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 AVL امًردیسپاچیىگ ي فًریتُای برق

CAR PC 

جایابی 
بهینه 

کلیذهای 
 هانوری

هزکش 
 تواس

تمرکس ي    
یکپارچٍ سازی 

پاسخگًیی 
 سیستم  

هزکش 
فوریتهای 

 بزق

 اتًماسیًن

هذیزیت 
 خاهوشیها

دیسپاچینگ  
خودروهای  

 عولیات

مطالعات 
بازآرایی 

 شبکٍ 

دیسپاچینگ  
 فشار ضعیف

برق استان کرماوشاٌشرکت تًزیع ویريی   

GIS 
ثبت ، پی گیری 

ي مذیریت  
حًادث 
 مشترکان
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شزکت   رسانی حوسه خذهات
 توسیع بزق استاى کزهانشاه  
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 شرح کشًر استان (درصذ)سُم 

1.5 25,009 
 

1,628,771 
 

 مساحت

 جمعيت   75,149,669 1,945,227 2.6

- 78 
 تراكم 46 

 (نفر دركيلومتر مربع) 

        .بخش می باشذ  29ي  شُرستان  14شامل کیلًمتر مربع  25,009مساحت استان کرماوشاٌ 

 با کشًر عراق کیلًمتر مرز مشترک بیه المللی 330ي 

 مقایسٍ استان با کشًر

شزکت   رسانی حوسه خذهات
 توسیع بزق استاى کزهانشاه  
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 94در سال تزانسفورهاتورهای توسیع وضعیت شبکه و خالصه 

 حجن عنواى ردیف

 19 (واحذ های عولیاتی ) شهزستاى  تعذاد 1

 32 تعذاد پستهای فوق توسیع 2

 693 ( هگا وات)  94پیك هحمك شذه  3

 236 تعذاد فیذرهای عووهی 4

 34 تعذاد فیذرهای اختصاصی 4

kطول شبکه فشار هتوسط  6 m )) 11300 

 15860 تعذاد تزانسفورهاتورهای توسیع  7

kشبکه فشار ضعیف طول  8 m )) 6587 
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در شبکٍ  جایابی بُیىٍ ریکلًزر
َای تًزیع بٍ مىظًر افسایش  

 GISبا استفادٌ از قابلیت اطمیىان 
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 GIS اس سیلً پست مًجًد فیذرَای ي ضبکٍ استاتیکی اطالعات اخذ1)
 وزم ي دیسپاچیىگ اس مًجًد فیذرَای ي ضبکٍ دیىامیکی اطالعات اخذ2)

 حًادث ثبت افشار
 MATLAB بٍ GIS اس اطالعات ي َا وقطٍ اوتقال3)
 َذف بٍ سکطىاالیشر ي ریکلًسر بُیىٍ جایابی جُت بٍ محاسبات اوجام4)

 اطمیىان قابلیت َای ضاخص بُبًد
 َذف تابع جُت بٍ MATLAB افشار وزم m.file در وًیسی کذ 4-1)

در شبکٍ َای تًزیع بٍ مىظًر افسایش  جایابی بُیىٍ ریکلًزر
 GISبا استفادٌ از قابلیت اطمیىان 

 کارهزاحل 
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اخذ اطالعات استاتیکی شبکه و فیذرهای هوجود  ( 1
 GISپست سیلو اس 

  مطتزکیه، تعذاد ضبکٍ، مقطع سطع ي طًل َا، تزاوس تعذاد :آماری اطالعات اخذ•
 ضبکٍ در مًجًد َای ثبات

   َا تزاوس بارگذاری درصذ ي ظزفیت :الکتزیکی اطالعات اخذ •
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اخذ اطالعات دیناهیکی شبکه و فیذرهای هوجود اس ( 2
 دیسپاچینگ و نزم افشار ثبت حوادث

 گشارش ماٌ بٍ ماٌ تعذاد قطعیُای ضبکٍ فطار متًسط 

 فروردین

برنامه با  گذرا ماندگار 

1 1 1 

 اردیبهشت

برنامه با  گذرا ماندگار 

2 6 5 

 خرداد

برنامه با  گذرا ماندگار 

2 9 7 

 تیر

برنامه با  گذرا ماندگار 

5 6 7 

 مرداد

برنامه با  گذرا ماندگار 

1 6 2 

 شهریور

برنامه با  گذرا ماندگار 

2 5 4 

 مهر

برنامه با  گذرا ماندگار 

0 3 5 

 آبان

برنامه با  گذرا ماندگار 

4 6 5 

 آذر

برنامه با  گذرا ماندگار 

6 1 2 

 دی

برنامه با  گذرا ماندگار 

0 2 0 

 بهمن

برنامه با  گذرا ماندگار 

1 1 3 

 اسفند

برنامه با  گذرا ماندگار 

4 0 1 
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نزم افشار ثبت و  GISانتمال نمشه ها و اطالعات اس  (3
 MATLABبه حوادث 

