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 یفن ریمصارف تلفات غ صیوتشخ ییشناسا

 مجاز( خصوصاً رمز ارزها ری) مصارف غ

 

 از یادیز حجم در نیمشترک یمصرف یالگوها و اطالعات استخراج از استفاده با قیتحق نیا 

 کاهش و ییشناسا یراهکارها نیبروزتر و نیبهتر ارائه به آنها، یبررس و لیتحل و هاداده

 .پردازد یم رمزارزها در بخصوص برق از رمجازیغ یهااستفاده

 :باشد یم انتظار مورد ریز موارد پژوهش نیا یانتها در

 شبکه تلفات کاهش برق از رمجازیغ استفاده از یناش یرفنیغ تلفات ییشناسا. 1

  باال نانیاطم تیقبل با و نهیهز کم یراهکارها از استفاده با رمزارزها ییشناسا .2

  ییشناسا یهاروش در باال دقت و یسادگ لیدل به محور داده یهاروش از استفاده. 3 

  شرکت درآمد شیافزا. 4 

 نیمشترک تیرضا و شبکه یداریپا شیافزا. 5 

 است بوده مطرح دور یهاسال از یرفنیغ تلفات و برق از رمجازیغ استفاده ییشناسا بحث

 شیپ موارد شیافزا لیدل به رمزارز یهادستگاه از یناش تلفات مبحث نیا در کنیول

 دیبایم نیبنابرا. است شده مطرح چالش کی بعنوان و است گرفته قرار توجه مورد آمده،

 یبرا یمختلف یهاروش. بود آن یآورجمع و ییشناسا یبرا دیجد یراهکارها دنبال به

 یاجرا و توسعه به یروزافزون عالقه راً،یاخ که دارد وجود یرفنیغ تلفات صیتشخ

 طور به که محور داده یهاروش جمله از. شودیم مشاهده نهیهز کم یراهکارها

 سرقت یالگوها ییشناسا و انیمشتر یانرژ مصرف لیتحل و هیتجز یبرا یاگسترده

 هوشمند، اصطالح به شبکه یجیتدر استقرار وبا ظهور  ی. از طرفشودیم استفاده یانرژ

 فیضع فشار عیتوز شبکه کارآمد تیریمد یبرا دیجد امکانات از سودآور یامجموعه

 به آن، شدن یتالیجید از یبرداربهره یبرا یارتباط و یاطالعات یهایفناور از یبانیپشت با

-قیعم نشیب شرفته،یپ یریگاندازه یهارساختیبا استفاده از ز نی. بنابرااست آمده وجود

 شده مصرف و عیتوز شبکه، قیطر از یانرژ کجا و زمان چه چگونه، نکهیا مورد در یتر

 .افتی خواهد دست است،

باعث  رمجازیهم بصورت غ برق آن گسترده مصرف با که رمزارزها چالش به توجه با تاً،ینها

 تیقابل با موثر، یراهکارها است، شده برق عیتوز یهادر شبکه یرفنیتلفات غ شیافزا

 یهایبازرس از یناش یعموم یتینارضا لیقب از یمشکالت که نهیهزکم و باال نانیاطم

 .شودیم شنهادیپ ندارد، را یحضور
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 هبرنام سازی فرهنگ نینو هایارائه روش 

در  سازیادهیمصرف جهت پ تیریمد ایه

 شهر تهران )ارائه مدل(

 

رشته  نیعالوه بر متخصص های مدیریت مصرف در زمینه برنامه اثربخش یهاروش یسازادهیپ

 است شده شنهادیپ پروژه نیا در. دارد مختلف یهادر حوزه نیاز متخصص یمیبه ت ازیبرق ن

 یمیت مصرف، تیریمد موثر یهاروش ییشناسا و یسازقرهنگ یچگونگ نییتع منظور به

 و یشناسجامعه ،یروانشناس برق، یمهندس لیقب از مختلف یهارشته در نیمتخصص از

 اساس بر اعضاء از کیهر میت نیا در. باشند داشته حضور غاتیتبل صنعت در تیخالق

 و مصرف تیریمد یهاروش شتریب هرچه یرگذاریتاث نحوه در تواندیم خود تخصص

 و ییهاروش چه نکهیا گرید عبارت به. باشند داشته نقش نیمشترک نیب در آن یسازفرهنگ

 باشد موثرتر تواندیم یفرهنگ و یمیاقل مختلف یهایژگیو و هافرهنگ با یمناطق چه در

 .شود نییتع نیمشترک به یزشیانگ یرسان اطالع نحوه نیهمچن و ییشناسا

 تیریمد یساز فرهنگ موثر یها روش ییشناسا به توان یم مختلف یهامهارت از استفاده با

 و یشهر یزندگ منطقه ،یطبقات سطح لیقب از ییها یژگیو با متناسب نیمشترک مصرف

 .... و یسن یها گروه مناطق، در یجار یهافرهنگ نبودن، ای بودن شهر کالن ،ییروستا

 مناطق در ریتاث نیشتریب با مصرف تیریمد یهاروش ییشناسا و نییتع نیهمچن. افتی دست

 که یلیوسا ای و زاتیتجه نیتر مناسب انتخاب ها، روش یساز ادهیپ  زمان نیبهتر مختلف،

 از باشند داشته مصرف تیریمد در ییبسزا ریتاث توانند یم آنها کمک به نیمشترک

 .باشد یم پروژه نیا یدستاوردها

 یالگو اصالح یکل یهااستیس» خصوص در یرهبر معظم مقام هیابالغ یراستا در

 یانرژ ژهیبو منابع از نهیبه استفاده یمل یهاضرورت لیدل به نیهمچن و «مصرف

 نیمشترک مصرف یالگو یسازنهیبه جهت در ییهانظام و راهبردها مجموعه ،یکیالکتر

 در حیصح یسازفرهنگ خصوص نیا در راهبردها نیترمهم از یکی. است شده نیتدو

 از یمهم سهم یتجار و یخانگ نیمشترک خصوص به نیمشترک .باشدیم نیمشترک نیب

 مدل بر یقاطع ریتاث ن،یمشترک از دسته نیا بر یفرهنگ ریتاث. دارند بعهده را برق مصرف

 نهیبه فرهنگ توسعه نیا بر عالوه. داشت خواهد نیمشترک گرید و کشور کل مصرف

 .بود خواهد زین جامعه یفرهنگ رشد عامل بعنوان مصرف

 یبرا مختلف منافع یدارا شود اجرا یدرست به که یصورت در مصرف تیریمد موضوع

 منافع نیا جمله از. باشدیم برق صنعت و جامعه برق، نیمشترک شامل آن یاصل نفعانیذ

 :نمود اشاره ریز موارد به توانیم

 بهبود برق، تیفیک بهبود و یداریپا: برق نیمشترک یبرا مصرف تیریمد منافع. 1

 ... و یوربهره شیافزا ،یرسانخدمات

 مصرف کاهش ،یطیمح ستیز صدمات کاهش:  جامعه یبرا مصرف تیریمد منافع. 2

 ... و یلیفس یهاسوخت

 عرضه تعادل ،یاهیسرما منابع به ازین کاهش: برق صنعت یبرا مصرف تیریمد منافع. 3

 تمام نهیهز کاهش ،یدرآمد منابع توسعه و ساتیتاس یوربهره بیضر شیافزا تقاضا، و

 .... و نانیاطم تیقابل ارتقاء برق، شده
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ها پساات ونیزاساایبار و مکان یمدلساااز 

