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  :چکیده

های تولید، میزان تقاضا، باشد. تنوع تجهیزات، محدودیتبر عهده مراکز دیسپاچینگ می های برقپایش، کنترل و امنیت شبکه

ها شده های محیطی فراوان و نهایتا عامل انسانی از عواملی است که سبب پیچیدگی و پویایی این سیستمصرفه اقتصادی، محدودیت

-های فنی سیستمنون بیشتر به بررسی مسائل و نیازمندیاست. بررسی ادبیات موضوع نشان دهنده این نکته است که محققین تاک

ای است که کمتر مورد های دیسپاچینگ مسالهاند. استراتژی ساختاری و فرآیندهای عملیاتی سیستمهای دیسپاچینگ پرداخته

های نرم ژی سیستمبا استفاده از متدولوهای  دیسپاچینگ سیستمتوجه واقع شده است. هدف این تحقیق بررسی ساختار مدیریتی  

(SSM) باشد. این روش با استفاده های بدساختار میهای ساختاردهی به این گونه از سیستمباشد. این  متدولوژی از جمله روشمی

از نظر خبرگان و کارشناسان به دنبال ایجاد سازش در بین اجزا و ذینفعان سیستم است. در این پژوهش  با استفاده از دانش خبرگان 

مدل مفهومی اولیه ارائه گردید و سپس ای تعریف ریشهو یا، تحلیل کاتوو، عیت مسئله زا شناسایی شد و سپس با رسم تصویر گوموق

ی الزم  به رهامدل با وضعیت موجود در جهان واقعی مقایسه شد و  تغییرات سیستم موجود برای توسعه و بهبود شناسایی، و راهکا

 م مراکز دیسپاچینگ ارائه و پیشنهاد گردید. منظور  اقدام برای بهبود سیست

های نرمهای قدرت، متدولوژی سیستم: مراکز دیسپاچینگ، بهره برداری از سیستمکلیدی ژه هایوا
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مقدمه -9

های روزافزون در الکترونیک قدرت و استفاده از برق در پیشرفت

های عملیاتی، نیازمند تغییراتی صنعت، به دلیل تغییر در استراتژی

ق در کشورهای مختلف است. در نتیجه رهای توزیع بدر سیستم

ژی در باالترین سطح فناوری و مهندسی مورد توجه قرار مدیریت انر

گذاری عمده گیرد. در واقع این ماده به عنوان یک سرمایهمی
 برای این منظور برنامه گیرد.اقتصادی و کاالیی مورد مطالعه قرار می

 .[1]قدرت مورد نیاز است ریزی و عملکرد بهینه سیستم

ها و اط باسایر بخشامروزه انرژی الکتریسته به دلیل ارتب

های گیرینهادهای اقتصادی، نقش قابل توجهی در فرآیند تصمیم

کند و به عنوان اقتصادی و پیشبرد اهداف توسعه کشورها ایفا می

ها و نیز به های انرژی مصرفی در همه بخشیکی از مهمترین حامل

های بر و پیچیده آن که اغلب از حاملدلیل فرآیند تولید سرمایه

شود، اهمیت بسیار زیادی دارد و رژی تجدید ناپذیر استفاده میان

سازی بخش عرضه و تقاضای انرژی، لزوم مدیریت اهمیت بهینه

  .]2[ تر ساخته استراهبردی انرژی در عصر حاضر را پررنگ

ل ستم قدرت، حفظ تعادسیدیسپاچینگ مرکز کنترل وظیفه 

مسائل گرفتن با در نظر حقیقی -بین عرضه و تقاضا در زمان

فرآیند  .]3[باشدمیقابلیت اطمینان شبکه  و اقتصادی، امنیت

های مخابراتی و تصمیم گیری و ارسال فرامین از طریق سیستم

اطالعاتی کار اصلی دیسپاچینگ است. دقت و کارآیی ارسال 

مزایای اجتماعی  اطالعات و ارتباطات مستقیما  بر کیفیت خدمات و

 .[4]گذاردمربوطه تاثیر می

های پیشین در رابطه با مراکز دیسپاچینگ و مطالعه پژوهش

های برق نشان دهنده این نکته است که های کنترل شبکهسیستم

های فنی از جمله پژوهشگران بیشتر به بررسی مسائل و نیازمندی

تجهیزات اینترفیس مخابراتی،  محیطهای مخابراتی مانند نیازمندی

های کامپیوتری مراکز، نرم ر، سیستمهای راه دوولتاژ، پایانه

اند و فاقد امنیت سایبری و ...... پرداخته افزارهای کنترل شبکه،

باشند. ها مینگرش مدیریتی و فرآیندهای ارتباطی این سیستم

شاید بتوان گفت این تحقیق یکی از اولین کارهای صورت گرفته در 

کنترل حوزه استراتژیکی و فرآیند مدیریتی سیستم مراکز 
باشد. از آنجایی که نیروی انسانی نقشی اساسی در دیسپاچینگ می

و با توجه به این که  کندمراکز کنترل دیسپاچینگ بازی می

مسائلی که با انسان سروکار دارند جزو مسائل بد ساختار محسوب 

های نرم استفاده شده شوند، در این تحقیق از متدولوژی سیستممی

موقعیت این متدولوژی ابتدا وضعیت موجود و است. با استفاده از 

از وضعیت موجود  گویاسپس تصویر  ،گرددبررسی میزا مساله

شناسایی شده و در نهایت  1ترسیم شده و عوامل تحلیل کاتوو

ای مسئله ارائه خواهد شد. سپس با استفاده از تعریف تعریف ریشه

CATWOE 

صورت ای، ارائه مدل مفهومی کلی یک مرکز دیسپاچینگ ریشه

گرفته و پس از آن با مقایسه مدل مفهومی و دنیای واقعی و 

وضعیت موجود، برای توسعه و بهبود آن راهکارهای عملی و علمی 

درادامه مقاله ابتدا به بررسی وضعیت سیستم مراکز  ارائه شده است.

