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 مقدمه
د یت منابع، بایبرخوردار است. اما به علت محدود يادیت زیاز اهم يبه رشد و توسعه اقتصاد یابیدست يق و توسعه برایتحق يها تیامروزه فعال   
، اهداف مورد نظر یو مال ینه از منابع انسانیرد تا با استفاده بهیصورت گ يا به گونه یقاتیتحق يها تیت فعالیریو مد يزیر برنامه، یده ، سازمانياستگذاریس

آنها  ياجرا يمنسجم برا يزیر و برنامه یقاتیتحق يها تیاولو ییقات، شناسایان تحقیاز متول ياریبس يها ن دغدغهیتر از مهم یکین رو یابد. از ایتحقق 
از جمله  يج ارزشمندین شوند، نتاییسازمان تع يازهایات و نیواقع يو بر مبنا یعلم يارهایبر اساس اصول و مع یقاتیتحق يها تیباشد. اگر اولو یم

ش نقش یو افزا یقاتینه اعتبارات تحقیص بهی، تخصيکار يو مواز يکار ز از دوبارهیاز اتالف منابع، پره يریقات، جلوگیند تحقیروشن در فرا يریگ جهت
  کالن سازمان را به دنبال خواهد داشت. يها يریگ میها و تصم يساز میقات در تصمیتحق

 یقاتیتحق يها تین اولویعناو" مجموعهرمجموعه، هر ساله یز يان گذشته با استعالم از واحدهایسال یرو طیوزارت ن يقات و فناوریدفتر آموزش، تحق  
برق  یبخش  معاونت یبراساس نظرات اصالح یقاتیتحق يها تین اولویعناو ییم نهایهمچون سال گذشته، تنظ يجار د. در سالینما یرا منتشر م "رویوزارت ن

ل کار پژوهشگران یب ضمن تسهین ترتیشده اند. بد يبند ر محور دستهیها، براساس محور و ز شرکت یقاتیتحق يها تیرفته است و اولویصورت پذ يو انرژ
 عرضه خدمات قابل سنجش خواهد بود. یفیک يها ره ارتقاء شاخصین زنجیگاه آنها در تامین مشابه، جایاز تکرار عناو يریها و جلوگ پروژهدر انتخاب 

مراجعه و پس از ثبت نام و ورود  //:satab.tavanir.org.irhttpباید به سامانه تحقیقات برق به نشانی  مذکور،  يها تیپژوهشگران محترم جهت انجام اولو   
ن وزارت، ارائه نظرات و یبا ا یات علمیه يه پژوهشگران، متخصصان و اعضایکل يضمن استقبال از همکار به سامانه، نسبت به اخذ پروژه اقدام نمایند.

 ن خواهد بود.ن مجموعه، موجب امتنایزان در جهت ارتقاء سطح ایه عزیکل يشنهادهایپ
 

 رویوزارت ن يقات و فناوریدفتر آموزش، تحق
 1397 اردیبهشت

http://satab.tavanir.org.ir/
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 عیمحور انتقال و فوق توز .1
 ها و خطوط انتقال نیرو  اتوماسیون، دیسپاچینگ و مخابرات در پست .1,1

 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق عنوان شرکت فیرد

 اي تهران شرکت برق منطقه 1
فوق  يدر پستها یسیاغتشاشات الکترومغناط یبررس
زات حساس یرات آنها بر تجهیاسکن و تاث عیتوز

 عینگ فوق توزیسپاچیمراکز د ی، مخابراتیکیالکترون

تک تک  ید و بررسیمرتبط بازد ياستانداردها یمعرف
به همراه ه راهکار یها ارایریزات انجام تستها و اندازه گیتجه
 در صورت امکان يه سازیشب

ع در برابر ینگ فوق توزیسپاچیمراکز د یو مخابرات یکیزات حساس الکترونیتجه
EMI  مصون نیستند و در مواردي منجر به حادثه و سوختن تجهیزات گردیده

 و نیاز به ارائه راهکار است

 اي تهران شرکت برق منطقه 2

شناسایی علل سوختن تجهیزات الکترونیکی تله متري و 
، شارژر، ، بیسیم، مودم plcمخابراتی( کارتهاي پایانه، 

و...) و شناسایی نقاط آسیب پذیر تجهیزات مذکور در 
 پستهاي فوق توزیع

شناسایی نقاط آسیب پذیر تجهیزات تجهیزات الکترونیکی 
، شارژر، ، بیسیم، plcتله متري و مخابراتی( کارتهاي پایانه، 

مودم و...) در پستهاي فوق توزیع و ارائه راهکار رفع مشکل 
-بررسی علل سوختن تجهیزات تله متري ومخابراتی -

همزمان با  plcپایانه و  cpuبررسی علل هنگ نمودن 
حوادث شبکه انتقال( قطع بریکرها با عملکرد رله هاي 

یر تجهیزات حفاظتی ، کلید زنی، ...) بررسی نقاط آسیب پذ
 و مدارات تله متري و مخابراتی ارائه راهکارهاي رفع مشکل

پست فوق توزیع اسکن  114درحال حاضر شرکت برق منطقه اي تهران داراي 
می باشد که از راه دور بدون حضور اپراتور در پست کنترل میگردد. در زمان 

فع وقوع حوادث شبکه قدرت که نیاز به استمرار اسکن جهت کنترل و ر
خاموشیهاي احتمالی، ضروري میباشد به دفعات در این مواقع بدالیل نامعلوم 
تجهیزات تله متري و مخابرات و اسکادا معیوب و پست از اسکن خارج شده 

 است و تا اعزام گروه سیار ، رفع خاموشی طوالنی میگردد.

 اي خراسان شرکت برق منطقه 3

هوشمند نگ یتوریمان يو پیاده ساز یمطالعه، طراح
بر  یخراسان مبتن يع برق منطقه ایفوق توز يترانسها

 سنجش از راه دور

برق و  يشبکه ها يهوشمند ساز ين پروژه در راستایا
پارامترها ،مشخصات و  ياطالعات لحظه ا يجمع آور

پست  يگر اجزایقدرت و د يات ترانسفورماتور هایکم
بدست  يداده ها یالزم بر رئ يشبکه قدرت و پردازش ها

از  یبخش ياده سازیپ ین پروژه به نوعیباشد . ا یآمده م
آن در سطح کشور  يس هایهوشمند برق و سرو يشبکه ها

 ياز شبکه ها یبیهوشمند برق ترک يباشد . شبکه ها یم
باشند که به  یم یمخابرات يموجود و شبکه ها یسنت

مختلف  يع عملکرد بخش هایصورت هوشمند قادر به تجم
دکنندگان و مصرف یباشند. رفتار تول ین ممتصل به آ

ا بوده و یپو یلیهوشمند خ يدر شبکه ها يکنندگان انرژ
ن پروژه یباشد . در ا یق آن کمتر میدق ینیش بیامکان پ

 ينگ لحظه ایتریمون •ر حصول است: یز يت هایقابل
ر پارامتر یو سا یه جزئیدما، دود ، لرزش، تخل يپارامتر ها

 ينگهدار •شبکه قدرت  يگر اجزایو د از پستیمورد ن يها
کلود جهت  يسرورها ياطالعات بر رو يره سازیو ذخ
 يجمع آور يپردازش داده ها •انه یو سال یفصل یبررس

 ینیش بیپ •برق  يد به شرکت هایشده و ارائه اطالعات مف
ت شبکه در هر منطقه خاص مربوط به شبکه یبهتر از وضع

 ع در خراسانیفوق توز يف مساله: با توجه به بدون اپراتور کردن پست هایتعر
 يژه ایت ویت ترانسها از اهمیو عدم حضور اپراتور در پست، اطالع از وضع

ن منظور یا يانجام شود و برا یبرخوردار است که الزم است به نحو مقتض
. با توجه به 1ق: یت داشتن تحقیل اولوید انجام شود. دالینگ ترانس بایتوریمان

ت اتصال به یبا قابل مختلف يا و توسعه سنسورهاینترنت اشیا يفناور یگستردگ
ستم یزات سیمهم در تجه ياطالعات و پارامترها يشبکه، امکان ارسال لحظه ا

جهت  یی. ضرورت استفاده از سنسور ها2م ممکن است. یسیانتقال به صورت ب
 یزان دود و حتیط، نور، میمح ي، دمایه جزئیطول موج تخل يریاندازه گ

. جهت 3انه در شبکه قدرت. یشگیپات یلرزش ترانسفورماتور ها در انجام عمل
ت یش دقت و بهبود قابلیبروز شدن و تداوم حرکت رو به رشد کشور، افزا

 یق و طیت ها به صورت دقیاز است تا داده ها و کمینان شبکه قدرت نیاطم
ارسال  يزیل به مرکز برنامه ریو جهت تحل يریمشخص اندازه گ يزمانبند
توسعه و رفع  يزید و انتقال جهت برنامه ریق تولیرفتار دق ینیش بی. پ4گردد. 
. 5باشد.  یزمان مشخص م یق و طیدق يریش از بروز مستلزم اندازه گینقص پ

 یطیخاص مح يها یژگیتوسعه شبکه قدرت در مناطق صعب العبور و با و
. اطالع 6همراه باشد.  يادیز ينه هایبا مشکالت و هز يسبب شده تا داده بردار

ت یهشدار وقوع خطر به محض بروز حادثه از جمله فعال ستم ویت سیاز وضع
شرو بوده که یپ يشرفته کشور هایپ يو بروز در شبکه ها يهوشمند ساز يها

ستم قدرت ین بر سیسنگ ينه هایل هزیاز وقوع اتفاقات و حوادث و تحم
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 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق عنوان شرکت فیرد

عملکرد ترانسفورماتور و برق خراسان پایش دائمی وضعیت 
آن بدون دخالت اپراتورها و کاهش  یطیمح يپارامترها

م گیري هوشمندانه در موارد بروز یو تصم یانسان يخطا
اتفاقات و انجام عملیات مورد نیاز به صورت هوشمند و از 

 ن شدهییقبل تع

 کند.یم يریجلوگ

 اي خراسان شرکت برق منطقه 4

فاز  يهاد ينوربر یاستفاده از ف يو اقتصاد یفن یبررس
)OPPCیی) در صنعت برق کشور و ارائه طرح اجرا 

فاقد  يرهاید در مسیجد یک بستر مخابراتیجاد یا )1
) 3در بخش مخابرات صنعت برق،  ينوآور) 2، يبرنوریف
حال  مناسب در خطوط در یک بستر مخابراتیجاد یا

 يبرنوریف ياجرا يو اقتصاد یسه فنی) مقا4احداث، 
OPPC  صنعت برق یمیقد يراهکارهابا 

 یم يبرنوریدر صنعت برق، ف یمناسب ارتباط ياز بسترها یکیف مساله: یتعر
م ی(س OPGWمورد استفاده در صنعت برق کشور به صورت  يبرنوریباشد. ف

در خطوط فشار  ADSSو کابل  يخطوط فشارقو ي) برايبرنوریف يگارد حاو
ان قرار یجر يم فاز هادیدرون س يبرنوریکه در آن، ف OPPCباشد.  یف میضع

ن در یرد هنوز در صنعت برق کشور مورد استفاده قرار نگرفته است. ایگ یم
ع و یخطوط توز یشود (تمام یم گارد اجرا نمینقاط س یست که در برخیحال
ع) و یر خطوط فوق توزیشود و سا یاجرا م Hر یع که تیخطوط فوق توز یبرخ

 يبرنوریم فاز به عنوان فیت و موجود بودن سیبلرها استفاده از قایمس یدر برخ
ار راهگشا باشد. عالوه یرساخت مناسب در صنعت برق بسیجاد زیتواند در ا یم

شود و  یاوال به صورت دومنظوره استفاده م OPGWهمانند  OPPCبر آن 
استفاده از  يو اقتصاد یفن یکند. بررس یا دکل وارد نمیر یبه ت یا بار اضافیثان
 يدر صنعت برق کشور و سپس ارائه طرح مناسب جهت اجرا يبرنورینوع فن یا

است که عالوه بر نوآورانه بودن  یع، طرحیع و فوق توزیآن در هر دو سطح توز
رو به  يرهایالخصوص در مس ی، علیمن مخابراتیک بستر کامل و ایجاد یدر ا

ق: یشتن تحقت دایل اولویباشد. دال ید میار مفینده بسیآ ياحداث و طرح ها
 يرهایالخصوص در مس یمناسب، عل یک بستر مخابراتیجاد یا -1

ت و موجود یاستفاده از قابل -2نده صنعت برق یآ يداالحداث و طرح هایجد
 يو اقتصاد یفن یبررس -3 يبرنوریم فاز با کاربرد دوم به عنوان فیبودن س

 در صنعت برق یسنت يسه آن با راهکارهایو مقا OPPC يبرنوریف ياجرا

 اي خراسان شرکت برق منطقه 5

متن باز  يها ستمیت موجود در سیامن یسه و بررسیمقا
 ون تحت ابر با روش موجودیس اتوماسیجهت ارائه سرو

س متن یک سروی ياده سازیو پ ین پروژه هدف طراحیدر ا
باشد که  یبرق م يون پست هایاتوماس يباز امن برا

انجام خواهند شد که با  يابر يک فضایپردازش ها در 
س یر مجاز به سرویغ يها یت، اجازه دسترسیجاد امنیا

ل متن باز بودن یداده نخواهد شد و به دل یکنترل يها
د آن را توسعه یجد يازهایتوان با احساس ن یس میسرو

نه ها را ین که هزین پروژه عالوه بر ایا ين با اجرایداد. بنابرا
را  یتوان امور کنترل ین میتوان کاهش داد همچن یم

مداوم و  يها یازمند بررسیون نیبرق بدون اتوماس يف مساله: پست هایتعر
کنند و از خطرات  يهستند تا بتوانند آن ها را نگهدار يادیز یکار انسان يروین

نه یازمند صرف هزین کار خود نیدور نگهدارند. اان و ... یرات ولتاژ و جرییتغ
د یون بایبرق بدون اتوماس يکنترل پست ها ين برایخواهد بود. همچن يادیز

استفاده شوند که عمرشان کم و در نوع خود  یزاتیر تجهیو سا یکیقطعات الکتر
د یون بایبرق با اتوماس يرا دربرخواهند داشت. در پست ها يادیز ينه هایهز
سرور در نظر گرفته شود تا با استقرار سرور در آن اطالعات از پست  يبرا ییبنا
ن بنا و یرد که ساخت ایل و پردازش قرار گیه و تحلیبرق در آنجا مورد تجز يها
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د یتول يس ابریبا اتصال به سرو ییراحت تر و از هر جا
 ت نمود.یریشده، مد

ن یا یم تا با روشیازمندین نیباشد. بنابرا ینه بر میقدرتمند هز يه سروریته
ش یستم کنترل را افزایس و دقت يبهره ور ينه ها را کاهش داده و تا حدیهز
رات ولتاژ و ییاز خطرات تغ يریجلوگ يق: برایت داشتن تحقیل اولویم. دالیده
ک پست برق خواهند شد یبه  یب رسانیکه موجب آس یر مسائلیان و سایجر

ون قادر یستم اتوماسین رو سیم. از ایق هستیمداوم و دق يها یازمند بررسین
ون یستم اتوماسین سیوقفه و با دقت انجام دهد. همچن ین کار را بیخواهد بود ا

مت یدهد و قطعات گران ق یرا کاهش م یکنترل يها یزان کابل کشیم
ن یدهند که ا یکنترل م يبرا ينرم افزار يخود را به کنترل ها يجا یکیالکتر

ون امن تحت یس اتوماسینه هاست. با استفاده از سرویخود موجب کاهش هز
 ابد.ی یز کاهش میه سرور نیساخت بنا و ته ينه هایابر هز

 اي خراسان شرکت برق منطقه 6

نگ یسپاچیمراکز کنترل د يراه انداز یامکان سنج
 اریبصورت س

مراکز کنترل حساس اسکادا و  يدات موجود برایکاهش تهد
 ن مراکزینان ایت اطمیش قابلیافزا

مراکز کنترل دات موجود و مخاطرات یف مساله: با توجه به تهدیتعر
ا مرکز یار باشند و ین مراکز به صورت سیکه ا ینگ، در صورتیسپاچید

دات موجود تا یآن مراکز در نظر گرفته شود، تهد يار برایبه صورت س یبانیپشت
ش یافزا يرین مراکز به طور چشمگینان ایت اطمین رفته و قابلیاز ب يادیحد ز

 يادیز یکیزیو ف يبریدات سایتهد ق: امروزهیت داشتن تحقیل اولویابد. دالی یم
آنها رخ دهد  يبرا يمراکز کنترل حساس کشور وجود دارند و اگر حادثه ا يبرا
 يد برایاز اقدامات مف یکیبه کشور وارد آورد. لذا  يان باریتواند خسارات زیم

ن نوع یباشد که کطمئن تر  یبان میمراکز پشت يدات راه اندازین تهدیکاهش ا
 خواهند بود. يقادر به راه انداز يا ار هشتند که در هر نقطهیاکز سن مراکز، مریا

7 
اي سیستان  شرکت برق منطقه

 و بلوچستان

موجود شبکه برق استان  یر ساخت مخابراتیز یبررس
 یشنهادات عملیستان و بلوچستان و ارائه پیس

مناسب (با استفاده از  یبستر مخابرات یدرخصوص طراح
نگ و یتوریمان يملزومات مکمل) برار ساخت موجود و یز

ر به منظور تحقق ید پذیتجد يانرژ يکنترل مولدها
 )SMART GRIDشبکه هوشمند (

 ير ساخت هایز ییشبکه و شناسا یت فعلیوضع یابیارز
شبکه  يهوشمند ساز ياز جهت حرکت در راستایمورد ن

 یر مبتنید پذید تجدیمنابع تول يستم اسکادایشنهاد سیپ
شبکه  يشنهاد شده برایپ یارتباط يساخت هار یبر ز

 هوشمند

د ین استفاده از منابع تولیو همچن يبا توجه به گسترش روز افزون مصرف انرژ
ر چه در حالت ید پذیشتر شبکه و کنترل منابع تجدیش هرچه بیر، پایرپذیتجد

شبکه  يش بهره وری، موجب افزايره ایاتصال به شبکه و عملکرد به صورت جز
ر به کمک ید پذید تجدینگ منابع تولیتوریگردد. در حال حاضر مان یمقدرت 

چون عدم  یرد که بعضا با مشکالتیپذ یم کارت تلفن همراه صورت میس
منابع  يریباشد. بکارگ یمواجه م یم کارت و آنتن دهیس یپرداخت بده

شبکه هوشمند  یرساخت مخابراتیز یموجود در طراح یرساخت مخابراتیز
ر یبا سا يکه به صورت مواز یگردد و در صورت یشتر منابع میب يباعث بهره ور
نان شبکه یت اطمیش قابلیتواند باعث افزا یبکار گرفته شود م یمدارات ارتباط

 گردد .

8 
اي سیستان  شرکت برق منطقه

 و بلوچستان

 يمناسب برا یر ساخت مخابراتیز ياقتصاد یابیارز
سه و یستان و بلوچستان با مقایس يشبکه برق منطقه ا

به  يقابل استفاده امروز یمخابرات يها يتکنولوژ یبررس

در  يه گذارینه جهت سرمایاز اتالف وقت و هز يریجلوگ
 ينده جوابگویکه در آ یارتباط يها يارتباط با تکنولوژ

 ين تکنولوژین مناسب ترییبود. تعشرکت نخواهد  يازهاین

ها از لحاظ  ينکه کدام تکنولوژیو ا ید مخابراتیجد يها يتکنولوژ یبررس
 ياز هاین ي، جوابگو یفعل یتواند در کنار بستر ارتباط یم يو بهره ور ياقتصاد

 شرکت باشد. یآت
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 شبکه يک از بخش هایدر هر  یارتباط )SMART GRIDمنظور تحقق شبکه هوشمند (

 اي گیالن شرکت برق منطقه 9

به  یقدرت کابل يها در شبکه ينور بریف یسنج امکان
ق یو خاك با هدف به تعو يهاد يدما يریگ منظور اندازه

د، حفاظت از یجد یاز به احداث خطوط کابلیانداختن ن
از  يبردار نان بهرهیت اطمیش قابلیو افزا یخطوط کابل

 النیاستان گ یشبکه کابل

استفاده از  یر کابلیمس یتمام ينگ لحظه ایتوریمان
 یک بار و بحرانیط پیان مجاز کابل در شرایحداکثر جر

 يد کابل با بهره برداریش عمر مفیافزا

وابسته بوده و با در نظر  يهاد يقدرت به دما يان مجاز کابل هایحداکثر جر
 يک بار با دانستن دماید. در زمان پیآ ین حالت نصب به دست میگرفتن بدتر

را از آن  يشتریب رساندن به کابل بار بیتوان بدون آس یکابل م یکینامید
 افت کرد.یدر

 
 محورتوزیع و انتقال -1         

 نیرو انتقال هاي  سیستم مدت بلند ریزي  برنامه .1,2

 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق عنوان شرکت فیرد

1 
اي  شرکت برق منطقه

 آذربایجان

ع برق یستم انتقال و فوق توزیمطالعات طرح توسعه س
 ت هایجان با لحاظ نمودن عدم قطعیآذربا يمنطقه ا

جان یآذربا يستم انتقال برق منطقه ایتوسعه بلند مدت س -
 -نان آن. یت اطمیش قابلیشبکه و افزا یبار آت نیجهت تام

 ین بار آتیتام ع جهتیستم فوق توزیتوسعه بلند مدت س
از در یزان توسعه مورد نیاز م یبرآورد مناسب -شبکه. 

 -ت شبکه. یریاطالع آن به مرکز مد د ویستم تولیس
توسعه  يزیت ها در برنامه ریمناسب عدم قطع يمدلساز

 ارائه کتابچه و نرم افزار -جان. یشبکه برق آذربا

س یت سرویفیک ت باال ویبا قابل یکیالکتر ين انرژیاز به تامیرشد بار شبکه و ن -
به  گرید ياز سو -طلبد.  یستم انتقال را میمطلوب، توسعه بلندمدت س یده

از به توسعه یع نیتوز يل مطلوب توان به شرکتهایمنظور ارتباط موثر و تحو
 یاز به توسعه مدلین -باشد.  ین بار بلندمدت آن میع و تامیفوق توز شبکه

ت یپوشش داده و قابل يموجود را به نحو موثر يت هایعدم قطع است که بتواند
 .بخشد شینان شبکه را افزایاطم

2 
اي سیستان  شرکت برق منطقه

 و بلوچستان

ع نشده در شبکه یتوز ي(ارزش) انرژیمت واقعین قییتع
 ستان و بلوچستانیاستان س

ع بر یفوق توز يپستها ين و دسته بندییق با تعین تحقیا
نشده ع یتوز ين ارزش انرژیین به تعیاساس نوع مشترک

 خواهد پرداخت.

 يباشند و برا یم ین متفاوتیمشترک يع دارایفوق توز يکه پست هاییاز آنجا
به دنبال خواهد داشت.لذا  ین قطع برق خسارات متفاوتیهر گروه از مشترک

 مختلف متفاوت است. يع نشده در پستهایتوز يمت انرژیا قیارزش و 

 اي کرمان شرکت برق منطقه 3

 يشنهادیر پیمس يساخت مدل سه بعده نرم افزار یته
ر اخذ شده یاحداث خط انتقال و پست با استفاده از تصاو

ک پست و خط ی ي: برايتوسط پهپاد ( مطالعه مورد
 نمونه در دست توسعه)

جهت نشان دادن  يه نقشه سه بعدیسرعت باال در ته .1
 ير خطوط انتقال و مکان پست هایمس ،یعیعوارض طب

به نقشه  ل نسبتیش دقت تحلیافزا. 2ع یانتقال و فوق توز
د یر در بازدیسه تصاویامکان مقا .GIS 3 و یانسان يبردار

ه یته. 4رات بر اساس گذر زمان یین تغیتخم مختلف و يها
اد یباال و دقت ز برق با سرعت يدکل ها یابیل مکان یپروف

در هنگام بروز  ییو نقشه هوا يمدل سه بعد ي هیته. 5
دکل  ییجهت شناسا …ل و یمانند زلزله، س یعیطب يایبال

زان یع میسر ن برآوردیده و همچنیب دیزات آسیها و تجه
از  يک مدل سه بعدیدر قالب  ییخسارت محصول نها
 ينرم افزار ها يسازگار با نسخه ها منطقه مورد نظر و

استخراج ابر نقطه و  يبرا یهمپوشان ير دارایدانش استفاده از تصاو يفتوگرامتر
ن مدل یباشد. با استفاده از نقاط با مختصات مشخص در ا یم يمدل سه بعد

که از  ينمونه ا ین مدل ها را بر شکل و اندازه واقعیتوان ا یم يسه بعد يها
ف یصورت گرفته منطبق نمود. مدل به دست آمده در ط يآن مدل ساز

از جمله صنعت و معدن،  یو مهندس يریاندازه گ ياز کارها يگسترده ا
تواند  یک در صنعت برق مین تکنی، هوا و فضا و ...کاربرد دارد. ايکشاورز

با استفاده از  -1داشته باشد:  یر را در پیز يو اقتصاد یر فنیچشمگ يایمزا
ک باال یتفک ق از منطقه با دقتیدق يک مدل سه بعدیتوان  یم يفتوگرامتر

اطراف خطوط و  یو جانب یعیجاد کرد که همه عوارض طبیمتر) ا یسانت 3ر ی(ز
د یتواند د ین امر میع قابل مشاهده باشد که ایانتقال و فوق توز يپست ها

بهره  يدر دو حوزه  يار کارشناسان برق منطقه ایار خوب از منطقه در اختیبس
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 PLS-POLE و PLS-CADD موجود در برق از جمله
 .خواهد بود

ز فراهم یمشکالت موجود در منطقه و ن یو طرح و توسعه جهت بررس يبردار
جاد کند. ینده ایآ يمناسب جهت احداث دکل ها ين محل هاییکردن امکان تع

زات مربوطه آن در یو تجه یبرقرسان ياطالعات شبکه ها یبروز رسان -2
 ییافزار ها اطالعات بدست آمده قابل استفاده در نرم -GIS 3 يستمهایس

 یقیچگونه تحقیواهد بود. تا کنون هخ PLS-POLEو  PLS-CADDهمچون 
جهت  ياز مناطق مورد نظر شرکت برق منطقه ا يک فتوگرامتریبه کمک تکن

ع انجام نشده است. یاز پست ها و خطوط انتقال و فوق توز يه مدل سه بعدیته
با دقت باال به فرمت استاندارد و  يه مدل سه بعدیق پس از تهین تحقیدر ا

ق با یان تحقیل شود. در پایتبد PLS-CADDچون  ییافزار ها مناسب نرم
نقشه  ين هایو دورب GIS يها ستمینه از جمله سین زمیاطالعات موجود در ا

سه با یدر مقا يت استفاده از فتوگرامتریرد تا مزیگ یسه صورت میمقا يبردار
 متداول مشخص گردد. يها روش

 اي گیالن شرکت برق منطقه 4
ن بار بلند مدت استان یتخم يو کاهش خطا ینیش بیپ
، هوش يبر داده کاو یمبتن يها الن به کمک روشیگ

 یتکامل يها تمیو الگور یمصنوع

 يزیر ن بار بلند مدت و متعاقبا برنامهیتخم يکاهش خطا
 عیتوز توسعه شبکه انتقال و فوق يق برایدق

شبکه  توسعه يبرا يزیر ن بار بلند مدت با دقت باال جهت برنامهیاز به تخمین
 عیتوز انتقال و فوق

 اي یزد شرکت برق منطقه 5

 یکیت بار الکترین اهمییتع يبرا یزمیمکان یطراح
مناسب  يزیر زد به منظور برنامهیمناطق مختلف استان 

 شبکه

 یکیت بار الکترین اهمییتع يبرا یزمین مکانیتدو .1
ن مقادیر انتظاري یی. تع2زد یاستان  مناطق مختلف

اولویتی  . ارائه لیست3مناطق هدف  يبراخسارت خاموشی 
شبکه عدم  ي توسعه يها منظور انجام طرح از مناطق به

 یصورت کم مناطق به یکیبار الکتر تیزان اهمیاطالع از م
جه احداث ینت نامناسب و در يزیر تواند منجر به برنامه یم

ن خود یاز گردد که ایشتر از حد مورد نیا بیشبکه کمتر 
نکه یا ایده یشبکه گرد ي مت تمام شدهیق شیموجب افزا

ن و یمشترک به یل خاموشیجاد خسارت و تحمیموجب ا
از آن گردد. لذا  یناش یاسیو س ی، اجتماعيتبعات اقتصاد

ریزان  ن به برنامهیمشترک یخسارت خاموش زانیاز م یآگاه
شبکه را متناسب  گذاري در دهد تا سرمایه این امکان را می

ریزي مبتنی  مشترکین انجام دهند. برنامهبا میزان تقاضاي 
کند که مناطقی که میزان انتظاري  حکم می بر ارزش

گذاري  سرمایه خسارت خاموشی آنها باال است در اولویت
 قرار گیرند

نان باال همراه با یت اطمیت استاندارد و قابلیفیدر دسترس بودن برق با ک
) دارد. ی(و اجتماع يه اقتصاددر رشد و توسع ییسزا معقول، نقش به يها نهیهز

برق از نرخ رشد عرضه؛ که عموماً به  يشتر بودن نرخ رشد تقاضاین بیهمچن
ت مصرف یریبه مد ین برق و عدم توجه کافیش روز افزون مشترکیل افزایدل

 ين برایسنگ يها يگذار هیاد و سرمایاز به زمان زیکسو و نیباشد؛ از  یبرق م
گر موجبات بروز ید يع از سویانتقال و توزد، یتول يها تیظرف ي توسعه
 یمصرف بر اثر وقوع خاموش يها بخش ي هیآورد. کل یرا فراهم م یخاموش

هر بخش  يها تیفعال یشوند که مقدار آن متأثر از وابستگ یمتحمل خسارت م
برق؛  ي ح شبکهیبلند مدت صح يزیر باشد. برنامه یم یکیالکتر يبه انرژ

زان قابل یم تواند به یجه دهد؛ مینان را نتیت اطمیقابل ي نهیکه سطح به يا بگونه
ل یدخ يزیر ن برنامهیدر ا يرا کاهش دهد. موضوعات متعدد یخاموش یتوجه

مورد  ي منطقه یکیت بار الکتریزان اهمین آنها میاز مهمتر یکیهستند که 
درآورد  یصورت کم به یروش ن پارامتر را بهیکه بتوان ا یمطالعه است. در صورت

توان  یزان شبکه خواهد بود که بر اساس آن میر ار برنامهیدر اخت یابزار مناسب
ا ین برق و احداث شبکه(فشار متوسط یتأم يشنهاد طرح برایبه پ ید منطقیبا د
 یکیمورد نظر پرداخت.  ي متفاوت) در منطقه يها شیع و انتقال با آرایتوز فوق

د ینما یرا مشخص و کم یکیت بار الکتریاهمزان یتواند م یکه م ییاز پارامترها
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ت یقابل ي ) است. از نقطه نظر تئوري در سطح بهینهVOLL(یخاموش ي نهیهز
نان که تحت عنوان تابع یت اطمین براي قابلینه و ارزش مشترکینان، هزیاطم

 ين اصل اقتصادیا يده بر مبناین اید متعادل باشد. ایشود با یتقاضا شناخته م
 يها نهید با هزیشکل گرفته که منافع حاصل از توسعه و ارتقاء شبکه با

سه شود. ارتقا یمقا يو ساختار يلحاظ توپولوژ از ضعف شبکه به یناش یخاموش
بیشتر از مقدار بهینه، منجر به کاهش رفاه  ي شبکه و توسعه يبردار سطح بهره

نان شبکه از یاطمت یت و قابلیبهبود وضع ي نهیشود زیرا هز می ياقتصاد
از نداشته باشد. یگردد که ممکن است به آن ن دریافت می يا کننده مصرف

چ یرا که تاکنون هیدشوار است ز ينان امریت اطمیقابل يتابع تقاضا ي محاسبه
ت یقابل يتوان تقاضا ینان وجود نداشته است. میت اطمیقابل يبرا يبازار
ن را بر اساس روش یه مشترکدگاینان از دیت اطمیا ارزش قابلینان یاطم

ن یدگاه مشترکینان از دیت اطمین روش، ارزش قابلیمعکوس محاسبه کرد. در ا
دن به سطح یمنظور رس شود. لذا به یآنها استنتاج م یخاموش ي نهیهز يبر مبنا

 يزیر ست در برنامهیبا ین میمشترک یخاموش ي نهیشبکه، هز ي توسعه ي نهیبه
بر ارزش شناخته  یمبتن يزیر تحت عنوان برنامه يزیر برنامهن نوع یوارد شود. ا

ن برق یخاموشی مشترک ي هزینه ي محاسبه ي شده و هدف از آن تدوین رویه
سازي مقدمات الزم  ع) به منظور فراهمیاي و شرکت توز زد(شرکت برق منطقهی

 باشد. ها می مبتنی بر ارزش در این شرکت ي ریزي توسعه براي برنامه

 

 محورتوزیع و انتقال -1          
 رویانتقال ن يستمهایدر س ت شبکهیو امن يزیبرنامه ر .1,3

 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق عنوان شرکت فیرد

1 
شرکت مدیریت شبکه برق 

 ایران

 يداریمطالعات پا یاتیو عمل یاستخراج چارچوب زمان
 يبردار ) شبکه برق در بازه بهرهیکینامی(ولتاژ، گذرا و د

 يبرا یچارچوب يساز ادهیف و پین پروژه، تعریهدف از ا
) در یکینامی(ولتاژ، گذرا و د يداریاستفاده از مطالعات پا

برآن است که  ین پژوهش سعیاست. در ا يبردار حوزه بهره
مختلف  ران و در فصولیشبکه برق ا يها یژگیبا توجه به و

ن مطالعات و چارچوب یک از اینه انجام هر یسال، زمان به
 آن استخراج گردد. یاتیو سازکار عمل

کوتاه مدت  یزمان يها بردار شبکه موظف است در بازه ، بهرهيبردار در زمان بهره
شامد یقرار دهد. تا کنون تنها مطالعات پ یابیت شبکه برق را مورد ارزیامن

انجام  يبردار بهره یشبکه در بازه زمان یتیود امنیقت یبه منظور رعا یسنج
از به مطالعات یت شبکه نیقتر امنیدق یابیارز يکه برا یشده است. در صورت

ن است یم. نکته مهم ایز داریمرتبط با آن ن يها شاخص يها یابیو ارز يداریپا
، يبردار بهرهن مطالعات در یاستفاده از ا یعنیکه با توجه به کاربرد مورد نظر 

م. یمتناسب با آن ندار ین مطالعات و اقدامات اصالحیانجام ا يبرا يادیزمان ز
استفاده از مطالعات  يبرا یچارچوب يساز ادهیف و پین پروژه، تعریهدف از ا
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ن پژوهش یاست. در ا يبردار ) در حوزه بهرهیکینامی(ولتاژ، گذرا و د يداریپا
ران و در فصول مختلف یشبکه برق ا يها یژگیبرآن است که با توجه به و یسع

 یاتین مطالعات و چارچوب و سازکار عملیک از اینه انجام هر یسال، زمان به
 آن استخراج گردد.

2 
شرکت مدیریت شبکه برق 

 ایران

 یحفاظت مبتن يها رساختیو ز ياده سازینحوه پ یبررس
 يها يازمندیشرفته و نیپ يدر کشورها يبر نوریبر شبکه ف

مربوطه جهت کاربرد در  يها و تست یزات مخابراتیتجه
 یل طولیفرانسیحفاظت د

بر یف یمخابرات يو توسعه شبکه ها يشرفت تکنولوژیبا پ
ان نقاط ی، امروزه امکان تبادل اطالعات با سرعت باال مينور

تواند  ین مهم میده است. ایسر گردیمختلف شبکه قدرت م
شبکه انتقال به  یحفاظت يستهایدر جهت بهبود عملکرد س
اتصال کوتاه در  يکه خطاها يکار گرفته شود، به نحو

ز باالتر یت تمایشبکه انتقال در زمان کوتاه تر و با قابل
ت یقابل يت باالی، با توجه به اهمیشوند. از طرف يپاکساز

ح داده یترج ی، به صورت سنتیستم حفاظتینان سیاطم
بر  ینک رله مبتیخط توسط  یشود که حفاظت اصل یم

ستم یک سیرد و به عملکرد یصورت پذ یمحل يداده ها
نکه چنانچه در حفاظت یگر وابسته نباشد. نظر به اید
 يبر نوریخط انتقال امکان استفاده از ف یل طولیفرانسید

ک وجود نداشته باشد، اطالعات سمت یا تار تاری یاختصاص
به رله  یعموم یک شبکه مخابراتیق ید از طریگر خط باید

ن حفاظت وابسته به شبکه و ینان ایت اطمیبرسد، قابل
نحوه  ین پروژه بررسیباشد. هدف از ا یم یزات مخابراتیتجه

در  يبر نوریشبکه ف یمخابرات يرساختهایز ياده سازیپ
زات یا تجهیشرفته است تا مشخص گردد آیپ يکشورها

 کاربرد ياز را براینان مورد نیت اطمیکالس مخابرات قابل
 ید در طراحیبا يگریا مالحظات دیآورد  یحفاظت فراهم م

 ن منظور در نظر گرفته شود.یا يبرا یمخابرات يها شبکه

جهت حفاظت خطوط  یل طولیفرانسید يبا توجه به روند رو به گسترش رله ها
 ینان از شبکه مخابراتیدر خصوص اطم یاست مطالعات کاف يانتقال ضرور

رد و یصورت پذ یستم حفاظتیجهت تبادل اطالعات در س يبر نوریف
 ن گردند.ییمربوطه تع يها يازمندین

3 
شرکت مدیریت شبکه برق 

 ایران

 ينه سازیت و بهیریق و پژوهش در خصوص مدیتحق
شبکه برق  ییایساختار پایگاه داده و چرخه اطالعات پا

 کشور

ساختار  ينه سازیبه  ،يدر مستند ساز یجاد هماهنگیا
ات ینه گردش اطالعات و چرخه حیت بهیریگاه داده و مدیپا

ار قرار دادن ین و در اختیآنها، تعامل موسسات در تدو
و  ییایپا يگاه داده سراسریپا یجاد و بروز رسانیاطالعات، ا

 ییایاطالعات پا يبریت سایو امن یت سطوح محرمانگیریمد
 در موسسات برق

ستم یس يداده ها يدر جمع آور یکپارچگین ناهماهنگ و فقدا يندهایفرآ
دهد لذا  یرا در شبکه برق نشان م ییایاطالعات پا يقدرت، ضرورت مستندساز

اطالعات در  یدائم یستم، داشتن مرجعیجهت باال بردن عملکرد موثر س
، بهبود یو اعتبارسنج یابیل در ارزین تسهیاز است. همچنیصنعت برق مورد ن

ذکر شده  يو کاهش خطاها و اشتباهات در داده ها يارتباطات و شفاف ساز
 است. يضرور
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4 
شرکت مدیریت شبکه برق 

 ایران

و امکان  یق و پژوهش در خصوص ضرورت سنجیتحق
 رانیدر شبکه برق ا ياستفاده از خازن سر یسنج

استفاده از  یل اصلیدال یسنج الف) راهبرد ضرورت
ماندگار  يداریدر خطوط انتقال بهبود پا يسر يها خازن
 يگذرا يداریش حد تبادل انتقال توان) و بهبود پای(افزا

ن اساس الزم است در ابتدا موارد یباشد. بر هم یستم میس
از شبکه که  ی. شناخت مناطق1رد: یقرار گ یر مورد بررسیز

. 2باشند  یمشکل م ياز نقطه نظر حد انتقال توان دارا
گذرا  ياردیاز شبکه که از نقطه نظر پا یشناخت مناطق

ن مناطق الزم یباشند پس از شناخت ا یمشکل م يدارا
 يبردار مناسب بهره يها شود که با اتخاذ روش یاست بررس

ر. در یا خین مشکالت نمود یتوان مبادرت به رفع ا یا میآ
مناسب به  يبردار بهره يکه نتوان با اتخاذ راهبردها یصورت

از خازن  افت ضرورت استفادهیمورد نظر دست  يارهایمع
محرز خواهد شد. پس از مشخص شدن ضرورت  يسر

 یابی و اندازه یابیدر مرحله بعد جا ياستفاده از خازن سر
الزم خواهد بود. ب)  يبا مالحظات اقتصاد يخازن سر

الزم  يدر مورد استفاده از خازن سر یسنج راهبرد امکان
له مورد ین وسیامکان استفاده از ا ير برایاست موارد ز

. 2ستم یجاد رزونانس در سی. امکان ا1رند: یقرار گ یبررس
 يها . بحث3ستم یر سنکرون در سیجاد نوسانات زیامکان ا

. اثرات 4آن  یقیو سطح عا يمربوط به حفاظت خازن سر
موجود  یحفاظت يها لهیمات وسیتنظ يبر رو يخازن سر

 ستمیدر س

ش یکشور موجب افزاد در شبکه برق یزات جدیها و تجه ياستفاده از تکنولوژ
ت یموارد محدود ین ممکن است در برخیگردد. همچن یشبکه م يت هایقابل
ت ها ی، محدود ياده سازیز به دنبال داشته باشد ، لذا الزم است قبل از پین يها

مختلف از جمله  يرد. کشورهایقرار گ یابیزات مورد ارزین تجهیا يایو مزا
در شبکه انتقال  يرا جهت استفاده از خازن سر یمختلف يه و هند گامهایترک

در  یجامع ین موضوع ، تاکنون در کشور ما بررسیرقم ا یخود برداشته اند. عل
،  ياستفاده از خازن سر ياین خصوص صورت نگرفته است. با توجه به مزایا
مورد  يو اقتصاد یران از نظر فنیاز است موضوع استفاده از آن در شبکه این

 رد.یمع قرار گجا یبررس

5 
شرکت مدیریت شبکه برق 

 ایران

در شبکه  يبار در سطح ولتاژ فشارقو يمطالعات مدلساز
 رانیبرق ا

ستم قدرت هم از جهت یس يبارها يشناخت و مدلساز
ستم یر سیستم قدرت و هم از جهت تأثیر آن بر سیتأث

برخوردار است.  يت فوق العاده ایقدرت بر آنها از اهم
ت آب و هوا، یاز زمان، وضع یشبکه تابع يت بارهایماه

باشد. لذا شناخت  یم یط صنعتیو شرا يت اقتصادیوضع
 یم يژه ایت ویاهم يط مختلف دارایمدل بار شبکه در شرا

 باشد.

ق مدل نشده و یشبکه به طور دق يستم قدرت اگر بارهایدر مطالعات س
ج مطالعات یتادر نظر گرفته نشوند، ن یط واقعیآن بر اساس شرا يمشخصه ها

ر سهم انواع مختلف بار در شبکه و یید، تغیجد يمعتبر نخواهد بود. ظهور بارها
مدل  ییاز به شناسایاست که ن یاز عوامل یع متفاوت بارها در کشور برخیتوز

 دهد. یت قرار میبار را در اولو

6 
شرکت مدیریت شبکه برق 

 ایران

چند ستم قدرت یگنال کوچک در سیس يداریبهبود پا
 PMU يبا استفاده از داده ها يه ایناح

ی با یا هین ناحیب يی نوسانهایرایقدرت، م يستمهایدر س
ت یستم از اهمیمطمئن س يبهره بردار ين، براییفرکانس پا

ران به لحاظ وسعت شبکه، یی برخوردار است. کشور ایباال

ن یها و همچن PMUستم همانند یش سیزات بهروز پایبا توجه به وجود تجه
از است تا با ارائه یستم قدرت، نیدگی سیچیو پ يرشد روزافزون مصرف انرژ

 يزات براین تجهیا يهایریل و کنترل، اندازه گیی، تحلید شناسایجد يروشها
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نصب شده و تنوع مصرف کنندگان  يروگاههایت نیظرف
ن یی چنیبرتر جهان شناخته میشود. تواناست کشور یجزء ب

را یبر م يادی، تا حد زيداریستم قدرتی در حفظ پایس
 يله ساختارهایکی بهوسیالکترومکان يکردن نوسانها

ی و یاول شناسا ين در وهله یکنترلی استوار است. بنابرا
م کنترل کننده ها و فراهم یتنظ ين مدها براین ایتخم

 يت است. ارائه روشهایاهمی مناسب حائز یرایآوردن م
در شبکه برق  PMU ياز دادهها يریبهرهگ يد برایجد

آنها در  ییرایش مین مدها و افزاین ایتخم يکشور برا
 ين امریش آنالیشبکه برق و پا يهوشمند ساز يراستا
ر را یز ياین پروژه مزایابی به اهداف ایاست. دست يضرور

 يی مدهایشناسا يدر بر خواهد داشت : روش مناسب برا
ر نرمال یط نرمال و غیستم قدرت در شرایی سیهاین ناحیب

طراحی ساختار کنترل مناسب بر اساس اطالعات شبکه به 
 نوسانات ییرایش میمنظور افزا

 رند.یستم قدرت مورد استفاده قرار گیت سیو امن يداریحفظ و بهبود پا

7 
شرکت مدیریت شبکه برق 

 ایران

 یمحاسبات و مطالعات فن یه و توسعه نرم افزار بومیته
به  ينسخه ها يتهایقابل يقدرت دارا يشرفته شبکه هایپ

د یموجود در جهان با تأک یو صنعت يتجار يروز نرم افزارها
و به  یبانین پشتیتضم يبرا یه عملیرو ين و اجرایبر تدو

 مستمر یاتیعمل -یفن یروزرسان

مطالعات شبکه بصورت  ين مداوم نرم افزارهایضرورت تأم
 يم اقتصادیاز تحر یناش يبهایاز آس يریمطمئن و جلوگ

الزم به ذکر است که در این پروژه نیاز نیست که یک نرم 
افزار از اول نوشته شود بلکه مقرر است از یکی از نرم 

 افزارهاي موجود حمایت شود.

به دلیل اینکه نرم افزار هاي داخلی موجود قابل رقابت با نمونه هاي تجاري 
رد نیاز مطالعات شبکه را خارجی نیستند و بسیاري از قابلیت هاي پیشرفته مو

ندارند. به همین دلیل اقبال عمومی به استفاده از انها وجود ندارد. ضمن اینکه 
نرم افزارهاي داخلی موجود داراي سیستم توسعه و ارتقاء مداوم و پشتیانی 
مناسب نیستند و باید این شرایط براي انها فراهم گردد. با توجه به موارد ذکر 

تعریف گرد:  "تحقیقاتی"است به دالیل ذیل، پروژه به صورت شده در باال نیاز 
تحقیق در خصوص ماژول هاي پیشرفته اي که نرم افزارهاي تجاري خارجی  -1

تحقیق در خصوص نحوه پیاده سازي  -2دارند ولی نرم افزارهاي داخلی ندارند. 
ول را ماژول هاي نرم افزار که قابلیت انجام محاسبات با سرعت و دقیت مورد قب

وتر استفاده شود و یداشته باشد (شاید نیاز باشد از متخصصین ریاضی و یا کامپ
تحقیق در حصوص ساز و کار  -3صرفا متخصصین برق این قابلیت را ندارند). 

توسعه مداوم نرم افزار و پشتیبانی از کاربران بطوري که بعد از قطع حمایت، 
ی ضمن حفظ بازار، قابلیت هاي نرم افزار بتواند مانند نرم افزارهاي خارج

 جدیدي جهت رقابت با نمونه خارجی داشته باشد و ...

8 
شرکت مدیریت شبکه برق 

 ایران

ق یدق يریبه منظور اندازه گ یو ارائه روش شناس یبررس
 يبرون مرز يفشار قو يولتاژ در پست ها يک هایهارمون

 يک ولتاژ در پست خویهارمون يریموضوع دقت اندازه گ
ه یجهت صادرات برق با کشور ترک یک پست تبادلیکه 

و طرف ترك  یرانیان طرف ایهست همواره مورد بحث م

ق یطر ه ازیاز نکات مورد توجه به منظور اتصال به شبکه کشور ترک یکی .1
شده در پست  يریاندازه گ يولتاژ باال يک های، مشکل هارمونHVDC نکییل

 يک هایاز هارمون ین مشکل ناشیشود، ا یه است که ادعا میکشور ترک وان در
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ستگاه یکه طرف ترك در حال احداث ا ییبوده است. از آنجا
HVDC-B-to-B ینه هنگفتیباشد و هز یدر پست وان م 

تقاضا دارد که  یرانین پروژه خواهد کرد از طرف ایدر ا
و  دریخود قرارگ یدر محدوده واقعک ولتاژ ها یهارمون
 یلیبه دال يریاندازه گ ین نظارت شود. ابزار کنونیهمچن

از  یکینکه یل ایکه ذکر خواهد شد پاسخگو نخواهد بود بدل
و لوازم  يزات فشار قویرگذار بر عملکرد تجهیعوامل تاث

، يفشار قو يموجود در پست ها یو حفاظت يریاندازه گ
و گذرا  یط دائمیجاد شده در شرایولتاژ ا يک هایهارمون

ک، ابتدا یل شبکه در حضور هارمونیباشد. به منظور تحل یم
 یک ولتاژ با دقت مناسبیهارمون يریالزم است اندازه گ

ولتاژ در  يریاندازه گ ين روش برایتر-انجام شود. ساده
ولتاژ  يانتقال، استفاده از ترانسفورماتورماتورها يپست ها

، یز متشکل از مقسم ولتاژ خازنیهن تجیاست. ا یخازن
لتر ی، سلف جبران ساز، فیانیترانسفورماتور ولتاژ م

ه است. یچ ثانویم پیراکننده فرورزنانس و بار متصل به سیم
 یکیک مدار الکتریرا بصورت  CVTتوان  ین رو میاز ا
 یل پاسخ فرکانسیمدل نمود. به دل 5ا ی 4با مرتبه  یخط

به  CVTرود که پاسخ  یانتظار م، ين مداریده چنیچیپ
نبوده و  یبه آن، بصورت خط یولتاژ اعمال يک هایهارمون

 یشده در خروج يریولتاژ اندازه گ يک هاینسبت هارمون
CVT ير در ورودین مقادیبا ا CVT متفاوت باشد. به ،

ه در یچ ثانویم پیشده از س يریگر، مقدار اندازه گیعبارت د
آنها در شبکه  ی، با مقدار واقعیر نامیغ يمورد فرکانس ها

متعدد  يمتفاوت است. الزم به ذکر است که گزارش ها
باشد. در  یه مذکور مید فرضینه، موین زمیمنتشر شده در ا

شود که از دو  یه میارا یمتنوع ين پروژه روش هایا
ک ولتاژ یهارمون یدگاه مختلف بتوان به مقدار واقعید

در روش اول، فرض  -: افت یموجود در شبکه انتقال دست 
ن فرض یمعلوم است (که ا CVTشود که مدار معادل  یم

ن پروژه، یتواند در ا یروترانس مین يها CVTدر مورد 
را در  CVTل یتوان تابع تبد یجه میشود) و در نت یعمل

ن یج حاصل از ایم نتایمستق ياز کاربردها یکین یاست. بنابرا رانیدر ا يدیتول
نه کم (تنها یولتاژ در پست مورد نظر با هز يک هایهارمون يریپروژه، اندازه گ

ن یا يایگر مزای. از د2باشد.  یم یمیبه صورت دا نه خواهد شد) ویک بار هزی
 يک هایحوادث شبکه، اطالع از هارمون لین است که به منظور تحلیپروژه ا

ژه یدر حالت ماندگار و به و ستم،یس يفشار قو ينه هاید شده در شیولتاژ تول
از به روش یمنظور ن نیا يدارد. برا يادیت زیستم، اهمیس يگذرا يحالت ها

باشد.  یموجود در کشور م يت های، با توجه به ظرفیاتیمناسب و عمل يها
و  ياده سازیشنهاد شده و بصورت نمونه پین پروژه پیدر ا یین روش هایچن

 .شود یم یسنج صحت
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از فرکانس که در اندازه  يحوزه فرکانس (تا محدوده ا
ن یبنابرا ن کرد.ییت است)، تعیک حائز اهمیهارمون يریگ

ه و با کمک یچ ثانویم پیس یولتاژ خروج يریپس از اندازه گ
ولتاژ سمت  یتوان مقدار واقع ی، مCVTل یعکس تابع تبد

 ین روش حتین نمود. الزم به ذکر است که اییه را تعیاول
ز تا ین PMUتوسط  CVTولتاژ  يریدر صورت اندازه گ

ن از یباشد. بنابرا یاز فرکانس، قابل استفاده م يمحدوده ا
ساخت شرکت  يها CVTژه در مورد یک به وین تکنیا
توان استفاده نمود. کاربرد مهم روش  یروترانس مین
، بر اساس PMUن است که در مرکز کنترل یا يشنهادیپ

توان به مقدار  یها، م CVTاز  یافتیدر یاطالعات زمان واقع
مختلف شبکه  ينه هایموجود در ش يک هایهارمون یواقع

 يک هایبه عنوان روش دوم، از تکن -افت. یدست 
 یق و عملیدق يریاندازه گ يمناسب برا یشگاهیآزما

 ياز روش ها یکیشود.  یک ولتاژ استفاده میهارمون
است که البته  ی، استفاده از مقسم ولتاژ مقاومتیشگاهیآزما

 يادیبا مشکالت ز يفشار قو يه آن در محل پست هایته
ن یج حاصل از اینکه نتایا ين برایباشد. بنابرا یممواجه 

ز تکرار نمود، ین يفشار قو ير پست هایپروژه را بتوان در سا
شود که بتوان بر  یشنهاد مین پروژه پیدر ا ییروش ها

زات موجود در پست (و نه بر اساس یاساس مجموعه تجه
ک را با دقت یهارمون يری)، اندازه گیمقسم ولتاژ مقاومت

 انجام داد. مطلوب

9 
شرکت مدیریت شبکه برق 

 ایران

بررسی مشکالت حفاظتی شبکه انتقال در صورت عدم 
و فیبر  PLCاستفاده از سیستم هاي مخابراتی مبتنی بر 

 نوري

افت یمربوط به ارسال و در يازهایبا توجه به گسترش ن
 يت هایع داده ها در حداقل زمان ممکن، و قابلیحجم وس

ازها، گسترش ین نیدر برآورده کردن ا يبر نوریستم فیس
 ير ساخت هاین زیاز مهمتر یکیجزء  يبر نوریشبکه ف

در خصوص  يادیز يتوسعه کشور مطرح شده و تالشها
ت ین شبکه در حال انجام است. با توجه به اهمیگسترش ا

 يشبکه انتقال داده ا یابیموضوع ، مطالعات مربوط به ارز
،  يبر نوریآن با ف ینیگزیلزوم جا و PLCستم یموجود با س
بر یستم فیدر مورد مشخصات س یر مطالعات فنیو انجام سا

و  یکنترل يستم هایس يتوانند در ارتقا یم يبر نوریف يستم هایاز آنجا که س
داشته باشند، لذا انجام  ییمورد استفاده در صنعت برق سهم به سزا یحفاظت

شدن  ییجهت اجرا یمناسب يمطالعات جامع و کامل نه تنها به بستر ساز
کند ، بلکه با مطالعه  یکمک م يبر نوریز پروژه گسترش شبکه فیت آمیموفق

نه با حداقل یبه ين شبکه امکان بهره برداریا یختلف فنم يدر ابعاد و جنبه ها
ر آلمان و ینظ ییات کشورهایاز فراهم شده و استفاده از تجربینه مورد نیهز

 یم قرنیبا نیسابقه تقر يدارا يبر نوریف يستم هایفرانسه که در کاربرد س
تواند  یگران ، مینه دیات احتماال پر هزیاز تکرار تجرب يریهستند ضمن جلوگ

در حداقل زمان ممکن هموار سازد. عالوه  يبر نوریر را در گسترش شبکه فیمس
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 يآن ضرور ي، و موارد مربوط به نصب و بهره بردار ينور
ه مرجع کامل و ین پروژه تهیرسد. هدف ا یبه نظر م

 باشد. یاز موارد مذکور م یجامع

 یو حفاظت یکنترل ينه هایستم در زمین سیکاربرد ا ین مطالعه در چگونگیبر ا
ن کاربردها یشود قبل از نصب ملزومات مربوط به ا یشبکه برق ، موجب م

 ود.از در نظر گرفته شیمورد ن يشده و راهکارها یبررس

10 
شرکت مدیریت شبکه برق 

 ایران

ت شبکه با در نظر گرفتن عدم یامن یاحتماالت یابیارز
ر، صحت یپذ دیتجد يها يشامدها، انرژیت رخداد پیقطع

 زاتیتجه يساز و دقت مدل يریگ اطالعات اندازه

 ياریبس يها تیستم قدرت، عدم قطعیاز س يبردار در بهره
تواند مشکالت  یوجود دارد که عدم در نظر گرفتن آنها م

از مواقع عدم احتساب  ياریرا به وجود آورد. در بس ياریبس
ستم در یس يریتواند منجر به قرارگ یها م تیعدم قطع

ها  نهیش قابل توجه هزیگر منجر به افزایسک و در موارد دیر
 يها ستمیت شود. به طور مثال در اغلب سین امنیجهت تام

شامدها در محاسبات یقدرت که بحث احتمال رخداد پ
ن حالت ممکن به یشود، بدتر یت لحاظ نمیامن یابیارز

تواند  ین امر میشود که ا یار محاسبات لحاظ میعنوان مع
نت شبکه ین امینه تامیش قابل توجه هزیمنجر به افزا

در  يگریشامدها، عوامل دیگردد. عالوه بر احتمال رخداد پ
ت یستم قدرت وجود دارند که به عنوان منابع عدم قطعیس

ت یامن یابیج مطالعات ارزیرا در صحت نتا ينقش موثر
توان به  ین عوامل مین ایکنند. از مهمتر یفا میشبکه ا

ن یستم اسکادا و همچنیدر س يریگ صحت اطالعات اندازه
ن یزات شبکه اشاره نمود. همچنیتجه يساز دقت مدل

ن یو تورب يدیخورش ير واحدهایمقاد ش روزافزونیافزا
ت در ید عدم قطعیم تولیدر شبکه، خود از منابع عظ يباد

د در محاسبات یز باین موضوع نیباشند که ا یشبکه م
ف یت شبکه در نظر گرفته شود. هدف از تعریامن یابیارز

باشد که بتوان بر اساس  یم يشنهاد سازوکارین پروژه پیا
موجود و به  يها تی، عدم قطعیاحتماالت یابیک روش ارزی

د یشامدها، احتمال قطع تولیطور خاص احتمال رخداد پ
ر، احتمال عدم یدپذیتجد يها يبر انرژ یمبتن يواحدها

ن احتمال بروز خطا یو همچن يریگ صحت اطالعات اندازه
ت یامن یابیزات را در محاسبات ارزیتجه يساز در مدل

 شبکه لحاظ نمود.

 یابیستم قدرت در محاسبات ارزیموجود در س يها تیلحاظ نکردن عدم قطع
ش قابل یا افزایسک و یشبکه در ر يریتواند منجر به قرارگ یت شبکه میامن

ش دقت محاسبات ین به جهت افزایت گردد. بنابراین امنینه تامیتوجه هز
نان یت اطمی، باالبردن قابليا لحظه يبردار ت شبکه، بهبود روند بهرهیامن یابیارز

ل عدم وجود شاخص یبه دل یاعمال شده اضاف يها تیه، کاهش محدودشبک
 يها نهیها در جهت کاهش هز ن شاخصیسک، استفاده از ایمناسب ر

اعمال شده از جانب  يدیتول يها تیبا استفاده از آزاد شدن محدود يبردار بهره
فوق ف پروژه یزات شبکه، تعریرات تجهیتعم يزیر بازار برق و بهبود روند برنامه

 باشد. یت میحائز اهم

11 
اي  شرکت برق منطقه

 آذربایجان
ک خط ینامید يبارگذار يفناور يریامکان به کارگ یبررس

)Dynamic Line Ratingي) در شبکه برق منطقه ا 
 یامکان سنج -انجام شده .  يسه پروژه هایو مقا یبررس -

 . خطوط منتخب شبکه يمذکور بر رو روش يریبکارگ
 .شبکه به تاخیر انداختن توسعه -از منابع موجود .  ياستفاده حداکثر -
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 آذربایجان

12 
اي  شرکت برق منطقه

 آذربایجان

 یاز خشکسال یناش يزگردهایآثار ر یابیو ارز ییشناسا
 عیشبکه انتقال و فوق توز يه بر تاب آوریاچه ارومیدر

خطوط  ییه شناسایاچه ارومیزگرد دریر يکانونها ییشناسا
از  یب ناشیع در معرض آسیانتقال و فوق توز يو پستها

جهت ارتقاء  ییو اجرا یهیتوج يزگردها ارائه راهکارهایر
 شبکه يتاب آور

 از آن یناش يزگردهایه و ریاچه ارومیدر یخشکسال

13 
اي  شرکت برق منطقه

 آذربایجان

شبکه انتقال و  يزان تاب آوریم یابی، مطالعه و ارزییشناسا
و انسان  یعیدات و مخاطرات طبیمقابل تهدع در یفوق توز
 ساخت

و انسان ساخت)  یعیدات و مخاطرات ( طبیتهد ییشناسا
ع یشبکه انتقال و فوق توز يریب پذیآس یابیو ارز ییشناسا

ع ارائه یشبکه انتقال و فوق توز يزان تاب آوریم یابیارز
 شبکه يجهت ارتقاء تاب آور ییو اجرا یهیتوج يراهکارها

 و انسان ساخت) یعیدات و مخاطرات ( طبیوجود تهد

 اي باختر شرکت برق منطقه 14

انتقال و فوق توزیع برق  يها رعامل پستیپدافند غ
 اي باختر در برابر بمب هاي الکترو مغناطیسی منطقه

ا یبه پست  یسیالکترومغناط يها تابش پالس يساز هیشب -
موجود در آن و مشاهده  یو مخابرات یکیالکترون زاتیتجه

در  یعمل يها يریگ اندازه انجام -زات یتجه یعملکرد کل
و  موجود در آنها یو مخابرات یکیزات الکترونیا تجهیها  پست
ارائه شده به منظور  يها طرح يصحت عمکرد یبررس

طراحی نرم افزار  -آنها  زاتیا تجهیها  پست يساز منیا
 يها طرح يصحت عمکرد یشبیه ساز جهت تست و بررس

 -زات آنها یا تجهیها  پست يساز منیبه منظور ا ارائه شده
 آن يساز ادهیوپ يمن سازیا يه طرحهایارا

 يها ن عرصه، پدافند در مقابل پالسیار مهم در ایبس يها از حوزه یکی
 یپس از انفجار تلفات جان یسیالکترومغناط يها است. بمب یسیالکترومغناط

با زمان صعود کوچک (در حدود  یسیالکترومغناط يها د پالسینداشته و با تول
شده و قطعات آنها را  یکیالکترون يه) موجب نوسان ولتاژ در بردهاینانو ثان

ک برد مورد استفاده ی يک قطعه بر روی یدن حتیب دیکنند. با آس یب میتخر
هد شد. از آنجا که در مختل خوا یرسان ستم برقیا پست عملکرد سیروگاه یدر ن

و  یکیزات الکترونیتجه يادیار زیتعداد بس يفشار قو يها ا پستیها  روگاهین
توان  یدر صنعت برق را م يدات جدیاز تهد یکین یوجود دارد بنابرا یمخابرات

 دانست. یسیالکترومغناط يها بمب

 اي باختر شرکت برق منطقه 15

کیفیت توان به منظور جایابی بهینه تجهیزات اندازه گیري 
 تعیین سهم و منشا آلودگی کیفیت توان

انجام مطالعات جهت امکان استفاده از دستگاه اندازه گیري 
ION 7600  و پیشنهاد فنی و اقتصادي دستگاه مناسب

انجام مطالعات امکانسنجی استفاده  -جهت مانیتورینگ 
ثباتهاي ،  همزمان دستگاه اندازه گیري کیفیت توان ،

تمهاي اندازه گیري موجود و رله هاي حفاظتی جایابی سیس
بهینه تجهیزات اندازه گیري کیفیت توان با در نظر گرفتن 

تعیین الگوریتم تعیین سهم و منشاء آلودگی هاي - 2بند 
کیفیت توان شامل: هارمونیک هاي ولتاژ و جریان، فیلکر 

 ولتاژ عدم تعادل ولتاژ کمبود وبیشبود ولتاژ می باشد

 20 اتصال در بیش از-2-جود صنایع بزرگ آلوده کننده در الیه انتقال و-1
نقطه با شبکه خارجی در سطح انتقال و اتصال با سه استان صنعتی تهران 

ضرورت شناخت صحیح از وضعیت شبکه به منظور -3خوزستان  اصفهان و
 حفظ پایداري

 اي باختر شرکت برق منطقه 16

اي و نحوه  به صورت جزیرهبررسی کارکرد شبکه برق باختر 
 باز راه اندازي آن در مواقع خاموشی کلی شبکه

 •حساس و خطوط حساس شبکه  يپستها ییشناسا •
ت یشبکه برق باختر به منظور اولو يبارها يدسته بند

امکان کارکرد شبکه برق  یبررس •شبکه  یابیدر باز يبند
شبکه در  یابیارائه طرح باز • يره ایباختر بصورت جز
 یشبکه و بررس یابیباز يه سازیشب • یصورت بروز خاموش

 يسراسر یو خاموش يداریوسته برق همواره در معرض ناپایبهم پ يشبکه ها
 يسراسر یشبکه) پس از خاموش یابیمجدد شبکه (باز يباشند. راه اندازیم
ش یبرنامه از پ يبرق دارا يست شرکتهایبایاست که م یاز مسائل مهم یکی

ن زمان ینه باشند تا در صورت بروز مشکل در کمترین زمین شده در اییتع
فا یز نقش ایشبکه کشور ن یابینموده و در باز یابیبتوانند شبکه خود را باز
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شبکه  یابیارائه طرح جامع باز • یابیباز يازهاینواقص و ن
 برق باختر

ن زمان یمترشبکه در ک یابیتواند ارائه طرح بازین طرح میند. لذا هدف اینما
 یشبکه م ییایمهم شرکت برق با در خصوص پا ياز برنامه ها یکیباشد و 

 باشد.

 اي باختر شرکت برق منطقه 17

تعیین ارزش خاموشی در الیه انتقال و فوق توزیع شرکت 
 اي باختر برق منطقه

ها و خطوط انتقال و فوق  تعیین اهمیت و اولویت پست •
ریزي نگهداري  اي باختر در برنامه توزیع شرکت برق منطقه

برآورد ارزش خاموشی خطوط و  •ها  و تعمیرات و خاموشی
 •ها  ها و سایر تجهیزات و تعیین پیامدهاي خرابی آن پست
ی یابی مناسب با توجه به اهمیت بارها و ارزش خاموش مکان

 •هاي فرکانسی و تجهیزات کنترل و نگهداري  و تنظیم رله
هاي اقتصادي احتمالی شامل ارزش  محاسبه هزینه

  بینند، تجهیزاتی که از خروج یک تجهیز آسیب می
هزینه بازیابی شبکه، خسارت ناشی از بارهاي   ها، جریمه

 مهم از دست رفته و ...

وجود اطالعات کافی در خصوص ها مستلزم  اختصاص منابع در مدیریت دارایی
ت خطوط انتقال و یباشد. برآورد درست از اهم ها می اهمیت و اولویت آن

ها مختلف جهت  آن يبند تیبرداران به منظور اولو تواند به بهره یها م پست
 د.یرانه و مانورها کمک نمایشگیرات پیو تعم ينگهدار يزیر برنامه

 اي تهران شرکت برق منطقه 18
بینی  هاي مدیریت بحران و پیش بررسی و مطالعه طرح

سناریوهاي جایگزینی خطوط جهت بازیابی شبکه با 
 و ... GIS mobileاستفاده از 

دستیابی به سناریوهاي مختلف جهت بازیابی شبکه در  -1
به منظور حصول اطمینان از حفظ پایداري  شرایط بحرانی

 هاي جدید استفاده از فناوري-2شبکه 

 استفاده از -2باالبردن ضریب امنیت انتقال انرژي در شرایط بحران  -1
 هاي جدید جهت تسریع در بازیابی شبکه فناوري

 اي تهران شرکت برق منطقه 19

بررسی و تحلیل موردي حوادث شبکه و ارائه راهکارهاي 
 پیشگیري از تکرار حوادث

راهکارهاي ارائه  -2شناسایی دالیل بروز و تکرار حوادث  -1
 گیري عملیاتی براي پیش بهینه و

، همچنین HSEمطالعه حوادث از نفطه نظر حفاظت، پایداري شبکه، ایمنی و 
قابلیت اطمینان و مالحضات تعمیر و نگهداري از جله مواردي است در بررسی 
حوادث به دلیل شتاب زدگی در پاسخگوئی به طور جامع دیده نمیشود و 

توسط محققین در یک مطالعه جامع بررسی و با ارائه ضروري است این موارد 
راهکارهاي فنی و علمی ضمن جلوگیري از تکرار آنها از انجام اقدامات غیرفنی 

بروز حوادث منجر به خاموشیهاي بزرگ و فراگیر -1و مقطعی جلوگیري نمود: 
 هاي جلوگیري از تکراري حل نبود راه -2

 اي تهران شرکت برق منطقه 20

هاي  و ارائه راهکارهاي کاهش درجه حساسیت پستبررسی 
 حساس

محصول نهایی پروژه: ارائه روشها و تدوین سناریوهاي 
 ییکاهش آسیب پذیري پستهاي حساس همچنین شناسا

و  يریپذ بیآس یابیخطرناك خطوط انتقال، ارز يشامدهایپ
 يبرا يریپذ بیکاهش آس يشنهادیروش پ ياجرا

ن ساختار با یشنهاد بهتریحساس مورد نظر و پ يها پست
 يآماده ساز -1اهداف مورد انتظار :  يریپذ بین آسیکمتر

 ییشناسا -2مورد نظر  يها یابیارز يبرا یدك مطالعات
د دستورالعمل یحساس بر اساس نسخه جد يها پست
خطرناك خطوط  يشامدهایپ ییشناسا -3 ییایپا يشورا

فوق  انجام مطالعات دقیق جهت رفع گلوگاهها و تنگناهاي شبکه انتقال و-1
 تکرار مطالعات دستورالعمل-2توزیع در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت 

 يشامدهایپ  یابیپایایی با رویکرد ارز حساس شوراي يها پست ییشناسا
خروج خطوط  يشامدهاین پیتر شناسایی خطرناك -3مرتبه سوم  چندگانه تا

 ییخطرناك شناسا يها رهیها زنج شبکه که به کمک آن انتقال تا مرتبه دهم در
هاي مقطعی و هدایت سرمایه ها به سمت  پرهیز از برنامه ریزي-4شوند  یم

 شبکهاصالح نتوپولوژي 
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 يشنهادیروش پ يو اجرا يریپذ بیآس یابیارز -4انتقال 
 -5حساس مورد نظر  يها پست يبرا يریپذ بیکاهش آس

 يریپذ بین آسین ساختار با کمتریشنهاد بهتریپ

21 
اي  شرکت برق منطقه

 خراسان

 يبر پستها یسیاثرات مخرب حمالت الکترومغناط یبررس
کرد یمقابله با آن با رو يع و ارائه راهکارهایانتقال و فوق توز

 ر عاملیپدافند غ

 یسیالکترومغناط يد پالسهایتول يانواع روشها ییشناسا
و  ر عاملیکرد پدافند غیبا رو یسیحاصل از حمالت مغناط

 باشد یت بحران میریمد

باشد  یم یتیاز جمله حمالت ضد امن یسیف مساله: حمالت الکترومغناطیتعر
کند که با نفوذ در  یط منتشر میرا در مح یار بزرگیکه با انفجار خود پالس بس

باشد که البته فاقد  یب عملکرد آنها میقادر به تخر یکیالکترون يستمهایس
نکه یت به ایت داشتن: با عنایل اولویباشد دال یم میمستق یخسارات جان

سوق داده شده و عمدتا  یاجتماع یتیامن يدهاید به سمت تهدیدات جدیتهد
 یم یاسیس يها ین عامه مردم که خود منشا ناامنیدر ب یتیجاد نارضایهدف ا
ن ینو يت تر از قبل کرده است ، مخصوصا روش هاین موضوع را با اهمیشود ا

 يستمهایبه س یتواند حت یقدرتمند که م یسیالکترومغناط يد پالسهایتول
 گذارد يب الزم را برجایز نفوذ کرده و تخرین يپوشش دار و حفاظت شده عاد

22 
اي  شرکت برق منطقه

 خراسان

کس یقدرت ف يترانسها ياثرات مخرب زلزله بر رو یبررس
 شده و ارائه راهکار مناسب

 يفشار قو يپستهاز در ین تجهیتر متیهدف حفظ گران ق
ب به یسآباشد که در زمان زلزله بتوان از قطع برق و  یم

 کرد يریترانس جلوگ

ل با یر يا رویبرق  يقدرت در پستها يف مساله: در حال حاضر ترانسهایتعر
ن یزم يرو یکس بتنیک نگه دارنده فین با یزم يا رویشوند و  یچرخ نصب م

 يا ترانس از روید یشد يزلزله هاشود که در هر دو حالت در زمان  یمهار م
و ین ممکن است به اکتیزم يکس بودن رویا به علت فیشود و  یل جدا میر

ق: با توجه به زلزله یت داشتن تحقیل اولویب برسد. دالیپارت داخل ترانس آس
ن مورد را انکار شد بهتر یتوان ا یچ عنوان نمیران که بهیز بودن کل کشور ایخ

 يقدرت که دارا يهمچون ترانسها یمتیمهم و گران قز یاست در مورد تجه
شه گردد تا در زمان زلزله به ان یاند يدیهستند تمه ییسکون باال ینرسیا

بلند با  ير ساختمانهایشرفته همچون ژاپن در زیپ ينرسد. در کشورها یبیآس
ن ین صورت که ایکنند بدیمن میساختمان را ا یک جداساز آونگیاستفاده از 

د ید حاصل از زلزله را دمپ کرده و ساختمان تکان شدیشد يانهاله تکیوس
استفاده کرد .  ين تکنولوژیتوان از ا یز میقدرت ن يکند. در مورد ترانسهاینم

 يترانسها يبرا ين تکنولوژیا در اروپا و ژاپن از ایدن ياز کشورها يدر تعداد
 یران بومیدر ا ين تکنولوژینکه ایقدرت استفاده شده است . لذا با توجه به ا

زات در پستها مطالعه و ین تجهیشده است بهتر است در مورد نصب ا يساز
 گردد. یاتیعمل

23 
اي  شرکت برق منطقه

 خراسان

تجهیزات پست و ارائه  ياثرات مخرب زلزله بر رو یبررس
 راهکار مناسب

 يفشار قو يزات در پستهاین تجهیمتتریهدف حفظ گران ق
ب به یباشد که در زمان زلزله بتوان از قطع برق و اس یم

 کرد يریآنهاجلوگ

د یشد يبرق در زمان زلزله ها يزات پستهایف مساله: در حال حاضر تجهیتعر
ر مشاهده شده است که یاخ ياز موارد در زلزله ها یشوند که برخ یجابجا م

ق: یاشتن تحقت دیل اولویده شود دالیشیآن اند يبرا ییاست راهکارها يضرور
 دیشد ياز زلزله ها یناش يبهایکاهش آس
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24 
اي  شرکت برق منطقه

 خراسان

تهیه  شبکه انتقال برق و یعیل مخاطرات طبیو تحل یبررس
 اطلس مخاطرات شبکه

ر یو سنجش تاث یعیمخاطره طب يدارا يپهنه ها ییشناسا
 رویآنها بر شبکه انتقال ن يگذار

ن یع انتقال خراسان در پهنه گسترده ایشبکه توز یف مساله: گستردگیتعر
ه ییدهد. ته یقرار م یعیاز مخاطرات طب يارین شبکه را در معرض بسیاستان، ا

آورد تا ضمن  ین امکان را فراهم میشبک انتقال برق ا یعیاطلس مخاطرات طب
ت یریز با مدیرا ن یآت يها يه گذاریرانه، سرمایشگیکاهش تلفات با اقدامات پ

مخاطرات  ییت داشتن: شناسایل اولوید. دالیتر به انجام رسانق یبهتر و دق
نه یتواند ضمن کمک به کاهش هز ید کننده شبکه انتقال برق میتهد یعیطب

 ش دهدیرا افزا یط بحرانیشرا يبرا یدات شبکه آمادگیها و تهد

 اي زنجان شرکت برق منطقه 25

 يبارها ي، مدلسازياز طرح پیشنهاد یهدف اصل در شبکه برق زنجان یکیهارمون يبارها يمدلساز
شبکه برق زنجان از دید نقاط مختلف و مهم  یهارمونیک

باشد. هدف این است که نتایج این تحقیق به عنوان  یم
اطالعات در سایر تحقیقات مرتبط با  يیک بسته حاو

هارمونیک در شبکه برق زنجان استفاده گردد. همچنین در 
 يات در شبکه، این مدلسازصورت توسعه و یا ایجاد تغییر

 قابلیت ارتقاء داشته باشد.

 ي، در انجام صحیح مطالعات و عملیات زیر امریهارمونیک يبارها يمدلساز
شناسایی  -2در سیستم قدرت  یپخش بار هارمونیک -1باشد:  یم يضرور

مقصرین (بویژه در محیط  یو تعیین سهم هارمونیک یمنابع ایجاد هارمونیک
در شبکه برق  يمطالعات خازن گذار -3اخذ جریمه)  يیستم هاو در س یرقابت

جبران و کاهش هارمونیک ها در شبکه  -4آنها  یکلیدزن يو همچنین استراتژ
که منشأ  یاز حوادث يپیشگیر -5برق و تعیین اندازه و مکان جبران کننده ها 

 ياز اثرات مخرب هارمونیک ها ينمونه، جلوگیر يباشد (برا یآنها هارمونیک م
مطالعات  -6مجاور)  يمحیط ها يجدید بر رو ییک محیط صنعت یاحتمال

توانند بصورت منفرد نیز  یتلفات در شبکه برق هر کدام از تحقیقات مذکور م
 یصحیح هارمونیک يهمه آن ها قبل از اجرا نیاز به مدلساز یاجرا شوند ول

از قبل و از  يکه این مدلساز ی. لذا در صورتشبکه بویژه بارها را دارند ياجزا
 یدید نقاط مختلف و مهم شبکه انجام شده باشد، اطالعات آن در تمام

شده و دقت و  يها جلوگیر يکار يتحقیقات مذکور قابل استفاده بوده و از مواز
سرعت انجام تحقیقات افزایش خواهد یافت. همچنین هزینه انجام پروژه ها 

 یابد. یکاهش م

 اي زنجان شرکت برق منطقه 26

بررسی خطر فرونشست دشت هاي استان زنجان و قزوین 
بر خطوط انتقال فشار قوي با استقاده از تصاویر ماهواره اي 

 و سیستم هاي اطالعات مکانی

ر یو سا ير ماهواره این پروژه با استفاده از تصاویدر ا
فرونشست  يمحل ها ییموجود نسبت به شناسا يروشها

ر ییج پروژه جهت تغیاقدام خواهد شد. و با استفاده از نتا
از توسعه شبکه در  يریا جلوگیر خطوط موجود و یمس

از بروز حادثه و  يریشده به منظور جلوگ ییمناطق شناسا
 خسارت اقدام خواهد شد.

ده ینده با پدیدر چند سال آ ینیر زمیز يه آبهایرو یت به استفاده بیبا عنا
 م شدیشست دشتها مواجه خواهفرون

 اي زنجان شرکت برق منطقه 27

 يها شبکه يریب پذیسطح آس یابیدات و ارزیتهد ییشناسا
شرکت برق  يو انبارها يع و اماکن ستادیانتقال و فوق توز

کرد پدافند یدات با رویبرابر تهد زنجان در يا منطقه
 ت بحرانیریرعامل و مدیغ

 يع و اماکن ستادیانتقال و فوق توز يق پستهایدق یابیارز
 ییزنجان جهت شناسا يشرکت برق منطقه ا يو انبارها

آنها در مقابل  يریب پذیزان آسیدات و میمخاطرات و تهد
 ت بحرانیریرعامل و مدیکرد پدافند غیدات با رویتهد

اد شده که یرعامل در اماکن یت بحران و پدافند غیریدات حوزه مدیوجود تهد
 گردد. یجاد اختالل در امر برق رسانیتواند منجر به ا یم
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28 
اي  شرکت برق منطقه

 سمنان

 اي توسعه هاي طرح پویاي و جامع مدت بلند ریزي برنامه
  ساله 10 افق با سمنان اي منطقه برق شرکت

سمنان به  يتوسعه شرکت برق منطقه ا يجامع طرح ها
حاالت متفاوت ضرورت  يمختلف برا يو هایهمراه سنار

توسعه شبکه صرفا با در  يق: در حال حاضر طرح هایتحق
نظر گرفتن مطالعات پخش بار، اتصال کوتاه و خروج تک 

در  یچ نقشیه يگردند و عوامل اقتصاد یز استخراج میتجه
ندارند. از  یسال مشخص يت طرح برایا کفایت ین اولوییتع

انجام  یقطع يها بر اساس داده ها يزیگر برنامه رید يسو
ر گذار همچون یتاث يت پارامتر هایرد و عدم قطعیگ یم

 ینیش بیو، پیو و راکتیبار اکت ینیش بیت در پیعدم قطع
ت در ی، عدم قطعییط آب و هوایشرا ینیش بیمت برق، پیق

طرح ها (تورم) در  یینه اجرایش هزیو افزا ینگین نقدیتام
است که در  ین در حالیها دخالت ندارند. ا يزیبرنامه ر
ش یو پ ینگین نقدیطرح ها ، تام یکیزیشرفت فیعمل پ

د، زمان یکه ذکر گرد يزیبرنامه ر یفن يپارامتر ها ینیب
ر ینده را تحت تاثیگذشته و آ يطرح ها ياجرا يبند

ت خود را در زمان یمواقع طرح ها کفا ياریقرارداده و در بس
 يزین رو انجام برنامه ریدهند. از ا یست ماز د يبهره بردار

مختلف  يت هایتوسعه با در نظر گرفتن عدم قط يطرح ها
در  یآنها، نقش بسزائ ییاجرا يو ارا ئه برنامه زمان بند

 يو هایتوسعه خواهد داشت و ارائه سنار يت طرح هایکفا
 يمجر يتوسعه راه گشا يطرح ها يزیمختلف برنامه ر

 -1خواهد بود.  یرات ناگهانییتوسعه در هنگام تغ يطرح ها
و یو و راکتیبار اکت ين بار، کم باریانگیک بار، میبرآورد پ

ها،  ساله ( انتخاب الگوریتم10افق  يپستها در شبکه برا
انجام مطالعات توسعه شبکه  -2بینی بار)  روشها و ابزار پیش

د و یساله ( با هدف متعادل نمودن تراز تول10افق  يبرا
مختلف توسعه  يمختلف و سالها يمصرف در حالت ها
نه یت ها و نواقص شبکه، کاهش هزیبرطرف کردن محدود

نان شبکه انتقال و یت اطمیو قابل يداریش پایتوسعه ، افزا
ت یت ترانزیش قابلیسمنان و افزا يع برق منطقه ایفوق توز

و یهاي مختلف سنار و سود گزینه  مقایسه هزینه -3برق) 
و ها بر اساس روش یبندي سنار مطالعه شده، اولویت يها

ک یمختلف شبکه در  یل فنیانجام مطالعات جامع با در نظر داشتن مسا
،  يج مطالعات جامع در بهره برداریشرکت به نتا یفن ياز واحدهاین -مطالعه 

 -باال دست به انجام مطالعات  يالزام نهاد ها -شبکه برق  يزیاحداث و برنامه ر
جهت مرتفع نمودن انها و رفع  يزینقاط ضعف شبکه و برنامه ر ییشناسا

نان شبکه و یت اطمیو قابل يداریش پایجهت افزا يزیبرنامه ر-شبکه  يتنگناها
نو بودن و جامع  -دار) ین برق مطمئن و پایکاهش تلفات آن (تحقق شعار تام

و  یط فنیتوسعه با در نظر گرفتن شرا يطرح هانه یکاهش هز -بودن مطالعات 
 ياقتصاد يزیبرنامه ر -وابسته به آنها  يپارامترها يت هایو عدم قطع ياقتصاد

متفاوت در  يحالت ها يمختلف برا يو هاین سنارییتوسعه و تع يپروژه ها
 توسعه يجامع طرح ها يزیفقدان مطالعات و برنامه ر -نده یآ
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ساله و انتخاب 10افق  ي) براياقتصاد – ی(فن یبیترک
ومطالعه  یبررس -4هر کدام از سالها  يو برتر برایطرح/سنار

 -برتر ( مطالعات توان راکتیو يها يو هایسنار یلیتکم
 يمختلف برا يمطالعات پایداري گذرا و ارائه راهکار ها

مطالعات قابلیت انتقال توان و  -شبکه يگذرا يدارین پایتام
از  ین سطح مناسبیتام يمختلف برا يارائه راهکار ها

برتر  يو هایتحلیل حساسیت سنار -نان شبکه یت اطمیقابل
ر در طرح یا تاخین اعتبار یها، تام نسبت به تغییرات قیمت

 برتر يوهایسنار يبرداري و کنترل برا مطالعات بهره -ها 
 -افق مطالعات  ییو انتها یانیم – ییابتدا يسالها يبرا

سنجی شبکه و بهبود کفایت شبکه  ت و کفایتیمطالعات امن
مطالعات مربوط به کاهش سطح اتصال کوتاه در پست ها  -

مطالعات حاالت  -طرح ها  ياقتصاد یه فنیبه همراه توج
و صاعقه و...) و محاسبات جریان اتصال  ید زنیگذرا ( کل

 -5کوتاه براي کلیه حاالت عادي ، گذرا و اضطراري) 
برتر افق  يو هایبررسی کفایت منابع مالی جهت اجرا سنار

نه ین اعتبار و هزیتام يساله و ارائه جدول زمان بند 10
 یبررس -6افق مطالعه  يسالها یتمام يطرح ها برا

ات زیربنایی و شرایط محیطی و هاي دسترسی امکان ویژگی
م و یمستحدثات ، حر یعوارض طبیع یاقلیمی و بررس

 یبرتر و تمام يو هایسنار يل زیست محیطی برایمسا
) DGمطالعات تولید پراکنده ( -7افق مطالعه  يسالها

یابی ، تعیین ظرفیت و آرایش  شامل امکان سنجی ، مکان
 -ی و فنیهاي فن منابع تولید پراکنده ، تهیه گزارش

برق  یشبکه مخابرات یبررس -8اقتصادي مربوطه و ... 
بر اساس  یسمنان و ارائه طرح جامع مخابرات يمنطقه ا
برق  يها ياز مندیدر خط و پست و ن يتوسعه ا يپروژه ها
مطالعات بازار برق  -9سمنان تا افق سال مطالعه  يمنطقه ا

شامل بررسی رفتار و قوانین حاکم بر بازار و همچنین کلیه 
مطالعات  -10هاي تجدید ساختار یافته  مطالعات در سیستم

استفاده از مطالعات -هاي نو و تجدید پذیر، شامل ): انرژي
ه پراکند يمنبع انرژ ینه امکان سنجیصورت گرفته زم یقبل
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ن یو ... ) در استان سمنان، و تدو ي، باد يدیخورش ي( انرژ
 يارائه بسته ها -جامع هر بخش  یمطالعات امکان سنج

ه یق سرمایو تشو يه اقتصادیجهت توج يه گذاریسرما
د یتجد يد هایدر احداث تول يه گذاریسرما يگذاران برا

انه یرا يل هایگزارش مکتوب و فا ییر و نو) محصول نهایپذ
 يبرا ينرم افزار یمطالعات يمرتبط با آن و ارائه دك ها يا

 انواع مطالعه انجام گرفته

29 
اي  شرکت برق منطقه

 سیستان و بلوچستان

 یکونیلیق سیعا يد پوششهایتول يو اقتصاد یل فنیتحل
)RTV مورد استفاده در صنعت برق در داخل کشور و (

ق یسه با نمونه عایساخت نمونه و استفاده در منطقه و مقا
 موجود

 یکونیلیق سیعا يد پوششهایتول يو اقتصاد یل فنیتحل
)RTV ن یداخل کشور در ا) مورد استفاده در صنعت برق در

شود. در  یگردد. ساخت نمونه انجام م یم یمرحله بررس
موجود  يرد. با نمونه هایگ یمنطقه مورد استفاده قرار م

 گردد. یسه میمقا

ذرات گردوخاك در سراسر کشور و  یبا توجه به گسترده شدن پراکندگ
بر  یکونیلیق سیعا يها آلوده، پوشش يبا هوا یصنعت یاد نواحین ازدیهمچن

خطوط انتقال برق و  یقیر قطعات عایو سا يا شهیو شینیچ يها مقره يرو
رسانا بر  ي هیجاد الیاز ا يریشوند تا با جلوگ یمربوطه اعمال م يتسگاه هایا

ب و یاز جرقه، آس یبرق ناش یها باعث کاهش احتمال قطع قیسطح عا يرو
ش یعث افزابرق نه تنها با یاز قطع يریها شوند. جلوگ قیفلش اور عا

شود بلکه در فصول گرم سال از رخ دادن عوارض  یان میمشتر يتمندیرضا
ژه سالمندان و یافراد و به صورت و یبر سالمت يش دمایحاصل از افزا يجد

ر قابل ین ساالنه مقادیکند. همچن یم يریجلوگ يرینوزادان در مناطق گرمس
 يها بر رو پوششن یاز جهت اعمال ایمورد ن يون هایاز سوسپانس یتوجه

ن، فرانسه و یر آلمان، چیسازنده نظ يصنعت برق از کشورها یقیسطوح عا
ن پروژه یا يشود. هدف از اجرا یران وارد میا یاسالم يکانادا به کشور جمهور

) مورد RTV(یکونیلیق سیعا يها د پوششیتول يو اقتصاد یق فنیل دقیتحل
ق یل، به صورت دقین تحلیاستفاده در صنعت برق در داخل کشور است. در ا

د یت تولیاز، ظرفیه مورد نیه و مبدا آنها، سرمایاز، نوع مواد اولیمورد ن يتکنولوژ
انه کشور را یکه مصرف سال یونیبه مقدار سوسپانس یابیاز جهت دستیمورد ن

ن یا ي) اجرا1ن پروژه یا ياجرا يایدهد. مزا یقرار م یپوشش دهد مورد بررس
 یمنف يو اقتصاد یل فنیجه تحلیکه نت یشود که در صورت یپروژه باعث م

ن مواد در کشور یکه جهت ساخت ا ییباشد از هدر رفت بودجه در پروژه ها
و  یل فنیجه تحلی) در صورت مثبت بودن نت2شود.  يریشوند جلوگ یاجرا م
 ين تکنولوژیاز و همچنیزان بودجه مورد نیاز م یچشم انداز روشن ياقتصاد
) 3جاد خواهد شد. یا یکونیلیق سیعا يها پوشش ید صنعتیز جهت تولایمورد ن

بر  یر مواد مبتنیبتوان سا یکونیلیق سیعا يها که همراه با پوشش یدر صورت
دگاه یکرد، د يساز یز داخلین یکونیلیس ين هایها و رز ر چسبیکون نظیلیس

ن یجاد خواهد. چنین مواد در کشور ایانه ایدر مورد مصرف سال یجامع
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ن یا واردات ای يساز یران مربوطه را در جهت داخلیمد يم سازیتصم یدسدگاه
و  یل فنیجه تحلی) اگر نت4تر خواهد ساخت شد  سکیر تر و کم مواد راحت

و  یمه صنعتی، نیشگاهیالزم در مرحله سنتز آزما يها مثبت باشد گام ياقتصاد
 برداشته خواهد شد. يشترینان و سرعت بیبا اطم یصنعت

 اي فارس شرکت برق منطقه 30

اس کوچک با توجه به یمق يروگاههاین اثر نفوذ نییتع
 شبکه برق فارس یفن يشاخص ها

اس کوچک در سطح شبکه یمق يروگاههایت نین ظرفییتع
 یهر پست با توجه به مشکالت ناش ياستان و بدنبال آن برا
اس کوچک بر یمق يروگاههایت نیاز نفوذ تعداد و ظرف

 شبکه يبرا ییایهر پست و پا يشبکه برا یمشکالت فن

قانون اساسی با رویکرد منابع انرژي تجدید  44در راستاي سیاست هاي اصل 
پذیر و مولدهاي مقیاس کوچک و همچنین موضوع پدافند غیر عامل متقاضیان 

باشد.  یروبه رو م يد پراکنده افزایش یافته و با روند روبه رشدیتول يروگاههاین
 يدیو خورش ياس کوچک اعم از گازیمق يت مولدهایتعداد و ظرفش یبا افزا

 يز براین یموارد مشکالت یدر بعض یشبکه دارد ول يکه برا ییایعالوه بر مزا
ش سطح اتصال یتوان به افزا یهر پست م يکند از جمله برا یجاد میشبکه ا

 يبارگذارش یش ولتاژ در مناطق کم بار شبکه ، افزایکوتاه در هر پست، افزا
به پست در شبکه و ... منجر گردد اگر در سطح کالن به  یترانس و خط ارتباط

ت یروگاهها و حساسین نیت ایم ممکن است با توجه به عدم قطعیشبکه نگاه کن
نورترها یبعنوان مثال ا يدیخورش يروگاههایزات مورد استفاده در نیتجه يباال

رکانس و ولتاژ گردد منجر به ستم که منجر به افت فیدر س یبا بروز مشکل
و حادتر شده یشده و مشکل کمبود توان اکت يدیخورش يروگاههایخروج همه ن

 ییایجه پایگردد در نت یخاموش یرقابل قبول و حتیجاد مشکالت غیمنجر به ا
ت یکند مشکل مطرح با باالرفتن ظرف يشبکه را دستخوش مشکالت جد

ک ین وجود یباشد. بنابرا یاغماض مرقابل یدر شبکه غ يدیخورش يروگاههاین
روگاهها به طور کل درشبکه و هر استان و ین نیت ایزان ظرفیکه م يراهکار

 رسد. یبه نظر م ين کند الزم و ضرورییبخصوص در هر پست راتع

 اي گیالن شرکت برق منطقه 31

سات شبکه انتقال و فوق یزات و تاسیت تجهیوضع یبررس
نقاط  ییو شناسا يریب پذیآسزان یالن و میع برق گیتوز

ر عامل و ارائه یکرد پدافند غیر شبکه با رویسک پذیر
 مقابله با آن يوها و راهکارهایسنار

– یابی(مکان  یچهارگانه مطالعات ين پروژه با انجام فازهایا
بر  یمبتن ي)با روش ها يبهره بردار–احداث  -یطراح

ش یپا –سک یکاهش ر-یابیارز– ییسک (شناسایت ریریمد
ها که  یابیاز ارز يو کنترل ) منجر به استخراج مجموعه ا
کرد مکان یر در روییمنجر به ضوابط و دستورالعمل ها و تغ

انتقال  يپست ها ي، احداث و بهره بردار ی، طراح یابی
 خواهد شد .

 طین شرایو تام یبرق رسان يشبکه ها يایاح يبرا یلزوم کسب آمادگ-1
ر یت پدافند غیضرورت تقو -2سات برق یتاس يریب پذیو کاهش آس یتیامن

از  یر مترقبه و تهاجم دشمن و کاهش خسارات ناشیحوادث غ عامل در برابر
بخش  يداریپا يو ارتقا يریب پذیکاهش آس -3دها و اقدامات دشمن یتهد

 انتقال صنعت برق

 اي گیالن شرکت برق منطقه 32

ان یجر ينه محدود کننده هایاستفاده و انتخاب به یبررس
 النیع گیو در شبکه انتقال و فوق توزیاتصال کوتاه اکت

از کاهش سطح  یناش یفن يایمزا - ياقتصاد ییصرفه جو -
 اتصال کوتاه

اس کوچک به یمق ينظر بدانکه توسعه شبکه به همراه اضافه شدن مولدها
ض یاز به تعویگردد، لذا ن یش سطح اتصال کوتاه شبکه میشبکه سبب افزا

باشند،  یک به سطح اتصال کوتاه شبکه میقدرت در شبکه که نزد يدهایکل
د در ینما یل میرا به شرکت تحم ياریبس ينه هاین امر هزیاست و ا يضرور
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قرار دارند.  یدگاه عملکرد در سطح قابل قبولیموصوف از د يدهایکه کلیحال
مراه را به ه یفراوان ییتواند صرفه جو ینه از محدودکننده ها میاستفاده به

 یقاتیتحق يت هاین عنوان از اولویداشته باشد. ضمنا الزم به ذکر است که ا
ن یافت شده در ایدر ين شرکت بوده و پروپوزال هایا 1396مصوب سال 

 باشند. یم یررسیز در حال یخصوص ن

 اي یزد شرکت برق منطقه 33

د پراکنده و یشدن منابع تول يره ایجز یامکان سنج یبررس
 زدیموجود در شبکه برق استان  يدیخورش

ا یاز در شبکه یمورد ن ين الزامات و استانداردهایتع
 يره ایجز يزد برایمستقر در استان  يدیتول يواحدها

 شدن

 یکوچک در مواقع يدید پراکنده و خورشیتول يروگاههایبا توجه به گسترش ن
کار کردن آنها وجود دارد. با توجه به امکان بروز حوادث شبکه  يره ایامکان جز

 یگردد. ول یها م یکار کردن باعث کاهش خاموش يره ای، جزیعیو طب يا
باشد و الزم است امکانات آن  یم یخاص یت نکات فنیشدن ملزم رعا يره ایجز

 فراهم شود

 اي یزد شرکت برق منطقه 34

رگذار شبکه برق ینقاط مهم و حساس و تاث یبررس
کرد پدافند یبا رو يداریت و پایزد در امنی يا منطقه

 رعاملیغ

نقاط مهم و حساس و  ییق،شناسایتحق ییمحصول نها
ج یباشد. اهداف و نتا یم يداریت و پایرگذارشبکه درامنیتاث

زد ی ين است که محقق، شبکه برق منطقه ایمورد انتظار ا
د یمطالعات قابل قبول مطالعه نما ياز نرم افزارها یکیرا با 

و  یبررس یز به خوبیزد را نین حوادث شبکه برق یو همچن
د و با استفاده از ابزار نرم افزار و دك شبکه برق یمطالعه نما

ن حوادث ثبت شده ،نقاط مهم و حساس و یزد و همچنی
 دینما ییشبکه را شناسا يداریت و پایر گذار در امنیتاث

حوزه ها ،الزم است که شرکت  یر عامل در تمامیپدافند غ تیبا توجه به اهم
از  یت بدهد لذا نقاطین مساله اهمیز در حوزه خود به ایزد نی يبرق منطقه ا

باشند و در صورت  یمهم و حساس م یلیزد هست که خی يشبکه برق منطقه ا
 یلیشبکه خ يداریت و پاین نقاط شبکه،امنیا از دست رفتن ایمختل شدن 

 ن نقاط مهم و حساس شناخته شوند.یرد لذا الزم است ایپذ یمر یتاث

 
 محورتوزیع و انتقال -1         

 پایش خطوط و تجهیزات سیستم انتقال و فوق توزیع .1,4

 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق عنوان شرکت فیرد

1 
اي  شرکت برق منطقه

 اصفهان

ن عمر ییستم هوشمند جهت تعیک سی يو اجرا یطراح
 ییه دستور العمل اجرایقدرت و ته يدهایمانده کلیباق

ن عمر ییستم هوشمند جهت تعیک سی يو اجرا یطراح
در  ییه دستور العمل اجرایقدرت و ته يدهایمانده کلیباق

اتصال کوتاه)که بتوان از  -بدون بار-یط مختلف (بار نامیشرا
ه یکرد. ته يریشبکه جلوگ دها و بتبعیدن کلیب دیآس

 يو مانورها يرات نگهداریتعم ییاجرا يدستور العمل ها
قدرت الزم به ذکر است در صورت  يدهایکل يشبکه برا

گر پس از ید يبخش اول پروژه توسط شرکتها ياجرا
بودن صرفنظر و  يالزم در صورت تکرار یتخصص يهایبررس

 بخش دوم اکتفا خواهد شد. يبه اجرا

 يدهایمانده کلین عمر باقییستم هوشمند جهت تعیک سی يو اجرا یطراح
 ستم تا کنونین سیا يو اجرا یعدم طراح ییه دستور العمل اجرایقدرت و ته
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2 
اي  شرکت برق منطقه

 اصفهان

ک پست یدر  EMS يت انرژیریستم مدیس ياده سازیپ
 یانتقال جهت کاهش مصرف داخل

 40زان یپست به م یزان مصرف داخلیدر م ییصرفه جو
 يط هایمح يها ییزان روشنایوسته میم پیدرصد تنظ

 يستم هایتها و سیلیداخل و خارج پست کنترل اسپ
ر ییزات پست با تغیش بخبود عملکرد تجهیش و گرماایسرما
 کنترل هوشمند يو اجرا یستم کنترلیدر س

 –مگا وات ساعت  2تا  1ن ین بیانگیانتقال روزانه به صورت م يدر پستها
گرددکه با در نظر گرفتن صرفه یپست م یصرف مصارف داخل یکیالکتر يانرژ
از مصرف  یتوان مقدار قابل توجهیک درصد در سال میزان حداقل یبه م ییجو
مختلف پست  يدر قسمتها EMSروش  ياده سازیرا کاهش داد.با پ يانرژ

از به یرغم نین روش علیکاهش داد ا يادیرا تا حد ز یتوان مصرف داخلیم
ار یه بسیبازگشت سرما يدارا ير انرژیل کاهش چشمگیه به دلیه اولیسرما
در  يانرژ يو باال رفتن حامل ها يخواهد بود. که با توجه به بحران انرژ یکوتاه

 باشد.یت میاهم يار سودمند و دارایکشور بس

3 
اي  شرکت برق منطقه

 آذربایجان

به منظور انجام  ییه جزیتخل یابیص و مکان یتشخ
 يبر رو يالعه موردطرانه با میشگیرات هوشمندانه و پیتعم

 زینگ تبریلوولت ریک 132کابل 

با فرکانس نمونه  یتالیجید يریک دستگاه اندازه گیب یترک
ه یتخل یابیمکان  يباال و نرم افزار پردازشگر برا يبردار

 با دقت مناسب ییجز

رانه یشگیر هوشمندانه و پیبه منظور تعم ییه جزیتخل یابیص و مکان یتشخ
 ناخواسته یاز خاموش يریقبل از وقوع حادثه و جلوگ

4 
اي  شرکت برق منطقه

 آذربایجان

ستم قابل حمل و نقل یک سیو ساخت  یطراح
و  یص هرگونه ترك، پارگیک به منظور تشخیاولتراسون
 برق زات شبکهیستمها و تجهیدر س یو درون یرونیشکاف ب

خدمت به  يدر راستا ین طرح برداشت گام اساسیهدف ا
 يازمندیکالن و ن يصنعت برق کشور در جهت برنامه ها

ن اهداف بطور خالصه شامل : الف) ین حوزه است ایا يها
شرفته به داخل کشور ب) یپ یو دانش فن يانتقال تکنولوژ

زات مشابه یاز به تجهیکشور از ن ییو خودکفا ید داخلیتول
ستم ساخته شده به خارج و رقابت یپ) صادرات س یرجخا

مت و ی، ق یفیاز لحاظ ک یبا محصوالت مشابه خارج
ن طرح جامع یا ییخدمات پس از فروش محصول نها

شرفته یستم پیک سیل و ساخت ی، تحل ی، طراح یقاتیتحق
 يستمهایدر س یو درون یرونیب یابیب یو ع ییشناسا

 يترکها و شکافهاافتن یباشد که با  یده میچیپ
اولتراسوند ،  يه تکنولوژیبر پا یو ماکروسکوپ یکروسکوپیم

 کند . یم يریشگیپ یو جان یمال یاز بروز حوادث احتمال

 يافتن ترکها و شکافهایو  یی، شناسا يشنهادیستم پیس یالف) عملکرد اصل
باشد  یده میچیپ يستمهایدر س یو درون یرونیب یو ماکروسکوپ یکروسکوپیم

شوند قابل  یو قابل توجه یل به معضل اساسیش از آنکه تبدیکه چنانچه پ
 ینده به راحتیآ یتوان از بروز حوادث احتمال یب مین ترتیبوده و به ا ییشناسا

ه یقابل توجه از هدر رفتن سرما يرین امر جلوگیجه ایکرد که نت يریشگیپ
از آن  یالعات ما حاکو مط یکشور خواهد بود . ب) بررس یو جان یمال يها

و  ید نشده است . پ) طراحین طرح در کشور ساخته و تولیاست که مشابه ا
ر حوزه یروگاه ها و سایستم مذکور جهت استفاده در نیس يساخت نمونه تجار

 ییده به خودکفایع مشابه در کشور باعث رسیوابسته به صنعت برق و صنا يها
ستم یخواهد شد . ت) س یمشابه خارج يستم هایکشور به س یو قطع وابستگ

) کوچک و قابل حمل و نقل 2باشند  ی) ارزان تر م1ک : یاولتراسون يها
ق بوده و یار دقی) بس4کنند  یو استفاده نمیو اکتی) از تشعشات راد3هستند . 

نه ی) مقاوم و با دوام بوده و هز5باشند .  یمجدد م یابیج آنها قابل دستینتا
است . * صنعت نفت ،  ییض قطعات آنها پایو تعور ی، تعم ينگهدار

شگاه ها ، سدها و ی، راه آهن ، کارخانجات ، پاال يساز ی، کشت يخودروساز
 بزرگ يسازه ها

 اي باختر شرکت برق منطقه 5

هاي نوین عیب یابی و پایش خطوط انتقال و فوق  ارائه روش
 توزیع شرکت برق منطقه اي باختر

بررسی  •یابی خطوط انتقال  هاي نوین عیب بررسی روش •
ها با در نظر گرفتن  سازي هر یک از روش هاي پیاده چالش

انجام مطالعات فنی و اقتصادي  •شرایط شبکه برق باختر 
امکان سنجی پیاده سازي طرح  •هاي ارائه شده  روش

اجراي  •پیشنهادي بر روي یک خط به صورت پایلوت 

با توجه به گستردگی و لزوم تعمیر و نگهداري خطوط شبکه برق باختر و وجود 
مناطق صعب العبور و کوهستانی، بازرسی خطوط به وسیله نیروي انسانی 
مستلزم صرف زمان و هزینه قابل توجه و پذیرش مخاطرات جدي است بنابراین 

یابی و پایش خطوط بسیار  هاي نوین در عیب ئه روشی جهت بررسی روشارا
مهم و ضروري است. روش هاي متنوعی براي بازرسی خطوط وجود دارد که از 
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ي برروي یک خط به صورت پایلوت در سیستم پیشنهاد
 صورت توجیه امکان سنجی

جمله آنها می توان به گشت زنی زمینی، بازرسی با هلیکوپتر و استفاده از ربات 
یش خطوط هاي پرنده و پیمایشگر اشاره کرد. همچنین تجهیزاتی که جهت پا

مورد استفاده قرار می گیرند و بررسی اقتصادي هرکدام از این تجهیزات نیز از 
هاي  اهمیت بسزایی برخوردار است. یکی از کاربردي ترین تجهیزات دوربین

ترموویژن و ماوراء بنفش (کرونا) است که می توان به کمک آنها مشکالت ایجاد 
 ات دیگر را تشخیص داد.شده در طول خط، مقره ها، اتصاالت و تجهیز

 اي باختر شرکت برق منطقه 6

بررسی وضعیت عایقی تجهیزات خطوط و پستهاي انتقال و 
فوق توزیع در شرایط وجود انواع آلودگی صنعتی و زیست 
محیطی و ریز گردها در برق منطقه اي باختر و ارائه روشها 

 و راهکارهاي کاهش و یا حذف آثار مخرب ناشی از آنها

مطالعه و بررسی در خصوص شدت و میزان آلودگی ضمن 
صنعتی و زیست محیطی و پدیده ریزگردها در حوزه برق 
باختر با در نظر گرفتن مشخصات فنی تجهیزات و عایقهاي 
بکار گیري شده ، مطالعات الزم جهت بررسی تاثیرات 
ترکیبات ایجاد شده (در صورت امکان مدل سازي نرم 

با توجه به نوع عایق ونوع آلودگی  افزاري) برعایق تجهیزات
زگردانجام شده یر ییایمیب شیو شرایط آب و هوائی و ترک

و ضمن ا نجام کلیه بررسی هاي فنی و اقتصادي الزم 
نسبت به ارائه روشها و راهکار هاي علمی و عملی متناسب 

ت الزم جهت مقابله با آثار مخرب ناشی از آنها ارائه یبا اولو
 گردد.

و پایداري شبکه و تداوم انتقال انرژي و کاهش قطعی ها خطوط  حفظ امنیت
 زگردهایانتقال به واسطه وجود انواع الودگی و ر

 اي باختر شرکت برق منطقه 7
طراحی و ساخت سیستم هوشمند جهت جلوگیري از 

 سرقت اجزاي دکلهاي فشار قوي
طراحی و ساخت سیستم کنترل مرکزي هوشمند به کمک 

جهت حلوگیري از سرقت و اطالع رسانی به روشهاي نوین 
 موقع آن

 افزایش پایداري و کاهش حوادث

 اي باختر شرکت برق منطقه 8

هاي سیلیکون رابر و  تعیین پارامترهاي موثر بر عمر مقره
ها در برق  ارائه روش جهت تعیین عمر باقیمانده آن

 اي باختر منطقه

ن ییتع يآزمون ها، روش ها و متدها یو معرف ییشناسا •
مانده یعمر باق یابیارز • یکونیلیس يمانده مقره هایعمر باق
اي  لوولت موجود در برق منطقهیک 400 یونیکیس يمقره ها

باختر و ارائه راهکار جهت تخمین عمر این مقره ها در یکی 
از خطوط حساس برق منطقه اي باختر به صورت پایلوت و 

 اعتبارسنجی راهکار ارائه شده انجام تست جهت

نان خطوط انتقال و فوق یت اطمیبهبود سطح قابل يبرا یکونیلیس يمقره ها
ط یزات از شراین تجهیار کارآمد است. ایو مرطوب بس یع در مناطق آلودگیتوز
ژه اثر تابش آفتاب سبب یر است به ویرپذیتأث یکیو الکتر یکی، مکانیطیمح

 يت شبکه هایت به اهمیشده است. با عناچترك ها  یخشک شدن و شکستگ
ن یمانده ا یها و تعیین عمر باق ن پارامترهاي موثر بر عمر این مقرهییبرق، تع

 است. يب ضروریزات قبل از بروز آسیتجه

 اي تهران شرکت برق منطقه 9

هاي  سنجی پایش برخط تجهیزات و محفظه امکان
 ایستگاههاي گازي

محصول نهایی:انجام مطالعات علمی و ارایه روشهاي مناسب 
ایستگاههاي GISهاي  براي پایش آنالین تجهیزات و محفظه

موقع عیوب و  تشخیص به-1گازي اهداف مورد انتظار: 
کاهش ریسک  -3هاي خاموشی  کاهش برنامه-2اشکاالت 

کاهش  -Avaliability 5آمادگی یا  افزایش شاخص -4
 یش درآمدهاي آمادگی خدمات انتقالافزا  -6حوادث 

 عدم امکان بازرسی مناسب و دقیق تجهیزات ایستگاههاي گازي( در برخی-1
موارد تعمیر و نگهداري را با مشکل مواجه شده است به عنوان مثال در بازرسی 

در حال حاضر از تجهیزاتی از قبیل دوربین ...  GISتجهیزات فشار قوي از
باشد در صورتیکه بتوان  دي از معایب قابل رؤیت میکه تعدا شود استفاده می

توان  بکار برد می GISبازرسی داخل تجهیز فشار قوي تجهیزي مثل ربات جهت
اجبار و الزام به بی برق -2آن بدست آورد.)  اطالعات بهتري از معایب و وضعیت
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 هاي بازدید(پایش وضعیت کمپارت کردن تجهیزات ایستگاههاي گازي به جهت
GIS افزایش  موجب کاهش ریسک و دون خارج از مدار کردن آن،ب
افزایش درآمدهاي آمادگی  ، کاهش حوادث، Avaliability آمادگی یا شاخص
گران بودن روشهاي موجود و عدم توجیه -3انتقال خواهد شد.)  خدمات

 نبودن روشهاي موجود در داخل و خارج از کشور پاسخگو-4اقتصادي آنها 

 اي تهران قهشرکت برق منط 10
ارائه طرح هاي بهینه و قابل اجرا جهت پایش هوشمند و  مانیتورینگ و پایش آنالین تونلها و کابلهاي زیرزمینی

 هاي کابلی آنالین تونل
هاي کابلی در شهر تهران و امکان وقوع حوادث  به دلیل گسترش شبکه تونل

هوشمند و آنالین هاي پایش  است سیستم همانند حادثه تونل قیطریه ضروري
 مطالعه، طراحی و بکار گرفته شود.

 اي تهران شرکت برق منطقه 11
طراحی و ساخت ربات بازرس تونل هاي انرژي شبکه انتقال 

 و فوق توزیع
،طراحی و ساخت ربات بازرس تونل هاي یکسب دانش فن

 انرژي شبکه انتقال و فوق توزیع
 از عدم یوقوع حوادث مشابه ناش- یتونل-یش هوشمند خطوط کابلیعدم پا-

و امکان مراجعه آتش  یت کابل داخل تونل و عدم دسترسیاطالع از وضع
 هنگفت يراد خسارتهایا- نشانان به تونل

 اي تهران شرکت برق منطقه 12

بررسی و ارائه روش مناسب تخمین عمر مقره هاي 
سیلیکون بر خطوط انتقال و فوق توزیع و محاسبه نرخ 

 آنهاخرابی 

بررسی و ارائه روش مناسب تخمین عمر مقره هاي 
سیلیکون بر خطوط انتقال و فوق توزیع و محاسبه نرخ 

 خرابی

هاي سیلیکون بر خطوط انتقال و  بررسی قابلیت اطمینان و تخمین عمر مقره
توزیع ( با توجه به مزایاي مقره هاي سیلیکونی نسبت به مقره هاي  فوق

ر خطوط انتقال و فوق توزیع، نیاز است جهت استفاده سرامیکی مورد استفاده د
از این نوع مقره ها با قابلیت اطمینان بیشتر ، در خصوص کیفیت و ماندگاري و 
عمر مقره هاي سیلیکونی مورد استفاده در داخل کشور و تعمیر و نگهداري آن 

 بررسی بیشتري بعمل آید.)

 اي تهران شرکت برق منطقه 13
روش هاي مواجه با پیري تجهیزات تحقیق و بررسی 

 هاي انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه اي تهران شبکه
ارائه روش هاي مواجه با پیري تجهیزات شبکه هاي انتقال 

 و فوق توزیع شرکت برق منطقه اي تهران
نبود دستورالعمل و روشی استاندارد در مواجه با پیري تجهیزات شبکه هاي 

 شرکت برق منطقه اي تهرانانتقال و فوق توزیع 

14 
اي  شرکت برق منطقه

 خراسان

ن و اجرا در چند ید تست شبکه زمیو ارائه روش جد یبررس
 يجهت صحه گذار يپست نمونه شهر

ک دستورالعمل ین یجهت تدو يدن به راهکاریهدف رس
داخل  ين پستهایمقاومت شبکه زم يریاندازه گ يتست برا

 باشد . یشهر م

ن به روش ورنر با یداخل شهر روش تست شبکه زم يپستها در حال حاضر در
برابر طول قطر پست از پست فاصله گرفت امکان  5از است ینکه نیتوجه به ا

باشد و با  یر ممکن میا غیار مشکل و ین تست بسیباشد لذا انجام ا یر نمیپذ
دا کرد. ین مشکل پیا يبرا یست راه حلیبا ین نکته میت ایتوجه به اهم

ک روش تست و یست یبا یم ین شده است ولیاز مقاالت ب یدر بعض یمطالب
ن در داخل شهرها ارائه گردد. یتست شبکه زم يبرا یو علم یعمل يراهکار

پست در حداقل  ید مقاومت اهمینکه باین تست و ایت داشتن ایل اهمیبدل
 باشد. یار مهم مین تست بسیجهت انجام ا يراهکار یممکن باشد لذا بررس

15 
اي  شرکت برق منطقه

 خراسان

از شبکه جنوب  ییدر بخشها یده سرکابل زدگیپد یبررس
از  یناش يولتاژ ير تنشهایرجند و طبس) و تاثی(ب
منطقه بر  يپستها ين مانور راکتورهاینگ و همچنیچیوئس
 دهین پدیا يرو

نگ در یچیراکتورها و سوئ یدزنیاز کل یاثرات ناش یبررس -
ن بخش از شبکه یکه در ا يولتاژ يتنشها ن منطقه ویا

 يها یزدگ ل علل سرکابلیو تحل ییشناسا -وجود دارد. 
لوولت یک 20 يکرهایبر ین آرك زدگیلوولت و همچنیک 20

ا ینکه آیفوق الذکر و ا يپستها موجود در يراکتورها

رجند و یلوولت بیک 400 يدر پستها یر وقوع سرکابل زدگیدر دو سال اخ
طبس) منجر به  132گلشن و  400منطقه طبس ( پست  ين پستهایهمچن

ده یگرد یزات پست و خاموشیاعمال خسارت به تجه "زات و گاهایخروج تجه
لوولت وجود داشته که با یک 20در سطح ولتاژ  یین پستها راکتورهایاست. در ا

آن  يبر رو یدزنیشبکه به دفعات کلمناسب  يتوجه به ضرورت بهره بردار
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ن منطقه یکه در ا يولتاژ ين موضوع و تنشهایرسد ا یشود. به نظر م یانجام م ریا خیوجود دارد  ن دو موضوعین ایب یارتباط
از به انجام یر داشته باشد که نیاخ يها یشود ارتباط با سرکابل زدگ یجاد میا

 يسرکابلها يشتر بر رویکه ب يدارد. با توجه به حوادث متعدد یمطالعه و بررس
 يپستها يسرکابلها يبر رو يزان کمتریرجند و به میب 400پست لوولت یک 20

زات و اعمال یب زدن و خروج تجهیمنجر به آس "طبس و گلشن رخ داده و گاها
ده، یز گردیدر پست طبس ن ين مورد باعث آتش سوزیدر آخر یو حت یخاموش

ت ین مسائل از اهمیعلت بروز ا يده و واکاوین پدیا یرسد بررس یبه نظر م
منجر  یمال ين موضوع عالوه بر اعمال خسارتهایبرخوردار است. چرا که ا ییباال

 خواهد داشت. یرا در پ یاجتماع يامدهایز شده و پین یبه بروز خاموش

16 
اي  شرکت برق منطقه

 خراسان

 ياز هوا یناش یاز خوردگ يریجلوگ یمطالعه و بررس
پست  يها BCRزات داخل اتاق فرمان و یدرتجه يدیاس

ن یجاد فشار مثبت هوا در اینحوه ا یابوطالب و امکان سنج
 اتاقها

 یکیو الکترون یکیزات الکتریهدف مصون نگه داشتن تجه
 باشد. ینه از پست میبه يو بهره بردار یپست از خوردگ

ه یتصف یکیاز نزد یناش يدیاس يف مساله: در حال حاضر با توجه به هوایتعر
داخل اتاق  یکیو الکترون یکیزات الکتریابوطالب تجهخانه فاضالب به پست 

باشند که  یم يدیاس یپست ابوطالب در معرض خوردگ يها BCRفرمان و 
 ینوع آلودگ یین پروژه، شناسایا يباشد. هدف از اجرا یار خطرناك میبس يامر

فاضالب و نحوه تاثیر آن بر  يه خانه هایمحیطی تولید شده توسط تصف
حل مشکل ذکر شده  يبرا ییت و اتاق فرمان و ارائه راهکاهاپس يتجهیزات فلز

ن، تیغه یمی باشد. در حال حاضر اغلب تجهیزات مسی ، هادیهاي شبکه زم
رله بوخهلتس  یکولرها، لوله ارتباط یهاي سکسیونر نقره اندود، لوله هاي مس

م هاي زمین یس يد و حتی پارگی در رشته هایشد یبا ترانس دچار خوردگ
هاي اولیه توسط تیم پژوهشگاه نیرو و سرکار  یند.الزم به ذکر است بررسشده ا

ت داشتن: یل اولویاحی نیز در این زمینه انجام پذیرفته است. دالیخانم دکتر ر
که در ان شده است اهتمام به  ينه ایت پست ابوطالب و هزیل اهمیبدل

 باشد یار مهم مین پست بسیاز ا يو بهره بردار ينگهدار

17 
اي  شرکت برق منطقه

 خراسان

و  يدوره ا ير و نگهداریتعم ياستفاده همزمان از برنامه ها
از با نصب سنسور هوشمند بر یبر ن یمبتن ير و نگهداریتعم
 کر)یبر يزات پست ( مطالعه موردیتجه يرو

اثر نصب سنسور  یلیتحل ین پروژه بررسیهدف از ا
 یز میتجهک ی ير و نگهداریتعم يزیهوشمند بر برنامه ر

تواند  یز میتجه ير و نگهداریتعم يزیباشد. برنامه ر
رد. با نصب سنسور هوشمند و یانجام پذ يبصورت دوره ا

توان برنامه  ی، میجزئ يها یص زود هنگام خرابیتشخ
ر و یتعم يزیز به برنامه ریاز را نیبر ن یمبتن يها يزیر

 يز اضافه نمود. نصب سنسورهایتجه يدوره ا ينگهدار
 ینم يدوره ا يها يزیحذف برنامه ر يشمند به معناهو

را  يدوره ا يس هایتواند زمان انجام سرو یباشد، بلکه م
 ر دهد.ییتغ

شتر و حفظ یبراي سود ب يبرق منطقه ا يبا ایجاد بازارهاي برق، شرکت ها
کنند.  یجاري خود تالش م ينه هایري در جهت کاهش هزیقدرت رقابت پذ

که بخش قابل توجهی از  يتعمیرات و نگهدار ينه هایدر این راستا کاهش هز
بهره برداري شبکه انتقال را تشکیل می دهد، اهمیت مضاعفی دارد.  ينه هایهز

از طرف دیگر تجهیزات شبکه برق مانند ترانسفورماتور، خطوط انتقال و 
رداري قرار گرفته اند کلیدهاي قدرت که در طول چند دهه گذشته مورد بهره ب

به طور طبیعی با افزایش طول عمر دچار فرسودگی شده اند. در نتیجه در حال 
با چالش بزرگی همچون تجهیزات فرسوده  يبرق منطقه ا يحاضر شرکت ها

مواجه هستند که براي حفظ قابلیت اطمینان سیستم در حد قابل قبول و فرار 
 يزي منسجمی برایا، برنامه رن مربوط به خاموشی هیسنگ ينه هایاز هز
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د شرکت ین در فضاي رقابتی جدیتعمیرات در شبکه را تقاضا می کنند. همچن
تجهیزات فرسوده با  ینیگزیترجیح می دهند به جاي جا يبرق منطقه ا يها
ار باال با انجام تعمیرات مناسب، بهره برداري از آن ها را تا حد یبس ينه هایهز

ل ترانسفورماتورها، ژنراتورها و یزات از قبیاز تجه ياریممکن ادامه دهند. بس
( بدتر شدن) هستند. یطول عمرشان در معرض خراب ي کرها در محدودهیبر

 يان اقتصادیقدرت، ضرر و ز يها ستمیزات در سین تجهیفاجعه بار ا يها یخراب
 ینیگزیجا ي نهین باال بودن هزیل از دست دادن بار و همچنیبه دل یقابل توجه

فاجعه  يها یبه منظور کاهش خراب ير و نگهداریشود. تعم یزات منجر میتجه
 ي، دسته بندینوع خراب 4ز به یتجه یشود. به طور خالصه خراب یبار انجام م

 یشده اصالح م يزیبرنامه ر يکه در خروج ها ییها یخراب - 1شود:  یم
 ییها یخراب -3شوند.  یکه به صورت برقدار اصالح م ییها یخراب -2شوند. 

ر یجهت تعم ير و نگهداریم تعمیت يو اعزام فور ياز به خروج اضطراریکه ن
شوند. با  ی) مTripز (یکه باعث خروج خودکار تجه ییها یخراب -4دارند. 

نوع چهارم قبل از  يها یزات مجموعه خرابیتجه ينصب سنسور هوشمند بر رو
شوند. با نصب  یص داده میا سوم تشخیز در مرحله دوم یخروج خودکار تجه

 Preventiveرانه یشگیرات از پیکرد تعمیسنسور هوشمند رو
Maintenance به پ ) (نانه یب شیMaintenance) ( Predictive ر ییتغ

گردد  یاطالق م یت هایینانه به مجموعه فعالیشبیپ ير و نگهداریکند. تعم یم
انجام  ين بهره برداریستم پست در حیکارکرد س ین شرایط فنییکه جهت تع

 ير و نگهداریت تعمیگردیده و بر اساس نتایج حاصل از آن، زمان و نوع فعال
هوشمند نصب شده در پست  يگردد. سنسورها یم ینیش بیاز پیموردن

وب حادثه ساز یل شدن به عیو قبل از تبد ییزات را شناسایتجه یجزئ يخطاها
و رفع مشکل، از  يدارر و نگهیتعم يروهایکنند. با اعزام ن یاپراتور را مطلع م

و  يریز افزوده شده، از پیشود، بر عمر تجه یم يریز جلوگیخروج خودکار تجه
ریزي تعمیرات پیشگیرانه که  کند. در برنامه یم يریز جلوگیرفتن تجه Failبه 

گیرد، تعمیر تجهیزات بدون در نظر گرفتن  ریزي زمانی انجام می بر مبناي برنامه
شود. این  شده انجام می ف یهاي از پیش تعر وضعیت هر تجهیز، مطابق با برنامه

زیادي در   ش احتمال خرابی تجهیزات، باعث صرف هزینهیل افزایامر به دل
شود. بنابراین بانصب سنسورهاي  ها می ش تعمیر و نگهداري از پستبخ

 يها نهیتوان هز یبینانه بر اساس نیاز تجهیزات م هوشمند و انجام تعمیرات پیش
ت داشتن: یل اولویتعمیرات را کاهش و قابلیت اطمینان را افزایش داد. دال

همی را در هاي برق فشارقوي نقش م استفاده از سنسورهاي هوشمند در پست



                                                               32                                                                                                                                                                                               رمجموعهیز يها ر و  شرکتیتوانشرکت 
 

 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق عنوان شرکت فیرد

هاي اساسی در  ، جلوگیري از خرابییبرداري، مانیتورینگ زمان واقع بهبود بهره
کند.  نان شبکه قدرت ایفا مییت اطمیتجهیزات و به طبع آن افزایش قابل

هاي ویژه در تجهیزات قدرت توسط سنسورهاي  گیري پارامترها و کمیت اندازه
شود. با  یزات را میسر میبینی خطاهاي ممکن در تجه هوشمند، امکان پیش

اي از عوامل خرابی تجهیز قبل از  نصب سنسور هوشمند بر یک تجهیز مجموعه
تبدیل به خرابی کلی در مرحله خرابی جزئی توسط سنسور هوشمند تشخیص 

ریزي شده  و با خروج برنامه یدر مرحله جزئ یص خرابیشود. با تشخ یداده م
ن موضوع مسلما یگردد. ا اصالح می یبتوسط تعمیر و نگهداري پیشبینانه خرا

شود، خواهد  یناخواسته م یکه منجر به خاموش یکل يها  یباعث کاهش خراب
 ينه هایز و کاهش هزیش طول عمر تجهیتواند باعث افزا یم یشد. از طرف

 گردد. یاساس يها یاز خراب یناش ير و نگهداریتعم

18 
اي  شرکت برق منطقه

 خراسان

ج یرا يروشها ينه هایزان منافع و هزیت میز حساسیآنال
 کاهش تلفات

 یمختلف کاهش تلفات و بررس يح روش هایتشر -1
زان یت میز حساسیآنال -2ک یهر ت ها و منافعیمحدود

 شنهاد روش مناسب جهتیپ -3نه ها و منافع هر روش یهز
 کاهش تلفات

 يگذاره یاز به سرمایو ن يف مساله: تلفات شبکه منجر به هدررفت انرژیتعر
جهت کاهش تلفات وجود دارد. هر روش  یمختلف يگردد. را هها ید میجد
ک حد مشخص (با توجه به منشا تلفات ) را داراست. یکاهش تلفات تا  ییتوانا

کمتر و با کمتر  يه گذارینه سرمایاز به هزیکاهش تلفات در سطوح باال ن یهیبد
ز ین پروژه آنالی.در اابدی یش میافزا يه گذارین سرمایزان تلفات ایشدن م
 یده میمختلف سنج يکاهش تلفات در روش ها ينه هایت منافع و هزیحساس

منافع آن همواره  یلیق: کاهش تلفات به دلیت داشتن تحقیل اولویشود. دال
طرح کاهش  يدر اجرا یرو بوده است. سؤال اساسیت وزارت نیاز اولو یکی

اً تا یم و ثانیکاهش تلفات استفاده کن يبرا ین است که اوالً از چه روشیتلفات ا
 است. يه اقتصادیتوج يکاهش تلفات دارا يبرا يه گذاریچه حد سرما

19 
اي  شرکت برق منطقه

 خوزستان

ن خطوط ینگ آنالیتوریستم مانیس ین مشخصات فنییتع
ت در شرکت یپرظرف يهاد يک خط نمونه دارایرو در ین

و  یط فنیخوزستان با درنظر گرفتن شرا يا برق منطقه
 ياقتصاد

نگ یتوریمان يستم های، سیقیپس از انجام مطالعات تطب
On Line ن گردد. ییت تعیخطوط پرظرف يمناسب برا

ت که صرفاً یپر ظرف يک خط هادیل یسپس پالن و پروف
شده و  يساز-ادهیدارد در نرم افزار پ یمشکل حرارت
ستم یاز س يریگ ه بهر جهت يو اقتصاد یمطالعات فن

ستم یان سیرد. در پایانجام پذ On Lineنگ یتوریمان
 ن گردد.ییتع ینگ مناسب انتخاب و مشخصات فنیتوریمان

و  یبحران يها مختلف با چالش يقدرت در کشورها يها ستمیاز س ياریبس
 يمانند عمر باال یاند. موضوعات شبکه برق خود مواجه يها رساختیدر ز یمهم
ش ی، افزایطیست محیستم، مشکالت زیدر س یمیقد يها یزات، طراحیتجه
 یاز مسائل مهم یکیها هستند.  ن چالشیاز جمله ا يانرژ ياد تقاضایار زیبس

جاد اضافه ینه وجود دارد بحث انتقال توان در خطوط و نحوه این زمیکه درا
انتقال ت یارتقاء ظرف ين موضوع برایباشد. با توجه به ا یت در شبکه میظرف

و هم از لحاظ  یباشد که هم از لحاظ فن یم ییاز به راهکارهاین یکیتوان الکتر
جاد خطوط ین روشها توسعه و ایبه صرفه بوده و بتوان با استفاده از ا ياقتصاد

 ر انداخت.ید را به تاخیجد

20 
اي  شرکت برق منطقه

 خوزستان

لوولت با یک 230ت خط یش ظرفیافزا یمطالعه و طراح
 ش سطح ولتاژیاستفاده از افزا

خط مورد نظر  يرو ین پروژه مطالعات امکان سنجیدر ا
ر گذار، ضرورت ها و یشود. پارامترها و عوامل تاث یانجام م

خطوط انتقال موجود مانند قطع بار،  یاز پرشدگ یبا توجه به انواع مشکالت ناش
 يها از خط، استرس يش بار عبوریت در هنگام افزایبا عدم قطع يبردار بهره
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، یکیل فواصل الکتریچالش ها (از قب یت ها و تمامیمحدود
م، انتخاب انواع روشها، ین و خاك، عوارض و حریجنس زم

 ین و مورد بررسییجام پروژه تعرات پست) در روند انییتغ
 ياز برایمورد ن يو اقتصاد یفن يها یرد. پس از بررسیقرارگ

ت خطوط موجود با استفاده از ارتقاء سطح یش ظرفیافزا
 افته انجام شود.یر ییخط تغ یینها ی، طراح يولتاژ

احداث خط  يها ن مشکالت و چالشیبرداران خط و همچن ه وارد شده به بهر
 يها نهیاد احداث خط، هزین، مدت زمان زیل مشکالت تصاحب زمید از قبیجد

ست یز ن و مشکالتیها زم يها، هاد دکل يها نهیل هزید از قبیاحداث خط جد
از خط موجود و  يریاز به استفاده و بهره گید نیجاد خط جدیا یطیمح

وجود دارد . از  يت باالتر با استفاده از روش ارتقاء ولتاژیبه ظرف یابیدست
 يخط برا يکه استفاده از روش ارتقاء ولتاژ ییها تیها و مز ن فرصتیمهمتر

کرد. استفاده از روش ارتقاء ر اشاره یتوان به موارد ز یآورد م یشبکه فراهم م
ت تملک یز با محدودیا پر تراکم و نیچگال و  يبارها يدارا يها ولتاژ در شبکه

کمتر از احداث  يت با ارتقاء ولتاژیش ظرفیجاد افزاینه ایم مناسب است. هزیحر
باشد.  ین روش نسبت به احداث خط کوتاه تر مید است. مدت زمان ایخط جد

ش یشود. افزا یت خطوط موجود فراهم میر از ظرفشتیب يریامکان بهره گ
ک بار در عمل با ارتقاء ولتاژ، یدر ساعات پ يریبه منظور بارگ یکیت استاتیظرف

 د.یا یخط فرسوده بوجود م ينه سازیامکان اصالح و به

 اي زنجان شرکت برق منطقه 21

تشخیص و مکان یابی تخلیه جزئی در سوئیچگیرهاي فشار 
 مقره ها با عایق هواییقوي و متوسط و 

 ییش مناسب جهت نصب آنتن هایز و ارائه آرایه تجهیته
در پستها  یه جزئیمحل و منبع وقوع تخل یبمنظور شناسائ

 خطوط يو مقره ها

ع و انتقال و یفوق توز يزات محوطه پستهایدر اطراف تجه یه جزئیوجود تخل
حادثه گردد لذا د آرك و وقوع یتواند منجر به تول یخطوط م يمقره ها

تواند در کاهش حوادث موثر گردد  یم یه جزئیآن و رفع به موقع تخل ییشناسا
. 

 اي زنجان شرکت برق منطقه 22

ارزیابی فنی و اقتصادي راهکارهاي مدیریت توان راکتیو در 
 شبکه فوق توزیع و انتقال برق منطقه اي زنجان

از شبکه تعیین شرایط مطلوب فنی و اقتصادي بهره برداري 
و جبران سازهاي توان راکتیو و ارائه دستور العمل هاي الزم 
براي کاهش توان راکتیو جاري در شبکه به حداقل مقدار 

 ممکن و در نتیجه کاهش تلفات شبکه

باال بودن میزان توان راکتیو شبکه و در نتیجه باال بودن تلفات و اشغال ظرفیت 
 شبکه توسط توان راکتیو

23 
اي  منطقهشرکت برق 

 سمنان

منظور کاهش  همطلوب ب یاتیعمل يه راهـکارهایو ارا یبررس
زات شبکه موجود با توجه به مطالعات یتلفات در تجه

 يمنطقه ا

مطلوب بمنظور کاهش تلفات در  یاتیعمل يه راهـکارهایارا
 زات شبکهیتجه

ن با عنوا یقاتیع (پروژه تحقیالزام به کاهش تلفات شبکه انتقال و فوق توز
انتقال و فوق  يتلفات در شبکه ها یاصل يزان مولفه هاین مییو تع ییشناسا"

ج پروژه در پنج یده است و نتاین شرکت به انجام رسیدر ا 89در سال  "عیتوز
قدرت ،  ين تلفات ترانسفورماتورهاییخطوط ، تع ین تلفات اصلییبخش تع

مقره ها  یان نشتیاز جر ین تلفات ناشییده کرونا ، تعیاز پد ین تلفات ناشییتع
ن مرحله هدف از یده است . در ایت برق ارائه گردیاز ترانز ین تلفات ناشییو تع
مطلوب به منظور  یاتیعمل يو ارائه راهکارها یبررس" یقاتیت تحقیف اولویتعر

،  "يا زات شبکه موجود با توجه به مطالعات منطقهیکاهش تلفات در تجه
ج یبه منظور کاهش تلفات شبکه با توجه به نتا ییجراا يمطالعه و ارائه راهکارها
زان کاهش در ین میشترینه ، بین هزیکه بتوان با کمتر يپروژه اول است به نحو

 تلفات شبکه را بدست آورد .
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24 
اي  شرکت برق منطقه

 سمنان

وضعیت تجهیزات و تاسیسات شبکه انتقال و فوق  یبررس
توزیع استان در شرایط بحران و میزان آسیب پذیري و 

ا یوها یر شبکه و ارائه سناریسک پذیشناسایی نقاط ر
 الزم جهت مقابله با آن يها طرح

بررسی در خصوص وضعیت تجهیزات و  ییگزارش نها
 تاسیسات شبکه انتقال و فوق توزیع

ین نقاط ریسک پذیر در تجهیزات و تاسیسات شبکه در زمان شناسایی و تعی
وقوع حوادث طبیعی در شرایط بحرانی و برآورد میزان آسیب پذیري آنها و ارائه 

 الزم يوهایراهکارها و سنار

25 
اي  شرکت برق منطقه

 سمنان

وضعیت تجهیزات و تاسیسات شبکه انتقال و فوق  یبررس
سک یتوزیع استان و میزان آسیب پذیري و شناسایی نقاط ر

ا یوها یرعامل و ارائه سناریکرد پدافند غیر شبکه با رویپذ
 الزم جهت مقابله با آن يطرح ها

بررسی در خصوص وضعیت تجهیزات و  ییگزارش نها
 تاسیسات شبکه انتقال و فوق توزیع

شناسایی و تعیین نقاط ریسک پذیر در تجهیزات و تاسیسات شبکه در زمان 
وقوعحوادث غیر طبیعی از دیدگاه پدافند غیرعامل و برآورد میزان آسیب 

 الزم يوهایپذیري آنها و ارائه راهکارها و سنار

26 
اي  شرکت برق منطقه

 سیستان و بلوچستان

 يبر رو شات قابل اجراین آزماییتع و ی، بررسییشناسا
اجزاء مهم  ين پارامترهاییشبکه به منظور تع یاجزاء اصل

 Digsilentشبکه منطبق با نرم افزار 

قابل استفاده در نرم  يل هاین پارامترها در قالب فاییتع
 افزار شبکه

 مناسب شبکه ین دك مطالعاتییشبکه به منظور تع يق پارامترهاین دقییتع

27 
اي  شرکت برق منطقه

 بلوچستانسیستان و 

ده یر پدیوابسته به زمان تحت تاث یاحتماالت یبررس
ط یبتن مسلح با توجه به شرا يبر سازه ها یخوردگ

خطوط انتقال و فوق  يونهایمهاجم، جهت فونداس یطیمح
 عیتوز

 یبررس vر است. یق بشرح زین تحقیاهداف مورد نظر ا
بر مشخصات  یقات انجام شده درباره اثرات خوردگیتحق

 ین مدل هاي کاهش مقاومت سازه بتنییتع v یتنسازه ب
 یمعرف v. یزمان براي مدل هاي مختلف خوردگ یدر ط

 vزمان.  یپارامترهاي آماري مدل کاهش مقاومت در ط
بر  یت هاي موجود در محاسبه خوردگیبرآورد اثر عدم قطع

 یقطعه بتن یمنیرات ایین تغییتع vمدل کاهش مقاومت. 
ت هاي موجود در یاثر عدم قطع یابیارز vزمان.  یدر ط

. یو اثرات آن بر مقاومت و احتمال خراب یمحاسبه خوردگ
با  يتواند نرم افزار یق مین تحقیا یین محصول نهایهمچن

ط ید قطعه با براورده کردن شراین عمر مفییت تعیقابل
 باشد. یطیط محیبا توجه به شرا یمنیا

قرار  یو دورن یرونیعمر خود تحت اثر عوامل مخرب ب یدر ط یهاي بتن سازه
 يبرداري آنها ازجمله مقاومت در برابر بارها ت بهرهیدارند که به مرور بر قابل

مختلف  يون هاین عوامل مخرب، نفوذ ین ایاز مهمتر یکیگذارد.  یوارده اثر م
ك جاد تریلگرد، کاهش باند، ایم یباشد که موجب خوردگ یون کلر میمانند 

ن یمقدار ا یستیگردد که با یت پوسته شدن بتن میو در نها یهاي سطح
ن سازه ها یا یابین روش ها براي ارزیاز مهمتر یکین گردد. ییتع یخوردگ

باشد که با در نظر گرفتن  ینان وابسته به زمان میت اطمیاستفاده از قابل
وارد بر آن، خچه بارگذاري یت مقاومت سازه در هر زمان به همراه تاریوضع

 دهد یقرار م یابیح سازه در هر زمان را مورد ارزیاحتمال عملکرد صح

 اي کرمان شرکت برق منطقه 28

با استفاده از خطوط  یر ساخت ارتباطیز یامکان سنج
 يها يانتقال قدرت و انتقال به مرکز با استفاده از تکنولوژ

 )  يرعامل (مطالعه موردیکرد پدافند غید و رویجد

رساخت یانواع ز یابیو ارز یق بررسین تحقیاز انجام اهدف 
و  ین پستها و مرکز اصلیانتقال داده ب يبرا یارتباط يها

ها شامل مشکالت  یر خطوط انتقال است. بررسیدر مس
 ينه هایجاد هر بستر به عالوه هزیا ينه های، هزیتیامن

در خصوص  ينده نگریاز با آیباند مورد ن ي، پهناينگهدار
استفاده و در  يرساخت هایآن با ز يو سازگار یآت يازهاین

انتقال  يبرا یبه بستر ارتباط یاز موارد دسترس ياریبس
رساخت یز يریبکارگ ین امکان سنجیداده است. عالوه بر ا

د با هدف غلبه بر نقاط ضعف یجد يبا تکنولوژ یارتباط

د شده در پستها روز به روز در یتول ينکه حجم داده هایق با توجه به این تحقیا
نه جهت یک بستر مطمئن و کم هزیاز به ینطور نیش است و همیحال افزا

امروزه  یشود. از طرف یمحسوب م يازمندیک نی یانتقال داده ها به مرکز اصل
ال نطور خطوط انتقینصب شده و هم يمربوط به دکل ها یمختلف يداده ها

دکل، لرزشها و  یکیزیت فیمربوط به وضع يل داده هایوجود دارد (از قب
به  ياز است تا پس از جمع آورین يارتعاشات و ...) که بعضا به صورت مورد

 يبرهایم، فیس یهمانند ارتباطات ب ییمرکز منتقل گردد. به عالوه بسترها
ل یاز قب یگردد مسائل مختلف یاز پستها استفاده م یو ... که در بعض ينور
 یت در انتقال اطالعات را شامل میو عدم امن ير و نگهداریتعم ينه هایهز
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 يدر کنار مشکالت مربوط به برقرار ينگهدار ينه هایت و هزیشوند. عدم امن د.یآ یق به حساب مین تحقیموجود از اهداف عمده ا
ن یستند باعث شد تا در این یک بستر ارتباطیک به یکه نزد ییارتباط در پستها

استفاده از  یو امکان سنج یارتباط يرساخت هایاع زانو یابیق دنبال ارزیتحق
ارتباطات مورد  يبرقرار ير عامل برایکرد پدافند غید با رویرساخت جدیک زی
 م.ینطور خطوط انتقال باشیاز در پستها و همین

29 
اي  شرکت برق منطقه

 هرمزگان

ون یز با فرموالسیاعمال نانوپوشش ابر آبگر یپژوهش و بررس
ولتاژ باال جهت استفاده در  يمقره ها يشرفته بر رویپ

 زگرد و رطوبتیر يحاو يط هایمح

کشور بواسطه  یجنوب ياز قطع برق در استان ها یضرر ناش
 یبر مردم و دولت اعمال م ینه هنگفتیمقره ها هز یآلودگ

مقره ها  ين بر روینسل نو يکند. با اعمال نانوپوشش ها
نه ها کاهش داد یهزن یاز ا یزان قابل توجهیتوان به م یم

ر عامل یرانه پدافند غیشگیپ يک استراتژیو بعالوه بعنوان 
 ک کاست.یاستراتژ ين استان هایا يریب پذیاز آس

به مراکز پخش و مصرف  ییروگاه ها توسط خطوط انتقال هوایدر ن يدیبرق تول
ر یه ها و ساید از پاین منظور خطوط انتقال بایا يابد. برای یکننده ها انتقال م

نکار بر عهده مقره ها یاز اتصال کوتاه جدا گردند که ا يریخطوط جهت جلوگ
مورد استفاده در صنعت برق عمدتاً  يباشد. مقره ها ی) میکیالکتر يق های(عا

قابل  يبرتر یکیو الکتر یکیهستند که از نظر خواص مکان یاز جنس پرسالن
مقره ها آبدوست بودن ن یر مقره ها دارند. تنها مشکل اینسبت به سا یتوجه

محلول در  ير نمک هاینظ یطیمح ينده هایسطح آنهاست که در حضور آال
نده ها بر سطح ین آالیتجمع ا یصنعت ينده هایزگردها و آالی، رییایمناطق در

جاد آرك و یل شده سبب ایه تشکین الیمقره ها رخ داده و در مناطق مرطوب ا
 ين مشکل در استان هایشود. ا یم ب پست برقیت تخریاتصال کوتاه و در نها

 ينده هایگردد چرا که آال یار حادتر مشاهده میز به صورت بسیکشور ن یجنوب
عمان در کنار  يایج فارس و دریاز خل یزگردها با وجود اتمسفر ناشیو ر یصنعت

ن ید طول عمر مقره ها در ایار کم باعث کاهش شدیانه بسیمتوسط بارش سال
شنهاد شده که یپ یمختلف ين معضل راهکارهایرفع ا يشود. برا یمنطقه م

اد مقره ها و یار زیمقره هاست. به علت تعداد بس يدوره ا ياز آنها شستشو یکی
 يبرابر حد مجاز است، شستشو 70زگردها که بعضا تا یاز ر یگرد و خاك ناش

ا س هیگر استفاده از گرینه بر است. راهکار دیار زمانبر و هزیبس يمقره ها کار
 يز عمر حدود شش ماه دارند و پاکسازیس ها نین گریمقره هاست که ا يبر رو

 يار دشوار و از نظر اقتصادیمجدد مقره ها بس یآنها و پوشش ده يدوره ا
ن یاز بهتر یکی) يو یکون رابر (آر تیلینامناسب است. اعمال پوشش س

عالوه بر  یکونیلیه سین پوشش پاین معضل است. ایمقابله با ا يراهکارها برا
و  flashoverخواص  يدارا یزشوندگیمناسب و خودتم يزیخواص آبگر

ب بواسطه تابش نور ین پوشش ها تخریمناسب است. تنها مشکل ا یان نشتیجر
 یمبن ین طول عمر پوشش است. بعضا گزارشاتیتخم یید و عدم توانایخورش

ز در یف نیش ضعیه و مقاومت به سایر الیپوشش به ز یبر مشکالت چسبندگ
ر نانوپوشش ها که نسل یاخ ين پوشش ها مطرح شده است. در سال هایمورد ا

مقره ها مطرح  ياستفاده بر رو يز هستند، برایآبگر ياز پوشش ها يدیجد
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، یزشوندگیو خود تم يزین نانوپوشش ها عالوه بر بهبود خواص آبگریشده اند. ا
ن مقاومت به یهستند و همچن یمطلوب یان نشتیو جر یقیخواص عا يدارا

و طول عمر  یدارند. به عالوه خواص چسبندگ یار خوبیاشعه ماوراء بنفش بس
 یکون رابر معمول از خود بروز میلیس يپوشش ها ینسبت به حت يار بهتریبس

بدون  يو اسپر يغوطه ور یه نشانین پوشش ها الیاعمال ا يدهند. روش ها
 يدوره ا ينه شستشوهاینسبت به هزن پوشش ها ینه اعمال ایهواست. هز

ن پژوهش یا یدارند. هدف اصل ییار باالیبس يار کمتر است و صرفه اقتصادیبس
زشونده بر یز خود تمیابر آبگر يون نانوپوشش هایفرموالس ينه سازیه و بهیته
مورد استفاده در پست  یپرسالن يمقره ها يکون جهت اعمال بر رویلیه سیپا
ن پوشش ید است ایباشد. ام یکشور م یجنوب ياستان ها يبرق فشار قو يها

ان کم، مقاومت به اشعه یق بودن، نشت جری، عايزیها با خواص مطلوب آبگر
پوشش  يبرا یار مناسبین بسیگزیخوب بتوانند جا یماوراء بنفش، چسبندگ

پوشش  ین پوشش ها (حتینکه ایکون رابر باشند. با توجه به ایلیمتداول س يها
ن یون ایه و فرموالسید نشده است، تهیکون رابر) تاکنون در کشور تولیلیس يها

به صنعت انتقال برق کشور بخصوص در  یانیتواند کمک شا ینانوپوشش ها م
ارز از  يادیار زیر بسید و از خروج مقادیک جنوب کشور نمایمناطق استراتژ

حصول ز ین یاقتصاد مقاومت ياست هایس يکند. در راستا يریکشور جلوگ
در  ییتواند نقش بسزا یم یتمام بوم يبصورت تکنولوژ یین پوشش هایچن

 گردش چرخ اقتصاد داشته باشد.

