بارگیری هکانیسه پستهای توزیع با هدف جلوگیری از
سوختن ترانسهای توزیع
شماره مقاله 01327 :

ابوالفضل شعباوی اصل ،حمید رضا جالیر ،محمد رضا کریمی ،امان اهلل بهمه پوری ،افشیه قرداش خاوی
شرکت توزیع ویروی برق استان فارس

 .1هقدهه
یکی اس هْنتزیي الذاهات ؽزکتّای تَسیع تزق جْت کااّؼ
حَادث تزاًظ ٍ کاتل عَسی ،عٌجؼ تار تزاًظّا ٍ فیذرّا در
پیک تار ،ؽٌاعایی تزاًظّا ٍ فیذرّای پزتار ٍ اًجاام الاذاهات
اصالحی السم هیتاؽذ .رکَردگیزی تِ صَرت دعاتی ٍ عاٌتی
تِ علت هؾکالتی اس لثیل سهاى ٍ هکاى هحَر ًثاَدى ،خطاای
ًاؽی اس لزائت ،دلت ٍ عزعت پاییي ،کاغذی تاَدى فازم ّاا ٍ
سهاى تز تَدى عولیاات رکاَرد گیازی ٍ غیازُ کاارآیی السم را
ًذاؽت ٍ در ًتیجِ آهار حَادث تزاًظ عَسی ٍ هیشاى خغارت
ٍاردُ همذار لاتل تَجْی تَد .ایي هَارد تِ ّوزاُ راُحلی تازای
تْثَد ٍضعیت هَجَد ٍ تْزٍُری تْتز ،ؽازکت تَسیاع ًیازٍی
تزق اعتاى فارط را تز آى داؽت تا تازای اٍلایي تاار الاذام تاِ
عااٌجؼ تااارگیزی پغااتّااای تَسیااع تااِ صااَرت هکاااًیشُ ٍ
اتَهاعیَى ًوایذ .ایي طزح ضوي تزطزف کزدى تواهی هعایاة
لثلی ،دارای لاتلیتّایی اس جولِ اتصال آهپز هتز تِ اپلیکیؾاي
هَتایل اس طزیك تلَتَث هیتاؽذ؛ تِ ایي صَرت کِ آهپزاص اًذاسُ
گیزی ؽذُ در هحل پغات تَعاط گازٍُ اجزایای تاِ صاَرت
خَدکار ٍ هکاًیشُ اس طزیك درگاُ تلَتَث تاِ اپلیکیؾاي تثلات
هٌتمل ؽذُ ٍ اپلیکیؾي در ّوااى لحظاِ ایاي دیتاا را تَعاط
عین کارت تاِ عازٍر تاارگیزی هٌتمال هایًوایاذ .ایاي رًٍاذ
هکاااًیشُ ،عااالٍُ تااز کاااّؼ خطااای اًغاااًی ،تاعااج هاایؽااَد
دعتزعی تِ اطالعات تارگیزی در کَتاُتزیي سهاى هوکي اهکاى
پذیز تاؽذ .ایي همالِ لصذ دارد تا هعزفی کاهل ایي ًازم افاشار،
تجزتیات ٍ ًتایج اعتفادُ اس آى در ؽزکت تَسیاع ًیازٍی تازق
اعتاى فارط را در اختیار خَاًٌذگاى ٍ عایز ؽزکتّای تَسیاع
لزار دّذ؛ چزا کاِ هجوَعاِ الاذاهات صاَرت گزفتاِ در ایاي
خصَؿ تغیار هَحز تَدُ ٍ ًتایج هطلَتی در پی داؽتِ اعت.
 .2الگوریتن هکانیساسیون پیشنهادی و اجرا شده
تا اعتفادُ اس ًزم افشار ٍب تارگیزی کاِ تاز رٍی کاهپیَتزّاای
حَسُ عتادی ٍ هاذیزیتّاا ًصاة هایگازدد ٍ تاا اعاتفادُ اس
اپلیکیؾي اًذرٍیذی طزاحی ٍ ًصة ؽذُ تز رٍی تثلات گازٍُ
ّای اجزایی رکَردگیزی ٍ اعتفادُ اس آهپز هتز تلَتَث دار کاِ
تَعط ؽزکت تَسیع ًیزٍی تزق فارط تْیِ ؽذُ اعت ،عولیات
رکَردگیزی تا عزعت عول ٍ لاتلیت اطویٌاى تاال ٍ دلت سیااد
صَرت هی گیزد.
 1.2دستگاه آهپر هتر بلوتوث دار
ایي آهپزهتز ،پاراهتزّای لزائت اس جولِ ٍلتاص ٍ جزیاى فیاذرّا
را اس  icآهپزهتز اس طزیك درگاُ تلَتَث گزفتِ ٍ تاِ اپلیکیؾاي
ًصة ؽذُ تز رٍی تثلت ارعال هیکٌذ .ایي اپلیکیؾي تالفاصلِ
اطالعات را تَعط عین کارت تِ صَرت هکااًیشُ ٍ دلیاك تاِ
عزٍراًتمال هیدّذ .ؽکل سیز تصَیزی اس ایي آهپزهتز را ًؾاى
هی دّذ

