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1- مقدمه 
شبکه هاي هوایي فشار متوسط بیش از 95 درصد از کل شبکه هاي 
به گستردگي  با توجه  فشار متوسط کشور را شامل مي گردند]1[. 
تعمیر  احداث،  نوین  روش هاي  روي  بر  مطالعه  هوایي،  خطوط 
اهمیت  داراي  همیشه  توزیع  شبکه هاي  از  بخش  این  نگهداري  و 
نیروي برق شهرستان مشهد در راستاي  بوده است. شرکت توزیع 
تا  را  مشترکین  خاموشي  میانگین  تا  5-0-14برآنست  استراتژي 
در  دهد.  کاهش  سال  در  دقیقه   14 حدود  به   1405 سال  پایان 
همین راستا یکي از فعالیت هاي این شرکت ممنوعیت به کارگیري 
سال  ابتداي  از  متوسط  فشار  شبکه  در  روکش  بدون  سیم  هاي 
1389 بوده است. بر اساس مطالعات صورت گرفته حدود 90 درصد 
خاموشی ها در شبکه هاي فشار متوسط بر اثر وقوع اتفاقات و حوادث 
هادي هاي  از  که  شبکه هایي  در  حوادث  این  که  است  بوده  گذرا 
روکش دار در آن ها استفاده شده ، به صورت چشم گیري کاهش یافته 

است و باعث افزایش پایداري شبکه مي گردد]2[. 
با توجه به اهمیت پایداری شبکه این ضرورت وجود دارد که سیم 
اساس جهت  این  بر  بدون روکش گردد.  روکش دار جایگزین سیم 
رفع این موضوع تالش می گردد که بتوان با ایجاد یک روش ساده، 
سیستمی طراحی شود که با آموزش های کاربردی همکاران اجرایی 
بتوانند بدون اعمال خاموشی به مشترکین سیم های بدون روکش را 
جمع آوری و هم زمان سیم روکش دار را جایگزین نمایند. درصورت 
تحقق این امر به راحتی می توان کلیه سیم های بدون روکش شبکه ی 
هوایی فشار متوسط را با هزینه اندکی باالتر تعویض و سیم روکش دار 

نخستين
 سامانه جايگزينی سيم های شبكه هوايی20کيلوولت

 بدون اعمال خاموشی به مشترکين در کشور )سنجاب20(

علی سعیدی

 سید ابوالفضل اشرف زاده 

 سیدعلیرضا صبورداودیان

 نوید عقلي

 سعید علیشاهی

شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

در توزیع شبكههای متوسط فشار خطوط اغلب هماكنون
سطحكشورازهادیهایبدونروكشاستفادهمیكنند.بروز
خاموشیهاینسبتاگستردهناشیازخطاهایگذراوماندگار
بررویشبكههایمذكورمشهودبودهوهمهسالهازاینبابت
خساراتجبرانناپذیریبهصنعتبرقواستفادهكنندگانبرق
تحمیلمیگردد؛امروزهاحداثشبكههایجدیدبااستفادهاز
هادیهایروكشدارصورتمیپذیرد.اماجایگزینیشبكههای
خاموشیهای اعمال مستلزم بهرهبرداری مورد و موجود

گستردهمیباشد.
بدون سیمهای جایگزینی سامانه معرفی به مقاله، این در
بدون باسیمهایروكشدار كیلوولت 20 روكششبكههوایی
اینسامانه پرداختهشدهاست. بهمشتركین اعمالخاموشی
و تحقیقات واحد محققین توسط كشور در نخستینبار برای
برقشهرستانمشهد نیروی توزیع كارشناسانخبرهشركت
اهداف تحقق و مشتركین به خدمترسانی تدوام جهت در
توزیع شركت استراتژی14-0-5 راستای در شركت عالیه
نیرویبرقشهرستانمشهدطراحیساختهوموردبهرهبرداری

قرارگرفتهاست.

