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از لحاظ اقتصـادي عـواملي ماننـد كمبـود منـابع      در اين مقاله هدف بررسي چشم انداز نيروگاه توليد پراكنده از نظر اقتصادي و امنيتي مي باشد. 
نعت برق با هدف كاهش تصديگري دولت ، رشـد بـاالي   مالي براي احداث واحدهاي نيرو گاهي ، تشويق بخش خصوصي به سرمايه گذاري در ص

افتـاده و   مصرف انرژي الكتريكي ، استفاده از انرژي هاي تجديدپذير و ايجاد پراكندگي در منابع انرژي اوليه مورد نياز ، برق رساني به مناطق دور
تهديـدات  كنده تاثير گذار هستند. از لحاظ امنيتي بررسـي  ايجاد بازار رقابتي عمدهفروشي و خرده فروشي در گسترش رويكرد به منابع توليد پرا

  مي باشد ضروري مختلف در شبكه برق شامل اتفاقات طبيعي، خطا در قطعات، خطاهاي انساني و خرابكاري هاي عمدي
 

  منابع توليد پراكنده، پدافند غيرعامل، اقتصاد منابع توليد پراكنده، امنيت منابع توليد پراكندهكلمات كليدي: 
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  مقدمه  .1
 

كنـده  اهميت منابع توليد پراكنده در دنيا افزوده شده است كه اين امر باعث گرديده تا تعاريف و ديدهگاههاي مختلفي در خصوص منـابع توليـد پرا  
تعدادي از ضرورتها و كاربرد منـابع توليـد پراكنـده در    ارائه گرد و موضوع همچنان دردست بررسي و اظهار نظر باشد بدين لحاظ ابتدا الزم است به 

ن مي توان بـه  ايران پرداخته شود تا امكان تعريفي جامع و كامل از اين منابع فراهم گردد از جمله ضرورتها و كاربردهاي منابع توليد پراكنده در ايرا
  موارد زير اشاره كرد :

 مورد نياز توسط دولت  رشد فزاينده مصرف انرژي و عدم امكان تامين ظرفيت 

  لزوم وارد شدن بخش خصوصي در سرمايه گذاري واحدهاي توليد انرژي و كاهش تصديگري دولت 

 ( ايجاد بازار برق) لزوم افزايش رقابت در بخش توليد 

  پائين بودن حجم نقدينگي مورد نياز جهت سرمايه گذاري در بخش توليد توسط اين منابع 

  محيطي در دهه هاي آتي و بهبود كيفيت برق و كارائي صنعت برق لزوم توجه به مسايل زيست 

 ( پراكندگي نوع سوخت مصرفي) لزوم توجه به تنوع انرژي مصرفي اوليه در منابع توليد كننده انرژي 

  استفاده از ظرفيتهاي موجود در بخش هاي مختلف 

 كاهش تلفات شبكه هاي انتقال و توزيع 

مبود منابع مالي براي احداث واحدهاي نيرو گاهي ، تشويق بخش خصوصي به سرمايه گـذاري در صـنعت بـرق بـا     از لحاظ اقتصادي عواملي مانندك
مـورد  هدف كاهش تصديگري دولت ، رشد باالي مصرف انرژي الكتريكي ، استفاده از انرژي هاي تجديدپذير و ايجاد پراكندگي در منابع انرژي اوليه 

تاده و ايجاد بازار رقابتي عمدهفروشي و خرده فروشي در گسترش رويكرد به منابع توليد پراكنده تاثير گذارهستند نياز ، برق رساني به مناطق دور اف
. 

يكي از اصول اصلي بحث پراكندگي است؛ اين اصل در ساختار شهري بيانگر اين موضوع است كه منـابع يـك شـهر اعـم از     از لحاظ امنيتي 
تأسيساتي، زير ساختي، ارتباطي و ...  بايد بگونه اي در شهر يا منطقه پراكنده شوند تا در صورت بروز حمله يا منابع اطالعاتي، فرماندهي، نظامي، 

حوادث غير مترقبه، تنها بخشي از آن از چرخه سيستمي مديريت شهري خارج شود و بخش هاي ديگر آن بتوانند به ادامه حيات و خدمت رساني 
ي توزيع برق  سنتي بعنوان يكي از مهمترين زيرساختهاي تأسيسات و تجهيزات شهري، بدين گونه عمـل مـي   خود ادامه دهند. ساختار شبكه ها

