ردیف
1

عنوان تحقیق

اهداف مورد انتظار و محصول نهایی
اطا ره نرم افزاط اامع مدیر ی

دالیل اولویت
 61968IECیک سااری اسااتانداطد دط حال توسااعه اس ا

مطالعه تطبیقی و بازطراحی مدل انتشااااط اطت ا

آ ماده سااااازی ا ر

مابین نرم افزاط ها و وا حد های مل یاتی شااار

ساایمااتمرای توزیع یچهاطاه سااازی بانچرای اطت اتی و استانداطد تبادل اطت ا دط سیمتم های توزیع برق طا تعریف

توزیع برق بر اساس استانداطد 61968IEC

اطاره  DBMSهوشااامهد هوشااامهدساااازی فرآیهدهای می هد 61968IEC .بها داطد تا از یچهاطاگی میان اپلیچیشن
مرتبط با داده و فعالیترای شر

های یک شااار

توزیع

ح مای

ه

هد .دط  61968IECمفرومی

واود داطد به نام  CIMه دط شااابچه دیتا نقو مو ری داطد
دط واقع یک تفچر سااایماااتمی اسااا

ه قداااد داطد مدلی

سی متمی از شبچه توزیع اطاره دهد ه بر ا ساس زبان UML
توسااعه می یابد .این مدلم مدل فیزیچی شاابچه توزیع نیم ا
بل چه مدل  ICTآن محماااوی می شاااود .دط اهین مدلیم
م شخ ده های اطت ا مبادله شده دط سی متم شامل فرم
اطت ا م نحوه تول ید و م باد له اطت ا

و نحوه اتدااااال

زیرسیمتمرا بدون نیاز به واسط اداگانه مشخص می شود .دط
CIMم زیر سااایماااتمرا مختلف مواود دط سااایماااتم توزیعم
 Business function modelنامیده می شااوند و همگی
داطای ویژگیرای ساایمااتمی از قبیل  Inter-operabilityو
 Inter-connectivityهمتهد .استانداطد  IEC 61968برای
تماااریل یچهاطاه ساااازی بین نرم افزاطی دط تقابل با یچهاطاه
سازی دطون نرم افزاطی میباشد.
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برط سی و ضعی اطاره خدما غیرح ضوطی و اطاره اطا یه خد ما
طاهچاطهای نوین دط طاساااتای دساااتیابی به اهدا
دول

الچترونیک

خدما مشاااط

برتر تأ یر مث ب

دط قی م

و اطآیی حوزه دو ل

الچترون یک به هوان یچی از حوزه های زیر

بیشااتر مردم دط اموط دولتی اطایه و به مجمو ه فهاوطی اطت ا م امروزه این امچان طا برای دولترا

اطگیری طوش های مهاسب برای اداطه اامعه

بواود آوطده اسااا

تا با اساااتفاده از فهاوطیرای نوین اطت

طسانیم اطت ا و خدما موطد نیاز اامعه طا به سادگیم به

ردیف

عنوان تحقیق

دالیل اولویت
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ساار

و به شاایوه ای اطآمد دط حداقل زمان و با مترین

هزیهه اطاره نمایهداز آنجاییچه مشاااتریان دول الچترونیک از
طریق پایگاهرای ایهترنتی خدما دول الچترونیک میتوانهد
دط فعالیترای ااتما ی .ساایاساای و اقتدااادی شاار
یچی از اهدا اساسی شر
نیزتحقق بخشااا یدن به خد ما

نمایهد.

توزیع نیروی برق ترران بزطگ
طسااااانی و مردم سااااا طی

الچترونیک میباشااد ه تمامی تیتفعان بتوانهد دطخواسااترا و
خدما طا دط فضااای مجازی دطیاف

و بدااوط غیرفیزیچی

بر تقاضاااا و ملچرد هزیهرای برق خود نیز دخال
باشاااهد .از امله مزایای طاه اندازی دول

داشاااته

الچترونیک دم

مرااعه حضااوطی مشااتر ین اطاره خدما برتر به مشااتر ین
امچان پیگیری ساااریعتر و دطلحده دط موطد تقاضاااا و خدم
اطاره مزایا محیط زیمااتی برای اامعه از امله اهو ترافیک
و حذ

اغذ متر ردن هزیهه ااپ و نگرداطی پرونده

های فیزیچی
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اطاره طوشاای برای برنامه طیزی و تخداایص بوداه
مبتهی بر شاخص های ملچردی مهاطق

طوشاای مبتهی بر ملچرد مهاطق برای بوداه طیزی سااال شاااااخص ملچرد یاا شاااااخص لیادیم پااطامتری قاابال
آتی شر

موطد انتداط می باشد به طوطی ه مواطدی اندازهگیری برای ملچرد یک مهطقه یا شر

مانهد شااااخص های ملچردی و نحوه محاسااابه آنرا با

مک می هد تا فرایهد د ستیابی به اهدا

شر

می با شد ه
به دط ستی

دطندر گرفتن متغیرهایی مانهد پتانمااایل مهطقهم ملچرد تعریف و اناادازهگیری گردد .زمااانی ااه یااک شااار ا م
اهد ساااال قبل مهطقهم توپولووی و سااااختاط شااابچه و مأموطی
مواطدی از این دس
به اشم بیایهد.

امت ط ای

شده و دط محاسبا

خود طا تحلیل رده باشااادم همه تیهفعان مشاااخص

شده و اهدا

سازمانی نیز تعریف شده با شهدم ابزاطی برای

اندازهگیری میزان دساااترسااای به این اهدا

زم اسااا م ه

ردیف
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بطوط ختصاااه نتایا حاصااال از پرووه می باید شاااامل شااااخص های لیدی ملچردم این ابزاط طا فراهم مینمایهد.
شاخص ملچردی زمانی میتواند مهعچس ههده فا توطهای

طاهچاطهای مواطد تیل باشد :


تعریف شاخص های شبچه

حیاتی موفقی



مشخص نمودن حد با و پایین شاخص ها

بوداه طیزی نیز دط آن دخیل باشهد.




