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رو گاه   ژپو

  :عنوان پروژه

حليل در مطالعات طراحي و ت كارگيري بههاي توزيع به منظور  افزارهاي شبكه توسعه نرم
  ها اين شبكه

  پژوهشگاه نيرو  :كارفرما  مطالعات سيستم  :گروه مجري
  PSYPN10 :كد پروژه  حميد دانايي  :مدير پروژه

رئـوفي،   اله حبيبزاده، جعفر عباسي، زهرا مديحي بيدگلي،  داود جاللي، همايون برهمندپور، نيكي مسلمي، هادي خطيب :همكاران
  مشاري، امير محمد جعفريان سعيد سليمي،

  :خالصه پروژه
ها، از نيازهاي جدي طراحي  افزاري در طراحي و تحليل اين شبكه هاي توزيع و استفاده از ابزارهاي نرم مكانيزاسيون شبكه

افزاري مناسـب نيـز بـراي انجـام ايـن       با توجه به اين هدف، بايد ابزار نرم .هاي توزيع است برداري مهندسي شبكه و بهره
هـاي   پيش از اين چند واحد محاسباتي مربـوط بـه شـبكه   . گران شبكه قرار گيرد ه و در اختيار تحليلمطالعات تهيه گرديد

كوتاه شبكه  بار متقارن و نامتقارن، تحليل اتصال شامل پخش كهاند  سازي شده سبا پژوهشگاه نيرو پياده افزار نرمتوزيع، در 
  .باشند هاي شنت مي و جايابي و تعيين ظرفيت بهينه خازن هاي شبكه توزيع، توزيع، محاسبه ثوابت خطوط هوايي و كابل
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  :گرديد افزار سبا اضافه به نرم سازي پيادهدر اين پروژه واحدهاي محاسباتي ديگر در سه فاز مطالعاتي تحليل، طراحي و 
  

  :فاز اول
 :محاسباتيهاي واحد تدوين الگوريتمشامل  هاي توزيع افزارهاي شبكه نرم واحدهاي محاسباتيفاز مطالعاتي  -1

  و بانك اطالعات  پخش بار از دو سو تغذيهپايه شبكه توزيع شامل  الگوريتم واحدهاي محاسباتيتدوين
 جغرافيايي شبكه

 جايابي و تعيين  بيني بار بلندمدت، واحداي محاسباتي پيشافزارهاي طرح توسعه شبكه شامل  تدوين نرم
 عيين ظرفيت بهينه فيدرهاي فشارمتوسط و فشارضعيفمسيريابي و ت ،ي توزيعها پستظرفيت بهينه 

 مطالعات قابليت  واحدهاي محاسباتيافزارهاي تكميلي براي مطالعات شبكه توزيع شامل  تدوين نرم
اطمينان در شبكه توزيع، مطالعات حفاظت شبكه توزيع و تعيين تجهيزات و هماهنگي حفاظتي الزم براي 

 مناسب مانور در شبكهشبكه توزيع و تعيين نقاط بهينه و 

  MATLABدر محيط  هاي توزيع واحدهاي محاسباتي شبكهي ها الگوريتمتست  سازي و پياده -2

 
  :فاز دوم

  :#Cدر محيط افزاري حاصل از نتايج فاز يك  سازي نرم پياده -1
  ،هاي توزيع واحدهاي محاسباتي شبكهو طراحي  سازي مدلشناخت، تحليل 

 زبان  هب هاي توزيع واحدهاي محاسباتي شبكهي ها الگوريتمسازي و تست  پيادهC# 

  ايجاد رويه تست و تست نتايج حاصل از اجراي واحدهاي محاسباتي درC# 

  
  :فاز سوم

 سبا افزار نرمدر  هاي توزيع شبكهايجاد واحد گرافيكي مورد نياز واحدهاي محاسباتي  -1

 و ادغـام ايـن واحـدها در محـيط جديـد      محاسـباتي   واحـدهاي ها و  المانهاي محاوره براي كليه  ايجاد فرم
 .گرافيكي