كند كه برق توليدي در نيروگاه، توسط شبكه هاي توزيع به دست مصرف كنندگان مي رسد. ممكن است كه يك شهر داراي يك و يا چند نيروگاه 
ز خود را از شبكه سراسري برق تأمين كند؛ با اين حال در صورت حمله به نيروگاه و از كار افتادن آن، توليد برق باشد و يا قسمتي از برق مورد نيا

ظم و يا ايجاد اختالل در شبكه  سراسري، كل شهر يا منطقه و يا قسمتي از آن در خاموشي مطلق فرو مي رود كه اين امر باعث ايجاد اختالل در ن
  كالنشهرها مي شود كه در همين راستا، خدمات مديريت و امداد  رساني را نيز دچار بحران مي كند. يا بروز فاجعه هاي بزرگ انساني در

سيستم هاي توليد پراكنده، بهترين راه حل براي رفع نواقص شبكه هاي سنتي توليد و توزيع نيرو است، كه همراسـتا بـا اهـداف وآرمانهـاي     
پراكنده، ديگر با يك منبع توليد نيـرو بنـام نيروگـاه مواجـه نيسـتيم، بلكـه بـا منـابع متعـدد          پدافند غير عامل حركت مي كند. در سيستم توليد 

توليدكننده نيرو كه در سطح شهر يا منطقه پراكنده شده اند، مواجه هستيم؛ در اين سيستم، هر مصرف كننده مي توانـد خـود يـك توليدكننـده     
ه از انرژي خورشيدي، انرژي باد در اطراف خود، انرژي زمين گرمايي، منابع ذخيره انرژي باشد؛ بدين معني كه هر ساختمان ممكن است، با استفاد

  الكتريكي و ... توانايي توليد كامل و يا بخشي از نيروي برق خود را داشته باشد.
كند و در ساعات پيك مصرف كه  اين ساختمان ميتواند در ساعات ارزاني برق، انرژي مورد نياز خود را از شبكه گرفته و يا در منابعي  ذخيره

ن مي قيمت انرژي برق باال مي رود، برق توليد و يا ذخيره شده خود را به شبكه برق بفروشد. بدين صورت هم قسمتي از برق مورد نياز شبكه تامي
  شود و هم مديريت مصرف انرژي در ساختمان شكل مي گيرد.
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تالل در شبكه سراسري، با اينكه طبق اصول توزيع خطي نيرو، بايد قسمت عمـده اي از  در اين شبكه ها، در صورت حمله به نيروگاه و يا اخ
شهر درخاموشي مطلق فرو رود؛ اما دليل اينكه اين شبكه ها، از درون، خود مولد نيروي برق هستند، پس قسـمتي از بـرق مـورد نيـاز در منطقـه      

  كهاي متفاوت شهري خود، داراي روشنايي موقت خواهند بود.خاموش، توسط خود مشتركان آن منطقه تامين شده و شهر در بلو
 بدين ترتيب به نظر ميرسد تعريف منابع توليد پراكنده بايستي در دو بخش عمده زير بررسي شود:

 از لحاظ اقتصادي  -1

 امنيتي از لحاظ -2

از لحاظ اقتصادي عواملي مانند كمبود منابع شد. در اين مقاله هدف بررسي چشم انداز نيروگاه توليد پراكنده از نظر اقتصادي و امنيتي مي با
مالي براي احداث واحدهاي نيرو گاهي ، تشويق بخش خصوصي به سرمايه گذاري در صنعت برق با هدف كاهش تصديگري دولـت ، رشـد بـاالي    

د نياز ، برق رساني به منـاطق دور افتـاده و   مصرف انرژي الكتريكي ، استفاده از انرژي هاي تجديدپذير و ايجاد پراكندگي در منابع انرژي اوليه مور
تهديـدات  ايجاد بازار رقابتي عمدهفروشي و خرده فروشي در گسترش رويكرد به منابع توليد پراكنده تاثير گذار هستند. از لحاظ امنيتـي بررسـي   

مي باشد. امنيت شبكه برق را مي  روريض مختلف در شبكه برق شامل اتفاقات طبيعي، خطا در قطعات، خطاهاي انساني و خرابكاري هاي عمدي
توان به دسته هاي زير طبقه بندي كرد، امنيت عملياتي، تقويت در برابر حمالت فيزيكي، امنيت سايبري. از نقطـه نظـر عمليـاتي، كـه موضـوعي      

طمينـان و ديگـر مفـاهيم مـرتبط بـا      شناخته شده براي مهندسين برق مي باشد،حالت گذرا، پايداري  ولتاژ و ديناميك، همزماني نواحي، قابليت ا
  صنعت برق بايد مورد توجه قرار گيرد.

