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No. F-16-AAA-0000 

با  برق توزيع هايشبكه در مديريت خاموشي سيستم سازي پياده
  GISاستفاده از 

 

 احمد زماني، ياسين هژبريان، زينب زارعي

  مديريت برق برازجان 
  شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر

  بوشهر، ايران
 
 

 استفاده برق، توزيع هايشركت اهداف مهمترين از يكي —چكيده 
به . باشدمي نشده توزيع انرژي كاهش از طريق شده يدتول انرژي بهينه از
 براي ايويژه اهميت از برق، انرژي وقفهبي و مداوم توزيع دليل، همين
 وقفهبي از توزيع متعددي عوامل. است برخوردار كشور برق صنعت
 و حوادث بروز به توانجمله مي آن از كه كنندمي جلوگيري برق انرژي
 وسايل و حيوانات برخورد مناسب مشتركين،نا دهاستفا طبيعي، بالياي
 تقريبا حوادث برخي وقوع از جلوگيري. اشاره نمود غيره و شبكه با نقليه
برطرف  و حادثه وقوع محل تشخيص دليل، همين به باشدمي ممكن غير

 حل براي راه بهترين ممكن، زمان كمترين در مربوطه اشكال نمودن
 ما، كشور در عملكرده تجهيز تشخيص .باشدمي خاموشي زمان كاهش
 فيدرهاي طول در خطا نشانگرهاي نصب از روش استفاده دو با عموما

 انجام فيدر ابتداي در بكارگيري آنها با خاص مواردي در و فشار متوسط
 تشخيص براي دنيا در قابل توجهي هايفعاليت اخير، دهه در. شودمي

 نرم هايروش از استفاده اب هاي توزيعشبكه در عملكرده تجهيز محل
 بودن ارزان ها،روش اين عمده از مزاياي. است گرفته انجام افزاري

 پذيري توسعه ديگر، هايسيستم مقايسه با در افزاريسيستم نرم بكارگيري
 مقاله، اين در .باشد مي ضعيف فشار در شبكه استفاده قابليت همچنين و

 GISافزاري مبتني بر منر سيستم يك سازي پياده و طراحي چگونگي
اساس  بر توزيع، هايشبكه در برق خاموشي كاهش مديريت جهت
 و ارزان سريع تشخيص منظور به و دنيا دستاوردهاي و مطالعات آخرين
-گزارش امكان اخذ همچنين و حادثه وقوع هنگام عملكرده تجهيز محل

 هايستما پردازش اطالعات و ثبت. است شده ارائه متعدد مديريتي هاي
 استاندارد از استفاده با GIS افزارنرم با ارتباط برق، قطع هنگام مشتركين

XML ، مذكور اطالعات آناليز و شبكه توپولوژي جهت اخذ اطالعات 
 در عمكرده تجهيز محل تعيين منظور به هاي هوشمندالگوريتم كمك به

  باشند.مي سيستم اين وظايف اصلي شبكه،

  

 هاي توزيع برقشبكه ؛ تم مديريت خاموشيسيس —هاي كليدي هواژ
 OMS ؛ GIS ؛مشتركين؛ 

 مقدمه   .1

 هايمهم شركت بسيار اهداف از نشده، توزيع انرژي شاخص كاهش
 شمار به آنها عملكرد پارامترهاي ارزيابي از يكي عنوان به و بوده برق توزيع
 كاهش با تا هستند مشتاق بسيار هاي توزيع،شركت دليل، همين به. رودمي

 اين اهميت دليل. دهند كاهش را شاخص اين در شبكه، خاموشي زمان
 نشده توزيع انرژي كاهش" :نمود جستجو اين عبارت در توانمي موضوع را

 خواهد مشتركين رضايت افزايش و شده انرژي توليد از بهينه استفاده موجب
 را فوقهدف  به نيل نحوي به كه هاييروش و هاراه دليل، همين به "شد.

