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 گرامی خواننده

 
 ایـن  تهیـه  بـه  مبـادرت  برجسـته  کارشناسان نظر از استفاده با ،کشور برنامه و بودجهسازمان و اجرایی  فنی نظام امور
 از مصـون  اثـر  ایـن  فـراوان،  تالش وجود با .است نموده عرضه کشور مهندسی جامعه به استفاده براي را آن و کرده ضابطه

  .نیست موضوعی اشکاالت و ایهام ابهام، فنی، ومی،مفه يها غلط نظیر ایرادهایی

 فنی مراتـب  اشکال و ایراد هرگونه مشاهده صورت در دارد تقاضا صمیمانه گرامی خواننده شما از رو، این از
 فرمایید:  گزارش زیر صورت به را

 کنید. مشخص را نظر مورد موضوع صفحه و بند شماره -1

 .دارید بیان هخالص صورت به را نظر مورد ایراد -2

 .نمایید ارسال جایگزینی براي را شده اصالح متن امکان صورت در -3

  .فرمایید ذکر احتمالی تماس براي را خود نشانی -4
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کشور  یسان مجرب این حوزه، نسبت به تهیه متن اصالحی، اقدام و از طریق پایگاه اطالع رسانی نظام فنی و اجرایکارشنا

برداري عموم، اعالم خواهند کرد. به همین منظور و براي تسهیل در پیدا کردن آخرین ضوابط ابالغی معتبـر، در   براي بهره

است که در صورت هرگونه تغییر در مطالب هر یـک از صـفحات،    دهباالي صفحات، تاریخ تدوین مطالب آن صفحه درج ش

 مطالب صفحات داراي تاریخ جدیدتر معتبر خواهد بود. موارهتاریخ آن نیز اصالح خواهد شد. از اینرو ه

 انجام ایـن پـروژه را  به این وسیله از پژوهشگاه نیرو(پژوهشکده برق) که مسوولیت فنی و توسعه امور زیربنایی معاونت 

به عهده داشته است و همچنین از تالش و جـدیت ریـیس امـور نظـام فنـی جنـاب آقـاي مهنـدس غالمحسـین حمـزه           

هـاي خـود ایـن هاي مهندسین مشاور که بـا اظهـار نظـر    مصطفوي، کارشناسان محترم امور نظام فنی و اجرایی و شرکت

  انی نموده و از ایزد منان توفیق روزافـزون همـه  اند سپاسگزاري و قدرد معاونت را در جهت غنا بخشیدن به آن یاري نموده

آنان را آرزومند است.

امید است صاحب نظران و کارشناسان گرامى، با ابراز نظرات خود این سازمان را در اصالحات بعدي یاري فرمایند. 

غالمرضا شافعی                  

 فنی و توسعه امور زیربنایی معاون   

 1395زمستان    
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  ي: پژوهشگاه نیرومجر

  قدرت -کارشناسی ارشد مهندسی برق  پژوهشگاه نیرو  : زهرا مدیحی بیدگلیمدیر پروژه

      

      :کننده اعضاي گروه تهیه

  قدرت -کارشناسی ارشد مهندسی برق  پژوهشگاه نیرو  محمد ستاره

  قدرت -کارشناسی ارشد مهندسی برق  پژوهشگاه نیرو  زاده مرتضی شعبان

  قدرت -کارشناسی ارشد مهندسی برق  پژوهشگاه نیرو  نژاد دیزجی علی طباطبائی

      

      (به ترتیب حروف الفبا) :کننده اعضاي گروه تایید

  قدرت -دکتراي مهندسی برق  دانشکده فنی دانشگاه تهران  فر فرخ امینی

  قدرت -کارشناسی مهندسی برق  شرکت مننکو  داود جاللی

  قدرت -راي مهندسی برقدکت  پژوهشگاه نیرو  پرویز رمضانپور

  قدرت -دکتراي مهندسی برق  شرکت مدیریت شبکه برق ایران  حبیب قراگوزلو

  قدرت -کارشناسی ارشد مهندسی برق  پژوهشگاه نیرو  نیکی مسلمی

      

      هدایت و راهبري (سازمان برنامه و بودجه)

    معاون امور نظام فنی و اجرایی  علیرضا توتونچی

    رییس گروه امور نظام فنی واجرایی  فرزانه آقارمضانعلی

    کارشناس برق و الکترونیک، امور نظام فنی و اجراییمحمد رضا طالکوب                                                                                                     
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  مقدمه

 





  3  18/10/1395  فصل اول: مقدمه

 

ل یـ ه و تحلیـ ن راسـتا تجز یـ . در اباشـد  مـی برداران شـبکه   ف بهرهین وظایاز مهمتر یکیشبکه  يداریت و پایحفظ امن
ت شـبکه کمـک   یکه به تداوم امن است یین کارهایتر ین و اساسیتر از مهم یکی ها آنکننده  جادیعوامل ا یحوادث و بررس

  خواهد نمود.
مطلـب مهمـی    د در هنگام وقوع حوادث و پـس از آن، عملکر  نحوه، لذا اجتناب ناپذیر است حوادث سیستم برق امري

گزارش حوادث است کـه  ثبت و ها در هنگام رخداد حوادث،  ترین فعالیت است که باید مورد توجه قرار بگیرد. یکی از مهم
، بـر اسـاس   مربوطـه ي ها ناارگ از ه هر یکبه وقوع پیوسته باشد. در صورتی ک  حادثهباید شامل مطالب جامع و مفیدي از 

سـخت   هـا  ناامکان استفاده از این گزارش براي دیگر ارگ گاه آن نکننداین گزارش را تهیه  و متحدمخصوص یک چارچوب 
رسـد.   امري ضـروري بـه نظـر مـی     برق حوادث گزارش جامع براي تهیه بیک چارچو  ا غیر ممکن خواهد بود. لذا تهیهو ی

ایش حوادث یک مبحث بسیار مهم است که باید مورد توجه قرار بگیرد تا بتـوان بـراي آن یـک چـارچوب     دهی و پ گزارش
جامع ارائه داد. در گزارش حوادث باید از کلمات و مفاهیم استاندارد و یکسان براي توصیف حادثـه اسـتفاده کـرد تـا هـر      

کند و از طرفی دیگر، افراد مختلف با خواندن گـزارش   اي بتواند به خوبی معانی کلمات به کار گرفته شده را درك خواننده
اي یکسان  ها و رویه هاي متفاوتی از یک مطلب نداشته باشند. لذا الزم است یک سري مفاهیم، معانی، فرم حادثه، استنباط
  بتوانند استفاده کنند. ها آنافراد از   همهتعریف شود تا 

دهـی حـوادث،    هاي مرتبط با تهیه و تدوین رویـه پـایش و گـزارش    لیتیکی از ملزومات مهم مورد نیاز براي شروع فعا
بنـدي حـوادث بـر     دهی حوادث شبکه است که با انجام مطالعـات الزم، تقسـیم   شناخت انواع موارد کاربرد پایش و گزارش

 وه گـزارش آنهـا  ها، نح بندي بعدي بر اساس این تقسیمگردیده و در مراحل   دهی، انجام اساس مورد کاربرد پایش و گزارش
دهـی   هاي زیر را براي کاربرد اطالعـات حاصـل از پـایش و گـزارش     بندي دسته توان می. به عنوان نمونه، شده استتدوین 

  حوادث شبکه در نظر گرفت:
  ها آن روزبتحلیل حوادث شبکه به منظور انجام تمهیدات پیشگیرانه و اصالحی جهت جلوگیري از.   

  ریزي) هایی از شبکه (برنامه یا احیاناً تغییر فلسفه حفاظتی بخش یا بخشاصالح سیستم حفاظتی شبکه و. 

 انجام اصالحات ساختاري در شبکه به منظور رفع نقاط ضعف. 

 انجام مطالعات قابلیت اطمینان در شبکه. 

 یهمرتبط جهـت آگـا   ينهادها ییرد شناسایحوادث مد نظر قرار گ یده د در بحث گزارشیکه با یاز مباحث دیگر یکی
ا یـ ت موجـود و  ین حـوادث در وضـع  یـ جهت به حداقل رساندن تبعات ا ،الزم یو فن یتیریمات مدین اتخاذ تصمیو همچن

  . باشد مینده یدر آ یموارد مشابه احتمال
افـزار و   ، سـخت زاتیـ اشاره نمود بحـث تجه  ها آنبه  دهی حوادث  پایش و گزارشدر بحث  توان میکه  يگر مواردیاز د

  .باشد می حوادثکنترل و کاهش تبعات  يدر راستا ها آنحوادث و استفاده از  پایش ياز برایمورد ن هايافزار نرم
حاضر که شامل دسـتورالعمل    ضابطهت مباحث این موضوع، تدوین الذکر و اهمیت و وسع بنابراین با توجه به موارد فوق

  باالیی برخوردار است. شده از اولویت  هاي انجام ، طبق بررسیباشد میمناسب براي این امر 
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ثبت و تدوین گزارش حـوادث تولیـد توضـیح داده شـده اسـت. در ایـن فصـل، تمـامی          رویه، ضابطهاین  دومدر فصل 
با یکدیگر معرفی شـده اسـت و همچنـین     ها آنل تعام  نهادهاي مرتبط با گزارش حادثه در صنعت برق کشور ایران و نحوه

  دث سطح تولید ارائه گردیده است.اي جامع براي پایش و گزارش حوا رویه
اي و  هـاي بـرق منطقـه    انتقال توضیح داده شده است. شـرکت   ثبت و تدوین گزارش حوادث شبکه رویه، سومدر فصل 

ثبت و گزارش حوادث شبکه انتقال هستند. در این فصـل بـه طـور    ترین نهادها در  برق ایران از مهم  یت شبکهکت مدیرشر
تقال ارائه شده است تا نهادهاي ان شبکههاي جامعی براي ثبت حوادث  با یکدیگر و همچنین فرم اه آنتعامل   مفصل، نحوه

  هاي استانداردي از حادثه ارائه دهند. استفاده نمایند و گزارش ها آنمربوطه از 
ردگی توزیع داراي گسـت  شبکهتوزیع توضیح داده شده است.  شبکهثبت و تدوین گزارش حوادث  رویه، چهارمدر فصل 

ایـن   دهـد. شناسـایی   ع در این شبکه رخ میهاي بسیار متنو فراوانی است و به همین دلیل، اتفاقات بسیار گسترده با علت
 نحـوه هاي الزم و  یک مبحث بسیار مهم است که در این فصل توضیح داده شده و همچنین فرم ها آنحوادث و علل وقوع 

  ئه شده است.رسانی و گزارش هریک از این حوادث ارا اطالع
، تجهیزات موردنیاز براي پایش حوادث معرفی شده است. همواره براي ثبت و گـزارش حادثـه نیـاز بـه     پنجمدر فصل 

بـردن علـت وقـوع آن اسـتفاده      براي تحلیل حادثـه و پـی   ها آنضبط پارامترهایی مانند ولتاژ و ... است تا بتوان از پایش و 
ورت لزوم ضبط نماینـد.  دقیقی است که بتوانند متغیرهاي موردنیاز را پایش و در ص نمود. لذا نیاز به تجهیزات پیشرفته و

  شوند توضیح داده شده است. در این فصل، کاربرد و مشخصات فنی تجهیزاتی که براي این امر در صنعت برق استفاده می
قطـع   روزبـ یـات در صـورت   روش عمل"کشور ایران تحت عنوان برداري بهره، بخشی از دستورالعمل ثابت 1در پیوست 

سیستم قدرت را تحت تـاثیر  اي که  هرچند که قطع ارتباط مکالماتی یک حادثه توضیح داده شده است. "ارتباط مکالماتی
اي شـده اسـت. زیـرا در صـورت      ي ویژه المللی به این حادثه توجه اما همواره در مراجع معتبر بین شود میقرار دهد تلقی ن

امکان هماهنگی بین نهادها در هنگام وقـوع حادثـه    گاه آنها و ...)  ها، پست ها (نیروگاه ل با ایستگاهقطع ارتباط مراکز کنتر
 رویـه گیـرد. بـه همـین دلیـل در ایـن فصـل،        رود و لذا پایداري سیستم تحت خطر قرار مـی  در سیستم قدرت از بین می

  توضیح داده شده است. ها حادثه قطع ارتباط بین مراکز و ایستگاه روزبعملیاتی در هنگام 
ثبت حادثه تولید معرفی شده اسـت. بـا توجـه بـه اهمیـت                             ، کدهاي موردنیاز براي تکمیل فرم8الی  2هاي  در پیوست

ثبت حوادث تولید داراي بندهاي متعددي است که بایـد    بسیار زیاد حوادث نیروگاهی در پایداري سیستم قدرت، لذا فرم
هـا   ود. برخی از این بندها باید با تعدادي کد استاندارد از پیش تعریف شـده تکمیـل شـود کـه در ایـن پیوسـت      تکمیل ش

  اند. معرفی شده
معرفی شده اسـت. در ایـن اسـتاندارد یـک سـري مفـاهیم و تعـاریف اسـتاندارد          IEEE-726استاندارد ، 9در پیوست 

  شوند. استفاده می برق شبکهالمللی معرفی شده است که براي گزارش حوادث  بین
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برق ایران معرفی شده است. با توجـه بـه اینکـه     شبکهثبت و گزارش حوادث در شرکت مدیریت  نحوه، 10در پیوست 
ثبـت و   نحـوه ترین نهادها در صنعت برق کشور است لذا معرفـی سـاختار کنـونی     ایران از مهم برق شبکهشرکت مدیریت 

  مهم و قابل توجه است. گزارش حوادث برق در این سازمان بسیار
 خطـا  و وقـایع  ثبـات  تخصصـی  و فنـی  مشخصات و انتخاب ،یطراح نحوه ،یطراح ازین مورد اطالعات، 11در پیوست 

ترین تجهیزاتی هستند که در روند ثبت و پایش حـوادث مـورد اسـتفاده     است. این دو تجهیز از گسترده شده توضیح داده
  گیرند. ار میقر

جهـت اطـالع و    ، کانـادا و اروپـا  برق امریکـا  شبکهثبت و گزارش حوادث در  نحوهبه ترتیب 14الی  12 هاي در پیوست
شده است. هر یـک از ایـن کشـورها متناسـب بـا      وضیح داده تالمللی  و مراجع معتبر بین ها ناعملکرد سازم نحوهآگاهی از 

 ثبت و گزارش حـوادث بـرق را تعیـین    نحوههستند که  و اجرایی تلف نظارتیساختار صنعت برق خود داراي نهادهاي مخ
  . نمایند کرده و اجرا می
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 قدمهم

با توجـه به اهمیت انرژي الکتـریکی در زندگی مـردم، صنایع، کشاورزي، تجـارت و غیـره و بـا توجـه بـه حجـم زیـاد        
تـر جهـت تولیـد، آمـاده نگهداشـته و       هـا را هرچـه بـیش    کند که نیروگاه اري در این صنعت، ضرورت ایجاب میگذ سرمایه

هــاي اجبــاري  محــدودیت اطمینــان دسترســی بــه تولیــد کامــل را افــزایش و ضــریب عــدم آمــادگی ناشــی از خــروج و 
حـوادث کوچـک و بـزرگ     کلیـه اطالعات  یهتهالذکر  هاي رسیدن به اهداف فوق نشده را کاهش داد. یکی از راه ریزي برنامه

ی جهت جلـوگیري از  شیاند چارهگزارش مربوط به این حوادث و  تهیهها و بررسی و تجزیه و تحلیل و  در نیروگاه جادشدهیا
ها و واحدهاي سـتادي مـرتبط    این مهم باید در سطح کلی نیروگاه .]2و  1[ استتکرار این نوع حوادث و یا حوادث مشابه 

  عملی شود. برق شبکهها و همه اجزاي  د نیروگاهبا تولی
هـا و   هـاي حـوادث تولیـد، منجـر بـه ناکارآمـد بـودن ایـن گـزارش          گـزارش  تهیهعدم وجود یک چارچوب جامع براي 

  همـه گزارش حوادث تولید که بـراي   تهیهبه تدوین یک رویه براي  زلذا نیاشده است.  ها سازوکارهاي موجود تهیه گزارش
این رویـه  گردد.  ارائه می تولیدثبت حوادث  رویهدر این فصل، . شود میبط، قابل استفاده باشد کامالً احساس نهادهاي مرت
 نحـوه هـاي ثبـت حـوادث و     ، فرمهاي حوادث تولید نهادهاي مرتبط با ایجاد و دریافت گزارش تعامل نحوهو  شامل معرفی

  گزارش حادثه است. نگارش

  تعاریف -2-1

  اند. طور خالصه تعریف شدهه بحات ادامه برخی از اصطالدر 

  ایستگاه -2-1-1

  .باشد می، پست و یا نیروگاه ایستگاهمنظور از کلمه 

  دیسپاچینگ ملی -2-1-2

  .باشد میریزي و دفتر مطالعات سیستم دیسپاچینگ ملی  ، مرکز کنترل، دفتر برنامهملی دیسپاچینگمنظور از عبارت 

  دیسپاچینگ مناطق -2-1-3

  .باشد میاي  ریزي دیسپاچینگ منطقه مرکز کنترل و واحدهاي برنامه اي، دیسپاچینگ منطقهمنظور از عبارت 

  دیسپاچینگ -2-1-4

مگـاوات و یـا    100هـاي بـا ظرفیـت     کار رفته، در مورد نیروگـاه ه در کلیه مواردي که عبارت دیسپاچینگ به تنهایی ب
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هاي با سـطح ولتـاژ    و پست مگاوات 100هاي با ظرفیت کمتر از  . در مورد نیروگاهباشد میبیشتر دیسپاچینگ ملی مدنظر 
  .باشد میاي مدنظر  کیلوولت دیسپاچینگ منطقه 400و  230

  مرکز کنترل - 2-1-5

مگـاوات و یـا    100هـاي بـا ظرفیـت     کار رفته، در مورد نیروگـاه ه در کلیه مواردي که عبارت مرکز کنترل به تنهایی ب
هاي با  مگاوات و پست 100با ظرفیت کمتر از  هاي . در مورد نیروگاهباشد میمرکز کنترل دیسپاچینگ ملی مدنظر  ،بیشتر

  .باشد میاي مدنظر  مرکز کنترل دیسپاچینگ منطقه ،کیلوولت 400و  230سطح ولتاژ 

  ظرفیت نیروگاه -2-1-6

ها و تعداد مولدهاي در نظر گرفته شده در  ظرفیت نیروگاه برابر مجموع ظرفیت نامی مولدهاي نیروگاه، مطابق ظرفیت
  .باشد میطرح نیروگاه 

  تعریف حادثه -2-1-7

ي تجهیـزات مهـم نیروگـاه شـود     بـر رو هر عاملی که سبب کاهش تولید، خروج واحد و یا تجهیزات و یا ایجاد ضـایعه  
  .نظر این رویه هستند شوند مورد . با این دیدگاه، حوادثی که باعث تغییر توان تولیدي نیروگاه میشود میحادثه نامیده 

  حوادث تولید بندي دسته -2-1-8

  شوند. بندي می زیر طبقه  دستهتولید به سه ش بخحوادث  کلیه

 اول  طبقه  
آمـار در بانـک اطالعـاتی     تهیـه هاي حوادث دارند و صرفاً جهت سـابقه و   از شاخص برخی  ثبت  که فقط نیاز به  حوادثی
  کنند. ایجاد نمیها  ي بین گروهگردند و هیچ گردش کار ذخیره می
رزرو توسط دیسپاچینگ و حوادث مربوط به قطع سوخت یـا افـت فشـار     حوادث ناشی از فرمان کلیهاول شامل   طبقه

ها، عوامل طبیعی همچون سیل، زلزله، طوفـان و عوامـل غیرمترقبـه و کمبـود آب      گاز و یا قطع خطوط و یا شبکه و پست
لیتی در ایجـاد  . (به طور کلی حوادثی که علت آن خارج از نیروگاه بوده و نیروگاه مسـئو باشد میسالی  خام ناشی از خشک

  .]1[آن ندارد) 

 دوم  طبقه  
هـا و یـا    ریـزي نیروگـاه   حـوادثی کـه عالوه بر آمـار، احتیـاج است کـه گروه تعمیـرات و یا دفتــر مهندسـی و برنامـه   

هـاي اختصاصـی خـود پـر کـرده و خالصـه گزارشـی از         فیلدهاي مربوطه را در فـرم  ،هاي نظارتی در واحدهاي ستاد گروه
و تعمیـرات و کـار    بـرداري  بهـره حوادث ناشی از خطاهاي تجهیزات و گـروه   کلیه ،را ثبت نماید. این طبقه وضعیت حادثه

  .]1[ شود میپیمانکار را شامل 
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 سوم  طبقه  
ها، گاهاً بـه دلیـل اهمیـت     ریزي نیروگاه خالصه گزارش توسط دفاتر مهندسی و برنامه تهیهحوادثی که عالوه بر آمار و 

اهمیـت آن در   درجـه . البتـه تشـخیص   باشـد  مـی فنی حوادث نیـز   کمیتهآن به  ارائهگزارش مفصل و  یهتهحادثه نیاز به 
  .]1[ باشد میمدیریت دفتر فنی تولید  عهدهمدیریت عامل و در واحدهاي ستاد به  عهدهنیروگاه به 

  نهادهاي مرتبط با ثبت و گزارش حادثه - 2-2

تولید نقش دارند. الزم بخش اي زیر در ثبت و نگارش گزارش حادثه با توجه به ساختار صنعت برق کشور ایران، نهاده
اد باید از رخدممکن است در پی رخداد یک حادثه، نقش مستقیم نداشته باشند ولی  ابه ذکر است که بعضی از این نهاده

  کنند.حادثه و گزارش آن اطالع پیدا 
 ها نیروگاه 

  تولید برق حرارتیشرکت مادرتخصصی 

 ی انتقال توانیرمعاونت هماهنگ 

  ایران برق شبکهشرکت مدیریت 

 اي هاي برق منطقه شرکت 

 اي دیسپاچینگ ملی و مراکز دیسپاچینگ منطقه 

  حوادث روزبروش عملیات در صورت  -2-3

مرکز کنترل دیسـپاچینگ ملـی مسـئولیت حفـظ پایـداري شـبکه و تـداوم در         "برداري بهرهدستورالعمل ثابت "طبق 
اي از تولید و مصـرف و یـا قطـع     را برعهده دارد. حوادثی از قبیل از دست رفتن بخش عمده رسانی به کلیه مشترکین برق

د شبکه تولید و انتقال را از حالـت پایـدار و مانـدگار خـارج و در حـادترین شـرایط       توان مییک یا چند خط ارتباطی عمده 
اختار مراکز کنترل دیسپاچینگ ملی و منجر به قطع کلی برق در شبکه سراسري شود. تحت چنین شرایطی با توجه به س

ها در اداره و کنترل شبکه تولید و انتقال، مراکز کنتـرل دیسـپاچینگ منـاطق تحـت      مناطق و تقسیم وظایف و مسئولیت
هـاي   هدایت و رهبري مستقیم مرکز کنترل دیسپاچینگ ملی، باید در اسرع وقت و با در نظر گرفتن امکانات و محدودیت

هـا اقـدام و نهایتـاً     دار نمـودن خطـوط و پسـت    دیـده، بـرق   هـاي حادثـه   رسانی به نیروگاه نسبت به برق ،شبکه و تجهیزات
  ناشی از حادثه را در اسرع وقت برطرف نمایند. هاي خاموشی

دن هرچـه  هاي حادثه دیده در برگردانـ  ها و یا پست دار نمودن نیروگاه از آنجایی که سرعت عمل در انجام عملیات برق
اي دارد، لذا اجراي سریع و بال قید و شرط فرامین صادره از طرف مرکز  کننده وضعیت به حالت عادي نقش تعیین تر سریع

و خصوصـاً در   بـرداري  بهـره هاي تعریف شده و یا مرکز کنترل دیسپاچینگ ملی در کلیـه شـرایط    کنترل مناطق در حوزه
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. بدیهی است در کلیه شرایط، رعایـت مـوارد ایمنـی و    باشد یمحادثه، امري الزم و ضروري  روزبشرایط غیرعادي و پس از 
، بـه  برداري بهرههاي جانبی مؤثر در  از تجهیزات اعم از نیروگاهی و یا تجهیزات انتقال و سیستم برداري بهرهضوابط صحیح 

  .باشد میها  ها و نیروگاه پست برداري بهرهعهده مسئولین 
فتـد، قطـع ارتبـاط مکالمـاتی اسـت. روش      او مراکز دیسپاچینگ اتفـاق بی یکی از حوادثی که ممکن است در ایستگاه 
 حاضر رویه 1پیوست معرفی شده و در  "برداري بهرهدستورالعمل ثابت "در عملیات در هنگام وقوع قطع ارتباط مکالماتی 

رویه در هنگـام وقـوع حادثـه    موظف به انجام این  ها ها و پست اعم از نیروگاه ها همراکز و ایستگا  همهنوشته شده است. لذا 
  ارتباط مکالماتی هستند. قطع

پـایش   نحـوه زیـر عمـل نمـود.     به صورتباید  الکتریکی حوادث روزبدر هنگام  "برداري بهرهدستورالعمل ثابت "طبق 
  دهی به مراکز مربوطه در ذیل شرح داده شده است. عملیات و اولویت گزارش نحوهاطالعات و تجهیزات و 

 ها وگاهحوادث در نیر  
 و برداري بهره هاي مطابق دستورالعمل تولید امکانات کلیه از بهینه و اصولی برداري بهره و ایمنی مسئولیت که آنجایی از

 منجر يبه نحو که غیرعادي شرایط است هرگونه موظف نیروگاه برداري بهره مسئول لذا باشد، می نیروگاه به عهده نگهداري

 کنترل مرکز اطالع به بالفاصله را گردد می آن نبیاج یا تجهیزات و واحد اضطراري خروج ای و محدودیت پایایی، کاهش به

 بدیهی .نماید اقدام ملی دیسپاچینگ کنترل مرکز هماهنگی با الزم انجام مانورهاي به نسبت و رسانیده ملی دیسپاچینگ

به  جانبی تجهیزات یا و مولدها در خروج اضطرار و تولید محدودیت میزان غیرعادي، شرایط تشخیص و مسئولیت که است
 کلیـه  بایـد  مگـاوات  100 از کمتر ظرفیت با هاي نیروگاه برداري بهره مسئولین. باشد می نیروگاه برداري بهره مسئول عهده

  .]4و  3[د نماین هماهنگ مربوطه منطقه دیسپاچینگ کنترل با مرکز را الذکر فوق موارد

 خروج خودکار مولدها  
 را واحـدها  خـروج  باید بالفاصله نیروگاه برداري بهره مسئول نیروگاه، یک در مولد چند یا یک خودکار جخرو صورت در

 هاي سیستم عملکرد رفته، دست از میزان تولید خروج، علت مورد در کاملی اطالعات ،وقت اسرع در بررسی از پس و اعالم

 قرار ملی دیسپاچینگ کنترل مرکز اختیار در را مجدد ازياند امکان راه و مولد خروج از ناشی صدمات و وضعیت حفاظتی،

 مرکز با هماهنگی از پس مجدد، اندازي راه امکان صورت در و اولیه هاي بررسی پس از باید نیروگاه برداري بهره مسئول دهد.

 کنتـرل  مرکـز  بـا  مجـدداً  شـبکه  بـا  واحـد  نمودن موازي از قبل و اقدام واحد اندازي راه به ملی نسبت دیسپاچینگ کنترل

 . نماید هماهنگ دیسپاچینگ ملی

 منطقـه  کنترل دیسپاچینگ مرکز با را الذکر فوق موارد کلیه باید مگاوات 100 از کمتر ظرفیت با هاي نیروگاه مسئولین

  .]4و  3[ نمایند هماهنگ مربوطه
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  حوادث روزبدر هنگام  ها نیروگاهها و وظایف  مسئولیت -1- 2-3

 روزبـ در هنگـام   از تجهیـزات  بـرداري  بهـره ها در رابطه با  مسئولین نیروگاه ،"برداري هرهبدستورالعمل ثابت "بر اساس 
  باشند:  موارد ذیل می کلیهموظف به اجراي  حوادث

  حوادث و اعالم شرایط غیرعادي به مرکز کنترل کلیهگزارش   
  بـرداري  بهـره ها کـه در   هاي تعمیراتی بر روي تجهیزات نیروگاه مانورهاي داخلی و عملیات گروه کلیهگزارش 

  .ثر بوده و احتمال محدودیت و یا خروج ناخواسته تجهیزات را به دنبال داشته باشدمو

  ها آنقبل از انجام  ،انجام مانورهاي درخواست شده از طرف مرکز کنترل نحوهگزارش   

 فورماتورهاي هـاي واحـدها، ترانسـ    هـا از وضـعیت و محـدودیت    ریزي و خروجی مطلع ساختن مسئولین برنامه
خروجی و مطلـع نمـودن مسـئول نوبـت کـاري       برنامهقبل از تنظیم  نیروگاهقدرت، کلیدها و سایر تجهیزات 

 مرکز کنترل، قبل از اجراي برنامه

 واحـدها، ترانسـفورماتورهاي قـدرت و     زا بـرداري  بهـره گیري در مورد مساعد بودن شرایط  تشخیص و تصمیم
 ها و عیوب  گرفتن تنظیمات، محدودیت با در نظر نیروگاهسایر تجهیزات 

 سـازي تجهیـزات    هاي حفاظتی به مرکز کنترل در اسـرع وقـت و آمـاده    ثبت و گزارش دقیق عملکرد سیستم
 در حداقل زمان ها آن دار نمودن مجدد خارج شده جهت برق

  شبکه برداري بهرهاجراي دقیق دستورات و فرامین مرکز کنترل در امر 

مگاوات و یا بیشتر مرکز کنترل دیسـپاچینگ ملـی مـدنظر     100هاي با ظرفیت  در مورد نیروگاه الزم به ذکر است که
 .استاي مدنظر  مگاوات مرکز کنترل دیسپاچینگ منطقه 100هاي با ظرفیت کمتر از  و در مورد نیروگاه باشد می

  روند ثبت و گزارش حادثه - 2-4

تـر ثبـت شـده و     ، الزم است که ایـن حـوادث سـریع   درتق با توجه به اهمیت حوادث سطح تولید در پایداري سیستم
رسـانی   اطالع  جنبهحادثه که فقط  اولیهابتدا باید در اسرع وقت گزارش تهیه شود. براي این منظور  ها آنگزارش و تحلیل 

و گـزارش  ثبت کامل اطالعات حادثه انجام  ،تر و مسئولین مربوطه داده شود و سپس در مدت زمانی طوالنی هادارد به نهاد
تهیـه شـده     سامانهحادثه از طریق تلفن و گزارش کامل از طریق  اولیهارائه گزارش  در کشور ایران،کامل حادثه تهیه شود. 

هـاي   سیستم حوادث نیروگاه" یاینترنت  سامانه . بدین منظورشود میانجام  تولید برق حرارتیمادر تخصصی  توسط شرکت
بـرداران نیروگـاه،    بهـره  کلیهشده است. لذا الزم است که  اندازي راه http://www2.tavanir.org.ir/eventبه نشانی  "کشور

  شوند در این سامانه ثبت نمایند. حوادث مربوط به خود را که مشمول این رویه می
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  حادثه اولیهگزارش  -2-4-1

  گزارشات تلفنی -2-4-1-1

اکنـون ایـن مرحلـه از     لین مرحله از فرایند ثبت و گزارش حوادث تولید است. در کشور ایران همحادثه، او اولیهگزارش 
. در حـال  شـود  مـی گونه که اطالعات اولیه از این طریق به اپراتور دیسپاچینگ ملـی داده    . بدینشود میطریق تلفن انجام 

نهادهـا ملـزم بـه      همه، ها مهمکال محتواي سازي کساناي مدون براي این مکالمات وجود ندارد و لذا به منظور ی حاضر رویه
گیرنـده   بـرق ایـران و نهـاد تمـاس     شـبکه شده و در بایگانی شرکت مـدیریت   طضبها  این مکالمهزیر هستند.  رویهرعایت 

  شوند. میداري  نگه
کـه   تولیـد  حـوادث  کلیـه به همین دلیـل بایـد از    ،باشد میشبکه قدرت   همهگ ملی مسئول حفظ پایداري یندیسپاچ

 بایست اپراتور شیفت مرکـز کنتـرل   پس از وقوع حادثه می اولیهشوند باخبر شود. بنابراین در لحظات  مشمول این رویه می
گزارش حادثه را از طریق تماس تلفنی به اپراتور دیسپاچینگ ملی گزارش دهـد. محتویـات     خالصهتر  سریع  هرچه نیروگاه 

   زیر باشد: شامل مواردحداقل تماس تلفنی باید   مکالمه
 .نام نیروگاه: تماس گیرنده باید نام نیروگاه را در ابتداي مکالمه بیان نماید  
 .نام تماس گیرنده: تماس گیرنده باید نام و نام خانوادگی خود را بیان نماید 

 نام اپراتور دیسپاچینگ ملی 

 تاریخ و زمان دقیق شروع حادثه 

 است گرفته قرار غیرعادي وضعیت در که یدستگاه یا و یدهد حادثه دستگاه نام. 

 دیسپاچینگ) کدگذاري (مطابق دستگاه  شماره 

 دستگاه ظاهري شرایط از جامع و مختصر شرح 

 هـا،  سـوئیچ  دایورتـور  نظیـر  کنتـرل  تجهیـزات  و هـا  خازن راکتورها، قدرت، ترانسفورماتورهاي حرارت  درجه 

 ها آن تریپ و آالرم تنظیمات و حادثه در زمان آپ تیک کنترل هاي سیستم

 الذکر فوق هاي رله قطع و کار   نقطه تنظیمات و حادثه زمان در حفاظتی هاي سیستم و ها رله عملکرد 

 .علت حادثه: در صورتی که علت حادثه معلوم باشد 

 خالصه وضعیت پس از وقوع حادثه 

 ریزي شده از میزان برنامه (واحد تولیدي) مقدار تغییر توان نیروگاه 

 آمده عمله ب تاقداما 

 حادثه از و بعد قبل دستگاه راکتیو و اکتیو بار میزان ،، سطح ولتاژفرکانس شرایط  
 گـاه  آن، وجـود نداشـته باشـد   وقوع حادثه امکان برقراري ارتباط بـا دیسـپاچینگ ملـی     اولیهدرصورتی که در لحظات 

اي داده شـود. بـراي جلـوگیري از قطـع      منطقه  به دیسپاچینگتمامی اطالعات فوق از طریق تماس تلفنی  فوراًبایست  می
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ها بـا دیسـپاچینگ ملـی     بین نیروگاه) PLCمانند خط ارتباطی (بایست یک خط ارتباطی ویژه  احتمالی ارتباط تلفنی، می
از آنجایی که حوادث تولید ارتباط مستقیم با مسائل مالی بـازار بـرق دارد لـذا رعایـت ایـن چـارچوب باعـث        برقرار شود. 

میان معاونت بـازار و نیروگـاه    ات احتمالیشفافی از حادثه و منشا آن تهیه و ثبت شود تا اختالف اولیهکه اطالعات  شود می
  دهد حداقل شود. هاي مالی زمانی که یک حادثه رخ می حساب در صورت

 :باشد ذیل موارد شامل باید حفاظتی هاي سیستم و ها رله عملکرد گزارش

 زون از حادثه، متاثر فازهاي و شماره ذکر بر عالوه 21   رله عملکرد مورد در ) باشد.1-2ول (جد مطابق رله  شماره -الف

 مشـخص  بایـد  شـده  قطـع  و کلیدهاي  power swing blokingو  fuse failureنظیر  رله دیگر هاي قسمت سایر عملکرد و

  گردد.

 .است ضروري آن کنتور رقم آخرین کردن مشخص ،مجدد وصل هاي رله عملکرد خصوص در -ب
 در انتقـال،  و تولیـد  شـبکه  پایداري و ایمنی حفظ در مناطق و ملی دیسپاچینگ کنترل مراکز مسئولیت به توجه با
 نمـودن  محـدود  جهـت  الزم مانورهـاي  انجـام  به منظور بالفاصله باید مراکز این غیرعادي شرایط یا و حوادث روزب زمان

 مرکـز  نمـودن  مطلـع  ضـرورت  لذا .گیرند قرار حادثه کلیات جریان در سیستم، مجدد استقرار یا و حادثه  دامنه و عواقب
 شـرایطی  هـر  تحـت  کـه  نمایـد  می ایجاب احتمالی یا و وارده خسارات میزان و شدت حادثه، نوع از دیسپاچینگ کنترل
 وضـعیت  یـا  و حادثـه  جریـان  در بالفاصـله  را مربوطـه  دیسـپاچینگ  کنتـرل  مرکـز  ایستگاه، برداري بهره مسئول همواره

 جهـت  کـافی  فرصـت  یا و امکان ایستگاه برداري بهره مسئول ،ضروري اقدامات از قبل که صورتی در .دهد قرار غیرعادي
 ضـروري،  اقـدامات  انجـام  از پـس  بالفاصله باید ایستگاه مسئول باشد، نداشته را دیسپاچینگ کنترل مرکز نمودن مطلع
با توجه به حساسیت حفـظ ایمنـی و پایـداري شـبکه و      .]5[ برساند مربوطه دیسپاچینگ کنترل مرکز اطالع به را مراتب

خیر در این زمینه قابـل قبـول   گونه تعلل و یا تا هیچ ،از طرف مرکز کنترل دیسپاچینگ برداري بهرهاتخاذ سیاست مناسب 
  .باشد مین

 ]ANSI / IEEE C37 . 2- 1979 ]6اره شم استاندارد از شده استخراج - ها رله براي ANSI استاندارد هاي شماره: 1- 2 جدول

شماره 
  استاندارد رله

  توضیح و کاربرد رله

  (Over Speed Relay) ژنراتور سرعت اضافه سنجش   رله  12
  )(Under Speed Relayژنراتور  سرعت کاهش سنجش   رله  14
  مدار) اکتانسر یا و امپدانس ادمیتانس، مقدار افزایش یا و کاهش سنجش   رله( دیستانس   رله  21

p 21  اولیه دیستانس   رله  
S 21  ثانویه دیستانس   رله  

  )ها آنیا عدم وصل  و وصل فرمان و ACسیستم  دو ولتاژ  دامنه و زاویه اختالف و فرکانس مقادیر سنجش   رلهسنکرون ( چک   رله  25
  (Under Voltage Ralay) تجهیزات بودن برق بی عمدتاً و پائین ولتاژ سنجش   رله  27
  ژنراتور) شدن موتور از جلوگیري براي توان سنجش دار جهت   رلهقدرت ( برگشت   رله  32
  شده) تعیین قبل از مقدار یک از توان یا و جریان مقدار کاهش سنجش   رلهکم ( جریان یا و قدرت   رله  37
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شماره 
  استاندارد رله

  توضیح و کاربرد رله

  مکانیکی) غیرعادي شرایط رد ها نایاتاق حرارت درجه سنجش   رلهدما ( از ها نایاتاق حفاظت   رله  38
  تحریک قطع   رله  40
  آتش) و دود سنجش   رلهنشانی ( آتش   رله  45
  فاز) سه سیستم یک فازهاي جریان بین نامتعادلی مقدار سنجش   رلهجریان ( منفی  مولفه   رله  46
  ترانسفورماتور) و ماشین روغن یا و پیچ سیم تحرار  درجه مقدار سنجش   رلهها ( ماشین و ها ترانسفورماتور حرارت  درجه   رله  49
  کند) می عمل آنی که زیاد جریان   رلهاي ( لحظه زیاد جریان   رله  50
  کند) می عمل تاخیر با که زیاد جریان   رلهتاخیري ( زیاد جریان   رله  51

N 50  اي) نوترال (لحظه در زیاد جریان   رله  
N 51  تاخیري)نوترال ( در زیاد جریان   رله  

  ولتاژ اضافه   رله  59
  مختلف فازهاي جریان و ولتاژ بین ما تعیین   رله  60
  تجهیزات دیگر) عایقی سیستم رفتن بین از یا و زمین به ژنراتور استاتور اتصال کننده مشخص   رلهزمین ( اتصال   رله  64
  دار جهت زیاد جریان   رله  67

C 67  دار جهت زمین اتصال   رله  
  بوق) درآمدن صدا به و آالرم  پنجره شدن آالرم (روشن   رله 74
  سی ال پی پروتکشن تله عملکرد   رله 77
  ها) خازن اتوماتیک نمودن وارد و خارج قدرت (براي ضریب   رله 78
  نماید) می کنترل را خودکار مجدد وصل که هاي مجدد (رله وصل   رله 79
  سیستم) فرکانس کاهش یا افزایش مقدار تعیین براي نسفرکا سنجش   رلهفرکانسی (   رله 81
  اوت الك   رله 86

G 86  ژنراتور اوت الك   رله  
T 86  ترانسفورماتور اوت الك   رله  

  دیگر) هاي از کمیت بعضی یا و جریان دو بین هاي کمیت سایر اختالف یا فاز اختالف یا درصد سنجش   رلهدیفرانسیل ( حفاظت   رله 87
G 87  ژنراتور دیفرانسیل   رله  
T 87  ترانسفورماتور دیفرانسیل   رله  

GT 87  ترانسفورماتور – ژنراتور دیفرانسیل   رله  
L 87  خط دیفرانسیل حفاظت  

  و غیره SVCتایریستور  عملکرد مثل اتوماتیک کننده تنظیم 90
  تریپ   رله  94

  گزارشات پیامکی -2-4-1-2

شده است کـه نتـایج خـوبی     اندازي راهرسانی پیامکی  : استرالیا، سیستم اطالعاکنون در برخی کشورهاي دنیا مانند هم
در صنعت برق کشـور  رسانی  هاي مناسب موجود در کشور ایران، این سیستم اطالع دربر داشته است. با توجه به زیرساخت

هـاي مجـاور،    دیران نیروگـاه بـه مـ   توان میمزیت سیستم پیامکی این است که از طریق پیامک  .شده است اندازي راهایران 
رخداد حادثه را گـزارش داد. بـراي ایـن     اي، فوراً منطقهمراکز دیسپاچینگ دیسپاچنیگ ملی و  کزاي و مر هاي منطقه برق



  17  18/10/1395  تولیددهی حوادث  ي پایش و گزارش فصل دوم: رویه

 

شـده و شـماره    اندازي راهده شود تا یک سیستم پیامکی مناسب یاري اندیشاید با همکاري شرکت مخابرات سازوکمنظور ب
  پیامک زده شود در آن سامانه ثبت شود. ها آن هایی که باید به تلفن

 شامل موارد زیر باشد:حداقل پیامک خالصه گزارش حادثه باید 

 نام نیروگاه 

 تاریخ حادثه 

 زمان حادثه 

 مقدار توان قطع شده 

 خالصه اتفاقات به وقوع پیوسته  
د متناسب با نوع توان میدگان پیامک کنن ر ارسال شود. البته محدوده دریافتاین پیامک باید حداقل به افراد حقوقی زی

  یابد. افزایشو گسترش حادثه و همچنین بنا به نیاز 
 .مسئول مربوطه در نیروگاهی که حادثه در آن رخ داده است 

 هاي مجاور و تحت تاثیر قرار گرفته از حادثه مسئول مربوطه در نیروگاه 

 اي دیسپاچینگ منطقه مربوطه در مسئول 

  اچینگ ملیدیسپمربوطه در مسئول 

  و یا هر مسئول تعیین شده براي این منظور معاونت هماهنگی انتقال توانیرمربوطه در مسئول 

 در شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی مسئول مربوطه 

 ایران برق شبکهدر شرکت مدیریت  ریزي و نظارت بر امنیت شبکه برنامهمعاونت  مربوطه در مسئول 

  ...در صورت نیازو 

  اطالعات کامل حادثهروند ثبت  - 2-4-2

بایسـت اطالعـات    می گاه آنقرار بگیرد،  8-1-2معرفی شده در بند   طبقهاي که در یکی از سه  در صورت رخداد حادثه
و شـرکت مـادر    هـا  این سامانه رابـط بـین نیروگـاه   ثبت شود.  "هاي کشور سیستم حوادث نیروگاه"آن در سامانه اینترنتی 

با رونـدنماي  مطابق بایست  گردش کار و روند ثبت اطالعات میثبت حوادث تولید است. براي  ولید برق حرارتیتخصصی ت
  ) باشد.1-2شکل (

 بـه طـور  کند که  گونه عمل می بدین تولید برق حرارتیشرکت مادر تخصصی  "هاي کشور ثبت حوادث نیروگاه"سامانه 
نمایـد و پـس    ها را وارد مرکز داده خود می گاهخودکار به مرکز داده دیسپاچینگ ملی متصل شده و حوادث مربوط به نیرو

هـاي   ها، شـرکت  حادثه به نیروگاه اولیهبالفاصله گزارش ثبت . همچنین شود میحادثه آغاز  گردش کارروند پایش و  ،از آن
پـایش    مرحلـه اولـین   .شـود  میارسال  تولید برق حرارتیمادر تخصصی اي و دفتر پشتیبانی فنی تولید شرکت  برق منطقه

 گونـه  همـان مربوط به حادثه را ثبت نمایـد.   اولیهاطالعات  ،نیروگاه برداري بهرهبایست واحد  حادثه بدین گونه است که می
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نیروگاه اطالعات حوادث را تکمیـل نکـرده و آن    برداري بهرهواحد  که یزمانتا  شود میدیده  )1-2( ي شکلروندنماکه در 
و تا آن زمـان واحـدهاي    شود میاي مربوطه ارسال ن احدهاي ستاد و برق منطقـهگزارش حوادث به و  خالصه نکند دییتأرا 

نـد  توان مـی یک از عملیات گردش کار حوادث را ن و عمالً هیچ قرارگرفتهاي در حالت تعلیق  هاي برق منطقه شرکت ستاد و
 48 ظـرف سط دیسـپاچینگ ملـی نهایتـاً    حوادث را پس از ثبت توباید ) برداري بهره(واحد  ها لذا نیروگاه. برسانند انجام  به

یابد کـه   کار و ثبت حادثه نیروگاهی زمانی پایان می پس از رخداد خطا، روند گردش .]2و  1[د نماین دییتأتکمیل و  ساعت
هـاي تفصـیلی بیشـتري نیـاز      ي هماهنگی و یـا گـزارش   مدیر مربوطه نیروگاه/ ستاد تعیین نماید که دیگر نیازي به جلسه

  نیست.

  
شرکت مادرتخصصی تولید ي و دفتر پشتیبانی فنی تولید ا برق منطقههاي  ها و شرکت و ثبت حوادث در نیروگاه ش کاردگر: روندنماي 1-2  لشک

  ]1[ برق حرارتی
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  ي حادثه گردش نامهروند پایش و  -2-4-2-1

 دییـ پس از ثبت و تأ. گیردب نیروگاه قرار  برداري بهرهدر کارتابل واحد باید ابتدا  شود میثبت  سامانهاي که در  هر حادثه
را دارا  گریکـد یگـردش منفـک از    مسیرها، حادثه سه مسیر را طی خواهد نمود که هر کدام از اینپایش ، برداري بهرهفرم 
(دفتـر فنـی تولیـد     اي و ستاد مسیرها در نیروگاه، برق منطقهاین ، شود می) دیده 1-2که در شکل ( همان طور. باشند می

نظرات خـود  باید  برده هاي نام بخش يها رگروهیزکه هریک از  گونه نیبد، هست )تولید برق حرارتیشرکت مادر تخصصی 
  .]2[ نمایند هاي حوادث گروه مربوطه ثبت  را در مورد حوادث از طریق فرم

  فرم ثبت اطالعات حادثه -2-4-2-2

مایند. فرم مربوط بـه نیروگـاه   باید فرم مخصوص به خود را تکمیل ن اي و ستاد نیروگاه، برق منطقهنهادهاي هر یک از 
) نشان داده شده است. الزم به ذکـر اسـت کـه فـرم     3-2در شکل ( اي و ستاد رم مربوط به برق منطقه) و ف2-2( در شکل

در ادامـه توضـیح   تکمیل فرم ثبت و گزارش حوادث  نحوهاي و ستاد مشابه هم هستند. دستورالعمل  مربوط به برق منطقه
  داده شده است.

هاي مختلف ایـن فـرم،    از بین بخشبخش است که باید به طور کامل تکمیل شوند.  57بوط به نیروگاه داراي نسخه مر
) مشـخص  2-2همانطور کـه در شـکل (   ها هستند. ترین گزینه ترین و کاربردي از مهم دیده حادثه دستگاه کدو  پایایی کد

  ثه را بر عهده بگیرند:است، چهار بخش ذیل در نیروگاه باید مسئولیت ثبت و گزارش حاد
  این واحد باید اطالعات فنی مانند کد پایایی، نوع حادثه، علت حادثه، دستگاه آسیب دیده برداري بهرهواحد :

 و غیره را وارد نماید.

   واحد تعمیرات: این واحد باید اقدامات تعمیراتی انجام شده، مشخصات دستگاه تعمیر شده و دیگر اطالعـات
ایـن   گـاه  آنزم به ذکر است در صورتی که دستگاه آسیب دیده نیازمند بـه تعمیـر باشـد    را تکمیل نماید. ال

 .شود میقسمت تکمیل 

 ریزي: این واحد، باید اقدامات واحـدهاي قبلـی را مطالعـه نمـوده و در صـورت لـزوم        واحد مهندسی و برنامه
هـاي مربـوط بـه خـود را در فـرم       پیشنهادهایی براي جلوگیري از وقوع حوادث مشابه را اعالم نماید و بخش

 ثبت اطالعات حادثه تکمیل نماید.

       مدیریت عامل: مدیریت عامل، فرم تکمیل شده توسط واحدهاي قبلـی را بایـد مطالعـه نمایـد و در صـورت
  موارد، فرم حادثه را تایید نماید تا گردش کار گزارش حادثه در نیروگاه به اتمام برسد.  همهتایید 

ها و نهادهـاي   نیروگاه  همه. ]8و  7، 2، 1[ هاي مهم و اصلی زیر تشکیل شده است از بخشث تولید، هاي ثبت حواد فرم
  مسئول باید این فرم را به نحوي که در ادامه توضیح داده شده تکمیل نمایند.

  نام شرکت مدیریت تولید برق مورد نظر ثبت گردد. باید شرکت مدیریت تولید برق: در این قسمت -1
براي حوادث  ساله) به هر حادثه که در یک دوره معین (یک شده دادهاختصاص   شمارهحادثه: در این بخش   هشمار -2
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ترتیبی براي مشخص نمودن تعداد کـل حـوادث در     شمارهد یک توان می. این شماره باید نوشته شود ،است فرد  به منحصر
  .ساله) براي هر واحد و یا کل نیروگاه باشد (یک طول یک دوره

  

  
  نسخه نیروگاه –: فرم ثبت حوادث تولید2-2  شکل
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   ستاداي و  برق منطقهنسخه  –تولید: فرم ثبت حوادث 3-2 شکل
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 .شود می نوشتهسال: در این بخش سال وقوع حادثه  -3

گردد، در این قسـمت    می اندازي راه بیش از یک واحد نصب و ه به اینکه در یک نیروگاه معموالًواحد: با توج  شماره -4
 .باید نوشته شود دهید حادثهواحد   شماره

تولیـد   شرکت مادر تخصصیهاي شبکه سراسري داراي یک کد اختصاصی بوده و در  کد نیروگاه: هر یک از نیروگاه -5
وجود این کـد و یـا نـام     ،تیشوند. براي ورود اطالعات هر حادثه در بانک اطالعا  می ییشناسابا آن کد خاص  برق حرارتی

  .باشد می   نیروگاه الزامی
، کد پایـایی و یـا همـان کـد عملکـرد واحـد       شود میترین اقالم اطالعاتی که در این فرم پر  کد پایایی: یکی از مهم -6
ي از سالیان قبل یک سیستم کدگذاري استاندارد براي عملکرد واحـدها  تولید برق حرارتی. در شرکت مادر تخصصی است

این سیستم کدگذاري را مشاهده  توان می) 4-2در شکل (ی به وجود آمده است که الملل نیبتولید بر اساس استانداردهاي 
 2پیوسـت  توضـیحات تکمیلـی در    در این قسمت باید متناسب با حادثه به وقوع پیوسته، کد پایـایی نوشـته شـود.    نمود.
  شده است. نوشته
زمان مورد نظر با لحاظ کردن سال، ماه، روز، ساعت و دقیقـه   ،هر حادثه در نیروگاه زمان شروع حادثه: در پی وقوع -7

  وارد گردد. مربوط به آن باید در این بخش
شدن آن، زمان به مـدار آمـدن آن    برداري بهرهزمان پایان حادثه: طبیعتاً پس از برطرف شدن مشکل واحد و آماده  -8

 وارد گردد. نیز باید در این قسمت

قدرت عملی هـر واحـد متفـاوت اسـت،      هر فصل): در این بخش نیز با توجه به اینکه در MWدرت عملی فصلی (ق -9
  .باید نوشته شودقدرت عملی آن در فصل وقوع حادثه 

  .باید نوشته شود): در این قسمت توان تولیدي واحد قبل از وقوع حادثه MWقدرت قبل از حادثه ( -10
در این بخش میزان توان قابل تولید واحد پس از وقـوع حادثـه بایـد نوشـته شـود. در      ): MWقدرت قابل تولید ( -11

که الزم  باشد میکه واحد عمالً پس از وقوع یک حادثه نیز قادر به تولید بخشی از توان خود  شود میبرخی موارد مشاهده 
ید این مقدار از اهمیت باالیی برخوردار است آن مقدار در این قسمت وارد شود. در مطالعات قابلیت اطمینان واحدهاي تول

توانی بین حـداقل   ،دتوان می. در این حالت واحد شود میواحد گفته  Deratedحالت  ،است. به این وضعیت واحدهاي تولید
  توان قابل تولید و قدرت عملی فصلی را داشته باشد.

بـه  د. طبیعتاً با توجه به اینکـه ایـن بخـش    شرح حادثه: در این بخش نیز شرح مختصري از حادثه باید نوشته شو -12
ي و مطالعـات قابلیـت   ریـ گ گـزارش هـاي   شود، چنـدان قابـل اسـتفاده در بخـش     ) آورده میTextیک فایل متنی ( صورت

توانـد   باشد. لیکن این بخش به عنوان یک سابقه براي حادثه فوق ذخیره شده و در مواقـع لـزوم مـی    اطمینان واحدها نمی
 ر گیرد.مورد بررسی قرا

 علت حادثه: در این بخش نیز شرح علت وقوع حادثه باید نوشته شود. -13
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 اي کدهاي پایایی واره : نمایش درخت4-2 شکل

واحد تولید
دوره 

 
ي بهره
  

برداري عادي
 

دوره
 

ي بهره
  

برداري غیرعادي
 

ت (
آماده نیس

N
A

(  
ت (

آماده اس
A(

  

ت (
در مدار اس

S(
  

در مدا
ت (

ر نیس
N

S
(  

بدون برنامه سالیانه (
F(

  
طبق برنامه سالیانه (

P(
  

قادر به تولید با قدرت 
  )Oکامل (

  )Lقادر به تولید با بخشی قدرت کامل (

  )SOتولید با قدرت کامل (

  )SRذخیره گردان (

  )LPبا برنامه (

  )LUPبی برنامه (
علل داخلی 

)LI(  

علل خارجی 
)LE(  

  )LFاضطراري (

  )LAهماهنگی (با 

  )LF1فنی (

  )LF2خطاي عملیات (
  )ZLF1محدودیت به لحاظ کار با پیمانکار (

  )LQتحویل سوخت (
  )LGشبکه (

  )LCحوادث غیر مترقبه (
  )LWآب (

  )LDسایر عوامل (

منطقه 
  مربوطه

سایر 
  مناطق

  )LG1پست بالفصل (
  )LG2ها ( سایر پست

  )LG3خطوط (

  )LG4ها ( سایر پست

  )LG5ایر خطوط (س
  )Rآماده قدرت کامل (

  )RLآماده با بخشی از قدرت کامل (
  )RLUPبی برنامه (

  )RLPبا برنامه (

علل داخلی 
)RLI(  

علل خارجی 
)RLE(  

  )RLFاضطراري (

  )RLAبا هماهنگی (

  )RLF1فنی (
  )RLF2خطاي عملیات (

  )RLQتحویل سوخت (
  )RLGشبکه (

  )RLCحوادث غیر مترقبه (
  )RLWآب (

  )RLDسایر عوامل (

منطقه 
  مربوطه

سایر 
  مناطق

  )RLG1پست بالفصل (

  )RLG2ها ( سایر پست

  )RLG3خطوط (

  )RLG4ها ( سایر پست

  )RLG5سایر خطوط (

  )FIعلل داخلی (
  )FAخروج با هماهنگی (
  )FOخروج با اضطراري (

  )FPافزایش اجباري زمان تعمیرات یا بازسازي (
  )FSاندازي (استارت) ( راهاشکال 

  )FQتحویل سوخت (  )FEعلل خارجی (

  )FGشبکه (
  )FCحوادث غیر مترقبه (

  )FDسایر عوامل (

منطقه 
  مربوطه

  سایر مناطق

  )FG1پست بالفصل (

  )FG2ها ( سایر پست

  )FG3خطوط (

  )FG4ها ( سایر پست

  )FG5سایر خطوط (

  )PAتعمیرات جزئی (
  )PBFه (بازسازي تکمیل شد

  )POتعمیرات اساسی و بلندمدت (
  )PMاي ( بازدید و تعمیرات دوره

  )PWآب (
  )PBبازسازي (

  )PPذخیره راکد (
  )PDسایر عوامل (

  )Xهاي خارج از وزارت نیرو ( نیروگاه
  )Yدوره فرسودگی (

  )Zدوره ابتدایی (

  )ZDبرداري ( قبل از تحویل به بهر

  )ZOري (بردا بعد از تحویل به بهر
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ي سـاز  برطـرف بردار یک سري اقدامات را جهـت   : پس از وقوع هر حادثه الزم است تا تیم بهرهشده انجاماقدامات  -14
یـک   بـه عنـوان  د توانـ  مـی این بخش نیـز   اً. طبیعتشود میدر این بخش نوشته انجام دهند که این موارد  شده قعواخطاي 

  تجربه و سابقه در حوادث بعد مورد استفاده قرار گیرد.
اشکاالتی که قبل از وقوع حادثه وجود داشته است: در این قسمت اگر قبل از وقوع حادثه (یعنی رفـتن واحـد بـه     -15
گردد تا ارتباط حادثـه جدیـد     ذکر باید یگر از کدهاي عملکرد) مشکلی در واحد تولید مورد نظر وجود داشته است، یکی د

د به عنـوان یـک تجربـه و سـابقه در حـوادث      توان میبا اشکاالت گوناگون به خوبی مشخص گردد. اطالعات این بخش نیز 
  مورد استفاده قرار گیرد. يبعد

یی که ممکن است جهت جلوگیري از تکرار ایـن حادثـه   ها شنهادیپگیري: در این بخش نیز جهت پیش ها شنهادیپ -16
 يگردد تا پس از رفع حادثه، براي جلوگیري از حوادث مشابه بعـد   ثبت می برداري بهرهمفید باشند توسط کارشناس واحد 

  مورد استفاده قرار گیرد. يبعد د به عنوان یک تجربه و سابقه در حوادثتوان میبه کار برده شود. این بخش نیز 
گـردد.   ثبـت  بایـد  نامه نیروگاه براي انجام امور تعمیراتی بر روي واحد  اجازه  شمارهشماره پرمیت: در این قسمت  -17

در صورتی که حادثه رخ داده باعث آسیب به تجهیزات شود و نیـاز  قراردادي در هر نیروگاه است. لذا   شمارهیک  ،این داده
تعمیرات را تهیه کرد. لـذا بـراي     اجازه) و PERMIT( پرمیت باید براي آن درخواست گاه آنات و یا تعویض باشد به تعمیر

تـرین   تـرین و مهـم   اصـلی  خواهد شد. در این هنگام پرمیت تکمیلچنین حوادثی یک یا چند فرم پرمیت جهت تعمیرات 
  .گردد ثبت می بخشتجهیز در این 

که بـراي   KKS/AKSبا استفاده از کدهاي استاندارد  دهید حادثهسمت نیز کد دستگاه : در این قAKS/KKSکد  -18
 Kraftwerk Kennzeicen“ مخفـف عبـارت آلمـانی    KKS. شـود  مـی انـد، وارد   تجهیـزات گونـاگون نیروگـاه تهیـه شـده     

System”  باشد میبه معناي سیستم شناسایی نیروگاه .KKS هـاي کمکـی بـه     یستمبه منظور شناسایی اجزاء نیروگاه و س
و اینـک بـراي   هاي سـازنده، ایجـاد شـده     هاي آلمان و کارخانه برداران نیروگاه گذاري توسط بهره رود. این روش کد کار می

. مفاهیم حروف اسـتفاده  باشد میمشتمل بر حروف و اعداد  KKS یستم شناساییس. شود میگرفته  کار بهها  تمامی نیروگاه
  .اند تعریف شده ج شده و اعداد توسط آنسالدواستخرا KKS شده از سیستم

): در این بخـش نیـز جهـت شناسـایی بهتـر      شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی(کد  دهید حادثهکد دستگاه  -19
اسـتفاده   بایـد  براي تجهیزات گوناگون آورده شده است 3پیوست که در از یک سري کدهاي استاندارد  دهید بیآستجهیز 

تـا  اطالعات آماري خرابی تجهیزات مختلف یک نیروگاه را تجزیه و تحلیـل نمـود.    توان میاین کد به راحتی  شود. با ورود  
وقتی که این قسمت تکمیل نشود، فرم مربوطه تأیید نخواهد شد و فقط در حاالتی که نیاز به تکمیل این قسـمت نیسـت،   

  انتخاب نمود. را "حادثه نقش تجهیزاتی ندارد"ویرایش، گزینه  قسمتباید از 
 ).شود میاي انتخاب  واره صورت درخته (این فیلـد از فهرست موجـود ب باشد میاین فیلـد داراي چهار بخش زیر 

* *    * *  *  *  
EU S.FU FU SYS  
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کنـد ماننـد سیسـتم     سیستم اصلی دستگاه حـادثه دیده را مشخص مـی  کهرقمی است  دو: یک کـد SYSبخش اول 
 3پیوسـت  در  هـا  آنکـد  هاي موجود در نیروگـاه همـراه بـا     بندي کلی سیستم دسته .شود میان داده نش 02توربین که با 

  نوشته شده است.
راکتـر تشکیل شـده اسـت   کا دو: کـه به نام واحـد عملیـاتی معـروف شده است و از FU (functional unit)بخش دوم 

  .شود مینشان داده  COه با مانند کندانسور ک .باشد میسیستم اصلی خود   زیرمجموعهو 
از یک عدد یک  و باشد میویژه معروف   مشخصه: که به نام S.FU (SPECIFIC FUNCTIONAL UNIT)بخش سوم 

مربـوط بـه     اگـر حادثـه  عنـوان مثـال     . بـه باشـد  مـی واحـد عملیـاتی مـوردنظر      شمارهقمی تشکیل شده است. این عدد ر
) در ایـن  1-8سـوپرهیتر را (   شماره گاه آننیروگاه نصب شده، در نظر گرفته شود در  ها آنسوپرهیترها که تعداد زیادي از 

ماننـد (اپراتـور، درام و غیـره) عـدد صـفر را       باشدکنیم و اگر واحد عملیاتی فقط یک مورد  صورت دستی ثبت میه فیلد ب
  گیریم. درنظر می

(واحـد   FU  زیرمجموعـه و  باشـد  یمـ لیــه معــروف   : که به نـام واحـد او  EU (ELEMENTRY UNIT)بخش چهارم 
  .شود میداده نمایش  CYر تشکیل شده است که با اکتکار دواز  . این بخش،هاي کندانسور ) مانند لولهباشد میعملیاتی 

هاي کندانسـور   سوراخ شدن لوله  حادثه(کد دستگاه حادثه دیده)  تولید برق حرارتی شرکت مادر تخصصی کدبنابراین 
  خواهد شد.صورت زیر ه واحد ب

CY  0  CO  02  
کد اداره تعمیرات: در این قسمت نیز با توجه به اینکه تعمیـرات توسـط کـدام یـک از واحـدهاي اداره تعمیـرات        -20

پیوسـت  در هاي مختلـف   . لیست کدهاي تخصیص داده شده به ادارهشود میثبت کد مربوط به آن واحد  ،پذیرد  صورت می
 نوشته شده است. 4

 تـوان  مـی ادثه: با توجه به اینکه حادثه داراي چه طبیعتی بوده و باید سریعاً برطرف شده و یا اینکه کد طبیعت ح -21
 ثبت شود. باید 5پیوست  کدهايدر این بخش یکی از  برطرف نمود ریتاخبا  آن را

آن بـر عملکـرد    کد نوع حادثه: در این بخش نیز نوع حادثه از لحاظ وقوع بر روي تجهیزات اصلی واحد و یا تـاثیر  -22
 گردد.  وارد باید  5در پیوست موجود کد واحد مورد توجه قرار گرفته و یکی از چهار 

کد وضعیت حادثه: در این قسمت نیز با توجه به وقوع حادثه، در مـورد در سـرویس قـرار گـرفتن و یـا خـارج از        -23
 وند.ش  وارد می 5با پیوست مطابق  2و  1سرویس بودن واحد به ترتیب کدهاي 

بایـد  ) بـرداري  بهرهحادثه در واحد مربوطه (واحد  کننده ثبتگزارش: در این بخش نیز نام کارشناس  تهیهمسئول  -24
 گردد. یک سابقه در نیروگاه ثبت می به عنوانگردد. البته این داده نیز فقط   ثبت 

) نیـز در ایـن قسـمت آورده    برداري هرهبگزارش ثبت حادثه در واحد مربوطه (واحد  دییتأ: نام مسئول دکنندهییتأ -25
 .شود می

 گردد.  ثبت می برداري بهرهتاریخ ارسال: در این بخش نیز تاریخ ارسال نهایی گزارش از واحد  -26
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این فرم نوبت به بخش دوم یعنی واحد تعمیرات نیروگاه رسیده و باید اطالعات زیـر توسـط ایـن واحـد در      ي در ادامه
  ها ثبت گردد.  فرم

بر روي واحد جهت بر طـرف نمـودن    شده انجام: در این بخش شرحی از کارهاي الزم شده انجامکارهاي تعمیراتی  -27
گردد. این بخش نیز به عنوان یک تجربه و سـابقه در حـوادث بعـد      ارائه  باید یک گزارش متنی به صورت آمده شیپ  حادثه

  مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
  گردد.  تنظیم می 16یشگیري: این بخش همانند بند جهت پ ها شنهادیپ -28
جـاري    حادثـه قبل تـا    حادثهاز زمان  دهید حادثهساعت کارکرد دستگاه: در این بخش کل ساعت کارکرد دستگاه  -29

 گردد.  ثبت باید 

یخ آخرین بازدیـد از  ها، تار اي دستگاه تاریخ آخرین بازدید از دستگاه: در این قسمت نیز با توجه به تعمیرات دوره -30
در بررسی نقش تعمیرات و نگهـداري   توان می 29گردد. از این داده و داده بند   جاري بیان می  حادثهدستگاه، قبل از وقوع 

 بر روي خرابی تجهیزات استفاده نمود.

جـاري    حادثـه زمان شروع تعمیرات: در این بخش زمان دقیق شروع به کار واحد تعمیرات بـراي برطـرف کـردن     -31
 گردد.  بیان می

  حادثـه زمان پایان تعمیرات: در این قسمت نیز زمان دقیق پایان عملیات واحـد تعمیـرات بـراي برطـرف کـردن       -32
 گردد.  جاري بیان می

جـاري در    حادثـه نفر ساعت: در این بخش کل نفر ساعت مورد استفاده در واحد تعمیرات براي بر طرف سـاختن   -33
 گردد.  ان میواحد مورد نظر بی

 گردد.  تنظیم می 26تاریخ ارسال: این بخش همانند بند  -34

 گردد.  تنظیم می 24گزارش: این بخش همانند بند  تهیهمسئول  -35

  گردد.   تنظیم می 25: این بخش همانند بند دکنندهییتأ -36
سیده و باید اطالعات زیر توسط ایـن  ریزي نیروگاه ر در ادامه این فرم نوبت به بخش سوم یعنی واحد مهندسی و برنامه

  ها ثبت گردد.  واحد در فرم
  گردد.  تنظیم می 12خالصه/شرح حادثه: این بخش همانند بند  -37
 گردد.  تنظیم می 16جهت پیشگیري: این بخش همانند بند  ها شنهادیپ -38

و  قرارگرفتـه مـورد بـازنگري    6نـد  در ب واردشـده گردد، لیکن کـد    تنظیم می 6 بندکد پایایی: این بخش همانند  -39
 ممکن است در این قسمت تصحیح شود.

کد علت حادثه: با توجه به اینکه علت حادثه ناشی از عوامل داخلی، خارجی، توقف بابرنامه، حوادث ویـژه و یـا در    -40
 گردد.   واردباید  6پیوست در  شده اشارهکد  23رزرو بودن واحد باشد، یکی از 
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و یـا اینکـه حادثـه بـر روي      داردحادثـه وجـود     دوباره روزبادثه: در این بخش با توجه به اینکه امکان کد تکرار ح -41
 .شود میثبت  باید 7پیوست از کدهاي یک واقع شود،  امکان دارد تجهیز دیگري

وي انسـانی و  بر نیر ریتأث :مانند ،کد اهمیت فنی حادثه: در این قسمت با توجه به اهمیت حادثه از جهات مختلف -42
بنـد   گونـه  چیهـ شود. البته با توجـه بـه اینکـه در ایـن بخـش        باید ثبت 7پیوست  کدهايیکی از یا میزان خرابی حادثه، 

. ذکـر ایـن نکتـه    شـود  می نظر صرفاین اقالم  تک تکگردد، از بیان   اضافه نمی ذکرشدهاطالعاتی جدیدي نسبت به موارد 
هاي قبل و توسط کارشناسان واحد مهندسی  بخش سوم فرم مذکور، همانند بخش در شده مشاهدهالزم است که اطالعات 

  گردد.  ریزي تکمیل می و برنامه
  :شود میدر انتها نیز در حوزه مدیریت عامل نیروگاه اقالم اطالعاتی زیر آورده 

و یا همـین   باشد میتري از این حادثه مورد نیاز  که آیا گزارش جامع شود میگزارش: در این بخش مشخص  تهیه -43
  میزان کافی است.

فنـی حـوادث نیروگـاه     کمیتهدر و یا نشدن حادثه  شدن مطرحفنی حوادث: در این قسمت نیز  ي طرح در کمیته -44
  گردد. تعیین می

که آیا الزم اسـت گـزارش بـه دفـاتر      شود میارسال به دفتر فنی نظارتی منطقه و ستاد: در این بخش نیز تعیین  -45
 رتی منطقه و ستاد ارسال گردد و یا گزارش در نیروگاه بایگانی شود.فنی نظا

 گردد.  تاریخ ارسال: نهایتاً در انتهاي فرم نیز زمان نهایی ارسال گزارش به منطقه و ستاد در صورت لزوم ذکر می -46

گردد. طبیعتاً   آوري می جمع نیروگاه نسخه -، اقالم اطالعاتی زیادي در فرم ثبت حوادثشود میکه مشاهده  گونه همان
 شـده  نوشـته هـاي   که به صـورت اطالعـات توصـیفی و بـه صـورت مـتن       ها آنماهیت ثبت  لیبه دلبرخی از این اطالعات 

شـوند. لـیکن     موثر نبوده و فقط به صورت گزارشی از عملکرد واحد ذخیـره مـی   شده هیتههاي نهایی  باشند، در گزارش  می
  گیرند.  یی مورد استفاده قرار مینهاهاي  گردد، در تهیه گزارش  ارائه می ها آنلیست ها که در ادامه  برخی از داده

باشـند کـه در     هـایی مـی   ، داده42الـی   40و همچنـین   23الـی   19و  11الـی   1در بندهاي  ذکرشدهاقالم اطالعاتی 
هـاي   زم است که با استفاده از پردازشمورد استفاده قرار خواهند گرفت. البته ذکر این نکته ال شده هیتهیی نهاهاي  گزارش

بـه  هـاي پایـایی آن    عملکرد واحد و شـاخص  نحوهاطالعات بیشتري در خصوص  توان میها  صورت گرفته بر روي این داده
  آورد. دست

هایی که باید نظرات خود را در مـورد   نیروگاه، یکی دیگر از بخش برداري بهرهاطالعات توسط گروه  دییتأپس از ثبت و 
ـ باید  به منظور پایش آن حادثه گزارش لذا، باشد میاي  دثه ثبت نماید بخش برق منطقهحا یـزي  ر  ل گـروه برنامـه  در کارتاب

ریزي با توجه به کد پایایی حادثه، مسـیر بعـدي    اطالعات توسط گروه برنامه دییتأپس از ثبت و  گیرد.باي قرار  برق منطقه
 LP , LD  ,LW, LG , LC , LQ ,LG1 , LG2ي ی حادثـه شـامل کـدها   ه اگر کد پایای. بدین صورت کشود میمشخص 

LG3 , LG4 , LG5 , FP , FG , FC , FD , FQ , FW , FG1 , FG2  ,FG3 , FG4 , FG5     باشد و یـا اولـین حـرف آن
نظـارت  در غیر این صـورت حادثـه بـه کارتابـل گـروه       و شود به کارتابل مدیریت منتقل باید ادثه ح باشد، Rو یا  Pشامل 
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نظـرات   هـر کـدام  کنـد تـا    این سبک پایش، حوادث را به دو سـطح کارشناسـی و مـدیریتی تقسـیم مـی      .شود میمنتقل 
گروه نظارت شامل سه کارتابل آبـی، بخـاري و گـازي    حادثه اعالم و اقدامات الزم را انجام دهند.  دربارهکارشناسی خود را 

اطالعات توسـط   دییتأپس از ثبت و  گیرد. در کارتابل مربوطه قرار می دهید حادثهکه با توجه به نوع واحد نیروگاه  باشد می
نمایـد.   دییـ تأد اقدامات الزم براي حادثه را ثبت و توان میمدیریت  .شود میحادثه به کارتابل مدیریت منتقل  گروه نظارت،

هـر گـروه    خصصـی نمایـد.  را مسـئول چنـد گـروه ت    د براي هر حادثه یک گـروه تخصصـی  توان میهمچنین واحد مدیریت 
  .]2[ نماید دییتأد با مراجعه به کارتابل خود، نظرات خود را در مورد حادثه ثبت و توان میتخصصی 

هایی که باید نظرات خود را در مـورد   نیروگاه، یکی دیگر از بخش برداري بهرهاطالعات توسط گروه  دییتأپس از ثبت و 
، سـتاد در  گیـرد.  ریـزي سـتاد قـرار     در کارتابل گـروه برنامـه   باید تیجه حادثه، در نباشد میحادثه ثبت نماید بخش ستاد 

و تصمیمات الزم را اتخـاذ  بررسی  پایش و حوادث راهاي تخصصی،  ریزي، نظارت و گروه سه گروه برنامهمتشکل از گروهی 
  .کنند می

  است:ریزي بندهاي زیر با فرم قبل متفاوت  در بخش برنامه
هاي دریافتی از دیسپاچینگ در  از گزارش دیسپاچینگ): در این بخش با توجه به داده شده خراجاستعلت حادثه ( -47

گردد. علـت وقـوع حادثـه نیـز      ریزي ثبت می مورد نظر، شرحی از علت وقوع حادثه توسط کارشناس برنامه  حادثهخصوص 
  .نگارش شودمتن  به صورتد توان می

  حادثـه هاي دریـافتی از نیروگـاه در خصـوص     ه): در این بخش با توجه به دادهعلت حادثه (برابر اعالم نظر نیروگا -48
فـوق    دادهگـردد. طبیعتـاً بـا اسـتفاده از دو      ریزي ثبـت مـی   مورد نظر، شرحی از علت وقوع حادثه توسط کارشناس برنامه

 برد. به علت دقیق وقوع اکثر حوادث پی توان می

هـاي ارسـالی    دهد که کدامیک از گـزارش  ریزي تشخیص می وه برنامهگزارش صحیح: در این بخش کارشناس گر -49
  شود. گزینه سوم انتخاب  باید . در صورت صحت هر دو گزارشباشد میتوسط دیسپاچینگ و یا نیروگاه صحیح 

هـاي   کـه فـرم حادثـه بـه کـدامیک از بخـش       شود میارجاع به گروه نظارت: در این بخش در صورت لزوم تعیین  -50
  ربوط به واحدهاي بخاري، گازي و یا آبی ارسال شود.نظارتی م

منبع اطالعات در نیروگاه: در این قسمت گاهی الزم است تا با تماس با نیروگاه علت حادثه مورد توجـه بیشـتري    -51
  د.ریزي نام منبع دریافت اطالعات از نیروگاه را ذکر کن قرار گیرد. در این صورت الزم است تا کارشناس گروه برنامه

  گونه بند اطالعاتی جدید که قبالً توضیح داده نشده باشد وجود ندارد. ، هیچباشد میدر بخش دوم که گروه نظارت 
در ایـن بخـش تکمیـل     که بندهاي اطالعاتی جدیديگردد.  هاي تخصصی ارسال می به گروهدر ادامه فرم ثبت حوادث 

  در ذیل معرفی شده است.گردند  می
 ایـ ز وقوع: در این بخش کارشناس تخصصی بخش مربوطه ماننـد بخـش بـرق یـا مکانیـک و      علت و عوامل قبل ا -52

هاي قبل، علل و عوامل وقوع حادثه را در زمان قبـل از وقـوع آن    ، با توجه به شرح حادثه و دریافت علل آن از قسمترهیغ
  نماید. بیان می
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، شرحی بـر  موردنظر  حادثهجهت برطرف کردن  شده انجامرفع اشکال: در این قسمت نیز با توجه به فعالیت  نحوه -53
  .شود میچگونگی رفع مشکل به وجود آمده بیان 

تاریخ آخرین تعمیر اساسی: در واحدهاي تولید، با توجه به اینکه تعمیر اساسی از اهمیت خاصی برخـوردار اسـت    -54
مـورد نظـر و تـاریخ آخـرین تعمیـر        حادثـه انی زمـ   فاصلهگیرد، الزم است تا  هاي واحد، مورد بررسی قرار می و تمام بخش

 شود. آورده  باید اساسی واحد ذکر گردد. در این قسمت نیز تاریخ آخرین تعمیر اساسی

توسـط گـروه نظـارت را مـورد      شـده  ارائهنظر گروه نظارت: در این بخش نیز کارشناس گروه تخصصی، نظر  دییتأ -55
 نمایند. یتصویب و یا رد م آن رابررسی قرار داده و 

هـاي   توسـط گـروه   شـده  ارائـه یی نهـا کـه نظـر    شـود  میاستفاده از نظر گروه تخصصی: در این قسمت بیان  نحوه -56
  گیرد و یا اینکه فقط جهت اطالع ارائه شده است.بتخصصی، مورد استفاده قرار 

نی در مورد هر یـک از بنـدهاي   فرسد. در این قسمت از فرم، مدیر دفتر  در انتهاي فرم نیز نوبت به مدیر دفتر فنی می
  نماید. دید انتخاب  صمیم گرفته و بند مورد نظر را در صورت صالحتزیر باید 
 تهیه گزارش  
 جهت اطالع 

 حادثه بسیار مهم است 

 طرح در جلسه هماهنگی 

 اخذ گزارش فنی از نیروگاه 

 .بایگانی شود 

هاي تخصصی مسـئول   کند که کدامیک از گروه یگروه مسئول گزارش: در این بخش نیز مدیر دفتر فنی تعیین م -57
  نوشته شده است. 8در پیوست ها  گروهباشند. کد این  تنظیم گزارش می

حـوادث را بررسـی و    هـاي زیـر   متشـکل از گـروه   اي مجموعـه  ،تولید برق حرارتـی  شرکت مادر تخصصی در دفتر فنی
  :کنند یتصمیمات الزم را اتخاذ م

  ریزي گروه برنامهالف: 
هاي مختلف با توجه به شـرایط شـبکه و واحـدهاي     اي و اساسی واحدهاي نیروگاه ریزي تعمیرات دوره یت برنامهمسئول

را نیـز بـراي خـروج واحـدها       ریزي است. این گروه، تعمیرات بدون برنامـه (در اثـر حادثـه)    گروه برنامه  عهدهنیروگاهی بر 
  کند. ریزي می برنامه

  هاي نظارت  گروه ب:
هـاي سـیکل    نظـارت نیروگـاه   .ها اعم از بخاري، گازي و آبی یک گروه نظارت وجـود دارد  از انواع نیروگاه براي هر یک
 .شود میگازي ارجاع  یا بخاري و يها ترکیبی به گروه
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  هاي تخصصی گروه ج:

 ز:ا عبارتندتخصصی  يها گروه

 برق 

و ، ژنراتور و ترانسـفورماتورها  DCها، تجهیزات یدخانهکل :فعالیت این گروه در رابطه با تجهیزات الکتریکی نیروگاه مانند
  .باشد می غیره

 مکانیک 

  .باشد میزیر نظر این گروه  غیرهها و  ها، دیزل تجهیزات مکانیکی نیروگاه از جمله بویلر، توربین، تجهیزات دوار، پمپ
 ابزار دقیق 

 1یبریشناگیري فشار و دما و و تجهیزات اندازه :گیري مانند هاي کنترلی و اندازه مسئولیت تجهیزات ابزار دقیق، سیستم
 .را این گروه بر عهده دارد

 شیمی 

 .این گروه است عهدهها و مواد مصرفی بر  آب مقطر، آب خام، آب صنعتی، روغن تهیه

 محیط زیست  

 .شود میبه این گروه ارجاع داده  شود میحوادثی که باعث آلودگی محیط زیست 

 خوردگی و مواد 

 .است هاي جلوگیري و مقابله با آن بر عهده این گروه ل خوردگی و متالوژي تجهیزات نیروگاهی و روشبررسی عوام

 يانداز راه  

است و تا زمانی که واحـد تحویـل موقـت     يانداز مسئولیت بررسی و پیگیري حوادث واحدهاي تازه تأسیس با گروه راه
  :پردازد هاي زیر می نشده است به فعالیت

  ات حوادث واحدهاي تازه تأسیسآوري اطالع جمع -
  ریزي تعمیرات واحدهاي جدید  برنامه -
  سوخت براي واحدهاي جدید  تهیهریزي  برنامه -
(سنکرون شدن بـا شـبکه،     ،یک واحد اولیه اندازي راهپس از نصب و  اندازي راهتحویل واحدهاي جدید: گروه  -

  گیرد.   را از پیمانکار تحویل میآزمایشی واحد) طی مراحلی آن  اندازي راهتغییرات بار واحد و 
واحـد را بـه پیمانکـار     انـدازي  راهاجازه  ،اولیه اندازي راه  دورهآزمایشی: این گروه با بررسی حوادث  اندازي راه -

بـار، آن را تسـت    هـاي  گیرد تا بـا نوسـان   اچینگ قرار میروز در اختیار دیسپ 30دهد. این واحد به مدت  می

                                                   
1 Vibration 
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در این مدت کمتر از شرایط قراردادي باشد این واحـد بـه طـور موقـت تحویـل       نماید. اگر مقدار محدودیت
  .شود می اندازي راهروز به طور آزمایشی  30و در غیر این صورت واحد مجدداً به مدت  شود میگرفته 

آزمایشی و در صورت عدم وجود اشـکال عمـده،    اندازي راهتحویل موقت: در صورت موفقیت واحد در مرحله  -
هـایی کـه در    دسـتگاه  مـورد  در . بایدشود مییک ساله تحویل گرفته  ضمانتد به صورت موقت و با این واح

  گردند. ضمانتشوند، بحث شود و دوباره از ابتدا  این مدت دچار حادثه می
  .شود میم توسط این گروه تحویل گرفته ئموقت واحد به طور دا  دورهم: پس از طی ئتحویل دا -
 يساز نهیبه    

ها را بر عهـده دارد و بـه بررسـی حـوادث نیروگـاه       سازي و تعویض تجهیزات نیروگاه سازي مسئولیت بهینه نهگروه بهی
    :پردازد تا می

شده) نیاز به تعویض داشته باشد براي تعویض آن بودجه تخصـیص داده   اي (مثل هیتر کهنه زمانی که قطعه -
  و آن را خریداري کند.

  سازي نماید. را بهینه در صورت تکراري بودن حوادث، قطعات -
  سازي و اصالح نماید. هاي تازه تأسیس) بهینه ها را (حتی نیروگاه در صورت نیاز، طرح نیروگاه -
کـه بایـد در یـک حادثـه مـورد توجـه        وجـود دارد  هـا  ایـن فـرم  در  اطالعـاتی  بند 57، شود میکه مشاهده  گونه همان
  هاي آماري متفاوتی را ارائه داد. گزارش توان میها  استفاده از این دادهتکمیل گردد. طبیعتاً با  ها آنو اطالعات  قرارگرفته

  ثبت شده براي حادثه   کاربرد اطالعاتبر اساس  گیري گزارش - 2-5

هـاي   ترین کارها پس از جمع آوري و ثبت حوادث تولید، پردازش اطالعـات بدسـت آمـده و ارائـه گـزارش      یکی از مهم
. یکـی از  باشـد  مـی هاي بعدي و تحلیل حادثه بسیار مفید  اطالعات حادثه در بررسی ثبت کامل. باشد می ها آنگوناگون از 

هـا،   ایـن گـزارش   تهیـه مـدیریتی و فنـی اسـت. بـا      -هاي آماري گزارش تهیهترین مزایاي ثبت کامل اطالعات حادثه،  مهم
هـاي   لـوگیري از رخـداد حادثـه   و پیشنهادهاي مناسب براي ج شود میزمانی دلخواه بررسی   بازهعملکرد نیروگاه در طول 

هـاي   شـاخص گیـري بـر اسـاس     اي باشد که امکان گزارش گونهه . لذا سیستم ثبت حوادث تولید باید بشود میمشابه داده 
کـه قابلیـت چـاپ و     باشـد  فایل متنـی صورت یک ه الزم به ذکر است که قالب گزارش باید ب .دمختلف قابل استخراج باش

  اکسل را داشته باشد. افزار نرملیل آماري توسط همچنین قالب مناسب براي تح
هـاي   اول تحـت عنـوان گـزارش     دسـته آیـد.   آوري شده بـه دسـت مـی    به طور کلی دو دسته گزارش از اطالعات جمع

هـا   دوم ایـن گـزارش    دسـته آید.  آوري شده به دست می هاي جمع هایی هستند که مستقیماً از روي داده مدیریتی، گزارش
آیـد   به دسـت مـی   ها آنها بر روي اطالعات و تجزیه و تحلیل  سري پردازش هاي عملکرد، با انجام یک خصتحت عنوان شا

 اطمینـان  گیـري و ارزیـابی قابلیـت    در گـزارش ي عملکـرد کـه   ها اصطالحات فنی و شاخص IEEE-726در استاندارد  .]7[
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رود معرفی شده است. توضیحات مربوط به ایـن   می به کار و توانایی تولید واحدهاي تولید برق در دسترس بودن، (پایایی)
  شده است. نوشته 9پیوست استاندارد در 

تـرین   تـرین و کـاربردي   از مهـم  دیده حادثه دستگاه کدو  پایایی کدهاي مربوط به  هاي مختلف، گزارش گزارشاز بین 
هـا،   تـرین گـزارش   م شود. یکی دیگر از مهمپایایی نیروگاه بر اساس این اطالعات باید انجا ها هستند. زیرا مطالعات گزارش

آن را تهیه نمود. مثالً تعداد حادثه کـد پایـایی    توان میگزارش جامع حوادث هر نیروگاه بر اساس کدهاي پایایی است که 
FO  زمانی دلخواه و براي هر نیروگـاه تعیـین کـرده و      بازهدر  توان میو توضیحاتش که مربوط به خروج اضطراري است را
 تـوان  مـی عیت قابلیت اطمینان آن نیروگاه را بررسی نمود. همچنین از طریق کد دستگاه ثبت شده در گزارش حادثـه،  وض

تعمیرات و نگهداري آن را تعیین کـرد. ضـریب     دورهتعیین نمود که چه تجهیزاتی بیشتر دچار حادثه شده و بدین ترتیب 
  ایانی در مطالعات پایایی خواهد کرد.خروج واحدها شاخص مهم دیگري است که گزارش آن کمک ش

  هاي مدیریتی گزارش - 2-5-1

تهیـه   تـوان  میهاي مدیریتی متنوعی در خصوص عملکرد واحدهاي تولید  آوري شده، گزارش هاي جمع با توجه به داده
  .]7[ شود میها در ادامه معرفی  که برخی از آن نمود

  خالصه گزارش حوادث نیروگاه - 2-5-1-1

لیسـت   تـوان  میزمانی مورد نیاز براي گزارش و همچنین نام نیروگاه مورد نظر،   بازهخاب در این گزارش با توجه به انت
شرح کاملی از مطالب یادداشت شده توسـط   توان میمشاهده کرد. سپس با انتخاب هرکدام از این حوادث،  را حوادث  کلیه

هـاي پایـایی    ها براي تعیین شـاخص  زارشاین گ .آوري اطالعات مشاهده نمود هاي جمع هاي مختلف را مطابق با فرم بخش
  بسیار مناسب هستند. FORنیروگاه مانند 

  هاي دیسپاچینگ با نیروگاه گزارش مغایرت -2-5-1-2

نظرات ارائه شده توسط واحـد دیسـپاچینگ، نیروگـاه و     توان میمورد نظر،   حادثه  شمارهدر این گزارش نیز با توجه به 
هـا   این گزارش مود.هاي بین این نظرات را تعیین ن ، مغایرتها آن  مقایسهبا همچنین گروه نظارت را مشاهده نمود و سپس 

مانند اختالفاتی که بین نیروگاه و معاونت بازار برق در اثر حادثه رخداده به وجـود آمـده، بسـیار مفیـد      ابهاماتیبراي رفع 
  صورت دقیق محاسبه شوند.هاي مالی به  ها باید استفاده نمود تا حساب هستند. بدین منظور از این گزارش

  ها در ایجاد حوادث گزارش نقش تجهیزات نیروگاه - 2-5-1-3

هـا را   بر حسب تجهیزات گوناگون، حوادث به وقوع پیوسته در یک نیروگاه و یا کل نیروگـاه  توان میدر این گزارش نیز 
  .گیرد رسی قرار میها مورد بر تعیین نمود. با استفاده از این گزارش نقش تجهیزات گوناگون در حوادث نیروگاه



  33  18/10/1395  تولیددهی حوادث  ي پایش و گزارش فصل دوم: رویه

 

  گزارش برگ شناسه حوادث نیروگاه - 2-5-1-4

هاي انجام شده مـرتبط بـا آن را    با انتخاب هر حادثه، آخرین وضعیت حادثه و فعالیت توان میبا استفاده از این گزارش 
  .تعیین نمود

  ها به تفکیک واحد گزارش حوادث نیروگاه -2-5-1-5

. بـا انتخـاب نیروگـاه    شـود  میلف یک نیروگاه پرداخته در این گزارش به بررسی وضعیت نسبی عملکرد واحدهاي مخت
واحدهاي مختلف را از لحاظ تعداد حوادث، زمان خـروج معـادل و همچنـین میـزان      توان میگیري  گزارش  دورهمربوطه و 

هاي پایایی هر واحد نیروگـاهی ماننـد شـاخص     این گزارش براي محاسبه شاخص .انرژي تولید نشده مورد مقایسه قرار داد
FOR بسیار مفید است.  

  گزارش انرژي غیر قابل تولید به تفکیک کد پایایی -2-5-1-6

در این گزارش نیز با انتخاب یک یا چند کد پایایی خاص، میزان انرژي غیر قابل تولید بـراي یـک و یـا چنـد نیروگـاه      
  .شود میزمانی مشخص تعیین   بازهخاص در یک 

  ها گزارش انرژي تولید نشده ناشی از سیستم -2-5-1-7

گردد. با استفاده از ایـن   هاي حادثه دیده تعیین می ن گزارش میزان انرژي تولید نشده واحدها به تفکیک سیستمدر ای
  د.ان ها بیشترین تاثیر را بر میزان انرژي غیر قابل تولید داشته تعیین نمود که کدامیک از سیستم توان میگزارش 

  ه ازاي واحد)گزارش انرژي غیر قابل تولید به تفکیک نام نیروگاه (ب -2-5-1-8

. تفـاوت ایـن گـزارش و    شـود  مـی توسط واحدهاي مختلف هر نیروگاه تعیـین  در این گزارش میزان انرژي تامین نشده 
عملکـرد هـر واحـد      مشاهدههاي این گزارش امکان  این است که در جدول "ها انرژي تولید نشده ناشی از سیستم"گزارش 

انرژي تولید نشـده ناشـی   "تلف را با یکدیگر مقایسه نمود، لیکن در گزارش واحدهاي مخ توان میو  داشته باشدوجود باید 
  .گیرد عملکرد کل نیروگاه مورد ارزیابی قرار می "ها از سیستم

  ها به تفکیک واحد جدول مجموع انرژي غیر قابل تولید ناشی از سیستم -2-5-1-9

زان انـرژي غیـر قابـل تولیـد ناشـی از      میـ  "هـا  انرژي تولید نشده ناشی از سیسـتم "در این گزارش نیز همانند گزارش 
میـزان ایـن انـرژي را     ،هاي مختلـف  به تفکیک سیستم توان میگردد با این تفاوت که در این گزارش  ها تعیین می سیستم

اي از  ها و یا مجموعه میزان انرژي غیر قابل تولید را براي نیروگاه توان میها  حالت با انتخاب نوع سیستم تعیین کرد. در این
  کرد.محاسبه  ها آن
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  هاي عملکرد واحدهاي نیروگاهی گزارش شاخص -2-5-2

بخـش اول  شـوند.   المللی آورده شده است، به سه بخش اصلی تقسیم می ها همانند آنچه که در مراجع بین این شاخص
 واحـدهاي  عملکـرد  نحـوه هاي مربوط به  واحد یا کل نیروگاه است. بخش دوم شاخص عملکرد زمانهاي مربوط به  شاخص

. شـود  مـی واحد یا کل نیروگاه تعریف  انرژي و توانهاي مربوط به  تولید یا کل نیروگاه بوده و نهایتاً در بخش سوم شاخص
زمـانی منتخـب، گـزارش      بـازه طبیعتاً با انتخاب یک یا چند واحد و یا یک یا چند نیروگاه، شاخص موردنظر و همچنـین  

  .]7[ آید موردنظر بدست می

  لکرد هاي زمان عم شاخص -2-5-2-1

  کل زمان خروج اضطراري (ساعت) -2-5-2-1-1

زمـانی مشـخص (ماننـد سـال) داراي       دورهکـه واحـد تولیـد در یـک      باشد مییی ها ناکل زم  دهنده نشاناین شاخص 
  بوده است. LFو  FE ،FP ،FO ،RLE ،RLF ،LEکدهاي عملکرد 

  (ساعت) بابرنامهکل زمان خروج  -2-5-2-1-2

زمـانی مشـخص (ماننـد سـال) داراي       دورهه واحـد تولیـد در یـک    کـ  باشد مییی ها ناکل زم  دهنده نشاناین شاخص 
  بوده است. Pو  LP ،RLPکدهاي عملکرد 

  کل زمان خروج بدون برنامه (ساعت) - 2-5-2-1-3

زمـانی مشـخص (ماننـد سـال) داراي       دورهکـه واحـد تولیـد در یـک      باشد مییی ها ناکل زم  دهنده نشاناین شاخص 
  ده است. بو Fو  LUP ،RLUPکدهاي عملکرد شاخه هاي 

  ساعت)کل زمان عملکرد واحد ( -2-5-2-1-4

زمانی مشخص (مانند سـال) در مـدار     دورهکه واحد تولید در یک  باشد مییی ها نامجموع زم  دهنده نشاناین شاخص 
 ,SO, SR, LF1 ,LF2, LA, LQ, LG1, LG2, LG3 LG4شـامل  S  شـاخه داراي عملکرد بوده و داراي کدهاي عملکـرد  

LG5, LC, LW, LD, LP شد. طبیعتاً با جمع کردن زمان عملکرد واحد در این کـدهاي عملکـرد، کـل زمـان عملکـرد      با
  گردد. واحد تعیین می

  ساعت)کل زمان خروج واحد ( -2-5-2-1-5

زمانی مشخص (ماننـد سـال) از مـدار      دورهکه واحد تولید در یک  باشد مییی ها نامجموع زم  دهنده نشاناین شاخص 
 ,FA, FO, FP, FS, FQ, FG1, FG2, FG3, FG4 FG5, FC, FWشامل  NAاخه خارج بوده و داراي کدهاي عملکرد ش
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FD, PO, PM, PW, PB, PP, PD   باشد. طبیعتاً با جمع کردن زمان خروج واحد با این کدهاي عملکرد، کل زمان خـروج
  گردد. واحد تعیین می

  ساعت)کل زمان عملکرد معادل واحد ( -2-5-2-1-6

زمانی مشـخص (ماننـد سـال) در      دورهکه واحد تولید در یک  باشد مییی اه نامجموع زم  دهنده نشاناین شاخص نیز 
این زمان، در تمام حاالتی که واحد با بخشی از توان خود در مدار بوده اسـت،    محاسبهمدار داراي عملکرد باشد. لیکن در 

  .شود میاز زمان عملکرد معادل براي لحاظ نمودن زمان عملکرد استفاده 

  ساعت)دل واحد (کل زمان خروج معا -2-5-2-1-7

که واحد تولید در یک دوره زمـانی مشـخص (ماننـد سـال) از      باشد مییی ها نامجموع زم  دهنده نشاناین شاخص نیز 
  مدار خارج بوده و یا محدودیت تولید داشته است.

  عملکرد نحوههاي  شاخص -2-5-2-2

  نرخ خرابی -2-5-2-2-1

از  FOکه با تقسیم تعداد حاالت ورود به کد  باشد مینرخ ورود واحد به حاالت خروج اضطراري  ي کننده این عدد بیان
(بـراي   8760آیـد و در نهایـت در عـدد     بدست مـی  S، تقسیم بر کل زمان عملکرد واحد با کدهاي شاخه Sکدهاي شاخه 

  گردد. یک سال) ضرب می

   )FORنرخ خروج اضطراري ( -2-5-2-2-2

   .باشد مینرخ خروج واحد تولید در حاالت اضطراري   کننده بیاناین شاخص 

  )DAPFORخ خروج اضطراري عملی اصالح شده به واسطه محدودیت بار (نر - 2-5-2-2-3

ي مربوط بـه آن بـا توجـه بـه محـدودیت بـار       ها ناکه زم باشد مینرخ خروج عملی واحد تولید   کننده بیاناین شاخص 
  اند. اصالح شده

  ضریب عدم توانایی واحد -2-5-2-2-4

ساعت بر تعداد کـل سـاعات عملکـرد واحـد      نسبت کل زمان خروج معادل یک واحد برحسب  دهنده نشاناین ضریب 
  .باشد می
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  ضریب خروج ناشی از تعمیرات - 2-5-2-2-5

تـر   . طبیعتاً هرچه مقدار ایـن ضـریب کوچـک   باشد میمیزان تعمیرات انجام شده بر روي واحد   دهنده نشاناین ضریب 
تعمیـرات در نظـر گرفتـه     برنامهدهد که واحد در سالمت بیشتري بوده است. البته این به شرطی است که  باشد، نشان می

  شده براي واحدهاي تولید به موقع اجرا شود.

