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)مطالعه موردی در  طراحی  فیدر بحران با   مراكز حساس در شرایط بحرانیبرق  تامین انرژی

 شهرستان اراک(

 

 131امیني رضا 138، رسول دانش دوست133، حسین نوروزی136محمدرضاعباسیان 

 شركت توزيع برق استان مركزی،شهرستان اراک  

  (Abbasiyan@yahoo.com) 

 خالصه

ر حوادث در برايمقابله و  آمادگي بیني، پیشگیری، اصل پیشدر  با توجه به اصل پدافند غیر عامل  

ه ي نمود. با توجه بمتناسب با نوع تهديدات، راهکارهايي نیز پیش بینغیر مترقبه  مي بايست 

اهمیت تامین انرژی برق و پايداری شبکه های توزيع در موضوع دفاع غیر عامل توجه به برنامه 

یار ضروری مي باشد. استفاده از راهبردهای نوين و ريزی و داشتن برنامه مدون و قابل اجرا بس

اقدامات پیشگیرانه بیش از پیش امری ضروری مي باشد. هدف از ارائه مقاله، بیان راهکارهای 

تامین انرژی مراكز حساس و مهم طبق تعاريف پدافند غیر عامل در شرايط بحراني قطع پستهای 

( مي باشد. در اين تحقیق فرض شده است كه  فوق توزيع در محل مورد مطالعه )شهرستان اراک

(  به هر دلیل قادر به قطع گردد پست فوق توزيعتا   nتا از  1چندين مركز پست فوق توزيع )

مي بايست تعريفي جامع و اجرايي و عملیاتي از نحوه  تامین انرژی مراكز حساس و مهم نباشند.

هر شهرستان و شبکه توزيع آن مدنظر  تامین برق در شرايط بحران و اضطرار حسب شرايط خاص

گرفته شود .هدف اصلي مقاله در مرحله اول تعین مراكز حساس ، ضرروی و مهم طبق اساسنامه 

سازمان پدافند غیر عامل كشور برای شهرستان اراک مي باشد كه در شرايط بحراني با قطع 

ق با استفاده از ظرفیت همزمان چندين پست فوق توزيع بتوان، طبق برنامه ريزی مشخص و دقی

اكیپ های تعمیرات و بازآرايي شبکه فشار متوسط به نحوی حداقل يک فیدر بعنوان فیدر بحران 

مشخص گردد كه با تجهیزات اتوماسیون ،حفاظتي و مانوری در كوتاهترين زمان ممکن بتوان 

جرايي مي باشد .به مراكز حساس و ضروری را برقدار نمود. اين روش كامال منحصر به فرد و قابل ا

كارگیری تمهیدات و مالحظات پدافند غیر عامل در صنعت برق عالوه بر كاهش هزينه ها ، كارآيي 

 دفاعي طرح ها را در زمان تهاجم بسیار افزايش مي دهد. 
 

                                                           
 كارشناس دفتر  معاونت بهر ه برداری و ديسپاچینگ 1
 كارشتاس دفتر  معاونت بهر ه برداری و ديسپاچینگ 1
 كارشتاس دفتر  معاونت بهر ه برداری و ديسپاچینگ 3
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كلمات كلیدی: پدافند غیر عامل ،پست فوق توزيع ،شبکه توزيع برق ، فیدر بحران، مديريت 

 بحران

 

  مقدمه .1

 

پدافند غیر عامل با مفهوم كلي دفاع در برابر تهاجم ، بدون استفاده از سالح و درگیری مستقیم سابقه ای      

ــور در افق  ــايبری كش ــم اندازهای پدافند س ــیدن به  چش از جمله :  1151طوالني در تاريخ دارد. برای رس

ــمندانه  و ابتکاری  ،  ــايبری ، هوش برخورداری از نظام هدايت و راهبری  برخورداری از نظام جامع پدافند س

