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-های توزیع یکی از ملزومات بهرهکنترل و مانیتورینگ شبکه – چکیده

ی کوشد تا با معرفاین مقاله می .آیدها به شمار میبرداری بهینه از شبکه

های های توزیع، گرهاز گرهعملگرهایی در سطوح مختلف شبکه اعم 

مصرف و مسیرهای انتقال انرژی، یک شبکه کنترل و مانیتورینگ را بر 

 .تشریح نماید (GSM) پایه شبکه مخابراتی موبایل

سیستم اتوماسیونی که شرح آن را در این مقاله خواهید خواند به 

صورت پایلوت در شرکت توزیع کرمانشاه توسط نویسندگان اجرا 

 ت.گردیده اس

 .GSM-شبکه توزیع -مانیتورینگ –کنترل  :کلید واژه

 

 مقدمه -1

ا مو ههر شببببکو یوزیه مو من ور انت ال انرتی یوییدی نیره اه

کو همچون یمامی ریز رهشن است  .کننده طراحی میشودمصبر  

سبببیهبببتمها ه همچنین امر سبببیهبببتمهای موجود در دنیا این  

هری مو مهرههای یوزیه نیز نیازمند عللی جهت رسبببیدن شببببکو

 ماشند.مطلوب می

عملکرد مهینو یک شبببکو یوزیه هامهببطو مو عواما زیادی از  

 در یح ات جملو یوانایی کنترل مار، کاهش زمان قطعی سببیهببت 

های حاصببلو، مررسببی هضببعیت ، شببناسببایی نوا خرامیمرهز خطا

ها در اهج مار، ثبت آالرمها های نشتی احتمایی، کنترل پیکجریان

یش آمده جهت یحلیا عملکرد سبببیهبببت  ه... کو ه خطباهای پ 

های مناسبببا هر عملکرد در یوان مو این مه  ما نصبببا ماتهلمی

 ن اط مورد ن ر طراح فائق آمد.  

های یوزیه در ن طو مصببر  از سببویی یوانمندسببازی شبببکو 

های مصبببر  از راه دهر، واند یهبببهی یی را  ون قرائت دادهمیت

ص ح پارامترهای کنتور از راه دهر، های پنهانی، اشناسایی فعاییت

را مو  در اختیار مشببتری قرار دادن اط عات مصببر  ه هزینو ه... 

 ایعاده محصوبهمراه داشتو ماشد کو مو نومو خود یک هیژ ی فوق

  ردد.می

یوان مو میاسببیون را اهدا  اسباسببی را در یک سبیهببت  ایوم  

 صورت زیر طب و مندی نمود:

 شبببکو در انت ال انرتی  افزایش قاملیت اطمینان

 مو مشتری.

 مرداری.اهش هزینو های مهرهک 

 .کاهش یلفات 

 قرائت سریه انرتی مصر  شده. 

 امکان مدیریت مار. 

     جهبت انجباب مو موقه    ایجباد مبانبک اط عبایی

 .اییعمیرات ضرهری ه یا دهره

 کنترل کیفیت انرتی رسانی. 

 

 ساختار یک سیستم اتوماسیون توزیع -2

های یوزیه در سببطوح فیدر، ایوماسببیون در شبببکو کنترل ه 

پذیرد کو در ادامو مورد کننده نهایی انجاب میپهبببت ه مصبببر 

 .[4],[3],[2],[1]محث قرار خواهند  رفت

 راتوماسیون توزیع در سطح فید -1-2

یوان در ها را میاسیون در مخش فیدرصبورت خ صبو ایوم  مو 

 :[6],[5],[2] ند مند زیر خ صو نمود
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   یواند مرهز خطبا: کشبببل محبا مرهز خطا می  محبا

خاموشبببی مو زمان ای در نرخ قاما م ح و شکاه

 همراه داشتو ماشد.