30 
اي  شرکت برق منطقه

 هرمزگان

به مقاومت به  یابیزه جهت دستیپوشش گالوان ياژسازیآل
 یزه سنتیباالتر نسبت به پوشش گالوان یخوردگ

 ياژیزه آلیگالوان يق حاضر توسعه پوشش هایهدف از تحق
رفتار  یمناسب و بررس ياژیوم و عناصر آلینیآلوم يحاو

ق ین پوشش ها از طریا يو اتمسفر يغوطه ور یخوردگ
 يشامل آزمون ها یاستاندارد خوردگ يانجام آزمونها

 ي، آزمونهای، مه نمکییایمیون، امپدانس الکتروشیزاسیپالر
ط، یدر مح يق نمونه گذاریاز طر یط واقعیدر شرا یخوردگ

توسعه داده  يپوشش ها یکروساختار و سختیم یبررس
ن ییپوشش ها و تع یمحصوالت خوردگ یشده، بررس
با مقاومت به  یبه پوشش یابینه جهت دستیپوشش به

 باشد. یزه معمول میگالوان يشتر از پوشش هایب یخوردگ

ن ین و در عین، ساده تریتر یمیسطح فوالد جزو قد ي) بر روZn( يپوشش رو
فوالد در  یمورد استفاده جهت محافظت از خوردگ ين پوشش هایحال ارزان تر

زه توسط حفاظت از تماس فوالد با یباشد. پوشش گالوان یع مختلف میصنا
ط خورنده، از یدر موقع تماس فوالد با مح يز حفاظت کاتدیط خورنده و نیمح

روي توسط  يزم حفاظت کاتدیکند. در مکان یم يریفوالد جلوگ یخوردگ
) بدلیل داشتن تمایل شیمیایی بیشتر Scarificationمکانیسم فداشوندگی (

اکسید شده و با رسوب محصوالت خوردگی  يبه ترکیب با اکسیژن، رو يرو
آورد. در  ناشی از خوردگی روي، از ادامه خوردگی فوالد جلوگیري بعمل می

کادمیم بطور  کرد و پوشش هاي گذشته کادمیم نقش روي را ایفا می دهه
برداري بود. اما بدلیل بارز شدن مشکالت مربوط به  وسیعی در صنایع مورد بهره

آلودگی و سمی بودن کادمیم، بتدریج پوشش روي خالص جایگزین کادمیم 
گردید و به عنوان یک عملیات رایج صنعتی در پوشش دادن قطعات متعدد 

نکه یمذکور و با توجه به اصنعتی و نظامی بکار گرفته شد. با توجه به مطالب 
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ژه در استان هرمزگان که یرو در کشور و به ویع نیانتقال و توز يدر دکل ها
 ییایاتمسفر در يکشور همراه با المانها ين اتمسفرهایاز خورنده تر یکی يدارا

 ينه پوشش هایبه ییایمیب شین ترکییباشد، اعمال و تع یم یو صنعت
جه بهبود خواص یو در نت یش سختیتواند به افزا یم ياژیزه گرم آلیگالوان

مورد استفاده منجر شده و  يسازه ها ین مقاومت به خوردگیو همچن یشیسا
نه یسازه، هز یس دهیش طول عمر سرویاز افزا یناش ياقتصاد يایعالوه بر مزا

 کاهش دهد. یز به طور قابل توجهیرات را نیمربوط به تعم يها

31 
اي  شرکت برق منطقه

 هرمزگان

 ياستفاده از ممانعت کننده ها یپژوهش و امکان سنج
 فوالد در بتن یجهت کاهش نرخ خوردگ یخوردگ

مسلح (با  یبتن يها با توجه به استفاده فراوان از سازه
مورد استفاده در  يرساخت های) در ساخت زيآرماتور فوالد

ون دکل یهرمزگان از جمله فوندانس يشرکت برق منطقه ا
ب یباعث تخر یمشابه، خوردگ يانتقال برق و سازه ها يها

جاد یجه این سازه ها و در نتیا یس دهیو کاهش عمر سرو
توان با  یشود. م یم يجهت بازساز یاضاف ينه هایهز

مناسب به بتن مورد  ياضافه نمودن ممانعت کننده ها
ن یس دهه ایعمر سرو یین سازه هایاستفاده در چن

نه یش داده و هزیافزا یقابل توجهرساختها را به طور یز
ن ییجهت تع یرا حذف نمود. لذا بررس يبازساز يها

ن بازدارنده با ینه استفاده از ایط بهیبازدارنده مناسب و شرا
مورد استفاده  یبتن يسازه ها یس دهیط سرویتوجه به شرا

ش عمر و یتواند در افزا یهرمزگان م يدر برق منطقه ا
داشته  ییر بسزایتاث ياز بازساز یناش ينه هایکاهش هز

 یگر استفاده از بازدارنده خوردگید يایباشد. از جمله مزا
 ير روش هایسه با ساین روش در مقاین ایینه پایبتن هز
 باشد. یم یحفاظت

ک ماده، ین یب ییایمیا الکتروشی ییایمیف، واکنش شیطبق تعر یخوردگ
ماده  ير خواص کاربردییتغ باشد که به یط اطراف آن میک فلز و محیمعموال 

مواد شامل فلزات،  یاصل يها دسته یدر تمام یده خوردگیمنجر خواهد شد. پد
افتد، اما وقوع آن در فلزات آنقدر  یتها اتفاق میمرها و کامپوزیها، پل کیسرام

د، ناخودآگاه یآ یان میبه م یر بوده، که هرگاه صحبت از خوردگیع و فراگیشا
شود. خسارات ناشی از خوردگی بخش  ین متبادر مک فلز به ذهی یخوردگ
دهد. این  مختلف تشکیل می ياي از خسارات اقتصادي را در کشورها عمده

ها و ماشین  هاي تعویض قطعات، دستگاه خسارات شامل مواردي همچون هزینه
دهی، تعمیرات و  هاي حفاظت نظیر پوشش هاي اعمال روش آالت، هزینه

توان آنها  یحفاظت کاتدي و موارد دیگر است که م هاي نگهداري، نصب سیستم
غیرمستقیم  ينه هایبندي کرد. هز مستقیم دسته يها نهیرا تحت عنوان هز

ها، از دست رفتن شکل ظاهري،  سیستم یشامل مواردي همانند کاهش بازده
خته یباشد. فوالد در بتن تازه ر یاتالف محصوالت و از کار افتادن کارخانجات م

ک ی) معموال توسط pH<12موجود در بتن ( ییایط قلیشرا يشده به واسطه 
لم ین فیا یگردد. نقش حفاظت یمحافظت م ید محافظ از خوردگیه اکسیال

کلر، کربناته شدن  يون هایمثل نفوذ  یطیمح ير فاکتورهایتحت تاث يدیاکس
 يها یلودگو آ يدیاس يد کربن موجود در هوا، باران هایاکس يد يجه یدر نت
لم محافظ شکسته شده و با یط فین شرایباشد. در ا یمانند سولفات م یصنعت

توسط  یشود. نرخ خوردگ یم ی، فوالد دچار خوردگیخوردگ يل هایجاد پیا
زان رطوبت بتن و سرعت نفوذ یبتن، م یکیمثل مقاومت الکتر ییپارامترها

خورده شدن فوالد، حجم  يجه یگردد. در نت یژن به سمت فوالد کنترل میاکس
ه بوده؛ به یش از چهار برابر حجم فوالد اولیجاد شده بیا یمحصوالت خوردگ

را به بتن اطراف وارد نموده و باعث ترك  يادیتواند تنش ز یکه م يطور
 بتن از سطح گردد. یا کندگیخوردن و 
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 محورتوزیع و انتقال    -1        
 نیرو انتقال در بهینه و پیشرفته تکنولوژي .1,5

 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق عنوان شرکت فیرد

 شرکت توانیر 1

مطالعه جهت استفاده از هادیهاي پرظرفیت مناسب در 
 خطوط انتقال قدیمی

شناسایی هادیهاي پرظرفیت در دسترس جهت ارتقائ -1
مکانیکی آنها بر روي امکان بارگذاري  ظرفیت خطوط با

اولویت  شناسائی خطوط مناسب و با -2شبکه موجود 
کسب دانش فنیو طراحی و -3جهت اجراي این طرح 
 ساخت هادیهاي پرظرفیت

شبکه  پاسخگو نبودن نوع هادیهاي موجود متناسب با ظرفیت بهره برداري -1
 در بهرهوجود محدودیتهاي بسیار دینامیکی و محیطی  -2انتقال و نیاز مصرف 

 برداري از خطو ط موجود

2 
اي  شرکت برق منطقه

 آذربایجان

کپارچه یز یتجه یمه صنعتیو ساخت نمونه ن یطراح
TCSC-FCL 

ت کنترل توان و کاهش یبا قابل یشگاهیساخت نمونه آزما -
 ين المانهایصورت همزمان براساس کمتر ان خطا بهیجر

 يمدل نرم افزار ارائه کتابچه و -ک قدرت. یو الکترون يمدار
 و تست آن یشگاهیساخت نمونه آزما -طرح 

 انتقال، يها-ستمیدر س FACTS نه باال و ضرورت استفاده از ادواتیهز -
ن ینچنیدر ا -نموده است.  يف آنها را ضروریساختار و وظا يکپارچه سازی

ن ادوات یتوسط ا يت کنترل بهترینه ساخت، قابلیعالوه بر کاهش هز يکردیرو
ن اساس، ساخت نمونه یبر ا -رد. یگ یبردار شبکه انتقال قرار م ار بهرهیاختدر 
ز یت کنترل توان و نیبا قابل TCSC-FCL کپارچهی زیتجه یشگاهیآزما

 .باشدیم يآن ضرور یفن-ياقتصاد لیخطا و تحل یمحدودکنندگ

3 
اي  شرکت برق منطقه

 آذربایجان

ع و یخطوط فوق توز يخ شکن برایو ساخت ربات  یطراح
 ریانتقال در مناطق سردس

جان، یتحت پوشش شبکه برق آذربا يریدر مناطق سردس
اد است، یکه برودت هوا ز ییها در فصل زمستان و در سال

ن باعث یرند که ایگ یاد در خطوط شکل میبا قطر ز يها خی
 یانتقال و قطع يها ت سقوط دکلیو در نها یکیتنش مکان

شود.  یهم در فصل زمستان م آن يا ردهبرق در منطقه گست
 ير به کندیز طول روز کوتاه بوده و تعمین فصل نیدر ا

برق مدت زمان  یشود تا قطع ین باعث میرود که ا یش میپ
 یده و باعث کاهش رفاه اجتماعیبه طول انجام يشتریب

 يها و ساخت ربات یق طراحین تحقیشود. هدف ا
 باشد. یخطوط انتقال م يخ شکن برایمخصوص 

جان، در فصل زمستان و در یتحت پوشش شبکه برق آذربا يریدر مناطق سردس
اد در خطوط شکل یبا قطر ز يها خیاد است، یکه برودت هوا ز ییها سال

انتقال و  يها ت سقوط دکلیو در نها یکین باعث تنش مکانیرند که ایگ یم
ن فصل ی. در اشود یهم در فصل زمستان م آن يا برق در منطقه گسترده یقطع

شود  ین باعث میرود که ا یش میپ ير به کندیز طول روز کوتاه بوده و تعمین
ده و باعث کاهش رفاه یبه طول انجام يشتریبرق مدت زمان ب یتا قطع
خ شکن یمخصوص  يها و ساخت ربات یق طراحین تحقیشود. هدف ا یاجتماع

 باشد. یخطوط انتقال م يبرا

4 
اي  شرکت برق منطقه

 آذربایجان

خطوط و  یخ زدگیاز  يریجلوگ يروشها یق و بررسیتحق
و  يریدر حداقل زمان ممکن با بکارگ ییخ زدایاقدام جهت 

 زات مناسبیابداع روشها و تجه

خطوط یا ابداع  یخ زدگیاز  يریجلوگ يارائه اعمال روشها
گسترده  يها یاز خاموش يریز مناسب جهت جلوگیتجه

 یالخصوص در خطوط شعاع یعل

در  یط سخت و بحرانیدر شرا يگسترده و منطقه ا یاز بروز خاموش يریجلوگ
 فصل زمستان

5 
اي  شرکت برق منطقه

 آذربایجان

خطوط و  ينه سازیبه ينانو برا ياستفاده از تکنولوژ
جان مطابق با یع شبکه برق آذربایانتقال و فوق توز يپستها

 جانیم آذربایاقل

 يشنهاد مواد و مصالح با استفاده از تکنولوژیپ ییصرفه جو
 جانیم آذرباینانو مطابق با اقل

ع شبکه برق یانتقال و فوق توز يخطوط و پستها ينه کرد باال بر رویهز
 جانیآذربا

 اي باختر شرکت برق منطقه 6
 FACTSانجام مطالعات فنی و اقتصادي استفاده از ادوات 

با دو رویکرد بهبود پایداري و فوق توزیع  در الیه انتقال و
 کاهش تلفات

با  FACTS انجام مطالعات امکانسنجی استفاده از ادوات -1
بهبود پایداري ، آزاد سازي ظرفیت و کاهش  رویکرد هاي

 تلفات در شبکه برق باختر

 يداریت خطوط و بهبود پایش ظرفیبه منظور افزا factsلزوم استفاده از ادوات 
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 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق عنوان شرکت فیرد

 اي تهران منطقهشرکت برق  7

 کابل سر و مفصل انواع ساخت و طراحی فنی دانش کسب
 انتقال ولتاژ سطح

مفصل و سرکابل و فنی طراحی و ساخت انواع کسب دانش 
کیلوولت جهت تست و بهره برداري  230ساخت یک نمونه 

 عملی

ن ضرورت، ید مفصلها و سرکابلها،مهمتریدر بحث تول -دالیل و مزایاي طرح: 
د و یتول يبرا یبه خارج از کشور است که منجر به عدم وابستگ یوابستگقطع 

 یجاد شده میا يم ها و منافع اقتصادیمقابله با تحر -شود.  ین ترمییمت پایق
 از با استاندارد معمولیمورد ن يها د مفصلها، سرکابلها و مقرهیتول -باشد. 

 اي تهران شرکت برق منطقه 8

ا دستگاه جهت یامکان سنجی، مطالعه و ساخت سامانه 
پایش وضعیت پایه هاي دکل خطوط انتقال و فوق توزیع با 

 رویکرد جلوگیري از سرقت نبشی دکل ها

ا دستگاه جهت یامکان سنجی، مطالعه و ساخت سامانه 
پایش وضعیت پایه هاي دکل خطوط انتقال و فوق توزیع 

 یان سنجدرصورت مثبت بودن مطالعات امک

 ن مورد حادثهیجاد چندیا-زات پایه هاي دکل خطوط انتقال یسرقت تجه-
ن حوادث از طرف افراد سودجو و یا يریتکرارپذ-در شبکه  یمنجر به خاموش

ع یاز عدم توز یو خسارت ناش يه ایهنگفت سرما  يراد خسارتهایا- اطالع یب
 يانرژ

 اي تهران شرکت برق منطقه 9

کسب دانش فنی طراحی، ساخت و انتخاب مکان و ظرفیت 
 در شبکه فوق توزیع phase shifterبهینه یک نمونه 

ت شبکه جهت انتقال توان موثر ( یباال بردن ظرف -1هدف : 
و ) در ید توان موثر ( اکتیت تولیباال بردن ظرف -2و ) یاکن

کیلوولت با ظرفیت  63استفاده در سطح  -3روگاه ها ین
بهینه مطالعه شده توسط محقق و با تایید ناظر جهت 

در  يجبران سازي و همچنین استفاده از خازن مواز
ک مصرف کننده ها یع نزدیانتفال و فوق توز يپستها

ع یدر محدوده مصرف ودر بخش توز یاستفاده از خازن محل
رات در ییجاد تغیو شبکه با این توان راکتیولت تام 400

و کسب دانش فنی  یروگاهین يهاک مولد یستم تحریس
 ساخت و طراحی این تجهیزات

سازهاي توان راکتیو شبکه که بخش  پروژه درخصوص معرفی نسل نوین جبران
ش روز افزون یکند . ضرورت طرح : افزا اي از ظرفیت شبکه را اشغال می عمده

 یرش آنها میر از پذیو در سطح شبکه که ناگذیتوان راکت يمصرف کننده ها
 م .یباش

 اي تهران شرکت برق منطقه 10
با شاخک  znoبررسی و مقایسه اثرات جایگزینی برق گیر 

جرقه گیر بوشینگ ترانس ها بر روي خرابی و خروج 
 ترانسفورماتورها و راکتورها

با شاخک  znoبررسی و مقایسه اثرات جایگزینی برق گیر 
جرقه گیر بوشینگ ترانس ها بر روي خرابی و خروج 

 ترانسفورماتورها و راکتورها

 -کاهش هزینه تعمیرات پیشگیرانه و اساسی تجهیزات  -دالیل و مزایاي طرح: 
 افزایش قابلیت اطمینان شبکه -ها و بروز حوادث  کاهش نرخ خرابی

 اي تهران شرکت برق منطقه 11

نصب  یابیدالیل و مزایاي طرح: بررسی و مطالعه مکان جیاستاك بر يو بررسی نصب دمپرها یابیمطالعه مکان
 -نواسانات  ییرایش میج بمنظور افزایاستاك بر يدمپرها

 کاهش نرخ خرابی خطوط

که  یین که دمپرهاینواسانات بد ییرایش میدالیل و مزایاي طرح: بمنظور افزا
از به تعادل ندارد و یکرد داشته باشند و نتوانند عمل یز میدر حالت عدم تعادل ن

از دمپرها به  ین برخیند. همچنیرا نمایز بتوانند نوسانات را مین حالت نیدر ا
عدم  -مناسب را ندارند.  ییو کارا ییرایت مینامناسب قابل یابیل عدم مکان یدل

به دنبال  يشود و صدمات اقتصاد یدمپرها باعث قطع شدن خطوط م ییکارا
انبار یع نشده در اثر قطع خطوط باعث بوجود آمدن آثار زیتوز يآورد انرژ یم
ت ید شده و از تمام ظرفین باعث کاهش تولیشود و همچن یم یتی، امنیاسیس
 گردد. یروگاه استفاده نمین

 اي تهران شرکت برق منطقه 12
و پوشش نانو و بررسی طول عمر و میزان  RTVمقایسه 

جهه با آلودگی هاي ابهبود وضعیت عایقی تجهیزات در مو
 مختلف

و پوشش نانو و بررسی طول عمر و میزان  RTVمقایسه 
جهه با آلودگی هاي ابهبود وضعیت عایقی تجهیزات در مو

 مختلف

و پوشش نانو و بر طول عمر و  RTVنبود اطالع و آگاهی دقیق از میزان تاثیر 
 میزان بهبود وضعیت عایقی تجهیزات در موجهه با آلودگی هاي مختلف
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 اي تهران شرکت برق منطقه 13

در  یدزنیقابل کل ياستفاده از راکتورها یامکان سنج
 خطوط انتقال

در  یدزنیقابل کل يارائه دستورالعمل استفاده از راکتورها
تثبیت ولتاژ و کاهش  -1خطوط انتقال, مزایا عبارتند از: 

 -3نوسان توان/  یش میراییافزا -2نوسانات ولتاژ ( فلیکر)/ 
 يمتعادل نمودن بارها -4گذرا/  يافزایش حد پایدار

از  یکیابد . یافزایش ظرفیت انتقال خطوط ود  -5نامتقارن/ 
 يبار به نحو عیسر ين راه حلهـا به منظور جبران سازیبهتر

کر حـذف یبزرگ از جمله فل يبارها يکه اثرات لحظه ا
ب تـوان و یح ضریگردند و در کنار آن عالوه بر تصح

ز بهبود یابد استفاده از یبار، اندازه ولتاژ ن يمتعـادل ساز
ک جبران کننـده یستم یباشد . س یم SVCنصب 
ـان یجر يلترهایاست . ف Rو از نوعیک توان راکتیاسـتات
شـوند .  یم TCRيکهـایسـبب حـذف هارمون يمـواز

نـگ توسـط دو یتوریسـتم مونیسـتم کنتـرل و سیس
سـتم یـده و سیگرد يـاده سـازیوتر مستقل پیکامپ
 يانهـایش ولتاژهـا و جرینـگ عالوه بر نمایتوریمون

ستم مورد یو توقف س يمختلـف در راه انداز يقسـمتها
 يستم بگونـه این سیولتـاژ و توان ارد . یگ یاستفاده قرار م

ن راه حلهـا یاز بهتر یکیابد . یانتخـاب شـده اسـت کـهود 
 باشد . یدر محل مصرف کننده م SVCنصب 

در خطوط انتقال جهت بهبود پایداري  یدزنیقابل کل يعدم استفاده از راکتورها
ب کاهش بار سب ین و نامتعادلیب تـوان پـائیـضر -و قابلیت اطمینان شبکه

 ولتاژ شبکه خواهد شد یش تلفـات و نامتقارنیـت شـبکه، افـزایظرف

 اي تهران شرکت برق منطقه 14

ربات پرنده شستشوي مقره و تجهیزات خطوط  ساخت 
 فشارقوي

محصول نهایی: ساخت یک نمونه ربات پرنده شستشوي 
-1مقره و تجهیزات خطوط فشارقوي اهداف مورد انتظار: 

انجام مطمئن و بی خطر سرویس -2خاموشیها کاهش زمان 
افزایش سرعت سرویس شستشوي -3شستشوي خطوط 

کسب دانش فنی طراحی و ساخت یک نمونه -4خطوط 
 ربات پرنده شستشوي مقره و تجهیزات خطوط فشارقوي

 عدم وجود-2زیاد بودن طول خطوط آلوده حوزه تحت پوشش این شرکت -1
ب و یا عدم صدورمجوز از دیسپاچینگ جهت امکانات کافی، نیروي انسانی مجر

انجام -3کاهش زمان خاموشیها -2دلیل شرایط گوناگون شبکه  خاموشی به
افزایش سرعت سرویس -4شستشوي خطوط  مطمئن و بی خطر سرویس

نمونه ربات پرنده  کسب دانش فنی طراحی و ساخت یک-5شستشوي خطوط 
 شستشوي مقره و تجهیزات خطوط فشارقوي

 اي تهران برق منطقه شرکت 15

و  SVCتهیه و تدوین دانش فنی فیلتر بانک خازنی یا 
 ساخت یک نمونه

کسب دانش فنی ساخت فیلتر بانک خازنی با ظرفیت  -1
 63بکارگیري در سطوح ولتاژي -2 مگاوار 100بیش از 

بهره  کیلوولت بصورت پرتابل و یا موبایل بر اساس شرایط
ساخت نمونه  -نش فنیبرداري شبکه محصول نهایی : دا

 صنعتی تجهیزات آزمایشگاهی، نیمه صنعتی و

به  استقالل صنعت برق و عدم وابستگی -2یابی به دانش روز دنیا  دست -1
 تحقق اقتصاد مقاومتی -3سایر کشورها 

16 
اي  شرکت برق منطقه

 خراسان

لوولت یک 400 یگذرا در خطوط کابل يل اضافه ولتاژهایتحل
ن یمختلف کابل و متعلقات و الزامات ا يدر بخش ها

ل اضافه بار در یدر مواقع خطا و تحل يل اضافه ولتاژیتحل
 لوولتیک 400 یلوولت و الزامات خطوط کابلیک 400کابل 

نده یلوولت در آیک 400با ولتاژ  یف مساله: با توجه به استفاده خطوط کابلیتعر
از  یو ناش ید زنیمختلف کل ياضافه ولتاژها یک در شهر مشهد، بررسینزد
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د به صورت جامع مورد یدارد که با ییت باالین خطوط اهمیاتصال کوتاه در ا یخطوط کابل
ب الوقوع یک و قریق: استفاده نزدیت داشتن تحقیل اولویرد. دالیمطالعه قرار گ

 موضوع یفن یلوولت در مشهد و لزوم بررسیک 400 یخطوط کابل

17 
 اي شرکت برق منطقه

 خراسان

ل یا، ارائه گزارش تحلیمختلف موجود در دن يروشها یمعرف یخطوط کابل ين جهت بستر سازینو ياستفاده از روش ها
ارائه گزارش  يموجود حفار يسه روش هایو مقا ياقتصاد

 دیجد يات حفاریات عملی، جزئیارائه گزارش امکان سنج

و در  یع کابلیاحداث تونل و کانال خطوط فوق توز ينه باالیف مساله: هزیتعر
ق در رابطه با روش ی، تحقیو موانع در روش دفن یکین حال مشکالت ترافیع

ل ید. دالینما یم يرا ضرور یخطوط کابل يبستر ساز يا براید در دنیجد يها
 -2تونل  ياجرا ينه هایامکان کاهش قابل توجه هز -1ق: یت داشتن تحقیاولو

 يو استفاده از روش ها يک مناطق شهریتراف-3سهولت وسرعت اجرا 
 ين حفاریگزیجا

18 
اي  شرکت برق منطقه

 خراسان

 Y Branch( یطرح و ساخت مفصل سه راه یسنج امکان
Kv 132 (جهت اتصال  يق گازیبا عاT-off  به خطوط

 یکابل

 -مفصل ه یارائه طرح اول -ا یدر دن یسوابق احتمال یبررس -
ساخت در  یامکانسنج -زات الزم ینه و تجهیهز برآورد
 داخل

ک ی، ارائه یبه خطوط کابل T-offف مساله: با توجه به عدم امکان اتصال یتعر
امکان  -ق: یت داشتن تحقیل اولویرسد دال یبه نظر م يد ضروریراهکار جد

تک  ياامکان احداث پسته - یبه خطوط کابل T-offبا اتصال  ياحداث پستها
 T-offبا اتصال  یکابل يدر تونلها ینیرزمیترانسه ز

19 
اي  شرکت برق منطقه

 خراسان

ولتاژ و  ياستفاده از ترانس ها يو اقتصاد یفن یامکان سنج
 يفشار قو يدر پستها يان نوریجر

 – ینان عملکرد رله در هنگام اتصالیت اطمیش قابلیافزا
کاهش  –ان یترانس جر یدگیاز ترک یکاهش خطرات ناش

 يان و کابل هایترانس جر يد و نصب و اجراینه خریهز
 یارتباط

با  یانیجر يان از ترانس هایجر يف مساله: هم اکنون جهت نمونه برداریتعر
) در 1باشند : یر میمشکالت ز يگردد که دارایمختلف استفاده م يکالس ها

) 3شوند یم یدگی) دچار ترک2د ممکن است دچار اشباع شوند یها شد یاتصال
 يان بسته به کالس دقت دارایجر ي)ترانسها4باشند یم يبردن محدود يدارا

ق: چنانچه از یت داشتن تحقیل اولویباشند دالیم يریخطا در اندازه گ
ار باال انجام یان با دقت بسیجر يریاستفاده شود نمونه گ یانیجر يسنسورها

ق یارتباط از طر يت برقراریکال قابلیومرین ينکه رله هایرد و باتوجه به ایگیم
ده یک است لذا پدیز اپتین یانیجر ين سنسورهایا یرا دارند و خروج يبر نوریف

در لحظه خطا عملکرد  یحفاظت يجه رله هایدهد در نتیچگاه رخ نمیاشباع ه
 خواهند داشت یمناسب

 اي یزد شرکت برق منطقه 20

 ينانو در شبکه ها يها يل پتنت فناوریو تحل ییشناسا
 عیانتقال و فوق توز

)، انجام یپژوهش ينه های(کاهش هز ياجتناب از دوباره کار
د، یک سطح دانش باالتر، استفاده از راه حل جدیپژوهش از 

 ياز روندها یمحافظت از اختراع، آگاه يتوجه به جنبه ها
 ينه هاین زمییگر کشورها و تعیدر د يفنارو يو تجار یفن

ش یآزما ياختراع ها ییشناسا، يه گذاریسرما يمطمئن برا
 يپژوهش ها ید، بررسیجد يدادهایشده به عنوان رو

 ییره. شناسایل و غیمسا يدا کردن راه حل برایگذشته، پ
ن ید تریجد ییآنها شناسا يساز ینانو و بوم يها يفناور

 شده يتجار يها يتکنولوژ

 یاطالعات يل اطالعات ثبت اختراع با استفاده از بانک هایا تحلیل پتنت یتحل
ل پتنت، در یشود. اطالعات بدست آمده از تحل یسر میمستندات ثبت اختراع م

 یپژوهش يت هایمختلف فعال ين در حوزه هایو همچن یسطوح مختلف سازمان
 يدستاوردها يو اجرا ییربنای، زیبانی، پشتياست گذاریس يت هایمانند فعال

 یر منابع اطالعاتیسه با سایکاربرد دارد. اطالعات ثبت اختراع در مقا یپژوهش
، به روز بودن یل: داشتن کاربرد صنعتیاز قب يزکننده ایمتما يها یژگیو يدارا

ه شرح یاختراع، قابل اجرا بودن، ارا یعمل يها ییتوانا يمنبع، امکان آشکارساز
استاندارد  يآسان، طبقه بند یق و اطالعات متمرکز، ساختار واحد، دسترسیدق
مختلف  يدر حوزه ها یان انجام جستجو، مرجع بودن، گستردگ، امکین المللیب
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 هستند يفناور

 

 محورتوزیع و انتقال -1

 توزیع فوق و انتقال شبکه کنترل و حفاظت هاي  سیستم .1,6

 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق عنوان شرکت فیرد

1 
شرکت مدیریت شبکه برق 

 ایران

با  یتین سطوح امنییه دستور العمل تعیه و تهین رویتدو
نه آن، یو هز ین سطح خاموشییژه، تعیو يها لحاظ حفاظت

ره یره کنترل فرکانس و سقف ذخین سطح ذخییتع
ت ید با رعایش تولیآرا يزیاز در برنامه ریمورد ن يبردار بهره

 رانیشبکه ا يو اقتصاد یمالحظات فن

و  یتیمراتب سطوح امن ن سلسلهییتع يه براین رویتدو
 دیش تولیط اعمال آن در برنامه آرایشرا ین چگونگییتع

ر آن در رفع یو تاث يژه در شبکه برق سراسریبا توجه به گسترش حفاظت و
ت خطوط انتقال شبکه، یظرف يو آزاد ساز یروگاهین يد واحدهایت تولیمحدو

ژه، یو يدر حضور حفاظت ها یتین سطوح امنییتع يبرا يه این رویتدو
آن در برنامه  يو اقتصاد یو اثر فن ير فعال سازیا غیفعال  یمحدوده زمان

از ین ذخائر مورد نیینکه تعیباشد. با توجه به ا یم يضرور يد امریش تولیآرا
 یمحاسبه خواهد شد، از طرف یسک خاموشید با سطح ریش تولیدر برنامه آرا

ژه ها و سطح یحفاظت ورانه و اصالح شونده با یش گیش پین مرز آراییتع
ل یزان به دلین میاز ا یگردد، لذا آگاه یبهره بردار مشخص م يریسک پذیر

است. با توجه به موارد ذکر  يجد ير آن به خصوص بر راندمان شبکه امریتاث
و سقف  یژه، سطح خاموشیو ين حفاظتهایارتباط ب یشده پس از بررس

 است. يط فوق در برنامه ضروریااعمال شر يبرا يه این رویاز تدویرمورد نیذخا

2 
شرکت مدیریت شبکه برق 

 ایران

نه در شبکه یبه یژه خاموشیو يش مستمر حفاظت هایپا یقیکپارچه و تطبیژه یحفاظت و يستم هایبر س یپژوهش
شبکه  يداریت و پایش امنیدر صورت بروز حادثه افزا

ت اصول پدافند یمات با رعایر تنظییسرعت عمل در تغ
 رعاملیغ

، الزم يژه بهره برداریو يت شبکه و گسترش حفاظت هایاز امنیبا توجه به ن
گر یکدیبصورت منفک از  یژه که در مقطع کنونیو يشده است که حفاظت ها

ند، در مرحله اول بصورت قطع بار هوشمند و در ادامه بصورت ینما یعمل م
کنترل شوند(در حد امکان). البته  ینگ ملیسپاچید يکپارچه و متمرکز از سوی

در کنار مطالعات قدرت و استفاده  ییو اسکادا یمخابرات يفراهم آوردن بسترها
نده ارتباط ین در آیست. همچنیمشابه ضرور ير کشورهایسا يکردهایاز رو

 ز متصور است.ین PMUستم یژه با سیحفاظت و

3 
اي  شرکت برق منطقه

 اصفهان

ان یجر يو کاربرد محدود کننده ها یمحاسبه ، طراح
 يبرق منطقه ا FCL شبکه فشار متوسط اتصال کوتاه در

 اصفهان

ان یجر يو کاربرد محدود کننده ها یمحاسبه ، طراح
 يبرق منطقه ا FCL شبکه فشار متوسط اتصال کوتاه در
اتصال  انیجر يو محاسبه محدود کننده ها یاصفهان طراح

 يد هایض کلیتعو ينه هایهزش یکوتاه که بتوان از افزا
 .نمود يریزات جلوگیتجه ریو سا يفشار قو

شبکه  ان اتصال کوتاه دریجر يو کاربرد محدود کننده ها یمحاسبه ، طراح
و محاسبه محدود کننده  یاصفهان طراح يبرق منطقه ا FCL فشار متوسط

اصفهان  ياتصال کوتاه در شبکه فشار متوسط برق منطقه ا انیجر يها
لو ولت فوق یک 20ولت که اتصال کوتاه سمت  لویک 20/230 يمخصوصا پستها

لو ولت متصل یک 63که به  یروگاهین ين پستهایالعاده باالست و همچن
زات یتجه به ییبهایاتصال کوتاه باعث وجود آس يگردندکه قدرت باالیم

 شده است يفشار قو يدهایمخصوصا کل
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4 
اي  شرکت برق منطقه

 آذربایجان

جان و یفرورزونانس در شبکه برق آذربا زط برویشرا یبررس
 آن از يریشگیپ يامدها و ارائه روش هایمطالعه پ

د احتمال برور فرورزونانس ینقاط ضعف شبکه از د ییشناسا
 غلبه بر آنها يبرا یعمل يو ارائه راهکارها

و کابل ها و حضور ترانس ها و راکتورها  یت بانک خازنیش ظرفیبا توجه به افزا
ق موضوع احتمال بروز فرورزونانس یدق یاز به بررسیجان نیدر شبکه برق آذربا
از بروز آنها  يریده و جلوگین پدینقاط مشکوك به ا ییدر شبکه و شناسا

 است يضرور

 اي باختر شرکت برق منطقه 5

امکان سنجی طراحی و ساخت محدود کننده هاي خطا 
 به منظور کاهش اثرات نامطلوب اتصال کوتاهSFCLابرسانا 

هدف از انجام این پروژه امکان سنجی طراحی و ساخت 
محدود کننده جریان خطا ابرسانا به منظور کاهش جریان 

خطا (تا حد جریان نامی) است بدین منظور جایابی بهینه و 
ر مقاومت و امپدانس و ترکیب شیمیایی مناسب تعیین مقدا

ماده ابرسانا و در نظر گرفتن هماهنگی هاي حفاظتی با 
 تجهیزات حفاظتی مد نظر است

 امکان -2کسب دانش فنی طراحی و ساخت تجهیزات مبتنی بر ابرسانا  -1
استفاده از کلیدهاي قدرت  -3افزایش ظرفیت تولید بدون احداث پست جدید 

کاهش  -5افزایش پایداري  -4رایط افزایش سطح اتصال کوتاه ش موجود در
افزایش  -6مغناطیسی ناشی از وقوع خطا روي تجهیزات  استرسهاي الکترو

امکان زمین کردن نوترال ترانس با  -7اول  سرعت پاسخ دهی به خطا در سیکل
 مقاومت ابرسانا

 اي تهران شرکت برق منطقه 6

برقراري ارتباط مخابراتی در هاي  تحقیق و بررسی روش
سنجی آن بصورت  ایستگاههاي داراي فیدرترانس و امکان

 اقتصادي

هاي برقراري ارتباط مخابراتی در  محصول نهایی:ارائه روش
ایستگاههاي داراي فیدرترانس بصورت اقتصادي و مطمئن و 

ر کشورها یارائه شده در سا یمدنظر قراردادن اصول و مبان
د و باال رفتن یزات جدیساخت تجه -1ار: اهداف مورد انتظ

افزایش سطح -2قابلیت اطمینان انتقال و تبادل داده 
امکان -4افزایش قابلیت اطمینان سیستم -3حفاظتی 

ر یارائه شده در سا یاصول و مبان-5برقراري کانال حفاظتی 
 کشورها

تهراندر شهر  يع حساس شبکه برق منطقه ایست پست فوق توزیش از بیب
 يدارا يباشد. از آنجا که در پستها یدرترانس میف یش از سیب ين، داراتهرا

جاد اختالل در ارسال ید قطع در پست مبدا و ایل نبود کلیدرترانس به دلیف
جهت خروج ترانس به پست مقابل،  یزات حفاظتیفرمان قطع توسط تجه

ارتباط  يبوجود آورده و عدم امکان برقرار ینیسنگ يتاکنون خسارت ها
 يل عدم امکان برقراریباشد(به دل یرممکن میموجود غ ياهایبا مد یخابرات
) لذا ضرورت دارد يشهر يتهایل محدودیزات به دلیگر تجهیو د يبرنوریکابل ف

ارتباط نسبت به رائه راه  يک روش مطمئن جهت برقراریو ارائه  یضمن بررس
تعداد -اقدام نمود. د یزات جدیو مطمئن و لزوما ساخت تجه يحل اقتصاد

عدم دستیابی به راه حل -2باالي ایستگاههاي داراي فیدرترانس(سی دستگاه) 
مناسب و اقتصادي و مطمئن جهت برقراري ارتباط(این مشکل به دلیل عدم 

هاي داخل شهري داراي فیدر ترانس است که  وجود مسیر عبور فیبر در پست
مطمئن جهت دریافت و ارسال بعضاً امکان اجاره کانال یا برقراري مسیر 

عدم آگاهی -3هاي پیشنهادي اقتصادي نیست)  اطالعات وجود ندارد و یا روش
ضرورت ایجاد ارتباط -4از تمامی روشهاي موجود و مشابه در دیگر نقاط دنیا 

مخابراتی در این تیپ از ایستگاهها با مسیري مطمئن و امن با قابلیت اطمینان 
 باال

7 
اي  منطقهشرکت برق 

 خراسان

جاد شده در خطوط انتقال یا يگذرا يمطالعه اضافه ولتاژها
 برق خراسان در صورت قطع بصورت تکفاز

 ين امکان فعال سازیین پروژه تعیاز انجام ا ییهدف نها
راکتورشنتو مدت زمان  يوصل مجدد در خطوط دارا

خاموش شدن قوس در وصل مجدد تکفاز در شبکه است. 
تواند به عنوان مرجع قابل استناد به شرکت  ین پروژه میا

وصل  يرله ها يل عدم فعال سازیت شبکه جهت دلیریمد

راکتورشنت  يجاد شده در خطوط انتقال دارایاز مشکالت ا یکیف مساله: یتعر
گذرا و عدم خاموش شدن قوس در  يدر هنگام وصل مجدد، اضافه ولتاژها

ب به ین اضافه ولتاژها سبب اسیده است. ایب دیهنگام قطع بودن فاز اس
 یزات را کم مین تجهیگر عمر ایزات خطوط انتقال شده و از طرف دیتجه
وصل مجدد در  يت شبکه جهت فعال سازیرید. طبق دستورالعمل مدینما
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 ین اضافه ولتاژها مورد بررسینظر ااز است تا خطوط انتقال از یخطوط انتقال ن ز اعالم گردد.یمجدد ن
وصل  ينکه فعال سازیق: با توجه به ایت داشتن تحقیل اولویرند. دالیقرار گ

 یشبکه و کاهش زمان خاموش يداریش پایمجدد در خطوط انتقال سبب افزا
مورد  یقاتیک پروژه تحقی ین مساله طیگردد تا ا یشنهاد میگردد پ یها م
 رد.یقرار گ یبررس

8 
اي  برق منطقهشرکت 

 خراسان

 يت توان بر رویفیک يها یل اثرات آلودگیو تحل یبررس
و  یدگاه فنیناخواسته شبکه خراسان (از د يها یخاموش
 )ياقتصاد

ت توان بر یفیک یاثرات آلودگ يو اقتصاد یفن یهدف بررس
ناخواسته شبکه خراسان و ارائه راه کار  يها یخاموش يرو
از مهم  یکیباشد و  یآن م راتیکاهش تاث يبرا یعمل يها
ک ها بر یر هارمونیزان تاثیم ین پروژه بررسین اهداف ایتر

 یعمل ين و ارائه راهکارهایموجود و روت یحفاظت يرله ها
 باشد یک بر عملکرد رله ها میر هارمونیکاهش تاث يبرا

رها ،مبدلها یفایمانند رکت یر خطیغ يش کاربرد دستگاه هایف مساله: افزایتعر
نگ در طول سال یچییمورد استفاده در سو يگر دستگاه هایه و دی،منابع تغذ

 ین آلودگیان شده است .ایک ها در ولتاژ و جریجاد هارمونیر باعث ایاخ يها
ن رفتن ید، ازبیش خسارات،مشکالت تشدیت توان باعث افزایفیک يها

شبکه زات در یدائم به تجه يب هایو آس یمنیمشکالت ا یون و حتیزوالسیا
زات یرغم موارد ذکر شده الزم به ذکر است که تجه یشود،عل یخراسان م

 یکه آلودگ یدارند اما وقت یحیعملکرد صح يط عادیدر شرا یحفاظت
عملکرد  یتوانند به درست یزات نمین تجهیستم وجود دارد ایک در سیهارمون

ث دارد و باع یرا در پ یستم حفاظتینان به سیداشته باشند که عدم اطم
ناخواسته را  يها یز امکان بروز قطعینان شبکه خراسان و نیت اطمیکاهش قابل

 یفن یبه منظور بررس يشود پروژه ا یشنهاد مین پیخواهد داشت بنابرا یدر پ
ناخواسته و ارائه  يها یخاموش يت توان بر رویفیک یاثرات آلودگ يو اقتصاد

آن استخراج  يج کاربردینتاف و یرات آن تعریکاهش تاث يبرا یعمل يراه کار ها
ر یزان تاثیم ین پروژه بررسین اهداف ایاز مهم تر یکیرد. یو مورد توجه قرار گ

 یعمل ين و ارائه راهکارهایموجود و روت یحفاظت يک ها بر رله هایهارمون
ت داشتن یل اولویباشد دال یک بر عملکرد رله ها میر هارمونیکاهش تاث يبرا

د، یش خسارات،مشکالت تشدیت توان باعث افزایفیک يها یق: آلودگیتحق
زات یدائم به تجه يب هایو آس یمنیمشکالت ا یون و حتیزوالسین رفتن ایازب

رغم موارد ذکر شده الزم به ذکر است که  یشود،عل یدر شبکه خراسان م
 یکه آلودگ یدارند اما وقت یحیعملکرد صح يط عادیدر شرا یزات حفاظتیتجه

عملکرد  یتوانند به درست یزات نمین تجهیوجود دارد استم یک در سیهارمون
دارد و باعث  یرا در پ یستم حفاظتینان به سیداشته باشند که عدم اطم

ناخواسته را  يها یز امکان بروز قطعینان شبکه خراسان و نیت اطمیکاهش قابل
 خواهد داشت یدر پ

 اي زنجان شرکت برق منطقه 9
در مجاورت  یکیهارموند یده تشدیص امکان بروز پدیتشخ

 و حفاظت درمقابل آن یخازن يبانکها
 يو و هایبرید( برایک )پسیهارمون يلترهایاستفاده از ف

عمال فقط در  یکیتشدید هارمون ياز پدیده  يریجلوگ
نشده  یکاربرد دارد که اقدام به نصب بانک خازن یجاهای

هنگام بمدار آمدن  یخازن يجهت خروج بانکها ینکه دستورالعملیبا توجه به ا
ج بانک خازنی کن خروید وجود دارد، لیبا احتمال بروز تشد یکیهارمون يبارها

زه و متکی بر نیروي انسانی یر مکانیدر این خصوص بصورت غ يریم گیو تصم
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 يصرف هزینه  یل که با نصب بانک خازنیاست، به این دل
 يبرا يلتر از نظر اقتصادیو نصب ف یطراح يره برادوبا

از  یست.بنابراین بایستیکارخانجات و پستها به صرفه ن
در  یکیاز تشدید هارمون يریشگیپ يبرا يروش دیگر

نصب شده اند استفاده شود.  یخازن يکه بانکها یجاهای
 يحفاظت از بانکها ين اغلب مراجع که به مسئله یهمچن
از  یناش يپرداخته اند، هدف آنها کاهش خطا یخازن

است و  یخازن يحفاظت بانکها يبر رو یکیتشدید هارمون
در مقابل این پدیده نپرداخته  یخازن يبه حفاظت از بانکها

ده یامکان بروز پد ینیش بیپ يزه برایمکان یاند.ارائه روش
ده، براي ین پدیدر مقابل ا يریش گیو پ یکید هارمونیتشد

بینی امکان بروز پدیده، اندوکتانس معادل تونن شبکه پیش 
تخمین زده می شود و با استفاده از آن و ظرفیت خازنی 

معادل متصل به باسبار، فرکانس تشدید موازي محاسبه می 
از  یشود.و در صورت نزدیک بودن به فرکانس یک

از بارها ، هشدار الزم به اپراتور  یمحتمل ناش يکهایهارمون
رانه را انجام دهد. ضمنا یشگیود تا اقدامات پشیصادر م

ستم یص وقتوع پدیده مزبور وحفاظت سیتشخ يبرا یطرح
 در برابر آن ارائه خواهد شد. فهرست منابع

 ند مزبور مکانیزه می گردد.یان نامه حاضر فرایمی باشد، لذا با انجام پا

 اي زنجان شرکت برق منطقه 10

آوریهاي زیستی و بیولوژیکی  بررسی امکان استفاده از فن
 بر پرندگانتاکید  حیوانات مزاحم با  جهت کاهش خسارت 

 هاي برق در ایستگاه

قدرت  يستمهایرفع مشکل مزاحمت پرندگان در س
 ز استان زنجانیبخصوص مناطق کالغ خ

 يآنها بر رو يقدرت و النه گذار يستمهایس ییبرخورد پرندگان با خطوط هوا
 یخاموشجاد یسات قدرت منجر به بروز حوادث مختلف در شبکه برق و ایتاس

مشکل مزاحمت پرندگان و  یعلم یابیشه یست نسبت به ریگردد لذا ضرور یم
 رد.یصورت پذ یرفع آن اقدامات

11 
اي  شرکت برق منطقه

 سمنان

ع سمنان به منظور یمطالعه شبکه انتقال و فوق توز
در حالت گذرا و  یحفاظت يها نه و تست رلهیبه یهماهنگ

 یمخابرات يها ستمیبا در نظر گرفتن س

 ید جهت انجام هماهنگیجد يک متدولوژین و ارائه یتدو
مختلف  يشبکه با در نظر گرفتن حالتها يها ن رلهینه بیبه

در  يافزار ک کد نرمین خصوص یشبکه. درا يبردار بهره
رد که یگ یقرار م يا ار کارشناسان محترم برق منطقهیاخت
و مات یت محاسبه تنظیقابل ير توپولوژییتغ یدر پ

مات یج با تنظیسه نتایشبکه و مقا يها نه رلهیبه یهماهنگ
ن پروژه یدرا -موجود را دارد.  یفعل یو هماهنگ

 يا مورداستفاده در برق منطقه يها رله یتمامXRIOلیفا
تواند  یم یشودکه براحت یه میوته یسیسمنان برنامه نو

از  یهاي حفاظت ف گسترده اي از رلهیع و انتقال طیفوق توز يدر شبکه ها
) و OC( یـان معمـولیستانس خطوط، حفاظـت اضـافه جریجمله حفاظت د

ن جهتدار مورد ین و خطاي زمی))، خطاي زمDOCان جهتداریاضافه جر
م وجود ستم مستلزیک سی ينان باالیت اطمیرد؛ که قابلیگ یاستفاده قرار م

با توجه به  یباشد. از طرف یم یحفاظت يها ن رلهیق ایو عملکرد دق یهماهنگ
د پراکنده یتول يروگاههایز ورود نید و نیش مصرف، احداث خطوط جدیافزا

افته و به یر ییشبکه تغ يط توپولوژین شرایر است. در ایامري اجتناب ناپذ
برداري  منظور بهره نگ خواهد بود؛ که بهیش شبکه به صورت ریآرا یعبارت

ستم حفاظت شبکه یدر س یراتییست تغیبایط، مین شرایمطمئن از شبکه در ا
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به منظور  -رد. یتست رله مورداستفاده قرارگ يها درپروژه
 Comtradeل یگذرا، فا يانجام مطالعات گذرا و تستها

ط یمختلف شبکه (خروج خط، شرا يط گذرایمتناظر با شرا
شود که  ی) ساخته میکیط هارمونیخطا، نوسان توان، شرا

تواند مورد  یمختلف در پاسخ به آن م يها عملکرد رله
ز مشتمل یپروژه ن یاتیرد. جنبه عملیو تست قرار گ یابیارز
ها با استفاده از  از رله يتست تعداد-باشد:  یر میموارد زبر 
 يتعداد يگذرا برا يانجام تستها-ساخته شده  XRIOل یفا

ر متمرکز همزمان در یغ يانجام تستها-شبکه  يها از رله
مرحله  یل طولیفرانسیتله پروتکشن و د یحفاظت يها طرح

ستم یاطالعات شبکه و س يآور افت و جمعیاول: در
اطالعات استاتیکی بارهاي مصرفی و شبکه - یحفاظت

 یکینامیاطالعات د-دردوحالت اوج بار وکم باري 
ستم یاطالعات س-آنها  يها کننده شبکه و کنترل يژنراتورها

حفاظتی اصلی  يها-شبکه سمنان شامل تنوع رله یحفاظت
 يها طرح  -وپشتیبان بهمراه مشخصات وتنظیمات فعلی آنها

 -مختلف شبکه يشهایمورد استفاده در آرا یحفاظت
اطالعات -مشخصات ترانسفورماتورهاي جریان و ولتاژ 

شبکه و سطوح اتصال کوتاه شبکه  يبردار حدود مجاز بهره
و ارائه گزارش مرحله اول مرحله دوم:  يجمع بند -

ع سمنان به همراه یشبکه انتقال و فوق توز يمدلساز
ل و یتکم - DIgSILENT افزار در نرم یحفاظت يها رله

 layout يشبکه برق سمنان (مدلساز یافتیبهبود دك در
 یستم حفاظتیس يمدلساز -شبکه در نرم افزار)  يپستها

 يها رله یع سمنان (شامل تمامیشبکه انتقال و فوق توز
 - يصحت مدلساز یافزار و بررس مورد استفاده) در نرم

و ارائه گزارش مرحله دوم مرحله سوم: برنامه  يجمع بند
 يها اطالعات رله یبررس -ها  رله XRIOل یه فایو ته یسینو

ه، یته - XRIOل یا عدم وجود فایث وجود یمختلف از ح
صحت  -شبکه سمنان  يها رله XRIOل یل فایم و تکمیترم

له تست رله به کمک یه شده بوسیته XRIO يلهایفا یسنج
و ارائه گزارش  يجمع بند - AMT 105دستگاه تست رله 

 یبان فعلیو پشت یستمهاي حفاظت اصلیمات سیو تنظ یرد و طراحیصورت گ
شبکه،  ير توپولوژییا بواسطه تغیرد. با توسعه شبکه و یقـرار گ ینیمورد بـازب
ر یید پراکنده، احتمال تغیاتصال منابع تولا یل: مانور خطوط، و یاز قب يدر موارد

ار بوده و لذا به منظور حصول یت آن بسیفیو کاهش ک یت هماهنگیوضع
ر ییباشد. البته تغ یر میناگز يها امر رله یمات برخیر تنظییحفاظت مطمئن، تغ

ا تجارب یو  یها، که معموال بر اساس محاسبات دست رله يبرا یمات سنتیو تنظ
ار زمانبر بوده و به علت عدم امکان در یرد، بسیگ یصورت من امر یمتخصص

باشد. چه بسا در  یبرخوردار نم ییاز دقت باال یود مختلف هماهنگینظرگرفتن ق
ها از دست رفته و عدم  گر رلهیآن با د یک رله هماهنگیمات یر تنظییصورت تغ
 تواند منشا یم یحفاظت یسنت یم و هماهنگین موضوع در تنظیمالحظه ا

ح یگر و همانطور که تشریباشد. از طرف د يریمشکالت و خسارات جبران ناپذ
مات یبه اطالعات و تنظ یساده جهت دسترس يابزار XRIO يها لیشد، فا

و مهمتر از آن شروع پروسه تست  یمختلف به منظور انجام هماهنگ يها رله
است که ن یباشد. اما مشکل ا یله دستگاه تست رله میها بوس رله يعملکرد

 يموجود برا XRIO يلهایا فایکنند و  ید نمیتول XRIOل یها فا از رله يتعداد
نکه یباشد که عالوه بر ا یم یاشکاالت يها از سازندگان مختلف دارا رله یبرخ

در  یانسان يکند، ممکن است خطاها یپروسه تست رله ها را زمانبر و مشکل م
نگونه یا يه و آماده سازین، تهیپروسه تست بروز گردد. بنابرا يآماده ساز

باشد. عالوه بر  یم يضرور یار موثر و حتیها بس رله یتمام يها برا لیفا
ق ی، عدم عملکرد درست و دقیحفاظت یمربوط به بحث ناهماهنگ يها ینگران

در هنگام  یستم حفاظتیک سیباشد که  یم يگر مواردیز از دیها ن تک تک رله
که به  يا دوره يها عملکرد ممکن است با آن مواجه گردد. اگرچه انجام تست

 يرد راهکاریپذ یتستر انجام م يها ها توسط دستگاه منظور تست عملکرد رله
 يها باشد، اما پروسه تست که هم اکنون در شرکت یر میجهت حل مشکل اخ

وجود دارد که  یمشکالت ها و تیرد، معموال محدودیگ یصورت م يا برق منطقه
 ين مشکالت ضروریا يک تست جامع و مطمئن برطرف سازیبه منظور انجام 

ر یتوان به صورت زین مشکالت را میباشد. عمده ا یم یحفاظت يتهایو از اولو
مختلف :  يها رله XRIO يها لیتابس کامل از فایعدم وجود د -برشمرد: 

ل یا فایباشند  XRIOل یکه فاقد فا ییها رله يهمانطور که در باال اشاره شد، برا
XRIO یا باالجبار تمامیرد و یگ یا تست انجام نمیباشد،  یمشکالت يآنها دارا 

در دستگاه تستر رسم و  ید به صورت دستیها با ن رلهیمشخصه ها و اطالعات ا
م عد -اورد. ین بییتواند دقت کار را پا یم گردد که عالوه بر زمانبر بودن میتنظ



 47                                                                                                                                                                       1397در سال رو یوزارت ن یقاتیتحق يها تین اولویعناو
 

 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق عنوان شرکت فیرد

ها و  رله XRIOل یتابس جامع فایه دیمرحله سوم شامل ته
لها مرحله چهارم: ین فاینحوه کار با ا یمجموعه آموزش

 یستم حفاظتیس یت هماهنگیفیعملکرد و ک یبررس
ه در انجام مطالعات پخش بار و اتصال کوتا -موجود شبکه 

 -و...) ي، پربارينگ، کم باریمختلف (حالت ر يوهایسنار
 یحفاظت يها عملکرد رله يه سازیشب - DPLله برنامه یبوس
له یبوس -موجود یمات فعلیستانس با تنظیاد و دیان زیجر

ن یب یت هماهنگیوضع ییو شناسا یابیارز - DPLبرنامه 
و ارائه  يجمع بند - DPLله برنامه یبوس -شبکه يها رله

ها  عملکرد رله یابیگزارش مرحله چهارم مرحله پنجم: ارز
 Transientگذرا ( يدر مطالعات گذرا و انجام تستها

Testله دستگاه تست رله ی) بوسAMT 105 - یبررس 
 يوهایط گذرا در سناریدر شرا یحفاظت يها عملکرد رله
ل ید فایتول -شده در نرم افزار  يساز هیمختلف شب

Comtrade مختلف و تست عملکرد  يوهایمربوط به سنار
له دستگاه تست یگذرا بوس يمتناظر با انجام تستها يها رله
ع ثبت شده یاز وقا يتعداد یبازخوان - AMT 105رله 

ط متناظر توسط یها و تست مجدد رله در شرا توسط رله
گذرا در نرم  يه سازیو شب AMT 105دستگاه تست رله 

ائه گزارش مرحله پنجم مرحله و ار يجمع بند -افزار 
له دستگاه تست یبوس End-To-Endششم: انجام تست 

تست طرح تله پروتکش در حفاظت  AMT 105رله 
تست  - AMT 105ستانس توسط دستگاه تست رله ید

 AMTتوسط دستگاه تست رله  یل طولیفرانسیحفاظت د
-لوت در نرمیتله پروتکشن و پا يطرحها يمدلساز - 105
 DIgSILENTافزار 

) اساسا با اعمال ولتاژ  Transient Test: (یکینامیگذرا و د يها انجام تست
 یابیک بازه مشخص توسط تستر به رله، عملکرد رله مورد ارزیان در یا جریو/

ر امپدانس از ییستانس با تغیرلۀ د يرد. به عنوان مثال در تست مانایگ یقرار م
ن مرز مشخصۀ رله در یمع مم با گامیک مقدار ماکزیمم تا ینیک مقدار می

 يرله ها يد. اگرچه انجام تست مانا برایآ یصفحۀ امپدانس مختلط به دست م
ده ین نوع تستها دیکه در ا يباشد اما نکته ا یم يت و ضروریحائز اهم یحفاظت

باشد. به عبارت  ین خطا میح يط گذرایپاسخ رله در شرا یشود بررس ینم
 يان و ولتاژ بسته به توپولوژیجر يگنالهایس ت و در هنگام خطایگر، در واقعید

ت انجام تست گذرا یکند، که اهم یر مییشبکه و نوع خطا به صورت گذرا تغ
Transient Testعدم انجام  -دهد.  یرا نشان م یز حفاظتیتجه ي) ) را برو

تست معمول،  ي) روشهاEnd_to-End Testر متمرکز همزمان (یغ يها تست
که در  يکند. در واقع از موارد یهر رله در هر پست را به صورت مستقل تست م

کند و  یرا تست م یقرار دارد فقط عملکرد رله به صورت محل یطرح حفاظت
ا تست یل خطوط یفرانسیمانند تست حفاظت د یموارد طرح حفاظت یباق
ک پست به پست یاز گنال یانتقال س یزمان يرهایو تأخ یمخابرات يستمهایس
 ردیگ یقرار نم یستانس مورد بررسید یگر در طرح حفاظتید

12 
اي  شرکت برق منطقه

 سیستان و بلوچستان

در خصوص استفاده از  يو اقتصاد یانجام مطالعات فن
سراوان  -لو ولت خاشیک 230در خط  يزیآو يرهایبرقگ

 م گارد)یفاقد س H یمانیر سی(ت

ن نوع یمناسب تر يه و اجرایدر خصوص ته یانجام مطالعات
ر یمت و سایهم از لحاظ تعداد، نوع و ق يزیر آویبرقگ

ن نقاط خط با هدف کاهش یمتعلقات آن در مناسب تر
شرکت  يت کاریدر اولو یحوادث منجر به خروج و خاموش

 قرار دارد.

لومتر به عنوان تنها یک 150لوولت خاش سراوان با طول حدود یک 230خط 
با  یبرخوردار است ول یت باالئیه کننده شهرستان سراوان از اهمیر تغذیمس

م گارد یو بدون س یمانیر سین خط که از نوع تک مدار تیت ایتوجه به ماه
که  يده به گونه ایباشد همواره اصابت صاعقه به خط موجب خروج خط گردیم

 مین خط را داشتیمورد خروج ا9 يفقط در شش ماهه اول سال جار
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توسعه  و TPSستم تله پروتکشن یو ساخت تابلو س یطراح
جهت خطوط کوتاه توسط  DEFبان رله یحفاظت پشت

 يبر نوریشبکه ف

در  یستم که شامل دو طرح حفاظتین سیا یاهداف کل
ن بار ساخته یاول يک مجمعوعه برایدر  یک طراحیقالب 

 یر میبه شرح ز يها یژه گیت و ویشود شامل قابل یم
 یستم تله پروتکشن با چهار ارتباطیجاد سیا-1باشد 

 DEF ين رله هایبان بیحفاظت پشت يبرقرار-2مستقل 
ستم یس يدارا-3خاص  يت هایجهت خطوط کوتاه با قابل

-4گنالها یه سیو ثبت حوادث و عملکرد کل يریگزارش گ
-5اپراتور  یر به منظور سهولت گزارش دهیاالرم و اژ يدارا

در هر لحظه و قطع  یستم کانال فالتینظارت کننده س
توسط اپراتور  on lineستم بصورت یتست س-6شبکه 
همزمان دو دستگاه  يراه انداز-7 یجاد خاموشیبدون ا

ها  یاتصال يه سازیستگاه به منظور شبیتست رله در دو ا
و اشکال DCقطع يگنالهاینشان دهنده س يدارا -8

chanel faulty 

ستانس ید ين رله هایتله پروتکش يگنالهایدر حال حاضر به منظور ارتباطات س
شود  یزات استفاده میر تجهین تراپ وسایال PLCستمیاز س CBFپ رله یو تر

ن ینه باال و در صورت قطع خطوط مشکل ساز است لذا توسط ایهز يکه دارا
باشد ارسال و  یموجود م يبر نوریکه بستر ف يستگاههایتوان ا یطرح م

ستم تله پرو تکشن ین رله ها بر قرار نمود و باسیب یحفاظت يگنالهایافت سیدر
ستم ین سیگر ایل نمود کاربرد دیتکم DTTستانس و یرله د يحفاظت زون ها

رکشنال از دو طرف خطوط به یدا ين رله هایب یک مدار منطقیک الجیارتباط 
تنگ ید رله باشد با فعال کردن سیه دیداخل زون که در ناح يها یمنظور اتصال

ستگاه یان به منظور عملکرد رله ها از دو طرف ایو حداقل جر یگروپ واحد ان
با مقاو مت که  يبان سوم جهت خطوط کوتاه و فالت هایبه عنوان حفاظت پشت

 باشد یستانس نمید رله دیه دیدر ناح

 اي فارس شرکت برق منطقه 14

نظارت بر صحت  و ساخت دستگاه تست ثبات و یطراح
 CBFباسبار پروتکشن و  يپ رله هایعملکرد مدارات تر

 8و تعداد حداقل  يک دستگاه مرکزی ییمحصول نها
ک پست ی يکرهایه بریجهت کنترل کل یدستگاه فرع
ر یبه شرح ز ییاینان و مزایت اطمیهاو قابل یژگیانتقال با و

بصورت  یحفاظت يرله هاپ تست یانجام تر-1باشد  یم
مشاهده صحت -2 ین نقطه بدون خاموشیتا اخر یواقع

-3کرها ین قطع بریپ و زمان عملکرد رله تا بوبیمدارات تر
کل  یو خاموش ید رنیزات و کلیازقطع تجه يریجلو گ

-4نگ یسپاچیکمتر اپراتور و د یمانور و هماهنگ -4باسبار 
در هر  يبا تست دورها CBFانجام همزمان رله باسبا ر 

پ تست به یاز گسترش حادثه زمان تر يریجلو گ -5زمان 
نان از نظر قطع یت اطمیقابل-6ل اشکاالت مدارات یدال

ل یه گزارش و فایارا-7پ تست یز زمان در زمان تریتجه
نه یکاهش هز -8پ یزمان عملکرد مدارات تر یقابل بررس

 زاتیتجه یبدون خاموش

مرحله دوم در  CBFپ تست مدارات رله باسبار و رله یدر حال حاضر جهت تر
باشدکه  یو مجاور مBAYهر  يکر هایبر یاز به خاموشین 400KV يپست ها

 يد هایکل یستیبا ید سنتر میتست کل يانتقال برا يالزم است در پست ها
خط و ترانس و  یک بیم که باعث خارج کردن ین دست خود قطع کنییباال و پا

 یو مانور شبکه در بعض یگردد که گرفتن خاموش یمنجر به واحد مروگاه یدر ن
ه مدارات یتوان کل ین دستگاه میو ساخت ا یط مشکل است لذا با طراحیاز شرا

کر تست و زمان ین برین نقطه بوبیتا اخر یو بدون خاموش یپ بصورت واقعیتر
دو را  ک ویقطع  ين هایهر سه فاز جهت بوب يکر رویهر بر يعملکرد برا يها

زمه یستم مکانیک سی يپ رویدر نظر گرفت و صحت عملکرد مدارات تر
قطع رله  يک گزارش عملکرد زمانهایت بصورت یمشاهده و ثبت نمود و در نها

 ه نمودیته Trip CoiLک یتا لحظه تحر
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تال یجید يسنکرون نمودن رله ها یامکانسنج یبررس
 اس و یپ یک پست با جیمختلف  يدرهایمختلف در ف

 يرله ها ياز برایا نرم افزار مورد نیساخت سخت افزار 
 م سنکرون نمودنیفاقد امکان مستق یمیتال قدیجید

 يق پورت هایکه از طر يارائه سخت افزار و نرم افزار
ک پست یتال یجیمختلف د يموجود رله ها، به رله ها

سنکرون شدن متصل شده و خود آن سخت افزار، امکان 
ق یاس را داشته باشد و زمان رله ها از طر یپ یبا ج یزمان

ست که یاز تکرار حوادث ضرور يریشگیل حوادث در پیت تحلیبا توجه به اهم
با هم سنکرون  یمختلف از نظر زمان يدرهایف يمختلف رو يرله ها
 ين رله هایگزیتال که در گذشته جایجید ياز رله ها ياریکن بسیباشند.ل

شده اند در آن زمان بحث سنکرون شدن انها مد نظر  یکیواستات یکیالکترومکان
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شبکه شدن و سنکرون  يم پورت مناسب برایاز آنها بطور مستق يارینبوده و بس آن سنکرون گردد.
ل یسه و تحلیاس را ندارند ، لذا باتوجه به ضرورت مقا یپ یشدن با ج

ک حادثه یکه در اثر  یفمختل يدرهایف يثبت شده در رله ها يرکوردها
ن رله ها از نظر یاست که ا يمختلف، ضرور يدر پستها یعملکرد داشته اند حت

 یید فالت رکوردر مجزایا باین صورت یر ایبا هم سنکرون باشند، در غ یزمان
ن پروژه با توجه به یض شوند ، هدف این رله ها تعویا ایشود  ينصب و راه انداز

ا نرم یتال هستند، ارائه سخت افزار یجید يموجود از نسل رله ها ينکه رله هایا
مختلف امکان سنکرون نمودن  يموجود با پروتکلها ياست که از پورتها يافزار

 فراهم اورد. ین رله ها را با دقت مناسبیا

 اي گیالن شرکت برق منطقه 16

حفاظت و کنترل گسترده (حفاظت  ياده سازیو پ یبررس
از یمورد ن یمخابرات يهوشمند) با بسترها ژه و حفاظتیو

 یش دائمیق پایزات از طریتجه يش بهره وریجهت افزا
 يبرا PMUنصب  ينه برایافتن نقاط بهیزات و یتجه

 يع برق منطقه ایشبکه انتقال و فوق توز يهوشمند ساز
 النیگ

در  یکیالکتر يکه انرژ یموجود واثرات يهایازمندیبا توجه به گسترش شبکه ون شبکه يهوشمند ساز يبرا یاتیارائه طرح عمل
 يکپارچه سازی ينده برایه ونگاه ایک صنعت پایروزمره دارد بعنوان  یزندگ

کند. در یجاب میرا ا يش بهره وریشبکه و افزا یش دائمیشبکه ها ضرورت پا
 یبیکل ترکیس يروگاههایت خطوط انتقال نیبه لحاظ محدود یط فعلیشرا

شوند هر چند حفاظت ید میت تولیدچار محدود يمواقعه االن وپره سر در یگ
کن ید نصب شده لیکنترل اضافه بار وتول ين شبکه برایدر نقاط مع یژه ثابتیو

هوشمند است تا  يتم هایازمند استفاده از الگوریش شبکه نیر ارایل تغیبدل
ل یع بدلین در شبکه فوق توزیرد ، همچنینه انتقال توان صورت گیبه

ژه هوشمند یاز به حفاظت وینقاط شبکه ن یخطوط وترانسها در برخت یمحدود
از ین توان مورد نیتام ياز راهها یکی یباشد واز طرفیش شبکه میبا توجه به آرا

باشد ینگ نمودن شبکه میت خطوط وترانسها ، ریط محدودین در شرایمشترک
شبکه بوده مات بسته به حاالت مختلف یر تنظیت تغیکه مستلزم حفاظت با قابل

 کپارچه است.یستم حفاظت هوشمند و یک سیازمند یکه خود ن
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 ین حفاظتیو ساخت دستگاه ثبت فرام یمطالعه و طراح
 يص خطاهایستم تله پروتکشن به منظور تشخیرله در س

 کاذب

ستم تله یدر س یافتیو در ین ارسالیق فرامیثبت دق -
ق و یشامل زمان دق ین حفاظتیفرام رهیذخ -پروتکشن 

 ره شده ویحفاظت از اطالعات ذخ -طول زمان فرمان 
امکان  -ر اطالعات ییو تغ یانسان يرویاز دخالت ن يریجلوگ

 پروتکشن موجود تله يستم هایاتصال به س

گیالن عمده حوادث منجر  يو تله پروتکشن برق منطقه ا یال س یدر شبکه پ
بدون تایم تگ و ثبت ایونت بوده و بدنبال بروز به عملکرد تله پروتکشن 

 یموارد غیرممکن م يآن دشوار و در پاره ا یحوادث،مطالعه حادثه و علت یاب
شود.تجهیزات جدید تله پروتکشن قابلیت ثبت ایونت را دارند اما در وضعیت 

و سخت  يقابلیت ارتقاء نرم افزار يموجود غالب تجهیزات درحال بهره بردار
بایست تمام تجهیزات تله پروتکشن تعویض گردند که این  یندارند و م يافزار

است و درعمل  یامر مستلزم انجام هزینه بسیار سنگین چند میلیارد تومان
پیشنهاد شده  یحل مساله فوق این طرح تحقیقات يباشد و برا یممکن نم

 است.
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 اي گیالن شرکت برق منطقه 18

ص نوع خطا و حادثه یتشخ ين بسته نرم افزاریه و تدویته
الن به منظور یع برق گیدر خطوط انتقال و فوق توز

 ک انواع حوادثیمشخص نمودن عوامل حادثه و تفک

ب قبل یب ، مشخص شدن نوع عیکاهش مدت زمان رفع ع
 يدا شدن منشا خطاهایاز رفع آن جهت مقابلع با آن ، پ

به  از برخورد درخت یگذرا ( منظور از نوع خطا حادثه ناش
خطوط انتقال ، انفجار مقره ، برخورد صاعقه ، برخورد پرنده 

ن است که با توجه به ین پروژه هدف ایباشد ) در ا یو ... م
ده مشخص یاطالعات ثبات ها در دو طرف خطوط حادثه د

شود  يریم گیبوده است تا تصم یشود که خطا از جه نوع
ا یا گروه به منطقه اعزام شود و یکه مانور مجدد انجام شود، 

ب یاگر گروه به منطقه قرار است اعزام شود بر اساس نوع ع
از است تا با خود داشته باشد و چقدر کارش ین يچه ابزار

ا خطا بر اثر برخورد صاعقه بوده یزمانبر است. بطور مثال: آ
ا ورود درختان به یا خطا بر اثر برخورد درخت و یاست؟ آ

ا خطا بر اثر پانچ مقره بوده است؟ یده اند؟ آم خطوط بویحر
 یرخ داده است؟ مشخص شدن نوع خطا م يهاد یا پارگیآ

م یو تصم یبه کوتاهتر نمودن زمان قطع یانیتواند کمک شا
 د.یح بنمایصح یتیریمد

ت یقابل يتواند باعث بهبود شاخص ها یاز آن م يریجه گین پروژه و نتیانجام ا
ها  ی) و کاهش حوادث و خاموش ASAI( یب آمادگینان شبکه مانند ضریاطم

 ز نمود داشته باشد .یها ن یابیشود و در ارز

 اي گیالن شرکت برق منطقه 19

با دقت باال با امکان اعمال  يریساخت دستگاه اندازه گ
و  تریان متصل به میاز ترانس جر يچند نقطه ا یمنحن

متصل  PTو CTتر با توجه به یون میبراسیجاد امکان کالیا
 به آن

ت ید ارائه نمونه ساخته شده با قابلیجد يترهایساخت م
 يون نرم افزاریبراسیکال

 يون نرم افزاریبراسیستم کالیتال موجود فاقد سیجید يریاندازه گ يدستگاهها
مختلف در  يترهاین میمختلف وهمچن ير فازهایباشند ووجود خطا در مقادیم
قرائت انها ومحاسبه تلفات شبکه وپخش  يرا برا يادیک پست مشکالت زی

 یکنند .از طرفیجاد میوب ایاعالم ع یبررس يبرا یراتیتعم يبارومراجعه واحدها
 يون نرم افزاریبراسیر تپ انها امکان کالییتغ یا حتیان ویر ترانس جرییبا تغ

ان وولتاژ به یاست که با اعمال جر ییترهاین پروژه ساخت میندارند هدف از ا
ب اصالح در یبره واستاندارد امکان اعمال ضرایتر کالیسه با میتر وبا مقایآن م

جه امکان یتر فراهم شود ودر نتیان بار ، پر بار، به میچند نقطه کم بار، م
پرتابل با دقت مناسب  يریترها در صورت وجود دستگاه اندازگیون میبراسیکال

تواند یق پستها میدق کسب اطالعات يترها براین نوع میفراهم گردد و وجود ا
 يتال برایجید يترهایساخت م ينکار با توجه به تکنولوژید واقع شود . ایمف
 فراهم خواهد شد . يادینه زیاز به هزید انبوه بدون نیتول
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 محورتوزیع و انتقال -1      
 نیرو انتقال و ها پست تجهیزات سازي  بهینه و ساخت طراحی، .1,7

 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح تحقیقعنوان  عنوان شرکت فیرد

 شرکت توانیر 1
روشهاي نوین احداث فونداسیون برجهاي انتقال نیرو جهت 

 جلوگیري از خوردگی و پوك شدگی
تدوین -2ارائه راهکارهاي مقابله با مسئله خوردگی  -1

متناسب با طرحهاي گوناگون خطوط  دستورالعملهاي
 با اقلیم و شرایط بهره برداري متناسب

فونداسیون  نبود روشهاي جدید در راستاي مقابله با مسئله خوردگی جهت -1
 شیوع باالي مسئله خوردگی فونداسیون در نواحی مرطوب یا-2خطوط انتقال 

 شرجی

 شرکت توانیر 2

 سطح GIS پستهاي تجهیزات ساخت فنی دانش کسب
 GIS کمپارت نمونه یک ساخت و کیلوولت 230 و 400
 انتقال  ولتاژ سطح

 230و  400کسب دانش فنی ساخت تجهیزات  -1
ساخت دو بی  -2هاي بین المللی  کیلوولت با کسب تاییدیه

 کیلوولت و تست و بهره برداري 400و  230انتقال 
ایجاد دانش فنی و بومی در جهت تقویت -3آزمایشی 

هزینه خرید و کاهش  ساخت داخل و عدم وابستگی کشور و
کاهش هزینه تولید تجهیزات و -4نصب این تیپ تجهیزات 

 GIS تضامین و تامین قطعات تجهیزات اطمینان از

وجود دارد که در  GISدرحال حاضر در کشور ما تعداد زیادي پست انتقال
سالهاي تحریم امکان تهیه قطعات و لوازم یدکی آنها به هیچ وجهی وجود 

پست به  312نون با اجراي طرح احداث و مناقصه نداشت و از طرفی هم اک
نیاز است. از آنجاکه نیاز صنعت برق هر روز نسبت به  GISتعداد زیادي پست 

ساخت و بکارگیري این تیپ تجهیزات بیشتر میشود لذا ضروري است تا توان 
داخل را جهت ساخت و بومی سازي این تجهیزات با استانداردهاي بین المللی 

تا GISجاد نماییم هم اکنون دو شرکت داخلی توانسته اند تجهیزات تقویت و ای
کیلوولت را با کسب تاییدیه هاي بین المللی در داخل کشور  132و  63سطح 

بدون حمایت صنعت برق تولید کننند اما ضروري است تا با ارتقاء این توان 
 گرددکیلوولت نیز اقدام  230و  400نسبت به تولید تجهیزات با رنج سطح 

 شرکت توانیر 3
لوولت ساخت یک 63 يدهایعلل حوادث کل یمطالعه و بررس

شبکه در زمان  يدگاه پارامترهایچ از دیشرکت پارس سوئ
 دیقطع کل

لوولت ساخت یک 63 يدهایعلل حوادث کل یمطالعه و بررس
شبکه در زمان  يدگاه پارامترهایچ از دیشرکت پارس سوئ

 از بروز حادثه يریجلوگ يد و ارائه راهکارهایقطع کل

 یکه منجر به گسترش حادثه و بروز خاموشEDEدیکل يبروز حوادث رو-
از  يریدها وجلوگین نوع کلیعلل بروز حوادث ا یابیشه یور یبررس-خواهدشد. 

 مشابه حوادث

 شرکت توانیر 4

لتر یک نمونه دستگاه فیو ساخت  یطراح یکسب دانش فن
 لوولتیک400سطح  یکیهارمون

لتر یک نمونه دستگاه فیو ساخت  یطراح یدانش فنکسب 
لوولت جهت نصب در اپست یک400سطح  یکیهارمون
 يلوولت خویک400

 هیهمسا يک و عدم رقبت کشورهایل وجود هارمونین توان بدلییت پایفیک-
- يستگاه خویک مرتبه پنجم در ایوجود هارمون-د برق یه در خریخصوصا ترک

ن یک نمونه از ای یعمل يریو ساخت و بکارگ یطراح یدانش فن ضرورت کسب
 زاتیتجه

5 
اي  شرکت برق منطقه

 اصفهان

 يریاندازه گ يبرا يک شبکه سنسوری يو اجرا یطراح
مربوطه در  يتم هایهمراه با الگور یکیر الکتریغ يپارامترها

 از شبکه برق اصفهان یبخش

 يریاندازه گ يبرا يک شبکه سنسوری يو اجرا یطراح
مربوطه در  يتم هایهمراه با الگور یکیر الکتریغ يپارامترها

از شبکه برق  یاز شبکه برق اصفهان در بخش یبخش
 يتم هایگرفتن از الگور یاصفهان که بتوان با خروج

نه انجام داد یخطوط را به صورت به يمربوطه بارگذار
 يم دمایس يعبارتند از دما یکیر الکتریغ يپارامترها

 ين پارامترها مشخصه هایباد و ... که اط تابش یمح
ند در حال حاضر سنسور ینماین مییخطوط را تع يریبارگ

با  يشبکه سنسور يو اجرا یبنام دونات وجود دارد. طراح
گر به یموجود د يا سنسورهایاستفاده از سنسور دونات و 

ر یغ يپارامترها يریاندازه گ يبرا يک شبکه سنسوری يو اجرا یطراح
از شبکه برق اصفهان در  یمربوطه در بخش يتم هایهمراه با الگور یکیالکتر
 يتم هایگرفتن از الگور یاز شبکه برق اصفهان که بتوان با خروج یبخش

 یکیر الکتریغ يپارامترهانه انجام داد یخطوط را به صورت به يمربوطه بارگذار
ن پارامترها مشخصه یط تابش باد و ... که ایمح يم دمایس يعبارتند از دما

ند در حال حاضر سنسور بنام دونات ینماین مییخطوط را تع يریبارگ يها
 وجود دارد.
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از شبکه و استفاده از  یبخش يلوت بر رویصورت پا
 خطوط يریبارگ يآنها برا يهایخروج

6 
اي  شرکت برق منطقه

 آذربایجان

د ، یشامل کل Compactر یچ گیو ساخت سوئ یطراح
 کامل packبصورت  CTونر و یسکس

ن مواجه هستند یت زمیکه با محدود يداخل شهر يجهت استفاده در پست ها Compactر یچ گیدستگاه سوئ یمه صنعتینمونه ن
 باشد یپر کاربرد م

7 
اي  شرکت برق منطقه

 آذربایجان

بر  یو ساخت سیستم جدید پایش آنالین مبتن یطراح
وضعیت و تشخیص  یارتعاش جهت ارزیاب ياندازه گیر

 قدرت يعیوب ترانسفورماتورها

ارتعاش  يترانسفورماتور و استخراج الگو يخطاها يمدلساز
ق در توسعه یتحق ین گام اساسیمتناسب با هر خطا، اول

ارتعاش  يبر اندازه گیر یستم جدید پایش آنالین مبتنیس
 يوضعیت و تشخیص عیوب ترانسفورماتورها یجهت ارزیاب

بر  یش ارتعاش، مبتنیستم پایس یقدرت است. طراح
 یابین ارتعاشات ترانسفورماتور، انتخاب و جایسنجش آنال

 ییاز اغتشاشات محط يریرپذیتأث یمناسب سنسورها، بررس
توسعه  ي، مرحله بعديفشارقو يموجود در پست ها

و  يریستم اندازه گیس یینها یستم است. با طراحیس
داخل  يص خطایل ارتعاشات، مدارات واسط، و تشخیتحل
ن یستم آنالی، توسعه سیارتعاش يستم با توجه به الگویس

 شود. یبر ارتعاشات محقق م یمبتن يص خطایتشخ

 يانتقال انرژ يقدرت، مهمترین و گرانترین جزء شبکه ها يترانسفورماتورها
ن روست که با گسترش روزافزون تقاضا یمحسوب می شوند و از هم یکیالکتر

 يژه خطاهایسالم و مطمئن، احتراز از وقوع خطا و بو یکیالکتر يانرژ يبرا
دا کرده یبردار شبکه پ-بهره يبرا يادیت زیمنجر به شکست ترانسفورماتور، اهم

ترانسفورماتور، عالوه بر هزینه هاي گزافی که به  یاساس ياست. شکست و خطا
بهره بردار شبکه قدرت جهت تعمیر و جایگزینی آن تحمیل می کند، باعث 

ستم در ینان سیت اطمیع انتقال توان نیز می گردد که بعلت کاهش قابلقط
ن حال، وقوع یتداوم انتقال انرژي، تبعات به مراتب بیشتري را به دنبال دارد. با ا

 يریل گوناگون و از جمله پیقدرت به دال يخطا در ترانسفورماتورها
از  يارید. بسیمان یر میاجتناب ناپذ يموجود در شبکه، امر يترانسفورماتورها

، هسته یچیم پیس یکیمکان يترانسفورماتور و از جمله خطاها یاساس يخطاها
و  ییش ارتعاش ترانسفورماتور قابل رصد، شناسایو .. با پا یه جزئیو تانک، تخل

وضعیت و  یتوسعه سیستم ارزیاب ياین مزایهستند. از عمده تر یابیجا
ن یارتعاش، آنال يبر اندازه گیر یقدرت مبتن يتشخیص عیوب ترانسفورماتورها

 از به قطع انتقال توان در شبکه است.یبودن آن و عدم ن

 اي باختر شرکت برق منطقه 8

ترانسفورماتور  ساخت کنترل کننده بهینه تپچنجر طراحی و
 فوق توزیع و بانک خازنی در یک پست بصورت محلی

بررسی وضعیت خازنهاي شبکه از لحاظ ظرفیت و بهره -1
تعیین روش  -2فوق توزیع ( کلید زنی)  برداري در پستهاي

دستورالعمل (  بهینه بهره برداري از بانکهاي خازنی و ارائه
با در نظر گرفتن شرایط هارمونیکی در هر پست ) و ارزیابی 

تعیین روش -3برداري از خازن ها بر تلفات  تأثیر بهره
محل پست  راکتیو در کنترل یکپارچه و بهینه ولتاژ و توان

نه توان یطراحی و ساخت کنترل کننده به-4فوق توزیع 
در نظر گرفتن اثرات  -5ولتاژ به صورت همزمان  راکتیو و

راکتیو و تنظیم  پست هاي جانبی بر کنترل کننده توان
در نظر گرفتن پدیده فروپاشی ولتاژ در  -6کننده ولتاژ 

 ساخت کنترل کننده بهینه طراحی و

ح راهبرد کنترل همزمان و یو تشر ین پروژه، بررسیا يجران ایاز ا یهدف کل
ز یع برق و ساخت تجهیفوق توز يها و در پستیخودکار ولتاژ و توان راکت

و حصول  یابیمربوطه تا دست یو عمل یفن يهوشمند مربوطه و انجام تستها
 يستم کنترل جامع و هماهنگ برایک سیجه مطلوب است. با استفاده از ینت

از  یرات ولتاژ را ناشییتوان تغ ی، میچنجر ترانسفورماتور و بانک خازن تپ
مورد  ین دو عامل محاسبه و دستورات الزم و بدون تکرار بیک از ایعملکرد هر 

و و یو صادر شود. کنترل توان راکتیک جهت کنترل ولتاژ و توان راکتیبه هر 
) 2) کنترل مطلق ولتاژ، 1 ياه يک از استراتژیتواند تحت هر یولتاژ در پستها م

ب یو (ضری) تقدم ولتاژ بر توان راکت3ب توان)، یو (ضریکنترل مطلق توان راکت
م بر استفاده از یب توان) بر ولتاژ باشد. تصمیو (ضری) تقدم توان راکت4توان) و 

زان یا می يبردار ط شبکه، ملزومات بهرهیها به شرا ين استراتژیک از ایهر 
ز مورد هدف یدارد. لذا تجه یک پست بستگیو در یو توان راکتنوسانات ولتاژ 

ن یک از ایدر هر  يبردار م و بهرهیت تنظید قابلیو ساخت آن با یطراح يبرا
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ک پست در طول زمان یو ینکه توان راکتیها را دارا باشد. با توجه به ا ياستراتژ
رات یین تغیانگیر باشد، استفاده از مییتغ يدارا يا ممکن است به طور لحظه

نه ین بهییتم تعیاستفاده در الگور يمشخص برا یک بازه زمانیو در یتوان راکت
رد. استفاده از یو تپ ترانسفورماتور مورد استفاده قرار گ یپله بانک خازن

ن پله ییانجام محاسبات تع يو و مبنا قراردادن آن برایتوان راکت یاطالعات قبل
ع، یفوق توز ياز پستها یکن است در برخو تپ ترانسفورماتور مم یبانک خازن

را در بر نداشته باشد و  یو عملکرد مناسبیبا توجه به شدت نوسانات توالن راکت
  پله یدزنیاد کلیز ير دچار اختالل شده و منجر به عملکردهایگ میتم تصمیالگور

 تم دوم با استفاده ازیا تپ ترانسفورماتور گردد. لذا در الگوری یبانک خازن يها
 یم میو پست تنظیاز پست، ولتاژ و توان راکتیو مورد نیتوان راکت ینیب شیپ

گردد. در صورتی که کنترل توان راکتیو و تنظیم ولتاژ به صورت اتوماتیک 
انجام شود ممکن است عملکرد بانک خازنی و تپ چنجر وارد یک حلقه بسته 

کننده بهینه، بهینه  شده و به صورت مداوم ادامه پیدا کند، لذا منظور از کنترل
کردن کنترل توان راکتیو و ولتاژ در یک پست به صورت محلی بدون ایجاد 

باشد. تابع هدف و پارامترهاي موثر بر کنترل  اختالل در عملکرد آن ها می
کننده بهینه و در نظر گرفتن اثرات پست هاي مجاور در پیشنهاد پروژه ارسالی 

. در این بخش ضرورت ها و دالیل توسط محقق به تفصیل بیان خواهد شد
 اولویت داشتن موضوع بیان شده است.

 اي باختر شرکت برق منطقه 9

 یع فرکانسیباند وس يریو ساخت دستگاه اندازه گ یطراح
 سیستم زمین

 •ر باشد: یموارد ز يریگ د قادر به اندازهیبا ین دستگاهیچن
ک بازه یدر  ين در هر ابعادیزم يستمهایامپدانس س

امپدانس  •ن مگاهرتز یع از صفر تا چندیوس یفرکانس
 یسیالکترو مغناط يپارامترها •ن یزم يستمهایس یموج

) در بازه یکیالکتر یو گذرده یکیت الکتریخاك (شامل هدا
گام وتماس (در فرکانس اتصال  يولتاژها •ع یوس یفرکانس
باشد.  ین میزم يستمهایس یوستگیتست پ ییتوانا •کوتاه) 

شده و  يریپردازش اطالعات اندازه گ ينرم افزار واسط برا •
 یکیش مطلوب و گرافیز نماین

رفتار  يریل و اندازه گین، تحلیزم يشبکه ها یکیامروزه در کنار رفتار استات
 یاصل ياز دغدغه ها یکین به یزم يستمهای) سیکینامیفرکانس باال (د

ت در یشده است. اهم لیقدرت تبد يها ستمین و بهره برداران سیمهندس
ن در محاسبات اضافه ولتاژ یزم يستمهایس يار بودن رفتار فرکانس باالیاخت
 یابیر، ارزیبرقگ یابی، انتخاب و جایقیعا یقدرت، مطالعات هماهنگ يستمهایس
ز یحا یسیالکترومغناط يل سازگاریز مسایخطوط و ن یبرگشت يه هایق تخلیدق

قادر به محاسبه رفتار  يمعدود يافزارهاباشد. هر چند نرم  یار میت بسیاهم
رفتار  يرینه اندازه گیباشند، اما در زمین میزم يستمهایس يفرکانس باال
ار صنعت برق یدر اخت يزیچ گونه تجهین هیزم يستمهایس يفرکانس باال

 يها يریموجود صرفا قادر به اندازه گ یزات وارداتیکشور قرار ندارد. تجه
که قادر به  یباشند. لذا ساخت دستگاه ین میزم يستمهاین سییفرکانس پا

 يازهایاز ن یکین باشد یزم يستمهایس يرفتار فرکانس باال يریاندازه گ
 باشد یصنعت برق کشور م یاساس
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 اي تهران شرکت برق منطقه 10

ههاي  کسب دانش فنی طراحی و ساخت لوازم یدکی ایستگا
(به  کیلوولت 63و  230، 400هاي  گازي در سطوح ولتاژ

 و آلستوم) ABBویژه تیپ

ههاي  محصول نهایی: ساخت قطعات و لوازم یدکی ایستگا
GIS  کیلوولت(به ویژه  63و  230، 400در سطوح ولتاژي
و آلستوم) به خصوص کلیدها و سکسیونرها  ABBتیپ

 ABBکیلوولت تیپ 230شامل کنتاکتهاي کلیدهاي
 63کلیدهاي ، کنتاکتهاي GISایستگاههاي فشارقوي گازي 

، یا GISکیلوولت تیپ آلستوم ایستگاههاي فشارقوي گازي 
واشرها، اورینگها و کارینگهاي سیستم روغنی شارژ فنر 

ژاپن ایستگاههاي  HFMJAEPSکیلوولت  400درکلیدهاي
کیلوولت  230فشارقوي گازي، تیغه سکسیونرهاي

، تیغه GISایستگاههاي فشارقوي گازي  ABBتیپ
لوولت تیپ آلستوم ایستگاههاي کی 63سکسیونرهاي 

فشارقوي گازي، همچنین سیستم آگزیلري، درایوها و... 
اي و  هاي دوره انجام به موقع سرویس-1اهداف مورد انتظار: 

عدم تامین از طرف خارجی و با کیفیت -2ها  عیب رفع 
افزایش -3نامناسب قطعات و یا جمع شدن خط تولید آن 

کسب دانش فنی -4ز شبکه برداري ا قابلیت اطمینان بهره
 طراحی و ساخت قطعات

بیش از دو دهه شبکه انتقال و فوق توزیع برق تهران در ایستگاههاي فشارقوي 
دلیل عدم وجود قطعات یدکی اصلی و یا تامین آن از طرف  به GISگازي

شرکتهاي خارجی و همچنین جمع شدن خط تولید آن و یا کهنه شدن 
برداري  هیزات و یا عدم ایمنی مناسب در بهرهتکنولوژي ساخت، دچار نقص تج

بوده است از طرفی اعتبار و هزینه بسیار باال جهت جایگزینی این ایستگاهها و 
حجم و تعداد گسترده و وسعت شبکه انتقال و فوق توزیع شرکت برق منطقه 
اي تهران سبب گریده به دالیل توجیه اقتصادي و فوریتهاي تامین تجهیزات 

ي این شبکه در طی دهه اخیر به دنبال بهینه سازي این تجهیزات و بهره بردار
 230بهبود عملکرد آنها بوده که از آن جمله تجهیزات کنتاکتهاي کلیدهاي

و یا کنتاکتهاي  GISایستگاههاي فشارقوي گازي  ABBکیلوولت تیپ
و یا  GISکیلوولت تیپ آلستوم ایستگاههاي فشارقوي گازي  63کلیدهاي

 HFMJAEPSکیلوولت  400واشرهاي سیستم روغنی شارژ فنر درکلیدهاي
 ژاپن ایستگاههاي فشارقوي گازي و...

 اي تهران شرکت برق منطقه 11

مطالعات تأثیر تغییرات اقلیم بر طراحی و اجراي خطوط 
 انتقال

برداري شبکه  بررسی اثر تغییرات اقلیمی بر شرایط بهره -1
جدید و بهینه و عملیاتی باتوجه به طرح هاي  ارائه -2

برداري  ظرفیت بهره افزایش -3تغییرات و تنوع اقلیمی 
 دینامیکی و استاتیکی از خطوط

 ها و تجهیزات براساس شرایط اقلیمی طراحی، باتوجه به اینکه طراحی -1
هاي  شود، و به دلیل تغییرات شدید اقلیمی در سال انتخاب و یا ساخته می

هاي جدید صورت بگیرد.  ست در این خصوص بررسی و طراحیضروري ا اخیر،
 .باشد تهران داراي تنوع اقلیمی بسیار باالیی می اي برق منطقه -2

 اي تهران شرکت برق منطقه 12

ص یو ساخت دستگاه تشخ یکسب دانش فنی طراح
 SF6ب گاز یتخر

ص یو ساخت دستگاه تشخ یکسب دانش فنی طراح
و ساخت یک ست نمونه دستگه جهت  SF6ب گاز یتخر

 آزمایش پایلوت

نبود دانش فنی  -عدم دسترسی به تهیه در اثر تحریم  -دالیل و مزایاي طرح: 
سابقه حوادث پستهاي شوش و  -کافی و شناخت تجهیزات مقابله با نشتی 

فیروزبهرام در ارتباط با واحدهاي ش.م.ر نظامی و عدم شناخت تجهیزات 
غیر سمی و محصوالت حاصل از واکنش هاي آن (  SF6ز گا -تشخیص نشتی 

دهد ولی  خوردگی نمی SF6گاز -) به شدت سمی هستند.  SFO2خصوصاً 
رطوبت از  -) HFدهند.( محصوالت حاصل از واکنش هاي آن خوردگی می

گیري  بایستی اندازه SF6سطح سمی بودن گاز  -عوامل تشدید خوردگی است. 
 C 650°و روي فلزات و شیشه تا C° 500در ظروف کوارتز تا  SF6گاز  -شود. 

با دیواره هاي ظرف ترکیب شده و تشکیل فلوئوریدهاي  HFگاز -پایدار است . 
و SF6ب گاز یسرعت تخر -دهد که عوارض تنفسی، پوستی دارد.  فلزي می

نصب دستگاههاي  -شود.  یو اخطار داده م ییب گاز شناسایزان آستانه تخریم
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شتر یب بیاز تخر يریدر کمپارتها باعث جلوگ SF6ب یازه گیر، میزان تخراند
توسط دستگاه  SF6گیري میزان رطوبت در گاز  اندازه -گردد.  یزات میتجه

 رطوبت سنج الکترولیتی

 اي تهران شرکت برق منطقه 13

کسب دانش فنی طراحی و ساخت قطعات تپ چنجر 
تهران با  يا ترانسفورماتورهاي قدرت شرکت برق منطقه

 تاکید بر تیپ آلستوم و آلمان شرقی

محصول نهایی: دانش فنی طراحی و ساخت قطعات تپ 
چنجر ترانسفورماتورهاي قدرت با تاکید بر تیپ آلستوم و 
آلمان شرقی به همراه یک نمونه تست و تایید شده اهداف 

اي و رفع  هاي دوره انجام به موقع سرویس-1مورد انتظار: 
افزایش -3تامین مطمئن و با کیفیت قطعات -2ها  عیب 

کسب دانش فنی -4برداري از شبکه  قابلیت اطمینان بهره
 طراحی و ساخت قطعات

از آنجا که تعداد این قطعات در تامین لوازم یدکی بسیار زیاد است و ضمن 
توجیه اقتصادي در ساختار ترانسفورماتور جزو بخشهاي کلیدي محسوب و 

طرفی علیرغم ساختار مکانیکی ساده داراي آنالیز مواد  یشود و همچنین از
خاص با قالبهاي ویژه است لذا عالوه بر دالیل ذیل ضرورت دارد با عنایت به 
تعداد قابل توجه این ترانسها و باال بردن سطح ایمنی و قابلیت اطمینان بهره 

و دهه بیش از د-1رداري نسبت به رفع نیاز در قالب ساخت داخل اقدام نمود: 
دلیل عدم وجود قطعات یدکی اصلی  شبکه برق تهران در نقاط مختلف شبکه به

ترانسفورماتورهاي قدرت(با تاکید بر تیپ آلستوم، آلمان شرقی و...) و یا تامین 
برداري  آن از طرف شرکتهاي خارجی دچار نقص یا عدم ایمنی مناسب در بهره

صورت راکد درآمده یا  به بوده و به دفعات با تعویض قطعات غیر اصلی یا
باال بودن تعداد این ترانسها و توجیه -2شود.  برداري می صورت غیر ایمن بهره به

 اقتصادي تحقیق و ساخت تجهیزات مربوطه

14 
اي  شرکت برق منطقه

 خراسان

ش یپ یبتن يه هایاستفاده از پا يو اقتصاد یسه فنیمقا
 ده جهت احداث خطوط انتقالیتن

 یسه فنیمقا -ا یاقدامات انجام شده در کشور و دن یبررس -
ک نمونه ی یطراح - ينصب ، ساخت نگهدار شامل حمل،

سه یبرآورد و مقا - منطقه خراسان يه بتن با بارگزاریپا
ن یس در ایلت يساخت با برج ها يها يازمندینه و نیهز

وولت دومداره یک 132خط  يه بتن برایپا ک طرحیپژوهش 
و  یسه فنیمقا هوایی خراسان به همراه ط آب ویبا شرا
 . س موجود ارائه خواهد شدیلت يبا برج ها ياقتصاد

س و یلت يز باال در برج هایسا يبودن بتن ها یف مساله: به علت وارداتیتعر
ن سرقت یس و همچنیلت يقطعات برج ها يا خطا در بسته بندی يوجود کسر

رسد.  یبه نظر م يشده ضرور دهیش تنیپ یبتن يه هایقطعات، استفاده از پا
وجود مشکالت  -ش نرخ سرقت در شبکه یافزا -ق: یت داشتن تحقیل الویدال

مت فوالد ید قیش شدیافزا - یقاتیتحق يدر برج ها ینصب و ساخت و طراح
 در حال حاضر

15 
اي  شرکت برق منطقه

 خراسان

ر آن بر اجزاء ین تأثییو مطالعه فرونشست و تع یبررس
 شبکه برق

ر بر یرا به صورت ز يشنهادیتوان اهم اهداف پژوهش پ یم
زان فرونشست شهر مشهد و حومه: ین میی) تع1شمرد: 
ن شود تا بتوان بر ییزان و نرخ فرونشست تعید میابتدا با

افت. ین پژوهش دست یر اهداف ایاساس آن به سا
ن فرونشست وجود دارد که در ییتع يبرا یمختلف يها روش
 یسنج د تداخلید بر روش جدیتأک ،يشنهادیق پیتحق
ن یک سنجش از دور) است تا بتوان با کمتری(تکن يرادار

زان یار باال، مین سرعت و با دقت بسیشترینه و بیهز
به  ین منطقه مورد بررسین نمود. همچنییفرونشست را تع

سطح  ییانتخاب خواهد شد که فرونشست و جابجا يا گونه

و فرونشست سطح  یی، مسأله جابجایکیناز مخاطرات ژئوتک یکیف مساله: یتعر
آن در طول زمان،  ینیگزین و عدم جاین است. استخراج آب از اعماق زمیزم
ران است. در دشت یدر نقاط مختلف ا  وقوع فرونشست یل اصلیاز دال یکی

مشهد در حد فاصل مشهد تا گلمکان (بخصوص اطراف توس)، فرونشست با 
ن یر، ایگزارش شده است. طبق مطالعات اخمتر در سال یسانت 20ش از ینرخ ب

 يا ندهیافته است و در آیز گسترش یمشهد ن یشمال غرب یفرونشست به نواح
از شهر را در بر خواهد گرفت. بر اساس شواهد  يتر عیک، مناطق وسینزد

در  يمتعدد يا ، فرونشست شهر مشهد و حومه منجر به خسارات سازهیصحرائ
ن شده یها در سطح زم ها و شکاف ترك يریگ شده و باعث شکل ین نواحیا

ها و  بر ساختمان يا تواند عالوه بر خسارات سازه یاست. گسترش فرونشست م
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سات شبکه برق، یو تأس ها روگاهین ي هین در محل کلیزم
ن مناطق در معرض فرونشست در یی) تع2ن گردد. ییتع

توان  یزان فرونشست مین مییشهر مشهد و حومه: پس از تع
ده هستند را مشخص نمود. ین پدیکه در معرض ا یمناطق

ن ییزان فرونشست آستانه بحران تعیاست که م یهیبد
متأثر ده یکه اکنون از پد یگردد و بر اساس مناطق یم

ک متأثر خواهند شد، ینده نزدیکه در آ یاند و مناطق شده
ب حوزه مسأله شناخته شده و ین ترتیشوند. بد یمعلوم م

 ين اثرات ظاهرییو تع یدانید می) بازد3گردد.  یمحدود م
فرونشست بر اجزاء شبکه برق در مناطق متأثر: پس از 

 از اجزاء یدانیم يدهای، بازدیبحران یمشخص شدن نواح
ن مناطق صورت خواهد گرفت و اثرات یشبکه برق در ا

وارده ثبت خواهد شد تا  یفرونشست و خسارات احتمال
 یوقوع آنها شناسائ یب نوع خسارات و چگونگین ترتیبد

ک بر ی) مطالعه علل و عومل و شدت اثرات هر 4شود. 
و  یکیفرونشست شهر مشهد و حومه: اطالعات ژئولوژ

مختلف  يها و نهادها منطقه از سازمان یکیژئوتکن
ن اطالعات و تطابق یل ایخواهد شد. سپس تحل يآور جمع

زان فرونشست رخ داده، منجر به شناخت علل و یآنها با م
ن ییاز آن و تع یعوامل وقوع فرونشست و خسارات ناش

 یمهندس ي) ارائه راهکارها5ک خواهد شد. یشدت اثر هر 
ده یشرفت پدیاختن توسعه و پا محدود سی يریجلوگ يبرا

فرونشست: با مشخص شدن علل و عوامل فرونشست 
مقابله با آن اظهار نظر نمود.  يها توان در خصوص روش یم

ق و مطالعات مشابه صورت گرفته در ینه تحقیشیطبق پ
وه یران، در غالب موارد راهکار در انتخاب شینقاط مختلف ا

مختلف را  يها ارگان یاست که هماهنگ یحیصح یتیریمد
ا ی يریجلوگ يبرا یمهندس ي) ارائه راهکارها6طلبد.  یم

از فرونشست بر اجزاء شبکه  یمحدود ساختن خسارات ناش
 ین خساراتیمقابله با چن يبرا یمختلف يبرق: راهکارها

به ارزش و  یح بستگیوجود دارد که انتخاب راهکار صح
ده یتوسعه و رخداد پد یت جزء مورد نظر و چگونگیاهم

آب و فاضالب،  يها شود و شبکه یساتیها، منجر به خسارات تأس جاده
ا ید و یب نمایگاز را تخر يها برق و لوله يها ع برق، دکلیتوز يها شبکه
دهد که مخاطرات و  یق نشان مینه تحقیشیاز آنها را مختل سازد. پ يبردار بهره

 یحساس يها و سازه يمناطق شهر ياز فرونشست بخصوص برا یخسارات ناش
ق یش دقیازمند پایبرق، ن يرهایها و ت ت، دکلیتقو يها ستگاهیها، ا روگاهیر نینظ

 ی نواحب بتوان اوالًین ترتیاست تا بد ین مناطقیو مداوم فرونشست در چن
ن ییرا تع ین نواحیر فرونشست را شناخت و شدت فرونشست در ایتحت تأث

 يریشگین مناطق، نسبت به پیتر از ا تر و فشرده قیدق يدهایاً با بازدینمود و ثان
د به ی، بایوارده اقدام نمود. از طرف يها م خسارتیر و ترمیا تعمیاز خسارات 

ج یپرداخت تا بتوان با استفاده از نتا کیمطالعه علل و عوامل و شدت اثرات هر 
 يت مسأله اقدام نمود و با استفاده از راهکارهایریش فرونشست، نسبت به مدیپا

 يریاز آن جلوگ یا از خسارات ناشیده شد و ین پدی، مانع از گسترش ایمهندس
از فرونشست  یق: مخاطرات و خسارات ناشیت داشتن تحقیل اولوینمود. دال

 يها ت، دکلیتقو يها ستگاهیها، ا روگاهیر نینظ یحساس يها زهسا يبخصوص برا
تواند باعث اختالل در شبکه و قطع برق شود.  یبرق، م يرهایو ت يفشار قو

برق در مناطق با  يرهایها و ت ر ارتفاع دکلییو تغ یشدگ از کج يموارد متعدد
ر یشبکه برق توسط وز يفرونشست گزارش شده است. خطر فرونشست برا

د قرار یز مورد تأکیان) نیت چیمهندس چ يازدهم (جناب آقایدولت  يروین
گرفته است و توجه به مسئله فرونشست در برنامه ششم توسعه گنجانده شده 

ده از وقوع فرونشست در دشت مشهد و یرس يها است. لذا با توجه به گزارش
 رین گسترش و درگیتداوم ا ینیب شیشهر و پ ینواح یگسترش آن به برخ

ن مسأله و یاز شهر با مسأله فرونشست، عدم توجه به ا يشتریب یشدن نواح
دار شدن وجهه شهر  تواند باعث خدشه یامد آن، اختالل در شبکه برق میپ

 ران شود.یا یتخت مذهبیمقدس مشهد به عنوان پا
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ت یم و تقویو ترم يریشگین راهکارها شامل پیدارد. ا
و  یخسارات آت ینیب شیبه پ یدانیباشد. مشاهدات م یم

ساخت و ساز کمک خواهد کرد، ضمن  يها اصالح روش
ت اجزاء یتقو يخسارات برا يها زمینکه به شناخت مکانیا

 ز کمک خواهد کرد.یاجرا شده ن

16 
اي  شرکت برق منطقه

 خوزستان

ل ربات خودکار یو ساخت سامانه جامع موبا یطراح
د بر پاك یرو با تاکیمقره در خطوط انتقال ن شستشوگر

 خوزستان يبرق منطقه ا يمقره ها يها یکردن آلودگ

ک طرح یک بخش از ین طرح که بعنوان یا ياز جمله گامها
انواع مقره ها و  یبازرس •باشد عبارتند از:  یجامع م

هر  ین نوع آلودگییتع •مشخصات انها در استان خوزستان 
واتر  -ر جتینر ها (ایانواع کل یبررس •دسته از مقره ها 

نر یانتخاب چند نوع کل •...) - یماده ال -نگیبراش -جت
 یابیارز •آلوده  يدر مقره ها یشگاهیتست آزما •نمونه 

نر با نظر به سامانه یروش کل ییانتخاب نها •ج تست ینتا
–وزن  يتهاینر با نظر به محدودیک کلی یطراح •جامع 
ستم پاك کننده یس یطراح •مت .... یق -ییرسانا-ارتفاع

سامانه نازل  یطراح •عملگر  يمقره جهت نصب در بازو
از یدر صورت ن یلتر حالل آلیسامانه ف یطراح • یحالل آل

با ساب ربات عملگر  Endeffectorستم ییس یهماهنگ •
بازو جهت شستشوي مقره دکل برق با رعایت  یطراح •

 لدیتست ف •طرح  یشگاهیتست آزما •اصول ایمنی 

از خطوط برق در مناطق آلوده واقع شده اند. نمک، گردوغبار، شن،  يبسیار
عایق ها (مقره ها)  يتوانند بر رو یو..... و دیگر آالینده ها م یماسه، موادشیمیای

توانند اثر  یشوند م یکه با رطوبت ترکیب م یجمع شوند این آالینده ها هنگام
 یشود خاصیت عایق یخطوط بگذارند و باعث م یحالت عایق يرو یقابل توجه

عایق ها (مقره ها) تمیز  ين آالینده ها را از رویخطوط انتقال کاهش یابد. اگر ا
در  ینگردند مقره ها رسانا خواهند شد ودر نهایت شروع به گرفتن جریان نشت

شوند باعث  یباعث عبور جریان نشت یکنند و اگر هم به اندازه کاف یمقره م يرو
 يها ایجاد تلفات و در نهایت باعث ایجاد یک اتصال کوتاه به زمین یا قسمت

شوند. ربات مورد نظر این طرح ،  یبدون برق و عملکرد رله و قطع شبکه م
ک ین طرح بصورت جامع یدقیق مقره خطوط انتقال را دارد. ا يقابلیت شستشو

ه یدر برق خوزستان ، ته جاد اشکالیموارد ا یتمام ین است. بررسیطرح نو
ها از  یشگاه در انواع آلودگیو تست روشها در ازما یفالت ينمونه مقره ها

 باشد. ین روش میا يگامها

17 
اي  شرکت برق منطقه

 خوزستان

ترانسفورماتور و  FRAز یو ساخت سامانه آنال یطراح
 وبین عیتخم

-IEC 60076مطابق با استاندارد  يا دوره يها انجام تست
 يوارد بر رو يها ا تنشیبه هنگام بروز خطا و  18

وب شامل یص انواع عیقدرت جهت تشخ يها ترانسفورماتور
هسته و ...  ییجا چ، جابهیم پیس ییجا ، جابهیاتصال

ک شبکه یتوان به عنوان  یترانسفورماتور قدرت را م
متشکل از خازن، سلف و مقاومت در نظر  یکیده الکتریچیپ

 یپاسخ فرکانس یکیالکتر يکه هاک از شبیگرفت. هر 
 ین معموال پاسخ فرکانسیمنحصر به فرد خود را دارند. بنابرا

ستم را دارد. یآن س يستم حکم اثر انگشت را برایک سی
ن شبکه موجب ین عناصر ایدر داخل و ب یرات هندسییتغ
ن یشود. تفاوت بیستم میآن س یر در پاسخ فرکانسییتغ

ا ی یرات موضعییاز تغ ستم نشانیک سی یپاسخ فرکانس
مختلف به طور  يآن دارد. خطاها یداخل ياجزا یکیالکتر

ت یش وضعیباشند و پا ین جزء شبکه برق میقدرت مهمتر يترانسفورماتورها
باشد. در  یار مهم میشبکه بس يدارینان از پایسالمت ترانسفورماتورها در اطم

ع برق خوزستان یشبکه انتقال و فوق توز ي% ترانسفورماتورها30ان ین میا
ن امر نشان دهنده فرسوده بودن شبکه یسال هستند که ا 30 يعمر باال يدارا
ل یگر بدلید يآن است. از سو يدر ترانسفورماتورها یخراب يل باالیق و پتانسبر
 يریبارگ يع دارایشبکه انتقال و فوق توز ي% ترانسفورماتورها38ش از ینکه بیا
ن ترانسفورماتورها در زمان حادثه یباشند، انتقال بار ب یم يدرصد 70ش از یب

ش یست پیبا یگردند. لذا م یع میوس یجاد خاموشیار سخت بوده و باعث ایبس
 يها ن روشیتر قیاز دق یکینمود.  ییزات مستعد را شناسایداد خطا، تجهیاز رو
ز پاسخ فرکانس یها در ترانسفورماتورها انجام تست آنال ص وجود فالتیتشخ

ز یکن مهمتر از انجام تست، آنالیرد. لیپذ یصورت م FRAاست که با دستگاه 
 يباشد که راهنما یرخداده در ترانسفورماتور مب ین عیج تست و تخمینتا

) يشود سامانه (نرم افزار یشنهاد میخواهد بود. لذا پ يبعد يندهایانجام فرا
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از محدوده فرکانس مربوط  یمختلف يم به بخش هایمستق
ز داد. یگر تمیکدین خطاها را از ید ایتوانیاست و معموال م

د یتوان سنجین روش میله ایاز ترانس که بوس یمشکالت
چ ها یم پیس یشعاع و يمحور -ر شکل یی.تغ1عبارتند از : 

ف یو فشار ضع يفشار قو يچ هایم پین سیب یی.جابجا2
 یچیم پیاز س یی.دورها4 یه جزئیاز تخل یناش ی.فروپاش3

ن هسته یزم ي.خطا5ا مدار باز شوند یاگر اتصال کوتاه و 
م ین سیب ی.شکسته شدن اتصاالت داخل7هسته  یی.جابجا6
ج تست یز نتایبا آنال • ی.مشکل در اتصاالت داخل8چ ها یپ

FRA ن امر در ین نمود که اییب رخ داده را تعیتواند ع یم
 ین میار مهم خواهد بود. همچنیبس یآت يندهایع فرآیتسر

زان خسارت وارده به ترانسفورماتور در ین مییتوان در تع
و حفظ حقوق شرکت از آن  یحقوق يده ها، در دعاویپد

 بهره جست.

ش سالمت یو ساخته شود تا امکان پا یطراح FRAج تست یز نتایجهت آنال
 جاد گردد.یشبکه برق خوزستان ا يترانسفورماتورها

18 
اي  شرکت برق منطقه

 خوزستان

نگ یبوش ییه جزیو ساخت دستگاه تست تخل یطراح
زان وقوع یص محل و میتشخ ییترانسفورماتور قدرت با توانا

 آن

 يدارا •ل: یساخت دستگاه با در نظر گرفتن ملزومات ذ
از بهره بردار (به عنوان مثال یو منطبق با ن ییاجرا يتهایقابل

ل یافزار مخصوص جهت انتقال و تحل نرم •قابل حمل بودن) 
 مرتبط يپوشش استانداردها •اطالعات 

باشند که  ین جزء شبکه برق میقدرت مهمتر يشک ترانسفورماتورها یب
ت سالمت یش وضعیبرخوردار است. پا یت خاصینگ آنها از حساسیبوش
در  یقدرت) نقش مهم ينگ ترانسفورماتورها (به خصوص ترانسفورماتورهایبوش

سه روش تست یوقوع حادثه دارد. در مقاش از یپ PM يشبکه و اجرا يداریپا
نگ ترانسفورماتور با روش تست تانژانت دلتا یبا استفاده از تپ بوش ییه جزیتخل

ر یت مهم زیتوان به سه کم یم یه جزئیکه در تست تخل توان گفت  یم
 •ر ترانسفورماتور بهره گرفت: یا تعمیو اصالح  یبررس يها برا افت و از آنی دست

ن یتر ه (بزرگیدامنه تخل •ها)  هیتخل یدهنده پراکندگ ه (نشانیخلتعداد وقوع ت
ه) انجام یص محل وقوع تخلی(تشخ PRPDA يالگوها •داده)  ه رخیتخل

، دامنه ییه جزیتواند تعداد وقوع تخل یمطابق با استاندارد م يا دوره يها تست
و  یرا به بهره بردار بدهد که در روند عمر سنج PRPDA ییها و الگوها هیتخل

 باشد. یار کارآمد میق ترانس بسیا زوال عایسالمت و  یبررس

19 
اي  شرکت برق منطقه

 خوزستان

دا کردن یک دستگاه هوشمند جهت پیو ساخت  یطراح
 ACSR يها يهاد يفوالد يمحل جوش مغز

ک دستگاه هوشمند که بتواند بعد از یو ساخت  یطراح
گر یا دیو  یکیالکتر يق پارامترهایاز طر يساخت هاد

ا چند تکه بودن یو  يفوالد يک تکه بودن مغزیپارامترها 
ز مربوطه مکان و یص دهد و سپس طبق آنالیآن را تشخ

 تعداد جوش مربوطه را مشخص کند.

مجاز به  ASTM B-498طبق استاندارد  ACSR يها يند ساخت هادیدر فرا
 يم. چون باعث کاهش استحکام مغزیباش ینم يدفوال يجوش دادن مغز

در هنگام  یشود و از طرف یم يدیتول يو به تبع آن مجموع کل هاد يفوالد
شود.  ین مربوطه انجام نمین امر توسط ناظریا یبررس يم هادیند ساخت سیفرا

ن امر یا يم هادیبا توجه به ساختار س يا ز در تست نمونهیبعد از ساخت ن
که پارامتر  يهاد یین با توجه به استحکام نهایباشد. بنابرا ینمر یامکان پذ
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 یک دستگاه هوشمند بررسین امر مهم توسط یست ایبا یباشد، م یم یمهم
 گردد.

20 
اي  شرکت برق منطقه

 خوزستان

 يک دستگاه ترانسفورماتور نوریو ساخت  یطراح
 يریگ جهت حفاظت و اندازه يبریان تمام فیجر يریگ اندازه

 درصد 2/0دقت با 

ان یجر يریاندازه گ يک دستگاه ترانسفورماتور نوریساخت 
با مشخصات  يریجهت حفاظت و اندازه گ يریبیتمام ف

ت نصب درون یبصورت حلقه با قابل يبریحسگر ف -1ل: یذ
 يدما -3درصد.  2/0 يریدقت اندازه گ -2نگ یبوش

تا ت نصب یقابل -4گراد یدرجه سانت 70 یال -20کارکرد: 
 -6آمپر  1000 یان نامیجر -5لو ولت یک 400 يرده ولتاژ

از  یباند فرکانس يپهنا -7آمپر  30000 یان حفاظتیجر
DC لوهرتزیک10 یال 

هاي حفاظتی از عناصر مهم  گیري جریان و همچنین ترانس هاي اندازه ترانس
ها رابطه  آیند. عملکرد صحیح این ترانس هاي فشار قوي برق بشمار می پست

ستقیمی با امنیت و پایداري شبکه داشته و نقش مهمی در حفظ و نگهداري و م
کنند. امروزه عالوه بر مسائل مذکور  طول عمر تجهیزات فشار قوي ایفا می

هاي شبکه حائز اهمیت  ها و زیرهارمونیک هارمونیک  اطالع از کیفیت و دامنه
تر  گیري دقیق ندازهاند و براي کنترل سطح مجاز آنها نیاز به تجهیزات ا شده

آوري باالي دستگاه و  امري ضروري خواهد بود. در حال حاضر با توجه به فن
قیمت آن، در کشورهاي پیشرفته، از این تجهیز استفاده شده است. لیکن 

اي نزدیک براي دیگر کشورها  مندي از مزایاي استفاده از آن در آینده بهره
توان به حجم و وزن بسیار کم  تگاه میمقدور خواهد شد. از مزایاي فنی این دس

هاي متداول ترانس و قابلیت طراحی براي فضاهاي محدود و با  نسبت به نمونه
م بر یرا بطور مستق يریگ ستم اندازهین سیتوان ا یدسترسی کم اشاره کرد لذا م

 يگذرا يها انیان دائم و جرینگ ترانس قدرت نصب نمود و جریبوش يرو
آوري دستگاه فاقد هسته  . با توجه به این که در این فنش نمودیترانس را پا

است، نگرانی از باز شدن هسته و احتمال انفجار و همچنین فرورزونانس وجود 
هاي عایق و حتی در بعضی از  ندارد. ایزوالسیون عایقی ذاتی و عدم نیاز به روغن

از ازت خشک، مندي از گ و بهره SF6ها عدم نیاز به استفاده از گاز عایق  طراحی
دار شدن خطوط الکتریکی متصل به  هاي زیست محیطی و خطرات برق نگرانی

نماید. قابلیت طراحی و ساخت  هاي حساس در اتاق کنترل را منتفی می دستگاه
هاي نصب و  نگ ترانس و کاهش هزینهیترانسدیوسرهاي جریان درون مقره بوش

کانسی باال و نیز امکان تعمیر و نگهداري و همچنین پهناي باند و پاسخ فر
آوري جدید به  هاي این فن از جمله مزایا و برتري DCهاي  گیري جریان اندازه

 آید. شمار می

21 
اي  شرکت برق منطقه

 سمنان

 عایق برروي نانویی  هاي پوشش  ساخت و طراحی
 سازي بومی جهت پذیري آلودگی کاهش هدف با تجهیزات

 تکنولوژي این

از، پوشش یمورد ن يق هایعا يساز ادهیو پ یپس از طراح
 یزان جذب آلودگیجهت بهبود خواص و کاهش م ییها
و ساخته خواهند شد و عملکرد  یق ها طراحین عایا يبرا

قرار خواهد  یمورد بررس یزان جذب آلودگیآنها از نظر م
از  يریجلوگ -گرفت. به منظور کاهش تلفات در شبکه 

کاهش  -آلوده  زاتیمرتبط با تجه يها یاعمال خاموش
زات شبکه ینکه اکثر تجهیع نشده و با توجه به ایتوز يانرژ

انواع پوشش  یدر خصوص طراح ياریبس يطرح ها ياستفاده است و مجرقابل 
ن طرح الزم است اصول یژه به انجام رسانده است. در ایخاص و و يها ییبا کارا

و خواص مورد انتظار در  يط کاربرین کاربرد خاص با توجه به محیمربوط به ا
به منظور ه گردد. یلحاظ شده و نمونه محصول جهت تست در واحد ارا یطراح

زات یمرتبط با تجه يها یاز اعمال خاموش يریجلوگ -کاهش تلفات در شبکه 
زات شبکه ینکه اکثر تجهیع نشده و با توجه به ایتوز يکاهش انرژ -آلوده 

باشند  یم یط آزاد قرار دارند لذا در معرض آلودگیع در محیانتقال وفوق توز
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ط آزاد قرار دارند لذا در معرض یع در محیانتقال وفوق توز
 یم یینانو يباشند لذابا استفاده از پوششها یم یآلودگ

ه یده مذکور جلوتوجه به امکان تهیاز پد يادیتوان در حد ز
ن از جمله نانو مواد یه نویله مواد اوید بر پایجد يپوشش ها

وجود  یبا حداقل جذب آلودگ ییامکان ساخت پوشش ها
ن نوع یون پوشش ها در ایه و اصول فرموالسیدارد. پا

 ياریبس يطرح ها يز قابل استفاده است و مجریمحصول ن
خاص و  يها ییانواع پوشش با کارا یدر خصوص طراح

است اصول  ن طرح الزمیژه به انجام رسانده است. در ایو
و  يط کاربرین کاربرد خاص با توجه به محیمربوط به ا

لحاظ شده و نمونه محصول  یخواص مورد انتظار در طراح
نمود نتایج مورد  يریه گردد گیجهت تست در واحد ارا

انتظار از انجام مراحل پروژه: مطالعات اولیه تهیه مود اولیه و 
 ستینه سازیملزومات ساخت تاصالح و به

ده مذکور یاز پد يادید زتوان در ح یم یینانو يلذابا استفاده از پوششها
ت یجاد خاصیه مختلف که منجر به این طرح ابتدا مواد اولینمود در ا يریجلوگ

 یک پوشش آلیمختلف وارد  يشوند را در درصدها یدر پوشش م یضدآلودگ
 ینه درصد در پوشش آلینه ماده با بهیه بهیاول يها یکرده و سپس با بررس

 یشگاهیزات آزمایتجه يک سریاز به ین منظور نیا ين خواهد شد. براییتع
باشد. پس از ساخت و فرموله کردن پوشش یاب میو آس یکیکسر مکانیمانند م

 قرار خواهد گرفت. یعملکرد آن مورد بررس

22 
اي  شرکت برق منطقه

 سمنان

و شتشو دهنده  یبازرس یمه صنعتیو ساخت ربات ن یطراح
 خطوط انتقال يمقره ها

و شستشودهنده مقره  یبازرس یمه صنعتیدستگاه ربات ن
 خطوط انتقال يها

در  یاز بروز مشکالت و قطع يریخطوط انتقال و جلوگ يمقره ها يشستشو
 گردد. یآنها م

23 
اي  شرکت برق منطقه

 سیستان و بلوچستان

لو یک 230انتقال برق سطح  يوزن دکل ها ينه سازیبه
ه، نوع یمربوط به فاصله پا يرهایار قرار دادن متغیولت با مع

 اعضاء یپانل ها و نمره نبش

 يوزن دکل ها ينه سازیق حاضر منجر به بهیج تحقینتا
لو ولت با در نظر گرفتن یک 230انتقال برق سطح 

ه دکل، نوع پانل ها و نمره یمربوط به فاصله پا يرهایمتغ
ار یبا مع ينه سازین بهید. ایاعضاء خواهد گرد ینبش

رد که یپذ یهدف صورت مقراردادن وزن دکل بعنوان تابع 
توان  ینه میبه ين طرح هایکردن ا ییدر صورت اجرا

ساخت دکل  ينه هایدر هز يقابل مالحظه ا ییصرفه جو
نقش  230 يها صورت داد. الزم بذکر است که دکل ها

ند. در طرح ینما یفاء میع کشور ایرا در شبکه توز یاساس
د ییاکه مورد ت MSTOWERحاضر از نرم افزار  يشنهادیپ

باشد جهت  ین حوزه صنعت برق میان و مشاوریکارفرما
د. محصول یدکل ها استفاده خواهد گرد یل و طراحیتحل
نه دکل یطرح به يو مورد انتظار طرح شامل تعداد یینها

سه با یلو ولت است که با وزن کمتر در مقایک 230سطح 
ن یآئ یه ضوابط طراحیمورد استفاده، کل یفعل ينمونه ها

 ز اغناء نموده است.یمعتبر را ن يهانامه 

صنعت  ير ساخت هاین زینه برترین و هزیاز مهمتر یکیرو یانتقال ن يدکل ها
باشد. هم  یدکل ها م ينه ها مربوط به ساخت و نگه دارین هزیبرق هستند. ا

 يها یانتقال برق اکثراً بر اساس طراح يدکل ها یران طراحیاکنون در کشور ا
نه یل هزیرد که عالوه بر تحمیگ یصورت م ییدسته باال و به اصطالح یسنت
خطر  يساخت بر صنعت برق کشور، عمدتاً در مواجهه با سطوح باال يباال يها
ل یدکل و تحم ینبوده و منجر به خراب یمقاومت کاف ي، دارایطیمح يروهاین

 یکه م يگریگردد. مورد د یمجدد خط م ير و راه اندازیتعم يباال ينه هایهز
ن یرو است بدیانتقال ن يساز بودن دکل ها یست مد نظر قرار داد، صنعتیبا

ت ین مزیشود. ا یک طرح از دکل در تعداد باال سفارش و ساخته میمعنا که 
ن ییپا یبا وزن يدیشود تا اگر طرح جد یانتقال برق سبب م يساخت دکل ها
 يرا برا ياعمده  ياینمود مطمئناً مزا یفعل ين طرح هایگزیتر را بتوان جا

ق حاضر یج تحقیصنعت برق کشور بهمراه خواهد داشت. نتا يکارفرما و متصد
لو ولت با در نظر یک 230انتقال برق سطح  يوزن دکل ها ينه سازیمنجر به به
اعضاء  یه دکل، نوع پانل ها و نمره نبشیمربوط به فاصله پا يرهایگرفتن متغ
 230 يستان و بلوچستان، دکل هایراً در استان سین، اخید. همچنیخواهد گرد

نه ین بهیگر دکل ها مورد استفاده قرار گرفته است. ایشتر از دیلو ولت بیک
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رد که در یپذ یار قراردادن وزن دکل بعنوان تابع هدف صورت میبا مع يساز
قابل مالحظه  ییتوان صرفه جو ینه میبه ين طرح هایکردن ا ییصورت اجرا

حاضر از نرم  يشنهادیا صورت داد. در طرح پساخت دکل ه ينه هایدر هز يا
 ین حوزه صنعت برق میان و مشاورید کارفرماییکه مورد تا MSTOWERافزار 

و  یید. محصول نهایدکل ها استفاده خواهد گرد یل و طراحیباشد جهت تحل
لو ولت است که یک 230نه دکل سطح یطرح به يمورد انتظار طرح شامل تعداد

 یه ضوابط طراحیمورد استفاده، کل یفعل يسه با نمونه هایبا وزن کمتر در مقا
 ز اغناء نموده است.یمعتبر را ن ين نامه هایآئ

24 
اي  شرکت برق منطقه

 سیستان و بلوچستان

در حذف  یسیمغناط يها تیاستفاده از نانو کامپوز
 يبات کلردار موجود در روغن هایترک یستیفوتوکاتال

 ترانسفورماتور

ن یص و حذف اینه تشخیق در زمیبه تحق يادیر، عالقه زیاخ يها در سال 
 یصنعت يها طیبات در محین ترکیرا مواجهه با ایها متمرکزشده است، ز ندهیآال

آن هادر  يامحا يبرا يا ندهیفزا يها نهینه هزین زمیست و در ایدور از انتظار ن
وزاندن و س يها امحا مانند روش يها ن، انواع روشیحال صرف است. عالوه بر ا

نقاط  يدارا یون فوق بحرانیداسیم، اکسیمانند سد ییایمیکو شیزیف يها روش
، یازمند به امکانات تخصصیف، نیط واکنش خفیر شراینظ يضعف جد

و  ید محصوالت جانبیافت بودن روغن، تولیرقابل بازیباال، غ يتکنولوژ
م از روش یل در تالش هستین دلیدفع و حذف هستند، به هم يباال يها نهیهز

موجود  PCBsبات یاثر کردن ترک یامحا و ب يبرا یسیمغناط يها تینانو کامپوز
کشور به  یطیمح ستیاز مشکالت ز یکیزائد ترانسفورماتور که  يها در روغن
و زمان،  يدر انرژ ییجو ل صرفهین روش به دلیم. اید استفاده کنیآ یشمار م

ست یز طیدوستدار مح يتکنولوژک یعنوان  صرفه بودن، به به آسان و مقرون
 شده است. شناخته

 اي غرب شرکت برق منطقه 25
 ساخت و ين برایارائه طرح نو و ياقتصاد و یفن یبررس
س با یپ مشبک لتیانتقال ت يکراس آرم برج ها ياجرا

 یتیکامپوز هادير یاستفاده از مواد غ

ش فاصله یجهت افزا یتین با مواد کامپوزیارائه طرح نو
 زگرد ها ویط ریدر شرا یقیعدم وقوع شکست عا و یقیعا

 بک فلش آور امکان حذف فلش و ن ویسنگ یآلودگ

 یقیاز امکان وقوع شکست عا يریجلوگ

 اي غرب شرکت برق منطقه 26
جاد امکان ین جهت ایارائه طرح نو و ياقتصاد و یفن یبررس
پ یت يبرق فشار قو ين پستهایستم زمینه سیبه ياجرا

 کوچک

 يشده خارج از چارچوب شبکه ها ین مهندسیطرح نوارائه 
 جهت محافظت در صورت وقوع خطا اضافه ولتاژ یکنون

 کوچک يپستها ين برایزم يط شبکه هایاستاندارد نبودن شرا

 اي غرب شرکت برق منطقه 27

زات یتجه یقیعا يو مدل ساز يو اقتصاد یفن یبررس
ط یدر شراع برق غرب یانتقال و فوق توز يخطوط و پستها

ا یکاهش و  يزگردها و ارائه روشها و راهکارهایحضور ر
 از آنها یحذف آثار مخرب ناش

در خصوص شدت و  یق ضمن مطالعه و بررسین تحقیدر ا
 یزگردها در حوزه برق غرب و مشخصات فنیزان ریم

سوابق  يشده و جمع آور يریبکار گ يقهایزات و عایتجه
نرم  يسبت به مدل سازن حوزه نیقات انجام شده در ایتحق
زگردها و یط انباشت ریزات در شرایق تجهیعا يافزار

 يشبکه و تداوم انتقال انرژ يداریت و پایحفظ امن
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ق و یجاد شده با توجه به نوع عایبات ایترک ین بررسیهمچن
ه یده و ضمن ا نجام کلیاقدام گرد یط آب و هوائیشرا

الزم متعاقبا روشها و راهکار  يو اقتصاد یفن يها یبررس
متناسب جهت مقابله با آثار مخرب  یو عمل یعلم يها

حادثه خط و پست  يمورد یاز آنها با مطالعه و بررس یناش
الم ارائه شده و ضمن یلوولت آبدانان در استان ایک 63

 گردندیم يت بندیح آنها ، راهکارها اولویتشر

 اي غرب شرکت برق منطقه 28

ا کاهش یو  يریجلوگ يدر خصوص روشها یبررس مطالعه و
ع برق یفوق توز يپستها يخروج خودکار ترانسفورماتورها

زات و یتجه ياز ورود پرندگان در حوزه فشار قو یغرب ناش
 یعمل يارائه راهکارها

ساله خروج  5ضمن استخراج آمار حداقل 
ع برق غرب و دسته یفوق توز يپستها يترانسفورماتورها

ر اقدامات انجام شده تاکنون در یزان تاثی، م آنها يبند
ا یران و یشده و سوابق موضوع در ا یها بررس یکاهش قطع

اجرا شده  یعمل يه روشها و راهکارهایخارج کشور و کل
سه آنها یده و ضمن مقایگرد ید بررسیا نوآورانه جدیو  یقبل

ع برق غرب یفوق توز يط پستهایو با توجه به شرا
 يو اقتصاد یفن يها یالزم ارائه و بررس یعمل يراهکارها

 گردد.یک از آنها انجام میدر خصوص هر 

 يشبکه و تداوم انتقال انرژ يداریت و پایحفظ امن

 اي فارس شرکت برق منطقه 29
شبکه با در نظرگرفتن اثر  يطرح ها ياقتصاد یمطالعات فن

تلفات و اتصال  يترانسفورماتورها با امپدانس درصد باالتر رو
 نانیت اطمیکوتاه و قابل

موجود در شبکه با هدف  یود فنیچالشهاو ق يبرطرف ساز
 ستگاهیزات حاضر در ایاستفاده از تجه

زات موجود با هدف کاهش سطح اتصال کوتاه و تلفات و یتجه ينه سازیبه
نه جهت اضافه کردن یل هزیاز تحم يرینان و جلوگیت اطمیش قابلیافزا
 دیجدزات یتجه

 اي فارس شرکت برق منطقه 30

مقره ها در حضور چترك  يحلقه کرونا یدر طراح يبازنگر
 یکونیلیس ي) و پوششهایکونیلیس يافزاها (چترکها

)RTV( 

مقره  يرو يرینه حلقه کرونا و محل قرارگیبه یطراح
مقره در حضور چترك  يدان رویکنواخت میع یجهت توز

 یکونیلیس يافزاها و پوششها

زگردها موجب شده است یده ریل پدیمناطق بخصوص بدل یبرخ يباال یآلودگ
مورد استفاده قرار  يفشارقو يستگاههایر باز در ایکه از د ینیپرسل يتا مقره ها

ان یش جرین امر افزایداشته باشند. علت ا یگرفته اند نتوانند عملکرد مناسب
ن و یباشد. پرسل یآن م يجمع شده رو يها یاز آلودگ یمقره ها ناش یخزش

 ییباال یسطح يروند از مقدار انرژ ین نوع مقره ها بکار میشه که در ایش
ط یشوند. ذرات گرد و غبار موجود در مح یمرطوب م یبرخوردارند و به آسان

کنند که با جذب رطوبت توسط  یجاد مین مقره ها ایا يرو یاز آلودگ يه ایال
ان از سطح آلوده شده یعث عبور جرشود که با یجاد میا يه هادیک الیمقره 

ک نوار یجاد یان منجر به گرم شدن سطح مقره و این جریگردد. عبور ا یم
م یمقره تقس ينکه ولتاژ فاز رویا يب بجاین ترتیشود و به ا یآن م يخشک رو

ه یجاد تخلیشود و موجب ا ین نوار خشک اعمال میا يشود، کل ولتاژ فاز رو
ن مشکل یگردد. جهت رفع ا یب به مقره میآستا قوس و یو نها یجزئ يها

توان  یر اتخاذ شده است که از جمله آنها میاخ يدر سالها یمختلف يراهکارها
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ز بر یآبگر یکونیلیس يمقره ها، استفاده از پوششها يدوره ا ياقدام به شستشو
)) و استفاده Room-Temperature-Vulcanization (RTVمقره ها( يرو

مقره ها را نام برد.  یش فاصله خزشیجهت افزا یکونیلیس ياز چترکها
با کاهش  یکیه الکتریت مقره ها را در مقابل تخلیقابل یکونیلیس يچترکها

ب ین ترتیبخشد و به ا یق بهبود میعا يرو یسطح یکیالکتر ياسترس ها
شوند.  ین مقره ها میا یقیش استقامت عایو افزا یان نشتیموجب کاهش جر

دارند و به  يزیت آبگرین مواد خاصیکون رابر ایلین سییپا یسطح يبعلت انرژ
در مقابل  ییسطح آنها مقاومت باال يب با قطره قطره شدن آب روین ترتیا

 يمقره ها یب مشکل کاهش فاصله خزشین ترتیان دارند و به ایعبور جر
 یکونیلیس ين پوششهایابد. همچنی یبهبود م یبه مقدار قابل توجه ینیپرسل

مقره  يها رو یآنها باعث کاهش رسوب آلودگ يزیت آبگریتوجه به خاصز با ین
نده ها کمک یدر مقابل آال ینیپرسل يمقره ها یشده و به بهبود فاصله خزش

ن ین بین مقره و دکل و همچنیپراکنده ب يند. به علت وجود خازنهاینما یم
به  کیست و قسمت نزدیکنواخت نیمقره  يل رویع پتانسی، توزيمقره و هاد

از ایجاد کرونا و  يجلوگیر ين رو برایباشد. از ا یشتر تحت تنش میب يهاد
 يباید میدانها يخطوط انتقال فشارقو يها در مقره یداخل یتخلیه جزئ

کنترل شدت میدان معموالً از یک  يمقره کنترل گردند. برا يرو یالکتریک
در  EHV يولتاژهاا در یو  يدر سمت فشارقو "حلقه کرونا"حلقه تحت عنوان 

شود. طبق مطالعات متعدد صورت گرفته، نحوه  یدو سمت مقره استفاده م
مقره(فیتینگ) و حلقه کرونا بر توزیع  يطراحی مقره، پروفیل مقره، یراق فلز

میدان الکتریکی روي مقره کامپوزیتی تاثیرگذارند. بنابراین براي کنترل شدت 
ام موارد فوق مورد بررسی قرار گیرد. میدان روي مقره هاي کامپوزیتی باید تم

حلقه کرونا بمنظور کنترل  یدان در طول مقره و طراحیدر بحث محاسبه م
صورت گرفته است. در هر  یقات مختلفیمختلف تحق يمقره ها يدان برایم

مقره مورد  يل رویع پتانسیتوز یکنواختین مقاالت مشکل عدم یکدام از ا
م یباش ین پروژه به دنبال آن میکه در ا يقرار گرفته است. مساله ا یبررس
مقره و  يدان رویع میدر توز یکونیلیس ياثر چترك افزا و پوشش ها یبررس
باشد که در  یدان میع شدت میکنواخت ساختن توزیحلقه کرونا جهت  یطراح
قرار نگرفته است. که با  ین امر مورد بررسیشده تا کنون ا یقات بررسیتحق

مقره ها و چترك افزاها/پوششها  یقیش عمر عایتوان به افزا ین پروژه میانجام ا
از قسمتها  یدان در برخیش شدت میکه بعلت افزا یکمک نمود و از حوادث

 نمود. يریممکن است رخ دهد جلوگ
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 اي کرمان شرکت برق منطقه 31

 يباتر يم کننده ولتاژ ورودیو ساخت دستگاه تنظ یطراح
 يبرا Boostجاد حالت یا خانه ویط باتریمح يبر اساس دما

 تین قابلیفاقد ا يشارژرها

 boostو  floatت کنترل ولتاژ یبا قابل يزیساخت تجه
 يبرا boostجاد حالت ین ایشارژر برحسب دما و همچن

 تین قابلیفاقد ا يشارژرها

 back upه یبه عنوان تغذ يبرق از باتر يپست ها یکه در تمام ییاز آنجا
 یزات در زمان بحران استفاده میه تجهیمواقع قطع برق پست و تغذ يبرا

ار مهم یما بس يت برایز و داشتن حداکثر ظرفین تجهیشود،لذا سالم بودن ا
شارژ کامل آن  ياز برایحساس به دماست و ولتاژ مورد ن يزیتجه ياست.باتر

 ير است و شارژرهاییبا دما متغ boostو چه در حالت  floatچه درحالت 
ر را ندارند.شارژ با ولتاژ ثابت یین تغیت اعمال ایموجود در پستها قابل یخط

 یم یو کاهش راندمان آنها در زمان بروز قطع يد باتریسبب کاهش عمر مف
ت یبوده و قابل یمیار قدیپست ها بس ین شارژر نصب شده در برخیشودهمچن

 یه میتخل یلیها به هر دل يکه باتر یل زمانین دلیرا ندارند.به همboostشارژ 
شوند که موجب کامل  یاز شارژ میزان مورد نیها با ولتاژ کمتر از م يشوند،باتر

و کاهش  يصفحات باتر یها شده و به مرور زمان سبب خراب ينشدن شارژ باتر
م که عالوه بر کنترل ولتاژ یدار يزیاز به تجهین نیشود. .بنابرایراندمان آنها م

ها و  يد باتریموجب بهبود عمر مف boostجاد حالت یا امتناسب با دما ،ب
 آنها شود ییکارا

32 
اي  شرکت برق منطقه

 هرمزگان

خاص  يها link boxکابل ها و  يو نمونه ساز یطراح
 منطقه هرمزگان

القا شده در  يمتناوب، ولتاژ ها يان هایجر يدر کابل ها
ممکن ان ها ین جریشوند، که ا یکابل القاء م يغالف فلز

درغالف  ییالقا يان هایاست بسته به نوع اتصال باند، جر
ت انتقال کابل و یجاد کنند که باعث کاهش ظرفیکابل ا

 RayChem TEنک یشود. جعبه ل یم یاضاف يجاد گرمایا
Connectivity قابل اعتماد و قابل نصب در  یطراح يدارا

نک با کالس یل يشده اند. جعبه ها ی، طراحیط داخلیمح
ها قادر به  یز در دسترس هستند. طراحیحفاظت کمتر ن

ن یچند يبرا یکیمختلف الکتر يازهایمقاومت در برابر ن
 یتینک با قفل امنیکالس ولتاژ هستند. درب جعبه ل

ولتاژ غالف  يشود. محدود کننده ها یاستاندارد قفل م
مطابقت  يساخته شده اند و برا يد روی) از اکسSVLغالف (

شده اند. جعبه  یطراح IEC 60099-4استاندارد با الزامات 
ولتاژ مختلف در  يکالس ها يبرا SVLنک با یل يها

ش از حد ولتاژ را فراهم یدسترس هستند و حفاظت فعال ب
ستم ینان سیت اطمیم به قابلیکند که به طور مستق یم

خطوط انتقال و  ییت حذف شبکه هوایکند. اهم یکمک م
 ینمک یبا رطوبت باال و شرج ل مجاورتیع به دلیفوق توز

ل مجاورت با یع به دلیخطوط انتقال و فوق توز ییت حذف شبکه هوایاهم
 يون کلر بر رویجاد یا و ایحاصل از بخارات آب در ینمک یرطوبت باال و شرج

کند که در حال  یرا دوچندان م یر کابلیجاد مسیها ضرورت ا يسطح هاد
آن بجز در چند مورد تاکنون  يد و اجرایخر ينه اقتصادیل هزیحاضر به دل

و  يداریار مهم است گه در پایبس ياز ضرورت ها یکی یده است. ولیسر نگردیم
خاص استان  یمیط اقلیرادارد. باتوجه به ش ییها نقش بسزا یکاهش خاموش

 linkن یه و فرمان ایتغذ يها و کابل ها link boxهرمزگان در حال حاضر 
box مناسب  ییاز است که راهکارهایزود هنگام شده و ن یها دچار فرسودگ

تک  يرا کابل هایده شود.زیشیآنها اند یش و خوردگیاز فرسا يریجلوگ يبرا
از  يو ولتاژ القاء شده در غالف فلزان متناوب یرشته در عمل هنگام عبور جر

در غالف  یخروج يان هایکابل، بسته به اتصال مختلف غالف، ممکن است جر
کابل به طور قابل مالحظه  يت انتقال کابل کاهش و دمایکابل، باعث شود ظرف

 يها براlink boxن منظور یش داشته باشد. به همیان افزایدر هنگام عبور جر
شود و  یاستفاده م یان گردشیهش ولتاژ القاء شده و جرا کاین بردن و یاز ب
متناسب  يهاlink boxالزم صورت گرفته  يها یتواند براساس بررس یم یحت
و به اجرا در آورد و  یک طرف از غالف کابل ها طراحین کردن در هر یزم يبرا
 يها، کابل هاlink boxن یبه ا يو انتخاب مقطع کابل ورود یا با طراحی

 نمود. یمختلف شبکه طراح يمکان ها ياز برایمورد ن یخروج
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سطح  يون کلر بر رویجاد یا و ایحاصل از بخارات آب در
کند  یرا دوچندان م یر کابلیجاد مسیها ضرورت ا يهاد

د و یخر ياقتصاد ينه باالیل هزیکه در حال حاضر به دل
ز یآن، به جز در چند مورد تاکنون امکان توسعه آن ن ياجرا

ار یبس ياز ضرورت ها یکی یده است. ولیسر نگردیهم م
ها نقش  یو کاهش خاموش يداریمهم است که در پا

خاص استان  یمیط اقلیدارد. باتوجه به شرا ییبسزا
ه و فرمان دچار یتغذ يهرمزگان که در حال حاضر کابل ها

 ییاز است که راهکارهایزود هنگام شده و ن یفرسودگ
آن ها  یش و خوردگیاز فرسا يریجلوگ يبرا یمناسب علم

تک رشته در عمل هنگام  يرا کابل هایده شود. زیشیاند
از  يان متناوب و ولتاژ القاء شده در غالف فلزیعبور جر

ان یکابل، بسته به اتصال مختلف غالف، ممکن است جر
ت انتقال کابل یدر غالف کابل، باعث شود ظرف یخروج يها

کابل به طور قابل مالحظه در هنگام عبور  يکاهش و دما
ها link boxن منظور یش داشته باشد. به همیان افزایجر
ان یا کاهش ولتاژ القاء شده و جرین بردن و یاز ب يبرا

 یتواند براساس بررس یم یشود و حت یاستفاده م یگردش
ن یزم يمتناسب برا يهاlink boxالزم صورت گرفته  يها

و به اجرا  یک طرف از غالف کابل ها طراحیکردن در هر 
ن یبه ا يو انتخاب مقطع کابل ورود یا با طراحیدر آورد و 
link boxيمکان ها ياز برایمورد ن یخروج يها، کابل ها 

ه انواع و اقسام یرغم تهینمود. عل یمختلف شبکه طراح
link boxمختلف، متاسفانه  يدیها و کابل ها از مراکز تول

 یعلم يها یبررس از بهین اشکال همچنان پابرجا بوده و نیا
 linkباشد تا کابل ها و  یم یجهت طراح يق تریدق

boxاستان  یمیط اقلیمتناسب و سازگار با شرا يها
 د گردد.یو تول يهرمزگان نمونه ساز

 اي یزد شرکت برق منطقه 33

کیلوولت  63طراحی، نمونه سازي و تست سرکابل و مفصل  کیلوولت 63طراحی، نمونه سازي و تست سرکابل و مفصل 
، بوجود آوردن زمینه الزم براي تولید صنعتی و انبوه این دو 
محصول در داخل کشور می باشد. به عبارت دیگر همانگونه 
که در بقیه تجهیزات پرکاربرد صنعت برق مانند 

خطوط انتقال و فوق توزیع به صورت هوایی و زمینی احداث می گردد. در 
خطوط زمینی از کابل هاي فشار قوي براي انتقال انرژي الکتریکی استفاده می 
 گردد. با توجه به محدودیت موجود در ساخت کابل فشار قوي با متراژ باال (در

حد کیلومتر) و در محل اتصال کابل فشار قوي به پست استفاده از سرکابل و 
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ترانسفورماتور، بریکر و سکسیونر سازنده/سازندگان داخلی 
د دارند در زمینه لوازم و ملحقات کابل فشار قوي نیز وجو

بتوانیم نیاز کشور را تامین نمائیم. سرکابل و مفصل نمونه 
سازي و تست شده محصول نهایی این تحقیق می باشد. 
این محصول قابل واگذاري به سرمایه گذار براي تولید انبوه 
و فاز صنعتی آن خواهد بود. البته کیفیت محصول نیز 

یستی در حد قابل رقابت با سازندگان خارجی تعیین با
 گردد.

