع ندارد که آيا کارکنان علي رغم حضور فيزيکي و در استخدام 

سازمان بودن در خدمت سازمان و تحقق اهداف و مأموريتهاي آن حضور واقعي 

خدمت سازمان ديگري هستند واين موضوع نيز دارند و يا از نظر فکري در 

ازآنجاکه سازمان را دچار سردرگمي مي نمايد، به عنوان يک معضل و مشکل 

مهم فرا رو خواهد بود؛ چراکه اين کارکنان در سازمان صرفاً حضور فيزيکي دارند 

و فکر، انديشه، توان و تخصص خود را درجهت اهداف شخصي خود در خارج از 

هت اهداف سازماني ديگر به کار مي گيرند. داليل اولويت سازمان و يا درج

داشتن:سازمانهاي دولتي، طي چند سال اخير با تحوالت زيادي چون به کارگيري 

فناوريهاي نوين آموزشي، تغييردر ساختارها، نيروي انساني، ماهيت کارکردي، 

ا اين سازمانها تنوع اهداف و غيره مواجه شده اند. اکنون بايد ديد که آيا کارکنان ب

تعيين هويت کرده و به آن تعهد دارند، يا به دنبال راهي براي خروج از سازمانها 

هستند. سازمانها به طور اعم، و سازمانهاي دولتي به طور اخص، اگر بخواهند 

ياددهنده و يادگيرنده بمانند، بايد به حفظ سرمايه هاي انساني خود بينديشند و در 

ي سازماني پيش بروند . وظايف متعدد و چندگانه و عدم راستاي چابکي و تعال

ثبات شغلي و مديريتي، مکفي نبودن حقوق و دستمزد و... موجب عدم رضايت 

شغلي و بي انگيزگي کارکنان شده و برخي از آنان را به کارکناني نامرئي که صرفاً 

ا را در در حال سپري وقت کاري مي باشند، تبديل کرده است که اين امر سازمانه

طي مسير چابکي و تعالي سازماني با مشکل مواجه ميسازد. لذا باتوجه به اهميت 

موضوع تنبلي سازماني و نامرئي شدن کارکنان،به شناسايي و بررسي نقش 

کارکنان نامرئي در تنبلي سازماني در سازمانهاي دولتي بپردازد.وجود حاضران 

درک صحيح از اين پديده و نيافتن غايب )کارکنان نامرئي( در سازمان ، نداشتن 

راه حل براي آن، منجر به اين ميشود که سازمان با آنتروپي مثبت مواجه شده و 

به تدريج از درون دچار فرسايش شده و کم کم از عرصه کسب وکار و رقابت 

خارج شود. اين موضوع به ويژه در مورد کارکنان دانش ور و فکور، بيشتر صادق 
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ه و تخصص آنها براي آينده سازمان بسيار مهم و حياتي است. است؛ چراکه انديش

بديهي است که پيش آيندها و پيامدهاي نامرئي شدن کارکنان بايستي به دقت 

بررسي شده و در اصالح در برچيده شدن موانع موجود تالش نمود. تنبلي 

سازماني يکي از پيامدهاي مهم نامرئي شدن کارکنان است که زمينه ساز شکست 

سازمانها مي باشد مزايا:کاهش تنبلي سازماني،افزايش تعهد سازماني و رضايت 

 شغلي،ايجاد سازمانهاي پويا

1 

شرکت برق منطقه اي 

 خراسان

ايجاد فضاي تؤام با محبت، رابطه با دوستان، تجارب موفق  طراحي الگو ي عوامل موثر بر نشاط سازماني

در رشد و محيط کارو فضاي فيزيکي مناسب مي تواند 

عواطف و به ويژه نشاط مهم باشد. همچنين تمرين ورزشي 

و احساس موفقيت، روابط سالم در محيط کار، بها دادن به 

کارکنان و دخالت دادن آنها در امور مربوط به کار و 

سازمان مي تواند در اثر بخشي عواطف مثبت اثر گذار 

يوندند؛ باشد. افراد با خواسته ها و آرزوهايي به سازمان مي پ

هماهنگي و همسويي سازمان با اين آمال در افراد ايجاد 

نشاط مي نمايد اين شادي و خوشنودي خود باعث نوآوري، 

خالقيت در کار، افزايش ميزان توليد و خدمات و وفاداري 

افراد به سازمان شده و از اين رهيافت سازمان نيز از 

است سالمت و پويايي برخوردار مي شود. در پرتو شادي 

که انسان مي تواند خويش را بسازد و خود را براي آينده 

کاري و افراد موفق در محيط زندگي و اجتماع آماده کند. 

شادي و نشاط ماده اوليه تغيير جامعه و تحول و تکامل 

دروني انسان ها است ايجاد سازمان هاي پر نشاط خالق 

 نوآور افزايش کيفيت زندگي کاري

سازمان هاي سالم، سازمان هايي هستند که به همان اندازه تعريف مسئله:امروزه 

که به توليد و بهره وري اهميت مي دهند به سالمت رواني وجسمي کارکنان 

توجه دارند. يکي از مهمترين منابع دستيابي به اهداف هر سازمان، منابع انساني 

موفقيت و مي باشد. نيروي انساني پويا و کارآمد نقش محوري در سازمان دارد و 

دستيابي به اهداف سازمان ها تنها در سايه نيروي کار با کيفيت باال تامين مي 

شود. از شاخص هاي برتري يک سازمان نسبت به سازمانه ديگر داشتن نيروي 

انساني توانمند و متعهد معرفي شده است. با مطرح شدن روزافزون اهميت نشاط 

اثير آن درتقويت قواي رواني انسان در امر سالمت روان و خوشبختي و همچنين ت

براي مقابله با پيچيدگي ها و مشکالت دنياي امروز، توجه ونظر محققان، 

انديشمندان و حتي عوام نسبت به آن تغيير نموده است .تحقيقات نشان داده که 

شادابي، صرفنظر از چگونه بدست آوردن آن مي تواند سالمت جسماني را بهبود 

اد هستند احساس امنيت بيشتري مي کنند،اسان تر تصميم بخشد .افرادي که ش

مي گيرند ، وداراي روحيه مشارکتي بيشتري هستند ونسبت به کساني که با آنها 

زندگي و يا کار مي کنند احساس رضايت بيشتري مي کنند . با سالمت افراد 

سالمت سازمان تضمين خواهد شد و سازمان سالم مي تواند از بهره وري، 

مندي وکارايي الزم براي دنياي توام بارقابت برخوردار شود. شادي از يک توان

طرف عواطف مثبت کارکنان را افزايش مي دهد و از طرفي باعث کاهش عواطف 

منفي آنان مي شود و درنتيجه افزايش بهره وري و تعهد سازماني را سبب مي 

سيار حياتي شود. نشاط درمحل کار براي بهبود بهره وري در هر سازماني ب

است.افراد با نشاط افرادي مولد هستند در حالي که افراد ناخشنود که نشاط را 
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تجربه نمي کنند به وظايف خود توجه کامل ندارند. برخي محققان معتقدند 

سازمان هايي که قادر به حفظ شادي طوالني مدت در محل کار هستنداحتماال 

. بنابراين آنها بايد آگاه باشند که چه قادر به حفظ و افزايش بهره وري خواهند بود

عواملي بر نشاط کارکنان اثر گذار است تا به گونه اي موثر نشاط در محل کار را 

افزايش دهند. داليل اولويت داشتن:شادي و خوشنودي خود باعث نوآوري، 

خالقيت در کار، افزايش ميزان توليد و خدمات و وفاداري افراد به سازمان شده و 

رهيافت سازمان نيز از سالمت و پويايي برخوردار مي شود. در پرتو شادي  از اين

است که انسان مي تواند خويش را بسازد و خود را براي آينده کاري و افراد موفق 

در محيط زندگي و اجتماع آماده کند. شادي و نشاط ماده اوليه تغيير جامعه و 

ري است که توجه به تحول و تکامل دروني انسان ها است.سال هاي بسيا

سالمت جسمي کارمندان مورد توجه بوده است ولي توجه به سالمت روحي آنها 

چندان مورد توجه قرار نگرفته است. در سازمان ها بعد از استخدام کارکنان،به 

سالمت روحي شان در محيط کار توجه نمي شود و حتي آموزشي هم در زمينه 

ته يا بسيار کم است. با وجود اهميت چگونگي ارتقاء سالمت روحي وجود نداش

علمي و اخالقي نشاط سازماني،اين موضوع کمتر مورد توجه قرار گرفته است در 

صورتيکه ايجاد سازمان هاي پرنشاط در محيط پر استرس جوامع امروز مزاياي 

غير قابل انکاري در پي دارد .در اين طرح با بررسي ادبيات پژوهش و مطالعات 

اثيرگذار بر نشاط کارکنان در محيط کار مورد بررسي و در نهايت پيشين عوامل ت

مدل عوامل نشاط سازماني ،ارائه مي گردد که مي تواند براي ساير تحقيقات در 

اين زمينه مورد استفاده واقع شود. مزايا:افزايش کيفيت زندگي کاري،کارکنان با 

مي دهند و نيز  نشاط، شادي خود را از محل کار به محل زندگي خود انتقال

شادي خانه خود را به محل کار انتقال مي دهند. اين به معناي اين است که 

ارتباط متقابل بسيار نزديک بين کار و زندگي افراد وجود دارد. نيک مارکس اظهار 

دارد کارکنان بانشاط براي موفقيت آينده کسب و کار بسيار حياتي هستند و ايجاد 

زمان شاد مي سازد از رفع آنچه که باعث ناخشنودي آنچه که کارکنان را در سا

آنها مي گردد، اثربخش تر خواهد بود. کارکنان بانشاط از انگيزه بيشتري برخوردار 

هستندو نسبت به کار خود تعهد بيشتري دارند و نيز به سازمان وفادار تر هستند و 
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ري و سودآوري خود را وقف کارفرماي خود مي کنند و اين تاثير مثبتي بر بهره و

سازمان خواهد داشت. از آنجايي که نشاط امري ضروري براي بهيود عملکرد و 

نيز افزايش بهره وري سازمان است، الزم است مديران محيط کاري را به گونه 

 اي طراحي و مديريت نمايند که افزايش نشاط کارکنان را در پي داشته باشد.

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان اصفهان

تعيين شاخص هاي بهره وري و پياده سازي چرخه 

 ت توزيع برق استان اصفهانکمديريت بهره وري در شر

محصول :محاسبه شاخص هاي بهره وري و پياده سازي 

هاي عملي  مند شدن تالش چرخه بهره وري اهداف : نظام

وري نهادينه شدن فرهنگ  در جهت بهبود و افزايش بهره

وري *امکان  چرخه بهبود بهره وري از طريق استقرار بهره

وري *بررسي و  هاي بهره گيري مستمر شاخص اندازه

وري و روند آنها و  هاي بهره تحليل مستمر مقادير شاخص

وري  هاي بهره مطالعه علل کاهش يا افزايش شاخص

سازي آن  شرکت *دستيابي به راهکارهاي بهبود و پياده

ناسب در وري م هاي بهره *دستيابي به اهداف و شاخص

 اربر : معاونت هماهنگيکشرکت 

استقرار چرخه مديريت بهبود بهره وري موجب مي گردد که بهره وري به صورت 

يک فرآيند دائمي ارتقا يابد و مسير بهره وري مشخص و بسترسازيهاي الزم 

صورت گيرد. حرکت بهره وري الزمه رشد و پيشرفت سازمان بوده و به نهادينه 

نظامهاي مختلف سازماني منجر خواهد شد. داليل اولويت  شدن امر بهبود در

وري  هاي عملي در جهت بهبود و افزايش بهره مند شدن تالش داشتن :نظام

وري *امکان  وري از طريق استقرار چرخه بهبود بهره نهادينه شدن فرهنگ بهره

وري *بررسي و تحليل مستمر مقادير  هاي بهره گيري مستمر شاخص اندازه

هاي  وري و روند آنها و مطالعه علل کاهش يا افزايش شاخص اي بهرهه شاخص

سازي آن *دستيابي به  وري شرکت *دستيابي به راهکارهاي بهبود و پياده بهره

 وري مناسب در شرکت هاي بهره اهداف و شاخص

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان هرمزگان

رين بررسي تکنولوژيهاي نوين درتوليدبرودت وانتخاب بهت

روش قابل استفادهتوسط مشترکين در جهت کاهش ميزان 

 مصرف،برق در استان هرمزگان

هاي فني و عيين معيارهاي تصميم گيري، شاخص

. مشخص کردن تکنولوژيهاي روز و بررسي 2اقتصادي 

هاي فني  . تعيين سيستم3تکنولوژيهاي مورد استفاده 

هاي  خ. تعيين نر5هاي فني و اقتصادي:  همراه با تحليل

. جمع 0. تعيين نرخ نهائي و تصميم گيري: 4مورد نياز: 

 بندي و ارائه گزارش نهائي پروژه:

باتوجه به اين موضوع که درشبکه توزيع استان هرمزگان نزديک به 

ماه 8درصدازمصارف انرژي الکتريکي درپيک مصرف تابستان وبمدت 84تا85

ازي تشکيل ميدهند از ازسال را مصرف ناشي ازبارهاي سرمايشي کولرهاي گ

هاي  هاي مديريتي انرژي، سيستم هاي مورد توجه در خصوص بحث جمله بخش

سرمايشي است که به دليل شرايط سخت و هزينه بر مناطق گرم و مرطوب 

اي که در اين شرايط متوسط  جنوب کشور داراي اهميت بسياري ميباشد به گونه

برابر متوسط انرژي  5ن ميزان مصرف انرژي الکتريکي در استان هرمزگا

الکتريکي کل کشور را شامل ميشود. اين درحالي است که با ارائه يک سيستم 

% از 45آل خاص مناطق گرم ومرطوب ميتوان تا  استاندارد وداراي شرايط ايده

ميزان هزينه مصرف را کاهش داد. و اين مسئله سبب ميشود که بدون کاهش 

سبب ايجاد شرايط بد توليد ميگردد رفاه عمومي از ميزان پيک مصرف که 
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 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

جلوگيري به عمل آورد. و در راستاي اين موضوع با ارائه تکنولوژيهاي خاص و در 

نظر گرفتن شرايط بار شبکه به ايجاد متعادل کردن و جلوگيري از افزايش بار در 

ساعات اوج مصرف شود. اين مسئله از آن جهت حائز اهميت است که ميزان 

برابر ميگردد تا ميزان تقاضا را جوابگو  2سال  35مصرف هر تشکيالت توليد 

 72مگاوات برق با هزينه تقريبي  355باشد. و به طور متوسط ساالنه پنج هزار و 

هزار ميليارد ريال براي مشترکين جديد نياز ميباشد. و براي رسيدن به تعادل بين 

. عدم امکان 2. توليد پيوسته 3عرضه وتقاضا سه دليل عمده وجود دارد: 

. متغير بودن تقاضاي برق و اين مسائل سبب ميگردد که برنامه 3سازي  ذخيره

ريزي براي متعادل کردن مصرف و ايجاد الگوي مناسب مصرف را در بخش 

مختلف باالخص بخش خانگي وتجاري که بخش عظيمي از مصرف را به خود 

 اختصاص ميدهد در نظر گرفت

 

 

 ياقتصاد يعات کالن انرژمحور مطال -5            

 هاي برق تکمطالعات مديريتي و راهبري شر .5.11

 عنوان شرکت فيرد
 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق

1 

شرکت برق منطقه اي 

 آذربايجان

بررسي عوامل مؤثر بر انگيزش و مشارکت پرسنل شرکت 

ور و ارائه برق منطقه اي آذربايجان در اصالح ام

 راهکارهاي بهبود آن

شناسايي عوامل مؤثر بر انگيزش و مشارکت پرسنل شرکت 

، تعيين راهکارهاي بهبود مشارکت همکاران در اصالح و 

 بهبود امور

 افزايش مشارکت پرسنل در بکارگيري و استمرار سيستمهاي مديريتي

1 

شرکت برق منطقه اي 

 باختر

رد در دو بخش کعمل طراحي و ارائه مدل مطلوب مديريت

يد بر آسيب کشور با تأکنان صنعت برق کارکسازمان و 

 ردکشناسي ارزيابي عمل

مديريت عملکرد، در مفهوم جديد خود چرخه اي است که 

به مديران کمک مي کند پس از هدف گذاري و برنامه 

ريزي در مورد عملکرد و رفتار کارکنان تحت سرپرستي 

به ارزيابي ميزان و کيفيت  خود در ابتداي دوره ارزيابي،

سنتي ارزيابي عملکرد به داليل ذيل کارايي و اثربخشي مناسبي رويکردهاي 

رد مطلوب بيش از پيش ضروري کنظام مديريت عمل کندارد و نياز به طراحي ي

آشنايي اندک مديران با اهداف ، فلسفه و کاربردها و ويژگي هاي  -مي باشد. 

 عدم وقوف کافي کارکنان بر اهداف ، ضرورت و -طرح مديريت عملکرد . 
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 عنوان شرکت فيرد
 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق

اجراي برنامه ها و تحقق اهداف در پايان دوره ارزيابي 

بپردازند و از طريق ريشه يابي و تحليل رفتارها و 

عملکردهاي رضايت بخش و غير رضايت بخش و به 

کارگيري مستمر اين چرخه، زمينه را براي بهبود عملکرد و 

ارت ديگر، مديريت ارتقاء رفتار کارکنان فراهم آورد. به عب

عملکرد يک فرآيند منظم و مبتني بر اطالعات است که 

کمک مي کند تا مديران بتوانند کارکنان شان را در مسير 

تحقق اهداف و اجراي برنامه ها و ايفاي موفق و مطلوب 

مأموريت ها و مسئوليت هاي محوله بخوبي مديريت کنند 

تحليل شود، .مديريت عملکرد مستلزم آن است که رفتارها 

عملکردها سنجيده شود، به کارکنان بازخورد داده شود و 

کارکنان براي عملکردها و رفتارهاي مطلوبتر تقويت و 

ارآمدي شديدي در کتشويق شوند. سازمان هاي دولتي از نا

رد رنج مي برند. علي رغم ربع قرن کحوزه مديريت عمل

الت کرد در بخش دولتي ، هنوز مشکحضور مديريت عمل

رد، کمهمي وجود دارد و بهبود هاي مورد انتظار در عمل

يفيت خدمات هنوز به نحو دلخواه کپاسخگويي ، شفافيت و 

ارآمدي مديريت کرخ نداده است .هرچند بخشي از نا

رد در سازمان هاي دولتي به چگونگي اجراي اين کعمل

نظام مربوط است اما خال نظري نيز مسئله اي جدي است 

را ناديده گرفت . با توجه به پيشرفت و  ه نمي توان آنک

تعميق سيستم هاي مديريتي و به لحاظ لزوم پرداختن به 

نيازها و توقعات عوامل دروني وبيروني سازمانها و جلب 

رضايت آنان ، در طي ساليان اخير شاهد تقسيم بندي و 

ن قطعاً مي توان کاستقالل مدل هاي مديريتي هستيم. لي

محتواي اصلي بيشتر آنها مبتني بر  ه ريشه وکرد کبيان 

نترل و ک)طرح ريزي ، اجرا ،  PDCAچرخه معروف 

عدم پوشش کليه ابعاد عملکردي و عدم ارتباط دو  -اهميت مديريت عملکرد. 

بهره گيري از پرسشنامه هاي ارزيابي  -سويه با اهداف و اولويت هاي سازمان . 

 -ثابت در تمامي ادوار ارزيابي که منطبق با تغيير و تحوالت سازمان نيست . 

عدم جمع آوري اطالعات و  پايين بودن دقت و اعتبار نتايج ارزيابي به دليل

عدم امکان نظارت مستقيم بر نحوه اجراي فرايند  -مستندات عملکردي شهودي. 

ناقص بودن گزارشات تحليل و  -ارزيابي و شناسايي مشکالت احتمالي رخ داده. 

طبقه بندي نتايج ارزيابي به دليل کارايي پايين روش هاي جمع آوري اطالعات. 

پيش بيني  -بود مستمر عملکرد و رفتار کارکنان. فقدان نگرش و فرهنگ به-

ضعف برنامه ريزي  -نشدن برنامه عملي براي اجراي فرايندهاي ارزيابي عملکرد. 

اعمال  -شغلي و نبود شرح وظايف مدون و تعاريف رفتاري شغلي براي کارکنان. 

ي براين سليقه مديران در ارزيابي عملکرد کارکنان و ... فلسفه مديريت منابع انسان

اساس استوار است که از يک طرف نيل به اهداف سازماني را در گرو تامين 

نيازهاي انساني و ازطرفي ديگر تامين نياز هاي انساني را در گرو نيل به اهداف 

سازماني مي داند. لذا ضروري است تا دستگاه هاي اجرايي با نگاهي جديد، نظام 

توسعه دهند تا « مديريت عملکرد » ين را به نظام نو« مديريت عملکرد » سنتي 

ضمن جلوگيري از بروز عارضه هاي ذکر شده در نظام هاي ارزيابي عملکرد 

سنتي ، اهداف هر يک مديران و کارکنان با اهداف و استراتژي هاي سازمان 

همسو شده و چابکي سازمان در تحقق اهداف افزايش يابد. در اين صورت 

 سهيل و چشم انداز سازمان محقق خواهد شد.دستيابي به تعالي سازماني ت
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 عنوان شرکت فيرد
 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق

رد سازمان کاصالح( است و بالتبع ، سيستم مديريت عمل

هم مستثني از آن نيست. نتايج مورد انتظار از فرآيند 

توليد  -رد شامل موارد ذيل مي باشد: کمديريت عمل

شناسايي  -ازمان بازخوردهايي براي بازنگري در اهداف س

 -هاي قابل بهبود در فرايندها و کارکنان  نقاط قوت و زمينه

ريزي براي آموزش و ارتقاي کارکنان و تعيين مسير  برنامه

تعيين  -تعيين حقوق و پاداش کارکنان  -شغلي آنان 

گيري در  تصميم -هايي براي جذب نيروي انساني  شاخص

 خصوص خروج از خدمت کارکنان

1 

شرکت برق منطقه اي 

 خراسان

ايجاد يک داشبورد مديريتي مبتني برنقشه استراتژيک 

 شرکت با هدف رصد عملکرد در کليه سطوح مديريتي

اجراي اين پروژه اين امکان را براي مديران ارشد سازمان 

راستاي فراهم مي نمايد که از وضعيت عملکرد واحدها در 

اجراي برنامه هاي استراتژيک، نتايج واقعي را در زمان 

مناسب دريافت نمايند و بتوانند در زمان مناسب تصميمات 

الزم جهت همسويي عملکرد با اهداف را اخذ نموده و 

پايش منظم و مستمر عملکرد  -3موارد ذيل محقق گردد: 

 تشخيص به موقع ميزان انحراف احتمالي -2در اين راستا 

 تعريف اقدامات اصالحي و بهبود -3

عدم شفافيت تآثير عملکرد واحدها بر تحقق اهداف استراتژيک شرکت با توجه به 

فقدان بستر مناسب جهت کنترل و ثبت عملکرد واحدها ميزان تأثير فعاليتهاي هر 

واحد در تحقق اهداف استراتژيک مشخص نمي باشد و ضرورت و کنترل و 

ستراتژيک در واحدها. يکي از داليل اولويت اين طرح پيگيري تحقق اهداف ا

مشخص نبودن عملکرد واقعي کارکنان و واحدها و ميزان تحقق به اهداف واحد و 

نهايتا سازمان و حصول اطمينان از بهره وري عملکرد در سطوح مختلف مديريتي 

ن و رفع نياز مديران سطوح مختلف در دريافت گزارشات بموقع و منطقي از ميزا

 دسترسي به اهداف کالن و استراتژيک سازمان

1 

شرکت برق منطقه اي 

 خراسان

شناسايي مدل و آزمون بهينه شخصيت شناسي کارکنان و 

 به کار گيري آنها در مشاغل پيشنهادي مدل

انطباق شايستگي ها و تيپ  -هدف از اجراي طرح: 

شخصيتي فرد با شغلي است که در آن به کار گمارده مي 

منظور افزايش بهره وري و رضايت کارکنان و  شود به

کاهش ترک خدمت و غيبت و ... که ناشي از عدم انطباق 

شخصيت کارکنان با شغل مورد تصدي يا مورد عالقه آن 

تهيه بانک اطالعاتي مرتبط  -هاست. نتايج اجراي طرح: 

 30با تيپ هاي شخصيتي مناسب براي هر شغل)طبق 

تهيه بانک  -( MBTI تيپ شخصيتي مايلز در آزمون

به اعتقاد صاحب نظران روان شناسي صنعتي و سازماني، يکي از عوامل اصلي و 

عمده نرخ پايين بهره وري نيروي انساني در سازمانهاي کشور ما عدم استفاده 

اين مشکل گاها ناشي از صحيح از پتانسيل نيروهاي توانمند و شايسته است . 

عدم انطباق شايستگي ها و تيپ شخصيتي فرد با شغلي است که در آن به کار 

گمارده مي شود. اين در صورتي است که اين انطباق در کشورهاي توسعه يافته 

که در بدو استخدام و يا  DISCو  MBTIتوسط آزمونهاي استانداردي چون 

ود به حداقل مي رسد و طراحي شغل و هنگام تغيير پست سازماني گرفته مي ش

مسير شغلي کارکنان نيز بر اساس شخصيت متناسب براي هر شغل در نظر گرفته 
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تيپ  30اطالعاتي شخصيت شناسي کارکنان )طبق 

بررسي تناسب  -( MBTIشخصيتي مايلز در آزمون 

ارائه راهکارهاي اجرايي جهت  -شخصيت شاغل و شغل 

بيشترين تناسب بين شخصيت هاي شاغل و شغل 

)پيشنهاد هاي جابه جايي هاي بهينه افراد در پست هاي 

يط احراز شغل براي مشاغل موجود بر تهيه شرا -سازماني( 

 اساس تيپ هاي شخصيتي و بازطراحي مشاغل

فقدان بانک اطالعات در مورد  -مي شود. داليل اولويت داشتن تحقيق: 

مشخص  -( DISCو  MBTIشخصيت شناسي کارکنان )طبق آزمون هاي 

عدم  -يا شغل هاي سازمان  نبودن ويژگي هاي شخصيتي براي احراز پست

افزايش  -سنجش تناسب و سنخيت شغل و شخصيت شاغل در سازمان مزايا: 

باز طراحي  -بهره وري نيروي انساني و به دنبال آن افزايش رضايت شغلي و ... 

اصالح مسير شغلي و  -مشاغل به منظور افزايش بهره وري و رضايت کارکنان 

 سيتم جانشين پروري

5 

منطقه اي شرکت برق 

 سمنان

ارائه مدلي براي شبيه سازي عوامل موثر بر بهينه گي 

فازي و  MCDMزنجيره تامين مبتني بر تکنيک ترکيبي 

 پويايي هاي سيستم در شرکت برق منطقه اي سمنان

اساس بررسي عوامل موثر بر زنجيره تامين در شرکت برق 

منطقه اي منجر به : کاهش هزينه هاي لجستيک، 

نگهداري بهبود بهروري بهبود چرخه مالي تدارکات و

تحويل بموقع وضوح اطالعات و انعطاف پذيري استاندارد 

سازي صرفه جويي در مقياس افزايش قدرت انتخاب 

مشتريان و دستيابي آنها به تامين کنندگان کاهش فواصل 

وابعاد زماني کمک به شناسايي مسائل سازماني فراهم 

هت تصميم گيري. * نمودن اطالعات الزم وضروري ج

بخش خريد شرکت نيز قادر خواهد بود بطور فزايند اي در 

افزايش کارايي و اثر بخشي شرکت موثر باشد و با تغيير 

شيوه هاي خريد خود،سعي در انتخاب شيوه مناسب نمايد، 

بطوري که بتواند اهداف استراتژيک و خريد شرکت را 

جستجوي تامين برآورده سازد. براي تحقق اين امر بايد در 

کنندگان شايسته و استراتژيک بود و با آنها رابطه برقرار 

 کرد.

شرکت ،  کزنجيره تامين در فعاليتهاي ي کتوجه به نقش اساسي و استراتژي

نندگان و تخصيص مقدار سفارش کتصميم گيري درست در مورد انتخاب تامين 

را براي شرکت در ننده ، راه کبهينه با توجه به محدوديتهاي شرکت و تامين 

هموار مي سازد. * تحميل هزينه هاي  کجهت دستيابي به اهداف استراتژي

سرويس و نگهداري شبکه و همچنين سرمايه گذاري در بخش توسعه شبکه هاي 

جديد به زنجيره تامين و فقدان راه حل برگشت هزينه ها و در نهايت تحميل آن 

شده انرژي. *وجود مراکز تصميم  به بدنه دولت و باالجبار افزايش قيمت تمام

گيري متعدد. * کمبود در تامين انرژي مورد نياز مشترکين. * استقالل شرکتها 

در بخش توزيع و تامين بخشي از انرژي الکتريکي توسط بخش خصوصي. 

*مصرف کننده نهايي در زنجيره تامين حضور فعال نداشته و شرکتهاي برق 

ه و انرژي الکتريکي را به صورت انحصاري منطقه اي در نقش خريدار ظاهر شد

به مصرف کننده تحويل ميدهند. از اين رو مصرف کننده در برآورد بار نقشي 

ندارد. *باال بودن تلفات در شبکه به دليل فرسودگي شبکه توزيع و انتقال برق و 

همچنين عمر زياد برخي از نيروگاه ها. *عدم شفافيت در هزينه ها. *کمبود 

بع مالي و بدهي هاي هنگفت. *رشد نيروي انساني و گاها غير مرتبط شديد منا

 بدون توجه به نياز واقعي صنعت

6 

شرکت برق منطقه اي 

 فارس

مطالعه وبررسي تاثير محدوديت هاي ساختاري بر مسير 

 پيشرفت شغلي کارکنان وارائه راهکارهاي بهبود

اثير انتظار ميرود با انجام اين تحقيق معضال ت ساختاري ت

گذار بر مسير پيشرفت شغلي کاکنان شناسايي و براي 

ساختار سازماني شرکتهاي برق منطقه اي بدليل محدوديت هاي قانوني فرصت 

ت با سطح هاي ارتقا وپيشرفت شغلي اندکي دارد وبسياري از کارکنان دربدو خدم
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کاهش اثرات نامطلوب آنها راه کار موثر در قالب سيستم و 

 گزارش پروژه ارائه گردد

کارشناس وارد شده ودر پايان خدمت هم با همان عنوان کارشناس بازنشته مي 

گردند . همينطور بخش بزرگي از کارکنان که تحت عنوان قراردادمشخص 

درشرکت ها اشتغال دارند بطور کلي فريز شده وامکان هيچگونه پيشرفتي براي 

ته تاثير نامطلوبي دارد آنها وجود ندارد واين مشکالت بر سطح انگيزش هردودس

دراين بررسي بدنبال اين هستيم که تاثير اين محدوديت ها شناسايي و راه حلي 

 براي اين معضل پيشنهاد گردد.

1 

شرکت برق منطقه اي 

 هرمزگان

بررسي مسئوليت هاي اجتماعي و حقوق شهروندي شرکت 

 سهامي برق منطقه اي هرمزگان

هاي اجتماعي و  با توجه به گستردگي پذيرش مسئوليت

حقوق شهروندي، پژوهش حاضر با تکيه بر مفهوم 

مسئوليت اجتماعي شرکتي با مفهوم حقوق شهروندي 

هاي مسئوليت اجتماعي  شرکتي به دنبال تعيين شاخص

گانه، و  شرکتي شرکت برق در هر يک از اين ابعاد سه

اي هرمزگان  سنجش عملکرد اجتماعي شرکت برق منطقه

هاي شناسايي شده در اين سه بعد  صدر هر يک از شاخ

باشد. بنابراين سواالت اساسي که اين پژوهش به دنبال  مي

تعيين و شناسايي  -پاسخ به آنها خواهد بود عبارتند از: 

هاي مسئوليت اجتماعي شرکتي شرکت برق در  شاخص

ابعاد اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي، با توجه به 

در استان و فرهنگ  وکار و تنوع فرهنگي فضاي کسب

تعيين نوع عملکرد اجتماعي شرکت  -استان هرمزگان. 

هاي  اي هرمزگان در هر يک از شاخص برق منطقه

تعيين نحوه و چگونگي اجراي  -شناسايي شده. 

عملکردهاي مشخص شده براساس شاخص هاي تدوين 

 شده.

