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 تشکر و قدردانی

 توسطاین پروژه تحقیقاتی با موضوع مطالعه کابلی کردن شبکه توزیع فشار متوسط شهری 

مدیر امور توزیع محققین دانشگاه آزاد اسالمی واحد نکا و همکاری آقای مهندس حسن قاری زاده 

محترم مدیرعامل حمایت  انجام شده است. شایسته است نخست ازنیروی برق شهرستان نکا 

باقریان شرکت توزیع نیروی برق مازندران آقای دکتر فرامرز سپری و مدیر تحقیقات خانم مهندس 

امور برق نکا و مشترکین  GISپرسنل زحمتکش بهره برداری، و سپس از همکاری نماییم تشکر 

داشته اند تیم پروژه با  یمطلوبکه در طی مدت انجام این پروژه همکاری صمیمانه قدردانی کنیم 

از است همچنین شایسته . بی صورت گیردتا تجزیه و تحلیل اطالعات مربوط به شبکه با دقت مناس

های دلسوزانه  ناظر محترم آقای دکتر سید هادی حسینی کردخیلی نیز نهایت تشکر بابت راهنمایی

با  در آینده یشتر دانشگاه و صنعتاین پروژه آغازی باشد بر ارتباط هرچه ب وارمامیدم. یایشان داشته باش

و طرح های پژوهشی اعضای هیات  کاربردی کردن پایان نامه های دانشجویان تحصیالت تکمیلیهدف 

 .دانشگاه علمی



 چکيده

های های هوایی و شبکههای توزیع انرژی الکتریکی در کشورهای مختلف به دو صورت شبکهسیستم

شود درصد کوچکی از های زمینی بیان میهایی که برای شبکه رغم مزیتزمینی احداث می شوند. علی

ی باالی احداث،  توان هزینههای توزیع از نوع زمینی هستند. از جمله مهمترین دالیل این امر را میشبکه

دیدگی  امکان آسیب، یابینیاز به افراد متخصص جهت احداث و عیبیابی دقیق محل خطا،  مشکالت عیب

رسان، مسایل مرتبط با انشعاب جدید از فیدر موجود و های خدمات دستگاهی سایر ها شبکه در حفاری

نصب تجهیزات حفاظتی آن و همچنین تاثیرگذاری شرایط جوی بر روی پیشرفت کار در زمان احداث و 

  برداری بر شمرد. بویژه در زمان بهره

در شبکه توزیع نیروی برق های قابلیت اطمینان یک فیدر نمونه  ، به بررسی شاخصگزارشدر این 

در فیدرهای شهری امور برق خاموشی . برای این منظور، نخست اطالعات شده استمازندران پرداخته 

فیدر تامین اجتماعی، دولت، توفیق و  4فیدر شهری،  8ستان نکا مورد بررسی قرار گرفت. از میان شهر

های مختلف قابلیت اطمینان برای  شاخصمهرآباد به عنوان فیدرهای پربار شهری انتخاب شدند و سپس 

دهد که فیدر دولت، دارای  مقایسه نتایج حاصل از محاسبات نشان میمحاسبه گردید.  هافیدر این

، بیشترین شاخص مدت زمان متوسط (CAIFI)بیشترین تعداد خاموشی متوسط از دیدگاه مشترک 

و متوسط انرژی تامین نشده به  (ENS)و همچنین بیشترین میزان انرژی تامین نشده  (SAIDI)خاموشی 

است. بنابراین، فیدر دولت به عنوان فیدر نمونه برای انجام مطالعات  (AENS)مشترک روی فیدر هر  ازای

 شد. فنی و اقتصادی کابلی کردن شبکه فشار متوسط شهری انتخاب 

کابل کابل خودنگهدار و  دار، دار یعنی هادی روکش برای اجرای کابلی نمودن فیدر دولت، سه هادی عایق

زمینی مورد ارزیابی قرار گرفتند و پس از انجام طراحی جایگزینی هادی خط، هزینه های مربوط به 

دار دارای هزینه اجرای کمتری نسبت به  برکناری و جایگزینی محاسبه گردید. از این میان هادی روکش

انند کاهش دفعات و مدت خاموشی و دو هادی دیگر ارزیابی شد و در عین حال مزایای مورد نظر م

 دارد. همراه بهرا نیز بالتبع افزایش رضایت مشترکین درنتیجه افزایش قابلیت اطمینان شبکه و 

هادی ، خاموشی ناخواسته، قابلیت اطمینان، کابلی کردن، شبکه توزیع انرژی الکتریکی :کليد واژه

 .دار روکش
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 ساختار شبکه توزیع
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1-1 مقدمه 

امین محمد حسن هجری شمسی توسط حاج  1285ن برای اولین بار در سال انرژی الکتریکی در ایرا

ی با عنوان بهرداری قرار گرفت و بخشی از مشترکین تهران آن دوران را با ایجاد موسسه الضرب مورد بهره

. مصارف اولیه برق تنها [1] تحت پوشش قرار داد )شهرداری( تهران دایره روشنایی تهران زیر نظر بلدیه

کردند که  شد و مولدهای اولیه نیز با هیزم ذغال سنگ و چوب کار می به چند ساعت اولیه شب محدود می

موسسه برق تهران که بعدها به اداره کل برق  1316در سال  .بعدها جای خود را به مولدهای دیزلی دادند

مگاواتی اشکودا را به عهده گرفت. سپس  6اری از نیروگاه برد تهران تغییر نام یافت زیر نظر شهرداری بهره

ی برای تولید و توزیع برق های برق، ناحیه هجری شمسی به منظور تشکیل شرکت 1341در سال 

آب و برق  ،های برق ایران و یک سال بعد از ادغام سازمان ه نام سازمان برق ایران ایجاد شدسازمانی ب

هجری  1348در سال  .آبیاری، وزارت آب و برق شکل گرفت مستقل آب تهران و بنگاه ،آذربایجان

. در شد شمسی نیز شرکت توانیر با مسئولیت توسعه تاسیسات تولید انتقال و عمده فروشی برق تشکیل

ریزی جامع و هماهنگ کردن فعالیت انرژی در سطح  هجری شمسی با محول کردن برنامه 1353بهمن 

 1381آذر  27 ن وزارت به وزارت نیرو تغییر نام یافت و باالخره در تاریخ ای ،کشور به وزارت آب و برق

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و  ،هجری شمسی

تغیراتی در همگام با تجدیدساختار در صنعت برق کشورهای مختلف، وزارت امور اقتصادی و دارایی 

ع ، انتقال و توزیام شرکت مادر تخصصی مدیریت تولیدرکت توانیر ایجاد و اساس نامه آن به نساختار ش

 .[2]و  [1]نیروی برق ایران به تصویب رسید 

2-1 های توزیع ساختار سيستم 

که هر یک از این  شده استتوزیع تشکیل  تولید انتقال واصلی سیستم قدرت به طور کلی از سه بخش 

دارند. وظیفه سیستم توزیع که آخرین قسمت شبکه برعهده ها وظایف مشخصی را در سیستم بخش

های مهم انرژی با توجه به مزیت. باشدمصرف کنندگان میبه انرژی الکتریکی تحویل باشد قدرت می

 ،های طوالنیزیع و قابلیت انتقال برای مسافتسادگی و راحتی تو مانندها الکتریکی بر سایر انرژی

به صورت انرژی الکتریکی همچنان  حاضردد که بیشترین مصرف انرژی در قرن رگبینی میپیش

به عنوان یکی از اجزای  باشددار ارائه انرژی به مصرف کنندگان میباشد و شبکه توزیع که عهده

با توجه به شرایط جغرافیایی  .گرددای برخوردار اصلی سیستم قدرت از اهمیت و ارزش قابل مالحظه

های توزیع با سطوح ولتاژ مختلف جهت تامین برق مشترکین استفاده و نوع بار مصرفی از انواع شبکه
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شبکه متوسط و شبکه فشاردو بخش های توزیع انرژی الکتریکی از نظر سطح ولتاژ به گردد. شبکه می

ولت  220سه فاز ) ولت 380خطیضعیف با ولتاژ  فشار ران شبکه. در ایدنشوضعیف تقسیم میفشار

 گیرند. ولت مورد استفاده قرار میکیلو 11و  20، 33 های شبکه فشار متوسط با ولتاژو  تکفاز(

3-1 انواع ساختار شبکه های توزیع 

 لیتقابطوریکه  شود محسوب میاصلی انرژی الکتریکی توزیع تأمین کننده از دیدگاه مشترکین، شبکه 

 کیفیت توان الکتریکی قابل دسترسی از دیدگاه مشترکین، بطور عمده از نوع سیستم توزیع اطمینان و

های اخیر بطور قابل  تغییر عمده در نوع بار مشترکین بخصوص در سال پذیرد. مورد استفاده اثر می

اطمینان بیشتر افزایش کیفیت بهتر و قابلیت دریافت انرژی با برای  مشترکین راسطح انتظار ای  مالحظه

قبل چندان چند سال تا اغتشاشات ولتاژ یا اعوجاجات شکل موجی که  های موقتی، داده است. وقوع وقفه

های  خانگی، سیستم و برای بارهای مدرن امروزی مانند کامپیوترهای اداریتواند  مورد توجه نبودند می

های نسل جدید  المپ ها و مدرن، نمایشگرهاتجهیزات پزشکی های دیجیتالی،  امنیتی و ضد سرقت، ساعت

  نقش مخربی را ایفا نمایند.

ارائه توزیع شبکه  زبرداری ا را برای بهرهمهندسین توزیع ساختارهای مختلفی با توجه به این توضیحات، 

 گیرند. میبرای برقرسانی به مشترکین مورد استفاده قرار اند که در سیستم توزیع کشورهای مختلف  داده

ها بکار گرفته  که در اغلب شبکههای توزیع برق شبکهاصلی ساختار ر ادامه به بررسی مختصر سه د

 .[3]شود  اند پرداخته می شده

1-3-1 شبکه شعاعی 

از شبکه توزیع  ،در این سیستمهای توزیع است.  ترین سیستم مورد استفاده در شبکه رایج 1شبکه شعاعی

ادامه انتهای فیدر تا و را تغذیه کرده های توزیع فورماتورنستراآغاز شده شینه اصلی )پست فوق توزیع( 

، سادگی سیستم سادهشکل  دهد.ای از یک شبکه شعاعی را نشان میساختار ساده1-1 شکل  . یابد می

ن لحاظ توا توزیع می های سیستمنوع از این  تیزترین م ی اجرا را بعنوان مهمارزان حفاظت و درنتیجه 

                                                           
1 Radial Network 
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بویژه در شرایطی که پست توزیع در مرکز بار قرار گرفته باشد این سیستم در اولویت خواهد بود. . کرد

. [3]پذیر است.  سازی توان راکتیو مورد نیاز بارهای شبکه در این سیستم به آسانی امکان همچنین، جبران

با شبکه توزیع مدرن استفاده  یکشورهادر این نوع سیستم  ازکمتر  اما آنچه موجب شده است تا امروزه

کاهش  نتیجه آنکه  شدن کل فیدر در اثر ایجاد خطا در بخشی از خط تغذیه است برقبیشود امکان 

و درنتیجه ضرر  به مشترکین کاهش فروش انرژی، قابلیت اطمینان سیستم و نارضایتی مصرف کنندگان

دهد که بروز خطا در  آمارها نشان می. خواهد بود ر محیط تجدیدساختاریافتههای توزیع د مالی شرکت

یک بخش از یک فیدر بطور متوسط موجب قطع حدود نیمی از مشترکین تحت تغذیه آن فیدر خواهد 

شود تا بتوان از  ه میاستفاد در نقاط رینگ شبکه مانور تجهیزاتاز  ،امروزه برای رفع این مشکل. [4]شد 

. انتخاب تعداد خطوط مانور برای یک فیدر، دار کرد برق فیدر را برق قسمت بیفیدرهای مجاور طریق 

همچنین انتخاب مهمترین نقاط برای انجام مانور )طول بهینه کابل یا خط مانور(، مالحظات عایقی 

توانند بار فیدر ی مجاور تا چه حد میها و خطوط )که فیدرها فیدرها و حداکثر جریان قابل تحمل کابل

البته باید . [5] ها باید مدنظر قرار گیرندمعیوب را تحمل کنند( از جمله مواردی است که در این نوع شبکه

برداری از شبکه توزیع بعنوان های علوم کامیپوتری، سادگی بهره توجه داشت که با توجه به پیشرفت

برداری از این نوع  شود بلکه هزینه کم اجرا و بهره رانی اصلی مهندسین توزیع در نظر گرفته نمینگ

های توزیع جدید نیز از نوع شعاعی  درصد از شبکه 90ها است که موجب شده است تا حدود  شبکه

 .[4]طراحی گردند 
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 ساختار ساده ای از یک شبکه توزیع شعاعی 1-1 شکل  

2-3-1 حلقوی شبکه 

استفاده خواهد شد. در  1توزیع نیاز باشد از شبکه حلقوی شبکهباالتری در قابلیت اطمینان چنانچه به 

شینه اصلی پست فوق یک تغذیة فیدر فشار متوسط پس از شروع از  های توزیع، طراحی این نوع از شبکه

 شبکهشماتیک ساده یک  2-1 شکل  گردد. می بر شینهدوباره به همان  ،های توزیع پستتغذیه یع و توز

های شبکه به  همانطور که در شکل نیز نشان داده شده است همه باس .دهد می نشان را توزیع حلقوی

دهند. کاربرد رایج شبکه حلقوی در  ییکدیگر متصل هستند و تشکیل یک حلقه یا چند حلقه بسته را م

های  شود. همچنین، در شبکه مناطق مسکونی است که در آن جریان در بیش از یک جهت جاری می

. [3]هوشمند در حضور تولید پراکنده تجدیدپذیر استفاده از شبکه حلقوی بسیار موثر خواهد بود 

با ، قسمت آسیب دیده دهدخطایی در این سیستم روی آن است که چنانچه  ها مهمترین مزیت این شبکه

تغذیه  یاز مسیر دیگرتوانند  میهای شبکه  سایر قسمتشود درحالیکه رها از شبکه جدا میعملکرد بریک

                                                           
1 Ring Network 
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با توجه به تواند برای مشترکین قابلیت اطمینان بیشتری فراهم آورد اما  گرچه می. این سیستم گردند

ی اجرا و  تر، هزینه توزیع و همچنین استفاده از تجهیزات حفاظتی پیشرفتهخطوط ر بودن ت طوالنی

   .خواهد بود شعاعیهای  شبکهتر از  برداری آنها گران بهره

 

 ساختار ساده ای از یک شبکه توزیع حلقوی 2-1 شکل  

به صورت برداری از آنها معموال  اما بهرهشوند ه صورت حلقوی طراحی میهای توزیع معموالً بشبکه

د. به این صورت که قسمتی از فیدر که میان دو پست توزیع از یک شبکه گیرمیصورت شعاعی 

حلقوی)که سکسیونر در بین آن دو پست قرار دارد( واقع است، به عنوان خط مانور در نظر گرفته می 

شکل    شوند.، از پست فوق توزیع تغذیه میاند جدا شده بریکرفیدر که با  متشود و هر یک از دو قس

 .دهد می نشان را ها شبکه این از ای نمونه 1-3 
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 شبکه با طراحی حلقوی و بهره برداری شعاعی 3-1 شکل  

 

3-3-1 غربالی شبکه 

توانند با سیستم غربالی نیز طراحی شوند. اگرچه  های توزیع عالوه بر ساختار شعاعی و حلقوی، می کهشب

شبکه شعاعی در هر دو سیستم فشار ضعیف و فشار متوسط قابل اجرا است اما شبکه غربالی معموال برای 

ت برق و نفوذ تولید گیرد. پس از انجام تجدیدساختار در صنع شبکه فشار متوسط مورد استفاده قرار می

پراکنده تجدیدپذیر در شبکه توزیع، طراحی شبکه هوشمند به یک امر الزم و ضروری تبدیل شده است. 

ساختار شبکه غربالی برای اهداف شبکه هوشمند بسیار مناسب است زیرا شبکه غربالی در واقع همان 

ی خطوط اضافی بعنوان پشتیبان شبکه شعاعی است با این تفاوت که عالوه بر خطوط اصلی شبکه، دارا

 دهد.بالی را نشان میغر ساده شبکه یک 4-1 شکل  . [6]و  [3]باشد  برای شرایط بروز خطا نیز می
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 ساختار ساده ای از یک شبکه توزیع غربالی 4-1 شکل  

در شبکه نام برد. های توزیع ترین نوع شبکهکاملترین و در عین حال پیچیدهتوان  را میشبکه غربالی 

. این شبکه باالترین کیفیت شود میغربالی از یک یا چند شینه فوق توزیع برای تغذیه شبکه استفاده 

برقی شینه فوق توزیع، مشترکین در صورتِ بی ،باشد. در این سیستمیدهی به مشترکین را دارا مسرویس

شوند. بدلیل مسائل از شینه مجاور تغذیه می ها توانند با رعایت ظرفیت کابل بلکه میشوند آن بی برق نمی

برداری، همچنین کنترل پخش بار و عملکرد عناصر ها و مشکالت بهرهاقتصادی، پیچیده بودن هماهنگی

کاهش تلفات شبکه، بهبود پروفیل ولتاژ، قابلیت انعطاف  شود. ی از این شبکه کمتر استفاده میحفاظت

ها  توان از دیگر مزایای این نوع از شبکه بیشتر، توانایی پاسخگویی به رشد بار و افزایش کیفیت توان را می

  .[7]برشمرد 

4-1 مانساختتوزیع از نظر  شبکهانواع  

های زمینی و از نظر ساختمانی به دو دسته شبکهرا شبکه های توزیع توان  در یک دسته بندی کلی می

کرد. در حال حاضر غالب شبکه توزیع برق ایران از نوع شبکه هوایی است. بندی تقسیمهای هوایی شبکه

برداری این نوع از  بهره های نصب و تر بودن هزینه توان در سادگی اجرا و کم علت اصلی این امر را می

گیرند  شبکه را نام برد. از جمله مهمترین معیارهایی که در طراحی یک شبکه توزیع مورد توجه قرا می

یابی سریع  عبارتند از: درجه قابلیت اطمینان از دیدگاه مشترکین، درجه اطمینان حفاظتی، قابلیت عیب

البته عالوه بر موارد فوق،  .[8]ی و بهره اقتصادی اعم از راندمان الکتریک شبکه، میزان راندمان شبکه
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های بصری  موضوع دیگری که برخالف گذشته امروزه بیشتر مورد توجه قرار گرفته است توجه به جنبه

 های جنبهدیدگاه معماری و شهرسازی مانند رسانی و تاثیر آن بر مبلمان شهری از  تجهیزات برق

. لذا بر اساس این معیارها و نوع و محل برقرسانی، یکی از [9]است  محیطی زیست و شهری اختیزیباشن

های توزیع  گردد. در ادامه به  بررسی و مقایسه انواع شبکه این دو نوع شبکه و یا ترکیبی از آنها انتخاب می

 شود. هوایی و زمینی پرداخته می

1-4-1 وزیع برق هوایی های تشبکه  

درصد از کل شبکه فشار متوسط از نوع شبکه هوایی است. اگرچه  96مطابق آمار شرکت توانیر، حدود 

های  رسد اما باز هم سهم عمده خطوط تغذیه در شبکه درصد می 88این آمار در شبکه فشار ضعیف به 

این نوع استفاده بیشتر از . مهمترین دالیلی که [9]دهند  فشار ضعیف ایران را خطوط هوایی تشکیل می