یک شااار

باشاااهد ه مباحا ا تباطی و

نحوه ا تباط دهی
نحوه اطتباااا ا تباااطا

ابتغی بااه مهطقااه و

پایو ملچردی بوداه ای
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اطارااه طوش مهاااسااااب ارا

تخمین نر خرابی

تجریزا مرم شبچه توزیع ترران بزطگ

با تواه به تهدیم مقرطا م موضاااو ا
قااابلیا

اطمیهااانم ا هون یچی از نگرانی هااای مرم دط می تواند برای فرآیهدهای پی شرفته برنامه طیزی شبچه و نتایا

مشااغل مدیری
ار

یفی

توان و ابزاط تجزیه و تحلیل شبچه توسعه یافته مبتهی بر قابلی اطمیهان

شابچه اسا  .بمایاطی از مالچان شابچه مدل سااازی امیدواط ههده باشااد .اهدا

اصاالی نیز به دس ا

توایه برره برداطی و بریهه ساااازی ل هزیهه های آوطد مدل بماایاط سااادهم حاوی فا توطهای زیادی ه نتایا طا

ارخه مر اازای شااابچه خود طا بدون خطر ا نداختن می توان به هوان مقداط خرابی دط سااال نشااان دادم ه مفید و
قابل ی

اطمی هان و ایمهی شاااب چه تتش می ه هد .نو

به طاحتی قابل تف میر ا س  .مقادیر خرابی و وزن ها با محا سبه

ادیدی از طوشااارای مدل ساااازی ه به طوط م ر از و به طوزطسانی با آخرین داده ها آسان خواهد بود .تخمین ها
اطت ا شاابچه امع آوطی شااده اسااتفاده می ههد می اولیه برای میزان خرابی ازری اگر داده های زم دط دسااترس
تواند به مدیری

شبچه دط این نو از مشچت مدیری

داطایی مااک هااد .یااک نو ابزاط ماادیریا
پیشااارفته می تواند مبتهی بر آنالیز قابلی

نباشااهدم می توانهد بدون فا توطها ساااخته شااوندم سااهس وزن

داطایی برای همه وامل به ساااادگی  1فرض می شاااود .با این حالم

اطمیهان شااابچه نتایا فقط متهاساب با مقداط پاطامترهای وطودی موطد اساتفاده

توزیع باشد .مدلرای میزان خرابی موطد استفاده دط آنالیز دقیق همااات هد .حتی اگر پاطامتر های تجز یه و تحل یل میزان
قابلی

اطمیهان سهتی مبتهی بر نر شچم

اب

و بدون خرابی و قابلی

اطمیهان با آماط تهدیم شاااده و دط دساااترس

دط ندر گرفتن تهشاارای ملیاتی و وامل محیطی اازای باشدم اطت ا بیشتر ههوز هم برای مدل سازی دقیق تر میزان
شبچه اس  .دط پژوهو مدل سازی نر شچم پیشرفته شاااچمااا

نیاز اسااا . 1 .مدل خرابی تجریزا . 2آماط مدل

به تدویر شیده خواهد شده .به هوان مبهایی برای مدل خرابی تجریزا . 3آنالیز شبچه

ردیف

عنوان تحقیق

دالیل اولویت
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ساااازی م مقداط زیادی از داده های خرابی با اطت ا
دقیق زیمااا

محیطی از ابزاطهای مختلف شااابچه امع

آوطی و تجزیه و تحلیل خواهد شده .مدل نر خرابی به
همراه قابل ی

اطمی هان شاااب چه توزیع و تجزیه و تحل یل

هزیهه به هوان بخشااای از نرم افزاط برنامه طیزی شااابچه
توزیع اارا شده اس

ه دط این پژوهو نیز نمایو داده

می شود.
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تعیین تعداد و مچان بریهه لیدها دط شااابچه توزیع دط انت رای تحقیقم ا هدا

زیر موطد انت داط اسااا  - 1 :اتوماسااایون شااابچه توزیع یچی از فهاوطی های موطد تواه به

فشااااط متوساااط با تواه به شااااخص های قابلی

د ستربهدی فیدطهای ف شاطمتو سط دط شبچه - 2اولوی

اطمیهان و متحدا اقتدادی

فیدطها برای لیدگذاطی - 3تعداد و محل مهاسااب لید نیروی برق اس  .دط یک سیمتم اتوماسیون توزیعم تجریزا
دط هر فیدط - 4تعداد و محل بریهه لید دط ل شبچه

مهدوط اطتقای ساااطا قابلی اطمیهان دط سااایماااتمرای توزیع
مختلفی ندیر ل ید های مانوط ا ر

افزایو هترل پذیری

شبچه و دط نتیجه تغییر سریع تر شرایط برره برداطی با تواه به
وضعی حا م بر سیمتم موطد تواه قراط می گیرد .لیدهای
مانوط با تماااریع فرآیهد مدیری خطا زبازیابی مشاااتر ین قطع
شااااده پس از وقو خ طا به طوط اشااامگیری ز مان وق فه
مشتر ین طا اهو داده و یفی خدما طسانی طا اطتقا می
بخ شهد .برره گیری از لیدهای مانوطم اگراه مزایای ب میاطی
طا به دنبال داطدم ممااتلزم صاار

هزیهه های ساارمایه گذاطی

گزافی نیز می با شد .لذام بریهه سازی تعداد و محل ن دب این
لیدها با تواه به واید حاصااال از بچاطگیری آن ها و هزیهه
سااارمایه گذاطی موطد نیاز از اهمی با یی برخوطداط اسااا .
هد