متوسط،  فشار  هوایي  شبکه  روکش دار،  سیم هاي  كلیدی: واژههای
سنجاب 20، باي پاس 
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را  شبکه ها  در  گذرا  حوادث  به طور جدی  تا  نمود  آن  جایگزین  را 
کاهش داده و پایداری شبکه را تا حد امکان تضمین نمود. 

سیم های  با  فعلی  هوایی  شبکه های  لخت  سیم های  جایگزینی 
روکش دار داراي مزایاي فني و زیست محیطي فراوانی می باشد در 

این میان می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
1- افزایش قابلیت اطمینان شبکه و کاهش خاموشي هاي ناشي از 

برخورد درختان، جانوران و اشیای خارجی با شبکه
2- کاهش مشکالت و معضالت مربوط به حریم شبکه

3- کاهش فضاي مورد نیاز جهت احداث شبکه )با توجه نوع سیم 
روکش دار مورد استفاده(

4- استقامت بیشتر در مقابل شرایط جوي نامناسب
5-کمک در حفظ زیبایي مبلمان شهري

6- امکان احداث شبکه در معابر و کوچه هاي با عرض کم به صورت 
شبکه هوایي به جاي شبکه زمیني و در نتیجه کاهش هزینه ها )با 

توجه نوع سیم روکش دار مورد استفاده(
7- امکان ایجاد شبکه برروي پایه های شبکه هاي موجود برق دار که 

باعث صرفه جویي در وقت و سرمایه مي گردد.
مزایای ذکر شده بسته به نوع سیم روکش دار و شبکه ی جایگزین 
شده روی می دهند برای مثال ممکن است برخی از مزایا در مورد 
شبکه های روکش دار با هادی های خودنگهدار صدق کرده و در مورد 

سیم های روکش شده معمولی برآورده نشوند.
بدون  شبکه های  جایگزینی  جهت  مدون  روشی  از  بهره گیری  با 
روکش با شبکه ی روکش دار بدون خاموشی  به مشترکین عالوه بر 
دسترسی و بهره گیری از مزایای فوق، از اعمال خاموشی به مصرف 

کنندگان و مشترکین جلوگیری به عمل خواهد آمد. 
در همین راستا پروژه طراحي و ساخت سنجاب 20 یا به طور دقیق تر 
سامانه جایگزینی سیم های بدون روکش شبکه هوایی 20 کیلوولت 
با سیم های روکش دار بدون اعمال خاموشی به مشترکین در شرکت 
توزیع نیروي برق شهرستان مشهد تعریف و انجام پذیرفت؛ در ادامه 
به معرفي دقیق تر این سامانه و جزییات روش اجراي آن پرداخته 

شده است.

2- بررسی شرايط موجود
شبکه هاي فشار متوسط عمومی در ایران، با ولتاژهاي 11 ، 20، 33 
کیلو ولتی کار می کنند که در این میان، ولتاژ 20 کیلو ولت رایج ترین 
آن ها می باشد و امروزه نیز، ایجاد و توسعه شبکه هاي فشار متوسط 
با ولتاژ 20 کیلو ولت صورت می گیرد. در برخی از  به طور اساسی 
شهرها مانند شهر جهرم نیز که از قدیم ولتاژ 11 کیلو ولتی معمول 
بوده است، رفته رفته جاي خود را به 20 کیلو ولت داده اند. ولتاژ  33 
کیلو ولت فقط در خوزستان رایج است و در ابتدا به عنوان ولتاژ فوق 
توزیع به کار می رفت، و از طریق خطوط 33 کیلو ولتی و ایستگاه هاي 

تبدیل 33/11 کیلو ولتی ولتاژ توزیع 11 کیلو ولتی تامین و برق به 
مراکز مصرف رسانده می شد و سپس با تبدیل 11 کیلو ولت به 400 
ولت به مصرف می رسید. از طرفی در آینده در شهرهاي بزرگ مانند 
فشار  ولتاژ  نیز جزء سطوح  توزیع 63  کیلو ولتی  فوق  ولتاژ  تهران، 
متوسط در طرف ولتاژ اولیه شبکه هاي توزیع قرار خواهد گرفت. تا 
پایان سال 1392 مقدار کل شبکه فشار متوسط کشور بیش از 388 
هزار کیلومتر برآورد گردیده است. در جدول 1 وضعیت شبکه فشار 

متوسط مشهد و کشور آورده شده است]2[.