 :تواند توجیه کند عبارتند از میزمینی های  شبکه را نسبت به شبکه

 سهولت احداث شبکه در موقعیتهای جغرافیایی متفاوت در بافت شهرها و روستاها -

 هزینه اجرای کمتر در زمان احداث شبکه  -

 و یا جایگزینی به دلیل تولید در داخل کشورسهولت تهیه تجهیزات جهت احداث  -

 تر رفع خاموشی در هنگام بروز اتصالی  مدت زمان پایین -

 هزینه تامین و نگهداری کمتر  -

 گیری در زمان احداث شبکه های فرعی جدید  سهولت انشعاب -

2-4-1 برق زمينی توزیعشبکه  

 یا که استفاده است معایبی و مزایا رایدا برق، انرژی توزیع سیستم در زمینی هایشبکه ساختار از گیریبهره

 زمینی هایاز شبکه استفاده مزایای جمله از دهد.می قرار تأثیر تحت را هوایی هایشبکه آن از استفاده عدم

 : نمود اشاره زیر موارد به توانمی

 هایشبکه به نسبت مردمی، گرفتگی برق از ناشی هایخسارت کاهش و کار هنگام در بیشتر ایمنی -

 .هوایی

 زمین( زیر در کابل دفن لحاظ به( محیط زیباسازی -

 ...و زلزله طوفان، باد، همچون جوی نامساعد شرایط مقابل در شبکه اطمینان قابلیت افزایش -

 خارجی اشیای در اثر برخورد ترخاموشی پایین -
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 برق انرژی از مجاز غیر هایاستفاده محدودسازی -

 کمتر دلیل اتفاقات به برداریبهره وضعیت بهبود و شبکه نگهداری و تعمیر هایهزینه کاهش -

  ها(کابل حریم فاصله کاهش دلیل به ( خطوط طراحی در بیشتر عمل آزادی -

 زمینی هایشبکه تجهیزات سرقت نسبی کاهش -

 شبکه تجهیزات در نشتی جریان از ناشی تلفات حذف -

 هنشد فروخته انرژی میزان کاهش آن تبع به و هاخاموشی نسبی کاهش -

 اما کند،می توجیه را آنها کارگیری به که هستند بسیاری مزایای دارای زمینی هایشبکه شد اشاره چنانکه

 صورت به هاشبکه این از هوایی، هایشبکه با مقایسه در که شده باعث آنها در عمده عیب چند وجود

 : کرد اشاره زیر موارد توانمی آنها جمله از که نشود استفاده گسترده

 هوایی هایشبکه با مقایسه در آنها احداث هایهزینه بودن برابر ندچ -

  آن انجام برای بیشتر زمان صرف و یابیعیب عملیات دشواری -

 موثر و سریع یابیعیب برای قیمت گران و مدرن یابیعیب تجهیزات و هادستگاه به نیاز -

 یابیعیب برای دیده آموزش و متخصص د افرا وجود به نیاز -

 به الذکر فوق علل شهری خدمات هایسازمان سایر توسط معابر حفاری هنگام به دیدگیآسیب بروز -

 توجیه که هاییمکان و شهرها مراکز در فقط زمینی هایشبکه که شده باعث قیمت، گرانی ویژه

 .گیرند قرار استفاده مورد باشند داشته اجتماعی و اقتصادی

5-1 های شبکه برق هواییهادی انواع 

 شوند:های هوایی به سه نوع دسته بندی میای به کار رفته در شبکهه هادی

1-5-1 هادی لخت فشار متوسط 

های  سیم ،فشار متوسط های مورد استفاده در شبکه توزیع به طور کلی بیشترین حجم از هادی

زی دور مغ بصورت یک یا چند الیه بهرشته های آلومینیومی باشند که  می آلومینیومی تقویت شده با فوالد

. مغزی فوالدی معروف هستند ACSR های هادی که بهاند شده فوالدی در مرکز با سطح مقطع گرد بافته

مطابق با الزامات  ACSR های رشته( باشد. هادی 37 یا19،7تواند شامل یک یا چند رشته ) می

در  .گردند می تولید ASTM B500 وASTM B230 , ASTM B341, ASTM B232 ،  ASTM B498 استاندارد

 و های آلومینیوم و فوالد را طراحی نمود ها و سیم توان ترکیبات زیادی از تعداد الیه میها  تولید این هادی
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 (1-1)ل وجددر ACSRفنی هادیهای مشخصات  مقاطع مختلفی را با توجه به جریان بار شبکه به کار برد.

  .[10] است  شده ارائه

 مينيومی لختومشخصات هادی آل 1-1  جدول

وزن تقریبی 

Kg/Km 

حداکثر 

مقاومت 

هادی در 
OC20 

Ω/Km 

استقامت 

 نسبی 

N 

قطر کابل 

mm 

تعداد و قطر نامی تابیده 

mm 
سطح 

مقطع سیم 

فوالدی 

mm2 

سطح مقطع 

نامی هادی 

آلومینیومی 

mm2 

 کد کابل

 مینیومآلو فوالد

106 1.0919 9580 7.08 1×2.36 6×2.36 4.37 26.2 Gopher 

127.6 0.9065 11380 7.77 1×2.59 6×2.59 5.27 31.6 Weasel 

148.1 0.7812 13210 8.37 1×2.79 6×2.79 6.11 36.7 Fox 

171.2 0.6757 15270 9 1×3 6×3 7.07 42.4 Ferret 

213.5 0.5419 18420 10.1 1×3.35 6×3.35 8.81 52.9 Rabbit 

254.9 0.454 21670 11 1×3.66 6×3.66 10.5 63.1 Mink 

537.3 0.3936 61260 14 7×2.79 12×2.79 42.8 73.4 Horse 

394 0.2733 32650 14.2 7×1.57 6×4.72 13.6 105 Dog 

458 0.2712 40900 14.6 7×1.93 7×4.38 20.5 105.5 Heyna 

602.2 0.2202 57870 16.5 7×2.36 30×2.36 30.6 131.2 Tiger 

725.3 0.1829 68910 18.1 7×2.59 30×2.36 36.9 158.1 Wolf 

505.2 0.1814 35870 16.8 1×3.35 18×1.35 8.81 158.7 Dingo 

841.6 0.1576 79970 19.5 7×2.79 30×2.79 42.8 183.4 Lynx 

پوشش گالوانیزة  گردد. استفاده می گالوانیزه از پوشش ،منظور محافظت مغز فوالدی در برابر خوردگی به

هایی با  در محیط ACSR های هادی تا باشد الزم چنانچه. دارد کاربرد معمولی های محیط در  A کالس

یا فوالد با پوشش آلومینیوم  و C یا و  Bهای گالوانیزة کالس خوردگی باال مورد استفاده قرار گیرند از سیم

 شود. استفاده می
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ها مناسب  برای این هادی A معموالً مغزی فوالدی با استحکام باال همراه با پوشش گالوانیزة کالس

هایی با قابلیت اطمینان و نسبت استحکام به  معموالً بعنوان هادی ACSR  های هادی باشد. خصوصیات می

ترکیبی از وزن سبک و هدایت الکتریکی خوب و  شوند شناخته می وزن مناسب با حفظ صرفة اقتصادی

توان  ها می باشند. در طراحی خطوط به کمک این هادی آلومینیوم و استحکام کششی باالی فوالد می

 ها بدست آورد. را در مقایسه با سایر هادی با هزینه پایینتر های کوتاهتر های باالتر، فاصله اسپن کشش

 نمایند. ها را از نظر مکانیکی تقویت می این هادی های فوالدی الیه

2-5-1 کابل فشار متوسط زمينی 

گیرند کابل فشار متوسط  مورد استفاده قرارمی برای توزیع انرژی الکتریکینوع دیگری از هادی ها که 

 از این کابلها جهت احداث شبکه فشار متوسط زمینی در تاسیسات داخلی و خارجی به.زمینی  می باشند

های  تواند در مقابل تنش دفن در زمین یا داخل کانال استفاده می شود. نوع مسلح این کابل می صورت

 ها و ها، حالل های حاوی هیدروکربن دار آن در محیط همچنین نوع سرب مکانیکی و فیزیکی مقاومت کند.

صارف بیست کیلو برای م (XLPE)در مقابل نفوذ آب مقاوم است. کابل فشار متوسط مواد خورنده پایدار و

نشان  5-1   شکلمعروف است.   (Cross-Link)ولت و باالتر از آن استفاده می شود که به کابل کراسلینک

 .[6] دهنده اجزای تشکیل دهنده کابل کراسلینک فشارمتوسط می باشد

 

 

 زای تشکيل دهنده کابل کراسلينکاج 5-1   شکل 

 نشان داده شده در این شکل به شرح زیر است: 8تا  1وظیفه قسمت های 

هادی وظیفه انتقال جریان الکتریکی را داشته و در دو نوع مس و آلومینیوم در کابل ها استفاده می  -1

برابر بیشتر از هادی شود. بعلت قابلیت هدایت کمتر آلومینیوم؛ سطح مقطع این کابل ها در جریان 
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هادی آلومینیوم ظرفیت آمپر جریان مد نظر باشد؛  100مسی می باشد. به عنوان مثال اگر انتقال 

 .برابر هادی مس خواهد بود 1٫6تقریبا 

ی یکنواخت کردن میدان اطراف هادی را داشته و در کابل های فشار  ی نیمه هادی وظیفه الیه-2

 .الیه در دو قسمت وجود دارد. اول روی هادی و دوم روی عایق آنضعیف به باال وجود دارد. این 

عایق اصلی کابل در این قسمت قرار دارد. با توجه به ولتاژ کابل؛ نوع و ضخامت این قسمت می تواند -3

 .متفاوت باشد

 .یکی دیگر از الیه های نیمه هادی در این قسمت قرار دارد-4

 کاغذ گرافیتی-5

عیف به باال حتما شیلد وجود دارد. این شیلد که نقش حفاظتی دارد در یک در کابل های فشار ض-6

 .سمت و یا هردو سمت اتصال سرکابل به زمین متصل می شود

می غالف نقش حفاظت مکانیکی کابل داشته و الیه های داخلی را در برابر صدمات مکانیکی محافظ-7

وح ولتاژی مختلف از فشار ضعیف به باال وجود کند. این قسمت با توجه به کاربری کابل بوده و در سط

 .دارد

پوشش نهایی، تمام الیه های کابل را در بر می گیرد. در صورتی که کابل ها چند رشته باشد تمام -8

 .هادی ها در غالف نهایی قرار خواهد گرفت

مبلمان شایان ذکر است که اگرچه استفاده از کابل زمینی دارای مزایایی همچون کمک به زیبایی 

شهری و افزایش ایمنی برای افراد عادی را دارد اما با توجه هزینه باالی احداث، بهره برداری و 

 یابی این خطوط کمتر از این نوع هادی ها در شبکه های توزیع شهری استفاده می شود. عیب

3-5-1  هادی های هوایی عایق دار 

های  زیع ترجیح می دهند تا بیشتر از هادیدر سال های اخیر در اغلب کشورها بهره برداران از شبکه تو

برای برقرسانی به مشترکین خود استفاده کنند. علت اصلی این گرایش را می توان در   هوایی عایق شده

این هادی ها در کاهش خاموشی ناشی از وقوع حوادث پر رخداد مانند برخورد پرندگان، برخورد قابلیت 

به طورکلی سه نوع هادی ز ناشی از باد و طوفان جستجو کرد. شاخه درختان و یا اتصال کوتاه دو فا
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دار هوایی در صنعت برق کشورهای مختلف مورد استفاده قرار گرفته است که عبارتند از: کابل  عایق

 خودنگهدار، کابل فاصله دار و هادی های روکش دار.

ه فوالدی تابیده شده ارندنگهد ه دور یکباشد که ب میای  رشتههوایی شامل سه کابل تک خودنگهدار کابل 

تکفاز  کابلِ رشته سه صورت به شده عایق هوایی خطوط تنها متوسّط فشار هوایی خودنگهدار کابل است.

 خودنگهدار کابل به ایران باشد که در می مسنجر( نگهدارند) فوالدی سیم رشته یک دور به شده پیچیده

 )شیلد فلزّی شیلد دارای متوسّط فشار خودنگهدار کابل در شبکه توزیع برق ایران بیشتر از .است معروف

 .اند استفاده قابل کیلوولت 33 و 20،11 نامی ولتاژ در سطوح که دیده می شود شده( زمین

 فاز تک های کابل برای آزمون روشهای و ابعاد ساختار، نمودن مشخّص استانداردصنعت برق ایران بر اساس

رشته  سه و داشته (XLPE)شده زمین فلزّی شیلد که شده است لینک راسک اتیلن پلی عایق با فشار متوسّط

را  متوسّط فشار هوایی شده بندی دسته کابل تشکیل فوالدی نگهدارنده سیمِ دور به شده پیچیده کابل

 .ه شده استاجزای تشکیل دهنده کابل خودنگهدار شبکه فشار متوسط نشان داد 6-1   شکل در .دهد می

 
 برش مقطعی کابل خودنگهدار فشار متوسط 6-1   شکل
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کاهش دارای مزایای متعددی است که اهم موارد آن عبارتند از:  دار استفاده از خطوط هوایی روکش

های توزیع نشده،  میزان انرژی کاهشخاموشی گذرا مانند برخورد شاخه درختان و پرندگان و در نتیجه 

و امکان چند مداره کردن خط روی یک  کاهش باند حریم خط،قابلیت اطمینان شبکه های بهبود شاخص

و در نتیجه کاهش  فرسایش سیم ها در مناطق خاص جلوگیری ازخوردگی و ،نشتیجریان کاهش  پایه،

، افراد جامعه کارگران صنعت برق و ، افزایش ایمنی شبکه برای مصرف کنندگان وآلودگی زیست محیطی

حفظ مبلمان شهری و رعایت مسایل زیست محیطی با توجه به نیاز به اصالح کمتر شاخه درختان، 

 2-1  جدول. در [5] نگهداری خط هزینه های تعمیرات وهای شاخه زنی و همچنین  کاهش هزینه

 شده است.مشخصات فنی این هادیها نشان داده 

 دار مشخصات هادی روکش 2-1  جدول
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 قابليت اطمينان شبکه های توزیع 2 فصل
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1-2 مقدمه  

 پیچیده، و ساده های سیستم انواع ساخت و طراحی از مهندسی های سیستم ریزان برنامه و مهندسان هدف

 افزایش رضایتمندی همه از تر مهم و اقتصادی های شاخص درش نتیجه در و سیستم کارآیی افزایش سطح

ی  پیکره به را ناپذیری صدمات جبران گاه سیستم، در اختالل و افتادگی کار باشد. از کنندگان می مصرف

 در مهم مبحث یک عنوان به پذیری بحث اطمینان رو این از .نماید می وارد مجموعه یک یا و سیستم یک

 .گیرد قرار می توجه مورد ها مسیست از برداری بهره

کامل ترین تعریف آن را  که است شده قابلیت اطمینان ارائهبرای  مقاالت و ها کتاب در متنوعی تعاریف

 .[7]معین عنوان کرد زمانی ی بازه یک در آن عملکرد درست و عنصر یک نکردن خطا توان احتمال می

الزم است تا  که است واضح است. پر استوار خطر احتمال محور بر اصوالً اطمینان قابلیت ارزیابی های شیوه

 در قانون امروزه که زیرا باشند، آگاه اطمینان قابلیت ارزیابی و بنیادی اساسی مفاهیم از عموم مهندسان

خرابی  اثر در کنندگان مصرف بر وارد های خسارت مسئول را سازندگان و طراحان در اکثر کشورها، و ایران

 .داند می محصوالت لوبنامط عملکرد و

2-2 توزیع های شبکه اطمينان قابليت اهميت دالیل 

-فعالیت و مشاغل از بسیاری پایداریاست طوریکه  مشکل بسیار الکتریکی انرژی بدون زندگی تصور امروزه

 با که است حدی تا الکتریکی انرژی به مختلف مشاغل . وابستگی شدیدباشد می وابسته آن به اجتماعی های

 کند. می خارج شغلی عادی مسیر از را آنها و گردد می تحمیل کارآفرینان به بسیار زیادی خسارت ،قبر قطع

 با کهبطوری است. برده باال الکتریکی انرژی دریافت در را مردم توقّع سطح الکتریکی، انرژی اتکا به همین

دارد.  پی در را آنها شدید اضاعتر ،آن مناسب کیفیت عدم یا و الکتریکی انرژی قطع به منجر حوادث بروز

 درصدد برق نیروی توزیع هایشرکت که است گشته دیگر باعث عوامل از بسیاری در کنار عوامل این

 .برآیند توزیع هایاطمینان شبکه قابلیت افزایش

 البته و بود نخواهد حوادث ممکن آورنده بوجود عوامل شناخت بدون رسانی برق اطمینان قابلیت افزایش

 در قدم اولین که رسدمی بنظر لذا .مقدور نیست صحیح آمار و اطالعات داشتن بدون حوادث تشناخ

 .[5] باشدمی آنها آماری تحلیل و اطالعات صحیح و آمار  جمع آوری برق حوادث شناخت
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1-2-2 الکتریکی انرژی توزیع های سيستم اطمينان قابليت 

 .دیریت و طراحی و برنامه ریزی نیز به همین ترتیب تقسیم بندی می شودسیستم قدرت از نظر م

 .است را نشان می دهد HL3و  HL2و  HL1شکل زیر ساختار سیستم قدرت که شامل سه بخش 

 

 

 الکتریکی انرژی توزیع های سيستم اطمينان قابليت 1-2   شکل

های پیش بینی نشده تغذیه مشترکین را به عهده های توزیع قسمت عمده قطعیینکه شبکهبه دلیل ا

بخش بصورت یک بخش این دارد که بر تمامی قابلیت اطمینان تاثیر دارد و به دلیل وسعت شبکه توزیع 

 .گیردکامالً مجزا مورد مطالعه قرار می

-طراحان شرکت .کنندگان تحویل داده می شود انرژی الکتریکی نهایتاً به وسیله شبکه توزیع به مصرف

گذاری کنند بارهای برق برای تامین مصارف مشترکین در ولتاژ  قابل قبول درتالش بوده و سعی می

گیرد تا با تجهیزات از ظرفیت مجاز خارج نشود. مسئله قابلیت اطمینان بدین علت مورد بررسی قرار می

زیاد یا وقوع خطا در سیستم بتوان بیشترین قسمت شبکه را در  علت بار خارج شدن قسمتی از شبکه به

حالت برقدار قرار داد و کمترین میزان خاموشی در شبکه ایجاد گردد، که این امر در پایدار نگهداشتن 
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باشد. در واقع هدف اصلی بررسی قابلیت اطمینان در مشترکین حساس از اهمیت بیشتری برخوردار می

 صورت ایمن، اقتصادی و ممکن است. پایایی سیستم به شبکه توریع برق حفظ

% مربوط به 50ها مربوط به رعایت ظرفیت مجاز و % هزینه50های واقعی توزیع از نظر هزینه برای شبکه

 .تحقق قابلیت اطمینان است

از دید مصرف کننده خسارت ناشی از عدم وجود قابلیت اطمینان از هزینه ناشی از برق مصرفی بیشتر 

 .است

2-2-2 اهداف مطالعات قابليت اطمينان توزیع از دیدگاه مدیریتی  

 توان به دو صورت دسته بندی نمود:های توزیع از نگاه مدیریتی را میمطالعات قابلیت اطمینان در شبکه

 های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از خاموشی هابرآورد هزینه -الف

 .. .بی عملکرد واقعی شبکه ونیاز به اطالعات قابلیت اطمینان جهت ارزیا-ب

مهمترین وظیفه شبکه های برق تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز مشترکین با امنیت باال و کیفیت 

مناسب و اقتصادی است و محدودیت های قابلیت اطمینان و اقتصادی در تقابل با هم هستند و باید 

های باال رفتن قابلیت اطمینان شبکه و هزینه( رابطه بین 2-2تعادل بین این دو برقرار کرد که در شکل )

 آن نشان داده شده است

 

 اطمينان و هزینه نمودار رابطه قابليت 2-2   شکل
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 ای با خصوصیات زیر است: هدف اصلی طراحان شبکه توزیع، رسیدن به شبکه