مفصل اجتناب ناپذیر است. کابل فشار قوي در حال حاضر در کشور ساخته می 
شود ولی سرکابل و مفصل از خارج کشور وارد می شود. با توجه به هزینه باالي 

ه تحویل (بخصوص در تامین این دو تجهیز و مدت زمان باالي سفارش تا مرحل
پروژه هایی که با محدودیت زمان رو بررو هستیم.) طراحی و نمونه سازي در 

 کشور، می تواند به پیشرفت پروژه ها و افزایش تولید ملی کمک نماید.

 
 محورتوزیع و انتقال -1          

 نیرو انتقال هاي  سیستم اطمینان قابلیت .1,8

 دالیل اولویت داشتن مورد انتظار و محصول نهایی طرحاهداف  عنوان تحقیق عنوان شرکت فیرد

 شرکت توانیر 1

شبکه  يو ارتقاء تاب آور يریب پذیمطالعات کاهش آس
 ع و انتقالیفوق توز يها

 یع و انتقال میر شبکه فوق توزیب پذیاطالع از نقاط آس
کند و با ارائه  يریجلوگ يتواند از بروز اختالالت متعدد

ع و یشبکه فوق توز يش تاب آوریمناسب افزا يراهکارها
 انتقال برق را به دنبال داشته باشد.

ب یع و انتقال و کاهش آسیر شبکه فوق توزیب پذیلزوم اطالع از نقاط آس •
ع و یشبکه فوق توز يش تاب آوریافزا •مناسب  يشبکه با راهکارها يریپذ

 انتقال

 شرکت توانیر 2

ریزي نگهداري و تعمیرات بررسی روشهاي نوین برنامه 
 نوین در شبکه هاي انتقال و فوق توزیع

شناسائی روشهاي جدید تعمیر و نگهداري و ارائه یک  -1
 ارائه نرم افزار-2هوشمند  مدل ترکیبی

 پاسخگو-2عدم وجود و بکارگیري روشها ي جدید تعمیرات و نگهداري -1
زمان خاموشیها  کاهش-3نبودن روشهاي موجودنسبت به سرعت بهره برداري 

شاخص هاي هوشمند سازي برنامه عالوه بر شاخص هایی  درنظرگرفتن-4
 آوري، بازیابی و پدافندغیرعامل همانند قابلیت اطمینان، تاب

3 
شرکت مدیریت شبکه برق 

 ایران

برق کشور در برابر حوادث  يشبکه سراسر يآور ارتقا تاب
کنترل شده شبکه در قالب  يساز رهید با استفاده از جزیشد

 یدفاع يها طرح

ن یقدرت فرض بر ا يها از شبکه يبردار و بهره یدر طراح
د بتواند ی)، شبکه باN-1شامدها (یاست که با رخداد تک پ

به کار خود ادامه دهد. اگرچه امکان بروز  يدر حالت عاد
باشد، اما  یار محتمل میدوگانه و چندگانه بس يشامدهایپ

با وجود خارج شدن  يکار درحالت عاد يشبکه برا یطراح
ز به شدت یش از چند تجهیب يا رهیا زنجیهمزمان 

دهد. با توجه  یش میرا افزا يبردار ساخت و بهره يها نهیهز
ت یاز ظرف يط و جهت استفاده حداکثرین شرایبه ا
از  يرین به منظور جلوگیزات نصب شده و همچنیتجه

 يها دگانه، استفاده از طرحچن يشامدهایگسترش تبعات پ

(زلزله،  یعیدات بالقوه طبیران و وجود تهدیکشور ا ینیط سرزمیبا توجه به شرا
شبکه برق را با مخاطره  يداریتواند پا یکه م یعیرطبیل و ...) و غیزگردها، سیر

ن یشبکه در برابر ا يآور ش تابیجهت افزا یاقدامات يریمواجه کند، بکارگ
ژه متداول در برابر یحفاظت و يها باشد. از آنجا که طرح یم يدات ضروریتهد

 يریتوانند از گسترش حادثه جلوگ یندارند و نم یید کارایار شدیحوادث بس
تبعات  يسراسر يها ین موضوع که بروز خاموشین با توجه به ایند و همچنینما
ن یو ... را در برخواهد داشت، بنابرا ی، اجتماعیاسی، سي، اقتصادیتیامن یمنف

 ییرعامل در صنعت برق، راهکارهایار مهم پدافند غید با توجه به مبحث بسیبا
ف پروژه فوق یدات اتخاذ نمود. با توجه به عوامل ذکر شده تعریمتناسب با تهد

د با یدث شددر صورت رخداد حوا يسراسر یاز خاموش يریاز نقطه نظر جلوگ
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باشد. اما  یقدرت رو به توسعه م يها ژه در شبکهیحفاظت و
و  یعیاز عوامل طب یناش يدیار شدیممکن است حوادث بس

 يها وندد که طرحیدر شبکه قدرت به وقوع بپ یعیرطبیغ
د نتوانند در برابر گسترش یمرسوم حذف بار و قطع تول

 یممکن است به خاموشط ین شرایحادثه مقاومت کنند و ا
ش یجهت افزا یطین شرایز ختم شود. در چنین يسراسر

شود که  یاستفاده م یدفاع يها شبکه از طرح يآور تاب
باشد.  ید میار شدیآنها مواجه با حوادث بس یهدف از طراح

است که امکان  ياز موارد شدت حادثه به حد ياریدر بس
کنترل  يازس رهین راه جزیکنترل آن وجود ندارد و بهتر

 یر نواحیت اغتشاش به سایباشد تا از سرا یشده شبکه م
ا یم شبکه به دو ین روش تقسیکرد. در ا يریشبکه جلوگ

د به ین حذف بار و قطع تولیدار با کمتریره پایچند جز
جاد یر این زمان ممکن بتوان جزایتر عیکه در سر یشکل

ابزار ن یگر سنکرون نمود، به عنوان آخریکدیشده را با 
از گسترش تبعات مخرب حادثه  يریجهت جلوگ یکنترل

 رد.یگ ید مورد استفاده قرار میشد

 باشد. یت میتوجه به تبعات مخرب آن، حائز اهم

4 
شرکت مدیریت شبکه برق 

 ایران

ستم مخابرات و قدرت یس يشامدهایکپارچه پی يساز هیشب
ستم قدرت در مواجه با ینان سیت اطمیقابل یابیجهت ارز

 یرخداد حوادث احتمال

و  ییکارا یابیک شاخص مهم در ارزینان یت اطمیقابل
توان به  یباشد که نم یقدرت م يها يشبکه ها يداریپا

 ي ک شبکهی یز و طراحیاز کنار آن عبور کرد. آنال یسادگ
تواند  ین بوده و میخطر آفر يقدرت بدون توجه به آن امر

ز نادرست آن و ید کند. آنالیقدرت را تهد يکل شبکه 
تواند موجب  یم یز حتین نوع آنالیا يبرمبنا یطراح

گر با ید يدر شبکه گردد. از سو يسراسر يها یخاموش
 ينان شبکه هایت اطمیر قابلیر انکار ناپذیتوجه به تاث

ستم مخابرات بر یزات سیتجه يشامدهایو پ یمخابرات
 یکه تمام ییقدرت و از آنجا يها نان شبکهیت اطمیقابل

قدرت  يها نان شبکهیت اطمیقابل یابیارز یمطالعات قبل
ستم قدرت بنا نهاده یزات سیتجه يشامدهایپ يتنها بر مبنا

ن موضوع بطور جامع مورد بحث و مطالعه قرار یاند، ا شده
از  یمناسب و به تبع آن سنجش درست ینگرفته و مدل

تواند تبعات  ینان شبکه ارائه نشده است که میت اطمیقابل

نان یت اطمیقابل یابیستم مخابرات در ارزیزات سیتجه يشامدهایلحاظ نکردن پ
ز ینان شبکه و آنالیت اطمیتواند منجر به سنجش نادرست قابل یشبکه قدرت م

ن یشبکه باشد. بنابرا يداریپا يبرا يدیجه تهدینادرست آن و در نت یطراحو 
مناسب به جهت سنجش و  یک روش جامع و مدلیبه  یابیبه منظور دست

 يشامدهاینان شبکه قدرت با در نظر گرفتن پیت اطمیح قابلیصح یابیارز
ستم مخابرات و به تبع آن بهبود شاخص یستم قدرت و سیزات سیهمزمان تجه

ف پروژه فوق حائز یشبکه، تعر يداریجه پاینان شبکه و در نتیت اطمیقابل يها
 باشد. یت میاهم
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شبکه بدنبال داشته باشد. هدف از  يرا برا يریجبران ناپذ
 ي ک روش جامع و ارائهیبه  یباین پروژه دستیف ایتعر
ت یح قابلیصح یابیمناسب به جهت سنجش و ارز یمدل
همزمان  يشامدهاینان شبکه قدرت با در نظر گرفتن پیاطم
ستم مخابرات و به تبع آن یستم قدرت و سیزات سیتجه

 يداریجه پاینان و در نتیت اطمیقابل يها بهبود شاخص
نگ یسپاچیدشبکه مخابرات  يساز هیق شبیشبکه از طر

 یو بررس ینان شبکه مخابراتیت اطمیقابل یابید و ارزیجد
 باشد. ینان شبکه قدرت میت اطمیر آن بر قابلیزان تاثیم

5 
شرکت مدیریت شبکه برق 

 ایران

چندگانه  يشامدهایپ یین پروژه شناسایهدف از انجام ا شبکه یچندگانه موثر در فروپاش يشامدهایپ ییشناسا
متناسب  یاقدامات اصالح یشبکه و طراح یموثر در فروپاش

 با آن است.

بر اساس  یشامد سنجیت در شبکه برق، مطالعات پیامن یابیارز یار کنونیمع
با  يبردار ن معنا که در هر بازه بهرهیواحد در شبکه برق است. به ا يشامدهایپ

ست شبکه برق بدون استرس به کار خود ادامه یبا یم یز اساسیک تجهیخروج 
برق وجود دارند که شبکه را تا  يها در شبکه یمتوال يها از خروج يدهد. موارد
 يها شامدید درقالب پیها عمدتاً با ن خروجیر ایکنند. تاث ید میتهد یمرز فروپاش

ن یده شود. هدف از انجام ایط مختلف بر شبکه قدرت سنجیچندگانه در شرا
 یشبکه و طراح یچندگانه موثر در فروپاش يشامدهاین پیا ییپروژه شناسا

 متناسب با آن است. یاقدامات اصالح

6 
اي  شرکت برق منطقه

 اصفهان

بر  یت توان مبتنیفیش کیستم پایجاد سیو ا یطراح
SCADA 

یکی از بسترهاي مناسب براي تحلیل و تصمیم گیري 
و نرم افزارهاي جانبی آن  SCADAاستفاده از نرم افزارهاي 

به دیسپاچینک ارسال  RTUمی باشد. این معموالً توسط 
می شود. در حال اطالعاتی که از این بستر فقط براي 
تحلیل دامنه ولتاژ و جریان، ضریب توان، عملکرد رله ها، 
مانتیورینگ وضعیت کلیدها و ... می باشد. حال در این 
پروژه با توجه به اهمیت یارامترهاي کیفیت توان، می 

پاچینگ ارسال گردد خواهیم این پارامترها نیر به مرکز دیس
 و به این ترتیب مانیتورینگ کامل کیفیت توان ایجاد گردد.

کیفیت توان در سال هاي اخیر به عنوان یکی از دغدغه هاي اصلی متولیان برق 
رسانی و شرکت هاي برق رسانی شده است. پارامترهاي کیفیت توان شامل 

ولتاز و جریان، پدیده هارمونیک هاي ولتاژ و جریان، فلیکر ولتاژ، عدم تعادل 
هاي کوتاه مدت ولتاژ و ... می باشد. لذا این پارارمترهاي به نحوي که قایلیت 
اطمینان اطالعات حفظ شود بایستی به یک سرور مرکزي انتقال یابد تا بتوان 

 پایگاه داده اي از این اطالعات به دست آورد.

7 
اي  شرکت برق منطقه

 اصفهان

 يدهایاثرات عملکرد مقاومت و خازن کل یمطالعه و بررس
 زات و شبکه برق اصفهانیلو ولت بر تجهیک 400

 يدهایاثرات عملکرد مقاومت و خازن کل یمطالعه و بررس
اصفهان وجود  يلو ولت که در شبکه برق منطقه ایک 400

رات و ی، مانور تعم يبهره بردار يه دستور العملهایداردو ته
موجود با توجه به در  يدهایکل يانا جابجایو اح ينگهدار

ل یا در مدار قرار نگرفتن آنها به دلیمدار قرار گرفتن 
بهره  يه دستور العمل هایج تهینتا یکیاشکاالت مکان

جبران اثرات در مدار قرار نگرفتن  يبرابا کمترین هزینه،  یعمل يارائه راهکارها
لو ولت با یک 400 يدهایاز کل يکیلوولت تعداد 400 يکلیدها يها مقاومت

 يبرا یو نداشتن دانش کاف یدکیو عدم وجود لوازم  یکیتوجه به اشکاالت مکان
دا کرده است یر پییا طول خطوط تغیاورهال مقاومت و خازن آنها اشکال دارد و 

 رد.یدر اسرع وقت انجام گ ین مطالعه و بررسیاز است ایو ن



 69                                                                                                                                                                       1397در سال رو یوزارت ن یقاتیتحق يها تین اولویعناو
 

 دالیل اولویت داشتن مورد انتظار و محصول نهایی طرحاهداف  عنوان تحقیق عنوان شرکت فیرد

 يد هایکل ییو جابجا يرات نگهداری،مانور ،تعم يبردار
 لو ولت مقاومت و خازن شبکه اصفهانیک 400

8 
اي  شرکت برق منطقه

 آذربایجان

شرکت برق  يتحلیل جامع سوابق اطالعات بهره بردار
آن با رویکرد ارائه  یاحتمال يآذربایجان و مدلساز يمنطقه ا

 برنامه جامع تعمیرات

نانه بر یش بیا پیرانه یشگیرات و اقدامات پیارائه برنامه تعم
انجام شده بر اساس سوابق  یاحتمال يج مدلسازینتا اساس

 استخراج شده يبهره بردار

 یک رکن از ارکان سازمانیرات به عنوان یو تعم يبحث نگهدار یدر هر سازمان
موازنه،  يباشد اما آنچه مهم است نحوه نگرش و برخورد با آن است. برقرار یم

فوق را با توجه به  يانه هی، هزينگهدار يب انواع روشهای، ترکینیگزیجا
دهد.  یل میتقل يزان قابل مالحظه ایر موسسات و کشورها به میتجارب سا

 ين صورت که ثبت ، جمع آوریل داده هاست بدیبر تحل ین کار مبتنیاساس ا
تواند از  ین زمان میک مدت زمان مشخص ( ایل آنها در یه و تحلیو سپس تجز

ن یباشد . که با استفاده از ا یم ینیو معرانه) یشگیرات پیها و تعم یج خرابینتا
کرده  یستم را بررسیتا سیتوان رفتار تجهیزات ، مجموعه ها و نها یاطالعات م

ش یآنها پ يط کار کردیو با شرا یبیو احتمال از کار افتادن آنها را بصورت تقر
 ایستم ( ویشده با توقف س يزین و برنامه ریمع يتا در زمانهاینمود. و نها ینیب

ن امر موجب یمورد نظر را انجام داد که ا يض هایرات و تعویبدون توقف ) تعم
ق کاهش ید از طریتول ينه هایمانند هز یسازمان ينه هایاز هز ياریکاهش بس

 گردد یو ... را م یدکیتوقفات ، کاهش استفاده از قطعات 

9 
اي  شرکت برق منطقه

 آذربایجان

انتقال شبکه برق ستم ینه سیبه یدزنیمطالعات کل
نان یت اطمیو قابل یجان جهت بهبود مالحظات فنیآذربا

 شبکه

ستم انتقال با در نظر ینه سیبه یدزنیجهت کل یه روشیارا -
-انه. یا ماهی یمناسب همچون فصل یزمان يها داشتن دوره

شبکه همچون  یر ادوات کنترلینه با سایبه یهماهنگ
 -ر موارد. یکندانسورهاو سا، راکتورها، یخازن يبانکها
ولتاژ  یه مناسب جهت بهبود منحنیتغذ يرهایمس ییشناسا

شبکه،  نانیت اطمیش قابلیافزا -و کاهش تلفات توان. 
ارائه  -کاهش بار قطع شده در مواجهه با برون رفت ها. 

 .کتابچه و نرم افزار

 مطرح جهت بهبود ين کارکردهایاز مهمتر یکیشبکه انتقال  یدزنیکل -
د یاز د -باشد.  ینان آن میت اطمیش قابلیو افزا يبهره بردار یفن يشاخصها

ن یگردد. جهت ا یولتاژ و کاهش تلفات توان م یامر باعث بهبود منحن نیا یفن
 يشبکه همچون بانک ها یر ادوات کنترلینه با سایبه یهماهنگ از بهیامر ن
ز ینان نیت اطمید قابلیاز د -موارد است. ر یکندانسورهاو سا ، راکتورها،یخازن

را  یمختلف احتمال يقطع شده در برخورد با بررون رفتها ن مساله کاهش باریا
ن ینچنیجان به ایآذربا يه اینگ ناحیسپاچید ز مرکزیتجه -گردد.  یمنجر م

 يجان را در دوره هایشبکه آذربا نهیبه يبهره بردار ينرم افزار يمدلها
 .گردد یمتفاوت سال منجر م يبارگذار

 اي تهران شرکت برق منطقه 10
 Very Fast Transient Over Voltageبررسی پدیده 

(VFTO در پستهاي(GIS 
هدف از این پروژه، بررسی و شبیه سازي این پدیده و 

 .با ان است راهکاري مقابله
 GISیکی از مسائل مهم در پست هاي انتقال، بررسی کلیدزنی در پست هاي 

می باشد. از جمله پدیده هاي مهم در این پست ها اضافه ولتاژ هاي بسیار 
 سریع ناشی از کلید زنی است

11 
اي  شرکت برق منطقه

 خراسان

 یناش یلینه تحمیکاهش هز يو راهکارها يل اقتصادیتحل
ع خراسان و یدر شبکه انتقال و فوق توز ياز حوادث فرد

 شبکهنان یت اطمیر آن در قابلیتاث

در شبکه و ارائه  ياز حوادث فرد یناش يل اقتصادیتحل -
ت یش قابلیجهت کاهش آن به منظور افزا در ییراهکارها

بازگردان  يانجام اصالحات روند اجرا -نان شبکه یاطم
ط بعد از وقوع حادثه به منظور یه در شرایشبکه به حالت اول

رو توسط یداده در شبکه انتقال ن يرو يف مساله: در حال حاضر خطاهایتعر
 یاتفاق م يبهره بردار یفن ي، طرح و توسعه و اپراتورهايمانکاران بهره برداریپ

ر یگردد و تاث یل میاز آن بر شرکت تحم یوارده ناش يافتد و صدمات اقتصاد
 يو اقتصاد ینان شبکه و تبعات اجتماعیت اطمیاز آن بر قابل یاشتباهات ناش
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کاهش  -به شرکت  یلیتحم ياقتصاد يها نهیکاهش هز
در سطح  ر شرکت هایاز سا يریبا الگوگ ياشتباهات فرد

ان گذشته با یسال يل حوادث فردیتحل -جهان و کشور 
ه یشب -از تکرار حوادث مشابه  يریشگیهدف کاهش آن و پ

 شبکه برق خراسان و يحادثه بر رو یک نمونه عملی يساز
 يکاهش انرژ -نان شبکه خراسان یت اطمیر آن بر قابلیتاث
 اعمال و راهکارها در پروژه ن بایع نشده به مشترکیتوز

وه روش یشود. ش یاز کنار آن عبور م یگردد و به راحت ینم يریگیآن پ
و نظارت بر  يرات شبکه بازنگریو تعم يمانکار در نگهداریپ يروهاین يریبکارگ

رد. یگ یصورت نم يشرکت برق منطقه ا يروها از سوین نیا يریجذب و بکارگ
بزرگ بدون استعالم بهاء به شرکت  يکه در حادثه ها یاشتباه يه هایرو
گردد.  یز پرداخت میشبکه ن یابینه بازیگردد و هز یمقصر واگذار م يمانکاریپ

شبکه که در اثر  یابیباز ينه هایکاهش هز -1ق: یت داشتن تحقیل الویدال
در حال حاضر در اثر بروز حادثه، بدون  -2شود.  یحادث م یانسان يخطا

 یب میع يرات شروع به بازسازیو تعم ينگهدار ییاجرا ياستعالم بهاء، گروهها
ن یند اینما یآن را در قالب کار مازاد از شرکت مطالبه م ينه هایند و هزینما

ت مانکار است به جهیز از کارکنان آن پیاست که عامل بوجود آودنده ن یدر حال
از صدمات وارده به شرکت و  یناش يبه منظور استانداردساز يجاد راهکاریا
رسد.  یبه نظر م ير و ضروریت پذیاولو یت المال با توجه به اقتصاد مقاومتیب

 یمانکار اتفاق میپ يروهایکه توسط ن یانسان ير در کاهش خطایتاث -3
نظارت بر عملکرد و کن با کنترل و یرسد ل یبه صفر نم یانسان يافتد.(خطا

نگهداشت و از روند رو به رشد  یتوان در سطح قابل قبول یم ياستاندارد ساز
 ينان شبکه با کاهش خطایت اطمیش سطح قابلیافزا -4نمود.  يریآن جلوگ

 یانسان

12 
اي  شرکت برق منطقه

 زنجان

لو ولت در یک 20 يدن سرکابلهایوب ترکیمطالعه علل ع
زنجان و انتخاب روش و  يشبکه شرکت برق منطقه ا

 از سرکابلها یینمونه ها يآن بر رو ياجرا

جاد حادثه و ارائه روش مناسب جهت یل ایدال ییشناسا
منجمله عدم نصب مناسب  يل متعددیدال-حذف آن

ر یجادحوادث اخیش دما در سرکابلها در ایسرکابلها وافزا
سوابق حوادث  یگردد که الزم است با بررس یم ینیش بیپ

موجود نسبت به  يسرکابلها یت فعلیوضع یگذشته وبررس
دن سر کابلها اقدام نمود و در صورت یل ترکیدال ییشناسا

ن یر ایوجودراهکار نسبت به ارائه و حذف آن اقدام ودر غ
 يرانه مانند روش سنس دمایشگیپ يصورت از روشها

ر یابه بهره بردار و س يط اضطراریسرکابلها واعالم شرا
 گردد استفاده نمود یا استفاده میموجود که در دن يروشها

و  یخروج يدرهایلو ولت درفیک 20 يدن سرکابلهایر تعداد ترکیاخ يدر سالها
ل یه و تحلیو تجز یازبه بررسیافته است که نیش یافزا يفشار قو يخازن پستها

 ل رخداد را دارد.یدال

13 
اي  شرکت برق منطقه

 زنجان

براي ریز شبکه ها با استفاده از رله هاي طرح حفاظتی 
 هوشمند مبتنی بر مدل داده کاوي

در این پروژه طرح حفاظت جامع براي ریز شبکه ها با 
استفاده از رله هاي هوشمند با درنظر گرفتن حفاظت اصلی 
و حفاظت پشتیبان انجام می شود تا قابلیت اطمینان طرح 

هایی ارائه طرح حفاظتی افزایش و بهبود یابد . محصول ن
 حفاظتی جامع می باشد .

ازدیاد منابع انرژي پراکنده باعث می شود تا سیستمهاي مدرن به عنوان ریز 
شبکه کار کنند، استفاده از انواع مختلف تولیدات پراکنده براي تولید توان 
چالشهایی را براي کنترل و عملکرد و حفاظت ریز شبکه دارد مشکل حفاظتی 

متغیر بودن سطح جریان اتصال کوتاه است که بستگی به  ریز شبکه بدلیل
کارکرد جزیره اي یا متصل به شبکه دارد بمنظور رفع مشکالت حفاظتی ریز 
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شبکه ها روشهاي مختلفی ارائه شده است لیکن در روش پیشنهادي قابلیت 
 اطمینان طرح حفاظتی ریز شبکه باالتر می باشد .

14 
اي  شرکت برق منطقه

 زنجان

بررسی روش هاي رفع آلودگی (جرم) مقره ها و طراحی 
دستگاه مقره شوي جرم گیر(پرتابل) با بکارگیري افزودنی 
هاي مناسب (از حیث خط گرم و سرد، مالحظات عایقی، 
عمر، سهولت اجرا، هزینه منصوب یا دمونتاژ شدن مقره، 

 پرتابل یا ثابت و غیره)

گونه اي می باشد در بسیاري از مناطق آلودگی مقره ها به 
که آلودگی به صورت جرم بر روي مقره رسوب کرده و با 

ن پروژه یا يشستشوي متعارف پاك نمی شود. هدف از اجرا
مقره ها و  یگوناگون جهت رفع آلودگ يروشها یبررس

ه یبا در نظر گرفتن کل ین اساس ساخت دستگاهیبرا
ط از جمله از حیث خط گرم و سرد، یمالحظات و شرا

مالحظات عایقی، عمر، سهولت اجرا، هزینه منصوب یا 
 یدمونتاژ شدن مقره، پرتابل یا ثابت بودن دستگاه و غیره م

 باشد.

در بسیاري از موارد حجم آلودگی مقره ها به گونه اي می باشد که شستشوي 
مقره به نحو مطلوب انجام نمی شود و در دوره هاي زمانی کوتاه کار تعویض 

باال صورت می پذیرد. اجراي این پروژه می تواند به نحو بسیار  مقره با هزینه
زیادي در استفاده بهینه ازعمر تجهیزات/ کاهش بروز حوادث/ کاهش هزینه 

 نگهداري خط موثر واقع گردد.

15 
اي  شرکت برق منطقه

 زنجان

 Fault Currentطراحی و ساخت محدودساز جریان خطا 
Limiter  با عنوان علمیTriggered Current 
Limiter 

از  یکیز جهت نصب در ین تجهیو ساخت ا یهدف طراح
با باس کوپلر در  يع به صورت سریفوق توز يپست ها

 باشد یلو ولت میک 20سطح ولتاژ 

ت ترانسفورماتورها و یش ظرفیش سطح اتصال کوتاه در پست ها با افزایافزا
نگ شدن شبکه در باال یردر پست ،  يمواز ياضافه شدن ترانسفورماتورها

 ز مذکوریتجه یبه دانش فن یابید.دستیجد يروگاههایدست و حضور ن

 اي غرب شرکت برق منطقه 16

و  یابیده اضافه ولتاژ و ارائه طرح جایدر خصوص پد یبررس
ع یرها در شبکه خطوط انتقال و فوق توزینه برقگیانتخاب به

اضافه  ا کاهش اثرات مخربیو  يریبرق غرب باهدف جلوگ
 ولتاژها

نگ ،حوادث یچیاز سوئ یده اضافه ولتاژ ناشیسوابق وقوع پد
ع برق غرب استخراج یو صاعقه در شبکه انتقال و فوق توز

جاد یک در ایهر  یآنها فراوان يده و ضمن دسته بندیگرد
ده مشخص شده و در خصوص مناطق پر خطر و ین پدیا

آمده و  ق بعملیانجام شده تاکنون تحق یاقدامات اصالح
 یابینه جایسپس با انجام مطالعات و محاسبات الزم طرح به

ده و جهت یه و ارائه گردیرها در شبکه تهیو انتخاب برقگ
 گردد.یشنهاد میک خط منتخب پیامکان اجرا در 

 يشبکه و تداوم انتقال انرژ يداریت و پایحفظ امن

 اي غرب شرکت برق منطقه 17

  انتقال و يخطوط و پستها يها یل قطعیتحل و یبررس
، ين بهره برداریح ياز خطاها یع برق غرب ناشیفوق توز

 يو ارائه روشها و راهکارها يدوره ا يس و تستهایسرو
 الزم یاصالح

 يخطوط و پستها يها یبا استخراج آمار و گزارشات قطع
سال گذشته که  10 یع برق غرب طیانتقال و فوق توز

ن یدر ح یاتیو عمل ی، فنیانسان يروین ياز خطاها یناش
بوده  يدوره ا يس و تستهایا سروید و ی، بازد يبهره بردار

ل دالئل یو تحل یفن یآنها به بررس ياند ضمن دسته بند
وقوع آنها پرداخته شده و با توجه به اقدامات انجام شده 

 یازها شناسائیستم ، کمبودها و نیس یو مشخصات فن یقبل
قرار گرفته و  یشده و دالئل تکرار خطاها مورد نقد و بررس

در  یعمل يبا ارائه برنامه مشخص ، روشها و راهکارها

 يشبکه و تداوم انتقال انرژ يداریت و پایحفظ امن
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 گردد.ینگونه حوادث ارائه میا حذف ایخصوص کاهش و 

18 
اي  شرکت برق منطقه

 کرمان

 يساز منظور پاك به يزریزکار لیساخت دستگاه تم
 یکیالکتر يها سطح المان يفرونشسته بر رو يها ندهیآال

زات یز کردن سطوح تجهین پروژه تمیا يهدف از اجرا
 Hot Lineت یبرق از راه دور و در وضع يشبکه  یکیالکتر
 است . يزریل يز کاریدستگاه تم يله یبه وس

و از  یکیالکتر يها سطوح المان يفرونشسته رو یطیمح يها یهمواره آلودگ
 یکی) یطیست محیژه در مناطق آلوده از لحاظ زیو ها (به ین آلودگین بردن ایب

ز کردن یبرق بوده است. تم يها شبکه يدار ر و نگهیدر تعم یاز مسائل اصل
م با المان در یدور بدون تماس مستق ي از فاصله یکیزات الکتریسطوح تجه

برتر در  يها ياز فنّاور یکیزر یپرتوان ل ي اشعه ي لهیوس به Hot Lineت یوضع
آلوده  يها که سطوح المان يطور گردد. به یشرفته محسوب میپ يکشورها

مانند  ییاین پروژه مزایا يماند. اجرا ینم یشود و جرم باق یز میطور کامل تم به
 يروی، خودکار بودن ، استفاده از ن Hot Lineشبکه در حالت  يزکاریامکان تم

ا ، یالمان از همه زوا يزکاریت رصد بدون وقفه ، امکان تمیکمتر ، قابل یانسان
فرونشسته بر سطوح  يها یز کردن آلودگیشتر در تمیدقت باالتر و سرعت ب

برق  یقطع ينه هایخواهد داشت. و در هز یبرق را در پ يشبکه  یکیالکتر
سه با یو در مقا خواهد شد ییزات صرفه جویز کردن تجهیا تمیض یجهت تعو
 خواهد شد. يریو آب جلو گ ییایمیاز اتالف مواد ش یسنت يروش ها

19 
اي  شرکت برق منطقه

 گیالن

ت یقابل ياز شبکه با در نظر گرفتن شاخص ها يبهره بردار
 Reliability Based power systemنان (یاطم

operation ( 

 یناش يل خروج هایشبکه و تقل ینانیسک نااطمیکاهش ر
 نان شبکهیت اطمیقابل يت شاخص هایاز عدم رعا

ز یمحبوس در شبکه و ن يالن و وجود انرژیط شبکه برق گیبا توجه به شرا
به نقاط عمده بار و در نظر گرفتن  یخطوط به منظور توان رسان يمحدودها
ت یقابل يشاخص ها یع، بررسیدر شبکه فوق توز یبه صورت شعاع يبهره بردار

از  ياریدارد. در بس یت فراوانیاهم يدر روند بهره بردارسک ینان و ریاطم
، توسعه  یو فن يمختلف اقتصاد يت هایقدرت ، مطابق محدود يستم هایس

 یاتیگر مطرح و عملیکدیع به صورت مجزا از ید ، انتقال و توزیتول يبخش ها
انجام شده در بخش  يها يه گذاریرغم سرما یل علین دلیشود . به هم یم

گاها با مسئله حبس  يقدرت روند بهره بردار يستم هاین سیلف امخت يها
 یبرخ يا کم باری يبار یاز شبکه و ب ییخطوط در بخش ها ید ، پرشدگیتول
ن ساختار در یاز ا ياست بهره بردار یهیگردد . بد یگر از خطوط مواجه مید

و  يت پرباریژه در وضعیشبکه به و يتواند در نقاط مختلف کار یشبکه ها م
عمده  يبوده و خروج ها یر قابل قبولیسک غیشاخص ر يد دارایک بار شدیپ

از  يع تریدر گستره وس یدر پ یپ يها یتواند به قطع یم یط حتین شرایدر ا
) در سطوح سلسله Reliabilityنان (یت اطمیشبکه گردد . لذا مطالعات قابل

مد نظر قرار  يشبکه را در روند بهره بردار یتیوریکه سک HL2و  HL1 یمراتب
 يریش انعطاف پذی، افزا يط بهره برداریتواند ضمن بهبود شرا یدهد م یم

 يسک در شبکه را در طرح هایر يک بار و ... شاخص هایط پیشبکه در شرا
 يود بهره برداریاز ق یقیکار قرار دهد . اعمال تلف يستم مبنایاز س يبهره بردار
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 يخطوط و واحدها يت هاین بار ، محدودیرو و مطمئن در تاماز جمله رز
از موانع و  ياریتواند بس ینان میت اطمیقابل يز شاخص هایو ن يدیتول

 نشده را مرتفع سازد  ینیش بیپ ياناً وقوع خروج هایو اح يمشکالت بهره بردار

20 
اي  شرکت برق منطقه

 مازندران

در شبکه  یتیکامپوز ياثرات استفاده از مقره ها یبررس
 مازندران و گلستان يتحت پوشش شرکت برق منطقه ا

از مقره  ياز مسائل و مشکالت بهره بردار یارائه گزارش -1
م تحت پوشش یبا گذشت زمان در اقل یتیکامپوز يها

ارائه راهکار  -2 .مازندران و گلستان يشرکت برق منطقه ا
ارائه  -3 یتیکامپوز يمقره ها یجهت رفع اثرات منف

 نینو يها يتکنولوژ

ض مقره ها و یاز به تعویو ...)و ن یکیموجود (سرام يباتوجه به مشکالت مقره ها
 يدر شبکه تحت پوشش برق منطقه ا یتیکامپوز ياستفاده گسترده از مقره ها

 ین نوع مقره ها الزامیا یمشکالت آت ینیش بیو پ یمازندران و گلستان؛ بررس
 است.

21 
اي  منطقهشرکت برق 

 مازندران

لوولت بابلسر در یک 63ستگاه یدر ا یخازن يها ن بانکیجاسل يدهایدن کلیترک کلیدهاي خازن مشخص شدن انفجار  جاسلین خازن ها بررسی علت آسیب دیدگی کلیدهاي 
ر یصدمه به سا و  یخازن يها سه مرحله اتفاق افتاد که باعث خروج بانک

ز ین 1لوولت گرگان یک 63ستگاه یمشابه در ان حادثه ید. همچنیزات گردیتجه
دها دچار ین نوع کلیستگاه از ایا  10دو مورد اتفاق افتاد. در مجموع حدود 

  د.یحادثه گرد

22 
اي  شرکت برق منطقه

 هرمزگان

بر  یرانه مبتنیش گیپ يرات و نگهدارین برنامه تعمیتدو
در شبکه برق هرمزگان و  RCMنان یت اطمیکرد قابلیرو

ستگاه یک ایع و یستگاه فوق توزیک ایآن در  ينمونه ساز
 TPM یت منابع انسانیریانتقال با نگرش به مد

 يرینان و دسترس پذیت اطمیست، قابلیط زی، مح ینیمیا
شتر یهستند که امروزه ب يدیکل ياز جمله شاخص ها

رقابت ت یبهبود وضع يش آن برایسازمان ها به دنبال افزا
ت یبر قابل یخود هستند. برنامه نگهداشت مبتن يریپذ

 يشاخص ها یابی، ارزيزیند برنامه رینان با بهبود فرایاطم
ن شاخص یبه بهبود ا یانیآن کمک شا يامدهایو پ يدیکل

 کند. یها در سازمان ها م

کردها و ین رویاز قدرتمندتر یکی RCMنان یت اطمیبر قابل ینگهداشت مبتن
نگهداشت  ين برنامه هاینه تدویدر زم يریم گیتصم يکارآمد برا یکیتکن

ت ین فعالییتع يو نظام مند برا یافته منطقیساختار  يندین روش فرآیاست. ا
ک مجموعه ی یکیزیف يها یینان از ادامه به کار دارایاز جهت اطمیمورد ن يها

 باشد. یم ییمطابق انتظار کاربران آن دارا

 
 

 محورتوزیع و انتقال-1       
 عیتوز فوق و انتقال در هوشمند يها شبکه کاربرد .1,9

 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق عنوان شرکت فیرد

 اي زنجان شرکت برق منطقه 1

مطالعه و پیاده سازي سیستم هاي هوشمند براي 
 شهرمدیریت تولید و بار مصرفی در پست سنگ 

 يمطالعه امکانات موجود در خصوص بسترها یفاز مطالعات
مطالعه  -2جاد شبکه هوشمندیستگاه جهت ایدر ا یمخابرات

ستگاه یدر ا یو کنترل ی، حفاظت يریزات اندازه گیتجه
از  يبهره بردار یامکان سنج -3جاد شبکه هوشمندیجهت ا

ستگاه مزبور به ید پراکنده متصل به ایتول يروگاههاین
با امکان پردازش  يزیتجه یارائه طراح -off Gridصورت 

 ) وجود2کیلوولت سنگ شهر  20در شینه  DG ظرفیت باالي تولید-1
)صنعتی بودن و مهم بودن بار پست 3فیدرهاي پر ظرفیت در پست سنگ شهر 

 تی و مخابراتی در پست براي مطالعه پیشنهاديزیرساخت تجهیزا )وجود4
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ص قطع یت تشخیستگاه با قابلید و مصرف در این تولیآنال
شبکه هوشمند در  ییارائه طرح اجرا -5شبکه باال دست 

لو یک 20و  63 يع در دو سطح ولتاژیستگاه فوق توزیک ای
از جهت ین زات موردیست تجهیارائه ل-1 ییولت فاز اجرا

مخابرات ، حفاظت و  يجاد شبکه هوشمند در بخشهایا
ستگاه ید و بار در حوزه ایتول ين بخش هایکنترل و همچن

د و مصرف یز با پردازش بر خط تولیساخت تجه -2سنگشهر
ش بر خط قطع شبکه باال ین پایستگاه و همچنیدر ا

ت یریمد يبرا یطرح شبکه هوشمند کنترل ياجرا-3دست
ط متصل و قطع یستگاه سنگشهر در شرایبار در اد و یتول

د و یط تولین در شرایستگاه به شبکه باال دست و همچنیا
 روگاههاید نیعدم تول

 اي زنجان شرکت برق منطقه 2

بررسی شبکه حوزه شرکت برق منطقه اي زنجان از 
حیث ظرفیتها و زمینه هاي موجود در شبکه 

SMART GRID  و همچنین زیر ساختهاي مورد لزوم
و ارائه پیشنهادات عملی در افق هاي برنامه ریزي 

 کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت

هوشمند در  يها مفهوم شبکه يو فرهنگ ساز ییآشنا
ق شبکه مذکور یاستقرار مصاد يزیر شرکت و برنامه

 رساخت آن.یز يها يازمندیبر مطالعات و ن یمبتن یوخروج
مورد  ير ساختهایز ییشبکه و شناسا یت فعلیوضع یبررس

ل به شبکه هوشمند و ارائه برنامه ده ساله یاز جهت نین
 به شبکه هوشمند. یابیجهت دست

ن منابع یبر توسعه) و همچن ی(مبتن يبا توجه به گسترش روزافزون مصرف انرژ
عملکرد شبکه و  ير و...، لزوم ارتقایدپذی، تجدDGد مختلف متمرکز، یتول
 باشد. یدر منابع م ییجو آن و صرفه يور ش بهرهیافزا

 اي سمنان شرکت برق منطقه 3
ش شبکه یو پا يریستم اندازه گیو ساخت س یطراح

 يفشارقو ين پستهایزم
ک یساخت  -ن ینگ زمیتوریستم کامل مونیس یطراح -

 نمونه کامل
 نیمقدار مقاومت زمت یاهم -قدرت  يشبکه ها يهوشمند ساز يدر راستا -

 یحفاظت يزات و عملکرد رله هایافراد و تجه یمنیپستها بر ا

 اي یزد شرکت برق منطقه 4

نترنت یا ير و نقش و کاربردهایتاث یمطالعه و بررس
 بر صنعت برق ءایاش

اء در صنعت ینترنت اشیمرتبط با ا يها ياحصاء توانمند
 ییشناسا industry 4.0 یبرق کشور موج چهارم صنعت

قات حوزه یا در شبکه هوشمند انجام تحقینترنت اشینقش ا
 يها يتکنولوژ يساز یا در صنعت برق بومینترنت اشیا
 ينترنت انرژیا

 يها يتکنولوژ ییا شناساینترنت اشیچالش ها و استفاده از فرصت ا ییشناسا
ع یانتقال و فوق توز يا بر شبکه هاینترنت اشیر ایمرتبط با صنعت برق تاث

 ر کرده اندییتغ ين تکنولوژیکه به واسطه ا یزاتیتجه ییشناسا
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 محورتوزیع و انتقال-1            

 روین انتقال يها ستمیس در شبکه تیریمد و کنترل .1,10

 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق عنوان شرکت فیرد

1 
شرکت مدیریت شبکه برق 

 ایران

ت بار یریمد يها يفناور  ها و اصول، روش یق و بررسیتحق
ن نقشه راه یبرق کشور و تدو يدر سطح شبکه سراسر

 آن يساز ادهیپ

اوج  يها از مصرف حداکثر در بازهیبه ن ییامروزه پاسخگو
 يها همزمان بخش يق راهبردهایمصرف ساالنه از طر

پروژه ن یف ایرد. هدف از تعریپذ یعرضه و تقاضا صورت م
ت تقاضا در سطح یریمد يراهکارها ییشناسا یقاتیتحق

د و یط کمبود تولیشرا يازهایو رفع ن يشبکه سراسر
ق کاهش بار یشبکه از طر یتیامن يها ن رفع گلوگاهیهمچن

ت تقاضا از یریل مدین پروژه پتانسیشده است. در ا تیریمد
ک یشود و با  یده میسنج يا و منطقه یدگاه راهبران ملید

، یالملل نیوه عمل چند راهبر معتبر بیبا ش یقیسه تطبیمقا
شنهاد شده و پس از آن نقشه راه یممکن پ يراهکارها

 گردد. ین میشدن راهکارها تدو ییاجرا

از به یق نیا تعویت تقاضا موجب کاهش یریاز اقدامات مد یکاهش بار ناش
شود.  یبرق کشور م يها و شبکه سراسر روگاهیدر توسعه ن يگذار هیسرما

ارد یلیم 5500 یبیزان تقریبه م يگذار هیدهنده سرما نشان یبیمحاسبات تقر
که در صورت  یاست. در حال یمگاوات 2000روگاه یک نیاحداث  يتومان برا

را در کوتاه مدت  يگذار هین سرمایاز به ایتوان ن یت بار میریاثربخش مد ياجرا
ع صورت یتوز يها ت تقاضا در سطح شبکهیریبرطرف نمود. معموالً اقدامات مد

 یل خوبیز پتانسیع نیانتقال و توز يها که در سطح شبکه یرد در حالیپذ یم
انتقال  يها کنندگان عمده شبکه نگونه اقدامات وجود دارد. کنترل مصرفیا يبرا

، يانرژ يسازها رهی، ذخيا تعرفه يع، کنترل نقاط بار، راهکارهایو فوق توز
و ... از جمله انواع اقدامات سمت تقاضا از  ید خاموشی، خریفرهنگ يراهکارها

ن اقدامات و یا يبرق کشور هستند. با اجرا يشبکه سراسر يدگاه راهبرید
ها و  روگاهیاز به توسعه و احداث نیاز ن یتوان بخش یکاهش فشار بر شبکه م

به  ییکنندگان نها ت به مصرفین از اعمال محدودیشبکه را پوشش داد همچن
 يریکشور دارند، جلوگ یاجتماع يبر فضا يادیر زیکه تأث یژه بخش خانگیو

ش یآمده در مصرف برق، مانع افزا به عمل ییجو زان صرفهیق مینمود و از طر
 د، انتقال و مصرف برق شد.یاز تول یناش یطیمح ستیز يها ندهیشتر آالیب

2 
شرکت مدیریت شبکه برق 

 ایران

 در اختالل وقوع و اضطرار شرایط در شبکه اداره قابلیت  
 کشور برق شبکه کنترل مراکز حیاتی فعالیتهاي

 

و  ینگ ملیسپاچیبرق کشور توسط د یشبکه اصل يراهبر
 یانجام م یبه صورت زمان واقع يمنطقه ا ينگ هایپاچید

ر بوده و یبرق اجتناب ناپذ يرد. حوادث در شبکه هایپذ
برق، از کنترل  ياز عوامل اثرگذار بر شبکه ها ياریبس

 ير عادیط غیراهبران شبکه خارج است. اداره شبکه در شرا
ازمند داشتن ابزار، روش ها یط اضطرار و بحران نیشامل شرا

ار گرفتن آن ها در گام اول یاست که در اخت ییو مهارت ها
 يازمندیدر ارتباط با ن یقاتیک مطالعه تحقیازمند انجام ین

از  یط اضطرار و بحران است.هدف اصلیدر شرا يراهبر يها
اداره  يها يازمندیاز ن ی، آگاهیقاتیت تحقین اولویف ایتعر

ن زمان یط اضطرار و بحران است تا در کمتریشبکه در شرا
نه منابع، راهبران شبکه الزامات مواجهه با یو صرف به

حالت ار داشته و شبکه را به یرا در اخت ير عادیط غیشرا

شبکه در  يراهبر يها يازمندیدر مورد ن یخاص يو کاربرد یلیمستندات تحل
 ط اضطرار و بحران وجود ندارد.یشرا
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ق حداکثر منافع کاربران ین طریبرگردانند تا از ا يعاد
 شبکه حاصل شود.

3 
شرکت مدیریت شبکه برق 

 ایران

 يها مدل بار با استفاده از داده ین زمان واقعیتخم
 PMUو  SCADAستم یس يریگ اندازه

رانه یشگیو انجام اقدامات پ يداریه پایت، حاشیش امنیافزا
در  یو محل يسراسر يها یاز خاموش يریبه منظور جلوگ

ق نقطه کار شبکه یقدرت مشروط به مطالعه دق يها ستمیس
باشد. انجام مطالعات با  یم یکیو استات یکینامیدگاه دیاز د

 ي، در گرو مدلسازیط واقعین انحراف نسبت به شرایکمتر
 یستیبا يباشد. مدلساز یستم قدرت میزات سیق تجهیدق

 يساز هیحاصل از شب یرد که خروجیصورت پذ يبه نحو
 یواقع يها يرین انحراف نسبت به اندازهگیکمتر يدارا

باشد.  یستم قدرت، بار میار مهم سیاز عناصر بس یکیباش . 
 يده مدلسازیبار به فرکانس و ولتاژ موجب گرد یوابستگ

ستم یس یکینامیل دیدر تحل یز نقش اساسین تجهیق ایدق
رفتار بار در  یکینامیل دیداشته باشد. تحل يداریقدرت و پا

ارکوتاه بوده یبس یبا بازه زمان یکینامید يهایریگرو اندازه گ
با را یباشند، ز یم یتین قابلیمرسوم فاقد چن يها که روش

ن یآفال يساز کند و مدل یر مییز تغیر بار، مدل آن نییتغ
 يرینه نخواهد بود. با بکارگین زمیازها در ایرفع ن يپاسخگو

ها، امکان پردازش  PMUستم اسکادا و یس يها داده
ستم قدرت وجود دارد و ین مدل بار در سیگنال و تخمیس

 یواقعط یاز شرا يتر قیل دقیبردار تحل ن امر بهرهیبه کمک ا
رات بار و مدل آن خواهد ییشبکه با در نظر گرفتن تغ

 داشت.

ولتاژ به مدل بار،  يداریژه پایو به طور و يداریپا يها لید تحلیشد یوابستگ
شبکه  یط واقعیشرا يایج حاصل، گویشود که نتا یتیتواند منجر به وضع یم

و  يشبکه سراسر يداریپا یابیج مطالعات ارزیت دقت نتاینباشد. با توجه به اهم
اتخاذ شود تا با  يد سازوکاریبار، با يساز ن مطالعات به نحوه مدلیا یواسبتگ

رات را یین تغیکند، بتوان ا یر مییز تغیر مستمر بار که به تبع آن مدل بار نییتغ
د مدل بار به ین منظور بایا ينمود که برا يساز ادهیدر مدل مورد استفاده پ

ن یها تخم PMUستم اسکادا و یو با استفاده از اطالعات س یواقع-صورت زمان
ت، یف پروژه فوق از نقطه نظر امنیزده شود. با توجه به عوامل ذکر شده تعر

 باشد. یت میت حائز اهمیشبکه با واقع يساز هیج شبیو تطابق نتا يداریپا

4 
شرکت مدیریت شبکه برق 

 ایران

سام بر اساس  یبوم يستم اسکادایس یبه روزرسان
 برق کشور یاز شبکه مل يبردار بهره يها يازمندین

اسکادا  يها ستمیشرفت سیهمراه با گسترش شبکه برق و پ
ل یاسکادا وجود دارد. به دل يها ستمیس یاز به به روزرسانین

 ياسکادا يها ستمیدر دسترس نبودن سورس کد س
ها وجود  ستمین سیر در اییامکان توسعه و تغ یربومیغ

به شرکت  ینه و وابستگیجاد هزین امر موجب ایندارد و ا
که  يگریشود. مسئله د یستم میارائه کننده آن س

مطرح  یربومیاسکادا غ يها ستمیدرخصوص استفاده از س
ستم یباشد. استفاده از س یر عامل میاست، بحث پدافند غ

ستم یس يازهایکه ن ياستاندارد یبوم يستم اسکادایچ سیدر حال حاضر ه
 یبوم ياسکادا يها ستمیرا برآورده کند، در کشور وجود ندارد. س یمل ياسکادا

ن امر یو .... را ندارند. ا EMS ،PAS ،FOC ،OPFر ینظ ییها موجود فانکشن
شده است.  یربومیاسکادا غ يها ستمیکشور به س یجاد وابستگیموجب ا

 را به همراه يز مشکالت متعددین یر بومیغ ياسکادا يها ستمیاستفاده از س
د نشده، یسام که تاکنون مشابه آن در کشور تول یبوم يستم اسکادایدارد. س

ع را یمراکز فوق توز ياسکادا  ستمیه سیاول يها ازین یتوانسته تا حد قابل قبول
باشد تا  یافزار م نرم یروزرسان ها و به ف ماژولیازمند تعریبرطرف سازد. اما ن
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دارد،  ياز لحاظ پدافند ییسک باالیکه ر یربومیغ ياسکادا
سات شبکه یانت از تاسیمطرح در ص يها ن چالشیاز مهمتر

 یر بومیغ يستم اسکاداید سیگر خریبرق است. از طرف د
 يها ستمیس یابیو ارز یبررس يمستلزم صرف زمان برا

ن خروج ساالنه چند یگر و همچنید يموجود در کشورها
و عقد  یخارج يها ون دالر ارز جهت سفر به کشوریلیم

 یکیباشد.  یشده م يداریم خرستیاز س یبانیقرداد و پشت
ستم اسکادا یاز س يبردار که هنگام بهره یگر از مسائلید

باشد. در  یستم میس یو به روزرسان یبانیوجود دارد پشت
م، یدر زمان تحر یر بومیغ يها ستمیصورت استفاده از س

ساز خواهد شد. در  مشکل یخارج يبرندها ییعدم پاسخگو
توجه و تمرکز الزم  یداخلت توانمند یریحال حاضر مد

داخل کشور  يو شکوفا نمودن استعدادها يریجهت بکارگ
نه یدر زم یل متخصص داخلیکه، پتانس یرا ندارد. در حال

و اسکادا در کشور وجود دارد. با توجه به  يت انرژیریمد
نگ مناطق و فوق یسپاچینکه هم اکنون در سطح مراکز دیا

شود،  یم يبردار هبهر یبوم يستم اسکادایع از سیتوز
نمودن  یمل ين در راستایمتخصص یین توانایتوان از ا یم
 يستم اسکادایس ینیگزیستم اسکادا استفاده کرد. جایس
بزرگ در جهت  یحاضر، گام یربومیستم غیس يبه جا یمل
خواهد  ینه اقتصاد مقاومتیکشور در زم یشبرد اهداف کلیپ

ارز از کشور، ن امر عالوه بر کاهش خروج یبود. چر اکه ا
خواهد. با توجه  یجهت صنعتگران داخل ییزا موجب اشتغال
 یدر سطح مل یبوم يک مرکز اسکادایجاد یبه موارد فوق ا

 باشد. یصنعت برق م يها تیآن از اولو یروز رسان و به

ن یبرق کشور را تام یاز شبکه مل يبردار بهرهاز یمورد ن يبتواند استانداردها
 یقاتیم تحقیک تیاطالعات الزم است که  يع فناوریکند. با توجه به رشد سر
دار  د باشد عهدهیجد يها افزار و پروتکل افزار، سخت که آشنا و مسلط به نرم

 یبانید را .پشتیجد يها ستم بتواند پروتکلین سیستم شود تا ایس یروزرسان به
سام از شرکت برق  يستم اسکادایاز سیامت يضمن آنکه با توجه به واگذار کند.

ن یران، رهاکردن آن در ایت شبکه برق ایریخراسان به شرکت مد يا منطقه
 کند. یمتوجه شرکت م یمرحله ضرر بزرگ

5 
شرکت مدیریت شبکه برق 

 ایران

آن در  ينه سازیزات اسکادا و بهیتجه يمطالعه سازگار
 ینگ ملیسپاچید دیساختار جد

 يها ستگاهین سند ساختار استاندارد اسکادا در ایتدو -
ساختار  ین سند به بررسی: اینگ ملیسپاچید تحت پوشش

 يکارها موجود، راه يها موجود، کشف نقاط ضعف و گلوگاه
ستم موجود و ارائه ساختار استاندارد یس ينه سازیبه
مختلف تحت پوشش خواهد  يها ستگاهیاسکادا در ا ستمیس

افت یاتصال و در و يریه بکارگین رویتدو -پرداخت. 
ن سند ی: ایدر شبکه اسکادا مل DCS يها اطالعات از سامانه

 یو گستردگ ینگ ملیسپاچید دیمرکز کنترل جد يانداز ز و راهیبه تجهبا توجه 
ن یا يکشور، سازگار يها ستگاهیو اسکادا در سطح ا يزات تله متریو تنوع تجه

ن امر یاست ا یهیباشد. بد یم يد اسکادا ضروریزات در بستر و ساختار جدیتجه
ه یجاد روی، ایافتیت اطالعات دریفیش کینان، افزایت اطمیش قابلیموجب افزا
 يزات و امکان توسعه شبکه اسکادا خواهد شد. از سویتجه یابیب یاستاندارد ع

، یبکار رفته در شبکه اسکادا مل يها زات و سامانهیاز تجه یگر قدمت برخید
صورت  يها شرفتین و استفاده از پینو يها يآور فن يریو بکارگ ينه سازیبه
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و  یارتباط يها پروتکل یارسال اطالعات و بررس ندیفرآ
گردد.  یمرتبط را شامل م يافزار و نرم يالزامات سخت افزار

ه در هنگام وقوع رانیشگین سند اقدامات پیتدو -
ن یها تضم ن مجموعه دستورالعملی: ايسراسر يها یخاموش

ستگاه یا یخاموش اطالعات اسکادا در هنگام يکننده برقرار
از موارد  یکیباشد.  یتا زمان مورد انتظار مرکز کنترل م

زات اسکادا در یه تجهیتغذ ين سند برقراریانتظار در ا مورد
 .باشد یط میشرا یتمام

و صحت  يداریت پایلذا با توجه به اهم باشد. یم ين حوزه ضروریگرفته در ا
جاب ین موضوع را ایجامع ا ی، بررسینگ ملیسپاچیاطالعات در شبکه اسکادا د

 د.ینما یم

6 
شرکت مدیریت شبکه برق 

 ایران

ن صنعت یاز این يد پاسخگویصنعت برق با يشبکه مخابرا و اسکادا ید مخابراتیشبکه جد يه سازیشب
 يو پردازش بالدرنگ حجم باال يبر جمع آور یمبن

ن منظور یمختلف باشد. بد يروگاه هایاطالعات پست ها و ن
زات مختلف در یبه همراه تجه ید مخابراتیجد يبسترها
د درنظر گرفته شده است. از یجد ینگ ملیسپاچیطرح د

چ، روتر یزات شبکه (مانند سوئیکه استفاه از تجه ییآنجا
ابعاد و به صورت متمرکز در ن ین بار در ایاول يو...) برا

رسد که یبه نظر م يشود، ضروریم ياده سازیصنعت برق پ
و مسائل مربوطه به طور  يه سازیابتدا شب یمدل شبکه آت

ر در شبکه ابتدا یین هر گونه تغیگردد. همچن یکامل بررس
و در صورت صحت  يه سازیشب یشگاهیط آزمایدر مح

گر در راه یف داعمال گردد. هد یعملکرد در شبکه واقع
 يا شدن بستر آموزش و انجام مانورهایشگاه مهیآزما يانداز

 از است.یمورد ن

در سطح گسترده  يو اسکادا که به زود یشبکه مخابرات يبا توجه به راه انداز
ه یجهت شب یشگاهیس آزمایخواهد شد، تاس يدر صنعت برق راه انداز يا

د کمک یابعاد شبکه جد یکامل و شناخت تمام ینده به بررسیطرح آ يساز
 خواهد کرد.

7 
شرکت مدیریت شبکه برق 

 ایران

مسائل  ینگ و بررسیسپاچید یشبکه مخابرات يمن سازیا
 و اسکادا ید مخابراتیشبکه جد یتیامن

ادارات و سازمان  يک مساله مهم برایت شبکه یامروزه امن
شبکه  یکوچک و بزرگ است. با توجه به بروزرسان يها

است  ين شبکه ضرورید بودن ایصنعت برق و جد یمخابرات
و تست  یتیابعاد مختلف شبکه از نقطه نظر مسائل امن

گردد تا نقاط ضعف  یشبکه به طور کامل بررس يرینفوذپذ
 و برطرف گردد. ییو احتمال حمالت مختلف شناسا

اطالعات و  يبر فن آور یمبتن ینگ ملیسپاچید دیکه شبکه جد ییاز آنجا
خواهد  ياده سازیدر صنعت برق پ ين بار در سطح گسترده ایاول يشبکه، برا

ت خواهد بود. یار حائز اهمیرعامل بسیو پدافند غ یتیمسائل امن یشد، لذا بررس
ادارات و سازمان  يک مساله مهم برایت شبکه یگر چون امروزه امنیبه عبارت د

نعت برق و ص یشبکه مخابرات یکوچک و بزرگ است. با توجه به بروزرسان يها
است ابعاد مختلف شبکه از نقطه نظر مسائل  ين شبکه ضرورید بودن ایجد
 گردد یشبکه به طور کامل بررس يریو تست نفوذپذ یتیامن

8 
شرکت مدیریت شبکه برق 

 ایران

ش و کنترل یدر ارتباط با پا یقیانجام مطالعات تطب
 ین المللیمعتبر ب يدر نهادها يا لحظه

برق وجود  یشبکه اصل يراهبر يبرا یمختلف يوه هایش
شبکه  يراهبر يدارد که بر اساس عوامل اثرگذار بر آن برا

 ياز روش ها یکیشود.  یک کشور انتخاب میبرق 

برق کشور در مرحله اول  یشبکه اصل يح و کارامد راهبریوه صحیبا انتخاب ش
 يت هایشبکه برق کشور، فعال ير سطوح راهبریوه به سایم آن شیو تعم
رد که در یپذ ینه ها صورت مین هزینه و با صرف کمتریبه صورت به يراهبر



 79                                                                                                                                                                       1397در سال رو یوزارت ن یقاتیتحق يها تین اولویعناو
 

 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق عنوان شرکت فیرد

شبکه  يراهبر يک از روش هایب هر یا و معایص مزایتشخ
است.  ین المللیمعتبر ب يبا نهادها یقیانجام مطالعات تطب

به روش  ي، راهبريمرسوم راهبر يوه هایاز جمله ش
توان  یقدرت را م ياست. شبکه ها یبی،ترک یمتمرکز، هرم

ا چند منطقه یکپارچه و یو  یک منطقه کنترلیبه صورت 
ن امر یکه با همن تبادل توان دارند اداره نمود. ا یکنترل

ت یگسترده اهم یپس از فروپاش یابیط بازیباالخص در شرا
ک از ین در هر یهد. همچند یخود را نشان م يباال

ش و یپا يبرا یمختلف يها فوق روش يراهبر يراهبردها
ه فازها، یهمچون فرکانس، ولتاژ، زاو ییها کنترل مشخصه

ت یود امنیت قیشارش توان خطوط و ترانسفورماتورها، رعا
ت یرید، مدیهمچون کنترل خودکار تول ییها شبکه، سامانه

معتبر  ينهادها یقیتطب یرات و ...وجود دارد که بررسیتعم
انتخاب  يتواند راهگشا یشبکه برق کشور م يا با راهبریدن

 شبکه برق کشور باشد. يراهبر ين راهبردها و روشهایبهتر

تمام شده برق  ينه هایعرضه برق و موجب کاهش هز يداریت ضمن پاینها
 به مصرف کنندگان خواهد شد. یرسان

9 
شرکت مدیریت شبکه برق 

 ایران

در  يا ش و کنترل لحظهیها و موضوعات پا چالش ییشناسا
 شبکه يطرح در مسائل مربوط به معمار يافق بلندمدت برا

نانه در جهت رفع مسائل در صنعت یشبیاز جمله اقدامات پ
ها مالحظات  برق، اقدامات معمارانه هستند که بر اساس آن

 يها تیبرق کشور در فعال ينفعان شبکه سراسریه ذیکل
ملحوظ  يبردار تا بهره یو طراح يزیر شبکه از برنامه

و  یی، شناسایقاتیت تحقین اولویف ایشود. هدف از تعر یم
 يشبکه برق کشور برا يانعکاس مالحظات راهبر

 معمارانه شبکه است. يها شدن در طرح گنجانده

 ياریحل بس بلندمدت، راه یزمان يها در افق يق انعکاس مالحظات راهبریاز طر
 یید و انتقال شناسایتول يها در حوزه يراهبر يندهایاز مشکالت موجود در فرآ

گران به صورت یآزاد به شبکه و رقابت منصفانه باز یق دسترسین طریشده و از ا
نه صورت ین زمیدر ا یخواهد شد. تا کنون مطالعه خاص یاتیعمل يتر نانهیب واقع

 باشد. ید میز جدین یالملل نین موضوع در سطح بینگرفته است و ا

10 
شرکت مدیریت شبکه برق 

 ایران

با  یروگاهین ياستارت و استاپ واحدهانه یتعداد به یبررس
 ت شبکهید امنیدر نظر گرفتن ق

د, بحث استارت و یش تولیآرا يو اجرا يزیدر برنامه ر
ن گروه یهمواره مورد مناقشه ب یروگاهین ياستاپ واحدها

ا عدم یکه توجه یبوده است, بطور يو اقتصاد یفن يها
مت بازار یت و قیامن يرو ير متضادین مهم, تاثیتوجه به ا

است که با  يافتن راهکارین پروژه, هدف یبرق دارد. در ا
هر  یروگاهین ينه نمودن تعداد استارت و استاپ واحدهایبه

 نه سازد.یت شبکه را بهید بازار و امنیدو ق

 یکیو اجرا  يزیبرنامه ر یروگاه در بازه زمانین يبحث استارت و استاپ واحدها
نه گردد. یبه یستیران بایافته اید ساختار یاست که در شبکه تجد یاز مشکالت

ک یاز  یروگاهین ينکه تعداد روشن و خاموش نمودن واحدهایبا توجه به ا
نه یجه هزیو درنت یروگاهین يساعت کارکرد واحدها يما رویطرف مستق

ت شبکه و از یت امنیو در نها ياضطرار يکارکرد واحدها و باال بردن خروج ها
ن گروه یبازار برق اثر گذار است, همواره مورد مناقشه بمت یق يگر رویطرف د

ه یل به رویتواند تبدین مسئله میبوده است. حل نمودن ا يو اقتصاد یفن يها
 یمال يان هاین مهم زید شود و عدم توجه به ایتول يزیدر برنامه ر یمشخص

 ت شبکه را به همراه خواهد داشت.یا امنیبازار برق و  يبرا
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11 
مدیریت شبکه برق شرکت 

 ایران

، بمنظور يد بهره برداریجد يابزارها و روش ها یبررس
نان شبکه برق در یت اطمیو قابل يریبهبود انعطاف پذ
 يانرژ يره سازیزات ذخیر و تجهید پذیحضور منابع تجد

به  یدر جهان و لزوم کاهش وابستگ يبحران انرژ
 یطیست محین مالحظات زی، همچنیلیفس يها سوخت

ر را ید پذیتجد يها يش به انرژیش از پیضرورت توجه ب
 يبرا ییل باالیپتانس يران دارایکند. کشور ا یان مینما

نکه در جهان استفاده یباشد. با توجه به ا ین منابع مینصب ا
باشد و  یش میر روز به روز در حال افزاید پذیاز منابع تجد

و  يباد يل انرژیپاك از قب يها يت منابع انرژیماه
تواند  یباشد، لذا نفوذ روزافزون آنها م یم یتصادف يدیخورش

ستم یدر س یقابل توجه يها تیمنجر به وقوع عدم قطع
ن استفاده از منابع یگردد. همچن يقدرت و بازار انرژ

 يا رهیتلمبه ذخ يها روگاهیل نیاز قب يکننده انرژ رهیذخ
بار شبکه، کنترل بار و  یباال در اصالح منحن ییل توانایبدل

باشند.  یش میقابل ارائه، در کشور رو به افزا یخدمات جانب
ر در یدپذیاز منابع تجد يط استفاده حداکثرین شرایدر ا

 یمطمئن از شبکه و حفظ رفاه اجتماع يبردار ن بهرهیح
ستم یبرداران س عمده بهره يها گران بازار از چالشیباز
د یجد يها ارائه ابزارها و روشن پروژه یهدف از ا  باشد. یم

و  يریبه منظور بهبود همزمان انعطاف پذ يبردار بهره
باشد. در  یشبکه م يبردار ند بهرهینان در فرآیت اطمیقابل

د ادغام انواع منابع یجد يرود مدلها ین پروژه انتظار میا
ستم یر در سیدپذیدر حضور منابع تجد يکننده انرژ رهیذخ

ر یقابل کنترل انعطاف پذ يکنار بارهان در یقدرت و همچن
نان یت اطمیو قابل يریانعطاف پذ ير آنها رویارائه شود و تأث

شده  یمعرف يها رد. سپس مدلیقرار گ یشبکه مورد بررس
 گردد. یابیارز یشبکه نمونه و واقع يرو

ر، نصب و یدپذیتجد يد از منابع انرژیران خصوصاً تولیبا توسعه شبکه برق ا
ن نوع یا يها تیشه، منافع و قابلیاه بیس يا رهیروگاه تلمبه ذخیاز ن يربردا بهره

ش مورد توجه یش از پیبار شبکه ب یو اصالح منحن ییک سایها در پ روگاهین
ر یتأث یجاد بازار خرده فروشیتوانند با ا یر میدپذیمنابع تجد یواقع شد. از طرف

ن یبازار برق داشته باشند. در کنار همه ا يندهایدر اصالح فرآ يا قابل مالحظه
ره یر و منابع ذخید پذیموارد گسترش روز افزون شبکه بخصوص با منابع تجد

نان یت اطمیشود که قابل یجاد میا يبردار تر بهره ط متنوعیشرا يکننده انرژ
ر مرتفع یرود مسائل زیطرح انتظار م يدهد. با اجرا یر قرار میشبکه را تحت تاث

ولتاژ شبکه در  يداریر و کمک به پایدپذیتجد يجاد منابع انرژیا-1گردد: 
ر باعث یدپذیدر کنار منابع تجد يساز انرژ رهیحضور ذخ -2منطقه نصب شده 

 يریجلوگ-3شود.  یر در بازار برق میدپذیتجد يد انرژیجاد حضور مطمئن تولیا
شدن  مسطح-4د و خطوط انتقال در شبکه برق یجد يها روگاهیاز احداث ن

از  یبا برخ يا لحظه يبارها ییرایکمک به م-5بار شبکه برق کشور  یمنحن
 یین صرفه جویها همچن و ابرخازن ییمانند ابررسانا يساز انرژ رهیذخ يها مدل

کاهش -1ر بر شمرد: یتوان به صورت زیطرح را م ياز اجرا یناش يها
سته شدن بازار برق در -2 يانرژ يسازها رهیشبکه با حضور ذخ يگذار هیسرما

نه سبد خانوار کاهش یشود.) لذا هز یم يعدد کوچکتر mcpن ( ییمت پایق
 شبکه يها نهیجه کاهش هزیکاهش تلفات شبکه در نت-3ابد. ی یم

12 
شرکت مدیریت شبکه برق 

 ایران

ان یم ینیش بیزم پیجاد مکانیجهت ا یپژوهش و بررس
 مدت بار شبکه برق کشور

و بهره  يزیاز الزامات برنامه ر یکیاز مصرف ین ینیش بیپ
نه یت, هزیدر امن یر قابل توجهیاست و دقت آن تاث يبردار
ان ین میدارد. در ا يشبکه سراسر يمت بهره برداریو ق

و  يزیان مدت و بلند مدت در امر برنامه ریم ینیش بیپ
برخوردار است. هدف از  يژه ایگاه ویمطالعات شبکه از جا

) نرم افزار يساز یشنهاد (به همراه بومیا پیه یتهن پروژه یا
از مصرف شبکه یان مدت نیم ینیش بیجهت پ يزه ایمکان

ان مدت یم يزیان مدت که گام اول برنامه ریم ینیش بیدر حال حاضر پ
نکه نرم یبا توجه به ارد. یپذیمدرن انجام م يباشد, بدون بهره از نرم افزارهایم

از است تا ضمن یا وجود دارد, نینه در دنین زمیدر ا یشرفته خوبیپ يافزارها
 ین آنها را به همراه روش بومیا, بهتریموجود در دن ير نرم افزارهایسا یبررس
ه بر تجربه ین مهم با تکیه گردد. هم اکنون اینرم افزار ارا یآت یبانیو پشت يساز

 يد جدیک تهدیند ین فرایشود که اتکا به فرد بودن ایانجام م یکارشناس
 مرتفع گردد. یزه شدن به نحو مقتضید با مکانین تهدیباشد که الزم است ایم
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 باشد.ینده) میک سال آیک ماه تا ی ی(بازه زمان

13 
شرکت مدیریت شبکه برق 

 ایران

کپارچه یش شبکه یو پا يراهبر يالزم برا يبسترها یبررس
 رانیت ایه) با مرکزیهمسا يبرق در منطقه (با کشورها

ن و یل به بزرگتریقدرت با توسعه روز افزون خود تبدشبکه 
ن ساخته دست بشر شده است. گسترش شبکه یتر دهیچیپ

 يداریش پایخود، منجر به افزا يها یدگیچیقدرت در کنار پ
ن مقاوم تر شدن شبکه در برابر ینان و همچنیت اطمیو قابل

ه یناح یگ در صورت گسترده یگردد. از طرف یحوادث م
 يها تحت پوشش شبکه و متفاوت بودن زمان ییایجغراف

اختالف در فصول سرما و گرما،  یو حت يک و کم باریپ
از مصرف یط نیکه در شرا ید مازاد به نواحیامکان انتقال تول

را  يا قابل مالحظه ییقرار دارند فراهم بوده و صرفه جو
ه یهمسا يران به همراه کشورهایتواند منجر شود. کشور ایم

دهند که  یرو پوشش م ییایع جغرافیگستره وس
نه اتصال یدر زم یفراوان يو اقتصاد یفن يها لیپتانس
ن پروژه انتظار یقدرت را در خود دارند. در ا يها شبکه

 يبرق کشورها يدر مورد شبکه ها یرود مطالعات یم
با  يرهایها، مس شبکه يها، توپولوژ تیه شامل ظرفیهمسا

ن درآمد حاصل یو همچن ییزان صرفه جویت اتصال، میقابل
 يطرح، نحوه ارتباط مراکز کنترل و نحوه اجرا ياز اجرا

 ران انجام شود.یا يق مرکز راهبریکنترل متمرکز از طر

شبکه  يکپارچه سازیمختلف با توجه به فرهنگ و اقتصاد مختلف با  يکشورها
با  زیاز کشورها ن یبرند. در برخ یبار مسطح سود م یمنحن يایبرق خود از مزا

مند هستند. از منظر  ت بهرهین مزیو داشتن مناطق مختلف، از ا یتوجه به بزرگ
خواهد  ییر به سزایدر کنترل شبکه تأث یز استفاده از خطوط تبادلین یکنترل

از خطرات  یتواند مشکالت ناشیه، میهمسا يداشت. اتصال شبکه به کشورها
 ينه هاین هزیشبکه را کاهش دهد، همچن يمرز يها شدن بخش يرهایجز
 یدر تمام يداریش پایرا کاسته و منجر به افزا ياز تلفات انتقال انرژ یناش

ن یل اختالف فصول سرد و گرم در ایبدل یمتصل بهم گردد. از طرف يکشورها
توان در فصول گرم و  يد تقاضایش شدیاز افزا یناش يتوان فشارهایکشورها م

از بحران  یناش يد انرژیدر تولها  روگاهیت نیمشکالت مربوط به محدود یحت
 يادیه تا حدود زیهمسا يق تبادل با کشورهایسوخت در فصول سرد را از طر

ل عدم احداث یاز قب يادیز ياین طرح مزایا يت اجرایجبران نمود. در نها
ار کم در حداکثر بار که صرفه یزمان بس يد برایجد یروگاهین يواحدها
ن یش ثبات تامیمازاد، افزا ياز فروش انرژ یناش يندارد، درآمدها ياقتصاد

جه یمنطقه و در نت يگر با کشورهاید ين بهبود روابط اقتصادیو همچن يانرژ
 همجوار را خواهد داشت. يجاد روابط سطح باال با کشورهایا

14 
اي  شرکت برق منطقه

 آذربایجان

ک انواع بارها در شبکه یمحاسبه ارزش بار قطع شده به تفک
ک یجان جهت مشارکت در بحث پیآذربا يا برق منطقه

 بار ییو پاسخگو یسائ

انواع  ين ارزش بار قطع شده براییجهت تع یارائه مدل -
زان و ساعات یاستخراج م -در سطح انتقال.  موجود يبارها

ت مصرف. یریمد و یک سائیپ يمشارکت بارها در برنامه ها
مناسب جهت تعامل  يپرسشنامه ا ين راهکارهایتدو -

ن شده یارائه کتابچه و نرم افزار تدو - .مناسب با بارها
 .يبراساس جامعه آمار

به  ر و مرداد شبکه برق رایت يک شبکه بخصوص در ماه هایش بار پیافزا -
نان، یت اطمیش تلفات توان، کاهش قابلیدهد. افزا یشدت تحت فشار قرار م

ک یش بار پیج افزایاز نتا يداریو امکان بروز ناپا یس دهیت سرویفیک افت در
 یت مصرف به عنوان ابزار مناسبیریگر مباحث مدید ياز سو - .باشدیشبکه م

 -شبکه مطرح است.  یک سائیز پیاضطرار و ن طیت شرایریدر جهت مد
ن ارزش بار قطع شده هر ییانتقال و تع متصل به شبکه يانواع بارها ییشناسا

ت سمت یریو مد یک سائیپ يها موفق برنامه ين کننده اجرایمک از آنها تضی
 .باشدیمصرف م

15 
اي  شرکت برق منطقه

 آذربایجان

با استفاده از  یانسان يل خطاهایه و تحلیو تجز یبررس
شرکت برق  يبهره بردار يدر واحدها CREAMک یتکن

 جانیآذربا يمنطقه ا

و  ستم هایده تر شدن روز به روز سیچیبا توجه به پ
 يند هایها و فرا يدآمدن تکنولوژیو پد یصنعت يندهایفرآ
ش یر قابل پیو غ يرین خطاپذیکسو و همچنیسک از یپرر

 ینشان داده است که عامل انسان ینه حوادث صنعتیمطالعات انجام شده در زم
 90 یال 60که که  ين نقش را در بروز حوادث دارد بطوریتر ین و اصلیمهمتر

وندند یپ یبه وقوع م یم خطاها واشتباهات انسانیجه مستقیدرصد حوادث در نت
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نان به یت اطمین علت کاهش قابلیبودن انسان مهمتر ینیب
 يل خطایه وتحلیو تجز ییباشد و لذا شناسا یستم ها میس

ن پروژه انجام یرسد که در ا یبه نظر م يضرور یانسان
 ابد.یکاهش  یانسان يرفت تا خطاهایخواهد پذ

 يها يتکنولوژ يرینه به کارگیقابل توجه در زم يشرفت هایرغم پ ی. عل
، باز هم در  یصنعت يندهایع و فرایون در صنایشرفته و استفاده از اتوماسیپ

ک یاست که بروز  ینقش انسان آنقدر حساس و بحران یف شغلیاز وظا یبرخ
ار و ک حادثه ناگویتواند سبب بروز  یساده در آن م یانسان ياشتباه و خطا

شود  یاطالق م یازاعمال انسان يبه مجموعه ا یانسان يتاسف آور شود. خطاها
و قابل قبول  یعیف شده، طبیاز قبل تعر يکه از هنجارها ، حدود و استاندارها

ر است یکه انسان در آن درگ ییستم هایدر س یانسان يد.خطاینما یم یتخط
رد یگ یقرار م یمورد بررس یانسان يبعنوان عامل موثر در سطح فاکتورها

از بروز حوادث،  يریشگیدر پ يدیحوادث نشان داده که عامل کل ی.بررس
 یط کار اثر میاست که بر انسان و اعمال انسان در مح یو درك عوامل ییشناسا

 يباشد. جنبه ها یم یتیو شخص یطیمح ين عوامل از فاکتورهایگذارد . ا
گذارد .  یر میک عمل تاثینگام انجام افراد در ه يریم گیتصم يبر رو یطیمح

و  یصنعت يندهایستم ها و فرآیده تر شدن روز به روز سیچیبا توجه به پ
و  يرین خطاپذیکسو و همچنیسک از یپر يند هایها و فرا يدآمدن تکنولوژیپد
نان به یت اطمین علت کاهش قابلیبودن انسان مهمتر ینیش بیر قابل پیغ
به  يضرور یانسان يل خطایه وتحلیو تجز ییباشد و لذا شناسا یستم ها میس

به کار  یانسان ين روش اساسا جهت شناسایی و ارزیابی خطاهایرسد. ا ینظر م
انسان  ینان شناختیت اطمید بر قابلیل خطا با تاکیه و تحلیروند. روش تجز می

CREAM ن روش یده است.ایارائه گرد 1998گل در سال یک هلنیتوسط ار
) بوده HRAنان انسان (یت اطمیقابل یابیند ارزینسل دوم فرا يک هایجزو تکن
است.از  یرفتار انسان یشناخت ينه هایزم يآن تمرکز بر رو یژگیو از و
 يخطا یابیارز يک هایگر تکنینسبت به د CREAM يت هاین مزیمهمتر

 يساز یف و کمیتعر ين روش برایتوان به ساختار نظام مند ا یم یانسان
) و هم به یانسان يخطا ینیش بینده نگر(پیهم به صورت آ یانسان يخطاها

 CREAMکیل رخداد ها ) را نام برد. تکنیه و تحلیصورت گذشته نگر(تجز
ف یل وظایه وتحلی، تجز CREAMه یابتدا در گام اول با استفاده از روش اول

سپس رد یگ ی)انجام مHTA (hierarchical task analysisبه روش  یشغل
 CPCs ((commonاثرگذار بر عملکرد کاربر  يط کاریشرا یابیارز

performance conditions محتمل کاربر  يمشخص شده و بعد کنترل ها
 یکل یشناخت ين و در مرحله آخر گام اول احتمال خطاییط مذکور تعیدر شرا
CFPt )cognitive failure probability totalگردد. در گام  ین میی) تع

 یشناخت يازهایدر مرحله اول ن CREAMبا استفاده از روش گسترده  دوم
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 یاحتمال یشناخت يه شده سپس خطاهایارا یف شغلیک از وظایمتناسب با هر 
 يخطا یاحتمال کم "تایگرددو نها یم ییشناسا یف شغلیک از وظایهر  يبرا

 ین میی) برآورد و تعCFPi (cognitive failure probability یشناخت
 یابیارز يک هایگر تکنینسبت به د CREAM يت هاین مزیگردد . از مهمتر

 يساز یف و کمیتعر ين روش برایتوان به ساختار نظامند ا یم یانسان يخطا
) و هم  یانسان يخطا ینیشبینده نگر ( پیهم به صورت آ یانسان يخطاها

شده ،  يطبقه بند يه هایل رخدادها) ، رویه و تحلیبصورت گذشته نگر (تجز
ه یبر پا یانسان يف علت خطاهایت و تعریبر حسب موقع یشناخت یمدل کنترل

 و سازمان را نام برد يعوامل مرتبط با انسان ، فن آور

 اي تهران شرکت برق منطقه 16

پذیري  امکان سنجی تخمین حالت بر اساس آنالیز مشاهده
 سیستم

از  robustهدف : استحصال تخمینی منحصر بفرد و 
حالت سیستم تولید و انتقال منطقه دیسپاچینگی تهران 

شکل آفالین محصول نهایی: مشخص نمودن وضعیت  به
پذیري شبکه برق تهران و ارائه دستورالعمل براي  مشاهده

اي از  گر حالت از مجموعه مشاهده پذیر شدن تخمین
مژرندهاي دسترس جهت تخمین حالت سیستم قدرت 

پذیري با در دست داشتن  یز مشاهدهکند؛ آنال استفاده می
کند آیا  اي از مژرندها و مکان آنها تعیین می مجموعه

توان تخمین منحصربفردي براي حالت سیستم پیدا  می
کرد؟ این آنالیز را می توان بشکل آفالین در فاز ابتداییِ 
نصب تخمینگر حالت بمنظور چک کردن کفایت مژرندهاي 

پذیري،  اد. اگر آنالیزور مشاهدهموجود و ترکیب آنها انجام د
ناپذیر یافت، می توان میترهاي اضافی  سیستم را مشاهده

هاي خاص در نظر گرفت. همچنین عدم  الزم در مکان
شبکه برق تحت کنترل و مطالعه آنها از جمله  يت هایقطع

 مواردي است که بایستی مدنظر و بررسی باشد

 stateانی مژرندها نامعین بودن مشاهدهپذیري سیستم عدم فراو
estimation هاي سیستن بوده  ریزي هاي نیاز کلی و ضروري براي تمام برنامه

باشد.و نیاز ضروري کلیه  برداري از سیستم قدرت می و مبناي عملیات بهره
می باشد براي اینکه بتوانندکنترل و مدیریت شبکه را به بهترین  AOCمراکز 

شبکه برق تحت کنترل و مطالعه  يهات ینحو انجام دهند. همچنین عدم قطع
 آنها از جمله مواردي است که بایستی مدنظر و بررسی باشد

17 
اي  شرکت برق منطقه

 خراسان

شبکه برق خراسان در  يش و راهبریپا يچالش ها یبررس
د پراکنده و ارائه یر و تولیتجدیدپذ يحضور واحدها

 رفع آنها يراهکارها

ش شبکه در یو پا ينحوه راهبرن ییپروژه تع يهدف از اجرا
نحوه عملکرد  ید پراکنده ، بررسیتول يحضور واحدها

 ين خصوص و شناخت ابزارهایشرفته در ایپ يکشورها
نه در مراکز ین زمیالزم در ا يو نرم افزار يسخت افزار

 باشد.ینگ میسپاچید

 د پراکنده در سطحیتول يروگاه هایاست گسترش نیف مساله: با توجه به سیتعر
برق مانند  یاصل يشاخص ها يروگاه ها بر روین نیر حضور ایاستان و تاث

به  یاز اساسیشبکه ن يو راهبر يدارین موضوعات پایفرکانس و ولتاژ و همچن
نگ وجود دارد . یسپاچیمشخص و مدون در مرکز د يها ين استراتژییتع

، نرم  يسخت افزار يازهاین الزم است از هم اکنون در خصوص نیهمچن
ت یل اولویمربوطه اقدام نمود. دال ين برنامه ها و دستورالعمل هایو تدو يافزار

د پراکنده در یتول يروگاه هایاست گسترش نیق: با توجه به سیداشتن تحق
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برق مانند  یاصل يشاخص ها يروگاه ها بر روین نیر حضور ایسطح استان و تاث
به  یاز اساسیشبکه ن يراهبر و يدارین موضوعات پایفرکانس و ولتاژ و همچن

نگ وجود دارد . یسپاچیمشخص و مدون در مرکز د يها ين استراتژییتع
، نرم  يسخت افزار يازهاین الزم است از هم اکنون در خصوص نیهمچن
 مربوطه اقدام نمود. ين برنامه ها و دستورالعمل هایو تدو يافزار

18 
اي  شرکت برق منطقه

 زنجان

هرز  يت علفهایرین روش مدیموثرتر ن وین مناسب ترییتع
 برق زنجان يستگاه هایدر ا

هرز در  يت علفهایریبه روش مناسب مد یابیبه منظور دست
ک ی، یاهین فلور گییمورد مطالعه، بعد از تع يستگاههایا

خواهد  یت طراحیط سایمتناسب با شرا یتیریبرنامه مد
به شرح  یتیریافت مدیاز سه ره یتیریشد. در برنامه مد

افت اول اقدامات یل بهره گرفته خواهد شد. در رهیذ
 يعلفها یاز توسعه مکان يریکننده جهت جلوگ يریشگیپ

هرز مشخص خواهد شد. در بخش دوم ، مناطق آلوده به 
که  یهرز سمج مشخص خواهد شد و سپس اقدامات يعلفها

ن خواهد یین گونه ها منجر شود تعیا یشه کنیتواند به ریم
مختلف کنترل که قابل استفاده  يبخش سوم روشها شد. در
ن روشها ین خواهد شد. اییت مورد نظر باشد تعیدر سا

خواهد بود. بعد  ییایمیو ش یکی، مکانیکیزیشامل کنترل ف
 یشده در سطح ینیش بیبرنامه، اقدامات پ یاز طراح
) زنجان یتی(غايستگاه مرکزیمتر مربع در ا 2000معادل 

 قرار خواهند گرفت. یابیمورد ارز

 يش احتمال آتش سوزیبرق موجب افزا يستگاه هایهرز در ا يوجود علفها
در  یجاد خاموشیو ا یو مال یهنگام خشک شدن علفها و بروز خسارات جان

ستم ین علفها موجب اختالل در عملکرد سیگردد بعالوه رشد ا یمنطقه م
روش عمده مبارزه با  گردد.در حال حاضر ین محوطه پستها میق زمیعا یمنیا

 يکارگر يرویبا استفاده از ن یاستان کنترل دست يستگاههایهرز در ا يعلفها
ار از لحاظ یبس ينه هایل هزیبه دل یین روش به تنهایباشد. کاربرد ایم

ز در یعلفکشها ن یل استفاده از برخین دلینخواهد بود. به هم یمنطق ياقتصاد
ا یعلفکش و  یر تخصصیل انتخاب غیبه دل یدستور کار قرارداشته است ول

 یکه در برخ يحاصل نشده اشت. بطور یق چندانیکاربرد در زمان نامناسب توف
عالوه بر  یشود. تکرار سمپاشین بار تکرار میچند یلت سمپاشیسالها عمل

ط یتواند به محیط میشتر علفکش در محیمقدار ب ينه ها، با رها سازیش هزیافزا
 وارد سازد. يدب جیز آسیست نیز

 اي فارس شرکت برق منطقه 19

در  يشبکه انتقال بصورت مورد يانجام مطالعات گذرا
ط شبکه بعنوان مثال منطقه یاز نقاط بسته به شرا یبعض

 ه و کنگانیعسلو

 يد مطالعات گذرا. رله هایاستخراج نقاط ضعف شبکه از د
در  م دارند تایاز به تنظیع نیخطوط منطقه انتقال و فوق توز

ر خروج یمنجر به تاث يصورت بروز اتصال کوتاه بر رو
گذرا در  يداریجاد ناپایجه ایو در نت یروگاهین يواحدها

 شبکه نگردد.

گذرا  يداریجاد ناپایتواند منجر به ا یمناطق م یشبکه در برخ يشکل ساختار
ک به یکه در فواصل نزد ییروگاههایدر شبکه انتقال گردد بعنوان مثال در ن

 يگذرا يداریپا يشبکه در آن منطقه بر رو يگر هستند توپولوژیکدی
از به لزوم ین نیر گذار است. بنابرایموجود در آن منطقه تاث يروگاههاین

 در آن منطقه ضرورت دارد. یمات حفاظتیتنظ

 اي فارس شرکت برق منطقه 20

پرتوان شبکه برق فارس با  يروگاههایمطالعات اتصال ن
 HVDCاستفاده از خطوط

بر کاهش تلفات و  HVDCر خطوطیزان تاثیم یبررس
و و مباحث یتوان راکت یو بررس یت توان انتقالیش ظرفیافزا

در شبکه برق فارس و قابل  يدر مطالعه مورد یکیهارمون
م یط تشابه شبکه و اقلیران در شرایم به شبکه برق ایتعم

 مناطق

مگاوات به 1000تیبا ظرف یبوشهر توان یاتم يروگاه انرژیدر حال حاضر ن
زان یت به میکند و برنامه توسعه ظرف یق میشبکه برق فارس تزر

زان ین میانتقال ا يمگاوات)در حال اجرا دارد برا3000 "مگاوات( مجموعا2000
د که در جنوب فارس و بوشهر است به مصرف که درنقاط یتوان از مرکز تول
لوولت یک230و  400ال ن خط انتقیست چندیبا یباشد م یمختلف فارس م

لومتر یک250که فاصله از بوشهر تامراکز مصرف حداقل ییاحداث گردد از آنجا
شنهاد شد مطالعه استفاده از یباشد پ یم یار طوالنیباشد و جزو فواصل بس یم



 85                                                                                                                                                                       1397در سال رو یوزارت ن یقاتیتحق يها تین اولویعناو
 

 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق عنوان شرکت فیرد

نه در برنامه قرار ین زمیمطرح در ا يوهایاز سنار یکی) بعنوان HVDCخط(
ف و یک پروژه تعری)در قالب HVDCاتصال(از است مطالعات طرح یرد که نیبگ

استفاده از خط  يایدانشگاه به انجام برسد و در قالب آن پروژه مزا يبا همکار
و در خطوط بلند و ی،کاهش تلفات، بحث توان راکتیت انتقالیش ظرفیاعم از افزا

گردد از جمله  یولتاژ و ... مطرح و بررس يداریان متناوب و بدنبال آن پایجر
 یت توان میفیله کیبدنبال دارد مس HVDCله خطوط یکه مس يگرید يایمزا

از  یبه شبکه ناش یر خطیجه ورود عناصر غیباشد که در حال حاضر در نت
 یدزنید و وجود مبدلها و کلیت باال در حوزه تولیبا ظرف يدیخورش يروگاههاین

مطرح نده یر قابل اجتناب در آیغ ياز چالشها یکیدر حوزه مصرف بعنوان 
ق انواع مختلف فرکانسها یتزر یرخطیعناصر غ يهایژگید از جمله ویخواهد گرد

جه وجود یباشد در نت یبه عنصر م یجه خوراندن فرکانس اصلیبه شبکه در نت
زات اعم از یتجه يعملکرد عاد يمختلف در شبکه بر رو يکهایهارمون

ر یرد رله ها تاث،عملکيریل اندازه گی،وسایمخابرات يستمهایدها،سیترانسها،کل
گردد. استفاده از  یزات مین تجهیا يگذاشته و موجب اختالل در عملکرد عاد

د و مصرف که هردو یان دو شبکه تولیم يلتر قویک فیبعنوان  HVDCستم یس
ار چاره ساز باشد چون با یتواند بس یک دارند میاز هارمون یمتفاوت يدرصدها

ک یک از یق هارمونیتزر يعمال جلوم یان متناوب به مستقیستم جریل سیتبد
ک در پروژه یشود. با گنجاندن موضوع هارمون یگر گرفته میشبکه به شبکه د

ن موضوع که در یل ایموارد فوق الذکر به تحل یتوان عالوه به بررس یمطرح م
ط در حال یار متناسب با شرایم شد و بسینده به ناچار با آن مواجه خواهیآ

موارد مشابه بهره  یبررس يج آن برایاخته و از نتاباشد پرد یحاضر شبکه م
 يه نقاط کشور که دارایم به بقین پروژه قابل تعمیجست الزم به ذکر است ا

تواند مورد استفاده  یباشندم یمشابه با استان فارس م یمیط شبکه و اقلیشرا
 رد.یقرار بگ

21 
اي  شرکت برق منطقه

 کرمان

 یکیوب الکتریدا کردن عیجامع جهت پ tool box یمعرف راق آالتیمقره و  يک خطاهایاتومات يآشکارساز
ن یکه در ا ي: به گونه ا ییر هوایخطوط انتقال از تصاو

اخذ شده توسط پهپاد وارد نرم افزار شده و  يپروژه عکسها
وب موجود در یر ، عیز تک تک تصاویل و آنالیپس از تحل

 یم يمشخص و دسته بندافته و جداگانه آنها را یر را یتصاو
ک بوده و عالوه بر سرعت از دقت ین روش اتوماتیند. اینما

 یر توسط کارشناس خط، مینسبت به پردازش تصاو يباالتر
متخصص خط  ياز به کارشناس حرفه این نیباشد. همچن

وب یص عینه تشخیدر زم ییر هوایپهپادها و اخذ تصاو ياستفاده از تکنولوژ
وب یک عین اتوماتییر و تعیخطوط انتقال و سپس پردازش تصاو یکیالکتر

 ک تولباکس جامع.یخطوط انتقال در قالب 
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اطالعات و  ين طرح مستند سازیا يایگر مزایباشداز د ینم
 باشد. یموب یز بلند مدت عیو و آنالیجاد آرشیا

22 
اي  شرکت برق منطقه

 کرمان

 يش جداساز لرزه ای، ساخت و آزمایطراح
 )يلو ولت (مطالعه موردیک 132ترانسفورماتور

نان و سطح یت اطمیکه قابلیبه طور يعملکرد لرزه ا يارتقا
بزرگ و  يوقفه در زلزله ها یب یعملکرد خدمت رسان

توان در سطوح  ین روش مین با ایمخرب حفظ شود. همچن
و  يریب پذیش داده و آسیرا افزا یمنیا يباالتر لرزه ا
ه مطالعات از یرا کاهش داد. البته در فاز اول یخسارات مال

ده/ یب دیزات آسیدر مورد تجه يو اقتصاد ی، فنيبعد آمار
شده و سپس در مورد ساخت  یها و ... بررسیزمان خاموش

 شود.یجداساز اقدام م

لو ولت و یک 132ترانسفورماتور يعملکرد لرزه ا یابین پروژه ارزیا یهدف اصل
عملکرد  ين ترانس به منظور ارتقایخاص ا يرزه او ساخت جداساز ل یطراح
ع نامتقارن جرم یط منطقه و با توجه ارتفاع, توزیباشد. که بنا به شرا یم يلرزه ا

و  یخاص آن طراح يهر نوع ترانسفورماتور ، جداساز يات عملکردیو خصوص
 ساخته شود.

23 
اي  شرکت برق منطقه

 کرمان

 (HSE) يا و بهداشت حرفه یمنین اینو يروشها یبررس
افته و ارائه یتوسعه  يدر کشورها حوزه انتقال برق

 رانیا ط موجود دریبا در نظر گرفتن شرا یعمل يراهکارها

) در HSE( يا حرفه یو بهداشت یمنیا يها روش یبررس
ران ینسبت به ا يت بهتریمختلف که در وضع يکشورها

ت یو در نها رانیمرسوم در ا يها سه با روشیهستند و مقا
و بهداشت  یمنیجهت بهبود ا ينو و کاربرد ییها ارائه روش

 )، در حوزه انتقال برقHSE( يا حرفه

نه یا هزیو  يل ناکارآمدیبه دل يا حرفه یو بهداشت یمنیا يها روش یلزوم بررس
 یمیقد يها بر بودن روش

24 
اي  شرکت برق منطقه

 گیالن

شبکه انتقال برق د در یند حبس تولیفرآ یق و بررسیتحق
 الزم يالن و ارائه راهکارهایگ يا منطقه

 يمختلف بارگذار يوهایقدرت عموما تحت سنار يشبکه ها
تمام  يبرا يزیقرار دارند و باد مطالعات حوزه برنامه ر

 يان باریط میمذکور لحاظ گردد. عموما در شرا يوهایسنار
 یت انتقال توان به نواحیکه ظرف یطیدر شرا يو کم بار
حفظ فرکانس شبکه و تعادل بار و  يا نباشدبرایهاطراف م

 یژه میند حفاظت ویر از فرایستم ناگزید ، بهره بردار سیتول
 يدیتول يک واحدهایاتومات ین امر منجر به قطعیباشد و ا
 يو اقتصاد یدگاه فنیگردد که ممکن است از د یاز مدار م

ن یمطالعات در ان راستا یان بار باشد. در ایشبکه ز يبرا
توسعه شبکه  يبرا يو اقتصاد یبه صورت فن یستیپروژه با

 د باشد.یند حبس تولیبر حذف فرا ید و انتقال مبتنیتول

و  یدگاه فنیالن از دیحوزه گ يها روگاهید نیحبس تول یق و بررسیتحق
 بر آن یشبکه مبتن يزیر و برنامه ياقتصاد

25 
اي  شرکت برق منطقه

 هرمزگان

( عمدي) شبکه فوق يا رهیجداسازي جز یسنجامکان 
هاي  یري از خاموشیع استان هرمزگان جهت جلوگیتوز

 يآبشار يها یط بروز خاموشیگسترده در شرا

کامل از نحوه انتخاب  ید ارائه گزارشیپروژه با ییجه نهاینت
ل وقوع یمناسب، قبل از آنکه خود شبکه به دل ینقاط

ل یره تبدین جزیبه چندد بخواهد یحوادث و اغتشاشات شد
طرح در چه نوع  يشود، بتواند مشخص کند در صورت اجرا

 جدا نمود. يره ایتوان شبکه را به صورت جز یم یاز حوادث

افته یش یقدرت امروزه با گسترش آن ها افزا يستم هایس يریب پذیزان آسیم
توانند به طور  یحفاظت متداول نم يستمهایس یطین شرایاست. در چن

 يستم ها طورین نوع سیستم قدرت را تحت حفاظت قرار دهند. ایس یمطلوب
نشده اند که کل شبکه قدرت را در مقابل حوادث قابل انتشار در شبکه  یطراح

نظارت و کنترل عملکرد رله  ين الزم است برایند. بنابرایقدرت حفاظت نما
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 يبرا يریستم فراگیگسترده، س یو حفاظت یو انجام اعمال کنترل یحفاظت يها
ستم ها ین گونه سیجاد شود. ایاز انتشار اغتشاش در کل شبکه ا يریجلوگ

 یخاص م يباشند. ازجمله حفاظت ها ییسرعت عملکرد باال يدارا یستیبا
 ين راهکار برایره کردن شبکه قدرت اشاره نمود که به عنوان آخریتوان به جز

ن روش یشود. در اشنهاد یتواند پ یکل شبکه قدرت م یاز فروپاش يریجلوگ
د بخواهد به یل وقوع حوادث و اغتشاشات شدیقبل از آنکه خود شبکه به دل

و مناسب  یستم آن را به طور منطقیل شود، بهره بردار سیره تبدین جزیچند
از حوادث رخ داده شده  ید تا از عواقب ناشینما یم میره تقسیا چند جزیبه دو 

ستم یره کردن کنترل شده سیجز يابر يمتعدد يکاسته شود. تاکنون روش ها
 يستم هایاز س يد در بهره برداریجد ياز روش ها یکیقدرت ارائه شده است. 

 يریجلوگ ين روش برایباشد. در ا یدر شبکه م يعمد يقدرت روش جداساز
در نظر  ییزات، سدهایتجه يگسترده و قطع شدن آبشار يها یاز خاموش
 ينقاط جداساز یحفاظت ها و برخجاد فواصل در یشود که با ا یگرفته م

 شود. یزات میخاموش شدن تجه ينویدوم يریشبکه، عمال مانع از شکل گ

26 
اي  شرکت برق منطقه

 هرمزگان

 يبهره بردار یانسان يل خطاهایه و تحلیو تجز یبررس
ک یهرمزگان با استفاده از تکن يشرکت برق منطقه ا

CREAM 

دهد  یح میخطا توض یل اعتبار شناختیه و تحلیروش تجز
ره یآن ها به زنج یت حوادث و وابستگیاز به درك ماهیکه ن

نامطلوب  يدادهایتواند وقوع رو یعلت و معلول است که م
ن یاز آن ها باشد. ا يریجلوگ يبرا ییح دهد و مبنایرا توض

ه و یق در مورد تجزیدق ینیش بیو پ یینشان دهنده توانا
ستم یس يگذشته و تمرکز بر رو يدادهایل درست رویتحل
است که اغلب به علت حوادث بزرگ در معرض  ییها

ت یشود. اهم یقرار دارند، م یقابل توجه يها ینگران
ن است که عملکرد انسان توسط شناخت یا HRAموضوع 

شود و  ین مییبه همراه سازمان) تع يانسان (تکنولوژ
ت یابلدرست از ق یم شناختین مهم است که بتوانیبنابرا
ات، ینان عملکرد مناسب بهره برداران در طول عملیاطم

ستگاه ها را یات در ایند عملیت فرایریو مد ينگهدار
 یدر مورد اقدامات انسان ین حال، نگرانیم. با ایمحاسبه کن

ه ی، در مراحل اولHRAاز به ینه نیدر زم یو عوامل انسان
وقوع ل که کمتر به شدت با ین دلیکمتر بوده است (به ا

ک یحادثه  ینیش بین، پیحوادث مرتبط است). عالوه بر ا
د یاز حادثه است و با يریجلوگ يبرا یطراح يعنصر ضرور

و  یصنعت يندهایستم ها و فرآیده تر شدن روز به روز سیچیبا توجه به پ
 يرین خطاپذیکسو و همچنیسک از یپرر يند هایها و فرا يدآمدن تکنولوژیپد

نان در یت اطمین علت کاهش قابلیبودن انسان مهم تر ینیش بیر قابل پیو غ
 یانسان يل خطایه وتحلیو تجز ییباشد و لذا شناسا یبرق م يستم هایس

 يرفت تا خطاهاین پروژه انجام خواهد پذیرسد که در ا یبه نظر م يضرور
نه حوادث نشان داده است که یابد.مطالعات انجام شده در زمیکاهش  یانسان

که  ين نقش را در بروز حوادث دارد به طوریتر ین و اصلیمهم تر یعامل انسان
به وقوع  یتباهات انسانم خطاها واشیجه مستقیدرصد حوادث در نت 90 یال 60

 يرینه به کارگیقابل توجه در زم يشرفت هایرغم پ یوندند . علیپ یم
 یصنعت يندهایع و فرایون در صنایشرفته و استفاده از اتوماسیپ يها يتکنولوژ

است که  ینقش انسان آنقدر حساس و بحران یف شغلیاز وظا ی، باز هم در برخ
ک حادثه یتواند سبب بروز  یساده در آن م یانسان يک اشتباه و خطایبروز 

نان یت اطمید بر قابلیل خطا با تاکیه و تحلیناگوار و تاسف آور شود. روش تجز
ت یقابل یابیند ارزینسل دوم فرا يک هایجزو تکن CREAMانسان  یشناخت

نسبت به  CREAM يت هاین مزی) بوده و از مهم ترHRAنان انسان (یاطم
ن یتوان به ساختار نظام مند ا یم یانسان يخطا یبایارز يک هایگر تکنید

ش ینده نگر(پیهم به صورت آ یانسان يخطاها يساز یف و کمیتعر يروش برا
ل رخداد ها )، یه و تحلی) و هم به صورت گذشته نگر(تجزیانسان يخطا ینیب
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رفتار بهره برداران  یدر مورد چگونگ یمالحظات يحاو
ف و یتوص یین حال، به منظور توانایستگاه باشد. با ایا

هن ، الزم است که توابع ذياز تعامل انسان با فناور یلیتحل
ن منظور یا يم. برایف کنیو توص يانسان را مدل ساز

پردازش اطالعات و  ی، روانشناسیدانستن عوامل انسان
ستگاه یدر بهره برداران ا یشناخت يستم هایس یمهندس
دهد که مشخصاً هر  ین هدف نشان میباشد و ا یم يضرور

شناخت انسان در وقوع  یبهره بردار از هر منظر و چگونگ
زان نقش دارد. با انجام مدل یاقدامات نادرست به چه م

ات نحوه شناخت حادثه و علل بروز آن یشناخت، جزئ يساز
شود. در  یها در ذهن بهره برداران روشن و مشخص م

دار و  یمعن یفیخوب توص يک طبقه بندیکه  یحال
ن ییتع یچگونگ يبرا یک روش روشنیارائه  يکنواخت برای

 يتواند به دسته ها یمختلف خطا و علل م يحالت ها
ن است که در روش یا یابد. هدف اصلیمختلف اختصاص 
ه یتجز يتوان برا یهمان اصول را م یعنیمتداول دو طرفه (

 ینیش بیعلل و پ يل گذشته نگر، جستجو برایو تحل
ز یبر تما ین مدل مبتنینده) استفاده کرد. ایعملکرد در آ

ف یتوص يبرا یو کنترل است که راه یستگیشا نیب یاساس
ت، ینه بروز خطا دارد. در نهایعملکرد به زم ینحوه بستگ

به وضوح  يک طرح طبقه بندیشود که  یم يریجه گینت
کند و  یپ ها) را جدا میپ ها) و تظاهرات (فنوتیعلل (ژنوت

شنهاد یپ را پیژنوت ياز گروه ها ير سلسله ایک سازمان غی
از بروز حادثه به صورت  يریسبت به جلوگدهد که ن یم
کند. اصول روش، اصول مدل، مدل  ینده نگر عمل میآ

ز مورد بحث ین يطبقه بند ين گروههایشناخت و ارتباط ب
ع یر صناینظ یشغل يهاطیاز مح ياریرد. در بسیگ یقرار م

تواند به یم یانسان يک خطای، برق و ... بروز يهسته ا
سامانه  یعموم یژگیشود. و یفاجعه بار منته يحادثه ا

از موارد  یمیر عظین است که مقادیا يبزرگ فن آور يها
ک یک واحد متمرکز هستند و توسط یبالقوه خطرناك در 

شوند. اتاق کنترل به عنوان قلب  یا چند اپراتور، کنترل می

ف یت و تعریبر حسب موقع یشناخت یشده، مدل کنترل يطبقه بند يه هایرو
و سازمان را نام  يه عوامل مرتبط با انسان، فن آوریبر پا یانسان يعلت خطاها

 برد
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ف یباشد و هر گونه خطا در وظا یستگاه برق میک ایتپنده 
را به همراه  يریجبران ناپذ يامدهایتواند پ یماپراتورها 

و  ییحاضر با هدف شناسا ين، مطالعه یداشته باشد. بنابرا
فوق  يستگاه هایایدر اتاق کنترل  یانسان يخطاها یابیارز
 Cognitiveع و انتقال با استفاده از روش یتوز

Reliability Error Analysis Method (CREAM (
 د.یبه انجام خواهد رس

27 
اي  شرکت برق منطقه

 هرمزگان

شبکه  یتم و دستورالعمل جهت بازگردانیک الگوریارائه 
 يدر حالت ها يسراسر یبرق هرمزگان پس از خاموش

 و متصل به شبکه برق کشور يره ایجز

جه یشبکه در حداقل زمان ممکن و در نت یبازگردان -
س یحداقل کردن زمان از سرو - شبکه یحداقل خاموش

حداقل کردن خسارات  -ع یصنا يخارج بودن پروسه ها
 ينه فرصت سودآوریحداقل کردن هز - یبرق یاز ب یناش
 زاتیتجه خسارات وارده به يحداقل ساز -ع یصنا

وم و ... در استان هرمزگان ینید و آلومع مهم نفت و فوالیبا توجه به منابع و صنا
ن گردد. وجود عوامل یع بدون وقفه تامین صنایاز ایاست که برق مورد ن يضرور

فتد یبرق اتفاق ب يسارسر یگردد که در شبکه خاموش یگاها باعث م یعیطب
 يت فوق العاده این زمان اهمیشبکه در کوتاهتر یط بازگردانین شرایکه در ا

ک یاست که شبکه برق هرمزگان  يل ضروریکند. به همبن دل یدا میپ
شبکه داشته باشد که در موقع  یتم و دستورالعمل خاص جهت بازگردانیالگور

از طرف  ید و منتظر اعمال اقدامات بازگردانیآن اقدام نما يلزوم نسبت به اجرا
 نماند يشبکه سراسر

 

 محورتوزیع و انتقال -1            

 توزیع فوق و انتقال ترانسفورماتورهاي سازي بهینه و بهبود مطالعات .1,11

 عنوان شرکت فیرد
 عنوان تحقیق

 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح

1 
اي  شرکت برق منطقه

 آذربایجان

قدرت در شبکه  ين شاخص سالمت ترانسفورماتورهاییتع
 جانیبرق آذربا

ن شاخص سالمت به کمک ییق، تعین تحقیا ینهائ یخروج
و ... خواهد بود که بهره  ییایمی، شیکیالکتر يج تستهاینتا

ت یص وضعیبردار با توجه به آن اقدام به تشخ
ت آن یموجود در شبکه نموده و از وضع يترانسفورماتورها

شات یج آزماینتا يتواند با بروز ساز-یکند و میدا میاطالع پ
 یکند و از طرفدا یبروز دست پ يد، به شاخصهایجد

 يه ترانسفورماتورهایکل يج تستهایبه نتا یبصورت کل
د. با ینما يتواند از آنها بهره برداریداشته و م یدسترس

ت شبکه یبدست آمدن شاخص سالمت بهره بردار از وضع

انتقال  ين اجزاء شبکه هایتر یقدرت از مهمترین و اساس يترانسفورماتورها
نه یگسترده آنها، هز یمحسوب می شوند که با توجه به فراوان یکیالکتر يانرژ
بر  يجار ينه هایه و چه هزیاول يه گذاریچه از بعد سرما یقابل توجه يها

در مناطق تحت  یکیالکتر يانرژن یکنند. تام یل میانتقال تحم يشبکه ها
ک، یت استراتژیجان با توجه به موقعیآذربا يپوشش شرکت برق منطقه ا

باشد.  ینان میت اطمیت دوچندان از منظر قابلیاهم يدارا يو مرز یصنعت
 يانتقال انرژ يانجام شده در شبکه ها يو مطالعات آمار ياقتصاد يها یابیارز

از  یقدرت بخش اعظم يدهد که ترانسفورماتورها یمختلف، نشان م یکیالکتر
 یرا بخود اختصاص م يبرق منطقه ا يساالنه شرکت ها ينه هایمجموع هز
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 عنوان شرکت فیرد
 عنوان تحقیق
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، نحوه پخش بار، یراتیتواند اقدامات تعمیافته و میاطالع 
 انجام دهد. شبکه و ... را ين بودجه به منظور نوسازییتع

دهند. آسیب دیدن ترانسفورماتور و کاهش طول عمر آن، عالوه بر هزینه هاي 
گزافی که به بهره بردار شبکه جهت تعمیر و جایگزینی تحمیل می کند، باعث 

ستم در ینان سیت اطمین نیز می گردد که به علت کاهش قابلقطع انتقال توا
تداوم انتقال انرژي، تبعات به مراتب بیشتري را به دنبال دارد. این موضوع، به 

 یار قابل توجه بار بخصوص در نواحیژه در سال هاي اخیر بعلت رشد بسیو
 ه هوا کهیتهو ير دستگاه هایزات پرمصرف نظیبعلت استفاده از تجه يشهر

ب آنها بخصوص یشبکه و آس ياز ترانسفورماتورها ياریباعث اضافه بار شدن بس
ن روست یافته است. از همی یک تابستان شده است، اهمیت مضاعفیدر فصل پ

ت یریسالم و مطمئن، مد یکیالکتر يانرژ يکه با گسترش روزافزون تقاضا برا
ژه یخطا و بوح ترانسفورماتورها جهت به حداقل رساندن احتمال وقوع یصح

در  يش بهره وریمنجر به شکست ترانسفورماتور، و به تبع آن افزا يخطاها
دا کرده یبهره برداران شبکه پ يبرا يادیت زیاستفاده از ترانسفورماتورها، اهم

از به کنترل یاز بروز حوادث مرتبط با ترانسفورماتور ن يریجلوگ ياست. برا
ت اقدام به انجام یصل از کنترل وضعج حایت آن بوده تا با توجه به نتایوضع
ت هر ین وضعییتع ين جهت براید. بدیات مبادرت ورزیر عملیا سایرات یتعم

ف گردد تا با توجه به آن شاخص، یتعر یشاخص یستیک ترانسفورماتور بای
ن بتوان به عمر از ین شود و همچنییض و ... تعیرات، کاهش بار، تعویت تعمیالو

ن شاخص سالمت هر ییتع يافت. برایر دست دست رفته ترانسفورماتو
باشد  یرات ترانسفورماتورها میج و سوابق تست و تعمیاز به نتایترانسفورماتور ن

ده و نواقصات یمدون گرد یستیموجود بوده و با یراتیتعم يکه در شرکت ها
ر یل گردد و سپس با تفسیرانه تکمیشگیرات پیآن مشخص شود تا در زمان تعم

 يج تستهایشات شاخص سالمت با توجه به عمر ترانسفورماتور، نتایج آزماینتا
 یم يد. در مرحله بعدیت منطقه و ... بدست آی، حساسییایمی، شیکیالکتر

از ترانسفورماتورها جهت  يبازه محدود ین محدوده اقدام به بررسییتوان با تع
ورماتور اقدام نمود تا از بروز حوادث منجر به شکست ترانسف یلیاقدامات تکم

 نان شبکه را باال برد.یت اطمینموه و قابل يریجلوگ

 اي باختر شرکت برق منطقه 2

از خازن ها با سوختن  يارتباط بهره بردار یمطالعه و بررس
حالت  يه سازیر و شبیترانسفورماتور قدرت در پست جاند

گذرا و ارائه راهکار اجرایی جهت جلوگیري از وقوع مجدد 
 این حادثه و طراحی فیلتر

 •بررسی علت سوختن ترانسفورماتور پست جاندیر  •
برداري خازن با سوختن  ارزیابی ارتباط بین بهره

هاي گذراي  ارزیابی حالت •ترانسفورماتور پست جاندیر 
 •طراحی فیلتر مناسب جهت رفع مشکالت فوق  •احتمالی 

ها در  برداري مجدد خازن ارائه راهکار اجرایی به منظور بهره
این پست و جلوگیري از وقوع حوادث مشابه در این پست و 

ها از  آن يت ویژه ترانسفورماتورها، همواره مواظبت و نگهداریبا توجه به اهم
ها، هزینه  ن در صورت صدمه دیدن آنیبوده و همچنمسائل مهم در صنعت برق 

از خازن  يباالیی تحمیل شده و خاموشی طوالنی مدت خواهد بود. بهره بردار
گردد. اگر اضافه ولتاژ حادث شده در  یدر شبکه م ییجاد اضافه ولتاژهایباعث ا

گر) یا نسبت به فاز دیها )نسبت به بدنه و  شبکه باعث باال رفتن ولتاژ هادي
ق گردد موجب بروز تخلیه الکتریکی در یش از حد استقامت الکتریکی عایب
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ا اگر ولتاژ باال با فرکانس یدهد و  یت خود را از دست میق خاصیق شده و عایعا هاي مشابه پست
شتر شده و یجاً بیق تدریعا یان نشتیبه صورت مداوم برقرار گردد جر ینام

گردد.  یق میدن عایب دیتاً حرارت باال باعث آسیرود که نها یق باال میدماي عا
لذا با توجه به بروز حادثه در پست جاندیر بررسی علت سوختن ترانسفورماتور و 

ها و ارائه راهکار اجرایی،  برداري از خازن ارزیابی ارتباط این حادثه با بهره
 رسد. ضروري به نظر می

3 
اي  شرکت برق منطقه

 خراسان

و  یعیاستفاده از روغن استر طب يو اقتصاد یفن یبررس
 قدرت يدر ترانسفورماتورها يسنتز

ا ی يبا روغن مناسب (سنتز یمعدن يروغن ها ینیگزیجا -
 - يه اقتصادیو توج یالزم فن يها یبررس ) پس ازیعیطب

 یبررس - يق سلولزیعا يرینقش نوع روغن در پ یبررس
 -ترانسفورماتور  یدر طراح یرات احتمالییتغ ينه هایهز

 -ترانسفورماتور و بدنه  یقیبا مواد عا کامل يسازگار یبررس
ست یمحیط ز ات روغن با سالمت، ایمنی ویمطابقت خصوص

و استانداردهاي  IEC ،ASTM يمطابقت با استانداردها -
-بررسی نتایج ازمایشگاه روغن  -گازکروماتوگرافی  آنالیز

روغن  يریمورد بکارگ ق دریو اقتصادي دق یسه فنیمقا
 یبا روغن معدن یعیاستر طب

و کاغذ کرافت  یک قرن است که استفاده از روغن معدنیش از یف مساله: بیتعر
شود.  یدر نظر گرفته م یروغن يترانسفورماتورها يق استاندارد برایبه عنوان عا

که  یبیست و معایط زیمح ین، آلودگییمانند نقطه اشتعال پا ییها تیمحدود
قات به یده تا تحقیاست، باعث گرد  ها به مرور زمان از خود نشان داده قیعا نیا

 يد سوق داده شود. استفاده از روغن هایجد يها قید و استفاده از عایتول يسو
 ینیگزیجهت جا یتواند راهکار مناسبیم یعیو استر طب ينسل نو مانند سنتز

ها در برق خراسان ن نوع روغن یباشد. که تاکنون از ا یمعدن يروغن ها
 ییایمی، شیکیزی، فیکی(الکتر یاز به مطالعات کامل فنیاستفاده نشده است و ن

 يشهدا برا 132ت داشتن: در پست یل اولویدارد. دال ي) و اقتصادیکیو مکان
شده  ینیش بیارد تومان پیلیم 1,3روسل حدود یق نوع آیستم اطفاء حریس

تواند  یل نقطه اشتعال باال میدلد به یجد ياست که استفاده از روغن ها
 هم داشته باشد. ينان باالتریت اطمیقابل ین آن شود و حتیگزیجا

4 
اي  شرکت برق منطقه

 خراسان

 يترانسها يض تپ چنجرهایتعو یو امکان سنج یبررس
30MVA شرکت کنچار 

ض تپ چنجر با تپ چنجر مناسب یتعو یامکان سنج -1
کرد که  يبهره بردار ینامترانس در توان  است تا بتوان از

د یو از خر است یاز اقتصاد مقاومت ين کار خود نمودیا
ارائه دستورالعمل  -2کند.  یم يریگر جلوگیترانس د

شرکت کنچار  30MVA يترانسها يتعویض تپ چنجر ها
 عملکرد یض تپ چنجر و بررسیک نمونه تعویانجام  -3

 ترانس

نکه تپ چنجر آنها در یبا توجه به ان ترانسها یف مساله: در حال حاضر ایتعر
تپ چنجر دچار  يباال کنتاکتها يباشد در بارها یلوولت میست کیسمت ب

پر بار جمع  ين ترانسها از پستهایا این عامل باعث شده یشود که ا یمشکل م
ق: امکان یت داشتن تحقیل اولویا به انبار منتقل گردند. دالیگردند و  يآور

شود تا  یچنجر با تپ چنجر با رنج مناسب باعث م ض تپیو انجام تعو یسنج
نکه یکرد با توجه به ا يآن بهره بردار یا شده و بتوان از توان نامیترانس اح

قات برق یآئین نامه تحق 3-2-4دارد. مطابق بند  یت مناسبیفیخود ترانس ک
نه یستم ها، کاهش هزیا توسعه سیکه با بهبود در روش ها و  یهاي فن یبررس
 یقاتیرا به دنبال داشته باشد، تحق يا بهره برداریو  يسرمایه گذارهاي 

 محسوب می شود.

5 
اي  شرکت برق منطقه

 زنجان

قدرت  يترانسفورماتورها یابیب یه نرم افزار هوشمند عیته
 Multi Phisics يهایو مدلساز FRAج یبا اتکا به نتا

ج یر نتایتفس يبرا يا برق منطقه يها همان طور که شرکت
ج هستند، یل نتایافزار تحل مجهز به نرم DGA يریگ اندازه
 یخواهد بود که کاف یافزار جامع ز نرمین پروژه نیا یخروج

هاي قدرت در حال افزایش بوده و  که در روند فعلی ظرفیت شبکه ییاز آنجا
انرژي برق به صورت مطمئن انجام شود،  ي هیمکن تغذهمواره بایستی تا حد م

تک عناصر و تجهیزات موجود  ارتقاي قابلیت اطمینان، طول عمر و کیفیت تک
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را به آن اعمال کرده  FRA يها يریگ ج اندازهیاست کاربر نتا
افت کند. یدر یت ترانسفورماتور را به عنوان خروجیو وضع

زان آن را یب میوب بودن، عالوه بر نوع عیکه در صورت مع
خواهد شد:  یر طین منظور مراحل زیا ين کند. براییز تعین

مخصوصاً در  FRA يها تیدر مورد قابل یمطالعه و بررس -1
ا هنوز یترانسفورماتور (که در دن یقیت عایش وضعیمورد پا

 -2ده است) ین نرسیقیبوده و به  یدر مرحله مطالعات
بر  یتنمب يها و روش ي، آماریاضیر يها روش یمعرف

ج یر نتایتفس يکه در گذشته برا یهوش مصنوع
شنهاد ین پیاند و همچن ارائه شده FRA يها يریگ اندازه
ن یتدو -3ن ید و مطمئن توسط محققیجد يها روش

ج یر نتایتفس يکه برا يافزار قاً مشابه نرمیافزار جامع دق نرم
ارائه خواهد  يافزار نرم یعنیوجود دارد.  DGA يریگ اندازه

مطمئن را نشان دهد.  يها روش یتمام یشد که خروج
ن یتدو یکیو به صورت گراف MATLABافزار در  ضمناً نرم

ر یپذ امکان یکه استفاده از آن به راحت يخواهد شد به طور
 باشد.

در شبکه ضروري است. ترانسفورماتورها در سطوح ولتاژ مختلف شبکه از 
ها از مدار به قابلیت اطمینان انرژي برق  اند که خروج آن ن عناصر شبکهیتر مهم

شود. براي افزایش  زیادي می ي نهیجدي وارد کرده و باعث هدر رفتن هزآسیب 
رخ داده در  يها بیقابلیت اطمینان انرژي برق، شناسایی سریع ع

شرفته ییک سیستم تشخیص عیب پ ي فهیباشد. وظ ترانسفورماتورها الزامی می
از آن  ي نهیبه ي این است که با تعیین وضعیت کار ترانسفورماتور، نحوه استفاده

را با احتساب قدرت انتقالی و مدت کارکرد آن تضمین کند، بدون آنکه قابلیت 
 يها اطمینان ترانسفورماتور تحت تأثیر قرار گیرد. براي انجام این کار روش

مختلفی همچون پایش حرارتی، تجزیه و تحلیل گازهاي حل شده در روغن 
)DGAتی)، تحلیل پاسخ تخلیه جزئی (الکتریکی، صو يها يریگ )، اندازه

حوزه  یسنج فی) و طRVMگیري ولتاژ بازگشتی ( )، اندازهFRA( یفرکانس
اند. هر کدام از این  ) و غیره مورد بررسی و تحقیق قرار گرفتهFDSفرکانس (

نوع به خصوصی از  ییبوده و قادر به شناسا یخاص يها یژگیها داراي و روش
و  يا برق منطقه يها از شرکت ياریباشند. در حال حاضر بس عیب می

و  DGA ،FRA يریگ زات اندازهیتجه يخدمات پس از فروش دارا يها شرکت
FDS ر یاز به تفسی، نيریگ ها بعد از انجام اندازه ن روشیا یهستند. در تمام

 يافزارها است و استانداردها و نرم یمیقد یلیخ DGAج است. روش ینتا
مزبور قرار  يها مهندسان شرکت ج آن در دسترسیر نتایتفس يز براین یمختلف

 يبرا یافزار جامع نوپاست، فاقد نرم FRAنکه روش یبا توجه به ا یدارد. ول
 ين ضروریت ترانسفورماتور است. بنابرایش وضعیج آن به منظور پایر نتایتفس

ن ین منظور تدویا ينان برایاطم دار کاربر و قابل ق، دوستیدق يافزار است نرم
 شود.

6 
اي  منطقهشرکت برق 

 زنجان

 ياز ترانسفورماتورها یش گاز اتان در برخیعلت افزا یبررس
 ران ترانسفویساخت شرکت ا

جاد یاز ا يریروغن، کنترل و جلوگ يرفتارها یابیعلت 
مختلف در ترانسفورماتور در نظر است پروژه  يخطاها

نه کم و یو با هز یک پروژه کوچک مطالعاتیمذکور در قالب 
انجام گردد.  ییان نامه دانشجویت از پایادر قالب حمای

روغن، کنترل  يرفتارها یابی(اصالحات مطابق دستور: علت 
 ب روغن ترانسفورماتور)یاز تخر يریوجلوگ

نشده اند ازجمله  یابیمختلف در ترانسفورماتور علت  ياز رفتار روغنها یبعض
 CO2 يرات گازهاییا تغیاز ترانسفورماتورها و  یزان گاز اتان در بعضیش میافزا

, H2 , CO مختلف  يتوان از بروز خطاها ین رفتارها میا یابیب یو... که با ع
ترانسها و نوع روغن استفاده شده در آنها موجب  یکرد.ساختار برخ يریجلوگ

چ یده است که با هین شرکت گردیا ير نرمال در ترانس هایت غیجاد وضعیا
همکاران  يبرا یموجود قابل پاسخ نبوده و موجب نگران يک از استانداردهای
مورد اشاره در  ير سطح گازهاییکه تغ يده است . به گونه این مجموعه گردیا
و منطبق بر استانداردها ارائه راهکار را  یل منطقین ترانسها بدون وجود دالیا

از  یر ممکن نموده است. (اصالحات مطابق دستور: بعضیشان غیا يبرا
نشده اند ازجمله  یابیمختلف در ترانسفورماتور علت  يارهاي روغن هارفت
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ژن یزان اکسینگونه ترانسفورماتورها میزان گاز اتان که معموال در ایش میافزا
 یابیق و علت یباشد با تحق یون روغن میداسیافته و نشاندهنده اکسیکاهش 

 نمود. ) يریب روغن ترانسفورماتور جلوگیتوان از تخر ین عوامل میا

7 
اي  شرکت برق منطقه

 زنجان

 72,5با سطح ولتاژ  on loadطراحی و ساخت تپ چنجر 
 KVA 1675تا  995ت قطع یلو ولت و ظرفیک

و به تولید انبوه  on loadطراحی و ساخت تپ چنجر 
 72,5رساندن این محصول سطح ولتاژ تپ چنجر مذکور 

 21 یتپ (مثبت منف _+21ت آن یو ظرف unلو ولت یک
 KVA 1675تا  995ت قطع آن یتپ )خواهد بود ظرف

 خواهد بود.

با توجه به اینکه در حال حاضر دانش ساخت تپ چنجر در داخل کشور وجود 
ندارد و تپ چنجر هاي به کار رفته در ترانسفورماتورها وارداتی می باشند و با 

چنجر عنایت به اینکه بستر مناسب در داخل کشور براي طراحی و ساخت تپ 
 وجود دارد لذا طراحی و ساخت این محصول ضروري به نظر می رسد.

8 
اي  شرکت برق منطقه

 سمنان

 يها  ترانسفورماتور یستم خنک کنندگیس ينه سازیبه
ش راندمان و کاهش تلفات یع با هدف افزایقدرت و فوق توز

 يریت بارگیو فراهم شدن قابل یستم خنک کنندگیس
 از ترانسفورماتور ها يحداکثر

 يترانسفورماتورها یستم خنک کنندگیدر حال حاضر س
-ONAN-ONAFاز انواع  یکیع یقدرت و فوق توز

OFAN-OFAF-ODAF-OFWF-ODWF باشند. در  یم
ا ی یعیا به طور طبیها، روغن و هوا  ین نوع خنک کنندگیا

شوند. با توجه به  یبه کمک فن و آب در گردش خنک م
ط نصب یمح يهر ترانسفورماتور بر اساس دما ینکه طراحیا

 يمم دمایماکز IEC يشود و طبق استانداردها یآن انجام م
گراد  یدرجه سانت 105چ یم پیو س 100مجاز روغن 

از ترانسفورماتور و به تبع  يحداکثر يریباشد، لذا بارگ یم
 يچ دارایم پیروغن و س Temperature Riseزان یآن م

ستم خنک یس ین بهبود بازدهینابراباشد. ب یت میمحدود
شتر ترانسفورماتور از یهرچه ب يریبا هدف بارگ یکنندگ

ه شده در یتعب يها برخوردار است. فن ییت باالیاهم
 یتوان مصرف يع دارایقدرت و فوق توز يترانسفورماتورها

 يدین توان به عنوان حداکثر توان تولیباشند و ا یم ییباال
فن لحاظ شده است، لذا در اکثر موارد روشن بودن فن به 

بوده که  يانرژ ير ضروریو بعضا غ يمصرف حداکثر يمعنا
ن یاست. بنابرا یمصرف يل تلفات باالیخود موجب تحم

ت است. یها حائز اهم نه فنیجهت عملکرد به يارائه راه کار
ها موجب باال  فن یاپیروشن و خاموش شدن پ یاز طرف
در  يدیتول ين صدایها شده و همچن آن یرخ خرابرفتن ن

ستم یس یباشد. در مرحله دوم طراح یاد میمم زیتوان ماکز
ر یع خنک کننده در گردش در زیخنک کننده با ما

ستم خنک کننده و بهبود یس یمصرف ياز تلفات و کاهش انرژ يریجلوگ
 عیقدرت و فوق توز يراندمان ترانسفورماتورها
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خنک  يها، هوا که فن يترانسفورماتور به نحو ياتورهایراد
پرتاب  ياتوریراد ين را به بانک هاییبا درجه حرارت پا

ستم یس يحداکثر ينه سازیدو روش فوق به قیکنند. با تلف
ع امکان یقدرت و فوق توز يفورماتورها-خنک کننده ترانس

 يمورد ی، بررسیگردد. به منظور صحت سنج-یر میپذ
ک پست به ی يها ترانسفورماتور يبر رو يشنهادیطرح پ

ج مورد یانتخاب کارفرما اجرا خواهد شد و پس از حصول نتا
پ یاستان به صورت ت يها-ماتورتمام ترانسفور ينظر برا
 شود. یم یطراح

 اي فارس شرکت برق منطقه 9

طراحی یک سیستم خنک کنندگی مضاعف جهت افزایش 
 قابلیت بارگذاري ترانسفورماتورها

پروژه هدف، طراحی سیستم خنک کنندگی مضاعف در این 
و یا بهبود و ارتقا سیستم خنک سازي موجود جهت افزایش 
قابلیت خنک سازي ترانسفورماتور است. به گونه اي که پس 

از اجراي این طرح بتوان دما را در حد دماي طراحی شده 
پایین نگه داشت و از ظرفیت نامی ترانسفورماتور استفاده 

 کرد.

گردد که اگر  یترانس م يش دمایدر ترانسفورماتورها موجب افزا يت انرژتلفا
ش یتواند سبب افزا ینگردد م یجهت آن طراح یمناسب یستم خنک کنندگیس

رمجاز ترانس گردد. افزایش دماي ترانسفورماتور به بیش از مقادیر یغ يدما
سوختن آن ماکزیمم مجاز آن باعث کاهش عمر ترانسفورماتور و در برخی موارد 

متناسب  یط طراحیترانس با شرا يط بهره بردارین اگر شرایمی گردد. بنابرا
نباشد و در مناطقی بهره برداري شوند که دماي محیط از دماي طراحی شده 

 66به  230ن مشکل وجود خواهد داشت. ترانسفرماتور یبراي آنها باالتر باشد ا
که ترانسفورماتور براي کار در  کیلو ولت برازجان نمونه اي از این موارد است

درجه سانتیگراد طراحی شده است اما گاهاً در تابستان  40محیطی با دماي 
درجه سانتیگراد می رسد. در این گونه موارد در  55دماي محیط در آنجا به 

صورتی که از ترانسفورماتور بار نامی عبور داده شود دماي آن از دماي مجاز آن 
امر می تواند منجر به بروز مشکالتی نظیر سوختن آنها شود. باالتر رفته و این 

این موضوع باعث شده است که این ترانسفورماتورها در ظرفیتی پایین تر از 
ظرفیت نامی مورد استفاده قرار گیرند و نتوان از حداکثر ظرفیت در نظر گرفته 

زینه باالي شده براي آنها استفاده کرد. اما با توجه به افزایش بار شبکه و ه
توسعه الزم است که تدابیري اندیشیده شود تا این مشکل برطرف شده و بتوان 

از ظرفیت نامی آنها استفاده کرد. در مراجع متعددي بیان شده است که افزایش 
دماي ترانسفورماتور به بیش از حد مجاز طراحی شده براي آن می تواند باعث 

رد سوختن آن گردد. در برخی از این کاهش عمر ترانسفورماتور و در برخی موا
درجه سانتیگراد از حد  10تا  5مراجع ذکر شده است که افزایش دماي بیش از 

مجاز آن می تواند سرعت کاهش عمر ترانسفورماتور را دو برابر کند. این کاهش 
عمر ترانسفورمانور به دلیل تحمیل هزینه زیاد اقتصادي ناشی از خرید یک 

ید و همچنین هزینه خاموشی منجر شده از تعویض و یا رفع ترانسفورماتور جد
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عیب آن مسئله اي بسیار مهم می باشد لذا طراحی سیستم خنک کنندگی 
اضافی و پایین نگه داشتن دما در حد دماي طراحی شده براي آن می تواند از 

 تحمیل این هزینه ها جلوگیري بعمل آورد.

10 
اي  شرکت برق منطقه

 هرمزگان

 ترانسفورماتورهاي در موجود هاي نقص احصاء و بررسی
 عملکردي مدهاي تجزیه تئوري روش از استفاده با قدرت

 

موجود در  یاحتمال ينقص ها ینیش بیل و پیتحل
مرتبط با  يقدرت با محاسبه فاکتور ها يترانسفورماتورها

 یبراساس اطالعات واقع يک مدل آمارین ییزمان و تع
 يص نقص هایترانسفورماتور قدرت جهت تشخنگ یتوریمان

 ر با زمانیق مشخصات متغیترانسفورماتور قدرت از طر

ر با زمان نقوص یز مشخصات متغید به منظور آنالیک روش جدین طرح یدر ا
، يعملکرد يه مدهایتجز يقدرت براساس تئور يموجود در ترانسفورماتورها

و  یانسان يفاکتورها يآمار يدل هارات میارائه شد. در ابتدا، بمنظور کاهش تاث
ر با زمان، با روش یپاسخ مشخصات متغ يرهایز، متغینان از دقت آنالیاطم
رها ین متغیحساب شده و سپس صفحه فاز ا يعملکرد يمدها يه یتجز

ر یرد. تفسیگ یقرار م ین پردازش آن ها مورد بررسیقوان یبمنظور بررس
پاسخ مناسب  ير هایزان اختالالت متغیز مین روش، در آنالیاطالعات توسط ا

گنال ها را بدست ین سیرات ایین حاکم بر تغیق قوانین طریتوان از ا یاست. م
 ینیش بیقدرت را پ يموجود در ترانسفورماتورها یاحتمال يآورد و نقص ها

 نمود.

 

 محورتوزیع و انتقال -1          

 توزیع فوق و انتقال هاي   شبکه بهینه توسعه و مطالعات .1,12

 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق عنوان شرکت فیرد

 شرکت توانیر 1

ن نوع مقره مناسب در ییجهت تع ياقتصاد یمطالعه فن
 يع با توجه به پهنه بندیخطوط انتقال و فوق توز

 کشور یائیجغراف

در ن نوع مقره مناسب ییجهت تع ياقتصاد یمطالعه فن
 يع با توجه به پهنه بندیخطوط انتقال و فوق توز

 کشور یائیجغراف

و  ن حوادثیدر کشور وهمچن ییایجغراف يتغییر شرایط اقلیمی و پهنه بند -
ش کیفیت برق و یافزا -خاموشیهاي شبکه بویژه در مناطق جنوب غرب کشور 

انرژي  از خروج ناخواسته از شبکه ( يریخسارتهاي ناشی از آن و جلوگ کاهش
 ویژه بارهاي مهم صنعتی توزیع نشده )به

2 
شرکت مدیریت شبکه برق 

 ایران

زات یتجه یمطالعات ين پارامترهایپژوهش در مورد تخم
د و انتقال (ترانسفورماتورها، ژنراتورها، کابلها و یشبکه تول

 )ییخطوط هوا

ک از یرود که در گام اول پروژه اطالعات هر  یانتظار م
 یشود. بررس يآور منابع مختلف به دقت جمعزات از یتجه
 يپارامترها ی(در صورت لزوم)، بررسیها، صحت سنج داده

ن پارامتر و یز در مطالعات، تخمیموثر هر تجه
با دقت  ییها (در صورت لزوم) و ساخت مدليبند دسته

 باشند. یپروژه م يمناسب جهت انجام مطالعات، مراحل بعد

شبکه برق کشور و  یاطالعات فن یرسان و بروز يت به ضرورت نگهداریبا عنا
ه کارشناسان یستم توسط کلیانجام مطالعات س ياطالعات برا يساز آماده

جاد ین ایشبکه و همچن يبردار و بهره يزیر برنامه يها صنعت برق در بخش
شده توسط  یجامع که بتواند بطور منظم و سازمانده یگاه داده فنیپا

ران و کارشناسان صنعت یه مدیار کلیو در اخت یبروزرسانربط یکارشناسان ذ
ز موجود در یاز مطالعات از هر تجهیرد، الزم است اطالعات مورد نیبرق قرارگ
ک از یموثر هر يشده و سپس پارامترها يد و انتقال جمع آوریشبکه تول
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ت پارامترها استخراج گردد تا بر یزان حساسین میزات بر مطالعات و همچنیتجه
انجام  ين حجم داده، برایق با کمترین اساس مدل مناسب و نسبتا دقیا

 مطالعات آماده گردد.

3 
اي  شرکت برق منطقه

 آذربایجان

 یامپدانس واقع يریو ساخت دستگاه اندازه گ یطراح
جهت  GISخطوط در محل بهمراه استفاده از اطالعات 

 جانیه مدل خطوط شبکه برق آذربایته

زات شبکه یه مدل تجهیو مدون تهه روند مشخص یته – 1
د و یبره کردن نرم افزار پخش بار مرکز کنترل جدیکال – 2

 موجود در شرکت ينرم افزارها

زات جهت برنامه یتجه ينگ و لزوم ورود امپدانسهایسپاچیپروژه د يراه انداز
 نیپخش بار آنال يها

4 
اي  شرکت برق منطقه

 آذربایجان

جان و ارائه یشبکه برق آذربا یکیچالش هارمون یبررس
 جهت بهبود آن یعمل يراهکارها

 يه راهکارهایت موجود شبکه و ارایو مطالعه وضع یبررس
 شبکه یکیهارمون يدر جهت بهبود شاخصها یعمل

ر مجاز یر غیبا معضل مقاد ياز سطوح ولتاژ یجان در برخیشبکه برق آذربا
 یتیل نارضایباشد که باعث بروز مشکالت متعدد از قب یمواجه م یکیهارمون

 ده است.یحوادث و ... گرد یو بروز برخ يتبادل انرژ يهمجوار دارا يکشورها

 اي تهران شرکت برق منطقه 5

امکان سنجی و مطالعه افزایش ظرفیت خطوط و کاهش 
هاي جدید از جمله هادیهاي پر  حریم با استفاده از طرح

و ...با ارائه راهکارهاي بهینه و  FACTSظرفیت، ادوات 
 عملیاتی

محصول نهایی: مطالعات افزایش ظرفیت خطوط و کاهش 
هاي جدید از جمله هادیهاي پر  حریم با استفاده از طرح

و ...با ارائه راهکارهاي بهینه و  FACTSظرفیت، ادوات 
کاهش فواصل افقی و  -1عملیاتی اهداف مورد انتظار: 

کاهش  -3کاهش مساحت زمین اشغالی  -2عمودي فازها 
امکان نصب پایه  -4وزن پایه ها و نماي ظاهري زیباتر آنها 

امکان نصب  -5ها در وسط اتوبانها با توجه به ابعاد کم آنها 
کاهش  -6خطوط با ولتاژ باالتر درحریم خطوط موجود 

 -8افزایش ظرفیت خازنی خط  -7راکتانس سلفی خط 
کاهش تلفات و افت  -9خط  SILافزایش قدرت طبیعی یا 

 افزایش ظرفیت خطوط و توان انتقالی -10ولتاژ خط 

احداث  نیاز شدید به انجام مطالعات دقیق با عنایت به هزینه هاي سنگین-1
با گسترش و -3کمبود شدید منابع مالی -2خطوط جدید و ظرفیتهاي جدید 

کتریکی نیز افزایش شهرها و افزایش مراکز صنعتی میزان مصرف انرژي ال توسعه
در جهت تامین این انرژي مجبور به احداث خطوط انتقال جدید و  می یابد و ما

قدیمی می باشیم . با توجه به حریم خطوط انتقال  یا افزایش ظرفیت خطوط
زمین ، مشکالت زیست محیطی مانند  مشکالتی از قبیل کمبود و گرانی

و اخذ مجوزات الزم ،  زمینتخریب درختان جنگلی و همچنین تصاحب قانونی 
در این شرایط  . در برخی موارد ایجاد خطوط انتقال جدید را توجیه نمی نماید

 است که کمپکت سازي خطوط با کاهش فواصل فازي و در نتیجه کاهش حریم
خطوط انتقال در بسیاري موارد عالوه بر اقتصادي نمودن طرحها از تخریب 

تا حد زیادي جلوگیري می نماید و با این رفتن زمین زیر خطوط  جنگلها وهرز
دنبال بررسی و بکارگیري فناوري هاي جدید همانند خطوط  مقدمه میتوان به

 .بود FACTS کمپکت، خطوط گازي و ادوات

 اي تهران شرکت برق منطقه 6

انتقال موجود و خط  يت پستهایش ظرفیبررسی امکان افزا
باالتر در شرایط ق اتصال آن به ولتاژ یتغذیه کننده از طر

 ب پست)یاضطراري (بدون تخر

د یآ ین امکان بوجود میمحصول نهایی: پس از انجام پروژه ا
 یب آن ابتدا بررسیکه در هر پست انتقال قبل از تخر

 يها رات بتوان از سازهییانجام شود تا با حداقل تغ یجامع
مختلف آن استفاده نمود و با اتصال ولتاژ باالتر به همان 

م یکن یم. ضمناً بررسیش دهیت پست را افزایسازه ، ظرف
زات پست موجود تا سر حد امکان استفاده یگر تجهیکه از د

ش داد. یت پست را افزاینه بتوان ظرفیم تا با حداقل هزیکن
بدون ت پست انتقال یش ظرفیافزا-1اهداف مورد انتظار: 

حفظ باس بار -2رات در پست ییب آن و با حداقل تغیتخر
 يورود يگنتر ياستفاده از سازه فلز-3پست انتقال موجود 

اي  نیاز شدید به ایجاد ظرفیتهاي جدید در شبکه تحت پوشش برق منطقه -1
مت یاد که قیمصرف ز یت وچگالیبا تراکم جمع يتهران مخصوصاً در شهرها

تراکم شدید بار در ایستگاههاي فوق -2باشد  یعامل محدود کننده م زین نیزم
عدم امکان تامین زمین جدید جهت -3و داخل شهري  توزیع خصوصا قدیمی
باشد که در مقدار  یعامل محدود کننده م زین نیمت زمیاحداث ایستگاه که ق

ن پست با ولتاژ باالتر یچراکه زم شود یم يادیز یین بکاررفته صرفه جویزم
موارد  یبوده و ضمناً در بعض تر نییحتما بزرگتر از مساحت پست با ولتاژ پا

نیاز به انجام  -4ندارد.  ن فضا وجودیپست از نظر تام یکیزیامکان توسعه ف
شامل پایداري  مطالعات هماهنگی عایقی و مطالعات سیستم و شبکه قدرت

رینگ  بار و امکان اتصال به خط انتقال وولتاژ، حالت گذرا، دینامیکی، پخش 
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پست  یخروج يگنتر ياستفاده از سازه فلز-4پست انتقال 
 400لوولت در پست یک 230 ياستفاده از ترانسها-5انتقال 

تاژ لوولت در ولیک 230استفاده از خط انتقال -6لوولت یک
از در پست یرات مورد نییجاد حداقل تغیا-7لوولت یک 400

 یدانیم يهایریاندازه گ-8ت آن یش ظرفیانتقال بمنظور افزا
 از بصورت گام به گامیمورد ن

 کیلوولت 400و  230

7 
اي  شرکت برق منطقه

 خراسان

ون با در نظر گرفتن یت يد يلترهاینه نصب فیبه یابیجا
لتر ینصب ف یت شبکه خراسان و امکان سنجین وضعیآخر

 زات موجودیبا استفاده از تجه

گرفتن ون با در نظر یت يد يلترهاینه نصب فیبه یابیجا
مات مناسب آن و یت شبکه خراسان و تنظین وضعیآخر

زات موجود که یلتر با استفاده از تجهینصب ف یامکان سنج
موجب بهبود وضعیت کیفیت توان شبکه خراسان و کاهش 

 از آن می شود یب ها و خسارات ناشیآس

 باشد و یه بار میف مساله: غالبا اغتشاشات وارده به شبکه خراسان از ناحیتعر
ن شرکت ین مشترکیره و همچنین مانند کارخانه جات فوالد و غیاکثر مشترک

م اندازه یدان یت توان شبکه خراسان دارند میفیبر ک یع اثرات مخربیتوز يها
نقاط آلوده  ییتواند باعث شناسا یت توان میفیک يش پارامترهایها و پا يریگ

ت یفیت کیدر بهبود وضع يریتاث یین به تنهایو مشکل دار در شبکه شود. که ا
در  يو جبران ساز یاقدامات اصالح يکسریتوان شبکه ندارد و الزم است 

ها و اغتشاشات  ین آلودگینگ در شبکه انجام شود تا ایلتریل فیشبکه از قب
شبکه خراسان و  ير توپولوژییابد.با توجه به تغیت توان در شبکه کاهش بیفیک

کل یمگاوات واحد بخار س 300د(یجدروگاه ها ، پست ها و خطوط یورود ن
نات ید پراکنده ، فوالد قایروگاه شمس ،منابع تولیمگاوات ن 50روان،یش یبیترک

ون توسط شرکت یت يلتردیف MVAR 500د ین باتوجه به خریو ..) و همچن
از آن به برق خراسان ، الزم است نقاط  MVAR 50ر و اختصاص یمحترم توان

ون یت يد يلترهاینصب ف ينه برایمکان به و یمختلف شبکه خراسان بررس
زات یلتر با استفاده از تجهینصب ف ین امکان سنجیمشخص گردد و همچن

ت جبران یق: باتوجه به اهمیت داشتن تحقیل اولویز انجام گردد . دالیموجود ن
ت توان در شبکه خراسان و کاهش آثار مخرب آن بر یفیک يها یآلودگ يساز
ون توسط یت يلتردیف MVAR 500د یز نظر به خریون زات و تلفات شبکهیتجه

از آن به برق خراسان به منظور  MVAR 50ر و اختصاص یشرکت محترم توان
ت توان شبکه ، الزم است نقاط مختلف شبکه یفیت کیو بهبود وضع يجبرانساز

ون مشخص گردد و یت يد يلترهاینصب ف ينه برایو مکان به یخراسان بررس
ز انجام یزات موجود نیلتر با استفاده از تجهینصب ف ین امکان سنجیهمچن
 گردد .