3- عمليات خط گرم 
داشتن شبکه ایده آل بدون تلفات و خاموشی غیر ممکن است، پس 
در کاهش  برداریم. ضمن سعی  گام  آن ها  راستای کاهش  در  باید 
تلفات، کامال مشخص است که بایستی انرژی توزیع نشده را کاهش 
انجام  نشــده ،  توزیع  انــرژی  کاهش  مهم  راه های  از  یکی  داد. 
اکیپ های خط  توسط  برقدار  روی شبکه های  بر  اصالحی  عملیات 

گرم خواهد بود. 
با توجه به حساسیت و گستردگی شبکه های 20 کیلوولت در حال 
نیاز  روزافزون  گسترش  هم چنین  و  توزیع  بهره برداری شرکت های 
از پیشرفت سریع  انرژی برق به صورت مستمر و دایم که متاثر  به 
تکنولوژی می باشد، توجه و تمرکز به قسمت تعمیرات و نگهداری 
شبکه های توزیع در اولویت نخست قرار گرفته است. لذا با توجه به 
اینکه تعمیرات بر روی خطوط نیاز به اعمال خاموشی دارد، بدون 
از خاموشی های خواسته جهت  راه جلوگیری  تنها  و  بهترین  شک 
گرم  خط  به صورت  تعمیرات  و  سرویس  عملیات  انجام  تعمیرات ، 
می باشد. در همین راستا باید توجه داشته باشیم که سرمایه گذاری 
در این زمینه یک سرمایه گذاری سودآور و برگشت پذیر خواهد بود .

به ظرفیت و گستردگی شبکه های فشار متوسط در حال  با توجه 
برق مشهد خوشبختانه در بحث  نیروی  توزیع  بهره برداری شرکت 
فشارمتوسط  تجهیزات  از  عمده ای  بخش  نگهداری ،  و  سرویس 
به صورت گرم سرویس و نگهداری می شوند، اما به علت گسترش روز 
افزون و توسعه شبکه ها و هم چنین تعریض خیابان ها باید شبکه ها  

جابه جا و رفع حریم گردند. 
پیچیدگی  به علت  مواردی  در  که  اینست  عمده  مشکالت  از  یکی 
گرم  خط  بروش  عملیات  انجام  زیگزاک  شبکه های  مانند  شبکه 
مورد  شبکه  تا  است  الزامی  مواردی  چنین  در  نیست.  امکان پذیر 
نظر بی برق شده تا امکان عملیات بر روی آن میسر گردد از سوی 
دیگر توجه به عدم اعمال خاموشی به مشترکین در دستور کار این 

شرکت قرار دارد.
عملیات  انجام  وجود  با  حتی  که  است  مواردی  از  یکی  فوق  مورد 
به صورت خط گرم باز هم اجرای آن نیازمند بی برق نمودن شبکه 
ارایه  مقاله  این  هدف  گردید  مطرح  که  همان گونه  به عالوه  است. 

جدول 1 - طول شبكه های فشار متوسط تا پايان سال 1392

شبکه هوایی
جمع)کیلومتر(

)کیلومتر(
شبکه زمینی
)کیلومتر(

جمع کل
)کیلومتر(

غیر خودنگهدارخودنگهدار

58455746156495264شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

1616369228370844179793888823کل کشور
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با  فعلی  شبکه های  روکش  بدون  سیم های  جایگزینی  برای  روشی 
شبکه های روکش دار بدون اعمال خاموشی به مشترکین است.

