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 ۷۹ شهریور
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که از ابتددای سدال  استهای تحقیقاتی شرکت توزیع نیروی برق مازندران این گزارش در مورد ارزیابی پروژه

مربوط به  دوملازم به ذکر است این نوشته گزارش مرحله  اتمام رسیده است. به ۰۹۳۱تا انتهای سال  ۰۹۳۱

 .است شرکت توزیع نیروی برق مازندرانتحقیقاتی  یهاپروژهگزارش نهایی ارزیابی 
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 قدردانی

جناب آقای مهندس حسن حبیب پدور  یژهوبهاز اعضای کمیته تحقیقات توزیع نیروی برق مازندران  اینجانب

 وبرای همکاری  سماکوش و سید محمود مصطفوی محمدرضا، دکتر ی یوسفیدکاشی و جناب آقای دکتر ها

تا انتهای سدال  ۰۹۳۱از ابتدای سال  شدهیلتکمتحقیقاتی  یهاپروژهدر اختیار گذاشتن مستندات مربوط به 

 م.کمال تشکر و قدردانی را دار ۰۹۳۱

همچنین از همکاران خوبم جناب آقای دکتر هادی عبدالده زاده سدنگرودی، دکتدر مصدطفی حداجی آقدایی 

 .نمایمیمنیا برای همکاری در انجام این پروژه قدردانی  جمعصاحبو دکتر نوید کشتلی 

نشگاه علم و فناوری مازندران آقای مهندس محمد خسدروی قنددعلی، مهددی آزاد همچنین از دانشجویان دا

 سپاسگزارم.در انجام این پروژه  یرسانکمکسهرابی برای  محمدجوادرستگاری و  ینمحمدامبخت، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 چکیده

ها بهبدود عملکدرد سدازمانایجداد ارزش و گذاری بدرای ندوعی سدرمایه در یک سدازمان های تحقیقاتیپروژه

های مختلد  از توسد ه تجهیدزات، قط دات و مدواد تواند در حوزهشود که بسته به نوع پروژه میمحسوب می

گرفته تا موضوعات مدیریتی در راستای اهداف سازمان ت ری  شود. هدف این گزارش محاسبه میزان مندافع 

هاى راهبدردى صدن ت بدرق در بدازه زمدانی های تحقیقاتى در جهت اجراى سیاستاز پروژه اقتصادى حاصل

 یهاپروژه، میزان منافع اقتصادى حاصل از ایمشاوره مشخص در ارتباط با این پروژه طوربه .است شدهیینت 

منافع  برحسب توسط م اونت تحقیقات و منابع انسانی شرکت توانیر شدهیینت تحقیقاتى طبق دستورال مل 

 گیرد.اقتصادى مورد ارزیابی قرار می
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 اختصاری علائمفهرست 
NPV  Net Present Value 

MARR  Minimum Attractive Rate of Return 

B/C  Benefit/Cost 

IRR  Internal Rate of Return 

i I  nterest Rate 

P  Present Worth 

F  Future Worth 

A  Uniform Annual Value 

n  Number of Interest Period 

PWB  Present worth of Benefit 

PWC  Present worth of cost 

EUAB  Equivalent uniform Annual Benefit 

EUAC  Equivalent uniform Annual cost 

B  Benefit 

C  Cost 
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 های تحقیقاتیپروژهکلیات مقدمه و   

   هشدتکمیل
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 مقدمه 

 1-1 جدولفلوچارت در  صورتبهطبق دستورالعمل شرکت توزیع نیروی برق  هاپروژهنمودار گردش کار ارزیابی 
 است. شدهدادهنشان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تحقیقاتی یهاپروژه ارزیاب گروه کارنمودار گردش: 1-1 جدول
 

 تعادل بار در شبکه توزیع با هوش مصنوعیطراحی و ساخت سامانه کنترل  

 شددهانجامعملدی  صدورتبهتحت نظارت م اونت تحقیقات شرکت توزیدع نیدروی بدرق مازنددران این پروژه 

 ب دی انجام خواهد شد. یهافصلارزیابی اقتصادی آن در  طبق دستورال مل، ینبنابرا

 برق مازندران یروین عیدر شرکت توز یجانیهوش ه یبررس 

 شددهانجامعملدی  صدورتبهپروژه تحت نظارت م اونت تحقیقات شرکت توزیدع نیدروی بدرق مازنددران این 

 ب دی انجام خواهد شد. یهافصلطبق دستورال مل، ارزیابی اقتصادی آن در  ینبنابرا

آمپری )جبران ساز کیفیتت تتوان و هارمونیتبر بترای  ۰۱تکفاز  یهپالا ویساخت دستگاه اکتطراحی و  

 مصارف تجاری و مسکونی

این پروژه تحت نظارت م اونت تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق مازندران ت ری  شده ولی بندا بده دلدایلی 

وژه انجدام بندابراین ارزیدابی اقتصدادی ایدن پدر؛ است اجرانشدهکاربردی  صورتبهنتایج حاصل از انجام پروژه 

 ب دی آمده است. یهافصلو دلایل برای عدم انجام این پروژه در  شودینم

تکمیل و ارسال گزارش و 
 مستندات محاسباتی

 
 انجام محاسبات منافع و هزينه 

 هاى ها و تکمیل فرمپروژه
 

 ف - 025 -02
 ف  -02-026 

 ف  -02-027
 ف  -02-028 

 
 

آيا صحت و سقم 
محاسبات مورد تايید 

 است؟

ارسال گزارش و مستندات محاسباتی به دفتر 
 تحقیقات توزيع نیروی استان مازندران

 بله

 خیر
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 برق مازندران عیکارکنان شرکت توز نیدر ب یفرد نیارتباطات ب شناسییبآس 

ولدی بندا بده دلدایلی  شدهی ت راین پروژه تحت نظارت م اونت تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق مازندران 

 بنابراین ارزیابی اقتصادی این پدروژه انجدام؛ است اجرانشدهکاربردی  صورتبهنتایج حاصل از انجام این پروژه 

 ب دی آمده است. یهافصلنخواهد شد و دلایل برای عدم انجام این پروژه در 

 در الگوی مصرف برق خانگی یبررسی نقش عوامل نوین فرهنگ 

ولدی بندا بده دلدایلی  شدهی ت راین پروژه تحت نظارت م اونت تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق مازندران 

بنابراین ارزیابی اقتصادی این پدروژه انجدام ؛ است اجرانشدهکاربردی  صورتبهنتایج حاصل از انجام این پروژه 

 ه است.ب دی آمد یهافصلنخواهد شد و دلایل برای عدم انجام این پروژه در 

 و ساخت دستگاه قطع و وصل کنتور یطراح  

ولدی بندا بده دلدایلی  شدهی ت راین پروژه تحت نظارت م اونت تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق مازندران 

بنابراین ارزیابی اقتصادی این پدروژه انجدام ؛ است اجرانشدهکاربردی  صورتبهنتایج حاصل از انجام این پروژه 

 ب دی آمده است. یهافصلبرای عدم انجام این پروژه در نخواهد شد و دلایل 

 هاییهپالا نهیبه یابیجا منظوربهشهر نمونه  یعتوزو اثرات مخرب آن در شبکه  هماهنگ جادیعوامل ا یبررس

 یو اقتصاد یفن ملاحظاتبا  کیجستجوگر ژنت تمی( به روش الگورویاکت لتری)ف کیحذف هارمون

ولدی بندا بده دلدایلی  شدهی ت راین پروژه تحت نظارت م اونت تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق مازندران 

بنابراین ارزیابی اقتصادی این پدروژه انجدام ؛ است اجرانشدهکاربردی  صورتبهنتایج حاصل از انجام این پروژه 

 ه است.ب دی آمد یهافصلنخواهد شد و دلایل برای عدم انجام این پروژه در 
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طراحی و ساخت سامانه کنترل تعادل بار  

 مصنوعی باهوشدر شبکه توزیع 

  



  یباهوش مصنوع یعو ساخت سامانه کنترل تعادل بار در شبکه توز یطراح. 2فصل  
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 فرم مشخصات موضوعی پروژه شماره یب 

 مشخصات موضوعی پروژه شماره یک: فرم 1-2 جدول

 فرم مشخصات موضوعى پروژه

 ف  - 200 - 20كد فرم :           (........................................................)كميته تحقيقات شركت  

 

 یبا هوش مصنوع عیو ساخت سامانه كنترل تعادل بار در شبکه توز یطراح : نام پروژه
 

 یك موضوع یا مسئله یمستندسازتحقيقات تشریحى و  نوع پروژه:

 هاى وارده:/ ضررها و خسارتآمدهشیپ مسئلهعلت اصلى ت ری  پروژه یا مشکل و 

اسدت. عددم  نیمناسب بده مشدترک تیفیبا ک یکیالکتر یانرژ عیبرق، توز یهاشرکتمهم   یاز وظا یکی 

و  یکیاسدت؛ و بده دو شدکل اسدتات  یفشدار ضد  یهاشدبکهم ضدلات در  نیترمهماز  یکیت ادل بار که 

 یهمدواره دارا هکد استبا امپدانس ثابت  یمربوط به بارها یکیوجود دارد. عدم ت ادل بار استات یکینامید

 .استمرکب  یبارها یمربوط به رفتار جم  یکینامیهستند؛ اما عدم ت ادل بار د نیمشخص و م  یرفتارها

 رهمزمدانیو غ یاسدت کده رفتدار تصدادف یاز نوع مرکدب و جم د  یفشار ض  عیشبکه توز یدرهایبار ف 

 منشد ، گدرید یمختل  از سدو یفازها نیب هاآن کنواختیریغ عیو توز طرفکیاز تک فاز کنندگانمصرف

 .است دریآن درف شیدایپ

بودن  کنواختیریغسه فاز نامت ادل،  نیمختل ، وجود مشترک نیبار مشترک یاز الگو ییعدم آشنا لیبه دل

 رهمزمانیو غ یمختل  شبکه و رفتار تصادف یفازها نیب نیمناسب مشترک عیو عدم توز نیمصرف مشترک

 جدادیسدبب ا ی. نامت دادلگرددیم ینامت ادل جادیشبکه برابر نبوده و سبب ا ی، بار فازهاتک فاز نیمشترک

 یتیبده: نارضدا تدوانیمدتب دات آن  ازجملدهکده  شودیمبرق  عیتوز ستمیدر س یعوارض و اثرات نامطلوب

 یهدایخاموشد یبرخد شیندول، افدزا میدر سد انید، وجدود جریسوز وزی، فی، افت توان و انرژنیمشترک

، سدوختن اتیدپرسدنل عمل یهداتیف ال شیاو کاهش عمر آنهدا، افدز ساتیت سحوادث  شیناخواسته، افزا
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 ولتاژ و ... اشاره کرد. دیکاهش شد ای شیاز افزا یبرق و ترانسفورماتور، خسارات ناش یتابلوها

حاصدل  نف دانیذو  عیشبکه توز یاز وجود عدم ت ادل برا براثرکه  یفوق و مشکلات حاتیبا توجه به توض 

 .میکاهش ده عیرا در شبکه توز دهیپد نیو اثرات ا هانهیهزتا با روش هوشمند،  می، بر آن شدشودیم

 شدده یت ر عیت ادل بار شبکه توز جادیدر ا نینو یروش یسازادهیپو  یطراح ،یبررس منظوربهپروژه  نیا 

و موجدود  یف لد عیددر شدبکه توز یریکارگبدهو  استفادهقابل یینها شدهیطراح ستمیس کهیطوربهاست 

 کشور باشد.