این تحقیق مدلمازی ممئله تدمیم گیری دط خدوص

تعداد و محل نداااب لیدها اسااا  .دط این ممااائلهم تواه به

عنوان تحقیق

ردیف

دالیل اولویت
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م حدودیت رای فهی و اقتدااااادی از اهم ی

با یی برخوطداط

ا س  .تواه به آطایو و ساختاط شبچهم اولویتبهدی فیدطهای
مختلف دط ساااطا شااابچه و هموهین تواه به نو مشاااتر ین
متدل به هر نقطه باط از الزاما انجام این تحقیق اس .
6

مدلمااااازی و پیو بیهی باط دط ساااطا شاااب چه دط انت رای تحقیقم ا هدا

زیر موطد انت داط اسااا  - 1 :مرمترین هد

شر ترای توزیع برقم تامین باط م شتر ین می

ف شاط ضعیف با ا ستفاده از بردا ش اطت ا نقطه تحلیل داده ها و شااهاسااایی مهابع اطت اتی اسااتاتیک و باشاااد .با تواه به محدودیترای مواود دط ساااطوف مختلف
ای و محدود

دیهامیک - 2تحلیل مچانی داده ها - 3تحلیل و ا ستخراج تامین انروی و هموهین ظرفی

و توانمهدی شااابچه دط تامین

مهحهی های پریونی مو ر دط شاابچه توزیع ترران بزطگ

باطم واود اطت ا دقیق از میزان ت قاضاااا و هموهین م حل

- 4د سته بهدی م شتر ین به گروه های مختلف م در

تقاضا بمیاط اهمی داطد .ار داشتن اطت ا دقیق از میزان

بر حماااب مهحهی های باط پریونی شاااده - 5اساااتخراج تقاضا دط هر نقطه از شبچهم نیاز به سیمتم های سخ
نقاا مهاساااب ار

نداااب تجریزا مانیتوطیه

 - 6ار مانیتوطیه

افزاطی

می باشد .این تجریزا دط بخشرای هتوط

ا ستخراج باط لحده ای شبچه با تلرانس مها سب ن مب به مشااتر ینم فیدطهای فشاااطضااعیفم ترانماارا و فیدطهای فشاااط
طفتاااط واقعی شااابچااه - 7اطایااه طوش انتقااال نتااایا بااه متوسط نیاز خواههد بود .از آنجا ه تعداد مشتر ینم فیدطهای
سرویمرای دیگر نرم افزاطی شر

فشاط ضعیف و متوسط و ترانمرا دط شرر ترران بمیاط زیاد می
باشااهدم تامین سااخ

افزاط افی بماایاط هزیهه بر و فاقد توایه

فهی می باشاااد .لزوم داشاااتن دانو فهی ار مدلماااازی باط
مشاااتر ین از طریق داده های مواود و هموهین ب چاطگیری
ساااخ

افزاط حداقلی با اساااتفاده از مهابع اطت اتی دیهامیک

شبچهم ب میاط با اهمی می با شد .مدل مازی باط دط سطا ف شاط
ضااعیف دط بربود شاااخداارای  PQبماایاط مو ر خواهد بود.
هموهین امچان برنامه طیزی دقیق و تریه طرف های دقیق برای
شبچه با ا ستفاده از این اطت ا ب میاط مو ر و هدفمهد خواهد

عنوان تحقیق

ردیف

دالیل اولویت
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شد .با داشتن مدل مهاسبی از باط شبچهم برره برداطی شبچه طا
نیز بماایاط سااادهتر و دقیق تر خواهد رد  .قطعا دط موااره با
مشااچت شاابچه و سااهاطیوهای مانوط نیز اطایی بماایاطی به
شااار

توزیع افزوده خواهد شاااد .مرمترین ممااااله تهو

مشاااتر ین دط نو مدااار

می باشاااد .تعدد تهو و تعدد

م شتر ین هر تهو م درفی با سطوف مختلف انروی دط سطا
توزیع برق ترران بزطگ با تعداد  4/5میلیون مشاااترقم قطعا
توزیع دیگر شاااوط

ممااااله بمااایاط پیویده تر از هر شااار

خوا هد بود .مزا یای اارای موفق پرووه دط بخو های زیر
بماااط مو ر خواهد بود - :افزایو طضااای مهدی مشااتر ین از
نتایا اطتقاء شاااخداارای  - PQاهو هزیهه های نگه داطی
شبچه  -اطتقاء آگاهی از و ضعی

شبچه و برنامه طیزی دقیق

تر ربه اهو هزیهه های آتی مک خواهد رد  -اطایه
طاه اطهای دقیق تر اهو تلفا با اساااتفاده از مدلماااازی
دقیقم دطمیزان انروی تول یدی و هموهین اهو هدط ط ف
مهابع انروی بمیاط مفید خواهد بود ز اهو انتشاط آ یهده های
نیروگاهی
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استخراج م شخدا فهی و تریه نرم افزاط اسچادا و با تواه به ایهچه شر
 DMSشر

توزیع

دط حال حا ضر نرم افزاط ا سچادا امروزه نرم افزاطهای ساایمااتم مدیری

توزیع DMSبه همراه

طا داطد و این نرمافزاط بدلیل نداشااتن یمااهماارای زمه نرم ا فزاطهااای  SCADAبرای اهاادا

تدااام یم گیری

بطوط اطا موطد استفاده قراط نمی گیرد بدنبال نوشتن نرم ومحاسااباتیم دط شاابچه های توزیع برق بچاط گرفته می شااوند
افزاط اتوماسیون با قابلیترای  DMSمی باشد

 .اطبرد اصااالی سااایماااتم های  SCADAمانیتوطی ه
اتوماسیون و هترل تجریزا

و

شبچه اس م دط حالیچه DMS

عنوان تحقیق

ردیف

دالیل اولویت

اهداف مورد انتظار و محصول نهایی

انجام محاساابا و تداامیم گیری طا بر رده داطد ..ساایمااتم
 DMSمجمو ه ای از ملچرد ها شبچه های هو شمهد توزیع
انروی الچتریچی اس

ه به اطبر سیمتم امچان مانیتوطیه

و هترل و بریهه سازی شبچه های توزیع برق طا فراهم میچهد.
8

توسااعه طوش نگرداطی و تعمیرا مبتهی بر قابلی
اطمیهان ار

پیاده سازی دط شر

توزیع

ب حا نگ رداطی و تعمیرا

قابل ی

اطمی هان محوط دط مدیری

شااابچه توزیعم بحا نمااابتاي ادیدی اسااا

سااارمایه موضاااو ی مرم دط شااابچه توزیع اسااا

.

