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مقدمه
امروزه فعالیتهای تحقیق و توسعه برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی از اهمیت زیادی برخوردار است؛ اما
به علت محدودیت منابع ،باید سیاستگذاری ،سازماندهی ،برنامهریزی و مدیریت فعالیتهای تحقیقاتی بهگونهای
صورت گیرد تا با استفاده بهینه از منابع انسانی و مالی ،اهداف موردنظر تحقق یابد .ازاینرو یکی از مهمترین
دغدغههای بسیاری از متولیان تحقیقات ،شناسایی اولویتهای تحقیقاتی و برنامهریزی منسجم برای اجرای آنها
میباشد .اگر اولویتهای تحقیقاتی بر اساس اصول و معیارهای علمی و بر مبنای واقعیات و نیازهای سازمان تعیین
شوند ،نتایج ارزشمندی ازجمله جهتگیری روشن در فرایند تحقیقات ،جلوگیری از اتالف منابع ،پرهیز از
دوبارهکاری و موازی کاری ،تخصیص بهینه اعتبارات تحقیقاتی و افزایش نقش تحقیقات در تصمیمسازیها و
تصمیمگیریهای کالن سازمان را به دنبال خواهد داشت .ازاینرو مرکز توسعه فناوریهای شبکه هوشمند آب،
برق و انرژی اولویتهای تحقیقاتی را بر اساس نظر متخصصین و خبرگان حوزه با توجه بهضرورت و نیاز کشور در
 5حوزه ارائه میدهد.
پژوهشگران محترم جهت اخذ اطالعات در مورد چگونگی انجام اولویتهای مذکور ،میتوانند با شماره تلفنهای
مندرج در انتهای فایل ،تماس حاصل نموده و یا به نشانی مربوطه ،مراجعه نمایند .ضمن استقبال از همکاری کلیه
پژوهشگران ،متخصصان و اعضای هیات علمی با این مرکز ،ارائه نظرات و پیشنهادهای کلیه عزیزان در جهت ارتقاء
سطح این مجموعه ،موجب امتنان خواهد بود.
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 .1حوزه آموزش ،فرهنگسازی و نوآوری
 دوره هوشمند (نیازسنجی و طراحی دورههای کوتاهمدت و کارگاههای تخصصی/
عمومی درزمینه شبکه هوشمند آب ،برق ،انرژی و شهر هوشمند)
موضوع:
 بررسی و ارزیابی عناوین و سرفصلهای دورههای کوتاهمدت و کارگاههای تخصصی/عمومی مرتبط باشبکه هوشمند آب ،برق و انرژی و شهر هوشمند در سه حوزه قاره اروپا ،قاره آمریکا و سایر نقاط
جهان (آسیا ،اقیانوسیه و آفریقا) ،تعریفشده و در حال اجرا در شرکتها ،سازمانها و مؤسسات معتبر،
با در نظر گرفتن مخاطبان مختلف (مدیران ،متخصصان ،کارکنان صنعت ،عموم مردم)
 نیازسنجی و طراحی عناوین و سرفصلهای دورههای کوتاهمدت و کارگاههای تخصصی/عمومی جدیددرزمینه شبکه هوشمند آب ،برق و انرژی و شهر هوشمند جهت مخاطبان مختلف
اهداف:
 آموزش و تربیت سرمایه انسانی درزمینه شبکه هوشمند بسترسازی در راستای ترویج کاربردهای شبکه هوشمند نیازسنجی و طراحی عناوین و سرفصلهای دورههای کوتاهمدت درزمینه شبکه هوشمند آب ،برق،انرژی و شهر هوشمند ،همگام با شرکتها و سازمانهای معتبر دنیا
 نیازسنجی و طراحی کارگاههای عمومی و تخصصی در زمینه شبکه هوشمند آب ،برق ،انرژی و شهرهوشمند ،همگام با شرکتها و سازمانهای معتبر دنیا
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مشخصات محصول نهايی:
گزارش جامع بررسی عناوین و سرفصل دورههای تخصصی کوتاهمدت و کارگاههای عمومی/تخصصی دایر در
شرکتها ،سازمانها و مؤسسات و مراکز تخصصی معتبر دنیا در زمینه شبکه و شهر هوشمند و طراحی عناوین