سازمان اهداف كالن  ست هر  ساير موارد  مي باي شگیری و  صد ، پايش كنترل و پی سامانه های ر ،برخوردار از 

سازمان برنامه  شرايط مختص  ضعف ها با توجه به  شم انداز را مد نظر  قرار داده و برای كلیه تهديدات و  در چ

 .  [1]ريزی مدوني داشته باشد 

سي حاكم برجهان و سیا شرايط  سیل .تندباد  حوادث همچنین توجه به  و... نیازبه آمادگي  طبیعي همچون 

ــادی رزمي.اجتماعي. ــد. خدماتي و... مي .فرهنگي. اقتص با باش بحرانهای احتمالي طرح  لذاجهت مقابله 

بندهای  يکي از ده وبرنامه چهارم توسعه كشورانديشیده ش 121پدافندغیرعامل درحوزه های مختلف درماده 

به مناطق سانحه  نیازجهت خدمات رساني هرچه سريعتر مهم اين طرح مساله تامین انرژی خصوصا برق مورد

ســیاســت های نظام جمهوری اســالمي و تاكید مقام معظم رهبری بر اهمیت با عنايت به  [2]ديده میباشــد. 

 پدافند غیرعامل در كشور توجه به بخش بسیار ضروری مي باشد. 

سابقه  ستقیم   شدن م سالح و درگیر  ستفاده از  پدافند غیرعامل  با مفهوم كلي دفاع در برابر تجاهم ، بدون ا

شامل كل شر  دارد كه  سلحانهای طوالني در تاريخ ب ست كه باعثیه اقدامات و تدابیر غیرنظامي يا غیر م  ای ا

ستگاه ضروری د سهیل مديريت بحران، تداوم كاركردهای  سیب پذيری، افزايش پايداری ملي، ت  هایكاهش آ

شود.پدافند غیر عامل موضوعي بنیادی است كه اجرايي كشور در برابر تهديدات و اقدامات نظامي دشمن مي

ــترده ــعت و گس ــاس و  غیر نظامي از جمله  وس ــاخت های كلیدی ، مراكز حیاتي ، حس ی آن ، تمامي زير س

سي ،مراكز  سیا صمیم گیری های  شتي  درماني ،مراكز عمده هدايت و ت شگاهها و نیروگاهها ،مراكز بهدا پاالي

ند يت مالظات پدافمخابراتي و ايستگاههای راديويي و تلويزيون  و ... را در بر مي گیرد. بنابراين حفاظت و رعا

شد. سات امری اجتنباب پذير مي با سی صورت پايدار در   [3]  غیر عامل در اين گونه تا تامین انرژی برق  به 

شرايط عادی و بحراني در سطح تولید، انتقال و توزيع امری وابسته به برنامه ريزی و ساماندهي همه جانبه در 
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راهبردهای جديد و اقدامات پیشگیرانه در صنعت برق بیش از موضوع حیاتي دفاع غیر عامل دارد.استفاده از 

 پیش امری ضروری مي باشد.

 طبقه بندی مراكز مختلف از ديدگاه پدافند غیرعامل .2

ــتم را از كاركرد منظمش باز مي دارد. يعني  ــیس ــد كه اجزای يک س بحران ، يک حادثه يا  واقعه ای مي باش

سازمان را دچار  سازمان حركت منظم يک بخش از  شکل و يا باعث تاخیر در اهداف و اجرای فعالیت ها آن  م

 مي شود.

برای مقابله با اين تهديدات و بحران ها آماده باشیم  مي بايست طبق اصول نظام نامه پدافند غیر عامل كشور 

 و نسبت به بهبود فعالیتهای سازمان در زمان بحران اقدام نمايیم.

 [1] سیاست های كلي نظام در حوزه انرژی مرتبط با پدافند غیر عامل به شرح زير مي باشد: 

صیانت شده متاسب با ذخاير موجود و برخورداری كشور از افزايش قدرت اقتصادی -1 افزايش ظرفیت تولید 

 و امنیتي.