و باواود ز مانب هدی تعمیر و نگ رداطیم به هوان بخو حارز اهم ی

پیویدگی های این بخو از شااابچه و هموهین تأ یر زیاد مدیری

سااارمایهم بر طوی قابلی

اطمیهان تجریزا شااابچه

آن بر خامو شی هام اط اهدانی دط این زمیهه انجام ن شده توزیع ا س  .این پژوهو بر طوی زمانبهدی تعمیر و نگرداطی
اس  .طوش پیشهرادی دط این پژوهوم یک طوش اامع

سی متم توزیع با مک اطت ا

برای پیاده سااازی دط شاابچه توزیع می باشااد ه تمامی خواهد بود .دط این پژوهوم اطت ا

ملچردیِ سی متم متمر ز
ملچرد تاطیخی شبچه

اوانب دط آن دط ندر گرفته شده  RCMا س  .دط این توزیع از طریق مدل قابلی اطمیهان متغیر با زمان تفچیک شده
طوش نر خرابی تجریزا

متااأ ر از ماادهااای مختلف تجریز دط ندر گرفته می شود تا زمان بریهه پیاده سازی ملیا

خرابی تجریزا بوده و متغیر با زمان دط ندر گرف ته می تعمیر و نگرداطی برای حداقل ردن هزیهه لی سی متم های
شاااود .هموهین طوش قا بل ا مال دط یک افق ز مانی توزیعم تعیین شده و دط ین حال نیازمهدی های قابلی اطمیهان
بلهدمد برای برنامه طیزی تعمیرا تجریزا می با شد .برآوطده شود.
این طوش طوطی برنامه طیزی شاااده اسااا
ا تم ز مان تعمیرا

ه توه بر

هر تجریز به هوان خروایم می

توانااد مااد خرابی موطدنیاااز برای تعمیر طا هم برای
تجریزا معین هد .اهبه دیگر طوش پیشااهرادی دط ندر
گرفتن تمامی هزیهه های ممچن شاااامل هزیهه تعمیرا
پیشاگیرانهم هزیهه تعمیرا اصاتحیم هزیهه انروی تأمین
ن شدهم اطزش تجریزا دط انترای دوطه تعمیرا و هزیهه

عنوان تحقیق

ردیف

دالیل اولویت

اهداف مورد انتظار و محصول نهایی
زیان مشااتر ین طا دط ندر گرفته و ازایهرو تمام اوانب طا
شااامل میشااود . 1مدل قابلی اطمیهان تجریزا . 2مدل
برنامه طیزی تعمیرا پی شگیرانه  . 3شبیه سازی دط شبچه
نمونه
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توسعه اطبرد داده اوی اطت ا شبچه دط حوزه با انجام این پرووه و با دط دسترس بودن مدلهای مهاسبم همزمان با توسااعه اقتدااادی و طشااد امعیتیم ابعاد ساایمااتم
برره برداطی بااا هااد
وضعی

بربود ساااطا آگاااهی از برره برداط شبچه میتواند ت دمیما بریهه تری اارا هد قدط امروزی به ساار

شبچه توزیع برق ترران بزطگ

و دط نتیجه قابلی

اطمیهان شااابچه از طریق مدیری

مهابع دط دسترس اتفاق خواهد افتاد.

دط حال گمااترش اس ا م دط همین

برتر حال سیمتمرای اطت اتی صهع

برق با سر

فزایهده ای دط

حال پیشاارف می باشااهد وحجم وساایعی از اطت ا توسااط
ساایمااتمرای اامع اطت اتی گردآوطی و دط پایگاه های داده
تخیره می گردند .داده هایی ه توانایی بالقوه دط مک به
برره برداطی بری ههم بر نا مه طیزی م هاساااابم مک به ا خذ
اسااتراتژی های مختلف تعمیرا و نگرداطیم تهدیم بازاط و...
طا داطا می باشااهد .این دط حالی اساا

ه دط حال

ادیم به

دلیل با بودن حجم داده های تخیره شده و طوابط پیویده ی
بین آنرااا دطق طوابط و اساااتهتاااج از این داده هااا بمااایاااط
د شواطخواهد بود .نا اطآمدی طو شرای سهتی برای ا ستخراج
دانو و الگو های اطبری از این اطت ا

ما طا نیاازم هد

طوشااا رای داده اوی میچ هد .دط حال حاضااار داده اوی
مرمترین ابزاط برای برره وطی مو رم صااحیا و سااریع از داده
های حجیم اس  .لیه نرم افزاطهای مواود دط سطا شر
های توزیع ه قابلی نگرداطی و تخیره بانک اطت اتی خود
طا داطند می توانهد دط برنامه داده اوی موطد برطسااای و پیاده
سازی قراطگیرند

ردیف
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عنوان تحقیق
ا ستفاده از سی متم پردازش ت دویر دط قرار
های مدر

انوا

هتوطهای مواود

اهداف مورد انتظار و محصول نهایی
داده هو شمهد سازی قرار

لیه هتوطهای م شتر ین خانگی با تواه به ایهچه مشاااتر ین خانگی و هتوطهای مچانیچی دط