  ضریب خروج با هماهنگی -2-5-2-2-6

  .باشد میدرصد خروج با هماهنگی یک واحد در طول دوره عملکرد آن   دهنده نشاناین ضریب 

  هاي توان و انرژي شاخص - 2-5-2-3

  :]7[ باشند هاي توان و انرژي به تعداد هشت شاخص و به شرح زیر می شاخص
 اکثر توان قابل تولیدحد  
  متوسط توان تولیدي  
  انرژي تولید شده 

  متوسط انرژي تولید شده  
 انرژي تامین نشده به دلیل عوامل اضطراري 

 انرژي تامین نشده به دلیل خروج بابرنامه  
 انرژي تامین نشده به دلیل خروج بدون برنامه  
 انرژي تامین نشده در حالت رزرو  

  از دیدگاه بازار برقثبت اطالعات و گزارش حادثه  -2-6

از  ولـی عمومـاً   نمـود بنـدي   بر اساس معیارهاي متفاوت دسته توان میرا  حوادث و وقایعشامل  برداري بهرهرخدادهاي 
آثـار مـالی ایـن رخـدادها در      لـذا چنانچـه  اي برخـوردار اسـت.    دیدگاه بازار، بررسی آثار مالی این وقـایع از اهمیـت ویـژه   

اعمال سودها و ضررهاي تحمیلی و ناخواسته شـده و چـه بسـا در     دقت لحاظ نشود، موجب هاي بازیگران به حساب صورت
  .بازیگران گردداعتراض  برخی موارد منجر به

(مرکز دیسپاچینگ ملی ایـران) و معاونـت بـازار و     برق شبکهتبادل اطالعات بین معاونت راهبري  نحوهدر این بخش، 
. از آنجـایی کـه   گرفته اسـت د برق با ظرافت بیشتري مورد مطالعه و بررسی قرار هاي مدیریت تولی با شرکت ها آنتعامالت 

بـر نـوع    بخـش محوریت تبادل اطالعات این دو معاونت را بر عهده دارد لـذا مطالـب ایـن     SCCIS افزار نرمدر حال حاضر 
عمـده اهـداف    .یـه دارد هـاي خروجـی آن تک   هاي موجـود در گـزارش   و همچنین داده افزار نرماطالعات ثبت شده در این 

  .]9[ ها بر شمرد ثبت اطالعات عملکرد و خروجی توان میدر مرکز دیسپاچینگ ملی را   SCCIS افزار نرماستفاده از 
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محوریت تبادل اطالعات بین مرکز دیسپاچینگ ملی و معاونت بازار و همچنـین دیگـر    SCCIS افزار نرمدر حال حاضر 
هیچگونه قابلیت تحلیل و آنالیز اطالعات ورودي خود را نداشـته و   افزار نرمر عهده دارد. این بازیگران فعال در بازار برق را ب

ایـران بـه    بـرق  شبکهبلکه تنها به عنوان یک پایگاه داده توسط معاونت راهبري  .اصوالً با این هدف نیز طراحی نشده است
پـذیري   هـاي اتفاقـات و در نتیجـه افـزایش رؤیـت      گزارشو نهایتاً تهیه  برداري بهرهمنظور تسهیل در ثبت اطالعات وقایع 

تعیین آرایـش   افزار نرمهاي ورودي مورد نیاز  گرفته شده است. در مقابل معاونت بازار نیز به منظور کسب داده کار بهشبکه 
 این دلیل است کـه نماید. علت بیان واژه غیرمستقیم به  غیر مستقیم از این پایگاه اطالعاتی استفاده می به طورتولید خود 

اطالعـات دریـافتی از واحـد      ذخیـره کند که عـالوه بـر    استفاده می EMISمعاونت بازار از پایگاه داده دیگري تحت عنوان 
سازي خود منتقل نموده و آن  هاي آن را نیز به پایگاه ذخیره داده کلیه SCCISي با افزار نرمگیري، با برقراري ارتباط  اندازه

هـاي بـازار بـرق و همچنـین دفتـر       حسـاب  هاي مختلف بازار از جمله تاالر بازار برق، واحد صدور صورت را در اختیار بخش
بردار بـازار) و دیگـر    (بهره بردار سیستم) و بازار (بهره نحوه دسترسی مرکز )5-2(دهد. شکل  رسیدگی به اعتراضات قرار می

   دهد. نهادهاي مرتبط به اطالعات ثبت شده به روشنی نشان می
  

 
  نحوه دسترسی اعضاي مختلف بازار به اطالعات ثبت شده :5-2 شکل

همانطور که در این شکل نشان داده شده است نهادهایی که عـالوه بـر معاونـت راهبـري شـبکه مسـتقیماً بـه پایگـاه         
هـاي   ، دیسپاچینگتولید برق حرارتیصصی شرکت مادر تخدفتر فنی تولید  :دسترسی دارند عبارتند از SCCISاطالعاتی 

مگاوات. پس از انتقـال اطالعـات مـورد نیـاز بـازار بـه پایگـاه داده         100هاي با ظرفیت بیش از  اي و تمامی نیروگاه منطقه
EMISمخـابرات   گیـري کـه زیرمجموعـه معاونـت     حساب و واحد اندازه ، تنها سه بخش تاالر بازار برق، واحد صدور صورت
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شوند به آن دسترسی داشته و اطالعات مورد نظر خود را تنهـا بـا توجـه بـه      محسوب می یت شبکه برق ایرانمدیر شرکت
 باشد میافزار اجراي بازار  ي آن با نرمافزار نرمانطباق  EMISنمایند. علت استفاده از پایگاه داده  نیاز خود از آن اکتساب می

هاي ورودي آن را مطابق با فرمت مورد نیاز آن در اختیار برنامه  و تمامی داده سازگار بوده افزار نرمچرا که به راحتی با این 
  دهد. بازار قرار می

  :]9[ عبارتند از SCCIS افزار نرمهاي دریافتی از  بندي کلی انواع گزارش در یک دسته
 هاي مرکز کنترل گزارش    برگی 12گزارش  

 نمودار بار مناطق   واحدهاي خارج از مدار  

 ارشگز  خالصه   گزارش اتفاقات  

 هاي آمار گزارش    شبکه  پایهاطالعات  

 اطالعات اجزاي شبکه   گزارش هفتگی  

 ریزي تولید هاي برنامه گزارش   تولید ي گزارش روزانه  

  پیک  لحظهگزارش    پیک (فرمت قدیمی)  لحظهگزارش  

 گزارش بار مناطق    

هـاي    اي به منظـور ارسـال درخواسـت    منطقه هاي ینگو دیسپاچ مگاوات 100 بااليهاي  نیروگاهالزم به ذکر است که 
باشند تـا   دسترسی داشته و موظف می  SCCIS افزار نرمبه  ،خروج و تعمیرات خود و همچنین درج اطالعات تولید و تبادل

  ISSCC افـزار  نـرم در  سـاعت  6 هردرخواست تعمیرات خود را بنا بر ضرورت و اطالعات مربوط به تولید و تبادل انرژي را 
اي قابـل توجـه    کـه بـا واقعـه    برداري بهرهثبت نمایند این در حالی است که کارشناسان مرکز کنترل در هر لحظه از زمان 

توضـیحات تکمیلـی در    .ثبـت نماینـد   افـزار  نـرم گزارش اتفاق را در این  ،مواجه شوند موظف خواهند بود تا در همان زمان
  شده است. ارائه 10پیوست در ایران  برق شبکهتولید در شرکت مدیریت ثبت و انتشار گزارش حوادث  نحوهرابطه با 

  بندي جمع -2-7

مـدیریت   شرکت هاي مختلف ، معاونتتولید برق حرارتیدر حال حاضر در کشور ایران، نهادهاي شرکت مادر تخصصی 
رعهده و در طی وقوع یـک  ثبت و گزارش حوادث تولید را ب  وظیفهها  اي و نیروگاه برق منطقههاي  شرکتایران،  برق شبکه

گـزارش شـفاهی از طریـق تلفـن      ارائهداشته باشند. اولین مرحله در هنگام وقوع یک حادثه،  ارتباطیکدیگر  ید باحادثه با
رسانی پیامکی هم  همچنین الزم است که بستر مخابراتی براي اطالع شود. است که توسط اپراتور مسئول نیروگاه انجام می

بـه دیسـپاچینگ ملـی    بعد از حادثـه   و شرایط قبل و اطالع کلی درباره مشاهدات یدحادثه با اولیهش فراهم شود. در گزار
ثبـت شـود و    "هاي کشـور  ثبت حوادث نیروگاه"گزارش شفاهی باید اطالعات کامل حادثه در سامانه ارائهارائه شود. بعد از 
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 بـرق  شبکهاد طی شود. از طرفی در شرکت مدیریت اي و ست گاه، برق منطقهنیرو سه مسیر در مراحل کامل گزارش حادثه
کنندگان در  اطالعات شرکت و ثبت در معاونت راهبري تهیه شده برداري بهرهیع به منظور ثبت وقا SCCIS افزار نرمایران، 
ي یک بخش ثبـت  دارا افزار نرم. این شود افزار انجام می برداري شبکه انتقال و تولید، در این نرم و همچنین وقایع بهرهبازار 

با هدفی کلی طراحـی شـده لـذا بـه دقـت       افزار نرماست. از آنجایی که این  ها آنگیري از  اطالعات حوادث تولید و گزارش
 کـه  شـود  مـی به همین دلیـل پیشـنهاد    کند. اطالعات حوادث تولید را ثبت نمی "هاي کشور ثبت حوادث نیروگاه"سامانه 

، انـد  حاضر معرفی شده رویهه در نهادهاي مسئول در ثبت و گزارش حادثه ک  همه طبق توضیحات داده شده در این فصل،
 یکـدیگر تعامـل داشـته باشـند.     ثبـت نماینـد و بـا    "هـاي کشـور   ثبت حوادث نیروگاه"اطالعات کامل حادثه را در سامانه 

وند. بدین معنی کـه  رکیب شیکدیگر ت که این دو سامانه با شود میهمچنین به منظور جلوگیري از موازي کاري، پیشنهاد 
  همـه گیرد و قابل اسـتفاده بـراي کارشناسـان     افزار را در بر می هاي هر دو نرم بخش  همهکه  تهیه شود تر یک سامانه جامع

حرارتـی و معاونـت همـاهنگی     دیریت شبکه برق ایران، شرکت مادرتخصصی تولید برقهاي م شرکت هاي مرتبط در بخش
تـا یـک    شود هاي بعضاً ناقص فعلی می تهیه شده که جایگزین سامانهجامع   سامانهیک  بدین وسیله باشد. لذا انتقال توانیر

  کشور تهیه شود.صنعت برق در  ها آنبانک اطالعاتی کامل از حوادث تولید و گزارش 
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 قدمهم

تر شـده و لـذا احتمـال     انتقال برق کشور روز به روز گسترده شبکهانرژي الکتریکی، با توجه به روند رو به رشد مصرف 
تـرین   یابد. نظر به اینکه تحویل انرژي الکتریکی با کیفیت مناسب و بدون وقفـه از جملـه مهـم    خطا در آن افزایش می روزب

بـه منظـور شناسـایی    حـوادث شـبکه    ، بنـابراین بررسـی  باشد میاي  هاي برق منطقه وظایف و اهداف وزارت نیرو و شرکت
ناپـذیر اســت. امــروزه بررســی و تحلیــل       امري اجتنـاب  ،خطا و جلوگیري از تکرار حوادث مشابه  عوامل به وجود آورنده

پـذیرد. موضــوع    هاي مکانیزه و هوشمند ثبت خطا، با دقت و سهولت بیشـتري انجـام مـی    حـوادث بـا استفاده از سیستم
انجـام و ایـن    معاونت هماهنگی انتقال تـوانیر اي و  هاي برق منطقه ها قبل توسط شرکت وادث از سالبررسـی و تحلیـل ح

  ایران پیگیري و دنبال شده است.  برق شبکهدر شرکت مدیریت  85مسئله با رویکرد جدید از سـال 
تـرین نهـاد در    و مهـم انتقـال و حفـظ امنیـت آن بـوده      شـبکه از  برداري بهرهبرق ایران مسئول  شبکهشرکت مدیریت 

ریزي و نظارت بر امنیـت شـبکه    و معاونت برنامه برق شبکه. معاونت راهبري شود میانتقال محسوب  شبکهبررسی حوادث 
با توجـه   معاونتاز این دو  کیهر هاي حوادث شبکه هستند.  هاي مسئول در پایش و تهیه گزارش در این شرکت از بخش

هـاي روزانـه حـوادث شـبکه نیـز از جملـه        نمایند. تهیه گـزارش  دث شبکه را تهیه میهاي حوا ن، گزارششابه شرح وظایف
ها شامل شرح کوتاه حادثه، زمان وقوع و خاتمه گزارش حادثـه و اطالعـاتی از    است. این گزارشمراکز دیسپاچینگ وظایف 

شبکه مورد مطالعه و بررسی قرار ریزي و نظارت بر امنیت شبکه، حوادث مهم  باشند. در بخش معاونت برنامه این قبیل می
به طور دقیق تعیین شود. در طی فرایند پـایش و تحلیـل حادثـه ممکـن اسـت کـه جلسـات         ها آن وقوع گیرند تا علت می

تجزیـه و تحلیـل مناسـبی از حادثـه      بررسـی و اي مربوطه برگزار گـردد تـا    هاي برق منطقه متعددي با کارشناسان شرکت
تکمیل گردد. بنابراین روند ثبت اولیه حادثه، پـایش حادثـه و در نهایـت گـزارش آن امـري       صورت بگیرد و گزارش حادثه

ریـزي و نظـارت بـر     کند. بدین منظور معاونـت برنامـه   برق کمک می شبکههرچه بهتر  برداري بهرهبسیار مهم است که در 
آن، دهد که در  انتقال ارائه می کهشبهر ساله یک گزارش از بررسی حوادث شرکت مدیریت شبکه برق ایران امنیت شبکه 

  نماید. را بررسی می        هر منطقه  دررخ داده  اي و تعداد و علل حوادث هاي منطقه عمکرد برقهاي پایایی شبکه،  شاخص

  تعاریف -3-1

انتقال که در این فصل توضـیح   شبکهدر سطح  که مربوط به سطح تولید بود، فصل دوم 1-2تعاریف ارائه شده در بند 
  .]10[ ، صادق هستند. با این تفاوت که تعریف حادثه در سطح انتقال متفاوت است و باید توضیح داده شودشود میده دا

  تعریف حادثه -3-1-1

صورت خودکـار یـا اضـطراري یـا بـر اثـر خطـاي  ه ب انتقال خط یا حادثه عبارت است از خروج ناخواسته تجهیز پست
  .عامل انسانی
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  نوع حادثه  -3-1-2

  .گردند بندي می گروه حوادث عادي و حوادث عمده دسته 2لی برق کشور در اص شبکهحوادث 

  عاديحوادث  -3-1-2-1

م یدسـته ذیــل تقسـ   4به  ها آنخاموشی، گسترش یا عدم گسترش  روزبهاي ادواري، حوادث شبکه از نظر  در گزارش
  .شوند می

 نوع اول: قطع ناخواسته تجهیزات بدون ایجاد خاموشی  حادثه  
 گسترش یافته بدون ایجاد خاموشی  حادثهنوع دوم:   حادثه   
 نوع سوم: قطع ناخواسته تجهیزات همراه با ایجاد خاموشی  حادثه  
 گسترش یافته همراه با ایجاد خاموشی  حادثهنوع چهارم:   حادثه 

  گسترش یافته  حادثه -3-1-2-1-1

تجهیـزات یــا واحـدهــاي     شرایط غیر عادي شبکه، روزباي که در اثر خروج یک تجهیز، واحد نیروگاهی و یا  به حادثه
 .شود مینیروگاهی دیگري از مدارخارج شوند، حادثه گسترش یافته اطالق 

  حوادث عمده   -3-1-2-2

  .گردد اي می انتقال سراسري یا ناحیه ي  شبکه عمدهنیروگاهی و حوادث  عمدهاین دسته از حوادث، شامل حوادث 

  حادثه عمده نیروگاهی -3-1-2-2-1

حداقل  روزبکه خروج خودکار یا اضطراري یک یا چند واحد نیروگاهی منجر به اي است  نیروگاهی، حادثه عمده  حادثه
  .یکی از شرایط ذیل گردد

 هرتز 4/49هاي حذف بار فرکانسی شبکه ( اول رله  عملکرد پله(  
  مگاوات تولید 1000از دست رفتن حداقل 

  اي سراسري یا ناحیه شبکه عمده  حادثه -3-1-2-2-2

  اي  ناحیه عمده هحادثالف: 
چنــد   محـدوده هـاي شــبکه در    انتقـال و نیروگـاه  شبکهاي شدن یا قطع بخـش بزرگـی از  است که جزیرهاي  حادثه

  .یکی از شرایط ذیل گردد روزباي، منجر به  دیسپاچینگ منطقه
  درصد بار یا تولید شبکه 2خروج ناگهانی حداقل  
 هرتز 5/50تا  4/49  بازههاي فرکانسی (تغییرات فرکانس خارج از  عملکرد رله(  
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  سراسري   عمده  حادثهب: 
 ،بــرق شــوند   %) یا تمامی شبکه تحت تاثیر و شدت حادثه بـی 50اي از شبکه (بیش از  حوادث حادي که بخش عمده

  .شود میسراسري گفته  عمده  حادثه

  داده  -3-1-2-3

  .نامند اطالعات خام بدست آمده از منابع مختلف را داده می

  اطالعات   -3-1-2-4

باشند، الزم اسـت عملیــات   دست آمده از منابع مختلف براي تحلیل حـوادث کـافی نمیه ب هاي با توجه به اینکه داده
. ها در بررسی و تحلیل حادثه قابـل اسـتفاده گردنــد  هاي مذکور صورت پذیرد تا این داده هاي الزم بر روي داده و پردازش

  .شود میخروجی این فرآیند، اطالعات نامیده 

  ادثهفرآیند بررسی و تحلیل ح -3-2

اي ذیـربط بــا کمــک    اصلی برق کشور، دیسپاچینگ ملی و مراکز دیسپاچینگ منطقـه شبکهحادثه در  روزبدر زمان 
 ها و واحـدهاي مســئول و ذیــربط در ســتاد هــر      اي، نیروگاه هاي برق منطقه شرکت برداري بهرههاي  و همکاري معاونت
حادثـه، در اسـرع وقـت شـبکه را      روزبهاي اولیه و شناخت علت  ررسینخست با انجام ب  مرحلهباشند در  ناحیـه موظف می

یابی علت شــروع حادثــه و رفــع عواقــب      هاي جامعی به منظور ریشه بعد، بررسی  مرحلهبـه حالـت عادي درآورده و در 
  .]10[ نمایندتهیه  را هاي الزم و گزارش آوردهحادثـه توسـط واحدهاي ذیربط به شرح ذیل به عمل 

 اخت دقیق و جامع حادثهشن  
 حادثه ي  بررسی و شناخت علت و یا علل توسعه  
 هاي موقت رفع آثار حادثه حل راه  
 هاي دائمی رفع آثار حادثه حل راه  
 مشابه  حادثههاي جلوگیري از تکرار  ررسی و شناخت راهب  
 ها و شبکه پیگیري جهت انجام اصالحات پیشنهادي و مورد نیاز در نیروگاه  

  :مراحل فوق الذکر، انجام اقدامات ذیل ضروري است براي انجام
 ها آوري داده جمع 

 ها به اطالعات تبدیل داده 

 آنالیز اطالعات و تجزیه و تحلیل حادثه  
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   حوادثپایش تجهیزات و  ها آوري داده جمع منابع -1- 3-2

 :]10[ وجود دارند که عبارتند از و پایش حوادث هاي مورد نیاز آوري داده منابع مختلفی براي جمع

 برداري بهرهاي و واحدهاي  دیسپاچینگ ملی و مراکز دیسپاچینگ منطقه هاي گزارش   
 1  سیستمSCADA  
 2يفازور گیري اندازه واحدهاي  
 3سیستم ثبات وقایع  
 4ثبات خطا  
 هاي جدید نوع نیومریک مجهز به ثبات خطا رله  
 هاي تک خطی نقشه (SLD) 5یو حفاظت(PSLD)  و نیروگاه تجهیزات پست  
 هاي حفاظتی تنظیمات رله فایل  
 سایر منابع  

الزم به ذکـر اسـت کـه نصـب     از این تجهیزات و منابع موجود باید به مقتضی شرایط براي پایش حوادث استفاده کرد. 
برق ایـران انجـام شـود.     شبکهباید با هماهنگی شرکت مدیریت  ها آنتجهیزات جدید پایش حوادث و تنظیمات مربوط به 

  است. نوشته شده 5پایش حوادث در فصل تجهیزات الزامات مربوط به و  تکمیلیتوضیحات 

  حادثه روزبعوامل  -3-3

انتقال خواهـد شـد. دفتـر مطالعـات و حفاظـت معاونـت        شبکهحادثه در  روزبعوامل مختلف فنی و غیر فنی منجر به 
 شـبکه خـود از حـوادث    ي سـالیانه  هـاي  برق ایران در گزارش شبکهریزي و نظارت بر امنیت شبکه شرکت مدیریت  برنامه

 هـا  آنکه حادثه ممکن است بـر روي   را حوادث و همچنین تجهیزاتی روزبترین عوامل  ترین و شایع سراسري، برخی از مهم
  .  ]11[ ) نشان داده شده است1-3معرفی نموده که در شکل ( ،نشات بگیرد ها آناز عملکرد نادرست  یارخ دهد و 

  حادثه اولیهگزارش -3-4

و سریع حادثه نقش به سزایی در حفظ پایداري شـبکه و همچنـین اقـدامات اصـالحی در هنگـام وقـوع        گزارش اولیه
تـر در   حادثـه بایـد هرچـه سـریع     دربـاره حادثه و بعد از آن دارد. به همین دلیل اطالعات مختصر و در عین حال جـامعی  

  انتقال برسد. شبکهبرداري  اختیار نهادهاي مربوط به بهره

                                                   
1 Supervisory Control and Data Acquisition 
2 Phasor Measurement Unit 
3 Sequence of Event Recorder 
4 Fault Recorder 
5 Protection Single Line Diagram 
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ریزي و نظارت بر امنیت شبکه شرکت مدیریت  حادثه طبق گزارش حوادث دفتر مطالعات و حفاظت معاونت برنامه روزب: عوامل 1- 3 شکل

  ایران برق شبکه



  دهی حوادث... رویه پایش و گزارش  18/10/1395  48

 

  خطوط انتقال  حادثه اولیهگزارش  -1- 3-4

  گزارش تلفنی -3-4-1-1

کننـد و لـذا بـه محـض      ط پایش مـی انتقال را به صورت برخ شبکهدیسپاچینگ مناطق و همچنین دیسپاچینگ ملی، 
حادثه اسـتفاده از ارتبـاط    اولیهترین سازوکار براي گزارش  یابند. سریع وقوع حادثه در روي خطوط انتقال، از آن اطالع می

اي مربوطـه   تلفنی است. لذا اپراتورهاي دیسپاچینگ باید از طریق ارتباط مکالماتی وقوع حادثه را به شـرکت بـرق منطقـه   
  مطالب زیر گفته شود:حداقل تلفنی باید   مکالمههاي تعمیرات اعزام شوند. در  د تا تیماطالع دهن
 کننده گیرنده و دریافت نام تماس 

 تاریخ و زمان 

  نام خط انتقال حادثه دیده 

 محل حادثه 

 وضعیت شبکه قبل و بعد از وقوع حادثه 

 الذکر فوق هاي رله قطع وکار   هنقط تنظیمات و حادثه زمان در حفاظتی هاي سیستم و ها رله عملکرد 

 نیاز مورد مانورهايو یا  آمده عمله ب اقدامات   
  فصل دوم همین رویه باشد. 1-1-4-2باید مطابق با بند  حفاظتی هاي سیستم و ها رله عملکرد گزارش

ت. روش فتـد، قطـع ارتبـاط مکالمـاتی اسـ     ایکی از حوادثی که ممکن است در ایستگاه و مراکز دیسپاچینگ اتفـاق بی 
این رویه نوشـته   1پیوست معرفی و در  "برداري بهرهدستورالعمل ثابت "در عملیات در هنگام وقوع قطع ارتباط مکالماتی 

 ارتباط مکالماتی هستند. قطع  حادثهها موظف به انجام این رویه در هنگام وقوع  همراکز و ایستگا  همهشده است. لذا 

  گزارش پیامکی -3-4-1-2

 انـدازي  راهبا همکاري شرکت مخابرات سازوکاري اندیشیده شود تا یک سیستم پیـامکی مناسـب   براي این منظور باید 
اي در کشـور   اکنـون چنـین سـامانه    هم .گرددپیامک زده شود در آن سامانه ثبت  ها آنهایی که باید به  شده و شماره تلفن

  نوشته شده است.آن در ذیل   گیرندهحداقل الزامات محتویات پیامک و افراد  که وجود دارد
 گزارش حادثه باید شامل موارد زیر باشد:  خالصهپیامک 

 تاریخ و زمان 

  نام خط انتقال حادثه دیده 

 محل حادثه 

 مقدار توان قطع شده 

 علت حادثه 
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 وضعیت کلیدها قبل و بعد از وقوع حادثه 

 خالصه اتفاقات به وقوع پیوسته 

 دیده حادثه دستگاه کردن ایزوله تجه نیاز مورد مانورهايو یا  آمده عمله ب اقدامات 

د متناسب با نوع توان میکنندگان پیامک    دریافت محدودهاین پیامک باید حداقل به افراد حقوقی زیر ارسال شود. البته 
  یابد. افزایشو گسترش حادثه و همچنین بنا به نیاز 

  اي برق منطقهشرکت مسئول مربوطه در 

  مجاور و تحت تاثیر قرار گرفته  اي قههاي برق منط شرکتمسئول مربوطه در 

 هاي مجاور و تحت تاثیر قرار گرفته مسئول مربوطه در نیروگاه 

 اي مسئول مربوطه در دیسپاچینگ منطقه 

 مسئول مربوطه در دیسپاچینگ ملی 

  هاي توزیع تحت تاثیر قرار گرفته شرکتمسئول مربوطه در 

  ایران برق بکهشمسئول مربوطه در معاونت بازار برق شرکت مدیریت 

  برق ایران شبکهشرکت مدیریت  ریزي برنامهمسئول مربوطه در معاونت 

 مسئول مربوطه در دفتر فنی و نظارت انتقال شرکت مادر تخصصی توانیر 

 و... در صورت نیاز 

  هاي انتقال پست  حادثه اولیهگزارش  - 2- 3-4

  گزارش تلفنی -3-4-2-1

گزارش حادثـه را از طریـق     خالصهتر  سریع  انتقال، هرچه اپراتور شیفت پست بایدپس از وقوع حادثه  اولیهدر لحظات 
  تماس تلفنی باید شامل موارد زیر باشد:  مکالمهتماس تلفنی به اپراتور دیسپاچینگ ملی گزارش دهد. محتویات 

  را در ابتداي مکالمه بیان نماید. پست: تماس گیرنده باید نام پستنام 

 د.نباید نام و نام خانوادگی خود را بیان نمای کننده و دریافت گیرنده : تماسکننده و دریافت گیرنده نام تماس 

 تاریخ و زمان دقیق شروع حادثه 

 است گرفته قرار غیرعادي وضعیت در که دستگاهی یا و یدهد حادثه دستگاه نام. 

 دیسپاچینگ) کدگذاري (مطابق دستگاه  شماره 

 دستگاه ظاهري شرایط از جامع و مختصر شرح 

  :در صورتی که علت حادثه معلوم باشد.علت حادثه 

 وضعیت پس از وقوع حادثه  خالصه 

 وضعیت کلیدها قبل و بعد از وقوع حادثه 
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 دیده حادثه دستگاه کردن ایزوله جهت نیاز مورد مانورهايو یا  آمده عمله ب اقدامات 

 عد از وقوع حادثهقبل و ب مانند توان حقیقی و راکتیو و دیگر متغیرهاي مهم سطح ولتاژ فرکانس، شرایط 

 هـا،  سـوئیچ  دایورتـور  نظیـر  کنتـرل  تجهیـزات  و هـا  خازن راکتورها، قدرت، ترانسفورماتورهاي حرارت  درجه 

 .ها آن تریپ و آالرم تنظیمات و حادثه در زمان آپ تیک کنترل هاي سیستم

 الذکر فوق يها رله قطع وکار   نقطه تنظیمات و حادثه زمان در حفاظتی هاي سیستم و ها رله عملکرد  
  فصل دوم همین رویه باشد. 1-1-4-2باید مطابق با بند  حفاظتی هاي سیستم و ها رله عملکرد گزارش

 فـوراً بایسـت   مـی  گـاه  آنوقوع حادثه امکان برقراري ارتباط با دیسپاچینگ ملـی نبـود،    اولیهدرصورتی که در لحظات 
اي داده شود. براي جلوگیري از قطـع احتمـالی ارتبـاط     نطقهم  به دیسپاچینگتمامی اطالعات فوق از طریق تماس تلفنی 

گذاري و  با دیسپاچینگ ملی برقرار شود. البته این امر نیاز به سرمایه ها پستبایست یک خط ارتباطی ویژه بین  تلفنی، می
  اي نزدیک محقق شود.  بسترهاي مخابراتی دارد که باید در آینده تهیه
 یا و حوادث روزب زمان در شبکه پایداري و ایمنی حفظ در مناطق و ملی دیسپاچینگ ترلکن مراکز مسئولیت به توجه با

 یـا  و حادثـه   دامنـه  و عواقب نمودن محدود جهت الزم مانورهاي انجام منظوره ب بالفاصله باید مراکز این ،غیرعادي شرایط

 نـوع  از دیسـپاچینگ  کنتـرل  مرکـز  نمـودن  مطلع ضرورت لذا .گیرند قرار حادثه کلیات جریان در سیستم، مجدد استقرار

 بـرداري  بهـره  مسـئول  همواره شرایطی هر تحت که نماید می ایجاب احتمالی یا و وارده هاي تخسار میزان و شدت حادثه،

 از قبل که صورتی در .دهد قرار غیرعادي وضعیت یا و حادثه جریان در بالفاصله را مربوطه دیسپاچینگ کنترل مرکز ،پست

 نداشته را دیسپاچینگ کنترل مرکز نمودن مطلع جهت کافی فرصت یا و امکان پست برداري بهره مسئول ،روريض اقدامات

 مربوطـه  دیسـپاچینگ  کنتـرل  مرکـز  اطـالع  بـه  را مراتب ضروري، اقدامات انجام از پس بالفاصله باید پست مسئول باشد،

یکی از حوادثی که ممکن است  همین رویه باشد.صل دوم در ف 1-1-4-2ها باید مطابق با بند  گزارش عملکرد رله .برساند
در ایستگاه و مراکز دیسپاچینگ اتفاق بیفتد، قطع ارتباط مکالماتی اسـت. روش عملیـات در هنگـام وقـوع قطـع ارتبـاط       

مراکـز و    همـه ایـن رویـه نوشـته شـده اسـت. لـذا        1در پیوسـت  معرفـی و   "برداري بهرهدستورالعمل ثابت "در مکالماتی 
 ارتباط مکالماتی هستند. قطع  حادثهها موظف به انجام این رویه در هنگام وقوع  هستگاای

  گزارش پیامکی -3-4-2-2

برداران و  سیستم قدرت شوند لذا باید بهره برداري بهرههاي انتقال ممکن است منجر به محدودیت در  حوادث در پست
تـرین راهکـار بـراي ایـن امـر اسـتفاده از        . بهترین و سریعنهادهایی که تحت تاثیر حادثه قرار گرفته از این امر مطلع شوند

براي این منظور باید با همکاري شرکت مخابرات سـازوکاري اندیشـیده شـود تـا یـک سیسـتم       رسانی پیامکی است.  اطالع
کنـون  ا هـم  پیامک زده شود در آن سـامانه ثبـت شـود.    ها آنهایی که باید به  شده و شماره تلفن اندازي راهپیامکی مناسب 

  آن در ذیل نوشته شده است.  گیرندهحداقل الزامات محتویات پیامک و افراد  کهاي در کشور وجود دارد  چنین سامانه
 پیامک خالصه گزارش حادثه باید شامل موارد زیر باشد:
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 تاریخ و زمان 

  انتقال حادثه دیده  پستنام 

 محل حادثه 

 مقدار توان قطع شده 

 علت حادثه 

 وقوع پیوسته اتفاقات به  خالصه  
د متناسب با نوع توان میکنندگان پیامک    دریافت محدودهاین پیامک باید حداقل به افراد حقوقی زیر ارسال شود. البته 

  یابد. افزایشو گسترش حادثه و همچنین بنا به نیاز 
  اي برق منطقهشرکت مسئول مربوطه در 

  تاثیر قرار گرفتهمجاور و تحت   اي برق منطقههاي  شرکتمسئول مربوطه در 

 هاي مجاور و تحت تاثیر قرار گرفته مسئول مربوطه در نیروگاه 

 هاي مجاور مسئول مربوطه در پست 

 اي مسئول مربوطه در دیسپاچینگ منطقه 

 مسئول مربوطه در دیسپاچینگ ملی 

 هاي توزیع تحت تاثیر قرار گرفته مسئول مربوطه در شرکت 

 ایران برق شبکهکت مدیریت مسئول مربوطه در معاونت بازار برق شر 

  برق ایران شبکهشرکت مدیریت  ریزي برنامهمسئول مربوطه در معاونت 

 مسئول مربوطه در دفتر فنی و نظارت انتقال شرکت مادر تخصصی توانیر 

 و... در صورت نیاز  

  حادثه گزارش کامل -3-5

دثـه، اقـدامات انجـام شـده، شـرایط      آوري تمامی اطالعات مهم حادثه مانند: علـت حا  به جمع گزارش کامل حادثه نیاز
 گـاه  آنآوري این اطالعـات نباشـد    بعد از وقوع حادثه و... دارد. در صورتی که یک چارچوب یکسان براي جمعقبل و شبکه 

یک فرم ثبت حادثه و همچنین دستورالعمل تکمیـل آن،   تهیهیک گزارش کامل از حوادث تهیه نمود. لذا باید با  توان مین
  سازي نمود.  ن نهادهاي مسئول یکسا  همهادثه را براي روند گزارش ح

هـر کـدام از ایـن اجـزا بایـد متناسـب بـا         باشـند.  مـی  هـاي انتقـال   پسـت و خطـوط  ترین اجزاي شـکبه انتقـال،    مهم
 )2-3) و (1-3هـاي (  جـدول در بدین منظـور  مخصوص به خود را داشته باشند.   حادثههایشان، فرم ثبت و گزارش  ویژگی

 شـبکه هـاي حـوادث    سـازي گـزارش   . به منظور یکپارچهثبت و گزارش حادثه براي این اجزا نشان داده شده است هاي فرم
بت و گزارش حادثـه اسـتفاده نماینـد و بـه نهادهـاي      ها براي ث برداران و نهادهاي مسئول باید از این فرم بهره  همهانتقال، 
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 شرکت مادرتخصصی توانیر ارسال نمایند.ت انتقال معاون نظارتی شرکت مدیریت شبکه برق ایران و همچنین 

 
 
 
 
  

  خطوط انتقال  حادثه: فرم ثبت و گزارش 1-3جدول 
  

  ناحیه:                          اي:  شرکت برق منطقه

  گزارش حادثه خط: 
  آیا خط از نوع کابل است:                 نام خط:                            کد دیسپاچینگی:                              سطح ولتاژ:  

  زمان خروج:
  سال:                                      ماه:                       روز:                  

دقیقه:                                                                 ساعت:                            

   صل مجدد:زمان و
ماه:                       روز:                                  سال:                          

ساعت:                               دقیقه:                                                            

  خروج اختیاري           جباري دستیخروج ا          خروج اجباري خودکار   نوع خروج
  
  :اي برق منطقه  توسط شرکت شرح مختصر و لیست خروج کلیه تجهیزات مرتبط با حادثهگزارش  -1
  

  
  :اي  توسط دیسپاچینگ ملی و یا منطقه شرح مختصر و لیست خروج کلیه تجهیزات مرتبط با حادثه گزارش-2
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  قبل از حادثه:  جوي وضعیت شرایط -3

  رایطش
  جوي

  وضعیت هوا
 عادي  بارانی  برفی  بارانی توأم با صاعقه 
 مه شدید  طوفان  صاعقه  شرجی شدید 

  شدید   عادي   داوضعیت ب

   درجه 40باالي   درجه 40تا   25 درجه 25صفر تا   زیر صفر درجه   درجه حرارت
  
خطـی   به انضمام بار قبل از حادثه، وضعیت کلیدها، وضعیت ولتاژ و ... به همراه رسم دیاگرام تک( دثه:قبل از حابرداري شبکه  بهره وضعیت شرایط -4

  )در صورت نیاز
  

  
  ها و اشکاالت موجود در شبکه و تجهیزات حفاظتی قبل از وقوع حادثه : محدودیت -5
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  مشخصات حادثه:  -6
  محل
  خطا

 دکل کششی   (میانی) دکل آویزي   مقره   آالت راقی   فاز سیم  
 گارد  سیم   سیستم زمین   سرکابل   کابل   سایر / ناشناخته  

ــات  مشخصـ
 تجهیز

 سال نصب (یا ساخت): سازنده: تیپ: ):kmفاصله از ابتداي خط (  شماره دکل:

  
  سه فاز به هم    دوفاز به زمین         دوفاز به هم         تکفاز به زمین            اتصال کوتاه    نوع خطا

        سه فاز به زمین (دو خطوط دو و چند مداره) بین مداري  
 مدار باز                     تکفاز دوفاز  
 بار اضافه  
 (با توضیحات ) سایر موارد  

  )Nنوترال ( C            فاز  B             فاز  A           فاز    فاز خطا
  

 سیل  برخورد جسم خارجی  خطاي انسانی  سوزي آتش  اي تجهیزخط   علت
 آلودگی  اضافه بار  شرایط جوي  حیوانات  زلزله   بروز
  / ناشناختهسایر  گالوپینگ  نوسانات ولتاژ  نوسانات فرکانس   خطا

 تادن دکلاف  صدمه به دکل  شکستن مقره  پارگی سیم گارد  پارگی سیم   عوامل ایجاد
    / ناشناختهسایر  خرابی فونداسیون دکل  ترکیدن سر کابل  پارگی کابل   خطاي تجهیز

  
  عامل ( عوامل) گسترش حادثه : -7
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ـ  هاي اصلی و پشتیبان، تایید ارسال و دریافت سیگنال (به انضمام نحوه عملکرد و نوع رلهچگونگی عملکرد تجهیزات حفاظتی:  -8 تکشـن،  ه پروهاي سیستم تل

  هاي حفاظتی درگیر در حادثه به جز رله دیستانس و دیفرانسیل و نمودارهاي ولتاژ و جریان در صورت نیاز) محل وقوع خطا، تنظیمات رله
  

یف
رد

  

نام 
  پست

نام 
  تجهیز

تیپ 
  رله

تابع 
  یحفاظت

فاز 
  خطا

زون 
  خطا

فاصله 
  خطا

ارسال 
  سیگنال

دریافت 
  سیگنال

  ثبات خطا  تنظیمات

                 بلی     
 خیر  

 بلـــی     
 خیر  

   .در پیوست موجـود اسـت     
 .در پیوست موجود نیست       

 دارد     
 ندارد  

                 بلی     
 خیر  

 بلـــی     
 خیر  

   .در پیوست موجـود اسـت     
 .در پیوست موجود نیست       

 دارد     
 ندارد  

  

  
  : ها آناند و شرح علت صدمه دیدن  دیده لیست تجهیزاتی که در حادثه آسیب -9
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  ):MWمیزان خاموشی ایجاد شده (                              ) :                             MWمیزان تولید قطع شده ( -10
    

  
  خاموشی): بروزها (در صورت اطالعات خاموشی مشترکین به تفکیک پست-11

 (MW) توان قطع شده مدت زمان خاموشی (ساعت) خط انتقال خروجر برق شده در اث نام پست بار بی
   
   
   
   
   
     

  تجزیه و تحلیل حادثه : -12
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  هاي مرتبط با حادثه : گیري و بررسی در مورد عملکرد صحیح یا ناصحیح رله نتیجه -13

  توضیحات  سطح ولتاژ   نحوه عملکرد  نام تجهیز  نام پست

    
      بدون عملکرد اشتباه    صحیح               :1اصلی  عملکرد حفاظت

     بدون عملکرد اشتباه    صحیح              :2عملکرد حفاظت اصلی 
       بدون عملکرد اشتباه    صحیح              عملکرد حفاظت پشتیبان:

  

  
  ):هاي وصل مجدد، ارسال ثبات الزامی است رت عملکرد رلهدر صوگیري و بررسی در مورد عملکرد رله وصل مجدد ( نتیجه -14

  توضیحات  نحوه عملکرد  وضعیت وصل مجدد  نام خط  نام پست
       فعال  غیر فعال  فاقد رله وصل مجدد        موفق ناموفق   

       فعال  غیر فعال  فاقد رله وصل مجدد        موفق ناموفق     

  م شده پس از حادثه(به انضمام زمان وصل تجهیزات):اقدامات اصالحی انجا -15
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 وصل دستی بدون تعمیر یا تعویض تجهیز  وصل بالفاصله و خودکار   طریقه وصل
 وصل مجدد پس از رفع شرایط نامناسب سیستم  وصل دستی با تعمیر یا تعویض تجهیز معیوب   دد برق  م

 کنندگان از مسیر دیگر یا انجام مانور دهی به مصرف رویسوصل مجدد با جداکردن بخش معیوب و س   و رفع خطا

نحوه عملکرد 
کننده  وصل تجهیز

وصل  در حین
  مجدد

 :سطح ولتاژ تجهیز
 .با فرمان وصل، کلید وصل کرده است  

 .فرمان وصل به کلید داده شده ولی کلید وصل نکرده است 

  
  

  پیشنهادات: -16
   

  
  ل گذشته:سوابق حوادث مشابه در یک سا -17

  

  

  ضمائم -18
 بردار گزارش مربوط به بازدیدها و اقدامات انجام شده توسط بهره  
  گزارش مربوط به موارد مشاهده شده در حین به مدار آمدن تجهیزات  
 گزارش تجهیزات ثبات خطا، ثبات وقایع و هر نوع ثبات دیگر  
 عایقی ها و دیگر تجهیزات گزارش مربوطه به میزان آلودگی مقره  
 گزارش مربوطه به اقدامات موردنیاز براي جلوگیري از تکرار حادثه مشابه  
 هاي دیجیتال (درصورت نیاز) فایل الکترونیکی مربوط به تنظیمات ثبات خطا و ثبات وقایع در رله  
 هاي انجام شده و پیشنهادات ارائه شده سازي گزارش تجزیه و تحلیل دقیق حادثه همراه با شبیه  

  

  تائیدکننده :          تهیه کننده :
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  هاي انتقال پست  حادثه: فرم ثبت و گزارش 2-3جدول                                        
  

  اي:                     ناحیه: شرکت برق منطقه

  گزارش حادثه پست: 
  سطوح ولتاژ:                                                                         نام پست:                                                   کد دیسپاچینگی:

  زمان خروج:
  ماه:                       روز:                                                 سال:     

                                 ساعت:                               دقیقه:                           

   زمان وصل مجدد:
  سال:                            ماه:                       روز:                         

دقیقه:                                                                                    ساعت:

  خروج اختیاري           خروج اجباري دستی          ري خودکارخروج اجبا   نوع خروج
  

  :اي برق منطقه  توسط شرکت شرح مختصر و لیست خروج کلیه تجهیزات مرتبط با حادثهگزارش  -1
  

  
  :اي  توسط دیسپاچینگ ملی و یا منطقه شرح مختصر و لیست خروج کلیه تجهیزات مرتبط با حادثه گزارش-2
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  )خطی در صورت نیاز به انضمام بار قبل از حادثه، وضعیت کلیدها، وضعیت ولتاژ و ... به همراه رسم دیاگرام تکقبل از حادثه: ( جوي ایطوضعیت شر -3

  شرایط
  جوي

  وضعیت هوا
 عادي  بارانی  برفی  بارانی توأم با صاعقه 
 مه شدید  طوفان  صاعقه  شرجی شدید 

  یدشد   عادي   وضعیت باد

   درجه 40باالي   درجه 40تا   25 درجه 25صفر تا   زیر صفر درجه   درجه حرارت
  

خطـی   به انضمام بار قبل از حادثه، وضعیت کلیدها، وضعیت ولتاژ و ... به همراه رسم دیاگرام تک( قبل از حادثه:برداري شبکه  بهره وضعیت شرایط -4

  )در صورت نیاز
  

  
  االت موجود در شبکه و تجهیزات حفاظتی قبل از وقوع حادثه :ها و اشک محدودیت -5
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  مشخصات حادثه:  -6
سطح ولتاژ 

  خطا
 400kv   230kv   132 kv   66kv   63kv   20kv  

  سه فاز به هم دوفاز به زمین            دوفاز به هم         تکفاز به زمین            اتصال کوتاه    نوع خطا
 به زمین        سه فاز (دو خطوط دو و چند مداره) بین مداري  

 مدار باز                     تکفاز دوفاز  
 بار اضافه  
 (با توضیحات ) سایر موارد  

  )Nنوترال ( C            فاز  B             فاز  A           فاز    فاز خطا
  

  
  بی خط

 برقگـیر   سکسیونر    قدرتکلید   تله موج    تجهیزاتارتباطات بین  
   CV (PT)  CT  خازن  راکتور  سایر / ناشناخته 

  بار باس  خطا محل
 سکسیونر  کلید قدرت     CVT (PT)   CT   بار باس 

  ارتباطات بین
 تجهیزات

 سایر / ناشناخته 

  
  بی ترانس

 برقگیر  سکسیونر   CT  کلید قدرت  تجهیزاتبین  ارتباطات  
   قدرت (نسبت تبدیل:  فورماتورترانس   تغذیه داخلی و / یا زمین فورماتورترانس  سایر / ناشناخته 

 سال نصب (یا ساخت): سازنده: تیپ: کد تجهیز: مشخصات تجهیز  

  علت
  بروز
  خطا

 خطاي تجهیز  سوزي آتش  خطاي انسانی  برخورد جسم خارجی  سیل 
 زلزله  یواناتح شرایط جوي  اضافه بار  آلودگی 

 نوسانات فرکانس  نوسانات ولتاژ  توزیع گسترش خطاي  ناشناخته سایر /  

  عوامل
  ایجاد
  خطاي
  تجهیز

 هسته ترانسفورماتور  ود کلیدقدرت بـر اثـر دریافـت فرمـان    خ به بازشدن ناخواسته و خود 
 اشتباه

    ایراد رله 

 فورماتورپیچ ترانس سیم  خود کلیدقدرت بر اثر دریافـت فرمـان    به شدن ناخواسته و خود بسته
 اشتباه

       ایراد مدارات رله 

 بار شکستگی باس   تجهیزاتقطع ارتباط بین  
 روغن ترانسفورماتور  کننده کلید مکانیزم عمل   خرابی سیستم تغذیهDC پست 
 بوشینگ  ها و گنتري تجهیزاتده خرابی ساپورت نگهدارن   خرابی سیستم تغذیهAC پست 
 چنجر تپ  هاي اتکایی مقره  سایر / ناشناخته   

  

  عوامل) گسترش حادثه :عامل ( -7
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م تلـه پروتکشـن،   هاي سیست هاي اصلی و پشتیبان، تایید ارسال و دریافت سیگنال (به انضمام نحوه عملکرد و نوع رلهچگونگی عملکرد تجهیزات حفاظتی:  -8

  محل وقوع خطا، تنظیمات رله هاي حفاظتی درگیر در حادثه به جز رله دیستانس و دیفرانسیل و نمودارهاي ولتاژ و جریان در صورت نیاز)
  

یف
رد

  

نام 
  پست

نام 
  تجهیز

تیپ 
  رله

تابع 
  یحفاظت

فاز 
  خطا

زون 
  خطا

فاصله 
  خطا

ارسال 
  سیگنال

دریافت 
  سیگنال

  ثبات خطا  تنظیمات

                 بلی     
 خیر  

 بلـــی     
 خیر  

   .در پیوست موجـود اسـت     
 .در پیوست موجود نیست       

 دارد     
 ندارد  

                 بلی     
 خیر  

 بلـــی     
 خیر  

   .در پیوست موجـود اسـت     
 .در پیوست موجود نیست       

 دارد     
 ندارد  

  

  
  : ها آناند و شرح علت صدمه دیدن  آسیب دیدهلیست تجهیزاتی که در حادثه  -9

  

  

  ):MW) :                                                             میزان خاموشی ایجاد شده (MWمیزان تولید قطع شده ( -10
    

  
  خاموشی): بروزها (در صورت اطالعات خاموشی مشترکین به تفکیک پست-11

 (MW) توان قطع شده مدت زمان خاموشی (ساعت) حادثه در پست دیگردر اثر  برق شده نام پست بار بی
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  تجزیه و تحلیل حادثه : -12

  

  

  هاي مرتبط با حادثه : گیري و بررسی در مورد عملکرد صحیح یا ناصحیح رله نتیجه -13
  توضیحات  سطح ولتاژ   نحوه عملکرد  نام تجهیز  نام پست

    

بـدون   اشـتباه     صـحیح                :1ت اصـلی  عملکرد حفاظ
  عملکرد

  
  

بـدون   اشـتباه     صـحیح               :2عملکرد حفاظت اصـلی  
 عملکرد

  
  

بـدون   اشـتباه     صـحیح               عملکرد حفاظت پشتیبان:
 عملکرد

  
  

  
  

  
  ):هاي وصل مجدد، ارسال ثبات الزامی است ورت عملکرد رلهدر صگیري و بررسی در مورد عملکرد رله وصل مجدد ( نتیجه -14

  توضیحات  نحوه عملکرد  وضعیت وصل مجدد  نام خط  نام پست
       فعال  غیر فعال  فاقد رله وصل مجدد        موفق ناموفق   

       فعال  غیر فعال  فاقد رله وصل مجدد        موفق ناموفق     
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  (به انضمام زمان وصل تجهیزات): ام شده پس از حادثهاقدامات اصالحی انج -15
 وصل دستی بدون تعمیر یا تعویض تجهیز  وصل بالفاصله و خودکار   طریقه وصل
 وصل مجدد پس از رفع شرایط نامناسب سیستم  وصل دستی با تعمیر یا تعویض تجهیز معیوب   مجدد برق

 کنندگان از مسیر دیگر یا انجام مانور دهی به مصرف سرویس وصل مجدد با جداکردن بخش معیوب و   ع خطا  و ر

نحوه عملکرد 
کننده  وصل تجهیز

وصل  در حین
  مجدد

 :سطح ولتاژ تجهیز
 .با فرمان وصل، کلید وصل کرده است  

 .فرمان وصل به کلید داده شده ولی کلید وصل نکرده است 

  
  

  پیشنهادات: -16
  

  

  
  سال گذشته :سوابق حوادث مشابه در یک  -17
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  ضمائم -18
 بردار گزارش مربوط به بازدیدها و اقدامات انجام شده توسط بهره  
  گزارش مربوط به موارد مشاهده شده در حین به مدار آمدن تجهیزات  
 گزارش تجهیزات ثبات خطا، ثبات وقایع و هر نوع ثبات دیگر  
  تکرار حادثه مشابهگزارش مربوطه به اقدامات موردنیاز براي جلوگیري از  
 هاي دیجیتال (درصورت نیاز) فایل الکترونیکی مربوط به تنظیمات ثبات خطا و ثبات وقایع در رله  
 هاي انجام شده و پیشنهادات ارائه شده سازي گزارش تجزیه و تحلیل دقیق حادثه همراه با شبیه  
 رماتورهاي از مدار خارج شده (براي حوادث ترانسفورماتور و راکتور)گزارش مربوط به دما، سطح روغن و آنالیز گاز مربوط به ترانسفو  
 فازهاي بریکرها (براي حوادث کلید)  گزارش مربوط به طول بازشدن کنتاکت  
 هاي بریکرها (براي حوادث کلید) گزارش مربوط به بررسی همزمان بودن باز و بسته شدن پل  
 سطح روغن در بریکرهاي عمل کرده (براي حوادث کلید) گزارش مربوط به فشار هوا، گاز و یا وضعیت  
 ها گزارش مربوط به آلودگی تجهیزات عایقی در پست  
 خطی حفاظتی ( نقشه تکPSLD(  ها به روز شده تجهیزات پست  

  
  تائیدکننده :                تهیه کننده :
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  هاي انتقال : فرم گزارش خروج اختیاري تجهیزات پست2- 3 ادامه جدول 
 

  خطوط انتقال و گزارش حادثه فرم ثبت حادثهتوضیحات مربوط به  -3-5-1

 شـبکه پایـداري  د منجـر بـه نا  توانـ  مـی  هـا  آنانتقال توان در شبکه را برعهده دارنـد و حادثـه در     وظیفهخطوط انتقال 
       در و ثبـت کامـل اطالعـات حادثـه امـري مهـم و حیـاتی اسـت.         هـا  آنسراسري گردد. به همین دلیـل گـزارش حـوادث    

بخش تشکیل شده اسـت کـه    18این فرم، از  خطوط انتقال نشان داده شده است.  حادثه) فرم ثبت و گزارش 1-3جدول (
  تکمیل شود.اي و دیسپاچینگ ملی و مناطق  رشناسان شرکت برق منطقهبا همکاري کا ذیل رویهطبق  ها آنباید تمامی 

  خطوط انتقال عبارتند از:  حادثهبندهاي فرم ثبت 

   تجهیزات خروج اختیاري

  الف ـ محدوده خروج اختیاري در پست: 
 تکل پس  شده: هاي خارج بخشی از پست (نام بی ( ....................................................................................................... 

  شده براي تعمیرات ب ـ مشخصات تجهیزات خارج
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حادثـه و مکـان     ن قسمت باید مشخصات عمومی حادثه مانند: تاریخ و زمان دقیق شروع و خاتمهدر ای مشخصات کلی:
، عوامـل گسـترش   هایی مانند: مشخصات حادثه که بخش نیستنیاز طبیعتاً با انتخاب نوع خروج اختیاري  تعیین شود.آن 

ی کـه دچـار   میزان خاموشـی ایجادشـده و مشـترکین    تحلیل حادثه، و رد تجهیزات حفاظتی، تجزیهحادثه، چگونگی عملک
  .]14-12و  10[ و یا دستی است، تکمیل شوند خودکارهایی که مربوط به خروج اجباري  اند و دیگر بخش خاموشی شده

تحت نظارت آن رخ داده، نظـرات   محدودهخط انتقال در   حادثهاي که  : در این قسمت باید شرکت برق منطقه1بخش 
  و توضیحات کلی خود را درباره حادثه اعالم نماید.

حادثـه اعـالم نمایـد تـا      دربارهاي، نظر خود را  : در این قسمت باید نهاد نظارتی دیسپاچینگ ملی و یا منطقه2بخش 
  اي وجود دارد، به چه دلیل است. شود اگر اختالف نظري با شرکت برق منطقهمشخص 

  : در این قسمت باید شرایط جوي در محل حادثه در زمان رخداد آن تعیین شود.3بخش 
سیستم در زمان قبل از وقوع حادثـه نوشـته شـود. ایـن بخـش بـراي        برداري بهرهدر این قسمت باید شرایط  :4بخش 

  . لذا باید اطالعات دقیق و کاملی در این بخش نوشته شود.باشد میبسیار مفید  رزیابی علت وقوع آناتحلیل حادثه و 
اي،  منطقـه  و همچنـین بـرق   اي) ملـی (منطقـه   دیسـپاچینگ  کارشناسـان : در این قسـمت بایـد بـا مشـورت     5بخش 
بتـوان بـراي تحلیـل حادثـه ایـن       ها و اشکاالت موجود در شبکه و در نزدیکی محل وقوع حادثه نوشته شود تـا  محدودیت

  موارد را درنظر گرفت.
انتقـال اسـت. در ایـن     شـبکه خطـوط  ترین بخش فرم و گـزارش حـوادث    : مشخصات حادثه: این قسمت مهم6بخش 

قسمت باید مشخصات کامل حادثه مانند: محل خطا، نوع خطا، علت وقوع خطا و غیره بـه طـور دقیـق تعیـین شـود. بـه       
اي ایـن اسـت کـه از     . مزیـت انتخـاب گزینـه   باشد میاي  بخش به صورت گزینهاین گزارش حوادث،  سازي منظور یکپارچه

  .شود میتر  تر و دقیق نوشتن جمالت توصیفی خودداري شده و استخراج اطالعات حادثه بسیار آسان
اده و منجـر  : بعضی حوادث شبکه ممکن است که گسترش یابند و بخش وسیعی از شبکه را تحت تاثیر قرار د7بخش 

ت وقوع چنـین رخـدادي توضـیح داده شـوند تـا بـراي اقـدامات اصـالحی         زیادي شوند. در این حالت باید علبه خاموشی 
  مدنظر قرار گیرند. موردنیاز،

عملکـرد  عملکرد تجهیزات حفاظتی در هنگام رخـداد حادثـه، بایـد     نحوه: به منظور تحلیل حادثه و همچنین 8بخش 
  .شود میرار گیرد که در این بخش نوشته مورد ارزیابی ق ها آن

: بعضی حوادث ممکن است منجر به ایجاد خرابی بر روي تجهیزات شوند. در این قسمت لیست این تجهیزات 9بخش 
تا اینکه هم به گروه تعمیرات ارجاع داده شود و همچنین میزان خرابی تجهیزات مختلف در شبکه ارزیـابی   شود مینوشته 

  نقاط حساس شبکه تعیین شود. شده و تجهیزات و
هـاي     : در این قسمت باید مقدار خاموشی ایجاد شده در اثر وقوع حادثه تعیین شود تا براي ارزیـابی شـاخص  10بخش 

  پایایی شبکه استفاده شود.
  نماید. ی را که دچار خاموشی شده تعیین میاست و به تفکیک مشترکین 10مه بخش : این قسمت در ادا11بخش 
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بـه   بـراي حـوادث مهـم    هاي مهم فرم گزارش حادثه این بخش است. در این بخش باید : یکی دیگر از بخش12بخش 
این بخـش بـا برگـزاري جلسـات     مورد ارزیابی قرار بگیرد.  هاي الزم انجام شده و سیستم قدرت سازي شبیه ع پیوسته،وقو

اي مربوطـه بایـد تکمیـل شـود و در      منطقـه  برق ایران و همچنین برق شبکهکارشناسی بین کارشناسان شرکت مدیریت 
  نهایت یک گزارش کامل پیوست شود.

هـاي حفـاظتی قضـاوت     عملکـرد رلـه   نحـوه  دربـاره ، 12و  8: در این قسمت با کمک نتایج حاصل از بخش 13بخش 
  هاي حفاظتی تعیین شود. تا تنظیمات احتمالی نادرست رله شود می

  .شود میاي وصل مجدد تعیین ه عملکرد رله نحوه: در این بخش 14بخش 
شـبکه   بـرداري  بهـره کـه در   شـود  مـی : هنگام وقوع حادثه و بعد از آن، اقدامات زیادي توسط اپراتورها انجام 15بخش 

  بسیار مهم و موثر هستند. لذا در این بخش باید تمامی این اقدامات به طور دقیق مشخص شوند.
  کـه نتیجـه   آیـد  به دست می آندید جامع از حادثه و علت وقوع هاي فوق، یک  : پس از تکمیل تمامی بخش16بخش 

در ایـن  بایـد بـه عنـوان پیشـنهادات      که استبهتر سیستم قدرت هر چه  برداري بهرهمهمی براي ، نکات و موارد بسیار آن
  مطرح شوند.قسمت 

آیـا پیشـنهادات    تـا بررسـی شـود    شـود  می: در این بخش، تمامی حوادث مشابه در یک سال گذشته نوشته 17بخش 
  مطرح شده در گزارش حوادث مشابه گذشته، مفید بوده است و یا خیر.

  ضمیمه شوند. حادثه هاي موردنیاز براي گزارش : در این بخش باید تمامی پیوست18بخش 

  هاي انتقال پست  حادثهفرم ثبت حادثه و گزارش توضیحات مربوطه به  -3-5-2

د توانـ  مـی  ها آنحادثه در  ترانسفورماتور و دیگر اجزاي مهمی هستند کهشامل انواع کلیدهاي قدرت، انتقال  يها پست
امـري مهـم و حیـاتی    و ثبت کامل اطالعات  ها آنهمین دلیل گزارش حوادث سراسري گردد. به  شبکهمنجر به ناپایداري 
نـد فـرم گـزارش    ایـن فـرم همان   انتقال نشان داده شده اسـت.  هاي پست  حادثه) فرم ثبت و گزارش 2-3است. در جدول (

نمایـد   هـاي موردنیـاز را تعیـین مـی     که مشخصات حادثـه و پیوسـت   18و  8  و فقط بخش باشد میحوادث خطوط انتقال 
باید فرم خروج اختیاري تجهیزات کـه در ادامـه    گاه آنهمچنین در صورتی که خروج اختیاري انتخاب شود  متفاوت است.

  .]14-12و  10[ ) است، تکمیل شود2-3هاي انتقال در جدول ( فرم ثبت حوادث پست

  آنالیز اطالعات و تحلیل حادثه نحوه - 3-5-3

کارشناســان متخصــص و همچنــین اســتفاده از       . تجربـهباشد میترین بخش فرآیند بررسی حادثه  این قسمت مهم
وند. با توجـه بـه   ر سازي حادثه از عوامل مؤثر در دقت و سرعت تحلیل حادثه به شمار می هـاي مناسب جهت شبیهافزار نرم

  :]10[ گردد میآوري شده، آنالیز حادثه به منظور مشخص نمودن موارد ذیل انجام  اطالعات جمع
 وین حادثهدد تشرح دقیق و کامل رون  
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 علت شروع حادثه  
 دلیل و یا دالیل گسترش حادثه  
 دث مشابه احتمـالی  راهکار مناسب جهت کاهش احتمال وقوع حوادث مشابه و یا کاهش اثرات نامطلوب حوا ارائه

  در آینده
  :]10[ مراحل انجام کار به شرح ذیل می باشد

  وقوع حادثه اولیههاي اولیه و شناخت دقیق علت  انجام بررسی - 1- 3- 3-5

هـاي   اتصال کوتاه، مدار باز، شرایط جوي، افـزایش ناگهـانی بـار، اشـکال در رلـه      روزبدر این بخش علت شروع حادثه (
. در تعیین عامل اولیه، مشـخص نمـودن ترتیـب    گردد می) و محل وقوع آن بررسی هغیرحفاظتی، ضعف تجهیزات شبکه و 
  .باشد میزمانی خروج تجهیزات بسیار مفید 

  ها آنهاي متوالی و دالیل  بررسی ترتیب خروج - 2- 3- 3-5

در این قسمت دلیل گسترش حادثه مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به ترتیـب زمــانی خــروج تجهیــزات، علــت     
  .شود میصورت جداگانه بررسی ه ر یک از تجهیزات بخروج ه

  هاپیشنهاد ارائهگیري و  نتیجه -3- 3- 3-5

حادثـه، جلـوگیري از تکــرار مــوارد مشــابه و همچنــین      ي کارهاي مناسب جهت جلـوگیري از توسـعه در خاتمه راه
فرآینـد بررسـی و   . گـردد  مـی ه بار و نامطلوب مربوط به حوادث مشابه احتمـالی در آینـده ارائـ    چگونگی کاهش اثرات زیان

  .]10[ نشان داده شده است) 2-3(در شکل  از دیدگاه شوراي پایایی وزارت نیروتحلیل حادثه 

  ها وظایف و ماموریت -3-6

  اي دیسپاچینگ ملی و مراکز دیسپاچینگ منطقه -3-6-1

آن بــر  اي نقش مهمـی در کنتـرل حادثــه و جلــوگیري از گســترش       دیسپاچینگ ملی و مراکز دیسپاچینگ منطقه
  :حوادث شبکه عبارتند از بروزعهده دارند. وظایف مراکز مذکور در زمان 

 حادثه اولیهاخذ اطالعات الف: 

ز مسـئولین  ) احــوادث عمــده   بروزشفاهی یا کتبـی (در صـورت  هاي از طریق دریافت گزارش حادثه اولیهاخذ اطالعات 
 بـرداري  بهـره . طبـق دسـتورالعمل ثابـت    است برداري بهرهثابت  7و  5هاي شماره  ها مطابق دستورالعمل پست برداري بهره

 را سیسـتم  برداري شرایط بهره بتواند که آن الکتریکی هاي کمیت در یا و سیستم ساختار در برنامه بدون تغییرات هرگونه
 خودکـار  قطـع  یا و بار اضافه پست، یک در قدرت کلید یک شدن خارج مدار از بنابراین. شود می نامیده حادثه دهد تغییر
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 در نهایـت  و شـبکه  از بخـش  چنـد  یـا  یـک  شـدن  مجـزا  تا مولد یک تریپ یا و انتقال خط یا و قدرت یک ترانسفورماتور
  گردند. می تلقی حادثه یک کدام هر شبکه سطح در کامل خاموشی

  
  فرایند تحلیل حادثه: 2- 3 شکل
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 ها و خطوط انتقال حوادث در پست 
 هـا  پسـت  در نیـرو  انتقـال  تجهیـزات  کلیه از بهینه و اصولی برداري بهره و ایمنی یتمسئول اینکه به توجه با - 

 باشد، می پست برداري بهره مسئول عهدهه ب نگهداري و برداري بهره داخلی هاي دستورالعمل مطابق مستقیماً

 تجهیـزات،  حـرارت   درجـه  افزایشمانند:  غیرعادي شرایط هرگونه موظفند ها پست برداري بهره مسئولین لذا

 از بخشـی  یـا  یک از برداري بهره نحويه ب است نممک که را و... ها آالرم لرزش، دود، غیرعادي، صداي جرقه،

 مربوطـه  کنتـرل  مرکـز  اطالع به وقت اسرع در نماید، برداري بهره غیرقابل را آن یا محدود را پست تجهیزات

 در کـه  است بدیهی .دهند انجام کنترل مرکز اطالع و هماهنگی با را ضروري اقدامات یا و مانورها و رسانیده

 داده تشـخیص  اضـطراري  ،پسـت  برداري بهره مسئول توسط پست تجهیزات از یک هر وضعیت که شرایطی

 جهت در مربوطه کنترل مرکز با هماهنگی ضمن است موظف وي پست، سرپرست مسئولیت به توجه با ،شود

 شـرایط،  بـودن  اضـطراري  صـورت  در و انجام را الزم ورهايمان فنی، نقص گسترش از پیشگیري و عیب رفع

 .بنماید دیده آسیب تجهیزات خروج به اقدام
 ها خروج خودکار تجهیزات در پست 

 راکتـور،  خازن، قدرت، ترانسفورماتور خط،مانند:  پست یک در تجهیزات از یک هر خودکار خروج صورت در - 

 مـورد  در کامـل  اطالعـات  تجهیـزات،  خـروج  اعالم ضمن یدبا پست برداري بهره مسئول ،و... کلیدها بازشدن

 بـار  میزان، خطوط مورد در شده قطع بار میزان حادثه، از بعد و قبل پست شرایط حفاظتی، هاي رله عملکرد

 بـرداري  بهـره  و نمـودن  دار بـرق  در محـدودیت  هرگونه و دیده حادثه تجهیزات فیزیکی شرایط ولتاژها،، خط
 کسـب  بعدي مانورهاي و اقدامات جهت و داده قرار مربوطه کنترل مرکز اختیار در را تجهیزات این از مجدد
  . نماید تکلیف

 بـا  بایـد  خـط  مجدد نمودن دار برق منطقه، دو بین ارتباطی نیروي انتقال خط یک خودکار خروج صورت در - 

 دو منـاطق  ترلکن مراکز شرایطی چنین تحت .گیرد انجام ملی دیسپاچینگ کنترل مرکز مجوز و هماهنگی

 و همـاهنگی  از پس تنها ،خط مجدد نمودن دار برق جهت الزم شرایط نمودن فراهم از پس باید خط انتهاي
  . بنمایند منطقه دو بین ارتباطی خط نمودن برقرار به اقدام ملی دیسپاچینگ کنترل مرکز از مجوز کسب

 بـه  بـار  یـک  تواننـد  مـی  منـاطق  یا و ملی دیسپاچینگ کنترل مرکز انتقال، خطوط خودکار خروج صورت در - 

  . نمایند اقدام انتها دو هاي پست از یک هر از خط، نمودن دار برق
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 از پـس  پسـت  بـرداري  بهـره  مسئول گردد برق بی کامالً پستی که صورتی در شبکه، در حادثه روزب مواقع در - 

 بـا  تکلیـف  کسـب  جهـت  و باز را قدرت کلیدهاي کلیه است، موظف پست کامل برقی بی از اطمینان حصول

 .نماید حاصل تماس مربوطه کنترل مرکز

 جداشدن بخشی از شبکه -حوادث در شبکه 

 گردنـد.  سراسـري مـی    شـبکه  از هـایی  بخـش  یـا  بخـش  جداشدن به منجر بعضاً نیرو انتقال خطوط حوادث - 

 و شرایط به و خاموشی تولیدي توان مصرف، میزان لحاظ از آن امکانات و شرایط و جداشده بخش گستردگی
  .دارد بستگی خطوط قطع نحوه

o دارد قرار اي منطقه دیسپاچینگ یک  حوزه در تماماً جداشده بخش 

 ،باشـد  گرفته قرار اي منطقه دیسپاچینگ یک جغرافیایی محدوده در جداشده بخش که صورتی در
 شـبکه  گستردگی از ملی دیسپاچینگ کنترل مرکز ساختن مطلع ضمن باید مربوطه کنترل مرکز

 و شده برق بی هاي پست و خطوط نمودن دار برق جهت در اولیه مانورهاي و اقدامات کلیهداشده، ج
 از پـس  و داده انجـام  را جداشـده  بخـش  نمـودن  مـوازي  ولتـاژ) جهـت   و فرکـانس (  الزم شرایط

 انتقـال  و تولید شرایط مورد در الزم اطالعات کسب و ملی دیسپاچینگ مرکز کنترل با هماهنگی

 فرکـانس  کنترل  زمینه بنماید. در شده جدا بخش نمودن موازي اقدام به ،پیوسته به هم شبکه در

  .دگیر انجام ملی دیسپاچینگ کنترل هماهنگی مرکز و مجوز با باید اقدامی هرگونه

o باشد می اي منطقه دیسپاچینگ چند محدوده شامل جداشده بخش 

چنـد   یـا  دو جغرافیـایی   حوزه از یهای بخش شامل گستردگی نظر از جداشده بخش که صورتی در
  نیروگـاهی،  هـاي  پسـت  نمـودن  دار برق سازي،  عادي عملیات کلیه ،باشد اي منطقه دیسپاچینگ

به   شبکه با شده جدا بخش یا و مولدها نمودن موازي و مناطق بین ارتباطی نمودن خطوط دار برق
 کنتـرل  مراکـز  ملـی،  پاچینگدیسـ  کنترل مرکز بین مستقیم طریق هماهنگی از باید پیوسته هم

  .گیرد انجام ها نیروگاه و مناطق

 برق شدن سیستم بی 

 شوند مرکز برق بی حادثه شدت و تاثیر تحت شبکه تمامی یا و عمده بخش که شرایطی در و حاد حوادث در - 

 ن مجددنمود دار برق و مولدها اندازي راه در کهرا  ضروري و الزم اطالعات کلیه باید ملی دیسپاچینگ کنترل

  اجرایی مناسب، روش اتخاذ و دریافتی اطالعات آنالیز و بررسی از پس و آوري کند جمع باشد می موثر شبکه
 شـرایط مرکـز   ایـن  در بنمایـد.  عـادي  حالـت  به شبکه دنبرگردان به اقدام مناطق کنترل مراکز هماهنگی با

 هـاي  نمـودن نیروگـاه   دار باشد. برق یم دار عهده را عملیات کلیه رهبري و مرکزیت ملی دیسپاچینگ کنترل

 .ددار قرار اولویت اول  درجه در دیده حادثه
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کردن تجهیزات حادثه دیــده و عــادي    انجام مانورهاي مورد نیاز جهت ایزوله ه،حادث اولیههاي  انجام بررسیب: 
  برداري بهرههاي ثابت  نمودن شبکه مطابق دستورالعمل

دثه شامل مواردي از قبیل زمان شروع حادثه، شرح مختصر وقــوع حادثــه،   تهیه و تنظیم گزارش بررسی حا ج:
زمان برگرداندن شبکه به حالت عادي، ثبت میزان بارهاي قطع شده، میزان تولید از دست رفتـه، تغییـرات فرکـانس، 

  ولتاژ و اطالعات ثبت شده در سیستم اسکادا در صورت نیاز
مدیریت مطالعات و حفاظت  -ریزي و نظارت بر امنیـت شـبکه عاونت برنامهبه م آوري شده ارسال اطالعات جمعد: 

  حادثه روزبساعت از زمان  48شبکه حداکثر طی مدت 

  اي هاي برق منطقه شرکت -3-6-2

باشند پس از وقوع حادثه و ضـمن دریافـت اطالعــات   اي موظف می در هر شرکت برق منطقه برداري بهرههاي  معاونت
اطالعـات و انجــام مــوارد ذیــل اقـدام      آوري جمعاي، نسبت به  از مراکز دیسپاچینگ منطقه ج و الف مندرج در بندهاي

  .]10[ نمایند
   تبدیل اطالعاتهاي مربوط به تجهیزات شبکه مطابق موارد مندرج در  آوري داده جمع: الف
و نظـارت بـر امنیــت     ریـزي  رنامـه بوقوع حادثه بـه معاونـت    اولیهگزارش  ارائهالذکر به همراه  ارسال اطالعات فوق: ب
ارسـال اطالعـات و گـزارش     .حادثه روزبزمان ساعت از  72 مدیریت مطالعات و حفاظت شبکه حداکثر طی مدت -شـبکه

  .حوادث عمده در شبکه ضرورت دارد روزباولیه فقط در صورت 
رفـع حادثـه و    بـه منظـور  شــده  شرح اقدامات انجـام ، بررسی دقیق، تهیه و تنظیم گزارش تجزیه و تحلیل حادثه: ت

     ي ثبـت حـوادث در  هـا  اقـدامات اصـالحی مـورد نیـاز بـراي جلـوگیري از تکـرار حـوادث مشـابه در آینـده، تکمیـل فـرم            
 -و نظارت بر امنیـت شـبکه شــرکت مــدیریت شــبکه       ریزي برنامهبه معاونت  ها آنو ارسال  )2-3) و (1-3هاي ( جدول

  .روز 15روز براي حوادث عمده و براي حوادث عادي طی مدت  7حداکثر طی مدت که مـدیریت مطالعـات و حفاظت شب
معاونـت  ایـران و  برق شبکهها، شرکت مدیریت  شرکت در جلسات مشترك با حضور نمایندگان و مسئولین نیروگاه: ج

تشـکیل   .ی در صورت نیـاز ي تکمیلها گزارش ارائهجهت رفع ابهامات احتمالی گزارش تهیه شده و  هماهنگی انتقال توانیر
  .حوادث عمده در شبکه و نیروگاه ضرورت دارد روزبجلسه فقط در صورت 

  تحت پوشش شبکهپیگیري و انجام اصالحات مورد نیاز در : ح

  ایران برق شبکهشرکت مدیریت  -ریزي و نظارت بر امنیت شبکه برنامهمعاونت  -3-6-3

مطالعـات و حفاظـت شـبکه داراي وظـایفی بـه شـرح ذیـل         مـدیریت  -و نظارت بر امنیت شـبکه   ریزي برنامهمعاونت 
  :]10[ باشد می
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شـده در سیسـتم اسـکادا از معاونــت   ي اولیه و همچنین اطالعات ثبتها گزارشاطالعات و  آوري جمعدریافت و الف: 
  اي   راهبري شبکه، دیسپاچینگ ملی و مراکز دیسپاچینگ منطقه

اي و  هـاي بـرق منطقــه  ها و مطالعات انجام شـده در شـرکت ایج بررسیشامل نت ها گزارشپیگیري جهت دریافت ب: 
 هاي حفاظتی طا و نحوه عملکرد رلههاي وقایع و خ هاي تکمیل شده، ثبات ها، شامل اطالعات مربوط به فرم نیروگاه

معاونـت  و و مدیریتی در صـورت نیـاز و ارسـال آن بـه معاونـت امـور بـرق و انـرژي وزارت نیـر          اولیهتهیه گزارش ت: 
  حادثه روزبدر مورد حوادث عمده شبکه و نیروگاه حداکثر طی مدت یک هفته از تاریخ  هماهنگی انتقال توانیر

یابی و شناخت علل شروع و گسترش حادثه، بررسـی صـحت عملکــرد     و اطالعات دریافتی، ریشه ها گزارشبررسی ج: 
عملکرد سیستم هاي حفاظت الکتریکی نیروگــاه مــرتبط    حفاظتی مرتبط با حادثه در شبکه، بررسی صحت هاي سیستم

  اي هاي برق منطقه ها و شرکت از دریافت گزارش نیروگاه روز پس 10حداکثر طی مدت بـا شبکه 
 بـرداري  بهـره ها و برگزاري جلسات مشترك بـا حضــور معــاونین    اي و نیروگاه هاي برق منطقه هماهنگی با شرکتح: 
هـاي ذیـربط، نماینـدگان معاونـت راهبـري شـبکه و دیسـپاچینگ ملـی و مراکـز           و نیروگـاه  اي هاي بـرق منطقـه   شرکت

و معاونــت   و شـرکت مـادر تخصصـی تولیـد بـرق حرارتـی       معاونـت همـاهنگی انتقـال تـوانیر    اي،  دیسـپاچینگ منطقـه 
بـه منظـور   ایـران  شبکه بـرق   تشرکت مدیری مدیریت مطالعات و حفاظت شبکه -ریـزي و نظارت بر امنیت شبکه برنامـه

حوادث عمده شبکه و نیروگـاه ضـرورت    روزببرگزاري جلسه مشترك در صورت . رفع موارد ابهام و تکمیل نقایص احتمالی
  .دارد

ي دریافت شده از معاونت راهبــري  ها گزارشتهیه و تنظیم گزارش نهایی حوادث عمده شبکه و نیروگاه با توجه به د: 
طـی مـدت یـک هفتـه     هـا   اي و نیروگاه هاي برق منطقه اي)، شرکت دیسپاچینگ منطقهشبکه (دیسپاچینگ ملی و مراکز 

معاونـت همـاهنگی انتقـال    برگزاري جلسه و ارسال آن به مراجع مربوطه (معاونت امور برق و انـرژي وزارت نیـرو،    از پـس
تقریبـی یـک   ثر طـی مـدت   و شـوراي پایـایی) به طوري که حداک ، شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتیتوانیرشرکت 

  .حادثه گزارش نهائی تهیه گردد روزباز زمان  ماه
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  ها توسط هر یک از واحدهاي متولی : مدت زمان ارسال گزارش3-3 جدول

  عنوان فعالیت  نوع حادثه  واحد متولی
حداکثر زمان 

  *ارسال گزارش

دیسپاچینگ ملی و 
مراکز دیسپاچینگ 

  اي منطقه

ریزي و  تهیه و تنظیم گزارش حادثه و ارسال آن به معاونت برنامه  حوادث عادي
  مدیریت مطالعات و حفاظت شبکه -نظارت بر امنیت شبکه

  ساعت 48
  حوادث عمده

هاي برق  شرکت
  اي منطقه

  حوادث عادي
ریزي و  تهیه و تنظیم گزارش حادثه و ارسال آن به معاونت برنامه

  طالعات و حفاظت شبکهمدیریت م -نظارت بر امنیت شبکه
  روز 15

  حوادث عمده

ریزي و  تهیه و تنظیم گزارش حادثه و ارسال آن به معاونت برنامه
  مدیریت مطالعات و حفاظت شبکه -نظارت بر امنیت شبکه

  ساعت 72

ریزي و  تهیه و تنظیم گزارش حادثه و ارسال آن به معاونت برنامه
  و حفاظت شبکهمدیریت مطالعات  -نظارت بر امنیت شبکه

  روز 7

شرکت مدیریت 
  ایران برق شبکه

  حوادث عمده

تنظیم گزارش اولیه و ارسال آن به معاونت امور برق و انرژي وزارت 
و شرکت مادرتخصصی تولید  معاونت هماهنگی انتقال توانیرنیرو و 

  )(در صورت لزوم برق حرارتی
  هفته 1

: به مراجع مربوطه ادثه و ارسال آنتهیه و تنظیم گزارش نهائی ح
شرکت مادر  معاونت هماهنگی انتقالمعاونت امور برق وزارت نیرو، 

و شرکت مادر تخصصی  وزارت نیرو و شوراي پایائی توانیر تخصصی
  تولید برق حرارتی

  ماه 1

  ادواري حوادث شبکه هاي حوادث، تهیه و تنظیم گزارش کلیهتجزیه و تحلیل   حوادث عادي
  .شود میسال گزارش از زمان وقوع حادثه محاسبه حداکثر زمان ار *:
  ابالغ و پیگیري موارد اصالحی به منظور جلوگیري از تکرار حادثهر: 

 ادواري حوادث هاي در بانک اطالعاتی حوادث و تهیه گزارش ها گزارش کلیهنمودن  س: بایگانی
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  قدمهم

. باشـد  مـی به یک سیستم جامع نیـاز   ها آنتم توزیع داراي گستردگی زیادي است. لذا براي ثبت حوادث و پایش سیس
 ENOXسیستم ثبت حوادث 

بـدین   حادثـه  . فرآینـد ثبـت  شـود  مـی توزیع در آن ثبـت   شبکهکه حوادث  استي ا انهسام 1
دریافت  121سط مشترکین از طریق سامانه تلفنی هاي اعالم حادثه، قطعی و یا خرابی تو که گزارش شود انجام میصورت 

نماید. لذا با کمک این سـامانه   ثبت می ENOXشده را در سامانه  گزارش دریافت  حادثهبر اساس آن،  اپراتور و سپس شده
هـاي مـدیریتی و    هاي حوادث را در سـطح  توزیع را ثبت و پایش نمود و در نهایت گزارش شبکهبه راحتی حوادث  توان می

معاونـت همـاهنگی توزیـع     "روش ثبت حوادث و برآورد انـرژي تـامین نشـده   "دیگر دستورالعمل  از طرفی نی تهیه کرد.ف
توزیع اسـتفاده و   شبکهتوزیع است که باید از آن براي شناسایی حوادث  شبکه، یک سند جامع براي معرفی حوادث توانیر
    .]16 و15[ دثبت حوادث ثبت نمو افزار نرممشخصات حادثه را در  سپس

سازي ثبـت و حـوادث    . به منظور یکپارچهشود میتوزیع شرح داده  شبکهدهی حوادث  در این فصل رویه ثبت و گزارش
ملزم به اجـراي   مربوطهات و اتفاقات و دیگر نهادهاي ، مراکز دیسپاچینگ، مراکز عملیهاي توزیع شرکت  همهتوزیع،  شبکه

  باشند. این رویه می

  تعاریف -4-1

  حادثه -4-1-1

هاي توزیع که منجر بـه خاموشـی شـود،     توزیع مانند: اشکال در سمت مشترکین و یا در پست شبکهنوع اشکال در  هر
  .شود میحادثه نامیده 

  )(فشار متوسط و فشار ضعیف مشترکینداخلی   شبکهاشکال در  -4-1-2

عمـل   اي منظـور شـده  هـ  حفاظت ،اشاره دارد که در آن مشترکینداخلی   شبکهبه اشکاالتی مانند پیدایش اتصالی در 
  .شود می فشار متوسطنکرده و باعث قطع فیدر 

  هوایی فشار متوسط  شبکهاشکال در  -4-1-3

که به دلیـل نبـود حفاظـت الزم و یـا تنظـیم نامناسـب        هوایی فشار متوسط  شبکه يها خاموشی کلیه عبارت است از
  د.شو می فشار متوسطعمل نکردن آن، باعث قطع فیدر  حفاظت موجود و

                                                   
1 Electric Network Operator expert (ENOX) 
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  زمینی فشار متوسط  شبکهر شکال دا -4-1-4

دلیـل نبـود حفاظـت الزم و یـا تنظـیم نامناسـب       ه که ب زمینی فشار متوسط  شبکه هاي خاموشی کلیهعبارت است از 
  د.شو می فشار متوسطعمل نکردن آن، باعث قطع فیدر  حفاظت موجود و

  فشار ضعیف هوایی  شبکه اشکال در - 4-1-5

 دلیل نبود حفاظت الزم و یا تنظیم نامناسب حفاظـت موجـود و  ه که بفشار ضعیف هوایی   شبکهه پیدایش اشکال در ب
  .شود می، گفته دشو می فشار متوسطعمل نکردن آن، باعث قطع فیدر 

  فشارضعیف زمینی  شبکهشکال در ا -4-1-6

 دلیل نبود حفاظت الزم و یا تنظیم نامناسب حفاظـت موجـود و  ه فشارضعیف زمینی که ب  شبکهه پیدایش اشکال در ب
  .شود می، گفته دشو می فشار متوسطردن آن، باعث قطع فیدر عمل نک

  اشکال در پست هوایی -4-1-7

دلیل نبود حفاظت و یا تنظـیم  ه هاي توزیع هوایی که ب ه پیدایش اشکال در طرف فشارضعیف و یا فشار متوسط پستب
  .شود یم، گفته دشو می فشار متوسط، باعث قطع فیدر ها آنهاي موجود و عمل نکردن  نامناسب حفاظت

  شکال در پست زمینیا -4-1-8

دلیل نبود حفاظت الزم و یـا  ه به پیدایش اشکال در طرف فشار ضعیف و یا فشار متوسط پست زمینی اشاره دارد که ب
  .اند ، باعث قطع فیدر فشار متوسط شدهها آنهاي موجود و عمل نکردن  تنظیم نامناسب حفاظت

  قطع فیدر فشار متوسط - 4-2

  ار متوسطعوامل موثر در قطع فیدر فش -4-2-1
 : از عبارتند عوامل این

 هوایی توسطم فشار  شبکهدر  اشکال 

 زمینی فشار متوسط  شبکهدر  اشکال 

 هوایی یففشار ضع  شبکهدر  اشکال 

 زمینی یففشار ضع  شبکهدر  اشکال 

 هوایی پست در اشکال 

 زمینی پست در اشکال 

 مشترکین انشعابات در اشکال 
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 مشترکین داخلی  شبکه در اشکال 

  
  
 

  :1ضیح تو
 بـه  جداگانـه صـورت   بـه  بایسـت  مـی  متوسط، فشار فیدر قطع به منجر هاي خاموشی کلیه ،باال بندي یمتقس به توجه با
  شوند. منظور ها خاموشی  محاسبه روند در و ثبت وصل، و قطع زمان و علت همراه

 :2 توضیح
 اطالعـات،  گـردآوري  و ثبـت  سیسـتم  بـه  مربـوط  هاي بخش از یک هر با رابطه در آمده به وجود هاي خاموشی بررسی

 تنهـا  اینکـه  یـا  و است شده متوسط فشار فیدر قطع به منجر خاموشی روزب عامل آیا که نماید روشن درستی به بایست می
  است. شده فیدر این از شونده تغذیه  شبکه از بخشی قطع به منجر

  عوامل موثر در قطع خطوط زمینی فشار متوسط-4-3

  .]16و  15[ شوند می بندي یمتقس و بابرنامه برنامه بی بخش دو به قسمت این در شده مطرح عوامل

  متوسط فشار زمینی خطوط برنامه بی خاموشی علل -1- 4-3

  از: عبارتند عوامل این

 سرکابل شدن دار عیب )1

  از: عبارتند آمده وجود به اشکاالت انواع
 متوسط فشار هوایی سرکابل شدن دار عیب  

  :اشکال به وجود آمده
  هاي روغنی نما در سرکابل روغن  یشهشدیدن  آسیب -
  سرکابل  مقرهدیدن  آسیب -
  هاي روغنی دیدن چدنی سرکابل آسیب -
  دیدن سرکابل خشک آسیب -

  :علت اشکال به وجود آمده
  اضافه بار  -
  نشتی روغن   -
  عدم سرویس به موقع -
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  مناسب عدم کیفیت  -
  رعد و برق -
  سرکابلنصب نادرست  -
  برخورد اجسام خارجی -
  نفوذ آب -
  تاتصاالت سس -
  متال یا اتصال نامناسب از آن عدم استفاده از کلمپ بی -
  کمبود روغن -

 متوسط فشار داخلی سرکابل شدن دار عیب  

  :وجود آمدهه اشکال ب
  هاي روغنی نما در سرکابل روغن  شیشهدیدن  آسیب -
  سرکابل  مقرهدیدن  آسیب -
  هاي روغنی دیدن چدنی سرکابل آسیب -
  دیدن سرکابل خشک آسیب -

  :آمده ودبه وجعلت اشکال 
  اضافه بار  -
  نشتی روغن   -
  عدم سرویس به موقع -
  عدم کیفیت مناسب -
  رعد و برق -
  سرکابل  نصب نادرست  -
  برخورد اجسام خارجی -
  اتصاالت سست -
  متال یا اتصال نامناسب عدم استفاده از کلمپ بی -
 کمبود روغن -

 انتقال یا توزیع فوق پست خروجی داخلی سرکابل شدن دار عیب  
  :آمده به وجوداشکال 
  هاي روغنی روغن نما در سرکابل  شیشهدیدن  آسیب -
  سرکابل  مقرهدیدن  آسیب -
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  هاي روغنی دیدن چدنی سرکابل آسیب -
  دیدن سرکابل خشک آسیب -

  
  :آمده به وجودلت اشکال ع

  اضافه بار -
  نشتی روغن -
  عدم سرویس به موقع -
  عدم کیفیت مناسب -
  رعد و برق -
  نصب نادرست سرکابل -
  برخورد اجسام خارجی -
  ست  اتصاالت س -
  متال یا اتصال نامناسب عدم استفاده از کلمپ بی -
 کمبود روغن -

 اتصالی کابل فشار متوسط 

  :آمده به وجوداشکال 
  اتصالی یک فاز به زمین -
  اتصالی دو فاز به زمین -
  اتصالی سه فاز -
  بریدگی یک فاز -
  بریدگی دو فاز و بیشتر -

  :آمده به وجودعلت اشکال 
  ناشی از حفاري -
  ناشی از فرسودگی -
  از اضافه بارناشی  -
  ناشی از پیدایش عیب در مفصل -
  ناشی از اتصال کابل همجوار -
  ناشی از طراحی و اجراي نادرست -
  درختان ي ناشی از فشار ریشه -
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  ناشی از سرقت -
 عیب نامشخص  -

  
  مشترکینداخلی  شبکهاشکال در  )2
  خطاي نیروي انسانی )3
  سرقت تجهیزات )4
  عیب گذرا )5
  فشار ضعیف شبکهاتصالی یا اشکال در  )6
 تجهیزات فوق توزیع عیب در )7

 :آمده به وجوداشکال 

  فوق توزیع هاي اشکال در ترانسفورماتور جریان موجود در خروجی پست -
  فوق توزیع هاي اشکال در ترانسفورماتور ولتاژ موجود در خروجی پست -
  فوق توزیع هاي هاي نصب شده در خروجی پست اشکال در تنظیم نامناسب رله -
  هاي فوق توزیع دارشدن رله در خروجی پست عیب -
  توزیع فوق هاي دژنکتور خروجی پست اشکال یا عدم وصل -
  تاثیر قطع خطوط همجوار -

 عیب در تجهیزات انتقال )8

  :آمده به وجوداشکال 
  انتقال هاي اشکال در ترانسفورماتور جریان موجود در خروجی پست -
  انتقال هاي اشکال در ترانسفورماتور ولتاژ موجود در خروجی پست -
  انتقال هاي هاي نصب شده در خروجی پست نظیم نامناسب رلهاشکال در ت -
  هاي انتقال دار شدن رله در خروجی پست عیب -
  انتقال هاي دژنکتو خروجی پست اشکال یا عدم وصل -
  تاثیر قطع خطوط همجوار -

 یگرفتگ برق )9

  متوسط فشار زمینی خطوط بابرنامه خاموشی علل - 2- 4-3

  :]16 و15[ از عبارتند عوامل این

 متوسط فشار سرکابل رتعمی و سرویس )1
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 سرویس و تعمیر سرکابل هوایی فشار متوسط  
 سرویس و تعمیر سرکابل داخلی فشار متوسط  
 سرویس و تعمیر سرکابل داخلی خروجی پست فوق توزیع یا انتقال  
 اصالح سیم ارت (زمین) سرکابل  

  کردن فاز هم جهت بابرنامه خاموشی )2

  اجراي طرح جهت بابرنامه خاموشی )3
  جابجایی بار جهت مهبابرنا خاموشی )4
 باالتر و توزیع فوق واحدهاي درخواست به بنا بابرنامه خاموشی )5

  شبکه یرو تعم سرویس جهت بابرنامه خاموشی )6

  فشار متوسط هوایی خطوط قطع در موثر عوامل -4-4

  فشار متوسط هوایی خطوط برنامه بی خاموشی علل -4-4-1

  :]16 و15[ از عبارتند عوامل این

 )فلزي – بیچو – سیمانی( پایه در اشکال )1

  :آمده به وجوداشکال 
  فشار متوسط  پایهشکستگی  -
  فشار متوسط  پایهکج شدن  -

  :آمده به وجودعلت اشکال 
  برخورد خودرو -
  فرسودگی و خوردگی -
  غیره)عوامل جوي (باد و طوفان و قطر زیاد یخ و  -
  پارگی سیم   -
  سیل و آب گرفتگی -
  پاره شدن سیم مهار -
  حفاري درکنار پایه -
  سوزي آتش -
  رختان دسقوط  -
  طراحی واجراي نامناسب -
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  زمین  رانش  -
  زمین  سستی  -
  سوختن پایه ناشی از نشت جریان الکتریکی -
  نامناسب بودن کیفیت پایه -
  سایر موارد با ذکر توضیحات -

 پارگی سیم )2

  ه:آمد به وجوداشکال 
  پاره شدن سیم -
  خودنگهدارپاره شدن کابل  -

  :آمده به وجودعلت اشکال     
  برخورد اشیاي خارجی -
  ه بودن سیمفرسود -
  عدم تنظیم شکم (فلش) خط -
  اضافه بار -
  عوامل جوي -
  برخورد با درختان مزاحم -
  سست  اتصاالت  -
  نامناسب بودن اتصاالت -
  نامناسب بودن کیفیت مصالح مصرفی -
  خوردگی ناشی از آلودگی محیط -
  خطاي نیروي انسانی -
  طراحی و اجراي نامناسب -
  خودنگهدارفرسوده بودن کابل  -
 اشیاء خارجی دلیل سایش با درختان یاه ب نگهدارخودخوردگی عایق کابل  -

  برخورد درختان مزاحم )3
  خارجی اشیاي برخورد )4

  برخورد پرندگان )5
 اشکال در جمپر )6

  :آمده به وجوداشکال 
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  جداشدن ارتباط سرکابل از شبکه -
  جداشدن ارتباط فیوز کات اوت از شبکه -
  گیر از شبکه جداشدن ارتباط برق -
  دو بخش از خط)  دهندهجداشدن جمپر سکشن (سیم ارتباط  -
 -خـط یـا شـبکه)      کننده بندي  سکشناالیزر (ناحیه -خازن  -جداشدن جمپر تجهیزات شبکه مانند: ریکلوزر -

  اتوبوستر
  جداساز ي جداشدن جمپر تیغه -
  از شبکه خودنگهدارجداشدن ارتباط کابل  -

  :آمده به وجودعلت اشکال 
  ها و اتصاالت نامناسب بودن کیفیت کلمپ -
  تصاالتبودن ا شل -
  بودن مقطع سیم جمپر کم -
  آرایش نامناسب جمپرها -
  اضافه بار -
  بودن سطح اتصال کوتاه در طول کوتاه سیم جمپرباال -

 اشکال در مقره (بشقابی، سوزنی) )7

  :آمده به وجوداشکال 
  سرامیکی  مقرهشکستن  -
  اي شیشه  مقرهشکستن  -
  سرامیکی  مقره شدن) در پانچ (سوراخ -
  سطحی مقره ي جرقه -

  :آمده به وجودل علت اشکا
  پرتاب اشیاء خارجی -
  کیفیت نامناسب -
  نادرست طراحی  -
  سرامیکی  مقرهآلودگی  -
  اي شیشه  مقرهآلودگی  -
  سلیکون رابر  مقرهآلودگی  -
  سرامیکی  مقرهبودن فاصله خزشی  کم -
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  اي شیشه  مقرهخزشی   فاصلهبودن  کم -
 سلیکون رابر  مقرهخزشی   فاصلهبودن  کم -

-  
  

 آالت اشکال در یراق )8

  :آمده به وجودشکال ا
  بودن میل مقره کج -
  سوختگی الکتریکی کنسول چوبی -
  شکستگی مکانیکی کنسول چوبی -
  شکستگی کنسول پلیمري -
  هاي بتونی شکستگی کنسول -
  هاي فلزي پیچیدگی در کنسول -
  خودنگهداراشکال در یراق االت کابل  -

  :آمده به وجودعلت اشکال 
  فرسودگی   -
  کوتاه بودن یراق آالت -
  اسب نامنکیفیت  -
  نادرست طراحی  -
  نامناسب اجراي  -
  شرایط نامناسب آب و هوا -

 ها کننده قطععیب در  )9

  :آمده به وجوداشکال 
  عیب در ریکلوزر -
  عیب در سکسیونر هوایی -
  عیب در سکشناالیزر -
  اي عیب در جداسازهاي تیغه -

  :آمده به وجودعلت اشکال 
  فرسودگی   -
  سرویس نکردن به موقع -
  جداشدن ارتباطات -
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  ن طول ارتباطاتنامناسب بود -
  اشکال در سیستم مخابراتی -
  اشکال در سیستم میکروسوییچ -
  شدن قفل مربوطه خراب -

  عیب در اتوبوستر )10
  عیب در خازن )11
 گیر عیب در برق )12

  :آمده به وجوداشکال 
  گیر سرامیکی اتصالی برق -
  گیر سرامیکی ترکیدگی یا سوختگی برق -
  گیر سیلیکونی اتصالی برق -
  یلیکونیگیر س ترکیدگی یا سوختگی برق -

  :آمده به وجودعلت اشکال 
  نامناسب کیفیت  -
  نادرست طراحی  -
  رعد و برق -
  گیر افزایش مقاومت چاه زمین (ارت) برق -
  نادرستنصب  -

 فیوز اوت کات در اشکال یا عملکرد )13

  :آمده به وجوداشکال 
  سوختن المان کات اوت فیوز -
  کات اوت فیوز  پایهترکیدگی و شکستن  -
  فیوزسوختن تیوب (غالف)کات اوت  -
  سوختن کات اوت فیوز -

  :آمده به وجودعلت اشکال 
  لینک نامناسب بودن فیوز -
  معیوب شدن فیوز کات اوت -
  کیفیت نامناسب فیوز لینک -
  کیفیت نامناسب فیوز کات اوت -
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  اضافه بار -
  اشکال در تجهیزات شبکه -
  اتصالی در شبکه -
  گردد) می عیب گذرا (مواردي که در اولین وصل جریان آشکار -
  درخت با شبکه  هشاخبرخورد  -
  پرندگان  برخورد  -
  برخورد اشیاي خارجی -
  شرایط نامساعد جوي -
  مه و رطوبت باال -
  باد و طوفان -
  رعد و برق -
  باران و برف و تگرگ -
  یخ (گالوپینگ)  قطر -
  مشترکینگیري  اشکال در سیستم لوازم اندازه -
  هاي شبکه برخورد هادي -
  )شود میعیبی نمایان ن ،شبکه در عیب نامشخص (مواردي که پس از وصل مرحله به مرحله -
  سرقت تجهیزات شبکه -
  مانور اشتباه  -
  رعایت نکردن بار مانور شده -
  گروه نبودن دو فیدر ناهمفازي و هم -
  جداساز زیر بار) کننده (مثال قطع تیغه کار با قطع  شیوهدقتی در  بی -
  نشده بینی پیشحوادث ناگهانی و  -
  سیل   -
  زلزله   -
  زمین  رانش  -
  سوزي   آتش -
  مشترکینشبکه داخلی اشکال در  -
  ها اشکال در پست -
  اتصالی در بخش فشار ضعیف -
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  فشار متوسطمعیوب شدن خازن  -
  خطاي نیروي انسانی -
  سایر موارد با توضیح کامل -

  سرقت تجهیزات شبکه )14
  شرایط نامساعد جوي )15
 مانور اشتباه )16

  رعایت نکردن بار مانور شده -
  گروه نبودن دو فیدر فازي و هم ناهم -
  بار) جداساز زیر ي کننده (مثال قطع تیغه ر با قطعکا  شیوهدقتی در  بی -

  حوادث غیرمترقبه )17
  مشترکینداخلی  شبکهاشکال در  )18
  ها اشکال در پست )19
  اتصال کوتاه در بخش فشار ضعیف )20
 بدنه به یا هم به شبکه هاي هادي برخورد )21

  :آمده به وجوداشکال 
  هاي شبکه به هم یا به بدنه (پایه) سیم برخورد -
  خودنگهداراتصال کوتاه کابل  -

  :آمده به وجودعلت اشکال 
  بودن شکم (فلش) سیم زیاد -
  کننده (باندینگ) از مقره جداشدن سیم اصلی -
  بار اضافه  -
  اشیاء خارجی در اثر سایش با درختان یا خودنگهدارخوردگی عایق کابل  -

  خطاي نیروي انسانی )22
  عیب نامشخص )23
 گرم خط  طریقه به عملیات از ناشی خاموشی )24

  خط گرم  طریقهشستشوي مقره به  -
  خط گرم  طریقهزنی به  شاخه -
  خط گرم  طریقهتزریق روغن سرکابل به  -
  (با ذکر توضیحات) سایر موارد -
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  توزیع شبکه به توزیع فوق  شبکه هادي برخورد )25

  توزیع شبکه به انتقال  شبکه هادي برخورد )26
 توزیع فوق تجهیزات در عیب )27

  :آمده به وجوداشکال 
  فوق توزیع هاي ن موجود در خروجی پستاشکال در ترانسفورماتور جریا -
  توزیع هاي فوق اشکال در ترانسفورماتور ولتاژ موجود در خروجی پست -
  فوق توزیع هاي نصب شده در خروجی پست اشکال در تنظیم نامناسب رله -
  هاي فوق توزیع شدن رله در خروجی پست دار عیب -
  توزیع دژنکتور خروجی پست فوق عدم وصل اشکال یا -
 خطوط همجوار تاثیر قطع -

 انتقال تجهیزات در عیب )28

  :آمده به وجوداشکال 
  انتقال هاي اشکال در ترانسفورماتور جریان موجود در خروجی پست -
  انتقال هاي اشکال در ترانسفورماتور ولتاژ موجود در خروجی پست -
  انتقال هاي پستهاي نصب شده در خروجی  اشکال در تنظیم نامناسب رله -
  هاي انتقال روجی پستشدن رله در خ دار عیب -
  انتقالهاي  پستدژنکتور خروجی  اشکال یا عدم وصل -
  تاثیر قطع خطوط همجوار -

  پاره شدن کابل خودنگهدار )29
  گرفتگی برق )30

  فشار متوسط هوایی خطوط برنامهبا خاموشی علل - 4-4-2

  :]16 و15[ از دتنعبار عوامل این

 شبکه حریم در کار جهت بابرنامه خاموشی )1

  زنی شاخه -
  اجراي طرح -
  ازيف هم -
  نصب داربست -
  سرویس و تعمیر شبکه -
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  عبور بارهاي بلند با خودروهاي سنگین از زیر خط -
 روي مدار مجاور کار بر -

 تجهیزات تعویض یا تعمیر جهت بابرنامه خاموشی )2

  گیر تعمیر یا تعویض برق -
  گر خطا تعمیر یا تعویض نشان -
  تعمیر یا تعویض ریکلوزر -
  تعمیر یا تعویض اتوبوستر -
  ها جداکنندهتعمیر یا تعویض  -
  ها تعمیر یا تعویض خازن -
  تعمیر یا تعویض کات اوت فیوز -
  کات اوت فیوز  پایهتعویض تیوب یا المان یا  -
  نصب تجهیزات سرقت شده -

  مانور شبکه جهت بابرنامه خاموشی )3

 سازي شبکه اصالح و بهینه جهت بابرنامه خاموشی )4

  تعویض سیم -

  تعویض مقره -

  ها (باندینگ) تعویض جمپرها و اتصاالت و اصلی کردن -

  ها تعویض پایه -

  تعویض کنسول و یراق آالت -

  ها اصالح شکم (فلش) هادي -

  اصالح آرایش شبکه (اجراي طرح) -

  گیر اصالح سیستم زمین (ارت) برق -

  خودنگهدارالت کابل آ اتصاالت و یا یراق اصالح کابل، -

  فشار متوسط خازن تعویض یا نصب جهت بابرنامه خاموشی )5

 باالتر و توزیع فوق واحدهاي درخواست هب بنا بابرنامه خاموشی )6

  ها ناسازم و ها ناارگ یا مشترکین درخواست به بابرنامه خاموشی )7

 خودنگهدار کابل احداث جهت بابرنامه خاموشی )8
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  توزیع هاي پست فشار متوسط طرف قطع در موثر عوامل - 4-5

 :]16 و15[ اند شده بندي یمتقس بابرنامه و برنامه یب عملیات بخش دو به عوامل این

  زمینی توزیع هاي پست متوسط فشار طرف برنامه بی خاموشی علل - 4-5-1

  :از عبارتند عوامل این

 دژنکتور در اشکال یا عملکرد )1

  :آمده به وجوداشکال 
  دژنکتور قطع  -
  عیب در دژنکتور -
  پرایمري   رلهعیب در  -
  ثانویه   رلهعیب در  -

  :آمده به وجودعلت اشکال 
  پرایمري   رلهکیفیت نامناسب  -
  ثانویه   رلهنامناسب  کیفیت -
  کیفیت نامناسب دژنکتور -
  اشکال در ترانسفورماتور -
  اشکال در بانک خازنی فشار متوسط -
  اشکال در بانک خازنی فشار ضعیف -
  فشار ضعیف شبکهاتصالی در  -
  بار اضافه  -
  حرارتی   رلهعملکرد  -
  پرایمري   رلهتنظیم نادرست  -
  ثانویه   رلهتنظیم نادرست  -
  عیب در دژنکتور -
  بوخهلتس   رلهرد یا عیب در عملک -
  اتکایی  مقرهعیب در  -
  عیب در فیدر همجوار -
  عیب در ترانسفورماتور ولتاژ -
  کوران) فورماتورعیب در ترانسفورماتور جریان (ترانس -
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  عیب در سرکابل پروتولین ارتباط ترانسفورماتور به دژنکتور -
  آب چکه کردن سقف پست -
  خطاي نیروي انسانی -
  برخورد اجسام خارجی -
  حیوانات ور عب -
  نشده با ذکر توضیحات بینی پیشسایر عوامل  -
  ینداخلی مشترک شبکهاشکال در  -
  عیففشار ض يرماتور به تابلومعیوب شدن کابل ارتباط ترانسفو -

 عیب در سکسیونر فیوزدار یا عملکرد )2

  :آمده به وجوداشکال 
  سوختن المان فیوز -

  عیب در سکسیونر فیوزدار -

  :آمده به وجودعلت اشکال 
  یت نامناسب المان فیوزکیف -
  فیوزدار کیفیت نامناسب سکسیونر -
  اشکال در ترانسفورماتور -
  اشکال در بانک خازنی فشار متوسط -
  اشکال در بانک خازنی فشار ضعیف -
  فشار ضعیف شبکهاتصالی در  -
  بار اضافه  -
  اتکایی  مقرهعیب در  -
  وارجعیب در سکسیونر هم -
  عیب در ترانسفورماتور ولتاژ -
  کوران) فورماتورماتور جریان (ترانسعیب در ترانسفور -
  فیوزدار عیب در سرکابل پروتولین ارتباط ترانسفورماتور به سکسیونر -
  آب چکه کردن سقف پست -
  خطاي نیروي انسانی -
  برخورد اجسام خارجی -
  حیوانات عبور  -
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  مشترکینداخلی  شبکهاشکال در  -
 معیوب شدن کابل ارتباط ترانسفورماتور به تابلو فشار ضعیف -

  ر سکسیونر  عیب د )3

  یکیالکتر یلاختالف پتانسعیب در ترانسفورماتور  )4
  جریان (ترانسفورماتور کوران) در ترانسفورماتورعیب  )5
  دژنکتور به ترانسفورماتور ارتباط پروتولین کابل یا سرکابل در عیب )6

 ترانسفورماتور در اشکال )7

  :آمده به وجوداشکال 
  عیب در بوشینگ یا اتصاالت -
  عیب در ترانسفورماتور -
  ترانسفورماتور  بدنهسوراخ شدن  -

  :آمده به وجودعلت اشکال 
  نامناسب بودن حفاظت -
  بار اضافه  -
  عدم تعادل بار -
    دروخوبرخورد  -
  تیراندازي  -
  روغن  نشتی  -
  فشار متوسطاشکال در بوشینگ  -
  فشار متوسطاشکال در اتصاالت بوشینگ  -
  فشار ضعیفاشکال در بوشینگ  -
  فشار ضعیفاشکال در اتصاالت بوشینگ  -
  گیر اشکال در جرقه -
  هاي ترانسفورماتور اتصالی در داخل سیم پیچ -
  نفوذ آب و رطوبت -
  نامناسب بودن سیستم زمین -
  سوزي   آتش -
  عبور حیوانات و پرندگان -
  (ناگهانی) ناپذیر بینی پیشحوادث  -
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  سرقت تجهیزات پست -
  فشار ضعیف شبکهاتصالی در  -
  غیرمجاز انشعاب  -
  عیب در تپ چنچر -
  ی فشار متوسطبانک خازن اشکال در -
  اشکال در بانک خازنی فشار ضعیف -

  متوسط فشار خازنی بانک در اشکال )8

  ضعیف فشار خازنی بانک در اشکال )9

  پست سقف کردن چکه آب )10

  انسانی نیروي خطاي )11

  عبور حیوانات )12
  اتکایی  مقرهعیب در  )13
 سرقت تجهیزات پست )14

  اشکال به وجود آمده:
 تجهیزات  سرقت -

  :آمده به وجودعلت اشکال 
  پرایمري (اولیه)   لهرسرقت  -
  سکندري (ثانویه)   رلهسرقت  -
  دژنکتور سرقت  -
  ولتاژ فورماتورسرقت ترانس -
  جریان فورماتورسرقت ترانس -
  سکسیونر  سرقت  -
  هاي ارتباطی سرقت کابل -
  گیري سرقت لوازم اندازه -

  سوزي در پست آتش )15
 ضعیف فشار  شبکه در کوتاه اتصال )16

  مشترکین داخلی  شبکه در اشکال )17

  گیر جرقهاشکال در  )18
  گذرا یبع )19
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  گرفتگی برق )20

  زمینی توزیع يها پست متوسط فشار طرف بابرنامه خاموشی علل -4-5-2

  :]16 و15[ از عبارتند عوامل این

  پست )1
  سرویس   -
  تجهیز  -
  راه اندازي (اجراي طرح) -

  فیوزدار سکسیونر یا دژنکتور یرو تعم سرویس تعویض، )2

 سکسیونر تعمیرات و تعویض )3

 یکیالکتر یلتانساختالف پ ترانسفورماتور تعویض )4

 )کوران فورماتورترانس( جریان ترانسفورماتور تعویض )5

 پرایمري   رله )6

  تعویض و تعمیرات -
  نصب مجدد رله -
  تنظیم رله -

 ثانویه   رله )7

  تعویض و تعمیرات -
  نصب مجدد رله -
  تنظیم رله -

 متوسط فشار بوشینگ تعویض یا تعمیر سرویس، )8

 ضعیف فشار بوشینگ تعویض یا تعمیر سرویس، )9

 ماتورترانسفور )10

  تزریق روغن -
  رفع نشتی روغن -
  تعمیر   -
  تعویض   -
  آوري جمع -
  گیري) تست (آزمون -
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 تعویض و یا اصالح ارتباطات -

  ترانسفورماتور تعمیر سرویس، )11
 ترانسفورماتور چنجر تپ تعمیر )12

 فیوز تعویض و نصب )13

 بار باس اتکایی مقره تعویض )14

 متوسط فشار سلول کردن اضافه )15

 خطا گر نشان نصب یا تعویض )16

 متوسط فشار خازن ویضتع یا نصب )17

 زمین سیستم اصالح یا یريگ اندازه )18

 یريگ اندازه لوازم تست )19

 باس تعویض یا و تعمیر )20

 اي دوره سرویس )21

 پست ساختمان تعمیر )22

 ترانسفورماتور روغن سرریز یا ریزي روغن رفع )23

 آن داخلی تجهیزات یا و یففشار ضع تابلوي تعویض یا تعمیر )24

  ترانسفورماتور جزیی تعمیرات و معیوب هاي بوشینگ تعویض )25

 بارها باس و ارتباطی هاي کابل تعویض و اصالح )26

 باالتر و توزیع فوق واحدهاي درخواست به بنا بابرنامه خاموشی )27

  هوایی توزیع يها پست فشار متوسط طرف برنامه بی خاموشی علل -4-5-3

 :]16 و15[ از عبارتند عوامل این

 هوایی پست جمپرهاي در اشکال )1

  :آمده به وجوداشکال 
  گیر ا شدن جمپر شبکه از برقجد -
  گیر یا شبکه از کات اوت فیوز جدا شدن جمپر برق -
  جدا شدن جمپر کات اوت فیوز از ترانسفورماتور -

  :آمده به وجودعلت اشکال 
  ها و اتصاالت نامناسب بودن کیفیت کلمپ -
  شل بودن اتصاالت -
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  پایین بودن مقطع سیم جمپر -

 گیر برق شدن معیوب )2

  :آمده به وجوداشکال 
  گیر سرامیکی تصالی برقا -
  گیر سرامیکی ترکیدگی یا سوختگی برق -
  گیر سیلیکونی اتصالی برق -
  سیلیکونی گیر ترکیدگی یا سوختگی برق -

  :آمده به وجودعلت اشکال 
  نامناسب کیفیت  -
  ناصحیح طراحی  -
  رعد و برق -
 باال بودن مقاومت زمین -

 فیوز اوت کات در اشکال یا عملکرد )3

  :آمده به وجوداشکال 
  ن المان کات اوت فیوزسوخت -
  کات اوت فیوز  پایهترکیدگی و شکستن  -
  سوختن غالف (تیوب) کات اوت فیوز -

  :آمده به وجودعلت اشکال 
  لینک نامناسب بودن فیوز -
  معیوب شدن فیوز کات اوت -
  کیفیت نامناسب فیوز لینک -
  کیفیت نامناسب فیوز کات اوت -
  بار اضافه  -
  اشکال در ترانسفورماتور -
  شار ضعیففسوختگی تابلو  -
  فشار ضعیفقطع یا اشکال در کلید  -
  فشار ضعیفبار  عیب در باس -
  (شینه) بار یا باس فشار ضعیفاشکال در کابل ارتباط ترانسفورماتور به تابلو  -
  (شینه) بار باس یا فشار ضعیفر به تابلو وسوختن کابلشو کابل ارتباط ترانسفورمات -
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  گیر اشکال در برق -
  اشکال در جمپرها -
  فشار ضعیفهاي خطوط هوایی  یا برخورد هاديسیم پارگی  -
  اتصالی در خطوط زمینی فشار ضعیف -
  تجهیزات سرقت  -
  حیوانات عبور  -
  برخورد اشیاي خارجی -
  شرایط نامساعد جوي -
  طوفانباد و  -
  مه و رطوبت باال -
  برق رعد و  -
  باران و برف و تگرگ -
  (گالوپینگ) قطر یخ  -
  نیگیري مشترک اشکال در لوازم اندازه -
  نیداخلی مشترک شبکه اشکال در -
  (ناگهانی) ناپذیر بینی پیشحوادث  -
  سیل   -
  زلزله   -
  زمین  رانش  -
  خطاي نیروي انسانی -
 معیوب شدن کابل ارتباط ترانسفورماتور به تابلو فشار ضعیف -

