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 هاي كمپكت متناسب با شبكه توزيع كالنشهرهاتدوين سند راهبردي توسعه فناوري پست :پروژه عنوان

 عنوان طرح:
 يریبكارگ يهابرق كالنشهرها و رفع چالش يروین عيدر شبكه توز ازیمورد ن زاتیتجه يهايتوسعه فناور

 هاآن نهیبه

 كالنشهرها عيشبكه توز یهاي مرتبط با طراحراهبردي توسعه فناوريسند  واحد اجرايی:

 ماه 12 :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

 

 تبیین و تشريح پروژه همراه با ذكر مراحل كلی:

تصات محددود  با توسعه روزافزون شهرها و تبديل آن به كالنشهرها با جمعيت زياد كه همراه با حجم باالي مصرف انرژي الكتريكي در يك مخ
باشد، مبحث تامين انرژي الكتريكي با چگالي زياد به چالش امروز صنعت برق در بخش توزيع انرژي الكتريكدي مبددگ درديدده اسدتم حجدم      مي

ي باالي تاسيسات برقي مورد استفاده در كالنشهرها سبب ايجاد هزينه مالي و انساني بزرگ در بخش تعمير و نگهداري درديده و عدم وجود فضا
ها را در تناسب با رشد تقاضا با محدوديت روبرو هاي برق در مناطق مسكوني، توسعه اين شبكهكافي به همراه مسائل ايمني مرتبط با وجود شبكه

نموده استم در اين راستا در بسياري از كالنشهرهاي مربوط به كشورهاي توسعه يافته و يا در حاگ توسدعه، راهكارهداي مدو ري در جهدت رفدع      
تواند سبب كداهش و  هاي نوين نيز برخوردار هستندم استفاده از اين راهكارها ميسائل مرتبط با برقرساني انديشيده شده كه معموال از تكنولوژيم

از قبيل پسدت موبايدل، پسدت     ساختههاي كمپكت پيشيا جلوديري از بروز مسائل و مشكالت آتي در كالنشهرهاي كشور درددم استفاده از پست
ها و نيازهداي  حل مناسبي براي پاسخگويي به محدوديتعنوان راهبه در راستاي اين هدفهاي مورد استفاده، يت، پست پدمانتد و ساير فناورييون

توان به مواردي مانند حداقل فضا اشغاگ شده بدليل استفاده از تجهيزات كمپكت، فوق مطرح درديده استم از جمله خصوصيات پست كمپكت مي
پوشش كامل نيازهاي مشتري بدليل سفارشي بودن كاال، تطابق كامل با شدرايط محديط    رژي برق به لحاظ پيش ساخته بودن،ر تامين انسرعت د

افزايش قابليت اطمينان شدبكه و حد ف تعميدر و    هاي خاص، ان و عدم نياز به آموزشبرداري آسنصب و طراحي مناسب مكانيكي و حرارتي، بهره
 و غيره، دليل كاهش طوگ شبكه فشار ضعيف، مقبوليت ظاهريعمر طوالني، كاهش تلفات انرژي در شبكه توزيع به  متوسط، نگهداري تابلو فشار

 از قبيدل ي توان به مدوارد ساخته كمپكت در شبكه توزيع وجود دارد كه از آن جمله ميهاي پيشامروزه كاربردهاي متنوعي براي پست اشاره كردم
بام، بين طبقدات و يدا زيدرزمين    سازان جهت نصب در پشتاستفاده براي انبوهيت قابل، هاي عمومي، اختصاصي و انحصاريصورت پستكاربرد به
هددف از تددوين سدند     اشداره نمدودم   غيدره  و هاي بادي، فرودداه و متدرو نصب در نيروداهت يقابل ،هاي ساختمانيبلندمرتبه و شركت يهاساختمان

ستفاده از دي توسعه اين فناوري، ايجاد الگويي از يك سلسله اقدامات بلند مدت و كوتاه مدت با توجه به چگونگي عرضه و تقاضا و تعيين مسير حركت اراهبر

اندداز توسدعه   چشدم ز اين رو در اين پروژه با ايجاد شناخت از ابعاد و محددوده ايدن موضدو ،    م اباشدهاي كمپكت در شبكه توزيع كالنشهرهاي ايران ميپست

مراحدل كلدي انجدام پدروژه     م ددردد مدي تعيدين   كالنشهرهااهداف و راهبردهاي مناسب در جهت تامين نيازهاي آتي كمپكت ترسيم شده و  هايپست وريافن

 عبارتند از :

 هاي كمپكت متناسب با شبكه توزيع كالنشهرهاتدوين مباني سند توسعه فناوري پست 

 مپكت كمپكت متناسب با شبكه توزيع كالنشهرهاهاي كهوشمندي فناوري پست 
 سازتدوين اركان جهت 

 هاتدوين برنامه اقدامات و سياست 

 تدوين ره نگاشت )نقشه راه( و برنامه عملياتي 
 رسانيتدوين برنامه ارزيابي و به روز 

 اهداف پروژه:

 

 انهاي كمپكت در شبكه توزيع كالنشهرهاي ايرتعيين مسير حركت استفاده از پست 
  هاي كمپكت شده انداز توسعه فناوري پستتعيين و ترسيم چشم 
 هاي كمپكتهاي موجود در پستبندي فناوريطبقه 
  هاي موجود اين حوزه در ايرانبررسي فناوري 

 هاي فناورانه  شناخت نيازمندي 



 سازي در ايرانبومي الزم جهت شناسايي موارد 
  هاي كمپكت  ي تجهيزات پستاي براهاي دورهاندازي تستتعيين و راه 
 هاي كمپكتهاي استراتژيك براي حل و فصل نيازهاي كالنشهرها با استفاده از فناوري پستها و پروژهتعريف برنامه 
 هاي كالن در سطح ملي تعريف پروژه 
 هاي كمپكت  راه توسعه فناوري پستتدوين نقشه 

 
 :)خروجی مورد انتظار( مشخصات محصول نهايی

 هاي كمپكت متناسب با شبكه توزيع كالنشهرهاردي توسعه فناوري پستسند راهب

 