 
  هايتوليد پراكنده بررسي اقتصادي سيستم  .2
 

شهزينههااستفادهازمنابعتجديدپذيردرشبكههايتوزيعانرژيباعنوانمنابعتوليدپراكندهبرايبارهايمصرفيپراكندهوكمدريكمنطقهميتواندراهكارمناسبيجهتكاه
 .دگيمحيطزيستوافزايشبهرهوريانرژيگرددياقتصادي،كاهشĤلو

ردونوعمنبازآنجائيكهمهمترينهدفازاستفادهازمنابعانرژيتجديدپذير،كاهشهزينههاستلذاالزماستتابررسيهاياقتصاديدقيقيبرايشبكههايتوزيعموردنظرصورتگي
وبهرهبرداريايننيروگاههاومقايسهĤنباهزينهسوختمصعانرژيتجديدپذيرومقدارانرژيتوليدشدهباتوجهبهسايرپارامترهايشبكهنظيربارهايمصرفي،هزينهاحداث

هاي فني و اقتصادي بكارگيري توليدات پراكنده، وابسته به نوع و مشخصات توليد  جزئيات ارزيابي. رفينيروگاههاوشبكههايبرقسراسريمدنظرقرارگيرد
ها و  ها طراح بايد پس از شناسايي تمامي انتخاب ين ارزيابيباشد. در ا كننده مي ها و مشخصات مصرف پراكنده مورد استفاده، نوع كاربرد، نيازمندي

هاي مختلف،  هاي مختلف را مورد ارزيابي و تحليل اقتصادي قرار دهد. در تحليل اقتصادي طرح باشند، پروژه پذير مي هايي كه از نظر فني امكان طرح
هاي موجود  حل گيري و انتخاب از ميان راه شود، سپس تصميم مال ميهاي موجود اع حل اي مناسب در خصوص راه هاي مقايسه ابتدا يكي از تكنيك

  گيرد. بر اساس نتايج مقايسه صورت مي
برداري،  هاي تعميرات و بهره گذاري سيستم، هزينه تجزيه و تحليل اقتصادي بكارگيري توليدات پراكنده در اكثر موارد بر اساس هزينه نصب و سرمايه

  .پذيرد جانبي مورد نياز صورت مي هزينه سوخت و هزينه تجهيزات
ها از اهميت فراواني برخوردار است. تحليل اقتصادي ممكن است به  ها و قيمت هاي مختلف، برآورد صحيح هزينه در تحليل اقتصادي طرح

كه هزينه  . در حاليگذاري ونصب توليد پراكنده و يا هزينه و كيفيت سوخت حساسيت بااليي داشته باشد پارامترهايي همچون هزينه سرمايه
ي، گذاري و نصب توليد پراكنده ممكن است با توجه به نوع تكنولوژي، كارخانه سازنده، شرايط اقتصادي، منطقه جغرافيايي، شرايط بازار رقابت سرمايه

  .نيازهاي ويژه محل نصب، پيشرفت تكنولوژي، حجم توليد تجهيز و قيمت كاالهاي ديگر متفاوت باشد
هاي متفاوتي عرضه شود. قيمت سوخت وابسته به پارامترهاي  كن است در مناطق مختلف با شرايط كيفي و قيمتهمچنين سوخت مم

باشد. تغيير  هاي توزيع مي مختلفي همچون فاكتورهايسياسي، وضعيت آب و هوا و همچنين چگونگي توليد، حمل و تحويل سوخت در سيستم
توان نتيجه گرفت  هاي تعميرات، راندمان و ديگر مشخصات عملكردي توليدات پراكنده گردد. لذا مي تواند باعث تغيير هزينه شرايط كيفي سوخت مي

  ها و شرايط مكاني و زماني متفاوت باشد. ها، هزينه كه نتايج تحليل اقتصادي چند طرح مشابه ممكن است در قيمت
اين پارامترها، تجزيه و تحليل اقتصادي بهتر است با در نظر گرفتن  با توجه به تغيير پارامترهاي اقتصادي و يا احتمال وجود خطا در برآورد

  هاي خاصي را به همراه دارد. شرايط عدم اطمينان صورت گيرد. ولي بايد توجه داشت كه تحليل اقتصادي در شرايط عدم اطمينان، دشواري
يير پارامترها در نتايج تحليل را مورد بررسي قرار داد. توان اثر تغ باشد كه به كمك آن مي يكي از راهكارهاي موجود آناليز حساسيت مي