های نرم دیسپاچینگ پرداخته شده است سپس متدولوژی سیستم

مدل مفهومی مراکز دیسپاچینگ ارائه و  توضیح داده شده و در انتها

 گیرد.نحوه پیاده سازی آن  مورد بررسی قرار می

سیستم های کنترل مدیریت -0

یت کنترل به اهداف سازمان برای افزایش عملکرد انرژی مدیر

گیری، کند. به طور خاص، یک فرآیند کنترل شامل اندازهکمک می

 .[5]ود استمقایسه و در نهایت پیشنهاد اصالح برای بهب

توان دسته بندی های مختلف میهای کنترل را از جنبهسیستم

کرد. از نگرش استراتژیک به سیستم کنترل مدیریت استراتژیک و از 

شوند. بندی میندی به سیستم کنترل عملیاتی دستهنگرش فرآی

های کنترل مدیریت تشخیصی، کنترل استراتژیک به سیستم

از نظر عملیاتی به  رسمی، غیررسمی و تعاملی، باورها و مرزی، و 

شوند. از منظر ویژگی ساختاری به دو گروه تطبیقی تقسیم می

-های کنترل مکانیکی و ارگانیکی، و از نظر زمانی به سیستمسیستم

های کنترل گذشته نگر، آینده نگرو زمان واقعی و از دیدگاه سیستم 

مرکز تقسیم های کنترل متمرکز و غیر متتصمیم گیری به سیستم

 شوند.بندی می

های گوناگونی های کنترل به روشاز نقطه نظر فنی، سیستم

نترل ک هایشوند. از زاویه ورودی و خروجی، سیستمبندی میتقسیم

های چند های تک ورودی و تک خروجی و سیستمشامل سیستم

های کنترل به ورودی و چند خروجی هستند. از نظر زمانی، سیستم
تغییر پذیر با زمان و تغییر ناپذیر با زمان و همین طور  هایسیستم

شوند. های پیوسته و گسسته با زمان تقسیم بندی میسیستم

های حلقه باز و حلقه بسته های خطی و غیرخطی و سیستمسیستم

های های کنترل در سازمانسیستم .باشندنوع دیگر تقسیم بندی می

سیستم کنترل مدیریت و توان به دو بخش عمده صنعتی را می

بندی نمود. سیستم کنترل صنعتی سیستم کنترل صنعتی تقسیم

های کنترل هوشمند )بدون دخالت نیز به دو دسته عمده سیستم

شوند. طراحی های کنترل صنعتی کاربر تقسیم میانسان( و سیستم

ها برای هر سازمان بسته به نیاز و شرایط هر کدام از این سیستم

  .]6[ سازمان متفاوت خواهد بودمحیطی آن 

های سیستم کنترل شبکهمراکز دیسپاچینگ به عنوان ساختار 

موضوع مورد مطالعه این تحقیق هستند. چگونگی کنترل قدرت 

ها، و نحوه ها، چیدمان زیرسیستمشبکه، تعریف واحدها و زیرسیستم
ها با یکدیگر، نحوه تعامل مراکز ارتباطات این زیرسیستم

های زیادی دارد که ها و مدلینگ با مراکز باالدستی، روشدیسپاچ

وری سیستم اثر مستقیم داشته باشد. انتخاب تواند روی بهرهمی
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ها از جمله مسائلی است که عالوه بر این که باید یکی از این مدل

کند، از نظر اقتصادی مقرون به صرفه بوده و  هنیازهای فنی را برآورد

 دیریتی نیز بهینه باشد. فرایندهای ماز منظر 

 سیستم کنترل شبکه برق -9

یک سیستم قدرت شامل تعداد بسیار زیادی فرآیند است که      

های انتقال شامل خطوط انتقال و پست ،سه بخش تولیدتواند در می

   .[7]ته بندی شونددسبرق فشار قوی، و مصرف کننده برق 

مین انرژی با توجه به گستردگی ابعاد شش گانه زنجیره تا

الکتریکی شامل منبع اولیه، تولید، توزیع، انتقال، مصرف، ذخیره 

سازی و هم چنین همزمانی تولید و مصرف، و تنظیم مداوم آن، 

کنترل، نظارت و مدیریت هر لحظه شبکه برق امری حیاتی است. در 

صورت عدم حضور یک سیستم قوی و نظارت مداوم بر شبکه، امکان 

شبکه وجود داشته و تضمینی برای به دست اختالل در عملکرد 

آمدن معیارهای قابلیت اطمینان اعم از کفایت و امنیت سیستم 

 . ]8[مقدور نخواهد بود 

گیری فراگیر و توابع مدیریت انرژی اصلی سیستم اسکادا، اندازه

های قدرت بوده که از ترین ابزارهای پایش، کنترل و راهبری سیستم

های اعالم هشدار وضعیت و توابع یستمطریق توابع نمایشی، س

ارزیابی امنیت، آگاهی جامعی از شرایط شبکه به بهره بردار سیستم 

 .]9[قدرت ارائه می دهد

قادر به های برق بدون کار نیروی انسانی جایی که سیستماز آن

-و رفتارهای ناایمن مردم و خطای نیروی انسانی می نیستندفعالیت 

های قدرت داشته باشند، برای عملکرد مسیست تواند تاثیر زیادی بر

بهتر و بهبود قابلیت اطمینان سیستم، الزم است عوامل انسانی در 

 .[10]نظر گرفته شوند
های های قدرت، سیستماز آنجایی که دیسپاچرها در سیستم

-ها مدیریت میمدیریتی را با افزایش اندازه، پیچیدگی و زیرساخت

-های حرفههای خود برای دانش و مهارتناییکنند، نیاز به بهبود توا

 .[11]ای باالتر دارند 

 انواع ساختار مراکز دیسپاچینگ -9-9

های مختلفی وجود دارد های قدرت استراتژیجهت کنترل شبکه
 اند. متمرکز  و سلسله مراتبی از آن جملهناکه کنترل متمرکز، 

 های شبکهدر حالت کنترل متمرکز، اطالعات تمامی ایستگاه

و در مرکز کنترل پس از  شودقدرت به یک مرکز کنترل ارسال می

جمشیدی  . ]12[گرددها تصمیمات مقتضی اتخاذ میپردازش داده

-ها و پستروش کنترل متمرکز را برای کنترل نیروگاه و همکاران

اند که اطالعات تمامی کیلوولت پیشنهاد داده 231و 011های 

دد و یک مرکز کنترل پشتیبان نیز ها به مرکز کنترل ارسال گرپست

ها، همکیفیت ثابت برنامه .]13[همزمان به نظارت شبکه بپردازد

ها از افزایی، کیفیت پشتیبانی و اطمینان از سازگاری تمام قسمت

باشد و سخت شدن کار در صورت توسعه شبکه مزایای این روش می

ز معایب تحت پوشش و فاصله زیاد برای پشتیبانی مصرف کنندگان ا

  .[14]دناین روش می باش

در روش کنترل نامتمرکز، شبکه قدرت به چندین ناحیه تقسیم 

گردد. از و هر ناحیه توسط مرکز کنترل همان ناحیه کنترل میشده 

 باشدلحاظ عملکرد و کارکرد این مراکز شبیه به مراکز متمرکز می

بازیابی انعطاف پذیری بیشتر در زمان بروز حوادث و زمان  .]11[

، نزدیکی به مصرف کننده، پشتیبانی سریعتر و گستردگی ]16[کمتر

دانش از مزایای این روش و کم شدن هم افزایی، عدم پشتیبانی 

-مراکز در صورت خرابی توسط مراکز سالم از معایب روش فوق می

  .[14]باشد

در یک ساختار سلسله مراتبی، شبکه هر منطقه به وسیله یک 
ای نیز شود و هر مرکز منطقهای کنترل میقهمرکز کنترل منط

چندین مرکز کنترل دیگر در زیر مجموعه خود دارد که شبکه 

کند و هر کدام از این مراکز نیز خود چندین محلی را کنترل می

های اسکادای مرکز کوچکتر را زیر نظر دارند که هر کدام سیستم

تصل هستند و در خود را دارند، که در ساختار سلسله مراتبی بهم م

  راس هرم نیز یک مرکز دیسپاچینگ ملی قرار دارد.