 رسانی ) حداکثر قابلیت شبکه( حداکثر کیفیت برق و تداوم برق-الف

 برداری  حداقل هزینه سرمایه گذاری و بهره-ب

-دهد که در بسیاری از موارد استفاده از تجهیزات مرغوب موجب کاهش هزینه در دراز ها نشان میبررسی

 یابد. بطوری که قابلیت اطمینان شبکه نیز بدون نیاز به افزایش هزینه بهبود می .شودمدت می

 

3-2-2 اساسی قابليت اطمينان سيستم های توزیعمفاهيم  

 گیرد:مفاهیم اساسی قابلیت اطمینان به دو صورت مفاهیم احتمالی و اساسی مورد بحث قرار می

 الف(  مفاهيم احتمالی 

قابلیت اطمینان یک سیستم عبارت است از احتمال سالم بودن سیستم پس از مدت زمان معین به شرط 

سالم بوده باشد در تعریفی دیگر قابلیت اطمینان یک سیستم عبارت است از  آنکه سیستم در ابتدای زمان

 .احتمال عملکرد رضایت بخشی از آن سیستم تحت شرایط کار مشخص برای مدت زمان معین

توان از تابع انباشته احتمال ) انتگرال تابع چگالی احتمال( برای تخمین قابلیت اطمینان سیستم می

tتابعی است که اگر در زمان  استفاده کرد این تابع وسیله یا سیستم تحت مطالعه در حال کار باشد  0=

tاحتمال خراب بودن آن در  به بی tبا گذشت زمان که  .برابر صفر و احتمال سالم بودن آن یک است 0=

مشترکین برق  .کند احتمال خرابی سیستم افزایش یافته و به سمت یک میل خواهد کردنهایت میل می

تابع انباشته احتمال  3-2   شکل ها و افزایش قابلیت اطمینان سیستم هستند.ن کاهش سطح قیمتخواها

 .استتابع چگالی احتمال  4-2   شکلو 
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 ته احتمالتابع انباش 3-2   شکل

 

 تابع چگالی احتمال 4-2   شکل

 

 ب( مفاهيم اساسی 

شایستگی سیستم و امنیت سیستم. شایستگی سیستم به  قابلیت اطمینان شامل دو مفهوم اساسی است:

زان کفایت امکانات سیستم جهت تامین بار مورد مفهوم قابلیت اطمینان در حالت استاتیک است و به می

برداری سیستم بستگی دارد. امنیت سیستم به مفهوم توانایی تقاضای مشترکین و یا تامین اهداف بهره

سیستم برای پاسخگویی به اغتشاشات وارده به سیستم است و به وسیله پاسخ سیستم به اغتشاشات وارده 

کند ساختار و نوع شبکه مهمترین را در حالت دینامیکی بررسی می شود و قابلیت اطمینانارزیابی می

 .اند عوامل تاثیرگذار بر میزان قابلیت اطمینان یک شبکه

3-2 عوامل خاموشی  

ها به هر نوع  این خاموشی .به دالیل مختلف ممکن است برای مصرف کنندگان خاموشی بوجود آید

-ضربه .های برق و مشترکین وارد نماید ادی به شرکتتواند لطمات و خسارات زی خواسته یا ناخواسته می

های توزیع خسارات عمده ای به تجهیزات شبکه و وسایل های ناشی از قطع و وصل مکرر خطوط و پست

 .کند خانگی و صنعتی وارد می

از جمله عوامل بروز خاموشی در سطح شبکه های توزیع عبارت است از خرابی تجهیزات، تماس پرندگان 

 .تان به شبکه، شرایط نامساعد جوی و خطاهای انسانییا درخ
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1-3-2 خاموشی های خواسته ) بابرنامه یا دستی ( 

.. برق، برخی مصرف کنندگان .ای وهای تعمیرات و نگهداری یا تعمیرات دورهگاهی زمان انجام فعالیت

مصرف کنندگان داد  توان آگاهی الزم را بهریزی شده میشود. چون این کار از پیش برنامهموقتا قطع می

 .بینی شده را معین کردو زمان پیش

 زنیهای خواسته غیرقابل کلیدقطعیو  های خواسته قابل کلیدزنیقطعیعبارتند از انواع خاموشی خواسته 

 که در ادامه به توضیح آنها پرداخته می شود.

 زنی های خواسته قابل کليدالف: قطعی

ای روی خطوط مانند: تعویض و شستشوی مقره، ل تعمیرات دورهها بطور عمده شاماین نوع خاموشی 

توسعه واحداث شبکه از قبیل در مدار همچنین .. و .تنظیم فلش سیم، ترمیم جامپر،اصالح باندینگ و

آوردن شبکه جدید و یا در مدار آوردن ترانسفورماتور جدید از طریق وصل یا باز کردن جامپر انجام 

برای مدت کوتاهی ) مدت زمان کلید زنی ( قطع و سپس با باز کردن بخش در در ابتدا فیدر  .شود می

اوت برقدار خواهد شد. در این حالت با دو حال تعمیر با استفاده از باز نمودن جامپر یا سکسیونر ، کات

برق خواهد بود و در دوره زمانی دوم فقط دوره زمانی روبرو هستیم: در دوره اول، کل فیدر مدتی بی

 .مت معیوب  فیدر بدون برق خواهد ماندقس

 زنیهای خواسته غير قابل کليدب: قطعی

در این نوع قطعی به علت شرایطی مثل نبودن جامپر قابل باز شدن، فقدان سکسیونر یا کات اوت در 

 شود.برق میکل فیدر بی 20/63نزدیکی محل پست 

2-3-2 برنامه(های ناخواسته ) بیخاموشی 

های باشد یعنی قطعیه یا بی برنامه در اثر حوادث و اتفاقاتی که خارج از کنترل میخاموشی های ناخواست

 افتد.بدون برنامه به صورت اتوماتیک در اثر عملکرد تجهیزات حفاظت و کنترل اتفاق می

 بررسی علل خاموشی های ناخواسته  2-3-2-1

 .دهیمشوند را شرح میدر اینجا عواملی که باعث بروز خاموشی ناخواسته می

 اتصالی فيدر -الف
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شود که کلیدها و وسایل عیبی است که در آن امپدانس بین فازها با هم یا با زمین به شدت کم می

تواند بنا به دالیلی همچون اتصالی در ها مینمایند. این اتصالیحفاظتی اقدام به قطع جریان فیدر می

ه دیده کابل، پوسیدگی زره بیرونی کابل و کابلها بدلیل فرسودگی عایق کابلها،  نفوذ آب به نقاط صدم

فرسودگی عایق کابل ها به وجود بیاید. از دیگر دالیل اتصالی فیدر اتصال در شبکه هوایی بعلت برخورد 

..( به هادی و یا اشکال در مقره ) .دو هادی به یکدیگر، افتادن و برخورد اجسام ) پرندگان، شاخه درخت و

ره، جدا شدن هادی از مقره ( رخ دهد. بخش دیگری از اتصال فیدر به علت شکستن مقره، آلودگی هوا ومق

ها به علت اتصالی ناشی از برف و یخ روی سر باشد. این اتصالیها میعیب در ترانسفورماتورها و سرکابل

کابل، اتصالی هادی داخلی روی سرکابل یا ترانس و رفتن حیواناتی مثل گربه روی سرکابل یا ترانس رخ 

 دهند.می

 

 شرایط نامساعد جوی-ب

بروز شرایط نامساعد جوی مانند بارش باران وطوفانی شدن هوا، وقوع صاعقه، مه وشبنم وهمچنین 

آلودگی محیط و... اثرات مخربی بر روی شبکه برق دارند که موجب ایجاد اتصالی و پارگی سیم و نفوذ آب 

 .ی شوندمقره و و در نهایت بروز خاموشی ناخواسته م در ترک

 پارگی سيم وجامپر -ج

استاندارد نبودن باندینگ جهت اصلی کردن هادی روی مقره و کوتاه بودن طول آن نسبت به قطر هادی 

سایز مقره، عدم دقت سیمبان شبکه در هنگام اصلی کردن و همچنین عدم کیفیت باندینگ که باعث  و

 باشند.یگردد از عوامل بروز این خطا مجدا شدن هادی از مقره می

 عوامل خارجی-د

های برق، فعالیتهای ساخت و ساز نشستن پرندگان روی سیم هادی شبکه، برخورد وسایل نقلیه به پایه

 .. .های حفاری با دکل بلند در مجاورت شبکه برق وساختمانی و دستگاه

 اشکال در تجهيزات خطوط هوایی و برقگيرها -و

..( از عوامل اشکال در .مقره، سقوط پایه، شکستن براکت و شل بودن یا در رفتگی متعلقات سر تیر )

 باشد.تجهیزات خطوط هوایی و برقگیرها می
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 های زمينی و ترانسفورماتورهاعيب در پست-ه

اتصالی بر اثر نفوذ رطوبت در روغن داخل ترانسفورماتور، عدم تصفیه روغن در زمان مناسب،نشتی روغن، 

.. نیز از عوامل بروز خاموشی ناخواسته .نسفورماتور مثل رله بوخهلتس وعمل نکردن تجهیزات حفاظتی ترا

 باشند.می

 های ناخواسته انواع خاموشی 2-3-2-2

 شوند:های ناخواسته به سه گروه دسته بندی میخاموشی

 های ناخواسته قابل کليد زنیخاموشی -الف

قات، با کلید زنی، قسمت در این خاموشی پس از مشخص شدن نقطه اتصالی توسط سیمبانان شبکه اتفا

معیوب شبکه را از قسمت سالم جدا نموده و قسمت سالم برقدار خواهد شد. در این خاموشی دو دوره 

برق می ماند که به آن مدت زمان زمانی داریم. در دوره زمانی اول فیدر تا مشخص شدن محل اتصالی بی

شود و بخش بعدی به ات اوت فیدر برقدار میگویند. بعد از آن با باز کردن سکسیونر یا ککلید زنی می

 .گویند« زمان تعمیر» تعیین محل دقیق عیب و بر طرف کردن آن مربوط می شود که به این زمان 

 های ناخواسته غيرقابل کليدزنیخاموشی -ب

برق هایی در مسیر جهت جدا نمودن قسمت معیوب باعث بیها به علت نبودن قطع کنندهاین خاموشی

 شود و اغلب زمان خاموشی آن زیاد است.در میکل فی

 های ناخواسته گذرا خاموشی -ج

دقیقه با مانور دوباره ایستگاه فوق  5تا  3اند پس از برق شدهگاهی در فیدرهایی که بر اثر اتصالی بی

عیب از جمله منشا این  .گویندچنین عیبی را عیب گذرا می .شودتوزیع، فیدر برقدار و عیب بر طرف می

ها ، نشتی مقره می توان به برخورد پرندگان به خطوط و سر کابل ها ونفوذ قطرات آب به کابل و سر کابل

 .و... اشاره نمود
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4-2 های قابليت اطمينانشاخص 

ای از بارهای مشخص تعریف هایی آماری هستند که برای مجموعههای قابلیت اطمینان کمیتشاخص

گیری رفتار گذشته های توزیع با استفاده از اندازهیت اطمینان شبکهشوند. در این قسمت تحلیل قابلمی

 [7گیرد.]سیستم مورد بررسی قرار می

را از دو منظر مورد بررسی قرار داد که عبارتند از:  توان آنبرای بررسی سطوح مختلف قابلیت اطمینان می

مشترک دو عامل اصلی  هایها در سطح بار برای مشترک و برای سیستم. در بررسی شاخصشاخص

 تاثیرگذار هستند که عبارت است از: تعداد خاموشی مشترک در سال و مدت تداوم خاموشی.

صورت متعددی معرفی شده است که از به IEEE 1366های در سطح سیستم نیز مطابق استاندارد شاخص

 ی گذرا اشاره نمود.شاخص هایی برای تعداد دفعات خطا، تداوم خطاها و خطاهاتوان بهجمله آن می

ها سه پارامتر اساسی که در مطالعات قابلیت اطمینان سیستم توزیع اهمیت ویژه قبل از معرفی شاخص 

 .های نقاط بار تعریف می شوندها به عنوان شاخص این شاخص .ای دارند معرفی می شود

 سه پارامتر اساسی قابلیت اطمینان به شرح زیر می باشد:

 (f/Yr)بر حسب  (s)وسط نرخ خطای مت -الف

 (Hr)بر حسب  (Rs)زمان متوسط خروج سیستم از حالت عملکرد  -ب

 (hr/yr)زمان متوسط سالیانه خروج سیستم از حالت عملکرد بر حسب  -ج

سیستم توزیع شعاعی بصورت یک سیستم سری مدل می شود لذا معادالت مربوط به سیستم سری در 

 .آن صدق می کند

Ui  خارج از کار بودن ساالنه قطعه : زمان متوسطi ام 

i  نرخ خرابی قطعه : i ام 

Ri زمان متوسط تعمیر قطعه :i ام 

Us=i*ri 
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s=i 

Rs= Us/s 

 (نرخ خرابی )

شود و معموالً ها برای یک عنصر سیستم در مدت زمان معین نرخ خرابی نامیده میمیانگین تعداد خرابی

 .شودان میها در سال بیبر حسب تعداد خرابی

(2-1)  =
تعداد خرابی در مدت زمان معین

مدت زمان عملکرد
 

  (rزمان تعمير )

کشد تا تعویض یا تعمیر عنصر معیوب انجام شود و سیستم به حالت  میانگین مدت زمانی که طول می

 .شودگردد را گویند و معموالً بر حسب ساعت بیان میاولیه بر

(2-2) r =
عمجمو زمان خروجی ها

تعداد دفعات خروج
 

𝐫های ناخواسته قابل کليد زنی )متوسط زمان کليدزنی برای قطعی
𝐦
𝐤

  ) 

های ناخواسته کلیدزنی به تعداد قطعیهای ناخواسته کلیدزنی قطعیاز نسبت مجموع  مدت زمان کلید

 .آیدهای ناخواسته قابل کلیدزنی بدست می زنی شده، متوسط زمان کلید زنی برای قطعی

(2-3) (r
m
k 

) =
 مجموع مدت زمان کلید زنی قطعی های ناخواسته کلید زنی شده

تعداد قطعی های ناخواسته
 

rm1 )متوسط زمان تعمير برای قطعی ناخواسته قابل کليد زنی 
m) 

های ناخواسته قابل زنی به تعداد قطعیهای ناخواسته قابل کلیداز نسبت مجموع مدت زمان تعمیر قطعی

rm1 )های ناخواسته کلید زنی ، متوسط زمان تعمیر برای قطعیلیدک
m) حاصل خواهد شد. 
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(2-4) (r
m

m1
) =

مجموع مدت زمان تعمیر قطعی های ناخواسته قابل کلید زنی

تعداد قطعی های اضطراری کلید زنی
 

rm2)متوسط زمان تعمير برای قطعی های ناخواسته غيرقابل کليدزنی  
m) 

های ناخواسته زنی به تعداد قطعیهای ناخواسته غیرقابل کلیدموع مدت زمان تعمیر قطعیاز نسبت مج

rm2)های ناخواسته غیرقابل کلیدزنی غیرقابل کلیدزنی، متوسط زمان تعمیر برای قطعی
m)  حاصل خواهد

 .شد

 

(2-5) 
(r

m
m2

) =
مجموع مدت زمان تعمیر قطعی های ناخواسته غیر قابل کلید زنی

لیدک زنی تعداد قطعی های ناخواسته غیر قابل 
 

 

 های خواسته قابل کليدزنیمتوسط زمان کليدزنی برای قطعی

 

(2-6) 
rk

m=
مجموع مدت زمان تعمیر قطعی های خواسته غیر قابل کلید زنی

تعداد قطعی های خواسته غیر قابل کلید زنی
  

 

rk) های خواسته قابل کليدزنیمتوسط زمان کليدزنی برای قطعی
m) 

های درخواستی، متوسط های خواسته کلید زنی شده به تعداد قطعیاز نسبت مجموع مدت زمان قطعی

  .های خواسته بدست خواهیم آمدزمان کلید زنی برای قطعی

(2-7) rk
m=

مجموع مدت زمان تعمیر قطعی های خواسته غیر قابل کلید زنی

تعداد قطعی های خواسته غیر قابل کلید زنی
 

rm1های خواسته قابل کليد زنی وسط زمان  تعمير برای قطعیمت
m  

های خواسته قابل های خواسته قابل کلید زنی به تعداد قطعیاز نسبت مجموع مدت زمان تعمیر قطعی

 زنی حاصل خواهد شدهای خواسته قابل کلیدکلید زنی شده، متوسط زمان تعمیر برای قطعی
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(2-8) 
rm1

m=
استهخو  قابل کلید زنی مجموع مدت زمان تعمیر قطعی های 

تعداد قطعی های خواسته  قابل کلید زنی
 

 

rm2های خواسته غيرقابل کليد زنی متوسط زمان  تعمير برای قطعی
m  

های خواسته زنی به تعداد قطعیهای خواسته غیرقابل کلیداز نسبت مجموع مدت زمان تعمیر قطعی

 زنی حاصل خواهد شد.های خواسته قابل کلیدتعمیر برای قطعی غیرقابل کلید زنی شده، متوسط زمان

 

(2-9) rm2
m=

مجموع مدت زمان تعمیر قطعی های خواسته غیر قابل کلید زنی

تعداد قطعی های خواسته غیر قابل کلید زنی
 

 

  

 شود.های خواسته دو نرخ خرابی تعریف میتعیین نرخ خرابی در واحد طول فیدر به ازای قطعی

  𝒎𝟏نرخ خرابی برای واحد طول به ازای قطعی های خواسته قابل کليدزنی  -فال

 های خواسته قابل کلید زنی به طول فیدر بدست می آید.این نرخ از نسبت تعداد قطعی

 

(2-10) 𝑚1 =
تعداد قطعی های خواسته قابل کلید زنی

 طول فیدر
  

  𝒎𝟐واسته غيرقابل کليدزنی های خنرخ خرابی برای واحد طول به ازای قطعی -ب

 آید.های خواسته غیر قابل کلید زنی به طول فیدر بدست میاین نرخ از نسبت تعداد قطعی

 

(2-11) 𝑚2 =
قطعیهای خواسته غیرقابل کلید زنی تعداد 

 طول فیدر
 

 (rfk)متوسط زمان کليدزنی برای قطعی های ناخواسته قابل کليدزنی 

های ناخواسته کلیدزنی به تعداد قطعیزنی قطعی های ناخواسته کلیدان کلیداز نسبت مجموع مدت زم

 زنی شده بدست می آید.
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(2-12) 
rf

k=
مجموع مدت زمان کلید زنی قطعی های ناخواسته کلید زنی

تعداد قطعی های ناخواسته کلید زنی شده 
 

 

rm1)های ناخواسته قابل کليدزنی متوسط زمان تعمير برای قطعی
f)  

های ناخواسته کلید زنی های ناخواسته کلید زنی به تعداد قطعیاز نسبت مجموع مدت زمان تعمیر قطعی

 آید.شده بدست می

 

(2-13) rm1
f=

قابلناخواسته کلید زنی مجموع مدت زمان تعمیر قطعی های 

تعداد قطعی های ناخواسته کلید زنی شده 
 

rm2)ته  غيرقابل کليدزنی های ناخواسمتوسط زمان کليدزنی برای قطعی
k)  

های ناخواسته زنی به تعداد قطعیهای ناخواسته غیرکلیداز نسبت مجموع مدت زمان تعمیر قطعی

 آید.زنی شده بدست میغیرقابل کلید

 

(2-14) rm2
f=

مجموع مدت زمان تعمیر قطعی های  ناخواسته غیر قابل کلید زنی

دتعدا قطعی های ناخواسته کلید زنی شده 
 

خواسته از سه واحد طول برای فیدرهای توزیع های ناتعیین نرخ خرابی واحد طول فیدر به ازای قطعی

 .قابل ارائه می باشد

نرخ خرابی واحد طول به ازای خطای گذرا ) -الف
∗
 که این نرخ از نسبت تعداد خطاهای گذرا بر طول )

