
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 نی طرح توسعه پایایی شبکه ربق اریاخبرانهم
 

 پژوهشگاه نیرو

کاران این شماره:  ، علیرضا اقسمی، مهشاد شریعتهم صطفی انصاری ، م  ، مسعود زادسرنسبامیر مشاری
 139۷ دوم                                    پاییز  شماره 

 

 



  

 

2 

پایاییاخبار   

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

هاي طرح و همچنين رساني فعاليتشماره از خبرنامه طرح توسعه پايايي است که هدف آن اطالع دومينرو مجموعه پيش

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

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

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

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

 امير مشاري

 مجري طرح توسعه پايايي شبکه برق ايران

ReliabilityCenter@nri.ac.ir 
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 139۷،  شماره دوم، پاییز خبرانهم طرح توسعه پایایی شبکه ربق اریان

 97تا پاییز سالتوسعه پایایی طرح  وضعیت و اقداماتالصه خ 

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

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

  ییایپا یعضو شورا از وزارت نیرو )مدیركل محترم دفتر راهبری و نظارت بر انتقال و توزیع( وجمند مهندس عبدالصاحب ار یآقاجناب 

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

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

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

  (پژوهشکده انتقالمحترم  سیرئ) رویپژوهشگاه ناز  زادهیمهندس صفر فرضعل یآقاجناب 

  (عیپژوهشکده توزمحترم  سیرئ) رویپژوهشگاه ناز پور رمضان زیدكتر پرو یآقاجناب 

  (های قدرتسیستم برداریریزی و بهرهبرنامهمدیر محترم گروه ) رویپژوهشگاه ناز  یمسلم یکیمهندس ن خانمسركار 

 دبیر كمیته – (پایایی طرح یمجر) پژوهشگاه نیرواز  یمشار ریدكتر ام یآقا 

  طرح هایپروژهوضعیت 

 نحوه انجام نام پروژه
تاریخ انجام 

 فراخوان
 وضعیت

تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 پایان

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

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

 برای استقرار آن

داخلی 

 )پژوهشگاه نیرو(
 جامدر حال ان -

 آبان

 1396 

 خرداد

 1398 

 باال تیانتقال توان با ظرف یهاسامانه نانیاطم تیمطالعات قابل
واگذاری 

 )دانشگاهی(

شهریور ماه 

1396 
 در حال انجام

خرداد 

1397 

خرداد 

1398 

 یهایازمندیبه ن ییمنظور پاسخگو به یجامع اطالعات ستمیس یطراح

مناسب  یگردش كار اطالعات یاحو طر زاتیپایایی تجه یهامدل یاطالعات

 تولیددر بخش  ییایپا یها اطالعات و شاخص یده جهت گزارش

واگذاری 

 )دانشگاهی(

آذر ماه 

1396 
 در حال انجام

شهریور 

1397 

شهریور 

1398 

 یهایازمندیبه ن ییمنظور پاسخگو به یجامع اطالعات ستمیس یطراح

مناسب  یدش كار اطالعاتگر یو طراح زاتیپایایی تجه یهامدل یاطالعات

 در بخش انتقال ییایپا یها اطالعات و شاخص یده جهت گزارش

واگذاری 

 )دانشگاهی(

آذر ماه 

1396 
 در حال انجام

شهریور 

1397 

شهریور 

1398 

 عیتوزشبکه انتقال و فوق نانیاطم تیافزار مطالعات قابلتوسعه نرم

 رویپژوهشگاه ن

داخلی 

 )پژوهشگاه نیرو(
 در حال انجام -

 فروردین

 1397 

 شهریور

 1398 

 تخمین هزینه خاموشی مشتركین
واگذاری 

 )دانشگاهی(

مرداد ماه 

1396 

در مرحله انعقاد 

 قرارداد

 دی

 1397 

 فروردین

 1399 

 یهایازمندیبه ن ییمنظور پاسخگو به یجامع اطالعات ستمیس یطراح

 مناسب یگردش كار اطالعات یو طراح زاتیپایایی تجه یهامدل یاطالعات

 توزیعدر بخش  ییایپا یها اطالعات و شاخص یده جهت گزارش

واگذاری 

 )دانشگاهی(

آذر ماه 

1396 

در مرحله انعقاد 

 قرارداد

فروردین 

1398 

اسفند 

1398 

ایجاد بانك اطالعاتی مناسب برای استفاده پژوهشگران حوزه پایایی 

 گذاری دانش تولیدشده توسط آنها در این بانك اطالعاتیاشتراک

واگذاری 

 )دانشگاهی(
 1397بهمن 

در مرحله ارزیابی 

 پیشنهادات

اردیبهشت 

1398 

 ید

 1398 

 طرح خالصه اقدامات 
 پایاییطرح  یهاپروژه هایپروژهوشهخ یریگیپسازی و جاری 

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

 شورای پایایی و برگزاری جلسات فنی با دبیرخانه رخانهیطرح با دب یهمکار سازوكار اولیه نویسپیشرائه ا 

  سومین جلسه كمیته راهبری طرحبرگزاری  

 اخبار طرح   



  

 

 
2 

 

پایاییاخبار   

 

 1397های تابستان خاموشی

اي قابل توجهي در سطح کشور بوديم که در اين بخش به تحليل آن هشاهد خاموشي 139۷در تابستان 

نظران صنعت برق در رابطه با کمبود ظرفيت عملياتي آماده با وجود هشدارهايي که صاحب پرداخته شده است.

شور پيش از شروع فصل گرم داده بودند، باز هم شبکه برق در بخش تأمين تقاضا دچار هاي کبه توليد نيروگاه

 139۷بيني شده بود که پيک بار همزمان کشور در سال توانير پيششرکت توسط  13۸2مشکل شد. در سال 

ر گويي باي قراردادهاي پاسخگرفتن کليهنيز با درنظر 139۷. در ارديبهشت گيگاوات خواهد رسيد 6۰به مرز 

گيگاوات باشد. مطابق با آمار تفصيلي صنعت برق،  ۵۴حدود  139۷تابستان  شد که پيک باربيني ميپيش

 6۸و  گاواتگي ۷۸حدود به ترتيب  1396تا انتهاي سال هاي کشور مجموع ظرفيت نامي و عملي نيروگاه

هاي آبي که برخي از نيروگاه بيني بود، قابل پيش96بود بارش در سال مگيگاوات بود. از طرف ديگر به دليل ک

ميثم جعفرزاده مديرکل دفتر مديريت بحران دچار مشکل باشند.  9۷براي مشارکت در توليد برق در تابستان 

 کشور ق آبيظرفيت نيروگاه هاي بر: »بودآبي بر آن گفته وزارت نيرو درباره منشاء کمبود توليد برق و تاثير کم

بيني بدين ترتيب قابل پيش«. ردهزار مگاوات آن استفاده ک 6توان از ها ميهزار مگاوات است که امسال تن 12

نهايتا در  کفايت توليد خواهد بود. اختالل درخيره و ريسک کمبود ذشبکه دچار  139۷بود که در تابستان 

، مگاوات 9۷هزار و  ۵۷اي دقيقه با ثبت مصرف لحظه 3۸و  16در ساعت  9۷بيستم تيرماه چهارشنبه  روز 

توجه اين که وزارت نيرو در مديريت گذر از فصل د. نکته قابلاي در مصرف برق ايران ثبت شتازهرکورد 

از جمله تغيير ساعت کار ادارات، قراردادهاي مديريت تقاضا با صنايع و همچنين افزايش  گرم اقدامات مختلفي

