عنوان پروژه :تعیین مکان و تعداد بهینه سیستمهای اندازه گیر (کنتورهای هوشمند ،دیتاالگرها و )...با
هدف امکان تخمین حالت شبکه توزیع در صورت فقدان اطالعات اندازه گیری
شرکت کارفرما :شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین
پیش بینی مدت زمان اجرای پروژه (ماه) 12 :ماه
پیش بینی بودجه اجرای پروژه (میلیون ریال) 700 :میلیون ریال
تبیین و تشریح پروژه به همراه ذکر مراحل کلی:
قابلیت پایش و تخمین درست حالت شبکه توزیع به عنوان یک پیش نیاز اساسی برای اتوماسیون کردن و استفاده بهینه تر از ظرفیت
آن می باشد و لذا وجود یک سیستم پایش کارآمد بر اساس مجموعه ای از اندازه گیری های به هنگام ،در شبکه های توزیع نقشی اساسی
ایفا می کند .با توجه به زیاد بودن تعداد نقاط بار در سطح توزیع ،نصب سیستم های اندازه گیری (دیتاالگرها و پاورآناالیزرها) در تمامی
این نقاط از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نمی باشد و به سرمایه گذاری کالنی دارد .از طرف دیگر جایگذاری نامناسب این سیستم
های اندازه گیری سبب مشاهده ناپذیری شبکه توزیع و در نتیجه عدم امکان تخمین حالت صحیح آن می شود .بنابراین هدف از این
پرژه ارایه روشی کارآمد برای تعیین مکان و تعداد بهینه این ادوات اندازه گیری می باشد که ضمن ایجاد امکان تخمین حالت شبکه
توزیع ،از لحاظ اقتصادی نیز بهینه باشد.
اهداف پروژه:
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

جم ع آوری و آماده سازی اطالعات الکتریکی فیدرهای فشار متوسط  20کیلوولت کاندید برای مطالعه با صالحدید شرکت
ورود اطالعات مربوط به توپولوژی شبکه فشار متوسط از یک نرم افزار متداول مانند  DIgSILENT ،CYME ،GISو  ...به محیط نرمافزار
تحلیلگر
ورود اطالعات بار فیدر ،مشخصات وسایل اندازهگیری و سایر دادههای فنی و اقتصادی به محیط نرمافزار شامل اطالعات دریافتی از نرم
افزار تزرو ،اطالعات  DCUها ،کنتورهای فهام ،کنتورهای هوشمند و کلیدهای کنترلی در طول فیدرها
بررسی توابع هدف مختلف و انتخاب تابع هدف مناسب با توجه به اولویتهای منطقه ( کاهش تلفات و کاهش خاموشیها) و استخراج
فلوچارت شبیه سازی
طراحی هسته محاسباتی نرمافزار بر اساس یک الگوریتم بهینه سازی هوشمند مبتنی بر تخمین حالت احتماالتی
طراحی واسط گرافیکی با کاربری آسان و انواع منوهای کاربردی
تست کارایی نرم افزار با اجرای آن بر روی فیدرهای خروجی دو پست  63به  20کیلوولت با صالحدید شرکت و تعیین مکان و تعداد بهینه
وسایل اندازهگیری

