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 شرکت توانیر     
 

 1400فروردین  – 3 شماره

 

 گفتارپیش 

 برگزاری کنفرانس منطقه ای سیرد 

 هوشمند گیری کمیته زیرساخت اندازه(AMI) 

 دهنده خدمات انرژی هوشمندهای ارائهشرکت 

 های صنعتیریزشبکه 

 های مخابراتی رادیوییشبکه 
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  صرفنیاز م میزان و تولیدظرفیت  در الزم توازن که شرایطی در

 هایهزینه دیگر، طرفی ازو  نباشد، مهیا سال اوقات تمامی در برق

 بهای با نهایی کنندهمصرفتحویلی به  الکتریکی انرژی شده تمام

 امری تقاضا سمت رفتار مدیریت، باشد نداشته خوانیهم دریافتی

 پیامدهای بروز موجب  تقاضا و عرضه بین فاصله تا است ضروری

 .نگردد کشور در امنیتی حتی و سیاسی ،اجتماعی منفی
 و پاسخ به نیاز شد مطرح یکل بصورت باال پاراگراف در که معضلی

 به دستیابی برای راهکار ارایه به ورود از قبل. دارد مناسب راهکار

 .پرسید درست ای شیوه به را درست سوال باید فق،مو نتیجه

 بیش سواالت شدن مطرح امروزه ،هاسازمان و هاشرکت دنیای در

 چگونه :نمونه طور به ؛دارد چشمگیری گسترش انتزاعی اندازه از
 ببریم؟ باال را وری بهره توانیممی

 هاییحلراه ،گسترده و کلی هاییپرسشبه خاطر داشته باشیم که 

 به گرایش .داشت خواهند نیز را غیرعملی و کلی اندازه همین به

 دستورالعملها در سازمان زیرا ندارد شگفتی جای ابهام این سمت

 این اما. آن تمرکز شده است و بر تجویز "کن فکر جعبه از خارج"

 در گسترده و کلی تفکرکه ، زیرا دهدنمی جوابلزوما  دیگر شگرد

 .کاهدمی هاحل راه بودن مرتبط و کیفیت از وسیع، ای پهنه

 گیرد قرار مناسب بندیقالب با هایچالش معرض در سازمان اگر اما

 دریافت مناسبی کمکنیز  اطالعات ترسانآ پردازش درگاه آن

 جعبه از خارج ندارد لزومی که است این واقعیت عبارتی به. کندمی

 با چالشی و بدانید که کنید پیدا بهتر ای جعبه است کافی ،بیندیشید

 .کند کمک سازمان پیشرفت به تواندمی ساختخوش چهارچوب

 تالش در توانیر شرکت های نوینآوریو فن هوشمندسازی دفتر

 دانش از مناسب،  چهارچوب در های درستپرسشطرح  با است

ها و استفاده بهینه از زیرساخت باگیری شود و موجود بهره ننوی

 رضایتمندی و مشتریان زندگیآسایش  استمرار ، هدففعلی منابع

 هایفعالیتراستا با و هم ادامه در روند این. تامین گردد ذینفعان

 اندازه هوشمند فراسامانه ملی طرح جمله از تاکنون گرفته صورت

و تالش  ؛است..  و سبز قبض طرح ،(فهام) انرژی مدیریت و گیری

های پازل هوشمندسازی یکی پس برآنست که بصورت هدفمند تکه

  از دیگری با کمترین هزینه و حداکثر کارایی تکمیل گردد.

گیری هوشمند در مدیریت های اخیر کاربرد سیستم اندازهدر سال

های را در برنامه تابستان و خصوصا جایگاه آنمصرف بار دوران اوج 

با استفاده از این  99به وضوح مشاهده کردیم. در سال  099و  098

درصد از پیک  10نزدیک به  ،پاسخگویی بار هایاجرا برنامهابزار و 

ی مشابه در سایر هاکه در مقایسه با نتیجه برنامه بار شبکه مدیریت شد

حال این سوال مطرح . آیدشمار میها رکورد قابل توجهی به شبکه

 شبکه شود که اگر در شرایط بحران در شبکه سراسری برق و یامی

تامین بخش  یکی از مناطق کشور، برای مدت زمانی فقط امکان

نیاز مصرف( وجود داشته باشد، آیا از ابزار درصد  20مثال محدودی )

امین نیازهای آوری شبکه و تتاب در جهت توان هوشمند میشبکه 

مند شد؟ آیا مدیریت شبکه برق آمادگی الزم بهره یانحیاتی مشتر

این میزان محدود انرژی  برای رویارویی با این حوادث را دارد؟

 ؟اختصاص یابدمشترکین دارای اولویت به چگونه باید 

ویکرد استفاده از ابزار شبکه پاسخ به سواالت فوق و سواالت مشابه با ر

هوشمند، موضوعاتی هستند که باید در دستورکار قرار گیرند تا 

 شبکه برق برای بدترین شرایط آمادگی خدمت رسانی داشته باشد

وری برای بر افزایش بهرهعالوه بار ابزار شبکه هوشمند اینتا 

 بکارگرفته شود.  نیز آوری شبکهافزایش تاب

تورهای هوشمند این قابلیت پیش بینی شده که در بطور مثال در کن

قابل مصرفی مشترکین به میزان و انرژی زمانهای بحران دیماند 

 سامانهت در ود و یا با ابزار های هوشمند قرائتامین محدود ش

ت کنتور امکان رصد روزانه مصرف ارهای قرائافزمن و نرم_برق

گیری از این امکانات و ایجاد آمادگی الزم بوجود آید. برای بهره

تدوین مقررات برای شرایط بحرانی الزم است اقدامات الزم برای 

 و دستورالعمل و ایجاد ساختار مناسب برای اجرا فراهم گردد.

با محوریت  "برق استمرار زندگی"در این راستا کمیته تخصصی 

آقای دکتر های نوین و با مدیریت وریآدفتر هوشمندسازی و فن

زاده در شرکت توانیر تشکیل شده و مسایل مربوط به اجرایی قاضی

وسیله از کلیه نشدن این ایده را در دستورکار قرار داده است. بدی

ها و مراکز دانشگاه خصوصا همکاران نظرانعالقمندان و صاحب

ماهنامه  .آیدبرای مشارکت در این برنامه دعوت بعمل میتحقیقاتی 

 کند. از انتشار مقاالت مرتبط استقبال می  برق ایران نیز مندهوششبکه

   

 گفتارپیش           

 هوشـمندسازی 
 ریت سمت تقاضا ـکرد مدیـبا روی 

 آوری شبکهو افزایش  تاب              

 بکارگیری مدیریت مصرف در  نحوه( 1شکل 

  وریو بهره آوریتاب خدمت
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  ای سیردهشتمین کنفرانس منطقه برگزاری
ای سیرد در تاریخ چهارم اسفندماه هشتمین کنفرانس منطقه

این رویداد بصورت مجازی بود و در آن  برگزاری برگزار شد.

