
 

 پروژه هاي خاتمه یافته 
بررسی و شناسایی الگوهاي مختلف مصرف به منظور   

دقیق بار در حوزه جغرافیایی شرکت توزیع  پیش بینی 
 نیروي  برق شهرستان اصفهان

 مشخصات پروژه  
شرکت توزیع نیروي برق شهرستان :  محل اجراي پروژه  

    اصفهان
    دکتر محمد اسماعیل همدانی گلشن :یر پژوهش مد 
   ماه    7:  مدت    دانشگاه صنعتی اصفهان: مجري طرح  

 اهداف
شرکت هاي توزیع به عنوان خریداران عمده بازار برق، میـزان  
انرژي مورد نیـاز خـود در روز آینـده را بـه شـرکت مـدیریت       

صـورت   در. اعالم می کننـد ) اپراتور مستقل  سیستم ( شبکه 
عدم دقت در برآورد بار آینده این شرکت ها مشـمول جریمـه   
می شوند براي جلوگیري از ضررهاي اقتصادي الزم اسـت بـار   
روز آینده از طریق روش هاي پیش بینی بار کوتاه مـدت و بـا   
دقت کافی پیش بینی  شود  ، هدف از اجراي این پروژه پیش 

شهرسـتان کـه   بینی بار کوتاه مدت براي شرکت توزیـع بـرق   
کـافی  الزم است براي همه روزها و همه سـاعات داراي دقـت   

 . جهت شرکت  در بازار برق ایران باشد
 عملکرد

با ارایه مدل و با دقت الزم براي پیش بینی بـار کوتـاه مـدت    
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان بار روز آینـده بـا دقـت    

ت مـدیریت  کافی و با ارایه مقدار صحیح بار روز آتی به شـرک 
شبکه ، از زیـان اقتصـادي شـرکت بـرق شهرسـتان اصـفهان       
جلوگیري می شود و با اسـتفاده از مـدلی مبتنـی بـر شـبکه      
عصبی و در نظر گرفتن کلیه عوامل مهم در الگوهاي بار، بـار  

آینده شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با دقت کـافی  روز 
ی شـود و  م جهت اعالم به اپراتور مستقل سیستم پیش بینی

 .می گردد     در صورت لزوم مدل با روش هاي مکمل، کامل

 نتایج کسب شده
در این پروژه پیش بینی بار در روزهاي کاري هفته بـا کمـک   
ــار در روزهــاي    ــیش بینــی ب روش همــوار ســازي نمــایی و پ
پنجشنبه ، جمعه و شـنبه و روزهـاي یکشـنبه در تابسـتان و     

خطی فازي انجـام گرفتـه   تعطیالت رسمی با روش رگرسیون 
نتایج پـیش بینـی هـاي صـورت گرفتـه بـا توجـه بـه         . است 

اطالعات بار در سیستم توزیع برق شهرسـتان اصـفهان نشـان    
 2می دهد که خطاي پیش بینی در روزهاي کاري هفته زیـر  

درصد و  3درصد و روزهاي پنجشنبه ، جمعه و شنبه حداکثر 
 .د می باشد درص 5تا  4در تعطیلی هاي خاص حداکثر 

خروجی حاصل از پروژه مربوطه تهیـه یـک جلـد کتـاب  بـه      
 برگ و نرم افزار مربوطه  250تعداد تقریبی 

 

 پروژه تحقیقاتی خاتمه یافته
تجدید آرایش شبکه توزیع نیروي برق شهرستان 

 ي قابلیت اطمیناناصفهان با هدف بهبود شاخص ها
 مشخصات پروژه

شرکت توزیع نیروي برق :  محل اجراي پروژه  
   شهرستان اصفهان

 دکتر رحمت اله هوشمند     :مدیر پژوهش  
ماه     12:  مدت    دانشگاه صنعتی اصفهان: مجري طرح  