 شود که بدون فیوز باشد (اتی از فیدر اطالق میموثر حاصل خواهد شد ) طول موثر به مجموع طول قطع

های ناخواسته قابل کلیدزنی )نرخ خرابی واحد طول به ازای قطعی -ب
1


( ، که از نسبت تعداد قطعی

 .های ناخواسته قابل کلید زنی بر طول موثر فیدر خواهد بود

نی )های ناخواسته غیرقابل کلید زنرخ خرابی واحد طول به ازای قطعی -ج
2


(، که از نسبت تعداد 

 .های ناخواسته غیرقابل کلید زنی بر طول موثر بدست خواهد آمد قطعی
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گردد، که جایگزینی برای را محاسبه می 𝑒𝑞 سازی یک قطعی به جای سه قطعی باال برای معادل

 های تعمیراتی و اضطراری است و داریم :  قطعی

 

(2-15) 

1- 𝑒𝑞 =  
∗
 +𝑓

1 + 𝑓
2 + 𝑚

1 + 𝑚
2  

 

 تعيين متوسط زمان کليدزنی برای قطعی های خواسته و ناخواسته 

rk خواسته را با های خواسته و نازنی برای قطعیمتوسط زمان کلید
eqدهند.نشان می 

 

(2-16) rk
eq

=
(

∗
∗0.05)+(

1


∗𝑟
𝑓
𝑘

)+(
2


∗𝑟
𝑓

𝑚2
)+(

1
𝑚

∗𝑟
𝑚
𝑘

)+(
2
𝑚

∗𝑟
𝑚

𝑚2
)

𝑒𝑞
 

 خواسته )برای قطعات بدون فيوز (های خواسته و ناتعيين متوسط زمان تعمير معادل قطعی

 

(2-17) 
rm1

eq
 =

(
∗
∗0.05)+

1


(𝑟
𝑓

𝑚1
+𝑟

𝑓
𝑘

)+(
2


∗𝑟
𝑓

𝑚2
)+

1
𝑚

(𝑟
𝑚

𝑚1
+𝑟

𝑚
𝑘

)+(
2
𝑚

∗𝑟
𝑚

𝑚2
)

𝑒𝑞
 

 

 خواسته )برای قطعات فيوز دار(های خواسته و نازمان تعمير معادل قطعیتعيين متوسط 

 

(2-18) rm2
eq

 =
(

∗
∗0.25)+

1


(𝑟
𝑓

𝑚1
+𝑟

𝑓
𝑘

)+(
2


∗𝑟
𝑓

𝑚2
)+

1
𝑚

(𝑟
𝑚

𝑚1
+𝑟

𝑚
𝑘

)+(
2
𝑚

∗𝑟
𝑚

𝑚2
)

𝑒𝑞
 

ضعیت و رفتار سیستم را تعیین کنند. برای توانند وآنچه مسلم است پارامترهای فوق به تنهایی نمی

 .های متعددی مطرح شده انددستیابی به درک بهتری از رفتار سیستم شاخص

1-4-2 های مشتریشاخص 

گیری اهمیت یکسانی برای هایی هستند که با میانگینهای قابلیت اطمینان شاخصترین شاخصمتداول

ای یک مصرف کننده کوچک خانگی و یک های مشتری برهمه مشترکین برق قائل می شوند. شاخص

هایی هنگام استفاده از این ممکن است محدودیت .اندمصرف کننده بزرگ صنعتی اهمیت یکسانی قائل
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باشد ولی در کل معیارهای متداولی برای نشان دادن قابلیت اطمینان و انجام  ها وجود داشتهشاخص

 اند از:مشتری عبارت های. شاخصهای آینده هستندمقایسه و تعیین هدف

 (SAIFI1شاخص متوسط قطع برق سيستم)  -الف

(2-19) SAIFI =
∑ iNin

i=1

∑ Nin
i=1

=
تعداد کل قطعی مشترکین

تعداد کل مشترکین
 

SAIFI  معیاری است برای تعیین اینکه چند خاموشی بلند مدت به ازاء هر مصرف کننده در طول یک سال

های بلند کاستن تعداد خاموشی SAIFIد ثابتی مصرف کننده تنها راه بهبود رخ داده است. به ازاء تعدا

 .سال استتعداد خاموشی در بر حسب  SAIFIواحد  .دهدمدتی است که برای آنها رخ می

 (SAIDI2شاخص دوره زمانی متوسط قطع برق سيستم ) -ب

(2-20) SAIDI =
∑ Ui Nin

i=1

∑ i Nin
i=

 

SAIDI عداد ساعات خاموشی بلند مدت را به ازاء هر مصرف کننده در طول یک سال معیاری است که ت

به ازاء تعداد ثابتی مصرف کننده تنها راه بهبود این شاخص کاهش تعداد یا مدت زمان  .دهدنشان می

 .گرددهای بلند مدت است و کاهش هر یک از این دو عامل منجر به بهبود قابلیت اطمینان میخاموشی

 ساعت خاموشی به ازای هر مشترک در سال است. SAIDIواحد 

 (CAIDI3) شاخص متوسط زمان قطع برق مشترکين -ج

(2-21) CAIDI =
∑ Ui Nin

i=1

∑ i Nin
i=1

=
مجموع دوره های زمانی قطع برق مشترکین

تعداد کل قطعی های برق مشترکین
 

                                                           
1 System Average Interruption Frequency Index 
2 System Average Interruption Duration Index 
3. Customer Average Interruption Duration Index 
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CAIDI کند که سرعت کشد و تعیین میدهد هر خاموشی چه مدت طول میمعیاری است که نشان می

دهد چقدر بوده است. برای بهبود این شاخص باید مدت پاسخ شرکت برق به حوادثی که در شبکه رخ می

تر است نیز در بهبود آن هایی که مدت آنها نسبتاً کوتاهزمان خاموشی کاهش یابد ولی کاهش خاموشی

 موثر است.

خاموشی به ازای بر حسب ساعت  CAIDIاطمینان نیست. واحد لزوماً به معنی بهبود قابلیت  CAIDIکاهش 

 .استهر خاموشی در هر بار خاموشی در یک سال 

 (ASAI1شاخص متوسط دسترسی به انرژی) -د

(2-22) ASAI =
∑ Ni. T − ∑ Ui Nin

i=1
n
i=1

∑ Ni. Tn
i=1

=
مجموع ساعاتی که مصرف کنندگان برقدار بودند

رفمص کنندگان باید برقدار باشند مجموع ساعاتی که 
 

ASAI  ،نشان می دهد که هر مشترک سیستم چند درصد از ساعات سال را برقدار بوده است. بعبارت دیگر

را  SAIDIبه نحوی همان اطالعات  سیستم است ومشترکین احتمال وصل وزن داده شده این شاخص 

بر حسب پریونیت  ASAIست. واحد دهد. باال رفتن این شاخص به معنی بهبود قابلیت اطمینان انشان می

 است.

2-4-2 از دید شبکهقابليت اطمينان های شاخص 

های مختلفی جهت بررسی قابلیت طمینان سیستم وجود دارد که در ذیل به معرفی چند مورد آن شاخص

 : شود می پرداخته

 (ASUI2شاخص متوسط عدم دسترسی به انرژی ) -الف

شود و در بهبود قابلیت اطمینان سیستم هرچقدر عدد این شاخص به قطعی برق مشترکین مربوط می

 شود:بدست آمده کوچکتر شود سیستم پایدارتر خواهد بود و از رابطه زیر محاسبه می

                                                           
1. Average System Acquisition Index 
2. Average System Unavailability Index 
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(2-23) 
ASUI =

∑ Ui Nin
i=1

∑ Ni. Tn
i=1

=
مجموع ساعات عدم دسترسی مشترکین به برق

مجموع ساعات دوره زمانی مطالعه برای تمام مشترکین
 

 

 (ENS1شاخص کل انرژی تامين نشده)  -ب

دهد که این شاخص نیز جهت ارتقا سیستم باید نشده را نشان میشاخص فوق مقدار کل انررژی تامین

 کاهش یابد:

(2-24) 
ENS = ∑ Li(a)Ui = کل انرژی تامین نشده توسط سیستم

n

i=1

 

2شاخص متوسط انرژی تامين نشده) -پ
AENS) 

 شود.نرژی تامین نشده مشترک محاسبه میدر محاسبه این شاخص مقدار ا

(2-25) AENS =
∑ Li(a)Uin

i=1

∑ Nin
i=1

=  انرژی تامین نشده به ازاء هر یک از مشترکین

3-4-2 های قابليت اطمينان بارشاخص 

 ASIFI3ها های متفاوتی برای بررسی قابلیت اطمینان بار وجود دارند که از جمله این شاخصشاخص

های توزیع هستند. های قابلیت اطمینان در شرکتترین شاخصها از قدیمیشاخصهستند. این  ASIDI4و

-منصوبه اش در نظر می KVAشان برحسب این دو شاخص هر مصرف کننده را با میزان انرژی مصرفی

 .گیرند

                                                           
1 Energy not Supplied 
2 Average Energy not Supplied 
3 Average System Interruption Frequency Index 
4 Average System Interruption Duration Index 
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(2-32) 
ASIFI =

KVA منصوبه در بار های قطع شده

کلKVA منصوبه در سیستم
 بر حسب در سال

 

(2-33) 
ASIDI =

تعداد ساعاتی که KVA منصوبه بارها قطع اندشده

کل KVA منصوبه در سیستم
 بر حسب ساعت در سال

 

برای نشان دادن قابلیت  SAIDIو SAIFIهای بهتری از شاخص ASIDIو  ASIFIهای توزیع برق از دید شرکت

شود حداث آن میگذاری بیشتری صرف امصرف کننده بیشتر باشد، سرمایه KVAاطمینان هستند. هرچه 

 و هنگام تخصیص سرمایه جهت بهبود قابلیت اطمینان باید توجه بیشتری به آن کرد.

هایی که به واسطه های قابلیت اطمینان، اغلب آن دسته از قطعییک شرکت برق هنگام محاسبه شاخص

سه . شاید بزرگترین معضل هنگام مقایآیند در نظر نمی گیردطوفان یا حوادث مخرب پیش می

 های قابلیت اطمینان نحوه حذف حوادث غیر مترقبه است.  شاخص

ها  ای از قطعی گیرند و بعضی دیگر دسته ها را در محاسبات خود بکار می ها همه انواع قطعی بعضی شرکت

کنند.حوادث غیرمترقبه در شبکه منشا های مختلف از محاسبات قابلیت اطمینان حذف می را به روش

ها را به طور های مصرف کنندگان هستند و در نتیجه حذف آنها مقدار شاخص طعیای از ق بخش عمده

 .بخشد گیری بهبود می چشم
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بررسی شاخص های قابليت اطمينان   3 فصل

 فيدر نمونه
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1-3 معرفی شبکه نمونه  

شهرستان نکا از نظر موقعیت جغرافیایی در شرق استان مازندران واقع شده است. بر اساس آخرین 

 39هزار نفر است که در  120، جمعیت این شهرستان نزدیک به [11] 1395در سال  سرشماری کشوری

 21هزار مشترک شهرستان از طریق  57اند. انرژی الکتریکی مورد نیاز بیش از  هزار خانوار جای گرفته

 گردد.  فیدر فشار متوسط توزیع تامین می

 

 موقعيت جغرافيایی شهر نکا 1-3   شکل

هزار خانوار در فضای شهری  19هزار نفر در قالب  60بر اساس آمار، از کل جمعیت شهرستان، حدود 

های خانگی، تجاری، عمومی و صنعتی  هزار مشترک با تعرفه 30سکونت دارند و برقرسانی به آنها با حدود 

های  کیلو ولت با نام 20/63شود. این فیدرها از دو پست فوق توزیع  هری انجام میفیدر ش 8از طریق 

شوند که به ترتیب در شمال و جنوب غربی شهر نکا واقع شده اند. در  تغذیه می 2و پست نکا 1پست نکا

ار جداول زیر اطالعات مربوط به این دو پست و فیدرهای خروجی از آنها آمده است. اطالعات مربوط به ب

سپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق مازندران و همچنین پیک در این جداول بر اساس اطالعات دفتر دی

 باشد. می 1397مازندران و گلستان در سال  های فوق توزیع شرکت برق منطقه ای دفتر پست

 ت نکاکيلو ول 20/63های   اطالعات پست 1-3  جدول

 97بار پيک  ظرفيت پست ظرفيت هر ترانسفورماتور تعداد ترانسفورماتور نام ایستگاه

 MW 52 60 30 2 1نکا 

 MW 40 80 40 2 2نکا 
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 1اطالعات فيدرهای خروجی پست نکا 2-3  جدول

 MWبار پيک  MVAظرفيت نامی فيدر نام فيدر ردیف

 6.6 8 اطرب 1

 3.5 8 توفيق 2

 5.2 8 مهرآباد 3

 4.5 8 راه آهن 4

 2.1 8 سوخت رسانی 5

 7.3 8 ماکرویو 6

 4.8 8 کلت 7

 5.9 8 رهاسان 8

 6.9 8 تازه آباد 9

 4.5 8 خورشيد 10

 

 2اطالعات فيدرهای خروجی پست نکا 3-3  جدول

 MWبار پيک  MVAظرفيت نامی فيدر نام فيدر دیفر

 8.1 10 زرندین 1

 3.1 10 کمربندی 2

 5.2 10 صفایيان 3

 4.2 10 دولت 4

 4.2 10 تامين اجتماعی 5

 1.2 10 مسکن مهر 6

 2.6 10 اومال 7

 1.4 10 نودهک 8

 3.7 10 جامخانه 9

 4.6 10 اسرم 10
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2-3  نتخاب فيدرهای مورد مطالعها 

 از ميان فيدرهای نام برده شده در 

ی اجتماع نیتام ،دولت ،انیصفائ، ویماکرو، آهن راه ،مهرآبادفیدر توفیق،  8، تنها 3-3  جدولو  2-3  جدول

الکتریکی مورد فیدرهای تغذیه بارهای شهری هستند و سایر فیدرها برای تامین انرژی  و سوخت رسانی

گیرند. با مشورت صورت گرفته در جلسه  نیاز بارهای روستایی، کشاورزی و صنعتی مورد استفاده قرار می

کمیته تحقیقات شرکت توزیع برق و با توجه به نظر اعضای محترم این کمیته و ناظر محترم طرح، چهار 

ی از مسیرهای مشجر و میزان خاموشی فیدر دولت، تامین اجتماعی، توفیق و مهرآباد به دلیل برخوردار

اند. اطالعات مورد نیاز در  بیشتر جهت مطالعه و تجزیه و تحلیل برای مطالعه در این پژوهش انتخاب شده

ی این فیدرها اعم از نقشه تک خطی، طول فیدر، تعداد مشترکین و توان مصرفی هر فیدر در ادامه  باره

 خواهد آمد. 

3-3 لعه اطالعات فيدرهای تحت مطا  

در این بخش نخست اطالعات مربوط به هر فیدر اعم از طول بخش های مختلف فیدر، تعداد مشترکین 

شود. سپس، اطالعات مربوط به حوادث و خاموشی هر فیدر  آن و همچنین نقشه تک خطی فیدر ارائه می

هد گرفت. شایان قابلیت اطمینان سیستم مورد ارزیابی قرار خوا ،در بخش بعد خواهد آمد و بر اساس آن

و سیستم جامع خدمات مشترکین  121های سامانه  ذکر است که استخراج این اطالعات بر اساس داده

برداری،  و همچنین اطالعات کارشناسان خبره در برنامه ریزی مهندسی و بهره GISامور برق نکا، سامانه 

GIS .و امور مشترکین این امور بوده است 

1-3-3 فيدر تامين اجتماعی 

شود. تصاویر ماهواره ای و هوایی فیدر در شکل زیر نشان  تغذیه می 2تامین اجتماعی از پست نکا  فیدر

های شمالی  داده شده است. مشاهده می شود که از این فیدر برای تغذیه مشترکین قرار گرفته در قسمت

 شود. و شمال غربی شهر نکا استفاده می
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 ای و هوایی از فيدر تامين اجتماعی تصویر ماهواره 2-3   شکل

نمودار تک خطی این فیدر نشان داده شده است. در قطعه بندی فیدر، آن بخش از فیدر  2-3   شکلدر 

است. سایر قطعات  انتخاب شده (A)که میان پست فوق توزیع و سکسیونر قرار گرفته به عنوان قطعه اول 

اند. طبق شکل این فیدر در سه نقطه قابلیت رینگ شدن  بر اساس مکان فیوزهای کات اوت انتخاب شده

 با فیدرهای توفیق، دولت و راه آهن جهت تغذیه شبکه در مواقع مورد نیاز را دارد. 
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 در تامين اجتماعینمای تک خطی في3-3   شکل

  شکلهای فیدر تامین اجتماعی در  اطالعات مربوط به تعداد مشترکین، بار فیدر و همچنین طول قطعه

مشترک )اعم از  3075آمده است. بر این اساس، تعداد کل مشترکین فیدر تامین اجتماعی برابر  3-3 

باشد. همچنین، دورترین  می مگا وات 6/6برابر متوسط بار فیدر خانگی، تجاری و مصارف عمومی( بوده و 

 کیلومتر می باشد. 7نقطه فیدر از پست فوق توزیع حدود 

 اطالعات بار فيدر تامين اجتماعی 4-3  جدول

 متوسط بار

KW 
 قطعهتعداد مشترک 

 طول قطعه

 Km 
 نام قطعه

918 578 3.872 Tam_A 

3004 1929 3.442 Tam_B 

2697 568 3.688 Tam_C 

 

 1پست نکا 

 رینگ با فيدر دولت

A B 

C 

 رینگ با فيدر راه اهن

 آنتنی روستای دوقانلو

آنتنی کوچه 

 شاليکوبی

 آنتنی کوچه شهيد خليلی

 آنتنی کوچه نوری

 آنتنی کوچه ترکيان

 رینگ با فيدر توفيق

 سکسيونر

 کات اوت

 نقطه رینگ

 جمپر
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2-3-3 دولتفيدر   

شود و همانطور که در تصاویر  تغذیه می 2فیدر دولت نیز مانند فیدر تامین اجتماعی، از پست نکا 

وب غربی نکا را تغذیه نشان داده شده است بخش عمده ای از جنوب و جن 4-3   شکلای و هوایی  ماهواره

 می کند. 

 

 

 ای و هوایی از فيدر دولت تصویر ماهواره 4-3   شکل 

نمودار تک خطی این فیدر در شکل زیر نشان داده شده است. طبق شکل، فیدر دولت در سه نقطه امکان 

 ی و صفاییان جهت تغذیه شبکه در شرایط مورد نیاز را دارد.مانور با فیدرهای مهرآباد، تامین اجتماع
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 نمای تک خطی فيدر دولت 5-3   شکل

آمده است.  5-3  جدول های فیدر در اطالعات مربوط به تعداد مشترکین، بار فیدر و همچنین طول قطعه

ور که در خصوص فیدر تامین اجتماعی توضیح داده شد قطعه اول هر فیدر، میان پست فوق توزیع همانط

شود و سایر قطعات بر اساس محل قرارگیری سکسیونر  و اولین سکسیونر روی فیدر اصلی انتخاب می

دی شده بعدی یا فیوزهای کات اوت انتخاب شده اند. بنابراین، فیدر دولت به پنج قطعه )باس( تقسیم بن

 است.

