
  

  تعاريف 

  

  

جامد وگاز جهت توليد بخار و مصرف آن در توربين هاي بخار براي توليد برق  ،نيروگاهي است كه در آن از انرژي حرارتي سوخت هاي مايع :نيروگاه بخاري 

   .استفاده مي شود

جهت توليد گاز داغ (دود) و مصرف آن در توربين گاز براي توليد هاي فسيلي گاز و مايع نيروگاهي است كه در آن از انرژي حرارتي سوخت :نيروگاه گازي 

  شود.برق استفاده مي

توربين هاي گازي از حرارت موجود در گازهاي خروجي از توربين  توليد شده در  نيروگاهي است كه در آن عالوه بر انرژي الكتريكي : نيروگاه چرخه تركيبي 

  توليد انرژي برق مي كند .  يژنراتور بخار وو بخار توليدي در يك دستگاه تورببازياب استفاده شده  يك ديگ بخار درهاي گازي جهت توليد بخار

حاصله توسط ژنراتور كوپله شده با انرژي مكانيكي  موتور ديزلي استفاده كرده و زجهت راه اندازيگا نفت نيروگاهي است كه در آن از سوخت :نيروگاه ديزلي 

  تبديل مي شود.  آن ، به انرژي الكتريكي

جهت مصرف در توربين آبي  يا انرژي جرياني آب رودخانه ها  نيروگاهي است كه در آن از انرژي پتانسيل آب انباشته شده در پشت سدها : نيروگاه برقĤبي

  براي توليد برق استفاده مي گردد . 

  . را به شبكه سراسري تغذيه مي كند را اصطالحاً نيروگاه بادي مي گويندمزرعه توربين هاي بادي كه برق توليدي از انرژي باد  نيروگاه برق بادي :

اسب  بر حسب  قدرت نامي يك دستگاه توربين يا دستگاه توليدي نيروي محركه از طرف سازنده بر روي پالك مشخصات آن براي شرايط معيني : قدرت نامي

  كيلووات مشخص مي گردد. بر حسب  ميهاي كوچك قدرت نابخار يا مگاوات نوشته شده است . در ماشين

  .است شرايط محيطي(ارتفاع از سطح دريا، دماي محيط و رطوبت نسبي) با در نظر گرفتن نصب بيشترين توان قابل توليد مولد در محل : قدرت عملي 

  . قدرت عملي در سرد ترين روز سال )ا قدرت عملي در فصل زمستان (ي : قدرت عملي بيشترين

   ا قدرت عملي در گرمترين روز سال ).يقدرت عملي در فصل تابستان ( : قدرت عملي كمترين 

  درت عملي فصلي مولدهاي برق قميانگين   : ميانگين قدرت عملي 

  تواند توليد كند . تواني است كه يك واحد در شرايط عادي و بدون هيچگونه اشكال فني و بدون اثرات سوء بر روي واحد مي :قدرت قابل توليد 

حداكثر قدرت توليدي همزمان واحدها در پيك بار شبكه طي يكدوره مشخص كه ممكن است از جمع  : حداكثر قدرت توليدي همزمان با پيك بار شبكه

  قابليت توليد واحدها كمتر و يا مساوي با آن باشد . 

   .آن شبكه محسوب مي گردد سال وليد شده بعنوان پيك بار توليد شدهحداكثر قدرت ت در صورتيكه دوره انتخابي يكسال باشد ، – 1تذكر 

  توان جهت محاسبه ضريب بار شبكه استفاده نمود . از پيك بار توليد شده ساليانه مي – 2تذكر 

خروجي مولدها بر حسب پايانه ي دوره زماني معين (مثالً يكسال) رو جمع انرژي توليدي مولدهاي برق يك نيروگاه كه در طي يك : توليد ناويژه نيروگاه

  ساعت اندازه گيري مي شود . يا مگاوات  ساعت  كيلووات

مصرف  )چه در حالت كار و چه درحالت توقف(كه توسط تجهيزات كمكي و جنبي يك واحد كه جهت راهبري آن  انرژي الكتريكيمقدار : مصرف داخلي واحد

  در طول يكدوره مشخص را مصرف داخلي واحدگويند. مي شود 

در توليد نقش دارند (در طول يكدوره مشخص بر حسب كيلووات ساعت) مصرف داخلي فني  جمع مصارف داخلي كه مستقيماً : مصرف داخلي نيروگاه(فني)

  نيروگاه مي باشد . 

