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  انرژی توزیع ھای شبکھ در تلفات کاھش روشھای  :دوره عنوان

ً عمده اي در تغذیھ انرژي الكتریكي بوده و گستردگی و فاکتور ھای اقتصادی و با توجھ بھ  تلفاتمسألھ  : هدف بھاي سوخت اھمیت بسیار دارد و عامل نسبتا
. عوامل زیاد دیگري در یکی از فاکتورھای مھم در بھره برداری بھینھ از شبکھ ھای توزیع استیك فاكتور جنبي نیست.تلفات واقعي انرژي در سیستم توزیع 

یروگاه و انرژي رسیده بھ محل مصرف كننده ھاي متصل بھ سیستم مُوثر است. برآوردھاي تخمیني، مقدار این تلفات اختالف بین مقادیر انرژي ارسال شده از ن
  .درصد انرژي ارسال شده از نیروگاه نشان داده است ٢٠الي  ١٠را بین 

  آشنا می شونداھمیت بسیار از نظر اقتصادی دارد  کھ انرژی توزیع ھای شبکھ در تلفات کاھش مختلف روشھای در این دوره شرکت کنندگان با 
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دوره نتایج  
  

كاھش تلفات در شبكھ ھاي در این کارگاه آموزشی روشھای محاسبھ و 
تا كنتور  (٣٨٠V/٢٠kV)توزیع انرژي فشار ضعیف از پست توزیع 

  مشتركین مورد بررسي قرار میگیرد. 

  را میتوان بھ فازھاي زیر تقسیم كرد: این کارگاهمراحل اجراي 
  توزیع فشار ضعیف  ھای شبكھبا شنایيآفاز اول: 

  توزیع ھایفاز دوم: شناسایي منابع تولید تلفات در شبكھ 
  محاسبھ و کاھش تلفاتفاز سوم: شناسایي راه حلھاي 

   فاز چھارم بھینھ ساز ي روشھاي كاھش تلفات

  

  : هافصل سر

  . آشنا می شوید توزیع انرژی متوسط ،و فشار ضعیف روشھای مختلف کاھش تلفات در شبکھ ھای فشار قوی ، فشاردر این دوره  با 

شي از اتصاالت ضمن شناسایي شبكھ توزیع فشار ضعیف، عوامل تولید تلفات در شبكھ ھاي از قبیل  تلفات اھمي ، تلفات نشتي در كابلھا و عایقھا، تلفات نا
راكتیو در شبكھ ھا، دوري مسافت پست ترانسفورماتور توزیع از مرکز ثقل  ناقص در شبكھ، عدم تعادل بار فازھا و برقدار شدن سیم نول ، باال بودن بار

و بوشینگھا  بار،باال بودن تلفات آھن در ترانسفورماتورھا، عدم پیروي از استانداردھاي مطرح در شدت نور، شكستگي و آلودگي مقره ھا در خطوط طوالني
  درپستھا بررسی می شود. 

ھ از سپس شناسایي راه حلھاي برخورد  تفاده بھین و عبوري،اس وان راكتی اھش ت با ھریك از معضالت از قبیل استفاده از خازنھاي موازي و كنترل شده براي ك
ار  ادل ب اد تع ع، ایج د ترانسفورماتورھاي توزی بكھ از دی ادل نمودن ش وایي، متع ا و خطوط ھ ا، ظرفیت ترانسفورماتورھا، افزایش سطح مقطع كابلھ ین فازھ ب

  .خلیھ ناقص برقگیر ھا بھ زمین ( تلفات نشتي) بررسی می شودجلوگیري از ت
  

د  ھ ھریك بھینھ سازي روشھاي كاھش تلفات الزم است مورد مطالعھ قرار گیرد.روشھاي متعددي براي كاھش تلفات در شبكھ ھاي توزیع انرژي وجود دارن ك
ع و مي تواند تلفات را كاھش و بھره برداري از شبكھ را بھتر نماید. مسئلھ  اي توزی بكھ ھ تردگي ش ھ گس ھ ب ا توج ھ است. ب مھم در انتخاب روش مناسب ھزین

  اشد. ھزینھ باالي تجھیزات از ھادیھاي مورد استفاده تا ترانسفورماتورھاي توزیع، روشھائـي مي تواند پیشنھاد شود كھ توجیھ اقتصادي داشتھ ب
ً عدم فاكتور دیگر در انتخاب روش بھینھ سازي امكان سنجي است.  ثال ممكن است طرحي در جھت كاھش تلفات اقتصادي باشد ولي بعلت محدودیتھاي دیگر م

و محدودیتھاي  وجود بودجھ الزم و یا محدودیتھاي زیست محیطي در كوتاه مدت امكان اجراي آن نباشد. در نتیجھ الزم است طرح پیشنھادي با توجھ بھ شرایط
   شبكھ ارائھ گردد.
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