و سرفصلهای دورههای کوتاهمدت و کارگاههای تخصصی و عمومی مرتبط متناسب با نیاز کشور

 سرفصل و رشته هوشمند (نیازسنجی و طراحی عناوين درسی و رشتههای
تحصیلی جديد در زمینه فناوریهای شبکه هوشمند آب ،برق و انرژی و شهر
هوشمند)
موضوع:
 بررسی و ارزیابی عناوین و سرفصلهای درسی کلیه رشتهها و مقاطع دانشگاهی مرتبط با هوشمندسازی شبکه آب ،برق و انرژی و شهر هوشمند در دانشگاههای معتبر دنیا در سه حوزه قاره اروپا،
قاره آمریکا و سایر نقاط جهان (آسیا ،اقیانوسیه و آفریقا)
 بررسی و ارزیابی رشتههای دانشگاهی جدید (میانرشتهای) در دانشگاههای معتبر دنیا در زمینهفناوریهای هوشمندسازی شبکه آب ،برق و انرژی
 نیازسنجی و طراحی عناوین و سرفصلهای درسی جدید درزمینه شبکه هوشمند آب ،برق وانرژی و شهر هوشمند
 نیازسنجی و طراحی رشتههای دانشگاهی جدید (میانرشتهای) درزمینه شبکه هوشمند آب ،برقو انرژی و شهر هوشمند
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اهداف:
 آموزش و تربیت سرمایه انسانی درزمینه شبکه هوشمند بسترسازی در راستای توسعه فناوریهای شبکه هوشمند بهروزرسانی عناوین و سرفصلهای درسی دانشگاهی درزمینه شبکه هوشمند آب ،برق ،انرژی وشهر هوشمند ،همگام با دانشگاههای برتر دنیا
 طراحی رشتههای تحصیلی جدید (میانرشتهای) درزمینه شبکه هوشمند آب ،برق ،انرژی و شهرهوشمند ،همگام با دانشگاههای برتر دنیا
مشخصات محصول نهايی:
گزارش جامع بررسی دروس و رشتههای دانشگاههای معتبر دنیا درزمینه شبکه و شهر هوشمند و طراحی
دروس و رشتههای دانشگاهی جدید در این زمینه

.2بهینهسازی مصرف انرژی
 استقرار نظام ارزيابی مستمر فعالیتهای مديريت مصرف از ديدگاه DSM
موضوع:
مدیریت سمت مصرف ( )DSMبه تغییر میزان مصرف مشتریان در اثر تغییر قیمت برق در بازار اطالق
میشود .گفتنی است که برخی از چنین برنامههایی در سیستم سنتی برق نیز در قالب کنتورهای
چند تعرفه به کار میرفت .اقتصاددانان بر این اعتقاد هستند که تغییر قیمتها روش مناسب برای
ترغیب مصرفکنندگان در مصرف بهینه خود می¬باشند .اینگونه قیمتگذاری برق سبب ایجاد دو
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تغییر بلند مدت و کوتاه مدت در الگوی مصرف بار میشود .در درازمدت ،قیمت باالی برق سبب
صرفهجویی در مصرف برق میشود .چنانچه اختالف قیمت بین تعرفههای ساعات اوج با ساعات کم
باری زیاد باشد ،مصرفکنندگان به نصب وسایل ذخیرهکننده انرژی تشویق میشوند تا بتوانند به این
طریق از مصرف انرژی الکتریکی در ساعات پرباری که قیمت برق باالست جلوگیری کنند .بنابراین
در دراز مدت ایجاد تعرفههای مختلف برای مصرف برق سبب باالتر رفتن بهرهوری انرژی مصرفی می
شود .همچنین در کوتاه مدت ،برخی از مشتریان امکان کاهش مصرفشان و یا انتقال این مصرف به
ساعات کم باری را دارا میباشند .به عنوان مثال یک مصرفکننده صنعتی ،چنانچه تولید محصول در
ساعات اوج مصرف برق با توجه به قیمت برق در این ساعات ،برایش سودآور نباشد ،از تولید کاالی
خود در این ساعات صرف نظر خواهد کرد .در واقع مدیریت سمت مصرف به دو دسته بهرهوری انرژی
و پاسخگویی بار تقسیم میشود که میبایست در نظام ارزیابی فعالیت¬های مدیریت سمت مصرف
به صورت گسترده مورد بررسی قرار گیرند.