شار زهیمکان یری)بارگ شبکه ف سطح  ( در 

 فیضع

 

 شبکه کینامید و کیاستات یاطالعات منابع ییشناسا و ی موجودهاداده لیتحل و تجزیه.1  

 هاداده یمکان لیتحل .2  

 بزرگ تهران عیتوز شبکه در موثر تیونیپر هاییمنحن استخراج و لیتحل .3  

-تجاری-براساس نوع تعرفه بار )خانگی مصرف مختلف هایگروه به نیمشترک بندیدسته .4  

 شده تیونیپر بار هاییمنحن حسب بر روشنایی و...( و-صنعتی

شبکه )جایابی بهینه تجهیزات  نگیتوریمان زاتیتجه نصب جهت مناسب نقاط استخراج. 5  

 گیری در سطح شبکه( و انتخاب جامعه نمونهاندازه

و انجام  شبکهی واقع رفتار به نسبت مناسب تلرانس با شبکه ایلحظه بار استخراجپایش و  .6  

 مدلسازی بار در جامعه نمونه

 ی سازمدت و بلند مدت پس از انجام مدل انیم مدت، کوتاه صورت به بار ینیب شیپ .7  

 انجام شبیه سازی و مطالعه رفتار بار در جامعه نمونه و تعمیم آن به کل شبکه .8  

 شرکت افزاری نرم گرید هایسیسرو به جینتا انتقال روش هیارا .9  

 تحلیل نتایج مدلسازی، مدیریت  با ستمیسبار  تلفات درکاهش موثر راهکارهای هیارا .10 

ها و انرژی توزیع نشده، همچنین کاهش کاهش نرخ خاموشی بار در سمت تقاضا و در نهایت

  ای( و تعمیرات و نگهداری )جاری( در سطح شرکتهای توسعه )سرمایههای پروژههزینه

 

 یبرا نهیبه و مطمئن بار نیتام برق، عیتوز هایشرکت اهداف نیمهمتر از یکی

 ،یصنعت یبارها رینظ یمتنوع یبارها عیتوز شبکه کی در .باشدیم نیمشترک

 و آب طیشرا فصول، تنوع لیدل به بار راتییتغ. دارد وجود یتجار ای یخانگ

 بودن ثابت نیهمچن و گرید عوامل ریسا و مصرف کیپ کار، ساعات ،ییهوا

مدل و  داشتن رونیا از. شودیم ستمیدرس تلفات شیافزا موجب شبکه، ساختار

 داشتن. باشدیم یضرور مختلف طیشرا درجهت مطالعه رفتار بار شبکه  یابرنامه

 و امن صورت به  نیمشترک بار نیتام منظور به شبکه بار رفتار از قیدق اطالعات

 زهیمکان صورت به  یریبارگ اتیعمل انجام ازمندین ستم،یس تلفات وکاهش نهیبه

 بار نگیتوریمان و شیپا جهت یافزارنرم و افزاریسخت زاتیتجه از استفاده  و

 نیمشترک کنتور هایبخش در زاتیتجه نیا. باشدیم شبکه مختلف نقاط در

 ازین مورد فشارمتوسط درهاییف و هاترانس ف،یفشارضع درهاییف ،انتهایی

 تعداد ن،یمشترک یباال اریبس تعداد شبکه، بار یگستردگ به توجه با. بود خواهند

 سخت نیتام تهران، شهر درکالن متوسط و فیفشارضع درهاییف و هاترانس ادیز

 داشتن لزوم. باشدیم یاقتصاد و یفن هیتوج فاقد و بوده نهیپرهز اریبس یکاف افزار

 از و انتخاب یک جامعه نمونه مناسب نیمشترک بار مدلسازی جهت یفن دانش

 قیطر از یحداقل افزار سخت رییبکارگ نیهمچن و موجود هایدادهبررسی  قیطر

 نقاط مهم و حساس در( تاالگرهاید مانند) یریگاندازه زاتیتجه نهیبه یابیجا

سازی و مطالعه نتایج آن در جامعه نمونه و تعمیم آن و در نهایت انجام شبیه شبکه

 .باشدیم تیاهم با اریبس به کل شبکه،
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و  لیخبره تحل ستمیس یساز ادهیپ  

 معابر ییپردازش روشنا

 

در معابر  نیمشترک یمناسب برا ییروشنا نیبرق، تام عیهای توزاهداف شرکت نیاز مهمتر    

نرژی ا نیموجود در سطوح مختلف تام هایتیباشد. با توجه به محدود یم یو فرع یاصل

 اریبر بسمعا ییروشنا لیبار، کنترل و تحل نیو توانمندی شبکه در تام تیظرف نیو همچن

 مود:از اهداف مورد انتظار این پروژه موارد زیر را می توان ذکر ن دارد. تیاهم

 بزرگ تهران شبکه در وب بر یمبتن یافزار نرم ستمیسسازی . پیاده1 

 به توجه با جهینت دیتول در کاربر به گیوابست بدون هوشمند ستمیسیک   سازی. پیاده2

 شده نییتع اهداف

 شبکه یافزار سخت زاتیتجه با خط بر ارتباط. ایجاد 3

 جهینت به یابیدست نحوه یبررس تیقابل با یریگ میتصم و یداشبورد ستمیسسازی . پیاده4

 (شده نییتع اهداف) معابر ییروشنا به مربوط یهاشاخص ارتقاء. 5

 رساختیز عنوان به یا GIS یافزارها نرم یهاتیقابل بر یمبتن یستمیس سازی. پیاده6

 یهاچراغ دتعدا. باشدیم عیتوز شرکت عهده بر معابر ییروشنا به مربوط نهیهز نیتام

 یهایگدیچیپ ها،چراغ یریقرارگ محل تنوع ها،المپ انواع تنوع معابر، ییروشنا

 ستمیس از انتظارات و روز شبانه مختلف ساعات ه،یتغذ نحوه معابر، ییروشنا یدرهایف

 ییروشنا انیپا و شروع درخصوص یساعت راتییتغ و سال مختلف فصول ،ییروشنا

 .است ختهسا زیمتما مصارف ریسا از را شبکه بار از بخش نیا گر،ید موارد یاریبس و

 جهت ریافزاسخت هایستمیس به ازین معابر، ییروشنا قیدق خبره ستمیس داشتن جهت

 رهایدیف معابر، ییروشنا کنتور هایبخش در زاتیتجه نیا. باشدیم نگیتوریمان

 ،ییروشنا حوزه لیمسا تنوع به نظر. است ییروشنا یهاچراغ شیپا و ییروشنا

 ،ییروشنا شبکه یرفتار مدل ،یاحتمال یهایخراب محل افتنی در عمل سرعت

 است دهوشمن یستمیس ازمندین بار؛ از بخش نیا به یستمیس یتقاضا زانیم استخراج

 .اشتد خواهد عهده بر را یریگمیتصم تینها در و پردازش نگ،یتوریمان فهیوظ که

 شیفزاا -: بود خواهدموثر اریبس ریز هایبخش در پروژه موفق اجرای اییمزا

 -اننیاطم تیقابل یهاشاخص شیافزا -ییروشنا تیفیک از نیمشترک مندیتیرضا

 رفع سرعت شیافزا -یدانیم یدهایبازد هاینهیهز کاهش - PQ هایشاخص ارتقاء

 استفاده با فاتتل کاهش - شبکه زاتیتجه نیشبیپ یهاستمیس ارتقاء -شبکه مشکالت

 نرژیا منابع رفت هدر کاهش نیهمچن و دییتول انرژی زانیدرم ،یاستانداردساز از

 . بود خواهد دیمف اریبس
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مانور با استفاده از روش  نهینقاط به نییتع

