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  چکیده

طریق  زامل هزینه هاي زیادي می باشد و کنترل خطوط اشمروزه نگهداري خطوط انتقال قدرت ا

یکی از مشکالتی که وجود دارد مساله ي سرقت کابل هاي خطوط انتقال برق .دیسپاچینگ انجام می شود

عالوه بر خسارت ناشی از سرقت کابل ها که با .کند می باشد، که ساالنه هزینه هاي زیادي را تحمیل می 

توجه به اینکه هزینه ي زیادي صرف تولید و خرید آن شده است این سرقت ها باعث قطعی برق می شود 

که اگر قطع برق در شهرك هاي صنعتی اتفاق رخ دهد موجب از کار افتادن کارگاه ها و کارخانه ها می 

  .انی را به صنعت وارد می کندشود که خود زیان هاي مالی فراو

هدف از این پروژه ارائه ي روشی مناسب و کارآمد جهت گزارش سرقت به مراجع مربوطه می باشد به 

  .اطالع رسانی انجام می شود GSMنحوي که پس از قطعی کابل سریعا از طریق سیستم 

در صورت رخ .رخ دهد گزارش می دهد failاین سیستم عالوه بر گزارش سرقت اگر در خطوط انتقال 

با دقت باالیی مشخص شده و از طریق  GPSیا سرقت از طریق  failدادن هر یک از موارد فوق موقعیت 

  .اطالع می دهد) smsاز طریق  GPSارسال موقعیت مشخص شده با (سیستم رادیویی 
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  فصل اول

  هاهاي خطوط انتقال و استاندارد آنکابلمعرفی 
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 کابل فشارقوي) 1-1

 ولتاژهاي باالدر  انتقال انرژي الکتریکیاست که براي  کابلاي از  کابل فشارقوي یا کابل ولتاژباال، گونه

مشخصات کابل فشارقوي به وسیله یک سري  .تبا توجه به کاربردشان متفاوت اس ها ساختمان این کابل

 .شود عالئم روي آن درج می

 شرح عالئم روي کابل) 1-1-1

 :روند آلمان در معانی زیر به کار می ئی دي ويعالئم روي کابل مطابق استاندارد 

 شرح عالمت

N 

   مسیشده  کابل نرم

||2Xعایق هادي از جنس XLPE 

NA آلمینیومیشده  کابل نرم 

Y  اولین( سی وي پیعایق هادي از جنس Y در توالی حروف( 

ZY عایق پروتونی PET  )اولین ZY در توالی حروف( 

H کاغذي متالیزه دور عایق هادي ٔورقه 

T هاي هوایی داري براي کابل مفتول نگه 

F  مربع اندودشده رويزره فوالدي ( فوالديبانداژ محافظ( 

R  اندود شده گرد به صورت نوار روي(حفاظت فوالدي( 
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B بانداژ محافظ فوالدي به صورت نوار 

C است سیم صفر که به صورت لوله دور عایق سه سیم دیگر پیچیده شده 

GB کردن موارد شکل براي محکم بانداژ فوالدي نواري F و R 

Y  دومین حرف( سی وي پیاز جنس ) غالف(روکش Y در توالی حروف( 

re اي رشته سیم گرد یک 

rm اي سیم گرد چندرشته 

s غالف مسی 

k  سربیغالف 

Se اي رشته سیم با سطح مقطع مثلثی یک 

Sm اي سیم با مقطع مثلثی چندرشته 

 

 شبکه هاي توزیع) 1-2

توان از انواع  با توجه به سطح ولتاژ سیستم، شرایط جغرافیائی و تمرکز یا عدم تمرکز بار مصرفی، می      

 .هاي توزیع براي تأمین نیازهاي مشترکین استفاده کرد مختلف شبکه

توانند هرنوع ساختاري را داشته باشند، ولی در حالت استاندارد  هاي توزیع می بطور کلی شبکه      

 :هاي توزیع معرفی کرد نوع ساختار کلی را براي شبکه وان سهت می

 شبکۀ شعاعی) 2-1- 1 

به ترانسهاي توزیع کشیده شده و به انتهاي ) پست فوق توزیع(در این سیستم مدار از شینۀ اصلی        

توان اشاره  از مزایاي این سیستم به ساده بودن شکل و ارزان بودن ساخت این شبکه می. رود فیدر می
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ه با کاهش مواجه بزرگترین عیب شبکۀ شعاعی که استفادة آن را در کشورهاي به خصوص پیشرفت. کرد

تا انتهاي فیدر است که باعث افزایش هزینۀ ) قسمتی که دچار خطا شده(برقی قسمت معیوب  ساخته بی

انرژي فروخته نشده به مشترکین ، کاهش قابلیت اطمینان سیستم و نارضایتی مصرف کنندگان خواهد 

  . شد

 

  شبکه شعاعی:  1- 1شکل 

 شبکۀ حلقوي)  2- 1-2

بدین . توان آنها را به صورت حلقوي طراحی کرد هاي توزیع، می براي افزایش قابلیت اطمینان شبکه     

و پس از ) پست فوق توزیع(پس از شروع از شینۀ اصلی  (kV 20(صورت که تغذیۀ فیدر فشار متوسط 

ي شبکه ایجاد در این سیستم اگر خطایی رو. گردد گذشت از پستهاي توزیع دوباره به همان شین برمی

سایر قسمتهاي . کنند دیده را از شبکه جدا می شود، بالفاصله سکسیونرها عمل کرده و قسمت آسیب

این مکانیزم در . اند، از مسیر دیگر فیدر تغذیه خواهند شد شبکه که تحت تأثیر خطا قرار گرفته

این سیستم با توجه به . شود نامیده می)  Restoration(سیستمهاي توزیع تحت عنوان بازیابی شبکه 
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شبکۀ حلقوي نمونه را نشان  4-1شکل . تر نسبت به شبکه شعاعی گرانتر است خطوط انتقال طوالنی

 :توان به موارد زیر اشاره کرد از مزایاي این شبکه نسبت به شبکه شعاعی می. دهد می

 .دهد شبکه حلقوي در مقایسه با شبکه شعاعی خاموشی کمتري می – 1     

 .شبکه حلقوي نیازي به استفاده از خطوط مانور ندارد – 2     

 .وجود ندارد  ها نگرانی از بابت شکست عایقی خطوط در این نوع شبکه – 3     

  

  شبکه حلقوي:  2- 1شکل 

 شبکۀ غربالی   ) 3- 1-2

هاي توزیع شبکۀ غربالی است، بدین صورت که در آن  ترین نوع شبکه حال پیچیده کاملترین و در عین   

توان از یک یا  در شبکۀ غربالی می. هریک از پستهاي توزیع به چندین پست توزیع دیگر مرتبط هستند

دهی به  یت سرویساین نوع شبکه باالترین کیف. توزیع براي تغذیۀ شبکه استفاده نمود چند شینۀ فوق
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