مدیریت سلسله مراتبی و نظارت مدل متمرکز را   [11]مرجع

های هوشمند به عنوان یک رویکرد رایج در کنترل و نظارت شبکه

دیسپاچینگ  ینیز روش ساختار سلسله مراتب [17]کند، معرفی می

را برای سطحی  0سله مراتبی و آنکالیکی کنترل سلدر سه سطح 

  .[18]ندهای قدرت پیشنهاد داده اکنترل و نظارت سیستم

ناحیه پنج برق چین به هفت ناحیه و هندوستان به  شبکه

اند و هر ناحیه بصورت ساختار سلسله مراتبی تقسیم بندی شده

تحت کنترل قرار گرفته و این مراکز توسط یک مرکز دیسپاچینگ 

در آلمان نیز چهار اپراتور  [19]ر ارتباط هستندملی با یکدیگر د

 . [20]کنندمستقل هر کدام ناحیه مربوط به خود را کنترل می

راهبری و کنترل شبکه سراسری از طریق یک مرکز کنترل در 

بهره  1333در شبکه برق ایران آغاز گردید. در سال  1311سال 

مرکز برداری از مرکز فعلی آغاز شد و با راه اندازی شش 

ای راهبری شبکه از حالت متمرکز به ساختار دیسپاچینگ منطقه

 . ]21[هرمی تبدیل گردید
 ساختار هرمی مراکز دیسپاچینگ در ایران به صورت زیر می باشد:

: با توجه به این که مفهوم فرکانس یک  (SCC)دیسپاچینگ  ملی 

 دیسپاچینگباشد، کنترل فرکانس شبکه به مرکز مفهوم متمرکز می

محدوده جغرافیایی و عملیاتی دیسپاچینگ  ملی سپرده شده است.

های تولید های انتقال شبکه برق کشور، نیروگاهملی شامل ایستگاه
مگاوات، خطوط  انتقال شبکه برق  111برق فعال با ظرفیت بیش از 

ای و های منطقهخطوط تبادل برون مرزی، دیسپاچینگکشور و 

باشد. بر اساس دستورالعمل می فیدرهای فوق توزیع اضطراری
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از تفویض اختیار بخشی از عملیات راهبری شبکه در هر منطقه 

 های منطقه تفویض شده است.کشور به دیسپاچینگ

ه فهای مناطق وظی: دیسپاچینگ(AOC)های منطقه دیسپاچینگ

 کنترل ولتاژ و بار شبکه را بر عهده دارند. 

ه برداری از شبکه فوق کنترل و بهر  :(RDC)دیسپاچینگ محلی 

 ها به عهده دارند. توزیع را در شهرهای بزرگ و نواحی آن

های فشار کنترل شبکهنظارت و : (DCC)دیسپاچینگ توزیع 

های فشار ضعیف  ولت و پستکیلو 33و  21، 11توسط سطح ولتاژ م

  .را بر عهده دارد

 روش تحقیق -0

نگ راحی سیستم کنترل مراکز دیسپاچیاین تحقیق طهدف 

باشد. با توجه به  های نرم میبا استفاده از متدولوژی سیستم ملی

های باشد، یافتهاین که این پژوهش از نوع رویکرد سیستمی نرم می

آن با استفاده از مصاحبه با خبرگان و بررسی اسناد و مدارک بدست 

است که  آمده است. جامعه آماری تحقیق خبرگان و کارشناسانی

 ر در مراکز دیسپاچینگ داشته باشند.ابقه کاسال س 11حداقل 

 3نفر کارشناس،  21مدیر و  16نفر شامل  01جمع کل خبرگان 

نفر لیسانس  22نفر فوق لیسانس و  16نفر دارای مدرک دکتری، 

های ای و مصاحبهها، مطالعات کتابخانههستند. ابزار گرد آوری داده

های نیمه ر کارگاهعمیق نیمه ساختار یافته با خبرگان و شرکت د

های نرم، با ایجاد تصویری متمرکز بوده است. متدولوژی سیستم

کامل و جامع نسبت به موضوع مورد بررسی و مشخص کردن تمامی 

سازد تا خبرگان بتوانند های آن، این امکان را فراهم میابعاد و جنبه

برای رسیدن به هدف مورد نظر تالشی مستمر را انجام دهند و این 

 طمینان را داشته باشند که به هدف مورد نظر خواهند رسید. ا

 ستم های نرمیمتدولوژی س -0-9

از دیرباز دو تفکر آمریکایی و بریتانیایی بر شاخه خاصی از علم 

تحقیق در "مدیریت حاکم بوده است. نحله آمریکایی با عنوان 

در دنیا  "پژوهش عملیاتی"و نحله بریتانیایی با عنوان  "عملیات

ر گشت. تالش تحقیق در عملیات این است که مسئله آن مشهو

چنان که هست مدلسازی شود و جوابی بهینه برای آن محاسبه 
شود. در این دیدگاه فرض بر این است که مسئله ساختارمند و 

تواند مسئله را خوش تعریف است و مدلساز با کشف روابط آن می

دلیل، این  به صورت یک مدل ریاضی صورت بندی کند. به همین

مشهور گشت. در دنیای  "تحقیق در عملیات سخت"رویکرد، به 

آشفته امروزی بسیاری از مسائل از نوع بدتعریف، بدساختار یافته و 

ترین دانش مملو از عدم اطمینان هستند، به طوری که پیچیده

ترین دانشمندان تحقیق در عملیات قادر به ریاضی و متخصص

ها نامشخص و یستند، چرا که ساختار آنصورت بندی ریاضی آنها ن

های ذینفعان درگیر در موقعیت مسئله آمیخته به عالئق و انگیزه

است. به این دلیل نحله بریتانیایی آن با نام جدید تحقیق در 

عملیات نرم مشهور گشت. این روش با این استدالل که ذینفعان 

ها( جزیی ان)کارکنان، مدیران، شرکا، مشتریان و به طور کلی انس

جدایی ناپذیر از موقعیت مسئله هستند در صدد حل مسئله است. 