  جدا کردن قهمت آسیا دیده شبکو: پس از کشل

محا مرهز خطا اهیین  اب جدا سبببازی این ناحیو از 

شبببکو یوزیه اسببت یا جهت یعمیرات آماده سببازی 

ی ما  ردد. این قهبببمبت مو شبببرط هجود کلیدهای 

فعاسبببازهای ایکتریکی میتواند از راه دهر صبببورت 

  یرد.

  هصبببا مجدد فیدر : در سبببرهیس قرار دادن مجدد

 های شبکو.فیدر جهت مهره مرداری از سایر قهمت

 ر: ما مررسی شبکو ه میزان مار هر ن ارت مداب مر فید

های معمول خط را مدست آهرد یوان جریانخط می

فیدر را مو موقه از  یا در صببورت مرهز مشببکا متوان

 سرهیس خارج نمود.

 اتوماسیون در سطح پست  -1-3

یوان مد ن ر موارد زیر را در ایوماسببیون در سببطت پهببت می 

 :[2]داشت

کنترل هیتبات: یکی از مشبببخصبببو هبای مبارز کیفیبت انرتی     

ها فورمایوردر یرانه tapاسبت کو میتوان ما کنترل   تایکتریکی هیتا

 این مه  دست یافت.های خازنی مو ه کنترل مانک

های یوزیه: در شرایطی همچون مازیامی مار، جداسبازی پهبت  

ها در شرایط اضافو مار کو نیاز جداسبازی عیا ه جدا سازی پهت 

واند یشود، میها ما شبکو یوزیه احهاس میمو قطه اریباط پهبت 

ما شبرط هجود کلیدهای ما فعال سباز ایکتریکی مو سرعت ه از راه   

 .پذیرددهر انجاب 

هبای یوزیه: اط عبات کلیبدها ه یجهیزات    ن بارت مر پهبببت 

ها، یوان عبوری ه... حفباتتی، مبار یرانهبببفورمبایورهبا، هیتاتماس    

 یوانند مو مرکز کنترل ارسال شوند.می

، فیببدرهببا ه دی ر یجهیزات Recloserحفبباتببت: همبباهن ی 

 یواند یوسط سیهت  ایوماسیون صورت  یرد.حفاتتی می

 ر سطح مشتریاتوماسیون د -1-4

سببطت قبا اعمایی مو  یوان همچون دهدر این سببطت نیز می

 شرح زیر انجاب داد :

 یواند ماعت اص ح کنترل مار: کنترل مار از راه دهر می

مرداری از شبکو را پرهفیا مار شبده ه در نتیجو مهره 

 مرداری اقتصادی سوق دهد.مو سمت مهره

  ای هدر شبکومرداشت مار:یکی از اعمال کنتریی موثر

ار ماشد کو اینکاز شبکو مییوزیه مرداشت مهینو مار 

افزارهببای محبباسببببببایی ه  یوانببد یوسبببط نربمی

 های ایوماییک صورت پذیرد.سیهت 

  یواند از راه دهر: این کار می مصر  مشترکینقرائت

اعمال راحت  ،مباعبث کنترل مصبببر  مشبببترکین  

های زمانی ه نیز یشببخیم مصببر  میر مجاز  یعرفو

 شبکو  ردد.

 

یک ساختار نمونو را مرای یک سیهت  ایوماسیون مر  1شبکا  

را های نصببا شببده در هر قهببمت و میکند. ماتهلارائ GSMپایو 

، فیدر کو در های امری شببکا مشبباهده نمود یوان در محدهدهمی

سببمت راسببت یرین قهببمت شببکا نشببان داده شببده اسببت مو   

جریان، دما ه هضبببعیت ، ردیده یا م دار هیتات هایی مجهز مباتهل 

 SMSهای دیجیتال یبدیا کرده ه در قایا یک کلیبد را مبو داده  

کارت یکی از یوسبببط یبک مودب کو مو سبببی   GSMدر مهبببتر 

اپرایورهای ارائو دهنده یلفن همراه کو در آن ناحیو سرهیس فعال 

 مو هاحد کنترل مرکزی ارسال نماید.دارد مجهز است، 

هایی همچون کو در قهبببمتهبا   Data collectorدر سبببایر 

ها نصا شده فورمایورکننده نهایی، خطوط یوزیه ه یرانهب مصبر  

 مو م تضای یجهیزات فاکتورهای اندازه  یری یغییر کرده اند:

 هیتات ه جریان اهییو، هیتات ه جریان فورمایوریرانهببب :

ها، هضببعیت ریو پیچدمای رهمن، دمای سببی ثانویو، 

 .های حفاتتی

 ای، ی: هیتات، جریان، یوان یح ومصبببر  کننده نهای

 .یوان کا مصرفی، کلیدهای کنترل شونده

  :شکار ساز جریان ایصال کویاهآخطوط انت ال. 

مو همراه خود را اندازه  یری شبببده ها داده های یمامی ماتهل

ایری ها ه هضعیت اعتبار م داده های هضبعیتی همانند: م دار شارت 

پردازش اهییو مو یک پیاب  سببازی هپس از آمادهکارت مایی سببی 

ا کنند یکویاه رمز شببده یبدیا ه مو یک مرکز کنترل ارسببال می 

 ای کارمر پهندپردازش نهایی مر رهی آنها صبورت  رفتو ه نتیجو 

یوان . الزب مو ذکر اسبببت کو میرا جهبت مبانیتورینا ارائو کند  

ریزی نمود یا کارمرهای خاص یمامی ای مرناموت  را مو  ونوهسبی 

دریافت  SMSمر رهی یلفن هوشببمند خود مو صببورت  ده ها را دا

نموده ه یا یوسط یک ناب کارمری ه رمز عبور از همان طریق اقداب 

مو کنترل شبببکو نمایند. یمامی مبادالت دیجیتال میان هر یک از 

 وافزار اصلی مو عنوان سام یجهیزات در شببکو در قهبمتی از نرب  

 مای انی ه ن هداری خواهد شد.
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 بررسی عملکرد سیستم اتوماسیون ارائه شده -3