8 
اي  شرکت برق منطقه

 خوزستان

ت مشخصات راکتور ین مطلوبییتع ين بسته نرم افزاریتدو
 يمواز یخازن يها محدود ساز گذرا در بانک 

 یخازن يها شامل بانک يها ن پروژه ، ابتدا پستیبا انجام ا
 يمطالعات حاالت گذرا یپرحادثه، مورد بررس

ن ورژن یبر آخر یقرار گرفته و مبتن یسیالکترومغناط
، یالملل نیو ب یمعتبر مل يدستورالعمل ها و استانداردها

از  يرینصب شده جهت جلوگ يمحدود ساز گذرا يدر ارتباط با راکتورها
خوزستان ،  يدر سطح شرکت برق منطقه ا يمواز یخازن يها بانک يگذراها

 یخازن يها ها و بانک ن نکته قابل ذکر است که اضافه شدن خطوط، پستیا
) 1از  یناش یان هجومیو فرکانس جر کید به شبکه مذکور سبب شده تا پیجد
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 يمحدودساز گذرا يمشخصات و محل نصب راکتورها
ن بسته یشوند . سپس با تدو یم یابیو ارز یمربوطه بررس

محل نصب  گاه داده ، مشخصات ویل پایو تشک ينرم افزار
 يمواز یخازن يها بانک يمحدودساز گذرا يراکتورها یمابق

 یابیو ارز یز بررسیخوزستان ن يا در شرکت برق منطقه
که مشخصات و  ین موارد در صورتیگردند. در همه ا یم

شبکه  یط فعلیمحل نصب راکتور محدودساز گذرا درشرا
 يد برایح نباشد، مشخصات و محل نصب جدیصح
 گردد. یر محل نصب ابالغ مییو تغ ینیگزیجا

در مدار نباشد و  يگریبرق دار د یکه بانک خازن یطیدر شرا یوصل بانک خازن
در مدار باشد  يگریبرق دار د یکه بانک خازن یطیدر شرا ی) وصل بانک خازن2

ط وقوع یدر شرا یبانک خازن يه انرژیاز تخل یناش يان گذراین جریو هم چن
ر کند و بالتبع آن لزوم یی، تغ یست شامل بانک خازنک پینزد یخارج يخطا
را که قبالً  ییمحدودساز گذرا يمجدد مشخصات و محل نصب راکتورها یبررس

ن امر و یاند را موجب گردد. ا شده یابین و جاییط گذشته شبکه تعیو در شرا
 يزات درشرکت برق منطقه این تجهیر مرتبط با ایحوادث گزارش شده اخ
 ین باب وبا هدف بررسیدر ا یقاتیتحق یشنهاد طرحیخوزستان سبب شده تا پ

ن ید ایو جد یط فعلیگذرا در شرا يت مشخصات و محل نصب راکتورهایمطلوب
 شبکه مطرح گردد. .

9 
اي  شرکت برق منطقه

 خوزستان

در شبکه برق  یعمده صنعت ياثر خروج بارها یبررس
حادثه فوالد خوزستان مورخ  يخوزستان ( مطالعه مورد

2/4/95( 

توان به  ین پروژه را میحاصل از انجام ا يدستاوردها
نگ درشبکه یل سوئیدال یبررس -1ر خالصه کرد. یصورت ز

 -2و با نرم افزار  يخوزستان و مدل ساز يبرق منطقه ا
ا گسترش یاز بروز  يریجهت جلوگ یدانمودن راهکار عملیپ
 یحفاظت يستم هایح سیمات صحیجاد تنظیا -3ده ین پدیا

 -4ده ین پدیدر شبکه بمنظور به حداقل رساندن آثار ا
نگ یده سوئیحاصل از وقوع پد یر مالیوغ یسه آثارمالیمقا

 در شبکه

 يداریت پاین استان اهمیدر ا يع بزرگ نفت و گاز و فوالد سازیوجود صنا
نسبت به  يو منطقه ا یمل يتهایشتر نموده و حساسین استان را بیشبکه برق ا

ان ذکر است یش داده است . شاین استان را افزاین خاص در ایمشترک یخاموش
ل یبزرگ به دل یصنعت يا ورود و خروج بارهایط بروز حوادث شبکه یدر شرا

نگ با دامنه یط سوئیشبکه باعث بروز شرا يرو يو عبوریتوان اکت يحجم باال
که در  يگردد بگونه ا یم يطقه اباال در شبکه انتقال شرکت برق من يها

راه )  یمل -1(اهواز 820خط  10/3/94ر حوادث یر شبکه نظیحوادث اخ یبرخ
روگاه آبادان و ین 93 ي) و حوادث سالها2اهواز–ن ی(رام 818خط  25/6/94و 

ط اتصال کوتاه فاز به یگر ، بروز شراین و حوادث مشابه دیروگاه رامین 92سال 
نگ و یط سوئیباال منجر به بروز همزمان شرا يخطاها یانین با دامنه جریزم

ت باال متصل یبا ظرف يروگاههایر خطوط شبکه که به نینوسانات توان در سا
بار  يت باعث خروج ناخواسته و از دست رفتن لحظه ایهستند شده و در نها

ش منازل و ادارات و از دست یسرما ين ( عملکرد محافظ دستگاههایمشترک
از یده است . لذا نیمگاوات شده است ) در شبکه گرد 600دود ح يرفتن بار

 يط مذکور در شبکه انتقال برق منطقه ایشرا ياست تا حوادث مهم و دارا
از بروز  يریشگیپ يراهکارها یشده و جهت شناسائ يخوزستان مدلساز

 دات الزم در نظر گرفته شودینگ تمهیسوئ

10 
اي  شرکت برق منطقه

 زنجان

ر ید پذیو تجد یلیفس يروگاه هایتوسعه ن يطرح ها یبررس
شبکه انتقال تحت  ید بر عملکرد فنیو احداث خطوط جد

زنجان با درنظر گرفتن عدم  يت شرکت برق منطقه ایریمد
 واحدها يت در راه اندازیقطع

ت در ین پروژه بر آن است تا با در نظر گرفتن عدم قطعیا
توسعه بخش انتقال  يد، طرحهایتول يواحدها يراه انداز

قرار دهد. به  یابیزنجان را مورد ارز يشرکت برق منطقه ا
از  يرفتار شبکه با در نظر گرفتن بهره بردار یابیعالوه، ارز
است که در  يگریتوسعه مورد بحث موضوع د يطرح ها

 يروگاهها، پست ها و خطوط انتقال موجود در استانهایهمزمان با توسعه ن
د شبکه باشد. در یط جدیشرا يافته تا پاسخگویز توسعه ین نیزنجان و قزو

، یپست دشت آب – یید رجایلوولت شهیک 400ن راستا، احداث خطوط یهم
ن زهرا و یبوئ-تاکستانلوولت یک 230تاکستان و خطوط  – یپست دشت آب

ر ید پذیتجد يگر، واحدهاید ياست. از سو يژه ایت ویاهم يزنجان دارا-یتیغا
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ن ین راستا، در اید. در همین مطالعه دنبال خواهد گردیا
 ياحداث خطوط و پست ها يت و زمان بندیمطالعه، اولو

ت احداث یشرکت و عدم قطع يازهایانتقال متناسب با ن
گردد. ین مییمختلف تع يو هاید تحت سناریجد يواحدها

ت ید قابلیستم از دیو، رفتار سیهر سنار ي، برايدر گام بعد
ط شبکه در هر یشده و متناسب با شرا یابینان ارزیاطم

 قرار خواهد گرفت. یابیستم مورد ارزیو، عملکرد سیسنار

نسبت به  یرفتار متفاوت يزان باد در هر لحظه دارایبه م یل وابستگیبه دل
از به درك یستم نیزان نفوذ آنها در سیش میبوده و لذا افزا یحرارت يواحدها

د. با توجه به ینما یم یرا فراخوان يبهره برداراشتر از رفتار آنها در زمان یب
ن یت ایرینگونه استدالل نمود که شبکه تحت مدیتوان ا یحات فوق میتوض

 يط بهره برداریشده و شرا یرات اساسیینده دستخوش تغیآ يشرکت در سالها
 یکاف یاز است تا آمادگین راستا نید. در همیبر آن حاکم خواهد گرد یمتفاوت

توسعه در شرکت  يدن طرحهایاز شبکه پس از به ثمر رس يبرداربهره  يبرا
جاد گردد. ید در شرکت ایط جدیاز رفتار شبکه در شرا یجاد شده و دانش کافیا

توسعه مورد بحث خصوصا  يطرحها ین منابع مالینکه محل تامینظر به ا
توان در مورد زمان  یباشد، لذا به طور قطع نم ید متفاوت میتول يواحدها

 ين روست که شرکت برق منطقه ایشدن آنها اظهار نظر نمود. از ا ییاجرا
ن با چالش یزنجان و قزو يها ستم انتقال در استانیس یزنجان به عنوان متول

ستم انتقال روبه رو است. یتوسعه س يطرح ها يزیبرنامه ر ينه یدر زم يگرید
د قرار یحاکم در ساخت و در مدار تول تیگر، با توجه به عدم قطعیان دیبه ب

پاسخ داده شود که چه طرح  یستیبا ین سوال اساسید، ایتول يگرفتن طرح ها
ت و تحت ین طرح ها با چه اولویاز بوده و ایتوسعه خطوط انتقال ن يبرا يها

 اجرا گردد. یستیبا يچه زمان بند

11 
اي  شرکت برق منطقه

 سیستان و بلوچستان

 Unmaned يو اقتصاد یفن یسنج مطالعه و امکان
ب یع شبکه برق استان، به ترتیفوق توز ينمودن پستها

 مطالعه شده يت هایاولو

از  یناش يشبکه و کاهش خطاها يع در انجام مانور هایتسر
 یانسان يروین

لومتر مربع و یک 187000ش از یستان و بلوچستان با مساحت بیاستان س
 ین استان کشور میکل کشور، پهناورتر م درصد از مساحتیازده و نیداشتن 

ت استان ساکن روستاها بوده، ی% جمع50ش از یب ين سرشماریباشد. بنا بر آخر
ن کشور باشد و مورد یانگیبرابر م 4ن استان یا یده تا پراکندگیکه سبب گرد

اد یار زیع استان بسیانتقال و فوق توز يپستها یر سبب شده تا پراکندگیاخ
 80ش از یلوولت استان بیک 63% از خطوط 32ش از یکه ب يباشد بگونه ا

لومتر باشند. لذا با یک 200ش از یلوولت بیک 230% از خطوط 20لومتر و یک
 يل گروههاینمودن پستها و تشک unmanedزم یتوجه به بعد مسافت مکان

مثل  یار متفاوت با استانین استان بسین دست در ایاز ا يع و مواردیواکنش سر
نمودن  unmamedند یفرآ يرا برا يتوان نسخه واحد یباشد و نمیمتهران 

 ییایو جغراف یمیط اقلیاده نمود و با توجه به شرایپ يپستها در برق منطقه ا
قات جامع و منحصر بفرد با در نظر گرفتن یاز به انجام تحقین استان نیخاص ا

 ه مسائل استان وجود دارد.یکل

12 
اي  شرکت برق منطقه

 و بلوچستانسیستان 

ن حالت شبکه با یارائه مدل مناسب شبکه به منظور تخم
 یافتیاطالعات در یهدف صحت سنج

برنامه  یق خروجیاطالعات موجود از طر یصحت سنج
 ن حالتیتخم

 یافتیبرق از اطالعات در يمختلف بدنه شرکت ها ياستفاده مستمر قسمت ها
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 اي فارس شرکت برق منطقه 13

در  ییک ساین پینو يطرحها يو اقتصاد یفن یامکان سنج
 فارس يشبکه برق منطقه ا

 یفن یو امکان سنج ییک ساین جهت پینو يه طرحهایارا
ن طرحها در شبکه برق یا ياده سازیجهت پ يو اقتصاد

 فارس

جه کاهش در یدر شبکه کاهش در مصرف، کاهش در انتقال و در نت ییک سایپ
شبکه از  یاز مشکالت فعل ياریبس ییسا کید را بهمراه دارد . بدنبال پیتول

گردد.  یاحداث دارد مرتفع م يبرا يادیز ينه هایجمله احداث خط و ... که هز
 که بتواند مصرف را کاهش دهد ضرورت دارد ینینو يه راهکارهاین ارایبنابرا

14 
اي  شرکت برق منطقه

 کرمان

ولتاژ شبکه  یکینامیبر پایداري د ير مزارع بادیتاث یبررس
 استان کرمان و ارائه راهکار ها

هدف از انجام این پروژه، بررسی پایداري دینامیکی ولتاژ در 
ت ومحل ین ظرفیینتیجه نصب نیروگاه بادي است . تع

 يداریاز مشکالت پا يریعالوه بر جلوگ يمناسب مزارع باد
پاك به  يد انرژیتواند با تولیمرتبط) م ينه هایولتاژ(و هز

 د.یز کمک نمایست نیزط یمح

ولتاژ شبکه قدرت در  يداریباد، پا يانرژ يریبکارگ يها ن گلوگاهیاز ا یکی
ش از هر یکه ب يا است. مسئله ين مزارع بادیق رو به رشد توان ایط تزریشرا

 ی، عاملياز مزارع باد يبردار بهره يباال يها ب نفوذیدر ضر يگریعامل د
ن یشبکه را در ا يت هایپروژه محدود نیرود. ا یمحدود کننده به شمار م

 متناسب را ارائه خواهد نمود. يخواهد نمود و راهکارها یخصوص بررس

15 
اي  شرکت برق منطقه

 گیالن

نمودن داده ها و اطالعات سمت و  ين کار کاربردیهدف از ا النی) در استان گkdل و محاسبه سمت و جهت باد (یتحل
ن یخطوط انتقال برق است تا بد یسرعت باد در طراح

را بر خطوط انتقال  يشکل بتوان کاهش مخاطرات جو
نه از ی، استفاده بهیش بازدهینه، افزایداشت، کاهش هز

ست در جامعه داشت یط زیو مح یعیزمان ، از منابع طب
ر توام یب تاثیاز ضر يپهنه بند ينقشه ها ییمحصول نها

الن یاستان گ يسمت و سرعت بر خطوط انتقال برق برا
 خواهد بود.

وارد بر خطوط انتقال با  يروهایمحاسبه ن يب جهت باد برایدر کشور ما ضر
گر شدت باد در یشود. به عبارت د یدر نظر گرفته م 1حدکثر مقدار و عدد 

در نظر گرفته شده  1شمال ، جنوب ، شرق و غرب برابر با  يهمه جهت ها
الن ، مشخص خواهد یدر استان گ است . با انجام محاسبه سمت و جهت باد

ممکن است  یعنیر خواهد بود . یک متغیتا  0,5ن حدود یب بین ضریشد که ا
ب یضر يدارا یشمال شرق يبوده و بادها 1ب یضر يدارا یجنوب غرب يباد ها

خطوط انتقال در  ينکه مختصات و نقشه برداریت به ایباشد. باعنا 0,7
ه یعت هر پایشود و سمت ، جهت و موق یه میته UTM یمختصات جهان

ب یباشد ،سرعت باد با در اعمال ضر یمشخص م ینسبت به چهار جهت اصل
kd رد. با توجه به مشکالت یگ یه ها مورد محاسبه قرار میبه بر تک تک پا

ت یت خطوط موجود که منجر به تقوید و لزوم ارتقا ظرفیاحداث خطوط جد
شدن  يو اقتصاد ينه سازیمهم در به یب نقشین ضریبرج ها خواهد شد، ا

ب یران فاقد ضریا يان ذکر است استاندارد بارگذاریطرح خواهد داشت. شا
 باشد. یم kdجهت باد 

16 
اي  شرکت برق منطقه

 گیالن

خاك و حداقل  یکیزین مشخصات فییتع یمطالعه و بررس
ه دستورالعمل یعمق دفن مناسب کابل ها به همراه ته

 يستم هایس یه واحد در طراحیرو جادیمربوطه جهت ا
 النیدر استان گ ینیزم یکابل

 يها یانجام مطالعات و بررس -ات موضوع یف ادبیتعر -
 -موجود  ین المللیب ياستانداردها یبررس - یمقدمات

 يریاندازه گ - مربوطه يپارامترها يرین روش اندازه گیتدو
استان  يبرا ير حدیبا مقاد يه پهنه بندیو ته یدانیم يها
ن به ین دستورالعمل جهت ابالغ به مشاوریتدو - النیگ

در  یکابل يها ستمیس یه واحد در طراحیجاد رویمنظور ا
نه سطح مقطع یالن با هدف انتخاب بهیسطح استان گ

و  يو اقتصاد یفن يدگاه هایت دیلحاظ رعا کابل از یینها
 يبهره بردار د، اجرا ویخر ينه هایل هزیبه تبع آن تعد

 یکیزیه مشخصات فیمدون در سطح کشور جهت ته یعدم انجام مطالعات -
ن یین تعیخاك و همچن يخاك، دما یژه حرارتیل: مقاومت ویاز قب خاك

 یخطوط کابل یه واحد در طراحیجاد رویبا هدف ا حداقل عمق دفن مناسب
با  یا محلی یعدم وجود دستورالعمل مل -برق  يرویع نیع و توزیانتقال، فوق توز

خاك از  یکیزیه مشخصات فیته نهیدر زم IEC60827 توجه به استاندارد
ن حداقل عمق ییتع نیخاك و همچن يخاك، دما یژه حرارتیل: مقاومت ویقب

فوق  انتقال، یخطوط کابل یه واحد در طراحیجاد رویدفن مناسب با هدف ا
 ن کنندهییتع الذکر به عنوان عوامل فوق يپارامترها -برق  يرویع نیع و توزیتوز

 .باشد ینه کابل قدرت مطرح میسطح مقطع به
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17 
اي  شرکت برق منطقه

 گیالن

رانه و ارائه یشگیرات پیو تعم يات نگهداریعمل یبررس
 PM يبه جا RCM ینیگزیجهت جا ییاجرا يراهکارها

ش یافزا -2زات یتجه يریش سطح دسترس پذیافزا -1
 ينه هایکاهش هز -3نان شبکه یاطم تیو قابل ییکارا

 ير و نگهداریمرتبط با تعم

 یدر خصوص اثربخش یرانه تاکنون بررسیشگیپ يس هایبا توجه به انجام سرو
س ها ممکن است ین سرویاز ا ینکه انجام برخیآنها انجام نشده است ضمن ا

ر ییبا تغ یستین بایرد بنابرایقرار بگ یابیمورد ارز یستیلزوم نداشته باشد و با
 يالن به جایزات پست ها و خطوط برق گیتجه ينگهدار ر ویکرد و تعمیرو

PM يبر مبنا RCM رد.یانجام پذ 

18 
اي  شرکت برق منطقه

 مازندران

نده شبکه انتقال و یدر آ ير سطوح ولتاژییتغ یسنج  امکان
مازندران و  يع تحت پوشش شرکت برق منطقه ایفوق توز
 گلستان

در شبکه  ير سطوح ولتاژییتغ يو اقتصاد یفن یبررس -1
مازندران و گلستان در سال  يمنطقه ا تحت پوشش برق

ر ییتغ کردینه شبکه با رویش بهیارائه آرا -2هدف  يها
 هدف يسطوح ولتاژ در سال ها

مازندران و گلستان با مشکالت  يد انتقال در استان هایجد ياحداث شبکه ها
 ید را میجد يش بار شبکه هایافزا یباشد.از طرف یم مواجهه میده حریعد

ت انتقال خطوط و پست ها در بخش انتقال و فوق یش ظرفیطلبد.بمنظور افزا
از چالش  یکین یباشد. همچن يتواند راهگشا یم ير سطوح ولتاژییع تغیتوز
ش سطح اتصال کوتاه و ضرورت ینده ) افزایع موجود (در آیشبکه فوق توز يها

 زات متناسب با سطح ولتاژ است.یض تجهیتعو

 

 
 

 رید پذینو و تجد يها يانرژمحور  .2

 ریزي توسعه شبکه توزیع در کنار منابع انرژي تجدیدپذیر  برنامه .2,1

 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق عنوان شرکت فیرد

1 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان فارس

رزونانس و فرو رزونانس در  يده هایاثرات پد یررسب
بلند با حضور  یکابل يدرهایف يع فارس دارایتوز يها شبکه

 رید پذیمنابع تجد

و نصب کابل کابل  dgار ها جهت ورود یو ارائه مع یبررس
 یطوالن يها

 یر که باعث ارسال فرکانس رزوناسید پذینورتر در منابع تجدیبا توجه به وجود ا
ک یکه  یطوالن یکابل يل وجود شبکه هایبدلن یشود و همچن یدر شبکه م

در شبکه را  یو فرورزوناس یدر شبکه دارد که ورود رزونانس یت خازنیخاص
ده ید پدیها در شبکه از د dgد در زمان نصب ین بایدهد و همچن یش میافزا
م که در زمان نصب یداشته باش ییار هایرزونانس و و فرورزونانس مع يها

 نانس و فرورزونانس در شبکه نشودباعث ورود رزو dgنیا

2 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان یزد

و با حضور  يع انرژیتوز يولتاژ در شبکه ها يداریل پایتحل
 کییفتوولتا يسامانه ها

 يولتاژ شبکه ها يداریل پاین پروژه تحلیهدف از انجام ا
 يباشد که در آنها سامانه ها یف میع فشار ضعیتوز

 ییباشند و محصول نها یم يادینفوذ ز يک داراییفتوولتا
ع در یتوز يت ولتاژ شبکه هایارائه راهکار جهت بهبود وضع

 ک است.ییفتوولتا يحضور سامانه ها

ع فشار یتوز يدر شبکه ها یک خانگییفتوولتا يامروز استفاده از سامانه ها
تواند  یاد منابع در شبکه میف رو به گسترش است و اضافه شدن تعداد زیضع

قرار  ین موضوع را مورد بررسین پروژه ایمنجر به بروز مشکالت ولتاژ گردد ا
 دهد. یم
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 رید پذینو و تجد يها يانرژمحور  -2          

 ریزي منابع انرژي تجدیدپذیر در کنار تولید متمرکز  برنامه .2,2
 اولویت داشتن دالیل اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق عنوان شرکت فیرد

 شرکت توانیر 1
بررسی راهکارهاي توسعه مولدهاي تولید پراکنده و 

واحدهاي تجدیدپذیر در شبکه و جایگزینی آنها به جاي 
 1405نیروگاههاي بزرگ در افق

ارائه راهکارهاي توسعه مولدهاي تولید پراکنده و واحدهاي 
 تجدیدپذیر در شبکه و جایگزینی آنها به جاي نیروگاههاي

 1405بزرگ در افق

عدم تامین سرمایه و نقدینگی کافی جهت ساخت نیروگاههاي مقیاس بزرگ فعلی 
توسط دولت نیاز فوري صنایع و مشترکین حوزه هاي مختلف به تامین انرژي 

 مطمئن باالرفتن مشکالت و هزینه هاي باالي نیروگاه داري و...

 

 رید پذینو و تجد يها يانرژمحور  -2         

 ریزي و بررسی مسائل فنی اتصال مولدهاي انرژي نو به شبکه سراسري  برنامه .2,3

 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق عنوان شرکت فیرد

1 
اي  شرکت برق منطقه

 سیستان و بلوچستان

و  يبزرگ باد يورود واحدها یکینامید يداریل پایتحل
 يدیخورش

روگاهها در ین نیا یکینامید يداریق پایمطالعات دقانجام 
ک یروگاهها ین نیک حد مجاز جهت این ییمنطقه و تع

 باشد. یضرورت م

ر در استان س ید پذیروگاه تجدیان احداث نیبا توجه به گسترش روز افزون متقاض
 باشند. یل نادر و گراغه متمرکز میبا در دو نقطه میو ب که تقر

2 
نیروي برق شرکت توزیع 

 جنوب استان کرمان

ت توان یفیک يشاخص ها يها بر رو DGر یتاث یبررس
 رجانیدر شهرستان کهنوج و س

 يد پراکنده بر رویرات منابع تولیتاث یاهداف پروژه: بررس
اتصال  يق جهت برقراریدق يزیت توان و برنامه ریفیک

پروژه: دستورالعمل و  ید پراکنده به شبکه خروجیمنابع تول
 ییروش اجرا

 يشبکه ها ير آنها بر رویع و تاثیتوز يها در شرکت ها DGبا توجه به حضور 
ع یخاص در محدوده تحت پوشش شرکت توز يم هایع و با توجه به وجود اقلیتوز

ها بر  DGر یتاث یق و علمیدق یاز است با بررسیبرق جنوب استان کرمان ن يروین
جهت  یرانه احتمالیشگیپ يشود. و برنامه ها يریمختلف اندازه گ يپارامترها يرو

ش تعداد ین با توجه به افزایرد. همچنیها مد نظر قرار گ DG ياحداث و راه انداز
DG يها ongrid  و چهOffgrid برق جنوب  يرویع نیدر سطح شرکت توز

ق با ین تحقیشود.در ا یت توان شبکه احساس میفیک یاستان کرمان لزوم بررس
 يریم که تصویت توان شبکه بر آنیفیک يپارامترها يها بر رو DGر یتاث یبررس

م یم با درنظر گرفتن اقلیش رو داشته باشیها به شبکه را پ DGق از ورود یدق
 خاص منطقه تحت پوشش
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 رید پذینو و تجد يها يانرژمحور  -2
 هاي تجدیدپذیر  انرژيهاي تبدیل   سازي سیستم  تدوین دانش فنی به منظور بومی .2,4

 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق عنوان شرکت فیرد

 شرکت توانیر 1

و  ید، طراحیتول یامکان سنج يو اقتصاد یمطالعات فن
در  يکاهش مصرف انرژ ينورتر برایا یساخت مولت

 ع مختلفیصنا

بهمراه عدم ورود  ییک سایو پ یان هجومیکاهش جر
ش طول عمر یتوان افزایناخواسته در شبکه م يگذراها

و  یطراح یزات بهمراه کاهش تلفات و کسب دانش فنیتجه
کاهش مصرف  ينورتر برایا یو ساخت مولت یساخت طراح

 ع مختلفیدر صنا يانرژ

 ي، کشاورزی، صنعتیع مختلف (خانگیاز به استفاده سطوح ولتاژ متفاوت در صناین
از  یناش يجاد خطاهایزات و اینشات گرفته از تجه يکهای..) و وجود هارمونو .

کنترل و حفاظت و  يازمند واسط مبدل برایزات متصل به شبکه نیرفتار تجه
 باشد. ین سطح مطلوب میتام

2 
اي  شرکت برق منطقه

 هرمزگان

و  يبزرگ باد يواحدها یکینامیورود د يداریل پایتحل
 يدیخورش

هاي فسیلی سریع تر از قبل در حال کاهش منابع سوخت 
هستند و افزایش تولید گازهاي گلخانه اي، محصول الینفک 
این سوخت ها است. به عنوان یک راه حل، انرژي هاي 
تجدید پذیر امروزه مورد توجه بیشتري قرار گرفته اند. این 
منابع انرژي تجدید پذیر نسل جدیدي از فنآوري تبدیل 

را وارد  يدی) و خورشWFارع بادي(انرژي از جمله مز
سیستم هاي قدرت نموده اند. نرخ افزایش میزان ظرفیت 

 يدیو خورش ٪ 25نصب شده انرژي بادي در جهان حدود 
% در سال اعالم شده است. مطالعات اخیر نشان داده اند 12

، چالش يدیکه حضور نیروگاه هاي بادي و مزارع خورش
ی کنند که به نوبه هاي جدیدي را به سیستم تحمیل م

خود، نیاز به ارزیابی دقیق تبعات افزایش ظرفیت نصب شده 
را تشدید می کند. از جمله این چالش  يدیبادي و خورش

ها، انواع پایداري سیستم است که از اهمیت حیاتی 
برخوردارند. عالوه بر این، مطالعات مقایسه اي در مورد 

 يدیزارع خورشاثرات فنآوري هاي مختلف توربین بادي و م
در پایداري سیستم قدرت حائز اهمیت است. بر این اساس، 

ت به بررسی موضوع پایداري سیستم هاي یدر این اولو
پرداخته  يدیقدرت در حضور نیروگاه هاي بادي و خورش

از یش نیو افزا یجهان یطیست محیهاي ز یمی شود. نگران
نۀ یدر زمدار یشرفت پایبه اسـتفاده از انـرژي، همراه با پ

جاد قالب هاي یر باعث ایدپذیفناوري هاي انرژي تجد
ر یدپذیاز منابع انرژي تجد یدي براي استفادة عمومیجد

ر منـابع یان، انرژي باد نسبت به ساین میگشته است. در ا
ري یع تري را دارا بوده است. به کارگیر، رشد سریدپـذیتجد

 شبکه يبر رو يدیو خورش يبزرگ باد ير ورود واحدهایتاث
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پراکنده را د یستم تولیس يدیروگاه خورشیو ن ين باادیتورب
ن یدهد. همچن یر سوق مید متغیبا تول یستمیبه سمت س

د بـه صـورت قابـل یستم تولینان سیت اطمین امر از قابلیا
ن مشکل در استفاده از یکاهد. بزرگتر یمالحظـه اي م

 یر بودن سرعت باد و در پی، متغيدیو خورش يانرژي باد
م یاقلن هاي بادي و یدي توربیر بودن توان تولیآن متغ

م جنوب کشور یخاص استان هرمزگان به طور خاص و اقل
است  ین در حالیاست. ا يدیمزارع خورش يبه طور عام برا

ر منابع انرژي مانند ین هاي بادي با سایب توربیکه ترک
د یستم تولینان سیت اطمیش قابلی، سـبب افزايدیخورش

ستم را یاز س یخروج یکیگردد و انرژي الکتر یانرژي م
د. عملکرد سیستم قدرت با ینما یباً مستقل از زمان میتقر

امنیت و قابلیت اطمینان باال همواره از اهداف اصلی برنامه 
ریزان سیستم قدرت بوده است. تحمل پذیري سیستم در 
برابر خطاهاي محتمل یکی از مهم ترین قیدهاي قابلیت 
اطمینان سیستم هاي قدرت است. بعالوه، عملکرد سیستم 

حت شرایط بهینه اقتصادي با توابع هدفی همچون قدرت ت
حداقل کردن هزینه تولید، تلفات و غیره از دیرباز مورد 
توجه بهره برداران سیستم قدرت شبکه برق بوده است. 

 یپخش بار بهینه براي پاسخ دادن به این نیازها معرفی م
شوند که شامل یک مسئله بهینه سازي با قیدهایی بر روي 

ها، خروجی ژنراتورها و توان جاري در خطوط ولتاژ شین 
می باشد. سایر قیدهاي امنیتی سیستم مانند قیدهاي 
پایداري ولتاژ یا پایداري گذرا بر اساس بدترین حالت ممکن 
و... از قبل محاسبه می شود. این قیدهاي محاسبه شده در 
کل طول سال براي برنامه هاي دیسپاچ استفاده می شوند، 

ایط سیستم در کل سال همواره نزدیک به حال آنکه شر
بدترین حالت ممکن (که براي تعیین این حدود فرض 

حضور  يبرا یشدند) نیست و الزم است به طور اساس
در شبکه برق منطقه  يدینیروگاه هاي بادي و مزارع خورش

 رد.یقرار گ یده شده و مورد طراحیهرمزگان د يا
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3 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان یزد

 توسعه هدف با یزد استان اقلیمی سنجی پتانسیل
 یک طراحی و محیطی زیست ساز ذخیره هاي سیستم
 یزد استان در پایلوت ساز ذخیره سیستم

ط یبرشرا یمبتن ياهداف مورد انتظار طرح مطالعه روش ها
زوله یا ینیر زمیز يل سفره هایاز قب يل منطقه ایو پتانس

ا ین یموارد عمق زم یا استفاده از برخیدر مناطق خشک 
 یو امکان سنج يره ساز انرژیباال آب بعنوان ذخ يپمپ ها

در  يریمنتخب جهت توسعه وبکارگ يروش ها يریبکارگ
استان به نظر  یمیاقل يها یژگیزد که با توجه به ویاستان 

 یباشد به نظر م یابیقابل دست يج ارزشمندیرسد نتا یم
از  ين سهم سود آوریشتریب یمیرسد با توجه به وسعت اقل

متمرکز  يریع برق با بکارگینده شرکت توزیج طرح در آینتا
به  يت شبکه قابل واگذاریو توسعه ظرف یستمین سیچن

 ن شرکت باشد.یمشترک

ک معموال عدم امکان ییفتوولتا يستم هایگسترده س يریاز موانع بکارگ یکی
د است باوجود امکان یعدم تول يدر زمان ها يریجهت بکارگ يانرژ يره سازیذخ

ز عدم حضور یمت باال و نیق ین المللیب يره ساز هادر بازارهایز به ذخیتجه
 کاربرد آنها توسط عموم معموال مشکل است. یبوم يتکنولوژ

 
 رید پذینو و تجد يها يانرژمحور  -2           

 از انرژي بادتولید برق با استفاده  .2,5

 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق عنوان شرکت فیرد

1 
اي  شرکت برق منطقه

 سیستان و بلوچستان

ستان و بلوچستان با مدل یتطابق اطلس باد استان س
WRF ه یم باد بر پایل رژیتحل يبا استفاده از نرم افزارها
CFD ن ینو يتم ها و نرم افزارهایاز الگورز با استفاده یو ن

 مرتبط

و موانع  یث توپوگرافیاز ح یاز مناطق تحت بررس یده بودن برخیچیبا توجه به پ نرم افزار -یاضیمدل ر –ق یگزارش تحق – یمقاله علم
ق اطلس باد موجود کشور یبا دقت باال جهت تدق ينرم افزارها يری، بکارگیمصنوع

 ضرورت دارد.

2 
توزیع نیروي برق شرکت 

 استان کرمانشاه

 يباد ين هایش راندمان در توربیافزا يروش ها یبررس
ک نمونه یو ساخت  ينه سازی، بهیبا طراح يشهر
 یشگاهیآزما

 يباد ين هاینه توربیدر زم ین پروژه در ابتدا مطالعاتیدر ا
خواهند  یمرتبط با آن بررس يرد و ساختار هایگ یصورت م

شامل اجزا  يباد ين هایشد. همانطور که گفته شد تورب
 یک و برخیاز آن ها در حوزه مکان یهستند که بخش يادیز
ن یباشد. هدف ا یک و قدرت میگر در حوزه علم الکترونید

اجزا اعم از  یاز نظر تمام ين بادین است که توربیپروژه ا
مهم  ياشوند و پارامتر ه یبررس یکیو الکترون یکیمکان
ه یشب ين استخراج گردند.در ادامه مطالعات الزم برایتورب
صورت خواهد گرفت.  ين بادیک توربی یو طراح يساز
از نوع  یکیمکان يقسمت ها يمد نظر برا يها يه سازیشب
قطعات  يو برا يد اف یا سی یاالت محاسباتیک سینامید

 یعموم یش آگاهیر مورد بحث و توجه بوده است. افزایاخ ي نو در دهه يها يانرژ
، ير انرژیمت متغیمحدود و ق يست، منابع انرژیط زیمح يها یدر مورد نگران

ر ی]. در دهه اخ1شتر در معرض توجه قرار داده است [ینو را ب يها يبحث انرژ
شود  یم ینیش بیها نو داشته و پ ين انرژیدر بن رشد را یع تریسر يباد يانرژ

 يستم هاید برق سیت تولی]. ظرف2دا کند [یز ادامه پینده نین روند در آیکه ا
ن مگا وات ی، امروزه به چنديالدیم 80لو وات در دهه ین کیاز چند ين بادیتورب
ش یروند افزا 1]. شکل 3روگاه ها فعال هستند [یاز ن ياریده که در بسیرس

ن شکل یدهد. در ا یش میر نمایچند دهه اخ یرا ط يباد ين هایت توربیظرف
 است. يالدیسال م یت آن و محور افقین و ظرفیارتفاع برج تورب يمحور عمود
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و  يمدارات به صورت عدد يه سازیاز نوع شب یکیالکترون
ج ینتا ییآزما یراست ين برایخواهند بود.همچن یر خطیغ

ساخته خواهد شد و  یشگاهیک نمونه آزمایبدست آمده 
الزم به عمل  يها يریپس از ساخت تونل باد اندازه گ

آن صورت خواهد  يخواهد آمد و محاسبات الزم بر رو
د اجزا مختلف یابتدا با ين بادیگرفت. به منظور ساخت تورب

 یکیغه ها و سپس اجزا کوچکتر مکانیفرم و ت آن مانند پلت
و ساخته شوند. سپس قطعات  یمانند اتصاالت طراح

 یو ساخته م يه سازیشب یمانند مبدل ها طراح یکیالکتر
ز ین يساخت تونل باد ين مراحل فوق برایشوند. همچن

 یشگاهیگردند. تونل باد به منظور تست نمونه آزما یاجرا م
 ساخته خواهد شد. ين بادیتورب

 

 رید پذینو و تجد يها يانرژمحور  -2       

 هاي امواج  تولید برق با استفاده از انرژي .2,6

 دالیل اولویت داشتن انتظار و محصول نهایی طرحاهداف مورد  عنوان تحقیق عنوان شرکت فیرد

1 
اي  شرکت برق منطقه

 سیستان و بلوچستان

 يا به انرژیامواج در يل انرژیتبد یمطالعات امکان سنج
موفق  يدر سواحل شهر چابهار با روشها یکیالکتر
ن یمناسب تر ین دانش فنیا و تدویشده در دن یصنعت
 عمان در سواحل چابهار يایط دریمتناسب با شرا طرح

اقدام  ين فناوریالزم ا ین دانش فنیتدو يسپس در راستا
خواهد شد و  یشگاهیو ساخت نمونه آزما یبه طراح

و  یط گوناگون مورد بررسین نمونه در شرایعملکرد ا
د به آنها یکه با يقرار خواهد گرفت. از جمله موارد یابیارز

 يو پارامترها یطیست محیرات زیز توجه نمود موضوع تاثین
 باشدیم ياقتصاد

سته که یا به الکتریدر يل انرژیتبد يو مطالعه روشها ین طرح به بررسیدر ا
م و یشود. سپس با توجه به اقل یافته است پرداخته میتوسعه  یبصورت صنعت

عمان و سواحل مرتبط با آن (ساحل چابهار) نسبت به انتخاب  يایط دریشرا
 خواهد شد يریم گیمناسب تصم يفناور

2 
اي  شرکت برق منطقه

 مازندران

امواج  يمبدل انرژ یشگاهیو ساخث نمونه آزما یطراح
با توان بیشینه  یستون نوسان يسامانه ها يده محوریبا ا

سنجی و بررسی فنی و اقتصادي  وات بهمراه امکان 100
کیلو وات جهت نصب در سواحل  100ساخته نمونه 

 دریاي مازندران

این پروژه طراحی و ساخت مبدل انرژي هدف اصلی در 
باشد.  گر آب می موج با ایده محوري از مبدل ستون نوسان

ور در آب  غوطه ي آب از یک مخزن نیمه کننده ستون نوسان
است که با حرکت نوسانی سطح آب شروع به  تشکیل شده

وجود آمده در   نماید. حرکت نوسانی به حرکت نوسانی می
 کند توربین تولید الکتریسته میهوا با انتقال به یک 

هاي منحصر به فرد خود در کنار وسعت باال از توان  دریاي مازندران با مشخصه
هاي این دریا به  ي امواج نیز برخوردار است ؛ لذا توجه به قابلیت قابل مالحظه

تواند مفید و راهگشا باشد.  هاي انرژي امواج می منظور توسعه ي مبدل
ق و توسعه یتحق يکه برا يا ن سامانهیه شده است، اولطور که مالحظ همان

ه قرار گرفت، از نوع یاپایدر يها يانرژ یگران گروه پژوهش مورد نظر پژوهش
و ساخت  یطراح« تحت عنوان  يدر قالب پروژها يا جاذب نقطه ي سامانه
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 SEAREV ي طرح سامانه يا بر مبناید برق از امواج دریتول یشیآزما ي سامانه
ها در کنار  ن سامانهیباشد. ا یم» مازندران  يایدر در يریبه منظور به کارگ

 يایران، به خصوص دریا ییایط دریدر مح يریکارگ به يار، برایبس يایمزا
آنها را در حال  يریکارگ روبرو هستند که به يا مازندران، با مشکالت عمده

ن مشکالت به ین ایتر روبرو خواهد ساخت. مهم يا دهیحاضر با مشکالت عد
دور از  يها ها به صورت شناور بوده، در مکان ن سامانهیا -1ر است: یشرح ز

هستند تا  يا ژهیار ویبس يزات لنگربندیازمند تجهیرند؛ لذا نیگ یساحل قرار م
با توجه به  -2در آنها با مشکل مواجه نشود.  يریپذ مباحث مرتبط با نجات

و  يدار نه، بحث نگهین زمیز در ایبرانگ از مباحث چالش یکیاز ساحل،  يدور
باشد. در ضمن با  یم یده سیسرو ي ها در دوره ن دسته از سامانهیرات ایتعم

ش سازه یو فرسا یخوردگ يها ا، بحثیط آب دریت مستمر در محیتوجه به فعال
 يها از چالش یکیز یدشده نیانتقال توان تول -3ت است. یار حائز اهمیبس
را در بر خواهد داشت؛ به خصوص در  يا قابل مالحظه يها نهیبوده، هز یاساس
 يها یق است. با بررسیعم ییایمازندران که به نسب در يایمانند در ییایدر

ار گران یانتقال برق از خارج از کشور بس يها ن کابلیتأم ي نهیانجام شده هز
ندارد.  ياقتصاد ي آنها در حال حاضر صرفه يبر رو یداخل يگذار هیبوده، سرما

 ي ک مزرعهید در قالب یهستند که با يا به گونه يا جاذب نقطه يها سامانه -4
د از چند یک سامانه، حتما بای يرند؛ لذا به جایمورد استفاده قرار گ يانرژ

برده  تواند مشکالت نام ین کار میزمان استفاده کرد که ا سامانه به صورت هم
 د.یها را چندگانه نما ن دسته از سامانهیا يبرا

 

 رید پذینو و تجد يها يانرژمحور  -2          

 سازي انرژي  تولید برق با استفاده از ذخیره .2,7

 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق عنوان شرکت فیرد

1 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان همدان

 يانرژ يساز رهیذخ يهایاستفاده از فناور یسنجامکان 
ع یاز شبکه توز يبردار به منظور بهبود بهره یکیالکتر

 استان همدان

ع در یاز شبکه توز يبردار-ل مشکالت و مخاطرات بهرهیتحل
 يره انرژیذخ ينوع فناور یو بررس یو آت یط فعلیشرا

و  یمالحظات فن يقابل کاربرد در شبکه بر مبنا یکیالکتر
متفاوت  يها طرح یو مطالعه اثرات مثبت و منف ياقتصاد

ها،  آن ینیش بیر قابل پیغ يدیر و توان تولید پذیتجد يحضور منابع انرژ
ز رفتار متفاوت و متنوع یمربوط به آن و ن يبازار برق و مالحظات اقتصاد ییبرپا

کارآمدتر و  يازمند استفاده از ابزارهایستم قدرت، نیسمت تقاضا در س
ره یذخ يریباشد. بکارگ یع قدرت میتوز يها از شبکه يبردار تر در بهره-شرفتهیپ
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ت ین قابلیتواند در تضم یم یطین شرایدر چن یکیالکتر يانرژ يسازها عیره سازها در شبکه توزیاتصال ذخ
در  يش توانمندیو افزا يت انرژیریل در مدیت توان، تسهیفینان، حفظ کیاطم

 د و مؤثر باشدیمفر عامل یپدافند غ

2 
شرکت توزیع نیروي برق 

 جنوب استان کرمان

ل یتکم يره سازها برایذخ يریمطالعه به کارگ یبررس
 یمصارف خانگ يبرا يدیخورش يستم هایس

 يدیخورش يانرژ يره سازیذخ يهدف پروژه: روش ها
رد و مدل یگیقرار م یابیمورد ارز يو اقتصاد یدگاه فنیازد
ط آب و یشده منطقه با توجه به امکانات و شرا يساز یبوم
مورد  یمصارف خانگ يگرددد تا برا یشنهاد میپ ییهوا

 يه گذاریج سرمای: پکیرد خروجیاستفاده قرار گ

ن یجهت استفاده تمام وقت از ا يدیخورش يبا توجه به گسترش استفاده از انرژ
نکه یز با توجه به ایباشد و ن یدر ابعاد بزرگ م يره سازیاز به ذخیزات نیتجه

ار به یز اقبال بسید قرار گرفته است و نیخورش ییاستان کرمان در ذوزنقه طال
 يره سازیاز به ذخین منطقه و نیدر ا يدیخورش يها يسمت استفاده از انژ

 یبررس يو اقتصاد یاز است از نظر فنینه چندان دور ن ينده ایدر آ ين انرژیا
 ياقتصاد یابیز ارزیمنطقه و ن یمالحظات بوم ره سازها با توجه بهیانواع ذخ

 ارائه داد. يره سازیذخ ياز روش ها یدگاه مناسبیرد تا بتوان دیطرح صورت پذ

 
 

 رید پذینو و تجد يها يانرژ محور -2          

 تولید برق یا حرارت یا برودت با استفاده از انرژي خورشیدي .2,8

 دالیل اولویت داشتن انتظار و محصول نهایی طرحاهداف مورد  عنوان تحقیق عنوان شرکت فیرد

 اي یزد شرکت برق منطقه 1

ش یسرما یکیو الکتر یحرارت يروشها یسه و بررسیمقا
زد و ساخت یم یو انتخاب روش مناسب با اقل يدیخورش

 یشگاهینمونه آزما

 يشده در جهان دور نما يتجار ينمونه ها یبرخ یمعرف
 یران و جهان طراحیدر ا يدیش خورشیکاربرد سرما یآت

د یخورش ياستفاده از انرژ یشگاهیو ساخت نمونه آزما
 در تابستان ییک سایپ

جامد)  یع و جذبیما یبسته (جذب یحرارت يدیش خورشیسرما يسه روش هایمقا
کانت جامد) یع و دسیکانت مایباز (دس یحرارت يدیش خورشیسرما يروش ها

 )…و  يستم اجکتوری(س یحرارت يدیش خورشیسرما ير روش هایسا
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 رید پذینو و تجد يها يمحور انرژ -2          

 هاي نو و تجدیدپذیر  سنجی استفاده از انرژي  مطالعات امکان .2,9

 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق عنوان شرکت فیرد

 شرکت توانیر 1

در کنار  يدیخورشکپارچه منابع یبررسی روش اتصال 
ع جهت یل ذخیره ساز مثل باطري در شبکه توزیوسا
ن یاز ا یافت خدمات جانبینه از شبکه و دریبه يبردار بهره

 منابع

 ينه و اقتصادیبه يبردار ن منابع به شبکه، بهرهینه ایبا اتصال به -
توسعه شبکه  يبرا يگذار هیسرما -شود.  یر میپذ از شبکه امکان

کپارچه منابع یافتد. بررسی روش اتصال  یم قیع به تعویتوز
ع جهت یبه شبکه توز يساز انرژ رهیل ذخیدر کنار وسا يدیخورش
ن منابع یاز ا یافت خدمات جانبینه از شبکه و دریبه يبردار بهره

-. يشنهادیطرح پ ياده سازیپ ينرم افزار یبسته يارائه -
صل از ج حایپروژه به همراه نتا يگزارش کامل از روند اجرا

، یفن يایه مزایستم مورد مطالعه به منظور توجیس يهسازیشب
 بدست آمده از انجام پروژه. یطیست محیو ز ياقتصاد

کنترل  يد و هوشمند برایجد یکنترل يک استراتژین پروژه از یدر ا-
در - يک و باتریشامل فتوولتائ یبیر ترکیدپذیتجد يد انرژیستم تولیس
ف عملکرد آن در یهوشمند است که با تعر يرهسازین طرح، ذخیا

 ين برایت کنترل شارژ و دشارژ به صورت آنالی، قابليشنهادیتم پیالگور
ت کنترل یقابل يشنهادیپ یر خواهد شد و کنترل کنندهیآن امکان پذ

 يها ت سوختیبا توجه به محدود-را خواهد داشت  یط اعمالین شرایآنال
منابع  يریهوا و رشد روزافزون مصرف، بکارگ یش آلودگی، افزایلیفس

د یبا توجه به تول-است.  یالزام يامر یآت يها ر در شبکهیدپذیتجد
ن ینه ایسازها و اتصال به رهیذخ يریر، بکارگیدپذیمنابع تجد یتصادف

 ق است.یدق یازمند مطالعه و بررسیمنابع به شبکه ن

 اي تهران شرکت برق منطقه 2

ک یفتوولتائ يها ستمیس يو اقتصاد یفن يجنبه ها یبررس
زات شبکه فوق توزیع و مطالعات اتصال به شبکه به یبر تجه

 همراه الزامات بهره برداري

جنبه  یمحصول نهایی:تدوین دستورالعمل جامع اتصال و بررس
زات شبکه یک بر تجهیفتوولتائ يها ستمیس يو اقتصاد یفن يها

همراه الزامات بهره  فوق توزیع و مطالعات اتصال به شبکه به
بلند مدت  ين برنامه هایتدو-1برداري اهداف مورد انتظار: 

شبکه از  يریکاهش اثر پذ-PV 2د یتول يگسترش واحدها
-3د ید تولیجد يکردهایسات با روید و تطابق تاسیزات جدیتجه

 تطابق مطالعات با رویکرد پدافند غیرعامل

جاد و یشبکه پس از ا يگذار رور یعوامل تاث ییمطالعات جامع و شناسا-1
مطالعه و بررسی -2 یچند مگاوات يدید خورشیتول ياحداث واحدها

ع با یو مورد استفاده در شبکه انتقال و فوق توز یزات سنتیتطابق تجه
مطالعه - 3نورترها و.... یها ، ا يمثل باتر يدیخورش يها روگاهیسات نیتاس

خروج  -و ورود ید زنیات، کلاز ادو یناش يها کیجاد هارمونیو بررسی ا
زات مثل یاز تجه یکه باعث خواهد شد تا بعض PV يها روگاهین

ش از یب يکه دمایجاد کرده و تاجائیرا ا يشتریترانسفورماتورها تلفات ب
از آن  يت بهره برداریجاد شده در ترانسفورماتور باعث کاهش ظرفیحد ا
 یعمدتا ً در خروجکه  7و 5و  3ک یمطالعه و بررسی هارمون-4شود 

 شود یمشاهده م PVد برق یاس بزرگ تولیمق يها روگاهینورترها و نیا

3 
اي  شرکت برق منطقه

 سیستان و بلوچستان

ر در یدپذید پراکنده و تجدیب نفوذ منابع تولین ضرییتع
 يدها و فرصتهایتهد یابیستان و بلوچستان و ارزیاستان س

گر موارد مرتبط با یبرق و د ینید تضمیآن در رابطه با خر
 آن

 يروگاههایار مناسب استان نفوذ روز افزون نیل بسیبا توجه به پتانس ب آنیا و معایر و مزایدپذیتجد يروگاههاینفوذ ن یین حد نهاییتع
ب نفوذ یا و معایروگاهها و مزاین نین حد نفوذ اییردر استان،تاید پذیتجد

 باشد یم يکه ضرورط خاص شبیفراوان آنها در استان با توجه به شرا

4 
اي  شرکت برق منطقه

 سیستان و بلوچستان

 يدار سازیپا يدر راستا يره انرژیذخ يستم هایس یطراح
 ستان و بلوچستانیشبکه در استان س

ر، یدپذیتجد يها يبودن انرژ یبودن و نوسان یر دائمیبه علت خصلت غ نمونه ساخته شده -ق یگزارش تحق - یمقاله علم
 يداریثابت و پا یکیالکتر يد انرژیها تول ينوع از انرژن یا يمولدها

شود که با  یشبکه برق م يدارید باعث ناپاین نوسانات تولیندارند. ا
 صه را مرتفع نمود.ین نقیتوان ا یم يره انرژیذخ يستم هایاستفاده از س
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5 
شرکت توزیع نیروي برق 

 شمال استان کرمان

ره ساز یذخ يستم هایس يریبکارگ يو اقتصاد یفن یابیارز
 يش بهره وریافزا يدر راستا يدیخورش يتهایدر سا

اد یز يروگاه هایو وجود ن يدیخورش يستم هایش استفاده از سیبا افزا يدیخورش يستم هایس يش بهره وریافزا
ر ین سامانه ها اجتناب ناپذیا يش بهره ورینه افزایدر استان کار در زم

 است

6 
شرکت توزیع نیروي برق 

 شمال استان کرمان

 یز ناوگان حمل و نقل عمومیتجه يو اقتصاد یفن یابیارز
در حضور  يدیبریه يشهر کرمان به خوردروها

 شده ییجانما يدیخورش يها نگیپارک

 -یفعل ينگهایان پارکیاز م يدیخورش ينگهاینه پارکیمکان به ییشناسا نو يها يزات واستفاده از انرژیتجه یبه روز رسان
 یرانیدر ناوگان تاکس یبرق يد استفاده از خودروهایفوا ياقتصاد یابیارز

استان و ارائه راهکار  يدیل خورشیع با توجه به پتانسید شبکه توزیاز د
 يبه ناوگان حمل و نقل شهر یلیتحم ينه هایپوشش هز يبرا

7 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان یزد

 هدف با برق بدون روشنایی هاي المپ ساخت و طراحی
 روز بار پیک ساعات در روشنایی مصارف تقاضاي کاهش

عموما این نوع المپ ها در ساختمان از دو طریق یکی با استفاده 
از آیینه و فناوري هاي وابسته به ژیرسکوپ هاي مکانیکی که 
علیرغم مزایاي زیاد (سادگی ساخت توسعه و بکارگیري ، انتقال 
نور طبیعی و...) برد کمی دارد و نور خیره شده اي انتقال می 

فیبر نوري در کنارمتمرکزکننده دهد و یکی با تکیه بر فناوري 
(آیینه هاي بشقابی یا مقعر) که هرچند مشکالت روش قبلی را تا 
حدي مرتفع می کند ولی مشکالتی نیز در استفاده دارد .این 
روش هر چند برد بیشتري دارد و نسبت به روش اول فاصله 
بیشتري را پوشش می دهد ولی در کیفیت نور انتقال یافته با نور 

فاصله نسبتا زیادي دارد و تنظیم متمرکز کننده نیز به  طبیعی
سختی انجام و نگهداري می شود.از سوي دیگر در استان یزد 
معماري سنتی یزد که همواره روي به سوي معماري پایدار داشته 
است با استفاده از جهت زمین و نوع طراحی ساختمان و بطور 

خورشید در طول  خاص پنجره ها در طول سالیان متمادي از نور
روز بهترین بهره را برده است بعنوان مثال استفاده از ینجره هاي 
بسیار زیاد و کوچک با شیشه هاي رنگی ریز که امکان استفاده از 
نور ساعات مختلف حضور خورشید در آسمان را بر اساس فصل با 
محاسبات دقیق بدست دهد. حتی این شامل زیرزمین هاي عمیق 

این اولویت که بر اساس مطالعات مشترك دفتر نیز بوده است.
تحقیقات شرکت با دانشکده فیزیک دانشگاه یزد تعریف شده 
است سعی دارد بر اساس روش ها فناوري هاي شناخته شده 
معماري سنتی وفناوري هاي موجود در علم فیزیک و نیز مراجع 

ا المپ هاي در این پروژه هدف بومی سازي دودکش هاي خورشیدي ی
روشنایی بدون برق است که در واقع بکارگیري روش هاي متنوع 
استاتیک جهت انتقال روشنایی خورشید به درون ساختمان است و در 
حال حاضر در خانه هاي پاك در کشورهاي اسکاندیناوي ،استرالیاو... بکار 
گرفته می شود با توجه به گرماي هوا و شیوع بکارگیري کولرهاي گازي 

یک بار در استان یزد به گرمترین ساعات روز در تابستان منتقل شده پ
است این درحالی است که تبدیل بافت ساختمانی فلت به بافت طبقانی 
مصارف روشنایی روز را به سطح قابل توجهی رسانده است این پروژه 
سعی دارد در کنار مزایاي سالمتی و محیط زیستی از پتانسیل این المپ 

 ک سایی استفاده کند.ها جهت پی
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ی و نیز تجربیات مربوط به سایر دنیا به یک طرح از از اجراي بوم
اینگونه المپ ها براي معماري هاي جدیدتر در این استان که 
ناگزیر به استفاده از روشنایی برق در طول روز هستند دست 
یابد.این اولویت بعنوان یک موضوع میان رشته اي براي رشته 

 هاي تخصصی برق معماري و فیزیک تعریف شده است.

       

 عیتوزمحور .3

 هاي توزیع برق  اثرات خودروهاي برقی در شبکه .3,1

 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق عنوان شرکت فیرد

 شرکت توانیر 1

بر ساختار  یبرق ير نفوذ خودروهایتاث یابیبررسی و ارز
 عیتوز يشبکه ها یفعل

ت تراکم یریمطمئن از شبکه که شامل مد يبهره بردار -
 ير نفوذ خودروهایتاث یابیخطوط، ولتاژ و .. بررسی و ارز

 عیتوز يشبکه ها یبر ساختار فعل یبرق

 يخودروها ینیگزیجا یلیفس يت سوختهایهوا و محدود یبا توجه به آلودگ
 یشود. با توجه به رفتار تصادف یم ینیشبینده پیدر آ یبرق يمرسوم با خودروها

گر ید يشود. از سو یروبرو م يدیجد يع با چالشهاین خودروها، شبکه توزیا
ن یدارد. بنابرا يق توان به شبکه را در مواقع پرباریت تزرین خودروها قابلیا يباطر

 یبررس ید به درستیجد ين بارهاین نفوذ ایاز ا یناش يدهاید فرصتها و تهدیبا
 شود.

 شرکت توانیر 2
ع بر عملکرد یو سر یشارژ معمول يستگاه هایر ایبررسی تاث
 ع و ارائه راهکاریتوز يشبکه ها

ت تراکم یریمطمئن از شبکه که شامل مد يبهره بردار -
 یشارژ معمول يستگاه هایر ایخطوط، ولتاژ و... بررسی تاث

 ع و ارائه راهکاریتوز يع بر عملکرد شبکه هایو سر

ن یا يشارژ باطر يستگاههایدر شبکه، ظهور ا یبرق ينفوذ خودروهاش یبا افزا -
ش بار شبکه شده و یستگاهها موجب افزاین ایر است. ایخودروها اجتناب ناپذ

 ش رو است.یپ يگر چالشهایستگاهها به شبکه از دین ایاتصال ا یابیجا

3 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان سمنان

بر مسائل  یبرق ياثرات توسعه استفاده از خودروها یبررس
 يران (مطالعه موردیع در ایشبکه توز يمختلف بهره بردار

 ع سمنان)یدر شبکه توز

بر مسائل  یبرق يرات توسعه استفاده از خودروهایتاث
 ییع و ارائه راهکارهایشبکه توز يمختلف بهره بردار

 باشد ین پروژه میج ایجهت بهبود آن از نتا

باشد که تا چند  یم يد و کاربردیجد يها ياز جمله تکنولوژ یبرق يخودروها
 است ياثرات توسعه آن ضرور یابد لذا بررسی ینده در کشور توسعه میسال آ

4 
شرکت توزیع نیروي برق 

 آذربایجان شرقی

ع یدر شبکه توز یبرق يش نفوذ خودروهایمطالعه اثرات افزا
 یفن يبر پارامترها یجان شرقیآذربا

در شبکه  یبرق يش نفوذ خودروهایمطالعه اثرات افزا
 یفن يبر پارامترها یجان شرقیع آذربایتوز

بر  یجان شرقیع آذربایدرشبکه توز یبرق يموانع و مشکالت نفوذ خودروها یبررس
 یفن يپارامترها

5 
شرکت توزیع نیروي برق 

 آذربایجان شرقی

 200ان یک با جریو ساخت دستگاه شارژر سطح  یطراح
 یبرق يها يخودرو يآمپر برا

 نبود دستگاه شارژر ساخت داخل و ساخت دستگاه شارژر یطراح
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6 
شرکت توزیع نیروي برق 

 شهرستان مشهد

شارژ با  يستگاه هایا در یبرق يشارژ خودروها يزمانبند
 نهیک بار و هزیهدف کاهش پ

 - یبرق يمرتبط با شارژ خودروها يها يتوسعه فنآور -
 نه از منابع شبکهیاستفاده به -نه برق یکاهش هز

 یمختلف م يع درکشورهایبه شدت درحال توسعه و استفاده وس یبرق يخودروها
از  یبرق يشارژ خودروها يستگاه هایا يالزم برا يرساخت هاین زیباشند. تام

شارژ  يستگاه هایشارژ در ا ين زمانبندیبرخوردار است. همچن ییت باالیاهم
نه یبه يک برنامه زمانبندین پروژه یدارد. درا ییت باالیز اهمین یبرق يخودروها

 یم یستگاه شارژ طراحیا اینگ هوشمند یک پارکیدر یبرق يشارژ خودروها يبرا
 ينه برایبه يستگاه، زمانبندین طرح براساس مدت حضور کاربر درایگردد. درا

 گردد. یشارژ خودرو محاسبه و اعمال م

 
 عیتوزمحور  -3        

 هاي توزیع برق  افزایش قابلیت اطمینان شبکه .3,2
 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق عنوان شرکت فیرد

1 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان تهران

از  يبردار رود در سطح بهره یانتظار م تحقیقن یدر ا عیسک در حوزه توزیت ریریمد
سک یجادکننده ریآن عوامل ا ع و توسعهیشبکه توز

ن عوامل بر اساس یشده و سپس ا ییشناسا
هر عامل  يشوند. سپس به ازا يبند تیاولو يرگذاریتاث

و  یسک که از نظر فنیکاهش ر يبرا يراهکار
 ر است، ارائه شود.یپذ هیتوج ياقتصاد

 يبرا يریگ می، تصميزیر و برنامه يبردار ن در حوزه بهرهیقینا يپارامترها
ن یسازد. از جمله ا یسک میها را همراه با ر ن شبکهیو توسعه ا يبردار بهره

و ..  ياقتصاد يشامد در شبکه، پارامترهایدر رفتار بار، وقوع پ ینیقینا يپارامترها
و  يبردار بهره يبرا يریگ میسک در هنگام تصمیر یابیاست. صرفنظر نمودن از ارز

را بر  یگزاف يها نهیشود که در عمل هز یمنجر م ییها شبکه به برنامه يزیر برنامه
 د.ینما یل میشبکه تحم

2 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان تهران

ع در شرکت ینمونه شبکه توز ياده سازی، پیطراح رعاملیبر پدافند غ یع مبتنیتوز يشبکه ها یطراح
 عیتوز

به مردم  یبرق ومراکزمهم خدمات رسان يرساختهایز يریب پذیجهت کاهش آس
ه یط گوناگون باتهیدرشرا یعیاحوادث طبیو یوخارج یدات داخلیدرمقابل تهد

زات یسات وتجهیمراکزوتاس ییرعامل درحوزه برق وشناسایپدافندغ ییبرنامه اجرا
 يت ونظارت وکنترل اجراین هدایآنهاوهمچن يت بندیواولو يوسطح بند

دبه ی(تول يع انرژیره وتوزیه ,ذخیندتهیفرآ يزیرعامل وبرنامه ریپدافندغ يطرحها
ن زمان یرا ارائه نمود تا بتوان درکمتر ییواجرا یمناسب علم يمصرف)راهکارها

ده ارائه وبابرنامه یب دیممکن وحداقل امکانات خدمات مناسب رابه مناطق آس
نگونه حوادث آماده یان مدت وبلندمدت بتوان کل منطقه راجهت ایم يهایزیر

است که در  يرعامل راهکاریه پدافند غیع بر پایتوز يشبکه ها ینمود. طراح
دات مکرر بر یق با توجه به تاکین تحقیمن باشد. ایکاهش اثرات مخرب حوادث ا

موجود  يشبکه ها يو اجرا یتواند در طراح یکاهش خطرات م يپدافند يروشها
 داالحداث مسمر ثمر باشد.یو جد

3 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان اردبیل

لو یک 20 يدرهایش قدرت مانور و تعادل بار فیمطالعات افزا
 يکرد بهبود شاخص هایل با رویوات در سطح شهرستان اردب

 لیشهر اردب يمطالعه مورد -نان یت اطمیقابل

مختلف به منظور  يتم هایستم هاو الگوریس يمدلساز
لوولت یک 20 يدرهایش قدرت مانورو تعادل بار فیافزا

 يل باهدف بهبود شاخص هایاردبدر سطح شهرستان 

دا به مکان و تعداد یع شدیتوز ينان شبکه هایت اطمینکه سطح قابلیبا توجه به ا
ت ین پروژه، نحوه ارتقاء سطح قابلیو نقاط مانور وابسته است. در ا یدزنیادوات کل

نه نقاط یش بهیل توسط افزایع فشار متوسط شهر اردبیتوز ينان شبکه هایاطم
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 باشد. یمانور و تعادل بارمد نظر م نانیت اطمیقابل

4 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان اصفهان

بررسی و ارائه مکانیابی بهینه مراکز عملیاتی و تعداد 
هاي مورد نیاز با تعیین شاخص و بر اساس تابع هدف  اکیپ

 بهبود شاخص هاي قابلیت اطمینان

شاخص ارائه طرح و برنامه هاي نرم افزاري به همراه 
 هاي بدست آمده به منظور توسعه آن

در  یو فن یتیریمد يهایزیتها و برنامه ریه فعالینظر به لزوم هدفمند نمودن کل
نان ، یت اطمیقابل يشبکه بر اساس شاخصها يمرتبط با نگهدار يهایریم گیتصم

 یابیات بازیبه عنوان نقطه صفر شروع عمل یاتیاست که مراکز عمل يالزم و ضرور
 ين زمان ممکن در راستایشبکه در کمتر یابین مکان از نگاه بازیشبکه دربهتر

ت یقابل يبرنامه به منظور ارتقا شاخصها یب يها یکاهش مدت زمان خاموش
 رند.ینان قرار گیاطم

5 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان بوشهر

فشار  يدرهایمه کردن فیچهارس ياقتصاد -یفن یبررس
 تکفاز يمتوسط و استفاده از ترانسها

نان یت اطمیقابل يکاهش تلفات و بهبود شاخص ها
 یبهبود عملکرد حفاظت

مه بودن همواره یفشار متوسط به علت سه فاز بودن و سه س يستمهایدر س
ن اقدام همواره یگردد. در ا یم يترانسها به صورت سه فاز نصب و بهره بردار

و عدم بهره  ير ضروریمواجه است که سبب تلفات غ یلشبکه با خطر نامتعاد
مه هم یستم فشار متوسط به چهار سیشود. لذا با ارتقا س ینه میبه يبردار

تکفاز و  يابد و هم کمک به استفاده از ترانسهای یارتقا م یستم حفاظتیس
 شود یم يت بار و متعادلسازیریمد

6 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان زنجان
در مناطق صنعتی  ACSRسیم هاي  خوردگی دربررسی 

 خوردگی آلوده استان و ارائه راهکار براي جلوگیري از
ط یسازگار با مح ASCR یومینیآلوم يم هاید سیتول
 یصنعت يآلوده در شهرك ها يها

زات یمناسب از تجه يط حاکم در منطقه جهت بهره برداریشرا یلزوم بررس -1
 يع سازگار با مناطق مورد بهره برداریزات توزیاز به داشتن تجهین -2

7 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان قزوین

ع و فشار متوسط یر وقوع خطا در خطوط فوق توزیتاث یبررس
کاهش اثرات آنها  يمجاور و ارائه راهکارها يشبکه ها يبر رو

 نیبرق قزو يرویع نیدر شرکت توز

از  يریکاهش نوسانات ولتاژ در خطوط سالم و جلوگ -
ن مهم یزات حساس مشترکیتجه یاعمال خاموش

 -راهکارهاي کاهش اثرات  یشناسائ - یصنعت
تمندي یش رضایافزا - یري از وقوع خسارات مالیجلوگ

داري یش پایافزا -مورد مطالعه  ین صنعتیمشترک
 کتابچه -شبکه 

ل قطع برق یبه دل یدر اختصاصیداراي ف ین همجوار صنعتیاعتراض مشترک -1
بروز هر گونه نوسان (سگ  -2اد یز یآالت در اثر نوسان و بروز خسارات مال نیماش

ن یزات حساس مشترکیسالم باعث قطع برق تجه يشبکه ها يو سوئل ) بر رو
 گردد یم ین امر منجر به بروز خسارات فراوان مالیشده و ا یمهم صنعت

8 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان کردستان

 يوارد بر شبکه ها یکیبار مکان یاس مکانیمق يپهنه بند
 GISاستان کردستان در بستر  ییع برق هوایتوز

کند که در  ینیش بیتواند پ یم gisط یطراح در مح
ق از بار یقرار دارد و برآورد دق ییکدام منطقه آب و هوا

فشار  ییت شبکه هوایداشته باشد. و در نها یکیمکان
در د که ینما ینه طراحیف و فشار متوسط بهیضع
 دار باشد.یشبکه پا ییط سخت آب و هوایشرا

 يبرا GISو استفاده از  یکیه و استاندارد در برآورد بار مکانیاتخاذ وحدت رو -1
موجود و  یکیبار مکان ياد از نقشه پهنه بندیگذشت مدت زمان ز-2ش دقت یافزا
 اطالعات ناقص و پراکنده-3دقت کم نقشه -2 ییرات آب و هواییتغ

9 
توزیع نیروي برق شرکت 

 استان کردستان

تعیین مدل ریاضی جهت استخراج ضرایب همزمانی بارهاي 
مختلف شبکه و با در نظر گرفتن شاخص هاي جغرافیایی 

 مبتنی بر روش هاي هوش مصنوعی

به دست آوردن مدل جامع و مناسب جهت تعیین 
ضرایب همزمانی با کمترین خطا، کاهش تلفات، 

ش دقت مطالعات و طراحی کاهش هزینه ها، افزای
 شبکه هاي توزیع

اعمال ضرایب همزمانی نامناسب و با دقت پایین در شرایط مختلف بهره برداري از 
شبکه و بدون در نظر گرفتن شاخص هاي جغرافیایی و رفتار بارهاي مختلف، 

منجر به برآورد بار اشتباه و در نتیجه انتخاب تجهیزات با ظرفیت نامناسب، 
ات، افزایش هزینه ها و غیره می گردد. لذا دستیابی به مدل ریاضی افزایش تلف

جهت تعیین ضرایب همزمانی دقیق امري ضروري بوده و منجر به افزایش دقت در 
 زمینه مطالعات و طراحی شبکه هاي توزیع می گردد.

 در استان یعیگسل ها و وقوع حوادث طب يقرار گرفتن استان بررو یکاهش خاموش ي) شبکه هايمقاومت (تاب آورش یافزا يراهکارها یبررسشرکت توزیع نیروي برق  10
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استان کهگیلویه و بویر 

 احمد
 یو کاهش خاموش یعیطب يایبرق استان در برابر بال

 نیمشترک

11 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان مرکزي

ن بر یع برق خمیرات خط گرم توزیپ تعمیعملکرد اک یبررس
 یع نشده و ارائه روشیتوز يو انرژ یزان خاموشیکاهش م

در فشار متوسط بدون اعمال یبار ف یین جهت جابجاینو
 یخاموش

رات خط گرم در یتعم يپهایاک يریبا توجه به شکل گ
زان صرفه عملکرد یو م ییکارا یسطح شرکت، بررس

برخوردار است. مهم است  ییت باالیپها، از اهمین اکیا
از  یروشن يری، تصويق و آماریدق یکه بتوان با بررس

رات خط گرم ارائه یتعم يها پیر عملکرد اکیزان تاثیم
 یر بر کاهش خاموشیو تاث يزان صرفه اقتصادیداد تام

ن مشخص گردد تا یمشترک يتمندیو به تبع آن رضا
پها در سطح ین اکیز ایبتوان در مورد توسعه و تجه

ن یافت. همچنیدست  یم روشنیصنعت برق به تصم
پ مذکور در تقاط یهوشمندانه اک يریبکارگ یچگونگ

ن یاست که ا ییبسزا یتیاهم ياد دارایو با بار ز یبحران
ن استفاده از یاندن آن دارد. همچنیدر نما یپروژه سع

فشار  يدرهایبار ف ییپ در جابجاین اکیا يتوانمد
قرار گرفته  یمورد بررس یمتوسط بدون اعمال خاموش

در سطح  ينوساز يتهایاست که با توجه به فعال
بابرنامه،  یزان کاهش خاموشیتواند جهت م یشرکت، م

 د باشد.یار مفیبس

ن در دوره یع برق خمیرات خط گرم توزیپ تعمیعملکرد اک ین پروژه به بررسیا
ک یع نشده به تفکیتوز يو انرژ یزان خاموشیک ساله، بر کاهش می یزمان

در و یک هر فیرات انجام شده به تفکیزان تعمیپردازد. م یفشارمتوسط م يدرهایف
اس یدر در قیهر ف یزان خاموشیسه میگردد و با مقا یرات ارائه میتعم یالیبرآورد ر
گردد.  یرات به روش خط گرم سنجش میتعم ییزان کارایگذشته م يبا سالها
درفشار متوسط از شبکه یک فیتمام بار  یید جهت جابجایجد ین روشیهمچن

تواند جهت  یگردد که م یارائه م یدر بدون اعمال خاموشیفد یم به شبکه جدیقد
 رد.یموارد مشابه در سطح شرکت مورد استفاده قرار گ

12 
شرکت توزیع نیروي برق 

 اهواز

ع برق اهواز با در یشبکه توز يدرهایو جبران بار فیه سناریته
 عیع و فوق توزیشبکه توز يت هاینظر گرفتن ظرف

نکه بتوان یل ایباشد.به دل یط بحران مورد نظر میو با توجه به شرایه سناریته شبکه در زمان بحران نانیت اطمیباال بردن قابل
ستگاه یا از ایکسان و یر یغ يستگاه هایا يدر هایاز بار از دست رفته را از ف یبخش

کم شده و  یزمان خاموش یین کرد و در نهایبا خطوط انتقال متفاوت تام يها
 ابد.ی یقدرت مانور بهبود م

13 
شرکت توزیع نیروي برق 

 اهواز

(خازن,  ویتوان راکت يجبران سازها یابیاستفاده و جا یبررس
ن یمتوسط و مشترک ،فیاتوبوستر و ...) در شبکه فشار ضع

 ع برق اهواز با هدف بهبود افت ولتاژیشبکه توز

ن ییط شبکه اهواز و تعیارائه جبرانساز متناسب با شرا
 نه نصبیمحل به

خطوط با  یبودن بعض یبار و طوالن يباال یع اهواز بعلت تراکم و چگالیتوز شبکه
ن فصل گرم و یاد بار بین اختالف زیر افت ولتاژ مواجه است. همچنینظ یمشکالت
توان  ياستفاده از جبرانسازها ین امکانسنجیباشد. بنابرا ید بر علت میسرد مز

ز ین جبرانسازها نینصب ا نهین محل بهیست. همچنین شبکه ضروریو در ایراکت
ز یمناسب تجه ییمناسب منجر به عدم کارا یابیرا عدم مکانیت دارد زیار اهمیبس
 گردد.یم

14 
شرکت توزیع نیروي برق 

 آذربایجان شرقی

برق  يرویع نیلوت توزینه مانور در منطقه پاین نقاط بهییتع
د پراکنده، بار و یت منابع تولیاستان در حضور عدم قطع

 يبهره بردار يت هایمحدود

 ينه سازیبر به یبهره برداري از منابع تولید پراکنده در شبکه هاي توزیع اگر مبتن نانیت اطمیش قابلیک افزایکاهش پ يت انرژیریمد
را براي شرکتهاي  یقابل توجه يتواند منافع منافع فنی و اقتصاد یرد، میانجا گ

توزیع به همراه داشته باشد. با توجه به وجود فاکتورهاي فراوان در مکانیابی بهینه 
ن مسأله با پیچیدگیهاي خاصی توأم گردیده است. از سوي یحل ا DG يواحد ها
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دیگر وجود عدم قطعیت در اطالعات بار و قیمت برق که در شبکه هاي واقعی 

 وحل مسأله را دوچندان ساخته است. یدگیچیامري اجتناب ناپذیر است پ

15 
شرکت توزیع نیروي برق 

 آذربایجان غربی
انجام خدمات در حوزه فروش  و ينحوه برونسپار یبررس

 ت ارباب رجوعیرضا کرد کاهش مشکالت ویانشعاب با رو
وکاهش مشکالت در حوزه  يبهینه سازي برونسپار

 يبرونسپار
ت ین مبلغ صورت وضعی، تام يبرونسپار ده شرکت دریوجه به مشکالت عدتبا 
 ت ارباب رجوع و...یمانکاران، عدم رضایپ

16 
شرکت توزیع نیروي برق 

 آذربایجان غربی

به  یان مدت) مصرفیا میکوتاه مدت ( یکیبار الکتر ینیش بیپ
و  ی، زمانیمکان يروش هوشمند با توجه به داده ها

 ییآب و هوا يپارامترها

و  يع برق عملکرد اقتصادیبهتر در توز يزیر برنامه
ع برق و قدرت یتوز يها ستمینان سیاطم قابل

market operation unit commitment 
Dispatching economic 

در  یاساس يازهایندها و نیاز فرآ یکیبار، ینیب شیع برق پیتوز يها ستمیدر س
 يها ستمیو کنترل س يبردار ، بهرهيزیر باشد و از آن در برنامه یت مصرف میریمد

رات و روند نوسانات بار ییبار به مطالعه تغ ینیب شیشود. پ یبرق و قدرت استفاده م
ان ین میپردازد در ا ید برق میجه اثر آن بر تولیع و در نتیند توزیدر فرا یکیالکتر

ک ابزار یمدت بار، کوتاه ینیب شیدر صنعت برق، پ يساز یبا گسترش خصوص
 يبرا يدیمف ين ابزاریباشد و همچن یز میدر بازار برق ن يدر تعامالت انرژ یاتیح

ر یک متغیبرق و قدرت است. بار يها ستمینان سیاطم و قابل يعملکرد اقتصاد
ط آب یر شراینظ یگوناگون یر عوامل خارجیشود که تحت تأث یقلمداد م یرقطعیغ

 .باشد یره میها و غ استی، س ي،عوامل اقتصاد ییو هوا

17 
شرکت توزیع نیروي برق 

 آذربایجان غربی

ت یقابل ینیش بیجهت پ ییارائه مدل و نرم افزارها زات آنینان شبکه و تجهیت اطمیو قابل ینرخ خراب ینیش بیپ
 يزات بر اساس داده هایتجه ینان و نرخ خرابیاطم
 رات شبکهیتعم يو نگهدار یخراب

ت ین استفاده قابلیستم ها در حیس ییکارا یابیمهم در ارز ياز شاخص ها یکی
شود.  یاد میزمان  يت در راستایفینان با عنوان کیت اطمینان است. از قابلیاطم

ا محصول یستم یک سیح ینان احتمال عملکرد صحیت اطمیگر قابلیبه عبارت د
و  يمشتر يتمندیش رضاینان باال منجر به افزایت اطمیزمان است. قابل یدر ط

ن یاز ا یشود. لذا آگاه یستم میاز اختالالت و شکست س یناش ينه هایکاهش هز
ش یکند. با پ يریبالقوه جلوگ ينه هایتواند از بروز شکست ها و هز یشاخص م

ش از وقوع یتوان پ یزات و شبکه مینان تجهیت اطمیدرست از شاخص قابل ینیب
توان  ین شاخص مین بر اساس ایرا انجام داد. همچن یها اقدامات اصالح یخراب
 نمود ینیش بیرات و شکست شبکه را پیتعم ياز نگهدار یناش ينه هایهز

18 
شرکت توزیع نیروي برق 

 آذربایجان غربی

بررسی آثار ریز گردهاي دریاچه ارومیه بر فرسودگی تجهیزات 
 شبکه شرکت توزیع نیرو برق آذربایجان غربی

پیش گیري از فرسودگی تجهیزات شبکه و افزایش 
تجهیزات شبکه با دستیابی به روش علمی و طول عمر 

 گزارش مدون تحقیقاتی-کار آمد 

خشک شدن دریاچه شور ارومیه و پخش ریزگرد هاي نمکی بر روي شبکه توزیع 
 برق و تجهیزات آن که موجب فرسودگی تجهیزات و بروز اتصاالت شبکه میشود

19 
شرکت توزیع نیروي برق 

 آذربایجان غربی

تاسیسات شبکه شرکت توزیع نیرو برق بررسی پایداري 
آذربایجان غربی در مقابل زلزله و حوادث غیر مترقبه و ارائه 

 پیشنهاد براي افزایش سطح پایداري

افزایش پایداري استاتیکی و دینامیکی تاسیسات شبکه 
تهیه گزارش مدون -در مقابل بروز حوادث غیر مترقبه

 تحقیقاتی

نیاز -ع برق و ساختمانهاي پست هاي توزیعدر معرض خطر بودن شبکه هاي توزی
 به بررسی پایداري تجهیزات برق و ارائه الگوي مناسب

20 
شرکت توزیع نیروي برق 

 خراسان جنوبی

برق  يرویع نی) شبکه توزResiliency( يتاب آور یبررس
 در برابر وقوع زلزله یخراسان جنوب

برق استان جهت  يتوسعه شبکه ها ين راهکارهاییتع
ش آستانه تحمل شبکه یو افزا يآور زان تابیبهبود م

 ع برقیتوز

ک در استان یژه زلزله که در گذشته نزدیبو یعیر بودن حوادث طبیاجتناب ناپذ
 يع برایو آستانه تحمل شبکه توز يداریزان پایاز م یرخ داده است و لزوم آگاه

ک ضرورت ی یبرق خراسان جنوب يرویع نیشرکت توز يوسته برق براین پیتأم
 باشد. یر میاجتناب ناپذ

تا  87مختلف که از سال  يقطع کننده ها یل انواع خرابیه و تحلیاز به تجزینقطع  یخراب يو اقتصاد یل و مطالعه فنیه و تحلیتجز يونرهایوب به وجود آمده در انواع سکسیل عیز و تحلیآنالشرکت توزیع نیروي برق  21
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ا یو ساخت و  ینقاط ضعف طراح یمنصوبه در شبکه و بررس شیراز

 در وقوع آنها ياشتباهات بهره بردار
ح از یصح يه دستورالعمل بهره برداریکننده، ته

 يد و ارائه راهکارهایدها و تست نمونه در زمان خریکل
 جهت برطرف شدن مشکالت یاتیو عمل ییاجرا

جاد شده و بعضا یحوادث ا ل کثرت وقوع ویس خارج شده اند بدلیکنون از سرو
 با آنها يقه ایسل يبرخوردها

22 
شرکت توزیع نیروي برق 

 شیراز

در از برف  یناش یرامون بحران خاموشیق پیو تحق یبررس
 يجهت مقابله با بحرانها ییاجرا يو ارائه راهکارها شهر شیراز

 يبعد یبرف

 ير شهرهایشرفته و سایپ يسه تجارب کشورهایمقا
 ییاجرا يمشابه و ارائه راهکارها يکشور در بحرانها

 از آن یناش یجهت کاهش عواقب منف

 یو فن یل عواقب اجتماعیو تعد یکاهش خاموش

23 
شرکت توزیع نیروي برق 

 غرب مازندران

 يت هایفعال یفیو ک یجامع جهت ارتقاء کم یارائه مدل
بهبود ع برق بمنظور یتوز يدر شبکه ها ير و نگهداریتعم
 نانیت اطمیقابل

ت یفعال یفیو ک یجامع جهت ارتقاء کم یارائه مدل
ع برق غرب یدر شبکه توز ير و نگهداریتعم يها

 نانیت اطمیمازندران بمنظور بهبود قابل

باشد  یع میتوز ين اهداف شرکت هایتر يدیاز کل یکینان یت اطمیبهبود قابل
از  یکین به عنوان یمشترکت یگردد و هم رضا یم يرا هم سبب سود آوریز

انواع  يشرفت تکنولوژیرا به همراه دارد. امروزه با پ یتین اهداف حاکمیمهمتر
م اصالح یر اقلیید وارد شبکه شده که با توجه به تغیجد يزات و کابل هایتجه

مکان  یزات و بررسیانه تجهیض سالیر و تعوینصب، تست و تعم يدستور العمل ها
نان از نکات قابل توجه یت اطمیقابل يبهبود پارامترها يآن ها برا يریبکار گ يها
رد یگ ین راستا انجام میدر ا ياریبس یمال ينه هایباشد. لذا همواره ساالنه هز یم

ن یل منافع حاصل از ایو تحل يت بندیالو يبرا یچ نقشه راه جامعیکه متاسفانه ه
به اصول  يبندیو لزوم پا یلت ماینه کردها وجود ندارد. با توجه به محدودیهز

ع یک شرکت توزیص مناسب منابع در جهت اهداف استراتژی، تخصیاقتصاد مقاومت
نکه یدا کرده است. جهت درك بهتر ایت پیش از گذشته اهمیر بیاخ يدر سالها

زان منبع و اعتبار را به کدام نوع ینان چه میت اطمیقابل يبهبود شاخص ها يبرا
را داشته باشد الزم  ین اثر بخشیشتریم تا بیص دهیند تخصیا اصالح فرایت یفعال

ع غرب یم و ساختار شبکه شرکت توزیبا توجه به نوع اقل یقاتیک پروژه تحقیاست 
 ين شاخص هایص مناسب منابع به بهتریف گردد تا بتوان با تخصیمازندران تعر

 افت.ینان دست یت اطمیقابل

24 
شرکت توزیع نیروي برق 

 مازندران

ع مازندران در یشبکه توز يو تاب آور يریپذ بیمطالعات آس
 دیشد يرمترقبه و وزش بادهایبرابر حوادث غ

 Fragility( یشکنندگ ی. بدست آوردن منحن1
curveع استان یرها و خطوط موجود در شبکه توزی) ت

. انجام مطالعات 2مختلف باد  يها مازندران در وزش
حاصله  یشکنندگ يها یبر اساس منحن يریپذ بیآس

ن خسارات وارد بر ی. تخم3در نقاط مختلف شبکه؛ 
با  يریپذ بیع و انجام مطالعات آسیشبکه توز

ن ی. تخم4 1398سرعت باد در طول سال  يساز هیشب
 ینیب شیا جبران خسارات پیر یتعم يکه برا يا نهیهز

 شده الزم است

ر در رابطه با یاخذ بودجه از توان يبرا یو منطق یعلم یبدست آوردن روال
ن ییع استان مازندران و تعیاستحکام در شبکه توز يراهکارها يساز ادهیپ

ت یتقو يو در راستا يریپذ بیبر مطالعات آس ینه کرد آن مبتنیهز يها محل
 ر عاملیپدافند غ
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 عیمحور توز -3          
 نیروي برقهاي توزیع   پایش خطوط و تجهیزات شبکه .3,3

 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق عنوان شرکت فیرد

1 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان بوشهر

ع یتوز يشبکه ها يلرزه ا يو بهساز يریب پذیمطالعات آس
 برق استان بوشهر) يرویع نی(شرکت توز برق

برق بر اثر ع یسات توزیکاهش خسارت وارده به تاس-1
برق استان در زمان  يشبکه ها يداریپا -2زلزله 

 ط بحران استیاز الزامات خروج از شرا یکیبحران که 

هاي  در میان بالیاي طبیعی، زلزله از ویژگی يا لرزه يلزوم انجام مطالعات بهساز -
تري به  خاصی برخوردار بوده و در قرن گذشته با توجه به عوامل زیر، اهمیت بیش

افزایش تعداد شهرها در نقاط مختلف که  •مدیریت بحران زلزله داده شده است: 
گسترش و توسعه شهرها به  •بسیاري از آنها در مناطق فعال لرزه خیز واقعند. 

افزایش تراکم  •اند.  هاي زیادي در داخل شهرها قرار گرفته اي که گسل گونه
افزایش  •نیان زلزله گردیده است. جمعیت شهرها که باعث افزایش تعداد قربا

کمی و کیفی تاسیسات و امکانات مختلف شهري، که باعث افزایش سرمایه گذاري 
پیشرفت  •انسان در شهرها و گسترش خسارات مالی ناشی از زلزله شده است. 

دانش لرزه شناسی و مهندسی زلزله، که بشر را قادر به ثبت اطالعات زلزله هاي 
تحلیل هر چه دقیقتر آنها نموده است. ایران از نظر لرزه خیزي گذشته و تجزیه و 

در منطقه فعال جهان قرار دارد و به گواهی اطالعات مستند علمی و مشاهدات 
هاي پرقدرت  قرن بیستم، از خطرپذیرترین مناطق جهان در اثر زمین لرزه

رزه شو د .در سال هاي اخیر به طور متوسط هر پنج سال یک زمین ل محسوب می
با صدمات جانی و مالی بسیار باال در نقطه اي از کشور رخ داده است و در حال 
حاضر ایران در صدر کشورهایی است که وقوع زلزله در آن با تلفات جانی باال 
همراه است. گرچه جلوگیري کامل از خسارات ناشی از زلزله هاي شدید بسیار 

ابطه با لرزه خیزي کشور، آموزش دشوار است، لیکن با افزایش سطح اطالعات در ر
همگانی و ترویج فرهنگ ایمنی، شناسایی و مطالعه دقیق وضعیت آسیب پذیري 
مستحدثات (ساختمان ها، تاسیسات زیربنایی و شریان هاي حیاتی) و ایمن سازي 
و مقاوم سازي صحیح و اصولی آن ها، می توان تا حد مطلوب تلفات و خسارات 

هاي مهم در دست اقدام دولت  را کاهش داد. یکی از برنامه هاي آتی ناشی از زلزله
را سازمان   براي کاهش خطرپذیري کشور در برابر زلزله که راهبري و مدیریت آن

مدیریت و برنامه ریزي کشور بر عهده دارد، برنامه مطالعه و اجراي مقاوم سازي 
کشور است و هاي حیاتی  ساختمانهاي دولتی مهم، تاسیسات زیربنایی و شریان

، موضوع 1381اي از سال  هاي سرمایه هاي تملک دارایی این برنامه در قالب طرح
هاي بزرگ و  بیمارستان •باشد که شامل مستحدثات زیر است :  در دست اقدام می

 •هاي استراتژیک و مراکز مهم دفاعی  ساختمان •مراکز امداد رسانی و آتشنشانی 
 •پلهاي مهم شهر تهران و پلهاي مهم راه آهن  •مراکز آموزش عالی و مدارس 

مراکز مهم مخابراتی،  •تاسیسات مهم نفت و گاز و پاالیشگاههاي اصلی کشور 
تاسیسات مهم تولید و توزیع برق و شبکه آبرسانی  •رسانی و صدا و سیما  اطالع
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شهري از جمله نیازها و ملزومات مهم این برنامه، لزوم تدوین ضوابط، 
باشد که   ملها و معیارهاي فنی بهسازي لرزهاي مستحدثات موجود میدستورالع

هاي ابالغی مقام معظم رهبري در خصوص پیشگیري و  این امر در سیاست
هاي طبیعی و نیز در سند توسعه فرابخشی کاهش خطرپذیري - مدیریت بحران

عات از به انجام مطالیل نیدال -2ناشی از زلزله مورد تاکید قرار گرفته است. 
ت یع برق در استان بوشهر با توجه به نقشه موقعیتوز يها شبکه يا لرزه يبهساز
 يادیز در سطح استان بوشهر، مناطق زیزلزله خ يو گسترش گسل ها ییایجغراف

ج یزلزله قرار گرفته است. نتا يها گسل ياستان بوشهر بر رو يها از شهرستان
 يبر رو يریدهد که نه تنها قرارگ یر در استان بوشهر نشان میاخ يها زلزله یبررس
ها در  از گسل یناش يها فراوان از زلزله يریرپذیها در استان بوشهر، بلکه تاث گسل
ر احمد، احتمال وقوع رخداد یه و بویلویه از جمله فارس و کهگیهمسا يها استان

ر در یاخ يها یخشکسال یش داده است. از طرفیزلزله را در استان بوشهر افزا
استان،  یو جنوب يمرکز يها در بخش يع کشاورزیش وسیستان و افزاسطح ا

ن عامل، یده که ایگرد یزان قابل توجهیبه م ینیرزمیز يباعث کاهش سطح آبها
جاد یجه ایجاد زلزله و درنتیا رانش و این یزم يا فرونشست منطقه یل اصلیاز دال

مستحدثات ر یع برق و سایسات توزیبه تاس یب رسانیو آس یط بحرانیشرا
ر را در یسال اخ 7در  یزان خشکسالیر، مین موضوع، نقشه زید اییباشد. در تا یم

سه با یباشد، استان بوشهر در مقا یدهد و همانگونه که مشخص م یکشور نشان م
 یباشد. بررس-یم یقابل توجه یط خشکسالیشرا يکشور، دارا يها ر استانیسا

سات یزان خسارات وارده به تاسیبوشهر و مر سوابق زلزله در استان یچند سال اخ
ع برق در زمان یتوز يها شبکه يداریک طرف و لزوم پایع برق، از یتوز يها شبکه

ع یسات توزیبه تاس یط بحران، دسترسیاز الزامات خروج از شرا یکیبحران که 
 ع برق رایتوز يها در شبکه يا لرزه يانجام مطالعات بهساز يباشد، الزام برا یبرق م

 د.ینما یجاب میا

2 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان بوشهر

 یرو و طراحیانتقال ن یبتن يه هایپا یعلل خوردگ یبررس
 ا ویژه خطوط انتقالیو ساخت بتن پا یکیکرو مکانیم

مورد استفاده در  يها بتن ی،اجتماعي، اقتصادیفن يایپروژه و مزا یگزارش توجیه ساخت بتن
ا مانند یک درینزد يها طید در محیشد یط خورندگیشرال یبرق به دل يها هیپا

شامل عدم ساخت بتن  یگردند. عوامل اصل یاستان بوشهر به سرعت دچار زوال م
ش از یگر وجود بید يک سو و از سویک از یکرومکانیدگاه میا از دیمناسب و پا

ن پژوهش ین مناطق نام برد. هدف از انجام ایون کلر و سولفات در ایاندازه 
برق که عموما  يه هایپا یخراب یعامل اصل -1ر است یمشخص نمودن دو ابهام ز

ن یمورد استفاده در ا يست و بتن هایدهد چ یه ها رخ مین پاین اییه پایدر ناح
 يا برایبتن پا ينه سازی، ساخت و بهیطراح -2دارند  ییه ها چه ضعف هایپا

ن یا ينه برایبه ساخت بتن بهن پژوهش که منجر یه ها انجام این پایاستفاده در ا



 119                                                                                                                                                                       1397در سال رو یوزارت ن یقاتیتحق يها تین اولویعناو
 

 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق عنوان شرکت فیرد

اداره  يبرا ياقتصاد يشود، سبب سودآور یره) میو غ يدگاه اقتصادیمناطق (از د
بتن عالوه بر  یل خرابیه ها به دلین نمودن پایگزیاست جا یهیبرق خواهد شد. بد

کند،  یآن سازمان اعمال م يد را بر رویجد يه هایساخت پا ينه هایآنکه هز
 یب رسانیه ها و آسیاز احتمال شکست پا یهنگفت ناش ينه هایسبب صرف هز

ن پژوهش به یخواهد شد. ا یانسان يروین اتالف نیبه خطوط انتقال و همچن
 يها شنهاد طرح اختالطیانجام خواهد شد و منجر به پ یشگاهیصورت کامال آزما

 خواهد شد. ین نواحیبتن در ا يبرا یمشخص

3 
شرکت توزیع نیروي برق 

 بوشهراستان 

ع یصنا يو گاز ینفت ينده هایالآر یتاث ياقتصاد -یفن یبررس
برق  يرویع نیسات شرکت توزیبر تاس یموجود در پارس جنوب

 استان بوشهر

ارتقاء روش  -2 يبهره بردار يارتقاء/ شاخصها -1
از  یساتینه تلفات تاسیاخذ هز -3و نظارت  یطراح

 منطقه ینفت يشرکتها

مشاهده  یپارس جنوب يها و فازها یمیع پتروشیصنا يان بهره برداریسال یط
نه یکه هز يافته بگونه ایش یزات افزایزودرس تجه يریو پ یده که فرسودگیگرد

نده یر االین مورد و تاثیا یعلم ین برابر نموده است. لذا بررسیرا چند يبهره بردار
و  ییهوا يامهیه ها و سیچون پستها و ترانسها و پا یساتیع بر تاسین صنایا يها

 برخوردار است. يژه ایت ویکابلها از اهم

4 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان بوشهر

 يع مورد بهره برداریتوز ين طول عمر ترانسفورماتورهاییتع
جهت  یعمل يو ارائه راهکارها یشگاهیآزما-یط فنیدر شرا

 ماندهیش طول عمر باقیافزا

نان یت اطمیش قابلیافزا -2عات یکاهش ضا -1
ا کاهش یمانده ین طول عمر باقییتع -3ع یستم توزیس
 افتهی

شبکه  ينه سازیو اصالح و به يبهره بردار ينه هایدرصد هز 50 ياز نظر آمار
شود. با توجه به عدم وجود  یض و اورهال ترانسها ثبت مید، تعویخر يبرا

و نحوه ان و  یاورهال ترانسها از نظر زمان يق برایدستورالعمل مناسب و دق
است. اکنون در شبکه  یاورهال مر مهم يانتخاب ترانسها برا ین چگونگیهمچن

گردد عمر  یمشاهده م یشود ول یسال اعالم م 30ع عمر ترانسها یتوز يها
 يترانسها يبه طور نمونه ا یسال است. حت 18ر ین منطقه زیمتوسط ترانسها در ا

 4ر یاورهال شده ز ين عمر ترانسهایز دچار بحران شده اند. همچنیسال ن 5ر یز
ان یعمر ترانس و ب ینیشبیپ ییکه توانا یستمیندو سیسال است. اکنون وجود فرا

 از استیار مورد نیع بسیاز باشد در سطح توزیمورد ن یکننده سطح کمک اورهال

5 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان زنجان

ر یلحاظ تاثمطالعات طرح جامع برقرسانی شهرستان زنجان با 
 دات پراکنده بصورت نمونهیو تول ییدو عامل روشنا

ک یده ال در یا یرورسانین يدن به شبکه هایرس
گاه یآنها و مطالعه جا یکپارچگیت یمنطقه با محور

 ن مهمیدن به ایرس ير برایدپذیتجد يها يانرژ

 يپارامترها یک منطقه با بررسیبه  یکپارچه در برقرسانیجاد ساختار یا -1
از  یکیبه عنوان  یه مناسب برقرسانیجاد رویا -2دات پراکنده یو تول ییروشنا

د پراکنده یتول يورود انواع مختلف مولدها یبررس -3 یکنون يایمهم دن يبسترها
 يدین در برق تولیمشترک يتمندیرضا یک منطقه بررسیبه  یدر برقرسان

 ریدپذیتجد يمولدها

6 
شرکت توزیع نیروي برق 

 کردستاناستان 

ارائه الگویی جهت انتخاب هدفمند جامعه هدف براي کنترل 
 لوازم اندازه گیري به منظور بهینه نمودن هزینه هاي مربوطه

هدف از این پروژه تشخیص الگوي مصرف مشترکین 
بر اساس نوع فعالیت می باشد که در صورت شناسایی 
مشترکین با تخصیص کد شغل و انجام بررسیهاي 

ن به یک الگوي مصرف متعارف جهت آماري میتوا
شغل مورد نظر رسید به عنوان مثال مشترکین منطقه 
پر مصرف خانگی از الگوي مصرفی در زمان میان باري 

نتایج حاصل از این شناسایی میتواند زمینه ساز بررسیهاي مدیریت مصرف شده و 
همچنین با انطباق مصارف کلیه مشترکین با این الگو در کنترل مصارف مشترك 

ترکین داراي لوازم اندازه گیري معیوب میتوان به سادگی و با باالترین احتمال مش
و یا لوازم اندازه گیري دستکاري شده را شناسایی نمود . مثال : در الگوي مصرف 
یک مشترك معمولی خانگی تناسبی بین مصرف عادي وجمع مصارف اوج بار و 
کم باري وجود دارد که در صورت نبودن این تعادل میتوان احتمال دستکاري یا 
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اوج بار و کم باري پیروي می کنند که میتوان با  -
دادن ضرایب مشخصی از نسبت هاي مصرف در بازه 
هاي یاد شده به یک دسته بندي مشخص رسید . 

ل نهایی این پروژه الگوي مصرف متعارف براي محصو
 مشترکین بر اساس نوع فعالیت می باشد.

 ندازه گیري دادخطاي لوازم ا

7 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان کردستان

بررسی راهکارها و ارائه راهکار بهینه و مناسب براي  ارائه راهکاري براي تشخیص پوسیدگی پایه هاي چوبی
 استان کردستان جهت ایجاد شبکه ایمن تر و پایدارتر

و همکاران جهت  با توجه به اینکه تعداد زیادي از پایه هاي شبکه چوبی می باشند
انجام تعمیرات از این پایه ها صعود می نمایند و متاسفانه حوادثی هم در این 
خصوص داشته ایم انجام مطالعه و بررسی پوسیدگی پایه هاي چوبی از اهمیت 

 باالیی برخوردار است.

8 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان گلستان

مختلف ط یدر شرا یبتن يه هایپا یعلل فرسودگ یبررس
از  يریشگیجهت پ ییاستان گلستان و ارائه راهکارها یمیاقل
 آن

 نان شبکهیت اطمیش قابلیافزا خواسته يها یکاهش خاموش

9 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان گلستان

 م بدون ارتیساخت جعبه تقس میستم جعبه تقسیحذف ارت از س یت چوبیاز کامپوز يریم با بهره گیساخت بدنه جعبه تقس

10 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان یزد

ع برق یشبکه توز يب هایآس يت بندیو اولو ییشناسا یعیع در مقابل حوادث طبیشبکه توز یب شناسیآس
 يو ارائه راهکار برا یعیزد در برابر حوادث طبیاستان 

 مقابله با آنها

به شبکه  یکشور که خسارات قابل توجه يدر استان ها یبرخ یعیطب يایوقوع بال
ن در استان ین چنیوقوع حوادث ا یخیز وجود سوابق تاریجاد کرده است و نیا

که  ییرهایشبکه بخصوص در مس يل موارد در مقاوم سازین قبیلزوم توجه به ا
 هستند یعیطب يب هایشبکه در خطر بروز آس

11 
شرکت توزیع نیروي برق 

 اهواز

منصوبه در  زاتید تجهیو عمر مف ین فرسودگیو تخم یابیارز
و  یکونیلیس يع برق اهواز مخصوصا مقره هایشرکت توز

 ترانسفورماتورها

نان یت اطمین پروژه باال بردن قابلیانجام ا ییهدف نها
 باشد. یشبکه م

 یع برق اهواز دما و رطوبت باال در اکثر فصول سال باعث فرسودگیدر شبکه توز
 ید بر علت میاست که مز يمواردز جزو یبار ن يباال یباشد. چگال یزات میتجه

زات دچار ین تجهیشود سطح ایز باعث میزگرد نیده ریر پدیاخ يشود. در سال ها
م گوگرد و ... بوده یم کلسیزیذرات من ين امالح حاویشتر شود چون ایب یفرسودگ

 د.ینمایم یز را دچار خوردگیدا کرده و تجهیپ يدیب با آب حالت اسیکه در ترک

12 
نیروي برق  شرکت توزیع

 اهواز

ع برق یزات شبکه توزیده گرد و غبار بر تجهیاثرات پد یبررس
 یزان آلودگیزات متناسب با میاهواز و نحوه انتخاب تجه

 محاسبه شده

نه یانتخاب به يدر راستا یعمل يارائه راهکار ها
 زاتیتجه

است ر به کرات در حال وقوع یاخ يده گرد و غبار در سالهاینکه پدیبا توجه به ا
ع برق اهواز یزات بکار رفته در شبکه توزیده بر تجهین پدیر ایتاث یلزوم بررس

دهد که با بروز  یر نشان میدر سال اخ یکل يها یشود. بررس یبشدت احساس م
شتر شده و بروز یافته تلفات در شبکه بیش یزان مصرف افزایده گرد و غبار میپد

 يمدون در راستا یداشته است. لذا انجام پژوهش يادیش زیحوادث در شبکه افزا
شبکه  يزات براین تجهیزات به انتخاب ایتجه يده گرد و غبار رویپد یبررس

 خواهد داشت. یانیکمک شا
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13 
شرکت توزیع نیروي برق 

 آذربایجان غربی

از در یمورد ن يرهاینه تیجنس و شکل به يمطالعه رو
 ییهوا يها شبکه

از در یمورد ن يرهاینه تیشنهاد جنس و شکل بهیپ
منطقه مورد  يبات خاك و هوایترک یبررس -1شبکه 

 يرهایبات به کار رفته در تیترک یبررس -2مطالعه 
ط یرها و محین تیفعل و انفعاالت ب یبررس -3 یفعل
 يبرا ید احتمالیاشکل جدیبات وو یشنهاد ترکیپ -4
 رهایت

هر منطقه  يز برایاستفاده هر تجه یطیط محیر شراییل تغیدر حال حاضر به دل
ب جنس خاك و حضور یمناطق ترک یممکن است مناسب نباشد در برخ یخاص

شود  یبتن يه هایع پاین رفتن سریو ازب یممکن است باعث فرسودگ يزگرد هایر
در اثر  يریاز غافلگ يریق جهت جلوگیو تحق یاز به بررسین موارد نیکه همه ا

و کاهش  يداریش پایافزا ين پروژه در راستایذا اشبکه شود ل يبروز خطال ها
 ت داردیاولو ياجرا و بهره بردار ينه هایهز

14 
شرکت توزیع نیروي برق 

 آذربایجان غربی

سه فاز  يجهت تست کنتورها يساخت دستگاه بار مجاز
 بدون مصرف يماندیو د يعاد

ستم یت اتصال به سیقابل يو ساخت بار مجاز یطراح
ش آنها ثبت یان و نمایولتاژو جر يریگسه فاز اندازه 

ع یسر يستم خنک کاریان سیاطالعات ولتاژ و جر
 یمتوال يجهت تست ها

 يکه معموال برا یکیک بار الکتری يه سازیشب ياست برا يله ایوس يبار مجاز
را  یکیالکتر يانرژ يمجاز يشود. بارها یاستفاده م يریاهداف تست و اندازه گ

ستم ها، ین سیکنند. در ا یل میکنند و در اکثر موارد آنرا به گرما تبد یمصرف م
که  يشود. مسئله ا یستم استفاده میکل س يخنک کار يال برایک سیا یاز فن 

 يمطرح است نحوه خنک کار يمجاز يبه عنوان چالش در حال حاضر در بارها
ل یاز قب یکاناتن امیسه فاز و تک فاز است. همچن يستم هایآنها و اتصال به س

 ينه است. براین زمیگر چالش ها درایره آن از دیان و لتاژ و ثبت و ذخیش جرینما
مصرف  يشنهادشده در وهله اول دارایپ يستم بار مجازین مشکالت سیحل ا

وارد  يتواند بصورت پله ا یباشد و م یستم سه فاز میاتصال به س يکننده برا
 يستم داراین سید. همچنیمختلف را به شبکه اعمال نما يمدار شود و توان ها

 يد شده خواهد بود تا برایتول ين بردن گرمایاز ب يبرا یزم خنک کنندگیمکان
ستم ینباشد. س يسرد شدن بار مجاز ياز به گذر زمان براین یمتوال يتست ها

 .ز خواهد بودیش و ثبت اطالعات نیان جهت نمایولتاژ و جر يشگرهاینما يدارا

15 
شرکت توزیع نیروي برق 

 آذربایجان غربی

 يل آماریبرق بر اساس تحل يرویع نیستم توزیس یابیعارضه 
 شبکه یخراب يداده ها

نقاط بالقوه بروز شکست و اختالل در  ییشناسا -1
ت ینقاط بالقوه بر اساس اولو يرتبه بند -2شبکه 

ن نقاط مهم بالقوه جهت ییتع -3 ينه ایو هز یزمان
 و بهبود يه گذاریسرما

ل شده اند. یتبد يع امروزیر صنایناپذ ییده به بخش جدایچیپ يستم هایس
ر یباشند که تأث یم يده ایچیپ يستم هایاز س یکیز یع برق نیتوز يستم هایس

ستم ها ین سیبر اقتصاد کشور و رفاه مردم دارند. هرگونه اختالل در ا یقابل توجه
 ییاورد. لذا شناسایبه بار ب يریجبران ناپذ یجان یو حت یمال يان هایتواند ز یم

در  يتواند قدم مؤثر یستم ها مین سینقاط بالقوه بروز شکست و حادثه در ا
در  یین اختالالت باشد. در واقع قدم ابتدایاز ا يریجهت جلوگ يزیبرنامه ر

باشد. بر اساس  یبهبود م يمحل ها ییو شناسا یابیند بهبود، عارضه یهرگونه فرا
جهت رفع  يزیتوان به برنامه ر یم ينه ایو مالحظات هز یابین عارضه یج اینتا
 آن پرداخت. يا نوسازیل اختالالت شبکه و یدال

16 
شرکت توزیع نیروي برق 

 خراسان رضوي

 یر بتنیاستفاده از ت يو اقتصاد یل فنیلوت و تحلیپا ياجرا
لومتر در یک کیمعابر به طول  ییدر شبکه روشنا یچند ضلع

 ياستان خراسان رضو ياز شهرستان ها یکی

ه یمعابر با پا ییند کامل از شبکه روشنایک فرآی ياجرا
و  يو گزارش نقاط قوت و اقتصاد یبتن یضلع 8
 راق آالت و ...ینه استفاده از یبه يوه هایشنهاد شیپ

 يه هایپا یبرق گرفتگژه خطر یمن (بویمعابر ا ییروشنا يطرح ها يلزوم اجرا
ب ی، همراه با رفع معا ين متناسب با مبلمان شهریو همچن ي) ، اقتصاديفلز

 یین روشنایلوت) طرح، در تامیمحدود (پا يموجود و اجرا يه هایروش ها و پا
ند یه گزارش فرآیو ته ياستان خراسان رضو ياز شهرها یکیمعابر ، محدوده 

 مجموعه طرح يکاربرد – یعلم
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17 
شرکت توزیع نیروي برق 

 خراسان رضوي

و ارائه راه  يع برق خراسان رضویشبکه توز يتاب آور یبررس
در  يجهت مقاوم ساز یینه اجراین و بهینو يحل ها

 ل و زلزلهیمانند طوفان س یعیمخاطرات و حوادث طب

ب یستم و کاهش شعاع آسینان سیت اطمیش قابلیافزا
وارده در اثر  یتیری، مد ي، اقتصاد یاجتماع يها

ل و یمانند زلزله ، س یعیژه مخاطرات طبیبحران بو
 يند همکاریع که حاصل فرآیبه شبکه توز -طوفان 

ن مهم با یع برق و دانشگاه خواهد بود . ایصنعت توز
ن یند ها همچنیاز فرآ یر برخییتغ يدستور العمل ها

به  يشنهادیپ ين و آموزش هایزات نویورود تجه
ر شرکت ها را در بر یآنها به سا یپرسنل ،و معرف

 خواهد داشت.

 يروش ها یع و دانشگاه و معرفیو حضور صنعت توز یفعل يروش ها یپراکندگ
 يدر راستا يبروز و اقتصاد يند هایو فرآ يبر تکنولوژ یمبتن ينه و کاربردیبه

مانند طوفان  یعیدر مواجهه با عوامل طب يجار يمنافع نسبت به روش ها يبرتر
ع در برابر یشبکه توز يداری، زلزله و ... مورد توجه قرار گرفته است. پا لی، س

ن امر یباشد که ا یار مهم میبس ير عامل، امریو عوامل پدافند غ یعیمخاطرات طب
 یتیری، مد ي، اقتصاد یاز به انجام مطالعات جامع در خصوص مسائل اجتماعین

از بروز  يریجلوگ يراهکارهار شبکه و یب پذینقاط آس یعالوه بر مسائل فن
ستم عمال با بروز خطا در یس يش تاب آوریباشد. با افزا یگسترده م يها یخاموش

نه، یبه يند هایتوان دامنه بحران را کاهش داده و با فرآ یع، میساختار شبکه توز
ن امر داشتن شناخت جامع از یجاد شده را مرتفع کرد که الزمه ایمشکالت ا

 باشد. یرفع آن م ین و آمادگینو يو راهکارها عیخطرات شبکه توز

18 
شرکت توزیع نیروي برق 

 شهرستان مشهد

ف و به ین سطح تعریتواند در چند ین پروژه میا ينور ينگ برج هایتوریستم مانیو ساخت س یطراح
توان با  یپروژه م يد. در فاز اول اجرایمرحله اجرا درآ

هر  يقابل نصب بر رو GPRSو ساخت واسط  یطراح
ان و ولتاژ یجر یاصل يدر هر لحظه مولفه ها يبرج نور

ق ینمود و با تطب يریرا اندازه گ يه کننده برج نوریتغذ
 يف شده عملکرد برج نوریده آل تعریا يآن با الگوها

توان با افزودن  یم يش قرار داد. در فاز بعدیرا مورد پا
ف یدر محدوده تعر ییماژول سنجش شدت روشنا

 يهر برج نور يده آل را برایشدت نور ا يشده، بازه 
افت شار  یا حتی یف کرد و در صورت خاموشیتعر
نسبت به  یبعلت فرسودگ يبرج نور يالمپ ها ينور
ت و یفین کیشه بهتریض آن اقدام نمود تا همیتعو
توان یم ییم. در فاز نهایار داشته باشیرا در اخت ییکارا

ستم قبل یس ر بهیپردازش تصو يبا افزودن ماژول ها
ب در هر کدام از یق تعداد و نوع آسیبطور دق

تور کرده و یرا در اسرع وقت مان يبرج نور يپرژکتورها
ف یب آن اقدام نمود. بسته به تعرینسبت به رفع ع

 ي، و ... براweb ،GPRSتوان از بستر  یپروژه م
 شده استفاده نمود ینگ طراحیتوریستم مانیس

ع برق یدر محدوده شرکت توز ينور يمورد از برج ها 85ت به وجود تعداد یبا عنا
ن لذا یسنگ یکین برج ها در مناطق حساس و بار ترافین نصب ایمشهد، و همچن

م یام قدیباشد. از ا یز مین تجهیق بر کارکرد ایاز به کنترل مستمر و نظارت دقین
به دالئل متعدد سبب بروز خطا  یانسان يروین يریشه حضور و به کارگیهم
الخصوص در مورد  یمعابرعل ییده است. در بحث کنترل و نظارت روشنایردگ

ر است. بنا به یه ناپذیت موضوع بروز خطا توجیل حساسیبه دل ينور يبرجها
شرفته جهت اعالن بروز یزات هشدار دهنده پیاد شده استفاده از تجهیدالئل 
و ..... جهت ان، ولتاژ، توان یجر يو کنترل لحظه به لحظه مولفه ها یخاموش
باشد. در  یالزم االجرا م یو به دنبال آن خاموش يش المپ سوزیاز افزا يریجلوگ

رات ییع هر گونه تغیجهت اطالع سر یکنترل یستمین پژوهش هدف ساخت سیا
 باشد یم ينور يدر برج ها
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 عیمحور توز -3          
 هاي توزیع برق  پایش و کاهش تلفات شبکه .3,4

 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق عنوان شرکت فیرد

 شرکت توانیر 1

در وقت ارائه و بررسی  ییصرفه جو -نه یدر هز ییصرفه جو - بررسی راهکارهاي کاهش تلفات غیرفنی شبکه هاي توزیع
 راهکارهاي کاهش تلفات غیرفنی شبکه هاي توزیع

باشند.  یرمجاز میع، انشعابات غیشبکه توزق تلفات در یاز مصاد یکی -
و برطرف  یین اهداف، شناسایتر از مهم یکیکاهش تلفات،  یدر طرح مل

-یع میشبکه توز یرفنیکاهش تلفات غ ین انشعابات و به نوعیکردن ا
م و یمستق يریگ ن روش، اندازهیتر ین هدف اصلیدن به ایرس يباشد. برا

ن روش مستلزم یباشد، ا یم فیش نقطه به نقطه شبکه فشارضعیپا
نه کشف هر یاز مواقع هز یدر برخ یاد بوده و به نوعیار زینه بسیهز

شود. در  یشتر میرمجاز از درآمد حاصل از برطرف کردن آن بیانشعاب غ
ن حالت و... مطرح یاز جمله تخم یگوناگون يها راً روشین راستا، اخیا

ن ینو يها روش يرو یجامع یشود که بررس یشنهاد میشده است. لذا، پ
آنها در شبکه  يساز ادهیب هر روش و امکان پیا و معایانجام گرفته تا مزا

 ، مشخص گردد.یواقع يها

 شرکت توانیر 2

مختلف  يبارها  استخراج مدل يمتداول برا يها روش یبررس
جهت استفاده به عنوان مدل بار در مطالعات شبکه و 

 هر تعرفه ين مدل برایرگذارتریاستخراج تأث

از مطالعات  یب ناشیکم کردن تقر -نه یدر هز ییجو صرفه -
ن یانجام مطالعات کامل در ا -ت. یکاهش تلفات با واقع یستمیس

 يمطالعات طرح ها ینه مذکور در تمامیحوزه، از روش به
متداول  يها روش یگردد بررس یع استفاده میتوز يشرکت ها

مختلف جهت استفاده به عنوان مدل  يبارها  استخراج مدل يبرا
هر  ين مدل برایرگذارتریبار در مطالعات شبکه و استخراج تأث

 تعرفه

ن یتر یاز اصل یکیشبکه همواره  یکاهش تلفات فن يدر راستا -
مختلف در نرم افزار پخش بار  يها ها مربوط به مدل بار تعرفه بیتقر

ن کاهش تلفات بدست زایم  اد باشد،یب زین تقریکه ا یاست. در صورت
مطالعات  يافزارها کاهش تلفات در نرم يها طرح ياز اجرا یآمده ناش

خواهند داشت. لذا  يادیت تفاوت زیستم درست نبوده و و با واقعیس
مختلف  ياستخراج مدل بارها يمتداول برا يها گردد، روش یشنهاد میپ

 يها قرار گرفته و مدل یابیو ارز یدر شبکه به صورت کامل مورد بررس
 نه استخراج گردند.یبه

3 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان تهران

از حضور مصرف  یت بار ناشیر ماهییروند تغ ینیش بیپ
 دینو پد يکننده ها

بار در  ینیش بیپ ين دستاوردهایآخر یمطالعه و بررس -1
 ين بار مصرف کننده هایجهت تخم يه نرم افزاریته -2جهان 
 بار ینیش بیپ یاضیبر ر یمبتن يتم هایه الگوریته -3 دینو پد

نرخ رشد بار را دچار  ینیش بیع پیتوز يستم هایر بار در سییروند تغ
رد یصورت نگ یبار بدرست ینیش بیکه پ یکند. در صورت یمشکل م
مختلف  ين اهداف و برنامه هاییع در تعیتوز يشرکت ها يزیبرنامه ر
ن ین رو ایرد. از ایگ یر قرار میسازمان بطور جد تحت تاث يواحدها

نو  يمصرف کننده ها يبار برا ینیش بیپ يتواند روش ها یق میتحق
 د.یل نمایع را تسهیظهور در شبکه توز

4 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان خوزستان

به منظور بهبود  يد گذاریع به لحاظ کلیشبکه توز ییباز آرا
کاهش  ت توان ویفیک ي، شاخص ها ياقتصاد يشاخص ها

 تلفات

منجر  يدادهایدرصد از رو 80ش از یع بیوقوع خطا در سطح توز
مانور قابل کنترل از راه دور  يدهاین است.کلیبه قع برق مشترک

ع یتوز ينان شبکه هایت اطمیت خطا،قابلیریند مدیع فرآیبا تسر
 بخشد. یرا ارتقا م

ن یگزاف است ،ا يه گذاریسرما ينه هاید مستلزم صرف هزینصب کل
ع یدها در شبکه توزین کلیتعداد و محل نصب ا ينه سازیپروژه به به
 پردازد. یخوزستان م

 بار و کاهش تلفات يمتعادل سازمناسب جهت متعادل  ییاجرا يوساخت و ارائه راهکارها یطراحع ارائه یتوز يبار در شبکه ها يمتعادل ساز يروش ها یبررسشرکت توزیع نیروي برق  5
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 يه اقتصادیبار وتوج يساز کاهش تلفات يراستادر  يکاربرد يراهکارها استان خوزستان

6 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان خوزستان
فشار  ير تلفات در شبکه هاین کاهش تاثینو يارائه راهکارها

 ف با کابل خود نگهداریضع
 باال بودن تلفات نان و کاهش تلفاتیش قابلت اطمیافزا

7 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان اردبیل

در شبکه  ين کاهش تلفات انرژینو يمطالعه جامع روش ها
و  یط بومیل متناسب با شرایع نمونه شهرستان اردبیتوز
ر گذار در کاهش تلفات با توجه یتاث يفاکتورها يت بندیاولو

 هیبه مدت زمان بازگشت سرما

 یر فنیو غ یر گذار در تلفات فنیتاث ياستخراج سهم فاکتورها
آنها بر اساس مدت زمان بازگشت  يت بندیدر نمونه و اولویف

 هیسرما

ک طرف و یع از یتوز يدر شبکه ها يتلفات انرژ يت باالیاهم
 یجاب میگر ایع برق از طرف دیتوز يشرکت ها یت منابع مالیمحدود

ر گذار در یتاث يفاکتورها يت بندیکند که منابع کاهش تلفات با اولو
ه صرف یبرنامه کاهش تلفات با در نظر گرفتن مدت زمان بازگشت سرما

و  GISستم یم با استفاده از اطالعات سین پروژه بنا داریگردد. لدا در ا
ر یو غ یموثر در تلفات فن ير فاکتورهایشبکه مقاد یلیتحل ينرم افزارها

ت یرا بر اساس اولودر نمونه را به دقت استخراج کرده و منابع یف یفن
نه ، حداکثر ین هزیم با کمتریم تا بتوانینه کنین شده هزییتع يها

 م.یدرها شاهد باشیکاهش تلفات را در ف

8 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان اردبیل

 ییایستم جغرافینک سینرم افزار واسط به منظور ل یطراح
)GIS هدف د پراکنده با یمنابع تول یابی) با نرم افزار مکان

 ل ولتاژیکاهش تلفات و بهبود پروف

واسط است که بتواند  يه نرم افزارین پروژه هدف تهیدر ا -
گاه یآن پا ياستخراج کرده و از رو GISستم یاطالعات را از س

ع یتسر -ن را بسازد یبه صورت آنال یابیداده الزم نرم افزار مکان 
 يفشار متوسط برا يدرهایاز فیت مورد نین مکان و ظرفییدر تع

ه گذاران به سمت ید پراکنده و هداست سرماینصب منابع تول
 يایاز مزا ين شده با هدف استفاده حداکثریینقاط از قبل تع

DG ها 

در خصوص انجام  يبخشنامه معاون محترم امور برق و انرژ يدر راستا
د پراکنده یه مطالعات مربوط به اتصال به شبکه منابع تولیکل

و ....) با هدف کاهش  يد همزمان برق و انرژیو تول ي، باديدی(خورش
ع و با توجه به اتمام یتوز يل ولتاژ توسط شرکت هایتلفات و بهبود پروف

د یمنابع تول یابینرم افزار مکان  یطراح یقاتیز پروژه تحقیت آمیموفق
ع یل ولتاژ در شرکت توزیپراکنده با هدف کاهش تلفات و بهبود پروف

درها بصورت یل که در حال حاضر اطالعات فیبرق استان اردب يروین
نکه اطالعات یم نظر به ایگردد مصمم هست یبه نرم افزار وارد م یدست

درها شامل(بار، سطع مقطع، قدرت ترانسفورماتورها و...) هماره در یف
انه ساختار شبکه دچار یا ماهیو  یبا بصورت هفتگیر بوده و تقرییحال تغ

 یاطالعات عالوه بر امکان اشتباهات انسان یردد و ورود دستگ یر مییتغ
 يرید تدبیرسد که با یزمانبر و طاقت فرسا بوده لذا به نظر م يکار

ستم جامع یک سیده شود با توجه به وجود یشیآن اند يگر براید
ع یروزانه آن در شرکت توز ی) و بروزرسانGIS(یو فن یمکان یاطالعات

و  یابیبرنامه مکان  يها يساختن ورود يبراستم ین سیتوان از ا یم
 ل استفاده کردیتحل

9 

برق   نیروي شرکت توزیع 
و  استان چهارمحال 

 بختیاري

ع بر یع و توزیانتقال، فوق توز يه هایاثر افت ولتاژ ال یبررس
 ياریشبکه استان چهارمحال و بخت یتلفات فن

از افت ولتاژ آنها بر  یناش یباالدست يه هایق سهم تلفات الیتدق
 تلفات

ش تلفات در شبکه شرکت یو باال منجر به افزایاثر افت ولتاژ و توان راکت
گردد از  ین میل توان به مشترکیع به عنوان حلقه آخر تحویتوز يها

زان تلفات یبر م یباال دست يه هایق افت ولتاژ الین سهم دقیین رو تعیا
 است یتیار با اهمیع مسئله بسیتوز يشرکت ها
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10 

برق   نیروي شرکت توزیع 
و  استان چهارمحال 

 بختیاري

ع چهارمحال یع بر تلفات شبکه توزیتوز ين سهم المانهاییتع
 ياریو بخت

شبکه  یدر تلفات کل یاصل يک از المان هاین سهم هرییتع
 ن علت آنییو تع یع بخصوص تلفات فنیتوز

از آنها انتخاب  یکیدارد که  يع عوامل متعددیدر شبکه توز یتلفات فن
زات یکه تجه یباشد. چرا که در صورت یز آنها میزات و ساینوع تجه

ا مشخصه ی) و over sizeع نامناسب انتخاب گردند (مثال یشبکه توز
 یم يجاد تلفات و هدررفتن انرژیداشته باشند موجب ا ینامناسب يها

زات یک از تجهیهر ع ابتدا سهمین الزم است در شبکه توزیشوند. بنابرا
ها و .... مشخص گردند تا بتوان با  يهمچون ترانسفورماتورها، هاد یاصل

ا ینموده و  يزیکاهش تلفات در شبکه برنامه ر يج آن برایاستفاده از نتا
 زات از مقدار تلفات در شبکه کاهش دادیبا انتخاب مناسب تجه

11 

برق   نیروي شرکت توزیع 
و  استان چهارمحال 

 ريبختیا

نگ به منظور بهبود محاسبات یلیستم بیسنکرون کردن س
 رمجاز و متخلفین غیمشترک ییتلفات و شناسا

کوتاهتر و به صو.رت  ين در دوره هایه اطالعات مشترکیته
 گریکدیهمزمان با 

مناطق مختلف به منظور  ین و حتیمشترک يمطالعات مختلف بر رو
و  يبار يل هایه پروفیرمجاز، تهین غیمشترک یین تلفات، شناسایتخم
نگ است. اما یلیستم بیق سین از طریاطالعات مشترک یازمند بررسی.... ن

ن یباشد. به ا ینگ وجود دارد سنکرون نمیلیستم بیکه در س یاطالعات
ا طول یکبار هستند و ثانیقرائت اوال بصورت دو ماه  يمعنا که دوره ها

ن یمتفاوت است به همگر یکدیست و با یکسان نین دوره ها همواره یا
ن اطالعات یاطالعات و استخراج موارد دلخواه از ا یابیو باز یل بررسیدل

ازمند ین اطالعات نین رو ایب مواجه است. از ایباشد و با تقر یح نمیصح
 ح از آن است.یبه منظور استخراج اطالعات صح يسنکرون ساز

12 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان زنجان

استفاده از برق غیر مجاز و جلوگیري از روش هاي تشخیص 
 آن

از سرقت با  یناش یر فنیارائه دستورالعمل کاهش تلفات غ
 عیتوز يجوانب مختلف آن در حوزه شرکت ها ییشناسا

 یر فنیو غ یبرق به دو دسته تلفات فن يتلفات در شبکه ها یبطور کل
در صنعت برق  یگاه خاصیک از آنها جایشود. که هر  یم يدسته بند

رد. ید تواما در هر دو حوزه صورت پذیدارد. بحث کاهش تلفات با
وه یتواند به ش یبحث سرقت است که م یر فنین مولفه تلفات غیمهمتر

ن موارد یک از ایو ارائه راه حل هر  ییانجام گردد. شناسا یمختلف يها
 نید. از مهمترینما یانیتواند به کاهش دوچندان تلفات کمک شا یم

ف شده در شرکت برق یبا پروژه تعر يشنهادیل تفاوت پروژه پیدال
از برق  يریجلوگ يو ارائه روش ها یبررس"خراسان با عنوان  يمنطقه ا

ن یا -1ر اشاره کرد: یتوان به موارد ز یم "موجود يدر شبکه ها يدزد
ع یدر حوزه توز يط برق دزدیشرا یدر شناخت و بررس یپروژه سع

ف شده در شرکت برق یکه پروژه تعریرا دارد در حال یکیالکتر يانرژ
انتقال و فوق  يبوده و تمرکز آن در حوزه ها یخراسان کل يمنطقه ا

ع سبب یتوز يزات موجود در شبکه هایتعدد تجه -2ع است. یتوز
توسط  يبرق دزد يراه ها یدگیچین شبکه ها و پیا یگستردگ
ن بخش از یق در ایدقن امر لزوم مطالعه خاص و ین شده که ایمشترک
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وجود تفاوت روش  -3ساخته است.  يش ضروریش از پیصنعت برق را ب
خاص آن  يجاد روش هایکه سبب ا يبصورت منطقه ا يبرق دزد يها

 منطقه شده است.

13 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان سمنان

مصوب و در دست اقدام، الزم است  يبا توجه به پرژه ها کاهش تلفات يپروژه ها یت سنجیو کفا یبررس
ت با توجه به یرین پروژه ها در هر مدیا یت سنجیمطالعات کفا

ع و نوع بار آن منطقه یت شبکه توزیو وضع یط اختصاصیشرا
از در یاصالحات مورد ن يبعد يها يزیانجام شود که در برنامه ر

 نده مشخص گردد.یآ

ت یمصوب و در دست اقدام، الزم است مطالعات کفا يبا توجه به پرژه ها
و  یط اختصاصیت با توجه به شرایرین پروژه ها در هر مدیا یسنج
 يزیع و نوع بار آن منطقه انجام شود که در برنامه ریت شبکه توزیوضع

 نده مشخص گردد.یاز در آیاصالحات مورد ن يبعد يها

14 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان فارس

) در Data Mining( يکاو داده يها کیتکن يریبکارگ
 ت کاهش تلفاتیریمد

 يها تمیها و الگور روش يریبا بکارگ یرفنیکاهش تلفات غ
 يها ح در بخشیت صحیری، مدياقتصاد ییجو هوشمند، صرفه

 یع را در پیدر شبکه توز يع مناسب انرژید و مصرف و توزیتول
 خواهد داشت.

ن یص مشترکیجهت تشخ يکاو داده يها کیتکن يریمنظور بکارگ به
 يع برق در راستایدر شبکه توز یرفنیزان تلفات غیش میاثرگذار بر افزا

ن راستا با یگردد. در ا یف میزان تلفات تعریت هوشمند کاهش میریمد
ح یت صحیری، مديکاو ن دانش دادهینو يها ها و روش تمیالگور يریبکارگ

 ر خواهد شد.یرق امکان پذع بیدر بخش توز یرفنیو هدفمند تلفات غ

15 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان فارس

ک ی یرفنین تلفات غیافال یبررس يبرا یستم عملیارائه س
آن به صورت  ياده سازیع به همراه پیبخش از شبکه توز

 لوتیپا

به منظور کاهش تلفات  يکاربرد یپروژه ارائه روش یهدف اصل
موجود  يارائه شده روش ها ییباشد. در گزارش نها یم یرفنیغ

د قابل اجرا یک روش جدیشده و  یبررس یکاهش تلفات فن يبرا
شود. روش  یارائه م یو فرهنگ ییایبا توجه به مختصات جراف

 یاده شده و خروجیع پیلوت نمونه از شبکه توزیک پایمذکور در 
 شود. یم یابیآن ارز یعمل يها

در کاهش قدرت بهره  یاز عوامل اصل یکی یرفنیت وجود تلفات غیاولو
زان و ین میین جهت تعیباشد. به هم یع میتوز ياز شبکه ها يبردار

قه ساده و قابل اجرا، همواره مورد توجه بوده ین تلفات به طریمنشا ا
ن یباشد. در ا یع میتوز يموجود در شبکه ها ياست و از چالش ها

 یر فنین تلفات غییتع يو تا حد امکان ساده برا یک روش عملیپروژه 
 شود. یارائه م

16 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان فارس

ت یرینورتر جهت مدیاستفاده از ا ياقتصاد یمطالعات فن
برق  يرویع نیموجود در شبکه توز يکولرها يمصرف انرژ

 استان فارس

تکفاز  ییالقا ياز موتورها یآب يدر با توجه به استفاده اکثر کولر ها يمصرف انرژ ينه سازیبه
ب یضر-3 يان راه اندازیجر-2راندمان -1گردد  یر میباعث مشکالت ز

 يان راه اندازینورترباعث بهبود راندمان و جریتوان در صورت استفاده از ا
 دهد یرا بهبود م يانرژ يشود و بهره ور یم

17 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان کردستان

کاهش تلفات با  هاي مختلف مطالعه فنی و اقتصادي روش
توجه به ساختار شبکه توزیع استان کردستان جهت 

 یابی به بیشترین کاهش تلفات با کمترین هزینه دست

کامل  LEDمصرف و  هاي کم با توجه به اینکه طیف نوري المپ
باشند،  نبوده و این طیف نوري شامل طیف ماوراي بنفش نیز می

منفی بگذارد از طرف  ریتوانند بر سالمت روانی افراد تأث لذا می
دیگر لزوم کاهش مصرف در بخش روشنایی و همچنین لزوم 

بهبود کیفیت سیستمهاي روشنایی و توجه به شاخصهاي کیفی 
روشنایی، ایمنی و بهداشت روانی در کنار اصول صحیح طراحی 

عمومی و ... لزوم  -سیستمهاي روشنایی در اماکن مختلف اداري
 نمایید ین زمینه را فراهم میانجام پروژه تحقیقاتی در ا

هاي شده و از  هاي توزیع سبب هدررفت سرمایه تلفات باالي شبکه 
آنجایی که این تلفات مربوط به توپولوژي شبکه بوده، لذا پیدا کردن 

خوردار  هاي مناسب و متناسب با ساختار شبکه از اهمیت باالیی بر روش
تلفات با کمترین  یابی به بیشترین کاهش است. در این پروژه دست

 گیرد هزینه در شبکه توزیع استان کردستان مورد بررسی قرار می

ه و یلویبرق استان کهگ يرویع نیوجود تلفات باال در شرکت توزنوع و عوامل تلفات شبکه و کاهش تلفات شبکه در  ییشناسا يرویع نیکاهش تلفات در شرکت توز يل هایپتانس ییشناساشرکت توزیع نیروي برق  18
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استان کهگیلویه و بویر 
 احمد

 يراحمد و ارائه راهکار مناسب برایه و بویلویبرق استان کهگ
 آنها

 راحمدیبو راحمدیه و بویلویبرق استان کهگ يرویع نیشرکت توز

19 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان گلستان

 20خطوط  يوز کت اوت هایف یکیزینقش ساختار ف یبررس
در  یعمل يع و ارائه راه کاریتوز يتلفات شبکه هالوولت در یک

 اصالح آن يراستا

 20خطوط  يوز کت اوت هایف یکیزینقش ساختار ف یبررس
در  یعمل يع و ارائه راه کاریتوز يلوولت در تلفات شبکه هایک

 اصالح آن يراستا

لوولت یک 20خطوط  يوز کت اوت هایف یکیزینقش ساختار ف یبررس
 اصالح آن يدر راستا یعمل يع و ارائه راه کاریتوز يدر تلفات شبکه ها

20 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان گلستان

 هاي شبکه در مانوري پستهاي کلیدها و بهینه یابی مکان
 بهبود و تلفات کاهش هدف با توزیع متوسط فشار توزیع

 اطمینان قابلیت هاي شاخص

 

ش یبه تلفات کمتر در شبکه فشار متوسط و افزا یدسترس
 نانیت اطمیقابل

ه یشبکه فشار متوسط بر اساس تجربه و با تک يکر بندیدر حال حاضر پ
 ین در حالیشود . ا ین خطوط متصل به هم انجام میبر لزوم تعادل بار ب

ش خطوط به کمک نرم افزار با هدف کاهش ید آرایاست که با تجد
 را به دست آورد . يتریج قویتاتوان ن یتلفات م

21 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان گلستان

ع برق یتوز يت پست هایه و ظرفینه شعاع تغذین حد بهییتع
کرد کاهش تلفات با توجه به محل نصب و نوع یگلستان با رو

 بار

 کاهش تلفات کاهش تلفات

22 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان گیالن
کاهش تلفات در  يها تیفعال يور و بهره ین اثربخشییتع

 النیع برق استان گیشرکت توز
مصرف  يدرست محل ها يریگ میجهت تصم یدفترچه مطالعات

 بودجه
 کاهش تلفات يها تیفعال يور و بهره یاثربخش ییشناسا

23 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان لرستان

 يو اقتصاد یسه فنیبار و مقا يانجام مطالعات متعادل ساز
ت یریلوت مدیآن( پا یاثر بخش یبهبود حاصل شده و بررس

 ع برق شهرستان ازنا)یتوز

 -ع برق استان لرستانیف توزیکاهش تلفات شبکه فشار ضع
ع برق استان یت شاخص هاي کیفیت توان شبکه توزیبهبود وضع

ت یولتاژ سه فاز وکاهش اشغال ظرف یکاهش نامتعادل -لرستان
 يشود. ارائه راهکارها یبرقدار شدن نول شبکه مشبکه و عدم 

ع برق یتوز يشبکه ها يمناسب جهت متعادل ساز ين و الگوینو
 ن برقیت مشترکیش رضایافزا-

از آنجا که -ن راستایمناسب در ا يش تلفات شبکه و عدم وجود الگویافزا
نامتعادلی بار شبکه فشارضعیف بسیار بیشتر از شبکه فشارمتوسط بوده 

جریان شبکه فشارضعیف بیشتر از شبکه فشارمتوسط است، عدم و 
تعادل بار باعث افزایش قابل توجه تلفات شده است.عدم تعادل بار 

عوارض آثار دیگري بر شبکه هاي توزیع برق شده که باعث نامتعادلی 
 يولتاژ سه فاز و اشغال ظرفیت شبکه و برقداري نول شده است. از سو

ن یمشترک یتیرات ولتاژ با عث نارضاییا توجه به تغگر عدم تعادل بار بید
 گردد. یم

24 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان هرمزگان

 از يگازهاي راندمان کولر ان ویتوان ،جر يریرپذیتاث یبررس
ت یرتثبیتاث یزان اثربخشیم یجه بررسینت در و افت ولتاژ

 زمان اوج بار ن درکاهش مصرف دریولتاژمشترک

 يگاز يمصرف کولرها يدرصد85تا 80 باتوجه به نقش
که  يک باراستان هرمزگان هرگونه راهکاریدرمصرف پ
زان کاهش مصرف ین مصرف راکاهش دهد درمیازا یبتواندبخش

 ينهایماش يدارد وبا درنطرگرفتن تئور يادیارزیک نقش بسیپ
ت توان ثابت بودن آنها یآسنکرون وخاص ينهایاماشی یالقائ

ان ین جرین راندمان وکمتریبهترت ولتاژ ی،درصورت تثب
ماه ازسال وبه 9زان مصرف درزمان اوج بارودریجه کاهش میودرنت

 م داشتیستم راخواهیطبع آن کاهش تلفات س

دراستان هرمزگان ولزوم استفاده  یباتوجه به شرائط خاص آب وهوائ
ن مصرف باالي انرژي الکتریکی در یه مشترکیتوسط کل يگاز يازکولرها

زي ، اهمیت بهینه سازي و کنترل مصرف انرژي الکتریکی را کولرهاي گا
در این وسایل ایجاب می نماید . مقدار انرژي مصرفی در کولرهاي گازي 

تابع عوامل مختلفی است که از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر مصرف 
انرژي الکتریکی کولرهاي گازي می توان به محل نصب ، سرویس و 

ظرفیت برودتی کولر با فضاي مورد استفاده (  نگهداري مناسب و تناسب
رات ولتاژاشاره نمود کولرهاي ییزتغیاز لحاظ مساحت ، دما و رطوبت ) ون

باشند:کمپرسور، یکولر م یگازي سه موتور دارند که سه عنصر اصل



                                                               128                                                                                                                                                                                               رمجموعهیز يها ر و  شرکتیتوانشرکت 
 

 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق عنوان شرکت فیرد

درصد توان مورد  90ش از ین سه موتور بی. ایرونیو فن ب یدمنده داخل
ن موتور کولر یموتور کمپرسور که بزرگترکنند و یاز کولر را مصرف مین

کند. کمپرسور عنصري ین توان را مصرف میدرصد ا 80است حدود 
ک یباشد، چون بدست آوردن یستم خنک کننده میک سیده در یچیپ

ستمهاي یگر، عملکرد سیباشد. از طرف دیق براي آن دشوار میمدل دق
ن، یباشد. بنابرایر کمپرسور میه مطبوع به طور گسترده اي تحت تاثیتهو

ه اي براي یر، پایح از کمپرسور سرعت متغیک مدل صحیبدست آوردن 
باشد. کمپرسور، یم ینورتري و پمپهاي حرارتیه سازي کولر گازي ایشب

که ولتاژ  یط ماندگار دارد و هنگامیدر شرا یکم و گشتاور ثابت ینرسیا
ر کل، ماند. دیکل ثابت میس 10 یال 5ابد، گشتاور آن در ییکاهش م

رفتار حالت ماندگار موتور کمپرسور کولر گازي مشابه عملکرد موتور 
داري ولتاژ، عملکرد یط اغتشاش و ناپایباشد، اما در شرایسه فاز م ییالقا

تواند موجب یکشد و میشتري از شبکه میکمپرسور متفاوت بوده و توان ب
 ین مصرفایتوان وجر یزان وابستگین پروژه میولتاژ گردد . درا یفروپاش

قرارگرفته  یک موردبررسیکولرها باافت ولتاژموجوددرشبکه درزمان پ
 يگاز يرآن برراندمان کولرهایوتاث يگاز يکارکولرها یرات منحنییوتغ

زان ولتاژ یت میگرددکه باتثبین مییت تعیگردد ودرنهایم یبررس
ن یجه ایانه ودرصورت مثبت بودن نتیک راکاهش دادیتوان مصرف پیامیا

 زان خواهدبود.یرتاچه میتاث

25 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان هرمزگان

انواع  ی، با بررسیشیستم سرماین نوع سیانتخاب بهتر
زان مصرف، خاص یا در جهت کاهش میروز دن يها يتکنولوژ

 استان هرمزگان

. 2 يو اقتصاد یفن يها ، شاخصيریم گیتصم يارهاین معییتع
مورد  يهایتکنولوژ یروز و بررس يهایمشخص کردن تکنولوژ

و  یفن يها لیهمراه با تحل یفن يها ستمین سیی. تع3استفاده 
و  ین نرخ نهائیی. تع5از: یمورد ن يها ن نرخیی. تع4: ياقتصاد

 پروژه: یو ارائه گزارش نهائ ي. جمع بند6: يریم گیتصم

ک به یع استان هرمزگان نزدین موضوع که درشبکه توزیباتوجه به ا"
ک مصرف تابستان وبمدت یدرپ یکیالکتر يدرصدازمصارف انرژ85تا80
ل یتشک يگاز يکولرها یشیسرما يازبارها یماه ازسال را مصرف ناش9
 یتیریمد يها مورد توجه در خصوص بحث يها دهند از جمله بخشیم

نه یط سخت و هزیل شرایاست که به دل یشیسرما يها ستمی، سيانرژ
باشد به  یم ياریت بسیاهم يجنوب کشور دارابر مناطق گرم و مرطوب 

در  یکیالکتر يزان مصرف انرژیط متوسط مین شرایکه در ا يا گونه
کل کشور را شامل  یکیالکتر يبرابر متوسط انرژ 4استان هرمزگان 

 يستم استاندارد ودارایک سیاست که با ارائه  ین درحالیشود. ا یم
زان ی% از م50توان تا  یآل خاص مناطق گرم ومرطوب م دهیط ایشرا
شود که بدون کاهش  ین مسئله سبب مینه مصرف را کاهش داد. و ایهز

د یط بد تولیجاد شرایک مصرف که سبب ایزان پیاز م یرفاه عموم
ن موضوع با ارائه یا يبه عمل آورد. و در راستا يریگردد جلوگ یم
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تعادل جاد میط بار شبکه به ایخاص و در نظر گرفتن شرا يها يتکنولوژ
ن مسئله یش بار در ساعات اوج مصرف شود. ایاز افزا يریکردن و جلوگ

 10د مصرف هر یالت تولیزان تشکیت است که میاز آن جهت حائز اهم
زان تقاضا را جوابگو باشد. و به طور متوسط یگردد تا م یبرابر م 2سال 

ارد یلیهزار م 72 یبینه تقریمگاوات برق با هز 100ساالنه پنج هزار و 
ن یدن به تعادل بیرس يباشد. و برا یاز مید نین جدیمشترک يال برایر

. عدم امکان 2وسته ید پی. تول1ل عمده وجود دارد: یعرضه وتقاضا سه دل
گردد که ین مسائل سبب میبرق و ا ير بودن تقاضای. متغ3 يساز رهیذخ

مناسب مصرف را  يجاد الگویمتعادل کردن مصرف و ا يبرا يزیبرنامه ر
از  یمیکه بخش عظ يوتجار یدر بخش مختلف باالخص بخش خانگ

 دهد در نظر گرفتیمصرف را به خود اختصاص م

26 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان هرمزگان

عوامل عمده ایجاد تلفات در شهر میناب و ارائه راهکار  یبررس
 بندي در جهت کاهش تلفات و اولویت

ناب از نظر یشهر مع یت موجود شبکه توزیوضع ییشناسا •
روش  ییشناسا • Cymeساختار و تلفات با استفاده از نرم افزار 

ر یموثر در جهت کاهش تلفات در منطقه مورد نظر و تاث يها
عوامل مختلف نظیر افزایش سطح مقطع نول و متعادل سازي 

ارایه بهترین راهکار در  •شبکه فشارضعیف بر میزان تلفات 
ب با توجه به بررسی هاي انجام جهت کاهش تلفات شهر مینا

 شده

وجود شبکه هاي فرسوده با قدمت زیاد و ساختار نادرست باعث باال 
رفتن تلفات در بخش شبکه هاي توزیع شهر میناب گشته است، که با 

ها در کشور و افزایش قیمت  توجه به اجراي طرح هدفمند شدن یارانه
گردد. در این  تر می برق، اهمیت هدر رفتن انرژي در این بخش مشخص

موجود و شناسایی فیدرهاي پر  kv 20پروژه پس از بررسی شبکه 
به طور نمونه به  Cymeتلفات با استفاده از مدل سازي در نرم افزار 

بررسی بخشی از شبکه فشار ضعیف پرداخته و دالیل عمده موثر بر 
ئه گردد. سپس با ارا ایجاد تلفات در منطقه مورد مطالعه شناسایی می

راهکارهاي مختلف نظیر تاثیر افزایش سطح مقطع نول و متعادل سازي 
شبکه فشارضعیف در کاهش تلفات به بررسی میزان تاثیر آنها در کاهش 

 گردد. تلفات پرداخته شده و بهترین روش پیشنهاد می

27 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان هرمزگان

موازي و هاي خازنی  تعیین اثرات و مشکالت متقابل بانک
چ یسوئ یخازن يها ن محل بانکییهاي توزیع، تع سیستم

شونده و تست آن بر روي یک فیدر نمونه از شبکه توزیع 
 استان هرمزگان

هاي خازنی موازي و  انجام پروژه می تواند احتمال خسارات بانک
ره را یکرها ترانسفورماتورها و غیزات شبکه مانند بریر تجهیسا

اطمینان سیستم را باال ببرد. ضمنا کیفیت کاهش داده و قابلیت 
توان ارائه شده توسط شرکت برق به مصرف کنندگان باالتر 

 خواهد رفت.