 بار فيدر دولت طالعاتا 5-3  جدول

  طول قطعه قطعهتعداد مشترک  KWفيدربار 
Km نام قطعه 

165 54 3.73 Dol_A 

1599 890 2.505 Dol_B 

857 740 1.253 Dol_C 

1191 1046 1.203 Dol_D 

1480 1367 1.798 Dol_E 

مشترک و متوسط بار فیدر  4097اطالعات جدول، تعداد کل مشترکین روی فیدر دولت برابر  بر اساس

 باشد. مگا وات می 3/5برابر 

 2پست نکا 

 رینگ با فيدر تامين اجتماعی

 گ با صفایيانرین

 رینگ با فيدر مهراباد

A B 

C 

 سکسيونر تخت رستم

 متری 8سکسيونر 

 کوچه رفيعی
 کوچه رضایی فرمانداری

 کوچه بهار نارنج

 دوگنبدان

 خيابان ارامگاه

 کوچه سجادیه

 جمپر

 سکسيونر

 کات اوت

 نقطه رینگ

D E 
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 توفيقفيدر  3-3-3

شود. طبق نقشه های  تغذیه می 1فیدر توفیق بر خالف دو فیدر تامین اجتماعی و دولت، از پست نکا 

هایی از مشترکین شمالی در مرکز شهر نکا استفاده  بخشهوایی و ماهواره ای، از این فیدر برای تغدیه 

 شود. می

 

 

 ای و هوایی از فيدر توفيق تصویر ماهواره 6-3   شکل
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نمودار تک خطی این فیدر در شکل زیر نشان داده شده است. مشاهده می شود که این فیدر در سه   

رینگ شدن با فیدرهای راه آهن، تامین اجتماعی و دولت جهت تغذیه شبکه در شرایط مورد  نقطه قابلیت

 نیاز را دارد.

 

 نمای تک خطی فيدر توفيق 7-3   شکل

است که قطعه بخش بندی شده  5براساس محل قرارگیری سکسیونر و فیوزهای کات اوت، فیدر توفیق به 

 2329تعداد کل مشترکین روی فیدر توفیق برابر اطالعات آنها در جدول زیر آمده است. بر اساس جدول، 

 باشد. مگا وات می 5مشترک و متوسط بار فیدر برابر 

 اطالعات بار فيدر توفيق 6-3  جدول

 نام قطعه Km ، طول قطعه هقطعتعداد مشترک  متوسط بار شينه

667 375 1.685 Tof_A 

2191 910 1.562 Tof_B 

1199 621 0.96 Tof_C 

518 246 0.561 Tof_D 

460 177 0.26 Tof_E 

A B 

 رینگ با فيدر دولت

 ه اهنرینگ با فيدررا

 اداره برق
 سکسيونر پاسگاه

 1پست نکا 

رینگ با فيدر 

 تامين اجتماعی
C 

E D 

 3700آنتنی کوچه  آنتنی توفيق آنتنی ته چال

 کوچه اسماعيلی

 کات اوت
 سکسيونر نقطه رینگ

 جمپر
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3-3-3 مهرآبادفيدر  

ای، این  تغذیه می شود. به گواه تصاویر هوایی و ماهواره 1فیدر مهرآباد نیز همانند فیدر توفیق از پست نکا 

 غذیه بخشی از مشترکین قسمت جنوبی شهر نکا استفاده می شود.فیدر برای ت

 

 

 تصویر ماهواره ای و هوایی از فيدر مهرآباد 8-3   شکل
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ی شود که فیدر نشان داده شده است. همچنین مشاهده م 8-3   شکلمایش تک خطی فیدر مهرآباد در ن

 مهرآباد از دو نقطه قابلیت رینگ شدن با فیدرهای زرندین و کمربندی را دارد. 

 

 نمای تک خطی فيدر مهرآباد 9-3 شکل  

قطعه بخش بندی شده است.  5بر اساس محل قرارگیری کلید سکسیونر و فیوزهای کات اوت، فیدر به 

های فیدر در جدول  اطالعات مربوط به هر قطعه اعم از تعداد مشترکین، بار قطعه و همچنین طول قطعه

 4398آمده است. بر اساس اطالعات مندرج در این جدول، تعداد کل مشترکین روی فیدر مهرآباد برابر 

از پست تغذیه حدود باشد. فاصله دورترین نقطه فیدر  مگا وات می 4/10مشترک و متوسط بار فیدر برابر 

 کیلومتر است. 8/6

 اطالعات بار فيدر مهرآباد 7-3  جدول

 نام قطعه Km ، طول قطعه قطعهتعداد مشترک  متوسط بار شينه

1595 999 3.227 Meh_A 

1831 1132 2.644 Meh _B 

2240 1024 1.972 Meh _C 

3240 418 0.523 Meh _D 

1519 825 1.646 Meh _E 

 1پست نکا 

A B 

C D 

E 

 رینگ  با زرندین 

 سکسيونر

 کات اوت

 نقطه رینگ

 جمپر

ینگ  با ر

 کمربندی



47 

 

4-3 اطالعات خاموشی شبکه  

1-4-3 انواع خطا در شبکه توزیع فشار متوسط 

درصد در کشورهای  90تا  70های صورت گرفته در شبکه قدرت بین  سهم شبکه توزیع از کل خاموشی

. عوامل متعددی موجب بروز خاموشی در شبکه توزیع [14]و  [13]، [12]مختلف گزارش شده است 

شوند که بر اساس آمار، در بیشتر موارد عامل این خاموشی در شبکه توزیع فشار متوسط می باشد.  می

ع حریم، انجام عالوه بر انواع خطاها که ممکن است در شبکه رخ دهد مواردی مانند احداث شبکه و یا رف

عملیات شاخه زنی و نصب یا تعویض خازن فشار متوسط نیز می توانند زمینه ساز خاموشی در شبکه 

ریزی  های برنامه توزیع گردند. بر همین اساس، خاموشی در شبکه توزیع را به دو دسته کلی خاموشی

بندی  برنامه( تقسیم )خاموشی بدون 2ریزی نشده های برنامه )خاموشی با برنامه( و خاموشی 1شده

ریزی شده به آن دسته از خاموشی ها گفته می شود که قبل از انجام خاموشی،  خاموشی های برنامه

اجرای یک عملیات در شبکه توزیع مانند احداث شبکه جدید، تعمیرات پیشگیرانه و یا تعمیرات اصالحی 

گرفته و امکان انجام این عملیات به صورت خط  در واحدهای مختلف امور برق مورد تجزیه و تحلیل قرار

پذیر نباشد و یا پرهزینه باشد. در این صورت با درخواست واحد پیشنهاد دهنده و موافقت  امکان 3گرم

دیسپاچینگ، طبق برنامه از قبل تعیین شده، کل فیدر یا بخشی از آن برای انجام عملیات مورد نظر 

ثر تالش انجام می شود تا تعداد کمتری از مشترکین دچار خاموشی شود. در این موارد حداک برق می بی

گردند و همچنین سعی می شود تا انجام عملیات در صورت امکان در ساعات پرباری انجام نشود و بعبارت 

 . [15]دیگر، انرژی توزیع نشده به حداقل ممکن برسد 

ی توزیع به خاموشی برنامه ریزی نشده معروف هستند که عامل  در شبکه های رخ داده نوع دیگر خاموشی

باشد. وقوع خطا ممکن است ریشه در خرابی تجهیزات توزیع  آنها، وقوع یکی از انواع خطاها در شبکه می

های انرژی الکتریکی و یا حوادث غیر  انرژی الکتریکی، برخورد اشیا، پرندگان و شاخه درختان با هادی

                                                           
1 Planned outage 
2 Unplanned outage 
3 Live line 
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های خطوط توزیع انرژی الکتریکی داشته  مانند سیل و طوفان و حتی برخورد وسایل نقلیه با پایه مترقبه

برداران شبکه توزیع  نامیده می شوند که در اصطالح بهره 1ها، خاموشی گذرا باشد. بخشی از این خاموشی

شود. بر  برقدار میدقیقه است و مجددا فیدر  5گردد که حداکثر خاموشی در آنها  به مواردی اطالق می

دقیقه خاموشی بی برنامه و ماندگار و به خاموشی  5های بیش از  همین اساس، با این تعریف به خاموشی

 . [16]شود  دقیقه، خاموشی گذرا گفته می 5کمتر از 

( 3-8مطالعه در جدول )امور برق نکا برای فیدرهای تحت  121انواع علل خاموشی ثبت شده در سامانه 

عامل خاموشی به سه دسته خاموشی گذرا، با برنامه و بی برنامه دسته بندی  10آمده است. در این جدول 

 آماری آنها از لحاظ تعداد دفعات و مدت زمان خاموشی بکار گرفته شود.  تواند در مقایسه اند که می شده

 ده شده است.هایی از هر نوع اشکال آور در ستون سمت چپ، نمونه

های ثبت  شرکت توزیع مازندران، اطالعات مربوط به خاموشی 121بر اساس وقایع ثبت شده در سامانه 

برای فیدرهای مورد مطالعه به شرح جداول زیر می باشد. با توجه به محل وقوع خطا  1397شده در سال 

نکا، تعداد مشترکین تحت تاثیر  و نوع خطای صورت گرفته و با مشورت با کارشناس بهره برداری امور برق

 خطا مورد بررسی قرار گرفته و در جدول مربوط به هر فیدر آمده است.

  

                                                           
1 Transient  
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 عوامل خاموشی در شبکه توزیع تحت مطالعه 8-3  جدول

 نمونه اشکال نوع اشکال نوع خاموشی

 با برنامه

 جهت کار در حریم شبکه
خه زنی، نصب پایه زیر خط، بستن جمپر، جابجایی یا احداث شا

 کشی شبکه، کار بر روی مدار مجاور و سيم

جهت اصالح و بهينه سازی 

 شبکه
 تعویض جمپرها، تعویض مقره، تعویض کنسول، تعویض سيم،

  جهت احداث کابل خودنگهدار

 ت و تعمير یا تعویض اتوبوسترمشابه عملکرد یا اشکال کات او جهت تعمير یا تعویض تجهيزات

 بی برنامه

 باد و طوفان، بارندگی شدید شرایط نامساعد جوی

عملکرد یا اشکال در کات اوت 

 فيوز
 تعویض تيوب یا المان یا دسته کات اوت یا پایه کات اوت فيوز

 اشکال در مقره بشقابی یا سوزنی مقره دراشکال 

 جدا شدن جمپر سکشن اشکال در جمپر

 عيب نامشخص
ه مرحله در شبکه عيبی نمایان مواردی که پس از وصل مرحله ب

 شود نمی

 دقيقه است. 5مواردی که بيشينه زمان خاموشی آنها  عيب گذرا گذرا

 

2-4-3 فيدر تامين اجتماعی 

برای خاموشی های صورت گرفته در فیدر تامین  121در این بخش نخست داده های خروجی سامانه 

در جداول مجزا به ترتیب برای سه نوع خاموشی با برنامه،  29/12/1397تا  1/1/1397 اجتماعی از تاریخ

خاموشی بی برنامه و خاموشی گذرا برای دو حالت کل فیدر و آنتنی های فیدر می آید. سپس، بر اساس 

 این اطالعات و همچنین تجزیه و تحلیل محل وقوع خطا، جدول خطالصه نتایج به همراه تعداد مشترکین

 تحت تاثیر هر خطا خواهد آمد.
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 اجتماعی تامينفيدر  کل برنامه بیجدول خاموشی 9-3  جدول

 خاموشی اشکال نوع اشکال
MWh 

مدت 

 قطع

 دقيقه

زمان 

 وصل
 تاریخ وصل

زمان 

 قطع
 ردیف بار تاریخ قطع

 باد و طوفان
شرایط نامساعد 

 جوی
0.08 8 19:36 1397/01/01 19:28 1397/01/01 20 1 

سوختن المان 

 کات اوت فيوز

عملکرد یا 

اشکال در کات 

 اوت فيوز

0.05 5 08:00 1397/02/14 07:55 1397/02/14 20 2 

 باد و طوفان
شرایط نامساعد 

 جوی
0.08 4 21:06 1397/03/11 21:02 1397/03/11 40 3 

 
 4 120 1397/05/11 13:18 1397/05/11 13:23 5 0.33 عيب گذرا

عيب 

 نامشخص
 5 40 1397/06/25 07:01 1397/06/25 07:40 39 0.58 عيب نامشخص

باد و بارندگی 

 شدید

شرایط نامساعد 

 جوی
0.26 13 17:37 1397/07/13 17:24 1397/07/13 40 6 

 باد و طوفان
شرایط نامساعد 

 جوی
0.24 14 12:24 1397/08/05 12:10 1397/08/05 35 7 

 باد و طوفان
شرایط نامساعد 

 جوی
0.38 22 13:00 1397/08/05 12:38 1397/08/05 35 8 

 
 9 40 1397/10/10 12:42 1397/10/10 12:47 5 0.10 عيب گذرا

 اجتماعی تامينفيدر  آنتنی برنامه بیجدول خاموشی  10-3  جدول

 خاموشی اشکال نوع اشکال
MWh 

 قطع مدت
 دقيقه

زمان 

 وصل

زمان  تاریخ وصل

 قطع

 ردیف بار تاریخ قطع

سوختن المان 

 کات اوت فيوز

عملکرد یا اشکال 

 در کات اوت فيوز

0.07 70 08:25 1397/03/03 07:15 1397/03/03 2 1 

سوختن المان 

 کات اوت فيوز

عملکرد یا اشکال 

 در کات اوت فيوز

0.06 28 19:18 1397/06/17 18:50 1397/06/17 4 2 
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 فيدر تامين اجتماعی آنتنی برنامه جدول خاموشی با 11-3  جدول

 خاموشی اشکال نوع اشکال
MWh 

مدت 

 قطع

زمان 

 وصل
 تاریخ وصل

زمان 

 قطع
 ردیف بار تاریخ قطع

 1 35 1397/01/08 12:00 1397/01/08 12:47 0 0.00 جهت کار در حریم شبکه تعویض براکت

 2 25 1397/01/15 08:25 1397/01/15 09:18 0 0.00 سازی شبکه اصالح و بهينه اصالح تير

 3 70 1397/01/18 09:05 1397/01/18 11:29 0 0.00 جهت کار در حریم شبکه بستن جمپر

 4 40 1397/02/05 09:09 1397/02/05 12:43 0 0.00 جهت کار در حریم شبکه بستن جمپر

 5 70 1397/02/21 07:04 1397/02/21 10:21 0 0.00 جهت کار در حریم شبکه بازکردن جمپر

 6 2 1397/02/21 07:36 1397/02/21 10:21 165 0.16 جهت کار در حریم شبکه رفع حریم

 7 40 1397/02/29 08:48 1397/02/29 09:18 0 0.00 جهت کار در حریم شبکه بستن جمپر

 8 45 1397/03/17 09:18 1397/03/17 13:08 0 0.00 جهت کار در حریم شبکه ر بر روی مدار مجاورکا

 
 9 115 1397/04/31 16:54 1397/04/31 19:42 0 0.00 جهت احداث کابل خودنگهدار

 10 125 1397/05/20 14:04 1397/05/20 15:23 0 0.00 جهت کار در حریم شبکه جابجایی شبکه

 11 30 1397/05/21 12:39 1397/05/21 14:44 125 1.84 جهت کار در حریم شبکه هجابجایی شبک

تعویض تيوب یا المان 

 کات اوت یا پایه آن

جهت تعمير یا تعویض 

 تجهيزات
0.00 0 09:06 1397/06/25 08:34 1397/06/25 80 12 

 13 10 1397/07/27 09:42 1397/07/27 12:52 0 0.00 اصالح و بهينه سازی شبکه تعویض مقره

 14 5 1397/08/04 08:29 1397/08/04 09:31 62 0.15 جهت کار در حریم شبکه بستن جمپر

 15 30 1397/08/24 08:34 1397/08/24 12:21 0 0.00 جهت کار در حریم شبکه تعویض براکت

تعویض کنسول و یراق 

 آالت
 16 40 1397/08/25 09:31 1397/08/25 13:11 0 0.00 اصالح و بهينه سازی شبکه

 17 1 1397/10/06 09:06 1397/10/06 10:39 93 0.05 جهت کار در حریم شبکه نصب کات اوت

 18 60 1397/10/10 16:13 1397/10/10 16:35 0 0.00 جهت کار در حریم شبکه بستن جمپر

 19 35 1397/11/05 10:05 1397/11/05 11:31 0 0.00 جهت کار در حریم شبکه کار بر روی مدار مجاور

 20 30 1397/11/18 13:43 1397/11/18 14:52 0 0.00 جهت کار در حریم شبکه سيم کشی

 فيدر تامين اجتماعی کل برنامه جدول خاموشی با 12-3  جدول

 اشکال نوع اشکال
 خاموشی

MWh 

مدت 

 قطع

زمان 

 وصل
زمان  تاریخ وصل

 قطع
 ردیف بار قطعتاریخ 

 سیم کشی
جهت کار در حریم 

 شبکه
0.49 33 08:32 1397/08/18 07:59 1397/08/18 30 1 
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 اجتماعی تامينفيدر  جدول خاموشی گذرا  13-3  جدول

 اشکال
خاموشی 

(MWh) 

مدت قطع 
 )دقیقه(

 ردیف (Aبار فیدر ) عتاریخ قط زمان قطع تاریخ وصل زمان وصل

 1 135 1397/05/11 13:18 1397/05/11 13:23 5 0.33 عیب گذرا

 2 40 1397/10/10 12:42 1397/10/10 12:47 5 0.10 عیب گذرا

 

امور  121گزارش خاموشی در سامانه  34تعداد  1397شود در سال  جدول فوق دیده می 5که از  همانطور

مورد بعنوان خاموشی با برنامه،  21ثبت شده است که از این تعداد،  برق نکا برای فیدر تامین اجتماعی

مورد خاموشی گذرا بوده است. باید توجه داشت که در اطالعات ثبت  2مورد خاموشی بی برنامه و  11

، اطالعات مربوط به عملیات خط گرم نیز وجود دارد و با توجه به 121شده برای خاموشی گذرا در سامانه 

های قابلیت اطمینان است، لذا باید اطالعات مربوط به خط گرم  ین پروژه، هدف بررسی شاخصاینکه در ا

مورد گزارش خاموشی در جدول  20از جداول خاموشی با برنامه در هر فیدر حذف گردد. بنابراین، از 

موجب  17و  14، 11، 6های  مورد یعنی ردیف 4های فیدر تامین اجتماعی، تنها  خاموشی با برنامه آنتنی

مورد دیگر عملیات به صورت خط گرم اجرا شده است و  16قطع برق مشترکین شده است و در 

مورد کاهش  5های با برنامه فیدر تامین اجتماعی به  اند؛ بنابراین، تعداد خاموشی مشترکین بی برق نشده

 یابد. می

وجود ندارد. لذا  121نه محل وقوع خاموشی و تعداد مشترکین تحت تاثیر آن در گزارش خروجی ساما

به بررسی داده های گزارش خاموشی  GISبرداری، امور مشترکین و  طی جلسات متعدد با کارشناسان بهره

ی آن، محل قرارگیری کلیدها و فیوزهای اصلی و آنتنی فیدر و همچنین تجربیات  و توضیحات ثبت شده

ر از هر خاموشی تعیین گردد. نتایج این تجزیه افراد خبره پرداخته شد تا بطور دقیق تعداد مشترکین متاث

 و تحلیل بطور خالصه در جدول زیر گردآوری شده است.
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 اطالعات خاموشی فيدر تامين اجتماعی14-3  جدول

 شماره
نوع 

 خاموشی
 محل وقوع علت عنوان ثبت شده

محدوده 

 خاموشی

 تعداد

 مشترکین 

جریان 
(A) 