اي هاز خاموشيزم به ذکر است که برخي ال .انجام داد هاي متعلق به صنايعهاي خريد برق از نيروگاهتعرفه

 پاياييهاي که شاخص ريزي نشده قرار دارندهاي برنامهخاموشي يبه دليل حوادث بوده و در زمره 9۷تابستان 

 .[2-1] دهندشبکه را تحت تأثير منفي قرار مي

و  9۷ وزارت نيرو از همراهي مشترکان در گذر از اوج مصرف آب و برق تابستان 139۷در پاييز 

 .هاي نيم قرن اخير کشور تقدير کردترين سالجويي دو هزار مگاواتي مصرف انرژي در يکي از خشکصرفه

ها در اين فصل و در پي آن پايين بودن ارتفاع آب در مخازن درصدي بارش ۴۵زمستان سال گذشته کاهش 

 اخبار داخلی در حوزه پایایی   
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 139۷،  شماره دوم، پاییز خبرانهم طرح توسعه پایایی شبکه ربق اریان

درصدي  12اد کرده بود. حتي رشد ايج 139۷هاي متعددي را براي تامين آب و برق تابستان سال سدها نگراني

ترين مقاطع زماني شدن سال آبي جاري به يکي از خشکامسال هم نتوانست مانع از تبديل هاي بهاربارندگي

هاي مگاواتي توليد برق نيروگاه ۴۰۰۰هاي تامين برق تابستان امسال به ويژه کسري کشور شود و از نگراني

اي هوا و رشد طبيعي مصرف برق در کشور در کنار کسري چند هزار بکاهد. به طوري که افزايش مستمر دم

 .مگاواتي توليد انرژي شرايط خاصي را بر شبکه برق ايران تحميل کرد

هاي مختلف جامعه از جمله صنايع و درک ملموس شرايط متفاوت امسال موجب شد تا با همراهي بخش

و همچنين کاهش ساعات کاري ادارات براي کشاورزان براي جابجايي بار از ساعات پيک به غيرپيک 

کاري مردم به دست جويي در مصرف برق با هممگاوات صرفه 2۰۰۰جويي در مصرف انرژي حدود صرفه

رم محتهمين رو وزير . از توجهي از کسري توليد انرژي پيک تابستان امسال را جبران کندآيد و بخش قابل

ها ا همکاري گسترده و ستودني آحاد هموطنان فهيم، سازماننيرو نيز در پيامي تاکيد کرده است اين مهم جز ب

يد و رسهاي همکار بخش خصوصي به انجام نميهاي اجرايي ملي و استاني و شرکتو صنايع بزرگ، دستگاه

 .لذا تمام تالش خود را در جهت تقويت و ارتقاي اين همراهي همدالنه به کار خواهيم بست

 مري مهم در بهاو از آن سخن به ميان آورده، نيرمحترم ارتقاي اين همراهي که وزير  توجه نمود که يدبا

نياز مصرف  ،صورت گرفته هايبينياست. بر اساس پيش 139۸هاي تابستان سال حداقل رساندن خاموشي

هزار مگاوات خواهد رسيد و با توجه به اينکه  61برق کشور در پيک تابستان سال آينده به رقمي در حدود 

مگاوات از  ۵۰۰۰تا بيش از است زار مگاوات است مقرر شده ه ۵3ظرفيت قابل اتکاي فعلي ما حدود 

ي از سوي مگاوات نيز با مديريت مصرف انرژ 3۰۰۰هاي جديد و حدود توسط ساخت نيروگاه کمبود اين

هاي شاهد تکرار خاموشيانشاهلل به حداقل برسد و  139۸مردم جبران شود تا مشکالت پيک تابستان سال 

 .[2] نباشيم 9۷ال س

 ای شبکه برقشوراهای پایایی منطقهخبرهای 

ي شوراي پايايي شبکه برق کشور و به منظور تبيين نقش و جايگاه نامهمطابق با نظام 1393 در سال

نامه شوراهاي پايايي تشکيل و راهبري اين شوراها، آيينهاي اجرايي براي اي و روشمنطقهشوراهاي پايايي 

https://www.isna.ir/news/97050904752/%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-5-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1
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 9۷ در سال به خبرهاي مربوط به اين شوراها ي اين بخشاي شبکه برق تدوين و منتشر شد. در ادامهمنطقه

 پرداخته شده است.

 صفهانوزیع برق ارشرکت تهای توزیع برق دافتتاح کمیته شورای پایایی شرکت 

محترم عاون فام محقيرضا محمود دکترجناب آقاي هاي توزيع برق فتتاحيه کميته شوراي پايايي شرکتدر ا

رد عملک :گفت هاي گذشته،توزيع برق در ماه هايپس از تشکر از اقدامات شرکت توانير هماهنگي توزيع

ما در اين صنعت مکاران مندي و مهارت ههاي توزيع در خصوص مديريت اضطراري بار نشان از توانشرکت

اي ههاي آينده بايد عملکرد بهتري داشته باشيم به طور قطع رسالت شرکتبراي سال وي تصريح کرد: باشد.مي

کيفيت است و ما با توجه به اينکه يک بنگاه اقتصادي هستيم بايد مطمئن و با ع تامين برق اقتصادي،توزي

در  سازي بازار برقم. توجه به کاهش تلفات و فعالاشيرويکرد اقتصادي را در کنار ديگر شرايط داشته ب

 هاي توزيع مي تواند اهداف اقتصادي را محقق نمايد.شرکت

يد نماکيفيت را به مردم ارائه ميبرداري، برق مطمئن و باهاي بهرهريزي علمي در حوزهبرنامه :افزودوي 

وجود يک همنوايي داخلي  .ري را برداريمتهاي اساسيو بايد تالش شود در اين عرصه با دانش بيشتر گام

 .کندمرار برق مطمئن و دائمي ايجاد ميشرايط مساعدي را براي است

 در اياالتلگوي رايج اور از شوراي پايايي کش هايمعاون هماهنگي توزيع خاطر نشان کرد: طرح کميته

ابل يع قزتوزيع و انتقال و توهاي فوقبراي تمام صنعت برق از جمله شبکهاست که گرفته شدهالهام  متحده

ه وي به تفاوت اين کميت .قابل طرح است  برداري و توزيعبهره ريزي،شاخص برنامه سه تعريف است و در

ند متفاوت با صنعت برق هست  هادر بسياري از شاخص  هاي توزيعخه توزيع اشاره کرد و گفت: شرکتدر شا

ي ايجاد باشد و به عبارتاز اين موارد مي دستياي باالهديسپاچينگ و تعريف کنترل، پذيري،از جمله رويت  که

ار دمسئوليت اين کميته را عهده عاملمديران و باشداين کميته براي ارائه برقي مطمئن در قالب عملياتي مي

تنها اين فرايند در حوزه ارتقا شبکه نيست بلکه در خصوص تجهيزات نيز بايد نظارت  وي تاکيد کرد: نيستند.

