
 مروری بر شرح خدمات طرح جامع

 شبکه های توزیع 



company name 

 اهداف تهیه طرح جامع توسعه شبکه
 

در چارچوب: 

       

 

 

 

 

 

 

 در محدوده جغرافیایی مورد نظر و در افق زمانی مورد مطالعه

  

 نقشه راه صنعت توزیع و سیاست گذاریهای کالن آتی

 خطوط راهنمای توسعه شبکه

 فن آوري های قابل قبول برای تجهیزات

 استانداردها و حدود مجاز پارامترهای شبکه



company name 

 اهداف تهیه طرح جامع توسعه شبکه

و طرحهالای  شالبکه متالداول توزیالع    ارائه برنامه برای توسعه و اصالالح  ( الف

 مرتبط با آن

حصول اطمینان از وجود ظرفیت کافی و امکانات الزم  در شبکه برای : 

oتأمین برق مشترکین جدید 

o مشترکین فعلی( بار)پاسخگویی به رشد مصرف 

 

حفظ تناسب سطح اتصال کوتاه شبکه با قدرت تحمل اتصال کوتاه تجهیزات 

 

تعویض تجهیزات فرسوده اصلی 

 
 



company name 

 اهداف تهیه طرح جامع توسعه شبکه

اصالح ساختارهای ضعیف و ناکارآمد در هر بخش از شبکه توزیع 

       بهینه سازی عملکرد شبکه و بهبوود شواخه هوال الکتریکویت اقتصوادیت کیفیوت

 عملکردی 

 ارائه پیشنهادات کلی  (ب

پیشنهاد استفاده از تجهیزات با فناورل جدید 

  پیشوونهاد هوور  ونووه تغییوورات الزم در الزامووات و اسووتانداردهای ناکارآموودت من ووو

 شده

  پیشوونهاد هر ونووه تغییوور الزم در دسووتورالعمل هووای بهووره بوورداری بووه تبووع موووارد

 فوق

 



company name 

 مراحل تهیه طرح جامع

 دریافت، بررسی و تعیین کفایت و اعتبار داده ها و اطالعات 1.

 و الزامات طراحی( فلسفه طراحی)تعیین چارچوبها 2.

 تعریف بازه های زمانی مطالعات3.

 مدل کردن شبکه موجود در نرم افزار مطالعاتی4.

 مطالعات شبکه موجود و رفع نقاط ضعف شبکه5.

 



company name 

 مراحل تدوین طرح جامع

 برآورد بار. 6

  انجام مطالعات بلند مدت برای طراحی شبکه. 7

 مطالعات سالهای میانی. 8

 مطالعات کوتاه مدت. 9

 ارائه گزارشات نهایی. 10

 



company name 

 مرحله اول

 دریافت داده ها و اطالعات•

 بررسی و دسته بندی داده ها و اطالعات•

 تعیین کفایت و اعتبار سنجی داده ها و اطالعات•



company name 

 دریافت اطالعات
دیا رام تک خطی شبکه بر روی سی تمGIS 

 

        اطالعووات الکتریکووی و لیرالکتریکووی تجهیووزات شووبکه در دیتووابی

 GISسی تم 

 

ح ب روش انتخابی پیش بینی بار: 

o   اطالعوووات  هشوووته بوووارت انوووردیت نووووی و تعوووداد مشوووترکینتپروفایل بوووار بوووه

 ...تفکیک نوی مصرفت ضرایب همزمانی و 

o طرحهای توسعه شهری 

 

اطالعات نر  خرابی تجهیزات و فرسود ی تجهیزات 

 

 



company name 

 موارد توافق کارفرما و مشاور در مرحله یک

 
اطالعات قابل حصول با توجه به شیوه های برداشت و 

 ثبت اطالعات کارفرما و بانکهای اطالعاتی موجود 

نحوه توافق طرفین در مورد رفع نواقص اطالعات بر 
 حسب میزان آنها

مشخصات نرم افزار محاسباتی که مشاور در مراحل 
 بعد از آن استفاده خواهد بود

تعیین روش پیش بینی بار مورد استفاده با توجه به 
 محدودیتها و اطالعات قابل دسترس



company name 

 سنجش کفایت و اعتبار اطالعات

 

