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  مقدمه
ناپـذير   اجتنـاب و وجـود  هاي توزيع دو وجه دارد. بخش اول آن خصوصيات ذاتـي شـبكه    در شبكه 1فنيوجود تلفات 

لكـن تلفـات در شـبكه توزيـع مولفـه       كننـده اسـت.   تلفات و هدرروي انرژي الكتريكي در مسير انتقال انرژي به مصرف
  گيرد. توزيع نشات مي برداري نامناسب شبكه طراحي و بهرهاز بخش دوم،  ديگري هم دارد.

، چگالي بـار  كننده نهايي تا مصرف شبكه توزيع تحويل انرژي الكتريكي بهها، بارگذاري آنها، فاصله  پيكربندي شبكه
از هـر شـبكه بـه شـبكه ديگـر متفـاوت       منطقـاً  كه  توزيع هستند  خصوصيات ذاتي شبكههمگي از مورد تقاضا و غيره، 

 هاي اقتصادي و نقش آنها در ميزان كاهش تلفات شبكه و رسيدن به نقطه بهينه تلفات . همچنين تاثير شاخصباشند مي
كـاهش  بـراي  گـذاري   گردد كه نقطه بهينه تلفات (و يا هـدف  باعث ميموارد ين ز بسيار حائز اهميت است. ااقتصادي ني

بـرداري   يكسان نباشد. لكن آن بخش از تلفات كه ناشـي از طراحـي يـا بهـره     ي توزيع كشورها تلفات) براي تمام شبكه
تواند توسط راهكارهاي كاهش تلفات مهار گـردد   مي، گردد رويه تلفات مي و منجر به افزايش بي نامناسب از شبكه است

تعيين نقطه بهينه تلفـات  "و در واقع با مهار اين تلفات، به تلفات ذاتي شبكه كه گريزناپذير است خواهيم رسيد. بنابراين 

اسـت.   كاهش تلفاتريزي  برنامهانجام مطالعات براي مهم و اساسي براي نياز  پيش "توزيع  بر اساس شرايط ذاتي شبكه
نحوه كاهش (شيب كاهش) تلفات بر اساس راهكارهاي آن نيز به ميزان زيادي وابسته به همـين شـرايط    توان گفت مي

  دهد. هاي مختلف برنامه نشان مي ريزي عملياتي براي كاهش تلفات در سال كه نقش خود را در برنامه است  ذاتي شبكه

  تشريح پروژه
و  "براي تلفات داستاندار"، مفهوم بطور اعم و شبكه توزيع بطور اخص تلفات شبكهيكي از باورهاي نادرست در زمينه 

توان گفت براي تلفات محدوده مقبول و مشخصي وجود دارد لكن بكارگيري واژه  مي است. "تلفات استاندارد"يا 
تلفات با يكي از  سازي منطقي محدوده استاندارد براي آن نادرست است. براي ورود به اين مبحث مناسب است شبيه

توان  باشد، انجام گيرد. در مبحث پايايي شبكه هم نمي ترين مفاهيم از اين ديدگاه به آن كه پايايي شبكه مي نزديك
مقدار استاندارد و مشخصي را براي آن تعيين نمود و تنها مصالحه هزينه خاموشي شبكه در مقابل هزينه توسعه شبكه 

  ))1كند. (شكل ( خص پايايي را مشخص مياست كه ميزان مناسب و مطلوب شا

                                                            
هاي  شود و آنچه كه تحت تلفات غيرفني در مفاهيم تلفات در شبكه در اين پيشنهاد پروژه، تماماً تلفات فني به مفهوم هدرروي انرژي الكتريكي در نظر گرفته مي 1

 مورد نظر نيست.توزيع مطرح است، 
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  ي، فني و اقتصاديشامل سه دسته پارامترهاي جغرافياي توزيع شبكه ذاتي تعيين پارامترهاي موثر بر تلفات -2-1

  هاي توزيع برق كشور آوري اطالعات الزم براي انجام مطالعات تفصيلي از شبكه جمع -2-2

مطلوب  مدلسازي تلفات شبكه توزيع بر اساس پارامترهاي تاثيرگذار بر تلفات شبكه و تعيين حدود مناسب و -2-3
  تلفات در شبكه بر اساس اين پارامترها

اثرگذاري هر يك از پارامترهاي موثر در بازه تغييرات و نحوه ساسيت به منظور تعيين ميزان تدوين روند تحليل ح -2-4
  تلفات شبكه توزيع

  ها هاي توزيع سراسر كشور و ارائه الگوي مناسب براي تلفات در اين شبكه مرحله سوم: مطالعه تفصيلي شبكه

پارامترهاي تاثيرگذار بر تلفات   اً يكسان از ديدگاههاي توزيع كشور به نواحي با شرايط نسبت بندي شبكه تقسيم -3-1
  شبكه توزيع

  انجام مطالعات تفصيلي و مدلسازي تلفات در هر ناحيه نمونه به منظور تعيين الگوي مناسب تلفات -3-2

به منظور تعيين ميزان و نحوه اثرگذاري هر يك از پارامترهاي كليدي و موثر بر نحوه تحليل حساسيت انجام  -3-3
  تغيير تلفات در شبكه توزيع

  كشور توزيع هاي بندي و ارائه الگوي مناسب براي ميزان تلفات در شبكه مرحله چهارم: جمع

هاي توزيع انجام شده  بندي از شبكه بندي از سه مرحله پيشين، ميزان تلفات مطلوب در هر دسته در اين مرحله، با جمع
هاي كاهش  ريزي ن بهينه تلفات، به عنوان هدف براي مطالعات و برنامهگردد. اين ميزا در مرحله سوم پروژه حاصل مي
از سوي ديگر بكار گرفته هاي كاهش تلفات  شاخص ارزيابي و سنجش برنامههمچنين تلفات در هر شبكه از يك سو و 

  شود. مي

   


