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حسام الدين يوسفيان ،حسن محمودي

مقدمه مقاله
امروزه شركت هاي توزيع از راه حلهاي
متفاوتي براي مقابله با پرنده زدگي از جمله كاور
گذاري مقره ها و كنسول ها ،ازدياد فاصله بين
فازها و  ...بهره مي برند .در اين مقاله راه حل
بسيار ساده و ارزاني براي مقابله با خاموشي
هاي ناشي از پرندگان ارائه شده است و آن
استفاده از مجسمه متحرك پرندگان شكاري در
خطوط هوايي توزيع است .با نصب اين
مجسمه ،پرندگان از آن ترسيده و ديگر بر روي
خطوط نمي نشيند .در پايان نيز چنين نتيجه
گيري مي گردد كه با توجه به شرايط اقتصادي
كنوني و در راستاي كاهش هزينه هاي بهره
برداري مي توان از راه حل هاي ساده اين چنيني
براي تامين برق پايدار و مطمئن گام برداشت.
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روش تحقيق
براي ممانعت از برخورد پرندگان به خطوط
هوايي و تحميل خاموشي هاي بي برنامه ناشي
از آنها كه منجر به افزايش مقدار انرژي توزيع
نشده مي گردد ،از روش بسيار ساده اي استفاده
شده است تا از نزديك شدن پرندگان به خطوط
هوايي جلوگيري گردد .براي اين منظور از حس
بينايي پرندگان در دور نگه داشتن آنها از خطوط
بهره گرفته شد .براي اين منظور با نصب
مجسمه هايي از پرندگان شكاري همچون
عقاب و جغد بر روي خطوط هوايي مي توان از
نشستن پرندگان بر روي تاسيسات خطوط
هوايي جلوگيري كرد و اين به معناي حذف
انرژي توزيع نشده ناشي از عامل پرنده است.
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براي بررسي طرح ،ارائه و كارايي آن بر روي يكي از
فيدرهاي شهرستان زرين آباد به نام جوقين كه عامل
پرنده در ايجاد خاموشي هاي بي برنامه نقش بسزايي
دارند ،مطالعه موردي انجام شد .براي اين منظور
اطالعات خاموشي هاي بي برنامه فيدر جوقين اعم از
مقدار انرژي توزيع نشده و تعداد خاموشي ها متاثر از دو
عامل برخورد پرندگان و سوختن المان كات اوت فيوز
ناشي از پرندگان از واحد ديسپاچينگ شركت توزيع
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