 حصول اطمینان از تعریف شدن کلیه فیلدهای اطالعاتی مورد نیاز مطالعات

 GISسی تم در نرم افزار 

رندوم چک  تکمیل بودن همه فیلدهای اطالعاتی فوق الهکر 

مقای ه مقادیر درج شده در فیلد مورد نظر با حدود مجاز 

تبدیل و انتقال اطالعات به نرم افزار مطالعات سی تم مورد توافق با کارفرما 

 انجام مطالعات پخش بار 

 تصمیم گیری در مورد نحوه رفع نواقص

 



company name 

چارچوبها و الزامات فنی -مرحله دوم  

 جمع آوری مستندات رسمی موجود در کشور در این زمینه وتایید کارفرما

 

بر حاکم کلی فنی های چارچوب و قوانین الزاماتت: 

o(طراحی فلسفه) توزیع شبکه طراحی و شبکه ساختار 

oتوزیع فوق پستهای طراحی و آرایش 

oخطوط و کابلها برای اقتصادی یا مجاز مقاطع تجهیزات، بندی تیپ 

 توزیع

oبا تعارض عدم بشرط) فوق موارد در کارفرما اختصاصی الزامات 

 (ملی استانداردهای

 

 



company name 

تعریف بازه های زمانی مطالعات  -مرحله سوم

 کوتاه مدت و بلند مدت



company name 

 مطالعات بلند مدت
 در نظر  رفتن طرح های توسعه کالن ملی دولتت طرح های جامع توسعه در

 کشور یا در شهر مورد نظر 

پروده های مهم منطقه ای و محلی 

 در نظر  رفتن برنامه های ایجاد شرایط خاص منطقه ای در محدوده مکانی

در صورت ...( ایجاد بندرت بهره برداری معادنت مراکز توری م و)مورد نظر 

 وجود

اقدامات زیرساختی در دست اجرا یا در برنامه توسعه و شرایط آنها 

ایجاد مراکز جدید بار 

 

 تخمین کلی بار منطقه یا شهرت استان

 تعیین چارچوبهای کلی برای تامین انردی در محدوده



company name 

 مطالعات میان مدت
در ب یاری از موضوعات مشابه مطالعات بلند مدت 

 استفاده از داده های مربوط به سابقه بارت تخمین یا تعیین متقاضیان عمده جدید ت

 پروده های توسعه محلی

آنالیز رفتار مصرفی مشترکین موجود 

 (مراکز بار مختلف)جداسازی و تق یم منطقه به نواحی بار 

 اطالعات در مورد جزئیات پروده های محلی در حال اجرا یا آماده برای اجرا 

 ::خروجی ها

oتعیین پیک بار در محدوده های جغرافیایی مختلف 

oبدست آوردن منحنی بار سالیانهت روزانه و فصلی هر  روه از مشترکین 

oتعیین ضرایب همزمانی 

oتعیین نیازمندی های  روه های مختلف مشترکین و متقاضیان در سال هدف 

oتعیین برنامه ها برای تامین نیازمندیهای فوق 



company name 

 مطالعات کوتاه مدت
 رشد دیماند مشترکین موجود در ناحیه مورد نظر 

  پروده های توسعه شهری در دست انجام یا  نجانده شده به صورت قطعی

 در برنامه توسعه کوتاه مدت شهری

  ساختمانهای در دست احداث یا ساختمانهایی که پروانه ساخت از شهرداری

 (پروده های قطعی ساخت و ساز. )دریافت نموده اند

  محدودیت ها یا حمایت های اقتصادی یا سیاسی کوتاه مدت در منطقه

 جغرافیایی تحت پوشش این مطالعات

تعیین تجهیزاتی که به حد مجاز بهره برداری نزدیک می شوند. 

 

 تعیین برنامه های کوتاه مدت با توجه به زمان الزم برای اجرا 



company name 

 تعریف دوره های زمانی مطالعات 

ها پروده اجرای و تدارکات تامین برای الزم زمان را مطالعه دوره پایین حد  

 .کند می تعیین (توزیع پ ت متوسطت فیدرفشار توزیعت فوق پ ت)

 

کند می تعیین بار بینی پیش قبول قابل خطای حد را مطالعه دوره باالی حد. 

رشد تابع لها و بار بینی پیش دقت تابع بشدت زمانی های بازه این مدت طول 

 است بار

 

است شده پیشنهاد مدت کوتاه و مدت بلند زمانی افق دو توزیع مطالعات در. 