باید  و  نداشته  شدن  کاور  امکان  فعلی  روکش  بدون  شبکه های 
تعویض گردند و نیز با شرایط موجود امکان تعویض سیم های بدون 
بنابراین می بایست تدبیری  روکش به صورت خط گرم وجود ندارد 

اندیشیده شود تا بدون اعمال خاموشی این سیم ها تعویض شوند. 
یکی از نیازهای اساسی شبکه که باید برطرف شود طراحی و استفاده 
از سیستمی است که بتوان با به کارگیری آن بدون اعمال خاموشی 
عملیات تعویض سیم ها صورت گیرد . مهم ترین روشی که برای حل 

این مساله وجود دارد استفاده از یک سیستم بای پاس است. 
در این روش دو سمت یک سکشن بای پاس شده و مشترکین در 
این بین از طریق ژنراتور یا پست موبیل تغذیه می شوند. ]4[ و ]5[.

4- عمليات باي پاس
تحقیقاتی  گروه های  نظرات  تبادل  و  کارشناسی  مطالعات  از  پس 
شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد، تصمیم بر آن شد روشی 
به طریقی  آن  به وسیله  تا  گیرد  قرار  بهره برداری  مورد  و  طراحی 
را  بتوان عملیات جایگزینی  تا  سیم های شبکه هوایی بی برق شده 
انجام داد و در عین حال انرژی مورد نیاز مشترکین از طریق مسیر 
مسیر  این  به  علمی  اصطالح  در  که  آنجا  از  گردد.  تامین  موقتی 
موقتی که به موازات مسیر و شبکه اصلی احداث می گردد مسیر بای 
نام گذاری  بای پاس  نام روش  به  نیز  این روش  پاس گفته می شود، 

شد. ]3[
در روش بای پاس یک سکشن )فاصله بین دو پایه کششی( جهت 
دارای  که  بای پاس  کابل های  می شود.  انتخاب  عملیات  اجرای 
ویژ گی های مخصوصی می باشند در امتداد سکشن مورد نظر برروی 
بوده  مختلف  طول های  دارای  کابل ها  این  می شوند.  پهن  زمین 
به  رابط های مخصوص  به وسیله  نظر  مورد  بر  اساس طول سکشن  و 
این  از  انشعاب گرفتن  به  نیاز  در صورت  یکدیگر متصل می گردند. 
مسیر از رابط های انشعابی مخصوص استفاده می شود. در طول مسیر 
نیز برای تغذیه مشترکین و مصارف مختلف اعم از فشار ضعیف و فشار 
متوسط از رابط های انشعابی استفاده می شود. ابتدا و انتهای مسیر 
بای پاس در دو سمت سکشن مورد نظر، به وسیله کابل های مخصوص 

به شبکه هوایی بدون روکش متصل می شود. ]3[)شکل 1(
در این زمان شبکه هوایی و مسیر بای پاس با یکدیگر موازی گشته 
و هر دو برق دار می باشند. اکنون با باز شدن جمپرها در دو سمت 
بار  تمام  و  گشته  برق  بدون  هوایی  روکش  بدون  شبکه  سکشن، 
اِعمال  بدون  و  می گردد  تامین  بای پاس  مسیر  به وسیله  مشترکین 
خاموشی به مشترکین می توان عملیات جایگزینی سیم های بدون 
انجام  طول  در  داد.  انجام  روکش دار  سیم های  با  را  شبکه  روکش 
عملیات مشترکین از طریق مسیر بای پاس تغذیه می گردند و حتی 

برای لحظه  ای دچار خاموشی نمی گردند. ]3[

شكل 1: نحوه اجرای عمليات بای پاس

5- سنجاب 20
»سنجاب 20« یک نام اختصاري و بر گرفته شده از عبارت »سامانه 
جایگزیني سیم هاي 20 کیلوولت بدون روکش هوایي، بدون قطع 
برق« مي باشد. این سامانه اجازه مي دهد که )بدون اعمال خاموشي( 
سیم هاي بدون روکش شبکه هاي هوایي فشارمتوسط را با سیم هاي 
روکش دار تعویض نموده و از شر خطاهاي مترتب بر شبکه هاي 20 

کیلوولت بدون روکش پیشگیري شود.