اهداف:
 مطالعه کارهای انجام شده در خارج و داخل کشور در زمینه مدیریت سمت مصرف دستهبندی روشهای مدیریت سمت مصرف از نقطه نظر تکنولوژی (محدودکنندههایجریان ،مقسم شبکه ،کنترلکنندههای هوشمند توزیع شده بار ،تجهیزات اندازهگیری شبکه،
تجهیزات هوشمند اندازهگیری مصرفکنندگان)
 دستهبندی روشهای مدیریت سمت مصرف از نقطه نظر استراتژی (برنامهریزی بارهایتجاری ،برنامهریزی بارهای روشنایی ،محدودیتهای مصرف برای بارهای مسکونی ،طرحهای
تشویقی ،آموزش مصرفکنندگان)
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 تنظیم ماتریس ارزیابی با توجه به فاکتورهای یادشده در مرحله  2و 3 ارائه مدل جامع نظام ارزیابی مدیریت سمت مصرف بررسی تجهیزات مخابراتی و اطالعاتی مورد نیاز برای استقرار نظام ارزیابی پیشنهادی استقرار نظام پیشنهادی در یک پروژه پایلوت و معرفی چالشها به همراه ارائه راهحلاجرایی
مراحل اجرای پروژه
 )1مطالعه کارهای انجام گرفته در داخل و خارج از کشور
 )2بررسی انواع تکنولوژیهای مورد استفاده در مدیریت سمت مصرف
 )3بررسی انواع استراتژیهای مورد استفاده در مدیریت سمت مصرف
 )4تعیین ماتریس ارزیابی
 )5پیشنهاد یک نظام ارزیابی متناسب با ماتریس ارزیابی ( با توجه به نیاز شبکه فعلی)
 )6پیشنهاد سیستمهای مخابراتی و اطالعاتی مورد نیاز
 )7پیادهسازی پروژه پایلوت
 )8تهیه و تحویل گزارش
مشخصات محصول نهايی:
تدوین گزارش پروژه شامل موارد ذکر شده در تعریف پروژه و استقرار نظام ارزیابی پیشنهادی
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 تدوين و اجرای نظام حمايتی و بازدارنده بهمنظور توسعه تولید داخل و واردات
محصوالت پربازده و با برچسب انرژی باال
موضوع:
با توجه به اهمیت بهینه سازی مصرف انرژی و همچنین افزایش روز افزون قیمت انرژی و محدودیت
منابع اولیه تولید ،و نیز نظر به مصرف قابل توجه انرژی الکتریکی استفاده از تجهیزات پربازده بسیار
ضروری میباشد .همچنین به کارگیری فناوریهای پربازده انرژی از جمله موتورهای پربازده،
پمپهای حرارتی ،لوازم خانگی و غیره مرتبط با برنامههای کاهش مصرف انرژی و اصالح الگوی
مصرف میباشد .به همین منظور نیاز است تا محصوالت پربازده مورد استفاده و شرکتهای تولید
کننده و وارد کننده این محصوالت شناسایی گردند .درنهایت نیاز به تدوین مکانیزم حمایتی به منظور
توسعه این محصوالت پربازده میباشد.
اهداف:
 شناسایی محصوالت پربازده مورد استفاده در منازل و ادارات شناسایی شرکتهای تولید کننده محصوالت پربازده شناسایی شرکتهای وارد کننده محصوالت پربازده بررسی فعالیتهای صورت گرفته مرتبط با ساختارهای حمایتی از شرکتها در کشورهایمختلف
 تدوین ساختار حمایتی به منظور توسعه تولید داخل و واردات محصوالت پربازده براساساولویت بندی واحدهای مطالعه شده
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مراحل اجرای پروژه:
 )1بررسی فعالیتهای صورت گرفته در کشورهای مختلف و شناسایی محصوالت پربازده
مورد استفاده
 )2شناسایی و دسته بندی شرکتهای تولید کننده و وارد کننده محصوالت پربازده
 )3تدوین ساختار حمایتی از شزکت های تولید کننده و وارد کننده محصوالت پربازده
 )4معرفی راهکار اجرایی شامل آیینامه تدوین برچسب ،گواهینامههای تولیدکنندگان و
سیستم رتبه بندی فعاالن بازار
مشخصات محصول نهايی:
تدوین گزارش و آییننامه مطابق مراحل ذکر شده

 معرفی و ايجاد زيرساختهای مورد نیاز برای مشارکت مشترکین در برنامههای
پاسخگويی بار
موضوع:
یکی از پروژههایی که برای شرکت توزیع مفید بوده و سبب افزایش حق انتخاب بارهای شبکه نیز
میشود ،هماهنگی بهرهبردار سیستم با مشترکین در قالب نرمافزارهای پاسخگویی بار میباشد .پس
از ظهور بازارهای برق ،مدیریت سمت مصرف در دو حوزه معرفی گردید )1 :برنامههای افزایش بهره
وری انرژی )2 ،برنامههای پاسخگویی بار .برنامه پاسخگویی بار به صورت تغییر در مصرف انرژی توسط
مصرفکنندگان در زمانهایی که قیمت برق باال بوده و یا قابلیت اطمینان سیستم در خطر میباشد،
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تعریف میشود .برنامه پاسخگویی بار میتواند باعث افزایش راندمان سیستم ،کاهش پیک تقاضا،
کاهش استفاده از واحدهای تولیدی گران و همچنین کاهش آلودگی زیست محیطی باشد .به منظور
دستیابی به این اهداف در حال حاضر بسیاری از کشورها استفاده از امکانات پاسخگویی بار را به یک
اجبار برای بهرهبردار سیستم تبدیل کردهاند.