مدت بلند و سال 3 تا 1 مدت کوتاه مطالعات بازه توزیع سطح در :مهم توصیه  

 .شود می توصیه سال 10 تا 5

 



company name 

 دوره زمانی مطالعات بلند مدت

 درصد شرکت های درگیر پریود دوره مطالعه پیش بینی بار بلند مدت

 %100 سال 3حداقل 

 %100 سال 5حداقل 

 %50 سال 15حداقل 

 %20 سال 20حداقل 

 %20 سال 20پیش از 



company name 

تعریف بازه های زمانی مطالعات کوتاه  -مرحله سوم

 مدت و بلند مدت
 

 مطالعات مربوط به توسعه پستهای فوق توزیع در بازه زمانی بلند مدت

 مطالعات مربوط به توسعه فیدرهای فشار متوسط در بازه زمانی بلند مدت

 مطالعات مربوط به مکان یابی پستهای توزیع فقط در بازه زمانی کوتاه مدت

 مطالعات توسعه فیدرهای فشار ضعیف در محدوده طرح جامع حاضر قرار ندارد



company name 

مدل کردن شبکه، مطالعه : مرحله چهارم و پنجم

 و آنالیز شبکه موجود

 مدل کردن شبکه موجود در نرم افزار مطالعاتی مورد توافق کارفرما 

آنالیز شبکه موجود با استفاده از مطالعات: 

oبخش بار 

oاتصال کوتاه 

o مطالعاتContingency  یا مطالعات قابلیت اطمینان 

مطالعات اقتصادی برای مقای ه آلترناتیوها 

پیشنهادات در مورد اصالح شبکه 

تهیه  زارش این مرحله 

 

 



company name 

برآورد بار: مرحله ششم  

تعیین مقدار پیک و موقعیت مکانی باار رر مدادورم ماورر معا عا  رر و اعیت       :هدف
 موجور و طی سا های رورم تهی  طرح جامع

 

 درصد شرکت های درگیر آیتم های پیش بینی شونده

 %100 پیش بینی پیک بار سالیانه

 OFF-PEAK 66%پیک در فصل 

 %85 پیش بینی انرژی کل مصرفی سالیانه

 %66 ...پیش بینی ضریب بار شکل منحنی بار طول دوره پیک در شبانه روز و

 %20 پیش بینی ضریب توان



company name 

 پیش بینی بار



company name 

منطقه بزرگ یک رشد بار در   



company name 

 تقسیم منطقه به چهار ناحیه بزرگ



company name 

 رشد بار در یک ناحیه کوچک



company name 

 تغییر منحنی رشد بار با کوچک تر شدن ناحیه



company name 

 پیش بینی بار در نواحی بسیار کوچک

 شودهت  کووچکتر  ناحیوه م واحت  رت بیشوت تق یمات به نوواحی کووچکتر   هرچه 

شوویب رشوود بووار  )شووکل تیزتوور  Sمنحنووی در شوویب  تکمتوورمشووترکین تعووداد 

 .می شود( تندتر

 رشوود بووار تقریبووا بووه صووورت  ت از حوودی کوووچکتر شووودا وور ناحیووه کوچووک

 . در می آید پله  نمودار

 از یوک مقودار کوم    ( در فاصله دو برداشت دادهیعنی )طی یک سال در بار

 یابدمی زیاد تغییر مقدار به یک 

 کوچوووکت عملیووواتی نظیووور تعقیوووب   در ناحیوووهتغییووور نا هوووانی و پلوووه ای  بوووا

 .ممکن استلیر   -باریعنی فرایند پیش بینی  -ریاضی روند و تعمیم آن 

 



company name 

 عدم امکان پیش بینی بار در نواحی بسیار کوچک

 ت  دقوت پویش بینوی بطوور قابول مالحظوه       کنویم نواحی کوچوک را کوم   وسعت

 .کاهش می یابد 

 نداردانجام پیش بینی امکان کمترت اصال این نواحی را از حدی وسعت. 

