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محمد پالیزوان ، 1رضا دشتی

تاريخ دريافت5931/40/51 :
تاريخ پذيرش5931/55/39 :

چکیده
خرابکاري تروريستها و حمله دشمنان به زيرساختهاي حوزه انرژي ،علیالخصوص سیستمهاي انتقال برق که واسط اطابیم اراکطو تولیط و
اصرف انرژي الکتريکی هستن  ،يک خطر بالقوه اانیتی به حساب ایآي  .با توجه به اهمیت و جايگاه انرژي الکتريکی در هنگام اقابله با بحران
و لووم آاادگی براي کاهش آسیبپذيري و بازيابی تأسیسات برقی ،ضرورت تقويت پ افن غیرعاال در ايم حوزه بیش از پیش احساس ایشود.
در ايم اقاله ابت ا به شناسايی ته ي ات خرابکارانه در شبکههاي انتقال انرژي الکتريکی در سیستم ق رت (اعم از خطوط انتقطال و پسطتهطاي
فشار قوي) پرداخته ش ه ،سپس راهبردها و اي ههاي اوثري در جهت کاهش ایوان آسیبپذيري ايم اراکو ارائطه گرديط ه کطه در اعمطو بطه
افوايش پاي اري و اانیت شبکه تحت شراي بحرانی و غیرطبیعی کمک خواه کرد .همچنیم ،يک ارزيابی کلی جهت تعییم ایطوان اثرگطذاري
سیستم هاي انتقال انرژي الکتريکی بر اانیت سیستم ق رت انعام ش ه که در پی آن ،با انعام شبیهسازيهاي آنالیو حوادث در يک شبکه نمونه،
تاثیر خروج سیستم هاي انتقال برق در اثطر حمط ت اخطرب اطورد ارزيطابی قطرار گرفتطه اسطت .بط يم انظطور ،ا حظطه گرديط ه کطه خطروج
ترانسفورااتورهاي ق رت بیشتريم تاثیر را در اانیت اضافه بار ،و خروج خطوط انتقال بیشتريم تاثیر را در اانیطت ولتطاژ داشطته ،و اخطت ل در
عملکرد ايم عناصر باعث ايعاد تغییراتی در اانیت ديناایکی شبکه نمونه ش ه است.
كلیدواژهها :پ افن غیرعاال ،سیستمهاي انتقال شبکه برق ،حم ت اخرب ،اانیت سیستم ق رت.

 -5دکتري هوافضا ،اعاونت انرژي سازاان پ افن غیرعاال کشور ( - )palizvan_1363@yahoo.comنويسن ه اسئول

 -3استاديار ،دانشک ه فناوريهاي نويم دانشگاه علم و صنعت
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 -1مقدمه
توسعه روزافوون کشورها ،وقو حطوادث و ب يطاي طبیعطی ،جنط و
حمله نظاای کشورهاي اهاجم از يک سو و لووم تأایم ا اوم انطرژي
الکتريکی از سوي ديگر ،استفاده از فناوريهاي ج يط جهطت تولیط ،
انتقال و توزيع انرژي الکتريکی و اجراي اق ااات پ افنط غیرعااطل را
بهانظور تأایم اانیت در حوزههاي اختلف ايطم صطنعت را اجتنطاب
ناپذير نموده است .عملیات سايبري ،روانطی ،تهطاجم سطخت ،نفطو و
خرابکاري جوو اهمتريم ته ي ات حوزه صنعت برق در جن است .با
توجه به ايم که حفظ و تأایم انرژي برق جهت برقطراري فعالیطت در
تمام اراکو اهم ااري بسطیار ضطروري اسطت ،لطذا حفطظ و نگهط اري
نیروگاهها و شبکه بطرق در هنگطام وقطو حمط ت جنگطی اوضطوعی
غیرقابل انکار ایباش  .سیستم ق رت همواره در اعرض اغتشاشهاي
اختلفی قرار دارد که درحیم اواجهه با آنها باي تصمیمات اناسطب
در اسر وقت توس بهرهبردار اتخا گردد ،تا از ناپاي ار ش ن سیستم
جلوگیري گردد .بنابرايم ،وجود ا يريت در سیسطتم قط رت در برابطر
وقو چنیم حم تی براي اانیت زيرساختها ،اار حیاتی خواه بود؛
زيرا پیاا هاي چنیم حم تی از جنبههاي عملیاتی اختلطف (اعطم از
اقتصادي و اجتماعی) بر جااعه تحمیل ایگردد.
نیروگاهها و خطوط انتقال برق ،اعموال از جملطه اهط اف جطذابی
هستن که در ساعات اولیه جن اطورد اصطابت قططرار اطیگیرنط  .از