مدت 

 خاموشی
 دقیقه

 33 30 3075 کل فیدر کل فیدر سیم کشی کار در حریم شبکه بابرنامه  1

 C 892 2 165آنتنی  Cآنتنی  حریم رفع کار در حریم شبکه بابرنامه  2

 B 2447 30 125آنتنی  Bآنتنی  جابجایی شبکه کار در حریم شبکه بابرنامه  3

 B 2447 5 62آنتنی  Bآنتنی  بستن جمپر کار در حریم شبکه بابرنامه 4

 C 400 1 93آنتنی Cآنتنی اوت نصب کات کار در حریم شبکه بابرنامه 5

 8 20 3075 کل فیدر کل فیدر باد و طوفان جوینامساعدشرایط  برنامه  بی 6

 5 20 3075 کل فیدر کل فیدر اوت کاتعملکردیا اشکال  کات اوتسوختن  برنامه  بی 7

 4 40 3075 کل فیدر کل فیدر باد و طوفان جوینامساعدشرایط  امه برن بی 8

 39 40 3075 کل فیدر کل فیدر نامشخص عیب نامشخص برنامه  بی 9

 13 40 3075 کل فیدر کل فیدر باد و بارندگی شدید جوینامساعدشرایط  برنامه  بی 10

 14 35 3075 کل فیدر کل فیدر باد وطوفان جوینامساعدشرایط  برنامه  بی 11

 22 35 3075 کل فیدر کل فیدر باد و طوفان جوینامساعدشرایط  برنامه بی 12

 C 400 2 70آنتنی Cآنتنی  اوت سوختن المان کات اوت اشکال کات برنامه  بی 13

 C 400 4 28آنتنی Cآنتنی  اوت سوختن المان کات اوت اشکال کات برنامه  بی 14

 5 120 3075 فیدرکل    عیب گذرا برنامه  بی 15

 5 40 3075 کل فیدر   عیب گذرا برنامه بی 16

 5 135 3075 کل فیدر   عیب گذرا برنامه  بی 17

 5 40 3075 کل فیدر   عیب گذرا برنامه  بی 18

 

تجربه خاموشی را  1397همانطور که مشاهده می شود همه مشترکین روی فیدر تامین اجتماعی در سال 

دقیقه و کل جریان قطع )جریان فیدر در لحظه  701مان خاموشی در کل فیدر برابر داشته اند. مجموع ز

مگا وات( است. بنابراین، کل انرژی توزیع نشده روی این  18.8آمپر ) 639قبل از وقوع خاموشی( برابر 

 مگا وات ساعت بوده است. 47/5فیدر برابر 

3-4-3 فيدر دولت 

برای فیدر دولت در جدول زیر آمده است.  1397ل های ثبت شده در سا اطالعات مربوط به خاموشی

مقایسه اطالعات مندرج در این جدول با فیدر تامین اجتماعی بیانگر آن است که همانند مشترکین روی 

فیدر تامین اجتماعی، اغلب مشترکین روی فیدر دولت، طعم بیش از یک بار خاموشی را چشیده اند. کل 
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آمپر است.  342دقیقه و کل جریان فیدر نیز برابر  550ابر مدت زمان خاموشی در فیدر دولت بر

 مگا وات ساعت می باشد. 89/6همچنین، میزان انرژی توزیع نشده روی فیدر دولت برابر 

 اطالعات خاموشی فيدر دولت 15-3  جدول

 شماره
نوع 

 خاموشی
 علت عنوان ثبت شده

محل 

 عوقو

محدوده 

 خاموشی

 تعداد

 

 مشترکين

جریان 
(A) 

مدت 

خاموشی 
 دقيقه

 14 45  کل فيدر  کار روی مدار مجاور کار در حریم شبکه بابرنامه  1

 B B-E  40 138 شاخه زنی شبکه میحر در کار بابرنامه  2

 بابرنامه  3
و  اصالح

 شبکه سازی  بهينه
 B B-E  15 13 جمپرهاواتصاالت تعویض

 E E+D  10 127 شاخه زنی شبکه میحر در کار امهبابرن 4

 D D  15 39 بستن جمپر شبکه میحر در کار بابرنامه 5

 B-E  20 116  شاخه زنی شبکه میحر در کار بابرنامه 6

 60 45  کل فيدر  جدا شدن جمپر اشکال در جمپر برنامه  بی 7

 برنامه  بی 8
عملکرد در 

 اوت کات
 D D  2 33 سوختن المان کات اوت

 5 80  کل فيدر   عيب گذرا برنامه  بی 9

 5 70  کل فيدر   عيب گذرا برنامه  بی 10

4-4-3 فيدر توفيق  

در جدول زیر آمده است.  1397های ثبت شده برای فیدر توفیق در سال  اطالعات مربوط به خاموشی

یک بار با خاموشی  اطالعات مندرج در جدول نشان می دهد که همه مشترکین روی فیدر توفیق، حداقل

مواجه شده اند. بعبارت دیگر، تعداد مشترکین تحت تاثیر خاموشی در این فیدر برابر  1397در سال 

مشترک یعنی برابر تعداد کل مشترکین روی این فیدر است. کل مدت زمان خاموشی در فیدر  2329

یجه، میزان انرژی توزیع نشده روی آمپر است. درنت 79دقیقه و کل جریان فیدر نیز برابر  375توفیق برابر 

 مگا وات ساعت است. 06/3فیدر توفیق برابر 
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 اطالعات خاموشی فيدر توفيق 16-3  جدول

 شماره
نوع 

 خاموشی
 علت عنوان ثبت شده

محل 

 وقوع

محدوده 

 خاموشی

 تعداد

 

 مشترکين

جریان 
(A) 

مدت 

خاموشی 
 دقيقه

 شبکه حریم در کار بابرنامه  1

 روی کار

 مدار

 مجاور

 17 25  کل فيدر 

 تجهيزات تعميریاتعویض بابرنامه  2

تعویض 

المان 

 اوت کات

 C  5 32آنتنی 

 مقره دراشکال  برنامه  بی 3

اشکال 

 در

 زنجيره

  مقره

 134 25  کل فيدر 

 E  2 34آنتنی   ترانسفورماتورتابلوزیر برنامه  بی 4

 A  2 52آنتنی   ترانسفورماتورتابلوزیر برنامه  بی 5

 

5-4-3 فيدر مهرآباد 

نشان داده برای فیدر مهرآباد در جدول زیر  1397های ثبت شده در سال  اطالعات مربوط به خاموشی

شود که همه مشترکین روی فیدر مهرآباد، حداقل یک بار با خاموشی در سال  است. مشاهده میشده 

مشترک  4398بارتی، تعداد مشترکین تحت تاثیر خاموشی در این فیدر برابر اند. بع مواجه شده 1397

آمپر  292دقیقه و کل جریان فیدر نیز برابر  845است. کل مدت زمان خاموشی در فیدر مهرآباد برابر 

. از باشد میمگا وات ساعت  9/6، میزان انرژی توزیع نشده در فیدر مهرآباد برابر و بر این اساس است

شود که  اجتماعی، توفیق و دولت مشاهده میه این اعداد با مقادیر مربوط به فیدرهای تامین مقایس

رغم آنکه تعداد مشترکین و در نتیجه میزان بار فیدر مهرآباد به مراتب از فیدرهای دیگر بیشتر است  علی

 است. دولت اما انرژی توزیع نشده در این فیدر کمتر از فیدر
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 اطالعات خاموشی فيدر مهرآباد 17-3  جدول

 شماره
نوع 

 خاموشی
 علت عنوان ثبت شده

محل 

 وقوع

محدوده 

 خاموشی

 تعداد

 

 مشترکين

جریان 
(A) 

مدت 

خاموشی 
 دقيقه

 بابرنامه  1
 حریم در کار

 شبکه

 مدار روی کار

 مجاور

ابتدای 

 فيدر
 16 50  کل فيدر

 بابرنامه  2
 حریم در رکا

 شبکه

 مدار روی کار

 مجاور

ابتدای 

 فيدر
 41 70  کل فيدر

 بابرنامه  3
 حریم در کار

 شبکه

 مدار روی کار

 مجاور

ابتدای 

 فيدر
 14 75  کل فيدر

 بابرنامه  4
 حریم در کار

 شبکه

 مدار روی کار

 مجاور

ابتدای 

 فيدر
 91 45  کل فيدر

 بابرنامه  5
 حریم در کار

 شبکه
 D  5 2آنتنی Dنتنیآ بار برگردان

 بابرنامه 6
 حریم در کار

 شبکه

 جابجایی

 شبکه
 A  2 210آنتنی  Aآنتنی 

 بابرنامه  7
 حریم در کار

 شبکه
 C  10 151آنتنی  Cآنتنی  بار جابجایی

 بابرنامه  8
 حریم در کار

 شبکه

 خط احداث

kv 20 
 C  5 37آنتنی  Cآنتنی 

 بابرنامه  9
 حریم در کار

 شبکه
 D  10 115آنتنی  Dنتنی آ زنی شاخه

 بابرنامه 10
 حریم در کار

 شبکه

 جابجایی

 شبکه
 D  15 113آنتنی  Dآنتنی 

 55 5  کل فيدر   عيب گذرا برنامه  بی 11

 

با توجه به داده های جداول خاموشی، در شکل های زیر مقایسه گرافیکی به ترتیب میان تعداد خاموشی 

دت زمان خاموشی و انرژی توزیع نشدی فیدرهای مختلف ارائه شده به تفکیک با برنامه و بی برنامه، م

 است. 



57 

 

 

 مقایسه تعداد خاموشی فيدرها 10-3   شکل

 

 

 مقایسه مدت زمان خاموشی فيدرها 11-3   شکل
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2-  
 مقایسه انرژی توزیع نشده در فيدرها 12-3   شکل

 

5-3 محاسبه شاخص های قابليت اطمينان 

همانطور که در فصل دوم توضیح داده شده است برای ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه های توزیع، از 

ش، به منظور ارزیابی فنی شبکه شود. در این بخ های تکمیلی استفاده می های اساسی و شاخص شاخص

مورد مطالعه به محاسبه این شاخص ها پرداخته می شود. برای این منظور، از روابط بیان شده در فصل 

دوم و اطالعات مندرج در جدوال بخش قبل استفاده خواهد شد. نتایج محاسبات شاخص های قابلیت 

 .اطمینان برای فیدرهای مورد مطالعه در ادامه خواهد آمد

1-5-3 های اساسی قابليت اطمينان شاخص 

( r( و مدت زمان متوسط خاموشی )λن بخش، دو شاخص اساسی قابلیت اطمینان یعنی نرخ خرابی )در ای

شوند. با توجه به اینکه تعداد خطاهای رخ داده در یک فیدر با طول فیدر و  برای هر فیدر محاسبه می

، طول فیدر نیز لحاظ گردد تا λالزم است تا در محاسبه تعداد تجهیزات آن رابطه مستقیم دارد بنابراین 

 failure/year.Kmنرخ وقوع خاموشی بر واحد طول بدست آید؛ یعنی واحد نرخ وقوع خاموشی بصورت 

 شود.  بیان می
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 های اساسی قابليت اطمينان شاخص 18-3  جدول

 مهرآباد توفيق دولت ماعیتامين اجت نام فيدر

 11. 10.49 5.03 10.01 (Km)طول فيدر  

 تعداد خاموشی در سال

 10 2 7 5 بابرنامه

 1 3 4 13 برنامه بی

 (دقيقهکل مدت خاموشی در سال )

 790 49 553 478 بابرنامه

 55 220 103 223 برنامه بی

 (λi)نرخ وقوع خاموشی 

 0.999 0.398 0.667 0.454 بابرنامه

 0.099 0.596 0.381 1.182 برنامه بی

 1.099 0.994 1.048 1.636 کل

 (riمتوسط زمان خاموشی )

 1.197 0.163 0.838 0.443 بابرنامه

 0.083 0.723 0.156 0.206 برنامه بی

 1.28 0.897 0.994 0.649 کل

خاموشی بابرنامه و کمترین  شود که فیدر مهرآباد بیشترین نرخ وقوع با توجه به نتایج جدول مشاهده می

برنامه را دارد. اما در مجموع، فیدر تامین اجتماعی دارای بیشترین نرخ وقوع خاموشی در  نرخ خاموشی بی

میان چهار فیدر مورد مطالعه است. شایان ذکر است که در محاسبه نرخ وقوع خاموشی، تعداد وقوع 

تا تاثیر طول خط نیز در نظر گرفته شده باشد.  خاموشی در واحد طول هر فیدر در نظر گرفته شده است

بنابراین، به ازای هر یک کیلومتر از شبکه توزیع شهر نکا )در چهار فیدر مورد نظر(، مشترکین فیدر تامین 

بار دچار  1.099بار و فیدر مهرآباد  0.994بار، فیدر توفیق  1.048بار، فیدر دولت  1.636اجتماعی 

 خاموشی شده اند.
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متوسط زمان خاموشی، فیدر مهرآباد دارای بیشترین زمان متوسط خاموشی بابرنامه و فیدر توفیق از نظر 

برنامه است. در مجموع، مشترکین روی فیدر مهرآباد در هر بار  دارای بیشترین زمان متوسط خاموشی بی

همه ساعت قطعی برق مواجه شده و بیشترین زمان متوسط خاموشی را در میان  1.28خاموشی با 

 اند. مشترکین روی فیدرهای تحت مطالعه تجربه کرده

2-5-3 قابليت اطمينان تکميلیهای  شاخص 

های اساسی قابلیت اطمینان توانایی توصیف کامل قابلیت اطمینان شبکه توزیع را ندارند. در واقع  شاخص

مقادیر قابل  توانند دهند و نمی ای از اطالعات در مورد سیستم مورد مطالعه می ها  مجموعه این شاخص

های تکمیلی قابلیت  های مختلف ارائه دهند. به همین دلیل در این بخش، شاخص مقایسه از سیستم

های مختلف ارائه شده در کتب و مقاالت  گیرند. از میان شاخص اطمینان مورد تجزیه و تحلیل قرار می

که توانایی توصیف بهتری  معتبر برای تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان یک سیستم، چند شاخص کاربردی

اند که روابط آنها در فصل  از قابلیت اطمینان شبکه تحت مطالعه را داشته باشند مورد ارزیابی قرار گرفته

های تکمیلی قابلیت اطمینان از  دوم ارائه شده است. مطابق دسته بندی انجام شده در فصل دوم، شاخص

 زیر ارائه شده اند.کننده و شبکه به ترتیب در جداول  دیدگاه مصرف

 مصرف کننده قابليت اطمينان از دیدشاخص های  19-3  جدول

 SAIFI CAIFI SAIDI CAIDI نام فيدر

 0.403 5.59 13.88 13.88 تامین اجتماعی

 0.911 7.34 8.06 8.06 دولت

 1.23 3.6 2.93 2.93 توفیق

 0.92 5.5 5.98 5.98 مهرآباد
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 شبکه قابليت اطمينان از دیدشاخص های  20-3  جدول

 ENS AENS ASAI ASUI نام فيدر

 0.00064 0.99936 1.781 5.477 تامین اجتماعی

 0.00084 0.99916 1.68 6.89 دولت

 0.00041 0.99959 1.312 3.056 توفیق

 0.00063 0.99937 1.569 6.9 دمهرآبا

 

 ها نشان داده شده است. در شکل های زیر مقایسه گرافیکی این شاخص

 

 

 در فيدرهای مختلف شبکه تحت مطالعه SAIFIمقایسه گرافيکی شاخص  13-3  شکل
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 در فيدرهای مختلف CAIDIو  SAIDIهای  مقایسه گرافيکی شاخص 14-3 شکل  

 

 

 در فيدرهای مختلف AENSو  ENSهای  مقایسه گرافيکی شاخص 15-3 شکل  
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 در فيدرهای مختلف (ASAI)ص دسترس پذیری شبکه مقایسه گرافيکی شاخ 16-3 شکل  

 

6-3 بحث و نتيجه گيری  

های قابلیت اطمینان در شبکه تحت  محاسبه شاخصحاصل از در این بخش به تجزیه و تحلیل نتایج 

 شود.  مطالعه پرداخته می

CAIFI 3-6-1و  SAIFIهای  شاخص 

های ارزیابی قابلیـت  صاز مهمترین شاخ، یا همان شاخص متوسط دفعات قطعی سیستم SAIFIشاخص 

تحت بررسی )معموال دهد که در طول دوره  اطمینـان مبتنـی بـر مشـترک اسـت. ایـن شاخص نشان می

برای محاسبه این . ، یک مشترک بطور متوسط چند قطعی را تجربه کـرده استبه صورت سالیانه(

ضروری   GISیط شاخص، دسترسی هماهنگ به اطالعات مشترکین و اتفاقات به خصوص در محـ

. اگرچه در گذشته با استفاده از روابط تقریبی مبتنی بر توان مصرفی به محاسبه تعداد مشترکین باشد می

امور برق نکا  GISشد اما اکنون به لطف اطالعات ثبت شده در سامانه  در هر ناحیه از فیدر پرداخته می

 پذیر شده است. مکانمحاسبه تعداد مشترکین در هر فیدر با دقت بسیار باالیی ا
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به ترتیب  2.93و فیدر توفیق با  13.88شود فیدر تامین اجتماعی با  همانطور که در جدول مشاهده می

هرچه مقدار اند.  را در میان فیدرهای تحت مطالعه داشته SAIFIبیشترین و کمترین مقدار برای شاخص 

تر بوده و تعداد دفعات  اطمینان ضعیف دهد که شبکه از لحاظ قابلیت این شاخص بزرگتر باشد نشان می

 13.88بوده است. بنابراین، مشترکین روی فیدر تامین اجتماعی بطور متوسط بیشتر آن قطع مشترکان 

بار و  8.06اند درحالیکه این عدد برای مشترکین روی فیدر دولت،  بار در سال با قطعی برق مواجه شده

بـه طـور مسـتقیم باعـث  SAIFI باال بودن نرخبوده است.  بار 5.98برای مشترکین روی فیدر مهرآباد 

هایی است که میزان و تأثیر آن از نگاه مشترک  و از جملـه شاخصشده افـزایش نارضـایتی مشـترکین 

یدر توان گفت که وقوع خاموشی روی ف می SAIFI. برای بیان توصیفی [17] قابل درک و مشاهده است

روز یک بار، روی فیدر توفیق  45روز یک بار، روی فیدر دولت هر  26تامین اجتماعی به طور متوسط هر 

 روز یک بار بوده است. 61روز یک بار و روی فیدر مهرآباد هر  125هر 

تعداد دفعات خاموشی را نشان می دهد با این تفاوت که در شاخص  SAIFIمانند شاخص  CAIFIشاخص  

CAIFIاند. همانطور که مشاهده  ترکین مورد مطالعه، مشترکینی هستند که تجربه خاموشی را داشته، مش

در هر فیدر بدست آمده است. علت این امر آن است  SAIFIشود مقدار این شاخص برابر مقدار شاخص  می

ذا تعداد اند ل که در همه چهار فیدر تحت مطالعه، همه مشترکین حداقل یک بار تجربه خاموشی را داشته

 باشد. مشترکین دارای تجربه خاموشی برابر تعداد کل مشترکین آن فیدر می

CAIDI 3-6-2و  SAIDIهای  شاخص 

 بهبی برق شده و  مطالعه تحتروی فیدر  مشترک هر که است متوسطی زمان مدت بیانگرSAIDI  شاخص

 طور به مشترک، ره کهنشان داد  توان می شاخص اینی  محاسبه باندارد.  دسترسی الکتریکی انرژی

برده است.  سر به خاموشی در ساعت یا دقیقه حسب بر را زمانی مدت چه مشخص، دوره یک در میانگین

بنابراین، هرچه این شاخص بزرگتر باشد نشانه پایین بودن قابلیت اطمینان شبکه خواهد بود. نتایج 

دولت، توفیق و مهرآباد به فیدرهای تامین اجتماعی، برای  SAIDIدهد که شاخص  محاسبات نشان می

است. بنابراین، فیدر دولت دارای بیشترین زمان متوسط خاموشی  5.5و  3.58، 7.34، 5.59ترتیب برابر 

بطور  1397بعبارت دیگر، هر مشترک در فیدر دولت در سال در میان فیدرهای تحت مطالعه است. 