 

شرط قابل قبول بودن خطای پیش بینی : 

بایوود  در یووک مجوودوده نووواحی کوچووک انتخوواب شووده بوورای پوویش بینووی بووار       

مورد نظر یا حووزه پوشوش تغهیوه ای     محدودهبرابرکوچکتر از  10حداقل 
 . تجهیز مهکور باشد

 
 
 



company name 

 خطای پیش بینی بار

در نواحی ب یار کوچک زیاد است. 

 

هر چه افق پیش بینی را بیشتر نماییم بیشتر می شود. 

 

   هر چه رشد بار سریعتر باشدت بوه افوق زموانی خطوای لیور قابول

 .قبول زودتر می رسیم

 
 
 



company name 

 پیش بینی بار رر بخش فشار  عیف

 المانهای رشد بار  
 
 
 
یعنی رشد مصرف  اولفقط رر نظر گرفتن فاکتور  ،برای بخش فشار  عیف

 .ممکن نمی باشد رومفاکتور پیش بینی ممکن بورم و 

توسعه بار، اضافه  
شدن مشترکین 

 جدید

رشد مصرف 
 مشترکین فعلی



company name 

 عدم امکان پیش بینی بار در فشار ضعیف

کاهش با شبکهت به جدید بارهای شدن اضافه زمان یا و مکان بر حاکم معینی نا 

   .یابد می افزایش کوچک نواحی ابعاد

 

یابد می افزایش بشدت مطالعات زمانی بازه افزایش با نامعینی این. 

 

لذا طراحی و برنامه ریزی بلند مدت برای ناحیه توزیع بار یک پست توزیع، نمی 

   .تواند به نتایج معنی داری برسد زیرا نامعینی توسعه بار در آنجا بسیار زیاد است

 



company name 

 عدم امکان پیش بینی در فشار ضعیف

تعیین محل پ تهایLV  بر برنامه ریزی کوتاه مدت متمرکز است: 

 

o       تعیووین محوول پ ووتهای جدیوود در حالتهووایی کووه نقوواط ضووعف شووبکه

 ( طراحی برای رفع ضعف شبکه ) مشخه شده اند 

 

o با محل و دیماند معینطراحی برای تامین برق متقاضیان 

 

o   همیشه بخشی از ظرفیت پ ت های توزیع را بخاطر مووارد پویش

 %(.80ها روی حداکثر RMUبارگذاری)بینی نشده خالی نگه داریم 

 



company name 

انجام مطالعات بلند مدت برای  -مرحله چهارم

 طراحی شبکه

 شامل) توزیع فوق پ تهای توسعه مطالعات
 توزیع فوق پ تهای ظرفیت و زمان مکانت تعیین
 توزیع فوق پ تهای ظرفیت افزایش یا جدید

   مدت بلند زمانی بازه در (موجود

مطالعات توسعه  فیدرهای فشار متوسط در بازه 
 زمانی بلند مدت



company name 

مطالعات توسعه پستهای فوق توزیع برای (الف

 سال هدف در مطالعات بلند مدت
 

 (  FIRM CAPACITY)تعیین ظرفیت قطعی پستهای فوق توزیع -1

 
 :با توجه به

ساختار استاندارد شبکه فشار متوسط پایین دست 

دان تیه بار 

قدرت تحمل اتصال کوتاه کلیدها ی پایین دست 

     اندازه مجاز محدوده تغهیه تحت پوشش هر پ ت فووق توزیوع بوا توجوه

 به افت ولتاد



company name 

مطالعات توسعه پستهای فوق توزیع برای  (الف
 سال هدف در مطالعات بلند مدت

 

 

تعیین تعداد پست های فوق توزیع مورد نیاز با توجه به حداکثر  -2

 ظرفیت قطعی و بار برآورد شده بلند مدت در محدوده مورد نظر

                                                  

 

 



company name 

 تعیین نواحی تغذیه هر پست فوق توزیع

 محل برای آلترناتیوها تعیین -3

 حوزه و پست نصب بهینه

 از یک هر تغذیه تقریبی

   توزیع فوق پستهای

 :  با توجه به

مراکز ثقل بار 

 پ ت های موجود 

 معارض طبیعی و لیر طبیعی 

  

 



company name 

مطالعات توسعه پست های فوق توزیع( الف  
 تعیین ساختار بهینه پست فوق توزیع -4

نوی شینه فشار متوسط  

ظرفیت تران ها 

o  (            ظرفیتهای رزرو الزم)ساختار شبکه فشار متوسط 

o ابعاد محدوده تحت پوشش تغهیه تران 

محوودوده تغهیووه خیلووی بووزر  و لووها توووان بایوود درفواصوول   : ا وور ظرفیووت تران ووها خیلووی بووزر   