ست محیطي و -2 سايل زي ستفاده از رعايت م شور و ا سهم ايجاد تنوع در منابع انرژی ك تالش برای افزايش 

 انرژی های تجديد پذير با اولويت انرژی های آبي.

 تالش برای كسب فن آوری و دانش فني انرژی های نو و ايجاد نیروگاهای متنوع-3

همانطور كه مطابق شکل مشاهده مي شود ، در اين مدل  [3]( مدل مديريت بحران را نشان مي دهد 1شکل )

ست  در مراحل مختلف يک حادثه ،متن شده ا شان داده  سب با نوع تاثیرات ،پیامدهايي كه به دنبال دارد  ن ا

شود ، به ترتیب به جزيي ، مهم ، بحران و در نهايت فاجعه  شرح زير به  اقداماتي كه در هر مرحله بايد انجام 

ستاندا ستورالعملهای اجرايي ا ست د شود .در بخش حادثه جزيي مي باي سیم بندی و پرداخته  مي  ا رد اجرتق

 گردد .

 

 

 

       

 بحران        

 فاجعه

http://www.sid.ir


Archive of SID

www.SID.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : مدل مديريت بحران1شکل 

ــئول اجرايي اقدامات  ــتاندارد و اطالع به مس ــتور العمهای اجرايي اس در بخش حادثه مهم بايد مطابق با دس

سئول اجرايي اعالم و تیم  شرايط بحراني از طرف م ست  صورت رخداد واقعه بحران مي باي شود . در  پیگیری 

صورتیکه  شد مي مديريت بحران و تیم اجرايي و مركز اجرايي بحران تعیین گردد. در  حادثه از نوع فاجعه با

بايست اعالم شرايط فاجعه از طرف مقام باالتر اعالم و تیم مديريت بهبود و بازسازی فاجعه و مركز فرماندهي 

 فاجعه تشکیل گردد. 

با توجه به اهمیت پايداری انرژی الکتريکي ، قطع طوالني مدت برق مي تواند تحت عنوان يک بحران تعريف 

شبکه های برق به عنوان مهم حفظ  وگردد. كه  شور بايد مورد پايداری  صلي ك شريان ا ساخت و  ترين زير 

 توجه مديريت كالن كشور قرار گیرد.

صنعت برق )نیروگاهها ،بخش انتقال،پستهای فوق توزيع،شبکه توزيع جهت كاهش آسیب پذيری زيرساختهای 

 ونمدطبیعي درشرايط گوناگون باتهیه برنامه تهديدات داخلي وخارجي وياحوادث كلیه مقابل   به مردم در (

به مناطق آسیب ا  خدمات مناسب رخدمات زمان ممکن وتاهترين درك مي توان  اين حوزه  پدافندغیرعامل در

 نمود.  ارائه  را  ديده

 واقعه / حادثه

جزیی          

 

مهم          
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ريزی صحیح و بررسي موضوعات از ديدگاههای همه جانبه مي توان قبل از وقوع حوادث برای چگونگي بابرنامه 

 هش اثرات حوادث برنامه ريزی و سناريوی مشخص داشت. كا

وهمچنین هدايت ونظارت وكنترل  وتاسیسات وتجهیزات وسطح بندی واولويت بندی آنها شناسايي مراكز

اجرای طرحهای پدافندغیرعامل وبرنامه ريزی فرآيندتهیه .ذخیره وتوزيع انرژی )تولیدبه مصرف(راهکارهای 

 .ائه نمودمناسب علمي واجرايي را ار

های نظامي، اجتماعي، صنعتي، سیاسي، اقتصادی، دفاعي و فرهنگي انکار اهمیت انرژی برق در همه عرصه

 ناپذير بوده و آسیب تاسیسات برق، صدمات جبران ناپذيری را به دنبال خواهد داشت. 