 اهداف
هدف از انجام پروژه جستجوي بهترین مسیر بـراي تـامین   

است کـه بـا هـدف افـزایش قابلیـت      انرژي  بارهاي شبکه 
اطمینان سیستم و همچنین متعـادل سـازي بـار فیـدرها     
صورت می گیرد و درعین حـال در ایـن پـروژه اهـدافی از     
قبیل کاهش تلفات ، آرایش بهینه شبکه ناشـی از شـرایط   
 خاص و کارکرد تجهیزات در شرایط بهینه دنبال می شـود 

. 
 عملکرد

ایی سیستم به منظور نیل به تجدید ساختار به معناي بازآر
این کار تقریبـا بـی هزینـه    . اهداف تعیین شده  می باشد 

بوده و بدون وارد کردن هیچ  عنصـر خـارجی بـه شـبکه ،     
بـازآرایی شـبکه در   . وضعیت سیستم را بهبود می بخشـد  

حقیقت ، فرآیند تغییر ساختار توپولوژیکی فیدرهاي شبکه 
هنده و تقسـیم کننـده   با تغییر وضعیت کلیدهاي ارتباط د

باز آرایی می تواند بصـورت روزانـه   . موجود در شبکه است 
یا فصلی انجام شود و روزانه توسط کلیـدهاي اتوماتیـک و   
یا بصورت فصلی توسـط دسـتی و اتوماتیـک امکـان پـذیر      

 .است 

 نتایج کسب شده
توانایی ارائه توان تولید شده غیر قابـل ارائـه بـه مصـرف      -

یزوله شدن بار بدلیل خطا یـا تعمیـرات در   کننده بواسطه ا
 )   EENS( سیستم

از آنجایی که مقدار انـرژي قابـل بازیـابی در ایـن روش       -
قابل محاسبه است ، با توجه به مشخص بودن میزان تعرفه 
واحد انرژي ، مقدار سود اقتصادي ناشی از این روش قابـل  

 محاسبه است 
ویس یـا تعـویض   تداوم سرویس در زمان تعمیـر ، بـا سـر    -

 ) .  EENS( تجهیزات و مزایاي اقتصادي ناشی از آن 
 

 
 شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان

 عاونت مهندسی و برنامه ریزيم
 دفتر تحقیقات و نظام مشارکت

  مقدمه
بمنظور پاسخگویی به بخشی از نیازهاي پژوهشی و      

انرژي الکتریکی  تحقیقاتی در زمینه صنعت برق و توزیع
دفتر تحقیقات و نظام مشارکت شرکت توزیع نیروي برق 
شهرستان اصفهان همراه با سیاست گذاري خود بر مبناي 
ارتقاء روز افزون و بهره گیري از پتانسیل هاي داخلی 

: شامل               شرکت و پتانسیل هاي برون سازمان
بر این  دانشگاههاي منطقه اي و سایر دانشگاههاي کشور

نگرش اقدام و ماموریت هاي محوله را به انجام رسانده 
 .است 

 :اهداف 
توسعه و گسترش پژوهش در زمینه صنعت برق و  -

 توزیع انرژي الکتریکی 
زمینه سازي متناسب براي ارتقاي فعالیتهاي پژوهشی  -

 مرتبط با توانمندیهاي کارکنان و دانشگاه 
عت برق با بررسی ، تجزیه و تحلیل راهبردهاي صن -

 رویکرد نوآوري و خالقانه 
بکارگیري از دستاوردهاي علمی و تکنولوژیهاي نوین  -

 در حوزه صنعت برق
تهیه و تدوین برنامه راهبردي پژوهشی کوتاه مدت و  -

 بلند مدت 
 :وظایف و اختیارات 

   بررسی و شناسایی نیازهاي پژوهشی در زمینه
 مطالعات صنعت برق و توزیع  

  ي پژوهشی بنیادي ، کـاربردي و توسـعه   اجراي طرحها
 اي بمنظور اهداف شرکت 

   همکاري پژوهشی با دانشگاه ها و مراکز علمی داخلی و
خارجی بمنظور ارتقـاي کیفیـت فعالیتهـاي تحقیقـاتی و     