 یهداتیف التوجده دارد و مراحدل و  قداتیدر حدد تحق ستمیو ساخت س یقاتیپروژه تنها به کار تحق نیا 

 .اندشدهانیب دگاهید نیدر آن با ا شده یت ر

 
 نام و مشخصات مدارك و مستندات لازم كه به پيوست آمده است:

 
 

 :یريكارگبهنتایج و محل 

 

 

 

 

 

 

 
 نام و مشخصات مدارك و مستندات لازم كه به پيوست آمده است:

 

 :كنندگانليتکم

 

 امضاء و تاریخ:

 دفتر تحقيقات: ديتائ

 

 تاریخ:و  امضاء

 كميته تحقيقات:ریاست تصویب 

 

 و تاریخ: امضاء
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 فرم محاسبات منافع پروژه شماره یب 

 : فرم محاسبات منافع پروژه شماره یک2-2 جدول

 فرم مشخصات موضوعى پروژه

 ف  - 200 - 20كد فرم :                        (..............................................................)كميته تحقيقات شركت  

 

 نام پروژه :

 پروژه: نوع

 

 مبلغ به ریال نحوه محاسبه اقلام )شرح( منافع ردیف

 

 

  

 
 

  

 
 

  

 
 جمع

  

 

 :توضيحات

 
 

 به پيوست آمده است:نام و مشخصات مدارك و مستندات لازم كه 
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 تکميل كنندگان:

 

 امضاء و تاریخ:

 تایيد دفتر تحقيقات:

 

 و تاریخ: امضاء

 تصویب ریاست كميته تحقيقات:

 

 و تاریخ: امضاء
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 های پروژه شماره یبینههزفرم محاسبات  

 پروژه شماره یکهای ینههز: فرم محاسبات 3-2 جدول

 پروژه یهانهیهزمحاسبات فرم 

 ف  - 207 - 20كد فرم :                       (....................................................................)كميته تحقيقات شركت                                          

 یبا هوش مصنوع عیو ساخت سامانه كنترل تعادل بار در شبکه توز یطراح نام پروژه :

 یك موضوع یا مسئله یمستندسازتحقيقات تشریحى و  نوع  پروژه :

 

 مبلغ به ریال نحوه محاسبه هانهیهز ردیف

  مبلغ كل پروژه  تحقیقات 1

  )بالاسری متغیر( * مبلغ كل پروژه  % A *بالاسری 1

  اطمینان از كیفیت 3
 

 

  هاساير هزينه 4
 

 

5 
 یهانهيهز

 1یكاركنان
 

 
362.222.222 

6 

هزينه لوازم و 
تجهیزات مواد 
 1مصرف نشدنی

 62.222.222 

 جمع
 

412.222.222 

* A % -  نظارت، داوری و ...( اين درصد  الزحمهحق)نظیر  شدهانجامهزينه  بر اساسمبلغ كل پروژه مجاز بودند تا هزينه نمايند. ارزيابان  %12تا سقف
 را محاسبه و اعمال نمايند.

 

 :توضيحات

 .هست به تفکیک مراحل اجراى پروژه یکارکنان یهانهیهز -1

گیرد( یقرارم مورداستفادههزینه لوازم و تجهیزات مواد مصرف نشدنى )کلیه تجهیزات کمکى یا مطال اتى که در انجام پروژه  -1

 .هست پروژهبه تفکیک مراحل اجراى 
 

 نام و مشخصات مدارك و مستندات لازم كه به پيوست آمده است:

 

 
 : كنندگانليتکم

 

 امضاء و تاریخ :

 دفتر تحقيقات : ديتائ

 

 و تاریخ : امضاء

 تصویب ریاست كميته تحقيقات :

 

 و تاریخ : امضاء
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 فرم محاسبه شاخص اقتصادی پروژه شماره یب 

 : فرم محاسبه شاخص اقتصادی پروژه شماره یک4-2 جدول

 پروژهمحاسبه شاخص اقتصادی فرم 

 ف  - 208 - 20كد فرم :                          (....................................................................)كميته تحقيقات شركت   

 

 نام پروژه : 

 

 نوع  پروژه : 

 

 مقادیر
  رهاييتغ

و یکجا  بارهكی صورتبهمبلغ 

 )ریال(

یکنواخت ساليانه  صورتبهمبلع 

 )ریال(

 مدت حيات پروژه )سال(

    منافع پروژه

    پروژه  یهانهيهز

 

 روش ارزیابی اقتصادی : 
 دوره بازگشت سرمايه                        ارزش فعلی خالص                                  نسبت منافع به هزينه  

 

 محاسبات :
 

 

 

 

 
 

 توضيحات:
 

 مقدار شاخص : 

 
 : كنندگانليتکم

 

 امضاء و تاریخ :

 دفتر تحقيقات : ديتائ

 

 و تاریخ : امضاء

 تصویب ریاست كميته تحقيقات :

 

 و تاریخ : امضاء
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بتا  عیتو ساخت سامانه کنترل تعادل بتار در شتبکه توز یراح: طی اقتصادی پروژه شماره یبسازمدل 

 یهوش مصنوع

در « یبا هوش مصنوع عیو ساخت سامانه کنترل ت ادل بار در شبکه توز یراحط »ارزیابی پروژه تحقیقاتی 

شده در دستورال مل یم رفی اقتصادی هاشاخصمایکروسافت اکسل با توجه به م یارهای ارزیابی و  افزارنرم

 گیرد.انجام می هاپروژهارزیابی 

که در حال تحقیق بر روی آن هستیم، پروژه  یاپروژهقبلی توضیح داده شد  یهاقسمتکه در  طورهمان

وجود دارد و  کشورها یهمه. عدم ت ادل بار در هستمصنوعی  باهوشسامانه کنترل ت ادل بار شبکه توزیع 

بر روی  هاانش ابت داد  ازآنجاکهتک فاز است و  کنندهمصرفبه م نی داشتن شبکه برق سه فاز در کنار 

شبکه نامت ادلی خواهد بود و باعث  عمومفازها و میزان مصرف هر انش اب مساوی نیست، لذا شبکه توزیع 

روشی که در شرکت توزیع برق مازندران  .شودیم کنندگانمصرفآسیب رساندن به تجهیزات شبکه و لوازم 

در این روش به دو  .است، روش مبتنی بر جابجایی بارها بین فازها است شدهگرفتهبرای کنترل بار در نظر 

 یریگاندازهکه کار  (RTU) شودیمنصب  کنندهمصرفتجهیز نیاز است، یکی تجهیزی که در ورودی 

و فرمان  کندیمارسال  شگریواپاو اطلاعات مربوطه را به  دهدیمرا انجام  کنندهمصرفمشخصات بار 

. دیگری تجهیز کنترلر مرکزی که در پست نصب کندیماز کنترلر مرکزی را دریافت و اجرا  شدهارسال

شبکه عصبی است.  بر اساسهوش مصنوعی  افزارنرمسیستم کامپیوتری است که دارای  کیآن شودیم

و کمترین جابجایی بار برای ایجاد کمترین  کندیمرا تحلیل  RTUکنترلر اطلاعات دریافت شده از  افزارنرم

 .کندیمعدم ت ادل را محاسبه 

 :ازجمله دیآیم به وجودمشکلات زیادی در صورت عدم ت ادل بار 

 درصد تلفات توان را افزایش دهد. 62تا  تواندیمافزایش تلفات توان: عدم ت ادل بار  (1

یان دار شدن سیم نول: سیم نول باید دارای جریان و تلفات صفر باشد و عدم ت ادل بار تلفات جر (1

 دهد.افزایش می فازیکسیم نول را تا حد تلفات 

ولتاژ بین فاز و  یجهدرنتافت ولتاژ: ایجاد جریان در سیم نول باعث ایجاد ولتاژ در آن خواهد شد و  (3

 .گرددیمنول کمتر از ولتاژ نامی 
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یا برای ت یین اقتصادی بودن و . هستسامانه ت ادل بار اقتصادی پروژه تحقیقاتی بررسی هدف این گزارش 

م یارهای  بر اساسکردیم و  یسازادهیپپروژه را در قالب یک برنامه اکسل مدل اقتصادی این این  ،نبودن

. میکنیم بررسیپروژه را دن یا نبواقتصادی بودن  (NPV1) ارزش خالص ف لی م یار مختل  اقتصادی مانند

. است خروجی نقدی جریان ف لی ارزش و ورودی نقدی جریانات ف لی ارزش بین تفاوت ارزش خالص ف لی

 شدهمحاسبه گذاریسرمایه احتمال تا گیردمی قرار مورداستفاده سرمایه یبندبودجه برای ارزش خالص ف لی

 .کند تحلیل را پروژه یا

 بار تعادل سامانه 

و شبکه  توزیع برق است را در نظر بگیرید.  کنندهمصرفیک سیستم توزیع و دریافت برق که شامل ت دادی 

تک فاز دارد باعث عدم ت ادل بار  کنندهمصرفبرق سه فاز که  یهاشبکهکه در مقدمه ذکر شد  طورهمان

. شرکت توزیع برق شودیم کنندهمصرفبه شبکه توزیع برق و  ییهانهیهزو این عدم ت ادل بار باعث  شودیم

شبکه مصنوعی است و  بر اساسهوش مصنوعی  افزارنرمکه دارای  ییهاج بهبرای مت ادل کردن بار شبکه از 

استفاده کرده است. مت ادل کردن بار در شبکه توسط  هستکار آن برقرار کردن ت ادل بار بین مشترکین 

ج به ت ادل بار  عنوانبهدر این مطال ه  هاآنکه از  ردیگیمورت ت دادی تجهیزات الکترونیکی در شبکه ص

 . شودیمیاد 

 

 : شمای سامانه تعادل بار1-2شکل 

                                                           
1- Net Present Value 
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 بار تعادل سامانه یاقتصاد مدل یپارامترها 

. هست موردمطال ه، ت ری  دقیق مسئله و شناخت پارامترهای مرتبط با مسئله یسازمدلاولین قدم برای 

پارامترهای مختل  مربوط به مدل اقتصادی سامانه ت ادل بار اعم از مشخصات فنی، اقتصادی، بازار در این 

اقتصادی  مدل دربه همراه مقادیر آن  5-1جدول در  شدهدادهنشان  بخش آورده شده است. پارامترهای

 .است شدهگرفته نظر درپروژه سامانه ت ادل بار 

 شدهاستفادهمشترک مت ادل کند  5 نیراببار  تواندیمج به ت ادل بار که هر ج به  12در این پروژه ت داد 

 یهاماهمصرف برق در همچنین  است. شدهگرفتهخانوار در نظر  122فرضشیپاست. ت داد مشترکین در 

است. پارامترهایی  شدهگرفتهبرای هر فصل شاخص متفاوتی در نظر به همین دلیل  هستمختل  متفاوت 

 !Errorدر  شودیماکسل استفاده  افزارنرمدر  افتهیتوس هکه در مدل اقتصادی سامانه ت ادل بار 

Reference source not found.  است. شدهدادهنشان 

 پارامترهای مدل اقتصادی سامانه تعادل بار: 1-2جدول 

 مقدار توضیح پارامتر

𝐷𝑅𝐴 ۳ نرخ تنزیل سالیانه% 

𝐷𝑅𝑀 ۱.5۱ نرخ تنزیل ماهیانه% 

𝑆 ۰۱۱ ت داد مشترکین 

𝐷𝑇𝑆𝑀  ۰۱ به ماه سامانه و نصب ج به ت ادل بار سازییادهپزمان شروع 

𝑇𝐵𝐵𝑀 ۹ زمان ساخت ج به ت ادل بار به ماه 

𝑀𝑇𝑃𝑀 57 طول دوره مطال ه پروژه به ماه 

𝐶𝑎𝑝𝐵𝑜𝑥  ۱ اساس ت داد مشترکین باربرظرفیت ج به ت ادل 

𝐴𝐿𝐶𝑊𝑂𝐵  ۰۱ فرضیشپ صورتبهمتوسط ضریب افت بدون ج به ت ادل بار% 

𝐴𝐿𝐶𝑊𝐵 ۱.7۱ متوسط ضریب افت با ج به ت ادل بار% 

𝐼𝐸𝐶𝑠  7۱۱ ساعت یلوواتکمصرف اولیه  برق به ازای هر مشترک بر اساس 

𝐴𝐸𝐶𝐺𝑅 7۱ رشد سالیانه مصرف الکتریسیته نرخ% 

𝐷𝑀 ۹۱ ت داد روزها در ماه 

𝐻𝐷 72 ت داد ساعت در روز 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑅&𝐷 27۱.۱۱۱ هزینه تحقیق و توس ه بر مبنای هزار ریال 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝐵𝑜𝑥 7۱.۱۱۱ هزینه تهیه هر ج به ت ادل بار بر مبنای هزار ریال 