 به ترتیب  مراحل چرخه تامین برق مشتركین موارد زير مي باشد : 

زيع شبکه تو-پستهای فوق توزيع–ايستگاههای تبديل فوق توزيع -خطوط انتقال انرژی-مراكز نیروگاهها  

 پستهای توزيع و شبکه فشارضعیف( و در نهايت برق دار نمودن مشترک مي باشد . -برق )شبکه فشار متوسط

 :نظام نامه پدافند غیر عامل به شرح زير مي باشدطبقه بندی مراكز طبق تعاريف 

: مراكزی هستند كه دارای فعالیت ملي بوده و وجود استمرار فعالیت آنها برای كشور حیاتي  مراكزحیاتي -الف

است وآسیب يا تصرف آنها بوسیله دشمن باعث اختالل دراداره امور كشور مي شود. برق مراكز حیاتي نبايد 

 به هیچ عنوان قطع گردد.

ساعت( 3سريع جريان برق پذيرش قطع يا وقفه كوتاه )كمتر از  مراكز حساس:  مراكزی هستند  كه  وصل -ب

 بايد داشته باشند.

مراكزمهم: مراكزی هستند  كه دارای گستره فعالیت محلي بوده  و  وجود واستمرار فعالیت آنها برای بخشي -ج

كشور مي ازكشور دارای اهمیت است  و آسیب  يا تصرف آنها بوسیله دشمن باعث بروز اختاللدر بخشي از 

 شود. اين مراكز مي بايست حداكثر  )كمتر از نیمروز (قطع گردد.

ــت مانند:  ــتند كه نیاز مندی خدمات چرخه تولید روزانه مردم به آن متکي اس ــروری : مراكزی هس مراكز ض

 بیمارستان ها ومراكز امداد و نجات وتامین اقالم ضروری مردم از قبیل آب ونان وبنزين

ش شاره  ضوع   د به دلیل تمركز در روی بحث فرض تحقیقهمانطور كه ا شده در اين مقاله فقط به مو انجام 

قطع پستهای فوق توزيع تغذيه كننده برق شهرستان اراک مي باشد.قطع پستهای توزيع ) به هر دلیل(  باعث 

شهر مي  ضروری و مهم  ساس ،  گردد. ايجاد بحران انرژی برق برای كلیه بخش های مختلف  از جمله مراكز ح

http://www.sid.ir


Archive of SID

www.SID.ir

 

ست فوق  ست بلکه باقي ماندن حداقل يک پ ست های فوق توزيع از مدار نی شدن كلیه پ البته منظور خارج 

 توزيع در شبکه مي باشد.

در اين مقاله به بررسي وضعیت انتقال انرژی از پست های فوق توزيع به مراكز حساس شهر   در زمان بحران 

 و بررسي ضعف و نقاط قوت پرداخته مي شود.

 امل قطع كننده پست های فوق توزيع مي تواند يکي از موارد زير باشد:عو

سرعت حداقل  -1 شتر ،  8كیلومتر ، زلزله با قدرت بیش از  65بحران های طبیعي از جمله وقوع طوفان با  ري

 سیل ورانش زمین كه منجربه تخريب شبکه توزيع و ساير تاسیسات گردد.

ساز -2 سان  شر ايجاد گرديده، مثل آتش   بحران های غیر طبیعي، ان سط ب صنوعا تو سته از حوادثي كه م آند

 سوزی،انفجار ،تخريب ، خرابکاری و..

ــي -3 ــورت مارپیچ(   و الکترومغناطیس تهديدات خارجي از جمله بمب های گرافیکي )ذرات گرافیک به ص

 )عملکرد بر اساس فركانسهای راديويي(

 

  ضروری شهرستان اراک.    شناسايي مراكز حساس ، مهم  و 3
 

طبق تعاريف انجام شده در بخش دوم  به معرفي مراكز حساس ، مطابق اساسنامه پدافند غیر عامل مهم و  

ضروری شهرستان  اراک مي پردازيم. الزم به ذكر  است به دلیل اهمیت حفظ اطالعات فیدرهای مذكور از بیان 