 توليد  



  

امل انرژي مصرفي براي روشنايي معابر و تجهيزات جانبي واحد ها بدون توجه به اين انرژي مورد استفاده داخل نيروگاه ش: مصرف داخلي نيروگاه (غيرفني)

  . نكته كه اين انرژي در خود واحد توليد شده يا از منبع ديگري تامين گردد

                                                                                 .  است بر حسب كيلووات ساعت يا مگاوات ساعت در يك دوره تفاضل انرژي ناويژه واحد و مصرف داخلي واحد : توليد ويژه واحد 

توليد انرژي ويژه، عبارت است از توليد انرژي برق ناويژه منهاي مصرف داخلي نيروگاهها در يك دوره معين و برحسب كيلووات ساعت يا  : توليد ويژه نيروگاه

   مگاوات ساعت محاسبه مي شود.

ظه حداكثر ساالنه عبارتست از مجموع بار مناطق در لح ،ماهانه ،هفتگي ،بهم پيوسته ، حداكثر بار همزمان روزانه در يك سيستم برق كامالً: داكثر بار همزمانح

سيستم بهم پيوسته كل كشوررا پوشش ندهد حداكثر بار همزمان از مجموع بار حداكثر شبكه بهم پيوسته و بار مناطق  اگر (بر حسب مگا وات).بار سيستم 

حداكثر بار همزمان كمتر از جمع  مجزا ، بطور همزمان بدست مي آيد . با توجه به اختالف ساعت پيك در مناطق مختلف وابسته به يك سيستم بهم پيوسته ،

  طق مي باشد . بار حداكثر منا

ترين بارهاي مناطق، زماني معين است. بيش ترين بارهاي مصرف شده در مناطق مختلف كشور در يك دورهعبارت از مجموع بيش : حداكثر بار غير همزمان

  لزوماً همزمان نيستند.

و طول زمان  توليدي شبكهنسبت كل انرژي توليدي طي يك دوره مشخص  (عموما يك دوره يك ساله ) به حاصلضرب پيك بار :  توليدي (شبكه)ضريب بار 

  ساعت) 8760دوره مربوطه به ساعت (عموما 

  =        شبكهضريب بار                                                                                                              

  

ساعات كاركرد  درقدرت توليد شده به حاصلضرب حداكثر  نسبت كل انرژي توليد شده نيروگاه در طي يك دوره (عموما سال) ضريب بار كاركرد نيروگاه :

  در دوره مورد نظرنيروگاه 

  نيروگاه =            كاركردضريب بار                                                                                       

  

طول  توليد شده دردرت حداكثر قتوليد شده در طي يك دوره مشخص (عموما يك دوره يك ساله) به حاصلضرب ناويژه نسبت كل انرژي  :توليدي  ضريب بار

  ساعت) 8760دوره مربوطه به ساعت (عموما 

   ميانگين وزني ضريب بار واحدهاي آن نيروگاه است.ضريب بار نيروگاه   

  

طي يك دوره مشخص (عموماً يك دوره يكساله) به  ، منطقه يا كشورنسبت كل انرژي توليد شده در يك نيروگاه : كشور،ضريب بهره برداري نيروگاه ، منطقه

   و طول زمان دوره مربوط به ساعت .  ا كشوريمنطقه ،  قدرت عملي نيروگاهميانگين حاصلضرب 

  شود .كيلووات ساعت نشان داده مي برگرمايش ويژه گويند كه به كيلوكالري نرخ ميزان حرارت مصرفي براي توليد هر كيلووات ساعت را  نرخ گرمايش ويژه :

  

 

   .سنجيده مي گردد Btu كيلو كالري يا  بژي حرارتي كه از سوختن يك واحد سوخت حاصل ميشود و بر حسرمقدار ان ارزش حرارتي :

 هاي حرارتي از طريقكيلو كالري است، بازده واحدها يا نيروگاه 860با توجه به اين كه انرژي حرارتي يك كيلووات ساعت برق به طور ثابت  : راندمان حرارتي