 دسته دو به را شبكه هايخاموشي .باشندمي توجه مورد بسيار بخشند، تحقق
  :نمود تقسيم توانمي زير
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  شده  ريزيبرنامه هايخاموشي) الف

  حوادث از ناشي هايخاموشي) ب

 تغيير اي،هاي دورهسرويس انجام دليل به عموماً اول نوع هايخاموشي
 شبكه، بهينه طراحي. گيردصورت مي كهشب در مانور انجام و شبكه ساختار
 كاهش موجب مناسب، تجهيزات از و استفاده صحيح ريزيبرنامه و مديريت

 دليل به عموماً دوم، نوع هايخاموشي .شد خواهد هانوع خاموشي اين زمان
حيوانات،  برخورد مشتركين، نامناسب استفاده طبيعي، و بالياي حوادث بروز

 از برخي. پيونددوقوع مي به و غيره شبكه به نقليه وسايل و درختان برخورد
 همچنين و حفاظتي راهكارهاي استفاده از شبكه، بهينه طراحي با فوق عوامل

 است مسلم آنچه ولي باشد،مي جلوگيري قابل فرهنگ مردم سطح افزايش با
و  برق قطع موجب كه افتدمي اتفاقاتي شبكه، در اينست كه همواره

 تجهيز شرايط موقعيت اين در. شد خواهد حفاظتي تتجهيزا عملكردن
 يافتن جهت زيادي و زمان بوده نامشخص شبكه در عملكرده حفاظتي
  .]1[خواهد شد  صرف نظر مورد موقعيت

باشند، در مبنا ميهاي توزيع برق مكاناز آنجا كه تجهيزات شبكه
و  ) اين تجهيزاتGISاطالعات جغرافيايي ( دسترس بودن بانك سيستم

هاي اطالعاتي در سازمان، قابليت لينك اين بانك اطالعاتي با ساير بانك
اي را در افزارها، اهداف گستردهكمك خواهد نمود تا با طراحي و توسعه نرم

  كمترين زمان با بيشترين دقت و صرف هزينه پايين به انجام رسانيم.

) OMS( كه به اختصار برق خاموشي مديريت هايسيستم مقاله، اين در
 تشريح خالصه  طور به آنها هايقابليت و اهداف ، اجزاء،شوند ناميده مي

طراحي و پياده سازي شده است و  GISبر مبناي  گردد كه اين سيستممي
  برد.بهره مي GISهاي جهت نمايش اطالعات، از قابليت

  )OMSمعرفي سيستم مديريت خاموشي (  .2
 تيريمهم مد هاي ستميس رياز ز يكيكاهش قطع برق،  تيريمد ستميس
 نيبوده كه از مهمتر) Distrbution Management System) DMS ع،يتوز
محل  صيتشخ ن،يمشترك هاي تماس يبه ثبت و بررس ي توانآن م فيوظا
قطع برق، ارائه  هاي پرونده جاديپرسنل حوادث، ا يعملكرده، راهبر زيتجه

] طبق 1ره نمود. [اشا كهشب هاي و محاسبه شاخص يتيريگزارشات  مد
 نيانگيكاهش قطع برق قادر است م تيريمد ستميانجام شده، س هاي يبررس

 دهي سيسرو تيفيكاهش داده و ك يقابل توجه زانيرا به م يمدت خاموش
در  ستميس ني] در صورت عدم استفاده از ا6دهد. [ شيرا افزا نيبه مشترك

طالعات منابع مختلف، ا ديبادر اتاق كنترل  سپاچريد ،يهنگام بروز خاموش

پر شده از تماس  هاي (در صورت وجود)، فرم SCADA هاي ستميمانند س
 نيو همچن (در صورت وجود) AMIاز  دهيرس هاي گزارش ن،يمشترك
 شتريب ل،يدل نيگروه حوادث را دنبال كند. به هم ريتعم اتيعمل تيموقع

 يدست صورتب جينتا بيجمع كردن اطالعات و ترك يبرا سپاچريوقت د
و مجتمع  OMSهمزمان به  يامكان دسترس جاديا ني. بنابراشود يصرف م