 39های کنفرانس سالنبا ضمن برقراری ارتباط ویدیوکنفرانسی 

، امکان تماشای مراسم از طریق شرکت توزیع نیروی برق

 .بودسایت آپارات برای عموم مخاطبان نیز میسر وب

المللی است که به ین نهاد علمی بینترمعتبر کنگره جهانی سیرد

صنعت توزیع نیروی برق و ارایه آخرین  طور ویژه به

پردازد و مقر اصلی این یاین حوزه مدستاوردهای علمی و فنی 

نهاد در کشور بلژیک است؛ بیست کشور شامل هفده کشور 

عضو اصلی  -از جمله ایران  - اروپایی و سه کشور غیر اروپایی

 هستند. این نهاد علمی 

به دبیرخانه ارسال  مقاله 657ای هشتمین کنفرانس منطقهدر 

. از ندمقاله پذیرفته شد 257که پس از داوری در نهایت گردید 

مقاله،  204های توزیع نیروی برق این میان سهم شرکت

 مقاله بوده است.  13ها مقاله و سایر سازمان 26ها دانشگاه

مهر، معاون هماهنگی در نشست افتتاحیه آقایان مهندس رخشانی

نس، مهندس حائری، معاون امور برق و توزیع و رییس کنفرا

انرژی وزارت نیرو و مهندس متولی زاده، مدیرعامل شرکت 

توانیر به ارائه سخنرانی و تبیین امور حائز اهمیت صنعت برق 

دیگر سخنرانان پژوهش پرداختند.  انجام تحقیقات و کشور جهت

پتیان، مهندس آقایان دکتر فتوحی، دکتر قرهداد رویکلیدی 

 بودند.  فردکتر زواشکیانی، دکتر داورپناه و دکتر امینی جمال،

دبیر کمیته  نشست اختتامیه نیز با سخنرانی آقای مهندس سعیدی

شرکت توزیع  بیان گردید که در آن همراه بود و ملی سیرد

مقاله و دانشگاه شهید باهنر کرمان  55نیروی برق استان فارس با 

برتر در این  شرکت و دانشگاهبه عنوان مقاله پذیرفته شده  9با 

 . نداهرویداد انتخاب شد

 
 ای سیرد( برگزاری هشتمین کنفرانس منطقه2شکل 

های کلیدی و متن مقاالت برخی از سخنرانی شایان ذکر است فایل

  ( قابل مشاهده است.cired.ir) سایت کنفرانسدر وب

 (AMIگیری هوشمند )اندازهزیرساخت کمیته 

 و هافناوری توسعة و شبکه هوشمندسازی سمت به حرکت

 اساسی الزامات از یکی برق توزیع هایشبکه در هوشمند هایسامانه

 هاسازمان اغلب و بوده نزدیک درآیندة شبکه مؤثر مدیریت برای

 مختلف، کشورهای در برق توزیع شبکه متولی هایشرکت و

 .دارند اجرا و طراحی دست در امر این برای را جامعی هایبرنامه

 چشم به زمینه این در مطرح و مهم هایپروژه تمامی در آنچه

 برای ایمشاوره و تحقیقاتی ای،پایه مطالعات از انبوهی خورد،می

 برای زیربنایی و اسنادفنی هشدحساب و منطقی تعریف و شناسایی

 افزارها،نرم افزارها،سخت از اعم هوشمند شبکة مختلف اجزای

 مقررات و قوانین حتی و کاری فرآیندهای، مخابراتی بستر و شبکه

 .است الزم

 راستای در(« AMIگیری هوشمند )های اندازهکمیته سیستم»

 دیجیتال تحول و هوشمندسازی زمینه در راهبری و گذاریسیاست

 سطوح در قوی فنی-علمی ههستو با هدف ایجاد توزیع  شبکه

 هایشرکت همکاری با و توانیر شرکت در کارشناسی و مدیریتی

و  هوشمند شبکه انجمن، نهایی بردارانبهره عنوان به برق توزیع

 تعامل در و داخلی مشاورین کارگیریبه با و تشکیل، نیرو پژوهشگاه

 مورد  فنی مدارک و اسناد مرتبط، تجهیزات سازندگان از تعدادی با

های اجرایی بکارگیری ها و طرحنیاز، سازوکارهای قانونی، روش

 تجهیزات مرتبط،  بررسی و تدوین خواهند شد.

پس از تصویب تشکیل کمیته، تاکنون دو جلسه این کمیته در 

نظر برگزار و پس از بحث و تبادل 29/10/99و  8/10/99های تاریخ

 گیری انجام شده است:درخصوص موارد زیر، تصمیم

 فناوری  بر مبتنی( IOT) اشیاء اینترنت بکارگیری بررسی -1

LoRaWan ارتباطی الیه در LAN فهام طرح 

 این بکارگیریباهدف  PLC –G3 مخابراتی بسترهای استفاده از -2

 LAN الیه در اطالعات تبادل منظور به فناوری

 ایران بورس بازار در برق کنتور فروش و خرید سازوکار -3

 موجود وضع ارزیابی و شناسایی» پرسشنامه شدننهایی -4

 راه نقشه تدوین» طرح راستای در «کشور در AMI زیرساخت

 «کشور برق توزیع شبکه هوشمندسازی اجرایی
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 هوشمندانرژیهای خدماتشرکت
 کامل و جامع شکل ها( درESCOانرژی ) خدماتهای شرکت

 یا بهینه سازی جوییصرفه هدف با که هستندهایی شرکت خود

 مالی موسسه یک همکاری با یا تنهایی به انرژی حامل های مصرف

 بر مبتنی قراردادهای قالب سرمایه گذار در نهادهای سایر یا

 یا صنعتی مجموعه چند یا یک در سرمایه گذاری به اقدام کارایی

شوند می متعهد قرارداد طرف بهها شرکت این کنند.می ساختمانی

 کاهش هدر از مشخصی میزان انرژی، ممیزی مراحل از پس که 

 تولید روند به خلل هرگونه بدون را انرژی مصرف بهبود و رفت

 واحدهای یا در کارخانجات رفاه و آسایش سطح یا محصول

 توافق مورد دوره یک در و مدون طرح یک اساس بر ساختمانی

منظور هایی را به پروژهها این شرکت .گذارند اجرا مرحله به

های تعمیرات و نگهداری وری انرژی و کاهش هزینهافزایش بهره

 .پذیرندمی ها راتعریف کرده و ریسک اجرایی و فنی پروژه

هایی که در زمینه انرژی را از دیگر شرکتها ESCO که موضوعی

های مشاوره انرژی و پیمانکاری مانند شرکت -کنند فعالیت می

 کند تفکر قرارداد بر مبنای اجرا و رسیدنمتمایز می  -تجهیزات و... 

 کارایی است. به

مختلف مصرف، های انرژی در بخشمصرف با توجه به شدت باالی 

جدید نیروگاهی دور از ذهن نیست که الجرم های ایجاد ظرفیت

 ملی و ایجاد آالیندگی محیط زیستهای منجر به هدر رفت سرمایه

انرژی و استفاده بهینه از وری شود. به منظور افزایش بهرهمی

مدیریت انرژی های موجود، ایجاد و توسعه شرکتهای ظرفیت

 هوشمند در دستور کار شرکت توانیر قرارگرفته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 مصرف انرژی تمضرات باال بودن شد  (3شکل 

های حدود نیمی از مصرف انرژی الکتریکی در کشورمان در بخش

سازی مصرف این مشترکین از طریق بهینهخانگی و تجاری است که 

شود. با هدف های خدمات انرژی هوشمند ممکن میشرکت

های کسب گذاری در توسعه مدلبسترسازی الزم و تشویق سرمایه

اجرایی شدن استقرار در جهت  و کار )پلتفرم خدمات پشت کنتور(

گیری از خدمات آنها های خدمات انرژی هوشمند و بهرهشرکت

های اندازی نیروگاهنصب تجهیزات پربازده، نصب و راهشامل 

گذاری در خود تامینی تجدیدپذیر مقیاس کوچک، سرمایه

های سرویس ،ممیزی انرژی و خدمات مدیریت انرژیمشترکین، 

 ،هاپایش هارمونیک، کاهش تلفات پشت کنتور،  IoTمبتنی بر 

 مشترکین بازدید ادواری شبکه داخلی، سرویس تعمیرات پیشگیرانه

 .استحایز اهمیت و نظایر آن 

تواند در پردازد که شرکت توانیر میبه مورادی می 5 شکل

های خدمات انرژی هوشمند ایفای نقش گیری و توسعه شرکتشکل

 کند.

