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1  
طراحی و ساخت بازوي الکترو مکانیکی پیشرفته 

تمیزکننده مقره هاي فشار متوسط در مناطق آلوده 
 استان یزد به صورت خط گرم

  توزیع

 و ساخت طراحی،
 سازي بهینه

 تجهیزات
 شبکه الکتریکی
 توزیع هاي

  برق نیروي

 عدم.باشد می محیط آلودگی دلیل به ها مقره آلودگی برق توزیع صنعت مشکالت از یکی
 موضوع این. شود می متوسط فشار  شبکه خاموشی و شبکه خطاي افزایش باعث مقره شستشوي

 شو مقره خودروهاي به عملیاتی هاي گروه تجهیز به اقدام برق توزیع شرکتهاي گردیده باعث
 شبکه به شدن نزدیک با است موظف واپراتور بوده باالبر داراي بعضا موجود خودروهاي. نمایند
 شستشو به اقدام فوق باالبر از استفاده بدون نیز اپراتورها از تعدادي. نماید شستشو به اقدام برق
  .شود می کیفیت بی شستشو و گردد می مقطر آب هدررفت باعث که نماید می

 کنترل که باالبر ماکت جاي به رباتیک بازوي طراحی
 باعث پذیرد صورت خودرو کابین داخل در اپراتور
 به خسارت و جانی خسارت و انسانی خطاي کاهش
 تخصصی نیاز، مورد انسانی نیروي کاهش ، تاسیسات

 و مقطر آب تلفات کاهش شویی، مقره شدن تر
  میشود عمل سرعت افزایش

٢  

طراحی و ساخت دستگاه پورتابل نیمه هوشمند و 
مکانیزه شناسایی عیب و محل دقیق عیوب ماندگار در 
شبکه هاي فشار متوسط هوایی طوالنی شرکت توزیع 

  برق استان یزد
  توزیع

 قابلیت افزایش
 شبکه اطمینان

  برق توزیع هاي

 ممکن فوق خطاي که. گردد می متوسط فیدرفشار قطع باعث فشارمتوسط فیدر برروي خطا وقوع
 عینی بازدید روش تنها لذا باشد هوایی متوسط فشار شبکه طول در تجهیزي هر خاطر به است
 جلوگیري و کمتر زمان جهت خط یابی عیب شدن مکانیزه لذا.  باشد  می طوالنی خط یک دقیق

  .باشد می اولویت در احتمالی حوادث از
  هوایی متوسط فشار خطوط یابی عیب شدن مکانیزه

٣  

باز طراحی و اجرا و بهره برداري شبکه هاي 
خودنگهدار براساس شرایط اقلیمی و محیطی استان 
یزد و شناسایی ریسک ها و مخاطرات مربوطه و ارائه 

  Digsilentراهکارها با استفاده از نرم افزار
  توزیع

 قابلیت افزایش
 شبکه اطمینان

  برق توزیع هاي

 قرار استفاده مورد  برق صنعت در گسترده صورت به گذشته سال چند در خودنگهدار کابل
 در فنی اصول و مسائل نکردن رعایت علت به اما دارند خوبی مزایاي هاکابل این. استگرفته
 این در.  استشده برق صنعت در اي عدیده مشکالت ایجاد موجب هاکابل ازاین برداريبهره

 افزایش و  یزد برق توزیع هاي شبکه اطمینان قابلیت افزایش و تلفات کاهش منظور به اولویت
 هاي راهکار و شناسایی.. و فرسودگی ، پیري قبیل از خودنگهدار هاي کابل مشکالت ، ایمنی
  .شود ارائه مناسب

  
  خودنگهدار هاي کابل مشکالت و مخاطرات شناسایی
  مخاطرات رفع جهت ومناسب بهینه راهکار ارائه

۴  

طراحی و ساخت و تهیه سامانه مانیتورینگ پایش داده 
هاي ثباتهاي منصوبه در تابلوهاي توزیع برق استان 
یزد و بازنگري در طراحی تابلوهاي توزیع و نصب 

  ثبات در تابلو هاي توزیع برق استان یزد
  توزیع

 و خطوط پایش
 شبکه تجهیزات
 توزیع هاي

  برق نیروي

 می برق توزیع مدیریت و آن فرمان و کنترل و مدار از حفاظت برق هاي تابلو  اصلی وظیفه
 افراد دسترسی از مانع و دهد می جاي خود در را مختلف تجهیزات برق تابلو و. باشد

 سیگنال چراغ شامل الکتریکی مختلف تجهیزات این. گردد می تجهیزات این به غیرمتخصص
 افراد راحت دسترسی باعث باشدکه می … و رله فیوز، ها، کلید انواع فرمان، مدار برق، تابلو

