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عدم وجود يك سامانه پايش و راهبري متمركز توزيع شده در حوزه هاي توليد ،انتقال ،توزيع و صادرات
صنعت نفت كشور موجب شده است تا امكان مديريت ،برنامه ريزي و تصميم گيري بموقع  ،درست و
برخط را از مديران و تصميم گيران اين حوزه انرژي سلب نمايد .تصميم گيري درست مستلزم در اختيار
داشتن اطالعات بروز براي هر حوزه تخصصي است .دسترسي به اطالعات براي مديريت و برنامه ريزي،
كمترين انتظاري است كه يك مدير مي توا ند داشته باشد تا بتواند بر اساس سياست هاي تدوين شده گام
بردارد.

با توجه به چالش مطرح شده لزوم بكارگيري يك مركز مانيتورينگ يكپارچه متمركز و در عين حال توزيع
شده بمنظور مديريت ،برنامه ريزي و پيش بيني هوشمند در حوزه هاي توليد ،انتقال ،توزيع و صادرات در
راستاي سياست هاي كالن نظام ،براساس سند چشم انداز آشكار مي گردد .اين چنين مركزي
ديسپاچينگ نام دارد .ديسپاچينگ مسئوليت برنامهريزي ،هدايت و كنترل شبكه سراسري از توليد تا
توزيع و صادرات نفت را به منظور هماهنگ نمودن توليد با ميزان مصرف با در نظر گرفتن امكانات و
ظرفيتهاي انتقال عهدهدار ميباشد .مهمترين وظايف مراكز ديسپاچينگ در حوزه نفت و گاز عبارت است
از:
 پيشبيني نياز مصرف در مقاطع ساالنه ،ماهيانه ،هفتگي ،روزانه و لحظهاي برنامهريزي و هماهنگي توليد با توجه به معيارهاي اقتصادي و سياسي بهرهبرداري بهينه و اقتصادي از منابع توليد و انتقال حفظ ايمني و پايداري شبكه توليد ،انتقال و توزيع پايش ،مديريت و كنترل جريان در شبكه بصورت خودكار و بر اساس تقاضا نظارت بر عملكرد ديسپاچينگ مناطق تصميم گيري مناسب و سريع در زمان بروز حوادثبدليل گستردگي شبكه هاي امروزي ،كنترل با يك مركز ديگر ميسر نبوده بلكه چندين

تاریخ ایده7931/1/71 :

فرم ایده های خالقانه

شماره ایده:
صفحه  1از 1

مركز براي كنترل بكار گرفته مي شوند .در اين حالت نياز به هماهنگي و نظارت دقيق
بر فعاليتهاي اين مراكز ضروري بوده و تقسيم وظايف بين مراكز بايستي با توجه به ماهيت
عملكرد و يا محدوده جغرافيايي بگونه اي انجام شود كه هيچ خللي در كنترل منظم و
همه جانبه شبكه بوجود نيايد.
در مراكز ديسپاچينگ وظايف جمع آوري و پردازش اطالعات توسط كامپيوترهاي اصلي و
پيش پردازنده ها انجام شده و منجر به جمع آوري اطالعات بصورت خام مي شود .
استفاده از اين اطالعات نيازمند بكارگيري دستورات پيچيده مي باشد .پروتكلهاي ارتباطي،
سيستمهاي عامل مختلف و شبكه هاي كامپيوتري باز در مراكز ديسپاچينگ بدين منظور
بكار مي روند و اين امر بر نحوه ايجاد مراكز ديسپاچينگ تاثير مي گذارد.
دو عامل مهم ماهيت عملكرد و محدوده جغرافيايي در تقسيم وظايف مراكز ديسپاچينگ
تاثير فراوان دارد .در بسياري از موارد تقسيم وظايف بر اساس ماهيت متفاوت عملكرد
صورت مي گيرد .بدين معني كه يك يا چند مركز امر نظارت بر توليد و انتقال نفت
و يك يا چند مركز ديگر وظيفه نظارت بر توزيع و صادرات نفت را در سطوح مختلف بر
عهده دارند و بر اين اساس ديسپاچينگ هاي سلسله مراتبي ايجاد مي شوند .در بسياري
از موارد نيز براي انجام يك عملكرد خاص و گسترش مديريت ،كار بين مراكز بر مبناي
تقسيم جغرافيايي ناحيه تحت پوشش صورت مي گيرد .همچنين سيستمهايي نيز با هر دو
نوع تقسيم بندي فوق عمل كنترل بر شبكه انتقال را انجام مي دهند.