از آناليز حساسيت عبارت است از تكرار محاسبات يك فرآيند مالي با تغيير دادن پارامترهاي اصلي و مقايسه نتايج بدست آمده با نتايج حاصل 
توان گفت كه طرح نسبت به  ر نتايج ارزيابي اقتصادي گردد، مياطالعات اوليه. اگر تغيير كوچكي در يك پارامتر، مثالً قيمت سوخت، منجر به تغيي

رود. آناليز حساسيت در واقع يك نوع بازنگري به يك ارزيابي اقتصادي  پارامتر قيمت سوخت حساسيت داشته و آن يك پارامتر حساس به شمار مي
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خوبي نمايانگر شرايطي باشند كه در آينده پيش خواهند آمد و بر طرح توانند به  هاي اوليه مي است، با اين سؤال كه آيا پس از انجام پروژه، تخمين
  اثر خواهند گذاشت؟

ها  ترتيب كه اگر پارامترهاي اوليه تغيير نمايند و نتايج تحليل و مقايسه طرح گيرندگان است، بدين هدف از آناليز حساسيت، كمك به تصميم
  .بود گيرنده اميدواركننده خواهد تغيير نكند، براي تصميم

توان دو طرح را مد نظر قرار داد. طرح اول توسعه شبكه سراسري تا محل مصرف و طرح  كننده دور از شبكه مي رساني به مصرف جهت برق
رساني با نصب توليدات پراكنده در  باشد. البته طرح برق دوم نصب واحدهاي توليد پراكنده در محل و احداث يك شبكه توزيع محلي كوچك مي

ها به عنوان يك  هاي توليد پراكنده وجود دارند كه استفاده از هر يك از آن هاي متعددي باشد، زيرا انواع تكنولوژي تواند شامل طرح مي محل خود
  رساني با استفاده از توليدات پراكنده، تنها تكنولوژي توربين را مد نظر قرار خواهيم داد. انتخاب مطرح است. در اين بخش، در طرح برق

  طرح گسترش شبكه. 1,2

توان از  كننده دوردست، شبكه انتقال يا توزيع و يا هر دو را گسترش دهيم، ارزش فعلي طرح را مي اگر براي تأمين انرژي مورد نياز مصرف
  رابطه زير محاسبه نمود:
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IGrid ikFPkCkCCLCC

&
& )],,())()([(

  
LCC) ارزش فعلي طرح گسترش شبكه :$(  

Grid
ICگذاري شبكه ( : هزينه نصب و سرمايه$(  

)(kC Grid
Eكننده دوردست در سال  : هزينه استفاده از انرژي الكتريكي شبكه براي مصرفK) ام$(  

),,( ikFP فاكتور ارزش فعلي مقدار در سال :K ام و در نرخ بهرهi  
nGنصب شده  : عمر مفيد شبكه(years)  

گردد. در صورتيكه هزينه ساليانه  باشد و با توجه به نرخ بهره بانكي و نرخ تورم محاسبه مي نرخ بهره واقعي مي iالزم به تذكر است كه 
ها ثابت و  امي سالكننده دوردست را براي تم برداري شبكه و همچنين هزينه ساليانه استفاده از انرژي الكتريكي شبكه براي مصرف تعميرات و بهره

  شود: يكسان بدانيم، ارزش فعلي طرح از رابطه زير محاسبه مي
)2( )],,()[( & inGAPCCCLCC Grid
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DT&بيانگر تلفات توزيع و انتقال :  
Load) ميزان بار مصرفي دوردست :kWh/day(  
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  طرح بكارگيري توليدات پراكنده. 2,2

ها به عنوان يك انتخاب مطرح است. در اينجا تنها تكنولوژي  هاي توليد پراكنده وجود دارند كه استفاده از هر يك از آن انواع تكنولوژي
براي ديگر انواع توليدات پراكنده با  ميكروتوربين را مد نظر قرار خواهيم داد، ولي اين امر خللي در كليت روش ارائه شده وارد نخواهد ساخت و روش

  سوخت فسيلي نيز به همين ترتيب خواهد بود.
كننده دوردست نصب  هايي در محل مصرف جهت تأمين انرژي الكتريكي مورد نياز مصرف اگر به جاي توسعه خطوط شبكه، ميكروتوربين
  محاسبه نمود:توان از رابطه زير  گردند، ارزش فعلي طرح بكارگيري ميكروتوربين را مي
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MTLCC) ارزش فعلي طرح نصب ميكروتوربين :$(  
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)(& kC MT
MO هزينه تعمير و نگهداري در سال :K) ام$(  