 تعداد کل قطعی های مشترکین تعداد کل مشترکین

 میزان بارمشترکین

 متوسط نرخ خرابی در سال بر حسب کیلومتر 

 متوسط زمان خاموشی سالیانه زمان تعمیر

 برنامه نرم افزاری

 انرژی توزیع نشده سالیانه سیستم شاخص مدت قطعی های سالیانه سیستم شاخص تعداد قطعی های سالیانه سیستم
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نزم افشار ثبت و  GISانتمال نمشه ها و اطالعات اس  (3
 MATLABبه حوادث 
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هحاسبه شاخص های لابلیت اطویناى به هنظور جایابی بهینه ریکلوسر.4  

section SAIFI SAIDI ENS (10^6) 

1 
2 
3 
4      
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

  4.1756 
    3.5293 
    3.4551 
    3.3477 
    3.3663 
    3.3310 
    3.2387 
    3.1030 
    2.9277 
    3.1497 
    2.9080 
    2.4013 
    2.5397 
    2.3703 
    2.8766 
    3.7948 
    3.2484 
    3.1547 
    3.1840 
    3.2150 
    3.4931 
    6.8640 
    5.8306 
    4.0919 
    6.9003 
    4.1243 
    4.2029 

  4.7412 
    4.0029 
    3.9012 
    3.7561 
    3.7129 
    3.6286 
    3.4653 
    3.2936 
    3.0416 
    3.1881 
    2.9239 
    2.3451 
    2.4327 
    2.2227 
    2.8025 
    3.7338 
    3.1511 
    3.0435 
    3.0452 
    3.0603 
    3.3509 
    7.8479 
    6.8395 
    4.3380 
    9.1057 
    4.5305 
    4.6745 

  1.0713 
    0.8997 
    0.8744 
    0.8425 
    0.8162 
    0.8003 
    0.7528 
    0.7392 
    0.6730 
    0.6567 
    0.6662 
    0.5496 
    0.5639 
    0.5403 
    0.5699 
    0.5915 
    0.6238 
    0.6576 
    0.6927 
    0.7291 
    0.7677 
    0.8003 
    0.8354 
    0.8809 
    0.9163 
    0.9649 

    1.0149    
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0.11km 

T1=380 

substation 

3.67km 

2.47km 

R 

0.05km 0.01km 0.253km 1.6km 0.06km 1.41km 0.32km 0.16km 0.005km 7.1km 8.1km 1.2km 0.86km 1.2km 1.26km 2.1km 0.01km 1.6km 1.7km 0.43km 1.08km 4.8km 1.09km 
0.82km 

0.26km 1.5km 
0.05km 5.9km 2km 1km 0.43km 0.71km 0.22km 1.86km 0.16km 0.95km 2.08km 2.42km 2.8km 1.85km 1.4km 2.1km 0.87km 0.63km 1.4km 0.61km 0.08km 1.7km 0.78km 8.9km 

0.5km 

T2=2225 T3=650 T3=15 T3=467 T3=80 T3=30 T3=72 T3=52 T3=80 T3=47 T3=400 T3=250 T3=100 T3=180 T3=70 T3=15 T3=20 T3=40 T3=30 T3=62 T3=40 T3=80 T3=112 T3=50 T3=35 T3=10 

هحاسبه شاخص های لابلیت اطویناى به هنظور .4
 جایابی بهینه ریکلوسر 

T3=180 

SECTION 14  

ENS=0.540*10^7 

  ریکلوزر

section 1 2 3 4 5 6 7 

ENS(10^7) 1.0713 0.899 0.874 0.842 0.816 0.800 0.752 

Section 8 9 10 11 12 13 14 

ENS(10^7) 0.739 0.673 0.656 0.666 0.549 0.563 0.540 

section 15 16 17 18 19 20 21 

ENS(10^7) 0.569 0.591 0.623 0.657 0.692 0.729 0.767 

Section 22 23 24 25 26 27 

ENS(10^7) 0.800 0.835 0.880 0.916 0.964 1.014 13 



هحاسبه شاخص های لابلیت اطویناى به هنظور جایابی بهینه .4
 ریکلوسر

 نمودار انرژی توزیع نشده
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 بازآرایی شبکٍ مطالعات 
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 GIS اس مًجًد فیذرَای ي ضبکٍ استاتیکی اطالعات اخذ1)
 ثبت افشار وزم ي دیسپاچیىگ اس مًجًد فیذرَای ي ضبکٍ دیىامیکی اطالعات اخذ2)