 يم يمدت خاموش شترينمودن اجزاء منابع مذكور، باعث كاهش هر چه ب
  ]6] [4] [5. [شود

 تحليل و تجزيه ،OMS وظيفه اولين افتد،مي اتفاق برق قطع كه هنگامي
 سرعت و دقت سيستم. برق است قطع از احتمالي داليل برآورد و اطالعات
 هايسيستم آميزموفقيت عمليات براي كليدي عامل يك خاموشي، مديريت
 زمان هايداده سازيآماده خاموشي، مديريت سيستم هر هدف. است توزيع
 هايسيستم كلي، عملكرد طور به. است پرسنل براي برق قطع واقعي

 ياتعمل خطا، محل خطا، تشخيص مرحله چهار شامل خاموشي مديريت
 خطا محل شناسايي. باشدمي منطقه از نگهداري و تعمير و بازسازي مانور،

 دانش با داشتن اين، بر عالوه. ديگر اهميت بيشتري دارد مراحل با مقايسه در
 براي آماري تحليل و تجزيه از استفاده توان امكانمي شبكه، در خطا مورد در
 هايداده داد. انجام را عمليات اصالح و خطا به مستعد مناطق كردن پيدا

 هايتماس شامل برق قطع حوادث در خاموشي مديريت سيستم به ورودي
 توسط شده تهيه واقعي زمان هايداده و اندمشتركيني كه دچار خاموشي شده

 و GIS، FM، AM مانند هاداده منابع ديگر. باشدميSCADA  سيستم
. باشدبرق مي قطع انزم مديريت فرآيند تكميل براي داده، سازيآماده

 گزارش در را مهمي نقش نيز مشابه هاي دستگاه و كنتور هوشمند سنسور،
 از بسياري توزيع، هايسيستم گسترش دليل به متاسفانه،. كنندايفا مي قطع
  ]13. [ندارد امكاناتي را چنين هاواحد

  : است زير شرح به خاموشي مديريت سيستم كلي وظايف

 منطقه ارزيابي شبكه، بازسازي و نگهداري و تعمير تحليل خطا، و تجزيه
 خاموشي، مديريت توزيع، اتوماسيون با ارتباط برق، قطع ريزيبرنامه خطا،

 توان كيفيت و هاي مديريت،روش تغيير كاركنان، مديريت قدرت، بازسازي
 باعث كاهش خاموشي، مديريت سيستم صحيح اجراي نتيجه ]9[ باشد.مي
 با انجام آن را توانمي باشد كهمي سيستم اطمينان قابليت بهبود و برق قطع
   در نظر گرفت: روش زير دو

  خطا دليل به برق قطع زمان مدت كاهش -

  برق قطع تعداد كاهش -
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  اهداف سيستم مديريت خاموشي  .3
را بصورت  OMS ياهداف اصل توان يشده، م انيبا توجه به مطالب ب

  نمود:  انيب ريز

 زيتر تجه عيسر صينشده با تشخ عيتوز يكاهش انرژ 
   يعملكرده در شبكه و كاهش مدت خاموش يحفاظت

 يرفع خاموش ياتيعمل هاي نهيكم كردن هز  

 و  يمدت خاموش حيصح ني(تخم نيمشترك تيجلب رضا
  )نياطالع آن به مشترك

 يبه پرسنل مجرب (پرسنل آشنا به توپولوژ يكاهش وابستگ 
  شبكه)

 تعداد  ،يدت خاموشم نيانگيشاخص م قيمحاسبات دق
 زيترانس و تجه در،يدفعات قطع برق در سطح شبكه شامل ف

  يحفاظت

 دريعملكرد هر ف خچهياستخراج تار   

 زاتيتجه يخراب قياستخراج نرخ دق   

 گروه يو محاسبه شاخص بازده يكل يابيزمان باز نيتخم 

  حوادث هاي

  يخاموش تيريمد ستميس ياجزا .4
زير  اجزاء شامل تواند مي رقب خاموشي كاهش مديريت سيستم يك

  :باشد

 )Supervisory Control And Data Acquisition( SCADA 

 AMI (Automated Meter INFRASTRUSTURE) 

 GIS (Geographical Information System) 

 CIS (Customer Information System) 

 TCS (Trouble Call System)  

  

  

