بررسی مقایسٍ ای سیستم ًَشمىد وشان دَىدٌ محل قطع کات
ايت فیًزَا با خطایاب َا ريی خطًط شبکٍ َای تًزیع برق
کد مقالٍ01317:
علی حقیقت

1
،

سید حسه احسان

مقدمٍ مقالٍ
اهزٍسُ ًیبس رٍس افشٍى ضزوت ّبی تَسیا ثزق ثِ
وبّص سهبى بهَضی ٍ ّوچٌیي وبّص اًزصی ّبی
تَسیا ًطذُ اس جولِ الشاهبد هی ثبضذ .جْت دستیبثی
ثِ ایي اهز هْن تطخیص ٍ یب اط ع رسبًی هحل ب ٍ
یب ثزٍس سبدثِ ٍ سزٍی ٍ ثزلذار ًوَدًذ هجذد ضجىِ
عَاهل اسبسی در ثْزُ ثزداری ضجىِ ّبی تَسیا ثزق
هی ثبضٌذ.استفبدُ اس سیستوْبی َّضوٌذ وِ ثتَاًٌذ
هَلایت بی ایجبد ضذُ در ضجىِ را اط ع رسبًی
ًوبیٌذ در اٍلَیت تحمیمبتی ضزوت ّبی تَسیا ثزق هی
ثبضذ .در ایي همبلِ اثتذا اسبس وبر بیبة ٍ یب
آضىبر سبسّبیی وِ در سب سبضز در ضجىِ ّبی تَسیا
ثزق ثزای تطخیص هسیز ب هَرد استفبدُ لزار هی
گیزًذ ثزرسی گزدیذُ ٍ سپ سای ضذُ یه سیتن
ب ثلَرد تئَریه
َّضوٌذ هىبى یبثی جغزافیبیی
پیطٌْبد ٍ ثزرسی گزدد

ديست2

د-سیستن یب هذار ٍاسط یب ارتجبط دٌّذُ الىتزًٍیىی:
ایي هذار ارتجبط ثیي سیستن هخبثزاتی ٍ ضوبرُ گیز را
رٍی یه ثزد الىتزًٍیىی ثزلزار هی وٌذٍ ٍ .ظیفِ اصلی
ضوبرُ گیزی ٍ تغذیِ سیستن را ثزعْذُ دارد .اجشای
اصلی تطىیل دٌّذُ هذارالىتزًٍیىی ٍاسط در ضىل ()2
ًطبى دادُ ضذُ است.
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شکل( .)2اجزای اصلی تشکیل دهنده سیستم هوشمند
پیشنهادی

ًحَُ عولىزد

ضىل( .)1هیذاى هغٌبطی

در ًم ِ P

بیبة وِ رٍی ّبدی ًلت ضذُ است هیذاى
هغٌبطیسی تَلیذ ضذُ تَسط جزیبى ٍ هیذاى الىتزیىی
تَلیذ ضذُ تَسط ٍلتبص ط را سٌ هی وٌذ  .اجشای
تطىیل دٌّذُ سیستن َّضوٌذ پیطٌْبدی
الف-سیستن تغذیِ
َرضیذی فتٍَلتبییه ثَدُ وِ
ضبهل یه سلَ
دارای تَاى ٍ 5اد هی ثبضذ.ایي سیستن ًم ِ لَد
ٍ ثزتزی ًسجت ثِ ثبتزیْبی بیبة ّب هی ثبضذ.
ة-سیستن هخبثزاتی:
ایي سیستن ضبهل یه ط تلفي ّوزاُ ثب تغذیِ
الىتزًٍیىی ثَدُ وِ ٍلتبس تَسط سلَلفتٍَلتبییه
تغذیِ ٍ در صَرد عذم ٍجَد ًَر َرضیذ اس طزیك
ثبتزی ٍ 9لتی ًیبس تبهیي هی گزدد
ج-سیستن سسگز:
ایي سسگز ضبهل یه گیزًذُ ٍ فزسٌذُ هبدٍى لزهش ٍ
یه هٌاى وٌٌذُ (آیٌِ) تطىیل ضذُ است.ایي هذار
ضبهل یه سٍج سین تغذیِ ٍ یه سین زٍجی ثاٌَاى
ارسب فزهبى هی ثبضذ

هبیی
سهبًی وهِ سسهىز ههذار ههبًای را سهٌ وٌهذ ههی
هٌجههز ثههِ ل هها وههبد اٍد گههزدد وههِ ثههِ ال جهها لسههوت
هتحزن وبد اٍد فیهَس ل ها ههی گهزدد در ایهي سبلهت
فزهبًی ثِ هذار لفل یب ّوبى latchسیسهتن اعوهب ٍ
رلههِ تٌمههین تغذیههِ هههذار فزهههبى اعوههب ٍ فزهههبًی ثههِ
سیستن ضوبرُ گیز ارسب ضذُ ٍ تب سهبى رفا عیهت ٍ
ًزهبلیشُ وزدى سیستن ارسب اداههِ ههی یبثهذ.سههبًی
وِ جزیبى اس ضجىِ در سب عجَر ثبضذ زٍجی تزاً
جزیبى CTیىسَ ضذُ ٍ ثِ ICآی سی رگَالتهَر ( ثهِ
هٌمَر تیجیت ٍ ثبثت ًگِ داضتي ٍلتهبص ههَرد ًمهز در
ًمبط هختلف هذار اس آی سی ّبی رگَالتَر استفبدُ هی
زٍجی ایهي ٍICارد یهه
وٌین)ٍارد هی ضَد ٍ سپ
اپتَوهَپلز  optocoupler) :یهه ل اهِ الىتزًٍیىهی
است وِ ثِ صَرد ICتَلیذ ضهذُ ٍ جْهت اتلهب دٍ
ًم ِ ثذٍى استفبدُ اس سین ٍ اس طزیك ًَر هی ثبضذ).
وِ ثب یه دیَد ًَری سزس ضذُ است ٍصل هی گزدد
ًتیجِ گیزی
درایي همبلِ ٍ طزح پیطٌْبدی پیچیذگی هذاراد ٍ
تجْیشاد گذضتِ را ًذاضتِ ٍ چَى اس سیستن
هخبثزاتی ٍ تلفي ّوزاُ استفبدُ هی ضَد هحذٍدیت
هىبًی ًذارًذ.در ایي رٍش ثذٍى ًیبس ثِ اط ع رسبًی
هطتزویي ٍ سبیز پبراهتزّبی هْن ثِ هٌمَر وٌتز
بهَضیْب ٍ اًزصی تَسیا ًطذُ هی تَاى اس هحل
جغزافیبیی ب ٍ ل ا وبد اٍد فیَس ه لا ٍ ثزًبهِ
ریشی ًوَد.در ایي رٍش ًِ تٌْب اس سیستن سلَلْبی
َرضیذی فتٍَلتبئئه ثْزُ ثزداری هی ضَد اس
سیستن تلفي ّوزاُ ٍسیستن سبهبًِ ًGISیش
استفبدُ هی گزدد ٍ.ایي لبثلیت را دارا هی ثبضذ وِ
در هىبًْبیی وِ ضجىِ فطبر ضایف ٍجَد ًذارد ٍ یب
دستزسی ثِ تلفي ثبثت ًوی ثبضذ ثب ارسب آالرم ٍ یب
پیبم هحل ل ا وبد اٍد فیَس را اط ع رسبًی ًوبیذ