  

 

 

 

 

 

 

 

 های خدمات انرژی هوشمند های فعالیت شرکتحوزه( 4 شکل 
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 کارایی انرژیانواع قراردادهای مبتنی بر 

 شوند.بر اساس نوع قرارداد به سه دسته تقسیم می  ESCOهایمدل

 شده گذاشته اشتراک به جوییصرفه الف( مدل
(Shared Savings Model) 

   طراحی و پیاده سازی پروژه توسطESCO صورت 

 گیرد.می

  تامین مالی پروژه توسطESCO  از منابع مالی خود(

ESCO  )یا با حمایت دولت و از طریق پرداخت وام

 گیرد.می صورت

  مشتری در طول قراردادESCO کند.می را حمایت 

 ESCO مشتری را تضمینهای در هزینه جوییصرفه 

 کند.می

  شده بر اساس شرایط  جوییصرفهسود حاصل از انرژی

 تقسیم ESCOمشخص شده در قرارداد بین مشتری و 

 شود.می

  سهمESCO بایست به جویی میصرفهسود ناشی از  از

ای تنظیم گردد که بازپرداخت وام، تامین گونه

 سرمایه گذاری اولیه و سود آن را پوشش دهد.های هزینه

 " FULL SERVICE ESCOs "این مدل همچنین به عنوان 

 .شودمی شناخته

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شده گذاشته اشتراک به جوییصرفه مدل (6 شکل

 

 اشتراک به جوییصرفه مدل در سود تخصیص نحوه (7 شکل

 شده گذاشته 

 های خدمات انرژی هوشمند گیری و توسعه شرکتنقش توانیر در شکل( 5 شکل
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 تضمین شده جوییصرفهب( مدل 
                                     (Guaranteed Savings model) 

  طراحی و پیاده سازی پروژه توسطESCO گیرد.می صورت 
 

 ESCO کند، هر چند که ممکن نمی پروژه را تامین مالی

 تامین مالی را تسهیل کند.های است فرآیند
 

  تامین مالی پروژه توسط مشتری )از منابع مالی خود مشتری

 گیرد.می یا با حمایت دولت و از طریق پرداخت وام( صورت
 

 ESCO  را برای مشتری  جوییصرفهدستیابی به حداقلی از

 کند.می ضمانت
 

 ESCO در انرژی برای  جوییصرفهکند که می تضمین

 پوشش بدهی مشتری کافی خواهد بود.
 

  شده به طور کامل متعلق  جوییصرفهسود حاصل از انرژی

 باشد.می به مشتری
 

  انرژی ضمانت  جوییصرفهدر پایان پروژه، در صورت تامین

 شده، هزینه پروژه تعیین شده در قرارداد به اسکو پرداخت

 شود.می

 

 

 شده تضمین جوییصرفه مدل( 8 شکل

 : Chaffee مدلج( 

  طراحی و پیاده سازی پروژه توسط در این مدل

ESCO گیرد.می صورتها 

  مسئولیت عملیات و تعمیر و نگهداری کل سیستم انرژی و

انرژی مشتری بر عهده های همچنین تامین هزینه

ESCOباشد.می ها 

  تامین مالی پروژه توسطESCO و با حمایت دولت و ها

 گیرد.می از طریق پرداخت وام صورت

  در صورت دستیابی به اهداف، سود حاصل در این مدل

 ESCOشده به طور کامل متعلق به  جوییصرفهاز انرژی 

را به عنوان هزینه ای  ESCOباشد. در غیر این صورت می

 کند.می جبران به مشتری پرداخت

  مشتری در طول قراردادESCO کندمی را حمایت. 

 

 Chaffeeمدل  (9 شکل

 گیری و انتخاب مدل مطلوب :نتیجه

   در مدلChaffee  تامین منابع مالی ، پیاده سازی و اجرای

جاری انرژی مشتری ، به طور های کل پروژه و تامین هزینه

 ESCOباشد و مشتری حمایتی از می ESCOکامل بر عهده  

ندارد. لذا این مدل ممکن است مطلوبیت الزم را جهت اجرا 

 نداشته باشد. ESCOبرای 
 

  تضمین شده، هر چند که سود حاصل  جوییصرفهدر مدل

 شده به طور کامل متعلق به مشتری جوییصرفهاز انرژی 

باشد، چون تامین مالی پروژه بر عهده مشتری است، ولی می

با توجه به شرایط جاری حاکم بر صنعت کشور استفاده از این 

 مدل کارایی چندانی نخواهد داشت.

 

  به اشتراک گذاشته شده، مسئولیت  جوییصرفهدر مدل

تامین مالی پروژه و طراحی و پیاده سازی آن با حمایت 

ده و سود حاصل از انرژی بو ESCOمشتری، بر عهده 

 هشده برای یک مدت از پیش تعیین شده ب جوییصرفه

ترتیب با توجه به درصد پیش بینی شده، هزینه پروژه، طول 

و  ESCOمتحمل شده توسط های مدت قرارداد و ریسک

در صورتی که بنابراین،  شود.می مشتری بین آنها تقسیم

ESCO روژه از حمایت دولت جهت تامین مالی پها

و  ESCOبرخوردار باشند، این مدل مطلوبیت الزم را برای 

 مشتری خواهد داشت. 
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 شقایق یوسفی              

 های صنعتی هوشمندشبکهریز  

 

به زعم آژانس بین المللی انرژی، چند عامل اساسی در فراگیری 

وسعه اند؛ تمفهوم تولید پراکنده برق نقش موثری داشته

، محدودیت در ساخت خطوط مقیاس کوچکهای تولید فناوری

ن، یاز سوی مشترک انرژی پایدار، افزایش تقاضای انرژی انتقال

محیط زیست. این مولدها را تغییرات  دغدغهو ها خصوصی سازی

در داخل شبکه قدرت  1توان با هدف تشکیل ریزشبکه هاییمی

ای مورد استفاده قرار دادکه حاصل آن، تأمین انرژی پایدار بر

مشترکین، افزایش قابلیت اطمینان، ارتقاء توان مقابله با بحران، 

 سازی اصول پدافند غیرعامل و ... است. پیاده

با در نظر گرفتن دالیل غیرقابل انکاری نظیر رشد روزافزون تقاضا 

برای انرژی الکتریکی و سبقت تقاضا نسبت به عرضه در شبکه 

ی توسعه آن، تاکید اصول هاقدرت، تراکم شبکه انتقال و هزینه

سازی و پراکنده سازی تولید و در پدافند غیرعامل برق بر کوچک

قانون اساسی در واگذاری  44کلی اصل های نهایت سیاست

های دولتی به بخش خصوصی و حمایت از کار و گریتصدی

 "های صنعتی هوشمندتشکیل ریز شبکه"سرمایه ایرانی، طرح 

 پیشنهاد شده است.  توسط شرکت توانیر تهیه و

های صنعتی بر عهده رسانی به مشترکین شهرکدر این طرح، برق

شود که از نقطه تحویل ورودی یک شرکت خصوصی گذاشته می

شهرک، انرژی الکتریکی را از شبکه برق سراسری )شبکه فوق توزیع 

کند، شبکه یا توزیع بنا بر سطح ولتاژ خط ورودی( دریافت می

شهرک را به صورت استیجاری از شرکت احداث شده داخل 

های یا در شهرک گیردمنطقه خود، تحویل مینیروی برق توزیع 

مندی از نماید، با بهرهرسانی خود را احداث میجدید، شبکه برق

تولید های یک واحد تولید مقیاس کوچک با اولویت سیستم

( و منابع تجدیدپذیر، بخشی از نیاز CHP) 2همزمان برق و حرارت

نماید و خدمات فروش انرژی مشترکین داخل شهرک را تولید می

داری( داخل شهرک را برعهده رسانی )سیم)بازرگانی( و برق

برداری شود که این طرح با الزام احداث و بهرهگیرد. تاکید میمی

                                                           
1-Microgrids 
2-Combined Heat and Power (CHP) 