    آيد: فرمول زير به دست مي

                      

            ×100= به درصد حرارتي راندمان                                   

  كلانرژيتوليدي شبكهدرطول سال 
*100

 

اعتس 6087* توليديبارك پي            

 انرژي حرارتي مصرفي         

 انرژي الکتريکي توليدي ناويژه
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يلووات ساعت برق توليد شدهك كانرژي حرارتي مصرفي به ازاي ي  

 كلانرژيتوليدي شبكهدرطول دوره 

طول دوره(ساعت)* حداكثر قدرت توليد شده  

=گرمايشينرخ   

١٠٠*  

  سال                    درطولشبكه توليديانرژيلك

  ساعات كار*د شده حداكثر قدرت تولي

١٠٠*  

 

ضريب بار توليدی =                                   



  

  در زمان پيك توليد كرده است .  يا نيروگاه تواني است كه واحد : قدرت توليد شده در پيك

هاي عبارتست از مجموع قدرت يا انرژي وارد شده از طريق خطوط فرامنطقه اي (اين رقم با عالمت منفي در گزارش : قدرت يا انرژي وارد شده (واردات)

  ديسپاچينگ ملي نمايش داده مي شود) .

  است درپيكتفاضل توان قابل توليد و توان توليد شده  : ذخيره

  است زمان پيك درتفاضل توان قابل توليد و توان توليد شده واحدهاي در مدار  : ذخيره گردان 

  توان قابل توليد واحد يا واحدهاي خارج از مدار كه آماده بهره برداري مي باشند .  : ذخيره غيرگردان

دهنده ميزان ظرفيت توليد آماده اي تأمين در زمان پيك مي باشد و نشاننسبت مجموع ذخيره هاي گردان و غيرگردان به كل قدرت قابل  : ذخيره توليد

  است كه جهت استفاده در مواقع اضطراري و تغييرات ناگهاني بار بكار مي آيد . 

هاي مثبت در گزارشعبارتست از مجموع قدرت يا انرژي خارج شده از طريق خطوط فرامنطقه اي  (اين رقم با عالمت : قدرت يا انرژي خارج شده (صادرات)

  ديسپاچينگ ملي نمايش داده مي شود). 

 افزودهبه آن و يا  فركانس از حد نامي ، از بار نامي سيستم كاسته يا افزايش بخشي از انرژي يا توان مورد نياز مصرف كه در اثر كاهش: معادل افت فركانس

  مي شود .

 افت فركانس معادل ،دريافتي از كشورهاي همجوار، نيروگاه ها ناويژه توليدمجموع   ليد شده توسط بار تو  مجموع بار مورد نياز شبكه، از جمع : نياز مصرف

  در پيك و انرژي در يك دوره زماني تعيين مي گردد.نياز مصرف به صورت توان  .بدست مي آيداعمال شده خاموشي  معادل و

  مديريت صنايع را نياز مصرف اصالح شده مي گويند.مجموع نياز مصرف شبكه و معادل اعمال : نياز مصرف اصالح شده

توليد مي و برق  .. )هستندفوالد مباركه ، ذوب آهن ، مس سرچشمه و نظير(اين نيروگاه ها متعلق به صنايع بزرگ  : (صنايع بزرگ)نيروگاه هاي اختصاصي

  كنند و امكان داد و ستد انرژي با شبكه هاي وزارت نيرو در آنها وجود دارد.

  از رابطه زير محاسبه مي شود: بر حسب درصد كشوربرق ضريب ذخيره  ضريب ذخيره :

  

  

  

  : از رابطه زير محاسبه مي شود برق برحسب درصد كمبود ضريب ذخيره :برق ذخيرهكمبود ضريب 

                            

                                                         

 ساعت كاركرد واحد هاي يك نيروگاه وزني متوسط  : متوسط كاركرد نيروگاه

  ه هاي سد براي توليد يك واحد انرژي الكتريكي چعبارت است از متوسط ميزان آب عبوري از دريمصرف مخصوص آب  نيروگاه برق آبي :

  

  

شبكه :
عبارتست از يك سري پست ها، خطوط، كابل ها و ساير تجهيزات الكتريكي كه به منظور انتقال انرژي از نيروگاه ها به مصرف كننده  "شبكه"يك   