 .مکانی قابل مالحظه ای منتقل شود

 (هزینه)تعداد پ تهای فوق توزیع مورد نیاز زیاد میشوند: ا ر ظرفیت تران ها خیلی کوچک 

 

 

  

 

مگاولت آمپر برای  40تا  30تجارب در کشور آلمان نشان داده است که ظرفیت 

 .ترانسفورمرهای توزیع در مناطق شهری بهینه است



company name 

طراحی شبکه فشار متوسط( ب  

با ...( شعاعی، مش ، رینگ و ) MVتعیین ساختار استاندارد شبکه  -1

 :توجه به

 الزامات و فل فه و چارچوبهای استاندارد بخش قبل 

قابلیت اطمینان مورد نظر 

قابلیت بهره برداری موثر از شبکه 

انعطاف پهیری 

تلفات 

 محدودیت های تامین زمین 

مالحظات اقتصادی 

 



company name 



company name 

طراحی شبکه فشار متوسط( ب  

با ...( شعاعی، مش ، رینگ و ) MVتعیین ساختار استاندارد شبکه  -1

 :توجه به

 الزامات و فل فه و چارچوبهای استاندارد بخش قبل 

قابلیت اطمینان مورد نظر 

قابلیت بهره برداری موثر از شبکه 

انعطاف پهیری 

تلفات 

 محدودیت های تامین زمین 

مالحظات اقتصادی 

 



company name 

"رینگ بازبین پست های مجاور"ساختار 

شبکه با انعطاف پهیری باال در : معموال انتظار رشد بار قابل مالحظه ای می رود

برابر تغییراتی که ممکن است در رشد بار نواحی مختلف اتفاق بیافتد والزم است 

 .بتوانیم بار را بین پ ت های فوق توزیع مختلف جابجا نماییم

 

 ساختار مورد نظر بای تی بتواند معیار(1-n )را پاسخگو باشد. 

 

تلفات بای تی مینیمم باشد. 

 

دو : بدلیل محدودیت زمین نمی توان پ ت فوق توزیع را در مرکز نقل بار قرار داد

پ ت فوق توزیع در دو طرف مراکز ثقل بارت استفاده از خطوط بین این دو پ ت ت 

 جابجا کردن نقاط جداکننده معمواًل باز در طول فیدر برای توازن با مطلوب

 

 



company name 

طراحی شبکه فشار متوسط (ب  
 

 با توجه به ( زمینی-هوایی)تعیین نوع مجاز و اقتصادی فیدر  -2

دانستیه بار 

  نوع منطقه 

حریم ها و... 

 

،در کشور آلمان، با وجود هزینه باال،  در مناطق شهری 

هم  مگاولت آمپر بر کیلومتر مربع، 5تا  3بار دانستیه بار 

در سطح ولتاژ فشار متوسط و هم فشار ضعیف  منحصرا 

   .از کابل استفاده می شود

 اصلی ترین دلیل: 

 قابلیت اطمینان باالتر سی تم کابلی •

 عدم نیاز به فضای حریم •

 خط هوایی فقط برای مناطق روستایی و استفاده توام  فشار

 ضعیف وفشار متوسط هواییت  باعث کاهش حریم ها

 

 



company name 

طراحی شبکه فشار متوسط (ب  

 

 تعیین ظرفیت بهینه فیدرها   -3
 :با توجه به

دان تیه بار 

 نوی بارو پروفایل بار در محدوده مورد نظر 

مالحظات بهره برداری و نصب 

الزامات مورد نظر کارفرما در مورد مقاطع تیپ شده سیم و کابل 

 شرایط نصب شامل شرایط آب و هوایی و خاک((derating 

 



company name 

 تجربه آلمان در این زمینه

 در فضای شهری باالترین رنج ممکن کابل استفاده می شود زیرا هزینه تعویض بعدی

 .  کابلت خیلی بیشتر از صرفه جویی درهزینه اولیه خواهد بود

 

کار کردن با کابلهای مقاطع باال هم در موقع نصب و هم تعمیرات دشوار است . 