)(kC MT
Fوخت ميكروتوربين در سال : هزينه سKكننده دوردست ( ام براي تأمين بار مصرف$(  

),,( ikFP فاكتور ارزش فعلي مقدار در سال :K ام و در نرخ بهرهi  
nM عمر مفيد ميكروتوربين :(years)  

برداري  . در صورتيكه هزينه ساليانه تعميرات و بهره]66[بيني گردد  بسيار مشكل است كه قيمت سوخت در آينده بطور دقيق پيش
توان ارزش  ها ثابت و يكسان بدانيم، مي كننده دوردست را براي تمامي سال ميكروتوربين و همچنين هزينه ساليانه سوخت ميكروتوربين براي مصرف

  فعلي طرح را از رابطه زير محاسبه نمود:
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gasMT
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gasCتحويلي ( : قيمت گاز$/m3(  
HV) ارزش گرمايي گاز تحويلي :kcal/m3(  

k) ضريب تبديل كيلوكالري به كيلووات ساعت :kWh/kcal425.8601k(  

eراندمان الكتريكي ميكروتوربين :  
Loadت (: ميزان بار مصرفي دوردسkWh/day(  

  هاي مذكور مقايسه اقتصادي طرح. 3,2

nMnGاگر   ،باشد، كافيست براي مقايسه اقتصادي دو طرح مذكورGridLCC  وMTLCC  .را با يكديگر مقايسه نماييم
ها  مر مفيد شبكه است. در روش مقايسه چند طرح از طريق ارزش فعلي، طرحولي بايد توجه داشت كه عمر مفيد ميكروتوربين، معموالً كمتر از ع

ها را بر اساس عمر مشترك  بايد با عمرهاي برابر مقايسه شوند. به عبارت ديگر بايد عمر مشتركي را براي دو طرح انتخاب و ارزش فعلي طرح
سال باشد، عمر مشترك يا  25هاي نصب شده  عمر مفيد خطوط و پست سال و 10به عنوان مثال اگر عمر مفيد ميكروتوربين  ]61[محاسبه كرد. 
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دوره و طرح گسترش  5هاي طرح بكارگيري ميكروتوربين براي  سال) مبنا قرار خواهد گرفت. كليه هزينه 50كوچكترين مضرب مشترك عمرها (
  ) محاسبه نمود.12- 5) و (11-5توان به كمك روابط ( د شد. ارزش فعلي قابل مقايسه دو طرح را ميدوره تكرار خواهن 2شبكه براي 
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  است. nMBو  nGBعمر مشترك در نظر گرفته شده براي دو طرح بوده و همچنين  Bكه 

ها يعني  راي مقايسه اقتصادي دو طرح مذكور، بايد ارزش فعلي با عمر مشترك آنب
'
GridLCC  و

'
MTLCC  را با يكديگر مقايسه

  تر خواهد بود. ها كه كوچكتر باشد، آن طرح اقتصادي نماييم. ارزش فعلي با عمر مشترك هر كدام از طرح
 

  توليد پراكنده امنيتي منابعبررسي   .3
  

از زماني كه سيستم قدرت به عنوان يك عنصر كليدي در زيرساخت هاي اجتماعي شناخت شد، هدف حمالت مختلف تروريستي و نظـامي  
 قرار گرفت. مقابله با حمالت عمدي به شبكه برق، به خاطر ماهيت متضاد آنها، بسيار سخت مي باشد. اين حمالت مي توانند حمالت فيزيكـي يـا  

يبري باشند. اجراي پدافند غير عامل براي كاهش موفقيت عمليات و به حداقل رساندن خرابي ها الزم مي باشد. ارزيـابي آسـيب پـذيري بـراي     سا
ـ    ه آماده سازي طرح هاي دفاعي مانند: دستورالعمل ها، پيشگيري، آمادگي  الزم مي باشد. شبكه برق بايد در مواجه با خطرات وتهديـدات پاسـخ ب

مناسبي را دهد تا از بروز خاموشي هاي اّبشاري جلوگيري شود. بازيابي سريع شبكه برق پس از وقوع حادثه براي كاهش اثرات منفي بسيار  موقع و
مهم مي باشد. مفاهيم امنيتي مي بايست در طراحي و توسعه شبكه مورد توجه قرار گيرد. وابستگي زير ساخت ها مي بايسـت مـورد توجـه قـرار     

ولوژي هـاي  ني پدافند غير عامل شبكه هاي برق ضروري است. تكاوصاً، توجه به مسايل امنيتي زير ساخت هاي نفت و گاز در طرح هگيرد: مخص
سودمند مي بايست در شناسايي، توسعه و اجراي پدافند غير عامل استفاده شوند. تكنولوژي هاي ديگري ممكن اسـت بـراي آسـيب رسـاندن بـه      

