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 طراحي و ساخت دستگاه ارسال آالرم هاي شبكه راديوترانك

  و پيامك به افرادGSMاز طريق شبكه 

  فهيمه نادري            محمدرضا فالح زاده                                                   

 شركت متانير 
  ايران –تهران 

3Tm.r_fallahzadeh@yahoo.com3T 3Tfahimehnaderiroshani@yahoo.com3T          
 

 
شبكه راديو ترانك برق تهران از تعدادي سايت  مخابراتي  —چكيده 

 بي سيم و يك نودكنترلر مركزي تشكيل شده است. سايت هاي مخابراتي ،

نقش تكرار كننده براي بي سيم ها را دارند و هر سايت تعداد زيادي 

بي سيم را تحت پوشش خود قرار ميدهد. كار اصلي نود كنترلر مديريت 

بر سايت ها و بي سيم ها و جمع آوري آالرم هاي ارسالي از سمت سايت ها 

و نمايش بر روي كامپيوتر مركزي ميباشد. در روش سنتي و معمول افراد 

متخصص بايد روزانه به مكاني كه كامپيوتر مركزي نودكنترلر در آن جا 

قرار دارد رجوع كرده و آالرم ها را جهت رفع عيوب گزارش نمايند. 

اعالم رسيدگي سريع به آالرم هاي شبكه حياتي است زيرا با توجه به 

محدوديت سايت هاي مخابراتي در صورت خرابي يك سايت و از مدار 

خارج شدن آن تعدادي زيادي از بي سيم ها از مدار خارج شده و ارتباط 

ديسپاچينگ ها با پست ها دچار اختالل مي شود. دستگاه طراحي و ساخته 

شده ميتواند به كامپيوتر مركزي نود كنترلر وصل شده و كليه آالرم هاي 

ارسالي به اين كامپيوتر را آشكار و فيلتر و آالرم هايي كه براي ما در 

 به اكيپ هاي رفع عيب پيامك GSMاولويت هستند را از طريق شبكه 

نمايد. همچنين دستگاه به صورت دوطرفه عمل كرده و افراد مذكور هم 

ميتوانند به دستگاه پيامك دهند و از راه دور وضعيت آالرم ها و شماره 

افرادي كه قرار است به آن ها پيامك شود را تغيير دهند. دستگاه ساخته 

شده پس از انجام آزمايش هاي مكرر به صورت طرح صنعتي در آمده و 

در سايت سعادت آباد جايي كه نودكنترلر مركزي برق تهران قرار دارد 

نصب شده ودر حال ارسال آالرم هاي شبكه به صورت پيامك به افراد 

 متخصص مي باشد.

  ؛نود كنترلر كامپيوتر مركزي ؛شبكه راديو ترانك —ه هاي كليدي واژ
  پيامك ؛آالرم هاي سايت هاي برق تهران؛ GSMشبكه

مقدمه  . 1  .۱
سيستم هاي راديويي از گذشته دور در شركت هاي برق منطقه اي در امر 
تعمير و نگهداري از تجهيزات و خطوط فشار قوي و ضعيف استفاده شده 

 88برق تهران ازاواخرسال MPT1327 [1,2,3]  شبكه راديو ترانك نوع اند.
باحدود  VHF باندConventionalسيم   سايت جايگزين شبكه بي5با

فركانس كاري گرديد. با زيادشدن تعداد كاربران شبكه انتقال ،فوق توزيع 15
ازسازمان VHFوتوزيع وعدم امكان اخذ مجوزفركانس جديد براي باند 

تنظيم مقرارت وارتباطي راديويي، مديريت محترم برق تهران جهت تامين 
سيم خودمبادرت به پياده سازي پروژه راديوترانك نيازهاي كاربران شبكه بي

 . برتربوده نمود ويژگي هايكه داراي تكنولوژي و

شبكه راديوترانك از تعدادي سايت مخابراتي و بي سيم تشكيل شده 
اين سايت ها وبي سيم بايد در جايي است 

كنترل شوند به سيستمي كه عملكرد اين 
عناصر را كنترل ميكند در اصطالح نود 

2TPكنترلر

1
P2T[4] ميگويند. 

 سيار ودستي در برق ،كاربران بي سيم هاي ثابت
 منطقه اي تهران به قرار زيراست

  پست ها ونيروگاه هاي شبكه انتقال •

   منطقه اي  هايكز ديسپاچينگامر •

2TP

1
P2T Node Controller 
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  و پيامك به افرادGSMطراحي و ساخت دستگاه ارسال آالرم هاي شبكه راديوترانك از طريق شبكه 