𝐸𝐶𝐼𝑆𝑝𝑟𝑖𝑛𝑔  ۰ الکتریسیته در بهارشاخص مصرف 
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𝐸𝐶𝐼𝑆𝑢𝑚𝑚𝑒𝑟 7.۱ شاخص مصرف الکتریسیته در تابستان 

𝐸𝐶𝐼𝐴𝑢𝑡𝑢𝑚𝑛 ۰ شاخص مصرف الکتریسیته در پاییز 

𝐸𝐶𝐼𝑊𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟 ۰.۱ شاخص مصرف الکتریسیته در زمستان 

نشان  .Error! Reference source not foundدر  هرماهپارامتر مصرف الکتریسیته در  مثالعنوانبه

که بر اساس  کندیممیزان مصرف برق بسته به نوع فصل تغییر  شودیم مشاهدهکه  طورهماناست.  شدهداده

. در ضمن، روند ص ودی مصرف الکتریسیته با در شودیمشاخص مصرف الکتریسیته در فصول مختل  ت یین 

 است.  جادشدهیادر مدل تقاضا  نرخ رشد سالیانه مصرف الکتریسیتهظر گرفتن ن

 
 ساعت یلوواتک برحسبمختلف در طول دوره مطالعه  یهاماهمیزان مصرف الکتریسیته در : 2-2شکل 

 اکسل افزارنرم در بار تعادل سامانه اقتصادی مدل 

 :است شدهداده توس ه اقتصادیمدل  دو محلی شبکه یکت ادل بار در  سامانه یاقتصاد ارزیابی برای

  ل؛ت اد سامانهبرق بدون  شبکه اقتصادی مدل( 1 

 سامانه ت ادل بار.  باشبکه برق  ی( مدل اقتصاد2

 شددهاستفاده( NPV)ف لدی خدالص اقتصدادی از م یدار ارزش  ازلحاظو مدل اقتصادی رای مقایسه دو پروژه ب

شبکه توزیدع خداب بده میدزان مشخصدی افدت دارد، بدرای همدین فقدط  به طورم مولبه کهییازآنجااست. 

 1-1. بدر همدین اسداس، م ادلده شدماره گیریدیمقرار  موردمطال هدر ارزیابی عملکرد شبکه برق  هایینههز
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 ارزش خدالص 1-1م ادلده  کدهیدرحال دهددیمبدرای شدبکه عدادی را نشدان  هایندههزارزش خالص ف لدی 

 𝑅𝑊𝑜𝐵. بنابراین در هر دو پارامتر مقددار دهدیممربوط به شبکه مجهز به سامانه ت ادل بار را نشان  هایینههز

میدزان درآمدد  دهندهنشدانکده  𝑅𝑊𝐵میزان درآمد حاصل از شبکه بدون سامانه ت ادل بار و  دهندهنشان که

 صفر خواهند بود.  هستحاصل از شبکه با در نظر گرفتن نصب سامانه ت ادل بار 

2-1 𝑁𝑃𝑉𝑊𝑜𝐵 = ∑
(𝑅𝑊𝑜𝐵 − 𝐶𝑊𝑜𝐵)

(1 + 𝐷𝑅𝑀)𝑛

72

𝑛=1

 

نرمال، مدل  باحالتبرای بررسی کارایی سامانه ت ادل بار در کاهش میزان افت در شبکه توزیع در مقایسه 

 است.  شدهدادهاقتصادی مربوط به شبکه توزیع با سامانه ت ادل بار نیز توس ه 

1-1 𝑁𝑃𝑉𝑊𝐵 = ∑
(𝑅𝑊𝐵 − 𝐶𝑊𝐵)

(1 + 𝐷𝑅𝑀)𝑛

72

𝑛=1

 

تا شبکه دارای این سامانه از میزان افت کمتری  رودیمبر اساس عملکرد سامانه ت ادل بار در شبکه، انتظار 

سامانه  یریکارگبهکه آیا  سؤال این به پاسخ براینسبت به شبکه بدون سامانه ت ادل بار برخوردار باشد. 

حاصل از  افزودهارزشپاسخ دهیم که آیا  سؤالاست باید به این  صرفهبهاقتصادی  ازلحاظت ادل بار 

 3-1از م ادله  افزودهارزشسامانه ت ادل بار مثبت است. به همین منظور برای محاسبه میزان این  یریکارگبه

 . شودیماستفاده 

و  یاندازراهبیشتر باشد به م نای این است که با  𝑁𝑃𝑉𝑊𝐵از میزان  𝑁𝑃𝑉𝑊𝑜𝐵میزان  کهیدرصورت 

𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒م ادل  یاافزودهارزش 3-1و طبق م ادله  ابدییمکاهش  هانهیهزسامانه ت ادل بار  یریکارگبه −

𝐴𝑑𝑑𝑒𝑑  آن را  توانیمکه  شودیمحاصل𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 − 𝐴𝑑𝑑𝑒𝑑 (𝑁𝑃𝑉𝐴)  نیانامید. در غیر 

 نخواهد بود.   صرفهبهاقتصادی  ازلحاظسامانه ت ادل بار  یریکارگبه صورت

2-3 𝑁𝑒𝑡 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡 𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 − 𝐴𝑑𝑑𝑒𝑑 = 𝑀𝑎𝑥 (0, 𝑁𝑃𝑉𝑊𝑜𝐵 − 𝑁𝑃𝑉𝑊𝐵) 
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. دهدیمدر اکسل را نشان  شدهدادهمدل توس ه  6-1 جدول اکسل مدل شده است افزارنرمدر  فوق م ادلات

 هستمثبت و  923.129برابر است با  افزودهارزشمقدار  کهییازآنجا، شودیمده که مشاه طورهمان

که از این سامانه استفاده  یانهیگزرا نسبت به  هانهیهزارزش خالص  تواندیمسامانه ت ادل دار  یریکارگبه

 ازلحاظسامانه ت ادل بار  یریکارگبه شدهدادهنشان  یورود یهادادهبا توجه به  نیبنابراکاهش دهد.  کندینم

که پارامترهای ورودی  دهدیمنشان  یدرزمانخالص را  افزودهارزشمقدار  6-2 جدولاست.  صرفهبهاقتصادی 

 ،دهدیماز پروژه را نشان  یهحالت اولدر جدول  شدهدادهبر اساس مقادیر نشان 

 

 : تصویری از مدل اقتصادی توسعه برای سامانه تعادل بار6-2 جدول

پارامترهای مربوط به بازار،  خصوببهکه بسیاری از پارامترها  میکنیمبا توجه به اینکه در دنیایی زندگی 

 یموردبررسرا به نحوی  شدهدادهجم یت و اقتصادی در حال تغییر هستند، نیاز داریم تا رفتار مدل توس ه 

و تغییرات در این پارامترها را به نحو دقیقی دنبال  داکردهیپکلیدی مدل را  یدهایبرگ خردهیم و  قرار

 کنیم. 
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  حساسیت وتحلیلیهتجز 

 تغییربه نسبت پروژه  م یار اقتصادیبرای تحلیل رفتار مدل اقتصادی و بررسی نحوه تغییرات بخش  یندر ا

مختل   دیوور یپارامترها ییربا تغ درواقع. میکنیمحساسیت استفاده  لیوتحلهیتجزورودی از  یپارامترها

حاصل از  افزودهارزشسامانه ت ادل بار بر اساس میزان نبودن پروژه  یابودن و  یاقتصاد یبه بررس ،مدل به

 . میپردازیمسامانه ت ادل بار  یسازادهیپ

را  خالص ف لی با توجه به تغییرات پارامترهای ورودی افزودهارزشمیزان تغییرات و شناوری  7-1جدول 

متوسط ضریب افت با ج به  یپارامترها، تغییرات در مقادیر شودیمکه مشاهده  طورهمان. دهدیمنشان 

خالص ف لی دارد. در  افزودهارزشرا بر روی  ریت ثبیشترین  رشد سالیانه مصرف الکتریسیته نرخو  ت ادل بار

سامانه ت ادل بار، هزینه یک ج به ت ادل  یسازادهیپکنار این دو پارامتر، پارامترهای نرخ تنزیل سالیانه، زمان 

 . باردارندامانه ت ادل بار و ت داد مشترکین  به ترتیب بیشترین اثر را بر روی م یار اقتصادی س

 خالص فعلی با توجه به تغییرات پارامترهای ورودی افزودهارزش: رفتار 4-2جدول 

Input Parameters 
Corresponding Input Value 

Corresponding output Value  
(Net Present Value Added) Swing 

Low Base High Low Base High 

Loss Coefficient with Box 3.25% 5.25% 7.25% 1,600,383 903,109 175,764 1,424,619 

Consumption Growth Rate 10% 20% 30% 474,496 903,109 1,445,661 971,165 

Annual Discount Rate 4% 9% 14% 1,254,589 903,109 623,685 630,904 

Deployment Time 5 15 25 1,069,839 903,109 667,009 402,830 

Cost Unit Box 15,000 25,000 35,000 1,085,957 903,109 720,261 365,695 

Number of Subscribers 70 100 130 1,040,245 903,109 765,973 274,271 

کده در نمدودار  طورهمدان. هستنمایش این تغییرات با استفاده از نمودار تورنادو یا گردباد  یهاروشاز  یکی

ندرخ رشدد مصدرف الکتریسدیته، مقددار  جزبدهاست، با افزایش مقدار همه پارامترهدا،  شدهدادهگردباد نشان 

ندرخ رشدد  کدهیحالدر. کاهدیمخالص ف لی کاهش میابد که از جذابیت طرح سامانه ت ادل بار  افزودهارزش

افزوده خالص ف لی همبستگی مثبت دارند. برعکس همین موضدوع نیدز صدادق اسدت  باارزشمصرف سالیانه 

خالص ف لی  افزودهارزشنرخ رشد مصرف الکتریسیته، مقدار  جزبهبا کاهش مقدار همه پارامترها،  کهینحوبه

با ثابت ماندن همه پارامترها، نرخ رشد  کهیدرحال. دافزاییمافزایش میابد و به جذابیت طرح سامانه ت ادل بار 

 افزوده خالص ف لی به همبستگی منفی دارند. باارزشمصرف سالیانه 
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 خالص فعلی با توجه به پارامترهای مختلف افزودهارزش: نمودار گردباد 3-2شکل 

 
 

 

 

کلیدی متوسط ضریب افت با  یدبرگ خردو  برحسبخالص فعلی  افزودهارزشحساسیت  وتحلیلیهتجز: 4-2شکل 
 در نظر گرفتن سامانه تعادل بار و نرخ رشد سالیانه مصرف الکتریسیته

0.05 0.075 0.1 0.125 0.15 0.175 0.2 0.225 0.25 0.275 0.3 0.325 0.35

10.00% -8.8E+05 -8.8E+05 -8.8E+05 -8.8E+05 -8.8E+05 -8.8E+05 -8.8E+05 -8.8E+05 -8.8E+05 -8.8E+05 -8.8E+05 -8.8E+05 -8.8E+05

9.75% -8.1E+05 -8.1E+05 -8.0E+05 -8.0E+05 -7.9E+05 -7.9E+05 -7.8E+05 -7.7E+05 -7.6E+05 -7.6E+05 -7.5E+05 -7.4E+05 -7.3E+05

