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 عیشبکه توز یبهبود طراح نهیدر حال انجام در زم یهاتیفعال یابیو ارز شیپا :عنوان پروژه

 عنوان طرح:
 یریبکارگ یهابرق کالنشهرها و رفع چالش یروین عیدر شبکه توز ازیمورد ن زاتیتجه یهایتوسعه فناور

 هاآن نهیبه

 کالنشهرها عیشبکه توز یهای مرتبط با طراحاهبردی توسعه فناوریسند ر واحد اجرایی:

 ماه 3 :اجرای پروژه زمان مدتبرآورد کلی 

 تببین و تشریح پروژه همراه با ذکر مراحل کلی:

ی توزیع نیز، بخصوص در یابد. روند رشد شبکه هاگذاری صنعت برق به سیستم توزیع اختصاص میدرصد از کل سرمایه ۳۰بر اساس آمار اعالم شده حدود 

ظر اکثر صاحبنظران، کشورهای در حال توسعه مانند ایران، باال است. با این حال تکنولوژی فنیِ این بخش نسبت به تولید و انتقال بسیار پایین است. بنا به ن

تلفات، نبود آمار و اطالعات دقیق، عددم اسدتفاده از    سیستم توزیع از رشد کیفی پایینی برخوردار است و وجود عواملی نظیر طرحهای غیرمهندسی، باال بودن

گر این مطلب اسدت کده بخدش عظیمدی از تلفدات      های آماری، بیانماندگی آن است. همچنین دادهابزارهای مدیریتی نوین و ... از جمله دالیل اصلی عقب

هایی برای باال بردن کارایی آن ایجداد شدود.   توجه قرار گرفته و راه گیرد. این امر سبب شده تا بخش توزیع موردانرژی الکتریکی در سطح توزیع صورت می

کین، قرائت این راهکارها عالوه بر کاهش تلفات میتوانند موجبات بهبود سایر مشخصات شبکه مانند بهبود کیفیت توان انتقالی، کاهش زمان خاموشی مشتر

ترکین را فراهم نمایند. از مهمترین مواردی که تاکنون در بهبود طراحی و بهینده سدازی   سریع کنتور مشترکین، پیک سایی، و در نتیجه افزایش رضایت مش

، خدازن گدذاری، اسدتفاده از مولددهای تجدیدپذیریتجدیدناپدذیر،      DCشبکه های توزیع انجام گرفته است میتوان به مواردی مانند استفاده از خطوط توزیدع  

اتوماسدیون   ، (FACTS)سیستم های انتقال انرژی، تحت مفهوم سیستمهای انتقال توان انعطدا  پدذیر  بکارگیری تجهیزات الکترونیک قدرت برای بهبود 

ز کابل خودنگهدار، استفاده از ترانسفورماتورهای کم تلفات، رفع اتصاالت سست ، هوشمندسازی شبکه توزیع، استفاده اAMI سیستمتوزیع، بازآرایی، استقرار 

عابر، استفاده از شبکه توزیع، اصالح سیستم ارت پست های توزیع فاقد ارت یا با مقاومت ارت باال، کاور نمودن شبکه توزیع، تعدیل و بهینه سازی روشنایی م

در جهت بهبود طراحی شبکه های توزیع باعث شده است تا مشدکالت   ذکر شدههای از طرفی، عدم ارزیابی فعالیت تجهیزات با تکنولوژی جدید، اشاره کرد.

در حدالی   ایجاد شده در فعالیت های گذشته، در فعالیت های آتی نیز تکرار شده و سنجش صحیح و دقیقی از وضعیت و عملکرد آنها صورت نگیرد. این امدر 

های غیرفنی یکی از علل د و علمی بر فعالیتها در همه سطوح، مبتنی بر الگوها و استانداردهای تعریف شده و بدون سوگیریاست که نظارت مستمر، روشمن

های توزیع برق کشور، هزینده  مبلغ بسیار زیادی بمنظور بهبود طراحی شبکهکه در طول یک سال، پیشرفت در کشورهای توسعه یافته، است. با توجه به این

 ز اینرو، الزم است توجه مدیران ارشد و میانی صنعت برق به این نقیصه یعنی ارزیابی مناسب فعالیتها معطو  شود.شود، امی

های در حال انجام در زمینه بهبود طراحی شبکه توزیع در راستای کمک به بهبود کیفیت طراحدی و احددا    پایش و ارزیابی فعالیت ،هد  پروژه پیشنهادی 

و حصدول اطمیندان از    های در حال انجام در زمینه بهبود طراحی شبکه توزیدع ارزیابی فعالیتبه منظور تکمیل فرآیند باشد. نشهرها میهای توزیع کالشبکه

از  اهای سه مد سالیانه و در بازه هایهو براساس دستورالعمل جامعی که در این زمینه تدوین شده، تیم ارزیابی به صورت دور رعایت موازین، اصول و مقررات

شوند متوقف نشده و میزان هایی که در این حوزه انجام میآورند، تا فعالیتمی در حال انجام در زمینه بهبود طراحی شبکه توزیع، بازدید به عملتمام فعالیت 

 پیشرفت و کارایی آنان ارزیابی شود.

 اهداف پروژه:

 توزیع در کالنشهرهاهای در حال انجام در زمینه بهبود شبکه ارزیابی کیفیت فعالیت 
 هایی برای بهبود و افزایش کیفیت فعالیتها ارائه روش 
 فعالیتهای در حال انجام در زمینه بهبود طراحی شبکه توزیعدر زمینه  ضروری نکات و ضوابط تنظیم 

 در زمینه بهبود طراحی شبکه توزیع های ارزیابی فعالیتهای در حال انجام ها و فرمتشکیل کمیته ارزیابی و مطالعه و استخراج الزامات، شاخص 
 استخراج امتیاز ارزیابی های ارزیابی وجمع آوری اطالعات و تکمیل فرم 
 پایش و ارزیابی فعالیتهای در حال انجام در زمینه بهبود طراحی شبکه توزیع"مستندسازی نهایی در قالب تهیه گزارش" 
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