مزایای فنی ،اجتماعی ،اقتصادی ،زیست محیطی وایمنی حاصل از اجرای پروژه:
یکی از مهم ترین نیازمندی های سیستم مدیریت توزیع ( ،)DMSتخمین حالت سیستم می باشد که به کمک آن بهره بردار توزیع می
تواند تلفات توان را محاسبه کند ،توان راکتیو و ولتاژ را بهینه سازی کند و همچنین از اضافه بار خطوط توزیع جلوگیری نماید .لذا تعیین
مقادیر بارهای مصرفی به صورت به هنگام برای تخمین درست حالت سیستم ضروری می باشد .گستردگی وسیع بارها در شبکه های
توزیع ،یکی از مهم ترین چالش های پیش رو در پایش و تخمین حالت این سیستم می-باشد .با توجه به امکان پذیر نبودن اندازه گیری
تمامی بارها به صورت لحظه ای به دلیل هزینه باالی آن و همچنین حجم باالی داده های اندازه گیری شده و مشکالت انتقال و محاسبات
آن ،تعیین تعداد و مکان بهینه سیستم های اندازه گیری ضروری می باشد تا ضمن توجیه پذیری اقتصادی مساله ،تا حد امکان دقیق
ترین تخمین از حالت سیستم حاصل شود و به عنوان مبنای تصمیمات فنی و اقتصادی بهره برداران شبکه توزیع نظیر کاهش تلفات،
بهبود پروفایل ولتاژ و  ...استفاده شود.

مشخصات محصول نهایی (خروجی مورد انتظار):
تهیه نرم افزار گرافیکی
الزامات ،استانداردها ،قوانین و اسناد باالدستی مهم موثر بر پروژه:

شرایط و مشخصات محقق واجد شرایط و تخصصهای مورد نیاز گروه تحقیق:

عنوان پروژه :آسیب شناسی استفاده از سیم های روکشدار فشار متوسط در گذر زمان ،تعیین نقاط
ضعف و ارایه روشهای بهبود با در نظر گرفتن مسائل اقتصادی
شرکت کارفرما :شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین
پیش بینی مدت زمان اجرای پروژه (ماه) 12 :ماه
پیش بینی بودجه اجرای پروژه (میلیون ریال) 600 :میلیون ریال
تبیین و تشریح پروژه به همراه ذکر مراحل کلی:
با توجه به گسترش و استفاده روزافزون از هادیهای روکشدار فشار متوسط در شرکتهای توزیع و همچنین شرایط مختلف بهره برداری
در شرکتها ،هدف تحقیق بررسی مشکالت ایجاد شده برای این هادی ها در طول دوران بهره برداری بلندمدت می باشد به این صورت
که مشکالت به وجود آمده برای شبکه های روکشدار در طول دوران بهره برداری در کشورهای پیشرو در این زمینه و همچنین در پروژه
های مشابه اولیه انجام شده در ایران مورد بررسی و ریشه یابی قرار گرفته و ضمن مشخص نمودن نقاط ضعف نسبت به ارائه روش های
بهبود با در نظر گرفتن مسایل اقتصادی اقدام گردد.
اهداف پروژه:
 -1بررسی معایب و مزایا استفاده از هادی های روکشدار در مقایسه با هادی  ACSRاز لحاظ الکتریکی و مکانیکی
 -2بررسی مشکالت احتمالی و نقاط ضعف استفاده بلند مدت از هادی های روکشدار و یراق آالت مربوطه در شرایط آب و هوایی
و بهره برداری مختلف
 -3بررسی محل اتصال یراق آالت با هادی در گذر زمان از دید خوردگی و نفوذ آب در هادی و یراق
 -4بررسی اثر اتصال کوتاه در شبکه و نقش حفاظت در عمر یراق آالت و هادی و محل اتصال یراق با توجه به سطح اتصال کوتاه
 -5بررسی فنی و اقتصادی اثر صاعقه بر روی هادی روکشدار و جایابی بهینه جرقه گیرها و انتخاب نوع جرقه گیرها با توجه به
شرایط جغرافیایی
مزایای فنی ،اجتماعی ،اقتصادی ،زیست محیطی و ایمنی حاصل از اجرای پروژه:
لزوم و نحوه استفاده کلی یا موردی از هادی روکشدار در شبکه
مشخصات محصول نهایی (خروجی مورد انتظار):
تهیه کتابچه بر اساس مستندات اهداف پروژه
الزامات ،استانداردها ،قوانین و اسناد باالدستی مهم موثر بر پروژه:
SFS,EN,IEEE,VDE,ISIRI,IEC,HD, BS EN,AS/NZS
شرایط و مشخصات محقق واجد شرایط و تخصصهای مورد نیاز گروه تحقیق:
دارای تجربه و سابقه کار مرتبط با پروژه ،هادی ها و شبکه های توزیع و همچنین دارای مدرک تحصیلی دکتری برق  -قدرت