9.50% -7.5E+05 -7.4E+05 -7.3E+05 -7.2E+05 -7.1E+05 -6.9E+05 -6.8E+05 -6.7E+05 -6.5E+05 -6.4E+05 -6.2E+05 -6.0E+05 -5.9E+05

9.25% -6.8E+05 -6.7E+05 -6.5E+05 -6.4E+05 -6.2E+05 -6.0E+05 -5.8E+05 -5.6E+05 -5.4E+05 -5.2E+05 -4.9E+05 -4.7E+05 -4.4E+05

9.00% -6.2E+05 -6.0E+05 -5.8E+05 -5.6E+05 -5.4E+05 -5.1E+05 -4.9E+05 -4.6E+05 -4.3E+05 -4.0E+05 -3.7E+05 -3.3E+05 -3.0E+05

8.75% -5.6E+05 -5.3E+05 -5.1E+05 -4.8E+05 -4.5E+05 -4.2E+05 -3.9E+05 -3.6E+05 -3.2E+05 -2.8E+05 -2.4E+05 -2.0E+05 -1.5E+05

8.50% -4.9E+05 -4.7E+05 -4.4E+05 -4.0E+05 -3.7E+05 -3.3E+05 -2.9E+05 -2.5E+05 -2.1E+05 -1.7E+05 -1.2E+05 -6.7E+04 -1.3E+04

8.25% -4.3E+05 -4.0E+05 -3.6E+05 -3.3E+05 -2.9E+05 -2.4E+05 -2.0E+05 -1.5E+05 -1.0E+05 -5.0E+04 6.6E+03 6.6E+04 1.3E+05

8.00% -3.7E+05 -3.3E+05 -2.9E+05 -2.5E+05 -2.0E+05 -1.6E+05 -1.1E+05 -5.1E+04 5.7E+03 6.6E+04 1.3E+05 2.0E+05 2.7E+05

7.75% -3.1E+05 -2.6E+05 -2.2E+05 -1.7E+05 -1.2E+05 -6.8E+04 -1.1E+04 4.9E+04 1.1E+05 1.8E+05 2.5E+05 3.3E+05 4.1E+05

7.50% -2.4E+05 -2.0E+05 -1.5E+05 -9.6E+04 -4.0E+04 2.0E+04 8.3E+04 1.5E+05 2.2E+05 3.0E+05 3.8E+05 4.6E+05 5.5E+05

7.25% -1.8E+05 -1.3E+05 -7.8E+04 -2.0E+04 4.1E+04 1.1E+05 1.8E+05 2.5E+05 3.3E+05 4.1E+05 5.0E+05 5.9E+05 6.9E+05

7.00% -1.2E+05 -6.6E+04 -7.4E+03 5.5E+04 1.2E+05 1.9E+05 2.7E+05 3.5E+05 4.3E+05 5.2E+05 6.2E+05 7.2E+05 8.2E+05

6.75% -6.1E+04 -1.3E+03 6.3E+04 1.3E+05 2.0E+05 2.8E+05 3.6E+05 4.5E+05 5.4E+05 6.4E+05 7.4E+05 8.5E+05 9.6E+05

6.50% -8.7E+02 6.4E+04 1.3E+05 2.1E+05 2.8E+05 3.6E+05 4.5E+05 5.4E+05 6.4E+05 7.5E+05 8.6E+05 9.7E+05 1.1E+06

6.25% 5.9E+04 1.3E+05 2.0E+05 2.8E+05 3.6E+05 4.5E+05 5.4E+05 6.4E+05 7.5E+05 8.6E+05 9.8E+05 1.1E+06 1.2E+06

6.00% 1.2E+05 1.9E+05 2.7E+05 3.5E+05 4.4E+05 5.3E+05 6.3E+05 7.4E+05 8.5E+05 9.7E+05 1.1E+06 1.2E+06 1.4E+06

5.75% 1.8E+05 2.6E+05 3.4E+05 4.3E+05 5.2E+05 6.2E+05 7.2E+05 8.4E+05 9.5E+05 1.1E+06 1.2E+06 1.4E+06 1.5E+06

5.50% 2.4E+05 3.2E+05 4.1E+05 5.0E+05 6.0E+05 7.0E+05 8.1E+05 9.3E+05 1.1E+06 1.2E+06 1.3E+06 1.5E+06 1.6E+06

5.25% 3.0E+05 3.8E+05 4.7E+05 5.7E+05 6.8E+05 7.9E+05 9.0E+05 1.0E+06 1.2E+06 1.3E+06 1.4E+06 1.6E+06 1.8E+06

5.00% 3.5E+05 4.5E+05 5.4E+05 6.4E+05 7.5E+05 8.7E+05 9.9E+05 1.1E+06 1.3E+06 1.4E+06 1.6E+06 1.7E+06 1.9E+06

4.75% 4.1E+05 5.1E+05 6.1E+05 7.2E+05 8.3E+05 9.5E+05 1.1E+06 1.2E+06 1.4E+06 1.5E+06 1.7E+06 1.8E+06 2.0E+06

4.50% 4.7E+05 5.7E+05 6.8E+05 7.9E+05 9.1E+05 1.0E+06 1.2E+06 1.3E+06 1.5E+06 1.6E+06 1.8E+06 2.0E+06 2.2E+06

4.25% 5.3E+05 6.3E+05 7.4E+05 8.6E+05 9.8E+05 1.1E+06 1.3E+06 1.4E+06 1.6E+06 1.7E+06 1.9E+06 2.1E+06 2.3E+06

4.00% 5.9E+05 6.9E+05 8.1E+05 9.3E+05 1.1E+06 1.2E+06 1.3E+06 1.5E+06 1.7E+06 1.8E+06 2.0E+06 2.2E+06 2.4E+06

3.75% 6.4E+05 7.5E+05 8.7E+05 1.0E+06 1.1E+06 1.3E+06 1.4E+06 1.6E+06 1.8E+06 1.9E+06 2.1E+06 2.3E+06 2.5E+06

NPVA
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کلیدی  یدبرگ خرتغییرات دو  برحسبخالص ف لی  افزودهارزشحساسیت و رفتار  وتحلیلیهتجز 4-1شکل 

. دهدیممتوسط ضریب افت با در نظر گرفتن سامانه ت ادل بار و نرخ رشد سالیانه مصرف الکتریسیته را نشان 

و متوسط ضریب افت با در نظر گرفتن سدامانه ت دادل بدار است، افزایش  مشاهدهقابلدر شکل  که طورهمان

با  کهیدرحال کاهدیمبار  سامانه ت ادلاقتصادی پروژه  جذابیتاز نرخ رشد سالیانه مصرف الکتریسیته  کاهش

مطلوبیت نه ت ادل بار کاهش ضریب افت با در نظر گرفتن ساماو نرخ رشد سالیانه مصرف الکتریسیته  افزایش

 فزایش میابد.سامانه ت ادل بار ا یریکارگبهاقتصادی 

، فدنفندی و  هداییتمزهستند ولی به دلدایلی ایدن پدروژه علیدرغم  یدوارکنندهامگرچه نتایج حاصل بسیار 

نبوده است. برخی از دلایل عملیاتی نشددن ایدن پدروژه در قسدمت ب دد  موفقدر اجرا  یدوشایدبا کهچنانآن

 توضیح داده خواهد شد.

 بتاهوش توزیتع شتبکه در بتار تعتادل کنتترل سامانه ساخت و طراحی پروژه نشدن عملیاتی بر مروری 

 مصنوعی

 ت دادل عدم. است مشترکین به مناسب یفیتباک الکتریکی انرژی توزیع برق، هایشرکت مهم وظای  از یکی

 وجدود دینامیکی و استاتیکی شکل دو به و است؛ ض ی  فشار هایشبکه در م ضلات ترینمهم از یکی که بار

 و مشدخص رفتارهای دارای همواره که است ثابت امپدانس با بارهای به مربوط استاتیکی بار ت ادل عدم. دارد

 .است مرکب بارهای جم ی رفتار به مربوط دینامیکی بار ت ادل عدم اما هستند؛ م ین

 بدودن غیریکنواخدت نامت دادل، فاز سه مشترکین وجود مختل ، مشترکین بار الگوی از آشنایی عدم دلیل به

 غیرهمزمدان و تصدادفی رفتار و شبکه مختل  فازهای بین مشترکین مناسب توزیع عدم و مشترکین مصرف

 ایجداد سدبب نامت دادلی. گدرددمی نامت دادلی ایجاد سبب و نبوده برابر شبکه فازهای بار فاز، تک مشترکین

 نارضدایتی: بده تدوانمی آن تب دات ازجملده کده شدودمی بدرق توزیدع سیسدتم در نامطلوبی اثرات و عوارض

 ناخواسدته، هایخاموشدی برخی افزایش ،نور سیم در جریان وجود سوزی، فیوز انرژی، و توان افت مشترکین،

 و بدرق تابلوهای سوختن عملیات، کارکنان هایف الیت افزایش ،هاآن عمر کاهش و ت سیسات حوادث افزایش

 و فدوق توضدیحات بده توجده با. کرد اشاره...  و ولتاژ شدید کاهش یا افزایش از ناشی خسارات ترانسفورماتور،
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 روش بدا تدا شدیم آن بر شود،می حاصل نف انذی و توزیع شبکه برای ت ادل عدم وجود از براثر که مشکلاتی

 .دهیم کاهش توزیع شبکه در را پدیده این اثرات و هاهزینه هوشمند،

 است شدهت ری  توزیع شبکه بار ت ادل ایجاد در نوین روشی سازیپیاده و طراحی بررسی، منظوربه پروژه این

 .باشدد کشور موجود و ف لی توزیع شبکه در کارگیریبه و استفادهقابل نهایی شدهطراحی سیستم کهطوریبه

 هدایف الیت و مراحدل و دارد توجده تحقیقدات حدد در سیسدتم سداخت و تحقیقداتی کار به تنها پروژه این

 اند.شدهبیان دیدگاه این با آن در شدهت ری 

 مسئولین همچنین و پروژه اصلی مشاوران و همکاران مدیران، با که ییهاصحبتو  الذکرفوق موارد به توجه با

 از یکدی داشدتیم، هداپروژه اقتصدادی ارزیدابی مشاورین عنوانبه ما که برداشتی و گرفت صورت ساری توانیر

مددیر پدروژه در  خصوصاً، پروژه قرارداد طرفین بین همکاری عدم پروژه، این شدن عملیاتی عدم اصلی دلایل

. همچندین هسدتت دادل بدار بده شدرکت تدوانیر  یجادکننددها یهاسدامانهو نقصان در تولید  موقعبهتحویل 

ها، محدودیت در ت ادل بار ودیت در ت داد سوئیچینگمحد ازجملهها هایی که در تست این سامانهمحدودیت

و همچنین فصول مختل  سال و .... وجود داشت، دلیل  روزشبانهبین مشترکین یک محله در ساعات مختل  

آید. از طرفی هزینده اولیده سداخت ایدن می به شماردیگری بر عدم عملیاتی شدن این پروژه در حد صن تی 

بایسدت در اشدل نداشدته و می یاقصا دتوجیه  چنانآنبوده،  صن تییمهنکه در اشل ها با توجه به اینسامانه

 رسید.صن تی و انبوه به تولیدمی
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 عیدر شرکت توز یجانیهوش ه یبررس 

 برق مازندران یروین
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 فرم مشخصات موضوعی پروژه شماره شش 

 : فرم مشخصات موضوعی پروژه شماره شش1-3 جدول

 فرم مشخصات موضوعى پروژه

 ف  - 200 - 20كد فرم :           (..............................................................)كميته تحقيقات شركت  

 

 برق مازندران یروين عیدر شركت توز یجانيهوش ه یبررس : نام پروژه
 

 نوع پروژه:

 هاى وارده:/ ضررها و خسارتآمدهشيپ مسئلهعلت اصلى تعریف پروژه یا مشکل و 
 

 
 
 
 

 نام و مشخصات مدارك و مستندات لازم كه به پيوست آمده است:

 
 

 :یريكارگبهنتایج و محل 

 

 

 

 

 

 

 
 نام و مشخصات مدارك و مستندات لازم كه به پيوست آمده است:

 

 :كنندگانليتکم

 

 امضاء و تاریخ:

 دفتر تحقيقات: ديتائ

 

 و تاریخ: امضاء

 كميته تحقيقات:ریاست تصویب 

 

 و تاریخ: امضاء
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 فرم محاسبات منافع پروژه شماره شش 

 فرم محاسبات منافع پروژه شماره شش: 2-3 جدول

 موضوعى پروژهفرم مشخصات 

 ف  - 200 - 20كد فرم :                        (....................................................................)كميته تحقيقات شركت                                          

 

 نام پروژه :

                نوع  پروژه :

 

 مبلغ به ریال نحوه محاسبه اقلام )شرح( منافع  ردیف

 

 

  

 
 

  

 
 

  

 
 جمع

  

 

 :توضيحات

 
 

 نام و مشخصات مدارك و مستندات لازم كه به پيوست آمده است:

 

 
 : كنندگانليتکم

 

 امضاء و تاریخ :

 دفتر تحقيقات : ديتائ

 

 و تاریخ : امضاء

 تصویب ریاست كميته تحقيقات :

 

 :و تاریخ  امضاء
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 های پروژه شماره ششینههزفرم محاسبات  

 های پروژه شماره ششینههز: فرم محاسبات 3-3 جدول

 پروژه یهانهیهزمحاسبات فرم 

 ف  - 207 - 20كد فرم :                       (....................................................................)كميته تحقيقات شركت                                          

 برق مازندران یروين  عیدر شركت توز یجانيهوش ه یبررس  نام پروژه :

 تحقيقاتی )مطالعاتی(  نوع  پروژه :

 

 مبلغ به ریال نحوه محاسبه هانهیهز ردیف

  مبلغ كل پروژه  تحقیقات 1

  )بالاسری متغیر( * مبلغ كل پروژه  % A *بالاسری 1

  اطمینان از كیفیت 3
 

 

  هاساير هزينه 4
 

 

   
 

 

 جمع
 

 

 :توضيحات

 .اندذكرشدهدر تعريف پروژه  هانهيهز ريسای پرسنلی،لوازم مصرفی، مسافرت و هانهيهز
 

 لازم كه به پيوست آمده است:نام و مشخصات مدارك و مستندات 

 

 
 : كنندگانليتکم

 

 امضاء و تاریخ :

 دفتر تحقيقات : ديتائ

 

 و تاریخ : امضاء

 تصویب ریاست كميته تحقيقات :

 

 و تاریخ : امضاء
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 فرم محاسبه شاخص اقتصادی پروژه شماره شش 

 محاسبه شاخص اقتصادی پروژه شماره شش: فرم 4-3 جدول

 پروژهمحاسبه شاخص اقتصادی فرم 

 ف  - 208 - 20كد فرم :                          (....................................................................)كميته تحقيقات شركت   

 

 نام پروژه : 

 

 نوع  پروژه : 

 

 مقادیر
  رهاييتغ

و یکجا  بارهكی صورتبهمبلغ 

 )ریال(

یکنواخت ساليانه  صورتبهمبلع 

 )ریال(

 مدت حيات پروژه )سال(

    منافع پروژه

    پروژه  یهانهيهز

 

 روش ارزیابی اقتصادی : 
 دوره بازگشت سرمايه                        ارزش فعلی خالص                                  نسبت منافع به هزينه  

 

 محاسبات :
 

 

 

 

 
 

 توضيحات:
 
 

 مقدار شاخص : 

 

 : كنندگانليتکم

 

 امضاء و تاریخ :

 دفتر تحقيقات : ديتائ

 

 و تاریخ : امضاء

 تصویب ریاست كميته تحقيقات :

 

 و تاریخ : امضاء
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 مشخصات پروژه هوش هیجانی

 1-111 کد پروژه

 عنوان پروژه
بررسی هوش هیجانی در شرکت توزیع نیروی برق استان 

 مازندران

 دکتر مجتبی طبری مسئول پروژه

 مهرداد ضیابری -محمد مصطفوی در پروژه اصلیهمکاران 

 دکتر ابراهیم صالحی عمران ناظر پروژه

 شرکت توانیر -ساری محل انجام پروژه

 15/11/17 تاریخ آغاز پروژه

 17/11/11 پایان پروژهتاریخ 

 ریال92912222 مبلغ کل هزینه پروژه
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 مقدمه: 

 ؟ !ایمیشیدهاندآیا تا به حال به م نا و مفهوم این جمله که )) دنیای امروز دنیای ارتباط است(( 

اضدر را موبایل و ... بود بهتر نبدود کده عصدر ح ، ماهواره،هایی مانند اینترنتاگر منظور از ارتباط ظهور پدیده

 ؟ نهادند)عصر مخابرات( نام می

هدای اسدت. ظهدور پدیدده هدازاره سوم چیزی فراتر از ایدن گفتدهواق یت این است که مفهوم ارتباطات در ه

از هدر چیدز نیازمندد ارتبداط  کند در جهان امروز بدیشابراتی فقط عاملی است که ثابت میالکترونیکی و مخ

شدده اسدت. امدروزه یشرفته ارتبداطی باعدث افدزایش سدرعت امدور . شکی نیست که وجود امکانات پهستیم

شدود شود. هزاران تماس در ساعت برقرار میدنیا در عرض چند دقیقه ارسال می ها اطلاعات در سطحمیلیون

و  افتدادهازقلم. اما یک نکته کنندارتباط برقرار می باهمدنیا که باشند با فشردن یک دکمه  یهرجو مردم در 

 .ها همان ارتباط استانسان مشکل ینتربزرگه در عصر ارتباطات آن اینک

هدای شدغلی مان نگاه کنیم تدا روح حرید  سدتیزی، ارتباطدات پدرتنش و ناکدامیقدری به اطراف است یکاف

 .ببینیم وضوحبهدگی و اجتماعی را ،خانوا

های عصبی رو بده شود. فشارده میشوند افزوگر درگیر میارتباطی با یکدی ازنظربه ت داد مردمی که  روزروزبه

ن مشکلات تدا آن حدد . ایکندمی ناآرامها را حریص و انسان ناخواستهلیغات خواسته یا فزون است و هجوم تب

گیرد که در کشدور بیشدترین اعصاب در ردی  داروهایی قرار می بخشآرامشای کند که داروهادامه پیدا می

وری کوشدند تدا بهدره. مددیران مددام می[1315واقفی،خبرگزاری مهدر،میزان تجویز را  داشته است ] دکتر 

توانند نیروی انسانی خود نمی تنهانهمه عمل بپوشانند اما خود جا بلندپروازانسازمان را بالا ببرند و به اهداف 

منددان نیدز کار . متقابلاً نندیبیمهای مشترک مدیریتی  نیز خود را ناکام را ترغیب کنند بلکه در ایفای نقش

و همدلی مدیران خود  دانند چگونه حمایتتماعی بالاتری دست یابند اما نمیکنند تا به موق یت اجتلاش می

 . را جلب کنند
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هددای تر شددده اسددت راهکوتدداه یمددانوخوخلقو  تددربزرگ یمانهاسددازمان. دوران مددا دوران پرتناقضددی اسددت

بیشتر ، کنیم ولی کمتر داریمهزینه می. بیشتر اندتر شدهریکتر و باها کوچکتر ولی افق نظرمان پهنارتباطی

های ر داریم ولی وقتمدان کمتدر شدده اسدت. مددارک و رتبده. راحتی بیشتبریمخریم ولی کمتر لذت میمی

هدای تدر. مرزهایمان سدطحیبیشتر ولی قضاوت یمانهادانش .کنیم ولی درکمان اندک استبیشتری اخذ می

، دارو و درمان دچار کثدرت ولدی شدفا شکلاتمان هم بیشتر شدهشود ولی مگری فتح میعلوم یکی پس از دی

ولدی بدر  یماکدردهغلبده  اتمیدروین. بدر یمابدودهبده کدره مداه موفدق  وآمدرفتدچار نقصان است. در طریق 

. ما یمانشدهایم ولی موفق به گشودن فضای داخل . فضای خارج را فتح کردهیمانشدهپیروز  هایمانداورییشپ

 . ی برای انجام کارهای بهتر عاجزیمایم ولرا به انجام رسانده تربزرگکارهای 

زمانی برای سخن گفدتن و مبادلده  ندرتبهخندیم. می ندرتبهگذرانیم ولی می قرارییباوقات بسیاری را به 

دچدار خشدم  شددتبهیم کنرانندگی می سرعتبهدهیم. دی که به ذهنمان رسیده اختصاب میافکار ارزشمن

 . دعا ندرتبهکنیم و م و خیلی زیاد تلویزیون تماشا میکنی. کمتر مطال ه میشویمیم

بده شدماره  چندینینال و منطق مدا است داد و تلاش ضربان عق همهآنکه علیرغم  یمادادهازدستچه چیز را 

بیدامیزد و  هاسالتوانسته زندگی را با ها را به زندگی خود اضافه کرده ولی نافتد و خرگوش هوشمان سالمی

 .رسدسابقه به خط پایان گویی هرگز نمیدر این م
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 بیان مسئله: -1 

.  باشدد داشدته همدراه رتبده سازمان بالای عملکرد تواندمی سازمان یک در کارکنان پذیرییتو مسئول ت هد

 آندان تصدمیمات و رادارندد یازشدانموردن رهبدری هدایشایستگی به سریع دسترسی امکان برتر هایسازمان

 قدرارداد بده نسدبت احتدرام و شناخت. سازدمی مهیا آینده برای را زمینه و کرده بهینه را آنان ف لی عملکرد

 ناگزیددر را مدا موضدوع ایدن. است تغییر مدیریت در کلیدی موفقیت عامل یک سازمان و کارکنان بین روانی

 عنوانبده را آزاداندیشدی ،یریپذان طاف هشیاری، نوآوری، تحول، و یافتهتحول از بیشتری آگاهی سازدمدددی

 اغلدب کده کننددمی پافشاری هاییروش بر هاسازمان از بسیاری. بگیریم نظر در بقا ابزار و ترمهم هایموضوع

 افدزایش موضدوع این با برخورد برای روش و راه یک. نیستند مؤثر قدرت و سیاسی اجتماعی، دلایل به اوقات

 رهبدری در عاطفی ش ور یریکارگبه بستگی موفقیت سازمان .است هیجانی هوش و مردم هشیاری و آگاهی

 سازگاری یا نزدیکی کنندهمشخص که است عاطفی نیروی نوع این. دارد سازمان سراسر در آن ت میم و افراد

 باشدند، کجدا کده کندمی ایجاد را پذیریمسئولیت احساس و راندمی جلو به را افراد نیرو این .است اهداف با

 عمل ابتکار نمایانگر تنها عاطفی ت هد. وادارند تلاش به را هاآن و با دیگران همدردی نموده کنند عمل چگونه

 عداطفی ت هدد. اسدت انسان با دشواری موقع که است اصلی نیروهای از بلکه نیست پذیریمسئولیت و فردی

 را در افراد و گیردمی ریشه عمیق احساسات از زیرا است ترقوی ت هدی هرگونه از سازمان به نسبت کارکنان

 دوچنددان سدازمان بهبدود برای تحول ایجاد را در افراد انگیزه و یدارنگه سازمان در شکست و دشوار شرایط

 وجدود یسدازمانتوس ه و ثبات شرایط در باشد داشته کارکنان منطقی هوش در ریشه تنها ت هد اگر .کندمی

  .را سازمان لزوماً نه کنند حفظ را خود موق یت دارند س ی افراد سازمانی متزلزل شرایط در و دارد