 ترانسفورماتور در اشکال )4

  :آمده به وجوداشکال 
  عیب در بوشینگ یا اتصاالت -
  عیب در ترانسفورماتور -
 نسفورماتورترا  بدنهسوراخ شدن  -

  :آمده به وجودعلت اشکال 
  نامناسب بودن حفاظت -
  بار اضافه  -
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  عدم تعادل بار -
  خودرو  برخورد  -
  تیراندازي  -
  روغننشتی  -
  فشار متوسطاشکال در بوشینگ  -
  فشار متوسطاشکال در اتصاالت بوشینگ  -
  فشار ضعیفاشکال در بوشینگ  -
  فشار ضعیفاشکال در اتصاالت بوشینگ  -
  گیر اشکال در جرقه -
  هاي ترانسفورماتور پیچ صال کوتاه در میان سیمات -
  جوي  عوامل  -
  نامناسب بودن سیستم زمین -
  سوزيآتش  -
  عبور حیوانات و پرندگان -
  غیرمجاز انشعاب  -
  عیب در تپ چنچر -
  پرتابه   -
  خطاي نیروي انسانی -
  سرویس نکردن به موقع -
  نفوذ آب و رطوبت -
  ترانسفورماتور هوایی  پایهشکستگی  -
  (ناگهانی) یرحوادث پیش بینی ناپذ -
  سرقت تجهیزات پست -
  فشار ضعیفاتصالی در شبکه  -

  خازن فشار ضعیف در اشکال )5
  برخورد اجسام خارجی )6
  عبور حیوانات )7

  ي در پستسوز آتش )8
 بار باس یا یففشار ضع يتابلو به ترانسفورماتور ارتباط کابل در اشکال )9
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  بار اسب یا یففشار ضع يتابلو به ترانسفورماتور ارتباط کابل کابلشو سوختن )10
 گیر جرقه در اشکال )11

 یففشار ضع تابلوي یا اصلی کلید در عیب )12

 مشترکین داخلی شبکه در اشکال )13

 جوي عوامل )14

 ترانسفورماتور سکوي در اشکال )15

 )(ناگهانی ناپذیر بینی یشپ حوادث )16

 پست تجهیزات سرقت )17

  سرقت ترانسفورماتور -
  سرقت تابلو -
  گیر سرقت برق -
  سرقت کات اوت فیوز -
  ففشار ضعیسرقت کلید  -
  هاي ارتباطی سرقت کابل -
  گیري سرقت لوازم اندازه -

 یففشار ضع  شبکه در کوتاه اتصال )18

 انسانی نیروي خطاي )19

 گذرا عیب )20

 MOF 1اشکال در  )21

 یگرفتگ برق )22

  هوایی توزیع هاي پست فشار متوسط طرف بابرنامه خاموشی علل -4-5-4

 :]16 و15[ از عبارتند عوامل این

 ترانسفورماتور جابجایی یا نصب )1

 رانسفورماتورت يآور جمع )2

 ترانسفورماتور ظرفیت تعدیل )3

 سالیانه سرویس )4

                                                   
1 MOF )Metering OutFit (عیرا در خطوط توز ادیز ریبا مقاد انیو ولتاژ کھ ولتاژ و جر انیجر یترانسفورماتورھا رندهیاست در برگ یزیتجھ 

  کند. یم لیتبد یریگ اندازه یجھت استفاده در کنتورھا مناسب  محدودهبا  انیبھ ولتاژ و جر
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 ترانسفورماتور یا گیر برق زمین سیم اصالح )5

 دار عیب هاي بوشینگ تعویض )6

 دار عیب فیوزهاي اوت کات یا گیر برق تعویض )7

 ترانسفورماتور روغن تعویض یا یزير روغن رفع )8

 آن داخلی تجهیزات یا و ضعیف فشار تابلوي تعویض یا تعمیر )9

 ارتباطات تعویض و صالحا )10

 ترانسفورماتور ي پایه تعویض )11

 آالت یراق اصالح )12

  هاي ارتباط تعویض کلمپ -
  اصالح سکوي برقگیر -
  اصالح سکوي کات اوت فیوز -
  اصالح سکوي ترانسفورماتور -
  اصالح یا تعویض کنسول -
 اصالح یا تعویض میل مقره -

  یففشار ضع هوایی خطوط قطع در موثر عوامل -4-6

  .]16 و15[ شود می بندي یمتقس بابرنامه و برنامه بی بخش دو به قسمت این در شده مطرح عوامل

  یففشار ضع هوایی خطوط برنامه بی خاموشی علل -4-6-1

  :]16 و15[ از عبارتنداین عوامل 
 )فلزي ،چوبی ،سیمانی(پایه  در اشکال )1

  :آمده به وجوداشکال 
  فشار ضعیفشکستگی پایه  -
  ضعیففشار حامل شبکه  فشار متوسطشکستگی پایه  -
  کج شدن پایه -

  :آمده به وجودعلت اشکال 
  خودروبرخورد  -
  فرسودگی و خوردگی -
  )غیرهعوامل جوي (باد و طوفان و قطر زیاد یخ و  -
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  پارگی سیم -
  سیل و آب گرفتگی -
  پاره شدن سیم مهار -
  حفاري درکنار پایه -
  آتش سوزي -
  سقوط درختان  -
  طراحی و اجراي نامناسب -
  رانش زمین   -
  سستی زمین   -
  زلزله   -
  اطراف پایه چوبی ناشی از نشت جریان و یا آتش سوزي در  پایه سوختن -
  نامناسب بودن کیفیت پایه -
  صورت عمدي ه ب -
  هاي غیرمجاز ناشی از انشعاب -
  سایر موارد با ذکر توضیحات -

 پارگی سیم )2

  :آمده به وجوداشکال 
  پاره شدن سیم -
  خودنگهدارپاره شدن کابل  -

  :آمده به وجودعلت اشکال 
  جیبرخورد اشیاي خار -
  فرسوده بودن سیم -
  خوردگی ناشی از آلودگی محیط -
  عدم تنظیم شکم (فلش) خط -
  اضافه بار  -
  عوامل جوي -
  برخورد درختان مزاحم -
  اتصاالت سست   -
  طراحی واجراي نامناسب -



  دهی حوادث... رویه پایش و گزارش  18/10/1395  106

 

  نامناسب بودن کیفیت مصالح مصرفی -
  فشار متوسطناشی از خطوط هوایی  -
  هاي غیرمجاز ناشی از انشعاب -
  خطاي نیروي انسانی -
  بودن کابل خودنگهدار فرسوده -
  اشیاء خارجی دلیل سایش با درختان یاه ب خودنگهدارخوردگی عایق کابل  -

  برخورد درختان مزاحم )3
  خارجی ءبرخورد اشیا )4
  برخورد پرندگان )5
 اشکال در جمپر )6

  :آمده به وجوداشکال 
  سوختگی سیم جمپر -
  جدا شدن جمپر سکشن -
  جدا شدن ارتباط کابل خودنگهدار از شبکه -

  :آمده به وجودعلت اشکال 
  فرسوده بودن سیم جمپر -
  ها و اتصاالت نامناسب بودن کیفیت کلمپ -
  شل بودن اتصاالت -
  پایین بودن مقطع سیم جمپر -
  آرایش نامناسب جمپرها -
  اضافه بار  -
  باال بودن سطح اتصال کوتاه در طول کوتاه سیم جمپر -

 اشکال در مقره )7

  :آمده به وجوداشکال 
  شکستن مقره   -
  جرقه سطحی مقره -

  :آمده به وجودت اشکال عل
  برخورد اشیاي خارجی -
  کیفیت نامناسب  -
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  طراحی ناصحیح  -
  آلودگی مقره -

 آالت اشکال در یراق )8

  :آمده به وجوداشکال 
  کج شدن راك یا جلوبر(براکت) -
  اشکال در پین و یا اشپیل -
  بریدن پیچ  -
  خودنگهدارالت کابل آمعیوب شدن یراق  -

  :آمده به وجودعلت اشکال 
  فرسودگی   -
  یفیت مناسبعدم ک -
  اجراي نامناسب  -
  طراحی ناصحیح  -
  شرایط نامناسب آب و هوا -
  برخورد اشیاي خارجی -

 هوایی یففشار ضع خازن در عیب )9

 بدنه به یا هم به شبکه هاي هادي برخورد )10

  :آمده به وجوداشکال 
  هاي شبکه به هم یا به بدنه برخورد سیم -
  خودنگهداراتصال کوتاه کابل  -

  :آمده به وجودعلت اشکال 
  زیاد بودن شکم (فلش) سیم -
  کننده (باندینگ) از مقره جدا شدن سیم اصلی -
  اضافه بار  -
  خارجی ياشیا خوردگی عایق کابل خودنگهدار در اثر سایش با درختان یا -

 سرقت شبکه )11

  خطاي نیروي انسانی )12
  برق غیرمجاز )13
 نیمشترک داخلی  شبکه در اشکال )14
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 یففشار ضع هوایی سرخط سوختگی )15

  :آمده به وجوداشکال 
  سوختگی سرخط هوایی -

  :آمده به وجودعلت اشکال 
  اتصال نامناسب سرخط به شبکه -
  نامناسب بودن کیفیت مصالح مصرفی -
  اضافه بار  -
  سایر موارد با توضیح کامل -

 عیب گذرا )16

 هوایی انشعاب  جعبه در اشکال )17

 رشته پنج خودنگهدار کابل شدن پاره )18

  رشته شش خودنگهدار کابل شدن پاره )19

 رشته پنج هدارخودنگ کابل اتصالی )20

 رشته شش خودنگهدار کابل اتصالی )21

 یگرفتگ برق )22

  یففشار ضع هوایی خطوط بابرنامه خاموشی علل -4-6-2

  :]16 و15[ از عبارتند عوامل این

 شبکه حریم در کار جهت بابرنامه خاموشی )1

  زنی شاخه -
  اجراي طرح -
  فازي هم -
  نصب داربست -
  اصالح سرخط هوایی -
  کار بر روي مدار مجاور -
  رفع الشگی خط -
  ظیم شکم (فلش) خطتن -
  هوایی سرخطکردن   کلمپ -

 شبکه مانور جهت بابرنامه خاموشی )2
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 شده سرقت تجهیزات نصب جهت بابرنامه خاموشی )3

 بار تعادل جهت بابرنامه خاموشی )4

 بار تقلیل جهت بابرنامه خاموشی )5

 فشار متوسط هوایی خطوط روي بر عملیات منظور به بابرنامه خاموشی )6

 شبکه سازي بهینه و حاصال جهت بابرنامه خاموشی )7

  تعویض سیم -
  تعویض مقره -
  ها (باندینگ) کردن هادي تعویض جمپرها و اتصاالت و اصلی -
  تعویض پایه -
  تعویض راك و اتریه -
  اصالح شکم (فلش) هادي -
  اصالح آرایش شبکه -
  نصب جلوبر(براکت) -
  خودنگهدارالت کابل آ اصالح کابل،اتصاالت ویا یراق -

 خودنگهدار کابل احداث جهت بابرنامه خاموشی )8

  یففشار ضع زمینی خطوط قطع روزب در موثر عوامل -4-7

  .]16 و15[ شوند می بندي یمتقس بابرنامه و برنامه بی بخش دو به قسمت این در شده مطرح عوامل

  یففشار ضع زمینی خطوط برنامه یب خاموشی علل -4-7-1

  :]16 و15[ از عبارتند عوامل این

 )سرکابل( سرخط شدن دار عیب )1
  :مدهآ به وجوداشکال 

  دار شدن سرکابل چدنی هوایی عیب -
  سوختگی یک فاز کلمپ سرخط هوایی -
  سوختگی دو فاز کلمپ سرخط هوایی -
  سوختگی سه فاز کلمپ سرخط هوایی -
  سوختگی نول سرخط هوایی -
  جدا شدن یک فاز سرخط هوایی -
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  جدا شدن دو فاز سرخط هوایی -
  جدا شدن سه فاز سرخط هوایی -
 جدا شدن نول سرخط هوایی -

  فشار ضعیفک فاز کابلشو سرکابل داخلی سوختگی ی -
  فشار ضعیفسوختگی دو فاز کابلشو سرکابل داخلی  -
  فشار ضعیفسوختگی سه فاز کابلشو سرکابل داخلی  -
  فشار ضعیفسوختگی نول کابلشو سرکابل داخلی  -
  سوختگی کابل در سرخط هوایی یا داخلی -

  :آمده به وجودعلت اشکال 
  بار اضافه  -
  سرویس نکردن به موقع -
  نامناسب یفیت ک -
  ناصحیح نصب  -
  برخورد اجسام خارجی -
  سست  اتصاالت  -
  متال یا وجود اتصال نامناسب به کار نبردن کلمپ بی -

 ضعیف فشار کابل اتصالی )2

  :آمده به وجوداشکال 
  اتصالی یک فاز به زمین -
  اتصالی دو فاز به زمین -
  اتصالی سه فاز -
  بریدگی یک فاز -
  بریدگی دو فاز و بیشتر -

  :آمده جودبه وعلت اشکال 
  در اثر حفاري -
  در اثر فرسودگی -
  در اثر اضافه بار -
  در اثر پیدایش عیب در مفصل -
  در پی اتصال کوتاه در کابل همجوار -
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  ناشی از طراحی و اجراي ناصحیح -
  در اثر فشار ریشه درختان -
  ناشی از سرقت -
  ناشی از عدم کیفیت کابل یا مفصل و تجهیزات آن -
  ستدر اثر جوندگی حیوانات زیرزمین زی -
  ناشی از انشعاب غیرمجاز -
  نامشخصعیب  -

 هوایی یا زمینی انشعاب جعبه در اشکال )3

  :آمده به وجوداشکال 
  آمپر 25×12یا  25×6یا 25×3انشعاب   جعبهسوختن یک فیوز از  -
  آمپر 25×12یا  25×6 یا 25×3انشعاب   جعبهسوختن دو فیوز از  -
  آمپر 25×12یا  25×6 یا 25×3انشعاب   جعبهسوختن سه فیوز از  -
  آمپر 25×12یا  25×6 یا 25×3انشعاب   جعبهسوختن یک پایه فیوز از  -
  آمپر 25×12یا  25×6 یا 25×3انشعاب   جعبهسوختن دو پایه فیوز از  -
  آمپر 25×12یا  25×6 یا 25×3انشعاب   جعبهسوختن سه پایه فیوز از  -
  آمپر 12×25یا  6×25یا  3×25انشعاب   جعبهقطع یک فاز از  -
  آمپر 12×25یا  6×25یا  3×25انشعاب   جعبهز از قطع دو فا -
  آمپر 12×25یا  6×25یا  3×25انشعاب   جعبهقطع سه فاز از  -
  آمپر 63×3انشعاب   جعبهسوختن یک فیوز از  -
  آمپر 63×3انشعاب   جعبهسوختن دو فیوز از  -
  آمپر 63×3انشعاب   جعبهسوختن سه فیوز از  -
  آمپر 63×3انشعاب   جعبهسوختن یک پایه فیوز از  -
  آمپر 63×3انشعاب   جعبهسوختن دو پایه فیوز از  -
  آمپر 63×3انشعاب   جعبهسوختن سه پایه فیوز از  -
  آمپر 63×3کابل  اتصالی و یا قطع یک فاز -
  آمپر 63×3کابل  اتصالی و یا قطع دو فاز -
  آمپر 63×3کابل  اتصالی و یا قطع سه فاز -
  آمپر 100×3انشعاب   جعبهسوختن یک فیوز از  -
 آمپر 100×3انشعاب   جعبهتن دو فیوز از سوخ -
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 آمپر 100×3انشعاب   جعبهسوختن سه فیوز از  -

 آمپر 100×3انشعاب   جعبهسوختن یک پایه فیوز از  -

 آمپر 100×3انشعاب   جعبهسوختن دو پایه فیوز از  -

 آمپر 100×3انشعاب   جعبهسوختن سه پایه فیوز از  -

 آمپر 100×3شعاب ان  جعبهکابل از  اتصالی و یا قطع یک فاز -

 آمپر 100×3انشعاب   جعبهکابل از  اتصالی و یا قطع دو فاز -

 آمپر 100×3انشعاب   جعبهکابل از  اتصالی و یا قطع سه فاز -

 آمپر 200×3انشعاب   جعبهسوختن یک فیوز از  -

 آمپر 200×3انشعاب   جعبهسوختن دو فیوز از  -

 آمپر 200×3انشعاب   جعبهسوختن سه فیوز از  -

 آمپر 200×3انشعاب   جعبهک پایه فیوز از سوختن ی -

 آمپر 200×3انشعاب   جعبهسوختن دو پایه فیوز از  -

 آمپر 200×3انشعاب   جعبهسوختن سه پایه فیوز از  -

 آمپر 200×3انشعاب   جعبهاتصالی و یا قطع یک فازکابل از  -

 آمپر 200×3انشعاب   جعبهکابل از  اتصالی و یا قطع دو فاز -

 آمپر 200×3انشعاب   جعبهکابل از  سه فازاتصالی و یا قطع  -

 آمپر 3×25انشعاب   جعبهسوختن  -

 آمپر 6×25انشعاب   جعبهسوختن  -

 آمپر 12×25انشعاب   جعبهسوختن  -

 آمپر 3×63انشعاب   جعبهسوختن  -

 آمپر 3×100انشعاب   جعبهسوختن  -

 آمپر 3×200انشعاب   جعبهسوختن  -

 25×12یـا   25×6 یـا  25×3انشـعاب    جعبـه از کابــــل ورودي  اتصـــالی یـــا جـــدا شـــدن یـــک فـــ -
 آمپر

 25×12یـا   25×6 یـا  25×3انشـعاب    جعبهورودي  ـدا شــــدن دو فــــاز کابــــلاتصــــالی یــــا جـــ -
 آمپر

  آمپر 25×12یا  25×6 یا 25×3انشعاب   جعبهاتصـــالی یـــا جـــدا شـــدن ســـه فـــاز کابـــل ورودي  -
  :آمده به وجودت اشکال عل

  بار اضافه  -
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  فرسودگی   -
  شدن جعبه از دیوار فرسوده کنده -
  نفوذ آب و باران -
  کاري  دست -
  سست  اتصاالت  -
  طراحی و نصب نامناسب -
  غیرمجاز انشعاب  -
  برخورد اجسام خارجی -
  ناشی از سرقت -
  نامناسب کیفیت  -
  خطاي نیروي انسانی -
  نامشخص عیب  -
  حیواناتورود  -

 رشالت  جعبهدر  اشکال )4

  :آمده به وجوداشکال 
  آمپر 100شالتر با فیوز   جعبهفاز از  کابلشو سوختگی در یک  پدیدهسوختن یک فیوز یا پایه فیوز یا  -
  آمپر 100شالتر با فیوز   جعبهاز  کابلشو سوختگی در دو فاز  پدیدهسوختن دو فیوز یا پایه فیوز یا  -
  آمپر 100شالتر با فیوز   جعبهفاز از  گی در سهکابلشو سوخت  پدیدهسوختن سه فیوز یا پایه فیوز یا  -
  آمپر 160شالتر با فیوز   جعبهفاز از  کابلشو سوختگی در یک  پدیدهسوختن یک فیوز یا پایه فیوز یا  -
  آمپر 160شالتر با فیوز   جعبهاز  کابلشو سوختگی در دو فاز  پدیدهسوختن دو فیوز یا پایه فیوز یا  -
  آمپر 160شالتر با فیوز   جعبهفاز از  کابلشو سوختگی در سه  پدیدهز یا سوختن سه فیوز یا پایه فیو -
  آمپر 200شالتر با فیوز   جعبهفاز از  کابلشو سوختگی در یک  پدیدهسوختن یک فیوز یا پایه فیوز یا  -
  آمپر 200شالتر با فیوز   جعبهاز  کابلشو سوختگی در دو فاز  پدیدهسوختن دو فیوز یا پایه فیوز یا  -
  آمپر 200شالتر با فیوز   جعبهفاز از  کابلشو سوختگی در سه  پدیدهختن سه فیوز یا پایه فیوز یا سو -
  آمپر 250شالتر با فیوز   جعبهیک فاز از  کابلشو سوختگی در  پدیدهسوختن یک فیوز یا پایه فیوز یا  -
  آمپر 250لتر با فیوز شا  جعبهفاز از  کابلشو سوختگی در دو  پدیدهسوختن دو فیوز یا پایه فیوز یا  -
  آمپر 250شالتر با فیوز   جعبهفاز از  کابلشو سوختگی در سه  پدیدهسوختن سه فیوز یا پایه فیوز یا  -
  آمپر 3×100شالتر   جعبه سوختن -
  آمپر 3×160شالتر   جعبه سوختن -
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  آمپر 3×200شالتر   جعبه سوختن -
  آمپر 3×250شالتر   جعبه سوختن -
  التر(شینه) مسی ش بار سوختن باس -

  :آمده به وجودعلت اشکال 
  بار اضافه  -
  فرسودگی   -
  نفوذ آب و باران -
  کاري  دست -
  سست  اتصاالت  -
  طراحی و نصب نامناسب -
  غیرمجاز انشعاب  -
  برخورد اجسام خارجی -
  حیوانات ورود  -
  ناشی از سرقت -
  نامناسب کیفیت  -
  خطاي نیروي انسانی -
  نامشخصعیب  -

 پست یففشار ضع تابلوي فیدر خروجی در اشکال )5

  :آمده به وجودشکال ا
  کابل یا کابلشو سوختگی -

  :آمده به وجودعلت اشکال 
  بار اضافه  -
  فرسودگی   -
  سست  اتصاالت  -
  طراحی و نصب نامناسب -
  غیرمجاز انشعاب  -
  برخورد اجسام خارجی -
  حیوانات ورود  -
  ناشی از سرقت -
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  نامناسب کیفیت  -
  خطاي نیروي انسانی -
  نامشخصعیب  -

 ضعیف فشار خازن در اشکال )6

 مشترکین داخلی  شبکه در اشکال )7

 انسانی نیروي خطاي )8

 گذرا عیب )9

 تجهیزات سرقت )10

  یففشار ضع زمینی خطوط بابرنامه خاموشی -4-7-2
  :]16 و15[ از عبارتند عوامل این

 یففشار ضع سرکابل تعمیر و سرویس )1

  هوایی   -
  داخلی   -
  شالتر  جعبهداخل  -
  انشعاب  جعبهداخل  -

 طرح اجراي جهت بابرنامه خاموشی )2

 مفصل تعویض و نصب هتج بابرنامه خاموشی )3

 شالتر  جعبه اصالح جهت بابرنامه خاموشی )4

 شده سرقت لوازم نمودن جایگزین جهت بابرنامه خاموشی )5

 :هوایی یا زمینی انشعاب  جعبه تعمیر یا تعویض جهت بابرنامه خاموشی )6

  آمپر 25×3 -
  آمپر 25×6 -
  آمپر 25×12 -
  آمپر 63×3 -
  آمپر 100×3 -
  آمپر 200×3 -

 کردن فاز هم جهت بابرنامه خاموشی )7

 برق نوسان رفع جهت بابرنامه خاموشی )8
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 هوایی یا داخلی سرکابل بستن جهت بابرنامه خاموشی )9

 سرکابل  لوله اصالح جهت بابرنامه خاموشی )10

 فیدر کلید یا فیدر در اضطراري خاموشی اعمال جهت بابرنامه خاموشی )11

 اصلی کلید در اضطراري خاموشی اعمال جهت بابرنامه خاموشی )12

  توزیع يها پست یففشار ضع طرف قطع روزب در موثر عوامل -4-8

  .]16 و15[ شوند می بندي تقسیم بابرنامه و برنامه بی بخش دو به قسمت این در شده مطرح عوامل

  توزیع يها پست یففشار ضع طرف برنامه بی خاموشی علل -4-8-1

  از: عبارتنداین عوامل 
 اصلی کلید در اشکال یا عملکرد )1

  :آمده به وجوداشکال 
  تی کلیدقطع حفاظ -
  خودکارعیب دار شدن کلید  -
  سوختن فیوز یک فاز کلید فیدر اصلی -
  سوختن فیوز دو فاز کلید فیدر اصلی -
  سوختن فیوز سه فاز کلید فیدر اصلی -
  سوختگی فک کلید فیدر اصلی -
  فیوز کلید فیدر اصلی  پایهسوختن  -
  سوختن کلید فیدر اصلی -

  :آمده به وجودعلت اشکال 
  تنظیم نامناسب کلید -
  بار ه اضاف -
  فشار ضعیفاشکال در تجهیزات  -
  تجهیزات سرقت  -
  گذرا عیب  -
  فشار ضعیفهوایی  شبکهعیب در  روزب -
  اشکال در کلید -
  فیوزدارنامناسب بودن حفاظت کلید  -
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  اتکایی  مقرهعیب در  -
  کوران ) فورماتوردار شدن ترانسفورماتور جریان (ترانس عیب -
  آب چکه کردن سقف پست -
  خطاي نیروي انسانی -
  اجسام خارجی برخورد -
  حیوانات ورود  -
  فشار ضعیفاتصالی کابل  -
  عدم تعادل بار -
  اتصاالت  سستی  -
  آب گرفتگی و نفوذ آب -
  دما یا رطوبت بیش از حد -
  عیب دار شدن بانک خازنی یا کابل ارتباطی -
  اشکال در سیستم روشنایی -
  اشکال در تجهیزات تهویه پست -
  غیرمجاز انشعاب  -
  نیداخلی مشترک شبکهاشکال در  -
  گیري تابلو فشار ضعیف ال در لوازم اندازهاشک -
  نیگیري مشترک اشکال در لوازم اندازه -
 بار دار شدن باس عیب -

 ضعیف فشار (دار فیوز)فیدر  کلید در اشکال یا عملکرد )2

  :آمده به وجوداشکال 
  (فیوزدار) سوختن فیوز یک فاز کلید فیدر -
  (فیوزدار) سوختن فیوز دو فازکلید فیدر -
  (فیوزدار) زکلید فیدرسوختن فیوز سه فا -
  خودکارعملکرد حفاظتی کلید فیدرهاي  -
  (فیوزدار) سوختن پایه فیوز کلید فیدر -
  سوختگی فک فیدر -
  (فیوزدار) سوختن کلید فیدر -

  :آمده به وجودعلت اشکال 
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  نامناسب بودن حفاظت -
  اضافه بار یا عدم تعادل -
  زمینی فشار ضعیف شبکهعیب در  روزب -
  ار ضعیففشهوایی  شبکهعیب در  روزب -
  اتصاالت  سستی  -
  نامناسب کیفیت  -
  کوران) فورماتورمعیوب شدن ترانسفورماتور جریان (ترانس -
  آب چکه کردن سقف پست -
  خطاي نیروي انسانی -
  برخورد اجسام خارجی -
  حیوانات ورود  -
  تجهیزات سرقت  -
  گذرا عیب  -
  آب گرفتگی و نفوذ آب -
  دما یا رطوبت بیش از حد -
  شبکه شدن خازن فشار ضعیف در دار عیب -
  غیرمجاز انشعاب  -
  مشترکینداخلی  شبکهاشکال در  -
 مشترکینگیري  اشکال در لوازم اندازه -

 یففشار ضع تابلوي در اشکال )3

  :آمده به وجوداشکال 
  تابلو  سوختن  -
  دار شدن باس بار عیب -
  تغییر شکل ظاهري تابلو -
  فیوز  پایهدار شدن  عیب -
  اتکایی  مقرهدارشدن  عیب -
  سرقت   -

  :آمده به وجودعلت اشکال 
  بار اضافه  -
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  تنظیم نامناسب کلید -
  زمینی فشار ضعیف شبکهعیب در  روزب -
  ضعیف هوایی فشار شبکهعیب در  روزب -
  اتصاالت  سستی  -
  عدم تعادل بار -
  نامناسب کیفیت  -
  نامناسب بودن حفاظت کلید -
  جریان فورماتورعیب دار شدن ترانس -
  آب چکه پست -
  خطاي نیروي انسانی -
  برخورد اجسام خارجی -
  یوانات حورود  -
  فشار ضعیفاشکال در تجهیزات  -
  تجهیزاتسرقت  -
  هاي گذرا عیب -
  آب گرفتگی و یا نفوذ رطوبت -
  دار شدن بانک خازنی و یا کابل ارتباطی عیب -
  اشکال در سیستم روشنایی -
  پست  اشکال در تجهیزات تهویه -
  غیرمجاز انشعاب  -
  مشترکینداخلی  شبکهاشکال در  -
  فشار ضعیف گیري تابلوي اشکال در لوازم اندازه -
  مشترکینگیري  اشکال در لوازم اندازه -

 انسانی نیروي خطاي )4

 تجهیزات سرقت )5

 مشترکین داخلی  شبکه در اشکال )6

 ضعیف فشار يتابلو به ترانسفورماتور ارتباط کابل شدن دار عیب )7

 گذرا عیب )8

 ضعیف فشار  شبکه در اشکال یا اتصالی )9
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 یگرفتگ برق )10

  توزیع يها پست یففشار ضع طرف بابرنامه خاموشی علل -4-8-2

 :]16 و15[ از عبارتنداین عوامل 

 بار تعدیل دلیل به خاموشی )1

 تعمیرات دلیل به خاموشی )2

  قطع ترانسفورماتور یا کلید اصلی -
  ) خروجیفیوزدار( قطع کلید فیدر -

 اي دوره سرویس دلیل به خاموشی )3

  قطع ترانسفورماتور یا کلید اصلی -
  ) خروجیفیوزدار( قطع کلید فیدر -

 طرح اجراي دلیل به خاموشی )4

  قطع ترانسفورماتور یا کلید اصلی -
  ) خروجیفیوزدار( قطع کلید فیدر -

 فیوزها نامی جریان اصالح و تعویض )5

  :به شرح زیر نام برد توان میاي که نیازي به اعمال خاموشی ندارند را  هاي مطرح شده بعضی از عیب :تبصره
  تعمیر یا تعویض قفل درب پست -
  تعمیر یا تعویض قفل درب شالتر -
  اصالح سیستم روشنایی پست -
 تعمیر یا تعویض هواکش پست (وانتیالتور) -

  مشترکین انشعابات قطع در موثر عوامل - 4-9

  .]16 و15[ شود می بندي تقسیم بابرنامه و برنامه بی بخش دو به قسمت این در شده مطرح عوامل

  مشترکین انشعابات در برنامه یب خاموشی علل -4-9-1

 :]16 و15[ از عبارتنداین عوامل 
 تک فاز غیردیماندي مشترکین یريگ اندازه لوازم در اشکال )1

  :آمده به وجوداشکال 
  سوختگی فیوز کنتور -
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  سوختگی پایه فیوز کنتور -
  سوختگی یا قطع سیم ارتباط فیوز به کنتور -
  سوختگی سوکت کنتور -
  کنتور  تختهسوختگی  -
  (آنالوگ، دیجیتالی) عیب در کنتور -
  سوختن کلید محدودکننده -
  مشترك سوختن تابلوي -
  ورودي کنتور  قطع سیم ارتباط و یا قطع کلید محدودکننده فیوز،  پایه سوختن فیوز، -

  :آمده به وجودعلت اشکال 
  بار اضافه  -
  خودرو  برخورد  -
  جسام خارجیابرخورد  -
  فرسودگی   -
  سست  اتصاالت  -
  نفوذ آب و باران -
  نامناسب کیفیت  -
  طراحی و نصب ناصحیح -
  یريگ لوازم اندازه يواژگون شدن تابلو -
  هاي فرسوده از دیوارهاي فرسوده شدن مقره کنده -
  انشعاب غیر مجاز -
  شرایط نامساعد جوي -
  ناپذیر (ناگهانی) بینی پیشحوادث  -
  سوزي   آتش -
  گیري سرقت کنتور و لوازم اندازه -
  مشترکینداخلی  شبکهاشکال در  -
  خطاي نیروي انسانی -
  انتخاب نامناسب جریان قطع فیوز -
  يگیر اشکال در لوازم اندازه -
 گیري کاري در لوازم اندازه دست -
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 فاز سه غیردیماندي مشترکین گیري اندازه لوازم در اشکال )2

  :آمده به وجوداشکال 
  سوختگی فیوز کنتور -
  فیوز کنتور  پایهسوختگی  -
  سوختگی یا قطع سیم ارتباط فیوز به کنتور -
  سوختگی سوکت کنتور -
  کنتور  سوختگی تخته -
  (آنالوگ، دیجیتالی) عیب در کنتور -
  وختن کلید محدودکنندهس -
  تابلو  سوختن  -

  :آمده به وجودعلت اشکال 
  بار اضافه  -
  خودرو  برخورد  -
  برخورد اجسام خارجی -
  فرسودگی   -
  سست  اتصاالت  -
  نفوذ آب و باران -
  نامناسب کیفیت  -
  طراحی و نصب ناصحیح -
  گیري واژگون شدن تابلوي لوازم اندازه -
  واژگون شدن دستک -
  دیوارهاي فرسودههاي فرسوده از    شدن مقره کنده -
  انشعاب غیرمجاز -
  شرایط نامساعد جوي -
  غیرمترقبه  حوادث  -
  سوزي  آتش  -
  سرقت   -
  مشترکینداخلی  شبکهاشکال در  -
  خطاي نیروي انسانی -
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  انتخاب نامناسب جریان قطع فیوز -

 یففشار ضع دیماندي مشترکین گیري اندازه لوازم در اشکال )3

  :آمده به وجوداشکال 
  سوختگی فیوز کنتور -
  فیوز کنتور  پایهسوختگی  -
  سوختگی سیم ارتباط فیوز به کنتور -
  سوختگی یا قطع ارتباطات داخلی تابلو -
  سوختگی سوکت کنتور -
  کنتور  سوختگی تخته -
  (آنالوگ، دیجیتالی) عیب در کنتور -
  سوختن کلید محدودکننده -
  خودکارقطع کلید  -
  خودکارسوختن کلید  -
  هاي تابلو سوختگی باس -
  تابلو  سوختن  -
  ورماتور جریانعیب در ترانسف -

  :آمده به وجودعلت اشکال 
  بار اضافه  -
  خودرو  برخورد  -
  برخورد اجسام خارجی -
  فرسودگی   -
  سست  اتصاالت  -
  نفوذ آب و باران -
  نامناسب کیفیت  -
  طراحی و نصب ناصحیح -
  گیري لوازم اندازه يواژگون شدن تابلو -
  غیرمجاز انشعاب  -
  شرایط نامساعد جوي -
  ناپذیر (ناگهانی) بینی پیشحوادث  -
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    سوزي آتش -
  سرقت   -
  مشترکینداخلی  شبکهاشکال در  -
  خطاي نیروي انسانی -
  انتخاب نامناسب جریان قطع فیوز -

 متوسط فشار دیماندي مشترکین گیري اندازه لوازم در اشکال )4

  :آمده به وجوداشکال 
  سوختگی یا قطع ارتباطات داخلی تابلو -
  سوختگی سوکت کنتور -
  عیب در کنتور (آنالوگ، دیجیتالی) -
  هاي تابلو ی باسسوختگ -
  تابلو  سوختن  -
  عیب در ترانسفورماتور جریان -
  عیب در ترانسفورماتور ولتاژ -
  دژنکتور قطع  -
  سوختن فیوز سکسیونر فیوزدار -
  عیب در دژنکتور -
  دار شدن سکسیونر فیوزدار عیب -
  عملکرد یا عیب در کات اوت فیوز -

  :آمده به وجودعلت اشکال 
  بار اضافه  -
  خودرو  برخورد  -
  م خارجیبرخورد اجسا -
  فرسودگی   -
  سست  اتصاالت  -
  نفوذ آب و باران -
  نامناسب کیفیت  -
  طراحی و نصب ناصحیح -
  انشعاب غیر مجاز -
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  شرایط نامساعد جوي -
  ناپذیر (ناگهانی) بینی پیشحوادث  -
  سوزي   آتش -
  سرقت -
  مشترکینداخلی  شبکهاشکال در  -
  خطاي نیروي انسانی -
  انتخاب نا مناسب جریان قطع فیوز -

 سسروی کابل در اشکال )5

  :آمده به وجوداشکال 
  قطع سیم یا کابل از دستک -
  سوختگی پایه فیوز دستک -
  سوختگی فیوز دستک -
  نول قطع  -
  قطع یک فاز -
  قطع دو فاز -
  قطع سه فاز -
  کابلشو  سوختن  -
  واژگون شدن دستک -
  مشترکیندو فاز شدن  -

  :آمده به وجودعلت اشکال 
  بار اضافه  -
  خودرو  برخورد  -
  برخورد اجسام خارجی -
  ي کابل سرویسسقوط درخت رو -
  فرسودگی سیم یا کابل انشعاب -
  سست  اتصاالت  -
  عیب در مفصل -
  نامناسب کیفیت  -
  طراحی و نصب ناصحیح -
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  واژگون شدن دستک -
  هاي فرسوده از دیوارهاي فرسوده شدن مقره کنده -
  انشعاب غیر مجاز -
  شرایط نامساعد جوي -
  ناپذیر (ناگهانی) بینی پیشحوادث  -
  سوزي   آتش -
  سرقت   -
  مشترکیناخلی د شبکهاشکال در  -
  خطاي نیروي انسانی -

 متوسط فشار بخش در انسانی نیروي خطاي )6

 ضعیف فشار بخش در انسانی نیروي خطاي )7

 متوسط فشار مشترکین داخلی  شبکه در اشکال )8

 ضعیف فشار مشترکین داخلی  شبکه در اشکال )9

 تجهیزات سرقت )10

 یگرفتگ برق )11

  یففشار ضع مشترکین انشعابات در بابرنامه خاموشی علل - 4-9-2

 :]16 و15[ از عبارتندین عوامل ا

 سرویس کابل یا انشعاب اصالح )1

 کنتور شدن پیاده )2

 شبکه از نول و فاز جابجایی )3

 مشترك درخواست علت به قطع )4

 فیوز ي پایه تعویض یا اصالح )5

  کنتور  تخته کامل تعویض یا و اصالح )6

 کنتور جابجایی )7

 برق هاي تعرفه تکمیلی هاي نامه آیین بر اساس قطع )8

 شبکه اصالح و سرویس تعل به قطع )9

  طرح اجراي علت به قطع )10
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  (خاموشی) توزیع شبکهگیري حوادث  و گزارشهاي ثبت  فرم   -4-10

و 15[ شـود  ثبـت  و اخـذ  ذیـربط  واحدهاي از زیر موارد بایست می برنامه بی و بابرنامه هاي خاموشی محاسبه و ثبت براي
16[  . 

 انتقال /توزیع فوق پست نام 

 دهش قطع يفیدرها یا فیدر نام 

 انتقال /توزیع فوق پست یا فیدرها یا فیدر قطع ساعت 

 انتقال /توزیع  فوق پست یا فیدرها یا فیدر وصل ساعت 

 قطع زمان مدت 

 شده قطع مگاوات یا آمپر 

 انتقال پست / توزیع فوق پست  /متوسط فشار فیدر ولتاژ سطح 

 نشده تامین انرژي مقدار 

توزیـع نشـان داده شـده اسـت. همچنـین در       شبکهاي گزارش حادثه در ه )، نمونه فرم3-4( ی) ال1-4هاي ( در جدول
 د استفاده قرار بگیرد نشان داده شده است.د مورتوان میهاي توزیع  ه در شرکتفرم ثبت حادثه ک ي ) نمونه4-4جدول (



  دهی حوادث... رویه پایش و گزارش  18/10/1395  128

 



  129  18/10/1395  دهی حوادث... ي پایش و گزارش فصل چهارم: رویه

 

    ………از تاریخ   ………ل هاي توزیع در سا ها در شبکه هاي تامین نشده ناشی از حوادث و قطعی خالصه گزارش انرژي: 1-4جدول 
  فشار ضعیف و فشار متوسط  قطع فیدریی و متوسط هوا فشار ضعیف وخاموشی در شبکه فشار  تا تاریخ ........

 شماره گزارش:  کننده: توزیع تغذیه پست فوق  منطقه: :توزیعشرکت 

  :)فیدر( خط کد  :)فیدر( خط نام  :(kV) )فیدر( خط ولتاژ
  خروج اختیاري   خروج اجباري دستی   خودکارخروج اجباري    نوع خروج
  اطالعات

  زمانی
  خروج

  زمان وصل مجدد  زمان خروج
  سال  ماه  روز  ساعت  دقیقه  سال  ماه  روز  ساعت  دقیقه

                    
  محل نوع و

  تجهیز
  ایجادکننده

  خطا

 کراس آرم   پایه )   سیمانی (چوبی   فاز  سیم   سیم گارد   مقره ) بشقابینی)سوز   اتصاالت 
 جمپر  فیدرخط (آالت  یراق(   کابل  هوایی سرکابل  داخلی سرکابل  سکسیونر 

 CT  PT   ریکلوزر   اتوبوستر   خازن   گیر برق  
 کات اوت فیوز   سکشناالیزر  داخلی خروجی پست سرکابل   سایر   ناشناخته  
 جعبه شالتر   جعبه انشعابات هوایی   ابلشوک   کابل خودنگهدار    

 شماره سریال تجهیز: شماره تجهیز: سال ساخت: سازنده: تیپ:  تجهیزمشخصات 

  شرایط
  جوي

  وضعیت هوا
 عادي  بارانی  برفی  بارانی توأم با صاعقه 
 مه شدید  طوفان  صاعقه  شرجی شدید 

  شدید   عادي   وضعیت باد

 درجه 40باالي   درجه 40تا   25 درجه 25صفر تا   جهزیر صفر در   درجه حرارت

  علت
  بروز
  خطا

  تجهیزخطاي  برخورد درختان  برخورد جسم خارجی  حیوانات  سرقت 
 سوزي آتش  سیل  اضافه بار  آلودگی شرایط جوي 
 خطاي انسانی  زلزله  عیب گذرا  عملیات به طریقه خط گرم  

  خط (کابل)پاره شدن  گرفتگی برق  اشکال در شبکه داخلی مشترکین   گرفتگی  برق 
   شدن کابل خودنگهدار پاره  ها به هم یا به بدنه (پایه) برخورد هادي   سوختگی سر خط هوایی فشار ضعیف    
   اشکال در خروجی فیدر فشار ضعیف پست   برق غیرمجاز     سایر   ناشناخته 

  عوامل ایجاد
اي خط

  تجهیز

 پارگی سیم فاز  پارگی سیم گارد  شکستن مقره  پارگی کابل  بازشدن جمپر 
 آالت خط شکستگی یراق  ترکیدن سرکابل  صدمه به پایه   سایر  ناشناخته 

نحوه عملکرد 
 تجهیز اولین

نسبت  کننده قطع
  به محل خطا

 سطح ولتاژ اولین
 تجهیز

  ………کننده: قطع

یز نوع اولین تجه
  کننده: قطع
 سکشناالیزر  
 کلید قدرت 

  کننده عمل کرده  قطع تجهیزاولین
 است.

 

  کننده عمل  قطع تجهیزاولین
 نکرده است:

 .تجهیز با دریافت فرمان قطع قفل شده است 
 کننده به ازاي خطاهاي خارج از زون  تجهیز قطع

 حفاظتی قطع کرده است.

  طریقه
  وصل
  مجدد

 الفاصله و خودکاروصل ب 
 وصل مجدد پس از رفع شرایط نامناسب سیستم   تجهیزوصل دستی بدون تعمیر یا تعویض 
  معیوب تجهیزوصل دستی با تعویض   معیوب تجهیزوصل دستی با تعمیر 

انجام مانور در 
شبکه 

فشارمتوسط قبل 
  از وصل مجدد

استفاده از سکسیونرهاي 
  مانوري

   بلی خیر  

 تعداد سکسیونرهاي باز شده: د سکسیونرهاي بسته شده:تعدا

شدن را  تعداد سکسیونرهایی که فرمان بسته
 نگرفتند:

 تعداد سکسیونرهایی که فرمان بازشدن را نگرفتند:

نحوه عملکرد 
  تجهیز

کننده در  وصل
  حین

  وصل مجدد

 تجهیزسطح ولتاژ 
  کننده: وصل

…………… 
  کننده: نوع تجهیز وصل

 رسکشناالیز  
 کلید قدرت 

  ،وصل کرده است. تجهیزبا فرمان وصل  

  کرده است. قفل تجهیزولی  ،داده شده تجهیزفرمان وصل به 
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اطالعات 
خاموشی 
  مشترکین

 موجب خاموشی مشترکین نشده است. خروج فیدر 

 موجب خاموشی خروج فیدر 
 مشترکین شده است:

  یعبرق شده در اثر خروج پست توز نام فیدرهاي بی
برق  بی فیدرنام 

 خروجشده در اثر 
مدت زمان 

 خاموشی (ساعت)
 توان قطع شده

(MW) 

تعداد مشترکین 
 برق شده بی

 مانور دارد؟

     
 شده بر روي فیدر هاي بار خاموش پست

توزیع نام پست 
 خاموش شده

مدت زمان 
 خاموشی (ساعت)

 توان قطع شده
(MW) 

تعداد مشترکین 
 برق شده بی

 انور دارد؟م

     
سایر 

  توضیحات
  

مشخصات 
  کننده تکمیل

  امضاء:  تاریخ گزارش:  کننده: واحد گزارش  کننده: سمت گزارش  کننده: گزارش
  امضاء:  تاریخ تأیید:  واحد تأییدکننده:  سمت تأییدکننده:  تأییدکننده:
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    ………از تاریخ   ………هاي توزیع در سال  ها در شبکه هاي تامین نشده ناشی از حوادث و قطعی خالصه گزارش انرژي: 2-4جدول 
 مشترکینعلل قطع فیدر یا خاموشی در انشعابات  تا تاریخ ........

 تعداد شرح
مدت زمان 
  قطع(دقیقه)

 نشده انرژي تامین
)MWh( 

       غیردیماندي تک فاز مشترکینگیري  اشکال در لوازم اندازه

       غیردیماندي سه فاز کینمشترگیري  اشکال در لوازم اندازه

       دیماندي فشار ضعیف مشترکینگیري  اشکال در لوازم اندازه

       دیماندي فشار متوسط مشترکینگیري  اشکال در لوازم اندازه

       اشکال در کابل سرویس

       خطاي نیروي انسانی در بخش فشار متوسط

       خطاي نیروي انسانی در بخش فشار ضعیف

       فشار متوسط مشترکینداخلی  شبکهاشکال در 

       فشار ضعیف مشترکینداخلی  شبکهاشکال در 

          جمع

 سرقت تجهیزات
       

       جمع کل
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  ریخ .تا تا    ……از تاریخ …… سال در ق توزیعو فو هاي توزیع پست ها در خالصه گزارش حوادث و قطعی: 3-4 جدول
 شماره گزارش: کننده: توزیع تغذیه نام پست فوق منطقه: توزیع: شرکت

 کد پست: کننده: نام فیدر تغذیه نام پست: :(kV)ولتاژ پست 

  زمینی هوایی                  نوع پست: 

  خروج اختیاري   خروج اجباري دستی   خروج اجباري خودکار   نوع خروج

  صل مجددزمان و  زمان خروج  اطالعات

  سال  ماه  روز  ساعت  دقیقه  سال  ماه  روز  ساعت  دقیقه  زمانی
                      خروج

   33kV   20kV   11kV   0.4kV  سطح ولتاژ خطا

  نوع
  محل و

  تجهیز
  ایجادکننده

  خطا

  فیدر
 برقگیر   CT  خازن   کلید قدرت ) روغنی خال SF6(  تجهیزاتت بین تصاالا 

 سکسیونر   PT  لشوکاب   ناشناخته   سایر  

  ترانس
 کات اوت فیوز   برقگیر   ..../... ترانسفورماتور: نسبت تبدیل   کلید قدرت   ) روغنی خال SF6(  
 CT   PT   تجهیزاتت بین صاالات  سایر   ناشناخته  
 مقره اتکایی  سکوي ترانسفورماتور   گرفتگی برق   

 ) بانک خازنی یف فشار ضع (فشار متوسط   تابلوي فشار ضعیف  تابلوي فشار متوسط  جمپر پست هوایی 

ــات  مشخصـــ
 تجهیز

 شماره سریال تجهیز: شماره تجهیز: سال ساخت: سازنده: تیپ:

  شرایط
  جوي

  وضعیت هوا
 عادي  بارانی  برفی  بارانی توأم با صاعقه 

 مه شدید  طوفان  صاعقه  شرجی شدید 

  شدید   عادي   یت بادوضع

درجـــــه  
  حرارت

 زیر صفر درجه   درجه 25صفر تا  25  درجه 40تا   درجه 40باالي 

  علت
  بروز
  خطا

  تجهیزخطاي  حیوانات  سیل  زلزله  خطاي انسانی  شرایط جوي 

 برخورد درختان  سرقت  اضافه بار  برخورد جسم خارجی   سوزي آتش   سایر 

 ودگیآل  گسترش خطاي فشارضعیف  عیب گذرا   اشکال درMOF  سوزي آتش 

 اشکال در شبکه داخلی مشترکین  عیب در کابل اتصال ترانسفورماتور به تابلو  خطاي نیروي انسانی  ناشناخته  

  عوامل
  ایجاد
  خطاي
  تجهیز

 شکستگی بوشینگ  ر دریافت فرمان اشتباهخود کلیدقدرت بر اث به بازشدن ناخواسته و خود  
 تپ چنجر  خود کلیدقدرت بر اثر دریافت فرمان اشتباه به شدن ناخواسته و خود بسته 

 هسته ترانسفرماتور  سیستم زمین   تجهیزاتقطع ارتباط بین  
 پیچ ترانسفورماتور سیم  آسیب کابل یا سرکابل  کننده کلید مکانیزم عمل 

 ورروغن ترانسفورمات  کردن سقف پست زمینی آب چکه  اتصال کوتاه 

 گیر اشکال در جرقه  سایر  ناشناخته  

نحوه عملکرد 
  اولین

  کننده قطع تجهیز
نسبت به محل 

  خطا

سطح ولتاژ 
 تجهیز اولین
  کننده: قطع

…………… 

نوع اولین تجهیز 
  کننده: قطع

 سکشناالیزر  
 کلید قدرت  
 اوت فیوز کات 

  کننده عمل کرده است. قطع تجهیزاولین  

  تجهیزاولین  
کننده عمل نکرده  قطع

  است:

 .تجهیز با دریافت فرمان قطع قفل شده است 

 کننده به ازاي خطاهاي خارج از زون حفاظتی  تجهیز قطع
 قطع کرده است.
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  طریقه
  وصل
  مجدد

 وصل بالفاصله و خودکار 

 سب سیستموصل مجدد پس از رفع شرایط نامنا   تجهیزوصل دستی بدون تعمیر یا تعویض 

  معیوب تجهیزوصل دستی با تعویض   معیوب تجهیزوصل دستی با تعمیر 

انجام مانور در 
شبکه 

فشارمتوسط قبل 
  از وصل مجدد

استفاده از سکسیونرهاي 
  مانوري

   بلی خیر  

 تعداد سکسیونرهاي باز شده: تعداد سکسیونرهاي بسته شده:

شـدن را   تعداد سکسیونرهایی که فرمان بسـته 
 نگرفتند:

 تعداد سکسیونرهایی که فرمان بازشدن را نگرفتند:

نحوه عملکرد 
  تجهیز

کننده در  وصل
  حین

  وصل مجدد

 تجهیزسطح ولتاژ 

  کننده: وصل
…………… 

  کننده: نوع تجهیز وصل
   سکشناالیزر  
 اوت فیوز کات  
 کلید قدرت  

  ،وصل کرده است. یزتجهبا فرمان وصل  

  کرده است. قفل تجهیزولی  ،داده شده تجهیزفرمان وصل به 

اطالعات 
خاموشی 
  مشترکین

 موجب خاموشی مشترکین نشده است. خروج پست 

  توزیع برق شده در اثر خروج پست فوق نام فیدرهاي بی 

 خروج پست  
  موجب خاموشی

  مشترکین
 شده است:

برق شده  بی فیدرنام 
 خروجر در اث

مدت زمان خاموشی 
 (ساعت)

 توان قطع شده
(MW) 

تعداد مشترکین 
 برق شده بی

 مانور دارد؟

     
     

 شده بر روي فیدر هاي بار خاموش پست

توزیع نام پست 
 خاموش شده

مدت زمان خاموشی 
 (ساعت)

 توان قطع شده
(MW) 

تعداد مشترکین 
 برق شده بی

 مانور دارد؟

     
     

سایر 
  توضیحات

  

مشخصات 
  کننده تکمیل

  امضاء:  تاریخ گزارش:  کننده: واحد گزارش  کننده: سمت گزارش  کننده: گزارش
  امضاء:  تاریخ تأیید:  واحد تأییدکننده:  سمت تأییدکننده:  تأییدکننده:
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   تجهیزات خروج اختیاري

   الف ـ محدوده خروج اختیاري در پست  
 کل پست  هاي  بخشی از پست (نام بی

 ..................... )شده:......................................................................................................................... خارج

 ب ـ جمع کل تجهیزات خارج شده براي تعمیرات:  
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  شده براي تعمیرات ج ـ مشخصات تجهیزات خارج
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 حادثه در شبکه فشار ضعیف  ثبتفرم  دیگري از نمونه: 4-4 جدول

            تاریخ:  شب           وضعیت آب و هوایی          صبح                                 :بعدازظهر                           

              گروه علت قطع  علت قطع اصلی                      
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  گیري گزارش - 4-10-1

دلیـل  ه بـ توزیع داراي گستردگی بسیار زیادي هسـتند و   شبکهطور که در بندهاي قبل مشاهده گردید، حوادث  همان
 افـزار  نرمبت حادثه (خاموشی) در پس از ث .شود میآماري و فنی تهیه  -هاي بسیار متنوع مدیریتی ، گزارشاین گستردگی

ادث بـا  هـاي حـو   تـرین گـزارش   برخی از مهـم  هاي حوادث تهیه شود. بایست گزارش می گاه آنتهیه شده براي ثبت حادثه 
  :]16و 15[ توجه به کاربرد، علت و دیگر قیود عبارتند از

  آماري علت قطعگزارش 

  اطالعات بدست آمده از گزارش:
 علت قطع -

 ر حوادث بتواند به صورت دائم مشکل مشترك را رفع کند.دائم: اگر مامو -

 موقت: اگر مامور حوادث بتواند به صورت موقت مشکل مشترك را رفع کند. -

 اگر مامور حوادث به هر دلیلی نتواند مشکل مشترك را رفع کند.نشده:  انجام -

 دائم و موقت و انجام نشده.جمع: مجموع تعداد  -

 مدت زمان تعمیر 

  دهد. ت زمان تعمیر براي رفع خاموشی و یا به عبارتی متوسط زمان رفع خاموشی را نمایش میاین گزارش مد
  اطالعات بدست آمده از گزارش:

 نوع خاموشی: تکی یا کلی -

 مجموع زمان خاموشی -

 تعداد حوادث: تعداد حوادثی که در بازه زمانی مشخص شده واقع شده است. -

 زمان تعمیر بر حسب ساعت -

 هانرژي تأمین نشد -

 حداقل انرژي تأمین نشده -

 ي تأمین نشدهژحداکثر انر -

 میانگین انرژي تأمین نشده -

 حداقل زمان خاموشی -

 حداکثر زمان خاموشی -

 میانگین زمان خاموشی -
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 ها و فیدرهاي توزیع قطعی پست 

ایط ها و فیدرهاي توزیع را جهت مشخص شدن مقدار انرژي توزیع نشده با توجـه بـه شـر    این گزارش آمار قطعی پست
  دهد. اعمال شده نشان می

  اطالعات بدست آمده از گزارش:
 نام پست -

 آدرس پست -

 باشد. قدرت ترانسفورماتور پست مربوطه می ي قدرت: نشان دهنده -

 تعداد قطعی -

 باشد. (مگاوات ساعت) می MWhانرژي توزیع نشده: که بر حسب  -

 فیدر: شماره فیدري که قطع شده است.  شماره -

 قطعی فیدرتعداد: تعداد دفعات  -

 متوسط زمان رفع خاموشی به تفکیک علت قطع 

دهـد. ضـمناً    مـی ارائـه  ، متوسط زمان خاموشی و تعداد حوادث را به تفکیک علت قطع این گزارش زمان رفع خاموشی
زمان خاموشی (بـر حسـب دقیقـه)، متوسـط      مجموعباشد و در نهایت  بندي این گزارش بر اساس گروه علت قطع می گروه

  دهد. وشی (بر حسب دقیقه) و تعداد حوادث اتفاق افتاده را بر اساس گروه علت قطع نمایش میزمان خام
  اطالعات بدست آمده از گزارش:

 گروه قطع -

 منطقه -

 علت قطع -

 شود. موجود محاسبه میعلت قطع مجموع زمان خاموشی (بر حسب دقیقه): که با توجه به  -

 دهد. ود را نشان میموجعلت قطع تعداد حوادث: تعداد حوادث ناشی از  -

 متوسط زمان خاموشی (بر حسب دقیقه) -

طور که در قبل متذکر شـدیم مجمـوع کـل زمـان خاموشـی، تعـداد حـوادث و         مجموع: در این قسمت همان -
 کند. مشخص می گروه علت قطعمجموع متوسط زمان خاموشی را براي هر 

  توزیع نشده به تفکیک علت قطع يو انرژتعداد 

 دهد. علت قطع، میزان و مدت زمان انرژي توزیع نشده را به تفکیک علت قطع نشان میاین گزارش تعداد 
  اطالعات بدست آمده از گزارش:

 نام منطقه -
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 سطح ولتاژ -

 نوع خاموشی -

 گروه قطع -

 علت قطع -

 اشکال به وجودآمده -

 علت اشکال -

 باشد. تعداد: به ازاي هر علت قطع می -

میزان انرژي است که بر اثـر    دهنده نشاناعت) می باشد و (مگاوات س MWhکه بر حسب  انرژي توزیع نشده: -
 هر علت قطع توزیع نشده است.

 آمار تعداد قطعی و انرژي تامین نشده به تفکیک روز  
 دهد.  می آمده نشان به وجودانرژي تامین نشده در هر روز را بر اساس اشکال  این گزارش آماري از تعداد قطعی و

  ش:اطالعات بدست آمده از گزار
 تاریخ اطالع -

 ها در یک روز بر اساس مشکلی خاص است. گر تعداد قطعی تعداد: بیان -

گر میزان انرژي تامین نشده بر اسـاس اشـکال بـه     (مگاوات ساعت): بیان MWhانرژي تامین نشده بر حسب  -
 باشد. وجود آمده در یک روز می

 نوع خاموشی -

 سطح ولتاژ -

 گروه قطع -

 علت قطع -

 اشکال به وجود آمده -

  ت اشکالعل -

 زارش پست و فیدرهاي بحرانی فشار ضعیفگ  
 ها و فیدرها است. ترین پست ترین و پر مخاطره پست و فیدرهاي بحرانی، پر حادثه

  اطالعات بدست آمده از گزارش:
 منطقه -

 نام پست -

 تعداد فیدر -
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 جداکننده -

 تاریخ اطالع -

 برنامه )بی2  )بابرنامه1 نوع خاموشی: -

 تعداد خاموشی -

 (مگاوات ساعت) MWhه بر حسب ي توزیع نشدژانر -

 مدت زمان خاموشی بر حسب دقیقه -

 باشند. هایی که از نوع بابرنامه (از پیش تعیین شده) می تعداد بابرنامه: تعداد خاموشی -

  باشند بینی نشده) می برنامه (پیش هایی که از نوع بی برنامه: تعداد خاموشی تعداد بی -

 هاي سال اهدر م ولتاژمار قطعی خطوط به تفکیک سطح آ  
این گزارش آمار تعداد قطعی خطوط به همراه مدت زمان خاموشی و میزان انرژي تـامین نشـده را بـه تفکیـک سـطح      

هـا، مـدت زمـان     دهد. همچنین در این گزارش مجموع مـوارد فـوق (تعـداد قطعـی     هاي مختلف سال ارائه می ولتاژ در ماه
  شود. داده می ها نشان نشده) در کل ماه ها، انرژي تامین خاموشی

  اطالعات بدست آمده از گزارش:
 ماه -

 تعداد (بر اساس سطح ولتاژ) -

 زمان خاموشی (بر اساس سطح ولتاژ) -

 انرژي تامین نشده (بر اساس سطح ولتاژ) -

  جمع کل -

  براي هر منطقه ولتاژآمار قطعی خطوط به تفکیک سطح  
زان انرژي تـامین نشـده را بـه تفکیـک سـطح      آمار تعداد قطعی خطوط به همراه مدت زمان خاموشی و میین گزارش ا

 دهد.  ولتاژ به ازاي هر منطقه ارائه می

  اطالعات بدست آمده از گزارش:
 نام منطقه -

 تعداد (بر اساس سطح ولتاژ) -

 زمان خاموشی (بر اساس سطح ولتاژ) -

 انرژي تامین نشده (بر اساس سطح ولتاژ) -
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  آمده به وجودآمار قطعی خطوط بر اساس اشکال  
گزارش آمار تعداد قطعی خطوط به همراه مدت زمان خاموشی و میزان انرژي تـامین نشـده را بـه تفکیـک سـطح      این 

  دهد. آمده ارائه می به وجودبر اساس اشکال  ولتاژ
  براي هر فیدر ولتاژآمار قطعی خطوط به تفکیک  

ین نشـده را بـه تفکیـک سـطح     این گزارش آمار تعداد قطعی خطوط به همراه مدت زمان خاموشی و میزان انرژي تـام 
  دهد.  ولتاژ براي هر فیدر ارائه می

  اطالعات بدست آمده از گزارش:
 پست فوق توزیعنام  -

 فیدر فشار متوسط -

 تعداد (بر اساس سطح ولتاژ) -

 زمان خاموشی (بر اساس سطح ولتاژ) -

 انرژي تامین نشده (بر اساس سطح ولتاژ) -

  جمع کل -
 نرخ خرابی پست و شبکه 

ترین نرخ خرابی پست و شبکه را با نمایش تعداد قطعی، درصد بارگذاري، انرژي تامین نشـده و غیـره   این گزارش بیش
 دهد. ارائه می

  اطالعات بدست آمده از گزارش:
 نام پست -

 فورماتورظرفیت ترانس -

 تعداد قطعی -

 (مگاوات ساعت) MWhانرژي تامین نشده بر حسب  -

 درصد بارگذاري -

  تاریخ بارگیري -

 قطع کننده -سکشناالیزر -سکسیونر -کلوزریر -نکتورهاي دژ لیست قطعی  
کلـوزر،  یکیلوولت است که به علت قطـع شـدن دژنکتـور، ر    20هاي خطوط  آن دسته از قطعی  دهنده نشاناین گزارش 

  سکسیونر، سکشناالیزر و یا قطع کننده رخ داده است.
  اطالعات بدست آمده از گزارش:

 نام پست -

 فیدر  شماره -
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 علت قطع -

 طعتاریخ ق -

 تاریخ وصل -

 زمان قطع -

 زمان وصل -

 مدت زمان خاموشی -

 جریان (آمپر) -

 انرژي توزیع نشده -

 فیدر تغذیه کننده -

 بار جابجا شده -

 زمان شروع جابجایی -

 زمان اتمام جابجایی -

 شرح حادثه -

 ردیف خاموشی -

  سطح ولتاژ -

 کیلوولت 20به  63از پست  لوولتیک 20هاي فیدر  لیست قطعی  
  ش:اطالعات بدست آمده از گزار

 نام پست -

 فیدر  شماره -

 علت قطع -

 تاریخ قطع -

 تاریخ وصل -

 زمان قطع -

 زمان وصل -

 مدت زمان خاموشی -

 جریان (آمپر) -

 انرژي توزیع نشده -

 فیدر تغذیه کننده -
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 بار جابجا شده -

 زمان شروع جابجایی -

 زمان اتمام جابجایی -

 شرح حادثه -

 ردیف خاموشی -

 سطح ولتاژ -

 قطع حفاظتی فیدر فشار متوسط  
  مده از گزارش:اطالعات بدست آ

 نام منطقه -

 پستنام  -

 فیدر نام -

 تعداد گذرا -

 تعداد اتصالی سر کابل داخلی -

 تعداد اتصالی سر کابل هوایی -

 تعداد اتصالی کابل -

 برق تیرتعداد شکستگی  -

 تعداد اتصالی شبکه هوایی -

 جمع انرژي -

  
  

 سایر موارد  
وادث تهیه نمـود  هاي ثبت ح از فرممختلف  ي متنوعی را بر اساس شروطها که در ابتدا ذکر گردید، گزارش همان طور

  کاربرد مخصوص به خود را دارند. به منظور جلوگیري از پیچیـده شـده مطالـب از ذکـر کـردن بقیـه      ها  که هر کدام از آن
  ها در بندهاي پیشین ذکر گردید.  ترین نوع گزارش ها خودداري شده و مهم گزارش

  :]16و 15[از  عبارتند توزیع شبکهحوادث  گیري گزارش دیگر براي برخی از شروط متعدد
  ولتاژآمارهاي علت قطع براي سطوح مختلف  -

  مدت زمان تعمیر (متوسط زمان تعمیر) -
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  به ازاي هر علت قطع  شده قطعمیزان انرژي  -
  از شرکت توزیعمنطقه هر میزان انرژي توزیع نشده ناشی از کمبود تولید براي  -
ت، تعداد قطعی آن پست در طول مدت زمان انتخابی توسط کـاربر،  و مکان آن، قدرت پس شده قطعنام پست  -

  ها شده از آن پست و تعداد قطعی قطع فیدرهاي حاصل از قطع پست، فیدر/ ENSمقدار 
هایی شامل پست و فیدرهاي بحرانی فشار ضـعیف، چگـالی خاموشـی بـر شـیت (تعـداد خاموشـی و         گزارش -

  موشی بر مساحت آن شیت)مساحت هر شیت در هر منطقه و نسبت تعداد خا
، ENSها تهیه شـده اسـت. نظیـر نمـودار      هاي نموداري که براي انجام مقایسه بین مناطق یا معاونت گزارش -

  غیره نمودار مدت زمان خاموشی وودار تعداد خاموشی بر اساس منطقه، نم
 فیفشار ضعفیدر  10شاخص تعداد قطعی به ازاء هر  -

  فشار متوسط شاخص تعداد قطعی به ازاء هر فیدر -
  برنامه در روز بار قطعی بی 3فیدرهاي با بیش از  -
    دقیقه در روز 120فیدرهاي با زمان قطعی بیش از  -
  بار قطعی در ماه 5فیدرهاي با بیش از  -

 هاي مختلف شرکت توزیع انرژي تامین نشده بر اساس معاونت -

  و... -
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  قدمهم

عملکرد در هنگام وقـوع حـوادث و پـس از آن مطلـب مهمـی       نحوهلذا  حوادث سیستم برق امري اجتناب ناپذیر است
پایش، ثبـت و گـزارش حـوادث    ها در هنگام رخداد حوادث،  ترین فعالیت است که باید مورد توجه قرار بگیرد. یکی از مهم

حوادث، استفاده از طریـق تجهیـزات مناسـب بـراي پـایش حادثـه اسـت. ایـن         است. لذا یک امر بسیار مهم براي گزارش 
مناسب نصب شده و همچنـین داراي مشخصـات فنـی مناسـب بـراي پـایش حادثـه و ثبـت          يها ناتجهیزات باید در مک

  هاي موردنیاز در هنگام رخداد حادثه باشند. سیگنال

شوند توضـیح داده شـده و    براي پایش حادثه استفاده میهاي برق  در این فصل، تجهیزات مهم و متعارفی که در شبکه
  .  شود میو همچنین کاربردهایشان معرفی  ها آنمشخصات فنی الزم براي هر یک از 

آوري داده در هنگـام   و به طور کلی منـابع جمـع   روند می کاره ب حوادث پایش و وقایع ضبط و ثبت جهت که تجهیزاتی
 عبارتند از:هستند رخداد حادثه 

 1خطا ثبات هاي تگاهدس  

 3وقایع ثبات یا 2وقایع ترتیب ثبات هاي دستگاه  

 4دینامیکی اغتشاشات ثبت هاي دستگاه 

 5  سیستمSCADA  
 6گیري فازوري گسترده و واحدهاي اندازهناحیه گیري  سیستم اندازه )PMU( 

 هاي جدید نوع نیومریک مجهز به ثبات خطا رله  
 هاي تک خطی نقشه (SLD) 7یو حفاظت(PSLD)  و نیروگاه تجهیزات پست  
 هاي حفاظتی فایل تنظیمات رله  
 سایر منابع  

نهادهاي مربوطه باید از تجهیزاتی استفاده نمایند که داراي حداقل مشخصات فنـی توضـیح     همهالزم به ذکر است که 
  داده شده در این رویه هستند.

                                                   
1 Fault Recorder (FR) 
2 Sequence of Event Recorder (SER) 
3 Event Recorder (ER) 
4 Dynamic Disturbance Recording equipment (DDR) 
5 Supervisory Control and Data Acquisition 
6 Phasor Measurement Unit (PMU) 
7 Protection Single Line Diagram 
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  و ثبات وقایع ثبات خطا -5-1

  ثبات خطا -1- 5-1

ـ  هنگـام  در شـبکه  عملکرد تحلیل و بررسی جهت را نیاز مورد اطالعات ثبت  هوظیف که است دستگاهیثبات خطا   روزب

 :قبیـل  از قـدرت  سیسـتم  مختلـف  هـاي  کمیـت  هـاي  موج شکل و اي لحظه مقادیر شامل اطالعات این .دارد عهدهه ب خطا
 از بعد زمان و وقوع  دوره ،قبل زمان در زمین به نوترال ولتاژ و زمین به خط ولتاژهاي فاز، سه ولتاژهاي فاز، سه هاي جریان

 از حفاظتی سیستم صحیح عملکرد مورد در تحقیق جهت اطالعات این .باشد می و ... سیستم در خطا و اغتشاش یک وقوع

 دینـامیکی  تغییـرات  باعـث  کـه  اغتشاشـی  بازسـازي  یا و تجهیزات خرابی دادن نشان و سکسیونرها و کلیدها ها، رله جمله

  .]21 -17[ ودر می کاره ب است، شده هشبک مختلف هاي کمیت
 براي اي لحظه مقادیر .یابد می ادامه نیز آن از بعد ثانیه چند تا و شده شروع خطا یا اغتشاش روزب از قبل کمی خطا ثبت

 رفـتن  دسـت  از بـدون  و حافظـه  یـک  توسط مناسب برداري نمونه تناوب  دوره با و ثانیه چند تا سیکل چند از زمانی مدت

 دیجیتـال  کانـال  تعدادي و آنالوگ کانال تعدادي شامل خطا ثبات .شوند می ثبت و آوري جمع اطالعاتی سیگنال نهگو هیچ

 اسـتفاده  فیلتـر  از آنالوگ هاي کانال ورودي در باید ها، داده از برداري نمونه هنگام در خطا روزب از جلوگیري جهت به. است

 .روند نمی کاره ب سیار امواج و  1استقرار ولتاژ پدیده :جمله از باال انسفرک هاي پدیده تحلیل براي تجهیزات این .نمود

 نـوع  ایـن  در. بودنـد  الکترومکـانیکی  هـاي  ثبات شد گرفته کاره ب قوي فشار هاي پست در که خطا هاي ثبات نوع اولین

 جوهري ي استوانه یک از فادهاست( مکانیکی هاي روش اساس بر که حافظه یک از ،اخط وقوع از قبل وقایع ثبت براي ها ثبات

 و نگهـداري  بـودن  مشـکل  شـامل  هـایی  محـدودیت  داراي ها ثبات گونه این .شد می گرفته بهره ،بود استوار )فوالد جنس از
 نسـل  در .بـود  شـده  ثبـت  اطالعات نمایش نظر از ثبت کیفیت بودن ضعیف و ثبات هاي کانال نسبی بودن کم برداري، بهره

 آن از بعـد  نسـل  در .گرفـت  قـرار  مـدنظر  جـوهري  هـاي  استوانه جاي به مغناطیسی هاي استوانه از استفاده ها ثبات بعدي

 -آنـالوگ  مبـدل  یـک  از اسـتفاده  بـا  ها ثبات نوع این در .گرفت قرار استفاده مورد خطا هاي ثبات در دیجیتالی هاي حافظه
 حافظـه  یـک  روي و آمـده  در دیجیتـال  صـورت  به سپس و شده برداري نمونه آنالوگ صورت به ورودي هاي داده دیجیتال

 -دیجیتـال  مبـدل  یـک  از اسـتفاده  با حافظه در شده ثبت اطالعات بود احتیاج ها داده این به که زمان هر .شوند می ذخیره
 .]28 -17[ گردند می ثبت نور به حساس کاغذهاي روي و شده تبدیل لوگآنا

 .هستند دارا خطا هاي ثبات سایر به نسبت فراوانی مزایاي که ستا میکروپروسسوري نوع ،خطا هاي ثبات از نوع آخرین
 حافظـه  یـک  در دیجیتـال  و آنالوگ هاي داده کلیه ،وسیله اینبه  که کرده استفاده میکروکامپیوتر یک از ها ثبات گونه این

 گـر  چـاپ  یـا  حافظه هب موجود هاي داده و شده اندازي راه ثبات دهد می رخ سیستم در خطایی که هنگامی .شود می ذخیره

   :]28 -17[ نمود ارائه زیر شرح به توان می را ها ثبات نوع این مزایاي کلی طوره ب. کند می پیدا انتقال

                                                   
1 Recovery voltage 
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 توانند می میکروپروسسوري جدید واحدهاي اما بودند، هرتز 100 از کمتر فرکانسی پاسخ داراي اولیه هاي ثبات 

 یترو قابل حفاظتی وسایل توسط هرتز 1000 از بیش هاي فرکانس چه راگ دهند. نمایش را کیلوهرتز 20تا  هاي پاسخ

 تحلیل نیز را سیستم مهم هاي هارمونیک که دهد می را اجازه این بردار بهره به فوق فرکانسی پاسخ سطح اما نیستند،

  .کند
 است باال بسیار ها ثبات نوع این در ثبت دقت. 

 دو توان می ها ثبات نوع این با که يبه طور .است جدید هاي ثبات مهم یايمزا از یکی ثبت زمان در باال انعطاف قابلیت 

 .داد تشخیص هم از و نمود ثبت قبلی هاي ثبات به نسبت بیشتري دقت با را کمتر زمانی فاصله به خطا

 نمودن، ثبت عمل هر در که ترتیب این به. باشد می آن بیشتر گرافیکی امکانات جدید هاي ثبات مزایاي از دیگر یکی 

 ثبت کامل گزارش یک در گرافیکی صورته ب جریان و ولتاژ هاي موج شکل کلیه و شدن ثبت علت ثبت، تاریخ و زمان

 .شوند می

 مدهآدر استاندارد صورت به اکنون مشخصه این (است ها ثبات نوع این مزایاي از یکی نیز دور راه از ارتباط  مشخصه 

 با تواند می مرکزي کامپیوتر این .ابدی می انتقال )ارتباطی خط یک ازطریق (رکزيم کامپیوتر یک به ها داده کلیه). است

 نیاز مورد پست چند در خطا ثبات چندین که هنگامی .کند برقرار ارتباط سیستم در شده توزیع هاي ثبات از تعدادي

 ها آن از هرکدام هاي چارت بین دقیق زمانی  مقایسه و شده اندازي راه همزمان صورته ب باید ثبات واحدهاي کلیه باشد

 .است پذیر امکان مرکزي کامپیوتر توسط عمل این .گیرد انجام

  ) یک نمونه دستگاه ثبات خطاي دیجیتال نشان داده شده است.1-5در شکل (
  

  
  : یک نمونه ثبات خطا1- 5 شکل
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  خطا و وقایع هاي ثبات عمومی مشخصات - 2- 5-1

  :]28 -17[از  عبارتند وقایع یاو  خطا ثبات عمومی مشخصات
 غیره) و اندازي راه نحوه نویسی، برنامه جانبی، هاي دستگاه به اتصال نحوه( عملکرد اساس  
 فرکانسی پاسخ 

 و غیره) کاغذ سرعت کاغذ، نوع از اعم( گر چاپ مشخصات  
 و غیره) شبکه مودم، سریال، پورت نوري، فیبر طریق از (جانبی تجهیزات با اطالعات تبادل نحوه  
 شود می انجام اپتوکوپلر طریق از معموالً خروجی و ورودي ایزوالسیون (خروجی و ورودي هاي کانال نایزوالسیو. 

 )است میسر اضافی ماژول از استفاده با ورودي - ورودي ایزوالسیون همچنین

 ثبت رايب دیجیتال و آنالوگ هاي ورودي کافی، تعداد به بایستی ها ثبات این (دیجیتال و آنالوگ هاي کانال تعداد 

 )باشند داشته خطا و وقایع

 1زمانی تفکیک قدرت
 با را کم زمانی  فاصله به واقعه یا خطا دو بتوان تا. ثبت زمان در بیشتر انعطاف قابلیت و باال 

 .داد تشخیص هم از و نموده ثبت باال دقت

 دو حدوداً را سیستم  حافظه معموالً دارد، رابطه دستگاه هاي ورودي تعداد با سیستم  حافظه (دستگاه  حافظه مقدار 

  .نمود ثبت را خطا یا واقعه هزار چندین توان می نتیجه در و گیرند می نظر در ها ورودي تعداد برابر
 منابع از تغذیه قابلیت اغلب ها دستگاه( نیاز مورد  تغذیه منبع AC  وDC  .مثالًرا دارا هستند AC 245-190  ولت و

  .)±% 20ولت (  DC 110ولت و  DC 48یا 
 طریق از( نمایش و سازي ذخیره آوري، جمع  وظیفه که هستند اصلی گر پردازش واحد یک داراي ها دستگاه این 

 .دارد را ها دادهو غیره)  LCD، چاپگر

 سیگنال طریق ازها ( دستگاه سایر ساعت با شدن سنکرون قابلیت بایستی ها دستگاه این ساعتGPS  در موجود 

 .گردد پذیر امکان خطاها و وقایع دقیق و همزمان ثبت تا باشد داشته را غیره) و ندهکن سنکرون پالس پست،

 را تنظیمـات  سـایر  و خطاهـا  و وقـایع  ثبت نحوه تنظیم امکان که هستند کاربر واسط افزار نرم یک داراي تجهیزات این

  .سازد می میسر

   ثبات ترتیب وقایع -3- 5-1

 کلیدها :جمله از فشارقوي تجهیزات هاي وضعیت تغییر و عملکردها هکلی که است سیستمی وقایع، ترتیب تاثب دستگاه

 باید دستگاه این .کند می ضبط و ثبت وقوع ترتیب به و ها آن اتفاق زمان با را ها رله تمامی عملکرد همچنین و سکسیونرها و

 واقعـه  بازسازي و آنالیز براي وقایع ثبات ترتیب دستگاه از آمده بدست اطالعات .باشد مناسب زمانی تفکیک قابلیت داراي

 مجزا طور به کمتر وقایع ترتیب ثبات هاي دستگاه قدرت، هاي سیستم  حوزه به دیجیتال تکنولوژي ورود با .بود خواهد الزم

                                                   
1 Rsolution 
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 خطا ثبات هاي دستگاه دیگر طریق از معموالً است، دسترسی قابل ها دستگاه این  وسیلهبه  که اطالعاتی و شوند می ساخته

 شـامل  تنهـایی  بـه  خـود  خطـا  ثبات مدرن هاي دستگاه واقع در .آید می بدست نیز حقیقی زمان کامپیوتري هاي رشگزا یا

وقـایع نشـان داده    ترتیب ) یک نمونه ثبات2-5. در شکل (]28 -17[ هستند نیز و ثبات وقایع وقایع ثبات ترتیب دستگاه
  شده است.

  

  
  وقایع ترتیب : ثبات 2- 5 شکل

  و ثبات ترتیب وقایع تخاب ثبات خطا و ثبات وقایعملزومات فنی ان - 4- 5-1

از  یبرخوردار بـوده و مسـتلزم داشـتن اطالعـات کـاف      اي یژهو یتاز اهم یعثبت خطا و وقا یستمس یک یحانتخاب صح
ثبـات خطـا و    یـق و دق یحجهـت انتخـاب صـح    یازاطالعات مورد ن بخش ین. در اگردد یدر آن نصب م که اسـت يا شبکه

  .]17[گردد  یم یانب یکهر  تعیین   نحـوهو  یـدهگرد یمعرفـ یعوقا
 11و مشخصات فنی و تخصصی ثبـات وقـایع و خطـا در پیوسـت      و انتخاب یطراح نحوهی، طراح یازاطالعات مورد ن

هاي فشارقوي ملزم به رعایت اصول طراحـی و مشخصـات    ها و پست نوشته شده است. استفاده از این تجهیزات در ایستگاه
 .باشد می 11ارائه شده در این فصل و پیوست  رویهصصی این تجهیزات بر طبق فنی و تخ

  دینامیکی اغتشاش ضبط دستگاه - 5-2

 اسـت  ممکـن  کـه  مـدتی  براي و سیکل در نمونه چندین نرخ با را قدرت سیستم به مربوط اي لحظه یرمقاد تجهیز این
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 هـا  دسـتگاه  این توسط شده آوري جمع اطالعات .کنند می برداري نمونه باشد پیوسته صورته ب حداکثر و ثانیه چند حداقل

 توصـیه  صـورتی  در تنهـا  تجهیـز  این از استفاده .رود می کاره ب قدرت سیستم در بلندمدت اغتشاشات بررسی براي معموالً

 .باشد شبکه روي بر بلندمدت هاي بررسی به نیاز که شود می

 است، هرتز 5 حدود تا حداکثر ها آن فرکانس که وقایعی به مربوط اطالعات ثبت براي دینامیکی اغتشاشات ثبت تجهیز

 :]28 -17[ از عبارتند تجهیزات این براي نیاز مورد فنی الزامات از بعضی .گیرند می قرار استفاده مورد

 دینامیکی ي واقعه ثبت تداوم زمان .1

 واقعه از قبل سیستم، اطالعات  ذخیره و ثبت قابلیت .2

 دینامیکی وقایع ثبت هاي گاهدست سایر با همزمانی قابلیت .3

 :از عبارتند شود، داده نمایش و ثبت ها ه دستگا این توسط است الزم که مهمی يها سیگنال

 پالس از ها دستگاه این بایستی ها، زاویه گیري اندازه شدن دار معنی براي که شود توجهها ( شین ولتاژ ي زاویه و اندازه 
  )باشند مشخص زمانی برچسب داراي شده ثبت هاي کمیت تا دکنن استفاده موجود، GPS کننده سنکرون

 است مفید بسیار پائین فرکانس الکترومکانیکی نوسانات ي مطالعه براي کمیت این (ها شین فرکانس( 

 جریان، MW و MVAR شده انتخاب خطوط 

 کنترلر نظیر (آنالوگ هاي کنترل به مربوط ورودي هاي داده V/HZ  وAVR OEL  تجهیزات )هاي ادهدهاي آنالوگ 

 قدرت سیستم

 از شونده سوئیچ دیجیتال هاي کنترل نظیر (قدرت سیستم تجهیزات دیجیتال هاي کنترل به مربوط ورودي هاي داده 

 )دیگر حالت به حالت یک

  به شرح زیر است: شود میمهمترین مسائلی که در ارتباط با این تجهیزات مطرح 
 ینامیکید اغتشاش ضبط دستگاهیابی نصب  ن  مکا.  
 دینامیکی اغتشاش ضبط دستگاههاي  قابلیت  
 دینامیکی اغتشاش ضبط دستگاهدهی اطالعات  مستندسازي و گزارش  
  دینامیکی اغتشاش ضبط دستگاهتذکر خارج از سرویس بودن  

  1سیستم اسکادا -5-3
نترل موجود اسـت کـه   هاي آن، یک یا چند مرکز ک  ترین نمونه ترین تا پیچیده همواره در کنار هر شبکه قدرت از ساده

هاي فعلـی دیسـپاچینگ    سیستم .نامند می 2دهد. این سیستم کنترل را سیستم دیسپاچینگ عمل راهبري آن را انجام می

) از SCADAاسـکادا (   واژه. ]31 -29[ کننـد  آوري اطالعات و اعمال فرامین اسـتفاده مـی   از تکنولوژي اسکادا جهت جمع

                                                   
1 Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA) 

ز سیستم    کردن) می باشد. ولی در شبکھ کردن (توزیع بھ معنای پخش Dispatchدیسپاچینگ از واژه   کلمھ 2 ھای انتقال منظور از دیسپاچینگ، مرک
  اسکادا می باشد.
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وجـود  ه آوري اطالعـات بـ   معناي کنترل متمرکز و جمعبه supervisory control And Data Acquisition ترکیب کلمات 
از خاص براي تأیید عملکـرد آن در جهـت صـحیح (     وسیلهصورت اعمال کنترل روي یک ه ب آمده است. کنترل متمرکز را

کنتـرل از  «رود که عمـل   یکار مه ی بیها کنترل متمرکز در مورد سیستم کنند و عموماً ریزي شده) تعریف می برنامهپیش 
در اصـطالح   .]31 -29[آوري اطالعات تـوأم اسـت    صورت گیرد. کنترل متمرکز همیشه با یک سیستم جمع 1»دور  فاصله

یی ارسال کند، یـک سیسـتم   ها نافرم ها آناطالعات را دریافت کند و به  2»دوردست ي پایانه«هر جا یک مرکز از تعدادي 

  .]31 -29[اسکادا وجود خواهد داشت 

  :]31 -29[باشد  توان در نظر گرفت به شرح زیر می بندي که براي یک سیستم اسکادا می ترین تقسیم کلی

 »3» سیستم محلی 

 »4» سیستم ارتباطی 

 »5» سیستم مرکزي  

   سیستم محلی -5-3-1

اجـراي   آوري اطالعـات و  جمـع   وظیفـه شـوند و   ها نصب مـی  ها و نیروگاه یعنی پست ها ایستگاه تجهیزاتی که در محل
آورد کـه   شوند. سیستم مـذکور ایـن امکـان را فـراهم مـی      کلی سیستم محلی نامیده می به طورفرامین را به عهده دارند، 

هـا و   گـزارش دادن وضـعیت    وظیفـه آوري شده و فرامین مرکز دیسپاچینگ به اجرا درآید. به عـالوه   ها و مقادیر جمع داده
، بخشی از سیستم اسکادا است که ارتباط فیزیکی با سیستم قدرت در آنجـا   محلیرا به عهده دارد. سیستم  ها آنتغییرات 
هـاي مختلـف ایـن     هایی که بایستی پایش شوند، همـه بـه بخـش    شود و تجهیزاتی که بایستی کنترل و سیگنال برقرار می

فت شـده، سـپس فـرامین    ها، مقادیر و اطالعات از طریق گوش و چشم دریا که وضعیتهمانند اینکه سیستم اتصال دارند. 
  آید. توسط دست به اجرا در می

  :]31 -29[شود  سیستم محلی به دو بخش اساسی تقسیم می
 »6»تجهیزات واسط فشار قوي (HVI) 

 »یا به طور کلی پایانه  »پایانه راه دور 

  تجهیزات واسط فشار قوي  - 1- 1- 5-3

قسمت فشارقوي پست و یا نیروگاه منشـاء   ها از که تمامی داده شود میبه عنوان مقدمه اشاره  HVIبراي معرفی بخش 

                                                   
1 Remot 
2 RTU (Remote Terminal Unit) 
3 Local System 
4 Communication System 
5 Central System 
6 High Voltage Interpose 
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ي الکتریکـی و مغناطیسـی بسـیار قـوي صـورت      هـا  ناها و فرامین در محیطی مملو از نویز، بـا میـد   گیرند. تبادل داده می
هـاي حسـاس الکترونیکـی پایانـه      ها از نظر سطح ولتاژ و جریان بایستی قابل اتصال به بخـش  گیرد. همچنین این داده می

آیـد. بـا ایـن مقدمـه، ضـرورت       مین پایانه نیز در نهایت توسط تجهیزات الکترومکانیکی این بخش به اجرا در میفرا .باشند
شـود. بـه ترکیـب     احسـاس مـی  داشـته باشـد،   استفاده از تجهیزاتی که نقش واسطه را بین تجهیـزات فشـارقوي و پایانـه    

  شود که: گفته می HVIتجهیزات فوق به طور کلی سیستم 
 در حد قابل قبولی انجام دهد. را ستی ایزوالسیوناوالً بای  
  .ثانیاً مقادیر را از نظر سطح و دامنه به حد قابل قبول رسانده و توانایی اجراي فرامین را داشته باشد  

  پایانه  - 1- 1- 1- 5-3

  وظیفـه پایانه به عنوان بخش اصلی در سیستم محلـی و از طرفـی بـه عنـوان یکـی از عناصـر مهـم سیسـتم اسـکادا،          
طور که گفتـه شـد کـار     همان را برعهده دارد. ها آناطالعات از نیروگاه و پست و همچنین کار هدایت و کنترل  آوري جمع

دهد. پایانه از طریق مودم با سیستم ارتبـاطی و از آنجـا بـا سیسـتم      انجام می HVIارتباط پایانه با محیط پروسه را بخش 
  مرکزي در ارتباط است.  

  سیستم ارتباطی  - 2- 1- 1- 5-3

غیـر ممکـن    ر راطی بخش مهمی از سیستم اسکادا اسـت کـه بـدون آن تصـور داشـتن کنتـرل از راه دو      سیستم ارتبا
را بـه عهـده دارد. ایـن بخـش، نقـش      » سیستم مرکزي«و » سیستم محلی«ایجاد ارتباط بین   وظیفهنماید. این بخش  می

تم محلی) به مغز (سیستم مرکـزي)  کند، بدین صورت که اطالعات را از گوش و چشم (سیس عصبی بدن را بازي می  شبکه
  نماید. ها (سیستم محلی) ارسال می مخابره کرده و از آنجا فرامین را به دست

هـاي   اولین ابزاري که براي ارسال اطالعات ممکن است به ذهن برسـد اسـتفاده از کابـل اسـت. ولـی امـروزه سیسـتم       
بـازي  » سیسـتم ارتبـاطی  «را در  2»رسـانه «اي نقش  رههاي ماهوا هاي رادیویی و حتی شبکه ، سیستمPLC«1«مایکروویو، 

  کنند. می
هاي فیزیکـی مختلفـی داشـته باشـد. هـر       تواند شکل ها، می هاي مخابراتی و مسیرهاي موجود بین مراکز و پایانه شبکه

مه بـه بررسـی   تواند موثر واقع شود. در ادا خود روي عملکرد سیستم مخابراتی می ي اي دارد که به نوبه ساختار خواص ویژه
  .پرداخته شده استساختارهاي فوق 

  ساختار سلسله مراتبی  -5-3-2

آوري اطالعـات و همچنـین نظـارت و کنتـرل      مسـئول جمـع   کـه  اسـت  DCترین سطح، سطح  در این ساختار، پایین

                                                   
1 Power Line Carrier 
2 Media 
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  کند. شود و این روند ادامه پیدا می هاست. این اطالعات سپس به سطح کنترل بعدي در سیستم اسکادا ارسال می پایانه
پذیر اسـت. همچنـین بـه     در این ساختار کنترل و تقسیم وظایف بین مراکز در سطوح مختلف کنترلی به خوبی امکان

  تواند داشته باشد. علت تطابق ظاهري آن با ساختار شبکه قدرت توجیه اقتصادي مناسبی می

   1»مستقل«ساختار  - 1- 2- 5-3

دست، بـه   کنترلی پایین محدودهو همچنین تجهیزات در  اطالعات مورد نیاز کلیه، هر سطح کنترلی به در این ساختار
تواند مستقل از سایر سطوح صورت پذیرد. در این روش بـه منظـور عملکـرد     طور مستقیم دسترسی دارد. عمل کنترل می

ایـب  و از طرفـی از مع  پذیرد. مزیت اصلی این روش قابلیت اطمینان باال دقیق و بهتر، بین مراکز نیز تبادل داده صورت می
  ها را می توان برشمرد. آن باال بودن هزینه

  2»اي شبکه« ساختار - 2- 2- 5-3

اسـت ولـی در سیسـتم    » اي ساختار شـبکه «استفاده از » سیستم ارتباطی«ترین روش براي  بهترین نوع و قابل انعطاف
بـراي تمـامی   قدرت به دالیل مختلف فنی و اقتصادي استفاده از آن غیر معمول است. در این روش اطالعـات هـر پایانـه،    

هـا   طوري که داده ، به3ها با هم مرتبط می باشند مراکز در هر سطح و در هر زمان قابل دستیابی است. تمامی مراکز و پایانه

  آوري است. از طریق دلخواه قابل جمع
ی هاي مخابراتی در باال ذکر شد ولـی در اینکـه در هـر شـبکه از چـه روشـ       اگر چه سه نوع ساختار مختلف براي شبکه

  اشاره شده است:   ها آنشود عوامل مختلفی موثر هستند که در ذیل به  استفاده می
 هاي مخابراتی  لینک بودن ساختار موجود و در دسترس 

 هاي تابعه  وضعیت کنونی تقسیم وظایف بین شرکت 

  ساختار موجود مراکز کنترل 

 هاي اقتصادي  محدودیت 

 ها هاي انتقال داده تکنیک 

 ها  خطاگیري داده 

  ها دادهارسال و دریافت 

  ... و 

  

                                                   
1 Dedicated Structure 
2 Net work Structure 
3 Interconnert 
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  سیستم مرکزي یا مرکز کنترل   - 5-3-3

آورنـد. ایـن قلـب شـامل یـک اتـاق        وجود میه قلب یک سیستم اسکادا در واقع تجهیزاتی هستند که مرکز کنترل را ب
دیـد کـه    توان ، سیستم کامپیوتر مرکزي و ... است. به راحتی می"HMI"کنترل مرکب از تجهیزات ارتباط انسان و ماشین 

تـوان   را می» سیستم مرکزي«یابند.  شوند، به مرکز کنترل خاتمه می شروع می» سیستم محلی«هاي مخابراتی که از  شبکه
وظیفـه یـک مرکـز کنتـرل را      عمـده دهنـد.   تقسیم کرد که وظایف مربوطه را انجام مـی  افزار نرمافزار و  به دو بخش سخت

نتـایج   ارائهها و  قدرت، سپس آنالیز داده  شبکهها و اطالعات دریافتی از  داده آوري جمع«توان بدین صورت بیان داشت:  می
چـرا کـه   » هـا  اتـور بـه پایانـه   به اپراتور و در صورت نیاز ارسـال بـه سـطوح بـاالتر کنترلـی، همچنـین ارسـال فـرامین اپر        

گیـري بـر    یسـتی قـادر بـه تصـمیم    نهایی و قطعی و مسئول در برابر عملکرد سیستم، اپراتور است. وي با ي گیرنده تصمیم
  اساس اطالعات دریافتی از شبکه باشد.

اسکادا با در اختیار گذاشتن اطالعات وسیعی از سیستم قدرت که لحظه به لحظه با توجه به وضـعیت شـبکه، تجدیـد    
ها را که شامل  هاي اسکادا، داده سیستم .نماید هاي مدیریت انرژي و مدیریت بار می کمک بسیار بزرگی به سیستم شود می

آوري کرده و به  باشند، در سطح وسیع، از نقاط مختلف و مورد نیاز شبکه جمع هاي آنالوگ می ها و کمیت وضعیت دستگاه
ي الزم بـه  هـا  ناو فرمـ  شـده انجـام  ، هـاي الزم  اطالعـات ارسـالی، پـردازش   نمایند و در مرکز بر روي این  مرکز ارسال می

  .شود داده میي مختلف ها قسمت
  :]30[ سکادا از سه بخش عمده تشکیل شده استا

  Master Station الف) ایستگاه مرکزي یا

  RTU هاي دور دست یا ب) پایانه

   Data Link یا ها ناج) خطوط ارتباطی براي ارسال و دریافت اطالعات و فرم
ها بـه کـامپیوتر    داده خطوط، ریقآوري شده و از ط دور، جمع هاي راه روش کار به این ترتیب است که اطالعات با پایانه

گیـري؛ کـامپیوتر مرکـزي بـا      ها و تصـمیم  شوند و پس از پردازش مرکزي، براي پردازش و انجام عملیات الزم فرستاده می
کننـد.   ها را مطابق فرمان رسـیده تنظـیم مـی    سیستم ها آنکند و  هاي راه دور ابالغ می را به پایانه ها ناها، فرم خطوط داده

فیبـر   ، VHF،UHF هـاي  هاي مختلف ماننـد تلفـن شـهري، سیسـتم     د از راهتوان میها و کامپیوتر مرکزي  بین پایانهارتباط 
  .باشد PLC ارتباط رادیویی و به خصوص ،نوري

، هـا  آنتغییرات کلیدها، در مـدار بـودن یـا نبـودن واحـدها، وضـعیت خطـوط و ترانسـفورماتورها و نمـایش تغییـرات           
 شـود  مـی از طریـق سیسـتم اسـکادا ثبـت      برداري بهرههاي  و فشار ضعیف و نقض قیود و محدودیتقوي  هشدارهاي فشار

]30[  .  
   که عبارتند از: ها وجود دارد  RTU دو روش براي برقراري ارتباط بابه طور معمول 

  .  الف) خطوط زمینی مانند، فیبر نوري، کابل، خط تلفن اختصاصی
  ب) ارتباط رادیویی
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دارد، لـذا سـرعت کـار     bps 2400 ت الکتریکی نیاز به ارسال اطالعات بـا سـرعت بیشـتر از   تاسیسا سیستم اسکادا در
دور باید قابلیت دریافـت پیـام، رمزگشـایی، پـردازش پیـام و ارسـال پاسـخ الزم و         هر پایانه راه .ها باید مناسب باشد مودم

کار ممکن اسـت   اي باشد. این ممکن است کار پیچیدهبرگشت به حالت انتظار پیام جدید را داشته باشد. پردازش یک پیام 
وضعیت فعلی با وضعیت مطلوب، ارسال سیگنال الزم جهت تغییـر    مقایسه، ایستگاهشامل بررسی وضعیت فعلی تجهیزات 

بـه   .ها جهت اطمینان از انجام فرامین ارسالی و اطالع وضعیت جدید بـه پایانـه مرکـزي باشـد     کردن سوئیچ وضعیت، چک
هـاي   ه. اتصال بـین پایانـ  شود میکامپیوترها استفاده ریزاز کامپیوترها یا  ها آنهاي دور در اکثر  پیچیدگی عمل پایانهخاطر 

دور  هـا و سنسـورها نیـز از طریـق پایانـه راه      محرك گیرد و تغذیه طریق کابل صورت می از معموالً ایستگاهدور و تجهیزات 
شـود تـا قطـع     نیـز در سیسـتم نصـب    UPS جهت اطمینان بیشتر ممکن اسـت  ،فرایند. با توجه به اهمیت شود میتأمین 

، هـر  کنـد  دور را نظارت می هاي راه هرکدام از پایانه مرکزي  پایانهطور که  همان .جریان برق اشکالی در سیستم ایجاد نکند
تـر   بنـدي خیلـی سـریع    اندر زمـ  پوشش دارد. این نظارت هاي متصل به خود را تحت دور نیز سنسورها و محرك پایانه راه

  .]30[ گیرد بندي پایانه مرکزي صورت می نسبت به زمان

  )RTUشرح کلی وظایف در پایانه ( - 1- 3- 5-3

هـا و   آوري اطالعات از نیروگاه جمع  وظیفهپایانه به عنوان یکی از عناصر مهم سیستم اسکادا در کنترل سیستم قدرت، 
را بر عهده دارد. پایانه از یـک طـرف بـه عنـوان یـک سیسـتم        اه آنهاي شبکه برق و همچنین کار هدایت و کنترل  پست
آوري اطالعـات از محـیط ایسـتگاه را بـر عهـده دارد.       جمع  وظیفهکند و از طرف دیگر  پذیر در مقابل مرکز عمل می فرمان

  .]30[آید  یبدین ترتیب، پایانه به عنوان یک محیط میانی براي عبور اطالعات بین دو قطب مرکز و ایستگاه به حساب م
  کلی در پایانه، دو پروسه عمده قابل تفکیک می باشد: به طور
 1آوري اطالعات و کنترل جمع )DAC(  
 ارسال داده ها به سطوح باالتر کنترلی  

  )DAC(جمع آوري اطالعات و کنترل  -1- 1- 3- 5-3

جـا منظـور از    در ایـن به فیلد و از طرف دیگر با مرکز کنترل ارتبـاط دارد.   و نهایتاً HVI  طبقهسو به  این بخش از یک
باشـد کـه بـر روي ایـن      ها و ... از فیلد و فرامین ارسالی از مرکز کنترل مـی  ها، آالرم اطالعات به طور کلی، مقادیر، وضعیت

  .]30[گیرد  اطالعات عملیات زیر صورت می

 2ها ذخیره داده  
ورد فـرامین ارسـالی از مرکـز نیـز انجـام      باشد. این عمل در م می ها آن  ذخیرهها،  آوري و تحلیل داده قدم اول در جمع

  گیرد. می
                                                   
1 Data Acquistion & Control 
2 Data Storage 
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 ها بندي و ترتیب داده اولویت  
ها قابل تنظیم و تغییر است. با تخصیص ایـن ویژگـی،    ها در پایانه بندي و ترتیب در ارسال، ذخیره و اجراي داده اولویت

هـاي متفـاوت باشـد.      I/0و همچنـین  هایی قوي و با ظرفیت متغیر داشت که سـازگار بـا کاربردهـاي ویـژه      توان پایانه می
همزمـان هـم از سیسـتم قـدرت و هـم از مرکـز کنتـرل فـراهم          به طورآوري اطالعات را  ها، امکان جمع بندي داده اولویت

فـراهم   I/0هـاي   گیري از بافرهاي مختلف امکان دریافت حجم زیادي از تغییـرات را در کانـال   کند. این ساختار با بهره می
  تواند مستقل از تبادالت مرکز و پایانه صورت گیرد. آوري اطالعات می نماید. جمع می

توان بسیاري از مقاصد اسکادا را در پایانه خالصه کرد و قدرت عملکرد سیستم اسکادا را باال بـرد. از   با این دو روش می
 هـا  آنتوان به  دي اطالعات میهاي ذخیره اطالعات و اولویت بن جمله عملکردهاي پیشرفته در پایانه که با تخصیص ویژگی

  :عبارتند از دست یافت
 هاي گذرا  دریافت مطمئن و دقیق تغییر وضعیت 

  ثبت وقایع با ترتیب زمانی تشخیص رخداد حوادث و وقایع با برچسب زمانی 

 »PMR «1 باشد. هاي خطا می ها در هنگام اختالالت به منظور ضبط منحنی برداري از داده که نمونه 

 کار   نقطهماتیک کنترل اتو 

توان به عملکردهاي پیشرفته تري در پایانه دست یافت. از ایـن نمونـه    ، میها آناطالعات و پردازش   ذخیرهبا گسترش 
  را برشمرد. ها آنمختلف و چاپ  هاي گزارش  تهیهها،  توان نمایش داده می

  ارسال داده ها به سطوح باالتر کنترلی - 2- 1- 3- 5-3

یعنی مرکـز   -ها به مسافتی دورتر ادا، مستلزم این امر است که داده و اطالعات از پایانهمفهوم کنترل از راه دور در اسک
هـاي   جزء الینفک سیستم اسکادا است. در سیستم محلی عملیات و پـردازش  2»ارتباطات«. بنابراین شودمنتقل  –کنترل 

  .]30[پذیرد  ها، در پایانه صورت می مربوط به ارسال داده
هـا،   مخابراتی موجود، داراي ظرفیت محدودي هستند، با استفاده از قدرت میکروپروسسـور در پایانـه  هاي  کانال معموال

هـاي مخـابراتی    هاي ناشی از سیستم مخابراتی را تا حدي جبران نمود که این عمل با کاهش بار کانـال  توان محدودیت می
  گیرد. انجام می

ي زیـر مـورد   هـا  بهینه از ظرفیت موجود روش ي هدو همچنین استفاهاي مخابراتی  در پایانه به منظور کاهش بار کانال
  گیرد: استفاده قرار می

 گیري شده  فیلتر دیجیتالی مقادیر اندازه 

  3»باند مرده«انتقال مقادیر آنالوگ بعد از فیلتر 

                                                   
1 Post Modern Review 
2 Communication 
3 Dead Band 
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 ها  در مواقع تراکم سیگنالها  و اولویت بندي در ارسال آن 

  ي پایانه اجزاي تشکیل دهنده - 2- 3- 5-3

هـا شـامل انـواع بردهـاي      مختلفـی بـراي انجـام وظـایف خـود داشـته باشـد. ایـن مـاژول          1»هاي بخش«یستیپایانه با

هاي مختلف کاربردي می باشند. که بـا هـم، وظـایف پایانـه را بـه انجـام       افزار نرمافزاري (هوشمند و غیرهوشمند) و  سخت
  :]30[ها به طور کلی شامل موارد زیر هستند  رسانند. این ماژول می

  DI «2«ورودي دیجیتال  ژولما - 1- 2- 3- 5-3

هـا از   تواند از باز و بسته شدن یک کنتاکت ناشی شود که ایـن بـاز و بسـته شـدن     ورودي دیجیتال، به عنوان مثال می
هـا بایسـتی بـه دقـت شناسـایی شـده و بـا         شوند. هرگونه تغییر وضعیت ایـن ورودي  به پایانه منتقل می DIطریق ماژول 

تشـکیل یـک کلمـه     3»گـري «توانند با کـدهاي بـاینري و یـا     ها می د. تعدادي از وروديذخیره شون ms10برچسب زمانی 

  .]30[دیجیتال را داده و ارسال شوند 
باشند. پس از  می 5»نوسان«ها داراي  هاست. اکثر ورودي ورودي 4»حذف نوسان«، عمل DIاز جمله وظایف مهم ماژول 

شـود، بـه    در نظر گرفته می» نوسان«عدي، تا مدت زمانی که به عنوان اینکه اولین تغییر وضعیت شناسایی شد، تغییرات ب
پـذیرد.   صورت می» حذف نوسان«شود. این روند مرتباً تکرار شده و در واقع  عنوان تغییر وضعیت واقعی در نظر گرفته نمی

  د.به انجام رسان» حذف نوسان«هاي  توان انواع فیلترهاي پسیو و اکتیو یا تراشه این عمل را می
هاي معتبـر هـر ورودي را، جهـت ارسـال بـه مـاژول        همچنین این ماژول باید بتواند حداقل سه مورد از تغییر وضعیت

حـوادثی کـه    روزبـ کند تا در هنگـام   اصلی، در بافرهاي جداگانه ذخیره نماید. استفاده از این بافرها این امکان را فراهم می
آمده در هنگام شروع حادثـه، بـه عـالوه وضـعیت      هاي پیش ه تغییر وضعیتشود، هموار هاي پیاپی می باعث تغییر وضعیت

  فعلی ورودي مربوطه گزارش شود.
  هاي اصلی زیر تشکیل شده است: به طور کلی ماژول ورودي دیجیتال از بخش
بـرداري و   هـاي ورودي بـه منظـور نمونـه     سـازي سـیگنال   آمـاده   وظیفـه ، بخش واسط بین ماژول اصلی و دنیاي خارج

هاي دیودي یکسوساز (به منظور  ها پس از عبور از فیلترهاي نویزگیر، پل یزوالسیون را بر عهده دارد. در این بخش وروديا
 کامل در ایـن  به طور. عمل ایزوالسیون بایستی شود میبرداري  نمونه ي از بین حساسیت مدار به جهت ولتاژ ورودي) آماده

ولـت انجـام    3000تـا   1000بـا قـدرت عـایقی     معمـوالً  6»التورهـاي نـوري  ایزو«ماژول صورت گیرد که این عمل توسط 

  گیرد. می
                                                   

  شود. گفتھ می (module)ھا مدول  این بخش 1
2 Digital Input 
3 Gray 
4 Debouncing 
5 Bounce 
6 opto-coopter 
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  دهد: دو وظیفه مهم زیر را انجام می يبند بخش زمان
هـاي تغییـر    گیري زمان و استفاده از آن براي زدن برچسب زمـانی بـه ورودي   تولید پالس ساعت به منظور اندازه –الف

  وضعیت یافته
  برداري اطالعات ورودي زم براي نمونهتناوب ال  دورهتعیین  –ب

از طریـق بافرهـاي سـه     شـوند و  هاي مختلف تقسـیم مـی   هاي دیجیتال به گروه که در آن، ورودي بخش درگاه ورودي
  گیرند. شود مورد دستیابی قرار می حالته که هر یک به عنوان یک درگاه ورودي تلقی می

   AI«1«ورودي آنالوگ  ماژول - 2- 2- 3- 5-3

 هـا  آنتواند تولید شود که خروجـی   هایی نظیر ترانسدیوسر، ترانسمیتر، ترموکوپل و .. می دستگاه هاي آنالوگ از ورودي
آوري این متغیرهاي آنالوگ، در ماژول ورودي آنالوگ قرار داده شـده   آمپر هستند. تکنیک جمع در حد ولت و میلی معموالً
به مقادیر دیجیتال، انجام عمل ایزوالسـیون و در   ها آندیل هاي آنالوگ، تب گیري از سیگنال نمونه ،این ماژول  وظیفهاست. 