ي گردد، اما مطالعه مورد نظر  بر روی شبکه توزيع واقعي و واقعي نام فیدرها و پستهای فوق توزيع خودداری م

در سطح اين شهرستان  نیز در شرايط بحراني قابل اجرايي  و كاربردی مي باشد. مراكز حساس ،  مهم و ضروری 

 شهرستان  اراک به شرح زير مي باشند:

 مراكز حساس  -1

از پستهای اراک فوق  15و  35، 25و 15اره چاه ها و پمپاژهای آب شرب شهرستان اراک فیدرهای  شم-الف

  Dو اراک Cو اراک   M، اراک Nتوزيع اراک 

ايستگاههای تقويت فشار گاز از مراكز حساس مي باشد كه اما در منطقه مورد مطالعه شهرستان اراک نمي -ب

 باشد.

 مراكز مهم -2

 صدا و سیمای استان مركزی -الف

به دلیل نقش حیاتي و غیر قابل انکار صدا و سیما در اطالع رساني و كنترل هیجانات ناشي از بحرانهای وسیع 

اين مراكز از ديدگاه پدافند غیر عامل در بخش مراكز مهم قرار مي گیرند . الزم به ذكر است اين مركز از جمله 
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و  Aاز پست فوق توزيع های اراک   35و  65و  85صدا و سیما و ايستگاههای راديويي و تلويزيوني توسط فیدر 

 تغذيه مي گردد. Bاراک 

 استانداری ، فرمانداری و بیت امام جمعه  :-ب

 با توجه به محوريت اين مراكز در تصمیم گیری های شرايط بحران نیاز به تامین انزژی پايدار ضروری مي باشد.

 مي باشد. 15مانداری شماره فیدربهای استانداری و فیدر فر  85و  65فیدر شماره 

 تغذيه مي شود.  15نیز از فیدر اين سازمان  .سازمان زندانها -ج

مركز انتقال خون :دلیل اهمیت حفظ و نگهداری فرآورده های خوني نیاز به تامین انرژی در كوتاهترين زمان  -د

 مي شود.تغذيه   35نیز از فیدر اين مركز   برقدار نمودن در مواقع بحراني مي باشد.

 مراكز ضروری: -3

. بیمارستان قدس، فیدر  1بیمارستانهای شهر اراک بر روی فیدرهای زير قرار دارند: بیمارستان ولیعصر: فیدر 

، 6،  بیمارستان و زايشگاه طالقاني فیدر 8، بیمارستان گردو فیدر 1بیمارستان امیرالمونمین فیدر  3و  2

 .8و بیمارستان سینا فیدر  3بیمارستان آيت اهلل خوانساری فیدر 

فرودگاه بدلیل نقش ارتباطي در حمل و نقل  و خدمت رساني سريع در مولقع بحراني اين مراكز نیز ضروری 

 مي باشد.  1حساب مي شوند. فیدر تغديه كننده فرودگاه  فیدر 

كز ردگي و تعدد اين مراپمپ بنزين ها و مراكز انتظامي و مراكز تهیه و توزيع اقالم ضروری مردم ، به دلیل گست

و تغذيه آنها روی فیدرهای مختلف )تغذيه از پستهای فوق توزيع مختلف( امکان قطع برق كلیه پمپ بنزين ها 

 بصورت همزمان بسیار  بعید به نظر مي رسد پس بنابراين از بررسي اين بخش در اين مقاله صرف نظر مي گردد.

فعالیت ملي بوده و وجود استمرار فعالیت آنها برای كشور حیاتي كه دارای  الزم به ذكر است كه مراكزحیاتي

 در حوزه تحت پوشش شبکه توزيع شهرستان اراک قرار نمي گیرند. 