 استفاده دانش روز
      ــتاوردهاي ــه دس ــی و ارائ ــهاي علم ــزاري همایش برگ

 تحقیقاتی در  قالب همایشهاي هم اندیشی
  ــه ســ ــدیران و   زمین ــب م ــویق و ترغی ــت تش ازي جه

 شیوه هاي تحقیقاتی   کارشناسان شرکت برگرفته از
 
 

 

 پروژه تحقیقاتی خاتمه یافته
SIZING  وSITTING  خازن در شبکه توزیع آلوده

به هارمونیک جهت کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ 
 در حوزه توزیع نیروي برق شهرستان اصفهان 

 مشخصات پروژه    
شرکت توزیع نیروي برق شهرستان :  محل اجراي پروژه  

    اصفهان
 دکتر محمد اسماعیل همدانی گلشن    :پژوهش مدیر  
   ماه    10:  مدت    دانشگاه صنعتی اصفهان: مجري طرح  

 اهداف
بکارگیري خازن ها در شبکه هاي توزیع براي اهدافی همچـون  

شـناخته شـده و   کاهش تلفات و بهبود پروفیـل ولتـاژ روشـی    
بســیار مفیــد اســت البتــه رســیدن بــه اهــداف فــوق مســتلزم 
بکارگیري مقـادیر مناسـب ظرفیـت خـازنی و در محـل هـاي       
مناسب می باشد بنابراین تعیین اندازه و محل نصب خازن هـا  
روي فیدرهاي توزیع از گذشته تا به حـال مسـئله اي ضـروري    

زیع آلـوده بـه   در استفاده از خازن بوده در صورتی که شبکه تو
هارمونیک باشد و محتوي هارمونیکی جریـان هـا و ولتاژهـاي    
سیستم قابل چشم پوشـی نباشـد در جایـابی و تعیـین انـدازه      
خازن ها الزم است این جنبه نیز در نظر گرفتـه شـود در غیـر    
این صورت ممکن است به شکل نامطلوبی مشخصـه فرکانسـی   

به تقویت هارمونیک و ایجاد جریان سیستم تغییر یابد و منجر 
ها و ولتاژهاي بزرگ شده و باعث آسـیب تجهیـزات و بارهـاي    

 .سیستم و حتی خود خازن هاي نصب شده شود

 عملکرد
تعیین مکان و اندازه خازن هاي الزم در فیدرهاي نمونه شـبکه  

اصفهان بـه منظـور کـاهش تلفـات و بهبـود      نیروي برق توزیع 
ظر گـرفتن وجـود هارمونیـک هـا در ولتـاژ      پروفیل ولتاژ با در ن

جریان سیستم جهت اجتناب از تقویت هارمونیـک هـا توسـط    
 . شدهخازن هاي نصب 
 نتایج کسب شده

خازن گذاري  براي کمینه کردن تلفات در شـبکه هـاي توزیـع    
در این روش بر روي فیدرها بصورت واقع بینانه تري مدلسـازي  

ر مقادیر گسسته خازنی شده و برخی ازمحدودیتهاي عملی نظی
. و وجود  هارمونیکها در سیسـتم در نظـر گرفتـه شـده اسـت      

مساله خازن گذاري و ارائه تابع هدف مناسب براي تعریف آن ، 
بهینـه سـازي تـابع هـدف            به ارائه الگوریتم بکار رفتـه در 

پرداخته است و در ادامـه تجزیـه و تحلیـل فیـدرهاي توزیـع و      
ن هارمونیکها و بارهاي غیر خطـی مـورد   چگونگی در نظر گرفت

حاصل از پروژه یک جلد کتاب بـه  خروجی .  بررسی قرار گرفت
 . برگ  و نرم افزار مربوطه 270تعداد تقریبی 



 

 
 پروژه تحقیقاتی خاتمه یافته

ارایه مدل جامع برون سپاري در شرکت توزیع 
 نیروي برق شهرستان اصفهان

 پروژهمشخصات 
شرکت توزیع نیروي برق :  محل اجراي پروژه  

   شهرستان اصفهان
      حمیدرضا آخوندزاده سمهند :مدیر پژوهش  
  10:  مدت    دانشگاه صنعتی اصفهان: مجري طرح  