آنعا که تمام وسايل الکتريکی و الکترونیکی ،سطاختمانهطا و برخطی
سايتها (تلويويطون ،راديطو ،رايانطه ،شطبکهي اخطابرات ،فرودگطاههطا،
بیمارستانها ،سايتهاي نظاای) بططا نیروي بطرق تغذيطه اطیشطون ،
بنابرايم ،با از کار افتادن آنها در اثر قطع برق ،دشمم به بسطیاري از
اوارد اورد نظر خود دست ایياب  .زيرساختها اعطم از شطبکه آب و
برق ،ع وه بر تأثیرپذيري در رخ ادهاي طبیعی ،بر اثر سوانح انسطانی
(همچون حم ت ه فمن اوشکی و تروريستی) نیو دچار خسطارت و
قطع سرويسدهطی و اسطتمرار فعالیطت خطود شط هانط  .دارايطیهطاي
زيرساختی ،اه اف بسیار نرمتري نسبت به تأسیسات دولتی هستن و
جذابیت بیشتري براي تروريستها دارن  .عط وه بطر ايطم ،پیااط هاي
اقتصادي و روانی ناشی از ضربه بططه هريک از بخشهاي زيرسطاختی،
اخربتر و وسیعتر از تخريب يکی از تأسیسات نظاای است .بطیش از
دو -سوم حم ت تروريستی اعطوف به اه اف اقتصطادي اسطت و بطه
غیر از اططواردي است که جنبه انتقامجويانه و خاص دارد .گروههطاي
تروريستی ،ااروز توجه خود را به اه اف آسیبپذير و حیطاتیتطري از
جمله پطلها و تطونطلها ،شبکههاي ارتباطی و رايانطهاي ،شطبکههطاي
الی برق ،سوخت و گاز ،حمل و نقل و آب آشاای نی اعطوف کردهان
[.]5
در ج ول ( )5نتايج ارور کلی وقايع تاريخی حم ت انسطانی بطر
شبکه برق نشان داده ش ه است [.]3

جدول  -1مروری بر وقایع تاریخی حمالت انسانی بر شبکه برق []2

حمله تروريستی اربوط به زيرساختهاي تولی انطرژي بطوده اسطت.
با توجه به دادههاي بهدستآا ه از اوسسطه  ،WITSاز اعمطو
 10393حمله تروريستی بیم سالهاي ( ،)3440-3442تعط اد 305
حمله تروريستی اربوط به زيرساختهاي انتقال انرژي (يعنطی )%5/7
و  34حمله تروريستی اربوط به زيرساختهاي توزيطع انطرژي و 31

همانطور که اشاه ه ایشود ،بهدلیل در دسطترس بطودن خططوط
انتقال ،بیشتريم حم ت تروريستی در حوزه انرژي ،اربوط به بخش
انتقال انرژي بوده است [.]9
نظر به تحقیقات صورتگرفته ،اشخص ش ه که تاکنون تحقیقات

افوايش اانیت سیستمهاي انتقال شبکه برق در برابر حم ت اخرب در حوزه پ افن غیرعاال

و کارگاههاي آاوزشی قابل توجهی در کشورهاي اختلف انعام ش ه و
نتايج افی ي از آنها حاصل شط ه اسطت .در ايطم اقالطه از تعربیطات
کسبش ه از تحقیقات ساير کشورها و همچنیم تحقیقات انعامشط ه
توس احققان داخلی نیو استفاده خواه ش  .از جمله تحقیقات اهم
و بیمالمللی انعامش ه در ايم حوزه ایتوان به [ ]0-54اشاره کرد .از
ايم رو ،باي تمهی ات الزم براي اواجهه با ته ي ات اذکور ان يشطی ه
شود که در ايم اقاله با انعام بررسیهاي الزم ،راهکارهاي اطوثري در
جهت افوايش ق رت دفاعی سیسطتم قط رت در بخطش انتقطال ،بیطان
خواه ش .

 -2راهبردهای مدیریت بحران و پدافند غیرعامل در
وزارت نیرو
در ايم بخش به راهبردهاي ا يريت بحران و پ افن غیرعااطل وزارت
نیرو در صنعت آب و برق پرداخته ایشود که اهمتريم آنها عبارتنط
از [:]5
 نهادينهسازي و اجطراي اصطول و ضطواب اط يريت بحطران و
پ افن غیرعااطل در صطنعت آب و بطرق بطهانظطور افطوايش
بازدارن گی ،ت اوم ارائه خ اات در شراي اضطراري ،کاهش
آسططیبپططذيري و ارتقططاي پايطط اري در کلیططه تاسیسططات و
فرآين هاي صنعت؛
 شناسططايی و طبقططهبنط ي تاسیسططات و فرآينط هاي حیطاتی،
حساس و اهم و آسیبپذير و ت ويم و اجطراي برنااطههطاي
کوتاها ت و بلن ا ت؛
 ت ويم ،بازنگري و اجراي استان اردها و ضطواب اط يريتی و
فنی در سیستمها ،فرآين ها و تاسیسات اوجود و طرحهطاي
توسعه؛
 ت ويم ،آاوزش ،فرهن سطازي و تمطريم دسطتورالعملهطا و
شرح وظايف کلیه واح ها ،ا يران و کارکنان بطراي شطراي
اضطراري و اط رسانی اؤثر به اردم؛
 انعططام پ ط وهشهططاي اططورد نی طاز در جهططت دسططتیابی بططه
راهکارهاي ج يط کطم هوينطه ،اطؤثر و عملیطاتی در عرصطه
پ افن غیرعاال؛
 بهرهگیري از فناوريهاي نطويم جهطت اقابلطه بطا ته يط ات
نرمافواري و الکترونیکی و ساير ته ي ات ج ي .