هاي خازنی موازي در هنگام وصل شدن به شبکه سبب ایجاد  بانک
شوند. این گذراها در اغلب موارد سبب  گذراهاي نوسانی در شبکه می

ر نقاط دیگر شده و خسارت هاي خازنی د قطع درایوها و یا قطع بانک
آورند. گاه در شبکه با چندین گذرا در یک پریود  زیادي به عمل می

شویم و در بین گذراهاي ایجاد شده برخی داراي  گیري مواجه می اندازه
شدت زیاد بوده و سبب وجود مشکالتی براي شبکه و مصرف کننده 

توانیم در  م، میشوند. اگر بتوانیم عامل ایجاد این گذراها را بیابی یم
جهت کاهش و یا رفع عیب مربوطه اقدام نماییم. بنابراین قدم اول یافتن 

توان  اند. می   هایی است که سبب ایجاد گذراهاي شدید شده مکان خازن
هاي  ي استراتژیک در شبکه براي دستگاه با در نظر گرفتن چند نقطه
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خمین زد و سپس هاي خازنی سوئیچ شونده را ت گیري، مکان بانک اندازه
ي گذراها اقدام نمود.با توجه به مطالب فوق  در جهت کاهش دامنه

هاي موازي در  اهمیت در نظر گرفتن اثرات ناشی از حضور خازن
هاي توزیع که داراي بیشترین  ي برق، خصوصا شبکه هاي آلوده شبکه

هاي خازنی سوئیچ  سطح آلودگی هستند، و ضمنا تخمین مکان بانک
گردد. در  شوند، مشخص می ر شبکه سبب ایجاد گذرا میشونده که د

هاي خازنی موازي  این پروژه، هدف تعیین اثرات و مشکالت متقابل بانک
چ شونده و نیز یسوئ یخازن يها ن محل بانکییع، تعیتوز يها و سیستم

هاي معرفی شده بر روي یک فیدر نمونه از سیستم توزیع  تست روش
 استان هرمزگان می باشد.

28 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان هرمزگان

زات شبکه یک از تجهیو محاسبه سهم تلفات هر  یبررس
 يریق اندازه گیاز طر یطیط محیع با توجه به شرایتوز

 ین چگونگییتع-2زات یک از تجهیک اجزا تلفات در هر یتفک-
تلفات هر  يبند تیاولو-3 یطیمح يتلفات به پارامترها یوابستگ

زان مشارکت در تلفات کل و مسائل یبر اساس مک از اجزا ی
در ساعات  يتوان و انرژ یرفنیو غ ین تلفات فنییتع-4 ياقتصاد

 یمصرف يآن به انرژ یوابستگ یروز و چگونگ مختلف شبانه
هر چه  يساز مدل يبرا یدانیاستفاده از مطالعات م-5ن یمشترک

ن ییبه منظور تع یع و ارائه روشیتوز يها تر شبکه قیدق
 کاهش تلفات يبرا یعمل يراهکارها

مشخص -1رد: یانجام گ یستیل بایل ذیاندازه گیري تلفات اجزاءبه دال
ع و درصد هر یع و فوق توزیتوز يها نبودن تلفات در اجزا مختلف شبکه

را به منظور  ییراهکارها یشود که نتوان به خوب یک از آنها موجب می
جاد یک از اجزا در این سهم هر ییبا تع -2کاهش تلفات ارائه نمود. 

توان  یزان تلفات را دارند،مین میشتریکه ب ییها نهیتلفات، در زم
تلفات کل نمود. با  يساز در جهت حداقل یمناسب يها يگذار-هیسرما

ها و  خط همانند ثبات يها تیکم يریگ اندازه يها استفاده از دستگاه
و  يافزار ل نرمیتحل، یدانین مطالعات میتال، همچنیجید يکنتورها

، سپس سهم هر جز يریگ ، تلفات در اجزا شبکه اندازهیاضیمعادالت ر
ن درصد تلفات ارائه ییتع يبرا ییدر تلفات کل مشخص شده و الگو

افتن جواب مناسب کمک یدر  یواقع يها گردد. استفاده از شبکه یم
 د.ینما یم یانیشا

29 
شرکت توزیع نیروي برق 

 اهواز

زات منصوبه در یک از تجهیو محاسبه سهم تلفات هر  یبررس
 یطیط محیبرق اهواز با توجه به شرا يرویع نیشبکه توز

و  يریق انجام اندازه گی) از طریباال, رطوبت و آلودگ ي(دما
 ن تلفاتیارائه راهکار جهت کاهش ا

 ین چگونگییتع-2زات یک از تجهیک اجزا تلفات در هر یتفک_1
تلفات هر  يبند تیاولو-3 یطیمح يتلفات به پارامترها یوابستگ

زان مشارکت در تلفات کل و مسائل یک از اجزا بر اساس می
در ساعات  يتوان و انرژ یرفنیو غ ین تلفات فنییتع-4 ياقتصاد

 یمصرف يآن به انرژ یوابستگ یروز و چگونگ مختلف شبانه
هر چه  يازس مدل يبرا یدانیاستفاده از مطالعات م-5ن یمشترک

ن ییبه منظور تع یع و ارائه روشیتوز يها تر شبکه قیدق
 کاهش تلفات يبرا یعمل يراهکارها

مشخص -1رد: یانجام گ یستیل بایل ذیاندازه گیري تلفات اجزاءبه دال
ع و درصد هر یع و فوق توزیتوز يها نبودن تلفات در اجزا مختلف شبکه

را به منظور  ییراهکارها یشود که نتوان به خوب یک از آنها موجب می
جاد یک از اجزا در این سهم هر ییبا تع -2کاهش تلفات ارائه نمود. 

ه یتوان سرمایزان تلفات را دارند،مین میشتریکه ب ییها نهیتلفات، در زم
تلفات کل نمود. با استفاده از  يساز در جهت حداقل یمناسب يها يگذار

 يخط همانند ثبات ها و کنتورها يت هایکم يریاندازه گ يدستگاه ها
و معادالت  يافزار ل نرمی، تحلیدانین مطالعات میتال، همچنیجید
، سپس سهم هر جز در تلفات يریگ ، تلفات در اجزا شبکه اندازهیاضیر

گردد.  ین درصد تلفات ارائه مییتع يبرا ییکل مشخص شده و الگو
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 یانیمک شاافتن جواب مناسب کیدر  یواقع يها استفاده از شبکه
 د.ینما یم

30 
شرکت توزیع نیروي برق 

 اهواز

 یرفنیو غ یتلفات فن يو تعیین سهم مولفه ها يریاندازه گ
ع برق شهرستان اهواز (منطقه نمونه) و یتوز ي در شبکه

 کاهش تلفات يراهکارها يت بندیاولو

 یع برق میتوز يت در شبکه هایتلفات توان جزو موارد با اهممساله  کاهش ان ها يتلفات و راهکار و برنامه برا يارائه سهم مولفه ها
شهر به  يه مرکزین مساله در شبکه برق اهواز مخصوصا در ناحیباشد. ا

 يشتریاد نمود بیبار شبکه، وجود اتصاالت سست ز يباال یل چگالیدل
توان یان م ين مولفه هاییتلفات و تع يریکند. لذا با اندازه گیدا میپ

 جهت کاهش ان ها اتخاذ نمود. یعل يراهکارها

31 
شرکت توزیع نیروي برق 

 اهواز

ک بار یفرسوده با نو بر پ يض کولر هایر تعویتاث یبررس
 یو زمستان یک تابستانیبا هدف جبران اختالف بار پ یتابستان

ت یجاد اشتغال با توجه به ظرفیک بار تابستان و ایهدف کاهش پ
 موجود منطقه يها

د کولر با یجاد کارخانه تولیفرسوده با هدف ا يتعدا کولر ها يمطالعه رو
ابد و هم یکاهش  یک بار تابستانیاز پ یکه هم بخش ینیگزیهدف جا

 ابدیاز مشکل اشتغال منطقه خوزستان بهبود  یبخش

32 
شرکت توزیع نیروي برق 

 آذربایجان شرقی

ع یدر شرکت توز ياعتبار يکنتورها يریبکارگ یامکان سنج
بمنظور کاهش تلفات و کاهش  یجان شرقیبرق آذربا يروین

 ياقتصاد يجنبه ها ینه ها با بررسیهز

 ،مورد استفاده درکشور یتالیجیود یسیالکترومغناط يدرکنتورها کیگذر از پ يکنتور اعتبار يریکاهش تلفات بکارگ
کنند. قطع برق  ینه پرداخت میهز،ن پس ازمصرف برقیمشترک
نه مستلزم حضور مامور شرکت برق در ینپرداختن هزل ین به دلیمشترک
باشد.عدم  ینه وصل مجدد توسط مشترك میوپرداخت هز،محل

ن شرکت برق را یاز مشترک یتوسط بعض ینه برق مصرفیپرداخت هز
ل ینه قبل از مصرف کند. پروژه تبدیافت هزیبه در یبرآن داشت تا سع
 ياست به سو یگام ياعتبار یتالیجیبه کنتور د یسیکنتور الکترومغناط

 ن هدف.یشبرد ایپ

33 
شرکت توزیع نیروي برق 

 آذربایجان شرقی

ع فشار متوسط با یتوز يدر شبکه ها ينقطه ا يمت گذاریق
 هدف کاهش تلفات

ع فشار متوسط با یتوز يدر شبکه ها ينقطه ا يمت گذاریق
در صنعت برق و  يساز یهدف کاهش تلفات با توجه خصوص

مت یع، قیتوز يها دساختار در شبکهیحرکت به سمت تجد
کنندگان  که مصرفیرسد بطور یبه نظر م يضرور يا نقطه يگذار

را  یمت متفاوتید قیمختلف با توجه به سهم خود از تلفات با
 پرداخت کنند.

دساختار یدر صنعت برق و حرکت به سمت تجد يساز یبا توجه خصوص
رسد  یبه نظر م يضرور يا نقطه يمت گذاریع، قیوزت يها در شبکه

د یکنندگان مختلف با توجه به سهم خود از تلفات با که مصرفیبطور
ل به اهداف ین يد برایجد يرا پرداخت کنند.لذا مقوله ا یمت متفاوتیق

 باشد. یدر نظر گرفته م

34 
شرکت توزیع نیروي برق 

 آذربایجان شرقی
ب تلفات با یتلفات و استخراج ضر یمنحن یاضیارائه مدل ر

 توجه به ساختار شبکه
ب تلفات با توجه یتلفات و استخراج ضر یمنحن یاضیارائه مدل ر

 به ساختار شبکه
 لزوم کاهش تلفات

35 
شرکت توزیع نیروي برق 

 جنوب استان کرمان

ع جهت یتوز يز روغن ترانسفورماتور هایاستفاده از آنال یبررس
 ترانسفورماتورص علل سوختن یتشخ

ع بعد از یتوز ين بار با تست روغن ترانسفورماتورهایاول يبرا
م عالوه بر یل سوختن را استخراج کنیم دالیخواه یسوختن م

ق استخراج شده و یل شده به صورت دقیتحم ينه هایآن هز
ع یتوز يتست روغن ترانسفورماتورها يبرا یمدون يروش ها

 استخراج گردد.

 يو علل سوختن ترانسفورماتورها توسط واحدها لیدر حال حاضر دال
مدون  یگردند و روش یو بر اساس حدس و گمان ثبت م يبهره بردار

ع وجود ندارد با توجه یتوز يترانسفورماتورها یص علل اصلیتشخ يبرا
از یباشند و ن یشبکه ترانسفورماتورها م یزات اصلیاز تجه یکینکه یبه ا

رد تا بتوان یرانسفورماتورها صورت پذاز علل سوخن ت یقیش دقیاست پا
 کرد يرینه جلوگیاز هدر رفت هز
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36 
شرکت توزیع نیروي برق 

 جنوب استان کرمان

 condition يطرح ها يو اقتصاد یفن یبررس
monitoring ش طول یع با هدف افزایتوز يترانس ها يبرا

 عمر ترانسفورماتور

ترانسفورماتور  يریقابل اندازه گ يق پارامترهاین تحقیدر ا
 ين و روشهاییک از پارامترها تعیشوند درصد هر  یم ییشناسا

شود و سپس با  یم ییک از پارامترها شناسایهر  يریاندازه گ
ک از پارامترها جهت یدرصد هر  يو اقتصاد یتوجه محاسبات فن

 یابیش و ارزیجهت پا يشده و برنامه ا ییشناسا يریاندازه گ
 ده رائه خواهد شد.وینه فایترانسفورماتورها با درنظر گرفتن هز

باشند  یع میشبکه توز یزات اصلیاز تجه یکیترانسفورماتورها به عنوان 
ط و ینگ لحظه به لحظه شرایتوریق و مانیش دقیاز است با پایکه ن
اقدام  یا اصالحیرانه و یشگیت ترانسفورماتورها نسبت به اقدامات پیوضع

 نمود.

37 
شرکت توزیع نیروي برق 

 خراسان جنوبی

و ارائه  یبرق خراسان جنوب يرویع نیتلفات شبکه توز يزیمم
 يجهت کاهش تلفات انرژ یعمل يراهکارها

 یع خراسان جنوبیدر نمونه شبکه توزیک فی ي. مطالعه بر رو1
زان ین مییتلفات شبکه و تع يعوامل تاثر گذار بر رو یی. شناسا2

ن سهم یی. تع3تلفات کل  ياز پارامترها بر رو کیهر  ياثرگذار
فشار  يفشار متوسط، ترانسفورماتورها و شبکه ها يشبکه ها

 يکاهش تلفات بر رو یعمل ي. ارائه راهکارها4ف از تلفات یضع
در  يو اقتصاد یل فنی. تحل5باالتر  ير گذاریک عامل با تاثی

شاخص ک ی. ارائه 6کاهش تلفات  يک از راهکارهایمورد هر 
تلفات  يک از راهکارها بر رویهر  يزان اثرگذاریان میجهت ب
 هیاول يه گذاریزان سرمایستم با در نظر گرفتن میکل س

نسبت به کل  یع خراسان جنوبینکه تلفات در شبکه توزیبا توجه به ا
نه کرد در یباشد لذا به منظور هدف مند کردن هز ین مییکشور پا

ع یق شبکه توزیدق يزیو مم یابینه کاهش تلفات مستلزم ارزیزم
زان ین مییع و تعیشبکه توز یابیباشد. پس از ارز یم یخراسان جنوب

ستم یتلفات کل س يآن بر رو يک از قسمت هایهر  ير گذاریتاث
 یعمل يک از راهکارهایدر مورد هر  يو اقتصاد یفن یلیتحل یستیبا

 یقیدق یابیطرح مورد ارز يریه پذیرد تا توجیکاهش تلفات صورت گ
هر راهکار،  يبرا يک شاخص اثرگذاریف یت با تعریرد. در نهایقرار گ

ستم یجهت کاهش تلفات کل س یاتیعمل يراهکارها يت بندیاولو
راهکار مورد نظر به  یصیزان بودجه تخصیرد تا بر اساس میصورت گ

فشار متوسط،  ين سهم شبکه هاییص باشد. ضمناً تعیقابل تشخ یراحت
ز یدر نمونه نیک فیف از تلفات یفشار ضع يترانسفورماتورها و شبکه ها

 د.ین راهکار موثر کاهش تلفات کمک نماییتواند به تع یم

38 
شرکت توزیع نیروي برق 

 خراسان جنوبی

ع استان با استفاده از یشبکه توز یرفنیکاهش تلفات غ
 يداده کاو يها کیتکن

 يمند نظام يها ، روشين و کاربردینو يها با استفاده از روش
مختلف شبکه شامل  يها در بخش یر فنیص تلفات غیتشخ يبرا

جهت  ییها ارائه گردد و روش يریگ زات اندازهیخطوط و تجه
ع استان یدر شبکه توز یر فنین تلفات غیا کاهش ای يریشگیپ

 ارائه گردد.

اثرگذار بر تلفات ن یمشترک ییت بحث کاهش تلفات و لزوم شناسایاهم
 یرفنیغ

39 
شرکت توزیع نیروي برق 

 خراسان شمالی

 يها مستهلک با مقره ير مقره هاییتغ یو فن ياقتصاد یبررس
ع با توجه به یشرکت توز یینها يها نهید در کاهش هزیجد

 و کاهش تلفات يه گذارینه سرمایتفاضل حاصل از هز

ر پاسخ دهد: یاز جمله سواالت ز ید بتواند به سواالتین طرح بایا
ط یسالم در شرا يها مستهلک و مقره يها زان تلفات مقرهیم

چقدر است؟ بسته به نوع مقره در  یدر خراسان شمال یمیاقل
زان یکند؟ م یر مییمختلف مقدرا تلفات چگونه تغ يعمر ها

زان یها چقدر است؟ بسته به م ر مقرهییتغ يبرا يه گذاریسرما
ر یید تغیبا ير مقره ها از چه عمر باالترییتغ يبرا يه گذاریسرما

مانند  يداشته باشد؟ محاسبات اقتصاد يه اقتصادیابد که توجی
IRR  ،PIه چقدر است؟ در صورت ی، مدت زمان بازگشت سرما

نان یت اطمیو باال بردن قابل یهمواره کاهش تلفات، کاهش خاموش
 يور بوده که باعث بهبود راندمان و بهره ين مواردیشبکه از مهمتر

ر ییکه بتوان با تغ یع برق بوده و خواهند بود لذا در صورتیساختار توز
 يبه بهره ور یانین موارد را بهبود داد کمک شایزات مستهلک ایدر تجه

 ع رخ داده است .یباالتر شرکت توز
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 وجود دارد؟ يه گذاریه سرمایا توجیاخذ وام ا

40 
شرکت توزیع نیروي برق 

 اصفهانشهرستان 

ع برق شهرستان اصفهان در یل شرکت توزین پتانسییتع
 لوواتیک کیع یمت تمام شده توزیکاهش ق

ع برق شهرستان اصفهان در کاهش یل شرکت توزین پتانسییتع
 لوواتیک کیع یمت تمام شده توزیق

 ينه سازیلو وات در جهت بهیک کیع یمت تمام شده توزیکاهش ق -
زان یق مین دقییتع - يتمام شده انرژ يبهاق ین دقییتع -مصرف منابع 

 جذب سربار

41 
شرکت توزیع نیروي برق 

 شهرستان اصفهان

هوشمند به  يکنتور ها يل داده هاینرم افزار تحل يه یته
 يریزات اندازه گینان از صحت عملکرد تجهیمنظور اطم

توان  یهوشمند م يکنتور ها يل داده هاینرم افزار تحل يه یبا ته يکاهش تلفات و کنترل بر فروش انرژ
زات اندازه ین و صحت عملکرد تجهیق بر مصارف مشترکیکنترل دق

 داشت يریگ

42 
شرکت توزیع نیروي برق 

 شیراز

قابل نصب بر  یز ترموگرافیو ساخت نرم افزار و تجه یطراح
 لیموبا یگوش يرو

م رزولوشن باال، یت تنظیبا قابل ينرم افزار واسط کاربرد یطراح
، فوکوس، زوم، ییت دماید، حساسیدان دی، مییمحدوده دما
و  یو ... با ارائه مطالعات فن يلم برداری، فيریدقت اندازه گ

 ياقتصاد

کاهش تلفات و  يع در راستایتوز ياتصاالت سست در تابلوها ییشناسا
 یفعل یترموگراف ين هاینه بر بودن دوربیهز

43 
شرکت توزیع نیروي برق 

 غرب مازندران

ر مجاز در یو استفاده از برق غ يعلت دستکار یابیشه یر
 غرب مازندران يدر سطح جامعه آمار یاذهان عموم

 يشده برا يطبقه بند يوسخت افزار يه بسته نرم افزاریارا
 رمجازیغ يبرقها ق شده در استفاده ازیل تحقیدال

درلوازم اندازه  يرمجاز (دستکاریغ يحجم قابل توجه استفاده ازبرقها
 یتیریمد ين چالش هایم ازشبکه )ازمهمتریانشعاب مستق- يریگ

تالشها  یرغم تمامیباشد عل یع برق غرب مازندران میدرشرکت توز
ن موضوع همچنان یاز ا یده شوم متاسفانه تلفات ناشین پدیومبارزه با ا

ن یا يک وطبقه بندین موضوع وتفکیا يشه ایر یقابل توجه است بررس
هرقسمت رابا برنامه  يه راهکار برایارا يبعد يتواند درگام ها یعامل م
 دیتر نما

44 
شرکت توزیع نیروي برق 

 غرب مازندران

اس کوچک در منطقه غرب یمق يمولدها یابیمکان 
) با توجه به اهداف در نظر گرفته …chp ،cchpمازندران(

 شده

مطالعات انجام شده با  يو سخت افزار يه بسته نرم افزاریارا
 ختلف يمکانها يبرا یت خروجیقابل

ش از حد یع غرب مازندران افت ولتاژ بیشبکه توز یاز مشکالت اصل یکی
که یباشد بطور یم kv 20يدرهایف یک بار در برخیمجاز در زمان پ

از مصرف  یبه بخش یع مجبور به قطع برق و اعمال خاموشیشرکت توز
موجود در  ير ساخت هایگر با توجه به زید يشود از سو یکننده ها م

ک بار نسبت به زمان ید برق در زمان پیصنعت برق کشور همواره تول
ن در ید و اینما یل میرو تحمیرا به وزارت ن يشترینه بیک هزیر پیغ

 رسد. ینه مقدار خود میشیک به بیاست که تلفات برق در زمان پ یحال

45 
شرکت توزیع نیروي برق 

 درانغرب مازن

ک یب تلفات به تفکیب بار و ضرین ضریبدست آوردن رابطه ب
 ع برق غرب مازندرانیمناطق در شرکت توز

مناسب ومتناسب  يوسخت افزار يه بسته نرم افزاریارا
و..بادقت  ییایوجغراف یکیالکتر يباهرمنطقه باتوجه به پارامترها

 قابل قبول

 یاتیک وعملیاستراتژن هدف یر مهمتریع وتوانیتوز يه شرکتهایدرکل
 یتلفات فن یستیکاهش تلفات ابتدا با يباشد برایکاهش تلفات م

قابل  يرامحاسبه کرد با توجه به نوع داده ها ودقت داده ها یتیریومد
متدوال محاسبه  يوه هایازش یکیع همچنان یتوز يدسترس در شرکتها

باشد که یب تلفات درمحاسبات میاستفاده ازضر يانرژ یتلفات فن
اشاره  یمیقد ين به مدلهایازطرف مشاور یج استخراجیمتاسفانه درنتا

گردد بدست اوردن رابطه  یم یمحاسبات يشده که باعث خطا
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ب تلفات بادقت قابل قبول درمنطق مختلف یب بار باضریدوپارامترضر
دا به آن اذعان یمربوطه شد ياست که واحدها يازیغرب مازندران ن

 دارند

46 
وي برق شرکت توزیع نیر

 غرب مازندران

 یکیالکتر يتلفات انرژ يک مولفه هایتفک ل ویتحل ه ویتجز
 درغرب مازندران

درقالب  یرفنیوغ یمختلف تلفات فن يگزارش مبسوط مولفه ها
 وسخت افزار يفرمت نرم افزار

ر یرو وتوانیوزارت ن یت کاهش تلفات که جز هدف اصلیبا توجه به اهم
مختلف تلفات وسهم  يمولفه ها ییباشد شناسا یع میتوز يوشرکتها

 یبدرست یستیاست که با ین گامیاول يهرکدام ازآنها درتلفات انرژ
گردد  ییاجرا یاتیعمل يه برنامه هایت وتهیریمد يانجام تامراحل بعد

اد یز يخطا يودارا یکه قبال انجام شده تجرب ییوه هایمتاسفانه اکثر ش
باشد که ضرورت دارد با توجه به نوع داده ها واطالعات موجود  یم

 ردینکار انجام گیا يوکاربرد یوه وروش علمیک شیدرشبکه ها با 

 

 عیتوزمحور  -3         
 هاي توزیع  تولیدات پراکنده و اثرات آن بر شبکه .3,5

 اولویت داشتن دالیل اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق عنوان شرکت فیرد

 شرکت توانیر 1

اس یمق يشبکه در اتصال مولدها يف کدهایبررسی و تعر
 نو يانرژ يکوچک و مولدها

 يبردار ر بهرهیدپذیشبکه در حضور منابع تجد ين کدهایبا تدو -
 یلیمدت و بلندمدت از شبکه فراهم شده و مسا نه در کوتاهیبه

نه یبه یابیجا ت ویص ظرفیفرکانس و ولتاژ، تخص يداریچون پا
شبکه در  يف کدهایشود. بررسی و تعر ین منابع فراهم میا

 نو يانرژ ياس کوچک و مولدهایمق ياتصال مولدها

ر و یدپذیمنابع تجد يزیر رقابل برنامهیو غ ید تصادفیبا توجه به تول -
نه یدر زم يدیجد يها ع، چالشیش نفوذ آنها در شبکه توزیافزا

ها و  د دستورالعملیاز شبکه مطرح شده که با يبردار و بهره يزیر برنامه
 ها را پوشش دهد. ن چالشین شده تا ایشبکه تدو يد برایجد يکدها

2 

برق   نیروي شرکت توزیع 
و  استان چهارمحال 

 بختیاري

 يبر رو یچند مگاوات يدیخورش يروگاه هایر نیتأث یبررس
ت توان یریمد يدگاه هایک از دیلوولت از هریک 20شبکه 

ت توان و یفیک ينان، شاخصهایت اطمیقابل يو، شاخصهایراکت
 حفاظت شبکه

مناطق بروجنف  يدرهایو فیروگاه ها بر توان راکتیاثر ن یبررس
و  یمات حفاظتیروگاه ها بر تنظیر نیتاث یشهرکرد و سامان بررس
ا راهکار در خصوص حل معضالت ارائه یارائه دستورالعمل و 

دگاه یها از دDGاستفاده از ِت یریراهکار جهت بهبود مد
 نانیت اطمیقابل يشاخصها

 يایرغم مزا ید پراکنده علیش روزافزون استفاده از منابع تولیبا افزا
د. یآ یع بوجود میشبکه توز يز براین یمشکالت یار مسائل و حتیبس
زات یادوات و تجه یبودن و گاه یت نوسانیل ماهیدات پراکنده به دلیتول

ر گذار هستند. ورود یع تاثیدر ساختارشان بر شبکه توزک قدرت یالکترون
، يدی، خورشيروگاه ها با توجه به نوع آنها اعم از بادین نیو خروج ا

ن مسائل گاه یکند. ا یجاد میرا در شبکه ا یو ... مسائل متفاوت يگاز
 یح آنها میت صحیریآورند که عدم مد یرا در شبکه بوجود م یمشکالت

 ین و آلودگیمشترک یتیمدت، نارضا یطوالن ياه یتواند موجب قطع
روگاه ها با توجه به نوع ین نیر ایتتأث یدر شبکه شود. چگونگ یکیهارمون

ت ید پراکنده و ماهیتول يروگاه هاید نیع، مقدار تولیآنها، نوع شبکه توز
 يروگاه هایش استفاده از نیشبکه متفاوت است. باتوجه به افزا

ه گذاران به یل سرمایو تما ياریدر استان چهارمحال و بخت يدیخورش
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روگاه ها ین نیروگاه ها در شبکه الزم است تا حضور این نیجاد ایا

ت و مناطق شاخص مانند بروجن، یاهم يدارا يدرهایبخصوص بر ف
ن مطالعات در ابعاد مختلف یرد. ایقرار گ یسامان و شهرکرد مورد بررس

ت یفینان و کیت اطمیقابل يهمچون شاخصهامختلف  يدگاه هایو از د
 از است.یمورد ن یمات حفاظتیو و تنظیتوان، توان راکت

3 

برق   نیروي شرکت توزیع 
و  استان چهارمحال 

 بختیاري

ک متصل به شبکه با یفتوولتائ يستم هایبهبود توان س
 یعصب-ياستفاده از روش فاز

ن است ییک عمدتا پایفتوولتائ يستم هایم بازده سیدان یهمانطور که م یبازدهش توان و یک افزایستم فتوولتائیبهبود توان س
ن تر پررنگ تر ییپا يبا توان ها ییستم هاین مسئله در مورد سیو هم

از  یمشخص يبه توان ها یابیدست يل الزم است براین دلیاست. به هم
دارند و  يبا توان باالتر استفاده نمود که هم حجم باالتر ییستم هایس

ن یش توان ایق هدف افزاین تحقیست. در اینه به صرفه نیهم از نظر هز
 یعصب-يهوشمند مانند شبکه فاز يستم ها با استفاده از روش هایس

 است

4 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان سمنان

د یب نفوذ منابع تولیش ضریافزا يفرصتها و چالشها یبررس
 يستم هایک و سیفتوولتائ يستم های(س یپراکنده خانگ

ف با یع فشار ضعی) در شبکه توزيک و بادیفتوولتائ یبیترک
بر  يران (مطالعه موردیط متعارف شبکه در ایامکانات و شرا

 ف شهر سمنان)یع فشار فشار ضعیشبکه توز يرو

ط یدر شرا ید پراکنده خانگیمنابع تول ي، مدل سازیامکان سنج
ج یب نفوذ از نتایضرش یافزا يفرصتها و چالشها یو بررس یفعل

 ن پروژه استیا

ن برق به استفاده و یب مشترکیر و ترغید پذیتجد يهایاستفاده از انرژ
ن یبرق باعث توسعه ا ینید تضمیزات با انعقاد قرارداد خرین تجهینصب ا

ب نفوذ یش ضریافزا يفرصتها و چالشها یموضوع شده استلذا بررس
 باشد یر میاجتناب ناپذ یفعلط یدر شرا ید پراکنده خانگیمنابع تول

5 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان همدان
ولتاژ و کاهش تلفات  يداریک در پایر منابع فتو ولتائیتاث

 استان همدان
ارتباط آنها با  ین منابع در کاهش تلفات و چگونگیر این تاثییتع
 شبکه يداریپا

ن یآنها ، اش یزان افزایک و میفتو ولتائ يستم هایبا توجه به نصب س
 رسدیبه نظر م يضرور یبررس

6 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان همدان

دات پراکنده جهت یت نصب تولیظرف نه مکان وین بهییتع
 ینیزم يموجود پستها يت هایتداوم استفاده از ظرف

 يجهت گسترش شبکه ها يه گذاریق انداختن سرمایبه تعو
 شبکه یفن يع و احداث پست بهبود شاخص هایفوق توز

 63/20ع و احداث پست یتوسعه و احداث شبکه فوق توز ينه باالیهز
را  یفن يع بهبود شاخص هاید پراکنده در شبکه توزیاستفاده از تول
 خواهد داشت

7 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان همدان

د راکنده جهت تداوم یت نصب تولینه مکان و ظرفین بهییتع
 ینیزم يموجود ستها يتهایاستفاده از ظرف

جهت گسترش شبکه فوق  يه گذاریق انداختن سرمایبه تعو
ن بهبود یلو ولت و همچنیک 63/20ع و احداث پست یتوز

دات یع با استفاده از نصب تولیشبکه توز یفن يشاخص ها
 پراکنده

لو ولت یک 63/20ع و احداث پست ینه باال توسعه شبکه فوق توزیهز -1
را در  یفن يع بهبود شاخص هایه توزدات راکنده در شبکیاستفاده از تول

 يروگاه هایاحداث ن يصدور پروانه و مجوزها -2خواهد داشت  یپ
باشد که الزم است مکان و یاد در سطح استان میبه تعداد ز يدیخورش

 يموجود شبکه ها يروگاه ها با توجه به بسترهاین نیت ایزان ظرفیم
شده ، تا بتوان از  یع به طور کامل بررسیفوق توز يع و پستهایتوز
نه را به منظور ین هزیمنصوبه به نحو مظلوب بهره برد و کمتر يتهایظرف

ع بر شرکت و تعاقب آن بر برق یفوق توز يع و پستهایجاد شبکه توزیت
 ل نمود.یتحم يمنطقه ا

8 
شرکت توزیع نیروي برق 

 آذربایجان شرقی
ع یتوزک بر شبکه ییفتوولتا ير سطح نفوذ مولدهایتأث یبررس

 آن یجبران آثار منف يبرا ییو ارائه راهکارها
سامانه  یه مدل واقعین است که با ارایبر ا یشنهاد سعین پیدر ا

 يدر هایع شده در سطح فیک متصل به شبکه توزیفتوولتائ يها
ک یک متصل به شبکه که به عنوان یج استفاده از فتوولتائیترو يبرا

 يدر سالها یکیقدرت الکتر يستم هایس يبرا ين انرژیتام یمنبع اساس
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افت که ینه شبکه ها دست یبه يع به بهره برداریتوز يشبکه ها

 -و شبکه. یو و راکتیکنترل توان اکت -ر باشد: یط زیشرا يدارا
کنترل و بهبود  -ع. یتوز يدرهایف يکنترل و بهبود ولتاژ باسها

شبکه و کاهش تلفات با پخش کردن متناسب  يفازها ینامتعادل
 .يدیخورش يسامانه ها

 ینیش بینه و پین زمیدر ا يشتریقات بید تحقیرود باینده بشمار میآ
انجام گردد. در چند  یستینه آن بایبه يبهره بردار يالزم برا يها

ر ید پذیتجد يدات پراکنده و منابع انرژیگذشته، استفاده از تول ي دهه
ستم ینان سیت اطمیو بهبود قابل يدیتوان تول ي نهیبا هدف کاهش هز

 يع مالکان سامانه هایتوز يافته است . شرکت هایش یقدرت، افزا
از آنها  يود بهره برداریت قیک متصل به شبکه را الزام به رعایفتوولتائ

نه و یزان هزیم یبررس ين سامانه ها برایگر مالکان ایسازند.بعبارت دیم
 يسامانه ها یودن خروجم بیاز قابل تنظ یکاف ید آگاهیسود با
زات جبران کننده توان یح اندازه و نوع تجهیانتخاب صح يبرا يدیخورش

د اطالعات مهم و یز بایع نیا شرکت توزیو را داشته باشند.ثانیراکت
در یک فیکه در طول  يدیخورش يم مولدهایاز توان قابل تنظ يضرور

الزم را داشته  يح و بهره برداریصح يزیبرنامه ر يع شده اند را برایتوز
 يدیخورش يشبکه و مولدها ين جبرانگر هایون بیناسیباشد.عالوه کورد

ن عمل باعث اجتناب از هر گونه عکس یشود..ا ید طراحیو بارها با
د بهره برداران مستقل یت بایگرددو در نهایدر شبکه م یالعمل منف

 يها مولد یه کننده برق و مالکان خصوصیارا يز همانند نهادهایشبکه ن
ن سامانه یم ایقابل تنظ یو جامع از خروج یز اطالعات کافین يدیخورش

نه آن داشته باشند. یبه يبهره بردار يدر برایپخش شده در طول ف يها
نگ شده توسط یسپاچیو توان د یه بهتر خدمات جانبین به خاطر ارایا

نان شبکه یت اطمین بهبود قابلیبهره برداران مستقل شبکه و همچن
 است.

9 
شرکت توزیع نیروي برق 

 آذربایجان شرقی

به  يبر اساس باتر يره ساز انرژیستم ذخیو ساخت س یطراح
لووات و یک 20 يدر شبکه با توان لحظه ا ییک سایمنظور پ

 لووات ساعتیک 100ت یظرف

 يها ين فناوریدارترنده ین و آیها از مطرح تر يدر حال حاضر باتر کاهش تلفات يت انرژیمدر ییک سایساخت نمونه داخل پ
 یبه شمار م یو صنعت يتجار يدر کاربردها یکیالکتر يره ساز انرژیذخ

ستم قدرت تا به امروز یره ساز مورد استفاده در سیذخ يند. طرح هایآ
باال  يه گذارینه سرمایل آن هزیداشته اند که دل یقاتیشتر جنبه تحقیب

ال به عنوان واسط ک قدرت توان بایالکترون يت توان مبدل هایو محدود
ره یذخ يستم هایاز س یعمل يباشد. نمونه ها یو شبکه م يان باتریم

 يرکردن منابع انرژیر فرمان پذینظ یمختلف يکاربردها يساز برا
و  يضرور ين توان بدون وقفه امریوسته، تأمید ناپیر با تولیدپذیتجد

 باشد.یک مهم میگذر از پ ير قابل اجتناب است و برایغ

10 
شرکت توزیع نیروي برق 

 آذربایجان غربی

ها DGبررسی امکان سنجی استفاده از پنل هاي خورشیدي و 
 در روشنایی معابر و مناطق دور افتاده استان

دات پراکنده در مناطق یاستفاده از تول يو اقتصاد یبرآورد فن
 نهیبه ينه در استفاده از فن آوریشنهاد بهیدوردست استان و پ

توسعه شبکه در مناطق  يطرح ها ينه اجرایهز يباالل حجم یبدل
ن حوزه حرکت یدر ا يده بهره بردارین مشکالت عدیدوردست و همچن

 است يد پراکنده ضروریتول يها ين فنآوریبه سمت استفاده از آخر
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11 
شرکت توزیع نیروي برق 

 جنوب استان کرمان

 يدیخورش ينورترهایمحاسبه راندمان ا ياستانداردها یبررس
 ينورترهایجهت محاسبه راندمان ا یب اصالحین ضرایو تدو

 مناطق استان کرمان

نورتر با استاندارد یساختار دو ا یعمل ین پژوهش با بررسیدر ا
ک از آنها استخراج یهر  یا راندمان واقعیفریاروپا و استاندارد کال

قابل استناد  یزان واقعین استاندارد با میک تریگردد و نزد یم
نورتر یا يمنطقه برا یت استاندارد بومیشود و در نها یم سهیمقا

 مشخص خواهد شد.

ورد  يدیخورش ينورترهخایا يکه برا ییدر حال حاضر استانداردها
 یباشد در صورت یا میفرنیرد دو استاندارد اروپا و کالیگ یاستفاده قرار م
همان مناطق  يط منطقه ایا مربوط به شرا9ن استانداردهیهر کدام از ا

ست که یمانند کرمان مشخص ن ينوشته شده است و گاها در منطقه ا
باشد و الزم است که هر منطقه  یکدام استاندارد قابل استناد م

ط تابش استخراج نموده و بر یاستاندارد مربوط به خود را با توجه به شرا
 نورترها شخص گردد.یزان راندمان ایزان تابش میاساس م

12 
توزیع نیروي برق شرکت 

 خراسان جنوبی

 يبرا CHP ينه مولد هایت بهین ظرفییو تع یابیجا
در  يل اقتصادیلووات بهمراه تحلیک 250 ين باالیمشترک

ک یکرد کاهش تلفات و پیدولت با رو یقیتشو يانواع طرح ها
 یع برق خراسان جنوبیتوز يدر شبکه ها

تلفات و افت ولتاژ  يرا که پر بار، دارا یدر وحله اول، خطوط
 ییباشد را شناسا یاج به توسعه شبکه میا احتیو  یکیالکتر

ر یز يلووات که دارایک 250 يکرده، و مصرف کنندگان باال
ن یا يباشد را بر رو یآماده شامل گاز، آب و تلفن م يساخت ها

مد نظر قرارداده و پس از اخذ  CHPن یخطوط جهت نصب مولد
ل ین، پروفینگونه مشترکیا یو حرارت یکیاطالعات الکتر

ت ین ظرفیانتخاب بهتر يرا برا یو حرارت یکیبارالکتر
ت با استفاده از یمالك محاسبه قرارداده و در نها CHPنیمولد
ط استفاده از طرح ین و شرایصورتحساب مشترک یر واقعیمقاد

 ییپاسخگو يبرق، برنامه ها ینید تضمیدولت(خر یقیتشو يها
ک تابستان و ...)، ین در پیخود تام يبرق از مولد هاد یبار و خر

 يرا در حالت ها يل اقتصادیجهت تحل يبرنامه نرم افزار
، يدیمختلف، منجمله اتصال مولد به شبکه و فروش برق تول

د برق در یق تولین از طریاز مشترک یا بخشین مصرف کل و یتام
 ينمونه براجاد کرده و بطور یمحل و فروش مازاد آن به شبکه، ا

ت با یرد، و در نهایگ یقرار م یهر نوع مشترك مورد بررس
حالت  يرا برا ي، بازده و سود آورياستفاده از برنامه نرم افزار

جه با شناخت بهتر رغبت و یمختلف را مشخص و در نت يها
 گردد. یجاد میا يه گذاریزه سرمایانگ

اس ین مقیمولده گذاران درحوزه توسعه یت دولت از سرماینظر به حما
د همزمان ین تولیساله از مولد 5د برق یتول ینید تضمیکوچک و خر

ا بعد از قرارداد یشود که آ ین سوال مطرح می)، اCHPبرق و حرارت (
نکه یا نه؟ با توجه به ایدارد  يه اقتصادین طرح توجی، اینید تضمیخر

ن تر به ییبرق را با نرخ پا يدیتول یستیه گذار باین دوره، سرمایبعد از ا
نه سوخت را که در مدت یز هزیاغلب مصرف کنندگان عرضه کند و ن

گان بوده، خود بپردازد. عالوه برآن با توجه به قانون یسال) را 5مذکور (
ن امر باعث یکارکرده در اتصال به شبکه، ا ياستفاده نکردن از مولدها

گردد. که  یاز مولدها م يه پس از نصب و بهره برداریکاهش ارزش سرما
ه گذار در یوکم رنگ شدن حضور سرما یرغبت ین جمله موارد باعث بیا
ع یخطوط توز ين پروژه عالوه برآزاد سازیشود. هدف از ا ین حوزه میا

 يل اقتصادیجه کاهش تراکم دیماند و کاهش تلفات، با ارائه تحلیو در نت
لووات با استفاده از یک 250 ين باالیاز انواع مشترک يبه صورت آمار

بار  ییپاسخگو يبرق، برنامه ها ینید تضمیدولت(خر یقیتشو يطرح ها
ک تابستان و ...)موجب ین در پیخود تام يد برق از مولد هایو خر

 شود . یم يه گذاریزه جهت سرمایو رغبت و انگ ياعتماد ساز

13 
شرکت توزیع نیروي برق 

 شیراز

به روستاها  یرسان برق يو اقتصاد یفن یو امکان سنج یبررس
 نو يها يق انرژیدوردست از طر يو مکانها

متمرکز دور  يبه بارها یطرح برقرسان يو اقتصاد یفن یبررس
ده خانوار) با  يت باالیدورافتاده با جمع يدست (روستاها
سه با نمونه ین و مقاینو ينو و راهکارها يها ياستفاده از انرژ

 شرفتهیپ ياجرا شده در کشورها يطرح ها

با  يبه روستاها یستیبا یرو، مین شده وزارت نییبر اساس اهداف تع
رد. یصورت پذ یشتر در مناطق دوردست برقرسانیخانوار و ب 10تعداد 

ق جهت یدق يو اقتصاد یدر ارتباط با مباحث فن یق و بررسیلذا تحق
 ينه هایمشابه و هز يا بارهایدور افتاده و  يبه روستاها یبرقرسان

ا با یو  ین گونه بارها با توجه به مناطق کوهستانیبه ا یرورسانین نیسنگ
 انجام شود. یستیسخت با یدسترس
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1 
برق  شرکت توزیع نیروي
 استان خوزستان

صاعقه در استان  يزان صاعقه در هر منطقه وپهنه بندین مییتع ک در استان خوزستانیزوکرونیسطح ا یبررس
 خوزستان

 ت صاعقه در استان خوزستانیعدم مشخص بودن وضع

2 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان اصفهان

ع یموثر از شبکه توز يل علل بروز حادثه هایو تحل یبررس
ن و ارائه راهکار یل مشترکیستم ارت در وسایس به واسطهبرق 
 نآاز  يریشگیجهت پ ییاجرا

ستم ارت شبکه و یجاد سیا يکپارچه برای يندیو فرا یستمیس
 نیستم ارت مشترکیس

ستم ارت با ین سین و مخوان نبودن ایوجود ارت خوب در طرف مشترک
ت یمواردف ا یع سبب شده که در برخیشبکه توز یساختار حفاظت

ستم یانتقال حادثه به منزل مشترك و س يبرا یستم ارت خوب عاملیس
 باشد. یم یا جانی یان شود که متناسب با خسارت مال یبرق داخل

3 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان البرز
ن شعاع ییک و تعیزو کرونیا يهایاستخراج و مطالعه منحن

 استان البرز يایر در محدوده جفرافیعملکرد برقگ
ر یغ يرهایت به نصب برقگیاحداث شبکه با عنا ينه هایکاهش هز رهاینه برقگین تعداد و محل بهییتع

 يضرور

4 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان ایالم

ع برق یشبکه توز يو بهره بردار یمالحظات حفاظت یبررس
ر ید پذیتجد يروگاه هایالم در حضور گسترده نیاستان ا

 ت انشعابیتا سقف ظرف یخانگ

د یتجد يروگاه هایل حفاظت شبکه در حضور گسترده نیتحل
مقابله با  يت انشعاب و ارائه راهکارهایتا سقف ظرف یر خانگیپذ

 از آن یناش يمسائل به وجو آمده ها

و اجبار  يدیخورس يانرژ ینید تضمیخر يبا توجه به ابالغ بخشنامه ها
 ینیش بی، پيدیخورش يادارات از سلول ها يدرصد 20 يد انرژیتول
ع یدات پراکنده در شبکه توزین تولینده درصد نفوذ ایشود که در آ یم

حفاظت شبکه اثر گذار خواهد  ياد شود که مطمئنا بر رویالم زیاستان ا
 ل داردیو تحل یاز به بررسیبود که ن

5 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان ایالم
از نگاه  یدزنیاز راه دور ادوات کل ند قطعیفرا یب شناسیآس

 الزم يه راهکارهایو ارا یمنیا
ند انجام مانور و قطع و وصل در حضور یفرآ یدستورالعمل اصالح

 قابل کنترل از راه دور یدزنیادوات کل
 يت قطع و وصل از راه دور در دستورالعمل هاینشدن قابل ینیش بیپ

 يپرسنل بهره بردار يبرا یمنیجاد خطرات ایو امکان ا يبهره بردار

6 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان قم

ر آن بر یو تاث ینیزم يشبکه ها ير بر روینصب برقگ یبررس
 کابل، سرکابل و مفصل یکاهش اتصال

نصب گردد  ینیدر زمیر در چند فیست برقگیبا ین پروژه میدر ا
ک یکابل، سرکابل و مفصل بصورت  یر آن بر کاهش اتصالیو تاث

 گزارش جامع ارائه گردد

 یاز به بررسین ینیزم يبا توجه به مشکالت بوجود آمده در شبکه ها
 شود یاحساس م یین شبکه هایرها در چنیر برقگیتاث

7 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان کردستان

هاي توزیع به کمک روش مبتنی بر  یابی خطا در شبکه مکان
 امپدانس و آنالیز کیفیت توان

هاي مربوط به تعمیرات و نگهداري کاهش انرژي  هزینهکاهش 
توزیع نشده افزایش قابلیت اطمینان مکان یابی سریعتر خطاها ، 

 تهیه دستورالعمل و استفاده تز قابلیت هاي نرم افزارهاي مرتبط

هاي توزیع  با توجه به زمان زیاد براي پیدا کردن مکان خطا در شبکه
هاي مربوط به  ر به کاهش تمامی هزینهتواند منج انجام این پروژه می

 هاي توزیع گردد خاموشی شبکه

8 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان کردستان

عملکرد برقگیرها و علل منفجر شدن آنها در سطح  یبررس
هر منطقه از استان و ارائه  يعامل ها برا ياستان، دسته بند

 از آن يریجلوگ يراهکارها

) 2سوختن و انفجار برقگیرها ) شناسایی عوامل مؤثر بر 1
) ارائه 3شناسایی عوامل مؤثر بر عدم عملکرد صحیح برقگیرها 
) ارائه 4راهکار عملی براي کاهش یا حذف موارد شناسایی شده 

مشخصات برقگیرهاي مناسب براي مناطق با ویژگی هاي معرفی 
 شده

جدول باشد. در رابطه با ردیف چهارم  جدول زیر دالیل خرابی برقگیر می
پیوست، طراحی برقگیر بایستی بر اساس محل نصب انجام گیرد. در غیر 
این صورت و با تکرار صاعقه، برقگیر فاقد عملکرد خواهد شد. نکته دیگر 
در ارتینگ حفاظتی بوده و بایستی در فرکانسهاي مختلف اهماژ سیستم 
زمین اندازه گیري شود (جهت اطمینان از مقدار مناسب آن در تخلیه 

ن یر بصورت آنالیبرقگ یان نشتیهنگام صاعقه یا کلید زنی). سنجش جر
رها و ضامن تداوم حفاظت یب برقگیص عین روش تشخی، بهتر
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ان یس جریتابیه دیباشد. با تهیع میتوز يزات شبکه هایون تجهیزوالسیا
نصب ،  ینصب شده به همراه اطالعات مکان ير هایمربوط به برقگ ینشت
ن محدوده یی، و تع یان بصورت متوالین جریرات اییش نمودار تغیو پا

ن خواهد شد. یزات شبکه ، تضمیون تجهیزوالسیقابل قبول ، حفاظت ا
همچنین از جمله عوامل تعریف این پروژه ، آمار قابل توجه سوختن 
ترانس ها به دلیل عدم عملکرد درست برقگیرها و بعضاً منفجر شدن 

الن الزم بذکر است این الویت در برقگیرها در دشت هاي قروه و دهگ
 تأیید شده است. 96سال 

9 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان کردستان

بررسی روشهاي حفاظت شبکه هاي توزیع در حضور هادیهاي 
 روکشدار و کابلهاي فاصله دار و انتخاب روش بهینه

تهیه کتابچه و دستورالعمل طراحی به منظور انشعاب و 
حفاظتی و مکان یابی نصب تجهیزات و هماهنگی تجهیزات 

 ضوابط اجرایی و نظارتی مربوطه

لزوم تعیین روش حفاظت شبکه هاي با هادي روکشدار در برابر  -1
خطاي امپدانس باال : با توجه به تفاوت شبکه هاي با هادي روکشدار و 
کابل فاصله دار نسبت به شبکه هاي با هادي لخت ، خطاهاي رخ داده 

ها عموماً از نوع خطاي امپدانس باال بوده و روشهاي سنتی  در این شبکه
لزوم تعیین  -2حفاظت شبکه هاي توزیع قادر به تشخیص نمی باشد 

روش حفاظت شبکه هاي با هادي روکشدار در برابر اثرات پدیده هاي 
گذرا مانند صاعقه و ... با توجه به موقعیت جغرافیایی استان و صاعقه 

عدم وجود  -3انجام این تحقیق وجود دارد  خیز بودن ، نیاز به
تأیید شده  96دستورالعمل مربوطه الزم بذکر است این الویت در سال 

 بود

10 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان کرمانشاه

 يدر شبکه ها یابیب یموجود ع يمشکالت روشها یبررس
د بر کنترل ید (با تاکیجد يفشار متوسط و ارائه راهکارها

 )یراه دور توسط بستر مخابراتدها از یکل

ر ولتاژ و یمقاد يریبه منظور اندازه گ ییع مکانهایدر شبکه توز
د اطالعات موجود در آنها به یده که بایان شبکه مقرر گردیجر

ن داده یک روش انتقال ایابد. یانتقال  يریم گیمرکز تصم
ط مانند شبکه یموجود در مح یاستفاده از بستر مخابرات

داشته  يجد یبین شبکه معایاست. استفاده از ا GSM یمخابرات
موجود در  يچ هاییاز سو یبعض یاز آن ها دور افتادگ یکیو 
 یمخابرات يبه آن ها توسط شبکه ها یط و عدم دسترسیمح

ز مخصوصا ین PLCن استفاده از بستر یچنباشد. هم یموجود م
ز یاست و نو يادیمشکالت ز يترانسفورمر دارا يدر نقاط دارا

دارد. محصول  یت داده اثر منفیفیاز ادوات انتقال برق بر ک یناش
که ارتباط مرکز  ییویراد یستم مخابراتیه سیته یینها
 کند یر نقاط شبکه استان فراهم میرا با سا ينگ مرکزیسپاچید

باشد که  یم فرکانس شبکه، یکنترل ين پارامترهایاز مهمتر یکی
موجود در شبکه  یو مصرف يدیلرات آن نشان دهنده عملکرد توییتغ

شبکه، اطالعات مربوط به فرکانس شبکه، ولتاژ،  يبردار است. در بهره
صورت  ست به یبا یان نسبت به هم میه فازور ولتاژ و جریان و زاویجر

ا یو  یثبت گردد و به واحد کنترل گزارش شود. عدم دسترس يلحظه ا
در  يریتواند خسارات جبران ناپذ ین اطالعات میبه ا یر دسترسیتاخ

از  یعیاست که حجم وس ین بدان معنیجاد کند. ایع برق ایشبکه توز
گر ید ياز پارامترها ياریو بس یر توان مصرفیع نظیاطالعات شبکه توز

ک یاز شبکه در  یمختلف يست در بخش هایبا یر دما و رطوبت مینظ
از  یح است که برخیضشود. الزم به تو یمحدود ثبت و بررس یبازه زمان

شبکه دارند،  يدارید و پایند تولیدر فرآ يادیار زیر بسین پارامترها تاثیا
بر وارد  آن افزون یش از مقدار نامیرات فرکانس بییبه عنوان مثال تغ

، بر وسائل مشترکان برق یسات شبکه برق رسانیآوردن صدمات به تاس
که فرکانس شبکه یصورتن در یچن خواهد داشت هم يانباریز اثرات زین
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 یو حت يداریدر حد مطلوب و مجاز کنترل نگردد موجب عدم پا
 یلیکه به دالیدر صورت قدرت يها شبکه شبکه خواهد شد. در یفروپاش

بزرگ  يخروج خود کار واحدها  ایو  خطوط انتقال همچون قطع
فرکانس اتفاق افتد و موجب کاهش فرکانس از حد  ی، افت ناگهانيدیتول

از مصرف را قطع  یقطع بار فعال شده و بخش يها گردد، رله یمشخص
 يها د و مصرف برقرار گردد. عملکرد رلهین تولید تا تعادل بینما یم

 یرات کاهشییزان تغیاثر بخش خواهد بود که م یاشاره شده زمان
ه) یثان یلیم 250باشد که فرصت الزم (حداقل  يفرکانس و ولتاژ در حد

ها عمل نکرده و  ن صورت رلهیر ایرا در غیقرار دهد. ز رله اریرا در اخت
حادث شود.  یابد تا سرانجام فروپاشی یفرکانس همچنان کاهش م

شبکه خصوصاً در زمان  ولتاژ ح فرکانس ویع در تصحیالعمل سر عکس
ح یتصح یطور سنت باشد. به ین کننده مییعوامل تع  از یکیوقوع حادثه، 

ع یسر يمجهز به گاورنرها یآب يها روگاهیفرکانس عمدتاً ن يها کننده
ه به یخود را در ظرف چند ثان يدیتوانند کل توان تول یهستند که م

ز یولتاژ ن يها م کنندهیر دهند. تنظییتغ یزان قابل توجهیم
باشند که در  یم ییها ستمیمجهز به س سنکرون يژنراتورها عمدتاً
تواند در هر  یشبکه م م فرکانسیشوند. تنظ یه وارد عمل میاز ثان يکسر

در خطوط  انتقال توان رد به شرط آنکه امکانینقطه از شبکه صورت پذ
ع یب کنترل رله ها در شبکه توزین ترتیدر شبکه وجود داشته باشد. با ا

 دینما یبه مرکز کنترل م یانیر کمک شایمقاد يریو اندازه گ

11 

شرکت توزیع نیروي برق 
استان کهگیلویه و بویر 

 احمد

ع تحت پوشش شرکت یشبکه توز ياثرات صاعقه بر رو یبررس
حذف  یو امکان سنج راحمدیه و بویلویبرق کهگ يرویع نیتوز
 ر مناسبیم گارد و انتخاب برقگیس

 يل اثر آن بر رویز استان و تحلیبدست آوردن نقاط صاعقه خ
 شبکه

 یشبکه و امکان سنج يز بودن استان و اثرات نامطلوب بر رویصاعقه خ
 ر مناسبیم گارد و انتخاب برقگیجهت حذف س

12 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان گلستان

 يترانسها یابیب یع يساخت دستگاه هوشمند انجام تستها
م شار، ی، امپدانس اتصال کوتاه، تقسيبار یان بیع ( جریتوز

 و ... ) DCل ، مقاومت ینسبت تبد

 يترانسها یابیب یع يساخت دستگاه هوشمند انجام تستها
م شار، ی، امپدانس اتصال کوتاه، تقسيبار یان بیع ( جریتوز

 و ... ) DCل ، مقاومت ینسبت تبد

ع ( یتوز يترانسها یابیب یع يساخت دستگاه هوشمند انجام تستها
ل ، یم شار، نسبت تبدی، امپدانس اتصال کوتاه، تقسيبار یان بیجر

 و ... ) DCمقاومت 

13 
 شرکت توزیع نیروي برق

 استان گلستان

شان و یگم يزگردها در منطقه یاثرات گردو غبار و ر یبررس
ت یو قابل یکیالکتر يع انرژیخطوط توز يداریگنبد بر پا

جهت  يو اقتصاد یعمل يه راهکارهاینان شبکه و ارایاطم
 دهین پدیمقابله با ا

ن ینو يوه هایقات جهت ارائه راهکارها و شیدفتر تحق یهمراه
 یزان آلودگیزات متناسب با میو استفاده از تجه یدر طراح

 منطقه

جه یاچه خزر و پسرفت آب و در نتیدر یت به شروع دوره کم آبیبا عنا
 يده نشست گرد و غبار بر رویشدن منطقه متاسفانه با پد یابانیب

جه از یم در نتیناخواسته مواجه هست يها یخاموش یزات و فراوانیتجه
 برخوردار است یت خاصیاهم

14 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان گلستان
ز یخ رها در نقاط صاعقهینه برقگین نوع ، قدرت و مکان بهییتع

و  ي، اقتصاد یفن ياستان گلستان با توجه به شاخصها
 یناش يکاهش خسارت ها -2نان شبکه یت اطمیش قابلیافزا -1

احداث حطوط و  ينه هایکاهش هز -3از برخورد صاعقه به خط 
احداث هر پست در کنار  ين برایدر حال حاضر به صورت متداول و روت

شود . قدرت و نوع  یر هم لحاظ میک ست برقگیترانس  يکات اوت باال
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توان با  یاست که م ین در حالیشه ثابت است . ایرها هم همین برقگیا پست ها یطیمح
نه آن ، یبهن نوع و قدرت ییر در شبکه و تعیمناسب برقگ یابیمکان 

 نان گرفت .یت اطمیش قابلیرا در کنار افزا یاضاق ينه هایهز يجلو

15 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان گلستان
ه یمعضالت موجود در هرس شاخه درختان و ارا یبررس

 ت رشد شاخه درختانیبه منظور هدا ییراهکارها
 نان شبکهیت اطمیش قابلیافزا ناخواسته يها یکاهش خاموش

16 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان گلستان

ان در یترانس جر ياز خطا یزان تلفات ناشین مییتع
برق استان گلستان و  يرویع نیشرکت توز يماندین دیمشترک

 يه راهکار با هدف کاهش تلفات و صرفه اقتصادیارا

 کاهش تلفات کاهش تلفات

17 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان لرستان
ر آن بر یر اضافه ولتاژها و تاثیو سات صاعقه یوضع یبررس

 ع برق استان لرستانیشبکه در توز يهایخاموش
 و تلفات یش ترانس سوختگیها ، افزایها و قطعیش نرخ خاموشیافزا ها و تلفات یها ، ترانس سوختگیها و قطعیکاهش نرخ خاموش

18 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان لرستان

سطح استان و  ن اطلس مقاومت مخصوص خاك دریتدو
ستم یس يپ مناسب برایت يطرح ها يه سازیمحاسبه و شب

 مختلف استان ين در شهرستانهایاتصال زم

 شبکه یمنیش ایافزا -سکیکاهش نرخ ر -شبکه یکاهش تلفات فن یانسان يرویو ن یکاهش تلفات فن

19 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان لرستان

شبکه و مطالعات  کلوزرها جهت بهبود عملکردیر یابیمکان 
شبکه  يگذرا و انجام مطالعات اقتصاد يحوادث و خطا

 ع برق شهرستان ازنا)یت توزیریلوت مدی(پا

مطالعه حوادث بوجود آمده و  -کنترل حوادث و اتفاقات شبکه
 ع برق شهرستان ازنایشبکه توز يمطالعه اقتصاد

 یابیعدم مکان  -ها  یها و قطعیعدم کنترل شبکه از لحاظ خاموش
 بوجود آمده در شبکه يگذرا يکلوزرها و عدم کنترل خطاها یمناسب ر

20 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان مرکزي

 يریبا بکارگ یکیزان بهبود و ارتقا حفاظت الکتریم یبررس
 از به ارتین بدون نینسل نو يرهایبرقگ

کلیه مزایا و  -1در صورت انجام این پروژه انتظار می رود : 
مناسب  يمحلها -2معایب تجهیزات نوین مذکور مشخص گردد. 

ریسک  -3مذکور مشخص گردد  يجهت استفاده از برقگیرها
استفاده از تجهیز مذکور بویژه احتمال افزایش خطرناك 

تاثیر مقاومت ویژه -4گامی و تماسی مشخص گردد.  يولتاژها
جانی  يحفاظتها  برج چه تاثیر بر عملکرد برقگیر و يخاك پا

محدود شدن جریان اتصال کوتاه چه تاثیرات مخربی بر  -5دارد 
آیا نصب سیم گارد کماکان  -6تجهیزات شبکه خواهد داشت. 

انجام مطالعات جامع -1ضرورت خواهد داشت. روند پروژه: 
متداول و مشخص نمودن پارامترهامرتبط با  ZnO يبرقگیرها

بررسی -2ر یبرقگ يتخلیه ا ياکالس،ولتاژ باقیمانده و جریانه
سه گانه  يسابقه تولید برقگیرهاهوایی نوین و مقایسه پارامترها 

بررسی سایر تجهیزات -3متداول  Znoبا برقگیرها 1آیتم 
کیلوولت و بررسی مشخصات اضافه ولتاژ  20خط  يمنصوبه رو

بررسی عبور -4متداول و نوین.  يبر رو آنها در حضور برقگیرها
تون پایه ها و تاثیرات ایجاد ترك در بتون جریان از ب

خط  يمتداول عالوه بر اینکه باید محلی جهت نصب بر رو يبرقگیرها
به احداث یک سیستم ارت در نزدیکترین قسمت به  داشته باشند نیاز

برقگیر و اتصال به آن از طریق یک رایزر مسی دارند که هزینه بر می 
باشد. در ضمن قیمت تامین برقگیرها نیز قابل توجه می 

جدید عالوه بر قیمت پایینتر نیاز به پایه اضافی  يرهایباشد.برقگ
ا بررسی صحت و سقم و کلیه نگهدارنده و سیستم زمین مجزا ندارند. ام

از ابهام قرار دارد بویژه اینکه آیا  يمزایا و معایب استفاده از آنها در هاله ا
در صورت رخداد صاعقه با جریان تخلیه باال عبور این جریان از ساختار 

بر بتون خواهد داشت یا نه همچنین باعث  يبتونی پایه سیمانی تاثیر 
خطرناك در مجاورت پایه سیمانی  گامی و تماسی يرخداد ولتاژها

از برقگیر  يخواهد شد یا خیر. آیا کاهش شدت جریان اتصال کوتاه عبور
باعث کاهش سطح حفاظت سیستم خواهد شد یا آن را بهبود خواهد 
بخشید. نقش مقاومت ویژه خاك در عملکرد تجهیز مذکور چگونه 

 خواهد بود.
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گامی و تماسی با  يمطالعات ولتاژها-5مذکور.(تست عملی 
 ي/ و آنالیز عبور جریان از روIEEE 80 2000توجه به استاندارد 

عبور جریان از سطح زمین بجا عبور از  يمدلساز -6سطح زمین 
گامی و تماسی  يعمق زمین(چاه متداول) و مقایسه ولتاژها 

واقعی در دو حالت و جهت سه مقاومت ویژه خاك کم، متوسط، 
 -Finite Element 7محدود( ( يباال با استفاده از روش اجزا

هوایی  ياستخراج دستوالعمل جامع استفاده و نصب برقگیرها
 نوین

21 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان مرکزي

هوشمند با استفاده از  يداده کاو ياستفاده از روش ها یبررس
 GISنگ، یسپاچی، دي، بهره برداریمهندس یبیترک يداده ها

کرد ینان شبکه با رویت اطمیقابل ینیش بیرات جهت پیو تعم
 ت بحرانیریمد

بزرگ در شبکه و  يها یاز بروز حوادث و قطع يریشگیامکان پ شبکه يریت پذیو روئ يستم و سامانه داده کاویجاد سیامکان ا
 منابع مختلف ينقاط حساس با کمک داده ها ییشناسا

22 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان هرمزگان

ک استان هرمزگان جهت یزوکرونیا يه نقشه پهنه بندیته
 مناسب یطراح يپ هایارائه ت ارتقاء حفاظت و

درمناطق مختلف استان انه صاعقه یزان برخورد سالیتعیین م -1
انتخاب بهینه  -3ک استان هرمزگان یزوکرونیا یم منحنیترس -2

بهینه سازي وکاهش هزینه  -4ستم حفاظت مورد انتظار ینوع س
بهینه سازي طرح هاي اصالح وتوسعه  -5عملیات بهره برداري 

مهندسی کردن عملیات بهره برداري  -6درزمینه ارتقاء حفاظت 
 حفاظت يستمهایارتقاء دانش س -7

ن در مناطق مختلف، روش یزان برخورد صاعقه با زمینظر به تفاوت م
ها متفاوت  ومقره ییهوایع به خصوص پستهایسات توزیحفاظت از تاس

ستم حفاظت یمناسب س یخواهد بود. چرا که درصورت عدم طراح
د یتواند موجب بروز خسارت شد یجاد شده میضدصاعقه،اضافه ولتاژ ا

تن ترانسفورماتورها گردد.لذا مطالعه درخصوص ارتقاء منجر به سوخ
 یک استان الزامیزوکرونیا یمنحن ياستقامت عایقی ازطریق پهنه بند

فوق، محاسبات مهندسی به منظور اصالح  ياست. با استفاده از پهنه بند
هاي شبکه منجر به کاهش عمر عایقی  ستم حفاظت و بازنگري آرایشیس

 هد شد.ر خوایتجهیزات امکان پذ

23 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان هرمزگان

مشارکت شهروندان در حفظ و  يراهکارها یقیتطب یبررس
 عیسات شرکت توزیحراست از تأس

حفظ و حراست از  يراهکارها ییق شناسایهدف از تحق
 یو بررس یقیسات شرکت با توجه به مطالعات تطبیتأس

ع یتوز یمتول يگر شرکت هایبکارگرفته شده در د يراهکارها
) جهت حفظ و  ین المللیو ب یاس ملیبرق (در مق يروین

باشد به  ینه کمتر میسات با روش بهتر و هزیحراست از تاس
شرکت داشته  يبرا يافتصاد ییت صرفه جویکه در نها ينحو

به دانش  یابیق دستین تحقیا یوخروج یباشد. ودستاوردنهائ
سات شرکت و یحفظ و حراست از تاس یالزم در مورد چگونگ

سات و بهره یآن در شرکت جهت نگه داشت بهتر تاس يریبکارگ
 ين روشهایآن و ارائه بهتر ياقتصاد يها ییاز صرفه جو يمند

 ت شرکتیریبه مد يریم گیاحصاء شده جهت تصم

برخوردار  یقابل توجه یبرق از گستردگ يرویع نیسات شبکه توزیتاس
ع یتوز يارزشمند شرکت ها يهایجزء دارائ ساتین تأسیاست و ا
ن یاز آنها عالوه بر تام ين سبب حفظ و نگهداریشوند. بد یمحسوب م

را  يادیز يا اقتصادیت آنها، مزاین شبکه و جلب رضایمداوم برق مشترک
آن، محقق را  يشبکه و ارزشمند یبه همراه خواهد داشت. گستردگ

وندان را در حفظ و مشارکت شهر يکند که راهکارها یب میترغ
م یاحصاء شده را جهت تصم ين روشهایو بهتر یحراست از آن بررس

 د.یت شرکت ارائه نمایریبه مد يریگ
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24 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان همدان

 یحفاظت یجاد همزمانیا يد در راستایجد يارائه روشها
 عینمونه شبکه توز يهاردیف

مزاحم  يک هایدر جهت کاهش هارمون یاتیعمل يارائه روشها-1
رفع مشکالت اشاره شده در بند  -2شده  يریدر نقاط اندازه گ

 يشبکه عالوه بر بهبود مشخصه ها يداریش پایفوق و افزا
 ت توان.یفیک

 -2نه یبه يشبکه ، بهره بردار يدارینان ، پایت اطمیش قابلیافزا -1
 یواسطه وجود برخلوولت به یک 20 يدرهایف يجاد شده رویمشکالت ا

و  یر خطوط، که الزم است از نظر حفاظتیمنصوبه در مس يشالترها
 ن پروژه انجام شود.یموجود ا ينه کردن رله هایکرد

25 
شرکت توزیع نیروي برق 

 آذربایجان غربی

مکان یابی بهینه ادوات کلید زنی و اتوماسیون جهت بهبود 
 آذربایجان غربیقابلیت اطمینان شبکه هاي توزیع برق 

گردد. در  یکلوزرها استفاده میاز ر یجهت کاهش مقدار خاموش -
ن گردد، مقدار یینه تعیها بصورت به که مکان و تعداد آن یصورت

ت یاعمال شده به شبکه حداقل شده و قابل يها یخاموش
 ابد.ی یش مینان افزایاطم

ع جهت یکلوزرها در شبکه توزینه ریبه یابیجهت مکان یه روشیارا -
ق یشبکه از طر يش هوشمندینان شبکه و افزایت اطمیباالبردن قابل
 ارائه کتابچه و نرم افزار -ون یبستر اتوماس

26 
شرکت توزیع نیروي برق 

 آذربایجان غربی

هوا به  یزگرد ها و آلودگیش ریو ساخت سامانه پا یطراح
 رات شبکهیرانه و تعمیشگیپ يراهکارها يزیمنظور برنامه ر

ص یو تشخ يریک سامانه کامل اندازه گیشنهاد یو پ یطراح
رات یتعم يزگرد ها در نقاط مختلف استان برایزان و شدت ریم
 رانهیشگیپ

باشد که  یم ین مسائلیاز مهمتر یکیهوا  یزگردها و آلودگیمسئله ر
باعث صدمه  یزگرد و آلودگیر آن هستند وجود ریبرق درگ يشرکت ها

ر قرار دادن عملکرد آنها یا تحت تاثیمت برق و یزات گرانقیبه تجه
به شبکه برق گردد از  یتواند باعث صدمات قابل توجه یگردد که میم

زگرد ها به ین شدت ریو همچن یص به موقع بروز آلودگیتشخ یطرف
ن یخواهد نمود ا یرات به موقع کمک قابل توجهیجهت تعم يزیبرنامه ر

 یدر مورد سنسورها ها قابل درسموجود  يها يموضوع با کمک تکنولوژ
 خواهد بود

27 
شرکت توزیع نیروي برق 

 تبریز

فشار  يدرهایف ان نول ترانسها و یش جریعلل افزا یبررس
 يبرا يرینصب لوازم اندازه گ ن دست وییف و معابر پایضع
ن یع تا انشعابات مشترکیپست توز یل عوامل از خروجیتحل
 ک پست نمونهیدر 

ف یفشار ضع يدرهایان نول ترانسها و فیجر شیعلل افزا یبررس
ل عوامل یتحل يبرا يرین دست ونصب لوازم اندازه گییو معابر پا
 ک پست نمونهین در یع تا انشعابات مشترکیپست توز یاز خروج

 عیک زا در شبکه توزیهارمون يبارها ییفازها، شناسا يمتعادلسار

28 
شرکت توزیع نیروي برق 

 تبریز

 يزگردهایشبکه در مقابل ر یقیزات عایعملکرد تجه یبررس
 يوزها، مقره هایه (من جمله کات اوت فیاچه ارومیدر ینمک

روکشدار،  يهای، انواع سرکابلها، هادیکی، سرامیکونیلیس
رها و...) و ارائه یو ت یقیعا ينگ ترانسها، کاورهایبوش

 رانهیشگیو پ یعمل يراهکارها

 يزگردهایشبکه در مقابل ر یقیزات عایعملکرد تجه یبررس
 يوزها، مقره هایه (من جمله کات اوت فیاچه ارومیدر ینمک

روکشدار،  يهای، انواع سرکابلها، هادیکی، سرامیکونیلیس
 يرها و...) و ارائه راه کارهایو ت یقیعا ينگ ترانسها، کاورهایبوش
 رانهیشگیو پ یعمل

 عیشبکه توز یقیزات عایبر تجه یتمک يزگردهایرات ریمقابله با تأث

29 
شرکت توزیع نیروي برق 

 جنوب استان کرمان

ع در حضور منابع یسمت شبکه توز یالزامات حفاظت یبررس
 د پراکندهیتول

رفتار شبکه  ییاهداف مورد انتظار پروژه عبارت است از: شناسا
الزامات  یید پراکنده شناسایع از نقطه نظر اتصال منابع تولیتوز

د پراکنده یسمت شبکه جهت اتصال منابع تول یاز حفاظتیمورد ن
د یو نقشه راه اتصاالت منابع تول ین دستورالعمل حفاظتیتدو

پروژه عبارت است از: دستورالعمل و  ییپراکنده محصول نها
 ییروش اجرا

د پراکنده جهت اتصال به یمنابع تول یدر حال حاضر الزامات حفاظت
از یکه شبکه ن یمات حفاظتالزا یعنیبرعکس آن  یشبکه وجود دارد ول

از به ید پراکنده بتواند به شبکه متصل گردد نیک منبع تولیدارد تا 
شنهاد یشود تا با پ یم ین پروژه سعیدارد. در ا یاستخراج و بررس

د پراکنده به شبکه یسمت شبکه جهت اتصال منابع تول یالزامات حفاظت
توجه به عدم ن گردد.با یشبکه مشخص و تدو يموارد قابل توجه برا

د یش منابع تولیع با افزایجهت شبکه توز يف شده ایوجود حفاظت تعر
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ن الزامات حفاظت خاص یاز به تدویع نیتوز يپراکنده در سطح شبکه ها
 گردد ین موارد احساس میدر ا

30 
شرکت توزیع نیروي برق 

 مازندران
ع یگذرا در شبکه توز يها یقطع یل علل فراوانیو تحل یبررس

 نآبهبود  يبرق مازندران و ارائه راهکارها يروین
شنهادات و ارائه راهکار در یگذرا و پ يها یبه علل قطع یابیدست

 جهت کاهش آن
 صبح ییگذرا به خصوص در ساعات ابتدا يها یاد قطعیآمار ز

 
 عیتوزمحور  -3         

 هاي پیشرفته و بهینه توزیع نیروي برق  سیستم .3,7

 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح تحقیقعنوان  عنوان شرکت فیرد

1 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان اصفهان

از شبکه با در نظر گرفتن  يت بهره برداریل وضعیتحل
 يره ایتولید پراکنده در حالت جز يمولدها

ت بحران، ورود و یریو دستورالعمل مد ییارائه روش اجرا
 کوچک به شبکه يخروج مولد ها

گوناگون به شبکه و  يت هایکوچک با انواع مختلف و ظرف يبا توسعه مولد ها
قات و یتحق یرسد که ط یبنظر م يار ضروریز رشد روز افزون انها بسین

شدن شبکه  يزه ایع در مواجه با بحران ها و جزیکرد شرکت توزیرو یمحاسبات
ن مولد ها به شبکه یورود و خروج ا يشده و روش ها و دستورالعمل ها یبررس
 ت انها مدون گردد.یریو مد

2 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان کرمانشاه

مدل بار در محاسبات شبکه هاي  تعیین ضریب هم زمانی و
 توزیع به تفکیک تعرفه و مناطق برق شرکت توزیع برق

بدست آوردن راهکارهوشمند تعیین ضریب هم زمانی 
ات شبکه هاي توزیع به تفکیک ومدل بار در محاسب

 تعرفه و مناطق برق شرکت توزیع برق

 ت ضریب هم زمانی ومدل بار در مناطق برق شرکت توزیع برقیاهم

3 
شرکت توزیع نیروي برق 

 شیراز

ن در ینو يها يبررسی فنی و اقتصادي استفاده از تکنولوژ
 رازیبرق ش يرویع نیشرکت توز

اده ین قابل پینو يها يزات و تکنولوژیتجه ییشناسا
راز به همراه ارائه یبرق ش يرویع نیدر شرکت توز يساز

 يریو نحوه بکارگ يو اقتصاد یمطالعات فن

 ين مورد استفاده در کشورهاینو يها يزات و تکنولوژیتجه ییلزوم شناسا
ط استفاده در یآنها با شرا یقیسه تطبیافته و انجام مقایشرفته و توسعه یپ
 رانیا

4 
توزیع نیروي برق شرکت 

 غرب مازندران

ق یاز طر يص سرقت انرژیو ساخت دستگاه تشخ یطراح
 کنتور یس و خروجیکابل سرو يان ورودیسه جریمقا

محصول مطابق هدف  یوطراح یدرفاز اول امکان سنج
 زیخواسته شده ودرفازدوم ساخت تجه

با توجه  یباشد .از طرف یم ياز تلفات مربوط به سرقت انرژ یبخش قابل توجه
که بدون  یس ،ساخت دستگاهیم از کابل سرویاد اخذ انشعاب مستقیبه ازد

ر و یت يس را از باالیکابل سرو يان ورودیر ،همزمان جریاز به صعود از تین
است که  يد ازمواردیسه نمایو مقا يریکنتور اندازه گ ین خروجیهمچن

 اند.از کرده یدا به ان اعالم نیومربوطه شد ییاجرا يواحدها

5 
شرکت توزیع نیروي برق 

 غرب مازندران

آنالوگ  يقرائت هوشمند کنتورها ياده سازیو پ یطراح
 ریموجود با استفاده از پردازش تصاو یمیقد

آنالوگ  يقرائت هوشمند کنتورها ياده سازیو پ یطراح
 ریموجود با استفاده از پردازش تصاو یمیقد

تال یجیر دیع غیتوز يموجود در سطح شرکتها ياز کنتورها یمیش از نیب
قرائت لوازم اندازه  يرو جهت هوشمند سازیکرد وزارت نیهستند با توجه به رو

نه یاز به اعتبار و هزیتال نیجید ين کنتورها با کنتورهایا ینیگزیجا يریگ
دولت در  يو استراتژ يبودجه ا يتهایدارد که با توجه به محدود ییار باالیبس

ن کنتورها ینکه اکثر ایباشد ضمن ا یر نمیه پذیچندان توج یاقتصاد مقاومت
ت یجزءالو يتال با هدف هوشمند سازیجیر انها به دییبوده که تغ يماندیر دیغ

ح یل مهم و مرتبط با کاهش تلفات قرائت منظم و صحیاز مسا یکیست. یها ن
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از  يادیبودن تعداد ز نیباشد. خوش نش ین میمشترک يریلوازم اندازه گ
ن غرب مازندران و عدم حضور آن ها در زمان مراجعه شماره برداران یمشترک

گردد  یتوسط شماره برداران م یر واقعیاوقات سبب ثبت اعداد غ یگاه
رد همواره با خطا یگ یکه توسط انسان انجام م ین از آنجا که هر عملیهمچن

 ياشتباه در قرائت کنتورها یاست با ساز و کار کنون یهیهمراه خواهد بود بد
ر یاجتناب ناپذ يموجود و پروسه ثبت اعداد در سامانه امر یمیآنالوگ قد

جاد یآنالوگ موجود و ا يقرائت هوشمندانه کنتور ها يق بر رویاست. لذا تحق
جهت ثبت خودکار آ ن ها در سامانه و به حداقل رساندن دخالت  يبستر

رسد. قرائت  یبه نظر م یاتیو ح يها و علوم روز ضرور يکنولوژانسان با ت
ر و یموجود با استفاده از پردازش تصاو یمیآنالوگ قد يهوشمند کنتورها

ش دقت یارسال اطالعات و ثبت آن ها بصورت خودکار در سامانه عالوه بر افزا
ش یت بهتر مشترکان برق و افزاید و رضایافزا یبر سرعت پروسه صدور قبض م

ک سامانه ینکه استفاده از یاعتماد آنان را به همراه خواهد داشت. اضافه بر ا
رو و یگردد پروسه صدور قبض با صرف ن یکپارچه بصورت مذکور سبب می

 د.ینما یا میرا مه يدیمف یرد و بانک اطالعاتیپذ یصورت م يکمتر يانرژ

6 
شرکت توزیع نیروي برق 

 مازندران

 یان نشتیز جریو آنال يریگ و ساخت دستگاه اندازه یطراح
 مقره ها

زات ید تجهینحوه ساخت دستگاه خر یل و بررسیتحل
ان یز جریو آنال يریمورد استفاده ساخت دستگاه اندازهگ

 ینشت

ر نفوذ ینظ یاز عوامل یرها و مقرهها، ناشیجاد شده در برقگیا يشکستها
 یداخل یکیالکتر يههاینامناسب، تلفات و تخل يقبندیرطوبت به داخل آن، عا

باشد. از آنجا که روش یم یع ولتاژ نامطلوب در اثر آلودگی، توزیو خارج
نه ین زمیدر ا یو اساس يهای، روش پایان نشتیت بر اساس جریص وضعیتشخ

رها و مقرهها، یاز جمله برقگ يزات فشار قویب در تجهیبوده و وجود هر نوع ع
ان یاز محققان، جر يارید، بسینمایرا فراهم م یان نشتیدر جرر ییموجبات تغ

خود مدنظر قرار  يهایریرا به عنوان پارامتر مورد نظر در اندازهگ ینشت
 دادهاند.

7 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان یزد

 استفاده با زیرزمینی تاسیسات یاب موقعیت ساخت و طراحی
 و طراحی در بکارگیري هدف با مایکروویو برداري تصویر از

 برق نیروي توزیع هاي سیستم نگهداري

طراحی ساخت و راه اندازي یک سیستم رادار نفوذي در 
زمین در دو بخش نرم افزازي و سخت افزاري با هدف 

آشکارسازي و تعیین عمق کابل هاي برق و تفکیک آنها 
از تاسیسات زیر زمینی ساخت این تجهیز خواهد توانست 

حی و اجراي سیستم هاي دفنی و زیر در زمان طرا
زمینی شبکه هاي توزیع اطالعاتی با دقت قابل قبول از 

تجهیزات موجود از هر دست (گاز مخابرات آب و برق) به 
عوامل شرکت توزیع ارائه نمایدو مشکالت طراحی دقیق 
شبکه هاي زمینی و نیز عملیات اجرایی و عیب یابی را 

حال حاضر طراحی اجرا و عیب یابی شبکه هاي زمیتی که با توجه به  در
افزایش تقاضاي برق و انشعاب و نیر ساختارهاي شهري ارجحیت بیشتري 

نسبت به شبکه هاي هوایی دارند وبا اقبال رو به گسترشی در توسعه شبکه 
هاي توزیع مواجه هستند به دلیل نبود کانال هاي زیرزمینی تاسیسات شهري 
در کشور بصورت دفنی انجام می شود و این در حالی است که بقیه تاسیسات 

از جمله مخابرات و آب و ... نیز از همین رویه بهره می برد لذا عمال تعیین 
دقیق تاسیسات زیر زمینی با وجود استعالم از مراجع مربوطه همواره با عدم 

الالت در زمان دقت و عدم کفایت اطالغات مواجه است که موجب برخی اخت
اجرا و عیب یابی خواهد بود این تجهیز چنانچه بتواند با دقت و خروجی هاي 
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سفارشی شده صنعت برق ساخته شود کمک شایانی به کاهش هزینه طراحی  تا حد زیادي برطرف نماید.
شبکه هاي زمینی ،کاهش خسارت تاسیسات شهري و نیز کاهش زمان 

 خاموشی هاي ناخواسته در شبکه هاي زیر زمینی خواهد کرد.

 

 عیمحور توز -3          
 هاي توزیع نیروي برق  سازي تجهیزات الکتریکی شبکه  طراحی، ساخت و بهینه .3,8

 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق عنوان شرکت فیرد

1 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان تهران

 رانه ویشگیرات پیتعم و يات نگهداریعمل یاثر بخش یابیارز
 يبه جا RCM ینیگزیجهت جا ییاجرا يارائه راهکارها

PM 

 یش کارائیافزا -زات یتجه يریش سطح دسترس پذیافزا
مرتبط با  ينه هایکاهش هز -نان شبکه یت اطمیوقابل
 ير ونگهداریتعم

 یدر خصوص اثر بخش یرانه تاکنون بررسیشگیپ يسهایبا توجه به انجام سرو
سهاممکن است لزوم ین سرویاز ا ینکه انجام برخیآنها انجام نشده است ضمن ا

ر ییمطالعات با تغ یستین بایرد بنابرایقرار بگ یابیمورد ارز یستینداشته باشد وبا
 رد.یانجام پذ RCMبه PMکرد از یرو

2 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان اصفهان

 يه هاینصب پا ییر دستور العمل و روش اجراییق و تغیتحق
 یب حداقلیگرد با حذف استفاده از سنگ الشه و تخر یبتون
 کامل ين و استقرار عمودیزم

ب یه با تخریگود و استقرار پا يدستورالعمل نحوه اجرا
 نیزم یحداقل

ش یان پیشبکه از سال يه هایختن قلوه سنگ و استقرار پایو ر یروش چاله کن
 يه هایپا يریهم اکنون با توجه به بکارگ ین روال ادامه داشته است ولیبهم

با ابعاد  یاز به گود کنیر بودن سنگ الشه در استهکام ان و عدم نیتاث یگرد و ب
ب یه بدون تخریو کاشت پا یگود زن یروش اصول یقیتحق یتوان ط یاد، میز
 ن استهکام را استخراج و مدون نمود.ین و با بهتریاد زمیز

3 

برق   نیروي شرکت توزیع 
و  استان چهارمحال 

 بختیاري

مواجه  یدارند با مشکالت يادیکه وزن ز یزاتیدر نقاط صعب العبور حمل تجه استاندارد یر سبک ارائه مشخصات فنیت یطراح ر سبک به منظور حمل در نقاط صعب العبوریت یطراح
دهند و هم حمل  ینه شبکه را کاهش میسبک هم هز يرهایاست استفاده از ت
 ياستاندارد شبکه ها ید مشخصات فنیرها باین تید. اینما یوو نقل را آسان م

 ز داشته باشند.یع را نیتوز

4 

برق   نیروي شرکت توزیع 
و  استان چهارمحال 

 بختیاري

 یم یدچار پارگ یل مختلفیم نول بنا به دالیع سیکه در شبکه توز یهنگام یص پارگیساخت دستگاه تشخ یص پارگیرله تشخ یطراح نول یص پارگیو ساخت رله تشخ یطراح
 یهمچون سوختگ يجد يب هایشود به مصرف کنندگان بعد از خود آس

م نول را یس یپارگ یکند اگر بتوان به کمک دستگاه یجاد میا یل برقیوسا
ن موضوع را به اطالع بهره برداران رساند یغام ایص داد و به کمک ارسال پیتشخ
ا دست کم ینمود و  يریاز آن جلوگ یتوان از خطرات و خسارات ناش یم یبخوب

ان سه یباشد که از جر يد بگونه این رله بایا ین اثرات را کاهش داد. طراحیا
ن ید ایآ یبوجود م یکه هنگام پارگ یرد و به کمک اختالفیدبک بگیفاز و نول ف

 ص دهدیحادثه را تشخ

5 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان زنجان

بررسی خوردگی یراق آالت فلزي مورد استفاده در 
هاي هوایی توزیع و ارائه راهکار مناسب و اقتصادي  شبکه

 -2خورنده  يزات مقاوم در برابر گازهایداشتن تجه -1
زات استفاده شده در مناطق آلوده یش طول عمر تجهیافزا

استان، در  یصنعت يدر شهرك ها يسرب و رو يکارخانه هابا توجه به وجود 
ط منطقه یکه با شرا یزاتیست از تجهیبا ین کارخانجات میبه ا یبرقرسان
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 یزات فعلیت تجهیوضع یابیو ارز ین لزوم بررسیسازگار باشند استفاده کرد و ا یصنعت براي جلوگیري از خوردگی
را در بر خواهد داشت. الزم  يط عملکردیو ارائه راهکار مناسب جهت بهبود شرا

راق آالت از یند ساخت یز فرآیو ن يبه ذکر است که با توجه به تفاوت ساختار
 يف دو پروژه مجزا از هم ضروریلزوم تعر ACSR يم هایجمله کلمپ ها با س

ن دو یف ایاست که تفاوت در وظا يادآورین الزم به یرسد. همچن یبه نظر م
 کند. یا دوچندان من صرورت ریزات اینوع از تجه

6 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان زنجان

ساخت عایق جهت نصب روي کنسول براي جلوگیري از 
قطعی هاي گذرا در شبکه هاي فشار متوسط هوایی بعلت 

 قرار گیري پرنده مابین کنسول و هادي

نصب شونده بر  يمناسب کنسول ها یقیساخت روکش عا
 ط منطقهیشراه ها با در نظر گرفتن یپا يرو

گذرا و موقت از جمله  ياز اتصال کوتاه ها یناش يها یاز خاموش يریجلوگ -1
زات موجود الزم به یت کار کردن با تجهیش امنیافزا -2برخورد پرندگان 

است و هدف آن ساخت  ییک پروژه کامال اجرایاست که پروژه حاضر  يادآوری
از شبکه  يمنطقه، بهره بردار یطیط محیاست که بتواند با کار در شرا یقیعا
ش دهد اما مباحث ین را افزایمشترک يتمندیتا رضایبرق را آسانتر و نها يها

بر ساخت محصوالت  يارائه شده در پروژه ها، مقاالت و کتابها تنها مقدمه ا
زات و ادوات کارآمد یج آمده در آنها به شکل ساخت تجهیباشند و نتا ید میجد

 کند. یدا مینمود پ

7 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان زنجان

ح رله ها در ینان از عملکرد صحیاطم -2ح رله ها یعملکرد صح یبررس -1 يو ولتاژ یانیجر يساخت دستگاه تست رله ها ساخت دستگاه تست رله جریانی و ولتاژي تک فاز
که در اثر اشتباه  ییها یاز خاموش يریجلوگ -3متفاوت  يط عملکردیشرا

ن پروژه یف ایند الزم به ذکر است که هدف از تعریآ یعملکرد رله ها بوجود م
ح رله ها را بسنجد و منظور یاست که بتواند عملکرد صح یساخت دستگاه

ان موارد مشترك یانجام شده دکتر عسگر يست که با کارهایساخت خود رله ن
 داشته باشد.

8 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان زنجان

طراحی و ساخت ربات جهت بازدید، تعمیرات و اجراي 
 عیف و فشار متوسط توزیفشار ضع يشبکه ها

 ين هایتکنس یکه بتوانند کار فعل ییساخت ربات ها
انجام دهند. از  يشتریت بیمربوطه را با دقت، سرعت و امن

 توان به ربات ارت کردن شبکه اشاره کرد. ین موارد میا

از  يریشرفته درصد بهره گیپ يال حاضر و به خصوص کشورهاح يایدر دن
رات شبکه یو تعم ياز امور روزمره ازجمله بهره بردار ياریربات ها در انجام بس

تواند به دنبال داشته  یرا م يادیاست. که اهداف ز یکیالکتر يع انرژیتوز يها
مرتبط باشد.  ين هایت تکنسیتواند سرعت، دقت و امن ین آنها میباشد. مهمتر

ف شده در شرکت یبا پروژه تعر يشنهادیل تفاوت پروژه پین دالیاز مهمتر
ساخت ربات انجام دهنده  یسنج و امکان یبررس"ع برق مشهد با عنوان یتوز
کار خطوط توزیع فشار  خط گرم و طراحی و ساخت ربات عایق يها تیفعال

 -1ر اشاره کرد: یرد زتوان به موا یم "دار ، بدون اعمال خاموشی متوسط برق
 یاست که بتواند بدون اعمال خاموش یو ساخت ربات یپروژه برق مشهد طراح

است که بتوانند عالوه  ییدرصدد ساخت ربات ها يشنهادیکار کند اما پروژه پ
 -2ع را از ابتدا انجام دهند. یشبکه ها توز يد و اجرایبازد يرات کارهایبر تعم

شوند که بتوانند عالوه بر  یرا شامل م ییساخت ربات ها يشنهادیپروژه پ
که در پروژه  یز کارا باشند. موضوعیف نیبخش فشار متوسط در بخش فشار ضع
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 شود. یده نمیبرق مشهد د

9 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان زنجان

ساخت دستگاه و میز تست کنتور براي تجهیز آزمایشگاه 
 کنتور بصورت پایلوت

 -2ر یاندازه گ ياز دستگاه ها یتلفات ناشکاهش  -1
 ساخت دستگاه تست کنتور برق

اندازه  يدستگاه ها يریح بودن و باال بودن دقت اندازه گیبا توجه به لزوم صح
ن پروژه در یا يریاندازه گ يبرق جهت کاهش خطا ير و لزوم تست کنتورهایگ

گرفته است تا بتواند با ع زنجان قرار یت دار شرکت توزیاولو يزمره پروژه ها
ن بخش را به حداقل یبا دقت باال استفاده و تلفات ا يانجام آن بتواند از کنتورها

 برساند.

10 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان فارس

نه مشارکت شرکت یبه يهوشمند راهبرد يرائه روش هاا
 رانیع برق استان فارس در بازار برق ایتوز

بازار  يگنال هایس يبار بر مبنا ینیش بیارائه نرم افزار پ
 برق

 ياقتصاد ییح بار جهت مشارکت در بازار برق،صرفه جویصح ینیش بیپ

11 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان کرمانشاه

ع استان یتوز يت موجود حفاظت شبکه هایوضع یبررس
نگ رله ها (باساخت دستگاه تست رله یتیکرمانشاه از نظر س

 )ياز نظر بهره ور افتهیارتقا  ینمونه داخل

نصب دستگاه تست  AMT105ساخت دستگاه تست رله  "
در هرمرحله به صورت دو به  یک از ادوات حفاظتیهر يبرا

شود آموزش  یابیارز ENDTO ENDق تست یدواز طر
ارتباط  يکارشناس جهت استفاده از دستگاه تست برقرار

 م رله وزمانیتنظ یدستگاه با نرم افزار مربوطه وتست عمل
 "نالها یشروع تست با همه ترم

ر یناپذ ییجدا يقدرت ابزارها يدهایوکل یحفاظت يستم قدرت رله هایدرس
که نقش  يد. به طوریآ یوسته قدرت به حساب میع به هم پیوس يستم هایس

ستم قدرت رابرعهده دارد ینان سیت اطمیوقابل يداری،پا یمنیدر ا یاساس
عملکرد مناسب  یند واز طرفینما یم يریمختلف جلوگ يوگسترش خطا ها
شود وبا جدا  یم یباعث کاهش سطح خاموش یستم حفاظتیوانتخاب درست س

گر شبکه ید يبه قسمت ها یه خطا دار ،تداوم برق رسانیک ناحیکردن حداقل 
کامل قسمت خطا دار از  ییبه منظور جدا یرا به همراه خواهد داشت از طرف

وبا  یبه درست ین ادوات حفاظتیاز است تاایوسته قدرت نیر شبکه به هم پیسا
 شده باشند يمات گذاریود ممکن هماهنگ وتنظیتمام ق يریدر نظر گ

12 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان کرمانشاه

ت یبا قابل zero energyستم یاحداث س یامکان سنج
 ين بادیل توربینو از قب يکاربرد در منازل با منابع انرژ

 3با توان  يو باتر يدیخورش يانرژن، ییسرعت پا یخانگ
 لوواتیک

ت کاربرد در منازل یبا قابل zero energyستم یاحداث س
ن، ییسرعت پا یخانگ ين بادیل توربینو از قب يبا منابع انرژ

 لوواتیک 3با توان  يو باتر يدیخورش يانرژ

نو از  يت کاربرد در منازل با منابع انرژیبا قابل zero energyستم یاحداث س
 3با توان  يو باتر يدیخورش ين، انرژییسرعت پا یخانگ ين بادیل توربیقب
 لوواتیک

13 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان مرکزي

تحقیق و توسعه در زمینه بکارگیري نانومواد جهت بهبود 
 عملکرد روغن ترانسفورماتور

تواند جهت  هاي درخور توجه و جدید که می یکی از روش
کنندگی تجهیز مذکور به کار  بهبود عملکرد عایقی و خنک
باشد. با تولید نانومواد، معموالً  رود، علم و فناوري نانو می

هاي  کاري در مبدل ها، در سیستم براي کاربردهاي خنک
 ها سرمایشی و گرمایشی و تجهیزات صنعتی از نانوسیال

هاي اخیر کاربرد  شود و به همین دلیل در سال استفاده می
این فناوري در حوزه انتقال حرارت بسیار گسترده شده و به 
عنوان یکی از محورهاي مهم مطالعاتی، تحقیقات زیادي را 
به خود جلب کرده است. لذا در این پژوهش سعی بر آن 

هایی که  لاست که به مطالعه فراگیر انواع نانومواد و نانوسیا

ترین و عین  هاي مربوط به آن، به یکی از کاربردي امروزه حوزه نانو و فناوري
وجب تغییرات زیادي در هاي تحقیقاتی بدل گشته که م ترین حوزه حال جذاب

علومی مانند برق، انرژي، مواد، مکانیک، محیط زیست، پزشکی و ...شده است. 
هایی که با این فناوري امکان تحوالتی عمیقی در آن  ترین حوزه یکی از مهم

وجود دارد، صنعت برق و در سه بخش تولید، انتقال و توزیع انرژي الکتریکی 
افزون بشر به انرژي الکتریکی و لزوم تجدید و بهبود باشد. با توجه به نیاز روز می

ساختارهاي این صنعت براي تامین نیازهاي مختلف صنعتی و تجاري، کاهش 
اي فناوري نانو  برداري، کاهش تلفات و ...، به طور فزاینده هاي تولید و بهره هزینه

خش برداري قرار گرفته است. در ب در صنعت برق و انرژي مورد توجه و بهره
مربوط به توزیع و انتقال انرژي الکتریکی، با توجه به تجهیزات بسیار متنوعی 
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تواند اثرات منفی ذکرشده در بخش عایقی و  می
کنندگی را جبران کند و همچنین به نحوه استفاده از  خنک

ها پرداخته شود. بطور کلی افزودن نانوذرات به یک ماده  آن
زمینه فلزي (نظیر بدنه ترانسفورماتور) موجب تشکیل یک 

افزودن شود. از طرفی  ماده نانوکامپوزیتی زمینه فلزي می
نانوذرات به یک سیال (نظیر روغن ترانسفورماتور) تشکیل 

دهد. این مواد جامد یا سیال حاوي  یک نانوسیال را می
ي  نانوذرات داراي خواصی متفاوت از مواد تشکیل دهنده

سازند که طراحی  خود هستند و چون بستري را فراهم می
مورد مواد با باالترین خواص، جدید و چند منظوره باشند، 

توجه بسیاري از محققین و مهندسین قرار گرفته است. لذا، 
خواص الکتریکی، حرارتی، مغناطیسی، مکانیکی، 
ویسکوزیته و ... براي مواد حاوي نانوذرات بایستی بخوبی 
شناخته و استخراج شود تا مورد استفاده بهینه در تجهیزات 

م در توزیع نیروي برق قرار بگیرد. اما، از جمله عوامل مه
سازي  بینی خواص، انتخاب مدل مناسب جهت شبیه پیش

هاي  پاسخ چنین مواد حاوي نانوذرات است. برعکس روش
بر و پرهزینه ور در  ساخت و تست تجربی که بسیار زمان

برخی موارد با توجه به امکانات در دسترس ناممکن می 
هزینه از نظز -هاي کم هاي میکرومکانیکی روش باشند، مدل

هاي کارایی هستند که  لی و زمان و در عین حال روشبار ما
هاي زمینه  رفتار کلی مواد حاوي نانوذرات (نانوکامپوزیت

فلزي یا نانوسیال با بستر روغن) را از ریزساختارهاي 
کنند. در واقع هدف اصلی  بینی می ي آن پیش دهنده تشکیل

علم میکرومکانیک بدست آوردن خواص ماکروسکوپیک 
دهنده آن ماده  سی از ریزساختارهاي تشکیلمواد چندجن

ي ماده  است. مشخصات ذاتی ساختارهاي تشکیل دهنده
شود و خواص  چندجنسی در روش میکرومکانیک حفظ می

دهنده شامل فاز  موثر بر حسب خواص اجزاي تشکیل
العمل متقابل  ها و عکس نانوذره و بستر، نسبت حجمی آن
ه میکروساختاري است، بین این فازها، که مربوط به هندس

شود. با توجه به سوابق مجري طرح و تیم  تعیین می
تحقیقاتی ایشان و با توجه به مراجع دیگر مرتبط، رهیافت 

هاي خاص خود  که در این قسمت به کار رفته است، فناوري نانو با ویژگی
تواند کاربردهایی مانند نوسازي، بهسازي، تعمیرات و نگهداري، کاهش  می

مل شود. یکی از تلفات، افزایش راندمان و یا ساخت تجهیزات جدید را شا
هاي موجود در این بخش، عملکرد مناسب ترانسفورماتورها  ترین چالش مهم
باشد. با توجه به ولتاژهاي باالي موجود در شبکه برق، نیاز ترانسفورماتورها  می

هاي برقدار  کننده قسمت به روغن به عنوان عایق الکتریکی و خنک
ترانسفورماتورهاي کنونی به  ترانسفورماتور بسیار افزایش یافته است. حیات

ها وابسته است. یک روغن آلوده وضعیف به سرعت  شدت به کیفیت روغن آن
کند. خصوصیات یک روغن  ترانسفورماتور را به آستانه سوختن هدایت می

آل عبارتند از: استقامت الکتریکی باال، انتقال حرارت با توان  ترانسفورماتور ایده
وص، ویسکوزیته یا چسبندگی پایین، تمایل به باال، پایین بودن جرم مخص

تبخیر در دماهاي باالتر، عدم واکنش با مواد عایقی و ساختار فلزي اجزا و 
خاصیت شیمیایی پایدار. با باالرفتن حرارت، فرآیند اکسیده شدن و کاهش 
قابلیت دي الکتریک روغن، بسیار تسریع شده که منجربه اسیدي و خورنده 

شود که روغن از حالت  لجن و رسوب روي تجهیزات می شدن روغن، تشکیل
آل خارج شده و ضررهاي مالی بسیاري همراه دارد. از دیگر عوامل کاهش  ایده

توان به عوامل خارجی مانند گرد و غبار، رطوبت و نفوذ مواد  کیفیت روغن می
 IECخورنده اشاره نمود. روغن ترانسفورماتور باید بر اساس آخرین استاندارد 

بوده و از نوع روغن استفاده نشده و بدست آمده از پاالیش و تصفیه  60296
باشد.  یدکنندگیا ضداکسی یبدون هرگونه ماده افزودن یستینفت باشد. روغن با

شوند که  یم میتقس Bو  Aنه حرارت به کالس یروغن ترانسفورماتور از نظر کم
استاندارد مذکور تمام رمشترك هستند. در یمشترك و غ يها یژگیو يدارا

هاي ترانس ذکر شده است که هر روغن تولیدي  ها و خصوصیات روغن ویژگی
توان به ویسکوزیته، شکل ظاهري، هدایت  بایستی مطابق با آن باشد که می

حرارتی، چگالی، کشش سطحی درجه خنثی بودن، خورندگی گوگردي، مقدار 
قی ضریب تلفات و... اشاره آب محلول، مقدار لجن در روغن، ولتاژ شکست عای

ن یل داده شوند و ایپر تحو يها-د در بشکهینمود. روغن ترانسفورماتور با
ن جنس باشند. بیشینه افزایش حرارت یتر نو و از مناسب یستیها با بشکه

ها که مربوط  ها، روغن ترانس و هسته و سایر قسمت پیچ ترانسفورماتور در سیم
این استاندارد ذکر شده است. لذا، موضوع  انتقال حرارت روغن است نیز در

افزایش ضریب هدایت حرارتی روغن موجود در این تجهیز و افزایش کیفیت آن 
هاي مهم روغن  اي فراگیر دارد. آزمون بسیار مهم بوده و نیاز به مطالعه

دهنده انطباق یا عدم انطباق با استانداردهاي ذکرشده  ترانسفورماتور که نشان
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بینی رفتار،  تواند در پیش سازي میکرومکانیکی می مدل
سازي واقعی مواد حاوي نانوذرات بسیار مؤثر  تحلیل و بهینه

ر تحلیل میکرومکانیکی باشد. لذا تمرکز این طرح پژوهشی ب
نانوسیال با بستر روغن ترانسفورماتور بمنظور شناخت 
خواص حرارتی و الکتریکی و ویسکوزیته و همچنین 

 سازي آنها می باشد. بهینه

ند از: ولتاژ شکست، آب محلول در روغن، اسیدیته، تانژانت دلتا، هستند، عبات
، گازهاي PCBگیري مواد بازدارنده روغن، گوگرد خورنده،  کشش سطحی، اندازه

 IEC 60422محلول در روغن، فورفورال. نکته مهم اینکه مطابق استاندارد 
ر قابل قبول یانجام این آزمایش بر روي تمام ترانسفورماتورها الزامی است. مقاد

ن یدر ا یج تست بسته به توان و ولتاژ ترانسفورماتور متفاوت بوده و همگینتا
 اند. استاندارد ذکر شده

14 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان مرکزي

ک یک ترانسفورماتور استاتیو ساخت  یطراح
 لو ولت آمپریک 50ک قدرت) ی(ترانسفورماتور الکترون

 -1باشد:  یر میبه شرح ز یکیترانسفورمر استات یفن يایمزا
م و کنترل ولتاژ یتنظ -2ت کنترل از محل و از راه دور یقابل

بعنوان  يریامکان بکارگ -3ع یدر هر نقطه از شبکه توز
 -5لتر فعال یبعنوان ف يریامکان بکارگ -4رگوالتور ولتاژ 

) جبرانساز توان DSTATCOMبعنوان ( يریامکان بکارگ
کنترل توان  -DVR 7بعنوان  يریامکان بکارگ -6و یراکت
 يانواع خطاها يامکان جداساز -8و یو و توان راکتیاکت

بستر  -10ان اتصال کوتاه یجر يمحدودساز -9اتصال کوتاه 
ون یاتوماس يبستر ساز -11ز شبکه هوشمند یز يساز

د مثال در موارد یامکان استفاده بعنوان کل -12شبکه 
Load shedding 13- حمل ونقل  ياستفاده در کاربردها

 ير مثل انرژیدپذیتجد يانرژ ياستفاده در کاربردها -14
 یل سوختیو پ يد، جزر و مد، باتریباد، خورش

 یز مهم و پر کاربرد در شبکه قدرت محسوب میک تجهیترانسفورمر بعنوان 
است. از ز ین تجهیاز هم یع ناشیاز تلفات و افت ولتاژ در شبکه توز یشود. بخش

در سمت  یستم) به راحتیا سیان بار ولتاژ (ولتاژ بار یرات حرییگر تغیطرف د
ان بار در سمت یکه جریگر در صورتیشود. به عبارت د یه منتقل میه و ثانویاول

ه (ولتاژ باال) با در نظر گرفتن نسبت دور یر کند، در سمت اولیین تعییولتاژ پا
ز یولتاژ در دو طرف ترانسفورمر ن يست، براقابل مشاهده ا یترانسفورمر به راحت

ک، یکالس يگر ترانسفورمرهایب دین موضوع را مطرح کرد. عیتوان هم یم
 یاهم ياز افت ولتاژ مقاومتها یون در واقع ناشیون ولتاژ است. رگوالسیرگوالس

ن ترانسفورمرها یب ایگر از معاید یکیترانسفورمر است.  ینشت يو راکتانسها
از جمله حمل  ین موضوع سبب بروز مشکالتیباشد. که هم یآنها مابعاد و وزن 

گر از جمله ید يده هایو نقل و نصب ترانسفورمر در محل شده است. وجود پد
ن روزها در شبکه یا عدم تعادل بار که ای یرخطیغ ياز بارها یکها ناشیهارمون

ا شده گر در ترانسفورمرهیر مشکالت دیاد هستند موجب بروز سایدر حال ازد
 يریفائق شدن بر مشکالت گفته شده، بکارگ يک راه حل مناسب برایاست. 

-Solid( یکیاستات يباشند. ترانسفورماتورها یم یکیاستات يترانسفورمرها
State Transformerک یبر الکترون یمبتن ي) را با عنوان ترانسفورماتورها

 يترانسفورماتورهاا ی) Power Electronic Transformerقدرت (
 شناسند. یز می) نIntelligent Universal Transformerهوشمند (

15 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان هرمزگان

 يها ان و ولتاژ در اشتراكیجر يترانسها یعلل خراب یبررس
 یاز خراب يریه و ارائه راهکار جهت جلوگیولتاژ اول يماندید

 زات فوقیتجه

جاد یان و ولتاژ و ایجر يها ب ترانسیکشف علل آس
 ب آنها.یاز تخر يریجلوگ يبرا ییراهکارها

و مصرف یو و راکتیاکت ير انرژیه جهت محاسبه مقادیولتاژ اول يها در اشتراك
ان و ولتاژ نسب گردد تا یترانس جر يک سریر کنتور یشده، الزم است در مس

به کنتور  يا هان و ولتاژ را به صورت لحظیر جریاز از مقادیاطالعات مورد ن
 ید روشیان و ولتاژ در بازار بایترانس جر يمت باالیند. با توجه به قیارسال نما

 یرات ناگهانییان و تغیش جریزات فوق را در برابرافزایتجه یمنیطرح گردد که ا
ان باالتر از یان استفاده از جریجر يش دهد. معموال در ترانس هایولتاژ افزا

ک مدار یگردد. لذا با قرار دادن  یب میباعث تخر ف شدهیتعر ییمحدوده توانا
توان از  یکر میا بریونر یگنال قطع به سکسیان و ارسال سیر ترانس جریدر مس

رات ییولتاژ، تغ ين در ترانسهاینمود. همچن يریان جلوگیب ترانس جریتخر
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توان مانند  یگردد. لذا م یب میو تخر یدگیب دیولتاژ در فازها باعث آس یناگهان
گنال یرات ولتاژ در هر فاز جهت ارسال سییک مدار حساس به تغیروش قبل از 

 يشنهادیپ يها ان ذکر است روشیونر استفاده نمود. شایکر و سکسیقطع به بر
 باشند. یزات میتجه يریب پذیکامل علل آس یازمند بررسیفوق ن

16 
شرکت توزیع نیروي برق 

 اهواز

ع متناسب با یشبکه توز ییراآباز  يشهایانواع آرا یبررس
 يدر حوزه مرکز يط بهره برداریو شرا يمبلمان شهر

 شهرستان اهواز

بار باال در محدوده برق اهواز و تعدد  یبا توجه به چگال
شبکه  ییه ها ضرورت باز ارایترانسها و فواصل کم پا يباال

 باشدیشهر مورد توجه ک يبهخصوص در هسته مرکز

 یباشدبررسیشهر اهواز مورد نظر م يبه خصوص در هسته مرکزشبکه  ییباز ارا
هدف  يع متناسب با مبلمان شهریتوز يشبکه ها ییدر بازآرا يش رویموانع پ
بار باال در محدوه  یباشد که با توجه به چگال یم یقاتیشنهاد تحقین پیانجام ا

نصب  kva 315ک ترانس با متوسطیمتر  100متر و  50برق اهواز در فواصل 
ه و شبکه وجود دارد که ضرورت یاز پا یشده و در سطح شهر اهواز انبوه

 کند یشتر میرا ب ییبازآرا

17 
شرکت توزیع نیروي برق 

 آذربایجان شرقی

متصل به شبکه همراه با  ينورترهایو ساخت ا یطراح
 ينقطه حداکثر توان جهت کاربرد درسلول ها یابیرد

 ين بادیو تورب يدیخورش

متصل به شبکه همراه با  ينورترهایو ساخت ا یطراح
 نقطه حداکثر توان یابیرد

 ساخت داخل ينورترهاینبود ا

18 
شرکت توزیع نیروي برق 

 آذربایجان شرقی

 Fragility(یشکنندگ يو مطالعه و توسعه مدل ها یبررس
Curve برق با در نظر گرفتن عوامل  یبتن يرهای) ت

ن،سازنده و ...) در برابر یر، جنس، جنس زمیمختلف( نوع ت
ه ها در یپا يریسک پذیر یابیو ارز یطیمح يعوامل و بارها

 د و ...)ی( طوفان، زلزله،باد، برف شدیعیبرابر حوادث طب

 Fragility(یشکنندگ يو مطالعه و توسعه مدل ها یبررس
Curve برق با در نظر گرفتن عوامل  یبتن يرهای) ت

سازنده و ...) در برابر ن،یر، جنس، جنس زمیمختلف( نوع ت
ه ها در یپا يریسک پذیر یابیو ارز یطیمح يعوامل و بارها

 د و ...)ی( طوفان، زلزله،باد، برف شدیعیبرابر حوادث طب

 برق یبتن يرهای) ت Fragility Curve(یاز شکنندگ یمشکالت ناش

19 
شرکت توزیع نیروي برق 

 آذربایجان شرقی

استفاده در  يبرا يانرژره ساز مناسب یو ساخت ذخ یطراح
جان یبرق آذربا يرویع نیشرکت توز ییروگاه فتوولتاین

 یشرق

ت مصرف یریمد يبرا يره ساز انرژیو ساخت ذخ یطراح
 یم يک ضروریو گذر از پ یک مصرفیو کاهش پ يانرژ

 يانرژ يساز رهیذخ يها يع فناوریوس يباشد.کاربردها
ها موجب ضرورت توسعه  آن يریپذ و رقابت یکیالکتر
عمده  يته کاالیسیآنها در کشور شده است. الکتر يفناور

ت شبکه، ین امنیکم است و به منظور تأمیست و یقرن ب
رات ییبه تغ ییو پاسخگو یکیالکتر يد انرژیش تولیافزا

رات ییرات روزانه و هم تغیین تغیتأم يمصرف (بار)، هم برا
از به یدر سطوح بار و نوسانات لحظه به لحظه ن یفصل
 در کشور وجود دارد. یکیالکتر يره انرژیذخ

ک یو کاهش پ يت مصرف انرژیریمد يبرا يره ساز انرژیو ساخت ذخ یطراح
باشد. امروزه در سراسر جهان مباحث مربوط  یم يک ضروریو گذر از پ یمصرف

، يابعاد اقتصاد یتمام نسبت به گذشته در يشتریت بیبا حساس يبه انرژ
ن مباحث روز به روز در حال یت ایشود. اهم یم يریگیپ یتیو امن یاسیس

 يکشورها از ضرروت راهبرد یتمام يش بوده و مطالعات مربوط به آن برایافزا
توان به  ین حوزه میت ایخاص برخوردار است. از جمله مسائل مهم و حائز اهم

ست اشاره نمود. با توجه به یط زیسازگار با محت و یفیدار، با کیپا ين انرژیتأم
 يها ستمیاستفاده از س یاسیو س ی، اجتماعي، اقتصادیطیست محیز يایمزا
 ين انرژیتواند به تأم ین آنها میا يریکارگ ، بهیکیالکتر يانرژ يساز رهیذخ
توان گفت  ین رو مید. از ایست کمک نمایط زیت و سازگار با محیفیدار، با کیپا

 يساز رهیذخ يها سامانه يریکارگ ، بهياز مسائل مهم در حوزه انرژ یکیکه 
 يباشد. کاربردها یش مین مباحث روز به روز در حال افزایت ایاست و اهم

ها موجب  آن يریپذ و رقابت یکیالکتر يانرژ يساز رهیذخ يها يع فناوریوس
ده قرن عم يته کاالیسیآنها در کشور شده است. الکتر يضرورت توسعه فناور

 يد انرژیش تولیت شبکه، افزاین امنیکم است و به منظور تأمیست و یب
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رات روزانه یین تغیتأم يرات مصرف (بار)، هم براییبه تغ ییو پاسخگو یکیالکتر
ره یاز به ذخیدر سطوح بار و نوسانات لحظه به لحظه ن یرات فصلییو هم تغ

 در کشور وجود دارد. یکیالکتر يانرژ

20 
توزیع نیروي برق شرکت 

 آذربایجان شرقی

ع و یتوز يدر شبکه ها FACTSاستفاده از ادوات  یبررس
 DSTATCOM یو صنعت یشگاهیساخت نمونه آزما

از شبکه در یو مورد نین توان رآکتیتواند با تأمیز مین تجهیا
و (گذرا) و یتوان رآکت یکینامین دیو تأم یحالت دائم

از  ياریمجاز شبکه، بس يها تیت محدودیت، رعایدرنها
ن قابل ذکر یع را حل کند.و همچنیتوز يمشکالت شبکه ها

ق و ین مسئله تحقیدر ا یعیچ شرکت توزیاست تا کنون ه
است.که  ینیانجام نداده است و مسئله روز و نو یساخت

ع با یتوز يدر کاهش تلفات شبکه ها یانیکمک شا
 م داشت.یآن خواه يریبکارگ

ستم قدرت ، مفهوم یها و استفاده آنها در س يمه هادیشرفت صنعت نیبا پ
) مطرح شد که بدون احداث FACTSر(یپذ  انعطاف يانتقال انرژ يستم هایس

ر یشرفت اخیستم انتقال استفاده کرد.پیس یت واقعید بتوان از ظرفیخطوط جد
ت خاموش شدن و یبا قابل يمه هادین يدهایکل یک در طراحیصنعت الکترون

ستم قدرت یمنبع ولتاژ در سطح توان و ولتاژ س يآن در مبدل هااستفاده از 
بوجود آورد و  FACTSدر مفهوم  یدتر،تحولیادوات جد یعالوه بر معرف

ا یها  یار کارآمدتر و موثرتر خواهد کرد.فرورفتگیرا بس يانتقال انرژ يستمهایس
sagباشد یع میاز صنا ياریت توان در بسیفیت کین کمیولتاژ مهمتر يها 
رد. یگ یت توان را دربر میفیدرصد مسائل مربوط به ک 80ش از یکه بیبطور
ل کنترل یمدرن از قب یصنعت يها زات حساس استفاده شده در کارخانهیتجه

م یو تنظی، درایسینو قابل برنامه یمنطق يها کننده ، کنترلیپردازش يها کننده
قادر به  کین صنعت روباتی) و همچنadjustable speed driveسرعت (

کاهش و جبران  يبرا یمختلف يها ستند. روشیولتاژ ن يها یتحمل فرورفتگ
 يمرسوم بر اساس استفاده از بانکها يها ولتاژ وجود دارد. روش يها یفرورفتگ

 UPSر قابل قطع ید و نصب منابع توان غیجد يمواز يدرهایجاد فی، ایخازن
ر قابل کنترل بودن یها به علّت غ روشن یچ کدام از این وجود، هیباشند. با ا یم

، UPSد و نصب یجد يدرهایاد احداث فیز يها نهیو و هزیتوان راکت يجبرانساز
 يبرا يادیز يها باشند. لذا تالش یت توان نمیفیقادر به حل کامل مشکالت ک

 يها ين تکنولوژیت توان بر اساس استفاده از آخریفیحل مشکالت مربوط به ک
و  FACTSتحت عنوان ادوات  یزاتی، انجام گرفته است و تجهک قدرت یالکترون

Custom Power (CPاند. ادوات  ان آمدهی) به مCustom Power  که از
ت توان مطرح یفیحل مسائل مربوط به ک يبرا يا لهیبه عنوان وس 1988سال 
ن یرند. از ایگ ین مورد استفاده قرار مییع ولتاژ پایتوز يها ستمیاند، در س شده

ه مبدل منبع ی) که بر پاD-STATCOMع (یتوز یکیان، جبران ساز استاتیم
 Customاز ادوات  یکیبه عنوان  D-STATCOMباشد ..  ی) مVSCولتاژ (

Power یفرورفتگ يساز جبران يبا شبکه قدرت قرار گرفته و برا يبطور مواز 
ک یت که در ین واقعیرود. با در نظر گرفتن ا یولتاژ بکار م يها یو برآمدگ

وب متعادل و نامتعادل) ممکن است یل عیوب (از قبیستم قدرت همه انواع عیس
وب باشد. یهمه انواع ع يساز د قادر به جبرانیبا یستم کنترلیرخ دهند، لذا س

شود که  یشنهاد میپ D-STATCOM یستم کنترلیس يبرا یک روش کنترلی
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)، SCESSوپرخازن (س يساز انرژ رهیستم ذخیک سیبا  D-STATCOMدر آن، 
متعادل  یوب نامتعادل و حتیهمه انواع ع يساز کپارچه شده و قادر به جبرانی
 باشد یم

21 
شرکت توزیع نیروي برق 

 آذربایجان شرقی

جهت استفاده در  يبتن هاد یشگاهیه مدل آزمایته
 نیزم يستم هایس

جهت استفاده در  يبتن هاد یشگاهیه مدل آزمایته
 نیزم يستم هایس

 نیزم يستم هایت سیبهبود وضع

22 
شرکت توزیع نیروي برق 

 آذربایجان شرقی

نورترها جهت کاربرد در یکرو ایو ساخت م یطراح
 اس کوچکیر در مقید پذیتجد يانرژ يها ستمیس

انتقال دانش ساخت به داخل کشور مسائل  يساز یبوم
 هیو بازگشت سرما ياقتصاد

ستم ینورترها جهت کاربرد در سیاکرو یو ساخت م یطراح يانتقال تکنولوژ
باشد.  یت از ساخت داخل میاس کوچک و حمایر در مقید پذیتجد يانرژ يها

آن شاهد  يساز یده است و با بومینگرد يساز یبوم ين تکنولوژی.تا کنون ا
 م بود.ین محصول خواهیتمام شده ا يو کاهش بها ياقتصاد ییصرفه جو

23 
شرکت توزیع نیروي برق 

 آذربایجان غربی

کاهش تلفات در اتصاالت  يبرا يهاد يساخت چسب ها
 نانو يشبکه با تکنولوژ

کاهش تلفات در اتصاالت  يبرا يهاد يساخت چسب ها
 نانو با مشخصات فوق يشبکه با تکنولوژ

جاد تلفات در شبکه یع باعث ایزات شبکه توزیف در تجهیاتصاالت سست و ضع
 ين قسمت ها از چسب هادیشرفته در ایپ يشوند که در کشورهایع میتوز

ن چسب در اتصاالت باعث باال رفتن یگردد ا یمقاوم در برابر حرارت استفاده م
ن آوردن تلفات باعث کاهش یین آمدن مقاومت ضمن پاییسطح اتصال و پا

 ز خواهد شد.یها ن یقطع

24 
شرکت توزیع نیروي برق 

 تبریز

موجود  یقیعا یکونیلیس يجامع عملکرد پوششها یبررس
زات یتجه یقیت تحمل عایها ) در تقو يدربازار ( اسپر

 ب آنیا و معایشبکه ، مزا

موجود  یقیعا یکونیلیس يجامع عملکرد پوششها یبررس
زات یتجه یقیت تحمل عایها ) در تقو يدربازار( اسپر

 ب آنیا و معایشبکه ، مزا

 یبررس -موجود در بازار  یقیعا ياسپر يپوششها يایب و مزایمعا یررسی
 یدانیو م یشگاهیآزما

25 
شرکت توزیع نیروي برق 

 تهران بزرگ

نقطه  یابیو ساخت دستگاه رفلکتور جهت فاصله  یطراح
 یابیب یمرتبط با ع ير دستگاه هایب در کابل ها و سایع

 ینیرزمیز يکابل ها

ص یدستگاه رفلکتور ( دستگاه تشخ یساخت نمونه بوم
 کابل ) یمحل خراب

از  یکیکابل توسط  یابیب یحوزه تست و ع يه دستگاه هایباً کلیهم اکنون تقر
 یشگاهیو ساخته شده و مراحل تست آزما ین شرکت طراحیپرسنل عالقمند ا

از به ین مجموعه نیل ایتکم يگذارد. در راستا یرا پشت سر م یاتیو عمل
باشد که  یمبدأ مب تا یص فاصله نقطه عیتشخ يساخت دستگاه رفلکتور برا

 ف شده و اقدام خواهد شد.یت تعرین اولویآن ا يساز یبوم يبرا

26 
شرکت توزیع نیروي برق 

 تهران بزرگ

شارژ و  يزیک مدل به منظور برنامه ریه یو ارا يه سازیشب یبرق يت هوشمند شارژ خودرو هایریک مدل مدیه یارا
تهران ع برق یت شبکه توزیبا وضع یبرق يدشارژ خودرو ها

 بزرگ

 يبرا یبرق يت شارژ و دشارژ خودرو هایظرف يریت سمت تقاضا و بکارگیریمد
 ت بکه برقیریو مد يراهبر

27 
شرکت توزیع نیروي برق 

 تهران بزرگ

بررسی میدانی، آماري و مقایسه اي اثرات جریان نشتی در 
 تلفات شبکه هاي برق

 یل و بررسیع برق نمونه با تحلیکاهش تلفات شبکه توز
 رفع آن يو راه کار ها ینقاط نشت

از  یمختلف يدر بخش ها ینشت يان هایجر يرین پروژه اندازه گیهدف از ا
 یزان اثربخشیم يریک شبکه نمونه و اثر آنها در تلفات شبکه و سپس اندازه گی

 رفع آنها در کاهش تلفات بوده است.

28 
شرکت توزیع نیروي برق 

 جنوب استان کرمان

ر از یجهت خارج نمودن ت یاهداف پروژه: ساخت دستگاه رکشیتساخت دستگاه 
 : دستگاهیر خروجیب رساندن به تیچاله بدون آس

است که  یر قبلیاز به خارج نمودن تین یبتون يرهاین نمودن تیگزیجهت جا
رد که یگ یل صورت میاد توسط کارگر و جرثقیوقت ز ین کار به زحمت و طیا

شود. در حال حاضر جهت  یم يرینه جلوگیهز ن دستگاه از صرف وقت وییبا ا
 یر خالیاطراف ت یستیر بایت يو خارج کردن آنها از پا یبتون يرهایاصالح ت

ب ین انر باعث آسیل نسبت به برداشتن آن اقدام گردد که ایگردد و با جرثق
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ن دستگاه با یشود.ا یموارد باعث شکستن آنها م یرها و در برخیرساندن به ت
ر را با یر ، تیک و با تحمل وزن تیدرولیر به صورت هیت يدر پاقرار گرفتن 

 کند. یب رساندن به آن از چاله خارج میسهولت و بدون آس

29 
شرکت توزیع نیروي برق 

 خراسان شمالی

با استقامت  یچند جزئ يمریق پلیعا یابیسنتز و مشخصه 
 CCTرو کشدار  يباال به منظور کاربرد در هاد یکیالکتر

 یقیت عایبا خاص یمر چند جزئیه پلیت بر پایکامپوزد یتول
رو کشدار  يق در هادیه عایشتر و کاهش ضخامت الیب

CCT وم رو ینی(آلوم ینمونه فعل یسه مشخصات فنیمقا
نمونه  يشده برا ینیش بیه) و مشخصات پیکشدار سه ال

 هدف:

از شبکه  يادیرو کشدار سهم ز ییهوا يدر حال حاضر استفاده از شبکه ها
 یبیع معایوه توزین شیع در سطح کشور را به خود اختصاص داده است اما ایتوز

ط یب به محیآس -1د در صدد رفع آنها برآمد: یل به دنبال دارد که بایبه شرح ذ
وزن  -3م یت حریاز به رعاین -2و قطع درختان و ...  یاز شاخه زن یست ناشیز

ق در یه عایباعث کاهش ضخامت ال باال یکیرو کشدار استقامت الکتر يهاد
ه ها یز کاهش در نصب پایشود. کاهش وزن ن یجه کاهش وزن میکابل و در نت

ج یم از نتایکاهش حر یع را به دنبال دارد. از طرفیراق آالت شبکه توزیو 
از  یموقت ناش یباالست و از هرس مداوم درختان، خاموش یکیاستقامت الکتر

 نه خواهد شد.یو باعث کاهش هز يریم و ... جلوگیتجاوز به حر

30 
شرکت توزیع نیروي برق 

 شمال استان کرمان

 يستم هایاستفاده از س يو اقتصاد ینه فنین طرح بهیتدو
کرد جذب یع با رویدر شبکه توز یکیالکتر يره ساز انرژیذخ

 ه گذاریسرما

 نده خودیدر افق آ ره سازهایاستفاده از ذخ يع براین نقشه راه شرکت توزیتدو ه نقشه راهیته

31 
شرکت توزیع نیروي برق 

 شهرستان مشهد

در مجاور  ینیزم يپست ها یر داخلیو ساخت برقگ یطراح
 یچپق يسرکابل ها

 یر جهت حفاظتیدوقلو مجهز به برقگ یچپق يسرکابل ها
 پست یزات داخلیتجه

 داخل تابلو حفاظت ندارند یخازن يدر حال حاضر مقره ها

32 
نیروي برق شرکت توزیع 

 شیراز

 يونرهایسکس يبرا یکینترالك الکتریو ساخت ا یطراح
 عیتوز يفشار متوسط پستها

است که تا زمان  یستمیس ین پروژه هدف طراحیدر ا
ک تابلو، درب یفشار متوسط در  يبرقدار بودن سرکابلها

تابلو را قفل نموده و اجازه باز کردن درب تابلو را ندهد 
زات قابل یمختلف ممکن و تجه يروشها ین با بررسیهمچن

معتبر جهان  يموجود که در شرکتها ياستفاده در تابلوها
حاصل شود  یساخته شده است، تالش خواهد شد که روش

 نه قابل حل باشد.یکه مشکل موجود با حداقل هز

برق را  يشبکه ها ي، همواره جان اپراتورهاياپراتور ياز خطا یحوادث ناش
ن افراد یا یت جانیمناسب و مطمئن امن ينترالکهایاستفاده از اد. ینماید میتهد

که حفاظت از  یو اخالق یل انسانیش خواهد داد. در کنار دالیمتخصص را افزا
ن افراد با تبحر و ید، اینمایم یع الزامیتوز يشرکتها يجان اپراتورها را برا

و هرگونه شوند یشرکتها محسوب م یفن يه هایکه دارند جزو سرما يتجربه ا
شرکتها به همراه  يز براین یفراوان ین افراد، خسارات مالیا یکیزیب فیآس

از اتصال کوتاه از اهداف  یناش یاز خاموش يریو جلوگ یمنیخواهد داشت. لذا ا
 ند.یآ ین پروژه به حساب میف ایتعر

 

 عیمحور توز -3          
 برق يرویع نیتوز يکنترل شبکه ها .3,9
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1 
شرکت مدیریت شبکه برق 

 ایران

مطالعه جامع استفاده از کنتور فیدرهاي توزیع در طرح 
 مانیتورینگ توزیع به لحاظ فنی و اقتصادي

یکی از معضالت راهبري شبکه توزیع برق، عدم وجود اطالعات 
رویت پذیري شبکه توزیع است. این امر موجب ا عدم یاي  لحظه

شود، مانورهاي شبکه توزیع، انحصاراً با تکیه بر دانش افراد خبره یم
ک به لحاظ اصول ین تکنیو با سعی و خطا انجام گیرد. مسلماً ا

 يشرکتها یف سازمانیداشته و وظا ییسک باالیر يبهره بردار
د. با نصب ینمایمواجه م يادیا حداقل با نواقص زیع را مختل یتوز

 يجاد فضایکنتورهاي سنجش انرژي روي فیدرهاي توزیع و ا
به استخدام اطالعات فیدرها، بعنوان مبداء گسیل انرژي  یدسترس

موجب شده است، پاره اي از شرکتهاي توزیع و متعاقباً دفتر 
ر خواهان استفاده از کنتورها، بعنوان یع شرکت توانینظارت بر توز

نگ یتوریت وضعیت فیدرها در قالب مانیرو يعات برامنبع اطال
ر قابل ین کار غیتت اصل ایتوزیع باشند. به همان اندازه که اهم

ن مهم، پشتوانه یدن به ایوه رسیانکار است، ضرورت دارد ش
ن یف ایداشته باشد.هدف از تعر ياقتصاد يکردیو رو یمهندس

حصل به  -1ل خالصه نمود: یذ يتوان در محورهایپروژه را م
نان از انتخاب یاطم -2ع یشبکه توز يش و راهبریسامانه پا

 یروش يریبکار گ -3و قابل اجراء  ي، اقتصادیمهندس يراهبرد
ع باشد یراهبر شبکه توز يازمندین حداکثر نیکه ضامن تام یعلم

ا یات برتر دنیمطالعه تجرب -5وه ممکن ین شیاستفاده از بروزتر -4
از امکانات کشور  يو استفاده حداکثر یبوم يتهایمطالعه ظرف -6
جاد بستر مناسب یب هر طرح ممکن و ایا و معایمزا یابیارز -7
با  یاتیامکان ارائه طرح عمل -8نه ممکن ین گزیانتخاب بهتر يبرا

 یمطالعه و بررس -9ت، بودجه و زمان یلحاظ درجه اهم
ر یه پذنان از توسعیاطم -10ن حوزه یا ین اللملیب ياستانداردها
طرح  یکپارچگیر بودن و یع پذینان از تجمیاطم -11بودن طرح 

 ين الزامات بهره بردارییتب -13 یین گردش امور اجراییتب -12
 داریپا

ین یاین پروژه با هدف انجام مطالعات الزم براي، امکان سنجی و تع
الزامات مرکز پایش در سطح شبکه توزیع، پیشنهاد میگردد. به نظر 

که همه  یو طرح جامع يراهبرد يصنعت برق کشور سندرسد یم
ع، بصورت همه جانبه در آن لحاظ شده یش شبکه توزیجوانب سامانه پا

شبکه  يش لحظه ایت پایکار و اهم یباشد، ندارد. نظر به گستردگ
 یو فن ي، ابتدا ابعاد اقتصادیهر طرح يش از اجرایع الزم است پیتوز

ن سازوکار ممکن یو سپس بهترممکن مورد مطالعه  يهمه طرحها
عِ شرکت یت نظارت بر توزیریرسد دفتر مدیانتخاب گردد. به نظر م

، باالجبار يمات اداریبودجه و تقس يتهایر، حسب محدودیمحترم توان
ع را انتخاب یتوز يدرهایمنصوب بر ف يکرد استفاده از کنتورهایرو

دو دفتر دفتر سنجش و  يکرد ضمن تداخل کارین روینموده است. ا
ع یران و دفتر محترم نظارت بر توزیت شبکه برق ایریش در مدیپا

ن مطالعه میتوان با پرهیز یست. ایبرنامه محور ن يکردیر، رویشرکت توان
از سازوکارهایی سلیقه اي و جزیره اي، منجر به سندي راهبردي 

 د.ین نماییتب يو اقتصاد ین پروژه را به لحاظ فنیگردد که ابعاد ایم

2 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان فارس

 يل تپ چنجر ترانسهایمختلف جهت تبد يها طرح یبررس
اده یر بار و پیک قابل قطع زیع به تپ چنجر اتوماتیتوز
 ک روش منتخبی يساز

ک با لحاظ کردن یر تپ و کنترل ولتاژ اتوماتییبه تغ یابیدست 
 ياقتصاد يارهایمع

ر یر قابل قطع زیع غیتوز يچنجرها در ترانسهادر حال حاضر اکثر تپ 
ر ییبار شود و تغ یر تپ الزم است تا ترانس بییتغ يباشند که برا یبار م

برق و نداشتن کنترل ولتاژ  یرد. قطعیانجام پذ یتپ به صورت دست
ت ین مزینه اندك مهمتریباشد. هز ین طرح میمناسب از مشکالت ا

رفع مشکالت تپ  ياد پروژه، براشنهین پیباشد. در ا یطرح موجود م
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ه گردند که عالوه بر مالحظات ید ارایبا ییموجود، طرح ها يچنجرها
 ز مقرون به صرفه باشند.ین ياز نظر اقتصاد یفن

3 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان فارس

ق استان رع بیتوز يها شبکه يش تاب آوریافزا يه هاارائه را
 يها  نهیو کاهش هز یعیطب يایت بالیریفارس جهت مد

 برق فارس يرویع نیاز آن در شبکه توز یناش یخاموش

ش یدر استان باعث افزا یعیطب يحادثه ها يوقوع زلزله و بالها ع فارس در هنگام وقوع حوادثیت بحران در شبکه توزیریمد
 شود ین میت مشترکیو عدم رضا یخاموش

4 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان فارس

 Smart( يزان مصرف انرژیم يریگ هوشمند اندازهپلتفرم 
Metering Platform( 

مصرف  يا ق و لحظهیدق يریاندازه گ يک پلتفرم هوشمند برای
جاد یکه امکان ا يا ان به گونهیتوسط مشتر يانرژ

Applicationز داده، صدور یو آنال يمختلف (جمع آور يها
مصرف، و امثال ، هشدار به کاربران پر يت مصرف انرژیریقبض، مد
 ن پلتفرم وجود داردیآن) در ا

از جهات مختلف حائز  يق در مورد مصرف انرژیشتن اطالعات دق
، نظارت بر رفتار یبرق مصرف یمت واقعیمحاسبه ق يت است. برایاهم

توسط  يستوگرام مصرف انرژیدا کردن هی، پيان در مصرف انرژیمشتر
اوج  يها پرمصرف در زمانان مختلف، ارائه هشدار به کاربران یمشتر

از ی، و امثال آن، نيبه مشتر يح مصرف انرژیصح يمصرف بار، ارائه الگو
به صورت لحظه به لحظه  يتوسط مشتر يزان مصرف انرژیاست تا م

ستم هوشمند یک سیق ین تحقیار باشد. حاصل ایوجود داشته و در اخت
، و يجار، تیان (اعم از خانگیمشتر يمصرف انرژ يریگ اندازه يبرا

باشد که با استفاده از آن،  یم Realtime) به صورت برخط و یصنعت
ان وجود دارد. در ضمن یاز مصرف مشتر يا امکان داشتن اطالعات لحظه

از به یرد و نیگ یار قرار میک در اختین اطالعات به صورت اتوماتیا
 يروهایفراوان ن يها نهیقرائت کنتور که عالوه بر هز یستم سنتیس

(بارها و بارها مشاهده شده است که افراد  یتی، مخاطرات امنیانسان
قرائت کننده کنتور جا زده و وارد  يروهاین يسودجو خود را به جا

 ست.یکند، ن یجاد میدر جامعه ا يادیاند) ز مردم شده یم خصوصیحر

5 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان کرمانشاه

و  یر فنیتلفات غ ییساخت افزونه هوشمند جهت شناسا
 کنتور يدستکار

 ت کاهش تلفاتیاهم ساخت سامانه

6 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان کرمانشاه

 يمتعادل ساز بر SVCاثرکنترل پیشبین توان راکتیو 
 KV 20 يها نامتقارن شبکه يبارها

و( مشخص نمودن ومحاسبه یکنترل توان راکت يه برنامه کاربردیته
 و)یکاهش توان راکت يبرا ازیزات موردنیق تجهیدق

 یو در پستهلیش روزافزون توان راکتیکنترل توان راکتیو باتوجه به افزا
63/20 

7 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان کرمانشاه

 کلیدهاي بهینه جایابی با توزیع هاي شبکه اتوماسیون
 مشترکین بار دور راه از وکنترل دار RTU قدرت

برق شده، تلفات  ین بیمشترک ع نشده، تعدادیتوز يزان انرژیم
قطع و وصل  يو هایسنار يخطوط و. . . فبل و بعد از اجرا

د. یآ یل و بدست میمورد مطالعه تحل يدرهایهوشمند ف يدهایکل
نان محور یت اطمیکرد قابلیهوشمند با رو يدهایمکان نصب کل

ت یه گزارش وضعیپروژه شامل ته ییشود. محصول نها یم یبررس
رخ  يمورد مطالعه در لحظه خطاها يدرهایهوشمند ف يدهایکل

یکی از مهمترین اهداف شرکتهاي توزیع برق، استفاده بهینه از انرژي 
تولید شده با کاهش انرژي توزیع نشده می باشد. به همین دلیل توزیع 
مداوم و بی وقفه انرژي برق از اهمیت ویژه اي براي صنعت برق کشور 
برخوردار است. عوامل متعددي از توزیع بی وقفه انرژي برق جلوگیري 

د که از آن جمله می توان به بروز حوادث و بالیاي طبیعی، می کنن
استفاده نا مناسب مشترکین، برخورد حیوانات و وسایل نقلیه با شبکه و 



 157                                                                                                                                                                       1397در سال رو یوزارت ن یقاتیتحق يها تین اولویعناو
 

 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق عنوان شرکت فیرد

ع یتوز يزان انرژیه گزارش میداده در نقاط مختلف شبکه. و ته
مورد مطالعه پس از وقوع خطا در نقاط مختلف  يدرهاینشده ف

 هوشمند منصوبه يدهایه کلیه گزارش بازگشت سرمایشبکه و ته

... اشاره نمود. جلوگیري از وقوع برخی حوادث تقریبا غیر ممکن می 
باشد به همین دلیل تشخیص محل وقوع حادثه و برطرف نمودن اشکال 

زمان ممکن بهترین راه حل براي کاهش زمان کی  مربوطه در کمترین
از مهمترین اهداف شرکتهاي توزیع برق، استفاده بهینه از انرژي تولید 

شده با کاهش انرژي توزیع نشده می باشد. به همین دلیل توزیع مداوم 
و بی وقفه انرژي برق از اهمیت ویژه اي براي صنعت برق کشور 

توزیع بی وقفه انرژي برق جلوگیري  برخوردار است. عوامل متعددي از
می کنند که از آن جمله می توان به بروز حوادث و بالیاي طبیعی، 

استفاده نا مناسب مشترکین، برخورد حیوانات و وسایل نقلیه با شبکه و 
... اشاره نمود. جلوگیري از وقوع برخی حوادث تقریبا غیر ممکن می 

ثه و برطرف نمودن اشکال باشد به همین دلیل تشخیص محل وقوع حاد
مربوطه در کمترین زمان ممکن بهترین راه حل براي کاهش زمان 
خاموشی می باشد. جلوگیري از قطع برق مشترکین، فاکتور اصلی 

رضایت مندي مشترکین است. شبکه توزیع هوشمند به سرعت وسایلی 
را که احتماالً موجب خطا در شبکه توزیع می شوند را شناسایی و از 

ار خارج می کند و همچنین جریان نشتی را به سرعت مشخص می مد
کند و مکانهایی که نیاز به حضور نیرو جهت اصالح شبکه را دارند به 
سرعت اعالم می کند. استفاده از نرم افزارهاي پیشرفته اندازه گیري 

سریعاً مشترکین را که خارج از سرویس هستند، را مشخص می کند. 
طالعاتی براي پرسنل اتفاقات که در محل خاموشی فراهم نمودن چنین ا

برد شبکه  هستند، بسیار ذي قیمت بوده و بازده عملکرد را بسیار باال می
هاي توزیع هوشمند با استفاده از راه حل هاي ذیل زمان خاموشی 

تنظیم مجدد سیستم با کمک گرفتن  -مشترکین را کاهش می دهند. 
هماهنگ با پست هاي هوشمند  د هاي اتوماتیک هوشمند کهیاز کل

تعیین اندازه و محل بار خارج شده  -تشخیص از راه دور خطا  -هستند. 
کنترل از راه دور تولیدات  - Real Timeاز مدار از راه دور و بصورت

تشخیص از راه دور قطع و  -پراکنده انرژي و تجمیع آنها جهت استفاده 
ن گام یع نخستیوزدر تیک فی يوصل شبکه در صورت بروز خطا رو

ت محل )فاصله یباشد که با توجه به موقع یمحل بروز خطا م ییشناسا
محل  يار زمان بر است. جداسازیاتفاقات( بس ياز محل استقرار گروه ها
ونر صورت یسکس يا بازکردن تعدادیق بستن یخطا و مانور شبکه از طر

 یاط باقدر، جدا و نقیگر نقاط فیده از دیب دیرد تا نقاط آسیپذ یم
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که از هنگام  ین برق گردند. زمانیمجاور تام يدرهایق فیمانده از طر
ر بخش یزات، مانور و تعمیات قطع و وصل تجهیان عملیوقوع خطا تا پا

انجامد برابر است با:  یدر به طول میده و برقدار کردن کل فیب دیآس
Ttotal = Tfl+Tsw1+ Trp+Tsw2  که در آنTfl ي: زمان الزم برا 

ات مانور، قطع و یانجام عمل ي: زمان الزم برا Tsw1خطا.  یابیمکان 
:  Trpده. یب دیر بخش آسیاز بار، قبل از تعم یقسمت ییوصل و بازآرا
: زمان الزم  Tsw2ده. یب دیرات بخش آسیانجام تعم يزمان الزم برا

ر بخش یکل بار، بعد از تعم ییات قطع و وصل و بازآرایانجام عمل يبرا
زات جهت یگردد زمان قطع و وصل تجه یده. مالحظه مید بیآس

که برابر است  یه طوالنیبا شعاع تغذ ییدرهایف يمخصوصا رو ییبازآرا
 یک خاموشیرفع  یدر زمان کل یت خاصی، از اهم Tsw2+Tsw1با

در شبکه یچند ف یدانیم ين پروژه به کمک داده هایبرخوردار است. در ا
ر ی، تاث DIgSILENTآن در نرم افزار يساز ع استان کرمانشاه و مدلیتوز

 ییهوشمند که در نقاط دور دست زمان بازآرا يدهایاز کل يبهره بردار
نان، قبل و یت اطمیقابل يشاخصها يرساند، رو یدر را به حداقل میف

 رد.یگ یدر مورد مطالعه قرار میف يبعد از نصب رو

8 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان همدان

 يجاد مراکز کنترل شبکه ( مرکزیامکان ا یو بررس همطالع
 ) در استان يو منطقه ا

(  يها یت خاموشیریند کنترل ، نظارت و مدیبهبود مستمر در فرا
ت یسطح رضا يشده ) در استان و ارتقا يزیناخواسته و برنامه ر

 م مردم و مشترکان برقیو تکر يمند

 یاتیعمل يتهایمطلوب فعالش موثر و یضرورت کنترل ، نظارت و پا -1
م کنترل ونظارت در سطح استان به سه بخش جهت یتقس -2در استان 
ش سطح یکردن مانورها و افزا یتخصص -3ت کنترل یفیش کیافزا

م با یس یستم بیاز به سیعدم ن -4ن به کارشناس یسیاپراتورها از تکن
ده با ها انجام شیت بهتر در ثبت خاموشیفیکنترل با ک-5ر یپوشش فراگ
نه یکمتر شدن هز -6. ییصورت گرفته با مراکز پاسخگو يتماس ها

و اسکادا یمخابرات يجاد بسترهایا يها  

9 
شرکت توزیع نیروي برق 

 اهواز

ب بار شبکه برق یش ضریافزا یاتیعمل يمطالعه راهکارها
 ییسا کیت مصرف و با هدف پیریاهواز با اعمال مد

ب بار در شبکه برق یش ضریافزا يبرا یمدون و علم یبررستاکنون  یاتیعمل يارائه راهکارها
در  يادیز يج ان کاربردیو نتا ین بررسیاهواز انجام نگرفته است. انجام ا

 ط شبکه خواهد داشت.ین شراییتع

10 
شرکت توزیع نیروي برق 

 آذربایجان شرقی

 يبرا PLC یمخابرات يستمهایس يریبه کار گ یابیارز
 یکیالکتر يع انرژیتوز يشبکه ها يهوشمند ساز

ش ینه کاهش تلفات بهبود مانور افزایون کنترل بهیاتوماس ياجرا
 نانیت اطمیقابل

ورود به  ير را به صنعت برق براینظ یک فرصت بیشبکه هوشمند 
دهد که به  یم یو بازده ینان ، دسترسیت اطمیاز قابل يدیسطح جد

و  یمخابرات يها يط و اقتصاد ما کمک خواهد کرد. فناوریسالمت مح
برق و  يد کننده هاین تولیکه امکان ارتباط دو طرفه را ب یتالیجید

است که  يزیسازد همان چ یا میان و در طول خطوط انتقال مهیمشتر
 یاتینه حین زمیق در ایت تحقیسازد. لذا اهم یک شبکه را هوشمند می
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 يانرژتوان به کاهش یق مین تحقیا يایر قابل اجتناب است.از مزایو غ
نان(قطع و وصل از راه یت اطمیش قابلیره نشده ،کاهش تلفات ،افزایذخ

ن زمان ممکن) یدر کمتر یط بحرانیدور و امکان مانور شبکه در شرا
 اشاره کرد.

11 
شرکت توزیع نیروي برق 

 آذربایجان شرقی

و  121 يجهت ارتباط نرم افزارها يساخت ماژول نرم افزار
GIS یجان شرقیبرق آذربا يرویع نیدر شرکت توز 

وجود اطالعات مکانی مربوط به تاسیسات و موقعیت مشترکان و 
همچنین داشتن بانک کامل مربوط به شماره تلفن ها و ارتباط با 

را از ابزارهاي ارزشمندي است که می تواند بهره  Billingسیستم 
برداري را در انجام راهبري شبکه به موقع و با کیفیت یاري کند.و 

 ییو اجرا یاتیع عملیتوز ين موضوع در شرکت هاینون اتا ک
مربوطه  ينرم افزار و داشبورد و ماژول ها یده که با طراحینگرد

 ن نرم افزار ها برطرف خواهد شد.ینک ایمشکالت ل

 GISاز جمله سیستم هایی است که به واسطه ارتباط با  121نرم افزار 
منجر به افزایش بهره وري شده و استفاده عملیاتی از پایگاه داده آن 

از مهمترین مالکهاي  یموجب ارتقاي راهبري شبکه خواهد شد. یک
به مشتریان شرکت  121رضایت مشتري کیفیت پاسخگویی سیستم 

ع نشده از یتوز يتوزیع است و کاهش زمان خاموشی و کاهش انرژ
یت مشترك موجب افزایش قابلیت طریق دستیابی سریع به موقع
 اطمینان سیستم خواهد بود.