هاي مختلـف تقسـیم    به گروه عبور کرده وهاي تفاضلی  کننده هاي آنالوگ از تقویت باشد. ورودي می ها آننهایت بافر کردن 
شـوند. بـه    موجود در برد وصل مـی  ADC«3«به تراشه مبدل  MUX«2«هاي  سري تراشه شوند و هر گروه از طریق یک می

  :]30[هاي زیر است  طور کلی این ماژول شامل بخش
 بخش ورودي  

سیسـتم و بـا    افـزار  نـرم   وسـیله شـوند. سـپس بـه     ابتدا توسط فیلترهاي پایین گذر، نویزهاي با فرکانس باال حذف می
و سـپس بـه قسـمت     تفاضلی  کننده ها به تقویت ها انجام گرفته و ورودي عمل انتخاب ورودي MUXهاي  استفاده از تراشه

ADC محاسبه  ها آنشوند و مقادیر متناظر دیجیتال  برداري می تناوب ثابت نمونه  دورهشوند. هر ورودي در یک  متصل می
  گیرد. هاي نوري، عمل ایزوالسیون صورت می شود. سپس با استفاده از تزویج کننده می

 برداري بخش نمونه  
کـردن   گیـرد. بـه منظـور دیجیتـال     صـورت مـی   ADCدیجیتال توسط در این قسمت عمل تبدیل سیگنال آنالوگ به 

 )1-5(باشـند کـه در جـدول     خود مـی   ویژههاي متفاوتی وجود دارد که هر یک داراي مشخصات  هاي آنالوگ روش ورودي
  نوشته شده است.

شـیلدکردن    وسـیله بـه  ثانیه کافیست و از طرفی امنیت در مقابل نویز  در رنج میلی A/Dبا توجه به اینکه زمان تبدیل 
گیري بـا   هایی مانند انتگرال گردد. لذا الزامی به استفاده از روش تفاضلی حاصل می  کننده تقویتکابینت پایانه و استفاده از 

flash توان از روش ترتیب متوالی نیز استفاده نمود. باشد و می نمی  
  

                                                   
1 Analog Input 
2 Miltiplexing 
3 Analog To Digital Converter 
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  یجیتال کردنهاي د هاي انواع روش یژگی: و1- 5 جدول
  هزینه  امنیت در مقابل نویز  دقت  رعتس ADCنوع 

V/F Counting متوسط  خیلی خوب  بیتی 12تا  14  کم  
  کم  خیلی خوب  بیتی 18تا  12  کم  گیر انتگرال

  کم  کم  بیتی 16تا  10  متوسط  تقریب متوالی
Flash زیاد  ندارد  بیتی 8تا  4  خیلی زیاد  

  

  AO«1«خروجی آنالوگ  ماژول -3- 2- 3- 5-3

بـه   ها آنتبدیل مقادیر دیجیتال صادره از ماژول اصلی پایانه به سیگنال آنالوگ و اعمال  ،ماژول خروجی آنالوگ  وظیفه
 .]30[کـار رونـد   ه توانند ب  تجهیزات کنترلی پست و یا نیروگاه میکار   نقطهها براي تنظیم  محیط خارج است. این سیگنال

اسـتفاده گـردد. از    DACهـاي   اط خروجـی از تراشـه  به منظور تبدیل مقادیر دیجیتال به آنالوگ الزم است که به تعداد نق
افـزاري   تمهیدات سخت کلیهگیرد، الزم است که  آنجایی که این ماژول جهت اعمال فرامین کنترلی مورد استفاده قرار می

بینی  گونه که در ماژول خروجی دیجیتال ذکر خواهد شد در آن پیش جهت اطالع از درستی ارسال و اعمال فرامین، همان
  ردد.گ

  DO«2«خروجی دیجیتال  ماژول - 4- 2- 3- 5-3

ي صادره از ماژول اصلی پایانه به محیط خارج اسـت. عملکـرد صـحیح    ها ناماژول خروجی دیجیتال، اعمال فرم  وظیفه
باشد. بنـابراین روش طراحـی ایـن مـاژول بایـد       این ماژول مستلزم تحریک انتخاب بدون خطا و به موقع یک سري رله می

افـزاري، بـه حـداقل ممکـن برسـد.       ي و سختافزار نرمهاي کامپیوتري، اعم از  اهاي رایج در سیستماي باشد که خط گونه هب
فعالیـت   ي هرگونـه سـازگاري، از ادامـه     مشـاهده شود و در صورت  صحت ارسال و انجام فرامین در تمامی مراحل چک می

  :]30[دو بخش اساسی زیر خواهد بود کنترلی این ماژول جلوگیري به عمل خواهد آمد. بدین جهت این ماژول داراي 
 ها اعمال نماید. ي الزم را به رلهها ناافزاري که فرم سخت 

 از صحت ارسال و انجام فرامین مطلع  افزار نرمو کنترل نماید تا بدین وسیله  بررسیافزار فوق را  مدارهاي که سخت
 گردد.

  باشد:  قرار زیر می نمونه به DO یک به طور کلی فرایند ارسال وکنترل یک فرمان در
 ها  ارسال آدرس براي انتخاب یک گروه از رله 

 هاي یک گروه ارسال داده براي انتخاب یک رله از میان رله 

 افزاري  تواند بر اثر خراب بودن عناصر سخت ها (اطالعات ارسالی می شدن رله کردن اطالعات فوق قبل از تحریک چک
 شتباه حمل شوند) ها، مدارهاي منطقی و ... به ا نظیر قفل

                                                   
1 Analog output 
2 Digital output 
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 صورت فعالیت  گردد و در غیر این چه اطالعات به درستی ارسال شده باشند، فرمان تحریک رله اعمال می چنان
 شود. کنترلی متوقف می

 ها تست مدار جریان به منظور اطمینان از صحت کارکرد رله 

  » CIU«واسطه مخابراتی  ماژول -5- 2- 3- 5-3

باشد. این ماژول از یک طرف با مودم و از طرف دیگر با ماژول اصـلی   انه میبرقراري ارتباط بین مرکز و پای CIU  وظیفه
گیرد، در ارتباط است. این ماژول با برقراري ارتبـاط بـا مـودم و ارسـال و      آن صورت می ها در پیغام ي که ترجمه ییا ماژول

ها آزاد شده و به کارهاي  انتقال پیغام دهد که ماژول اصلی از پرداختن به جزئیات مربوط به دریافت پیغام به آن، اجازه می
  .]30[تر بپردازد  مهم

  اصلی  ماژول -6- 2- 3- 5-3

و سـ  کند. در واقع ایـن مـاژول از یـک    ماژول اصلی پایانه به عنوان ماژول تصمیم گیرنده و راهبر پایانه، ایفاي نقش می
بـاط اسـت و از سـوي دیگـر     و ... بـا محـیط پروسـه در ارت    AOو  AIو  DOو  DIیعنـی   I/O interfaceهاي  توسط ماژول

نماید. همچنـین ایـن مـاژول بایسـتی بـه منظـور        با مرکز کنترل ارتباط برقرار می (CIU)ماژول واسطه مخابراتی   وسیله به
توان عملکرد ماژول اصـلی پایانـه    هاي مختلف نظارت نماید. بدین ترتیب می راهبري صحیح پایانه بر کارکرد صحیح ماژول

  :]30[ کرد را در موارد ذیل ذکر
 آوري و پردازش اطالعات ورودي جمع 

 ي خروجی  ها نااعمال فرم 

 نظارت بر عملکرد صحیح پایانه 

   تبادل پیام با مرکز 

 امکانات نظارت و کنترل محلی 

  PCI «1« ماژول -7- 2- 3- 5-3

  .]30[گیرد  ها مورد استفاده قرار می ها و نیروگاه هاي خروجی کنتورهاي پست منظور شمارش و ثبت پالسه ب

5-3 -3 -2 -8 - »LTE «2  

  .]30[گیرد  هاي صحبت و داده مورد استفاده قرار می به منظور درهم آمیختن و نیز جداسازي سیگنال

                                                   
1 Pulse Code Input 
2 Line Terminal Equipment 
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  AGC «1« ماژول - 9- 2- 3- 5-3

  .]30[ گیرد مورد استفاده قرار میها  در واحدهاي تولیدي نیروگاه» AGC«اجراي فرامین منظور ه ب

  پایانه  افزار نرم -10- 2- 3- 5-3

باشـند   هاي آن میافزار نرمباشند. در واقع کارگردان و راهبر یک پایانه،  ه میمربوط افزار نرمافزار و  ها شامل سخت ماژول
  :]30[ي ذیل باشند افزار نرمهاي  تواند شامل ماژول و به طور کلی می

  ماژول نرم افزاري»DAC«  
یـرد و از  گ مـورد اسـتفاده قـرار مـی    یـک پایگـاه داده    آوري اطالعات از فیلد و قراردادن آن ها در این ماژول براي جمع

  تشکیل شده است. 2»روند«چندین 

 DI task  
  باشد.  می ها آنهاي الزم روي  آوري اطالعات دیجیتال و پردازش این روند جمع  وظیفه
 Do task  

، نگهـداري زمـان فعـال بـودن هـر      3»اجراي صـحیح فرمـان  «هاي خروجی دیجیتال، نظارت بر  اعمال فرامین به کانال

  باشد. ا در زمان مورد نظر و ... از وظایف این روند میه ن آندکر خروجی و غیرفعال
 AI Task  

زمـانی    فاصـله هـاي آنـالوگ بـه دیجیتـال در      کردن مبـدل  آن، چک ي هاي اولیه هاي آنالوگ و پردازش خواندن ورودي
  گیرند. در بر می مشخص، تشخیص تغییرات انجام شده در باند مرده تعریف شده و ... وظایف این روند را

 AO Task  
  باشد. هاي آنالوگ به فیلد می براي اعمال خروجی

 PCI Task  
  مورد نظر از وظایف این بخش است.  اند و کنترل شمارنده تعریف شده PCIهاي دیجیتال که به عنوان  خواندن ورودي

 اري زاف ماژول نرم»TSL«4   

هـاي مرکـز را تفسـیر     پیام افزار نرمست. این اساس پروتکل تعریف شده ا ارتباط با مرکز بر افزار نرماین بخش از   وظیفه
هـاي   ، در اختیار بخـش ها آني مرکز را به منظور اجراي ها ناکند. همچنین فرم ارسال می ها آنکرده و پاسخ مناسب را به 

  کند. ي تغییر میافزار نرمدهد. در صورت تغییر پروتکل ارتباطی با مرکز، در پایانه تنها این ماژول  قرار می (DAC)دیگر 

 افزاري  ماژول نرم»SPV«5  

بر مبناي خطاهاي تشـخیص  » پایگاه داده«کردن » روز به«افزار پایانه و  ي، چک کردن سختافزار نرماین ماژول   وظیفه

                                                   
1 Automatic Genarating Controller 
2 Task 
3 Check Back 
4 Translator 
5 Supervisor 
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هـایی از وظـایف ایـن     مختلـف مثـال   »هاي روند«و ...  وضعیت اجراي  RAMو  EPROMباشد. چک کردن  داده شده می
  باشد. ماژول می

 افزاري  مماژول نر»SUC«1  

ایجـاد   :دهد. ایـن عملیـات بـه طـور کلـی عبارتنـد از       را انجام می» عملیات اولیه«اندازي پایانه  این ماژول در زمان راه
افـزار و   هاي مختلف سخت کردن بخش ، چکEPROMشده در  بر اساس پیکربندي ذخیره RAMدر حافظه » پایگاه داده«

  و... .» پایگاه داده« بندي موجود در  آن با پیکره  مقایسه
  
  
  

  پایگاه داده«ماژول» «DBT«2  

بنـدي و پـردازش    هایی است کـه بـه منظـور بازیـابی، پیکـره      کلی پایگاه داده در پایانه، متشکل از تمامی جدولبه طور
آن   وسـیله  کند که به پایانه، مسیري را ایجاد می فرایندهايشود و به عنوان فصل مشترك تمامی  کار گرفته می اطالعات به

ي اسـت کـه از طریـق آن    افـزار  نرم  ، یک الیه3»مدیر پایگاه داده«یابد.  شار اطالعاتی از فیلد به مرکز و بر عکس جریان می

هـاي   روتـین «سـري   یـک  افـزار  نـرم شود. براي دسترسـی بـه اطالعـات مختلـف، در ایـن       ها میسر می یابی به جدول دست
  د.نبه پایگاه داده را فراهم نمای» روند«باید امکان دسترسی همزمان چند  ها شوند. این روتین طراحی می 4»دسترسی

  5»نگهبان«ماژول نرم افزاري  

گر ماژول اصلی، از سـرویس دادن بـه دیگـر     ، پردازش»روند«خطا در عملکرد یک  روزبکن است در اثر مگاهی اوقات م
شـود. در حالـت کـار عـادي،      افـزاري اسـتفاده مـی    سـخت  باز بماند. به منظور جلوگیري از این امر از یک تـایمر » روندها«
پردازد. بنابراین چنانچه خللـی در عملکـرد طبیعـی     کردن این تایمر می 6»بازنشانده«به طور تناوبی به » سیستم نگهبان«

پایانـه  شود. سپس مجدداً  می» بازنشانده«گر پس از مدتی  اجرا نخواهد شد و پردازش» سیستم نگهبان«پایانه پیش بیاید، 
  کند. اندازي شده و از ابتدا شروع به کار می راه SUCتوسط 

  نظارت بر ولتاژ تغذیه است، بدین ترتیب که:» سیستم نگهبان«یکی دیگر از وظایف 
گر را بـراي مـدت کوتـاهی در حالـت بازنشـانده نگـه        هنگام شروع به کار پایانه و وصل تغذیه، پردازش -

 پایدار برسد.دارد تا اینکه ولتاژ به حالت  می

 کند. می» بازنشانده«گر را  در صورت پایین آمدن ولتاژ از حد معینی، پردازش -

                                                   
1 Start up Code 
2 Data Base Tables 
3 Data Base Manager 
4 Access Routines 
5 Watchdog 
6 Reset 
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  هسته»RTMTK«1   

افـزار پایانـه    باشد که معماري نـرم  پایانه می افزار نرمترین فاکتورهاي  از جمله اساسی» زمان حقیقی ي چندکاره  هسته«
  باید بر اساس آن بنا گردد.

  مودم  - 11- 2- 3- 5-3

گیـرد. تبـادل اطالعـات در     جهیزات جانبی پایانه است که ارتباط پایانه با مرکز از طریـق آن انجـام مـی   مودم یکی از ت
از در مقابـل تـأثیرات نـویز و اغتشاشـات      FSKهاي بایستی به طور صحیح و بدون خطا صورت پـذیرد. ماژوالسـیون    مودم

السیون کامل از خـط بـه منظـور جلـوگیري از وارد     ها، بایستی ایزو . در نصب مودماستها  این نوع مودمهاي خوب  ویژگی
ها قادر به ارسال همزمان صوت و داده جهت برقراري ارتباط اپراتور  آمدن ولتاژهاي زیاد به پایانه و مودم انجام گیرد. مودم

 2100 یفرکانسـ  محدودهمرکز به صورت و  1800هرتز تا حداقل  300فرکانسی  محدودهباشند. در این حالت  با مرکز می
هـا، در مودهـاي سـنکرون و آسـنکرون قابـل       یابد که این انتقال داده ها اختصاص می هرتز به انتقال داده 3400تا حداکثر 
  .]30[انجام است 

  منبع تغذیه  -12- 2- 3- 5-3

خطا در منبع تغذیـه، پایانـه    روزبکه عمالً با  طوري باشد. به پایانه، بخش اساسی و حساس در یک پایانه می  تغذیهمنبع 
گـذارد   پذیري یک پایانه مستقیماً تـأثیر مـی   منبع تغذیه در قابلیت اطمینان و دسترس بنابراینشود.  ویس خارج میاز سر

]30[.  
بـا   VAC 220% و 110% تـا  90 محدودهبا  VDC 48منبع تغذیه از نوع تثبیت شده با ولتاژ ثابت با ولتاژهاي ورودي 

حفاظت اضافه ولتـاژ خروجـی، حفاظـت     :هاي مختلف از جمله حفاظتباشد. منبع تغذیه داراي  % می115% تا 85 محدوده
در مقابل اتصال کوتاه ورودي، حفاظت در مقابل اضافه ولتاژ ورودي، حفاظت در مقابل ولتاژ معکوس در خروجی، حفاظـت  

 باشد. اضافه جریان و اضافه دما و ... را دارا می

  معیارهاي ارزیابی سیستم اسکادا -5-3-4

. برخـی از ایـن معیارهـا    عیارهـایی بایـد در نظـر گرفتـه شـوند     یق و مناسب سیستم اسکادا مجهت عملکرد صحیح دق
  :  ]30[عبارتند از 

                                                   
1 Real Time Multi Tasking Kernel 
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  دسترسی (دستیابی) قابلیت - 1- 4- 5-3

یش از نصـب بـراي سیسـتم محاسـبه شـده و      حتمال عملکرد صحیح سیستم است که پقابلیت دسترسی، معیاري از ا
هـاي ریاضـی    رسی این معیار با استفاده از اصول احتمـاالت بـوده و پایـه   . روش برنماید محاسبه می قابلیت اطمینان آن را

  شـبکه از آنجا کـه   آورند. دست میه دسترسی اجزایش ب تقابلیت دسترسی کل سیستم را از روي قابلیاي که  گونه دارد، به
  وسـیله  هبایسـتی بـ   آن نیـز  کنتـرل  ،حیـاتی دارد   جنبـه یک سیستم بزرگ و پیچیده و حفظ آن در بسیاري موارد  ،قدرت

مراتب کمتـر از شـبکه   ه مرکزیتی مطمئن هوشیار و بالدرنگ صورت گیرد و حتماً بایستی احتمال خرابی سیستم کنترل ب
بایست قابلیـت   بنابراین می عمل کند. ها آنهاي شبکه قدرت را دریافت و در جهت رفع  خرابی تحت پوشش باشد تا بتواند

بـراي رسـیدن بـه یـک      بوده (نزدیک به یک) و احتمال خرابی آن نیز ناچیز باشـد.  دسترسی سیستم کنترل عددي بزرگ
قیمـت   اي که گونهه رود. ب شدت باال میه ب ها آنقابلیت دسترسی مطلوب با عدد نزدیک به یک، تعداد تجهیزات و کیفیت 

عنـوان قابلیـت   ه از آن بـ هـاي دیسـپاچینگ    مناسب که معموالً در طراحی سیستم کل سیستم گران خواهد بود. یک عدد
   باشد. می 998/0 شود دسترسی استفاده می

  پاسخ زمانی - 2- 4- 5-3

هاي مختلف نظیر کامپیوتر، کانال مخـابراتی   ها معیاري از سرعت اجزاء سیستم (شامل قسمت گویی سیستم زمان پاسخ
کـار بـا سیسـتم بـا آن مواجـه      ین سزایی دارد. در واقع آنچه اپراتور حه برداري اهمیت ب لحاظ فلسفه بهره ) بوده و به…و

سیسـتم   ،علیرغم تمام امتیازات دیگر ،بردار نباشد گوي نیاز بهره گویی جواب پاسخ همین سرعت است و اگر این زمان است
   .داشتنخواهد  کارایی مناسبی

ضـوع،  طور که گفته شد پاسخ زمانی در سیستم هاي اسکادا از اهمیت وافري برخوردار است. بـراي درك ایـن مو   همان
علت خرابی در یک واحد تولید انرژي، آن واحد به طور ناگهانی از شبکه خارج شود و در نتیجه فرکانس ه که ب فرض کنید

وسـیله اپراتورهـاي مرکـز دیسـپاچینگ     ه شبکه کاهش یابد. حال چنانچه به سرعت عمل قطع مصرف (افزایش تولیـد) بـ  
را یکـی   هـا  آنهاي فرکانسی واحدهاي تولیـدي   فرکانس شده و رله صورت نگیرد، این کاهش تولید منجر به نقصان بیشتر

کنند و بدین ترتیب کاهش فرکانس شدیدتر شده و در نهایت با یک روند فیدبک مثبت،  پس از دیگري از شبکه خارج می
انی جـ  منجـر بـه خسـارات مهـم مـالی و بعضـاً       گوینـد و  Black-outاي که بـه آن   کل شبکه از دست خواهد رفت. پدیده

  گردد. در مثال فوق سرعت عملکرد اپراتورها در حفظ شبکه نقش حیاتی دارد. می

  توسعه پذیري  - 3- 4- 5-3

قـدرت مـی باشـد. از آنجـائی کـه عمـر متوسـط          شـبکه به معناي امکان گسترش سیسـتم همـراه بـا افـزایش حجـم      
را از  اسـکادا  توان سیسـتم  ینمدر حال توسعه است، لذا  دائماً برق شبکهاست و  سال 20حدود  هاي دیسپاچینگ سیستم

پـیش   بـرق نیـز از    شـبکه   ایـن کـار حتـی در مـواردي کـه توسـعه       ابتدا براي آخرین مراحل عمر خود مجهز نمود. اصوالً
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وسـائل و تجهیـزات    دائماًپیشرفت بوده و سرعت در حال ه ریزي شده باشد معقول و منطقی نیست زیرا تکنولوژي ب برنامه
بتوان همزمان با رشـد و  باشد تا  يپذیر بایست داراي قابلیت توسعه می اسکادا بنابراین سیستم کند. می بهتري را وارد بازار

ي موجود باشد تـا گسـترش   افزار نرم افزاري و بایست از لحاظ سخت این قابلیت میگسترش داد.  نیز را  ه، آنگسترش شبک
  سهولت انجام گیرد.ه سیستم ب

  قابلیت انعطاف - 4- 4- 5-3

سیستم معیاري از تطابق این سیستم با استانداردهاي جهانی است. هر چه قابلیت انعطاف سیستم قابلیت انعطاف یک 
تر بـوده و هزینـه کمتـري در برخواهـد داشـت. در مقابـل سیسـتمی از قابلیـت          بیشتر باشد یافتن قطعات یدکی آن ساده

یک یـا چنـد کمپـانی سـاخته       وسیله  ها بهانعطاف کمی برخوردار است که از استانداردهاي کامالً خاص تبعیت نموده و تن
هـاي خـاص و ...    شدن اجناس یدکی از خط تولید کمپانی یا ورشکستگی کمپـانی  ها را همیشه خارج شوند این سیستم می

  نماید. بردار را به پرداخت بهائی سنگین وادار می نماید و گاه بهره تهدید می
  ي را باید در طراحی سیستم و خرید تجهیزات مورد توجه قرار داد. پذیر پذیري و انعطاف در واقع دو پارامتر توسعه

  قابلیت اطمینان -5- 4- 5-3

کار سیسـتم بـراي     اطمینان و یا درصد در دسترس بودن و قادر به ادامه  درجهبه دلیل اهمیت کار این سیستم تعیین 
کـارگیري پیکربنـدي مناسـب و    ه ا بـ کننده از اولویت خاصی برخوردار است. بنابراین تولیدکنندگان سعی دارند بـ  استفاده

پـذیري یـک موضـوع و پـارامتر مهـم در       رسـانند. اسـتفاده  باستفاده از تکنولوژي باال این درصد را به باالترین حد ممکـن  
پـذیري عبـارت اسـت از     باشد. تعریف اسـتفاده  باشد که معیاري از کیفیت و قابلیت اطمینان آن می هاي اسکادا می سیستم

)، کـه در واقـع   failیا  (Time Downبه مجموع مدت زمان کار و مدت خرابی  (Time up)ل کار سیستم مدت زمان در حا
  باشد. کار سیستم مذکور می ي سابقه

  سیستم اسکاداالزامات طراحی  -5-3-5

  :]30[ باید موارد ذیل مورد نظر قرار بگیرنداسکادا  براي طراحی یک سیستم
 ها جهت نصب سیستم آمادگی ایستگاه  
 ها ابراتی مرکز و پایانهلینک مخ  
 ظرفیت نقاط پردازش سیستم 

  ها جهت نصب سیستم آمادگی ایستگاه -5-1- 5-3

، CT ،PTیـا   C.V.T(مانند  ري تجهیزاتس ، یکها آنآوري اطالعات نقاط و اعمال کنترل بر  ها جهت جمع در ایستگاه
حی و اجرا شوند. بـراي ایـن منظـور بایـد از     پست، طرا  سازندهنکار پیما باشد که بایستی توسط مورد نیاز می ها و غیره) رله
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بنـدي   هاي کمکی تمامی کلیدهاي پسـت، سـیم   دهند و نیز از کنتاکت حفاظتی که به بریکرهاي فرمان می هاي رله تمامی
 بندي شده و در کابینت مخصوص نصب و متصـل شـوند.   هاي مناسب دسته صورته ب بندي، مناسب انجام شده و این سیم

  .]30[ انجام وایرینگ در طرف فیلد نباشدها وجود داشته باشد که نیازي به  ین آمادگی در ایستگاهبه عبارت دیگر ا

  ها لینک مخابراتی مرکز و پایانه -5-2- 5-3

    :]30[ هاي ذیل باشد د به یکی از روشتوان میاین لینک 
 خط اختصاصی  

 رادیویی  

 مایکروویو 

 PLC  
 فیبر نوري 

 1ها کابل 

 2محور یا کابل هم مرکز کابل هم 

 3اي ارتباط ماهواره 

کمتـر مـورد    هـا  آنبـاالي    هزینـه باشد ولـی بـه دلیـل     می ها آنها، فیبر نوري و مایکروویو، از بهترین  از بین این روش
  .گیرند استفاده قرار می

  ظرفیت نقاط پردازش سیستم -5-3- 5-3

یـک سیسـتم   تـرین مراحـل طراحـی     تـرین و حسـاس   تعداد نقـاط تحـت کنتـرل سیسـتم، از مهـم       محاسبهبرآورد و 
    :]30[ باشند باشد. این نقاط، شامل اطالعات ذیل می می دیسپاچینگ و اسکادا

 نقاط کنترلی   
 هاي کلیدها وضعیت   
 گیري مقادیر اندازه  
 ها آالرم  

                                                   
1 Cables and Wires 
2 Coaxial cable 
3 Satellite Links 
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  2گسترده ناحیه گیري سیستم اندازهو  1گیر فازوري واحد اندازه - 5-4

جریـان   فـازور ولتـاژ و فـازور   ، )df/dt(بر حسب زمان  ها شامل: فرکانس، تغییرات فرکانس PMUاطالعات فازورهاي همزمان 

میالدي ابداع شـد. ایـن    1980ي دهنده بوده که در اواخر دهه یک دستگاه نمایش (PMU) گیري فازوري واحد اندازه است.
بـه   ، قـادر شـود  مـی صادر  (GPS) یاب جهانی که غالباً از طرف سیستم موقعیت  کننده واحد با استفاده از سیگنال سنکرون

گیري فازور ولتاژ و فازور جریان خطوط در یک شین است. کاربرد این دستگاه تنها در مقیاس محلی نبـوده بلکـه در    اندازه
  .]34 -32[ت بعد سراسري سیستم نیز داراي کاربردهاي فراوان و رو به گسترش اس

مطرح شده است کـه   )WAMS( تردهگسگیري  سیستم دیگري به نام سیستم اندازه یتازگ  در کنار سیستم اسکادا، به
گیـري   هاي اصلی این سیستم جدید، واحـدهاي انـدازه   ستون ت.اسهاي موجود در سیستم اسکادا  هدف آن جبران کاستی

  فازوري هستند.
 1960 ي در دهـه هـاي قـدرت    سیسـتم استفاده از کامپیوتر در حفاظـت    ایدهبا  3متقارن لفهومهاي دیستانس  رله  ایده
فنـی   ازنظـر اقتصـادي و چـه    ازنظـر ایـن ایـده چـه     ،ولی با توجه به امکانـات موجـود در آن زمـان    گردید، مطرحمیالدي 

هـاي   تـر شـدند و برخـی الگـوریتم     تـر و ارزان  کامپیوترها سریعمیالدي  1980و  1970هاي  . در دهه]34[ پذیر نبود امکان
متقارن براي حفاظت خطـوط    لفهومدیستانس    رلهداع ها اب یکی از تالش ي کامپیوترهاي آن زمان طراحی شد.حفاظتی برا

بـراي تشـخیص    و شـد  یمگیري  مثبت و منفی و صفر جریان اندازه يها لفهومبود. در این نوع رله، ولتاژ و  يفشارقوانتقال 

بزرگـی  مزیـت   آن   محاسبهامکان زمان،  هاي آن بود که با توجه به ضعف کامپیوتر محاسبات کمیمحل خطا فقط نیاز به 

متقـارن بـود. اسـتفاده از ایـن      يهـا  لفهوم ي گسترده  یکی از نتایج این توسعه، ابداع الگوریتم سري فوریه شد. محسوب می
بـودن   گیري دقیق یک کمیت الکتریکی در فرکانس پایه و توالی مثبت و در صـورت سـنکرون   الگوریتم نشان داد که اندازه

  منطقـه گیـري در یـک    هاي اندازه دستگاه يساز همزماناست. در آن زمان امکان در کل سیستم قدرت، تا چه اندازه مفید 
  .باشد ها برداري نمونه يساز مانزهمجغرافیایی وسیع وجود نداشت و طبیعی بود که قدم بعدي 

ان مقـدار  تـو  مـی  گـاه  آن، همـراه شـود   4ها در سیستم قدرت با یـک برچسـب زمـانی    گیري کمیت در صورتی که اندازه
آوري شـده بـا توجـه بـه      کافی است اطالعات جمـع   جهت تحقق این امر،خاص در اختیار داشت.   ها را در هر لحظه کمیت

برداري یا الصاق برچسـب زمـانی بـه اطالعـات، بـا       هاي نمونه سازي لحظه د. امکان همزماننمرتب شو ها آنانی برچسب زم
نبـود ولـی اکنـون    به مقدار کافی هاي ابتدایی  یستم در سالفراهم شد. دقت این س یاب جهانی موقعیتسیستم  اندازي راه

 -32[کـرده اسـت   ها با دقت یک میکروثانیه یا بهتر را فراهم  گیري سازي اندازه امکان همزمان یاب جهانی سیستم موقعیت
34[.  

                                                   
1 Phasor Measurement Unit (PMU) 
2 Wide Area Measurement System (WAMS) 
3 Symmetric Component Distance Relay (SCDR) 
4 Time Tag 
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 ي نمونـه  ،گیـري  زهانـدا  سـازي  و امکان همزمان ي متقارن لفهومهاي دیستانس  رلهبا توجه به الگوریتم استفاده شده در 
پـس از  و  شـد سـاخته  میالدي  1988در سال Virginia Techفازوري در دانشگاه  يگیر واحدهاي اندازه ي تحقیقاتی اولیه

نیـز  مـیالدي   1995هاي تجاري از این واحدها زدنـد. در سـال    دست به تولید نمونه Macrodyneو  ABBهاي  شرکت ،آن
  .گیري فازوري ایجاد شد هاي اندازهاولین استاندارد جهت واحد

ایـن   دیجیتـال تشـکیل شـده اسـت.     گر سـیگنال  از یک پردازش (PMU) گیري فازوري ساختار اصلی یک واحد اندازه
هاي آنالوگ ولتاژ و جریان قبـل   کند. کمیت برداري می نمونه با نرخ باال هاي ولتاژ و جریان گر دیجیتالی از سیگنال پردازش
هـاي گـذرا از اطالعـات اصـلی      تـا بـه ایـن ترتیـب فرکـانس      شـود  مـی لتر ضد تداخل عبـور داده  برداري از یک فی از نمونه
. شود میهاي دیجیتال تبدیل  بیتی اطالعات آنالوگ به داده A/D 16 هاي ولتاژ و جریان حذف شود. سپس توسط سیگنال

و از طریـق   شـود  مـی یجیتـال محاسـبه   گر د هاي الکتریکی از قبیل توان اکتیو و راکتیو و غیره توسط پردازش سایر کمیت
کـردن اطالعـات     براي همزمان GPS ي کننده . از سیگنال سنکرونشود میاي ارسال  گر محلی و یا منطقه مودم به پردازش

نمونـه نشـان داده    PMU) شـماتیک عملکـردي یـک    3-5. در شکل (شود میاستفاده  PMU ارسال شده توسط واحدهاي
  .]34 -32[گیري فازوري صنعتی نشان داده شده است  نمونه واحد اندازه) یک 4-5شده است. در شکل (

  

  
  فازوري نمونه يگیر ساختار یک واحد اندازه :3- 5شکل 

  

 -32[شـوند کـه عبارتنـد     تقسیم می بخش چهاربه  گیري فازوري واحدهاي اندازههاي ارسالی و یا دریافتی توسط  پیام
34[:  
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 شناسـایی    شـماره ، ضرایب کالیبره ،توضیحاتی در مورد اطالعات ارسال پیامی کامپیوتري شامل: 1پیکربندي
 گیر فازوري و غیره است. واحد اندازه

 است. گیري فازوري واحد اندازهگیري شده توسط  اطالعات اندازه: 2داده 

 پیامی جهت مدیریت و کنترل است: 3فرمان. 

 است ها و فیلترهاي آنالوگ ، الگوریتمبخش توضیحی در مورد کل اطالعات ارسالی: 4سربرگ. 

دریافـت  ایـن واحـد   توسـط   پیام فرمانشوند در حالی که  ارسال می PMUهاي داده، پیکربندي و سربرگ توسط  پیام
  .شود می

  

  
  گیري فازوري : یک نمونه دستگاه واحد اندازه4- 5 شکل

  گیري فازوري واحد اندازهملزومات فنی طراحی  - 5-4-1

نـامی   رگیري ولتاژ و جریـان خـط دارد. مقـدا    ه ترانسفورماتور جریان و ولتاژ براي اندازهگیري فازوري نیاز ب واحد اندازه
گیـري فـازوري باشـد.     ي این ترانسفورماتورها باید متناسب بـا مقـدار نـامی سـیگنال ورودي بـه واحـد انـدازه        طرف ثانویه

گیري شده را بـا برچسـب زمـانی بـه      ي اندازهها باشد تا بتواند داده GPSگیري فازوري باید مجهز به  همچنین واحد اندازه
هاي آنالوگ و دیجیتال الزم براي ورودي جریان، ولتاژ و  مرکز کنترل ارسال نماید. لذا میکروپروسسور آن باید داراي کانال

ندارد د. این استان، اطالعات را ارسال و دریافت کنIEEE C37.118این تجهیز باید متناسب با استاندارد  باشد. GPSکارت 
  .]34 -32[ شود مییک پروتکل مخابراتی است که براي تبادل اطالعات به کار برده 

                                                   
1 Configuration 
2 Data 
3 Command 
4 Header 
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  گسترده ناحیه گیري اندازهسیستم  ساختار -5-4-2

 صـورت  بـه ها از نقاط مختلـف سیسـتم قـدرت اسـت کـه       آوري داده گیري گسترده، جمع اندازههاي  اصلی سیستم  ایده
گیري فازوري در نقاط مختلف سیسـتم   استفاده از تجهیزاتی مانند واحد اندازه اند. برداري شده شده نمونه همزمان و همگام

نماینـد،   برداري کرده و اطالعات الزم را به مرکز کنترل ارسـال مـی   همزمان نمونه صورت بهقدرت که از متغیرهاي سیستم 
هـا، ارزیـابی شـرایط     لیل ایـن داده هدف از تحگسترده را فراهم نموده است.  ناحیه گیري و کنترل هاي اندازه بستر سیستم

تـوان اکتیـو و     ،هـا  آندیر ولتـاژ، جریـان و زوایـاي    شبکه (مقا متغیرهاي  مقایسهواقعی سیستم در هر لحظه و  برداري بهره
 امنیـت   حاشـیه  ،هـاي معینـی   از پیش تعیین شده است. همچنین به کمک الگـوریتم  مقادیر راکتیو) با حدود استاندارد یا

 هاي موردنیاز جهت ارزیـابی سیسـتم   شاخص  همهی طورکل به، تخمین زده شده و سیستم از مرز پایداري  فاصله پایداري یا
  .]34 -32[ شود میتعیین 

ن از چنـدی  شـده  دادهدر سـاختار نشـان    دهـد.  را نشـان مـی   گیـري گسـترده   انـدازه سیستم کلی ساختار ) 5-5(  شکل
گوینـد. عـالوه بـر سـاختار      این سـاختار اصـطالحاً سـاختار غیرمتمرکـز مـی     فازوري استفاده شده است. به   متمرکزکننده

گیـري شـده توسـط واحـدهاي      هـاي انـدازه   داده  همـه غیرمتمرکز، ساختار دیگري به نام متمرکـز وجـود دارد کـه در آن،    
  د.شود که وظیفهی پردازش اطالعات را هم دار فازوري ارسال می  گیري فازوري به یک متمرکزکننده اندازه
  

 
 )WAMSگیري گسترده (  سیستم اندازه: ساختار کلی 5- 5 شکل

  

  :یندهاي زیر استآمشتمل بر فر گیري گسترده اندازهکلی هر سیستم  طور به
 ها آوري داده گیري و جمع اندازه  
 ها تبادل و تحویل داده  
 ها تجزیه و تحلیل داده  

  :]34 -32[ شدداراي اجزاي زیر با به همین دلیل این سیستم باید
 گیري فازوري واحدهاي اندازه 



  173  18/10/1395  افزاري... افزاري و سخت الزامات نرمفصل پنجم: 

 

 کننده سیستم سنکرون 

 ها سیستم مخابراتی انتقال داده  
 هاي فازوري داده  متمرکز کننده 

هسـتند کـه بـا     هـایی  RTU هماننـد هـاي پـایش فراگیـر،     رکن اصلی سیستم به عنوان گیري فازوري واحدهاي اندازه
واحـدهاي  هـا را فـراهم آورنـد.     گیري اند تا همزمانی در انجام اندازه مجهز شده یاب جهانی وقعیتم  کننده سیگنال سنکرون

اي هم داشـته باشـند (نظیـر     اولیه تجزیه و تحلیلگیري شده،  هاي اندازه همچنین قادرند بر روي داده گیري فازوري اندازه
هاي آماده براي مرکز کنترل ارسال کنند. این روش منجـر   داده صورت بهرا  تحلیل) و نتایج این غیرهتبدیل فوریه سریع و 

  .]34 -32[ شود مییدن به عملیات متعاقب آن به کاهش بار محاسباتی در مرکز کنترل و سرعت بخش
  :شود میبندي  مکلی تقسی  به دو دسته گیري گسترده سیستم اندازهاز دیدگاه محل کاربرد، کاربردهاي 

 کاربردهاي محلی  
 در کل سیستم یريکارگ ابل بهدهاي قکاربر  

  کاربردهاي محلی - 5-4-2-1

 و قیـود  حفـظ شـرایط   منظـور   بـه هـا و   محلی در پست صورت بهاز دیرباز تاکنون کاربردهاي کنترلی و نظارتی زیادي 
به تنظیم ولتاژ، جبران توان راکتیو، حذف بار ولتـاژي و فرکانسـی    توان مینمونه  عنوان  بهصورت گرفته است.  برداري بهره

گیـري شـده و در صـورت وجـود مقـادیر       اندازه ،یابی به اهداف مذکور، مقادیر مربوطه در پست دست منظور  بهشاره کرد. ا
ممکـن اسـت توابـع     همچنین بسته بـه شـرایط سیسـتم   گیرد.  مجاز، اعمال اصالحی خودکار صورت می  خارج از محدوده

گیـري   و فازورهاي اندازه گیري فازوري واحدهاي اندازهکمک  ها توسط مرکز کنترل فعال یا غیرفعال شود. به کنترلی پست
هـاي   اداره کـردن بهتـر اغتشـاش    منظور بهبین اعمال محلی با شرایط کلی سیستم  ثرومشده توسط آن، امکان هماهنگی 

هاي واحـد هـا و بـا اسـتفاده از اطالعـات      نـد در پسـت  توان مـی سیستم وجود دارد. تعدادي از توابع نظارتی کـه   یگسترده
  :]34 -32[ به کار برده شوند، عبارتند ازبراي پایش به هنگام حوادث  گیري فازوري اندازه

 فرکانس تغییرات  
 ولتاژ و اضافه افت  
 اضافه جریان 

 و غیره  

  گسترده ناحیه گیري ی از اندازهکاربردهاي سراسري سیستم -5-4-2-2

در یک کـامپیوتر مرکـزي،    عات کامل سیستمبا استفاده از اطال ها آنکاربردهایی هستند که در  ،کاربردهاي سیستمی
یا اینکـه مربـوط    و د تنها شامل یک محل خاص در سیستم شدهتوان میکاربردهاي موجود گیرد. الزم صورت می تصمیمات
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را  هـا  نااطالعـات المـ   طرفه یک صورت بهکه  گستردهناحیه گیري  اندازههاي  همزمان با ایجاد سیستم شود. یستمکل سبه 
ي کنترلـی  هـا  نااستفاده از این امکانات فراگیر جهت کنترل از راه دور الم  ایده، فرستاد ه و به مرکز کنترل میبرداشت کرد

ه بـه مزایـاي ایـن    شد که بـا توجـ   براي انجام اقدامات الزم جهت حفظ پایداري سیستم مطرحدر سراسر شبکه  شده یعتوز
گیـري،   انـدازه هـاي   قرار گرفت. به این ترتیب ایـده سیسـتم   یستمبرداران س و بهره محققان موردتوجه سریعاًروش کنترلی 

بـار و تولیـد    کلیدزنیکنترلی و  حفاظتی، ) جهت کنترل هماهنگ ادواتWAMPAC( 1گسترده ناحیح حفاظت و کنترل
، تاستفاده از اطالعـات فـازوري اسـ    ها آنتعدادي از این کاربردها که اساس ] 36و 35[ کاربردهاي مختلف شکل گرفتدر 

  عبارتند از:
   پایش سراسري شبکه 

 دور در نقاط مختلف شبکه در هنگام رخداد حادثه هاي راه ثبت و ضبط سیگنال 

 تخمین حالت به هنگام شبکه 

 تصحیح و معتبرسازي پارامترهاي اجزاي سیستم 

 هنگام وضعیت پایداري دینامیکی شبکه    نمایش به 

 هنگام وضعیت بارگذاري خطوط نمایش به 

 یع خطا و محل آنتشخیص سر  
 2هاي خاص حفاظتهاي  اجراي الگوریتم  

  پایش حوادث برق هاي دستگاهالزامات مورد نیاز در رابطه با تکمیل  - 5-5

 قبل از دریافت مجـوز اتصـال بـه شـبکه، بایـد بـه        اند، که به تازگی احداث شده یهای ها و پست نیروگاه کلیه
  .هاي ثبـات خطا و وقایع مجهز شوند دستگاه

 انـد، بایـد پـس از     هایی که قبل از ابالغ این دستورالعمل احداث شـده  هاي انتقال شبکه و نیروگاه پست کلیه
ابالغ این دستورالعمل، به امکانات ثبات خطا و وقایع (رله نیومریک یا ثبات خطا و وقـایع دیجیتـال) مجهـز    

 .گردند

 هـا،  هاي خطا و وقایع، رلـه  ثبات کلیهکردن ساعت  همزمانPMU    مچنـین ثبـات مراکـز کنتـرل بـا      هـا و ه
  .باشد میتا یک سال پس از ابالغ این دستورالعمل الزامی  GPS استفاده از دستگاه

 هاي ثبـات خطـا و وقـایع موجـود یـا ثبـات  هاي فاقد ثبات در یک فیدر، بایستی دستگاه سیگنال تریپ رله
  .هاي نیومریک موجود همان فیدر را فعال نماید رله

                                                   
1 Wide Area Measurement, Protection and Control (WAMPAC) 
2 Special Protection System (SPS) 
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 هاي خطـا و وقـایع، در صــورت   ها و ثبات هاي ذخیره شده در رله سترسی سریع به سیگنالجهت سهولت د
 .ها به مرکز یا ستاد آن ناحیه منتقل شوند امکان این سیگنال

 برداري ثبات خطا بایـد حـداقل یـک  ثانیه و فرکانس نمونه دقت زمانی ثبات وقایع بایستی حداقل یک میلی
 .کیلوهرتز باشد

  افزارهاي ثبت و پایش حوادث نرمالزامات  -5-6

افـزار مناسـب بـه منظـور بایگـانی اطالعـات        بعد از نصب تجهیرات موردنیاز براي ثبت و پایش حوادث، استفاده از نرم
افـزار مناسـبی تهیـه نشـود آنگـاه       کند. در صـورتی کـه نـرم    حادثه و همچنین پایش بر خط حادثه اهمیت زیادي پیدا می

افزارهاي پایش حوادث استفاده نمود. لذا مراکز پایش حوادث شبکه ماننـد:   هاي تجهیزات و سخت یتقابل  همهتوان از  نمی
افزارهاي مناسب ثبت و پایش حـوادث   ها، دفاتر فنی تولید و انتقال باید داراي نرم مرکز دیسپاچینگ، مرکز کنترل نیروگاه

  هاي زیر باشد: افزار باید داراي حداقل ویژگی باشند. این نرم
 حاضر باشد. رویههاي ثبت حوادث پیشنهاد شده در  شامل فرم 

 افزار تحت شبکه اینترنت باشد تا نهادهاي مختلف بتوانند به آن دسترسی داشته باشند. یک نرم 

 .داراي امنیت سایبري باالیی باشد 

 هـاي   نوشـتن عبـارت  اي باشند تـا از   افزار باید گویا و به صورت گزینه هاي ثبت و پایش حادثه در این نرم فرم
  توصیفی جلوگیري شود.

      همانند سیستم ثبت حوادث نیروگاهی که در فصل اول توضیح داده شد، رویه ثبـت هـر حادثـه داراي یـک
ترین سطح مدیریتی آغاز شده و با تایید اطالعات هر سطح، بـه   روند باشد و تکمیل اطالعات حادثه از پایین

 سطح مدیریتی باالتر برود. 

 مربوط به خـود    حوزهی براي افراد مختلف، تعیین شده باشد. بدین گونه که هر فردي فقط در سطح دسترس
 بتواند، اطالعات حادثه را ثبت و ویرایش نماید.

 .باید قابلیت سازگاري با تجهیزات ثبت حادثه را داشته باشد 

 مشخص و همچنین بر اسـاس  هاي زمانی  هاي مدیریتی و آماري حوادث برق در بازه باید قابلیت ارائه گزارش
هـاي   دیـده، شـاخص   هاي مختلف مانند: علت وقوع حادثه، نوع حادثه، مکان حادثـه، تجهیـز آسـیب    شاخص

 پایایی و... باشد.

افزارهایی موجود است که توسط نهادهاي مختلـف ماننـد شـرکت مـدیریت      اکنون در صنعت برق کشور، چنین نرم هم
افزارهـا،   شوند. اما این نرم اي استفاده می هاي برق منطقه ولید برق حرارتی، شرکتشبکه برق ایران، شرکت مادر تخصصی ت

افزار مخصوص به خود را دارد و به همین دلیل، اطالعات یکسـان    و معموالً بدین گونه است که هر نهاد، نرم جامع نیستند
که بتواند براي ثبت حادثـه در هـر سـه سـطح      افزار جامع لذا الزم است که یک نرم شود. اي از حوادث تهیه نمی و یکپارچه
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تولید، انتقال و توزیع مورد استفاده قرار بگیرد، تهیه شده و در اختیار نهادهاي مسئول ثبت، گزارش و پایش حوادث قـرار  
 هنگام ثبـت شـود و همچنـین میـزان     صورت به نترنت کارکند تا اطالعات حادثه بهافزار باید تحت شبکه ای بگیرد. این نرم

دسترسی همه افراد و نهادها باید به طور دقیق مشخص شود. با انجـام ایـن کـار یـک سیسـتم یکپارچـه ثبـت و گـزارش         
   کنند. نهادها به یک شکل اطالعات حادثه را ثبت می  همهشود و  حوادث تهیه می



  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   1 پیوست
 ارتباط قطع صورت در عملیات روش

   مکالماتی
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  مقدمه
تورالعمل تعیین روش عملیات در شرایط احتمالی قطع ارتبـاط مکالمـاتی بـین مراکـز کنتـرل      هدف از تدوین این دس

تعاریف دیسـپاچینگ و   .باشد میالذکر  با هر یک از مراکز فوق ها دیسپاچینگ ملی و دیسپاچینگ مناطق و یا بین ایستگاه
  همین رویه نوشته شده است. دومایستگاه در فصل 

 بینی پیشبل حاالت احتمالی و قا -1-1-پ

تولیـد و انتقـال توسـط مرکـز کنتـرل دیسـپاچینگ ملـی و از طریـق          شـبکه از  برداري بهرهدر شرایط فعلی کنترل و 
هر گونه اختالل در امکانات مخـابراتی و یـا    روزبپذیرد. در صورت  هماهنگی با مراکز کنترل دیسپاچینگ مناطق انجام می

گـردد، مرکـز کنتـرل     بـرداري  بهـره کنتـرل دیسـپاچینگ ملـی غیرقابـل     هاي کامپیوتري و در صورتی کـه مرکـز    سیستم
مرکزي که به عنوان مرکز پشتیبان در شرایط اضطراري طراحی گردیده است، قادر به انجـام وظـایف     منطقهدیسپاچینگ 

 يا لـذکر مرکـز کنتـرل دیسـپاچینگ منطقـه     ا . در شـرایط فـوق  باشد میصورت محدود ه مرکز کنترل دیسپاچینگ ملی ب
  گردد. (مرکز کنترل اضطراري) تبدیل می مرکزي به مرکز کنترل ملی اضطراري

مخابراتی و مراکز کنترل دیسپاچینگ ملی و مناطق، وقـوع هـر یـک از     شبکهتولید و انتقال،  شبکهبا توجه به ساختار 

  :]37[ باشد میحاالت ذیل محتمل 

  شبکه در شرایط عادي -1-1-1-پ

 کامل (با دیسپاچینگ مربوطه) به طورا چند ایستگاه قطع امکانات مخابراتی یک ی  )أ 

کنتـرل  عملیاتی، مرکز   حوزههاي  ایستگاه قطع امکانات مخابراتی یکی از مراکز کنترل دیسپاچینگ مناطق با  )ب 

 همزمان به طوردیسپاچینگ ملی و یا هر دو 

 بودن مرکز کنترل دیسپاچینگ ملی برداري بهرهقطع ارتباطات و یا غیرقابل   )ج 

 بـه طـور  هاي تحت پوشش  ارتباطات مرکز کنترل دیسپاچینگ ملی و مرکز کنترل اضطراري با ایستگاهقطع   )د 

 همزمان

  حادثه روزبدر شرایط  -2-1-1-پ

هایی از شبکه وجود دارد. تحت چنـین شـرایطی احتمـال قطـع      حوادث، امکان جداشدن بخش یا بخش روزببه دنبال 
هـاي مجـاور وجـود     سـتگاه دیده با مراکز کنترل مربوطه و یا ای هاي حادثه بخش ها در مخابرات و امکان تماس بین ایستگاه

  محتمل است عبارتند از: ها آنمختلفی که وقوع  هاي دارد. حالت
 قطع مخابرات یک ایستگاه حادثه دیده  )ه 
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 قطع مخابرات بخش حادثه دیده (شامل چند ایستگاه)  )و 

 قطع مخابرات در کل شبکه (گستردگی کامل حادثه)  )ز 

 روش عملیات در هر یک از حاالت -2-1-پ

ها باید به شرح ذیل عمل  ایستگاه برداري بهرهبا توجه به حاالت مختلف، هر یک از مراکز کنترل در مناطق و مسئولین 

  :]37[ نمایند

  روش عملیات در حالت أ -1-2-1-پ

ها بـا مرکـز کنتـرل دیسـپاچینگ      ، یعنی قطع کامل امکانات مخابراتی و تماس یکی از ایستگاهأدر صورت وقوع حالت 
هاي کنتـرل فرکـانس و کنتـرل ولتـاژ و      ایستگاه باید طبق دستورالعمل برداري بهرههاي مجاور، مسئول  مربوطه و ایستگاه

از تجهیـزات ایسـتگاه مربوطـه، عمـل کـرده و نسـبت بـه         بـرداري  بهرهتعاریف شرایط عادي و با توجه به شرایط و ضوابط 
ترین ایستگاه یا مرکز کنترل به هر طریق ممکن اقدام نماید. الزم بـه توضـیح اسـت کـه در ایـن       یکبرقراري تماس با نزد

  اي رخ نداده است.  حالت، شرایط ایستگاه عادي و هیچگونه حادثه
کامل قطع گردد مسئول ایستگاه باید تـا برقـراري    به طوردر صورتی که تماس ایستگاهی تنها با مرکز کنترل مربوطه 

  هاي مجاور با مرکز کنترل مربوطه انجام دهد. کان تماس، هماهنگی عملیاتی را از طریق ایستگاهمجدد ام
کنتـرل دیسـپاچینگ ملـی، مسـئول     مگـاوات یـا بیشـتر بـا مرکـز       100هاي با ظرفیت  در صورت قطع تماس نیروگاه

بوطه و در صـورت برقـرار نبـودن ایـن     مر  اول از طریق مرکز کنترل دیسپاچینگ منطقه  درجهنیروگاه باید در  برداري بهره
  ترین ایستگاه با مرکز کنترل دیسپاچینگ ملی تماس و عملیات را هماهنگ نماید. ارتباط از طریق نزدیک

  روش عملیات در حالت ب -2-2-1-پ

، یعنی قطع کامـل ارتبـاط مکالمـاتی و غیرفعـال شـدن یکـی از مراکـز کنتـرل در منـاطق،          بدر صورت وقوع حالت 
سازي مجدد مرکز کنتـرل،   اقدامات الزم در جهت فعال کلیهالذکر باید ضمن انجام  مرکز کنترل فوق برداري بهره مسئولین

اول و یا مرکز کنترل اضطراري (در صـورت    درجهشرایط را به هر طریق ممکن به اطالع مرکز کنترل دیسپاچینگ ملی در 
  عدم امکان تماس) برسانند.

اي در شبکه رخ نداده و شرایط شـبکه عـادي اسـت. تحـت ایـن       گونه حادثه ین حالت هیچالزم به توضیح است که در ا
هاي تحت پوشش مرکز کنترلی که در وضعیت قطع تماس قرار گرفته باید از طریـق   ایستگاه برداري بهرهشرایط مسئولین 

P.L.Cاي  کز کنترل دیسپاچینگ منطقهسیم یا تلفن شهري با مرکز کنترل دیسپاچینگ ملی و یا از طریق یکی از مرا ، بی
هاي ذیل جهـت کسـب تکلیـف و همـاهنگی عملیـات بـا دیسـپاچینگ ملـی تمـاس برقـرار نماینـد.             بر حسب اولویت  و

  :باشد میهاي تماس به شرح ذیل  اولویت
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 مرکز کنترل اضطراري 

 یکی از مراکز کنترل در مناطق مجاور 

 هاي مجاور یکی از ایستگاه 

هـا در منطقـه بایـد بـا توجـه بـه        ایسـتگاه  برداري بهرهتماس با مرکز کنترل مربوطه، مسئولین تا زمان برقراري مجدد 
از تجهیـزات در ایسـتگاه    بـرداري  بهـره هاي کنترل فرکانس و کنترل ولتاژ و تعاریف شرایط عـادي و ضـوابط    دستورالعمل

  مربوطه عمل نمایند.

  روش عملیات در حالت ج -3-2-1-پ

یعنی قطع کامل ارتباط مکالماتی مرکز کنترل دیسپاچینگ ملی و غیرفعال شدن این مرکز،  ،جدر صورت وقوع حالت 
گـردد.   (مرکز کنترل دیسپاچینگ ناحیه مرکـزي) منتقـل مـی    خودکار به مرکز کنترل اضطراري به طورامکانات این مرکز 

هـاي   ات کنترل شبکه و هماهنگیعملی کلیه ،تحت این شرایط و تا زمان فعال شدن مجدد مرکز کنترل دیسپاچینگ ملی
  گیرد. الزم توسط مرکز کنترل اضطراري انجام می

  روش عملیات در حالت د -4-2-1-پ

بـه  ها  ایستگاه کلیهدر صورتی که امکانات مخابراتی و تماس مرکز کنترل دیسپاچینگ ملی و مرکز کنترل اضطراري با 
و همـاهنگی توسـط مراکـز کنتـرل      بـرداري  بهـره عملیـات   کلیـه همزمان و کامل قطع گردد تـا زمـان رفـع مشـکل،      طور

هـاي تحـت پوشـش دیسـپاچینگ ناحیـه       الذکر ایستگاه گیرد. بدیهی است در شرایط فوق دیسپاچینگ مناطق صورت می
  عمل نمایند. 2-2-1-پمرکز باید مطابق بند 

کنتـرل فرکـانس و ولتـاژ و تعـاریف      مگاوات و یا بیشتر باید با توجه به دسـتورالعمل  100هاي با ظرفیت  نیروگاه کلیه
از تجهیزات نیروگاه و تا زمان برقراري امکانات ارتباط مکالماتی بـا مرکـز دیسـپاچینگ     برداري بهرهشرایط عادي و ضوابط 

ها، بـا یکـی از مراکـز کنتـرل      ملی و یا مرکز کنترل اضطراري، عملیات کنترل فرکانس و تنظیم تولید را با توجه به اولویت
  باشند: تماس و هماهنگی در این شرایط به شرح ذیل میچهار اولویت اول چینگ مناطق هماهنگ نمایند. دیسپا

  مرکز کنترل دیسپاچینگ منطقه تهران - 1اولویت 
  غرب مرکز کنترل دیسپاچینگ منطقه جنوب -2اولویت 
  شرق مرکز کنترل دیسپاچینگ منطقه جنوب -3اولویت 
  غرب گ منطقه شمالمرکز کنترل دیسپاچین -4اولویت 

کنترل فرکانس به هر طریق ممکـن بـا مرکـز      قبل از هر گونه اقدام در زمینه هستند الذکر موظف هر یک از مراکز فوق
کنترل دیسپاچینگ ملی و یا مرکز کنترل اضطراري تماس برقرار نمایند. این مراکز تنها در صورت عـدم امکـان برقـراري    
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لی و یا مرکز کنترل اضطراري و پس از هماهنگی با سایر مراکز کنترل دیسـپاچینگ  تماس با مرکز کنترل دیسپاچینگ م
  ند در زمینه کنترل فرکانس اقدام نمایند.توان میالذکر،  هاي فوق مناطق و رعایت اولویت

  روش عملیات در حاالت ه الی و -5-2-1-پ

  د شامل یکی از موارد ذیل باشد:توان میحادثه در یک ایستگاه 
 خروج یکی از تجهیزات (مانند تریپ یک مولد، خروج یک خط یا ترانسفورماتور قدرت) )1

 برق شدن و یا خروج خودکار تعدادي از تجهیزات در ایستگاه بی )2

 برقی کامل ایستگاه بی )3

الذکر و در صورت قطع کامل ارتباط و عدم امکان تماس با مرکز کنترل دیسپاچینگ  با توجه به هر یک از حوادث فوق
  شرح ذیل اقدام نماید:ه الذکر باید ب هاي مجاور، مسئول ایستگاه با توجه به هر یک از موارد فوق مربوطه و ایستگاه

  نیروگاه پس از بررسی شـرایط واحـد، نسـبت بـه      برداري بهرهدر صورت خروج خودکار یک مولد در نیروگاه، مسئول
خـابرات و عـدم امکـان برقـراري تمـاس بـا مرکـز کنتـرل         واحد اقدام نموده و در صورت اسـتمرار قطـع م   اندازي راه

هاي مجاور باید اقدام به سنکرون نمودن واحد نموده و با توجه به فرکانس و ولتـاژ   دیسپاچینگ مربوطه و یا ایستگاه
ه اي کـ  نیروگاه، تولید واحد را تدریجاً تا حد تولید قبل از خروج واحـد افـزایش دهـد، بـه گونـه      برداري بهرهو شرایط 

جمع تولید مولدهاي نیروگاه برابر کل تولید قبل از حادثه باشد. شایان ذکر است که در اولین فرصـت ممکـن جمـع    
 تولید مولدهاي نیروگاه پس از حادثه باید در حد تولید قبل از حادثه تنظیم گردد.

    از اقـدام بـه سـنکرون     با توجه به اهمیت موضوع، پیگیري و جدیت در برقراري تماس با مرکز کنتـرل مربوطـه قبـل
نیروگاه بوده و قصـور در ایـن زمینـه غیرقابـل قبـول       برداري بهرهنمودن واحد از هر طریق ممکن، از وظایف مسئول 

  .باشد می
  کیلوولت، مسئول پست بایـد ضـمن بررسـی وضـعیت ترانسـفورماتور و       230/400در صورت قطع یک ترانسفورماتور

امکانات ممکن جهـت برقـراري تمـاس بـا مرکـز کنتـرل        کلیه، با استفاده از سازي آن جهت برقرار شدن مجدد آماده
ها و یا سـایر تأسیسـات مجـاور اقـدام نمایـد. در صـورت اسـتمرار         مستقیم و یا از طریق ایستگاه به طورمربوطه چه 

اي قدرت و وضعیت عدم امکان برقراري تماس و تنها در صورت غیرعادي بودن شرایط بارگیري سایر ترانسفورماتوره
یا خطوط از نظر اضافه بار مجاز و در صورت حصول اطمینان از سالمت ترانسفورماتورهاي خارج شده، مسئول پسـت  

دار نمودن آن اقدام نماید. بـا توجـه بـه اهمیـت      د با توجه به ولتاژ و فرکانس و شرایط سنکرون نسبت به برقتوان می
دار نمـودن ترانسـفورماتور از وظـایف     کز کنترل مربوطه قبل از برقموضوع، پیگیري و جدیت در برقراري تماس با مر

 .باشد میمسئول پست بوده و قصور در این زمینه غیرقابل قبول 
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 اقـدامات ممکـن    کلیهپست باید  برداري بهرهبرقی بخشی از پست، مسئول  در صورت خروج خودکار یک خط و یا بی
عمـل آورده و  ه ها را بـ  مستقیم و چه از طریق سایر ایستگاه به طورجهت برقراري تماس با مرکز کنترل مربوطه، چه 

دار نمودن و یا وصل مجدد  د به ترتیب ذیل به برقتوان میتنها در صورت استمرار وضعیت عدم امکان برقراري تماس 
 خطوط اقدام نماید:

 نـد پـس از   ا ) در ایستگاه مشخص گردیـده →برق که در نقشه تک خطی با عالمت( در مورد خطوط بی
 دار نمودن خط (تانسیون) نماید. آماده ساختن خط با توجه به کنترل ولتاژ اقدام به برق

 تک خطـی    در مورد خطوطی که در پست، قطع ولی انتهاي خط در همان پست ولتاژ داشته و در نقشه
یـق  سازي تجهیزات نسبت به بستن کلیـد خـط از طر   پس از آماده ،اند ) مشخص گردیدهXبا عالمت (

 سیستم سنکروچک اقدام نماید.

    کیلوولـت، مسـئول پسـت بایـد ضـمن بررسـی وضـعیت         63/230در صورت قطع یـک ترانسـفورماتور
امکانـات ممکـن جهـت     کلیـه دار شدن مجدد، با استفاده از  سازي آن جهت برق ترانسفورماتور و آماده

رت تداوم وضعیت قطع ارتباط برقراري تماس با مرکز کنترل دیسپاچینگ مربوطه اقدام نماید. در صو
بار) و  (اضافه مکالماتی و تنها در صورت غیرعادي بودن شرایط بارگیري سایر ترانسفورماتورهاي قدرت

ـ  صـورت شـعاعی تغذیـه    ه یا در صورتی که ترانسفورماتور از مدار خارج شده بخشی از بار مصرفی را ب
گردد، مسئول پست در صـورت   میها  اموشیاست و از مدار خارج ماندن آن منجر به تداوم خ کرده می

د بـا توجـه بـه ولتـاژ و فرکـانس و شـرایط سـنکرون        توان میحصول اطمینان از سالمت ترانسفورماتور 
ترانسفورماتورهاي قـدرت کـه    کلیهدار نمودن آن اقدام نماید. این دستورالعمل در مورد  نسبت به برق
 63و 132باشـند صـادق اسـت (ولتاژهـاي      ع متصل مـی فوق توزیع یا توزی شبکهبه  ها آن  سمت ثانویه

 کیلوولت).

  برقی کامل ایستگاه بی -3-1-پ

  ها  نیروگاه -1-3-1-پ

نیروگاه نتوانـد از هـیچ    برداري بهرهواحدهاي نیروگاهی در اثر حادثه از مدار خارج گردند و مسئول  کلیهدر صورتی که 
نیروگاه باید پس از بررسـی   برداري بهرهاور تماس برقرار نماید، مسئول هاي مج طریقی با مرکز کنترل مربوطه و یا ایستگاه
امکانات و در اسـرع وقـت اقـدام بـه      کلیهبودن مولدها با استفاده از  برداري بهرهوضعیت واحدها و حصول اطمینان از قابل 

هاي کنترل فرکانس،  دستورالعمل مولدها نموده و در صورت استمرار وضعیت قطع ارتباط مکالماتی و با توجه به اندازي راه
  افزایش دهد. و تولید را تدریجاً متصل شبکه حوادث، واحدها را به روزبطراري و کنترل ولتاژ و روش عملیات در مواقع اض
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دار شدن پست، باید نسـبت بـه    برق شده باشد، مسئول نیروگاه پس از برق در صورتی که پست بالفصل نیروگاه نیز بی
  دها اقدام نماید.مول اندازي راه

در صورتی که در نیروگاهی امکانات الزم جهت تأمین برق مصرف داخلـی مولـدها وجـود داشـته باشـد (ماننـد دیـزل        
مولدها نموده و پست  اندازي راهانداز) مسئول نیروگاه باید با استفاده از این امکانات اقدام به تأمین برق مصرف داخلی و  راه

  .]37[ ر نمایددا بالفصل نیروگاه را برق

  ها پست -2-3-1-پ

  پست باید به ترتیب ذیل عمل نماید: برداري بهرهبرق گردد مسئول  بی ی که پستی کامالًدر صورت
دسـتی قطـع   به صـورت  کلیدهاي قدرت خطوط و ترانسفورماتورها را  کلیهبرقی کامل پست،  الف) پس از حصول از بی

  نماید.
  دار نماید. ، پست را برقب) پس از دریافت تانسیون از هر طریق

ها در شرایط قطع کامل تماس و عدم امکان برقراري ارتباط بـا مرکـز    توضیح: به منظور ایجاد هماهنگی در مانور پست
 ) بـر روي نقشـه  X( ) و ضـربدر →هاي عملیاتی در هر پست توسط عالئـم پیکـان(   هاي مجاور، اولویت کنترل و یا ایستگاه

است. در یک پست حادثه دیده و در شرایط عدم امکان برقـراري تمـاس، تنهـا خطـوطی     مشخص گردیده ) 1002(شماره 
دار گردنـد.   ه بـه دسـتورالعمل کنتـرل ولتـاژ بـرق     اند بایـد بـا توجـ    ) در آن پست مشخص گردیده→که با عالمت پیکان(

در صـورت مشـاهده    برقی کامل پست و اند، تنها در صورت بی ) مشخص گردیدهX( خطوطی که در پست با عالمت ضربدر
  شوند. می وصلولتاژ در انتهاي خط، در پست 

  ج) با استفاده از امکانات و منابع راکتیو در پست و با توجه به دستورالعمل کنترل ولتاژ، ولتاژ پست را تنظیم نماید.
بـه  مصـرفی را   درصد بـار  50د تا حداکثر توان می، مسئول پست طبیعی در این مرحله در صورت باال بودن ولتاژ از حد

  دار نماید. تدریجی و با توجه به شرایط ولتاژ و فرکانس برق طور

 عالئم پیکان و ضربدر -3-3-1-پ

هـاي مجـاور و در    در زمان قطع کامل ارتباط مکالماتی بین یک پست با مرکز کنترل دیسپاچینگ مربوطـه و ایسـتگاه  
خطـوط   کلیـه الـذکر   هنگی عملیات تحت شرایط فوقصورت خروج خودکار خط یا خطوطی در همان پست، به منظور هما

) بـا عالئـم پیکـان و یـا ضـربدر مشـخص       1002کیلوولت بر روي نقشه تک خطی شـبکه سراسـري (شـماره     400و  230
گردد. با توجه بـه   نمودن توسط این عالئم مشخص می يمواز(تانسیون دادن) و  دار نمودن اند. اولویت عملیات برق گردیده

، در صورت خروج خطی بین دو پست (الف) و (ب) در شرایط عدم امکان برقـراري تمـاس و   )1-1(پ شکل  دیاگرام ساده
) مشـخص گردیـده   →برق شـده در آن بـا عالمـت پیکـان (     هماهنگی با مرکز کنترل و یا پست مقابل، پستی که خط بی
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) مشـخص گردیـده   Xبا عالمت ضـربدر ( دار نمودن خط کرده و پست مقابل که خط در آن  (پست الف) ابتدا اقدام به برق
  نماید. نمودن خط می دار برق(پست ب) پس از دریافت ولتاژ در انتهاي خط اقدام به 

  در انجام این اقدامات توجه به موارد زیر حائز اهمیت است:
  
  
  

  

 نمایش عالئم پیکان و ضربدر بر روي نقشه تک خطی :1-1شکل پ 

هاي مقابـل،   م امکان برقراري تماس با مرکز کنترل مربوطه یا ایستگاهدر زمان انجام عملیات تحت شرایط عد )1
نمـودن بایـد بـا توجـه بـه       دار بـرق بار مجاز بوده و  دار نمودن خطوط (تانسیون) فقط یک فرمان وصل و برق

 شرایط ولتاژ و فرکانس و از طریق سیستم سنکروچک انجام گیرد.

بـه   یا ترانسـفورماتورهایی کـه مسـتقیماً   لی راکتور خط و هاي اص اگر در یک پست، خطی با عملکرد حفاظت )2
باشند از مدار خارج گردد، مسئول پست قبل از برطرف نمودن عیب و یا ایزوله کردن دسـتگاه   خط متصل می

 .باشد میمعیوب، مجاز به در مدار آوردن خط ن

بـل از حصـول   از مـدار خـارج گـردد، مسـئول پسـت ق      DIRECT TRIPچنانچه خطی با دریافت سیگنال  )3
 .باشد میاطمینان از برطرف شدن عیب در پست مقابل، مجاز به در مدار آوردن خط ن

ایستگاه موظـف اسـت    برداري بهرهپس از برقراري امکانات مخابراتی و تماس با مرکز کنترل مربوطه، مسئول  )4
بـه مرکـز کنتـرل     عملیات انجام شده در مدت زمان قطـع تمـاس را   کلیهگزارش کاملی از شرایط ایستگاه و 

 مربوطه ارائه نماید.

هاي عملیاتی در شرایط عـدم   ضمن مشخص نمودن اولویت 1002تک خطی شبکه سراسري به شماره   نقشه )5
 دهد. اي را نیز نشان می هاي منطقه عملیاتی هر یک از دیسپاچینگ محدودهامکان برقراري تماس، 

هـاي ضـربدر و پیکـان     طـوطی کـه فاقـد عالمـت    در شرایط عدم امکان برقراري تماس و در صورت خـروج خ  )6
 مانند. هستند، تا زمان برقراري امکان تماس و هماهنگی الزم این خطوط خارج از مدار باقی می

حـوادث قبـل از هـر گونـه      روزببا توجه به لزوم رعایت مسائل ایمنی تجهیزات و افراد بخصوص در زمان قطع تماس و 
برق بودن تجهیزات مربوطه و قطع ارتباطـات بـا مرکـز     رت، مسئول ایستگاه باید از بیاقدام به قطع و یا وصل کلیدهاي قد

  عمل نیاورد.ه اي ب زده گونه اقدام شتاب هاي مجاور اطمینان حاصل نموده و هیچ کنترل دیسپاچینگ و یا ایستگاه
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 :1واحد تولیدي .1

هاي خروجـی ترانسـفورماتور واحـد     دار هستند (تا ترمینال تولید انرژي الکتریکی را عهده  وظیفهه تجهیزاتی ک  مجموعه
  جز کلیدهاي فشار قوي واحد). هب

 :2عادي برداري بهره  دوره .2

  .شود میاطالق  ¤فرسودگی  دورهتا  ابتدایی برداري بهرهزمانی بین دوره   فاصلهبه 
 :3غیرعادي برداري بهره  دوره .3

  .شود میفرسودگی اطالق   دورهابتدایی و  برداري بهرهشامل   هدوربه 
 ):A( 4است آماده .4

  باشد میبراي تولید قدرت عملی  اندازي راه ي وضعیت واحدي که در حال تولید قدرت عملی است یا آماده
  عادي). اندازي راه(با در نظر گرفتن زمان 

  ):S( 5استدر مدار  .5
  .باشد مینکرون شده و به شبکه وصل اي که با شبکه س حالت واحد آماده

  ):O( 6قادر به تولید با قدرت کامل .6
  د تمام قدرت عملی خود را تولید کند.توان میحالت واحدي که در مدار است و 

 ):SOتولید با قدرت کامل( .7

                                                   
1 Generating Unit 
2 Normal Operating Period 

 برداري ابتدایی: بهره  دوره  
  برداري الف) قبل از تحویل به بهره

  باشد. براي واحدهاي بخار دو هزار ساعت کارکرد پس از اولین سنکرون شدن با شبکه می
  باشد. ین سنکرون شدن با شبکه میبراي واحدهاي گازي هفتصد ساعت کارکرد پس از اول

  باشد. براي واحدهاي آبی پانصد ساعت کارکد پس از اولین سنکرون شدن با شبکه می
  برداري ب) بعد از تحویل به بهره

  باشد. برداري می انواع واحدها (بخاري، گازي، آبی) یکسال پس از تحویل به بهره  برداري براي کلیه ابتدایی بعد از تحویل به بهره  دوره
  تذکر: 

گونه واحدها پس از انقضاي دورهی ابتدایی واحدهاي بخاري و گازي با توجـه بـه    ابتدایی ندارند و عنوان سیکل ترکیبی به این  واحدهاي سیکل ترکیبی دوره
 شود. تعاریف فوق، اطالق می

 اند. نشان داده شده Zحاالت واحدها در این دوره با پیش کُد   کلیه
   ی:فرسودگ  دوره ¤

% باشـد،  20) به میزان بـیش از  F1و  L1  ،RL1چنانچه واحدي در طول ارزیابی یک سال داراي ناآمادگی بدون برنامه سالیانه و به دالیل داخلی (با کُدهاي 
حاالت واحد در این دوره بـا    هگیرد و کلی ي فرسودگی قرار می (مشروط بر اینکه ناشی از حوادث نباشد) در صورت تأیید دفتر فنی تولید واحد مذکور در دوره

  شوند. نشان داده می Yپیش کُد 
3 Abnormal Operating Period 
4 Availability 
5 Service 
6 Operating 
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  کند. حالت واحدي که در مدار است و تمام قدرت عملی خود را تولید می
 ):SR( 1گردان  ذخیره .8

علت محدودیت نیاز مصـرف شـبکه   ه لیکن ب باشد میه قادر به تولید با قدرت کامل یا بخشی از قدرت حالت واحدي ک
  کند. تمام قدرت عملی خود را تولید نمی

 ):L( 2قادر به تولید با بخشی از قدرت کامل .9

  کن به دالیلی، توانایی تولید تمام قدرت عملی خود را ندارد.یحالت واحدي که درمدار است ل
 ):LP( 3بابرنامهت محدودی .10

  سالیانه محدودیت در قابلیت تولید دارد. برنامهکن طبق یحالت واحدي که در مدار است ل
 ):LUP( 4برنامه یمحدودیت ب .11

  سالیانه محدودیت در قابلیت تولید دارد. برنامهدر  بینی پیشکن بدون یحالت واحدي که در مدار است ل
 ):LI( 5علل داخلی محدودیت .12

  شوند. که تحت کنترل مدیریت واحد تولیدي بوده و موجب محدودیت در قابلیت تولید میمجموعه عواملی 
 ):LF( 6اضطراري .13

 حالت واحدي که بدون برنامه سالیانه یا بدون هماهنگی با دیسپاچینگ محدودیت در قابلیت تولید دارد.

  ):LF1( 7محدودیت فنی .14
لکرد نامطلوب تجهیـزات و منجـر بـه محـدودیت در قابلیـت      برنامه که مربوط به خرابی یا عم بخشی از علل داخلی بی

  گردد. تولید واحد می
  ):LF2( 8خطاي عملیات .15

یا هر نوع خطـا در عملیـات سـرویس کـه در حـین کـار        برداري بهرههر نوع خطا در عملیات کلیدزنی و دیگر عملیات 
  موجب محدودیت در قابلیت تولید شود.

 )ZLF1کار ( محدودیت به لحاظ کار پیمان .16

  کار که موجب محدودیت تولید شود. هر نوع عملیات توسط پیمان
  

 ):LA( 1محدودیت با هماهنگی .17

                                                   
1 Spinning Reserve 
2 Limited 
3 Limited Planned 
4 Limited UnPlanned 
5 Limited Internally 
6 Limited Forced 
7 Technical Reason 
8 Mal operation 
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سـالیانه دیـده نشـده ولـی بنـا بـه ضـرورت و بـا مجـوز           برنامـه حالت واحدي که محدودیت در قابلیـت تولیـد آن در   
  .شود میدیسپاچینگ محدود 

  ):LE( 2علل خارجی محدودیت .18
  شوند. موجب محدودیت در قابلیت تولید میار مدیریت واحد تولیدي خارج بوده و عواملی که از اختی  مجموعه
 ):LQ( 3محدودیت تحویل سوخت .19

  محدودیت در قابلیت تولیدي که ناشی از عدم تحویل سوخت به میزان معین یا در زمان مشخص باشد.
 ):LG( 4شبکه .20

  ها) باشد. تمحدودیت در قابلیت تولیدي که ناشی از اشکاالت شبکه (خطوط و پس
 مربوطه:  منطقه .21

اي یـا سـازمان مربوطـه) حـادث شـده و       نیروگاه (برق منطقـه  برداري بهرهاشکاالتی که در شبکه تحت پوشش شرکت 
  شوند. موجب محدودیت در قابلیت تولید واحد می

 ):LG1( 5پست بالفصل .22

  .شود میحد اشکاالتی که در پست نیروگاهی حادث شده و موجب محدودیت در قابلیت تولید وا
 ):LG2( 6ها سایر پست .23

آمـده و موجـب محـدودیت در     به وجودهاي واقع در منطقه مربوطه واحد تولیدي  اشکاالتی که در سایر پست  مجموعه
  قابلیت تولید واحد شود.

 ):LG3( 7خطوط .24

در قابلیـت   آمده و موجـب محـدودیت   به وجودمربوطه واحد تولیدي   منطقهاشکاالتی که در خطوط واقع در   مجموعه
  تولید واحد شوند. 

 8سایر مناطق .25

  .شود میمربوطه واقع شده و موجب محدودیت در قابلیت تولید واحد   منطقهاشکاالتی که در خارج از شبکه   مجموعه
 ):LG4( 9ها سایر پست .26

تولیـد  آمـده و موجـب محـدودیت در قابلیـت      به وجودهاي سایر مناطق واحد تولیدي  اشکاالتی که در پست  مجموعه
  واحد شوند.

                                                                                                                                                                    
1 Limited Arranged 
2 Limited Externally 
3 Limited due to Lack of Fuel 
4 Limited due to Grid 
5 Plant Substation 
6 Other Substations 
7 Lines 
8 Other Regions 
9 Other Region's Substations 
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 ):LG5( 1سایر خطوط .27

وجـود آمـده و موجـب محـدودیت در قابلیـت      ه اشکاالتی که در خطوط واقع در سایر مناطق واحد تولیدي ب  مجموعه
  تولید واحد شوند.

  ):LC( 2حوادث غیرمترقبه .28
  تولید واحد شود.غیرمترقبه نظیر طوفان، سیل، زلزله، جنگ و ... که موجب محدودیت در قابلیت   حادثههر نوع 

 ):LW( 3آب .29

  هر نوع کمبود یا محدودیت طبیعی تأمین آب که منجر به محدودیت در قابلیت تولید واحد شود.
  کند). (این مورد براي واحدهاي آبی صدق می

 ):LD( 4سایر عوامل .30

کار انجـام   مانمحدودیت تولید که ناشی از عواملی جز آنچه ذکر شد باشد مثل اصطالحات و رفع نواقصی که توسط پی
  .شود می

 ):NS( 5نیستدر مدار  .31

  اي که با شبکه سنکرون نشده باشد. حالت واحد آماده
 ):R( 6غیرگردان)  ذخیرهآماده با قدرت کامل ( .32

زمـان    فاصـله د بـا تمـام قـدرت عملـی حـداکثر در      توانـ  مـی حالتی که واحد خارج از مدار بوده ولی در صورت تمایـل  
  ر شود.عادي وارد مدا اندازي راه

 ):RL( 7آماده با بخشی از قدرت کامل .33

د با بخشی از قدرت حقیقی عملی خـود حـداکثر در   توان میحالتی که واحد خارج از مدار بوده ولی در صورت نیاز تنها 
  عادي وارد مدار شود. اندازي راهفاصله زمانی 
 ):RLP( 8برنامه باآماده با بخشی از قدرت کامل  .34

د با بخشی از قدرت حقیقی عملی خـود حـداکثر در   توان میدار بوده ولی در صورت نیاز تنها حالتی که واحد خارج از م
  شده است. بینی پیشسالیانه  برنامهعادي وارد مدار شود و این محدودیت در  اندازي راهزمانی   فاصله
  

 ):RLUP( 1آماده با بخشی از قدرت کامل بدون برنامه .35

                                                   
1 Other Region's Lines 
2 Limited due to Catastrophe 
3 Limited due to Water 
4 Limited due to Different Causes 
5 Not in Service 
6 Reserve 
7 Reserve Limited 
8 Reserve Limited Planned 
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د با بخشی از قدرت حقیقی عملی خود حداکثر در توان میلی در صورت نیاز تنها حالت واحدي که خارج از مدار بوده و
  نشده است. بینی پیشسالیانه  برنامهعادي وارد مدار شود و این محدودیت در  اندازي راهزمانی   فاصله

 ):RLI( 2علل داخلی .36

  ن ناشی از علل داخلی باشد.غیرگردان) که محدودیت تولید آ  ذخیرهحالت واحد آماده با بخشی از قدرت کامل (
 ):RLF( 3اضطراري .37

  نشده باشد. بینی پیشغیرگردانی که محدودیت آن   ذخیرهحالت واحد 
 ):RLF1( 4فنی .38

  آن ناشی از نقض تجهیزات باشد.  نشده بینی پیشغیرگردانی که محدودیت تولید   ذخیرهحالت واحد 
 ):RLF2( 5خطاي عملیات .39

  آن ناشی از خطاي عملیات باشد.  نشده بینی پیشحدودیت تولید غیرگردانی که م  ذخیرهحالت واحد 
 ):RLA( 6با هماهنگی .40

  غیرگردانی که محدودیت تولید آن با هماهنگی صورت پذیرد.  ذخیرهحالت واحد 
 ):RLE( 7علل خارجی .41

  ی باشد.غیرگردان) که محدودیت تولید آن ناشی از علل خارج  ذخیرهحالت واحد آماده با بخشی از قدرت کاملی (
 ):RLQ( 8محدودیت تولید سوخت .42

  غیرگردانی که محدودیت تولید آن ناشی از عدم تأمین سوخت باشد.  ذخیرهحالت واحد 
 ):RLG( 9شبکه .43

  ها) باشد. شبکه (خطوط و پست هاي غیرگردانی که محدودیت تولید آن ناشی از اشکال  ذخیرهحالت واحد 
 :10مربوطه  منطقه .44

  مربوطه واحد باشد.  منطقهنی که محدودیت تولید آن ناشی از اشکاالت شبکه در غیرگردا  ذخیرهحالت واحد 
 :RLG1(11پست بالفصل ( .45

  غیرگردانی که محدودیت تولید آن ناشی از پست نیروگاه آن واحد باشد.  ذخیرهحالت واحد 
 :RLG2(1ها ( سایر پست .46

                                                                                                                                                                    
1 Reserve Limited UnPlanned 
2 Reserve but Limited Internally 
3 Reserve but Forced Limited 
4 Reserve but Forced Limited Technically 
5 Reserve Limited due to Maloperation 
6 Reserve Limitation but Arranged 
7 Reserve but Limited Externally 
8 Reserve Limitation due to Fuel Lack 
9 Reserve Limitation due to Grid 
10 Reserve Limitation due to Related Region Grid 
11 Reserve Limitation due to Plant Substation 
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  مربوطه باشد.  منطقههاي  تن ناشی از سایر پسآغیرگردانی که محدودیت تولید   ذخیرهحالت واحد 
 :RLG3(2خطوط ( .47

  مربوطه باشد.  منطقهغیرگردانی که محدودیت تولید آن ناشی از خطوط   ذخیرهحالت واحد 
 :3سایر مناطق .48

  غیرگردانی که محدودیت تولید آن ناشی از اشکاالت شبکه در سایر مناطق است.  ذخیرهحالت واحد 
 :RLG4(4ها ( سایر پست .49

  ها در سایر مناطق است. غیرگردانی که محدودیت تولید آن ناشی از اشکاالت پست  ذخیرهحالت واحد 
 :RLG5(5سایر خطوط ( .50

  حالت واحد ذخیره غیرگردانی که محدودیت تولید آن ناشی از اشکاالت خطوط در سایر مناطق است.
 :RLC(6حوادث غیرمترقبه ( .51

  ز حوادث غیرمترقبه باشد.غیرگردانی که محدودیت تولید آن ناشی ا  ذخیرهحالت واحد 
 :RLW(7آب ( .52

  کمبود آب باشد.غیرگردانی که محدودیت تولید آن ناشی از   ذخیرهحالت واحد 
 :RLD(8سایر عوامل ( .53

غیرگردانی که محدودیت تولید آن ناشی از عواملی جز آنچه ذکر شده باشد مثل اصـالحات و رفـع     ذخیرهحالت واحد 
  .شود میکار انجام  نواقصی که توسط پیمان

 :NA(9( نیستآماده  .54

  د تمام یا قسمتی از قدرت عملی خود را تولید نماید.توان میوضعیت واحدي که بنا به دالیلی ن
 :UP=F(10بدون برنامه سالیانه ( .55

  .سالیانه برنامهدر  بینی پیشخروج واحد از مدار بدون 
  

 :FI(11علل داخلی ( .56

                                                                                                                                                                    
1 Reserve Limitation due to Substations 
2 Reserve Limitation due to Lines in the Region 
3 Reserve Limitation due to other Regions 
4 Reserve Limitation due to Substations in other Regions 
5 Reserve Limitation due to Lines in other Regions 
6 Reserve Limitation due to Catastrophe 
7Reserve Limitation due to Lack of Water  
8 Reserve Limitation due to Different Causes 
9 Not Available 
10 UnPlanned 
11 Forced Outage Internally 
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 .الیل داخلیسالیانه بنا به د برنامهخروج واحد از مدار بدون 

 :FA(1خروج با هماهنگی ( .57

  .سالیانه و با هماهنگی دیسپاچینگ برنامهخروج اضطراري واحد از مدار بدون 
 :FO(2خروج اضطراري ( .58

  نشده باشد. بینی پیشسالیانه  برنامهخروج واحد تولیدي به دلیل وقوع خرابی یا شرایط دیگري که در 
 :FP(3ازي (افزایش اجباري زمان تعمیرات یا زمان بازس .59

  .بابرنامهبازسازي    تر شدن دوره یا طوالنی بابرنامهتعمیرات   دورهتر شدن  طوالنی
 :FS(4(استارت) ( اندازي راهاشکال  .60

  بیش از مقدار عادي گردد. اندازي راهغیرگردان که منجر به افزایش زمان   ذخیرهواحدهاي  اندازي راهعدم موفقیت در 
 :FE(5علل خارجی ( .61

  سالیانه بنا به دالیل خارجی. برنامهاز مدار بدون  خروج واحد
 :FQ(6تحویل سوخت ( .62

  سالیانه به دلیل عدم تأمین سوخت. برنامهخروج واحد از مدار بدون 
 :FG(7شبکه ( .63

  سالیانه به دلیل اشکاالت شبکه. برنامهخروج واحد از مدار بدون 
 منطقه مربوطه .64

  مربوطه.  منطقهلیل اشکاالت شبکه در سالیانه به د برنامهخروج واحد از مدار بدون 
 :FG1(8پست بالفصل ( .65

  سالیانه به دلیل اشکاالت پست نیروگاه. برنامهخروج واحد از مدار بدون 
 :FG2(9ها (سایر پست .66

  مربوطه.  منطقهها در  سالیانه به دلیل اشکاالت سایر پست برنامهخروج واحد از مدار بدون 
  

 :FG3(10خطوط ( .67

                                                   
1 Forced Outage but Arranged 
2 Forced Outage 
3 Forced extension of Planned outage  
4 Starting Failure 
5 Forced outage Externally 
6 Forced outage due to Fuel Lack 
7 Forced outage due to Grid 
8 Forced outage due to Plant Substation 
9 Forced outage due to other Substations 
10 Forced outage due to Lines in the Region 
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  سالیانه به دلیل اشکاالت خطوط در منطقه. برنامهبدون  خروج واحد از مدار
 :1سایر مناطق .68

  سالیانه به دلیل اشکاالت شبکه در سایر مناطق. برنامهخروج واحد از مدار بدون 
 :FG4(2ها ( سایر پست .69

  ها در سایر مناطق. سالیانه به دلیل اشکاالت پست برنامهخروج واحد از مدار بدون 
 :FG5(3سایر خطوط ( .70

  سالیانه به دلیل اشکاالت خطوط در سایر مناطق. برنامهج واحد از مدار بدون خرو
 :FC(4حوادث غیرمترقبه ( .71

  سالیانه به دلیل حوادث غیرمترقبه. برنامهخروج واحد از مدار بدون 
 :FW(5آب ( .72

هاي آبـی صـدق   سالیانه به دلیل محدودیت یا عدم تأمین آب (این مـورد بـراي واحـد    برنامهخروج واحد از مدار بدون 
  کند). می

 :FD(6سایر عوامل( .73

کـار   نظیر اصالحات و رفع نواقصی کـه توسـط پیمـان    .خروج واحد از مدار که به دلیل عواملی جز آنچه ذکر شده باشد
  انجام شود.

 :7سالیانه برنامه .74

  .ودش میدوم تجدید نظر  ي براي شش ماهه اي مصوب دیسپاچینگ ملی که معموالًه تولید و خروجی برنامه
  .شود میحاالت واحدهاي تولیدي با این برنامه سنجیده  کلیهتوجه: 

 :P(8سالیانه ( برنامهطبق  .75

سالیانه که قبـل از شـروع هـر سـال از طـرف دیسـپاچینگ تعیـین و بـه تصـویب           برنامهخروج واحد از مدار بر اساس 
  رسد. می

  
 :PO(9تعمیرات بلندمدت و تعمیرات اساسی ( .76

ز مدار براي بازرسی و یا تعمیرات اساسی یک یا چند گروه از تجهیزات اصلی واحد که مـدت  خروج یک واحد تولیدي ا

                                                   
1 Forced outage due to Non-Regional Grid 
2 Forced outage due to Substations in other Regions 
3 Forced outage due to Lines in other Regions 
4 Catastrophic Forced outage 
5 Forced outage due to Water Limitation 
6 Forced outage due to Different Causes 
7 Annual Plan 
8 Planned 
9 Planned Maintenance & Overhaul 
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  اي است. آن بیش از تعمیرات دوره
 :PM(1اي ( بازدید و تعمیرات دوره .77

سالیانه انجام شـود و   برنامهاي که بر اساس  هاي مختلف یا انجام تعمیرات دوره خروج واحد از مدار براي بازدید قسمت
  .باشد میبردار  هاي بهره آن طبق استاندارد ابالغ شده به شرکتمدت 

 :PW(2آب ( .78

  شده باشد. بینی پیشسالیانه  برنامهخروج واحد از مدار به دلیل محدودیت یا عدم تأمین آب که در 
  کند). (این مورد براي واحدهاي آبی صدق می

 :PB(3بازسازي ( .79

ضـروري   ،واحـد  عمـده دیدگی تجهیزات  ي رفع فرسودگی و یا آسیبخروج واحد جهت انجام مجموعه اقداماتی که برا
  شده باشد. بینی پیشسالیانه  برنامهبوده و در 

 :PP(4راکد (  ذخیره .80

  سالیانه و به لحاظ صرفه و صالح شبکه و به منظور حفظ واحد براي مدت طوالنی. برنامهخروج واحد از مدار بر اساس 
 :PD(5سایر عوامل ( .81

ار طبق برنامه که بنا به دالیلی جز آنچه ذکر شده باشد نظیر اصـالحات و رفـع نواقصـی کـه توسـط      خروج واحد از مد
  .شود میپیمانکار انجام 

 :)PAتعمیرات جزئی ( .82

  براي انجام تعمیرات جزئی. سالیانه برنامهخروج واحد از مدار بر اساس 
 :)PBFبازسازي تکمیل شده ( .83

 براي انجام و تکمیل بازسازي واحد. انهسالی برنامهخروج واحد از مدار بر اساس 

هـایی ارائـه    بندي شده و به اختصار در قالب جدول صورت دستهه ب برداري بهرهدر ادامه نیز سعی شده است تا کدهاي 
ـ       اارتباط کدها ب نحوهشوند تا بدین صورت  ه یکدیگر و همچنین علت اختصاص این کـدها بـه وقـایع مختلـف در شـبکه ب

  .ح قابل استنتاج باشدصورت کامالً واض

  المللی و مقایسه با کدهاي بین واحد تولیدي برداري بهرهرفته در حاالت مختلف  کار بهبندي کدهاي  دسته :1-2 پجدول 
  کد  المللی عنوان در سیستم بین  کد  عنوان در سیستم ارائه شده

 O Operation O  قادر به تولید با قدرت کامل

                                                   
1 Maintenance 
2 Planned Water outage 
3 Planned Rehabilitation 
4 Planned Preserved 
5 Planned outage for Different Causes 
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  کد  المللی عنوان در سیستم بین  کد  عنوان در سیستم ارائه شده
 SO  تولید با قدرت کامل

 SR  گردان  یرهذخ

 L  به تولید با بخشی از قدرت کامل ادرق

Derated D 
 LUP  قادر به تولید با بخشی از قدرت کامل بدون برنامه

 LI  علل داخلی

 LE  علل خارجی

 LF  برنامه بی

Forced Derated FD فنی  LF1 

 LF2  خطاي عملیات

 LA  بابرنامه (با هماهنگی)

   

 LQ  تحویل سوخت

 LG  شبکه

 LG1  مربوطه (پست بالفصل)  منطقه

 LG2  ها) مربوطه (سایر پست  منطقه

  LG3  مربوطه (خطوط)  منطقه

  LG4  ها) سایر مناطق (سایر پست

  LG5  مربوطه (سایر خطوط)  منطقه

 LC  حوادث غیر مترقبه

 LW  آب

 LD  سایر عوامل

 LP Scheduled Derated SD  مل طبق برنامهقادر به تولید با بخشی از قدرت کا

 R  غیرگردان  ذخیرهآماده با قدرت کامل یا 
Available 

But Not Operated or Derated ABNO  

 RL  آماده با بخشی از قدرت کامل

Available 
But Not Operated and Derated 

ABNO 
(D)  

 RLUP  آماده با بخشی از قدرت کامل بدون برنامه

 RLI  لیعلل داخ

  RLE  علل خارجی

  RLF  برنامه بی
Available 

But Not Operated 
and (Forced Derated) 

ABNO 
(FD)  

  RLF1  فنی

  RLF2  خطاي عملیات

  P  Planned P  سالیانه برنامهطبق 

  PO  Planned Outage PO  تتعمیرات اساسی و بلندمد
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  کد  المللی عنوان در سیستم بین  کد  عنوان در سیستم ارائه شده
  PM  Maintenance Outage MO  اي بازدید و تعمیرات دوره

 PW  آب

  
 PB  بازسازي

 PP  راکد  ذخیره

 PD  سایر عوامل

 Y  فرسودگی  دوره
Wear out  

 Z  ابتدایی  دوره

 ZD  برداري بهرهقبل از تحویل به 
Infant  

 ZO  برداري بهرهبعد از تحویل به 

 F=UP  سالیانه برنامهبدون 

UN Planned UP  علل داخلی  FI 

  FE  علل خارجی

  FA  روج با هماهنگیخ
Forced Outage FO  

  FO  خروج اضطراري

 FP  افزایش اجباري زمان تعمیرات یا زمان بازسازي
Forced Extension of Maintenance or 

Planned Outage 

FEMO 
or 

FEPO  
  FS Starting Failure SF  (استارت) اندازي راهاشکال 

 FQ  تحویل سوخت

   

 FG  شبکه

 FG1  (پست بالفصل) مربوطه  منطقه

 FG2  ها) مربوطه (سایر پست  منطقه

  FG3  مربوطه (خطوط)  منطقه

  FG4  ها) سایر مناطق (سایر پست

  FG5  مربوطه (سایر خطوط)  منطقه

  FC  حوادث غیر مترقبه

  FW  آب

  FD  سایر عوامل

 RLA  بابرنامه (با هماهنگی)

Available 
But Not Operated 

and (Scheduled Derated) 

ABNO 
(SD)  

 RLQ  تحویل سوخت

 RLG  شبکه

 RLG1  مربوطه (پست بالفصل)  منطقه

 RLG2  ها) مربوطه (سایر پست  منطقه
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  کد  المللی عنوان در سیستم بین  کد  عنوان در سیستم ارائه شده
  RLG3  مربوطه (خطوط)  منطقه

  RLG4  ها) سایر مناطق (سایر پست

  RLG5  مربوطه (سایر خطوط)  منطقه

 RLC  حوادث غیر مترقبه

 RLW  آب

 RLD  سایر عوامل

 RLP  آماده با بخشی از قدرت کامل طبق برنامه



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   3 پیوست
در فرم ثبت کد دستگاه آسیب دیده 

شرکت مادر (کد  حوادث نیروگاه
  )تخصصی تولید برق حرارتی

 





  203  18/10/1395  م...پیوست سوم: کد دستگاه آسیب دیده در فر

٢٠٣ 
 

   ها آنهاي موجود در نیروگاه همراه با کد  بندي کلی سیستم : دسته1-3پ جدول 
  کد سیستم  نام سیستم  یبندي کل دسته  ردیف

  بویلر و تجهیزات جانبی  1

  07  سیستم بویلر
  08  سیستم تجهیزات کمکی بویلر

  14  ها سیستم مشعل
  15  سیستم هوا و دود

  02  سیستم توربین بخاري  هاي بخار توربین  2

  توربین گاز و تجهیزات جانبی  3
  40  سیستم توربین گاز

  41  سیستم کنترل توربین گاز
  42  وربین گازسیستم تجهیزات کمکی ت

  تجهیزات الکتریکی و ژنراتور  4

  19  سیستم ژنراتور
  20  سیستم ترانسفورماتورها

  21  سیستم ولتاژ متوسط
  22  سیستم ولتاژ پایین

  24  سیستم جریان مستقیم
  01  هیترها و دهیترها -سیستم کندانسه، آب تغذیه  آب تغذیه و هیترها  

  دقیقابزار   5

  25  سیستم کنترل آنالوگ
  26  سیستم الجیک و اینترالك
  27  سیستم سوپروایزري واحد

  28  سیستم اتاق فرمان تجهیزات کمکی

  کن هاي خنک کن و برج آب خنک  6
  03  کن اصلی سیستم آب خنک

  04  کن آب و روغن و آب بدون یون سیستم آب خام، خنک
  34  کن هاي خنک سیستم برج

  وختس  7

  10  سیستم تجهیزات سوخت سنگین (مازوت)
  11  سیستم گاز و گازوییل

  12  سیستم تجهیزات سوخت گاز
  13  سیستم تجهیزات سوخت گازوئیل

  سایرین  8

  05  نشانی سیستم آتش
  06  خانه سیستم تصفیه

  09  سیستم بخار کمکی
  16  سیستم هواي سرویس و اینسترومنت

  23  لسیستم پست انتقا
  30  سیستم کنترل محیط زیست

  52  ها سیستم ایرکاندیشن
  53  هاي عمومی سیستم سرویس

  54  سیستم ارتباطات داخلی
  55  هاي سازمانی سیستم خانه

  56  ها سیستم ابزار مکانیکی و کارگاه



 دهی حوادث شبکه... رویه پایش و گزارش  18/10/1395  204

 

  کد سیستم  نام سیستم  یبندي کل دسته  ردیف
  57  ها ناسیستم ساختم

  58  سیستم فاضالب
  59  هاي آلوده خانه آب سیستم تصفیه

  60  هاي کشاورزي سیستم بازیابی آب
  99  سیستم انبارها



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   4 پیوست
  هاي تعمیرات ها و اداره قسمتکد  

 





  207  18/10/1395  هاي تعمیرات ها و اداره پیوست چهارم: کد قسمت

 

  هاي تعمیرات قسمت کد: 1-4جدول پ 
  کد قسمت تعمیراتی  قسمت تعمیراتی  ردیف

  EE  الکترونیک  1

  IC  ابزار دقیق و کنترل  2

  ME  مکانیک  3

  

  یراتادارات تعم کد: 2-4جدول پ 
  کد اداره تعمیرات  اداره تعمیرات  ردیف

  EL  پایین هاي ولتاژ سیستم  1
  EH  هاي ولتاژ باال سیستم  2
  MG  هاي عمومی و تأسیسات ساختمان کارگاه  اداره  3
  MT  توربوژنراتور  4
  MB  ها بویلرها و مبدل  5
  IA  گیري و اندازه هاي آنالوگ سیستم  6
  ID  هاي دیجیتال و ارتباطات سیستم  7
  IK  هاي کامپیوتري سیستم  8
  IM  مکانیک  اداره  9
  IE  الکترونیک  اداره  10

  

  





 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   5 پیوست
  کد طبیعت، نوع و وضعیت حادثه 
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  طبیعت حادثه  کد: 1-5جدول پ 
  طبیعت حادثه کد  طبیعت حادثه  ردیف

  1  باید با حادثه برخورد نمود (مانند خروج خودکار واحد) سریعاً  1
  2  ر باید با حادثه برخورد نمودخیابدون ت  2
  3  با حادثه برخورد کرد توان میبا تأخیر   3

  

  وضعیت واحد کد: 2-5جدول پ 
  وضعیت واحد کد  وضعیت واحد  ردیف

  1  واحد در سرویس است  1
  2  باشد میواحد در سرویس ن  2

  

  نوع حادثه  کد: 3-5جدول پ 
  نوع حادثه کد  نوع حادثه  ردیف

  0  ر نمی گیرد و باید رزرو باشدواحد در مدار قرا  1
  1  واحد در دسترس نمی باشد  2
  2  باشد میتجهیزات مهم واحد در دسترس ن  3
  3  حادثه روي تجهیزات مهم رخ داده است  4

  
  
  





 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   6 پیوست
  تولیدکد علت و نام حادثه  

 





  215  18/10/1395  تولید پیوست ششم: کد علت و نام حادثه

 

  علت حادثه کد: 1-6جدول پ 
  کدعلت حادثه   علت حادثه   ردیف 

  ابرنامههاي ب در اثر توقف
  10  اي تعمیرات دوره  1
  11  تعمیرات اساسی   2
  12  سیدشویی بویلراتعمیرات متوسط همراه با   3
  13  تعمیرات با هدف خاص  4

  حوادث اتفاقی ناشی از عوامل داخل نیروگاه
  20  شروع حوادث و تعمیرات مربوطه  5
  30  برداري بهرهخطا یا عملکرد   6
  31  عملکرد خطاي تعمیرات  7
  32  ها عملکرد خطاي سایر قسمت  8
  40  برداري بهرههاي  تست  9

  شوند تر شدن تعمیرات بابرنامه می حوادث داخلی که باعث طوالنی
  41  اضافه شدن زمان تعمیرات مصوب   10
  42  د کنن می تر طوالنیرا در تعمیرات که زمان تعمیرات  بینی پیشعوامل فنی غیر قابل   11

  ارجیحوادث ناشی از عوامل خ
  50  حوادث شبکه  12
  60  حوادث مربوط به طرح  13

  70  عوامل خارجی متفرقه  14
  71   عوامل پرسنلی  15
  72  عوامل محیطی  16
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  حادثه تکرار کد: 1- 7جدول پ 
  ثهتکرار حاد کد  نوع حادثه  ردیف

  Y  حادثه تکرارشدنی است  1
  N  نظرآماري نیست  احتمال تکراراین حادثه از  2
آن روي  امکـان تکـرار   امـا  و نـدارد  این حادثه روي دسـتگاه حادثـه دیـده وجـود     امکان تکرار  3

  S  .دارد وجود هاي دیگر دستگاه

  

  اهمیت فنی حادثه کد: 2- 7جدول پ 

اهمیت فنی  کد  اهمیت حادثه  ردیف
  حادثه

  1  .هاي دیگر جلوگیري نمود روي دستگاه ها آناز تکرار  توان میحوادثی که   1
  2  .حوادثی که روي پرسنل یا محیط زیست تاثیر دارد  2
  3  .باشد میحوادثی که ناشی از اشکال در طرح و ساخت   3
  4  .به وجود آمده است برداري بهرهحوادثی که در اثر عملکرد   4
  5  .رات قبلی استحوادثی که ناشی از تعمی  5
  6  .شود میبه تعمیرات مهم  حوادثی که منجر  6
  7  .شود میحوادثی که منجر به خارج کردن واحد از مدار   7
  8  .شوند حوادثی که در اثر عوامل خارج از واحد ایجاد می  8
  9  .آورد بار میه حوادثی که خسارت اقتصادي زیادي ب  9
  N  .ندباش حوادثی که از نظر فنی مهم نمی  10
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  حوادث تولید
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  هاي تخصصی گروه کد: 1- 8جدول پ 
  کد گروه تخصصی  عنوان گروه تخصصی  ردیف

  RE  سازي بهینه  1
  EN  محیط زیست  2
  PR  ریزي برنامه  3
  CM  شیمی  4
  CO  اندازي راه  5
  EL  برق  6
  M  مکانیک  7
  IC  ابزار دقیق  8
  CM  گی و متالوژيخورد  9

  

  هاي نظارت گروه کد: 2- 8جدول پ 
  کد قسمت تعمیراتی  عنوان گروه نظارت  ردیف

  ST  بخار  1
  GT  گاز  2
  HY  آب  3
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  مقدمه

در اطمینـان،   قابلیـت  گیري و ارزیابی گیرد که در گزارش می هایی را دربر اصطالحات فنی و شاخص کلیهاین استاندارد 
  .]38[ شوند کار برده می و توانایی تولید واحدهاي تولید برق به دسترس بودن

  تعاریف اولیه -1-9-پ

  قـوي ترانسـفورماتور    بـه ترمینـال فشـار    تجهیزات نیروگاهی بـوده کـه نهایتـاً    کلیهیک واحد تولیدي شامل
  گردد. ژنراتور منتهی می ي افزاینده

  باشد میمیزان توانایی واحدهاي تولید جهت ایفاي نقش مورد نظرشان   دهنده نشانقابلیت اطمینان  .  
 ایـن میـزان بـا    باشـد  میسرویس  ارائهمربوط به مدت زمانی است که یک واحد قادر به  ،میزان آمادگی واحد .