 کدار ، گروهدی رسدانه جاذبده و قدرت رشد با همگام که است این است مطرح امروزه که دیگری مهم مسئله

 خدود از تصدویری چه باید رهبران و مدیران شودمی انجام یدیوییو و کامپیوتری ارتباطات طریق از بیشتری

 آمدوختن، شدناختن، و نفوذاعمدال یا فریب بدون ت ثیر ی نی است عاطفی ش ور اب اد از یکیینا. دهند نشان

 یدا داندش بده اتکدا یجابده کده طریقدی بده نمدودن عمل و بودن پیشرو کردن، نوآوری کردن، برقرار ارتباط

 را هدانآ و کنددمی کمک رهبران به درون از هیجانی هوش .شود توجه عاطفی ظرفیت به فنی وتحلیلیهتجز
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 ایدن نشود، تکیه خود شناخت قدرت به تنها و یافتهدست هاقابلیت از تریگسترده دامنه به تا کرده راهنمایی

 .شود نامیده ، قدرت نرم مدیریطلبقدرت یجابه است بهتر که است نفوذ نوعی

 آیدا هیجدانی هدوش ی نی موردبحث موضوع اهمیت تمام با که دهدیم پاسخ علمی سؤال این به تحقیق این

 ارتقا را افراد هوشی سطح تواندمی آموزش آیا و داد؟ افزایش( IQ)هوشی ضریب برخلاف را هوش این توانمی

 دهد؟

 بده  ( ex post facto)  رویددادی پدس یا  اییسهمقا علی نوع از و (Descriptive) توصیفی تحقیق حاضر، تحقیق

 .هست میدانی طریق

 124 ت دداد به مازندران استان برق نیروی توزیع شرکت ارشد مسئولین و مدیران: تحقیق این آماری جام ه

 .هست نفر

 .است شدهاستفاده یچهار جواب بسته نوع از عملکردی پرسشنامه ابزار از تحقیق این در

 و SPSS یافزارهانرم از استفاده با مربوطه یهاشاخص محاسبات و شدهاستفاده توصیفی آمار از تحقیق این در

Excel  است شدهانجام. 

 ها:داده وتحلیلیهتجزوش ر 

 یریگانددازهنتدایج حاصدل از ، شدوندگیری میکمدی انددازه صورتبه موردمطال ه هایی که متغیردر پژوهش

در ایدن تحقیدق  . گیدردقرار می وتحلیلیهتجزماری مورد های آاساس روش ها برمتغیرها و بررسی روابط آن

بدین  یرتد ثکشد  ، هدف تحقیق شوند. در این تحقیقمی یریگاندازهکمی  هاییاسمقبا های تحقیق متغیر

هدا بدا یر، بررسی رابطه بدین متغشوندمی یریگاندازهکمی  صورتبهحقیق ت یرهایمتغ ازآنجاکه. متغیرهاست

 . گیردنجام میهای تحلیل آماری ااز روش استفاده
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و  SPSSهای افزارمربوطه با استفاده از نرم هایو محاسبات شاخص شدهاستفادهصیفی در این تحقیق از آمار تو

Excel  تدوان بده زیرشداخه جزئدی تقسدیم نمدود.مطابق چارت ذیدل هدوش هیجدانی را می است. شدهانجام 

 

 هوش هیجانی هاییرشاخهز: 1-3شکل 

به میزان  یموردبررسچنین استنباط شده است که میزان هوش هیجانی در جام ه  شدهانجاماز نتایج تحقیق 

بوده و پس از اعمال  14.1شاخص کلی هوش هیجانی قبل از تحقیق  کهیطوربهرشد داشته است  67.75%

های هوش هیجانی دهد. در هر یک از حوضهرا نشان می 16.9رسیده که اختلاف سطح  39.14پروژه به عدد

 است: شدهدادهدرصدی در شکل ذیل نشان  صورتبهکه  یماداشتهنیز به شرح ذیل ارتقا سطح 

   هوش هیجانی

 قابلیت اجتماعی قابلیت فردی

آگاهیخود   مدیریت رابطه آگاهی اجتماعی خود مدیریتی 

درک علت 

 هیجانات

درک عواقب 

 هیجانات

تنظیم 

هیجانات 

استفاده از 

 هیجانات خود

درک عواقب 

 هیجانات

تنظیم 

هیجانات 

استفاده از 

 هیجانات
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 آموزش هوش هیجانی یریکارگبه: نتایج حاصل از 2-3شکل 
 

 شدهانجامتحلیل اقتصادی پروژه  -2 

 یمستندسدازایدن پدروژه از ندوع  کهییازآنجاکه در پیوست آمده است و  هاپروژهمطابق دستورال مل ارزیابی 

چندین اسدتنباط  شددهمطرحدر فرضدیات  شددهمطرحو از مفاهیم و موضدوعات  هستتشریحی و تحقیقاتی 

وری نیروی انسانی)کارکنان شدرکت کدرده در شود که افزایش شاخص هوش هیجانی به افزایش نرخ بهرهمی

 گردد:به شرح ذیل محاسبه می یوربهرهشود که منافع حاصل از این افزایش هوش هیجانی( می یهادوره

 در سال = منافع حاصل از انجام پروژه  یافتهکاهش نفر ساعتمتوسط هزینه هر نفر ساعت * مقدار  

مبلغ هزینه کل پروژه با  هست 11و17لازم به  ذکر است که مطابق قرارداد این پروژه که  مربوط به سالهای 

 .هستریال 92912222در نظر گرفتن هزینه بالاسری برابر 
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که با افزایش  هستزینه هر نفر ساعت متوسط هزینه آموزش هر نفر، متوسط ه صورتبهمتغیر ما  هایینههز

و از  شددهیم رفدرامد  صورتبهکمتر شده و این کاهش هزینه  هاینههزدر میزان کاهش نفر ساعت در سال 

 شود.رابطه مذکور در فوق محاسبه می

 ی اقتصادی پروژه شماره ششسازمدل 

 افدزارنرمدر «  بدرق مازنددران یرویدن  عیددر شدرکت توز یجدانیهدوش ه یبررس »ارزیابی پروژه تحقیقاتی 

در دستورال مل ارزیدابی  شدهیم رفاقتصادی  یهاشاخصمایکروسافت اکسل با توجه به م یارهای ارزیابی و 

 گیرد.انجام می هاپروژه
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تکفاز  لتریف ویساخت دستگاه اکتطراحی و  

 آمپری )جبران ساز کیفیت توان و ۰۱

 هارمونیبر برای مصارف تجاری و مسکونی
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 فرم مشخصات موضوعی پروژه شماره دو 

 : فرم مشخصات موضوعی پروژه شماره دو1-4 جدول

 فرم مشخصات موضوعى پروژه

 ف  - 200 - 20كد فرم :           (....................................................................)كميته تحقيقات شركت  

 

( كيتوان و هارمون تيفيساز ك)جبران یآمپر 16تکفاز  لتريف ويو ساخت دستگاه اكت یطراح : نام پروژه

 یو مسکون یمصارف تجار یبرا
 

 تلفات انرژى و دیماند و و قطعات هاستميسبهينه سازى تجهيزات، نوع پروژه: 

 هاى وارده:/ ضررها و خسارتآمدهشیپ مسئلهعلت اصلى ت ری  پروژه یا مشکل و 

تلفدات  نیو شبکه فشار متوسط(، عمده ا عیتوز یهاپست  ،ی)شبکه فشار ض  عیسه بخش شبکه توز نیاز ب

توجه به مسدئله تلفدات در  تیامر بر اهم نیو ا گرددیبرمو پربار آن  یو خطوط طولان  یبه شبکه فشار ض 

اشداره  یکیبه تلفدات هدارمون توانیم عیتوز یهاشبکهنوع تلفات در  نیترمهم. از کندیم دیت ک عیشبکه توز

قددرت و  -کیدالکترون زاتی. تجهاستتوان شبکه مطرح  تیفیدر بهبود ک یمشکل جد کی عنوانبهکرد که 

موجب اغتشاش  ،شوندیماستفاده  یو مسکون یتجار ،یگسترده در مناطق صن ت طوربهکه  خطیریغ یبارها

آورندده  بده وجدودکده عامدل  یزاتدیتجه ازجملده. گردندیم ستمیس انیدر شکل موج ولتاژ و جر یکیهارمون

چاپگر،  وتر،کامپی ،مصرفکم یهالامپچراغ فلورسنت و  ،ییموتور القا وریبه درا توانیم ،باشندیم کیهارمون

، کانورتورهدا و HVDC سدتمیس ،یکدیو کدوره قدوس الکتر  یدر سطح فشار ض  یخانگلوازم ریو سا ونیزیتلو

 اشاره کرد. یفشارقودر سطح  نورترهایا

 نی. همچنداسدت هداآناز  یکدیتلفدات  شیکده افدزا کننددیمدر شبکه اعمال  ینامطلوب راتیت ث هاکیهارمون

 یاز طرف ؛گردندیم هاآندر  یتقال و مت اقب آن، کاهش توان مجاز عبورها باعث اشغال خطوط ان-کیهارمون

قددرت، اختلدال در  هایدیدکل دعملکدر در اختلدال ،باراضدافهکاهش داده، سبب  شدتبهرا  زاتیتجه یبازده

باعدث  ان،یاغتشاش جر نی. اشوندیمترانسفورماتورها  ازحدشیب یاز همه گرما ترمهمتوان و  بیضر حیتصح
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 یادیز یهانهیهزکه  شودیم هاآنعمر  دیکاهش شد جهیدرنتو  قیعا یخراب ها،ترانسفورماتور یبالا رفتن دما

 12میدانگین در هدر فیددر خروجدی  طوربده. کنددیم لیبرق تحم هبه شبک راتیو ت م یرا در بخش نگهدار

. رودیمساعت( انرژی ناشی از تلفات هارمونیکی هدر  لوواتیک 55در ماه ) لوواتیکهزار  42 بربالغ، لوولتیک

 شدبکه در هارمونیدک از ناشی حرارت اضافهبه مربوط سال در شدهخارج ترانسفورماتورهای از %15 همچنین

 باشد. %1تا  %1 نیباید ب طورم مولبهمقدار  نیکه ا باشندیم

بدرق  تیدفیو بهبدود ک هداکیدر کداهش اثدرات مخدرب هارمون نهیمؤثر و به یاز ابزارها یکیگزارش،  نیا در

. شوندیم انیو در ادامه مراحل انجام کار ب ذکرشده. سپس هدف از ارائه طرح حاضر شودیم یم رف اختصاربه

 یابیدارز منظوربدهبرق کشدور  عیدر شبکه توز اجراشده یمطال ه مورد کیحاصل از انجام  جینتا زیدر انتها ن

از  یگروه یهایتوانمند برهیتککامل با  طوربهروش که  نیگردد. استفاده از ا-یارائه م کیتکن نیا یاثربخش

 یابیبدرق و دسدت تیفیدر بهبود ک ییبسزا ریت ث تواندیمشده است،  یسازیبومکشور  یپژوهشگران دانشگاه

 ریو شدرکت تدوان رویوزارت ن یگذارهیسرما ناًیقیبرق داشته باشد.  نهیبه فدر مصر موردنظر یبه استانداردها

 تیداهم یضدمن آنکده دارا ل،یدقب نیاز ا ییهاپروژهاز  تیکاهش تلفات شبکه و حما یهاروشتوس ه  یبرا

 کشور خواهد نمود. بیرا نص یادیز یو علم یمنافع اقتصاد ،استصن ت برق  یبرا کیاستراتژ

 
 نام و مشخصات مدارك و مستندات لازم كه به پيوست آمده است:

 

 :یريكارگبهنتایج و محل 

نتایج مختصری از اجرای پروژه جایابی بهينه و نصب اكتيو فيلترها در شبکه توزیع برق استان مازندران، شهرستان 