همچنین با توجه به اينکه تمامي ارگان های دولتي واقع در مناطق حساس ، مهم  و ضروری شهرستان اراک 

بر اين مبنا مي باشد كه تعداد زيادی از پستهای فوق  دارای مولدهای اضطراری مي باشند ، فرض اين مقاله

 توزيع  به مدت طوالني  در مدار نباشند و اين مراكز با مدت زمان  طوالني قطع  چندين روز برق همراه شوند  .

بديهي است كه  در صورت تغذيه اين مراكز از منابع پشتیبان و عدم برقدار شدن فیدرهای حساس قابلیت 

 ع انرژی اين مراكز بشدت كاهش مي يابد.اطمینان مناب

 

  راهکارهای تامین انرژی در شبکه توزيع برق  در شرايط بحران.    1 

 

نقش شبکه توزيع برق در انتقال انرژی برق از مراكز پست فوق توزيع به مشتركین بسیار مهم مي باشد. در 

 برق پايدار دارد .شرايط بحراني ساختار شبکه توزيع نفش بسزايي در تامین انرژی 

مي توان از اقدامات تسهیل كننده در صنعت برق و  شبکه های توزيع برق برای مديريت بحران  به موارد زير 

 اشاره نمود :
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 اقدامات زير ساختي برای شبکه های توزيع: -1

 طراحي شبکه های توزيع با قابلیت اطمینان باال -الف

يه كننده مراكز حساس و ضروری به منظور افزايش آستانه ی مقاومت ايجاد نقاط مانور برای فیدرهای  تغذ -ب

 استمرار ارايه ی خدمات و كاهش زمان بازيابي شبکه در شرايط اضطراری و ظرفیت پايداری ،

اقدامات مديريت جامع بحران و ريسک : برنامه ريزی صحیح و بررسي همه جانبه شرايط بحران و  انجام  -2

با ساير ارگانهای دولتي  ، همچنین اجرای هماهنگي در برنامه ريزی و نظارت بر اجرای  مانورهای مختلف بحران

 برنامه های مديريت بحران و پدافند غیر عامل مطابق دستور العمل و آموزش به مردم

برای كنترل و اطمینان   Smart Gridاستفاده از سیستم های اتوماسیون ، هوشمند و خطا ناپذيری چون  -3

همچنین استفاده از منابع تجديد نا پذير نیاز  سالمتي تاسیسات و شبکه برق در نظر گرفته شده است.از 

 تسهیل كننده برای مديريت بحران مي باشد.

در مرحله صفر طراحي و احداث مراكز حیاتي و حساس نیز مي بايست عوامل ذيربط دفاعي امنیتي از قبیل 

رعايت پراكندگي، پرهیز از انبوه رعايت و نظارت گردد. مکان يابي مناسب حداكثر استفاده از عوامل طبیعي 

 پست های فوق توزيع نیز بسیار حايز اهمیت مي باشد.

با توجه به سیاست گذاری ، برنامه ريزی ،هدايت ، سازماندهي ،نظارت و راهبری موضوع پدافند غیر عامل در 

اتوماسیون شبکه های توزيع در نقاطي نصب گردد كه  سطح شركت توزيع برق مي بايست برنامه ريزی برای

 تغییر آرايش و نقطه رينگ بوده است.

از طريق نقاط رينگ موجود در شبکه توزيع برق مي توان مسیر  شبکه را به گونه ای بازآرايي نمود كه كلیه 

ان غیر نقاط حساس و مهم قطع شده را در بر بگیرد. سپس طي يک سناريوی مشخص كلیه مصرف كنندگ

ضرور از شبکه جدا شده و  با توجه به اينکه شبکه جديد مسیر متنوعي پیدا كرده ، نقاط رينگ جديدی با 

پست فوق توزيع های همجوار برقرار نمود كه مي توان از مناسبترين آنها كه بیشترين نقش را در قابلیت 

برقدار نمود. با كمترين هزينه و تغییر اطمینان شبکه داشته باشد استفاده و مراكز حساس، ضروری و مهم را 

 در مبلمان شهری مي توان به بهرتین نتیجه رسید.