 و توزیع آن واسطه به را الکتریکی انرژي توانند می که شود می تجهیزات این به متخصص
 برق، تابلوهاي تجهیزات ترمینالهاي شدن اکسید قبیل از مشکالتی داراي برق تابلو. نمایند کنترل
 ،شل شوها وایر یا کابلشوها به مربوط اتصاالت شدن شل ، وایرشوها و کابلشوها شدن اکسید
 برق توزیع تابلو در) دیتاالگر( ها ثبات گرفتن بکار با. . باشد می یکدیگر به شینه دو اتصال شدن
 مشکالت از حدودي تا که نمود ثبت.. و جریان ،ولتاژ، موج شکل هاي داده و اطالعات توان می

 امکان اقتصادي و فنی لحاط از  برق تابلو در را دیتاالگر نصب اولویت این در. باید می کاهش
  .گردد می ارائه دیتاالگر کاربرد جهت بهینه راهکارهاي و شود می سنجی

  برق تابلو در ثبات کاربرد اقتصادي و فنی بررسی
  

 در ثبات کاربرد جهت مناسب و بهینه راهکار ارائه
  توزیع برق هاي تابلو



۵  
ارائه راهکاري تحلیلی جهت تشخیص خرابی کلیدهاي 

قطع کننده بر اساس پارامترهاي قابل دسترسی و 
  اندازه گیري شبکه هاي توزیع برق

  توزیع
فزایش قابلیت ا

 اطمینان شبکه
  هاي توزیع برق

عموما پارامترهاي استاتیک و برخی پارامترهاي دینامیک عموما در شبکه هاي پراکنده توزیع 
مبناي عملیات تحلیلی جهت تشخیص و تعیین نوع عملیالت اجرایی (اتفاقات عملیات و سرویس 

و نگهداري) قرار می گیرد در این میان یکی از اصلی ترین چالش هاي تشخیص خرابی داخلی 
چرا که بدلیل تنوع، پیچیدگی و ساختار پراکنده تجهیزات قطع کننده از جمله سکسیونرهاست 

شبکه تشخیص خرابی یا بکارگیري الگوریتم هاي عیب یابی رایج و با وجود تحمیل خاموشی به 
شبکه به سختی و بر اساس تجارب عمیق عملکردي صورت می گیرد .این موضوع چه از دید 

ي مطلوب شبکه براي شرکت کاهش تلفات و انرژي توزیع نشده و چه از دید سرویس نگهدار
هاي توزیع بسیار حائز اهمیت است. لذا اگرچه راهکارهاي تجربی مسبوق به عملیات اجرایی و 

برخی راهکارهاي تحلیلی تجربی در این خصوص وجود دارد ولی ارائه راهکارهایی تحلیلی و 
و فازي و  جامع مبتنی بر رویکردهاي نوین علمی و مهندسی مثل الگوریتم هاي هوش مصنوعی

برخی از تکنیک هاي پیشرفته داده کاوي و ...میتواند تاثیر بسزایی بر عملکرد شرکت هاي توزیع 
در حوزه بهره برداري داشته باشد. نکته پر اهمیت در مورد این پروژه اینست که براي اجراي این 

شده است پروژه عالوه بر آنچه به لحاظ علمی و تجربی در حوزه مهندسی قدرت بکارگرفته 
دانش و تجربه در حوزه مهندسی فناوري اطالعات ،علوم کامپیوتر,نرم افزار و کنترل.... مورد نیاز 

  .است تا بتوان راهکاري سودبخش آزموده نشده اي را به صنعت برق ارائه کرد

ر این پروژه انتظار اینست که با استفاده از اطالعات د
شبکه هاي قابل دسترسی از یک بخش مستقل از 

توزیع بعنوان منطقه پایلوت بتوان بر اساس یک روش 
علمی و معتبر شناخته در حوزه هاي علمی غیر قدرت 
بتوانیم روش ساختاریافته اي ارائه دهیم تا خرابی هر 
کلید قطع کننده که در مرحله اول می تواند صرفا 
سکسیونرهاي شبکه باشد را تشخیص دهیم (زمان 

هاي قبل و بعد از عملیات بر  تشخیص در واقع زمان
روي شبکه خواهد بود) انتظار می رود نتایج پروژه 
قابل تعمیم به مناظق غیر پایلوت نیز باشد.نتایج 

پروژه در منطقه پایلوت بصورا عملیاتی مورت تست و 
  .صحه گزاري قرار خواهد گرفت

۶  

تهیه نرم افزار نقشه عملیاتی قابلیت اطمینان در افق 
ساس مدل هاي پیشرو ، الگوریتم شبکه بر ا 1404