تحلیل "، "نگاشت شناختی"، "های نرمروش شناسی سیستم"

رویکرد گزینه "و  ،"مدلسازی ساختاری تفسیری"، "استواری

 های تحقیق در عملیات نرم هستند. روشاز جمله  "استراتژیک

د از: ذینفعان چندگانه، ابعاد های مسائل بدساختار عبارتنویژگی

 و ابهام چندگانه، منافع گنگ و گاهی متناقض، قطعیت نداشتن

های برق که وظیفه سیستم مراکز کنترل دیسپاچینگ شبکه. ]22[

های برق را در سطوح مختلف ولتاژی و در سطح کشور پایش شبکه

ر به عهده دارند و با توجه به این که ذینفعان متعددی دارد و تاثی
ای برق دارد، یکی از مسائل هزیادی بر روی بهره برداری شبکه

تواند عالوه بر پیچیده و با اهمیت است که موفقیت در آن می

جلوگیری از هدر رفت سرمایه، بهره برداری بهینه را به دنبال داشته 

 باشد.  

آن جایی که مسئله مدیریت و ساختار مراکز دیسپاچینگ از 

باشد، لذا برای حل مسئله از  متدولوژی ق میهای فودارای ویژگی

گر تدوین اصولی است که تحلیلآن های نرم که هدف سیستم

مسئله محور باشد، انتخاب شده و بتواند بر اساس آن عمل نموده 

ای تشریح این رویکرد معموال در قالب یک روش هفت مرحله است.

کند ی تمرکز میگردد، پنج مرحله از این مراحل بر موقعیت واقعمی

و دو گام دیگر کامال به تفکر سیستمی و مفهومی درباره موقعیت 

 وابسته  است.

 مرحله اول: مواجهه با موقعیت مسئله زا -0-9-9

گام اول تا اندازه زیادی در جهان واقعی، به شناسایی، کشف و 

در این مرحله با برگزاری جلسات مختلف  پردازد.تعریف موقعیت می

ناسان صنعت برق در رابطه با ساختار و مسائل با خبرگان و کارش

مشکالت موجود در وضعیت فعلی کنترل مراکز دیسپاچینگ 

 باشد: پرداخته شد. موقعیت مسئله به شرح زیر می

سلسله مراتبی است ولی کشور، کنترل شبکه برق  ساختار مراکز

با این تفاوت که مراکز دیسپاچینگ مناطق که به عنوان بازوهای 

-ینگ ملی باید عمل کنند از نظر سازمانی زیر نظر شرکتدیسپاچ

باشند. در این مدل مدیران و کارشناسان ای میهای برق منطقه

مراکز دیسپاچینگ از نظر فرآیند کاری باید به دیسپاچینگ ملی 

ای. های برق منطقهاز نظر پرسنلی و اداری به شرکت و بودهپاسخگو 
باشند و این و مدیر پاسخگو میدر حقیقت مدیران دیسپاچینگ به د

ای و محلی نگاه منطقهکند. اصل وحدت فرماندهی را خدشه دار می

و تصمیمات مبتنی بر کنترل ملی های مناطق با نگاه دیسپاچینگ

شود در برخی گسترده شبکه که از سوی دیسپاچینگ ملی اتخاذ می

لید های ناشی از کمبود توموارد بخصوص در هنگام اعمال خاموشی
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یا محدودیت انتقال و نیز در مواقع بازیابی شبکه پس از فروپاشی 

به دلیل هم چنین  باشد.بخشی یا کلی دارای تزاحم و ناسازگاری می

ها باید با  دفتر های مانورها و درخواست خروجاین که تمامی برنامه

ها و برنامه ریزی دیسپاچینگ ملی هماهنگ گردد، تاخیر در برنامه

آید. برنامه تولید و ورود و خروج ی از مانورها بوجود میلغو بعض

که  استواحدهای نیروگاهی در اختیار دیسپاچینگ ملی 

ها در تماس هستند و با کارشناسان مرکز بطور مستقیم با نیروگاه

عملیات واحد( حجم  231) توجه به تعداد زیاد واحدهای نیروگاهی

-خیلی زیاد میاتاق فرمان و دیسپاچرهای ریزی تولید دفتر برنامه

های کاری پیمانکار مدیریت شبکه با پیمانکاران شرکت تداخلباشد. 

-های تعمیراتی، برنامهای، هماهنگی ورود و خروج گروهبرق منطقه

ها به منظور عملیات تعمیر و نگهداری تجهیزات ریزی خاموشی
ز ها اها، و قبول مسئولیت در هنگام بروز حوادث و خاموشیپست

. دامنگیر سیستم استهایی است که نخستین مشکالت و چالش

موارد فوق تعدادی از مواردی است که موجب شده سیستم مدیریت 

 مراکز دیسپاچینگ به عنوان یک مسئله بدساختار شناسایی گردد.

 مرحله دوم: رسم تصویر گویا -0-9-0

در این مرحله با استفاده از نتایج حاصل از مصاحبه با خبرگان      

مراکز کنترل دیسپاچینگ، تصویرگویا که نشان دهنده کلیه 

رسم شده باشد میفرآیندها و روابط موجود در مراکز دیسپاچینگ 

است. به عبارت دیگر، در این مرحله، افراد درگیر و ساختار مسئله 

های شود. تصاویر گویا، بازنماییدر قالب تصاویر گویا ترسیم می

د درگیر، مسائل، مشکالت، فرآیندها و متنی مانند کاریکاتور افرا
ارتباطات بین عناصر یک موقعیت است که به درک بهتر مسئله 

کند که یک تصویر گویا باید شامل کند. چکلند بیان میکمک می

ساختار، فرآیندها، افراد، موضوع بیان شده توسط افراد و تضاد و 

نشان  تصویری است که 1شکل  .]23[ناسازگاری بین افراد باشد 

 باشد. دهنده عملکرد یک سیستم مرکز دیسپاچینگ می

 

 
 تصویر گویای سیستم دیسپاچینگ – 9شکل 

 