-توزيع ايجاد شود با توجه به چشم هاييرد و فضاي مناسبي براي تمام بخشورت گهاي الزم صبررسيو 

م و هر دست پيدا کني تريمناسبهاي زيادي الزم است تا بتوانيم به شرايط هاي شبکه برق ايران تالشانداز
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ر خواهيم اي ايجاد شبکه پايدها داشته باشيم نقشه راه بهتري براه مطالعات دقيقي بر روي زير ساختچه ک

 .داشت

به اهداف   برق کشورشوراي پايايي شبکه  توزيع رواقي دبير کميتهي مهندس اقجناب آ  در اين نشست

در معاونت برق و انرژي با هدف  ۸۷شوراي پايايي برق کشور در سال  اشاره کرد و گفت: ايجاد اين شورا

تکميل  ،وسعه، تياييفظ پاريزي تامين و حمهتوسعه فرهنگ تامين و حفظ پايداري شبکه برق، بهبود نظام برنا

نضباط ا گذاران،بهبود تعامالت اثر وط به پايايي،هاي مربجموعه استانداردها و دستور العملمند مو بهبود نظام

غاز بکار آد نظام چرخه اطالعات پايايي ريزي تامين و حفظ پايايي و بهبوبهبود نظام برنامه ني و سازماني،ف

هاي اصلي ايايي برق کشور را يکي از چارچوبراه توسعه پ  وي تدوين سند راهبردي و نقشه .است نموده

ر يابي حوادث دبيني و ريشهبهبود نظام پيش ،دهي مديريت دانشسامان اظهار داشت: اين شورا مطرح کرد و

د باشمي راه در اين نقشه وضوعات مورد توجهمترين ازمهم آموزشي هايتوسعه دانش و نظام هاي برق،شبکه

[2]. 

 و  نیتورینگ تعمیراتیع برق کشور به همراه رونمایی از سامانه ماهای توزایی شبکهبرگزاری شورای پای

 های توزیع برق کشوردر مازندراننگهداری شبکه

هاي توزيع برق مازندران گيالن، ي توزيع برق کشور با محوريت شرکتهاجلسه شوراي پايايي شبکه

 زار شد.گلستان و غرب مازندران به ميزباني شرکت توزيع نيروي برق مازندران برگ

فام معاون هماهنگي توزيع شرکت زيع نيروي برق مازندران؛ دکترحقيبه گزارش روابط عمومي شرکت تو

ميرات کشور در رونمايي از سامانه مانيتورينگ تع گوي صنعت برقپايايي و سخنتوزيع توانير و رئيس کميته 

 در متعددي هايبرنامه 9۸ سال رد نيرو وزارت اينکه بيان با ساري در هاي توزيع برق کشورو نگهداري شبکه

 به ورکش در خاموشي هابرنامه اين اجراي با اميدواريم: گفت داشت، خواهد برق توزيع و انتقال توليد، بخش

در نظر  9۸هاي سال وي افزود: يازده برنامه ملي در بخش توزيع برق کشور براي کاهش خاموشي .سدبر صفر

 شود.گرفته شده است که به تدريج اجرا مي

ي وهاي شرکت توزيع نيراندازي سامانه مانيتورينگ را از برنامهن هماهنگي توزيع شرکت توانير راهمعاو

رق کشور ب عملکرد سرويس تعميرات شبکه توزيع "برداري از اين سامانه، عمالبرق اعالم کرد و گفت: با بهره
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پایاییاخبار   

 رساني تجهيزات شرکتروزرانه و بهشگيچنين به ضرورت تعميرات پيوي هم گردد.به صورت آنالين رصد مي

توزيع نيروي برق در مقابل بالياي طبيعي اشاره کرد و افزود: از عملکرد شرکت توزيع نيروي برق مازندران 

 هاي توزيعهاي فني و علمي شرکترود از پتانسيلو انتظار ميشود مياين پروژه ملي تشکر  در همکاري

 استفاده گردد.

ان کارشناس کت توزيع نيروي برق مازندران در ادامه اين مراسم بيان داشت؛مهندس شهابي مديرعامل شر

هاي علمي موجود و وضع جاري شرکت، اقدام به اراده و همت باال با بررسي روش و مديران اين شرکت با

ها و اثربخش  و تعميرات با هدف مديريت دارايي طراحي و اجراي يک سيستم مکانيزه در بخش نگهداري

 . اندنموده فاز چندين در ،برداريقدامات بهرهبودن ا

 هايي است که آن راهاي توزيع برق داراي ويژگينگهداري وتعميرات شبکه مهندس قاسم شهابي گفت:

اي توزيع ههاي علمي تعميرات براي شبکهبه همين دليل بايستي سيستم ،سازدهاي توليدي متفاوت مياز سايت

براي استقرار سيستم 13۸۸جايي که اين شرکت تجربه عملي خود را از سال برق سازگاز باشند. و از آن

 و PM علمي سيستم سازگاري براي هاسال اين در ولي است کرده شروع  (PMتعميرات پيشگيرانه ) علمي

 سيستم شيبخاثر هدف به بتواند تا داده انجام اصالحاتي نت سيستم ارتقاء راستاي در توزيع شبکه ساختار

 سال در سيستم وريبهره بهبود  راستاي در  GIS هايقابليت کارگيري به غييراتت اين از يکي که ،يابد دست

است که در اين راستا  شدههاي بسياري تالش 96 و 9۵ هايسال در آن استقرار جهت در که است بوده 139۴

 را ازندران متوان شرکت توزيع برق مي ر مبناي اطالعات تجهيزات مکاني،با توجه به فرآيند بازديد و سرويس ب

 .نمود مطرح کشور در پيشتاز عنوانه ب

شده به مشتريان شرکت کيفيت خدمات ارائه مديرعامل شرکت توزيع نيروي برق مازندران اظهار داشت:

باشد و کاهش زمان خاموشي از طريق سرويس يهاي رضايت مشتري مترين مالکتوزيع به عنوان يکي از مهم

 تواند در اين امر مثمر ثمر باشد. و تعمير و نگهداري مناسب مي

مهندس شهابي افزود: وجود اطالعات مکاني مربوط به تاسيسات و موقعيت مشترکين، همچنين داشتن 

 رزشمندي است که اينبانک کامل و جامع از زمان و نوع بازديد و سرويس و تعمير شبکه توزيع از ابزارهاي ا

 مايد.نموقع و باکيفيت استفاده ميازديد و سرويس شبکه بهمات بهتر ببرداري و ارائه خدشرکت در بهره
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اري برداري شرکت توانير با همکوسط اداره کل دفتر نظارت بر بهرهذکر است اين سامانه کشوري ت به الزم

 .[3]ده است شتهيه شرکت توزيع نيروي برق مازندران 

 مراجع

 .http://barghnews.comمحمودرضا حقي فام، [ خبرگزاري برق نيوز، مصاحبه با دکتر 1]

  http://www.bartarinha.irمصاحبه با دکتر حائري،ها،[ خبرگزاي برترين2]

 ttp://www.maztozi.irh[ شرکت توزيع برق مازندران، 3]

http://barghnews.com/
http://www.bartarinha.ir/
http://www.maztozi.ir/
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 بیانیه FERC جوالی ماه افتتاحیه  نشست در 

 چندين روي بر را اقداماتي جوالي، 19 افتتاحيه جلسه در (FERC) فدرال انرژي مقررات تنظيم کميسيون

 پايايي استانداردهاي مورد در نهايي حکم صدورتوان به مي يانم آن از انجام داد که پايايي در حوزه بخش

عالوه  .اشاره کرد اجرايي روند اصالحات قوانين مورد در فرمان يک و 1(CIP) حياتي هايزيرساخت حفاظت

اصالح صادر نمود که هدف از آن  CIP پايايي استانداردهاي اصالح راستاي در نهايي يقانون FERC، بر اين

ه ک ها و اقداماتيويژه در خصوص فعاليتهب) سايبري امنيت حوادثمربوط به  الزامي اتگزارشو ارتقاء 

 .بوده است را تسهيل نمايد( کشور ساسيا قدرت سيستم برداريبهره اطمينان يتقابل به انيرسآسيب تواندمي

ورد نظر م تغييرات قانون اين اجراي تاريخ از ماه شش مدت ظرفموظف خواهد بود تا  NERC براين اساس