وتاه نمودن زمان قرار
مرااعه ماموط قرار

دالیل اولویت

و با بردن دق

قرار

دم حال حاضاار قرار

از طاه دوط نداطند و ماموط هموهان به محل

به محل و اهو هزیهه های مرتبط مرااعه می هد ایجاداین امچان ه از طریق چس و اطساااال
بتوان م در

هتوط طا تخمین زد مد ندر این پرووه می با شد

مزایای اساااتفاده از پردازش تداااویر دط بحا قرار
مطابق تیل می باشاااد وتاه نمودن زمان قرار
دق

قرار

ماموط قرار
11

تدوین متحدا فهی طراحی شااابچه و تامین برق تعیین قدط و زمان موطد نیاز ار
ایمتگاهرای شاطو خودطو و اتوبوس برقی

امچان پایو مدااار

هتوط

و با بردن

دط اهد دوطه دم مرااعه

به محل

شااااطو خودطوها و خودطوهای هیبریدی فن آوطی نوین حمل و نقل محماااوی

هموهین ایجاد پاطامترهای شاطو به مهدوط تعیین قدط و می شاااو ند ه با برره گیری از انروی الچتریچیم گاه دط
انروی زیرساااخ

های موطد نیاز برای شاااطو خودطهای تر یب با انروی فمااایلی حر

هیبریدی با آنالیز سااافرهای معمولی طوزانه خودطو پیو

می ههد .این خودطوها دط

سالرای اخیر موطد تواه طوزافزونی قراط گرفته اند .همزمان با

بیهی باط شاااطو باتری خودطوهای هیبرید و برطساای میزان الچتریچی شااادن ناوگان حمل و نقلم شااار
تقا ضای برق برای و اطزیابی توانایی سی متم های قدط

برق ترران بزطگ بعهوان متولی تامین برق تن شااارر ترران

به مهدوط داشتن آمادگی افی برای حال افزایو تقاضا تح

تأ یر یک ساااری تغییرا تچاملی قراط خواهد گرف .

باااط و هموهین اطارااه پشاااتیبااانی هااای زم از طریق تولید خودطوهای هیبریدی و نیاز به واود قابلی
استانداطدهای فهی و مقرطا تجاطی برطسی ا را

توزیع نیروی

شاطو م ماف

سااافر دط

های طو نی مواب پیدایو نیاز به گ مترش ای متگاه

باتریرای خودطوهای هیبریدی بر ملچرد ساایمااتم های های شاطو الچتریچی می شود .ای متگاهرایی ه بتوانهد شرایط
توزیع شبچه هو شمهد و هموهین بر م شخ ده های شبچه

زم برای اطاره مقداط قابل تواری از انروی الچتریچی طا به

قدط مشاااخص ردن برترین مچان ایماااتگاه شااااطو خودطوها فراهم ههد  .با تواه به امچان فراگیر شدن ا ستفاده
خودطوها از دید شبچه قدط و الزاما طراحی و تامین از خودطوهااای هیبریاادی دط ترران نیاااز بااه برره برداطی از
ای متگاهرای شاطو دط آیهده ای نزدیک احماس خواهد شد .

ردیف

عنوان تحقیق

دالیل اولویت

اهداف مورد انتظار و محصول نهایی

نیرو با تواه به ایهچه باتری خودطوها مهبع تخیره سااااز برطساای تجاطی و دسااتاوطدهای مرتبط با شاااطو خوطدوهای
انروی می تواند باشد تعیین نقطه بریهه از ندر باط پاسخگو هیبرید نشااان میدهد ه دط ا ثر شااوطهای حر

بماام

تدوین اساااتانداطد دط این زمیهه بوده و دط شاااوطمان نیز این
حر

میتواند شااچل گرفته تا بمااتر ساااز طشااد خودطوهای

هیبرید گردد .بعتوهم از آنجا ه تغذیه تر یبی ایماااتگاهرای
شااااطو با اساااتفاده از شااابچه برق متهاوی ACو شااابچه برق
مماااتقیم DCمی باشاااد م لزوم ان جام پژوهو دط این زمی هه
بمهدوط توسعه حمل و نقل مومی الچتریچی احماس میشود.
انجام پژوه شرای مه مجم دط زمیهه ای متگاهرای شاطو سریع و
ممااارل مرتبط با آنرا م نیز میتواند بعهوان اولوی
گردد .با تواه به مبود مهابع و مقا

اطی مطرف

دانشگاهی دط دسترس

مرتبط با طراحی ایمااتگاهرای شاااطو الچتریچیم این موضااو
میتواند دط قالب طرف های پژوهشی مختلف موطد برطسی قراط
گرفته و مهجر به تولید دانو بومی دط این زمیهه گردد از امله
مزایای اقتداااادی و زیمااا محیطی اساااتفاده از خودطوهای
هیبریدی می توان به ایجاد ا شتغال و هموهین تولید و ا ستقراط
زیرساخ

های زم دط زمیهه گمترش خودطوهای هیبریدیم

اهو وابمااتگی به سااوخ

های فماایلیم فرصااتی برای برتر

ردن یچهاطاه ساااازی مهابع انروی تجدیدپذیر و دط نرای
اطمیهان از طاندمان با تر انرویم امهی

برتر مهابع انروی همراه

با اهو انتشاط گازهای گلخانه ای و آلودگی هوا و آلودگی
صوتی اشاطه رد.