12 
شرکت توزیع نیروي برق 

 آذربایجان شرقی

ت یری) و مدdatamining(ين نقشه راه داده کاویتدو
 يک داده کاویتکن يریکاهش تلفات با بکار گ

دارد  يادیز يایع کاربرد و مزایتوز يدر شرکت ها يروش داده کاو
نقاط الوده به  ییاز جمله در جهت کاهش تلفات و در جهت شناسا

ن روش مناطق الوده را کشف و یتوان با استفاده از ایسرقت م
ن روش یا يرینه را انجام داد. بکار گین زمیدر ا یآت يزهایبرنامه ر

 ينان ،کاهش تلفات، و کاهش انرژیت اطمیش قابلیموجب افزا
ر است که یبحث روز جلسات شرکت توان ع نشده و .. داردکهیتوز

 گردد. یاتیو عمل يکاربرد یقاتید توسط پروژه تحقیبا

دارد از  يادیز يایع کاربرد و مزایتوز يدر شرکت ها يروش داده کاو
نقاط الوده به سرقت  ییجمله در جهت کاهش تلفات و در جهت شناسا

 يزهایبرنامه رن روش مناطق الوده را کشف و یتوان با استفاده از ایم
ش ین روش موجب افزایا يرینه را انجام داد. بکار گین زمیدر ا یآت

ع نشده و .. داردکه یتوز ينان ،کاهش تلفات، و کاهش انرژیت اطمیقابل
 یقاتید توسط پروژه تحقیر است که بایبحث روز جلسات شرکت توان

در مناسب  يها میاتخاذ تصم يگردد. کاربران برا یاتیو عمل يکاربرد
ها  از داده یحید به درك صحیبا يداده کاو يها جاد مدلیهنگام ا

حداقل و  ي توان به محاسبه یجستجو م يها کیبرسند. از جمله تکن
ع یار و توجه به توزین و انحراف معیانگیم ي ر، محاسبهیحداکثر مقاد

 ين امکان وجود دارد تا با بازنگریها اشاره نمود. به طور مثال، ا داده
افت که ی دست يریگ جهین نتیر به این مقادیانگیحداقل، حداکثر و م

کار نبوده  و ا کسبیان یمرتبط با مشتر يندهایش فرآیها قادر به نما داده
است  یاتیفرض يا بازنگریتر  متوازن يها از به کسب دادهین رو نیو از هم

ار و یآن شکل گرفته است. با توجه به انحراف مع يکه انتظارات بر مبنا
ثبات و دقت  ي درباره يدیتوان به اطالعات مف یم یعیر توزیر مقادیسا
آن باشد که  ي ار باال ممکن است نشانهیافت. انحراف معیج دست ینتا
که  ییها د. دادهیتواند به بهبود مدل کمک نما یها م زان دادهیش میافزا

ن یدارند، بدع استاندارد داشته باشند احتماال خطا یاز توز يادیانحراف ز
دهند اما  یارائه م یواقع يایک مسئله در دنیاز  یقیر دقیمعنا که تصو

 ند.ینما یها را دشوار م مدل با داده یتناسب و هماهنگ
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13 
شرکت توزیع نیروي برق 

 شهرستان مشهد

با  یکیزیف يها ییت دارایریمد یو امکان سنج یبررس
 یاء صنعتینترنت اشیاستفاده از ا

 یبررس -برق  يشرکت ها یکیزیف يها ییدارا ییشناسا -
 -ع یتوز يدرشرکت ها یاء صنعتینترنت اشیا يکاربردها

با استفاده از شبکه  یکیزیف يها ییت دارایرینگ و مدیتوریمون
یاء صنعتینترنت اشیا يها  

از  يا برق، به مجموعه يدرشرکت ها یکیزیف يها ییت دارایریمد
و توسعه  يریکارگ ، بهينگهدار يمند برا روش يندهایها و فرا ستمیس

ع و یشامل ترانس، خطوط انتقال/توز یکیزیف يها ییزات و دارایتجه
، با یمهندس يها ن چارچوب روشیباشد. در ا یزات شبکه میر تجهیسا

 يند، ابزارین فرایل ایشوند و با تکم یب میترک ياقتصاد يها يتئور
، در یمنطق يروند د، که بصورت منظم و بایآ یبوجود م

ق ین تحقیشود.درا یبرق، بکار برده م يشرکت ها یآت يها يریگ میتصم
ت یریدرمد یاء صنعتینترنت اشیا ياستفاده از شبکه ها یامکان سنج

 رد.یگ یقرار م یمورد بررس یکیزیف يها ییدارا

14 
شرکت توزیع نیروي برق 

 شهرستان مشهد

نگ یتوریقرائت و مان يو ساخت ماژول سخت افزار یطراح
با  4اء نسل ینترنت اشیبر ا یمبتن یت مصارف صنعتیوضع

 ت مصرفیریو مد ییک سایهدف پ

ستم سخت یک سیهدف آن است تا  يشنهادین طرح پیدر ا
 یر مصرف کنندگان صنعتیشده و در مس یسه فاز طراح يافزار

 یارتباط يق بسترهایاز طر ين ماژول سخت افزاریرد. ایقرار گ
 ینصب شده در ارتباط م يزات و نودهایر تجهیاندارد با سااست

 يع کننده اطالعات، داده هایستم تجمیک سیت یباشد و در نها
ک سامانه یاستاندارد به  یهزات مختلف را در قالبیقرائت شده از تج

ع نصب شده یتوز يشرکت ها يسرورها ينظارت جامع که بر رو
نظارت و دفاتر  يم هایت ن داده ها بهیدهد. ا یاست، انتقال م

دهد تا  ین امکان را میع ایتوز يت مصرف در شرکت هایریمد
ت یع را نظارت کرده و بر اساس وضعیصنا يستم هایرسیت زیوضع

ند با یمصرف نما يت هایشبکه اقدام به اعمال محدود يلحظه ا
 يد، مصرف کنندگان سطح بندیت جدین تفاوت که در وضعیا

 يت بار برایریمد يشنهادهای، پيدسته بندن یشده و بر اساس ا
ق یتوان از طر ین موارد، میشود و عالوه بر ا یع ارسال میصنا
ش نمود یز را پایت عملکرد هر تجهی، وضعیافتیو اطالعات دریآرش

رات یمصرف خارج شده باشد، تعم ینگیکه از به یو در صورت
ح یبه توضشنهاد کرد. ( الزم یواحد مربوطه، پ يرانه را برایشگیپ

 شوند ) یبعد از کنتور نصب م يشنهادیپ يستم هایاست که س

، يمصرف انرژ ير الگوییک شدن به فصل تابستان و تغیهر ساله با نزد
با هدف  ییک سایت بار و پیریع، مدیتوز ياز اهداف شرکت ها یکی

از مشکالت  یکیباشد.  یکاهش مصرف در زمان اوج مصرف برق م
 یزات میک تجهیات مصرف برق به تفکیاز جزئ ی، عدم اطالع کافیفعل

هزات پر مصرف را یق تجیشود نتوان به شکل دق یباشد که سبب م
 يریم گیزات تصمیتک تک تجه ينمود و به صورت مجزا برا ییشناسا

شود، اما  یع اعالم میفرمان قطع و وصل به صنا یکرد، لذا به صورت کل
ت یرین مدینو يارائه راه کارهاند وجود ندارد. ین فرآیدر ا یکاف ینگیبه

ن کننده یتام يافته از سمت شرکت هایتوسعه  يمصرف در کشورها
 ياست گذاریس يمتعدد يشود و هم اکنون کشورها ی، آغاز ميانرژ
 قرارداده اند. یخود را مصرف کنندگان صنعت يها

 

 عیمحور توز -3             
 ع برقیتوز يت توان شبکه هایفیک   .3,10
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1 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان خوزستان

و  یخانگ ياز استفاده از پمپ ها یرات ناشیتاث یبررس
ت توان مشترك و شبکه یفیک ين کن ها بر رویریآب ش
و  يو اقتصاد یفن یابیت مصرف در شبکه، ارزیریو مد

 راتین تاثیکاهش و جبران ا يبرا یفن يارائه راهکارها

 يری)اندازه گ2ن موتورها یاز ا یرات ناشیتاث يری)اندازه گ1
رات موتور پمپ آب ی)تاث3ن کن ها یریاز آب ش یرات ناشیتاث

 ت توانیفیک يبر رو

 یشبکه و کاهش خاموش يداریپا

2 
اي  شرکت برق منطقه

 سیستان و بلوچستان
موالتور یاتصال به س يبرا یشگاهیک نمونه آزمایساخت  لو واریک کی svc یشگاهینمونه آزماساخت 

 قدرت
حال حاضر وزارت  يتهایاستفاده از ادوات فکتس در شبکه قدرت جزو اولو

 روستین

3 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان اردبیل

ع استان یت توان شبکه توزیفیک يز شاخص هایآنال
 یکیآن با استاندارد حدود مجاز هارمونسه یل و مقایاردب

 به منظور بهبود آنها ییبا ارائه راهکارها

) LVو HVفشار متوسط( يدرهایت توان فیفیک يزیز و ممیآنال
 يلتر فعال موازیف یل و طراحینمونه در سطح شهر اردب

 متناسب با مشکالت هر کدام از آنها

ت توان و یفیمسئله کیکی از مسائل و مشکالت مهم در سیستمهاي توزیع 
می باشد. اعوجاجهاي  یر خطیغ يش روز افزون بارهایهارمونیکها و افزا

ع مشکالت خاصی را بدنبال دارند که عدم یهارمونیکی در سیستمهاي توز
ش تلفات از یعملکرد مناسب تجهیزات، کاهش عمر ، پایین آمدن راندمان و افزا

ت یفیک ياداوار يزیر خصوص ممر دیرو ابالغ شرکت توانیمهمترین آنهاست. پ
توان شرکتهاي برق بایستی ضمن مانیتورینگ میزان اعوجاجهاي هارمونیکی در 

را به منظور محدود  ییاجرا يو راهکار ها ییرا شناسا یکیشبکه منابع هارمون
نمودن انها را ارائه نمایند تا از آسیب دیدگی تجهیزات مشترکین خانگی 

ت یع و انتقال جلوگیري گردد. با عنایتوز یدستزات شبکه باالی،صنعتی و تجه
لتر فعال یف یو صنعت یمه صنعتیز نمونه نیت آمیو ساخت موفق یبه طراح

ل با یع اردبیقات شرکت توزیلوولت آمپر در واحد تحقیک 100به قدرت  يمواز
ت یفیک يز شاخص هایم نسبت به آنالیدانشگاه در ادمه کار بنا دار يهمکار

ت توان هر کدام از یفینمونه اقدام و متناسب با مشکالت ک يدرهایتوان در ف
 میکن یلتر مناسب را طراحیپست ها، ف

4 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان اردبیل

بر  LVف یفشار ضع يدرهایف يت بندیلووو ا ییشناسا
با  TDDان یجر یکل یکیهارمون يها یاساس آلودگ

 کاهش تلفاتت توان و یفیدر ک يهدف بهبود حداکثر

ن سهم هر کدام آز ییو تع یکیق منابع هارمونیدق ییشناسا
ت توان و یفیدر ک يبا هدف بهبود حداکثر يت بندیآنها و اولو

 کاهش تلفات

ر ،ارزیابی کیفیت توان ،تعیین یاخ يت بار در سال هایر ماهییبا توجه به تغ
از اصلی  ف یکییفشار ضع يدرهایف يت بندیمنشاء آلودگی هاي توان واولو

ع است.چنانچه تاثیر یترین روش هاي ارتقاي کیفیت توان در شبکه هاي توز
بعنوان یک منشاءآلودگی ونیز دامنه گسترش  LVآلودگی حاصل از شبکه هاي 

آن بررسی وشناسایی شود اقدامات آتی جهت بهبود چه در منشاء وچه در 
 شبکه بسیار راحت تر ودقیق تر خواهد شد.

5 
نیروي برق شرکت توزیع 

 استان بوشهر

بررسی اثرات طیف هاي هارمونیکی بارهاي نسل جدید 
 ع و ارائه راهکارهاي مناسبیزات توزیبر تجه

ایجاد اطالعات بار هم زمان, برنامه ریزي و طراحی مدون, 
کاهش عمل کرد کاذب و اشتباه تجهیزات, افزایش طول عمر 

 تجهیزات

طیف هارمونیکی متفاوتی است که وجود بارهاي نسل جدید در شبکه داراي 
سبب مشکالت متعدد فنی و کاهش عمر تجهیزات و در برخی سبب عمل کرد 
اشتباه برخی از تجهیزات می شود که با توجه به نرخ رشد این نوع بارها بررسی 

د و ینسل جد يونهایزی، تلو ledT يچون المپا ییرفتار آنها الزامی است بارها
ت یو اشغال ظرف یو خروج ير موازنه توان ورودییتغن سبب یگر که ایموارد د

زات شبکه چون کابلها، ترانس فورماتورها و ... یه و کاهش عمر تجهیخط تغذ
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زا ین بارها در طول عمر و بازه کاهش استراحت تجهیر ایتاث یشود. لذا بررس یم
 الزم است يامر

6 

برق   نیروي شرکت توزیع 
و  استان چهارمحال 

 بختیاري

مختلف بار در مناطق مختلف استان  ين مولفه هاییتع
 یک تعرفه، سطح اجتماعیبه تفک ياریچهارمحال و بخت

 يبا استفاده از روش ها يو پربار يبار در کم یو رفاه
 هوشمند

کال بار در مناطق یپیت يها یل بار و منحنین پروفییتع
 ک تعرفه و ....یمختلف به تفک

 يت توان، طرح هایفیکاهش تلفات، کع در حوزه یتوز يمطالعات شبکه ها
از مدل بار  یبر اطالعات کاف یتوسعه و اصالح شبکه مبتن يزیجامع و برنامه ر

 يدرهایموضوعات مختلف در ف یل بار است. بررسیع و پروفیدر شبکه توز
مربوط به  يها یدرها مدل بار و منحنیاز بار ف یه اطالعات کافیز بر پایاستان ن

کال یپیت يها یمنحن ياریرد. اما در استان چهارمحال و بختیپذ یان انجام م
ل ین دلیگوناگون و مناطق مختلف وجود ندارد. به هم يبار در تعرفه ها

 يزیرد. برنامه ریپذ یار انجام میب بسیاز مطالعات در شبکه با تقر ياریبس
ت مصرف یریبار در مد يها یرات در منحنییتغ یشبکه و اطالعات از چگونگ

ن یت مصرف ایریت روز به روز مدیت است و با توجه به اهمیار حائز اهمیبسز ین
مختلف بار وابسته به مناطق  ين مولفه هاییشود. اما تعیز پررنگ تر میموضوع ن

ن ی، درآمد، آب و هوا ... متفاوت است. بنابرایو اجتماع یمختل و، سطح رفاه
اطالعات  یو بررس يهوشمند همچون داده کاو يالزم است با روش ها

مختلف و در فصول  يها در تعرفه ها ین منحنینگ ایلیستم بین از سیمشترک
 ) استخراج گردند يو پربار يمختلف ( کم بار

7 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان زنجان

مه ی،نی؛صنعتي،تجار ین مسکونیمشترک ییر روشنایتاث
و و یت توان و توان راکتیفیک يبر رو يو ادار یصنعت

 یبا بررس LED يالمپها ینیگزیجا یمطالعه امکانسنج
 لوت مناسبیک شبکه پای يبر رو یزشیانگ ياستهایس

ت توان یفیش کیک منطقه جهت افزایمطالعه مورد شبکه 
 نیمشترک يتمندیش رضایمنطقه و افزا

 يتمندیش رضایز افزایمناطق مختلف و ن يط جویت و شرایبا توجه به موقع
 يت توان در بخش هایفیت، مطالعه کیفیبا ک يانرژن ین در تامیمشترک

کم مصرف  يک قدرت مثل الکپ هایزات و عناصر الکترونیمختلف با ورود تجه
شرکت  يبرا یتواند در حالت کل ین موضوع میاست و ا يضرور يامر

 داشته باشد. يسودآور

8 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان فارس

 يلترهاینصب ف يو اقتصاد یفن یو امکان سنج یبررس
ف یشبکه فشار ضع یخانگ يدرهایع شده در فیو توزیاکت

 ت توانیفیش کیافزا ک ها ویبه منظور حذف هارمون

مطالعه انتخاب و از نظر  يبرا یدر خانگیک فین پروژه، یدر ا
رد. سپس با یگ یمورد مطالعه قرار م یکیهارمون يها یخراب

گردد. به  یم یو مورد نظر طراحیلتر اکتی، فيمدار يمدلساز
استفاده  یکیعملکرد آن، پخش بار هارمون یمنظور بررس

لترها، یر تعداد فیمختلف از نظر تاث يها یده و طراحیگرد
رد. یگ یقرار م یلتر مورد بررسیلترها و امپدانس فیمکان ف
 یخانگ يدرهایمختلف ف ياثر ساختارها یبررس ين برایهمچن

 يل اجرایع به دلیزر ساختار موجود در شبکه توییا تغیو 
لتر یت فیلتر، حساسیعملکرد ف يمختلف، بر رو يمانورها

سه یگردد. مقا یرات محاسبه میین تغیشده نسبت به ا یطراح
و سمت فشار یپس يلترهایو ارائه شده و فیلتر اکتین فیب یفن

 يجد يها یاز نگران یکیکه دارند همواره  یل اثرات مخربیک ها به دلیهارمون
توسط  یکیل الکترونیش استفاده از وسایباشند و با افزا یع میتوز يشرکت ها

ش یک ها در شبکه باالدست افزاین هارمونیزان نفوذ ای، مین خانگیمشترک
 يلترهایف يریک سو به کارگیرا دو چندان خواهد کرد. از  ین نگرانیافته و ای

، مشکالت یطراح یدگیچیمانند پ یبیو در سمت فشار متوسط با معایپس
لتر، یف یو در طراحیل ولتاژ و توان راکتیحظات پروفمربوط به در نظر گرفتن مال

 یدر صورت طراح ين، احتمال وقوع رزونانس موازیینان پایت اطمیقابل
باشد. از  یشده، همراه م یلتر طراحیستم و فیس ير پارامترهاییا تغیح و یناصح

 يو در سمت فشار متوسط از نظر اقتصادیاکت يلترهایگر استفاده از فید يسو
ب، استفاده از ین معایرفع ا يده برایک ایباشد. لذا  یمقرون به صرفه نم

 یباشد که م یع میف شبکه توزیع شده در سمت فشار ضعیو توزیاکت يلترهایف
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 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق عنوان شرکت فیرد

 يریبه کار گ يز اقتصادیت آنالیرد. در نهایگ یمتوسط انجام م
نه یلتر به همراه هزیف ينه هایگرفتن هزلترها بادر نظر ین فیا

و در یلتر پسیمربوط به ف ينه هایسه آن با هزینصب و مقا
بودن طرح را  يگردد تا اقتصاد یسمت فشار متوسط انجام م

 ه کند.یتوج

ن حال از یگردد و در ع یست با توجه به ساختار شبکه مورد مطالعه، بررسیبا
، مقرون به یو سمت فشار متوسط فعلیپس يلترهاینسبت به ف ينظر اقتصاد
 صرفه باشد.

9 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان کردستان

مطالعات کیفیت توان در حضور تولیدات پراکنده و ارائه 
 هاي هارمونیکی براي انواع بارهاي مختلف مدل

هاي هارمونیکی براي انواع بارهاي مختلف جهت  ارائه مدل
توزیع، جبران عدم وجود اطالعات هارمونیکی بارهاي شبکه 

سازي بارهاي هارمونیکی، بررسی تأثیرات   سازي و شبیه مدل
 انواع منابع تولیدات پراکنده بر روي کیفیت توان

به دلیل عدم وجود اطالعات هارمونیکی بارهاي شبکه توزیع و ضرورت انجام 
هاي مقیاس کوچک، نیاز به تعیین یک  این مطالعات براي طرح اتصال نیروگاه

 باشد. هارمونیکی با توجه به انواع فیدرهاي با بارهاي مختلف میهاي  سري مدل

10 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان لرستان

 يت توان با خازن گذاریفیک يشاخصها یمطالعه و بررس
ده رزونانس و یپد یف و بررسیشبکه فشار ضع يرو

 از آنها یفرورزونانس ناش

 توانت یفیک يشاخصها یبررس ت توان شبکهیفیش کیافزا

11 
شرکت توزیع نیروي برق 

 اهواز

ن یمشترک یکین سهم تلفات هارمونییو تع یبررس
ع برق اهواز ین خاص) شرکت توزیا مشترکی( یاختصاص

مجاور و ارائه  يدرهایشبکه مربوطه و ف یاز کل تلفات فن
ت توان یفیک يبهبود شاخص ها يبرا یاتیراهکار عمل

 هاآن

ت توان در نقاط یفیک يشاخص ها ین پروژه بررسیهدف ا
برق  يرویع نین شرکت توزیمورد نظر (نقاط مورد توافق ب

ک یزان سهم هرید بر میپروژه) در شبکه با تاک ياهواز و مجر
برق اهواز بر  يرویع نیشرکت توز ین اختصاصیاز مشترک

 يجاد شده در خطوط و ترانسفورماتورهایا یکیتلفات هارمون
 يپارامترها يریضمن اندازه گ ن پروژهیع است. در ایشبکه توز

سه آن ها با یمربوطه و مقا يل هایت توان، تحلیفیک
شنهادات یت توان انجام شده و پیفیحوزه ک ياستانداردها

 ارائه خواهد شد. یت فعلیجهت بهبود وضع یاتیعمل

شبکه قرار  يعاد يموجود در مجاورت بارها یاختصاص ينکه بارهایبا توجه به ا
در با شمش مشترك در یه از فیا تغذیدر مشترك یک فیه از یدارند (تغذ

ا ی) یدر اختصاصیف يدارا ي(بارها یاختصاص يکه بارها یستگاه)، در صورتیا
ک یادوات الکترون ين دارایگر شبکه مانند مشترکید یر اختصاصیغ يبارها

 ک زا باشند، باعث اعوجاج در ولتاژ نقطهیمشکوك) هامون ير بارهایا سایقدرت (
جاد ین اعوجاج ولتاژ سبب ایشبکه خواهند شد. ا يگر بارهایمشترك خود با د

مختلف  يدر بخش ها یکیت تلفات هارمونیو در نها یکیهارمون يان هایجر
ت ترانسفورماتورها و گرم یت خطوط و اشغال ظرفیشود. اشغال ظرف یشبکه م

 .در شبکه است یکیهارمون يان هایرات جریشدن آن ها از جمله تأث

12 
شرکت توزیع نیروي برق 

 آذربایجان غربی

بررسی و مطالعه مدل بار و سهم بخش هاي مختلف 
مصرف کننده در پروفیل بار شرکت توزیع نیروي برق 

 آذربایجان غربی

پیاده –افرایش جلب مشارکت مشترکین برق در مدیریت بار 
 تهیه گزارش مدون تحفیقاتی-در پیک بارTOUسازي طرح 

عدم استفاده  –همکاري مشترکین در شرایط موجود رضایت بخش نیست 
 کنترل بار مشترکین در فصول مختلف–بهینه از انرژي الکتریکی 

13 
شرکت توزیع نیروي برق 

 خراسان جنوبی

 یشبکه برق و بررس یکیهارمون یمطالعه عوامل آلودگ
 مقابله با آن يراهکارها يو اقتصاد یفن

ک در سطوح مختلف یجاد هارمونیبر ان عوامل مؤثر ییتع
رفع  يو قابل اجرا برا يک راهکار اقتصادیع و ارائه یشبکه توز

 از آن یمشکالت ناش

 یناش یکیو هارمون یکیزات الکترین تجهیدر ب یر خطیغ ينده بارهایحضور فزا
زات شبکه شده یتجه یاز برخ يبردار در بهره یها، موجب بروز مشکالت از آن
 است.

14 
شرکت توزیع نیروي برق 

 شهرستان مشهد

تدوین الزامات و طراحی الگوریتم بهینه جایابی تجهیزات فیلتر  جایابی بهینه فیلترهاي فعال قدرت در شبکه هاي توزیع
 فعال قدرت در شبکه توزیع مشهد.

با توجه به مشکالت کیفیت توان و تبعات فنی و مالی آن به عنوان معضل 
توزیع شهرهاي بزرگ ایران، استفاده از راه حل هاي جدي در شبکه هاي 

مدرن، همچون نصب فیلترهاي فعال قدرت ضروري به نظر می رسد. لذا با 
توجه به هزینه باالي این سیستم هاي نوین جبرانساز، جایابی بهینه به لحاظ 

 مکان و ظرفیت نصب مورد توجه می باشد.



                                                               164                                                                                                                                                                                               رمجموعهیز يها ر و  شرکتیتوانشرکت 
 

 

 

 

 

 عیمحور توز -3              
 هاي توزیع برق  و توسعه بهینه شبکه مطالعات .3,11

 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق عنوان شرکت فیرد

 شرکت توانیر 1

 يبند موثر در خوشه ير پارامترهاین و مطالعه تاثییتع
جاد وحدت یکشور با هدف ا ییایمناطق مختلف جغراف

ع یتوز يها شبکه یطراح يها ندها و روشیه در فرایرو
 کشور

هر شرکت  یطیط محیها متناسب با شرا یطراح ينه سازیبه -
زات متناسب با یتجه یمشخصات فن يساز نهیبه -ع یتوز
 عیهر شرکت توز یطیط محیشرا

 -ع یتوز يها شبکه یو مهندس یدر طراح یطیط محیلزوم درنظر گرفتن شرا -
 زات مختلفیتجه یه مشخصات فنیته يبرا یطیط محیلزوم در نظر گرفتن شرا

2 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان تهران

بر حداقل  یع مبتنیتوز يتوسعه شبکه ها يزیبرنامه ر
 نهیهز

ع یشرکت هاي توز یکیستم هاي الکتریافته سید ساختار یط هاي تجدیدر مح نهیحداق هز يبر مبنا يزیبرنامه ر یارائه مدل مفهوم
براي شبکه تحت پوشش  ینیزي نویراهبردهاي برنامه ربرق همواره به دنبال 

سک ینه نمودن ریش درآمد حاصل از فروش برق خود و کمیخود با هدف افزا
ن یباشند تا با استفاده از آنها بتوانند همواره پاسخگوي تأم یگذاري م-هیسرما

رشد بار مناطق تحت پوشش خود به طور اقتصادي باشند به گونه اي که 
ار یباال در اخت یتیفیارزان وک یمتیک طرف همواره برق را با قی بتوانند از

 یگرهمواره در صحنه رقابت بازار برق باقین خود قرار داده و از طرف دیمشترک
و  یمال يط بحران هایتواند در شرا ینه میبا حداقل هز يز یبمانند. برنامه ر

 آنها باشد. يشرکت ها نجات بخش بخش اقتصاد ياقتصاد

3 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان تهران

 یکیالکتر يت انرژیریمد یاتیعمل يها طرح ياجرا
 ع برق استان تهرانیدر شبکه توز یخانگ

عملکرد  یچگونگ یابیت ارزین اولویاهداف مورد انتظار در ا
ز سنجش نحوه یمورد استفاده و ن يافزارها و نرم افزارها سخت

 باشد. یم عیبا شرکت توز ین خانگیتعامل مشترک

 ید چگونگین طرح در گذشته صورت گرفته و در فاز جدیا یفاز مطالعات
ن یان خواهد افتاد. در ایلوت به جریج مطالعات به صورت پاینمودن نتا یاتیعمل
در  يت انرژیریاعمال مد ياز برایمورد ن يافزارها ت سخت افزارها و نرمیاولو

ع استان تهران نصب خواهد یدر حوزه توز یکنندگان خانگ از مصرف يتعداد
 شد.

4 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان اصفهان

طراحی و ساخت سه راهی بیست کیلوولت جهت 
 گیري از کابل خودنگهدار انشعاب

فشار  یج در شبکه کابلیار رایبس يده هایاز پد یکیدر دو جهت  يریانشعاب گ ارائه سه راهی بیست کیلوولت
 یلو ولت گامیک 20 یو ساخت سه راه یتوان با طراح یباشد که م یمتوسط م

 ن خصوص برداشت.یسات و اجرا در ایتاس ينه هایموثر در کاهش هز

5 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان اصفهان

در شرکت و  يعملکرد فرد یابیو ارائه مدل ارز یبررس
 جین در واحد نمونه با ارائه نتاآ ياجرا

و  یشغل يت هایموقع یست تمامیبا یک سازمان بهره ور میداشتن  يبرا یعملکرد کارکنان و شناسنامه شغل یابیارز يارائه شاخص ها
ن شناسنامه یقرارگرفته تا بهتر يل و بازنگریو تحل یف نفرات مورد بررسیوظا
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 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق عنوان شرکت فیرد

 یابیار يتوان به شاخص ها یف میت وظاین شفافیجاد گرددو با ایا یشغل
 افت.یعملکرد نفرات دست 

6 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان اصفهان

تست اتصاالت کابل  یاتیمطالعه و ارائه روش عمل
 فیخودنگهدار شبکه فشار ضع

تست اتصاالت سست کابل  ییارائه دستورالعمل اجرا
 يریله اندازه گیاز ساخت وسیخودنگهدار و در صورت ن

روز افزون ف و رشد یفشار ضع يخودنگهدار در شبکه ها يکابل ها يریبا بکارگ
ن مشکالت یم ایباش یز مین تجهید در ایجد یانها در شبکه شاهد مشکالت

د و یت ساخت و اشعه خورشیفی، ک یی، نوسانات اب و هواییط دمایل شرایبدل
گردد و از سست شدن اتصال اتصاالت شروع شده تا بروز حرارت و  یجاد می.... ا
ن کابل ها امکان یدر اتصاالت ا یقیباشد و بخاطر روکش عا یکامل بار م یقعط
 یر چشمیست تا روش غیباشد.لذا ضرور یار دشوار میان بس یابیب ید و عیبازد
 ق و مدون شود.یآنها تحق يد دوره اینان از استهکام و بازدیحصول اطم يبرا

7 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان بوشهر

بررسی مسائل و مشکالت شبکه فشار متوسط زمینی با 
 در نقاط ساحلی و ارائه راه کارهاي مناسب XLPEکابل 

افزایش قابلیت اطمینان, کاهش هزینه تعمیرات, افزایش بهره 
 وري

شبکه هاي توزیع زمینی موجود در شهرهاي ساحلی حتی با احداث در داکت 
زنده بعد از مدتی شرایط غرقابی و مورد نفوذ آب قرار می گیرد. با این شرایط، 

کابل دو چندان می شود که در عمل این اتفاق هم چنان در احتمال خرابی 
 سطوح مختلف ولتاژي وجود دارد.

8 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان زنجان

ق آنها جهت کاهش و یبه عوامل مخرب و شناخت دق یابیدست آسیب شناسی حوادث بر اساس دامنه و شدت حوادث
 از آنها ین بردن اثرات سو ناشیاز ب

که شرکتها با آنها دست  یو جان یمال يجاد کننده خسارت هایا شناخت عوامل
 یینند. آشنایب ین عوامل میر ایکنند و عملکردشان را تحت تاث یو پنجه نرم م

 ک از آنها منجر شود.یتواند به ارائه راه حل مناسب هر  ین موارد میبا ا

9 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان زنجان

 یت دانش ضمنیریاستخراج مد يبرا ياستقرار سامانه ا
 برق يامورها

 یارتباط يجاد بسترهایمناسب با ا يکار ين چرخه هایتدو
 مناسب

تواند در انجام  یع در انجام امور محوله میمناسب جهت تسر يجاد بسترهایا
 یک سامانه منسجم میجاد یندها و این فرآیف ایف شرکت موثر باشد. تعریوظا

 د.یل نمایداخل و خارج شرکت را تسه يتواند روبط کار

10 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان زنجان

با در نظر  یکینامیت نقطه مانور شبکه بصورت دیجاد قابلیا-1 ک شهرستان نمونهیشبکه فشار متوسط  ییبازآرا
درها یف یند طراحیجاد فرآیا -2درها یگرفتن نقطه ژرف ف

 بر لحاظ محاسبات مربوط به نقطه ژرف یمبتن

ن ولتاژ که یهستند با کمتر یع نقاطیتوز یشعاع ينقاط ژرف در شبکه ها
که در  یشوند. اما در حال حاضر خطوط یز واقع میخطوط ن يمعموال در انتها

دهند معموال  یل میشوند و نقطه مانور تشک یگر متصل میکدیک نقطه به ی
 یکیگردد.  یشده انجام م یو به دور از هر محاسبه مهندس يبصورت استادکار

ن ییدرها لحاظ گردد، تعین کننده نقاط مانور فییتواند تع یکه م ییاز فاکتورها
 مرتبط است. يها ین امر مستلزم انجام مطالعات و ارزابینقطه ژرف است که ا

11 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان سمنان

بر  یب همزمانیف ضرایانواع مختلف بار و تعر يمدلساز
 مختلف در استان سمنان ياساس تعرفه ها

بر اساس  یب همزمانیف ضرایانواع مختلف بار و تعر يمدلساز
 مختلف در استان سمنان يتعرفه ها

 یب همزمانیف ضرایانواع مختلف بار و تعر يمدلساز

12 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان فارس

بار در شبکه تحت پوشش شرکت  ینیش بیاطلس پ
 برق استان فارس يرویع نیتوز

پیش بینی میزان مصرف انرژي الکتریکی و شناسایی روند 
حرکت آن همواره مورد توجه طراحان و بهره برداران بوده 
است. در حقیقت پیش بینی بار، نقطه آغازین تصمیم گیري و 
برنامه ریزي سیستمهاي قدرت محسوب می شود و از آنجایی 

است که براي  ي، برآوردي از بار و انرژ يهدف اصلی از پیش بینی بار و انرژ
بی قابلیت اطمینان عملکرد سیستم و آگاه سازي به زمان بندي تولید پایه، ارزیا

بار در  ینیش بیموقع توزیع گر بار، مورد نیاز است. با توجه به نقش مهم پ
و  يآمار يبر روش ها یمبتن يادیز يقدرت، تاکنون روش ها يستم هایس
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هزینه که اجراي این تصمیمات عالوه بر زمانبر بودن، مستلزم 
هاي هنگفت مالی می باشد، می توان به پیش بینی بار به 
عنوان امري ضروري و اجتناب ناپذیر در سیستم هاي قدرت 
اشاره کرد. در یک دسته بندي کلی، پیش بینی بار الکتریکی 

ماه)،  1در سه گروه پیش بینی کوتاه مدت (از چند دقیقه تا 
 10تا  1مدت (از میان مدت (از چند روز تا چند ماه) و بلند

سال) قرار می گیرد. بسته به اینکه با چه هدفی چه نوع پیش 
بینی باري مورد توجه قرار گیرد، عوامل و شرایط اقتصادي، 
اجتماعی، اقلیمی و... تأثیرگذار در آن متفاوت خواهند بود. 
پیش بینی کوتاه مدت بار در به مدار آوردن واحدها و مراکز 

د. در برنامه ریزي میان مدت با در نظر دیسپاچینگ کاربرد دار
گرفتن توان و ترکیب نیروگاه هاي موجود، میزان ذخیره 
سوخت و ...، در مورد زمانبندي بهینه براي بازرسی و تعمیرات 
نیروگاهها و شبکه، تصمیم گیري می شود. نتایج پیش بینی 
بلندمدت بار الکتریکی در طراحی توسعه و جایابی نیروگاه ها 

استفاده قرار می گیرد. دو نکته کلیدي در پیش بینی بار  مورد
الکتریکی جهت رسیدن به نتیجه مطلوب عبارتند از: داشتن 
اطالعات کامل درباره متغیر(متغیرهاي) ورودي و ارتباط بین 
متغیر ورودي و خروجی و اتخاذ بهترین روش پیش بینی 

در  هاي گوناگونی جهت رسیدن به کمترین خطا. تاکنون روش
زمینه پیش بینی بلند مدت بار مصرفی ارائه شده است. 

بر هوش  یمبتن ي، روش هایزمان يها ياستفاده از سر
ن روش یاز جمله ا یتکامل يو استفاده از روش ها یمصنوع

ر پاسخ داد: ید به سواالت زیهاست. اما قبل از انتخاب روش با
را  ییاو آب و هو یمیط اقلیت انطباق با شرایکدام روش قابل

ت استفاده از انواع تعرفه ها را دارد یدارد. کدام مدل قابل
 یش بار چگونه است و کدام مدل میر تعرفه بر پییرات تغیتاث

ب یم ضریو تنظ ینیش بیرات را شامل شود. پیین تغیتواند ا
و آب  یمیاقل يبار در مسئله چطور انجام شود کدام پارامترها

ن پارامترها در یر گذارند و ایاثش بار بار تیبر روند پ ییو هوا
شود پاسخ به سواالت  يد مدل سازیگر چطور بایکدیکنار 

استفاده کنندگان از  یاساس يمطرح شده برآمده از دغدغه ها

فوق ارائه شده اند. به کار گیري  ي، جهت فائق آمدن بر مسئله یهوش مصنوع
بینی می باشد  سري هاي زمانی یکی از متداول ترین روش ها در زمینه پیش

که در آن مشاهدات گذشته یک متغیر جمع آوري شده و به منظور بدست 
آوردن یک مدل مناسب، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سپس مدل حاصله 

ل ینده، مورد استفاده قرار می گیرد. و دالجهت برونیابی سري هاي زمانی درآی
ل پروسه یباشد به دل یر میت دار شدن موضوع مطرح شده به شرح زیاولو
اطالعات  يل جمع آوریبه دل يو زمان بر بودن مسئله برآورد بار و انرژ یدست

ن و یگانه تابعه ، واحد آمار ، مشترک 21 يتهایریزه از مدیر مکانیبه صورت غ
 یدر براورد دست یانسان ير خطاین ثاتینگ و همچنیلینده به کنیشرکت ته

و  یجهت برآورد فصل يکه از روش بهتر ين شرکت بر آن شد تا نرم افزاری،ا
ر ییاز تغ یرات ناشیین نرم افزار تغید و در ایاستفاده نما يانه بار و انرژیسال

ن در نرم یو ... در نظر گرفته شود. همچن یا خشکسالیو  يریتعرفه ها به گرمس
را کاهش داده و  يزمان انجام پروسه براورد بار و انرژ يافزار براورد بار و انرژ

 زه انجام گردد .یز به صورت مکانیاطالعات ن ياز جمع آور یقسمت
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 ین نوع روش انتخابییمهم در تع یزان بار شبکه است و گامیم
 يرویع نیت شرکت توزیرود. در نها یمسئله به شمار م يبرا

ن سواالت و یافت پاسخ ایبرق انتظار دارد که محقق پس از در
حل کند که  يک روش مناسب مسئله را به گونه ایانتخاب 

 بار در شبکه باشد. ینیش بیآن بتواند نرم افزار پ یخروج

13 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان فارس

ر یک نمونه تی يو مواد یکیزی، فیکیخواص مکان یبررس
 FRP یتیانتقال برق کامپوز

 يرهاینه تیفوق هنوز دانش ساخت به يها تیرغم مز یعل
 يدر کشور مکتوب نشده است. بحث تست ها یتیکامپوز

ن ید تدویبا یکیزیو ف ين خواص موادییتع ياستاندارد برا
 يها ضعف یق با توجه به بعضین تحقیگردد. لذا هدف ا

ط ین مواد در برابر محیر سطح مقاومت ایت نظیکامپوز
، مقاومت در برابر آتش، UV، اشعه ماوراء بنفش یخورنده نمک

ن یا یجهت بررس یشگاهیآزما ين تست هایو تدو یطراح
 يها ج، راه حلینتا یباشد. پس از بررس یماده م يرفتارها

 یه میمذکور ارا يضعف ها ينه نمودن ساخت جهت ارتقایبه
ک یگردد. الزم به ذکر است به توجه به عدم امکان ساخت 

 يرهایاز ت يحا قطعه ایشگاه، ترجیدر آزما یبعاد واقعنمونه با ا
 یل داده شده به صنعت برق مورد بررسیتحو یقبل یتیکامپوز

با ابعاد  یتواند قطعات یا با توافق صنعت میقرار خواهد گرفت. 
گر موارد مورد یفوق ساخته شود. از د يها کوچک جهت آزمون

در  یر با ابعاد واقعیک نمونه تی يان پروژه، مدلسازیه در پایارا
 یسازه م یکین رفتار مکانییتع يبرا يساز-هینرم افزار شب
رها با توجه ین نوع تینه استفاده از ایز هزیت، آنالیباشد. در نها

 Overall life cycle costبه طول دروه کارکرد (
analysisین دانش فنیاست که تدو یهیگردد. بد یه می) ارا 

و گسترش  يریبکارگ يبرا یک شرط اصلینه ین زمیدر ا
 باشد. یدر صنعت برق م یتیکامپوز ياستفاده از سازه ها

ار یع عالوه بر نقش بسیانتقال برق ولتاژ متوسط در بحث انتقال و توز يرهایت
اد ین را خواهد داشت. وزن زیز مورد استفاده قرار مین يادیمهم، به تعداد ز

ن که در صورت سقوط یا سازد ضمن یط حمل و نقل و نصب را مشکل میشرا
گر، نشت و اتالف ید یجاد خواهد کرد. مشکل عمومیز ایرا ن يادیز یسازه، خراب

ران مورد محاسبه قرار نگرفته یباشد که ظاهرا در ا یرها مین نوع تیان از ایجر
مان یت سیلگرد جهت تقوی، از میاست. الزم به ذکر است که در سازه بتن

ران مورد غفلت قرار گرفته یگر که مجدد در ایگردد. مورد مهم دیاستفاده م
با گذشت  ین به خاك و منابع ابیست و ورود موارد سنگیط زیمح یاست آلودگ

د یاز جمله کاهش شد یمشکالت يشتر، دارایب یزمان است. چوب با وجود سبک
مثل  یعی، خطرات طبییو آب و هوا یطیط محیطول عمر به لحاظ شرا

باشد. لذا  یار محدود مین آن بسین منابع تامیچنباشد. همیجوندگان و آتش م
مورد توجه قرار  يمتالورژ يها-شرفت پروسهیبا پ يو فوالد يفلز يها لوله

و عوامل  ید باال، ضعف در برابر خوردگیگرفتند. عالوه بر زمان پرسه تول
 يهاد یکیگر فوالد آن است که به لحاظ الکتری، اما نقطه ضعف مهم دییایمیش

ن عامل عالوه یان شود. اید جریتواند سبب تولیدر سازه م يجادیا ياست و القا
مان یمت مناسب سیز در بر دارد. با وجود قیرا ن یمنیان، خطرات ایبر اتالف جر

شود.  یت استفاده میجهت تقو يلگرد قابل مالحظه ای، اما میبتن يرهایدر ت
ردد و وجود ترك باعث یبه سرعت دچار ترك م یطیط محیمان در اثر شرایس

قات، پس از مدت کوتاه حجم زنگ یلگرد خواهد شد. طبق تحقیم یخورندگ
 يها جاد شکافین خود باعث ایکند که ایم يه برابریبا حجم آهن اول یزدگ
گردد. لذا یمان میدر س یل عدم تحمل تنش کششیمان به دلیق تر در سیعم

باشد. جهت یز برخوردار نمین یاد از عمر چندانیز ینیر با وجود سنگین نوع تیا
ت یتقو يمریپل یتیکامپوز يرهایکرد استفاده از تیوب باال، امروزه رویرفع ع

ت یمختلف قرار گرفته است. کامپوز يشه مورد توجه کشورهایاف شیشده با ال
ار یبس یشود که نسبت استحکام به وزن یشرفته محسوب میاز جمله مواد پ

توان یر را میز يایمزا یتیانتقال برق کامپوز يرهایمورد تباالتر از فوالد دارد. در 
 يرهایت ینیگزید باال و جایسرعت تول •جهت حمل و نصب  یسبک •نام برد: 
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تنوع ساخت به لحاظ شکل، نوع  • یعیطب يایده در هنگام وقوع بالیصدمه د
ط یمح یعدم آلودگ • یمقاومت در برابر خوردگ •ق بودن یعا • ییبایمواد و ز

 •از باد  یبزرگ ناش يدر معرض بارها يریقرارگ يبرا یامکان طراح •ست یز
از است در یدر صورت شکست سازه لذا ن یکامل حت یعموما عدم در هم پاش

ه بر دانش روز گام یبا تک یتیکامپوز يرهایاستفاده از ت یجهت رفع موانع عمل
 برداشت

14 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان فارس

ک نمونه کراس آرم ی یکیخواص مکان یساخت و بررس
 FRP یتیکامپوز

 يرهاینه تیفوق، هنوز دانش ساخت به يها تیرغم مز یعل
در کشور مکتوب نشده است. بحث  یتیکامپوز یعرض
ن ید تدویبا یکین خواص مکاننییتع ياستاندارد برا يها تست

 يرهایت ین پروژه با توجه به ضعف عمومیگردد. لذا هدف ا
 يها ن تستیو تدو ی، طراحیعرض يدر برابر بارها یتیکامپوز

 يماده در حالت بارها يرفتارها یجهت بررس یشگاهیآزما
ن منظور ابتدا الزم یا يباشد. برا یم یکیو شبه استات یکیاستات

ت ساخته شده توسط یکامپوز یکیاست خواص مکان
گر موارد مورد یمشخص گردد. از د یشگاهیآزما يدستگاهها

با ابعاد  یر عرضیک نمونه تی يان پروژه، مدلسازیاه در پیارا
سازه  یکین رفتار مکانییتع يبرا يساز هیدر نرم افزار شب یواقع

ن مقاومت سازه ییمختلف و تع يها يدر حالت بارگذار
نمونه  يتواند رو یها م ین بررسیباشد. الزم به ذکر است ا یم

انجام ل داده شده به صنعت برق یو تحو یساخته شده قبل
شگاه ید در آزمایک نمونه جدین یا با توافق طرفیرد یپذ

دوام سازه در مقبل اشعه ماوراء  ين ارتقایساخته شود. همچن
ا یها  یبنفش و مقاومت به آتش با اضافه کردن افزودن

از صنعت مورد یتواند بر اساس ن یها م از پوشش يریگ بهره
ن یدر ا یفنن دانش یاست که تدو یهیرد. بدیقرار گ یبررس

و گسترش استفاده از  يریبکارگ يبرا یک شرط اصلینه یزم
 باشد. یدر صنعت برق م یتیکامپوز يسازه ها

انتقال برق  يرهایار مهم در تیبس ياز اجزا یکیها  ا کراس آرمی یعرض يرهایت
رها ین تیباشند. تا دهه گذشته ا یع برق میولتاژ متوسط جهت انتقال و توز

را در  ین مواد مشکالتیشدند. اما ا یفلز و چوب ساخته م عموما از دو جنس
ط حمل و ین مواد شرایساخته شده از ا يرهایاد تیکنند. وزن ز یجاد میکاربرد ا

 ین که در صورت سقوط سازه، خرابیسازد ضمن ا ینقل و نصب را مشکل م
ان از یگر، نشت و اتالف جرید یجاد خواهد کرد. مشکل عمومیز ایرا ن يادیز
از جمله  یمشکالت يشتر، دارایب یباشد. چوب با وجود سبک یرها مین نوع تیا

و خطرات  ییو آب و هوا یطیط محید طول عمر به لحاظ شرایکاهش شد
باشد. اما  یار محدود مین آن بسین منابع تامیباشد. همچن یمثل آتش م یعیطب

ن عوامل یو همچن ید باال، ضعف در برابر خوردگیفوالد عالوه بر زمان پرسه تول
است و در آن  يهاد یکیدارد که به لحاظ الکتر يگری، ضعف مهم دییایمیش

ن عامل عالوه بر اتالف یان شود. اید جریتواند سبب تول یم يجادیا يالقا
کرد یوب باال، امروزه رویز در بر دارد. جهت رفع عیرا ن یمنیان، خطرات ایجر

شه مورد توجه یاف شیت شده با الیتقو يمریپل یتیکامپوز يرهایاستفاده از ت
شرفته محسوب یت از جمله مواد پیمختلف قرار گرفته است. کامپوز يکشورها

تر از فوالد  به وزنِ مواد مرکب که افزون یاستحکام و سفت يشود. نسبت باال یم
ع مختلف شده است و در یر استفاده از آن ها در صنایاست، باعث رشد چشمگ

 يرهایل کرده است. در مورد تیبد یماده ب یل به نوعیبدقت آن ها را تیحق
جهت  یسبک •توان نام برد:  یر را میز يایمزا یتیانتقال برق کامپوز یعرض

ده در هنگام یقطعات صدمه د ینیگزید باال و جایسرعت تول •حمل و نصب 
تنوع  •نصب  ياتصاالت آسان تر برا یامکان طراح • یعیطب يایوقوع بال

مقاومت در برابر  •ق بودن یعا •ساخت به لحاظ شکل، ابعاد و نوع مواد 
در  يریقرارگ يبرا یامکان طراح •ست یط زیمح یعدم آلودگ • یخوردگ

در  یکامل حت یعموما عدم در هم پاش •از باد  یبزرگ ناش يمعرض بارها
کراس  استفاده از یاز است در جهت رفع موانع عملیصورت شکست سازه لذا ن

 ه بر دانش روز گام برداشت.یبا تک یتیکامپوز يها آرم
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15 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان قم

در  يو تجار یمسکون يانواع بارها ین مدل و چگالییتع
در مناطق  يسطح شهر قم براساس مدل بافت شهر

 چهارگانه

زان مصرف در یسطح شهر قم مدل و م يدرهایف یدر تمام
گردد و  يرین و اندازه گییتع یو مسکون ين تجاریمشترک

ع در دسترس یا منطقه شرکت توزیدر یک هر فیج به تفکینتا
 باشد

از به ینده شبکه نیآ يها يزیزات شبکه و برنامه ریل آنکه در نصب تجهیبه دل
ل ین به دلیباشد و همچن ین تحت پوشش میاستفاده از مدل مصرف مشترک

 یباشد و نم یار متنوع میمصرف برق بسوه و فرهنگ یشهر و ش یگستردگ
از به مطالعه و یتمام مناطق استفاده نمود، لذا ن يواحد برا يک الگویتوان از 

 باشد. یاستخراج مدل مصرف در مناطق مختلف م

16 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان کرمانشاه

ب طراحی مکانیکی خطوط هوایی یه شاخصها و ضرایته
هزینه سرمایه گذاري اولیه و توزیع با هدف کاهش 

و  یکیزیط فیافزایش پایداري مکانیکی با توجه به شرا
 ییب و هواآ

در این طرح ابتدا مطالعات جامع در زمینه اقلیم و آب و  "
هواي استان کرمانشاه انجام می شود. تمام مناطق استان 
کرمانشاه از لحاظ جغرافیایی و آب و هوایی با مستندات پنج 

ان هواشناسی بررسی شده و پهنه بندي کامل آب و ساله سازم
هوایی استان کرمانشاه انجام می گردد. با توجه به اطالعات 
آب و هواي منطقه سعی بر آن است که بتوان تاثیر آن را بر 
روي عملکرد اجزاء مکانیکی بررسی کرده و در طراحی آن را 

را  اصالح نمود و در نهایت شاخصها و ضرایب مکانیکی مربوط
بدست آورد. با بازدید میدانی به بررسی سوابق شکستگی تیر 
و... پرداخته می شود و مطالعات آماري انجام می گردد. اسناد 
و مدارك انواع اجزاء مکانیکی مورد استفاده در خطوط هوایی 
توزیع بررسی می شود. محاسبات شاخصها و ضرایب طراحی 

می شود و طراحی با  مکانیکی با توجه به شرایط اقلیمی انجام
نرم افزار بررسی می گردد. این مطالعه شامل موارد ذیل می 

مطالعه پارامترهاي مرتبط با طراحی همچون حداکثر -1باشد: 
دماي مجاز هادي، فشار هوا ، سرعت باد ، مقاومت و قطر 

مطالعه نیروهاي وارد بر سیم شامل نیروي وزن  -2هادي و... 
یروي باد در نظر گرفتن تغییرات سیم، نیروي وزن یخ ، و ن

تعیین سخت ترین  -3طول سیم ناشی از تغییر دما و کشش 
شرایط با مطالعه شرایطی مانند طوفان و زمستان استان 
کرمانشاه براي بدست آوردن اسپن معادل،تعیین طول اسپن 

محاسبه حداکثر اسپن وزنی وو  -4ها و تعیین محل پایه ها 
ایه هاي آویزي با توجه به قطر یخ حداقل اسپن وزنی براي پ
محاسبه حداکثر اسپن بادگیر با  -5تشکیل شونده روي سیم 

توجه به شرایط باد بازدید میدانی و مطالعات آماري پس از 
مطالعه پارامترهاي اقلیمی، بازدید میدانی، تحلیل آماري و 
انجام محاسبات ضرایب طراحی مکانیکی تهیه می گردد. 

در این طرح هدف تهیه شاخصها و ضرایب براي طراحی مکانیکی خطوط هوایی 
توزیع استان کرمانشاه می باشد که با هدف کاهش هزینه سرمایه گذاري اولیه و 
افزایش پایداري مکانیکی با توجه به فیزیک و آب و هواي استان کرمانشاه انجام 

گستردگی شبکه هاي توزیع نیرو و هزینه هاي بسیار زیاد تعمیرات و می گردد. 
نگهداري خطوط لزوم بومی سازي و بهینه سازي طراحی براي اتالف کمتر 
سرمایه و هزینه ها و خاموشی کمتر را می طلبد. در این طرح، مطالعات طراحی 

ان کمینه انجام می شود تا این طراحی همه جانبه و مقرون به صرفه باشد و بتو
خرابی در اثر عدم تناسب طراحی مکانیکی با اقلیم استان را داشت. براي یک 
طراحی اصولی و همه جانبه براي خطوط هوایی کرمانشاه، ابتدا باید شرایط آب 
و هوایی مورد مطالعه قرار گیرد. این طراحی شامل خطوط هوایی توزیع می 

اقلیم و آب و هوا شامل باشد. این شرایط شامل مطالعات زمین شناختی، 
رطوبت هوا، دما، بارندگی و وزش باد می باشد. بعد از مطالعه آب و هواي 
کرمانشاه و بازدید میدانی و مطالعات آماري، ضرایب متناسب با پهنه بندي 
کامل آب و هوایی استان کرمانشاه بدست آمده و طراحی مجدد براي قسمتی از 

و یا  FEMی گیرد. با شبیه سازي و روش شبکه با ضرایب بدست آمده انجام م
آزمایشات ضرایب بدست آمده ارزیابی و صحت سنجی می شود و مطالعات 

 اقتصادي انجام می گیرد.
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با عملکرد آنها در تمام مناطق آب و هوایی  تحلیل هاي مرتبط
استان کرمانشاه انجام خواهد شد. با کسب ضرایب بخشهایی از 
شبکه به صورت نمونه با ضرایب جدید مجددا طراحی شده و 
با شبکه موجود مقایسه می گردد. براي این منظور با شبیه 

یا انجام آزمایشات عملی، صحت سنجی خروجی  FEMسازي 
ر محاسبات انجام و با واقعیت مقایسه و بررسی می نرم افزا

گردد. . برخی از آزمایشات مفید که می تواند براي این پروژه 
انجام شود شامل آزمایشات شرایط دمایی گرم و سرد، 
آزمایشات تست کشش، خمش و پیچش و نیز آزمایشات 
مکانیکی نیرو سنجی باشد. براي انجام آزمایشات نمونه ها 

ي می شوند و بارگذاري ها مطابق محاسبات نیرویی آماده ساز
و ممان معادل وارده انجام می گردد. نیروها و ممان معادل با 
در نظرگرفتن خصوصیات آب و هوایی تمام مناطق استان 
محاسبه می گردند و بر روي مقاطع تیر وارد می گردد. نقش 
ارزیابی اقتصادي در اعالم ضرایب بهینه طراحی بررسی می 

ردد و معیار مناسب براي لحاظ نمودن تاثیر مطالعات گ
اقتصادي در ضرایب اقتصادي ارائه می گردد و با وضع موجود 
مقایسه می شود و تحلیل اقتصادي آن مورد بررسی قرار می 
گیرد. در پایان شاخصها و ضرایب مکانیکی مناسب اقلیم 

راحی استان کرمانشاه همراه نتایج آزمایشات به عنوان معیار ط
 "بهینه و اقتصادي ارائه خواهد شد.

17 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان گلستان

بار شبکه فشار ضعیف  یو مطالعه اصالح نامتعادل یبررس
 یبر میزان درآمد شرکت توزیع گلستان و ارائه راهکار فن

 مناسب يو اقتصاد

بار شبکه فشار ضعیف بر  یو مطالعه اصالح نامتعادل یبررس
و  یمیزان درآمد شرکت توزیع گلستان و ارائه راهکار فن

 مناسب ياقتصاد

بار شبکه فشار ضعیف بر میزان درآمد شرکت  یو مطالعه اصالح نامتعادل یبررس
 مناسب يو اقتصاد یتوزیع گلستان و ارائه راهکار فن

18 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان گلستان

و  يزان اثر گذاریب بار ، میعوامل مؤثر بر ضر یبررس
ع برق یتوز يت عوامل اثرگذار در شبکه هایرینحوه مد

 استان

و نحوه  يزان اثر گذاریبار ، مب یعوامل مؤثر بر ضر یبررس
 ع برق استانیتوز يت عوامل اثرگذار در شبکه هایریمد

ت عوامل یریو نحوه مد يزان اثر گذاریب بار ، میعوامل مؤثر بر ضر یبررس
 ع برق استانیتوز ياثرگذار در شبکه ها

19 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان گیالن

 يها تیمت تمام شده فعالیکاهش ق يها ن روشییتع
 آنها يساز ادهیتوسعه و نقشه راه پ

ن نقشه راه ییتوسعه تع يها نهیعوامل کاهش هز ییشناسا
 عوامل رشد بار ییجامع شناسا يطرح ها يبرا

توسعه براساس  يت هایتوسعه منسجم نمودن فعال يها طرح ينه هایکاهش هز
 نقشه راه

20 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان مرکزي

مختلف شبکه به منظور  يبارها یارزش خاموش یبررس
مناطق مختلف شبکه از  يت بندیو اولو يدسته بند

 یاعمال شده به شبکه را کال به دو گروه عمده م يها یخاموش
شده:  يخواسته یا برنامه ریز یخاموش -1توان تقسیم کرد: 

کلیه جوامع و کشورها، اعم از توسعه انرژي الکتریکی پیش نیازي حیاتی در 
گردد. به ویژه در کشورهاي در حال توسعه  یافته یا در حال توسعه، محسوب می
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و زمان و مکان و  يهستند که از قبل برنامه ریز یهای یخاموش ت بارهایلحاظ اهم
محدوده آن مشخص است و عمدتا جهت انجام تعمیرات و یا 

 يها یاز اعمال خاموش يکمبود نیرو جهت جلوگیر يدر موارد
ناخواسته  يها یخاموش -2شود.  یبیشتر به شبکه اعمال م

به شبکه  یهستند که به صورت اتفاق یهای ی: خاموشییا اتفاق
باشند همانند حوادث  یمن یشود و قابل پیش بین یاعمال م

 يها بخش ینه خاموشیبرق . ارزش و هز يشبکه ها يرو
از مناطق و  یگر متفاوت است. برخیکدیمختلف شبکه با 

هستند. به عنوان مثال  ییباال ینه خاموشیهز يمشترکان دارا
باعث از دست رفتن  يک کارخانه کاغذسازیدر  یبروز خاموش

 یبا توجه به خراب شدنن یشود. همچن ید میتول يکل کاریس
ار کوتاه یبس یخاموش ین کارخانه، حتیه در ایبودن مواد اول

ن کارخانه وارد کند و یبه ا ییباال یلیتواند خسارت خ یز مین
ن کارخانه قطع شود. از ید برق اینبا یطیچ شرایلذا تحت ه

مختلف شبکه  يبارها ین ارزش خاموشییگر با تعیطرف د
ط مختلف یت بار در شرایریمد يرا برا ییتوان راهکارها یم

ر مشترکان یاز مشترکان نظ یارائه داد. به عنوان مثال برخ
از ساعات شبانه روز مخصوصًا در  یتوانند در برخ یم يکشاورز
ک مصرف، مصرف خود را که عمدتا مربوط به یبازه پ

هاست، کاهش دهند. با محاسبه ارزش  چاه آن يموتورها
ها به منظور عقد قرارداد  توان با آن یم ن مشترکانیا یخاموش

 یکاهش مصرف وارد مذاکره شد. تاکنون مطالعات مختلف يبرا
بارها انجام شده  يو دسته بند ین ارزش خاموشییتع يرو

. 1ر هستند: ین مطالعات به صورت زیاز ا یاست که برخ
بار شبکه خوزستان با توجه به  يت کاهش اضطراریریمد
 يبا استفاده از نرم افزارها یو اجتماع ياقتصاد يها تیاولو

 ینه خاموشینه هزیق در زمی. تحق2 يریم گیمناسب در تصم
 يها نکه شبکهیل ایرو. به دلی، پژوهشگاه نیمشترکان صنعت

، یع حلقه اتصال با عمده مصرف کنندگان اعم از صنعتیتوز
ن پروژه در ین انجام ایباشند، بنابرا یو... م ی، خانگيکشاورز

باشد.  یر میه پذیتوج يو اقتصاد یع از لحاظ فنیشبکه توز
ن است که ید به آن توجه داشت ایکه با يا نکته قابل توجه

و یا کمتر توسعه یافته، در دسترس بودن برق با کیفیت استاندارد و قابلیت 
هاي معقول نقش به سزایی در رشد و توسعه  اطمینان باال همراه با هزینه

دارد. از طرف دیگر بیشتر بودن نرخ رشد تقاضاي برق از  اقتصادي و اجتماعی
نرخ رشد عرضه که عموماً به دلیل افزایش روز افزون مشترکان برق و عدم 
توجه کافی به مدیریت مصرف برق از یکسو و نیاز به زمان زیاد و 

هاي تولید و انتقال و توزیع از  هاي سنگین براي توسعه ظرفیت گذاري سرمایه
آورد. لذا کلیه  افتد، موجبات بروز خاموشی را فراهم می اتفاق میسوي دیگر 

شوند که مقدار آن  بخشهاي اقتصادي بر اثر وقوع خاموشی متحمل خسارت می
باشد. در واقع  متاثر از وابستگی فعالیتهاي هر بخش به انرژي الکتریکی می

اند بسته تو یهر مصرف کننده م يها برا یاز خاموش یناش يها نه و خسارتیهز
باشد. باال رفتن  یتبعات مختلف يط و نوع مصرف کننده متفاوت و دارایبه شرا

، خدمات، يصنایع، کشاورز يها شدید بخش یو وابستگ یالکتریک يمصرف انرژ
سبب افزایش توقع مصرف کنندگان و  یالکتریک يو .... به مصرف انرژ یخانگ

انجام امور شده است. قطع بار  يانتظار تداوم در تامین برق مطمئن برا
تواند هزینه قابل  مشترکان اعم از صنعتی، تجاري، عمومی، خانگی و غیره می

ها به ویژه در سطح صنعت بیشتر  ها تحمیل نماید که این هزینه توجهی را بر آن
خواهد بود. از طرفی صنعت برق ممکن است موظف به جبران خسارت حاصل 

خاموشی در  يها نهیرو برآورد تبعات و هز از ایناز قطع بار مشترکان شود. 
و...  ی، خانگی، خدماتي، کشاورزیهاي مختلف مشترکان برق اعم از صنعت گروه
ع برق اهمیت یک شبکه توزیهر کدام در  يت بندیت و اولوین اهمییو تع
کننده، سطح  اي دارد. از سوي دیگر، دالیل مختلفی مانند نوع مصرف ویژه

ن مورد انتظار توسط بارها، زمان خاموشی، طول خاموشی، عوامل اطمینا قابلیت
و ... از جمله عواملی هستند که در متفاوت شدن هزینه  یو اجتماع یطیمح

نکه ین با توجه به ایهاي گوناگون اثر گذار است. همچن خاموشی در بخش
ها  ن حلقه متصل به انواع مصرف کنندهین و آخریتر کیع نزدیتوز يها شبکه

باشند، بنابراین بررسی موردي تک تک بارها در ارزیابی هزینه خاموشی در  یم
و  يها ضرور آن يو خوشخ بند يع مورد مطالعه و گروه بندیک شبکه توزی

هاي مختلف  اهمیت دارد. در این پروژه، هدف، برآورد هزینه خاموشی در گروه
جان) از یکمع شهرستان یع مورد مطالعه (شبکه توزیمشترکان برق شبکه توز

ت یمناطق مختلف شبکه از لحاظ اهم يت بندیو اولو يیک سو و دسته بند
 و... است. یگذاري اقتصادي و فن هاي ارزش بارها از سوي دیگر بر مبناي روش
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ها بسته به  آن يت بندیبارها و اولو ین ارزش خاموشییتع
مصرف،  يها، الگو ع مورد مطالعه، نوع مصرف کنندهیشبکه توز

و...  ياقتصاد، ی، اجتماعی، عوامل فرهنگییایت جغرافیموقع
 يت بندیبارها و اولو یخاموش يمتفاوت است. ارزش گذار

 ی، اجتماعی، فنيتواند از جهات مختلف مانند اقتصاد یها م آن
و  یین پروژه با شناساین در ایرد. بنابرایو... انجام پذ یو فرهنگ

ع، مدل و یانواع بارها در مناطق مختلف شبکه توز يدسته بند
بارها با اهداف  یمختلف خاموش يها يروش ارزش گذار

ت بهتر یریتواند در مد یج حاصل میرد. نتایپذ یمختلف انجام م
ت یش رضایع، افزایو... در شبکه توز ي، اقتصادیاز جهت فن

ن یها و ... موثر باشد. همچن یمشترکان، کاهش خاموش يمند
توان  یت هر کدام میت و اولوین اهمییبارها و تع يبا دسته بند

و..  يو اقتصاد یط اجتماعینوع مصرف کننده و شرا بسته به
ها اقدام  با آن یخاموش يمصرف کننده به انعقاد قراردادها

ک، یهمچون کاهش پ يدیفوا ين امر نه تنها داراینمود. ا
شبکه و ...  يو اقتصاد یت فنیریمصرف، مد یمنحن ییجابجا

انعقاد ق یتواند از طر یباشد بلکه م یع میتوز يها شرکت يبرا
 يدارا يها مناسب و سودآور با مصرف کننده يقرارداداها

مصرف  يت دار و مهم به منفعت اقتصادیاولو یارزش خاموش
ن پروژه با هدف یز منجر شود. الزم بذکر است ایها ن کننده

جان یع شهرستان کمیدر شبکه توز یو بررس ياده سازیپ
 مدنظر است.

21 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان مرکزي

 یک مگاواتیروگاه یپروژه اکوپارك ن یطرح امکان سنج
 اراك يدیخورش

است یدر چارچوب س يدیکل ياز طرح ها یکیاکوپارك 
نه مقرون ینه را با هزیاست که در بلند مدت زم يت انرژیریمد

ست با توجه به یط زیتوسعه و صنعت مح يبه صرفه برا
 يندهایشرفته تر و فرآیپ يدر فن آور يه گذاریق سرمایتشو

ده اکوپارك به یکند. در انگلستان، ا یبا ارزش افزوده فراهم م
و کسب و کار  يک رشد اقتصادیاز پاسخ به تحر یشعنوان بخ

، یسنت يع مرکزیشتر صنایباشد چرا که در ب یدر منطقه م
 يه هاینظر 1990ده شده بود. در سال یکاهش و رکود د

ط یع و محیشرفت صناین پیدرباره ارتباط ب يد فکریجد
و بسته  یداخل يندهایافت که به صنعت و فرایست توسعه یز

گلخانه  ياز انتشارات گازها یو مشکالت ناش یلیفس يمحدود بودن منابع انرژ
 ير را بر همگان روشن و ضروریدپذیتجد يها يش به انرژیش از پی، توجه بيا

 يها يل مطلوب و مناسب انرژیاز پتانس يکرده است. با توجه به برخوردار
موجه به  ين منابع ارزشمند و خدادادیا یر در کشور، توسعه منطقیدپذیتجد

ز یدار نیتوان در جهت اهداف توسعه پا یق مین طریرسد، چرا که از ا ینظر م
د و مصرف شود که توسعه یتول يبه نحو ي، اگر انرژیگام برداشت. به طور کل

ن یتام یطیست محیو ز یماع، اجتيرا در بلندمدت در تمام ابعاد اقتصاد یانسان
ن یتوان گفت تام ین اساس میافت، برایدار تحقق خواهد یپا يکند، مفهوم انرژ

مختلف  ير کشورهایاخ يدار است. در سال هایدار ضرورت توسعه پایپا يانرژ
ر یدپذیتجد يها يبه انرژ ينده ایافته و در حال توسعه توجه فزایتوسعه 



 173                                                                                                                                                                       1397در سال رو یوزارت ن یقاتیتحق يها تین اولویعناو
 

 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق عنوان شرکت فیرد

موجود در  يندهایو همانند فرا یکیاکولوژدگاه یآن از د
 يا همان پارك هایشد. اکوپارك ها و  یسته میعت نگریطب

با اهداف  یقاتیو تحق یتفرج ي، به عنوان پارك هایکیاکولوژ
گردد و  یاحداث م یطیست محیز یعموم يها یآگاه يارتقا

سبز  ين نوع پارك ها عالوه بر توسعه فضایجاد ایهدف از ا
گردش و گذران اوقات فراغت،  يبرا یو احداث مکان يشهر

عموم  يبرا یو آموزش یعلم یطیفراهم آوردن مح
 يانجام پژوهش ها يبرا یعمل یطیز محیدکنندگان و نیبازد

نو بوده است که به حل  يها يانرژ يدر راستا يکاربرد
 یو مملوس م ینیبا روش ع یطیست محیمسائل و مشکالت ز

 یطیست محیل زیدکنندگان با مسایق بازدین طریپردازد. از ا
ابد. ی یآنان ارتقا م یطیست محیشوند و دانش ز یآشنا م

، ی، علمياکوپارك فراهم آوردن پشتوانه اقتصاد یرسالت اصل
جاد یو ا یآموزش عموم يبرا یو اجتماع یطیست محیز

از  ياریاست. اکوپارك در بس یستیط زیح محیفرهنگ صح
و اجرا شده  یشرفته طراحیپ يدرکشورهاژه یکشورها و به و

از یموجود در کشور در خصوص ن ينه هایاست. با توجه به زم
مسائل و  يریر با درنظرگیدپذیتجد يها يبه استفاده از انرژ
 يژه در دهه هایبه و یطیست محیو ز يمشکالت اقتصاد

گردد. در  یاکوپارك احساس م يو اجرا یر، ضرروت طراحیاخ
ه یق سرمایز از طرین ییمشابه، درآمدها يه هااز پروژ ياریبس

 ين (از جمله باد و انرژیگزیجا يها يد انرژیدر تول يگذار
د. یآ ین حوزه بدست می) و آموزش و پژوهش در ايدیخورش

 یز میمورد استفاده در پارك ن يها ين انرژین تامیعالوه بر ا
عالوه رد. ینو صورت پذ يها يد انرژیق همان تولیتواند از طر

 یپروژه حاضر،کاهش وابستگ ياجرا يایگر مزاین از دیبر ا
و آموزش آن به  يگلخانه ا يو انتشار گازها یلیسوخت فس

دکنندگان را به همراه خواهد داشت. در کنار آموزش یبازد
د آنها، یند تولینو و فرا يها يبا انرژ یی، به سبب آشنایعموم

 يدر مصرف انرژ ییجاد فرهنگ صرفه جویا يبستر الزم برا
 يتواند کاهش مصرف انرژ یز فراهم آمده و در بلندمدت مین

شهروندان را به همراه داشته باشد که خود در کنار  ياز سو

و کاهش  يجاد تنوع در استفاده از منابع انرژیجهت اد، باد و ... ) یخورش ي(انرژ
به  یابیدست يبرا یطیست محیو مالحظات ز يک حامل انرژیبه  یوابستگ

، مالحظات یلیفس يمت سوخت هایدار معطوف داشته اند. باال رفتن قیپا يانرژ
و  يشرفت فناوری، پیمیدر پتروش ي، کاربرين انرژیت تامی، امنیطیست محیز

 يها ينده انرژین کننده آییموارد از جمله عوامل تع یدر برخ ياده اقتصیتوج
ط یسازگار با مح ير و روشهایدپذیتجد يها ير است. استفاده از انرژیدپذیتجد

افته به یتوسعه  يامروز کشورها يت هایاز اولو یکید برق یتول يست برایز
برآوردن  يت براین قابلیبزرگتر يدارا يدیخورش يرود؛ امروزه انرژ یشمار م

ر است و در دو بخش یدپذیاز منابع تجد یکینده به عنوان یاز جهان در آین
شود.  ین میتام يدیخورش یحرارت يها يک و فناورییفتوولتا يها يفناور

 ياستفاده از انرژ يبرا يادیز يتهایخاص، ظرف ییایط جغرافیل شرایران به دلیا
ست توده دارد و در صورت یو ز یین گرمای، زميدی، خورشي، بادیبرق آب يها

ن یبه بهتر ين نعمت خدادادیتوان از ا ین بخش ها میدر ا يه گذاریسرما
کشور به منظور آموزش و  يها ياز شهردار يشکل بهره مند شد. تعداد

ها  ين انرژیاز ا يرینحوه استفاده و به کارگ یشتر از چگونگیب يفرهنگ ساز
 یطراح یه اصلین راستا، فرضیرا احداث نموده اند. در ا يدیخورش يخانه ها

 یطیست محیو ز ی، علمياقتصاد ياکوپارك بر فراهم آوردن پشتوانه ها
قرار گرفت.  یستیط زیح محیجاد فرهنگ صحیو ا یآموزش عموم يمناسب برا

ه بر منابع یبا تک يد انرژید و تولیافت مواد زایاکوپارك ها باز يها یژگیاز و
وماس و ی، باد، بيدیخورش يها يباشد. انرژ یر مید پذینو و تجد يها يانرژ

جاد و یرد. ایگ یوگاز به طور متداول در اکوپارك ها مورد استفاده قرار میب
د کنندگان و یبازد يجاد جاذبه برایس اکوپارك ها در هر جا عالوه بر ایتاس

موجب ارتباط ، یآنها در هر گروه سن یطیست محیو ز یشناخت علم يارتقا
ژه در جوانان یرامون خود به ویپ یطیست محیل و مشکالت زیشتر آنها با مسایب

و سبب  ینیرگذار در جامعه، اشتغال آفریتاث يو نوجوانان به عنوان قشرها
 یم یطیست محیدار زیت توسعه پایدر جامعه و در نها یوعلم يتوسعه اقتصاد

لجام  يت و توسعه شهریعشود. کالنشهر اراك به سبب رشد روزافزون جم
را به همراه دارد؛ با  یلیفس يها يمصرف انرژ يش، رشد تصاعدیخته خویگس

و  یلیفس يها يتوجه به مطالب فوق در خصوص ضرورت کاهش مصرف انرژ
 یر در زندگیدپذینو و تجد يها ياستفاده از انرژ ینیگزیر و جاید ناپذیتجد
ش یش از پیو آموزش شهروندان ب ییت پرداختن به مسئله آشنای، اهميامروز

اراك و امکان توسعه آن  يدیخورش یک مگاواتیروگاه یگردد. وجود ن یآشکار م
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جاد پروژه، یاز ا ینام برده در فوق ناش ياقتصاد يصرفه ها
شود.  یسود بلند مدت به سبب کاهش مصرف را موجب م

د در یمشاغل جد ياه اندازجاد و ریتواند در ا ین میعالوه بر ا
 ز موثر باشد.ینو ن يها يحوزه انرژ

ع یوس یلی، پتانسیعیرامون و چشم انداز طبیپ یار بودن اراضیبه سبب در اخت
د، استفاده و به یتول يآموزش و فرهنگ ساز يجاد اکوپارك برایا يرا در راستا

سازد.  یرا فراهم م يدیخورش ير از جمله انرژیدپذیتجد يها يانرژ يریکارگ
ق تر یان دقیا به بیل و ین پتانسیا یامکان سنج يپروژه حاضر در تالش برا

اراك گام  يدیخورش یک مگاواتیروگاه یجاد و توسعه اکوپارك نیا یامکان سنج
از ین مورد یانسان يرویزات و نین راستا فضاها، امکانات، تجهیدارد. در ا یبر م
مناسب در جهت بهره  یاهیو به مطالعه پوشش گ یجاد اکوپارك را بررسیا يبرا

 یگر سعید ییپردازد. از سو ین پارك میو مصنوع در ا یعیاز منظر طب يمند
ل طرح مذکور را برآورد یاجرا و تکم ياز برایمورد ن یشود تا منابع مال یم

جامعه هدف، منابع و امکانات، ، یق دسترسین منظور مطالعه دقید. به همینما
 رسد. یبه نظر م يز ضررویش رو نیل ها و موانع پیپتانس

22 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان مرکزي

ع برق شهرستان یتوز يخطر شبکه ها يکانونها ییشناسا
 محالت

در  یرات مثبتیبشر تاث ین در زندگینو يهایاستفاده از فن آور
زات یل استفاده از تجهیتمان خاطر است که یدارد به هم یپ

زات ین تجهیگردد. ایشتر احساس میزه شده بین و مکانینو
ن یشتر در کارها را بهمراه دارد. از ایش و رفاه و سرعت بیاسا

ن ینو يهاید فن آوریرو به جهت ثبت و نوشتن دستورالعملها با
ز در نظر گرفت تا بتوان بر سرعت و دقت کار یدر آن حوزه را ن

کند یشتر مین امر نه تنها سرعت و دقت را بید. اافزوده شو
کند که یم یت مکانیو موقع GISبر  یبلکه انجام امور را مبتن

مورد کانون خطر  226در روند بهتر امور موثرتر است. تعداد 
تا  1 يت بندیاولو يشده در سطح شهرستان دارا ییشناسا
روع به ت اول شیاز اولو يزیباشند و بر اساس برنامه ر یپنج م
به سال بعد  2ت یشود و چنانچه رفع کانون خطر اولویکار م

ن یرد و ایگیک به خود میت ید اولویمنتقل گردد در سال جد
ا یخطر و  ياز کانونها یان کار ادامه دارد . برخیروند تا پا

 يادیز یا منابع مالینه و یازمند هزیمها به جهت رفع انها نیحر
ن رو با نصب پالکارد و یست از ایباشد که امکان رفع انها نیم

که در مجاورت ان کانون  ینیانجام اموزش در محل و مشترک
که رفع  ین امر تا مادامیرد.ایپذیصورت م يهستند اگاه ساز

کار  ییز ادامه دارد. در روند اجرایکانون خطر انجام شود ن
ت یز اضافه شود بر اساس اولوید نیجد يچنانچه کانون خطر

 ییوندد و روند اجرایپ یشده م ییشناسا یاقبه جمع ب يبند

دستیابی انسان به انواع انرژیهاي نوین و همزمان با آن توسعه فنآوریهاي 
حساس و پیچیده، روز بهروز نقش عنصر انسانی در کنترل و هدایت سیستمها 
را پررنگتر کرد. امروزه در بسیاري از محیطهاي شغلی نظیر صنایع هستهاي، 

فاجعهبار منتهی  نظامی و شیمیایی بروز یک خطاي انسانی میتواند به حادثهاي
با  üشود که حوادث زیادي در نقاط مختلف جهان شواهدي بر این مدعاست. 

عمر باال بوده و قبال احداث  يع برق دارایتوز ينکه شبکه هایتوجه به ا
ک طرف و نداشتن یگر بوده است از ید یار سازمانیزات در اختیسات و تجهیتاس

ط خاص کشور از یا بواسطه شرااز انه یا عدم آگاهیجامع و  يدستورالعملها
 يگر مهاجرت از روستا به شهر و اقدام به ساخت و سازهاید يانطرف و از سو

جاد یباعث ا يله ایقب یقوم يشهایر مجاز و تضاد فرهنگاه و گرایو غ یر اصولیغ
ع شده است . به یتوز يبه شبکه ها یب رسانیچالش در فرهنگ مردم و اس

نکه یبر ا یران مبنیا یاسالم يانگذار جمهوریاز بن یک سخنرانیعنوان مثال در 
ر یگاه استفاده از برق غیگان بشود. در فرهنگ جایشود آب و برق رایچگونه م

سته یگذشته است و شا ينگر یح کرده است که حاصل سنتیمجاز را توج
ران قادر یمد يبرا یسنت يزیکرد برنامه ریرو üباشد. ینم يمدرن امروز یزندگ

ست به یده امروز نیچیر و پیمتغ يایو حل مشکالت متعدد دن ییبه پاسخگو
انها در  یین امر بر باورها و تواناین در اینو يهایفن آور يریل بکار گین دلیهم

ر یش تواتر ,تناوب و شدت حوادث و سوانح غیها افزوده است. افزایریم گیتصم
, تنوع  یاتیح يانهایژه در ارتباط با شریبو یعیر طبیو غ یعیمترقبه اعم از طب

شدن,  یاز روند جهان یر قابل اجتناب ناشیازها و اثرات متقابل غیتها و نیفعال
بواسطه  یکرد صنعتید و لزوم رویه تولیمنابع پا ییت , عدم پاسخگویرشد جمع
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ر توسعه در یو گام برداشتن در مس يکاریدرامد کشور, معضل رفع ب يکسر ف شده ادامه دارد.یان بر اساس کار تعر
و  یلیفس يرو به کاهش نهادن منابع انرزک سو و یامروز از  یرقابت يایدن

 يع آن از سویو توز ين انرژیدر ارتباط با معضل تام یمتعدد جهان يبحرانها
ن اشتباه و از یران را متقاعد ساخته که کوچکتریم گیگر صاحبنظران و تصمید

در عرصه منابع  یابیبازار  یحت یا خارجی یدست دادن فرصتها اعم از داخل
ستم یخواهد داشت در نگرش س یدر پ یر قابل جبرانیواقب غن , عینو يانرژ
ستمها بروز عدم یاجزاء س یکپارچگیو  یدگیچی, پ یگیدیل در هم تنیبدل

ده شده است, به سرعت و با یز نامیتعادل و خروج از توازن که اصطالحا بحران ن
رانگر در سطوح یو يستم پخش و مطمئنا بنحوینده در سر تا سر سیب فزایضر

شدن کامل آن بروز و ظهور  یستم تا متالشیس یید کارایمختلف از کاهش شد
ل یک تحلیاز  یع به عنوان بخشیق خطرات توزیدق ییشناسا üافت. یخواهد 

ناظر  يه شده است بلکه توسط سازمانهایکامال توص يجامع نه تنها امر یمنیا
ت یریو مد یابیارز يکهایتکن یصنعت يتهاید شده است. در فعالیز بر آن تاکین
خطرات و  ییشناسا يرنده برایش گیکرد پیق استفاده از رویسک از طریر

ق است. انقالب یدر واحد مورد تحق یو بهداشت یمنیو کنترل خطرات ا یابیارز
به همراه آورد و  یاد در زندگیش زیما انسانها رفاه و اسا يگر چه برا یصنعت

جنبه  ید ولیگرد یشئون زندگه مظاهر و یشرفت در کلیباعث گسترش و پ
ق ین تحقیک مورد از انهاست. در ایخطر  يجادکانونهایهم دارد که ا یمنف يها

ع برق محالت پرداخته شده یتوز يخطر در شبکه ها يکانون ها ییبه شناسا
 است.

23 
شرکت توزیع نیروي برق 

 اهواز

جهت استفاده در  یبتون يه هایو ساخت پا یطراح
م یخاص به منظور رفع حر یطراح تیمناطق با محدود

ساخت و ساز و معابر کم  يشبکه در مناطق با تراکم باال
 نکسیل يبا وزن باال يهام یاز وجود س یعرض و ناش

 يت هایر محدوینظ یتوسعه شبکه مشکالت ياز مناطق اهواز برا ياریدر بس جهت استفاده در مناطق خاص یه بتونیو ساخت پا یطراح
 يه هایشبکه و عرض معبر کم وجود داشته و استفاده از پا يم, تراکم باالیحر
 باشد. یم ين مناطق ضروریبا شکل متفاوت در ا یبتون

24 
شرکت توزیع نیروي برق 

 اهواز

عوامل عدم پرداخت به موقع قبوض برق و  یبررس
 نیمشترک یزشیانگ يراهکارها

بافت  -درامد ها - ییط اب و هوایبا در نظر گرفتن شرا
 يو انجام مطالعات راه کارها یو اجتماع یاسیس- یفرهنگ

 ردیدر پرداخت قبوض برق مورد مطالعه قرار گ یزشیانگ

 زه در پرداخت قبوض و باال بردن وصول شرکتیجاد انگیه راه کار جهت ایارا

25 
شرکت توزیع نیروي برق 

 آذربایجان غربی

خرد و  يت مصرف پروژه هایرین جهت مدینو يارائه الگو
 ينه سازیع جهت بهیشبکه توز يکالن توسعه و نوساز

 ينان هایص اعتبارات با در نظر گرفتن عدم اطمیتخص
 یطیو مح ی، مالیفن

ت پروژه برگرفته از یریمد یک مدل بومیبه  یابیدست
ت یریجهت مد PMBOKا پروژه یریمد یاستاندارد معتبر جهان

 ت مصرفیریمد يح و کارامد پروژه ها یصح

ازات و یت بودجه امتیت پروژه با توجه به محدودیریعلم مد یش اثربخشیافزا
 يت مصرف با در نظر گرفتن هایریمد يت هایهدفمند نمودن فعال -1زمان 

 يت هاینه مودن فعالینمودن و به ياقتصاد -2کنترل پروژه  يت هایمحدود
اثر زان یت مصرف بر اساس میریاختصاص اعتبارات مد -3ت پروژه یریمد

 یبخش
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26 
شرکت توزیع نیروي برق 

 تبریز

بانان در استفاده از  میل و رغبت سیل عدم تمایدال یبررس
 یمنیت الزامات ای) و عدم رعاPPE( يلوازم حفاظت فرد

بانان در استفاده از  میل و رغبت سیل عدم تمایدال یبررس
 یمنیت الزامات ای) و عدم رعاPPE( يلوازم حفاظت فرد

 بانان میس یمنیسطح اباال بردن 

27 
شرکت توزیع نیروي برق 

 تهران بزرگ

طول عمر کابل ها با  يریلوت اندازه گیانجام پروژه پا
از شهر تهران و  ین در محدوده مشخصینو يروشها

و  ینه با هدف کاهش نرخ خرابیبه يز مدل رفتاریتجو
 نانیت اطمیش قابلیافزا

 یلوت و طراحیپا ياطالعات و مطالعه مراجع و اجرا يگرداور
 ن طول عمر کابل هاینرم افزار تخم

لوت یپا يو اجرا ین طول عمر آنها و کاهش نرخ خرابیکابل و تخم یابیعارضه 
 است يپروژه ضرور

28 
شرکت توزیع نیروي برق 

 تهران بزرگ

در  یقاتیتحق يت هاین مدل استخراج و احصا اولویتدو
 برق تهران بزرگ يرویع نیشرکت توز

ت یبا قابل یقاتیتحق يت هایمدل و روش استخراج اولو یطراح
 ها يو مطابق با چرخه عمر فن آور یبه روز رسان

 يت هایک روش و مدل مشخص جهت احصا اولوین یبا توجه به لزوم و تدو
شناخت  يمشخص که در راستا یاتیک پروسه عملیف یو تعر یقاتیتحق

ک سو یها از  ين تکنولوژیموجود در شرکت و نقشه راه ارتقاء ا يها يتکنولوژ
مختلف شرکت از  يواحدها یقاتیتحق يازهایبه فشار دانش و ن ییو پاسخگو

 یشنهاد شده است. خروجیقات پیدفتر تحق يگر گام بردارد از سوید يسو
کوتاه و دراز مدت، با  یقاتیتحق يت هاین اولویجهت تدو یپروژه دستورالعمل

 باشد. یوجه به مسائل فوق مت

29 
شرکت توزیع نیروي برق 

 تهران بزرگ

 KV 20مانور  يخودرو GPS يآمار ياستفاده از داده ها
 يون پستهایتردد ها و اتوماس یجهت تراکم سنج

 یمحدوده مورد نظر جهت کاهش زمان خاموش

که با  AVLقابل اتصال به نرم افزار  يک بسته نرم افزاری
د یر را تولیز يها یخروج يداده کاو يک هایاستفاده از تکن

انتخاب شده  یپرتردد در طول دوره زمان يرهایمس -1د: ینما
ع پر تردد در طول دوره یتوز يپست ها -2ک خودرو یبه تفک

ر تردد ید مسیتول -3ک خودرو یانتخاب شده به تفک یزمان
 -4شده لوولت قطع یک 20 يدرهایک فیمعمول به تفک

 يویر در سنارییا تغیون یجهت اتوماس ییشنهاد پست هایپ
 یمانور با هدف کاهش مدت زمان رفع خاموش

ستم یاز س یخروج یاتیعمل يحرکت خودروها يامار يبا استفاده از داده ها
AVL نمود و  ییپر تردد را شناسا يتوان پست هایم يداده کاو يک هایو تکن

 يویا اصالح سنارین پست ها یون کردن اینند اتوماسما ییبا استفاده از راهکارها
 را کاهش داد. یمانور، مدت زمان خاموش

30 
شرکت توزیع نیروي برق 

 تهران بزرگ

راق آالت کابل یخودنگهدار و  يکابلها یابیعارضه 
ع تهران بزرگ از یخودنگهدار مورد استفاده در شبکه توز

 زاتین تجهید این عمر مفیق سمپل تست و تخمیطر

مختلف شبکه  ياز بخش ها ییشود نمونه ها یشنهاد میپ
وسته بر یکابل خودنگهدار انتخاب شده، حوادث بوقوع پ ییهوا
ن شبکه ها و یل شده و معضالت ایو تحل یآنها بررس يرو

شنهاد گردد. یو پ ینان آنها بررسیت اطمیبهبود قابل يراهها
مرتبط ارائه گردد. با توجه به  ين مطالعات اقتصادیهمچن

توان بازه  یط مختلف، مید بر اساس شراین عمر مفیتخم
 شنهاد نمود.یز را پین تجهیا يرانه برایشگیرات پیتعم یزمان

ن یق تر بر طول عمر ایدق ین نوع کابل در شبکه و لزوم بررسیش حجم ایافزا
 رانه.یشگیرات پیمباحث تعم يزیز جهت برنامه ریتجه

31 
شرکت توزیع نیروي برق 

 تهران بزرگ

در  ین خانگیز شده مشترکیل بار نرماالین پروفییتع
ن ییع تهران بزرگ و تعیمختلف در شبکه توز يدسته ها
 در هر دسته با دما یبار مصرف یهمبستگ

متفاوت،  یشود در مناطق مختلف با سطوح رفاه یشنهاد میپ
ک نوع تعرفه) ی ن برقیط خاص (تامیبا شرا ییترانسفورماتورها

مختلف و در سطوح  يبار در تعرفه ها یانتخاب شده و منحن

 بار ینیش بیمطالعات پخش و پ
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مختلف استخراج گردد. حذف اطالعات نادرست و روش  یرفاه
 باشد. یم يحذف آنها به عهوه مجر

32 
شرکت توزیع نیروي برق 

 تهران بزرگ

متعارف بار شنهاد روش اصالح رفتار نا یو پ يریاندازه گ
موجود  یر خطیشبکه با در نظر گرفتن انواع مصارف غ

 در چند محدوه از شهر تهران

 يروش ها ینامتعارف بررس يدر ها با بار هایف ییشناسا
نان شبکه و طول عمر یت اطمیکاهش اثرات آنها بر قابل

لتر یو ساخت ف يها نرم افزار يه سازیق شبیزات از طریتجه
 مناسب يها

 نیمشترک یتیترانسفورماتور و کاهش نارضا یو کاهش خراب کاهش تلفات

33 
شرکت توزیع نیروي برق 

 تهران بزرگ

ن اطلس مقاومت مخصوص خاك در سطح شهر، یتدو
ستم یس يپ برایت يطرح ها يه سازیمحاسبه و شب

 ن در مناطق مختلف شرکتیاتصال زم

اندازه  يمتر 6و  3،  1,5ست در اعماق ، یبا ین میمقاومت زم
شود.  يه سازیشب CymeGRDشود و در نرم افزار  يریگ

پ ین در هر منطقه ، طرح ارت تیمتناسب به مقاومت زم
 یشتر از اثر بخشیب یجهت بررس يه سازیج شبیشنهاد و نتایپ

 يت به عنوان الگویو در نها یبررس يشنهادیپ پیت يطرح ها
گردد در  یشنهاد میکار به مناطق برق ارائه گردد. پ ياجرا

لوت اجرا شود و در صورت یک منطقه به صورت پایابتدا 
ر مناطق عقد یسا يجه مطلوب، قرارداد مشابه برایحصول نت

 گردد.

از  يرین، جلوگیستم زمیزان حداقل مقاومت سیستم ارت با میس یاصول ياجرا
اجرا و بهره  ينه هاینامناسب، کاهش هز يارت ها یو فرسودگ یدگیپوس

ر یو غ یسنت يروشها ياز اجرا يریو جلوگ ییستم ارت، تنوع زدایس يبردار
 ستم ارتیدر خصوص س یاصول

34 
شرکت توزیع نیروي برق 

 جنوب استان کرمان

 يبر داده ها یمبتن یجاد بانک اطالعاتیل ایو تحل یبررس
ع برق جنوب استان کرمان یاز شبکه توز یبخش یواقع

متفاوت  يه هایدر ال یجهت انجام مطالعات پژوهش
 یاطالعات

م یاز شبکه هست ین پژوهش ما به دنبال استخراج بخشیدر ا
پژوهش استخراج  ياستاندارد آن برا يپارامترها یکه تمام

نمود تا  ieeeن شبکه استاندارد یگزیگردد تا بتوان آن را جا
با توجه به  يو کاربرد یواقع یبه سمت یدانشگاه يپژوهش ها

ن پژوهش یدا کنند. در ایق پع شرکت سویط شبکه توزیشرا
استاندارد  يو پارامترها ییاز شبکه شناسا ید بخشیابتدا با
نگ یگردد و به صورت کد یاز استخراج و به روز رسانیمورد ن
 رد.یار پژوهشگران قرار گیدر اخت

ن و پژوهشگران بر یر ازائه اطالعات به محققیاخ ينکه در سالهایبا توجه به ا
روبه رو شده است و بعضا ارائه  یشبکه با مشکالتت اطالعات یاساس امن

از است ید نیافزا ین زمانبر شده و به مدت زمان پژوهش میاطالعات به محقق
ن امکان را به یت اطالعات ایاتخاذ گردد که عالوه بر حفظ امن ییروش ها

از اطالعات شبکه  یبرخ يبتوانند بر رو یپژوهشگرزان بدهد که به راحت
 را به انجام برسانند. خود يپزوهش ها

35 
شرکت توزیع نیروي برق 

 جنوب استان کرمان

با توجه  یبتون يرهاینه تیبه یق به دنبال طراحین تحقیدر ا یبتون يرهاینه تیبه یطراح
ک یهر  يلرزه ا يریسک پذیزان ریمتفاوت و م يم هایبه اقل

 میباش یل میسک سین ریمناطق همچن

استان کرمان  يریبه دب یبتون يرهایت يمقاوم سازرخانه ینکه دبیبا توجه به ا
ل در مناطق یهمچون زلزله و س یآغاز به کار کرده است و با توجه به اتفاقات

 یدر طراح ياز است بازنگریمختلف کشور و اتفاقات صورت گرفته تاکنون ن
 ردیم منطقه صورت پذیدر مناطق خاص و با توجه به اقل یبتون يرهایت

36 
نیروي برق  شرکت توزیع

 خراسان جنوبی

 نهیت بهین ظرفییارائه مدل مناسب جهت تع
ع در یتوز ينه پست هایه بهیترانسفورماتور و شعاع تغذ

 يارهاین معییبه همراه تع ییو روستا يمناطق شهر
ه یت ترانسفورماتور و شعاع تغذین ظرفییمناسب جهت تع

ن ییو تع یی. شناسا1است: ل یروش انجام پروژه به شرح ذ
ت ترانسفورماتور در ین ظرفییتع يمناسب برا يارهایق معیدق
مناسب  يارهایق معین دقییو تع یی. شناسا2ع یک پست توزی

ک ی. ارائه 3ع یک پست توزی ينه براین شعاع بهییتع يبرا

 يپست هانه ترانسفورماتور یت بهین ظرفیینامناسب در تع ياستفاده از مدل ها
ن ییار پایع بسیتوز يپست ها يب بهره برداریع سبب شده است که ضریتوز

باشدکه  یع میتوز يت ترانسفورماتورهایبودن ظرف یبوده که نشان دهنده خال
 یباال در زمان اجرا، با توجه به ثابت بودن تلفات ب يل بار اقتصادیعالوه بر تحم
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نه ترانسفورماتور پست با یت بهین ظرفییتع يمدل مناسب برا کرد کاهش تلفاتیبا رو
ن ییتع يک مدل مناسب برایارائه  .4کرد کاهش تلفات یرو

و  یل فنی. تحل5کرد کاهش تلفات یه پست با رویشعاع تغذ
 يسه مدل بدست آمده با دستورالعمل هایو مقا ياقتصاد

ک نرم افزار محاسبات جهت استفاده ادارات ی. ارائه 6موجود 
 یمهندس

شود.  یز میش تلفات شبکه نیافزاسبب  یت خالین ظرفیترانسفورماتورها ا يبار
ش تلفات و بروز یز سبب افزایع نیتوز يه پست هایش شعاع تغذین افزایهمچن

 شود. یع میتوز يمشکل افت ولتاژ در شبکه ها

37 
شرکت توزیع نیروي برق 

 خراسان جنوبی

الزم در  يها رساختیاحداث ز يو اقتصاد یفن یبررس
تبادل برق با کشور  يبرا یاستان خراسان جنوب

 افغانستان

مختلف انتقال برق به  يرهاین مسیب يو اقتصاد یسه فنیمقا
برق در  يرشد تقاضا ینیش بیافغانستان با توجه به پ

 نده.یآ يها سال

جهت احداث  یگذاران خارج هیب سرمایت منطقه باعث ترغیم مناسب و امنیاقل
امکان تبادل برق با کشور ر در استان شده است. ید پذیتجد يها روگاهین

 ت استان گردد.ین ظرفیشتر ایهر چه ب ییتواند موجب شکوفا یافغانستان م

38 
شرکت توزیع نیروي برق 

 خراسان جنوبی

ر یدپذیتجد يها روگاهیر نیتأث یو امکان سنج یبررس
ک بار مؤثر استان خراسان یبر کاهش پ يدیخورش
 يو ادار یدر بخش خانگ یجنوب

بهتر  يزیر استان و برنامه يها روگاهین يدیتولت برق یریمد
 شبکه يها تیه ظرفیکل يریت اوج بار با به کارگیریمد يبرا

ک بار استان و یت بهبود پیر، اهمیدپذیتجد يانرژ يگسترش استفاده از مولدها
 کاهش تلفات در جهت تعهدات شرکت

39 
شرکت توزیع نیروي برق 

 خراسان رضوي

اثر پست هاي فوق توزیع کم  يو اقتصاد یفن یبررس
ت یریمد 27زان کاهش تلفات با توجه به یظرفیت بر م

 يحوزه استان خراسان رضو يدر شهرستانها

شرکت ، ارائه راه کار  یاتیشهرستان حوزه عمل 27با توجه به 
ل ولتاژ و به تبع آن یه و بهبود پروفینه ، کاهش شعاع تغذیبه

 ورد توجه است.نه میبه يه گذاریکاهش تلفات و سرما

مهم در کاهش تلفات و  يتم هایاز آ یکیه همواره به عنوان یکاهش شعاع تغذ
ز یه و نین شعاع تغذیل ولتاژ مطرح بوده است. به منظور کنترل ایبهبود پروف
توان از پست  یابد، می یل ولتاژ که به تبع آن عمال تلفات کاهش میبهبود پروف

ر خطوط انتقال در شبکه یدر ز ت بصورت نصبیع کم ظرفیفوق توز يها
 یمورد توجه م يو ابتکار یمهندس ينه و طرح هایبه یابیاستفاده نمود. مکان 

 باشد.

40 
شرکت توزیع نیروي برق 

 شهرستان اصفهان

فشار متوسط  يدر هایگذرا در ف يعوامل خطا ها یبررس
 و ارائه راهکار رفع آن ینواح

و عوامل آنها و ارائه راهکار در جهت  یق خاموشیدق یبررس
 ا حذف عواملیکاهش و 

ناخواسته وکاهش مدت آنها / کاهش مدت  يها یل خاموشیدال یبررس
 ع نشدهیتوز يو انرژ یزمانخاموش

41 
شرکت توزیع نیروي برق 

 شهرستان اصفهان

ط عدم یع در شرایتوز يشبکه ها یفن يزیبرنامه ر
 ت رشد باریقطع

ن مطالعه و توسعه یسات و همچنیتاس ینیش بیو پ یطراح
 مدت یطوالن یبازه زمان يع برایتوز ينه شبکه هایبه

 یدر نظر گرفته م یها به صورت خط ینیش بیدر حال حاضر رشد بار در پ
دارند، عدم  یت تصادفیذاتا ماه یمصرف ين نکته که بارهایشود. با توجه به ا

 يزیرو مطالعات شبکه و برنامه رن یاست. از ا یهیبد يت در رشد بار امریقطع
 است. يضرور يت بار امریط عدم قطعیشبکه در شرا یفن
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 مطالعات، بهبود و بهینه سازي ترانسفورماتورهاي شبکه توزیع .3,12
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1 
توزیع نیروي برق شرکت 

 استان قزوین

ارتباط طول عمر  یدانیم یابیو ارز يمدلساز
 نیع برق قزویترانسفورماتور و تلفات آن در شرکت توز

ترانس واقدامات  یزان ارتباط تلفات وفرسودگیکشف نحوه وم
 ازیمورد ن یاصالح

شتر یجاد تلفات بیترانس در ا یاد ترانس واحتمال نقش فرسودگیوجود تعداد ز
 عیر برکاهش تلفات در بخش توزید شرکت توانیتاک یدر آن واز طرف

2 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان کردستان

یابی پیشگیرانه ترانسفورماتورهاي توزیع با آنالیز  عیب
 کیفیت توان تزریقی آنها

هاي مربوط به تعمیرات و نگهداري کاهش انرژي  کاهش هزینه
اطمینان مکان یابی سریعتر خطاها توزیع نشده افزایش قابلیت 

 (تهیه دستورالعمل عیب یابی پیشگیرانه ترانس)

هاي توزیع انجام این  با توجه به زمان زیاد براي پیدا کردن مکان خطا در شبکه
هاي  هاي مربوط به خاموشی شبکه تواند منجر به کاهش تمامی هزینه پروژه می

 توزیع گردد

3 
شرکت توزیع نیروي برق 

 کرمانشاه استان

ج یت بر اساس نتایپرظرف ين طول عمر ترانس هایتخم
مونومرها موجود در روغن  یشگاهیآزما يریاندازه گ
 ترانس

 ت طول عمر ترانس هایاهم ن طول عمر ترانس هایتم ونرم افزار تخمیه الگوریته

4 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان کرمانشاه

 يمقاوم ساز ين روش هاییو تع یمطالعه ، بررس
 ي، انبارها و ساختمان ها ینیزم يساختمان پستها

 ر مترقبهیدر برابر حوادث غ يادار

 يساختمان پستها يمقاوم ساز يبدست آوردن روش ها
ر یدر برابر حوادث غ يادار ي، انبارها و ساختمان ها ینیزم

 مترقبه

در برابر  يادار ي، انبارها و ساختمان ها ینیزم يساختمان پستها يمقاوم ساز
 ر مترقبهیحوادث غ

5 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان کرمانشاه

شات، یها، آزما لیق، مجموعه تحلین تحقیا ینهائ یخروج ر و ارائه راهکاریکسال اخی یط يترانس سوز یبررس
خواهد بود که در  يت سندیمتعدد، و در نها يها يمدلساز

با استفاده از آن بردار شبکه قرار خواهد گرفت تا  ار بهرهیاخت
افته و یموجود در شبکه را  يترانسفورماتورها يسوز علل آتش

از بروز موارد مشابه را در  يریجلوگ يرا برا یاقدامات اصالح
ت حداکثر استفاده یکه در هر وضعیدستور کار قرار دهد بطور

د ترانسفورماتور، حداقل احتمال وقوع خطا، یاز طول عمر مف
ت یش قابلین حال، افزایها و در ع نهیکاهش تلفات و هز

شود با ارائه  یم ینیب شیستم محقق شود. پینان سیاطم
ز مورد یع نیتوز يها ر شرکتیسا يج آن برایجامع، نتا یطرح

 رد.یاستفاده قرار گ

ع یتوز يها ن اجزاء شبکهیتر یترین و اساس ع از مهمیتوز يترانسفورماتورها
نه یگسترده آنها، هز یتوجه به فراوان شوند که با محسوب می یکیالکتر يانرژ
بر  يجار ينه هایه و چه هزیاول يه گذاریچه از بعد سرما یقابل توجه يها

 يو مطالعات آمار ياقتصاد يها یابیکنند. ارز یل میع تحمیتوز يها شبکه
 يدهد که ترانسفورماتورها یع مختلف، نشان میتوز يانجام شده در شبکه ها

ها را بخود  ن شرکتیساالنه ا يها نهی% از از مجموع هز20تا  یبیع بطور تقریتوز
دهند. آسیب دیدن ترانسفورماتور و کاهش طول عمر آن، عالوه بر  یاختصاص م

بردار شبکه جهت تعمیر و جایگزینی تحمیل   هاي گزافی که به بهره هزینه
نان یمت اطیعلت کاهش قابل گردد که به کند، باعث قطع انتقال توان نیز می می
ستم در تداوم انتقال انرژي، تبعات به مراتب بیشتري را به دنبال دارد. این یس

ار قابل توجه بار بخصوص در یهاي اخیر بعلت رشد بس ژه در سالیو موضوع، به
ه هوا یتهو يها ر دستگاهیزات پرمصرف نظیبعلت استفاده از تجه يشهر ینواح

ب آنها یع و آسیتوز يماتورهااز ترانسفور ياریکه باعث اضافه بار شدن بس
افته ی یک تابستان شده است، اهمیت مضاعف و دوچندانیبخصوص در فصل پ

سالم  یکیالکتر يانرژ ين روست که با گسترش روزافزون تقاضا برایاست. از هم
ح ترانسفورماتورها جهت به حداقل رساندن احتمال یت صحیریو مطمئن، مد
ش یمنجر به شکست ترانسفورماتور، و به تبع آن افزا يژه خطاهایوقوع خطا و بو

بردار شبکه  بهره يبرا يادیت زیدر استفاده از ترانسفورماتورها، اهم يور بهره
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طور  از آن که به یبارهاي ترانسفورماتور و حرارت ناش دا کرده است. اضافهیپ
عامل  ع وجود دارد،یتوز يها شبکه يترانسفورماتورها یعیمعمول در کارکرد طب

شوند. استمرار  یمحسوب م یچیپ میق سیهاي حرارتی در عا جاد تنشیا یاصل
از  یناش یحرارت يها ند کاهش استقامت عایقی که در حضور تنشیفرا

د یگر تشدید یکیو مکان یکیالکتر يها تنش یترانسفورماتور و برخ يبارها اضافه
ده و در نهایت با یگردق یعا یکیو مکان یکیر خواص الکترییشود، منجر به تغ یم

گردد.  یم يسوز موارد منجر به آتش یشکست الکتریکی کامل عایق، در برخ
پر  یقینکه داخل تانک از روغن عایترانسفورماتور با توجه به ا يسوز آتش
نقطه  يز داراین یکند و از طرف یرون نفوذ میبه ب ین نشتیده و با کوچکتریگرد

ا یخطاها  یباشد و در صورت وقع برخ ی(با توجه به نوع روغن) م یاشتعال خاص
ن نوع یا 1396گردد. در تابستان  یش بار منجر به اشتعال ترانسفورماتور میافزا

ع و انتقال یتوز يدر سطوح ترانسفورماتورها يدیش شدیخطا در کشور با افزا
رانسفورماتور ر تیزات شبکه نظیب به تجهین حوادث عالوه بر آسیمواجه شد. ا

باشد و از منظر  یز خطرناك میافراد حاضر در اطراف ترانسفورماتور ن يبرا
ست یمسائل ز یستیان باین میگردد. در ا یم یتیش نارضایسبب افزا یاجتماع

زش روغن بر یاحتمال ر يسوز د فراموش کرد چراکه با وقوع آتشیرا نبا یطیمح
ست یط زیمح يبه ساختار آن برا رود و با توجه یز میاطراف ن يها نیزم يرو

 یستیدچار شکست شود، با يخطرناك است. فلذا، قبل از آنکه ترانسفورماتور
رد تا از یقرار گ یل و بررسیترانسفورماتور مورد تحل يسوز علل شکست و آتش

ن اساس، پس از یابد. بر ایا به حداقل کاهش یو  يریبروز موارد مشابه جلوگ
پ شبکه متناظر با ساختار یت يترانسفورماتورها یحرارت يها محاسبه مشخصه

رفتار  یحرارت يآن، مدلساز یستم خنک کنندگیط سیهر ترانسفورماتور و شرا
نمونه با  يترانسفورها يد و سپس بر رویترانسفورماتور انجام خواهد گرد

ها در جهت  انجام شده و از آن ییایمیکال و شیالکتر يها متفاوت تست يعمرها
 د.یترانسفورماتور استفاده خواهد گرد يسوز علل آتشافتن ی

6 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان هرمزگان

امکان سنجی استفاده از ترانسفورماتورهاي تک فاز در 
 یک منطقه نمونه

کاهش هزینه احداث  -2کاهش تلفات شبکه فشار ضعیف  -1
جلوگیري از خالی ماندن ظرفیت  -3خطوط و برق رسانی 

ترانسفورماتورهاي نصب شده در مناطق دورافتاده و روستایی 
کاهش هزینه هاي مربوط به بهره برداري و نگهداري از  -4

 شبکه

یکی از راههاي کاهش تلفات در شبکه هاي توزیع، کاهش طول خطوط فشار 
ضعیف است. نصب ترانسفورماتورهاي تکفاز در نزدیکی مصرف کنندگان، کمک 

طول شبکه فشار ضعیف و در نتیجه کاهش تلفات شبکه فشار شایانی به کاهش 
کند. با توجه به اینکه با این روش طول شبکه فشار متوسط افزایش  ضعیف می

شود، هزینه تحمیل شده به شرکت  هاي فشار ضعیف محدود می یافته و شبکه
یابد . همچنین در نواحی روستایی که  توزیع در احداث شبکه کاهش می

اکنده هستند توسط این روش می توان از خالی ماندن ظرفیت مشترکان پر
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کنند جلوگیري به  دار می ترانسفورماتورهایی که تعداد مشترکان کمی را برق
 آورد. عمل می

7 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان هرمزگان

جلوگیري از زدگی بوشینگ فشار  يبررسی راهکارها
 متوسط ترانسفورماتورهاي نصب شده در نواحی ساحلی

 يشنهاد راهکارهایق منجر به پین تحقیرود ا یانتظار م
جهت جلوگیري از زدگی بوشینگ فشار متوسط  یمناسب

 ترانسفورماتورهاي نصب شده در نواحی ساحلی گردد.

 يمزگان و واقع شدن شهرهابا توجه به شرایط خاص آب و هوایی استان هر
استان در حاشیه ساحل و وجود آب و هواي گرم ومرطوب و آلودگی نمکی 

هاي فشار متوسط  حاصل از همجواري با دریا، موارد متعددي از زدگی بوشینگ
مناسب به  يترانسفورماتورها گزارش شده است. لذا بررسی و تعیین راهکارها

شایانی به کاهش حوادث ترانس  ها، کمک منظور رفع مشکل زدگی بوشینگ
 نماید. از آن می یهاي ناش سوزي و خاموشی

8 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان یزد

تپ  هر دهندییو ساخت تغ يساز هی، شبیطراح
 ک قدرتیالکترون يدهایترانسفورماتور با استفاده از کل

ثپ ترانسفورماتور با استفاده از  هر دهندییو ساخت تغ یطراح
 ک قدرتیالکترون يدهایکل

 يدارند د بررو يشتریب يریک قدرت کنترل پذیزات الکترونینکه تجهینظر به ا
ر تپ و ییتغ یکنترل يها ر دهنده تپ و روشییمختلف تغ يساختارها

 یر دهنده تپ بررسییاهداف مختلف آن جهت بهبود عملکرد تغ يساز نهیبه
 گردد

9 
شرکت توزیع نیروي برق 

 آذربایجان شرقی

ع جهت بهبود یتوز يرانه ترانسفورماتورهایشگیرات پیتعم
 ت بحرانیریمد

رانه یشگیرات پین پژوهش، ارائه روش تعمیا ینهائ یخروج
ز در ین تجهیع جهت بهبود عملکرد ایتوز يترانسفورماتورها

ن موضوع در یباشد. ا یم یو بحران یعیط وقوع حوادث طبیشرا
دارد چرا که  یفراوانت یت کشور اهمیران با توجه به موقعیا

ت یش رضایدار در زمان وقوع بحران موجب افزاین برق پایتام
دهد.  یع نشده را کاهش میتوز يزان انرژیگشته و م یعموم

الزم در مورد  يها ینیب شیجان با انجام پیدر منطقه آذربا
مربوطه ارائه  یراتی، نوع روش تعمیط بحرانیحوادث و شرا

ت بار یو حسا یی، آب و هوایمل فنگردد که باتوجه به عوا یم
ر یتواند در سا یق مین تحقیا ییج نهایرد. نتایپذ یصورت م

 رد.یز مورد استفاده قرار گیع نیتوز يها شرکت

ع یتوز يها ن اجزاء شبکهیتر یترین و اساس ع از مهمیتوز يترانسفورماتورها
نه یگسترده آنها، هز یشوند که با توجه به فراوان محسوب می یکیالکتر يانرژ
 يها رات بر شبکهیه و چه تعمیاول يه گذاریچه از بعد سرما یقابل توجه يها

و  یطیط محیترانسفورماتور در شرا یکنند. آسیب دیدگ یل میع تحمیتوز
هاي گزافی که به  مختلف و کاهش طول عمر آن، عالوه بر هزینه يریبارگ
کند، باعث قطع انتقال  تحمیل میبردار شبکه جهت تعمیر و جایگزینی   بهره

علت کاهش  گردد که به  ط مختلف از جمله در زمان بحران مییتوان در شرا
 یعموم یتیر نارضاینظ یستم در تداوم انتقال انرژي، تبعاتینان سیت اطمیقابل

از گذشته تا به حال و از  یکیالکتر يها-را در بحران دنبال دارد. تحوالت شبکه
رات (نت) را دو چندان نموده یو تعم يت نگهداریمند اهمبه هوش یحالت سنت

ده و یزات گردیش طول عمر تجهیح انجام نت سبب افزایاست. انتخاب صح
 يا ن موضوع امروزه، شاخهیا یدهد. از طرف یز کاهش میخروج بدون برنامه را ن

 يو اقتصاد یط فنینه آن با توجه به شرایبوده و انتخاب به یاز علوم مهندس
رات قبل از خطا وجود نداشته و یخچه نت، تفکر تعمیرد. در تاریپذ یصورت م

ن یبا گذر زمان ا یجستند ول یبهره م Run to Failureران از مفهوم یمد
ع یصنا یز در تمامینت داد و تکامل آن ن يها خود را به انواع روش يدگاه جاید

و  ينگهدار يها روش ت ترانسفورماتور، انواعیاتفاق افتاد. با توجه به اهم
ارائه شده  يها چکدام از روشیه یز ارائه شده است ولین تجهیا يرات برایتعم

ران با توجه به ین موضوع در ایباشد. ا یت بحران نمیریبهبود مد يبر مبنا
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طلبد چراکه  یرا م يشتریمنطقه توجه ب ییو آب و هوا یکیزیط ژئو فیشرا
رد. ین مقوله انجام پذیبا نگاه به ا یستیبا عیتوز يها شرکت یراتیتعم يها برنامه

نگران کننده موجود بوده و از طرف  يها ک سو گسلیجان از یدر منطقه آذربا
ر یاست که احتمال همه خطرات نظ يا منطقه بگونه ییط آب و هوایگر شراید

ز یرا نید و اخیشد يخبندان، طوفان، رعد و برق، گرمایل، ید و سیشد يها باران
ط عملکرد ین شرایرود. در ا یم یطیمح یه انتظار آلودگیاچه ارومیبه دربا توجه 

 ين انرژیفه تامیمانند ترانسفورماتور که وظ یمت و حساسیز گرانقیمناسب تجه
اند. هر بخش از ینما یار مهم میکنندگان را بر عهده دارد، بس مصرف

 ياز خطارود که  یبوده و احتمال آن م یمشخص يخطا يترانسفورماتور دارا
ز به ین ییهوا يها ن پستیر بگذارد و همچنیا تأثیرد یر پذیها تأث ر بخشیسا

از  يگریگروه د يرند، دارایگ یقرار م ينکه در معرض عوامل جویعلت ا
از عملکرد  یناش یزان خاموشیبه حداقل رساندن م يباشند. برا یمشکالت م

-شیاز را پیات مورد ندیتمه یستیبا یط بحرانیناموفق ترانسفورماتور در شرا
د. با توجه به موارد مطرح شده یرانه گنجانیشگیرات پیو آنها را در تعم ینیب

اطالعات  يآور ت بحران، پس از جمعیریبر بهبود مد یرات مبتنیانجام تعم يبرا
ط منطقه، حساست بار و یشبکه، با توجه به محل نصب و شرا يترانسفورماتورها

گردد. نوع برنامه   یمشخص م یراتینوع برنامه تعم رگذاریتاث يگر پارامترهاید
  جاد شده در منطقهیا يها خطرات و بحران یتواند با توجه به فراوان یارائه شده م

از نمک  یناش یطیمح یه آلودگیاچه ارومیباشد به عنوان مثال در اطراف در
همانند  یرد چراکه در دراز مدت مسائلیژه قرار بگیمورد توجه و یستیبا

) را بدنبال خواهد شد و 1396مشکالت بوجود آمده در استان خوزستان (سال 
بزرگ خواهد بود. حداقل نمودن عوارض  یبحران يریگ موجب شکل

د یبرخوردار بود و با ییت باالیاز درجه اهم ین مسائلیاز چن یناش يها یخاموش
د و دقت رد. جهت بهبویع قرار بگیتوز يها شرکت یراتیت تعمیدر اولو
، ییایمیو ش یکیالکتر  يها ج تستیتوان از سوابق نتا یارائه شده، م يها برنامه

 ک منطقه استفاده نمود.یزیو ژئوف یل بار، اطالعات هواشناسی، پروفیراتیتعم

10 
شرکت توزیع نیروي برق 

 آذربایجان غربی

ابر  يع تکنولوژیو ساخت نمونه ترانس توز یطراح
 ییرسانا

ت باالتر و سبک یبا حجم کوچکتر و با قابل يهاساخت ترانس 
 ییابر رسانا يتر با تکنولوژ

باشد. با استفاده از  یا میدر حال حاضر موضوع روز در دن ییابر رسانا يتکنولوژ
ت باالتر و سبک یبا حجم کوچکتر و با قابل يتوان ترانس ها یم ين تکنولوژیا

ق ین تحقیا ییه در ابررسانایدانشگاه اروم يت باالیل قابلیساخت. به دل يتر
 شنهاد شده است.یپ
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11 
شرکت توزیع نیروي برق 

 مازندران

ع با لحاظ یک نمونه ترانسفورماتور کم تلفات توزی یطراح
 ع استان مازندرانیو بار شبکه توز یطیط محینمودن شرا

جاد و به هدر یع ایتوز يفات شبکه در ترانسفورماتورهااز تل یسهم قابل توجه کم تلفات يترانسفورماتورها یبوم یارائه طراح
ش یز افزایشبکه ن يکم تلفات، بهره ور يترانسفورماتورها یرود. با طراح یم
 ابد.ی یم

 
 عیمحور توز -3           

 هاي برق  هوشمندسازي و اتوماسیون شبکه .3,13

 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق عنوان شرکت فیرد

 شرکت توانیر 1

کنترل  يستم هاید همراه با سیکروگریشبکه م یطراح
 ک منطقه نمونهینگ جهت یسپاچیو د يمرکز

کنترل  يستم هاید همراه با سیکروگریارائه طراح شبکه م
 ک منطقه نمونهینگ جهت یسپاچیو د يمرکز

 با مسائل آن یید و لزوم آشنایکروگرینه مینبود مطالعات الزم در زم

2 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان تهران

ط شبکه یفعال در مح يشبکه ها ياده سازیو پ یطراح
 هوشمند

ع فعال موجب یرود توسعه شبکه توز یت انتظار مین اولویدر ا
مورد  يها يگذار هینان شبکه شده و سرمایت اطمیارتقاء قابل

ارائه  ییابد. محصول نهایع کاهش یاز از طرف شبکه توزین
ر ین، تاثیع است. همچنیتوز يها شبکه ین طراحینو يها روش

و  یستم حفاظتیس یطراح یفعال شدن شبکه بر چگونگ
 شود. ید بررسیبا یادوات حفاظت یهماهنگ

 ی) مبتنDGدپراکنده (ی) شامل تولDERپراکنده ( ينفوذ روزافزون منابع انرژ
و  CHPمثل انواع  یلیفس يها بر سوخت یر و مبتنیدپذیتجد يها يبر انرژ
ط یشرا يانرژ يسازها رهیبار و باالخره ذخ ییبر پاسخگو ین منابع مبتنیهمچن

ط شبکه هوشمند ید در محید که باینما یع حاکم میتوز يها د را بر شبکهیجد
ع یتوز يها شبکه یطراح یآن بهره جست. به طور کل ياینه از مزایبه صورت به

کرد یکن با رویرفعال صورت گرفته است، لیدگاه شبکه غیبر اساس د یفعل
ن شبکه ید برق به مراکز مصرف ایشتر منابع تولیک شدن هر چه بید نزدیجد

ان ساختار شبکه ین میل شده و در ایرفعال به فعال تبدیها از حالت غ
ند یر در فراییو تغ ين خود مستلزم بازنگریگردد که ا یم یراتییدستخوش تغ

 يت انعطاف رفتاریند از قابلین فرایگردد. در ا یمع یتوز يها شبکه یطراح
گر با نفوذ ید يشود. از سو یشبکه استفاده م يت انعطاف ساختاریمنابع و قابل
مختلف  يها ع در بخشیگسترده سطح اتصال کوتاه شبکه توز يمنابع انرژ
رد و امکان شارش دوجهته توان در خطوط وجود دارد. یگ یر قرار میتحت تاث

را  یستم حفاظتیس یو طراح یادوات حفاظت یاز به هماهنگیمسئله نن یا
 د.ینما ید میتشد

3 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان خوزستان

ر یبر پردازش تصو یمبتن يک محصول نرم افزاریه یته
 عیون خطوط توزیزوالسیا یابیبه منظور ارز

ض یدر تعو یینان شبکه و صرفه جویت اطمیش قابلیافزا
نشده و  ینیش بیپ يها یع برق،کاهش خاموشیتوززات یتجه
 شبکه يداریش پایافزا

رانه و رفع یش گیرات پیحهت تعم يزیو برنامه ر يخطوط فشار قو یبازرس
 مشکل
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4 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان خوزستان

 یع سنتیتوز يل شبکه هایتبد يو اقتصاد یفن یبررس
 ت انعطاف باالیهوشمند با قابل يبه شبکه ها

 هوشمند يبه شبکه ها یع سنتیتوز يل شبکه هایتبد هوشمند يبه شبکه ها یع سنتیتوز يل شبکه هایتبد

5 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان اصفهان

هوشمند با استفاده از  يداده کاو ياز روشها يریبهره گ
رات جهت یو تعم GISنگ ، یسپاچید یبیترک يداده ها

ت یریکرد مدیرونان شبکه با یت اطمیقابل ینیش بیپ
 بحران

دارد  یم ي، ضرور يت انرژِیمحدود یط کنونینان در شرایت اطمیت قابلیاهم شبکه يریت پذیو روئ يستم و سامانه داده کاوریس
موجود  يو استفاده از داده هایل داده و داده کاویکه با استفاد از تکنولوژِ تحل

 جاد نمود.یاز بروز خطا در شبکه ا يریشگیدر جهت پ یشرکت بتوان گام

6 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان اصفهان

در  يبهره ور يو استخراج شاخص ها یکارسنج
در حوزه لوازم اندازه گیري و  یانسان يروین يندهایفرآ

 گروه هاي عملیات شهرستانها

 عملکرد یابیل شغل وارزیانجام تحلاز یش نیر وپیتوان يزیمم يتهایاولو عملکرد یابیجه ارزیل شغل ودر نتیتحل

7 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان اصفهان

با هدف افزایش  یکارسنجی برمبناي فرایند سازمان
کار و  يرویدمان متوازن نین استاندارد چییوري و تع بهره

 ت هایاقدامات و فعال

واحد نمونه و  یل شغلیج تحلیارائه کتابچه و دستورالعمل نتا
 عملکرد. یابیستم ارزینه شده و سیبه يندینظام فرآ

ت از ابعاد مختلف ( یریمختلف مد يک سازمان موفق استاندارد های يبرا
 یم یوجود دارد.ول یو ....) در علوم جهان ي، بهره وري، سرامدیمنیت ، ایفیک
ت ها و یفعال يل روند جاریشرکت و تحل يند هایفرا یست با مطالعه بومیبا

کار و نحوه  يرویو ن یزان منابع انسانیاز م يآنها به استانداردز یاقدامات و آنال
اده ین و پیافت و سپس با تدویند ها و شرح وظائف دست یدمان آنها در فرآیچ

 يش بهره وریعملکرد، باعث افزا یابیجهت ارز ينظام کارآمد و استاندارد يساز
 م.یسازمان بشو يند هایفرآ

8 
شرکت توزیع نیروي برق 

 اصفهاناستان 

خدمات  يند برونسپاریمجدد فرآ يو معمار یابیعارضه 
 مت تمام شده خدماتین و برآورد قیدر حوزه مشترک

بهره ور  يط موجود و نظام برونسپاریاز شرا یل کاملیتحل
 خدمات

شده است و  يمانکاران برونسپارین به پیخدمات در بخش مشترک یبا تمامیتقر
 ي، بهره وریق، تعامل عادالنه مالیموفق کار، کنترل دق يک واگذاریالزمه 

 يند هایاز فرآ یو علم ی، شناخت کاف یتیریمد يگر شاخص هایمناسب و د
بر ان است تا  ین پروژه سعیباشد و در ا یم يواگذار یواگذارشده و نحوه علم

 ن موضوع محقق شود.یا یو دانشگاه یاطالعات علم يریبا بکارگ

9 
نیروي برق شرکت توزیع 

 استان بوشهر

ع هوشمند و یاستفاده از شبکه توز ياقتصاد یفن یبررس
 به طور نمونه ياده سازیپ

ل یبا چالشها و مسا ییک شبکه نمونه هوشمند اشنایجاد یا
و  يع ارتقاءفرهنگ بهره برداریت هوشمند شبکه توزیریمد

 هوشمند يشبکه ها یطراح

در  یتواند اثرات مختلفیستم هوشمند میسبا توجه به ارتقا و توسعه استفاده از 
نکه شهر بوشهر به یت توان و ....گردد. با توجه به ایفیحفاظت و ک يطرحها

انقالب  يشدن است (مصوبه شورا ییشهر هوشمند جهت اجرا يدایعنوان کاند
 باشد. یمبرم م يازهاین پروژه از نی) ایفرهنگ

10 

برق   نیروي شرکت توزیع 
و  استان چهارمحال 

 بختیاري

افتن محل رخداد خطا در یارائه روش هوشمند 
 لوولتیک 20 يها شبکه

که  ین نقاطیین محل رخداد خطا تعییه نرم افزار جهت تعیته
 دچار خطا شده اند

برنامه از  یب يها یجه آن کاهش زمان خاموشیافتن محل رخداد خطا و در نتی
ر کارکرد رله یهوشمند نظ یباشد. ارائه روش یع میتوز ياهم اقدامات شرکت ها

 يبردار بهره يندهایبه بهبود فرا یانیتواند کمک شا یستانس مید يها
ها) FAULT LOCATOR ( FIاب ها ید. استفاده از خطایع نمایتوز يها شرکت

تواند  یکلوزرها میزرها و ریسکشناال ینیگزیبه همراه جا GSMستم یمجهز به س
 ار قرار دهد.یرخداد خطا در اختافتن محل ی يک شبکه هوشمند را برای
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11 

برق   نیروي شرکت توزیع 
و  استان چهارمحال 

 بختیاري

ع به یدها در شبکه توزیونرها و کلیمناسب سکس یابیجا
کرد بهبود یو مانور مناسب در شبکه با رو ییمنظور بازآرا

 لوولتیک 20 يدرهایع برق بر فیون در شبکه توزیاتوماس

لوولت در شبکه و یک 20 يدرهایدر فدها ینه کلیبه یابیجا
 يه بارهایتغذ ین چگونگیدرها همچنیش مناسب فین آراییتع

زان کاهش یمحاسبه م یدرها در صورت قطعیف يموجود بر رو
 گر شاخص هاینان و دیت اطمیش قابلیتلفات، افزا

کی از راهکارهاي عمده و کارا جهت بهبود قابلیت اطمینان شبکه هاي توزیع 
تریکی استفاده موثر از سکسیونرها و نقاط مانور است. تعداد و مکان انرژي الک

این ادوات تاثیر قابل مالحظه اي روي موفقیت عملیات مانور در شبکه هاي 
توزیع دارد و با طراحی مناسب این ادوات می توان سطح قابلیت اطمینان این 

ب ین ترتیبخش از سیستم قدرت را به طور قابل مالحظه اي بهبود بخشید.بد
دادن خطا را  يستم بعد از رویس یابینصب شده، مدت زمان باز يدهایکه کل

کند و  یرا کوچکتر م ین محدوده قطعیها و همچن یکاهش داده، تعداد قطع
دا کردن ین پیشود، بنابرا ینان میت اطمیقابل يها سبب بهبود در شاخص

 يها نهیگرفته هزنه آنها با در نظر یدها و تعداد بهین مکان نصب کلیبهتر
ها،  کننده مصرف يبرا یاز قطع ینه ناشین هزیو همچن ياقتصاد يگذار هیسرما

 يگردد. از سو یون در شبکه محسوب میو اتوماس يمبحث مهم در بهرهبردار
موثر بهبود شبکه است و با انتقال بار از  يش از روش هایر در آراییگر تغید
ط یرد. در شرایپذ یبار سبک انجام مبا  ییدرهاین به فیبا بار سنگ يدرهایف

ن یل بار بیا تعدیدر جهت کاهش تلفات و  ییز از بازآراین يعاد يبهره بردار
انه از راه یمجهز به پا يونرهایشود. امروزه استفاده از سکسیدرها انجام میف

دهاامکان ین نوع کلیج شده است. ایار رایع بسیتوز ي) در شرکت هاRTUدور(
ن یدارند و به هم يریا دستورگینگ و یتوریاز راه دور، مانبرداشت اطالعات 

ن الزم است تا با توجه یت هستند. بنابرایاهم يون شبکه دارایل در اتوماسیدل
و  يح از انها و صرفه اقتصادیت استفاده صحیدها و اهمین کلیا ينه باالیبه هز
در شبکه با استفاده از  یمناسب یابین ادوات جاین محدودبودن تعداد ایهمچن

دها با توجه به تابع ین کلینه ایرد. مکان بهیهوشمند صورت بگ يروش ها
 ينه های، هزيو سودآور ياقتصاد ينه هایشود که شامل هز ین مییتع یهدف
ت ینان و رویت اطمیقابل ين، بهبود شاخص هایاز قطع برق مشترک یناش
 باشد. یشبکه م يریپذ

12 

برق شرکت توزیع نیروي 
استان کهگیلویه و بویر 

 احمد

استفاده از سامانه صدور و  ياقتصاد – یفن یامکان سنج
 اسوجیپرداخت قبض برق در محل قرائت کنتور در شهر 

 نیعدم پرداخت به موقع قبوض توسط مشترک وصول به موقع مطالبات

13 
شرکت توزیع نیروي برق 

 جنوب استان کرمان

 انتقال شبکه بسترهاي ایجاد الزامات و شرایط بررسی
 ق بر نیروي توزیع شرکت نیازهاي با متناسب داده

 کرمان استان جنوب

 یمخابرات يق انواع بستر هاین تحقیا یرود خروج یانتظار م
ع یموجود و قابل استفاده در منطقه تحت پوشش شرکت توز

مختلف  يبرق جنوب استن کرمان را از نظر پارامترها يروین
 يکارکردها يقرار داده و برا یابیمورد ارز يو اقتصاد یفن

ن شرکت یا یاختصاص يون و هوشمند سازیمختلف اتوماس

از  یکی یون بستر مخابراتیهوشمند و اتوماس يستم هایبا توجه به توسعه س
 ينکه بسترهایباشد با توجه به ا یستم ها مین سیتوسعه ا یاصل يچالشها
ش را دارد از یب خویا ومعایک مزایدر دسترس بوده و هر یمختلف یمخابرات
باند قابل استفاده سرعت انتقال داده سهولت  ينه اجرا پهناینکه هزیجمله ا
شبکه  يو اجرا یابیهستند که در ارز یمختلف يت پارامترهایو امن یدسترس
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زات و مودم یتجه یمشخصات فن ینموده و حت يت بندیاولو
را  یمخابرات يک از بسترهایمورد استفاده در هر  یارتباط يها

قرائت  يون هوشمند سازیبر اساس نوع کارکرد (اتوماس
 د.یان نمیفرمان)مع

ت منجر یقرار گرفته . در نها یابیتوسط کاربران مختلف مورد ارز یمخابرات يها
گردد الزم است با توجه  یمذکور م يا چند نمونه از بسترهایک یبه استفاده از 

رد تا ینه صورت گین زمیو اقتصادر در ا یق فنیدق یابیوارد گفته شده ارزبه م
شابلون انتخاب  یه شده که به نوعیکاربر (کارفرما) بتواند بر اساس مستندات ته

ق در هر ین تحقیجه ایدر نت يده طبقه بندینه فایبر اساس هز یبستر مخابرات
مذکور صورت گرفته  يپارامترهان یکه ب يبا توجه به مسالحه ا یمکان و زمان

 د.یو نصب نما يداریاز آن را خریزات مورد نیو تجه یاست بستر مخابرات

14 
شرکت توزیع نیروي برق 

 خراسان رضوي

هوشمند سازي شبکه هاي توزیع نیروي برق خراسان 
با توجه به بسترهاي موجود در شرکت از قبیل  يرضو

مجدد  یندس,مهGIS ،IOTاتوماسیون، سامانه شهاب , 
 آنها

 يطرح ها يلوت و ابتکاریپا يج مهم طرح، اجرایاز نتا یکی
شامل  يع برق خراسان رضویر پروژه در حوزه شرکت توزیز

ن یف و سمت مشترکیفشار متوسط و فشار ضع يشبکه ها
باشد  یم یو صنعت ی، خانگ يکشاورز – يژه بخش تجاریبو

لوت و یو پا يابتکار يت هایق فعالینه از طریبه يکه الزام اجرا
 ير است که با توجه به واحد هایج امکان پذینتا یبررس

به صورت  یینها ياستفاده از طرح ها يدر شرکت برا یمتقاض
 خواهد شد. یاتیلوت عملیپا

الزم دارد  یمتناسب يرساخت هایآن ز يبا توجه به حجم اجرا يهوشمند ساز
ن در یتوان از آن بهره برد. همچن یشده م ینیش بیزان بودجه پیکه بنا به م

 ينه هایتا حداکثر استفاده را از امکانات موجود نمود تا هز یستین مورد بایا
مانند  ییرساخت هایابد. در حال حاضر زیتا حد ممکن کاهش  يهوشمندساز

خطا،  يت کنترل از راه دور، رله ها و نشان دهنده هایبا قابل يدهایکل
ع یدر شرکت توز يریت قرائت از راه دور و فرمان گیهوشمند با قابل يکنتورها

ن پروژه بر استفاده از بستر ید ایموجود است تاک يبرق خراسان رضو يروین
 باشد. یم يابتکار يو طرح ها GISاء و ینترنت اشیا

15 
شرکت توزیع نیروي برق 

 خراسان شمالی

نصب  ينه برایمات بهیو تنظ یابیمکان  ،یبررس
 يدرهاینتک در فینوع ا يزرهایسکشن الکلوزرها و یر

 یع استان خراسان شمالیتوز

 ریدها در سنوات اخین نوع کلیا يد باالیاد وخریتعداد استفاده ز یبهبود حفاظت و کاهش خاموش

16 
شرکت توزیع نیروي برق 

 شهرستان اصفهان

و  GISشبکه بر اساس  یو باز آرائ یابیطرح جامع باز
 اطالعات سامانه جامع بار

ن شرکاء شبکه، عالوه یف مناسب ارتباط بین پروژه با تعریدر ا
برق  یو مناطق ب یع منطقه مواجه با اتصالیص سریبر تشخ

 يتال موجود در بانکهایجیمتاثر از آن، براساس اطالعات د
GISده و با توجه به یزان بار از دست رفته مشخص گردی، م
 یابینه بازیبه يقابل دسترس استراتژ يرهایت مسیظرف

 شودیانتخاب م

وب یع بدنبال وقوع خطا و خارج شدن بخش معیتوز يشبکه ها يکره بندیپ
نکار که در یسالم مجدداً برقدار شوند. ا ير کند تا بخشهایید تغیشبکه، با

ده یستم نامیس یابیک بازیاصطالح بهره برداران مانور و در اصطالح آکادم
 يشهایهمۀ آرا يع و قابل انعطاف برای، سریتم منطقیک آلگوریتاج شود، محیم

ع، یتوز يدر شبکه ها GIS يستمهایر با استقرار سیاخ يشبکه است. در سالها
ت یوترها دگرگون شده و در عمل امکان روینحوة درج اطالعات شبکه در کامپ

 وجود ندارد.ستم بود، یس یسنت يوتر، چنانکه در نرم افزارهایشبکه توسط کامپ

17 
شرکت توزیع نیروي برق 

 شهرستان مشهد

در حوزه  Augmented Reality ياز فناور يریبهره گ
 يرات و نگهداریتعم

يفناور یمطالعه و بررس -1  AR يع برق و انرژیدر حوزه صنا 
ياز فناور يریبهره گ یامکان سنج -2  AR د، یدر سطح تول

هینمونه اول یطراح -3ع یانتقال و توز  Smart Helmet 
يبر فناور یمبتن  AR 4- شده  یستم طراحیس یدانیتست م

لوتیک نقطه پایدر   

ش قدرت پردازش در سطح پردازنده یتال و افزایجید يها يشرفت فناوریبا پ
ن بهره یو همچن يرات و نگهداریتعم يبه حوزه ها يدیجد يها يها، فناور

 یشده است. از آن جمله م، وارد یصنعت يط هایستم ها در محیاز س يبردار
ن ی) اشاره نمود. اAugmented Realityت افزوده (یواقع يتوان به فناور

شود و  یشده، حاصل م يساز يو عناصر مجاز یر واقعیق تصاویاز تلف يفناور
ز ی) نVirtual Reality( يت مجازیبا واقع ين فناورین تفاوت ایتر ید اصلیشا

که به کاربر  ی، تک تک اطالعاتيت مجازین بخش باشد چرا که در واقعیدر هم
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، ARشده است. در مدل  يساز يستم مجازیک سیشود، محصول  یارائه م
ر در کنار ی، صدا و پردازش تصویابی، مکان ی، حرارتیمتعدد حرکت يسنسورها

 يرا با عناصر مجاز یر واقعیاز تصاو یبیرند تا بتوانند ترکیگ یگر قرار میکدی
تال، آالرم ها و ... یجید يشگرهای، نمايلحظه ا يشده مانند نمودارها يساز

ارائه  يرا به صورت لحظه ا یتعامل يک فضاینموده و به کاربر  يهمگام ساز
توان بهبود عملکرد در  یم AR يستم هایس یو طراح ياده سازیدهند. با پ
ت یاز عدم رعا یناش یکاهش حوادث جان -1ل را حاصل نمود : یذ يبخش ها
کاهش  -2زات یتجه يس و نگهداریتوسط پرسنل در زمان سرو یمنیمباحث ا

در زمان نصب و  یو فن یمنیشتر مسائل ایت هرچه بیبا رعا یخسارات مال
ش طول عمر یافزا -4ش سرعت عملکرد پرسنل یافزا -3زات یس تجهیسرو
 يندهایرآف يمستندساز -5نده یاز وقوع حوادث در آ يریشگیزات و پیتجه
 يس و نگهداریجامع سرو یبه بانک اطالعات یابیو دست يرات و نگهداریتعم

18 
شرکت توزیع نیروي برق 

 شهرستان مشهد

در  يجهت بهره بردار MicroPMUو ساخت  یطراح
 عیهوشمند و در سطح شبکه توز يشبکه ها

و  یامکان سنج -2ا یروز دن يستم هایس یمطالعه و بررس -1
هینمونه اول یطراح -3موجود کشور  يها رساختیز یبررس  

MicroPMU 4- صحت عملکرد یلوت و بررسینصب پا  

دپراکنده و اتصال آنها یتول يستم هایو س يدیخورش ي، مولدهاDGبا توسعه 
 يع انرژیگر، توسعه شبکه توزیک سو و از طرف دیبرق از  يبه شبکه سراسر

 يستم هایاز به سیشبکه، نشتر یهرچه ب یدگیچیدر سطح شهرها و پ یکیالکتر
ت هرچه بهتر یریمد يل شبکه به صورت همزمان و سنکرون، برایز و تحلیآنال

برق  يون شبکه هایاتوماس يشرو در حوزه هایپ يشبکه، مدنظر شرکت ها
ر به آن توجه شده یکه در چند سال اخ یاز محصوالت یکیقرارگرفته است. 

ف یباشد. لذا تعر یع میدر سطح توز يجهت بهره بردار MicroPMUاست، 
د یشده، شا يساز یبوم MicroPMUو ساخت  یبا موضوع طراح يپروژه ا

نه مناسب جهت یبا هز یک محصول بومیبه  یابید جهت دستیمف یبتواند گام
 ع برق کشور باشد.یدر شبکه توز ينصب و بهره بردار

19 
شرکت توزیع نیروي برق 

 شهرستان مشهد

برق شدن  یهوشمند در زمان ب ياز کنتورها یاطالعات ارسال خطا یابیهوشمند در مکان  يکنتورهااستفاده از 
نوع  یه خطا و حتیص ناحیتشخ يبرا یار خوبیبس يراهنما
دا یتوان سرعت پ ین اطالعات میباشد. با استفاده از ا یخطا م

ها  یم پارگینوع آن را خصوصا در س یه خطا و حتیکردن ناح
 ش داد.یترانس ها و انشعابات افزا يسوزوز یا فیو 

د یبا یافتیاطالعات در يهوشمند و حجم باال ير شدن کنتورهایبا توجه به فراگ
 از اطالعات نمود یاستفاده مناسب

20 
شرکت توزیع نیروي برق 

 شهرستان مشهد

بر  یمبتن یاء صنعتینترنت اشیا يشبکه ها ياده سازیپ
 یکیزیف يها ییت دارایریمد يبرا رایانش ابري

 برق يها شرکت

 يشبکه ها ياده سازیپ - یکیزیف يها ییت دارایریمد -
زات یت تجهیریمد يکاربردها يبرا یاء صنعتینترنت اشیا

خودکار ينظارت و نگهدار يستم هایس یطراح -شبکه   

برخورد  ییت باالیبرق از اهم يدرشرکت ها یکیزیف يها ییت دارایریامروزه مد
ع / یر ترانس، خطوط توزینظ یزاتینه و نظارت برتجهیدار است. استفاده به

 يشرکت ها یکیزیف يها ییت دارایریر مواردمشابه که درقلمرو مدیانتقال و سا
 یزات مینه از تجهینه ها و استفاده بهیباشند، جهت کاهش هز یبرق مطرح م

از  یکیزیف يها ییت دارایریمد يبرا یاء صنعتینترنت اشیباشد. استفاده از ا
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 ينمونه بردار يک شبکه نمونه برایق ین تحقیبرخوردار است. درا ییت باالیاهم
 يزات شبکه و پردازش داده ها درمرکز کنترل براساس داده هایت تجهیاز وضع

 شود. یم ياده سازیو پ ی، طراحیافتیدر

21 
شرکت توزیع نیروي برق 

 شیراز

ون یاتوماس ياده سازیجهت پ یو امکان سنج یبررس
ط یراز با توجه به شرایبرق ش يرویع نیتوز يشبکه ها

 شبکه یو آت یفعل

ن برنامه و یه و تدویشرفته و تهیپ يسه با تجارب کشورهایمقا
 عیون در شبکه توزیاتوماس ياده سازینفشه راه پ

 ون شبکهیاتوماس یامکان سنج یو بررس ياز به هوشمندسازین

22 
نیروي برق شرکت توزیع 

 غرب مازندران

در  يداده کاو ياده سازیوپ يت بندیلووا ،یامکان سنج
 ع برق غرب مازندرانیشرکت توز يگاه داده هایپا

ت امکان یجامع از مطالعات انجام شده بارعا یه گزارشیارا -1
ره اطالعات در یمربوطه و اصالح ذخ يت بندیوالو یسنج

 يگاه داده هایدر پا يداده کاو ياده سازیپ -2داده  يگاههایپا
ع برق غرب مازندرانیشرکت توز  

امروزه استخراج دانش از داده ها و اطالعات موجود در سامانه به منظور برنامه 
است که متاسفانه  ینه تر منابع ضرورتیص بهیو تخص ینیشبیبهتر پ يزیر

حوزه  ت ها ویمجموعه فعال یکمتر به ان پرداخته شده است. نظر به گستردگ
ک سو و یع برق غرب استان مازندران از یشرکت توز یاتیمختلف عمل يها

گر، الزم ید ياز سو يدانش داده کاو يها يوسعت دامنه کاربردها و توانمند
از هر بخش به یت تحت پوشش و نیفعال يو شناخت حوزه ها یاست با بررس

در  يبرنامه جامع و نقشه راه داده کاو ی، نسبت به طراحيدانش داده کاو
برق غرب استان مازندران اقدام گردد. با توجه به وجود  يرویع نیشرکت توز

ستم یع از جمله سیتوز يقابل توجه در سطح شرکتها یگاه داده و اطالعاتیپا
انواع -ها یستم ثبت ودرج خاموشیس-pmستم جامع یس-ن یجامع مشترک

ضرورت دارد که اوال با توجه به داده  یومنابع انسان یوبازرگان یمال يستم هایس
ا یان استخراج گردد ثان يموجود امکان پردازش داده ها، انجام وکاربردها يها

مهم و  يل هایاز تحل یاطالعات امکان انجام برخ یچنانچه به علت کمبود برخ
 يازره سین سامانه ها وجود ندارد ورود اطالعات و ذخیدر ا يداده کاو یاساس

نده یدر آ يل گردد که امکان داده کاویتکم يبه نحو یلیداده ها به با نگاه تحل
 یامکان سنج -1است که  ير گردد. لذا ضروریگاه داده ها مسین پایا يبر رو

داده  يل هایتحل يت بندیالو -2گاه داده ها ین پایبرا يداده کاو ياده سازیپ
داده جهت انجام  يگاه هایاطالعات پال یتکم -3اطالعات موجود  يبر رو يکاو
به آن پرداخته شود.طرح  یقاتیک پروژه تحقیدر  يداده کاو يل هایتحل

و  یقاتیکامال تحق یتیل ماهیل ارائه شده در ذیحاضر با توجه به دال یپژوهش
قابل انجام،  يداده کاو يست پروژه هایارائه ل يبرا -1محور دارد: -پژوهش

ه پروژه یمستقل کل یک فاز مطالعاتیدر  یستیابتدا با، یمشابه هر طرح پژوهش
ل داده یتحل يبرا يداده کاو يا از روشهایشرفته دنیپ يکه در کشورها ییها
در ادامه  -2شوند.  ییبرق استفاده شده است شناسا يرویع نیحوزه توز يها

گاه داده ها یپا يت جاریوضع یستیحاضر، با یقاتیدر طرح تحق یر پژوهشیمس
برق غرب استان مارندران  يرویع نیموجود در شرکت توز یاطالعات يکهاو بان
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مرحله قبل و  یدر مرحله سوم با توجه به خروج -3رند. یقرار گ یمورد بررس
 ياز پروژه ها یستی، لDescriptiveو ِ Predictive ين انواع روشهایهمچن

ن مرحله یشوند. الزم به ذکر است که در ا یم ییشناسا يکاربرد يداده کاو
ش پردازش داده ها نقصان ها و ضعف یمختلف پ يبا توجه به روشها یستیبا
 يشوند. ضعف ها ییشرکت شناسا يداده ا يگاههایموجود در پا يداده ا يها

قابل انجام در نظر گرفته  يپروژه ها يت بندیشده در اولو ییشناسا يداده ا
له سوم با توجه به مرح يست پروژه هایدر مرحله چهارم، ل -4خواهند شد. 