 هوشمند یها

 

 نظر در با متوسط فشار یدرهایف قطع زمان در مناسب پست ای مناسب مانور نییتع امکان.1

 به  کنترل مرکز سپاچرید به ارائه و مانور کی انجام در شده فیتعر یهاشاخص گرفتن

 اول فاز در مناسب یشنهادیپ نهیگز عنوان

 با یبردار بهره یهاشاخص بهبود متعاقبا و نشده عیتوز یانرژ و یخاموش زمان کاهش.2

 کمتر نهیهز

 و تجهیزات شبکه خودروها ینگهدار نهیهز و استهالک کاهش.3

 متوسط فشار یمانورها ثبت موجود افزار نرم از نهیبه استفاده. 4

 نیمشترک خسارت کاهشو یبردار بهره یهانهیهز کاهش ،پایداری شبکه سطح شیافزا. 5

 هایخاموش از یناش

 شده تلف یانرژ متوسط و یخاموش دوره متوسط یهاشاخص یارتقا. 6

 اعمال ایو هایخاموش رفع زمان در متوسط فشار شبکه یمانورها حاضر حال در

 و شده فیتعر یهاشاخص از یتعداد اساس بر شده، یزیر برنامه یهایخاموش

 صورت به نشده عیتوز یانرژ کاهش متعاقبا و یخاموش زمان کاهش جهت در

 یابیارز و برآورد. شودیم انجام شبکه بهنگام مطالعات از استفاده بدون و یتجرب

  انجام یبیتقر صورت به شبکه کنترل مرکز راهبر توسط موجود یهاشاخص

  موارد یبرخ مانوردر نهیبه نقطه نییتع و مذکور یهاشاخص یابیارز  که رفتهیپذ

 از یتعداد عمال و شده نقصان دچار ؛ شبکه یگستردگ و ادیز حجم علت به

 یانرژ و یخاموش زمان شیافزا سبب مهم نیا و رفتهیپذ انجام یاقهیسل مانورها

و  شبکه یتوپولوژ مناسب یروش به ؛شود یم شنهادیپ. گرددیم نشده عیتوز

 نظر در با و شود قرارداده  مطالعه مورد شبکه آنالین بار وپارامترهای آن بررسی 

 ک،یتراف) موجود موانع حساس، مراکز شبکه، گذشته یهایقطع و هاخطا گرفتن

 رفع یبرا نهیبه یمانور انجام بمنظور موارد ریوسا...( و هاپست به یدسترس

 با یاضطرا ایو برنامه با یهایخاموش اعمال ایو برنامه و حوادثیبی یهایخاموش

 .گردد اقدام افزار نرم توسط یبردار بهره یهاشاخص بهبود هدف
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شناسایی دالیل سوختن بانک خازنی در 

یاب کابل و طراحی ساخت دستگاه عیب

 داخلی آن

 

 مجموعه یخراب عمده علل از یکی ریاخ یهاسال در گرفته صورت یهایبررس به توجه با

 طیاز جمله شرا یمختلف لیبدال  هاآن یخازن بانک در بیع بروز ،یابی بیع یهادستگاه

 حدود ،یخازن یهابانک یساختار اساس یباشد. بسته به طراح ینامناسب م یبهره بردار

 یخراب از خازن کردن دور یبرا هاکیهارمون و انیجر اضافه ولتاژ، اضافه مقابل در یداریپا

 باعثولتاژ وثابت نگه داشتن آن  میتنظ لیبدل یخازن یوجود بانک ها .است مهم اریبس

 .شد خواهد ها آن عمر طول شیوافزا یابی بیع یهااز خسارت به دستگاه یریجلوگ

 نام برد:از اهداف مورد انتظار این پروژه موارد زیر را می توان 

 سوختن آن  لیموجود و دال یخازن ینقاط ضعف بانک ها ییشناسا. 1

 ها آن عمر طول شیافزا و یابی بیع یهادستگاه عملکرد بهبود. 2

نشده )با  عیتوز یو کاهش نرخ انرژ عیتوز یهاشبکه در بیع رفع زمان آمدن نییپا. 3

 و به موقع(  قیدق یابی بیتوجه به ع

 شبکه  زاتیدر تجه ینرخ خراب کاهش. 4

 واردات محصول  و دیخر بابت عیتوز یها شبکه به یلیتحم یاقتصاد یهانهیهزکاهش.5

 :  یینها محصول

 یهادستگاه در استفاده جهت داخل ساخت و یبوم صورت به مناسب یخازن بانک دیتول. 1

 یابی بیع

 هاآن در یخراب علل ییشناسا به توجه با موجود یخازن یهابانک از مناسب یبرداربهره. 2

 

-بهره در یمهم نقش ن،یگزیجا مستهلک قطعات نیتام و ینگهدار ر،یتعم همواره

 با. داشت خواهد باال متیق با یهادستگاه ژهیوبه و یتخصص زاتیتجه از یبردار

 بیتخر اثر بر بیمعا عمده کابل، ابیبیع یهادستگاه وبیع سوابق یبررس

 بر عالوه که است دهیگرد گزارش دستگاه یداخل یهاخازن و یکیالکترون یبردها

 داشته بر در را یاتیعمل مشکالت و یبرداربهره یهاتنش ،یمال بار ریچشمگ شیافزا

 میمستق عملکرد در یاساس نقش و ژهیو تیاهم واسطه به مذکور قطعات. است

 نیا در یفن نقص نوع هر و بوده یاتیح یجزءکاالها اب،یبیع یهادستگاه

 در. داشت خواهد یپ در را ابیبیع یهامجموعه کامل یافتادگ کار از زات،یتجه

 یدکی زاتیتجه و ابیبیع یهامجموعه از یتعداد شرکت سطح در زین حاضر حال

 بالاستفاده و ریتعم قابل ریغ یکیالکترون یبردها و یخازن بانک وبیع لیدل به رزرو

 از یبرداربهره شیافزا لیبدل زاتیتجه یخراب نرخ شیافزا یطرف از. انددهیگرد

 سوختن موضوع یبررس تیاهم سال 10 از شیب سن متوسط با ابیبیع یهادستگاه

 هیارا حاتیتوض به توجه با .دهدیم نشان شتریب را دستگاه نیا قطعات در بیع بروز و

 شده داده قرار شرکت یقاتیتحق یهاتیاولو فهرست در الذکرفوق موضوع شده،

 .است
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 عیتوز یهاشبکه یریپذ بیآس یابیارز

 یبریدر برابر حمالت سا یکیزفی یبریسا

 الزم یراهکارها هیمختلف و ارا

 