  :نتايجچكيده 

 هاي توزيع طراحي شبكهتحليل و افزار بومي به منظور انجام مطالعات  توسعه نرم  
  هاي توزيع ي محاسباتي براي طرح و توسعه شبكهها الگوريتمايجاد دانش فني  
  ي محاسباتي و ها قابليتدر صورت يكسان بودن  افزارهاي مشابه خارجي نرمپايين بودن قيمت آن در مقايسه با كليه

  افزاري نرم
  دارا بودن كدهاي منبع)Source Code(،     با قابليت ويـرايش شـبكه توزيـع)Distribution Network Editor ( و

 .هاي مختلف بستر مناسب براي انجام پروژه ،هاي توزيع محاسبات مطالعات شبكه
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  :وژهندات پرتمس
 »دي  گروه پژوهشي مطالعات سيستم، پژوهشكده برق، پژوهشـگاه نيـرو،  ، »هاي توزيع مدت شبكهبيني بار بلند پيش

1389. 

 »تيـر   گروه پژوهشي مطالعات سيستم، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيـرو، ، »فشار متوسط  هاي تخصيص بار در شبكه
1390. 

 »جلد اول -هاي از دوسو تغذيه هاي حلقوي و شبكه تحليل شبكه بار متقارن به منظور توسعه واحد محاسباتي پخش: 
گروه پژوهشي مطالعـات  ، »هاي حلقوي در شبكه كارگيري به منظور بههاي شعاعي  توسعه پخش بار متقارن در شبكه

 .1389اسفند  سيستم، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو،

 »جلد دوم -هاي از دوسو تغذيه هاي حلقوي و شبكه بكهبار متقارن به منظور تحليل ش توسعه واحد محاسباتي پخش: 
 گروه پژوهشي مطالعات سيستم، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيـرو، ، »در پخش بار حلقوي PVهاي  شينه سازي مدل

 .1389اسفند 

 »گروه پژوهشي مطالعات سيستم، پژوهشكده بـرق، پژوهشـگاه   ، »مسيريابي و تعيين ظرفيت فيدرهاي فشار متوسط
 .1390تير  ،نيرو

 » گـروه پژوهشـي مطالعـات سيسـتم، پژوهشـكده بـرق،       ، »توزيـع  ي توزيـع و فـوق  ها پستجايابي و تعيين ظرفيت
 .1390تير  پژوهشگاه نيرو،

 » گروه پژوهشي مطالعـات سيسـتم، پژوهشـكده    ، »مسيريابي و تعيين ظرفيت فيدرهاي فشار ضعيفواحد محاسباتي
 .1390شهريور  برق، پژوهشگاه نيرو،

 »  انتخـاب روش جايـابي    :قسـمت اول  – انتخاب الگوريتم مناسب براي تعيين نقاط بهينه و مناسب مـانور در شـبكه
گروه پژوهشي مطالعات سيسـتم، پژوهشـكده بـرق، پژوهشـگاه     ، »هاي توزيع كليدها و سكسيونرهاي مانور در شبكه

 .1389اسفند  نيرو،

 » افـزاري در   سازي نرم پياده: قسمت دوم –انتخاب الگوريتم مناسب براي تعيين نقاط بهينه و مناسب مانور در شبكه
Matlab« ،،1391فروردين  گروه پژوهشي مطالعات سيستم، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو. 

 »ي مطالعات سيستم، پژوهشـكده  گروه پژوهش، »كوتاه الگوريتم هماهنگي حفاظتي توزيع و چگونگي ارتباط با اتصال
 .1391 آبان برق، پژوهشگاه نيرو،

 » مهـر  گروه پژوهشي مطالعات سيستم، پژوهشـكده بـرق، پژوهشـگاه نيـرو،    ، »ي توزيعها سيستمفلسفه حفاظت در 
1390.  