 

  می باشد 240تا  150لها با لحاظ هر دو این مالحظاتت مقاطع بهینه کابل بین . 

 

 با  185تیپ مورد استفاده در کشور آلمان برای سطح ولتاد فشار متوسطت آلومینیوم

 . است XLPEعایق 

 

 بر روی هر فیدر  . مگاولت آمپر در نظر  رفته می شود 7الی 5ماکزیمم توان هر فیدر

 (مگاولت آمپر 800هر کدام با قدرت )دستگاه پ ت توزیع  9نصب حداکثر

 



company name 

طراحی شبکه فشار متوسط( ب  
 تعیین نواحی تغذیه هر پست فوق توزیع  -4

 

 



company name 

طراحی شبکه فشار متوسط( ب  
تبدیل بار پیش بینی شده نواحی )مدل کردن بار پیش بینی شده آتی  -5

 برای استفاده در مسیر یابی فیدر( کوچک به بار نقطه ای مجازی

 

تعیین تعداد فیدرهای مورد نیاز خروجی هر پست فوق توزیع در سال  -6

 هدف

oتعداد فیدرهای خروجی مورد نیاز جهت تغهیه بار تخصیه یافته پ ت 

oتعداد فیدرهای رزرو با توجه به استاندارد و فل فه طراحی 

oتعداد فیدرهای ارتباطی بین پ تهای فوق توزیع مجاور 

oدر نظر  رفتن امکان نصب پ ت کلیدخانه در صورت 

 



company name 

طراحی شبکه فشار متوسط( ب  

تخصیص پستهای توزیع موجود  و مدل شده مجازی و تعیین   -7

 حوزه تغذیه هر فیدر فشار متوسط
 :با توجه به

ساختار انتخابی برای شبکه فشار متوسط 

 تعیین ماکزیمم تعداد پ ت توزیع زمینی یا پ ت هوایی مجاز روی

 هر فیدر

تعیین ماکزیمم طول مجاز فیدر 

 



company name 

طراحی شبکه فشار متوسط( ب  

   مسیر یابی بخش اصلی فیدرهای فشار متوسط -8

م یر خیابان های اصلی 

موانع طبیعی و لیر طبیعی 

طول و ظرفیت حداکثری فیدرها تعیین شده در مراحل قبل 

 در نظر  رفتن امکان عبور حتی المقدور فیدرها در م یر مشترک

 برای بخشی از م یر هر فیدر

 



company name 

 سایر مراحل مطالعات بلند مدت
وارد کردن آلترناتیوهای حاصل از مراحل مختلف قبلی در شبکه مدل شده 

اقتصادی با انجام مراحل زیر-انجام ارزیابی فنی 

oمحاسبات پخش بار 

oمحاسبات اتصال کوتاه 

oمحاسبات اقتصادی 

 

تعیین طرح نهایی ساختار اصلی پست فوق توزیع و شبکه فشار متوسط 

 تعیین نقاط معمواًل باز و نقاط مانور بهینه در شبکه با توجه به بهینه سازی

 تلفات وقابلیت اطمینان

تعیین طرح نهایی بلند مدت 

 

 مستندسازی مطالعات بلند مدت در گزارش مستقل                   

 



company name 

مطالعات سالهای میانی -مرحله هشتم  

 تعیین مکان، ظرفیت پست فوق توزیعی که باید در هر یک از سالهای میانی

 به مدار آید با توجه به نتایج پیش بینی بار در سالهای میانی

 

تعیین مسیرهای الزم فیدرها برای توسعه در سال مورد نظر 

 

 بازنگری برنامه تعویض کابل های فرسوده  پیشنهادی از مرحله پنجم با توجه

 به اولویتها، اعتبارات و توان اجرایی هر سال

 

 تعیین تمهیدات پیشنهادی در سال مورئ نظر برای پستها و فیدرهای یشنهادی

 سالهای بعد



company name 

مطالعات کوتاه مدت  -مرحله نهم  

و ظرفیت پستهای توزیع در (  زمینی، هوایی)تعیین محل، نوع ( الف 

 افق زمانی کوتاه مدت

 اساس بار برآورد شدهبر 

 دقت  هشته بار ر رسیون روشهای از مدت کوتاه زمانی افق این در بار بینی پیش

 .نمود استفاده زمین کاربری روشهای از باید و داشت نخواهد را الزم

   