 حًادث
 مًجًد يضعیت تحلیل3)

 digsilent بٍ GIS اس اطالعات ي َا وقطٍ اوتقال   3-1)
 .... ي بار پخص محاسبات اوجام   3-2)
 َذف بٍ تًسیع فًق پست ي دیسپاچیىگ در ياقعی مقادیز با ساسی ضبیٍ اس آمذٌ بذست وتایج مقایسٍ   3-3)
 افشار وزم سىجی صحت

 مختلف سىاریًَای تُی4ٍ)
 اجزائی ي بزتز سىاریًَای اوتخاب َذف بٍ میذاوی باسدیذَای5)
 َذف تابع جُت بٍ digsilent افشار وزم dpl در وًیسی کذ6)
 .... ي بار پخص محاسبات اوجام7)
 بزتز  سىاریًَای وتایج مقایس8ٍ)
 سىاریً بُتزیه اوتخاب9)

 هزاحل کار

  GISاس  شبکه با استفادهباسآرایی هطالعه 
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 GISاس  اطالعات استاتیکی شبکه و فیذرهای هوجود پست اخذ ( 1

  تعذاد ضبکٍ، مقطع سطع ي طًل َا، تزاوس تعذاد :آماری اطالعات اخذ•
 ضبکٍ در مًجًد َای ثبات مطتزکیه،

   َا تزاوس بارگذاری درصذ ي ظزفیت :الکتزیکی اطالعات اخذ •
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اخذ اطالعات دیناهیکی شبکه و فیذرهای هوجود اس دیسپاچینگ و ( 2
 نزم افشار ثبت حوادث

تزاوس مطخصات وام فیذر جزیان فیذر پست وام   

  رضیذی 53
 
 
 
 
 
 
 
 60MVA دي تزاوس

63/20 KV 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سیلً

 وًاب 90

 جعفزآباد 124

 خاوٍ تصفیٍ 15

 سجادیٍ 180

 فزامان 166

 بعثت 63

  مذرس 124

 مطُزی 42

 18 کًثز 78



 DIGSILENTتحلیل وضعیت هوجود در نزم افشار 
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 تحلیل وضعیت هوجود

جریان  خطوط شبکه  منحنی   

انشعابات پزبار 
 فیذر
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 تحلیل وضعیت هوجود

 مىحىی يلتاص  پست َای فطار متًسط ضبکٍ   
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 تحلیل وضعیت هوجود

 نام فیدر
جریان  مجموع 

  شبیه سازی

 (A) شبکه

  مجموع

جریان واقعی 

 (A) شبکه

تلفات  مجموع

 (kw)فیدر 

ولتاژ  حداکثر

 (v)فیدر 

حداقل  ولتاژ 

 (v) فیدر

 19.81 20000 7.85 73 75 بعثت

 19.91 20000 12.312 124 125 جعفرآباد   

 19.71 20000 54.944 180 181 سجادیه   

خانه  تصفیه  15 15 1.316 20000 19.72 

 19.96 20000 2.026 53 55 رشیدی   

 19.03 20000 109.587 151 153 فرامان   

 19.90 20000 10.523 90 91 نواب    
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 هختلفسناریوهای تهیه ( 4                    
  ي فزامان دريد فیذرَای بار تعذیل جُت رضیذی فیذر جایگشیه جذیذ فیذر یک ایجاد طزح  :1سىاریً

  ي دارد ًَایی ضبکٍ متز 500 ي وگُذار خًد کابل متز 1200 ي سمیىی کطی کابل متز 460 بٍ ویاس کٍ سجادیٍ
 .گزدد مىتقل وًاب فیذر بٍ  رضیذی فیذر فعلی بار

 : خانه تصفيه اختصاصی فيدر طریق از سجادیه و فرامان درود فيدر بارگيری :2سىاریً
  JM09420 به  SF93 و ST33 به  SF103  از شبکه فاصله دو احداث  و SSF18 و  SF14 جمپر قطع

 : خانه تصفيه اختصاصی فيدر طریق از سجادیه و فرامان درود فيدر بارگيری :3سىاریً
  JM09420 به  SF93 و ST33 به  SF103  از شبکه فاصله دو احداث  و SSF18 و  SF14 جمپر قطع

 :4سىاریً
 :5سىاریً

. 