  .قرار گيرند. از ميان متدولوژي هاي مورد استفاده، تئوري بازي ها  بسيار سازگار با تعامالت بين حمله و دفاع استشبكه برق مورد استفاده 
زير ساخت هاي حياتي به خصوص برق نقش كليدي را در توسعه جوامع مدرن بازي مي كنند. بنابراين امنيت شبكه هاي برق نظر ها را بـه  

ره حمالت مخرب مانند حمالت تروريستي اهميت استفاده از پدافند غير عامل را جهت كاهش احتمـال انجـام   خود جلب كرده است. نگراني در با
بـه   حمالت موفقيت آميز و به حداقل رساندن آسيب ها و تبعات منفي آن را نمايش مي دهد. به منظور عملكرد بهينه منابع پدافند غير عامل،نياز

قدرت، آسيب پذيري آن، عملكرد متقابل آن با ديگر زير سـاخت هـا، مراحـل مـديريت بحـران، فوايـد و        آشنايي با جنبه هاي امنيتي شبكه هاي
  عوارض جانبي تكنولوژي مي باشد.  

تهديدات مختلف در شبكه برق شامل اتفاقات طبيعي، خطا در قطعات، خطاهاي انساني و خرابكاري هاي عمدي مي باشد. امنيت شبكه برق 
هاي زير طبقه بندي كرد، امنيت عملياتي، تقويت در برابر حمـالت فيزيكـي، امنيـت سـايبري. از نقطـه نظـر عمليـاتي، كـه          را مي توان به دسته

موضوعي شناخته شده براي مهندسين برق مي باشد،حالت گذرا، پايداري  ولتاژ و ديناميك، همزماني نـواحي، قابليـت اطمينـان و ديگـر مفـاهيم      
  د توجه قرار گيرد.مرتبط با صنعت برق بايد مور

سيستم هاي قدرت امروزي در حال پيچيده تر شدن مي باشند، مانند شبكه برق آمريكا پيچيده ترين سيستم است كه تاكنون ساخته شـده  
است. پيچيدگي سيستم قدرت موجب آسيب پذيري بهتر آن مي شود. مهارت و تخصص اپراتورهاي سيستم از ديگر جنبه هـاي امنيتـي سيسـتم    

مي باشد، چون در شرايط بحراني  اپراتور هاي ممكن است دچار اشتباهات جدي شوند. حوادث طبيعي( مانند سيل، زمين لرزه، طفان، گرد قدرت 
باد) مي تواند موجب آسيب هاي فيزيكي براي شبكه برق شود. آسيب هاي جديد بعلت بوجود آمدن مباحـث تكنولـوژي اطالعـات پيشـرفته مـي      

از راه دور كه بر پايه اينترنت و بسترهاي مخـابراتي كنتـرل مـي شـوند. بعـالوه،       Scadaرت امروزي از طريق سيستم هاي باشد. سيستم هاي قد
ت سايبري جهت توابع بازر هاي الكتريكي اينترنت نياز مي باشد اگرچه اين تكنولوژي ها بازده سيستم را افزايش مي دهند، اما امروزه ما با تهديدا

  .اين آسيب ها ي سايبري و فيزيكي در شبكه برق مي تواند موجب فعاليت ها ي مخرب شوندمواجه ايم. بنابر
  

  تعامل بين زير ساخت ها  .1,3
  

در جوامع مدرن، زيرساخت ها به طور سفت وسخت بهم وابسته اند. دو نوع از وابستگي متقابل زير ساخت ها عبارتند از، وابسـتگي فضـايي،   
زير ساخت ها از نظر امكانات كنار ديديگر هستند ولي از نظر عملكردي مستقلند، آنهـا از نظـر فضـايي بـه يكـديگر      وابستگي عملكردي. زماني كه 
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وابسته اند.مانند لوله هاي آب و كابل هاي برق ممكن است از يك تونل سرويس عبور كنند. وابستگي عملكردي ارجاع داده مي شـود بـه ضـرورت    
ست زير ساخت ديگر، مانند سيستم تصفيه آب نيازمند به برق براي عمل كردن پمپ هـا مـي باشـد. عيـب     وجود يك زير ساخت براي عملكرد در

 وابستگي موجب افزايش آسيب پذيري مي شود.