  آید. ها و زمان هر خروج بدست می توجه به تعداد خروج
 از نسبت کـل تـوان تولیدشـده بـه کـل ظرفیـت قابـل تولیـد آن          :میزان توانایی تولید هر واحد عبارت است

ها و مدت زمان هر خـروج مـدنظر قـرار     نیروگاه. بنابراین براي بدست آوردن میزان توانایی تولید، تعداد خروج
  گیرد. می

  هاي یک واحد تولیدي حالت -2-9-پ

آوري  به طوري که بر اسـاس آن جمـع   ،دهآن واحد بو برداري بهرهاز وضعیت یا شرایط  حالت یک واحد تولیدي عبارت
هاي عملکـرد در نظـر گرفتـه شـده در ایـن       حالت  کلیهتا  شود میپذیرد. در ادامه سعی  اطالعات عملکرد واحد صورت می

  استاندارد براي یک واحد تولید ارائه شود.

 1فعال  
  ال کار کردن است. واحدهاي دیگر در ح  مجموعهکه در آن یک واحد در میان  شود میبه حالتی گفته 

  .شود میاطالق  "فعال  دوره" باشد میدهی خود  به حالتی که واحد در زمان سرویس معموالً نکته:

 1- 2آماده  
در مدار باشد و چه نباشد و صرف نظر از  ارائه سرویس را داراست. چه عمالً حالتی که در آن یک واحد تولیدي توانایی

  د.د تولید کنتوان میمیزان ظرفیتی که 

 1-1- 3در مدار  
  حالتی که در آن یک واحد تولیدي از لحاظ الکتریکی به سیستم وصل است. 

                                                   
1 Active 
2 Available 
3 In Service 
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 1-2- 1رزرو خارج از مدار  
  حالتی که در آن یک واحد تولیدي در دسترس و آماده است ولی در مدار نیست. 

  .شود میاقتصادي انجام   صرفهاین حالت گاهی به دلیل  نکته:

 2- 2آماده نیست  
خطا در تجهیزات، محدودیت خـارجی، تسـت، یـا     روزبدر آن یک واحد تولیدي به دالیل: خطا در عملکرد،  حالتی که

مانـد تـا وقتـی کـه واحـد قابـل        بـاقی مـی   "آماده نیسـت "نباشد. واحد در حالت  برداري بهرهشرایط نامناسب دیگر قابل 
  قرار گیرد.  "خارج از مدار  ذخیره"یا در حالت ) "در مدار"شود، چه واحد با سیستم سنکرون شود (حالت  برداري بهره

 2-1- 3ریزي شده خروج برنامه  
اي آمـاده   اي یا تعمیـرات دوره  گیري هسته حالتی که در آن یک واحد تولیدي به دلیل بازدید، تست، سوخت

  .  شود میریزي شده پیشاپیش تعیین  خروج برنامه برنامهنباشد.  برداري بهره

 2-1-1- 4اولیه  یزي شدهر خروج برنامه  
  گردد. ریزي شده و مدت زمان خروج از پیش تعیین می سالیانه، از ابتدا برنامه برنامهاین نوع خروج، طبق 

 2-1-2- 5گسترش یافته  ریزي شده خروج برنامه   
 حالتی است که مدت زمان خروج، بیش از مدت زمان از پیش تعیین شده به طول بیانجامد. 

گردد که انجام کـاري کـه بـراي     فقط شامل مواقعی می ،گسترش یافته ي ریزي شده هحالت خروج برنام نکته:
 بینـی  پـیش شده به طول بیانجامد. ولی در مواقعی کـه عامـل    بینی پیشریزي شده بیش از مدت زمان  آن برنامه

 1 بایسـت بـه عنـوان نـوع     باعث طول کشیدن مدت زمان خروج شود، می "خروج طبق برنامه"اي در حین  نشده
نیز به عنوان نوع  7اندازي راهشود. اشکال  محسوب  6"خروج بدون برنامه سالیانه") زیرمجموعه 2-2-2(قسمت 

  .  شود میمحسوب  "خروج بدون برنامه سالیانه") زیرمجموعه 2-2-1صفر (قسمت 

 2-2-  ریزي بدون برنامه"خروج"   
  ریزي قبلی نباشد.  ادگی نیز طبق برنامهحالتی که در آن یک واحد تولیدي آماده نبوده و این عدم آم

      هـاي  آیـد جـزء یکـی از پـنج نـوع کالسـی کـه در بخـش         می  پیش "اي بدون برنامه"وقتی خروج  ):1نکته (

2-2-1 تا 2-2-5 انـدازي  راهنـوع صـفر شـامل اشـکال      برنامـه اند خواهد بود. خروج بـدون   بندي شده دسته 
عـالوه بـر    .که باید بالفاصله خروج داده شود (نیاز به خروج فوري است) دشو میشامل شرایطی  1و نوع  شود می

                                                   
1 Reserve Shutdown 
2 Unavailable 
3 Planned Outage 
4 Basic Planned Outage 
5 Extended planned outage 
6 Unplanned Outage 
7 Start-up Failure 
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که مدت زمان تعیین شده براي خروج طبق برنامه پایان یافتـه امـا    شود میاین، خروج بدون برنامه موقعی شروع 
کـه   شود میهایی  شامل خروج 4و  3، 2هاي نوع  نشده به طول انجامیده است. خروج بینی پیشبه دلیل کارهاي 

شـرایط   4یـا   3، 2هـاي نـوع    آیـد. خـروج    ممکن است کمی تاخیر در زمان قطع واحد از سرویس پیش ها آندر 
که در طول مدت زمان قطع واحد، توان قطع شـده توسـط بـا سیسـتم      بحرانی را ایجاد نخواهند کرد به شرط آن

  مناسب یا جایگزینی تامین شود.  ذخیره

قرار دارد، حالت خروج با توجه بـه   "سالیانه برنامهبدون "احد در حالت خروج در طول مدتی که و ):2نکته (

  گردد. نوع خروجی که رخ داده است تعیین می

آید تـا بعضـی تعمیـرات کـه      در بعضی موارد، در طول مدت خروج بدون برنامه، فرصتی پیش می ):3نکته (

تري باعث شـود مـدت    م گیرد. اگر کارهاي اضافهبعدي صورت پذیرد انجا "خروج طبق برنامه"قرار بوده است در 
طول بکشد، مدت زمان باقیمانـده از خـروج بـه عنـوان      "بدون برنامه"زمان خروج بیش از زمان مورد نیاز خروج 

  گردد.   ثبت می "طبق برنامه سالیانه"خروج 

صـورت سـالیانه   ه بـ  توان میهاي بدون برنامه را ن ، مدت زمان خروج"طبق برنامه"برخالف خروج  ):4نکته (

  تخمین زد. 

 2-2-1- اندازي راهنوع صفر (اشکال   ریزي نشده خروج برنامه  (  
  .  شود میعملکرد ناموفق واحد براي وارد مدار شدن منجر به خروج نوع صفر 

 2-2-2- 1(آنی 1نوع   ریزي نشده خروج برنامه(  
  ود.  از حالت کنونی خود خارج ش جی است که در آن باید واحد سریعاخرو

است به وقوع بپیوندد و هـم در   "در مدار"ممکن است هم در زمانی که واحد  1خروج بدون برنامه نوع  نکته:
طبـق  "ممکن اسـت در زمـانی کـه واحـد در حالـت خـروج        1. همچنین خروج نوع "در مدار نیست"زمانی که 

  مراجعه شود.   2-1-2 برد نیز ایجاد شود، به بخش به سر می "برنامه

 2-2-3- 2(با تاخیر 2نوع   ریزي نشده خروج برنامه(  
سـاعت از   6بایسـت حـداکثر ظـرف     خروجی که در آن نیاز به خروج فوري واحد تولید از مدار نبوده ولی می

  مدار خارج شود.

 2-2-4- 3(تعویق افتاده 3نوع   ریزي نشده خروج برنامه(  
ولی نیاز باشد که واحـد قبـل از پایـان هفتـه از     ساعت به تعویق بیافتد  6خروجی که زمان آن بتواند بیش از 

  مدار خارج شود.
  فتند.اند اتفاق بیتوان میاست،  "در مدار"فقط از حالتی که واحد  3و  2هاي نوع  خروج نکته:

                                                   
1 Immediate 
2 Delayed 
3 Postponed 
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 2-2-5- 1دار (معوق یا مدت 4نوع   ریزي نشده خروج برنامه (  
فتد اما نیاز باشد که واحد تولید قبـل از خـروج   احالتی که بتواند زمان خروج به پس از آخر هفته به تعویق بی

  بعدي از مدار خارج شود.   "طبق برنامه"
 2-3- 2تعمیر اضطراري    

، اضطراري بودن تعمیرات مطابق یکی "بدون برنامه"و یا  "طبق برنامه"در صورت وقوع هر نوع خروج اعم از 
  .شود میبندي  دسته 2-3-3 تا 2-3-1 از سه بخش تعریف شده در

 2-3-1-  3اندازي راهحداکثر تالش در  
  گیرد. ترین زمان ممکن صورت می تعمیرات در کوتاه

 2-3-2-  4اندازي راهتالش معمولی در  
  گیرد. معمول و مطابق نوبت کاري تعمیرکاران انجام می به طورعملیات تعمیر 

 2-3-3-  5با اهمیت کم اندازي راهتالش در  
  گیرد. هاي معمول انجام می شعملیات تعمیر با تالشی کمتر از تال

 6اندازي راه  
که براي وارد کردن یک واحد تولیدي از حالت خاموش به مدار صـورت پـذیرد.    شود میبه مجموعه عملیات فنی گفته 

آمیـز واحـد تکـرار     موفقیـت  انـدازي  راهبدون موفقیت تا زمان  اولیه اندازي راهتعداد دفعاتی که عملیات  کلیهدر این راستا، 
  .شود میردند، تنها یک تالش محسوب گ می

 1-  اندازي راهاشکال  
در "بـه حالـت    "در مـدار نبـودن  "یـا   "عدم آمـادگی "هاي  عدم توانایی در آوردن یک واحد تولیدي از برخی از حالت

اوت هـر واحـد متفـ    انـدازي  راه. این مدت زمـان، بـراي   شود مینامیده   اندازي راه، در ظرف مدت تعیین شده، اشکال "مدار
عنـوان یـک مرتبـه    ه دفعات تکرار ب کلیه، اندازي راهزمانی مشخص   بازهدر یک  اندازي راه. در صورت تکرار مشکل باشد می

  .شود میدر نظر گرفته  "اندازي راهاشکال "

 2- آمیز موفقیت اندازي راه  
 انـدازي  راهدت زمـان مشـخص،   ، در مـ "در مدار"، به حالت "مدار نبودن"و یا در  "عدم آمادگی"آوردن واحد از حالت 

  مدت زمان مشخص اعالم شده براي هر واحد ممکن است فرق داشته باشد.  . طبیعتاًشود میآمیز نامیده  موفقیت
  

                                                   
1 Deferred 
2 Repair Urgency 
3 Maximum Effort 
4 Normal Effort 
5 Low-Priority Effort 
6 Starting Attempt 
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 غیرعادي) برداري بهره( 1خاموش غیرفعال  
ـ     برداري بهرهحالتی که در آن یک واحد تولیدي به مدت طوالنی آماده  ه مصـالح  نبوده و دلیل این عـدم آمـادگی بنـا ب

اقتصادي بوده و ربطی به وجود اشکال در تجهیزات نداشته باشد. تحت این شرایط، چند هفته به طـور معمـول وقـت الزم    
  شود.   برداري بهرهاست تا واحد دوباره آماده 

            در IEEE 762 حــاالت عملکــرد در نظــر گرفتــه شــده بــراي یــک واحــد تولیــد در اســتانداردبــه طــور کلــی  نهایتــاً
  .) نشان داده شده است1-9(پ  شکل

   2اصطالحات مربوط به ظرفیت -3-9-پ

هاي خـالص یـا ناخـالص بیـان داشـت. ارتبـاط بـین تعـاریف          به عنوان کمیت توان میاصطالحات مرتبط با ظرفیت را 
هـا و کـاهش    تظرفی کلیهالزم به ذکر این است که   . نکتهشود می) مشاهده 2-9ي مربوطه در شکل (پ ها ناظرفیت و زم

  باشند. ظرفیت خالص و ناخالص می  پایههاي ارائه شده بر  ظرفیت

  حداکثر ظرفیت عملی واحد(MC) 3  
کند. این اصطالح هم به حداکثر ظرفیت خالص  حداکثر ظرفیتی که یک واحد تولیدي در مدت زمان معینی تولید می

(NMC)4  ا5و هم به حداکثر ظرفیت ناخالص(GMC) براي بدست آوردن مقدار این ظرفیت نیاز به انجـام   گردد. طالق می
بایسـت براسـاس    اي تکرار شود. سطح ظرفیـت نشـان داده شـده مـی     باشد. این تست باید به صورت دوره تست کارآیی می

گیـرد، حـداکثر    هاي محیطی است، اصالح گردد. وقتی تست کارایی انجام نمی شرایط تولیدي که شامل حداقل محدودیت
  بایست مورد استفاده قرار گیرد. مینی واحد میظرفیت تخ

 6ظرفیت عملی فصلی   
هاي محیطی، در مدت زمان مشخصی مثل یک ماه یـا یـک فصـل تغییـر      حداکثر ظرفیت واحد که به دلیل محدودیت

  کند.  می

 7ظرفیت قابل تولید   
  گیرد.  تغییر در ظرفیت عملی فصلی است که براساس محدودیت تجهیزات در هر زمانی صورت می

 8کاهش ظرفیت فصلی   
  اختالف بین حداکثر ظرفیت عملی و ظرفیت عملی فصلی است.

                                                   
1 Deactivated Shutdown 
2 Capacity 
3 Maximum Capacity 
4 Net Maximum Capacity 
5 Gross Maximum Capacity 
6 Dependable Capacity 
7 Available Capacity 
8 Seasonal Derating 



 دهی حوادث شبکه... رویه پایش و گزارش  18/10/1395  232

 

 
  IEEE 726 حاالت عملکرد واحدهاي تولید در استاندارد: 1- 9پ  شکل

  

  
  هاي نیروگاه بین اصطالحات زمانی و ظرفیت ي : رابطه2- 9شکل پ 



  IEEE-726  18/10/1395  233لی المل پیوست نهم: استاندارد بین

 

 1کاهش ظرفیت واحد   
  بل تولید است.اختالف بین ظرفیت عملی فصلی و ظرفیت قا

 2کاهش ظرفیت طبق برنامه   
  کاهش ظرفیت بخشی از واحد مطابق با برنامه از پیش تعیین شده است.

  3اولیه برنامهکاهش ظرفیت طبق   
  بینی شده و مدت زمان آن نیز مشخص شده باشد. کاهش ظرفیتی که از قبل پیش

 4کاهش ظرفیت طبق برنامه گسترش یافته   
  اولیه طول بکشد. برنامهبینی شده در  ن آن بیش از مدت زمان پیشکاهش ظرفیتی که مدت زما

  5کاهش ظرفیت بدون برنامه  
  درجـه فتد. این کـاهش ظرفیـت براسـاس    ااز پیش تعیین شده اتفاق بی برنامهکاهش ظرفیت بخشی از واحد که بدون 

  است.  بندي شده هاي زیر دسته اهمیت آن در بخش

  6(آنی 1نوع  برنامهکاهش ظرفیت بدون(  
  .باشد میکاهش ظرفیتی که نیاز به اقدام فوري جهت برطرف کردن آن 

  7(تاخیر 2نوع  برنامهکاهش ظرفیت بدون(  
  ساعت باید برطرف گردد.  6کاهش ظرفیتی که نیاز به اقدام فوري جهت برطرف کردن آن نبوده ولی ظرف 

  8(تعویق 3نوع  برنامهکاهش ظرفیت بدون(  
ساعت به تعویق انداخته ولی تا آخر هفتـه   6بیش از  توان میبه برطرف کردن آن را کاهش ظرفیتی که اقدام 

  بعد باید برطرف گردد. 

  9دار (مدت 4نوع  برنامهکاهش ظرفیت بدون(  
به بیش از یک هفته آتی به تعویق انداختـه ولـی تـا     توان میکاهش ظرفیتی که اقدام به برطرف کردن آن را 

  عدي باید برطرف گردد. ب برنامهپیش از خروج طبق 
  
  

                                                   
1 Unit Derating 
2 Planned Derating 
3 Basic Planned Derating 
4 Extended Planned Derating 
5 Unplanned Derating 
6 Immediate 
7 Delayed 
8 Post poned 
9 Deferred 
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 1ظرفیت نامی نصب شده   
حداکثر ظرفیت پیوسته قابل تولید توسط واحد در شرایط تعریف شده که با استفاده از مقادیر نامی ژنراتور در ضـریب  

  آید.  توان نامی بدست می

شند، ظرفیت نامی ژنراتـور  در مواقعی که سایر موارد یا تجهیزات (مثل توربین) خروجی واحد را محدود کرده با نکته:

  حداکثر عملی یا ظرفیت عملی فصلی واحد نخواهد بود. ي نشان دهنده

  اصطالحات زمان عملکرد -4-9-پ

هاي مختلـف را بـه شـرح زیـر      ي عملکرد هر واحد تولید در بخشها نازم توان میدر این بخش نیز همانند بخش قبل 
  بیان کرد. 
 2هاي آماده ساعت )AH(  

 است.   "آماده"که یک واحد در حالت  تعداد ساعاتی

بـوده   "خاموش  ذخیره"و یا  "دهی سرویس"هاي  جمع ساعاتی است که یک واحد در حالت "هاي آماده ساعت" نکته:

، از کـل  باشـد  مـی  "آمـاده نیسـت  "از تفریق ساعاتی کـه یـک واحـد در حالـت      "هاي آماده ساعت"است. به عبارت دیگر 
  آید. ه بدست میمورد مطالع  دورههاي  ساعت

 3دهی هاي سرویس ساعت )SH(  
 باشد. "در مدار"عبارت از تعداد ساعاتی است که یک واحد در حالت 

 4هاي رزرو خاموش ساعت )RSH(  
  باشد. "در مدار نیست"عبارت از تعداد ساعاتی است که یک واحد در حالت 

 آماده نیست"هاي حالت  ساعت" (5UH)   
 قرار دارد.  "آماده نیست"یک واحد در حالت  عبارت از تعداد ساعاتی است که

و  "طبق برنامـه "هاي خروج  هاي مربوط به این حالت که واحد عدم دسترسی دارد عبارت از جمع ساعت ساعت نکته:

 "خروج اجبـاري "، "طبق برنامه"هاي خروج  ، یا به عبارت دیگر این ساعات حاصل جمع ساعتاست "بدون برنامه"خروج 
  است. "اتیخروج تعمیر"و 

 6"طبق برنامه"هاي خروج  ساعت )POH(  

                                                   
1 Installed Nameplate Capacity 
2 Available Hours 
3 Service Hours 
4 Reserve Shutdown Hours 
5 Unavailable Hours 
6 Planned Outage Hours 
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  اصلی یا تمدید شده باشد.  "طبق برنامه"عبارت از کل ساعاتی است که یک واحد در حالت خروج 

 1"بدون برنامه سالیانه"هاي خروج  ساعت )UOH(  
  باشد.  4و  3، 2، 1اعم از نوع صفر،  "بدون برنامه"عبارت از کل ساعاتی است که یک واحد در حالت خروج 

 2ساعات خروج اجباري )FOH(  
  باشد.  3و یا  2، 1اعم از نوع صفر،  "بدون برنامه"عبارت از کل ساعاتی است که یک واحد در حالت خروج 

 3ساعات خروج اختیاري )MOH(  
  باشد.  4نوع  "بدون برنامه"عبارت از کل ساعاتی است که یک واحد در حالت خروج 

  4ديغیرعا برداري بهرهساعات )DSH(  
  . باشد  "غیرعادي برداري بهره"عبارت از کل ساعاتی است که یک واحد در حالت 

  5عادي برداري بهرهساعات )PH(  
  . باشد  "عادي برداري بهره"عبارت از کل ساعاتی است که یک واحد در حالت 

 6ساعات کاهش ظرفیت واحد )UNDH(  
  هش ظرفیت پیدا کند.کا "آماده"عبارت از ساعاتی است که واحد در حالت 

 7ساعات کاهش ظرفیت واحد در مدار )IUNDH(  
  کاهش ظرفیت پیدا کند. "در مدار"عبارت از ساعاتی است که واحد 

  8خاموش  ذخیرهساعات کاهش ظرفیت واحد در حالت )RSUNDH(  
  ، کاهش ظرفیت پیدا کند."خاموش  ذخیره"عبارت از ساعاتی است که واحد در حالت 

 9"طبق برنامه"فیت ساعات کاهش ظر )PDH(  
  یافته پیدا کند. اولیه و یا گسترش برنامهعبارت از ساعاتی است که واحد در حالت آماده، کاهش ظرفیتی طبق 

  10واحد در مدار _ "طبق برنامه"ساعات کاهش ظرفیت )IPDH(  
سترش یافته پیـدا  بوده و کاهش ظرفیتی طبق برنامه اولیه و یا گ "در مدار"عبارت از ساعاتی است که واحد 

  کند.
  

                                                   
1 Unplanned Outage Hours 
2 Forced Outage Hours 
3 Maintenance Outage Hours 
4 Deactivated Shutdown Hours 
5 Period Hours 
6 Unit Derating Hours 
7 Inservice Unit Derating Hours 
8 Reserve Shutdown Unit Derating Hours 
9 Planned Derated Hours 
10 Inservice Planned Derated Hours 
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  خاموش   ذخیرهواحد  "_طبق برنامه"ساعات کاهش ظرفیت(1RSPDH)  
اولیـه و یـا    برنامـه بوده و کاهش ظرفیتی طبـق   "خاموش  ذخیره"عبارت از ساعاتی است که واحد در حالت 

  یافته پیدا کند. گسترش

  2"بدون برنامه"ساعات کاهش ظرفیت )UDH(  
  عاتی است که واحد در حالت آماده بوده و کاهش ظرفیتی بدون برنامه پیدا کند.عبارت از سا           

  3واحد در مدار _ "بدون برنامه"ساعات کاهش ظرفیت )IUDH(  
  عبارت از ساعاتی است که واحد در مدار بوده و کاهش ظرفیتی بدون برنامه پیدا کند.

  4خاموش  ذخیرهواحد  _ "بدون برنامه"ساعات کاهش ظرفیت )RSUDH(  
  خاموش بوده و کاهش ظرفیتی بدون برنامه پیدا کند.  ذخیرهعبارت از ساعاتی است که واحد در حالت 

 5ساعات کاهش ظرفیت اضطراري )FDH(  
   پیدا  3و یا  2، 1اي از نوع  عبارت از ساعاتی است که واحد در حالت آماده بوده و کاهش ظرفیت بدون برنامه          

 کند.        

 6واحد در مدار _ت کاهش ظرفیت اضطراريساعا )IFDH(  
 3و یـا   2، 1اي از نـوع   عبارت از ساعاتی است که واحد در حالت در مدار بوده و کاهش ظرفیت بدون برنامـه 

  پیدا کند.

 7خاموش  ذخیرهواحد  _ساعات کاهش ظرفیت اضطراري )RSFDH(  
و  2، 1اي از نوع  و کاهش ظرفیت بدون برنامهخاموش بوده   ذخیرهعبارت از ساعاتی است که واحد در حالت 

  پیدا کند. 3یا 

 8ساعات کاهش ظرفیت در زمان خروج ناشی از تعمیرات )MDH(  
  پیدا کند. 4اي از نوع  عبارت از ساعاتی است که واحد در حالت آماده بوده و کاهش ظرفیت بدون برنامه          

 9واحد در مدار _راتساعات کاهش ظرفیت در زمان خروج ناشی از تعمی )IMDH(  

                                                   
1 Reserve Shutdown Planned Derated Hours 
2 Unplanned Derated Hours 
3 Inservice Unplanned Derated Hours 
4 Reserve Shutdown Unplanned Derated Hours 
5 Forced Derated Hours 
6 Inservice Forced Derated Hours 
7 Reserve Shutdown Forced Derated Hours 
8 Maintenance Derated Hours 
9 Inservice Maintenance Derated Hours 



  IEEE-726  18/10/1395  237لی المل پیوست نهم: استاندارد بین

 

  پیدا کند. 4اي از نوع  عبارت از ساعاتی است که واحد در حالت در مدار بوده و کاهش ظرفیت بدون برنامه
  

 1خـاموش   ذخیـره واحـد   _زمان خـروج ناشـی از تعمیـرات    ساعات کاهش ظرفیت در               
) RSMDH(  

پیدا  4اي از نوع  اموش بوده و کاهش ظرفیت بدون برنامهخ  ذخیرهعبارت از ساعاتی است که واحد در حالت 
  کند.

 2ساعات کاهش ظرفیت فصلی )SDH(  
  عبارت از ساعاتی است که واحد در حالت آماده بوده و کاهش ظرفیت فصلی پیدا کند.

 3ساعات معادل )E(   
ي که برابـر بـا   به طورردد د برحسب ساعات معادل بیان گتوان میکل ساعاتی که واحد کاهش ظرفیت پیدا کرده باشد 

خروج کامل واحد با حداکثر ظرفیت رخ داده باشد. در این محاسبه هم مقدار ظرفیت کاهش یافته و هم حـداکثر ظرفیـت   
د بـراي هـر یـک از    توانـ  مـی واحد باید همسان بیان شوند یعنی یا براسـاس مقـدار خـالص یـا ناخـالص. سـاعات معـادل        

محاسـبه شـود. تخصـیص     "سـاعات کـاهش ظرفیـت فصـلی     "الی  "ظرفیت واحد ساعات کاهش" زمانی هاي بندي دسته
سـاعات  ". (به طور مثـال  باشد میپذیر  به ابتداي عالمت زمان مربوطه امکان Eعالمت ساعات معادل با اضافه کردن حرف 

  ردد: گ ) محاسبه می1-9پ ) ساعات معادل به صورت رابطه (شود مینشان داده  EUNDHبا  "کاهش ظرفیت معادل

(   )i  )1-9پ (
(   ) iD T

E
MC

  

E(  )د مربـوط بـه یکـی از    توانـ  مـی بندي زمانی مشـخص شـده در داخـل پرانتـز کـه       : ساعات معادل مربوط به دسته
  باشد. "ساعات کاهش ظرفیت فصلی "الی  "ساعات کاهش ظرفیت واحد"هاي  هاي آمده در بخش بندي دسته

D(  )i میزان کل :i کاهش یافته (شامل کاهش ظرفیت عملی فصلی و کاهش ظرفیت عملی قابل تولیـد)   امین ظرفیت
  .بندي زمانی مشخص شده در داخل پرانتز مربوط به دسته

Ti تعداد ساعات مربوط به :i     امین ظرفیت کاهش یافته (شامل کاهش ظرفیت عملی فصلی و کـاهش ظرفیـت عملـی
  .قابل تولید)

MC حداکثر ظرفیت عملی :.  

  4غیرعادي برداري بهرهشروع تاریخ  

                                                   
1 Reservice Shutdown Maintenance Derated Hours 
2 Seasonal Derated Hours 
3 Equivalnt Hours 
4 Deactivation Date 
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  .باشد میغیرعادي شده و خاموش  برداري بهره  دورهتاریخی که یک واحد وارد 
  

  1عادي برداري بهرهتاریخ شروع مجدد  
  گردد.  عادي باز می برداري بهره  دورهغیرعادي خاموش به  برداري بهره  دورهتاریخی که یک واحد از 

  اصطالحات انرژي -5-9-پ

 هم برحسب مقادیر ناخالص و هم برحسب مقادیر خـالص  توان میالحات ظرفیت، اصطالحات انرژي را نیز همانند اصط
  . بیان کرد

 2تولید عملی )AAG(  
هم به صـورت   توان می. تولید عملی را شود میانرژي که توسط یک واحد در مدت زمان مشخصی تولید عبارت است از 

  کرد. بیان )  NAAG( 4و هم خالص)GAAG( 3ناخالص

 5حداکثر انرژي قابل تولید )MG(  
مـداوم و بـا حـداکثر ظرفیـت عملـی تولیـد کنـد.         به طورد در مدت زمان مشخصی توان میمقدار انرژي که یک واحد 

بیـان   (NMG)و هم براساس مقادیر خـالص   (GMG)هم براساس مقادیر ناخالص  توان میحداکثر انرژي قابل تولید را نیز 
  نمود. 

  )2-9پ (
 

MG = عادي  برداري بهرهحداکثر ظرفیت عملی * ساعات   
       = PH. MC 

 6انرژي قابل تولید )AG(  
 مداوم و با ظرفیت قابل تولید خود بتواند تولید کند. به طورمقدار انرژي که یک واحد در مدت زمان مشخصی 

 7انرژي غیرقابل تولید )UG(  
مـداوم و بـا حـداکثر ظرفیـت      بـه طـور  در مدت زمان مشخصی عبارت است از اختالف بین مقدار انرژي که یک واحد 

مداوم و با ظرفیـت قابـل تولیـد     به طورکند نسبت به مقدار انرژي که همان واحد در مدت زمان مشخصی  عملی تولید می
برنامـه   بی خود تولید کرده باشد. یا به عبارت دیگر، این انرژي مربوط به مواقعی است که واحد به علت خروج با برنامه و یا

  قادر به تولید نبوده و یا کاهش ظرفیت تولید پیدا کرده باشد.

                                                   
1 Reactivation Date 
2 Actual Generation 
3 Gross Actual Generation 
4 Net Actual Generation 
5 Maximum Generation 
6 Available Generation 
7 Unavailable Generation 
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+ )معادل ظرفیت کاهشساعات   =UC  )3-9پ ( با برنامه خروج ساعات(  + برنامه بی خروج ساعات   

                                                                              ×   عملی ظرفیت حداکثر
      = (POH + UOH + EUNDH). MC 
 
 
 

 1انرژي غیرقابل تولید فصلی )SUG(  
اختالف بین مقدار انرژي تولیدي در صورت کار مداوم واحد در حداکثر ظرفیت عملی تولید نسـبت بـه مقـدار انـرژي     

  .باشد مید تولیدي در صورت کار مداوم واحد در ظرفیت عملی فصلی تولید، آن هم فقط در مدت زمان حالت آماده واح
=SUG  )4-9پ ( ×  عملی ظرفیت حداکثر    فصلی ظرفیت کاهش معادل ساعات 

        = ESDH. MC 
 2انرژي قابل تولید رزرو )RG(  

زیـرا سیسـتم بـه آن     ،کنـد  انرژي که یک واحد توانایی تولید آن را در مدت زمان مشخصی دارد ولی آن را تولید نمـی 
  ید ذخیره، تفاضل بین انرژي قابل تولید و تولید عملی است.  انرژي نیاز ندارد. انرژي قابل تول

 3انرژي کاهش یافته )DG(  
  آن بخش از انرژي که به دلیل کاهش ظرفیت واحد، قابل دسترس نباشد.

= DG  )5-9پ ( × عملی ظرفیت حداکثر    واحد ظرفیت کاهش معادل ساعات 
      = EUNDH. MC 

  هاي کارآیی  شاخص -6-9-پ

  دهنـده  نشانها به نوعی  . این شاخصشود میهاي تولید پرداخته  هاي کارآیی واحد برخی شاخص ارائهبه  در این بخش
هـاي کـارآیی پریونیـت شـده      شـاخص  کلیـه . باشد میاز آن  برداري بهره  دورهعملکرد واحد و قابلیت اطمینان آن در  نحوه

  اند. برحسب درصد (%) بیان شده

 4ضریب ساعات خروج با برنامه )POF(  

100POF   )6-9پ (   

 5برنامه  ضریب ساعات خروج بی (UOF) 

100UOF   )7-9پ (   

                                                   
1 Seasonal Unavailable Generation 
2 Reserve Generation 
3 Derated Generation 
4 Planned Outage Factor 
5 Unplanned Outage Factor 

  ساعات خروج بابرنامه
  برداري عادي ساعات بهره

برنامه  ساعات خروج بی
  برداري عادي ساعات بهره
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 1 ضریب ساعات خروج اضطراري (FOF) 

100FOF   )8-9پ (   

 
 2 ضریب ساعات خروج تعمیرات (MOF)  

100MOF   )9-9پ (   

  3 ناآمادگیضریب (UF) 

100UF   )10-9پ (   

 4 ضریب آمادگی (AF)  

100AF   )11-9پ (   

  5 برداري بهرهضریب (SF)  

100SF   )12-9پ (   

 6 ضریب کاهش ظرفیت فصلی (SDF)  
  ی، واحد امکان تولید آن را ندارد.کسري از حداکثر انرژي قابل تولید که به دلیل کاهش ظرفیت فصل

100SDF   )13-9پ (   

 7 ضریب کاهش ظرفیت واحد (UDF)  
  .باشد میکسري از حداکثر انرژي قابل تولید که به دلیل کاهش ظرفیت واحد، امکان تولید آن ن

100UDF   )14-9پ (   

 8 ضریب ناآمادگی معادل (EUF)  

                                                   
1 Forced Outage Factor 
2 Maintenance Outage Factor 
3 Unavailability Factor 
4 Availability Factor 
5 Service Factor 
6 Seasonal Derating Factor 
7 Unit Derating Factor 
8 Equivalent Unavailability Factor 

  برداري عادي ساعات بهره
  ساعات خروج اضطراري

  برداري عادي ساعات بهره

  ساعات خروج تعمیرات

  برداري عادي ساعات بهره
  ساعات ناآمادگی

  برداري عادي بهره ساعات
  ساعات آمادگی

  دهی ساعات سرویس
  برداري عادي ساعات بهره

  حداکثر انرژي قابل تولید

  انرژي غیرقابل تولید فصلی

  حداکثر انرژي قابل تولید
  انرژي کاهش یافته واحد
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برنامـه امکـان    حداکثر انرژي قابل تولید که به دالیل کاهش ظرفیت واحد، کاهش ظرفیت با برنامه و یـا بـی   کسري از
 .باشد میتولید آن ن

100EUF   )15-9پ (   

 1 ضریب آماگی واحد (EAF)  
هـا امکـان تولیـد آن     هـا و یـا کـاهش ظرفیـت     کسري از حداکثر انرژي قابل تولید که به دالیل وقوع هر یک از خـروج 

  .باشد مین

100EAF   )16-9پ (   

 2 ضریب ظرفیت ناخالص (GCF)  

100GCF   )17-9پ (   

 3 ضریب ظرفیت خالص (NCF)  

100NCF   )18-9پ (   

  
خاموش باشـد. جهـت معنـادار بـودن ایـن      د منفی درآید اگر واحد توان میدر این فرمول، ضریب ظرفیت خالص  نکته:

  د وقتی واحد خاموش باشد صفر تعریف گردد.توان میاطالعات در مورد واحدهاي متعدد، ضریب ظرفیت خالص را 

 4 ضریب تولید عملی ناخالص (GOF)  

100GOF   )19-9پ (   
 

 5 ضریب تولید عملی خالص (NOF)  

100NOF   )20-9پ (   

 

 6 نرخ خروج اضطراري (FOR)  

100FOR   )21-9پ (   

                                                   
1 Equivalent Availability Factor 
2 Gross Capacity Factor 
3 Net Capacity Factor 
4 Gross Output Factor 
5 Net Output Factor 
6 Forced Outage Rate 

  حداکثر انرژي قابل تولید
  انرژي غیر قابل تولید واحد

  حداکثر انرژي قابل تولید
  قابل تولیدانرژي 

  حداکثر انرژي قابل تولید ناخالص

  تولید عملی ناخالص

  حداکثر انرژي قابل تولید خالص

  تولید عملی خالص

  حداکثر ظرفیت عملی ناخالص ×دهی  ساعات سرویس
  تولید عملی ناخالص

  دهی ساعات سرویس ×حداکثر ظرفیت عملی خالص 
  تولید عملی خالص

  خروج اضطراريساعات  +دهی  ساعات سرویس
  ساعات خروج اضطراري
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 1 نرخ خروج اضطراري معادل (EFOR)  
  

100EFOR   )22-9پ (   

 
 
 

 2 دهی به خروج اضطراري زمان سرویس متوسط مدت (MSTFO)  
  )23-9پ (

MSTFO   

 
 

  3 دهی به خروج تعمیراتی زمان سرویسمتوسط مدت (MSTMO)  
  )24-9پ (

MSTMO  

  

 4 دهی به خروج بابرنامه ط مدت زمان سرویسمتوس (MSTPO)  

MSTPO )25-9پ (   

 
  5متوسط مدت زمان خروج اضطراري (MFOD)  

 

MFOD )26-9پ (   

 

 6 متوسط مدت زمان خروج تعمیراتی (MMOD) 

                                                   
1 Equivalent Forced Outage Rate 
2 Mean Service Time to Forced Outage 
3 Mean Service Time to Maintenance Outage 
4 Mean Service Time To Planned Outage 
5 Mean Forced Outage Duration 
6 Mean Maintenance Outage Duration 

ي خاموش  مجموع ساعات معادل کاهش ظرفیت واحد در حالت ذخیره
  دهی ساعات سرویس  +ساعات خروج اضطراري +

ساعات خروج + مجموع ساعات معادل کاهش ظرفیت اضطراري 

لت که در زمانی که واحد در حا 3و  2، 1هاي  برنامه نوع هاي بی تعداد خروج
  اند در مدار است رخ داده

  دهی ساعاتی سرویس

  3و  2، 1 هاي برنامه از نوع هاي بی تعداد خروج

  ساعات خروج اضطراري

  4برنامه نوع  هاي بی تعداد خروج
  ساعات خروج تعمیراتی

  اند که در زمانی که واحد در حالت در مدار است رخ داده 4برنامه نوع  هاي بی تعداد خروج

  دهی ساعات سرویس

  رخ داده در حالت در مدار واحد  برنامه هاي با  تعداد خروج

  دهی ساعات سرویس
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MMOD )27-9پ (   

 1 برنامهمتوسط مدت زمان خروج با (MPOD)  

MPOD )28-9پ (   

  2 اندازي راهپایایی (SR)  

100SR   )29-9پ (   

  3 اندازي راهنرخ (SCR)  

CR )30-9پ (   

  
  

                                                   
1 Mean Planned Outage Duration 
2 Starting Reliability 
3 Cycling Rate 

  هاي با برنامه تعداد خروج
  ساعات خروج با برنامه

  آمیز هاي موفقیت اندازي تعداد راه +هاي ناموفق  اندازي تعداد راه

  آمیز هاي موفقیت اندازي تعداد راه

  دهی ساعات سرویس
  آمیز هاي موفقیت يانداز راه





 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   10 پیوست
بت اطالعات حوادث آوري و ث جمع

  شرکت مدیریتتولید در 
  برق ایران شبکه

 





  247  18/10/1395  آوري و ثبت اطالعات حوادث... جمعپیوست دهم: 

 

  مقدمه

(مرکز دیسپاچینگ ملی ایـران)   برق شبکهدر این قسمت سعی شده است تا نحوه تبادل اطالعات بین معاونت راهبري 
افـت بیشـتري   هاي مدیریت تولید برق بـا ظر  با شرکت ها آنو تعامالت برق ایران  شبکهدر شرکت مدیریت و معاونت بازار 

محوریت تبادل اطالعات این دو معاونـت را   SCCIS افزار نرممورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. از آنجایی که در حال حاضر 
هاي  هاي موجود در گزارش و همچنین داده افزار نرمبر عهده دارد لذا مطالب این قسمت بر نوع اطالعات ثبت شده در این 

نیز توسـط نهادهـاي مختلـف نیـز مـورد       افزار نرمنیز، سطح دسترسی به اطالعات این  فصل ایندر  .خروجی آن تکیه دارد
ثبـت و   نحـوه هاي مدیریت تولید و  ارتباطات متقابل بین مرکز دیسپاچینگ ملی و شرکت نحوهبررسی قرار خواهد گرفت. 

  .]9[برق ایفا خواهد نمود هاي بازار  حساب حتم نقش مهمی را در تعیین صورت به طوردهی این تعامالت  گزارش

  در سطح تولید SCCIS برداري بهرهثبت وقایع  افزار نرم -1-10-پ

بـر   هـا  ثبت اطالعات عملکرد و خروجی توان میدر مرکز دیسپاچینگ ملی را   SCCIS افزار نرماهداف استفاده از  عمده
  .]9[ دهد را نشان می SCCIS افزار نرمشماي کلی از محیط ) 1-10(پ شمرد. شکل 

  

  
   SCCIS افزار نرم: محیط 1- 10پ  شکل
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بـرق ایـران و    شـبکه  بـرداري  بهـره ، به منظـور ثبـت وقـایع مختلـف     SCCIS افزار نرمدر  شود میهمانطور که مشاهده 
هـاي گونـاگونی در    ، بخشبرق ایران گیري این وقایع توسط نهادهاي مختلف شرکت مدیریت شبکه همچنین نحوه گزارش

  .  ]9[ اشاره شود ها آنطور مختصر و جامع به ه سعی شده است تا ب قسمتست که در این نظر گرفته شده ا
  باشند: ها شامل موارد زیر می این بخش

  شامل: -قسمت اول
 منوي اصلی  
 اطالعات پایه و مرجع  

  شامل: –قسمت دوم 
 وضعیت واحدها  
 (پیک) لحظات خاص  
 اطالعات روزانه  
 کمبودها  
 وضعیت خطوط و تجهیزات  

  شامل: –وم قسمت س
 پیکربندي 

 اجزاي شبکه  
  شامل: –قسمت چهارم 

 گزارش  
  شامل: –قسمت پنجم 

 1ها  خروجی  
در زمان نصب به منظور پیکربندي خود و تعیین سطح دسترسی به اطالعات آن، از کارشـناس واحـد    SCCIS افزار نرم

  SCCIS افـزار  نرمتلف که مجوز دسترسی به براي نهادهاي مخ افزار نرماین  اندازي راهآوري اطالعات که مسئول نصب و  فن
کننـده   هاي استفاده گروه )1-10(پ تا حالت نصب را براي هر کاربر تعیین نماید. جدول  شود میباشند، خواسته  را دارا می

  را مشخص نموده است. افزار نرماز این 
را که در حین نصب این برنامه  SCCIS افزار نرمپنجره مربوط به تعیین سطح دسترسی به  )2-10(پ همچنین شکل 

  دهد. بایست تعیین شود، نشان می می
  
  

                                                   
  دسترسي دارند، نشان داده خواھد شد. SCCISافزار  العات بھ نرمدر این بخش لیست كاربران و واحدھاي سازماني كھ براي ثبت و مشاھده اط 1
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 SCCIS افزار نرمتعیین سطح دسترسی نهادهاي مختلف به  :1-10پ  جدول

  حالت نصب  کننده گروه استفاده  ردیف
 Control Center Pack  مرکز کنترل  1
 Information Center Pack  واحد آمار  2
 Outage Scheduling Pack  ها ریزي خروجی واحد برنامه  3
  Read Only Pack  سایر کاربران  4

  

  
  SCCIS افزار نرمتعیین سطح دسترسی کاربر در حین نصب : 2- 10پ شکل 

  

هاي مختلف شرکت مـدیریت   رفت تعداد کاربران قسمت ) گمان نمی80(سال افزار نرمبه دلیل اینکه هنگام طراحی این 
را بـر روي   افزار نرمگیر افزایش یابد، قسمت گزارشات براي تمام کسانی که  چشم ه طوربشبکه و حتی خارج از این شرکت 

معاونـت  ریزي،  سیستم خود نصب شده دارند قابل دسترسی است که شامل کاربران دیسپاچینگ، بازار برق، معاونت برنامه
  .شود میي وزارتخانه ژزي کالن برق و انرری و دفتر برنامه ، شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتیهماهنگی انتقال توانیر

اي بـه منظـور ثبـت     هاي منطقـه  مگاوات و دیسپاچینگ 100هاي با ظرفیت بیش از  الزم به ذکر است که براي نیروگاه
اطالعات تعمیر و نگهداري واحدها و تجهیزات تحت پوشش خود و همچنین بیـان میـزان تولیـد و تبـادل انـرژي منطقـه       

هـا از طریـق وبگـاه     ي که تمامی گـزارش به طورفراهم شده است.  SCCIS افزار نرمان دسترسی به تحت پوشش خود، امک
  .]9[ گیرد ها قرار می هاي مناطق، نیروگاه صورت روزانه در اختیار دیسپاچینگه شرکت ب

  منوي اصلی -1-1-10-پ

شـوند در   ثبـت مـی   SCCIS افزار منرهایی که در  در بخش مربوط به اطالعات عملکرد، یک نماي کلی از مجموعه داده
  )).  3-10(شکل (پ  گیرد. اختیار کاربر قرار می
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  SCCIS افزار نرماطالعات عملکرد در   پنجره: 3- 10پ شکل 

  اطالعات پایه و مرجع -2-1-10-پ

  :]9[ شود میهاي زیر  این بخش از اطالعات، خود شامل زیر مجموعه
 ها علت  
 هاي شیفت سرپرست  
 دهاحیات واح  چرخه  
 قدرت عملی واحدها  
 و درجه حرارت بینی پیش 

 ها علت -1-2-1-10-پ

از واحدها، خطوط و یا تجهیزات ممکـن   برداري بهرههایی که در  اتفاقات و علت کلیهاین قسمت به کاربر امکان تعریف 
  نماید. روبرو شود را فراهم می ها آنبردار با  است بهره
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 SCCIS افزار نرمها (واحد، انتقال و تجهیز) در  علت تعریف، اصالح و مشاهده :4- 10پ  شکل

د مربوط به یک واحد نیروگـاهی، خـط   توان میمربوط به تعریف و درج یک علت جدید که   نیز پنجره )5-10پ (شکل 
شخصی دهد. البته الزم است براي علت مورد نظر، کد م انتقال و یا هر یک از تجهیزات تولید و یا انتقال باشد، را نشان می

  را منظور نمود.

  
  تعریف علت جدید :5- 10پ  شکل

  هاي شیفت سرپرست -2-2-1-10-پ

  دهد. هاي شیفت را می این قسمت به کاربر امکان تعریف، حذف، اصالح و مشاهده سرپرست

 
 هاي شیفت تعیین سرپرست: 6- 10پ شکل 
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  حیات واحدها   چرخه -3-2-1-10-پ

برق ایران، امکان انتخاب واحدهاي یـک نیروگـاه مشـخص و     شبکههاي  یروگاهلیست کامل ن  مشاهدهدر این قسمت با 
  اند. به روشنی این موضوع را نشان داده )9-10پ (تا  )7-10پ ( هاي شکلسازد.  را میسر می ها آنحیات  چرخهتعریف 

  
  SCCIS افزار نرمبرق ایران در  شبکههاي  ره لیست نیروگاه: پنج7- 10پ شکل 

  
  واحدهاي تولیدي یک نیروگاه  مشاهدهپنجره دسترسی و  :8- 10پ شکل 
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  حیات واحدها  چرخهپنجره ورود، مشاهده و اصالح اطالعات  :9- 10پ  شکل

کلی به دو دسته قابـل   به طورعمر واحدهاي نیروگاهی  چرخهنشان داده شده است،  )9-10پ (همانطور که در شکل 
احـد، زمـان   و بـرداري  بهـره وگـاهی مربـوط بـه روز شـروع بـه      احدهاي نیراطالعات مورد نظر و عمدهباشند که  تقسیم می

  .باشد میآغاز تعمیرات اساسی آن  فرسودگی واحد و نهایتا

  قدرت عملی واحدها -4-2-1-10-پ

. شـود  مـی اطالعات یـک دوره فـراهم     مشاهدهدر این قسمت براي هر یک از واحدهاي نیروگاهی امکان ورود، اصالح و 
براي هر واحد نیروگاهی  SCCIS  افزار نرمدهد. در  واحدها را نشان می برداري بهرههاي  فهرستی از دوره )10-10پ (شکل 

آورد تـا بـراي هـر فصـل یـا دوره       یک کد شناسایی در نظر گرفته شده است و این قابلیت را براي کاربر مربوطه فراهم می
 )11-10پ (ه با قدرت نامی آن معرفـی نمایـد. در شـکل    زمانی مشخصی از سال، قدرت عملی واحد تولیدي را در مقایس

  این موضوع به روشنی نشان داده شده است.  
مشـخص، بـا اسـتفاده از قسـمت      1به منظور درج اطالعات جدید در خصوص معرفی قدرت عملی واحدها در یک دوره

  .شود میو تغییرات الزم مهیا امکان ویرایش  توان میویرایش دوره و با معرفی کد دوره، نام دوره و تاریخ شروع 
ورود اطالعـات و    اجـازه ، باشـد  مـی جز اطالعـات پایـه ایـن سیسـتم      که اطالعات قدرت عملی فصلی واحدها از آنجایی

تولیـد بـرق   شرکت مادر تخصصی هاي رسمی از  ویرایش آن با واحد آمار دیسپاچینگ ملی است و منبع این اطالعات نامه

                                                   
ھای روزانھ را  افزار، قابلیت ثبت این اطالعات در دوره این نرم مااند ا صورت فصلی در نظر گرفتھ شدهھ ھا ب در حال حاضر دوره 1

  باشد. نیز دارا مي
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  .باشد می حرارتی

  
  واحدها برداري بهرههاي  لیست دوره  مشاهده :10- 10پ شکل 

  

  
  واحدهاي نیروگاهی برداري بهرههاي  ویرایش دوره :11- 10پ شکل 

  

  
  مشاهده و ثبت اطالعات مربوط به قدرت عملی واحدها: 12- 10پ شکل 
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 حرارت  درجهو  تولید بینی پیش -5-2-1-10-پ

ـ      درجهمصرف و همچنین پیک تولید، پیک  بینی پیشدر این قسمت اطالعات  صـورت  ه حـرارت شـهرهاي مختلـف، ب
  ).13-10پ شکل ( 1. شود میروزانه، هفتگی و ساالنه قرار داده 

  

  
  پیک تولید و پیک مصرف بینی پیش :13- 10پ شکل 

 "ب"کمتـرین مقـدار و حـرف      نشـانه  "ك"تولید و مصرف، حرف  بینی پیشالزم به ذکر است که در جدول اطالعات 
  )14-10پ شکل ( .باشد میبزرگترین مقدار گر  بیان
  

  
  اطالعات کمترین و بیشترین درجه حرارت شهرهاي مختلف ایران :14- 10پ شکل 

 وضعیت واحدها -3-1-10-پ

  :شود میهاي زیر  این بخش از اطالعات، خود شامل زیر مجموعه
 تغییرات وضعیت در یک روز  
 هاي یک واحد وضعیت  

                                                   
شود. اطالعات دما از سازمان  رساني مي روز بھنھ در سیستم صورت روزاھ بیني ب صورت ھفتگي و اطالعات پیشھ اطالعات دما ب 1

  باشد. گردد كھ در برگیرنده اطالعات آب و ھوایي شھرھا مي ھواشناسي دریافت مي
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 وضعیت واحدها  
 آخرین وضعیت 

 تغییرات وضعیت در یک روز -1-3-1-10-پ

شـکل   کنـد. همـانطور کـه در    تغییرات وضعیت واحدها را فراهم می  مشاهدهاین قسمت امکان تعریف، حذف، اصالح و 
واحدهاي نیروگاهی براي یـک روز و یـا تـاریخ مشخصـی از      کلیهنیز آورده شده است، فرم تغییرات وضعیت  )15-10پ (

واحد در  برداري بهرهگردد، شامل اطالعاتی نظیر نام و کد شناسایی واحد تولیدي، وضعیت  ین میسال که توسط کاربر تعی
آن که کارشناسان اتـاق مرکـز کنتـرل دیسـپاچینگ ملـی بـدان اختصـاص         برداري بهرهبازه زمانی مورد نظر به همراه کد 

  .باشد می اند، قابلیت تولید واحد در این بازه زمانی و علت ثبت چنین وضعیتی داده
به منظور ورود و اصالح اطالعات این فرم بایستی از قسمت ویرایش و تغییر وضعیت جدید واحد اقدام شود. ثبت ایـن  

ي که هر شیفت در مرکز کنترل، وقایعی کـه در مـدت زمـان شـیفت     به طورگیرد  اطالعات توسط مرکز کنترل صورت می
 کند. خود اتفاق افتاده را ثبت می

این اطالعـات   باشند، نشان داده شده است. جزئیات کامل اطالعاتی که قابل تغییر و ویرایش می )16-10پ (در شکل 
  :باشد میشامل موارد زیر 

 تاریخ مورد نظر  
 ساعت مورد نظر  
 کد نیروگاه مورد نظر  
 نام نیروگاه مورد نظر  
 حیات فعلی واحد مورد نظر  دوره  
 قدرت عملی فعلی واحد مورد نظر  
 مل: تاریخ، ساعت، کد وضعیت، قابل تولید، روزهاي برنامه، علت)وضعیت فعلی (شا  
 کد وضعیت جدید  
 عنوان وضعیت جدید 

 ورود  
 خروج  
 مقدار قابل تولید جدید  
 روزهاي برنامه  
 وضعیت تریپ  
 کد علت وضعیت جدید  
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 عنوان علت وضعیت جدید  
 شرح وضعیت جدید 

  

  
  وقوع آن 1به همراه کد و علت کلیه واحدهاي نیروگاهی برداري بهرهوضعیت  :15- 10پ  شکل

  

  
  ثبت وضعیت جدید واحدها  پنجره :16- 10پ شکل 

                                                   
  گردند. تھیھ شده است، انتخاب می ھا از لیستی کھ قبال الزم بھ ذكر است كھ علت 1
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  همچنین باید توجه داشت که:
وارد  LF1و  SOخارج شده باشد را به ترتیـب بـا کـدهاي     RLF1یا  Rورود، در صورت امکان، واحدي که با کد   دکمه

  کند. می
وارد  RLF1یـا   Rخارج شده باشد را به ترتیب با کـدهاي   LF1و  SOخروج، در صورت امکان، واحدي که با کد   دکمه

  کند. می

  هاي یک واحد وضعیت -2-3-1-10-پ

هـاي واحـدهاي آن نیروگـاه مهیـا      در این قسمت با انتخاب یک نیروگاه مورد نظر، امکـان مشـاهده و تغییـر وضـعیت    
نیروگاهی ابتدا کافیسـت نیروگـاهی را کـه    تغییرات وضعیت یک واحد   مشاهده. به منظور تعریف، حذف، اصالح و شود می

               آن در ي بــرق ایــران کــه یــک نمونــه شــبکههــاي  از فهرســت نیروگــاه ،واحــد مــورد نظــر تحــت مالکیــت آن قــرار دارد
دیگري که شامل لیست   پنجرهنشان داده شده است، انتخاب شود. سپس با کلیک بر روي نام نیروگاه،  )17-10پ ( شکل

طور نمونه، واحدهاي تولیدي نیروگاه بخـاري  ه ب )18-10(پ شکل ، باز خواهد شد. باشد میتولیدي آن نیروگاه  واحدهاي
  دهد. اند، نشان می معرفی شده  S1 ،S2 ،S3بعثت را که با کدهاي 

یت نیروگاه بخاري بعثت، تمامی اطالعات مربوط به وضـع  S1با کلیک بر روي یک واحد مشخص، به عنوان مثال واحد 
 )19-10(پ گیرد. این موضوع در شکل  واحد مورد نظر در هر بازه زمانی تعیین شده، در اختیار کاربر قرار می برداري بهره

  نشان داده شده است.
  

  

  
  ها لیست نیروگاه  مجموعهانتخاب یک نیروگاه مشخص از  :17- 10پ شکل 
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  خصمشاهده تمامی واحدهاي تولیدي یک نیروگاه مش :18- 10پ شکل 

  

  
  واحدهاي نیروگاهی برداري بهرهجزئیات اطالعات مربوط به وضعیت  :19- 10پ شکل 
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  وضعیت واحدها -3-3-1-10-پ

. در باشـد  میپذیر  امکان مشاهده و تغییر وضعیت واحدهاي نیروگاهی امکان )20-10مطابق شکل (پ در این قسمت، 
  این خصوص ذکر نکات زیر مفید خواهد بود:

 باشد میدو حالت قابل نمایش  وضعیت واحدها در:  

هاي زمانی که توسـط   آخرین وضعیت: در این حالت نمایش وضعیت واحدها به صورت خودکار در فاصله .1
هاي نمـایش داده شـده    . در این حالت، تاریخ و زمان وضعیتشود می 1رسانیروز به، شود میکاربر تعریف 

چه کاربر در لحظه خاصـی مایـل بـه     . چنانودش میهاي تاریخ و زمان نمایش داده  در لیست، در قسمت
 مربوط به لیست استفاده نماید. Refreshد از دکمه توان میها باشد،  رسانی لیست وضعیت  روز به

رسانی لیست وضعیت واحدها پس از تعیـین تـاریخ و سـاعت    روز بهخاص: در این حالت  وضعیت در زمان .2
د وضعیت واحدها را در هر زمانی که مایل باشد، توان میگیرد. در این حالت کاربر  توسط کاربر صورت می

 مشاهده نماید.

 آن واحد نمایش داده خواهد شد. برداري بهرههاي  با انتخاب هر یک از واحدها، آخرین وضعیت  
  صورت مستقیم وضعیت جدیدي را بـراي واحـد خـاص تعریـف نماینـد.      ه ند بتوان میدر صورت نیاز، کاربران

از لیسـت وضـعیت واحـدها      Wizardفیست سطر مربوطه را تعیین کرده و بر روي دکمـه  براي این منظور کا
 کلیک نمایند.

  

  
  نمایش وضعیت واحدها :20- 10پ شکل 

                                                   
1 Update 
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  باشند، عبارتند از: یابی می نوع اطالعاتی که در این فرم قابل دست
 نمایش آخرین وضعیت واحدها  
 نمایش وضعیت واحدها در زمان خاص  
  نمایش وضعیت واحدها رسانیروز بهزمان  
 تاریخ مورد نظر  
 ساعت مورد نظر  
 وضعیت واحدها  
 (شامل: قابل تولید و محدودیت) جمع شبکه سراسري  
 غیرعادي)  دورهشبکه سراسري (شامل: عوامل داخلی، عوامل خارجی، طبق برنامه و  هاي محدودیت 

  آخرین وضعیت -4-3-1-10-پ

تغییـرات آینـده را فـراهم     بینـی  پیشضعیت تولید و تبادل و همچنین این قسمت براي کاربر امکان مشاهده آخرین و
نماید. با کلیک بر روي گزینه قابل تولید، امکان مشـاهده اطالعـاتی نظیـر قابـل تولیـد فعلـی و قابـل تولیـد در پیـک           می

  .شود میکاهش یا افزایش فراهم  بینی پیشها و همچنین اصالح مقادیر  نیروگاه
اطالعـات تـوان    افـزار  نـرم و بنـابراین در ایـن    باشد میها  هاي تولید توان اکتیو نیروگاه بوط به دادهاین اطالعات تنها مر

  .شود میراکتیو ثبت ن
  باشند عبارتند از: هایی که در این فرم قابل مشاهده می خالصه داده به طور
 1رسانی خودکارروز به  
  رسانی خودکارروز بهزمان  
 قابل تولید  
 :پیک روز قبل، شامل 

 اطالعات تولید 

 T  ،P  ،S )Tempreture  ، Pressure ،Serviced( 

 گردان  ذخیره 

 ذخیره غیرگردان 

 قابل تولید در پیک روز قبل  
 :پیک روز جاري، شامل 

                                                   
شوند. از آن جھت کھ ممکن  روز رسانی می بار بھ شوند ھر چند دقیقھ یک داده می منظور این است کھ اطالعاتی کھ در فرم نمایش 1

روز رسانی شده در  نمایند. اطالعات بھ روز بھاست فرم بر روی کامپیوتر سرپرست شیفت باز باشد و نفرات دیگر شیفت اطالعات را 
  شود). ر محسوب ميافزا (این قابلیت از امکانات نرم شود فرمی کھ باز است نمایش داده می
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 اطالعات قابل تولید فعلی  
 1کاهش بینی پیش  
 افزایش بینی پیش  
 قابل تولید نرمال در پیک روز جاري  

  

پیک و اصـالح    مشاهده اطالعاتی نظیر انرژي دریافتی برون مرزي مناطق در لحظه سایر، امکان  گزینهبا کلیک بر روي 
  .شود میکاهش و یا افزایش را فراهم  بینی پیشمقادیر 

  لحظات خاص (پیک) -4-1-10-پ

بـرق ایـران را بـراي کـاربر      شـبکه از  برداري بهرهاین بخش امکان مشاهده، اصالح، حذف و حتی تعریف لحظات خاص 
  .))21-10(شکل (پ نماید.  فراهم می

  

  
  پنجره مشاهده و اصالح لحظات خاص :21- 10پ شکل 

تولیـد    مشـاهده دهـد کـه امکـان     را در بخش لحظات خاص نشان می SCCIS افزار نرماي از  پنجره )22-10(پ شکل 
 سـازد.  مهیا مـی بر پیک مصرف مدنظر است، را براي کار  لحظه خاص که عموماً  واحدها و فرکانس متوسط شبکه در لحظه

                                                   
تریپ یک  ھای شبکھ و یا مثًال عالوه بر آن بھ علت محدودیت .بینی نموده است بینی بار، پیش منظور اطالعاتی است کھ گروه پیش 1

و کاھش بینی افزایش  ھا با واقعیت مطابقت ندارند)، مقادیر پیش بینی ھا اتفاق افتاده باشد (ھمیشھ پیش بینی واحد کھ ممکن است پس از پیش
  شود. ھا توسط گروه پیش بینی بار تھیھ و ارائھ مي طور كھ گفتھ شد این داده شود. ھمان در سیستم ثبت می
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(پ شـکل  ( .شـود تبادل در لحظه خاص انتخاب   گزینهست ا پیک، کافی  در لحظه 1تبادل خطوط اصلی  مشاهدهبه منظور 
10-23.((  

  
  پیک  تولید واحدها و فرکانس شبکه در لحظه  مشاهده :22- 10پ شکل 

  

  

  
  پیک  لحظهتبادل خطوط در : 23- 10پ شکل 

                                                   
كیلوولت  ٢٣٠و  ٤٠٠تر موارد خطوط  شوند کھ در بیش در دیسپاچینگ ملی اطالعات تبادل در سطح خطوط انتقال در سیستم ثبت می 1

بھ عنوان مثال اطالعات تعدادی از خطوط  .كیلولت ھم ثبت شوند ٦٣یا حتی  ١٣٢عات خطوط ھستند اما بنا بھ دالیلی ممکن است اطال
  شود. ثبت ميافزار  كیلوولت شبکھ خراسان در این نرم ١٣٢
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  اطالعات روزانه -5-1-10-پ

انـرژي   یشرایطی فراهم شده است تا در صورت نیاز به مشاهده و دسترسـی بـه اطالعـات روزانهـ     SCCIS افزار نرمدر 
بـاري، میـان بـاري و پیـک، بـه       هاي زمـانی کـم   و فرکانس متوسط شبکه در بازه ها آنها، سوخت مصرفی  تولیدي نیروگاه

  )).24-10(پ شکل ( .راحتی و تنها با درج تاریخ مورد نظر این امر میسر گردد
  اند. نشان داده شده) 25-10(پ طور نمونه براي یک تاریخ مشخص در شکل ه این اطالعات ب

  

  
  ها اطالعات روزانه نیروگاه  مشاهدهدرج تاریخ و بازه زمانی مورد نظر براي : 24- 10پ شکل 

  

  
  ها در یک تاریخ مشخص اطالعات ساعت به ساعت نیروگاه :25- 10پ شکل 
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  :شود میطالعات شامل موارد زیر این ا
 انرژي تولید شده  
 کارکرد کنتور  
 مصرف داخلی  
 مصرف گاز  
 مصرف مازوت  
 مصرف گازوئیل  
 نیاز مصرف بینی پیش  
 فرکانس شبکه  

ــات از    ــن اطالع ــت ای ــور دریاف ــه منظ ــابق VAX 1ب ــکل ، مط ــل ) 26-10(پ ش ــیعم ــود م ــابق . ش ــین مط                 همچن
انتقـال نیـز قابـل مشـاهده خواهنـد بـود. ایـن         شبکهاعت به ساعت انرژي تبادلی خطوط ، اطالعات س)27-10(پ شکل 

  .باشد میقابل دریافت  VAXاطالعات نیز از 
  

  
  VAXدریافت اطالعات از  :26- 10پ شکل 

  گزارش  خالصه -1-5-1-10-پ

توسـط  ) 28-10(پ شـکل   فراهم شده است که مطابق برداري بهرهدر بخش اطالعات روزانه، امکان ثبت گزارش وقایع 
  .شود میکارشناسان مرکز کنترل دیسپاچینگ ملی تهیه و ثبت 

  کمبودها -6-1-10-پ

  ها خاموشی -1-6-1-10-پ

شبکه بـراي کـاربر فـراهم شـده اسـت. در ایـن        هاي خاموشیدر این قسمت امکان تعریف، مشاهده و اصالح اطالعات 
رخ داده در مناطق مختلف و همچنین میزان بـار قطـع    هاي خاموشیلت به نوع و ع توان میقسمت با درج تاریخ مورد نظر 

                                                   
1 Vritual Address Extension  
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تري را تنها بـا درج تـاریخ وقـوع     اطالعات دقیق توان میهمچنین براي یک خاموشی مشخص  شده در این مناطق پی برد.
ی دهـ  نحـوه ثبـت و گـزارش    )32-10(پ تـا   )29-10(پ  هـاي  شـکل مـورد نظـر مشـاهده نمـود.       منطقهحادثه و تعیین 

  دهند. ها را به روشنی نشان می  خاموشی
  

  
  تبادالت ساعت به ساعت انرژي در خطوط انتقال: 27- 10پ شکل 

  
  
  

  
 SCCIS افزار نرمسطح تولید در  برداري بهرهگزارش وقایع   خالصهثبت  :28- 10پ شکل 
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هاي تحـت   اي منطقه لیه برقورد نظر از فهرست کم  منطقهیک منطقه، پس از انتخاب  هاي خاموشی  مشاهدهبه منظور 
رخ داده در  هـاي  خاموشـی جزئیـات کامـل انـواع     تـوان  مـی نظارت مرکز دیسپاچینگ ملی و مشخص نمودن تاریخ واقعه، 

  )).31-10(شکل (پ  اي مورد نظر را مشاهده نمود. منطقه نواحی تحت پوشش برق
  

  
  SCCIS افزار نرمدر  مناطق کلیه هاي خاموشی  مشاهده: 29- 10پ شکل 

 

  
  SCCIS افزار نرمدر  یک منطقه در ساعات مشخص هاي خاموشینوع   مشاهده: 30- 10پ شکل 
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  SCCIS افزار نرمدر  آن هاي خاموشیانواع   مشاهدهاي مورد نظر به منظور  منطقه انتخاب برق :31- 10پ شکل 

  

  
  SCCIS افزار نرمدر  خ مشخصیک منطقه در یک تاری هاي خاموشیجزئیات کامل انواع   مشاهده :32- 10پ شکل 

  

هاي صنایع مختلف (مانند شرکت فوالد مبارکـه، شـرکت سـهامی     اي براي مشاهده محدودیت هاي مشابه همچنین فرم
 جـا وجود دارد که در این  غیره)آهن اصفهان، فوالد اهواز، نورد اهواز، مجتمع مس سرچشمه کرمان، فوالد خراسان و  ذوب

  صرفنظر شده است. ها آندهی  شاز ذکر جزئیات ثبت و گزار

  گزارش -7-1-10-پ

بـه  را  افـزار  نـرم به دلیل اینکه داراي این قابلیت است که تمامی اطالعات ثبت شـده در   SCCIS افزار نرماین بخش از 
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دهد و به عبارت دیگر خروجی پایگـاه اطالعـاتی ایـن     مختلف قرار می 1بندي شده و مشخص در اختیار کاربران دسته طور
  برشمرد. افزار نرمهاي این  ترین قسمت یکی از مهم توان می، شود میمحسوب  افزار منر

  را بدین شکل بیان نمود: SCCIS افزار نرمهاي دریافتی از  انواع گزارش توان میبندي کلی  در یک دسته
 هاي مرکز کنترل گزارش  
  برگی 12گزارش  
 نمودار بار مناطق  
 واحدهاي خارج از مدار  
 گزارش  خالصه  
 گزارش اتفاقات  
 هاي آمار گزارش  
 اطالعات پایه شبکه  
 اطالعات اجزاي شبکه  
 گزارش هفتگی  
 ریزي تولید هاي برنامه گزارش  
 تولید ي گزارش روزانه  
  پیک  لحظهگزارش  
  پیک (فرمت قدیمی)  لحظهگزارش 

 گزارش بار مناطق  
  .  شود میها پرداخته  در ادامه به بررسی و تشریح هر یک از این بخش

  هاي مرکز کنترل گزارش -1-7-1-10-پ

 SCCIS افـزار  نـرم هایی که از طرف مرکز کنتـرل در   نشان داده شده است، گزارش )33-10پ (همانطور که در شکل 
گـزارش   گـزارش و نهایتـاً    خالصهبرگی، نمودار بار مناطق، واحدهاي خارج از مدار،  12شامل گزارش  شوند عموما ثبت می
  .باشد میاتفاقات 

                                                   
تلف شرکت مدیریت شبکھ ھای مخ رفت كھ تعداد کاربران در قسمت ) گمان نمی٨٠بھ دلیل اینکھ ھنگام طراحی این نرم افزار (سال 1

طور كلي، قسمت گزارشات ھ كاربران استفاده شد. اما ب  گیري افزایش یابد، از واژه طور چشمھ و حتی خارج از این شرکت ببرق ایران 
افزار را بر روی سیستم خود نصب شده دارند قابل دسترسی است کھ شامل کاربران دیسپاچینگ، معاونت  برای تمام کسانی کھ نرم

ریزی کالن برق و  (دفتر فنی شبکھ، دفتر فنی تولید.) و دفتر برنامھ توانیرشركت مادر تخصصي ریزی،  زار برق، معاونت برنامھبا
صورت روزانھ در اختیار ھ شرکت بھا از طریق وبگاه  شود. البتھ قابل ذکراست کھ تمامی گزارش ی وزارتخانھ ميژانر

برق  شركت مدیریت شبكھ وبگاهگزارش اتفاقات بھره برداري از   ھمچنین نمونھ گیرد. ميھا قرار  ھای مناطق، نیروگاه دیسپاچینگ
  باشد. و مشاھده مي دریافتقابل  ایران
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  SCCIS افزار نرمدر  هاي مرکز کنترل دیسپاچینگ ملی گزارش :33- 10پ  شکل

  

  برگی 12گزارش  -2-7-1-10-پ

دهد. بـه منظـور دریافـت گـزارش الزم اسـت تـا        نمایش می Excelاي از گزارش مورد نظر را در محیط  نمونه ،این فرم
  دهد. اي از این گزارش را به نشان می مونهن )34-10پ (شکل  تاریخ روز مورد نظر در ابتدا توسط کاربر مشخص شود.

  نمودار بار مناطق -3-7-1-10-پ

. این موضـوع در شـکل   شود میبار مناطق مختلف در آن روز فراهم   مشاهدهپس از درج تاریخ یک روز مشخص، امکان 
  است.نشان داده شده است که در آن تبادل خطوط در پیک به عنوان اطالعات خروجی مشخص شده  )35-10پ (

  

  
 SCCIS افزار نرمدر  Excelبرگی در قالب فایل  12اي از گزارش  نمونه :34- 10پ شکل 
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  SCCIS افزار نرمدر  Excelاي از گزارش تبادل خطوط در پیک در قالب فایل  نمونه :35- 10پ شکل 

  .دهد نشان می Excelاي از گزارش مورد نظر را در بخش صنایع در محیط  نمونه )36-10پ (شکل 
  

  
 SCCIS افزار نرمدر  Excelاي از گزارش صنایع در قالب فایل  نمونه :36- 10پ شکل 
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هـاي   اي از گزارش مورد نظـر را در خصـوص تولیـد و مصـرف در پیـک بـه تفکیـک شـرکت         نمونه )37-10پ (شکل 
  دهد. نشان می Excelاي در محیط  منطقه برق

  
  SCCIS افزار نرمدر  اي منطقه هاي برق مصرف در پیک به تفکیک شرکت اي از گزارش وضعیت تولید و نمونه: 37- 10پ شکل 

صـورت  ه ب Excelخالصه و خوانا در قالب فایل  به طور، نمودار بار مناطق SCCIS افزار نرمو در نهایت در این بخش از 
  قابل مشاهده خواهد بود. )38-10پ شکل (

  
 SCCIS افزار نرمدر  Excelل گزارش نمودار بار مناطق در قالب فای :38- 10پ  شکل
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  واحدهاي خارج از مدار -4-7-1-10-پ

        گـزارش واحـدهاي خـارج از مـدار در لحظـه پیـک فـراهم خواهـد شـد.            مشـاهده با درج یک تاریخ مشخص، امکـان  
  دهد. اي از این گزارش را نشان می نمونه )39-10(پ  شکل

  
  SCCIS افزار نرمدر  پیک مصرف  لحظه گزارش واحدهاي خارج از مدار در :39- 10پ  شکل

  گزارش  خالصه -5-7-1-10-پ

دهد. این اطالعـات شـامل مـوارد     این بخش از گزارش مرکز کنترل اطالعات کاملی از شبکه را در اختیار کاربر قرار می
  شوند: تهیه و ارائه می Excelهاي  صورت فایله ب SCCIS افزار نرمتوسط  که عموما شود میزیر 

 پیک  لحظهها در  نیروگاه تولید  
  پیک  لحظهتبادل خطوط در  
 وضعیت سدها ي گزارش روزانه  
 تولید و مصرف در پیک به تفکیک صنایع  
 تبادل برون مرزي در پیک به تفکیک مناطق خارجی  
 تولید و مصرف در پیک به تفکیک مناطق دیسپاچینگی  
 ولید و مصرف صنایع منطقه)اي (بدون احتساب ت تولید و مصرف در پیک به تفکیک برق منطقه  
 تولید و مصرف مناطق مجزا در پیک  
  سراسري در پیک به تفکیک کد وضعیت شبکهگزارش تولید و محدودیت  
  سراسري در پیک به تفکیک نوع واحد شبکهتولید  
 ها به تفکیک نوع واحد انرژي تولید شده نیروگاه  
  سراسري در پیک شبکهتولید و مصرف  
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  سراسري کهشبتولید و مصرف انرژي  
 1گزارش  خالصه  

بـرق ایـران،    شـبکه هاي بدسـت آمـده از اطالعـات     در ادامه به منظور گویایی مطلب در خصوص نحوه نمایش گزارش
شـوند، نشـان داده    تهیه و ارائـه مـی   SCCIS افزار نرمتوسط  Excelهاي فوق که همگی با فرمت  تصاویري از نمونه گزارش

  خواهد شد.
  

  
  SCCIS افزار نرمدر  پیک  لحظهها در  ): تولید نیروگاه1گزارش (  هخالص :40- 10پ  شکل

                                                   
  دھد.  خالصھ گزارش، تمامي اطالعات ذكر شده در بندھاي قبلي را بھ طور مختصر و جامع در قالب یك جدول در دسترس كاربر قرار مي 1
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  SCCIS افزار نرمدر  پیک  لحظه): تبادل خطوط در 2گزارش (  خالصه :41- 10پ  شکل

  

  
  SCCIS افزار نرمدر  وضعیت سدها  ): گزارش روزانه3گزارش (  خالصه :42- 10پ  شکل
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  SCCIS افزار نرمدر  و مصرف در پیک به تفکیک صنایع): تولید 4گزارش (  خالصه :43- 10پ  شکل

  
  SCCIS افزار نرمدر  ): تبادل برون مرزي در پیک به تفکیک مناطق خارجی5گزارش (  خالصه :44- 10پ  شکل
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  SCCIS افزار نرمدر  ): تولید و مصرف در پیک به تفکیک مناطق دیسپاچینگی6خالصه گزارش ( :45- 10پ  شکل

  

  
در  اي (بدون احتساب تولید و مصرف صنایع منطقه) منطقه ): تولید و مصرف در پیک به تفکیک برق7گزارش (  خالصه:  46- 10پ  شکل

  SCCIS افزار نرم
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  SCCIS افزار نرمدر ): تولید و مصرف مناطق مجزا در پیک 8گزارش (  خالصه :47- 10پ  شکل

  

  
  SCCIS افزار نرمدر  سراسري در پیک به تفکیک کد وضعیت شبکهیت ): گزارش تولید و محدود9گزارش (  خالصه: 48- 10پ  شکل
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  SCCIS افزار نرمدر  سراسري در پیک به تفکیک نوع واحد شبکه): تولید 10گزارش (  خالصه: 49- 10پ  شکل

  

  
  SCCIS افزار نرمدر  ها به تفکیک نوع واحد نیروگاه  ): انرژي تولید شده11گزارش (  خالصه :50- 10پ  شکل
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  SCCIS افزار نرمدر  سراسري در پیک شبکه) : تولید و مصرف 12گزارش (  خالصه :51- 10پ  شکل

 

  
  SCCIS افزار نرمدر سراسري  شبکه): تولید و مصرف انرژي 13گزارش (  خالصه :52- 10پ  شکل
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  SCCIS افزار نرمدر برق ایران  شبکهگزارش روزانه   خالصه) : 14گزارش (  خالصه :53- 10پ  شکل

  
  اند: نشان داده شده )55-10پ (و  )54-10پ ( هاي شکلصفحات اول و دوم از گزارش مورد نظر نیز به ترتیب در 

  

  
  SCCIS افزار نرمدر وضعیت تولید و مصرف پیک و انرژي در یک روز خاص  - ) : صفحه اول15گزارش (  خالصه :54- 10پ  شکل
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  SCCIS افزار نرمدر پیک یک روز خاص   لحظههاي عملکرد در  وضعیت شاخص - وم) : صفحه د16گزارش (  خالصه :55- 10پ  شکل

  

  گزارش اتفاقات -6-7-1-10-پ

هـاي بـازار بـرق نقـش      حسـاب  صـورت  تهیـه قابل دریافت بوده و در  SCCIS افزار نرمترین اطالعاتی که از  یکی از مهم
. لـذا در ایـن   شـود  مـی کم و بیش با آن مواجه  برداري بهرهبرق در روز  شبکهاتفاقاتی است که  کلیهسزایی دارد، گزارش  هب

  بخش سعی شده است تا این دسته از اطالعات مورد بررسی بیشتري قرار گیرد.
توسط کـاربر   )56-10پ (زمانی مورد نظر مطابق شکل   بازهبراي دریافت گزارش اتفاقات الزم است که ساعت و تاریخ 

در این پنجره امکان مشاهده وضعیت واحدها در بازه زمـانی   شود میدیده  )58-10(پ همانطور که در شکل  معرفی شود.
ي مختلـف،  هـا  نابرداري واحد تولیدي در زم بهرهمورد نظر به تفکیک ساعت به ساعت اطالعاتی همچون کدهاي وضعیت 

  و وضعیت تریپ آن در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت. برداري بهرهقابلیت تولید در زمان 
  

  
  SCCIS افزار نرمدر اتفاقات   مشاهدهزمانی خاص به منظور   بازهدرج ساعت و تاریخ شروع و خاتمه یک  :56- 10پ شکل 
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  SCCIS افزار نرمدر  مشاهده اتفاقات رخ داده در بخش تولید به تفکیک واحدهاي نیروگاهی :57- 10پ شکل 

  

  
  SCCIS افزار نرمدر  گزارش اتفاقات خاص :58- 10پ شکل 
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  هاي آمار گزارش -7-7-1-10-پ

گیـرد کـه در    انتقال در اختیار کاربر قـرار مـی   اي در خصوص شبکه و تجهیزات تولید و در این بخش نیز اطالعات پایه
  ))59-10(پ شکل ( .شود میاشاره  ها آنادامه به برخی از 

  
  SCCIS افزار نرمدر  هاي آمار گزارش :59- 10پ شکل 

بکه شبکه و اطالعـات اجـزاي شـ     پایههاي اطالعات  در مطالب قبلی ارائه شد در زیر مجموعه تمام اطالعاتی که تقریبا
که بـه ترتیـب    باشد میت آماري قابل توجهی قابل حصول گزارش هفتگی، اطالعا  زیرمجموعهنیز قابل دسترسی است. در 

  اند.  آورده شده )64-10پ ) الی (60-10پ ( هاي شکلاهمیت در 
  

  
  SCCIS افزار نرمدر  هاي ناشی از عوامل داخلی و عوامل خارجی محدودیتگزارش  :60- 10پ شکل 
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  SCCIS افزار نرمدر  ها در زمان پیک بار تغییرات قدرت تولیدي نیروگاهگزارش  :61- 10پ شکل 

  

  
  SCCIS افزار نرمدر  ها در زمان پیک بار یک روز خاص هاي ضریب خروجی اضطراري نیروگاه شاخص :62- 10پ شکل 
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  SCCIS افزار نرمدر  سراسري شبکهبا عملکرد قدرت در پیک همزمان  بینی پیش  مقایسه : گزارش63- 10پ شکل 

  

  
  SCCIS افزار نرمدر با عملکرد انرژي تولیدي و نیاز مصرف روزانه  بینی پیش  مقایسه : گزارش64- 10پ شکل 

  

  ریزي تولید هاي برنامه گزارش -8-7-1-10-پ

هـاي   پیک، گزارش بار مناطق در قالـب فایـل    لحظهش، اطالعات مفیدي نظیر گزارش روزانه انرژي، گزارش در این بخ
Excel  71-10) الی (پ 65-10(پ  هاي شکلاشاره خواهد شد.  ها آنقابل دستیابی است که در ادامه به برخی از.(  
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  SCCIS افزار نرمدر  ریزي تولید  هاي برنامه گزارش :65- 10پ شکل 

  

  
  SCCIS افزار نرمدر  ها (ساعت به ساعت) تولید و انرژي نیروگاه ي گزارش روزانه:66- 10پ شکل 
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  SCCIS افزار نرمدر (ساعت به ساعت) تبادل توان و انرژي خطوط  ي گزارش روزانه :67- 10پ شکل 

  

  
  SCCIS افزار نرمدر گزارش وضعیت واحدها در لحظه پیک : 68- 10پ شکل 
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  SCCIS افزار نرمدر گزارش ساعت به ساعت نیاز مصرف بار مناطق  :69- 10پ شکل 

  

  
  SCCIS افزار نرمدر گزارش ساعت به ساعت تبادالت برون مرزي  :70- 10پ شکل 
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  SCCIS افزار نرمدر  گزارش ساعت به ساعت نیاز مصرف صنایع :71- 10پ شکل 

  

  هاي تعمیرات اجراي برنامه -9-7-1-10-پ

برنامه تعمیر و نگهداري صـادر   ها آنر امکان مشاهده و تغییر وضعیت واحدها و تجهیزاتی را که براي این بخش به کارب
  ).73-10) و (پ 72-10هاي (پ  شکلسازد.  شده است مهیا می

  

  
  SCCIS افزار نرمدر  هاي تعمیراتی قابل اجرا برنامه : گزارش72- 10پ شکل 
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  :شود میاین اطالعات شامل موارد زیر 

 هاي تعمیرات ش برنامهنمای  
  زمانی مورد نظر محدودهتاریخ و ساعت شروع  
  زمانی مورد نظر محدودهتاریخ و ساعت پایان  
  رسانی خودکارروز بهزمان  
 هاي تعمیراتی قابل اجرا لیست برنامه 

 لیست تجهیزات کاندید 

 (اصلی یا فرعی) نوع تجهیزات 

 ات کاندیدانواع اقدامات درخواستی جهت تعمیر و نگهداري تجهیز 

 

  
  SCCIS افزار نرمتعمیرات در  تجهیزات موضوع برنامه :73- 10پ شکل 

 واحدهاي سازمانی و کاربران -10-7-1-10-پ

خود امکان مشاهده و یا ثبـت    دسترسی داشته و بنا به وظیفه SCCIS افزار نرمنهادهایی که به  کلیهدر این فرم لیست 
  دهد. فرم مربوطه را نشان می )74-10(پ شکل  .شود میاطالعات را دارند، نشان داده 

اي به منظور درخواست انجام تعمیرات تجهیـزات   منطقه هاي برق مگاوات و شرکت 100اي با ظرفیت بیش از ه هنیروگا
برق ایـران مراجعـه نمـوده و پـس از ورود بـه       شبکهشرکت مدیریت  وبگاهبه ) 75-10(پ شکل مطابق خود الزم است تا 

  ، زمان مورد نظر خود را به همراه نوع تعمیرات مشخص نمایند.مربوطه  صفحه
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  SCCIS افزار نرملیست واحدهاي سازمانی و کاربران  :74- 10پ شکل 

  

  
  SCCIS افزار نرمدر  مشاهده میزان دسترسی کاربران :75- 10پ شکل 

  

  
  برق ایران شبکهشرکت مدیریت  وبگاهاز طریق  ها نیروگاه درخواست تعمیرات :76- 10پ شکل 
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  )برق ایران شبکهشرکت مدیریت  وبگاه( ورود به منظور ثبت درخواست تعمیرات  صفحه :77- 10پ شکل 

  

  
  )برق ایران شبکهشرکت مدیریت  وبگاه( هاي تعمیرات ثبت و پیگیري درخواست  صفحه :78- 10پ شکل 

ــواع کارهــاي درخواســتی در اختیــا   ــرات، لیســتی از ان ــوع تعمی ــراي درخواســت ن ــاربر قــرار مــیب                گیــرد کــه در ر ک
  اي از آن نشان داده شده است. نمونه )79-10(پ شکل 
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  )برق ایران شبکهشرکت مدیریت  وبگاه( انواع کارهاي درخواستی در ثبت تعمیرات :79- 10پ شکل 

  

  
  )برق ایران شبکهشرکت مدیریت  وبگاه( درخواست تعمیرات برخطفرم  :80- 10پ شکل 
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  )برق ایران شبکهشرکت مدیریت  وبگاه( درخواست تعمیرات برخطکننده در فرم  تعیین ایستگاه کنترل :81- 10پ ل شک

  

  
  )برق ایران شبکهشرکت مدیریت  وبگاه(دهی و شرح انجام خدمات تعمیر و نگهداري  گزارش: 82- 10پ شکل 
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  )برق ایران شبکهشرکت مدیریت  وبگاه( تدرخواست تعمیرا برخطتعیین تجهیزات منتخب در فرم : 83- 10پ شکل 

  

  
  )برق ایران شبکهشرکت مدیریت  وبگاه( درخواست تعمیرات برخطتعیین نوع کار درخواستی در فرم  :84- 10پ شکل 

  

هاي ارسـالی و وضـعیت    درخواست کلیهزمانی مشخص امکان مشاهده و پیگیري   دورهبا درج تاریخ شروع و پایان یک 
  دهد. ن موضوع را به روشنی نشان میای) 86-10پ (و  )85-10پ ( هاي شکل. شود میم فراه ها آنکنونی 
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  )برق ایران شبکهشرکت مدیریت  وبگاه( هاي تعمیر و نگهداري ذخیره شده درخواست: 85- 10پ شکل 

  

  
  )برق ایران شبکهشرکت مدیریت  وبگاه( هاي تعمیر و نگهداري ارسال شده درخواست :86- 10پ شکل 
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  )برق ایران شبکهشرکت مدیریت  وبگاه( پیگیري سوابق درخواست :87- 10پ ل شک

  

  
  )برق ایران شبکهشرکت مدیریت  وبگاه( تعمیر و نگهداريبا  هاي مرتبط درخواست :88- 10پ شکل 

  

  
  SCCIS افزار نرمدرخواست تعمیرات در  برنامهتنظیم  :89- 10پ  شکل
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هـاي   اي به منظـور ارسـال درخواسـت    هاي منطقه دیسپاچینگ و مگاوات 100 اليباهاي  الزم به ذکر است که نیروگاه
باشـند تـا    دسترسی داشته و موظف می  SCCIS افزار نرمخروج و تعمیرات خود و همچنین درج اطالعات تولید و تبادل به 

  SCCIS افـزار  نـرم در  تسـاع  6 هردرخواست تعمیرات خود را بنا بر ضرورت و اطالعات مربوط به تولید و تبادل انرژي را 
اي قابـل توجـه    کـه بـا واقعـه    برداري بهرهاز زمان   لحظهثبت نمایند این در حالی است که کارشناسان مرکز کنترل در هر 

  .ثبت نمایند افزار نرممواجه شوند موظف خواهند بود تا در همان زمان گزارش اتفاق را در این 
  
  
  
  
  





 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   11 پیوست
 نحوهی، راحط یازاطالعات مورد ن

  و مشخصات فنی انتخابی، طراح
  و تخصصی ثبات وقایع و خطا
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  یطراح یازاطالعات مورد ن -1-11-پ

  .]17[ است يضرور محل نصب در مورد پست یرانتخاب ثبات، داشتن اطالعات ز يپارامترها یینتع براي
 ا، تعداد باس کوپلر و خط و ترانسفورماتور، تعداد راکتوره یدرهايپست (شامل تعداد ف یتک خط  نقشه

  باس سکشن)
 یحفاظت یتک خط  نقشه  
 حفاظت یستممشخصات س  
 کنترل یستممشخصات س  
 و ولتاژ یانجر يترانسفورماتورها یلنسبت تبد  
 اتصال کوتاه یانجر  
 پست یولتاژ نام  

  و انتخاب یطراح نحوه -2-11-پ

  خطاثبات  -1-2-11-پ

 يورود يپارامترهـا  یـد با هـا  آنتعـداد   یینتع ياست که برا جیتالیآنالوگ و د يکانال ورود يتعداد يخطا دارا ثبات
  : ]17[ ثبات خطا عبارتند از يورود ي. پارامترهاگردند مربوطه مشخص

  آنالوگ هاي يورود -1-1-2-11-پ

 صفر  و ولتاژ مؤلفه یانسه فاز و جر يو ولتاژها یانخط: شامل جر فیدر  
 يصفر سمت فشار قو  لفهو ولتاژ مؤ یانترانسفورماتور قدرت: جر فیدر  
 صفر  و ولتاژ مؤلفه یان: جرراکتور  

  یجیتالد يورود -2-1-2-11-پ

 رلـه و اسـتارت   یـپ تر يهـا  بـه طـور جداگانـه، عملکـرد رلـه      یبانو پشت یحفاظت اصل يها رله یپ: ترها رله   
  به طور جداگانه خطوط هر فاز و تمام يبرا یستانسد

 PLCحامل هاي یگنالس یافت: ارسال و در PLC یعتســر  یــپ جداگانــه شــامل: تر   به طورهر خـط  يبرا 
  )DTT( یممستق یپو تر Aided Tripیسـتانس، د   رلهعملکـرد 

 فرمان وصل مجدد  
 یدو عمل وصل کل یدو دو هرسه فاز کل یک  شماره) یلکو یپقطع (تر ین: بوبیدکل  
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 یصورت دسته در حالت تست، ب يتست: استارت ورود حالت 

  يورود يها تعداد کانال -3-1-2-11-پ

 يصـفر بـه ورود    مؤلفـه و ولتـاژ   یـان سه فـاز و جر  يو ولتاژها ها نایجر هاي یگنالس یدخط با یدرهر ف براي 
  .شود یبه ثبات خطا وارد م یگنالس هشت ،خط یدراز هر ف نتیجه ثبات خطـا وارد گـردد. در

 صفر بـه ثبـات وارد شـوند و در      مؤلفهو ولتاژ  یانجر هاي یگنالس یستیترانسفورماتور و راکتور با یدرهر ف از
ثبـات خطـا وارد    يراکتـور بـه ورود   یـدر از هر ف یگنالس دوترانسفورماتور و  فیدر از هـر یگنالسـ دو یجهنت
  .  شود یم

 يورود يها خطا و تعداد کانال يها ثبات يها و مشخصه یازآنالوگ مورد ن يها به مجموع تعداد کانال باتوجه 
 یـین تع یـاز مـورد ن  يخطـا  يهـا  ثبـات  يهـا  نوع و تعداد کـارت  گردد، یم مشخص وسط سـازندهکه ت ها آن
  .شود یم

  ثبات وقایع -2-2-11-پ

را ثبـت کنـد، بــه     یونرو سکسـ  یـد : رلـه، کل یـر نظ یحفـاظت  یلاز وسا یکعملکرد هر  تواند یم یعکه ثبات وقا از آنجا
قـادر بـه ثبـت حـداقل      یدبا یعثبات وقا یک يفشار قو يها پست و انتخاب گردد. در یطراح تواند می مختلـف يها شـکل

  :]17[ باشد یرز یدادهايرو

  خط main II , main Iحفاظت  -1-2-2-11-پ

 یستانس،د حفاظت Zone-1 فاز  یپ، ترR  
 یستانس،د حفاظت Zone-1 فاز  یپ، ترS  
 یستانس،د حفاظت Zone-1 فاز  یپ، ترT  
 یستانس،د حفاظت Zone-1 ازسه ف یپ، تر  
 یستانس،د حفاظت Zone-2 یپ، تر  
 یستانس،د حفاظت Zone-3 یپ، تر  
 یستانسد یعتسر یگنالس ارسال  
 یستانسد یعتسر یگنالس دریافت  
 دار جهت یناتصال زم   رله تریپ  
 دار جهت یناتصال زم   رله یگنالس ارسال  
 دار جهت یناتصال زم   رله یگنالس دریافت  
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ثبـت   یـد ) به صورت جداگانـه با main II , main I( یهر دسته حفاظت يلذکر براا فوق هاي یگنالبذکر است که س الزم
  گردند.