های کنترلی به صورت پذیر در حلقهی کنترلی و نقاط آسیببررسی ساختارها -1

 یکپارچهمنسجم و 

 های هوشمندمحتمل بر اساس الگوریتم شناسایی و دسته بندی حمالت سایبری -2

 بندی تاثیرات حمالت سایبری بر روی ساختار کنترلیبررسی و دسته -3

 ارایه شاخص ارزیابی امنیت -4

ارایه راهکارهای جدید و نوآورانه برای تشخیص هریک از انواع حمالت سایبری  -5

 و کاهش تاثیر آنها

هکارهای جدید و نوآورانه مقابله با حمالت سایبری متخاصم و ارایه بررسی را -6

 لیست اقدامات اصالحی

 هایفناوری و هوشمند یهاشبکه از استفاده ارتباطات، جانبههمه رشد و یریفراگ

 رسـاختیز های ستمیس همچون یاتیح و باال راهبردی تیاهم  با ییها شبکه در ها،آن

 های شبکه نقل، و حمل های ستمیس انرژی، و قـدرت هوشـمند شـبکه شـامل) یملـ

 انتشار با. کندیم پررنگ شیپ از شیب را ها شبکه نیا در تیامن گـاهیجا ،...( و پدافنـد

 و کنتـرل هـایستمیس یسازمنیا ،"میفلـ" و "نـتاسـتاکس" ماننـد ییبـدافزارها

. قرارگرفت روزافزون توجه مورد بدرفتار برییسـا حمـالت برابـر در شبکه تیریمد

 ستمیس به را یریناپذجبران هایبیآس است ممکـن یبریسا حمالت از یناش یخراب

 نیا ـتیامن افتـادن خطر به بالقوه جینتا. کند وارد آن به وابسته مردم و یکـیزیف کنتـرل

 اقتصـاد و یملـ تیامن ،یعمـوم یسـالمت و یمنـیا بردن نیب از به تواندیم هاشبکه

 به آن به هابخش یتمام یوابستگ و یگستردگ ـلیدل بـه برق هـایشـبکه. انجامـدیب

 شـبکه ـتیامن ارتقای رو نیا از. ندیآ یم شمار به یاتیح یصنعت شـبکه کی عنوان

 . است برخوردار ییباال تیاهم از شـبکه نیا خاص یتیامن هایچالش به توجه با برق
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جهت   یمالحظات و دستورالعمل فن نیتدو

ها در شبکه  زشبکهیر یسازادهیو پ یطراح

 عیتوز

 

 :اهداف  طراحی و پیاده سازی ریز شبکه

 شرفتهیپ یکشورها از یتعداد در شده اجرا یهاپروژهتحقیقات قبلی و  یبررس و مطالعه. 1

ی  جامع  به گزارش ارائه و یالمللنیب اتیتجرب از استفاده منظور به هازشبکهیر نهیزم در جهان

 :عنوان پیشینه تحقیق

 و یراهبرد اسناد و رانیا برق صنعت یهادستورالعمل ها،نامهنییآ ،یباالدست اسناد یبررس. 2

 به IEEE و IEC یالمللنیب یاستانداردها و هازشبکهیر حوزه در یداخل مصوب یهاراه نقشه

  هازشبکهیر با مرتبط یهادستورالعمل نیتدو در ازین مورد الزامات یسازیبوم منظور

 زاتیتجه حداقل و هاشبکه زیر جادیا اهداف، هازشبکهیر انواع و دسته بندی فیتعار ارائه. 3

  ها جهت پیاده سازی آن ازیموردن

 ها سازی ریز شبکهالزم جهت پیاده یکنترلهای رساختیز الزامات ارائه. 4

 و فیراتع به توجه با ها داده شیپا ستمیس یبرا الزم یهارساختیز و الزامات شنهادیپ. 5

 IEEE ای IEC هایاستاندارد یمبنا بر یبررس مورد زشبکهیر هایکاربرد

 ها های مورد استفاده در ریز شبکهبرای سیستم یحفاظت الزامات شنهادیپ. 6

 یهاشرکت با تعامل در که یزاتیتجه یبرا ازیموردن یمخابرات یهارساختیز حداقل نییتب. 7

 یالمللنیب یاستانداردها براساس و زشبکهیر کاربرد و فیتعر به توجه با باشند،یمبرق   عیتوز

IEC ای IEEE 

 شده ارائه یهاگزارش براساس هازشبکهیر یسازادهیپ و یطراح مطالعه، دستورالعمل نیتدو. 8

  7 یال 1 یفازها در

 نیا یعدم سامانده زیپراکنده و ن دیبا توجه به گسترش روز افزون استفاده از منابع تول

پراکنده  دیاستفاده از منابع تول نیدر زمان اوج مصرف، همچن یریکارگمنابع، جهت به

 است آن دهنده نشان شبکه، در خطا بروز هنگاممنفصل(  زشبکهیشبکه مجزا )ر کیدر 

 ریناپذاجتناب یامر -ندهیآ برق های توزیعدر شبکه ویژه به -هااجرای ریزشبکه که

در هر دو  عیشبکه توز یحالت کارکرد عاد در هازشبکهیر یایمزا از استفاده. است

 اتیدارد که در ادب یمتعدد یایمزا زین عیمتصل و منفصل از شبکه توز یحالت کار

قدم  نیدر مراجع هست. اول یابیها پرداخته شده و قابل دستبه آن لیموضوع به تفص

دستورالعمل و مالحظات  نیتدو ها،زشبکهیر یسازادهیاحداث و پ ،یطراح یبرا

 دیتولبر استفاده از منابع  دیبا تأک عیتوز یهادر شبکه هازشبکهیر یسازادهیو پ یطراح

 پراکنده است. 

 اجرا ایدن مختلف نقاط در مختلف یکاربردها و سطوح در زشبکهیر مختلف یهاطرح

 انیم در ز،ین حاضر حال در نیهمچن. انددهیرس یبرداربهره به و شده یسازادهیپ و

 یهالوتیپا جهان، سراسر در هازشبکهیر و هوشمند یکیالکتر یهاشبکه یهابرنامه

از  یتعداد یدر دستور کار کنون یو حت هستند اجرا و یزیربرنامه حال در یاریبس

 . باشدیبرق م یروین عیتوز یهاشرکت

 یاجرا در قدم نیاول است، شده انیب IEEE و IEC یاستانداردها در که همانطور

 یبعد گام در است؛ زشبکهیر یاجرا و یطراح از هدف نمودن مشخص زشبکه،یر کی

 یهابخش نیمتخصص یراهنما که است یاستاندارد یهاهیتوص و دستورالعمل به ازین

 یبرا یاریمع داشتن یبرا انیکارفرما و یسازادهیپ و یطراح یبرا زشبکهیر مختلف

 حال در برق صنعت در آن وجود عدم که باشد انیمجر حیصح عملکرد یریگاندازه

 .است یالزام آن نیتدو و مشهود کامالً حاضر
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و شاخص محور  یعمل یراهکارها هیارا 

 تیریو ...(جهت مد نانیاطم تی)شامل قابل

بودجه  نییشبکه و تع یکیزیف ییدارا

 رانهیشگیپ راتیتعم یبرا نهیبه

 