  تهران، ايران1393 –بيست و نهمين  كنفرانس بين المللي برق 

 
 

اين طرح صنعتي مورد استقبال و حمايت مديران محترم ارشد برق منطقه اي  تهران و مدير عامل محترم 
 شركت متانير جناب آقاي مهندس مجيد پور جبار قرار گرفت    

 

 

 پست ها ومراكزديسپاچينگ فرعي وسعادت آباد مربوط به شبكه  •

 فوق توزيع      

 دفاترستادي برق تهران ووزارت خانه •

 بسيج وحراست  برق تهران ،وزارتخانه وشبكه توزيع •

دفاتر مراكزديسپاچينگ ومناطق شركت توزيع نيروي برق استان  •
 تهران بزرگ وقم وكرج

 برخي پيمانكارهاي برق تهران نظيرشركت متانير •

 عددبوده1242سيم هاي شبكه ترانك بالغ بركاربران بي تاامروزكل •

 براي استفاده از شبكه راديو ترانك اطالعات هر بي سيم بايد در يكي 
از سايت ها ثبت شود براي اين منظور آنتن بي سيم ها بايد در شعاع آنتن 

توانند ها نميسيماگر اين كار اتفاق نيفتد بيسايت ها قرار بگيرد و
 برقرار كنند. پس به اين منظور سايت هاي ارتباط صوتي با مراكزشان

مخابراتي براي پوشش تعداد زيادي از بي سيم ها در ارتفاعات واقع شده 
 .[5,6]اند

 سايت هاي مخابراتي برق تهران به قرار زير هستند

 سايت سعادت آباد براي پوشش مناطق شمال و غرب استان تهران •

 سايت شيان براي پوشش مناطق شرق تهران •

 سايت رجايي براي پوشش مناطق جنوب تهران •

 سايت كرج براي پوشش استان البرز و نواحي استان تهران •

 سايت قم براي پوشش استان قم •

 و كامپيوتر مركزي نودكنترلر شبكه راديوترانك در ارتفاعات شركت برق 
 منطقه اي تهران و در كنار سايت سعادت آباد واقع است.

 . ساختار شبكه راديو ترانك2

P0F كنترلر از دو قسمت مهم به نام سرور  نود

�
PSUN  و كامپيوترP1F

�
PNMT 

بسيار قدرتمندش و  هاي باميكروپروسسورSUNسرور تشكيل شده است. 
2Fافزاراصلي اش  با نرمNMTكامپيوتر  

 كارهاي كنترلي و مديريتي سيستم �
 مديريت بر NMTراديو ترانك را انجام ميدهند. كار اصلي كامپيوتر 

آالرم هاي ارسالي از سايت ها و نمايش بر روي كامپيوتر است. كامپيوتر 
NMT از طريق شبكه LANP3F

�
P وبا استفاده از HUB با سرور SUN و 

 سايت از 4هستند. اطالعات آالرم هاي سايت ها در  ها در ارتباط ديگر سايت
P4Fطريق بستر لينك مايكروويو

�
P  و در يك سايت از طريق بستر فيبر نوري به

HUBنمايش ساختار شبكه »1«شكل . در شد ميرسد كه در باال گفته 
  . [7,8,9,10,11]ترانك  برق تهران آورده شده است راديو

 . ساختار سايت هاي مخابراتي شبكه راديو ترانك2.1
يك سايت مخابراتي از تعدادي كانال كه هر 

كانال روي فركانس مشخصي عمل دريافت و 
ارسال سيگنال را انجام ميدهد تشكيل شده 

5F هاياست.ماژول

 ارسال و دريافت سيگنال  ˿
Reciter6Fبراي هر كانال 

 نام دارد كه متصل ̀
7Fبه پاور آمپلي فاير

8F و منبع تغذيه́

̂ 
ميباشد.هر كانال يك كنترلر تحت عنوان 

P9F

˺˹
PCMM دارد.  وهر سايت يك كنترلر سايت 

SMM10Fتحت عنوان 

  دارد. ˺˺
 و CMMپس در هر سايت به تعداد كانال ها 

 با site bus ها از طريق CMM داريم SMMيك 
SMM در ارتباط هستند. در هر سايت يك 

كانال به عنوان كانال كنترلي و كانال 
هاي ديگر كانال ترافيكي تعريف 

ميشوند.وظيفه كانال كنترلي كنترل بر 
كانال ها و آزاد كردن يك كانال براي 
مكالمه است و در كانال هاي ترافيكي 