. 

. 

. 

. 
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هیذانی به هذف انتخاب سناریوهای بزتز و باسدیذهای ( 5
 اجزائی

 1بزرسی حزین های سناریو
  

کابل خودنگهدارنصب   
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باسدیذهای هیذانی به هذف انتخاب سناریوهای بزتز و ( 5
 اجزائی

 2بزرسی حزین های سناریو
  

2 اتصال  
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باسدیذهای هیذانی به هذف انتخاب سناریوهای بزتز و ( 5
 اجزائی

 3بزرسی حزین های سناریو
  

2 اتصال  
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 انجام هحاسبات پخش بار( 6

 پیک بار فیدرها تغییرات 

    

 1سناریو 

70A  33فرامان وA  سجادیه بر روی خط جدید احداث– 

 رشیدی به نواب 55Aانتفال بار 

 سجادیه بر روی تصفیه خانه 33Aفرامان و  71A    2سناریو 

 سجادیه بر روی تصفیه خانه 33Aفرامان و  71A 3سناریو 

 سجادیه بر روی تصفیه خانه 54Aفرامان و  71A 4سناریو 

 سجادیه بر روی تصفیه خانه 54Aفرامان و  71A    5سناریو 

 سجادیه بر روی بعثت 33Aفرامان و  30A 6سناریو 

انتقال  –سجادیه بر روی جعفرآباد  33Aفرامان و  30A 7سناریو 

 جعفرآباد به بعثت  34Aبار
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همایسه نتایج سناریوهای  بزتز اس نظز ( 7
 فنی و التصادی

 
 مجموعه 

 تلفات شبکه
(kw) 

حداکثر جریان 

فیدرهای 

 (A)شبکه

انتخاب 

 سناریو برتر

 از نظر فنی

قیمت تراز شده 

 سناریو

 (میلیون لایر)

انتخاب سناریو 

از نظر  برتر

 اقتصادی

 وضعیت

 کنونی

283.232 188 - 

 955.55 155 262.604 1سناریو 

 140.50 155 257.847    2سناریو 

 79.84 155 264.971    3سناریو 

 171.89 141 257.353 4سناریو 

 101.33 141 258.053    5سناریو 

 345.11 155 263.249 6سناریو 

 271.33 155 270.880 7سناریو 

2 

4 

3 

1 

5 

6 

- 

7 

- 

7 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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همایسه نتایج سناریوهای  بزتز اس نظز فنی و التصادی.8  

مابه تفاوت 

صرفه جویی 

سه سال با 

هزینه اجرای 

سناریو 
 (میلیون لایر)

مابه تفاوت 

صرفه جویی 

دوسال با 

هزینه اجرای 

سناریو 
 (میلیون لایر)

مابه تفاوت 

صرفه جویی 

یکسال با 

هزینه اجرای 

سناریو 
 (میلیون لایر)

قیمت تراز 

 شده سناریو
 (میلیون لایر)

صرفه  میزان

سالیانه ناشی 

از کاهش 

 تلفات

 (میلیون لایر)

 هزینه تلفات

سالیانه بعد  
 از اجرا 

   (میلیون لایر)

 هزینه تلفات

سالیانه قبل از 
 اجرا 

   (میلیون لایر)

 

 
 سناریو

718.31 797.39 876.47 955.55 79.08- 975.32 1054.4 1 

-152.09 -54.56 42.97 140.50 -97.53 956.87 1054.4 2 

-134.78 -63.24 8.3 79.84 -71.54 982.86 1054.4 3 

-120.88 -23.29 74.3 171.89 -97.59 956.81 1054.4 4 

-180.28 -86.41 7.46 101.33 -93.87 960.53 1054.4 5 

119.33 197.59 269.85 345.11 -75.26 979.14 1054.4 6 

123.76 172.95 222.14 271.33 -49.19 1005.21 1054.4 7 
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انتخاب سناریو بزتز.9  
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 : خانه تصفيه اختصاصی فيدر طریق از سجادیه و فرامان درود فيدر بارگيری :3سىاریً
  JM09420 به  SF93 و ST33 به  SF103  از شبکه فاصله دو احداث  و SSF18 و  SF14 جمپر قطع
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