م نگراني راجع به اين که شرکت هاي برق منطقه اي چه کارهايي را انجا

دهند يکي از مباحث مطرح در دنياي کنوني  دهند و چگونه آن ها را انجام مي مي

و کار است. امروزه برتري مالي و عملياتي شرکت به تنهايي براي کسب   کسب

ي رقابت و جلب و همراه نمودن مشتريان، کافي نيست.  موفقيت پايدار در عرصه

ها  از شرکت ها و سازمان عصر حاضر، زماني است که مشتريان و افراد جامعه

هاي آينده  پذير باشند و در فعاليت ها و عمليات خود نسل انتظار دارند که مسئوليت

در « مسئوالنه عمل کردن»ها براي   را نيز در نظر داشته باشند. مطالبه از سازمان

ها بر  قبال جامعه، موضوعي است که با گسترش روز افزون اثرگذاري آن

  محيط»و « جامعه»، «اقتصاد»هنده توسعه پايدار،يعني د  محورهاي تشکيل

است که  هاي پاياني قرن بيستم شدت گرفته و منجر به اين شده  ، در دهه«زيست

( ، در دنياي مديريت ظهور پيدا CSRمفهومي به نام مسئوليت اجتماعي شرکتي )

ن کند. شرکت برق منطقه اي هرمزگان عضو رسمي شهر، استان و کشور است؛ اي

ديدگاه حقوق ومسئوليت ها را به شرکت برق منطقه اي هرمزگان يادآور مي شود 

که در وظايف قانوني پيش بيني وتدوين شده است.از نظر حقوقي جامعه نيازمند 

مقرراتي است که روابط تجاري، اموال، مالکيت، شهرسازي، سياسي وحتي مسائل 

ن رو از ديد شهري موضوع خانوادگي را در نظرگرفته و سامان مي دهد. از اي

حقوق شهروندي روابط مردم و سازمان هاي شهر، حقوق و تکاليف آنان در برابر 

يکديگر و اصول و هدف ها و وظايف و روش انجام آن است. همچنين نحوه اداره 

امور شهر و کيفيت نظارت بر رشد هماهنگ شهر است که مي توان به عنوان 

ب از حقوق اساسي کشور است. در واقع حقوق مهم ترين اصولي بدانيم که منشع
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شهروندي آميخته اي از وظايف ومسئوليت هاي شهروندان در قبال يکديگر، شهر 

و دولت يا قواي حاکم و مملکت است و همچنين حقوق و امتيازاتي که وظيفه 

تامين آن حقوق برعهده مديران شهري، دولت يا به طورکلي قواي حاکم مي 

اين حقوق و مسئوليت ها، حقوق شهروندي اطالق مي باشد. به مجموعه 

شود.شهروندي اشاره به زندگي روزمره، فعاليت هاي فردي وکسب وکار افراد 

اجتماع و نيز فعاليت هاي اجتماعي هر يک از سازمان هاي شهر دارد و به 

طورکلي مجموعه اي از رفتار و اعمال افراد و سازمان ها است. شهروندي پويا يا 

دي فعال در واقع از اين نگرش برخاسته است. شهروندي ازاين منظر شهرون

مجموعه اي گسترده از فعاليت هاي فردي و اجتماعي سازمان ها است.فعاليت 

هايي که اگرچه هر سازماني منفرداً دارا مي باشند، اما برآيند آن ها به پيشرفت 

هاي زندگي اجتماعي شهر و کشور کمک خواهد کرد. همچنين مشارکت 

اقتصادي، خدمات عمومي، فعاليت هاي داوطلبانه و ديگر فعاليت هاي اجتماعي 

که در بهبود زندگي همه شهروندان موثر خواهد افتاد. در واقع اين نگاه ضمن 

اشاره به حقوق شهروندي مدون و قانوني، در نگاه کلي تر به رفتارهاي اخالقي و 

ي شهروندان خود انتظار دارد. اجتماعي مي پردازد که اجتماع از سازمان ها

دريافت مفاهيم شهروندي نيازمند فضايي مناسب براي گفتگو و مشارکت سازمان 

ها و مردم با نقطه نظرات متفاوت ونظارت عمومي است. بحث از کميت و کيفيت 

اين حقوق و تکاليف امروزه حجم وسيعي از گفتارها و نوشتارها را به خود 

را مطرح ساخته که تحقق حقوق شهروندي و به تبع  اختصاص داده و اين مسئله

آن توسعه شهر، در گرو شناخت موثر وظايف هر يک از سازمان هاي آن است 

بنابراين کارکرد اصلي شهروندي اداره جامعه مطابق به اصول رعايت حقوق 

ديگران و تعهد به انجام امور در جهت حفظ نهادها مشترکي است که اين حقوق 

افته و نگه مي دارند. تحقق اين امر مستلزم توجه سازمان ها يا را برقرار ي

نهادهاي اجتماعي به مسوليت و تعهد اجتماعي است و با توجه به اهميت نقش 

سازمان ها در تحقق حقوق شهروندي اولويت حاضر به اين موضوع اختصاص 

تقاء يافته و در صدد بررسي رابطه بين تحقق مسووليت اجتماعي سازمان ها و ار

رغم  حقوق شهروندي و ارائه راهکارهاي عملي در اين زمينه مي باشد.علي
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ي شرکت هاي برق منطقه اي به مسئوليت اجتماعي و درک آن ها  افزايش عالقه

از اهميت و نقش مسئوليت اجتماعي در بهبود عملکرد مالي و تصوير سازمان، 

ئوليت اجتماعي بسياري از سازمان ها درک واضحي از آنچه تحت عنوان مس

دانند چه چيزي را بايد  شود، ندارند و در حقيقت نمي سازمان آن ها تعريف مي

هاي اجتماعي براي آن ها مبهم است. شرکت  هدف قرار دهند، و مفهوم مسئوليت

هاي برق منطقه اي به طور فزاينده اي براي مبارزه با چالش هاي رو به رشد 

آب و هوايي، آلودگي، اشتغال، و غيره تحريک جامعه مانند فقدان منابع، تغييرات 

مي شوند. البته مسئول بودن نسبت به جامعه مخصوص شرکت هاي برق منطقه 

گيرد ولي با توجه به محدوديت  اي نيست بلکه تمام کسب و کارها را دربرمي

منابع در بخش انرژي و تغييرات آب و هوايي، حساسيت مسئوليت اجتماعي در 

 اي صنعت برق بيشتر شده است.بخش ها و شرکت ه

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان البرز

بررسي وتحليل بازگشت پذيري شبکه توزيع برق استان 

البرز در بحرانهاي طبيعي و ارائه راهکارهاي عملي براي 

 افزايش آن

مدلي براي استحکام زنجيره تامين مرتبط با طراحي 

مر فرآيندهاي اطالعات زنجيره تأمين و برنامه ريزي مست

برقرساني به مشترکان ، پيشنهاد ميکند. اختالالت در 

زنجيره تأمين از ديدگاه برنامه ريزي تداوم فعاليت هاي 

 شرکت توزيع مشخص مي شود

افزايش مقاومت شبکه در برابر بحران هاي طبيعي و غير مترقبه مانند سيل و 

 زآرايي شبکه و مقاوم سازيزلزله . با استفاده از روش هاي نوين علمي از قبيل با

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان گيالن

در شرکت توزيع  GISتدوين نقشه راه و استراتژي کاربرد 

 نيروي برق گيالن

  در شرکت GISهاي اخير اجرا و توسعه سيستم  در سال

توزيع نيروي برق استان گيالن مورد توجه قرار گرفته 

حداکثري از اين  است. در همين زمينه، جهت استفاده

سيستم، تدوين نقشه راه و تعيين اهداف بلندمدت، 

مدت ضروري ميباشد. در واقع نياز است  مدت و کوتاه ميان

اي در زمينه نحوهي توسعه و بکارگيري اين بستر  تا مطالعه

هاي جاري شرکت و اينکه در آينده چه  در فعاليت

شرکت هاي اطالعات جغرافيايي در  اي از سيستم استفاده

توزيع نيروي برق گيالن خواهد شد، انجام گرفته و نقشه 

ياز است تا در فرآيندهاي شرکت توزيع برق، ن GISبا توجه به گسترش بستر 

مطالعه اي در زمينه نحوهي توسعه و بکارگيري اين بستر در فعاليت ها و اينکه 

هاي اطالعات جغرافيايي در شرکت توزيع خواهد  اي از سيستم در آينده چه استفاده

 شد انجام گرفته و نقشه راهي در اين زمينه ارائه گردد.
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راهي در اين زمينه ارائه گردد. در اين تحقيق انتظار ميرود 

 -3هاي زير را در تحقيق خود لحاظ نمايد:  تا محقق گام

در صنعت برق در ساير کشورها و  GISمطالعه کاربرد 

هاي  دبيان کاربر -2هاي توزيع برق در ايران  ساير شرکت

در شرکت توزيع نيروي برق گيالن  GISبالقوه و بالفعل 

ها متناسب با هر کاربرد جديد  ترسيم نحوه تغيير فرآيند -3

تدوين نقشه راه ميان مدت و بلند مدت در راستاي  -5

 در شرکت توزيع نيروي برق گيالن GISکاربرد 

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان هرمزگان

ارزيابي شاخص هاي بهره وري قبل وبعد از پياده بررسي و 

 سازي سيستم مديريت يکپارچه

بهبود شاخصهاي بهره وري جهت شرکت در جشنواره ها 

 وارزيابي هاي مربوطه

 عدم شناخت واحدها در جهت شناخت وتعريف شاخصهاي مربوطه

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان هرمزگان

اطالعاتي  عوامل مؤثر بر پذيرش سيستم هاي

 مديريت)مطالعه موردي شرکت توزيع برق هرمزگان(

شناسايي عوامل و مؤلفه هاي تأثير گذار در پذيرش 

ارائه راهکارهاي الزم  -سيستمهاي اطالعاتي مديريت 

استخراج  -بهبود مقبوليت سيستمهاي اطالعاتي مديريت 

-هاي اطالعاتي مديريت  عوامل مژثر بر پذيرش سيستم

 ا و راهکارهاي مديريتي و توصيه هاي الزمارائه ابرازه

افزايش  -جلوگيري از مقاومت پرسنل در پذيرش سيستمهاي اطالعاتي مديريت 

جلوگيري از ايجاد وقفه و تأخير در استقرار  -مقبوليت سيستمهاي اطالعاتي 

 سيستمهاي مديريتي

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان هرمزگان

ارکت شهروندان در حفظ و بررسي تطبيقي راهکارهاي مش

 حراست از تأسيسات شرکت توزيع

هدف از تحقيق شناسايي راهکارهاي حفظ و حراست از 

تأسيسات شرکت با توجه به مطالعات تطبيقي و بررسي 

راهکارهاي بکارگرفته شده در ديگر شرکت هاي متولي 

توزيع نيروي برق )در مقياس ملي و بين المللي ( جهت 

اسيسات با روش بهتر و هزينه کمتر مي حفظ و حراست از ت

باشد به نحوي که در نهايت صرفه جويي افتصادي براي 

شرکت داشته باشد. ودستاوردنهائي وخروجي اين تحقيق 

دستيابي به دانش الزم در مورد چگونگي حفظ و حراست از 

تاسيسات شرکت و بکارگيري آن در شرکت جهت نگه 

ز صرفه جويي هاي داشت بهتر تاسيسات و بهره مندي ا

تاسيسات شبکه توزيع نيروي برق از گستردگي قابل توجهي برخوردار است و اين 

تأسيسات جزء دارائيهاي ارزشمند شرکت هاي توزيع محسوب مي شوند. بدين 

بر تامين مداوم برق مشترکين شبکه و جلب سبب حفظ و نگهداري از آنها عالوه 

رضايت آنها، مزايا اقتصادي زيادي را به همراه خواهد داشت. گستردگي شبکه و 

ارزشمندي آن، محقق را ترغيب مي کند که راهکارهاي مشارکت شهروندان را در 

حفظ و حراست از آن بررسي و بهترين روشهاي احصاء شده را جهت تصميم 

 شرکت ارائه نمايد.گيري به مديريت 
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اقتصادي آن و ارائه بهترين روشهاي احصاء شده جهت 

 تصميم گيري به مديريت شرکت

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 رمانکشمال استان 

فرايند تصميم سازي و تصميم گيري در  کارزيابي ريس

 ت هاي توزيعکشر

کاهش خطاي تصميم گيري و در نتيجه کاهش هزينه 

 -هاي مالي و انساني 

ت هاي کتصميم گيري ها در شر کليفي ، ريسکبا توجه به ساختار سازماني ت

بسيار زياد بوده و سوابق نشان از هزينه بر بودن در صورت نادرست و  توزيع

نابهنگام بودن آنها دارد. به عنوان مثال مدير دفتر انفورماتيک با اختياراتي که دارد 

تصميم به انتخاب و خريد يک نرم افزار مورد نياز شرکت ميکند پس از استفاده 

و اين نرم افزار جوابگوي مشخص مي شود که انتخاب درستي صورت نگرفته 

نيازهاي شرکت نبوده و استفاده از آن سبب تحميل هزينه هاي زيادي به شرکت 

شده است و انتخاب اشتباهي صورت گرفته و يا باصطالح ريسک تصميم گيري 

در اين سمت تا جه حد است. يا اينکه در ارزيابي ريسک انجام شده مشخص مي 

برداري ريسک بااليي دارد و در نتيجه مي شود تصميم گيري در معاونت بهره 

در اين  -2اختيارات در حوزه اين معاونت کاهش يابد  -3توان به موارد زير رسيد

حوزه تصميمات فردي گرفته نشود و در گرفتن تصميمات با ريسک باال از خرد 

ارتباط صنعت و دانشگاه در اين حوزه افزايش يابد و از  -3جمعي استفاده شود 

متخصص در اخذ تصميمات پر ريسک استفاده شود. و ... از طرفي پرداختن مشاور 

سويه به موضوعات فني در تحقيقات به تنهايي چاره ساز نمي باشد و  کي

نار موضوعات فني ، مقوله هاي مديريتي نيز در اولويت هاي کشايسته است تا در 

 تحقيقاتي ملحوظ گردد.

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 شيراز

گري و بهينه سازي محدوده تحت پوشش امورهاي بازن

و با کمک  GISتوزيع برق مناطق شيراز مبتني بر 

 الگوريتمهاي هوشمند

الف( کوتاه کردن سفرهاي بين شهري مشترکين در 

مراجعه به امورهاي توزيع؛ ب( تسريع در خدمت رساني و 

کاهش مسير تردد خودروهاي مستقر در امور؛ ج( بهينه 

غذيه فيدرهاي فشار متوسط امورهاي توزيع و کردن مسير ت

اندازه گيري و مديريت بهتر تلفات؛ د( ايجاد تناسب ميان 

چارت سازماني و امور محوله بر اساس محدوده هر امور؛ ه( 

ارائه چشم اندازي در متمرکز کردن بخشهاي تعميرات، 

اتفاقات و عمليات شرکت؛ و( ارائه چشم اندازي جهت 

اين پروژه شامل بازنگري و تهيه نقشه پهنه بندي امورهاي توزيع برق با استفاده 

الگوريتمهاي هوشمند و با در نظر گرفتن محدوديت فني، اقتصادي، اجتماعي،  از

سياسي و ... در مناطق هفتگانه شيراز، صدرا و گويم مي باشد. اين پروژه ارائه 

الگويي جهت خدمت رساني بهتر به مشترکين با هدف کاهش هزينه هاي ذينفان 

 شرکت مي باشد.
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 عنوان شرکت فيرد
 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق

رونسپاري خدمات به بخش خصوصي؛ ز( تمرکز ستادي و ب

ارائه چشم اندازي جهت حذف مرز امورهاي توزيع در آينده 

نزديک؛ ح( ارائه چشم اندازي جهت تعالي سازمان در 

 توسعه بازار برق و حضور خرده فروشان در بخش توزيع؛

15 

شرکت توزيع نيروي برق 

 شيراز

يب شناسي وضعيت مديريت بحران فعلي شرکت و ارائه آس

راهکارهاي اجرايي و اقتصادي جهت بهبود آن با توجه به 

 مسائل پدافند غير عامل

شناسايي نقاط ضعف و قوت مديريت بحران و آسيب 

 شناسي الزم

ارائه نقشه راه به همراه برنامه اجرايي و اقتصادي پس از بررسي و پژوهشهاي 

 مقايسه تطبيقي با ساير کشورها الزم و انجام

16 

شرکت توزيع نيروي برق 

 مازندران

مطالعه الزامات، ساختار و زيرساختهاي مورد نياز در پياده 

 Commonسازي مدل اطالعاتي مشترک )

Information Model - CIM در شرکت توزيع )

 برق مازندران

افزارهاي شرکت و کاهش  تسهيل در ارتباط ميان نرم

ايجاد مديريت واحد در  -به شرکتهاي بيروني  وابستگي

 ساختار بانکهاي اطالعاتي و جريان داده ها.

عدم وجود يک سامانه اطالعاتي يکپارچه در توزيع يکي از مشکالت زيرساختي 

هاي حوزه بهره برداري و مهندسي توزيع را  ميباشد که با اين مدل تمامي فعاليت

سب در آورد. داليل اولويت داشتن :عدم تحت کنترل يک مديريت اطالعاتي منا

يکپارچگي جريان داده ها و اطالعات و مشکالت ارتباطي بين بانکهاي اطالعاتي 

 و نرم افزارهاي فعلي

11 

شرکت برق منطقه اي 

 خراسان

مطالعه تاثير گسترش قراردادهاي اتصال به شبکه و بازار 

 بورس انرژي بر منابع صنعت برق و برنامه هاي مديريت

 (DSMسمت تقاضا )

گسترش قراردادهاي اتصال به شبکه و تامين برق مورد 

نياز مشترکين از بازار بورس و ... بر درآمدها و منابع صنعت 

( از DSMبرق و نيز برنامه هاي مديريت سمت تقاضا )

جمله برنامه هاي قيمت محور که بر مديريت مصرف 

تاثير  -3ح: مشترکين تاثير گذار مي باشد. مزاياي انجام طر

 -2پذيري منابع صنعت برق از قراردادهاي اتصال به شبکه 

بررسي برنامه هاي مديريت سمت تقاضا از جمله برنامه 

 هاي قيمت محور براي مديريت بار

باتوجه به شرايط حاکم و قوانين موجود در صنعت برق و گسترش شرايط اتصال 

رق مانند خرده فروشي و بازار به شبکه و استفاده از ساير راه کا رهاي تامين ب

بورس انرژي ، تاثير اين شرايط بر منابع در آمد صنعت برق از سوي و سوي ديگر 

 تاثير اين قيمت ها بر مصرف مشترکين نيازمنداست.

11 

شرکت برق منطقه اي 

 خراسان

ارائه راهکارهاي مناسب جهت ارزيابي شرکت هاي استارت 

 88ک آپ مديريت مصرف و اجراي آن در پي

ايجاد  -پرداختي هاي عادالنه متناسب با ميزان فعاليت  -

 فضاي رقابتي در ميان شرکت هاي استارت آپ

استفاده از شرکت هاي استارت آپ براي مديريت مصرف انرژي بخش خانگي، از 

راهکارهاي جديد و موثر در مقوله مديريت سمت تقاضا به شمار مي آيد. اين 

هاي نوآورانه، با مشترکين خانگي محدوده تعيين شده  شرکت ها با طرح ها و ايده

خويش ارتباط برقرار نموده و با اطالع رساني و آموزش روش هاي مديريت 
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 عنوان شرکت فيرد
 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق

مصرف برق در ساعات اوج بار تابستان، به کاهش پيک بار شبکه در ماه هاي 

گرم سال کمک مي نمايند. پرداخت پاداش به شرکت هاي استارت آپ بايستي 

طه مشخصي داشته باشد. براي اين کار مي توان ميزان فعاليت منطق و ضاب

شرکت و همچنين ميزان کاهش بار پيک در منطقه را به عنوان شاخص در نظر 

گرفت. براي اطالع از ميزان کاهش بار پيک، بايستي بار فيدر را به صورت روزانه 

از طرف  % خطاي محاسباتي دارد.35پيش بيني نموده که اين کار معموال حدود 

% 35ديگر پيش بيني ميزان کاهش بار توسط شرکت هاي استارت آپ نيز حدود 

مي باشد. بنابراين استفاده از اين روش ممکن است ارزيابي عادالنه ميان شرکت 

استفاده  -هاي استارت آپ را با چالش همراه سازد. داليل اولويت داشتن تحقيق: 

امکان مديريت بهتر بار  - 88مه پيک از پتانسيل شرکت هاي استارت آپ در برنا

 در ساعات اوج بار

11 

شرکت برق منطقه اي 

 زنجان

بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان هاي شرکت برق 

 منطقه اي زنجان )دانشجوئي(

تعيين مقادير دقيق مصرف و شاخصهاي انرژي براي 

بخشهاي مختلف ساختمان ، شناسايي فرصتهاي بهينه 

انرژي ، ارزيابي فني اقتصادي  سازي و کاهش مصرف

اجراي راهکارهاي موثر در دستيابي به صرفه جوئي در 

مصرف انرژي ، افزايش کارائي و نشاط افراد ساکن در 

ساختمان. اين پروژه در قالب حمايت از پايان نامه هاي 

 دانشجويي انجام خواهد شد.

ي رويه انرژي با توجه به ضرورت بهينه سازي انرژي و کاهش تلفات و مصرف ب

پروژه حاضر مطالعاتي در زمينه بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان هاي 

 شرکت برق منطقه اي زنجان و ارائه راهکارهاي مربوطه مي باشد .

11 

شرکت برق منطقه اي 

 غرب

بررسي فني چالشها و راهبردهاي بهينه سازي مصرف 

رف انرژي و ارائه مدل هاي رگرسيوني براي پيش بيني مص

در ساختمان هاي اداري شرکت برق منطقه اي غرب و 

 ارائه راهکار هاي عملي ونوين جهت کاهش مصرف انرژي

در اين تحقيق ضمن مطالعه و بررسي در خصوص چالش 

هاي مديريت مصرف از ديد مديريتي و فني در حوزه برق 

غرب و مشخصات فني تجهيزات بکار گيري شده و جمع 

ن حوزه نسبت به مدل سازي آوري سوابق مصرف در اي

آماري جهت پيش بيني مصرف و همچنين بررسي اقدامات 

انجام شده با توجه به شرايط آب و هوائي و الگوي مصرف 

پرسنل اقدام گرديده و ضمن انجام کليه بررسي هاي فني 

و اقتصادي الزم متعاقبا روش ها و راهکارهاي علمي و 

ق منطقه اي و اهميت مديريت مصرف برق درساختمان هاي اداري شرکت بر

برنامه ريزي جهت مصرف بهينه در آينده : خواه ناخواه هر ساله با رشد مصرف در 

برق و نيز ساير انرژي ها در سازمان ها و ارگان ها روبرو خواهيم بود. بهتر آن 

است که بتوانيم مصرف انرژي را کنترل نموده و چه بسا بتوانيم آن را در جهت 

اين کار ابتدا با شناسايي عوامل مصرفي و موانع کاهش پيش ببريم. الزم است 

کاهش مصرف شروع کرده، سپس آن را بررسي کرده و راه حل هاي مرتبط ارائه 

 شود.
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 عنوان شرکت فيرد
 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق

مطالعه و  عملي متناسب جهت مصرف بهينه انرژي با

بررسي موردي در يکي از استان هاي موفق ارائه شده و 

ضمن تشريح آنها، راهکارها اولويت بندي ميگردند. الزم 

است ابتدا اطالعات مصرف شامل مراکز مصرف، نوع 

مصارف، تقريبي از ميزان مصرف و... را جمع آوري نموده 

سپس الگوي مصرف ارائه گردد. در ادامه به پيش بيني 

ف در ساليان آتي پرداخته شود و در انتها بعنوان نتيجه مصر

گيري و جمع بندي راهکارهايي جهت کاهش يا کنترل 

مصرف ارائه گردد. اين راهکارها بايد از جمله راهکارهاي 

روز دنيا بود و نيز قابل اجرا در شرکت برق منطقه اي 

 باشند.

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان اصفهان

شناسايي پتانسيل هاي جديد و ارائه طرح هاي جديد جهت 

اهش کشاورزي در کين صنعتي و کاري مشترکنحوه هم

ت توزيع برق استان کمتناسب با شرايط شر بار کپي

 اصفهان

اري و ارائه راه هاي کمحصول :ارائه پتانسل هاي هم

بار  کاهش پيکدستورالعمل اهداف :  کاستفاده از آنها در ي

اربر : دفتر مديريت مصرف مراحل : کو مديريت مصرف 

تهيه  -ار اجرايي کپيشنهاد راه -مطالعه وضعيت موجود 

 دستورالعمل

اري در کاري متعددي براي جلب همکشاورزي طرح هاي همکبخش صنايع و  در

ن با توجه به تنوع صنايع و شاخه هاي مختلف کبار وجود دارد. لي کاهش پيک

اري آنها براي شناسايي پتانسيل کل هاي کشاورزي ، مطالعه روي سيکبخش 

يادي اري ضروري بنظر مي رسد. همچنين پتانسيل هاي مغفول زکهاي جديد هم

ه در اين کن است در بخش هاي تجاري و اداري وجود داشته باشد کهم مم

پروژه شناسايي و راه هاي مناسب استفاده از آنها ارائه مي شود. داليل اولويت 

مبود توليد در فصل تابستان در کبار بدليل  کاهش پيکداشتن :اهميت فراوان 

 توانير و وزارت نيرو تکساعات اوج بار و ااولويت داشتن آن در اهداف شر

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان ايالم

طراحي سيستم ارتباطي دوسويه هدفمند شرکت توزيع 

 نيروي برق استان ايالم با هدف ارتقاء مديريت مصرف

طراحي بستر مناسب مبتني بر تلفن همراه هوشمند براي  -

ارئه توصيه  -شناخت بهتر مشترکين از رفتار مصرف خود 

و پيشنهادات مختص به مشترک بر اساس الگوي هاي 

طراحي بستر ارائه خدمات جذاب به  -مصرف ايشان 

مشترک در جهت افزايش آگاهي در پارامترهاي تاثير گذار 

ايجاد قابليت اثرگذاري بر  -بر مصرف و هزينه برق ايشان 

طراحي بستر  -مصرف مشترکين در زمان هاي اوج بار 

ارتقاء مديريت مصرف با هدف ايجاد تغيير در رفتار مصرف مشترکين در راستاي 

سياست هاي مديريت بار از اهداف شرکت توزيع ايالم مي باشد که در اين ميان 

ي فني، اجتماعي و وجود ارتباط موثر شرکت با مشترکين با توجه به ويژگي ها

اقتصادي مي تواند بسيار حائز اهميت است. از طرف ديگر با توجه به توسعه روز 

افزون فناوري اطالعات و وجود بستر ارتباطي از طريق تلفن هاي هوشمند مي 

طلبد که برنامه ريزي براي ايجاد يک ارتباط دوسويه بين شرکت توزيع و 
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 عنوان شرکت فيرد
 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق

در راستاي انتخاب اندازه و نوع  ارائه خدمات به مشترکين

 وسايل خانگي با هدف کاهش مصرف برق

 مشترکين انجام گيرد.

11 

نيروي برق  شرکت توزيع

 استان بوشهر

مطالعه ميزان تاثير برنامه هاي مديريت مصرف بر ميزان 

 افزايش تاب آوري شبکه توزيع استان بوشهر

تعيين شاخص تاب آوري شبکه مرتبط با برنامه هاي  -3

مطالعه برنامه هاي مديريت مصرف  -2مديريت مصرف 

ي محاسبه ميزان تاثير برنامه ها -3موجود درشبکه توزيع 

مديريت مصرف بر تاب آوري شبکه با استفاده از شبيه 

 سازي و داده هاي خروجي آن

تاب آوري شبکه هاي توزيع يکي از مسائلي است که مي تواند از پارامتر هاي 

مختلف تاثير پذير باشد. در اين راستا برنامه هاي مديريت مصرف مي توانند بر 

ثير گذار باشند. با توجه به اهميت مسائل مختلف بهره برداري از سيستم قدرت تا

تاب آوري شبکه هاي قدرت و برنامه شرکت توزيع نيروي برق براي افزايش 

 مديريت مصرف در استان بوشهر اين پژوهش اهميت جدي دارد.

11 
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 استان تهران

طراحي مدل هاي اقتصادي به منظور عملياتي نمودن 

شبکه مشترکان و شرکت آنان  ظرفيت هاي توليد خارج از

 در برنامه هاي پاسخگويي بار

نتيجه اين تحقيق مي تواند کمک  -اهداف مورد انتظار: 

بزرگي به جذب و تشويق صنايع بزرگ حوزه سرويس دهي 

توزيع استان جهت پشتيباني از شبکه در مواقع عدم کفايت 

توليد و نيز مواقعي که شبکه تحت استرس است بنمايد. 

محصول اصلي اين تحقيق مدل  -نهايي تحقيق:  محصول

مالي ارزيابي اقتصادي پشتيباني منابع سمت مصرف صنايع 

بزرگ )توليد برق و پاسخگويي بار( از شبکه در مواقغ عدم 

مطالعات  •کفايت ظرفيت مي باشد. مراحل انجام کار: 

مطالعات شبيه  •فرمول بندي مدل رياضي  •تطبيقي 

 سازي و موردي

مسئله: مشترکان صنعتي در حوزه توزيع استان تهران اغلب داراي ظرفيت  تعريف

هاي مناسبي جهت توليد برق مي باشند و از طرفي ديگربرخي از همين مشترکان 

داراي پتانسيل هايي جهت شرکت در برنامه هاي مختلف پاسخگويي بارهستند. 

شبکه به عنوان منابع اين گونه مشترکان مي توانند در مواقع عدم کفايت توليد در 

پشت کنتور در راستاي هدف تأمين برق مطمئن و پايدار از شبکه پشتيباني نمايند. 

در اين پروژه مدل اقتصادي مناسبي جهت عملياتي نمودن حضور اين منابع سمت 

مصرف استخراج مي گردد که به کمک آن بتوان مشترکان صنعتي هدف را در 

ويق به حضور در برنامه پشتيباني از شبکه نمود. مواقع بحراني و عبور از پيک تش

دليل اصلي باال بودن اولويت اين پروژه آمادگش جهت  -داليل اولويت داشتن: 

مزيت اصلي به کارگيري  -مواجهه با پيک هاي آينده است. مزاياي بکارگيري: 

اين تحقيق فائق آمدن بر چالش هايي مثل عدم کفايت توليد شبکه و محدوديت 

 سرمايه گذاري در توسعه زيرساخت ها مي باشد.هاي 
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و  استان چهارمحال 

 بختياري

مطالعه و بررسي اثر هوشمندسازي بر کاهش مصرف 

انرژي الکتريکي به ويژه در ساعات پيک مصرف، در 

 ايستگاه هاي تله متري استان چهارمحال و بختياري

مديريت بار -يي تحقيق: اهداف مورد انتظار ، محصول نها

هاي پيک  کاهش بار در زمان -و مصرف انرژي الکتريکي 

انتقال مصرف انرژي الکتريکي از ساعات پيک به -بار 

 -ساعات غير پيک با درنظر گرفتن نياز مصرف کنندگان 

کاهش خاموشي هاي موجود در شبکه و افزايش 

کاهش هزينه هاي مصرف انرژي  -رضايتمندي مشتريان 

بهينه سازي مصرف انرژي الکتريکي امروزه يکي از فاکتورهاي مهم در سيستم 

هاي توزيع انرژي الکتريکي مي باشد. باتوجه به اينکه تاسيسات آبرساني انرژي 

هاي عملي به منظور  الکتريکي زيادي مصرف مي کنند لزوم استفاده ازروش

ازپيش نمايان ميگردد.  کاهش و بهينه نمودن مصرف انرژي اين تاسيسات بيش

به لحاظ محدود بودن منابع و نيروگاه هاي توليد کننده ي انرژي الکتريکي، 

هرگونه راهکاري درجهت کاهش اتالف انرژي الکتريکي سيستم هاي پمپاژ آب 
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ميتواند ازاهميت ويژه اي برخوردار باشد. يکي از روش هاي نوين براي ييشگيري  تريکيالک

هاي کنترل هوشمند در کنترل تجهيزات  يستماز اتالف انرژي استفاده از س

هاي پمپاژ  الکتريکي ميباشد. در اين پروژه تحقيقاتي جمع آوري اطالعات ايستگاه

هاي هوشمند انجام  و کنترل زمان روشن و خاموش بودن آن توسط سيستم

ها، بدون توجه به  هاي سنتي به منظور آبرساني به ايستگاه ميگيرد. در سيستم

ها توسط اپراتور  مصرف کننده و ميزان انرژي مصرفي، الکتروپمپ ميزان نياز

ها  هاي هوشمند در کنترل الکتروپمپ خاموش و روشن ميشوند. استفاده از سامانه

هاي پمپاژ اين امکان را ميدهد که الکتروپمپ در مواقع لزوم به درستي  و ايستگاه

از روشن ماندن آن در خاموش و روشن شود و عالوه بر تامين نياز مصرف کننده 

مواقع غيرلزوم جلوگيري کند و منجر به صرفه جويي در مصرف انرژي الکتريکي 

شود. از سوي ديگر با توجه به اينکه کاهش مصرف برق در ساعات پيک مصرف 

تاثير بسزايي در کاهش خاموشي ها و همچنين هزينه هاي انرژي الکتريکي دارد، 

خاموش شدن الکتروپمپ را )با درنظر گرفتن اين سيستم ميتواند زمان روشن و 

هاي روشن ماندن در ساعات  نياز مصرف کننده( به گونه اي تنظيم کند که زمان

ها را به ساعات غيرپيک انتقال دهد. با توجه به اينکه اين  پيک را کاهش و آن

هاي پمپاژ آبرساني روستايي، شهري، کشاورزي،  سيستم در کنترل ايستگاه

ها و ... قابل استفاده است، با گسترش استفاده از اين سيستم  ارکشهرداري، پ

ميتوان درصد زيادي از مصرف انرژي الکتريکي در ساعات پيک مصرف را کاهش 

 داد.
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 استان همدان

 38بررسي راهکارهاي جديد براي اجرايي شدن مبحث 

در مقررات ملي ساختمان در شهر همدان و نقش آن 

 کاهش مصرف انرژي برق در ساختمان

هدف عمده ارائه راهکارهاي فني است، در ضمن 

راهکارهاي حقوقي و مديريتي با ميزان اثرگذاري باال نيز 

بررسي گردد. الزم است در ارائه راهکارها ابعادي نظير : 

، 38محاسبه ميزان تلفات توان ناشي از عدم اجراي مبحث 

تاثير راهکار بر اقتصاد ملي و محاسبه مقدار صرفه جويي، 

خانواده، تاثير راهکار بر ميزان مصرف انرژي و رفاه 

محيطي، تاثير راهکار در استهالک سيستمهاي سرمايش و 

ه موجب تغيير يا اصالح که هاي بهينه سازي سيستم ها و روش ها با تعريف پروژ

رد و بهره برداري از يک ساختمان ميگردد مصرف انرژي کاهش کدر طراحي، عمل

 مييابد.
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گرمايش و... بررسي شود. در ضمن در ارائه راهکار مي 

بايست شرايط اقليمي استان همدان و برآورده شدن 

 استاندارها لحاظ گردد.
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 تبريز

در  ESCOطراحي مدل مالي جهت مشارکت شرکتهاي 

 برنامه هاي مديريت مصرف

بررسي وضعيت  –وجود مطالعه انواع مدلهاي مالي م

ارائه مدل مالي بهينه به  –مشارکت در مديريت مصرف 

صورت الگوريتمي و محاسباتي افزايش مشارکت بخش 

ها در سطح ملي کاهش پيک و  ESCOخصوصي و 

افزايش حداکثري استفاده از ظرفيت  -مديريت مصرف 

 هاي کاهش پيک و مديريت مصرف

 –رح هاي مديريت بار و انرژي جهت مشارکت در ط ESCOترغيب شرکتهاي 

افزايش بهره وري مقررات زدايي و تسهيل ايجاد بازار رقابتي  –کاهش هزينه ها 

ارائه يک مدل مالي مؤثر و با قابليت اجرا در  ESCOبراي فعاليت شرکتهاي 

سطح کشور با توجه به اين که بر اساس شرايط موجود به دليل عدم وجود مشوق 

عمالً متوقف شده و  ESCOفمند، عملکرد شرکت هاي هاي مالي مناسب و هد

رغبتي جهت اجراي پروژه هاي مديريت مصرف و کاهش پيک توسط شرکتهاي 

ها و تجميع کننده ها وجود ندارد، لزوم دستيابي به  ESCOخصوصي شامل 

مدل جامع، هدفمند و مؤثر با کمترين هزينه جهت مديريت مصرف و کاهش 

 ي رسد.پيک بار ضروري به نظر م
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 رمانکشمال استان 

ارائه برنامه عملياتي جهت کاهش مصرف برق در ايام پيک 

مصرف با استفاده از قابليت هاي شبکه هاي اجتماعي 

 مجازي

براي ارائه برنامه عملياتي جهت کاهش مصرف برق در ايام 

پيک مصرف با استفاده از قابليت هاي شبکه هاي اجتماعي 

مجازي نياز به اطالعاتي از جامعه هدف است. بر همين 

اساس اهداف کلي و جزيي پژوهش عبارتند از: هدف کلي: 

ارائه برنامه عملياتي جهت کاهش مصرف برق در ايام پيک 

مصرف با استفاده از قابليت هاي شبکه هاي اجتماعي 

. شناسايي راهکارهاي عملي ارائه 3مجازي اهداف جزيي: 

در ادبيات « اثيرگذاري اثربخش بر مخاطبانجهت ت»شده 

. بررسي ديدگاه صاحبنظران و خبرگان )مدرسين 2تحقيق. 

حوزه آموزش، رسانه ها و مردم شناسي و ...( در ارتباط با 

راهکارهاي عملي جهت کاهش مصرف برق در ايام پيک 

مصرف با استفاده از قابليت هاي شبکه هاي اجتماعي 

استفاده شهروندان کرماني از  . بررسي ميزان3مجازي. 

و استمرار خشکسالي در کشور  87-80کاهش بيسابقه بارندگيهاي سال آبي 

برق آبي براي پيک موجب شد تا بخش اعظمي از توان توليد برق نيروگاه هاي 

هم  3387درصدي بارندگيهاي بهار  32از دست برود. حتي رشد  87تابستان سال 

نتوانست از نگرانيهاي تامين برق تابستان امسال به ويژه کسري چهار هزار 

آبيها حکايت از آن دارد که ادامه  مگاواتي توليد برق بکاهد. نگاهي به عملکرد برق

تمرار خشکسالي در کشور موجب شد تا انرژي توليد روند کاهشي بارندگيها و اس

ميليون  0شهريورماه به  23آبي از ابتداي سال جاري تا  برق  نيروگاه 43شده حدود 

درصدي توليد  53مگاوات ساعت برسد که اين رقم حکايت از کاهش  7323و 

تان ها نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. اين رقم از ابتداي تابس اين نيروگاه

هزار مگاوات ساعت  040امسال تا مقطع زماني ياد شده نيز حدود سه ميليون و 

درصدي را به ثبت  30بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش 

رسانده است. از طرفي ديگر تجديد ناپذير بودن منابع انرژي يکي ديگر از 

کارهاي مفيدي براي هاي کشورها شده است و آنها را مجبور به ارائه راه دغدغه
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. رتبه بندي شبکه هاي 5هاي اجتماعي مجازي.  شبکه

. رتبه 4اجتماعي مجازي بر اساس تعداد کاربران کرماني. 

بندي شبکه هاي اجتماعي مجازي بر اساس سهولت 

. شناسايي انواع 0دسترسي کاربران کرماني به آنها. 

که هاي محتواي) متن، صوت، انيميشن، فيلم و...( شب

. شناسايي کانال 7اجتماعي مجازي براي آموزش اثربخش. 

ها و افراد موثر در شبکه هاي اجتماعي مجازي جهت 

. شناسايي زمان هاي 8انتشار محتواي آموزشي تبليغاتي. 

مناسب جهت ارسال محتواي آموزشي شبکه هاي اجتماعي 

 . تدوين برنامه عملياتي با استفاده از تحليل داده8مجازي. 