 »گـروه  ، »افزار ي خروجي نرمها گزارشهاي ثبت حوادث و  سازي فرم آماده: هاي توزيع ارزيابي قابليت اطمينان شبكه
 .1390 مهر پژوهشي مطالعات سيستم، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو،

 »گـروه  ، »ي قابليت اطمينانها شاخصشبكه و محاسبه  سازي مدل: هاي توزيع برق بيني قابليت اطمينان شبكه پيش
 .1390 مرداد پژوهشي مطالعات سيستم، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو،

 »گـروه پژوهشـي   ، »تهيه گزارشات بانك اطالعات - قابليت اطمينان شبكه توزيع مطالعات يها الگوريتمسازي  پياده
 .1390 اسفند مطالعات سيستم، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو،

 »گروه پژوهشي مطالعات سيسـتم، پژوهشـكده   ، »افزار ارزيابي قابليت اطمينان شبكه توزيع نرم سازي پيادهو  طراحي
 .1392 دادخر برق، پژوهشگاه نيرو،

 »هـاي قابليـت    نويسـي و محاسـبه شـاخص    و برنامـه  سـازي  مدل -هاي توزيع برق  بيني قابليت اطمينان شبكه پيش
  .1390 اسفند ،»اطمينان
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 »ي قابليت اطمينان به همراه ها شاخصشبكه و محاسبه  سازي مدل: هاي توزيع برق بيني قابليت اطمينان شبكه پيش
 .1391 آبان پژوهشي مطالعات سيستم، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو،گروه ، »افزاري تست كامل نرم

 » گـروه پژوهشـي مطالعـات سيسـتم، پژوهشـكده بـرق،       ، »هاي توزيـع  ارزيابي قابليت اطمينان شبكه افزار نرمتست
  .1391 آبان پژوهشگاه نيرو،

 »مطالعـات سيسـتم، پژوهشـكده    گروه پژوهشـي  ، »توزيع  شبكهبار بلند مدت  بيني پيشي زيرسيستم طراحو  ليتحل
 .1390 آبان برق، پژوهشگاه نيرو،

 »گـروه پژوهشـي    ،»هيـ تغذي و از دو سو حلقوي ها شبكه ليتحلسازي زير سيستم پخش بار شعاعي به منظور  پياده
 .1390 مرداد مطالعات سيستم، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو،

 »گـروه   ،»هيـ تغذي و از دو سـو  حلقـو ي هـا  شـبكه  ليـ تحلي زير سيستم پخش بار شعاعي به منظور طراحو  ليتحل
 .1390 تير پژوهشي مطالعات سيستم، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو،

 »بهمـن  گروه پژوهشي مطالعات سيستم، پژوهشكده بـرق، پژوهشـگاه نيـرو،    ،»بيني بار زير سيستم پيش سازي پياده 
1390.  

 »گروه پژوهشـي مطالعـات   ، »متوسطتعيين ظرفيت فيدرهاي فشار سازي الگوريتم واحد محاسباتي مسيريابي و  پياده
  .1390اسفند  سيستم، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو،

 »گروه پژوهشي مطالعات سيسـتم،  ، »ي زير سيستم مسيريابي و تعيين ظرفيت فيدرهاي فشار متوسططراحو  ليتحل
  .1390 آذر پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو،

 »گروه پژوهشي مطالعات سيستم، پژوهشكده  ،»ي توزيعها پستسازي واحد محاسباتي جايابي و تعيين ظرفيت  پياده
 .1391شهريور ماه  برق، پژوهشگاه نيرو،

 »گروه پژوهشي مطالعات  ،»توزيع فوقي توزيع و ها پستي زير سيستم جايابي و تعيين ظرفيت بهينه طراحو  ليحلت
  .1390 آبان پژوهشگاه نيرو،سيستم، پژوهشكده برق، 

 »گروه پژوهشـي مطالعـات    ،»ضعيفسازي الگوريتم واحد محاسباتي مسيريابي و تعيين ظرفيت فيدرهاي فشار  پياده
 .1390 اسفند سيستم، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو،