 قائمشهر

به خاطر کمبود بودجه در ت مین منابع خرید اکتیو فیلتر، در اجرای این پروژه از اکتیدو فیلتدری بدا ظرفیدت 

آمپری خریداری  52اکتیوفیلتر  یجابهآمپری  15، استفاده گردید و اکتیوفیلتر شدهمحاسبهکمتر از ظرفیت 

.با نصب اکتیو فیلتدر، دهدیم( نتایج نصب اکتیو فیلتر را در دو حالت خاموش و روشن نمایش 1شد. جدول )

آمپدری جریدان،  11آمپر افت کرده است که از این کداهش  54آمپر به  65جریان خروجی ترانسفورماتور از 
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بده ت دداد مشدترکین  یرسدانبرقامکان  جهیدرنت(، افزایش ظرفیت ترانسفورماتور و RI2کاهش تلفات مسی )

ی از فرکدانس مؤلفده مضدرب شانی جریان که فرکانسها. همچنین با کاهش هارمونیکگرددیمبیشتری حاصل 

کداهش  شددتبهابطده مسدتقیم دارد اصلی جریان است، تلفات هسته ترانسفورماتور که با مجذور فرکدانس ر

گردد. افدزایش ضدریب -افزایش عمر آن می جهیدرنتکه این امر موجب کاهش دمای ترانسفورماتور و  ابدییم

از دیگر نتایج نصب اکتیوفیلتر  KVAR 4به  KVAR9کاهش تلفات راکتیو از  جهیدرنتو  94/2به  79/2توان از 

 % 12بده  % 66جریدان را از THD. اکتیدوفیلتر گدرددیمدکه این امر موجب آزادسازی ظرفیت خطوط  است

دارای اعوجاج بدوده  شدتبه، شکل موج جریان ترانسفورماتور که قبل از نصب اکتیوفیلتر جهیدرنترسانده که 

 .به حالت سینوسی نزدیک شده است

مشخص است، در حالت فیلتر خاموش نقطه صفر ولتداژ )ی ندی  .Error! Reference source not foundاز شکل 

ms2/10 ( با نقطه صفر جریان )ی نیms6/12 در حدود )ms 4/2  ،در حالت فیلتر روشدن  کهیدرحالاختلاف دارد

رسیده است. بنابراین فیلتر اکتیو علاوه بر نزدیک کدردن شدکل مدوج بده حالدت  ms 8/0ختلاف به حدود این ا

سینوسی، موجب شده تا شکل موج جریان و ولتاژ تقریباً همفاز شوند که از این طریق باعث بالا رفتن ضریب 

ریان نول ترانسفورماتور از شده است. از دیگر نتایج نصب فیلتر اکتیو در پست، کاهش ج 94/2توان به حدود 

هدای اکتیدو فیلتدر -یدن یکدی از ویژگدیا که هاستآمپر است که نشانگر ایجاد ت ادل در فاز 34آمپر به  93

آمپری جریان نول )جریان نول در حالدت فیلتدر روشدن  62ازی، با کاهش حدود س. علاوه بر مت ادلباشدیم

تلفدات حرارتدی  جهیدرنت( و RI2از تلفات مسی ) یتوجهقابلحالت فیلترخاموش است( میزان  سومکیتقریباً 

 ترانسفورماتور کاسته شده است.
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 .فیلتر روشن( ب)فیلتر خاموش و ( ال )هارمونیکها در حالت  اییلهمشکل موج ولتاژ و جریان و نمودار  2-4 جدول

 

 نیدا ازجملدهبهبدود داد.  یریچشدمگ طوربدهتوان را  تیفیک یپست پارامترها نیدر ا لتریوفیاکت یریکارگبه

 انیدندول ترانسدفورماتور، کداهش جر انیکاهش جر و،یکاهش توان راکت ک،یبه کاهش هارمون توانیمموارد 

آن در  یو کمد یفیموارد ک کهد اشاره نمو ...توان، بهبود افت ولتاژ، اصلاح شکل موج و  بیضر شیشبکه، افزا

 ک،یدهارمون یجبدران سدازحاصدل از  میعلاوه بر اثرات مسدتق لتریوفیپروژه موجود است. اکت یگزارش کارها

 یشددگاشغالترانسفورماتور و خطوط، کاهش  یاز جمله کاهش دما میرمستقیغ صورتبهشامل اثرات بهبود 

و  یریگانددازه یهادسدتگاهبهبدود عملکدرد  زات،یدهطول عمر تج شیافزا و،یتوان راکت نیخطوط انتقال، ت م

و پداک کدردن  یسداز-در جبدران یتدیفیک نیبا چن زیتجه نیوجود ا نیبنابرا؛ شودیمو ...  یحفاظت یهارله

بده  یضرور یو نصب آن امر دهدیمبه شبکه برق انجام  یفراوان اریکمک بس کیاز هارمون یناش یهایآلودگ

 .رسدیمنظر 

 

 
 نام و مشخصات مدارك و مستندات لازم كه به پيوست آمده است:

 

 تکميل كنندگان:

 

 امضاء و تاریخ:

 تایيد دفتر تحقيقات:

 

 و تاریخ: امضاء

 تصویب ریاست كميته تحقيقات:

 

 و تاریخ: امضاء

 

  



مصارف  ی( برایکتوان و هارمون یفیت)جبران ساز ک یآمپر ۰۱تکفاز  یلترف یوو ساخت دستگاه اکت یطراح. 4فصل  
  یو مسکون یتجار

12 

 ستازجبران) آمپتری 16 تکفتاز فیلتتر اکتیتو دستتگاه ساخت و مروری بر عملیاتی نشدن پروژه طراحی 

 مسکونی و تجاری مصارف برایر هارمونیب و توان کیفیت

 ورود و مشترکین سریع رشد با برق، انرژی از همگانی استفاده امکان جهت تسهیلات آمدن بوجود با همزمان

، مصدرف کدم لامپهدای: بدر مشدتمل بدرق کنندگانمصرف لوازم جمع در غیرخطی و موتوری تجهیزات انواع

 و فلدزات ذوب تجهیدزات و خدانگی لوازم دیگر انواع و شوییلباس، جاروبرقی، یخچال، کولر، کامپیوتر، پرینتر

 م ضدلی صدورت بده را مشترکین توسط راکتیو توان به نیاز و مصرف...  و صن تی واحدهای در موتوری لوازم

 رابطده ایدن در و کدرده مطدرح هانیروگاه خصوصا برق، نیروی توزیع و ایمنطقه برق هایشرکت برای بزرگ

 مصدرف همچندان حدال این با هاخازن انواع از بکارگیری نیز و مشترکین برای راکتیو کنتورهای نصب ضمن

 علاوه بسا چه. است طرح قابل کشور برق صن ت در اساسی مشکلی صورت به مشترکین توسط راکتیو قدرت

 خطدی غیدر بارهدای توسدط اسدت، شبکه در توان کیفیت عدم اصلی عامل که هارمونیک ایجاد مشکل آن بر

 لحداظ آن رفدع بدرای تمهیدداتی هیچگونده و باشد می افزایش حال در هم روز به روز و برجاست پا همچنان

 .است نشده

 وسدیع سدطح در هارمونیک وجود شهر، قائم سجاد فیدر شبکه هارمونیکی وضع بررسی با فیلتر اکتیو جایابی

. گردید نصب زیتون پست محل در و خریداری دستگاه  فیلتر، اکتیو مناسب جایابی با که شد آشکار شبکه در

 مدوارد ایدن جملده از. داد بهبدود چشدمگیری بطور را توان کیفیت پارامترهای پست این در اکتیوفیلتر وجود

 شدبکه، جریدان کداهش ترانسفورماتور، نول جریان کاهش راکتیو، توان کاهش هارمونیک، کاهش به توانمی

 مسدتقیم اثدرات بدر علاوه اکتیوفیلتر. نمود اشاره....  و موج شکل اصلاح ولتاژ، افت بهبود توان، ضریب افزایش

 ترانسفورماتور دمای کاهش جمله از مستقیم غیر بصورت بهبود اثرات شامل هارمونیک، جبرانسازی از حاصل

 عملکدرد بهبدود تجهیدزات، عمدر شافدزای راکتیو، توان تامین انتقال، خطوط شدگی اشغال کاهش خطوط، و

 در کیفیتدی چندین بدا تجهیدز این وجود بنابراین. شود می...  و حفاظتی های رله و گیری اندازه هایدستگاه

 و دهددمی انجام برق شبکه به فراوانی بسیار کمک هارمونیک از ناشی های آلودگی کردن پاک و جبرانسازی

 .رسدمی نظر به ضروری امر آن نصب



مصارف  ی( برایکتوان و هارمون یفیت)جبران ساز ک یآمپر ۰۱تکفاز  یلترف یوو ساخت دستگاه اکت یطراح. 4فصل  
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 واردات و سدفارش دشوار شرایط همچنین و دستگاه خرید گران نسبتاً هزینه و ارز نرخ مقدار به نظر طرفی از

 سداخت و قددرت الکترونیدک زمینده در) پدروژه این پژوهشگران عملی و علمی سوابق به توجه با و  کالا این

 کیفیدت چشمگیر افزایش برای حلی راه تواندمی کشور داخل در فیلتر اکتیو ساخت ب دی قدم در( کانورترها

 الکترونیدک ادوات بکدارگیری علت به هارمونیک سطح میزان افزایش به توجه با .باشد آن مثبت اثرات و توان

 بدا هارمونیک حذف است، شبکه در توان کیفیت چشمگیر کاهش برای مهم عاملی که توزیع شبکه در قدرت

 فیلترهدا، اکتیدو قیمدت بده توجده بدا میان این در. است ضروری فیلتر اکتیو نظیر سازهاییجبران بکارگیری

 مصدرف برای صرفه به صورت به هارمونیک از ناشی تلفات کاهش چون اهدافی با کشور داخل در آنها ساخت

 .باشدمی نظر مورد کننده

، نیدرو وزارت حمایت صورت در داخلی هایتوانمند بر تکیه بااینکه  وبه موارد فوق الذکر  توجه با با این حال

 آن مثبدت اثرات و توان کیفیت چشمگیر بهبود برای حلیراه تواندو می دارد عملیاتی قابلیت کاملاًاین پروژه 

 پردازیم.ولی دلایلی بر عدم عملیاتی شدن این پروژه وجود دارد که در زیر به آن می باشد

ان اصلی پروژه و همچندین مسدئولین تدوانیر سداری مشاور و انهمکار ،انمدیربا توجه به صحبت هایی که با 

ها داشتیم، یکی از دلایل اصدلی عددم صورت گرفت و برداشتی که ما ب نوان مشاورین ارزیابی اقتصادی پروژه

باشد. همچنین مناسب عملیاتی شدن این پروژه، عدم همکاری کامل و به موقع بین طرفین قرارداد پروژه می

 ، می تواند دلیل دیگری باشد.پروژه این انجام براى شده بینى پیش بندى زمان برنامهنبودن 
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 نیدر ب یفرد نیارتباطات ب یشناس بیسآ 

 برق مازندران عیکارکنان شرکت توز

  



  برق مازندران یعکارکنان شرکت توز یندر ب یفرد ینارتباطات ب یشناس یبآس. 1فصل  
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 فرم مشخصات موضوعی پروژه شماره سه 

 : فرم مشخصات موضوعی پروژه شماره سه1-1 جدول

 فرم مشخصات موضوعى پروژه

 ف  - 200 - 20كد فرم :           (..............................................................)كميته تحقيقات شركت  

 

 برق مازندران عیکارکنان شرکت توز نیدر ب یفرد نیارتباطات ب یشناس بیسآ : نام پروژه

 (مطالعاتی) یقاتیتحقموضوعات مدیریتی،  نوع پروژه:

 هاى وارده:علت اصلى ت ری  پروژه یا مشکل و مساله پیش آمده/ ضررها و خسارت

 