د کالن یمجدد شده و با توجه به مبحث جد یش داده بررسینما يانواع روشها
گردد. با  ین راستا به روز میقابل انجام در ا ي) و پروژه هاBig Dataداده ها (

ت پروژه حاضر صد در صد یدهد ماه یحات فوق که نشان میتوجه به توض
ر یحفظ شود. در غ یشود عنوان قبل یشنهاد میاست، پ یقاتیو تحق یپژوهش

شتر یرا ب يشنهادیمحور بودن پروژه پ-ل بتواند پژوهشید عنوان ذینصورت شایا
داده  ينقشه راه انجام پروژه ها ین و طراحیتدو یطرح پژوهش"نشان دهد: 

 يبرق غرب استان مازندران با استفاده از روشها يرویع نیدر شرکت توز يکاو
 "يکالن داده کاو

23 
شرکت توزیع نیروي برق 

 غرب مازندران

 يدر کنتورها ينفوذ نرم افزار يراه ها ییشناسا
 تال و هوشمندیجید

راه  يونرم افزار یکیزیه گزارش بصورت فیوارا يطبقه بند
ه یتال و هوشمندوارایجید يدر کنتورها ينفوذ نرم افزار يها

 هرکدام يراهکار برا

تال وهوشمند درشبکه ها یجید يازکنتورهاش استفاده یبا توجه به افزا
قابل توجه درلوازم  یر فنین تلفات غیوهمچن یمیقد يبا کنتورها ینیگزیوجا

 یکیالکتر يزان سرقت انرژیرسد نوع تخلف وم ین به نظر میمشترکیریاندازه گ
ه ها نفذ ین فرضیاز ا یکیگذشته باشد که  يوه هاین کنتورها متفاوت ازشیدر ا

 ینیشبیوپ يوطبقه بند ییباشد شناسا یل کنتورها مین قبیا يافزارهادر نرم 
سک یت ریریمد یتوان به نوع یهرکدام رام يه راهکار برایوه ها واراین شیا

 ژه انرا انجام دادیق ویوتحق ین کنتورها دانست که الزم است بابررسیاستفاده ازا
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 دیتولمحور  .4

 تجهیزات نیروگاهیسازي   طراحی، ساخت و بهینه .4,1

 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق عنوان شرکت فیرد

1 
اي  شرکت برق منطقه

 سیستان و بلوچستان

/ ییایمی/ ش یکیزیه فیتصف ي, ساخت و اجرایطراح
با توجه به  یزلید يروغن مولدها ییایمیش یکیزیف

با استفاده از امکانات  ت روغنیفیل در کیدخ يها المان
 یداخل

ه روغن متناسب با روغن یستم تصفیس يو اجرا یطراح
 سیمرل يمولد ها

ب یش عمر روغن،احتمال آسیشده در صورت افزا یینه صرفه جویزان هزیم
 ن آمدن راندمان مولد در صورت آلوده بودن روغنییدن و پاید

2 
اي  شرکت برق منطقه

 سیستان و بلوچستان

ق یساخت تراش پرتابل قابل نصب و انطباق دق و یطراح
 یروگاهیبا قطعات بزرگ ن يمحور

قطعات که انطباق  ين قابل نصب بر رویساخت ماش
 دارا باشد یستم محرکه متناسبیداشته و س ییباال يمحور

ل بزرگ یق بدلیدق يجهت تراشکار یکارگاه يتراشکار يابزار ها ییعدم توانا
 یروگاهیبودن قطعات ن

 

 دیتولمحور  -4         
 مطالعات فنی استفاده از تولید پراکنده براي تولید برق .4,2

 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق عنوان شرکت فیرد

1 
اي  شرکت برق منطقه 

 تهران

آسیب شناسی واحدهاي تولید پراکنده گازي و تدوین 
ارزیابی اقتصادي براي حداکثر دستورالعمل هایی با نگاه 

 استفاده در پیک شبانه روز و پیک سال

دستورالعمل و مطالعات جامع واحدهاي تولید پراکنده 
افزار مکان یابی اقتصادي و منطبق با شرایط بهره  نرم-گازي

 ییشناسا -1برداري و توسعه شبکه اهداف مورد انتظار: 
انجام  یردولتیغ يها يه گذاریسرما يها ت و فرصتیاهم

 يمند ش توانیافزا -2د پراکنده برق بر شبکه یشده در تول
د یتول يت شبکه برق جهت استفاده از واحدهایریمد

مطالعه و بررسی -3ک تابستان یگذر از پ يپراکنده برا
رویکرد پدافند غیرعامل در بهره برداري تولدات پراکنده 

ی این شامل: اثر عملی این واحدها در شبکه، آسیب شناس
 مولدها و اثرات تهدیدات نوین بر این مولدها

ضرورت وجود مطالعات جامع تولدات پراکنده بر اساس اسناد باالدستی -1
ضرورت وجود دستورالعمل هاي -2ابالغی جهت جایابی و اتصال به شبکه 

مگاوات  25تا  2متناسب با توپولوژي شبکه برق تهران جهت اتصال مولدهاي 
انتقال کمتر  يها از به توسعه شبکهیرق در محل مصرف نپس از عرضه ب -3

باشد  یم یاتیار حیک بار بسید پراکنده باالخص در پیشده و سهم مشارکت تول
 96ک سال یگذر از پ يد پراکنده برایتول يها روگاهیت نیرینحوه مد یابیارز-4. 

 يکردهایک سال از رویپ يشان برایبه ا یاز پرداخت آمادگ یو جبران آثار ناش
ام یدر ا یمطالعه حفظ ولتاژ در خطوط طوالن-5حل مسئله فوق خواهد بود . 

ز از موضوعات مهم یدات پراکنده نیاز تول یو ناشیز کنترل توان راکتیک و نیپ
 است
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 دیمحور تول -4          
 مزایا و معایب هر نوعها و تعیین   هاي کاهش آالیندگی نیروگاه  مطالعات مرتبط با شناسایی انواع تکنولوژي .4,3

 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق عنوان شرکت فیرد

1 
شرکت مدیریت شبکه برق 

 ایران

 ينحوه مدلساز ییه دستور العمل اجرایه و تهین رویتدو
د و یش تولیدر برنامه آرا یطیست محیز ينده هایآال

 رات آنیتاث یبررس

به خصوص در  یطیست محیت مسائل زیبه اهمبا توجه 
د یش تولیدر برنامه آرا یندگید آالین قییر، تعیاخ يسالها

ه و یه رویاز به تهین منظور نیاست. به ا يضرور يامر
ن یید در برنامه و تعین قیاعمال ا يبرا ییدستورالعمل اجرا

 باشد. یروگاهها مین يمورد نظر بر رو يتهایمحدود

ت بر ین محدودیاعمال ا ینده ها و چگونگیآال ينحوه مدلساز يه براین روییتع
 یروگاهین يد واحدهایتول

 

 مدیریتی و اقتصادي, يانرژ کالن مطالعات .5

 هاي تولید، انتقال و توزیع ها و یا راهکارهاي مختلف در بخش ارزیابی فنی و اقتصادي به کارگیري تکنولوژي .5,1

 دالیل اولویت داشتن انتظار و محصول نهایی طرحاهداف مورد  عنوان تحقیق عنوان شرکت فیرد

 شرکت توانیر 1
 يزین و بهینه برنامه رینو يبررسی و مطالعه روشها

 عینه در شبکه انتقال و فوق توزیرات بهیوتعم ينگهدار
رات یوتعم يو بهینهنگهدار يزین برنامه رینو يارائه روشها

 عینه در شبکه انتقال و فوق توزیبه
 يباشد استفاده از تکنولوژیرات نمیوتعم ينگهدار يموجود پاسخگو يروش ها

و  ينگهدار ينه هایکه با انجام آن هز ین المللیشرفته بین، بهینه و پینو
 ابدیرات کاهش میتعم

 شرکت توانیر 2

ر آن بر یزگردها و تاثیمقابله با ر ين براینو يروشها
 عیانتقال و فوق توز يزات خطوط و پستهایتجه

ر آن بر یزگردها و تاثیمقابله با ر ين براینو يروشها
 عیانتقال و فوق توز يزات خطوط و پستهایتجه

به حداقل رساندن خسارات وارده به تاسیسات و تجهیزات شبکه تحت تاثیر  -
-هاي تعمیر و نگهداري خطوط  سازي هزینه تنشهاي ناشی از آلودگی و بهینه

برق  يها خطوط و پست یو خاموش یقطعزگرد بر یر رطوبت همراه با ریتاث
کشور و جلوگیري یا به حداقل رساندن حوزه رخداد حوادثی مشابه آنچه که در 

 در استان خوزستان اتفاق افتاد. 95زمستان 

 شرکت توانیر 3

و ساخت سامانه هوشمند  یطراح یکسب دانش فن
 یر سطحیو ز ینقشه شبکه دفن ياده سازیص و پیتشخ

 يفشارقو يکابلها

و ساخت سامانه هوشمند  یطراح یکسب دانش فن
 یر سطحیو ز ینقشه شبکه دفن ياده سازیص و پیتشخ

 ک نمونه دستگاهیو ساخت  يفشارقو يکابلها

خوصا در  یق همراه با اطالعات الزم جهت شبکه کابلیعدم وجود نقشه دق-
ص یعدم وجود سامانه هوشمند تشخ-متعدد  يهایکالن شهرها و انجام حفار

و  یسنت يو انجام به روشها يفشارقو يکابلها یر سطحیو ز ینقشه شبکه دفن
از نشت روغن و  یناش ينه هایاز هدر رفت هز يریجلوگ-و خطا  یسع

رات ییت به تغیبا عنا یق نقاط شبکه دفنیص دقیتخ-ر ضرور یغ يهایحفار
عدم تداخل - يشهر يرات ساخت و سازهاییمتعدد مبالمان کالن شهرها و تغ

سات یتاس ياز کار بر رو یناش یجانب يبهایاز آس يریجلوگ-ات یگر تاسیا دب
 همجوار

 اي تهران شرکت برق منطقه 4

هاي گوناگون (از جمله  مطالعه و بررسی انواع آلودگی
هاي خطوط و ارائه  روغنی، سیمانی، آهکی و ...) روي مقره

 راهکارهاي عملیاتی نوین رفع آنها

محصول نهایی: شناسایی و ساخت انواع مناسب 
هاي گوناگون (از  هاي مناسب جهت رفع آلودگی شوینده

هاي خطوط  جمله روغنی، سیمان، آهکی و ...) از روي مقره
انجام -2کاهش زمان خاموشیها -1اهداف مورد انتظار: 

بیش از یک دهه خطوط و تجهیزات ایستگاههاي فشارقوي شبکه انتقال و -1
فوق توزیع برق تهران به دلیل مضاعف شدن مسئله ریز گردها و آلودگیهاي 
جدید صنعتی و شهري با آلودگیهاي غیرمعمول مواجه شده است که رفع آنها 

 -2یب به عایق تجهیزات فشارقوي و ایزوالتورها یا مقره ها است مستلزم آس
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ساخت نوعی  -3سرویس مطمئن شستشوي خطوط 
ب براي شستشوي شوینده با ترکیبات مخصوص که مناس

 هاي خطوط باشد یک نوع یا انواع آلودگی

نبود اطالعات مورد نیاز جهت رفع آلودگیها و یا انواع شوینده هاي مناسب در 
 نبود تجربه مورد نیاز در شرکتهاي برق منطقه اي دیگر-3استانداردها 

5 
شرکت توزیع نیروي برق 
 استان سیستان و بلوچستان

ع یتوز يزات شبکه هایب استهالك تجهین ضرییتع یبررس
 ستان و بلوچستانیاستان س یدر مناطق ساحل يانرژ

 نه شبکهینان شبکه و اصالح به موقع و بهیب اطمیبا ال بردن ضر ها یکاهش نرخ خاموش

6 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان یزد

از  يریک جهت جلوگیاولترا سون يستم هایاستفاده از س
 ع برقیتوز يدر ترانس ها یپرنده زن

ستم یک سی ياده سازیو پ یو طراح یامکان سنج
 یاز پرنده زن يریک با هدف از جلوگیاولتراسون

نان یت اطمیش قابل قبول قابلیمدرن و افزا يک هایتکن يریبا توجه به کارگ
از عوامل مشکل ساز رفع شده است.ودر حال حاضر  ياریع بسیتوز يشبکه ها

ک یاز به یاست که ن یا خطا پرنده زنی ین علل خاموشیشتریزد بیدر استان 
 روش امن و در دسترس را مطرح ساخته است.

 
 ياقتصاد يمطالعات کالن انرژمحور  -5           

 خدمات مشترکین، همکاري و تبادل اطالعات توزیع و مشترکین .5,2

 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق عنوان شرکت فیرد

1 
اي  شرکت برق منطقه

 خراسان

نه اتصال به شبکه برق ین هزییو تع یمطالعه ، بررس
ت و نحوه یع و انتقال بر اساس موقعیان فوق توزیمتقاض

 اتصال به شبکه برق

ع و یان فوق توزیاتصال به شبکه متقاض ينه هایهز يبازنگر
 ت آنها در شبکه برقیانتقال براساس موقع

ک فرمول یله یرو که به وسیوزارت ن یابالغ ينه هایف مساله: براساس هزیتعر
گردد و  یمحاسبه م یماند درخواستیان و براساس دیمتقاض یتمام يکسان برای

سات و شبکه فوق یاز تاس يزان بهره مندیدر شبکه برق و م یت متقاضیموقع
به شبکه براساس  نه ها اتصالیتوان هز یگردد. لذا م یع و انتقال لحاظ نمیتوز

افت یعدم در -ق: یت داشتن تحقیل اولویگردد. دال يموارد مطرح شده بازنگر
ان یمتقاض ي) برا یرو رسانیع و انتقال ( نیباال در قسمت فوق توز ينه هایهز

ان براساس یاتصال به شبکه متقاض ينه عادله برایهز - یبر اساس فرمول ابالغ
 توسعه شبکه يبرا ین منابع مالیتام -ت آنها یموقع

2 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان اردبیل

بار در  ییمختلف پاسخ گو ياست هاین سییو تع یبررس
 بار یح منحنیبه منظور تسط يبخش کشاورز

بر  يت تقاضا در بخش کشاورزیریمد ين برنامه هایتدو
 يبرتعرفه گذار یبار مبتن یی. برنامه هاي پاسخگو1اساس 

)PBDR) 2 ق یبر تشو یبار مبتن ییهاي پاسخگو. برنامه
)IBDRيکشاورز يدرهایبار ف یح منحنی)با هدف تسط 

 استان

ته در هر منطقه بخش یسیمصرف الکتر ين بخش هاین و مهمتریاز عمدتر یکی
ران یمختلف از جمله ا ين بخش در کشورهایکه اییباشد و از آنجا یم يکشاورز

ه یسیدر بازار) الکتر یمت واقعیا قی( ینه واقعیارانه از پرداخت هزیافت یبا در
د ی, و عمده مصرف آنها در پبکروز وشب تابستان و زمان کمبود تول یمستثن

تواند  ین بخش میت سمت تقاضا در ایریمد يبرنامه ها ياده سازیبوده لذا پ
ت یو اقتصاد هر منطقه داشته باشد. در نها يت منابع انرژیریدر مد ییر بسزایتاث
ن بخش که یتوان به اهداف مورد نظر در ا ین برنامه ها میا يسازاده یبا پ

ت سمت یریمد ياده سازید. پیباشد رس یبار م یح منحنین آنها تسطیمهمتر
موجود،  ياهداف مطلوب، ابزارها ییع مستلزم شناسایتقاضا در شبکه توز

 ین شده مییل به اهداف تعیاز و محاسبات الزم جهت نیمورد ن يراهکارها
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ت سمت تقاضا در یرین ابزار جهت مدین راستا پاسخ تقاضا مهمترید. در اباش
به طور عمده  ين پروژه در بخش کشاورزیا يباشد. جهت اجرا یع میشبکه توز

ک یر هریزان تاثیم میرد که قصد داریگ یر مورد استفاده قرار میز يها ياستراتژ
قرار  یبار را به طور کامل و جامع مورد بررس یح منحنین موارد در تسطیاز ا
م. به جهت صحت ییاشاره شده ارائه نما يکارها از راه يت بندیم و اولویده

م و یر مناطق با اقلیبا سا یلیتفص يسه ایج بدست آمده مقاید نتاییو تا یبخش
ر منابع یی. تغ2 ياریر زمان آبیی. تغ1م داد. یمشابه صورت خواه يآب و هوا

بهبود  يها يتکنولوژ يری. بکار گ4 یق مالی. تشو3 ياریجهت آب یمصرف يانرژ
 يستم هایفرسوده با س يستم هایس ینیگزی. جا5وها یراندمان مانند موتور درا

مشابه و ارائه  يم هایسه با اقلیموجود، مقا يتعرفه بند ی. بررس6راندمان باال 
 ح آنیجهت تصح يراهکار

3 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان اصفهان

کاهش تعداد دوره هاي قرائت لوازم اندازه گیري مشترکین 
خانگی و افزایش تعداد دوره هاي صدور صورتحساب با 

 ج) و استخراData miningاستفاده از داده کاوي (
 پروفایل مصرف

صرفه جویی و کاهش هزینه هاي فرایند قرائت کنتور،  -1
(با مقیاس  60چاپ و توزیع صورتحساب به میزان حداقل %

میلیارد ریال در  4/32، برابر است با 94قراردادهاي سال 
سال)، و همچنین عدم نیاز به افزایش ساالنه تعداد مامورین 

نفر در سال با توجه به روند جذب  8قرائت (حدود 
حمایت از محیط زیست و اقدام در  -2رکین سالیانه) مشت

خصوص حذف مصرف کاغذ در فرایند چاپ و توزیع 
امکان افزایش اعتبار و قابلیت اطمینان  -3صورتحساب 

و ارتباط نرم افزاري با  GISطرح، از طریق نرم افزار 
اتوماسیون شبکه: اندازه گیري قدرت خروجی هر پست و 

مشترکین زیرمجموعه آن پست  مقایسه با مجموع مصارف
بهبود محاسبه  -1(برخی از نتایج این اقدام عبارتند از: 

شناسایی محدوده هاي جغرافیایی و  -2تلفات شبکه 
 -3انشعابات نیازمند به آزمایش موردي لوازم اندازه گیري 

تسهیل و تسریع در کشف محدوده انشعابات غیرمجاز و 
 کنتورهاي داراي خطا)

به روند فزاینده هزینه هاي فرایند قرائت و توزیع صورتحساب و نیز  با عنایت -1
هزینه هاي پرسنلی و نیازمندي به افزایش تعداد مامورین قرائت در هر سال، 

لزوم تحلیل، بهره برداري و ایجاد ارزش افزوده  -2طرح داراي اولویت می یاشد. 
نرم افزارهاي تخصصی از حجم باالي داده هاي موجود در بانک هاي اطالعاتی و 

از آنجا که نحوه انجام فرایند قرائت و توزیع صورتحساب  -3شرکت هاي توزیع 
در طول دهها سال، از بهبود چشمگیري بهره نبرده است، لزوم تغییر نحوه 

نگرش به مساله و ارائه روشهاي جدید مبتنی بر تکنیک ها و ابزارهاي نوین، به 
 شدت احساس می گردد.

4 
توزیع نیروي برق شرکت 

 استان اصفهان

ان بر اساس مدل یمشتر يتمندیرضا یابیارز
SERVQUALکار و کاهش فاصله شکاف محاسبه و ارائه راه

 قیشده در تحق

ت خدمات ارائه شده به یفیک یابیبه مدل ارز یابیدست -1
آنها و کاهش شکاف  يتمندیان جهت ارتقاء رضایمشتر

 -1میان انتظارات و ادراکات مشتري در ابعاد پنجگانه: 
 -4 ییپاسخگو -3قابل اعتماد بودن  -2عوامل ملموس 

 -2در ارائه خدمت  یهمدل -5ن خدمات یتضم

ت خدمات ارائه یفیک یابیارز-2ان یمشتر يها و خواسته هایازمندین نییتع -1
هاي مشتري و خدمات یازمندیسه نیمقا-3شده توسط امورها و برق شهرستانها 

امکان رصد  -4ت خدمات یفین نقاط بهبود به منظور ارتقاء کییارائه شده و تع
هر یک از امورهاي برق، و  دوره اي وضعیت ابعاد مختلف کیفیت خدمات در

تدوین و اجراي اقدامات پیشگیرانه و اصالحی به منظور بهبود شاخص هاي 
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هدفمندسازي و شفاف سازي پروژه هاي بهبود سازمانی، 
مبتنی بر نیازمندي هاي واقعی مشتریان و بر اساس 

 ي مدل فوقخروجی ها

 ارائه خدمات

5 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان سمنان

 يش) استفاده از برقهای(افزا یعلل اجتماع یب شناسیآس
 ير مجاز در مناطق مختلف استان و ارائه راه حل هایغ

 یسرقت يده برقهایپد کرد کاهشیبا رو یعمل

ر مجاز یغ يش تعداد استفاده کنندگان از برقهایبا افزا
ش تلفات یو افزا يمصرف انرژ ينه هایاز جمله هز یخسارات

علل  ییگردد. شناسا یل میع تحمیتوز يبه شرکت ها
ر مجاز در هر منطقه یغ يش استفاده کنندگان از برقهایافزا
ده نه تنها باعث یدن پیمقابله با ا ين راه کارهاییو تب

گردد  یع میتوز يبه شرکتها ينه مصرف انرژیبازگشت هز
 زان تلفات خواهد داشتیدر کاهش م ییبلکه سهم بسزا

نه یاز جمله هز یر مجاز خساراتیغ يش تعداد استفاده کنندگان از برقهایبا افزا
گردد.  یل میع تحمیتوز يش تلفات به شرکت هایو افزا يمصرف انرژ يها

ر مجاز در هر منطقه و یغ يش استفاده کنندگان از برقهایعلل افزا ییشناسا
نه مصرف یده نه تنها باعث بازگشت هزین پدیمقابله با ا ين راه کارهاییتب

زان تلفات یدر کاهش م ییگردد بلکه سهم بسزا یع میتوز يبه شرکتها يانرژ
 خواهد داشت

6 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان کردستان

نحوه تعامالت بین شرکت توزیع و مشترکین به بررسی 
منظور ارائه راهکارهاي مؤثر براي افزایش درصد وصول 

 مطالبات

ایجاد راه کارهاي موثر درافزایش درصد وصول مطالبات و 
 شناسایی دالیل بدحساب

اهمیت وصول مطالبات به عنوان یکی از شاخصهایی کلیدي موثر در درآمد 
روشهاي وصول مطالبات متناسب با شرایط اجتماعی لزوم تغییر  -شرکت 

 وسیاسی روز

7 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان گیالن

ن و یوصول مطالبات مشترک يروشها يفرارو يچالش ها
 يه گذاریشبرد سرمایبهبود آن در جهت پ يراهکارها

ش وصول مطالبات و یدستیابی به راهکارهاي عملی افزا
 یو منابع مال یانسان يروهاینپیاده سازي مدیریت همزمان 

 يرفتار يبا اصالح الگوها

 ینه منابع مالیبه يه گذاریش وصول مطالبات در جهت سرمایافزا

8 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان گیالن

 يها تیمت تمام شده فعالیکاهش ق يها ن روشییتع
 آنها يساز ادهین و نقشه راه پیخدمات مشترک

مت یمختلف کاهش ق يها روشده ینه و فایمطالعات هز
ن نقشه راه جهت یخدمات مشترک يها تیتمام شده فعال

 یمال ينه کردهایهز

 ها تیش سرعت انجام فعالیها افزا نهیکاهش هز

9 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان هرمزگان

برق  يرویع نین شرکت توزیت خدمات مشترکیفیک یابیارز
 يمند تیرضاش یجهت افزا ییهرمزگان و ارائه راهکارها

 آنها

شناخت میزان رضایت مشتریان از کیفیت خدمات ارائه 
شناخت انتظارات مشتریان در  -2شده توسط شرکت. 

 -3خصوص خدماتی که باید توسط شرکت ارائه شود. 
ارزیابی ادراکات مشتریان در خصوص خدماتی که توسط 

شناسایی اولویت ابعاد کیفیت  -4شرکت ارائه شده است. 
بررسی ارتباط بین  -5دیدگاه مشتریان شرکت.  خدمات از

 انیابعاد کیفیت خدمات ورضایت مشتر

نقش واهمیت مشتري در شرکتها وسازمان ها تاثیر مستقیمی بر رشد وبقاي 
سازمان در بازار رقابت می گذارند و نیز کسب منافعی که براي ایشان دارند ، 

ایت مشتري درك سبب گردیده تا امروزه از نظر فلسفی لزوم کسب رض
وپذیرفته شود و در کلیه واحدهاي سازمانی گرایش به مشتري داشته باشند و 
سمت وسوي فعالیت همه آنها مشتري وجلب رضایت او باشد. در دنیاي امروز 

اصل رقابت ایجاب می کند که توجه مدیران سازمان ها معطوف به باالبردن 
ئه خدمات با سطح باالي خشنودي مشتریان ، کاهش هزینه هاي تولید وارا

کیفیت در کار باشد . لذا بررسی وشناخت شاخص ه اي رضایت مشتري و 
سنجش رضایت مشتریان بدین لحاظ حائز اهمیت بوده که نهایتا سطح رضایت 

 مشتري تعیین کننده موفقیت یا شکست سازمانها است

10 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان همدان

ل بار در یل پروفیمختلف در تشک ين سهم تعرفه هاییتع
 ساعات اوج

 يزیک بار و بهبود برنامه ریاثر گزار بر پ ين مولفه هاییتع
 ها

 ت مصرفیریمد يلزوم شناخت رفتار بار جهت اخذ راهکار ها
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11 
شرکت توزیع نیروي برق 

 تهران بزرگ

ستم یلوت سیپا يح و اجرایو تشر يزیمطالعات و برنامه ر
 Customer Relationship يمشترت ارتباط با یریمد

Management 

شود که در  یگفته م ییها يندها و فناوریبه همه فرا
ب، گسترش، ی، ترغییشناسا يها برا ها و سازمان شرکت

رود و  یان به کار میحفظ و ارائه خدمات بهتر به مشتر
 است. يبا مشتر یارتباط يها وهیت انواع شیریشامل مد

 نیمشترک يتمندیش رضایافزا

12 
شرکت توزیع نیروي برق 

 خراسان جنوبی

و کنترل روند عدم پرداخت  ینیش بیل، پی، تحلییشناسا
 یبرق خراسان جنوب يرویع نین شرکت توزیون مشترکید

ل اطالعات یو کارآمد با تحل یعمل يارائه راهکارها
ش یجهت افزا يداده کاو يها ق روشین از طریمشترک

 وصول مطالبات

 و وصول مطالبات ینگیش نقدیافزا

13 
شرکت توزیع نیروي برق 

 خراسان شمالی

نه مصرف یت بهیریمد يفرهنگ ساز يها روش یبررس
ن به آک مصرف و انتقال یدر ساعات پ یکیالکتر يانرژ

 کیر پیساعات غ

ک یدرپ یکیالکتر يمصرف کنندگان بزرگ انرژ یبررس
ت یریمد ينحوه فرهنگ ساز یمصرف در خراسان شمال

عدم استفاده در  يش بعد اقتصادیآنها نما يمصرف برازمان 
 يو يان برا يک مصرف به کشاورز و منافع اقتصادیپ

باشد که مشاغل و فرهنگ  یران میاز کشور پهناور ا ي، خطه ایخراسان شمال
مصرف برق خودر ا  يهایژگین فرهنگ ها و مشاغل ویخاص خود را دارد. ا يها

ران یدر کل ا يادیت زیک بار از اهمیپ ت مصرف دریریمد یدارد. از طرف
ت عدم استفاده از یاموزش و قبوالندن مز یباشد. لذا بعد فرهنگ یبرخوردار م

ن پر مصرف و نشان یک مصرف توسط مشترکیپ يدر زمان ها یکیالکتر يانرژ
ک یت مصرف در زمان پیریتواند منجر به مد یآنها م يان برا يایدادن مزا

 طلبد یالزم را م یو فن ياقتصاد ،یگردد لذا کار فرهنگ

14 
شرکت توزیع نیروي برق 

 خراسان شمالی

در  یو اجتماع یفرهنگ يمولفه ها وراهبردها  يان هنریب
 برق يمصرف انرژ ينه سازیبه

از  یح فرهنگ مصرفیصح يان الگوها و هنجارهایب -1
. یو بوم یشاخص سنتّ يژه هنرهایبو يت هنریق روایطر
ن و ییشاخص در تب يو اشکال هنرها حضور ساختارها -2

 يها ل مدلیتبد -3مصرف برق  يساز نهیل بهیر و تحلیتفس
جامعۀ  یبه اعمال و رفتارها و فرهنگ عموم یدرست مصرف

در  يفرهنگ اقتصاد یاساس يها انتقال مؤلّفه -4. یاسالم
  ان مقولهیب -5. يهنر يها یق طرّاحیبرق از طر يحوزة انرژ

به درد مشترك جامعه.  یمصرف و رفتارها و فرهنگ مصرف
و  یت و سالمت فرهنگیسالم و باامن یت زندگیروا -6

 -7برق.  يح مصرف انرژیصح يق راهبردهایاز طر یاجتماع
ر ییتغ يدر راستا یمصرف يک اصالح الگوهایبرنامۀ استراتژ

 ي. بسترسازيدار انرژیجامعۀ پا یو طرّاح یسبک زندگ
 يمصرف انرژ يمتناسب با راهبردها یو فرهنگ یاجتماع

ان یق بیاز طر یو سنّت یمیو اقل یمطابق با ساختار بوم
 .يریو تصو ییقایو موس یکالم يهنرها

 يها و رفتار وستیها و هنجارها و پ شامل تمام گونه یفرهنگ يراهبردها
بر د یبا تأک ییمتنوع محتوا يبا اشکال و ابعاد و ساختارها یفرهنگ مصرف

 يان هنریل بیاص ینییو آ یو محلّ یو بوم یجامعۀ سنّت یفرهنگ يالگوها
، ی، تجسمینییو آ یشی، نمایکالن کالم يهنرها يها شامل تمام گونه

ف و یظر يو انواع هنرها ینیو تزئ ي، بافتاری، صناعیتالیجی، ديا ، سازهيریتصو
و هزاران  يهنرگونۀ  50کالن که بالغ بر  يخرد شکل گرفته در بافت هنرها

م یها و مفاه ت مؤلّفهیوة روایشود و در تعامل با هزاران ش یم يان هنریوة بیش
با تمرکز بر ساختار  يا رشته انیکالن ارتباط م یم نمودار درختیتوان ی، میمصرف

 م.ییان نمایو ب یرا طرّاح يراهبرد

15 
شرکت توزیع نیروي برق 

 خراسان شمالی

مشترکان  يت مندیر رضایدر خصوص تاث يمطالعه مورد
 برق از خدمات ارائه شده بر وصول مطالبات

شناخت  -ل در وصول مطالبات یع و تسهیش , تسریافزا
 و بدحساب یمشترکان ناراض

به  یابیان در جهت دستیت ارتباط با مشتریریمد-شرکت  يش درآمد جاریافزا
 ک شرکتیاهداف استراتژ
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 ياقتصاد يمحور مطالعات کالن انرژ -5          
 مطالعات اقتصادي در مورد استفاده از تولید پراکنده و یا منابع تجدیدپذیر انرژي .5,3

 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق عنوان شرکت فیرد

 اي یزد شرکت برق منطقه 1

زمان محور)  FIT( ینید برق تضمیخر يها استخراج تعرفه
از یار نیبا مع ید پراکنده بخش خصوصیتول يها روگاهیاز ن

 ک باریپ يها ژه در زمانیشبکه بو

 يایفرنیالت کالیاست که ا یدهنده مشکالت ر نشانیشکل ز
ن مشکالت به واسطه احداث یکا با آن مواجه است. ایآمر

ک یبدون توجه به پ يدیخورش يها-روگاهیقابل توجه ن
د یتول يها روگاهیش نیاند. با توجه به افزا جاد شدهیشبکه ا

، یفعل FITران، در صورت عدم اصالح برنامه یپراکنده در ا
 ار محتمل استیز بسیران نین مشکل در ایش ایدایپ

مت یاست. به عنوان مثال ق يجد يها تیران شامل محدودیا یفعل FITبرنامه 
د پراکنده در تمام ساعات روز و یتول يها روگاهیبرق از ن ینید تضمیخر

ن ین مساله باعث شده است که صاحبان ایسال ثابت است. ا يها فصل
ک شبکه، به دنبال حداکثر یل مصرف برق و پیها، بدون توجه به پروفا روگاهین

برنامه  يکه اگر کشور دارایدر طول سال باشند؛ در صورت یکیالکتر يد انرژیتول
FIT يبه گونه اتوانست  یپراکنده، م يدکننده هایتول یزمان محور بود، طراح 

 کند. یک آتیپ يها روگاهیاز به نیانجام شود، که حداکثر کمک را به کاهش ن

 

 ياقتصاد يمحور مطالعات کالن انرژ -5          
 ها مطالعات اقتصادي و مدیریت دارایی .5,4

 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق عنوان شرکت فیرد

1 
توزیع نیروي برق شرکت 

 استان تهران

نه ها یهز ينه سازی، بهین مالیتام يمطالعه بهبود روش ها
در  یکرد اقتصاد مقاومتیبا رو ياقتصاد يش بهره وریو افزا

 برق استان تهران يرویع نیشرکت توز

نه ها یهز ينه سازی، بهین مالیتام يمطالعه بهبود روش ها
در  یاقتصاد مقاومت کردیبا رو ياقتصاد يش بهره وریو افزا

 برق استان تهران يرویع نیشرکت توز

 يدارد و هر گونه تالش برا یم با اقتصاد ملیاقتصاد صنعت برق ارتباط مستق
سر خواهد یم یبه اقتصاد مقاومت یابیر دستیتوسعه اقتصاد صنعت برق از مس

را با د که توسعه و اقتصاد صنعت برق ین هدف نائل آیتواند به ا یم یشد و زمان
مختلف مدنظر قرار دهد تا  يها  در بخش يگذار هیفراهم آوردن امکان سرما

 رد.یبه طور مطلوب صورت بگ يتحول اقتصاد

2 
شرکت مدیریت شبکه برق 

 ایران

 يهوشمند ساز یی، اجرا ياقتصاد یهیطرح توج یبررس
 ساختمان یمقررات مل 19) و مبحث BMSساختمان (

 ياز به جمع آوریزمان ، ن یه در طیبا فرض برگشت سرما
سات مصرف کننده یزات و تاسیل تعداد تجهیاطالعات از قب

سال  یزان مصرف برق و گاز در طی( برق و گاز) ، م يانرژ
زات ، مدت زمان کارکرد و راندمان ین تجهیتوسط ا

(  يشده، مقدار استاندارد مصرف انرژ یزات معرفیتجه
نه کرد بابت یهز ) مبلغیاز بر اساس طراحیزان مورد نیم

پروژه ،  يه الزم جهت اجرایزان سرمای، م ين انرژیتام
ت یپروژه و در نها يزات و نحوه اجراین تجهیتام یچگونگ

ه یه و سود حاصل از سرمایه اولیمدت زمان برگشت سرما
بودن طرح. نظر به روند  ينان از اقتصادیو اطم يگذار

ت یریت شبکه و مدیریکاهش مصرف برق در شرکت مد

ت منابع یریت شبکه و مدیرینظر به روند کاهش مصرف برق در شرکت مد
زات توسط منابع یو کنترل تجه يدوره ا يس هایسرو يبا توجه به اجرا يانرژ

زان یتوان به م یپروژه منمودن  ییرسد با ارائه طرح و اجرا یبه نظر م یانسان
نان یت از سود ده بودن طرح اطمیو درنها ياز کاهش مصرف انرژ یقابل توجه

 19مبحث  يساختمان و اجرا يشنهاد هوشمند سازیت به پیحاصل کرد. با عنا
 ن بود.یکامالً خوش ب يافتن مصرف انرژیتوان به کاهش  یم
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و  يدوره ا يس هایسرو يبا توجه به اجرا يمنابع انرژ
رسد با  یبه نظر م یزات توسط منابع انسانیکنترل تجه

زان قابل یتوان به م ینمودن پروژه م ییارائه طرح و اجرا
ت از سود ده بودن یو درنها ياز کاهش مصرف انرژ یتوجه

شنهاد هوشمند یت به پینان حاصل کرد. با عنایطرح اطم
توان به کاهش  یم 19مبحث  يساختمان و اجرا يساز

 ن بود.یکامالً خوش ب يافتن مصرف انرژی

 اي باختر شرکت برق منطقه 3

ریسک خطوط و تجهیزات اصلی برآورد اهمیت و سطح 
 پست هاي فوق توزیع و انتقال شرکت برق منطقه اي باختر

زات یت تجهیاهم يها بایست انواع شاخصه ن پروژه مییدر ا
و خاموشی  یخراب يامدهایانگر سطح مخاطرات و پیکه ب

خروج  يامدهایسنجش پ يباشد، برآورد شود. برا یآنها م
استاندارد در مطالعات اثرات  يساز هید از شبیزات بایتجه

از  يآن استفاده شود و پس از ارائه مرور یستمیس
ن مالحظات مد نظر یسک، ایاستاندارد مطالعه ر يها روش
توان  یسک) میت (ریاهم يها رند. از جمله شاخصهیقرار گ

ز، ی(ارزش تجه ينه اقتصادیهز •ر اشاره نمود: یبه موارد ز
نند، یب یب میز آسیتجه نیکه با خروج ا یزاتیارزش تجه

 ي)، ارزش و کارکرد اقتصادENSن نشده (یتأم يانرژ
م و ی، ارزش ترمياقتصاد يها مهیاز دست رفته، جر يبارها

 ی، مدت زمان خاموشENSنان (یت اطمیقابل •و ...)  یابیباز
، يزات استندبایو تجه یو گستره آن، وجود افزونگ

(از جمله  يداریپا •و ...)  یدکیدردسترس بودن لوازم 
 •ولتاژ و فرکانس)  يدارین، پاییگذرا و فرکانس پا يداریپا
ا یا اضافه ولتاژ، افت ی، افت یجاد نامتعادلیت توان (ایفیک

مرتبط (الزامات  يت بارهایاهم •اضافه فرکانس و ...) 
 یتینارضا-یاسیس-یو انتظام ی(نظام یتیامن

، حمل ي(آب، انرژ یرساختی، زيان)، اقتصادی/مشتریعموم
مخاطرات  •سالمت و آموزش)  يها و نقل)، مرتبط با حوزه

 مم توان.یسطح اتصال کوتاه و متوسط و ماکز • یمنیا

ف یامد خروج آن تعرینجا بر اساس پیز در ایک تجهیت یا اولویسک یت، ریاهم
نه یعنوان هز زات را بهیخروج تجه يامدهایتوان پ ین اساس میشود. بر ا یم

ت و ین اولوییرات و تعیو تعم ينگهدار يزیر ف نموده و در برنامهیآن تعر یخراب
زات یت تجهیزات مختلف از آن بهره برد. برآورد درست از اهمیسک تجهیر
زات مختلف جهت یتجه يبند تیبرداران به منظور اولو تواند به بهره یم

 د.یرانه کمک نمایشگیرات پیو تعم ينگهدار يزیر برنامه

 اي تهران برق منطقهشرکت  4

مطالعه امکان سنجی طرح جامع مدیریت دارائی هاي 
برمبناي پایش  SF6ترانسفورماتورهاي قدرت و کلیدهاي 

 آنالین وضعیت و پیاده سازي طرح پایلوت

انجام مطالعات امکان سنجی طرح جامع مدیریت دارائی 
برمبناي  SF6هاي ترانسفورماتورهاي قدرت و کلیدهاي 

 ن وضعیت و پیاده سازي طرح پایلوتپایش آنالی

افزایش قابلیت اطمینان  -کاهش هزینه تعمیر، نگهداري و تعویض تجهیزات  -
 -شبکه و کاهش خروجیها و افزایش دسترس پذیري شبکه براي ترانزیت انرژي 

پایش  -امکان مدیریت عمر آنالین تجهیزات، پایش وضعیت، پایش کارائی 
 اران تعمیرات و نگهداري شبکهعملکرد و کیفیت کار پیمانک



                                                               198                                                                                                                                                                                               رمجموعهیز يها ر و  شرکتیتوانشرکت 
 

 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق عنوان شرکت فیرد

5 
اي  شرکت برق منطقه

 خراسان

در  یاقتصاد مقاومت ياستهایس ياده سازیر پیتاث یبررس
 دو پروژه) يمشابه (مطالعه مورد يپروژه ها

 يصنعت برق به فرصت ها يبرو ياقتصاد يل فشارهایتبد
 يمتنوع در اجرا يراهکارها يو اجرا ی، بررس ياقتصاد

مناسب از امکانات و  يع و بهره مندی، توزیصنعت يپروژه ها
 یداخل يها یتوانائ

فشار و متعاقباً  يها ص حوزهیتشخ یبه معن یف مساله: اقتصاد مقاومتیتعر
ل یتبد یط آرمانیرها است و در شرایاثر کردن آن تاث یکنترل و ب يتالش برا

د یبا یاومتدن به اقتصاد مقیرس ين برایبه فرصت است. همچن یین فشارهایچن
 يکشور و تالش برا ید داخلیابد و بر تولیکاهش  یخارج يها یوابستگ

 یاثرات علم یق: با بررسیت داشتن تحقیل اولوید گردد دالیتأک ییخوداتکا
 يقدرتها يریط جبهه گیدر صنعت، در شرا یاقتصاد مقاومت ياستهایس ياجرا

 يد اقتصادیراهبرد جدک یل به یم ها ، نیمجدد تحر يو امکان برقرار ياقتصاد
 ل خواهد نمود.یرا تسه

 اي زنجان شرکت برق منطقه 6
ن موجود در بازار ینو ياستفاده از ابزارها يراهها یبررس
 ین مالی) جهت تامیه (مورد استفاده بخش خصوصیسرما

 ) يبرق منطقه ا ي(شرکتها یدولت يدر شرکتها

برق  يدر شرکتها ین مالید در تامیارائه راهکار جد -1
شنهاد جهت حذف موانع موجود یارائه پ -2 يمنطقه ا

 يبرق منطقه ا يدر شرکتها ین مالیتام

 یبخش خصوص يه گذاریجذب سرما -2ت منابع موجود یمحدود -1

7 
اي  شرکت برق منطقه

 هرمزگان

هرمزگان از منظر  يعملکرد شرکت برق منطقه ا یابیارز
ده یفا-نهیهز ينه سازیبه يبرا یمدل یو طراح ياقتصاد
 شرکت

 یخصوص يروگاه هایت از نینه با هدف حمایع بار بهیتوز
نده ها توصیه هاي یر و کاهش آالید پذیپراکنده و تجد

در  يتوسعه خطوط انتقال بهبود بهره ور يسیاستی برا
زان یزات انتقال میکار و تجه يرویارائه خدمات اعم از ن

 يالگوها یابیکاهش تلفات ارز يبرا يه گذارینه سرمایبه
 ينه هایمختلف کاهش هز يوهایت مصرف در سناریریمد
 نهیبه ین مالیتأم يوه هایش ير و نگهداریتعم

ت یتوان در سه دسته فعال یهرمزگان را م يشرکت برق منطقه ا يت هایفعال
کرد.  يم بندینه تقسیهز يسود و حداقل ساز ي، حداکثر سازیتیحاکم يها

و  یط مربوط به خود را دارند که بررسیرات ها شین دسته فعالیک از ایهر 
 یطراح يآنها چه به لحاظ وضع موجود و چه به لحاظ وضع مطلوب برا یابیارز

ط یو با توجه به شرا ياقتصاد انرژ يبر مدل ها یمبتن يک نظام جامع اقتصادی
از  یرسد. هدف اصل یبه نظر م يهرمزگان ضرور يژه شرکت برق منطقه ایو

ت موجود شرکت برق منطقه یو وضع یعملکرد فعل یمطالعه، بررسن یانجام ا
مات یاتخاذ تصم يبرا یابینه یو ارائه مدل به يهرمزگان از منظر اقتصاد يا

 ن شرکت است.یدر ا يمتناسب با منطق اقتصاد یاستیس

8 
اي  شرکت برق منطقه

 هرمزگان

 ينه هایهز یت به چهار دسته اصلیفیفقدان ک ينه هایهز COQ  دوین طرحت
و  يریشگینه پی، هزینه شکست خارجی، هزیشکست داخل

ک از یشود و موضوعات هر  یم يبند طبقه یابینه ارزیهز
در  یبا توافق جمع COQت یفیک ينه هایهز يها دسته

 یابیارز یاصل يها شود. هدف ین مییدرون شرکت تع
ت به زبان پول، یفیان مسئله کیت: بیفیفقدان ک ينه هایهز

فرصت  ییر قرار دهد. شناسایت ارشد را تحت تأثیریتا مد
 ییت. شناسایفیک ينه هایمناسب و عمده کاهش هر ییها

ان. یمشتر یتیمناسب جهت کاهش نارضا ییفرصت ها
مرتبط با  ينه ایو هز يبودجه ا يبهبود در کنترل ها

زه یجاد انگیت به منظورایفیک ينه هایهز ییت. شناسایفیک
 یشرکت م يها نهیجهت کاهش هزدر تالش کارکنان در 

 يریش رقابت پذیکسب و کار و افزا ينه هاینان از کاهش هزیجاد اطمیا
 سازمان
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ستم یجاد سیبه منظور ا COQت یفینه کین هزییباشد. تع
نان از ینه هاي حصول اطمیل مجموعه هزیبرآورد و تحل

نه یباشد. هز یت محصوالت و خدمات در شرکت میفیک
زان روي آوردن شرکت به یاري براي سنجش میت معیفیک
ن یشد. همچنبا یان میاثر آن بر سود و ز یت و بررسیفیک
ت یفیاز ک ینه هاي ناشیستم، کارکنان را از هزین سیا

ت برق و استمرار آن آگاه ساخته یفین در ارائه مستمر کییپا
نه ین روش انجام کار از نظر هزیافتن مؤثرتریو آن ها را در 

 یاري میهاي مشتري  يازمندیبا هدف برآورده ساختن ن
نه و بستر یتواند زم یکردي مین روین رو، چنیرساند. از ا

نه هاي ینان از کاهش هزیجاد اطمیرا به منظور ا یمناسب
گر شرکت یري شرکت با دیش رقابت پذیکسب و کار و افزا

ل ید . برآورد و تحلیا نمایشرو صنعت برق را مهیپ يها
ت یفینان از کیمرتبط با حصول اطم ينه هایمجموعه هز

 يرو زانیسنجش م يبرا ياریمحصوالت و خدمات مع
ان یاثر آن بر سود و ز یت و بررسیفیآوردن سازمان به ک

ن یت پائیفیاز ک یناش ينه هایآگاه ساختن کارکنان از هز
 ينه هاینان از کاهش هزیجاد اطمیجهت ا ينه سازیزم

 سازمان يریش رقابت پذیکسب و کار و افزا

9 
اي  شرکت برق منطقه

 هرمزگان

 يزیو استقرار بودجه ر یطراح یامکان سنج یبررس
 در شرکت برق هرمزگان یاتیعمل

) ضرورت 2 یاتیعمل يزیبودجه ر ياجرا ی) الزامات قانون1
شرکت و  ينگ حسابداریدر کد ياصالح ساختار و بازنگر
) تنگناهاي بودجه در نظام 3 یلیورود تا سه سطح تفص

) شفاف و قابل درك نمودن ارتباط 4بودجه ریزي فعلی 
 يزی) بودجه ر5و عملکرد دستگاه  ين اعتبارات بودجه ایب

را به ابعاد بودجه  یو اثربخش ییعوامل صرفه جو یاتیعمل
 کند. یاضافه م یسنت يزیر

شود که از لحاظ هدف،  یاستفاده م یشیمایپ یفین پژوهش از روش توصیدر ا
ز یدگاهها نیتفاوت د یق حاضر به بررسیگر چون تحقید ياست. از سو يکاربرد

ق ین تحقیست استفاده نمود. در ایبا یز مین يسه ایاشاره دارد از روش مقا
شود.در  ی) استفاده مSPSS - EXCEL( يه ها از نرم افزارهایجهت آزمون فرض

موفق  يدر اجرا ی) سه عامل اصل1998( "شه"ن پژوهش بر اساس مدلیا
آنها در  يدر قالب اجزا ییرش و توانایار، پذیاخت یعنی یاتیعمل يزیبودجه ر
 ییتوانا یانسان يروین ییعملکرد، توانا یابیارز ییمذکور شامل توانا يمدل نظر

،  یاسیرش سی،پذیار سازمانی، اخت يندیار فرآی، اخت یار قانونی، اخت یفن
امکان  ين اساس ،برایگردد.بر هم یارائه م یزشیرش انگیو پذ یتیریرش مدیپذ

جهت امکان  یه و مدلیته ي، پرسشنامه ا یاتیعمل يزیبودجه ر ياجرا یسنج
 گردد. یارائه م یاتیعمل يزیبودجه ر ياجرا یسنج

10 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان البرز
خرد و هم زمان  يها ت پروژهیرین جهت مدینو يارائه الگو

ع در استان البرز جهت یشبکه توز يتوسعه و نوساز
 ت بودجه و اعتباراتیت پروژه ها با توجه به محدودیریمد یش اثر بخشیافزا ت موثر پروژه هایریمد یک مدل بومیبه  یابیدست
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در نظر گرفتن عدم  ص اعتبارات بایتخص يساز نهیبه
 یطیو مح یمال یفن يها نانیاطم

11 
توزیع نیروي برق شرکت 

 استان البرز

مت تمام شده خدمات یسه قیو مقا یل فنیو تحل یبررس
ع یتوز يبرق استان البرز با شرکت ها يرویع نیشرکت توز
 برتر کشور

ت منابع یتها با توجه به محدودیتر انجام شدن فعال ياقتصاد
و ارائه  ید و اضافیزا يتهایع و خذف فعالیتوز يشرکتها

ع یتوز يخدمات شرکت ها يبرا يه سازنیبه يراهکارها
 برق يروین

شرکت با در نظر گرفتن عدم  يتهایمرتبط با فعال ينه هایق رزین دقییتع
مات اخذ شده بر یتها و تصمیر فعالین تاثییتع يو اقتصاد یفن ينانهایاطم
که ر کاهش  ياز سازمانها يو الگوبردار يتمام شده مورد کاور ينه هایهز
 مت تمام شده موفق بوده اندینه ها در قیهز

12 
برق   نیروي شرکت توزیع 

 و بختیاري استان چهارمحال 

در شرکت  یاتیعمل یموانع بازدارنده اجراي حسابرس یبررس
 بختیاري و ع نیروي برق استان چهار محالیتوز

حسابرس عملیاتی براي انجام وظایف خود در راستاي ایجاد 
ها  رساندن هزینه حداقل ها و نتایج، به موازنه بهینه بین هزینه

ها تا جایی صورت  کند، البته کاهش هزینه را ارزیابی می
عالوه،  حصول نتایج میسر باشد. به گیرد که دستیابی به می

شود که  میوري نیز تا جایی انجام  حداکثرکردن بهره
ها بیش از حد افزایش نیابد. براي ارزیابی  هزینه
اقتصادي و کارایی، حسابرس عملیاتی استفاده از  صرفه

انسانی، امکانات، تجهیزات، ملزومات و پول را  منابع، نیروي
دهد. براي نمونه، حسابرس به  مورد تجزیه و تحلیل قرار می

تها و اختیارات تعیین مسئولی •پردازد:  تحلیل موارد زیر می
 •نحوه استقرار فیزیکی یا توزیع منابع،  •سازمانی،  درون

انسانی و زمان استفاده از  زمانبندي منابع، زمان کار نیروي
 •تقسیم منطقی وظایف میان گروههاي مختلف،  •امکانات، 

هماهنگی میان سطح مهارت، ظرفیت، توان عملیاتی و 
 •شده،  پرداخت هاي هزینه •نحوه استفاده از منابع، 

میزان  •شده،  تعداد کارهاي انجام •هاي منظورشده،  هزینه
شده. حسابرس عملیاتی در پی ارزیابی  کارهاي تکمیل

فعالیتهاي انجام شده براساس مفهوم صرفه اقتصادي و 
کارایی و دستاوردهاي حاصل نیست، بلکه عملکرد فعلی را 

را بررسی و  پذیرد و میزان صرفه اقتصادي و کارایی آن می
کند. ایجاد سیستم ارزیابی  نتایج حاصل را گزارش می

عملکرد بصورت کامل که در آن بتوان از شاخصهاي مالی و 
غیر مالی استفاده نموده بطوریکه با اجراي سیستم 

حسابرسی عملیاتی مابقی زیر ساختهاي آن نیز از قبیل 
 تهیه بودجه ریزي عملیاتی و سیستم هزینه یابی برمبناي

فعالیت را مستقر نمود.چرا که درآینده نزدیک همانند 

نه یجاد زمیو ا یاطالعات يستم هاین در عرصه سینو يشرفت هایبا توجه به پ
دارا بودن  يشرفته در علم نرم افزار حسابداریپ يهایاستفاده از فناور يالزم برا

ه یع پایتوز يرا در شرکتها یاتیعمل یکه بتوان حسابرس یطیامکانات و شرا
رسدازطرفی الزام دستگاههاي اجرایی به تهیه بودجه یکرد الزم به نظر م يگذار

ریزي عملیاتی و از طرفی سیستمهاي نوین ارزیابی عملکرد که در قانون برنامه 
و ششم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفته و اخیراً نیز پیشنهاد تغییر پنجم 

کدینگ حسابداري برمبناي بودجه ریزي عملیاتی اجراي این حسابرسی را در 
آینده نزدیک ضروري خواهد نمود. حسابرسی عملیاتی داراي سه مولفه کارایی، 

امروزه، ارزیابی  اقتصادي است که از اهمیت زیادي برخوردارند. اثربخشی و صرفه
اقتصادي باید بخشی از فرایند عادي مدیریت هر  کارایی ، اثربخشی و صرفه

واحد تجاري در بخش عمومی و خصوصی باشد و مدیران، بررسی عملکردها را 
عنوان یکی از مسئولیتهاي خود براي کنترل فعالیتها تلقی کنند و ارزیابی  به

برسی داخلی یا حسابرسان عملیاتی مستقل عملکرد مدیران از طریق واحد حسا
کند.لذا دراین راستا با انتخاب موضوع در  ها) می صورت گیرد. محصول (ستانده

شرکت توزیع برق استان چهار محال بختیاري می توان در جامعه آماري 
 کوچکترنتایج بدست آمده را براي کل مجموعه صنعت برق تعمیم داد.
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شرکتهاي پذیرفته شده در سازمان بورس واوراق بهادار این 
 سیستم بایستی در مجموعه صنعت برق نیز مستقر گردد.

13 
برق   نیروي شرکت توزیع 

 و بختیاري چهارمحال  استان

ق بازار برق در یاز طر ین منابع مالیتام يراهها یبررس
 ع برقیتوز يشرکتها

ع برق و الزام یتوز يشرکتها يجاد شده براید ایط جدیبا در نظزر گرفتن شرا یو بهبود منابع مال ینگیت نقدیریمد
از  یمنابع مالن یتام يراهها یبررس يد برق از بازار برق و بورس انرژیآنها به خر

جاد ید برق در جهت ایت خریرین مدید برق از بازار برق و همچنیق خریطر
رسد. لذا دارا بودن یبه نظر م يستم ضروریبه درون س یآت يانات نقدیجر
انات یت جریرین مدیدار و ارزان و همچنید برق پایط الزم در خصوص خریشرا

 باشد یت میاهم يار داراینقد بس

14 
نیروي برق شرکت توزیع 

 استان گیالن
در شرکت  ییت دارایریمد يساز ادهین نقشه راه پییتع

 النیع برق گیتوز
 ییدر شرکت ارائه راهکارها ییت دارایریم مدیآموزش مفاه

 در شرکت یینه دارایت بهیریجهت مد
ت یریجهت مد يزیبرنامه ر ییت دارایریمد يها رساختیز ییت شناسایاهم
 ها ییدارا

15 
توزیع نیروي برق شرکت 

 استان هرمزگان

برق  يرویع نین برنامه پنج ساله بودجه شرکت توزیتدو
 هرمزگان

ن برنامه بودجه ین پروژه ضمن تدویا يرود با اجرایانتظار م
جهت نظارت بر پروژهها  ی، بانک اطالعات یدر پنج سال آت

ز یآن ن یو نظارت ییاجرا يه شود و دستورالعملهایته
 مشخص شود

ه شده یبرق هرمزگان ته يرویع نیک شرکت توزینکه برنامه استراتژیجه به ابا تو
ن شود. انتظار ییز تعیان مدت و کوتاه مدت نیم ياست ، الزم است برنامه ها

ل شود. در صورت یانه تبدیسال يت به بودجه هایک در نهایرود برنامه استراتژیم
ر یشتر از توانیه بیرا با توج يشتریتواند اعتبارات بین مهم شرکت میانجام ا

ر یران سایعملکرد مد یابیمات بهتر و ارزیت را در اتخاذ تصمیریافت و مدیدر
نه فهرست یدر زم یجاد بانک اطالعاتیل این بدلیواحدها کمک کند. عالوه بر ا

ن نظارت بر اطالعات حاصل از یر و همچنینه اخذ اعتبارات از توانیبها در زم
از مسائل  ياریتواند بسین برنامه پنج ساله بودجه میمختلف ،تدو يبخشها

 د.یافت اعتبارات و نظارت بر عملکرد واحدها را بر طرف نمایمربوط به در

16 
شرکت توزیع نیروي برق 

 آذربایجان غربی

 تها ویمت تمام شده فعالین قییمناسب جهت تع يارائه الگو
 يحسابدارن ینو ياستفاده ازروشها خدمات ارائه شده با

ع برق یآن درشرکت توز ياده سازیپ ت ویریمد
 یجانغربیآذربا

شرکت به منظور ارائه  يتهایک ازفعالیمت تمام شده هرین قییت تعیاهم ک ازخدماتیمتناسب باهر يل الگویتحص
 شرکت يتهایک ازفعالیمات متناسب باهریواتخاذ تصم یتیریگزارشات مد

17 
شرکت توزیع نیروي برق 

 مشهدشهرستان 

ترانسفورماتورها جهت کاهش  ییجانما یین مدل اجرایتدو
 يا هیسرما ينه هایو کاهش هز يع انرژیتمام شده توز يبها

 ع برق مشهدیدر سطح شرکت توز

در  ییصرفه جو -در شبکه  يه گذاریزان سرمایکاهش م -
تمام شده  يکاهش بها - ینگیو نقد يه ایمنابع سرما

ثابت در شبکه و به  يها ییدارا شیبا عدم افزا يع انرژیتوز
کاهش  -نه استهالك به شرکت یل هزیتبع آن عدم تحم

 يش بهره وریافزا -ع یشبکه توز يبار یزان تلفان بیم
کاهش دوره بازگشت  -شرکت  يها ییدارا ياقتصاد

 هیسرما

حاکم بر صنعت برق  ینگیو نقد یکشور.انقباض مال يط اقتصادیبا توجه به شرا
 يها و بودجه بند ییت دارایری، مد ياقتصاد ي، بهره ور یمال یمباحث مهندس

دا کرده است. بر اساس امار و اطالعات موجود در یپ يادیت زیاهم يه ایسرما
 ی% م50ع یتوز يشرکت ها يها ییدارا يزان بهره وریحال حاضر حداکثر م

 عیتوز يزات شبکه هاینه استهالك تجهی% هز50است که  ین معنیباشدکه به ا
تمام  يش بهایباشد و عمال موجب افزا یع میت بال استفاده در توزیجزء ظرف
 يو اقتصاد یت مالیریده است.در مباحث مدیگرد يع انرژینه توزیشده هز

از  ییت دارایرید با مدیباشد.لذا با یت میرینه فوق نشان دهنده سوء مدیهز
ش بهره یو افزاجاد رونق ینه ها و ای، کاهش هزیاضاف يجاد درآمدهایق ایطر
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 يها یینموده و بازده دارا يریر الزم جلوگیغ يها يه گذاریاز سرما يور
موجود در شبکه به عنوان  ينکه ترانس هایش داد . با توجه به ایموجود را افزا

باشد و جهت جبران کمبود بار در  یزان بار شبکه مین کننده مییمنبع و تع
ده اند و به طبع یه بر مشکل فائق گردش ترانس ها در شبکیشبکه همواره با افزا

ازمند صرف یع را در برداشته است و نیزات شبکه توزیر تجهیش سایآن افزا
توان با لحاظ نموده  یباشد. با توجه به موارد فوق م ید میجد يه گذاریسرما

ب ی، تعداد مشترك . ضر یب همزمانیک بار ، ضریر پیر گذار نظیتاث يپارامترها
ده و با ینه بار هر ترانس سنجیک مدل هزیجاد یانشعاب و ... و ارشد فروش 
ض یآنها نموده (تعو ییمناسب اقدام به جابجا یو مکان سنج GISاستفاده از 

د و با یجد يه گذاریاز به سرمایله بدون نینوسیترانس کم بار با پربار) و بد
 از شبکه پاسخ داد.یتوان به ن یموجود م يها ییاستفاده از دارا

18 
شرکت توزیع نیروي برق 

 شیراز

ل و موانع اجراي به موقع یدال ییو شناسا یبررس
موثر جهت برطرف  يمانکاري و ارائه راهکاریقراردادهاي پ

 نمودن آنها

ل و موانع اجراي به موقع قرارداد یدال ییو شناسا یبررس
موثر جهت برطرف نمودن  يمانکاري و ارائه راهکاریهاي پ

 رازیبرق ش يرویع نیآنها در شرکت توز

ه به کار ینه از سرمایمنجر به استفاده به يمانکاریپ يبه موقع قراردادها ياجرا
 یاز اتالف منابع در اثر طوالن يریمختلف و جلوگ يگرفته شده در پروژه ها

 يبه موقع پروژه ها و ارائه راهکارها يموانع اجرا یشدن پروژه است. لذا بررس
 ت باشد.یتواند حائز اهم یم یو عمل ییاجرا

19 
شرکت توزیع نیروي برق 

 شیراز

 يستم اطالعات حسابداریر سیرامون تاثیپ یق و بررسیتحق
برق  يرویع نیران شرکت توزیمد يریم گیبر بهبود تصم

 آن ياده سازیمناسب جهت پ يراز و ارائه راهکارهایش

به  يستم اطالعات حسابدارین که موضوع که سیا یبررس
ران موثر است و ارائه یمد يریم گیزان بر بهبود تصمیچه م

 شرکت یو آت یط فعلیمناسب با توجه به شرا يراهکارها

ران یمد يریم گیبر تصم ير اطالعات حسابداریزان تاثیق، میو تحق یبا بررس
ت ارائه آن را در یفیو ک يستم حسابداریتوان س یشود لذا م یمشخص م

شود نقاط ضعف  یافت میکه در يد و با بازخوردیاز بهبود بخشیصورت ن
 کرد. ییت آن شناسایران را جهت بهبود وضعیو انتظارات مد یستم فعلیس

20 
شرکت توزیع نیروي برق 

 شیراز
تبیین استراتژي مناسب در خرید تجهیزات شبکه هاي 

 تنوع زداییتوزیع مبتنی بر آینده نگري و 
و کاهش  یارائه راهکار جهت مرتفع نمودن مشکالت فعل

 يو انباردار يه گذاریسرما ينه هایهز
ه یو سرما يزات با تنوع باال به شبکه و مسائل انبار داریاز ورود تجه يریجلوگ
 ير ضروریزات غید تجهیباال جهت خر يگذار

 

 ياقتصاد يمحور مطالعات کالن انرژ -5          
 مطالعات انتقال و توزیع انرژي .5,5

 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق عنوان شرکت فیرد

 شرکت توانیر 1

و  1405بررسی چالشهاي شبکه سراسري برق ایران در افق 
 ارائه راهکارهاي اجرایی مواجهه با آنها

ارائه راهکارهاي برون رفت از مشکالت تامین بار و ارائه 
اولویتهاي تامین بار و الزامات توسعه و طرح و بهره برداري 
از شبکه انجام مطالعات پایداري شبکه، پیش بینی دقیق با 
سناریوهاي گوناگون با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی 

، با  1405رشد بی رویه مصرف انرژي در کشور به حدى است که تا قبل از افق 
همین روند رشد مصرف و توسعه با گامهاي کوتاه، ایران را از یک کشور صادر 

کننده انرژي،به کشورى وارد کننده انرژي تبدیل خواهد کرد. براي مقابله با این 
ات جدید، بهینه سازي تولید،  تهدید، اجراي راهکارهاي طرح و توسعه و پیشنهاد
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و کفایت داخل و خارج، مطالعات شبکه شامل اتصال کوتاه 
و امنیت و همچنین نحوه تامین انرژي مشترکین به صورت 

 پایدار و مطمئن

توزیع و مصرف انرژي ، اصالح الگوي مصرف آن و به کارگیرى انرژي هاي تجدید 
 پذیر ضروري است.

 

 ياقتصاد يمحور مطالعات کالن انرژ -5         
 مطالعات بازار برق .5,6

 داشتندالیل اولویت  اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق عنوان شرکت فیرد

1 
شرکت مدیریت شبکه 

 برق ایران

در خدمات  یروگاهین يسازوکار مشارکت واحدها یطراح
ستم کنترل یق سیه (از طریکنترل فرکانس ثانو یجانب

 رانید) در بازار برق ایخودکار تول

د، امکان یت تولیش ظرفیبا توسعه شبکه برق کشور و افزا
کنترل ز یو ن یروگاهین يد واحدهایتول یکنترل دست

از  يمن و اقتصادیا يبردار منظور بهره تبادالت خطوط به
د با یستم کنترل خودکار تولیشبکه مشکل شده است. س

ه یدار بعد از عملکرد کنترل اولیفرکانس پا یهدف بازگردان
مختلف  ین نواحیم تبادل بیز تنظیو ن یبه مقدار نام

ردد. گ یدر شبکه استفاده م ياقتصاد يبردار منظور بهره به
جاد یبه ا یروگاهین يق واحدهایمنظور تشو الزم است که به

د، سازوکار پرداخت بابت ارائه یت کنترل خودکار تولیقابل
ن شود. هدف از ییق تعین خدمت به صورت شفاف و دقیا
ساختار و ساز و کار بازار  يآور و جمع ین پروژه بررسیا

ارائه ، نحوه مشارکت ین نوع خدمات جانبیارائه ا يبرا
ر ین بازار در سایه اید و تسویخدمات کنترل خودکار تول

ت استخراج ساز و کار مناسب یا و در نهایدن يکشورها
 باشد. یران میآن در بازار برق ا ياجرا

ط یشده در شرا فیابی به محدودة مطلوب و مجاز فرکانس تعریمنظور دست به
 ياقتصاد يبه قراردادها يبندی، پايط عادیمطمئن در شرا يبردار ، بهرهيرعادیغ

ن انحراف نسبت به خروجی ی، کمتريمرز نیها و تبادالت ب هین ناحیتبادل ب
است. از  يد ضروریستم کنترل خودکار تولیبازار برق و...، استفاده از س ياقتصاد

و  يبردار مرتبط با بهره يها ن رو است که در استانداردها و دستورالعملیهم
ل ین موضوع به تفصیافته، به ای توسعه ياز کشورها ياریبرق بس يها کنترل شبکه

ستم یمهم در س یاز خدمات جانب یکید یپرداخته شده است. کنترل خودکار تول
ش مصرف و به صورت متقابل باالرفتن یقدرت است که با توسعه شبکه و افزا

رساخت یگردد. پس از فراهم ساختن ز یشتر احساس میاز به آن بید، نیت تولیظرف
ن خدمت در شبکه، الزم است که بستر مناسب کسب سود به صورت یارائه ا

ن یدر ارائه ا یروگاهین يمنظور مشارکت هرچه بهتر واحدها ق بهیعادالنه و دق
 يها روگاهیت نیران به لحاظ وسعت شبکه، ظرفیخدمت فراهم گردد. کشور ا

شود؛  یشناخته مست کشور برتر جهان یکنندگان جزء ب شده و تنوع مصرف نصب
ه یرو است و کنترل ثانو روبه ییها تیاما از لحاظ کنترل فرکانس با محدود

بازار برق در کشور، انتظار  يساز ادهیرد. از طرفی، با پیپذ صورت دستی انجام می به
جاد گردد که عدم یا يور و هم از منظر فنی بهره يرود هم در جهت اقتصاد می

ن یسازد. در ا رو می ن هدف را با مشکل روبهید ایلستم خودکار تویاستفاده از س
کند به  یفا میا یراستا نحوه بازخورد بازار برق به ارائه خدمات مربوطه نقش مهم

توان در  یپرداخت مناسب، م يم مقررات و تعرفه هایکه در صورت تنظ يگونه ا
ر اکثر د، دیر شدن ارائه خدمات کنترل خودکار تولیشاهد فراگ یمدت زمان کوتاه

ر را در بر یز ياین پروژه مزایابی به اهداف ایکشور بود. دست یروگاهین يواحدها
تر شبکه در  مطمئن يبردار بهره •شبکه؛  یبهبود رفتار فرکانس •خواهد داشت: 

ها و  هین ناحیتبادل ب ياقتصاد يشتر به قراردادهایب يبندیپا •؛ يط عادیشرا
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 •بازار برق؛  يکمترشدن انحراف نسبت به خروجی اقتصاد •؛ يمرز نیتبادالت ب
 يکاهش چالش ها و استرس ها •؛ یبابت آمادگ يها ص عادالنه پرداختیتخص
 يبردار بهره

2 
شرکت مدیریت شبکه 

 برق ایران

سنجش  يعملکرد برا یابینه ارزیک مدل بهی یطراح
 رانیعملکرد بازار برق ا

به » ارزیابی عملکردمدل هاي سنتی «نواقص وکمبودهاي 
 يمنجر شد بطور» عملکرد یابیمدیریت و ارز«انقالبی در 

که محققان و کاربران به سمت خلق مدل هایی حرکت 
کردند که اهداف و محیط فعلی سازمان ها را مورد توجه 

ندهاي متعددي براي استفاده یقرار دهند و بدین ترتیب فرآ
دل هاي سازمان هاي مختلف ایجاد گردید. همچنین م

بسیاري براي پشتیبانی این فرآیندها پیشنهاد شد که هدف 
اینگونه مدل ها، کمک به سازمان ها براي ارزیابی درست و 

ن ینو يمدل ها«ن مدلهایشایسته عملکردشان است، به ا
» نیمدل هاي نو«شود. برخی از یگفته م»عملکرد یابیارز

رها، سنجش وارزیابی عملکرد بازا«شناخته شده در زمینه 
ر نام برد : مدل یتوان بشرح ز یرا م» برنامه ها و سازمان ها

)، 1989)، مدل ماتریس عملکرد (1989سینک و تاتل (
)، مدل هرم عملکرد 1991مدل نتایج و تعیین کننده ها (

)، مدل 1992)، مدل کارت امتیازدهی متوازن (1991(
)، مدل چارچوب مدوري و 1996فرآیند کسب و کار (

) و مدل 2001)، مدل تحلیل ذینفعان (2000استیپل (
ن ید ایپژوهشگر با» یهدف اصل«تعالی سازمان . لذا  يها

 یابینه نظام ارزیمدل به یطراح« يا برایباشد که : آ
ا بعبارت ی» رانیعملکرد با هدف سنجش عملکرد بازاربرق ا

 یسنت يد از مدل هایبا» بازار«ن یا» عملکرد یابیارز«گر ید
ا ی يتک بعد يبر شاخص ها یشتر مبتنیو ب 1980(قبل از 

ن(مدل ینو يا از مدل های) استفاده نمود، یمال يشاخص ها
مانند شاخص  يچند بعد يبر شاخص ها یکه مبتن يها
باشند)؟  یو ........م ی، اجتماعی، مالیتیری، مدياقتصاد يها

از : ن مطالعه عبارتست یه ای؛ فرضین هدف اصلیبه استناد ا
عملکرد با هدف  یابینه نظام ارزیمدل به یطراح« يبرا

 یابیارز«گر یا بعبارت دی» رانیسنجش عملکرد بازاربرق ا
که  ين (مدل هاینو يد از مدل هایبا» بازار«ن یا» عملکرد

وستن شبکه یدهد که احتمال بهم پ یا نشان میع و بازاربرق دنیروند جاري در صنا
دبتوان یاد است. شاین آنها زیل بازارهاي مشترك بیکشورها و تشک یهاي مل

وند یگر پیکدینده، بازارهاي اروپاي مرکزي به یچندسال آ یقاطعانه گفت که ط
نخواهد  یاي ملیگر محدود به جغرافید ین نواحیبرق در ادومصرف یخورده و تول

ژه ین، دور از انتظار نخواهد بود که کشورهاي درحال توسعه، به ویبود. بنابرا
نده، دست به یران، با لحاظ ضرورت ها و الزامات آیانه از جمله ایکشورهاي خاورم

صنعت و بازار  يبرا یستیبا ی، میطین شرایادغام بازارهاي برق خود بزنند. در چن
ش شرط بازار برق رقابت کامل؛ یجاد نمود. پیک بازار رقابت کامل ایبرق 

باشد.  یفعاالن در صنعت و بازار برق م» بهبودمستمرعملکرد«
کند که  یجاد میا» Synergy ییهم افزا«م یعظ يروی، ن»بهبودمستمرعملکرد«
 يبرا یتعال يفرصت هاجاد یبان برنامه رشدوتوسعه و ایتواند پشت یروها مین نیا

ش برنده را در یبازار و فعاالن آن شود. دولت ها، سازمان ها و موسسات تالش پ
شرفت و یزان پیاز م یو کسب آگاه یکنند. بدون بررس ین مورد اعمال میا

ک بازار و فعاالن آن ی يش رویپ يچالش ها ییبه اهداف و بدون شناسا یابیدست
 یین شده و شناسایتدو ياست هایاجرا س زانیو کسب بازخور و اطالع از م

سرنخواهد یعملکرد م» بهبود مستمر«از دارند، ین» يبهبود جد«که به  يموارد
 شد.
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 يمانند شاخص ها يچند بعد يبر شاخص ها یمبتن
 و ..... ) استفاده نمود. ی، اجتماعی، مالیتیری، مدياقتصاد

3 
شرکت مدیریت شبکه 

 برق ایران

ن حل مسئله در مدار ینو يها روش ياده سازیو پ یبررس
 )SCUCت (یود امنید به قیمق یروگاهین يقراردادن واحدها

ود شبکه به یق يساز بردار بازار مدل بهره یاز اهداف اصل
ستم قدرت، حل یبردار س ت مورد نظر بهرهین امنیمنظور تأم

ت یود امنید به قیمسئله در مدار قراردادن واحدها مق
)SCUCواقعیمق ي ک شبکهی ي) برا به مانند  یاس بزرگ

 ینه عمومیدا کردن پاسخ بهین پیران و همچنیشبکه برق ا
و  يساز ش دقت مدلیکسو به منظور افزاین از یاست. بنابرا

گر به منظور بهبود ید يمسئله و از سو يساز ن سادهیهمچن
 يها ن اهداف دچار چالشیحل مسئله، ا  تمِیو ارتقاء الگور

ن اهداف، با ارائه شدن یبه ا یابیهستند. جهت دست یاساس
د یجد یاضیر يها تمیو الگور يساز ن مدلینو يها روش

ا مورد مطالعه ید به صورت پویبازار با ياجرا افزار نرم
آن صورت  يجهت ارتقاء و بهساز یقرارگرفته و اقدامات

 یخواهد شد ابتدا مطالعات شناخت ین پروژه سعیرد. در ایگ
ا صورت یبرق مطرح دن ين مسئله در بازارهایرامون ایپ
 ییکارها موضوع راه یت با شناخت و بررسیرد و در نهایگ

ن بهبود یشبکه قدرت و همچن يساز مدلق یجهت تدق
 ارائه شود. SCUCتم حل مسئله یالگور

در  یرقابت يجاد فضای، اياقتصاد ییر بهبود کارآینظ یبرق با اهداف يبازارها
 يه گذاریبه سرما یق بخش خصوصین تشویع برق و همچنید و توزیتول يها بخش

تجارب  يریز با بکارگیان نرین در ایاند. بنابرا  و اجرا شده یدر صنعت برق طراح
ل شده ید ساختار در صنعت برق، بازار برق تشکیر کشورها و در جهت تجدیسا

بردار بازار به منظور  ز است که بهرهیچالش برانگ يا مسئله SCUCاست. مسئله 
ک ی SCUCمسئله  یطور کل د روز بعد با آن مواجه است. به یش تولیاستخراج آرا

 يساز ر محدب است. اما به منظور حل، سادهیو غ یرخطیغ يساز نهیمسئله به
رد، که منجر یگ یصورت م ییتم اجراین الگوریو همچن يند مدلسازیدر فرا ییها

دا ینکه پیمسئله خواهد شد. با توجه به ا ینه واقعیبه فاصله گرفتن از پاسخ به
بردار بازار است،  بهره یاز اهداف اصل SCUCمسئله  ینه عمومیکردن پاسخ به

منجر به  يساز نهیتم حل مسئله و بهبود در پاسخ بهیهرگونه بهبود در الگور
ن باعث یو همچن یش رفاه اجتماعینه تمام شده برق و افزایدر هز ییصرفهجو

 یطیست محیز يها یت کاهش آلودگیروگاهها و در نهایکاهش مصرف سوخت ن
 خواهد شد.

4 
شرکت مدیریت شبکه 

 ایرانبرق 

ران به یروگاه ها در بازار برق این يرفتار يسنجش الگو
ع برق در چارچوب ید و توزیمنظور توسعه رقابت در تول

 رویوزارت ن ياستهایس

 يریگذشته رشد چشمگ يسال ها یران در طیبازار برق ا
داشته است. به ویژه اگر نگاهی به ویژگیهاي بازار برق ایران 

ازجمله جذابیت و رشد شدید این بازار در سال هاي 
گذشته، تغییرات بنیادین الگوهاي رفتاري و ترجیحات 

برق و  يروگاههاید کنندگان، تغییر ماهیت نیعرضه تول
ابم که رقابت در این بازار یغیره بیاندازیم، به خوبی درم

یازمند داشتن مدلهاي ذهنی مبتنی بر واقعیات علمی ن
است. از اینرو، این پروژه به دنبال توسعه الگو و مدلی است 

که براساس آن بتواند به این سؤال اساسی و مهم پاسخ دهد 
برق در بازارهاي برق، از  يروگاههایکه با توجه به رفتار ن

ده کرد؟ د استفایبا ياست گذاریک از استراتژیهاي سیکدام 
انواع استراتژیها و  ییپاسخ به این سؤال مستلزم شناسا 

د کنندگان در بازارهاي برق یرفتاري تول يانواع الگوي ها

ستم یرا در س یار مثبتیتواند اثرات بس یم یتیریو مد ين پروژه از نظر اقتصادیا
 -1ن موارد اشاره کرد: یتوان به ا ید که به عنوان مثال میجاد نمایا ياقتصاد يها
مت یاز انحصارات ق يریکنترل بازار و جلوگ يمناسب برا ياست هاین سییتع

د یرفتاري تول يانواع استراتژیها و انواع الگوي ها ییشناسا  -2روگاهها یتوسط ن
 تمام شده برق در بازار برق يشتر بازار و کاهش بهایت بیشفاف -3کنندگان 
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ن این استراتژیها و الگوهاي رفتاري یاست تا بتوان رابطه ماب
ن یمصرف کنندگان در بازارهاي برق را تعریف کرد. بنابرا

حوزه اقتصاد  ينظر یمبان یالزم است تا پژوهشگر با بررس
قرار دهد و  یابیگران بازار برق را مورد ارزی، رفتار بازيرفتار

اقتصاد  يگران در قالب مدل هایضمن سنجش رفتار باز
شنهاد یو پ يریم گی، نحوه تصميل اقتصادیو تحل یسنج

قابل  يمت در بازار برق توسط آنها را در قالب هایق یده
د یتول يک قالب رفتارید. به عنوان مثال یان نمایب یابیارز

ک یپ ين مقدار در زمان هایدر باالتر یمت دهیکنندگان، ق
استگذاران با شناخت انواع قالب ها و یمصرف است. س

 ياست هایتوانند س یم يدیتول يبنگاهها يرفتار يالگوها
مت یاز انحصارات ق يریکنترل بازار و جلوگ يرا برا یمناسب

ت یند که خود موجب شفافیرا اتخاذ نما روگاههایتوسط ن
تمام شده برق در بازار برق  يشتر بازار و کاهش بهایب

 خواهد شد.

5 
شرکت مدیریت شبکه 

 برق ایران

ا یبرق دن يدر بازارها يحرفه ات یصالح ينظام ها یبررس
 رانیبازار برق ا يآن برا يساز یو بوم

از آنهاست،  یکیز یع که صنعت برق نیت صنایاز لوازم موفق
الزم  يها با تخصص یانسان يروهایو استفاده از ن ییشناسا

ت افراد یزان صالحیم يگذار و صحه یابیاست. لذا ارز
ت یگوناگون از اهم يها ت در حوزهیفعال يمتخصص برا

ت ینظام صالح یاز به طراحیبرخوردار است که ن ییباال
رات یکه تأث یعیکند. در خصوص صنا یم يرا جد يا حرفه

ز یمردم دارند (که صنعت برق ن یعموم یدر زندگ يا ژهیو
تر خواهد  ين موضوع جدیباشد) ا یع مین صنایاز ا یجزئ

 یانسان يرویعملکرد ننان از یاز به اطمیت نیرا حاکمیبود. ز
ن یا یدارد. در ضمن طراح یتخصص يها فعال در حوزه

از یمورد ن يها ن آموزشییتع ينۀ الزم را براینظام زم
کند. حوزة بازار برق  ین فعال در صنعت فراهم میمتخصص

ت آن در یسال از فعال 10است که حدود  ییها نهیاز زم یکی
 يبرا ید تالشموجو يازهایرغم ن یگذرد اما عل یکشور م

بازار برق صورت نگرفته  يا ت حرفهینظام صالح یطراح
از ین حوزه، نیدر ا یت بخش خصوصیاست. با گسترش فعال

ش یروزافزون افزا یبه صورت يا ت حرفهیبه نظام صالح

متخصص فعال در هر  یانسان يروهاین یمند سطح تخصص نظام يحفظ و ارتقا
س یاز اهداف تأس یکید. یافزا یدر آن صنعت م يریگ میت تصمیفیصنعت بر ک

صنعت برق ذکر شده  ییسطح کارآ يا ارتقایمختلف دن يبازار برق در کشورها
 يا ت حرفهینظام صالح یست. با طراحین یز از آن مستثنیران نیاست که کشور ا

 ياز و ارتقایمورد ن يها تیزم، صالحال يها در بازار برق امکان احراز تخصص
تر و در  حیصح يها يریگ میب امکان تصمین ترتیشود. بد یعنداللزوم آنها فراهم م

جۀ آن صنعت برق فراهم یبازار برق و در نت يعملکرد ییسطح کارآ يجه ارتقاینت
 يا ت حرفهیامکان سنجش صالح يا ت حرفهینظام صالح یخواهد شد. عدم طراح

شود را  یاز که کمبود آنها احساس میمورد ن يها ن تخصصییافراد متخصص و تع
مثال  يقابل مشاهده است. برا يا جهین نتیخواهد داشت که تا به امروز چن یدر پ

در حوزة بازار برق  یت محدود) کارشناسان مالیا فعالیت (و یتوان به عدم فعال یم
ساختار  يه واسطۀ عدم استانداردسازژه به آن اشاره کرد که بیاز ویرغم ن یعل

 در بازار برق شکل گرفته است. یت تخصصیفعال
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از، یمورد ن يها تین صالحیین نظام شامل تعیابد. ای یم
ارتقا است. در  ین چگونگییاز تعینحوة احراز و در صورت ن

 يا ت حرفهیصالح يها ق مقرر است که نظامین تحقیا
قرار  یا خارج از کشور) مورد بررسیموجود (در کشور و 

 یموجود به طراح يها گرفته و سپس با استفاده از تجربه
 بازار برق اقدام شود. يا ت حرفهینظام صالح

6 
شرکت مدیریت شبکه 

 برق ایران

 به رسیدگی الزحمه حق تخصیص نحوه خصوص در تحقیق
 سایر برق بازار در واهی اعتراضات حذف منظور به اعتراض
 قضایی مراجع و کشورها

 یدگیست رسیبا یبرق مگران بازار یببا ارسال اعتراضات باز
ن اعتراضات گاه درست یرد. این اعتراضات صورت پذیبه ا

گر مربوطه به یباز یبوده و گاه اشتباه بوده واز عدم آگاه
باشد. در حال حاضر نحوه  ین و مقررات موجود میقوان

از  یگران، اعم از آنها که با مطالعه و آگاهیبرخورد با باز
 يگریند با بازینما یاعتراض م ین و مقررات و به درستیقوان

ن و مقررات اشتباه یو مطالعه از قوان یکه بدون آگاه
ن منظور یباشد. بد یک صورت میند به ینما یاعتراض م

ت یگردد که حساس یطراح یست دستورالعملیبا یم
گران یش داد تا بازیگران را نسبت به صحت اعتراض افزایباز

ن و مقررات یانشتر از قویرا مجاب نمود با مطالعه ب
نکه ین کار عالوه بر ایند. با ایان نمایاعتراضات خود را ب

کند اطالعات  یدا میتعداد اعتراضات نادرست کاهش پ
گران با یابد و بازی یش مین و مقررات افزایگران از قوانیباز

 یاعتراض خود را مطرح م يشتریت و دقت بیحساس
در کشور  یمشابه ينکه سازو کارهایند. با توجه به اینما

برق  يق در مورد آنها و بازارهایموجود است مطالعه و تحق
 دا کرد.یدست پ یمناسب يتوان به الگو یر کشورها میسا

ست یبا یمختلف م يگران در بخش هایاعتراضات باز ياستاندارد ساز يبرا
گران و یباز يش بهره وریافزا يمه برایق و جریبا سازو کار تشو یدستورالعمل

ه یشود ته یکه در نظر گرفته م ییم و پاداش هایحساس بودن آنها به تبع جرا
دارد و باعث  ییر بسزایتاث یه دستورالعمل مذکور بر حذف اعتراضات واهینمود. ته

 خواهد شد. یپرسنل يت هاینه از ظرفیگران و استفاده بهیارتقا دانش باز

7 
شرکت مدیریت شبکه 

 برق ایران

و  یقانون اساس 44اصل  ياست هایس يآثار اجرا یبررس
در صنعت برق و گسترش و توسعه  يساز یخصوص

 یم اقتصاد مقاومتیمفاه يمشارکت در بازار برق بر مبنا

 يبرنامه ها ياجرا یاثرات مال یبررس ین پروژه در پیا
 يتواند برا یدر صنعت برق است و م يساز یخصوص

در بازار برق  يساز یخصوص ياقتصاد-یشناخت اثرات مال
ران ید واقع شود؛ چرا که در حال حاضر اقتصاد ایار مفیبس

 يرات اقتصادییاز تغ یدر حال پشت سر گذاشتن دوره خاص
است  يساز یگسترده خصوص يبرنامه ها يدر قالب اجرا

کشور تاکنون موجود نبوده  يخ اقتصادیکه مشابه آن در تار
ن پروژه یگفت ا توان ین پروژه میاست. با توجه به اهداف ا

 همچون افزایش کارایی و بهره وري، کاهش يج مثبت اقتصادیبه نتا یابیدست
ت کاال و خدمات بعنوان مهمترین یفیش اشتغال، بهبود کیبودجه، افزا يکسر

ده تا یموجب گرد یمل يدر اقتصادها یبخش دولت يند کوچک سازیج فرآینتا
مجدد اقتصاد  یو مهندس يدولتها با نگرشی جدید در پی انجام اصالحات ساختار

دارند تا با گذر از اقتصاد متمرکز دولتی به  ین دولتها سعیکشور خود باشند. ا
که  يامور يق واگذاریسازوکار بازار است و از طر يکه کارکردش بر مبنا ياقتصاد

داده و  ين بخش وسعت عمل بیشتریقادر به انجام آن است، به ا یبخش خصوص
ت گر ظاهر شوند و با ایجاد محیطی سالم یخود در مقام ناظر، کنترل کننده و هدا
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گر یقش از جنبه دیدق یمال يها-یت بررسیبجز از نظر اهم
م هم اکنون یدان یباشد. همانطور که م یت میز حائز اهمین

در کشور ما خصوصی سازي و واگذاري فعالیتهاي اقتصادي 
در مقیاس عظیم مانند واگذاري بانکها، شرکتهاي مخابراتی، 

-یدر دست اقدام است. ببرق، نفت، گاز، آب و فاضالب و ... 
 يساز ینه خصوصیدر زم یات جهانیشک شناخت از تجرب

صاحب  يبرا یاثر گذار در اقتصاد مل يتهاین فعالین چنیا
ند از اهم ملزومات است و ین فراینظران و دست اندرکاران ا

ق و نکات ارزنده یعم يها یرنده بررسید دربرگین پروژه بایا
ن یباشد. بنابرا يتهاین فعالیا يدر خصوص واگذار يا

در  يساز یخصوص ياست هایس ياجرا یچگونگ یبررس
آن بر بازار برق و  یو کم یمال یابیصنعت برق و ارز

 يه گذاریگسترش سرما يبرا ییزم هاین ارائه مکانیهمچن
رفع موانع  يبرا ییشنهاد راهکارهایو پ یبخش خصوص

شتر بخش یموجود باعث مشارکت ب يو قرارداد یمقررات
ن یع در ایشتر بازار خواهد بود. نکته بدیو توسعه ب یخصوص
و با  یمال یکیو تکن یکم يد استفاده از روش هایپروژه با

اثرات  یابیدر ارز يو اقتصاد یاضیر ياستفاده از مدل ها
 ران باشدیبر بازار ا يساز یخصوص

بستري مناسب براي فعالیت بنگاههاي موجود در این بخش موجبات توسعه  و
در  يمتعدد يامدهایپ يساز یهمه جانبه کشور خود را فراهم سازند. خصوص

ن یگذارد. در ا یم يدر کشورها بر جا یاسیو س ي، اقتصادی، اجتماعیابعاد فرهنگ
 يبرنامه ها يجران علت ایکه از آنها به عنوان مهمتر ياقتصاد يامدهاین پیب

برخوردارند. خوشبختانه بر خالف  یت خاصیشود، از اهم یاد می يساز یخصوص
 ییرند، شناسایت ناپذیکه عموماً کم یاسیو س ی، اجتماعیفرهنگ ير حوزه هایسا

ر خواهد یامکان پذ یو مال ياقتصاد يها یق بررسیاز طر ياقتصاد يامدهاین پیا
ف ین گونه تعریبطور گسترده ا يساز یخصوص یاسیو س ياقتصاد یبود. خط مش
 يهایا اموال دولت به کارگزاریشده بنگاهها  يزیفروش برنامه ر«شده است: 

ش یگرا ين جنبه هاین و مشهودتریاز مهم تر یکی ین خط مشیا». یخصوص
ن اعتقاد یص منابع است. در کنار ایتخص يشتر بر بازار برایه بیتک يبه سو یجهان

عملکرد آنها را  يریبه نحو چشمگ یبه بخش خصوص یدولت يشرکتهاکه فروش 
به  یدولت يفروش بنگاهها يل ارائه شده براین دلید، مهم تریارتقا خواهد بخش

شه متقاعد کننده بوده است. یباً همیاست که تقر یه گذاران بخش خصوصیسرما
 یموجب م یت خصوصیه پردازان متفق القول هستند که مالکینظر یباً تمامیتقر

سودآورتر  یع رقابتیژه در صنایبه و یصنعت يشود تا شرکتها در اغلب ساختارها
 ند.یعمل نما يباالتر ییبا کارآ یباشند و به لحاظ فن

8 
اي  شرکت برق منطقه

 تهران

بررسی و مطالعه عوامل موثر در افزایش مبلغ تشویق در 
پیش بینی نیاز مصرف، ناشی از افزایش دقت پیش بینی 

مجموع نیاز مصرف مشترکین اختصاصی و تلفات شبکه "
 در شرکت برق منطقه اي تهران "انتقال

هدف اصلی این پروژه شناسایی و مدلسازي عوامل موثر در انرژي مصرفی   
مشترکین اختصاصی برق منطقه اي تهران به تفکیک نوع مصرف کنندگان 

سازي، صنایع نظامی، (ایستگاه هاي مترو، شرکت هاي سیمان، شرکت هاي خودرو
...) و تلفات شبکه انتقال تحت پوشش شرکت براي یک روز تا یک هفته آینده، 

جهت کمینه کردن خطاي پیشبینی است. به موجب قوانین جدید بازار برق، که از 
تغییر پیدا کرده است، تلفات انرژي در شبکه انتقال تحت  1396شهریور ماه 

عنوان مصرف آنها تلقی خواهد شد. لذا  پوشش شرکت هاي برق منطقه اي، به
تعریف انرژي مصرفی، به مجموع مصرف مشترکین اختصاصی و تلفات شبکه تحت 
پوشش، تغییر پیدا کرده است. مطلوب است که هر دسته از مشترکان اختصاصی، 
به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته و عوامل موثر بر تغییرات انرژي مصرفی، 

ناسایی و مدلسازي شود. پیش بینی کوتاه مدت بار، برآوردي از بار در هر دسته ش
است که براي زمانبندي تولید پایه، ارزیابی قابلیت اطمینان عملکرد سیستم و 

گر بار، مورد نیاز است. پیشبینی بار کوتاه مدت نه تنها  آگاه سازي به موقع توزیع
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یادي است، بلکه در یک در سیستم هاي قدرت غیر رقابتی سنتی داراي اهمیت ز
سیستم قدرت تجدید ساختار شده نیز، براي بازیگران و نیز اپراتور مستقل سیستم 

داراي اهمیت بسیار زیادي است. یک پیشبینی بار با دقت باال می تواند هزینه 
هاي سیستم قدرت را درتامین برق مطمئن و رزروهاي مورد نیاز با حاشیه 

بروز حوادث ناشی از تغییرات پیشبینی نشده بار  اطمینان منطقی کم کرده و از
که منجر به ایجاد خسارتهاي اقتصادي و اجتماعی می گردد، تا حد بسیار زیادي 
کم کند. در این پروژه ابتدا میبایست عوامل تاثیر گذار در بار شرکت برق منطقه 

می  اي تهران شناسایی گردند. از آنجایی که شکل بار از عوامل مختلفی تاثیر
پذیرد، عواملی مانند روزهاي هفته و تعطیلی هاي رسمی و رویدادها، تاریخچه بار 

و شرایط آب و هوایی و فصلی و نیز صنعتی و اجتماعی در نظر گرفته شده و 
مقدار تاثیر کمی آنها مورد محاسبه قرار می گیرد. سپس با توجه به نتایج بدست 

ا استفاده از آن، بار روزهاي آینده با آمده، مدل مناسبی از بار طراحی گردد و ب
کمترین خطاي ممکن، تخمین زده شود. در حال حاضر پیشبینی بار برق منطقه 

بازار برق، به شرکت  EMISاي تهران، سه روز قبل از روز هدف، از طریق سیستم 
مدیریت شبکه اعالم می گردد. این پیشبینی تا ساعت ده روز قبل از روز هدف، 

است. با مشخص شدن میزان واقعی انرژي مصرفی مشترکین  قابل ویرایش
اختصاصی و تلفات شبکه انتقال از طریق کنتورهاي نصب شده در مبادي تبادل 

انرژي، اختالف بین این انرژي محاسبه شده و انرژي مصرفی پیشبینی شده، تحت 
عنوان خطاي پیشبینی نیاز مصرف تلقی خواهد شد. درصد خطاي پیشبینی نیاز 

صرف، مبناي محاسبه جریمه انحراف از نیاز مصرف است که براي هر ساعت از م
 دوره یک ماهه صورتحساب خرید برق از بازار برق، محاسبه و اعمال خواهد شد.

9 
اي  شرکت برق منطقه

 هرمزگان

مت تمام شده انتقال انرژي ین قیین روش تعیتدو
براساس  يکاتوره ا يزیبرق(ترانزیت) براساس روش برنامه ر

هزینه هاي جاري و سرمایه گذاري شرکتهاي  یپوشش ده
 برق منطقه اي

و  يبرق منطقه ا يشرکت ها يفه ایر ساختار وظییبا تغ
در  يبرق منطقه ا يد از شرکت هایبخش تول يجداساز
مت تمام شده انتقال انرژي برق یدا کردن قیکشور، پ

نه یکم ي، برا يکاتوره ا يزیبرنامه ر یبیبراساس روش ترک
 ین مییو ارائه و تع یبررس يبهره بردار ينه هایکردن هز

 يشرکت برق منطقه ا ينه هایه هزیکه کل يگردد به نحو
رات و.. را تحت پوشش یو تعم يشامل توسعه شبکه، نگهدار

 خود درآورد.

 ن صنعت برقینو يکردهایدار براساس روین برق مطمئن و پایتام

10 
اي  شرکت برق منطقه

 هرمزگان

ش یپ يتم هایکوتاه مدت بار با استفاده از الگور ینیش بیپ
 بازار برق يجهت استفاده در معامالت کاربرد MPC ینیب

مسائل  يشرفت تکنولوژیر همراه با پیاخ يدر دهه ها
ن دست از یده تر شده اند و با وجود ایچیز پیموجود ن

 يشتر مسائل استفاده از روش هایها امروزه در ب یدگیچیپ

 یاطالعات من یتر یاتیاز ح یکیع یو توز يبرق منطقه ا يدر سراسر شرکت ها
م ین داده ها تصمیتوانداطالعات مربوط به بار کل شبکه آن منطقه باشد. براساس ا

ن بسته داده اطالعات در یرد. حال اگر ایپذ یدر هر سازمان انجام م یمهم يریگ
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 يت هایمساله و محدود ياز به ساده سازیبه علت ن یاضیر
استفاده  یطین شرایباشند. در چن ینم يکاربرد یمحاسبات

و  ياز هنر مدل ساز يزه ایکه آم يه سازیشب ياز روش ها
ت یاست نزد پژوهشگران مقبول یمحاسبات يک هایتکن

ن ین ایاز شناخته شده تر یکیدا نموده است که یپ يشتریب
ا یبر مدل  ین مبتنیش بیکنترل پ ی، طراحک هایتکن

MPC ازشاخص  یکی یصنعت يندهایباشد. کنترل فرآ یم
 یع وسیعیمهم کنترل و اتوماسیون است که صنا يها

، نیروگاه ها و هم چنین یع نفت، پتروشیمیهمچون صنا
گیرد. هرنوع  یه سوئیچینگ و مبدل ها را در برمیمنابع تغذ
ش ی، افزايازکاهش مصرف انرژ ع اعمین صنایا ییبهبودکارا

و غیره موجب  يراندمان تولید، ثبات کیفیت محصول تولید
قابل توجه آن صنعت  يریش رقابت پذیو افزا ییصرفه جو

از روش  يبا بهره گیر یین بهبود کارآیاز ا یگردد .بخش یم
ر است. از میان یند امکان پذیپیشرفته ترکنترل فرآ يها

بر  یکنترل پیش بین مبتن، یپیشرفته کنترل يروش ها
ند پیشرفته ین روش کنترل فرآیمدل به عنوان موفق تر

ع مختلف از جمله صنعت برق یدر صنا یگاه بسیارخوبیجا
توان  یده کنترل پیش بین بازار برق را میپیدا کرده است. ا

 ينده سیستم روین صورت خالصه کرد که ابتدا رفتار آیبه ا
شود. سپس در هر  یم یپیش بین يمحدود یافق زمان

ک ی ينده با کمینه سازیآ يورود يسیگنال ها یلحظه زمان
به طور بر خط  يتابع هدف تحت قیود حالت و ورود

ت امر تنها اولین عضو بردار یشوند. در نها یمحاسبه م
 یواقع يمحاسبه شده بازار برق به سیستم ها یکنترل

 يامتغیر ه يبا اندازه گیر یشود و مراحل قبل یاعمال م
ن یگردند. بنابرا ید تکرار میجد يو ورود یحالت، خروج

ک شرط یبازار برق  یمناسب از سیستم واقع یحضور مدل
باشد. کنترل پیش  یکنترل پیش بین م یطراح يالزم برا

را در حل مسئله بهینه  یکیکه قیود فیز ییبین از آنجا
در  یکند عمومیت وسیع یح لحاظ میبه طور صر يساز

 يبازار برق دارد. کار بردها يند هایفرآ يکنترل سیستم ها

تواند کاربرد  یرد قطعا میک سازمان قرار گیجلوتر از وقوع در دسترس  یزمان
ش یپ يتم هاید.الگورینما يریناخواسته جلوگ داشته باشد. از اتفاقات يشتریب
ش یتم پیالگور یو ... وجود دارد ول ی، شبکه عصبياز جمله فاز يادیار زیبس ینیب
 ه دارد.ینسبت به بق يریچشمگ يت هایقابل MPC ینیب
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ع گوناگون ین خانواده ازکنترل کننده ها درصنایموفق ا
گذارد  ین ادعا صحه میو برق بر ا یخصوصاً نفت، پتروشیم

 يبه آن پرداخته شده است. مساله  يکه در مراجع بسیار
 ين براکنترل کننده بازار برق و حل آ يتنظیم پارامترها
بسیار پر اهمیت است. در واقع شرط  یهر روش کنترل

بازار برق،  یبه عملکرد مطلوب سیستم کنترل یابیدست 
گر به دلیل یآن است. از طرف د يتنظیم صحیح پارامترها

چند متغیره در بازار برق و  يکاربرد فراوان کنترل کننده ها
 يسیارب يبه آن، تالش ها یواقع يندهایاز فرآ ينیاز بسیار

چند متغیره  يو تحلیل کنترل کننده ها یدر زمینه طراح
ن دلیل نیاز به کنترل کننده یتر یانجام شده است. اصل

 يچند متغیره در بازار برق، وجود تداخل درسیستم ها يها
است که استفاده ازکنترل چند متغیره را در بازار برق  یواقع

پیش بین چند  يسازد. کنترل کننده ها یر میاجتناب ناپذ
باشد .کنترل  یازمحققان م يمتغیره مورد توجه بسیار

دارند  يادیقابل تنظیم ز يپیش بین پارامترها يکننده ها
 یکه طبیعتاً تنظیم صحیح آن ها در عملکرد سیستم کنترل

افق  يتأثیر پارامترها یبازار برق موثر خواهد بود. با بررس
ن یاز مهم تر در بازار برق که یکنترل و افق پیش بین

ق یج دقیتوان نتا یاست م MPCکنترل گر  يپارامترها
پیش بین،  يدر بازار برق به دست آورد. در کنترل ها يتر

گردد که قسمت با  یانتخاب م يطور یافق پیش بین
 ند را شامل گردد.یفرآ ياهمیت پاسخ پله 

 
 

 ياقتصاد يمحور مطالعات کالن انرژ -5         
 مطالعات بورس انرژي .5,7

 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق عنوان شرکت فیرد

1 
شرکت مدیریت شبکه 

 برق ایران

ش یاند از: افزا بورس برق عبارت بوده يراه انداز یاهداف اصل عملکرد بورس و بازار برق يو اقتصاد یش فنیق و پایتحق
د کنندگان، افزایش یت و رفاه مصرف کنندگان و تولیرضا

انگیزه در توسعه خصوصی سازي و بازرگانی برق، پوشش 

ع به عنوان یتوز يو آغاز معامالت برق در آن، شرکتها يل بورس انرژیبا تشک
با بازار  يت خود را آغاز کردند. تفاوت بورس انرژیدار در معامالت برق فعالیخر

ث که در آن رقابت در هر دو سمت عرضه و تقاضا ین حیبرق از ا یعمده فروش
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ریسک در تجارت برق، کشف قیمت برق در نهادي خارج از 
وزارت نیرو، رشد رقابت پذیري در عرضه و تقاضاي برق، 

سازي بازار و  تامین نقدینگی مورد نیاز تولیدکنندگان، شفاف
ل یو خریدار. با تشکمعامالت برق با تامین منافع فروشنده 

ع به یتوز يو آغاز معامالت برق در آن، شرکتها يبورس انرژ
ت خود را آغاز کردند. یدار در معامالت برق فعالیعنوان خر

ث ین حیبرق از ا یبا بازار عمده فروش يتفاوت بورس انرژ
که در آن رقابت در هر دو سمت عرضه و تقاضا شکل 

از مصرف محدود ینداران فقط به اعالم یرد و خریگ یم
شنهادات یشوند، بلکه هر دو طرف معامالت به ارائه پ ینم
ع نقش پر یتوز يپردازند، سبب شد که شرکتها یم یمتیق

مت در بورس داشته و فعاالنه یند کشف قیدر فرآ يرنگ تر
ک سال از یش از ین عرصه حاضر باشند. با گذشت بیتر در ا

، 93ل سال یادر او يآغاز معامالت برق در بورس انرژ
به  یاصول يلهایه گزارشها و انجام تحلیاز به تهیموضوع ن

ع یتوز يمرتبط با مشارکت شرکتها يه هایمنظور اصالح رو
 یل فنیش و تحلیپا یروگاهها در بورس برق و بطور کلیو ن

شود. عدم توجه یشتر احساس میعملکرد بورس ب يو اقتصاد
ت یزه و فعالیانگج موجب رنگ باختن ین مقوله به تدریبه ا

ن ید کنندگان در بورس و از بیع و تولیتوز يموثر شرکتها
ت موثر و مستمر آنها در یفعال يبرا یزشیل انگیرفتن دال

 یق بررسین تحقیهدف ا یبورس خواهد شد. به طور کل
آن بر بازار عمده  يتاکنون و اثرگذار يعملکرد بورس انرژ

 باشد. یم یفروش

ه هر دو شوند، بلک یاز مصرف محدود نمیداران فقط به اعالم نیرد و خریگ یشکل م
 يپردازند، سبب شد که شرکتها یم یمتیشنهادات قیطرف معامالت به ارائه پ

مت در بورس داشته و فعاالنه تر در یند کشف قیدر فرآ يع نقش پر رنگ تریتوز
ک سال از آغاز معامالت برق در بورس یش از ین عرصه حاضر باشند. با گذشت بیا

به  یاصول يلهایه گزارشها و انجام تحلیاز به تهی، موضوع ن93ل سال یدر اوا يانرژ
روگاهها در بورس یع و نیتوز يمرتبط با مشارکت شرکتها يه هایمنظور اصالح رو

شتر احساس یعملکرد بورس ب يو اقتصاد یل فنیش و تحلیپا یبرق و بطور کل
 شود.یم

2 
شرکت مدیریت شبکه 

 برق ایران

ت یص ظرفیتخص ییه دستور العمل اجرایه و تهین رویتدو
 يو قراردادها يشرکت کننده در بورس انرژ يروگاههایبه ن

روگاهها در یل عملکردها نینرم افزار تحل یدوجانبه و طراح
 ن عملکردیبر ا يرات شبکه برق سراسریو تاث يبورس انرژ

شرکت کننده در بورس  يت به واحدهایص ظرفیتخص
شبکه اعمال شاخصها به  یفن يشاخصها يبر مبنا يانرژ

شرکت  يت به واحدهایص ظرفیتخص يصورت عادالنه برا
 يل آماریه نرم افزار تحلیکننده در بورس ته

نه، ین زمیدر ا یو عدم تجربه قبل يبا توجه به ورود صنعت برق به بورس انرژ
 يشرکت کننده در بورس انرژ يروگاه هایت مجاز به نیص ظرفیند تخصیفرآ

ن یا ياده سازیباشد. پ یشبکه م یبا لحاظ مالحظات فن يه ایرو نیازمند تدوین
باشد. از  یشبکه م یفن يتهاین بورس و محدویازمند شناخت کامل از قوانیه نیرو

آن در  ياده سازی، نحوه پيروگاهها در بورس انرژیعملکرد ن یگر بررسیطرف د
ل یازمند تحلی، نيد و عملکرد مرکز کنترل در روز بهره برداریش تولیبرنامه آرا

 باشد. ین میمع يشاخصها يبر مبنا يآمار يها

3 
اي  شرکت برق منطقه

 خراسان

 يبرق به جا ینیگزیجا یو اجتماع ي، اقتصادیفن یبررس
ک منطقه یف یو تعر ییو روستا يگاز در مصارف شهر

 یکیالکتر يگاز با انرژ يانرژ ینیگزید و تبعات جایارائه فوا
 لوتیک منطقه پای یبررس -

به  یو برق رسان یکشور گاز رسان ییو روستا يدر حال حاضر در اکثر مناطق شهر
 یل میرا به کشور تحم ییباال ينه هایطور همزمان انجام شده است که گاهاً هز
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، وجود گاز سبب بروز مشکالت ياز نقاط پرتراکم شهر ینکه در بعضیکند. ضمن ا طرح ياجرا يلوت برایپا
 ینیگزین پروژه امکان جایشود. در ا یمانند زلزله م یبه خصوص در حوادث یمنیا

 یمورد بررس یو اجتماع ي، اقتصاد یلوت به لحاظ فنیک منطقه پایگاز با برق در 
 قرار خواهد گرفت

4 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان همدان

عوامل موثر بر آستانه انحراف مجاز  یو صحت سنج يبازنگر
از  يد انرژِیاز مصرف در صورت حساب خرین ینیش بیپ

 د بر استان همدانیت شبکه برق با تاکیریشرکت مد

در  یط کنونیکه در شرایآستانه انحراف مجاز یصحت سنج
از مصرف مورد استفاده قرار ین ینیش بیم پیمحاسبه جرا

 ردیگ یم

 عینه در شرکت توزیت هزیریمد

 

 ياقتصاد يمحور مطالعات کالن انرژ -5          
 سازي مطالعات خصوصی .5,8

 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق عنوان شرکت فیرد

1 
شرکت توزیع نیروي برق 

 غرب مازندران

ع یشرکت توز يتهایه فعالیکل يجهت برون سپار یارائه مدل
ک یاستراتژ يها برق غرب مازندران بمنظور حصول شاخص

 شدهف یتعر

شده  يع برون سپاریتوز يشرکتها يتها یاز فعال یینکه حجم باالیبا توجه به ا شنهاد مدلیمناسب جهت پ يه بسته نرم افزاریارا
شده  يبرون سپار يتهایدبک مناسب از فعالیباشد با اخذ ف یادرحال انجام میو

جاد مدل مناسب جهت یوا یع طراحیک شرکت توزین اهداف استراتژیوهمچن
تش یشود الو يبون سپار یتینکه چه فعالیر است ایتها اجتناب ناپذیفعال يواگذار

د به آن یاست که با یاتیگردد و...ازضرور يبرون سپار يوه ایچقدر است به چه ش
ع غرب یدر شرکت توز يوه ومدل برون سپارین شیپرداخته شود تا مناسبتر

 مربوطه لحاظ گردد يتهایمازندران متناسب با محدود

 

 ياقتصاد يمحور مطالعات کالن انرژ -5          
 آوري مطالعات کالن مدیریت نوآوري، تحقیقات و توسعه فن .5,9

 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق عنوان شرکت فیرد

 شرکت توانیر 1
ه و ساخت ورقه هسته یته یکسب دانش فن

کرد کاهش تلفات و ساخت یقدرت با رو يرانسفورماتورهات
 داخل

ه و ساخت یته یجاد دانش فنیا یمطالعه و امکان سنج
 قدرت يورقه هسته ترانسفورماتورها

ک ینقش استراتژ-قدرت  يد به واردات ورقه هسته ترانسفورماتورهایشد یوابستگ-
 -کشور ار فراوان از یخروج ارز بس-قدرت  ين کاال در ساخت ترانسفورماتورهایا

 ش سطح اشتغالیافزا-ت ساخت داخل یکرد کاهش تلفات و تقویرو

 شرکت توانیر 2
 يمحصوالت پروژه ها يساز ينقشه راه تجارتهیه و تدوین 

یک نمونه به  يصنعت برق و اجراخاتمه یافته   یقاتیتحق
 صورت پایلوت

محصوالت  يساز ي، مطالعه الزامات، نقشه راه تجاریبررس
 چند نمونه يصنعت برق و اجرا یقاتیتحق يپروژه ها

-2افته یخاتمه  یقاتیتحق يج پروژ ه هایمحصوالت و نتا يساز يعدم تجار-1
قات صنعت برق و یجاد منفعت در ساختار تحقیا-3الزم  ينبود دستورالعمل ها

 آنها یاثربخش

نه وظائف با یزش کارکنان در جهت انجام بهیدر انگ یو تعلق سازمان ت تعهدیاهمزان تعلق و تعهد ین پروژه ابتدا نسبت به سنجش میدر ارق کارکنان ب یزان تعلق و تعهد سازمانیو سنجش م یبررساي  شرکت برق منطقه 3
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 يه کارکنان برق غرب با استفاده از ابزارهایکل یسازمان بهبود یعمل يغرب و ارائه روشها و راهکارها غرب
ج یمربوطه پرداخته شده، سپس نتا يو استاندارد ها یعلم

علل  ییل قرار گرفته و نسبت به شناسایه و تحلیمورد تجز
ده و سپس یگرد يج دسته بندیاقدام و نتا ر گذاریتاث

زش و یالزم با هدف ارتقاء انگ یو عمل یعلم يراهکارها
کارکنان  يش بهره وریو درجهت افزا یتعهد و تعلق سازمان

جهت امکان  يت بندیک از راهکارها با اولویارائه شده و هر
 رند.یگ یل قرار میه و تحلینمودن آنها مورد تجز یاجرائ

 برق يشبکه و تداوم انتقال انرژ يداریت و پایهدف حفظ امن

4 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان گیالن

و  يبر خدمات پردازش ابر یچرخه دانش مبتن ياده سازیپ
برق استان  يرویع نیشرکت توز يریم گیسامانه خبره تصم

 النیگ

کرد استفاده یبا رو یچرخه دانش سازمان يارائه مدل راهبرد
 مناسب ي، استاندارهايبر پردازش ابر یمبتن ياز سامانه ها

 یدانش سازمان يلزوم طبقه بند

5 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان لرستان

 یر فنیو غ یجهت تلفات فن یستم نظارتیس یطراح
ع برق یتوزت یریلوت مدی( پا ع برقیتوز يها شبکه

 شهرستان خرم آباد)

به  یهوائ يها ل شبکهیاز تبد یناش یکاهش تلفات فن
فشار  يها ها و شبکه خود نگهدار، تعادل بار پست يها کابل
فاز به  تک يها ل شبکهیم اتصاالت سست، تبدیف، ترمیضع

سه فاز، انتقال پست به مرکز ثقل بار، هرس اشجار و نصب 
از انجام  یناش یر فنیغن کاهش تلفات یخازن و همچن

مختلف  يها در بخش يساز و آگاه یفرهنگ يها تیفعال
بر کاهش تلفات  یو نظارت یتیریستم مدیجاد سیمصرف ا

ک یرا به تفک یر فنیو غ یفن يکه بتوان شاخص ها
 يع برق رصد نمود و استخراج راهکارهایتوز يت هایریمد

م شود.و ق تر انجایها دق يزیبهبود انجام شود.و برنامه ر
باشد ،  یکه همان کاهش تلفات م ییتا به هدف نهاینها

 افت.یدست

 یر فنیجهت کنترل تلفات غ یتیریستم مدیو س يستم نرم افزاریعدم وجود س
ها  در شبکه یش تلفات فنیافزا-ر مجازیغ يرشد برق ها -ع برقیتوز يشبکه ها

شبکه ها و از مدار خارج شدن خازن ها و  یش طولیاز اتصاالت سست و افزا یناش
و  یتیریستم مدیاز به سین-فیفشار ضع يعدم تعادل بار پست ها و شبکه ها

 يتم هایآ یاست.با توجه به گستردگ يکپارچه جهت کاهش تلفات ضروری ینظارت
ع برق در استان به یتوز يشبکه ها یگر گستردگید يکاهش تلفات و از سو

ق کامال یدق یاز به بستر نظارتیازده شهرستان نیتلف مخ يک شهرستان هایتفک
 باشد. یمحسوس م

6 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان لرستان

 شرکت پرسنل مشارکت و انگیزش بر موثر عوامل بررسی
 ارایه و  امور اصالح در لرستان  استان برق  نیروي توزیع

 آن بهبود راهکارهاي

 يت هایفعال يهانه یش مشارکت پرسنل در تمام زمیافزا
ش یه مشارکت در امور شرکت و افزایت روحیشرکت و تقو

 ع برق استان لرستانیت در شرکت توزیخالق

 تیه خالقیکاهش روح -کاهش مشارکت پرسنل در امور شرکت

7 
شرکت توزیع نیروي برق 

 جنوب استان کرمان

ش مشارکت کارکنان در مباحث و یافزا يراهکارها یبررس
تفکر  یفیش سطح کیبه منظور افزا یقاتیتحق يت هایفعال

 یجمع

زه در یجاد انگیا يروش ها ین پژوهش با بررسیدر ا
ن نرم افزار ها و یز تدویش مشارکت و نیافزا يکارکنان برا

م یم که بتوانیشن بر آنیکیفیمیبر گ یمبتن يشن هایکیاپل
ش تداوم مشارکت یعالوه بر افزا يو کاربرد یبه صورت علم

 میز به دنبال داشته باشیرا ن يو همکار

ع به یتوز يقات در شرکت هاینه تحقیصورت گرفته در زم يت هایتاکنون فعال
از است یخود را به دنبال داشته است که ن يبوده که جاذبه ها و دافعه ها یصورت

ها و مشارکت کارکنان در  يش و تداوم همکاریافزا يق تر راهکارهایدق یبا بررس
 ردیصورت پذ یقاتیمباحث تحق

در  يریپروژه جهت بکارگ یت خروجیقات و هدایبه تحق یجهت سامان دهع ینده شرکت توزیسال آ 5 یقاتیتحق يت هاین اولوییتعع مازندران در پنج سال یقات شرکت توزیه نقشه راه تحقیتهشرکت توزیع نیروي برق  8
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ک از یاستان مازندران به همراه پروپزال و شرح خدمات هر  ندهیآ مازندران
 پروژه ها

 عیشرکت توز

 
 

 ياقتصاد يمحور مطالعات کالن انرژ -5            
 وري مطالعات کیفیت و بهره .5,10

 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق عنوان شرکت فیرد

1 
اي  شرکت برق منطقه

 فارس

 ییجو مناسب جهت محاسبه صرفه يوه هایارائه ش و یبررس
نفعان از منظر یمرتبط با ذ يند ها یحاصل از بهبود فرا

 نه و زمانیهز

 يندهاینه و زمان در فرایهز ییصرفه جو ين الگوی:تدو
 نفعانیمرتبط با ذ

ن است یصادره ا يبنا به بخشنامه ها ودستورالعمل ها یباالدست يانتظار سازمانها
ندها و گردش یمورد عمل واصالح فرا يدر روش ها يوبازنگرکه پس از هر اصالح 

زان صرفه ینفعان) ، میذ یان و ارباب رجوع(بطور کلیمرتبط با مشتر يکارها 
ده و یچیاست پ ينه و زمان محاسبه گردد که کاریحاصله از منظر هز ییجو

 است یو اطالعات خاص يعدد یمحاسبات يازمند الگوها یمحاسبه آن ن

2 
اي  برق منطقهشرکت 

 فارس

تعیین معیار هاي اثربخشی سیستم کیفیت در شرکت برق 
 نحوه اندازه گیري آنهاو  منطقه اي فارس

تعیین معیارهاي اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت ، تدوین 
سنجه هاي مرتبط با آن معیار ها و اندازه گیري میزان 
اثربخشی و مشخص کردن حوزه هاي قابل بهبود جهت 

اثر بخشی سیستم مدیریت کیفیت در شرکت برق ارتقا 
 منطقه اي فارس

بقا، بهبود سطح خدمت  يبرا يت کاال و خدمات شرط الزم و ضروریفیارتقاء ک
 یمختلف در بازار و رقابت جهان يها رسانی و قابلیت اطمینان آن و حضور سازمان

، استقرار، اجرا جادیا يبرا یرنده الزاماتیزو در بر گیت ایفیت کیریستم مدیاست. س
ن پژوهش یت است. هدف از انجام ایفیت کیریستم مدیو برقرار نگهداشتن س

 ISOت یفیت کیریستم مدیاستقرار س یگیري معیار هاي اثربخش تعیین و اندازه
طور  در شرکت برق منطقه اي فارس می باشد. بر اساس مطالعات پیشین به 9001

ت پس از اخذ یفیت کیریستم مدیدر اکثر شرکت ها اهداف مورد نظر س یکل
ژي صرف شده براي حرکت  محقق نشده است. با توجه به انر 9001زو ینامه ایگواه

جهت دستیابی به کیفیت در کنار تالشی که براي استقرار، حفظ ونگهداي سیستم 
مدیریت کیفیت در سازمان انجام می شود، شناسایی و اندازه گیري معیار هایی 

فقیت و تعالی سیستم مدیریت کیفیت ضروري به نظر می جهت تعیین میزان مو
 رسد.

3 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان گیالن

بر  یکاهش کاهش استرس مبتن يبرا یدا کردن راه حلیپ النیع گیان پرسنل شرکت توزیسطح استرس در م یبررس
 ینید یروان شناس

ر یافراد تاث یمنیات کار و هم در یفیتواند هم در ک ینکه استرس میبا توجه به ا
تواند در راندمان افراد  یاسترس کارکنان م ییل و چرایم داشته باشد . تحلیمستق

 د واقع شود .یار مفیبس
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4 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان گیالن

کارکنان درجهت بهبود  یو فرهنگ یروان یب شناسیآس
 یانسان يروین يبهره ور

ارتقاء  يدرراستاشنهادات یو پ یاجرائ يارائه راهکارها
 يکارکنان درجهت بهبود بهره ور یروان یروح

از  یناش يامدهایاز بحرانها و پ يریکارکنان جلوگ یت موضوع سالمت روانیاهم
 یانسان يروین ير آن بر بهره وریعدم سالمت روان و تاث

5 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان همدان

شرح ط احراز شغل، یشغل ( شرا یر طراحیتاث یبررس
 ف) بر عملکرد کارکنانیوظا

ز یت آمیبر عوامل موثر بر عملکرد موفق یشغل مبتن یطراح
 کارکنان

ط احراز مشخص بر ین شراییف روشن و مرتبط با کار و تعیشرح وظا یبررس
 عملکرد کارکنان

6 
شرکت توزیع نیروي برق 

 خراسان جنوبی

 بر عملکرد ين فردیو مهارت ب ينقش خودکارآمد یبررس
 یبرق خراسان جنوب يرویع نیکارکنان شرکت توز یشغل

ن یا يبوده و جامعه آمار ين پژوهش از نوع کاربردیا
 یع خراسان جنوبیه کارکنان شرکت توزیپژوهش شامل کل

اطالعات انتخاب  يجمع آور يبرا يباشد که نمونه آمار یم
استاندارد  يداده ها پرسشنامه ها يشود. ابزار گردآور یم
رهاي مورد یق ،متناسب با متغین تحقیا باشد. در یم

ل یف و تحلیمطالعه و نوع داده هاي جمع آوري شده، توص
مرتبط و نرم افزار  يآمار يداده ها با استفاده از شاخص ها

spss22 ل انجام خواهد شد. با توجه به نقش یه و تحلیتجز
ن سطح آن یتر یبه عال یابیت دستیموثر عملکرد و اهم

ش ین پروژه با هدف افزایران ، انجام ایسازمان ها و مد يبرا
رمهارت یباشد.در گام نخست نقش دو متغ یم يبهره ور
کارکنان  یبر عملکرد شغل يو خودکارآمد ين فردیارتباط ب

توان  یج حاصل میشود سپس بر اساس نتا یده میسنج
 يکارکنان در راستا ينسبت به آموزش و توانمند ساز

ن یو اقدام نمود همچن يزیبرنامه ر يرش بهره ویافزا
 يد عالوه بر مهارت هایجد يروهایدرزمان استخدام ن

مذکور ،افراد  يرهایتوان با سنجش متغ ی، میتخصص
 را انتخاب نمود. يکارآمد و موثر در بهره ور

ت یفیه از کین سرمایه سازمان است و هر چه این سرمایمهمتر یروي انسانین
شتر یت، بقاء و ارتقاء سازمان بیبرخوردار گردد، احتمال موفقمطلوب و باالتري 

فراوان نمود. اما تنها  یسع یروي انسانین یفید در مورد بهبود کیخواهد بود لذا با
ل یشود، بلکه بهبود نگرشها و تعد ین اقدام نمیشامل ا یآموزشهاي تخصص
ز سازمان ها، ا ياریگردد. درحال حاضر در بس یز شامل میارزشهاي افراد را ن

است که هر  یشاخص یمشهود است عملکرد شغل یانسان يروین يناکارآمد
را بر یکند ز یآن تالش م یو کم یفیش سطح کیز افزایبهبود و ن يسازمان برا

سازمان موثر است عملکرد هر سازمان تابع عملکرد  یو اثر بخش يبهره ور
 یو سازمان ی، روانشناخت يفرد ير هایز تابع متغیکارکنان و عملکرد کارکنان ن

ن یاز مهمتر یکیبه عنوان  ين فردیو مهارت ارتباط ب يخودکارآمد ياست. باورها
 یت و بهداشت روانیو رشد شخص یانسان ين رفتارهایین عوامل در تبیتر یو اصل

ر گرفته و یزش و رفتار تاثیاز انگ یشغل يشود خودکارآمد یمحسوب م یو جسم
ش مشارکت یآن موجب افزا يگذارد و سطوح باالیر میتاثبه طور متقابل بر آنها 

 یبه ما کمک م يخودکارآمد يگردد باورها یم یشغل يف و رفتارهایفرد در تکال
را انجام  يکه دارند چه کار ییم ، افراد با دانش و مهارت هاین کنییکند که تع

ارتباطات فرآیندي حیاتی و پویا در سازمان است.سازمانی که  یدهند .از طرف
کارکنان آن با یکدیگرارتباط مؤثر نداشته باشند نمی توانند توانمندیهاي الزم را 
براي اجراي وظایف خود کسب کنند و در هر حال انگیزه ي آنان نیز به تدریج 

بر  یرگیت چکارکنان در جه يفرد يها یژگین ویکاهش پیدا می کند. بنابرا
 برخوردار است . یت خاصیبر عملکرد سازمان از اهم یمشکالت و اثر بخش
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 ياقتصاد يمحور مطالعات کالن انرژ -5            

 هاي برق مطالعات مدیریتی و راهبري شرکت .5,11

 عنوان شرکت فیرد
 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق

 شرکت توانیر 1

ع یتوز يشبکه ها يمقاوم ساز يمطالعه و ارائه راهکارها
 یعیقدرت در برابر رخدادها و حوادث طب

در برابر  یهوائ يشبکه ها يمقاوم ساز -: يارائه راهکارها
قدرت در برابر  يشبکه ها يمقاوم ساز - یعیمخاطرات طب

شبکه  يمقاوم ساز - یکیزات الکتریه ها و تجهیپا یخوردگ
 ياضطرار يه طرح هایته -زگردها یقدرت در برابر ر ياه

ل یق تشکیاز طر یعیطب يپس از رخدادها یبرق رسان يبرا
 زشبکه هایر

و مقابله مناسب درصورت بروز رخدادها و  يمقاوم ساز يعدم وجود راهکارها-
 ه هایپا یا خوردگیزگردها و یهمانندزلزله و ر یعیحوادث طب

2 
 شرکت توزیع نیروي برق

 استان خوزستان

 ی(افق ین نوع ساختار سازمانیتر و مطالعه مناسب یبررس
ع یشرکت توز یر عملکرد و چابکیو ...)و تاث یبی،ترکي،عمود

 برق خوزستان يروین

جهت  ین نوع ساختار سازمانی)مشخص شدن مناسب تر1
بر  ی)مشخص شدن نوع ساختار سازمان2ع یتوز يشرکت ها

 عملکرد

ع انجام شده باشد یتوز يدر سطح کشور جهت شرکتها یقین تحقیتاکنون همچن
 د.یمشاهده نگرد

3 
اي  شرکت برق منطقه

 تهران

شناسایی محورها، میزان آمادگی، منافع و چگونگی بکار 
 اي تهران ) در شرکت برق منطقهBIگیري هوش تجاري(

بکار گیري هوش تجاري به منظور افزایش میزان  -1
برق رسانی مطمان، کاهش هزینه آمادگی شبکه برق تهران، 

بررسی آمادگی برق تهران  -2ها و افزایش رؤیت پذیري 
 BI: Businessبراي پیاده سازي هوش تجاري (

Intelligence 3) در راستاي استراتژي سازمانی- 
) PMهوشمند سازي برنامه ریزي تعمیرات پیشگیرانه (

تدوین  -BI: 4تجهیزات شبکه برق براساس مدل هاي 
 وهاي هوشمند جهت پیش بینی حوادث و عیوب شبکهالگ

جدید بودن موضوع و لزوم پژوهش در مورد ابعاد کاربردي هوش تجاري در -1
کاهش چشمگیر بسیاري از هزینه هاي مالی، -2شرکت برق منطقه اي تهران 

 انسانی و فنی و منافع اقتصادي حاصل از انجام طرح

4 
اي  شرکت برق منطقه

 تهران

براي انجام تعمیرات پیشگیرانه در شبکه برق  روش بهینه
اي تهران با رویکرد بهبود شاخص هاي ابالغی  منطقه

 ارزیابی توانیر

ارائه راهکارها ارتقائ سطح کیفی عملکرد و ارزیابی شرکت 
 برق تهران

 پائین بودن رتبه ارزیابی شرکت برق تهران در چند سال متوالی

5 
اي  شرکت برق منطقه

 زنجان

ت یریدر مد ین صنعتیبرق مشترک يتعرفه ها ریتاث یبررس
 يروش زمان استفاده برا TOUروش  یبار و بررس

 برق يها تعرفه

ن یه مشترکیاستخراج اطالعات بار ساعت به ساعت کل -1
 يمصرف و برا يم نمودارهایحداقل دو سال و ترس یدر ط

تدوام بار  یمطالعه منحن-2 يعاد -يکم بار –ک یساعات پ
مطالعه بار ساعت به  -3ع یک از صناین و هریمشترکه یکل

 يبرا يو شبکه سراسر يک شبکه برق منطقه ایساعت پ
نظر  -4زمستان)  -زیپائ -تابستان–فصول مختلف (بهار 

برق و بازه مناسب  ينه تعرفه هاین در زمیاز مشترک یسنج
نه ین در زمیاز مشترک ینظر سنج-5ن یدگاه مشترکیاز د

 4 يک در تابستان (بجایش ساعات پیا افزایر زمان و ییتغ

 يک و کم باریبرق ساعت پ يال حاضر مطابق روال گذشته براساس تعرفه هادر ح
برق بر رفتار  ير تعرفه هاین در نظر گرفته شده و تاثیمشترک يبرا يو عاد
 ینه اعمال تعرفه ها نظر سنجین در زمین مطالعه نشده است و از مشترکیمشترک

ن یدگاه مشترکید از دیند تولیزمان مناسب با توجه به فرآ "انجام نشده است مثال
ک یپ يموجود برا ينکه تعرفه هاینه ایا مطالعه در زمیباشد و  یم یکدام بازه زمان

ک شبکه برق یا در ساعات پیباشد  ید میمف يک شبکه سراسریدر ساعات پ یسائ
ا یباشد .  یزان مین به چه میل انتقال بار مشترکین پتانسیو همچن - يمنطقه ا

تواند  یزان میک به چه میبرق ساعات پ ينه هایش هزیاا افزینکه آیا یبررس
رفته است لذا با توجه به ید انجام نپذیق نمایت بار تشویریع را در امر مدیصنا
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 -6ز یک در پائیساعت) و حذف ساعات پ 8تا  6ساعت 
ا یر و ییاز تغ یش در آمد شرکت ناشیا افزایمحاسبه کاهش 

ن در ساعات یمطالعه رفتار مشترک -7ک یش ساعات پیافزا
 يمطالعه بار ها -8در فصول مختلف  يو عاد يکم بار

زان بار و زمان یع با ذکر میصناک از یر هریت پذیریمد
مطالعه و  -9انتقال بار  يدگاه مشترك برایمناسب از د

ن به ساعات یمشترک يانتقال بار برا يمنافع اقتصاد یبررس
ر تعرفه ییتغ يارائه روش مناسب برا -10 يو کم بار يعاد

ت بار به همراه یریها بار در نظر گرفتن انجام حداکثر مد
 ياقتصاد یبررس

 TOUنه زمان استفاده یر در زمیشرکت توان يها يریگ یمضوعات ذکر شده و پ
 رسد یبه نظر م ياز به انجام پروژه مذکور ضرورین

6 
اي  شرکت برق منطقه

 سمنان

ت پروژه و یرینظام مد يساز يو جار ین خط مشیتدو
شرکت برق  يت پروژه هایریسطح بلوغ مد یابیارز

 سمنان يا منطقه

استقرار نظام  يش رو در راستایپ يشناخت چالش ها
پروژه ها مطابق استاندارد  یت پروژه در تمامیریمد

PMBOK2012 

ت پروژه ها به یرین مدیو همچن ت پروژهیریدر استقرار نظام مد یالزامات باالدست
 وه مدون و استانداردیش

7 
اي  شرکت برق منطقه

 سمنان

 سازي نهیعوامل موثر بر به يه سازیشب يبرا یارائه مدل
و  يفاز MCDM یبیک ترکیبر تکن ین مبتنیره تامیزنج
استان  يستم در شرکت برق منطقه ایس يها ییایپو

 سمنان

ن در شرکت یره تامیعوامل موثر بر زنج ین اساس بررسیا
ک، یلجست ينه هایمنجر به : کاهش هز يبرق منطقه ا

ل یتحو یبهبود چرخه مال يبهبود بهرور يتدارکات ونگهدار
 ياستاندارد ساز يریبموقع وضوح اطالعات و انعطاف پذ

ان و یش قدرت انتخاب مشتریاس افزایدر مق ییصرفه جو
 یکنندگان کاهش فواصل وابعاد زمانن یآنها به تام یابیدست

فراهم نمودن اطالعات  یمسائل سازمان ییکمک به شناسا
د شرکت ی. * بخش خريریم گیجهت تصم يالزم وضرور

و اثر  ییش کارایدر افزا يند ایز قادر خواهد بود بطور فزاین
د یخر يوه هایر شییشرکت موثر باشد و با تغ یبخش

که بتواند  يد، بطورینماوه مناسب یدر انتخاب ش یخود،سع
 يد شرکت را برآورده سازد. برایک و خریاهداف استراتژ

سته و ین کنندگان شایتام يد در جستجوین امر بایتحقق ا
 ک بود و با آنها رابطه برقرار کرد.یاستراتژ

توجه به نقش اساسی و استراتژیک زنجیره تامین در فعالیتهاي یک شرکت ، 
انتخاب تامین کنندگان و تخصیص مقدار سفارش تصمیم گیري درست در مورد 

بهینه با توجه به محدودیتهاي شرکت و تامین کننده ، راه را براي شرکت در 
 ينه هایل هزیجهت دستیابی به اهداف استراتژیک هموار می سازد. * تحم

 يدر بخش توسعه شبکه ها يه گذارین سرمایشبکه و همچن يس و نگهداریسرو
ل آن یت تحمینه ها و در نهاین و فقدان راه حل برگشت هزیمره تاید به زنجیجد

م ی. *وجود مراکز تصميمت تمام شده انرژیش قیبه بدنه دولت و باالجبار افزا
ن. * استقالل شرکتها یاز مشترکیمورد ن ين انرژیمتعدد. * کمبود در تام يریگ

*مصرف . یتوسط بخش خصوص یکیالکتر ياز انرژ ین بخشیع و تامیدر بخش توز
در  يبرق منطقه ا ين حضور فعال نداشته و شرکتهایره تامیدر زنج ییکننده نها
به مصرف کننده  يرا به صورت انحصار یکیالکتر يدار ظاهر شده و انرژینقش خر

ندارد. *باال بودن  ین رو مصرف کننده در برآورد بار نقشیدهند. از ایل میتحو
اد ین عمر زیع و انتقال برق و همچنیزشبکه تو یل فرسودگیتلفات در شبکه به دل

و  ید منابع مالینه ها. *کمبود شدیت در هزیروگاه ها. *عدم شفافیاز ن یبرخ
از یر مرتبط بدون توجه به نیو گاها غ یانسان يرویهنگفت. *رشد ن يها یبده
 صنعت. یواقع

8 
اي  شرکت برق منطقه

 سیستان و بلوچستان

زگردها یهمچون ر یر،مباحثیاخ يجادشده در سالهایا یطیرات محییبا توجه به تغ ییکتابچه گزارش نها ها در استان یه اطلس آلودگیته
 يشده پهنه بند یمینو و ... و قدیهمچون ال ن ییده هاین، پدیو گرم شدن زم

 شود ین مطالعات احساس میاز به انجام ایسابق ن يها
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9 
اي  شرکت برق منطقه

 سیستان و بلوچستان
شرکت  یمنابع انسان يزیه سند برنامه ریمدل و ته یطراح

 سیستان و بلوچستان يبرق منطقه ا
ت یمتناسب با وضع یانسان يروین يزیمدل برنامه ر یطراح

 یمنابع انسان يزیه سند توسعه برنامه ریشرکت و ته
شرکت با توجه به مشکالت  یک منابع انسانیاستراتژ ين راهبردهایجهت تدو

 شرکت يجار

10 
اي  شرکت برق منطقه

 فارس
شه یو ر یانسان يرویت نیهدر رفت ظرف يگونه ها ییشناسا

 عوامل اثر گذار یابی
 - یانسان يروین يش بهره وریافزا -نه ها یکاهش هز
 هایه گذارینه از سرمایاستفاده به

رود شرکت را در یکه به هدر م ییت هایسازمان و عدم شناخت ظرف ينه هایهز
 د.ینما یبه اهداف ناکار آمد م یابیدست

11 
اي  شرکت برق منطقه

 هرمزگان

کارکنان  یشغل يت استرس هایریزان و مدیم یبررس
بر تعهد بر سالمت  یهرمزگان مبتن يشرکت برق منطقه ا

در  يل به مشارکت و نوآوریو م یشغل یستی، بهزیروان
 کارکنان

از کارکنان شرکت  یتصادف ينش و انتخاب گروه هایگز
 یم یشغل يهرمزگان، که تحت استرس ها يبرق منطقه ا
ت استرس یریالزم به منظور مد يآموزش ها يباشند و اجرا

ن ین ایدر ب یابیرش و تعهد و انطباق یکرد بر پذیبا رو
سالمت  يآموزش انجام شده رو یاثربخش یکارکنان، بررس

سه یان، با مقاکارکن يل به نوآوریو م یشغل یستی، بهزیروان
 يک گروه گواه که در دوره هایگروه آموزش داده شده با 

 ت استرس آموزش را فرا نگرفته باشند.یریمد

در دهه اخیر موضوع استرس و آثار آن در سازمان ها مورد توجه بسیار واقع 
گردیده است. با وجود این که استرس مثبت نیز وجود دارد و نباید به استرس به 

پدیده منفی نگریست، زمانی که از استرس صحبت می شود بیشتر به عنوان یک 
شود. به هر حال استرس اثرات فراوانی بر  عوارض و جنبه هاي منفی آن توجه می

عملکرد و فعالیت هاي اعضاي سازمان دارد. مدیران، کارکنان و ارباب رجوع 
و دست به  شوند سازمان تحت تاثیر فشارهاي عصبی دچار حاالت روانی خاصی می

گردد.  اعمالی می زنند که مستقیما در فعالیت ها و بازدهی سازمان منعکس می
فشارهاي عصبی عالوه بر تاثیرات روانی تاثیرات جسمانی نیز دارند. استرس هاي 

 یشغل يشوند.استرس ها شدید باعث تزلزل در اهداف و راه هاي نیل به آن می
نه یکنند. هز یجاد میا یتصاد هر سازمانکر اقیبر پ یهنگفت ينه هایهمه ساله هز

مه و ی، بيماری، حضور ضمن بیشغل يبت های، غياز کاهش بهره ور یناش يها
 يخود برا ينه ها است . کارکنان تحت استرس از تمام قواین هزیره از جمله ایغ

و حل مسائل  يت، نوآوریل به خالقیکند و م یاستفاده نم یف شغلیانجام وظا
کاهش استرس  ينو برا يوه ایرش و تعهد شیبر پذ یکرد مبتنی. روندارد یسازمان

ل و یط کار تعدیاستفاده در مح يراً برایکرد اخین رویو کنار آمدن با آن است. ا
 یشغل يت استرس هایریوه مدیآموزش ش يشده است. الزم است برا يآماده ساز

شود و در  یطراحط کار یمتناسب با مح یرش و تعهد بسته آموزشیکرد پذیبا رو
در دست  یکه اطالعات ییآن اثبات شود. تا آن جا یشاغل اثر بخش يت هایجمع

در  يمنطقه ا يکارکنان برق ها ياز برایمورد ن ين آموزش هایباشد تدو یم
 ن نشده است.یصنعت برق تدو

12 
اي  شرکت برق منطقه

 هرمزگان

سنجش، بهبود و  یو عمل یعلم يارائه روش ها و راهکارها 
 يا کارکنان برق منطقه یزان تعلق و تعهد سازمانیش میافزا

 هرمزگان

ر وارد یان اخید در سالیجد یتعلق خاطر به عنوان مفهوم
ت یک دهه گذشته محبوبی یشده و ط یمباحث سازمان

فاي نقش یدا کرده است. در تعلق خاطر، افراد در ایادي پیز
ش را به کار یخو یطفو عا ی، شناختیکیزیتمام ابعاد ف

کنند و در کار شاداب و پرانرژي هستند و  یا ابراز میگرفته 
 یادي براي صرف تالش و کوشش از خود بروز میل زیتما

نسبت به سنجش  یستیبا یق مین تحقیدهند. در ابتدا در ا
 يه کارکنان برق منطقه ایکل یزان تعلق و تعهد سازمانیم

 یسازمان یروانشناس"، تحت عنوان یمثبت گرا در حوزه سازمان یکاربرد روانشناس
مثبت گرا در حوزه سازمان و  ینه کاربرد روانشناسیشود. در زم یخوانده م "مثبت

 یسازمان يپژوهش ها"و  "مثبت گرا  یرفتار سازمان"کرد عمده یت دو رویریمد
ن حوزه عمدتاً بر یقات در ایر، عمده تحقیاخ يمطرح است. در سال ها "مثبت گرا

 ین پژوهش، به بررسیمثبت گرا متمرکز بوده است. در ا یسازمان يرفتارها يرو
مثبت  یسازمان يپژوهش ها يکاربرد ياز حوزه ها یکیکه  یلت سازمانیر فضیتأث

ت یپرداخته شده است.اهم یو تعهد سازمان يتعلق خاطر کار يگرا است، بر رو
نه وظائف با هدف یزش کارکنان در جهت انجام بهیدر انگ یتعهد و تعلق سازمان
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 يو استاندارد ها یعلم يهرمزگان با استفاده از ابزارها
ه و یج مورد تجزیمربوطه سنجش صورت گرفته، سپس نتا

ر گذار یعلل تاث ییل قرار گرفته و نسبت به شناسایتحل
 یعلم يده و سپس راهکارهایگرد يج دسته بندیاقدام و نتا

 یزش و تعهد و تعلق سازمانیالزم با هدف ارتقاء انگ یو عمل
ک از یارائه شده و هر کارکنان يش بهره وریدر جهت افزا

نمودن آن ها  یجهت امکان اجرائ يت بندیراهکارها با اولو
 ل قرار گرفته شود.یه و تحلیمورد تجز

ت یبرق در استان بسار حائز اهم يشبکه و تداوم انتقال انرژ يداریت و پایحفظ امن
 باشد. یم

13 
اي  برق منطقهشرکت 

 یزد

مراکز  یقیقات با مطالعه تطبیت تحقیریمد يه الگویته
مرتبط با  یخارج يشکده ها و پژوهشکده های، اندیقاتیتحق

 صنعت برق

 يتمام شرکت ها يشده و موثر برا یبوم يه الگویته
جاد یقات ایش راندمان در تحقیر افزایرمجموعه توانیز

 قاتیزش در کارکنان تحقیانگ

 یقات بررسیت تحقیریوه مدیگر کشورها به روز شدن شیات دیاز تجرباستفاده 
باز در  ينوآور يروش ها یقات بررسیت تحقیریمد يبرا یادهوکراس يساختارها

 قاتیت در تحقیقات نقش خالقیت تحقیریمد

14 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان البرز

ع برق استان یشبکه توز يریل بازگشت پذیتحل و یبررس
 يبرا یعمل يو ارائه راهکارها یعیطب يدر بحرانهاالبرز 

 ش آنیافزا

 ین مرتبط با طراحیره تامیاستحکام زنج يبرا یمدل
 يندهایمستمر فرآ يزین و برنامه ریره تأمیاطالعات زنج

کند. اختالالت در یشنهاد میبه مشترکان ، پ یبرقرسان
 يت هایتداوم فعال يزیدگاه برنامه رین از دیره تأمیزنج

 شود یع مشخص میشرکت توز

ل و یر مترقبه مانند سیو غ یعیطب يش مقاومت شبکه در برابر بحران هایافزا
 يشبکه و مقاوم ساز ییل بازآرایاز قب ین علمینو يزلزله . با استفاده از روش ها

15 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان ایالم

 يرویع نیدر شرکت توز یارتباطات سازمان یب شناسیآس
بهبود آن به منظور  يالم و ارائه راهکارهایبرق استان ا

ها و  يریم گیدر تصم ییو کارا یش اثر بخشیافزا
 شرکت يندهایفرآ

مطلوب در شرکت  یمشکالت و موانع ارتباطات سازمان
شنهاد شود که در یبهبود آن پ يشود و راهکارها ییشناسا

 شرکت گردد. يش بهره وریموجب افزا يریصورت بکارگ

ز یان اطالعات نین جریابد و همچنیتواند بهبود  یشرکت م ين واحدهایارتباطات ب
ارتباطات در سازمانها  یعلم يت موجود باشد. و روش هایتواند روانتر از وضع یم
 تواند توسط شرکت به کار گرفته شود. یم

16 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان قم

ن ییدر تع يدیکل يشاخص ها يت بندیو اولو ییشناسا
شرکت بر اساس  ياز واحدهایمورد ن یانسان يرویتعداد ن

 AHPو  BSCمدل 

از شرکت یمورد ن یانسان يرویجهت برآورد ن یمدل یطراح
 ازیمورد ن یانسان يرویرگذار بر تعداد نیل عوامل تأثیها، تحل

 يروین حجم کار و تعداد نیجاد توازن بیاز شرکت ها ا ياریبس یدغدغه اصل
ات یو استفاده از تجرب یعلم يکه براساس روش ها يباشد به طور یم یانسان

ن یک از شرکت ها باشد. بدیهر  یبوم يها یژگیو توجه خاص به و یسازمان
از تا حد یمورد ن یانسان يروین تعداد نییدر تع یقه شخصیب از اعمال سلیترت
ت یاز در فعالط احریشود و از ورود افراد فاقد شرا یکاسته م یار قابل توجهیبس
ش در یافزا یاز علل اصل یکیرا یبه عمل خواهد آمد ز يریز جلوگین یسازمان يها

ران ینکه مدیرغم ایجه علیباشد. درنت یم يو فقدان بهره ور یانسان يرویتعداد ن
ج یباشند، نتا یاز خود با عوامل متفاوت مواجه میمورد ن یانسان يروین نیجهت تأم

و به  یانسان يروین تعداد نییه در تعیو وحدت رو يکپارچه سازیق، ین تحقیا
 د.ینما یجاد میشرکت ها ا يمناسب را برا یو سازمانده یدنبال آن هماهنگ

17 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان گیالن
ع یدر شرکت توز GISکاربرد  ين نقشه راه و استراتژیتدو

 النیبرق گ يروین
ر یکشورها و سار یدر صنعت برق در سا GISمطالعه کاربرد 

بالقوه و  يها ان کاربردیران، بیع برق در ایتوز يها شرکت
از است تا یع برق، نیشرکت توز يندهایدر فرآ GISبا توجه به گسترش بستر 

نکه در یت ها و این بستر در فعالیا يریتوسعه و بکارگ ي نه نحوهیدر زم يمطالعه ا
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ر ییم نحوه تغیالن، ترسیع برق گیدر شرکت توز GISبالفعل 
ان ین نقشه راه مید، تدویها متناسب با هر کاربرد جد ندیفرآ

ع یدر شرکت توز GISکاربرد  يمدت و بلند مدت در راستا
 النیبرق گ

ع خواهد یدر شرکت توز ییایاطالعات جغراف يها ستمیاز س يا نده چه استفادهیآ
 ائه گردد.نه ارین زمیدر ا یشد انجام گرفته و نقشه راه

18 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان هرمزگان

ص اعتبارات در بخش یتخص يبرا یمدل یطراح
 ر شاخص هایثک مناطق و تایتفک به يگذار هیسرما

 ياصالح و توسعه شبکه ها -2نه منابع یص بهیتخص -1
 ن شکل ممکنیع برق به بهتریتوز

توسعه و احداث ، اصالح و  یسرفصل کل 4 يدارا يه گذاریاعتبارات بخش سرما
 يادار یدر بخش عموم يه گذاریر ساخت و سرمای، توسعه و بهبود ز ينه سازیبه
برق در هر کدام از سرفصل ها متفاوت  يتهایریص اعتبارات به مدیباشد . تخص یم

روند  – 2 ییط آب و هوایشرا – 1دارد از جمله  یبستگ یبوده و به عوامل مختلف
عمر شبکه  – 3ط توسعه در منطقه مورد نظر یت و شرایعا کاهش جمیش یافزا

ص یب تخصیمختلف برق ضر يتهایریط در مدیموجود . نظر به متفاوت بودن شرا
باشد تا  یتها متفاوت میریهر کدام از مد يبودجه برا يهر کدام از سرفصل ها

ف شده توسط یتعر يص بهتر به اهداف مورد نظر در شاخص هایبتوان با تخص
 دا کرد .یر دست پیتوانشرکت 

19 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان یزد

حل مسئله و  يم هایاز ت یقیتلف یقرار مدلتو اس یطراح
ت دانش در یریستم مدیبر س یمبتن یخبرگ يانجمن ها

 زدیع برق استان یشرکت تو.ز

 يا سازیو پو ییکارکنان در جهت اتالف زدا يفعالساز
م دانش یش تسهیافزا یخبرگ يو انجمنها یمیط کار تیمح

 يحل مسئله و کسب مهارتها يم هایل تیبا استفاده از پتان
 توسط افراد يرهبر

 ينوآور يستم هایو س يستمها و فنون ارتقاء بهره وریاز س یکینظام حل مسئله 
 يف از سویحول مسئله خود تعر یرسم یمیت يک ساختار هایجاد یاست که با ا

د ناب است که منشا آن یستم تولیاز س یاقع بخشرد و در ویگ یم شکل میراهبر ت
ز بعنوان یت دانش نیریستم مدیاست .از آنجا که س ینیت ژایفیک يستم هایس

اطالعات نه به لحاظ هدف بلکه به لحاظ  يفناور يستم هایدستاورد ارزشمند س
 يرغم تبادل نهادیدهد که عل یشنهاد میرا پ یخبرگ یر رسمیغ يم هایساختار ت

تواند عالوه بر  یم یتبادل ين دو نظام سازو کار هاین ایدر هدف و عملکرد ب
نه یدر زم یعیج بدیکنند نتا یستم دنبال میکه دو س ییبه اهداف مجزا یابیدست

 مشترك فراهم آورد. يها

20 
شرکت توزیع نیروي برق 

 تبریز
 يت هایش شدت و وفور حوادث در فعالیل افزایدال یبررس

 شده يبرونسپار
 يت هایش شدت و وفور حوادث در فعالیل افزایدال یبررس

 شده يبرونسپار
برون  يتهایدر جهت کاهش حوادث در فعال یو ارائه راهکار مدبربت یابیعلت 
 شده يسپار

21 
شرکت توزیع نیروي برق 

 تهران بزرگ

ع برق یدر شرکت توز یتیریمد يو انطباق سبکها ییشناسا
 ییو ارائه الگو یتیرین مدینو يتهران بزرگ با سبکها

 یتیریمد يسبکها يمتناسب و مطلوب جهت همگن ساز
 در سطوح مختلف شرکت

تهران  يدر سطح مناطق و ستاد ها یتیریمد يه الگویته
 بزرگ

 یتیریمد يتنوع در سبک ها

22 
شرکت توزیع نیروي برق 

 جنوب استان کرمان

به اهداف  یابیجهت دست ين روش سیاست گذاریتدو
ک شرکت با استفاده از تکنیک هاي تصمیم گیري یاستراتژ

 چند معیاره

ک شرکت از نقطه نظر یبرنامه استراتژ یاهداف پروژه: بررس
ن یپروژه: تدو یاره خروجیچند مع يریم گیتصم

 ییدستوالعمل و روش اجرا

ک بر یاستراتژ يبرنامه ها يها ياست گذارین شده و سیدر حال حاضر اهداف تدو
و نگاشته شود در یاز است که به صورت سناریک روش مدون بوده است و نیاساس 

م یتصم يک هاین شده با توجه تکنیاهداف تدو يشود برا یم یق سعین تحقیا
برنامه  يریمختلف نوشته شود تا انعطاف پذ يوهایاره سناریچند مع يریگ



                                                               222                                                                                                                                                                                               رمجموعهیز يها ر و  شرکتیتوانشرکت 
 

 عنوان شرکت فیرد
 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق

در  يدیروش روش جدن یرد. ایت برنامه ها با سهولت صورت پذیرین مدیهمچن
 رود. یک به شمار مین برنامه استراتژیتدو

23 
شرکت توزیع نیروي برق 

 شمال استان کرمان

و  یسازمان يندهاینه و منفعت اصالح فرآیلزوم، هز یبررس
) با BPMS( يند کاریت فرآیریستم مدیس ياده سازیپ

 )PCFندها (یفرآ ياس چارچوب طبقه بندیتوجه به مق

قابل استناد همراه با پاسخ به سواالت و ارائه گزارش جامع و 
 راهکارها

د به سمت اصالح جامع یا سازمان بایم: آیکه به دنبال پاسخ آن ها هست يسوال ها
ن وجود دارد ین بیدر ا یحرکت کند؟ چرا؟ چه الزامات یسازمان يندهایفرآ یتمام

را به  یمنافع ن اقدام کدامند؟ چهیمربوط به ا ينه هایا باشد؟ هزید محیکه با
کدامند؟ برنامه و سازوکار  یاحتمال يسک هایدنبال خواهد داشت؟ تبعات و ر

 ن اقدام چه خواهد بود؟یا یاتیعمل

24 
شرکت توزیع نیروي برق 

 شهرستان اصفهان

(مورد  يکرد قوم نگاریبا رو یسازمان ینیبدب يالگو یطراح
 ع برق در سطح استان اصفهان)یتوز يمطالعه شرکت ها

 ینیبدب ين و آزمون الگویین پژوهش، تبیا یهدف اصل
ع برق در سطح استان اصفهان که یتوز يشرکت ها یسازمان

 یع برق مطرح درسطح کشورهستند میتوز ياز شرکت ها
توان به  ین پژوهش میگر اهداف این از دیباشد.همچن

، عوامل  یسازمان ینین و آزمون عوامل موثر بر بدبییتب
در  یسازمان ینیبدب يو پپآمدها یازمانس ینیکاهنده بدب
 مورد مطالعه اشاره کرد. يشرکت ها

، يکار يط هایده تر شدن محیچیدهد با گذشت زمان و پ یت ها نشان میواقع
هر  ییکه بر کارا ید در عرصه مطالعات سازمانیضرورت پرداختن به مباحث جد

شود. در عصر حاضر، بزرگ  یشتر میشتر کارکنان اثرگذار است، روز به روز بیچه ب
از مشکالت  ياریاست و بس یسازمان ینیده بدبیران پدیمد يش روین چالش پیتر

آورد،  یسازمان فراهم م يرا برا یو مسائل مربوط به کارکنان که اثرات منف
-د روابط کارگریم جدیبه عنوان پارادا یسازمان ینیده است. . بدبین پدیمحصول ا

از  ياریکارکنان ،مورد توجه بس ين نگرش هایاز مهمتر یکیکارفرما و به عنوان 
در سازمان  ینیده بدبیکه پد يژه ایت ویسازمان ها قرار گرفته است.به لحاظ اهم

ده، ابعاد آن، عوامل موثر بر ین پدیق این دقییدرتب یق سعین تحقیها دارد ،ا
مناسب به منظور  ییج حاصل از آن و ارائه الگویامدها و نتای، پیسازمان ینیبدب

 را دارد. ینیح با بدبیبرخورد صح

25 
شرکت توزیع نیروي برق 

 شهرستان اصفهان

آسیب شناسی نظام مدیریت منابع انسانی و طراحی الگوي 
 بهینه براي شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

سطح  یب شناسیآس -1ق: ین تحقیاهداف مورد انتظار در ا
ع برق یشرکت توز یانسانت منابع یرینظام مد يادار

 یجذب ينظام ها یب شناسیآس -2شهرستان اصفهان 
ع برق شهرستان اصفهان یشرکت توز یت منابع انسانیریمد
ت منابع یریمد ینگهداشت ينظام ها یب شناسیآس -3

ب یآس -4ع برق شهرستان اصفهان یشرکت توز یانسان
شرکت  یت منابع انسانیریمد یتعال ينظام ها یشناس

رفتار  یب شناسیآس -5برق شهرستان اصفهان  عیتوز
ع برق شهرستان اصفهان یحاکم بر شرکت توز یسازمان

ک از یرادات هر یب ها و ایاستخراج آس -1: ییمحصول نها
ع برق یشرکت توز یت منابع انسانیریمد ينظام ها

رادات موجود یب ها و ایاستخراج آس -2شهرستان اصفهان 
ع برق شهرستان یحاکم در شرکت توز یدر رفتار سازمان

ت یرینظام مد يندیجامع بلوغ فرآ ين الگویتدو -3اصفهان 

تازه  يها ز جزء شرکتیع برق شهرستان اصفهان نینکه شرکت توزیبا توجه به ا
پرچالش شده، جهت  يک فضایوارد  یدولت يک فضایشده است و از  یخصوص

-یتوانمند و خالق م یازمند منابع انسانیو توسعه ن يش بهره وریافزا
ن منبع مهم یت ایریو مد یده آل منابع انسانیط ایدن به شراین؛ رسیباشد.بنابرا

باشد  یم یت منابع انسانیرینظام مد یب شناسیازمند آسیدر مرحله اول ن یسازمان
جامع  يک الگویشود و سپس بر اساس  ییموجود شناسا يها ها و عارضه بیتا آس

در  یسازمان يبهبودها یندها و رفتار سازمانیهدفمند و همه جانبه در حوزه فرآ
 ير نسل ها در جامعه و به زودییگر با تغید یانجام شود. از طرف یحوزه منابع انسان

ع برق شهرستان اصفهان عدم وجود یو از جمله شرکت توز یرانیا يدر سازمان ها
 يگریبا رو یر و جامع در حوزه اداره کردن انسان ها و منابع انسانینظام همه گ

ن سازمان ها وارد یبه ا يجد يب هایک آسینده نزدیتواند در آ یب شناسانه میآس
 کند.
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 عنوان شرکت فیرد
 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق

 -4ع برق شهرستان اصفهان یشرکت توز یمنابع انسان
ع برق یشرکت توز یجامع بلوغ رفتار سازمان ين الگویتدو

 شهرستان اصفهان

26 
شرکت توزیع نیروي برق 

 شهرستان اصفهان

ع برق اصفهان با چهار شرکت یشرکت توز یقیتطب یبررس
ا در یشرفته دنیپ يشرو در کشورهایع برق مشابه پیتوز

 يو نرم افزار ي، سخت افزاریتیریمد يحوزه ها

م یات شرکت ها جهت ترسیاستفاده از اندوخته ها و تجرب
 نهیاهداف به

، ا یع در سراسر دنیتوز ير شرکت هایشده توسط سا یط يرهایبا توجه به مس
ات ین و . . . و استفاده از تجربی، شبکه ، مشترک يعملکرد يسه شاخص هایمقا

ار رهگشا باشد و الزم به ذکر است یتواند بس یبهبود شاخص ها م يآنها در راستا
و  یف پروژه هدف تنها بررسیان شده در تعریب یقیتطب یبا توجه به عنوان بررس

بر علوم و فنون باشد. بلکه هدف  یست که مبتنین یسه در حوزه مهندسیمقا
ن الزم ین بیاست در ا يو نرم افزار ي، سخت افزار یتیریمد يسه در حوزه هایمقا

ت نقشه یسه انجام و در نهایه و مقایته یابیارز ياست جهت هر حوزه شاخص ها
 باشد. یج حاصله میراه حرکت شرکت به سمت نتا

27 
شرکت توزیع نیروي برق 

 شیراز
ساله تحقیقات توزیع  5برنامه راهبردي و استراتژیک تدوین 
 راز با نیازسنجی سالیانه اولویت هاي تحقیقاتییبرق ش

ک یساله و برنامه استراتژ 5 یقاتیتحق يتهاین اولوییتع
 قاتیتحق

 1397(فاز دوم) سال  یقاتیتحق يتهایساله اولو 5ن نقشه راه و برنامه یه و تدویته
 1402تا 

28 
نیروي برق شرکت توزیع 

 شیراز

بر  یمانکاري مبتنیدر کارگران پ یزشیاده سازي نظام انگیپ
 عملکرد یابیستم ارزیس

ش یافزا يق در ارتباط با روشها و راهکارهایو تحق یبررس
جهت  يبه خصوص کارگر يمانکاریزش پرسنل بخش پیانگ
ر یبا سا یقیسه تطبیو مقا یش بهره وري منابع انسانیافزا

 عیتوز يشرکتها

 يمانکاریبخش پ ينه برایبه یزشیو استقرار نظام انگ ییاز به شناساین

29 
شرکت توزیع نیروي برق 

 شیراز

شرکت و ارائه  یت بحران فعلیریت مدیوضع یب شناسیآس
جهت بهبود آن با توجه به  يو اقتصاد ییاجرا يراهکارها

 ر عاملیمسائل پدافند غ

پس از  يو اقتصاد ییارائه نقشه راه به همراه برنامه اجرا
ر یبا سا یقیسه تطبیالزم و انجام مقا يو پژوهشها یبررس

 کشورها

 الزم یب شناسیت بحران و آسیرینقاط ضعف و قوت مد ییشناسا

 

 ياقتصاد يمحور مطالعات کالن انرژ -5             
 مطالعات مصرف انرژي .5,12

 دالیل اولویت داشتن نهایی طرحاهداف مورد انتظار و محصول  عنوان تحقیق عنوان شرکت فیرد

 شرکت توانیر 1

 يساز يد، تجاریتول یامکان سنج يو اقتصاد یمطالعات فن
ر در یمتغ يراه اندازهاي نرم و کنترل دورها ینیگزیو جا

 مقایسه با راه اندازي معمول در سطح ولتاژ فشار متوسط

د، یتول یامکان سنج يو اقتصاد یگزارش شامل مطالعات فن
راه اندازهاي نرم و کنترل  ینیگزیو جا يساز يتجار

 ر در مقایسه با راه اندازي معمولیمتغ يدورها

ها بشدت باالست، خصوصاً در زمانی که تعداد موتورها  اندازي موتور جریان راه
ها باال باشد، این جریان شدت بیشتري خواهد یافت و  زیاد باشد و یا توان آن

آنکه این جریان در یک لحظه کوتاه از شبکه  دهد. با بیشتر خود را نشان می
هایی  تواند خیلی زیاد باشد، خصوصاً در زمان شود اما، تأثیر آن می کشیده می

اندازي به دفعات صورت گیرد. اولین و مهمترین تأثیر این جریان  که راه
کند. با استفاده از  اي است که به مشترکان تحمیل می اندازي هزینه راه
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 دالیل اولویت داشتن نهایی طرحاهداف مورد انتظار و محصول  عنوان تحقیق عنوان شرکت فیرد

توان تا حد زیادي هزینه برق مصرفی را کاهش داد و  ي نرم میاندازها راه
ها باعث کاهش  توان گفت این دستگاه مصرف کم برق کمک کرد. در کل می

هاي پرداختی  گردد که از لحاظ اقتصادي، کاهش هزینه مصرف انرژي می
 براي انرژي را به دنبال دارد.