 -3تهدیدات عمده و موثر در سیستمهاای انتقاال
برق
يک اق ام تروريستی اوفق در شبکه برق ایتوان آثطار ويرانگطري بطر
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اانیت الی ،اقتصاد و زن گی هر شهرون داشته باشط  .بطا ايطمحطال،
سیستم ق رت جنبههاي اختلفی دارد که هیچگاه نمیتوان در برابطر
يک حمله از پیش تعییمش ه ،کاا احافظت شود .بطهدلیطل ارتبطاط
نوديک سیستم ق رت و زيرساختهاي ساير جوااع ،ایتوان سه نطو
ته ي اختلف را در نظر گرفت [:]0
الف) حمله بار سیساتم قادرت در ايطم حالطت ،حملطه بطه زيطر
ساختهاي برقی و تحمیل بیبرقی به اطردم هط ف اولیطه اطیباشط .
ه ف حمله ایتوان تکقسمتی باش (اانن حمله به يک برج انتقال
يا يک پست حساس) و يا يک حمله چن جانبه هطمزاطان بطهانظطور
بران ازي کاال يک شبکه انطقطهاي باشط  .همچنطیم ،هط ف حملطه
ایتوان بازارهاي برق باش  ،کطه بطهدلیطل اوضطا اتغیرشطان بسطیار
آسیبپذير هستن .
ب) حمله بهوسایله سیساتم قادرت در اينعطا ،بطا اسطتفاده از
قسمتهايی از زيرساختهاي سیستم قط رت بطهعنطوان يطک سط ح،
اردم ه ف نهايی حمله هستن  .در ايم راستا ،دشمنان اطیتواننط از
برجهاي خنککنن ه نیروگاه جهت پراکن ه کردن عواال شیمیايی يا
زيستاحیطی استفاده کنن .
ج) حملااه از یریااس سیسااتم قاادرت در ايططم اططورد ،هطط ف
زيرساختهاي شهري ایباش  .ب يم انظور ،شبکهها شاال چنط يم
اعرا براي حمله ای باشن که خطوط انتقال انطرژي الکتريکطی ،خط
لولههاي سوخت ،کابلهاي زيرزاینی ،تونلها و اعراهاي فاضط ب از
جمله ايم اوارد ایباشن  .براي اثال ،تروريسطتهطا اطیتواننط يطک
پالس الکترواغناطیسی را از طريق شطبکه بطراي آسطیب رسطان ن بطه
زيرساختهاي کااپیوتري يا اخابراتی اعمال کنن .
سیستمهاي انتقطال انطرژي الکتريکطی (اعطم از خططوط انتقطال و
پستهاي فشار قوي) بهدلیل وسعت ساختمان و حعم تطعططهیوات و
همچنیم بطهدلیطل در دسطترس بططودن ،يکطی از اهطمتطريم اهط اف
کشورهاي اهاجم در جطنط هطاي نطويطم ایباشن  .عم ه ته يط ات
احتمل براي تأسیسات را ایتوان به شطرح يطل دسطتهبنط ي نمطود
[:]55





حمله استقیم دشمم با استفاده ار انوا س حهاي اتعطارف
(از جمله :بمبطاران هطوائی ،حمط ت اوشطکی ،توپخانطهاي و
خمپططارهاي و خرابکططاري در خطططوط در خطططوط انتقططال
تأسیسات و تعهیوات الکتريکی و الکترونیکی).
حمله استقیم دشمم با اسطتفاده از انطوا سط حهطاي غیطر
اتعارف (از قبیل :شیمیايی ،ایکروبی ،هستهاي ،نوترونی).
قطع يا ايعاد نقصان در ارائه خ اات ناشطی از قططع جريطان
برق و آب بهدلیل از کار افتادن سطااانه وزارت نیطرو توسط
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دشمم (اانن حمله با بمبهاي گرافیتی).

 -1-4اعمال پدافند غیرعامل در حوزه پستهای انتقال و

بروز خرابکاري و آلودگی توس عواال نفو ي يا جاسوسطان
دشمم.

فوق توزیع برق



بروز اخت ل در سااانههاي کااپیوتري و شبکههاي اخابراتی
توس عواال انسانی يا اثرات بمبهاي الکترواغناطیسی.



بروز زلوله و تخريب تأسیسات انتقال ،تصفیه و توزيع.