جربه خاموشی مشترکین روی ساعت تجربه خاموشی داشته است که به مراتب از ت 7.34متوسط 

فیدرهای دیگر بیشتر است. البته یکی از دالیل مهم این اختالف، وجود مسیر مشجر شهری در فیدر 
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باشد که عالوه بر تحمیل هزینه های  زنی در طول سال می دولت و درنتیجه نیاز به دفعات زیاد شاخه

 شد.اقتصادی بر شرکت توزیع، موجب نارضایتی مشترکین نیز خواهد 

دهد که در هر فیدر متوسط زمان بی برق بودن مشترکین به ازای هر وقوع  نشان می CAIDIشاخص 

خاموشی چقدر بوده است. طبق جدول، فیدر توفیق بیشترین زمان متوسط رفع عیب را در میان چهار 

طا منتظر دقیقه باید برای رفع خ 74فیدر تحت مطالعه دارد. بعبارت دیگر، هر مشترک در فیدر توفیق 

 55و  55، 24بماند در حالیکه مشترکین روی فیدرهای تامین اجتماعی، دولت و مهرآباد به ترتیب تنها 

 کشند. دقیقه برای رفع عیب انتظار می

AENS 3-6-3و  ENSهای  شاخص 

بیانگر  ENSهای اقتصادی مورد توجه قرار می گیرند. شاخص  برای ارزیابی AENSو  ENSهای  شاخص

زیع نشده روی فیدر است. مشاهده می شود که فیدر مهرآباد علی رغم آنکه بیشترین مجموع انرژی تو

متعلق به فیدر  ENSتعداد مشترک و در نتیجه بیشترین مقدار بار را داراست اما بیشترین مقدار شاخص 

ین دولت است. علت این امر، خاموشی با تعداد مشترکین زیاد )جریان زیاد بار( در مدت زمان زیاد در ا

 فیدر است.

است و مقدار بزرگتری را نسبت به سایر فیدرها نشان  1.78در فیدر تامین اجتماعی برابر  AENSشاخص 

کیلو وات  1.78دهد. مفهوم این عدد آن است که هر مشترک روی فیدر تامین اجتماعی بطور متوسط  می

 انرژی تامین نشده داشته است. 1397ساعت در سال 

ASUI 3-6-4و  ASAIهای  شاخص 

ناپذیری یک  پذیری و دسترس به ترتیب برای نمایش کمّی میزان دسترس ASUIو  ASAIهای  از شاخص

بزرگتر باشد یعنی شبکه در زمان های بیشتری در دسترس  ASAIشود. هرچه شاخص  شبکه استفاده می

رس بزرگتر باشد یعنی شبکه در زمان های بیشتری از دست ASUIبوده است و بالعکس، هرچه شاخص 

دهند هر چهار فیدر مورد مطالعه از  مشترکین خود خارج شده است. همانطور که اعداد جدول نشان می

برای فیدر توفیق از سایر فیدرها بزرگتر و  ASAIنسبتا خوبی برخوردار بوده اند. شاخص پذیری  دسترس

های سال  زمان% 99.96است و به این معنی است که مشترکین روی فیدر توفیق در  0.99959برابر 

% از کل ساعات این سال را بی برق مانده اند 0.04اند و تنها  از انرژی الکتریکی برخوردار بوده 1397
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برای فیدر توفیق(. بنابراین، مشترکین فیدر توفیق مدت زمان بیشتری در  ASUI)یعنی همان شاخص 

 مقایسه با مشترکین سایر فیدرها از شبکه توزیع تغذیه شده اند.

5-6-3 های فيدر شاخه قابليت اطمينان تکميلیهای  صشاخ 

های پیش آمده برای  های تکمیلی بهتر است تنها برای قطعی در برخی منابع اشاره شده است که شاخص

هایی که کل مشترکین یک فیدر را تحت تاثیر  های یک فیدر محاسبه گردند و در نتیجه، خاموشی شاخه

میلی قابلیت اطمینان آن فیدرها لحاظ نشوند. بر این اساس، با های تک اند در محاسبات شاخص قرار داده

های  های کل فیدر در جداول بخش قبل و محاسبه مجدد شاخص های مربوط به خاموشی حذف داده

 تکمیلی، نتایج بدست آمده در جداول زیر نشان داده شده است.

 مصرف کننده ها از دید قابليت اطمينان بر اساس قطعی شاخههای  شاخص 21-3  جدول

 SAIFI CAIFI SAIDI CAIDI نام فيدر

 1.53 3.05 2.45 1.99 تامین اجتماعی

 1.46 5.94 4.11 4.06 دولت

 1.16 1.08 0.93 0.93 توفیق

 1.93 1.89 1.76 0.978 مهرآباد

 شبکه ها از دید قابليت اطمينان بر اساس قطعی شاخهشاخص های  22-3  جدول

 ENS AENS ACCI ASAI ASUI نام فيدر

 0.00035 0.99965 0.931 0.756 2.324 تامین اجتماعی

 0.00068 0.99932 1.2 1.19 4.89 دولت

 0.00012 0.99988 0.516 0.516 1.203 توفیق

 0.00022 0.99978 0.999 0.554 2.439 مهرآباد



67 

 

شود در این حالت فیدر دولت دارای فرکانس قطع بیشتری از فیدر تامین اجتماعی و دو فیدر  مشاهده می

تجربه  1397بار قطعی را در سال  4های فیدر دولت بطور متوسط  دیگر است و هر مشترک روی آنتنی

های چهار فیدر بررسی  در آنتنیهای صورت گرفته  کرده است. همچنین، چون در این حالت تنها خاموشی

برای فیدرهای تامین اجتماعی، دولت و  CAIFIو  SAIFIشده است لذا بر خالف حالت قبل، شاخص 

بیشترین مقدار را در میان چهار فیدر تحت  4.11مهرآباد یکسان نیست و باز هم فیدر دولت با شاخص 

، تنها مشترکینی که دچار SAIFIخالف  ، برCAIFIمطالعه دارا است. شایان ذکر است که در محاسبه 

گردند.  ، کل مشترکین فیدر در محاسبه لحاظ میSAIFIشوند در حالیکه در  اند ارزیابی می خاموشی شده

برای فیدر دولت به این معنی است که مشترکین تحت تاثیر خاموشی  4.11برابر  CAIFIبنابراین، شاخص 

 مواجه شده اند. 1397خاموشی در طول سال بار  4.11روی این فیدر به طور متوسط با 

 SAIDIدر میان فیدرها است.  SAIDIاز نظر مدت زمان خاموشی نیز فیدر دولت دارای بزرگترین شاخص 

ساعت در سال است یعنی مشترکین  5.94ناشی از خطاهای روی آنتنی برای مشترکین این فیدر برابر 

 SAIDIاند. علت اختالف زیاد  ل در خاموشی به سر بردهساعت در سا 6فیدر دولت بطور متوسط نزدیک به 

های فیدر دولت از نوع خاموشی آنتنی  در فیدر دولت نسبت به سایر فیدرها آن است که اغلب خاموشی

بوده است نه کل فیدر، در حالیکه در سایر فیدرها بخصوص فیدر تامین اجتماعی تعداد قابل توجهی از 

 ل فیدر شده است.ها منجر به خاموشی ک خاموشی

های مربوط به انرژی نیز مشترکین فیدر دولت بیشترین انرژی تامین نشده را در سال  از نقطه نظر شاخص

مگا وات ساعت از انرژی درخواستی آنها تامین نشده است. از نظر شاخص  4.89تجربه کرده اند و  1397

AENS نرژی تامین نشده به ازای هر مشترک نیز فیدر دولت نسبت به سایرین فیدرها بیشترین متوسط ا

کیلو وات ساعت انرژی الکتریکی را از دست  1.19را دارد یعنی هر مشترک روی فیدر دولت بطور متوسط 

شود که متوسط شاخص  استفاده می ACCI، شاخص دیگری نیز با نام AENSداده است. در کنار شاخص 

ینی که حداقل یک بار طعم خاموشی را دهد که مشترک متوسط قطع مشترک نام دارد و نشان می

اند بطور متوسط چند کیلو وات ساعت در سال انرژی تامین نشده داشته اند. برای محاسبه این  چشیده

، از تعداد مشترکین تحت تاثیر خاموشی به جای کل تعداد مشترکین فیدر CAIFIشاخص مشابه شاخص 

دهد که بطور متوسط  است و نتایج نشان می ACCIشود. فیدر دولت دارای بزرگترین شاخص  استفاده می

کیلو وات ساعت از انرژی مورد نیاز هر یک از مشترکین دارای تجربه حداقل یک بار خاموشی  1.2

 )آنتنی( در سال روی فیدر دولت تامین نشده است.
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زیابی نتایج حاصل از ارهای خاموشی فیدرها و تجزیه و تحلیل  بررسی دادهبنابراین، با توجه به 

در فصل  پیشنهاد می شود که فیدر دولت برای کابلی کردن انتخاب شود.های قابلیت اطمینان  شاخص

 بعد طرح پیشنهادی و روش مناسب اجرای آن خواهد آمد.
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  4 فصل

 فيدر دولتدار  جایگزینی هادی روکشطرح 
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1-4 مقدمه 

نتیجه حاصل شد که فیدر های خاموشی فیدرهای تحت مطالعه در فصل سوم، این  با تجزیه و تحلیل داده

های قابلیت دارای رتبه پایین تری نسبت به سه فیدر دیگر است و بر همین اساس و  دولت از نظر شاخص

فیدر این با نظر ناظر محترم پروژه و تایید اعضای کمیته تحقیقات شرکت توزیع نیروی برق مازندران، 

دار، طرح  ضمن معرفی بیشتر هادی روکشدار انتخاب شد. در این فصل،  برای جایگزینی هادی روکش

گردد. در پایان این فصل،  دار در فیدر دولت ارائه می جمع آوری شبکه موجود و جایگزینی هادی روکش

 مقایسه فنی و اقتصادی حاصل از این جایگزینی نیز تشریح خواهد شد.

2-4 دار هادی روکش 

که مزایای شبکه اند  شدهمعرفی سط های روکشدار به عنوان نسل جدید خطوط هوایی فشار متو هادی

یابی شبکه را دارا بوده و گیری، تعمیر و عیبمانند سهولت اجرا، ارزانی، تسریع در انشعاب رایجهوایی 

 شاخه درختان برخورد صاعقه، برخورد خطر قبیل از محیطی سرقت انرژی، خطرات یعنیمعایب عمده آن 

این نوع هادی نخستین بار در خطوط  .دهد می کاهش امکان حد تا را...  و پرنده برخورد خارجی، اجسام و

هوایی فنالند استفاده شده و بعد از آن بطور گسترده در سایر کشورها بویژه کشورهای اسکاندیناوی مورد 

% از شبکه توزیع سوئد با هادی 60در فنالند و نروژ و % شبکه توزیع 50حدود اکنون  .استقبال قرار گرفت

 . [18] اند گزین شدهجایدار  روکش

بلند مدت خطوط  های کوتاه مدت وهای روکشدار هوایی، کاهش قطعی ین دلیل استفاده از هادیمهمتر

. بطور باشد کاهش انرژی توزیع نشده میو افزایش قابلیت اطمینان شبکه و در نتیجه توزیع نیروی برق 

 :[19] توان به صورت زیر بیان کرد را می دار های روکش استفاده از هادیمزایای ، کلی

 بهبود قابلیت اطمینان شبکه؛  -1

 های کوتاه مدت و بلند مدت؛ کاهش خاموشی  -2

  خسارات ناشی از آزادسازی حریم خط؛ کاهش ها و امکان کاهش ابعاد کراس آرم  -3

 حفظ ایمنی تجهیزات و استفاده کنندگان؛  -4

 ؛پرندگانمرگ و میر زنی و شاخهدفعات با کاهش  ستیز محیطحفظ   -5

  های نگهداری خط؛ کاهش هزینه  -6

 و در نتیجه کاهش تلفات و افت ولتاژ خط؛کاهش امپدانس خطوط   -7
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  ؛بهبود کیفیت توان تحویلی به مشترکین  -8

 .کاهش تعداد انشعابات غیر مجاز  -9

1-2-4 انواع خطوط هوایی عایق شده 

های توزیع هوایی در کشورهای  انواع مختلفی از خطوط هوایی عایق شده در شبکههای اخیر  در سال

بندی  بندی کلی به چهار دسته تقسیم توان آنها را در یک دسته اند که می مختلف مورد استفاده قرار گرفته

 :[20]کرد 

 (CC1)دار  هادی روکش -

 (CCT2)هادی با روکش ضخیم  -

 (ABC3)کابل خودنگهدار باندل هوایی  کابل -

 (ASC4)دار  کابل هوایی فاصله -

های مجزا  مشابه هستند و هر دو دارای هادی (CCT)دار ضخیم  و روکش (CC)دار  های روکش هادی

دار و  اساسی میان هادی روکشتفاوت باشند.  می XPLE5با عایق پلی اتیلن کراس لینک پوشیده شده 

دار ضخیم متناسب با ولتاژ خط تغییر  است که ضخامت عایق در نوع روکشدار ضخیم در آن  روکش

است که در شکل دیده  (HDPE6)کند و عالوه بر آن دارای عایق خارجی از جنس پلی اتیلن سنگین  می

 شود. می

                                                           
1 Covered Conductor 
2
 Covered Conductor Thick 

3
 Aerial Boundled Cable 

4
 Aerial Spacer Cable 

5 Cross Linked Polyethylene  
6 High Density Polyethylene 



72 

 

 
CC 

 
CCT 

 دار های هوایی روکش هادی 1-4   شکل

و در برخی های خودنگهدار از سه فاز مجزای عایق شده و یک هادی لخت از جنس آلومینیوم آلیاژی  کابل

بوده که از یک پوشش  XPLEموارد همراه با یک هادی زمین تشکیل شده است. جنس عایق کابل از نوع 

ها یک الیه نیمه هادی  در این کابلفاده شده است. دهی به میدان الکتریکی روی آن است هادی برای شکل

های تابیده  رشتهبرای افزایش مقاومت مکانیکی کابل از کند.  های تابیده شده را احاطه می های هادی رشته

کابل های خودنگهدار در دو نوع  کابلشود.  استفاده میفوالد یا آلومینیوم آلیاژی جنس شده میانی از 

استفاده  2(NMSABC)و کابل خودنگهدار با پوشش غیرفلزی  1(MSABC)لزی خودنگهدار با پوشش ف

 .[20] شوند می

  

 نمونه کابل خودنگهدار و اجرای آن 2-4   شکل

 یروکش و یقیعا پوشش دو عموماً که ییاهو یها کابل از ،دار فاصله ییهوا کابل ین نوع یعنیچهارمدر 

 ای یمشک لنیات یپل از یخارج هیال و( XLPE) نکیل کراس لنیات یپل از یداخل هیال. شود یم استفاده دارند

. شود یم لیتشک یدگیسائ برابر در مقاوم و ادیز یچگال با یخوردگ ترک مقابل در مقاوم یخاکستر

                                                           
1 Metalic Screened Aerial Bundlled Cable  
2 Non-Metalic Screened Aerial Bundlled Cable 
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 از یریجلوگبرای . است گرفته بر در را قیعا و شده دهیتاب یها یهاد ،یهاد مهین از ینازک هیالهمچنین 

 استفاده لوولتیک 15 از باالتر یولتاژها درنیز  گرید محافظ هیال کی ازگاهی  آخر هیال یخوردگ ترک

 از دور باشند یم لنیات یپل جنس از عموماً که مخصوص یها نگهدارنده توسطدار  فاصله یها کابل. شود می

 .[21] شوند یم نگهداشتهبرق  روی تیر هم

 
 

 و اجرای آن کابل فاصله دارنمونه از  3-4   شکل

استفاده  (CC)دار  بیشتر از هادی روکش ،شده فوق از چهار نوع هادی عایقدر کشورهای توسعه یافته 

 توان اینگونه بیان کرد: این امر را می شود. دالیل می

های جدید  نیازمند بکارگیری یراق آالت بیشتر و همچنین آموزشکابل هوایی فاصله دار اجرای  -

به شود.  میدار  هزینه بیشتر نسبت به سایر انواع هادی عایقصرف برای نیروهای فنی و درنتیجه 

 ت به سایر هادی ها قرار دارد.همین دلیل، این نوع هادی در اولویت پایین تری نسب

 CCدار  های روکش کابل خودنگهدار بیشتر از هادیو قیمت از میان سه کابل عایق دار دیگر، وزن  -

 . هدار دشوارتر استگو انجام عملیات خط گرم در کابل خودناست  CCTو 

ز آنها در گرانتر است به همین دلیل استفاده ا CCدار  های روکش در مقایسه با هادی CCTهادی  -

 . [20]شود  خیر اقتصادی نبوده و توصیه نمی غیر از مناطق پردرخت و یا طوفان

 شود. برای کابلی کردن شبکه توزیع )فیدر دولت( استفاده می CCبنابراین، در این پروژه از هادی 

2-2-4 الزامات طراحی  

استانداردهای شبکه های هوایی توزیع برق روکش دار و مجموعه –صنعت برق ایران استاندارد بر اساس 

یکی از دو از در شبکه توزیع برق ایران  دار های روکش هادیبعنوان هادی مورد استفاده  -[22]عایق شده 

 :شود انتخاب مینوع زیر 

 هفشرد (AAAC)آلیاژی  آلومینیوم تمام و گرد شده تابیده هادیالف( 
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 فشرده (ACSR)فوالد  با شده تقویت آلومینیوم و گرد شده تابیده ب( هادی

 nΩ.m 32.5با حداکثر مقاومت ویژه الکتریکی از جنس آلیاژ آلومینیوم منیزیم سیلیسیوم  AAACهادی 

 Aهای فوالد گالوانیزه با کالس پوشش  و رشتهاز رشته های آلومینیومی سخت غیر آلیاژی  ACSRو هادی 

شده  ای هشبک اتیلن پلی شدة اکسترود روکش الیه یکدر یک پوشش کامل از ها  شد. این هادیبا می

(XPLE)  و الکتریکی فنی  ،مشخصات عمومیقرار دارند. میلی متر  2.3مشکی با ضخامت به رنگ

 آمده است. ول زیراجددر به ترتیب استاندارد صنعت برق ایران  مطابقدار  های روکش هادی

 دار  مشخصات عمومی هادی روکش 1-4  جدول

 

 دار   هادی روکش فنیمشخصات  2-4  جدول
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 مشخصات الکتریکی هادی های روکش دار 3-4  جدول

 
 

3-4 فيدر دولتگزینی هادی روکش دار در جای 

پس از برکناری تجهیزات غیر ضرور از خط موجود، حال باید تجهیزات مورد نیاز برای اجرای هادی 

تجهیزات مورد نیاز دار پرداخت.  دار در فیدر دولت را نصب کرد و سپس به جایگزینی هادی روکش روکش

طرح جایگزینی هادی  در ضمیمه آمده است. [23]ن اجرای این پروژه مطابق استاندارد صنعت برق ایرا

، A ،B ،C ،Dهشت بخش ها، فیدر دولت به  های زیر نشان داده شده است. در این شکل دار در شکل روکش

E ،F ،G  وH  ،تقسیم شده تا امکان نمایش با وضوح مناسب در ابعاد مورد نظر بوجود آید. در هر شکل

شکل بعدی مطابق ادامه خط در بتدا و انتهای خط با یکی از حروف فوق به ترتیب الفبا نشان داده شده و ا

دار در فیدر  سپس، برآورد هزینه اجرای طرح جایگزینی هادی روکش .خواهد بودحرف نشان داده شده 

 شود که نتایج آن در جدول می آید.  دولت انجام می
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 Bابتدای پست تا قطعه  -دار طرح جایگزینی هادی روکش 4-4   شکل
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 Cو  Bقطعه  -دار طرح جایگزینی هادی روکشادامه  5-4   شکل
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 Fو  D ،Eقطعه  -دار گزینی هادی روکشطرح جایادامه  6-4   شکل
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 Hو  Gقطعه  -دار طرح جایگزینی هادی روکشادامه  7-4   شکل
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 تبدیل سيم به هادی روکش داربرآورد  4-4  جدول