ها و خطوط انتقال نیرو بصورت برخط و ها، پستوضعیت نیروگاه     

ای توسط اپراتورهای اتاق فرمان مرکز دیسپاچینگ نظارت و لحظه

ات، مگاوار، ولتاژ، شوند. این اطالعات شامل مقادیر مگاوکنترل می

ها از طریق سیستم اسکادا و شبکه الرمآفرکانس و وضعیت کلیدها و 

های گردد.  از طرفی برنامهمخابرات به مرکز دیسپاچینگ ارسال می

ریزی، برنامه تولید ها و خطوط توسط واحد برنامهتعمیرات پست

احد ریزی تولید، و پیش بینی بار توسط وواحدها توسط واحد برنامه

گردد و اپراتورهای اتاق فرمان مطالعات به اتاق فرمان ارسال می

های ها و وضعیت شبکه فرامین کنترلی را به پستمطابق برنامه

صدور فرامین را روی شبکه نظارت  یکنند و نتیجهانتقال صادر می

 کنند. و کنترل می

 م: توسعه تعاریف بنیادینگام سو -0-9-9

خارج شده و با ورود به دنیای مفهومی  در این مرحله از دنیای واقعی

شود. ای( از مسئله ارائه میو سیستمی، تعریفی بنیادین )ریشه

آل، ای است که ضمن توصیف سیستم ایدهای جملهتعریف ریشه

اهداف آن، اشخاص درگیر در موقعیت، افراد تحت تاثیر و تاثیر گذار 

  .]23[کند را معرفی می

نیادین بر مبنای تصاویر غنی از به منظور طرح یک تعریف ب

شود. این روش به وسیله استفاده می CATWOEروشی به نام 

-صاحبان مسئله برای تدوین و فرموله کردن یک تعریف استفاده می

 های ذیل است.شود و دارای مولفه

 Cبینند.: مشتریان یا ذینفعان که از فرآیند تبدیل سود یا زیان می 

A کنندگان در سیستم تبدیل هستند.: بازیگران و مشارکت 
Tفرآیند تبدیل که به معنی تغییر در وضعیت است :. 

Wدهد: جهان بینی که به فرآیند تبدیل معنا می. 

Oمالک که سیستم در مقابل او پاسخگوست :. 

Eهای محیطی که باید در سیستم در نظر گرفته شوند. : محدودیت 

تعریف بنیادین کمک مهمی به ارائه  CATWOEتعیین عناصر 

ای های نرم هر تعریف ریشهکند. برابر رویکرد متدولوژی سیستممی

باید دربرگیرنده شش مولفه اصلی باشد که اصل و اساس مسئله 

 به شرح زیر می باشند: CATWOEعناصر هستند. 

های برق های توزیع نیروی برق، شرکتمردم، شرکت: (c)مشتریان

های پیمانکار ن عمده، شرکتمشترکی ای، صنایع بزرگ،منطقه

ها، تعمیر و نگهداری شبکه، پیمانکاران طرح و توسعه، مجریان طرح

ها، های برق، نیروگاهامورهای بهره برداری انتقال نیروی شرکت

های های تجدید پذیر،  شرکت مدیریت منابع آب ایران، شبکهانرژی

 ایهای برق منطقههای شرکتکشورهای همسایه، شبکه برق

 های فشار قویهمجوار، واحدهای تولید پراکنده، پست

مدیران دیسپاچینگ،  دیسپاچرها، مدیران عامل و :(A)بازیگران 

 های نظارت و تعمیراتریزی، گروهدفاتر برنامه
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-پایش و کنترل شبکه برق با استفاده از داده :(T)فرآیند تبدیل 

 های ورودی

است که دیسپاچینگ  بینش کلی در این جا این :(W)جهان بینی 

برقراری ارتباط مناسب با ا یفه پایش و کنترل شبکه برق را بوظ

ذینفعان، به نحوی انجام دهد که تعادل بین مصرف و تولید برقرار 
بماند و برق از نظر کیفیت )ولتاژ و فرکانس( در حد باالی استاندارد 

و بوده و پایداری سیستم حفظ گردد )خاموشی ها به حداقل برسد( 

 از نظر اقتصادی نیز قیمت تولید برق مقرون به صرفه باشد.

های برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران و شرکت :(O)مالک 

های  ای به نمایندگی از وزارت نیرو )بخش دولتی( ، و شرکتمنطقه

 توزیع نیروی برق )بخش خصوصی(

لید، محدودیت های تومحدودیت: (E)محدودیت های محیطی 

های های دیسپاچینگ، محدودیتسخت افزاری و نرم افزاری سیستم

های شبکه ، محدودیتاهای سیستم اسکادشبکه انتقال، محدودیت

ها، توپولوژی شبکه، الگوی مصرف محدودیت تولید نیروگاه مخابرات،

های قدرت، ها و تجهیزات شبکهصنایع بزرگ،  فرسودگی نیروگاه

بهره برداری شرکت مدیریت شبکه،  عوامل ثابت ای هدستورالعمل

محیطی و شرایط غیر منتظره جوی )مانند سیل، توفان، زلزله ...(، 

-)عوامل سردی هوا و گرمای هوا(، مدیریت مصرف آب شرایط جوی

)کنکور، اعیاد  های پشت سدها، پایداری برق در شرایط خاص

های ، محدودیت...( ملی و مذهبی، هایخاص، انتخابات، مناسبت

قانونی، محدودیت سوخت، خرابکاری، محیط زیست، محدودیت 

انتقال توان بین نواحی مختلف، نمایندگان مجلس، استانداران و 

فرمانداران، شرکت گاز، نیروی انسانی ماهر، دانش فنی روز، اوضاع 
 .سیاسی و اجتماعی

ین بیانگر این موضوع است که ا "ریشه"استعاره : ایتعریف ریشه

تعریف تنها، یک شیوه محوری توصیف سیستم است و نه تنها با 

کند، بلکه به بیان چگونگی و چرایی توضیح این که سیستم چه می

 در نظر گرفتن عناصر و مفاهیمپردازد. بنابراین آن نیز می

CATWOE   و براساس جمع بندی نظرات خبرگان و کارشناسان

ای برای تعریف ریشهآمد که از برگزاری جلسات مصاحبه به دست 

به صورت زیر که مورد توافق خبرگان بود های دیسپاچینگ مسیست

مرکز کنترل دیسپاچینگ سیستمی است که با ": شودتعریف می
های آنالین شبکه شامل ولتاژ، های ورودی )دادهاستفاده از داده

ریزی و فرکانس، جریان و ... و اطالعات دریافتی از واحد برنامه

عات آرایش واحدها از بازار برق  به پایش و کنترل لحظه به اطال
ها و لحظه شبکه برق پرداخته و با صدور و اعمال فرامین به نیروگاه

های اعالم شده، های انتقال نیرو با در نظر گرفتن قیود و برنامهپست
مسئولیت حصول اطمینان از پایداری و امنیت شبکه، و راهبری 

)برون  و انتقال شبکه برق کشور و خطوط تبادلی بهینه منابع تولید
ای ، و برقراری تعادل بین تولید و مصرف را با مرزی و بین شبکه