آسیب دي ن تأسیسات ناشی از اصابت صاعقه و قطع جريان
برق يا آسیبهطاي کلطیتطر بطه تأسیسطات .از آنجطايی کطه
آسیبهطاي ناشطی از حطوادث طبیعطی و برخطی اشطتباهات
انسانی به لحاظ نتیعه نهايی ،تفاوتی با حوادث غیر طبیعطی
ن اشته و در هر حال قطع يا کمبود ش ي انطرژي الکتريکطی
يا نقصان و اشکل در خ اات نیروگاه را اوجطب اطیشطون ،
لططذا هططر سططاختاري کططه بططراي اعمططال ا ط يريت در زاططان
آسیبدي گی ناشطی از حملطه دشطمم بطه تأسیسطات ايعطاد
گردد ،باي توانايی اط يريت بطر اشطک ت ناشطی از حطوادث
طبیعی را نیو داشته باش .

 -4کاربردهای پدافناد غیرعامال در سیساتمهاای
انتقال الکتریکی
از نقطه نظر ا يريتی ،اق ااات اورد نظر براي اجطراي اصطول پ افنط
غیرعاال ،عم تا قبل از حادثه انعام ایشطود؛ هرچنط امکطم اسطت
برخی اق ااات آن ،حیم و پس از حادثه نیو صورت گیرد .بنابرايم ،بطا
توجه به اهمیت سیستم ق رت در حفظ و ت اوم فعالیتهطاي جااعطه
الزم است تا ت ابیر اانیتطی کطافی بطراي کطماثطر نمطودن ته يط ات و
کاهش آسیبپذيريها اتخا گردد .در ايطم حالطت پ افنط غیرعااطل
ایتوان نقش اهمی در استمرار فعالیت چرخه تولی تا اصرف انرژي
الکتريکی ايفا نماي  .بهطور کلی ،قسمتهاي اصلی دستورالعملهطاي
اانیتی به قرار زير ایباش [:]53


ارزيابی ایوان ريسک و آسیبپذيري



قابلیت واکنش به ته ي ات



ا يريت بحران



ت اوم فرآين هاي اقتصادي



ارتباطات



اانیت فیويکی



فناوري اط عات /اانیت سايبري



حفاظت از اط عات حساس

در ايم بخش به بررسی اصول پ افن غیرعاال در رابطه با پستهطاي
انتقال و فوق توزيطع پرداختطه اطیشطود .بطهططور کلطی ،در خصطوص
اقططاومسططازي و افططوايش اانیططت پسططتهططاي بططرق در برابططر حم ط ت
تروريستی و اخرب ،نکات زير پیشنهاد ایگردد که هرچه سطح ولتاژ
پست افوايش ياب  ،رعايت آنها نیو حیاتیتر ایشطود (زيطرا از لحطاظ
اباحث اانیت و پاي اري در شبکه ق رت ،اهمیطت پسطتهطاي فطوق
توزيع از پستهاي توزيع بیشتر است و همچنیم اهمیت پسطتهطاي
انتقال از پستها فوق توزيع نیو بیشتر ایباشط ) .ايطم نکطات شطاال
اوارد زير ایشون :
 رعايت اصول اربوططه در زاینطههطاي اختفطا  ،پراکنط گی و
استحکااات در زاان اح اث پستهاي برق که از اصول اهم
پ افن غیرعاال احسوب ایشون .
 در شناسايی احل اح اث پستهاي ج ي  ،ع وه بر اباحث
فنی و اقتصادي ،نکات اربوطه در زاینطه بررسطی پتانسطیل
حفاظت فیويکی در برابر حم ت اخرب باي اورد توجه قرار
گیرد که در ايم راستا از تعربیات اتخصصان نظاای ایتوان
استفاده کرد.
اراکو تولی  ،پستها ،و همچنیم اراکطو کنتطرل در شطبکه

برق از اهمیت بااليی برخوردار هستن  .براي ايم اراکو نیطاز
به توسعه تعهیوات اانیتی فیويکی خاص اانن دوربطیمهطا،
حسگرها ،دستگاههطاي تشطخیص نفطو  ،کنتطرل دسترسطی،
روشنايی پیشرفته ،ديوارها و نردههاي اانیتی احیطی ،و نیو
افوايش تع اد نیروهاي انسانی حاضر در احل بههمراه ارائطه
آاوزشهاي الزم به آنها ،وجود دارد ،کطه همطه ايطم اطوارد
انعر به کاهش آسیبپذيري و افوايش اانیطت ايطم ااطاکم
(بهخصوص در شبها) ،خواه ش .
 بططا توجططه بططه ايططمکططه اهططمتططريم تعهیططو پسططتهططاي بططرق
ترانسفورااتورها هستن (از لحاظ فنی و اقتصادي) ،لذا بايط
تهیه ترانسفورااتورها به شرکت سازن ه تاکی شود که ب نطه
آنها اعهو به پوشش فلوي اقاوم در برابر گلوله باش .
 استفاده از ابوارهطاي سیسطتم کطه اطیتواننط احطل حادثطه
راشناسايی و سیستم را کنترل نماينط و همچنطیم حطوادث
احتمالی را پیشبینی نماين .
اح اث و جايگوينی پستهاي داخلی ( )indoorدر اقابطل