عنوان پروژه :بررسی تاثیرکار با خط گرم در شبکه های فشارمتوسط برسالمتی شاغلین در اکیپ های
خط گرم در شرکتهای توزیع برق
شرکت کارفرما :شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین
پیش بینی مدت زمان اجرای پروژه (ماه) 12 :ماه
پیش بینی بودجه اجرای پروژه (میلیون ریال) 400 :میلیون ریال
تبیین و تشریح پروژه به همراه ذکر مراحل کلی:
اثر میدانهای الکترومغناطیسی بر شاخصهای سالمتی پرسنل شاغل در اکیپهای خط گرم که برای مدت طوالنی در داخل این میدانها
فعالیت می کنند موضوع این تحقیق است و تحقیقات انجام شده قبلی در داخل و خارج کشور در زمینه تحقیق مذکور جمع آوری می
گردد .در بخش ادبیات تحقیق مواردی که کار با خط گرم بر سالمتی انسان تاثیر می گذارد شناسایی می شود .این بخش معموال به طور
مشترک در حوزه پزشکی و برق است .مثال آسیب ها در بخش سلول یا گلبولهای خون ،سلولهای عصبی وسلولهای جنسی و غیره است.
با انتخاب یک گروه تجربی یعنی گروهی که سالها در خط گرم مشغول به کار هستند و یک گروه شاهد یعنی گروهی که در خط سرد
مشغول به کار هستند از روش تجربی  experimental research methodاستفاده شود.
هر دو گروه شاهد و تجربی ار کارکنان شرکت توزیع برق استان قزوین خواهند بود .انجام آزمایشات پزشکی درموارد شناسایی شده در
ادبیات تحقیق و بررسی و نتیجه گیری از نتایج به دست آمده روش انجام تحقیق را شکل می دهد.
اهداف پروژه:
بررسی میزان آسیب پذیری سالمتی پرسنل شاغل در اکیپ های خط گرم در شرکتهای توزیع به علت قرار گرفتن در معرض میدانهای
الکترومغناطیسی ناشی از عبور جریان در خطوط فشارمتوسط و ارایه راهکارهایی برای کاهش میزان آسیب پذیری شاغلین در این اکیپها.
مزایای فنی ،اجتماعی ،اقتصادی ،زیست محیطی وایمنی حاصل از اجرای پروژه:
با انجام تحقیق می توان مواردی که سالمتی پرسنل خط گرم در شرکتهای توزیع برق را تهدید می کند شناسایی کرد و برای مرتفع
کردن آنها راهکارهایی ارائه داد این امر می تواند در حفظ و نگهداری پرسنل مذکور که دارای دانش و مهارت کار با خط گرم هستند
بسیار موثر باشد .در کاهش هزینه های درمان و مرخصی و ترک کار این کارکنان نیز کمک شایانی خواهد کرد.
مشخصات محصول نهایی (خروجی مورد انتظار):
کتابچه ای شامل نتایج آزمایشات پزشکی ومقایسه نتایج هردو گروه شاهد و تجربی و نتیجه گیری از آنها و راهکارهای جلوگیری از بروز
آسیبها در صورت تایید آسیب های وارده.
الزامات ،استانداردها ،قوانین و اسناد باالدستی مهم موثر بر پروژه:
قانون کار در مورد تامین سالمتی پرسنل و لزوم انجام آزمایشات دوره ای
شرایط و مشخصات محقق واجد شرایط و تخصصهای مورد نیاز گروه تحقیق:
داشتن تخصص و تجربه در صنعت برق به عالوه داشتن پزشک متخصص خون ،ارولوژی و مغز و اعصاب در گروه تحقیق الزامی است.