 .نجام دهدا FERCتحت نظارت را 

FERC مقررات از جمله  پيشنهادي ياصالح هايدستورالعملدر اين اجالس اقدام به تصويب  همچنين

NERC وردمر دحفظ قوانين اساسي بر  اين فرماندر  .مودنآموزش و  کارکنان هايامهگواهينصدور  ر حوزهد 

 .]1[ تاکيد شده است انضباطي اتاقدام و  اختالف حل روسهپ، برداربهره گواهينامه صدور تعليق روش

 مشترک تحقیقات اعالم FERC   وNERC سرد هوایناشی از  حوادث مورد در 

FERC و NERC بخشي و 2ميانه غرب در که سرد هوايوآب حوادث ارزيابي براي مشترک تحقيق يک 

 ،2۰1۸ ژوئن 1۷ در .اندکرده آغاز است، داده رخ 2۰1۸ ژانويه 1۵ هفته در متحده اياالت جنوب مرکز از

 ورتص به که خواستند کنندگانمصرف از متحده، اياالت مرکزي جنوب و ميانهغرب در ايمنطقه بردارانبهره

 کاهش را ودخ برق مصرف شده،بينيپيش مقدار از بيشتر برق تقاضاي و اديعغيررماي س دليل به داوطلبانه

ده رائه شا پيک برداريبهره مدت در ولتاژاضافه و اجباري برق قطع از متعددي هايگزارشاساس براين . دهند

 براي بمناس هايتوصيه و کرد خواهد تمرکز رويداد اين با مرتبط عوامل و علل شناسايي بر تحقيق اين .است

 .کرد خواهد شناسايي را مشابه شرايط در داريبربهره بهبود

 براي ما ميان، اين در ولي هستند، ايکليشه تحقيقات ":گفت ،FERC اجرايي رئيس مکاينتير، کوين"

 ،NERC اجرايي رمدي راب، جيم ".داريمبرمي بسياري هايگام ساسيا قدرت سيستم پايايي حفظ و حفاظت

                                                 
1 Critical Infrastructure Protection 
2 Midwest 

 اخبار خارجی در حوزه پایایی   
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 شويم،مي ديکنز آينده زمستان فصل به که زماني تا زيراشود در زمان مناسبي انجام مي تحقيقات اين": گفتنيز 

واهيم خ هاي مواجهه با آنپتانسيلاين و هايي که از اين رويداد گرفتهدرس گذاشتناشتراک به و شناسايي به ما

 .]2[ "پرداخت

 هایسیستم پایایی بهبود HVDC برق شبکه اروپایی اپراتورهای سیستم انتقال در ( ENTSO) 

 نينهمچ و اروپايي متصلهم به انرژي بازار يک نيازهاي ساختن برآورده و آينده هايچالش مديريت براي

 HVDCتوسعه  بر دارانسهام ساير با همکاري در HVDC صاحبان که است ضروري سيستم، امنيت حفظ

 يکپارچگي العاتمطبا توجه به انجام  بلکه فناوري، قط با تاکيد بر توسعه و پيشرفتف نهمهم ين ا .کنند تمرکز

 انتقال هايسيستم بردارانبهره هدف آنجا کهز ا. مقدور خواهد بود ناسبم نگهداري و تعمير و HVDC شبکه

قويا  نيز ENTSO-E است، اطمينانقابليت و پذيريدسترس ي ازباالتر سطح به يابيدست (هاTSO) اروپايي

 تموفقيي در برابر سد ندنتوامي مچنانه که ييهاچالش بر غلبه براي ذينفعان همه کارآمدتر همکاريبر 

HVDC 3[رد ينده باشند تاکيد داآ انتقال هاي سيستمز ا پشتيباني و زياد توان انتقال براي[: 

 توسط کهاست  2۰16تا  2۰۰۵ هايسال ربوط بهم جهان سراسر در  HVDC عملکرد آمار تنها .1

CIGRE (بزرگ برق هايسيستم المللي بين انجمن )سطح که دهدمي نشان و استشده آوريجمع 

در  خطا متوسط هاسيستم يراز نيست، کافي HVDC سيستم اطمينانقابليت و پذيريدسترس فعلي

 در روز 2۴) طوالني بسيارآنها نيز  خروج زمان مدت و( سال در قطعه  ۷/۷) زياد نسبتاها اين سيستم

 يلتحل امکان و فراهم ساختن خطا هايداده آوريجمع هبود و تسهيلبدر آينده بنابراين  .ستا( سال

 .بود روري خواهدض HVDC عملکرد بهبود و حوادث از بيشتر اطالعات کسب با هدف هاداده بهتر

 باال ولتاژ هايشبکه اجزاي ديگر و HVDC هايمبدل سازگاري بهبود باعث 1برداريبهره در همکاري .2

 هرگونه حل و مطالعه براي شفاف و فعال اطالعات گذارياشتراک به لشام همکاري اين .شودمي

 شود،مي دهد،مي رخ هاشبکه در توسعه حال در هاي آوريفن اجراي دليل به که سيستم مشکالت

  .کندمي فراهم را شبکه مناسب اتصال به مربوط مطالعات امکان همچنين

-مي تضمين را اروپا رد HVDC يعملکرد هاينيازمندي رآورده شدنب ،HVDC شبکه دستورالعمل .3

آنجا ز ا. کند کنترل کارآمد صورت به را HVDC پايايي بتواند که نيست دقيق کافي اندازه به اما کند،

 طريق از توانندمي هاTSO کند،مي فراهم را ايگسترده نسبتا محدوده HVDC شبکه دستورالعمل که

                                                 
1 Co-operation 
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ر تو منصفانه ترمتعادل هاآن سازيمدل هاينيازمندي يا و و همترازتري داشته دقيق عملکرد ،همکاري

 TSOهر  که چرا شود، جديد HVDC احداث در کمتر اتتوافق به منجر تواندمي امر اين .گردد

  ي الزامات را دارا باشد.کند تا حد امکان خطوط جديد همهتالش ميربط، ذي

 هايروش کارآمدتر اجراي تسهيل براينيز  توليدکنندگان و هاTSO بينبيشتر  همکارييان اين مدر  .۴

واهد خضروري فراهم خواهد شد(  فعلي پذيرانعطاف هايتکنولوژي کمکبه که) جديد برداريبهره

 خواهد شد.  HVDCهاي امر موجب ارتقاء سيستماين  .بود

 

 مراجع

[1] NERC News, June 2018. 

[2] NERC News, Augest 2018. 

[3] European Network of Transmission System Operators for Electricity, November 2018. 
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  NASEO 2019 Energy Policy Outlook Conference   

The NASEO 2019 Energy Policy Outlook 

Conference will examine the key policies and 

initiatives needed to drive modernization and 

resilience across our energy infrastructure – grid, 

pipelines, buildings, transportation. Join top state 

and federal energy policymakers and private sector 

leaders from around the country on February 5-8, 

2019 in Washington, D.C. for in-depth discussions 

of the critical investments needed for strong, 

reliable, and affordable grid, transportation, and buildings systems, as well as the latest news 

from the 116th Congress and the Administration. Selected presentations of the NASEO are 

listed following: 

 NASEO-NARUC Grid-Interactive Efficient Buildings Working Group: Goals and 

Engagement (Roosevelt Room, Ballroom Level) (Open to registered NASEO State, 

Territory, and Affiliate Members) This working session will discuss the newly formed 

NASEO-NARUC Grid-Interactive Efficient Buildings Working Group’s goals and 

options for state and private sector engagement. NASEO and the National Association 

of Regulatory Utility Commissioners (NARUC) are working with the U.S. Department 

of Energy to advance analysis, options, and pilots that address the role of buildings in 

delivering energy efficiency, demand reduction, and electricity supplies in ways that 

help to optimize grid performance and reliability. 