6- تجهيزات تشکيل دهنده سامانه سنجاب 20
الکتریکی  انرژی  بای پاس توسط شرکت های توزیع  اجرای عملیات 
با عملیات خط  و تجربه کار  آموزش های الزم  و  بر تخصص  عالوه 
گرم فرمان از نزدیک نیازمند تجهیزات مخصوص عملیات بای پاس 

می باشد.
تخصص  از  استفاده  با  مشهد  برق شهرستان  نیروی  توزیع  شرکت 
کارشناسان مجرب و نیز توان باال و ظرفیت تولید داخلی اقدام به 
عملیات  نیاز  مورد  تجهیزات  تمامی  و ساخت  بومی سازی  طراحی، 
بای پاس در داخل کشور نموده و با توجه به هدف اصلی از طراحی 
بدون روکش  این سامانه که »سامانه جایگزیني سیم هاي  ایجاد  و 
این  برای  را   20 سنجاب  نام  بوده،  برق«  قطع  بدون  20کیلوولت 

سامانه انتخاب کرده است. ]3[
1-6-خودرویمخصوصتجهیزاتعملیاتبايپاس

بای پاس  برای حمل سایر تجهیزات مخصوص عملیات  این خودرو 
عملیات  مخصوص  ارتباطی  کابل های  و  هیدرولیک  قرقره های  و 
براي  قسمت  یک  مجزا،  قسمت  دو  دارای  و  دارد  کاربرد  بای پاس 
حمل تجهیزات و قسمت دیگر مکان قرقره های هیدرولیک کابل های 
درب   4 داراي  خودرو  این  می باشد.  عملیات  مخصوص  ارتباطی 
کرکره ای در طرفین و یک درب کرکره اي در قسمت عقب بوده و 
سقف آن در قسمت عقب براي جابه جایي قرقره متحرک می باشد. 
تعبیه  خودرو  پشت  و  طرف  دو  در  شو  جمع  رکاب های  هم چنین 
گشته و دارای یک چراغ گردان سرتاسری روی سقف خودرو و یک 
چراغ گردان به همراه پروژکتور و مثلث خطر چشمک زن در عقب 

خودرو می باشد.
 

شكل 2: تصوير خودروي مخصوص تجهيزات 

2-6-قرقرههایهیدرولیكمخصوصكابلها
ارتباطی  کابل های  جمع کردن  به منظور  هیدرولیک  قرقره های 
این  می شوند.  استفاده  دورش  به  بای پاس  عملیات  مخصوص 
مجموعه شامل 9 عدد قرقره هم محور با قابلیت چرخش قرقره ها 
در دسته هاي 3 تایي )3 دسته قرقره با ظرفیت طول های متفاوت( 
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و مجهز به موتور هیدرولیکي جهت تسهیل کاربری در عملیات باز و 
بسته نمودن کابل های ارتباطی می باشد.

شكل3: قرقره هيدروليک
3-6-باالبربومعایق

این باالبرها داراي بسکت متحرک و با قابلیت چرخش 360 درجه 
برای  بای پاس  مسیر  انتهای  و  ابتدا  در  استقرار  جهت  و  مي باشند 
ارتباط مسیر بای پاس به شبکه هوایی به وسیله کلمپ ها و کابل های 
استفاده  نزدیک  از  فرمان  و  گرم  عملیات خط  به صورت  مخصوص 
می شوند و دارای بسکت با دو محور چرخش بر روي بوم عایق و نیز 
داراي وینچ هیدرولیک سرعت باال )ظرفیت بلند کردن بیش از 500 