3,1. 4,1. SCADA  

 هاي و رله دهايكل تياژ و وضعولت ان،ي، بر جرSCADA ستميس
 ياز اجزاء و منابع اطالعات يكي. كند ينظارت م عيپست فوق توز يدرهايف

OMS امكان،  نيشبكه به ا زيهنگام قطع برق، در صورت تجهSCAD يم 
فشار متوسط  يدرهايف كريبر تياز وضع وانت يم SCADA. به كمك باشد

 ستميدم امكان اتصال به سنمود. در صورت ع دايپ اطالعبه صورت خودكار 
SCADA  در شبكه، اپراتور يستميس نيعدم وجود چن ايوOMS  با  ،

 دريدر سطح ف ياز خاموش عيفوق توز نگيسپاچيواحد د يگزارش تلفن
  .كند يم داياطالع پ

3,2.   4,2 .AMI  

 شده كشورها رايج از بسياري در AMIاز  استفاده اخير، هايسال در
 شده انجام هااين سيستم روي بر ما كشور در كنون تا كه مطالعاتي.  است
 مصرف اطالعات به دقيق و آسان، سريع دسترسي پيرامون عموما است

مورد OMS با  AMIهاي باشد. در اين مقاله، ارتباط سيستممي مشتركين
 كنتورهاي با ارتباط برقراري ، امكانAMIهاي سيستم   .]6[نظر مي باشد
 با تا دارد وجود اين امكان نتيجه در. كنندمي همفرا دور راه از مشتركين را

 برق، كيفيت مصرفي، دادههاي به شده، استفاده AMIسيستم  به توجه
 دسترسي كنتور در دستكاري وجود حتي و بودن برق وصل يا قطع وضعيت

 نظر مورد ، موضوعAMIطريق  از مشترك برق قطع از يافتن اطالع .كرد پيدا
 كنتورهاي براي شده نصب AMI هاي سيستم. شدبامي OMS سيستم در ما

 ارتباط مربوطه مركز با برق، قطع محض به تا باشند قادر مشتركين بايد
 را كار اين بايدAMI تئوري،  نظر از دهد. گزارش را حادثه و نموده برقرار

 بدي دليل به مواردي در اين وجود، با ولي دهد انجام سرعت با و راحتي به
 انتقال مخابراتي، خطوط بد وضعيت يا و باطري سيستم يتوضع هوا، و آب

 تا يك است ممكن و باشدمي همراه تأخير با يا نبوده پذيرسيگنال امكان
 وضعيت ، خواندنAMIبكارگيري  ديگر نوع ]7[ انجامد. طول به نيز دقيقه

 عمل عموما اين. است منطقه يك در برق قطع از يافتن آگاهي هنگام كنتورها
  ]8[باشد.مي شده گزارش داده برق قطع تصديق يا صحت بررسي ظورمن به

4,3. GIS  
GISو اجزاء محل مدل، اين در. گيردمي بر در را شبكه توپولوژي  ، مدل 

 از يكي GIS شود.نگهداري مي نقشه، يك قالب در آنها همبندي چگونگي
 .باشدمي عملكرده تجهيز تشخيص جهت OMS  با مرتبط اجزاء مهمترين

 پيشينه مانند شبكه اجزاء توصيفي ها اطالعاتسيستم اين موارد، برخي در
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 تشخيص موجب كه گيرندمي بر در نيز را غيره و كارخانه سازنده تعميرات،
  .شودمي خاموشي بروز هنگام عملكرده حفاظتي تر تجهيزدقيق

4,4. CIS  
CISشماره نام، مانند مشتركين اطالعات دربرگيرنده اطالعاتي ، بانك 

 با. باشدمي و غيره بدهي وضعيت مصرفي، بار نوع تلفن، آدرس، شناسايي،
 بانك اين از نظر اطالعات مورد خاموشي، بروز هنگام مشترك هر تماس

. گيردمي صورت آنها روي الزم بر هاي پردازش و شده دريافت اطالعاتي
 يبررس مربوطه، شناسايي شماره يا اساس آدرس بر مشترك يك جستجوي
مي  مذكور هايپردازش از هايينمونه غيره، و بدهي، اعتبارسنجي وضعيت
  .باشند