 های صنعتی تعریفاز حداقل یک مولد مقیاس کوچک در شهرک

شده است و مابقی نیاز مشترکین شهرک با خرید از بازار برق تأمین 

های صنعتی شود. هدف غایی این طرح، تشکیل ریزشبکهمی

سازی های صنعتی و بهینه( در محدوده شهرکSIM) 3هوشمند

ها با استفاده از ابزارها و رسانی در این مجموعهخدمات برق

 ند است.های توزیع هوشمهای ممکن در شبکهروش

فوق، نیازمند تشکیل های الزم به ذکر است که انجام کلیه فعالیت

گروهی از متخصصین حوزه تولید و توزیع انرژی )الکتریکی و 

حرارتی( و اقتصاد انرژی در شرکت تأمین کننده آب و انرژی 

تواند به صورت کنسرسیومی از چندین شرکت یا است که می

تولید مقیاس کوچک( به  واگذاری بخشی از خدمات )غیر از

دیگر در قالب عقد قراردادهای داخلی انجام پذیرد. های شرکت

انجام شده در این های البته مسلم است که مسئولیت کلیه فعالیت

گروه تخصصی بر عهده یک شخص حقوقی است که پاسخگوی 

 وظایف تعریف شده خواهد بود.

از این پس، این شرکت خصوصی که وظایف فوق را در 

گیرد با عنوان شرکت تأمین انرژی های صنعتی بر عهده میشهرک

 شود.خوانده می

 ویژگیهای طرح پیشنهادی
های تشکیل ریز شبکه"طرح پیشنهادیمتمایز های توان ویژگیمی 

 را در قالب موارد زیر دسته بندی کرد: "صنعتی هوشمند

کوچک )تولید پراکنده( با  های مقیاساستفاده از نیروگاه .1

و تجدیدپذیر برای تأمین  CHPهاینیروگاهاولویت 

بخشی از نیاز مشترکین شهرک به انرژی الکتریکی برای 

های صنعتی پاسخگویی به نیاز روزافزون مشترکین شهرک

و کاهش بار تحمیل شده به بخش تولید و انتقال شبکه 

 قدرت
 

نیاز برای احداث مولد امکان در اختیار گرفتن زمین مورد  .2

مقیاس کوچک با توجه به مالحظات انتقال انرژی به ویژه 

های از نوع حرارت/برودت و با موافقت شرکت شهرک

 صنعتی

3-Smart Industrial Microgrids (SIM) 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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های موجود شبکه توزیع نیروی برق استفاده از زیرساخت .3

در شهرکهای صنعتی به شکل استیجاری توسط شرکت 

شهرک  و/یا احداث شبکه جدید در داخل انرژی تأمین

برای افزایش قابلیت اطمینان برق تحویلی به مشترکین و 

 رسانی به متقاضیان جدیدبرق
 

های صنعتی خرده فروشی برق برای مشترکین شهرک .4

با سقف تعرفه فعلی و امکان  انرژی توسط شرکت تأمین

ارائه خدمات بیشتر و دریافت هزینه آن از مشترکینی که 

های تأمین برق شاخصخواهان خدمات جانبی یا ارتقاء 

 از قبیل کیفیت توان و قابلیت اطمینان هستند.
 

امکان فروش مازاد تولید مولد مقیاس کوچک )نسبت به  .5

انرژی مصرفی مشترکین شهرک( به شبکه قدرت به قیمت 

 مصوب 
 

هوشمندسازی شبکه داخل شهرک با استفاده از کنتورهای  .6

بزارهای هوشمند و ایجاد بستر الزم برای استفاده از ا

های پاسخگویی بار های هوشمند نظیر برنامهمختلف شبکه

سازی مدیریت و پایش پارامترهای الکتریکی با هدف بهینه

 داری برق در مجموعه شهرکتولید، بازرگانی و سیم
 

تشکیل ریزشبکه هوشمند به دلیل وجود مولد مقیاس  .7

های هوشمند برای کوچک و استفاده از امکانات شبکه

رسانی در بخشی به شبکه داخل شهرک، تداوم برقامنیت 

شرایط بحران و رعایت اصول پدافند غیر عامل در 

 های برقشبکه
 

دیگر در انجام های امکان استفاده از خدمات شرکت .8

بخشی از فعالیتهای محول شده غیر از تولید انرژی با عقد 

 قراردادهای داخلی به مسئولیت شرکت تأمین انرژی

ی صنعتی هاشبکهطرح تشکیل ریزلزوم ارائه 

 هوشمند

شهرک مصوب به  996شهرک صنعتی از  822هم اکنون، 

واحد صنعتی با بکارگیری  45912اند که در آنها برداری رسیدهبهره

نفر نیروی شاغل، مشغول فعالیت صنعتی هستند.  935000بالغ بر 

هکتار وسعت دارند و صنایع  200تا  50ها بین بیشتر این شهرک

سبک و نیمه سنگین در آنها احداث شده و یا در حال احداث است. 

به ا توجه ها بهریک از این شهرکمورد نیاز  و درخواستی برق

وسعت و حجم صنایع احداث شده و یا در حال احداث در آنها در 

مگاوات و در موارد معدود تا چند صد مگاوات  50تا  10حدود 

ی تولید پراکنده و مدیریت گردد. با احداث واحدهابرآورد می

داری و بازرگانی در هر شهرک صنعتی های سیممتمرکز فعالیت

توان یک ریزشبکه ایجاد نمود که هم از برق شبکه سراسری و می

شود. طرح حاضر برای تبدیل هم از تولید محلی تغذیه می

هوشمند بهره مند از تولید های های صنعتی به ریزشبکهشهرک

تواند از ظیم شده است که بنا بر دالیل زیر، میمقیاس کوچک تن

جهات مختلف برای هر دو گروه مشترکین صنعتی و صنعت برق 

 مفید واقع گردد:

 رشد فزاینده تقاضا برای انرژی الکتریکی

دو عامل مهم رشد جمعیت و رشد اقتصادی در افزایش تقاضای 

سال اخیر رشد متوسط مصرف  10انرژی نقش مؤثری دارند. در 

 درصد بوده است.  6تا  5انرژی در کشور در حدود 

پاسخگویی به نیاز روزافزون مشترکین به انرژی، نه تنها از عهده 

ای فعلی هآید بلکه با توجه به محدودیتبخش تولید برنمی

های انتقال و توزیع برق کشور، در این بخشهای صنعت برق شبکه

نیز با مشکل کمبود ظرفیت روبرو خواهیم بود. توسعه شبکه انتقال 

کند. برای های زیادی را به مجموعه صنعت برق تحمیل میهزینه

پاسخگویی به نیاز آتی مشترکین صنعتی به انرژی الکتریکی، بدون 

سیل بخش خصوصی در احداث مولدهای مقیاس استفاده از پتان

گذاری عظیمی در دو بخش تولید و کوچک، الزم است سرمایه

فعلی انتقال در زمان کوتاه انجام پذیرد که با توجه به شرایط 

رشد مصرف  ، بسیار مشکل یا حتی غیرممکن خواهد بود.صنعت برق

گذاری برای احداث انرژی در سالهای آتی، از نگاه سرمایه

مولدهای برق، نویددهنده کسب سود بیشتر، بازگشت سرمایه 

سریعتر و ریسک کمتر است. از این منظر، بازار مصرف برق کشور 

کنندگان انرژی، تبدیل به بازاری بسیار مطمئن و مستمر برای تامین

 شود.می

 ی هوشمندهاشبکهمندی از مزایای ریز بهره

منابع تولید پراکنده، ای از معموالً شامل مجموعه هیک ریزشبک
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تواند به صورت اتصال باشد که میسیستم ذخیره انرژی و بارها می

