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 هچکید 

شببو د  ر مضر  های لخت اجرا میهای توزیع برق هوایی رایج ک  با اسببادا ا از ها یشببه  

صال      شرایط آب و هوایی، ات صدمات عمدی،  های موقت و  ائمی، برخور  با  رخاان، کوتااا واع 

شاب  می      شی از حیوا ات و موار  م شند ک  تمامی آن صدمات  ا ها  هایااً موجب قطضی برق و با

شدا می ش ا رژیافزای سادا ا از ها ی های توزیع   شدا  ر   ار و عایقهای هوایی روکشگر  . ا

ضی می  شه         موار  مقا شد.  ش الت مذکور با سهی جهت کاهش م های هوایی توا د گزین  منا

س   وع     ار و عایقروکش های کابل"و  "های خو  گهدارکابل"، " ارهای روکشها ی"شدا ب  

 شو د.تقسیم می "ی ار هوایفاصل 

شه         شه   بزرگ از  سازی  و  شهی   ساان ز جان ب  مزایا و     ر این پروژا با  شهر های توزیع 

ی  ار اشببارا شببدا و  ر هایت ب  مقایسبب های روکشی اسببادا ا از این  وع ها یتاثیرات عمدا

 پر اخا (  ر شبببه   توزیع کنو ی ACSR ار با  وع ها ی رایج مور  اسبببادا ا  کابل فاصبببل   

 .شو می
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 مقدمه

ا رژی ال اری ی الزم  ز دگی مدرن اسببت. امروزا مصببرر ا رژی ال اری ی با میا گین رشببد  

است.   % 4.2مواج  است. این عد   ر کشورهای آسیایی  ر حال توسض   ر حدو       % 4.2ساال    

لب این    ا   با این وجو  هنوز   ی جا بدون ا رژی ال اری ی ز دگی       6.1ک   یا  یار   در  ر    میل

میلیار   در برسببد. اعدا  مذکور  الیل  4م. مم ن اسببت ب   4242کنند و این عد  تا سببال می

تامین، ا اقال، توزیع و کنارل ا رژی       گذاری سبببرمای    های کالن کشبببورهای مخالا را جهت 

ی  می  ید.   ال اری ی توج ما دا ا     تداوم         امروزا اسبببا ظار  ار د  گان ا رژی ال اری ی ا ا ند کن

یت   ا رژی قابل نان رسبببا ی از قریق افزایش  چنین های برق فراهم شبببدا و هم  شبببه    6اقمی

سط تامین  4توانکیدیت ساگی روزافزون فضالیت   تو شو . واب ای هکنندگان ا رژی ال اری ی حدظ 

قدری های برق ب اقمینان شببه  ریق افزایش قابلیتبشببر امروزی ب  تداوم ا رژی ال اری ی از ق

 کند.مدت آن  یز صدمات و خسارات قابل توجهی را ایجا  میزیا  است ک  حای قطع کوتاا

کنندگان موجب گر یدا ک  افزایش های توزیع و  ز ی ی آن ب  مصبببررگسبببار گی شبببه  

لااژ مدت و بلندمدت وهای کوتاایترین تاثیر را  ر کاهش قطضها بیشاقمینان این شه   قابلیت

  اشا  باشد.

عنوان یک های توزیع ب شببدا  ر شببه    ار و عایقهای هوایی روکشاسببادا ا از ا واع ها ی

ن  هد. ایمیزان قابل توجهی افزایش میی توزیع را ب روش اقاصببا ی، قابلیت اقمینانش شببه   

ش قرر و افزایزمینی از یک یهاب  شه   های هوایی  سهت  موضوع با توج  ب  قول زیا  شه    

شدا  ک   ر زمان کوتاهی بازگشت    ار و عایقهای هوایی روکشگذاری اولی  ا دک ها یسرمای  

بر اری حاصبببل ها از قریق کاهش خسبببارات خاموشبببی و هزین  بهراگذاری اولی  آنسبببرمای 

 باشد.  امال اقاصا ی میگر   کمی بدون روکشهای های با ها یگر  (  سهت ب  شه  می
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 های توزیع معماری شبکه

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 های توزیع فلسفه شبکه - 1-1   

وری و بههو  جهان صنضای شد.   رسا ی  ر قرن بیسام بطور چشمگیری باعث افزایش بهرا   برق

اکنون برق  یگر چیزی لوکسببی  یسببت و یک ضببرورت اسببت. ال اریسببیا  ب  ماشببین ها،     