اهداف:
 مطالعه کارهای انجام شده در خارج و داخل کشور در زمینه برنامههای پاسخگویی بار دستهبندی برنامههای پاسخگویی بار موجود در نقاط مختلف دنیا ( شیفت بار ،قطع بار ،تولیددر محل و سیستمهای ذخیرهساز انرژی)
 بررسی نیازهای شبکه فعلی کشور و ارزیابی تاثیر دستهبندیهای مختلف برنامههایپاسخگویی بار بر آنها
 طراحی طرحهای تشویقی برای جلب مشارکت مصرفکنندگان در برنامههای پاسخگویی بار بررسی بسترهای مخابراتی و اطالعاتی الزم جهت پیادهسازی برنامه پاسخگویی بار منطبقبر هدف شماره 3
 ارائه یک مدل جامع بومی از برنامه پاسخگویی بار بررسی پتانسیلهای کشور برای توسعه و پیادهسازی مدل پیشنهادی و اجرای طرح نمونهمشخصات محصول نهايی:
تدوین گزارش پروژه شامل موارد ذکر شده در تعریف پروژه و پیاده سازی طرح نمونه
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اينترنت اشیاء

.3

 توسعهی مدلهای بهینه اجرايی برای ادغام خودروهای الکتريکی و هايبريد در
شبکه هوشمند مبتنی بر اينترنت اشیاء
موضوع:
موضوع انجام این پروژه توسعهی مدلهای بهینه اجرایی برای ادغام خودروهای الکتریکی و هایبرید در
شبکه هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء میباشد .در این پروژه مجری میباید ،مدلهای بهینه اجرایی
برجسته جهت چگونگی ادغام خودروهای الکتریکی و هایبرید در شبکه هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء
را بررسی نموده و با بومیسازی آنها با شرایط کشور و شبکه انرژی کشور مدلهای اجرایی مستخرج
خود را جهت توسعه فناوری در اختیار مرکز شبکه هوشمند قرارداد .بدیهی است ،محدوده این پروژه
میبایست با نگرش بر شبکه هوشمند در یک شهر هوشمند مدنظر قرار گیرد.
اهداف:
 توسعهی مدلها و راهحلهای بهینه برای استفاده از وسایل نقلیه الکتریکی ) (EVsو وسایلنقلیهی هیبریدی  PHEVsدر سامانه انرژی قابلاعتماد بطوریکه خواص EVها در یک شبکه
هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء با انرژی تجدیدپذیر و نوسانات ناچیز بکار گرفته شوند.
 مهیا نمودن و ارائه یک پلتفرم فنی برای نمایش و نظارت بر EVها بهعنوان جزئی از مفهوماینترنت اشیاء در شبکه هوشمند
مشخصات محصول نهايی:
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تدوین سند رگوالتوری مرکز شبکه هوشمند جهت توسعهی مدلهای بهینه اجرایی برای ادغام خودروهای
الکتریکی و هایبرید در شبکه هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیاء

 مدلهای کسبوکاری نوآورانه در بازار انرژی تجديد پذير مبتنی بر اينترنت اشیاء
موضوع:
موضوع انجام این پروژه بررسی و ارائه مدلهای کسبوکاری نوآورانه در بازار انرژی تجدید پذیر مبتنی بر
اینترنت اشیاء میباشد .در این پروژه مجری میبایست ،مدلهای کسبوکارهای مختلف متناسب با بازار
انرژی تجدید پذیر مبتنی بر اینترنت اشیاء را بررسی نموده و با بومیسازی آنها با شرایط کشور و شبکه
انرژی هوشمند مدلهای اجرایی بهینه را جهت توسعه فناوری در اختیار مرکز شبکه هوشمند قرار دهد.
بدیهی است ،محدوده این پروژه میباید با نگرش بر شبکه هوشمند در یک شهر هوشمند مدنظر قرار
گیرد.