پستهاي فضاي باز باي افوايش ياب که پستهاي گازي ( )GISنمونه
اناسبی از ايطم پسطتهطا هسطتن و در آن تعهیطوات سطوئیچگیطر و
ترانسفورااتورها با استفاده از عطايق گطازي ( )SF6از يکط يگر ايوولطه
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ایشون و ايم روش تاثیر بسیار اثبتی بر کوچکسازي فضاي پسطت
و اختفاي آن (بیشتر در پستهاي فوق توزيع و توزيع) ایگذارد.
با توجه به هوينه سراايهگطذاري ،بهطرهبطرداري و نگهط اري بطاال،
اواياي عم ه  GISرا ایتوان به صورت زير برشمرد:
 فضاي الزم بسیار کم ( %54فضاي پست )AIS
 ع م حسیاست به تأثیرات خارجی
 سازگاري با احی
 ايمنی افراد و تعهیوات

 -2-4اعمال پدافند غیرعامل در حاوزه خطاو انتقاال
الکتریکی
در ايم قسمت به بررسی اعمال اصولی پ افن غیرعااطل در رابططه بطا
خطوط انتقال انرژي الکتريکی پرداخته ایشود .در خصوص افطوايش
اانیت خطوط انتقال برق در برابر حم ت تروريستی و اخرب ،نکطات
زير پیشنهاد ایگردد (ب يهی است که در ايمجطا نیطو هرچطه سططح
ولتاژ خ افوايش ياب  ،رعايت ايم اوارد نیو حیاتیتر ایشود):












رعايططت اصططول اربوطططه در زاینططههططاي اختفططا  ،پوشططش و
استحکااات که از اصطول اهطم پ افنط غیرعااطل احسطوب
ایشون .
هنگام تعییم احل عبور يطک خط انتقطال بطرق عط وه بطر
اسائل فنی و اقتصادي ،دسترسی آن جهت انعطام حمط ت
تروريستی نیو باي در نظر گرفته شود و اسیر اربوطه بايط
تا جايی که امکم اسطت از احطلهطايی عبطور کنط کطه در
اعرض دي عموم باش .
ب راي خطوطی که در اناطق دور افتاده و کم تطردد احط اث
ای شون و کمتر قابل اشاه ه عموم هستن  ،بايط اقط ااات
حفاظتی اضافی در طراحی دکلهطا در نظطر گرفتطه شطود و
اقاوات بیشتري براي آنها در نظر گرفته شود.
استفاده از دوربیمهاي اادون قراو ،حسگرهاي ارزانقیمطت،
و سیستمهاي ااهوارهاي جهطت ارائطه اط عطات از وضطعیت
الکتريکی و فیويکی خ انتقال در زاطانهطاي اختلطف کطه
کمک زيادي به پايش اانیت خطوط توسط اراکطو کنتطرل
اینماي .
استفاده بیشتر از دکلهاي خود -نگه ار ( self-supporting
 )towerبراي سیستمهاي انتقال انرژي الکتريکی و همچنیم
سیستمهاي ارتباطی که در برابر سقوطهاي اتوالی دکلهطا
در شراي حادثه ،اقاوم هستن .
توسعه استفاده استفاده از اقطرههطاي کااپوزيطت ج يط بطه
جاي اقرههاي سنتی سراایکی و شیشطهاي کطه اقطرههطاي
ج ي داراي اقاوات الکتريکی ،حرارتی ،و اکانیکی بیشتري
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نسبت به انوا اقرههاي طرح سنتی هستن .
 جايگوينی و احط اث خططوط کطابلی و زيرزاینطی بطه جطاي
خطوط هوايی قبلی باي افوايش ياب کطه خططوط بطا عطايق
گازي ( )GILنمونه اناسبی از ايطم اطوارد هسطتن و در آن
خطوط حاال انطرژي بطا اسطتفاده از عطايق گطازي ( )SF6از
يک يگر ايووله ایشون و ايم روش تاثیر بسطیار اثبتطی بطر
کاهش فاصله بیم خطوط و اختفاي آن ایگذارد (بیشتر در
خطوط فشار اتوس و فشار ضعیف).
وي گیهاي اتع د  GILسبب ایشود کطه داانطه کاربردهطاي آن
در خطوط انتقال افوايش ياب  .بهعنوان اثال ایتوان بطه اطوارد يطل
اشاره نمود [:]5-59







استفاده در اسیرهاي بلن و صعب العبور؛
ااکان نصب در تونل اشترک تاسیسات شهري؛
ارتباط ایان پستهاي اصلی و فرعی شبکه؛
حذف حريمها و زيباسازي فضاي شهري؛
ااکان نصب در نوديکی خطوط راه آهم و فرودگاهها؛
ارتباطات درون نیروگاهی و ايستگاهی.