بحث نگهداری و تعمیرات قابلیت اطمینان محور در شبکه توزیع، بحث نسبتاً جدیدی است 

ها، کار های این بخش از شبکه و همچنین تأثیر زیاد آن بر خاموشیو باوجود پیچیدگی

، یک روش جامع پژوهشچندانی در این زمینه انجام نشده است. روش پیشنهادی در این 

است.  سازی در شبکه توزیع می باشد که تمامی جوانب در آن در نظر گرفته شدهبرای پیاده

دهای مختلف خرابی تجهیزات بوده و متغیر با در این روش نرخ خرابی تجهیزات متأثر از م

زمان در نظر گرفته می شود. همچنین روش قابل اعمال در یک افق زمانی بلندمدت برای 

برنامه ریزی تعمیرات تجهیزات می باشد. این روش طوری برنامه ریزی شده است که عالوه 

خرابی موردنیاز برای بر اعالم زمان تعمیرات هر تجهیز به عنوان خروجی، می تواند مد 

تعمیر را هم برای تجهیزات معین کند. جنبه دیگر روش پیشنهادی در نظر گرفتن تمامی 

هزینه های ممکن شامل هزینه تعمیرات پیشگیرانه، هزینه تعمیرات اصالحی، هزینه انرژی 

تأمین نشده، ارزش تجهیزات در انتهای دوره تعمیرات و هزینه زیان مشترکین را در نظر 

 رو تمام جوانب را شامل میشود.رفته و ازاینگ

 تجهیزات اطمینان قابلیت مدل. 1

 پیشگیرانه تعمیرات ریزی برنامه مدل. 2

 نمونه شبکه در سازی شبیه. 3

 موردنیاز انرژی تأمین در امروز دنیای در که حساسیتی با برق توزیع های شبکه

 توزیع شبکه. شوند می شمرده جوامع حیاتی شریانهای از یکی دارند بشری جوامع

 انرژی بتواند بایستی لذا و میکند فعالیت آزاد بازار یک در امروزه الکتریکی انرژی

 توزیع برای اقتصادی سود بیشترین و اطمینان قابلیت درجه باالترین با را الکتریکی

 توزیع شبکه در مهم موضوعی سرمایه مدیریت .دهد قرار مشتریان اختیار در کننده

 بر سرمایه، مدیریت اهمیت حائز بخش عنوان به نگهداری، و تعمیر بندیزمان .است

-زمان روی بر پژوهش این. است موثر توزیع شبکه تجهیزات اطمینان قابلیت روی

 متمرکز سیستم عملکردیِ اطالعات کمک با توزیع سیستم نگهداری و تعمیر بندی

 مدل طریق از توزیع شبکه تاریخی عملکرد اطالعات پژوهش، این در. بود خواهد

 بهینه زمان تا شودمی گرفته نظر در تجهیز شده تفکیک زمان با متغیر اطمینان قابلیت

 هایسیستم کلی هزینه کردن حداقل برای نگهداری و تعمیر عملیات سازی پیاده

 .شود برآورده اطمینان قابلیت هاینیازمندی حال درعین و شده تعیین توزیع،
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روش مناسب جهت نرخ  هیو ارا نیتخم 

 مهم شبکه زاتیتجه یخراب

 

 هیتجز ابزار . است شده انجام عیتوز یهاشبکه در یخراب نرخ نیتخم یبرا یمختلف مطالعات

-برنامه شرفتهیپ یندهایفرآ یبرا تواندیم نانیاطم تیقابل بر یمبتن افتهی توسعه شبکه لیتحل و

 یمدل آوردن دستبه زین یاصل هدف. باشد دوارکنندهیام یمدلساز جینتا و شبکه یزیر

. باشدیم سال در یشده به عنوان نرخ خراب لیتحل جیوجامع از نتا ریقابل تفس ساده، اریبس

 یهانیتخم. بود خواهد آسان هاداده نیآخر با یخراب وزن و نرخ یروزرسانبه و محاسبه

 عوامل بدون توانندیم نباشند، دسترس در الزم یهاداده اگر یتک یخراب نرخ یبرا هیاول

 متناسب فقط جینتا حال، نیا. با شودیم فرض 1 عوامل همه یبرا وزن سپس شوند، ساخته

 لیتحل و هیتجز یپارامترها اگر یحت. هستند استفاده مورد یورود یپارامترها قیدق مقدار با

 هنوز شتریب اطالعات باشد، دسترس در و شده میتنظ آمار با نانیاطم تیقابل و یخراب نرخ

 .است ازین یخراب نرخ ترقیدق یمدلساز یبرا هم

 زاتیتجه یخراب مدل. 1

 زاتیتجه یخراب مدل آمار. 2

 شبکه زیآنال. 3

نگرانی های مهم در امروزه موضوعات کیفیت توان و قابلیت اطمینان یکی از  

مشاغل مدیریت شبکه می باشد. بسیاری از مالکان شبکه در جهت توجیه بهره 

برداری و بهینه سازی کل هزینه های چرخه عمر اجزای شبکه خود بدون به 

خطر انداختن قابلیت اطمینان و ایمنی شبکه تالش می کنند. نوع جدیدی از 

 می کنند می استفاده شبکه اطالعات از مؤثر طور به که مدلسازی های روش

 یک. کند کمک دارایی مدیریت مسائل از نوع این در شبکه مدیریت به تواند

 شبکه اطمینان قابلیت آنالیز بر مبتنی تواند می پیشرفته دارایی مدیریت ابزار نوع

در آنالیز قابلیت اطمینان سنتی،  استفاده مورد خرابی نرخ های مدل. باشد توزیع

برداری و -مبتنی بر نرخ خرابی ثابت و بدون در نظر گرفتن تنش های بهره

عوامل محیطی اجزای شبکه می باشد. در این پژوهش به عنوان مبنایی برای 

مدلسازی، مقدار زیادی از داده های خرابی با اطالعات دقیق زیست محیطی 

آوری و تجزیه و تحلیل خواهد شد. عالوه بر  از ابزارهای مختلف شبکه جمع

این، مدل نرخ خرابی به همراه قابلیت اطمینان شبکه توزیع و تجزیه و تحلیل 

 است شده اجرا توزیع شبکه ریزی برنامه افزار نرم از بخشی عنوان هزینه که به

  .شود می داده نمایش نیز
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استفاده از  یاقتصاد - یفن یسنج امکان

 یساز ادهیو پ عیتوزسازها در شبکه رهیذخ

 لوتینمونه پا کی

 

کی از مسائلی که در سیستم های قدرت بسیار موردتوجه بهره برداران سیستم قرار دارد، ی

در ساعات مختلف شبانه روز است که  و تقاضا تغییرات زیاد و عدم یکنواختی منحنی بار

-در این راستا استفاده از ذخیره گردد.زایش هزینه بهره برداری سیستم میباعث اف این امر

سازهای انرژی با ظرفیت مناسب و سرعت پاسخ گویی باال باعث بهبود تعادل بین سمت 

 اختصاصی صورتب پروژه یناشود. در های بهره برداری میتقاضا و تولید و کاهش هزینه

 اجرای همچنین و توزیع هایشبکه در سازهاذخیره کارگیریبه اقتصادی و فنی سنجیامکان

 انجام بود، خواهد مؤثر بهبود نقاط شناسایی و هاچالش رفع درجهت که پایلوت نمونه یک

 اهداف به نیل در برق توزیع هایشرکت به شایانی کمک پروژه این خروجی. شد خواهد

 توان نام برد:از اهداف مورد انتظار این پروژه موارد زیر را می  .نمایدمی انرژی مدیریت