مكن است ، م نهايـــي متصل شده اند . دامنه شبكه ممكن است ، به عواملي غير از گروه بندي الكتريكي اتصاالت يا تجهيزات محدود شود، به عنوان مثال

 

 100* (حداکثر نياز مصرف – ظرفيت عملي کل نيروگاهها)

مصرفحداکثر نياز   

 

 انتقال و فوق توزيع

 

 100* (حداکثر نياز مصرف – ظرفيت عملي کل نيروگاهها)

 حداکثر نياز مصرف

 

برق = كمبود ضريب ذخيره    -  26  

     = ضريب ذخيره  



  

ها و مصرف محدوديتي بر يك ناحيه جغرافيايي خاص ، يك ولتاژ ، يك نوع جريان ، يك مالكيت مطرح باشد يا ممكن است كه آن تابعي از مرز بين نيروگاه

  كننده هاي انرژي الكتريكي باشد .

خود قابل تنظيم باشد به طوريكه هم از نظر اقتصادي و هم از  شبكه اي است كه مي تواند به صورت ملي و يا فراملي در وظيفه اصلي شبكه به هم پيوسته :

نظر كارآيي بتواند درخواست هاي انرژي برق را با توليد آن به سطح بهينه برساند
  

خارج از شبكه :
   

  ال نداشته باشند .استاني و يا شبكه هاي جزيره اي كه به شبكه هاي مجاور يا شبكه بهم پيوسته سراسري ارتباط و اتص ،شبكه هاي منطقه اي

:مدار يك خط يا كابل الكتريكي 
   

ل انرژي عبارت است از تعدادي از هادي هاي بطور الكتريكي غير قابل تفكيك كه يك سيم سه فاز يا سيستم ديگري را تشكيل مي دهند و قادر به انتقا

  الكتريكي از يك نقطه به نقطه ديگر هستند . 

پست يا ايستگاه برق :
   

راكتور ، و خروج محلي است كه با مجموعه اي از تاسيسات و تجهيزات برقي شامل ترانسفورماتورها ، كليدها ، سكسيونرها ، وسايل اندازه گيري ، خطوط ورود 

  شود . و كاپاسيتور و بي هاي مختلف براي انتقال و توزيع برق از آن استفاده مي

مفروض متمركز شده و جهت اتصال و قطع انتخابي مدارات الكتريكي در داخل يك شبكه بكار ميرود . پست بخشي از يك شبكه است ، كه در يك مكان 

  . مضافاً اينكه ممكن است قابليت انتقال انرژي الكتريكي بين شبكه هايي كه در سطوح ولتاژي متفاوت بهره برداري مي شوند وجود داشته باشد

  انواع پست از نظر جغرافيائي

است . يعني تمام اجزاي  SF6: به پستي گفته مي شود كه عايق استفاده شده در آن گاز Gas Isolated Substation: (GIS ( فشردهكمپكت  پست-1

  .است )indoor) با فضاي آزاد ارتباطي ندارد و به همين دليل فضاي كمي را اشغال مي نمايد و سرپوشيده (…سكسيونر و  -بار باس -پست (بريكر 

ال شده غ: به پستي گفته مي شود كه كليه تجهيزات اصلي در فضاي باز قرار مي گيرند و با توجه به شرايط آب و هوائي سطح اش) AIS(ف پست متعار-2

  توسط آن در مقايسه با پست فشرده بزرگتر است .

يا  T-offپست سيار : به پستي گفته مي شود كه در مواقع اضطراري و به طور موقت با نصب يك ترانسفورماتور سيار در محدوده خطوط انتقال به صورت  -3

  گردد . برق بخشي از مصرف كنندگان تامين مي ورود و خروج

 انواع پست از نظر تجهيزات

 –جالل  -اين پست فقط شامل خطوط انتقال و كليد و سكسيونر و راكتور مي باشد. مثال: پست رودشور  د خانه)ي(كل )SS )Switch Station پست -1

  رهيو غ تيران

به  آن دسته از پست هايي اتالق مي گردد  مي باشد و  اين پست متصل به يك نيروگاه روگاهي)( پست بالفصل ني اي )GS  )Generator stationپست  -2