 Moderator: Kaci Radcliffe, Energy Analyst, Oregon Department of Energy 

 Presenters: Rodney Sobin, Senior Program Director, NASEO David Nemtzow, 

Director, Building Technologies Office, Office of Energy Efficiency and Renewable 

Energy, U.S. Department of Energy Danielle Sass Byrnett, Director, Center for 

Partnerships and Innovation, National Association of Regulatory Utility 

Commissioners Natalie Mims Frick, Energy Efficiency Program Manager, 

Lawrence Berkeley National Laboratory 

 Improving Reliability, Resilience, and Efficiency of the Nation’s Electricity System 

(Ballroom I, Ballroom Level): Over the last few years the occurrence of extreme weather 

events and cyber threats to the nation’s electric grid has increased and emphasized the 

issues of reliability, resilience, and efficiency of the bulk power system as well as local 

distribution systems. This session will look at the challenges and opportunities our 

nation currently faces to protect and improve the reliability and security of its power 

system and current actions being taken at the federal and state levels. 

 معرفی رویدادهای علمی       
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 Moderator: Tristan Vance, Director, Indiana Office of Energy Development; 

Member, NASEO Board of Directors 

 Presenters: Anthony Fryer, Conservation Improvement Program Coordinator, State 

Energy Office, Minnesota Department of Commerce Travis Hinck, Project 

Manager, GDS Associates Paul McGlynn, Senior Director, System Operations, PJM 

Interconnection David Townley, Director, Public Policy, CTC Global 

 Electricity, Oil, and Natural Gas: Critical Energy Infrastructure Resilience 

Coordination The electricity, oil, and natural gas industries are serving the nation’s 

energy needs though a complex system of production and distribution. Over the past 

decade, these industries have made tremendous progress on enhancing energy 

emergency response and resilience through two critical coordinating organizations, the 

Electricity Subsector Coordinating Council and the Oil and Natural Gas Subsector 

Coordinating Council. Representatives of both industry councils will share their 

respective roles and priority recommendations for continued energy system reliability 

and resilience in the face of evolving physical and cyber threats. 

 Moderator: Ben Bolton, Energy Programs Administrator, Office of Energy 

Programs, Tennessee Department of Environment and Conservation; Co-Chair, 

NASEO Energy Security Committee 

 Presenters: Laura Schepis, Security and Preparedness, Edison Electric Institute; 

Representative, Electricity Subsector Coordinating Council Kimberly Denbow, 

Senior Director of Security, Operations and Engineering Services, American Gas 

Association; Representative, Oil and Natural Gas Subsector Coordinating Council 

Suzanne Lemieux, Manager, American Petroleum Institute; Representative, Oil and 

Natural Gas Subsector Coordinating Council 

 Energy Security Committee: Simplifying and Operationalizing Energy Emergency 

Response and Cybersecurity (Roosevelt Room, Ballroom Level) (Closed to Media) 

Coordination among NASEO, NARUC, and the U.S. Department of Energy’s Office 

Cybersecurity, Energy Security, and Emergency Response is evolving to better meet 

state needs and help to build the capacity of states to respond energy emergencies. This 

Energy Security Committee session will focus on understanding cybersecurity roles and 

information flows, practical cyber security actions states can take, and tools to help 

states, territories, and remote communities to simplify and operationalize emergency 

response. 

 Committee Co-Chairs: Ben Bolton, Energy Programs Administrator, Office of 

Energy Programs, Tennessee Department of Environment and Conservation; Co-

Chair, NASEO Energy Security Committee Megan Levy, Energy Programs 

Manager, Office of Energy Innovation, Wisconsin Public Service Commission; Co-

Chair, NASEO Energy Security Committee 

 Presenters: Cyber Coordination and Information Flow Kate Marks, Senior Advisor, 

Infrastructure Security and Energy Restoration Division, Office of Cybersecurity, 

Energy Security, and Emergency Response, U.S. Department of Energy Lynn 
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Costantini, PhD, Deputy Director, Center for Partnerships and Innovation, National 

Association of Regulatory Utility Commissioners Matthew Duncan, Manager, 

Policy and Coordination, Electricity Information Sharing and Analysis Center, 

North American Electric Reliability Corporation Jeffrey Pillon, Director of Energy 

Assurance, NASEO 

 Local Community Resilience: Sandy Fazeli, Managing Director for Policy, NASEO 

Kelley Smith Burk, Director, Office of Energy, Florida Department of Agriculture 

and Consumer Services; Member, NASEO Board of Directors 

 

Electric Reliability Organization (ERO) Enterprise Leaders Address 

Reliability, Resiliency at FERC Technical Conference 

The Federal Energy Regulatory Commission hosted its annual 

technical conference on policy issues related to the reliability of 

the bulk power system on Tuesday, July 31, 2018. The 

conference, which was open to the public, began at 9 a.m. Eastern 

at FERC's headquarters. 

The daylong conference was organized into four panels: The 

Changing ERO Enterprise, Standards, and Reliability; 

Advancing Reliability and Resilience of the Grid; Managing the 

New Grid; and Addressing the Evolving Cybersecurity Threat. 

 ERO Enterprise panelists included: 

 Jim Robb, president and chief executive officer, NERC – Panel I  

 Tim Gallagher, president and chief executive officer, ReliabilityFirst – Panel I  

 Mark Lauby, senior vice president and chief reliability officer, NERC – Panel II  

 John Moura, director of Reliability Assessment and System Analysis, NERC – 

Panel III 

 Bill Lawrence, director of the Electricity Information Sharing and Analysis Center, 

NERC – Panel IV  
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 بیست و چهارمین کنفرانس توزیع برق

 

 نفرانس توزیع برقمحورهای علمی بیست و چهارمین ک

 هاي توزيعکيفيت توان در شبکه   مديريت مصرف 

 هاي توزيعدر شبکه پايايي مديريت بار و تقاضا

 هاي توزيع ريزي، طراحي و نظارت شبکهبرنامه هاي توزيعتلفات شبکه

 هاي توزيعبرداري شبکهبهره هاي توزيعاتوماسيون شبکه

 هاي توزيعهحفاظت شبک هاي هوشمند توزيعشبکه

 مديريت بحران و پدافند غيرعامل پذير و توليد پراکندههاي تجديدانرژي

 مطالعات اجتماعي و محيط زيست  هاي توزيعتجهيزات شبکه 

 اقتصاد و ساختار توزيع برق  ( GIS)فناوري اطالعات و سيستم اطالعات جغرافيايي

 توزيع  ( HSE)زيست بهداشت، ايمني و محيط سازي نيروي انسانيتوانمند 

 هاي توزيعآوري شبکهتاب  خدمات مشترکين
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هاي هاي مهم در حوزهايالت تشکيل شده که بر اساس قانون اساسي کانادا مسئوليت 1۰کانادا از  کشور

مچنين ه ها گذاشته شده است. با توجه به اين مسئله وکليدي مانند برق و منابع طبيعي بر عهده اين ايالت

هاي هاي مهمي در ساختار صنعت برق ايالتوجود تفاوت در سياست و محيط طبيعي هر ايالت، تفاوت

 .[1]مختلف وجود دارد

هاي گردد. در اين دوره تامين امنيت شبکه بر عهده شرکتباز مي 196۰در کانادا به اواسط  ييايپا پيشينه