اهداف:
 استفاده از پتانسیلهای انعطافپذیری در صنایع پرمصرف انرژی جهت تسهیل جذب بیشتر بازاربرق تجدیدپذیر متغیر مبتنی بر اینترنت اشیاء بهوسیله مدلهای کسبوکاری نوآورانه و بهبود
مقررات
 تعیین مزایای بالقوه برای سیستم قدرت ایجاد تحرک در صنعت و اپراتورهای تولیدکننده انرژی تجدید پذیر متغیر مبتنی بر اینترنتاشیاء
مشخصات محصول نهايی:
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 تدوین سند مرکز شبکه هوشمند در زمینه مدلهای کسبوکاری نوآورانه در بازار انرژی تجدیدپذیر مبتنی بر اینترنت اشیاء
 تدوین سند رگوالتوری مرکز شبکه هوشمند در حوزه کسبوکارهای مختلف متناسب با بازارانرژی تجدید پذیر مبتنی بر اینترنت اشیاء

 .4انتقال هوشمند
 سازوکار در دسترس قرار دادن اطالعات خروجی واحدهای اندازهگیری فازور برای
محققین با حفظ امنیت اطالعات
موضوع:
گسترش سیستمهای  SCADAو  WAMSدر شبکههای قدرت با جمعآوری اطالعات از قسمتهای
مختلف شبکه ،قابلیتهای فراوانی را برای پایش و کنترل شبکه فراهم نموده است .برای استفاده از این
حجم وسیع اطالعات ،نیاز به تهیه سامانههای جمعآوری و تحلیل دادهها برای کاربردهای مختلف ازجمله:
تخمین حالت شبکه ،تحلیل دینامیکی ،حفاظت شبکه و  ...میباشد .فراهمسازی این سامانهها بهصورت
بومی نیاز به تحقیقات گسترده در مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی دارد .از طرفی به دلیل مسائل مربوط به
امنیت اطالعات و حساسیت شبکههای قدرت امکان انتشار اطالعات بهطور گسترده وجود ندارد .با توجه
به گستردگی موضوعات در سامانههای مرتبط با واحدهای اندازهگیری ،پراکندگی محققین در دانشگاهها،
مراکز تحقیقاتی ،شرکتهای فناور و سایر سازمانها و حساسیت امنیتی دادههای اندازهگیری در سیستم
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قدرت ،نیاز به سازوکارهایی برای در دسترس قرار دادن اطالعات خروجی واحدهای اندازهگیری فازور
بهشدت احساس میشود.
اهداف:
 مطالعه و بررسی تجربیات کشورهای خارجی و کارهای انجامگرفته در داخل کشور تعیین درجههای حفاظت از دادهها و شرایط استفاده از هر یک از آنها توسعه طرحهای حفاظت از دادهها پیشنهاد راهحل برای استفاده محققین از دادههای حفاظتشده پیشنهاد راهحل برای ارائه دستاوردهای محققین بهصورت عمومی ارائه قالبهایی برای بستههای داده با توجه به تجهیز یا سامانه موردپژوهش بررسی حقوقی نحوه توافق طرفین مبادله دادهها بررسی نحوه برخورد با استفاده غیرمجاز از دادههامشخصات محصول نهايی:
تدوین گزارش نهایی پروژه

 طراحی معماری ساختار سختافزار و نرمافزار کنترلکننده اتوماسیون پست
موضوع:
سیستم اتوماسیون پست به عنوان کنترلکننده تمام عملیات پست و عهدهدار تمامی فعالیتهای نظارتی،
تصمیمگیری و اجرایی شناخته میشود و از این روی نقش بسزایی در نحوه عملکرد پست دارد .یکی از
جدیدترین و چالش برانگیزترین مباحث اتوماسیون در صنعت برق ایران نحوه بومیسازی فناوریهای
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مرتبط با سیستمهای اتوماسیون پست در ایستگاههای برق فشار قوی شامل پستهای انتقال و فوقتوزیع
میباشد .از جمله این فناوریها سختافزار و نرمافزار جمعآوری و پردازش اطالعات و اعمال فرامین
کنترلی در سطح ایستگاه یا به عبارتی کنترلکننده مرکزی پست است .با توجه به گستردگی استفاده از
این تجهیز ،تهیه طراحی معماری آن از اهمیت ویژهای برخوردار است .با تهیه معماری سخت افزاری و
نرم افزاری کنترلکننده مرکزی اتوماسیون پست میتوان به اجزای آن ،ارتباط بین اجزا و اصول و قواعد
حاکم بر طراحی و تکامل آنها در گذر زمان دست پیدا کرد.