ردیف
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عنوان تحقیق

دالیل اولویت

اهداف مورد انتظار و محصول نهایی

م طال عه تطبیقی اطبرد های داده اوی دط حوزه ابزاط داده اوی دط حوزه طراحیم مرهدسی و بریهه سازی یچی از حوزههای بماایاط مرم دط شاار
طرف و مرهدسی

و ندبم استقراط و اطبردی سازی آن دط شر
ترران بزطگ

توزیع بمااازایی دط اطتقاء اطایی و یفی

های توزیع ه تأ یر

خدما شااار

داطدم

حوزه طراحیم مرهد سی و بریهه سازی شبچه میبا شد .بدیری
اساا

هرگونه طراحی و مرهدساای شاابچه به طوط ممااتقیم بر

هزیهه های تحمیلی به شااار

و نیز ساااطا یفی

خدما

ا رگذاط هم ا  .به همین تریتب برنامههای بریههسااازی شاابچه
نیز بر دو شاااخص ت ر شااده ا رگذاط اس ا  .با تواه به طشااد
داده های مواود دط ساااامانه های مختلف شااار

توزیع و

توسااعه تچهیکهای داده اویم امروزه اسااتخراج اطت ا از
این دادهها ار بربود فرآیهدها موطد تأ ید ادی میباشاااد.
شهاسایی دادههای موطدنیازم فای دادههام مچانیزم استخراج
اطت ا

از داده ها و نحوه اسااات فاده از آن دط حوزه های

طراحیم مرهد سی و بریهه مازی با تواه به سامانههای مواود
و سااااختاط تخیره اطت ا و  ...از امله مرمترین اقداماتی
اسااا

ه دط بربود فرآیهدهای این حوزه بمااایاط موطد نیاز

میباشد .نرایتاي پس از انجام اقداما فوقم زم اس

از طریق

سامانه م نرمافزاط و یا هر ابزاط دیگریم ا ستفاده از این تهچیک
دط حوزه مرهدساای اطبردیسااازی و ساااطی و ااطی شااود.
ا صو ي مو ضو داده اوی و به طوط خاص اطبردهای آن دط
شااار

های توزیعم موضاااو ی نو و از تحقیقا مرزهای

دانو میبا شد ه نیازمهد ا س

تو سط گروه محقق م ملط و

مجرز به توانمهدیهای مختلف دط حوزههای مرهدسااای برقم
 ITو  ...به مر نشیهد.

ردیف
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عنوان تحقیق

اهداف مورد انتظار و محصول نهایی

امچان ساااهجی فهی -اقتداااادی اارای یک نمونه  -تعیین م حل اارای پرووه نمو نه  -2تعیین متح دا

دالیل اولویت

طیزشااابچهها با تواه مزایایِ متعددم از امله اطتقاءِ تایآوطی

شبچه هو شمهد دط یک مهطقه نمونه با لحاظ نمودن اقتدااااادی به مهدوط حدا قلسااااازی هزی هه سااااا خ م شبچهم یچی از اازای اصلی شبچههای توزیع آیهده محموی
قابلی های طیزشبچهم تخیره سازی انروی و سیمتم بررهبرداطی و تعمیر و نگرداطی  -3برطسااای متحدا
AC/DC

میشاااوند و اقداما متعددی دط ساااطا بینالملل دط ار

فهی -مرهدسی شامل مباحثی اون هترل ولتاوم فر انس تمااریلِ توسااعه آن از طریق طاهچاطهای فهی و اقتدااادی دط
و توان ا تیو و طا تیوم پااایااداطیم قااابلی ا

اطمیهااانم حال انجام میباشاااد .با تواه به آسااایبپذیری شااابچه توزیع

تایآوطی و  -4 ...تعیین المانهای طیزشاابچه  -5اارای شااار

توزیع نیروی برق ترران بزطگ دط م قا بل حواد

طیزشااابچه هوشااامهد مبتهی بر  AC/DCدط یک مهطقه مختلفم ا ستفاده از طوشهای مختلف و فهاوطانه ار اطتقاءِ
نمونه

زم و ضااروطی

تایآوطی شاابچه دط مقابل این نو حواد
مینماید .از این طو تو سعه طیز شبچه دط شر
بزطگ به هوان یچی از اولو ی

توزیع ترران

های اصااالی ا ر

بربود

تایآوطی شااابچه مطرف می باشاااد .فهاوطی طیزشااابچه از ِء
فهاوطی های نوین و امتي دانومحوط می باشاااد و اارای آن
نیازمهد انجام مطالعا

اامع و دقیق می باشاااد .دط یک نگاه

اامعم اازای طیز شبچه شامل بخوها و توابع زیر میبا شد• :
مهابع تول ید انروی زتول یدا پرا هده و تجدید پذیر • م هابع
تخیرهسازی انروی • سامانههای اندازهگیری • سامانه هترل •
ایمااتگاههای شاااطو خودطوی برقی • ساایمااتمهای حفاظ •
باطهای متهو  ACو  DCتدمیم دط خدوص حضوط یا دم
حضاااوط هر یک از المان های فوق و نیز دق
یک پرسااو اساااساای اسا
برای ساخ

ه زم اسا

و ظرفی

آن

قبل از طرفطیزی

طیز شبچه دط قالب انجام مطالعا تحقیقی پا سخ

داده شاااود .با تواه به دانومحوط بودن موضاااو مربو طهم

عنوان تحقیق

ردیف

دالیل اولویت

اهداف مورد انتظار و محصول نهایی

برنامهطیزی ار اارای طیزشاابچه نیازمهد اسااتفاده از دانوِ
متخ د دین این حوزه میبا شد .دط این خ دوص زم ا س
امچانساااهجی و تدوین

مطالعا بمااایاط دقیق و اامعی ار

طرف طیزشاابچه با اسااتفاده از توانایی مشاااوطان و متخداادااان
خبره و مملط به دانوِ طوز و فهاوطیهای نوین انجام شود.
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تدوین الگوی اامع مدیری

پماااماند دط شااار

ضوابط و طوش های مدیری مهدطج دط این دستوطالعمل

زپمااماندهای ادی م صااهعتی م ویژه  -الچتریچی و به مهدوط دسااتیابی به اهدا
الچترونیچی(