 مكالمات صوتي برقرار ميشود.
 نود كنترلر ارتباطش با سايت ها از طريق 

SMMو  SMM ارتباطش با كانال ها از 
 [12,13,14] استCMMطريق 

                                                           
                   1 SUN Server 
                   2 Network Management Terminal 
                   3 NMT Software 
                    4Local Area Network  
                    5Microwave Link  
                    6Module  
                    7Receiver and Exciter  
                    8Power Amplifier  
                    9Power Management Module  
                   10Channel Management Module  
                   11Site Management Module  
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) واقع شده است بخواهد با بي سيم x كه درپست (A در صورتي كه بيسيم 
B كه در ديسپاچينگ B واقع شده است ارتباط صوتي برقرار كند هر 

دوبي سيم بايد در پوشش يكي از سايت هاي فوق ذكر قرار بگيرند و 
P11Fاطالعات آن ها در سايت ها ثبت شود كه به اصطالح رجيستر شدن

��
P 

. [15]ميگوئيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و اگر در Localاگر هردو بيسيم در يك سايت رجيستر شوند نوع تماس را 
. [16] ميگوييمInter siteدو سايت مختلف رجيستر شوند نوع تماس را 

  ضرورت وجود دستگاه ساخته شده.2.2

 با پياده سازي شبكه راديوترانك  جهت ارتباطات بي سيمي كاربران شبكه 
توزيع ، فوق توزيع ،انتقال ودفاتر وادارات مرتبط ، ارتباطات كاربران شبكه 

كه تعداد آنها بسياروروزبه روز روبه افزايش مي باشدبه تجهيزات سايت 
هاونود شبكه مذكور وابسته بوده.لذا تعميرونگهداري تجهيزات شبكه 
حساسيت بااليي داشته وحتي ضرورت داردجهت به حداقل رساندن 

                                                           
                   12Register  

شبكه قبل ازوقوع عيوب اساسي  اختالالت شبكه وباالبردن قابليت اطمينان
وياخراب شدن قسمتي ازشبكه ازآالرم هاي شبكه باخبرگرديد.فضا وموقعيت 

 ساعته اپراتورنمي 24كانكس هاي سايت هاونود به گونه اي است كه بطور
تواند درمحل حضورداشته باشد ضمن آنكه شبكه كامال ايزوله وبه علل 

 بصورت ريموت NMTامينيتي امكان مانيتورينگ عملكردتجهيزات ازطريق 
نبوده. بارهااتفاق افتاده كه آالرم هاي قطع برق وغيره مربوط به سايت 

  ثبت شده ولي بي اطالع بودن وعدم به موقع اعزام اكيب به محلNMTهادر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منجر به ازمدارخارج شدن قسمتي ازشبكه گرديده وبدنبال آن تعدادقابل 
توجهي ازكابران نتوانستندسرويس مناسب  از شبكه  را  در  يك  بازه  زماني 
بگيرند.لذا امورمخابرات وتله متري شركت متانير كه تعميرونگهداري تجهيزات 

شبكه ترانك برق تهران را بعهده داشته تصميم گرفت راهكاري ارائه دهد 
 آالرم هاي سيستم را دريافت On lineودستگاهي بسازد تابتواند بصورت 

وآناليز نمايد تابدين وسيله سطح رضايت كاربران شبكه را افزايش دهد. 
  مربوط به كامپيوترUSB به پورت Externalدستگاه ساخته شده بطور

NMTمتصل و آالرم هاي  ثبت شده  در NMT رابه سرپرستان اكيب
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ارسال Onlineپيامك و بطور  بصورت GSM هاي تعميراتي ازطريق بستر
 ميكند.

  آالرم هاي شبكه راديو ترانك.2.3

  قابل تعريف است. بعضي ازNMTسطح آستانه آالرم ها در كامپيوتر  

 توان ارسالي كم يا برگشتي ،آالرم هاي تجاوز از حد دماي حداكثر يا حداقل
 PA،PMU ها و خرابي تجهيزات سايت ها از قبيلPAزياد براي 

،Reciter ،CMM  ،SMM ،و قطعي برق مربوط به  لينك مايكروويو
 ها از جمله آالرم هاي مهم هستند كه در UPSمنابع تغذيه و برق ورودي و 

صورت بروز آن ها در يك سايت ارتباطات در آن سايت دچار اختالل 
 .ميشود

 )GSM)Global System Mobile   شبكه .2.4

 كه به شبكه سلولي موبايل معروف است يك سيستم ارتباطي GSM شبكه 
سلولي ديجيتال است كه با ايده سلولي كردن منطقه جغرافيايي و استفاده 