  .برداری قرار گیردای مورد بهرهو عملکرد جزیره شبکهبه 

کننده و هم برای ریزشبکه دارای منافع زیادی هم برای مصرف 

کننده خواهد داشت، از دید مصرف تولید برق هایشرکت

ریزشبکه قابلیت فراهم ساختن همزمان برق و حرارت، افزایش 

، بهبود کیفیت ایخانهلگازهای گقابلیت اطمینان، کاهش انتشار 

های برق های مصرف را دارد و از دید شرکتتوان و کاهش هزینه

ها پتانسیل کاهش دیماند مصرفی و بنابراین بکارگیری ریزشبکه

کاهش تسهیالت توسعه خطوط انتقال و عالوه بر آن عامل حذف 

نتیجه از تلفات شبکه نیز کاسته  نقاط اوج مصرف خواهد بود که در

 .شودمی

افزایش کمی توان مقابله با بحران و رعایت اصول پدافند 

 غیرعامل برق

پدافند غیرعامل عبارت است از مجموعه اقدامات غیرمسلحانه که 

پذیری، تداوم موجب افزایش بازدارندگی، کاهش آسیب

یت بحران های ضروری، ارتقاء پایداری ملی و تسهیل مدیرفعالیت

از این منظر،  .گردددر مقابل تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن می

ای باشد ها باید به گونهها در تمام حوزهسازیگیری و پیادهتصمیم

که در شرایط بحران )با عوامل طبیعی یا انسانی( کمترین آسیب 

 متوجه تاسیسات، تجهیزات و نیروی انسانی گردد.

سازی و چندمنظوره کردن ندهسازی، پراکسه اصل کوچک

تاسیسات از مجموعه اصول پدافند غیرعامل در طرح تشکیل 

اند. واحدهای صنعتی هوشمند مورد نظر قرار گرفتههای ریزشبکه

تولید پراکنده برق، در ابعاد کوچک اما تعداد زیاد، در سطح کشور 

شوند. این سیاست در مقابل تأسیس نیروگاههای بزرگ پراکنده می

مرکز قرار دارد که آسیب پذیری باالیی در مقابل حمالت مت

به جای  CHPتروریستی دارند. از سوی دیگر، استفاده از مولدهای

تولید برق تنها، در واقع چند منظوره کردن تاسیسات احداث شده 

 رود.است که باز از اصول پدافند غیر عامل به شمار می

ن یا مجموعه بارهای هر از نگاه پدافند غیرعامل الزم است مشترکی

بندی شوند شهرک صنعتی، در سه گروه مهم، حساس و حیاتی طبقه

تا در زمان بحران، بر حسب اولویت مورد توجه قرار گیرند و از 

 مند شوند.انرژی مطمئن بهره

توسعه تولیدات پراکنده در سیستم ، از دیدگاه پدافند غیر عامل

های صادی برای شرکتعالوه بر مزایای اقت نیروی برق توزیع

پذیری سیستم توزیع را کاهش بنا به دو دلیل زیرآسیب ،توزیع

 دهد:می
 

و تداوم  های باال دستیمستقل کردن شبکه توزیع از شبکه .1

 رسانی در شرایط قطع ارتباط با شبکه قدرتبرق
 

رسانی و متعاقب آن، برقهای حساس سیستم کاهش دارایی .2

رسانی توسط نیروهای مهاجم یا آسیبهای کاهش پتانسیل

 عوامل طبیعی

 توسعه ظرفیت تولیددر  44پیاده سازی اصل 

های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از توانمندسازی بخش

المللی، توسعه سرمایه آنها جهت رقابت کاالها در بازارهای بین

سازی در گیری خصوصیانسانی دانش پایه و متخصص، جهت

پذیری و گسترش مالکیت عمومی افزایش کارایی و رقابتراستای 

های خصوصی و تعاونی برای ایفای و نیزتوانمندسازی بخش

های های اقتصادی بزرگ از سیاستفعالیتهای گسترده و اداره بنگاه

در حقیقت به دنبال رفع موانع که  قانون اساسی است 44کلی اصل 

ها و واگذاری تصدیسازی بسترها و تسریع قانونی، فراهم

های دولتی به بخش خصوصی با رعایت مصالح ملی و مالکیت

 . اقتصادی کشور است

رسانی به مشترکین واگذاری تأمین برق در مقیاس کوچک و برق

های صنعتی به بخش خصوصی از مصادیق بارز محدود شهرک

قانون اساسی است که در طرح تشکیل  44اجرای اصل 

 گردد.وشمند اجرا میصنعتی ههای ریزشبکه

 طرح پیشنهادی از نگاه مدل کسب و کار

های های صنعتی تبدیل به ریزشبکهدر طرح پیشنهادی، شهرک

رسانی و تولید مقیاس کوچک شوند که خدمات برقهوشمندی می

شود. از ( واگذار میانرژی در آنها به یک شرکت خصوصی )تأمین

گردد که همزمان یمنظر اقتصادی، کسب و کار جدیدی ایجاد م

داری شبکه با محدودیت قلمرو در سه حوزه تولید، بازرگانی و سیم

 های صنعتی فعال است. تعریف شده شهرک

 دهد. می این طرح را نشانکسب و کار بوم مدل  زیرجدول 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D8%B1%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C_%DA%AF%D9%84%E2%80%8C%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
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 بوم مدل کسب و کار در طرح پیشنهادی( 1جدول 