  انشعابات) متوسط فشار فیدرهای مسیر فرعی بخشهای تعیین (ب

 مانور نقاط بازنگری و (فرعی ولوپهای و فرعی

 



company name 

تهیه گزارش نهایی -مرحله دهم  

 تهیه  زارش اعتبار سنجی داده ها 

تهیه  زارش مطالعات پیش بینی بار 

تهیه  زارش مطالعات بلند مدت شبکه به صورت م تقل 

 تهیه  زارش مطالعات سالهای میانی و جداول برنامه های هر سال 

تهیه  زارش مطالعات کوتاه مدت به صورت جدا انه 

تهیه  زارش تحلیل وضعیت موجود و ارائه راهکارهای اجرایی 

 تهیه  زارش مطالعات تعیین اولویت تعویض کابلهات خطوط و

 تجهیزات فرسوده و جداول برنامه های مربوطه برای هر سال 

 



company name 

 ضرورت بازنگری طرح جامع

لها . مطالعات طرح جامع پویا بوده و برنامه ریزی  به صورت للتان می باشد

 .تا قبل از اتمام دوره قبلیت باید مطالعات دوره جدید آلاز شود

 

 ت با جلورفتن در حوزه زمان و ( بلند مدت)در طول دوره زمانی مورد مطالعه

 . ت مطالعات نیاز به بازنگری دارد(با توجه به عدم قطعیت ها)تغییر شرایط 



company name 

 دوره زمانی بازنگری طرح جامع

 درصد شرکت های درگیر دوره مورد نظر برای بازنگری مطالعات

 %100 سال یکبار 5حداقل هر 

 %66 حداقل هر سه سال یکبار

 %50 حداقل هر سال یکبار

 %5 حداقل هر سال دوبار



company name 

 نتیجه گیری

 کوتاه مدت و بلند مودت اهوداف مختلفوی را تعقیوب میکننود و روش      طراحی
 . هم متفاوت استبا و پیش بینی بار آنها طراحی 

 

 مطالعات بلند مدت هودف تعیوین   درbig picture     موی باشودت جزئیوات در
مورد آن اهمیت زیادی نودارد و نحووه توسوعه تاسی وات عموده و پور هزینوه        

 .استشبکه مهم 

 

         طراحووی و برنامووه ریووزی بلنوود موودت بوورای ناحیووه توزیووع بووار یووک پ ووت
توزیعت نمی تواند به نتایج معنی داری برسد زیورا نوامعینی توسوعه بوار در     

 .آنجا ب یار زیاد است

 

 



company name 

 تغییرات منتجه در شرح خدمات

 

تعیین مراحل سنجش صحت و کفایت اطالعات و داده ها 

 

تعریف بازه های مطالعاتی بلند مدت و کوتاه مدت 

 

 جداسازی مطالعات و  زارشات شبکه فشار ضعیف از فشار متوسط 

 در هر دو بخش پیش بینی بار و مطالعات طراحی

 

 تخصیه مکان یابی پ تهای توزیع به مطالعات کوتاه مدت 

 

 حهف مطالعات شبکه فشار ضعیف از طرح جامع 

 



company name 

 تغییرات منتجه در شرح خدمات

 

 تعریف دقیق تر مراحل مکان یابی پ تهای فوق توزیع 

 

  تعیین م یر فیدرهای فشار متوسط در دو مرحله: 
o م یر فیدر اصلی در مطالعات بلند مدتت 

oانشعابات فرعی و لوپهای فرعی در مطالعات کوتاه مدت بنا به نیاز 

o تعیین دقیق نقاط مانور در مطالعات کوتاه مدت 

 

اضافه کردن توضیحات الزم در مورد هر بخش به فایل راهنما 

 



company name 

 سایر موارد

      ت استفاده از چارچوبهالای از قبالل تعیالین شالده فلسالفه طراحالی

 هاب یاری از تصمیم  یری برای 

 مراحوول چووک نهووایی و تنظیمووات نهووایی شووبکه و ارزیووابی در

آلترناتیوهووا اسووتفاده از آنووالیز پخووش بووار یووا محاسووبات اتصووال  

 کوتاه

 



company name 

 

 

 

 با تشکر از حسن توجه حضار محترم