 یداشکال کل یگنالس ارسال  
 یداشکال کل یگنالس دریافت  
 تغذیهمنبع  قطع  DC يها رله main I  
  تغذیهقطع منبع  DC يها رله main II  
 ولتاژ فورماتورترانس ي  یهثانو یوزف اشکال  
 یشدر حال آزما یا یسز سرووصل مجدد خارج ا   رله  
 وصل مجدد    رلهmain I .شروع به کار کرده است  
 را قفل کرده است.  یدوصل مجدد، بستن کل   رله  
 يها رله عملکردOV/UV ، DOC/DEF هر فاز و هر  يبراSUB صورت جداگانهه ب  
 عملکرد STUB ،S.O.T.F ،P.S.B دیستانس   رله   
  یحفاظت يها اشکال در رلهبروز  
 4و  3، 2، 1 یارتباط يها در کانال لاشکا  
 یافتو در ارسال DTT  

  یدکل -2-2-2-11-پ

 یدکل وضعیت LOCAL/REMOTE  
 عملکرد TCS  
 عملکرد Short Zone مربوطه هاي یشدر آرا  
 عملکرد Loctout  وReset شدن آن  
 عملکرد A/R    
 یداشکال کل   رله عملکرد  
 آن یزمو مکان یدمختلف مربوط به کل اطالعات  
 یدکل يشدن فازها بسته یهمزمان عدم  
 یدکل 2و  1 هاي ینبوب خرابی  
 یدشدن کل بسته  
 یدشدن کلباز  
 است. یراتدر حال تعم کلید  
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  یونرسکس -3-2-2-11-پ

 یونرموتور سکس قطع  
 تغذیهمنبع  قطع  AC  
 یونرنشدن کامل سکس بسته  
 یونرنشدن کامل سکسباز  

  ترانسفورماتور -4-2-2-11-پ

 یحفاظت يها رلهاز  یقطع ناش يها نافرم  
 فورماتورترانس يرو یحفاظت هاي یستماز س یقطع ناش يها نافرم  
 آالرم بدهند یدکه با یحفاظت یلوسا کلیه عملکرد  
 در فن اشکال  
 یحفاظت يها در رله اشکال  
 در پمپ روغن اشکال  
 بار یردر ز ییرتپ چنجر قابل تغ یستماز س یناش قطع  
 یادز یانجر   رلهبار توسط  یردر ز ییرچنجر قابل تغ تپ یستمشدن س قفل  
 یقمربوط به حر هاي آالرم  
 و روغن پیچی یمس يمربوط به دما هاي آالرم  
 و  طرفه یک یرمربوط به ش هاي آالرمP.R.V  
 یهمنبع تغذ قطع DC یحفاظت اصل  
 یهمنبع تغذ قطع DC یبانحفاظت پشت  

  راکتورها -5-2-2-11-پ

 یحفاظت يها از رله یناش یپتر يها نافرم  
 راکتور يرو یحفاظت هاي یستماز س یناش یپتر يها نافرم  
 آالرم بدهند. یدکه با یحفاظت یلوسا کلیه عملکرد  
 کن خنک یستمدر س اشکال  
 تغذیهمنبع  قطع  DC یحفاظت اصل  
 تغذیهمنبع  قطع  DC یبانحفاظت پشت  
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  ها ینهش -6-2-2-11-پ

 ینهحفاظت ش يها رله عملکرد  
 ینهولتاژ ش یاضاف   رله عملکرد  
 ینهحفاظت ش يها از عملکرد رله یناش عقط  
 تغذیهمنبع  قطع  DC ینهحفاظت ش  

  یو کمک LVACو   LVDC هاي یستمس -7-2-2-11-پ

 سیستم DC شده است. ینزم  
 اشکال دارد. 1شارژر  باطري  
 اشکال دارد.  2شارژر  باطري  
 گروه  يباطر ولتاژI باال ینپائ /  
 گروه  يباطر ولتاژII باال ینپائ /  
 باال ینولت پائ 48 ياطرب ولتاژ /  
 سنکرون اشکال دارد.  سیستم  
 یهتغذ فورماتوراز ترانس يورود قطع I  
 یهتغذ فورماتوراز ترانس يورود قطع II  
 ژنراتور یزلاز د يورود قطع  
 سیستم LVAC است.  یکاتومات یضدر تعو  
 يژنراتور اضطرار یزلد خطاهاي  
 ینشان آتش یستمدر س اشکال  
 مطبوع یهتهو یستمدر س اشکال  
اتصـال   يهـا  رلـه  یستانس،د يها شامل: رله یزاتاز تجه یکو حفاظت پست، تعداد هر  یتک خط يها به نقشه باتوجه

 يهــا  ترانسفورماتور، راکتور، رله یونر،سکس ید،وصل مجدد، کل يها ترانسفورماتور ولتاژ، رله یهثانو فیوزهاي دار، جهت ینزم
 هـاي  يتعـداد ورود  یـب ترت یـن . به اگردد یمشخص م LVDC یکمک یستمبه س مربوط شارژر و يو بـاتر ینهحفاظـت شـ

  خواهد شد. یینتع یعالزم جهت ثبات وقا
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  مشخصات فنی ثبات خطا و ثبات وقایع  -3-11-پ

  ثبات خطا  -1-3-11-پ

توســط   هاي جریان و ولتاژ و توالی زمانی عملکرد تجهیزات حفاظتی مختلف باید به صورت مانـدگار  ادیر شکل موجمق
هـا   صورتی باشد که خروجی، تمام سـیگنال ه ثبـات خطـا براي بررسی و آنالیز ثبت گردند. نمایش مقادیر ثبت شده باید ب

ثانیـه قبـل از حـس کـردن      5/0ثبات خطا باید توسط یک سیستم زمانی الکتریکی، حـدود   .را با زمـان وقـوع در برگیـرد
ثانیـه پـس از آشکارسـازي خطـا، شـکل       5ت زمان حضور اتصالی، در حـدود  خطا را ثبت کرده و بدون در نظر گرفتن مد

  :. لذا]17 [ ها را ثبت نماید موج
  ثانیـه قبـل از    5/0هـا یـا حـوادث ظـاهر شـده در       داخلی باید وجود داشته باشد تا تمام سیگنال  حافظهیک

بایسـت   هـا مـی   سـیگنال  برداري از کردن خطا را بـدون از دست دادن اطالعات ضبط کند و دقت نمونه حس
 .ثانیه لحاظ شود میلی 1حداکثر 

 ي تنظیم شده داشـته باشـد و در   ها ناصورت دستی و اتوماتیک براي زمه ثبات باید قابلیت بازبینی خود را ب
هنگـام تسـت، یـک ورودي     کـه در  را نمـایش دهـد. در صـورتی     صورت وجود اشــکال در هـر قسـمت، آن   

 .بایـد مراحـل تسـت را متوقف نموده و به ثبت وضعیت ادامه دهدشود، دستگاه   (Trigger)تحریک

 تشخیص وقوع خطا (Fault)  سـیگنال ورودي بـا یـک سـطح آسـتانه انجــام گیــرد.     مقایسهباید از طریق
ي نیز انجام داد. همچنـین هـر   افزار نرمصورت ه افزاري، باید بتوان این مقایسه را ب عـالوه بـر مقایسـه سخت

در نظـر گرفتـه    (Trigger) تواند به عنـوان تحریـک   نیز می ها آنهاي دیجیتال یا ترکیبـی از  ز وروديیک ا
  .شود

 هشـدار ترین اطالعات ذخیره گردد و در صورت پرشدن ظرفیت حافظه،  آخرین اطالعات باید بر روي قدیمی 
  .داده شود

 هاي ثبات خطا باید به تعداد کافی کانال AC عمومــاً  ور پیوسته پارامترهـاي مختلـف  طه داشته باشد که ب) 
 هاي اضافی داشته باشد. همچنین باید به تعداد کافی کانال 1سینوسـی) را ثبـت کنـد و تعداد کافی اسالت

DC  .داشته باشد  
 بایسـت در   گر یا مرکز کنترل راه دور، می ، ارسال به چاپصفحه نمایشاطالعات قبل از نمایش بر روي  کلیه

  .ه ثبت گردددستگا  حافظه
  .باید » نزدیک شدن انتهاي کاغذ«مناسبی براي  هشدارعملکرد ثبات خطا نباید از مدارات دیگر تأثیر پذیرد

تعـویض   باشد. فراهم شود. استفاده از کاغذهاي نوع حرارتی، شیمیایی و کاغذهاي نوع خاص مورد قبول نمی
از سرویس داشته باشد. سازگاري کامـل ثبـات    ـردن دسـتگاه یا خارج شدن آنک کاغذ نباید نیاز به خاموش

                                                   
1 Slot 
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خطا با ترانسفورماتورهاي ولتاژ و جریان، تجهیزات حفاظتی، ولتاژ تغذیه پسـت و دیگـر متعلقـات ضـروري،     
 اشکال بایـد دسـتگاه بـه طـور اتوماتیــک بــه حالــت اولیــه بـازگردد          روزربباید تضمین شود. در صورت 

(Reset) هاي ثبـت خطـا و وقـایع را داشـته      مکان سنکرونیزاسیون با سایر سیستمها باید ا این دستگاه. شود
  .باشند

 ي مناسب تعبیــه نمــود   افزار نرمافزاري و  هاي آنالوگ و دیجیتال، بایستی فیلترهاي سخت باتوجه به ورودي
  .هـاي ورودي معتبر را از نویزهاي گذرا تشخیص داد تـا داده

  قطـع تغذیـه،    رلهخطا در عملکرد داخلـی سیسـتم،  روزب   رلهگر،  چاپ خطاي   رلهدستگاه باید حداقل داراي
دسـتگاه   هشـدار ها باید به سیستم  دهنـده از دسترفتن سنکرونیزم دستگاه باشد. خروجی این رله نشـان   رله

  .هر نوع خطائی را در ورودي و خروجی دستگاه آشکار سازند روزبمتصل و 
 ها قابل تنظیم باشد ورودي  دامنهبایست مطابق با تغییرات  بط شده میهاي آنالوگ ض سیگنال  دامنه  

 گـردد   هـاي حفـاظتی ذکـر مـی     هاي تزریق ثانویه به همـان روشـی کـه بـراي رلـه      تمهیدات الزم براي تست
  .اندیشیده شود

 هاي عامل جدید نظیــر  روز شدن و اجراي آن در سیستم گر خطا و امکان به نمایش افزار نرم windows  یــا 

linux  وجـود داشـته باشد.  
 یکننـده  هاي رله حـس  هاي حفاظتی و از کنتاکت هاي تمام رله هایی از کنتاکت ثبات خطا باید توسط پالس 

 و  CTهـاي ورودي آنـالوگ از   اندازي شود (سیگنال کننده سطح جریان و ولتاژ، راه خطا و همچنین از حس

CVT شود گرفته می.(  
 مولد سیگنال زمانی، 1گذاري صحیح زمانی انهدر صورت نیاز، براي نش (GPS)     باید توسـط پیمانکـار تـأمین

  .گردد
  :ها ثبت شوند پستباید در مقادیر زیر 

  ):AC هاي آنالوگ (مقادیر الف) کانال
 فیدر خط:I0, IC, IB, IA, V0, VC, VB, VA   
 ترانسفورماتور قدرت: V0 و I0 سمت فشار قوي  
 راکتورها: V0 و I0   

  )DCگذاري حوادث (مقادیر  تب) عالم
 هاي حفاظتی مختلف فرمان قطع از رله Main-I و Main-II   بـه طـور  یا اصلی و پشتیبان براي هر دسـتگاه 

  )هاي رله جداگانه جداگانه (کنتاکت

                                                   
1 Time tag 
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  جداگانه  به طورکننده مستقل براي هر مجموعه حفاظتی  قفل   رلهکننده یا  قطع   رلهعملکرد 

 جداگانه  به طوردیستانس خطوط    رلهاندازي  واحد راه 

 جداگانه   به طورهاي حامل خطوط (ارسال یا دریافت)  سیگنال 

 ي وصل مجدد براي خطوط ها نافرم 

   فرمان بستن کلید 

 خرابی کلید  

   ) DC هاي آنالوگ (مقادیر ج) کانال
  قطع کلید براي تمام کلیدها (براي هر کنتاك 1جریان بوبین(  
  براي تمام کلیدها (براي هر کنتاکت قطع کلید 2جریان بوبین(  
 جریان بوبین بستن کلید براي تمام کلیدها 

  ثبات وقایع  -2-3-11-پ

 هـا را بـا ذکـر سـال، مـاه، روز و       حائل (بافر) باشد تا تغییرات زمانی سـیگنال   حافظهبات وقایع، باید داراي ث
صـورت چـاپ و یـا    ه ایش وقـایع بـ  خوب و دقت کافی ذخیره نماید و نمـ زمانی سـاعت بـا قـدرت تفکیـک 

  . ]17[ نمایش با ذکر دقیق تاریخ واقعه انجام گردد
 ثبات وقایع پست باید قادر به عملکرد با ولتاژ DC  مشخص شده باشد. پیمانکار با توافق مهندس طراح، باید

 .لیست مـوارد قابـل ثبت در پست را تهیه و ارائه کند

 هاي ثبـات داراي ایزوالسـیون مناسـب باشـد.      مطمئن بوده و ورودي افزار ثبات باید مناسب و ساختار سخت
هاي ثبـت خطـا و    ثبات وقایع باید در برابـر نویز حفاظت شده باشد و امکان سنکرونیزاسیون با سایر سیستم

   .وقایع را داشته باشد
 عملکـرد   هاي حفاظتی و سایر تجهیـزات، دسـتگاه ثبـات وقـایع نبایسـتی      هاي رله در صورت لرزش کنتاکت

  .بیشتر باشد نباید ثانیه میلی 15نادرست داشته باشـد. در این رابطه، زمان تأخیر مجاز تحریک از 
 گیري، چاپ و یا نمایش موارد زیر وجود داشته باشد بایست امکان گزارش در حالت استفاده دستی، می: 

o ها   تمام ورودي  
o هائی که در حالت صفر هستند تمام ورودي  
o ی که در حالت یک هستندهائ تمام ورودي  
o نمایش هر ورودي انتخاب شده 
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 ي تنظیم شده داشته باشد و در ها ناصورت دستی و اتوماتیک براي زمه ثبات باید قابلیت بازبینی خود را ب
 که در هنگام تست، یک ورودي تحریک را نمایش دهد. در صورتی صورت وجود اشـکال در هر قسمت، آن

(Triger)  د مراحل تست را متوقف نموده و به ثبت وضعیت ادامه دهدشود، دستگاه بای.  
 هاي مشابه خود و ثبات خطا را داشته باشد ثبات وقایع بایستی امکان سنکرونیزاسیون با سایر سیستم.  
 ي مناسب تعبیه نمود تا افزار نرمافزاري و  هاي آنالوگ و دیجیتال، بایستی فیلترهاي سخت باتوجه به ورودي

  .دي معتبر را از نویزهاي گذرا تشخیص دادهـاي ورو داده
  ،رلهقطـع تغذیـه،    رلهخطا در عملکرد داخلی سیستم،  روزب   رلهدستگاه باید حداقل داراي رله خطاي چاپگر   

بایستی به سیستم آالرم دستگاه  ها می دهنـده از دسترفتن سنکرونیزم دستگاه باشد. خروجی این رله نشـان
 .خطائی را در ورودي و خروجی دستگاه، آشکار سازند هر نوع بروزمتصل و 

) اطالعـات فنـی   2-11ثبات خطا و ثبـات وقـایع و در جـدول (پ     هاي فنی ) مشخصات و ویژگی1-11پ در جدول (
  نوشته شده است. شده این تجهیزات ضمانت

 هاي فنی ثبات خطا و وقایع  مشخصات و ویژگی :1- 11پ جدول 

  مشخصات فنی  شرح  ردیف
      شخصات سیستمم  1
  66)63/(400/230/132  کیلوولت  سیستمنامی  ولتاژ  1- 1
  420/245/145/72  کیلولت  سیستم حداکثر ولتاژ  2- 1
  3    فازهاتعداد   3- 1
  50  هرتز  سیستمنامی فرکانس   4- 1
  شده به طور غیرمؤثر زمین شده/ زمین مستقیما    ع زمین شدن نوترال سیستمنو  5- 1
  3یا  1  ثانیه  تصال کوتاهحداکثر مدت زمان ا  6- 1
  5یا  1  آمپر  جریان نامی در مدار ثانویه  7- 1
    /  ولت  )ولتاژ نامی در مدار ثانویه (فاز به فاز  8- 1

  DC   125/110  مقدار نامی ولتاژ کمکی  9- 1
  درصد +10درصد تا  -DC   20 تغییرات مجاز ولتاژ  10- 1
  *  مگاولت آمپر  سطح اتصال کوتاه  11- 1
      ثبات خطا  2
     هاي ثبات تعداد کانال  1- 2
 *    هاي آنالوگ تعداد کانال  1-1- 2
 *    هاي دیجیتال تعداد کانال  1-2- 2
  5  ثانیه  مدت زمان ثبت پس از وقوع خطا  2- 2
  5/0  ثانیه  مدت زمان ثبت قبل از وقوع خطا  3- 2
  آیا ثبت تاریخ و زمان  4- 2

  مورد نیاز است ؟ (ساعت، دقیقه و ثانیه)
  بله  بله / خیر
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  مشخصات فنی  شرح  ردیف
 بله  بله / خیر  انتهاي کاغذ هشدارکنتاکت   5- 2
 بله  بله / خیر  نشان دهنده عملکرد ثبات  6- 2
      ثبات وقایع  3
  *    ها تعداد کانال  1- 3
  یا کانال ثبت مجزا بـراي هـر ورودي آ  2- 3

  بایـد در نظـر گرفته شود؟
  بله  بله / خیر

      :ان دادنروش ثبت براي نش  3- 3
  به شکل خطوط    تابع  3-1- 3
  به شکل نقاط    زمان  3-2- 3

  گردد. *: این مقادیر توسط مهندس طراح تعیین می

  : اطالعات فنی ضمانت شده (گارانتی شده) ثبات خطا و وقایع 2- 11پ دول ج
  شرح  ردیف

    کلیات  1
  هرتز  فرکانس نامی  1- 1
  آمپر  جریان نامی در مدار ثانویه  2- 1
  ولت  ولتاژ نامی در مدار ثانویه  3- 1
  سانتیگراد  درجه  حرارت مجاز محیط براي عملکرد صحیح  درجه  4- 1
  سانتیگراد  درجه  سازي حرارت مجاز محیط براي ذخیره  درجه  5- 1
  درصد  حداکثر رطوبت نسبی مجاز  6- 1
  ولت  کمکی DC مقدار نامی ولتاژ  7- 1
  درصد  DC  تغییرات مجاز ولتاژ  8- 1
    ا:خط ثبات  2
    نام سازنده و کشور ساخت  1- 2
    اختصاري سازنده  مشخصه  2- 2
    )مدل دستگاه (نام اختصاري  3- 2
  ولت  ولتاژ نامی ورودي کانال آنالوگ  4- 2
  آمپر  جریان نامی ورودي کانال آنالوگ  5- 2
  ولت  مجاز  اضافه ولتاژ پیوسته  6- 2
  آمپر  مجاز  اضافه جریان پیوسته  7- 2
  DC  ولت  می ولتاژ ورودي دیجیتالمقدار نا  8- 2
  kVpeak  آزمون عایقی فرکانس قدرت، براي یک دقیقه  9- 2

  µs 2/1  /50(  kVpeak( ضربهموج  آزمون  10- 2

  کیلوولت  )MHz 1(زمون فرکانس باال آ  11- 2
    حداکثر جریان ورودي  12- 2
  درصد  دقت دستگاه  13- 2
  پرآم ولت  مصرف براي هر کانال ولتاژ آنالوگ  14- 2
     DCمصرف مدار  15- 2
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  شرح  ردیف
  وات  هنگام کارکردن دستگاه  15-1- 2
  وات  در شرایط عادي  15-2- 2
  ثانیه  زمانی ثبت قبل از شروع بکار ثبات  بازه  16- 2
  ثانیه  زمانی ثبت پس از شروع بکار ثبات  بازه  17- 2
  آمپر -ولت  مصرف  18- 2
     منبع تغذیه  19- 2
  ولت  ولتاژ نامی و حد مجاز  19-1- 2
  آمپر -ولت   مصرف  19-2- 2
  بله / خیر  نظارت بر خرابی  19-3- 2
    موقعیت نصب  20- 2
 بله / خیر  عملکرد ثبات فراهم شده است؟  دهنده نشانآیا   21- 2
 بله / خیر  (self test) آزمون خودي  22- 2
 بله / خیر  بافر  حافظهنمایش ظرفیت   صفحه  23- 2
    ارتباط با دستگاه نحوه  24- 2
 بله / خیر  طریق مودم زا  24-1- 2
 بله / خیر  ارتباط مستقیم  24-2- 2

 بله / خیر  از طریق شبکه  22-24-3
    هشدار نحوه  25- 2
    ماژوالربودن سیستم  26- 2
 بله / خیر  یابد؟ هاي سیستم گسترش می یا قابلیتآ  26-1- 2
 بله / خیر  ها وجود دارد؟ DI مکان اضافه کردنا  26-2- 2
 بله / خیر  چند دستگاه با هم وجود دارد؟ شدن مکان شبکها  26-3- 2
  ثانیه تعداد در میلی  (Avalanche)  حداکثر ترافیک ورودي  27- 2
    آوري اطالعات براي هر واحد جمع (AC) هاي آنالوگ تعداد کانال  28- 2
    آوري اطالعات براي هر واحد جمع (DC) هاي دیجیتال تعداد کانال  29- 2
   AC هاي تعداد کل کانال  30- 2
   DC هاي تعداد کل کانال  31- 2
  کیلوهرتز  برداري براي هرکانال نرخ نمونه  32- 2
    پذیري (دقت) ورودي آنالوگ تفکیک  33- 2
  ثانیه  کل زمان ثبت  34- 2
  ثانیه  زمان ثبت قبل از خطا  35- 2
    )هر کانال(سازي براي حافظه بافر  ظرفیت ذخیره  36- 2
  ثانیه میلی  تفکیک زمانی وقایع  37- 2
    (c.p.u) پردازش مرکزينوع واحد   38- 2
  مگاهرتز  cpu فرکانس  39- 2
    نوع ایزوالسیون از محیط  40- 2
    )1 -0، 0-1تغییر سطح ورودي باینري (  41- 2
 بله/ خیر  پذیر است؟ تحریک خارجی امکان  42- 2
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  شرح  ردیف
 بله/ خیر  ایراد داخلی دستگاه در نظر گرفته شده است؟ گرنشان  43- 2
  ثانیه  ی آزمون خوديزمان  دوره  44- 2
    محدوده ثبت تاریخ و ساعت  45- 2
    نوع و دقت ساعت  46- 2
  تنظیم زمان (ساعت) و تاریخ، از طریـق واحـد  47- 2

  پذیر است؟ هـا امکان آوري داده جمـع 
 بله/ خیر

 بله/ خیر  قابلیت ارسال اطالعات به خارج وجود دارد؟  48- 2
 بله/ خیر  هاي دیگري هم دارد؟ لیتها، قاب آوري داده آیا مرکز جمع  49- 2
    :ها مشخصات واحد ارزیابی داده  50- 2
    کامپیوتر  50-1- 2
    نمایشگر  50-2- 2
    چاپگر  50-3- 2
    :نوع طراحی  51- 2
    کامپیوتر  51-1- 2
    نمایشگر  51-2- 2
    چاپگر  51-3- 2
  مگابایت  ظرفیت هارد دستگاه  52- 2
  مگابایت  ظرفیت فالپی درایو  53- 2
  له/ خیرب  است؟  IBMکامپیوتر سازگار با  54- 2
    :مشخصات چاپگر  55- 2
    روش چاپ  55-1- 2
    سرعت چاپ  55-2- 2
    نوع کاغذ  55-3- 2
    هاي دستگاه ارتباط بین حافظۀ سیستم و تعداد ورودي  56- 2
    قابلیت پشتیبانی چند ورودي را دارند؟ DI هاي ورودي کارت  57- 2
    رخدادهاي اخیر ذخیره شدهحجم حافظه از نظر تعداد   58- 2
    :ایزوالسیون  59- 2
 له/ خیرب  خروجی صورت گرفته است؟ -ایزوالسیون ورودي  59-1- 2
 له/ خیرب  ورودي صورت گرفته است؟ -ایزوالسیون ورودي  59-2- 2
  ساعت دستگاه قابلیت سنکرون شـدن  60- 2

  را داراست؟ GPS بـا سـاعت خـارجی از طریـق 
 له/ خیرب

    افزار نرمات مشخص  61- 2
 له/ خیرب  سیستم عامل  61-1- 2
 له/ خیرب  افزار نرماي  زبان محاوره  61-2- 2
 له/ خیرب  یک از امکانات زیر لحاظ شده است؟ کدام  61-3- 2
 له/ خیرب  ی شکلینما بزرگ  61-3-1- 2
 له/ خیرب  تغییر مقیاس  61-3-2- 2
 له/ خیرب  اچاپ هر کانال مجز  61-3-3- 2
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  شرح  ردیف
 له/ خیرب  چاپ رنگیامکان   61-3-4- 2
 له/ خیرب  لیست وقایع ثبت شده  61-3-5- 2
    :بات وقایعث  3
    نام سازنده و کشور ساخت  1- 3
    مشخصه اختصاري سازنده  2- 3
    )مدل دستگاه (نام اختصاري  3- 3
  ولت  ولتاژ نامی ورودي کانال آنالوگ  4- 3
  آمپر  جریان نامی ورودي کانال آنالوگ  5- 3
  ولت  مجاز ي یوستهاضافه ولتاژ پ  6- 3
  آمپر  مجاز ي ضافه جریان پیوستها  7- 3
  DC  ولت  مقدار نامی ولتاژ ورودي دیجیتال  8- 3
  kVpeak  آزمون عایقی فرکانس قدرت، براي یک دقیقه  9- 3
  µs 2/1  /50(  kVpeak( موج ضربه آزمون  10- 3
  کیلوولت  )MHz 1 (آزمون فرکانس باال  11- 3
    حداکثر جریان ورودي  12- 3
  درصد  دقت دستگاه  13- 3
  آمپر ولت  مصرف براي هر کانال ولتاژ آنالوگ  14- 3
    DC مدار مصرف  15- 3
 وات  هنگام کارکردن دستگاه  15-1- 3
 وات  در شرایط عادي  15-2- 3
    هاي کنتاکت تعداد کانال  16- 3
 بله / خیر  هاي ثبت مجزا براي هر ورودي حادثه در نظر گرفته شده است؟ کانال  17- 3
 بله / خیر  ثبت زمان در چاپگر حوادث در نظر گرفته شده است؟  18- 3
 بله / خیر  طول مدت ثبت زمان  19- 3
 بله / خیر  نمایش دیجیتال در نظر گرفته شده است؟  صفحهآیا   20- 3
    جزئیات مشخصات عملکرد  21- 3
    :اطالعات کسب  21-1- 3
    ورودي  21-1-1- 3
  انیهمیلی ث  زمان تحلیل حوادث  21-1-2- 3
    )حافظه ترتیبی (چاپ کردن  21-1-3- 3
  بله / خیر  حوادث ي چاپ کردن حالت سیگنالینگ در خاتمه  21-1-4- 3
     امکان ثبت دستی براي  21-2- 3
 بله / خیر  ها تمام ورودي  21-2-1- 3
 بله / خیر  صفر هستند هایی که درحالت تمام ورودي  21-2-2- 3
 بله / خیر  هستند یک هایی که درحالت تمام ورودي  21-2-3- 3
 بله / خیر  هاي انتخاب شده همه ورودي  21-2-4- 3
    تغذیه منبع  21-3- 3
    ولتاژ نامی و حد مجاز  21-3-1- 3
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  شرح  ردیف
    مصرف  21-3-2- 3
    (self test)بر خرابی  نظارت  21-3-3- 3
    جزئیات تاریخ گذاري  21-4- 3
    تاریخ / زمان  21-4-1- 3
    دقت  21-4-2- 3
  بله / خیر  مزمانیقابلیت ه  21-4-3- 3
 بله / خیر  گیرد؟ اي انجام می صورت دورهه خودي ب آزمون  22- 3
 بله / خیر  آزمون اپراتور فراهم شده است؟  23- 3
    ماژوالربودن سیستم  24- 3
 بله / خیر  یابد؟ هاي سیستم گسترش می آیا قابلیت  24-1- 3
 بله / خیر  ها وجود دارد؟ DI امکان اضافه کردن  24-2- 3
 بله / خیر  امکان شبکه شدن چند دستگاه با هم وجود دارد؟  24-3- 3
    ارتباط با دستگاه نحوه  25- 3
 بله / خیر  مستقیم به طور  25-1- 3
 بله / خیر  از طریق مودم  25-2- 3
 بله / خیر  از طریق شبکه  25-3- 3
    مآالر نحوه  26- 3
  ثانیه میلی  وقایع (resolution) قدرت تفکیک زمانی  27- 3
  ثانیه تعداد در میلی  (Avalanche)  حداکثر ترافیک ورودي  28- 3
    هاي دستگاه سیستم و تعداد ورودي  حافظهارتباط بین   29- 3
    قابلیت پشتیبانی چند ورودي را دارند؟ DI هاي ورودي کارت  30- 3
    حجم حافظه از نظر تعداد رخدادهاي اخیر ذخیره شده  31- 3
    ایزوالسیون  32- 3
 بله / خیر  خروجی صورت گرفته است؟ -سیون وروديایزوال  32-1- 3
 بله / خیر  ورودي صورت گرفته است؟ -ایزوالسیون ورودي  32-2- 3
  ساعت دستگاه قابلیت سنکرون شدن   33- 3

  را داراست؟ GPS با ساعت خـارجی از طریـق
 بله / خیر

    جزئیات نصب  34- 3
  کیلوهرتز  برداري نرخ نمونه  35- 3
  ثانیه میلی  گزمان فیلترین  36- 3
  کیلوبایت  بافر  حافظهظرفیت   37- 3
    مشخصات چاپگر  38- 3
    روش چاپ کردن  38-1- 3
    سرعت چاپ  38-2- 3
    نوع کاغذ  38-3- 3
  



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

   12 پیوست
دهی  پایش و گزارش بررسی روند

  امریکابرق  شبکهحوادث در 
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  مقدمه

آمریکـاي شـمالی اسـت. دپارتمـان انـرژي       بـرق  شبکه  ریکا بخشی از شبکه به هم پیوستهبرق ایاالت متحده آم شبکه
گذاري کالن را بر عهده دارد. لذا براي  نظارت و قانون  وظیفهبه عنوان باالترین نهاد نظارتی صنعت برق این کشور،  1آمریکا

چنین . همشود میهاي مختلف ثبت و پایش حوادث است که در این فصل توضیح داده  داراي رویه برق شبکهحفظ امنیت 
گیرد و در ادامه بـراي تکمیـل    آمریکاي شمالی نیز مورد بررسی قرار می  منطقهبه عنوان نهاد نظارتی در  NERCهاي  رویه

  گردد.  ارائه می برداري بهرهبرداران بازارهاي برق آمریکا به منظور ثبت حوادث  هاي بهره ی از رویهیها مطالب، نمونه

  OE-417فرم  -ایاالت متحده آمریکاانرژي دپارتمان دهی  گزارش رویه -1-12-پ

  بررسی اجمالی -1-1-12-پ

و اغتشاشـات  گـزارش حـوادث   هاي  ها و فرم برق در رویه شبکه حوادثمربوط به اطالعات طبق دستورالعمل این نهاد، 
ایر ي تحقـق امنیـت ملـی و سـ    . دپارتمـان انـرژي آمریکـا از ایـن اطالعـات بـرا      شـود  مـی آوري  اضطراري الکتریکی جمـع 

و  هـاي تـامین انـرژي    کسب اطالعات مربوط به شـرایط اضـطراري سیسـتم    هاي مدیریت اضطراري انرژي مانند مسئولیت
دپارتمان انرژي آمریکا ایـن اطالعـات    2کند. اداره اطالعات انرژي استفاده می حوادث و اغتشاشات اهداف تحلیلی همچنین

 هـاي  فـرم بـه همـین دلیـل     کند. شات سیستم الکتریکی گزارش میصورت گزارش ماهیانه حوادث اضطراري و اغتشاه را ب
  .]39[ ثبت حوادث باید در زمان مجاز تکمیل شود

  فرم ثبت حوادث -2-1-12-پ

 شـود  میعنوان اطالعات عمومی در نظر گرفته  بندي اول به باشد. بخش اول یا جدول زمان بخش می دواین فرم شامل 
صورت عمومی پخـش نخواهـد شـد و    ه بندي دوم ب زمان ود. بخش دوم یا جدولمنتشر ش و ممکن است به صورت عمومی

آمـاري ماننـد تنظـیم     ممکن اسـت در امـور غیـر   همچنین ها  . اطالعات این فرمشود میاسناد محرمانه محسوب  ئی ازجز
  .  ]41و  40[اند  ) نشان داده شده2-12پ ) و (1-12پ هاي ( هاي مذکور در جدول فرم مقررات حکومتی استفاده شود.

  
  
  

                                                   
1 U.S Department Of Energy (DOE) 
2 Energy Information Administration (EIA) 
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 ]41و  40[ 1بندي  جدول زمان -بت حوادث دپارتمان انرژي آمریکافرم ث: 1-12پ  جدول

  1 بندي زمان
  وضعیت اعالن و حادثه مالحظات

 و )1-12پ ، جـدول ( در سـاعت اول حادثـه   باید گاه آن باشد افتاده اتفاق 8 تا 1 بندهاي از یکی اگر :ها فرم تکمیل نحوه
مشـاهده   12تـا   9. اگـر بنـدهاي   تکمیل گردد اضطراري وضعیت گزارش عنوان به) 2-12پ ( جدول 17تا  13بندهاي 

بـه عنـوان گـزارش     )2-12پ (جدول 17 تا 13 بندهاي و) 1-12پ ( جدولدر شش ساعت اول حادثه،  باید گاه آنشود 
 در ) بایـد 2-12پ ( جـدول  و )1-12پ ( نهایی شامل تمامی بندهاي جـدول   نسخه. در صورت نیاز، تکمیل گردد عادي

  شود. تکمیل حادثه رخداد از پس ساعت 72

مـوارد   از یکـی  حداقل اگر
اتفاق افتاده  8 تا 1 (معیار)

این جـدول بایـد در    ،است
ــازه یــک ســاعت پــس از  ب

    .رخداد حادثه تکمیل شود

 عملکـرد  روي بر شدید تأثیر یا و وسیع قطعی به منجر که فیزیکی  حمله [    ]  -1
  .شود حیاتی هاي زیرساخت و  مانساز

  .شود برق سیستم عملکرد در وسیع اختالل به منجر که سایبري  حمله [    ]  -2
 سیســتم خاموشــی یــا و سیســتم عملکــرد در سراســري خطــاي وقــوع [    ]  -3

  .توزیع و انتقال الکتریکی
 الـت ح در کـه  الکتریکـی  سیسـتم  از هایی بخش و بخش شدن اي جزیره [    ]  -4

 رخ اي ناحیـه  بـزرگ  خاموشـی  یـک  کـه  زمانی در مانند می باقی کارکرد
  .دهد

بـراي بـیش از    MW300تر از  از مدار خارج شدن ناخواسته بارهاي بزرگ [    ]  -5
 دقیقه ناشی از وقوع یک حادثه در سیستم. 15

  نیاز. در شرایط اضطراري و مورد MW100 از قطع بار مصرفی بیش [    ]  -6
  وسیعی از سیستم.  منطقه% در 3کاهش ولتاژ بیش از  [    ]  -7
درخواست عمومی بـراي کـاهش مصـرف بـرق بـراي حفـظ پایـداري در         [    ]  -8

  عملکرد سیستم بدون اعمال خاموشی.

مـوارد   از یکـی  حداقل اگر
ــار) ــا 9 (معی ــاق  12 ت اتف

مـوارد   از یک هیچ و افتاده
اتفـــاق  8تـــا  1 (معیـــار)

 قسـمت  این ،نیفتاده است
 سـاعت  6 حـداکثر  تـا  باید

 حادثـــه رخـــداد از پـــس
  .شود تکمیل

  اندازد. فیزیکی که پایایی و امنیت سیستم را به خطر می  حمله [    ]  -9
  سایبري که امنیت و پایایی شبکه را بتواتند تحت تأثیر قرار بدهد.  حادثه [    ]  -10
  شترك براي بیش از یک ساعت.از دست دادن بیش از پنجاه هزار م [    ]  -11
شرایط اضطراري تأمین سوخت نیروگـاه کـه امنیـت و پایـایی شـبکه را       [    ]  -12

  بتواتند تحت تأثیر قرار بدهد.

 و شـود  تکمیـل  دوبـاره  جدیـد  گزارش یک بایست می افتاد؛ اتفاق فوق گزارش اولیه تکمیل از پس اي عمده تغییرات اگر
 و تکمیـل  حادثـه  وقوع از پس ساعت 72 تا بایست می جدول این. شود زده عالمت زیر جدول در شده روزرسانی هب گزینه

  .گردد ارسال ذیربط مراجع براي و تهیه نهایی گزارش
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  1 بندي زمان
  مربوطه سازمان بایگانی

       اضــطراري وضــعیت  وضعیت اعالن -1
 [  ]ساعت  1

عـادي        وضعیت
 [  ]ساعت  6

  روزرسانی به
  [  ]  شده

ــخه ــایی   نسـ نهـ
 [  ]ساعت 72

    مربوطه سازمان نام -2

    آدرس -3
  حادثه و اغتشاش اطالعات

  [    ] نامعلوم    تاثیر تحت جغرافیایی محدوده -4

    حادثه شروع زمان و تاریخ -5
    حادثه پایان زمان و تاریخ -6
 تحــت ناحیـه  درون از حادثـه / اغتشـاش  آیـا  -7

  .ستگرفته ا نشأت خود کنترل
  [    ] نامعلوم  [    ] خیر  [    ] بلی

 تـأثیر  تحـت  کـه  مصـرفی بار حداکثر تخمین -8
  .گرفته است قرار

  [    ] نامعلوم  

 قرار تأثیر تحت که مشترکینی تعداد تخمین -9
  .اند گرفته

  [    ]  نامعلوم  

  گرفته صورت اقدامات -12  حادثه علت -11  اضطرار نوع -10

  [    ]فیزیکی   حمله
  [    ]سایبري   حادثه
  [    ]انتقال  سیستم در وسیع قطعی
  [    ]زیاد در تولید بسیار  کمبود
  [    ] توزیع سیستم در وسیع قطعی
 [    ] غیره

   [    ]1قراردادي بارهاي قطع  [  ] کلی در سیستم الکتریکی خطاي
  [    ]ولتاژ  کاهش
  [    ]عمومی  درخواست اجراي
ر و یا حادثه طرح خطر، هشدا اعمال

  [    ]محتمل  
  [    ]بارهاي قابل قطع  قطع

  [    ] بازیابی و تعمیر
بهبـود وضـعیت سیسـتم و     اقدامات

  [    ] کاهش وضعیت اضطراري
 ]  [غیره 

 
 
  

  [  ]شدن بخشی از سیستم  اي جزیره
 بار تأمین براي تولید منابع کمبود

  [    ]مصرفی   
  هبالقو و حقیقی  حادثه یا و حمله

  [    ]فیزیکی      حمله
  [    ]سایبري     حادثه

  [    ]        يکاربخرا
  [    ]انتقال    سیستم تجهیزات

  دست دادن همه و یا بخشی از پست از
  [    ]انتقال 

  [    ]و هوا و یا حوادث طبیعی  آب
  [    ]اپراتور سیستم  عملکرد
  [  ]  منابع سوخت (آب و غیره) کمبود
  [    ]وم نامعل عوامل

  توضیحات تکمیلی  توضیحات تکمیلی  توضیحات تکمیلی

  
                                                   
1 Firm load 
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  2بندي  زمانجدول  -امریکافرم ثبت حوادث دپارتمان انرژي : 2-12جدول پ 

  2 بندي زمان
        نام -13
        عنوان -14
        تلفن شماره -15
        فاکس شماره -16
        ایمیل آدرس -17
  حادثه شرح -18

  ها کننده مصرف تمامی یابیباز زمان تخمین -19

  دیده حادثه تجهیزات -20

  

   1بندي  توضیحات جدول زمان -1-2-1-12-پ

اسـاس   بنـدهاي ایـن فـرم بـر     ،اول باید بررسی شود آیا حادثه نیاز به تکمیل فرم دارد یا نه؟ در صورت نیاز  مرحلهدر 
  .]40و  39[ شرایط زیر باید تکمیل شود

بایـد   "اعـالن اضـطراري  "رخ داده باشد گزینه  8الی  1رتی که حداقل یکی از معیارهاي اعالن وضعیت: در صو :1بند 
ـ    "عاديوضعیت اعالن "گزینه  12الی  9عالمت زده شود. در صورت رخداد یکی از معیارهاي  دلیـل  ه و در صـورتی کـه ب

گـزارش نهـایی    ارائـه ه شود و براي باید عالمت زد "روزرسانی به"فرم مجدداً ارسال شود گزینه  ،تغییرات مهم یا اصالحات
  عالمت خواهد خورد.   "نهاییوضعیت "  گزینهساعت باید تسلیم شود  72که بعد از 

  .شود مینام و سازمان مربوطه در این قسمت وارد  :3و  2بند 
ـ  هاي ایالتی که تحت تاثیر حادثه قرار گرفتـه  جغرافیایی تحت تاثیر؛ نام شهرها و منطقه  منطقه :4بند  د بایـد نوشـته   ان

 "نـامعلوم "  گزینـه  گـاه  آناطالعات کافی در این زمینه وجـود نداشـته باشـد،    فرم اولیه  ارائهشود. در صورتی که در زمان 
  . شود میمناطق تحت تاثیر حادثه مشخص  "روزرسانی به"یا  "نهایی"و در فرم  شود می عالمت زده

 شـود  مـی دیده ن 12الی  1یک از معیارهاي  یعنی زمانی که دیگر هیچ ؛زمان آغاز حادثه و زمان پایان حادثه :6و  5بند 
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  .شود میوارد  "دقیقه ساعت: روز/ - ماه -سال"صورت ه بند ب 2در این 
  گزینـه  ،تحت کنترل خود نشأت گرفتـه اسـت؟ در صـورت مطمـئن نبـودن       ناحیهحادثه از درون  آیا اغتشاش/ :7بند 

  است. 4بند نامعلوم را عالمت زده و رویه مشابه 
تخمین حداکثر باري که تحت تأثیر قرار گرفته بر حسـب مگـاوات در ایـن بنـد بایـد نوشـته شـود. در صـورت          :8 بند

  است. 4نامعلوم را عالمت زده و رویه مشابه بند   گزینهمطمئن نبودن 
ورت مطمـئن نبـودن   تخمین تعداد مشترکینی که تحت تأثیر قرار گرفته در این بند بایـد نوشـته شـود. در صـ     :9بند 

  است. 4نامعلوم را عالمت زده و رویه مشابه بند   گزینه
  بر اساس تعاریف زیر یک گزینه باید عالمت زده شود.  ؛نوع اضطرار :10بند 
 کنـد و یـا قصـد     عملکرد سیستم را مختل می که ي به قسمتی از سیستمکاربحمله فیزیکی: حمله عمدي یا خرا

و گزینـه   11بنـد   گـاه  آنهـاي عمـومی،    دزدي یا تخریب دارائـی  در صورت رخداد آسیب به امنیت ملی را دارد.
  .  شود میعالمت زده  "يکاربخرا"

 هاي ارتباطی و یـا تجهیـزات شـبکه کـه بـه موجـب        حادثه سایبري: یک وقفه در سیستم الکتریکی و یا سیستم
  دسترسی بدون مجوز به تجهیزات فوق ناشی شده است.

  اي که رخ داده است و براي بهبود ولتاژ یا شرایط بارگذاري یا قطع خطوط  انتقال: حادثهقطعی وسیع در سیستم
  اي شدن نیازمند اقدامات مناسب است.  انتقال و جزیره

  اي کـه   زیاد در تولید: زمانی که تولید ناکافی براي تامین بـار وجـود دارد و یـا حـوادث غیرمترقبـه     بسیار کمبود
  دهد. تحت تاثیر قرار می سیستم را پایاییعملکرد و 

     رود و یـا بـار کنتـرل شـده      قطعی وسیع در سیستم توزیع: زمانی که یک بار بزرگ کنتـرل نشـده از دسـت مـی
  رود. غیرمنتظره از دست می

 یا زمانی که نـوع حادثـه مشـخص     و کدام از موارد فوق نیست غیره: زمانی که نوع حادثه مشخص است ولی هیچ
 .مت زده شودباید این گزیته عال نیست

  دانه منتشر شود.د آزاتوان میاطالعات و اظهار نظر تکمیلی: شامل توضیحاتی در مورد نوع حادثه که 
  بر اساس تعاریف زیر یک گزینه باید عالمت زده شود. ؛علت حادثه :11بند 
  زده شود.خطاي کلی در سیستم الکتریکی: در صورتی که خاموشی کامل رخ داده است این گزینه باید عالمت  
 اي شده است این گزینه باید عالمت زده شود. اي شدن بخشی از سیستم: در صورتی که سیستم جزیره جزیره  
       کمبود منابع تولید براي تأمین بار مصرفی: در صورتی که منابع الکتریکـی در دسـترس نیسـت و یـا محـدودیت

  منابع شناسایی شده است، این گزینه باید عالمت زده شود.
  ي کـار بسـایبري و یـا خرا    حملـه فیزیکـی،    حملهیا حادثه حقیقی و بالقوه: زمانی که دلیل رخداد حادثه حمله و

  شود این گزینه باید عالمت زده شود. شناسایی 
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   تجهیزات سیستم انتقال: در صورتی که خرابی و یا آسیب تجهیزات سیستم انتقال موجب اختالل در سرویس یـا
  عالمت زده شود. شود این گزینه باید  پایایی

 انتقال: در صورتی که خرابی و یا آسیب تجهیـزات پسـت انتقـال موجـب       از دست دادن همه و یا بخشی از پست
  شود این گزینه باید عالمت زده شود. پایاییاختالل در سرویس یا 

  یا بالیـاي  و  غیره)آب و هوا و یا حوادث طبیعی: در صورتی که شرایط سخت آب و هوایی (رعد و برق، کوالك و
  این گزینه باید عالمت زده شود.  ،طبیعی (سیل، طوفان و گردباد) موجب اختالل در سرویس شود

  این گزینـه بایـد    ،شود پایاییعملکرد اپراتور سیستم: در صورتی که عملکرد اپراتور موجب اختالل در سرویس یا
  عالمت زده شود.  

 شـده رخ داده   بینـی  پـیش براي منابع سوخت موجود و یـا   کمبود منابع سوخت: در صورتی که شرایط اضطراري
  این گزینه باید عالمت زده شود. ،است

 شود میاین گزینه عالمت زده  ،علت نامعلوم: در صورتی که علت اختالل مشخص نیست.  
 کدام از موارد فوق نیست. غیره: زمانی که نوع حادثه مشخص است ولی هیچ 

  د آزادانه منتشر شود.   توان میل توضیحاتی در مورد نوع حادثه که اطالعات و اظهار نظر تکمیلی: شام
  اقدامات صورت گرفته :12بند 
  انـد،   مگاوات را داده 100قطع بارهاي قراردادي: در صورتی که اپراتورها براي حفظ سیستم درخواست قطع بار تا

  این گزینه باید عالمت زده شود. 
  درصد و یا بیشتر رخ داده است، این گزینه باید عالمت زده شود. 3کاهش ولتاژ: در صورتی که افت ولتاژ  
  بـراي پیوسـتگی عملکـرد     برداران و واحدهاي کنترلی اکثر بهره: در صورتی که )جامعهعمومی (اجراي درخواست

  این گزینه باید عالمت زده شود.  ،سیستم برق درخواست کاهش مصرف را داده باشد
 هاي کوتاه مدت رخدادهاي محتمل براي کاهش  خداد حادثه: در صورتی که طرحاعمال طرح خطر، هشدار و یا ر

  مصرف یا حداکثر کردن تولید اعمال شده باشد، این گزینه باید عالمت زده شود.
 مگـاوات یـا بیشـتر از     100اپراتور درخواست قطـع   ،قطع بارهاي قابل قطع: در صورتی که در زمان رخداد حادثه

از پیش تعیین شده را کرده است، این گزینه باید عالمت زده شـود. در صـورتی کـه در     مصرف بارهاي قابل قطع
  بار تحت قرارداد توافق قطع باشد این گزینه نباید عالمت زده شود.  ،زمان حادثه

 این گزینه باید عالمت زده شود. ،سیستم تعمیر یا بازیابی شده است هتعمیر یا بازیابی: در صورتی ک 

 در صورتی که اقدامات کاهشی انجام شده است، این وضعیت سیستم و کاهش وضعیت اضطراري بهبود اقدامات :
  گزینه باید عالمت زده شود. 

 این گزینه باید عالمت زده شود. است، غیره: در صورتی که اقدام دیگري صورت گرفته  
 زادانه منتشر شود.د آتوان میاطالعات و اظهار نظر تکمیلی: شامل توضیحاتی در مورد نوع حادثه که 
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   2بندي  جدول زمانتوضیحات  -2-2-1-12-پ

ساعت بعد از وقوع حادثـه و یـا اغتشـاش تکمیـل و ارسـال شـود.        6تا  1این جدول باید حداکثر  17الی  13بندهاي 
ویـرایش  ، باید همراه با ایـن  شود میزده  1بندي  ویرایش جدول زمان  گزینهدر هنگامی که  بندي جدول زماننهایی   نسخه

  .]40و  39[ارسال شود 
  .: مشخصات و اطالعات تماس سازمانی که فرم را تکمیل کرده در این بندها باید نوشته شود17الی  13بندهاي 

: مقتضـیات، عوامـل   این گزارش باید شامل .: تهیه گزارشی از توصیف حادثه و اقدامات انجام شده براي رفع آن18بند 
فرکانس، اقـدامات انجـام شـده بـراي کـاهش پیامـدهاي حادثـه، تجهیـزات آسـیب دیـده،            حادثه و یا اغتشاش، تغییرات

شناسـایی مـوارد:    و تحقیقـات  اولیـه هـا و نتـایج    ي حیاتی قطع شده از سیستم، تأثیرات بر روي دیگـر سیسـتم  ها ناسازم
  .]40 و 39[، باشند سیستم انتقالقطع شده در هاي  تخمین زمان بازیابی سیستم، تعیین دقیق پست

  .]40و  39[ زده شده و در این بند نوشته شود دار شوند باید تخمین کنندگان برق : زمانی که مصرف19بند 
  .  ]40و  39[ در این بند باید نوشته شود غیرهنام تجهیزات حادثه دیده از جمله: خطوط، ترانسورماتورها و  :20بند

نهـایی     نسخه  گزینهتکمیل شود و  1بندي  نهایی جدول زمان  نسخهبایست  می ،2بندي  زمانهمزمان با تکمیل جدول 
  عالمت زده شده و ارسال گردد. 1 در بند

   ارائه نحوه -3-1-12-پ

ارسال شود. در صورت هرگونه مشکل و عدم امکان ارسـال فـرم از    اینترنتیو  هنگام بهباید از طریق سیستم  ها این فرم
  ]40و  39[ بعدي از طریق تلفن ارسال شود ي کس و در وهلهاتوسط ف ها باید این فرم اینترنتطریق 

   نهادهاي مرتبط -4-1-12-پ

  ]:39[ نهادهاي زیر موظف به تکمیل و تسلیم فرم هستند ،حادثه روزبدر صورت 

 .4هاي برق ، شرکت3هاي تولید رخی از شرکت، ب2پایاییهاي  کننده ، هماهنگ1نهادهاي مسئول تعادل بخشی .1

  تبصره:
بایست گزارش حادثـه را تنظـیم    ها باید اطالعات الزم را براي نهادهاي مسئول تعادل بخشی در زمانی که می تتمام شرک

 نمایند مهیا سازند.

                                                   
ار   Balancing Authorities(BA) یا بخشي نھادھاي مسئول تعادل 1 د در    -مسئول مجتمع كردن تولید واحدھا، متعادل نگھ داشتن ب ادالت و تولی تب

  اي ھستند. ناحیھ بین ھنگام فركانس تحت اختیار و پشتیباني بھ  ناحیھ
ار را دار   Reliability Coordinators یا پایایيھاي  كننده ھماھنگ 2 ره   ن باالترین سطح اختی ظ بھ ل   د و مسئول حف رداري قاب ان از سیستم    ب اطمین

 .دنھاي روز قبل دار گیري ھاي مشخصي براي عملكردھاي زمان واقعي و تصمیم ھا و رویھ دستورالعمل باشند ضمن اینكھ مي
3 Generating Entities 
4 Electric Utilities 
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هـاي   هاي ثبت حوادث دپارتمان انرژي آمریکا را تکمیل نمایند. شرکت ند به طور داوطلبانه، فرمتوان میهاي خارجی  شرکت
به رعایت قوانین دپارتمان انرژي آمریکا نیستند. به عنوان مثال شرکتی که در یـک   هایی هستند که ملزم خارجی، شرکت

د بـه طـور   توانـ  مـی  گاه آنتحت کنترلش تحت نظارت دپارتمان انرژي امریکا نباشد.   ناحیهمنطقه از کشور کانادا باشد که 
آمریکا همکاري نمایـد ولـی ملـزم بـه ایـن       هرچه بهتر ناحیه تحت کنترلش با دپارتمان انرژي برداري بهرهداوطلبانه براي 
  همکاري نیست.

 .هاي برق ي امنیت فیزیکی و مراکز کامپیوتر شرکتها نادپارتم .2

امکـان ارسـال فـرم اطالعـات توسـط مسـئولین نهادهـاي فـوق بـه           ،قبل از ارسال فرم فوق به دپارتمان انرژي آمریکا
NERC1  باشد میپذیر  ، امکانعبیه شدهتاینترنتی   صفحهدر که با عالمت زدن یک گزینه.  

  وظایف نهادهاي مرتبط در ثبت حادثه و یا اغتشاش -1-4-1-12-پ

 موقع و به درستی تکمیل و ارسال شوند. بندي باید به هاي زمان جدول يبندهاهاي برق: تمامی  شرکت

مقدار بار مصرفی را کـه   بایست در گزارش نهایی، تعداد مشترکین و در صورت لزوم : مینهادهاي مسئول تعادل بخشی
 اند، به درستی تعیین نمایند. در اثر حادثه و یا اغتشاش تحت تاثیر قرار گرفته

 اند را تعیین نماید. پایایی: باید تعداد مشترکینی که به لحاظ پایایی دچار قطعی شدههاي  کننده هماهنگ

تر براي یک یا چند مشترك برق دارند، باید  مگاوات و یا بیش 300هایی که تولید اختصاصی  هاي تولید: شرکت شرکت
 ، گزارش حادثه را ارائه دهند.شود میکه در ادامه معرفی  5  تحت ضابطه

از  کمتـر : در آالسکا، هاوایی، پورتوریکو و برخی مناطق دیگر، اگر سیسـتم الکتریکـی محلـی    2هاي توزیع محلی شرکت
مشاهده شود، گزارش حادثه و یا اغتشاش ارائـه   4و یا  3، 2، 1ابط فقط درصورتی که یکی از ضو گاه آنمگاوات باشد  300

 خواهد شد.

هـاي   کتهـاي پایـایی و شـر    کننده هاي تنظیم و هماهنگ ، ارتباطات و امنیت فیزیکی که به شرکتهاي کامپیوتر اداره
تکمیـل   10و یـا   9، 2، 1ند اطالعات درون گزارش حادثه یا پیشامد را تحـت ضـوابط   توان میدهند،  برق سرویس ارائه می

 نمایند و مستقیماً به دپارتمان انرژي امریکا ارسال نمایند.

  ضوابط -1-1-4-1-12-پ
بایست  می 2بندي  جدول زمان 17الی  13و بندهاي  1بندي  : جدول زماندر یک ساعت اول پس از رخداد حادثه

  تکمیل شوند اگر حداقل یکی از ضوابط زیر مشاهده شود:

 شود. برداري بهرههاي مهم و یا شرایط  ی که منجر به قطع و یا تاثیر بر روي دستگاهفیزیک  حمله .1

                                                   
1 North American Electric Reliability Corporation (NERC) 
2 Local Utility 
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 سیستم شود. برداري بهرهسایبري که منجر به قطع عملکرد   حمله .2

 انتقال شبکهو یا قطع کامل  برق شبکهخاموشی سراسري  .3

 به فعالیت خود ادامه بدهند. اي شده به طور مستقل هاي جزیره اي قسمت انتقال، به گونه شبکهاي شدن  جزیره .4

 ک حادثه و یا اغتشاشدقیقه ناشی از ی 15مگاوات بار مصرفی براي بیش از  300حداقل   نشده قطع کنترل .5

 وات بار مصرفی تحت شرایط اضطراريمگا 100حداقل  قطع عمد .6

 درصد 3سري ولتاژ به میزان حداقل کاهش سرا .7

 پایداري سراسري سیستم برق.درخواست عمومی براي کاهش مصرف به منظور حفظ  .8

از جـدول   17الـی   13و بنـدهاي   1بنـدي   : جـدل زمـان  در شش ساعت اول پس از وقوع حادثه و یا اغتشـاش 

  رخ ندهد. 8الی  1بایست تکمیل شوند، اگر حداقل یکی از ضوابط زیر مشاهده شود و هیچ یک از موارد  می 2بندي  زمان

هـاي   عمـدي تجهیـزات سیسـتم    خرابکـاري ایایی و کفایت سیسـتم دارد و یـا   فیزیکی که امکان تاثیر بر روي پ  حمله .9
 امنیتی

 داشته است.و کفایت سیستم  پایاییامکان تاثیر بر روي سایبري که   حادثه .10

 مشترك برق براي بیش از یک ساعت 50000رسانی به حداقل بیش از  قطع سرویس .11

 .و کفایت سیستم دارد ییپایاامکان تاثیر بر روي شرایط اضطراري تامین سوخت که  .12

در صـورتی کـه نیـاز بـه      2بنـدي   در جـدول زمـان  17الـی   13و بندهاي  1بندي  جدول زمانبه روزرسانی گزارش: 

  ارسال شوند. مجدداًو صحیح تکمیل شده و با اطالعات جدید بایست  میباشد،   تغییرات اساسی در اطالعات گزارش اولیه

و همچنین  1بندي  جدول زمان نهایی  نسخه وقوع حادثه و یا اغتشاش:ساعت پس از  72گزارش نهایی در طی 

  ساعت تکمیل شوند و اطالعات زیر را دربرگیرند: 72بایست طی  می 2بندي  تمام بندهاي جدول زمان
 نهایی در این جدول  نسخهزدن  و عالمت 1بندي  تکمیل و اصالح جدول زمان 

  علـت حادثـه و دیگـر    بـرداري  بهـره گرفته، تغییرات شـرایط   ورتبایست توصیف حادثه و اقدامات ص می 2جدول ،
  اطالعات مهم و ضروري را ارائه دهد.

   زمان ارائه -5-1-12-پ

اگـر یکـی از    ساعت پس از رخداد حادثه تکمیل و تسلیم شود. 6الی  1به شرایط و نوع حادثه این فرم باید در  با توجه
 2بنـدي   جـدول زمـان   17تـا   13و بنـدهاي  1بنـدي   جدول زمان ت اول حادثه،در ساع اتفاق افتاده باشد، 8تا  1بندهاي 

تـا   9اگـر فقـط بنـدهاي     .شود میرا از بند اعالن وضعیت فرم عالمت زده و فرم ارسال  "اعالن اضطراري"تکمیل و گزینه 
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تکمیـل و   2بنـدي   جدول زمان 17تا  13و بندهاي  1بندي  جدول زمانمشاهده شود در شش ساعت اول حادثه باید،  12
  .]40و  39[ شود میرا از بند اعالن وضعیت فرم عالمت زده و فرم ارسال  "اعالن عادي"گزینه 

  گزینهبایست یک گزارش جدید دوباره تکمیل و  گزارش فوق اتفاق افتاد؛ می اولیهاي پس از تکمیل  اگر تغییرات عمده
ساعت پـس از وقـوع حادثـه     72بایست تا  می 1بندي  جدول زمانن وضعیت فرم عالمت زده شود. از بند اعال "روزشده به"

  تکمیل و گزارش نهایی تهیه و ارسال گردد.
سـاعت پـس از    72در  2بنـدي   جـدول زمـان  و 1بندي  جدول زماندر صورت نیاز، نسخه نهایی شامل تمامی بندهاي 

  تحویل داده شود.سپس ه و را از بند اعالن وضعیت فرم عالمت زد "نهایی"رخداد حادثه تکمیل و گزینه 

  NERC روال ثبت حوادث در  -2-12-پ

تاسیس شده و  2006آمریکاي شمالی است. این نهاد در سال   منطقهیک نهاد مستقل غیرانتفاعی در  NERCسازمان 
حـوادث  آمریکاي شمالی را بر عهده دارد. یکی از وظایف مهم این نهـاد، بررسـی     منطقهبرق در  شبکهحفظ پایایی   وظیفه

برق باید با این نهاد در ارتباط باشند و حوادث الکتریکی مهمی را کـه   شبکهشبکه است و به همین دلیل تمامی بازیگران 
ثبت و گزارش حـوادث الکتریکـی     زمینهدر  NERCدهد به این نهاد گزارش دهند.   رخ می ها آنتحت نظارت  محدودهدر 

  .  شود میاست که داراي چندین شماره است که در ادامه معرفی  EOP-004داراي یک دستورالعمل مهم به نام 

   EOP-004-1استاندارد  -1-2-12-پ

  :]41[دهی حوادث را رعایت کنند  یند گزارشاندارد، نهادهاي زیر باید این فراطبق این است
 پایایی سیستم   کننده هماهنگ 

 (نهادهاي مسئول تعادل بخشی) اپراتور حفظ تعادل تولید و مصرف  

 1مالکان سیستم انتقال  

 2بردار سیستم انتقال بهره 

 3مالکان سیستم تولید  

 4برداران سیستم تولید بهره  

 5تولیدکنندگان کوچک محلی  

 6بارهاي مصرفی کنندگان تغذیه   

                                                   
1 Transmission Owner (TO) 
2 Transmission Operator (TOP) 
3 Generator Owner (GO) 
4 Generator Operator (GOP) 
5 Distributed Provider (DP) 
6 Load Serving Entities 
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 1اي منطقه حفظ پایایی يها ناسازم  

  الزامات -1-1-2-12-پ

هی خود را براي تسریع در امر گـزارش ابتـدایی و انتهـایی    د بایست روال گزارش اي حفظ پایایی، می هر سازمان منطقه
 حوادث تعیین کنند.

 کننـدگان  تغذیـه ، اپراتـور خطـوط انتقـال، اپراتـور تولیـد و یـا       نهادهاي مسئول تعادل بخشـی پایایی،   کننده هماهنگ
 تحلیل نمایند.تجزیه و وجود آمده در سیستم خود را ه درنگ اغتشاش ب بی ،بایست مصرفی میبار

بـار   کننـدگان  تغذیـه ، اپراتور خطوط انتقـال، اپراتـور تولیـد و یـا     بخشی نهادهاي مسئول تعادلپایایی،   کننده هماهنگ
مربـوط بـه     منطقهیک گزارش اولیه به نهاد حفظ پایایی  بایست سریعاً شوند، می ل گزارش میمصرفی که دچار حوادث قاب

 ارائه دهند. NERCخود و نهاد 

کننـدگان   یـه ط انتقـال، اپراتـور تولیـد و یـا تغذ    ، اپراتور خطوبخشی نهادهاي مسئول تعادل ي پایایی،ها کننده هماهنگ
ساعت پس از شناسایی آن، یک گـزارش بـه    24بایست در کمتر از  اند، می مصرفی که از حادثه ایجاد شده تأثیر پذیرفتهبار

ند از توا میاین نهادها ) ارائه دهند. DOE(انرژي آمریکا  و دپارتمان NERCمربوط به خود و نهاد   منطقهنهاد حفظ پایایی 
 استفاده نمایند. EOP-004هاي گزارش استاندارد  فرم

هـاي   کننـده  هماهنگبایست  در مواقعی که امکان ارزیابی خسارت ناشی از حادثه و یا امکان نوشتن گزارش نیست، می
  بـه سـازمان   کنندگان بار مصرفی فـوراً  یهذال، اپراتور تولید و یا تغ، اپراتور خطوط انتقبخشی نهادهاي مسئول تعادل پایایی،
مداوم گزارش وضعیت را بدهند تـا   به طورو از طریق ارتباط صوتی   اطالع دهند NERCاي پایایی مربوط به خود و  منطقه

 زمانی که امکان نگارش گزارش کتبی کامل فراهم شود.

از حادثـه  گـزارش نهـایی    تهیـه دریافت گزارش، تشـخیص داد کـه نیـاز بـه     اي حفظ پایایی پس از  اگر سازمان منطقه
، اپراتور خطوط انتقال، اپراتور تولیـد و  بخشی نهادهاي مسئول تعادل هاي پایایی، کننده هماهنگبایست  می گاه آن، باشد می
و علـت رخـداد آن، نتـایج و     روز گزارش نهایی حادثه که شامل تحلیل حادثه 60از  کمتربار مصرفی در  کنندگان تغذیهیا 

 هاي الزم براي جلوگیري از رخداد مجدد حادثه است را تهیه و ارسال نمایند. توصیه

اي حفـظ پایـایی بایـد     ي منطقهها ناسازم گاه آنبزرگی در منطقه وسیعی از سیستم سراسري اتقال بیافتد،   حادثهاگر 
، اپراتور خطوط انتقال، اپراتور تولیـد  بخشی نهادهاي مسئول تعادل ،هاي پایایی کننده هماهنگخود را به نهادهاي   نماینده

 گزارش نهایی مشارکت داشته باشند. تهیهبار مصرفی بفرستند تا در تحقیقات براي  کنندگان تغذیهو یا 

هـاي   و توصـیه  هـا  آنهـاي ارسـال شـده بـه      اي حفظ پایایی باید حداقل دو مرتبه در سال، گزارش ي منطقهها ناسازم
 گـاه  آنها پس از دو سـال اجرایـی نشـدند،     هاي تایید شده در گزارش موجود در آن را مطالعه و بررسی نمایند. اگر توصیه

 NERCریـزي   و برنامه برداري بهره  کمیتهبه باید ها  یی جهت تسریع در عملیاتی کردن آناي حفظ پایا ي منطقهها ناسازم

                                                   
1 Regional Reliability Organizations 
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 اطالع دهند.

اي  ي منطقـه ها نااي حفظ پایایی و سازم ي منطقهها نامسئول بازرسی سازم NERCان بر طبق این دستورالعمل، سازم
، اپراتـور خطـوط انتقـال،    بخشی نهادهاي مسئول تعادل هاي پایایی، کننده هماهنگمسئول بازرسی نهادهاي  حفظ پایایی،

  بار مصرفی هستند. کنندگان تغذیهاپراتور تولید و یا 
هـاي   شـرکت  کلیـه ارائـه شـده اسـت. ایـن فـرم ثبـت حـوادث بـه          )3-12پ ( جـدول در  NERC فرم گزارش حواث

کننده بارهـاي مصـرفی بـه منظـور      پایایی سیستم، تعادل سیستم، اپراتورهاي تولید، انتقال، توزیع و تغذیه  کننده هماهنگ
ک رایانامـه کـه   تنظیم شده است. بـراي ارسـال گـزارش از یـ     NERCهاي ارائه شده به سازمان  گزارش قالبسازي  یکسان

) از فـرم ثبـت حـوادث    3-12پ . عالوه بر فرم ثبت حوادث نشان داده شده در جدول (شود میامنیت باالیی دارد استفاده 
 شـود  مـی ارسال  DOEاستفاده نمود مشروط بر اینکه یک رونوشت از فرمی که به  توان می) DOEدپارتمان انرژي امریکا (

  هم ارسال گردد.  NERCبه سازمان 
) آمـده اسـت،   3-12پ زارش مقدماتی اغتشاشات و عامل محدودیت پایایی اتصاالت که فرم گزارش آن در جـدول ( گ

  براي وقایع زیر باید تهیه شوند:

 بـه طـور  گـذارد.   انتقال که تأثیر قابل توجهی بر روي عملکرد کلی سیستم می شبکهاز دست دادن قسمت عظیمی از  .1
 نیاز است که رخداد یک حادثه منجر به هریک از اقدامات زیر شود:کلی، یک گزارش اغتشاش زمانی مورد

  سیستم برداري بهرهاصالح روال 

 هاي حفاظتی خاص) به منظـور جلـوگیري از رخـداد     هاي کنترلی و سیستم اصالح تجهیزات (مانند: سیستم
 مجدد حادثه

  متر از سیست مناسب برداري بهرهبدست آورن تجارب و اطالعات ارزشمند براي 

 ها و استانداردهاي غیرقابل اجراي  ها و دستورالعمل شناسایی سیاستNERC 

      شناسایی اغتشاشاتی که اثراتی فراتر از انتظار دارد. به عنوان مثال: اتصال کوتاه یک فـاز یـا شکسـت کلیـد
 مدارشکن

  مجاز خارج شوند. محدودهولتاژ و فرکانس از 

 ها و یا هر دوي آن اي شدن آن جداشدن بخشی از سیستم و یا جزیره .2

 غرب و شرق   شبکهتر از ظرفیت تولید در سیستم  مگاوات و یا بیش 2000از دست دادن  .3

دقیقـه بـه    15خرابی (شکست) تجهیزات و یا عملکرد سیستم که منجر به قطع بارهاي ثابت سیستم بـراي بـیش از    .4
 صورت زیر شود:

 300اند، اگر بـیش از   مگاوات داشته 3000ش از اي که در سال گذشته حداکثر بار بی کننده نهادهاي مصرف 
 شان قطع شود، باید گزارش شود. مگاوات از بارمصرفی
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 بارشـان قطـع شـود بایـد     50مگاوات و یـا بـیش از    200ي دیگر، اگر بیش از  کننده تمام نهادهاي مصرف %
 گزارش شود.

 یدار سیستم الکتریکیمگاوات از بارهاي ثابت شبکه به منظور حفظ عملکرد پا 100قطع بیش از  .5

  NERC -اغتشاشات و عامل محدودیت پایایی اتصاالت سیستم اولیه: فرم گزارش 3-12پ جدول 
    گزارش ي کننده نام سازمان ارائه  1
    گزارش ي نام شخص نویسنده  2
    تماس  شماره  3
    تاریخ، زمان و محل حادثه  4
  □خیر                 □لی ب  آیا اغتشاش از درون سیستم شما نشات گرفته است؟  5
توضیح حادثه شامل: علت وقوع حادثه، میزان خرابی ناشی از   6

حادثه، رخدادهاي سلسله مراتبی در حین حادثه و پس از آن 
ها، کلیدها و غیره)، اقدامات انجام شده در حین  (عملکرد رله

  حادثه و پس از آن 

  

    خارج شده مقدار توان قطع شده و لیست واحدهاي از مدار  7
  فرکانس  8

  فرکانس نامی قبل از حادثه
  فرکانس در حین وقوع حادثه  بیشینه
  فرکانس در حین وقوع حادثه  کمینه

  

    اند ها که از مدار خارج شده لیست خطوط انتقال و سطح ولتاژ آن  9

  بارهاي قابل قطع  بارهاي غیر قابل قطع    10
      ):MWمقدار بار قطع شده (

      بارشان قطع شده:  همههایی که قسمتی و یا  کننده تعداد مصرف
      مدت زمان

  انتها  ابتدا  زمان بازیابی  11
      شبکه انتقال

      تولید
      بار مصرفی
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 بارهاي مصرفی که منجر به موارد زیر شود:  کننده تغذیههر نوع اقدام از سوي اپراتور تولید، انتقال، پایایی شبکه و  .6

  تغییر کند.10ولتاژ بیش از % 

 .آسیب عمده به تجهیزات شبکه برسد 

 هـاي عملیـاتی بهبـود     هاي حفاظتی خاص، طرح شکست و یا کاهش عملکرد مناسب سیستم حفاظتی، طرح
اغتشاشـات   شـود  میانسان ندارند و منجر  ي هاي عامل که نیاز به مداخله وضعیت سیستم و یا دیگر سیستم

 ید.به وجود آ 5تا  1ذکر شده در موارد 

 TOP-007هاي پایایی استاندارد  هرگونه تخطی از محدودیت .7

براي ارائه به گروه تحلیل وقایع، به منظور انجـام مطالعـات بـر روي علـت رخـداد       برداري بهره  کمیتهي که  ا هر حادثه .8
 کند. حادثه انتخاب می

   EOP-004-2استاندارد  -2-2-12-پ

  آسـتانه حـد  هادهاي مسئولی کـه بایـد گـزارش حادثـه را ارائـه دهنـد و       دهی همراه با ن در این مرجع، الزامات گزارش
       دهی معرفی شده است. نهادهـاي مسـئول، در واقـع همـان نهادهـایی هسـتند کـه در بخـش قبـل در اسـتاندارد           گزارش

EOP-004-1 42[اند  معرفی شده[.  
د نـدارد بایـد نهادهـاي مسـئول از طریـق      طبق این استاندارد در صورتی که امکان نگارش و ارسال گزارش کتبی وجو

تلفن و یا رایانامه و یا هر طریقی که ممکن است یک گزارش اولیه به صورت صوتی، الکترونیکی و یـا کتبـی بدهنـد. حـد     
  ) نوشته شده است.4-12پ آستانه و نهادهایی که باید بر اساس این آستانه گزارش دهند در جدول (

 ]43[گـزارش شـوند و بـراي ایـن منظـور اسـتاندارد        FBIبه پلیس  انه باید سریعاًکاربراطبق این استاندارد، اقدامات خ
CIP-001 .را معرفی نموده است  

) نشان داده است. همچنین ذکر شده است که بجاي این فرم، 5-12پ فرم ثبت حوادث و ارائه گزارش آن در جدول (
  ارسال نمود. NERCرا به سازمان  استریکا که مربوط به دپارتمان انرژي ام DOE-OE-417فرم  توان می

  1بردار مستقل میانی آمریکاي شمالی بهره -3-12-پ

در کشـور   Monitobaهاي میانی کشور امریکا و ایالـت   انتقال و پایش آن در ایالت شبکهبردار مستقل مسئول   این بهره
) گـزارش  6-12پ افتـد بایـد طبـق جـدول (     مـی بردار مستقل اتفاق  تحت نظر این بهره شبکهکانادا است. حوادثی که در 

 مشـخص کنـد   شوند. در این جدول، نهادهایی که باید گزارش را ارائه دهند و نهادي کـه گـزارش حادثـه را دریافـت مـی     
  .]44[ اند شده

                                                   
1 Midcontinent Independent System Operator (MISO) 
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 EOP-004-2گزارش طبق استاندارد  ي دهی و نهادهاي مسئول ارائه دهنده : حد آستانه براي گزارش4-12پ جدول 

نهاد مسئول   دثهنوع حا
  دهی حد آستانه براي گزارش  گزارش ي دهنده ارائه

 RC, BA, TOP  تهدید فیزکی به مرکز کنترل
تهدیدهاي فیزیکی به مرکز کنترل که فعالیت آن را مختل 

  کند. به جز تهدیدهاي فیزیکی طبیعی و آب و هوایی می

  نیاز ضروري براي کاهش مصرف
اولین نهادي که درخواست 

  درخواست عمومی براي کاهش مصرف  دهد ا میعمومی ر

  منطقهنیاز ضروري براي کاهش ولتاژ در 
  وسیع

اولین نهادي که درخواست 
  دهد عمومی را می

  یابد % کاهش می3وسیعی از سیستم بیش از   منطقهولتاژ 

  هاي ثابت شبکه نیاز ضروري براي قطع بار
اولین نهادي که درخواست 

  دهد عمومی را می
  مگاوات بار مصرفی به صورت دستی 100از  قطع بیش

 خودکارشرایط اضطراري که منجر به قطع 
 DP, TOP  شود میبارهاي مصرفی ثابت شبکه 

هاي  مگاوات بار مصرفی توسط برنامه 100بیش از  خودکارقطع 
  در شرایط کاهش ولتاژ و فرکانس خودکارقطع بار 

 TOP  انحرافات ولتاژ از مقدار نامی
 15% از مقدار نامی براي بیش از 10افات ولتاژ بیش از مقدار انحر

  مداوم رخ دهد. به طوردقیقه 

 BA, TOP, DP  از دست دادن بارهاي ثابت

  دقیقه: 15از دست دادن بارهاي ثابت براي بیش از 

  هاي گذشته  مگاوات براي بارهایی که درسال 300بیش از
 اند. مگاوات مصرف کرده 3000بیش از 

  مگاوات براي دیگر بارهاي مصرفی 200بیش از  

  مگاوات 100اي شدن بیش از  جزیره RC, BA, TOP  اي شدن سیستم جزیره

 BA, GOP  از دست دادن ژنراتور

  از دست دادن تولید براي یک دقیقه:

  مگاوات براي ناحیه غرب و شرق 2000بیش از 

  مگاوات براي منطقه  1000بیش ازERCOT  و
Quebec  

  قطع شدن خطوط انتقال TOP  ط انتقالاز دست دادن خطو
  دقیقه 30ریزي نشده مرکز کنترل براي بیش از  برنامه ي تخلیه RC, BA, TOP  ریزي نشده مرکز کنترل برنامه  تخلیه

 RC,BA, TOP  قطع کامل امکان تماس تلفنی
 به طوردقیقه  30قطع کامل امکان تماس تلفنی براي بیش از 

  کند را مختل می مداوم که فعالیت مرکز کنترل

 RC, BA, TOP  قطع کامل امکان پایش سیستم
 به طوردقیقه  30قطع کامل امکان پایش سیستم براي بیش از 

  کند مداوم که فعالیت مرکز کنترل را مختل می
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  EOP-004-2: فرم ثبت حوادث طبق استاندارد 5-12پ جدول 
  توضیحات  وظیفه  ردیف

  گزارش  کننده نهاد تکمیل  1
  نام سازمان

  گزارش  نام و نام خانوادگی نویسنده
  پست الکترونیکی

  تلفن  شماره
  (تحویل دهنده) گزارش  کننده نام و نام خانوداگی شخص ارائه

  

    زمان و تاریخ رخداد حادثه  2
  □خیر            □بلی   گیرد؟ آیا حادثه از داخل سیستم مربوطه به خود نشات می  3

  ثهتوضیحات مربوط به حاد
  خرابی و یا اشکال در عملکرد تجهیزات □  4

  تهدید فیزیکی به تجهیزات □
  تهدید فیزکی به مرکز کنترل □
  برداري شرایط اضطراري بهره □
  درخواست کلی براي کاهش مصرف □

  کاهش سراسري ولتاژ □
  قطع بار مصرفی بصورت دستی □
  خودکارقطع بار مصرفی بصورت  □

  مجاز محدودهخارج شدن ولتاژ از  □
  مجاز محدودهخارج شدن دیگر متغیرهاي سیستم از  □
  اي شدن سیستم جزیره □
  ازدست دادن تولید □
  از دست دادن خط انتقال □
  از دست دادن امکان برقرار تماس صوتی □
  از دست دادن امکان پایش سیستم □

  توضیحات تکمیلی:

 
شـود،   بارهـاي و غیـره مشـاهده مـی      طـع کنتـرل شـده   اجبـاري تجهیـزات، ق   زمانی که رخداد غیر معمولی مانند خـروج 

  بردار مستقل را با خبر کند. بردار مستقل باید مدیر شیفت بهره پایایی بهره  کننده هماهنگ
کنـد  نبردار مستقل مبنی بر گـزارش حادثـه دریافـت     اي، تماسی از یکی از اعضاي بهره در صورتی که دیسپاچینگ منطقه

 ایی را در جریان قرار دهد.پای  کننده هماهنگ بایستی 

اي گـزارش   پایایی و دیسپاچینگ منطقـه   کننده هماهنگدرنگ حادثه مشاهده شده را به  بردار مستقل باید بی اعضاي بهره
  کنند.
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تحلیـل و   ،بردار مستقل باید اثرات حادثه سیستم قدرت را روي سیستم و تجهیـزات خـود   بعد از این امر مدیر شیفت بهره
  .گزارش کند

  

 

 MISOبردار مستقل  تحت نظر بهره شبکهدهی حوادث  : قوانین گزارش6-12پ جدول 

  شرح حادثه  حادثه

نهاد 
گیرنده و 

زمان 
ارسال 
  گزارش

  نهادي که باید گزارش را تکمیل و ارسال کند
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اي و  جزیره
جدا شدن 

  سیستم

 -اي شدن  جزیره
  مگاوات 100بیش از 

DOE     
          ×  ×  ×    ساعت 1

جدا شدن سیستم به 
بیش از  -هم پیوسته 

  مگاوات 100

NERC 
      ×  ×  ×   تساع 24

از دست 
دادن 

بارهاي 
قراردادي 

 15بیش از 
  دقیقه

از دست دادن 
بیش از  ي نشده لکنتر

مگاوات  300
قراردادي در یک بار

  حادثه

DOE     
  ×        ×  ×  ×    ساعت 1

سیستمی که بار پیک 
آن  ي سال گذشته

 3000تر از  بیش
مگاوات بوده از دست 

دادن بارهاي 
قراردادي با مجموع 

  مگاوات  300ز بیش ا

NERC 
  ×        ×  ×  ×   ساعت 24

از ها  براي سایر شرکت
دست دادن بارهاي 
قراردادي بیش از 

  مگاوات 200

NERC 
  ×        ×  ×  × ×  ساعت 24

                                                   
1 Local Balancing Authority (LBA) 
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  شرح حادثه  حادثه

نهاد 
گیرنده و 

زمان 
ارسال 
  گزارش

  نهادي که باید گزارش را تکمیل و ارسال کند

M
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نها
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D
P

(  

قطع خدمت 
  رسانی

قطع خدمت رسانی 
 50000به بیش از 

مشترك براي بیش از 
  ساعت 1

DOE     
  ×        ×  ×  ×    ساعت 1

تجاوز از 
حدود 
قابلیت 

نان اطمی
  بهره برداري

نقض قیود قابلیت 
اطمینان در 

برداري از شبکه  بهره
  به هم پیوسته

NERC 
        ×  ساعت 24

خرابی یا 
خاموشی 
  سیستم

خاموشی سراسري در 
سیستم انتقال یا 

  توزیع

NERC 
        × ساعت 24

از دست 
  دادن تولید

از دست دادن اپراتور 
تولید، با تولید بیش از 

  مگاوات  2000

NERC 
   ×   × × ×  ساعت 24

از دست 
رفتن بار 

پایه نیروگاه 
  اتمی

از دست رفتن کامل 
  نیروگاه اتمی   بار پایه

NERC 
    × ×    ساعت 24

از دست 
رفتن خط 

  انتقال

از دست رفتن غیر 
خط انتقال به   منتظره

موجب یک اختالل یا 
  حادثه

NERC 
     ×    ساعت 24

از دست رفتن غیر 
خط انتقال به منتظره 

موجب یک خرابکاري 
  فیزیکی  حملهیا 

DOE     
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  × ساعت 1

از دست 
دادن کامل 

از دست دادن کامل 
سیستم ارتباط صوتی 

NERC 
     × × × × ساعت 24
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  شرح حادثه  حادثه

نهاد 
گیرنده و 

زمان 
ارسال 
  گزارش

  نهادي که باید گزارش را تکمیل و ارسال کند
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سیستم 
ارتباط 
  صوتی

 30براي بیش از 
  دقیقه

از دست 
دادن کامل 

سیستم 
  پایش

از دست دادن کامل 
ز سیستم پایش بیش ا

  دقیقه 30

NERC 
     × × × × ساعت 24

قطع دستی 
بارهاي 
  قراردادي

 100بارزدایی بیش از 
مگاوات در حالت 

  برداري اضطراري بهره

DOE-
NERC ×        

انحراف 
  ولتاژ

ولتاژ در  % 10انحراف 
بیش  براي یک ناحیه

  دقیقه 15از 

NERC 
     ×    ساعت 24

قطع 
اتوماتیک 
بارهاي 
  قراردادي

 100دایی بیش از بارز
مگاوات در حالت 

  برداري اضطراري بهره

DOE-
NERC    ×     

  افت ولتاژ
بیش کاهش سراسري 

  ولتاژ شبکه %3از 
DOE-
NERC ×        

فراخوان 
  عمومی

فراخوان عمومی 
کاهش مصرف براي 

برق به  ارائهتداوم 
  مشترکین

DOE-
NERC ×        

حمله 
  فیزیکی

فیزیکی که   حمله
یب جدي موجب آس

به تجهیزات و ساختار 
  شود. سیستم می

DOE     
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  × ساعت 1

فیزیکی که   حمله
روي پایایی و کفایت 

گذارد  سیستم اثر می

DOE     
  × × ×  ×  ×  ×  ×  × ساعت 6
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  شرح حادثه  حادثه

نهاد 
گیرنده و 
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  گزارش
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و به قصد کاهش 
امنیت سیستم انجام 

  شود. می

حمله 
  سایبري

سایبري یا   حمله
ارتباطی که موجب 

ستم اختالل در سی
  شود. می

DOE     
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  × ساعت 1

سایبري که   حمله
روي پایایی و کفایت 

گذارد  سیستم اثر می
به قصد کاهش   و

امنیت سیستم انجام 
  شود. می

DOE     
  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  × ساعت 6

آسیب یا 
تخریب یک 

  تجهیز

آسیب یا تخریب یک 
  تجهیز در یک ناحیه

NERC 
     × × × ×  ساعت 24

آسیب یا تخریب 
عمدي انسانی یک 
  تجهیز در یک ناحیه

NERC 
 × × × × × × × ×  ساعت 24

تهدید 
فیزیکی یک 

  تجهیز

تهدید فیزیکی یک 
تجهیز که موجب 

کاهش امنیت 
برداري سیستم  بهره
شود. (از جمله  می

تهدید دزدي، حوادث 
آب و هوا و بالیاي 

  طبیعی)

NERC 
 × × × × × × × ×  ساعت 24

 × × × × × × × × NERCتهدید فیزیکی مرکز تهدید 
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  شرح حادثه  حادثه

نهاد 
گیرنده و 
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یزیکی ف
  مرکز کنترل

کنترل که موجب 
کاهش امنیت 

برداري سیستم  بهره
شود. (از جمله  می

تهدید دزدي، حوادث 
آب و هوا و بالیاي 

  طبیعی)

  ساعت 24

  سوخت

تامین اضطراري 
تواند  سوخت که می

روي پایایی و کفایت 
  سیستم تاثیر بگذارد.

DOE     
            ×  ×   تساع 6

در بـازار   )ISO(بردار مستقل سیسـتم   توسط بهره برداري بهرهفرآیند ثبت و انتشار وقایع  -3-12-پ
  PJMبرق 

PJM  اي منطقهیک ارگان انتقال (RTO)1  ایالـت و بخشـی از    13فروشـی در   عمـده بازار است که به منظور هماهنگی
طور مسـتقل    این است که به کننده ان یک ارگان انتقال محلی تنظیمبه عنو PJMشده است. نقش  اندازي راهایالت کلمبیا 

  شـبکه بزرگتـرین   پایـایی کننده حفـظ   تضمین PJM بردار از طرف دیگر، بهره .نمایدطرف سیستم انتقال برق را اداره  و بی
 .  ]63-45 و 9[ باشد میدر آمریکاي شمالی برق توزیع تولید، انتقال و 

به منظـور ثبـت، پـایش،     ها آنمترقبه و وظایف بازیگران در هنگام مواجهه با  رخدادهاي غیر -1-3-12-پ
  گزارش حوادث و اجراي اقدامات الزم

  :]63-45 و 9[ شود میصورت زیر تعریف ه ب 2، یک موقعیت اضطراري PJM RTOدر 

                                                   
1 Regional Transmission Organization 
2 Emergency 
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  حفظ فرکانس به منظور خودکار که نیازمند اقدام دستی یا  شود میشرایطی غیرعادي از سیستم قدرت محسوب
. ایـن عوامـل قابلیـت    باشـد  مـی بار، خرابی تجهیزات، تریپ کردن عناصر حفاظتی سیسـتم،   و جلوگیري از قطعی

  دهند. اطمینان را به شدت تحت تاثیر قرار می
  در هنگام مواجهه با کمبود تولید 

  شود میکمبود سوخت که باعث دورشدن واحدهاي تولیدي از شرایط طبیعی.  
 ی (انسانی و غیر انسانی)حوادث غیرطبیع  
  برخی از حوادث در خارج از شبکهPJM که ممکن است بر روي عملکرد ،PJM .هم تأثیر بگذارند 

و ارتباط بـا ایـاالت شـرقی بـه منظـور       PJM RTOهمواره حفظ یکپارچگی خطوط انتقال  PJMسیاست و خط مشی 
در اثـر از دسـت رفـتن     هاي قدرت غالبـاً  ت در سیستمدر هنگام وقوع اغتشاش خارجی بوده است. اغتشاشا ها آنکمک به 

حـل جلـوگیري از    آید. در برخی از مواقع، قطعی بار تنهـا راه  وجود میه تولید، خطوط انتقال و یا تغییرات غیرمنتظره بار ب
  تر اغتشاش است. انتشار بیش

 PJMبـردار   شود بر این اسـاس بهـره  که از قطعی بار جلوگیري به عمل آورده  شود میهمواره تالش  PJMدر بازار برق 
 PJMکوشد به منظور پاسخ مناسب به اغتشاش و شرایط اضطراري، حداقل مقدار بار را قطع نمایـد. دیسـپاچر    همواره می

  خواهد تا بار برخی از مشترکین را به تناسب ضرورت قطع نمایند. می LSE(1( اي انتقال از دیسپاچرهاي ناحیه
  :باشد میگوي اقدامات زیر  پاسخ مسئول و PJMکلی  به طور

  یکپارچگی کل شبکه ها آناتخاذ تصمیماتی که بر اساس ،PJM     و در عین حال اتصال به ایـاالت شـرقی همـواره
  حفظ شود.

 .اعالم اینکه وضعیت اضطراري سیستم همچنان وجود دارد و یا اینکه رفع شده است  
 هاي تأمین برق همسایه کتانجام اقدامات ضروري طبق توافقات صورت گرفته با شر  
  بـازار   پایـایی  2 کننده هماهنگانجام اقدامات ضروري که توسط نهادPJM      طبـق قـوانین و خـط مشـیNERC 

 .شود میتعیین 

  خرید انرژي از خارجPJM RTO(به منظور کاهش شرایط اضطراري) به مقدار نیاز ،  
  خرید انرژي از خارجPJM   در شرایط اضطراري  
 رکز کنترل نواحی دیگر در هنگام وقوع شرایط اضطراري در نواحی دیگرفروش انرژي به م  
  هر یک از اعضاي  برداري بهره نحوههدایتPJM       در صورت لزوم براي کـاهش اثـرات مخـرب شـرایط اضـطراري

  (مانند قطع بار، افزایش و کاهش انرژي خروجی ژنراتورها و...)

                                                   
1 Load Serving Entity 
2 Coordinator 
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  سال  10د با این حوادث (این اطالعات باید حداقل به مدت برخور نحوهثبت وقایع مربوط به حوادث اضطراري و
  نگهداري شوند)

  انتقال و دریافت اطالعات به اعضايPJM  براي مدیریت مناسب، کاهش و یا از بین بردن اثرات حوادث احتمالی
  آینده

  ثبت مدارك (الکترونیکی، ضبط صدا و...) از عملکردPJM    در شرایط اضطراري بـر اسـاس اسـتاندارد NERC  و
EOP.  

  در اختیار قرار دادن اطالعات براي اعضايPJM    در صورت لزوم، به منظور آگاهی عمـومی و وضـع قـوانین الزم ،
  توسط دولت و دیگر نهادها براي مقابله با شرایط اضطراري و در اختیار گذاشتن راهکارهاي مفید.

 نهاد ارسال اطالعات بهReliability Coordinator Information System (RCIS)    مطابق با اسـتانداردهاي
NERC. 

 سازي و کمک به اعضاي  هآمادPJM  ـ    گزارش مورد نیاز توسط دولـت و آژانـس   تهیهدر عنـوان  ه هـاي صـنعتی ب
  .نتیجه یک واقعه اضطراري

 هایی از کل سیستم قدرت در  هماهنگی بازیابی تمامی یا قسمتPJM RTOدر صورت لزوم ،.  
PJM روز کند و یک نسخه بـراي نهادهـاي قابلیـت اطمینـان داخـل و خـارج        زارشات را بازبینی و بهباید ساالنه این گ

PJM.اپراتورهاي خطوط انتقال، نهادهاي باالنس انرژي ارسال نماید ،  
  :]63 -45[ مسئول انجام اقدامات زیر هستند PJM، اعضاي شود میاعالم  PJMوقتی یک وضعیت اضطراري توسط 

  انجام دستوراتPJM براي مدیریت، کاهش و در نهایت خاتمه شرایط اضطراري  
  هماهنگی با هم و باPJM براي خروج از شرایط اضطراري  
 صورت مناسبه هاي دولتی ب فراهم کردن تذکرات و دیگر اقدامات براي آژانس.  
 کردن اطالعات براي  آوري، ذخیره و فراهم جمعPJM ـ      جهت تسهیل آماده   سـیله وه سـازي گـزارش مـورد نیـاز ب

  .عنوان نتیجه یک حادثه اضطراريه هاي صنعتی ب دولت و آژانس
  هماهنگی و مشارکت باPJM  و اعضايPJM  در بازیابی تمام یا بخشی از کل سیستم قدرت درPJM RTO . 

انـد، کنتـرل    که در ادامه آمده PJMباید خروجی واحدهاي خود را طبق دستورات  PJMصاحبان واحدهاي تولیدي در 
بتواند وضعیت اضطراري را مدیریت و در نهایت خاتمه دهـد. برخـی از اقـداماتی کـه ممکـن       PJMد تا از این طریق نماین

  :]63 -45[ درخواست شود، عبارتند از PJMوسیله ه است ب
  و وضعیت سوخت برداري بهرهگزارش شرایط  
 لغو تست و تعمیر ژنراتورها  
  لغو تست و تعمیر پایگاه دادهGMS/EMS هاي مخابراتی یا لینک  
 کاهش بارهاي غیرضروري نیروگاه  
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 کاهش بارهاي اداري غیرضروري  
 هاي تولید بدون مراقبت هدایت پرسنل به قسمت  
  برخی واحدها و برخی از بارها 1اندازي راهفرمان شروع به  
 کاهش خروجی برخی واحدها تا حد مینیمم تولید  
 کردن برخی واحدها خاموش  
 ن برخی بارها در خارج از کردن فروش براي تأمی متوقفPJM RTO  
 فروش انرژي به دیگر نواحی کنترل 

 .نگهداري نتایج فعالیت انجام شده در شرایط اضطراري 

را در شرایط اضطراري انجام دهند. برخی از  PJMصاحبان خطوط یا نهادهاي تأمین بار نیز باید فرامین صادره توسط 
  :]63 -45[ این فرامین عبارتند از

  و تعمیر خطوط انتقاللغو تست  
  لغو تست و تعمیرات پایگاه دادهGMS/EMS هاي مخابراتی یا لینک 

 2هاي قطع بار زیر فرکانس نصب رله  

 ایجاد شرایطی براي قطع بار دستی بخش معینی از بار 

  کاهش خرید انرژي (فقطLSE( 

 کاهش بارهاي اداري غیرضروري 

 اجراي کاهش ولتاژ 

  اي قطع بارداوطلب بر مشترکینتقاضا از 

 هاي  مدیریت، قطع بخش یا همه بارهاي قابل قطع طبق برنامهPJM هاي کاهش  نظیر مدیریت بار و دیگر برنامه
 بار

 هاي انجام گرفته در شرایط اضطراري  نگهداري نتایج فعالیت 

جـام  ان PJM RTOدر جهـت حفـظ یکپـارچگی     PJMهاي خود را براي انجام فـرامین   باید تمامی تالش PJMاعضاي 
  را از پیشرفت اقدامات مطلع سازند. PJMدهند و 

هـاي   وبگـاه  و  ALL-CALLها به دیسـپاچرهاي تولیـد و انتقـال از طریـق پیـام       تمامی تذکرات، اعالم خطرها، فعالیت
باشند تـا از ایـن طریـق     ) میLSEبار ( سازي نهادهاي تأمین . دیسپاچرهاي بار، مسئول آگاهشود میفرستاده  PJMمنتخب 

  اند. نیز همان اطالعات را دریافت نموده ها آنطمینان حاصل شود که ا

                                                   
1 Black-start 
2 Under Frequency Load Shedding Relays 
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  آمریکا گزارش اغتشاشات سیستم به دپارتمان انرژي -2-3-12-پ

و یـا   NERCو یا اعضایش باید جزئیات تمـامی اغتشاشـات سیسـتم را بـه      PJMاي،  تحت شرایط معین و تعریف شده
گاهی از اینکه کدام نهاد گزارش خـود را ارسـال نمـوده، بـا اعضـاي خـود       به منظور آ PJMدپارتمان انرژي گزارش دهند. 

 آدرس اینترنتـی بـوده و از   NERC EOP-004گیرد. ضوابط گزارش و دستورالعمل تکمیل آن، مطابق استاندارد  تماس می
 :]63 -45[ زیر قابل دسترسی است

1.pdf-004-/www.nerc.com/files/EOPhttp:/ 
کپـی از ایـن     نسـخه بایـد یـک    RFCیا  PJM ،NERC ،SERCگزارش را ارسال کرده باشد،  PJMاگر یکی از اعضاي 

 :]63 -45[ گزارش را از طریق ایمیل دریافت کنند
PJM: dispsup@pjm.com 
NERC: esisac@nerc.com 
RFC: disturbance@rfirst.org 
SERC: reporsting_lin_sit@list-serc1.org 

  نیز براي هر یک از اعضاي زیان دیده ارسال خواهد نمود.کپی گزارش را   نسخهیک  PJMالزم به ذکر است که 

  نحوه ثبت رخدادهاي مربوط به خطوط انتقال -3-3-12-پ

 eDART ه اسمب 1تحت اینترنت افزار نرمبه منظور ثبت وقایع مربوط به رخدادهاي تولید و انتقال، یک 
طراحی شـده   2

  :افزار نرم. این ]63 -45[) نشان داده شده است 1-12پ که در شکل (
       (تولیدکننده و صاحب خطوط انتقال که داراي مجـوز اسـتفاده از ایـن برنامـه هسـتند) مشـاهده    اجـازه به کاربر

  دهد. وضعیت حال، آینده و اطالعات گذشته مربوط به خروج خطوط انتقال را می
 هـا،   ها، ناحیـه و کمپـانی   جدهد که اطالعات را بر حسب تاریخ شروع و تاریخ خاتمه خرو به کاربر این اجازه را می

Ticket ID ،Ticket Status فیلتر کند. غیره و  
  کاربر این قابلیت را دارد که اطالعات را با پسوندXML .دانلود کند 

 هاي حال و  ها و نواحی مختلف، اطالعات مربوط به خروج دهد که با انتخاب اسم کمپانی این امکان را به کاربر می
 ها را مشاهده نماید. یا کمپانییا آینده این نواحی و 

 

                                                   
1 Internet-based 
2 Dispatcher Applications and Reporting Tools 
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  eDARTراهنماي نرم افزار  :1-12پ  شکل

هاي مختلف نظیر درخواست، پذیرفته شده، لغـو شـده    ها را برحسب وضعیت خروج توان می Ticket Statusدر قسمت 
 .یز مشاهده نمودغیره نریزي شده و  ، برنامهPJMتوسط شرکت مربوطه و یا 

  رد.برحسب نوع تجهیزات، سطح ولتاژ و پست مورد نظر فیلتر کتوان  می وقایع مربوط به خروج را

  در سطح انتقال PJMفرم ثبت حوادث توسط بازیگران در بازار   -1-3-3-12-پ

ثبـت    صـفحه . در پروفایـل  شـود  میاستفاده  eDARTبراي اعالم تغییرات در اثر وقوع حادثه از نرم افزار  PJMدر بازار 
  .]63 -45[ هاي وقوع و خاتمه ثبت نماید ایستا را با ذکر تاریخ بدون برنامه، گذرا/ د علت وقایع با/انتو می، کاربر حادثه

را نیز پشتیبانی  3(BRKR)، مدارشکن2(PS)، جابجاگر فاز1(SD)عناصر سري TERMعالوه بر خطوط و ترانسفورمرها، 
  دقت شود. END Bو  END Aباید به  PSو  SDکند. در ثبت وقایع مربوط به  می

  ثبت وقایع مربوط به واحدهاي تولید نحوه -4-3-12-پ

ثبـت   eDART افـزار  نـرم و خـروج واحـدها در    eMarket افـزار  نـرم پذیري واحدهاي تولیـدي در   سدر دستر PJMدر 
نمـایش داده   PJM Status Reportوضعیت روشـن یـا خـاموش بـودن ژنراتورهـا در قسـمت        eDART. در برنامه شود می
  .]63 -45[ شود می

د به اطالعات مربوط به وضعیت ژنراتور در گذشته، امروز و فردا دسترسی پیدا کنـد.  توان میبا ورود به این بخش، کاربر 
ضـمن تمـاس تلفنـی، از او     PJM 4ریـزي  اگر واحدي وضعیت خود را در روز فعلی و فردا مشخص ننماید، مسـئول برنامـه  

  .]63 -45[شوند  روز می دقیقه به 10هر  ها ود اقدام نماید. این گزارشخواهد که نسبت به ثبت گزارش عملکرد خ می

                                                   
1 Series Devices 
2 Phase Shifters 
3 Breakers 
4 Scheduling 
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هـاي   ، خـروج بـرداري  بهـره ، اطالعات مربوط به ظرفیـت  eDARTاینترنتی  افزار نرمصاحبان واحدهاي تولیدي باید در 
ه خـروج را ثبـت   هاي ناشی از تعمیر و نگهـداري، زمـان شـروع و زمـان خاتمـ      ریزي شده، خروج هاي برنامه اجباري، خروج

هـا را حـداکثر    هاي غیر مترقبه باید اطالعات مربوط به این خـروج  همچنین اپراتور واحد تولیدي پس از وقوع خروج .کنند
براي صـاحبان واحـدهاي تولیـد     eDART افزار نرمورود به  نحوهساعت پس از وقوع حادثه در این نرم افزار ثبت کند.  24

  ).3-12) و (پ 2-12هاي (پ  شکل .]63 -45[ باشد می نیز مشابه صاحبان خطوط انتقال

  فرم گزارش حادثه و مراحل رسیدگی به آن -5-3-12-پ

ــازار   4-12در شــکل (پ  ــور ب ــدگاه اپرات ــه از دی ــزارش و ثبــت حادث ــرم گ ــین در            PJM) ف نشــان داده اســت. همچن
  .]63 -45[است  ) روند پایش و مراحل رسیدگی به حادثه نشان داده شده7-12جدول (پ 

  
  فرم ثبت حادثه – eDARTراهنماي نرم افزار : 2-12پ شکل 
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  فرم ثبت حادثه – eDART راهنماي نرم افزار: 3-12پ شکل 
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  PJMگزارش حادثه بازار  روندنماي: 4-12پ شکل 

  برداري بهرهرخداد  پایش، رسیدگی و تحقیق در مورد یک : مراحل7-12پ  جدول
  مسئولیت  مرحله

  شناسایی رخداد، طبقه بندي و یافتن علت  1
  تعیین نحوه رسیدگی و بررسی علت واقعه  2

  تشکیل گروه تحقیق  3
  شروع کار تیم هماهنگی پایایی  4
  انجام تحقیقات اولیه توسط تیم کاري  5
  بررسی علت وقوع حادثه توسط گروه تحقیق  6
  ارائه گزارش گروه تحقیق  7
  ارائه راهکارهاي اصالحی  8
  پایان رسیدگی به رخداد  9

  
  شود. میبرداي در ادامه بیشتر شرح داده  مراحل پایش، رسیدگی و تحقیق در مورد یک رخداد بهره
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  بندي و یافتن علت اول: شناسایی رخداد، طبقه  مرحله

بنـدي و   بت، طبقهبردار خطوط انتقال، عملکرد کل سیستم قدرت را پایش کرده و به ث و بهره PJMبردار بازار برق  بهره
بـردار خطـوط انتقـال مسـئول      و بهـره  PJMبـردار بـازار بـرق     پردازند. همچنین بهره گزارش اتفاقات رخ داده در شبکه می

  باشند. گزارش اولیه در مورد رخداد می ارائهآوري مدارك و مستندات اولیه الزم براي  جمع
  دوم: تعیین نحوه رسیدگی و بررسی علت واقعه  مرحله

کند کـه آیـا    سیستم، تعیین می برداري بهره ي ضمن برقراري کنفرانس صوتی با کمیته PJMز انجام مرحله اول، پس ا
  علت واقعه را تعیین نمود؟ توان میقبل   مرحلهاین رخداد نیاز به بررسی دارد؟ و یا اینکه، از اطالعات 

  مرحله سوم: تشکیل گروه تحقیق
انتقال، اقدام به تشکیل گروهی با نام گروه تحقیق به منظور تکمیـل مراحـل    و نهاد مالک خطوط PJMدر این مرحله 

نمایند. در این مرحله اعضا و سرپرسـت ایـن گـروه تعیـین شـده و گـزارش        رسیدگی به علل و دالیل رخداد مورد نظر می
  گیرد. قرار می ها آناول در اختیار   مرحله
  پایاییچهارم: شروع کار تیم هماهنگی   مرحله
و  6و  5هاي مربوط به تحقیقـات صـورت گرفتـه از مراحـل      روز کاري فرم 30پرست گروه تحقیق موظف است طی سر

بایسـت   نیـز مـی   PJMبردار خطوط انتقال ارسال نمایـد.   و بهره PJMهمچنین نتایج حاصله از آن را تکمیل نموده و براي 
  چک لیست مربوط به مراحل انجام کار را تکمیل نماید.

  نجم: انجام تحقیقات اولیه توسط تیم کاريپ  مرحله
طرف نموده و مستندات مربوط به رخداد را طبـق شـرح    گروه تحقیق اقدام به انجام مصاحبه با افراد بی ،در این مرحله

  نماید. آوري می جمع PJMوظایف تعیین شده توسط 
  ششم: بازجویی توسط گروه تحقیق   مرحله

پردازد. بـه عنـوان    اند، به مصاحبه می سند در این رخداد دخیل بوده یگرانی که به نظر میگروه تحقیق با باز ،در این مرحله
، اگر علت، عدم دسترسی به موقع به سوخت معرفی شود باشد میمثال اگر در یک رخداد که مربوط به خروج یک نیروگاه 

سوخت بـوده و نهـاد تـأمین     نهاد تأمین انگاري صورت، تولیدکننده ممکن است ادعا کند که علت این رخداد، سهل در این
هـا و...   هاي انتقال سوخت و ترکیـدگی لولـه   انگاري نهاد تعمیر و نگهداري لوله سوخت ممکن است ادعا کند که علت سهل

شدن وضـعیت رخـداد کمـک     کوشد اطالعاتی را که به روشن باشد. گروه تحقیق ضمن مصاحبه با تمامی این بازیگران، می
  وري نماید.آ کند، جمع می

  هفتم: ارائه گزارش گروه تحقیق  مرحله
آوري اطالعات، گزارش نهـایی رخـداد را ظـرف     گروه تحقیق و تفحص پس از انجام مصاحبه با بازیگران مختلف و جمع

، PJMدهد. این گـزارش جـزو اسـناد محرمانـه محسـوب شـده و        انتقال ارائه می شبکهبردار  و بهره PJMروز کاري به  30
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انتقال و گروه تحقیق حق انتشار عمومی آن را ندارند. چرا که دانسـتن ایـن موضـوع کـه وقـوع رخـدادي        شبکهردار ب بهره
یـابی سـایر بـازیگران بـه آن      منجر به خروج تعدادي از واحدهاي تولیدي شده است و انتشار عمومی این گـزارش و دسـت  

  طرف سایر بازیگران شود. ممکن است در نهایت منجر به سوء استفاده از این اطالعات از
  راهکارهاي اصالحی ارائههشتم:   مرحله

کنـد. ایـن اقـدامات شـامل جلـوگیري از وقـوع مجـدد         پیشـنهاد مـی   PJMگروه تحقیق اقدامات اصالحی الزم را بـه  
  .باشد می غیره پیشنهاداتی براي کاهش اثرات سوء این رخدادها و ارائهرخدادهاي مشابه، 

  یدگی به رخدادنهم: خاتمه رس  مرحله
  نهایی را بایگانی نماید. هاي ها و گزارش جلسه موظف است یک نسخه از تمامی مستندات، صورت PJMبردار  بهره

در بـازار   )ISO(بردار مستقل سیسـتم   توسط بهره برداري بهرهفرآیند ثبت و انتشار وقایع  -4-12-پ
  کالیفرنیا برق

 يکـا یبردار مستقل موجـود در آمر  بهره 9از  یکی CAISO است. CAISO 1نام  بردار مستقل برق بازار کالیفرنیا به بهره
 یبـ یتقر به طـور رد که یگ یالت را در برمین این ایون از ساکنیلیم 30حدود  CAISOتحت پوشش  محدوده. است یشمال
ت یـ د برق فعالیکت تولو شر یکیالکتر یکمپان 90ش از ین محدوده بیکنند. در ا یا را مصرف میفرنیالت کالی% بار کل ا80

  .]75 -64و  9[ باشند میگر متصل یکدیل خط انتقال به یهزار ما 25ش از یق بیدارند که از طر

  به منظور ثبت، پایش و گزارش حوادث ایفرنیگران در بازار برق کالیارتباط باز نحوه -1-4-12-پ

. از شـود  مـی بردار بازار، مرکز کنترل و... استفاده  ا بهرهگران بیبه منظور ارتباط باز یمختلف يا از ابزارهایفرنیدر بازار کال
  :]75 -64و  9[ ر اشاره نمودیبه موارد ز توان می یارتباط ين ابزارهایا  جمله
 تحت وب يها برنامه  
 یکیپست الکترون  
 (مستقیم) تلفن  
 تلفن همراه 

رمترقبه ی، آب و هوا، وقوع حوادث غداريبر بهرهر وضعیت ینظ یط مختلفیبه شرا ین ابزارها بستگیانتخاب هر کدام از ا
ف یـ بانـد تعر  يم، در پهنـا یسـ  یستم بیفوق از س ي، عالوه بر ابزارهايا هیناح یا، مراکز کنترلیفرنیدارد. در بازار کال غیرهو 

 اینترنـت تحت  يها گران از برنامهیبردار بازار به منظور ارتباط با باز شبکه، بهره یعیط طبیکنند. در شرا یاستفاده م يا شده

                                                   
1 California Independent System Operator 
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 شـکل هـا   امیـ ن پیـ نمایـد. ا  یمربوطه ارسـال مـ   يبه نهادها یکیق پست الکترونیخود را از طر يها امیکند و پ یاستفاده م
  .دارند مخصوص به خود را استاندارد
تحـت   يهـا  د بـه ژنراتورهـا، از برنامـه   یتول يزیر به منظور اعالم برنامهکالیفرنیا بازار  بردار طور که گفته شد، بهره همان
بـراي تبـادالت    بـردار  بهـره نترنت، یا  شبکهاختالل در  روزبدر صورت  . این در حالی است کهبرد مختلفی بهره می اینترنتی

بـه  مکالمـات  ایـن    کلیـه  الزم به ذکر است کهد. ینما یاز تلفن همراه استفاده م یا در مواقع بحرانیو  یتلفن  از مکالمهخود 
  .شوند و ثبت میخودکار ضبط  طور

CAISO،  ســامانهو... از  یســتیات تروریــ، عمليگــذار ل، طوفــان، بمــبیر ســیــنظ يط اضــطراریوقــوع شــرا زمــاندر       
CALL Conference سامانه،ن ید. در اینما یاستفاده م CAISO بردارهـاي  بهـره ، پایـایی ش یبـا مرکـز پـا    يفکر ضمن هم 

جـاد شـده انتخـاب    یط ایفـائق آمـدن بـر شـرا     يرا بـرا  یبرد مناسبستاد مقابله با بحران، راههمچنین و  يا هیکنترل ناح
 يد) و نهادهـا یـ ا کـاهش تول یـ ش و یافزا ي(برا يدیتول يارتباط با واحدها يبه منظور برقرار CAISOن ید. همچنینما یم

  د.ینما یم استفاده میمستق ی، از تماس تلفنیکاهش مصرف)، در زمان واقع يکننده بار (برا عیتجم
ها،  تیاز فعال یانجام برخ يو برا ید در زمان واقعیز بایدکنندگان و صاحبان خطوط انتقال نیر تولیمختلف نظ گرانیباز

هـا و   تیـ ن فعالیـ د متذکر شد که علـت ا یبا هند. البتیاستفاده نما CAISOارتباط با  يم برایمستق یستم تماس تلفنیاز س
 CAISOبه منظور کسب اجازه از  صرفا یتلفن اترائه شود و ارتباطا CAISOبه  د بعدایبا ها آنهر یک از  گزارش مشروحه

  عبارتند از:کنند،  استفاده میم یمستق یتماس تلفن  سامانهاز  يدیتول يصاحبان واحدها ي که. مواردشود میگرفته  کار به
 واحدها و اتصال به شبکه اندازي راه يبرا 

  رمترقبهیحادثه غوقوع یک خروج واحدها در اثر 

 یصورت دسته د واحدها بیر تولییتغ يبرا 

 نیروگاهی واحدعملکرد در  يط اضطراریگزارش وقوع شرا 

 دهاي نیروگاهیواح یو ارتباط یکنترل يها ستمیجاد اختالل در سیا  

 عبارتند از:کنند،  استفاده میم یمستق یتماس تلفن سامانهصاحبان خطوط انتقال از  ي کهن مواردیهمچن  
o یصورت دسته ب يمانور يهادیباز و بسته کردن کل 

o  راکتورها، ادوات یخازن يها انتقال (بانک  شبکهک از عناصر یا خروج هر یورود و ،FACTS غیره) و 

o يط اضطراریخروج خطوط در اثر وقوع شرا 

o انتقال  شبکهدر  يط اضطراریگزارش وقوع شرا 

o زات شبکهیجاد اختالل در تجهیا 

بـرق   و مشـابه بـازار  بـوده   FERCن یبر اساس قوان شود میگران مختلف مبادله یازن بیا بیفرنیکه در بازار کال یاطالعات
PJM باشد می.  
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به منظـور ثبـت، پـایش،     ها آنرخدادهاي غیر مترقبه و وظایف بازیگران در هنگام مواجهه با  -2-4-12-پ
  گزارش حوادث و اجراي اقدامات الزم

شـوند   ا مـی یـ فرنیبـار در بـازار کال   یقطع و نهایتاً يط اضطراریشرا اتفاقاتی که منجر به اعالم یل اصلیکلی دال به طور
  :]75 -64و  9[ عبارتند از

 بار بینی پیشاد در یز يخطا  
 ژنراتورها 1يریناپذ دسترس  
 ا خطوط انتقالینیروگاهی و  يخروج واحدها  
 ط بد آب و هوایییشرا  

ر رزرو چرخـان، رزرو  یـ شـده نظ  يزیـ ر برنامـه کنـد از منـابع رزرو    یم یسع CAISO، يط اضطراریدر هنگام وقوع شرا
. اگـر  نمایـد  حفظ قبول شبکه را در سطح قابل پایاییت، ید تا ضمن حفظ امنیقابل قطع استفاده نما يرچرخان و بارهایغ

  بازار: بردار شود، بهره WECC/NERC يشبکه کمتر از استانداردها برداري بهرهسطح رزرو 
  ریزي شده برسد): % مقدار برنامه7% تا 6به  اضطراري (زمانی که سطح رزرو 1سطح 

o کنند. ییجو خواهد که در مصرف خود صرفه ین میمشترک یاز تمام یق اعالن عمومیاز طر  
o کند. یاند را قطع م کاهش بار شرکت کرده برنامهکه در  ینیاز مشترک یبار برخ  
o د.ینما یمجاور درخواست کمک م یاز نواح  

  ریزي شده برسد): % مقدار برنامه5% تا 3رزرو به اضطراري (زمانی که سطح  2سطح 
o کند. یاستفاده م 1مانده از سطح یشده باق يزیر قابل قطع برنامه ير بارهایاز سا  

  شده برسد): يزیر % مقدار برنامه3(زمانی که سطح رزرو به کمتر از  ياضطرار 3سطح 
o ت شبکه، مبادرت بـه قطـع   یحفظ امنشده، به منظور  يزیر قابل قطع برنامه يدر صورت عدم وجود بارها

و  يو اقتصـاد  یط اجتمـاع ین مرحلـه بسـته بـه شـرا    یـ ت قطع بـار در ا ینماید. اولو ین میر مشترکیبار سا
ر یـ نسـبت بـه منـاطق حسـاس نظ     ین خـانگ ی، متفاوت است به عنوان مثـال، قطـع بـار مشـترک    یاسیس
ک دانشـگاه  یـ ، قطع بـار  يط عادیاست در شراو یا ممکن  باشد میت یها و... در اولو ، فرودگاهها نامارستیب

ار یش بسـ یک همـا ی يعلت برگزاره ب یط خاصیدر شرا یت باشد، ولیدر اولو يدیک واحد تولینسبت به 
 رد.یت قرار گیدر اولو يدیمهم در آن دانشگاه، قطع برق آن واحد تول

نمـوده و بـا ارسـال     بینی پیشاز قبل  نتوا میشوند را  برخی از عواملی که موجب ایجاد شرایط اضطراري در شبکه می
را براي مواجهه با این شرایط آماده نمود (نظیر احتمال وقوع سیل یا طوفـان و   ها آنپیام هشدار به بازیگران مختلف بازار، 

امی را بردار بازار کالیفرنیا در هنگام مواجهـه بـا چنـین شـرایطی، پیـ      یا تهدید به انجام عملیات خرابکارانه در شبکه). بهره

                                                   
1 Unavailability 
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گـذار ارسـال    گیـري و نهـاد قـانون    هاي مسئول اندازه هاي توزیع، بخش براي مراکز کنترل، صاحبان خطوط انتقال، شرکت
  جنبـه  ط تولید و یا انتقال نیسـت و صـرفاً  گونه دستوري جهت تغییر شرای کند. باید متذکر شد که این پیام حاوي هیچ می

  الزم در بازیگران براي رویارویی با این شرایط است.رسانی دارد و هدف، ایجاد آمادگی  اطالع
نهاد بررسی قابلیت اطمینان شبکه پس از ارزیابی ابعاد حادثه مورد نظر، در صورتی که احتمال به خطر افتادن امنیـت  

، پـس از تشـکیل   CAISOسازد. سپس سرپرست شـیفت   را مطلع می CAISOباشد، سرپرست شیفت وجود داشته شبکه 
ف نهادهـاي  یوظـا ) 8-12پ ( کند. جـدول  له با شرایط اضطراري، دستورات الزم را به نهادهاي مختلف اعالم میگروه مقاب

  بندي نموده است. دستهمختلف را در هنگام مواجهه با شرایط اضطراري 

  يط اضطراریمختلف در هنگام وقوع شرا يت نهادهایمسئول: 8-12پ  جدول
  مسئولیت  نهاد

  CAISO 1 سرپرست شیفت
مسئول صدور فرامین مختلف در هنگام وقوع شرایط اضـطراري بـا ایـن    

  .باشد مینهاد 

  CAISO 2تیم پاسخ اضطراري

  کننـده  هماهنـگ ، 3سیسـتم  بـرداري  بهـره   کننده هماهنگاین تیم شامل 
پاسخ شرایط اضطراري است.   کننده هماهنگرسانی عمومی،  بخش اطالع

هـاي مقابلـه بـا شـرایط      ي برنامـه ساز هماهنگی در پیاده  وظیفه ،این تیم
ــا  ــه درخواســت  اضــطراري را دارد. ممکــن اســت بن ــده هماهنــگب   کنن

  یم اضافه شود.تسیستم، نفرات جدیدي نیز به این  برداري بهره
ــرهپرســنل  ــرداري به ــه  ب ــه داراي گواهینام  NERCک

  هستند
این اختیار را دارند که دسـتورات الزم را بـراي حفـظ قابلیـت اطمینـان      

  ه صادر کنند (این دستورات ممکن است شامل قطع بار باشد)شبک

  سیستم برداري بهره  کننده هماهنگ
شـرایط اضـطراري اسـت و     بـه مقابلـه بـا   پاسخ  ، دردر واقع سرگروه تیم

هاي مواجهه بـا شـرایط اضـطراري را     مسئولیت هماهنگی و اجراي برنامه
  برعهده دارد.

  صاحبان خطوط انتقال
صادر  CAISOانتقال  بردار بهرها که توسط مرکز کنترل و باید فرامینی ر

  اجرا نمایند.، شود می

  هاي توزیع شرکت
، شـود  مـی صـادر   CAISOبار) که توسط  مدیریت  زمینهباید فرامین (در 

   اجرا نمایند.

  واحدهاي تولیدي
  زمینه(در  CAISO برداري بهرهباید فرامینی را که توسط مرکز کنترل و 

  اجرا نمایند.، شود میصادر  یش تولید)کاهش/افزا
  حفظ کنند. CAISOباید همواره ارتباط خود را با   سایر بازیگران

  
 امنیـت اي،  علت وقوع حادثهه نماید که تشخیص دهد ب سیستم زمانی اعالم شرایط اضطراري می بردار بهره کلی به طور

  د از:خطر است. این حوادث عبارتنمعرض در  سیستمو قابل اطمینان 
 .حوادثی که موجب ناپایداري سیستم شوند  

                                                   
1 CAISO Shift Supervisor 
2 CAISO Emergency Response Team 
3 System Operation Coordinator 
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 .حوادثی که موجب فروپاشی ولتاژ شوند  
  حوادثی که موجبUnder Frequency .شوند 

 در تولید و انتقال شوند اختاللوجودآمدن ه حوادثی که باعث ب. 