میزان اثر  همیت ارتباطات بین کارکنان در شرکت توزیع نیروی برق مازندران و تاثیر این ارتباطات بر روی روند کاری وا

 باز دهی شرکتبخشی و 
 
 

 نام و مشخصات مدارك و مستندات لازم كه به پيوست آمده است:

 فرم پيشنهاد پروژه

 نتایج و محل به كارگيرى:

 شرکت توزیع نیروی برق استان مازندران
 

 

 

 

 

 
 نام و مشخصات مدارك و مستندات لازم كه به پيوست آمده است:

 مشخصات اجرایی پروژه -فرم پيشنهاد پروژه

 تکميل كنندگان:

 

 امضاء و تاریخ:

 تایيد دفتر تحقيقات:

 

 و تاریخ: امضاء

 كميته تحقيقات:ریاست تصویب 

 

 و تاریخ: امضاء

 

 

 

  



  خانگیدر الگوی مصرف برق  یبررسی نقش عوامل نوین فرهنگ. 6فصل  
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در  یبررسی نقش عوامل نوین فرهنگ 

 الگوی مصرف برق خانگی

  



  در الگوی مصرف برق خانگی یبررسی نقش عوامل نوین فرهنگ. 6فصل  
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 فرم مشخصات موضوعی پروژه شماره چهار 

 : فرم مشخصات موضوعی پروژه شماره چهار1-6 جدول

 فرم مشخصات موضوعى پروژه

 ف  - 200 - 20كد فرم :           (....................................................................)كميته تحقيقات شركت  

 

 بررسی نقش عوامل نوین فرهنگی در الگوی مصرف برق خانگی : نام پروژه
 

 تلفات انرژی و دیماند نوع پروژه:

 هاى وارده:علت اصلى ت ری  پروژه یا مشکل و مساله پیش آمده/ ضررها و خسارت
 

 
 
 

 نام و مشخصات مدارك و مستندات لازم كه به پيوست آمده است:

 
 

 نتایج و محل به كارگيرى:

 

 

 نام و مشخصات مدارك و مستندات لازم كه به پيوست آمده است:

 

 تکميل كنندگان:

 

 امضاء و تاریخ:

 تایيد دفتر تحقيقات:

 

 و تاریخ: امضاء

 تصویب ریاست كميته تحقيقات:

 

 و تاریخ: امضاء
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  و ساخت دستگاه قطع و وصل کنتور یطراح. 4فصل  
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و ساخت دستگاه قطع و وصل  یطراح 

 کنتور

 

  



  و ساخت دستگاه قطع و وصل کنتور یطراح. 4فصل  
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 فرم مشخصات موضوعی پروژه شماره پنج 

 : فرم مشخصات موضوعی پروژه شماره پنج1-4 جدول

 فرم مشخصات موضوعى پروژه

 ف  - 200 - 20كد فرم :           (....................................................................)كميته تحقيقات شركت  

 

 و ساخت دستگاه قطع و وصل كنتور یطراح : نام پروژه
 

 و مواد قطعات توسعه تجهیزات، نوع پروژه:

 هاى وارده:علت اصلى ت ری  پروژه یا مشکل و مساله پیش آمده/ ضررها و خسارت

 

 یکی از راه های وصول بهای انرژی از مشترکین بدهکار قطع برق مشترک است. این عمل به صورت مکانیکی و توسط

از این  انجام می شود که باعث آسیب رساندن به شبکه توزیع وکوتاه شدن کابل سرویس می شود برای جلوگیریسیمبان 

و ریز پردازنده ها دستگاهی طراحی  gsmوژی مخابراتی کنولآسیب ها و بالا بردن راندمان کاری می توانیم با استفاده از ت

 .قطع یا وصل کندکنیم که برق مشترک را از راه دور به صورت اتوماتیک 
 

 نام و مشخصات مدارك و مستندات لازم كه به پيوست آمده است:

 
 

 نتایج و محل به كارگيرى:

و ریز پردازنده ها دستگاهی طراحی شده است که برق مشترک را از دور بصورت  gsmاستفاده از تگنولوژی مخابراتی 

 قطع می کند. اتوماتیک وصل یا

 نیروی برق مازندران بوده است. شرکت توزیع محل بکار گیری:
 

 
 نام و مشخصات مدارك و مستندات لازم كه به پيوست آمده است:

 

 تکميل كنندگان:

 

 امضاء و تاریخ:

 تایيد دفتر تحقيقات:

 

 و تاریخ: امضاء

 كميته تحقيقات:ریاست تصویب 

 

 و تاریخ: امضاء
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و اثرات  بیهارمون جادیعوامل ا یبررس 

شهر نمونه به منظور  عیمخرب آن در شبکه تور

 لتری)ف بیحذف هارمون یلترهایف نهیبه یابیجا

با  بیجستجوگر ژنت تمیر به روش الگورویاکت

 یو اقتصاد یملاحضات فن

  



 ینهبه یابیشهر نمونه به منظور جا یعو اثرات مخرب آن در شبکه تور یکهارمون یجادعوامل ا یبررس. 8فصل  
  یو اقتصاد یبا ملاحضات فن یکجستجوگر ژنت یتم( به روش الگوریواکت یلتر)ف یکحذف هارمون ترهاییلف
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 فرم مشخصات موضوعی پروژه شماره هفت 

 : فرم مشخصات موضوعی پروژه شماره هفت1-8 جدول

 فرم مشخصات موضوعى پروژه

 ف  - 200 - 20كد فرم :           (....................................................................)كميته تحقيقات شركت  

 

بررسی عوامل ایجاد هارمونیک و اثرات مخرب ان در شبکه توزیع شهر نمونه به منظور جایابی بهینه فیلترهای :  نام پروژه

 فیلتراکتیو() کیهارمونحذف 
 

 مطال اتی و تحقیقاتینوع پروژه: 

 هاى وارده:علت اصلى ت ری  پروژه یا مشکل و مساله پیش آمده/ ضررها و خسارت

توجهی از تلفات در شبکه توزیع مربوط به وجود هارمونیک می باشد و محدودیت از آنجایی که بخش قابل 

فضا و هزینه در ایجاد شبکه های جدید بر لزوم استفاده از حداکثر ظرفیت شبکه موجود بدا بده کدارگیری 

 هارمونیک با به کارگیری فیلترهای اکتیو ضروری است. جبران جبران سازها تاکید می شود.

 مدارك و مستندات لازم كه به پيوست آمده است: نام و مشخصات

 عماد صمدایی :مدیر پروژه

 11/23/1392قردادنامه به تاریخ 

 ف ر-221-21فرم پیشنهاد پروژه 
 

 نتایج و محل به كارگيرى:

 

 

 

 

 

 

 
 نام و مشخصات مدارك و مستندات لازم كه به پيوست آمده است:

 

 تکميل كنندگان:

 

 امضاء و تاریخ:

 دفتر تحقيقات:تایيد 

 

 و تاریخ: امضاء

 كميته تحقيقات:ریاست تصویب 

 

 و تاریخ: امضاء



 ینهبه یابیشهر نمونه به منظور جا یعو اثرات مخرب آن در شبکه تور یکهارمون یجادعوامل ا یبررس. 8فصل  
  یو اقتصاد یبا ملاحضات فن یکجستجوگر ژنت یتم( به روش الگوریواکت یلتر)ف یکحذف هارمون یلترهایف
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  :4دلایل عدم ارزیابی اقتصادی پروژه شماره 

طبق آخرین جلسه تشکیل شده در شرکت توانیر بنا شد که تنها پروژه هایی که به طور کامل در فاز عملیاتی 

قرار گرفتند مورد ارزیابی اقتصادی قرار گیرند و از طرفی طبق مستندات و مددارک موجدود  و گزارشدات در 

نمونه به منظدور جایدابی بهینده  پروژه بررسی عوامل ایجاد هارمونیک و اثرات مخرب ان در شبکه توزیع شهر

فیلتراکتیو( این پروژه مطال اتی و تحقیقاتی بوده است و هددف ایدن پدروژه نیدز ) کیهارمونفیلترهای حذف 

 لذا پروژه در مرحله تحقیق و توس ه به پایان رسیده است. عملیاتی کردن فیلتراکتیو نبوده

 مراحل این پروژه شامل:

 وزیع شهر نمونه  و تهیه اطلاعات .بررسی دقیق توپولوژی شبکه ت1

 .اندازه گیری پارامترهای کیفیت توان1

 .بکارگیری الگوریتم ژنتیک جهت جایابی بهینه فیلتراکتیو3

 .تست کارگاهی4

 .جمع بندی نتایج و تجزیه و تحلیل5

 که بطور کامل طبق قرارداد صورت گرفته است.

 در قدرارداد ذکدر شدده وجدود نداشدته اسدتو هیچ گونه بند یا دستورال ملی جهت عملی نمودن فیلتراکتیو 

بنابراین طبق بند ذکر شده در دستورال مل اعلام شده از سوی شرکت توانیر مبنی بر عدم ارزیدابی اقتصدادی 

ین پروژه به بررسی اقتصادی آن پروژه هایی که در فاز عملیاتی قرار نگرفتند و هم چنین عدم عملیاتی شدن ا

 پرداخته نشده است.
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Appendix: 

Parameter Extended Form of the parameter 

𝐷𝑅𝐴 Annual Discount Rate  

𝐷𝑅𝑀 Monthly Discount Rate  

𝑆 Number of Subscribers 

𝐷𝑇𝑆𝑀 Deployment Time Starts (Month) 

𝑇𝐵𝐵𝑀 Time to Build Box (Month) 

𝑀𝑇𝑃𝑀 Max Time Period (Month) 

𝐶𝑎𝑝𝐵𝑜𝑥 Box Capacity ( No. of Subscribers) 

𝐴𝐿𝐶𝑊𝑂𝐵 Average Loss Coefficient without Box (Default) 

𝐴𝐿𝐶𝑊𝐵 Average Loss Coefficient with Box 

𝐼𝐸𝐶𝑠 Initial Electricity Consumption per Subscriber (kwh) 

𝐴𝐸𝐶𝐺𝑅 Annual Electricity Consumption Growth Rate 

𝐷𝑀 Days per Month 

𝐻𝐷 Hours per Day 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑅&𝐷 Research and Development Cost (Thousand Rials) 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝐵𝑜𝑥 Unit Box Cost (Thousand Rials) 

ECISpring Electricity Consumption Index - Spring 

ECISummer Electricity Consumption Index - Summer 

ECIAutumn Electricity Consumption Index - Autumn 

ECIWinter Electricity Consumption Index - Winter 
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 مشخصات پروژه هوش هیجانی

 1-111 کد پروژه

 عنوان پروژه
بررسی هوش هیجانی در شرکت توزیع نیروی برق 

 استان مازندران

 دکتر مجتبی طبری مسئول پروژه

 مهرداد ضیابری -محمد مصطفوی در پروژه اصلیهمکاران 

 عمران دکتر ابراهیم صالحی ناظر پروژه

 شرکت توانیر -ساری محل انجام پروژه

 15/11/17 تاریخ آغاز پروژه

 17/11/11 تاریخ پایان پروژه

 ریال92912222 مبلغ کل هزینه پروژه
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Abstract 

Research projects in an organization are considered as a type of investment aiming at creating value and 

improving performance. Depending on the type of the research projects, they can be defined in line with the 

goals of the rganization in a wide range of related fields from the development of a new equipment, part, 

material to management subjects. The aim of this report is to calculate the economic value of the research 

projects aiming at executing the strategic polecies of the electricity industy within a range of specific time 

period.  Particularly in this project, the economic value resulted from the research projects accomplished from 

March 2011 to March 2016, at the research department of the Electricity Distribution Company of Mazandaran 

Province, are evaluated according to the instructions of the deputy of research and human resource of the 

Electricity Distribution Company, Tehran, Iran. 
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