اهداف:
 مطالعه کارهای انجام گرفته در داخل و خارج از کشور شناسایی اجزا و ارتباط بین آنها منطبق بر استانداردهای معتبر دارای قابلیت جمعآوری ،پردازش ،ذخیره و ارسال اطالعات دارای قابلیت اتصال به اندازهگیرها دارای قابلیت توسعه سختافزاری و نرم افزاری طراحی معماری سختافزار و نرم افزار با قابلیت بومیسازی طراحی معماری سختافزار و نرم افزار با در نظر گرفتن کمترین هزینهمشخصات محصول نهايی:
تدوین گزارش پروژه شامل موارد ذکر شده به همرا نقشه های معماری ساختار سخت افزار و نرم افزار
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 تهیه نرمافزار پايش پايداری گذرا برای سیستم پايش گسترده شبکه ( )WAMSبا
استفاده از اطالعات  PMUها
موضوع:
پایداری گذرا یکی از شاخصهای اساسی در بهرهبرداری کارای سیستم قدرت است .پایداری ازنظر شدت
اغتشاش به سه دسته پایداری مانا (تغییرات کوچک و تدریجی در نقاط کار سیستم) ،پایداری دینامیکی
(اغتشاش کوچک و پیوسته) یا سیگنال کوچک و پایداری گذرا (اغتشاش شدید) تقسیم میشود .پایش
لحظهای و سریع حالت گذرای سیستمهای قدرت یکی از وظایف اصلی مراکز کنترل شبکه میباشد تا در
صورت پدید آمدن اغتشاشهایی همچون اتصال کوتاه ،خروج خط ،خروج ناگهانی تولید و … پایداری
گذرای سیستم بررسی گردد .برخی از پیامدهای عدم توجه به نوسانات گذرای شبکه ،ایجاد خرابی در
نیروگاه ،جدایی بخشی از سیستم و خاموشی سراسری است .با توجه به هوشمندسازی و گسترش سیستم
پایش گسترده شبکه و درنتیجه نصب واحدهای اندازهگیری فازور ( )PMUو دسترسی به دادههای فازوری،
امکان مدلسازی زمان واقعی سیستم قدرت به وجود میآید .استفاده از این مدل زمان واقعی سیستم
موجب دسترسی به شاخصهای پایداری شبکه بهصورت زمان واقعی خواهد شد؛ بنابراین تهیه نرمافزار
برای پایش پایداری شبکه از اهمیت بسزایی برخوردار است.
اهداف:
 مطالعه کارهای انجامگرفته در داخل و خارج از کشور تبیین شاخصهای مختلف پایداری گذرای شبکه تهیه درختواره ماژولهای موردنیاز نرمافزار -دریافت مدل شبکه از نرمافزار بهروزرسانی و اعتبارسنجی مدل شبکه
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 ایجاد قابلیت ارائه شاخصهای پایداری گذرای شبکه ازجمله ثابت اینرسی شبکه ارائه راهکار برای شناسایی شرایط بحرانی پایداری گذرا اعتبارسنجی نرمافزار برای مطالعات آفالین و پایش لحظهای امکانسنجی استفاده از توانمندی کشور برای خودکفایی در این نرمافزار انطباق نرمافزار با مدل ارائهشده در پروژه نرمافزار سیستم پایهمشخصات محصول نهايی:
تهیه برنامه کامپیوتری بهصورت نرمافزار و تدوین گزارش نهایی پروژه

 تهیه نرمافزار بهروزرسانی و اعتبارسنجی مدل شبکه در سیستم پايش گسترده
شبکه ()WAMS
موضوع:
هماکنون برای تحقیق و مطالعه در سیستمهای قدرت بهطور گستردهای از مدلهای کامپیوتری استفاده
میشود که تجربیات حاکی از عدم دقت کافی این نوع از مدلسازی میباشد .با مدلسازی شبکه بر اساس
دادههای فازوری میتوان مدل دقیقتری از شبکه به دست آورد .واحد اندازهگیری فازور با ثبت رفتار
سیستم در مقابل رخدادهای مختلف که در اثر اغتشاش در سیستم به وجود میآید و مقایسه آن با رفتار
شبیهسازیشده میتواند به بهبود مدل سیستم پرداخته و مدل آن را به مدل واقعی نزدیکتر کند.
همچنین شبیهسازی ترکیبی این امکان را فراهم میکند که با تزریق مقادیر اندازهگیری شده توسط
 PMUبه نرمافزار شبیهساز ،بدون نیاز به جدا کردن نیروگاه از شبکه پارامترهای دینامیک آن را شناسایی
کرد .مدل با دقت و صحت بیشتر موجب بهتر شدن تصمیمات برنامهریزی و بهرهبرداری میشود .از
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مدلهای اعتبارسنجی شده میتوان در موارد بسیاری ازجمله پخش بار توالی و تحلیل پایداری گذرا
استفاده کرد .نرمافزار بهروزرسانی و اعتبارسنجی مدل شبکه یکی از سامانههای اصلی در سیستم پایش
گسترده شبکه است و با توجه به اهمیت آن بایستی تمهیداتی برای تهیه آن اندیشیده شود.