4,5. TCS 

 TCS سيستم در  OMSقسمت دو از و بوده مشتركين تماس سيستم ، زير 
  ]1[است.  تشكيل شده هاتماس آناليز و ثبت

  نحوه كاركرد سيستم مديريت خاموشي. 5
OMS توسط  برق قطع اعالم يا تلفني تماس يك دريافت  باAMI  
 هايگزارش و هاتماس تعقيب با OMSدر ابتدا  .كندكار مي به شروع
 انجام با سپس برده شبكه از در قسمتي خاموشي وجود به پي رسيده،
 تخميني موقعيت شده، دريافت اطالعات بر روي متفاوت هايپردازش
 ت الزماطالعا زمان، اين در. كندمي مشخص را حفاظتي عملكرده تجهيز
 زمان مدت شده، همچنين ارائه سيار هايگروه به شبكه نقص رفع جهت
 مشتركين اختيار در لزوم در صورت و تخمين برق، بازيابي براي تقريبي

 مانند حادثه اطالعات خاموشي، شدن بر طرف با. گيردمي قرار برقبي
 قرار تاثير تحت تجهيزات شناسايي شماره زمان بازيابي، وقوع، زمان
سيستم  در و مستند شده، انجام عمليات شرح همراه و غيره، به گرفته
-محاسبه شاخص امكان شده، ثبت اطالعات به توجه با. شودمي ذخيره

 مديريتي و متنوع آماري هايگزارش استخراج و شبكه مختلف هاي
  . داشت خواهد وجود

  دهد.مديريت خاموشي را نشان مي، نحوه كاركرد سيستم 1شكل 

  

 
  OMS: نحوه كاركرد 1شكل 

  ثبت و آناليز تماس مشتركين. 6
 هايتماس اطالعات آوريجمع شامل بخش ثبت تماس مشتركين

 در. است انجام قابل خودكار و دستي صورت دو به بوده كه مشتركين
- مشتركين مي هايتماس به رسيدگي مسئول سيستم، كاربر روش دستي،

 شماره عددي مانند هايمشخصه توسط مشترك جستجوي امكان باشد و
 غيرعددي هايمشخصه اساس بر يا كدپستي و تلفن شماره شناسايي،

 توسط مشتركين اطالعات خودكار، روش دارد. در وجود آدرس مانند
- مي ) دريافتIVR)Intractive Voice Response سيستم پاسخگوي 

 اطالعات اين مشترك، به اعالم براي وجود اطالعاتي صورت در. شود
 .گرددمي اعالم مشترك به خودكار پاسخگوي توسط سيستم نيز

 هاي غيرمشخصه  يا آدرس دريافت امكان عدم سيستم، اين محدوديت
بخش آناليز  وظيفه .باشدمي CISدر  مشترك جستجوي براي عددي

 تعيين تجهيزات و مشتركين هايتماس بنديدسته تماس مشتركين،
 همانطور. باشدمي هاي هوشمندالگوريتم از استفاده با عملكرده تمالياح
- مي زير منبع 3 از هوشمند، هايورودي الگوريتم هايداده شد، اشاره كه

  شود: فراهم تواند

 AMI  
 SCADA  
 TC)Trouble Calls( 

 تميشبكه و الگور ياطالعات توپولوژ ،يبا استفاده از اطالعات ورود
عملكرده را  ياحتمال زاتيتجه اي زيتجه تواند يم ستميهوشمند، س هاي
 شتريكار ب نيانجام ا يمقاله چگونگ يبعد يزند. در بخش ها نيتخم
  شود. يم حيتشر
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  سازي سيستم مديريت خاموشيپياده. 7
 و OMSهاي سيستم مورد در مقدماتي توضيحات قبل مقاله، هايبخش در

بعد، در  هاي قسمت و قسمت اين در. شد مطرح آنها پيرامون موضوعات
  شرح داده خواهد شد. OMSسازي مورد چگونگي پياده

  هاي مشتركين. واحد ثبت تماس7,1
 و تعيين صحت بررسي، دريافت، وظيفه هاي مشتركين،واحد ثبت تماس