 -5ارزیابی نتایج شبیهسازی
سیستم ق رت اورد اطالعه در ايم اقاله ،شبکه برق  Nordic32است
که يک سیستم ق رت بطا اقیطاس وسطیع احسطوب گشطته و گوينطه
اناسبی جهت انعام اطالعات استاتیکی و ديناایکی ایباشط کطه در
نرمافوار  DIgSILENTپیادهسازي ش ه است [.]50
در ايطططم شطططبکه ،کلیطططه پارااترهطططاي دينطططاایکی ژنراتورهطططا،
کنتططرلکنن ط ههططاي خودکططار ولتططاژ ژنراتورهططا ،گاورنرهططا PSS ،هططا،
اح ودکننططط ه جريطططان ژنراتورهطططا و کنتطططرلکننططط ه خودکطططار
ترانسفورااتورهاي  OLTCلحاظ ش هان  .ايم شبکه داراي سه سططح
ولتاژ  334 ،044و  594کیلوولت در سطح انتقال و سططح ولتطاژ 51
کیلوولت در شیمهاي ژنراتوري است .همچنیم در شبکه اطذکور33 ،
ژنراتططور 3 ،بانططک خططازنی 3 ،راکتططور شططنت 13 ،خ ط انتقططال ،و 97
ترانسفورااتور است که همگی آنهطا اعهطو بطه تط چنعطر هسطتن .
همچنیم  33بار از نو وابسته بطه فرکطانس و ولتطاژ وجطود دارد کطه
بهصورت زير نشان داده ایشون [:]51
0.75

()5


V  f 
 Pload  P0 


V 0   f 0 


2
V 

Q

Q

load
0 

V 0 


که در رابطه کرش ه V0 ،و  f0ولتاژ و فرکانس ناای بار هسطتن .

فصلنامه علمی– ترویجی «پدافند غیرعامل»؛ سال نهم ،شماره  ،3پاییز 1317

51

همچنیم ،شطبکه نمونطه داراي  05بطاس غیطر ژنراتطوري و  34بطاس
ژنراتوري است؛ که فطرض شط ه در همطه بطاسهطاي غیطر ژنراتطوري،
دستگاه  PMUنصب گردي ه اسطت کطه بطه ايطم ترتیطب  05دسطتگاه

 PMUدر ايم شبکه ق رت نصب ش ه؛ تا رويتپذيري سیستم قط رت
را به همراه داشته باشن  .براسطاس اط عطات اجمطالی فطوق ،ديطاگرام
تکخ سیستم ق رت  Nordic32در شکل ( )5نشان داده ش ه است.

شکل  -1دیاگرام تکخط شبکه قدرت Nordic32

در ايم بخش ،با انعام شبیهسازيهاي اربوط بطه آنطالیو پیشطاا
( ، )Contingency Analysisبه ارزيابی اانیت سیستم قط رت در اثطر
خروج سیستمهاي انتقال برق پرداخته ایشود .ارزيابی اانیطت يطک
افهوم گسترده است و هر روز بر وسعت آن اضافه ایگردد .چنانکطه
ااروزه برخی از افاهیم که قب بهططور اسطتقل شطناخته اطیشط ن
(اانن ابحث کیفیت توان) را در بر ایگیرد .بنابرايم ،تعییم وضعیت
اانیت يک سیستم انوط به انعام ارزيابیهاي اتع دي ایباشط  .در
شکل ( ،)3آنالیوهاي اتفاوتی که در ارزيابی اانیت استفاده ایشون ،
نشان داده ش ه است [.]51
همانطور که در شکل ( )3اشاه ه اطیگطردد ،اانیطت سیسطتم
ق رت شاال سه بخش کلی اانیت اضافهبار ،اانیت ولتطاژ ،و اانیطت
ديناایک شبکه ایگردد که در ادااه ،با انعام آنالیو پیشطاا بطر روي
شبکه اربوطه ،هر يک از اوارد اطذکور بطهازاي خطروج سیسطتمهطاي
انتقال برق اورد ارزيابی قرار ایگیرن [.]57