2 
اي  شرکت برق منطقه

 خراسان

مصرف برق در کشور و ارائه  يالگون یمطالعه و تدو
ک شبکه با ین بار ساعات پیجهت تأم ییاجرا يراهکارها

ساعات اوج بار  يمت گذاریت سمت تقاضا و قیریکرد مدیرو
 ي) (مطالعه موردCritical Peak Pricingدر تابستان (

 شبکه خراسان)

احداث  يبرا يه گذاریزان سرمایاز م یآزاد شدن بخش -
 یناش يها یکاهش احتمال خاموش - یروگاهین يواحدها

 ياصالح الگو -از اضافه بار در ساعات اوج بار تابستان 
 نیمصرف مشترک

مگاوات  4000ش از یتداوم بار کشور، ب یف مساله: با توجه به منحنیتعر
ن نمود. یتام یستیساعت در سال با 400 يرا تنها برا یکیالکتر يساعت انرژ

، انتقال و فوق یروگاهیسات نیاحداث تاس يبرا يه گذاریسرما ينه هایهز
باشد. از  یش میاد و همه ساله رو به افزایار زیبس ين مقدار انرژیع ایتوز
ن برق ین، تامیمصرف مشترک ير الگوییبا توجه به رشد بار ساالنه و تغ یطرف

همراه  یینده در ساعات اوج بار تابستان با چالش هایان آین و متقاضیمشترک
ه یت منابع در سرمایمحدود -ق: یت داشتن تحقیل اولویبود. دال خواهد

ن برق یجاد چالش در تامیاحتمال ا - یروگاهین يو احداث واحدها يگذار
نامناسب در مصرف  يالگو -ژه در ساعات اوج بار تابستان ین به ویمشترک

 نیبرق مشترک

3 
اي  شرکت برق منطقه

 زنجان

شرکت برق  يدر ساختمان ها يمصرف انرژ يبهینه ساز
 زنجان يمنطقه ا

 يبرا يانرژ يق مصرف و شاخصهایر دقین مقادییتع
نه یبه يفرصتها ییمختلف ساختمان ، شناسا يبخشها

 ياجرا ياقتصاد یفن یابی، ارز يو کاهش مصرف انرژ يساز
در مصرف  یبه صرفه جوئ یابیموثر در دست يراهکارها

و نشاط افراد ساکن در ساختمان.  یش کارائی، افزا يانرژ
 ییدانشجو يان نامه هایت از پاین پروژه در قالب حمایا

 انجام خواهد شد.

ه یرو یو کاهش تلفات و مصرف ب يانرژ ينه سازیبا توجه به ضرورت به
در  يمصرف انرژ ينه بهینه سازیدر زم یپروژه حاضر مطالعات يانرژ

 یمربوطه م يو ارائه راهکارهازنجان  يشرکت برق منطقه ا يساختمان ها
 باشد .

4 
اي  شرکت برق منطقه

 غرب

 يمصرف انرژ ينه سازیبه يچالشها و راهبردها یفن یبررس
مصرف در  ینیش بیپ يبرا یونیرگرس يو ارائه مدل ها

غرب و ارائه  يشرکت برق منطقه ا يادار يساختمان ها
 ين جهت کاهش مصرف انرژینو و یعمل يراهکار ها

در خصوص چالش  یق ضمن مطالعه و بررسیتحقن یدر ا
در حوزه برق  یو فن یتیرید مدیت مصرف از دیریمد يها

 يریبکار گ يها قیزات و عایتجه یغرب و مشخصات فن
ن حوزه نسبت به یسوابق مصرف در ا يشده و جمع آور

ن یمصرف و همچن ینیش بیجهت پ يآمار يساز مدل
و  یط آب و هوائیشرااقدامات انجام شده با توجه به  یبررس
ه یده و ضمن انجام کلیمصرف پرسنل اقدام گرد يالگو

ها و  الزم متعاقبا روش يو اقتصاد یفن يها یبررس
نه یمتناسب جهت مصرف به یو عمل یعلم يراهکارها

 ياز استان ها یکیدر  يمورد یبا مطالعه و بررس يانرژ
 يبند تیح آنها، راهکارها اولویموفق ارائه شده و ضمن تشر

 يشرکت برق منطقه ا يادار يت در مصرف برق ساختمان هایریت مدیاهم
 ندهینه در آیمصرف به يجهت اقدامات الزم برا يزیو برنامه ر
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 گردند. یم

5 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان بوشهر

در  يکاهش مصرف انرژ يبرا inverterو ساخت  یطراح
 کولرها

عدم ورود  -3 یان هجومیکاهش جر -2 ییک سایپ -1
ش طول عمر یافزا -4ناخواسته در شبکه  يگذراها

از عملکرد کاذب  يریجلوگ -6کاهش تلفات  -5زات یتجه
 یانیجر یزات حفاظتیتجه

کشور حکم  یتابستان که در مناطق جنوب یگرم و شرج يبا توجه به هوا
از  يگاز ياز به استفاده کولرهایت ، نیفرماست و در جهت بهبود وضع

ان از شبکه یآمپر جر 12به طور متوسط  يگاز يباشد . کولرها یواجبات م
 4ش از یش بیک بار فصل گرما با سرماین امر پیکنند که هم یافت میدر

هنگام استارت ( شروع  يگاز ياز مشکالت کولرها یکیگردد که  یبرابر م
هر کولر در ابد که اگر ی یش میآمپر افزا 18در حدود  یافتیان دریموتور ) جر
ن استان یست که اید در حالیاستارت نما اًو مجدد offک بار یقه یهر پنج دق

ک کولر در مدار داشته یهزار مشترك که هر کدام حداقل  300ش از یبا ب
 یافت میان از شبکه درین چه جرید در هر مدت زمان معیگرد یمتوجه م

 ینصب م يگاز يکولرها يباشد که بر رو یم ينورتور قطعه یشود دستگاه ا
د و در ضمن به ینما یوارد مدار م ینگ را بصورت پلکانین سوچیگردد و ا

 دارد . یموتور عمر کولر را باال نگه م ينگ لحظه ایل حذف سوچیدل

6 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان سمنان

 يع برق استان سمنان براین ضرب بار شرکت توزییتع
 بهبود آن يمتفاوت و راهکارها يمناطق مختلف و تعرفه ها

 ییموضوع شناسا يرو یک پژوهش جامعیاز است تا ین
ک ین استان به تفکیمختلف مشترک يب بار تعرفه هایضر

رد و پس از آن عوامل یاستان صورت پذ يشهرستان ها
 ز مشخص گردد.یت موجود نیموثر در بهبود وضع

 يموارد برا ياریاست که از آن در بس یار مهمیب بار از عوامل بسیضر
که  يشود ، به طور یستم استفاده میها و انتخاب اجزاء مختلف سیطراح

ب بار به عنوان پارمتر ینه تلفات مطرح باشد ضریزان و هزیهرجا محاسبه م
د یثابت تول ينه هایش هزیب بار، افزا یکند . کم بودن ضر یدخالت م يموثر

رو به خاطر عدم بهره یاست که وزارت ن يرا به همراه داشته و در واقع ضرر
که ییشود .و از آنجا یمنصوبه، متحمل م یکیالکتر يتهایدرست از ظرف يریگ

 یستیباشد با ین در هر بخش میمشترک یاز رفتار مصرف ییب بار تابلویضر
با  یم و از طرفیو بهبود آن در مصرف بگرد يریدنبال عوامل موثر در شکل گ

مثل(آب و هوا، زمان،  یاز عوامل متفاوت یتابع یمصرفنکه رفتار یتوجه به ا
 باشد. یفرهنگ و ...) م

7 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان لرستان

 يادار - يتجار -یش مشارکت بخش خانگیافزا يراهکارها
 ع برق استان لرستانیدر شرکت توزر

و  يت مصرف برق و کاهش شدت مصرف انرژیریبهبود مد
 ستیط زیمح یکاهش آلودگ

ت مصرف در سطح یریت مدیک بار و اهمین در کاهش پیمشارکت مشترک
 یمل

8 
شرکت توزیع نیروي برق 

 خراسان جنوبی

بار  ییپاسخگو يبرنامه ها يریبکار گ یامکان سنج
)Demand Responseبه منظور  ی) و ارائه برنامه زمان
 ن برنامهیا ياده سازیپ

آن،  يلحظه ارات ییع و تغیشبکه توز ییایبا توجه به پو
به برنامه  یانین شبکه کمک شایل اطالعات ایه و تحلیتجز

 یبه اهداف مورد خواهد کرد. بررس یابیدست يبرا يزیر
 یقرائت از راه دور م ياطالعات بدست آمده از کنتورها

ت یرین بر مدین سنگین مشترکیا يرگذاریتواند مقدار تاث

 ین در ساعات اوج بار مین برق مشترکیصنعت برق، تام ياز چالش ها یکی
کالن در بخش  يها يه گذاریاز به سرماین مشکل نیغلبه بر ا يباشد که برا

) که از Demand Responseبار ( ییباشد. پاسخگو ید و انتقال میتول
ک راهکار یان گذشته مطرح و به شدت مورد توجه قرار گرفته است، یسال

ت مصرف به صورت یریباشد. اگرچه مد ین مشکل میغلبه بر ا يمناسب برا
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ن یجهت در ان یبار منطقه مورد نظر را مشخص کند. به هم
م تا با سرجمع یهست ينرم افزار یپروژه به دنبال طراح

ن بر بار یمشترک يرگذاریزان تاثین اطالعات، میکردن ا
ت مصرف، سود و یریطرح مد يمنطقه، نحوه و زمان اجرا

ر یان هر مشترك، برآورد بار در صورت اضافه شدن سایز
ند در توا یپروژه م يد. اجراین نمایین و ... را تعیمشترک

رد. با توجه به نصب یمختلف صورت گ يقالب فازها
ل اطالعات به دست یز و تحلیطرح فهام، آنال يکنتورها

ن یا ين و ارائه برنامه جهت همکارین مشترکیآمده از ا
 یبار در فاز اول انجام م یین در برنامه پاسخگویمشترک

 ينه هاین، هزین مشترکیر مشارکت اینکه تاثیشود. ضمن ا
ز در ین طرح نیا ياز اجرا یاز و سود ناشیمورد ن یقیتشو

 یبا بررس يفاز اول صورت خواهد گرفت. در فاز بعد
جهت نصب  ي، برنامه ايو تجار ین خانگیمشترک

ر مشارکت آنها صورت ییتاث یو بررس AMI يکنتورها
ع در یق سهم شرکت توزین تحقیا يرفت. با اجرایخواهد پذ
، درصد مشارکت ییک سایپبار و  ییپاسخگو يبرنامه ها

برنامه  يدر برنامه، نحوه اجرا ین و خانگین سنگیمشترک
 يه گذاریمتنوع)، و سرما ين روش هایبار (از ب يپاسخگو

ن برنامه مشخص خواهد شد. یا ياز جهت اجرایمورد ن يها
تواند منجر به  ین روش میهر چه بهتر ا ياده سازیپ

 ن برنامه شود.یدر ان یشتر و آگاهانه تر مشترکیمشارکت ب

توان از  یشود و به عنوان مثال م یدر کشور ما به اجرا گذاشته م یسطح
ک یر پین به مصرف در ساعات غیق مشترکیتشو يچند تعرفه برا يکنتورها
 یم يریگیپ يع تریار وسین موضوع در سطح بسیکرد، اما امروزه ااشاره 

 یبار، کاهش مصرف برق در ساعات بحران ییهدف از پاسخگو یشود. بطورکل
را به نحوي  یکیتواند شکل مصرف انرژي الکتر یبار م ییباشد. پاسخگو یم
ک یرپیافته و مصارف به ساعات غیستم کاهش یک سیر دهد که بار پییتغ

 ياز به استفاده از فناوریبار ن ییپاسخو يبرنامه ها ياجرا يشوند. برامنتقل 
با نصب  یع استان خراسان جنوبیباشد. شرکت توز یم ین مخابراتینو يها

 يدر جهت اجرا ین، گامین سنگیمشترک يقرائت از راه دور برا يکنتورها
ده از د به دست آمیل اطالعات مفیه و تحلین اهداف برداشته است. با تجزیا
آن ها در  يتوان از همکار ین، مین مشترکین کنتورها و عقد قرار داد با ایا

 ياست هایس ينکه با اجرایت مصرف بهره جست. ضمن ایریبرنامه مد
د ین پروژه با تولیدو جانبه را توسعه داد. در ا ين همکاریتوان ا یم یقیتشو

دست آمده از  د بهیل اطالعات مفیه و تحلیتجز ییکه توانا ينرم افزار
ت مصرف یریمد يبرا يزیقرائت از راه دور را داشته باشد، برنامه ر يکنتورها

ت ید قابلیرفت. برنامه مورد نظر باین صورت خواهد پذین سنگیتوسط مشترک
ان یطرح، سود و ز يو ساعات اجرا یافته، بازه زمانیمحاسبه مقدار بار کاهش 

ن یا يگر را متقاعد به اجراین دیکه مشترک یر اطالعاتیهر مشترك و سا
 د را داشته باشد.یطرح نما

 

 یعموممحور  .6

 ICT بخش هاي فعالیت در ها روش نمودن استاندارد .6,1

 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق شرکت هدف ردیف

1 
شرکت توزیع نیروي برق 

 شیراز

تحقیق و بررسی در راستاي شناسایی عوامل موثر در 
 شرکت توزیع نیروي برق شیراز MISاهداف محقق نشده 

چگونه می توان از کارایی و اثربخشی تمام قسمت هاي 
MIS  اطمینان حاصل کرد؟ شاخص هاي مهم در سازگاري

روال ها و کارهاي سیستم مدیریت اطالعات توزیع برق شیراز جهت انجام 
روزمره ي شرکت تهیه شده است. به دلیل ماهیت متغییر فرایند ها در سازمان، 
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و همخوانی زیر سیستم ها چیست؟ چه شاخص هایی در 
د؟ نقاط چالش انگیز در بروز بررسی سیستم ها اهمیت دار

توانسته است  MISنارضایتی ها کجاست؟ آیا سیستم 
باعث سهولت در انجام امور روتین شرکت شود؟ آیا 

تمامی اهداف اولیه پوشش داده شده اند؟ راهکار مهندسی 
 براي خروج از مشکالت و رویکرد مناسب چیست؟

این مجموعه تغییرات بسزایی از روز تولید تا کنون داشته  MISسیستم هاي 
فعال  MISاند. مدیران سازمان می خواهند بدانند که آیا عملکرد سیستم هاي 

ها بوده است یا خیر؟ آیا از کیفیت در سازمان در راستاي تحقق اهداف آن
مطلوب بر اساس اصول مهندسی برخوردار است؟ و اینکه تغییرات مستمر در 

سیستم طبق معیارهاي مهندسی انجام گرفته است؟ اهداف اولیه که در زمان 
توسعه مد نظر بوده و اکنون به نتیجه مطلوب نرسیده، کدامند؟ متاسفانه 

ي سیستم جامع برق شرکت توزیع با بررسی مشخصات و مسائل پیشرو
روندهاي متداول مشاوره سازگار نبوده و نیاز به تحقیق دارد تا بر اساس 
معیارهاي نرم افزار و مشکالت پیشروي توسعه بتوان راهکاري که عملی 

باشد را پیشنهاد نمود و راهکارها جنبه فقط پیشنهادات غیرکاربردي نداشته 
روز مهندسی نرم افزار که در جهت پیشبرد، باشد. تحقیقات در معیارهاي 

بهبود و توسعه سیستم ها انجام می گیرد می تواند راهگشاي تمهیداتی باشد 
سازمان  MISکه از سوي سازمان باید اتخاذ شود؛ تا در کل جایگاه سیستم 

 سطحی واقع مشخص گردد.

2 

شرکت توزیع نیروي برق 
 شهرستان مشهد

طراحی و پیاده سازي سیستم مونیتورینگ و جمع آوري 
درشبکه هاي توزیع مبتنی بر شبکه هاي  DGوضعیت هاي 

 اینترنت اشیاء صنعتی

مونیتورینگ منابع  -جمع آوري لحظه اي اطالعات شبکه  -
توسعه سیستم -تولید پراکنده   -هاي مدیریت انرژي  

کهافزایش قابلیت اطمینان شب -کاهش تلفات انرژي   

با توسعه شبکه هاي هوشمند برق و تولید پراکنده، معماري شبکه هاي برق 
از شکل سنتی خارج شده و از ساختار تولید متمرکز به تولید توزیع شده 

در نقاط مختلف شبکه برق پراکنده  DGتبدیل شده است. منابع تولید انرژي 
ان می باشند. به بوده و هریک قادر به تامین بخشی از انرژي مورد نیاز کاربر

منظور مدیریت بهینه انرژي و جلوگیري از اتالف انرژي هاي استفاده نشده، 
لزوم مونیتورینگ و بررسی آنالین وضعیت شبکه و تولید کنندگان پراکنده به 

خوبی احساس می شود. بدینمنظور می توان از مزایاي شبکه هاي اینترنت 
رنت اشیاء صنعتی، درپروژه ها و اشیاء صنعتی استفاده نمود. شبکه هاي اینت

کاربردهاي صنعتی از اینترنت اشیاء مطرح می باشند. با استفاده از این فنآوري 
می توان اطالعات و پارامترهاي شبکه هاي توزیع و انتقال را جمع آوري و 
ارسال نمود. دراین پروژه، سیستم سخت افزار و نرم افزاري مبتنی بر شبکه 

صنعتی طراحی می گردد که درآن بااستفاده از آن وضعیت  هاي اینترنتی اشیاء
ها، جمع آوري و به یک مرکز کنترل ارسال  DGمنابع انرژي تولید پراکنده،

می شود. بعد از جمع آوري این اطالعات، نر م افزار مرکزي برروي دیتا سنتر 
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شرکت هاي برق اجرا شده و از داده هاي جمع آوري شده براي مدیریت 
بهینه انرژي و تبادل انرژي درصورت لزوم استفاده می شود. یکی دیگر از 

مزایاي این سیستم، افزایش قابلیت اطمینان شبکه هاي توزیع می باشد. دامنه 
ولید انرژي این پروژه ، سیستم هاي تولید انرژي پراکنده می باشند. وضعیت ت
توسط  DGدراین سیستم هاي و وضعیت بار مصرفی منطقه تحت پوشش هر 

سنسورهاي مبتنی بر شبکه هاي اینترنت اشیاء صنعتی جمع آوري شده و به 
مرکز کنترل ارسال می شود. خروجی نهایی این پروژه شامل بخش سخت 
ورد افزاري و بخش نرم افزاري می باشد. دربخش سخت افزاري، تجهیزات م

 DGنیاز براي نمونه برداري و ارسال اطالعات تولید و مصرف هر منطقه 
و  Middlewareطراحی و پیاده سازي می شود. بخش نرم افزاري شامل 

نرم افزار هاي مبتنی بر کالود می باشد که با پردازش داده هاي بدست آمده، 
 به صورت تفکیک شده DGها را محاسبه و به هر  DGزمانبندي مصرف 

ارسال می نماید. با توجه به اهمیت استفاده بهینه از منابع انرژي و جلوگیري 
 از اتالف انرژي این سیستم ارزش کاربردي باالیی خواهد داشت.

 یعموممحور  .6
 اطالعات امنیت .6,2

 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق شرکت هدف ردیف

1 
اي  شرکت برق منطقه 

 یزد

ارزیابی میزان آسیب پذیري سایبري شرکت برق منطقه اي 
 یزد و ارائه و پیاده سازي راهکارهاي مناسب

بررسی میزان نفوذپذیري پرتال شرکت برق منطقه اي یزد 
ارائه راه حل هاي امن سازي سازمان ها جلوگیري از 
ازدست رفتن اطالعات جلوگیري از هک و خرابی 

 تجهیزات

میزان امنیت در برابر باج افزارها تهیه بانک بدافزار و باج افزارها شناسایی 
آموزش و نهادینه سازي مفاهیم حوزه امنیت سایبر انجام مانورهاي سایبري 
آموزشی در زمینه امنیت سازمانی انجام تست هاي نفوذ پذیري شناسایی 

 ي برقحفنهادینه سازي مباحث امنیت سایبر سازمانیره هاي امنیتی شبکه ها

2 
اي   شرکت برق منطقه

 هرمزگان

بررسی و مطالعه امنیت اطالعات و ارتباطات در شبکه هاي 
 هوشمند

اتصال آسان و مطمئن و بهره برداري از تمام قابلیتها و فن 
امکان بهینه سازي بهره برداري از  •آوري مولدهاي انرژي 

امکان  •سیستم توسط مصرف کنندگان با اطمینان بیستر. 

 ICTدر زیرساخت هاي انرژي، براي تولید برق پایدار و انتقال مستمر انرژي ، 
کلید انعطاف پذیري محسوب میگردد .از طرفی شبکه هاي هوشمند از انتقال 
انرژي در سالهاي در پیش رو پشتیبانی خواهد نمود . به همین نسبت ارتباط 
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ارائه اطالعات و گزینه هاي مختلف براي انتخاب منابع 
حفظ و یا حتی بهبود مستمر  •بیشتر به مصرف کنندگان ؛ 

حفظ و  •سطح قابلیت اطمینان سیستم، با کیفیت و امنیت 
 بهبود خدمات موجود

تنگاتنگ شبکه هاي هوشمند با فناوري اطالعات و ارتباطات نیز بدان معنی 
، ICTسیر است که تهدیدات جدید باید شناسایی و رفع شود. تهدید از م

عمدي و غیر عمدي یک واقعیت است و قطعا اختالل یا تخریب شبکه هاي 
برق اثري جدي در مسائل اقتصادي و اجتماعی دارند .به منظور حفظ 

میبایست در معماري امن و انعطاف پذیر شبکه هاي هوشمند   زیرساخت ها ،
 سرمایه گذاري کالنی صورت گیرد.

3 
شرکت توزیع نیروي 

 برق اهواز

شناسایی و تجزیه و تحلیل نقاط آسیب پذیر در شرکت 
 توزیع برق اهواز بر اساس اصول پدافند غیرعامل

شناسایی و تجزیه و تحلیل نقاط آسیب پذیر در شرکت 
 توزیع برق اهواز بر اساس اصول پدافند غیرعامل

امروزه پدافند عامل به عنوانی یکی از مبانی امنیت عمومی در دنیا مطرح بوده 
همواره در جهت ارائه خدمات در شرایط اضطراري و بحرانی باید آمادگی  و

و انسجام الزم وجود داشته باشد مخصوصا از تاسیسات برقرسانی که 
حفاظت از اینها خیلی مهم و حیاتی می باشد شناخت گلوگاه ها، نقاط ضعف 
و معرفی روش هاي پیشگیري و از بین بردن نقاط کور 

دیدگاه جدیددر برنامه  یک پدافندغیرعامل بعنوان مطالعات اعمال لزوم
 وتصمیمات کیفی در حوضه برق را اجباري میکند ریزي 

4 
شرکت توزیع نیروي 

 برق شیراز

بررسی زیرساخت هاي دیسپاچینگ شرکت توزیع برق 
شیراز با نگاه به امنیت سایبري و ارائه راهکارهاي مربوطه 

 جهت ارتقاء وضعیت فعلی

طرح هاي توسعه ي پیشروي شرکت توزیع در با توجه به 
قسمت دیسپاچینگ الزم است تمهیدات امنیت سایبري هر 
چه سریع تر در سطوح مختلف از طراحی تا پیاده سازي و 
خرید تجهیزات مناسب اعمال گردد. زیر ساخت کنونی تا 
به حال مورد بررسی از منظر امنیت سایبري قرار نگرفته 

د بررسی موجز زیرساخت فعلی است و توسعه آن نیازمن
می باشد. در صورت تاخیر انداختن در انجام این تحقیق و 
به اتمام رسیدن مراحل توسعه و یا خرید تجهیزات 
نامناسب از منظر تهدیدات امنیت سایبري، ارتقا این منظر 

 به شدت هزینه بر تر خواهد بود.

موجود در  علی رغم زحمات کشیده شده در توسعه مناسب زیرساخت هاي
دیسپاچینگ، طراحی ها و پیاده سازي هاي انجام شده، بحث امنیت سایبري 
کمتر در نظر گرفته نشده است. هر چه زودتر باید نواقص و مشکالت امنیتی 
زیر ساخت دیسپاچینگ تهیه شده فعلی شرکت توزیع برق شیراز از این منظر 

ع آن حمالت مشخص شود تا امکان رفع این نواقص ممکن شود و به تب
سایبري و مشکالت امنیتی در سیستم کاهش یابد. در این راستا می توان 
افزایش کیفیت خدمات و کاهش زمان قطعی و نظارت بر کیفیت برق را نیز 
در نظر داشت. در نهایت بهینه کردن هزینه هاي توسعه، بهره برداري و 

 نگهداري را به عنوان اهداف طرح مد نظر قرار داد.
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1 
شرکت توزیع نیروي 

 برق شیراز

شناسایی کاربردهاي علم داده کاوي در شرکت توزیع 
 نیروي برق شیراز به همراه تدوین نقشه راه

زیادي از داده هاي مختلف در  در حال حاضر حجم
شرکت توزیع برق تولید و نگهداري می شود. از طرف 
دیگر شرکت توزیع با چالشها و مساتلی مانند هزینه هاي 
ناشی از خرابی تجهیزات، تصمیمات مدیریتی، تلفات 
انرژي و سایر موارد روبرو می باشد. نکته قابل توجه این 

وهاي نهفته در این داده می باشد که می توان از دانش و الگ
ها جهت ارائه راهکارها و روشهاي مختلفی براي کاهش 
هزینه ها، تصمیمات مدیریتی بهینه و ارائه خدمات بهتر به 
مشتریان بهره برد. با توجه به اینکه حجم عظیمی از این 
داده ها بال استفاده می باشند لذا موارد زیر را به عنوان 

 -1حقیق می توان نام برد: کابردهاي نتایج حاصل از ت
ارائه  -2استفاده بهینه از داده هاي تاریخی موجود 

راهکارهاي پیشنهادي جهت کاهش هزینه ها با استفاده از 
ارائه راهکارهاي  -3تجزیه و تحلیل داده هاي موجود 

پیشنهادي جهت اتخاذ تصمیمات بهینه مدیریتی با استفاده 
ارائه راهکارهاي  -4از تجزیه و تحلیل داده هاي موجود 

پیشنهادي جهت کاهش اتالف مالی و انرژي با استفاده از 
ارائه راهکارهاي  -5تجزیه و تحلیل داده هاي موجود 

پیشنهادي جهت ارائه خدمات بهتر و کم هزینه تر به 
مشتریان با استفاده از تجزیه و تحلیل داده هاي موجود و 

مقایسه  -7راه تدوین نقشه  -6رضایتمندي بیشتر مشتریان 
 با سایر شرکتهاي توزیع و کشورهاي پیشرفته

بررسی استفاده از فناوري اطالعات و "پس از انجام موفق پروژه تحقیقاتی 
و نتایج کسب شده،  "داده کاوي جهت تعیین کنتورهاي دستکاري شده

اهمیت بحث داده کاوي و کاربردهاي آن در بین مدیران ارشد شرکت بیش از 
کاوي به عنوان جدیدترین و برترین روش  شد. دانش نوین دادهپیش احساس 

هاي ترکیبی پیشرفته و از طریق  گیري از الگوریتم  حل مسئله، با بهره
سازي در تکامل صنعت برق در کشورهاي   هوشمندسازي فرآیند تصمیم

هاي  توسعه یافته از جایگاهی ویژه و حیاتی برخوردار است. استفاده از روش
هاي داده این صنعت حیاتی بوده  کاوي براي پایگاه لیز داده مانند دادهجدید آنا

هاي  ریزي کاوي در تمامی موضوعات و برنامه و بدین جهت امروزه دانش داده
نماید. با توجه به اینکه در  خرد و کالن صنعت آب و برق نقشی موثر ایفا می

لف موجود می شرکت توزیع نیروي برق شیراز حجم زیادي از داده هاي مخت
باشد اما روش استفاده از تکنیکهاي داده کاوي و علم روز دنیا در این زمینه 
در دسترس نمی باشد لذا تحقیق و پژوهش براي بهره برداري از این داده ها 
و کشف دانش از داده ها در جهت افزایش کارایی شرکت و کاهش هزینه ها 

نهادي اولویتها و نیازهاي امري مهم و ضروري می باشد. در نقشه راه پیش
سازماندر زمینه داده کاوي به شکل دقیق شناسایی، معرفی و امکان سنجی می 

 گردد.

2 
شرکت توزیع نیروي 

 برق استان تهران

 CRMبررسی پیش نیازها و راهکارهاي پیاده سازي 
(مدیریت ارتباط با مشتري) در شرکت توزیع نیروي برق 

 استان تهران

و پیاده سازي سیستم مدیریت ارتباط با ارائه راه کارها 
 مشتري در شرکت توزیع نیروي برق استان تهران

، ارتباط مشتریان با سازمان و نیازمندي هاي آنها مورد CRMبا بهره گیري از 
درواقع فرایندي است  CRMبررسی و تجزیه و تحلیل اصولی قرار می گیرد.

بهره برداري مؤثر و  جهت گردآوري و یکپارچه سازي اطالعات به منظور
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هدفدار از آنها . این اطالعات می تواند در رابطه با مشتریان، فروش، بازاریابی 
بخشی از استراتژي یک  CRMمؤثر، حساسیت و یا نیازهاي بازار باشد. 

سازمان جهت شناسایی مشتریان، راضی نگهداشتن آنها و تبدیل آنها به 
در راستاي مدیریت ارتباطات  CRMمشتري دائمی می باشد. همچنین 

مشتري با سازمان و بمنظور به حداکثر رساندن ارزش هر مشتري، سازمان را 
یاري می نماید. ارتباطات مشتریان با سازمان از طرق مختلف، از جمله وب، 
تلفن، مراکز فروش، توزیع کنندگان و شبکه هاي همکار صورت می پذیرد. 

ي ارتباط مشتري با سازمان ( به هر نسهیل در برقرار CRMوظیفه اصلی 
صورتی که مشتري تمایل دارد ) بدون محدودیت زمانی ، مکانی و ملیتی می 
باشد به نحوي که مشتري احساس نماید، با سازمان واحدي در تماس می 
باشد که وي را می شناسد، براي وي ارزش قائل است و نیازهاي او را به 

 مرتفع می نماید. سرعت و با آسانترین روش ارتباطی

 شرکت توانیر 3

شبیه سازي جریان دانش شبکه همکاري هاي بین فردي 
اعضاي کارگروه مدیریت دانش در شرکت هاي زیر 

 مجموعه توانیر

هدف از این مطالعه تعیین و بررسی عوامل موثر فردي 
همکاري بین اعضاء کارگروه ها با داده هاي واقعی حاصل 

باشد.در این پژوهش با  از تحلیل شبکه همکاري می
این  استفاده از روش شبیه سازي عامل محور محاسباتی،

امکان بوجود می آید تا پدیده را در واقعیت بررسی کنیم. 
در این مطالعه با توجه به نقش اعضاء کارگروه و همکاري 

شبکه مبتنی بر دانش  آنها در افزایش جریان و انتقال دانش ،
ش شرکت هاي زیر مجموعه اعضاء کارگروه مدیریت دان

بر اساس روابط همکاري بین انتشارات علمی و ثبت 
تجربیات آنها است. در این مطالعه با شناسایی عوامل موثر 
همکاري علمی و تعیین شاخص هاي همکاري مناسب 
براي هریک از آنها از تکنیک مدل سازیعامل محور 

یک محاسباتی براي شبیه سازي استفاده میشود. که در آن 
سیستم به عنوان مجموعه اي از عامل ها و روابط میان آنها 

 به صورت مدل در می آیند

در حوزه هاي مختلف از جمله مدیریت به سطح باالیی از مهارت ها و دانش 
جامع براي حل مسائل رو به افزایش و پاسخ به بسیاري از سواالت ، نیاز می 
باشد. بنابراین براي حل مشکالت بحرانی و پیچیده، ضرورت توزیع و 

یر اشتراك دانش در بین تیم هاي مدیریتی رشته هاي مختلف شرکت هاي ز
فرهنگی از طریق  -مجموعه بیشتر به چشم می خورد. همکاري هاي علمی 

بهبود بخشی ارتباطات ، منجر به اشتراك توانایی ها و تولید و جریان دانش 
می شود. همکاري علمی فرآیندي است که در طی آن دو یا چند عضو در کار 

به اشتراك  گروه ها با هدف خلق دانش مشترك، منابع و استعداد هاي خود را
می گذارند. از این رو عوامل فردي و ساختاري که باعث همکاري علمی در 
میان کارگروه ها در شرکت هاي زیر مجموعه می شود و تاثیر جریان دانش 
حاصل از این همکاري در عملکرد و تولیدات علمی اعضاء مختلف باید 

گوهاي مورد توجه قرار گیرد. تحلیل شبکه همکاري به منظور کشف ال
همکاري علمی پدیده نسبتا جدیدي است که باید مورد توجه قرار گیرد. 
همکاري در تهیه و ثبت تجربیات در یک پایگاه ثبت تجربه، می تواند به 
عنوان مستندسازي همکاري بین دو یا جند عضو از یک کارگروه باشد. در 

ل رابطه این شبکه ، عامل ها اعضاء کارگروه ها هستند و گره بین دو عام
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همکاري بین اعضاء است که در تهیه مقاله ها و ثبت تجربیات ایجاد می شود. 
این شبکه همکاري خلق دانش، به عنوان یک شبکه اجتماعی پویا است که 
رفتار همکاران در آن تحت تاثیر تعامالت ما بین آنها در یک فاصله زمانی 

ري علمی محققان است. این پژوهش قصد دارد بین عوامل موثر فردي همکا
 با داده هاي واقعی حاصل از تحلیل شبکه همکاري ارتباط برقرار نماید

4 
شرکت مدیریت شبکه 

 برق ایران

تحقیق و پژوهش در خصوص طرح مدیریت بحران 
 سایبري

اهدافی که در شرکت مدیرت شبکه برق به دنبال آن هستیم 
اکز شناسایی، طبقه بندي، اولویت بندي مر•عبارت اند از : 

هاي الکترونیکی  هاي مهم شرکت درحوزه فناوري و سامانه
طراحی و پیشبینی چگونگی •و ارتباطات و اطالعات. 

تداوم خدمات ضروري حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات 
ها در سطح شرکت مدیریت شبکه برق ایران  سازمان

تدوین دستورالعمل مورد نیاز براي چگونگی تأمین •
ها در حوزه  ري کارکنان و دستگاههاي ضرو نیازمندي

اجراي تمرینات و •فناوري اطالعات در شرایط اضطراري. 
هاي  هاي دوره اي براي حفظ و ارتقاي آمادگی رزمایش

الزم براي مقابله با تهدیدات و اقدامات نظامی دشمن 
ایجاد هماهنگی بین •(بخصوص عملیات سایبري) 

ه با تهدیدات و ها هاي مختلف این حوزه براي مقابل شرکت
هاي  سازماندهی و ارتقاي توانمدي تیم•شرایط اضطراري. 

مقابله با عملیات سایبري دشمن در شرکت مدیریت شبکه 
تدوین طرح جامع مدیریت بحران سایبري •برق ایران. 

نظارت •هاي مختلف.  هاي سایبري دشمن در حوزه تهاجم
 هاي ابالغی مربوط به پدافند بر اجراي دستورالعمل

غیرعامل به منظور حفظ و ارتقاي آمادگی الزم در 
واحدهاي مختلف در سطح شرکت مدیریت شبکه برق 

بررسی و پیش بینی آسیب پذیري هاي (بخصوص •ایران. 
عملیات سایبري) در واحدهاي مختلف و ارائه راهکارهاي 

 ها. برطرف کردن آن

هایی است که  هراهکارهاي مبتنی بر مدیریت بحران سایبري ، تمرکز بر شیو
پذیري شرکت را در مقابل هر گونه بحران سایبري به حداقل  ریسک آسیب

هاي  رسانده و مجموعه بتواند تداوم خدمات خود را در مقابل ریسک
ریزي و عملکرد  شده، تضمین کند. مدیریت بحران سایبري فرآیند برنامه تعیین

ها  تجزیه و تحلیل آنها و  باشد که با مشاهده سیستماتیک بحران سایبري می
در جستجوي یافتن ابزاري است که به وسیله آن بتوان از بروز بحران 

ها پیشگیري نموده و یا در صورت بروز آن در خصوص کاهش  سایبري
اثرات، آمادگی الزم، امدادرسانی سریع و بهبودي اوضاع سازمان اقدام نمود. 

خواهد  کار دارد که میهایی سر و  در واقع مدیریت بحران سایبري با تالش
خیز شرکت را شناسایی و انواع بحران سایبري را  نقاط بحران سایبري

بینی کند و اقداماتی را انجام دهد که از وقوع بحران سایبري پیشگیري  پیش
شود را بگیرد و  کند و یا جلوي رویدادهایی که منجر به بحران سایبري می

را تا آنجایی که امکان دارد به  هاي غیرقابل اجتناب اثرات بحران سایبري
حداقل برساند. لذا انجام مطالعه تحقیقاتی در زمینه چگونگی مدیریت بحران 

 امري ضروري است. ICTهاي سایبري در حوزه 
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5 
اي  شرکت برق منطقه 

 سمنان

تدوین و تبیین الگوي مناسب حاکمیت فناوري اطالعات 
در شرکت برق منطقه اي  COBITمطابق بر استاندارد 

 سمنان

ارائه سند حاکمیت فناوري اطالعات جهت شرکت برق 
. ارائه راه حل هاي داراي 1منطقه اي سمنان با اهداف زیر: 

. 2قابلیت پیاده سازي با توجه به وضعیت فعلی سازمان ها 
ارائه تحلیل فاصله وضعیت موجود با وضعیت مطلوب در 

جهت بهینه سازي وضعیت  . ارائه راه حل هایی3سازمان 
 فعلی فناوري اطالعات در سازمان ها

مرور   باشد و به¬فناوري اطالعات در واقع بخشی از حاکمیت سازمان می
وکارها به آن، مفاهیم  و وابستگی بیشتر کسب ITزمان و با پیشرفت در حوزه 

ها  گسترش یافت. طی دو دهه گذشته چارچوب ITوکار و  مشترك بین کسب
اند.  شده هاي حاکمیتی معرفی عنوان مکانیزم نداردهاي متعددي بهو استا

هاي حاکمیتی براي  ترین مکانیزم عنوان یکی از قوي به  COBITچارچوب 
مورد تأیید و استفاده بسیاري از متخصصان  ITسازي حاکمیت شرکتی  پیاده

IT در  کاهش هزینه هاي سرباز و افزونه •باشد. . توجیه فنی و اقتصادي:  می
مدیریت مولفه هاي تاثیرگذار در حوزه  •حوزه کسب و کار الکترونیکی 

استانداردسازي مولفه هاي محرك در حوزه  •کسب و کار الکترونیکی 
ایجاد بستري جهت ارزیابی و شناسایی نقاط ضعف و  •فناوري اطالعات 

کاهش هزینه هاي مرتبط با توسعه آینده محرك هاي فناوري  •قوت سازمان 
کاهش فاصله هاي مرتبط با نحوه استقراي وضعیت  •العات در سازمان ها اط

 فعلی با استانداردهاي جهانی

 یعموممحور  .6
 برق صنعت کاربردي افزاري نرم هاي سیستم .6,4

 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق شرکت هدف ردیف

 شرکت توانیر 1

نرم افزار به "عملیاتی مهاجرت به تدوین طرح و برنامه 
در شرکت توانیر و شرکت هاي  ")SaaSعنوان خدمت(

 زیرمجموعه

 -کاهش ریسک بهره گیري از فناوري هاي نو  -اهداف : 
محصول نهایی  SaaSدستیابی به مدل والگوي مهاجرت به 

در توانیر و شرکت  SaaSمستند استراتژي مهاجرت به  -: 
د شناخت وضع موجود از لحاظ مستن -هاي زیر مجموعه 

برآورد کمی  -منابع و تعیین میزان آمادگی مهاجرت به ابر 
هزینه مهاجرت به ابر و مقایسه با هزینه استفاده از روش 

 -در توانیر  SaaSمستند مراحل پیاده سازي  -هاي فعلی 
مستند قابلیت هاي موجود پیمانکاري ارائه خدمات ابري 

ارگیري این فناوري در کشور و مشکالت به ک -در کشور 

 -مسائل زیر مهاجرت به ابر را به عنوان راه حل مناسب مطرح می نماید. 
لزوم به کارگیري نرم افزارهاي یکسان در بخش هاي اختصاصی و عمومی به 
دلیل یکسان بودن ماموریت شرکت هاي هم نوع ( برق هاي منطقه اي و 

 -لزوم یکسان سازي فرآیندهاي کسب و کار در شرکت ها  -توزیع برق ) 
 -وجود بستر فیبر نوري مناسب در صنعت برق براي ارائه خدمات امن 

کمبود مهارت کارفرمایی و نظارت بر استقرار سیستم هاي اطالعاتی و 
 -کمبود کارگزاران و مشاورین خبره براي توسعه و ایجاد نرم افزار -کاربردي 

کمبود قراردادهاي تیپ  -کمبود استانداردها و دستورالعمل هاي بومی شده 
ایجاد چاالکی در واحدهاي فناوري -براي توسعه و پشتیبانی نرم افزار 
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 -مستند معماري استقرار رایانش ابري در توانیر  -جهان 
 براي توانیر از طریق جمع آوري نیازها SLAتدوین

ر اطالعات شرکت هاي زیرمجموعه براي ارائه راهکارهاي خالقانه به منظو
بهینه سازي مصرف منابع زیرساختی و در نتیجه کاهش  -توسعه کسب و کار 

لزوم  -هزینه هاي استهالك و به روزرسانی و نیز حفظ محیط زیست 
دسترسی به اطالعات میزان استفاده از منابع براي پیش بینی و برنامه ریزي 

ر لزوم دسترسی واحدهاي ستادي به اطالعات تولید شده د-هاي دقیق تر 
بانک هاي اطالعاتی مختلف در شرکت هاي زیرمجموعه براي گزارش هاي 

لزوم همراستایی با تغییرات تکنولوژي و تغییرات قوانین  -آماري و تحلیلی 
لزوم همراستایی با ایجاد شبکه  -که منجر به ایجاد تغییر در نرم افزار می شود 

 ملی اطالعات در کشور

 شرکت توانیر 2

) میان SDIایجاد زیرساخت مکانی ( بررسی، مطالعه و
سازمان هاي خدماتی ( آب، برق، گاز، شهرداري، 

مخابرات) با مطالعه موردي سازمان هاي خدماتی استان 
 تهران

مطالعه و شناسایی نیازهاي اطالعاتی سازمان هاي  -
برق ، گاز و مخابرات  خدمات رسان شامل شهرداري، اب ،

تدوین  -مایشی مدل سازي اطالعات و اجراي آز -
ایجاد -امنیتی و مدیریتی تبادل اطالعات  سیاست هاي

آزمایش  جهت (SDI) سیستم زیرساخت اطالعات مکانی
 بخشی میان سازمانی

هم اکنون سازمان هاي خدمات رسان شامل آب، برق، گاز، شهرداري و 
مخابرات، بدلیل ماهیت خدمات رسانی شان، سیستم هاي اطالعات مکانی 

)GISاد و اطالعات و مکانی و توصیفی حوزه خود را جمع آوري و در ) ایج
این سیستم وارد کرده و کاربردهاي پیشرفته اي ایجاد نموده اند. با این حال، 
این سازمان ها، هیچ ارتباط سیستمی براي تبادل اطالعات مورد نیاز یکدیگر 

عات ندارند و به صورت سنتی و با نامه نگاري و صرف زمان زیادي، اطال
حیاتی مورد نیاز را درخواست و مبادله می کنند. به عنوان مثال، اداره گاز 
براي حفاري، مسیرهاي مکانی کابل هاي زیر زمینی برق را نیاز دارد اما اخذ 
این اطالعات به روش سنتی به کندي انجام میشود و گاها به دلیل عدم 

گی لوله گاز، آب دسترسی به اطالعات، سبب حوادث خطرناکی مانند ترکید
یا پاره شدن کابل هاي روغنی گران قیمت شده است. لذا براي افزایش 
سرعت، دقت و تسهیل تبادل اطالعات موردنیاز این سازمان ها، جهت 
مدیریت بهتر و با کیفیت تر شهري و همچنین مدیریت بحران در حوادث 

تراك اطالعات طبیعی مانند زلزله، زیرساخت مکانی یکپارچه براي تبادل و اش
مورد نیاز هست و اولویت باالیی دارد. اهداف اصلی آنها براي تهیه و پیاده 

می توانند از آن به  -1سازي زیر ساخت اطالعات مکانی این است که : 
عنوان یک منبع اقتصادي بسیار مهم و بنیادي براي توسعه پایدار جامعه 

ملی، مربوط به تهیه  SDIزي کاهش هزینه مربوط به راه اندا -2استفاده کنند. 
و تکمیل و بهنگام نگهداشتن پایگاه هاي اطالعات مکانی تحت یک شبکه 
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جلوگیري از موازي کاري در اقدامات مربوط به  -3قوي و ایمن می باشد. 
تهیه نقشه و داده هاي مکانی استاندارد اتخاذ شد تا با این کار بتوان عالوه بر 

 -4د کارآمدي منابع مالی دولت شود صرفه جویی اقتصادي باعث بهبو
پیشرفت قابل توجهی درافزایش کمیت و کیفیت استانداردهاي مربوط به داده 

 -5هاي مکانی در محیط اینترنت براي استفاده عموم شهروندان ارائه دهد. 
ایجاد هماهنگی هاي مختلف در زمینه هاي نقشه برداري ، تهیه نقشه و دیگر 

اراي یک تنوع  -6کانی سازمانهاي مختلف دولتی فعالیت هاي داده هاي م
بسیار متنوع و گسترده از داده هایی است که توسط تولید کنند گان مختلف 
داده به همان گستردگی و تنوع داده ها تولید شده است. به منظور حفظ 
سازگاري وانسجام داده ها کمیته اطالعات جغرافیایی استانداري هر استان 

ارد هاي فراداده اي را از قبل مشخص و تنظیم کرده که کلیه یکسري از استاند
ملی یا استانی شوند و ملزم به رعایت SDIداده هاي که قراراست وارد این 

 این استانداردها می باشند.

 شرکت توانیر 3

کسب دانش فنی تهیه تصاویر و پردازش هوشمند سه 
به  RGBبعدي تاسیسات شبکه برق با استفاده از تصاویر

 کمک نرم افزار مربوطه

کسب دانش فنی تهیه تصاویر و پردازش هوشمند سه 
 - RGBبعدي تاسیسات شبکه برق با استفاده از تصاویر

تهیه نرم افزار هوشمند جهت انجام این کار و یا آانالیز 
 تصاویر

حاضر تصاویر تهیه شده از خطوط توسط فرد خبره بازرسی و  درحال-
براساس نظر فرد خبره داده میشود براین  چشمی وتشخیص عیب به صورت 

و تاسیسات پستها با حجم  اساس نیاز است تا با تصویر برداري از خطوط
به  مناسب و با دقت کافی ضمن پردازش هوشمند این تصاویر نسبت

تشخیص عیوب در تجهیزات و طول خط اقدام نمود. در این روش با استفاده 
از  RGBه بدین منظور طراحی شده اند تصاویرهاي بدون سرنشین ک از پرنده

نظر تهیه می شود. براي اینکه امکان استخراج  منطقه و تاسیسات مورد
باشد عکسها باید داراي پوشش ارتفاع،  ارتفاعات از روي عکسها وجود داشته

مراحل مختلف و انجام  طولی و عرضی باشند. این عکسها پس از طی
به نقشه،  استفاده از دستگاههاي تبدیل عکسمحاسبات و پردازشهاي الزم و 

 تبدیل به نقشه می شوند. در حال حاضر عکسبرداري هوایی در کشور ما در

انحصار سازمان نقشه برداري کشور و سازمان جغرافیایی نیروهاي مسلح می 
کیفیت و قابلیت استخراج مشخصات پردازشی را نیز ندارد. اما  باشد و

شه سه بعدي توسط تکنیک پردازش تصویر امکان نق عملیات تبدیل عکس به
اشکاالت تجهیزات با استفاده از این  مشخص نمودن عیوب و-پذیر می باشد 
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هاي هلکوپتري هوشمند و  تصاویر و با عکسبرداري توسط پهبادها یا پرنده
یا کروناویژن و  استفاده از قبلیت دوربینهاي حرارتی ترموویژن-یا رباتیکی 

 آنها با محصول نهایی این پروژه آنالیز هوشمند

4 

شرکت توزیع 
نیروي برق 

 آذربایجان غربی

بررسی وضعیت ایمنی و حفاظت کار، ارائه راهکارهاي 
عملی در شرکت آتوزیع برق استان آذربایجان غربی و 

 مکانیزه کردن آن

ایجاد بستر مناسب براي بهبود بهره وري و تعالی سازمان  •
 •شناخت کافی از عوامل بالقوه آسیب رسان در محیط  •

و تعیین  HSEایجاد ساختار مشخص براي مدیریت 
هدفمند نمودن و یکپارچه کردن سیستم  •مسئولیت ها 

ایجاد بستر  •مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست 
ارزیابی موثر  •در سازمان  HSEمناسب براي بهبود مستمر 

ریسکها و کاهش آنها به منظور کنترل حوادث و کاهش 
ایجاد انگیزه  •زیان هاي مستقیم و غیر مستقیم ناشی از آنها 

در کارکنان بعلت اعتماد آنها نسبت به مدیریت بواسطه 
ایجاد زمینه مناسب  •تالش براي ایجاد محیط کاري ایمن 

براي تقویت  براي استفاده توان فکري بالقوه کارکنان
فراهم شدن زمینه هاي رقابت سالم و  • HSEمدیریت 

امکان خود ارزیابی سازمان براي تطبیق با یک  •موثر 
کاهش زیانهاي ناشی از حوادث  • HSEسیستم مدیریت 

هزینه هاي  •خسارت ناشی از توقف کار  •شامل کاهش : 
د اتالف وقت در اثر کار نکردن فرد / افرا •مربوط به درمان 

اتالف وقت بواسطه نگرانی هاي حاصل از  •حادثه دیده 
میزان پرداخت غرامت هاي  •تبعات حادثه و امداد رسانی 

 ناشی از کارافتادگی دائم ، موقت و یا مرگ کارکنان

مطالعات در مورد بررسی عملکرد سیستم هاي مدیریت ایمنی ، بهداشت کار 
از لحاظ ایمنی افراد و هم  و محیط زیست در بهبود حوادث در سطح دنیا هم

مساله جهانی آب، هوا و خاك کم و محدود بوده است، از طرفی مشخص 
شده است که با رشد روزافزون تکنولوژي در این زمینه، میزان ایجاد حوادث 
و عوامل مخرب زیست محیطی در کشورهاي مختلف رو به افزایش است. و 

سیستم هاي مدیریت ایمنی، به همین دلیل مشکالت مربوط به عدم استقرار 
بهداشت حرفه اي و محیط زیست و نبود مطالعات جامع و کارآمد در 
کشورهاي در حال توسعه مانند ایران، مطالعه در زمینه اثرات عملکرد استقرار 

 در صنایع مختلف مورد نیاز است. HSEسیستم هاي 

5 
شرکت توزیع 

 نیروي برق شیراز

نتورهاي هوشمند جهت رمزگذاري و رمزگشایی بر روي ک
قرائت از راه دور و ارسال فرمان به همراه ارائه نرم افزار 

 مرتبط

رمزگذاري و رمزگشایی بر روي کنتورهاي هوشمند جهت 
قرائت از راه دور و ارسال فرمان (ارتباط دو سویه) به 

 همراه تهیه نرم افزارهاي مرتبط

در شرکت توزیع نیروي  AMIکنتور هوشمند  1500با توجه به نصب حدود 
برق شیراز و عدم پشتیبانی شرکت کنتورسازي ایران، مشکل قرائت و ارسال 

 فرمان بر روي این کنتورها وجود دارد.

6 

شرکت توزیع 
نیروي برق 

 شهرستان مشهد

 تهیه نرم افزار برآورد کاالي پروژه

با تهیه این نرم افزار برآورد کاالي پروژه تحت نسخه 
تفاده توسط طراح،ناظر و مجري ،تمامی اندروید و اس

فعالیت ها هم زمان و حتی در محل پروژه نیز انجام می 

رسیدن به حداقل و صفر،در مغایرت ها در برآورد کاالي پروژه ها و 
دن خطاهاي انسانی که بعضا تا انتهاي پروژه گریبان جلوگیري از به وجود آم

گیر آن می باشد و تمامی عوامل را دخیل می کند و همچنین جلوگیري از 
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شود و ثبت اطالعات نیز به صورت آنالین امکان پذیر بوده 
و بروز رسانی اطالعات مکانی و جی آي اس هم ممکن 
بوده،برآورد کاالها به صورت مکانیزه انجام می شود و 

الي پروژه به حداقل و صفر رسیده مغایرت ها در برآورد کا
و عواملی همچون نگهداشت تجهیز، استهالك گیري و 
کنترل چرخه عمر تجهیزات، رضایت ذینفعان بیرونی و 
 داخلی و مباحث مدیریت دارایی فیزیکی را شامل می شود.

زیان هاي ناشی از تاخیر در بسته شدن پروژه ها،تنزیل ارزش ریالی پروژه ها 
 و افزایش بهاي تمام شده پروژه ها در شرکت هاي توزیع

7 
شرکت توزیع 

 تبریزنیروي برق 

تهیه سامانه داده کاوي اطالعات صورتحساب هاي ماهانه 
مشترکین و اطالعات ضرایب محاسباتی سیستم صدور 

صورتحساب با اولویت شناسایی خطاي لوازم اندازه گیري، 
 استخراج الگوهاي مصرف مشترکین در تعرفه هاي مختلف

یافتن هوشمندانه خطاي لوازم اندازه گیري و اطالعات 
ور صورتحساب مشترکین با کمترین هزینه و سیستم صد

کمترین زمان و کاهش ریسک حوادث کار براي مامورین 
تست میتواند از تلف شدن انرژي الکتریکی از دید شرکت 
هاي توزیع جلوگیري کند. این سامانه شامل سخت افزار و 
نرم افزار است که با استفاده از اطالعات صورت حساب 

اکسس و یا اکسل  -فرمت اراکل  مشترکین که میتواند در
باشد فرایند مورد انتظار را انجام دهد. در مراحل تکمیلی 

در اختیار  web serviceپروژه میتوان اطالعات را بوسیله 
 سامانه قرار داد.

ساالنه بخشی از انرژي تولیدي نیروگاه ها در شبکه تلف میگردند که به 
ي غیر فنی سنجش لوازم اندازه تلفات فنی و غیر فنی تقسیم میگردند، خطا

گیري مشترکین شامل تلفات غیر فنی شبکه است که مشترکین بدون پرداخت 
هزینه اقدام به مصرف انرژي میکنند. خطاي لوازم اندازه گیري که یافتن آنها 
از اهداف پروژه پیشنهادي است شامل: مغایرت عمدي و سهوي ضرایب 

ي،خطاي زیاد کنتور(فنی یا غیر محاسباتی، دستکاري لوازم اندازه گیر
فنی)،جابجایی عمدي یا سهوي زمان بندي کنتورهاي دیجیتال، مغایرت 
منطقی اعداد قرائت شده با یکدیگر ناشی از خطاي اندازه گیري. در روش 
فعلی یافتن خطاي لوازم اندازه گیري مطابق دستورالعمل هاي شرکت توانیر، 

ره اي لوازم اندازه گیري شرکت هاي توزیع برق موظف به تست دو
یا  2درصد در سال و مشترکین دیماندي هر سال  20هستند.(مشترکین عادي 

بار) که این نوع تست حضوري و عملی لوازم اندازه گیري مشترکین عالوه  3
بر هزینه مربوطه، خطراتی را هم براي مامورین تست خصوصآ براي تست 

ي مرسوم تست هم نمی تواند مشترکین دیماندي در بر دارد.ضمنآ روش ها
بصورت جامع و کامل موارد مختلف خطا را پوشش دهد. سامانه تشخیص 
خطاي پیشنهادي میتواند بجاي افزایش غیر منطقی تعداد تست مشترکین ، 
لیست مشترکین مشکوك به خطا را بصورت هوشمندانه استخراج و در اختیار 

ت درصد باالیی از لیست تهیه شرکت توزیع قرار دهد و با اطمینان میتوان گف
شده منجر به کشف دستکاري و یا خطاي لوازم اندازه گیري و یا خطاي درج 

 ضرایب و مشخصات در سیستم گردد.

 یعموممحور  .6
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 محیطی زیست و بهداشت ایمنی، مطالعات .6,5

 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق شرکت هدف ردیف

 شرکت توانیر 1

کسب دانش فنی و ساخت مفصل استاتیکی مقاوم در مقابله با 
زلزله بمنظور پایدار نگهداشتن ترانس هاي قدرت با توجه به 

 بحث امینیت و پایائی شبکه

زلزله و نیرو در دستور   میدانی با نظر پژوهشگاه مطالعات-1
 بهمراه مشخصات فنی و تدابیر کار قرار گرفته و نمونه اولیه

پس از ساخت  -2کنترلی طراحی و آماده خواهد شد. 
هاي مورد نیاز بررسی و در  مورد مطالعه، دمپر نمونه

شبیه سازي و  صورت لزوم و اهمیت تجهیز رفتار مفصل
مانیتور خواهد شد و براي پردازش اطالعات به سرور 

کسب دانش فنی -3ارسال خواهد شد.  مرکزي تحلیل زلزله
بمنظور  کی مقاوم در مقابله با زلزلهو ساخت مفصل استاتی

پایدار نگهداشتن ترانس هاي قدرت با توجه به بحث 
 ساخت چند نمونه امینیت و پایائی شبکه و

هاي که به  هاي کشور و آسیب هاي وسیع موجود در کلیه استان با عنایت گسل
کیلوولت شهید عزیزي وارد آمد، طراحی و 230هاي قدرت پست ترانس

تواند بسته به وزن و نوع  درجه آزادي که می 6یا 5ضد زلزله با ساخت مفصل 
ترانس قدرت و اهمیت بحث قابلیت اطمینان، از درجه اهمیت بسیار بسزایی 
برخوردار خواهد بود و لذا باید بفکر طراحی المان مقاوم در مقابل زلزله براي 

برق هاي حساس شبکه  ها حساس پستهاي انتقال و خصوصا نیروگاه ترانس
کشور بوده و لذا باید امکان سنجی ساخت و طراحی این المان با اهمیت را 
در دستور کار قرار داد. مزایاي فنی: ـ ایمنی در مقابل زلزله ـ حفظ منابع و 
دارایی هاي کشور ـ پایداري و بحث امنیت شبکه ـ جلوگیري از آسیب هاي 

دمت برق رسانی و استراتژیک،جانی و مالی مزایاي اجتماعی : ـ تداوم خ
ها ـ اطمینان خاطر پرسنل مستقر در پست هاي برق و  کاهش خاموشی

هاي فشارقوي ـ کاهش تبعات اجتماعی در پی  نیروگاه از پایدار بودن ترانس
استمرار توزیع انرژي مزایاي اقتصادي: ـ کاهش آسیب به تجهیزات ـ کاهش 

یب به تجهیزات انرژي هاي توزیع نشده مزایاي زیست محیطی: کاهش آس
 مستقیما سبب کاهش آسیب به محیط زیست و حفظ آن خواهد شد.

 شرکت توانیر 2
شناسایی و ساخت تجهیزات اطفاء حریق مدرن سازگار با محیط 

 زیست
ساخت و بومی سازي تجهیزات اطفاء حریق برق در 

 صنعت برق

داخل  تجهیزات اطفاء حریق متناسب با حوزه فشارقوي و تولید آن در نبود-1
فنی ساخت این نوع خاموش کننده ها و سازگار نمودن  بومی سازي دانش-2

 آنها با زیست محیط طبیعی

3 
شرکت برق منطقه 

 اي تهران 

هاي انتقال و فوق  بررسی و مطالعه مقاوم سازي ساختمانی پست
توزیع احداث شده و احداث نشده در برابر زلزله با شدت 

 تخریب باال

هاي انتقال و  مقاوم سازي ساختمانی پستبررسی و مطالعه 
فوق توزیع احداث شده و احداث نشده در برابر زلزله با 
شدت تخریب باال و اجراي چند نمونه در مناطق زلزله خیز 

 همانند مالرد، فیروزکوه و ورامین یا پاکدشت

تجهیزات و ابنیه موجود در برابر زلزله با قدرتهاي  -دالیل و مزایاي طرح: 
از استحکام کافی برخوردار نیستند فلذا می بایست در قالب یک پروژه  باال

تحقیقاتی، مجموعه اقداماتی که منجر به مستحکم سازي آنها می شود را پیاده 
 -پیاده سازي شود.  2822سازي نمود واستانداردهایی فراتر از آیین نامه 

ش امنیت جلوگیري از خاموشی برق درمناطق زلزله زده که باعث عدم کاه
 اجتماعی و حفظ مسائیل پدافندي در زمان بحران را ایجاد می نماید.

4 
شرکت برق منطقه 

 اي تهران 

کیلوولت و 22هاي  کسب دانش فنی طراحی و ساخت دستکش
 متعلقات آن

هاي  کسب دانش فنی طراحی و ساخت دستکش
کیلوولت و متعلقات آن و ساخت و تحویل چند نمونه 22

دستیابی به آنالیز مواد و ترکیبات و فناوري و -دالیل و مزایاي طرح: 
درحال حاضر این  -تکنیکهاي پلیمري و شیمیایی عایقهاي فشارقوي 
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تجهیزات وارداتی و باهزینه باال وارد کشور میشود و جزو اقالم پرمصرفی  بکارگیريجهت تست و 
تکشهاي شده دس در حال حاضر تولید داخلی و بومی -استهالك پذیر است 

کیلوولت مورد استفاده قراربگیرند وجود ندارد و  22عایقی که در خطوط 
جهت بومیسازي و رفع نیاز به خارج از کشور، تولید این دستکشها توسط 

دستیابی به آنالیز مواد و ترکیبات و تکنیکهاي -نیروهاي بومی توصیه میگردد. 
تصادي، جلوگیري از ایجاد صرفه اق -پلیمري و شیمیایی عایقهاي فشارقوي 

 سازي محصوالت تلفات انسانی، بومی

5 
شرکت برق منطقه 

 اي تهران 

کسب دانش فنی طراحی و ساخت کاله ایمنی و طناب عایقی 
 کیلوولت22عایق 

دانش فنی طراحی و ساخت کاله ایمنی و طناب  کسب-
جهت تست  کیلوولت و ساخت چند نمونه22عایقی عایق 

دستیابی به آنالیز مواد و ترکیبات و -و بکارگیري عملیاتی 
تکنیکهاي پلیمري و شیمیایی کاله ایمنی و طناب  فناوري و

 کیلوولت22عایق 

به آنالیز مواد و ترکیبات و فناوري و تکنیکهاي پلیمري و شیمیایی  دستیابی--
درحال حاضر این تجهیزات وارداتی -کیلوولت 22طناب عایق  کاله ایمنی و

میشود و جزو اقالم پرمصرفی استهالك پذیر است  وارد کشورو باهزینه باال 
شده کاله ایمنی و طناب عایقی که در  -در حال حاضر تولید داخلی و بومی -

وجود ندارد و جهت  کیلوولت مورد استفاده قرار بگیرند 22خطوط 
طنابها توسط  بومیسازي و رفع نیاز به خارج از کشور، تولید این کالهها و

 ایجاد صرفه اقتصادي، جلوگیري از تلفات -ومی توصیه میگردد. نیروهاي ب

 انسانی، بومیسازي

6 
شرکت برق منطقه 

 اي تهران 

در پست  SF6بررسی و مطالعه تاثیرات و مخاطرات نشت گاز 
 هاي گازي و ارائه راهکارهاي جلوگیري و مقابله با آن

در  SF6بررسی و مطالعه تاثیرات و مخاطرات نشت گاز 
پست هاي گازي و ارائه راهکارهاي جلوگیري و مقابله با 

 آن

عدم وجود دستورالعمل و یا راهنماي مقابله باز این  -دالیل و مزایاي طرح: 
با توجه به  -مخاطرات برابر استعالمات صورت گرفته و عدم وجود سوابق 

 و بروز مشکالتی از قبیل SF6وجود تعداد زیادي پست هاي گازي از نوع 
 -نشت و انفجار پست یا کلیدهاي مربوطه از قبیل پست شوش و شیخ بهایی 

بررسی، طبقه بندي یا استاندارد ملی در خصوص نحوه برخورد با گاز سالم و 
در حالت  SF6بررسی ویژگی هاي فیزیکی و شیمیایی گاز  -نشت یافته 

ائه ار -راهکارهاي الزم براي مقابله با حوادث احتمالی بررسی  -خالص 
تجهیزات حفاظت فردي و گروهی مناسب براي مقابله با نشت گاز هگزا 

ایمنی  -هاي الزم براي استفاده کنندگان  ارائه و دستورالعمل -فلورید گوگرد 
 افراد و تجهیزات

7 
شرکت برق منطقه 

 اي تهران 

بررسی فنی و اقتصادي اثرات فرونشست دشت هاي منطقه 
ورامین در جنوب تهران بر خطوط انتقال و اصالح پدیده 

ارائه راهکارها جهت پیشگیري از تخریب فونداسیون دکل 
 هاي خطوط انتقال و فوق توزیع

هاي استان در جنوب تهران بر خطوط انتقال  بررسی خطر فرونشست دشت
جنوبشرق تهران و شهرستان  فرونشست زمین در مناطق جنوب ، (با توجه به
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ورامین ، نیاز است مطالعاتی در خصوص مناطقی خطوط انتقال و فوق توزیع  فرونشست
از آن جا عبور کرده و در خطر فرونشست زمین قرار دارند صورت گرفته و 
راهکارهاي عملی جهت پیشگیري از آسیب به فونداسیون دکل ها ناشی از 

 زمین مشخص گردد.)فرونشست 

8 
شرکت برق منطقه 

 اي تهران 

بررسی میزان تاثیر استفاده از شبکه هاي ارتباطی و اطالعاتی بر 
 عملکرد کارکنان و شاخص هاي بهره وري

با تکمیل شبکه هاي اطالعاتی و ارتباطی برق تهران و 
شاخص عمده و قابل  10ایجاد زیر ساخت مخابراتی الزم 

تغییر می کند که این شاخصها عبارتند از محاسبه و ارزیابی 
سالمت روحی و روانی  -2هزینه هاي سازمان  -1: 

انجام وظایف  -4سطح اطالعات کارکنان  -3کارکنان 
کاهش فساد و  -6ارتباط مدیران و کارکنان  -5شغلی 

مهارتهاي  -8سرعت اطالع رسانی  -7شفافیت مالی اداري 
-10رایط متغیر شغلی سازگاري با ش -9فنی و کامپیوتري 

انتقال تجربیات و دانش . محاسبات چگونگی تغییر این 
 شاخصها به تفصیل در پروژه آورده می شود

نبود استاندارد و یا دستورالعملهایی جهت استفاده بهینه از سیستم هاي 
اطالعاتی و تاثیرات منفی آنها بر فکر و عملکرد کارکنان دسترسی و یا عدم 

هاي اطالعاتی و ارتباطی تاثیر مستقیم و ملموسی بر نحوه دسترسی به شبکه 
عملکرد کارکنان ، بهره وري آنان و رشد فردي و سازمانی آنها دارد . این 

کیلوولت شرکت برق منطقه اي تهران که از  63مساله در سطح پستهاي 
استان برخورداند اهمیت زیادي دارد .  3پراکندگی جغرافیایی در سطح 

دادي از این پستها فاقدهرگونه شبکه اطالعاتی و ارتباطی مانند متاسفانه تع
اینترانت اداري ، اتوماسیون اداري ، سیستم یکپارچه منایع انسانی و سیستم 
جامع بهره برداري هستند که این مساله لطمات زیادي بر عملکرد فرد و 

و سازمان می زند .هدف از این پروژه توجیه ضرورت تکمیل شبکه ارتباطی 
اطالعاتی برق تهران و ایجاد بسترهاي مخابراتی الزم براي این امر است که از 

 راه ارتقاء بهره وري سازمانی هزینه هاي مذکور جبران می گردد .

9 

شرکت توزیع 
نیروي برق استان 

 هرمزگان

هاي مختلف نیروهاي اجرایی ¬محاسبات ارزیابی ریسک فعالیت
 در شرکت توزیع برق هرمزگان

محاسبه  -2تعیین فعالیت هاي ریسک پذیر شرکت  -1
پیشگیري از وقوع  -3ریسک فعالیتهاي مختلف در شرکت 

افزایش دقت در محاسبات عدد ریسک  -4برخی حوادث 
 .افزایش قابلیت اطمینان به آنها ها و¬فعالیت

یکی از مسائل مورد توجه کارشناسان حوزه ایمنی، محاسبات ریسک 
مورد بهره برداري می باشد. این محاسبات نشان می ها و تاسیسات ¬فعالیت

ها و یا تاسیسات مورد نظر میزان ¬دهد که با توجه به شرایط حاکم بر فعالیت
هاي اجرایی در سطح شرکت ¬خطر آفرین بودن آن ها چقدر است. فعالیت

توزیع برق شامل کلیه اقدامات عملی در حال انجام، جهت خدمات رسانی 
که از نظر احتمال وقوع حادث ، شدت خسارات و همچنین به مشترکین بوده 

باشند. لذا محاسبات ¬قابلیت شناسایی آن، قبل از وقوع با هم متفاوت می
هاي متفاوت قابل محاسبه و علی رغم ¬ریسک در مقاطع مختلف با دقت

پاسخگویی نیاز فوري آن زمان، همواره دقت محاسبات، قابل نقد و بهینه 
کارگیري روش هاي علمی در محاسبات ریسک دقت آنها  سازي می باشد. به

وري کارشناسی و تصمیمات اجرایی مربوط را بهبود ¬را افزایش داده و بهره
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 خواهد بخشید.

10 
شرکت برق منطقه 

 اي مازندران 

هاي سازمان بمنظور مراقبت و ارتقاي  بررسی تاثیر بالقوه فعالیت
محله / جامعه / محیط سالمت (کارکنان / مشتریان / اجتماع و 

 زست )

هدف ار تعریف پروژه تحقیقاتی در این حوزه، شناسایی و 
هاي سازمان براي مراقبت و ارتقاي سالمت در ابعاد  فرصت

گیري  گانه آن و ارائه راهکارهاي عملیاتی در جهت بهره 5
هاي مذکور و همچنین نحوه مدیریت  هرچه بهتر از فرصت

هاي سازمان ( اعم از مثبت یا  عالیتبر آثار بالقوه و بالفعل ف
هاي  منفی بر سالمت جامعه و همچنین شناسایی فرصت

 باشد. سازمان براي مراقبت و ارتقاي سالمت جامعه می

درصد عوامل موثر بر سالمت در خارج از حوزه  75ازآانجائیکه بیش از 
ها  ني سازما بهداشت و درمان قرار دارد از این روي، عملکرد و فعالیت همه

بر سالمت جامعه موثر بوده و بایستی نسبت به تاثیرات موثبت و یا منفی آن 
پاسخگو باشند . براي تحقق این مسئولیت و ایفاي نقش ملی سازمان در 

پذیري و پاسخگویی اجتماعی براي سالمت جامعه ، بایستی در  مسئولیت
ر ها و آثار عملکردي خویش د شناسایی و مدیریت بر مصادیق، فرصت

حوزههاي فرآیندي ، طرح و برنامه، نظام ارزشی ، ساختار و منابع و اقدامات 
 هاي پژوهشی فراگیري را در دستور کار خود قرار دهند. اجرایی، طرح

11 
  شرکت برق منطقه

 اي هرمزگان

) در HSEبررسی روش هاي نوین ایمنی و بهداشت حرفه اي (
کشورهاي توسعه یافته و حوزه شبکه انتقال و فوق توزیع برق در 

ارائه راهکارهاي عملی با در نظر گرفتن شرایط موجود در استان 
 هرمزگان

) در HSEبررسی روش هاي ایمنی و بهداشتی حرفه اي (
کشورهاي مختلف که در وضعیت مشابه اقلیم آب و هوایی 
استان هرمزگان و داراي وضعیت بهتري نسبت به شرکت 

هستند و مقایسه با روش هاي برق منطقه اي هرمزگان 
مرسوم و در نهایت ارائه روش هایی نو و کاربردي جهت 

) در حوزه شبکه HSEبهبود ایمنی و بهداشت حرفه اي (
 انتقال و فوق توزیع هرمزگان

کنترل و یا حذف عوامل زیان آور شغلی (شامل عوامل شیمیایی، فیزیکی، 
سیر انتقال امکان پذیر نیست، مکانیکی و بیولوژیکی) در منبع تولید یا در م

وجود طیف وسیعی از خطرات شیمیایی، فیزیکی، بیولوژیکی و مکانیکی با 
خصوصیات خورندگی، برندگی، سمیت، سرطانزایی، سوزانندگی، جهش 
زایی و ... در محیط هاي کاري می تواند سالمت شاغلین و حتی سایر افراد 

قرار دهد. بنابراین به منظور  مجاور محیط هاي شغلی را به شدت مورد تهدید
حفظ منبع انسانی و هم چنین افزایش راندمان کار و بهره وري، شناسایی، 
ارزیابی و کنترل خطرات فوق از اهمیت بسزایی برخوردار است.لزوم بررسی 
روش هاي نوین در زمینه ایمنی و بهداشت حرفه اي به دلیل ناکارآمدي و یا 

به ضرورت جدي و انکار ناپذیر مبدل  هزینه بر بودن روش هاي قدیمی
 گردیده است.

12 

شرکت توزیع 
نیروي برق 

 آذربایجان غربی

ارزیابی و تدوین شاخص هاي اندازه گیري عملکرد سیستم 
 HSEمدیریت 

 HSEارائه مدل علمی جهت ارزیابی سیستم هاي موجود 
 در بخش صنعت برق و بررسی اثر بخشی آن ها

یک دنیاي حسـاس بـه مسائل اجتماعی و زیست سازمانهاي امروزي که در 
محیطی بسر میبرنـد، الزم است عالوه بر رضایت مشتریان، بـه سـالمتی و 
رفـاه کارکنان و همچنین حفاظت از محیط زیسـت اهمیـت ویژه اي دهند. 
یکی از مهمترین مواردي که شرکتها را بـه سـمت اسـتقرار و بهبـود 

) ترغیب میکند، بروز HSEت و محیط زیست (سیسـتمهـاي ایمنـی، بهداش
انتظارات اساسی از طرف ذینفعان سازمان در حوزه هاي ایمنـی، سالمتی و 
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بخصـوص محـیط زیسـت اسـت. همچنین کـاهش خطرات زیست محیطـی 
و ارتقـاي سـالمت و ایمنـی کارکنان، موجب بهبود بهره وري گشته و 

میتوانند از ایـن طریـق اعتبار و شرکتهایی که شهرت قابل توجهی دارند 
تصویر خود را نزد مشتریان، سرمایه گـذاران وذینفعـانی کـه نسـبت بـه 
مسـائل اجتمـاعی حسـاس هستند، تقویت نمایند. لذا اندازه گیري عملکرد 
ایمنی و بهداشت و محیط زیست، می تواند در تهیه اطالعات الزم در رابطه با 

فعالیتهایی که یک  نونی استراتژي ها، فرآیندها ومیزان پیشرفت و شرایط ک
سازمان به منظور کنترل خطرات بهداشتی و ایمنی انجام می دهد تاثیر بسیار 

 مهمی داشته باشد.

13 

شرکت توزیع 
نیروي برق استان 

 البرز

طراحی الگوي مناسب براي نگهداري ، فروش ضایعات و معدوم 
موجود در انبار با رویکرد نمودن المپ ها و روغن ترانس هاي 

 زیست محیطی در استان البرز

کنترل و کاهش پیامدهاي زیست محیطی بهره برداري از 
 شبکه توزیع نیروي برق

کاهش آلودگی هاي زیست محیطی ناشی از المب ها و روغن ترانسفورماتور 
 افزایش سودآوري شرکت با فروش بهینه ضایعات

14 

شرکت توزیع 
نیروي برق تهران 

 بزرگ

، سالمت و محیط HSEطراح سیستم بهینه مدیریت ایمنی و 
 زیست

استفاده حداکثر ازامکانات و منابع شرکت در جهت حفظ 
 در سازمان HSE یا بهینه کاوي فرآیندهاي جاري Benchmark سالمت همکاران وشهروندان

 یعموممحور  .6
 انسانی منابع مهارتی و آموزشی مطالعات .6,6

 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح تحقیقعنوان  شرکت هدف ردیف

1 

شرکت توزیع 
نیروي برق 

 شهرستان اصفهان

هیجان بر -اثربخشی و مقایسه مدیریت استرس و تنظیم شناختی
استرس ادراك شده، سطوح انگیزش شغلی، حوادث ناشی از کار 

) شرکت  برداري ( شیفت عملیات آوري کارکنان حوزه بهره و تاب
 توزیع برق شهرستان اصفهان

تعیین میزان اثربخشی برنامه آموزشی مدیریت استرس  -1
برداري توزیع برق  حوزه بهره شده کارکنان بر استرس ادراك

مدیریت  تعیین میزان اثربخشی برنامه آموزشی -2اصفهان. 
استرس بر سطوح انگیزش شغلی کارکنان حوزه 

تعیین میزان اثربخشی  -3 .برداري توزیع برق اصفهان بهره
 برنامه آموزشی مدیریت استرس بر حوادث ناشی از کار

استرس یک واقعیت انکارناپذیر در زندگی کنونی است و گریز از آن 
ین رو، مدیریت استرس، تنها راه مقابله با استرس است پذیر نیست. از ا امکان

ها و سمینارهاي  که اکنون به شدت مورد توجه صاحبنظران بوده و کنفرانس
تواند بازتاب  متعدد را در جهان به خود اختصاص داده است. استرس می

توان به بی میلی به  هاي روانی می روانی و جسمی داشته باشد. از جمله جنبه
کم اشتهایی، بی میلی به زندگی و ارتباط، افسردگی و از جمله  معاشرت،
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تعیین  -4برداري توزیع برق اصفهان.  کارکنان حوزه بهره
آموزشی مدیریت استرس بر  میزان اثربخشی برنامه

 -5برداري توزیع برق اصفهان  آوري کارکنان حوزه بهره تاب

تنظیم شناختی هیجان  تعیین میزان اثربخشی برنامه آموزشی
برداري توزیع برق  کارکنان حوزه بهره شده بر استرس ادراك

آموزشی تنظیم  تعیین میزان اثربخشی برنامه -6اصفهان. 
شناختی هیجان بر سطوح انگیزشی شغلی کارکنان حوزه 

تعیین میزان اثربخشی  -7برق اصفهان.  برداري توزیع بهره
ناشی از  ن بر حوادثبرنامه آموزشی تنظیم شناختی هیجا

 -8برداري توزیع برق اصفهان.  کار کارکنان حوزه بهره
برنامه آموزشی تنظیم شناختی هیجان  تعیین میزان اثربخشی

برق اصفهان.  برداري توزیع آوري کارکنان حوزه بهره بر تاب
مقایسه اثربخشی دو روش آموزشی مدیریت استرس و  -9

شده کارکنان حوزه  ادراكبر استرس  تنظیم شناختی هیجان
اثربخشی دو  مقایسه -10برداري توزیع برق اصفهان.  بهره

روش آموزشی مدیریت استرس و تنظیم شناختی هیجان 
برداري توزیع برق  کارکنان حوزه بهره بر سطوح انگیزش

مدیریت  مقایسه اثربخشی دو روش آموزشی -11اصفهان. 
شی از کار استرس و تنظیم شناختی هیجان بر حوادث نا

مقایسه  -12توزیع برق اصفهان.  برداري کارکنان حوزه بهره
 اثربخشی دو روش آموزشی مدیریت استرس و تنظیم

برداري  آوري کارکنان حوزه بهره شناختی هیجان بر تاب
 .توزیع برق اصفهان

هاي قلبی و عروقی،  عوامل جسمی به میگرن، فشار خون باال، بیماري
خوابی، کمردرد مزمن و زخم معده و حوادث بوجود آمده در حین کار  بی

). استرس شغلی یا فشار 1394پور،  اشاره کرد(راس و آلتمایر، ترجمه خواجه
زا و آن  توان روي هم جمع شدن عاملهاي استرس در محیط کار را می روانی 

زا  هاي مرتبط با شغل دانست که بیشتر افراد نسبت به استرس گونه وضعیت
بودن آن اتفاق نظر دارند.به بیان دیگر استرس ناشی از شغل، استرسی است 

دث شود . میزان بروز حوا که فرد معینی بر سر شغل معینی دستخوش آن می
شغلی در کشورهاي مختلف جهان به خصوص در بخش صنایع نسبتاً باال و با 

 250گذشت زمان همچنان رو به افزایش است، به طوري که ساالنه حدود 
هزار حادثه شغلی منجر بـه مـرگ  300میلیون حادثه شغلی منجر به جرح و 

ی رخ هزار حادثه شغل 14دهد، در کشور ما ساالنه حدود  در جهـان رخ می
دهدکه اغلب آنها مربوط به کارکنان صنایع است. خطاهاي انسانی علت  می

تواند نتیجه اسـترسهـاي  درصد حوادث شغلی اسـت کـه خود می 80حدود 
 ).1395شـغلی کارکنـان باشد (سوري و همکاران، 

2 

شرکت توزیع 
نیروي برق 

 مازندران

 موانع و مشکالت بکارگیري فناوري هاي نوین آموزشی
)E_Learning در آموزشهاي کارکنان و ارائه راهکارهاي عملی (

 مناسب

با توجه به توسعه روش هاي نوین آموزشی، ضروري است موانع و مشکالت  افزایش بهره وري و ارتقا سطح علمی و عملی کارکنان
 بکارگیري فناوري هاي نوین در امر آموزش مورد بررسی قرار گیرد
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3 

شرکت توزیع 
 نیروي برق

 آذربایجان غربی

ارائه مدل اثربخشی مدیریت در شرکت توزیع نیروي برق با 
رویکرد ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و تکنیک مساحت چند 

 ضلعی ها

ارائه مدل علمی جهت تعیین میزان اثربخشی مدیریت و 
 شناسایی مدیران اثربخش

ارزیابی  در نظام هاي سنتی مدیریتی، تمهیداتی متقن و علمی براي سنجش و
میزان اثربخشی فعالیتها از جنبه شناسایی سطح قدرت، کنترل و اثربخشی 
فعالیت هاي مدیریتی اندیشیده نشده است؛ در صورتی که در نظامهاي نوین 
مدیریتی، این امر بر پایه معیارها و ضوابط داراي پایه هاي علمی و به صورت 

عه پیشنهاد شده، مدل کمی کامال دقیق و کمی شده، انجام می پذیرد. در مطال
و مفهومی جهت تعیین اثربخشی مدیریتی ارائه خواهد شد. از این طریق، 
مدیران اثربخش از طریق رویکردهاي ریاضی شناسایی شده و قابل اولویت 

 بندي نیز خواهند بود.

4 

شرکت توزیع 
نیروي برق استان 

 بوشهر

شرکت بررسی و ممیزي فرایندها و نگرش هاي منابع انسانی 
منابع  34000توزیع نیروي برق استان بوشهر بر اساس استاندارد 

 انسانی

نقشه راهی را براي تغییر سازمان با  34000استاندارد 
استفاده از اقدامات منابع انسانی مستمر فراهم می کند. 
هدف اصلی از این پژوهش ارزیابی و سنجش فرآیند هاي 

دل استاندارد منابع انسانی و نگرش کارکنان براساس م
تعالی منابع انسانی در شرکت توزیع نیروي برق  34000

استان بوشهر به منظور ارائه به مدیران سازمان می باشد تا 
با بهره گیري از نتایج این پژوهش با خیالی آسوده تر و 
فارغ از استرس هاي مضر به تصمیم گیري هاي سازمانی 

بع انسانی هرچه بپردازد و در نهایت کارایی و کارآمدي منا
باالتر رود که این نیز در نهایت منجر به افزایش بهره وري 
سازمان و نیل به اهداف عالیه خواهد بود. با توجه به 
اهمیت، مزایا و معایب فشار روانی و رضایت شغلی، انجام 
یک پژوهش در این زمینه در شرکت توزیع نیروي برق 

که با دست  استان بوشهر الزم و ضروري می نماید، چرا
یافتن به علل و عوامل ایجاد کننده فشار روانی، میتوان با 
هدایت آن ها به نفع سازمان که در نهایت منجر به بهره 

 وري باالتر سازمان خواهد شد، کوشا بود.

بررسی وضعیت نگرشهاي کارکنان و نیز فرایندهاي منابع انسانی جهت بهبود 
 ه وري کارکنانانها در راستاي افزایش کارایی و بهر

5 
شرکت توزیع 

نیروي برق استان 
بررسی میزان انطباق کارکنان شرکت توزیع نیروي برق خوزستان 

 با مدل بلوغ قابلیت کارکنان

اعالم سطح بلوغ و تدوین نقشه راه و راهکارهاي عملیاتی 
 در حوزه منابع انسانی

اصالح عملکرد سازمان براي توسعه ظرفیت مدیریت و نظام هاي مدیریتی و 
 فعالیتی بسیار ضروري است
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 خوزستان

6 
شرکت برق 

 اي گیالن منطقه 

بررسی شرایط مطلوب نگه داشت منابع انسانی متخصص و ماهر 
 شرکت

باالبردن میزان وابستگی نیروي انسانی متخصص و ماهر به 
 شرکت و افزایش راندمان کاري آنها.

از اصلی ترین مولفه هاي طبعاً وجود نیروي انسانی متخصص و ماهر یکی 
افزایش بهره وري در شرکت می باشد. و لذا براي استفاه بهینه از توانمندي ها 
و تجارب آنان ضرورتاً می بایست شرایط محیطی و سازمانی و نیز روحی و 
جسمی مناسبی را در شرکت فراهم نمود. تا تمهیدات الزم براي رشد قابلیت 

ایده ها و پیشنهادات آنها فراهم گردد. تحقق هاي آنان و بهره گیري مفید از 
این امر نیازمند یک بررسی جامع در این زمینه در قالب یک پروژه تحقیقاتی 

 می باشد.

7 

شرکت برق 
اي   منطقه

 هرمزگان

طراحی الگوي مطلوب فرهنگ سازمانی با بررسی میزان تاثیر ابعاد 
طقه اي فرهنگ سازمانی بر چابکی و پشگام بودن شرکت برق من

 هرمزگان

فرهنگ در یک سازمان، به مثابۀ شخصیت یک انسان است. 
مفروضـات بنیـادي، اعتقـادات، باورهـا، هنجارهـا و 
ارزش ها، به عنوان مبانی فرهنگ یک سازمان می باشند که 
شالودة وجودي آن را تشکیل داده و نقطـۀ تمیـز خـوب و 

بـه عنـوان بد را مشخص می کنند. فرهنـگ هـر سـازمانی 
عامل اساسی در شکل بخشیدن به آن سازمان است و تأثیر 
بسـزایی بـر سـاختار و طـرح سـازمان، محـیط داخلـی و 
خـارجی سـازمان، تکنولـوژي و نیـروي انسـانی و از 
همـه مهم تـر بـر بهـره وري و اسـتراتژي سـازمان دارد؛ 

ص مـی چـرا کـه فرهنـگ، بایـدها و نبایـدها را مشـخ
 کنـد و قالـب رفتاري سازمان را شکل می دهد.

سازمان ها جهت رسیدن به اهداف خود و فعالیت در محیطی رقابتی و 
پرچالش می بایستی به فرهنگ سازمانی توجه ویژه اي مبذول نمایند. تأثیر 
فرهنگ سازمانی بر تمام جنبه هاي سازمانی که براساس اعتقادات و ارزش 

کارکنان، به سازمان ها قدرت می بخشد بر نگرش رفتار فردي، هاي مشترك 
انگیزه و رضایت شغلی و سطح کارایی نیروي انسانی وچابکی سازمان تاثیر 
شگرف و مستقیمی می گذارد. وجود هویت فرهنگی، باورها، ارزش ها و 
هنجارهاي رفتاري مشترك اعضاي سازمان ها، موجب انسجام و یکپارچگی 

تعهد درونی به سازمان و جهت گیري اقدامات و در نتیجه در کوشش ها، 
موفقیت سازمان ها می شود به طوري که موفقیت چشمگیر سازمان ها در 
عوامل غیر ملموس و قدرتمند فرهنگ سازمانی، در ارزش ها و باورهاي 

 کارکنان نهفته است

8 

شرکت برق 
اي   منطقه

 هرمزگان

ان جدیداالستخدام به منظور بررسی و تحلیل رفتار سازمانی کارکن
 بهبود تعامالت سازمانی (فاصله نسل)

ها مفهومى است که اختالف فاحش روانى،  شکاف نسل
اجتماعى، فرهنگى و تفاوت معنادار در بینش و آگاهى، 

هاى ارزشى و  گیرى باورها، تصورات، انتظارات، جهت
الگوهاى رفتارى میان دو نسل همزمان در یک سازمان را 

دهد. به عبارت دیگر، فاصله نسلى به  توجه قرار مىمورد 
ها و هنجارهاى  اقتضائات مهم و شکاف در تجربه، ارزش

بین دو نسل، یعنى والدین(مدیران) و فرزندان(کارشناسان) 

برقراري ارتباط موثر بین کارکنان جدیداالستخدام و مدیران وجود اختالف 
 فرهنگی با کارکنان جذب شده
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سازمانی آن ها و یا به طور کلى، به اختالف و شکاف 
شود. هرچه  فرهنگى قابل توجه بین دو نسل تفسیر مى

تر باشد، امکان فهم و  تر و وسیع صله عمیقشکاف و یا فا
تر است و بیگانگى آن  درك هر نسل از نسل دیگر مشکل

گردد. در واقع، فاصله نسلى و  ها نسبت به هم بیشتر مى
اختالفات دو نسل ممکن است مربوط به فاصله نسلى و یا 

طلبى کارشناسان در مقابل درخواست اطاعت  استقالل
دیران و کارشناسان، اقتضائات مدیران، اختالف قدرت م

سنى و... باشد. در تعریف گسست و فاصله نسلى باید 
گفت: دور شدن تدریجى دو یا سه نسل پیاپى از یکدیگر 
از حیث جغرافیایى، عاطفى، فکرى و ارزشى، وضعیت 

در » ها گسست نسل«کند که اصطالحآ  جدیدى را ایجاد مى
البآ کارشناسان شود. در این وضعیت، غ سازمان نامیده مى

کوشند تا آخرین پیوندهاى وابستگى خود را از مدیران  مى
و یا کارشناسان با نسل بالغ بگسلند و اغلب در این راه، به 

پردازند. برخی معتقدند که  کشى و طغیانگرى مى گردن
جامعه جدید ایران توانایی بازتولید همه ارزش هـاي نسـل 

ی بین نسل ها وجود دارد. قبـل را نـدارد؛ زیـرا فاصله اندک
از اینرو، زمان اجازه نمی دهد که ارزش هاي قبلـی در 
سازمان ها، بازتولیـد شوند و نسل هاي جدید در حال 
تولید ارزش هاي جدیدي هستند که در میان نسل ها 
متفاوت است. البته وجود تفاوت بین انسان ها سابقه دیرینه 

وت ها و نابرابري ها اي دارد امـا نـوع و درجـه ایـن تفا
یکسان نبوده است. افزون بر این، شدت تحـوالت و میزان 
این نابرابري ها در همه سازمان ها یکسان نیست و درجات 
مختلفی بر آن مترتب اسـت. نکته مهم در مطرح کردن 
گسست نسل ها، توجـه بـه اخـتالف آن هـا از حیـث 
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رهنگی عاطفی، فکري، ارزشی یا به طورکلی اختالف ف
است کـه نظریـه پـردازان سازمانی از آن بـه عنـوان 
گسست یاد می کنند. در طول تاریخ بشریت همواره توالی 
نسل ها وجود داشته است گروهی از مدیران در سازمان ها 
می آیند و اثراتی از خود بر جاي گذاشته و آرام آرام جاي 

ن خویش را به کارشناسان و افراد جدید می دهند و ای
امري طبیعی است؛ اما سؤال این است که، چه قدر ارتباط 
بین این رفت و آمدها وجود دارد و عوامل تهدیدکننده و 
راهکارهاي کاهش آنها چیست؟ در این اولویت سعی شده 
که عالوه بر بررسی برخی علل فاصله میان نسل ها، 
راهکارهاي الزم در حوزه نظر و عمل نیز بیان شود تا 

ناسب و بیشتر اعتالي شرکت برق منطقه اي بسترهاي م
 هرمزگان فراهم شود.

9 

شرکت برق 
اي   منطقه

 هرمزگان

بررسی مسئولیت هاي اجتماعی و حقوق شهروندي شرکت 
 سهامی برق منطقه اي هرمزگان

شرکت برق منطقه اي هرمزگان عضو رسمی شهر، استان و 
کشور است؛ این دیدگاه حقوق ومسئولیت ها را به شرکت 
برق منطقه اي هرمزگان یادآور می شود که در وظایف 
قانونی پیش بینی وتدوین شده است.از نظر حقوقی جامعه 
نیازمند مقرراتی است که روابط تجاري، اموال، مالکیت، 

اسی وحتی مسائل خانوادگی را در شهرسازي، سی
نظرگرفته و سامان می دهد. از این رو از دید شهري 
موضوع حقوق شهروندي روابط مردم و سازمان هاي شهر، 
حقوق و تکالیف آنان در برابر یکدیگر و اصول و هدف ها 
و وظایف و روش انجام آن است. همچنین نحوه اداره امور 

نگ شهر است که می شهر و کیفیت نظارت بر رشد هماه
توان به عنوان مهم ترین اصولی بدانیم که منشعب از حقوق 
اساسی کشور است. در واقع حقوق شهروندي آمیخته اي 
از وظایف ومسئولیت هاي شهروندان در قبال یکدیگر، 

 در راستاي سیاستهاي دولت درخصوص اجرایی شدن حقوق شهروندي
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شهر و دولت یا قواي حاکم و مملکت است و همچنین 
حقوق و امتیازاتی که وظیفه تامین آن حقوق برعهده 
مدیران شهري، دولت یا به طورکلی قواي حاکم می باشد. 
به مجموعه این حقوق و مسئولیت ها، حقوق شهروندي 
اطالق می شود.شهروندي اشاره به زندگی روزمره، فعالیت 
هاي فردي وکسب وکار افراد اجتماع و نیز فعالیت هاي 
اجتماعی هر یک از سازمان هاي شهر دارد و به طورکلی 

ز رفتار و اعمال افراد و سازمان ها است. مجموعه اي ا
شهروندي پویا یا شهروندي فعال در واقع از این نگرش 
برخاسته است. شهروندي ازاین منظر مجموعه اي گسترده 
از فعالیت هاي فردي و اجتماعی سازمان ها است.فعالیت 
هایی که اگرچه هر سازمانی منفرداً دارا می باشند، اما 

یشرفت زندگی اجتماعی شهر و کشور برآیند آن ها به پ
کمک خواهد کرد. همچنین مشارکت هاي اقتصادي، 
خدمات عمومی، فعالیت هاي داوطلبانه و دیگر فعالیت 
هاي اجتماعی که در بهبود زندگی همه شهروندان موثر 
خواهد افتاد. در واقع این نگاه ضمن اشاره به حقوق 

ه رفتارهاي شهروندي مدون و قانونی، در نگاه کلی تر ب
اخالقی و اجتماعی می پردازد که اجتماع از سازمان هاي 
شهروندان خود انتظار دارد. دریافت مفاهیم شهروندي 
نیازمند فضایی مناسب براي گفتگو و مشارکت سازمان ها 
و مردم با نقطه نظرات متفاوت ونظارت عمومی است. 
بحث از کمیت و کیفیت این حقوق و تکالیف امروزه 

سیعی از گفتارها و نوشتارها را به خود اختصاص حجم و
داده و این مسئله را مطرح ساخته که تحقق حقوق 
شهروندي و به تبع آن توسعه شهر، در گرو شناخت موثر 
وظایف هر یک از سازمان هاي آن است بنابراین کارکرد 
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اصلی شهروندي اداره جامعه مطابق به اصول رعایت 
ام امور در جهت حفظ نهادها حقوق دیگران و تعهد به انج

مشترکی است که این حقوق را برقرار یافته و نگه می 
دارند. تحقق این امر مستلزم توجه سازمان ها یا نهادهاي 
اجتماعی به مسولیت و تعهد اجتماعی است و با توجه به 
اهمیت نقش سازمان ها در تحقق حقوق شهروندي اولویت 

و در صدد بررسی حاضر به این موضوع اختصاص یافته 
رابطه بین تحقق مسوولیت اجتماعی سازمان ها و ارتقاء 
حقوق شهروندي و ارائه راهکارهاي عملی در این زمینه 

 می باشد.

10 

شرکت برق 
اي   منطقه

 هرمزگان

و  بررسی چالش هاي مدیریت بهره وري شرکت برق هرمزگان
 ارائه راهکار بهبود

شناسایی شاخص هاي اثربخشی، کارایی و شاخص هاي 
کلیدي عملکرد تدوین و به روز آوري مدل بهره وري 

 سازمانی

ضرورت شناسایی و میزان تاثیر اثربخشی و کارایی کارکنان سازمان در جهت 
 اهداف سازمانی

11 

شرکت توزیع 
نیروي برق استان 

 همدان

شرکتهاي توزیع به عنوان سازمان یادگیرنده و بررسی ویژگی هاي 
 شناسایی محدودیت ها

ارائه مفهومی از سازمان یادگیرنده، بحث در مورد  -1
سازمانی، ملزومات و  ضرورت تثبیت و ایجاد چنین

مشخص نمودن موانع  -2مشخصه هاي آن می باشد. 
موجود درزمینه سازمان یادگیرنده شرکت  ومحدودیتهاي
 ان سازمان یادگیرندهتوزیع به عنو

تغییر در اطالعات و نوآوري هاي تکنولوژیکی به طرز باور نکردنی سریع 
بوده و جایی که سرعت توسعه محیط و جامعه دائما افزایش می یابد، سازمان 
ها و موسسات انتفاعی براي موفق شدن نیاز دارند که بیاموزند و بطور مستمر 

 بهبود یابند

12 
شرکت برق 

 ي تهرانا منطقه 

بررسی علل عدم به اشتراك گذاري دانش و تجارب مرتبط با بهره 
 برداري شبکه در بین همکاران و موانع موجود در تحقق این امر

ارائه علل عدم به اشتراك گذاري تجارب و ارائه 
راهکارهاي تشویق کارکنان به اشتراك گذاري دانشها و 

 تجربیات خود

تجارب مرتبط با بهره برداري در بین عدم به اشتراك گذاري دانش و 
 همکاران و موانع موجود در تحقق این امر

13 
شرکت برق 

 اي باختر منطقه 

اي  وري سازمانی برق منطقه بررسی و تدوین مدل سنجش بهره
باختر در محورهاي کارکنان و سازمان با تاکید بر استخراج و 

 هاي عملیاتی و کاربردي ساخت مؤلفه

موجود و عارضه یابی طراحی سیستم شناخت وضعیت 
وري  ریزي براي بهبود بهره وري برنامه گیري بهره اندازه

وري افزایش سود و  هاي بهبود بهره تعریف و اجراي برنامه
درآمد ایجاد رقابت سالمتر افزایش کارایی سازمان و 

 ها افزایش اثربخشی فعالیت

نه از منابع محدود در اختیار ها ناگزیرهستند که با استفادة بهی امروزه سازمان
وري معیاري براي ارزیابی عملکرد  خود، به بهترین نتایج دست یابند. بهره

ها و تعیین میزان موفقیت یا ناکامی آنها در رسیدن به اهداف با توجه به  نظام
وري آن در  مصرف مناسب است. سود یک شرکت نیز تا حد زیادي به بهره

ري مبین وضعیت مالی شرکت در زمان حال درازمدت بستگی دارد. سودآو
وري، ترسیم کننده وضعیت شرکت در آینده است. یک شرکت،  است و بهره
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تواند به سودآوري مستمر خود امیدوار باشد که موضوع  تنها در صورتی می
وري را نادیده نگیرد. صنعت برق به دلیل نقش زیربنایی و ارتباط  بهره

د اقتصادي، صنعتی پویا و تأثیرگذار است و تنگاتنگ با عوامل مؤثر بر رش
وري در آن از اهمیت فوق العادهاي برخورداراست. که  افزایش کارایی و بهره

باشد. بنابراین، باتوجه به  بخش انتقال برق داراي نقش بسزایی در این بین می
وري در شرکت برق  اي، هدف ازسنجش بهره هاي برق منطقه اهمیت شرکت

 باشد. گیري کارایی فنی و انسانی و مالی شرکت می ، اندازهاي باختر منطقه

14 
شرکت برق 

 اي باختر منطقه 

برداران  شناسایی علل بروز اتفاقات رخ داده ناشی از خطاي بهره
ها در شرکت  هاي برق و ارائه راهکارهاي جلوگیري از آن ایستگاه

 اي باختر برق منطقه

یروي انسانی نظیر شناسایی عوامل مؤثر در افزایش خطاي ن
حقوق و دستمزد، تغییر تکنولوژي، مسایل مدیریتی، 
تأثیرگذاري جامعه، مشکالت خانوادگی، آموزش کاربردي 
و ... آنالیز حوادث نیروي انسانی و سهم بندي عوامل بروز 
خطا پیشنهاد راهکارهاي عملیاتی و اجرایی جهت 

اي ه پیشگیري از حوادث با عنایت به ماهیت دولتی شرکت
 اي و نوع شغل برق منطقه

هاي متولیان این  افزایش خطاي نیروي انسانی در صنعت برق یکی از دغدغه
صنعت است. بروز این خطاها سبب تأثیر در پایداري شبکه، افزایش خسارت 

هاي  به تجهیزات و آسیب به نیروي انسانی می شود. بروز این خطاها نگرانی
هاي موجود در تأمین  عنایت به محدودیتمختلفی را رقم زده است و با 

باشد. این  تجهیزات، شناسایی راهکارهاي پیشگیري از این خطاها ضروري می
برداري و تعمیر و نگهداري رؤیت شده است که  خطاها در دو بخش بهره

 ها و دالیل آن با هم متفاوت است. ریشه

15 
شرکت برق 

 اي باختر منطقه 

وسعه آموزه هاي قران در بخش بررسی راهکارهاي ترویج و ت
 اخالق و ارائه الگوي مناسب رفتاري کارکنان

ارائه راهکارهاي عملی بکارگیري الگوهاي رفتاري قرآن 
کریم و شیوه هاي جاري سازي آن در سازمان به نحوي که 
این الگوها در سازمان نهادینه گشته و منجر به افزایش بهره 

 رباب رجوع گردند.وري ، رضایت شغلی پرسنل و تکریم ا

از آنجا که سازمان ها نقش اساسی در بهبود اوضاع اجتماعی، اقتصادي و 
فرهنگی بر عهده دارند، به کارگیري اخالق و مفاهیم اخالقی در سازمان ها 
ضروري به نظر می رسد. تحقق این امر، موجب تعالی و پیشرفت سازمان ها 

فرهنگ سازمانی مثبت و خواهد شد. اخالق در سازمان، نمودي از وجود 
نگرش افراد بالنده در زمینه هاي علمی و اجتماعی می باشد که حاصل 
فرایندي آن، بهره وري سازمانی و رضایت شغلی کارکنان است. اخالق، 
ارتباطات اثربخش در سازمان به وجود می آورد. خداوند قرآن را راهنما و 

اهتمام به آموزش قرآن و  مسیر تعالی و سعادت بشریت قرار داده از این رو
عمل به دستورات آن رمز رستگاري انسان است.قرآن کریم سرشار از مفاهیم 
و آموزه هاي توحید و خدا شناسی است و هر انسانی که بخواهد مسیر کمال 
و رسیدن به خداوند را بپیماید، بدون شک هیچ منبعی بهتر و کامل تر از قرآن 

ن کریم در نهادهاي دولتی نیز گامی اساسی کریم نیست.ترویج آموزه هاي قرآ
در راستاي سالمت نظام اداري بوده و افرادي که با کالم وحی الفت دارند در 
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 انجام وظایف محوله خود مومن و ساعی هستند.

16 
شرکت برق 

 اي سمنان منطقه 

فالت زدگی عینی و ذهنی : نقش و تاثیر بدبینی سازمانی و میل به 
 برق منطقه اي سمنانناکارایی کارکنان 

تبیین پیامدهاي حاصل از بروز فالت زدگی شغلی و اثر آن 
اثر قالت زدگی ساختاري بر تعهد -2بر عملکرد سازمان 

اثر فالت  -3سازمانی و تحلیل رفتگی روانشناختی 
اثر  -4محتوایی بر رضایت شغلی و تمایل به ترك خدکت 

-5فالت زدگی زندگی بر تحلیل رفتگی روانشناختی 
 طراحی و تبیین الگوي مدیریت فالت زدگی شغلی

نبود قابلیت الزم براي انطباق با تغییرات، سطح پایین مشارکت شغلی و  -1
افزایش سطح تحلیل رفتگی شغلی، کاهش سطح  -2ابتکار عملی  عدم بروز

افزایش فشار روانی، تمایل به ترك  -3سازمانی،  رضایت شغلی و تعهد
احترام به خود، از پیامدهاي  ش، کاهش حسخدمت، غیبت، تعارض نق

 اجتناب ناپذیر فالت زدگی شغلی

17 
شرکت برق 

 اي سمنان منطقه 

بررسی میزان تاثیر ابعاد فرهنگ سازمانی بر چابکی سازمانی و 
طراحی الگوي مطلوب فرهنگ سازمانی شرکت برق منطقه اي 

 سمنان

میزان تاثیر هریک از ابعاد مختلف فرهنگ  تعیین-1
سازمانی  تعیین عوامل و ویژگیهاي فرهنگ-2سازمانی 

مطلوب و تدوین برنامه بهبود فرهنگ سازمانی مبتنی بر 
کارکنان و اصالح رویه هاو  اطالح رفتار مدیران

 دستورالعمل ها

تأثیر فرهنگ سازمانی بر تمام جنبه هاي سازمانی که براساس اعتقادات و 
ی بخشد بر نگرش رفتار فردي، ارزش هاي مشترك، به سازمان ها قدرت م

انگیزه و رضایت شغلی و سطح کارایی نیروي انسانی و سازمان چابک تاثیر 
می گذارد .موفقیت چشمگیر سازمان ها در عوامل غیر ملموس قدرتمند 
فرهنگ سازمانی، در ارزش ها و باورهاي کارکنان نهفته است وجود هویت 

اري مشترك اعضاي سازمان ها، فرهنگی، باورها، ارزش ها و هنجارهاي رفت
موجب انسجام و یکپارچگی در کوشش ها، تعهد درونی به سازمان و جهت 

 گیري اقدامات و در نتیجه موفقیت سازمان ها می شود.

18 
شرکت برق 

 اي سمنان منطقه 

بررسی میزان هوش عاطفی پرسنل شرکت برق منطقه اي سمنان و 
 روش هاي افزایش آن

هوش عاطفی پرسنل شرکت برق مشخص کردن میزان 
 منطقه اي سمنان و روش هاي افزایش آن

تحقیقات علمی نشان می دهند هوش عاطفی مهمترین نوع هوش در میان 
 کارکنان است و از طرفی نیروي انسانی هم مهمترین منبع سازمان است

19 
شرکت برق 

 اي سمنان منطقه 

ایجاد استرس شناسایی و رتبه بندي عوامل ساختاري موثر بر 
شغلی و رابطه و تاثیر آن با عملکرد کارکنان در شرکت برق منطقه 

 اي سمنان

شناسایی بیشتر و سنجش میزان استرس شغلی در بین  -1
موثر بر استرس  شناسایی عوامل ساختاري -2کارکنان 

شناسایی  -3شغلی و رتبه بندي آنها از نظر شدت تاثیر 
ارائه  -4ملکرد فردي میزان استرس شغلی و ع رابطه بین

از طریق  راه حل در جهت کاهش میزان استرس شغلی
تغییر، بهبود و اصالح عوامل ساختاري موثر و ارائه راه حل 

که در قالب گزارش تحقیق ارائه  ... هاي جایگزین و
 خواهد گردید

یکی از معضالت و مشکالت جوامع امروزي بیماریهاي روانی است. 
بیماریهاي روانی همواره در اجتماعات بشري وجود داشته است . لیکن 
اطالعات آماري و عینی در این موارد اندك بود ، اما امروزه با گسترش 
اطالعات پژوهشی و آماري می توان معیار نسبتاٌ واقعی از بروز و شیوع 

اي روانی ارائه داد. یکی از انواع و اقسام شایع و فراگیر بیماریهاي بیماریه
روانی، اسنرس به طور عام و استرس هاي شغلی به طور خاص می باشد. 
استرس هاي شغلی همواره یکی از عوامل خطرزاي سالمتی بوده است که بر 
کیفیت زندگی خصوصی افراد نیز تاثیر می گذارد. تحقیقات مختلف نشان می 
دهد که استرس شغلی یا کار در محیط هاي پراسترس ارتباط مستقیمی با 



                                                               252                                                                                                                                                                                               رمجموعهیز يها ر و  شرکتیتوانشرکت 
 

 دالیل اولویت داشتن اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح تحقیقعنوان  شرکت هدف ردیف

سازمانی و  –افزایش ضایعات، غیبت، کاهش بهره وري، نارضایتی شغلی 
بروز رفتارهاي نابهنجار در کارمندان در سطح سازمان و خانواده داشته و 
 جوامع و سازمانها ساالنه هزینه زیادي را می باید در قبال آسیب ها و
مشکالت ایجاد شده مذکور هزینه کنند. شناسایی عوامل ساختاري موثر بر 
ایجاد استرس شغلی در محیط کار می تواند به مدیران و تصمیم گیرندگان 
سازمانی در برنامه ریزي و اتخاذ تصمیم هایی جهت بهسازي محیط کاري 

 پرسنل سازمان کمک شایانی نماید.

20 
شرکت برق 

 اي فارس منطقه 

یل مدلهاي پیاده سازي موجود و ارائه مدل بومی جهت پیاده تحل
 سازي چرخه مدیریت بهره وري در شرکت برق منطقه اي فارس

مدلی بومی براي پیاده سازي چرخه مدیریت بهره وري در 
شرکت هاي برق منطقه اي فارس و شرکتهاي زیرمجموعه 
وزارت نیرو ( با توجه به متحدالشکل بودن سرفصلهاي 

 در کلیه شرکتهاي زیر مجموعه وزارت نیرو)مالی 

بهره وري معیاري براي ارزیابی عملکرد نظامها و تعیین میزان موفقیت یا 
ناکامی در رسیدن به اهداف نظام با توجه به مصرف منابع است. اگر چه 
امروزه مفهوم آن فراتر از یک معیار کمی مطرح شده است، اما از اهمیت 

وري کاسته نشده و به عنوان مهمترین شاخص در اندازه گیري کمی بهره 
ارزیابی عملکرد، داراي کاربرد وسیعی است. بهره وري شاخصی است که با 
استفاده از آن می توان پیوند میان مهارتها و انگیزه، منابع انسانی، تکنولوژي، 
مواد اولیه، سرمایه، مدیریت و شرایط محیطی را تحلیل و بررسی کرد. افزایش 

وري در سطح ملی موجب باال رفتن سطح زندگی مردم، کاهش تورم و  بهره
ایجاد توان رقابت ملی در بازارهاي جهانی می شود. افزایش بهره وري ملی 
برآیند افزایش بهره وري در سازمانها، موسسات و بنگاههاي اقتصادي است و 
سطح آن را می توان به عنوان معیاري براي سنجش پیشرفت و توسعه یک 
کشور در مقایسه با سایر کشورها در نظر گرفت. در سطح سازمانها و 
موسسات نیز بهره وري محور اصلی رقابت و میزان کیفیت ترکیب مناسب 
عوامل تولید براي ایجاد ارزش بیشتر است. لذا اندازه گیري بهره وري از دو 
 بعد می تواند مورد استفاده واقع شود. نخست نشان دادن روند تغییرات
شاخصهاي بهره وري طی ادوار زمانی براي یک موسسه، که سازمانها را براي 
تحلیل علل کاهش یا افزایش بهره وري در زمینه هاي اندازه گیري کمک می 
کند، و دوم مقایسه بهره وري بین سازمانها و موسسات دیگر به منظور یافتن 

در مورد  موقعیت نسبی است که می تواند براي برنامه ریزیهاي آینده
محصول، فرآیند، بازار و غیره در محیطی رقابتی ابزاري بسیار سودمند باشد. 
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اما اندازه گیري بهره وري به تنهایی عاملی جهت بهبود سازمانها نیست . با 
بکارگیري چرخه مدیریت بهره وري می توانیم بهبود مستمر در سازمان داشته 

وري را با اندازه گیري آغاز نمایند و باشیم. در ابتدا سازمانها می بایست بهره 
هنگامی که سطوح مختلف بهره وري در سازمان اندازه گیري شد آن را با 
توجه به اهداف، مورد ارزیابی قرار دهند. بر مبناي این ارزیابی اهداف جزیی 
در بخش هاي مختلف به صورت دراز مدت یا کوتاه مدت تعیین گردد و 

ه وري و برنامه ریزي جهت دستیابی به اهداف براي نیل به آن، بهبود بهر
مورد توجه قرار گیرد. چرخه مذکور در اقدام نهایی به اندازه گیري بهره وري 
در دوره بعد پرداخته و به پویایی سازمان منجر می گردد. نکته حائز اهمیت 
در این چرخه، تاکید بر بهره وري به عنوان برنامه اي همیشگی است. به این 

ه بهره وري یک برنامه یا یک پروژه نیست که تنها براي یک بار انجام معنی ک
شود بلکه ماهیتی فرآیندي داشته و به صورت مستمر و مداوم مورد بررسی و 
تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. با توجه به ضرورت اجرا و عملیاتی نمودن 

ي برنامه هاي ششم توسعه و ضرورت پیاده سازي چرخه مدیریت بهره ور
جهت کلیه دستگاههاي اجرایی، بر آن هستیم تا مدلی بومی براي پیاده سازي 
چرخه مدیریت بهره وري در شرکت برق منطقه اي فارس ارائه نمایم و با 
توجه به متحدالشکل بودن سرفصلهاي مالی در کلیه شرکتهاي زیر مجموعه 

 وزارت نیرو ، مدل فوق الذکر را اشاعه و عملیاتی نماییم

21 

رکت برق ش
اي   منطقه

 خراسان

سنجش سطح سکوت سازمانی و ارائه راهکار جهت رفع پدیده 
 سکوت سازمانی

ها  تواند مانعی براي ابراز ایده ي سکوت سازمانی می پدیده
رفتگی  و نظرات افراد در سازمان باشد و موجبات تحلیل

شغلی افراد را فراهم آورد. از این رو، سنجش سطح آن و 
ها،  منظور رفع آن مل مؤثر بر آن و تالش بهشناسایی عوا

ها و ارائه نظرات  تواند شرایط ابراز عقاید، بیان ایده می
ها را افزایش  کارکنان را تسهیل نموده، قدرت خالقیت آن

مندي از مشارکت فعاالنه و  ها با بهره داده و بالطبع سازمان
ا آگاهانه کارکنان، مسیر رشد و تعالی و موفقیت خود را ب

 سرعت بیشتري طی کنند.

تعریف مسئله: سکوت سازمانی پدیده اي است که در آن کارکنان سازمان به 
دالیل مختلف از اظهار نظر امتناع می ورزند . اگر بر دهان کارکنان مهر 
سکوت زده شود، موتور مولد دانش سازمانی از کار خواهد ایستاد. وقتی 

دیریت باید نیروي انسانی به عنوان مهمترین سرمایۀ انسانی سکوت مینماید. م
خطر بزرگی را احساس کند. نتایج تحقیقات نشان میدهند که جو سکوت 
میتواند بر توانایی سازمان در جهت کشف خطاها و یادگیري تأثیر بگذارد، 
بنابراین اثربخشی سازمانی به طور منفی تحت تأثیر قرار میگیرد.سکوت 

در رابطه با  عالمتی براي بیماري سازمان در نظر گرفته میشود که افراد
مشکالت سازمانی اظهارنظر نمیکنند و این میتواند خود موجب سکون شود، 
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بی توجهی به این موضوع ممکن است حتی موجب مرگ سازمان شود، با به 
وجود آمدن شرایط سکوت و سایه افکنی سکوت در سازمان و با توجه به 

از دست  حجم کارها و فشارهاي روانی حاصل از کار، انرژي عاطفی شخص
می رود و فرد احساس میکند که از نظر عاطفی فرسوده شده، با تداوم این 
احساس، توان روحی فرد کاهش می یابد و انگیزه او از دست میرود و 
شرایطی جهت تحلیل رفتگی شغلی براي فرد فراهم میشود. هر چقدر جو 

به سکوت در سازمانها مهیا باشد، یا به عبارتی نگرش سرپرستان منجر 
رفتارهایی شود که موجب سکوت کارکنان یا افزایش سکوت کارکنان باشد و 
نگرش مدیریت عالی سازمان در جهتی باشد که رفتارهاي سکوت آمیز را 
تقویت کند و فرصتهاي ارتباطی در سازمان براي ابراز عقاید و خواسته هاي 

ازمان در افراد کم باشد، این امر باعث خواهد شد که کارکنان مشغول در س
قبال اغلب مسائل مهم سازمانی سکوت اختیار کرده و به دنبال آن انگیزهی 
افراد براي کار، پیشرفت سازمان، اثربخشی آن و همچنین نگرشهاي شغلی 
کارکنان همچون رضایت شغلی، تعهد سازمانی و... پایین خواهد آمد همین 

گی از کار داشته و امر دلیلی خواهد بود تا افراد به مرور زمان احساس خست
موجبات تحلیل رفتگی شغلی را فراهم خواهد آورد. دالیل اولویت داشتن 

تواند  ها می منظور رفع آن  موضوع: سنجش سطح سکوت سازمانی و تالش به
ها و ارائه نظرات کارکنان را تسهیل نموده، قدرت  شرایط ابراز عقاید، بیان ایده

مندي از مشارکت  ها با بهره بع سازمانها را افزایش داده و بالط خالقیت آن
فعاالنه و آگاهانه کارکنان، مسیر رشد و تعالی و موفقیت خود را با سرعت 
بیشتري طی کنند.سکوت به وسیله ممانعت از بازخورد منفی مانع تغییرات و 
توسعه سازمانی میشود و سازمان توانایی بررسی و تصحیح خطاها را ندارد. 

وردهاي منفی، خطاها بیشتر و حتی شدیدتر میشوند و به بنابراین بدون بازخ
همین دلیل فعالیتهاي اصالحی در زمان ضرورت انجام نمیگیرند. از اینرو 
موضوع سکوت سازمانی و یافتن راههاي رفع آن از اهمیت شایانی در 
مباحث سازمانی معاصر برخوردار بوده و توجه جدي مدیران سازمان را 

 میطلبد.
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22 

رق شرکت ب
اي  منطقه 

 خوزستان

هاي شغلی با رویکرد مبتنی ¬بررسی اثر بخشی مدیریت استرس
بر پذیرش و تعهد بر سالمت روانی، بهزیستی شغلی و میل به 

 اي خوزستان¬نوآوري کارکنان شرکت برق منطقه

بسته آموزشی مدیریت استرس با رویکرد مبتنی  تدوین-1
موجود و  هاي¬نسخه بر پذیرش و تعهد با استفاده از

آموزش این -2اي ¬یابی آنها با شرکت برق منطقه¬انطباق
هاي ¬گروهی تصادفی از کارکنان که تحت استرس بسته به

انجام شده روي  بررسی اثربخشی آموزش-3شغلی باشند. 
سالمت روانی، بهزیستی شغلی و میل به نوآوري کارکنان، 

این گروه آموزش داده شده با یک گروه گواه که  با مقایسه
 .آموزش را ندیده است

هاي هنگفتی بر پیکر اقتصاد هر ¬هاي شغلی همه ساله هزینه¬استرس
وري، غیبت هاي ¬کنند. هزینه هاي ناشی از کاهش بهره¬سازمانی ایجاد می

هاست . کارکن ¬شغلی، حضور ضمن بیماري، بیمه و غیره از جمله این هزینه
کند ¬ف شغلی استفاده نمیتحت استرس از تمام قواي خود براي انجام وظای

و میل به خالقیت، نوآوري و حل مسائل سازمانی ندارد. رویکرد مبتنی بر 
اي نو براي کاهش استرس و کنار آمدن با آن است. ¬پذیرش و تعهد شیوه

این رویکرد اخیراً براي استفاده در محیط کار تعدیل و آماده سازي 
هاي شغلی با ¬سترساست. الزم است براي آموزش شیوه مدیریت ا¬شده

رویکرد پذیرش و تعهد بسته آموزشی متناسب با محیط کار طراحی شود و 
در جمعیت هاي شاغل اثر بخشی آن اثبات شود. تا آنجایی که اطالعاتی در 
دست می باشد چنین بسته آموزشی براي کارکنان در سازمان هاي ایرانی 

سته آموزشی و تایید تدوین نشده است. بدیهی است با بررسی پژوهشی این ب
اثربخشی آن روي کارکنان ایرانی می توان آموزش عمومی آن را براي همه 

 ریزي کرد.¬کارکنان برنامه

23 
شرکت برق 

 اي زنجان منطقه 

آسیب شناسی و تعیین علل و موانع نهادینه سازي نظام هاي 
مدیریتی* در شرکت برق منطقه اي زنجان و ارائه راهکارهاي 

)، ارزیابی تعالی IMS(سیستم مدیریت یکپارچه (اجرایی . * 
، برنامه ریزي استراتژیک و برنامه  EFQMسازمانی بر اساس مدل 

 هاي عملیاتی مربوطه)

تبین وضعیت موجود و سنجش اثربخشی نظام هاي  .1
موجود در استقرار  . شناسایی عوامل و موانع2مدیریتی. 

ارهاي . شناسایی راهک3اثربخش نظام هاي مدیریتی. 
 بهره مندي اثربخش از نظام هاي مدیریتی اجرایی جهت

. 2نقش و تاثیر نظام هاي مدیریتی در بهبود بهره وري و فرهنگ سازمانی.  .1
وضعیت موجود در حوزه نظام هاي مدیریتی و تدوین برنامه هاي  شناسایی

 .بهبود

24 
شرکت برق 

 اي زنجان منطقه 

متغیرهاي موثر بر فرهنگ سازمانی بررسی، شناسایی و ارزیابی 
 جهت ارتقا آن در شرکت برق منطقه اي زنجان

بررسی وضعیت فعلی فرهنگ سازمانی و بهبود فرهنگ 
 کاري و سازمانی جهت ارتقا سطح فعالیت ها

بهره وري پایین مهاجرت زیاد،عدم همکاري بین واحدها در پاسخ به 
فرسایش کاري و انگیزه درخواستها،ضعف کارتیمی،وجود ریزش هاي فنی، 

 پایین در شرکت از دالیل اجراي پروژه مذکور می باشد.

 یعموممحور  .6
 

 مطالعلت حقوفی .6,7
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 شرکت توانیر 1
برق در قبال صدمات و خسارات وارده  يت شرکتهایمسئول

 از نوسانات برق ین ناشیبه اشخاص و مشترک
دات الزم جهت جبران خسارات یمه و انجام تمهیف در بخش بین تکلییضرورت تع نیمشترک یتیات و نارضایکاهش شکا

 از برق یوارده ناش

2 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان البرز

سات برق و ارائه یب تاسیتخر ینیاست تقنیس یبررس
 مناسب مقابله با آن در استان البرز يراهکارها

ا ناخواسته توسط یسات برق مکررا به صورت عامدانه ینکه تاسیبا توجه به ا یسات برقیمقابله با خرابکاران تاس
ن یدر ا ینیتقن ياست هایاز است سیرند نیگ یب قرار میشهروندان مورد تخر
 گردد. ییمربوطه شناسا یقانون يخالهارد و یقرار گ یخصوص مورد بررس

3 
شرکت توزیع نیروي برق 

 استان کردستان
بررسی میزان ضرر مالی ناشی از کمبود و یا نقص قوانین 

 حریم الکتریکی
 زیاد بودن بار مالی این قبیل موارد بر شرکت کاهش هزینه هاي ناشی از این مقوله

4 
شرکت توزیع نیروي برق 

 اهواز

ها  طرحها و پرو ژه يت بندیلووو ا یابیارز ين شاخصهایتدو
 یو سازمانده يزیبا هدف برنامه ر یستمیه برنامه سیو ته

 ص اعتباراتیجهت تخص

پروژه ها  يت بندیوالو يزیضرورت برنامه ر ینگیط موجود و نقدیباتوجه به شرا ارائه شاخص ها
 رسدیبه نظر م يضرور

5 
شرکت توزیع نیروي برق 

 شهرستان اصفهان

ر مجاز از یل قانون مجازات استفاده کنندگان غینقد و تحل
مجلس  1396آب ، برق ، تلفن ، فاضالب و گاز مصوب سال 

 یاسالم يشورا

ن یماب یرفع تعارض ف -2رادات قانون یرفع نواقص و ا -1
 ینیش بیپ -3قانون  يادارات مرتبط در خصوص اجرا

پرونده ل یاز تشک يریشگیپ يدر راستا یع جهات قانونیجم
 يفریو ک یحقوق يها

 ین برخیماب یدالصدور بودن قانون موصوف و چالش موجود فیبا توجه به جد
کشور  ين جاریاز قوان ین تعارض با برخیو همچن يادارات از جمله جهاد کشاورز

 باشد ین سازمان میا یقاتیتحق يتهایاز اولو یکین موضوع یا

6 
شرکت توزیع نیروي برق 

 شهرستان اصفهان

د و تملک ینحوه خر یحه قانونیال 9ماده  یل و بررسیتحل
و  یو عمران یعموم يبرنامه ها ياجرا يو امالك برا یاراض
 يو مشکالت و چالشها 17/11/58دولت مصوب  ینظام

روز امالك موصوف  يدر پرداخت بها ییاجرا يدستگاهها
 يو کاربرد یعلم يبا ارائه راهکارها

ت و یبا در نظر گرفتن محدود يکاربرد يارائه راهکارها
 یحقوق ياز طرف دعاو يریشگیپ –شرکتها  یمشکالت مال

ز وجه یل تصرفات و عدم واریه شرکتها بدلیعل يفریو ک
 ربطیذ يملک در زمان تصرف ملک به حساب دستگاهها

ارتقاء ارزش  -2پرداخت بهاء روز امالك  يبرا یکاف یگینیعدم وجود نقد -1
عدم  -3زات و مستحدثات مرتبط یل استقرار تجهیافزوده امالك مذکور بدل

مت یش قیر با اهداف افزایاخ يسالها یف طین تکلیین جهت تعیمالک يریگیپ
 امالك
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 نحوه تماس با شرکتها
 

يا منطقهاسامی مسئولین تحقیقات شرکتهاي برق   

 نشانی اینترنتی فاکس تلفن مدیر یا کارشناس تحقیقات ايشرکت برق منطقه ردیف

 www.azrec.co.ir 041-33285360 041-33285181 رسول اسماعیل زاده آذربایجان 1
 www.erec.co.ir 031-36269993 031-36245086 انیتراب يمهد اصفهان 2
 www.brec.ir 086-34132124 086-33402217 پور ید سلطانیناه باختر 3
 www.trec.co.ir 021-22121335 021-23812413 محمدرضا کلباسی تهران 4
 www.krec.ir 051-36103809 051 -36103870 زاده نیرضا حس محمد خراسان 5
 www.kzrec.co.ir 061-33369061 061-33369061 اصالنپور یلیل خوزستان 6
 www.zrec.co.ir 024-33145462 024-33145420 حمیده محمدرضایی زنجان 7
 www.semrec.co.ir 023-33341470 023-33341470 مجید خطیبی سمنان 8
 www.sbrec.co.ir 054-31137038 054-31137038 خایرضا ک محمد سیستان و بلوچستان 9

 www.ghrec.co.ir 083-38256989 083-38236293 بهروز باوندپوري غرب 10
 www.frec.co.ir 071-32359047 071-32359052 علی صدرزاده فارس 11
 www.krec.co.ir 034-32738014 034-32738026 نسرین محمدي کرمان 12
 www.gilrec.co.ir 013-33331308 013-33331308 يرضا جوادیعل گیالن 13
 www.mazrec.co.ir 011-33360803 011-33353945 توقهعایشه قره  مازندران 14
 www.hrec.co.ir 076-33313704 076-33313710 ناصر قندهاري هرمزگان 15
 www.yrec.co.ir 035-38259257 035-38250343 یشاه محمد زارع یزد 16
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 نحوه تماس با شرکتها
 

 هاي توزیع نیروي برقاسامی مسئولین تحقیقات شرکت

 نشانی اینترنتی فاکس تلفن مدیر یا کارشناس تحقیقات شرکت توزیع نیروي برق ردیف

 www.ezepdico.ir 041-33385605 041-33385605 یمحمد فرج شرقیآذربایجاناستان  1
 www.waepd.ir 044-43446155 044-33449002 یساسان حسن غربیاستان آذربایجان 2
 www.aped.ir 045-33741610 045-33741604 مسعود حامدي استان اردبیل 3
 www.epedc.ir 031-36271399 031-36251770 ویدا میرزائیان استان اصفهان 4
 www.aepdc.ir 026-32526465 026-32526465 پروین عبداللهی استان البرز 5
 www.Bargh-ilam.ir 084-33335405 084-33333040 حسین دانش استان ایالم 6
 www.bedc.ir 077-33332836 077-33340182 یصائمه وفائ استان بوشهر 7
 www.tvedc.ir 021-33342247 021-35081384 عزیز آقازاده استان تهران 8
 www.chb-edc.ir 038 -32228476 038 -32254740 ين منصوریرام استان چهارمحال و بختیاري 9

 www.skedc.ir 056-32214145 056-32400575 انیمحمد ک استان خراسان جنوبی 10
 www.kedc.ir 051-38937270 051-38937259 یمیرح یعل استان خراسان رضوي 11
 www.nkedc.ir 058-32241544 058-32211928 پور نیل حسیاسماع استان خراسان شمالی 12
 www.kepdc.co.ir 061-33363601 061-33336801 یغالمرضا قادس استان خوزستان 13
 www.zedc.ir 024-33447624 024-33157247 یکابل يمهد استان زنجان 14
 www.semepd.ir 023-34435175 023-33435160 ين خسرویحس استان سمنان 15
 www.sbedc.ir 054-31137198 054-31137198 محمد محمودي استان سیستان و بلوچستان 16
 www.farsedc.ir 071-32318408 071-32318724 ماسیفضل اهللا ت استان فارس 17
 www.qazvin-ed.co.ir 028-33230540 028-33230540 فائزه رجبی استان قزوین 18

 www.qepd.co.ir 025-38838287 025-38802815 مسعود سلیمی نیا استان قم 19

 www.sked.co.ir 034-321104020 034-32115620 احمد کریمی افشار جنوب استان کرمان 20
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 نحوه تماس با شرکتها
 

 نشانی اینترنتی فاکس تلفن مدیر یا کارشناس تحقیقات شرکت توزیع نیروي برق ردیف

 www.nked.co.ir 034 -32539284 034 -32539284 سعید زمانی شمال استان کرمان 21
 www.kurdelectric.ir 087-33283601 087-33283601 یرا بنفشیسم استان کردستان 22
 www.kpedc.ir 083-38235157 083-38235165 مجید سقایی استان کرمانشاه 23
 www.ped-golestan.ir 017- 32255640 017- 32684168 موسی ابوترابی استان گلستان 24
 www.kbepdco.ir 074-31188250 074-31188250 پور ینورائد منصور یس ر احمدیه و بویلویکهگاستان  25
 www.gilanpdc.ir 013-36663001 013-3666531 علی میرزازاده استان گیالن 26
 www.barghlorestan.ir 066-33201612 066-33208566 پورابراهیم شریفی استان لرستان 27
 www.maztozi.ir 011-33392610 011-33607682 یپور کاش بیحسن حب استان مازندران 28
 www.bargh-gmaz.ir 011-52140249 011-52140249 بهرامی علی اکبر شاه غرب استان مازندران 29
 www.mpedc.ir 086-32210361 086-32210361 علی اکبر بصیري استان مرکزي 30
 www.hedc.co.ir 076-34512334 076 – 33510885 بردبارشهرام  استان هرمزگان 31
 www.edch.ir 081-38262154 081-382790215 علی احسان اشرفی استان همدان 32
 www.yed.co.ir 035-36285528 035-36233007 فریده بهداد استان یزد 33
 www.eepdc.ir 031-36635121 031-36613011 حبیب اهللا مظاهري شهرستان اصفهان 34
 www.aepdco.ir 061-33381345 061-33381345 یفرهاد دانش اهواز 35
 www.toztab.ir 041-33328950 041-33291770 یده مهرناز کرمانیس تبریز 36
 WWW.TBTB.IR 021-88623345 021-851202620 مقدم يثم نثاریم تهران بزرگ 37
 www.shirazedc.co.ir 071-32134342 071-32134391 امین رئیس زاده شیراز 38
 www.meedc.ir 051-38536301 051-38536301 سعید علیشاهی شهرستان مشهد 39
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