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 سابقه

گردد. تأمین انرژی الکتریکی تریکی پیش نیازی حیاتی در کلیه جوامع و کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه محسوب میانرژی الک

سزایی در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی هر کشوری خواهد داشت. های معقول نقش بهباال همراه با هزینه ییایمطلوب، باکیفیت و با پا

ن انرژی الکتریکی مطمئن یکنندگان به تأمهای مختلف اقتصاد به مصرف انرژی الکتریکی، انتظار مصرفدید بخشبا توجه به وابستگی ش

 تر شدن زندگی اجتماعی نیز اهمیت تداوم در تغذیه مشترکین، هر روز بیش ازو باکیفیت افزایش یافته است. با پیشرفت تکنولوژی و مدرن

 عنوانخواهد بود. به آنهاگزاف به  یهانهیل هزیجه تحمیو درنت یخاموش ین امر به معنایدر ا را هرگونه نقصانیز شودپیش احساس می

، ارد دالریلیم 79در حدود  2002ن کشور در سال یها در اینه خاموشی( ، هزEIAمتحده )االتیا یمثال، بنا بر اعالم اداره اطالعات انرژ

ها و برآورده یگر کاهش خاموشید یاست. اما از سو بوده کشور نیدر ان سال یاکتریکی انرژی ال یفروشسوم سود خردهکیدر حدود  یعنی

ن یوجود آمدن ال بهیشود. ازجمله دالیتر مدهیچیتر و پروز مشکلروزبه یمدرن امروز یهادر شبکه ییایپااز  یکردن سطح قابل قبول

 ر اشاره کرد: یتوان به موارد زیچالش، م

  توان به عدم قطعیت، گوناگونی و پراکندگی منابع انرژی تجدیدپذیر که در شبکه، که از دالیل آن می تراکمبدتر شدن وضعیت

سبب بروز حقیقی -برداری زماندر زمان بهرهشوند، اشاره کرد. این امر به شبکه وارد می یطیمحستیعمدتاً براساس مالحظات ز

 گردد؛ ی مرحله طراحی در نظر گرفته شده بود، میهاالگوهای گردش توانی متفاوت با آنچه در تحلیل

 نان یاطمتیستم و کاهش حاشیه قابلیثباتی در سهای طوالنی که سبب افزایش بیافزایش حجم و موارد انتقال توان در مسافت

 شود؛ می

 ها، دکل در اعطای حق عبور تجهیزات )نصب تیرهای برق، یطیمحستیهای زگذاری ناکافی و محدودیتسرمایه

 ترانسفورماتورها و غیره( از مناطق مختلف؛

 رشد مصرف انرژی و افزایش پیک تقاضا؛ 

 ها؛فرسودگی زیرساخت 

 ها؛دارایی یریکارگتالش در جهت حداکثر کردن به 

 تر با ستم قدرت و بروز مشکالت پیچیدهیرنگ شدن مدیریت یکپارچه بر سوقوع تجدیدساختار در صنعت برق که موجب کم

 کمتر شده است؛ یتر و محدوده مجاز خطاگیری کوتاهزمان تصمیم

 گسترده منابع تولید پراکنده که سبب کمرنگ شدن تمایز روشن میان انتقال و توزیع شده و پیچیدگی و عدم ثبات  یریکارگبه

 نمایند.سیستم را تشدید می

 



 اندازچشم

شبکه  ییایجهت بهبود پا یگوناگون یهاامروز با مسائل و چالش یایبرق در دن یهاکهگردانندگان شبان شد، یدر قسمت قبل بکه چنان

ش عدمین افزایشبکه و همچن یدگیش درهم تنیو افزا یکیالکتر یانرژ یش تقاضایل افزایبرق به دل یهابا گسترش شبکه هستند.مواجه 

، رشد و یانرژ یرقابت یر، توسعه بازارهایدپذیراکنده و تجددات پیچون گسترش تول یل مسائلیسمت عرضه و تقاضا به دل یهاتیقطع