شکل  -2دستهبندی عملیات ارزیابی امنیت []11

 -1-5ارزیابی امنیت اضافه بار
در ايم قسمت به انظور ارزيابی اانیت اضافه بطار شطبکه ،يطک آنطالیو
پیشاا بطر روي شطبکه انعطام شط ه و نتطايج اربطوط بطه بارگطذاري
تعهیوات در اثر خروج خطوط انتقال و ترانسفورااتورها اطابق ج ول
( )3بهدست آا ه است.
بهازاي ارزيابی اانیت اضافهبار شبکه ،با قی بارگذاري  %34بطراي
تعهیوات اربوطه 51 ،ع د از تعهیوات اختلطف بطهازاي حالطتهطاي
اختلف خروج خططوط انتقطال و ترانسطفورااتورها (جمعطا  23حالطت
بهتع اد خطوط و ترانسفورااتورها) از ايم قی تخطی ایکنن و دچار
اضافهبار ایگردن  .بهعنوان اثال ،در رديف اول و دوم کطه بیشطتريم
اضافه بار رويت ایشود (افطوايش بارگطذاري از  %12/0بطه ،)%551/9
اربوط به دو ترانسفورااتور اطوازي بطا عنطوان  5400-0400و سططح
ولتاژ  044/594کیلو ولت است ،که ايم اتفاق براي هريک از ايطم دو
ترانسفورااتور ،در اثر خروج ترانسفورااتور اوازي آنهطا از شطبکه ،ر
داده است.
ايم ارزيابی نشان ایده کطه ترانسطفورااتورها بسطیار بیشطتر از
خطوط انتقال در اعرض اضافهبار در اثر اغتشاشهطاي اختلطف ،قطرار
دارن ؛ بهطوريکه در ايم شبکه ،تماای حالتهاي اضافه بار اربوط به
ترانسفورااتورها بوده است .بنابرايم ،ترانسفورااتورها از ايم حیطث در
اعرض آسیبپذيري بیشتري قرار دارنط  .همچنطیم بطا بررسطی علطل
حوادث نیو اشاه ه ایگردد که ايم نسطبت بطیم ترانسطفورااتورها و
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خطوط اع دا تکرار ش ه و خروج ترانسفورااتورها از شبکه ،اهمتريم
عاال اضافهبارها بوده است .در نتیعه ،خروج ترانسفورااتورها از شبکه
برق ،ج يتريم اشکل اضافهبطار در بحطث اانیطت شطبکه اسطت و از
طرفی هم خود ترانسفورااتورها در اعطرض بیشطتريم آسطیبپطذيري
ناشی از اضافهبار قرار دارن .
بنابرايم ،با استفاده از ايم آنالیو ایتوان نقاط ضعیف شطبکه را از
نظر اضافه بار ناشی از خروج ترانسفورااتورها و خططوط انتقطال (و يطا
ساير تعهیوات ااننط ژنراتورهطا) شناسطايی کطرده و اقط ااات الزم را
جهت تقويت آنها بهکار برد.

 -2-5ارزیابی امنیت ولتاژ
در ايم قسمت به انظور ارزيابی اانیت ولتاژ شبکه ،يک آنالیو پیشاا
بر روي شبکه انعام ش ه و نتايج اربوط به افت ولتطاژ نقطاط اختلطف
(باسبارهاي شبکه) در اثر خروج ژنراتورها ،اطابق ج ول ( )9بهدست
آا ه است.
بهازاي ارزيابی اانیت ولتاژ شبکه ،با قی افت ولتاژ 4/31پريونیت
براي باسبارهاي اربوطه 53 ،ع د از نقاط اختلف بهازاي حالتهطاي
اختلف خروج خطوط انتقال و ترانسطفورااتورها از ايطم قیط تخططی
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ایکنن و دچار افت ولتاژ ایگردن  .بهعنوان اثال ،در رديف اول که
بیشتريم افت ولتاژ رويت ایشود (کاهش ولتاژ از  5/451بطه 4/237
پريونیت) ،اربوط به باسبار  0415که با سطح ولتاژ  044کیلطو ولطت
است ،که ايم اتفاق در اثر خروج خ انتقال ( 0415-0413که آنهم
يک خ انتقال  044کیلو ولت است) ،از شطبکه ر داده اسطت .ايطم
ارزيابی نشان ایده که در اثر خروج تعهیوات اختلف ،تعط اد قابطل
توجهی از نقاط شبکه دچار افطت ولتطاژ اطیگردنط  .بطا بررسطی علطل
حوادث ،اشاه ه ایگردد که خروج خطوط از شبکه ،بیشتريم عاال
افططت ولتاژهططا بططوده اسططت ،بططهطططوري کططه در ايططم شططبکه ،تمططاای
حالت هاي افت ولتاژ اربوطه ناشی از خطروج خططوط از شطبکه بطوده
است .در نتیعه ،خروج خطوط از شبکه برق ،ج يتريم اشکل افطت
ولتاژ در بحث اانیت شبکه است و انعر به ايعاد افطت ولتاژهطايی در
نقاط اختلف شبکه ایگردن .
بنابرايم ،با استفاده از ايم آنالیو ایتوان نقاط ضعیف شطبکه را از
نظر افت ولتاژ ناشی از خروج ترانسفورااتورها و خطوط انتقطال (و يطا
ساير تعهیوات ااننط ژنراتورهطا) شناسطايی کطرده و اقط ااات الزم را
جهت تقويت آنها بهکار برد.

جدول  -2نتایج حاصل از ارزیابی امنیت اضافه بار (در اثر خروج سیستمهای انتقال) بر روی شبکه برق Nordic32

جدول  -3نتایج حاصل از ارزیابی امنیت افت ولتاژ (در اثر خروج سیستمهای انتقال) بر روی شبکه برق Nordic32
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 -3-5ارزیابی امنیت دینامیکی

 -1نتیجهگیری

در ايم قسمت به انظور ارزيابی اانیطت پايط اري شطبکه ،يطک سطري
شبیهسازي هاي ديناایکی بر روي شبکه انعام ش ه و نتايج اربوط به
خروج سیستمهاي انتقال گوناگون و تطاثیر آنهطا بطر پايط اري ولتطاژ
باسبارهاي اختلف  ،اورد بررسی قرار گرفته است .نتايج حاصل از دو
اورد ايم شبیهسازيها در شکلهاي ( )9و ( )0آورده ش ه اسطت .بطا
توجه به نتايج حاصل از شبیهسازيهاي ديناایکی ا حظه ایگطردد
که خروج سیستمهاي انتقال انرژي الکتريکی در شبکه بطرق (اعطم از
خطوط انتقال و پستهاي فشار قوي) انعر به تغییرات داانه ولتاژ و
اعموال بروز افت ولتاژ در برخی نقاط ایگردد.