 به را توزيع فوق اطالعات ديسپاچينگ ثبت همچنين و مشتركين تماس ثبت
آدرس  يا تلفن شماره( شناسايي ارهشم اعالم و مشترك تماس با .دارد عهده

   :شود مي انجام زير مراحل ،)مربوطه

 جدول در جستجو با مشترك تماس نبودن تكراري بررسي 
  گرفته تماس مشتركين

 CIS گسترش بانك در جستجو با مشترك بدهي وضعيت بررسي 
  شده داده

 مشترك ناحيه در با برنامه خاموشي وجود بررسي 

با برنامه، با  هاي يخاموش ليدر فا يرددر صورت موجود بودن ركو
مشترك، اطالعات  ييو ارسال شماره شناسا GISارتباط با  يبرقرار
) در ارتباط با مشترك يحفاظت زاتيترانس، تجه در،يشبكه (ف زاتيتجه

 ي. در صورتگردد يم سهيبا برنامه مقا هاي ياستخراج و با اطالعات خاموش
شده باشد، به اطالع  نييتع شيبرق از پمشترك، مربوط به قطع  قكه قطع بر

منجر به انجام  يقبل نيتماس مشترك كهيصورت در شود. يم دهيمشترك رسان
صحت، ثبت  دييپس از تا زيآنال جهيعملكرده شده باشد و نت زيتجه زيآنال

 صيتشخ يقطع هيبه ناح دينبودن هر تماس جد ايشده باشد، متعلق بودن 
 كهي. در صورتگردد يم يبررس GISع به با رجو ستميداده شده توسط س

 ستميبرق مشخص و ثبت شده در س قطع كيتماس مشترك متعلق به 
وجود  ديپرونده قطع برق جد جاديامكان ا ايشود كه آ يم ينباشد، بررس

است كه پرونده قطع  نيا ديپرونده جد جاديا يشرط الزم برا ر،يخ ايدارد 
پرونده قطع برق،  نيمان شروع آخراز ز ايوجود نداشته باشد و  يبرق جار

كاربر، پرونده قطع  دييشده باشد. در صورت تا يط يمدت زمان مشخص
و در  شود يشده و اطالعات مشترك به آن ملحق م جاديا ديبرق جد

پرونده  نكهيا اينشود و  دييتوسط كاربر تا ديكه پرونده قطع برق جد يصورت
جاري  قطع برق يها وندهوجود داشته باشد، فهرست پر يقطع برق جار

 مشترك جاري، اطالعات هايپرونده از يكي انتخاب با. شودمي داده نمايش
  .شودمي ملحق مشخص برق قطع به

 هر تماس ثبت براي جامعي هايبررسي شود،مي مشاهده كه همانطور
 مشتركين، ثبت اطالعات. گيردمي انجام برق قطع گزارش هنگام مشترك
 تحت مشتركين برق، قطع هايبا برنامه، علت هايموشيخا خاموشي، پرونده
 OMSسيستم  تا شده موجب و غيره، توزيع نشده انرژي گرفته، قرار تاثير

 گزارشات اخذ برق، قطع حوادث پيشينه بررسي را جهت فراواني امكانات
شبكه  مختلف تجهيزات سطح در برق قطع هايشاخص و محاسبه مديريتي
  .آورد بوجود

  هاي ديسپاچينگحد ثبت تماسوا. 7,2

 يا بريكر يك كردن عمل اعالم با تا است آمده فراهم امكان اين OMSدر 
 اطالعات فرم مشخصات توزيع، فوق ديسپاچينگ واحد طرف از فيدر، چند
 اين. نمايد ثبت در سيستم و دريافت را غيره و خاموشي زمان فيدر،

 قبل قسمت در كه همانطور تهيه گزارشات، در استفاده بر عالوه اطالعات
  .گيرد مي قرار استفاده مورد نيز مشتركين تماس هنگام ثبت شد داده توضيح

  هاي با برنامه. واحد ثبت خاموشي7,3
ترانس و  در،يبا برنامه در سطح ف هاي ياطالعات خاموش رهيامكان ذخ