رتر یفراگ یهابرق با چالش یهاشبکه ییایرسد بهبود پاینظر مو ... به یکیالکتر یت بارهایر ماهییها در سمت مصرف و تغیآورتوسعه فن

 یاز تحوالت حوزه برق و انرژ یران که در برخید ادر حال توسعه مانن ین مسئله به خصوص در کشورهایر باشد. ایز درگین یتردهیچیو پ

در  یشبکه و ... هنوز راه دراز ی، هوشمندسازیسازیو خصوص یرقابت یر، گسترش بازارهایدپذیدات پراکنده و تجدیتول یریمانند بکارگ

نرم یهارساختیا خأل زی یفرسودگمانند  یگرید یدر حال توسعه با مسائل جانب یگر کشورهاید یتر خواهد بود. از سوش دارند پررنگیپ

طور ن موضوعات بهین معضالت روبرو هستند که ایرفع ا یو ساختار یبرق و موانع و مشکالت اقتصاد یهاشبکه یافزارو سخت یافزار

ستم در یس ییاید پانه حفظ و بهبویاست که در زم یر از جمله مواردیدو موضوع زسازد. یشبکه برق را متأثر م ییایم پایرمستقیا غیم یمستق

 رد:ید مورد توجه قرار گیران مهم بوده و بایا

 یهاستمیاز س یبردارو بهره یزیربرنامه یهادر حوزه یریگمیاز الزامات تصم یکی: ییایستم جامع اطالعات پایس یطراح 

زات یتجه یبرا ییایپاشنهاد مدلیزات و پیاطالعات تجه یآورن جمعیزات است. بنابرایتجه ییایار داشتن مدل پایقدرت، در اخت

تواند یم هاآن یدهزات و سامانیاطالعات تجه یآورمنظور جمعبه ییایستم جامع اطالعات پایس یرسد. طراحیالزم به نظر م

 نه کمک کند.  یبه یهایاستراتژ یریکارگبه یستم قدرت برایرندگان سیگمیبه تصم

 ه را دارند دغدغه یهمسا یکردن شبکه برق خود با کشورهاکه قصد سنکرون یف زمانمختل یاصوالً کشورها: یانرژ یپلماسید

شدن ر سنکرونیتأث یبر رو  یامطالعات گسترده ،هاش از سنکرن شدن شبکهیل پین دلیبه همز دارند. یرا ن ییایمتأثر شدن پا

کنند. شبکه برق ین مییرا تع ییایبه سطح پا یبایدست یها براستمیس یارتقا یازهایدهند و نیانجام م ییایها بر پاستمیس

به دقت مطالعه  دیبا روبرو خواهد بود که ین چالشیه با چنیعراق و روس یکشورها یهاسنکرون شدن با شبکه یز برایران نیا

 شنهادات الزم ارائه شود. یشود و پ

 یوجود دارد که برقرار یفراوان یهاعه مسائل و چالشدر حال توس یبرق در کشورها یهاشبکه یش رویر پیرسد در مسینظر ملذا به

شده  یط یرهایاز مس یدرحال توسعه و آگاه یان کشورهایم ییایحوزه پا یات دانش مهندسیتجرب یگذاراشتراکو به یارتباطات جهان

 ار راهگشا باشد.ین معضالت بسیتواند در حل ایشرفته میپ یتوسط کشورها

 محصوالت قابل ارائه

درحال توسعه و ارائه  یدر کشورها ییایپا یش رویپ یهامسائل و چالشهای فنی و تخصصی در زمینه گزارش –الف 

 هان چالشیغلبه بر ا یراهکارها

 های سیگرهکاربردی در نشریات و نیز کنفرانس –ارائه مقاالت علمی  –ب 

 بيني شدهزمان پيش

 1400 یدتا اول  1397 یداول 

 