 شرکای کلیدی ی اصلیهاتیفعال ارزش پیشنهادی ارتباط با مشتریان مشتریان

  ،مشترکین صنعتی

اداری، تجاری و 

 عمومی شهرک

 متقاضیان جدید 

  شبکه روشنایی

 عمومی شهرک

  خدمات عمومی

های شهرک )چاه

تاسیسات آب، 

تصفیه آب و 

 فاضالب و ...(

  مراجعه حضوری به واحدهای

 فعال

 پذیرش مشتری در دفاتر شرکت 

 اعزام گروههای خدماتی به محل 

 های پشتیبانی خودکارسرویس 

 ارتباطات تلفنی و/یا اینترنتی 

  مکاتبات )نظیر ارسال

 ها(صورتحساب

   انرژی الکتریکی تولیدی

 مولدهای پراکنده

  الکتریکی خریداری شده انرژی

 از بازار برق

  حرارت استحصال شده از

 CHPمولدهای

  حرارت و برودت استحصال

 CCHPشده از مولدهای 

  تجهیزات الزم برای شبکه

 داخلی واحدهای صنعتی

 های دفتری خدمات فعالیت

 مشترکین

 فروش انشعاب و برقراری آن 

 ها و اتفاقات شبکهرفع خاموشی 

 کهتعمیرات و نگهداری شب 

 تأمین روشنایی معابر 

 تأمین ایمنی شبکه 

  قابلیت اطمینان و کیفیت توان

 ارتقاء یافته

 سازی احداث/رفع عیب/بهینه

شبکه داخلی واحدهای فعال در 

 شهرک

 های ممیزی انرژی برای سرویس

 واحدهای صنعتی

  تولید حرارت و انرژی الکتریکی 

 خرید انرژی الکتریکی 

 فروش انرژی الکتریکی 

 های دفتری خدمات مشترکینفعالیت 

 فروش انشعاب و برقراری آن 

 ها و اتفاقات شبکهرفع خاموشی 

 تعمیرات و نگهداری شبکه 

 تأمین روشنایی معابر 

 تأمین ایمنی شبکه 

 مدیریت مصرف و بار الکتریکی 

 سازی شبکه داخلی بهینه /رفع عیب /احداث

 واحدهای فعال در شهرک

 های ممیزی انرژیسرویس 

  شرکت توزیع نیروی برق 

 ای شرکت برق منطقه

 شرکت توانیر

 های شرکت شهرک

 صنعتی

   شرکت مدیریت شبکه

 برق

  مشترکین مستقر در

 شهرک صنعتی

 منابع اصلی کانال توزیع

  تاسیسات و تجهیزات منصوبه در

 شبکه توزیع شهرک

  حضور کارشناسان شرکت در

 محل واحدهای فعال شهرک

 های خدماتی به اکیپ اعزام

 شبکه

 نیروی انسانی ماهر و متخصص 

 شبکه توزیع انرژی شهرک 

 تاسیسات مولد مقیاس کوچک 

 منبع انرژی ورودی مولد 

 برداری و نرم افزارهای کاربردی مدیریت بهره

 ریزی شبکهبرنامه

 انرژی الکتریکی قابل خرید از بازار برق 

 سرمایه اولیه و در گردش شرکت 

  فروش کاال و ارائه خدمات به درآمدهای

 مشترکین

 های موجودها و بخشنامهقوانین، دستورالعمل 

 هانهیهزساختار  جریان درآمدها

 فروش انشعاب به متقاضیان برق در شهرکهای صنعتی 

 فروش برق به مشترکین صنعتی در شهرکهای صنعتی 

 فروش مازاد تولید مولد مقیاس کوچک به شبکه قدرت 

  قانون رفع موانع تولید( 12درآمد ناشی از کاهش تلفات )ماده 

 درآمد بازگشت هزینه سوخت 

  ی پاسخگویی بار و مدیریت مصرفهابرنامهدرآمد ناشی از اجرای 

 درآمد ناشی از ارائه خدمات جانبی به مشترکین صنعتی 

  فروش حرارت در صورت استفاده از مولدCHP 

 کوچک اندازی مولد مقیاساحداث و راه 

 احداث شبکه توزیع جدید یا اصالح و توسعه شبکه موجود داخل شهرک 

 هوشمندسازی شبکه و اجرای طرح فهام 

 برداری، تعمیر و نگهداری مولد مقیاس کوچکهزینه بهره 

 هزینه اجاره شبکه توزیع داخل شهرک 

 برداری، تعمیر و نگهداری شبکه توزیع داخل شهرکهزینه بهره 

  افزارهای طرح فهام و برداری، تعمیر و نگهداری تجهیزات هوشمندسازی، نرمبهرههزینه

 تبادالت مخابراتی اطالعات

 انرژی فروش و خرید هزینه 
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 سیم شبکه رادیویی بی

 آبادی شفیعه فیض                

 

های ایجاد شبکه خصوصی ترین و موثرترین روشرایجیکی از 

سیم ها، استفاده از بسترهای ارتباطی رادیویی بیانتقال داده

باشد. در این روش از امواج رادیویی برای انتقال ( می)

شود و بر خالف خطوط ها بین دو یا چند نقطه استفاده میداده

ی نقشی در این میان بر عهده زمینی )مسی یا فیبری(، مراکز مخابرات

و  5.4، 2.4های رادیویی در دو باند فرکانسی آزاد )ندارند. شبکه

برداری ای، ایجاد و مورد بهرهگیگاهرتز( یا باند فرکانسی حرفه 5.8

گیرند. از باندهای فرکانسی آزاد برای ارتباط با تجهیزات قرار می

ها ای ارتباط سایتای برطرف مشتری، و از باندهای فرکانسی حرفه

 شود.و تجهیزات هسته مرکزی شبکه رادیویی اپراتور استفاده می

 های سیستممشخصه

 هایکانال که دانیدمی باشید، کرده گوش رادیو به حال به تا اگر

 .شوید متصل آنها به توانیدمی شما که دارند وجود مختلفی رادیویی

  شوند. پخش متفاوت هایفرکانس توانند درمی رادیویی هایکانال

 آنها استفاده نحوه که دارد مدیریتی گوناگون هایبدنه هر کشور

 دارد ضرورت امر این. کنندمی کنترل را رادیویی هایفرکانس از

 محدوده در یکسان فرکانس در پخش برای کانال دو اگر زیرا

 .کرد خواهند مختل را یکدیگر بگیرند، قرار یکدیگر

 بین نشده استفاده فرکانسی فضای مقداری است الزم همچنین

 رادیویی هایسیگنال که دلیل این به باشد داشته وجود کانالها

. شوندنمی پخش مگاهرتز 99.3 مانند فرکانس یک روی دقیقا هرگز

 فرکانس یک اطراف در فرکانس از طیفی از حقیقت در سیگنالها

 اگر بنابراین .شودمیگفته  کانال عرضکه  شوندمی ساطع مرکزی

 در شود، پخش مگاهرتزی 99.3 فرکانس در رادیویی کانال یک

 اما است، مگاهرتز 99.3 که است مرکزی فرکانس فقط این واقع

 99.2 مثل مجاور هایفرکانس در توانندمی رادیویی هایسیگنال

 رادیو یک اگر حتی. شوند شنیده نیز مگاهرتز 99.4 یا مگاهرتز

. کنید تجربه را روند این توانیدمی باشید داشته دسترس در قدیمی

 توانیدمی هستید، کانال یک کردن تنظیم مشغول شما که هنگامی

 معوج و کج صداهای سری یک با ابتدا کانال چگونه که بشنوید

 شوید،می نزدیک درست فرکانس به اینکه حین در و شود،می پخش

 صدای کیفیت یک گیرید،می قرار مرکزی فرکانس روی سپس و

 .کنیدمی دریافت را عالی

 چه در مگاهرتز 96.5 روی بعدی فرستنده که اینجاست سوال حال

 نشود؟ ایجاد اختاللی گونه هیچ تا شود داده قرار باید ایفاصله

 فرستنده اینکه به دارد بستگی فاصله این که است این ساده پاسخ

 آنتنی نوع چه روی همچنین و دارد، اثری چه یا است قوی چقدر

 متمرکز چگونه را رادیویی پخش آنتن آن و شودمی استفاده

 .کندمی

 فرکانس یک از رادیویی فرستنده دو اگر که است این مهم نکته

 محدوده در که صورتی در آنها رادیویی امواج کنند، استفاده

 دچار باشند، داشته همپوشانی آنها ارسال و بگیرند قرار یکدیگر

 .شد خواهند اختالل

 کندمی ارسال مخصوص رادیویی فرکانس یک بیسیم میکروفن هر

 .شودمی گفته عملکرد فرکانس آن به که

 و زمینی سیار سرویس در VHF و UHF ارتباطی سیستمهای

 سرویسها این. انداستفاده قابل درونی دریایی و ساحلی سرویس

 دایر سیار ایستگاههای از عضو یک و ثابت دستگاه یک بین معموال

 کیلومتر دهها ارتباطی سیستمهای این غالب شعاع حداقل. شودمی

 ارسال توان و آنتن نوع و ارتفاع از تابعی شده حاصل برد. است

 است. زمین محلی مشخصه و شده

اختصاصی و غیرحرفه ای های قانون بی سیم" 1بر اساس ماده 

آن برای دایرکردن هر  آیین نامه اجرایی 3و ماده  ")آماتوری(

ایستگاه رادیویی، اخذ پروانه تاسیس و بهره برداری از شبکه 

الزامی  ییویراد ارتباطات و مقررات میتنظ سازماناز رادیویی 

 است.