هاي حاصل از مراحل قبل. محصول نهايي اين پروژه ارائه 

يک برنامه عملياتي جهت کاهش مصرف برق در ايام پيک 

مصرف با استفاده از قابليت هاي شبکه هاي اجتماعي 

مجازي در قالب يک گزارش مي باشد. مراحل انجام کار: 

اين پژوهش به روش ترکيبي )متوالي اکتشافي( و با شيوه 

در سه گام انجام خواهدشد: « ي ابزاري و منابعسه سوساز»

گام اول: انجام فراتحليلي بر ادبيات تحقيق و شناسايي 

تاثيرگذاري اثربخش » راهکارهاي عملي ارائه شده جهت 

در « برنامه هاي آموزشي از طريق رسانه ها بر مخاطبان

اين تحقيقات. اين بخش با استفاده از چک ليست و براي 

اول پژوهش، انجام خواهد شد. گام دوم: پاسخ به سوال 

نظرخواهي از صاحبنظران و خبرگان. با استفاده از مصاحبه 

ليدي )مدرسين حوزه کنيمه ساختار يافته با صاحبنظران 

آموزش، رسانه ها، مردم شناسي و ...( و تلخيص نظرات 

دگذاري و کآنها با استفاده از شيوه هاي منظم گردآوري، 

ا و تحليل محتواي آنها، راهکارهاي طبقه بندي داده ه

عملي پيشنهادي استخراج مي گردد. اين مرحله هم براي 

کاهش ميزان مصرف انرژي کرده است. هرچه زمان بيشتر ميگذرد، بحث 

تر ميشود؛ باورها بر اين است که ميزان   چگونگي مصرف انرژي نيز پر رنگ

مصرف انرژي ميتواند آساني يا سختي زندگي در آينده را تعيين کند. با وجود 

براي کاهش مصرف انرژي هيچ تالشي  اند، اينکه خود مردم نيز به اين باور رسيده

نميکنند و به راحتي موجب اسراف انواع انرژي ميشوند. براساس آمار منتشر شده 

برابر ميانگين جهاني برق مصرف مي کنند. يکي از  2مشترکين ايراني بيش از 

ابزارهايي که مي توان در جهت کاهش مصرف برق استفاده نمود شبکه هاي 

شد. اين ابزار اين قابليت را دارد که با فراهم نمودن اجتماعي مجازي مي با

امکانات آموزش و تبليغات مي تواند توده مردم را به سمت کاهش مصرف سوق 

دهد. شـــبکه هاي اجتماعي، پيشـــگامان صنعت رسانه هاي ديجيتال هستند و 

 اکنون در کانون توجه کاربران قرار دارند به گونهاي که بخش زيادي از زمان

آنالين بـــودن خود را در اين شـــبکه هاي اجتماعي سپري مي کنند. ميزان 

حضور کاربران کشورهاي مختلف در شبکه هاي اجتماعي موضوعي است که 

مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و با اينکه متوسط جهاني و اســـتاندارد حضور 

ه شـــده اســـت اين دقيقه در نظر گرفت 358کاربـــران در شـــبکه ها حدود 

رقم در برخي کشـــورها بسيار باالتر اســـت و اين موضوع درمورد کشور ما نيز 

صدق ميکند. ايران نيز يکي از کشـــورهايي است که به اعتقاد بسياري، کاربران 

ساعات زيادي را در شـــبکه هاي اجتماعي حضور دارند. طبق تحقيقـــات انجام 

درصـــد کاربران شـــبکه هاي اجتماعي 3/35هـــم  شده، از لحاظ ســـني

ساله هســـتند 58تا  35درصد کاربران بين 8/53ســـال سن دارند. 28تا 38بين 

ســـال سن دارند. حضور دارند. لذا طيف هاي 45درصد هم باالي 8/23و 

گوناگوني از مردم مخاطب و کاربر شبکه هاي اجتماعي مي باشند. از ديربـاز نيز 

ا اين واقعيت روبـه رو شـده ايم کـه تکنولـوژي ميتوانـد موجـب تغيير در بـ

اخير آشـناييم. دراين ميان  ٔەجوامـع شـود و بـا آثـار مثبـت و منفي آن، در سـد

آن بر حوزه  ٔەتأثير شبکه هاي اجتماعي مجازي و ارتباطات آسـان و کم هزينـ

اسـت. اين مطلب ضـرورت  هاي سياسي، اقتصـادي، اجتماعي انکارناشـدني
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پاسخ به سوال دوم پژوهش انجام خواهد شد. گام سوم: 

انجام يک تحقيق پيمايشي جهت شناسايي دقيق 

ويژگيهايي جامعه هدف. در اين مرحله با استفاده از ابزار 

زم از نمونه تعيين پرسشنامه محقق ساخته، داده هاي ال

شده جمع آوري خواهد شد. روش نمونه گيري در اين 

پژوهش نمونه گيري خوشه ايي تصادفي است تا از نظر 

همه گروه هاي موجود در جامعه هدف، استفاده شود. 

همچنين براي تحليل داده ها مي توان از مقايسه ميانگين 

حتوا هاي اثربخشي يا ميزان ديده شدن هر کدام از انواع م

هاي آموزشي به روش هاي آماري و آزمون هاي پارامتري 

يا ناپارامتري و همچنين روش هاي تصميم گيري چند 

معياره و روش تحليل شبکه هاي اجتماعي استفاده نمود. 

اين مرحله براي پاسخ به سوالهاي سوم تا هشتم پژوهش 

انجام خواهد شد. در نهايت با توجه به تجزيه و تحليل داده 

ي حاصل از سه مرحله قبل، يک برنامه عملياتي جهت ها

کاهش مصرف برق در ايام پيک مصرف با استفاده از 

قابليت هاي شبکه هاي اجتماعي مجازي تدوين خواهد 

 شد.

 توجه به ابعـاد مختلف شبکه هاي اجتماعي مجازي را دوچنـدان مي سـازد.

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 شهرستان مشهد

تدوين سياست هاي تغيير رفتاردر جهت کاهش مصرف 

 انرژي )برق خانگي( با رويکرد اقتصاد رفتاري

ژي هدف : پيدا کردن روش هايي براي کاهش مصرف انر

بررسي ابزارهاي موفق  -3محصول نهايي نحقيق: 

سايرکشورها، بررسي کارهاي مشابه انجام شده در کشورها 

 -2و ايران با استفاده از روش اسنادي و کتابخانه اي 

شناخت رفتار، اين روش از طريق مصاحبه و پرسشنامه و 

رفتار مصرف مشترکين در چند سال گذشته انجام مي 

از نتايج پرسشنامه ها و مصاحبه ها و  استفاده -3پذيرد 

شاخص هاي -4اجراي آزمايشي ابزارها  -5تدوين ابزارها 

با توجه به منحني تداوم بار کشور، هزينه هاي سرمايه گذاري براي احداث 

رو به افزايش مي باشد.  تاسيسات نيروگاهي ،انتقال، فوق توزيع و توزيع همه ساله

از طرفي با توجه به رشد بار ساالنه و تغيير الگوي مصرف مشترکين ،تامين برق 

مشترکين و متقاضيان آينده در ساعات اوج بار تابستان با چالش هايي همراه 

خواهد بود. همچنين در اين برهه از زمان که وزارت نيرو با بحران کم بارشي و 

ابع آب کشور روبرواست ، و از طرفي موضوع پيک سايي بي رمقي روز افزون من

در اولويت مي باشد ، مشکالت اوج مصرف که شامل هزينه هايي است که بر 

جامعه تحميل مي کند و تاکنون مطالعاتي در اين خصوص انجام و جهت تشويق 
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مردم به کاهش مصرف ،راهکارهاي تبليغاتي همچون بيلبوردها، صدا سيما و ...  تحليل تاثيرات هر ابزار-7ارزيابي تاثيرات -0ارزيابي 

چنان تاثيري نداشته و يا با کاهش و قطع آن ها مشکالت دوباره به حالت اما آن

قبل برگشته اند. در همين راستا لزوم تشکيل تيم بينش هاي رفتاري که به 

عنوان واحدهاي تلنگر در دنيا شناخته مي شوند مؤثرتر از ديگر راههاي تغيير 

يت منابع و سرمايه رفتار با هدف کاهش مصرف انرژي مي باشد. اولويت : محدود

گذاري براي احداث واحدهاي نيروگاهي )به صرفه نبودن سرمايه گذاري براي 

کاهش احتمال  -ساعت اوج مصرف(  355احداث نيروگاه صرفا جهت حدود 

اصالح الگوي  -خاموشي هاي ناشي از اضافه بار در ساعات اوج بار تابستان 

 مصرف مشترکين

 

 يعموممحور  .6

 اطالعات امنيت .6.1

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

1 

شرکت برق منطقه اي 

 فارس

و ارائه  IEC 03845بررسي مسائل امنيتي در استاندارد 

 راهکار جهت امن سازي

هدف از اجراي اين پروژه شناسايي نقاط آسيب پذيري 

ار براي امن سازي آن و ارائه راهک IEC 03845استاندارد 

بررسي ساختار ايستگاه هاي هوشمند مبتني  -3مي باشد. 

 -3شناسايي تهديدهاي امنيتي بالقوه  -IEC 03845 2بر 

ار براي کارائه راه - 5شناسايي آسيب پذيري هاي امنيتي 

پياده -IEC 03845 4بهبود امنيت سايبري در استاندارد 

صورت پايلوت در  سازي آزمايشي راهکارهاي پيشنهادي به

 يکي از پست ها

با توجه به گسترش روزافزون شبکه هاي کامپيوتري و کاربردهاي آن ها در 

سازمان ها و صنايع مختلف، بحث امنيت اطالعات و ايمن سازي شبکه ها از 

جمله مولفه هايي است که نمي توان آن را مختص يک فرد و يا سازمان در نظر 

وله در سطح کالن و از بعد منافع ملي نگاه کرد. گرفت و مي بايست به اين مق

سامانه هاي کنترل صنعتي که در صنعت و زير ساخت هاي حياتي کشورها مورد 

استفاده قرار دارند در گذشته به صورت جدا از ساير سامانه ها از جمله شبکه هاي 

نه جهاني اينترنت به کار رفته مي شدند و اين امر روشي در امن سازي اين ساما

ها قلمداد مي گرديد. اتکا فراوان به اين مميزه، توليدکنندگان و مصرف کنندگان 

اين سامانه ها را از پرداختن به ساير اليه هاي امنيتي غافل کرده بود. استفاده از 

معماري و پروتکل هاي غير امن و واسط هاي غير استاندارد را مي توان از نتايج 

جود ضعف امنيتي در سيستم، عدم وجود اين رويکرد دانست. بنابراين و
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دستورالعمل هاي الزم براي پيشگيري از نقايص امنيتي، عدم وجود سياست هاي 

مشخص و مدون به منظور پاسخ مناسب و به موقع با اشکاالت امنيتي مسائلي را 

به دنبال خواهد داشت که ضرر آن متوجه تمامي کاربران شده و عمالً زير ساخت 

ها يک  کشور را در معرض تهديد جدي قرار مي دهد. ايستگاهاطالعاتي يک 

بخش اساسي در تأمين انرژي برق قابل اطمينان به مصرق کننده مي باشد. براي 

يک ايستگاه از لحاظ قابليت اطمينان و عملکرد بالدرنگ، بحث اتصاالت بين 

صاالت ات IEC 03845اجزا يک فاکتور بسيار مهم است. قبل از پيدايش استاندارد

 IEC 03845درون ايستگاه از طريق سيم هاي مسي با قابليت هاي محدود بود. 

استانداردي است که توسط کميته بين المللي الکتروتکنيکال پايه ريزي شد. 

مشابه بسياري از استانداردهاي ديگر، در اين استاندارد نيز مالحظات امنيتي 

منيت سايبري ايستگاه هوشمند به ]. با توجه به اينکه ا3حياتي لحاظ نشده است [

] و از آنجا که 2عنوان يک مسئله حايز اهميت براي شبکه هوشمند است [

ها استفاده  ايستگاه هوشمند از يک راه حل انعطاف پذير براي ارتباط بين دستگاه

ميکند، تکيه بر روي اطالعات و توپولوژي هاي ارتباطي، آن را در معرض 

]. به عنوان يک استاندارد ارتباطي مبتني بر 3هد [مهاجمان سايبري قرار ميد

جزئي از طراحي اتوماسيون  IEC 03845اترنت براي ارتباطات ايستگاه، استاندارد 

]. هدف از اجراي اين پروژه شناسايي نقاط آسيب 5ايستگاه هوشمند مي باشد [

 و ارائه راهکار براي امن سازي آن مي باشد. IEC 03845پذيري استاندارد 

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 زيکاستان مر

ارزيابي امنيتي و آزمون نفوذپذيري شبکه و زيرساخت 

 شرکت توزيع نيروي برق استان مرکزي

با توجه به موجود نبودن استانداردهاي مدون به منظور 

طراحي و انجام تنظيمات ادوات موجود در شبکه هاي 

ده و کامپيوتري، و همچنين عدم بررسي موارد انجام ش

تطبيق آن با گزارش هاي امنيتي، اکثر شبکه هاي موجود 

در سازمان ها و ادارات شبکه هايي غير ايمن بوده که خطر 

نفوذ به آنها وجود دارد. با انجام تست نفوذ بر روي شبکه 

کامپيوتري و سپس رفع کامل ايرادات گزارش شده، عالوه 

مندرج  بر حصول اطمينان از امنيت سامانه ها و اطالعات

ها و کشورها  امروزه حمالت و مشکالت سايبري، به بزرگترين چالش سازمان

ها  مبدل گشته است. در حدي که عالوه بر مشکالت مالي و از کارافتادگي سامانه

ها و کشورها نيز تاثيرگذار است. از طرف  ار سازمانو کسب وکار، در آبرو و اعتب

هاي اقتصادي، سياسي، جاسوسي و يا حتي  ديگر، نفوذگران و مهاجمان با هدف

هاي جديدتر و موثرتر، کار را براي امن کردن  تفريحي، با يافتن آسيب پذيري

تر مي کنند. يکي از مبادي  هاي پيشگيري سخت ها و استفاده از روش سيستم

ها و دستيابي آنها به اطالعات، آسيب پذيري هاي  د مهاجمان به سامانهورو

موجود در شبکه است. يک راه موثر به منظور پيشگيري از بروز حمالت، امن 
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در آنها، اعتبار سازماني نيز تا حد زيادي افزايش خواهد 

يافت. مراحل کلي تست به شرح زير مي باشد: تحليل 

شبکه و جمع آوري اطالعات اوليه آن تطبيق مشخصات 

شبکه با استانداردها و استخراج استاندارد تست منطبق با 

شبکه هدف تحليل آسيب پذيري ها تحليل تهديدهاي 

ناشي از آسيب پذيري ها شبيه سازي حمالت با بالقوه 

 توجه به تهديدات شناخته شده ثبت نتايج و ارائه گزارش

سازي شبکه سازماني است. براي اين منظور، ابتدا بايد شبکه را مورد تست نفوذ 

رد. تست نفوذ قرار داد و سپس آسيب پذيري هاي کشف شده در آن را رفع ک

عبارت است از تحليل سامانه به منظور يافتن آسيب پذيري هاي موجود در آن و 

سپس طراحي و انجام حمالت بر روي سامانه. هدف از اين کار، کشف آسيب 

پذيري ها و رفع آنها قبل از هجوم نفوذگران است. با پيدايش اينترنت و گسترش 

از افراد نيز براي سودجويي از شرايط، امپيوتري، گروهي که هاي کاستفاده از شب

دست به اقدامات خرابکارانه و نفوذ به سامانه ها زدند. به همين منظور گروهي از 

متخصصان شبکه و برنامه نويسي، به همراه گروهي از هکرهاي اخالقي، اقدام به 

جمع آوري موارد آسيب پذيري هاي معمول و نيز تهيه استانداردهايي به منظور 

ه ها براي کشف آسيب پذيري ها زدند. مهم ترين عامل مورد نياز در کشبتست 

ه، نيروي انساني متخصص و با تجربه است. با توجه به اينکه نفوذ کتست يک شب

ه ها امري تجربي همراه با استفاده از خالقيت است، نيروي انساني خالق کبه شب

ت. عالوه بر اين براي امپيوتري اسکه هاي کو با تجربه، اولين اصل در تست شب

تست کامل يک سامانه نياز به دسترسي در سطوح مختلف به سامانه و نصب 

 ابزارهاي تست نيز وجود دارد.

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 زيکاستان مر

هاي شرکت توزيع برق  افزاري تست کارايي، بار و فشار نرم

 استان مرکزي

استفاده از گير شدن  با توسعه برنامه هاي کاربردي و همه

ها، تعداد کاربران استفاده کننده از سيستم  اينگونه سيستم

گيري روبرو شده  به خصوص کاربران همزمان با رشد چشم

ها در مقابل بارکاري زياد رفتار مشابه  است. تمامي سيستم

با آنچه در حالت عادي دارند، نخواهند داشت و ممکن 

در برخي موارد  است کارکردآنها با اختالالتي همراه باشد.

اختالل در کارکرد برنامه هاي کاربردي به علت بارکاري 

زياد بر روي آنها ممکن است خطرات امنيتي نيز در پي 

داشته باشد. به اين شکل که به دليل بار کاري زياد 

عمليات کنترلي با اختالل انجام شود لذا از نقطه نظر 

صحت آن امنيتي نيز انجام تست فشار و بررسي کارکرد و 

باالرفتن انتظار کاربران و مشتريان از برنامه هاي کاربردي، اهميت کارکرد برنامه 

ها در مواقع ضروري که تعداد استفاده کنندگان زياد خواهد بود، باعث شده است 

چرخه توليد نرم  که تست کارايي و فشار از اهميت زيادي برخوردار شود و در

افزارها به عنوان يک مرحله اصلي در فاز تست و استقرار به شمار آيد. در برخي 

موارد اختالل در کارکرد برنامه هاي کاربردي به علت بارکاري زياد بر روي آنها 

ممکن است خطرات امنيتي نيز در پي داشته باشد. به اين شکل که به دليل بار 

با اختالل انجام شود لذا از نقطه نظر امنيتي نيز انجام  کاري زياد عمليات کنترلي

تست فشار و بررسي کارکرد و صحت آن در زمان بارکاري زياد ضروري محسوب 

افزارها در زمان هاي اضطراري که تعداد  شود. امروزه دسترس پذيري نرم مي

 کاربران و يا درخواست ها در آنها از حد عادي خود فراتر مي رود از اهميت

هاي نرم افزاري و  بسزايي برخوردار است. لذا آگاهي قبلي از وضعيت سامانه
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شود. لذا تست  در زمان بارکاري زياد ضروري محسوب مي

فشار از اهميت زيادي برخوردار است و در چرخه توليد نرم 

افزارها به عنوان يک مرحله اصلي در فاز تست و استقرار 

به شمار آيد. مهم ترين عامل مورد نياز در تست يک 

جه سامانه، نيروي انساني متخصص و با تجربه است. با تو

به اينکه نفوذ به سامانه ها امري تجربي همراه با استفاده از 

خالقيت است، نيروي انساني خالق و با تجربه، اولين اصل 

در تست سامانه هاي نرم افزاري است. عالوه بر اين براي 

تست کامل يک سامانه نياز به دسترسي در سطوح مختلف 

نون کاآن و نصب ابزارهاي تست نيز مي باشد. چنانچه ت

دراين سازمان تست کارايي، بارکاري و فشار انجام نشده 

ه در زمان استفاده همزمان کباشد، اين احتمال وجود دارد 

تعداد زياد کاربران سامانه هاي اطالعاتي سازمان دچار 

ه اين مشکالت کمشکل شوند و از دسترس خارج شوند 

توانند به صورت باالقوه تحديدي جدي محسوب شوند.  مي

ست کارايي و فشار را مي توان بر روي انواع نرم افزارهاي ت

و سامانه هاي موجود در سازمان انجام داد. سامانه هاي 

 •رايج به منظور انجام تست به شرح زير مي باشند: 

Web: HTTP, HTTPS • SOAP / REST • 

FTP • Database via JDBC • LDAP • 

Mail: SMTP(S), POP3(S) and IMAP(S )

انجام تست کاريايي و فشار بر روي سامانه هاي نرم با 

افزاري و سپس رفع ايرادات گزارش شده، عالوه بر حصول 

اطمينان از کارايي نرم افزارها و سامانه هاي سازمان، 

اطالعات کافي در خصوص کارايي و آستانه تحمل هر يک 

از اين سامانه ها به منظور تصميم گيري و آماده گي در 

ها يک امر ضروري  آستانه تحمل آنها در مقابل تعداد کاربران و يا درخواست

محسوب مي شود. با توجه به ماهيت سامانه مورد تست، مکانيزم تست متفاوت 

اهد گرفت: تست جعبه مي باشد. هر سامانه از دو ديدگاه مورد بررسي قرار خو

سياه: تست کننده خود را جاي پايين ترين سطح کاربري سامانه قرار داده و سعي 

در به دست آوردن موارد و مشکالت سامانه دارد. تست جعبه خاکستري: در اين 

تست عالوه بر اطالعات قبلي، تست کننده اطالعات کاربري سطح باال را نيز در 

 ترسي ترکيبي اقدام به حمله مي کند.اختيار داشته و با سطوح دس
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يرات آتي در اختيار سازمان خواهد بود. مراحل مقابل تغي

 Apacheاجراي براي تست مبتني بر ابزار متن باز 

Jmeter  بر روي سامانه هاي انتخابي به شرح زير انجام

 -2جمع آوري اطالعات از سامانه مورد نظر  -3مي شود: 

ايجاد طرح هاي  -3تست مديريت تنظيمات و پيکره بندي 

طرح هاي تست و تحليل نتايج اجراي  -5تست مختلف 

 تعيين آستانه تحمل سامانه -4

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 اهواز

شناسايي و تجزيه ي تحليل نقاط آسيب پذير در شرکت 

 توزيع برق اهواز براساس اصول پدافند غيرعامل

شناسايي و تجزيه و تحليل نقاط آسيب پذير در شرکت 

 توزيع برق اهواز بر اساس اصول پدافند غيرعامل

ند عامل به عنواني يکي از مباني امنيت عمومي در دنيا مطرح بوده و امروزه پداف

همواره در جهت ارائه خدمات در شرايط اضطراري و بحراني بايد آمادگي و 

انسجام الزم وجود داشته باشد مخصوصا از تاسيسات برقرساني که حفاظت از 

عرفي روش اينها خيلي مهم و حياتي مي باشد شناخت گلوگاه ها، نقاط ضعف و م

پدافندغيرعامل  مطالعات اعمال ور لزومکهاي پيشگيري و از بين بردن نقاط 

يفي در حوضه برق را اجباري کوتصميمات  ريزي ديدگاه جديددر برنامه  کي بعنوان

 ميکند

 

 

 يعموممحور -6

 دانش مديريت و اطالعاتي هاي سيستم .6.1

 داليل اولويت داشتن ول نهايي طرحاهداف مورد انتظار و محص عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

1 

شرکت برق منطقه اي 

 خراسان

شناسايي کارکنان دانشي در سطح صنعت و طراحي و  طراحي الگوي عوامل موثر بر تسهيم دانش کارکنان دانشي

شناسايي مدل عوامل موثر بر انگيزه کارکنان دانشي در 

تسهيم دانش انتقال و تسهيم دانش بين کارکنان 

تعريف مسئله:درحاليکه اهميت استراتژيک دانش در سازمانها هر روز درحال 

افزايش بوده و توسعه پايدار و مزاياي رقابتي سازمانها بصورت فزاينده اي به 

وابسته شده و تکيه گاه مهم سازمان ها، دانش و کارکنان دانش و مديريت دانش 



 313                                                                                                                                                              9318در سالرو يوزارت ن يقاتيتحق يها تين اولويعناو

 داليل اولويت داشتن ول نهايي طرحاهداف مورد انتظار و محص عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

جاد و توسعه فرهنگ ياد گيرندگي و ياد دهندگي دانشي،اي

در سازمان،حفظ و توسعه دانش سازماني و توسعه مديريت 

 دانش

دانشي مي باشد، اما سازمانها با مشکالت و موانع جديدي در مديريت اثربخش 

دانش مواجه شده و تسهيم دانش يک چالش بزرگ محسوب مي شود. يکي از 

موانع اصلي در توسعه موفق تسهيم دانش، تمايل به تمرکز بر ابزارهاي اين 

د بوده و کمتر به مساله انگيزش کارکنان به مشارکت در تسهيم دانش توجه فرآين

نموده اند. اين موضوع به خصوص براي کارمنان دانشي که دانش مزيت رقابتي 

اصلي آنها هم براي خود و هم براي سازمان ها مي باشد اهميت بيشتري دارد. 

ن گفت اين فرآيند متاسفانه عليرغم اهميت بسيار باالي تسهيم دانش، مي توا

يک فرآيندخودجوش نبوده و افراد تمايل چنداني به انتقال و تسهيم آنچه آموخته 

اند، ندارند. به ويژه دانشي که به راحتي کسب نشده و براي مالک )باالخص 

کارکنان دانشي( سودآور است. راهکار تسهيل تسهيم دانش،باالبردن انگيزش 

فرآيند مزيت رقابتي براي سازمان هاي دانش کارکنان دانشي به مشارکت در اين 

بنيان محسوب مي شود..هدف طرح پژوهشي حاضر استفاده از مفهوم گسترده 

انگيزش، در راستاي يکپارچه سازي تحقيقات موجود در ادبيات تسهيم دانش و 

ارايه رويکردي و مدل اجرايي براي اين مفهوم است. داليل اولويت داشتن:دانش 

ژه کارکنان دانشي در سازمان هاي دانش بنيان و حفظ و تسهيم آن کارکنان به وي

ليدي براي دستيابي به مزيت رقابتي پايدار در اقتصاد کدر سازمان ، مؤلفه اي 

نوني و به ويژه در سازمانهاي دانش بنيان مي باشد. تسهيم دانش کپوياي 

هزينه و  اثربخش ميان کارکنان مي تواند به طور قابل مالحظه اي بر زمان،

کيفيت فعاليت هاي تحقيق وتوسعه در چنين سازمان هايي تاثير بگذارد.شناسايي 

کارکنان دانشي و گلوگاه هاي دانش و عوامل موثر بر تسهيم دانش کارکنان 

دانشگر که دانش برايشان قدرت محسوب ميشود مي تواند در صورت اجرا مزاياي 

ه باشد. مزايا:ارتقا و توسعه مديريت قابل توجهيي براي سازمان ها به همراه داشت

دانش سازماني،حفظ و انگيزش کارکنان دانشي،کاهش تکرار اشتباهات و کاهش 

 هزينه هاي سازماني

1 
 بهره گيري از ابزارهاي مختلف تأمين مالي و تقويت منابع موجود درآمدي دايجاد منابع درآمدي جديشناسايي منابع درآمدي جديد و ايجاد درآمدهاي اختصاصي شرکت توزيع نيروي برق 
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 ت هاي توزيعکپايدار در شر ردستانکاستان 

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان هرمزگان

بررسي استراتژيهاي تکامل دانش بر عملکرد سازماني 

)تحليل تناسب استراتژيک(مطالعه موردي شرکت توزيع 

 برق هرمزگان

و هدف اين تحقيق بررسي سير تکاملي دانش سازماني 

اتخاذ استراتژيهاي تکاملي متناسب با آن ميباشد. اهداف 

تأثير عوامل محيطي و دانش برون سازماني بر -3فرعي

تأثير عوامل و -2تکامل دانش و عملکرد سازمانها 

قابليتهاي درون سازماني بر تکامل دانش و عملکرد 

تابخانه اي کسازمانها ميباشد دراين تحقيق از دوروش 

ع آوري اطالعات استفاده مي شود درابتدا وميداني براي جم

ليه مطالب مرتبط با موضوع تحقيق از منابع مختلف مانند ک

تابها،مقاالت پايان نامه هاوسايت ها جمع آوري ودسته ک

بندي ميگردد سپس براساس مطالب جمع آوري شده 

وفرضيات تحقيق ،پرسشنامه تهيه مي شود وبا اجراي ابزار 

،داده هاي ميداني جمع آوري مي تحقيق برافراد نمونه 

گردد پس از جمع آوري اطالعات ودسته بندي آنها ،داده 

دبندي و وارد رايانه مي شود.در رايانه با استفاده از نرم کها 

تجزيه وتحليل ميشوند در ابتدا با استفاده از  plcافزار 

ابزارهاي آمار توصيفي مانندتوزيع راواني،ترسيم 

ندگي تحليل اوليه از کوپرا زيکجدول،وشاخص هاي مر

اطالعات انجام مي گيرد ودر مرحله بعد با استفاده از 

وضريب همبستگي  t,fشاخص هاي آمار استنباطي مانند

پيرسون ورگرسيون ،گزارش نهايي تهيه مي گرد.پس از 

دبندي و کجمع آوري اطالعات ودسته بندي آنها ،داده ها 

 plcاده از نرم افزار وارد رايانه مي شود.در رايانه با استف

تجزيه وتحليل ميشوند در ابتدا با استفاده از ابزارهاي آمار 

توصيفي مانندتوزيع فراواني،ترسيم جدول،وشاخص هاي 

ندگي تحليل اوليه از اطالعات انجام مي گيرد کزي وپراکمر

ارايي وبهره وري کي از مباحث جدي در افزايش کامروزه مبحث مديريت دانش ي

سازمانها و مؤسسات تجاري صنعتي است مديريت دانش به ما مي گويد چگونه از 

بگيريم واستفاده  کمکدانسته هاي صريح وضمني خود در مديريت وحل مسائل 

ثر برسانيم.در اقتصاد مبتني بر کره وري وراندمان بيشتررا به حدااز دانش براي به

دانش، محصوالت و سازمان ها براساس دانش زندگي مي کنند و مي ميرند و 

موفق ترين سازمان ها، آنهايي هستند که از اين دارائي ناملموس به نحو بهتر و 

کاهش بازدهي  سريع تري استفاده مي کنند. مطالعات نشان داده اند که برخالف

منابع سنتي مانند پول، زمين، ماشين آالت و غيره، دانش واقعاً منبعي براي 

افزايش عملکرد کسب و کار است. از ديدگاه استراتژيک، امروزه از دانش و 

سرمايه فکري به منظور خلق و افزايش ارزش سازماني استفاده مي شود و 

ين منبع کمياب بستگي دارد موفقيت يک سازمان به توانايي اش در مديريت ا

امروزه استفاده از مديريت دانش در سازمانها ومؤسسات تجاري امري بديهي 

شورمان تحقيقات خوبي در زمينه مديريت دانش کمحسوب مي شود. اگرچه در 

انجام شده است اما در زمينه ارتباط استراتژيهاي مديريت دانش با عملکرد 

ر زيادي صورت نگرفته چون هدف از پياده اکسازماني و يا افزايش بهره وري 

سازي مديريت دانش درسازمانها و يا موسسات اقتصادي به ويژه صنايع زيربنايي 

افزايش عملکرد و بهره وري است. از طرف ديگر با پيشرفت فناوري جديد 

وعلمي شدن مديريت نياز به دگرگوني اساسي در حوزه هاي صنعتي وشناخت 

است. بنابراين ضرورت اينگونه تحقيقات جهت اتخاذ  نقاط ضعف دوچندان شده

استراتژيهاي متناسب با مديريت دانش در جهت افزايش بهره وري و عملکرد 

 سازمانها از اهميت زيادي برخوردار است.
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ودر مرحله بعد با استفاده از شاخص هاي آمار استنباطي 

ون ورگرسيون ،گزارش وضريب همبستگي پيرس t,fمانند

 نهايي تهيه مي گرد.