محیط زیم

و ستم

زیر می باشااد :حفاظ

سی متم مدیری

پ مماند به معهای امروزی آنم دط دهه 1930

از دط شااوطهای صااهعتی پدید آمد .تا دهه  1970به پمااماند به

لیه شاغلین دط برابر ا را سوء

هوان «دوططیز» نگاه میشاااد و دط این شااایوه ها معایب متعدد

ناشاای از مشاااغل پمااماند آفرین ایجاد طویه مهاسااب و برداشااتیم محیط زیمااتیم اقتدااادی و زیبایی شااهاختی واود
ضاااااب طه م هد برای نگ رداطیم باز یا ف

ودفع و ام حا دا ش م ه دط سایه تحو

پمماندهای ادی صهعتی  ...الچترونیچی و غیره به شرف
بهدهای فوق مدلمااازی طویه فوق ار
سازمان

تچهولووِی و افزایو آگاهیرای

مومی ساایمااتمرای ادید مدیری

پمااماند دط شااوطهای

پیاده سااازی دط صهعتی و سایر شوطهای دنیا به تدطیا توسعه یاف  .دط حال
حاضاار و با تواه به دگرگونیرای بواود امده تواه به ممااارل
زیم محیطی و شرایط سیاسی و اقتدادی آنم ممارلی ندیر
مواد و انروی و بازیاف

صااارفه اویی دط مدااار

پماااماند ها به طوط ادی موطد تواه قراط گرف
زمان فرآیهد پردازش و بازیاف

آنرا از
و به مروط

پماااماند اایگاه لیدی تری

دط مدیری

پ مماند پیدا رد .شر ترای توزیع بعهوان بخ شی

از صااهع

می باید دط این طاسااتا ساارم بمااازایی داشااته و داطا

بودل مدل اامع مدیری

پمماند دطآن بعهوان اولین و اساسی

ترین طاه ت دمیم سازی می با شد مدیری
فعالی ها و اقداما

زم برای مدیری

پ مماند به مجمو ه
از ز مان تولید تا دفع

عنوان تحقیق

ردیف

دالیل اولویت

اهداف مورد انتظار و محصول نهایی

نرایی آن اس ا .ا ین فعالی ها شااامل امعآوطیمانتقال و دفع
زباله و نداط بر اارای قوانین مربوا به مدیری
اس ا

پماااماند

.پمااماند ) (Wasteیا زباله به مواد اامدم مایع و گاز

زغیر از فاضتی گفته میشود ه بطوط ممتقیم یا غیر ممتقیم
حاصااال فعالی

انماااان بوده و از ندر تولید ههده زاید تلقی

میشاااود .و شاااامل پماااماندهای ادیم پماااماندهای ویژه :
پ مماندهای صهعتی و با تق میم بهدی به دو گروه پ مماندهای
فرآیهدی زاصاالی و پمااماندهای غیر فرآیهدی زفر ی ) می
باشد
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تریه نقشااه اسااتراتژیک شاار

توزیع برق ترران تولید سهدی تح

بزطگ با افق 1404

هوان نقشه استراتژیک شر

 1404ه داطای اهدا
ندام و وزاط نیرو و شر

مهطبق با سیا س

با افق تریه نقشه استراتژیک یک فرآیهد مداوم اس

های طاهبردی زمانی و برای هر شر

توانیر باشد .اهدا

و برنامه

ه دط هر برهه

توزیع با تواه به اغرافیای مواود و

شرایط اقت دادی و محیطی حا م بر شر

متغیر ا س  .لذا

های نگاشته شده دط این سهد باید مهطقی و قابل دسترسی ان جام این تحقیق دط بازه های زمانی  4یا  5ساااا له برای هر
باشاد .شارایط سایاسای و اقتداادی و ااتما ی حا م بر شاار
حوزه تح

پو شو شر

طا دط افق زمانی تعیین شده فهاوطی های نوین و ار

دط بر بگیرد .و به بربود و ا تتی اایگاه شااار
سطا شر
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طراحی و ساااخ

دط زمانی و برزوطسااانی اهدا

های توزیع همتراز ملی و بین المللی مهتری ا ر

گردد.
دسااتگاه طفلچتوط ار فاصااله ساااخ

به صااوط اداگانه موطد نیاز می باشااد .طصااد بازاط
گیری صاااهع

برق دط هر دوطه

اسااتراتژیک شاار

با تواه به

گیری های طوز دن یام نوآوطی ل یدی این پرووه می

باشد.
دسااتگاه مچان یای خطا  -طفلچتوط  -ابل های نتایا حا صل از این تحقیق برای ا یپ تعمیر نگرداطی شبچه
و تحقیق و توسااعه آن مهجر به ساااخ

یابی نقطه یب دط ابل ها و ساااایر دساااتگاه های فشاط متوسط و فشاط ضعیف توزیع برق

بماایاط ضااروطی اسا

مرتبط با یب یابی ابل های زیرزمیهی

نمونه تولید اخل و اهو هزیهه و اطز بری خواهد شاااد .این
دساااتگاه برای لیه شااار
ضروطی اس

های توزیع نیروی برق بمااایاط

و طوزانه توسط آنرا موطد استفاده قراط میگیرد

عنوان تحقیق

ردیف

دالیل اولویت

اهداف مورد انتظار و محصول نهایی

و دط لیه خودطو های برره برداطی باید نداااب گردد  .اما به
دلیل واطداتی بودن و فن آوطی پیشرفته گران قیم
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طراحی و پیاده سازی نرم افزاط پیو بیهی باط طوزانه اهدا
شبچه ار

بازاط برق

موطدندر :پیو بیهی باط وتاه مد و بلهد مد

از اهدا

نرم افزاط پیو بیهی باط طوزانه شااابچه ار

بازاط برق می¬باشااد .محدااول نرایی :نرم افزاطی اس ا

شر ترای تولید ههده برق موظفهد مدر
با قابل ی

اس .