کیلوگرم( می باشند. )شکل 4(

شكل4: باالبر بوم عايق دارای بسكت متحرک

4-6-كابلارتباطیمخصوصعملیاتبایپاس
برای ایجاد ارتباط بین ابتدا و انتهای سکشن مورد نظر و تشکیل 
رنگ  سه  وجود  می شود.  استفاده  کابل ها  این  از  بای پاس  مسیر 
برای  بای پاس  خودروی  در  کابل  این  از  آبی  و  زرد  قرمز،  متفاوت 
سه فاز متمایز در طول های متفاوت 50،100 و 200 متری از هر 
رنگ که قابلیت اتصال به یکدیگر به وسیله رابط مستقیم )دوراهی( 
متناسب با شبکه تا طول یک کیلومتر دارند. هم چنین این کابل ها 

قابلیت متصل شدن به کلید چمدانی 20کیلوولت قابل حمل و نیز 
ترانسفورماتورهای  تغذیه  انشعابی )سه راهی( جهت  رابط  به  اتصال 
موجود در مسیر، مشترکین ولتاژ اولیه موجود در مسیر و شبکه ی 

هوایی منشعب شده در بین مسیر مورد نظر را دارا می باشند.

شكل5: كابل عمليات باي پاس
5-6-كابلارتباطمسیربایپاسبهسیمهایشبكه

این کابل برای ایجاد ارتباط بین مسیر بای پاس و شبکه هوایی قبل 
و بعد سکشن مورد نظر استفاده می گردد. طول هر قطعه کابل 15 
انتهای سکشن  و  ابتدا  برای  کابل  عدد  دو  رنگ  هر  از  و  بوده  متر 
کابل  این  از  است.  موجود  تجهیزات  مخصوص حمل  خودروی  در 
هم چنین می توان برای تغذیه شبکه های منشعب شده در بین مسیر 

استفاده نمود.
6-6-كابلتغذیهترانسفورماتورهایموجوددربینمسیر

با  در صورت وجود ترانسفورماتور در بین مسیر سکشن مورد نظر 
استفاده از این کابل ترانسفورماتور موجود تغذیه می گردد.

شكل6: كابل تغذيه ترانسفورمر

7-6-كلیدچمدانی20كیلوولتقابلحمل
شبکه  و  بای پاس  مسیر  بین  الکتریکی  ارتباط  وصل  و  قطع  برای 
هوایی از این کلید استفاده می شود. دو عدد از کلید های چمدانی 
20کیلوولت قابل حمل در خودرو بای پاس برای قرارگیری در ابتدا 
و انتهای سکشن مورد نظر، وجود دارد. این کلیدها دارای دسته ی 
جمع شو و چرخ برای حمل و نقل آسان بر روی زمین بوده و ابعاد و 
وزنش برای حمل و نقل به وسیله یک نفر مناسب می باشد. )شکل7(

8-6-رابطهایمستقیم)دوراهی(
این رابط  از  ارتباطی به هم  اتصال بین دو قطعه کابل  ایجاد  برای 
از  3 تایی  دسته  دو  تجهیزات  در خودروی حمل  می شود.  استفاده 
این رابط ها وجود دارد و بسته بندی و جهت محافظت، هر 3 عدد 
رابط مستقیم )دوراهی( در کیف مخصوص به همراه وسایل تنظیف 
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و روانگر های مخصوص نگهداری می شوند.

شكل7: كليد چمدانی 20 كيلوولت قابل حمل 

9-6-رابطهایانشعابی)سهراهی(
گرفتن  برای  بای پاس  مسیر  بین  در  سه راهی  یک  ایجاد  به منظور 
در  موجود  ترانسفورماتورهای  تغذیه  جهت  کیلو ولت   20 انشعاب 
هوایی  شبکه ی  و  مسیر  در  موجود  اولیه  ولتاژ  مشترکین  مسیر، 
منشعب شده در بین مسیر مورد نظر از رابط های انشعابی )سه  راهی( 

استفاده می شود.