هاي عصبی در شبکه توزیع برق استان یزد با استفاده 
  digsilenاز نرم افزار

 مطالعات
 کالن
, انرژي
 و اقتصادي
  مدیریتی

 کیفیت مطالعات
  وريبهره و

 و الکتریکی انرژي تلفات کاهش توزیع، هاي شبکه از اقتصادي برداري بهره در مهم اهداف
. باشد می سال سه سازمان در استراتژي از استفاده زمان بهترین همچنین و. است اطمینان قابلیت

 افزون روز توسعه به توجه با. باشد می آن بودن پویا و روز به استراتژي بارز هاي ویژگی از یکی و
 است سازمانی هر براي مهم ضرورتی بیرونی تهدیدات محدود، منابع بهینه مدیریت ، تکنولوژي

 توزیع شرکت در  استراتژیک منظور بدین.شود بازنگري و سازي پیاده استراتژیک برنامه که
 شناسایی و درونی و بیرونی محیط تحلیل و منسجم ریزي برنامه طریق از یزد استان برق نیروي
  .گردد اصالح و بازنگري مورد  ضعف و قوت نقاط

  
 و استراتژیک هاي برنامه روزآوري به و بازنگري
 قابلیت عملیاتی نقشه اقتصادي و فنی بررسی
 برق نیروي توزیع شرکت در 14014 افق اطمینان

  یزد استان

٧  

تهیه نرم افزار جامع ظرفیت هاي اطالعاتی قابل 
و GISاستخراج سیستم جامع مشترکین ، مالی اداري ،

  شرکت توزیع برق استان یزد121سامانه 
  عمومی

 هايسیستم
 آوريفن مدیریت

  اطالعات

 اطالعات سامانه ریزي،برنامه و مالی هايافزارنرم طریق از هاگزارش از بسیاري تعداد روزانه
 برق هوشمند هايکنتور هايافزار نرم حوادث، ثبت نگهداري، و تعمیرات هايافزار نرم جغرافیایی،

 بارگیري برق، هايکنتور نصب و تست تشخیص، مامورین هايفعالیت خالل در یا و
 اندازه و توزیع هايشبکه تجهیزات وضعیت پایش ضعیف، فشار هايفیدر و هاترانسفورماتور

 شبکه وضعیت پایش تجهیزات و گیري اندازه لوازم از...  و شبکه توان کیفیت هايپارامتر گیري
 به تبدیل را هاآن تا شود انجام هدفمند تحلیلی ها،داده این روي بر است نیاز که شودمی ارائه

 و توزیع شرکت یک مالی و فنی هايشاخص بهبود جهت ریزيبرنامه براي ارزشمندي اطالعات
 هايپایگاه از موثر برداريبهره موجب امر این که. نماید عملکردي کلیدي هايشاخص ارتقاي

 ارتقاي جهت در موجود اطالعات سازي کاربردي یزد، برق توزیع شرکت در موجود اطالعاتی
  .گردد می شرکت، هايمالی و فنی هايشاخص

 شرکت در موجود اي داده پایگاه تحلیل و بررسی
 اطالعاتی ظرفیتهاي شناسایی و یزد استان برق توزیع

  عملکردي هاي شاخص ارتقاي جهت

٨  

تحلیل و ارزیابی، بازاریابی اجتماعی در شرکت توزیع 
تاکید بر تحلیل محتواي رسانه اي و برق استان یزد با 

  ارائه مدل اثربخش

 مطالعات
 کالن
, انرژي
 و اقتصادي
  مدیریتی

خدمات 
مشترکین، 

همکاري و تبادل 
اطالعات توزیع و 

  مشترکین

 که طوري به اند داشته چشمگیري رشد تاکنون میالدي 2000 سال از اجتماعی هاي رسانه
 برنامه صد چند به و است شده تر گسترده بسیار اجتماعی هاي رسانه هاي دهنده سرویس تعداد

 شروع و آنها به ورود هستند، رایگان اجتماعی هاي رسانه بیشتر که آنجا از. است رسیده تعاملی
 هاي محتوا گرافیکی طرح تاثیر به توان می میان این در. است ساده دیگران با تعامل برقراري
 و مردم با شما تیم ارتباط نحوه تاثیرگذاري، میزان آن، از تر مهم ولی کرد اشاره اجتماعی رسانه
 اصلی و ترین مهم از آن تولید و محتوا دیگر عبارت به یا. کنید می منتقل که است هایی پیام
 تاثیر تواند می که است مجازي فضاي در حضور براي ها سازمان اصلی هاي دغدغه ترین