شرق کانادا اتفاق افتاد. اين خاموشي منجر به تشکيل شي در شماليک خامو 196۵کننده برق بود. در سال تامين

 .[2]شدبراي تامين امنيت شبکه   (RRO) هاي محليسازمان

هاي با تجديد ساختار صنعت و بازار، استاندارد 199۰تشکيل شد. در دهه  NERCسازمان  196۸سال  در

کشور کانادا  2۰۰3شد. با خاموشي گسترده سال  اجرا ييايسيستم مديريت پا 1999الزامي شد. در سال  ييايپا

انادا در کشور ک ييايپا نينپيوست و اين سازمان در اين کشور به رسميت شناخته شد. قوا NERCبه سازمان 

براي  ييايباشند. اجراي قوانين پاتابع اين سازمان مي ،هاي مختلفهاي برق بخشاست و شرکت NERCتابع 

 .[2]شبکه الزامي است کينه و مشتربکبرداران، صاحبان شبهره

 بندي کرد:گذاري انرژي کشور کانادا را به دو دسته تقسيمهاي قانونتوان سازمانحالت کلي مي در

 يفدرال هايسازمان 

المللي و بين ايالتي انرژي الکتريکي بر عهده فدرال است. وظايفي صنعت برق، مسئوليت تبادالت بين در

گذاري صادرات برق به اياالت متحده بر المللي و همچنين قانونداري خطوط انتقال بينبرنظير ساخت و بهره

 ايگذاري صنعت انرژي هسته. قانوناستفدرال  ناگذاربه عنوان يکي از قانون( (NEBعهده هيئت ملي انرژي

 .[1]پذيردوابسته به فدرال، انجام مي، ( CNSCاي کانادا )نيز توسط کميته ايمني هسته

 يالتيا هايسازمان 

هاي صنعت برق به استثناء موارد عنوان شده در بخش گذاريها و قانونگذاريبيشتر سياست مسئوليت

ايي هگذار مربوط به خود را دارد که نهادها و سازمانهاي ايالتي قرار دارد. هر ايالت قانونقبل، در حوزه فعاليت

 .[3]دکنرا براي اداره کردن صنعت برق منصوب مي

 ييايپا دگاهيساختار شبکه برق کانادا از د
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اي با به طور گسترده(  ( CEAيايي منصوب شد، انجمن برق کانادابه عنوان سازمان پا NERCزماني که  از

به عنوان ناظر کميته اعضاي نمايندگان  U.S. trade به همراه سازمان CEAهاي آن در ارتباط بوده است. برنامه

MRC)) هاي اساسي که يکي از ارگانNERC جايي که الزم باشد پيشنهاداتي در  هرند و کاست، فعاليت مي

 .[4]. کندز جمله استانداردها ارائه ميرابطه با مسائل مرتبط با پايايي ا

 .اندمشخص شده NERCنظر  ريکانادا ز هايالتيا ريشکل ز در

 

هاي کانادا مشخص شده و در ايالت NERCاي هاي منطقهجدول زير حوزه فعاليت هر يک از موسسه در

 .[4] اند.ها عنوان شدهوسسات مسئول تضمين پايايي در هر يک از اين ناحيهم
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 سازمان ایالت استاندارد اعمال قوانین

NERC  در رابطه با اعمال قوانینNEB  گزارش

 شود.دهد. جریمه مالی اعمال نمیمی
 NEB كل كانادا كنداستانداردی تهیه نمی

BCUC 
BCUC های درخواست اعمال استاندارد

NERC دهد.را می 

بریتیش 

 WECC كلمبیا
AESO 

MSA, AUC 
AUC 
AESO 

 آلبرتا

 ساسکاچوان - -

MRO 
NERC  وPUB مانیتوبا فرماندار 

IESO OEB اونتاریو 

NPCC 

NPCC Regie كبك 

NBSO NBSO  وNBEUB نیوبرونزویك 

NERC  وUARB UARB نوا اسکوتیا 

 پرینس ادوارد - -

 

 (CEAبرق کانادا ) انجمن

مرکز ملي مطالعات برق کانادا و بخش  CEAتاسيس شده است.  1۸91در سال  ((CEA برق کانادا انجمن

هاي مهم کانادايي، در برنامه . همه شرکتي در اين کشور استپيشرو در زمينه تجارت انرژي الکتريک

 ( ERIS)پايايي تجهيز  اتکنند. اين برنامه، سيستم اطالعمشارکت مي CEAاده سازمان آوري و آناليز دجمع

هاي خروج مربوط به بخش توليد و انتقال را آغاز کرده آوري دادهجمع 19۷۷از سال  CEAشود. ناميده مي

 يکيدرت الکترابي پايايي سيستم قاي براي ارزيهمچنين پروسه CEAهايي را منتشر کرده است. است و گزارش

(EPSRA) و هاي سيستم، عملکرد تحويل توان توسط سيستمدارد. اين پروسه شامل آمارهايي از اغتشاش 

 [.5]پيوستگي سرويس به مشترکين است

 عبارتند از: CEAسازمان  اهداف

 فراهم نمودن تصويري جامع و دقيق از عملکرد سيستم الکتريکي در کل کشور کانادا •

NEB:     National Energy Board WECC:  Western Electricity Coordinating 

MRO:    Midwest Reliability Organization NPCC:   Northeast Power Coordinating Council 

BCUC:  British Columbia Utilities Commission AUC:     Alberta Utilities Commission 

AESO:  Alberta Electric System Operator MSA:     Market Surveillance Administrator 

PUB:     Public Utilities Board OEB:      Ontario Energy Board 

IESO:    Independent Electricity System Operator UARB:   Utility and review Board 

NBSO:  New Brunswick System Operator NBEUB: New Brunswick Energy & Utilities Board 
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موجود در اين حوزه جهت بهبود عملکرد سيستم و تجهيزات، افزايش کارايي  کمک به فعاالن •

 .هاهزينه کاهش و کنندهعملياتي، افزايش ايمني کارکنان، رضايت مصرف

 :باشدمي زير موارد شامل سازمان اين دهيگزارش هاياصلي داده و حوزه هايپايگاه

 (هاا و خرابيتجهيزات توليد توان )وضعيت عملکرد پيوسته، خطاه •

 تجهيزات انتقال توان )خرابي خطوط، ترانسفورماتورها، کليد و داليل خرابي( •

 (پايايي هايشاخص ها،تداوم خدمات رساني شبکه توزيع )تعداد وقوع، مدت و داليل خاموشي •

 .سيستم قدرت )خاموشي شبکه به هم پيوسته انتقال و توليد( •

 

 پایایی در حوزه تولید در کانادا شده مرتبط باانجام هایفعالیت

درصد از  6۰بيليون کيلووات ساعت بوده که  ۵۸۰انرژي الکتريکي توليدي کانادا در حدود  2۰1۰سال  در

 2۰12آبي توليد شده است. بنابر آمارهاي موسسه انرژي بادي کانادا در سال هاي برقآن از طريق نيروگاه

گيگاوات افزايش  ۵/۸از بيش  هب 2۰1۴ت بوده است که تا نيمه سال گيگاوا ۵/۵ظرفيت انرژي بادي اين کشور 

دا اي با هم در ارتباط هستند و به طور کلي کانا.  شبکه برق کانادا و اياالت متحده به طور گستردهيافته است

ه تحدبيليون کيلووات ساعت برق به اياالت م ۸/۴3کانادا  2۰1۰صادرکننده برق به اياالت متحده است. در سال 