 یری یک های نصا شده کنترل ه اندازهدر هر یک از قهمت

میکرهکنتریر محلی هتیفو مدیریت را مو عهده  رفتو اسبببت، این 

ایاق کنترل مرکزی را پردازنبده هتیفو دارد یا دسبببتورات اپرایور  

یفهببیر ه دسببتور یغییر مطلوب را مو یجهیزات یحت کنترل خود 

یری را ما فرمتی خاص  اندازه دهای مورارسبببال نماید ه یا کمیت

ارسببال نماید. مهببتر اریباطی  رمز ن اری نموده ه مو هاحد کنترل 

 یک ماتهلرا مرکزی ایباق کنترل  محلی ه پردازنبده   رکنتریمیکره

GSM آهرد کو در انواا متنوعی در مازارهای ایکترهنیک   میفراه

در اختیببار مصبببر  کننببد ببان قرار دارد. سببباختببار اریببباطی  

ه  پرهیکا اریباط سبببریال یا همان  GSMمیکرهکنتریر ه ماتهل 

RS232 .است 

ن اط قرمز رنا کو مر رهی خطوط یوزیه نشببان  1در شببکا 

ور یشببخیم داده شبده یک کلید کنترل شببونده مو همراه سببنهبب 

های ارسایی یوان مو هسیلو دادهجریان ایصبال کویاه اسبت کو می  

 مهیر خطا را کشل ه ناحیو آسیا دیده را از مدار جدا نمود.آن 

 یوجو نمایید کو ما مرهز خطا هریک از سبببنهبببورهای جریان

)ن اط قرمز رنا( کو در مهبیر ایصبال کویاه ماشند جریان ایصال   

سی نال خطایی را مو هاحد کنترل ارسال کویاه را احهاس کرده ه 

های خطا را مررسببی کرده ه در ، مرنامو مرکزی سببی نالنمایندمی

نهایت محا مرهز خطا را مشبخم ه دستور قطه نزدیکترین کلید  

مو محا خطا را صببادر نموده ه مجددا سببی نال هصببا را مو فیدر 

ز اهای سای  شبکو کو نماید یا سایر قهمتقطه شبده ارسبال می  

 شدند در سرهیس قرار  یرند.ذکور یغذیو میمفیدری 

های کو همان پهت های نصبا شده در یرانهفورمایورها ماتهل

کند یا از مرهز اضبببافو مار، مبو اپراهیور کمک می  یوزیه ههبببتنبد 

ه پهببت را در صورت یزهب از راه  افزایش دما ه ... جلو یری نماید

 قرار دهد.دهر از سرهیس خارج نموده یا در سرهیس 

 مهرهه در نهایت در سبمت مصبر  کننده سیهت  ایوماسیون   

خواهد سبباخت یا م ادیر مرموز مو هیتات ه جریان یک را قادر  مردار

فاز ه سببو فاز، میزان یوان مصببرفی ه اخت الت هارمونیکی را در  

ایعما مطلومی هبای مزر  مانیتور نموده ه عکس مصبببر  کننبده 

 داشتو ماشد.

پس از دریبافت در مرکز کنترل یوسبببط یک   هبای خباب  داده

مو یک  USBه از طریق پورت اریباطی سبببریال یا  GSMمباتهل  

 شوند.کامپیویر کو ههتو اصلی پردازش است منت ا می

ها داده Delphiیوسط کامپایلر  PCافزار طراحی شده یحت نرب

را پردازش نموده ه محا مرهز خطا را مر رهی ن شو یوزیه مشخم 

افزار قادر مو نمایش میزان شبببارت مایری نمبایبد، همچنین نرب  می

های نصببا شببده را نیز خواهد ادهات ه یحلیا سبب مت دسببت اه

داشبت. مو عنوان ماال ا ر در مهببیری یعدادی از سنهورهای ما  

قبا ه مامعد یکی از سببنهببورها جریان ایصببال کویاه را یشببخیم 

ارش نداده ماشد، نرب ای را  زند اما سبنهور مذکور داده شب داده ما

 یک سیهت  ایوماسیون یوزیه کلی : ساختار1شکا 
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نی اافزار یک  زارش خطا یویید نموده یا یوسط عاما هوشمند انه

های کارتمررسببی  ردد، دسببت اه همچنین هضببعیت شببارت سببی 

های ما کرده ه همواره  زارشی از سیمکارتنصبا شده را مررسی  

مردار اقداب مو شبببارت مجدد یی پایین را ارائو نموده یا مهرهر ماعتباا

 ماید.نآنها 

همچنین هضبببعیبت یمبامی کلیدها در ه نرب افزار قاما رهیت   

موده ه جهت یغییر هضبببعیت هریک نیازمند یایید کارمر سبببطت 

 ماالست.
 

 یریگجهینت  -4

و خرین حل و  رخآی ریبا شبببکو های یوزیه انرتی ایکتریکی 

ال مردن قاملیت جهت ما .یویید ه مصبببر  انرزی ایکتریکی اسبببت

ه  کننده نهاییمصر  ه افزایش رضایتمندی هااطمینان این شبکو

هری ه از سویی کاهش یلفات یکی سیهت  ما یوجو مو مهبود  مهره

زمند یک سبببیهبببت  یکپار و افراهانی ه پراکنبد ی یجهیزات نی 

ایوماییک اسبببت کو در این م ایو یک رهش مهینو مر پایو شببببکو 

ارائو شبببد. طرح عملی ه پایلوت این سبببیهبببت   GSMمخامرایی 

وسبببط نویهبببند ان در شبببرکت یوزیه کرمانشببباه اجرا ه مورد ی

 مرداری قرار  رفتو است.مهره

 سپاسگزاری

ما سپاس از استاد  ران در آقای مهندس علی مراد مرادی مجد 

  شایمان مود.کو دانش فنی ایشان در پیشبرد طرح همواره راه
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