 رهیذخ نوع و تیظرف نصب، مکان نییتع منظور به مشخص نهیبه روش و روند کی نیتدو.1

  ساز

 یواقع یها پروژه فیتعر نحوه و یآت یها یگذار هیسرما یبرا یشنهادیپ هیاول روال .ارائه2

 حوزه نیا در بزرگ تهران عیتوز شرکت در

-راه و مصرف افزایش شبکه، سطح در پراکنده تولید هاینیروگاه وجود به توجه با

 کاربردها طرفی از و نزدیک ایآینده در برقی های خودرو شارژ هایایستگاه اندازی

 ترازیهم جمله از برق صنعت در الکتریکی انرژی سازیذخیره هایسامانه مزایای و

 توان تأمین و فرکانس کنترل توان، کیفیت افزایش کاهش تلفات،سایی،پیک بار،

 دارای توزیع هایشرکت برای سازهاذخیره بکارگیری موضوع در پژوهش پشتیبان،

-ذخیره فنی دانش تدوین و طراحی راه نقشه و راهبردی سند ترپیش .باشدمی اهمیت

 سند محور  ولیکن است؛ شده اقدام نیرو پژوهشگاه در برق صنعت در انرژی سازهای

 بوده سازهاذخیره انواع کارگیریبه و ساخت طراحی، فنی دانش به تسلط مذکور

 توسعه حاضر حال در .است نشده مطرح توزیع شبکه در آن کاربرد بحث و است

 گذاریسیاست اهداف از یکی یکیالکتر انرژی سازذخیره هایسامانه فناوری

-سوخت به کمتر یوابستگ که باشدیم جهان کشورهای از بسیاری میان در مشترک

 دنبال به را کنندگان مصرف بیشتر هرچه رفاه و رییپذ رقابت شیافزا ،یفسیل های

 یکیالکتر انرژی ساز ذخیره هایسامانه توسعه دستاوردهای گرید از. داشت خواهد

 .نمود اشارهنیز  هوا یآلودگ کاهش و ایگلخانه گازهای انتشار کاهش به توانیم
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در برق با  یمنیا یبعد سه یساز هیشب

 یتعامل تیقابل

 

سازی سه بعدی و قابلیت هدف از تولید این محصول، انتقال دانش فنی با تکنولوژی شبیه
هایش تواند مهارت خود را باال برده و تواناییباشد. شخص میاجرای دستورکاربر می

توسط تیم آموزش دهنده سنجیده شود. همچنین با ایجاد تعامل بیشتر، ذهن  در حین 
گیری و سرعت عمل تر شده و با تکرار چندباره سناریوها، قدرت تصمیمیادگیری فعال

یاری از مسائل فنی امکان ها، در بسدر محیط واقعی کار افزایش پیدا می یابد.  عالوه بر این
یادگیری در محیط واقعی و عملی وجود ندارد که این محصول با ایجاد محیطی امن و 

 گرایانه این امکان را فراهم خواهد کرد. سازی واقعشبیه

 مشخصات فنی محصول نهایی: 
 ها، که افراد بتوانند در محیط امن اطالعات. ایجاد سیستم و رویه هایی در زیر ساخت1

 کسب کنند.
. وجود راهکارهایی مانند صدا و حسگرهایی که موجب شود افراد تمرین بیشتر در مورد 2

 تجهیزات خاص را جهت مهارت باالتر و بهبود عملکرد کسب کنند.
سازهای ابزار و عملیات که به  اشخاص که  این امکان را می دهد تا از ابزارهایی . شبیه3

 ژ و... را در محیط مجازی استفاده کنند.متر، تسترهای ولتامانند ولت
. یادگیری از اشتباهات که به  افراد اجازه می دهد اشتباه کنند و عواقب آن را درک 4

کنند بدون اینکه صدمه واقعی به خود یا فرد دیگر و به تجهیزات وارد کنند. این امر به 
 شود.جویی در تجهیزات منجر میها و صرفهنجات جان انسان

های یجاد حالت آمادگی برای شرایط اضطراری که موجب باالبردن مهارت و توانایی. ا5
 کاربر در آن شرایط می شود.

. گرافیک سه بعدی با قابلیت حرکت در محیط، تهیه انیمیشن، فیلم و عکس که به انتقال 6
 کند.بهتر مفاهیم کمک می

 شودجویی میصرفه . با امکان استفاده چندباره از برنامه در هزینه و زمان7

سازی سه بعدی، یک روش استاندارد با تکنولوژی سه بعدی است که افزار شبیهنرم
 جهت درک مفاهیم و انتقال دانش تصویرسازی شده است.

افراد شود به اطمینان از آمادگی شغلی سازی میبا توجه به اینکه محیط مجازی شبیه
گیرد. این روش آزمایش قرار میهای خاص مورد کند و در آن تواناییکمک می

طورگسترده درصنعت پرواز، پزشکی، حمل و نقل، برق، گاز، نفت و ... قابل استفاده به
 است.

باتوجه به خطرات الکتریکی شناخته شده در محیط کار، تهیه  :مزاياي فني و ايمني
. مهمترین یک برنامه ایمن و مؤثر برای انتقال مفاهیم و دانش به کاربران، الزامی است

 سرمایه هر جامعه، نیروی انسانی فعال آن است حال آنکه همواره خطرات گوناگون

ترین کند. با توجه به اینکه انرژی برق یکی از اصلیاین سرمایه ارزشمند را تهدید می
ناپذیری منابع انرژی در صنایع است، مخاطرات ناشی از آن همواره خسارات جبران

عنوان پنجمین آنجا که در جوامع صنعتی حوادث ناشی از برق، به آورد. تابار میرا به
سازی سه بعدی، روش جدید و ایمن عامل مرگ ناشی از کار شناخته شده است. شبیه

 در سیستم مدیریت یک سازمان است.
در حال حاضر انتقال دانش کارکنان یک سازمان به صورت  مزاياي اقتصادي:

ین امر باعث افزایش خطای انسانی شده و به تبع گردد که اتئوریکال برگزار می
گیری از دنبال دارد. این برنامه با بهرهناپذیری را بههای جانی و مالی جبرانخسارت

کند تا افراد با مهارت و تخصص بیشتری در تکنولوژی پیشرفته سه بعدی کمک می
جویی در ههای احتمالی مالی و جانی، صرفمحیط کار حضور یابند. کاهش خسارت

 باشد. ها و افزایش ایمنی از دستاوردهای مهم این محصول میزمان و هزینه
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 یپارامترها یبر رو یاثر خازن گذار مطالعه

 (یریلوازم اندازه گ یشبکه )در تابلوها

 

 شبکه یپارامترها شبکه، از یمناسب نقاط در و یکاف تعداد به ثبات نصب با رود یم انتظار

 یهالیتحل و یسازهیشب انجام با تینها در و شود یبررس و ثبت مناسب زمان مدت یبرا

گذاری بر روی پارامترهای شبکه مورد مطالعه قرار اثر خازن یگزارش یط یافزار نرم

 دایپ ادامه دیبا یریگاندازه لوازم یتابلوها در یگذارخازن ایآ که گیرد و بررسی شود

  .فتدیب اتفاق اجرا نحوه در رییتغ کهنیا ای شود متوقف کند،

-موارد زیر می یریگلوازم اندازه یبه تابلوها زناضافه شدن خا اهداف مورد انتظار از

 باشد:

 نقطه به مصرف کننده نیتر کیدر نزد یمصرف ویجبران توان راکت.1

 یتلفات فنکاهش .2

 و باالدست عیتوز هایخطوط و ترانس تیظرف یتوان شبکه و آزاد ساز بیبهبود ضر. 3

 عیولتاژ در شبکه توز لیبهبود پروف. 4

 

 لوازم یتابلوها در فیضع فشار خازن نصب به تابلوساز یهاشرکت الزام به توجه با

 برق عیتوز شرکت در 1395 سال از کنتور 4 از شیب با یهامجتمع یریگ اندازه

 مطالعه و یبررس شبکه یپارامترها بر زیتجه نیا ریتاث زانیم است الزم بزرگ، تهران

 دارد ضرورت طرح نیا یاقتصاد و یفن آثار یبررس منظور به مطالعه نیا انجام. شود

 ممکن سوال نیا پاسخ. ریخ ای شده حاصل انتظار مورد جینتا ایآ شود مشخص تا

 یبرا را تابلو شده تمام نهیهز کاهش و شده تابلوها از زیتجه نیا حذف به منجر است

 خازن یفن مشخصات و تیظرف در یاصالحات نکهیا ای باشد داشته دنبال به مشترکان

 تیاهم زین یطیمح ستیز و یفن دگاهید از مساله نیهمچن .شود جادیا استفاده مورد

 ،یخراب نرخ کاهش به منجر شبکه در استفاده مورد زاتیتجه تعداد کاهش رایز دارد

 ستیز طیمح کمتر یآلودگ تینها در و مشترکان یخاموش و مشکالت کاهش

 .شد خواهد
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 یو ارائه راهکارها یریپذ بیآس یابیارز

 شبکه یبهبود تاب آور

 

 یابیارز نهیزم در ایدن یکشورها ریسا اتیتجرب است الزم گام نیاول در یکل طور به

 یراهکارها زین و باال شدت و کم احتمال با حوادث برابر در عیتوز شبکه یریپذبیآس

 نیا مجموعه است الزم آن از پس. ردیگ قرار یبررس مورد عیتوز شبکه یآورتاب یارتقا

 اساس بر و شده ییشناسا بزرگ تهران برق یروین عیتوز شرکت در حوادث نوع

 مورد ریز اقدامات حداقل یبعد های گام در. گردد یبندتیاولو یمشخص یهازمیمکان

 : است دیتأک

 مناطق در عیتوز شبکه ساختار با متناسب یریپذ بیآس یابیارز یبرا یچوب چهار ارائه. 1

  یعیطب حوادث نواعا مقابل در

 انواع مقابل در آن بودن بیآس معرض در زانیم افتنی و شبکه ریپذ بیآس نقاط ییشناسا. 2

  حوادث یبندتیلووا و یعیطب حوادث

  بزرگ تهران عیتوز شبکه یحفاظت ستمیس تیوضعبررسی  و عملکرد یابیارز. 3

 عیتوز شبکه یآور تاب یارتقا یبرا یعمل یسازادهیپ قابل یراهکارها مجموعه ارائه. 4

  یعیطب مختلف حوادث برابر در

  یآور تاب بهبود هدف با یبردابهره و یطراح یراهکارها ارائه. 5 

 یآورتاب یارتقا و یریپذ بیآس یابیارز رامونیپ جامع دستورالعمل سیشنویپ استخراج. 6

 حوادث مقابل در شبکه

 احتمال یدارا و ینیب شیپ قابل ریغ خرابکارانه، اقدامات ای و یعیطب حوادث از یبرخ 

. شوند برق عیتوز یها شبکه در گسترده یخاموش باعث توانندیم اما هستند، نییپا وقوع

 مانند حساس مراکز یرسان سیسروسیستم   در اخالل به منجر تواند یم هااین خاموشی

 سطوح در یگرید ی دهیعد مشکالت و عیصنا به یمال عظیم خسارات اورژانس،

 یارتقا با هاچالش نیا با مقابله دنبال به همواره برق صنعت لذا. دنشو یاسیس و یاجتماع

 است الزم ابتدا هاییچنین چالش بر آمدن فائق یبرا. است یآورتاب نام به یمفهوم

 نظر مورد حادثه مقابل در یکیالکتر عیتوز شبکه بودن بیآس معرض در زانیم شاخص

 مشخص شبکه ضعف نقاط تا شود یابیارز است یریپذ بیآس ی مجموعه ریز که

 نقاط ییشناسا منظور به شبکه نانیاطم تیقابل یابیارز شاخص، نیا یابیارز یبرا. گردند

 های شبکه ضعف نقاط شدن مشخص از بعد لذا بود، خواهد یضرور زین شبکه ضعف

 یهاشبکه در یآور تاب یارتقا .بود خواهد ریپذ امکان شبکه یآور تاب یارتقا عیتوز

 خود ییتوانا بهبود کنار درپایداری شبکه  تیظرف شیافزا منظور به یرسان برق عیتوز

 از یا مجموعه جادیا کردیرو به یآور تاب یارتقا گرید عبارت به. است یمیترم

 با بتواند تا کنندیم کمک ستمیس به دشوار طیشرا در که گردد یم اطالق هاتیظرف

 اریبس طیشرا با توان تمام با تاینها و عبورکرده منتظره ریغ طیشرا از خسارات ترینکم

 منتظره، ریغ رخداد شدن برطرف از پس نکته نیمهمتر نیب نیا در. دینما مقابله نامطلوب

 ارائه و شبکه یریپذبیآس یابیارز رو نیا از. است یعیطب حالت به سرعت با بازگشت

 عیتوز شرکت هر یبرا یضرور و الزم یاقدام ،یآورتاب بهبود یبرا ییراهکارها

 سطح و شبکه ابعاد توجه با بزرگ تهران عیتوز شرکت یبرا موضوع نیا. باشدیم

 .باشدیم تریجد اریبس نیمشترک تیحساس
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 ینقش فرهنگ سازمان لیو تحل یبررس

آن بر  ریوتاث یسازمان تیهو یدرارتقا

)بهبود یاو نشاط حرفه زشیانگ جادیا

 (یکار یزندگ تیفیک

 

 

 

   بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان .1

 سازمانو اثربخشی  کارایی در  برای تاثیرگذاری کارکنان به بیشتر های فرصت ارایه .2

 تصمیم گیری فرآیند در کارکنان مشارکت .3

 سازمانی تعهد افزایش .4

 سازمانی نشاط و شور بهبود و کارکنان رضایتمندی .5

 یور بهره افزایش-  سازمان بنیادی تحول .6

 .  توانمند سازی نیروی انسانی7

 فرهنگ نوعی نمایانگر سازمانی بهبود فنون از یکی عنوان به کاری زندگی کیفیت

 مسوولیت مالکیت، احساس آن براساس کارکنان که است مدیریت شیوه و سازمانی

 کاری زندگی کیفیت ارتقا که جا آن از. کنند می نفس عزت و ،خودگرایی پذیزی

 تحول و تغییر های زمینه ترین اساسی از و هاست سازمان بر حاکم فرهنگ تاثیر تحت

 بودن یکی ادراک دربرگیری با سازمانی فرهنگ مستلزم شود می محسوب سازمان در

 و سازمان به عاطفی تعهد و التزام و سازمان و فرد ارزشهای همگرایی ، سازمان با فرد

 . است کارکنان مشارکت

 کاری زندگی کیفیت به توجهی بی ها سازمان مهم های آفت از یکی اکنون هم

 در است داده کاهش شدت به را ها سازمان کارایی و بخشی اثر که باشد می کارکنان

و  انگیزه با انسانی نیروی گروی در سازمان استراتژیک اهداف تحقق و تعالی حالیکه

 ها سازمان مهارت مرهون ها، مولفه این و است سازمان سرمایه مهمترین عنوان به توانمند

 .هاست سازمان در آن ایجاد و انگیزش مقوله درک در

 ایجاد ساالری، شایسته چون مواردی در توان می را انگیزش افزایش عوامل مهمترین لذا

 سازمان، کالن تصمیمات اتخاذ در کارکنان نقش افزایش نوآوری، و خالقیت زمینه

 منجر نهایت در که کرد عنوان...و مناسب پاداش نظام از استفاده کار، محل تنوع ایجاد

 .شد خواهد کارکنان کاری زندگی کیفیت ارتقاء به

 صورت در یکار زندگی کیفیت بهبود در سازمانی هویت و فرهنگ نقش به توجه با

 زندگی کیفیت سطح افزایش شاهد توان می مناسب سازمانی فرهنگ توسعه و ایجاد

 .بود وری بهره افزایش نهایت در و کارکنان کاری

 



 دالیل اولویت اهداف مورد انتظار و محصول نهایی طرح عنوان تحقیق ردیف

16 

شبکه و  یطراح یمالحظات فن نیتدو

شارژ خودرو و  یها ستگاهیبرق ا نیتام

 یاتوبوس برق
 

 

 شارژ پارامترهای ایجاد همچنین و خودروها شارژ جهت نیاز مورد زمان و قدرت تعیین. 1

 با هیبریدی خودرهای شارژ برای نیاز مورد هایزیرساخت انرژی و قدرت تعیین منظور به

 خودرو روزانه معمولی سفرهای آنالیز

 ارزیابی برای برق تقاضای میزان بررسی و هیبرید خودروهای باتری شارژ بار بینی پیش. 2

 بار یتقاضا افزایش حالت برای کافی آمادگی داشتن منظور به قدرت های سیستم توانایی

 بررسی  جهت تجاری مقررات و فنی استانداردهای طریق از الزم هایپشتیبانی ارائه. 3 

 و هوشمند شبکه توزیع های سیستم عملکرد بر هیبریدی خودروهای باتریهای شارژ اثرات

 قدرت شبکه های مشخصه بر همچنین

 الزامات و قدرت شبکه دید از خودروها شارژ ستگاهیا مکان بهترین کردن مشخص. 4 

 باشد تواند یم یانرژ ساز رهیذخ منبع خودروها یباتر نکهیا به توجه با روین نیتام و یطراح

 پاسخگو بار نظر از نهیبه نقطه نییتع .5 

 به نیاز تهرانشهر  در هیبریدی خودروهای از استفاده شدن فراگیر امکان به توجه با 

 بررسی.  شد خواهد احساس نزدیک ای آینده در شارژ هایایستگاه از برداری بهره

 اکثر در که دهدمی نشان یهیبرید خوردوهای شارژ با مرتبط دستاوردهای و تجارب

 در و بوده زمینه این در استاندارد تدوین سمته ب حرکت درحال توسعه کشورهای

. باشد یهیبرید خودروهای رشد جهت یبستر میتواند حرکت این نیز کشورمان

  متناوب برق شبکه از استفاده با شارژ هایایستگاه ترکیبی تغذیه که آنجا از بعالوه،

ACمستقیم برق شبکه وDC توسعه بمنظور زمینه این در پژوهش انجام لزوم باشد،یم 

 زمینه در منسجم هایپژوهش انجام. شودمی احساس الکتریکی عمومی نقل و حمل

 مطرح کاریاولویت بعنوان میتواند نیز ها،آن با مرتبط مسائل و شارژسریع هایایستگاه

 طراحی با مرتبط دسترس در دانشگاهی مقاالت و منابع کمبود به توجه با. گردد

 مختلف پژوهشی های طرح قالب در میتواند موضوع این الکتریکی، شارژ هایایستگاه

 جمله از .گردد زمینه این در بومی دانش تولید به منجر و گرفته قرار بررسی مورد

 ایجاد به توانمی هیبریدی خودروهای از استفاده محیطی زیست و اقتصادی مزایای

 خودروهای گسترش زمینه در الزم هایزیرساخت استقرار و تولید همچنین و اشتغال

بهتر  سازی یکپارچه برای فرصتی فسیلی، هایسوخت به وابستگی کاهش هیبریدی،

 انرژی منابع بهتر امنیتو  باال راندمان از اطمینان نهایت در و تجدیدپذیر انرژی منابع

 .کرد اشاره صوتی آلودگی و هوا آلودگی و یاگلخانه یگازها انتشار کاهش با همراه
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اطالعات شبکه به منظور  یکاوداده

 نقاط ضعف ییشناسا

 

  

 نحوه و هاداده از اطالعات استخراج زمیمکان ها،داده تیکفا از،یموردن یهاداده ییشناسا

 و موجود یهاسامانه به توجه با یسازنهیبه و یمهندس ،یطراح یهاحوزه در آن از استفاده

 نیا یندهایفرآ بهبود در که است یاقدامات نیمهمتر جمله از...  و اطالعات رهیذخ ساختار

 یکاوداده مختلف یکاربردها هدف به دنیرس آن جهینت که باشدیم ازین مورد اریبس حوزه

 .باشد یم آن ییاجرا راه نقشه ارائه و یمهندس و طرح حوزه در

 ارتقاء در ییبسزا ریتأث که عیتوز یهاشرکت در مهم اریبس یهاحوزه از یکی

 یسازنهیبه و یمهندس ،یطراح حوزه دارد، شرکت خدمات تیفیک و ییکارا

 بر میمستق طور به شبکه یمهندس و یطراح هرگونه است یهیبد. باشدیم شبکه

 نیهم به. هست اثرگذار خدمات تیفیک سطح زین و شرکت به یلیتحم یهانهیهز

 با. است اثرگذار شده ذکر شاخص دو بر زین شبکه یسازنهیبه یهابرنامه تبیتر

 توسعه و عیتوز شرکت مختلف یهاسامانه در موجود یهاداده رشد به توجه

 بهبود جهت هاداده نیا از اطالعات استخراج امروزه ،یکاوداده یهاکیتکن

 است الزم فوق، اقدامات انجام از پس تاًینها. باشدیم یجد دیتأک مورد ندهایفرآ

 حوزه در کیتنک نیا از استفاده ،یگرید ابزار هر ای و افزارنرم ، سامانه قیطر از

 به و یکاوداده موضوع اصوالً. شود یجار و یسار و یسازیکاربرد یمهندس

 قاتیتحق ءجز و نو یموضوع ع،یتوز یهاشرکت در آن یکاربردها خاص طور

 به مجهز و مسلط محقق گروه توسط است ازمندین که باشدیم دانش یمرزها

 .ندینش ثمر به...  و IT برق، یمهندس یهاحوزه در مختلف یهایتوانمند