سرگرمی جامض        سالمت و  سام های کنارل  سی ی مدرن قدرت می  هد و از منافع کامپیوترها، 

 .[1] ت و قیمت آن تدریجا کاهش می یابدآن، این   ارزان اس

سام برق         های توزیع ب شه    سی سی  ر  سا س  رکن ا سا ی  تولید، ا اقال،  عنوان ی ی از  ر

ض توزیع( از اهمیت ویژا سر   یا حدو     ای برخور ار د. این مو سرا وع با توج  ب  این   تقریها  ر 

سرمای  از هزین  % 22 ساخت   های  صنضت برق  ر جهت ایجا  زیر صرر  ای  ها  ر بخش توزیع 

ر منابع مالی  ر این سببیسببام اسببت.(  تلدات  ک  اولین عامل مهم اتال % 02گر   و حدو  می

 .[2]یابدتری میباشد، اهمیت بیشمربوط ب  بخش توزیع می

سار ا    ساخت های گ ست.           ب   لیل زیر شر ا ا سرمای  گذاری ف سام توزیع یک  سی توزیع، 

سی یک موسس      شان می برر ست توزیع  ی تحقیقاتی برق    % 0..2 هد ک  هزین  احداث یک پ

شامل می از کل هزین  صدی کارگران و بضد از آن هزین   46.2شو . هزین  ی  ی توزیع را  ی  ر

ی ک  ب  تجهیزات ای سبباال  باشببد. بو ج می های عمدا یگر هزین   رصببدی مصببالز، از ..64

صاص می      سام توزیع اخا صد از هزین   62یابد، سی سام توزیع را       ر سی سرمای  گذاری  ر  ی 

 تش یل می  هد. 

های باال ست و از شه   ا اقال ولااژ باال   توزیع  یروی برق زیرساخای است ک  برق را از مش  

 هد. خطوط اصببلی توزیع، شببه   ولااژ ماوسببط کنندا تحویل میب  مصببرر گیر  وتحویل می

شبببو .  ر پسبببت توزیع، یک   ولت  ر  ظر گرفا  می   0222ولت تا    122هسببباند ک  مضموال   

گیر  و آن را ب  سبببطو   کیلوولت را می  402کیلوولت تا    00ترا سبببدورماتور ولااژی  ر حدو     

ک ی  هایی، ی.  ز یک ب  محل مصبببرر کننداکندتهدیل میتوزیع  تر  ر شبببه   اصبببلیشپایین

ولت(   422ولت یا    642گیر  و ب  سبببطز ولااژ ثا وی       ی توزیع را میترا س توزیع، ولااژ اولی   
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. ش ل شو کنندا ماصل میی ترا س توزیع ب  مصرروسیل  هد. مدار توزیع ثا وی  ب کاهش می

  هد.ن می مای کلی از سیسام تولید و توزیع را  شا 6-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (  مای کلی از سیسام تولید و توزیع6-6ش ل 

کنند. زیرسبباخت های توزیع بسببیار گسببار ا  ها را تغذی  میمدارهای توزیع، مصببرر کنندا

کنندگا ی ک   ر یک شهر مامرکز د و یا  ر حوم  ی هساند زیرا ا رژی ال اری ی باید ب  مصرر

هساند تحویل  ا ا شو .  ر   یای ا ی ک   ر مناقق  ور ستکنندگباشند و یا مصررشهر می

صببنضای مناقق کمی وجو   ار  ک   ر  سببارسببی ب  برق  چار مشبب ل باشببند حای مدارهای 

ی شهری مم ن استشو د.  ر یک شه  توزیع  ر کوچ  ها و خیابان های فرعی  یز یافت می
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شد، این گسارا  ر یک     فوت مدار توزی 02کنندا، کمار از ازای هر مصرر ب   شا  با ع وجو   ا

 رسد.کنندا میفوت مدار ب  ازای هر مصرر 022شه   ی روساایی ب  بیش از 

های مخالدی چون شهر اری ها، سازمان های  ولای، تضاو ی های روساایی و  اشخاص و ارگان 

ن بخش های تجاری می توا ند سبببیسبببام توزیع  اشبببا  باشبببند. با وجو  تداوت هایی ک  بی 

 .[1]ل مهندسی بین هم  ی آ ها ی ی استها وجو   ار ، مسائروی ر های هر کدام از این ارگان