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 شهرستان اصفهان

تدوين مدل اولويت بندي و تسهيم رفاهيات بر اساس 

بين کارکنان شرکت توزيع برق  سيستم امتياز بندي در

 شهرستان اصفهان

افزايش سطح  –اهداف : تقسيم عادالنه تسهيالت رفاهي 

شفافيت  –هدفمند نمودن تسهيالت رفاهي  –رضايتمندي 

در عملکرد واحد ارائه دهنده تسهيالت محصول نهايي : 

نرم افزار تسهيالت رفاهي طراحي شده بر اساس رويه 

تعيين تسهيالت و تعريف حداقل مربوطه مراحل اجرا : 

استخراج  –امتياز الزم براي استفاده از هر امکان رفاهي 

 –ليست پرسنل مشمول تسهيالت به همراه امتياز آنان 

 تعريف مکانيزم اختصاص هر امکان رفاهي و تعيين نوبت

 با توجه به اينکه ارائه تسهيالت رفاهي در جهت باال بردن راندمان کار افراد و باال

بردن انگيزه کاري مي باشد الزم است تسهيم و ارائه اين تسهيالت به صورت 

شفاف و بر مبناي کارائي پرسنل باشد و بالطبع عدم وجود رويه مشخص و شفاف 

براي اين موضوع ، نارضايتي ها را به همراه خواهد داشت . در پروژه انجام شده 

فاده از تسهيالت و رفاهيات توسط استان مرکزي رضايتمندي همکاران بعد از است

سنجش مي شود ولي درطرح پيشنهادي اين شرکت قبل از استفاده از تسهيالت 

اقدام صورت در اين سيستم به هر يک از امکانات رفاهي و همچنين پرسنل 

توسط شاخصهاي اعالمي هر يک داراي امتياز مي شوند به عنوان مثال : يک نفر 

و  325فرزند داراي امتياز  2ار و متاهل داراي سال ک 4با مدرک ديپلم و سابقه 

 345فرزند امتياز  2سال سابقه کار و متاهل داراي  7يک نفر با مدرک ليسانس و 

خواهد داشت . از سوي ديگر مراکز رفاهي از قبل با توجه به شرايط کيفيتي و 

در  3خدمات رساني هم داراي امتيازبندي مي شوند و مثال مهمانسراي شماره 

را دارا مي باشند ،  74در قشم امتياز  2و مهمانسراي شماره  355امسر با امتياز ر

 355رامسر )  3در صورت درخواست همکار جهت استفاده از ويالي شماره 

امتياز از امتياز شخص کسر مي گردد و ديگر نمي تواند ويالي  355امتيازي( 

ر اختيار همکار ديگر با امتياز در قشم انتخاب نمايد و فرصت د 74ديگر را با 

امتياز بعدي قرار مي گيرد تا استفاده نمايد. اين شرايط باعث برقراري عدالت بين 

همکاران در استفاده از خدمات رفاهي مي شود و باعث افزايش رضايتمندي 

همکاران مي گردد. الزم به ذکر است که اين طرح بايستي کامال مکانيزه صورت 

 پذيرد
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 محور عمومي-6

 اطالعات آوري فن مديريت هاي يستمس .6.1

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

1 

شرکت برق منطقه اي 

 خراسان

استفاده از تکنولوژي شبکه هاي نرم افزاري به منظور 

جداسازي مجازي شبکه هاي اداري ، ديسپاچينگ و 

امنيت ، کاهش هزينه هاي خريد  اينترنت در جهت افزايش

 تجهيزات

مهمترين هدف اين پروژه، انتخاب تکنولوژي و مسير 

برداري حداکثري از مزاياي تکنولوژي  درست براي بهره

مجازيسازي شبکه است. بر اين اساس، نيازمند پژوهش و 

ها، کاستيها،  تحقيقاتي کامل جهت تسلط بر قابليت

ولوژي هستيم تا ضمن مخاطرات و نيازمنديهاي اين تکن

بيني معقولي از نتايج و مزاياي آن  ها، پيش کاستن از هزينه

داشته باشيم. مهمترين مزيت اين پروژه، کسب دانش 

سازي مجازيسازي شبکه است. عالوه  موردنياز براي پياده

سازي در  بر اين، با توجه به درنظر گرفتن مخاطرات پياده

اهش مييابد. بعد از بررسي سازي ک هاي پياده اين فاز، هزينه

ها و راهکارهاي متنوع  و تست تکنولوژيها، گزينه

سازي تکنولوژي مجازيسازي، الزم است که پيشنهاد  پياده

مطالعه و  §دهنده براي موارد زير مستنداتي ارائه نمايد: 

سازي تکنولوژي  هاي مختلف پياده بررسي روش

کنولوژي رهنمودهايي معتبر جهت انتخاب ت §مجازيسازي 

ارائه  §سازي در سازمان  مناسب جهت بکارگيري و پياده

هاي  هاي محدود و آزمايشگاهي از قابليت نتايج تست

ارائه معماري، نيازمنديها و الزامات  §تکنولوژي پيشنهادي 

ارائه ليست  §دستيابي به تکنولوژي مجازيسازي شبکه 

هزينه  ارائه §افزاري موردنياز  افزاري و نرم تجهيزات سخت

هاي  اندازي اين تکنولوژي و هزينه تخميني جهت راه

 مربوط به نگهداري و پشتيباني

آنچه که بيشتر بعنوان مجازيسازي شبکه شناخته ميشود عمدتا مجازيسازي سرور 

تر و کابرديتر  است و اين در حالي است که مفهوم مجازيسازي شبکه بسيار عميق

ر نميشود. در مجازيسازي شبکه، است و تنها محدود به مجازيسازي سرو

هاي فيزيکي خود را به عنوان  اپراتورهاي مراکز داده قادر خواهند بود که شبکه

مندي از حداکثر ظرفيت انتقال در نظر گيرند. در اين  براي بهره Poolيک 

افزار  براي نرم Containerراهکار، همانطور که ماشين مجازي به عنوان يک 

و  CPU ،RAMت اجراي آن، منابعي همچون به شمار ميرود که جه

Storage  اختصاص ميدهد، شبکه مجازي نيز يکContainer  براي

ها، روترها،  افزار محسوب ميشود که تجهيزات شبکه همچون سوئيچ نرم

هاي تجاري مختلفي،  ها و موارد ديگر را ارائه مينمايد. شرکتVPNها،  فايروال

و  Citrix  ،Vyatta ،OpenSolaris ،VMwareاز جمله 

Microsoft Virtual Server هاي متنوعي را براي  افزار ها و نرم حل راه

اند. بر اين اساس، بررسي تمامي جوانب  سازي مجازيسازي شبکه ارائه نموده پياده

و تکنولوژيهاي مجازيسازي شبکه، امري مهم در راستاي انتخاب راهکار مناسب 

ه هر سازماني است. عالوه بر انتخاب جهت تکميل اين مفهوم در شبکه داد

برداري حداکثري از منافع اين  راهکار مناسب، الزم است نقشه راهي جهت بهره

توجهي در امر  هزينه قابل  ها تکنولوژي ارائه و بکارگيري گردد در حالي که سازمان

مجازيسازي انجام ميدهند، اما تنها بخشي از اين تکنولوژي مفيد و پرکاربرد را 

هاي اين  ورت عملياتي بخدمت ميگيرند. بنابراين نياز است تا ديگر بخشبص

تکنولوژي نيز مورد توجه واقع گردند. از موارد کاربرد اين شبکه ها، استفاده براي 

ادغام شبکه هاي فيزيکي اداري ، ديسپاچينگ، حراست و اينترنت مي باشد ، که 

ند ، از مهمترين مزاياي اين در حال حاضر داراي چهار شبکه فيزيکي مستقل هست

تکنولوژي، بهبود امنيت است که با ارائه يک زيرساخت ايمن، امنيت سرورها و 
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هاي مجازي را بهبود ميبخشد. همچنين، از ديگر داليل اولويت داشتن  دسکتاپ

کردن فرآيند مديريت  موضوع، ميتوان به توانايي اين تکنولوژي در بهبود و ساده

ت بخشيدن به آماده سازي شبکه و ساده نمودن فرآيند ارائه شبکه، از جمله سرع

خدمات فيزيکي و مجازي، اشاره نمود. که منجر به کاهش هزينه ها در راه 

 اندازي چهار شبکه مستقل مي گردد

1 

شرکت برق منطقه اي 

 سمنان

تدوين و تبيين الگوي مناسب حاکميت فناوري اطالعات 

کت برق منطقه اي در شر COBITمطابق بر استاندارد 

 سمنان

ارائه سند حاکميت فناوري اطالعات جهت شرکت برق 

. ارائه راه حل هاي داراي 3منطقه اي سمنان با اهداف زير: 

. 2قابليت پياده سازي با توجه به وضعيت فعلي سازمان ها 

ارائه تحليل فاصله وضعيت موجود با وضعيت مطلوب در 

هينه سازي وضعيت . ارائه راه حل هايي جهت ب3سازمان 

 فعلي فناوري اطالعات در سازمان ها

مرور   حاکميت فناوري اطالعات در واقع بخشي از حاکميت سازمان ميباشد و به

وکارها به آن، مفاهيم  و وابستگي بيشتر کسب ITزمان و با پيشرفت در حوزه 

ها و  گسترش يافت. طي دو دهه گذشته چارچوب ITوکار و  مشترک بين کسب

اند. چارچوب  هاي حاکميتي معرفيشده عنوان مکانيزم نداردهاي متعددي بهاستا

COBIT  سازي  هاي حاکميتي براي پياده عنوان يکي از قويترين مکانيزم به

ميباشد. .  ITمورد تأييد و استفاده بسياري از متخصصان  ITحاکميت شرکتي 

حوزه کسب و کار  کاهش هزينه هاي سرباز و افزونه در •توجيه فني و اقتصادي: 

 •مديريت مولفه هاي تاثيرگذار در حوزه کسب و کار الکترونيکي  •الکترونيکي 

ايجاد بستري  •استانداردسازي مولفه هاي محرک در حوزه فناوري اطالعات 

کاهش هزينه هاي مرتبط  •جهت ارزيابي و شناسايي نقاط ضعف و قوت سازمان 

کاهش فاصله هاي  •ات در سازمان ها با توسعه آينده محرک هاي فناوري اطالع

 مرتبط با نحوه استقراي وضعيت فعلي با استانداردهاي جهاني

1 

شرکت برق منطقه اي 

 مازندران

اران و کارائه سيستمي جهت ارزيابي فني، انتخاب پيمان

اي مازندران و ارائه  ت برق منطقهکنندگان در شرکتامين 

 افزاري براي اجراي سيستم پيشنهادي نرم

هاي نوين  اربردي با استفاده از سيستمکافزار  ارائه نرم

گيري و معيارهاي چندگانه در امر انتخاب  تصميم

 اران پروژه حمايت از تحصيالت تکميلي مي باشد.کپيمان

افزايش سرعت -2ار کتوجه به ارزيابي فني مرتبط با سازمان در امر انتخاب پيمان-

عدم دخالت -3نندگان ک ن و تاميناراکگيري جهت انتخاب پيمان در تصميم

سازي در انتخاب  شفاف-5اران کهاي شخصي در امر انتخاب پيمان قضاوت

 نمودن نقاط قوت و ضعف آنها و ايجاد محيط رقابتي سالم اران و مشخصکپيمان

1 

شرکت برق منطقه اي 

 يزد

هوشمندي سازي فرآيند تعميرات و نگه داري با استفاده از 

 ويتکنيک هاي داده کا

نوآوري و تغيير دو عنصر اصلي براي مهندسي مجدد فرايند 

ها و ايجاد رويه اي بهينه در اجراي فرايندهاي کسب و کار 

مي باشد. امروزه براي مواجهه با اين تغييرات و مسايل 

در حوزه فرآيندهاي سازماني  ITهاي  پيشرفتروزترين  ترين و به يکي از مهم

ها ميباشد. منظور از هوشمند نمودن فرآيندهاي اتوماسيون شده  هوشمندسازي آن

اي  امکان اخذ تصميمات مبتني بر دانش ايجاد شده بر پايه اطالعات وسيع بيمه
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پويا و ساختار نيافته، در سازمان ها، سيستم مديريت کسب 

يستم عموما و کار به تنهايي نمي تواند پاسخگو باشد.اين س

براي شرايط و سيستم هاي ساختار يافته کاربرد دارد. براي 

پاسخگويي به تغييرات مورد نياز سيستم هاي کسب و کار 

و براي بهينه سازي فرايندهاي موجود در شرکتها، نياز به 

يک سيستم خودکار مي باشد که همان، سيستم مديريت 

هرچه کسب وکار هوشمند بوده و در صدد خودکار سازي 

بيشتري فرايندهاي سازماني، به کمک فناوري اطالعات 

مي باشد. فناوري اطالعات پايگاه داده هايي را تعريف مي 

کند که به وسيله ي آن در محاسبات و افزايش سرعت 

عملکرد فرايند ها موثر مي باشد. با کمک بيگ ديتا اين 

 هوشمندسازي ممکن مي شود.

ها ميباشد دليل انجام تحقيق حاضر بهبود عملکرد عملکرد سيستم  در سيستم

و نگه داري در شرکت است تا با استفاده از سيستم هاي خودکار، در  تعميرات

کمترين زمان ممکن است. از آنجاکه داده کاوي فرايند يافتن و استخراج 

ها با هدف  اطالعات پنهان، الگوها و روابط مشخص در حجم انبوهي از داده

ه حجيم ها و مجموع بيني رويدادها و نتايج آتي است داده کاوي، پايگاه پيش

ها را براي کشف و استخراج، مورد تحليل قرار ميدهد. اين امر کمک شاياني  داده

به مديريت تعمير و نگهداري خواهد نمود. دليل اصلي استفاده از داده کاوي 

افزايش ساليانه اطالعات مورد نياز اين سيستم هاست که مستلزم هوشمندسازي 

 •انيزاسيون فرآيندها عبارتست از: ترين مزاياي هوشمند نمودن و مک است. مهم

ارائه سرويس هاي بدون  •تسريع در ارائه خدمات و کاهش زمان فرآيندها 

ايجاد پايگاه هاي دانش به منظور  •کاهش هزينه هاي نيروي انساني  •تعطيلي 

شفافيت فرايندها اين عنوان بر اساس  •آموزش و توسعه سرمايه هاي انساني 

مديريت فناوري اطالعات از مجموعه اولويتهاي  سيستم هاي-3-4اولويت 

 تحقيقات صنعت برق مي باشد.

5 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان البرز

تهيه نقشه راه و معماري سازماني هوشمندسازي مديريت 

( و IOTمصرف برق مبني بر فناوري اينترنت اشياء )

 تحليل هاي پيشرفته عميق

ت و بهينه سازي تهيه نقشه جامع هوشمندسازي مديري -

متمرکزسازي و هدايت فعاليت هاي  -مصرف برق 

 -هوشمند سازي واحدهاي مرتبط در مديريت مصرف 

کاهش هزينه هاي مرتبط با مديريت توليد و توزيع و 

 مصرف

لزوم استفاده از فناوري هاي نوين و تکنولوژي روز و توجه به مباحث جديد در 

اهش ميزان مصرف برق با بهره گيري از ک -زمينه روش هاي نوين ارائه خدمات 

تغيير سيستم قيمت گذاري تعرفه مصرف برق بر اساس تحليل  - IOTفناوري 

سند جامع معماري سازماني اطالعات و داده هاي مرتبط با اينترنت  -عميق 

 اشياء

6 

شرکت توزيع نيروي برق 

 ردستانکاستان 

ان سنجي نحوه ي پياده سازي دسکتاپ کبررسي ام

ت توزيع نيروي برق استان ک( در شرVDIزي )مجا

 ردستانک

تاپ مجازي ) دسترسي کان پياده سازي دسکتعيين ام

کاربران به سيستمها با هر وسيله و در هر مکان بسرعت و 

با استفاده از تکنولوژي روز( و مراحل پياده سازي و هزينه 

ور به استحضار جناب آقاي کهاي ناشي از آن موضوع مذ

ميته راهبري فناوري اطالعات کي رئيس مهندس زند

کاهش پهناي باند مورد نياز شبکه )کالينت و سرور هر دو در مرکز داده قرار 

افزار جدا مي شود )ايجاد   هاي کاربردي از سخت  دارند( سيستم عامل و برنامه

 IT TCOمالکيت  محيط کامپيوتر يکپارچه براي کاربران( کاهش هزينه کلي

افزار مجازي( کاهش بار کاري   افزار )سخت  افزار و سخت  سهولت ارتقاء نرم

مديريتي از طريق مديريت متمرکز اعمال مؤثرتر محدوديت بر کاربران )استفاده 

گيري از گم شدن  غير مجاز از کامپيوتر( امکان مديريت بهتر تجهيزات و پيش
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  سازي داده  ي از طريق جمع کردن و يکپارچهآنها ارتقاء امنيت و سهولت دسترس ت توانير رسانيده شده است.کشر

افزاري و به  برداري بيشتر از منابع سخت   هاي کاربران در مرکز داده بهره

، ديسک، برق، حتي حافظه( امکان اتصال از همه جا CPUکارگيري بهينه آنها )

)به محض وصل شدن به شبکه ميتوان شروع به کار کرد( امکان پاسخ سريعتر به 

هاي  و مشکالت کاربران امکان ارتقاي بسيار سريعتر به سيستم عامل  درخواست

پذيري جهت رفع نياز اکثر کسب و کارها رايانش سبز   جديد قابليت انعطاف

 )استفاده موثر از منابع(

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 زيکاستان مر

ه شرکت کاري براي انجام تنظيمات امن شبکارائه راه

 زيتوزيع برق استان مرک

با توجه به موجود نبودن استانداردهاي مدون به منظور 

طراحي و انجام تنظيمات ادوات موجود در شبکه هاي 

کامپيوتري، و همچنين عدم بررسي موارد انجام شده و 

تطبيق آن با گزارش هاي امنيتي، اکثر شبکه هاي موجود 

در سازمان ها و ادارات شبکه هايي غير ايمن بوده که خطر 

ه آنها وجود دارد. با انجام تنظيمات امن شبکه، راه نفوذ ب

نفوذ مهاجمان تا حد بسيار زيادي گرفته خواهد شد. با توجه 

به گستردگي شبکه و وسايل و لوازم موجود در آن، پيشنهاد 

تنظيمات شبکه بايد با توجه به مشخصات شبکه و ادوات 

 به کار رفته در آن صورت پذيرد. مراحل کلي تست به شرح

تحليل شبکه و جمع آوري اطالعات اوليه  -3زير مي باشد: 

بررسي  -3تهيه ليست ادوات موجود در شبکه  -2آن 

بررسي آسيب پذيري هاي شناخته  -5تنظيمات موجود 

 تهيه گزارش تنظيمات پيشنهادي -4شده ادوات 

ها و کشورها  امروزه حمالت و مشکالت سايبري، به بزرگترين چالش سازمان

ها  شته است. در حدي که عالوه بر مشکالت مالي و از کارافتادگي سامانهمبدل گ

ها و کشورها نيز تاثيرگذار است. از طرف  و کسب وکار، در آبرو و اعتبار سازمان

هاي اقتصادي، سياسي، جاسوسي و يا حتي  ديگر، نفوذگران و مهاجمان با هدف

کار را براي امن کردن  هاي جديدتر و موثرتر، تفريحي، با يافتن آسيب پذيري

تر مي کنند. يکي از مبادي  هاي پيشگيري سخت ها و استفاده از روش سيستم

ها و دستيابي آنها به اطالعات، آسيب پذيري هاي  ورود مهاجمان به سامانه

موجود در شبکه است. يک راه موثر به منظور پيشگيري از بروز حمالت، انجام 

حتمال اينگونه حمالت را به حداقل برساند. با تنظيمات شبکه به گونه ايست که ا

پيدايش اينترنت و گسترش استفاده از سامانه هاي تحت شبکه و اينترنت، 

گروهي از افراد نيز براي سودجويي از شرايط، دست به اقدامات خرابکارانه و نفوذ 

به سامانه ها زدند. به همين منظور گروهي از متخصصان شبکه و برنامه نويسي، 

همراه گروهي از هکرهاي اخالقي، اقدام به جمع آوري موارد آسيب پذيري  به

هاي معمول و نيز تهيه راه کارهايي براي تنظيمات امن شبکه کرده اند. مهم 

ترين عامل مورد نياز در پيشنهاد تنظيمات امن شبکه، دانش فرد پيشنهاد دهنده 

 هم در مباحث شبکه، امنيت و نفوذ به شبکه است.

1 

کت توزيع نيروي برق شر

 زيکاستان مر

ارزيابي و ارائه راهکار عملياتي در راستاي بهبود و باال بردن 

توان اجرايي مرکز تماس شرکت توزيع برق استان 

استانداردها فرايند تحويل خدمات را تسهيل مي نمايد. 

فرايندها و رويه ها ساده سازي ميشوند و اطمينان حاصل 

بزرگترين چالش شرکت ها و سازمان هاي سرويس دهنده خدمات فن آوري 

ممکن و ارائه بهترين کيفيت مي باشد . اين امر اطالعات، صرف کمترين هزينه 
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ارآيي باال تحويل مشتري گردد. با که خدماتي با کميشود  (Contact Centerمرکزي)

استفاده از اين ابزار مي توان وضعيت موجود را ارزيابي و 

روشهاي بهبود را ارائه داد و در کاهش تعداد حوادث و 

تشخيص وقايع و کاهش خطرات بسيار موثر خواهد بود. در 

خلق  ها مبناي استانداردهاي مورد استفاده، منابع و قابليت

افزار،  ارزش در سازمان محسوب ميشود. منابع شامل سخت

افزار، منابع مالي، منابع انساني و ... است.  زيرساخت، نرم

ها شامل مديريت، ساختار سازماني، فرايند، دانش و  قابليت

ها داراييهاي نامشهود  منابع انساني و ... است. قابليت

ن در مديريت، سازمان ميباشند و نمايانگر توانايي سازما

کنترل و ارزش آفريني منابع است. منابع انساني در سازمان 

به طور بالقوه منابع محسوب ميشوند. اين در حالي است 

منابع انساني داراي تخصص و خالقيت به شرطي که از 

برداري شود، قابليت  ها به بهينه بهره توانمنديهاي آن

 Øز تماس شمار ميروند. اهداف ارزيابي و بهبود مرک به

بهبود وضع موجود در قالب ارتقاء سطح سرويس دهي و 

بهينه سازي  Øهاي مديريت خدمات  شفاف سازي روال

استفاده از منابع فاوا ، مالي ، نيروي انساني، دانش فني و... 

Ø  يفيت کقابليت اندازه گيري و سنجش و حسابرسي

يفيت در برنامه ريزي کبهبود  Øخدمات به صورت مدون 

 Øفرهنگ استفاده از خدمات و برقراري نظم در امور  ها ،

هاي سازماني جهت  اصالح فرآيندهاي فعلي و ايجاد نقش

 Øو...  ISO25555,COBITتطبيق بيشتر با فرآيندهاي 

هاي انجام شده  افزايش قابليت گزارش گيري از فعاليت

فراهم نمودن  Øها  توسط کارشناسان و ارزيابي عملکرد آن

کانيزه نمودن رويه هاي مستندسازي متمرکز ها و م روال

در بخش هاي مختلف سازمان نمود پيدا مي کند که از آن جمله مي توان به 

مواردي چون افزايش بهره وري نيروي انساني، استفاده بهينه از ظرفيت هاي 

موجود و ايجاد امکانات و ظرفيت هاي جديد منطبق بر نياز واقعي کسب و کار 

چارچوب راهنما براي مديران فناوري اطالعات  کد. استانداردها ياشاره نمو

ميباشد تا بتوانند زيرساختهاي فناوري اطالعات را در سازمان خود مديريت و 

 ISOو  COBITبهينه سازي نمايند. استانداردهاي فناوري اطالعات مانند 

ر سازمان ان را ميدهد تا از سطح خدمات ارائه شده دکبه مديران اين ام 25555

برنامه از  کاطمينان حاصل نموده و بتوانند زيرساختهاي مورد نياز را بر طبق ي

پيش تعيين شده تهيه نمايند. استاندارد ها فرايندهاي سازمان را به اجزاي گسسته 

ند. اين اجزا به کش ت ميباشد، ميکه پوشش دهنده خدمات شرکامال عملياتي کو 

به راحتي به صورت داخلي تهيه شود. اين  ه بتوانندکنحوي طراحي شده اند 

تجارب برتر در سه سطح طراحي و تدوين ميشوند: سطح راهبردي: در اين سطح 

ه نياز به توسعه دارند مورد بررسي کهايي  اهداف کالن خدمات جاري و فعاليت

ه به عنوان راهنما براي کي: فعاليتهاي مشخصي کتيکگيرد. سطح تا قرار مي

عاليتها مورد نياز باشند و شناخت فناوريهاي و تکنيکهاي جديد، در و تهيه ف کتدار

اين سطح مورد بازنگري قرار ميگيرند. سطح عملياتي: اجراي فعاليتهاي جاري 

اربران نهايي و همچنين مديريت وقايع و حوادث کبراي پشتيباني از مشتريان و 

اين سطح  در اين سطح صورت ميپذيرد. اجراي موفقيت آميز فعاليتها در

ه اهداف راهبردي در اين سطح به خوبي پشتيباني شده کنشاندهنده آن است 

ل زير استانداردهاي موجود در فناوري اطالعات را در حوزه هاي کاست. ش

سيستمهاي فناوري اطالعات ، خدمات فناوري اطالعات با فرآيندهاي مديريت 

يت خدمات به دو دهد. فرآيندهاي مدير خدمات را در يک چارچوب نشان مي

اند: ارائه خدمات و پشتيباني خدمات . استانداردها فرايند  زمينه اصلي تقسيم شده

تحويل خدمات را تسهيل مي نمايد. فرايندها و رويه ها ساده سازي ميشوند و 

ارآيي باال تحويل مشتري گردد. فناوري که خدماتي با کاطمينان حاصل ميشود 

باشند و با  ه از نظر اقتصادي به صرفه ميکهايي اطالعات با استفاده از ابزار
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اربران و ايجاد کشدن پاسخگويي به درخواست هاي 

هاي مختلف فناوري اطالعات و  هماهنگي بيشتر بين تيم

ارزيابي و سنجش اثر بخشي  Øکارکنان و پيمانکاران و ... 

فناوري اطالعات و همسويي فناوري اطالعات با کسب و 

تقرار سيستم ، به عنوان يک کار شرکت حرکت به سمت اس

 Øمزيت رقابتي برنامه ريزي استراتژيک فناوري اطالعات 

حفظ اثر بخشي ، کارائي ، محرمانگي ، تماميت ، دسترس 

پذيري و انطباق اطالعات ارتقاء دانش و آگاهي فناوري 

بهبود امنيت  Øنان شرکت کارکاطالعات و امنيت 

يريت يکپارچه اطالعات به طور پيوسته در طول زمان مد

مديريت وقايع و حوادث در  Øتغييرات فناوري اطالعات 

جهت کاهش تعداد و زمان رفع و کاهش اثرات آنها گام 

هاي ارزيابي و بررسي مرکز تماس فاز اول( ارزيابي و 

شناخت اوليه فاز دوم( آگاه سازي و آموزش فاز سوم( تهيه 

چهارم( پورتفوليو خدمات قابل ارائه در مرکز تماس فاز 

مدل سازي خدمات فاز پنجم( مدل سازي فرآيندها فاز 

ششم( تهيه و تدوين روش اجرايي فرآيندها فاز هفتم( ارائه 

راهکار و معرفي ابزار و اجرا و پياده سازي فرآيندهاي مرکز 

 تماس

ان را فراهم مي آورند تا سازمان، انرژي خود را بر کار نمودن فرايند، اين امکخود

ز نمايد. اين سيستم با فراهم نمودن کالت و بهبود فرصتها متمرکروي مش

يل رد و بهبود خدمات را تسهکارا و باصرفه، فرايند اندازه گيري عملکابزارهاي 

يفيت و دسترسي به خدمات کمينمايد. با پياده سازي اين چارچوب، مشتريان از 

مورد نظر خود مطمئن ميشوند، بخش مالي از پايين آمدن هزينه ها خرسند شده، 

ارآيي عملياتي سخن ميگويند و مديران کنان فناوري اطالعات از افزايش کارک

گيرند.در ادامه، راهکارهاي  ار ميابزارهاي مناسب را براي تجزيه و تحليل در اختي

مرکز ارتباط در مدلي با استفاده از تکنيکها و ابزارهاي مناسب تدوين شده و مدل 

 بومي قابل اجرا ارائه مي گردد.

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 شهرستان مشهد

مطالعه امکانسنجي و پياده سازي پايلوت سيستم تحليل 

 کالن داده

 -3ن پروژه به شرح زير مي باشد: اهداف مورد انتظار در اي

بررسي معماري سيستم هاي کالن داده و امکان بکارگيري 

براي پردازش داده هاي توليدي در شرکت توزيع برق 

بررسي نيازمندي هاي کالن داده دامنه توزيع و  -2مشهد 

پياده سازي  -3قابليت استفاده در شرکت برق مشهد. 

برق محصوالت نهايي پروژه پايلوت کالن داده در شرکت 

مستند مطالعات سيستم هاي  -3شامل موارد زير مي باشد: 

نرژي الکتريکي به صورت بالدرنگ ونظارت بر عمليات گريد مديريت مصرف ا

هاي هوشمند بسياد مهم وخطير ميباشند. اين از طريق ارتباطات متعدد ميان 

کنتورها، سنسورها، مراکز کنترل، وساير زيرساخت ها، ميسر ميباشد. در شرکت 

در رابطه با جنبه هاي مختلف دادهايي جمع آوري مي  هاي توزيع برق مشهد

شود که بسيار حجيم مي باشد. حجم باالي داده جمع آوري شده نياز به ذخيره 

هاي استانداردي که در  سازي در سيستم هاي پايگاه داده مي باشند. پايگاه داده

دنياي واقعي مورد استفاده قرار مي گيرد داده ها را بر روي يک سرور ذخيره مي 
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مستند نيازمندي هاي کالن داده شرکت  -2کالن داده 

سيستم نصب شده کالن داده بر روي  -3توزيع برق مشهد 

مستندات و جلسات  -5سرور شرکت توزيع برق  35حداقل 

 آموزش مدل هاي تحليل کالن داده

ظرفيت سرورهاي ميزبان ميباشد. سازي آنها محدود به  نمايند که ظرفيت ذخيره

لذا به منظور قابليت ذخيره سازي اين داده ها بايد سرورهايي به ظرفيت بسيار 

باال خريداري کرد و يا بايد از ذخيره داده ها صرف نظر نمود. در مورد اول 

محدوديت مالي و همچنين محدوديت ظرفيت در يک سرور موجود مي باشد و در 

ي باشد. از طرف ديگر داده ها بسيار ارزشمند مي باشند و دنياي واقعي عملي نم

مي توان با نگهداري و کاوش داده ها دانش در دامنه مسئله مورد نظر بدست 

آورد. در اين راستا نمي توان داده ها را حذف نمود. راه حل بعدي که توسط 

رش استفاده از روش هاي توزيع شده و گست شرکت ها مورد استفاده قرار گرفت،

افقي ظرفيت به جاي گسترش عمودي مي باشد. لذا سيستم هاي جديد توزيع 

شده با قابليت ذخيره سازي موازي داده ها )بخش بندي داده ها و ذخيره سازي 

هر بخش در يک سرور( استفاده گرديد که اولين نمونه را فايل سيستم گوگل 

(Google File Systemپيشنهاد داده است. در کنار ذخيره )  سازي مدل

-هاي برنامه نويسي و کار با داده هاي ذخيره شده موازي مانند روش نگاشت

کاهش پيشنهاد گرديد. به مرور اين دامنه تکامل يافت و امروزه پايگاه داده هاي 

موازي بسياري شکل گرفته است و مدلهاي برنامه نويسي موازي 

ث گرديد که پايگاه پديدار گرديده است. فاکتور ديگري که باع spark مانند

داده استاندارهاي موجود نتوانند پاسخ گوي نيازهاي شرکت توزيع برق 

گوناگوني ساختار در داده ها بود. داده هايي که توسط شرکت توزيع برق   باشند

جمع آوري مي شود شامل داده هاي توزيع که توسط سنسورها جمع آوري مي 

. لذا نياز به تکنولوژي هاي  باشد شود مي باشد. اين داده غيرساختاريافته مي

جديد براي ذخيره سازي مي باشد. اين روند منجر به پيدايش پايگاه 

گرديد. عالوه بر اين، از آنجايي که اين داده ها بسيار حجيم  NoSQL دادهاي

مي باشند بيشتر پايگاه دادهاي غيرساختاريافته داراي ساختار موازي سازي مي 

ن داده به شناسايي ترانسفورماتورهاي در معرض خطا باشد. تجزيه وتحليل کال

وتشخيص رفتارهاي غير طبيعي دستگاه هاي متصل، کمک ميکند. بنابراين 

( ميتوانند بهترين راه حل Grid Utilitiesشبکه هاي نرم افزاري برق )
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باشند. تجزيه و تحليل بالدرنگ کالن داده هاي توليد شده، اجازه ميدهد که 

دثه، مدل سازي شوند. اين ايجاد طرح هاي پيشگيرانه استراتژيک سناريوهاي حا

را جهت کاهش هزينه هاي اصالح ، امکان پذير ميکند. عالوه بر اين، تجزيه و 

تحليل پيش بيني هاي مصرف انرژي ميتواند به مديريت بهتر تقاضاي انرژي، 

ستم ها مي توان وبرنامه ريزي منابع کمک کند. عالوه بر اين با استفاده از اين سي

به کشف دانش و بکارگيري اين دانش در راستاي اهداف تجاري اين سازمان 

توزيع برق اشاره نمود. در ادامه بخشي از مزاياي که کالن داده در اختيار قرار مي 

. کاهش هزينه ها: همانطور که بيان شد ذخيره عمودي 3دهد را بيان مي نماييم. 

ار قوي مي باشد که خريد اين سرورها هزينه هاي داده ها نيازمند سرورهاي بسي

بسيار بااليي را تحميل مي نمايد. لذا با استفاده از سيستم هاي توزيع شده و 

اکوسيستم کالن داده مي توان با ذخيره سازي افقي و استفاده از زنجيره اي از 

. 2سرورهاي کوچکتر هزينه ذخيره سازي را تا حد بسيار زيادي کاهش داد. 

موازي سازي و استفاده از پايگاه داده هاي  هش زمان براي تحليل داده ها:کا

موازي باعث مي شود تا بتوان زمان پردازش داده ها و در نتيجه کشف دانش را تا 

حدود بسيار زيادي کاهش داد. اين باعث تسريع يافتن دانش و افزايش سرعت 

ر بسيار قوي کالن داده و . ايجاد محصوالت جديد: با ابزا3اجراي کاري مي شود 

پردازش موازي مي توان دانش جديدي را کشف کرد و در نتيجه محصوالت 

 جديدي را توسعه داد تا نياز مشتريان را برآورده نمايد.

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 شيراز

بکارگيري روشهاي هاي داده کاوي بر اساس نقشه راه 

 تدوين شده )طرح(

ررسي داده ها و مساتل و هدف از انجام اين طرح، ب

مشکالت موجود در شرکت توزيع برق شيراز و ارائه راهکار 

و پروژه هاي داده کاوي پيشنهادي جهت پاسخگويي به 

مساتل و معضالت شرکت با استفاده از روشهاي مبتني بر 

داده مي باشد. تهيه نرم افزارهاي کاربردي نيز در صورت 

اشد. لذا موارد زير را به نياز از اهداف اين طرح مي تواند ب

عنوان کابردهاي نتايج حاصل از تحقيق مي توان نام برد: 

ارائه  -2استفاده بهينه از داده هاي تاريخي موجود  -3

  کاوي به عنوان جديدترين و برترين روش حل مسئله، با بهره دانش نوين داده

گيري از الگوريتمهاي ترکيبي پيشرفته و از طريق هوشمندسازي فرآيند تصميم 

سازي در تکامل صنعت برق در کشورهاي توسعه يافته از جايگاهي ويژه و حياتي 

اوي براي ک هاي جديد آناليز داده مانند داده ار است. استفاده از روشبرخورد

کاوي در  هاي داده صنعت برق حياتي بوده و بدين جهت امروزه دانش داده پايگاه

ريزيهاي خرد و کالن صنعت آب و برق نقشي موثر ايفا  تمامي موضوعات و برنامه

اي علم داده کاوي در شرکت شناسايي کاربرده"مينمايد. با توجه به انجام پروژه 

و واگذاري طرح ويژه ملي  "توزيع نيروي برق شيراز به همراه تدوين نقشه راه
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ها با استفاده از  راهکارهاي پيشنهادي جهت کاهش هزينه

ارائه راهکارهاي  -3هاي موجود  تجزيه و تحليل داده

ينه مديريتي با استفاده پيشنهادي جهت اتخاذ تصميمات به

ارائه راهکارهاي  -5هاي موجود  از تجزيه و تحليل داده

پيشنهادي جهت کاهش اتالف مالي و انرژي با استفاده از 

ارائه راهکارهاي  -4هاي موجود  تجزيه و تحليل داده

تر به  پيشنهادي جهت ارائه خدمات بهتر و کم هزينه

هاي موجود و  دادهمشتريان با استفاده از تجزيه و تحليل 

 رضايتمندي بيشتر مشتريان

از طرف شرکت توانير  "تدوين روشهاي داده کاوي در حوزه خدمات مشترکين"

به شرکت، انجام پروژه هاي تحقيقاتي تعريف شده حاصل از انجام دو پروژه قبلي 

 الزم مي باشد. در قالب يک طرح تحقيقاتي

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 شيراز

شناسايي مشترکان مشکوک به دستکاري در کنتور با 

 استفاده از داده کاوي )فاز دوم(

اطالعاتي و تهيه نرم افزارهاي توسعه زير ساخت 

جستجوگر هوشمند که قابليت رديابي و تحليل منطقي 

مصرف مشترکين را دارا بوده و بتواند موارد دستکاري در 

کنتور را با استفاده از داده کاوي مشخص نمايد، هدف و 

محصول نهايي اين تحقيق است. خروجي طرح مي بايستي 

بلي و استفاده از با کمک نتايج کسب شده از پروژه ق

الگوريتم هاي محاسباتي جديد با ساتفاده از روشهاي 

نوآورانه ضريب تشخيص مثبت نرم افزار موجود را ارتقا 

 ببخشد.

دستکاري در کنتورهاي برق توسط مشترکان که از مصاديق بارز سرقت به شمار 

برق به مي رود، يکي از فعاليتهاي فريبکارانه اي است که شرکتهاي توزيع نيروي 

عنوان يک مشکل اساسي با آن روبرو هستند. شناسايي اين مدت تخلف توسط 

مامورين بازرسي به صورت مشاهده چشميمعموال بسيار مشکل مي باشد. لذا 

شناسايي اين گونه مشترکان با استفاده از روشهاي نوين داده کاوي مي تواند 

کاهش تلفات داشته کمک شاياني به شرکتهاي توزيع در راستاي کشف تخلف و 

باشد. با توجه به انجام فاز اول پروژه و تهيه نرم افزار اوليه، با توجه به تستهاي 

صورت پذيرفته و نتايج کسب شده، نياز به اجراي فاز دوم جهت بهبود نتايج در 

شرکت احساس مي شود. با استفاده از نرم افزار مذکور بخش عمده اي از اين نوع 

 شد.تخلفات کشف خواهد 

 

 محور عمومي-6

 برق صنعت اربرديک افزاري نرم هاي سيستم .6.1
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 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

1 

شرکت برق منطقه اي 

 فارس

يکپارچه سازي داده هاي مکاني و مطالعاتي شبکه برق در 

 Dig silentنرم افزار 

ررسي زيرساخت مشترک مورد نياز ايجاد بستر استاندارد ب

 تدوين دستورالعمل بهره برداري از اطالعات

و سامانه هاي برآورد  GISعدم ارتباط مستقيم داده اي بين ديتاي پااليش شده 

باعث بروز کندي و کاهش دقت در طراحي  Dig silentو تحليل شبکه نظير 

ه به محدوديت هاي فني اين حوزه در اجرا شبکه مي گردد. اين مطالبه با توج

باعث بروز مشکالتي گرديده است. تحقق اين زيرساخت باعث افزايش سهولت 

 در طراحي و مدل سازي شبکه مي گردد.

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان البرز

تدوين پيش نيازهاي فني و امنيتي راه اندازي سيستم ابري 

 البرز و دستاوردهاي آندر شرکت توزيع نيروي برق استان 

حذف  - Cloudنگهداري و دسترسي به داده ها در بستر 

صرفه جويي در  -محدوديت فضاي ذخيره سازي فيزيکي 

کاهش نقص و خرابي و از دست رفتن  -زمان و هزينه 

کاهش هزينه تعمير و نگهداري و خريد  -اطالعات 

در دسترس بودن  -افزايش توسعه پذيري  -تجهيزات 

توجه به مسائل امنيتي و ارتقاء  -ها و اطالعات  سرويس

آن سيستم هاي ابري به عنوان راه حلي جهت کاهش 

هزينه هاي جمع آوري، ذخيره و پردازش اطالعات و داده 

اگرچه توسعه اين فناوري منوط به  ها مطرح گرديدند. 

موبايل مي   استفاده از ساير فناوري ها مانند کالن داده و

بسيار مهم در توسعه سيستم هاي ابري، باشد. دغدغه 

امنيت و حريم خصوصي داده ها مي باشد که ضروري 

است برنامه اي جامع جهت محافظت از داده ها و اطالعات 

  در همين راستا، مي بايستي قوانين و  شرکت صورت پذيرد. 

با در نظر گرفتن شرايط   مقررات الزم نيز تدوين گردد.