 2.2نرم افسار وب هکانیساسیون

ًزم افشار ٍب طزاحی ؽذُ تزای هکاًیشُ ٍ یکپارچِ کزدى
عولیات تارگیزی پغتّا در عطح اعتاى ،تا لاتلیت اًجام
تزًاهِریشی ٍ سهاًثٌذی تارگیزی پغتّا ،اطالعات دریافتی اس
اپلیکیؾي ًصة ؽذُ تز رٍی تثلت را دریافت کزدُ ٍ عپظ
پزداسػّای السم تز رٍی ایي دادُ ّا اًجام هیگیزد .تعضی اس
لاتلیتّای ایجاد ؽذُ تز رٍی ایي ًزم افشار تِ ؽزح سیز هی-
تاؽذ:
 دریافت ٍ ارعال اطالعات اس ًزمافشارّاای MIS ،GIS ،PMٍ جاهع هؾتزکیي
 لاتلیاات تزًاهااِریااشی ٍ سهاااىتٌااذی تااارگیزی پغااتّااا درهذیزیتّا
 تحَیل تزًاهِ سهاىتٌذی تِ پیواًکار جْت اًجام تارگیزی حثت اطالعات تِ دٍ صَرت خَدکار ٍ دعتی اس ًزم افشار اًتمال دیتاّا تِ صَرت آًالیي یا افالیي تِ عزٍر ارعال دیتا تِ ًزم افشار حثت حَادث 3.3اپلیکیشن تبلتی
در اپلیکیؾي هَرد ًظز اتتذا کارتز ،تا ٍارد کزدى ًام کارتزی ٍ
رهش عثَر تِ عیغتن ٍارد هیؽَد .در صفحِ اٍل اپلیکیؾي
گشیٌِّایی جْت ٍارد ؽذى تِ هحیط ًمؾِ ،هؾاّذُ لیغت
پغتّا ،تٌظیوات دعتگاُ آهپزهتز اتصالی ٍ ّوگام عاسی تا
عزٍر تعثیِ ؽذُ اعت .تعضی اس ٍیضگیّای هْن ایي اپلیکیؾي
تِ ؽزح سیز هیتاؽذ:
 ارائِ گشارؽات هختلف عیغتوی تزداؽت اطالعات هَلعیت هکاًی تزداؽت عاعت ٍ تاریخ رکَردگیزی گزفتي عکظ ٍ فیلن ارعال اطالعات اس طزیك ایٌتزًت ًوایؼ پغت ّا تزٍی ًمؾِ اهکاى ٍیزایؼ اطالعات پغتتفکیک پغت ّا تز اعاط پز تار  ،کن تار ٍ هتعارف
تا تَجِ تِ ایي ٍیضگی ّا ،لاتلیت ّای سیادی تزای کارؽٌاعااى
هذیزیت ٍ حَسُ عتادی اس جولِ تْیِ تزًاهِ سهاًثٌذی ،حثات ٍ
ٍیزایؼ اطالعات دریافتی رکَردگیزی ،تعزیاف تزًاهاِ ٍ گازٍُ
اجزاییً ،ظارت ٍ صَرت ٍضعیت ٍ غیزُ در ًظاز گزفتاِ ؽاذُ
اعت.
 .3تحلیل اقتصادی روش هکانیسه و هسایای طرح
ّشیٌِ ّای اًجام پازٍصُ کاِ ؽااهل  30تثلات تاِ ّوازاُ 30
آهپزهتز تلَتَحی ٍ ّشیٌِ ًزم افشار جوعا  2هییلیارد ریاال های
تاؽذ کِ در عال ً 97غثت تِ عال  96هثلغ  20هیلیارد ریاال
سیاى ؽزکت ًاؽی اس تزاًظ عَسی کوتز ؽذُ اعت .عوز تثلت
ٍ آهپزهتز ًیش عِ عال تزاٍرد گزدیاذُ اعات کاِ تاا احتغااب
ّشیٌِ ّای ایي پازٍصُ 18هیلیاَى ریاال در عاال اٍل صازفِ
جَیی التصادی ؽذُ اعت