زير ساخت برق از مهم ترين زير ساخت ها مي باشد، كه بقيه زير ساخت ها به شدت بر روي آن تكيه دارند. به عنوان مثال، خاموشي شبكه 
ميليون آدم به وضوح نشان مي دهد بقيه زير ساخت ها بـه   5كه بر تاثير آن بر روي  2003قسمت جنوب سوئد و شرق دانمارك در سال برق در 

شبكه برق وابسته اند. در طي اين اتفاق، شبكه تلفني قطع شد، سيستم ارتباطي پليس با مشكل مواجه شد، پل بـين سـوئد و دانمـارك بـه علـت      
انيتورينگ بسته شد كه منجر به ترافيكي شديدي شد . عملكرد ريلي در بعضي بخش ها ي سـوئد و دانمـارك متوقـف شـد.      اختالل در سيستم م

 توقف فعاليت بندر كپنهاگ مشكل ترافيك هوايي جدي را ايجاد كرد.

از تـاثير سيسـتم بـرق بـر روي      شد و بورس اوراق بهادار ونكوور را براي يك روز بست، كه اين يك نمونه UPSقطع برق موجب استفاده از 
ق اقتصاد مي باشد. بيمارستان هايي كه ارائه دهنده خدمات اورژانس مي باشند به شدت بر روي برق تكيه دارند. اگرچه آن هـا داراي سيسـتم بـر   

ياز هستند با مشكل فنـي  اضطزازي مي باشند، اما اين سيستم ها داراي ظرفيت محدود مي باشند و ممكن است اين سيستم ها  زماني كه مورد ن
 مواجه شوند. وابستگي زير ساخت ها به صنعت برق در اين مثال به خوبي نشان داده شده است.

به عبارت ديگر، شبكه برق وابسته به ديگر زير ساخت ها است، و ممكن به خاطر مشكل در ديگر زير ساخت ها متوقف شـود. همـانطور كـه    
ي خطوط ارتباطي و اينترنتيو كامپيوتر ها تكيه دارد،  به عنوان مثال، اختالل در بعضي سيستم هـاي نـرم   قبال ذكر شد، سيستم هاي قدرت بر رو

شد. از آنجا كه برخي از طرح هاي برقي به گـاز و   2003افزاري يكي از داليل اصلي بود كه موجب قطع برق سراسري در آمريكا و كاننادا در سال 
  اي گاز و نفت نيز تاثير بسزايي روي شبكه برق دارد.نفت تكيه دارد، امنيت خطوط لوله ه

  
  بر پدافند غير عامل DGچگونگي تأثير منابع   .1,3

 

  سيستم هاي توليد پراكنده، بهترين راه حل براي رفع نواقص شبكه هاي سنتي توليد برقمي باشد، كه همراستا با اهداف وآرمانهـاي پدافنـد   
منابع توليده پراكنده، ديگر با يك منبع توليد نيرو بنام نيروگاه متمركز مواجه نيستيم، بلكه با منابع متعدد  غير عامل حركت مي كند. با استفاده از

توليدكننده نيرو كه در سطح شهر يا منطقه پراكنده شده اند، مواجه هستيم؛ در اين سيستم، هر مصرف كننده مي توانـد خـود يـك توليدكننـده     
ن ممكن است، با استفاده از انرژي خورشيدي، انرژي باد در اطراف خود، انرژي زمين گرمايي، منابع ذخيره انرژي باشد؛ بدين معني كه هر ساختما

  الكتريكي و ... توانايي توليد كامل و يا بخشي از نيروي برق خود را داشته باشد.
ا اينكه طبق اصول توزيع خطي نيرو، بايد قسمت عمـده  با استفاده از اين منابع، در صورت حمله به نيروگاه و يا اختالل در شبكه سراسري، ب

سـتفاده  اي از شهر درخاموشي مطلق فرو رود؛ اما به دليل اينكه منابع توليد پراكنده خاصيت پوششي دارند با تقسيم بار مصرفي با افزايش توليد ا
لوكهاي متفاوت شهري خود، داراي روشنايي موقـت خواهنـد   از ذخيره سازهامي توانند برق مورد نياز در منطقه خاموش راتامين كنند و شهر در ب

  بود. بدين صورت اصل پوشش كه يكي از اصول پدافند غير عامل است نيز بدين صورت اعمال مي شود.
كه بخش زيادي از كشورمان را در خاموشي فرو برد و مدت زمان قابل توجهي طول كشيد تـا   80حادثه قطع برق در سي ام ارديبهشت ماه 