شكل8: رابط انشعابي
10-6-قطعهمحافظكابلهایارتباطی

عبور  خیابان  از  عرضی  به صورت  بای پاس  مسیر  که  مواقعی  در 
می کند، برای  حفاظت از کابل های ارتباطی در مقابل عبور وسایل 
و  طراحی  دارای  قطعه  این  می شود.  استفاده  قطعه  این  از  نقلیه 
وزن  فشار  مقابل  در  مستحکم  ساختار  و  مناسب  شیب  با  ساخت 
خودروهای عبوری بوده و بر روی هر قطعه جهت عدم ُسر خوردن 
وسیله ی عبوری، پوشش الستیکی مخصوص تعبیه شده است. این 
قطعات با طول 50 سانتی متر جهت حمل و نقل راحت و قابل اتصال 
به یکدیگر جهت تشکیل طول های بلندتر طراحی و ساخته شده اند.

11-6-كفپوشمخصوص
از کفپوش های مخصوص جهت پهن کردن در زیر کابل های ارتباطی 
دارای  کفپوش ها  این  می شود.  استفاده  پاس  بای  مسیر  طول  در 
جنس مقاوم در برابر استفاده مکرر بر روی آسفالت و سطوح خشن 
بوده و دارای سطحی زبر در طرفی که بر روی زمین قرار می گیرد 
جهت عدم جمع شدن در اثر کشیده شدن کابل های بر روی آن و 

سطحی صاف و صیقلی در طرف دیگر برای ُسر خوردن و کشیده 
)نارنجی(  هشدار  بر روی آن است و رنگ آن  شدن راحت کابل ها 

دهنده برای عابرین، انتخاب شده است. )شکل9(

شكل 9: كابل های ارتباطی پهن شده روی كفپوش مخصوص 

6.12.وینچقابلحمل
عملیات  مخصوص  کابل های  کردن  پهن  عملیات  در  تسهیل  برای 
بای پاس بر  روی زمین از این وینچ استفاده می شود. این وینچ قابلیت 
بسته شدن روی هر نوع پایه ی شبکه های هوایی را داشته و دارای 
سیم بکسل با قدرت کشش باال و قابلیت انعطاف پذیری زیاد به طول 

300 متر می باشد.

7-نتيجه گيري
ساختار  در  سیم ها  جایگزینی  و  تغییر  شد  مطرح  که  همان گونه 
شبکه های موجود با تجهیزات معمول و موجود نیازمند قطع برق و 
اعمال خاموشی به مشترکین است. در این راستا شرکت توزیع نیروی 
سیستم  تجهیزات  تهیه  و  ساخت  به  اقدام  مشهد   شهرستان  برق 
استفاده  با  نمود.  شده  ذکر  موارد  برای  راه حلی  به عنوان  بای پاس، 
شبکه  روکش  بدون  سیم های  جایگزینی  عملیات  سیستم  این  از 
به مشترکین  خاموشی  اعمال  به  نیاز  بدون  روکش دار  سیم های  با 
امکان پذیر بوده و عالوه بر آن می توان از سامانه سنجاب 20 در هر 
خاموشی  اعمال  بدون  است  شبکه  برق  قطع  نیازمند  که  عملیاتی 

به مشترکین استفاده شود. 
بهره گیری از سامانه سنجاب 20 دارای مزایای متعددی است که از 

آن جمله مي توان به موارد ذیل اشاره نمود:
اجتناب از اعمال خاموشی به مشترکین

ارتقاع پایداری و بهبود قابلیت اطمینان شبکه های توزیع
افزایش ایمنی کاربران و سهولت در انجام عملیات

بومی سازی تجهیزات و ساخت آن ها در داخل کشور مطابق نیازهای 
داخلی
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