اطالعات  نيدر نظر گرفته شده است. اOMS  ستميدر س زين يحفاظت زيتجه
گزارشات،  هيعالوه بر استفاده در ته نگ،يسپاچيد هاي همانند تماس زين

  .ردگي يمورد استفاده قرار م نيهنگام ثبت تماس مشترك

  هاي مشتركين. واحد آناليز تماس7,4
 نظر در از درختان ايمجموعه صورت به توانمي را الكتريكي توزيع شبكه
- مي برق هايكابل آن، هايو يال حفاظتي تجهيزات آن، هايگره كه گرفت

 مشتركين معادل آن، هايبرگ و توزيع پست فوق درخت، هر ريشه. باشند
 توانمي ندارد، تاثير ديگر فيدر روي بر فيدر يك قطع برق چون. باشندمي

 قرار مورد بررسي جداگانه بصورت را فيدر هر روي بر قطعي عمل آناليز
 عمل فيدر مربوطه ريكرب است ممكن  برق، قطع دادن رخ صورت در .داد
 فيدر قطعي گزارش در شبكه، SCADA سيستم وجود صورت در كه كند
 امكان شد، اشاره قبل قسمت در كه همانطور و رسدمي ديسپاچينگ مركز به

در  مشتركين تماس هنگام آن از استفاده و سيستم در اطالعات مربوطه ثبت
 باشد، نرسيده SCADA از گزارشي كه حالتي در .است شده گرفته نظر

نزديكي  در خرابي محل يافتن عملكرده و يا ات تجهيز به يافتن مساله
 عبارت به .شودمي تبديل آمده بدست اطالعات روي از حفاظتي تجهيزات

- گره خواهيممي مورد بررسي، فيدر براي آمده بدست درخت روي از ديگر،

 را برقبي) ينمشترك( هايكه برگ كنيم پيدا را) حفاظتي تجهيزات( هايي
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 اطالعات است ذكر شايان .نشود را شامل داربرق هايبرگ و بوده شامل
 بيان آنچه وجود) طبق صورت (در AMIو  مشتركين تماس از آمده بدست
. باشد شده وارد داده پايگاه در اشتباه بصورت تواند و مي نبوده قطعي شد،
نوع  با متناسب قطعيتي درجه آمده، بدست اطالعات براي الزم است لذا

 عمر تجهيز، چون هاييشاخص ديگر، طرف از. شود گرفته نظر در تماس
 از ديگر موارد و سطح جزء جغرافيايي، موقعيت سازنده، كارخانه قطعي، نرخ

 شرايط در قطعي احتمال زيرا برخوردار است، قطعي آناليز در بااليي اهميت
 تواندمي خود نوبه هب و نيست يكسان مشترك تماس به توجه بدون مختلف

 جهت متعددي هايكند. روش ايفا را مهمي نقش تجهيز عملكرده يافتن در
 كه است شده معرفي اخير دهه در وقوع حادثه هنگام عملكرده تجهيز تعيين
  ]9] [10[ ]11[ ]12[باشد.  مي خود خاص و معايب مزايا داراي يك هر

  CIS واحد واسط. 7,5
 از الزم، اخذ اطالعات و مشتركين اطالعات كبان با ارتباط برقراري جهت
 يا پرونده شماره جستجوي ارتباط جهت اين. است شده استفاده واسط اين

 استخراج مشترك، بدهي وضعيت بررسي تماس گرفته، مشترك آدرس
   باشد.مي نياز مورد غيره و گرفته قرار تاثير مشتركين تحت

  GISواحد واسط . 7,6
 با ارتباط عملكرده، برقراري تجهيز موقعيت تعيين در اساسي نيازهاي از يكي
GIS باشدمي شبكه تجهيزات و خطوط همبندي مدل و اطالعات اخذ و .
 ارتباط قراري بر منظور به. شودمي انجام  GISواحد واسط توسط كار اين
  :قرار گرفت بررسي مورد زير هايروش آن، با اطالعات تبادل و GIS با