لذا متقاضیان برپایی شبکه رادیویی در سرویس ثابت برای 

رادیویی مایکروویو )به منظور انتقال های لینککاربردهایی مانند 

داده در مناطقی که امکان دریافت سرویس از طریق سایر بسترهای 

مخابراتی ایجاد شده توسط اپراتورها وجود نداشته باشد( و یا تله 

کنترلی و یا جمع آوری داده در های متری )به منظور ایجاد شبکه

 ارائه به نسبت توانندمی (…اموری همچون آب، برق، نفت و گاز و 

 .نمایند اقدام پروانه این اخذ جهت درخواست

 شبکه رادیویی تله متری  صدور پروانه تاسیس و بهره برداری از

 روش به متری تله کاربرد برای کشور، فرکانسیهای طرح مطابق

 الی 430 فرکانسی بازه در پروانه صدور ،(FDD) فرکانسی تقسیم

 مگاهرتز 441 الی 440 فرکانسی بازه و ارسال برای مگاهرتز 431

 روش به متری تله کاربرد برای و پذیردمی صورت دریافت برای

 436 الی 435 فرکانسی بازه در پروانه صدور (TDD)زمانی  تقسیم

 .شودمی انجام همزمان دریافت و ارسال برای مگاهرتز

https://asnad.cra.ir/fa/Public/Documents/Details/6a0cce02-4840-e711-80d9-005056875dcc
https://asnad.cra.ir/fa/Public/Documents/Details/6a0cce02-4840-e711-80d9-005056875dcc
https://asnad.cra.ir/fa/Public/Documents/Details/6a0cce02-4840-e711-80d9-005056875dcc
https://asnad.cra.ir/fa/Public/Documents/Details/c049def8-4540-e711-80d9-005056875dcc
https://asnad.cra.ir/fa/Public/Documents/Details/c049def8-4540-e711-80d9-005056875dcc
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ارائه  فرکانس تخصیص ملی جدول در زیربه صورت خالصه 

 :شودمی

 VLF باند تصویر+  KHZ 30 تا KHZ 3 از VLF باند .1

 LF باند تصویر+  KHZ 300 تا  KHZ 30 از LF باند .2

 MF باند تصویر+  KHZ 3000 تا  KHZ 300 از MF باند .3

 HF باند تصویر+  MHZ 30 تا MHZ 3 از HF باند .4

 VHF باند تصویر+  MHZ 300 تا MHZ 30 از VHF باند .5

 UHF باند تصویر+  MHZ 3000 تا MHZ 300 از UHF باند .6

 SHF باند تصویر+  GHZ 30 تا GHZ 3 از SHF باند .7

 EHF باند تصویر+  GHZ 300 تا GHZ 30 از EHF باند .8

 

 VHF و UHF ارتباطی سیستمهای( 10 شکل

 رادیوییهای امنیت شبکه

 : باشدمی جنبه سه دارای مخابراتهای شبکه در امنیت

 از برداری بهره و ارتباطی شبکه نوع شاملفیزیکی  امنیت 

 ارتباطی. نوین وریهایافن

  دیده، آموزش انسانی نیروی  انسانی شامل نیروی امنیت 

 .باال مهارت و مناسب دانش سطح با

 انتشار. و انتقال رمزنگاری، شامل الکترونیکی امنیت  

 رمزگذاری هایتکنیك

 . شودمی انجام کردن رمز و کردن کد روش دو به رمزنگاری 

 به اصلی پیام و متن ترجمه برای جدولی کردن کد روش در 

 داشتن با کُدشده پیام گیرنده. رودمی کار به شده کد فرمت

 تبدیل اصلی متن به را کُدشده متن تواندمی ،کُد جدول

 کانال یک توسط کُد کتاب که است ماالز این روش در. کند

 .شود مبادله گیرنده و فرستنده بین مطمئن

 متن رمز کلید و رمز الگوریتم توسط فرستنده دوم روش در 

 داشتن با گیرنده و کندمی تبدیل شده رمز متن به را اصلی

 رمز دسته دو به رمزها این. کند رمزگشایی تواندمی رمز کلید

  شود.می تقسیم پی درپی رمز بلوکی و

 (ON/OFF Line)ارسال  از مستقل/همزمان رمزگذاری

 از مستقل یا ( ON Lineهمزمان ) صورت به تواندمی رمزگذاری

 و مهم اطالعات ارسال برای معموال. ( باشد OFF Lineارسال )

 استفاده ارسال مستقل از به صورت و پیچیده رمزهای از حساس

 از یک هر رمز است ممکن و بوده زمانبر رمز نوع این. شودمی

 دستی به صورت کدها، کتاب یک از استفاده با را متنکاراکترهای 

 . کرد انتخاب

 

 جدول تخصیص فرکانس امواج رادیویی( 11 شکل

 ( END-TO-ENDانتها ) به انتها رمزگذاری

 ترمینالهای انتهای در را خودکار به صورت رمزگذاری می توان

 ایمنی. داد انجام ارسال مسیر طول در نقطه ای در یا سیستم

 .است ترمینال بیشتر انتهای در رمزگذاری

 (Link or Bulkکانال )  خود رمزگذاری

 از شوند رمزگذاری ارتباطی کانال بیشتر یا دو هنگامی که معموال

 مسیر در که اطالعاتی همه نتیجه در شود،می استفاده تکنیک این

  .باشندمی رمزدار یابندمی جریان

غیرطبقه  یا طبقه بندی اطالعات میان تفاوتی هیچ روش این در

 .ندارد وجود شبکه درون بندی
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 صورت توازی به رمزشکنی و رمزنگاری دانش پیشرفت که آن رو از

 رمزنگاریهای سامانه امنیت درافزایش هرکوششی پذیرد،می

 قابل این صورت به صحبت، رمزنگاری مسئله اساساً. است ارزشمند

 طور به را آن که ای فرستنده به آنالوگ سینگال که است طرح

 آنالوگ موج شکل سپس سازد اعمال گردیده ومی آشفته مناسب

 ارسال و مدوله باند کانال پهنای محدودیتهای با متناسب حاصل

  .گرددمی

استخراج  دریافتی موج شکل از اصلی سیگنال باید گیرنده در

 عملکردی دارد سعی صحبت رمزنگاری دیگر به عبارت گردد.