ردی

 ف
 نوع ال/عملياتکا عنوان کدکاال/عمليات

تامين/انجا

 م
 واحد مقدار

واح قيمت

 د
 قيمت کل

1 231002100 
با  16سر رزوه  نصب پيچ و مهره گالوانيزه یک

 م م450×3×50×50واشرچهارگوش
 1.350.00 13.500 عدد 100 کارفرما نصب

2 
با  16سر رزوه  پيچ و مهره گالوانيزه یک 231002100

 م م450×3×50×50واشرچهارگوش
 8.600.000 86.000 عدد 100 رماکارف نو

 2.000.000 20.000 عدد 100 کارفرما نصب دستمزد کلمپ خط گرم 241016600 3

 15.000.000 150.000 عدد 100 کارفرما نو کلمپ خط گرم 241016600 4

5 
نصب تسمه ارت فوالدی گالوانيزه روکشدار  261000620

 اتيلن م با عایق پلی م30×3
 3.600.000 120.000 عدد 30 کارفرما نصب

6 
م با  م30×3تسمه ارت فوالدی گالوانيزه روکشدار  261000620

 اتيلن عایق پلی
 30.000.000 1.000.000 عدد 30 کارفرما نو

7 
نصب کلمپ فول بيمتال برای اتصال دو سيم  262003700

 م م95تا 6غيرهمجنس/همجنس غيرهم مقطع 
 810.000 27.000 عدد 30 کارفرما نصب

8 
کلمپ فول بيمتال برای اتصال دو سيم  262003700

 م م95تا 6غيرهمجنس/همجنس غيرهم مقطع 
 3.900.000 130.000 عدد 30 کارفرما نو

9 
نصب کلمپ انتهایی اتوماتيک انستو مخصوص کابل  266000470

 فشار ضعيف (ENSTO)خودنگهدار 
 7.800.000 65.000 عدد 120 کارفرما نصب

10 
نتهایی اتوماتيک مخصوص کابل خودنگهدار کلمپ ا 266000470

 کيلوولت 20
 900.000.000 750.000 عدد 120 کارفرما نو

11 269000450 
نصب کلمپ عبوری مخصوص هادی روکشدار 

  150تا  35مقاطع 
 14.850.000 55.000 عدد 270 کارفرما نصب

12 269000450 
 35کلمپ عبوری مخصوص هادی روکشدار مقاطع 

  150تا 
 216.000.000 800.000 عدد 270 رفرماکا نو

13 323004000 

 16متری با قطر 3نصب اتصال زمين با ميله کاپرولد 

ک گ بنتونيت، 150عدد پيچ مهره برنجی،  2م،  م

 حفر چاه

 45.000.000 1.500.000 دستگاه 30 کارفرما نصب

14 323004000 
م،  م 16متری با قطر 3اتصال زمين با ميله کاپرولد 

 ک گ بنتونيت150پيچ مهره برنجی،  عدد 2
 36.000.000 1.200.000 دستگاه 30 کارفرما نو

15 664002700 

نصب کانکتور انشعاب آلومينيومی خط گرم دندانه 

 35دار جهت هادی روکشدار فشار متوسط مقاطع 

 150تا 

 5.000.000 20.000 عدد 250 کارفرما نصب

16 664002700 

خط گرم دندانه دار  کانکتور انشعاب آلومينيومی

تا  35جهت هادی روکشدار فشار متوسط مقاطع 

150 

 87.500.000 350.000 عدد 250 کارفرما نو
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17 664002800 

نصب کانکتور انشعاب آلومينيومی خط گرم بدون 

دندانه جهت هادی روکشدار فشار متوسط مقاطع 

 150تا  35

 2.300.000 20.000 عدد 115 کارفرما نصب

18 664002800 

کانکتور انشعاب آلومينيومی خط گرم بدون دندانه 

بهمراه کاور جهت هادی روکشدار فشارمتوسط 

 150تا  35مقاطع

 37.950.000 330.000 عدد 115 کارفرما نو

 432.000 8.000 متر 54 کارفرما نصب نصب روکش حرارتی عایقی کابلشو وارنيش 665003140 19

 4.050.000 75.000 متر 54 کارفرما نو ابلشو )وارنيش(روکش حرارتی عایقی ک 665003140 20

21 680002900 
نصب سيم روکشدار آلومينيوم فوالد با روکش 

(Hyena-120 mm2) XPLE 
 459.000.000 27.000 متر 17000 کارفرما نصب

22 680002900 
سيم روکشدار آلومينيوم فوالد باروکش هاینا 

(Hyena-120 mm2) XPLE 
 160.000 متر 17000 کارفرما نو

2.720.000.0

00 

23 680003160 
دستمزد سيم جهت اصلی کردن )باندینگ( هادی 

 مخصوص مقره سيليکون 150تا120روکشدار مقاطع 
 4.666.550 13.333 جفت 350 کارفرما نصب

24 680003160 
سيم جهت اصلی کردن )باندینگ( هادی روکشدار 

 مخصوص مقره سيليکون 150تا120مقاطع 
 70.000.000 200.000 جفت 350 رفرماکا نو

 1.275.000 8.500 متر 150 کارفرما نصب م م  1×35نصب کابل فشار ضعيف  683000600 25

 52.500.000 350.000 متر 150 کارفرما نو م م 1×35کابل مسی فشار ضعيف  683000600 26

 600.000 10.000 ددع 60 کارفرما نصب بلند  دم35نمره کابلشوپرسی مسی نصب 691000810 27

 2.100.000 35.000 عدد 60 کارفرما نو بلند  دم35نمره کابلشو پرسی مسی 691000810 28

 1.080.000 20.000 عدد 54 کارفرما نصب 120نمره  DTL2نصب کابلشو بيمتال  691002680 29

 9.720.000 180.000 عدد 54 کارفرما نو 120نمره  DTL2کابلشو بيمتال  691002680 30

31 692002800 
نصب مانشون کشش )اسپالیس( اتوماتيک کابل 

 خودنگهدارجهت مفصل
 4.500.000 150.000 عدد 30 کارفرما نصب

32 692002800 
مانشون کشش )اسپالیس( اتوماتيک کابل 

 خودنگهدار جهت مفصل
 13.500.000 450.000 عدد 30 کارفرما نو

33 730000260 

ليکنی نصب صاعقه گير مقره سوزنی سي

)شاخکهای قوس( مخصوص هادی روکشدار مقاطع 

 150تا  35

 17.000.000 100.000 عدد 170 کارفرما نصب

34 730000260 
صاعقه گير مقره سوزنی سيليکنی )شاخکهای 

 150تا  35قوس( مخصوص هادی روکشدار مقاطع 
 119.000.000 700.000 عدد 170 کارفرما نو

35 9410008 
-يم به ميله همراه با فتيلهاجرای جوش احتراقی س

 باروت و لوازم مربوطه
 18.000.000 600.000 عدد 30 کارفرما نصب
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4-4 برکناری هادی موجود فيدر دولت 

در این بخش برآورد هزینه مورد نیاز برای برکناری و جمع آوری تجهیزات موجود فیدر دولت با هادی 

شبکه موجود برای تبدیل هادی به هادی لخت ارائه می شود. در جدول زیر نتایج برآورد برکناری 

های برآورد شده در این جدول بر اساس آخرین فهرست بهای مورد  دار آورده شده است. هزینه روکش

 باشد.  استفاده در شرکت توزیع نیروی برق مازندران می

رد هزینه های بهبود قابلیت اطمینان، برآو برای مقایسه هزینه جایگزینی هادی روکش دار با سایر روش

مورد نیاز برای برکناری و جمع آوری تجهیزات خط دو سناریوی دیگر یعنی با هدف جایگزینی کابل 

 خودنگهدار و کابل زمینی نیز در جداول زیر ارائه شده است.

 

 ی روکش دارهزینه های برکناری فيدر دولت برای جایگزینی با هاد 5-4  جدول
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 هزینه های برکناری فيدر دولت برای جایگزینی با کابل خودنگهدار 6-4  جدول
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 هزینه های برکناری فیدر دولت برای جایگزینی با کابل زمینی 7-4  جدول
 قيمت کل واحد قيمت واحد مقدار تامين/انجام درصد نوع کاال/عمليات عنوان عملياتکدکاال/ ردیف

 77.190.000 2.490.000 اصله 31 کارفرما  ج م 9×400ج منصب پایه بتونی چهارگوش  120000200 1

 4.980.000 2.490.000 اصله 2 کارفرما  ج م 9×600ج منصب پایه بتونی چهارگوش  120000300 2

 7.110.000 3.555.000 اصله 2 کارفرما  ج م 12×400ج منصب پایه چهارگوش  1200002000 3

 56.880.000 3.555.000 اصله 16 کارفرما  ج م 12×600ج منصب پایه چهارگوش  120000 4

 3.900.000 3.900.000 اصله 1 کارفرما  ج م 12×800ج منصب پایه چهارگوش  120000 5

6 

120000 
هارگوش ج منصب پایه بتنی چ

1200×12 
 4.455.000 4.455.000 اصله 1 کارفرما  ج م

 178.200.000 4.455.000 اصله 40 کارفرما  ج م 14×600ج منصب پایه بتنی چهارگوش  120000 7

 4.455.000 4.455.000 اصله 1 کارفرما  ج م 14×1000ج منصب پایه بتنی چهارگوش  120000 8

 75.735.000 4.455.000 اصله 17 کارفرما  ج م 14×800ج منصب پایه چهارگوش  120000 9

 15.030.000 5.010.000 اصله 3 کارفرما  ج م 15×800ج منصب پایه بتنی چهارگوش  120000 10

11 261000100 
ج منصب تسمه حائل تراورس گالوانيزه 

  700×50×5کرم  
 6.250.000 25.000 عدد 250 کارفرما  ج م

12 261011420 
متری  0.6ر فشار ضعيف ج منصب جلوب

 و بدون بازو  60×60×6با تبشی نمره 
 4.200.000 200.000 دستگاه 21 کارفرما  ج م

13 262008100 
ج منصب کلمپ )گيره( آلومينيومی 

 انتهایی پنج پيچه
 9.024.000 94.000 عدد 96 کارفرما  ج م

14 304000850 
متر از  5/1ج منصب براکت فلزی بطول 

 ک گ 11وزن  به 7نبشی نمره 
 8.800.000 200.000 اصله 44 کارفرما  ج م

15 304001000 
از  40/2ج منصب براکت فلزی بطول 

 گ ک6/23وزن  به70×70×7نبشی نمره
 14.600.000 200.000 عدد 73 کارفرما  ج م

16 674000700 
کيلو ولت  20ج منصب فيوز کات اوت 

 پليمری با المنت مربوطه
 2.549.997 283.333 عدد 9 کارفرما  ج م

17 680002600 
ج منصب سيم آلومينيوم هاینا مغز 

 2/126فوالد نمره 
 200.200.000 26.000 کيلوگرم 7700 کارفرما  ج م

18 721002310 
 20ج منصب مقره کششی پليمری 

 کيلوولت
 4.800.000 50.000 عدد 96 کارفرما  ج م

19 721004400 
 20ج منصب مقره ثابت کامپوزیتی 

 وولت از جنس سليکون رابرکيل
 17.500.000 50.000 عدد 350 کارفرما  ج م
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های مورد نیاز برای برکناری و جمع آوری تجهیزات خط موجود که در کابلی کردن فیدر  جمع کل هزینه

دار، کابل خودنگهدار و کابل زمینی  دولت مورد نیاز نمی شود برای سه سناریوی جایگزینی هادی روکش

 یر آمده است.در جدول ز

 مجموع هزینه برکناری خط موجود 8-4  جدول

 جمع هزینه ها )ریال( عنوان پروژه ردیف

 231.524.000 برکناری با هدف جایگزینی هادی روکش دار 1

 265.374.000 برکناری با هدف جایگزینی کابل خودنگهدار 2

 695.859.000 هدف جایگزینی کابل زمينیبرکناری با  3

 

شود که طرح برکناری با هدف جایگزینی هادی روکش دار دارای هزینه کمتری نسبت به  مشاهده می

سایر طرح ها است. در واقع در روش کابل زمینی چون تقریبا کلیه تجهیزات خط هوایی باید جمع آوری 

دیگر است. بعبارت دیگر، جایگزینی سیم با هادی  شود هزینه برکناری به مراتب بیشتر از دو طرح

 دار به حداقل برکناری تجهیزات موجود نیاز دارد. روکش

بطور مشابه برآوردی برای جایگزینی و  نشان داده شده است. 9-4  جدولمجموع هزینه های پروژه در 

 2جدول آن در ضمیمهزمینی انجام شده است که  تبدیل هادی خط به کابل خودنگهدار و همچنین کابل

 در جدول آمده است.آورده شده است. مجموع هزینه های اجرای این پروژه ها نیز برای مقایسه 

 مجموع هزینه اجرای پروژه جایگزینی هادی روکش دار 9-4  جدول

 جمع تعمليا کاال برکناری نوع طرح

 4.336.607.550 589.263.550 3.515.820.000 231.524.000 دار هادی روکش

 13.810.412.722 478.442.032 13.066.596.690 265.374.000 کابل خودنگهدار

 21.601.428.660 2.732.970.000 20.902.836.690 695.859.000 کابل زمينی
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مربوط به برکناری و خرید و نصب تجهزات مور نیاز و با درنظر گرفتن همه هزینه های  مشاهده می شود

دار  استفاده از هادی روکشهمچنین هزینه های مربوط به عملیات اجرای جایگزینی هادی خط، باز هم 

به مراتب هزینه کمتری برای شرکت توزیع خواهد داشت و البته با توجه به مباحث مطرح شده در بخش 

کوتاه مدت و خاموشی طمینان شبکه بهبود خواهد یافت و از بروز حوادث قبل، تا حد نسبتا خوبی قابلیت ا

های بعد  جلوگیری کند و در نتیجه کاهش انرژی توزیع نشده را در سالو بلند مدت به مقدار قابل توجهی 

 از اجرای طرح به دنبال داشته باشد.
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  5 فصل

 گيری و پيشنهادات نتيجه
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1-5 گيری نتيجه 

های توزیع شهری پرداخته شده  و اقتصادی کابلی کردن خطوط هوایی شبکهدر این پروژه به بررسی فنی  

مازندران از میان برق نیروی است. برای این منظور با نظر اعضای محترم کمیته تحقیقات شرکت توزیع 

فیدر شهری است  8شهر نکا برای انجام این پروژه انتخاب شد. شهر نکا دارای شهرهای استان مازندران، 

تامین اجتماعی، دولت، فیدر  4آنها کنند. از میان  دیک به سی هزار مشترک شهری را تغذیه میکه از نز

با نظر ناظر محترم و اعضای  ،پربارتر و دارای حوادث خاموشی بیشترتوفیق و مهرآباد بعنوان فیدرهای 

 .انتخاب شدندبرای انجام مطالعه و تجزیه و تحلیل کمیته تحقیقات 

توزیع امور  121از سامانه مربوط به فیدرهای مورد نظر ، اطالعات حوادث و خاموشی پروژهگام نخست در 

های  با کارشناسان بخشبرگزاری جلسات متعدد  استخراج شد و در گام بعد بانکا شهرستان برق نیروی 

GISو  اطالعات مربوط به محل وقوع خاموشیبرداری و امور مشترکین این امور به تجزیه و تحلیل  ، بهره

 تعداد مشترکین تحت تاثیر هر خاموشی پرداخته شده است. 

اساسی و همچنین شاخص های تکمیلی مهم و پرکاربرد قابلیت اطمینان برای های  شاخصدر گام بعدی، 

فیدرهای تحت مطالعه محاسبه گردید. این محاسبات در دو حالت انجام شد؛ نخست با در نظر گرفتن 

در هر یک از این های کل فیدر.  ل فیدر و در حالت دوم، بدون خاموشیرویدادهای منجر به خاموشی ک

قطع مشترک تعداد شاخص متوسط ،  (SAIFI)قطع سیستم تعداد متوسط های  ها، شاخص حالت

(CAIFI) قطع سیستم مدت زمان ، شاخص متوسط(SAIDI)،  شاخص متوسط مدت زمان قطع مشترک

(CAIDI) های انرژی توزیع نشده  شاخص های از دید مشترک و بعنوان شاخص(ENS) ، متوسط انرژی

شاخص متوسط عدم دسترسی به انرژی ، (ASAI)سی به انرژی ، متوسط دستر(AENS)توزیع نشده 

(ASUI)  و شاخص متوسط قطع مشترک(ACCI) های از دیدگاه شبکه محاسبه شدند.  بعنوان شاخص

دولت از قابلیت اطمینان کمتری نسبت به سایر  نتایج محاسبات نشان داده است که در اغلب موارد فیدر

فیدرها برخوردار است و بر همین اساس، برای افزایش قابلیت اطمینان شبکه توزیع در بخش شهر نکا 

 در نظر گرفته شود. فیدر دولت راهی برای افزایش قابلیت اطمینان تر آن است تا  مناسب

افزایش های  فشار متوسط از جمله موثرترین روش های مختلف، کابلی کردن شبکه توزیع از میان روش

های  گردد. بر همین اساس، در بخش دوم پروژه، به بررسی روش قابلیت اطمینان سیستم محسوب می

در گام نخست مزایا و معایب چهار مختلف کابلی کردن شبکه فشار متوسط در فیدر دولت پرداخته شد. 

ار، کابل خودنگهدار، کابل فاصله دار و کابل زمینی بررسی د نوع هادی عایق دار یعنی هادی های روکش
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همراه با برآورد هزینه های برکناری سپس طرح کابلی کردن فیدر دولت برای سه هادی عایق دار شد. 

تجهیزات غیر ضرور خط موجود، خرید تجهیزات خط جدید و هزینه اجرای عملیات جایگزینی هادی 

های  ، استفاده از هادیها هادیاین از میان  ه ها نشان می دهدکه مورد نظر ارائه شد. مقایسه هزین

در عین دارا بودن مزایای مورد انتظار از نظر افزایش قابلیت اطمینان، هزینه کمتری برای دار  روکش

 شرکت توزیع به همراه خواهد داشت.

2-5 پيشنهادات 

 گردد: در این بخش، چند پیشنهاد برای کارهای آتی ارائه می

مورد مدت زمان خاموشی را در محاسبه انرژی توزیع نشده توان تاثیر  های آینده، می هشدر پژو-1

قبل از وقوع جریان  . در شرایط حاضر محاسبه انرژی توزیع نشده بر اساسارزیابی قرار داد

 صورت می گیرد.خاموشی 

نوان در مراجع مختلف بع ENSاگرچه شاخص . ENSدر کنار شاخص  PNS1در نظر گرفتن شاخص .-2

های ارزیابی قابلیت اطمینان استفاده می شود اما باید در نظر گرفت که  یکی از مهمترین شاخص

کم  ENSدر مواردی مانند خاموشی ها گذرا، اگرچه به دلیل کوتاه بودن مدت خاموشی مقدار 

توان بار قبل از وقوع خاموشی یک معیار مهمی است که می تواند روی تجهیزات شبکه است اما 

 تاثیر بسزایی داشته باشد. المان های شبکه نها و درنتیجه نرخ خرابی آطول عمر مفید  و

. در حال (CENS2)توزیع نشده انرژی هزینه و  (ENS)توزیع نشده انرژی تفکیک میان دو اصطالح  -3

تنها هزینه انرژی فروخته نشده به مشترکین در اثر بروز خاموشی محاسبه می گردد و حاضر 

ی از خسارت آن منظور نمی گردد. می توان در کارهای آتی این هزینه ها را نیز لحاظ هزینه ناش

 کرد.

                                                           
1 Power Not Supplied 
2 Cost of Energy Not Supplied 
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های  ها. در حال حاضر تعداد قابل توجهی از آنتنی بررسی تاثیر بکارگیری فیوز کات اوت در آنتنی -4

های انتهایی  فیدرهای شهر نکا فاقد فیوز کات اوت هستند و در نتیجه وقوع پیشامد در بخش

 در منجر به خاموشی در بخش بزرگتری از آن و گاهی کل فیدر می شود.فی
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