فرض اين تحقیق بر اينگونه مي باشد كه پست های فوق توزيع چندين روز از مدار خارج بشوند و به گونه ای 

 باشد كه امکان مانور دايم در نقاط رينگ وجود نداشته باشد.

وی مشخص وجود داشته باشد با توجه به تمركز بارهای حساس ، مهم و ضروری استفاده برای اينکار بايد سناري

از مسیر شبکه توزيع برق برای تغذيه بار از يک فیدر يا چند فیدر كه تمامي اين نقاط را دربر بگیرد ، امکان 

م در بحران مي نامیپذير مي باشد كه محدوديتي در خصوص ضعف ولتاژ نیز وجود ندارد . نام فیدر مذكور را فی

. فیدر بحران ،  فیدر تامین كننده انرژی برق از  پست فوق توزيع وارد در مدار  از شبکه توزيع برای  كلیه 

مراكز حساس مهم و ضروری مي باشد و از تغییر ساختار و باز آرايي شبکه توزيع بوجود  مي گردد. ) پستهای 

 عمومي در مسیر فیدر بحران بي برق مي شود(
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فیدر بحران برای شهرستان اراک طراحي شده است . با توجه به ماهیت شبکه توزيع نمي تواند  3ر اين روش  د

يک فیدر فقط مشتركین حساس را برقدار نموده و يا مثال مراكز ضروری را برق دار نمايد. اولويت بندی اين 

 سه فیدر بر اساس اولويت مراكز حساس ، ضروری   ومهم  مي باشد.

در شهرستان اراک قطع گردد  با توجه به ساختار شبکه  فشار   پست فوق توزيعتا   nتا از  1رتیکه  درصو

 متوسط طراحي شده فیدر بحران امکان برق رساني و تامین انرژی مراكز حساس موجود را دارد. 

رح ر بحران به شطبق موارد ذكر شده مراحل انجام باز آرايي شبکه برای تامین برق مراكز حساس بوسیله فید

 زير مي باشد:

 اعزام دو گروه اكیپ مختلف-1

 مشخص شدن مسیر و تعداد پستها-2

تهیه برنامه مشخص برای هر اكیپ با زمانبدی مناسب برای قطع مصرف كنندگان غیر ضرور و بازارايي جديد -3

 شبکه

 اعزام اكیپ برای وصل نقاط رينگ -1

كت برنامه ريزی برای مانور مجازی را در دستور كار قرار داده است. به دلیل آمادگي در شرايط بحراني اين شر

مانور مجازی به مانوری گفته مي شود كه  بدون قطع برق مشتركین ، اكیپ ها مطابق سناريو به محل مانور 

 مراجعه نموده و  مدت زمان انجام مد نظر گرفته مي شود.

مگا وات مي باشد  تخمین بارهای تغذيه  6شبکه توزيع برق تا  با توجه به اينکه امکان بهره برداری  هر فیدر در

میزان تقريبي بار مراكز حساس  1شونده از فیدر بحران مطابق جدول زير مشخص شده است.جدول شماره 

،ضروری  و مهم شهرستان اراک را برای تامین انرژی از يک ترانس پست فوق توزيع به وسیله فیدر بحران را 

مانطور كه مالحظه مي گردد بدلیل اهمیت بخش روشنايي در مواقع بحراني و  با توجه به نشان مي دهد. ه

 مجموع بار مراكز حساس مي توان از بار باقي مانده برای تامین روشنايي شهر نیز استفاده نمود.