اهداف:
 مطالعه کارهای انجامگرفته در داخل و خارج از کشور ارائه و پیادهسازی الگوریتمی برای اعتبارسنجی دادههای فازوری اندازهگیری شده ارائه و پیادهسازی الگوریتمی برای اعتبارسنجی مدل اجزای شبکه (نیروگاهها ،خطوط انتقال وبارهای شبکه) و اصالح آنها
 ارائه و پیادهسازی الگوریتمی برای شناسایی پارامترهای شبکه ارائه و پیادهسازی الگوریتمی برای اعتبارسنجی مدل اجزای شبکه با توجه بهشدت و محل وقوعحوادث
 ارائه و پیادهسازی الگوریتمی برای مدلسازی شبکه بر اساس دادههای فازوری ایجاد قابلیت بهروزرسانی مدل شبکه بعد از رخداد هر حادثه سیستمی از قبیل تریپ واحد یاخروج خط با شناسایی پارامترهای دینامیکی تحت تأثیر آن رخداد
 امکانسنجی استفاده از دادههای اسکادا برای اعتبارسنجی دادههای فازوری و مدل بهدستآمدهاز آنها
 اعتبارسنجی نرمافزار آمادهشده امکانسنجی استفاده از توانمندی کشور برای خودکفایی در این نرمافزار -انطباق نرمافزار با مدل ارائهشده در پروژه نرمافزار سیستم پایه
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مشخصات محصول نهايی:
تهیه برنامه کامپیوتری بهصورت نرمافزار و تدوین گزارش نهایی پروژه

.5

توزيع هوشمند

 ارائه بسته پیشنهادی برای طرح تجمیعگری برنامههای پاسخگويی بار در شبکه
توزيع
موضوع:
پاسخگویی بار قادر است شکل مصرف انرژی الکتریکی را بهگونهای تغییر دهد تا بیشترین بازده مصرف
انرژی بهخصوص در ساعات پیک مصرف و یا ساعات رخداد خطا به دست آید .ازاینرو ،پاسخگویی بار از
طرفی منجر به کاهش هزینههای شبکه توزیع برق و از طرف دیگر باعث کاهش هزینههای سمت مشترک
خواهد شد .این مزیتها با تعامل شرکت توزیع برق و همچنین مشترکین به ثمر خواهد نشست؛ اما
ازآنجاکه حجم گستره مشترکین باعث پیچیدگی و گستردگی این تعامل میشود ،شرکتهای تجمیعگری
بهعنوان یک واسطه وارد عرصه شده است .ازاینرو شرکتهای فعال در حوزه تجمیعگری با تجمیع
مشترکین میتواند در برنامههای پاسخگویی بار با شرکت توزیع برق همکاری و تعامل برقرار نماید .ازجمله
مزایای این طرح ،کاهش مشکالت پیچیدگی در تعامالت با تعداد زیاد مشترکین ،ایجاد کسبوکار جدید
در حوزه شرکتهای فعال درزمینه تجمیعگری ،اجرای هرچه بهتر برنامههای پاسخگویی بار ،سود شرکت
توزیع و مشترکین میباشند .هدف از این بسته پیشنهادی ،طراحی ساختار تعامالت میان شرکت توزیع
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برق و شرکتهای فعال تجمیعگری و همچنین تعامالت میان شرکتهای فعال تجمیعگری و مشترکین
است .با ایجاد این ساختار برای شبکههای توزیع ایران میتوان برنامههای پاسخگویی بار را به نحوه بهینهای
اجرا کرد که منجر به سود شرکتهای توزیع برق و مشترکین شده و رونق کسبوکار در حوزه شرکتهای
تجمیعگری را دارا میباشد.
