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 :عنوان پروژه
هاي هاي توزيع در كالنشهرها مطابق با نيازها و ويژگيآور طراحي و احداث شبكهتدوين دستورالعمل الزام

 كالنشهر تهران و مشهد

 عنوان طرح:
 يريبكارگ يهاشبرق كالنشهرها و رفع چال يروين عيدر شبكه توز ازيمورد ن زاتيتجه يهايتوسعه فناور

 هاآن نهيبه

 كالنشهرها عيشبكه توز يهاي مرتبط با طراحسند راهبردي توسعه فناوري واحد اجرايي:

 ماه 12 :اجراي پروژه زمان مدتبرآورد كلي 

 تببين و تشريح پروژه همراه با ذكر مراحل كلي:
 یهاتیقابل نیگفت که ب توانیلذا م دهد،یم لیرا تشک ییو روستا یشهر به مناطق یرسانبرق یهاگام نخست پروژه عیتوز یهاشبکه یطراح مرحله
 یوربهره زانیم گرید یانیوجود دارد. به ب یداریمعن یرابطه همبستگ یمهندس یطراح تیفیو ک یبرداربرق پس از احداث در مرحله بهره عیتوز یهاشبکه

هدف از طراحی شبکه توزیع، کسب  دارد. یبستگ ستمیآن س یدر طراح یاصول مهندس تیفیک تیبه رعا یتوجهبرق به مقدار قابل یروین عیشبکه توز
 های متداول طراحی معموالً برآهنگ رشد فزاینده و چگالی بار زیاد نمود دارد. روش صورتبهاطمینان از پاسخگویی بهینه به افزایش تقاضای برق است که 

های شهری و مالحظات جمعیتی بر های موجود در حوزهعوامل دیگری مانند کمبود زمین هادر کالنشهر شود.مبنای معیارهای فنی و اقتصادی انجام می
 عیهمگام با رشد سر عیهای توزدر کالنشهرها با مشکالت متعددی در توسعه کارآمد شبکه عیهای توزشبکه تیریامروزه مدافزاید. پیچیدگی طراحی می

های متراکم طیاند از کمبود فضا در محها عبارتچالش نیا جادیا یتوان روبروست. عوامل اصل نیروزافزون تأم های شهری و تقاضایرساختیو ز تیجمع
  تبع آن کاهش اعتبارات توسعه شبکه.و به ینگیکاهش نقد د،یهای جدشهری جهت توسعه شبکه و احداث پست

های توزیع را چنان موقعیت جغرافیایی آن را معین کنند سپس اندازه و مکان پستهای متداول طراحی، طراحان سیستم توزیع باید مقدار بار و در روش
ترین بها های قابلیت اطمینان کار در باصرفههای ساخت و با توجه به محدودیتدهی به بار از طریق حداقل کردن تلفات فیدرها و هزینهبرگزینند که سرویس

ی، بدون بازنگری یا رسانبرقهای سیستم منبع قدرت برق و سیستم توزیع را عموماً مقامات شرکتهای مختلف ، طراحی بخشنیازاشیپصورت گیرد. 
 مؤثرهای ها و روشدادند. افزایش بهای انرژی، تجهیزات و نیروی کار، بهبود طراحی سیستم را به کمك تکنیكانجام می درازمدتهای هماهنگی با طرح

 مسائلطراحی کل شبکه توزیع را به  مسئلهسازی، طراحان سیستم توزیع وش طراحی نوین سیستم توزیع مبتنی بر بهینهدر ر کند.طراحی ناگزیر و الزامی می
سازی، بایستی الگوریتم های بهینهسازی تکنیكشوند. برای پیادهسازی بررسی و حل میهای بهینهها و روشکنند که با تکنیكفرعی چندی تقسیم می

هایی چون پخش بار، برنامههای شبکه توزیع در این شرایط برنامههای مربوط به طراحی شبکه توزیع تلفیق کرد. منظور از تکنیكکنیكمدنظر را با سایر ت
بینی بار، طراحی خازن، آرایش بهینه شبکه های پیشهای محاسبه امپدانس کل سیستم، الگوریتمهای محاسبه اتصال کوتاه، برنامه محاسبه افت ولتاژ، برنامه

یبهای ی، فراوانی متغیرها و کار دشوار نمایش ریاضی الزامات و محدودیتطورکلبه. هستهای انتخاب بهینه مکان و اندازه تجهیزات شبکه توزیع و الگوریتم
 به وجودهای ریاضی مختلفی برای نمایش سیستم د. بنابراین، مدلکنای را در طراحی سیستم توزیع ایجاب میناشی از آرایش سیستم، روش پیچیده شمار

در طراحی شبکه توزیع، ارائه هر طرحی لذا های گسترش بهینه به کار برند. را برای بررسی و تعیین طرح هاآنتوانند آمده است که طراحان سیستم توزیع می
، مناسبهای و بدون در نظرگیری تحلیلوجود داشته به تحلیل ابعاد گوناگون شبکه  نیازمی مستلزم انجام برخی از مطالعات سیستمی است. در مطالعات سیست

 . باشدپذیر نمیامانسازی در شبکه را داشته باشد رسیدن به طرح مناسب که قابلیت پیاده
های های توزیع به طراحی استراتژیشرکت جهیدرنت .ای داردتقاضا برای افزایش قابلیت اطمینان، به علت اهمیت روزافزون بارها، رشد فزایندههمچنین 
برداری از ی، طراحی، نصب و بهرهزیربرنامهاز  متأثربا توجه به اینکه قابلیت اطمینان  .افزایش قابلیت اطمینان نیاز مبرمی خواهند داشت منظوربهمشخص 

 سطحازجمله  شبکه اتیجزئ یتمام برای است، پیچیده ایپروژه که عیتوز یشبکه یطراح درتجهیزات است لذا باید در یك زنجیره به آن نگریسته شود. 
 رییگمیتصم غیره،و شبکه یحفاظت طرح درها،یف و خطوط تیظرف و نوع و ریمس ع،یتوز و عیتوزفوق هایپست ساختار و تیظرف و مکان ،شبکه ساختار ولتاژ،

د و برای هر کالنشهر برنامه خاص آن تدوین شود زیرا هر یك شرایط خاص خود را دارند. در این . در این زمینه باید دیدگاه بلندمدت وجود داشته باششودیم
کدام از این های هر مطابق با نیازها و ویژگی تهران و مشهد های توزیع در کالنشهرآور طراحی و احداث شبکهراستا پروژه تدوین دستورالعمل الزام

 ها پیشنهاد شده است. کالنشهر

 

 پروژه:اهداف 

 دهی آنانهای توزیع و شناسایی متخصصان این حوزه و سازمانآور طراحی و احداث شبکههای الزاممطالعه و استخراج معیارها و دستورالعمل 

 های توزیع به ازای هریك از کالنشهرها در قالب یك مجموعهآور طراحی و احداث شبکهنویس دستورالعمل الزامتهیه پیش 
 نویسها، نظرخواهی از متخصصین و ویرایش پیشنویس اولیه دستورالعملیشتکثیر و ارسال پ 

 هاای توزیاع در کالنشاهرها    آور طراحی و احداث شبکهدستورالعمل الزام "روزرسانی شده با عنوان مستندسازی نهایی در قالب تهیه دستورالعمل به
 "های هر کالنشهر مطابق با نیازها و ویژگی



 

 يي)خروجي مورد انتظار(:مشخصات محصول نها

 
 های کالنشهر تهران و مشهدهای توزیع در کالنشهرها مطابق با نیازها و ویژگیآور طراحی و احداث شبکهدستورالعمل الزام

 

 