مین باشبد و ه کنندگان میسبیسبام توزیع مسب ول تحویل  هایی ا رژی ال اری ی ب  مصبرر    

گر  . از سبببوی  یگر،  ظر مدیریای میمسببب ل  موجب وجو  موقضیت خاص این بخش از  قط 

سیر م ک  این شه   عالوا بر این   شو   کنندگان موجب میتوزیع با مصرر تماس  ز یک شه    

 یباشببد، آثار کلی اصببلیش ا اقالش اشاشبباشببات  توان از گروهی از مشببارکین ب  گروهی  یگر می 

چنین اشاشاشات رخ  ا ا  ر شه   باال ست را  یز ب  مشارکین تحمیل  ماید. لذا ها و همقطضی

 'کنندگان ز ی ی ب  مصببرر'و  'تلدات قابل توج '، 'گذاری کالنمای سببر'بطور کلی سبب  عامل 

ساای       ویژگی سیسام توزیع ایجا  کر ا و لذا حرکت  ر را هایی هساند ک  اهمیت خاصی برای 

شارکین،  گاا عمیق     ضضیت تحویل ا رژی ب  م صا ی و سام تو   بههو  فنی و اقا سی زیع و تری ب  

، های بلندمدت   ی قر  یاز تهی   ن فلسبببد  شبببه   پیش    ماید. تدوی   قراحی آن را ایجاب می 

سطز    مدت توزیع و ب  قور کلی پیشمدت و کوتاامیان سجم و هدفمند  ر   یاز یک قراحی من

 باشد.توزیع می

سد   صول، قواعد، محدو یت     یفل شامل تمامی ا ست ک   ر    شه   توزیع  شرایط مرزی ا ها و 

سض       سام توزیع و یا تو سی سیاری از      عایت گر  . همی آن باید ریک  شه    ر ب سد   چنین فل

تاثیر مسببباقیم بر  حوا   تدوین        ی بهراموار   لذا  ر  هد  اشببببت و  بر اری از شبببه   خوا

 .[2]بهرا بر اری باید بدان توج  شو  های ساورالضمل

مهم ترین اجزای قراحی سیسام توزیع کاهش هزین ، سا ا سازی و اساا دار  سازی هساند.        

صول ب  سام توزیع، مطالض   ر ام از ا سی سرویس  ی توان میی  یازهای آینداریزی  شد تا  ی با  هبا

ریزی  یازمند ترکیهی از مهارت هزین  ی کم و قابلیت اقمینان باال را تحقق بخشبببد. این بر ام 

ست. مدارهای جدید باید علیرشم وجو  مجموع       صا ی ا های جغرافیایی، مهندسی و تحلیل اقا

یت های اقاصا ی، سیاسی، محیطی، ال اری ی و جغرافیایی باوا د با سیسام توزیع ای از محدو 

ریز باید گسارش بار را تخمین بز د، بدا د ک  گسارش چنین بر ام تر، ی پارچ  شو د. همقدیمی
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ی محلی را  ر  ظر های توسبببض   افاد و مقررات و روش  ر چ  محل و  ر چ  زما ی اتداق می      

 .[1]بگیر 

های توزیع  هو ا و با  گاهی ب  مدارک و ب  ذکر اسببت ک  تدوین فلسببد  مخاک شببه   الزم 

شه         سض   ساس آن تو ساندات ک  بر ا ست م ق های ا اقال و فوهای ا اقال و یا تضیین آرایش پ

ای  ر زمین  سببباخاار گر   ک  تضریا قوا ین کلی و پای گیر  مشببباهدا میتوزیع صبببورت می

ها و ... زیربنای حصببول ب  چیدمان تجهیزات از جمل  کلیدها و شببین  مور  ظر، سببطو  ولااژ،

 هایی بو ا است.چنین قر 

 های توزیع های مورد نظر در ساختار پیشنهادی برای شبکه نیازمندی -1-2

سا ا  قوباشد. ب  بندی مضیارهای مور   ظر میاولین گام  ر تدوین این قوا ین تضیین اولویت ر 

 های توزیع باید باوا د  سارسی ب   گدت ک  هر ساخاار پیشنها ی برای شه      توانو شدار می 

 های زیر را تامین  ماید: یازمندی

های گذاری اولی ، هزین ی سببرمای بر اری اقاصببا ی مناسببب با احاسبباب هزین   بهرا -