اهداف:
 طراحی ساختار تعامالت میان شرکت توزیع برق ،شرکتهای تجمیعگر و مشترکین در زمینهبرنامههای پاسخگویی بار
 ارزیابی میزان منفعت فنی-اقتصادی سالیانه شرکت توزیع از همکاری با شرکت تجمیعگر در یکشبکه توزیع نمونه داخل
 ارزیابی میزان منفعت سالیانه شرکت تجمیعگر از همکاری با شرکت توزیع و مشترکین در یکشبکه توزیع نمونه داخل
 ارزیابی میزان منفعت سالیانه مشترکین از همکاری با شرکت تجمیعگر در یک شبکه توزیع نمونهداخل
 ارزیابی میزان بازگشت سرمایه شرکتهای فعال در زمینه تجمیعگری برنامههای پاسخگویی بار ارائه پروتکلهای الزم برای فعالیت شرکتهای تجمیعگر در شبکه توزیعمشخصات محصول نهايی:
گزارش جامع ارزیابی میزان منفعت شرکتهای فعال در زمینه تجمیعگری برنامههای پاسخگویی بار و
طراحی نحوه ارتباط این شرکتها با مشترکین و شرکتهای توزیع بههمراه ارزیابی روش پیشنهادی بر
یک شبکه توزیع نمونه داخل کشور
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 ارائه روش بهینه تشخیص و تعیین میزان تلفات غیر فنی در شبکه توزيع
موضوع:
هرساله بخش زیادی از برق تولیدی توسط نیروگاهها در راه رسیدن به مصرفکننده تلف میشود که سهم
قابلتوجهی از این تلفات مربوط به بخش توزیع است .قدمت بحث تلفات بهاندازه قدمت صنعت برق
میباشد و مسلماً تلفات و معضالت این پدیده بسیار قدیمی است ولی آنچه باعث شده تا این مشکل
همچنان بهعنوان بحثی بهروز در جامعه مهندسی برق مطرح باشد تبعات اقتصادی و هزینههای گزافی
است که از این بابت پرداخت میشود .بهطورکلی میتوان تلفات شبکههای توزیع برق را به دودسته تلفات
فنی شبکه و تلفات غیر فنی شبکه تقسیمبندی کرد .تلفات غیر فنی شامل مواردی ازجمله استفاده
غیرمجاز از برق بهصورت آشکار و یا نهان و یا اشتباهات در روشهای محاسبه تلفات میباشند .لذا بدین
منظور در این پروژه با بررسی جامع تلفات غیر فنی در شبکههای توزیع برق ،به ارائه راهکارهایی در جهت
کاهش تلفات غیر فنی در شبکههای توزیع هوشمند پرداخته شود.
اهداف:
 بررسی علل بروز انواع تلفات غیر فنی در شبکههای توزیع برق با در نظر گرفتن سطوح مختلفهوشمندی شبکه توزیع
 ارائه مدل جهت محاسبه انواع تلفات غیر فنی در یک شبکه توزیع با در نظر گرفتن سطوح مختلفهوشمندی شبکه توزیع
 ارزیابی مدل ارائهشده در یک شبکه توزیع نمونه واقعی ارائه راهکارهای کاهش تلفات غیر فنی در شبکههای توزیع هوشمند با در نظر گرفتن سطوحمختلف هوشمندی شبکه توزیع
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 ارزیابی راهکارهای ارائهشده در یک شبکه توزیع نمونه واقعیمشخصات محصول نهايی:
ارائه گزارش ارائه روشهای بهینه تشخیص و تعیین میزان انواع تلفات غیر فنی با در نظر گرفتن سطوح
مختلف اتوماسیون توزیع بههمراه ارزیابی روشهای پیشنهادی بر یک شبکه توزیع نمونه داخل کشور

 امکانسنجی استفاده از  Micro-PMUها در شبکههای توزيع برق
موضوع:
رؤیت پذیری مکان خطا بدینصورت تعریف میگردد که در صورت رخداد خطا در شبکه ،آن خطا می-
تواند با استفاده از تجهیزات پیشرفته اندازهگیری دیجیتال همانند  Micro-PMUها ،با دقت باالیی
مکانیابی گردد .یکی از دالیل مهم پایین بودن شاخصهای قابلیت اطمینان در شبکههای توزیع بهعنوان
گستردهترین و مهمترین بخش سیستم قدرت ،طوالنی بودن زمان مکانیابی خطا در این شبکههاست که
با حضور رو به رشد منابع تولید پراکنده ،بر پیچیدگی مشکل افزودهشده است .یکی از روشهای مکانیابی
خطای ارائهشده ،روش مبتنی بر اندازهگیری میزان افت ولتاژ ناشی از رخداد خطا در شبکههای توزیع
است که با استفاده از  Micro-PMUها انجام میپذیرد؛ بنابراین امکانسنجی استفاده از Micro-PMU

ها یکی از مباحث اصلی برای شرکتهای توزیع برق خواهد بود.
اهداف:
 بررسی مزایای استفاده از  Micro-PMUها در شبکههای توزیع برق ارائه مشخصات فنی  Micro-PMUهای تجاری در کشورهای پیشرو -شناسایی زیرساخت موردنیاز برای استفاده از  Micro-PMUها
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 مطالعه تطبیقی در کشورهای توسعهیافته ارائه برنامهریزی بهینه برای توسعه  Micro-PMUها در شبکه توزیع ارزیابی میزان تأثیر استفاده از برنامه پیشنهادی برای توسعه  Micro-PMUها در یک شبکهتوزیع نمونه در ایران
مشخصات محصول نهايی:
گزارش جامع امکانسنجی استفاده از  Micro-PMUها و ارائه برنامهریزی بهینه برای نصب و بهرهبرداری
از این تجهیزات در شبکه توزیع برق کشور به همراه ارزیابی روش پیشنهادی بر یک شبکه توزیع نمونه
داخل کشور
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