ااروزه سیستمهاي تولی و انتقال انرژي الکتريسیته بهعنوان يکطی از
اه اف راهبردي در جن هاي اط رن شطناخته اطیشطون و خططرات
گوناگونی آنها را ته ي اینماي که ایبايست جهت اقابله با آنهطا
تمهی اتی در نظر گرفته شود .در ايم اقاله پس از بررسطی ته يط ات
خصمانه در سیستم هاي انتقال انرژي الکتريکی (اعم از خطوط انتقال
و پستهاي فشار قوي) ،راهبردها و اي ههاي اوثري در جهت کاهش
ایوان آسیب پذيري ايم اراکو ارائه گردي ه که در اعمو به افطوايش
پاي اري و اانیت سیستم ق رت تحت شطراي بحرانطی و غیرطبیعطی
کمک ایکنن  .همچنیم ،با انعام يک ارزيابی کلی ،ایوان اثرگطذاري
سیستمهاي انتقال انرژي الکتريکی بر اانیت سیستم ق رت بطا انعطام
شبیهسازيهاي آنالیو حوادث در يک شطبکه نمونطه ،اطورد بررسطی و
تحلیل قرار گرفته است .نتايج حاصل از شبیهسازيهطا بطراي ارزيطابی
اانیت اضافه بار در شبکه نمونه نشان ایدهط کطه ترانسطفورااتورها
بسیار بیشتر از خطوط انتقال در اعرض اضافهبار قرار دارن  .همچنیم
با بررسی علل حوادث نیو اشطاه ه اطیگطردد کطه ايطم نسطبت بطیم
ترانسفورااتورها و خطوط اع دا تکرار ش ه و خروج ترانسفورااتورها
از شبکه ،اهمتريم عاال اضطافهبارهطا بطوده اسطت .در حطوزه ارزيطابی
اانیت ولتاژ نیو ا حظه گردي که در اثر خروج تعهیوات اختلف در
شبکه نمونه ،تع اد قابطل تطوجهی از نقطاط شطبکه دچطار افطت ولتطاژ
ایگردن  .با بررسی علل حوادث اشاه ه ایگردد که خروج خططوط
از شبکه ،بیشتريم عاال افت ولتاژها بوده است .نهايتا در حوزه اانیت
ديناایکی ا حظطه گرديط کطه خطروج سیسطتمهطاي انتقطال انطرژي
الکتريکی در شبکه برق (اعم از خطوط انتقال و پستهاي فشار قوي)
انعر به تغییرات داانه ولتاژ و اعموال بروز افت ولتاژ در برخی نقطاط
ایگردد .الزم به کر است که خطروج واحط هاي تولیط ي و بطه تبطع
ااشیمهاي سنکرون بهعلت وجود اينرسطی بطاال ،تطاثیر بیشطتري بطر
ديناایک سیستم ایگذارد و تغییرات ناشی از فق ان آنها در اانیت
ديناایکی شبکه ق رت احسوستر است.

از ايمرو ،باي تهمی ات الزم در شراي خروج سیستمهاي انتقال
برق و تطاثیرات آن هطا بطر شطراي دينطاایکی شطبکه قط رت ،از قبطل
ان يشی ه شود (الزم به کر اسطت کطه خطروج واحط هاي تولیط ي و
به تبع ااشطیم هطاي سطنکرون ،تطاثیر بیشطتري بطر ديناایطک شطبکه
ایگذارد و تاثیر آنها بر اانیت دينطاایکی سیسطتم ،بطهعلطت وجطود
پارااترها و ادوات تاثیرگذار بر ديناایک ،احسوستر است).
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Abstract
In recent years, concerns over hostile attacks against various infrastructures, especially the power
system, have been increased. According to importance and the role of electrical energy in
confronting with crisis, the need to rebuild the power grid, provide security conditions, and reduce
the vulnerability of electrical installations, and the need to strengthen the passive defense have
arisen more and more. In this paper, first, the threats and the vulnerability of the electrical energy
transmission systems in the power grid (including transmission lines and high voltage substations)
will be identified, then the strategies and Effective ideas will be provided to decrease the
vulnerability of these centers, which, in general, will help to increase the stability and security of
the power system under abnormal conditions. Also, by performing simulations of contingency
analysis in a typical grid, the impact of outage of power transmission systems will be analyzed.
Then, it will be observed that the outage of power transformers have the greatest impact on the
overload security, and the outage of the transmission lines have the greatest impact on the voltage
security, and any disturbance for them may cause changes in the dynamic security of the case study
network.
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