 

 میران حداكثر بار نام مراكز حساس ،مهم و ضروری رديف

 mw  2 چاه ها و پمپاژهای آب شرب 1

و ايستگاه  , صدا و سیمای استان مركزی 2

 راديويي

355 kw 

 mw  2 و مركز انتقال خون , بیمارستان ها 3

 mw  1.6 فرمانداری ،استانداری و ديگر مراكز مهم 1

 : میزان بار مراكز حساس،ضروری و مهم شهرستان اراک1جدول 
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بصورتي برنامه  AMIبا عنايت به رشد سريع شبکه های هوشمند در صنعت برق مي توان به وسیله دستگاه 

ريزی بکینم كه مشتركین غیر ضروی و عیر حساس فیدر بحران ،  به صورت اتوماتیک از مدار خارج شوند 

د  شبکه توزيع خارج نموهمچنین مي توان با تنظیم و انتخاب وضعیت بحران دراين دستگاهها مشتركین را از 

كه ديگر نیاز  به اعزام اكیپ هم برای قطع پستهای توزيع )به منظور برق دار نمودن مراكز حساس( در مواقع 

 بحران هم  نمي باشد.

در مجوع با توجه به محاسبه ،باز آرايي شبکه توزيه  و انتخاب نقاط رينگ مناسب برای شرايط بحراني برای 

 ک  مسیر  فیدر بحران را مي توان مشخص نمود.فیدرهای شهرستان ارا

 البته راهکارهای كوتاه مدت برای مديريت انرژی در شرايط بحراني نیز وجود دارد ک به شرح زير مي باشد:

 احداث پست های سیار فوق توزيع -1

سوختي و ژنراتورها، سلول های ذخیره سازی انرژی الکتريکي بصورت ديزل ژنراتور و مولدهای اضطراری -2

 سامانه های نوری ضرورت

استفاده از تولید پراكنده و كاهش اتکا به شبکه سراسری انتقال انرژی  با توجه به اينکه باعث كاهش تلفات -3

 شبکه انتقال و توزيع و كاهش نیاز به ظرفیت ذخیره تولید بسیار ضرروی مي باشد.
 

    

 گیرینتیجه .8  
 

ايي نقاط حساس ،ضروری و مهم و فیدرهای تغديه كننده اين مراكز در در اين تحقیق در ابتدا به شناس

شهرستان اراک پرداخته شد .سپس با فرض خارج شدن پستهای فوق توزيع از چرخه تامین انرژی ، نحوه 

تامین برق مراكز حساس از طريق فیدر بحران )تامین انرژی برق از پستهای فوق توزيع ديگر با توجه به بازآرايي 

شبکه توزيع(شرح داد شد. ويژيگي روش ذكر شده سادگي و قابلیت سهولت در  توماسیون  و نقاط مانوریا، 

اجرا و بدون هزينه نصب تجهیز جديد در شبکه توزيع مي باشد كه مدت زمان انجام آن نیز بسیار كوتاه مي 

ن از مناسبترين آنها كه نقاط رينگ جديدی با پست فوق توزيع های همجوار برقرار نمود كه مي توا باشد.

بیشترين نقش را در قابلیت اطمینان شبکه داشته باشد استفاده و مراكز حساس، ضروری و مهم را برقدار نمود 

. در اين تحقیق با توجه به مقدار بارهای نقاط حساس،ضروری و مهم شهرستان اراک، طبق سناريوی و برنامه 

قطع پستهای توزيع غیر ضرور  و بازآرايي شبکه به منظور  ای مشخص برای اكیپ های عملیات شبکه )برای

رينگ و احیای شبکه توزيع( از يک فیدر يا چندين فیدر بعنوان فیدر بحران برای تامین انرژی برق در شرايط 

 قطع پست های فوق توزيع پرداخت.روش فوق در شهرستان اراک كامال اجرايي و كاربردی مي باشد.
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 مراجع .6

 

 سند راهبری پدافند سايبری كشور -1

اولین كنفرانس ملي مهندسي و  "پدافند غیر عامل در شبکه های توزيع برق ، "(، 1388خودنیا ، كرمي ، )- 2

 ، دانشگاه تهران. مديريت زير ساختها

 "كاركرد پدافند غیر عامل در صنت برق  "مركز مطالعات سیستم و انرژی شركت مهندسین مشاور موننکو-3

 مجله پژوهشي

 اساسنامه سازمان پدافند غیر عامل كشور-1
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