 .[6]بيليون کيلوولت ساعت وارد کرده است ۵/1۸صادر کرده، در حاليکه 

ها به سه دهند. اين گزارشنيز ارائه مي NERCهاي پايايي خود را به سازمان کانادايي گزارش هايشرکت

مريتايم،  هايبراي ايالت NPCCشود. گيرد، ارائه ميها کانادا را در بر ميکه حوزه آن NERCاي شوراي منطقه

 [.7] کلمبيابراي آلبرتا و بريتيش WECC وهاي مَنيتوبا و ساسکاچوان؛ براي ايالت MROکِبِک و اونتاريو؛ 

نيز به عنوان مرکز مطالعات ملي برق کانادا گزارش اطالعات پايايي را از اعضاي خود  CEA سازمان

رساند. در نهايت در سال به چاپ مي اين اطالعات را تحليل کرده و در سه مرحله CEAکند. دريافت مي

اي هانتقال و شرکت ستمبرداران مستقل سيبهرهبا همکاري  NERCاي طور که اشاره شد شوراهاي منطقههمان

ها مسئوليت مانيتورينگ، نظارت و تضمين اجراي استانداردهاي اجباري تعيين شده را بر اصلي برق ايالت

 [.7]عهده دارند
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 شده مرتبط با پایایی در حوزه انتقال در کانادامانجا هایفعالیت

ها از شود. اما در بعضي ايالتبه عنوان استاندارد مرجع شناخته مي NERCها استاندارد بيشتر ايالت در

جمله اونتاريو استانداردهاي محلي وجود دارد. به طور مثال در ايالت اونتاريو عدم رعايت اين قوانين و 

ايالتي، فدرال تحت نظارت وزارت  هاي. به طور کلي شرکتشودمنجر به جريمه شدن مي ي محلياستانداردها

 .[8]کنندشبکه انتقال همکاري مي ييايانرژي بر روي مشکالت موجود در پا

از دو جنبه بررسي شده است. جنبه اول  ييايدر کشور کانادا، پا ييايگزارشات منتشر شده در مورد پا در

ه اين معني که ظرفيت توليد و انتقال کافي براي تامين نيازهاي سيستم وجود داشته باشد. کفايت منابع است، ب

 ييايپا .اشدبعملي مي ييايمدت و يا پا اهکوت ييايشود. جنبه دوم، پادر توليد مربوط مي ييايجنبه اول به پا

ش و يا رايط وجود اغتشاباشد، به اين معني است که سيستم در شکوتاه مدت که به شبکه انتقال مربوط مي

تم اصلي هاي متصل شده به سيسها را داشته باشد. حتي اگر سيستمرخدادي در شبکه همچنان توانايي توليد بار

انتقال  و بايد وجود داشته باشد. اين هدف با پشتياني کردن شبکه با رزرو توليد تواناييدچار مشکل شود، اين 

 [.9]باشدقابل تحقق مي

در شرق و  2۰۰3شده در کانادا، مطالعات خاموشي گسترده سال العات خاموشي انجاممهمترين مط از

تا  ۴مريکا بين آباشد. ميزان خسارت ناشي از اين خاموشي در شمال شرق آمريکا و ايالت اونتاريو کانادا مي

ع به اين خاموشي، شده راج نتشرميليارد دالر برآورد شده است. در گزارش م 3/2ر و در کانادا ميليارد دال 1۰

توان فراهم نبودن رزرو مناسب و مطابق با ها مياين خاموشي بررسي شده است. از جمله اين علت لعل

هاي تحت کنترل مراکز کنترل به طور دقيق و عدم تامين توان راکتيو و افت استاندارد، تعريف نشدن منطقه

 [.1۰]ط به شبکه انتقال استآخر مربو وردولتاژ اشاره نمود. از موارد گفته شده سه م

 

 شده مرتبط با پایایی در حوزه توزیع در کاناداانجام هایفعالیت

د. داري از آن هستنبرداري و تعمير و نگهتوزيع مالک سيستم توزيع و مسئول ساخت، بهره هايشرکت

هاي يتگر مسئولز ديها و تأمين توان تحت شرايطي خاص براي مشترکين اگيري و مديريت دادههمچنين اندازه

هاي توزيع وظيفه تأمين دسترسي آزاد به شبکه ايالت آلبرتا از کشور کانادا شرکت در. ها استاين شرکت

هاي برق، گاز و آب و گذار ادارهقانون (AUC) نهايي دارند. کميته خدمات آلبرتاتوزيع را براي همه مشترکين 

بار هر سه ماه يک نداهاي توزيع موظفايالت آلبرتا شرکت ۰۰2 . مطابق قانون[11]آلبرتا است التينماينده ا
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با  SAIDI و SAIFIهاي ها، شاخصگزارش ارائه کنند. در اين گزارش AUCصورت ساالنه به سازمان و به

  [.12]شودها ارائه ميب آنو بدون احتسا احتساب حوادث اصلي

دهد. اين سازمان وظيفه ايالت انتاريو انجام مينيز وظايف مشابهي را در  (OEB) انرژي انتاريو هيئت

گيري هوشمند، بردار سيستم برق، مرجع توان انتاريو، واحد اندازهگذاري براي بهرهصدور مجوز يا قيمت

نامه سيستم توزيع وجود نظامدر انتاريو  .ها را داردفروشها و عمدهفروشهاي توزيع، ژنراتورها، خردهشرکت

هاي ترين شرکت توزيع در ايالت انتاريو است، گزارش برنامهکه بزرگ Hydro Oneشرکت توزيع  [.13]دارد

ها شامل سيستم مديريت توزيع، ارائه کرده است. اين برنامه OEBسازي شبکه هوشمند خود را به سازمان پياده

ورها و قرائت خودکار کنت رداري شرايط محواز سيستم ذخيره انرژي، تعميرات و نگه ادهطرح قطعي بار، استف

 .[14]شودمي
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  DIgSILENT افزارنرم پایاییماژول  

هاي قطع بار منظور محاسبه اميد رياضي دفعات قطع بار و هزينه، بهDIgSILENTافزار نرم پاياييماژول 

يافته خودکار و شود. اين ماژول يک ابزار توسعههاي مختلف شبکه استفاده مياي مقايسه طرحساالنه و بر

ض ها از قبل تعريف شوند؛ در عواحتماالتي ارزيابي پيشامدها است. براي اين تحليل نيازي نيست که خروج

هر خروج با استفاده از  ها را انتخاب کرده و لحاظ کند. الزاماتصورت خودکار خروجتواند بهاين ابزار مي

ر طوشود. اثر هر خروج بههاي آماري مربوط به اميد رياضي دفعات و مدت خروج اجزاء در نظر گرفته ميداده

خودکار تحليل 

که اي گونهشود؛ بهمي

افزار، سيستم نرم

العمل حفاظت و عکس

بردار شبکه را بهره

کند تا بار سازي ميشبيه

شده مجدداً تأمين قطع

شود. ازآنجاکه 

اطالعات آماري دفعات 

اين اتفاقات در 

دسترس است، نتايج را 

صورت توان بهمي

 بنديولاحتماالتي فرم

کرد. مراحل اين ماژول 

نشان  مقابلدر شکل 

 معرفي نرم افزار
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داده شده است. همانطور که در شکل مشخص شده است الگوريتم چپ اجباري بوده و الگوريتم راست، که 

 يابي به جزئيات بيشتر در محاسبات استفاده کرد، اختياري است.توان از آن براي دستمي

ها و ، مواردي چون ساختار شبکه، سيستم حفاظت، محدوديتDIgSILENTافزار در نرم پاياييماژول 

هاي خطاها و تعميرات تصادفي را لحاظ مدل

دست آيد. به پاياييهاي کند تا شاخصمي

شده است،  نشان داده مقابلشکل  همانطور که در

با استفاده از ماژول  پاياييهاي توليد شاخص

 شامل مراحل ذيل است: پايايي

 سازي خطامدل 

 سازي بارمدل 

 توليد حاالت سيستم 

 ( 1تحليل اثر خطاFEA) 

 تحليل آماري 

 تهيه گزارش 

باشد. ها ميسازي خطا بيانگر نحوه و زمان وقوع خطا در اجزاي سيستم و مدت زمان تعمير آنمدل

و رشد بار  بينيتواند شامل ميزان بارهاي مصرفي متفاوت و يا بر مبناي سناريوهاي پيشسازي بار نيز ميدلم

 باشد. 

