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دوره نتایج  
گستردگی و فاکتور ھای شبکھ ھای توزیع  با توجھ بھ  مسألھ طراحی

ً عمده اي در اقتصادی و  بھاي سوخت اھمیت بسیار دارد و عامل نسبتا
یک تغذیھ انرژي الكتریكي بوده و یك فاكتور جنبي نیست. مشكل مي توان 

تلفات واقعي انرژي در شبکھ کامال بھینھ در تمام شرایط طراحی کرد.
ی بھینھ از شبکھ ھای یکی از فاکتورھای مھم در بھره بردارسیستم توزیع 

. عوامل زیاد دیگري در اختالف بین مقادیر انرژي ارسال شده توزیع است
از نیروگاه و انرژي رسیده بھ محل مصرف كننده ھاي متصل بھ سیستم 

درصد  ٢٠الي  ١٠مُوثر است. برآوردھاي تخمیني، مقدار این تلفات را بین 
  .انرژي ارسال شده از نیروگاه نشان داده است

شبكھ ھاي توزیع  طراحیبھینھ روشھای  ر این دوره شرکت کنندگان با د
  . آشنا می شونداھمیت بسیار از نظر اقتصادی دارد  کھ انرژي

  : هافصل سر

  روئوس مطالب مختصرا بشرح زیر است. آشنا می شوید شبكھ ھای توزیع فشار قوی،فشار متوسط ،و فشار ضعیف طراحی با در این دوره 

  طراحی شبکھ ھای توزیع انرژی -بخش اول 

 کلیاتی در مورد  طراحی شبکھ ھای توزیع  -١
 مشخصھ ھای بار در شبکھ ھای توزیع -٢
 شبکھ ھای فوق توزیع و پستھای توزیع -٣
 سیستمھای توزیع اولیھ وثانویھ -٤
 ترانسفورماتور ھای توزیع -٥
 زمین کردن شبکھ ھای توزیع -٦
 کابلھای الکتریکی در شبکھ ھای توزیع -٧
  شبکھ ھای توزیع تجھیزات در -8
  : هانیازپیش

  برقشبكھ ھای آشنایی کلی با  
 نفر ٢٠حداکثر   :دوره هر در کنندهشرکت تعداد 

کارشناسان و مھندسین شرکتھای برق   :کنندگان شرکت طیشرا
منطقھ ای ، کارشناسان و مھندسین برق، دانشجویان کارشناسی ارشد و 

مھندسین رشتھ ھای مھندسی با آشنایی دکترای رشتھ برق، کارشناسان و 
  مختصر بھ شبکھ ھای برق
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