 ارداستاند از استفاده COM  

 مشترك جداول از استفاده   

 مشترك متني فايلهاي از استفاده 

 استاندارد از استفاده XML 

  GISاز  OMSدرخواست . 7,6,1

 شده گرفته نظر در OMSبراي  درخواست 7 شود مي مشاهده كه همانطور

  : از عبارتند هادرخواست اين .است

 در مشترك موقعيت نمايش GIS  

 در فاظتيح تجهيز يك موقعيت نمايش GIS  

 در ترانس يك موقعيت نمايش GIS  

 در فيدر يك موقعيت نمايش GIS  

 تجهيزات اطالعات استخراج و فيدر تا مشترك از باال پيمايش 
  حفاظتي

 اطالعات استخراج و فيدر تا حفاظتي تجهيز يك از باال پيمايش 
  حفاظتي تجهيزات

 اتتجهيز اطالعات استخراج و فيدر تا ترانس از باال پيمايش 
 حفاظتي

 فايل در ارسالي پارامترهاي  

 مشترك شناسايي شماره  

 فيدر شناسايي شماره   

 ترانس شناسايي شماره   

 حفاظتي تجهيز شناسايي شماره 

 يحفاظت زيتجه صيتشخ يبرا زيفوق جهت انجام آنال هاي درخواست
. ردگي يمورد استفاده قرار م نيعملكرده هنگام بروز حادثه و تماس مشترك

اپراتور  يبرا يبه عنوان ابزار كمك زين يشياز امكانات نما يرخب نيهمچن
 يبرا  OMS كه يدر نظر گرفته شده است. با توجه به نوع درخواست ستميس

GIS شوند يم يپارامترها انتخاب و مقدارده كند، يارسال م.  

  OMSبه  GISپاسخ  7,6,2

GIS پردازش  و تبررسي، درياف به تنظيم قابل و مشخص زماني هايبازه در
 آن درخواست، وجود تشخيص پردازد. به محضمي OMSهاي  درخواست

 و استخراج را آن در موجود اطالعات سپس صحت نموده تعيين و بررسي را
عمليات  نتيجه كار، انجام از نمايد. پسمي تفسير را شده درخواست دريافت

 ريافتد براي حال انتظار در كه OMSو  شده ايجاد XMLفايل  قالب در
  .نمايدمي پردازش و تعيين صحت بررسي، را آن دارد، قرار GISپاسخ 

  . نتيجه8
 مديريت سيستم كاهش يك سازيپياده و طراحي چگونگي مقاله اين در

 نتايج. شد تشريح جهان در موجود آخرين دستاوردهاي اساس بر خاموشي
  :باشدمي زير شرح به مقاله اين از انجام حاصل

 بروز هنگام عملكرده حفاظتي تجهيز محل شخيصت امكان يجادا 
 با و مرسوم افزاريسخت تجهيزات از استفاده بدون خاموشي
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 به كه) فازي قوانين(افزاري هوشمند نرم هاي تكنيك از استفاده
  .باشدمي بسيار اقتصادي و پذيرتوسعه آساني

 استاندارد از استفاده اب دسترسي امكان ايجاد XML اطالعات 
 شبكه وژيتوپول

 خاموشي اطالعات جامع ثبت جهت مجتمع سيستم يك ايجاد 
 ريزيبرنامه هايخاموشي و ديسپاچينگ مشتركين، اطالعات(

 سريعتر اطالع رساني براي آنها بين منطقي ارتباط برقراري ،)شده
 مشتركين به

 سطوح در شبكه خاموشي هايشاخص محاسبه امكان ايجاد 
 هايگزارش استخراج و) حفاظتي تجهيز ترانس، فيدر،( مختلف
 تاثير مشتركين تحت تعداد نشده، توزيع انرژي(فراوان  مديريتي

 )غيره و گرفته تماس مشتركين گرفته، قرار

  كنتورهاي هوشمند  بكارگيريبا توجه بهAMI  در منطقه برق
 بر روي خودروهاي AVLسيستم هاي  و پياده سازي بوشهر

ماس مشتركين، اين پروژه جهت ثبت ت IVRاتفاقات و سيستم 
در شركت  را قابليت پياده سازي در قالب يك سيستم نرم افزاري

  توزيع برق بوشهر دارد.
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