   ي انتقال نيستند و مالكيت آنها با نيروگاه مي باشد .ها جزء پست هادهند ، اين پستميكه انرژي توليدي نيروگاه را به شبكه انتقال 

  .متصل اندترانسفورماتور به يكديگردو يا چند سطح ولتاژ مي باشد كه توسط  داراي ها پست اين عپست هاي معمولي انتقال و فوق توزي -3

  

  اختالف پتانسيل الكتريكي بين دو نقطه از يك مدار را گويند .  : ولتاژ

  عبارت است از حداكثر ولتاز نرمال بين فازهايي كه بر اساس آنها طراحي و ساخته شده است.   ولتاژ طراحي مدار يك خط يا كابل الكتريكي (كيلوولت آمپر):



  

  عبارت است از حداكثر ولتاژ بين فازها كه مدار عموماً به ازارء آن بهره برداري مي شود.    اري مدار يك خط يا كابل الكتريكي (كيلوولت آمپر):ولتاژ بهره برد

    .ي است كه در پست يا ايستگاه بـرق نصب مي شود و جهت افزايش يا كاهش ولتاژ يك مدار الكتريكي بكار مي رودـدستگاه : ترانسفورماتور

نسبت تبديل : 
   

ي وارد ترانسفورماتور همان نسبت ولتاژ اوليه و ثانويه و (ثالثيه) در ترانسفورماتورهاي پست (ايستگاه برق) است كه نشان مي دهد انرژي الكتريكي با چه ولتاژ

  مي شود و با چه ولتاژهايي از آن خارج مي شود . 

  حداكثر توان حقيقي كه از ترانسفورماتورهاي پست در طول يكدوره يكساله مي گذرد . :  حداكثر بار اكتيو( توان موثر)

  حداكثر توان راكتيو كه از ترانسفورماتورهاي پست در طول يكدوره يكساله مي گذرد . : حداكثر بار راكتيو( توان غير موثر)

نسفورماتورهاي نصب شده در آن بر حسب مگاولت آمپر و يا بر اساس ظرفيت ظرفيت نامي يك ايستگاه برق بر اساس مجموع قدرت ظاهري ترا : ظرفيت پست

  حرارتي شينه بر حسب كيلوآمپر مي باشد . 

   عبارتست از ظرفيت نصب  شده نامي راكتور، حك شده بر روي پالك مشخصه آن بر حسب كيلووار يا مگاوار . : ظرفيت راكتور

  ي هر مجموعه خازني به كيلووار يا مگاوار كه بر روي پالك مشخصه آن حك شده است .عبارتست از ظرفيت نصب شده نام : ظرفيت خازن

 حداكثر بار به ظرفيت تنسب

  ×        100 =  حداكثر بار به ظرفيت  نسبت                                                                                           

  لومتريبه ك ز پست مبدا تا پست مقصديك مدار ا طول واقعي هادي عبارتست از ميانگين : طول مدار

ل ف قابطول مدار يك خط يا كابل الكتريكي (كيلومتر) عبارت است از طول حقيقي هر يك از هادي هاي آن يا متوسط طول هاديها ، در صورت وجود اختال

  مالحظه در طول هاي آنها 

طول به عبارت ديگر  بارتست از مجموع فاصله دكلهاي خط بين دو نقطه مبدا خط و مقصد آن يا اولين پست بعد از پست مبدا به كيلومترع  : طول مسير

  زير زميني عبارت است از طول تصوير واقعي آن.  هوايي يامسير يك مدار يا خط الكتريكي (متر يا كيلومتر)، اعم از

  در آمار انبوه بهتر است طول مدار به جاي طول مسير قيد شود .  

  فني هادي كه در خط انتقال مورد استفاده قرار گرفته است .  –نام تجاري  : نام هادي

  در طول مسير طول تعداد رشته كابل هاي بكار گرفته شده  ،در خطول زير زميني : طول كابل خط

  است. آلومينيومي –مسي  كه معموالً جنس غالف كابل مورد استفاده قرار گرفته شدهدر خطوط زير زميني  : نوع غالف

  سطح مقطع موثر كابل خط زميني (بر حسب ميليمتر مربع) : سطح مقطع

جرياني كه بدون صدمه زدن به هادي بطور دائمي مي تواند از حداكثر شدت جرياني كه هادي در آن زمان به حد حرارتي مي رسد . حداكثر : جريان مجاز

  هادي عبور نمايد .