ههده های خود طا

اطمی هان ز یادم با یفیتی با و با دط ندر گیری

محدودیترا تغذیه نمایهد .برای نیل به این اهدا

باید از طرفی

ه با دط اختیاط داشاااتن اطت ا باط مدااارفی طوزها و تجریزا موطد نیاز نیروگاه ها و شاابچه های انتقال و توزیع به
سالرای گذ شتهم دط اختیاط دا شتن اطت ا

امل آی و نحو بریهه موطد اساااتفاده و برره برداطی قراط گیرد و از طر

هوا مربوا به طوزها و سااالرای گذشااته و هموهین پیو دیگر انروی های اول یه مواود برای تول ید برق به طرز بری هه
بیهی آی و هوای طوزهای آیهده و دط ندر گرفتن طوزها موطد مدااار

واقع شاااوند .اطت ا

زم برای انجام برنامه

و شااارایط خاص و تعطیل به پیو بیهی باط وتاه مد و طیزی بریهه دط ساایمااتم های قدط م توسااط پیو بیهی میزان
بل هد مد

می¬پردازد .مرا حل ان جام اط :دط اب تدا مدااار

باط الچتریچی دط زمان بهدی های وتاه مد و بلهد

اطت ا باط م درفی طوزها و سالرای گذ شته دط اختیاط مد دط دسااترس قراط می گیرد .د یل اولوی داشااتن :بیهی
نرم افزاط قراط میگیرد .دیتابیس املی از اطت ا آی باط وتاه مد دط طراحی و برره برداطی سی متم های قدط
و هوا دط اختیاط نرم افزاط قراط میگیرد .طوزهای خاص و نقو اسااااسااای ایفا می هد .یچی ازنیازهای مرم برای خرید
تعطیت دط نرم افزاط تعریف شده و بر این اساس الگوی برق دط بازاط برق ایران داشاااتن پیو بیهی با دق
طوزهای مختلف تهدیم می¬ شوند .بر این ا ساس و ب مته میزان پیک باط طوزانه و ساااا تی اسااا

مهاساااب از

.مزایای بچاطگیری

بااه الگوطیتم موطد ندر دط نرم افزاط الگوی طوزهااای تحقیق :دط اختیاط دا شتن نرم افزاط پیو بیهی باط طوزانه به دفتر
مختلف دط نرم افزاط موطد آز مایو قراط گرف ته و با دط بازاط برق این امچان طا به اطبر می¬دهد ه دط هاط پیو
ندر گرفتن شاارایط آی و هوایی نمااب به پیو بیهی باط بیهی تجربی باط و تاه مد
وتاه مد و بلهدمد اقدام می¬شود.

از ن چا

و الگو های نرم افزاط

مذ وط نیز برره مهد شاااده و اریمه متری باب
نادقیق به بازاط پرداخ

پیو بیهی

نماید .اساااتفاده از نرم افزاط پیو بیهی

باط و آموزش شاابچه های داابی آن با اسااتفاده از اطت ا
طوزها و ساااا ا

گذشاااته این امچان طا برای اطبر ایجاد

ردیف

عنوان تحقیق

دالیل اولویت

اهداف مورد انتظار و محصول نهایی

می¬نماید ه به مروط زمان سااایماااتم دقیقی از پیو بیهی باط
ایجاد شده ه بواسطه آن به مروط سیمتم ممتقل از پیو بیهی
تجربی شده و تهرا با نداطتی بر پیو بیهی نرم افزاطم طوند انجام
اطها تمریل می¬شود.
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اطزیابی آ سیب پذیری شبچه توزیع ترران بزطگ و طراحی و تدوین دسااتوطالعمل مقاوم سااازی ساااختمان به دلیل زلزله خیز بودن ترران و لزوم مقاوم سااازی ساااختمان
پم

اطاره طاهچاط بربود تای آوطی

های توزیع بر اساس نو و تیپ ساختمان و دط ندر پمااا

گرفتن متحدا فهی و اقتدادی

های توزیع مواود دط برابر این بحران طبیعی ن یاز به

مطالعه و پیشااهراد طوش بریهه برای مقاوم سااازی پم ا

ها می

باشد .این پرووه دط طاستای بربود تای آوطی شبچه توزیع نیز
اطبرد داطد.
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اطزیابی و محا سبه شاخ درای قابلی

اطمیهان بریهه

و اقتدادی شبچه توزیع برق ترران بزطگ

اطزیابی شرایط فهی و اقتدادی مواود از شبچه توزیع شااااخص های قابلیبرق ترران بزطگ -م حاسااا به نق طه بری هه برای ل یه اهدین سال ا س
شاخص های قابلی

اطمیهان مانهد  SAIFIو SAIDI
ه دط ا ثر شر

های توزیع خ دو صاي

اطمیهان استانداطد با تواه به شرایط توزیع برق ترران بزطگ به طوط مداوم محاسااابه و پایو می

شبچه و سایر پاطامترهای مو ر

شاااود .دط طاساااتای بربود خدما اطاره شاااده به مشاااتر ینم
شاخص های قابلی
شر

اطمیهان همه ساله هد

برای د ستیابی به آن سرمایه گذاطی می هد .اهدا

تعیین شااده معمو ي به صااوط
اس

گذاطی شده و

این دط حالی اس

اهو اهد دطصاادی سااالیانه

ه بربود قابلی اطمیهان دط هر شبچه

ای با تواه به م مارل اقت دادی و هزیهه انروی و غیرهم تا اایی
توا یه پذیر می باشااااد .پ یدا ردن نق طه بری هه برای قابل ی
اطمیهان شاابچه توزیع برق تررانم از اهم نیازها دط حوزه برنامه
طیزی تن و استراتژیک می باشد.