به  نماید اعمال صحبت از روی بخشی را کامل و پذیر معکوس

از   .گردد فهم غیرقابل غیرمجاز شنونده برای سرانجام طوری که

 باند پهنای توانمی رمزنگاری سامانه چنین عملیهای مشخصه

 خرابی اثر شده، بازسازی کیفیت صحبت امنیت، درجه کانال،

 متفاوت رهیافت دو راستا این در. برشمرد هزینه را همچنین کانال

 موجود به شرح زیر مخابراتیهای سامانه صوتی امنیت برای اصلی و

 :است

 دیجیتال رمزنگاری -الف

 آنالوگ رمزنگاری -ب

 و شده نمونه برداری ابتدا آنالوگ سیگنال دیجیتال رمزنگاری در

 متعاقباً شده رمزهای دنباله. شوندمی رمز بیتهای دنباله سپس

 . شودمی فرستاده  صوتی کانال روی مودم یک توسط

 و شده نمونه برداری ابتدا صحبت عموماً آنالوگ در رمزنگاری

 شده رمز صحبت. گرددمی رمز بعدی مرحله در حاصلهای نمونه

 عیب. گرددمیارسال  و گشته تبدیل آنالوگ شکل به این از پس

 سیگنال انتقال پایین بیت نرخ در باید را دیجیتال رهیافت اصلی

 انجام گرددمی باعث که نموده جستجو شده برداری نمونه

 با اشکاالتی شده دیجیتال صحبت سیگنال روی بعدی پردازشهای

  گردد. روبرو

  به منظور رمزشکنی حمله گوناگونهای شیوه

 به بسته گیردمی رمزنگاری صورت سامانه یک به که راهایی حمله

 :نمود تقسیم بندی ذیل گروه سه به توانمی دشمن، اطالعات

 باید دشمن: شده رمز متن فقط براساس حمله یا اول نوع حمله . 1

 ممکن اگرچه. آورد به دست را کلید رمز شده متن داشتن با فقط

 متن موضوع متن اصلی، زبان نظیر اولیه ای اطالعات دشمن است

 را اصلی متن در شده برده به کار لغات از تعدادی احتماال و اصلی

 .باشد نیز داشته

 در دشمن: معلوم اصلی متن براساس حمله یا دوم نوع حمله . 2

 متناظر شده رمز متون و اصلی متن یا چند یک به کلید یافتن جهت

 .دارد دسترسی آنها با

 به دشمن: برگزیده اصلی متن براساس حمله یا سوم نوع حمله . 3

 کلید تنها و دارد دسترسی متناظرش متن اصلی و شده رمز متن هر

 سامانه مشابه دشمن سامانه ای حمله نوع این در درحقیقت ندارد، را

 حمله قویترین حمله نوع این بنابراین. دارد اختیار در رمزگذار

 .باشدمی

 شکستن برای الزم زمان نظر نقطه از رمزنگاریهای سامانه در امنیت

. گرددمی مطرح کامل امنیت و امنیت محاسباتی صورت دو به رمز

 و نامحدود توان محاسباتی با که است این بر فرض کامل امنیت در

 اول نوع حمله مقابل در سامانه دشمن برای زمانی محدودیت عدم

 پیچیده محاسباتی نظر از و عمال رمز شکستن اگر حال. مقاوم باشد

 محدودیتهای. گویندمی امن مفهوم محاسباتی به را سیستم باشد،

 در طراحی را امنیت معیار این دشمن زمان و محاسباتیقدرت 

 .بخشندمی اهمیت رمزنگاریهای سامانه

 رشته ای دسته دو به رمزنگاریهای سامانه الگوریتم، ساختار نظر از

 باینری دنباله به اصلی پیام اول در دسته. گردندمی تقسیم قالبی و

ها بیتاز  هریک روی رمزگشایی یا رمزگذاری عمل و تبدیل

 در خطا انتشار عدمها سامانه اینگونه امتیاز. شودمی انجام جداگانه

 اصلی متن دوم دسته در. نظامی است عموماً کاربرد آن و است آنها

 یا رمزگذاری و عمل شده تقسیم ثابت و برابر طول باهایی قالب به

 غیرنظامی کاربرد عموماً و گیردمی انجام قالبها روی رمزگشایی

 دارد.

 ارسال امنیت

 اقدامات شامل و مخابرات امنیت مجموعه زیر ارسال امنیت 

 بهره برداری یا سمع استراق از ممانعت ترافیک به منظور حفاظتی

 هر ذاتی یک بخش به عنوان و باشدمی غیرمجاز افراد به وسیله

: عبارتنداز ارسال امنیت تکنیک مهمترین و است فرستنده رادیو

 الیه ای )چندسطحی(، چندین ایمنی فرکانس، پرشگسترده،  طیف

 اطالعات تکینکهای فشرده سازی و رمزهای کارت آتش، دیوار

 فشرده سازی و صحبت فشرده سازی متن، فشرده سازی شامل

 تصویر.

 رادیویی ارتباطات آسیب پذیریهای و تهدیدات

 سمع( )استراق شنود -الف

 فرکانس تقسیم جدول از استفاده -ب
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 رادیویی موقعیت یابی - 

های بمب و فریب کردن، پارازیت: ضدالکترونیکی اقدامات -د

 .الکترومغناطیسی

جمع    روشهای کم خطرترین درعین حال و راحت ترین از یکی

ها گیرنده .است سمع رادیدویی استراق امواج از اطالعات آوری

 کنندمی اطالعات آوری جمع به غیرفعال اقدام به صورت چون

 از را زیادی اطالعات شوند موقعیت یابی آنکه بدون توانندمی

 آنها از و دریافت رادیوییهای از فرستنده امواج ارسالی طریق

 . نمایند استفاده

 ارتباطی ضدالکترونیکی ضد اقدامات تکنیکهای

 فرکانس جهش .1

 گسترده طیف .2

 ارتباطی جعلی فریب .3

 :تقلیدی فریب .4

 ارتباطی تقلیدی فریب 

 با تقلیدی فریب: دهنده آزار ارتباطی فریب 

 رمز، فریب به صورت شده، تعیین قبل ازهای پیام

 فریبنده پارازیت رسانی

 غیرارتباطی تقلیدی فریب 

  انسانی نیروی

 منطقه در باالخص معاصر هایجنگ دقیق تحلیل و تجزیه بررسی، با

 اندیشمندان زبان از آیندههای جنگ ویژگی بررسی و غرب آسیا

 انبوه سازی، غیر ناپیدا،های ارزش برتری، عوامل شامل نظامی

 شالوده سامانه ها، یکپارچگی اندازه، سازمان، نوآوری، نیروها، دانش

کم  تجهیزات از استفاده و عملیات اجرای در وقفه هرگونه و شتاب،

 انجام و قُوا تجدید جهت با دشمن مساعدت به معنای تحرک،

 به کارگیری با پس. باشدمی خودی نیروهای برعلیه سنگین عملیات

به های شیوه ساختاری، فنی تغییرات انجام )با موجود تجهیزات کلیه

 .نمود ایستادگی دشمن مقابل در توانمی نحوه آموزش( کارگیری،

 

 

 

 

 

 باشد عبارت داشته باید کنترل کننده یک که ویژه ای خصوصیت هن

 :از است

 شنیداری، و دیداری اطالعات به نسبت قوی احساس و درک .1

 اصلی؛ مسیر از انحراف ی کوچکترین مشاهده با که طوری

 بدهد. نشان واکنش و شده متوجه کنترلر
 

 بیداری و هوشیاری .2
 

 

 آنها تغییرات و دستورالعملها وها طرح به نسبت بودن واقف .3
 

 خود برای تر سریع را حاکم شرایط تا باشد داشته قوی حافظه .4

 بتواند تا باشد خوبی داشته مدت حافظه کوتاهکند.  تعبیر

 داشته بلندمدت خوبی حافظه دریابد و را حاضر شرایط حال

 خبرگی کنترل، عملی کار در و بیفزاید خود دانش به تا باشد

 .یابد
 

تغییرات  دریافت با که طوری اطالعات پردازش توانایی .5

 یک بتواند غیره و تهدیدها هدف، اطالعات مورد در متفاوتی

 نماید. و مدیریت نموده مجسم خود ذهن در کلی تصویر
 

 اطالعات تمام بتواند تا وضعیت به نسبت اشراف و آگاهی .6

 درک را حاضر تصویر و داده هم ربط به موفقیت با را مربوطه

 بده گذشته، نسبت کنترلر دانش به دارد بستگی این و کند

 به دارد بستگی نیز و کاری آینده موقعیت و حاضر حال

 )طرح به دارد بستگی همچنین انسان  و نقش کارآیی سیستم

  . عملیات اهداف و ( دستورالعملها و
 

 پیشهای موقعیت کنترلر به عنوان ذهنی تصاویر در بتواند .7

 . نماید را برنامه ریزی روی
 

 هم کنترلر است شفاهی به صورت بیشتر که مکالمه ای ارتباط .8

 باشد داشته مهارتها شنیده تغییر و و تعبیرها پیغام شنیدن در

 .باشد داشته مهارتها پیام ابالغ در و
 

 حل بر عالوه که طوری بگیرد درست تصمیم موقع به باید .9

 نیز را بعدی وضعیت به خود ربط تصمیم و تاثیر حاضر، مشکل

 . بگیرد نظر در
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