سيم باشد كه به وسيله جداساز با فاصله معين وموازي با يكديگر نگاه داشته مي شود و با  4و3و2عبارتست از تعداد هاديهاي هر فاز كه مي تواند : تعداد باندل

  باشند. يكديگر در ارتباط مي

گيرد و در باالترين در مقابل برخورد مستقيم صاعقه مورد استفاده قرار ميوساير تجهيزات سيمي است كه معموالً  براي محافظت هاديهاي فاز : سيم محافظ

 جديداد است كه فوالد گالوانيزه يا با پوشش آلومينيوم و يا از نوع آلومينيوم فوالآنها قسمت برج نصب مي گردد و از طريق برج به زمين اتصال دارد و جنس 

  از نوع با هسته فيبرنوري نيز استفاده شود .

كد ديسپاچينگ خط: 
   

 حداكثر بار اكتيو 

  ها جمع ظرفيت ترانس×  9/0



  

رف اول شماره شناسايي خط بر اساس دستورالعملهاي ديسپاچينگ مي باشد . در شماره گذاري خطوط انتقال از دو حرف و سه رقم استفاده مي گردد كه ح

دهنده سطح ولتاژ و دو رقم بعدي نشانگر شماره انتهاي خط و اولين رقم بعد از حروف شناسايي ، نشانو دوم به ترتيب عالمت شناسايي پست ابتدا و پست 

  خط مي باشند . 

خط چند مداره :
 

  باشد است كه داراي چندين مدار برق با يك ولتاژ يا ولتاژهاي مختلف ميخطي 

خط تك مداره : 
 

  پست انتها متصل نمايد .  است كه تنها يك مدار الكتريكي پست ابتدا را بهخطي 

دكلي است كه زاويه مجاز انحراف خط در آن زياد است و با توجه به نوع آن مي تواند اختالف كشش : )Tension Towerبرج زاويه اي يا دكل كششي (

  نقاط زاويه استفاده مي شود.  گيرند . از اين نوع دكل در مسير مستقيم ياها در امتداد سيم قرار ميدر دو طرف را تحمل كند . زنجيره مقره

 دكلي است كه زاويه مجاز انحراف خط در آن از چند درجه تجاوز نمي كند و زنجيره مقره بصورت : )Suspension Tower(برج آويزي  يا دكل آويزي   

I  ،II  ياV . تك يا چند تائي مي باشد و كشش افقي سيم در دو طرف آن مساوي است  

  ارتباط چند مقره سري شده با دكل را گويند .  : زنجيره مقره 

  مي تواند شيشه اي يا سراميكي و يا سليكون رابر باشد . :جنس مقره  

  زي بصورت ( دكل يا تلسكوبي )و يا چوبي و يا سيماني باشد . لمي تواند ف : نوع برج 

  و يا . .. ) باشد . OPGW...) و يا كابل فيبر نوري ( ويا 8��7مي تواند سيم معمولي يا غير فيبر نوري ( : سيم محافظ (سيم گارد )

 : Z(R,X,B) در فرمول 

Z  امپدانس الكتريكي خط يا مقاومت ظاهري خط :                            R  بر كيلومتر: مقاومت الكتريكي خط بر حسب اهم  

X  بر حسب اهم بر كيلومتر : اندوكتانس خط يا مقاومت القايي خط        B سوسپتانس خط :   

 24اين اطالعات در تمامي پستهاي شبكه درالك شيت هاي حداكثر بار ( مجموع قدر مطلق انرژي عبوري از خط در طول يك سال.  : انرژي عبوري از خط

  شود ودسترسي به آن امكانپذير است.مي ساعت در تمامي روزهاي سال)  ثبت 

حاصل تقسيم مجموع انرژي الكتريكي ساليانه عبوري از خطوط بر مجموع حاصل ضرب ظرفيت پايداري هر خط در  ضريب بهره برداري كل خطوط كشور:

  .100ساعت ) ضربدر 8760تعداد ساعات موجود درسال (

ژي عبوري ازخط به نسبت مجموع  قدرمطلق انرژي عبوري خط به حاصلضرب حد پايداري خط درزمان (براي يكسال) ويا نسبت انر ضريب بهره برداري خط:

  .ي قابل عبور از خط درطول سالژحداكثر انر

ضريب بهره برداري خط از تقسيم جمع قدر مطلق انرژي عبوري خط درطول سال برحسب مگاوات ساعت بر حد پايداري خط برحسب مگاوات ضرب در  

 ساعت  بدست مي آيد. 8760

   



  

  و طول هاي مختلف به شرح جدول زير فرض شده است: ظرفيت نصب شده خط يا حد پايداري خط براي سطوح ولتاژ

  )مگاواتحد پايداري خط (  )مسيرطول خط ( كيلومتر  ولتاژ خط

  كيلوولت 400
  900  450تا  200

  1200  200كمتر از 

  كيلوولت230

  

  300  100كمتر از 

  150  350تا  100بين 

  80  350بيش از 

  كيلوولت 132

  

  100  50كمتر از 

  80  100تا  50بين 

  60  150تا  100بين 

  35  150بيش از 

  كيلوولت 66و 63

  

  50  20كمتر از

  40  40تا  20بين 

  20  100تا  40بين  

  10  100بيش از 

  

  

پستهاي زميني و ولتي) و  380و220كيلولتي) و فشار ضعيف( 33و20،11مجموعه اي متشكل از خطوط هوايي و زميني فشار متوسط( : شبكه توزيع     

  هوايي مي باشد كه براي توزيع انرژي برق در يك محدوده معين بكارگرفته مي شود.

  .شده توسط وزارت نيرو انجام مي گيرد تعيينبر اساس تعرفه هاي  كهفروش برق در داخل كشور به مشتركين  :فروش 

: فروش مستقيم در شركت هاي توزيع
 

فشار متوسط داراي فيدر اختصاصي از پست فوق توزيع بوده و داراي لوازم فروش به مشتركيني كه روي ولتاژهاي 

جزء تعرفه هاي صنعتي و عمومي  "اندازه گيري اختصاصي در پست فوق توزيع مي باشند. همچنين ديماند مصرفي آنها دو مگاوات به باال است و معموال

  هستند.

  كيلوولت و به باال تغذيه مي گردد.63ين خاصي كه روي ولتاژ :فروش به مشترك فروش مستقيم در شركت هاي برق منطقه اي

  انشعاب يا انشعاب هاي مورد تقاضاي آنها بر طبق مقررات برقرار شده باشد .  كه يا حقوقي اشخاص حقيقي :مشتركين

كنتورهاي ديجيتالي قابل برنامه ريزي كه توانايي ثبت جداگانه انرژي مصرفي مشترك در ساعات كم باري، عادي و پرباري شبانه روز را  كنتورهاي چند زمانه:

  دارا مي باشند .

  خطوط توزيع در يك شبكه يا سيستم معين پديدار مي شود. تجهيزات و تلفات انرژي است كه در : تلفات شبكه توزيع

  نه سازي الگوي نياز مصرف مشتركين با انگيزه افزايش ضريب بارشبكه ويا اجتناب از اعمال خاموشي ، بدون اخالل در فرايندهاي مشتركين.بهي: مديريت مصرف

 توزيع



  

شده  و بي برنامه (اتفاقات) بر حسب دقيقه در  متوسط زمان خاموشي اعمال شده به هر مشترك ناشي از اقدامات برنامه ريزي  مدت خاموشي هر مشترك :

   . روز

                        محاسبه مي گردد. روبرواز رابطه : نرخ انرژي توزيع نشده 
  =نرخ ا نرژي توزيع نشده در هزار

داراي به مجموعه يك ياچند اراضي به هم پيوسته گفته مي شود كه خارج از محدوده شهرها واقع شده وداراي محدوده ثبتي يا عرفي مستقل باشد و : روستا

  ونظير آنها باشد. فعاليت آنها كشاورزي، دامداريهستند واغلب  كد روستايي از فرمانداري يا بخشداريباشد و عمدتا داراي سكنه دائم 

 

  

 نيروي انساني شاغل اعم از كارمند و كارگر 

  سه وضعيت استخدامي ، رسمي ، حكمي ( ثابت ) و قراردادي به شرح زير مي باشد : داراي 

مي باشند و از  كشوري قانون صندوق بازنشستگيو از نظر بازنشستگي تابع  قانون مديريت خدمات كشورياين قبيل كارمندان تابع : الف : كاركنان رسمي 

  مي باشد .  %5/13و سهم كارفرما  %9كسر ميگردد كه سهم كارمند  %5/22اين قبيل كارمندان كسورات بازنشستگي به ميزان 

  ان حكمي ( ثابت ) نكب : كار

  اين قبيل كاركنان به دو دسته به شرح زير تقسيم مي گردد . 