رايط عادي شود، صرفنظر از هزينه تحميل شده به تاسيسات وزارت نيرو براي احيا و جايگزيني تجهيزات الزم، آثـار نـامطلوب ديگـري نيـز بـر      ش
ساختار اقتصادي، اجتماعي و حتي سياسي كشور داشت كه مي تواند به عنوان تجربه اي از شرايط بحران در صنعت برق باشد. اما شـرايط بحـران   

  ما به علت وضعيت كشور از ديدگاه بالهاي طبيعي به خصوص پديده زلزله و سيل، توجه و دقت خاصي را در اين زمينه مي طلبد.  در كشور
لذا در بخش توسعه زير ساخت بايد بتوان انرژي الكتريكي بارهاي حساس و كليدي شبكه را تامين نمود كـه جهـت ايـن كـار مـي تـوان از       

  و نيروگاه هاي توليدهمزمان برق و حرارت استفاده نمود. نيروگاه هاي توليد پراكنده
روشهاي معمول براي تامين نيروهاي الكتريكي و حرارتي، به اين صورت است كه الكتريسيته از شـبكه توزيـع سراسـري و حـرارت بوسـيله      

يته توليدي بـه ايـن روش بـه صـورت متمركـز      سوزاندن سوخت در بويلرها و تجهيزات گرمازا به روش توليد جداگانه تامين مي گردد كه الكتريس
  (نيروگاهي) بوده و تلفات انرژي زيادي را در بر دارد.

با توجه به رشد مصرف برق از يك طرف و بهبود تكنولوژي توليد انرژي الكتريكي به وسيله نيروگاه هاي كوچك، نيروگاه هاي كوچك پا بـه  
هاي توليد پراكنده گفته مي شود. استفاده از نيروگاه هاي كوچـك موجـب افـزايش رانـدمان و     عرصه وجود گذاشتند كه به آنها اصطالحاً نيروگاه 

  ضمن كاهش تلفات باعث مزيت هاي فني از جمله كاهش تلفات، بهبود پروفايل ولتاژ و افزايش پايداري مي شود.
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ه هاي كليدي و حساس شبكه را در بحرانهاي طبيعي و غيـر طبيعـي   بايد بتوان انرژي الكتريكي مصرف كنند هابه منظور توسعه زيرساخت 
كه موجب اختالل در تامين برق مصرف كننده ها مي شوند، تامين نمود. يكي از بهترين روشها به ايـن منظـور، اسـتفاده از سيسـتم هـاي توليـد       

  پراكنده و سيستم هاي توليد همزمان برق و حرارت مي باشد.
يردرشبكههايتوزيعانرژيباعنوانمنابعتوليدپراكندهبرايبارهايمصرفيپراكندهوكمدريكمنطقهميتواندراهكارمناسبيجهتكاهشهزينههااستفادهازمنابعتجديدپذ

 .ياقتصادي،كاهشĤلودگيمحيطزيستوافزايشبهرهوريانرژيگردد

قيقيبرايشبكههايتوزيعموردنظرصورتگيردونوعمنبازآنجائيكهمهمترينهدفازاستفادهازمنابعانرژيتجديدپذير،كاهشهزينههاستلذاالزماستتابررسيهاياقتصاديد
سوختمصعانرژيتجديدپذيرومقدارانرژيتوليدشدهباتوجهبهسايرپارامترهايشبكهنظيربارهايمصرفي،هزينهاحداثوبهرهبرداريايننيروگاههاومقايسهĤنباهزينه

  . رفينيروگاههاوشبكههايبرقسراسريمدنظرقرارگيرد
توزيع تاثير مثبت بسزايي در كاهش تلفات و بهبود پروفايل ولتاژ سيستم توزيع و همچنين تامين  پيوستن منابع توليد پراكنده به شبكه هاي

يـر  انرژي حرارتي مصرف كننده هاي اطراف هر باس دارد. در نتيجه مزايايي كه اين نوع تكنولوژي ها داشتند، شركتهاي برق شروع به تغييـر در ز 
د اين نوع مدلها را متناسب با ساختار شبكه مورد ارزيابي قرار دادند. يكي از مهمترين ديدگاه هايي كه ساختهاي برق نمودند و مكان، اندازه و تعدا

  مولدهاي توليد پراكنده مد نظر قرار ميگيرد، بحث پدافند غير عامل مي باشد.مورد بايد در 
و تروريستي، و به منظور  تامين انرژي الكتريكي بارهاي  لذا با توجه به اهميت و لزوم ارتقاء سطح ايمني شبكه براي مقابله بحرانهاي طبيعي

 حساس شبكه استفاده از نيروگاه هاي توليد پراكنده مناسب مي باشد.
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