 .]9["ای مقرون به صرفه بر عهده داردصرف هزینه

 گام چهارم: استخراج مدل مفهومی -0-9-0

ای، یک مدل مفهومی در این مرحله مطابق با تعاریف ریشه     

های از مدل مفهومی در متدولوژی سیستمشود. منظور تشکیل می

باشد که ها مینرم نموداری از فعالیت با ارتباطات مربوط به آن

جهت  .سازدیابی به اهداف را مشخص میفرآیند حل مسئله یا دست

تعیین روایی و پایایی مدل مفهومی این پژوهش که برگرفته از 

های سیستمای است از دو ویژگی رویکرد متدولوژی تعریف ریشه

 استفاده شده است.   Eو معیارهای سه گانه   PQRنرم یعنی فرمول

به  SSMای در روش فرمول تقویت و غنی کردن تعریف ریشه

از طریق  pمعروف است که عبارت است از : اجرای   PQRفرمول 
Q  جهت کمک برای نیل بهR که .PQR  پاسخگویی به چه؟

دهد که تعریف امکان را میاست. این فرمول این  ؟چگونه؟ و چرا

 ای به صورت یک بیانیه نوشته شود. ریشه

P عبارت است از آن چیزی است که می خواهیم انجام دهیم: ؛ 

-ارائه مدلی برای طراحی ساختار سیستم مراکز دیسپاچینگ شبکه

 های برق 

Q چگونگی رسیدن به  ؛P کند: را در این شرایط معلوم می 

اسب برای طراحی ساختار سیستم مراکز برای رسیدن به مدلی من

دیسپاچینگ، با استفاده از نظر خبرگان و کارشناسان صنعت برق 

که به نحوی با مراکز دیسپاچینگ درگیر هستند به ویژه جمع آوری 

نظرات کارشناسان و مدیران مراکز دیسپاچینگ به عنوان متولیان 

رق، امورهای این حوزه و نظر خبرگان واحدهای دیگر مانند بازار ب

های پیمانکاری، ابتدا بر اساس ها، مشاورین و شرکتانتقال، نیروگاه
و سپس ارتباط این های مرکز دیسپاچینگ اهداف، زیرسیستم

شود. به منظور به دست آوردن ها با یکدیگر مشخص میزیرسیستم

ها و مدل، ابتدا شناسایی مسئله، تدوین فرآیندها، نحوه اجرای برنامه

شوند. در این راه یت سیستم ارزیابی و بازخورد مشخص میدر نها

های ثابت بهره برداری که توسط وزارت نیرو، شرکت دستورالعمل

مدیریت شبکه برق ایران تهیه و ابالغ شده است مورد استفاده قرار 

 گیرند. می

R چیزی که در نهایت خواستار به دست آوردن آن هستیم: ؛ 

ریزی و بهره برداری بهینه از شبکه امهحفظ ایمنی، پایداری، برن

 تولید، انتقال و توزیع 

تواند باعث سه معیار ذیل را که می CATWOEدستورالعمل 

، و باید در نظر گرفته شوند را شناخت بهتر فرآیند پردازش شود

 فراهم می کند:

E1 معیار کارآمدی، موثر بودن، کفایت و ثمر بخشی سیستم: این :

کند و درست کار می   Tد آیا فرآیند تبدیل کنمعیار مشخص می

کند؟ به بیان دیگر این معیار به بررسی نتایج مورد نظر را ایجاد می

معیار موثر بودن این سیستم  بهبود و   پردازد.پیامدهای سیستم می

مانند ایمنی بیشتر و ارتقاء پایش و کنترل شبکه برق می باشد. 

 .دثدهی کمتر سیستم به حوازمان پاسخ
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E2های سیستم را :  معیار کارا بودن سیستم: این معیار خروجی

کند آیا کند، به عبارت دیگر معیاری که مشخص میکنترل می

مورد این  در شود یا خیر؟تبدیل از طریق حداقل منابع انجام می

های تعمیر و نگهداری، عدم تداخل توان به کاهش هزینهتحقیق می

های اسکادا های مخابراتی و سیستمنهکاهش هزی های کاری،گروه

 اشاره کرد.

E3پردازد : معیار اثربخشی: این معیار به بررسی تاثیرات سیستم می

تواند کند آیا این تبدیل میبه عبارتی معیاری است که مشخص می

به عبارت تر کمک کند؟ درنیل به اهداف سطوح باالتر یا بلند مدت

پردازد. این اثرات بر رات سیستم میتاثی یدیگر، این معیار به بررس

روی کل سیستم شامل افزایش قابلیت اطمینان سیستم، پایداری 

 شود...میشبکه، تولید برق با کیفیت بهتر و ارزانتر، پایداری شکبه و 
بر این اساس، در مدل مفهومی، فرآیند پیاده سازی طراحی 

مفهومی ها و مراحل مدل گام شود.سیستم دیسپاچینگ طراحی می

های نرم به صورت ذیل براساس رویکرد روش شناسی سیستم

 مشخص شده است:

 های سیستم را تعیین کنید. ورودی (1

 فرآیند تبدیل را مشخص کنید.  (2

 خروجی سیستم را مشخص کنید. (3

 .دهدنمایش می مدل مفهومی سیستم دیسپاچینگ را 2کل ش

داران بهره بردیسپاچینگ، مطابق با مدل مفهومی سیستم مرکز 

های نوع دیتا به پایش و راهبری شبکه 0اتاق فرمان با دریافت 

ها، دیتای آنالین وضعیت شبکه قدرت پردازند. اولین دادهقدرت می

ها و شامل مقادیر فرکانس، مگاوات، مگاوار و ولتاژ واحدهای نیروگاه

باشند. این دیتا از سرتاسر شبکه ها و خطوط انتقال شبکه میپست

های راه دور، سیستم مخابراتی )شامل پایانه اسیستم اسکادبوسیله 

اختصاصی صنعت برق و ...( جمع آوری شده و بصورت برخط و 

نرم افزاری مراکز  بهنگام توسط تجهیزات سخت افزاری و

دیسپاچینگ پردازش شده و قابلیت نمایش برای بهره برداران را 

ط نرم افزارهای ای است که توسکند. دومین دیتا، دادهپیدا می

از پردازش دیتای آنالین مورد تجزیه و  پس   (EMS)دستیاری

-تحلیل قرار گرفته و وضعیت شبکه را از لحاظ برآوردی نمایش می

دهد و بهره برداران با استفاده از این دو دیتا به پایش و راهبری 

پردازند. سومین دیتا برنامه زمان بندی ورود و خروج شبکه می

ها توسط واحد برنامه ریزی هر این برنامه باشد.که میتجهیزات شب

های عملیاتی برقدار یا بی برق بر شود و شامل برنامهمرکز تهیه می

باشد. چهارمین دیتا، شامل روی خطوط و یا تجهیزات شبکه می

برنامه ورود و خروج واحدهای نیروگاهی است که توسط واحد 
ن برنامه بر اساس قیمت دهی گردد. ایبرنامه ریزی تولید تهیه می