امه جامعي جهت تهيه پيش فوق، ضروري است که برن

امنيتي توسعه سيستم هاي ابري  نيازهاي فني، حقوقي و 

 . صورت پذيرد

لزوم استفاده از فناوري هاي نوين و تکنولوژي روز و توجه به مباحث جديد در 

زمينه ذخيره سازي و دسترسي به اطالعات کاهش هزينه هاي خريد و نگهداري 

 ات در حداقل زمان ممکنارائه سرويس ها و اطالع -تجهيزات 

1 
در اين پروژه با بررسي مدل داده موجود براي داده هاي پياده سازي روش صحيح استخراج درخت شبکه از بانک  •شرکت توزيع نيروي برق 

GIS به ارائه ابزار هاي نرمافزاري و الگوريتم هاي ،

انواع تحليل هاي مورد نياز در شبکه هاي توزيع برق بر روي درخت شبکه انجام 

ساختار گراف مبني نداشته  GISمي پذيرد. حال آنکه اطالعات موجود در سيستم 
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پردازشي مورد نياز براي توليد درخت شبکه از داده هاي  با استفاده از تحليل هاي گراف GISاطالعات مکاني  شهرستان اصفهان

GIS  و تحليل آن ، با توجه به روش هاي روز دنيا پرداخته

خواهد شد. همچنين مدل داده و مدل هاي ذخيره سازي 

منطقي درخت شبکه مورد نظر که داراي قابليت پردازش 

هاي مورد نياز در شبکه توزيع باشد در اين پروژه پيشنهاد 

ردد. همچنين در اين پروژه به بررسي انواع مدل هاي ميگ

موجود براي ارائه روش هاي پردازش مدل داده درخت 

شبکه با توجه به داده هاي شرکت توزيع و پيشرفت هاي 

روز دنيا پرداخته خواهد شد. در طول انجام اين تحقيق در 

ابتدا، به بررسي انواع ابزار هاي نرمافزاري و الگوريتم هاي 

ود براي توليد درخت شبکه در دنيا پرداخته شده و موج

سپس بر آن مبني به ارائه پيشنهادي جهت توليد، ذخيره 

سازي و پردازش اطالعات درخت شبکه ميپردازيم. 

همچنين به بررسي انواع روش هاي مورد نياز جهت بهينه 

کردن سرعت پردازش تحليل هاي درخت شبکه مبادرت 

ها و ابزار هاي پيشنهادي با داده خواهد شد. در نهايت مدل 

هاي واقعي شرکت توزيع مورد ارزيابي قرار گرفته و 

بهترين ابزار و الگوريتم مورد نظر به شرکت توزيع ارائه 

 ميگردد

و ساختار بر اساس محتصات نقاط شکل گرفته است. با توجه به تغييرات فراواني 

که در ساختار درخت شبکه همواره در حال رخ دادن است، الزم است تا بتوان 

به گراف رسيده و آن را مورد تحليل قرار  GISهمواره به سرعت از داده هاي 

به مدل درخت شبکه مساله اي زمان  GISز شبکه داد. در حال حاضر رسيدن ا

بر بوده هر بار شکل گيري درخت شبکه نياز مند صرف زمان و پرذازش فراوان 

است. حال آنکه شبکه همواره با سرعت نياز به تحليل و تغيييرات مختلف در 

ساختار خود دارد. در دستيابي به روشي صحيح براي توليد و ذخيره سازي درخت 

سرعت پردازش باال، در شبکه هاي توزيع ميتوان انواع تحليل هاي مورد شبکه با 

نياز براي پيکر بندي مجدد شبکه و انواع تحليل هاي مرتبط با درخت شبکه در 

سيستم جي آي اس استفاده نموده و از مزاياي تحليل هاي مکاني و تحليل هاي 

امکان تحليل شبکه به طور همزمان بهره برد. همچنين داشتن ساختاري با 

پذيري باال بر روي درخت شبکه ميتواند مورد استفاده در واحد هاي مختلف 

 سازمان، همچون بهره برداري و مهندسي مورد استفاده قرار گيرد.

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 شيراز

تحقيق و بررسي در راستاي راست آزمايي و آسيب شناسي 

دمات پس فرآيندهاي سيستمي فروش انرژي، انشعاب و خ

 از فروش و ارائه راهکارهاي اجرايي

بررسي، آسيب شناسي و صحت سنجي انجام محاسبات 

قبوض، انشعاب، جرايم بازرسي و ..،. کدنويسي و برنامه 

سيستم جامع مشترکين شرکت عصر انديشه از اهداف آن 

محسوب مي شود. همچنين شناخت سيستم موجود، تحليل 

پياده سازي سيستم، تست  اطالعات، طراحي نحوه ارزيابي،

و استقرار و پيکربندي و تحويل نهايي گزارش در اين پروژه 

سيستم جامع خدمات » افزاري شرکت عصر انديشه تحت عنوان  سيستم نرم

هاي فروش انرژي، فروش انشعاب،  مشتمل بر زيرسيستم« مشترکين برق 

گيري(، وصول مطالبات، قطع و  اندازهخدمات پس از فروش، بازرسي )تست لوازم 

هاي دفاتر پيشخوان دولت /  (، سرويسSMSوصل، سرويس پيام کوتاه )

هاي اينترنتي  ها )شامل فروش انشعاب و خدمات پس از فروش(، سرويس آژانس

گيري  ( گزارشPortal)شامل فروش انشعاب، خدمات پس از فروش و درگاه )

ت. امروزه نظارت تخصصي و بررسي خدمات مشترکين برق( توليد شده اس
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هدفمند بر روي اطالعات قبوض مشترکين در سامانه سيستم عصر انديشه و  نيز مد نظر مي باشد.

صحت سنجي آن امري ضروري مي باشد. با توجه به تخصصي بودن بحث 

برنامه نويسي و صحت سنجي آن وجود اشکالت محاسباتي از جمله تغييرات 

انشعاب، انرژي، جرايم بازرسي و  ساليانه در هزينه ها و روشهاي محاسباتي حق

... مي تواند ضررهاي جبران ناپذيري را در زمينه وصولي و کاهش تلفات به 

 شرکت يا مشترکين وارد نمايد.

 

 

 محور عمومي-6

 محيطي زيست و بهداشت ايمني، مطالعات .6.5

 اشتنداليل اولويت د اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

1 

شرکت برق منطقه اي 

 مازندران

هاي سازمان بمنظور مراقبت و  بررسي تاثير بالقوه فعاليت

نان / مشتريان / اجتماع و محله / کارکارتقاي سالمت )

 جامعه / محيط زست (

هاي فرآيندي طرح و  ارهاي مناسب در حوزهکارائه راه -3

ي برنامه نظام ارزشي ساختار ، منابع و اقدامات اجراي

 -2نان کارکسازمان در حوزه سالمت جامع، اجتماع و 

هاي سازمان در حوزه  تعيين اثرات مثبت و منفي فعاليت

هاي  تعيين فرصت -3نان کارکسالمت جامع، اجتماع و 

سازمان براي مراقبت و ارتقاي سالمت جامع، اجتماع و 

 نانکارک

يين اثرات صنعت تع -2نقش ملي و اجتماعي سازمان در حوزه سالمت جامعه  -3

 نانکارکبرق بر سالمت جامعه و اجتماع و 

1 

شرکت برق منطقه اي 

 هرمزگان

بررسي روش هاي نوين ايمني و بهداشت حرفه اي 

(HSE در حوزه شبکه انتقال و فوق توزيع برق در )

کشورهاي توسعه يافته و ارائه راهکارهاي عملي با در نظر 

( در HSEبررسي روش هاي ايمني و بهداشتي حرفه اي )

کشورهاي مختلف که در وضعيت مشابه اقليم آب و هوايي 

استان هرمزگان و داراي وضعيت بهتري نسبت به شرکت 

برق منطقه اي هرمزگان هستند و مقايسه با روش هاي 

ي، ککنترل و يا حذف عوامل زيان آور شغلي )شامل عوامل شيميايي، فيزي

ان پذير نيست، وجود کي( در منبع توليد يا در مسير انتقال امکي و بيولوژيکانيکم

خصوصيات  ي باکانيکي و مکي، بيولوژيکطيف وسيعي از خطرات شيميايي، فيزي

خورندگي، برندگي، سميت، سرطانزايي، سوزانندگي، جهش زايي و ... در محيط 
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مرسوم و در نهايت ارائه روش هايي نو و کاربردي جهت  گرفتن شرايط موجود در استان هرمزگان

( در حوزه شبکه HSEداشت حرفه اي )بهبود ايمني و به

 انتقال و فوق توزيع هرمزگان

اري مي تواند سالمت شاغلين و حتي ساير افراد مجاور محيط هاي شغلي کهاي 

را به شدت مورد تهديد قرار دهد. بنابراين به منظور حفظ منبع انساني و هم چنين 

نترل خطرات فوق از کيي، ارزيابي و ار و بهره وري، شناساکافزايش راندمان 

اهميت بسزايي برخوردار است.لزوم بررسي روش هاي نوين در زمينه ايمني و 

بهداشت حرفه اي به دليل ناکارآمدي و يا هزينه بر بودن روش هاي قديمي به 

 ضرورت جدي و انکار ناپذير مبدل گرديده است.

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان البرز

برآورد زيان هاي مستقيم و غير مستقيم حوادث آناليز و 

 انساني شرکت توزيع برق البرز

دسته بندي انواع حوادث رخ داده در شرکت هاي توزيع به 

همراه زيان هاي مستقيم و غيرمستقيم آنها برآورد ريالي 

زيان هاي مستقيم و غيرمستقيم هر دسته از حوادث براي 

ده و جامعه مقايسه شرکت هاي توزيع برق، افراد آسيب دي

هزينه هاي حوادث با هزينه هاي ايمن سازي جهت 

پيشگيري از وقوع آنها و با توجه به اينکه اهداف جزء پروژه 

ذکر شده است بنابراين چارچوب و مراحل انجام کار 

مشخص مي باشد اما اينکه از چه مدل و تکنيکي براي 

نظر محقق آناليز و برآورد هزينه ها استفاده شود بستگي به 

دارد که با توجه به اطالعات و داده هاي موجود، داده هاي 

مورد نياز ، زمان و منابع موجود ، ميزان دقت و صحت 

مورد نياز ، کارا و اثربخش بودن مدل، اشراف علمي محقق 

به مدل و ... محقق آن را انتخاب و به تاييد کارفرماي 

 پروژه مي رساند.

ملموس  -ه هاي حوادث در شرکت هاي توزيع برق فقدان برآورد اقتصادي هزين

 وجود تفکر هزينه زا بودن ايمني-نبودن هزينه هاي حوادث براي مديران 

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 زيکاستان مر

تعيين متد و تجزيه و تحليل حادثه هاي انساني در شرکت 

 توزيع برق استان مرکزي

 شناسايي خطرات و جنبه هاي زيست محيطي -الف

بررسي حوادث و شبه حوادث رخ داده در  -سازمان. ب

انتخاب متد مناسب براي ارزيابي  -سال اخير سازمان پ34

انتخاب متد مناسب براي  -ريسک خطرات و جنبه ها ت

ارزيابي ريسک خطرات و جنبه  -تجزيه و تحليل حوادث ث

هدف کاهش سطح ريسک خطرات و جنبه هاي زيست محيطي و جلوگيري از 

بروز حوادث و بيماري هاي شغلي کارکنان و کليه ذينفعان کاهش هزينه جبران 

بين کارکنان و همچنين  خسارت ناشي از بروز حوادث و بيماري هاي شغلي در

کاهش وارد آمدن خسارات به تجهيزات و تاسيسات شبکه توزيع برق در سطح 

 استان، کمک شاياني در کاهش هزينه ها
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ها و تجزيه و تحليل حوادث با استفاده از متد جديد نتيجه 

اهي مديريت سازمان از وضعيت موجود ايمني و نهايي: آگ

-عوامل اصلي موثر در بروز حادثه به ميزان وزن هر عامل

کاهش بروز حوادث و بيماري هاي شغلي در بين کارکنان 

کاهش حوادث  -برون سازماني( –)درون سازماني 

کاهش هزينه جبران خسارت ناشي  -برقگرفتگي مردمي 

 -شغلي در بين کارکنان از بروز حوادث و بيماري هاي 

کاهش خسارات به تجهيزات و تاسيسات شبکه توزيع برق 

 در سطح استان

5 

شرکت توزيع نيروي برق 

 زيکاستان مر

نقش مديريت تعادل کار و زندگي در تغيير نگرش کاري 

کارکنان )مطالعه موري: شرکت توزيع نيروي برق استان 

 رکزي(م

شواهد تجربي حاکي از وجود رابطه مثبت بين اقدامات 

تعادل کار و زندگي و بروندادهاي مثبت فردي و سازماني 

مي باشد. در سطح فردي، تحقيقات زيادي رابطه معنادار 

زندگي با متغير هاي رضايت شغلي، تمايل به  –تعادل کار 

ترک خدمت و سطوح استرس را نشان مي دهد. همچنين 

طح سازماني بهبود قابليت هاي استخدامي و نگهداري در س

کارکنان، افزايش بازگشت سرمايه انساني، افزايش 

وفاداري، تعهد، رفتار شهروندي و بهره وري کارکنان تاييد 

شده است.پيشينه تحقيقات نشان مي دهد که حساسيت 

کارکنان نسبت به برنامه هاي تعادل کار و زندگي بر 

کار و محيط کاريشان اثر گذار است.  نگرش آنان نسبت به

 35محققين بر مبناي اطالعات مستخرج شده از حدود 

هزار نفر در امريکا و کانادا در يافت که برنامه هاي تعادل 

کار و زندگي مهمترين عامل اثر گذار بر تعهد کاري آنان 

مي باشد. انتظار مي رود با انجام اين پروژه ضمن بررسي 

ي کارکنان نقش آن در تغييرات نگرش تعادل کار و زندگ

شغلي کارکنان مشخص شود و راهکار هاي الزم براي 

ايجاد تعادل بين کار و زندگي يکي از دغدغه هاي کارکنان سازمانهاي عصر 

ر است. به بيان ديگر موفقترين کارکنان کساني هستند که بتوانند بين حاض

زندگي کاري و زندگي خود تعادل برقرار کنند و بتوانند آنرا مديريت کنند. يکي از 

برنامه هاي ايجاد تعادل در کار و زندگي ايجاد برنامه هاي انعطاف پذير در 

ري از رفتار هاي نامطلوب سازمانها مي باشد. تعارض بين کار و زندگي با شما

فردي و سازماني در دو حوزه کار و خانه مرتبط مي شود. تعارض خانواده و کار 

باعث کاهش عملکرد کاري، افزايش غيبت، ترک خدمت، نارضايتي شغلي، عدم 

پذيرش مسئوليت، حوادث ناشي از کار و ايجاد رفتار هاي مخرب در سازمان مي 

ب کاهش رضايت زناشويي و سالمت جسمي و شود. همچنين از سويي ديگر سب

روحي افراد مي گردد امروزه بسياري از محققين در حوزه تعادل کار و زندگي به 

نقش عوامل فردي مانند: تقاضاي کارمندان براي شيوه هاي کاري منعطف، 

کار و  -زندگي و خانواده -رضايت کارکنان بوسيله سياست ها و برنامه هاي کار

هاي تعادل بين کار و زندگي بر نگرش هاي کاري مانند: دلبستگي تاثير برنامه 

شغلي، رضايت و پيشرفت شغلي، تمايل به ترک خدمت تاکيد دارند. . با توجه به 

مباحث فوق اين پژوهش به دنبال بررسي نقش مديريت تعادل کار و زندگي در 

 تغيير نگرش کاري کارکنان مي باشد.
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هاي  بهبود آن ارائه شود.نتايج اين پروژه براي ديگر شرکت

توزيع نيز مناسب است و نبايد خالصه اشتراک گذاري شود 

بايستي کل پروژه با حذف اطالعات فردي پرسنل اي يا 

لذا خروجي پروژه بايد داراي  محرمانه اشتراک گذاشته شود

دو نسخه گزارش کمي متفاوت يکي براي خود شرکت و 

ديگري براي به اشتراک گذاري باشد به لحاظ روش 

تحقيق اين تحقيق در زمره تحقيقات توصيفي پيمايشي 

است. در اين تحقيق از پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان 

ارمندان و استفاده مي شود. اين پروژه در سطح مديران و ک

کارگران اجرا مي شود و تناسب هر سطح نقش مديريت 

تعادل کار و زندگي در ايجاد تغيير در نگرش کاري کارکنان 

معين مي گردد. استفاده کنندگان اين پروژه کارکنان 

 شرکت هاي توزيع برق مي باشند

6 

شرکت توزيع نيروي برق 

 ان همداناست

بررسي عوامل ارگونوميکي موثر در بروز حوادث ناشي از 

 کار در ارتفاع

بکارگيري روشهاي تعريف -افزايش ضريب ايمني افراد

 کاهش حوادث-شده

 عوامل تاثير گذار در فرايند و چگونگي کار در شرايط سخت

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 تبريز

بر حوادث  شناسايي و تجزيه و تحليل عوامل تأثيرگذار

 ناشي از کار در شرکت توزيع نيروي برق تبريز

اهداف : هدف بررسي شرايط و وضعيت کار )نظير فشردگي 

کار، پيجيدگي، وضعيت مديريت پروژه، جلسات آموزشي و 

توجيهي و ساير عوامل مرتبط( در شرکت توزيع نيروي برق 

تبريز، و همچنين بررسي اتفاقات رخ داده در شرکت و 

ن و اولويت بندي شرايط منجر به حادثه مي باشد. تحليل آ

اولويت بندي و اصالح رفتارهاي ناصحيحي که موجب 

رخداد حادثه مي شود از اهداف اين طرح مي باشد. بررسي 

براي آسيب هاي شغلي در رده  –شرايط کاري در تبريز 

ارائه راهکارهاي مناسب جهت کاهش  –هاي مختلف 

اولويت  –طبقه بندي عوامل  – تلفات انساني ارائه عوامل

داليل : با عنايت به افزايش تلفات انساني در سال هاي اخير، اين گزارش کامال 

ته بندي و اولويت دس –ضرورت دارد. شناسائي عوامل تأثيرگذار در حوادث کار 

کاهش حوادث مرتبط با کار توجه به عواملي مانند  –بندي اقدام در مقابل عوامل 

آموزش پيمانکاران، مميزي ايمني ، فرايند کنترل ايمني ، رعايت حريم ، برخورد 

با پيمانکاران خاطي ، عدم شناخت تجهيزات جديد ، کيفيت لوازم ايمني ، مزايا : 

 افزايش رضايت شغلي کاهش تلفات انساني و
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راه کارهاي مؤثر حذف و يا کاهش تأثير  –بندي عوامل 

پياده سازي نمونه دامنه محصول : ارائه گزارش  –عوامل 

 –مطالعات ميداني  –مراحل : بررسي کارهاي پيشين 

تجزيه و تحليل حوادث گذشته در  –تدوين پرسشنامه 

ارائه  –ي شده تدوين مطالب گردآور –توزيع برق تبريز 

استخراج عوامل و  –گزارش مطالعه ميداني عوامل مؤثر 

ارائه راه کار  –طبقه بندي بر حسب اولويت و تأثيرگذاري 

 جهت حذف عوامل

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 رمانکجنوب استان 

اولويت بندي لوازم اسقاط شبکه از نقطه نظر زيست 

محيطي و ارائه راهکار جهت امحا با توجه به الزامات 

 زيست محيطي و ارزيابي فني و اقتصادي

هدف کاهش آاليندگي هاي زيست محيطي لوازم اسقاط 

بررسي کليه لوارم و  -3اجام شبکه هاي توزيع مراحل 

 -3بررسي قوانين زيست محيطي  -2يزاق آالت شبکه 

بررسي تاثير هر يک از لوازم بر محيط زيست از نقطه نظر 

 ارائه راهکار -5آسيب رساني به محيط زيست 

کمبود دستورالعمل امحا لوازم اسقاط با درنظر گرفتن الزامات زيست محيطي يکي 

ي باشد که نياز است جهت کاهش آاليندگي هاي زيست از مشکالت اين حوزه م

محيطي برنامه مدون و دستورالعمل جامعي تدوين گردد لوازم اسقاطي همچون 

شيشه ها، المپ ها، پشم شيشه، انواع کليدها، انواع مقره ها و ... به عنوان بخشي 

از آاليندگي محيط زيست محسوب مي شوند که بايستي تدبيري براي امحا اين 

وسايل و ابزارها و روش هاي امحا انديشيده شود البته بايستي مالحظات فني و 

 اقتصادي نيز در در اين پژوهش لحاظ گردد.

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 رمانکشمال استان 

بررسي وضعيت ايمني و عملکرد حفاظت کار و پرسنل) 

سال اخير و ريشه يابي  3باتوجه به حوادث رخ داده در 

( و ارائه راهکارهاي عملي به منظور به  عوامل جهت

حداقل رساندن حوادث احتمالي در شرکت توزيع نيروي 

 برق شمال استان کرمان

پايين آوردن آمار  -افزايش ايمني و حفاظت کار پرسنل  -

 باالبردن ضريب اطمينان ايمني شبکه -حوادث احتمالي 

ي پرسنل بهره بردار از باتوجه به اهميت ايمني و جلوگيري از تلفات جاني برا

شبکه مي توان با انجام فعاليت هاي تحقيقاتي راهکارهاي مناسبي به منظور 

حفاظت کار پرسنل و به حداقل رساندن حوادث احتمالي انجام داد در اين تحقيق 

ضمن استخراج وکنترل بانک اطالعاتي مربوط به حوادث رخ داده در سال هاي 

گوي مناسب به منظور تجزيه وتحليل داده ها اقدام قبل مي توان با استفاده از ال

نمود و درخروجي روزنه ها ، گلوگاه ها و مشکالت عديده به منظور حفاظت کار و 

 ايمني بيشتر پرسنل را استخراج و ارائه نمود.

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 شيراز

ارزيابي و مديريت خطاهاي انساني در مشاغل بحراني 

 رازشرکت توزيع برق شي

اهداف مورد انتظار تحقيق که در قالب يک کتابچه راهنما 

. دستورالعمل انتخاب مشاغل 3ارائه خواهد شد عبارتند از: 

ق، بروز يکي از مهمترين ريسک فاکتورهاي هر سازمان منجمله شرکت توزيع بر

حوادث شغلي مي باشد. پيشگيري از بروز حوادث نه تنها از ديدگاه انساني، 
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بحراني شرکت، تکنيک هاي مناسب شناسايي و کمي 

. ليست فعاليت هاي بحراني 2سازي خطاهاي انساني 

. ليست طبقه بندي 3شرکت از ديدگاه خطاهاي انساني 

. عوامل تاثير گذار بر نرخ بروز 5ر هر فعاليت شده خطاها د

. 0. احتمال کمي بروز هر خطاي انساني 4خطاهاي انساني 

. ريسک متناظر هر خطاي 7شدت پيامد هر خطاي انساني 

. راهکار کاهش ريسک خطاهاي انساني شناسايي 8انساني 

 شده

اخالقي و قانوني حائز اهميت است بلکه از نظر اقتصادي امري اجتناب ناپذير 

کنترل "بوده بطوريکه صاحب نظران اصل اساسي براي بقاء هر سازماني را در 

ات سه فعاليت اصلي حادثه خيز خالصه مي کنند. بر اساس نتايج مطالع "خسارات

. رانندگي و حرکت در جاده ها )که 3در سطح ملي و بين المللي عبارتند از: 

مصدوم ثبت شده بر اقتصاد ايران  335555کشته و باالي  35555ساليانه بيش از 

عامل شماره يک مرگ و ميرهاي سشغلي  –. کار در ارتفاع 2تحميل مي کند(؛ 

هيزات برقدار )باالترين نرخ شدت حوادث در سطح ملي و . کار با تج3در ايران 

بين المللي( متاسفانه ماهيت کار شرکت توزيع برق شيراز به نوعي است که 

همزمان هر سه فعاليت ياد شده در آن وجود دارد. از آنجائيکه عامل کليدي اغلب 

نوع حوادث خطاهاي انساني مي باشد بنابراين شناسايي، ارزيابي و کنترل اين 

رفتارهاي ناايمن در شرکت از اولويت باالي برخوردار مي باشد. رفتارهاي ناايمن 

در مشاغل مرتبط با شرکت توزيع برق شيراز به کرات رخ داده و باعث بروز 

حوادث متعددي گرديده است. براي کاهش ريسک اين نوع رفتارها )و در نتيجه 

نيک هاي مناسب مشاغل بحراني حوادث منتج از آنها( الزم است با بکارگيري تک

شرکت )مشاغلي که در آنها بروز خطاهاي انساني مي تواند فاجعه بار باشد( 

شناسايي شود، انواع خطاهاي انساني احتمالي پيش بيني شود، عوامل تاثيرگذار بر 

بروز اين خطاها شناسايي و ارزيابي گردد، احتمال بروز هر خطا تعيين گردد و در 

ن پيامد هر خطا ريسک هر خطاي شناسايي شده تعيين شود تا نهايت با تعيي

 امکان ارائه راهکارهاي کنترلي فراهم گردد.

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 غرب مازندران

ارايه مدلي جهت ارزيابي ايمني مستمر کليه کارکنان و 

 پيمانکاران

ارتقاء سطح ايمني در بين کليه کارکنان، پيمانکاران و  - 3

ارايه مدل ارزيابي مبتني بر  -2ساني و محيطي عوامل ان

سطح پرسنلي و پيمانکاري ) کارگري ، سرپرستي، مديريتي 

( با توجه به آموزش هاي ارايه شده و ارزيابي هاي مستمر 

مطالعه احصاء  -3انجام شده در قالب يک سامانه جامع 

متغيرهاي و شاخص هاي ايمني و ويرايش دستورالعمل 

ي کت هاي مختلف صنعت برق يکنان سازمان و شرکارکايمني و حفاظت از جان 

ت هاي توزيع به خط کاز مهمترين و اولين اصول مي باشد و الزام به پايبندي شر

اري از نکات کدر همه زمينه هاي  HSEمشي و سياست هاي مربوط به 

شرکت هاي توزيع و بسياري از  ضروري است. متاسفانه برخي از افراد پرسنل

پيمانکاران نسبت به مسائل مربوط به ايمني حساسيت الزم را نداشته و فقط و 

پس از رخداد حوادث بصورت مقطعي به موضوعات مرتبط به ايمني اهميت 

ميدهند. در مسير الزام رعايت کامل نکات ايمني، رصد دقيق پيمانکاران و پرسنل 
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برگزاري دوره هاي آموزشي، ريشه يابي و تحليل شرکت جهت تشويق، تنبيه،  م افزار ايمني موجودهاي و توسعه نر

رفتارها آن ها، توسعه نرم افزار ايمني و .... نياز به مدلي جامع مي باشد. متاسفانه 

اکنون در اين شرکت مدلي شفاف و دقيق جهت ارزيابي مستمر همکاران و 

ه پيمانکاران وجود ندارد لذا تحقيق و پژوهش بر اساس متدهاي علمي و به روز ب

منظور يافتن مدل ارزيابي مستمر ايمني کليه پرسنل و پيمانکاران جهت ارزيابي 

 ريسک ايمني با رويکرد شناسايي خطر پذيري افراد ضروري مي باشد.

 

 

 محور عمومي-6

 انساني منابع مهارتي و آموزشي مطالعات .6-6

 اولويت داشتن داليل اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

1 

شرکت برق منطقه اي 

 باختر

ت کطراحي و ارائه مدل ساختار سازماني مطلوب براي شر

 هاي برق منطقه اي )مطالعه موردي: شرکت برق باختر(

با توجه به اينکه بازنگري و متناسب سازي ساختار سازماني 

صنعت آب و برق با رويکرد کاهش تصدي گري اداري ، 

ي و چابکي سازماني از استراتژي هاي افزايش انعطاف پذير

وزارت نيرو مي باشد الزم است در اين راستا ، ساختار 

سازماني جاري شرکت با رويکرد چابک سازي سازماني 

مورد بررسي و آسيب شناسي قرار گيرد و پيشنهاد هاي 

حاصل از بررسي هاي انجام شده در طراحي مدل ساختار 

ي باختر لحاظ گردد. سازماني مطلوب شرکت برق منطقه ا

قانون مديريت خدمات  5اين موضوع در راستاي فصل 

کشوري و همچنين در جهت تحقق سياست هاي کلي 

نظام اداري ابالغي مقام معظم رهبري مي باشد و هدف از 

ردن کراري ، گروه بندي کارهاي تکطراحي ساختار سازمان به نوعي بر حذف 

ارهاي مشابه و بهره مندي از صرفه جويي به مقياس و دامنه ، همسو سازي ک

ه تنها منجر به يد دارد و از اين راه نکاستراتژي ها و توانايي هاي سازمان تا

ه بر توسعه کافزايش اثر بخشي حاصل از هماهنگي در سازمان مي شود بل

توانمندي ها در درون واحد هاي سازماني نيز اثر گذار است. مطالعه ادبيات 

ه ساختار هاي سنتي با ويژگي کموضوعي حوزه ساختار سازماني نشان مي دهد 

شتن در برابر تغييرات محيط ، ار، انعطاف نداکز، تقسيم شديد کهايي چون تمر

نان کارکو پويايي را از  کي خود ، هرگونه تحرکانيکل مکو ش کنترل نزديک

گرفته و در ياري رساندن به سازمان براي توسعه و مواجهه موثر با چالش ها و 

نند.در مقابل ساختار سازماني پويا با ويژگي کتقاضاهاي جديد ضعيف عمل مي 

ز نداشتن در تصميم گيري ، تقسيم قدرت کري ، تمرهايي هم چون مشتري محو
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اجراي پروژه بررسي ساختار موجود و ارائه مدل ساختار 

ز برچابک سازي سازماني مي کسازماني مطلوب با تمر

. شرکت برق منطقه اي باختر به عنوان يک ساختار باشد

دولتي و به دليل وجود قوانين و مقررات چندان، جوابگوي 

سرعت و چابکي سازماني نيست پس اين شرکت بايد 

ساختارسازماني مناسب خود را داشته باشد تا با باالترين 

بهره دهي کار کند. اگر ساختار، متناسب با سازمان نباشد 

کالتي بروز خواهد کرد که براي حل آن بايد مسائل و مش

در ساختار سازماني تجديد نظر کرد همچنين در محيط 

متغير و متحول امروز، مديران بايد به طور مستمر ساختار 

سازماني را با شرايط محيط تطبيق داده و اصالحات الزم را 

در آن به عمل آورند. به طور کلي استفاده از ساختار 

بهبودهاي اساسي در عملکرد سازمان را  سازماني صحيح،

به همراه خواهد داشت . ساختار سازماني، نيروي اصلي 

تغيير است، چرا که شالوده و چارچوبي براي همه تصميمات 

ساختار چابک، يک مدل  کو فرايندهاي سازماني است. ي

تغيير را به سازمان پيشنهاد مي دهد تا از فرضيات  -ساخت

د و به طراحي عناصر يا ويژگي هايي طراحي سنتي رها شون

که بايد به صورت انعطاف پذير ساخته شوند و به صورت 

پويا از انعطاف پذيري و سطوح باالي عملکرد حمايت 

کنند، بيانديشند .پس ابزار اصلي و اساسي براي رسيدن به 

چابکي ، ساختار سازماني است، الزم است ساختار سازمان 

تخاذ ساختارهاي منعطف و ترويج از طريق تمرکز زدايي و ا

 فرهنگ تحول و نوگرايي به چابکي برسد.

م ، حداقل سلسله مراتب، بهره کنترلي ، رسميت ک، انعطاف باال و گرايش به خود 

گيري مناسب از فناوري اطالعات ، حذف مرزهاي ميان واحد ها ، وجود بستر 

نان کارکنان و تفويض اختيار به کارکار گروهي ، اعتماد مديريت به کمناسب 

ند و تاثير کزمان ، زمينه قوي تري براي اجراي فرايند هاي سازمان فراهم مي سا

ه مي خواهند کي سازمان دارد.بنابراين سازمان هايي کبيشتري در افزايش چاب

خود را با تغييرات محيطي وفق دهند ، مجبورند از حالت سلسله مراتبي مبتني بر 

اي بيش تر بر کد محور و با اترده و به ساختار فراينکوظايف سازماني اجتناب 

ارگروهي روي بياورند و از تبادل کز نداشتن مسئوليت ها، اختيارات و کتمر

نند و کار و فرايند هاي منعطف و قابل تغيير حمايت کسب وکاطالعات مرتبط با 

نند. چنين کفعاليت ها و توانايي هاي الزم براي پاسخگويي به محيط را همسو 

ي خود مي شود.اين کايش توانمندي شرکت در افزايش چابساختاري منجر به افز

نوع از ساختار مي تواند در محيط پوياي امروزي پاسخ گوي مناسب تري براي 

الت و بهره گيري از فرصت ها باشد. از اين رو، شرکت برق منطقه اي کرفع مش

بر  باختر بايد زمينه مناسب براي طراحي مدل ساختار سازماني مطلوب را با تمرکز

چابک سازي سازماني فراهم کند تا نه تنها پاسخگوي تغييرات موجود باشند، 

بلکه با يک آرايش بندي مناسب قادر به کسب مزاياي رقابتي نيز باشند. شکل 

دهي مدل يک ساختار مناسب مي تواند منجر به کسب مزاياي ناشي از چابکي از 

همکاري موثر آن ها با راه تمرکز بر کارکنان، نوآوري و خالقيت حاصل از 

يکديگر شده و در نتيجه سازمان را قادر سازد تا ويژگي هايي از قبيل انعطاف، 

سرعت باال در مواجهه با تغييرات محيط و پاسخ گويي و واکنش مناسب نسبت به 

تغييرات قابل پيش بيني و غير قابل پيش بيني را داشته باشد. ساختار سازماني 

استراتژي هاي سازمان بسيار موثر است تا جايي که  مناسب در تحقق اهداف و

ساختار سازماني يک منبع مهم به منظور کسب مزيت رقابتي از راه تغيير پذيري 

اثربخش و انعطاف پذيري است . سازماني که به شکل چابک طراحي شده باشد، 

ساختار سازماني منحصر به فردي دارد که سبب مي شود سازمان در انجام 

اي خود با اثر بخشي بيشتري عمل کند. بر اين اساس يکي از راه هاي فراينده

چابکي سازمان ها، شکل دهي مناسب ساختار سازماني است . همينطورساختار 
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سازماني چابک و منطقي موجب ارتقاء سطح کارايي و بهره وري شرکت برق 

 منطقه اي باخترمي شود.

1 

شرکت برق منطقه اي 

 باختر

هاي  راهکارهاي سنجش اثربخشي دوره ارزيابي و ارائه

ريزي آموزشي شرکت  هاي برنامه آموزشي و اصالح روش

 ISO35534اي باختر بر اساس استاندارد  برق منطقه

 35534اهداف بر اساس مستندات استاندارد آموزشي ايزو 

ه تجزيه و تحليل کفرآيند آموزش مي بايستي پس از آن

ات مرتبط به نيازهاي سازمان صورت گرفت و موضوع

شايستگي شغلي ) دانش، مهارت و نگرش( ثبت گرديد آغاز 

گردد. از اين رو اهدف اين پژوهش شامل موارد زير مي 

تعيين شايستگي هاي استاندارد مورد نياز) دانش، -3شود : 

تعيين -2ت کمهارت و نگرش( مشاغل تخصصي در شر

-3فاصله بين شايستگي موجود و شايستگي مورد نياز 

ايي راه حل هاي رفع اختالف مربوط به شايستگي ها شناس

مقايسه  -4تعيين نيازهاي آموزشي مشاغل تخصصي -5

نيازهاي آموزشي تعيين شده با نيازهاي آموزشي ثبت شده 

ت و ارائه تحليل در اين خصوص کدر تقويم آموزشي شر

توضيحات: محقق مي بايستي عالوه بر مشخص نمودن 

و تعيين دانش، مهارت و  شايستگي هاي مشاغل تخصصي

نگرش مورد نياز جهت انجام وظايف محوله به الزامات 

ت هاي دولتي نيز توجه نمايد. تعيين شايستگي کقانوني شر

هاي شغلي مي بايست با مصاحبه هاي دقيق صورت 

پذيرفته و مستندات موجود سازمان در پژوهش لحاظ گردد. 

