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 چكيده

 
 جهت سازي شبيه يابزارهااستفاده از  قدرت به ستمي سيها يدگيچي پشي برق به علت افزانيامروزه مهندس

تبديل  ها ستمي سيكينامي فهم مشخصات دي تنها ابزارها تقريباً بهسازي يهشب يو ابزارهااند   روي آوردهشانيها يطراح
 يها افزار  از نرمها سيستم ني رفتار اي جهت بررسزه و امروستندي ني موضوع مستثنني از ازي نعي توزيها شبكه. اند شده
 جي وجود عدم تطابق نتانيبا ا. م داد انجانهي زمني را در اي مناسبي و طراحيزير تا بتوان برنامه شود ي استفاده ميمختلف

ها جهت امور   آني راهكارها شكست وها يساز هي شبجي به نتاناني باعث عدم اطممقادير واقعي و يساز هيحاصل از شب
  .شده است ... و تعادل بار، بهبود كيفيت توان كاهش تلفات، ها، ستمي چون حفاظت سيگوناگون

  از سال گذشتهCymeافزار  سازي شبكه توزيع در نرم  و پيادهآوري اطالعات جمع  استان مركزي برق توزيعدر شركت
اش وارد  شبكهو آن برداشت اطالعات ي است كه  شبكه توزيع شهر آشتيان به عنوان يكي از اولين مناطقو شده آغاز
 گيري و اندازهسازي از شبيهحاصل نتايج   است، عدم تطابقكلي كه در اين زمينه به وجود آمده مشاما. شده استافزار  نرم

  . اين پروژه بمنظور يافتن داليل اين عدم تطابق و ارائه راهكار در اين زمينه تعريف شده است. باشد ذكر شده ميدر شبكه 

در اين راستا، ابتدا تمامي پارامترهاي مؤثر در عدم اين تطابق شناسايي و در قالب دو دسته پارامترهاي استاتيكي و 
سپس ميزان اثر ). ها، خطوط و مشتركين تفكيك گرديدند اين پارامترها نيز خود به سه بخش پست(عرفي شدندديناميكي م

سازي و مقادير واقعي مورد ارزيابي قرار گرفته  هر يك از پارامترهاي شناسايي شده در ايجاد اختالف بين مقادير شبيه
 راهنمايي براي ساير به عنوانتواند  مياند كه  ت معرفي شدهاست و پارامترهاي مؤثر در اين عدم انطباق به ترتيب اهمي

  . باشد نيزهاشبكه

 و كامپيوتري سازيشبيه از حاصل نتايج گردد كه با اصالح پارامترهاي معرفي شده در مدلسازي، مشاهده مي
  .است گرديده مرتفع مشكل و شده نزديك هم به زيادي حد تا گيرياندازه

  عي توزيها شبكه تلفات،  رفتار بار،الگوي گيري، ، اندازهها يساز هي شبيجاعتبارسن :كلمات كليدي
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