 »گـروه پژوهشـي   ، »ي مسيريابي و تعيين ظرفيت فيـدرهاي فشـار ضـعيف   محاسباتواحد  تميالگوري طراحو  ليتحل
  .1390 اسفند مطالعات سيستم، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو،

 »گروه پژوهشي مطالعات سيستم، پژوهشـكده بـرق،    ،»ي زير سيستم هماهنگي حفاظتي شبكه توزيعطراحو  ليتحل
 .1391 آبان پژوهشگاه نيرو،

 »گروه پژوهشي مطالعات سيستم، ، »توزيع  يها در شبكهزير سيستم جايابي كليدها و سكسيونرهاي مانور  سازي پياده
 .1392 ارديبهشت پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو،

 »گروه پژوهشـي مطالعـات    ،»توزيع  هاي شبكه ي زير سيستم جايابي كليدها و سكسيونرهاي مانور درطراحو  ليتحل
  .1392فروردين  سيستم، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو،

 »1391 آذر گروه پژوهشي مطالعات سيستم، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو، ،»زير سيستم حفاظت سازي پياده.  
 »گـروه پژوهشـي    ،»راهنماي كاربري ارايههاي توزيع و  بيني بار بلند مدت شبكه هاي برنامه پيش تست جامع ماژول

 .1391 آبان مطالعات سيستم، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو،

 »گـروه  ، »هـاي از دوسـو تغذيـه    هاي حلقوي و شبكه رن به منظور تحليل شبكهبار متقا تست واحد محاسباتي پخش
  .1391 آبان پژوهشي مطالعات سيستم، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو،
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 » گـروه پژوهشـي مطالعـات سيسـتم،     ، »مسيريابي و تعيين ظرفيت فيـدرهاي فشـار متوسـط   تست واحد محاسباتي
 .1391 آبان پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو،

 » گروه پژوهشي مطالعات سيستم، پژوهشكده ، »ي توزيعها پستجايابي و تعيين ظرفيت بهينه تست واحد محاسباتي
 .1391 آبان برق، پژوهشگاه نيرو،

 »    گـروه پژوهشـي مطالعـات سيسـتم،     ، »تست واحد محاسباتي مسيريابي و تعيين ظرفيـت فيـدرهاي فشـار ضـعيف
  .1391 آبان پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو،

 » گـروه پژوهشـي   ، »تست واحد محاسباتي مانور وشناخت ارتباطات اين واحد محاسباتي با گرافيك و واسط كـاربري
 .1392 خرداد مطالعات سيستم، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو،

 »گـروه پژوهشـي مطالعـات سيسـتم     ،»افزاري واحد محاسباتي تعيين نقاط بهينه و مناسب مانور در شبكه تست نرم ،
 .1391آبان  پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو،

 »گروه پژوهشي مطالعـات سيسـتم، پژوهشـكده     ،»افزاري واحد محاسباتي هماهنگي حفاظتي شبكه توزيع تست نرم
 .1391 تير برق، پژوهشگاه نيرو،

 » افـزار   راهنماي كاربري و تست واحد محاسباتي حفاظت توزيع نـرمSABA«،     گـروه پژوهشـي مطالعـات سيسـتم ،
  .1391 آبان پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو،

 » ايجاد پايه اطالعاتيGIS گـروه پژوهشـي مطالعـات     ،»هـاي توزيـع   افزار سبا در بخش مطالعـات شـبكه   براي نرم
 .1391 آبان سيستم، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو،

 » ي ها قابليتبررسي عملكردGIS  افزارهـاي  نـرم در Digsilent ،Neplan  وCyme«،     گـروه پژوهشـي مطالعـات
 .1389آذر  سيستم، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو،

 »افزار  سبا به نرمافزار  نرمپذيري  بررسي نيازهاي اتصالGIS  پيشنهادي توانير و تعيين استراتژي تبادل اطالعات بين
  .1391 مرداد گروه پژوهشي مطالعات سيستم، پژوهشكده برق، پژوهشگاه نيرو،، »افزار اين دو نرم

  
   