      ماه
 اهداف

صنعت برق ایران به لحـاظ الزامـات ناشـی از مسـئولیت     
مطمـئن   خطیر مدیریت کالن تامین نیروي برق پایدار و

مورد نیاز بخشهاي مختلـف مصـرف ، عبـور از موقعیـت     
تصدیگري سنتی دولتی را با هدف قرار گرفتن در جایگاه 

را )) حمایت ، هدایت ، نظارت و راهبري (( و اصلی خود 
در سرلوحه استراتژي خود قـرار داده و طـی چنـد سـاله     

در بخشهاي مختلف تولیـد  )) برون سپاري (( اخیر طرح 
و توزیع را به عنوان رویکردي اصـولی و اجتنـاب    ، انتقال

 . نا پذیر در پیش گرفته است
 عملکرد

  تعیین و بکارگیري شاخصهاي ارزیابی فعالیتهاي برون
 سپاري

       مطالعه و بررسـی وضـعیت فعلـی شـرکت و تحلیـل و
 شناسایی نقاط قوت و ضعف آن

    شناسایی الگوهاي موفق داخلی و خارجی بـه ویـژه در
 ابه  داخلی شرکت هاي مش

  تحلیل نتایج فوق و ارایه مدل جامع برون سپاري 
   ارزیـابی و تــاثیر مــدل  بــرون ســپاري بــر  اســتراتژي

 شرکت 
 دهنتایج کسب ش

در مدل نهایی ، روش مناسبی جهت انتخاب پیمانکـاران  
می گردد بدین منظـور مـی بایسـت شـاخص            ارائه 

از . گردد  انتخاب پیمانکاران و ضرایب وزنی آنها مشخص
مـی تـوان بـه قیمـت                   جمله بهترین شاخصها 

ــابی   پیشــنهادي ، ســابقه اجرایــی ، حســن ســابقه ، ارزی
عملکرد در فعالیتهاي قبلی ، تـوان مـالی ، تـوان فنـی ،     
توان نیروي انسانی و توان مدیریتی و برنامه ریزي اشـاره  

 . نمود

 پروژه تحقیقاتی در دست اقدام
 نرم افزار قرائت و کنترل کنتورهاي ایسکرا 

 مشخصات پروژه
ــرق :  حــل اجــراي پــروژهم شــرکت توزیــع نیــروي ب

 رستان اصفهان  شه
 مهندس فرهاد باقري     :  مدیر پژوهش 
 ماه        6: مدت   شخصی    :  مجري طرح 

 اهداف
عدم وابستگی به یک پیمانکـار در سیسـتم قرائـت از راه    

با قابلیـت کنتـرل    user friendlyدور ، تولید نرم افزار 
دسترسی و امنیت باال براي برنامه ریـزي کنتـور ، تولیـد    

فزار  برنامه ریزي تحت ویندوز ایسکرا و برنامه ریزي نرم ا
کنتور از راه دور ، سیاست گذاري منعطف ، جلوگیري از 
دستکاریهاي نرم افزاري و جلوگیري از توزیـع نـرم افـزار    

 .خارج از شرکت توزیع 
 عملکرد

برقـراري ارتبـاط بــا کنتـور و اقـدام بــه قرائـت کــدهاي      
یـک سـخت افـزار     ارتباطی کنتورهاي ایسکرا و سـاخت 

واسطه جهت برقراري میان کـامپیوتر و کنتـور و سـپس    
رمز گشایی از اطالعات کنتور و در ادامه با ایجاد یک نرم 
افزار تحت ویندوز با قابلیت ، افزودن برنامه سایر کنتورها 

 .اقدام به تولید نرم افزار می شود 
 نتایج مورد انتظار   
 ت ذخیره شده در کنتورقرائت کلیه پارامترها و اطالعا 
  مشاهده خطاهاي به وجود آمده در کارکرد کنتور 
  برنامه ریزي کنتور 
       ارتباط با کنتـور از طریـق پـورت الکتریکـال و پـورت