صي در تعيين نهايي و جمع بندي نيازهاي مشاغل تخص

سه سطح صورت گيرد: الف( نيازهاي شغلي: آن دسته از 

ه انجام صحيح و مطلوب کدانش، نگرش و مهارت هايي 

شغل ) صرف نظر از مشخصات فرد و شرايط محيطي و 

سازماني( در گروي آن است، نيازهاي ذاتي شغل مي باشند 

و پيدايش آن ها به دانايي و توانايي فرد و شرايط محيط 

منابع انساني مهمترين و ارزشمندترين دارايي سازمان به حساب مي آيد. اگر 

ه در جهت ارتقاي کوشش هايي بدانيم کنان را تمامي مساعي و کارکآموزش 

، حرفه اي و شغلي و همچنين ايجاد رفتار مطلوب دانش، آگاهي، مهارتهاي فني

در منابع انساني صورت مي پذيرد و آنان را آماده انجام وظايف و مسئوليت هاي 

شغلي خود مي نمايد آنگاه اهميت حوزه آموزش سازمان بيش از پيش نمايان 

ه سازمان هاي سرآمد و پيشرو سرمايه گذاري کخواهد شد. به همين دليل است 

ه سرمايه هاي انساني را نه تنها کهدفمند براي آموزش منابع انساني و بل درست و

ه از سودآورترين سرمايه گذاري ها دانسته و با کنند بلکاتالف منابع تلقي نمي 

اين اعتقاد منابع قابل توجهي را بدان اختصاص مي دهند. اهميت آموزش 

گ مديريت نيز دانسته ه برخي آن را همسنکنان در روزگار ما تا جايي است کارک

ه بدون که آموزش در حقيقت خودِ مديريت است. بدين معني کاند و معتقدند 

نان، پايه هاي مديريت هم متزلزل مي شود. اگر فرآيند آموزش کارکآموزش 

 -2نيازسنجي آموزشي  -3ه شامل کسازماني را فرآيندي چهار مرحله اي بدانيم 

ارزشيابي آموزش است،  -5اي آموزش و اجر -3طراحي و برنامه ريزي آموزشي 

 کآنگاه بدون ترديد شناخت و تحليل اثربخش نيازهاي آموزشي پيش نياز ي

سيستم آموزشي موفق مي باشد. تعيين نيازهاي آموزشي، اولين و مهمترين گام 

نان و در واقع نخستين عامل ايجاد و تضمين اثربخشي کارکبرنامه ريزي آموزش 

ه اگر به درستي انجام شود مبناي عيني تري کازي است رد آموزش و بهسکارک

براي برنامه ريزي به عنوان نقشه اثربخشي و تبعا ساير فعاليت ها فراهم خواهد 

نان و در کارکشد و احتمال تطابق آن با نيازهاي سازمان، حوزه هاي شغلي و 

و  نهايت اثربخشي آن افزايش خواهد يافت. دفتر برنامه ريزي منابع انساني

آموزش برق منطقه اي باختر در رصد مستمر خود از وضعيت اثربخش بودن 

نان واقف بوده و معتقد کارکنان به اهميت نيازسنجي علمي آموزشي کارکآموزش 

نان عدم دقت در تعيين کارکه اولين مانع در اثربخشي نظام آموزش کاست 
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شود. اين گونه نيازها از ماهيت و اجزاء، روش  مربوط نمي

ها و فنون انجام و همچنين فن آوري و مشخصات شغل 

برگرفته مي شوند. ب( نيازهاي فردي : افراد گوناگون از 

دانش، نگرش، مهارت و آمادگي متفاوتي برخورداند. 

بنابراين تفاوت در آمادگي و دانايي و توانايي افراد ريشه و 

ه کنان مي باشد کارکي از نيازهاي آموزشي خاستگاه برخ

مي بايست در نيازسنجي آموزشي لحاظ گردد. ج( نيازهاي 

سازماني : شرايط محيطي همواره در حال تغيير  -محيطي

است و محيط هاي گوناگون شرايط متفاوتي دارند و هر 

شغلي متاثر از شرايط محيطي خاص آن شغل است. عالوه 

ازمان هاي باالدستي نيز بايد در بر آن الزامات قانوني س

( نيازها و انتظارات : در بيان مساله 2-2نظر گرفته شود. 

پروپوزال ارسالي هر گونه اظهار نظر و نقل قولي مي 

بايست با ارجاع درست درون و پايان متني همراه باشد 

(. همچنين ارجاعات مي بايستي از APA)روش 

اساس  صاحبنظران برجسته داخلي و خارجي و بر

جديدترين متون علمي تنظيم گردد. در بررسي ادبيات 

ه در حوزه کموضوع و پيشينه تحقيق الزم است تحقيقاتي 

ر و واگرايي ها و همگرايي کصنعت برق صورت گرفته ذ

هاي تحقيقات انجام شده با نگاهي نقادانه بيان گردد. 

تنظيم شود. به  35534رد ايزو کروش انجام پژوهش با روي

لي در تنظيم پروپوزال مي بايستي نهايت دقت کطور 

امال شفاف و با رعايت اصول علمي تهيه کصورت گرفته و 

 گردد.

ت گسترده تري نيز نيازهاي آموزشي و يا فرآيند نيازسنجي است. اين موضوع تبعا

ن است در بلند مدت اعتبار نظام آموزش سازماني را زير سوال که ممکداشته 

ببرد. مقصد نيازسنجي آموزشي دستيابي به اطالعاتي درباره وظايف اصلي و 

عملي الزم براي ايفاي نقش شغلي و دانش، مهارت و نگرش هاي ضروري براي 

ابزار  که نيازسنجي عمال يکگفت انجام آن وظايف است. از اين رو مي توان 

موضع  که چنانچه به درستي اعمال شود ما را از يکگردآوري اطالعات است 

انفعالي و ابهام آميز در فعاليت هاي آموزشي خارج مي سازد. در همين راستا دفتر 

برنامه ريزي منابع انساني و آموزش سازمان در نظر دارد اثربخشي فرآيند فعلي و 

م نيازسنجي آموزشي مشاغل تخصصي و خروجي هاي آن را با در حال انجا

در اختيار قرار مي  35534ه استاندارد بين المللي ايزو کابزار قدرتمندي  کمک

يه بر اين استاندارد بين المللي کدهد مورد بررسي قرار دهد. به نظر مي رسد با ت

و حوزه هاي  ه بر دقت آن اجماع نظر جهاني وجود دارد بهتر بتوان نقاط قوتک

بهبود فرآيند فعلي نيازسنجي را مورد مداقه، بررسي، تحليل و اصالحات احتمالي 

 قرار داد.

1 
گاهي از *هدف از اجراي پروژه: هدف از اجراي اين پروژه آپژوهشي در ميزان اثر بخشي پياده سازي نظام پيشنهادها شرکت برق منطقه اي 

اشکاالت موجود در اجراي نظام پيشنهادها در شرکت برق 

شرح مشکل و يا نياز فعلي: اجراي اثر بخش نظام پيشنهادها در  -*تعريف مسئله

يک سازمان، مستلزم وجود پيش نيازها و رعايت سازوکارهاي خاصي است. به 
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منطقه اي خراسان است به منظور اصالح ساختاري در ساز  و ارائه راهکارهاي موثر جهت ارتقاي آن خراسان

و کار آن و با هدف افزايش اثر بخشي اجراي اين نظام 

مديريتي. *خروجي اين پروژه پژوهشي به شرح زير است: 

ر ( براوردي از ميزان اثربخشي اجراي نظام پيشنهادها د3

( ارائه 2شرکت برق منطقه اي خراسان در وضعيت فعلي 

اصالحات ساختاري و ساز و کار جديد براي اجراي اثر 

بخش ترنظام پيشنهادها در شرکت برق منطقه اي خراسان 

به نحوي که منافع ذي نفعان )کارکنان پيشنهاد دهنده، 

سازمان مجري پيشنهادها، پيمانکاران و مشتريان آن( بيش 

تامين شود. * الزامات )شامل اطالعات،تجهيزات، از پيش 

هاي مورد نياز در  مراجع ، استانداردها و تستها( و تخصص

( اطالعات مربوط به ساختار اجرايي فعلي نظام 3تيم پروژه: 

( اطالعات 2پيشنهادها در شرکت برق منطقه اي خراسان 

مربوط به پيشنهادهاي ارائه شده توسط کارکنان در شرکت 

( مصاحبه با پيشنهاد دهندگان به 3منطقه اي خراسان برق 

 منظور سنجش درجه رضايت آنها از نحوه اجراي پيشنهادها

زوکارها و وجود يک سري موانع ذهني و عيني، بستر دليل عدم وجود اين سا

مناسب براي اجراي اثربخش نظام پيشنهادها در بيشتر سازمان هاي ايراني فراهم 

نمي باشد. سنجش ميزان اثربخشي نظام پيشنهادها در سالهايي که اين نظام 

ه مديريتي در شرکت برق منطقه اي خراسان اجرا شده است، مسير را براي ارائه را

کارهاي موثر در ارتقاي ميزان اثربخشي اجراي اين نظام در آينده هموار خواهد 

کرد. *داليل اولويت داشتن موضوع: اجراي ناکارامد و غير اثربخش شيوه هاي 

مديريت نوين از جمله نظام پيشنهادها، بيشتر کارکنان را از ارائه پيشنهاد هاي 

ژه هاي بهبود محروم مي سازد. انجام موثر دلسرد کرده، سازمان را از اجراي پرو

يک آسيب شناسي از نحوه پياده سازي و اجراي نظام پيشنهادها در شرکت برق 

منطقه اي خراسان ضروري است تا نواقص احتمالي در طراحي و اجراي آن 

برطرف شود. *مزاياي فني، اجتماعي ، اقتصادي ، زيست محيطي و ايمني حاصل 

شنهادها يکي از روشها در مديريت مشارکتي است. در از اجراي پروژه: نظام پي

صورتي که الزامات نظام پيشنهادها براي نيل به اثربخشي به درستي در سازمان 

حاکم شده باشد، عوايد ناشي از اجراي پيشنهادهاي کارکنان در حوزه هاي فني، 

 اجتماعي ، اقتصادي ، زيست محيطي و ايمني، بيشتر حاصل خواهد شد.

1 

ت برق منطقه اي شرک

 زنجان

نان در کارکآسيب شناسي آموزش هاي ضمن خدمت 

ارهاي عملي و کت برق منطقه اي زنجان و ارائه راهکشر

 اربرديک

اهداف مورد انتظار عبارتند از: افزايش انگيزه و رضايت 

ت در دوره هاي آموزشي ، بهبود کنان جهت شرکارک

ار کنجام نان .مراحل اکارکرد و افزايش بهره وري کعمل

عبارتند از : آسيب شناسي آموزش هاي ضمن خدمت 

ت برق منطقه اي زنجان و ارائه کنان در شرکارک

 اربرديکارهاي عملي و کراه

ارايي دوره هاي ضمن خدمت عالقه چنداني کنان بدليل احساس عدم کارکبرخي 

ت و استفاده از دوره ها ندارند لذا انجام اين پروژه موجب افزايش کجهت شر

ت در دوره هاي آموزشي مي گردد، لذا کنان جهت شرکارکانگيزه و رضايت 

 رد و افزايش بهره وري آنان مي گردد.کموجب بهبود عمل

5 

شرکت برق منطقه اي 

 زنجان

آسيب شناسي و تعيين علل و موانع نهادينه سازي نظام 

هاي مديريتي* در شرکت برق منطقه اي زنجان و ارائه 

(، IMS* )سيستم مديريت يکپارچه ) راهکارهاي اجرايي .

. تبين وضعيت موجود و سنجش اثربخشي نظام هاي 3

. شناسايي عوامل و موانع موجود در استقرار 2مديريتي 

هکارهاي . شناسايي را3اثربخش نظام هاي مديريتي. 

شناسايي وضعيت موجود در حوزه نظام هاي مديريتي و تدوين برنامه هاي  -3

 . نقش و تاثير نظام هاي مديريتي در بهبود بهره وري و فرهنگ سازماني2بهبود 



 813                                                                                                                                                                                           رمجموعهيز يها ر و  شرکتيتوانشرکت 

 

 اولويت داشتن داليل اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

، برنامه  EFQMارزيابي تعالي سازماني بر اساس مدل 

 ريزي استراتژيک و برنامه هاي عملياتي مربوطه(

 اجرايي جهت بهره مندي اثربخش از نظام هاي مديريتي

6 

شرکت برق منطقه اي 

 زنجان

سنجش آن در طراحي الگوي فرهنگ مطلوب سازماني و 

 شرکت سهامي برق منطقه اي زنجان

براي اين تحقيق اهدافي به شرح زير متصور است: هدف 

اصلي: طراحي الگوي فرهنگ سازماني مطلوب شرکت برق 

منطقه اي زنجان و سنجش وضعيت موجود آن اهداف 

. تعيين ابعاد، مولفهها و شاخصهاي الگوي فرهنگ 3فرعي: 

بع مورد مطالعه، بهينه کاوي سازماني مطلوب بر اساس منا

. تجزيه و تحليل 2و ذهن کاوي مديران ارشد مجموعه 

وضعيت موجود فرهنگ سازماني و تحليل شکاف با 

. ترسيم نيمرخ فرهنگ سازماني شرکت 3وضعيت مطلوب 

. ارائه راهبردها و راهکارهاي پيشنهادي 5در وضع موجود 

فه هاي در راستاي بهينهسازي و تحول در هر يک از مول

 فرهنگ سازماني

انجام هر گونه تغيير و تحول بنيادي موفقيت آميز در سازمان تنها از طريق 

شناخت دقيق ويژگيهاي فرهنگ سازماني آن سازمان همراه با اتخاذ راهبردهاي 

اساسي مبتني بر ارزشها ، باورها و مفروضات اساسي آن سازمان، ممکن ميباشد. 

ماني پويا، نوآور و خالق، مستلزم داشتن ويژگي بديهي است برخورداري از ساز

فرهنگي مثبت در بافت فرهنگ سازماني منسجم ميباشد؛ يعني داشتن روحيه کار 

جمعي، نگرش سيستمي، احساس مسؤليت اجتماعي، حميت و تعهد سازماني، 

بروز خالقيت و ابتکار عمل. دستيابي به اين مهم در گرو شناخت واقعيتهاي 

الت سازماني است که از طريق شناخت و نهادينه سازي فرهنگ موجود در تعام

سازماني و تجزيه و تحليل فرهنگ سازماني امکانپذير خواهد بود. از عمده ترين 

داليل اهميت فرهنگ سازماني ميتوان به قرار گرفتن موضوع نهادينه سازي 

ره فرهنگ سازماني در صدر سياستهاي بيست و شش گانه کالن نظام اداري اشا

نمود. از ديگر داليل اهميت اين موضوع، ميتوان به تاکيدات پي در پي مقام 

معظم رهبري به موضوع فرهنگ بطور اعم و نيز در وجه اخص آن در رابطه با 

موضوعاتي همچون نقشه فرهنگي، مهندسي فرهنگ و مهندسي فرهنگي کشور 

اند يا دوران رشد و  اشاره نمود. از منظر ديگر سازمانهايي که تازه تاسيس يافته

بلوغ خود را طي مينمايند، بطور مستمر در پي توسعه کمي و کيفي و کسب 

موفقيتهاي روز افزون هستند تا از اين رهگذر بتوانند جايگاه خود را در فضاي به 

 شدت متالطم و رقابتي کنوني، حفظ و ارتقاء بخشند

1 

شرکت برق منطقه اي 

 زنجان

و موانع نهادينه سازي نظام آسيب شناسي و تعيين علل 

هاي مديريتي در شرکت برق منطقه اي زنجان و ارائه 

 راهکارهاي اجرايي

طرح تحقيقاتي اخير با چند هدف اصلي ذيل اجرا مي شود: 

نقش و تاثير نظام هاي مديريتي در بهبود بهره وري و  -

تبين وضعيت موجود و سنجش  -فرهنگ سازماني 

شرکت برق منطقه اي زنجان اثربخشي نظامهاي مديريتي 

شناسايي عوامل و موانع موجود در استقرار اثربخش  -

از جمله راههاي توانمندسازي هر سازماني و از جمله شرکت برق منطقه اي 

زنجان بهره گيري از انواع نظامهاي مديريتي است. با اين وجود با توجه به 

گسترش روز افزون انواع سيستمهاي مديريتي همچون مدلهاي تعالي سازماني، 

استانداردهاي مديريت کيفيت، برنامه ريزي راهبردي و...، توجه به استفاده مناسب 

نگ ضروري به نظر ميرسد. و مقتضي از اين ابزارها به شکلي همراستا و هماه
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، برنامه ريزي  IMS, EFQMنظامهاي مديريتي ( 

تعيين راهکارهاي اجرايي جهت بهره مندي  -استراتژيک) 

 اثربخش از نظامهاي مديريتي

بررسي هاي صورت گرفته حکايت از آن دارد که تعدد اين سيستمها بدون توجه 

به تعامالت و همپوشاني و تقدم و تأخر آنها مي تواند سازمان را دچار ابزارزدگي 

کرده و نيروي انساني به عنوان محرک اصلي اجراي آنها را دچار خستگي و 

استا پژوهش اخير قصد دارد ضمن بررسي ميزان سرخوردگي نمايد. در اين ر

اثربخش بودن انواع نظامهاي مديريتي که طي سالهاي اخير در شرکت برق 

منطقه اي زنجان مورد استفاده قرار گرفته است، نسبت به عارضه يابي استقرار 

آنها و شناسايي راهکارهاي مورد نياز جهت استفاده بهره ور و اثربخش اقدام 

 نمايد.

1 

شرکت برق منطقه اي 

 سمنان

شناسايي و رتبه بندي عوامل سازماني موثر بر ايجاد 

استرس شغلي و رابطه و تاثير آن با عملکرد کارکنان در 

 شرکت برق منطقه اي سمنان

شناسايي بيشتر و سنجش ميزان استرس شغلي در بين 

کارکنان شناسايي عوامل ساختاري موثر بر استرس شغلي و 

ا از نظر شدت تاثير شناسايي رابطه بين رتبه بندي آنه

ميزان استرس شغلي و عملکرد فردي ارائه راه حل در 

جهت کاهش ميزان استرس شغلي از طريق تغيير، بهبود و 

اصالح عوامل ساختاري موثر و ارائه راه حل هاي جايگزين 

 و ... که در قالب گزارش تحقيق ارائه خواهد گرديد

وامع امروزي بيماريهاي رواني است. بيماريهاي يکي از معضالت و مشکالت ج

رواني همواره در اجتماعات بشري وجود داشته است . ليکن اطالعات آماري و 

عيني در اين موارد اندک بود ، اما امروزه با گسترش اطالعات پژوهشي و آماري 

از مي توان معيار نسبتاٌ واقعي از بروز و شيوع بيماريهاي رواني ارائه داد. يکي 

انواع و اقسام شايع و فراگير بيماريهاي رواني، اسنرس به طور عام و استرس هاي 

شغلي به طور خاص مي باشد. استرس هاي شغلي همواره يکي از عوامل 

خطرزاي سالمتي بوده است که بر کيفيت زندگي خصوصي افراد نيز تاثير مي 

در محيط هاي  گذارد. تحقيقات مختلف نشان مي دهد که استرس شغلي يا کار

پراسترس ارتباط مستقيمي با افزايش ضايعات، غيبت، کاهش بهره وري، 

سازماني و بروز رفتارهاي نابهنجار در کارمندان در سطح  –نارضايتي شغلي 

سازمان و خانواده داشته و جوامع و سازمانها ساالنه هزينه زيادي را مي بايد در 

هزينه کنند. شناسايي عوامل قبال آسيب ها و مشکالت ايجاد شده مذکور 

ساختاري موثر بر ايجاد استرس شغلي در محيط کار مي تواند به مديران و 

تصميم گيرندگان سازماني در برنامه ريزي و اتخاذ تصميم هايي جهت بهسازي 

 محيط کاري پرسنل سازمان کمک شاياني نمايد.

1 

شرکت برق منطقه اي 

 هرمزگان

ربوط به منابع انساني با مديريت داده کاوي اطالعات م

استفاده از روش هاي داده کاوي و ارزش گذاري داده ها و 

( به کار کيري علم داده کاوي و تکنيک ها و الگوريتم 3

هاي مختلف آن جهت استخراج و کشف دانش از اطالعات 

، مزاياي رقابتي مهمي گيري اثربخش و کارا در حوزه مديريت منابع انساني تصميم

ها  ها و اطالعات فراوان در سازمان ها در پي دارد. عليرغم وجود داده براي سازمان
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درجه بندي داده ها به عنوان پشتيبان در ساير سيستم هاي 

 مديريتي.

اي کارکنان در حوزه مديريت منابع ارزيابي عملکرد دوره 

( اطالعات مربوط به سوابق دوره هاي ارزيابي 2انساني. 

سه ماهه کارکنان بخش هاي مختلف از نيروي انساني به 

همراه ساير متغيرهاي شخصي ، استخدامي، شغلي و 

سازماني، انضباط کاري و متغيرهاي آموزشي در يک انبار 

( 3کاربران قرار گيرد. داده گرد آوري شده و در دسترس 

  کاربردهاي داده کاوي در حوزه علم اطالعات و دانش

شناسي براساس کاربردهاي داده کاوي در ساير حوزه هاي 

( تشريح 5علمي مورد کنکاش و تجزيه و تحليل قرار گيرد. 

تکنولوژي داده کاوي در حوزه هوش محاسباتي و 

ته پرداخ CRISP Data Miningمتدولوژي استاندارد 

بندي از کاربردهاي اين تکنولوژي در حوزه  و يک طبقه

( 4گيريهاي مديريت منابع انساني ارايه داده شود.  تصميم

انتخاب بهترين استراتژي در حوزه مديريت منابع انساني با 

 استفاده از الگوريتم هاي داده کاوي نهايي شده.

اي اثربخش مورد تحليل و  ها به شيوه در ارتباط با منابع انساني، متأسفانه اين داده

عنوان يک رويکرد مؤثر  کاوي، ميتواند به هاي داده استفاده قرار نميگيرند. روش

هاي منابع انساني مورد استفاده قرار گيرد تا با اتّکا بر آن به  پردازش دادهبراي 

گيري پيرامون مسائل مختلف سازماني پرداخته شود. هدف اين پژوهش  تصميم

کاوي براي تجزيه  هاي مختلف داده بررسي تحليلي تحقيقاتي است که از تکنيک

اند؛ تا در نتيجه بتوان  برده تحليل مسائل مرتبط با مديريت منابع انساني بهره  و

هاي مديريت  کاوي در حوزه هاي داده کارگيري روش چارچوبي راهبردي براي به

منابع انساني ارائه نمود. يک درک عميق از دانش پنهان در داده هاي منابع 

انساني براي موقعيت رقابتي سازمان و تصميم سازي سازمان حياتي است. تحليل 

ه هاي منابع انساني کامالً نادر و کمياب است. اغلب داده هاي الگو ها و روابط داد

منابع انساني صرفاً براي اهداف گزارش مانند و پاسخ به يک سري پرس وجوها 

جمع آوري و نگهداري مي شوند . الزم است که سيستم هاي منابع انساني بر 

کاوي به روي داده هاي کميت پذير بيشتر تمرکز کنند و نشان دهد چگونه داده 

 گيري پيرامون مسائل مختلف سازماني کمک شاياني خواهد نمود تصميم

11 

شرکت برق منطقه اي 

 هرمزگان

تبيين نقش و تاثير فالت زدگي شغلي در بين مديران و 

 کارکنان شرکت برق منطقه اي هرمزگان

( شناسايي عوامل به وجود آورنده فالت شغلي در 3

( شناسايي 2اربردي. کگويي نان و ارائه آن در قالب الکارک

ردي فالت شغلي در کارکمهم ترين پيامدهاي مخرب و غير

ارهاي مناسبعلمي و عملي در ک( ارائه راه 3سازمان ها. 

برخورد هوشمندانه با پديده فالت شغلي در شرکت برق 

( تبيين پيامدهاي حاصل از بروز 5منطقه اي هرمزگان. 

( اثر 4سازمان. فالت زدگي شغلي و اثر آن بر عملکرد 

فالت زدگي ساختاري بر تعهد سازماني و تحليل رفتگي 

( اثر فالت زدگي محتوايي بر رضايت شغلي 0روانشناختي. 

( اثر فالت زدگي 7و تمايل به ترک خدمت کارکنان. 

( طراحي و تبيين 8زندگي بر تحليل رفتگي روانشناختي. 

ليه سازمان ها امري اجتناب ناپذير شده است، کتوجه به مقوله فالت شغلي توسط 

رفت هستند با انگيزه ه در مسير شغلي مناسبي در سازمان در حال پيشکناني کارک

رد نقشي و فرانقشي بيشتري دارند، راضي تر هستند کنند، عملکار مي کبيشتري 

متر مشاهده مي شود. به همين کسازمان و غيبت در بين آن ها  کو تمايل به تر

دليل سازمان ها همواره در پي يافتن راه حل هاي اثر بخش براي مديريت مسير 

ه در چرخه مسير پيشرفت شغلي کعواملي  ي ازکنان هستند. يکارکشغلي 

ارراهه(، به عنوان عاملي اثرگذار بر پيامدهاي سازماني، شناسايي شده است، ک)

ه کپديده فالت شغلي است. فالت شغلي، نقطه اي در مسير شغلي فرد است 

م است. فالت کت در سلسله مراتب سازمان در آينده براي وي بسيار کاحتمال حر

ت عمودي رو به باال کان حرکه در آن امکدر مسير شغلي است شغلي، نقطه اي 

ه کامي رواني است کباشد. فالت زدگي، احساس نااميدي و نا کجهت ارتقاء، اند
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و ( شناساندن عواقب 8الگوي مديريت فالت زدگي شغلي 

خطرات فالت زدگي شغلي و تعيين روش هاي صحيح 

( کاهش سطح تحليل رفتگي شغلي، 35نان. کارکبرخورد با 

 افزايش سطح رضايت شغلي و تعهد سازماني.

نان پس از توقف موقت يا دائم در مسير پيشرفت شغلي و حرفه اي خود آن کارک

ر مسير نان، ارتقاء و پيشرفت دکارکه اغلب کنند. از آن جايي کرا تجربه مي 

شغلي را به عنوان شاخصي اساسي براي سنجش موفقيت در شغل در نظر مي 

ليه سازمان ها اجتناب ناپذير کگيرند ضرورت توجه به مقوله فالت شغلي توسط 

شده است. نبود قابليت الزم براي انطباق با تغييرات، سطح پايين مشارکت شغلي 

تمايل به ترک خدمت، غيبت، و عدم بروز ابتکار عملي و افزايش فشار رواني، 

تعارض نقش، کاهش حس احترام به خود، از پيامدهاي اجتناب ناپذير فالت 

زدگي شغلي کارکنان مي باشد. با نگاهي به ماهيت شرکت برق منطقه اي 

ردهاي پيچيده و حساس در فعاليت کارکهرمزگان، مي توان دريافت به دليل 

با ساير پژوهش هاي صورت گرفته  هاي اين شرکت ها، وجه تمايز تحقيق حاضر

رد. بنابراين در تبيين فالت زدگي شغلي نمي توان کته جستجو کرا بايد در اين ن

ي با نتايج تحقيقات ساير پژوهشگران به دست آورد. لذا تحقيق کوجوه اشترا

 حاضر در نوع خود بديع و نو مي باشد.

11 

شرکت برق منطقه اي 

 هرمزگان

امل موثر بر پويايي سيستم مديريت شناسايي و ارزيابي عو

دانش در شرکت و ارائه راهکار براي حفظ پويايي و 

 باالبردن عملکرد سيستم در بلند مدت

( ضرورت بکارگيري سيستم مديريت دانش جديد براي 3

سازمان هاي دولتي که به ارائه خدمات مناسب به منظور 

سازي مديريت دانش با رويکردي پويا در کسب و  پياده

کارهاي کوچک و متوسط ميپردازد، به نحوي که تمامي 

هاي محيطي جهت کسب  کارکنان امکان شناسايي فرصت

( الزم است تا در تعيين 2مزيت رقابتي را داشته باشند. 

راهبرد پياده سـازي مديريت دانش، اهداف و راهبردهاي 

( قابليت دسترسي به دانش 3سـازمان در نظر گرفته شوند. 

لي که شــده کجا قرار دارد؟ به چه شــ(دانش ذخير

اســت؟) انتقال و تبديل دانش (جريان دانش، چگونه 

ل ديگر تبديل مي شود( به کل به شکدانش از يک ش

( تجزيه و تحليل و طبقه 5خوبي تشريح و تبيين گردد. 

بندي سيستم مديريت دانش داراي دشــواري هاي خاص 

ه بخشي ضـروري و اسـاسي در موفقيت کسـب و کار، مديريت دانش، به مثاب

دامنه گسـتردهاي از نوآوري هاي سـازماني، شامل نوآوري هاي راهبردي، 

اقتصادي، رفتاري و مديريتي را در برمي گيرد. در واقع در جهان امروز که توليد 

يدي کاالها و ارائه خدمات، نوآورانه و مبتني بر دانش شــده اند، دانش دارائي کل

کسب و کار براي کسب مزيت رقابتي به شمار ميرود. انعطاف پذيري و عکس 

العمل سريع در برابر شرايط متغير محيطي، استفاده بهتر از منابع انساني و دانش 

موجود نزد آن ها و همچنين اتخاذ تصميمات بهتر، از ضروريات موفقيت کسب و 

ي يک سيستم مديريت دانش کارهاي خدماتي به شمار مي رود، لذا به کارگير

مناسب با رويکرد پويا، سهم بسزايي در توسعه و پيشرفت سازمان دارد. مدل هاي 

مديريت دانش مورد استفاده در موسسات بزرگ خدماتي به علت برخي مشکالت 

هاي گزاف است، در کسب و کارهاي دولتي  که مهم ترين آن تحميل هزينه

و از سوي مديران اين گونه موسسات از خدماتي قابليت پياده سازي نداشته 

استقبال چنداني برخوردار نيستند. لذا ارائه مدل مناسبي از مديريت دانش جهت 
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هر يک از دو دانش خود اســت. با توجه به اهميت و نقش 

صريح و ضمني، روش هاي به کارگيري مديريت دانش در 

سـازمان را در چهار دسـته: پويا، انسـان محور، سيستم 

( مدل شبيه سازي 4محور ومنفعل تقسيم و ارائه نمايد. 

شده، تدوين گرديده و در مرحله بعد، اعتبار مدل با 

دبه بکارگيري آزمون هاي مختلف مورد سنجش قرار گير

طوري که در نهايت پنج سياست به ترتيب با عناوين 

رويکرد انسان محور ، رويکردسيستم محور، رويکردمبتني 

برنوآوري در محصوالت، رويکرد مبتني بر انتقال دانش 

خارجي و رويکرد انسان محور و سيستم محور به صورت 

 متعادل طراحي و مورد ارزيابي قرار گيرند.

کسب و کارهاي دولتي خدماتي يکي از مفاهيم ضروري تحقيق و بررسي در اين 

حوزه است. از سوي ديگر بر طبق نظرات خبرگان، وجود فضاي باز در بين 

هاي محيطي به صورتي که موجب کسب مزيت  صتکارکنان جهت کشف فر

 رقابتي براي سازمان شود، از اهميت بسزايي برخوردار است.

11 

شرکت برق منطقه اي 

 هرمزگان

ارزيابي و تحليل ايده پردازي در فرايند مديريت نوآوري در 

 شرکت برق منطقه اي هرمزگان

در سازمان هاي پيشرو، موضوع هائي چون تحول پذيري، 

يرندگي، دانش گرايي و خالقيت از جمله ويژگي ها را يادگ

تشکيل مي دهند. سازمان هاي پيشرو، پافشاري مي کنند 

تا به واسطه ايجاد محيط و مديريتي متناسب، زمينه را 

براي پديداري تفکرات خالقانه، ابتکاري و ابداع گر )مبدع( 

فراهم آورند. در اين خصوص مسئله اين خواهد بود که 

و ويژگي هاي محيطي شامل چه مصداق ها و عناصر 

مواردي هستند که مي توان به واسطه آن ها امر خالقيت 

را در نظام پيشنهادات مديريت و در جهت حداکثر سازي 

بهره وري در سازمان هاي دولتي، به کار گرفته شود و 

اهداف زير را مي توان از اجراي موفق آميز اين تحقيق 

( توانمند سازي افراد در نظام 3انتظار داشته باشيم: 

( هدايت و سمت و 2پيشنهادات از طريق آموزش حين کار. 

سو دادن به سازمان، در جهت ايجاد بسترهاي نظام 

( توجه دادن 3پيشنهادات در سازمان يادگيرنده و پيشرو. 

امروزه با توجه به افزايش سريع رقابت و پيچيدگي هاي عصر تبادل ارتباطات و 

اطالعات، سازمان ها نيازمند آموزش مهارت هايي هستند که بتوانند با علم روز 

از اين مهارت هاي مهم و کارا خالقيت، نوآوري و کارآفريني  پيشرفت کنند. يکي

است که با استفاده از آن همگان سعي در رشد و توسعه شرکت و يا سازمان خود 

را داشته باشند. بنابراين اگر فردي در سازمان از باالترين حد مهارت برخوردار 

قادر به انجام باشد ولي از مهارت هاي خالقيت و نوآوري بي بهره باشد هرگز 

کاري خالق و حرکت در مسير رشد نخواهد بود .امروزه براي تسريع رشد و 

توسعه اقتصادي و رسيدن به حداقل هاي توسعه يافتگي، پژوهش از نيازمندي 

هاي پايه به شمار مي رود. در همين راستا، در سال هاي اخير سازمان هاي 

امر نظام پيشنهادات انجام داده  يفيکمي و کدولتي اقداماتي را به منظور توسعه 

ه در اين مسير با چالش ها و موانعي نيز روبه رو شده اند. نوآوري در نظام کاند 

پيشنهادات سنگ بناي پايداري هر سازماني است، به گونه اي که اغلب به عنوان 

کليد موفقيت در رقابت ها شناخته مي شود. نوآوري در نظام يشنهادات، راه حلي 

اي شرايط رقابتي فعلي است به طوري که خواسته هاي پنهان و آشکار جديد بر

ذينفعان مختلف را برآورده مي کند. با توجه به شدت رقابت، سرعت منسوخ شدن 
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( 5مستمر به امر نوآوري و خالقيت در نظام پيشنهادات. 

ه عنوان ابزاري براي پرداختن به چگونگي انجام کار ب

( 4خودشکوفائي فردي و سازماني در نظام پيشنهادات. 

ايجاد محيط کار خالق و تقويت زمينه ها براي بروز 

( توجه به استدالل ها و 0خالقيت در کليه سطوح سازماني. 

( بررسي و 7خالقيت هاي فردي در نظام پيشنهادات. 

ناسب کشف زمينه ها، بسترها و فضاها و چارچوب ها م

( 8براي تدوين و تبيين خالقيت ها در نظام پيشنهادات. 

تحليل مديريت فضا و شرايطي که زمينه را براي توسعه 

نظام پيشنهادات در سازمان هاي دولتي، پيوسته هموار، به 

سامان و پشتيباني نمايد. در اين تحقيق سعي مي گردد تا 

، ضمن شناسائي مباني نوآوري ، خالقيت و کارآفريني 

عوامل تأثير گذار بر آنها و توانمندي نوآوري و کارآفريني را 

در شرکت مورد ارزيابي قرار داده و با تحليل شکاف بين 

سطح مطلوب و وضع موجود فرصت هايي براي رشد 

شتابان و سازمان دهي شده نوآوري جهت ارائه ايده ها به 

 بازار را در شرکت فراهم سازد تا بتوان با مديريت جهادي

در پياده سازي اقتصاد مقاومتي براي برون رفت از بحران 

 تحريم اقتصادي و رکود در شرکت ارائه داده شود

فناوري ها و تغيير خواسته ها و ساليق مشتريان، توسعه محصول جديد مورد 

ي دولتي توجه بسياري از انديشمندان قرار گرفته است. امروزه سازمان ها

خدماتي، با رقابت شديدي عالوه بر عدم اطمينان و تغييرات پيوسته رو به رو 

هستند. اعتماد و باور ضعيف مديريت سازمان هاي دولتي به نظام پيشنهادات، 

ضعيف بودن پيشنهادهاي ارائه شده توسط کارکنان داخلي و محققان خارج از 

در بخش نظام پيشنهادات، يفي کالت جذب و نگهداري نيروهاي کسازمان، مش

عدم مقبوليت نظام پيشنهادات از طرف ساير واحدهاي اجرايي سازمان، ساختار 

سازماني نامناسب واحدهاي نظام پيشنهادات و ... به عنوان مهم ترين چالش 

هاي پيشروي نظام پيشنهادات در سازمان هاي دولتي مي بايستي مورد بررسي و 

 تحليل قرار گيرند.