-ها، نیاز مصرف و وضعیت شبکه تهیه میبازار برق، اعالم نیروگاه

شود. اپراتورهای اتاق فرمان با پایش لحظه به لحظه شبکه و هم 

های زمان بندی شده ورود و خروج واحدها و چنین بر اساس برنامه

های هتجهیزات و با صدور فرامین کنترلی، اقدام به اجرای برنام

نمایند.  عالوه بر موارد فوق تایید شده و پایش و راهبری  شبکه می

های تعمیرات و یا واحدهای تعدادی تقاضای انجام کار از طرف گروه

از اتاق فرمان مرکز کنترل ها توسط گروهدیگر، به طور مستقیم 

های فوری و اضطراری هستند که ها برنامهاین گردد.درخواست می

های از پیش احد برنامه ریزی ارسال نشده و جزو برنامهقبال به و

 باشند. تعیین شده اتاق فرمان نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مدل مفهومی یک سیستم دیسپاچینگ  – 2شکل 

 خیر

 خیر

تحلیل، تصمیم گیری و اعمال 

  اقدامات اصالحی یا پیشگیرانه

آیا شبکه در محدوده 

نقطه کار قرار   مجاز

 گرفت؟

ای از تمامی واحدهای دریافت دیتای لحظه
 نیروگاهی و کلیه پست های فشار قوی برق

دریافت 

برنامه آرایش 

واحدهای 
نیروگاهی از 

 بازار برق

 

سنجی  صحت

دیتای دریافتی، 

پردازش اولیه و 
مایش اطالعات ن

بر روی 
ی انمایشگره

 مرکز

دریافت 

های تحلیل

نرم افزاری 
یستم س

مدیریت 
انرژی

(EMS)

 

برنامه دریافت 

تعمیرات و 

خروج های 

بندی زمان

شده تجهیزات 

تولید و انتقال 

از دفتر برنامه 

 ریزی

 

پایش و ارزیابی سطح پایایی )کفایت و 

 امنیت( نقطه کار شبکه

شبکه در آیا 

محدوده مجاز نقطه 
 کار است؟

 بله

 بله
 

اجرای برنامه آرایش تولید و 

های درخواست شده مهبرنا

 جهت خروج تجهیزات
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 قایسه مدل و جهان واقعی، کسب شناختم -0-9-5

زمان آن فرارسیده که به جهان واقعی بازگشته و مدل یا  اکنون     

و قدرت روش  هبا واقعیت مقایسه شوند. این کار موتور محرک هامدل

ها حاصل شناسی است جایی که شناخت و بینش از این مقایسه

آید. چکلند چهار شیوه هایی برای بهبود به دست میشده و ایده

، پرسشگری ساخت یافته از مدل با هگفتگو و مباحثه ساخت نیافت

سازی پویا یا سناریویی و  استفاده از یک رویکرد ماتریسی، مدل

اقدام برای مدلسازی جهان واقعی با استفاده از همان ساختار موجود 

 .]20[کنددر مدل مفهومی را برای مقایسه با جهان واقعی توصیه می

شیوه دوم از بقیه رایج تر است و در آن اغلب از یک ماترس استفاده 
ر داده و سواالت های مدل را مد نظر قراشود که هر یک از مولفهمی

 کند:زیر را مطرح می

 آیا این مولفه در جهان واقعی وجود دارد؟ 

 کند؟ چه رفتاری دارد؟این مولفه چگونه کار رفتار می 

 شود؟عملکرد آن چگونه اندازه گیری می 

 دهد؟ای دارد؟ کار مفیدی انجام میآیا این مولفه فایده 

مت راست شود که سدر این بخش جداول ماتریسی ساخته می

های دیگر شامل سواالتی در مورد آن ها و ستونها شامل فعالیتآن

های موجود در مدل مفهومی را ها است. این جداول فعالیتفعالیت

های دنیای واقعی مقایسه نموده و تغییرات را از نظر با فعالیت

مطلوب بودن و امکان پذیری بررسی کرده و پیشنهادهای الزم را به 

ود موقعیت مسئله و اجرای آن در مرحله بعدی روش منظور بهب

-مولفه کند. به عنوان مثال، پس از بررسیهای نرم ارائه میسیستم

ریزی  تولید و ورود و خروج شود که دفتر برنامه، مشاهده میها

واحدهای نیروگاهی در مراکز دیسپاچینگ مناطق وجود ندارد. این 

بخشی از جدول کلی  1جدول  باشد.هدایت کننده به گام بعدی می

اولین شوند. های مختلف بررسی میباشد. در این جدول موقعیتمی

در جهان واقعی وجود است که آیا این موقعیت سوال مربوط به 

 دارد؟ 

 سپس موارد دیگر بررسی می شوند:

 عملکرد مولفه چیست؟ 

 معیار ارزیابی چیست؟ 

 وضعیت موجود چگونه است؟ 

 مطلوب است؟ آیا وجود این موقعیت 

 آیا پیاده سازی آن امکان پذیر است؟ 

  و در صورت مثبت بودن پاسخ تغییرات مورد نیاز

 چیست؟

 

 

 

 
 

های ای از تمامی واحدهای نیروگاهی و کلیه پستدریافت دیتای لحظه

 فشار قوی

واقعی وجود  در موقعیت

 دارد؟

 بله

ت دریافت دیتای خام از کلیه نقاط و تجهیزا  عملکرد مولفه

 شبکه 
  تبدیل این دیتای خام به اطالعات قابل

نمایش و قابل فهم برای اپراتورهای اتاق فرمان و 
 نمایش آن ها بر روی صفحات نمایشگر

 تعداد نقاط اندازه گیری  معیار ارزیابی

 نوع نقاط اندازه گیری 
 رویت پذیری 

 وضعیت واحدهای نیروگاهی موجود است  وضعیت موجود 

 در مورد واحدها وجود  امکان صدور فرمان
 ندارد

  کنترل و ارزیابی دائمی شرایط شبکه در

 حین اجرا

 رویت پذیری کامل نیست 

 بله مطلوب

 بله امکان پذیر

 بهینه سازی سیستم مخابرات  تغییرات مورد نیاز

  توسعه تجهیزات سخت افزاری مرکز 

  وجود پشتیبان برای سیستم مخابرات 

  خت افزاری وجود پشتیبان برای تجهیزات س

 مرکز

 های تعمیر و نگهداری در نیاز به گروه
 دسترس

 کارشناسان مجرب و آموزش دیده 

 جدول مقایسه مدل و جهان واقعی -1جدول 

 

این جدول پس از تهیه با مدیران، روسای گروه، کارشناسان و 

در جلساتی مورد کنکاش قرار گرفت. پس از خبرگان دیسپاچینگ 

اعمال تغییرات الزم و تایید خبرگان مراکز  انجام بررسی های الزم و

 دیسپاچینگ نهایی گردید.