 شبکه فزاینده و موثر  نقش به توجه با است ضروري لذا. کند ایجاد مخاطبین اذهان در شگرفی
 در حضور منظور به نیز یزد استان برق نیروي توزیع شرکت ، امروز جهان در اجتماعی هاي

 اهداف انداز چشم ، ها ماموریت زمینه این در و نماید تعیین را مناسب استراتژي مجازي فضاي
 در حضور هاي مشی خط سایر و مناسب هاي رسانه ، بودجه میزان ، مدت کوتاه و مدت بلند

 ترین مطلوب به شده انجام هاي سازي فرهنگ و تبلیغات اثربخشی تا شود تعیین مجازي فضاي
  قا یابدارت حالت

ســانه  ضــور در ر ارائه برنامه عملیاتی جهت ح
هاي ارتباط جمعی و فـضاي مجازي به منظور 

شــرکت  توزیع نیروي فعالیت هاي تبلیغی در 
 برق استان یزد

  



 

٩  
 وصول در شناختی جامعه متغیرهاي نقش بررسی
  مناسب مدل ارائه و یزد استان مشترکین مطالبات

 مطالعات
 کالن
, انرژي
 و اقتصادي
  مدیریتی

خدمات 
مشترکین، 

همکاري و تبادل 
اطالعات توزیع و 

  مشترکین

 فروش از حاصل درآمدي منابع محل از توزیع شرکت هاي هزینه کلیه که این به توجه با
 بهاي پرداخت در مشترکین مشارکت و درآمدها این وصول. گردد می اعتبار تامین برق انرژي
 نیازهاي هاو خواسته نمودن برآورد و مشتریان و مشترکان به مطلوب خدمات راستاي در برق

 را زیادي تالش یزد برق توزیع شرکت لذا.  است برخودار اي ویژه اهمیت از برق صنعت کارکنان
 هاي داده اولویت این در.  است نموده مطالبات وصول هاي روش بهبود و ریزي برنامه صرف
 وصول جهت مدلی  و بررسی حساب خوش و حساب بد مشترکین برق قبوض پرداخت و مصرف
 می موثر نقدینیگی و آمد در افزایش و مشترکین رضایت افزایش در که گردد می ارائه مطالبات

  .باشد

ســی صــرف هاي داده برر شــترکین برق م  و م
   برق قبوض پرداخت
  درآمد وصول جهت مناسب مدل طراحی

١٠  

  شده برونسپاري شاخص فعالیت 20 اثربخشی بررسی
 و اي هزینه و عملکردي ابعاد از مختلف، هاي شیوه به

  ها آموخته درس مستندسازي

 مطالعات
 کالن
, انرژي
 و اقتصادي
  مدیریتی

مطالعات مدیریتی 
و راهبري 

  هاي برقشرکت

 بین ها هزینه صحیح نمودن سرشکن و ،تخصیص خدمات صحیح شده تمام بهاي تعیین
 هاي گیري تصمیم به شایانی کمک و است مهم بسیار موضوعی یزد برق توزیع شرکت خدمات
 یا خدمت انجام شیوه اصالح رقابتی، بازار در خدمات قیمت صحیح تعیین زمینه در مدیریت
 ارائه فرآیندهاي بهبود و افزوده ارزش فاقد هاي فعالیت کاهش یا حذف ، آن تولید افزایش
 یابی هزینه هاي سیستم ، برق صنعت پیچیدگی به توجه با امروزه همچنین نماید می خدمات
 شده تمام بهاي تعیین و خدمات وارائه ها فعالیت یابی هزینه به قادر درستی به دیگر سنتی
  خدمت حجم مانند محدودي هزینه هاي محرك از استفاده با ها سیستم این زیرا.نیستند صحیح

 و ها هزینه ایجاد بین معلولی و علی روابط به و دهند می اختصاص خدمات به را ها هزینه ،
 بتواند که ریزي بودجه و یابی هزینه سیستم شناسایی بنابراین ، کنند نمی توجهی فعالیت

 ریزي برنامه زائد، هاي فعالیت حذف خدمات،  شده تمام بهاي صحیح محاسبه قبیل از نیازهایی
  . است نیاز مورد نماید فراهم یزد استان برق نیروي توزیع شرکت براي راهبردها تعیین و عملیات

ـسی ـسب راهکار ارائه و برر ـسبه جهت منا  محا
 شــرکت منتخب فعالیت 20 شــده تمام بهاي
ـستان برق توزیع ـستم ارائه و یزد ا  هزینه ـسی
ســـبه منظور به ریزي وبودجه یابی  بهاي محا
 توزیع ـشرکت منتخب فعالیت 20 ـشده تمام

  یزد استان برق نیروي