11 

برق منطقه اي شرکت 

 هرمزگان

بررسي ميزان اثربخشي استانداردهاي مديريتي پياده شده 

 در شرکت برق منطقه اي هرمزگان

ت با اخذ استانداردهاي مديريتي ک( آيا اثر بخشي شر3

ت هاي فاقد استانداردهاي مديريتي کبهبود يافته و از شر

( بررسي اين موضوع که با اخذ 2بيشتر شده است؟ 

اي مديريتي وضعيت ارائه خدمات شرکت به استاندارده

ت هاي فاقد ککليه ذينفعان بهبود يافته و از شر

( بررسي و 3استانداردهاي مديريتي بيشتر شده است؟ 

لي شرکت در کليه زمينه هاي کرد کتجزيه و تحليل عمل

هاي گوناگون کنترل کيفيت در کشور و  با توجه به به کارگيري سيستم

هاي توليدي و خدماتي در زمينه برقراري اين گونه  عالقمندي بسياري از شرکت

هاي معتبر کيفي جهت باالبردن سطح کيفي  ها و دريافت گواهينامه سيستم

ي از بازار اين موضوع در کشورمان مورد توجه محصوالت و دريافت سهم بيشتر

ويژه صنعت برق قرار گرفته است. اما مسئله ي اساسي در استقرار اين استاندارد 

سيستم هاي مديريتي کيفيت، ميزان اثربخشي آن بوده و بايد نتايج مملوس آن 

در کل سازمان و نيز کيفيت محصوالت يا خدمات، پس از پياده سازي آن ايجاد 



 831                                                                                                                                                                                           رمجموعهيز يها ر و  شرکتيتوانشرکت 

 

 اولويت داشتن داليل اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

ت با اخذ استانداردهاي مديريتي بهبود کعملياتي و مالي شر

تانداردهاي مديريتي بهتر شده تهاي فاقد اسکيافته و از شر

 است؟

و ديگر  8555المللي ايزو  . در اين بين سيستم تضمين کيفيت استاندارد بينشود

استانداردهاي مديريتي بيشترين کاربرد را به خود اختصاص داده است. ادبيات 

سب که در آن ها داليل کنند کموضوع دو تئوري اساسي و پايه اي را بيان مي 

را توجيه مي نمايد.  ت برق منطقه اي هرمزگانکگواهينامه مديريتي توسط شر

ه مي توانند منافع مالي پس از دريافت گواهي ايزو را به صورت کاين دو تئوري 

مستند ثابت نمايند، عبارتند از : تئوري بهبود درون سازماني و تئوري بهبود برون 

ت در کرد شرکه عملکنند کسازماني است. هر دو تئوري با استدالل توجيه مي 

ستانداردهاي مديريتي بايد نسبت به دوره قبل از آن بهبود دوره بعد از دريافت ا

 يابد.

11 

شرکت برق منطقه اي 

 هرمزگان

بررسي ميزان مشارکت پذيري و داليل تمايل /عدم تمايل 

 مديران شرکت در جاري سازي سيستم هاي مديريتي.

( تبين وضعيت موجود و سنجش اثربخشي نظام هاي 3

موانع موجود در استقرار ( شناسايي عوامل و 2مديريتي. 

( شناسايي راهکارهاي 3اثربخش نظام هاي مديريتي. 

اجرايي جهت بهره مندي اثربخش از نظام هاي مديريتي. 

( کسب 4( انسجام بخشي در سطوح مختلف سازماني. 5

توانايي هاي الزم در بين مديران شرکت به منظور هم 

تي در افزايي در يکسوسازي پتانسيل هاي نظام هاي مديري

 شرکت.

با افزايش فضاي رقابتي و فشارجوامع جهاني و مطالبات سازمان هاي مختلف به 

منظور بهبود عملکرد و اثربخشي، سازمان ها وادار شد اند سيستم هاي مديريتي 

متفاوتي را پياده نمايند. به همين منظور شرکت برق منطقه اي هرمزگان نيز 

هاي مديريتي از جمله )بازطراحي فرآيندها، اقدام به پياده سازي و اجراي سيستم 

(، مديريت دانش،نظام پيشنهادها،برنامه ريزي IMSسيستم مديريت يکپارچه )

استراتژيک، ارزيابي عملکرد و...( نموده است. نظر به اينکه مديران،روسا و 

کارشناسان سازمان نقش بسزايي در استقرار و استمرار هرچه بهتر سيستم هاي 

ق ايفا مي نمايند لذا آسيب شناسي و تعيين علل و موانع نهادينه مديريتي فو

سازي نظام هاي مديريتي و تمايل مديران به همکاري در جهت اجراي بهينه اين 

سيستم ها و مشارکت پذيري آن ها جهت همکاري در پياده سازي اين موارد 

ائه بسيار مهــم و کليدي در شرکت برق منطقه اي هرمزگان مي باشد و ار

راهکارهاي اجرايي براي علل و موانع در نهادينه سازي و يا جاري سازي نظام 

 -3هاي مديريتي به يک ضرورت محسوس و به شرح زير تبديل گرديده است: 

 -2نقش و تاثير نظام هاي مديريتي در بهبود بهره وري و فرهنگ سازماني. 

ن برنامه هاي بهبود. شناسايي وضعيت موجود در حوزه نظام هاي مديريتي و تدوي

عدم همکاري بين  -5بهره وري پايين و مهاجرت زياد پرسنل شرکت.  -3

ضعف کار تيمي، وجود ريزش هاي فني،  -4واحدها در پاسخ به درخواست ها. 
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فرسايش کاري و انگيزه پايين در بخش هايي از شرکت از داليل اجراي پروژه 

 مذکور مي باشد.

15 

شرکت برق منطقه اي 

 يزد

امکان سنجي پياده سازي رويکرد يادگيري حين عمل و 

 منيتورينگ در آموزش هاي درون سازماني

  پرسيدن  ، يادگيرينحوه اصلي يادگيري در عمل  هدف

  يافتن  ، نه است  عمل وقوع  در حين  سؤالهاي مناسب

  اند. در اين شده  توصيف  قبال توسط ديگران  هکپاسخهايي 

  هک  اين  جديد همسو مي شود، نه  با نگرش  ، عمل روش

  بر حل  يادگيري درعمل  قرار گيرد. چون  ر در مسير عملکف

يددارد، ابزار قدرتمندي کآنها تا  مناسب  در زمان  مسائل

سازمانهاي   تعهدات  برآوردن  ريجهتکف  براي ايجاد سرمايه

  . شيوه است  و آينده  حال  افراد براي زمان  پرورش  يادگيرنده

  دانش  ايجاد يا تقويت  ار و برايک  در حين  در عمل  يادگيري

گيرد.  قرار مي  مورد استفاده نانکارک  و مهارتها و تواناييهاي

با   معموال در تيمها و گروههايي  درعمل  يادگيري  چون

  ارتقاي  شود به مي  معمول  مرتبط با هم وظايف

  کمکنيز  ازمانس  از ساير بخشهاي  نندگانک تکمشار آگاهي

 ند.ک مي

دليل ضرورت انجام اين تحقيق در شرکت، تاثيرات اثبات شده و تجربه شده 

  کشرکت هاي دنيا در زمينه يادگيري حين عمل است. يادگيري در عمل ي

  به  وپرداختن  مسائل  و حل  براي يافتن  هک  است  اربردهاي گوناگونکراهبرد با 

راهبردي واقعي   عنوان به  قرار ميگيرد. در حقيقت  هسازماني مورد استفاد موضوعات

قابليتهاي فردي و تيمي   ايجاد وتقويت  و عامل  سازمان  بهبود و پيشرفت  در جهت

ديگر، يادگيري در   عبارت ميآيد. به  حساب  به  سازمان  نيازهاي آينده  نندهک  و تامين

  ند، و اينکيد ميکتا  وقوع  حينواقعي در   و مسائل  التکمش  و حل  ، بريافتن عمل

ار ميرود ک ازگروههاي شغلي به  دسته  راهبرد رشد براي آن  عنوان يادگيري به  نوع

يد کمهارتهاي واقعي و ارزشمند مورد تا  ار و توسعهک  نتايج  به  در آنها حصول  هک

است. يکي از داليل مهم سياستي پيشنهاد اين تحقيق، اولويت تحقيقات در 

 مطالعات اموزشي ومهارت هاي منابع انساني در صنعت برق مي باشد. محور

16 

شرکت برق منطقه اي 

 يزد

پيش بيني ميزان تاخير و تعجيل پرسنل شرکت برق 

اي يزد با توجه به تحليل خصوصيات فردي و  منطقه

با استفاده از داده  E-HRMها در سامانه هاي  سازماني آن

 کاوي

: هدف کلي: پيش بيني ميزان هاي پروژه اهداف و پرسش

تعجيل و تاخير پرسنل با توجه به ويژگي هاي فردي و 

سازماني آنها اهداف ويژه: پيش بيني ميزان تعجيل و تاخير 

پرسنل با توجه به ويژگي هاي فردي آنها پيش بيني ميزان 

تعجيل و تاخير پرسنل با توجه به ويژگي هاي سازماني آنها 

از داده کاوي مي توان ميزان  . تا چه حد با استفاده3

. 2تعجيل و تاخير پرسنل سازمان را پيش بيني کرد؟ 

. کدام ويژگي 3عوامل موثر بر تعجيل و تاخير کدامند؟ 

هاي فردي پرسنل بر ميزان تعجيل و تاخير آنها در سازمان 

برخي محققان بر اين باورند که اهميت ايجاد تعهد سازماني به دليل ارتباط آن با 

رفتارهاي کاري مثل غيبت، ترک خدمت ، رضايت شغلي ، عجين شدن با کار ، 

وس کمع عملکرد و روابط سرپرست با زير دستان است. مطالعات انجام شده رابطه

ارمندان را نشان مي دهد. يعني افراد متعهدتر سعي کبين تعهد سازماني و تأخير 

ه کارشان حاضر شوند. مطالعه انجل و پري نشان مي دهد کنند به موقع سرک مي

وس دارد. منظور از کارمندان رابطه معکتعهد به طور خيلي شديدي با تأخير 

نان در فواصل معيني و بطور کارکآن ه بوسيله کرد، فرايندي است کارزشيابي عمل

نان قوي و اعطاي پاداش به کارکرسمي، مورد ارزيابي قرار مي گيرند. شناخت 

نان ،از کارکرد آنان و ساير کآنها و از اين طريق ، ايجاد انگيزه براي بهبود عمل
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. کدام ويژگي هاي سازماني پرسنل بر ميزان 5تاثير دارد ؟ 

زمان تاثير دارد ؟ روش انجام تعجيل و تاخير آنها در سا

پروژه: اين پژوهش از نظر هدف کاربردي، از نظر اطالعاتي 

هاي ميداني ميباشد. شيوه تحليل آن  براساس روش

هاي داده کاوي است. تحقيق روي اين  براساس روش

ها جهت به دست آوردن نتايج و الگوهاي مفيد در  داده

ميزان تعجيل و  رابطه با به دست آوردن نتايج و پيش بيني

تاخير و عملکرد کارکنان از اهداف داده کاوي ميباشد. 

هاي مربوط به  داده SQLسسپس با استفاده از نرم افزار 

اطالعات کارکنان شاغل در شرکت برق منطقه اي يزد در 

را جمع آوري ميکنيم و با استفاده  E-HRMسامانه هاي 

سازي و  مدلکاوي و به کمک نرم افزار رپيدماينر  از داده

بيني انجام ميدهيم و اطالعات بدست آمده را مورد  پيش

تجزيه وتحليل قرار ميدهيم. درنهايت تالش ميکنيم ميزان 

بيني کنيم. اين پژوهش با  تعجيل و تاخير پرسنل را پيش

استفاده از روش هاي داده کاوي انجام خواهد گرفت و 

اع پيش بيني مي شود تکنيک هاي داده کاوي شامل انو

روش هاي خوشه بندي مثل درخت تصميم و همچنين 

روش هاي نزديک ترين همسايه و دو مرحله اي استفاده 

شود. به اين منظور پس از آماده سازي داده ها و پيش 

پردازش آنها )حذف داده هاي از دست رفته و داده هاي 

تحليل  Rapid Minerپرت( با استفاده از نرم افزار 

اهد شد. به منظور اطمينان از عملکرد هاي مذکور انجام خو

مطلوب روش هاي فوق و امکان مقايسه آنها از الگوريتم 

هاي اعتيار سنجي خروجي ها استفاده خواهد شد. در پايان 

تالش خواهد شد تا نتايج حاصل از روش هاي متقاوت 

ارزيابي  کالسيکرد است. در گذشته ،مديران کجمله علل اصلي ارزيابي عمل

ه امروز کدادند، در حالي  نان انجام ميکارکار کنترل کط به منظور رد را فقکعمل

جنبه راهنمايي و ارشادي اين عمل، اهميت بيشتري يافته است. هدف اصلي از 

ه اطالعات ضروري در باره نيروهاي شاغل در کرد اين است کارزيابي عمل

نند ها بتوا سازمان جمع آوري گردد و در دسترس مديران قرار گيرد تا آن

نان اتخاذ کارکار کيفيت کميت و کتصميمات بجا و الزم را در جهت باالبردن 

نمايند. ميزان تعجيل و تاخير کارکنان در طول سال با استفاده از ويژگيهاي فردي 

مانند سن، تجربه، ميزان سابقه و ميزان تحصيالت و ويژگيهاي سازماني ميتواند 

تعهد سازماني براي مديران منابع  رد و ميزانکدر تصميم گيري ارزيابي عمل

انساني قابل استفاده قرار گيرد. يکي از فاکتورهاي کليدي براي يک کسب و کار 

موفق، مديريت منابع انساني است و اين فرايند تحت تاثير تکنولوژي اطالعات 

مهم است. سيستم هاي اطالعات منابع انساني سيستم هايي هستند که براي 

يره سازي، تجزيه و تحليل و بازيابي داده هاي مربوط به جمع آوري، ثبت، ذخ

منابع انساني يک سازمان است. اطالعات اين سيستم مي تواند با استفاده از فنون 

داده کاوي مورد استفاده قرار گرفته و پايه اي براي تصميم گيري مديران و 

گذشته،  واحدهاي تصميم گيرنده قرار گيرد. پيشرفت سريع اينترنت در طي دهه

پياده سازي و بکارگيري مديريت منابع انساني الکترونيکي را گسترش داده است. 

در عصر حاضر هم تعداد سازمانهايي که مديريت منابع انساني الکترونيک را به 

کار مي گيرند رو به افزايش است و هم عمق بکارگيري آن، در درون سازمان 

کنند که مديريت منابع انساني بيشتر شده است. تحقيقات شواهدي ارائه مي

الکترونيک به پديده رايج تبديل شده، و البته عالئق دانشگاهي به پژوهش در اين 

حوزه افزايش يافته و اين موضوع در مجالت منابع انساني مطرح مي باشد. 

يد بر اهميت جايگاه انسان در فرآيند کگروهي از انديشمندان دانش مديريت با تا

ها و  ه واحدهاي توسعه منابع انساني سازمانکاين باورند  ايجاد تحوالت بر

ليدي و ساختاري را در تحول وتوسعه ايفاء نمايند. در واقع کها، بايد نقش  بنگاه

رد که امروز در عرصه مديريت داخلي و بين المللي روي داده است، رويکتحوالتي 

هاي مديريتي، علمي  ز و پايگاهکاي شدن بحث توسعه منابع انساني را در مرا حرفه
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خوشه بندي داده ها، با ارائه پيش بيني مناسب از علل 

ايسه ميان روش هاي مفاوت به تاخير کارکنان، امکان مق

اهم نتايج مورد انتظار  -وجود آيد. نتايج مورد انتظار پروژه: 

شناسايي مهمترين  -از انجام اين پروژه بصورت زير است: 

پيش بيني ميزان تعجيل  -عوامل موثر بر تعجيل و تاخير 

پيش  -ها  و تاخير پرسنل با توجه به ويژگي هاي فردي آن

ل و تاخير پرسنل با توجه به ويژگي هاي بيني ميزان تعجي

 -ها سازماني آن

رده است. به نظر ميرسد مديريت منابع انساني کتر  تر و پررنگ و دانشگاهي غني

الکترونيکي فرصتي براي بهره ورتر کردن متخصصان منابع انساني از طريق 

رهانيدن آنان از بسياري از وظايف و کارهاي روتين و متمرکزکردن آنها بر روي 

. به عبارتي کاربرد تکنولوژي اطالعات در خدمات ابعاد استراتژيک شغلشان باشد

منابع انساني به استراتژي کسب مزيت رقابتي براي سازمان ها تبديل شده است 

ها  دست آورد قابل توجهي براي سازمان EHRM "کدارستون"و به اعتقاد 

محسوب مي شود. تعريف جامعي از سوي استروهمئير به اين صورت ارائه شده 

ريزي، و به کارگيري فناوري اطالعات جهت اتصال حداقل دو نفر،  است : برنامه

 مربوط به منابع انساني است. کيا دو دسته به منظور اجراي فعاليت هاي مشتر

11 

شرکت برق منطقه اي 

 يزد

مطالعه و شناسايي مهارتهاي مورد نياز کارکنان سازمان با 

 رويکرد آينده صنعت برق و اجراي پايلوت

ضرورت تحقيق حاضر: شناسايي مهارت هاي  داليل اصلي

آينده مورد نياز صنعت برق، برنامه ريزي پياده سازي 

آموزش هاي مهارتي، اجراي مهارت هاي مورد نياز صنعت 

برق و بومي سازي اين مهارت ها با ساختارهاي موجود مي 

باشد. محصول نهايي ليستي از مهارت ها و اجراي پايلوت 

 شرکت خواهد بود. براي يکي از بخش هاي

درصد( 34سوم )حدود  با توجه به تحوالت اساسي در فناوري، بيش از يک

هايي که امروز در نيروي کار مهم به نظر ميرسند، دچار تغيير خواهند شد.  مهارت

، انقالب صنعتي چهارم صنايع روباتيک پيشرفته، هوش مصنوعي، 2525تا سال 

ا براي دنيا به ارمغان خواهد آورد. اين مواد پيشرفته، بيوتکنولوژي و ژنتيک ر

هاي انجام کار در سازمان ها خواهد  تحوالت موجب تغيير در شيوه زندگي و روش

شد. برخي مشاغل ناپديد خواهند شد، برخي دچار رشد و توسعه ميشوند و ممکن 

است برخي مشاغلي که امروز وجود آنها غيرعادي به نظر برسد، امري عادي در 

شمار آيند. آنچه مسلم است آنکه نيروي کار آينده نياز جدي به  جامعه به

هاي خود خواهد داشت. صنعت برق به عنوان يک  روزرساني سريع مهارت به

صنعت پيشرو، قطعا بيشتر در معرض چنين تغييراتي خواهد بود و در صورت عدم 

ت شناسايي و يادگيري مهارت هاي آينده توسط کارکنان سازمان، عملکرد شرک

 انتقال دچار مخاطره خواهد شد.

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان ايالم

ارزيابي کارايي نسبي نيروي انساني واحدهاي شرکت توزيع 

نيروي برق استان ايالم با استفاده از مدل پوششي تحليل 

 داده ها

گردآوري دادهه هاي مربوط به فعاليت ها، اقدامات، و  -

مقايسه  -موعه شرکت برنامه هاي هر واحد زير مج

 -واحدهاي زير مجموعه شرکت توزيع برق استان ايالم 

ارائه  -رتبه بندي واحدها و تعيين واحدهاي کارا و ناکارا 

يکي از زمينه هاي کليدي تصميم گيري مديران، ارزيابي عملکرد است که آنان را 

ملکرد در اخذ تصميم هدايت مي کند. امروزه فنون جديدي براي ارزيابي ع

استفاده مي شود که يکي از کاريردي ترين آنها روش تحليل پوششي داده است. 

تحليل پوششي داده ها روشي مبتني بر رويکرد برنامه ريزي خطي ناپارامتريک 
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راهکار و برنامه ريزي مناسب براي اصالح و هدايت 

 -3تهيه گزارش پروژه در دو نسخه؛  -واحدهاي ناکارا 

 -2ايالم نسخه اول براي خود شرکت توزيع برق استان 

نسخه دوم با حذف حداقلي از مواردي که شامل اطالعات 

فردي پرسنل شرکت يا اطالعات محرمانه ديگر، براي 

 استفاده ديگر شرکت ها

براي سنجش کارايي نسبي واحدهاي تصميم گيرنده مشابهي است که مجموعه 

گوناگون توليد ميکند.  اي از خروجي هاي مختلف را با استفاده از ورودي هاي

شرکت توزيع برق، شرکتي با رسالت مشخص است که ارزيابي عملکرد آنها در 

خصوص استفاده بهينه از منابع و برآوردن هرچه بيشتر اهداف، ضرورت دارد. از 

طريق سنجش عملکرد مي توان ضمن شماسايي نقاط ضعف و قوت و حداقل 

ود بخشيد. در اين راستا ارزيابي کارايي نمودن منابع ورودي، وضعيت موجود را بهب

واحدهاي زير مجموعه شرکت توزيع نيروي برق استان ايالم، بررسي علل کارايي 

و ناکاريي آنها و برنامه ريزي مناسب براي اصالح و هدايت واحدهاي ناکارا از 

( روشي DEAاهميت ويژه اي برخوردار است. مدل تحليل پوششي داده ها)

اي اندازه گيري کارايي فني مجموعه اي از واحدهاي هم گن ناپارامتريک بر

است. در اين پيشنهاد پروژه بايستي با توجه به اهميت شرکت توزيع برق به 

عنوان يکي از بزرگترين زير مجموعه هاي شرکت توانير، کارايي واحدهاي زير 

مضربي  CCRمجموعه آن به روش تحليل پوششي داده ها با استفاده از مدل 

رودي محور در دو حالت ساده و استفاده از اوزان براي ورودي ها و خروجي ها و و

بر اساس مدل برنامه ريزي آرماني )با چهار روش حداقل کردن متغير انحرافي، 

حداقل کردن مجموع متغيرهاي انحرافي، حداقل کردن حداکثر ميزان انحراف و 

اندازه گيري شود. ضمنا  3387تا  3382برنامه ريزي خطي چند هدفه( طي دوره 

اين مورددر نيازسنجي اولويت هاي تحقيقاتي از مديران ارشد شرکت احصاء شده 

 و مديريت عامل شرکت آن را پيشنهاد داده اند.

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان ايالم

فهم چرايي پديدة استرس شغلي در ميان کارکنان شرکت 

 رهکارهاي کاهش آن توزيع نيروي برق استان ايالم و ارائه

هاي اين پژوهش بتواند رهنمودهاي  انتظار ميرود يافته

شناسان صنعتي و سازماني،  کاربردي به مديران، روان

ها ارايه دهد تا بتوانند از  ريزان سازمان کارشناسان و برنامه

زاي  ها در جهت تقليل و حذف عوامل استرس اين يافته

گذر در مسير دستيابي به شغلي استفاده نمايد و تا از اين ره

تري  هاي محکم شده سازمان گام هاي تعيين رسالت و هدف

بردارد و محيطي پويا براي تالش و کوشش افراد متعهد 

سنجش ميزان استرس کارکنان در کميته پيشنهادات توسط پرسنل شرکت مطرح 

هاي   گرديد و از طرف ديگر طبق نتايج به دست آمده از تحليل پرسشنامه

آيتم هاي سنجش ادواري سالمت کارکنان مي باشد،  روانشناختي که يکي از

نتيجه بر اين شد که مشاوره روانشناسي ميتواند نياز درصد زيادي از همکاران 

 باشد که استرس شغلي در اين ميان به نظر تاثير گذار مي آيد.
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سازمان را فراهم سازند. ضمنا تهيه گزارش پروژه در دو 

نسخه اول براي خود شرکت  -3نسخه بايدد انجام شود؛ 

ا حذف حداقلي از نسخه دوم ب -2توزيع برق استان ايالم 

مواردي که شامل اطالعات فردي پرسنل شرکت يا 

 اطالعات محرمانه ديگر، براي استفاده ديگر شرکت ها

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان تهران

بهره  طراحي سبد ساز و کارهاي انگيزشي به منظور ارتقاء

 وري کارکنان

شناسايي معيارهاي رضايتمندي  •اهداف مورد انتظار : 

تعيين نقش رضايتمندي کارکنان در بهبود  •کارکنان 

طراحي سبد ساز و  •وري محصول نهايي تحقيق :  بهره

شناسايي  •کارهاي انگيزشي کارکنان مراحل انجام کار: 

ندي تعيين نقش رضايتم •معيارهاي رضايتمندي کارکنان 

طراحي سبد  •وري سازمان  کارکنان در بهبود بهره

 وري سازوکارهاي انگيزشي به منظور ارتقاء بهره

تعريف مسئله: از آنجاييکه کارکنان به عنوان اصليترين سرمايه شرکت توزيع 

هاي الزم براي  وري سازمان دارند، از اين رو ايجاد انگيزه نقش کليدي در بهره

وري آنان تاثير قابل  ط کار که اين خود بر ميزان بهرهرضايتمندي آنان از محي

اي دارد بايد در دستور کار سازمان قرار گيرد. اين پروژه با هدف طراحي  مالحظه

وري کارکنان صورت ميپذيرد.  سبد ساز و کارهاي انگيزشي به منظور ارتقاء بهره

رق اهميت داليل اولويت داشتن : با توجه به شرايط روز و ويژگيهاي صنعت ب

وري کارکنان از مباحثي است که پرداختن به آن در دراز مدت اثر  دادن بهره

 مطلوبي بر عملکرد شرکت خواهد داشت

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان خراسان شمالي

تحليل و بررسي ميزان اثربخشي نظام آراستگي قبل و بعد 

،  ار از لحاظ فني ، اقتصادي ، فرهنگيکاز اجرا در محيط 

 اجتماعي و مديريتي

بررسي  -2تحليل و بررسي ميزان اثربخشي در محيط کار 

بررسي ميزان  -3ميزان افزايش بهره وري در محيط کار 

بررسي  -5کاهش هزينه ها و صرفه جويي اقتصادي 

ميزان تغيير در رفتار و نگرش پرسنل نسبت به محيط کار 

طور کلي بررسي و امکانات و ابزارهايي که در اختيار دارد . ب

موضوع از لحاظ فني، اقتصادي ، فرهنگي ، اجتماعي و 

 مديريتي .

با توجه به گذشت دو سال از زمان شروع اين پروژه و اهميت استمرار و حفظ 

شرايط مطلوب اين پروژه ضروري است جهت پيشبرد صحيح پروژه و قرار گرفتن 

اس نتيجه برنامه ريزي در مسير تعالي اهداف مورد انتظار بررسي گردد و براس

 الزم انجام گردد .

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 ردستانکاستان 

يفيت آموزش کآسيب شناسي و بررسي وضعيت ارتقاي 

 نان و برنامه هاي آموزشي در صنعت برقکارک

يفيت برنامه هاي آموزشي ، اثربخشي کبهبود و ارتقاي 

ي و ردکبيشتر برنامه هاي آموزشي ، ارتقاي وضعيت عمل

نان و مديران خروجي پروژه داراي دو نسخه کارکرفتاري 

گزارش متفاوت يکي براي خود شرکت و ديگري براي به 

ه بتوان از نتايج کهاي ديگر باشد  تکاشتراک گذاري با شر

نان در بهره وري صنعت و افزايش کارکاهميت افزايش مهارت ، دانش و نگرش 

 اريکبازدهي 
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 آن استفاده نمود.

11 

کت توزيع نيروي برق شر

 زيکاستان مر

بررسي و تبيين ابعاد چابکي سازماني شرکت توزيع برق 

 استان مرکزي

ي سازمان به کنفرانس چابکي در کمنشاء پيدايش چاب

بر مي گردد. در اين سال  3883دانشگاه لي هاي در سال 

دانشگاه لي هاي با حمايت مالي نيروي دريايي اياالت 

ر روي سيزده سازمان توليدکننده ي متحده مطالعاتي را ب

و آي.بي.ام  کبزرگ مانند جنرال موتور، جنرال الکتري

انجام دادند که هدف آنها پاسخ به اين سؤال بود که 

داراي چه ويژگي هاي  3883سازمانهاي موفّق درسال 

خواهند بود. پس از آن بيش از صد سازمان ديگر نيز مورد 

اين نتايج و يافته ها به  3883مطالعه قرار گرفتند و درسال 

 3884گزارش منتشرشد. بعدها در سال  کصورت ي

و  کرقباي چاب»تحقيقات فوق در کتابي تحت عنوان 

( 2557منتشر شد)رامش و ديويدسون « سازمان مجازي

ايده ي کل نگر )درمقابل جزئي نگري( و  ک،چابکي ي

)در مقابل تاکتيکي( وقابليتي در کلّ کسب و  کاستراتژي

ار است که بر تمام جنبه هاي استوار است که، تغييرات ک

سريع و فزاينده ي محيطي سازمانها را تحت شعاع خود 

قرار داده است. در نتيجه، سازمانها براي پاسخگويي سريع 

سازمان سايه  کبه اين تغييرات و کسب فرصتهاي ي

؛ رحيم نيا و 2558انداخته است )رحيم نيا و همکاران، 

( ، شاخص هاي چابکي سازماني در 2535مقدسيان، 

سازمان توسعه برق ايران )ولي پور خطير، محمد پور 

( توزيع پرسشنامه به عنوان متدولوژي پژوهش براي 3385

رسيدن به اهداف پژوهش، از پرسشنامه استاندارد مندرج 

نوشته آقاي اسپايدزر  "ردکبهبود اندازه گيري عمل"تاب کدر

براي 2557ه در سال کا )ک)موسس انجمن مديران آمري

در محيط رقابتي امروز، تغيير از بزرگ ترين خصوصيات سازمان هاست. چابکي 

رت است از توانايي سازمان براي تغيير به منظور بهره برداري از فرصت هاي عبا

ايجاد شده در تغيير. سازمان چابک سازماني است که مي تواند تغيير کرده و با 

استراتژي پيروزمندانه اي خود را با تغييرات محيطي وفق دهد. متأسفانه تا کنون 

ا انجام شده است . امروزه کارهاي کمي جهت اندازه گيري چابکي سازمان ه

تعيين شاخص هاي مؤثر بر وضعيت چابکي سازمان، تعيين سطح چابکي مورد 

نياز آن و ارائه ي پيشنهادهايي براي پرکردن شکاف بين اين دو سطح در سازمان 

ها ضروري به نظر مي رسد. محيطهاي پيچيده و دائماً در حال تغيير امروزي 

زمانها و مشاغل را، براي افزايش رقابت و بهبود ضرورت خالقيت و نوآوري در سا

شرايط کاري انکارناپذير کرده است. چابکي اين امکان را براي سازمانها فراهم 

مي آورد که با ارئه پاسخ هاي سريع، نوآورانه و خالق، بقاي خود را در چنين 

، شرايط محيطي تضمين کنند. به عبارتي سازمانهاي امروزي براي ادامه ي حيات

و پويا بوده و مديران و کارکنان آنها، افرادي خالق و نوآور باشند تا  کبايد چاب

بتوانند سازمان را با اين تحوالت منطبق ساخته و پاسخگوي نيازهاي مشتريان و 

جامعه باشندو در اين پژوهش سعي مي شود با بررسي و ارزيابي ابعاد چابکي 

 اندازه گيري نمود.سازماني شرکت توزيع برق استان مرکزي را 
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اولين بار به چاپ رسيد، استفاده خواهد شد. نتيجه : اندازه 

گيري سطح چابکي شرکت توزيع برق استان مرکزي در 

شاخص هاي پاسخ گويي، فرهنگ تغيير، سرعت و منابع 

هاي توزيع نيز  انساني نتايج اين پروژه براي ديگر شرکت

ري شود بايستي مناسب است و نبايد خالصه اشتراک گذا

کل پروژه با حذف اطالعات فردي پرسنل اي يا محرمانه 

اشتراک گذاشته شود لذا خروجي پروژه بايد داراي دو 

نسخه گزارش کمي متفاوت يکي براي خود شرکت و 

 ديگري براي به اشتراک گذاري باشد

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 زيکاستان مر

بررسي نقش مديريت منابع انساني سبز در شرکت هاي 

توزيع برق )مطالعه موري: شرکت توزيع نيروي برق استان 

 مرکزي(

بدينگونه طرح هاي مديريت منابع انساني سبز، از سويي 

منجر به صرفه جويي و بازده بيشتر ميشود،و از سوي 

ديگرهزينه هاي پايين تر و ايجاد يک فضاي بهتر براي 

تعامل کارکنان، به نوبه ي خود کمک ميکند تا سازمان 

مدل پايداري زيست محيطي را به کاربگيرد.اهميت اجراي 

اين طرح ها را نه تنها از نقطه نظر توسعه ي پايدارواقتصاد، 

 بلکه در دستورالعمل هاي اجرايي باالدست وهمچنين در به

روز شدن و انطباق با استانداردهاي جهاني ، ميتوان يافت. 

ميباشد  ISO 35553يکي از اين استانداردهاي بين المللي 

که سعي در شناسايي مباحث زيست محيطي وادغام آن با 

وظايف مديريتي از جمله مديريت منابع انساني، دارد نتايج 

تفاده آن براي ديگر شرکتهاي توزيع نيز مي تواند مورد اس

قرار گيرد.اشتراک گذاري خالصه اي از پروژه کافي نبوده و 

الزم است کل گزارش پروژه با حذف حداقلي از مواردي 

که شامل اطالعات فردي پرسنل شرکت يا اطالعات 

محرمانه ديگر مي شود ، با ديگر شرکتها به اشتراک 

گذاشته شود.واگرنه اتال سرمايه ي ملي خواهد بئد. لذا 

در عصر حاضر منابع مالي ديگر به عنوان عامل اصلي توسعه به شمار نمي آيند، 

بلکه عملکرد سرمايه هاي انساني در سازمان موجبات دستيابي به رشد و توسعه 

ند و مديريت چنين سرمايه هايي به دانشي وسيع نياز دارد. ي پايدار را فراهم ميک

را نيز در  EMدرچند دهه ي اخير محققين، سيستمهاي مديريت زيست محيطي 

کنار مديريت منابع انساني به عنوان عاملي کليدي براي رسيدن به توسعه ي 

ترده پايدار در سازمان مورد توجه قرار دادند. مديريت زيست محيطي را فرايند گس

اي در سازمان تعريف نمودند که کارهاي خالقانه اي را براي رسيدن )به پايداري 

محيطي، کاهش ضايعات، افزايش مسئوليت پذيري اجتماعي و مزيت رقابتي در 

سازمان، به اجرا در مي آورد. ولي از اين ميان، مديريت منابع انساني سبز 

GHRM ؛چراکه حرکت به سمت توجه فزاينده اي را به خود جلب کرده است

انجام فعاليتهاي دوستدارانه ي محيط زيست در سازمان،نيازمند حمايت مديريت 

منابع انساني مي باشد ؛ به اين دليل که مديريت منابع انساني شريک استراتژيک 

، و واحدي با عملکردي داراي ارزش افزوده مي باشد ومي تواند اهميت فعاليتهاي 

را با ايجاد تغيير در فرايندهاي خود مورد توجه  "زيست دوستدار محيط"و  "سبز"

قرار دهد. از طرفي مديريت منابع انساني نقشي حياتي درشکل دهي فرهنگ، 

ساختار،استراتژي ها و توسعه ي سياست سازماني بازي ميکند. بنابراين مي توانيم 

مل مديريت منابع انساني و سيستمهاي مديريت زيست محيطي را به عنوان عوا
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روژه بايد داراي دو نسخه گزارش کمي متفاوت خروجي پ

يکي براي خود شرکت و ديگري براي به اشتراک گذاري 

 باشد.

کليدي در دستيابي به توسعه ي پايدار در سازمان نيز در نظر بگيريم. شرکت هاي 

توزيع برق به خاطر رسالت ارائه نيروي برق به مردم از سازمان هايي است که به 

طور گسترده با محيط زيست در تعامل مي باشد. در ميان وظايف بسيار متعددي 

ست مي توان به: پيشگيري از که براي شرکت هاي توزيع برق تعريف شده ا

آلودگي محيط زيست و مديريت زيست محيطي نيز به چشم ميخورد، که امروزه 

توجهات زيادي را به خود معطوف کرده است . اجراي اين وظايف در حوزه هاي 

مختلف، باعث مي شود افراد زيادي به عنوان کارکنان مستقيم و يا به صورت 

ا شرکت توزيع برق استان مرکزي مشغول به غيرمستقيم در شرکتهاي همکار ب

ميتوان هم از جنبه هاي مديريتي و محيط زيست، و هم از  GHRMکار باشند؛. 