    بـرداري  هبهـر هـاي   حوادثی که منجر به کاهش قابلیت اطمینان سیستم از حد مجاز خود و یـا نقـض محـدودیت 
 سیستم شوند.

  در شبکهانه خرابکاراقدامات وقوع 

د یـ بـردار شـبکه با   ن هنگـام، بهـره  یستم قدرت شود. در ایزات سیاز تجه یممکن است وقوع حادثه موجب خروج برخ
، )9-12(پ  جـدول  انجـام دهـد.   يت شبکه و بازگرداندن شـبکه بـه حالـت عـاد    یمقابله با حفظ امن ياقدامات الزم را برا

  دهد. ینشان م 1ستمیستم را در هنگام وقوع خروج عناصر سیبردار س امات بهرهاقد

  ستمیا در هنگام وقوع خروج عناصر سیفرنیبردار بازار کال اقدامات بهره: 9-12پ  جدول
  بردار بهره  حالتی که  مرحله

1  

اي  است و ناگهان حادثه برداري بهرهسیستم در شرایط عادي در حال 
در این ثیر قرار داده و تأیت اطمینان شبکه را تحت دهد که قابل رخ می

رزرو شبکه براي بازگرداندن شبکه به حالت عادي کافی وضعیت، 
  .نیست

اقدامات الزم را براي خروج از حالت اضطراري 
کاهش مبادرت به عنوان مثال ه دهد، ب انجام می

  .ورزد میو یا قطع بار 

2  
اي  است و ناگهان حادثه ريبردا بهرهسیستم در شرایط عادي در حال 

چرخان شبکه به انرژي است.   ذخیرهدهد که نیاز به تبدیل  رخ می
  .رسد تر از حد استاندارد می بنابراین رزرو شبکه به پایین

 تنها بردار سیستم از زمان شروع خروج، بهره
ساعت وقت دارد که سطح رزرو سیستم را به 1

  حد استاندارد خود بازگرداند.

ساعت  1سیستم را در مدت  برداري بهرهسیستم نتواند رزرو  ردارب بهره  3
  نماید. بازیابی کند، اعالم شرایط اضطراري می

رزرو غیرچرخان را تبدیل به رزرو چرخان نموده 
چ و قابل قطع براي حفظ او از بارهاي قابل دیسپ

  کند. ستفاده میاسیستم  برداري بهرهرزرو 

  دهد سیستم به عملکرد عادي خود ادامه می  ز وقوع خروج بازیابی شود.ساعت پس ا1 ،سطح رزرو چرخان  4

  
ط یت مقابله با بحران، انجام اقدامات الزم به منظور بازگرداندن شبکه بـه شـرا  یمسئول يط اضطراریدر هنگام وقوع شرا

فت یوظـایف سرپرسـت شـ   ) 10-12پ اسـت. جـدول (   CAISOفت یت شبکه، بر عهده سرپرسـت شـ  ین امنیو تأم يعاد
CAISO  کند. یان میب و پایش حادثه ياضطرار طیوقوع شراهنگام را در  

  
  

                                                   
1 Contingency 
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  رمترقبهیدر هنگام وقوع حوادث غ CAISOفت یف سرپرست شیوظا :10-12پ  جدول
  CAISO سرپرست شیفت  مرحله

هاي  مامی بخشتدر مقابل بازار کالیفرنیا را از وقوع شرایط اضطراري آگاه ساخته و   ناحیهاز تمام نهادهاي خارج   1
  اند. بردار را متوجه نشده اند و یا اینکه منظور بهره که پیام را دریافت کرده نمودهبردار اعالم  به بهره ،موردنظر

  یط اضطراري را به بازیگران بازار ابالغ کندادهد که پیام وقوع شر بردار سیستم دستور می به بهره  2
  .(حتی اگر حادثه خاتمه یافته باشد)

3  WECC RC سازد را از اعالم شرایط اضطراري مطلع می. 

  .اعالم نمایدرا دهد که شرایط اضطراري  بردار سیستم دستور می به بهره  4
  دهد: اقدامات الزم را براي کاهش و یا حذف اثرات حادثه انجام می  5

 خرید انرژي از خارج از بازار انرژي و ظرفیت کالیفرنیا  
 دهد که خروجی برخی از واحدهاي تولیدي را افزایش و یا کاهش دهد. دستور می ریزي تولید به مسئول برنامه  
 دهد که برخی از واحدها را خاموش کند و برخی دیگر از واحدها که  ریزي تولید دستور می به مسئول برنامه

  سرعت با شبکه سنکرون شوند را روشن نماید.ه توانند ب می
 قطع بارهاي قابل قطع  
 اريدرخواست کمک اضطر  
 1اندازي سیستم راه 
 اي هاي بازار روز بعد و بازار لحظه تعلیق موقت برنامه  

  اعالم خاتمه شرایط اضطراري  6
  

  ياجبار يها خروج -3-4-12-پ

 يزیـ ر ا برنامـه یـ و  2شـده  يزیـ ر ا شبکه انتقال به دو صورت برنامهیو  يدیتول يزات واحدهایمربوط به تجه يها خروج
صورت  SLIC افزار نرمق یها از طر ثبت خروج را مطلع سازند. CAISOد یمربوطه با يلت، نهادهااست. در هر دو حا 3نشده

  .]75 -64و  9[شود  یرد که در ادامه توضیح داده میگ یم
  گزارش شوند، عبارتند از: CAISOشرایط و رخدادهایی که حتما باید به 

 یید بر توانـا نتوان میزات که یک از تجهینشده هر  يزیر و برنامه ياجبار يها خروج CAISO  ت و یـ در حفـظ امن
  د.نرگذار باشیثأنان تیت اطمیقابل

  زات به شبکهیک از تجهیبازگشت هر  
 که منجر به  ییبارها یقطعUnder-Frequency  ا یوUnder Voltage .شود  
 يمگاوات (در هر سطح ولتاژ 100 از تر بزرگ ياز دست رفتن بارها(  
 حساس  یارتباط يها آهن، پل راه يها ستگاهیها، ا ر فرودگاهینظ یحساس یعموم ياه نامک يکه بر رو ییها خروج

  رگذار هستند.یثأو... ت

                                                   
1 Black Start 
2 Planned Outage 
3 Unplanned Outage 
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 و... شن، طوفان سیلر رعد و برق، ینظ ياضطرار ییط آب و هوایشرا  
 دن یـ کمپرسـور، ترک  یر خرابـ یـ رگذار باشد، نظیثتاها  روگاهین یعین گاز طبیمات يکه ممکن است بر رو یطیشرا

  انتقال. يها تیر محدودیانتقال گاز و سا يها لوله
 ط بـد  یل، شـرا ین لرزه، سـ یر زمیدهند نظ یر قرار میثأقدرت را تحت ت يها ستمیکه عملکرد س يط اضطراریشرا

  و... ییآب و هوا
 یستیات تروریو عمل يگذار بمب  
 يا هسته يرمترقبه در واحدهایغ ي، رخدادهايط اضطراریهرگونه شرا  
 گرانیباز یارتباط يها ستمیدر س یابهرگونه نقص و خر 

هـا،   ن نـوع از خـروج  یـ در ا شود میانجام  ير و نگهداریتعم يها ل انجام برنامهیبه دل شده عمدتاً يزیر برنامه يها خروج
 يروز کـار  30بایست درخواست خروج تجهیز خود را ظـرف مـدت    ا خطوط انتقال ابتدا مییو  يدیتول يصاحبان واحدها

ل و مـدت زمـان آن   یـ ن درخواست شامل زمان شروع و پایان خروج، دلیثبت کنند. ا SLICرنامه خروج، در قبل از شروع ب
دهـد. در   یبه درخواست خروج پاسخ م يروز کار 7 ینان شبکه، طیت اطمیت و قابلیامن یپس از بررس CAISO. باشد می

  د.یخواست خروج اقدام نماد دوباره نسبت به ثبت درتوان میصورت رد درخواست خروج، نهاد مربوطه 
زان یـ که م یاست)، درصورت شده يزیر صورت برنامهه ا خروج واحدها (که بید و یرفتن درخواست کاهش تولیپس از پذ

 موظـف اسـت  شتر بود) اپراتـور واحـد   یواحد باشد (هرکدام ب يدیتولدرصد حداکثر توان  5ا یمگاوات و  10کاهش حداقل 
  د.یقه، منتشر نمایدق 60د در مدت زمان یس از کاهش تولواحد را پ 1يریپذ گزارش دسترس
 15را کـه حـداقل    يدیـ تول يواحـدها  يگزارش مربوط به خروج اجبـار  نیروگاهی همچنین موظف است اپراتور واحد

  :از است کهین ییها خروج يگزارش برا ارائه د.یمنتشر نما يروز کار 2قه ادامه داشته باشند، در مدت یدق
  واحد شود يدیتوان تول یمگاوات 40منجر به کاهش  
 د واحد شود.یدرصد حداکثر توان قابل تول 10زان یواحد به م يدیمنجر به کاهش توان تول 

قه) یدق   60زمان  واحد (در مدت يریپذ گزارش دسترس تهیه يالزم را برا اطالعات يدیکه اپراتور واحد تول یدر صورت
خیر در تـا  يبه ازا يدیبازار قرار ندهد، واحد تول بردار بهرهار ی)، در اختيکارروز  2(در مدت زمان  يو گزارش خروج اجبار

هـر روز   يدالر بـه ازا  500 يگزارش خـروج اجبـار   ارائهخیر در تا يدالر و به ازا 5000واحد  يریپذ گزارش دسترس ارائه
  مه خواهد شد.یر جریخات

در  يدیـ تول يواحدها يریپذ دسترس اعالمه گزارش مربوط به یته ياز برایط مورد نیشرا  زمینهدر  ییها مثال ،در ادامه
  ارائه شده است: بازار برق کالیفرنیا

                                                   
1 Availability 
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قـه  یدق 15دش را بـه مـدت   یمگاوات از تول 20مگاوات باشد و واحد بخواهد  100 يد واحدیاگر حداکثر توان قابل تول
ا یـ فرنیبـردار بـازار کال   ار بهرهیحد را در اختوا يریپذ قه، گزارش مربوط به دسترسیدق 60د در مدت زمان یکاهش دهد، با

  .واحد است) يدیدرصد حداکثر توان تول 5به عبارتی برابر ا یمگاوات و  10تر از  شیقرار دهد (چون ب
گـزارش بـه   ایـن   ارائـه بـه   يازیگر نیمگاوات کاهش دهد، د 5خود را تا  يدیحال اگر واحد مورد نظر بخواهد توان تول

  مگاوات است). 100 یعنی يدیدرصد حداکثر توان تول 5ا یمگاوات و  10تر از  ست (چون کمیبردار بازار ن بهره
بـه   يازیـ مگاوات کاهش دهد، ن 20خود را  يدیمگاوات باشد و بخواهد توان تول 500 يواحد يدیاگرحداکثر توان تول

درصد حداکثر توان  5باشد (چون حداقل مگاوات  25که کاهش برابر  یدرصورت یست، ولیبردار بازار ن گزارش به بهره ارائه
 20خود را  يدیواحد بخواهد توان تول يا بردار بازار گزارش دهد. اگر در اثر وقوع حادثه د به بهرهید واحد است) بایقابل تول

درصـد حـداکثر تـوان     5تـر از   زان کـم ین میمگاوات برسد)، چون ا 455واحد به  یخروج یعنیگر کاهش دهد (یمگاوات د
  ست.یبردار بازار ن گزارش به بهره ارائهبه  يازیواحد است ن يدیتول

، نمایـد شروع به کـار   شده و قه دوباره به شبکه متصلیدق 10پ کرده و پس از یتر یمگاوات 100 يدیک واحد تولیاگر 
 ست.یبردار بازار ن به بهره يریپذ گزارش دسترس ارائهبه  يازین

ک یـ نشده است، مـثالً ممکـن اسـت خـروج      يزیر ل وقوع حوادث برنامهیبه دل دیتول يها ا کاهشیها و  از خروج یبرخ
 یق تمـاس تلفنـ  یـ د بالفاصله از طرینهاد مربوطه با ين مواردیلر رخ دهد. در چنیاختالل در بو روزبل یبه دل يدیواحد تول

 CAISO بـراي از وقـوع آن  قه بعد یدق 30گزارش حادثه را تا د ین نهاد مربوط بایرا مطلع سازد. همچن CAISOم، یمستق
  ارسال نماید.

  نشده يزیر برنامه يها مربوط به وقوع خروجهاي  گزارش -4-4-12-پ

ایـن   .نماینـد ذکـر   یل وقوع حادثه را بـه روشـن  یرا در حد امکان خالصه و دال ها به خروج د گزارش مربوطیگران بایباز
  :]75 -64و  9[ اشدیر یشامل موارد ز بایست میگزارش 
 برداري بهره(اتفاق حادثهوقوع ثر در اثر أمت زاتیتجه(  
 مکان حادثه  
   نوع حادثه  
 دن پرسنل مربوطه به محل حادثهیرس یبیزمان تقر  
 1یابیباز یبیزمان تقر  

 (در صورت لزوم) يگزارش بعد یبیزمان تقر 

عنـوان مثـال   ه بـ  .شود ارسال CAISOن شده ییاز مراکز کنترل تع یکید به یع مختلف بایتمام گزارشات مربوط به وقا
 ارسـال  Alhambraد به مرکز کنترل یبا SDG&E محدودهتر، در  نییلوولت و پایک 230در خطوط  يا وقوع هرگونه حادثه

                                                   
1 Restoration 
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فرسـتاده   Folsomد مرکـز کنتـرل در   یـ با SDG&E محـدوده لوولت به باالتر در یک 230شود و حوادث مربوط به خطوط 
  .نمودمخابره  يگریاطالعات را به مرکز کنترل د توان میکز کنترل مربوطه، گر و مرین بازیقطع ارتباط ب شود. در صورت

  ، عبارتند از:نمایندمخابره  CAISOد به یکه صاحبان خطوط انتقال با یاطالعات
  غیره و 1فاز گرهاي، راکتورها، جابجایخازن يها خطوط، بانک يها تیا نقض محدودیوقوع هرگونه خطا و  
 غیره ، راکتورها ویخازن يها ک از خطوط، بانکیدر هر  2وقوع اضافه بار  
 رگذار باشد.یثأانتقال ت يها ستمیکه بر عملکرد س ییو آب و هوا یطیط محیهرگونه شرا  
 ر قرار دهد.یأثنان شبکه را تحت تیت اطمیکه قابل يسوز وقوع آتش  
 رگذار باشد:یثأخطوط ت یعیکه بر عملکرد طب يا هرگونه حادثه  

o  ا لغو خروجیشروع و  
o کردن يبازکردن، بستن، مواز  

 که در خطوط انتقال رخ دهد. يا هرگونه حادثه  
 یحفاظت يها ر و اختالل در عملکرد رلهییهرگونه تغ  
 خطوط يداریو پا یر حد حرارتییتغ  
 ت قابل انتقال خطوطیا کاهش در ظرفیش و یهرگونه افزا  
 زاتیتجه ير نگهداریتعم يها برنامه  
 ر مجاز ولتاژ در خطوط انتقالیش غا کاهیش و یوقوع هرگونه افزا 

  بازار کالیفرنیا SLIC افزار نرمها در  ثبت خروج نحوه -5-4-12-پ

د و انتقـال، از  یـ تول يها شده و نشده در بخش يزیر برنامه يها ع مربوط به خروجیمنظور ثبت وقاه ا، بیفرنیدر بازار کال
و  9[ از اسـت، عبارتنـد از  ین افزار نرمن ینظور ثبت هر خروج در امه که ب ی. حداقل اطالعاتشود میاستفاده  SLIC افزار نرم
64- 75[:  

  زات مربوط به آن رخ داده استیکه خطا در تجه يا نهادیو  شرکتنام  
 مربوطه ییو شماره شناسا يدینوع واحد تول  
 زمان شروع خروج  
  خروج پایانزمان  
 زاتیر تجهیسا ير آن بر رویثأز خارج شده و تیح راجع به تجهیتوض  

                                                   
1 Phase Shifter 
2 Over load 
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 هم و پشـت سـرهم رخ     واسطهه که ب ییها خروجاز ک یهر  يبرا یعنیصورت مجزا (ه ب یمتوال يها خروج گزارش
ک گزارش مجزا و درخواسـت مجـزا ثبـت    یکننده در اثر خروج پمپ گردش آب،  ر خروج فن خنکیدهند، نظ یم

  .شود)
زات، یـ تجه ير خروج بـر رو یثأده، علت خروج، تدا شامل نوع حادثه رخ یحات جامعید توضیبا ياجبار يها خروج يبرا

 .ارائه شود CAISOشبکه تحت کنترل  يبر رو ير خروج اجباریثأو ت یستم حفاظتیس يبر رو ير خروج اجباریثأت

  .دهد ینشان م SLICنرم افزار  محیط گرافیکی دررا ها  ثبت خروج  صفحهاز  یینما) 5-12پ (شکل 
  

  
  بازار کالیفرنیا SLIC افزار نرمدر  برداري بهرهوقایع  وثبت خروج   صفحه: 5-12شکل پ 

  گزارش در هنگام مواجهه با حوادث اضطراري تهیهنهادهاي مسئول  -6-4-12-پ

، از ي، در هنگـام مواجهـه بـا حـوادث اضـطرار     در بازار کالیفرنیـا  گزارش ارائهمسئول  ينهادها ین بخش به بررسیدر ا
ع یگـزارش وقـا   يبـرا  ياجبـار  ياسـتاندارها  NERCو  DOE،WECC  3. شـود  یمـ پرداخته  NERC  2و DOE  1 دگاهید

                                                   
1 Department Of Energy 
2 North American Electricity Corporation 
3 Western Electricity Coordinating Council 
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گـزارش   يبـرا  2پایـایی  يهـا  کننده و هماهنگ 1مسئول توازن يتمام نهادها DOEدگاه یو اغتشاشات دارند. از د ياضطرار
ش حـوادث  ت گـزار یمسـئول  ،OE-417 مندرجات فـرم  . براساسنماینداستفاده  DOE-417 3 د از فرمیبا DOEحوادث به 
  :]75 -64و  9[ است که در ادامه به آن اشاره خواهد شد یمتفاوت ينهادها عهده مختلف بر

 دقیقـه قطـع شـود     15براي مـدت حـداقل    ،مگاوات و یا بیشتر، بدون کنترل 300که باري به میزان  در صورتی
مسـئول   MSS( 6( يگیـر  و اپراتورهـاي انـدازه   5 )UDC( هـاي توزیـع   ، شرکت4 )PTO( صاحبان خطوط انتقال

  خواهند بود.دهی  گزارش
  يط اضـطرار یمگـاوات در شـرا   100تر از  شیب 7بار حذفدر صورت ،CAISO ،PTO ،UDC  وMSS   مسـئول

  گزارش مربوطه هستند. تهیه
 ستم، یشتر) ولتاژ در کل سیا بی( يدر هنگام کاهش سه درصدCAISO ،PTO ،UDC  وMSS   تهیـه مسـئول 

  گزارش مربوطه هستند.
  ن بـرق،  یمأتـ  8یوسـتگ یمنظور حفظ په کاهش مصرف برق ب يبرا یر درخواست عموموهنگام صددرCAISO ،

UDC  وMSS  گزارش مربوطه هستند. تهیهمسئول  
 ستم قـدرت  ینان سیت اطمیو قابل 9تیکفا يوقوع حمالت خرابکارانه، که بر رو لاحتماو یا حتی  در هنگام وقوع

گـزارش   تهیهمسئول  MSSو  CAISO ،PTO ،UDCده، ید بیسات آسیسأترگذار است، عالوه بر نهادها و یثأت
 مربوطه هستند.

  ا را هدف قرار داده و یفرنیگران مختلف بازار کالین بازیب یارتباط يها ستمیکه س یوقوع حمالتاحتمال در هنگام
ارش گـز  تهیـه مسـئول   SCو  CAISO ،PTO ،UDC ،MSSد، نشـو  یهـا مـ   ستمین سیاختالل در ا روزبباعث 

  مربوطه هستند.
 شـبکه نان یت اطمیت و قابلیو کفا شود میت سوخت مواجه یستم با محدودیل مختلف، سیکه بنا به دال یهنگام  

  گزارش مربوطه هستند. تهیهمسئول  SCو  CAISOرد، یگ یر قرار میثأتحت ت
 ساعت،  1به مدت حداقل بازار برق مشترکین بازار برق بار  یدر هنگام قطعPTO ،UDC، MSS   تهیـه مسـئول 

 گزارش مربوطه هستند.

 شبکه،  10يا رهیدر هنگام عملکرد جزCAISO ،UDC ،MSS  گزارش مربوطه هستند. تهیهمسئول 

                                                   
1 Balance 
2 Reliability Coordinator 
3 Electric Emergency Incident and Disturbance Report 
4 Participating Transmission Owner 
5 Utility Distribution Company 
6 Metered Subsystem (Operator) 
7 Load Shedding 
8 Continuity 
9 Adequacy 
10 Islanding 
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  گزارش هستند: تهیهر مسئول یز يث مختلف نهادهااددر هنگام وقوع حو NERCن یبراساس قوان
  ر قـرار دهـد،   یثأستم را تحـت تـ  یس یوستگیکه پ یصورته از اجزاء خطوط انتقال ب یکیدر هنگام از دست رفتن

CAISO ،PTO ،UDC  وMSS  گزارش مربوطه هستند. تهیهمسئول  
 ها،  ستمیره شدن سیا جزیو  1وستهیقدرت بهم پ يها ستمیس ییدر هنگام جداCAISO ،PTO ،UDC  وMSS 

MSS  گزارش مربوطه هستند. تهیهمسئول  
 مگاوات، 2000شتر از ید بیدر هنگام از دست رفتن تول CAISO ،MSS  وSC   گـزارش مربوطـه    تهیـه مسـئول

  هستند.
 مگاوات بـه   300تر از  شیرفتن بار ب منجر به از دستکه ستم یا عملکرد اشتباه سیزات و یتجه یکه خراب یهنگام

  گزارش مربوطه هستند. تهیهمسئول  MSSو  PTO ،UDCقه شود، یدق 15مدت حداقل 
  شـبکه،   یوسـتگ یمنظور حفـظ پ  مگاوات به 100ش از یب 2بار حذفدر هنگامCAISO ،PTO ،UDC  وMSS 

  گزارش مربوطه هستند. تهیهمسئول 

  بندي جمع -5-12پ 

خواهـد   در آمریکا، دپارتمان انرژي آمریکا داراي سیستم ثبـت حـوادث اینترتـی اسـت کـه از نهادهـاي مربوطـه مـی        
هاي مشخص، گزارش حادثه را تکمیل نمایند.  نديب ثبت کنند و به تدریج طی زمان عات حادثه رخ داده شده را سریعااطال

گذار است و مسئولیت تحلیـل پایـایی شـبکه را بـر عهـده دارد، داراي       که یکی از نهادهاي قانون NERCهمچنین سازمان 
  نماید. ها می هایی مخصوص براي ثبت حوادث است که نهادهاي مسئول را ملزم به تکمیل این فرم فرم

اسـتفاده   eDART افـزار  نـرم منظور ثبت وقایع مربوط به خطوط انتقال و واحـدهاي تولیـدي از    ، بهPJMدر بازار برق 
ریـزي شـده یـا     ، اقدام به ثبـت اطالعـات مربـوط بـه خـروج (اعـم از برنامـه       افزار نرمبازیگران باید توسط این   همه. شود می

نگهداري و...)، پس از کسـب  هاي ناشی از تعمیر،  ج(شامل خرو ریزي شده هاي برنامه خروج  کلیهریزي نشده) نمایند.  برنامه
، ضـمن  PJMبـردار مسـتقل بـازار     وجود آمده، بهرهه ب  حادثهپس از اتمام  .شود میبردار مستقل بازار انجام  یید بهرهمجوز تا

الی نماید. سپس بـا انتشـار گزارشـی علـل حادثـه، مقصـر احتمـ        تشکیل گروهی، اقدام به بررسی جوانب مختلف حادثه می
خسـارات مـالی ناشـی از حادثـه       کلیـه حادثه، میزان خسارت مالی و... را تعیین نموده و در صـورت وجـود مقصـر حادثـه،     

  کند. موردنظر را از او دریافت می
 يهـا  زات خـود را، اعـم از خـروج   یـ اطالعات مربوط به خـروج تجه   کلیه موظفندگران یک از بازیا هر یفرنیدر بازار کال

 يهـا  برسـانند. در خـروج   CAISOبـه اطـالع    SLIC اینترنتق برنامه تحت ینشده، از طر يزیر ده و با برنامهش يزیر برنامه
پـس از   CAISO دریافـت نماینـد.   CAISOاز مجـوز الزم را  د یـ خـروج با  برنامـه ش از شروع یگران پیشده، باز يزیر برنامه

                                                   
1 Interconnected 
2 Load Shedding 
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 خواهـد نمـود.  ابد، مجوز خروج را صـادر  یکه کاهش ننان شبیت اطمیت و قابلیکه امن یدر خواست خروج، در صورت یبررس
د بالفاصله، یگران بایباز ین مواقعیند. در چنیآ یش میرمترقبه پیدر اثر وقوع حوادث غ نشده معموالً يزیر برنامه يها خروج
ه را بـ  يا هیـ گـزارش اول  ،وقـوع حادثـه   از قـه پـس  یدق 30 یرا مطلع سـازند و طـ   CAISOم یمستق یق تماس تلفنیاز طر

CAISO ت شـبکه شـود،   یا حادثه مربوطه باعث به خطر افتادن امنیکه خروج و  یارائه دهند. در صورتCAISO ق یـ از طر
پس از بازگرداندن  ي خود باز گرداند.کند شبکه را به حالت عاد یم یقابل قطع سع يا بارهایو  برداري بهرهرزرو  يریبکارگ

پـردازد. پـس از اتمـام     یجوانب مختلف حادثه مربوطه مـ  یابی، به ارزیل گروهیضمن تشک CAISO، يشبکه به حالت عاد
 مبنی بر بررسی علت یـا شناسـایی متخلـف اصـلی ایـن حادثـه       ن حوادثیبه ا یدگیرا به نهاد رس ی، گزارشمطالعات خود

  نماید. ارسال می
. شـود  مـی دو دیدگاه انجـام   که روند ثبت، پایش و گزارش حوادث با شود میبا توجه به مطالب ذکر شده نتیجه گرفته 

 NERCیک دیدگاه بر مبناي مطالعات پایایی شبکه است که در این بخش، دو نهـاد دپارتمـان انـرژي امریکـا و سـازمان      
هـا پیـروي کننـد.     نهادهاي مسئول باید از این رویـه   همههاي مخصوص ثبت و گزارش حوادث هستند و  و رویه  داراي فرم

کنندگان بازار برق است. در ایـن دیـدگاه، اپراتـور     ت مالی این حادثه در تعامالت تجاري شرکتدیدگاه دوم مبتنی بر تبعا
بـر روي   هـا  آنهاي مخصوصی براي ثبـت و محاسـبه تـاثیر    افزار نرمداراي  موالً) معISOبردار مستقل سیستم ( بازار و بهره

دگاه هـم متناسـب بـا قـوانین بـازار هـر منطقـه،        هاي مالی بازیگران هسـتند. در ایـن دیـ    حساب بازار برق و صورت  نتیجه
مربـوط    حادثه، اطالعات مربوط به  NERCهاي دپارتمان انرژي امریکا و سازمان کنندگان در بازار باید عالوه بر رویه شرکت

ات، به خود را ثبت نمایند تا بدین ترتیب یک بانک اطالعاتی جامع از حوادث تهیه شود تا در نهایت به کمـک ایـن اطالعـ   
مطالعات پایایی الزم جهت توسعه و بهبود شبکه انجام و همچنین گزارشات آمـاري مـدیریتی، فنـی و اقتصـادي مربوطـه      

 تهیه شود.
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  کانادا برق شبکهحوادث در 





  365  18/10/1395  بررسی روند پایش...پیوست سیزدهم: 

٣۶۵ 
 

  مقدمه

امریکـاي شـمالی قـرار      منطقهیا است که در هاي برق دن ترین شبکه ترین و مدرن کشور کانادا یکی از بزرگ برق شبکه
از شبکه با یکدیگر تعامـل دارنـد.    برداري بهرهاین کشور، نهادهاي مختلفی وجود دارد که براي  برق شبکهگرفته است. در 

دهـی و   گـزارش  رویـه  در این فصـل، دهی حوادث است.  یکی از موضوعات مهم براي حفظ پایداري شبکه، پایش و گزارش
 کانـادا بـرداران   تـرین بهـره   مهـم بردار مستقل انتاریو به عنوان یکی از  و بهره هاي برق کانادا انجمن شرکتدر  ثبت حوادث

عادي و اضـطراري سیسـتم قـدرت بـازار بـرق       برداري بهره. همچنین تالش شده است تا به معرفی شرایط شود میمعرفی 
بردار بازار برق انتاریو در فرآیند خروج تجهیزات تشریح  و بهره انرتعامالت بین بازیگ نحوه ،انتاریو پرداخته شود و در ادامه

بردار بازار و وظایف بازیگران مختلـف   وجود آمده در سیستم قدرت به بهرهه دهی اغتشاشات ب گزارش نحوهگردد و در انتها 
  .گیرد ینشده مورد ارزیابی قرار م بینی پیششده و  بینی پیشبازار در هنگام مواجهه با رخدادهاي 

  1کانادا هاي برق شرکت انجمنگزارش حوادث در  تهیه  رویه -1-13پ 

سازي شرایط الزم براي تـامین انـرژي الکتریکـی بـه      ملی است که با هدف فراهم انجمنهاي برق کانادا  انجمن شرکت
  صورت ایمن، مطمئن، پایا، پایدار و با قیمت قابل رقابت در کشور کانادا تشکیل شده است.  

انجمـن  ، قـدرت  سیسـتم هـاي   یـک از بخـش  هـر   در ها جامع و شناخت عملی داده ،کامل فرایندمنظور ایجاد یک ه ب
پیشنهاد ایجاد یک  1975این انجمن در سال  .است هاي برق کانادا اقدام به تشکیل یک بانک اطالعاتی واحد نمود شرکت

هـاي انتقـال و    خطـوط و پسـت   ،واحـدهاي تولیـد   گزارش و بررسی و تحلیـل آمـار خروجـی    ارائه ،بانک اطالعات مرکزي
 اجـزاي اي به نام کمیته مشورتی آمار خروجی  تجهیزات توزیع را ارائه داد. به منظور هماهنگی در نیل به این هدف کمیته

شـناخته  ) ERIS( 3اطمینـان تجهیـزات   سیستم اطالعات قابلیـت شده با نام  بانک اطالعاتی تعریف .گردیدتشکیل  2سیستم
آوري اطالعات در بسیاري از کشورهاي دنیا  اطالعات در کانادا به عنوان مبنایی براي جمع آوري سیستم جمع. این ودش می

هـاي   . همچنـین سیسـتمی تحـت عنـوان ارزیـابی شـاخص      باشـد  مـی هاي اطالعاتی  ترین بانک قرار گرفته و یکی از کامل
  .]76[ کند اي مرتبط با عملکرد سیستم قدرت را فراهم میه داده نیز تعریف شده که) EPSRA( 4اطمینان سیستم قابلیت

تشـکیل  انتقـال و توزیـع را    ،سه بخش اصلی یک سیستم قـدرت یعنـی تولیـد    اجزاياطالعات  ERISبانک اطالعاتی 
سه  تولید، انتقال و توزیع گزارشات متنوعی از اینتجهیزات روز کردن اطالعات مربوط به  با به دهد. این بانک اطالعاتی می

 .]76[ هدد ارائه میسال یک بار  5هر  را بخش

                                                   
1 Canadian Electric Association (CEA) 
2 Consultative Committee on Outage Statistics (CCOS) 
3 Equipment Reliability Information System (ERIS) 
4 Electric Power System Reliability Assessment (EPSRA) 
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شروع به کـار  1992 و 1978، 1977هاي  سیستم تولید، انتقال و توزیع به ترتیب در سالتجهیزات هاي اطالعاتی  بانک
دهـی وضـعیت    سیسـتم گـزارش   هـاي مختلـف   بخـش  کـه شـامل  ساختار این بانک اطالعاتی ) 1-13پ (. در شکل کردند

ارائـه   CEAاي از مطالعـات انجـام شـده در     نمونه در ادامه. ، نشان داده شده استباشد میانتقال و توزیع تجهیزات تولید، 
 .]76[گردد  می

 
   CEAمربوط به  اطمینان تجهیزات بانک اطالعاتی سیستم قابلیت: 1-13پ شکل 

  بانک اطالعات تجهیزات تولید  - 1-1- 13پ 

قبیـل نـرخ   ز هاي مربوط به واحدهاي تولیـد ا  داده ابتدا تا  تولید الزم است تجهیزاتاطمینان  عیین قابلیتدر راستاي ت
 طـور ه برخی بـ  و ها مستقیماً این داده شبکه تعیین گردد. همچنین اطالعات بار واحد و زمان تعمیر هر طراري وضخروج ا

اندیس مهـم   دو توان می ها آنتحلیل  تجزیه و با نهایتاً ، که ندآی بدست می اطالعات عملکرد واحدهاي تولید غیرمستقیم از
  کلیـه . ایـن بانـک اطالعـاتی    را بدسـت آورد  2واحـد  زمـان متوسـط تعمیـر     و 1طراريضیعنی نرخ خروج ا واحدهاي تولید

  .]77و  76[ باشد میدارا  1977هاي سیستم تولید کشور کانادا را از سال  داده
. ایـن  نمایـد  ولید که همه ساله گزارش جامعی از وضعیت خروج واحدهاي تولید را ارائه مـی بانک اطالعاتی واحدهاي ت

  شامل آمار و اطالعات خروج تمامی واحدهاي تولیدي است که داراي شرایط زیر باشند:گزارش 
  تر باشد. یک مگاوات و یا بیش ها آنواحدهاي گازي که حداکثر ظرفیت نامی  
 تر باشد. مگاوات و یا بیش 60 ها آنفیت نامی واحدهاي فسیلی که حداکثر ظر 

  تر باشد. مگاوات و یا بیش 5 ها آنواحدهاي آبی که حداکثر ظرفیت نامی 

  تر باشد. یک مگاوات و یا بیش ها آنواحدهاي احتراق داخلی که حداکثر ظرفیت نامی 

 تر باشد. مگاوات و یا بیش 200 ها آناي که حداکثر ظرفیت نامی  واحدهاي هسته  
 )اطمینـان  قابلیـت ( پایایی آوري اطالعات الزم در ارزیابی جهت جمع یمناسببر مبناي این بانک اطالعاتی، پایگاه داده 

در ایجاد سیستم اطالعات پایایی مـورد توجـه قـرار گرفتـه و      مهمتهیه شده که به عنوان یک گام  کاناداسیستم تولید در 
  هاي انتقال و توزیع باشد.  سیستم در بخش تجهیزاتر آوري اطالعات دیگ د مبنایی جهت جمعتوان می

                                                   
1 Forced Outage Rate (F.O.R)  
2 Repair Time 
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سراسـري   شـبکه هاي واحدهاي تولیـدي   داده استفاده از با  که هاي برق کانادا انجمن شرکتدر بانک اطالعاتی موجود 
  اطالعات زیر است: است شامل  تهیه شده کانادا
 نام واحد 

 واحد کد 

 نام نیروگاه 

 نوع واحد 

 واحد  شماره 

 احدزمان خروج و 

 خروج کد 

 زمان ورود واحد   

  حداقلوحداکثر میزان توان   

، ي خروج و ورود واحـد ها نابه زم   باتوجه .باشد میمدار  از نوع خروج واحد  کننده تعیین ،خروج الزم به ذکراست که کد
) برخـی از  2-13پ در شـکل (  .کنـد  مـی محاسـبه   را rزمـان تعمیـر    و λنرخ خرابی میزان شده است که ي تهیه افزار نرم

  .شود میقابلیت اطمینان تجهیزات سیستم تولید مشاهده   شده هاي محاسبه آوري شده و یا شاخص هاي آماري جمع داده

   اصطالحاتو ریف اتع -2-1-13-پ

 هـا  آني موجـود در شـبکه و وضـعیت    هـا  ناداراي اصطالحات مختلفی است که معرف انواع المـ  CEAبانک اطالعاتی 
  .]78و  7[ شود مین اصطالحات و تعاریف معرفی است. در ادامه، ای

  واحد تولید -1-2-1-13-پ

هـا   ترانسـفورماتورهاي سـرویس پسـت   یـا  قوي ترانسفورماتورهاي نیروگـاهی و   فشار  پایانهبه  نهایتاًکه  یتجهیزات کلیه
  گردند. می منتهیو متصل 

  )MCR1(ه نرخ توان ماکزیمم پیوست -2-2-1-13-پ

هـاي قابـل قبـول نشـان      تسـت   وسیلهه خروجی (به مگاوات) که واحد براي آن طراحی شده و یا بتوان خالص   بیشینه
  را دارد. داده شده باشد که واحد قابلیت تولید مداوم آن

                                                   
1 Maximum Continues Rating Power 
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   CEA هاي حوادث تولید در بانک داده ها آنآوري شده و گزارش  اي از اطالعات جمع : نمونه2-13پ شکل 

  1خروج اضطراري -3-2-1-13-پ

پیشامدي براي واحد و یا شرایطی که الزم است تا واحد بالفاصله از مدار خارج شده و یا توان آن محـدود گـردد. ایـن    
  :زیر تقسیم کرد  دستهبه چهار  توان میها را  نوع خروج

                                                   
1 Forced Outage 
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صورت خودکار و یا  ه: پیشامد و یا شرایطی است که در طی آن الزم است واحد ب1خروج اضطراري ناگهانی .1
  از مدار خارج شود. بالفاصله دستی 

دقیقه از مدار  10د طی توان می: پیشامد و یا شرایطی است که در طی آن واحد 2خروج اضطراري با تاخیر فوري .2
  خارج شود.

هر دقیقه تا زمان پیک  10 ازد توان میکه در طی آن واحد  است : پیشامد و یا شرایطی3خروج اضطراري با تاخیر .3
 هفته از مدار خارج گردد. 

: عملکرد ناموفق در آوردن واحد از حالت خروج به حالت سنکرون با شبکه در طی یک 4اندازي راهخروج زمان  .4
 اوج مصرفو یا واحدهاي زمان  ذخیرهمورد واحدهاي  در . این نوع خروج معموالًباشد میزمانی مشخص   دوره

  .افتد اتفاق می

  5از تعمیرات خروج ناشی -4-2-1-13-پ

د تـا چنـد   توانـ  مـی کـه   باشد میبر روي قطعات  دلیل انجام سرویس تعمیرات و نگهداريه خارج کردن واحد از مدار ب
د از یک فصل تا فصل دیگر توان میدلیل جلوگیري از خروج اضطراري واحد بوده و نه هفته نیز به تعویق بیافتد. این عمل ب

  به تعویق بیافتد.

  6ج با هماهنگیخرو -5-2-1-13-پ

اصـلی واحـد    ي اي و یا پیاده و سوارسازي یـک یـا چنـد قطعـه     خروج واحدهاي تولید از مدار به دلیل بازدیدهاي دوره
  عنوان نمونه بازدید سـالیانه ه گیرد (ب شده صورت می ریزي زمانی از پیش تعیین با یک برنامه . این عملیات معموالًباشد می

  .باشند) ها می بار توربین نیروگاه از این دسته خروج یکپنج سال بازدید بویلر و یا 

  7اضطراري ظرفیت محدودیت -6-2-1-13-پ

وقـوع  که ناشی از خطا در یک جزء نیروگـاه و یـا   بوده  MCRدرصد  2کاهش ظرفیت تولید واحد به مقادیري بیش از 
پیـک  و یـا تـا زمـان     باید سریعاًو  شود می برداري بهره MCRاز  کمترواحد در توان  حالت در این .باشد میشرایط دیگري 

  هفته به قدرت عملی خود برسد.

                                                   
1 Sudden Forced Outage 
2 Immediately Deffrable Forced Outage 
3 Deferred Forced Outage 
4 Starting-Failure Outage 
5 Maintenance Outage 
6 Planned Outage 
7 Forced Derating 
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  1با هماهنگی ظرفیت محدودیت -7-2-1-13-پ

یک خروج باهماهنگی و یا تعمیرات یـک   ناشی ازه کبوده  MCRدرصد  2کاهش ظرفیت تولید واحد به مقادیري بیش از 
  .باشد میتجهیز خاص 

   )(کد حاالت کرد یک واحد تولیدمختلف عملحاالت  تعریف -3-1-13-پ

  .  ]78و  7[ شود مییک واحد تولید پرداخته  2در این بخش به توضیح در مورد حاالت عملکرد

  )11کد ( طبیعیعملکرد  -1-3-1-13-پ

شـرایط  ( طبیعـی را تحـت عملکـرد    MCRحالت واحد تولید با سیستم سنکرون بوده و قابلیت تولیـد بـا تـوان     دراین
  .باشد میحالت این معرف کد  11د عد دارد. )عادي

  )12کد ( 3اضطراري ظرفیت محدودیت ابعملکرد واحد  -2-3-1-13-پ

اضطراري قادر به تولید کامـل تـوان    ظرفیت دلیل محدودیته بحالت واحد تولید با سیستم سنکرون بوده ولی  در این
  .باشد میاین حالت  معرف کد 12عدد  .باشد مینMCR اندازه  هب

  )13کد ( 4بندي شده زمان ظرفیت عملکرد واحد با محدودیت -3-3-1-13-پ

از  کمتـر با توانی  ،با هماهنگی واحد توان دنش دلیل محدوده حالت واحد تولید با سیستم سنکرون بوده ولی ب در این
  .باشد میمعرف کد حالت  13عدد کند.  کار میMCR مقدار 

  )14کد ( 5کردحالت دردسترس بودن واحد و عدم کار -4-3-1-13-پ

سیستم منتقل کند ولی هنوز جهت تامین بار سیسـتم وارد مـدار نشـده     هرا ب MCRد توان توان میحالت واحد  دراین
  .باشد میمعرف کد این حالت  14عدد است. 

 6واحـد  عدم کارکرداضطراري ظرفیت و  دلیل محدودیته دسترس بودن واحد با بخشی ازتوان ب در -5-3-1-13-پ
  )15(کد 

کند ولی هنوز جهـت   تولیدرا MCR د بخشی از توان توان میاحد اضطراري ظرفیت، ودلیل محدودیت ه حالت ب این در
  .باشد میمعرف کد این حالت  15عدد تامین بارسیستم وارد مدار نشده است. 

                                                   
1 Scheduled Derating 
2 Operating States 
3 Operating Under a Forced Derating 
4 Operating Under a Scheduled Derating 
5 Available But Not Operating State 
6 Available But Not Operating-Forced Derating State 
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 1واحد دعدم کارکر با هماهنگی وظرفیت دلیل محدودیت ه دسترس بودن واحد با بخشی ازتوان ب در -6-3-1-13-پ
  )16کد (

کند ولی هنوز جهت تامین  تولیدرا  MCR د بخشی از توانتوان میدلیل محدودیت با هماهنگی واحد ه حالت ب در این
  .باشد میمعرف کد این حالت  16عدد بارسیستم وارد مدار نشده است. 

  )21کد ( 2حالت خروج اضطراري -7-3-1-13-پ

معـرف کـد ایـن حالـت      21عـدد   گردیـده اسـت.  واحد تولید از مـدار   اضطراري باعث قطع وضعیتدر این حالت یک 
  .باشد می

  )22( 3زمان خروج ناشی از تعمیراتاضطراري  گسترشحالت  -8-3-1-13-پ

معـرف کـد ایـن حالـت      22عـدد   گـردد.  افزایش زمان تعمیرات واحد موجب خروج آن واحد از مدار مـی در این حالت 
  .باشد می

  )23کد ( 4ریزي شده برنامهزمان خروج اضطراري  گسترشحالت  -9-3-1-13-پ

معرف کـد ایـن حالـت     23عدد  .شود میافزایش زمان خروج با هماهنگی موجب خروج آن واحد از مدار در این حالت 
  .باشد می

  )24کد ( 5دلیل تعمیراته حالت خروج ب -10-3-1-13-پ

  .باشد میحالت معرف کد این  24عدد . شود یمدلیل انجام تعمیرات از مدارخارج ه حالت واحد تولید ب این در

  )25کد (6ریزي شده برنامهحالت خروج  -11-3-1-13-پ

  .باشد میمعرف کد این حالت  25عدد . شود میخارج  از مداربا هماهنگی حالت واحد تولید  این در

  )30کد ( 7تجاري و اقتصادي برداري بهرهعدم حالت  -12-3-1-13-پ

که در هر  باشد میخود بوده و یا در حال بازسازي و نوسازي اساسی  برداري بهرهابتدایی   دوره یا درحالت واحد  این در
  .باشد میمعرف کد این حالت  30عدد  گیرد. تجاري و اقتصادي از واحد صورت نمی برداري بهرهحالت 

                                                   
1 Available But Not Operating-Scheduled Derating State 
2 Forced Outage State 
3 Forced Extention of a Maintenace Outage State 
4 Forced Extention of a Planned Outage State 
5 Maintenace Outage State 
6 Planned Outage State 
7 Not In Commercial Service State 
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  مفهوم زمان اصالح شده -13-3-1-13-پ

عملی خود مشغول به کار است عملکرد آن نه در حالت خروج کامـل  هنگامی که یک واحد تولید در توانی غیر از توان 
  گردد.  و نه در حالت کارکرد با قدرت کامل قرار خواهد گرفت. در این حالت از مفهوم زمان اصالح شده استفاده می

 ي نکتـه بیـان نمـود.   ) 3-13پ شکل (صورت ه را ب CEAحاالت عملکرد واحدهاي تولید اشاره شده در  توان می نهایتاً
حاالت قابل تصور بـراي عملکـرد یـک      کلیه ،یفاده از کدهاي کممهم و قابل توجه در مورد این نمودار این است که با است

صـورت  ه ب توان می. لیکن یکی از نقاط ضعف آن این است که با استفاده از این کدها نکرده استسازي  واحد تولید را شبیه
  از مدار را مورد بررسی قرار داد.  ها آنخروج  ت واحد و یا مثالًلف محدودیت ظرفیخیلی دقیق علل مخت

  

 
  CEA: کدهاي عملکرد واحدهاي تولید 3-13پ شکل 

  واحد ي عملکرد ها ناجدول حاالت، کدها و زم -4-1-13-پ

. انـد  ) نوشـته شـده  1-13پ حالت در نظر گرفته شده است که در جـدول (  12براي واحد تولید، تعداد  CEA رویهدر 
  :]78و  7[این حاالت عبارتند از 

O با قدرت کامل. زمانی  دورهواحد در طول یک  عادي: ساعات کارکرد  
O(FD) دلیل عوامل اضطراري.ه ب با بخشی از قدرت کامل زمانی  دوره: ساعات کارکرد واحد در طول یک  
O(SD) هماهنگی. با بخشی از قدرت کامل با زمانی  دوره: ساعات کارکرد واحد در طول یک  
ABNOقرار نگرفته است.  برداري بهرهولی مورد  باشد میدر دسترس  با قدرت کامل : ساعاتی که واحد  

ABNO(FD): ـ  بـدون برنامـه   اضـطراري  ظرفیت دلیل محدودیته ساعاتی که واحد ب ا بخشـی از تـوان در دسـترس    ب
  گرفته است.  نقرار  برداري بهرهولی مورد  باشد می
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ABNO(SD) گرفتـه ن قـرار  برداري بهرهولی مورد  باشد میا بخشی از توان در دسترس با هماهنگی ب که واحد: ساعاتی  
  است.  

FO  .ساعاتی که واحد در حالت خروج اضطراري است :  
FEMOدلیل خروج ناشی از تعمیرات است.  ه یافته ب : ساعاتی که واحد در حالت خروج اضطراري گسترش 

FEPO یافته با هماهنگی است. گسترشخروج اضطراري : ساعاتی که واحد در حالت  
MO است.   با هماهنگی: ساعاتی که واحد در حالت خروج  
PO .ساعاتی که واحد در حالت خروج ناشی از تعمیرات است :  

NICS است. برداري بهرهابتدایی   دوره: ساعاتی که واحد در  
 نمـودن وارد در  مرکـز کنتـرل   اپراتورهـا و مسـئولین   سـادگی کـار  تـر،   از جمله مزایاي استفاده از کدهاي عملیاتی کم

و  خواهنـد شـد   تر به خاطر سپرده  سریع ،کدها تعداد تر بودن با کم بدیهی است .باشد میکدهاي عملیاتی واحدهاي تولید 
بودن کدهاي عملیاتی ایـن اسـت کـه ممکـن اسـت       عیب کم .قرار خواهند گرفتاستفاده مورد در صورت لزوم  ها آنتمام 

لـیکن  حوادث محتمل را با این کدها پوشش داد و به طور دقیق براي هر حادثه یک کد مشخص تعیین نمـود.   کلیهوان نت
نـد تمـام حـاالت عملکـرد واحـد را در یـک نیروگـاه        توان میاین نکته است که اگرچه این کدها  ها آن عمدهیکی از معایب 

ند علل وقـوع ظرفیـت بـه وجـود آمـده بـر روي واحـد را        توان میخوبی ن به ها آندلیل محدود بودن ه پوشش دهند، لیکن ب
  .1تفکیک نمایند

پرداختـه   CEAهاي ارائه شده و اقالم اطالعاتی بدست آمده از روي بانـک اطالعـاتی    در ادامه به بررسی برخی گزارش
  ها بدهند. ابل حصول از دادههاي متنوع ق از واحد و گزارش برداري بهرهند دید بهتري نسبت به توان می. این موارد شود می

  کانادا هاي برق شرکت انجمنهاي  رفته در گزارش کار بهاصطالحات  -5-1-13-پ

شـوند از اصـطالحات    تهیـه مـی  ) CEA( کانـادا  هـاي بـرق   شـرکت  انجمنهاي مدیریتی و آماري که توسط  در گزارش
  .]79و  7[شوند  در این بخش توضیح داده میکه برداري و پایایی واحد تولید استفاده شده  مختلفی براي وضعیت بهره

  معادل (سال) 2واحد سال -1-5-1-13-پ

  .  8760برابر است با تعداد ساعات کارکرد واحدها تقسیم بر 
 25الـی   21و  16الـی   11زمانی که واحد در تمام کدهاي   دورهتعداد ساعات کارکرد واحدها نیز برابر است با مجموع 

واحد در طول یک  10بدست آید یعنی این  5/9واحد تولید این عدد  10عنوان مثال اگر براي ه ب. باشد میدرحال کارکرد 

                                                   
در برخي موارد الزم است تا از یک  CEAذاري خوبي در سیستم کد گذاري مورد استفاده در ایران لحاظ گردیده است. در سیستم کد گ این مسئلھ بھ 1

وادث کد عملیاتي براي دو نوع حادثھ با دو دلیل متفاوت ولي خروجي یکسان استفاده شود کھ این مسئلھ باعث عدم دقت الزم در تفکیک علل وقوع ح
 .نیروگاه خواھد شد

2 Unit Years 
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  اند. واحد کامل عمل کرده 5/9سال معادل 

   حاالت آمادگی و عدم آمادگی واحدهاي تولید: 1- 13پ جدول 

  

  عالمت اختصاري کد  حالت

    
گی

ماد
ت  آ

اال
ح

  

Operating State 11 O 

Operating Under a Forced Derating 12 O(FD)  

Operating Under a Scheduled Derating 13 O(SD) 

Available But Not Operating 14 ABNO 

Available But Not Operating-Forced Derating 15 ABNO(FD) 

Available But Not Operating-Scheduled Derating 16  ABNO(SD)  

گی
ماد

م آ
عد

ت 
اال

ح
  

Forced Outage 21 FO  

Forced Extention of a Maintenance Outage 22 FEMO  

Forced Extention of a Planned Outage 23 FEPO 

Maintenance Outage 24 MO 

Planned Outage 25 PO 

Not In Commercial Service 30 NICS 

  

  (%)1ضریب آمادگی و عدم استفاده از واحد  -2-5-1-13-پ

ن ضریب نشان دهنده درصد زمانی است که واحد آماده به کار بوده است ولی از آن استفاده نشده است. این عدد بـا  ای
  آید.   بدست می 100بر ساعات کارکرد واحد ضربدر عدد  16و  15، 14تقسیم کل زمان عملکرد واحد در کدهاي 

  (%) 2ضریب عملکرد  -3-5-1-13-پ

کدها ضربدر عدد   کلیهبر ساعات کارکرد واحد با  13و  12، 11لکرد واحد با کدهاي این ضریب با تقسیم کل زمان عم
  آید. بدست می 100

                                                   
1 Available But Not Operating Factor (ABNOF) 
2 Operating Factor (OP) 
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  اضطراري هاي خروجتعداد  -4-5-1-13-پ

  گیرد.  قرار می ها آنکه واحد در  23و  22، 21برابر است با تعداد خروج با کدهاي 

  کل زمان خروج اضطراري (سال) -5-5-1-13-پ

  .8760بر  تقسیم 23و  22، 21کل ساعات کارکرد واحد در کدهاي  برابر است با

  ترین مقدار زمان خروج اضطراري (ساعت) بیش -6-5-1-13-پ

  قرار گرفته باشد. 23و  22، 21ترین ساعتی که واحد در یکی از کدهاي  برابر است با بیش

  (سال) 1کل زمان خروج معادل -7-5-1-13-پ

و  25الـی   21ي خـروج واحـد کـدهاي    هـا  نازمـ  کلیـه و برابر است بـا مجمـوع    شود میاین زمان بر مبناي سال بیان 
  محاسـبه تـر در   . این مقدار بـیش 8760، تقسیم بر 16ی لا 12غیر از   با کدهاي به هاي خروجي معادل اصالح شده ها نازم

  گیرد. پارامتر ضریب عدم توانائی واحد مورد استفاده قرار می

  (%) 2توانائی واحد ضریب عدم  -8-5-1-13-پ

که براي تبـدیل   باشد میاین ضریب نسبت کل زمان خروج معادل واحد برحسب ساعت بر تعداد ساعات عملکرد واحد 
  گردد. ضرب می 100به درصد در عدد 

  (%) 3ضریب توانائی واحد -9-5-1-13-پ

  آید.   بدست می 100ی از عدد کردن شاخص عدم توانائ و از کم باشد میاین ضریب مکمل ضریب عدم توانائی واحد 

  (%)4ضریب وزنی توانائی واحد -10-5-1-13-پ

  دار شده است. وزن ،عملی واحدها  بیشینهکه با عامل توان  باشد میاین ضریب همان ضریب توانائی واحدها 
  )1-13پ (


 


ICBF

MCRICBF
WCF 1  

  5نرخ خرابی -11-5-1-13-پ

که با تقسیم تعداد حاالت رفت و برگشت بـین   باشد میحاالت خروج اضطراري  نرخ ورود واحد به  کننده این عدد بیان

                                                   
1 Total Equivalent Outage Time  
2 Incapability Factor (ICBF) 
3 Capability Factor (CBF) 
4 Weighted Capability Factor (WCF) 
5 Fail Rate 
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  گردد. ضرب می 8760آید و در نهایت در عدد  تقسیم بر کل زمان عملکرد واحد بدست می 13الی  11و کدهاي  21کد 

  متوسط زمان خروج اضطراري (ساعت) -12-5-1-13-پ

  آید.    ها بدست می عداد این خروجاین ضریب با تقسیم کل زمان خروج اضطراري بر ت

  (%) 1نرخ خروج اضطراري -13-5-1-13-پ

کـه   13الـی   11با کـدهاي   برداري بهرهبرابر است با نسبت کل زمان خروج اضطراري به مجموع این زمان و کل زمان 
  .شود میضرب  100در عدد  نهایتا

100
)()(






FDOSDOOFEPOFEMOFO

FEPOFEMOFOFOR   )2- 13پ ( 

  (%)  2محدودیت ظرفیت ي واسطهه راري اصالح شده بنرخ خروج اضط -14-5-1-13-پ

با هماهنگی معادل به مجموع این زمان و کل اضطراري معادل منهاي زمان خروج  برابر است با نسبت کل زمان خروج
  .برداري بهرهزمان 

  )3-13پ ( 

100
)()()()(

)()(







SDOFDOOFDABNOFDOFEPOFEMOFO
FDABNOFDOFEPOFEMOFO

DAFOR
adjadj

adjadj  
  

  (%) 3ضریب خروج ناشی از تعمیرات -15-5-1-13-پ

آید که در نهایـت   کل ساعات عملکرد واحد بدست می ناشی از تعمیرات بر هاي خروجتقسیم کل ساعات  این ضریب با
  .  شود میضرب  100در عدد 

  (%)4ضریب خروج با هماهنگی -16-5-1-13-پ

آیـد کـه در نهایـت     بر کل ساعات عملکرد واحد بدست میباهماهنگی  هاي خروجتعداد  کل ساعات این ضریب با تقسیم
  .شود میضرب  100د در عد

  5اندازي راهقابلیت اطمینان  -17-5-1-13-پ

  سیستم. اندازي راههاي موفق به کل دفعات  اندازي راهبرابر است با نسبت 

                                                   
1FOR: Forced Outage Rate 
2DAFOR: Derated Adjusted  Forced Outage Rate 
3 MOF: Maintenance Outage Factor 
4 Planned Outage Factor (POF) 
5 Starting Reliability (SR) 



  377  18/10/1395  بررسی روند پایش...پیوست سیزدهم: 

 

   1بردار مستقل بازار برق انتاریو بهره -2-13-پ

سـتم  یاد رقابـت در س جـ یا  زمینـه ق در یتحق يرا برا یو کشور کانادا، کارگروهیالت انتاریا یبخش دولت 1995در سال 
همچنـین  انتقـال و    شبکهساختار  دیر اقتصاد وقت، تجدیاست وزین کارگروه به ریا 1996 سال مور نمود. دراو میبرق انتار
در ابتـدا  ساختار که  دین تجدیشنهاد نمود. ایو را در دست داشت، پیکه در آن زمان انحصار برق انتار Hydro Oneشرکت 

  شد.   یز منجر مین یفروش خرده یبازار رقابت اندازي راه، به شکل گرفت یفروش عمدهبرق ک بازار یر بر مبناي ایجاد رقابت د
  م نمود:یر تقسیبخش ز 5را به  Hydro Oneد، شرکت یب رسیبه تصو 1998که در سال  ینیقوان
 2شرکت تولید توان انتاریو )OPG(: و است.یدر انتار يانرژ یاصل ي دکنندهیکه تول  
 3 ر مستقل بازاربردا بهره )IMO( از بازار را برعهده دارد. برداري بهره: که مسئولیت  
 4 ناظر ایمنی شبکه )ESA( :وضع استانداردهاي الزم براي تجهیزات شبکه را برعهده دارد.  وظیفه  
 5 سازمان اقتصادي برق انتاریو )OEFC(مالی شرکت  : مدیریتHydro One مسئول پرداخت بدهی) هاي  سابق

  هاي جایگزین آن را برعهده دارد. مانده این شرکت) و شرکت هاي باقی بدهی
 Hydro One.مالک اصلی خطوط انتقال در ایالت انتاریو است :  

 ی، بخـش دولتـ  2004ت خود را آغاز نمود. در دسـامبر سـال   یفعال 2002سال  یو در اول ماه میانتار یبازار برق رقابت
، بـا هـدف   )OPA( 6 ب نمود. در همان زمان ناظر تـوان شـبکه  یرق را تصود ساختار در صنعت بین تجدیو، قوانیالت انتاریا
بردار مسـتقل شـبکه    ز به بهرهین IMOن زمان ین در ایل شد. همچنیتشکآن  ییاکارو بهبود نان شبکه یت اطمین قابلیمأت

   دا کرد.یر نام پییتغ) IESO( 7 برق کانادا شبکهبه اپراتور مستقل  برق
 ،د برق را برعهده داردینقش تول OPGگر هستند. یکدیشبکه، مکمل  یرسان ذکور در امر برقم يها شرکت یطور کله ب

Hydro One دهــد و  یبــرق را انتقــال مــIESO کنــد یمــ ینــان شــبکه را بررســیت اطمیــت و قابلیــامن، OPA  مســئول
ب یـ ز همانند سابق به ترتین OEFCو  ESAذار شبکه است. گ ز قانونین OEBت یمدت شبکه و در نها بلند يها يزیر برنامه
را برعهـده خواهنـد    Hydro Oneشـرکت   یت مـال یرین مدیزات شبکه و همچنیتجه يالزم برا يوضع استانداردها  وظیفه

را  یین نهـا یبـه مشـترک   یرسـان  وجود دارند که بـرق  )LDC( 8یع محلیشرکت توز 90و، یانتار یرسان برق  شبکهداشت. در 
  دهند. یانجام م
کنندگان در بازار انتاریو توضیح داده شده است. طبـق ایـن دسـتورالعمل داشـتن      ارتباط بین شرکت کلپروت، ]80[در 

کننـده در بـازار بـرق     کانـادا) بـراي تمـامی نهادهـاي شـرکت      برق شبکه(اپراتور مستقل  IESOاي با  ارتباط دائم و لحظه
                                                   
1 Ontario 
2 Ontario Power Generation Inc. 
3 Independent Market Operator 
4 Electrical Safety Authority 
5 Ontario Electricity Financial Corporation 
6 Ontario Power Authority 
7 Independent Electricity System Operator 
8 Local Distribution Company 
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Ontario و  2، اپراتـور تاسیسـات  1و دیسپاچینگ، مرکـز مسـئول  کننده در بازار باید مرکز کنترل  الزم است. هر نهاد شرکت
  خود را شناسایی کند.   ناحیهمربوط به  IESOتوسط   شده تجهیزات کنترل

کننـدگان   شـرکت  گان در بازار از طریـق مرکـز مسـئول   کنند و شرکت IESO، ارتباط بین برداري بهرهدر شرایط عادي 
به طور مستقیم با اپراتـور   طبیعتاً IESOهاي ارتباطی،  خرابی کانال/کانالو یا  برداري بهرهاست. در شرایط اضطراري  3بازار

کننـدگان بـازار    کند و بعد از رفع شرایط اضطراري دوباره با مرکـز مسـئول شـرکت    محلی شرکت مربوطه ارتباط برقرار می
ایست قبل از اینکه بـه شـرکت   اپراتور محل تاسیسات می ب گاه آندهد  . زمانی که یک پیشامد رخ میشود میارتباط برقرار 

تماس برقـرار   IESOرا در جریان قرار دهد. به محض اینکه با  IESOخود اطالع دهد، ابتدا   ناحیهانتقال و یا مرکز مسئول 
ایـن   .]81و  80[گرفـت  ناحیـه تمـاس خواهـد    با شرکت انتقال و یـا مرکـز مسـئول     IESOدر صورت لزوم،  گاه آنگردید 

بردار سیستم و بازار در اولویت آگاهی یافتن از وضعیت حادثه در شبکه اسـت چـرا کـه     ت که بهرهخیلی مهمی اس ي نکته
  اثرات امنیتی و اقتصادي حادثه سریعا بایستی شناسایی و نتایج منفی آن در اسرع وقت خنثی شود.

             تــا 1-2-13 پ هـر پیشـامد دیگـري کـه در بنـدهاي     در ادامـه، انـواع پیشـامدهاي محتمـل معرفـی گردیـده اسـت.        
د به طور مستقیم توسط اپراتور محل تاسیسات به شرکت انتقـال و یـا مرکـز مسـئول     توان میمعرفی نگردیده،  3-2-13 پ

  خود اطالع رسانی شود.    ناحیه

  هاي انتقال شرکت -1-2-13-پ

برقـرار کنـد. در صـورتی کـه      و شرکت انتقال ارتباط IESOبایست با  در پی رخداد پیشامد، اپراتور محل تاسیسات می
 IESOفتد و ابتدا باید بـه  انباید به تاخیر بی IESOمسئول شیفت شرکت انتقال در آن لحظه در دسترس نباشد، ارتباط با 

  .]81و  80[رسانی شود  اطالع
  در این راستا، پیشامدهاي زیر باید گزارش شوند:

  4تمام بریکرها خودکارعملکرد 

 هاي حفاظت خاص، حفاظت کاهش فرکانس و غیره تم قدرت مانند: سیستمعملکرد تجهیزات کمکی سیس 

  تجهیـزات کمکـی   شـود  مـی کاهش توانایی عملکرد تجهیزات کمکی و کنترلی که منجر به کاهش امنیت شبکه .
 عبارتند از:

o (حفاظت خط، حفاظت ترانسفورماتور، اضافه ولتاژ، اضافه جریان و غیره) تمام سیستم حفاظتی 

o هاي مخابراتی تجهیزات حفاظتی تمام سیستم 

o هاي کنترل دینامیکی. مانند:  تمام سیستمAVR ،PSS و تجهیزات سیستم تحریک 

                                                   
1 Authority Center 
2 Facility Location Operator 
3 Market Participant's Authority Center 
4 Circuit breakers 
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o حفاظت خاص  هاي تمام سیستم 

o هاي قطع بار رله 

o  خودکارریکلوزرهاي 

o 230تپ چنجر ترانسفورماتورهاي  خودکارهاي  کنترلkV/500kV  230وkV/115kV 

o شوند. اي کنترل بار مصرفی استفاده میتمام تجهیزات کاهش ولتاژي که بر 

o تجهیزات حفاظتی فرورزونانس 

o تمام تجهیزات مخابراتی 

o  تولید خودکارتجهیزات کنترل 

o  تجهیزاتSCADA 

 ها آنگیرها مانند کمپرسور  کاهش توانایی عملکرد تجهیزات کمکی سوئیچ 

 درصد، عملکـرد   10کاهش ولتاژ بیش از ي حادثه در سیستم قدرت. مانند: نوسان توان اکتیو و راکتیو،  هر نشانه
 هاي خطاها و غیره ثبت کننده

  از دست رفتن منبع تولید توان راکتیو بیش ازMVAR  15  1برق جنوب   ناحیهبرايEssa  2درBarrie   و بـیش
 .Barrieدر  Essaبراي ناحیه برق شمال  MVar 10از 

اطالع دهند. ماننـد:   IESOدهد به  را تحت تاثر قرار می هاي انتقال باید هرگونه عامل خارجی که عملکرد شبکه شرکت
  سوزي و غیره. شرایط بد آب و هوایی، آتش

  رسانی شوند. برقرار شده و گزارشات اطالع IESOاین ارتباطات باید از طریق خط تلفن با اپراتور شیفت 

  ژنراتورها -2-2-13-پ

  :]81و  80[رسانی شوند  عاطال IESOبه  اي زیر باید بدون درنگ و مستقیماًپیشامده
 ریزي توان خروجی بیش از  تغییر بدون برنامهMW 50  و یاMVar10   

  ژنراتورهاي با توان نامی  خودکارخروجMW 20 تر و بیش 

 دهند. کاهش توانایی عملکرد تجهیزات کمکی و کنترلی که امنیت شبکه را تنزل می 

 هاي حفاظت خاص هاي کمکی مانند: سیستم عملکرد سیستم 

  چرخان شرکت نموده است.  ذخیرهدر دسترس نبودن ژنراتوري که در 

  محدودهخروج فرکانس از Hz 8/59  وHz 2/60 

  رسانی شوند. برقرار شده و گزارشات اطالع IESOاین ارتباطات باید از طریق خط تلفن با اپراتور شیف 

                                                   
  .است Barrieنام یك منطقھ در  1
2 Barrie  یك منطقھ در ایالتOntario  است كھEssa .جزئي از آن است  
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اطالع دهند. مانند:  IESOدهد به  یر قرار میهاي تولید باید هرگونه عامل خارجی که عملکرد شبکه را تحت تاث شرکت
  رسانی، شرایط بد سوخت نیروگاه و غیره. سوزي، آلودگی، شرایط نامناسب آب شرایط بد آب و هوایی، آتش

  هاي توزیع شرکت -3-2-13-پ
  داطـالع رسـانی شـون    IESOاز طریق اپراتور شیفت محـل تاسیسـات بـه     د بدون درنگ و مستقیماًپیشامدهاي زیر بای

  :]81و  80[
  و یا دستی بار مصرفی بیش از  خودکارهرگونه قطعMW 100  . 

  و یا دستی بار مصرفی بیش از  خودکارهرگونه قطعMW 50  شمال   منطقهدرEssa  درBarrie 

  قابلیــت تولیــد تــوان راکتیــو بــیش از  خودکــارقطــعMVar 15 تــر در جنــوب  ا بــیشو یــEssa  درBarrie  و
MVar10ر شمال تر د و یا بیشEssa  درBarrie 

 هاي حفاظت خاص و سیستم حفاظت زیرفرکانس و غیره عملکرد تجهیزات کمکی مانند: سیستم 

 دهند. کاهش توانایی عملکرد تجهیزات کمکی و کنترلی که امنیت شبکه را تنزل می 

  قطع خطوط توزیعی که توان خروجی ژنراتورهايMW 20 دهند. تر را تحت تاثیر قرار می و بزرگ  
هاي  رسانی شود. شرکت برقرار شود و گزارشات اطالع IESO تاین ارتباطات باید از طریق خط تلفن با اپراتور شیف

اطالع دهند. مانند: شرایط بد آب  IESOدهد به  ر قرار مییتوزیع باید هرگونه عامل خارجی که عملکرد شبکه را تحت تاث
  سوزي و غیره. و هوایی، آتش

از  کمتـر دستورالعمل گزارش رخداد حادثه باید توسط اپراتور محل تاسیسات، حتی االمکـان در  به طور کلی طبق این 
گزارش شـود و در صـورت وجـود بسـتر مخـابراتی، دیگـر نهادهـا         IESOپنج دقیقه بعد از رخداد حادثه از طریق تلفن به 

ند گزارش حادثه را دریافـت نماینـد.   توان یم IESOاز طریق  گوش دهند و در غیر این صورت بعداًند به این مکالمه توان می
  این گزارش تلفنی باید شامل موارد زیر باشد:

 توالی اتفاقات 

 وضعیت تجهیز 

 .علت حادثه اگر معلوم باشد 

  )IESO( برق کانادا شبکهاپراتور مستقل  دسته بندي حوادث از دیدگاه -4-2-13-پ

IESO 81[کرده است تقسیم  زیر  دستهسه برق را به  وقایعلی بردار مستقل شبکه انتاریو است به طور ک که بهره[.  
 سایبري -وقایع امنیتی 

 فیزیکی -وقایع امنیتی 

 اغتشاشات 

  ) نشان داده شده است.4-13پ هر یک از حوادث فوق باید به نهاد مربوط به خود گزارش شوند که در شکل (
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  )IESOبرق کانادا ( شبکهاپراتور مستقل  از دید بندي حوادث : دسته4-13شکل پ 

  کنندگان در بازار: که از منظر شرکت شود می) دریافت 4-13پ با توجه به شکل (
 کنندگان در بازار باید حوادث امنیت فیزیکی را به پلیس محلی و  شرکتIESO .گزارش دهند 

 کنندگان در بازار باید تمامی حوادث را به  شرکتIESO ند.گزارش ده 

 کنندگان در بازار باید حوادث امنیت سایبري را عالوه بر  شرکتIESO   گـویی حـوادث سـایبري     به مرکـز پاسـخ
 ) گزارش دهند.CCIRC( 1کانادا

  2ارزیابی کنندگان امنیتی درNERC گـزارش   3باید حوادث امنیت سایبري را به مرکز آنالیز و اشتراك اطالعات
 دهند.

 حوادث الکتریکی را فقط به  کنندگان در بازار باید شرکتIESO .گزارش دهند 

  بندي حوادث: که از منظر دسته شود میدریافت  )4-13(پ با توجه به شکل 

                                                   
1 Canadian cyber incident response center (CCIRC) 
2 North American Electric Reliability Corporation (NERC) 
3 Electricity sector information sharing analysis center (ES-ISAC) 
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  حوادث امنیت سایبري باید به سه نهادES-ISAC ،CCIRC  وIESO .گزارش شوند 

  حوادث امنیت فیزیکی باید عالوه برIESO .به پلیس محلی هم گزارش شود 

 ی شبکه فقط باید به حوادث الکتریکIESO .گزارش شود 

گـزارش حـوادث بـه     ارائـه مسـئول   IESOپایایی، مسئول حفظ تعـادل سیسـتم و     کننده هماهنگهاي انتقال،  شرکت
NERC  وNPCC1  نقـاط ضـعف    ،ها آن(شوراي هماهنگی برق شمال شرق آمریکاي شمالی) هستند تا با مطالعات بر روي

بـه   IESOکنندگان در بازار و  شخص و برطرف گردد. ارتباط مخابراتی به موقع بین شرکتشبکه و استانداردهاي موجود م
ــراي حفــظ پایــداري و   ــرداري بهــرهخصــوص در هنگــام رخــداد حادثــه ب              مطمــئن از شــبکه امــري حیــاتی اســت. در   ب

شـان داده شـده اسـت.    دهـی ن  هـاي مسـئول گـزارش    ) حوادثی که باید گزارش شوند به تفکیک شـرکت 2-13جدول (پ 
گزارش شوند، به همین دلیـل ایـن    NERCدقیقه از زمان شروع حادثه باید به  60از  کمتربسیاري از این حوادث باید در 

  .]81و  9[رسانی شوند  اطالع IESOحوادث باید بدون تاخیر و تا حد امکان سریع به 
گـزارش   CCIRCو  IESOریـق ایمیـل بـه نهادهـاي     الزم به ذکر است که حوادث امنیت سایبري و فیزیکی باید از ط

  شوند.
  از طریق ایمیل: IESOگزارش حوادث امنیتی و فیزیکی به 

E-mail: security.events@ieso.ca  
  از طریق ایمیل: CCIRCگزارش حوادث امنیتی به 

E-mail: cyberdo@ps-sp.gc.ca  
  

  گزارش شوند) IESO( کانادا : حوادثی که باید به اپراتور مستقل2- 13پ  جدول
  توزیع  تولید  انتقال  حادثه

      ×  ها مدار شکن خودکارعملکرد 
 × × ×  هاي حفاظتی و حفاظت پایین آمدن فرکانس سیستم :عملکرد سیستم جانبی مانند

 شـود  مـی کاهش تجهیزات جانبی، تجهیزات کنترلی و یا نیروي انسـانی کـه باعـث کـاهش امنیـت سیسـتم       
  تهاي جدول)(توضیحات تکمیلی در ان

×  ×    

هاي هوا که بـر روي قابلیـت اطمینـان شـبکه تـأثیر       کننده جانبی مانند فشردهگیرهاي  کاهش قابلیت سوئیچ
  دارند.

× ×   

هاي اغتشـاش   کننده % ولتاژ، عملکرد ثبت10سیستم قدرت مانند، نوسان توان، کاهش بیش از   حادثههرگونه 
  و غیره.

×      

 MVAr 10و بیش از  Barrieدر  Essaبراي جنوب  MVAr 15وان راکتیو بیش از از دست دادن منابع تولید ت
  Barrieدر  Essaبراي شمال 

×      

 × × ×  ها  هاي بر روي دستگاه محدودیت
 × × ×  حوادث امنیتی فیزیکی و سایبري

                                                   
1 Northeast Power Coordinating Council (NPCC) 
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  توزیع  تولید  انتقال  حادثه
ابی تجهیـزات و  اندازد و یا منجر به خر اي که عملکرد سیستم را به خطر می اغتشاشات و یا اتفاقات ناخواسته

  شود میکننده  یا قطع برق مصرف
× × × 

   ×    در خروجی مولدها MVAr10 و یا  MW50 تر از  ي بزرگ ریزي نشده تغییرات برنامه
   ×    MVAr10 و یا  MW50 تر از  مولدهاي بزرگ 1کاهش توان نامی

    ×    MW 20تر از  مولدهاي توان بزرگ خودکارشدن  ج از مدار خار
    ×    چرخان آماده به کار هستند.  ذخیرهاستفاده از مولدهایی که براي  عدم امکان

 × × ×  Hz 2/60و  Hz 8/59مجاز  محدودهخارج شدن فرکانس از 
    ×    بنا به درخواست، اطالعات وضعیت واحدي که موجود است ولی در حال کار نیست. 

  ×    ×  MW 50تر از  بزگ Essaجنوب   همنطقو براي  MW 100تر از  بار مصرفی بزرگ خودکارهر نوع قطع 
تـر از   و بـزرگ  Essaبـراي جنـوب    MVar 15تـر از   منابع تولید توان راکتیو قابل دیسپاچ بزرگ خودکارقطع 

MVAr 10  براي شمالEssa 
×    ×  

و بارهاي مصرفی قابل دیسپاچ را تحـت تـاثیر قـرار     MW 20تر از  قطع خطوط توزیعی که ژنراتورهاي بزرگ
  .دهد می

    ×  

 ×  ×  اندازد. و یا قطع سرویس تجهیزاتی که پایایی شبکه را به خطر می برداري بهرهمحدودیت 
    ×    MW 20و یا عدم امکان استفاده از تمامی امکانات ژنراتورهاي با توان نامی بیش از  خودکارخروج 

  ی زیر:اندازد. مانند شرایط محیط هر عاملی که پایایی و کنترل شبکه را به خطر می

 × × ×  شرایط بد آب و هوایی
 × × ×  دیگر  منطقهسوزي جنگل و یا هر  آتش

 × × ×  آلودگی هوا
   ×    تمام شدن سوخت

   ×    شرایط غیرعادي در جریان آب
   ×    از دست دادن کنترل آب و یا ایمنی سد

  

گزارش حوادث مشخص گردیـده   ئهارا نحوهکه تحت عنوان گزارش اغتشاشات تحت قوانین بازار است،  ]82[جع در مر
  عبارت است از: 2است. طبق این دستورالعمل، اغتشاش سیستم

  بارمصـرفی را در سیسـتم قـدرت     ي عادي مانند قطـع گسـترده   ریزي نشده که یک شرایط غیر برنامه  حادثهیک
ن پایـداري سیسـتم،   دیگري باشد. ماننـد: از دسـت رفـت     پدیدهد مربوط به خطا و یا هر توان مینماید و  ایجاد می

  و غیره. برداري بهرههاي متوالی اجزاي سیستم قدرت، شرایط غیرعادي ولتاژ و فرکانس در حین  خروج
اغتشـاش شـامل   تجزیـه و تحلیـل   اغتشاش را دارنـد.   تجزیه و تحلیل  وظیفه NPCCو  NERCطبق این دستورالعمل 

ها و ابزارهاي قابل استفاده در حین رخداد  اد، بررسی روشبررسی روند رخداد اتفاقات ناشی از اغتشاش، تحلیل علت رخد
تجزیـه و  ها در  ها و دیگر دستگاه ها، رله یک گزارش رسمی است. اطالعات به دست آمده از ثبات ارائهاغتشاش و در نهایت 

  شناسایی و برطرف گردد.تا با نتایج به دست آمده نقاط ضعف سیستم  شود میاغتشاش استفاده تحلیل 

                                                   
1  De-rating 
2 System disturbance 
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  ها در پی رخداد حادثه مسئولیت -5-2-13-پ

  ملزم است که: IESO نهاد ]82[ مرجع دستورالعملطبق 
 را به  ساعت حادثه 24 مدت ظرفNERC ،NPCC ،  1وزارت انرژي، علـوم و تکنولـوژي (MEST)   و دپاراتمـان

مریکا و دیگر نهادهـاي  گزارش به دپارتمان انرژي ا ارائهبه طور قانونی مجبور به  IESOانرژي امریکا اطالع دهد. 
 بـرداري  بهـره ندارند نیست اما بـه طـور اختیـاري ایـن گـزارش را بـراي        IESOامریکا که قدرت قضایی بر روي 

را به هـر نهـاد دیگـر     IESOاین اختیار را دارند که گزارش  NPCCو  NERCدهد.  خود می شبکهتر از  مطمئن
 بدهند.

 مات صورت گرفته در پی رخداد اغتشاشبررسی توالی اتفاقات ناشی از حادثه و اقدا 

 حادثه دربارهسازي اطالعات کسب شده و مورد نیاز  هماهنگ 

 کنندگان در بازار ها از شرکت درخواست توضیحات و مشخصات اطالعات تجهیزات مانند تنظیم رله 

  فاظتی  هاي ح رله مربوط به اطالعات موردنیاز بازیگران بازار مانند تنظیماتدر اختیار قرار دادن  
  هـا و   خطا با بررسی ارزیابی اتفاقات رخداده و ارزیابی فاکتورهایی مانند: عملکـرد تجهیـزات، رلـه   تجزیه و تحلیل

 اقدامات صورت گرفته

 هماهنگی بین  بررسی هرگونه عدمNERC ،NPCC  ها آنو قوانین بازار در پی رخداد خطا و اصالح 

 نگهداري مرکز داده تجهیزات پایش اغتشاش 

 اري پایگاه داده حوادث نگهد 

  انتقال ملزم هستند به: هاي شرکت ]82[عمل مرجع طبق دستورال
 هاي موردنیاز براي  ها، اطالعات و گزارش داده تهیهIESO و دیگر نهادهاي مربوط براي تحلیل اغتشاش 

  نصب تجهیزات پایش اغتشاش براي ارزیابی استانداردهایی که توسطNERC  وNPCC ستتدوین گردیده ا 

 هاي خروجی تجهیزات پایش حادثه داده تهیه 

  اطالع رسانی سریع بهIESO هاي پایش خطا خرابی احتمالی دستگاه درباره 

 هاي الزم بـراي اقـدامات اصـالحی     توالی حوادث، اقدامات انجام شده و توصیه دربارهیک گزارش با جزئیات  تهیه
 س از رخداد اغتشاشپ ساعت 48 مدت ظرف

  کنندگان در بازار ملزم هستند به: شرکت دیگر ]82[مرجع  دستورالعملطبق 
 هاي موردنیاز براي  ها، اطالعات و گزارش داده تهیهIESO و دیگر نهادهاي مربوط براي تحلیل اغتشاش 

  اطالع رسانی بهIESO شده براي پایش حادثه درباره هر تغییري در تجهیزات نصب 

                                                   
1 Ministry of Energy, Science and Technology (MEST) 
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 هـاي الزم بـراي اقـدامات     لی حوادث، اقدامات انجـام شـده و توصـیه   یک گزارش با جزئیات کامل درباره توا تهیه
 از رخداد اغتشاش ساعت پس 48 مدت اصالحی، ظرف

در  .]82[اسـت  هایی که براي یک حادثـه موردنیـاز اسـت نشـان داده شـده       ) لیست انواع گزارش3-13پ در جدول (
بنـدي   با جزئیـات کامـل بـه عنـوان جمـع      IESOن طبق قوانی انتاریو) روال و مراحل گزارش حوادث در 4-13پ جدول (

در بستر بازار و هماهنگی بین نهادهـاي مختلـف در بـازار     اقدامات ]83[در مرجع  مطالب ذکر شده نشان داده شده است.
سـطح   چهـار . طبـق ایـن دسـتورالعمل،    شـده اسـت  در پی وقوع حادثه در شبکه بـا جزئیـات بیشـتر بررسـی      انتاریوبرق 

  دارد که عبارتند از: دهی وجود گزارش
 IESO 
 NPCC 
 NERC 
 MEST/DOE/1CIP 

  ها براي یک حادثه در بازار برق انتاریو : لیست انواع گزارش3- 13جدول پ 
  نویسنده  خروجی  بندي زمان

    ساعت 24ظرف مدت 
  روز کاري) 1(

 IESOاپراتور شیفت مرکز کنترل   گزارش اولیه (گزارش حادثه و یا عملکرد سیستم کنترل)
NPCC )1 برداري بهرهدپارتمان   صفحه) در صورت نیاز IESO 
NERC )1 برداري بهرهدپارتمان   صفحه) در صورت نیاز IESO 
MEST برداري بهرهدپارتمان   در صورت نیاز IESO 

DOE برداري بهرهدپارتمان   در صورت نیاز IESO 
  قال/ شرکت کنندگان در بازارهاي انت شرکت  گزارش اولیه در صورت نیاز  ساعت 48ظرف مدت 
  هاي انتقال/ شرکت کنندگان در بازار شرکت  گزارش اولیه در صورت نیاز  روز 25ظرف مدت 
 IESOمجموعه بخش مدیریتی   در صورت نیاز NPCCگزارش رسمی گروه هماهنگی اقدامات   روز 30ظرف مدت 

                                                   
1 Critical Infrastructure Protection program (CIP) 
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  IESOطبق قوانین  وانتاری بازار برق روال و مراحل گزارش حوادث در: 4- 13پ جدول 

ــماره  ش
  مرحله

  پایان مرحله  روش  نتیجه اطالعات  زمان  جزئیات وظیفه  نام وظیفه

ــري حادثــه توســط همکــاري     اقدام فوري بعد از حادثه  1  پیگی
کننــدگان بــازار،   شــرکت  مجموعــه

هــاي انتقـال و مرکــز کنتــرل   شـرکت 
IESO  دپارتمــان عملیــات شــیفت .  
IESO     ممکـن اسـت درخواسـت یــک

ــزارش ــدت  گ ــرف م ــاعت از  48ظ س
هـاي   کنندگان بـازار و شـرکت   شرکت

 انتقال بکند.

جزئیات حادثه شامل  اولیهگزارش   پس از شروع حادثه فوراً
  توالی اتفاقات و اعمال انجام شده

گفتگــوي شــفاهی و  
ــب در  نوشـــتن مطالـ

 IESOاتاق کنترل 

تکمیل پیگیري اولیـه و  
  تایید آن

سـازي گـزارش حادثـه و یـا      آماده  2
  نترل سیستمک

سازي گزارش توسـط دپارتمـان    آماده
و ارسال آن بـه   IESOعملیات شیفت 

مدیریت، دپارتمـان عملیـات     مجموعه
  شیفت و دپارتمان بازار 

سـاعت از   24ظرف مـدت  
  1  مرحله

ــا  گزارش حادثه و یا کنترل سیستم   ــه و ی گــزارش حادث
ــتم   ــرل سیســ کنتــ
ــوانین   ــا ق ــب ب متناس

  IESOدهی  گزارش

ــزا ــه ارســـال گـ رش بـ
ي داخلــی هــا نادپارتمــ
IESO 

، NERCسازي گزارش بـراي   آماده  3
NPCC ،DOE  وMEST  در

  صورت نیاز

اي ثبـت   هسازي فرم یـک صـفح   آماده
حادثه در صورت نیاز و ارسال فـاکس  

  آن

و  حادثـه گزارش پیگیـري  
  بازهاقدامات انجام شده در 

ساعت از زمـانی   24زمانی 
ــده   ــخیص داده ش ــه تش ک

  است.

، NERCگـــزارش بـــراي ارســـال 
NPCC ،DOE  وMEST  در

  صورت نیاز

ــوانین   ــا ق ــب ب متناس
NPCC  وNERC 

دریافت گزارش توسـط  
  نهادهاي ذکر شده
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ــماره  ش
  مرحله

  پایان مرحله  روش  نتیجه اطالعات  زمان  جزئیات وظیفه  نام وظیفه

حادثه توسط  اولیهتجزیه و تحلیل   4
ــه و پیگیــر  ي گــروه بررســی حادث

شـده و   که باید انجام مـی اقداماتی 
ــر   ــه درگی ــایی ک شناســایی نهاده

ــه و  ــتن حادثـ ــزارش آن نوشـ گـ
  ندا شده

تــوالی اتفاقــات،   تجزیــه و تحلیــل   
ــدودیت ــاتی،    مح ــدامات عملی ــا، اق ه

ارتباطات، سیاست امنیتـی، ابزارهـا و   
  غیره

قبـــل و بعـــد از دریافـــت 
  2گزارش مرحله 

تجزیه و تحلیل هاي عملی،  توصیه
ــه علــت حادثــه و اقــدامات    اولی

  اصالحی

گیري بـا دیگـر    نتیجه
 IESOي ها نادپارتم

تجزیه و تحلیل تکمیل 
  دثهحا

نیاز گـروه همـاهنگی عملیـات در      5
NPCC به گزارش رسمی  

NPCC   ــی ــه را بررسـ ــزارش اولیـ گـ
کند که آیا نیاز به جزئیات بیشـتر   می

  دارد یا نه

ــزارش    ــت گ ــد از دریاف بع
NERC/NPCC      

  )2(مرحله 

تصمیم گـروه همـاهنگی عملیـات    
براي گزارش رسـمی و   NPCCدر 

حادثه توسط گروه تحلیل  احتماال
 NPCCحادثه در یه و تحلیل تجز

ــل  ــه و تحلیـ و تجزیـ
ــر   ــا دیگـ ــه بـ مقایسـ

  حوادث

اگر گزارشی نیاز باشد،  
گـــــروه همـــــاهنگی 

را  IESOعملیــــــات، 
  کند. مطلع می

کنندگان در بـازار، گـزارش    شرکت  6
ســاعت  48اولیــه را ظــرف مــدت 

  نمایند آماده می IESOبراي 

سازي گزارش مشاهدات مهم در  آماده
  حادثه روزبحین 

سـاعت از   48ظرف مـدت  
  1زمان آغاز مرحله 

هـاي   گزارش از سوي شرکت تهیه
  کنندگان در بازار انتقال و شرکت

دریافت گزارش از سوي   نوشتن گزارش اولیه
بخش مدیریت   مجموعه

IESO 

ــه از ســوي دپارتمــان    7 مــرور حادث
بخـــش   مجموعـــهاطالعـــات و 
ــدیریت  ــا   IESOمــ ــراه بــ همــ
هـــــاي انتقـــــال و   شـــــرکت

نـــدگان در بـــازار و  کن شـــرکت
درخواست احتمالی بـراي دریافـت   

  اطالعات تکمیلی  

هـا،   مرور توالی اتفاقات، تنظیمات رلـه 
درخواست بـراي اطالعـات تکمیلـی و    

بـر   IESOهـاي   تحقیقات دیگر گـروه 
  روي حادثه

هاي سیستم بـا   محدودیت  مقایسه  6و  4با وظیفه 
حادثه رخ داده شده و تحقیـق بـر   

 موردنیاز اسـت  هایی که روي جنبه
تر بـر روي علـت    مطالعات دقیق و

  حادثه و اقدامات اصالحی

هـا و   مرور محـدودیت 
امکـــــــــــــــــان 

هــاي   گیــري  نتیجــه 
  جدید

ــام   ــدامات انج ــد اق تایی
هــاي  شــده و توصــیه 

جدیـــد بـــراي تغییـــر 
ــدامات  ــتورالعمل اق دس

  حادثه روزبدر پی 
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ــماره  ش
  مرحله

  پایان مرحله  روش  نتیجه اطالعات  زمان  جزئیات وظیفه  نام وظیفه

تـر   گزارش رسمی با جزئیات بـیش   8
ــدت  ــرف مـ ــوي  25ظـ روز از سـ

  کنندگان در بازار شرکت

هاي  کنندگان در بازار و شرکت شرکت
بـراي   انتقال باید گزارش با جزئیات را

IESO تهیه نمایند  

ــدت   ــرف مـ روز از  25ظـ
  1زمان وظیفه 

حادثه و  دربارهتوضیحات تکمیلی 
هــاي اقــدامات  علــت آن و توصــیه

 عاصالحی براي جلـوگیري از وقـو  
  مجدد حادثه

آنـــالیز اطالعـــات و  
  موجود هاي  داده

دریافــــت گزارشــــات 
ــی  تکمیلــــــــــــــ

ــرکت ــدگان در  شـ کننـ
هــاي  بــازار و شــرکت 

 IESOتولید توسط 
و  IESOهــا توســط  مــرور توصــیه  9

هاي  کنندگان بازار و شرکت شرکت
  انتقال

بنـدي عملیـاتی    ها و زمان مرور توصیه
  ها نمودن توصیه

 IESOمـدیریتی    مجموعهجلسات   8و  7  وظیفهبا 
 هــــاي انتقــــال و بــــا شــــرکت

بازار و عملیاتی  در کنندگان شرکت
  طراحی شده  برنامهنمودن 

گروهی، تلفن و   جلسه
  یا ایمیل

ــدامات  مستندســازي اق
  موردنیاز

گزارش رسـمی ظـرف مـدت     تهیه  10
ــط  30 ــروه  NERCروز توسـ و گـ

 NPCCهماهنگی در 

ــدت    سازي گزارش در صورت نیاز آماده ــرف مـ روز از  30ظـ
  1  وظیفه

سازي گزارش از  مادهآ  سازي گزارش آماده
ــوي مجموعــــه   ســ

  IESOمدیریتی 

  ارسال گزارش

گزارش و تایید اقـدامات پیگیـري     11
  هاي داده شده حادثه و توصیه

هــاي  مــرور پیشــرفت اقــدامات گــروه
  مختلف

آیا پیشرفت قابل قبول اسـت و یـا     حداقل هر یک ماه یک بار
  نیاز به اعمال مقررات جدید است

ــه   ــه ب ــرور و مراجع م
 IESOبازار در  قوانین

  ها آنو ارزیابی 

روز رسانی وضعیت و  به
گزارش ماهیانه کـارایی  

IESO  
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  دهی در هر سطح به صورت زیر است. الزامات و دستورالعمل گزارش
1- IESO  

 1گزارش رویداد 

 2گزارش کنترل سیستم 

 م است امـا نیـاز   تر از اغتشاشات سیست عبارت است از یک پیشامد در شبکه که خفیف : 3حوادث قابل توجه
 آن بر عملکرد سیستم دارد.  پتانسل بالقوه  و گزارش ویژه تجزیه و تحلیلبه ارزیابی، 

 نشـده کـه یـک شـرایط غیرعـادي ماننـد قطـع         ریـزي  برنامه  حادثهت است از یک ر: عبا4اغتشاشات سیستم
دیگـري    پدیـده و یـا هـر   د مربوط به خطا توان مینماید که  بارمصرفی را در سیستم قدرت ایجاد می  گسترده

هاي متوالی اجزاي سیستم قدرت، شرایط غیرعادي ولتاژ  باشد. مانند: از دست رفتن پایداري سیستم، خروج
 و غیره. برداري بهرهو فرکانس در حین 

  د.نساعت دار 24این محورها نیاز به گزارش اولیه ظرف مدت 
  NPCCاغتشاشات قابل گزارش به  -2

  اغتشاشات درون ناحیهNPCC 

 اي  اغتشاشات بین ناحیهNPCC 

  د و تا حد امکان باید با جزئیات باشند.نساعت دار 24این محورها نیاز به گزارش اولیه ظرف مدت 
  NERCاغتشاشات قابل گزارش به  -3

  ساعت دارد و تا حد امکان باید با جزئیات باشند. 24نیاز به گزارش اولیه ظرف مدت 
   MEST ،US DOE ،CIPدهی  الزامات گزارش -4

ــه    ــون بـ ــایع مظنـ ــاريوقـ ــدي  خرابکـ ــیعمـ ــد  مـ ــتورالعمل    تواننـ ــا دسـ ــابق بـ ــه مطـ ــور داوطلبانـ ــه طـ                           بـ
“Reporting Procedures for Newsworthy BES Events”  بهMEST ،CIP  وDOE  دهـی   شوند. قوانین گزارش گزارش

DOE  به همین دلیل و مربوط به امریکا استIESO         ملزم به رعایت آن نیست امـا بـه طـور داوطلبانـه مطـابق بـا قـوانین
DOE دهد. به آن گزارش می  

  کنترل انتاریو  ناحیهبراي ) IESOبرق کانادا ( شبکهاپراتور مستقل گزارش  -6-2-13-پ

  الزامات گزارش رویدادها -1-6-2-13پ 

هـاي   هـا و دسـتورالعمل   و کمبودهـاي قـانون   ها براي آموزش و آگاهی کارکنان و همچنین شـناخت نقـص   این گزارش
                                                   
1 Incident report 
2 System control report 
3 Significant event 
4 System disturbances 
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  .]83[ موجود بسیار مفید هستند
  حوادث زیر نیاز به گزارش رویدادها دارند که باید تهیه شود:

   در شـرایط حالـت مانـدگار و یـا      دقیقـه  15بـیش از  هرگونه محدودیت امنیت پایداري سیستم قدرت که بـراي
. بدین گونه کـه  شود میاقدامات الزم براي رفع مشکل هم  کلیهل این زمان شام نقض شود. برداري بهرهاضطراري 

دقیقه طول بکشد باید گـزارش   15انجام گرفته اگر بیش از  مشروع اتفاق و سپس اقدامات الز  لحظهکل زمان از 
 شود.

 فتد.اهرگونه رویدادي که توسط سرپرست شیفت اتفاق بی 

 ها و قوانین داخلی  ظر در سیاستسازد نیاز به تجدیدن هرگونه رویدادي که مشخص میIESO .است 

  سازد. سیستم قدرت را مشخص می برداري بهرههرگونه رویدادي که نقص و کمبود در تجهیزات 

  از: است اقداماتی که باید انجام بگیرد عبارت
  سـاعت ارسـال   24از طریق ایمیل طی  برداري بهرههنگامی که گزارش رویداد تهیه شد، باید به مدیر شیفت 

  شود.

  الزامات براي گزارش کنترل سیستم -2-6-2-13پ 

  براي حوادث زیر نیاز است که گزارش کنترل سیستم تهیه شود:
 اغتشاشات سیستم 

، Minnesotaرابط شمال غـرب ماننـد: خـط یـک مـداره      خط حوادث قابل توجه (به طور طبیعی از دست رفتن تنها یک 
ب، نیاز نیست که گزارش کنترل سیستم تهیه شود مگر اینکـه شـرایط   غر -، خط دو مداره شرقManitobaداره خط دوم

 .خاصی پیش بیاید)

  ناحیهاغتشاش درون  NPCC 

 اي  اغتشاش بین ناحیهNPCC 

  اغتشاشات قابل گزارش برايNERC 

  ثانیه باقی بماند. 10کاهش فرکانس سیستم که براي بیش از 

 شرایط غیرعادي ولتاژ 

  آید. خاطر اختالل در عملکرد تجهیزات به وقوع میکلیدزنی مهم در سیستم که به 

 مشکالت تجهیزات جانبی 

 قطع مقدار زیادي از تولید و یا بار مصرفی بزرگ 

 گذارد. شرایط بد آب و هوایی که بر سیستم قدرت تاثیر می 

  اقداماتی که باید انجام شود عبارتند از:



  ٣٩١  ١٨/١٠/١٣٩٥  ...بررسي روند پایشزدھم: یپیوست س

 

از وقایع باال تهیه شود. ایـن گـزارش بایـد شـامل      ساعت براي هر یک 24یک گزارش کنترل سیستم باید ظرف مدت 
کنتـرل   IESOاطالعات مربوط به حادثه و شواهد اپراتورهاي شیفت باشد. این گزارش توسط مدیر شیفت قسمت عملیات 

  حادثه در این گزارش نیاز نیست. تجزیه و تحلیلگیري و  خواهد شد. نتیجه

  تعیین حوادث قابل توجه -3-6-2-13پ 

  هایی از حوادث قابل توجه هستند: مثال حوادث زیر
 دو و یا چند خط  خودکاربار شدن  بیkV500    بـار   در هر پست به طور همزمان یا به صورت متـوالی قبـل از بـی

 نمودن دستی

 بخشی از شبکه برنامه جزیره شدن بی 

 قطع دستی بار مصرفی در محدوده وسیعی 

 می تر ژنراتور با توان نا از دست دادن سه و یا بیشMW300 

  اقداماتی که باید انجام بگیرد عبات است از:
  باید این حوادث را به طور مناسب پیگیري و ردیابی نماید. برداري بهرهمدیریت شیفت 

  تعیین حادثه اغتشاش سیستم -4-6-2-13پ 

سیستم اسـت و یـا    نماید که حادثه آیا از نوع اغتشاش هاي الزم تعیین می با انجام مشاوره برداري بهرهمدیریت شیفت 
  خیر.

  )IESOبرق کانادا ( شبکهاپراتور مستقل  دستورالعمل در NPCCدهی به  الزامات گزارش -7-2- 13پ 

  :]83[گزارش شوند  NPCCاغتشاشات زیر باید به 
 هر اقدام قطع بار عمدي براي حفظ پایایی شبکه 

 هر اقدام عمدي براي کاهش ولتاژ 

 و همچنین قطع بار مصرفی بیش از  شود مییا بار مصرفی  هر اتفاقی که باعث خروج تجهیزات وMW300  براي
  دقیقه 15بیش از 
) نشـان داده شـده حـداکثر    5-13پ بایست فرم گزارش حوادث را که در شـکل (  می NPCCنظر  تحتتمامی نواحی 

فـرم اسـت مگـر     مسـئول تکمیـل ایـن    ،ساعت (یک روز کاري) بعد از وقوع حادثه تکمیل نمایند. مدیریت شیفت 24طی 
  ریزي شده باشد که مسئول دیگري فرم را تکمیل خواهد کرد. این فرم باید به صورت زیر ذخیره شود.   اینکه از قبل برنامه

YY/MM/DD.doc 
YY  ،به معنی سالMM  به معنی ماه وDD .به معنی روز وقوع حادثه است  
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توان بـا شـماره    می. همچنین در ساعات اداري شود میو یا فاکس ارسال  staff@npcc.orgاین گزارش از طریق ایمیل 
  تماس برقرار کرد.هاي تعیین شده  تلفن

   بردار مستقل قوانین بهرهدر  NERC به دهی الزامات گزارش -8-2- 13پ 

  :]83[ گزارش شوند عبارتند از NERCباید به  ماًاحوادثی که الز
 گذارد جزاي اصلی سیستم انتقال که تاثیر زیادي بر پیوستگی سیستم قدرت میاز دست رفتن ا. 

 اي شدن بخشی از سیستم قدرت جزیره 

  قطع تولید بیش ازMW2000  شرقی شبکهتر در  و یا بیش 

    خرابی تجهیزات و یا اقدام عمدي که منجر به از دست رفتن بار مصـرفی بـیش ازMW300    15بـراي بـیش از 
 دقیقه شود.

 ع بار قطMW100 و یا بیشتر براي حفظ عملکرد دائم سیستم 

 هر چیزي که منجر به موارد زیر شود:

  10نوسان ولتاژ بیش از%± 

  تجهیزات عمدهخرابی 

 برداري محل دیگر باید مطلع شود. افتد و اپراتور بهره اي که در یک محل اتفاق می هر نوع حادثه 

 1حیهاي حفاظتی، اعمال اقدامات اصال خرابی سیتم  
 برداري و امنیتی سیستم تجاوز از قیود بهره  
 حوادث امنیت سایبري 

 عبارت است از اقداماتی که باید انجام شود:  
سـاعت (یـک روز کـاري) بعـد از وقـوع       24) نشان داده شده حداکثر طـی  6-13فرم گزارش حوادث که در شکل (پ 

ول تکمیـل ایـن فـرم اسـت مگـر اینکـه از قبـل        اطالع داده شود. مـدیریت شـیفت مسـئ    NERCحادثه تکمیل شود و به 
  ریزي شده باشد که مسئول دیگري فرم را تکمیل خواهد کرد. این فرم باید به صورت زیر ذخیره شود.   برنامه

YY/MM/DD.doc 
YY  ،به معنی سالMM  به معنی ماه وDD .به معنی روز وقوع حادثه است  

توان با شـماره   شود. همچنین در ساعات اداري می و یا فاکس ارسال می infor@nerc.comاین گزارش از طریق ایمیل 
  هاي تعیین شده تماس برقرار کرد. تلفن

                                                   
1 Remedial action 
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  براي گزارش حوادث  NPCC: فرم 5-13پ شکل 
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  ناداکا برق شبکه دهی حوادث گزارش رویه در براي گزارش حوادث NERC: فرم 6-13پ شکل 
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  بندي جمع -3-13پ 

ایـن کشـور    بـرق  شـبکه گذاري و نظارتی بر  ترین نهادهاي قانون ترین و مهم بزرگ IESOو  CEAدر کانادا، نهادهاي 
ثبت حوادث با کـدهاي   رویهها پیش داراي یک  هاي عمده است و از سال در بخش تولید داراي فعالیت CEAهستند. نهاد 

وضعیت واحد تولید در هنگام وقوع حادثه است. بـا کمـک ایـن کـدها، وضـعیت        هکنند مخصوص است. این کدها مشخص
  .  شود میها تهیه  هاي مدیریتی و آماري سالیانه براي نیروگاه واحد تولید مشخص شده و سپس گزارش

داري شبکه را اجراي بازار و همچنین حفظ امنیت، پایایی و پای  وظیفهبه عنوان اپراتور مستقل بازار انتاریو  IESOنهاد 
بازیگران را از طریق وسایل ارتباطی   کلیهموظف است بالفاصله  IESOدر هنگام وقوع حوادث غیرمترقبه، بر عهده دارد. 

و بردار بازار  بهره هاي مانبازیگران بازار نیز ملزم به رعایت فر  کلیهمطلع نماید. در مقابل،  غیره و وبگاهمختلف نظیر تلفن، 
در هنگام  IESOباشند. تنها هدف  میمربوطه   حادثهنسبت به  IESOر قرار دادن اطالعات مورد نیاز همچنین در اختیا

. به همین باشد میطبیعی  برداري بهرهمواجهه با این نوع حوادث، حفظ امنیت شبکه و بازگرداندن سیستم به وضعیت 
ه کاهش/ قطع بار و همچنین کاهش تبادل اقدام ب IESOدلیل در زمان وقوع حوادث غیرمترقبه و شرایط اضطراري، 

  نماید. جوار ایالت انتاریو می انرژي با نواحی هم
ثبت، پایش و گزار حادثه را متناسب با وظایف خود   وظیفهکنندگان در بازار برق انتاریو،  شرکت  همهو  IESOنهاد 

هم  IESOرا باخبر سازند و  IESOلفنی نهاد دارند. بازیگران بازار موظف هستند به محض رخداد حادثه از طریق ارتباط ت
یک تعامل مناسب بین بازیگران  ترتیب پذیرند باخبر سازد. بدین موظف است تا بازیگران دیگري که از حادثه تاثیر می

  .شود میبرقرار  NPCCو  NERCگذراي مانند  و دیگر نهادهاي نظارتی و قانون IESOبازار و 
. شـود  مـی که روند ثبت، پایش و گزارش حوادث با دو دیدگاه انجـام   شود میجه گرفته با توجه به مطالب ذکر شده نتی

و   داراي فـرم  NPCCو  NERCیک دیدگاه بر مبناي مطالعات پایـایی شـبکه اسـت کـه در ایـن بخـش، نهاهـایی ماننـد         
ي کننـد. از طرفـی دیگـر    ها پیرو نهادهاي مرتبط باید از این رویه  همههاي مخصوص ثبت و گزارش حوادث هستند و  رویه

 ) معموالISOًبردار مستقل سیستم ( کنندگان در بازار برق است. در این دیدگاه، اپراتور بازار و بهره دیدگاه بر مبناي شرکت
رسـانی بـه    بر روي برنامه بازار بـرق و بـرق   ها آنتاثیر   محاسبههاي مخصوصی براي ثبت و گزارش حوادث و افزار نرمداراي 

هـاي   کنندگان در بازار باید عالوه بـر رویـه   تند. در این دیدگاه هم متناسب با قوانین بازار هر منطقه، شرکتمشترکین هس
گزارش کنند تا بـدین ترتیـب   بردار مستقل بازار  بهرهرا ثبت نمایند و به   ، اطالعات مربوط به حادثهNPCCو  NERCنهاد 

ک این اطالعات، مطالعات پایایی جهت توسعه و بهبود شبکه انجام و یک بانک اطالعاتی جامع از حادثه تهیه شود و با کم
  در نهایت گزارشات آماري مدیریتی و فنی حادثه تهیه شوند.