 شناسایی تغییرات برای بهبود و توسعه  -0-9-6

این مرحله با هدف شناسایی تغییرات ممکن و مناسب در      

)ساختاری،  پذیرد. در حقیقت تغییراتیسیستم مد نظر صورت می

رد تا امکان رفتاری و فرآیندی( که باید در وضع موجود صورت گی

تحقق توسعه مدل مفهومی طراحی مراکز دیسپاچینگ تحقق یابد، 

شود. در این فصل مدل مفهومی برای ساختار مراکز پیشنهاد می
جدول نهایی و موارد با بررسی دیسپاچینگ طراحی و ارائه شد. 

مطلوب و امکان پذیر، به نحوه پیاده سازی تغییرات مورد نیاز که 

شود که با پیشنهاد میچینگ اعالم شده بود، توسط خبرگان دیسپا

ریزی و کنترل واحدهای تفویض اختیار بیشتر، امکان برنامه

نیروگاهی به مراکز دیسپاچینگ مناطق واگذار گردد. ساختار مراکز 
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دیسپاچینگ از نظر فرآیندی در حال حاضر به صورت سلسله 

مرکز ها به عهده مراتبی بوده و تمامی اختیارات و مسئولیت

شرکت مدیریت شبکه برق "دیسپاچینگ ملی ذیل معاونت راهبری  

باشد ولی از نظر اداری، پرسنل دیسپاچینگ جزو ابواب می "ایران

باشند. این ساختار موجب شده ای میهای برق منطقهجمعی شرکت

ها در مرکز گیریها و تصمیمریزیاست که اوال تمرکز برنامه

این ساختار در زمانی طراحی شده بود یا ثاندیسپاچینگ ملی باشد. 

( که حجم تولید و توسعه شبکه قدرت به مراتب کمتر 1332)سال 

با توجه به تعداد زیاد واحدهای  در حال حاضراز امروز بود و 

-دهی روزانه برق و برنامه زماننیروگاهی و بورس بازار برق و قیمت

دیریت شبکه و بندی روزانه تولید، حجم کارها و عملیات شرکت م

مرکز دیسپاچینگ بسیار زیاد شده و این امر طبیعتا بر روی کیفیت 
پس از تحلیل جدول فوق و گذارد. اثر می اپراتورهای اتاق فرمان کار

آوری نظرات مدیران و خبرگان برگزاری مجدد جلسات و جمع

های خراسان )شامل خراسان دیسپاچینگ، بازاربرق و نیروگاه

شود که اختیارات بیشتری به پیشنهاد میرضوی(  شمالی، جنوبی و

مراکز دیسپاچینگ مناطق واگذار شود و امکان خرید و فروش برق و 

ریزی واحدهای نیروگاهی و شبکه انتقال هر منطقه در اختیار برنامه

مرکز دیسپاچینگ ملی  قرار گیرد.مرکز دیسپاچینگ همان منطقه 

ها T-line وخطوط تبادلی نقش هماهنگ کننده و کنترل کننده بار 

نشان دهنده  مدل مفهومی در حالت  3باشد. شکل شماره را داشته 

 کلی می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 : اقدام برای بهبودهفتمگام  -0-9-7

در این مرحله تغییرات شناسایی شده جهت بهبود سیستم در 

شود آید. لذا یک برنامه عملیاتی ارائه میمرحله قبل به اجرا در می

غییرات پیشنهاد شده را عملیاتی ساخت. الزم به ذکر است تا بتوان ت

ای که تصمیم به عملیاتی ساختن این طرح در شرکت برق منطقه

خراسان گرفته شده است و مطالعات الزم در این زمینه شروع شده 

 است.

 نتیجه گیری -5

شود که طراحی سیستم مدیریت و در نتیجه گیری کلی مشخص می

های برق یک امر پیچیده، زمان بر گ شبکهساختار مراکز دیسپاچین

های متفاوت بازیگران مختلف در آن و طوالنی بوده و به دلیل نقش

بر پویایی آن افزوده است و دو عامل پیچیدگی و پویایی دلیل اصلی 

به دلیل این که اشد. بهای نرم میاستفاده از متدولوژی سیستم

باشد کنیکی و فنی میادبیات موضوع فقط در باره مسائل ت تاکنون

های استفاده شده در مدیریت و ساختار مراکز دیسپاچینگ روش

باشند و بصورت تجربی بوده و فاقد روشی سیستماتیک و علمی می

این پژوهش اولین پژوهشی است که در این زمینه و با استفاده از 

های نرم که برای حل مسائل اجتماعی و بدساختار روش سیستم

 ستفاده کرده است. طراحی شده ا

تاکنون چندین بار روش سیستم کنترل مراکز دیسپاچینگ 

متمرکز به سلسله حالت دستخوش تغییرات شده است. یک بار از 

و بعد از مدتی از سلسله مراتبی به تحت نظر یک سازمان  یمراتب
سلسله مراتبی تغییر داده شد که بازیگران دیسپاچینگ در دو 

. مشغول کار هستند هدافی گاه متناقضسازمان جداگانه و با ا

حرکت بعدی برای سیستم مراکز دیسپاچینگ جداسازی شبکه برق 

-ها، خطوط و پستبه دو قسمت انتقال که شامل کلیه نیروگاه

کیلو ولت و قسمت فوق توزیع شامل خطوط و  231و  011های

باشد و طرح فوق بر این کیلو ولت می 21و  33، 63، 132های پست

ها، که مرکز دیسپاچینگ ملی راسا اقدام به کنترل نیروگاه است مبنا

نماید و بقیه شبکه در اختیار مراکز انتقال های خطوط و پست

در این  طرح ارائه شده دیسپاچینگ فوق توزیع قرار گیرد. در

سیستم مستقلی برای ای هر کدام های برق منطقهشرکتپژوهش، 

ها و شبکه ی نیروگاهمت تماکنترل شبکه ایجاد نموده و مسئولی

انتقال و شبکه فوق توزیع و توزیع را در اختیار گرفته و نقش 

دیسپاچینگ ملی، مشخص نمودن میزان کلی تولید هر منطقه و 

 مسئولیت خطوط تبادلی می باشد. 
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