ديدگاه اقتصادي مورد بحث قرار داد. به تعبيري، درواقع اين مقوله، ازمفهوم 

( حمايت ميکند که دربرگيرنده ي TBL) Triple Bottom Lineپارارايم 

محيط ، جامعه و  "ا با سه رکن توسعه ي پايدار، يعني تعادلِ فعاليتهايي همراست

مي باشد. بدينگونه طرح هاي مديريت منابع انساني سبز، از سويي  "اقتصاد 

منجر به صرفه جويي و بازده بيشتر مي شود،و از سوي ديگر هزينه هاي پايين تر 

ميکند تا و ايجاد يک فضاي بهتر براي تعامل کارکنان، به نوبه ي خود کمک 

سازمان مدل پايداري زيست محيطي را به کاربگيرد. اين پژوهش به دنبال کمک 

در دستيابي به اهداف و ماموريتهاي مهم شرکت توزيع برق استان مرکزي در 

استفاده مناسب از محيط زيست براي برق رساني مناسب به مشترکين است که با 

، حفاظت و بهره برداري بهينه رويکرد احياء و افزايش کيفيت زيست محيطي شهر

از محيط زيست صورت مي پذيرد. لذا مطالعه ي حاضر با هدف يافتن پاسخ اين 

ت هاي توزيع کساختار مديريت منابع انساني سبز در شر"سوال انجام گرديد که 

 "نيروي برق استان مرکزي برق چگونه است؟

15 

شرکت توزيع نيروي برق 

 زيکاستان مر

ر استراتژيک مديران بررسي وضعيت تفک

)ارشد،مياني،اجرايي و معاونين(و روساي گروه و ادارات 

 شرکت توزيع برق استان مرکزي

دريافتند که امروزه به دليل  3388سلطاني و قرباني 

پيچيدگي هايي که در دنياي اقتصاد و تجارت وجود 

داردمنابع انساني مهمترين عامل موفقيت سازمانها هستند و 

يريت استراتژيک انديشه و تفکر منابع در حوزه ي مد

نفر از  332ژيک در ميان هدف از پروژه پيشگفت سنجش ميزان تفکر استرات

مديران )ارشد،مياني،اجرايي و معاونين(و روساي گروه و ادارات شرکت توزيع برق 

استان مرکزي به منظور اندازه گيري ميزان نگرش سيستمي، تفکر هوشمندانه، 

تفکر فرضيه محور، عزم استراتژيک و تفکر در طول زمان مي باشد، از آنجا که 
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انساني به عنوان تفکر استراتژيک شناخته شده است که 

يکي از بيشترين نيازها در حيطه مديريت هم ايجاد و 

توسعه تفکر استراتژيک است واين نوع تفکر در کليه ي 

سطوح سازماني الزم و حياتي است )سلطاني و قرباني، 

ليدي موفقيت در برنامه ( هرچند که همه عوامل ک 3388

ريزي استراتژيک در سازمان ها به کار گرفته نمي شود 

(مرتضوي 3388)نيکويي و موسوي( اما ربيعي و همکاران )

(، کالرک  3383(يزداني و بهرنگ)  3388و همکاران) 

( نشان دادند که سازمان 3878( موريسون و لي )2532)

، طراحي هابراي رسيدن به موفقيت، باال بردن عملکرد

استراتژيهاي خالق و پياده سازي صحيح آنها و حفظ مزيت 

رقابتي نسبت به رقبا بايد از مديراني با قابليت تفکر 

( نشان 2532استراتژيک بهره مند باشند. زهرا و نامبيسان )

دادند که کارآفريني وتفکر استراتژيک رابطه ي پويايي 

بااليي دارند باهم دارند يعني مديراني که تفکر استراتژيک 

( شهامت نژاد 2532کارآفرين ترند )زهرا و نامبيسان،

( نيز مطالعات خود را براساس مدل ليدکا انجام داده 3385)

که در تحقيق خود با نظر صاحبنظرانتغييراتي بر روي 

زيرعامل تقسيم  38عناصر مدل ليدکا انجام داده و آن را به 

و عوامل  ( نتيجه:شاخصها3385کرده است )شهامت نژاد

در شرکت توزيع برق استان  کر استراتژيکمؤثر بر تف

مرکزي کدامند،ميزان اين شاخصها در شرکت توزيع برق 

استان مرکزي چقدر مي باشد .بين سن، تحصيالت، سابقه 

کار و سابقه مديريت با تفکر استراتژيک چه رابطه اي وجود 

 دارد .

اي الزاماً قابل اجرا نبوده و درگذر زمان، دستخوش  برنامه ريزي استراتژيک، برنامه

تغييرات ميگردد و دربرخي موارد به جاي حل مشکل سازمان، فقط باعث تسکين 

آن شده و با از بين رفتن اثر خود منجر به ايجاد مشکالتي بزرگتر ميگردد و 

ژيک در سازي برنامه استراتژيک در سازمان وجود تفکر استرات تدوين و پياده

مديران تدوين کننده برنامه است بنا بر اين مديريت علمي و مديران با قابليت 

 تفکر استراتژيک عامل موفقيت در برنامه ريزي هاي انجام شده اند .

يز انتظار بازنشستگيهاي نامتعارف در همه بخشهاي سازمان و از طرفي پيري و نرسي بعمل آمده پژوهشگر مشخص شده است تا کنون با برارائه الگوي توسعه مسير پيشرفت شغلي کارکنان با رويکرد شرکت توزيع نيروي برق  16
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در صنعت برق کشور الگويي جهت توسعه مسير شغلي  جانشين پروري مديران زيکاستان مر

کارکنان تدوين نشده است و اين طرح از اين جهت داراي 

ابتکار مي باشد.از طرفي با توجه به روبه رشد بودن 

بازنشستگي مديران توجه به امر جانشين پروري بر کسي 

کتابخانه اي ساير پرژه هاي  پوشيده نيست. با مطالعه

تحقيقاتي مشابه در سازمانهاي ديگر مورد بررسي قرار 

گرفت. به لحاظ روش تحقيق اين تحقيق در زمره 

تحقيقات توصيفي پيمايشي است. در اين تحقيق از 

پرسشنامه و مصاحبه با خبرگان و مشاهدات ميداني استفاده 

کارراهه شغلي مي شود. با اجراي اين پروژه انتظار مي رود 

براي کليه مشاغل تدوين گردد. نتايج آن براي ديگر 

شرکتهاي توزيع نيز مي تواند مورد استفاده قرار 

گيرد.اشتراک گذاري خالصه اي از پروژه کافي نبوده و 

الزم است کل گزارش پروژه با حذف حداقلي از مواردي 

که شامل اطالعات فردي پرسنل شرکت يا اطالعات 

ر مي شود ، با ديگر شرکتها به اشتراک محرمانه ديگ

گذاشته شود.واگرنه اتال سرمايه ي ملي خواهد بئد. لذا 

خروجي پروژه بايد داراي دو نسخه گزارش کمي متفاوت 

يکي براي خود شرکت و ديگري براي به اشتراک گذاري 

 باشد.

کاهش نيروي کار باعث شده است که افرادي که پا به دنياي کار ميگذارند، 

احتماالً کمتر از افراد بازنشسته باشند. براي مقابله با چنين چالشهايي، بسياري از 

سازمانها در حال تدوين و پياده سازي برنامه هاي جانشين پروري سازمان يافته 

موردنياز براي حفظ رشد و تداوم  هستند که هدف آن تضمين تداوم استعداد

سازماني است. اين در حالي صورت ميگيرد که بسياري از سازمانهاي ديگر برنامه 

هاي مسير پيشرفت شغلي که دربرگيرندة توسعه کارکنان است را به طور مجزا 

تجربه ميکنند. با توجه به اينکه، هرکدام از طرحهاي برنامه ريزي جانشين پروري 

زي مسير پيشرفت شغلي در سازمانها از کارايي خاصي برخوردارند، و برنامه ري

بااين وجود، يکپارچه سازي آنها از اهميت دوچنداني برخوردار بوده و يکپارچه 

سازي اين دو طرح در سازمانها اثربخش تر خواهد بود. پژوهشها و مطالعات 

شين پروري صورت گرفته درباره الگوي توسعه مسير پيشرفت شغلي بر محور جان

درسطح بين المللي و ملي بسيار اندک است. وجود چنين خأل اي پژوهشگر را بر 

آن داشت تا اين پژوهش را که موضوع آن ارائه الگوي توسعه مسير پيشرفت 

شغلي کارکنان با رويکرد جانشين پروري مديران است را مورد کنکاش قرار 

گوي مناسب توسعه مسير شغلي ال"دهد.لذا سئوال اصلي اين پروژه اين است که: 

 "کارکنان با رويکرد جانشين پروري مديران کدامند است؟

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 زيکاستان مر

بررسي و تبيين ميزان سکوت سازماني نزد کارکنان شرکت 

 توزيع برق استان مرکزي

موريسون و ميليکان، سکوت سازماني را به عنوان 

گيرندکه کارمندان در آن از پديدهاي اجتماعي در نظر مي 

ارائه نظرات و نگراني هاي خود در مورد مشکالت سازماني 

 ,Morrison & Millikenامتناع مي ورزند).)

سکوت سازماني، با محدود کردن اظهار نظر  2555

کارکنان، سبب کاهش اثربخشي تصميم گيريهاي سازماني 

از آنجا که نيروي انساني مهمترين سرمايه دانشي هر سازماني است. سازمانها 

جهت بهره وري و توسعه بيشتر، نيازمند استفاده و کاربرد صحيح از اين نيروي 

ز بسيار مهم و حياتي بوده و جهت تقويت خالقيت و انگيزه کارکنان چاره اي ج

توجه به نظرات و ايده هاي آنان، يا ايجاد راههايي براي رفع نگرانيهاي ايشان 

ندارند. عدم بيان عقيده از طرف کارکنان در سازمانها باعث ايجاد پديده اي به نام 

سکوت سازماني ميشود که اين امر پيامدهايي را براي سازمان نظير محدود شدن 
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و فرآيندهاي تغيير مي شود و اين موضوعي است که 

اري از سازمانها از آن شکايت دارند .همچنين، اين بسي

پديده رفتاري به وسيله ممانعت از بازخورد منفي، مانع 

تحول و توسعه سازماني مؤثر ميشود، از اين رو سازمان 

توانايي بررسي و تصحيح خطاها را از دست مي دهد . 

در مطالعهاي به بررسي تاثير 3382دلوي و سفيد دشتي) (

مورد مطالعه اداره  –اخلي بر سکوت سازماني بازاريابي د

پرداختند و نتايج با استفاده از  "امور مالياتي شهر اصفهان

نشان داد که بازاريابي داخلي تاثير SPSSنرم افزار 

معناداري بر سکوت سازماني دارد. فرهادي و همکاران) 

به بررسي تاثير رهبري تحول آفرين و يادگيري 3385(

سکوت سازماني)مورد مطالعه کارکنان  سازماني بر کاهش

بانک سپه استان تهران( پرداختند و نتايج نشان داد که که 

متغيرهاي سبک رهبري تحول آفرين و يادگيري سازماني 

هر دو در کاهش سکوت سازماني موثر بوده اند و در 

از تغييرات سکوت سازماني را 73/4مجموع توانسته اند %

توجه به ضرايب مسير بدست توضيح دهند . همچنين، با 

آمده، ميتوان گفت که سهم يادگيري سازماني در کاهش 

سکوت سازماني، بيشتر از رهبري تحول آفرين بوده است 

.بعالوه، نتايج پژوهش نشان داد که از ميان شاخصهاي 

مربوط به دو متغير اصلي، به ترتيب يادگيري در سطح 

رغيب ذهني، سازماني، مالحظات فردي، يادگيري تيمي، ت

يادگيري فردي، انگيزش الهام بخش و نفوذ آرماني 

بيشترين تاثير را بر کاهش سکوت سازماني دارند. صوري 

به بررسي رابطه بين سکوت 3385زهي ، جباري و تربتي) (

سازماني و رفتار شهروندي سازماني با نقش ميانجي تعهد 

يل ايده ها و تصميم گيري، کاهش اثر داده ها و اطالعات، عدم تجزيه و تحل

بخش تصميم گيري، کاهش توانايي سازمان براي شناسايي و اصالح اشتباهات، 

تضعيف تعهد و عرق سازماني و اعتماد کارکنان احساس عدم کنترل کارکنان، 

کاهش انگيزش کارکنان و افزايش نارضايتي، کاهش مشارکت و خالقيت در بين 

اشته و از اين رو در سازماني که تصميم گيري و ارتباط آن کارکنان را به دنبال د

آسيب ببيند به سوي بحران و زوال مي رود لذا به منظور پيشگيري از اين امر در 

اتحقيق حاضر با هدف بررسي ميزان سکوت سازماني در ميان کارکنان شرکت 

ر شرکت توزيع برق استان مرکزي مي باشد بر آنيم تا ميزان سکوت سازماني را د

 توزيع برق استان مرکزي مورد مطالعه قرار دهيم .
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سازماني در سازمان جهاد کشاورزي شهرستان خاش 

ند و نتايج نشان داد که بين سکوت سازماني و تعهد پرداخت

سازماني رابطه عکس و معناداري وجود دارد وو همچنين 

بين تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني رابطه مثبت 

و معنادار وجود دارد و در نهايت بين سکوت سازماني و 

رفتار شهروند سازماني رابطه عکس و معنادار وجود دارد. 

در پژوهشي به بررسي 3383يا حسيني و عنايتي) (بزرگ ن

 "رابطه سکوت سازماني با عملکرد کارکنان دانشگاه 

پرداختند و نتايج نشان داد که يافته ها نشان داد که؛ بين 

دو متغير سکوت سازماني و عملکرد کارکنان دانشگاه علوم 

پزشکي مازندران رابطه منفي و معنادار وجود دارد. 

سکوت سازماني با ابعاد عملکرد سازماني همچنين، بين 

شامل :وضوح نقش، حمايت سازماني، انگيزه کارکنان، 

مشارکت در تصميم گيري، ارزيابي کارکنان و محيط 

سازماني رابطه منفي و معنادار وجود داشت، سازماني، 

انگيزه کارکنان، مشارکت در تصميم گيري، ارزيابي 

ي و معنادار وجود کارکنان و محيط سازماني رابطه منف

داشت، اما، در مورد توانايي کارکنان اين رابطه معنادار نبود 

.نتايج حاصل از رگرسيون چند متغيره نشان داد که؛ از بين 

ابعاد عملکرد، سه بعد محيط سازمان، مشارکت در 

تصميمگيري و وضوح نقش قدرت پيش بيني سکوت 

بين  وضعيت سکوت سازماني در -3سازماني را داشتند. 

 -2نفر از کارکنان شرکت توزيع برق استان مرکزي  755

وضعيت سکوت هاي تدافعي، مطيع، نوع دوستانه، فرصت 

طلبانه، محجوب در بين کارکنان شرکت توزيع برق استان 

آيا ميان سکوت سازماني کارکنان از نظر متغير  -3مرکزي 

هاي جمعيت شناختي تفاوتي وجود دارد . استفاده کنندگان 
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 ز اين پژوهش مديران ارشد، مياني و اجرايي سازمانا

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 اهواز

بررسي عوامل عدم پرداخت به موقع قبوض برق و 

 راهکارهاي انگيزشي مشترکين

بافت  -درامد ها -با در نظر گرفتن شرايط اب و هوايي 

سياسي و اجتماعي و انجام مطالعات راه کارهاي -فرهنگي 

 يزشي در پرداخت قبوض برق مورد مطالعه قرار گيردانگ

عدم پرداخت قبوض توسط مشترکين از معضالت شرکت توزيع نيروي برق اهواز 

مي باشد با توجه به مصرف باالي انرژي در اين منطقه بدليل شرايط خاص اب و 

هوايي مبلغ قبوض نسبتا باال بوده و عدم پرداخت يا تاخير پرداخت ان ضرر مالي 

االيي در پي خواهد داشت. اکثر مشترکيني که قبوض خود را پرداخت نميکنند ب

پس از چند دوره با صورتحساب سنگين واجه شده و درخواست همکاري يا تعيين 

اقساط دارند. لذا بررسي علل اين مساله و ارائه راهکارهاي انگيزشي مي تواند 

 کمک زيادي به وصول مطالبات نمايد.

11 

نيروي برق شرکت توزيع 

 تهران بزرگ

ارائه مدل شناخت شخصيت و فرهنگ سازماني پرسنل و 

 راهکار الزم جهت بهبود سطح فرهنگ و تعامالت سازماني

طراحي مدل و چک ليست هاي الزم جهت شخصيت  -

انجام پروژه به صورت موردي بر روي  -شناسي افراد 

تهيه مدل و  -تعدادي از پرسنل از رده هاي مختلف 

ر الزم جهت بهبود سطح فرهنگ سازماني و تعامالت راهکا

داخل  -3تهيه نتايج به دو صورت  -فيمابين پرسنل 

قابل به اشتراک گذاري در حوزه صنعت برق  -2سازماني و 

 بايد صورت پذيرد.

تفاوت و تنوع فرهنگي موجود در شهر تهران به دليل مهاجر پذير بودن منجر به 

نگ سازماني پرسنل شده است که بعضاً تعامالت انعکاس اثرات آن در سطح فره

بين سازماني را دچار مشکل و چالش نموده است. مطالعه بر روي شخصيت افراد 

و ايجاد مدلي جهت اين امر براي بهبود سطح تعامالت و فرهنگ سازماني 

 ضروري مي باشد.

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 تهران بزرگ

ليت هاي مناطق برق مطالعه کارسنجي و زمان سنجي فعا

و تدوين چارت پرسنلي مناسب بر اساس شاخص هاي 

 عملکردي

کارسنجي و زمان سنجي فعاليت ها در يک يا دو منطقه  -

پيشنهاد چارت پرسنلي  -نمونه از توزيع برق تهران بزرگ 

براي کليه مناطق بر اساس مطالعات انجام شده و شاخص 

خت حقوق و پيشنهاد اصالح روش پردا -هاي عملکردي 

مزايا خصوصاً در ارتباط با پرسنل پيمانکار جامع و حجمي 

 بر اساس نتايج کارسنجي

عدم تناسب حجم و نوع فعاليت هاي انجام شده در بخش هاي مختلف و يا تلقي 

پرسنل از اين امر و عدم تطابق ميزان حقوق و مزاياي دريافتي با حجم فعاليت 

ساز بروز نارضايتي پرسنل و ايجاد فساد در هاي تعريف شده براي هر شغل زمينه 

برخي بخش ها شده است. از سوي ديگر مطالعه کارسنجي فعاليت ها تا کنون 

انجام نشده و چارت مناطق برق بر اساس ساختار سنتي موجود در صنعت برق 

برنامه ريزي شده است. لذا انجام اين مطالعات از منظر برنامه ريزي منابع انساني 

 باشد. ضروري مي

11 
بررسي مطالعات اجتماعي و فرهنگي بر روي انواع شرکت توزيع نيروي برق 

مشترکين غرب مازندران جهت ارائه راهکارهاي عملي در 

طبقه بندي جامع بر اساس مصرف و عوامل فرهنگي و  -3

ارائه راههکار مجزا براي گروه هاي مختلف  -2اجتماعي 

براي يادگيري ترويج فرهنگ بهينه سازي مصرف برق در جوامع ، تدوين 

استراتژي ها و سياست هاي آموزشي ، انگيزشي در بخش هاي مسکوني ، 
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عمومي ، تجاري و صنعتي شهرها و روستاها اجتناب ناپذير است. تجربه  ديريت بهينه مصرف برقم -3 مديريت مصرف برق غرب مازندران

د که مهمترين گام کشورهاي موفق درباره بهينه سازي مصرف برق نشان ميده

مديريت مصرف فرهنگ سازي در اين زمينه است ولي متاسفانه در بخش 

وري، مطالعات همه جانبه صورت نگرفته  فرهنگ مصرف، مديريت برق و بهره

است. از اين رو بدليل عدم انگيزه براي کاهش مصرف ، اجراي برنامه آگاه سازي، 

ظور ارتقاء سطح فکر ، دانش و حساس سازي و آموزش اقشار مختلف جامعه به من

ايجاد انگيزه مي تواند کمک شاياني به اعمال سياست هاي کالن و منطقي 

نمودن مديريت مصرف برق در سطح شرکت توزيع غرب نمايد. براساس نظرية 

وسيلة نگرش  ريزي شده، مديريت مصرف برق از سوي فرد، ابتدا به  رفتار برنامه

بخشي ادراکي او نسبت به  تأثير اثر تحت وي نسبت به مصرف انرژي و سپس

مصرف انرژي برق اقدام مي نمايد. روش هاي آموزشي و تشويقي غير فعال ) 

يعني روش هايي که مخاطبان دريافت کننده منفعل پيام ها و اطالعات هستند( 

هيچ نتيجه اي در تغيير نگرش افراد ندارد. بر حسب نظر محققان تنها توجه به 

و اعتقادات و نگرش ها و ارزش هايي که الزمه جلوگيري افراد از  تغيير باورها

هدر رفتن منابع است ، موثر و اثر بخش است.روش هاي سنتي تشويق ، که 

اغلب ازجانب نهادهاي دولتي مرتبط بانيرو در پيش گرفته مي شود، موجب 

تغييري نخواهد شد. افراد جامعه به طبقات مختلف تقسيم مي شوند که درک 

فاوت هاي آن ها با هم مستلزم تفاوت در ارايه راهکارهاي مديريت مصرف ت

است. هر راهکار با دقت و با توجه به نياز ها و ويژگي هاي هر گروه مخاطب 

طراحي شود و به نحوي ارايه گردد که گرايشي را درآنان شکل دهد که منافع 

آورند و از خود محوري  خود را در پيوند با منافع ديگران و اجتماع بزرگتر در نظر

بپرهيزند. بررسي مطالعات اجتماعي و فرهنگي جهت ارائه راهکارهاي عملي در 

مديريت مصرف برق ضرورت اجتناب پذيري است که نيازمند تحقيقات ويژه در 

اين زمينه است. بدون وجود اين پژوهش، هر گونه کوشش براي اثرگذاري بر 

يري در تاريکي خواهد بود. در اين ميان عادت رفتاري مصرف منابع به منزله ت

نقش تحقيقات جامعه شناختي و روانشناختي و آموزشي اهميت ويژه اي برخوردار 

است لذا بررسي مطالعات اجتماعي و فرهنگي بر روي انواع مشترکين غرب 
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مازندران جهت ارائه راهکارهاي عملي در مديريت مصرف برق با متد جديد از 

 پذير شرکت خواهد بود.الويت هاي اجتناب 

11 

شرکت توزيع نيروي برق 

 مازندران

بازنگري ساختار سازماني با هدف چابک سازي نيروي 

 انساني

سازي  سازي شبيه استفاده از يک رويکرد مبتني بر بهينه

سازي رياضي با هدف بهبود تخصيص  چند پاسخه و مدل

 ها، ناسازگاري منابع انساني، شاخصهاي فني، کاهش هزينه

سازي  گيري و همچنين بيشينه هاي تصميم ميان سبک

 وري منابع هاي ايمني و بهره شاخص

با پيچيده شدن فضاي کسب و کار، تغييرات محيطي، و فضاي عدم اطمينان، 

هاي حوزه ستادي و  سازي تخصيص منابع بويژه منابع انساني در معاونت بهينه

و پايدار و ارائه خدمات امورهاي توزيع موجب خواهد شد تامين برق مطمئن 

مناسب به مشترکين با صرف هزينه کمتر و قابليت اطمينان باالتري حاصل 

هاي فني، به  گردد. در اين راه، استفاده از مدلهاي رياضي و توجه به شاخص

کمک بهبود و ساماندهي حجم نيروي انساني خواهد آمد تا چابکي ساختار 

وآوري، کيفيت و سودآوري بدست آيد. سازمان با هدف سرعت، انعطاف پذيري، ن

داليل اولويت داشتن : امروزه مهمترين منبع سازمان، منابع انساني کارآمد و 

متخصص است که برنامه ريزي جهت جذب و چينش آنها )باالنس يا متوازن 

سازي تعداد در واحدها با توجه به نوع و حجم فعاليت( موجب چابکي سازمان )با 

عت پاسخگويي، انعطاف پذيري، نوآوري، کيفيت(، کاهش شاخصهايي مانند سر

 هزينه ها و افزايش رضايت مشتريان خواهد شد.

 

 محور عمومي-6

 مطالعات حقوقي-6.1

 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان البرز

تدوين فرآيندها و اسناد حقوقي الزم  احصاء تکاليف و

حين  –در خصوص حوادث ناشي از کار قبل از حادثه 

 بعد از حادثه –حادثه 

کاهش  2کاهش پرونده هاي کيفري عليه برق -3

کاهش هزينه هاي کارشناسي  3هزينه هاي دادرسي 

کاهش مسئوليت  5کارشناسان رسمي دادگستري 

سيار زيادي ناشي ازتشکيل پرونده هاي قضايي (شامل هزينه هاي دادرسي و خسارت ب

 دياتي) که شرکت توزيع برق بايستي پرداخت نمايد
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 داليل اولويت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهايي طرح عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد

 اجتماعي شرکتهاي توزيع برق

1 

شرکت توزيع نيروي برق 

 استان البرز

بررسي سياست تقنيني تخريب تاسيسات برق و ارائه 

 راهکارهاي مناسب مقابله با آن در استان البرز

جنايي تقنيني ايران در زمينه  تعيين ويژگيهاي سياست

-3-4کنترل تخريب تاسيسات برقي. اهداف فرعي 

تعيين محاسن سياست جنايي تقنيني ايران در زمينه 

تعيين معايب سياست  -2-4تخريب تاسيسات برقي. 

جنايي تقنيني ايران در زمينه تخريب تاسيسات برقي. 

تعيين خالءهاي موجود در سياست جنايي  -4-3

-5-4ران در زمينه تخريب تاسيسات برقي. تقنيني اي

ارايه پيشنهادهاي الزم در جهت اصالح قوانين موجود 

به منظور تدوين سياست جنايي تقنيني مناسب در 

 کنترل تخريب تاسيسات برقي.

اقدامات خرابکارانه در وسايل و تأسيسات مورد استفاده عمومي مانند برق، هم اکنون به 

رساني عمومي در کشور ايران تبديل شده است.  خدماتيکي از معضالت شرکتهاي 

هاي اساسي مردم اخالل ايجاد -ه در تأمين نيازمنديکخرابکاري تأسيسات برقي عالوه بر آن

امنيتي روبرو ساخته و تهديد جدي عليه نظم عمومي   نمايد، ميتواند کشور را با چالش-مي

مودن نحوه برخورد جزايي با محسوب شود. تدوين قوانين و مقررات جزايي و مشخص ن

هاي حفاظت از تاسيسات زيربنايي برق  تخريب کنندگان اين قبيل اموال از مهمترين راه

است. تجزيه و تحليل مواد قانوني و مقررات و به طور کلي سياست جنايي ايران حاکي از آن 

ناشي از آن  است که عليرغم اثرات منفي بسيار زياد خرابکاري درتأسيسات برقي، تبعات سوء

گذاران جنايي مشخص و محرز نگرديده و به تبع آن به طور کلي اقدامات -هنوز بر سياست

پيشگيرانه مؤثري اعم از کيفري و غيرکيفري در ايران راجع به پديده خرابکاري در 

تأسيسات عمومي برقي وجود ندارد. مسايل فوق، ضرورت تحقيق در خصوص سياست 

رساند. سياست تقنيني ايران حاکي از -بکاري تأسيسات برقي را ميجنايي ايران در قبال خرا

پارچه در خصوص مقابله با اين  آن است که اوالً قانونگذار، تصويب قانون مشخص و يک

نوع از تخريب که وسايل و تأسيسات اقتصادي و اجتماعي جامعه را هدف گيري مينمايد را 

پيشگيري را اصوالً مدنظر قرار نداده است. اين در با اهميت ندانسته. ثانياً سياست متمرکز بر 

حالي است که امروزه کشورهاي پيشرفته، نظام کيفري وسياست جنايي خود رابر اساس 

رو  اند. از اين هاي نوظهور مانند جرايم برقي متحول ساخته هاي مجرمانه و پديده واقعيت

ا در حقوق کيفري ملي خود ضروري است کشور ايران نيز همانند کشورهايي که اين جرم ر

اند، با درک اين مهم، در اين زمينه، قوانين کارآمد تصويب نموده و بخشي از  قرار داده

سياست جنايي تقنيني ايران را به پيشگيري از آن اعم ازکيفري و غيرکيفري اختصاص دهد. 

يسات به از طرف ديگر تا زمانيکه قانون جامع و مستقل و کاملي براي حمايت از اين تاس

هاي ايران  آوري و تنقيح شوند، تا دادگاه تصويب نرسيده، ضروري است قوانين پراکنده جمع

يفري مصداقي موجود، به منظور مقابله مؤثر با تخريب تأسيسات برقي کبتوانند با سياست 

 موفق و عادالنه عمل نمايند.
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 ها هاي وزارت نيرو جهت انجام اولويتحوه تماس با شرکتن

 آقاي محمد رضا ده آفرين، 27838533ت توانير، نشاني: تهران، ميدان ونک، خيابان شهيد عباسپور، تلفن شرک ◄

  www.tavanir.org.ir نشاني اينترنتي:

 آرمان سليمي بني آقاي، 84302503و 88055823تلفن ، خيابان وليعصر، خيابان رشيد ياسمي، جنب بيمارستان خاتم االنبياءتهران، شرکت مديريت شبکه برق ايران، نشاني: ◄

  www.igmc.irاينترنتي: نشاني 
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 اي منطقهاسامي مسئولين تحقيقات شرکتهاي برق 

 نشاني اينترنتي فاکس تلفن مدير يا کارشناس تحقيقات ايشرکت برق منطقه رديف

 www.azrec.co.ir 111-11115161 111-11115111 رسول اسماعيل زاده آذربايجان 1

 www.erec.co.ir 111-16161111 111-16115116 مهدي ترابيان اصفهان 1

 www.brec.ir 116-11111111 116-11111111 پور ناهيد سلطاني باختر 1

 www.trec.co.ir 111-11111115 111-11111111 کلباسي محمدرضا تهران 1

 www.krec.ir 151-16111111 151 -16111111 زاده رضا حسين محمد خراسان 5

 www.kzrec.co.ir 161-11161161 161-11161161 ليلي اصالنپور خوزستان 6

 www.zrec.co.ir 111-11115161 111-11115111 مهدي قاسملو قيداري زنجان 1

 www.semrec.co.ir 111-11111111 111-11111111 مجيد خطيبي سمنان 1

 www.sbrec.co.ir 151-11111111 151-11111111 رضا کيخا محمد سيستان و بلوچستان 1

 www.ghrec.co.ir 111-11156111 111-11116111 بهروز باوندپوري غرب 11

 www.frec.co.ir 111-11151111 111-11151151 علي صدرزاده فارس 11

 www.krec.co.ir 111-11111111 111-11111116 نسرين محمدي کرمان 11
 www.gilrec.co.ir 111-11111111 111-11111111 عليرضا جوادي گيالن 11

 www.mazrec.co.ir 111-11161111 111-11151115 کليجي عنايتي فردين  مازندران 11

 www.hrec.co.ir 116-11111111 116-11111111 ناصر قندهاري هرمزگان 15

 www.yrec.co.ir 115-11151151 115-15111115 شاهي محمد زارع يزد 16
 

http://www.azrec.co.ir/
http://www.erec.co.ir/
http://www.brec.ir/
http://www.trec.co.ir/
http://www.krec.ir/
http://www.kzrec.co.ir/
http://www.zrec.co.ir/
http://www.semrec.co.ir/
http://www.sbrec.co.ir/
http://www.ghrec.co.ir/
http://www.frec.co.ir/
http://www.gilrec.co.ir/
http://www.mazrec.co.ir/
http://www.hrec.co.ir/
http://www.yrec.co.ir/
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 هاي توزيع نيروي برقاسامي مسئولين تحقيقات شرکت

 نشاني اينترنتي فاکس تلفن مدير يا کارشناس تحقيقات شرکت توزيع نيروي برق رديف

 www.ezepdico.ir 111-11115615 111-11115615 محمد فرجي شرقياستان آذربايجان 1

 www.waepd.ir 111-11116155 111-11111111 ساسان حسني غربياستان آذربايجان 1

 www.aped.ir 115-11111611 115-11111611 مسعود حامدي استان اردبيل 1

 www.epedc.ir 111-16111111 111-16151111 ويدا ميرزائيان استان اصفهان 1

 www.aepdc.ir 116-11516165 116-11516165 پروين عبداللهي استان البرز 5

 www.Bargh-ilam.ir 111-11115115 111-11111111 حسين دانش استان ايالم 6

 www.bedc.ir 111-11111116 111-11111111 محمد حسين خياباني استان بوشهر 1

 www.tvedc.ir 111-11111111 111-15111111 عزيز آقازاده استان تهران 1

 www.chb-edc.ir 111 -11111116 111 -11151111 رامين منصوري استان چهارمحال و بختياري 1
 www.skedc.ir 156-11111115 156-11111515 محمد کيان استان خراسان جنوبي 11

 www.kedc.ir 151-11111111 151-11111151 علي رحيمي استان خراسان رضوي 11

 www.nkedc.ir 151-11111511 151-11111111 پور اسماعيل حسين استان خراسان شمالي 11
 www.kepdc.co.ir 161-11161611 161-11116111 غالمرضا قادسي استان خوزستان 11

 www.zedc.ir 111-11111611 111-11151111 مهدي کابلي استان زنجان 11

 www.semepd.ir 111-11115115 111-11115161 حسين خسروي استان سمنان 15

 www.sbedc.ir 151-11111111 151-11111111 محمودرضا صحرانورد استان سيستان و بلوچستان 16

 www.farsedc.ir 111-11111111 111-11111611 فضل اهلل تيماس استان فارس 11

 www.qazvin-ed.co.ir 111-11111511 111-11111111 فائزه رجبي استان قزوين 11

 www.qepd.co.ir 115-11111111 115-11111115 مسعود سليمي نيا استان قم 11

 www.sked.co.ir 111-111111111 111-11115611 احمد کريمي افشار جنوب استان کرمان 11

http://www.ezepdico.ir/
http://www.waepd.ir/
http://www.epedc.ir/
http://www.skedc.ir/
http://www.kedc.ir/
http://www.kepdc.co.ir/
http://www.zedc.ir/
http://www.semepd.ir/
http://www.sbedc.ir/
http://www.qazvin-ed.co.ir/
http://www.qepd.co.ir/
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 نشاني اينترنتي فاکس تلفن مدير يا کارشناس تحقيقات شرکت توزيع نيروي برق رديف

 www.nked.co.ir 111 -11511111 111 -11511111 سعيد زماني ال استان کرمانشم 11

 www.kurdelectric.ir 111-11111611 111-11111111 شيوا حبيبي استان کردستان 11
 www.kpedc.ir 111-11115151 111-11115165 مجيد سقايي استان کرمانشاه 11
 www.ped-golestan.ir 111- 11155611 111- 11611161 مجتبي جعفري ستان گلستانا 11

 www.gilanpdc.ir 111-16661111 111-1666511 علي ميرزازاده استان گيالن 15

 www.barghlorestan.ir 166-11111611 166-11111566 ابراهيم شريفي پور استان لرستان 16

 www.maztozi.ir 111-11111611 111-11611611 پور کاشي حسن حبيب استان مازندران 11
 www.bargh-gmaz.ir 111-51111111 111-51111111 بهرامي علي اکبر شاه غرب استان مازندران 11

 www.mpedc.ir 116-11111161 116-11111161 علي اکبر بصيري استان مرکزي 11

 www.hedc.co.ir 116-11511111 116 – 11511115 شهرام بردبار استان هرمزگان 11
 www.edch.ir 111-11161151 111-11111115 علي احسان اشرفي استان همدان 11
 www.yed.co.ir 115-16115511 115-16111111 فريده بهداد استان يزد 11

 www.eepdc.ir 111-16615111 111-16611151 حبيب اهلل مظاهري ان اصفهانشهرست 11

 www.aepdco.ir 161-11111115 161-11111111 فرهاد دانشي اهواز 11

 www.toztab.ir 111-11111151 111-11111111 سيده مهرناز کرماني تبريز 15

 WWW.TBTB.IR 111-11611115 111-15111611 مقدم ميثم نثاري تهران بزرگ 16

 www.shirazedc.co.ir 111-11111111 111-11111111 امين رئيس زاده شيراز 11
 www.meedc.ir 151-11516111 151-11516111 سعيد عليشاهي شهرستان مشهد 11

 www.kbepdco.ir 111-11111151 111-11111151 ر نورائي پورسيد منصو کهگيلويه و بوير احمد 11

 

http://www.nked.co.ir/
http://www.ped-golestan.ir/
http://www.barghlorestan.ir/
http://www.eepdc.ir/
http://www.toztab.ir/