  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   14 پیوست
دهی  پایش و گزارش بررسی روند

  اروپا برق شبکهحوادث در 





  399  18/10/1395  بررسی روند پایش...پیوست چهاردهم: 

 

  قدمهم

پـایش   رویـه هاي مرتبط با تهیه و تدوین  عالیتالمللی معتبر، یکی از ابزارهاي مهم در ف استفاده از تجربیات مراجع بین
بـرداران سیسـتم    بهـره  شـبکه دهی و ثبت حـوادث   . در این فصل، رویه گزارشباشد میدهی حوادث شبکه قدرت  و گزارش

  .شود میدهی حوادث شبکه معرفی  پایش و گزارش  زمینهبه عنوان یکی از مراجع معتبر در  1انتقال اروپا

تشـکیل شـده اسـت کـه ایـن      سیسـتم انتقـال    بـردار  شرکت بهره 41 ازان سیستم انتقال برق داربر بهرهاروپایی  شبکه
کلـی    اروپا شکل گرفته است. نقشه  توسط اتحادیه 2009این شبکه در سال  .هستندکشور اروپایی  34 ها متعلق به شرکت

بردارهاي مربوط به هر کـدام در جـدول    ) ارائه شده است. نام این کشورها و تعداد بهره1-14کشورهاي عضو در شکل (پ 
  ) نوشته شده است.  1-14(پ 

  
  

  
  )ENTSO-E( برداران سیستم انتقال اروپا کلی شبکه بهره  : نقشه1-14پ شکل 

  

                                                   
1 European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E) 
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 )ENTSO-Eبرداران سیستم انتقال برق ( : کشورهاي شبکه اروپایی بهره1-14جدول پ 

  بردار سیستم انتقال تعداد بهره  نام کشور  ردیف
  2  اتریش  1
  1  بلژیک  2
  1  بوسنی  3
  1  بلغارستان  4
  1  سوئیس  5
  1  قبرس  6
  1  کرواسی  7
  1  جمهوري چک  8
  1  استونی  9
  1  فنالند  10
  1  فرانسه  11
  1  مقدونیه  12
  4  آلمان  13
  4  انگلیس  14
  1  یونان  15
  1  مجارستان  16
  1  ایتالیا  17
  1  ایسلند  18
  1  لیتوانی  19
  1  لتونی  20
  1  گزامبورگلو  21
  1  هلند  22
  1  نروژ  23
  1  لهستان  24
  1  پرتغال  25
  1  رومانی  26
  1  صربستان  27
  1  سوئد  28
  1  مونتنگرو  29
  1  اسلواکی  30
  1  اسلوونی  31
  1  اسپانیا  32
  1  ایرلند  33
  1  دانمارك  34
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بزرگ سابق قـاره اروپـا بـا یکـدیگر      بردار شش بهرهبرداران سیستم انتقال اروپا بدین طریق تشکیل شده که  بهره شبکه
  :]85و  84[بردار عبارتند از  ، این شش بهرهاند این شبکه را تشکیل دادهاند و  ادغام شده
 1UCTE:  کشور اروپایی بوده  24قال از سیستم انت بردار بهره 29اتحادیه اپراتورهاي سیستم انتقال که شامل

 ) آمده است.2- 14پ در جدول ( ها آنبردارهاي  که نام این کشورها و تعداد بهره

 2ATSOI :انجمن اپراتورهاي سیستم انتقال ایرلند.  
 3BALTSO اپراتورهاي سیستم انتقال کشورهاي استونی، لتونی و لیتوانی: سازمان. 

 4ETSO : به  اتحادیه اروپاکشور  15از  2001در سال  برداري بهرهشرکت مستقل  32این مجموعه شامل
 است. س تشکیل شدهو سوئی نروژهمراه 

 Nordel:  دانمارك، فنالند، ایسلند، نروژ و سوئد. سیستم انتقال بین کشورهاي برداري بهرهشرکت مشترك  
 UKTSOA5.انجمن اپراتورهاي سیستم انتقال انگلیس : 

تشـکیل   اي جزیرههاي  پیوسته و سیستم ناحیه بهم پنجاز  برداران سیستم انتقال برق، اروپایی بهره شبکهدر حال حاضر 
  پیوسته به شرح زیر است. نواحی بهم این شده است. اسامی

 Baltic  
 Continental Europe 
 Great Britain 
 Irland 
 Northern Europe 

  اهداف و تعاریف  -1-14پ 

   .]85[ استفاده شودENTSO-E  درهاي سیستم انتقال بردار بهرهباید براي تمام  دهی گزارش رویهاین 
) مـرتبط بـا شـدت حادثـه     3تا  0سطحی (سطح  4اساس یک مقیاس  ید حوادث سیستم و شبکه را بربا بردار بهرههر 

  .]85[ه است این سطوح در ادامه شرح داده شد .گزارش کند
  . تعریف کند مربوط به شرکت خودبندي حوادث  باید یک سازمان داخلی براي دسته بردار بهرههر 

اي کـه در ادامـه    یـد بـا رویـه   باتـر باشـد    و یا بیش kV220 برداري بهرهولتاژ حادثه در  اولیهتمامی حوادثی که رخداد 
   )، گزارش شوند.3تا  0مقیاس  رویه( شود میتوضیح داده 

قـادر بـه    بـردار  بردارها مبادله کنند تا هر بهره بهرهند اطالعات خود را با سایر توان میها بردار بهره ،به نوع حادثه با توجه
 .دباش تر بررسی دقیق

                                                   
1Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity  
2Association of Transmission System Operators in Ireland  
3 Baltic Transmission System Operators 
4 European Transmission System Operators 
5 UK Transmission System Operators Association 
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 اپراتورهاي سیستم انتقال UCTE ي : اتحادیه2-14جدول پ 

  بردار سیستم انتقال تعداد بهره  نام کشور  ردیف
  3  اتریش  1
  1  بلژیک  2
  1  بوسنی  3
  1  بلغارستان  4
  1  کرواسی  5
  1  جمهوري چک  6
  1  فرانسه  7
  1  مقدونیه  8
  4  آلمان  9
  1  یونان  10
  1  مجارستان  11
  1  ایتالیا  12
  1  وگزامبورگل  13
  1  هلند  14
  1  لهستان  15
  1  پرتغال  16
  1  رومانی  17
  1  صربستان  18
  1  مونتنگرو  19
  1  اسلواکی  20
  1  اسلوونی  21
  1  اسپانیا  22
  1  سوئیس  23
  1  دانمارك  24

 
ایـن حادثـه    تـاثیر  اي که حادثه در آن رخ داده است و تمامی نواحی که تحت دهی باید توسط هر ناحیه گزارش ،در نهایت

   .اند، انجام شود قرار گرفته
 :دنشو با یکی از موارد زیر بیان می شبکه حوادث

 براي رفع مشکالتی از قبیل باال یا پایین بـودن   مصرفی خروج عمدي یک واحد تولیدي یا یک تجهیز و یا بار
  انتقال شبکهولتاژ یا فرکانس در قسمت بزرگی از 

  مصرفی بار گویی احدهاي تولیدي و یا پاسخو توان حقیقی  ذخیرهکمبود ظرفیت  
 انتقال شبکهبود ظرفیت تبادلی در کم 

 سیسـتم   بـردار  بهـره انتقال بـه دالیلـی کـه از کنتـرل      شبکهریزي و یا اضطراري بخشی از  خروج بدون برنامه
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  خارج است 1انتقال
  بدون وصل مجدد خودکارخروج ناشی از قطع ناخواسته دستی و یا  
 انتقال شبکهي حادثه در  ع با وصل مجدد ناموفق در نتیجهخروج ناشی از قط 

  دهی  قوانین گزارش -2-14پ 

  هاي اساسی اصول و مسئولیت -1- 2- 14پ 

هـا عبارتنـد از    را انجام دهند. این مسئولیت ها آنگزارش حوادث است که باید   زمینههایی در  هر نهاد داراي مسئولیت
]85[:  

  سیستم انتقالی کـه حادثـه در آن    بردار بهرهبرسد باید توسط  0عیارهاي مقیاس صورتی که حادثه حداقل به مدر
  رخ داده است گزارش شود.  

  سـنکرون تعریـف شـده اسـت،       ناحیـه سازمانی که مختص این امـر در هـر   اطالعات انحراف فرکانس باید توسط
  گزارش شود. 

  شود.خودش متمرکز   ناحیهاپراتور هر ناحیه باید فقط بر روي حوادث  
  استفاده شوند و در گزارش سـالیانه هاي آتی  تا این اطالعات براي تحلیل ،اجباري است 0گزارش حوادث مقیاس 

 شوند.ه صورت آماري منتشر ب

  حوادث تجهیزات تولید توان و انحراف فرکانس  آستانه - 2- 2- 14پ 

به طوري کـه اگـر در حـین رخـداد     گذار وضع شده  مقدار حدي کمی و یا کیفی است که توسط قانون ،شاخص آستانه
رخ داده شده بایـد بـر اسـاس شـرایط پـیش آمـده بـه طـور           حادثه گاه آنحادثه، شرایط سیستم به آن مقدار حدي برسد 

 3تـا   0بندي حوادث در یکـی از سـطوح    حوادث شاخصی براي دسته  آستانهاروپا،  شبکهمناسب گزارش شود. در واقع در 
هـاي مختلـف    هر یک از نواحی، شامل از دست دادن تولید و انحراف فرکانس با احتساب ویژگـی ها براي  است. این آستانه

  .]85[ هم پیوسته اعمال شود که اقدامات مشابهی براي همه نواحی سیستم بهاند    انتخاب شده فیزیکی هر ناحیه طوري

  ها مقایسه با دستورالعمل -1-2-2-14پ 

بـه اخـذ و انتشـار     سیسـتم انتقـال موظـف   بردار ، هر بهـره 2تنظیم سیونکمی 543/2013شماره  اساس دستورالعمل بر
. جهت تحلیـل اطالعـات   باشد میتاکنون  قبل سال سه تولید ازبه شرایط بار و  توجهکنندگان در بازار با  اطالعات مشارکت

                                                   
1Transmission system operator (TSO) 

 ENTSO-Eگذاري بازار مربوط به  کمیسیون قانون 2
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 هـاي  خـروج در دسـترس بـودن و    انتقال نیازمند اطالعاتی در مـورد  شبکه بردار بهرهکنندگان بازار و  بار و تولید، مشارکت
مگـاوات) هسـتند.    100تر از یک مقدار مشخص آستانه ( نشده و نیز خروجی واحدهاي بیش ریزي شده یا برنامه ریزي برنامه

 تـوان حقیقـی بـراي     ذخیـره هاي مربـوط بـه    طراحی شبکه و سیاست :تعیین این مقدار آستانه به عوامل مختلفی از جمله
تـر از   بـیش رفـتن   از دسـت قادر به تحمـل  کنند،  نواحی سنکرونی که از این رویه تبعیت می  همهرد. بستگی دا برداري بهره
دهـی غیـر    گـزارش  ،از ایـن آسـتانه   کمتـر . لذا براي حوادث هستندگیر روي سیستم  بدون تاثیر چشم تولید مگاوات 100

  ضروري خواهد بود.

  ناپایداري در حوادث تولید توان  آستانه -2-2-2-14پ 

در نهایـت   متفاوت است. از دست دادن تولیـد  ،ناپایداري براي یک حادثه در تجهیزات تولید در نواحی مختلف  آستانه
شود کـه تضـمین کنـد فرکـانس در      به میزانی در نظر گرفته می توان حقیقی  ذخیرهلذا  شدخواهد منجر به افت فرکانس 

و عـالوه بـر    شـود  مـی در نظر گرفته  ترین واحد تولید میزان بزرگبه  ره معموالًمشخص باقی بماند. این ذخی محدودهیک 
  واحد به محل قرارگرفتن واحد نیز وابسته است. ي اندازه

  ناپایداري در حوادث انحراف فرکانس  آستانه -3-2-2-14پ 

از اسـب بـا   متنهـاي فرکانسـی    متفاوت است. آستانه ،ناپایداري براي حوادث انحراف فرکانس در نواحی مختلف  آستانه
تعیـین   پهن یا باریـک   آستانهمزایا و معایب یک  ،حفظ فرکانس  هزینه، مصرفی ترین واحد تولید و یا بار دست رفتن بزرگ

دارنـد.   را هـاي کوچـک   نسبت بـه سیسـتم  تر  هاي باریک هاي بزرگ تمایل به داشتن آستانه سیستم ،بر این مبنا د.نشو می
ي براي کنترل فرکانس کمترتري دارد و لذا واحدهاي  بیش 1لختیتر باشد  تم بزرگاست که هرچه سیس دلیل این امر این

نـواحی   بـراي  مجاز، محدودههاي نگهداري فرکانس در  هزینه ،ها کمتر خواهد بود. در کل هزینهدر نتیجه و  بودهمورد نیاز 
  .استتر  از نواحی کوچک کمترتر  بزرگ

  به تک حادثه شناسایی معیارهاي مختلف مربوط -3- 2- 14پ 

  سیستم انتقال باید اقدامات زیر را انجام دهد: بردار بهرههر 
  خودش را شناسایی کند.  منطقهتوالی حوادث در  
 ه . زیرا حـوادث بـ  استتحت کنترلش و یا خارج از آن  محدودهاصلی (منشاً حادثه) داخل   حادثه که نماید تعیین

پراتور سیستم انتقال یک زنجیره از حـوادثی را گـزارش کنـد کـه     و ممکن است اافتد  اتفاق میوار   صورت زنجیره
  تحت مسئولیتش باشد.  ناحیهبیرون از 

  آوري اطالعاتی از قبل، حین و بعد از رخداد حادثه باشد. ممکن است نیازمند جمع 3و  2، 1حوادث مقیاس 

                                                   
1 Inertia 



  405  18/10/1395  بررسی روند پایش...پیوست چهاردهم: 

 

  بندي مقیاس حوادث  طبقه -3-14پ 

  .]85[شوند  میبندي  طبقه در چهار مقیاس وقوع، حوادث متناسب با شدت
  حوادث محلی غیرمتعارف0مقیاس :.  
  هستند. 1گسترده  محتمل به تبدیل به حوادث ناحیهکه  : حوادث محلی قابل توجه1مقیاس  
  2دار دامنه ي : حوادث ناحیه گسترده2مقیاس.  
  ناحیه گسترده یا حادثه وخیم در یک   حادثه: 3مقیاسTSO. 

 ي مقیاس حوادث نشان داده شده است و در ادامه این حوادث شرح داده خواهد شد.  بند ) طبقه3-14در جدول (پ 

 ان سیستم انتقال اروپابردار بهرهبندي مقیاس حوادث در سازمان  : طبقه3-14پ جدول 

  0مقیاس   1مقیاس   2مقیاس   3مقیاس 5 

  شرح مختصر/ اولویت  شرح مختصر/ اولویت  شرح مختصر/ اولویت  شرح مختصر/ اولویت

ــري  خاموشــی سراس
)OB3(  #1 ) حوادث در بارL2(  #2 ) حوادث در بارL1(  #9 

حوادث منجر به افت 
 F0(  #17فرکانس (

  

حادثه منجر بـه افـت فرکـانس    
)F2(  #3 

ــت   ــه اف ــر ب ــه منج حادث
 F1(  #10فرکانس (

حــوادث روي عناصــر 
 T0(  #18شبکه انتقال (

حـــوادث روي عناصـــر شـــبکه 
 T2(  #4انتقال (

حـــوادث روي عناصـــر  
 T1(  #11شبکه انتقال (

حـــــــــوادث روي  
تجهیزات تولید تـوان  

)G0(  
#19 

ــد  ــزات تولی حــوادث روي تجهی
 G2(  #5توان (

ــزات   ــوادث روي تجهی ح
 G1(  #12تولید توان (

ــتاندارهاي   ــض اس نق
 OV0(  #20ولتاژ (

 N-2نقض معیار 
)ON2(  #6 

 N-1نقــــض معیــــار  
)ON1(  #13 21#  نقض رزرو 

 RS2(  #7دایی از شبکه (ج
نقض استانداردهاي ولتاژ 

)OV1(  #14 

  
از دست دادن ابزار و تجهیـزات  

)LT2(  #8 ) نقض رزروOR1(  #15 

   
ــزار و  از دســـت دادن ابـ

 LT1(  #16تجهیزات (

                                                   
1 Wide Area incidents 
2 extensive Wide Area incidents 
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ثی که در دهد. یک حادثه به تمام حواد )، معیارها را براساس افزایش اهمیت از باال به پایین نشان می4-14پ جدول (
  کند. سمت پایین آن قرار دارند غلبه می

  0مالحظات مقیاس  -1-3- 14پ 

شـامل   برداري بهرهاختصاص دارد. تاثیر کم روي امنیت  برداري بهرهبه حوادث محلی با تاثیر کم روي امنیت  0مقیاس 
  موارد زیر است:

 .بعد از حادثه هنوز سیستم در حالت عادي است  
 یا بازار داشته باشد. شبکه اثیري کمی روي امنیتخرابی اولیه ممکن است ت 

  شوند. که در ادامه توضیح داده می شود میاولویت  5این مقیاس شامل 

  ان سیستم انتقال اروپابردار بهره: اولویت معیارها در سازمان 4-14پ جدول 

  

 توضیحات نام حادثه  شماره  مقیاس

ش
بی

 
ین

تر
 

ت 
لوی

او
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

تر
کم

ت
لوی

 او
ین

  

 خاموشی سراسري OB3  1  سه

  دو

1  L2  حوادث روي بار مصرفی 

2  F2 حوادث منجر به افت فرکانس 

3  T2  انتقال شبکهحوادث روي عناصر 

4  G2 حوادث روي تجهیزات تولید توان 

5  ON2  ار نقض معی -برداري بهرهکاهش در شرایطN-1 

6  RS2 جدایی از شبکه -اطمینان کاهش قابلیت 

7  LT2 از دست دادن ابزار و تجهیزات 

  یک

1  L1 مصرفی حوادث روي بار 

2  F1 حوادث منجر به افت فرکانس 

3  T1  انتقال شبکهحوادث روي عناصر 

4  G1 حوادث روي تجهیزات تولید توان 

5  ON1  نقض معیار  -ريبردا بهرهکاهش در شرایطN-1 

6  OV1  ولتاژ -برداري بهرهکاهش در شرایط 

7  OR1  کمبود ذخیره -برداري بهرهکاهش در شرایط 

8  LT1  از دست دادن ابزار و تجهیزات -برداري بهرهکاهش در شرایط 

  صفر

1  F0 حوادث منجر به افت فرکانس 

2  T0  انتقال شبکهحوادث روي عناصر 

3  G0 ث روي تجهیزات تولید توانحواد 

4  OV0  ولتاژ -برداري بهرهکاهش در شرایط 

5  OR0  توان حقیقی  ذخیرهکمبود  
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  0معیارهاي مقیاس  -1-1-3-14پ 

  ) ارائه شده است.5-14پ ترتیب اولویت در جدول ( به این معیارها

  )F0حوادث منجر به افت فرکانس ( :1، معیار شماره 0مقیاس  -2-1-3-14پ 

  شرح:
  حداکثر انحراف فرکانس حالـت مانـدگار باشـد    100% تا 50بعد از زمان حالت هشدار اگر انحراف فرکانس بین %

   .)F0(گزارش شود.  0این حادثه باید در مقیاس 

 تر از حداکثر انحراف فرکانس حالت ماندگار باشد این حادثـه   بعد از زمان حالت هشدار اگر انحراف فرکانس بیش
 ).F1یا F2گزارش شود. ( 1تر از  قیاس بزرگباید در م

      حـداکثر انحـراف   50 بعد از زمان بازیابی فرکانس اگر انحراف فرکـانس بیشـتر از دامنـه فرکـانس اسـتاندارد و %
 .)F0گزارش شود. ( 0فرکانس حالت ماندگار باشد این حادثه باید در مقیاس 

  حداکثر انحراف فرکانس حالت ماندگار باشد ایـن  50از بعد از زمان بازیابی فرکانس اگر انحراف فرکانس بیشتر %
  .)F2یا F1گزارش شود. ( 1حادثه باید در مقیاس بیشتر از 

تغییـرات    ) نشان داده شده اسـت. همچنـین نمونـه   2-14پ بندي حوادث مربوط به فرکانس در شکل ( ماتریس طبقه
  نشان داده شده است.) 3-14پ در شکل ( Balticفرکانس و نحوه گزارش آن براي ناحیه 

بایستی گزارش شوند حتی اگر تولیدي از دست نرفته اسـت، دالیـل دیگـري     هاي حالت ماندگار نحراف فرکانستمام ا
لذا انحرافـات بیشـتر از آسـتانه بایـد      .هاي بازار، ذخیره توان حقیقی و غیره وجود دارد که باید گزارش شوند مانند فعالیت

  ) نشان داده شده است.6-14پدر جدول ( 0فرکانس حالت ماندگار مقیاس  انحراف  آستانهگزارش شوند. 
  اظهارات عمومی:

دهی و تحلیل حوادث رعایت شوند. این اطالعات جهت بررسی آمارهـا بـه منظـور     اظهارات عمومی زیر باید در گزارش
  ها استفاده خواهد شد. اظهارات عمومی عبارتند از:بردار بهرهبررسی عملکرد 

 داد و مدت زمان تداوم حادثه.زمان رخ 

  فرکـانس    بـازه ... میلی هرتز) و زمان مورد نیاز بـراي بازیـابی فرکـانس بـه      ±( 0مقیاس   بازهانحراف فرکانس در
 .شود میکند، آغاز  فرکانس استاندارد تجاوز می  بازهاي که فرکانس از حدود  استاندارد. شمارش زمان از لحظه

  0معیارهاي مقیاس  : بررسی اجمالی5-14پ  جدول

 کد اختصاري معیار  اولویت/ شماره  تعریف معیار
 F0  1  حوادث منجر به افت فرکانس
 T0  2  حوادث روي عناصر خط انتقال

 G0  3  حوادث روي تجهیزات تولید توان
 OV0  4  نقض استانداردهاي ولتاژ

 OR0  5  توان حقیقیکمبود ذخیره 



 دهی حوادث شبکه... رویه پایش و گزارش  18/10/1395  408

 

 :تخمینی از

 ت و مدت زمان تداومبار قطع شده بر حسب مگاوا.  
 هاي زمانی مختلف بر حسب مگاوات و مدت زمان تداوم تولید قطع شده در بازه. 

 (سطح ولتاژ، مکان، انحراف و زمان تداوم) تغییرات ولتاژ 

 
  ان سیستم انتقال اروپابردار بهرهبندي حوادث مربوط به فرکانس در سازمان  : ماتریس طبقه2-14پ شکل 

 
 ]86[ان سیستم انتقال اروپا بردار بهرهگزارش در سازمان  نحوهتغییرات فرکانس و   ه: نمون3-14پ  شکل
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   0انحراف فرکانس حالت ماندگار مقیاس   آستانه: 6-14پ جدول 

 Isolated  حالت عادي -0مقیاس 
system  

Northern 
Europe  Ireland  Great 

Britain  
Continental 

Europe  Baltic  
  50  50  200  200  100  100  هرتز) یلیفرکانس عادي (م  دامنه

% حداکثر انحـراف فرکـانس مانـدگار    50
  هرتز) (میلی

250  250  250  250  100  200  

ــدگار   ــانس مانـ ــراف فرکـ حـــداکثر انحـ
  هرتز) (میلی

500  500  500  500  200  400  

  15  15  10  20  15  20  زمان بازیابی فرکانس (دقیقه)
  10  5  10  10  5  10  زمان شروع حالت هشدار (دقیقه)

  

  )T0( شبکه انتقال عناصرحوادث روي : 2، معیار شماره 0مقیاس  -3-1-3-14پ 

  شرح:
   حـوادث و   وولـت و بـاالتر. سـایر   لکی 220شـبکه تجهیـزات   خودکـار قطع اضطراري دستی یا فرمان قطع نهـایی

مجاز قـرار   حدودهمشبکه بعد از اقدامات اصالحی در  برداري بهرهاید گزارش شوند حتی اگر امنیت ها نیز ب خروج
  گیرد و تاثیري روي ظرفیت انتقال در دسترس نداشته باشد. 

 بعد از سـه دقیقـه   که شود میزمانی نهایی تلقی  ،فرمان قطعمجدد ندارند،  وصل -براي تجهیزاتی که قابلیت باز، 
  وصل مجدد انجام نشود.

 شود میگزارش ن آمیز باشد، یتموفق خودکاروصل  -فرمان قطع خطوط انتقال زمانی که باز.  
 شوند. خطوط انتقال گزارش نمی  ریزي شده قطع دستی برنامه  

  اظهارات عمومی:
  دهی و تحلیل حوادث رعایت شوند.  اظهارات عمومی زیر باید در گزارش

 220کلیـدهاي قـدرت    :خرابی اولیه ماننـد   وسیلهه اطالعات عمومی مربوط به تجهیزات تحت تاثیر قرار گرفته ب 
ــت، خ ــوط هــوایی  کیلوول ــتم  330ط ــت، سیس ــاطی HVDCهــاي  کیلوول ــوط ارتب کیلوولــت و  400 1، خط

  ترانسفورماتورها.  
 ها آن اند و مدت زمان قطع نهایی تعداد تجهیزاتی که تحت تاثیر خرابی اولیه قرار گرفته. 

 :تخمینی از

o بار قطع شده بر حسب مگاوات و مدت زمان تداوم.  
o  توان حقیقی.  ذخیرهار مقدتولید قطع شده بر حسب مگاوات و 

o (سطح ولتاژ، مکان، انحراف و زمان تداوم) .تغییرات ولتاژ 

                                                   
1 Tie Lines 
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o ـ   یا ریزي نشده رسانی برنامه قطع خدمت دلیلـی کـه خـارج از کنتـرل     ه اضطراري بخشی از سیستم انتقـال ب
 است. TSO برداري بهره

  )G0تجهیزات تولید توان (حوادث روي : 3، معیار شماره 0مقیاس  -4-1-3-14پ 

  شرح:
  آسـتانه تـر از   ا تولیـد بـیش  توزیع در یک ناحیه ب شبکهانتقال و یا  شبکهکاهش ناخواسته یا قطع تولید توان متصل به 

  تعریف شده براي هر ناحیه نوشته شده است.هاي  آستانه) 7-14پ . در جدول (دقیقه 30از  کمتردر ) 7-14پ (جدول 
شده به شبکه را با نرخ ثابتی کاهش  ریزي ود تا واحد توان تزریقی برنامهاي در تجهیزات تولید توان موجب ش اگر حادثه

ها برسد باید گزارش شود. در حقیقت این نوع کاهش نیازمند بازیـابی و کنتـرل دارد و بایـد ماننـد قطـع       دهد و به آستانه
 میزان مشخصی توان با آن رفتار کرد. 

آستانه برسد، بایستی گزارش شود. اگر معیار بالفاصله حاصل شد،  دقیقه، از دست رفتن تولید به 10در صورتی که در 
 دقیقه تدوام داشته باشد. 30از  کمترباید گزارش شود حتی اگر 

 :اظهارات عمومی

 .هاي زمانی مختلف بر حسب مگاوات و مدت زمان تداوم تولید قطع شده در بازه

   :تخمینی از
o اومشده برحسب مگاوات و مدت زمان تد بارهاي قطع.  
o  (سطح ولتاژ، مکان، انحراف و زمان تداوم)تغییرات ولتاژ.  
o خرابی اولیه  وسیلهه اطالعات عمومی مربوط به تعداد و نوع تجهیزات تحت تاثیر قرارگرفته ب. 

  0مقیاس  -حوادث روي تجهیزات تولید  آستانه: 7-14پ  جدول

Isolated system  Northern 
Europe  Ireland  Great 

Britain  
Continental 

Europe  Baltic  
حالت  -0مقیاس 

  عادي
تر از بزرگترین  بیش

  واحد در سیستم
   1200از 
  1500تا 

   200از 
  500تا 

  1320از 
  1800تا  

  600از 
  1500تا  

تا  200از 
450  

ها  آستانه
)WM(  

  

  )OV0ولتاژ ( -برداري بهره: کاهش در شرایط 4، معیار شماره 0مقیاس  -5-1-3-14پ 

  :شرح

 8-14پ ( هاي جدولتعریف شده در   بازهدقیقه خارج از  15تا  5مدت   شبکه به هاي شیناژ حالت ماندگار ولت (
 باشد.) 9-14پ و (

  دقیقـه   5از  کمتربا زمان تداوم  )9-14پ ) و (8-14 پ(هاي  جدولتعریف شده در   بازهحوادث ولتاژي خارج از
 شوند.  گزارش نمی
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 15سطح قبل از حادثه بـه مـدت    ±%10شبکه در ولتاژي فراتر از  هر شینی که اي: در صورت هاي جزیره سیستم 
  شود. برداري بهرهدقیقه 

  اظهارات عمومی:
 (سطح ولتاژ، مکان، انحراف و زمان تداوم) .شرح تغییرات ولتاژ 

  تخمینی از:
o شده برحسب مگاوات و مدت زمان تداوم بارهاي قطع.  
o مگاوات در صورتی که شامل حوادث مقیاس صفر روي شده (از دست رفته) بر حسب  تولید قطع

  تجهیزات تولید توان نیست.  بازه

  رت کلیدهاي قد :خرابی اولیه مانند  وسیلهاطالعات عمومی مربوط به تجهیزات تحت تاثیر قرار گرفته به
کیلوولت و  400، خطوط ارتباطی HVDCهاي  کیلوولت، سیستم 330کیلوولت، خطوط هوایی  220

 .رماتورهاترانسفو

  )OR0( توان حقیقی: کمبود ذخیره 5، معیار شماره 0مقیاس  -6-1-3-14پ 

 20الی  15به مدت  مجاز  ناحیهبازیابی فرکانس در  براي توان حقیقی  ذخیره% ظرفیت 20تر از  کمبود بیش 
 . شود میکار گرفته  اي به هاي جزیره ناحیه سراسري و سیستم  همهدقیقه. این معیار در 

 یک زمان مجـاز تـاخیر ذاتـی بـین      ،شود میمحاسبه  توان حقیقی  ذخیرهی که مدت زمان حادثه کمبود زمان
  تا حالت عادي باید در نظر گرفت. توان حقیقی  ذخیرهرخداد حادثه و بازیابی سطوح 

 یستم انتقال اروپاان سبردار بهرهدر سازمان کیلوولت  300تا  110هاي ولتاژ براي ولتاژهاي مرجع بین : بازه8-14پ جدول 

Northern 
Europe  Ireland  Great Britain  Continental 

Europe  Baltic   حالت عادي -0مقیاس  

  05/1تا 9/0از 
تا 9/0از 

118/1  
  118/1تا 9/0از   1/1تا  9/0از 

تا  9/0از 
12/1  

  )puها ( آستانه

  زمان تداوم  نامحدود

 اروپا انتقال سیستم برداران بهرهدر سازمان  کیلوولت 400تا  300ع بین هاي ولتاژ براي ولتاژهاي مرج بازه: 9-14پ  جدول

Northern 
Europe  Ireland  Great Britain  Continental 

Europe  Baltic   حالت عادي -0مقیاس  

  )puها ( آستانه  1/1تا  9/0از   0875/1یا  05/1تا  9/0از

  زمان تداوم  نامحدود
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  1مالحظات مقیاس  -2-3- 14پ 

تر را تحـت تـاثیر قـرار     یا بیش) TSO( اپراتور سیستم انتقال به حوادث قابل توجه و ناحیه گسترده که یک 1 مقیاس
    .شود میاطالق  ،د منجر به یک حالت اضطراري شودتوان میدهد و  می

  شود.   داريبر بهرهاشد یا موجب نقض قیود امنیت یا روي بازار داشته بشبکه خرابی اولیه ممکن است تاثیر روي امنیت 
شـدن بـارزدایی یـا کـاهش شـدید       رود که منجر به فعال کار می براي حوادثی به 1اي، مقیاس  هاي جزیره در موارد سیستم

 .شود می برداري بهرهشرایط 

 منتهی شـود  N-1معیار  به نقض یا و دیگري شود TSOدر  برداري بهرهحوادث وقوع این حوادث ممکن است منجر به 
 .گردداطمینان  قابلیتسطح اي و  هش ظرفیت مبادلهو یا منجر به کا

 1باید بر مبناي معیارهاي مقیاس  ،اعالن حالت اضطراري کند 1در سیستم هشدار اضطراري TSOدر صورتی که یک 
  د.نشو به حالت اضطراري منجر نمی لزوماً 1اشد ولی همه حوادث مقیاس ب

  .شوند ح داده میکه در ادامه توضی باشد میمعیار  8این مقیاس شامل 

   1بررسی معیارهاي مقیاس  -1-2-3-14پ 

  رائه شده است.) ا10-14پ در جدول (ترتیب اولویت  و به 1معیارهاي زیر در ارتباط با مقیاس 

 ان سیستم انتقال اروپابردار بهرهدر سازمان بررسی معیارهاي مقیاس  :10-14پ جدول 

 رمعیا کد اختصاري    اولویت/ شماره  تعربف معیار
 L1  1  حوادث روي بار

 F1  2  حوادث منجر به افت فرکانس

 T1  3  انتقال شبکهحوادث روي عناصر 

 G1  4  حوادث روي تجهیزات تولید توان

 N-1 5  ON1نقض معیار 

 OV1  6  نقض استانداردهاي ولتاژ

 OR1  7  توان حقیقی  ذخیرهکمبود 

 LT1  8  از دست رفتن ابزارها و تجهیزات

  )L1حوادث روي بار ( :1، معیارشماره 1یاس مق -2-2-3-14پ 

  :شرح

  بر حسـب   سراسري؛ انرژي تامین نشده  ناحیهکلMWh    ـ % بـار  10تـا   1بـه صـورت    مصـرفی  اربعـد از قطـع ب
 یابد. دقیقه ادامه می 3تر از  در مواردي که حادثه بیش ،TSOتوسط  قبل از حادثه دقیقاً شده زده تخمین

 انی براي تداوم قطعی وجود ندارد.% بار در زمان حادثه. حداقل زم15تا  5ی از اي؛ بارزدای هاي جزیره سیستم  

                                                   
 Emergency Alert System (EAS)1شد. در آمریکا نصب 1994است که براي اولین بار در سال  سیستمی جهت هشدار ملی  
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  اظهارات عمومی:
 تخمینی از بار قطع شده (بر حسب MWو مدت زمان تداوم آن (  

 تخمینی از:

o هاي زمانی مختلف و مدت زمان تداوم تولید قطع شده بر حسب مگاوات در بازه  
o   هــاي آسـتانه  تـر مســاوي  تلـف در صــورتی کـه (انحـراف) بــزرگ   هـاي زمــانی مخ  انحـراف فرکـانس در بــازه          

 باشد. ))F0هاي فرکانسی ( آستانه) (6-14پ جدول (

o تشـخیص داده   تـوان حقیقـی    ذخیرهثانویه و زمان تداوم آن در صورتی که کمبود  توان حقیقی  ذخیرهمقدار
 شود.

o (سطح ولتاژ، مکان، انحراف و زمان تداوم) تغییرات ولتاژ 

o طراري، حالت هشدار اعالم شده است.زمان تداوم حالت هشدار از زمانی که در سیستم هشدار اض 

 220خرابی اولیـه ماننـد کلیـدهاي قـدرت       وسیلهه اطالعات عمومی مربوط به تجهیزات تحت تاثیر قرار گرفته ب 
   ترانسفورماتورها کیلوولت و 400ی ، خطوط ارتباطHVDCهاي  کیلوولت، سیستم 330کیلوولت، خطوط هوایی 

 غیـره ارزیابی امنیت و  ،ظرفیت  محاسبهبردار بازار،  شرح ظرفیت انتقال تحت تاثیر قرار گرفته، توالی عملکرد بهره 
 هاي زمانی مختلف در هر منطقه و در بازه

  )F1( منجر به افت فرکانسحوادث  :2شماره معیار  ،1مقیاس  -3-2-3-14پ 

  .ه استنشان داده شد) 2-14پ شکل (به فرکانس در  بندي حوادث مربوط ماتریس طبقه
  شرح:
 قـرار  ) 11-14پ جـدول (   بـازه گیرد. تمام حـوادثی کـه در    انحراف فرکانس حالت ماندگار در این معیار قرار می

  .حالت هشدار قرار داده شوند  دستهدارند باید گزارش شوند و در 
 حداکثر انحراف فرکانس حالت ماندگار باشـد ایـن حادثـه     بعد از زمان حالت هشدار اگر انحراف فرکانس بیش از

  .)F1گزارش شود. ( 1باید در مقیاس 
  ذکـر شـده در    % حداکثر انحراف فرکانس حالت ماندگار50بعد از زمان بازیابی فرکانس اگر انحراف فرکانس بین

 .)F1گزارش شود. ( 1باشد این حادثه باید در مقیاس  )11-14پ جدول (

  تر از حداکثر انحراف فرکانس حالت ماندگار ذکـر شـده در    بازیابی فرکانس اگر انحراف فرکانس بیشبعد از زمان
 .)F2گزارش شود. ( 2باشد این حادثه باید در مقیاس  )11-14پ جدول (

 هاي حالت ماندگار بایستی گزارش شوند حتی اگر تولیدي از دست نرفته است بایـد دالیـل    تمام انحراف فرکانس
 .داشته باشد که باید گزارش شوند وجود غیرهو توان حقیقی   ذخیرهکمبود هاي بازار،  نند فعالیتدیگري ما
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  1حالت هشدار) مقیاس (انحراف فرکانس حالت ماندگار  آستانه: 11-14پ  جدول
Isolated 
System  

Northern 
Europe  Ireland  Great 

Britain  
Continental 

Europe  Baltic   ديحالت عا -0مقیاس  

  هرتز) فرکانس عادي (میلی  دامنه  50  50  200  200  100  100

  % حداکثر انحراف فرکانس ماندگار50  200  100  250  250  250  250
  هرتز) (میلی

500  500  500  500  200  400  
  حداکثر انحراف فرکانس ماندگار

  هرتز) (میلی
  زمان بازیابی فرکانس (دقیقه)  15  15  10  20  15  20
  زمان شروع حالت هشدار (دقیقه)  10  5  10  10  5  10
 

 انحراف فرکانس حالـت مانـدگار     آستانه و باید گزارش شوند. شوند تلقی میتر از آستانه نیز حادثه  انحرافات بیش
  .نشان داده شده است) 11-14جدول (پ در  1مقیاس 

  اظهارات عمومی:
  .نوشته شونددهی و تحلیل حوادث  اظهارات عمومی زیر باید در گزارش

 زمان رخداد و مدت زمان تداوم حادثه 

 اند خرابی اولیه تحت تاثیر قرار گرفته ي واسطه اطالعات عمومی مربوط به تعداد و نوع تجهیزات که به. 

 هـاي زمـانی    بردار بازار در هر منطقه و در بـازه  تاثیر قرار گرفته و یا توالی عملکرد بهره  شرح ظرفیت انتقال تحت
 مختلف

 شده و تخمین زمان واقعی بار بر حسب مگاوات بینی پیش اختالف بین بار 

  شده و تخمین زمان واقعی تولید بر حسب مگاوات بینی پیشاختالف بین تولید 

  بـازه ... میلی هرتز) و زمان مورد نیاز براي بازیـابی فرکـانس بـه     ±() 11-14پ جدول ( 1مقیاس   بازهانحراف فرکانس در 
 .شود میکند، آغاز  فرکانس استاندارد تجاوز می  بازهاي که فرکانس از حدود  حظهاستاندارد. شمارش زمان از ل

 تخمینی از:

o بار قطع شده بر حسب مگاوات و مدت زمان تداوم  
o هاي زمانی مختلف بر حسب مگاوات تولید قطع شده در بازه 

o (سطح ولتاژ، مکان، انحراف و زمان تداوم) .تغییرات ولتاژ 

o طراري، حالت هشدار اعالم شده استاز زمانی که در سیستم هشدار اض زمان تداوم حالت هشدار. 

o ذخیـره کمبود  علت حادثه بازیابی فرکانسی و مدت زمان آن در مواردي که براي توان حقیقی  ذخیره مقدار  
 .فرکانسی تشخیص داده شده استبازیابی براي  توان حقیقی
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  )T1(انتقال  شبکهعناصر  رويحوادث  :3شماره معیار  ،1مقیاس  -4-2-3-14پ 

  شرح:
   سـایر حـوادث و    .کیوولـت و بـاالتر   220 شـبکه تجهیـزات   خودکـار قطع اضطراري دستی یا فرمان قطع نهـایی

مجـاز قـرار    محـدوده شبکه بعد از اقدامات اصـالحی در   برداري بهرهها نیز باید گزارش شوند اگرچه امنیت  خروج
  س نداشته باشد.یت انتقال در دسترگیرد و تاثیري روي ظرف

 سـه دقیقـه وصـل    کـه بعـد از    شود میوصل ندارند فرمان قطع زمانی نهایی تلقی  -براي تجهیزاتی که قابلیت باز
  .مجدد انجام نشود

 شود میموفق رخ دهد گزارش ن خودکاروصل  -فرمان قطع خطوط انتقال زمانی که باز.  
 شوند ریزي شده خطوط انتقال گزارش نمی قطع دستی برنامه.  

  اظهارات عمومی:
  دهی و تحلیل حوادث رعایت شوند.  اظهارات عمومی زیر باید در گزارش

 220خرابی اولیـه ماننـد کلیـدهاي قـدرت       وسیلهه اطالعات عمومی مربوط به تجهیزات تحت تاثیر قرار گرفته ب 
کیلوولــت و  400، خطــوط ارتبــاطی  HVDCهــاي  کیلوولــت، سیســتم  330کیلوولــت، خطــوط هــوایی   

  فورماتورها.  ترانس
 اند و مدت زمان قطع نهایی تعداد تجهیزاتی که تحت تاثیر خرابی اولیه قرار گرفته 

 ظرفیـت و ارزیـابی امنیـت و      محاسـبه بردار بـازار،   شرح ظرفیت انتقال تحت تاثیر قرار گرفته، توالی عملکرد بهره
 هاي زمانی مختلف در هر منطقه و در بازه غیره

 ریزي نشده تجهیزات انتقال بدون توجه بـه تـاثیر    هاي برنامه شده یعنی تمام کلیدزنی دستی اضطراري انجام قطع
 آن روي امنیت شبکه

 اقدامات اصالحی انجام شده 

 :تخمینی از

o هاي زمانی مختلف و زمان تداوم آن تولید و یا بار قطع شده بر حسب مگاوات در بازه 

o داوم)تغییرات ولتاژ (سطح ولتاژ، مکان، انحراف و زمان ت 

o طراري، حالت هشدار اعالم شده استزمان تداوم حالت هشدار از زمانی که در سیستم هشدار اض 

o ذخیـره کمبود علت حادثه بازیابی فرکانسی و مدت زمان آن در مواردي که  براي توان حقیقی  ذخیره مقدار  
 .یابی فرکانسی تشخیص داده شده استبازبراي توان حقیقی 

o هـاي مقیـاس فرکانسـی     تـر مسـاوي آسـتانه    که بزرگ هاي زمانی مختلف در صورتی هانحراف فرکانس در باز
 .باشد
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  )G1تجهیزات تولید توان (حوادث روي :4، معیار شماره 1مقیاس  -5-2-3-14پ 

  شرح:
تـر از   توزیـع در یـک ناحیـه بـا تولیـد بـیش       شـبکه انتقـال و یـا    شـبکه کاهش ناخواسته یا قطع تولید توان متصل به 

هاي تعریف شده براي هـر ناحیـه    شامل آستانه )12-14پ جدول (. دقیقه 30از  کمتردر  )12-14پ جدول ( ايه آستانه
 .  شود می

  1مقیاس  –حوادث روي تجهیزات تولید  آستانه: 12-14پ  جدول
Isolated 
System  

Northern 
Europe  Ireland  Great 

Britain  
Continental 

Europe  Baltic   يحالت عاد -0مقیاس  

بیشتر از بزرگترین 
  در سیستم واحد

تا  1500از 
3000  

تا  500از 
850  

تا  1800از 
3000  

  3000تا  1500از 
تا  450از 

900  
  )MWها ( آستانه

 
 شده به شبکه را با نـرخ ثـابتی    ریزي اي در تجهیزات تولید توان موجب شود تا واحد توان تزریقی برنامه اگر حادثه

برسد باید گزارش شود. در حقیقت این نوع کاهش نیازمنـد بازیـابی و کنتـرل مشـابه     ها  کاهش دهد و به آستانه
 دارد و باید مانند قطع میزان مشخصی توان با آن رفتار کرد. 

  باید گزارش شـود. اگـر معیـار بالفاصـله      گاه آن دقیقه، از دست رفتن تولید به آستانه برسد 30در صورتی که در
 دقیقه تدوام داشته باشد. 30از  کمتراگر  حاصل شد باید گزارش شود حتی

 اظهارات عمومی

 هاي زمانی مختلف بر حسب مگاوات و مدت زمان تداوم. تخمینی از تولید قطع شده در بازه 

 خرابی اولیه.  وسیلهه اطالعات عمومی مربوط به تعداد و نوع تجهیزات تحت تاثیر قرارگرفته ب  
 هـاي زمـانی    بردار بازار در هر منطقه و در بـازه  ه و یا توالی عملکرد بهرهشرح ظرفیت انتقال تحت تاثیر قرار گرفت

 مختلف.

   :تخمینی از
o شده برحسب مگاوات و مدت زمان تداوم. بارهاي قطع 

o  توان حقیقی براي بازیابی فرکانسی (میزان و درصد) و مدت زمان آن.  ذخیرهکمبود 

o داوم)تغییرات ولتاژ (سطح ولتاژ، مکان، انحراف و زمان ت.  
o .زمان تداوم حالت هشدار از زمانی که در سیستم هشدار اضطراري، حالت هشدار اعالم شده است 

o 0هـاي فرکانسـی مقیـاس     تر مساوي آسـتانه  که بزرگهاي زمانی مختلف در صورتی  ر بازهانحراف فرکانس د 
 باشد.
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  )N-1 )ON1عیار نقض م -برداري بهره: کاهش در شرایط 5، معیار شماره 1مقیاس  -6-2-3-14پ 

  شرح:
 ،د منجر به انحـراف از  توان میلیست حوادث محتمل  موجود حداقل یکی از حوادث حتی بعد از اقدامات اصالحی

 شود. برداري بهرهقیود امنیتی 

  اگر بعد از حادثه سیستم انتقال با معیارN-1  ،سازگار نباشدTSO    انجـام اقـدامات    باید در حـداقل زمـان قابـل
 در موارد زیر قابل پذیرش است: N-1تطابق با معیار آغاز کند. عدم  N-1اي تطابق با معیار اصالحی را بر

o در حین زمان توالی کلیدزنی 

o  تحت مسئولیت   ناحیهمادامی که توالی محلی از حوادث درTSO .وجود دارد 

o  زمانی مورد نیاز جهت انجام اقدامات اصالحی  بازهدر 

 شود میکار گرفته ن اي به ههاي جزیر این معیار براي سیستم.  
 اظهارات عمومی:

 شرح وضعیت N-1. غیرهتاثیر قرارگرفته، اقدامات اصالحی و  (تجهیزات انتقال تحت( 

  .خرابی اولیه  وسیلهه اطالعات عمومی مربوط به تعداد و نوع تجهیزات تحت تاثیر قرارگرفته ب
 .هاي زمانی مختلف بردار بازار در هر منطقه و در بازه رد بهرهشرح ظرفیت انتقال تحت تاثیر قرار گرفته و یا توالی عملک

  مدت زمان نقض معیارN-1.  
 تخمینی از:

o شده برحسب مگاوات و مدت زمان تداوم در صورتی که شامل حوادث  تولید و یا بار قطعG1  وL1 .نشوند 

o هاي مقیاس فرکانسی باشد. تر مساوي آستانه که بزرگ هاي زمانی مختلف در صورتی انحراف فرکانس در بازه 

o (سطح ولتاژ، مکان، انحراف و زمان تداوم) .تغییرات ولتاژ  
o .زمان تداوم حالت هشدار از زمانی که در سیستم هشدار اضطراري، حالت هشدار اعالم شده است 

o  بازیابی فرکانسی (میزان و درصد) و مدت زمان آن براي توان حقیقی  ذخیرهکمبود 

  )OV1( ولتاژ -برداري بهرهکاهش در شرایط  :6معیار شماره  ،1مقیاس  -7-2-3-14پ 

  شرح:

  و 8-14پ ( هـاي  جـدول تعریـف شـده در     بـازه دقیقه خارج از  15شبکه بیش از  هاي شینولتاژ حالت ماندگار ( 
 .شود میکار گرفته ن اي به هاي جزیره این معیار براي سیستم ) باشد.9-14پ (

  اظهارات عمومی:
 تاثیر قرارگرفته، اقدامات اصالحی یزات انتقال تحتشرح وضعیت (تجه( 
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 220خرابی اولیـه ماننـد کلیـدهاي قـدرت       وسیلهه اطالعات عمومی مربوط به تجهیزات تحت تاثیر قرار گرفته ب 
کیلوولــت و  400، خطــوط ارتبــاطی  HVDCهــاي کیلوولــت، سیســتم  330کیلوولــت، خطــوط هــوایی   

 ترانسفورماتورها.

  هـاي زمـانی    بردار بازار در هر منطقه و در بـازه  تحت تاثیر قرار گرفته و یا توالی عملکرد بهرهشرح ظرفیت انتقال
 .مختلف

   :تخمینی از
o (سطح ولتاژ، مکان، انحراف و زمان تداوم) تغییرات ولتاژ 

o روي بازه تجهیـزات   1شده (از دست رفته) بر حسب مگاوات در صورتی که شامل حوادث مقیاس  تولید قطع
) L1بـار (  1) و یا بار قطع شده در صورتی که شامل حوادث شامل حـوادث مقیـاس   G1توان نیست (تولید 
 نشود.

o که در سیستم هشدار اضطراري، حالت هشدار اعالم شده است. زمان تداوم حالت هشدار از زمانی 

o  بازیابی فرکانسی (میزان و درصد) و مدت زمان آن براي توان حقیقی  ذخیرهکمبود. 

o 0هـاي فرکانسـی مقیـاس     تر مساوي آسـتانه  هاي زمانی مختلف در صورتی که بزرگ رکانس در بازهانحراف ف 
)F0.باشد (  

  )OR1( توان حقیقی  ذخیرهکمبود  -برداري بهرهکاهش در شرایط  :7، معیار شماره 1مقیاس  -8-2-3-14پ 

 دقیقـه  30بـیش از   بـراي  ناحیـه  هر بازیابی فرکانس در براي توان حقیقی  ذخیره% ظرفیت 20تر از  کمبود بیش 
. در صورتی کـه  شود میکار گرفته  اي به هاي جزیره ناحیه سراسري و سیستم  همه. این معیار در باید گزارش شود

را  تـوان حقیقـی    ذخیـره نباید کمبود موقت  TSOشد،  فرکانس برطرف بازیابی براي توان حقیقی  ذخیرهکمبود 
  گزارش کند. 

 توان حقیقی  ذخیرهدلیل کمبود  سیستم به برداري بهرهکاهش شرایط  تعداد حوادث منجر به 

  اظهارات عمومی:
  بازیابی فرکانس و مدت زمان کمبود. براي توان حقیقی  ذخیرهتخمینی از کمبود 

 خرابی اولیه  وسیلهه اطالعات عمومی مربوط به تعداد و نوع تجهیزات تحت تاثیر قرارگرفته ب.  
  هـاي زمـانی    بردار بازار در هـر منطقـه در بـازه    تاثیر قرار گرفته و یا توالی عملکرد بهرهشرح ظرفیت انتقال تحت

 .مختلف

   :تخمینی از
o هاي زمـانی مختلـف در صـورتی کـه شـامل       تولید از دست رفته برحسب مگاوات و مدت زمان تداوم در بازه

 نباشد. L1و  G1معیارهاي 
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o 0فرکانسـی مقیـاس    هـاي  تر مساوي آسـتانه  که بزرگ ورتیهاي زمانی مختلف در ص انحراف فرکانس در بازه 
 باشد.

o (سطح ولتاژ، مکان، انحراف و زمان تداوم) تغییرات ولتاژ  
o .زمان تداوم حالت هشدار از زمانی که در سیستم هشدار اضطراري، حالت هشدار اعالم شده است 

o  ت زمان آنبازیابی فرکانسی (میزان و درصد) و مدبراي  توان حقیقی  ذخیرهکمبود. 

  )LT1( تجهیزاتابزار و از دست دادن  -برداري بهرهکاهش در شرایط  :8، معیار شماره 1مقیاس  -9-2-3-14پ 

  شرح:
. در صورتی که باید گزارش داده شود گاه آنهد تجهیزات را از دست د ازتر  دقیقه یکی یا بیش 30تر از  بیش TSOاگر 

ابزارها و تجهیزات این گزارش شود.  7و معیار شماره  2د حادثه باید در مقیاس نشابزارها و تجهیزات از دست رفته با  همه
 عبارتند از:

    هـاي تخمـین حالـت و سیسـتم هشـدار       ابزارها و تجهیزات مربوط به پایش حالت سیستم انتقـال شـامل برنامـه
 .اضطراري

 ها کننده ابزارهاي کنترل کلیدهاي قدرت و قطع. 

  کنترل سایر ابزارهاي ارتباط با مراکزTSO ها. 

 برداري بهرهي تحلیل امنیت ابزارها. 

  اظهارات عمومی:
 مدت زمان آن چقدر بوده است. اگر اعالم شده، آیا حالت هشدار اعالم شده و  
  غیره)افزار، و  ، خرابی سختافزار نرممنشاء حادثه (خطاي  
 .لیست اقداماتی که براي مقابله با حادثه انجام شده است  
 خرابی اولیه  وسیلهه تحت تاثیر قرارگرفته بابزار و تجهیزات ی مربوط به تعداد و نوع اطالعات عموم  
 هـاي زمـانی    بردار بازار در هر منطقه و در بـازه  شرح ظرفیت انتقال تحت تاثیر قرار گرفته و یا توالی عملکرد بهره

  .مختلف

  2مالحظات مقیاس  -3-3- 14پ 

سراسـري را پوشـش     ناحیـه اختصاص دارد. حوادثی که  (حوادث بسیط) هاي ناحیه گسترد به حوادث منطقه 2مقیاس 
  است منجر به موارد زیر شود:یت نواحی است. خرابی اولیه ممکن دهد و یا فراتر از مسئول می

 کاهش کفایت سیستم با ضرورت انجام حداقل یکی از اقدامات طرح دفاعی سیستم  
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  معیار اي با نقض  در ابعاد منطقه برداري بهرهحوادثN-1 بـردار  ا بارزدایی گـزارش شـده روي حـداقل دو بهـره    ی 
 سیستم انتقال. 

اعالن وضعیت اضـطراري نمایـد، ایـن اعـالن      ،بردار سیستم انتقال در سیستم هشدار اضطراري در صورتی که یک بهره
 باشد. 2باید بر مبناي معیارهاي مقیاس 

  .شود میداده  که در ادامه توضیح شود میاولویت  7امل این مقیاس ش

  2بررسی معیارهاي مقیاس  -1-3-3-14پ 

  ارائه شده است. )13-14پ جدول (در ترتیب اولویت  به 2مقیاس  مربوط بهمعیارهاي 

  2: بررسی اجمالی معیارهاي مقیاس 13-14پ جدول 

 کد اختصاري معیار  اولویت/ شماره  تعربف معیار
 L2  1  حوادث روي بار

  F2  2  سحوادث منجر به افت فرکان
 T2  3  انتقال شبکهحوادث روي عناصر

 G2  4  حوادث روي تجهیزات تولید توان
 N 5  ON2نقض معیار 

  RS2  6  جدایی از شبکه
 LT2  7  از دست رفتن ابزارها و تجهیزات

  )L2حوادث روي بار ( :1شماره  ، معیار2مقیاس  -2-3-3-14پ 

  شرح:
  سراسري؛ انرژي تامین نشده (  ناحیهکلMWhشـده بـر    % بار تخمـین زده 50% تا 10صورت ه د از قطع بار ب) بع

 یابد. دقیقه ادامه می 3تر از  در مواردي که حادثه بیشقبل از حادثه  دقیقاً TSO، توسط MWحسب 

 مقدار نامی بار در زمان حادثه. حداقل زمانی براي تـداوم قطعـی   70% تا 15اي؛ بارزدایی از  هاي جزیره سیستم %
 وجود ندارد. 

  اظهارات عمومی:
 تخمینی از بار قطع شده (برحسبMWو مدت زمان تداوم آن ( 

 .لیستی از اقداماتی که براي مقابله با حادثه صورت گرفته است 

 220خرابی اولیـه ماننـد کلیـدهاي قـدرت       وسیلهه اطالعات عمومی مربوط به تجهیزات تحت تاثیر قرار گرفته ب 
کیلوولــت و  400، خطــوط ارتبــاطی  HVDCهــاي  یســتمکیلوولــت، س 330کیلوولــت، خطــوط هــوایی   

 ترانسفورماتورها.  
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 ظرفیت توان حقیقـی، ارزیـابی     محاسبهبردار بازار،  شرح ظرفیت انتقال تحت تاثیر قرار گرفته، توالی عملکرد بهره
 هاي زمانی مختلف. امنیت و غیره در هر منطقه و در بازه

 تخمینی از:

o هاي زمانی مختلف و مدت زمان تداوم. ر بازهتولید قطع شده بر حسب مگاوات د  
o هاي زمانی مختلف (انحراف و زمان تداوم) انحراف فرکانس در بازه. 

o  توان حقیقی براي بازیابی فرکانس (مقدار و درصد) و زمان تداوم کمبود.  ذخیرهکمبود 

o (سطح ولتاژ، مکان، انحراف و زمان تداوم) تغییرات ولتاژ. 

o ري از زمانی که در سیستم هشدار اضطراري، حالت اضطراري گزارش شده است.  زمان تداوم حالت اضطرا 

  )F2حوادث منجر به افت فرکانس ( :2 شماره معیار ،2مقیاس  -3-3-3-14پ 

  شرح:
  حالـت اضـطراري قـرار داده      دستهدارند باید گزارش شوند و در قرار  )14-14پ جدول (تمام حوادثی که در

  شوند. 
 نحراف فرکانس حالت ماندگار ذکر شده اتر از حداکثر  ابی فرکانس اگر انحراف فرکانس بیشبعد از زمان بازی

 .)F2گزارش شود. ( 2باشد این حادثه باید در مقیاس  )14-14پ جدول (در 

هاي حالت ماندگار بایستی گزارش شوند حتی اگـر تولیـدي از دسـت نرفتـه اسـت بایـد دالیـل         تمام انحراف فرکانس
وجود داشته باشـد کـه بایـد گـزارش شـوند. انحرافـات        غیرهو توان حقیقی   ذخیرهکمبود هاي بازار،  فعالیتدیگري مانند 

        در  2انحـراف فرکـانس حالـت مانـدگار مقیـاس        آسـتانه  و بایـد گـزارش شـوند.    تلقـی شـده  تر از آستانه نیز حادثـه   بیش
  نشان داده شده است. )14-14پ جدول (

  2ه انحراف فرکانس حالت ماندگار (حالت اضطراري) مقیاس آستان: 14-14پ  جدول
Isolated 
System  

Northern 
Europe  Ireland  Great 

Britain  
Continental 

Europe  Baltic   حالت عادي -0مقیاس  

500>  500>  500>  500>  200>  400> 
 حداکثر انحراف فرکانس ماندگار

  هرتز) (میلی
  فرکانس (دقیقه)زمان بازیابی   15  15  10  20  15  20

  
  اظهارات عمومی:

  دهی و تحلیل حوادث رعایت شوند. اظهارات عمومی زیر باید در گزارش
 زمان رخداد و مدت زمان تداوم حادثه 
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  میلی هرتز) و زمان مورد نیاز براي بازیابی فرکـانس   ±() 14-1جدول (و در  2مقیاس   بازهانحراف فرکانس در ...
کنـد،   فرکانس استاندارد تجاوز مـی   بازهاي که فرکانس از حدود  . شمارش زمان از لحظهفرکانس استاندارد  بازهبه 

 .شود میآغاز 

 تخمینی از:

o  تولید و بار قطع شده بر حسب مگاوات و مدت زمان تداوم در صورتی که شامل حوادثG2  وL2 .نشود 

o  تداوم کمبود بازیابی فرکانس (مقدار و درصد) و زمان توان حقیقی براي  ذخیرهکمبود 

o از زمانی که در سیستم هشدار اضطراري، حالت اضطراري گزارش شده است. زمان تداوم حالت اضطراري 

o (سطح ولتاژ، مکان، انحراف و زمان تداوم) تغییرات ولتاژ 

 اند. خرابی اولیه تحت تاثیر قرار گرفته ي واسطه اطالعات عمومی مربوط به تعداد و نوع تجهیزات که به 

 هـاي زمـانی    بردار بازار در هر منطقه و در بـازه  تاثیر قرار گرفته و یا توالی عملکرد بهره یت انتقال تحتشرح ظرف
 مختلف

  )T2انتقال ( شبکه: حوادث روي عناصر 3، معیار شماره2مقیاس  -4-3-3-14پ 

  شرح:
  هاي  تجهیزات شبکه (شامل سیستم خودکارقطع اضطراري دستی یا فرمان قطع نهاییHVDC .(  سایر حـوادث

سراسري و یـا سـطح منـاطق     شبکهحوادث محتمل با توالی ناحیه گسترده روي  بندي هایی که در دسته خروجو 
  و نیازمند انجام حداقل یکی از اقدامات طرح دفاعی سیستم است نیز باید گزارش شوند. گیرند قرار نمی

  .شود میکار گرفته ن اي به هاي جزیره این معیار براي سیستم
  ارات عمومی:اظه

   دهی و تحلیل حوادث رعایت شوند: رشاظهارات عمومی زیر باید در گزا
 220ماننـد کلیـدهاي قـدرت     ،خرابی اولیه  وسیلهه اطالعات عمومی مربوط به تجهیزات تحت تاثیر قرار گرفته ب 

    رماتورهاکیلوولت و ترانسفو 400ی ، خطوط ارتباطHVDCهاي  کیلوولت، سیستم 330کیلوولت، خطوط هوایی 
 اند و مدت زمان قطع نهایی تعداد تجهیزاتی که تحت تاثیر خرابی اولیه قرار گرفته  
 .لیستی از اقدامات طرح دفاعی سیستم که براي مقابله با حادثه صورت گرفته است 

  رزیـابی  اتوان حقیقـی،   ظرفیت  محاسبهبازار،  بردار بهرهشرح ظرفیت انتقال تحت تاثیر قرار گرفته، توالی عملکرد
 .هاي زمانی مختلف در هر منطقه و در بازه غیرهامنیت و 

 ریزي نشده تجهیزات انتقال بدون توجه به تـاثیر   هاي برنامه قطع دستی اضطراري انجام شده یعنی تمام کلیدزنی
 آن روي امنیت شبکه

 :تخمینی از
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o در صـورتی کـه شـامل     تداوم آنهاي زمانی مختلف و زمان  تولید و یا بار قطع شده بر حسب مگاوات در بازه
 نشود. L2و  G3حوادث 

o (سطح ولتاژ، مکان، انحراف و زمان تداوم) تغییرات ولتاژ 

o .زمان تداوم حالت هشدار از زمانی که در سیستم هشدار اضطراري، حالت هشدار اعالم شده است 

o  اوم کمبود.بازیابی فرکانسی (مقدار و درصد) و مدت زمان تد توان حقیقی براي  ذخیرهکمبود 

o که شامل معیار  هاي زمانی مختلف (انحراف و تداوم) در صورتی انحراف فرکانس در بازهF2 .نشود 

  )G2تجهیزات تولید توان (حوادث روي : 4معیار شماره ، 2مقیاس  -5-3-3-14پ 

  شرح:
از  تـر  تولیـد بـیش  توزیـع در یـک ناحیـه بـا      شـبکه انتقـال و یـا    شـبکه ناخواسته یا قطع تولید توان متصل به کاهش 

 هـاي تعریـف شـده بـراي هـر ناحیـه       آستانه )15-14پ جدول (. در دقیقه 30از  کمتردر  )15-14پ جدول ( هاي آستانه
  نوشته شده است.

 اظهارات عمومی

 هاي زمانی مختلف بر حسب مگاوات و مدت زمان تداوم. تخمینی از تولید قطع شده در بازه 

 م که براي مقابله با حادثه صورت گرفته است.لیستی از اقدامات طرح دفاعی سیست 

 خرابی اولیه  وسیلهه اطالعات عمومی مربوط به تعداد و نوع تجهیزات تحت تاثیر قرارگرفته ب.  
 هـاي زمـانی    بردار بازار در هر منطقه و در بـازه  شرح ظرفیت انتقال تحت تاثیر قرار گرفته و یا توالی عملکرد بهره

 .مختلف

  تخمینی از: 
o شده برحسب مگاوات و مدت زمان تداوم در صورتی که شامل معیار  اي قطعبارهL2 .نباشد 

o .زمان تداوم حالت هشدار از زمانی که در سیستم هشدار اضطراري، حالت هشدار اعالم شده است 

o (سطح ولتاژ، مکان، انحراف و زمان تداوم) تغییرات ولتاژ  
o 2فرکانسـی مقیـاس    هـاي  تر مساوي آسـتانه  که بزرگ یهاي زمانی مختلف در صورت انحراف فرکانس در بازه 

 باشد.

o  سی (میزان و درصد) و مدت زمان آن.بازیابی فرکان توان حقیقی براي  ذخیرهکمبود 
 

 2مقیاس  - آستانه حوادث روي تجهیزات تولید: 15-14پ جدول 

Isolated system  Northern 
Europe  Ireland  Great 

Britain  
Continental 

Europe  Baltic  
 -0مقیاس 

  حالت عادي
ها آستانه   <900   <3000   <3000   <850    <3000بیشتر از بزرگترین 
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  )MW(  واحد در سیستم
 

  )N )ON2نقض معیار  -برداري بهره: کاهش در شرایط 5، معیار شماره 2مقیاس  -6-3-3-14پ 

  شرح:
 وجود دارد. برداري بهرهمنیتی بعد از اقدامات اصالحی، حداقل یک انحراف ناحیه گسترده از قیود ا

  .شود میکار گرفته ن اي به هاي جزیره این معیار براي سیستم
 اظهارات عمومی

 شرح وضعیت.N  غیره)تاثیر قرارگرفته، اقدامات اصالحی و (تجهیزات انتقال تحت 

     ـ ی اولیـه ماننـد   خرابـ   وسـیله ه اطالعات عمومی مربوط به تعداد و نوع تجهیزات انتقال تحـت تـاثیر قرارگرفتـه ب
 400، خطـوط ارتبـاطی   HVDCهـاي   کیلوولـت، سیسـتم   330کیلوولت، خطوط هـوایی   220کلیدهاي قدرت 

  کیلوولت و ترانسفورماتورها.  
 هـاي زمـانی    بردار بازار در هر منطقه و در بـازه  شرح ظرفیت انتقال تحت تاثیر قرار گرفته و یا توالی عملکرد بهره

 .مختلف

 تخمینی از:

o  شده برحسب مگاوات و مدت زمان تداوم در صورتی که شامل حوادث یا بار قطعتولید و G2  وL2 .نشوند 

o هاي زمانی مختلف در صورتی که شامل حوادث  انحراف فرکانس در بازهF2 .نشوند 

o  (سطح ولتاژ، مکان، انحراف و زمان تداوم)تغییرات ولتاژ.  
o ار اضطراري، حالت اضطراري اعالم شده است.زمان تداوم حالت اضطراري از زمانی که در سیستم هشد 

o  سی (میزان و درصد) و مدت زمان آن.بازیابی فرکان توان حقیقی براي  ذخیرهکمبود 

  )RS2( جدایی از شبکه -اطمینان قابلیتکاهش  :6، معیار شماره 2مقیاس  -7-3-3-14پ 

  شرح:
تحت مسـئولیت یـک    که ناحیه یک جمله حداقل از .شوند توجهی از شبکه می  که منجر به جدایی بخش قابل یحوادث

  .باشد بردار سیستم انتقال بهره
 .شود میکار گرفته ن اي به هاي جزیره این معیار براي سیستم

  اظهارات عمومی
 ها، تخمین بار و تولید جدا شده بر حسب مگاوات) شرح جدایی از شبکه (تعداد پست  
 ابله با حادثه صورت گرفته است.لیستی از اقدامات طرح دفاعی سیستم که براي مق 

 خرابی اولیه  وسیلهه اطالعات عمومی مربوط به تعداد و نوع تجهیزات انتقال تحت تاثیر قرارگرفته ب 
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  هـاي زمـانی    بازار در هر منطقه و در بـازه  بردار بهرهشرح ظرفیت انتقال تحت تاثیر قرار گرفته و یا توالی عملکرد
 مختلف

  شبکهزمان تداوم جدا بودن از 

 تخمینی از:

o شده برحسب مگاوات و مدت زمان تداوم در صورتی که شامل حوادث  بار قطعL2 .نشوند 

o .زمان تداوم حالت اضطراري از زمانی که در سیستم هشدار اضطراري، حالت اضطراري اعالم شده است 

o هاي زمانی مختلف در صورتی که شامل حوادث  انحراف فرکانس در بازهF2 .نشوند 

o  بازیابی فرکانسی (میزان و درصد) و مدت زمان آن توان حقیقی براي  ذخیرهکمبود 

o (سطح ولتاژ، مکان، انحراف و زمان تداوم) تغییرات ولتاژ  

  )LT2( از دست دادن ابزار و تجهیزات :7، معیار شماره 2مقیاس  -8-3-3-14پ 

  شرح:
TSO هـا و تجهیـزات از   ابزار  همـه باشـد. در صـورتی کـه     ابزارها و تجهیزات را از دست داده  همهدقیقه  30تر از  بیش

 :گزارش شود. ابزارها و تجهیزات عبارتند از 7و معیار شماره  2حادثه باید در مقیاس  ،دست رفته باشد

  هـاي تخمـین حالـت و سیسـتم هشـدار       برنامـه  :ابزارها و تجهیزات مربوط به پایش حالت سیستم انتقال شـامل
 .اضطراري

 ها کننده لیدهاي قدرت و قطعابزارهاي کنترل ک 

  ابزارهاي ارتباط با مراکز کنترل سایرTSO ها 

  برداري بهرهابزارهاي تحلیل امنیت 

  اظهارات عمومی:
 .زمان تداوم حالت اضطراري از زمانی که در سیستم هشدار اضطراري، حالت اضطراري اعالم شده است 

  ره)غیافزار، و  ، خرابی سختافزار نرممنشاء حادثه (خطاي  
 .لیست اقداماتی که براي مقابله با حادثه انجام شده است 

 خرابی اولیه  وسیلهه اطالعات عمومی مربوط به تعداد و نوع تجهیزات انتقال تحت تاثیر قرارگرفته ب 

  هـاي زمـانی    بازار در هر منطقه و در بـازه  بردار بهرهشرح ظرفیت انتقال تحت تاثیر قرار گرفته و یا توالی عملکرد
 تلفمخ

  هـاي زمـانی    بازار در هر منطقه و در بـازه  بردار بهرهشرح ظرفیت انتقال تحت تاثیر قرار گرفته و یا توالی عملکرد
 مختلف

 تخمینی از:
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o شده برحسب مگاوات و مدت زمان تداوم در صورتی که شامل حوادث  بار قطعL2 .نشوند 

o حوادث هاي زمانی مختلف در صورتی که شامل  انحراف فرکانس در بازه F2.نشوند 

o  س (میزان و درصد) و مدت زمان آنبازیابی فرکان توان حقیقی براي  ذخیرهکمبود 

o (سطح ولتاژ، مکان، انحراف و زمان تداوم) تغییرات ولتاژ  

  3مالحظات مقیاس  -4-3- 14پ 

شـی  بعـد از رخـداد حادثـه سیسـتم در حالـت خامو     کـه  به حوادث ناحیه گسـترده بـزرگ اختصـاص دارد.     3مقیاس 
  )OB3شود که خاموشی سراسري است. ( فقط شامل یک معیار می 3مقیاس  است. 1سراسري
  شرح:
  حداقل یکTSO .باید حالت خاموشی سراسري را اعالم کند  
 شود. کارگرفته نمی اي به هاي جزیره این معیار براي سیستم 

  :یا
 قبـل از زمـان    ،تحت مسئولیت  ناحیهدر زده شده  % بار تخمین50پیوسته: از دست دادن بیش از  براي نواحی بهم

  .دقیقه ادامه داشته باشد 3حادثه یا انحراف ولتاژ سراسري در سیستم که بیش از 
 کردن تمام واحدها. % بارزدایی در زمان حادثه و یا خاموش70: اي جزیرههاي  براي سیستم 

  اظهارات عمومی:
 شده بر حسب مگاوات) لید قطعها، تخمینی از بار و تو (تعداد پست .شرح فروپاشی شبکه  
 .لیست اقداماتی که براي مقابله با حادثه انجام شده است 

 اطالعات عمومی:

  تـوان حقیقـی بـراي     ذخیره که کمبود یبازیابی فرکانس و مدت زمانتوان حقیقی براي   ذخیره مقدارتخمینی از 
 اشد)بازیابی فرکانس شناسایی شده است. (در صورتی که اطالعات در دسترس ب

     زمان تداوم حالت خاموشی سراسري از زمانی که در سیستم هشدار اضطراري، حالت خاموشـی سراسـري اعـالم
 شده است.

     ـ خرابـی اولیـه ماننـد      وسـیله ه اطالعات عمومی مربوط به تعداد و نوع تجهیزات انتقال تحـت تـاثیر قرارگرفتـه ب
 400    ، خطـوط ارتبـاطی  HVDCهـاي   تمکیلوولت، سیسـ  330، خطوط هوایی کیلوولت 220کلیدهاي قدرت 

  کیلوولت و ترانسفورماتورها.  
  بازار، محاسبات ظرفیـت و ارزیـابی امنیـت و     بردار بهرهشرح ظرفیت انتقال تحت تاثیر قرار گرفته، توالی عملکرد

 هاي زمانی مختلف. در هر منطقه و در بازه غیره

                                                   
1 Blackout 
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 :بررسی اجمالی پاسخ سیستم 

o انی مختلف و قبل از فروپاشی شبکههاي زم و زمان تداوم) در بازه شرح پاسخ فرکانسی (انحراف 

o (سطح ولتاژ، مکان، انحراف و زمان تداوم) شرح تغییرات ولتاژ  
o هـاي زمـانی مختلـف بـر حسـب مگـاوات (در صـورتی کـه اطالعـات در           تخمینی از تولید قطع شده در بازه

 دسترس باشد)

  این معیار باید گزارش شود. گاه آن شده باشد بینی ین بار و تولید پیشدر صورتی که علت حادثه اختالف غیرمنتظره ب

   هاي سالیانه حوادث سراسر اروپا گزارش -4-14پ 

ان سیسـتم انتقـال ایـن    بردار بهرهو  ENTSO-Eبه  هاي بررسی شده، اروپا بر حسب مقیاس سراسرحوادث  بندي دسته
بنـدي   برداران سیستم را رتبه بررسی نموده و عملکرد بهرهکیفی  ماري وآ هاي دهد تا حوادث هر سال را تحلیل اجازه را می

کند تـا   فراهم می اي جزیرههاي  پیوسته و سیستم نواحی بهمبردار و اپراتورهاي  بهرهاین امر یک فرصت مناسب براي کنند. 
باشـد.   یرشامل موارد ز یدحداقل با یانهسال هاي . لذا گزارشرا شناسایی کنند ها آنو ابزارهاي رفع  اشکاالت مهم در شبکه

اطالعـات زیـر   حداقل این گزارش شامل  .]86[ منتشر خواهد شد ENTSO-E تارنمايهاي سالیانه حوادث در  این گزارش
  است:
 مربـوط بـه خـود را طبـق مقـدار        ناحیهدر  کاراییهاي  شاخصبردار انتقال شبکه اروپا، باید  هر یک از شش بهره

 گزارش دهند. 3لی ا 1هاي سطوح  آستانه

 3و  2قرارگرفتن حوادث در مقیاس  شرح دالیل. 

 ي سیسـتم  بـردار  بهـره و منجر به کـاهش شـرایط    باشد میشامل موارد لیست حوادث محتمل  تعداد حوادثی که
 .شده است

  هاي کارایی شاخص -1-4-14پ 

 شوند. تقسیم میریزي  هاي برنامه  و شاخص برداري بهرههاي  هاي کارایی به دو بخش شاخص شاخص

  1شبکه برداري بهرهکدهاي عملیاتی امنیت  -1-1-4-14پ 

حـوادث شـبکه     هـاي سـالیانه   در گـزارش  بـرداري  بهرهکد براي نشان دادن شاخص عملکرد امنیت شبکه در حال  11
  اند و عبارتند از: بندي حوادث تهیه شده . این کدها بر طبق مقیاسشود میاستفاده 
  انتقال (کد   شبکهبراي عناصر  ي قطعها نافرمتعدادOS-A( 

 باید محاسبه شود. 3و  2، 1هاي  ي قطع (خروج) در هنگام رخداد حوادث مقیاسها ناتمام فرم 

                                                   
1 Operational security network code 
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  کد  قطع براي تجهیزات تولید توان در سال يها نافرمتعداد)OS-B( 

 شود. باید محاسبه 3و  2، 1هاي  ي قطع (خروج) در هنگام رخداد حوادث مقیاسها ناتمام فرم   

 کد  شده تجهیزات بار در سال انرژي قطع )OS-C( 

 باید محاسبه شود. 3و  2، 1هاي  تمام قطعی بارهاي مصرفی در هنگام رخداد حوادث مقیاس 

 کد  جز حالت عاديه ي ببردار بهرهحاالت  تداوم زمانی)OS-D( 

  شـی سراسـري و یـا بازیـابی     هـاي هشـدار، اضـطراري، خامو    مدت زمانی که یک اپراتور سیستم انتقال در حالـت
 سیستم قرار دارد باید محاسبه شود.

 ،شده است (کد  تشخیص داده توان حقیقی  ذخیرهکمبود  زمان تداوم و تعداد حوادثی که در آنOS-E( 

 تـوان وجـود داشـته باشـد بایـد        ذخیـره ، کمبـود  3و  2، 1هـاي   س مدت زمانی که تحت هر یک از حوادث مقیا
 محاسبه شود.

 مجاز آن در شرایط اضطراري (کد هاي  انحراف ولتاژ و تجاوز از آستانهن مدت زماOS-F( 

 ولتاژ سیستم ار حد مجاز خود عبور کند بایـد بـه   3و  2، 1هاي  س مدت زمانی که تحت هر یک از حوادث مقیا ،
 درستی محاسبه شود.

  ز کند (کد سنکرون از حد مجار خود تجاو پیوسته فرکانس در نواحی بهمتعداد حوادثی کهOS-G1( 

 که فرکانس سیستم از حد مجاز خود عبور کند باید محاسبه شود. 3و  2، 1هاي  س تعداد حوادث مقیا  
  سنکرون از حد مجار خود تجاوز کند (کد  پیوسته فرکانس در نواحی بهممدت زمانی کهOS-G2( 

 خود عبور کنـد بایـد محاسـبه     ، فرکانس سیستم از حد مجاز3و  2، 1هاي  س مدت زمانی که تحت حوادث مقیا
 شود.

  هاي سیستم یا خاموشی سراسري محلی (کد  شدن اي جزیرهتعدادOS-H( 

 باید محاسبه شود. شود میاي شدن و یا خاموشی محلی  که منجر به جزیره 3و  2هاي  س تعداد حوادث مقیا 

 دو حداقل هاي سراسري که در آن  تعداد خاموشیTSO اند (کد  درگیر شدهOS-I( 

  تعداد حوادث کدOB3 .باید محاسبه شود  
اروپـا محاسـبه شـده و در گـزارش      شبکههر یک از اپراتورهاي انتقال  برداري بهرهبر این اساس، شاخص کارایی امنیت 

 ي اروپـا در گـزارش سـالیانه    شـبکه   شـده  هـا در نـواحی سـنکرون    . به عنوان مثال گزارش این شاخصشود میسالیانه ارائه 
  ) نشان داده شده است.16-14پ ل (، در جدو2013
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  1بندي عملیاتی شبکه ریزي و زمان کدهاي برنامه -2-1-4-14پ 

حـوادث شـبکه اسـتفاده      هاي سالیانه یاتی شبکه در گزارشبندي عمل ریزي و زمان کد براي نشان دادن کارایی برنامه 5
  و عبارتند از:  بندي حوادث تهیه شده شود. این کدها بر طبق مقیاس می

  

  2013اروپا در سال  شبکهبرداري  هاي کارایی امنیت عملکرد و بهره شاخص ي : گزارش سالیانه16-14جدول پ 
 Baltic Continental Europe Great Britain Ireland Nordic  شاخص
OS-A 4  19  6  7  10  
OS-B 0  0  0  0  0  
OS-C 0  0  0  MWh 1/103  0  
OS-D 0  28600  4  14  540  
OS-E 0  705  0  0  0  
OS-F 0  0  0  0  1  

OS-G1  0  1  0  1  0  
OS-G2 0  36  0  14  0  
OS-H 0  0  0  0  0  
OS-I 0  0  0  0  0  

  

  بـرداري  بهرهحوادثی که در لیست پیشامدهاي ممکن شبکه وجود دارد و منجر به کاهش شرایط عملکرد و تعداد 
  )OPS-1A(کد  شود میشبکه 

o  شبکه، با از دست دادن حداقل یک تجهیز 3و  2 ،1هاي  مجموع تمام حوادث مقیاس  محاسبهاین شاخص با 
  .شود میانتقال، محاسبه 

  بخشی از حوادث قرار گرفته درOSP-1A ره و مصـرف غیرمنتظـ    شبکه در نتیجه برداري بهره، که کاهش شرایط
 )OSP-1B(کد  شود میایجاد   غیرمنتظره  نشده بینی پیشیا تولید توان 

o  بـا اولویـت از دسـت دادن حـداقل یـک      3و  2، 1هاي  حوادث مقیاسمجموع تمام   محاسبهاین شاخص با ،
  .شود میمحاسبه  OR1انتقال و معیار  شبکهتجهیز 

  کـد   شـود  مـی  بـرداري  بهـره تعداد حوادثی که در لیست پیشامدهاي شبکه قرار ندارد و منجر به کاهش شرایط)
OSP-2A( 

o  بـا از دسـت دادن حـداقل یـک تجهیـز      3و  2، 1هـاي   مجموع تمام حوادث مقیاس  محاسبهاین شاخص با ،
  .شود میانتقال، محاسبه  شبکه

                                                   
1 Operational planning and scheduling network code 
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  بخشی از حوادث قرار گرفته درOSP-2A ره و مصـرف غیرمنتظـ    شبکه در نتیجه برداري بهره، که کاهش شرایط
 )OSP-2B(کد  شود میایجاد   غیرمنتظره  نشده بینی پیشیا تولید توان 

o  بـا اولویـت از دسـت دادن حـداقل یـک      3و  2، 1هاي  دث مقیاسمجموع تمام حوا  محاسبهاین شاخص با ،
  .شود میمحاسبه  OR1انتقال و معیار  شبکهتجهیز 

    شـود  مـی سیسـتم   بـرداري  بهـره تولیـد، منجـر بـه کـاهش شـرایط        ذخیـره تعداد حوادثی که به دلیـل کمبـود            
  )OPS-3(کد 
o توان و بـا اولویـت     ذخیره، همراه با کمبود 3و  2، 1هاي  این شاخص با محاسبه مجموع تمام حوادث مقیاس

  .شود میمحاسبه  OR1معیار 
اروپـا محاسـبه شـده و در گـزارش      شبکههر یک از اپراتورهاي انتقال  برداري بهرهبر این اساس، شاخص کارایی امنیت 

، 2013  اروپا در گـزارش سـالیانه   شبکه  شده ها در نواحی سنکرون . به عنوان مثال گزارش این شاخصشود میسالیانه ارائه 
  ) نشان داده شده است.17-14پ در جدول (

  2013اروپا در سال  شبکهبندي عملیاتی  ریزي و زمان هاي کارایی برنامه شاخص  : گزارش سالیانه17-14پ جدول  
 Baltic Continental Europe Great Britain Ireland Nordic  شاخص

OPS-1A 4  16  4  0  2  
OPS-1B 0  0  0  0  0  
OPS-2A 0  1  1  1  4  
OPS-2B 0  0  0  0  0  
OPS-3 0  5  0  0  0  

  تحلیل حوادث -5-14پ 

بایسـتی اطالعـات ضـروري بـراي پاسـخ سـریع        حادثه در چه مقیاسی اسـت ، بدون توجه اینکه در زمان رخداد حادثه
با فراهم در آینده ات زیر را اطالعتصمیم دارد براي تحلیل جامع حوادث،  ENTSO-Eبه همین دلیل سیستم فراهم شود. 

  :]86و  85[ انتقال دهد  شبکهان بردار بهرهآوري کند و در اختیار  جمعنمودن بسترهاي الزم، 
 کلیديمهم و جهت تفکیک مسائل  زیاد و کم بر روي سیستمبندي حوادث با تاثیر  دسته  
  تسهیل راه همکاري ي مناسب جهتها ناان سیستم انتقال با تعریف سازمبردار بهرهارتباط بین  
  اخذ شده در فرایند ارزیابی در تجربیاتهمکاري 



  431  18/10/1395  بررسی روند پایش...پیوست چهاردهم: 

 

  هاي مشروح  و گزارش 1تحلیل اضافی بعد از حادثه -1-5- 14پ 

هاي گزارش براي ارزیابی کامل پاسخ سیستم کافی نیست؛ لـذا بـراي تعیـین     هاي ثبت شده در فرم در مواردي گزارش
ست که تضـمین کنـد   ا حیاتی است. هدف اصلی از این کار این امري ز حادثههاي اضافی بعد ا تحلیل ،دقیق مقیاس حادثه

  .]86و  85[ است شده تحلیل دارد، پیوسته بهم ي سیستمبردار بهرهگیري روي یکپارچگی  همه حوادثی که تاثیر چشم
  :باشد میتعریف موارد زیر  تحلیل اضافیهدف فرایند 

 تعیین شود. شده جهت تحلیل بعد از حادثه معیارهاي توافق  
  تهیه شود. تحلیل بعد از حادثه انجاماطالعات مورد نیاز براي  
 ه شود.پرداخت ها آنبه  در تحلیل اضافی بعد از حادثه مواردي که باید  
 بپردازند. تحلیل بعد از حادثهکه باید به یی ها ناسازم 

  0حوادث مقیاس  -1-1-5-14پ 

سیستم دارند، لذا اجباري براي انجـام تحلیـل ایـن حـوادث وجـود       اطمینان این حوادث تاثیر خیلی کمی روي قابلیت
  شود. می استفادهTSO و اهداف داخلی هر  ENTSO-Eهاي آماري  براي تحلیل 0حوادث مقیاس گزارش  ندارد.

  1حوادث مقیاس  -2-1-5-14پ 

 نیـاز بـه انجـام تحلیـل    د و نـ پیوسـته ندار  ي سیستم بهمبردار بهرهگیري روي یکپارچگی  تاثیر چشم 1حوادث مقیاس 
ي بردار بهرهیا یک ناحیه  TSOگیري یک  بعد از حادثه نیست و فقط در مواردي ضروري است که به مسئله تصمیم اضافی

  مربوط است.

   3و  2حوادث مقیاس  -3-1-5-14پ 

  زیر تحلیل شوند: ي بایستی با رویه 3و  2همه حوادث مقیاس 
 ان سیستم انتقال بایستی آماده بردار بهرهکل از نمایندگان یک گزارش مشروح در یک هیئت متخصص متش

  شود.

   ها آنگزارش مشروح  تهیهو  3و  2فرایند بررسی حوادث مقیاس  - 6-14پ 

  .]85[به شرح زیر است  3و  2فرایند بررسی حوادث مقیاس 

                                                   
1 Ex-post Analysis 
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  انتصاب هیئت متخصص -1-6- 14پ 

باید انتصاب  TSOي اهداف تعیین شده توسط نمایندگان از حادثه بر مبنا یک هیئت متخصص براي انجام تحلیل بعد
  .شوند

  .اند سیستم انتقالی خواهد بود که تحت تاثیر حادثه قرار گرفته بردار بهرهشامل افرادي از  متخصص هیئت
سیستم انتقال یکی از نواحی خواهد بود که درگیـر   بردار بهرهطرف بودن، رهبري این هیئت بر عهده  مین بیضجهت ت

 ثه نشده است.حاد

  آوري اطالعات جمع -2-6- 14پ 

آوري کند. براي این کار یک فرم توسط هیئـت   هیئت متخصص باید اطالعات را جمع ،هاي مربوطه جهت انجام تحلیل
  است:که شامل موارد زیر  گیرد ها قرار می TSOمتخصص در اختیار 

  تراکم روز قبل و یا دو روز قبل)بینی  حادثه (پیشمربوط به شرایط سیستم قبل از رخداد اطالعات 

 واقعی از شبکه -تصاویر زمان.  
 شده توسط  گیري اطالعات اندازه SCADAهـاي حفاظـت   (سیسـتم  هـا.  شده در پست نصب پایش هاي و سیستم، 

  ها) PMUو  SPSاتوماسیون 
 هاي ضروري اطالعات و داده.  

  گزارش اولیه -3-6- 14پ 

کنـد. ایـن گـزارش عملـی درك      یک گزارش عملی (مقدماتی) آمـاده مـی  هیئت متخصص  ،آوري اطالعات بعد از جمع
عملکرد اپراتورهاي شـبکه و عملکـرد تجهیـزات      اولیه روشن حادثه (قبل و بعد از حادثه)، ارزیابی روشنی از دالیل اصلی و

  کند. (بر طبق مصاحبه با افراد درگیر با حادثه) فراهم می
  هاي عملیاتی این گزارش را تصویب کنند. ل از تحلیل عملکرد و ایجاد طرحهاي درگیر با حادثه باید قب همه گروه

  گزارش نهایی -4-6- 14پ 

هاي عملیـاتی   مربوط به وجوه فنی و رفتارهاي انسانی (طرح هايگیري و پیشنهاد گزارش تحلیلی (نهایی) شامل نتیجه
ته شده ماننـد روش درخـت   هاي شناخ ، روش) خواهد بود. روش مورد استفاده براي تحلیل حوادثحاصل شده تجربیاتو 

  د بود.هحوادث خوا



  433  18/10/1395  بررسی روند پایش...پیوست چهاردهم: 

 

  بررسی اجمالی طرح تحلیل حوادث -5-6- 14پ 

دهـد. در مـوارد    راهنمایی براي تنظیم گزارش بعـد از حادثـه را نشـان مـی    ) 4-14پ نشان داده شده در شکل (طرح 
  ح:طبق این طر .تواند افزایش یابد ماه می 4حوادث پیچیده، زمان بررسی تا 

 : رخداد حادثه0روز 

o ممکن یک گزارش کوتاه از طریق زمان ل در حداقE-Mail نواحی تحت تـاثیر حادثـه    همهبردار  توسط بهره 
  ارسال شود.  ENTSO-Eي سیستم بردار بهره کمیتهباید به 

 روهو رهبر گ : تصمیم رسمی براي اجراي تحلیل بعد از حادثه و انتصاب هئیت متخصص 5تا روز  1بین روز 

o  هرTSO  ي بردار بهرهطرح پیشنهادي خودش را به کمیتهENTSO-E فرستد. می 

o  حادثـه را در سیسـتم    ،ان سیسـتم انتقـال تحـت تـاثیر حادثـه قـرار گرفتـه       بـردار  بهرهدر همان زمان، تمام
 کنند.  دهی ثبت می گزارش

o شـود.   بینـی مـی   دهی پـیش  در این زمان نیاز به یک تحلیل بعد از حادثه است و زمان مربوط براي گزارش 

TSO  برايام فایل گزارش را   5قبل از روز ENTSO   .بارگزاري خواهد کرد 

 : تحویل فرم سواالت6تا روز  1بین روز 

o  قـرار   تـاثیر حادثـه   برداران سیستم انتقـال نـواحی تحـت    سواالت توسط هیئت متخصص براي تمام بهرهفرم
  گرفته ارسال خواهد شد.

 حادثه   ي : شرح اولیه7تا روز  1بین روز 

o وسیلهه هاي گزارش بارگذاري شده ب با استفاده از فایل TSO هیئت متخصص یـک گـزارش اولیـه آمـاده      ،ها
  کند. می

 ها و اطالعات اضافی : داده15تا روز  1بین روز 

o از سويها و اطالعات اضافی که توسط هیئت متخصص درخواست شده،  داده TSO بـه هیئـت متخصـص     ها
  شود. اده میتحویل د

 : تحویل گزارش اولیه30تا روز  1بین روز 

o شود. سیستم انتقال می بردار بهرهتحویل  ،کند گزارش اولیه که منشاء حادثه را مشخص می  
 : تحویل گزارش نهایی60تا روز  1بین روز 

o  شود. سیستم انتقال می بردار بهرهگزارش نهایی تحویل  
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  بندي جمع -7-14پ 

اروپـا اسـت.    بـرق  شبکهگذاري و نظارتی بر  ) باالترین نهاد قانونENTSO( ان سیستم انتقال اروپااربرد بهرهشبکه نهاد 
را بر عهده دارد. در دستورالعملی کـه ایـن    برق شبکهاپراتور مستقل سیستم و حفظ قیود امنیتی   وظیفهاین نهاد در واقع 

در   اقدامات اپراتورها هنگام وقوع هر حادثـه  رویهاند.  یم شدهبه چهار دسته تقس برداري بهرهنهاد ابالغ نموده است، حوادث 
 شـبکه این دستورالعمل ارائه شده است. طبق این دستورالعمل، نهادهایی که درگیر اغتشاش و یا حادثه در سیسـتم و یـا   

حادثـه و  اطالع دهند و سپس در طـی روزهـاي بعـدي، گـزارش      ENTSOبه ایمیل  طریق از بایست فوراً اند می خود شده
موارد خواسته شده را تهیه و ارسال نمایند. بدین ترتیب یک بانک اطالعاتی جامع از حوادث رخ داده در هـر ناحیـه تهیـه    

هـاي   هاي کـارایی و عملکـرد هـر یـک از اپراتورهـاي سیسـتم و همچنـین گـزارش         شده و بر اساس آن اطالعات، شاخص
  .شود میمدیریتی و آماري سالیانه تهیه 

  

 
 ENTSO-Eدهی حوادث در  گزارش  بندي رویه : زمان4-14پ شکل 

 



  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مراجع
  





  437  18/10/1395  مراجع

 

ها و واحدهاي  در نیروگاه بندي حوادث دستورالعمل تهیه گزارشات و طبقه"، تولید برق حرارتیمادر تخصصی شرکت  ]1[
  ."EVENT SYSTEM              ستادي

  .http://www2.tavanir.org.ir/eventتوانیر  شرکت وبگاه ]2[
  .1376، "گزارش اول -برداري بهرهدستورالعمل ثابت "توانیر،  شرکت ]3[
  .1376، "گزارش پنجم -برداري بهرهدستورالعمل ثابت  "توانیر،  شرکت ]4[
  .1376، "هفتمگزارش  -برداري بهرهدستورالعمل ثابت  "توانیر،  شرکت ]5[

[6] ANSI / IEEE C37 . 2- 1979. 
هـاي تحـت    ثبت و بررسی حـوادث نیروگـاه   افزار نرمتهیه و استقرار ''، مطالعات سیستمگروه پژوهشی پژوهشگاه نیرو،  ]7[

  .1386، خردادماه ''اي آذربایجان پوشش شرکت برق منطقه
، "اینترانـت  ایجاد با    ها حوادث نیروگاه Onlineسیستم  يساز ادهیپطراحی و "پژوهشگاه نیرو، گروه پژوهشی کامپیوتر، ]8[

  .1381آذرماه 
بـه منظـور    ،بـرداري  بهرهفرآیند ثبت و انتشار وقایع  تدوین "پژوهشگاه نیرو، گروه پژوهشی اقتصاد و مدیریت شبکه،  ]9[

  .1390 "هاي بازار برق حساب ارتقا دقت و شفافیت صورت
ویـرایش سـوم، بهمـن    "، حلیل حوادث شبکه اصلی بـرق کشـور  دستورالعمل ت"کشور،  برق شبکهشوراي پایایی  ]10[

1393.  
ریزي و نظارت بر امنیت شبکه، دفتر مطالعات و حفاظت شـبکه،   عاونت برنامهایران، م برق شبکهشرکت مدیریت  ]11[

  .93، خردادماه "92گزارش بررسی حوادث شبکه انتقال کشور در سال  "
 جلـد چهـارم:   -توزیـع   قابلیت اطمینان شبکه انتقـال و فـوق   طالعاتم افزار نرم "پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده برق،  ]12[

  .1391، "توزیع  شبکه انتقال و فوقدر قابلیت اطمینان جامع  مطالعات
[13] Davood jalali, Niki moslemi, Alireza Shirani, " proposed methods for recording and analyzing of 

transmission lines and substation outages for reliability analyzing and identifyng the unreliable points 
of the power system", Cigre, 2008. 

ارائـه روش مناسـب جهـت ثبـت حـوادث و      "  نیکی مسلمی، داود جاللی، زهره پیروزه، هادي خطیب زاده آزاد، ]14[
هفـدهمین کنفـرانس سراسـري شـبکه هـاي توزیـع       "، ناتفاقات شبکه به منظور کاربرد در مطالعات قابلیت اطمینـا 

  .1391، نیروي برق
  .)ENOX(اینوکس  افزار نرمگر تهران،  شرکت پیام پردازش ]15[

 انـرژي  برآورد و حوادث ثبت روش دستورالعمل"توزیع،  بر نظارت دفتر ، توزیع هماهنگی توانیر، معاونت شرکت ]16[

  .1393"، نشده تامین
 خطـا در  و وقایع اجراي ثبات و عمومی فنی، مشخصات"معاونت نظارت راهبردي، دفتر نظام فنی اجرایی کشور  ]17[

  .1387، "فشارقوي هاي پست



 دهی حوادث شبکه... رویه پایش و گزارش  18/10/1395  438

 

[18] NYSRC Rule C-R5, "Disturbance recording". 
[19] NPCC Criteria A-15, "Disturbance monitoring equipment criteria". 
[20] NERC Standard PRC-002-1, "Define and document disturbance monitoring equipment 

requirements". 
[21] NERC Standard PRC-018-1, "Disturbance monitoring equipment installation and data reporting". 
[22] NPCC Guideline B-25, "Guide to time synchronization of substation equipment". 
[23] NPCC Guideline B-26, "Guide for application of disturbance recording equipment". 
[24] WSCC plan for dynamic performance and disturbance monitoring, prepared by the WSCC 

disturbance monitoring work group, October 4, 2000. (Available at 
http://www.transmission.bpa.gov/orgs/opi/wide-Area/WSCC-Plan-100400.doc). 

[25] Integrated monitor facilities for the western power system: the WECC WAMS in 2003, 
J.F.Hauer, W.A. Mittelstadt, K.E. Martin, and J.W.Burns. Interim report of the WECC disturbance 
monitoring work group, June 25, 2003. (Available at 
http://www.wecc.biz/committees/JGC/DMWG/documents). 

[26] IEEE C37-111-1999, "IEEE Standard for common format for transient data exchange 
(COMTRADE) for power systems". 

[27] IEEE C37.232-2007, "IEEE Recommended practice for naming time sequence data files". 
  .1382، سال  "پروژه طراحی و ساخت ثبات وقایع"رل و مدیریت شبکه، پژوهشگاه نیرو، پژوهشکده کنت ]28[

[29] O. Samuelsson, M. Hemmingsson, A. H. Nielsen, K. O. H. Pedersen, and J. Rasmussen, 
“Monitoring of power system events at transmission and distribution level,” Power Syst. IEEE Trans. 
On, vol. 21, no. 2, pp. 1007–1008, 2006 

  /http://barghnews.comوبگاه  ]30[
  http://www.noandishaan.com/forums/thread114456.htmlوبگاه  ]31[

[32] M. Kezunovic, “Monitoring of power system topology in real-time,” in System Sciences, 2006. 
HICSS’06. Proceedings of the 39th Annual Hawaii International Conference on, 2006, vol. 10, p. 
244b–244b. 

[33] Synchrophasor Binder, Report 2012, Event Analysis Process Document.pdf. 
، ماهنامـه  "هاي قـدرت  سیستم برداري بهرهگیري فازوري و کاربردهاي آن در  واحدهاي اندازه"ر، شرکت مادر تخصصی توانی ]34[

  .1388، سال 25-16، صفحه 156صنعت برق، شماره 
[35] F.Aminifar, et al., "Synchrophasor Measurement Technology in Power Systems: Panorama and 

Stste-of-the-Art," IEEE Access, vol. 2, pp. 1607-1628, 2014. 
[36] V.Terzija, et al. "Wide-Area Monitoring, Protection and Control of Future Electric Power 

Networks," Proceedings of the IEEE, vol. 99, no. 1, pp. 80-93, 2011. 
  .1376، "گزارش ششم -برداري بهرهدستورالعمل ثابت "مادر تخصصی توانیر،  شرکت ]37[

[38] IEEE Std 762, ‘IEEE Standard Definitions for Use in reporting Electric Generating Unit 
Reliability, Availability, and Productivity’, 1987. 

  https://www.oe.netl.doe.gov/docs/OE-417_Instr-complete013115.pdfوبگاه  ]39[
[40] OE-417 form, "ELECTRIC EMERGENCY INCIDENT AND DISTURBANCE 

REPORT", available on : https://www.oe.netl.doe.gov/docs/OE-417_Instr-complete120508.pdf. 
[41] NERC Reliability Standard EOP-004-1 – Disturbance Reporting, 2007. 



  439  18/10/1395  مراجع

 

[42] NERC Reliability Standard EOP-004-2 – ٍٍEvent Reporting. 

[43] NERC Reliability Standard CIP-001-2a – Sabotage Reporting. 
[44] Disturbance Reporting Procedure, RTO-OP-023-r14. 
[45] PJM Manual 01: Control Center and Data exchange requirements. 
[46] PJM Manual 03: Rules and Procedures for Determination of generation capability. 
[47] PJM Manual 04: PJM OASIS Operation. 
[48] PJM Manual 09: PJM eSchedules. 
[49] PJM Manual 10: Pre-Scheduling Operations. 
[50] PJM Manual 11: Energy & Ancillary Services Market operations 
[51] PJM Manual 12: Balancing Operations 
[52] PJM Manual 13: Emergency Operations 
[53] PJM Manual 14A: Generation and Transmission interconnection process 
[54] PJM Manual 14C: Generation and Transmission interconnection facility construction. 
[55] PJM Manual 14D: Generator Operational Requirements. 
[56] PJM Manual 20: PJM Resource Adequacy analysis. 
[57] PJM Manual 21: Rules and Procedures for Determination of generation capability. 
[58] PJM Manual 28: Operating agreement accounting. 
[59] PJM Manual 29: Billing. 
[60] PJM Manual 37: Reliability Coordinator. 
[61] PJM Manual 38: Operations planning. 
[62] PJM Manual 40: Certification and Training Requirements. 

  .، دانشگاه فردوسی مشهدPJMگزارشات پروژه دو طرفه کردن بازار برق ایران، بخش سوم: بازار برق  ]63[
[64] “Electrical Emergency Notice Templates”, 2010, available on www.caiso.com. 
[65] “Electrical System Emergency”, 2010, available on www.caiso.com. 
[66] “Emergency Assistance”, 2010, available on www.caiso.com. 
[67] Emergency Assistance Resource IDs”, 2010, available on www.caiso.com. 
[68] “Generating Unit Forced Outage Reporting using RTAM”, 2010,  available on www.caiso.com. 
[69] “Generating Unit Outage Reporting Compliance”, 2010, available on www.caiso.com. 
[70] “Generation Facility(ies) Outage Notification Process”, 2010, available on www.caiso.com. 
[71] “Load Management”, 2010, available on www.caiso.com. 
[72] “Operating Procedure Exchange Process between caiso and other entities”, 2010, available on 

www.caiso.com. 
[73] “Outage Management System Summary”, 2010, available on www.caiso.com. 
[74] “SLIC Outage Logging”, 2010, available on www.caiso.com. 
[75] “CAISO Market Applications Access Based on Business Type”, 2010, available on 

www.caiso.com. 
[76] Generation Equipment status, Annual Report, Canadian Electrical Association (CEA). 
[77] Reliability Information systems, ERIS and EPSRA, Generating performance stations for 

the Electrical Industry, Canadian Electrical Association. 
[78] “Forced outage performance of Transmission Equipment, Canadian Electrical Association 

(CEA).” 



 دهی حوادث شبکه... رویه پایش و گزارش  18/10/1395  440

 

[79] Service continuity Report on Distribution system performance in Electrical Utilities, Canadian 
Electrical Association, 2001 Annual Report.” 

[80] IESO Market Manual 7: System Operations  Part 7.1: System Operating Procedures, Issue 25. 
[81] IESO, Market Participant Event Reporting Quick Takes, Issue 25. 
[82] IESO, Market Manual 7: System Operations, Part 7.7: Disturbance Reporting, Issue. 
[83] IMO, Disturbance Event Reporting, version 1, May 2207. 
Supporting Document for the Network Code on Operational Security,” 2013. 
[84] [Online].Available:https://www.entsoe.eu/fileadmin/user_upload/_library/440esource/OS_NC/13

0924-AS-NC_OS_Supporting_Document_2nd_Edition_final.pdf. 
[85] ENTSO-E Incident Classification Scale 2014 – 141209_ICS_Report.pdf. 
[86] “INCIDENT CLASSIFICATION SCALE 2013 ANNUAL REPORT SYSTEM OPERATIONS 

COMMITTEE,”2013. 



  

 

  

  

  

  گرامی خواننده

 و تحقیقـاتی  فعالیـت  سـال  چهـل  از بـیش  گذشـت  ،با کشوربرنامه و بودجه امور نظام فنی و اجرایی سازمان 
 دسـتورالعمل،  معیـار،  ضـابطه،  نامه، آیین قالب در فنی، -نشریه تخصصی  عنوان هفتصد بر افزون ،خود مطالعاتی

 مـوارد  راستاي در حاضر است. ضابطه کرده ابالغ و تهیه ترجمه، و تالیف صورت مقاله، به و عمومی فنی مشخصات
 بـرده  کـار  بـه  عمرانـی  هـاي  فعالیت بهبود و کشور در علوم گسترش و توسعه به نیل راه تا در شده، تهیه شده یاد

  باشد. می دستیابی قابل nezamfanni.ir اینترنتی سایت در اخیر هاي سال در منتشرشده شود. فهرست نشریات
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  ضابطهاین 
هـاي پـایش، ثبـت و گـزارش حـوادث       رویه بردارنده در

باشـد.   شبکه برق در سطح تولیـد، انتقـال و توزیـع مـی    
هـاي ثبـت حـوادث و همچنـین نحـوه       یکپارچگی فـرم 

بـرداري   ها نقش بسـیار مهمـی در بهـره    دهی آن گزارش
تـر از سیسـتم قـدرت دارد. در صـورتی کـه همـه        ایمن

نهادهاي مسئول با یکدیگر هماهنگ نباشـند و در یـک   
هـاي حـوادث را تهیـه نکننـد،      چارچوب یکسان گزارش

حلیـل  آنگاه امکان استفاده از آنها براي اهدافی ماننـد ت 
حادثه و بهبود ساختار سیستم وجود نخواهد داشت. در 

یک چارچوب جامع براي کشـور ایـران کـه     ضابطهاین 
همه نهادهاي مرتبط با ثبت حوادث برق بتواننـد از آن  

اي  رویه ضابطهاستفاده نمایند، پیشنهاد شده است. این 
براي محققان و مهندسان برق و همچنـین کارشناسـان   

هـاي توزیـع بـرق،     اي، شـرکت  نطقـه هاي برق م شرکت
هاي تولید انرژي، شـرکت مـدیریت شـبکه بـرق      شرکت

هـاي   ایران، شرکت مادر تخصصی توانیر و همه شـرکت 
  باشد. فعال در حوزه صنعت برق می

  
 


	Blank Page
	Blank Page