 نوري 
 

 پروژه تحقیقاتی در دست اقدام
فیدرهاي و محاسبه افت ولتاژ و تلفات  باربرآورد 

و بیلینگ،  GISفشار ضعیف، بکمک اطالعات 
 الگوي مصرف مشترکینفازي مبتنی بر استخراج 

 مشخصات پروژه
شرکت توزیع نیروي برق شهرسـتان  :  محل اجراي پروژه

 اصفهان  
      دکتر شاهرخ شجاعیان :  مدیر پژوهش 
 ماه        12: مدت      شخصی:  مجري طرح 

 اهداف
برآورد بار و محاسبه افـت ولتـاژ و تلفـات فیـدرهاي فشـار      

ــ ــعیف، بکم ــات ض ــر   GISک اطالع ــی ب ــگ، مبتن و بیلین
 استخراج فازي الگوي مصرف مشترکین

 عملکرد
در این پروژه با استخراج لیست مشترکین در یـک منطقـه   

سال  5مشخص شبکه برق  واستفاده اطالعات بیلینگ طی 
مشـترکین الگـوي بـار    )سـاعتی (گذشته و اطالعات روزانـه  

سـباتی  مشترکین در فیدر فشـار ضـعیف بـا روشـهاي محا    
برآورد و با استفاده از ایـن اطالعـات سـنجش بـار و ولتـاژ      

 . جریان در نقاط مختلف شبکه محاسبه می گردد
 
 نتایج مورد انتظار   
  امکان تخمین آنالین بار هر نقطه در محدوده موجود در

 در هر لحظه و بطور خاص در زمان پیک بار GISسیستم 
 یـان در زمـانی   امکان پیش بینی بار بر حسب توان یا جر

در آینده بـا توجـه بـه اطالعـات گذشـته انـرژي در بانـک        
 اطالعات بیلینگ

      امکان اجرا کردن تحلیلهاي مختلـف مثـل پخـش بـار و
برآورد تلفات یا حتی تنظیمات حفاظتی در زمان حـال یـا   

 آینده
     تعیین امکان فروش یا عدم فروش انشعاب بـا توجـه بـه

از جریـان یـا   پرشدگی ظرفیت خطوط یا نقض حـدود مجـ  
 ولتاژ به متقاضی جدید

    کیلوولـت و یـافتن    20امکان برآورد بار آتـی فیـدرهاي
ــا   ــع ی ــد بــراي نصــب پســتهاي توزی ــار جدی مراکــز ثقــل ب

          فیدرگیریهاي فوق توزیع

 پروژه تحقیقاتی در دست اقدام
مشتریان و متقاضیان از کیفیت  میزان رضایت

خدمات ارائه شده با استفاده از مدل کیفیت خدمات 
در شرکت توزیع نیروي برق ) تحلیل شکاف ( 

 شهرستان اصفهان
 مشخصات پروژه

شرکت توزیع نیروي برق شهرسـتان  :  محل اجراي پروژه
 اصفهان  

      رضا فرشیدمهندس :  مدیر پژوهش 
 ماه        4: ت  مد     شخصی:  مجري طرح 

 اهداف
سنجش کیفیت خدمات ارائه شده از سوي شرکت و تـالش  
براي ارائه راهکار  براي بهبود کیفیـت خـدمات در صـورت    
وجود شکاف کیفیت خدمات باعـث بهبـود و ارتقـاء وجهـه     

 . اجتماعی و افزایش بهره وري شرکت  می گردد 
 عملکرد

از مـدل   پژوهش در حال حاضر در صدد اسـت بـا اسـتفاده   
، به ارزیابی میزان رضـایت  ) serv Qual( کیفیت خدمات 

مشتریان از کیفیت خدمات ارائه شده به تفکیـک خـدمات   
مختلف بپردازد و در صورت وجود شکاف کیفیت خدمات ، 
نسبت به ریشه یابی علـل آن اقـدام نمـوده و راهکارهـایی     

 .براي بهبود کیفیت خدمات ارائه کند 
 ر  نتایج مورد انتظا 
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