  و از نظر بازنشستگي تابع صندوق تامين اجتماعي قانون مديريت خدمات كشوريتابع  اين قبيل كارمندان از نظر استخدامي كارمندان حكمي :

   .به عهده كارفرما مي باشد %20به عهده كارمند و  %7مي گردد كه    حق بيمه كسر %27مي باشند از اين قبيل كارمندان  

اين قبيل كارگران از نظر استخدامي تابع قانون كار جمهوري اسالمي ايران مي باشند و از نظر بازنشستگي تابع قانون صندوق تامين  كارگران حكمي :

نيز بابت بيمه بيكاري است كه  %3به عهده كارفرما و  %20به عهده كارگر ،  %7حق بيمه كسر مي گردد كه  %30اجتماعي بوده و از اين قبيل كارگران 

  مي باشد .    عهده كارفرما به

   پيمانيج : كاركنان 

   :ردندگ مي نيز به دو دسته به شرح زير تقسيماين قبيل كاركنان 

صندوق بازنشستگي تابع مقررات  و از نظر نظر مقررات استخدامي تابع قانون مديريت خدمات كشوري كارمندان ازاين قبيل : (پيماني)كارمندان قراردادي

  مي باشد .   %27 آنهاتامين اجتماعي مي باشند و مبناي كسور حق بيمه 

اين قبيل كارگران از نظر استخدامي تابع قانون كار جمهوري اسالمي ايران مي باشند و از نظر بازنشستگي تابع صندوق تامين :  كارگران قراردادي

  . مي باشد  %30ماعي هستند و مبناي كسور حق بيمه نيز ــاجت

  منطقه اي كه بدون بازخريد كردن در شركتهاي اقماري مشغول بكار مي باشند اطالق  براساس مصوبه وزارت نيرو به كاركنان رسمي برقهاي : مامور

اقماري مي شود و اگر فرد در شركتهاي اقماري بصورت قراردادي استخدام شده باشد و در شركت مادر كار كند ، جزء كاركنان قراردادي شركت 

  گردد . محسوب مي

  توضيح اينكه ماموران انتظامي جزء پرسنل نيروي انتظامي بوده و در آمار پرسنل شركت ها منظور نمي شوند . 

  هاي پرداخت حقوق و مزاياي وزارت نيرو بخش هاي مختلف شغلي موجود در طرح: بخش مشاغل

   تخصصي  ونيمه بخش مشاغل دفتري و اداري و مالي 000/10كد 

  بخش مشاغل فني نيمه تخصصي  000/20كد 

    بخش مشاغل كارشناسي و مديريت اداري و مالي  000/30كد 

  بخش مشاغل كارشناسي و مديريت فني و مهندسي  000/40كد 

  بخش مشاغل خدماتي( كارمندان رسمي خدماتي )  000/50كد

 نيروي انساني

 انرژي توزيع نشده

 انرژي تحويلي
1000*  



  

  ني فبخش مشاغل كارگري  000/70كد 

  بخش مشاغل كارگري خدماتي  000/80كد 

براي ديپلم سال 12 براي زير ديپلم ، سال  9رسنل هر شركت كه با اعمال ضرايب پ تانگين وزني ميزان تحصياليعبارت است از م ميانگين ميزان تحصيالت :

اين شاخص به عنوان شاخصي كمي  را محاسبه مي گردد.براي دكتسال 22براي فوق ليسانس و  سال 18براي ليسانس ، سال  16براي فوق ديپلم ، سال14، 

  را فراهم مي كند.بر حسب سال تحصيالت كاركنان  مدت زمان امكان مقايسه شركت هاي مختلف از لحاظ 

  