 بر اری.های بهراسرویس و  گهداری و هزین 

سب توان تحویلی  ک  تامین قابلی  - سب  یز بخش عمدا کیدیت منا ی از ات اقمینان منا

 گر  .(آن محسوب می

 اسادا ا بهین  از منابع ا سا ی -

 خصوص برای مر م عا یتامین ایمنی مناسب برای پرسنل و ب  -

 توزیع ی معیارهای عملکرد مطلوب شبکه -1-3

 گر  :صورت زیر تضریا میبر همین اساس مضیارهای عمل ر  مطلوب یک شه   توزیع ب 

ی سبباخاارهای مخالا ترین فاکاور فنی  ر بررسببی و مقایسبب  بلیت اقمینان: مهمقا -6

 اشد.بصورت مسامر میشه  ، قابلیت اقمینان  سارسی مشارکین  هایی ب  منابع ا رژی ب 

یک از       -4 ب  مشبببارکین از قریق هر  یت توان تحویلی:  ر بررسبببی توان تحویلی  کید

های ولااژ است زیرا جریان حاوی  عمدا ب  مشخص   های مخالا توزیع، تمرکز ساخاارها و قر  

 صورت های  یگر شه    هایاا ب  شدا توسط هر مشارک یا هر اشاشاش  ر بخش    اعوجاج مصرر 
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ای هشو . مش الت اصلی  ر این زمین  عهارتند از قطضی   اعوجاج ولااژ  ر شه   توزیع ظاهر می 

ها و  اماضا لی ولااژ     (، هارمو یک  مدت کوتاا  ر ولااژ موثر  یکاهش  ر  امن   موقت، فلش ولااژ    

 .است

تلدات: میزان تلدات توان ی ی از مضیارهای مهمی است ک   ر مقایس  بین ساخاارهای     -0

ین آلار اتیوهای مخالا برای سبببطو  ولااژ اولی ، ثا وی ، حوزا تحت         چنمخالا شبببه  ، هم 

شار          شه   ف سهی  سدورماتورها، ا اخاب گسار گی   پوشش هر فیدر، ا اخاب حدو  ظرفیت ترا 

سادا ا قرار می      ضضیا مور  ا شار  سط و ف شاخک   گیر .ماو ست  شاخک تلدات از جمل   هایی ا

شاخک    سا گی ب   صا ی برای  ک  ب   س  های اقا شدا و مضموال ب  ی قر مقای عنوان ها تهدیل 

گذاری اولی  ی سرمای  ی جاری  ر قول عمر سیسام همزمان با هزین   ی ی از منابع ایجا  هزین 

 شو .بر اری بررسی میو بهرا

شدار جهت       -2 شن و  صا ی هموارا ی ی از مرزهای رو صا ی: مالحظات اقا مالحظات اقا

تجدید  یهای اخیر، با توج  ب  پرر گ شدن مسال ا است.  ر سال  تضیین آلار اتیوهای بهین  بو 

سازی و کاهش  سارسی ب  منابع  ولای  ر سراسر   یا، این محدو یت ر گ ساخاار و خصوصی

ست ب  تازا شه   ک  بهراقوریای ب  خو  گرفا  ا ها و مرزهای ها  ر  ز ی ی محدو ابر اری از 

حدا    فیزی ی و فنی دا ا از   یت سبببیسبببام   اسبببا ب  تضویق  کثر ظرف ا داخان  های موجو ( و 

شه    سرمای   سض   صال  و بهین   گذاری برای تو سادا ا بهین  از منابع موجو  جهت ا ی ساز ها، ا

گیران ا درکاران و تصببمیمی  سببتهای آتی،  ر  سبباورکار کلی وضببضیت موجو  و اجرای قر 

 های توزیع قرار گرفا  است.شه   از جمل  شرکت

های مور   ظر ترین محدو یتترین و مهمعنوان ی ی از سببختیمنی: ایمنی هموارا ب ا -0

سنل         ها و آلار اتیوها  ر  ظر گرفا  میی قر  ر ارائ  صی ایمنی پر ص ضع تخ شو . عالوا بر مو

بر اری  ر حین کار، تامین ایمنی مر م عا ی ک   ر اقرار تاسبببیسبببات برقدار ز دگی          بهرا

صمیم    ویژا کنند از اهمیتمی سهب ت ست. همین امر  سیار محااقا   و  گیریای برخور ار ا های ب

 .[2]شو ها میکارا    ر مور  تضیین میزان حریم و رعایت آنمالحظ 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D9%85%D9%88%D8%AB%D8%B1


  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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