 شود. موتور توليدکنندهوقوع همزمان يک يا چند خطا به همراه شرايط خاص بار، حالت سيستم ناميده مي

هاي خطا و بار براي تهيه فهرستي از افزار بر اساس روش شمارش حاالت، از مدلهاي سيستم نرمحالت

سازي ( حالت خطاي سيستم را با شبيهFEAکند. سپس بخش تحليل اثر خطا )هاي سيستم استفاده ميحالت

                                                 
1- Failure Effect Analysis 
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کند. اين بخش، سيستم قدرت را پس از خطا در يکي العمل سيستم نسبت به اين خطاها تحليل ميعکس

 دهد:برداري ذيل قرار ميهاي بهرهازحالت

 کردن خطا با عمل کردن کليدها و فيوزهاي حفاظتي رفع 

 جدا کردن خطا با باز کردن کليدهاي جداکننده 

 توان با بستن کليدهايي که در حالت عادي باز هستند 1بازيابي. 

 رفع بارگذاري اضافي با انتقال بار و حذف بار 

 ارضاء قيود ولتاژ با حذف بار 

هاي استاتيکي شود تا شاخصل توليد حالت سيستم ترکيب ميشده توسط ماژوبا اطالعات تهيه FEAنتايج 

 را محاسبه کند. CAIFIو  SAIFI ،SAIDIمثل  پايايي

 

 (FEAبخش تحلیل اثر خطا )

شود. ( ناميده ميFEAسازي پاسخ سيستم درصورت وقوع پيشامدهاي مشخص، تحليل اثر خطا )شبيه

هاي ذيل براي تحليل گام FEAک پيشامد از موتور الگوريتم شمارش حالت سيستم بعد از در نظر گرفتن ي

 کند:استفاده مي

 رفع خطا .1

 جداسازي خطا .2

 بازيابي توان .3

 بارهارفع اضافه .۴

حذف ولتاژهاي  .۵

)تنها براي  غيرمجاز

 شبکه توزيع(

)تنها براي  انتقال بار .6

 شبکه انتقال(

 حذف بار .۷

نظر کرد. از يک پخش يا از آنها صرف توان قيود را در نظر گرفتاز ارزيابي شبکه، مي FEAدر تحليل 

کند بار استفاده شده است که اگر چنين خطي شناسايي شد، تالش ميبراي يافتن خطوط داراي اضافه ACبار 

                                                 
1- Restoration 
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در نظر گرفته نشود، براي  FEAکه ابتدا با انتقال بار و سپس با حذف بار مشکل را حل کند. اگر قيود توسط 

 پذيرد.تر صورت ميسازي سريعيست و طبعاً شبيههر حالت اجراي پخش بار الزم ن

شود. اگر در محاسبات از ساخته مي FEAشده، يک پيشامد توسط الگوريتم سازيبراي هر خطاي شبيه

طور مشابه، شود. بهمشخصات بار استفاده شود، براي هر حالت ترکيبي خطا و بار يک پيشامد ساخته مي

هاي بيشتري شامل شده( در نظر گرفته شود، حالتريزيهاي برنامهجکه تعمير و نگهداري )خرودرصورتي

 آيند.وجود مي ترکيب بار، تعميرات و پيشامد به

 

 DIgSILENT افزارنرم پایاییهای ماژول خروجی

شبکه دو نوع شاخص توليد  پاياييماژول 

 کند:مي

 هاي نقطه بارشاخص 

 هاي سيستمشاخص 

هاي صها به دو دسته شاخاين شاخص

بندي هاي انرژي تقسيمو شاخص 1انتظار/دفعات

هايي نيز براي شوند. عالوه بر اين، شاخصمي

هاي شوند. شاخصهاي قطع بار بيان ميهزينه

شوند و در نقطه بار براي هر بار محاسبه مي

هاي سيستم محاسبات بسياري از شاخص

 فزار عبارتند از:اشده توسط نرممحاسبه پاياييهاي کاربرد دارند. شاخص

 ( متوسط دفعات قطع بار مشترکانACIF)2 

                                                 
1- Frequency/expectancy 

2- Average Customer Interruption Frequency 



  

 

 

 

 
26 

 

افزارمعرفی رنم   

 ( متوسط زمان قطع بار مشترکانACIT)1 

 ( دفعات قطع نقطه بارLPIF)2 

 ( زمان قطع نقطه بارLPIT)3 

 ( متوسط مدت زمان قطع بارAID)۴ 

 شوند:هاي سيستم به شرح ذيل تعريف ميشاخص

 ( شاخص دفعات قطع بار متوسط سيستمSAIFI۵) 

 شاخص ( دفعات قطع بار متوسط مشترکCAIFI6) 

 ( شاخص مدت زمان قطع بار متوسط سيستمSAIDI) 

 ( شاخص مدت زمان قطع بار متوسط مشترکCAIDI۷) 

 ( شاخص متوسط مدت زمان قطع بار سيستمASIDI۸) 

 شاخص متوسط دسترس( ناپذيري خدماتASUI9 ) 

 شاخص متوسط دسترس( پذيري خدماتASAI1۰) 

  شاخص دفعات قطع( بار متوسط آنيMAIFI11 ) 

 شوند:صورت ذيل تعريف ميهاي انرژي نقطه بار بهشاخص

                                                 
1- Average Customer Interruption Time 

2- Load Point Interruption Frequency 

3- Load Point Interruption Time 

۴- Average Interruption Duration 

۵- System Average Interruption Frequency Index 

6- Customer Average Interruption Frequency Index 

۷- Customer Average Interruption Duration Index 

۸- Average System Interruption Duration Index 

9- Average Service Unavailability Index 

1۰- Average Service Availability Index 

11- Momentary Average Interruption Frequency Index 
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  شاخص انرژي تأمين( نشده نقطه بارLPENS1) 

 شاخص انرژي حذف( شده نقطه بارLPES2) 

 شوند:هاي انرژي سيستم به شرح ذيل معرفي ميشاخص

  شاخص انرژي تأمين( نشدهENS)3 

 شاخص انرژي حذف( شده سيستمESS)۴ 

 شاخص انرژي تأمين( نشده متوسطAENS)۵ 

 ( شاخص قطع مشترک متوسطACCI) 

  شوند:صورت زير تعريف ميبهقطع بار سيستم  هاي هزينهاخصش 

  ( اميد رياضي هزينه قطع بارEIC)6  

 نرخ ارزيابي انرژي قطع( شدهIEAR)۷  

 

                                                 
1- Load Point Energy Not Supplied 

2- Load Point Energy Shed 

3- Energy Not Supplied 

4- System Energy Shed 

5- Average Energy Not Supplied 

6- Expected Interruption Cost 

7- Interrupted Energy Assessment Rate 