مجدد از فركانس وپوشش دادن منطقه جغرافيايي بوسيله سلول ها كار ميكند. 
تكنيك استفاده مجدد از فركانس با در نظر گرفتن كمترين تداخل فركانسي 

در  به علت كمبود فركانس و پهناي باند به كار گرفته ميشود. GSMدر 
 . [17,18] نشان داده شده استGSM معماري شبكه »2«شكل 

 

 

 

 

 

 GSM: معماري شبكه 2شكل

   سخت افزار دستگاه ساخته شده.3

در يك مسيري قابل تعريف    اگر آالرمي در شبكه راديوترانك به وجود آيد.
 فايل مربوط به Logبصورت يك  خط متني در NMT درهارد كامپيوتر

آالرم هاي آن روزثبت ميشود و اطالعات مرتبط با نوع آالرم - ساعت 

آالرم-ساعت وتاريخ آالرم موجودمي باشد. الزم بذكراست در روز بعد اگر 
  ديگري بانام Log ياTextآالرم ديگري در سايت ها به وجود آيد فايل 

تاريخ روز در آن فولدر ظاهر ميشود كه نشان دهنده وقوع آالرم است. واين 
 و از طريق نرم افزار آن قابل رويت NMTآالرم ها بر روي كامپيوتر 

 فايل جديدي LOG دستگاه ساخته شده ميتواند تشخيص دهد كه .است
 ايجاد شده است كه نشان دهنده يك NMTدر داخل يك پوشه در كامپيوتر 

 فايل را LOGآالرم در سيستم است سپس مي تواند اطالعات داخل 
پردازش كند و آن آالرم هايي كه براي ما مهم است را فيلتر و باجزئيات كامل 

 تاريخ و ساعت به اشخاص قابل تعريف از طريق پيامك ارسال كند.

همچنين شخص يا اشخاص  ميتوانند به سيستم 
پيامك دهند و از آالرم هاي موجود در 

 يا فيلتر آالرم ها يا شماره اشخاص را از راه سيستم با خبرشوند
 بلوك دياگرام سخت افزار دستگاه ساخته شده »3«شكل دور  تغيير دهند. در 

 نشان داده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : بلوك دياگرام دستگاه ساخته شده3شكل

 : بلوك دياگرام دستگاه ساخته شده3شكل

 با قسمت هاي مختلف GSMنحوه ارتباط ماژول ..3.1
 مدار

 گفته شد آالرم هاي به وجود آمده در سايت ها از 2  مطابق آن چه كه در بند 
 وارد ودر NMTطريق ماژول هايشان و بستر لينك مايكروويو به كامپيوتر 
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دستگاه ساخته از طريق يك مبدل  »3«شكل آن جا ذخيره مي شوند.مطابق 
 قسمت 3 به سريال به اين كامپيوتر متصل ميشود. دستگاه ازUSBارتباط 
 و اينترفيس سريال تشكيل شده است ،AVR  ميكروكنترلر ،GSMماژول 

كليه ارتباط بين اين سخت افزار  ها از طريق پروتكل سريال مي باشد.و رابطه 
 سيم استفاده 3دوطرفه بين اين سخت افزار ها برقرار است.در ارتباط سريال 

) و يك R) يك سيم مربوط به دريافت (Tميشود يك سيم مربوط به ارسال(
) در اين سخت افزار ها زمين همه آن ها مشترك بوده ولي GNDسيم زمين (

قسمت ارسال ماژول به دريافت ميكروكنترلر وصل ميشود در مورد ارتباط 
ميكرو با اينترفيس و سپس كامپيوتر نيز به همين صورت برقرار است. ارتباط 

 ولت 5 و0 يعني بين TTLسريال در ميكروكنترلر ها برمبناي سطح ولتاژ 
 تبعيت مي كند RS232است در حالي كه سريال در كامپيوتر ها از استاندارد 

 ولت مي باشد وظيفه اينترفيس 15- تا 15 سطح ولتاژ ازRS232در استاندارد 
 بتوانند با هم NMTسريال تبديل سطح ولتاژ ها مي باشد تا ميكرو و كامپيوتر 

 نحوه برقراري ارتباط سريال بين  »4«شكل ارتباط سريال داشته باشند. در 
 سخت افزار هاي مختلف مدار نشان داده شده است.

 

 
 

GSM Module                     Micro Controller      Serial Interface         NMT Computer 
                                                   

 : برقراري ارتباط سريال بين سخت افزار هاي مختلف مدار4شكل

 AVR وميكروكنترلر GSM ماژول .3.2

 در مقايسه با ميكروكنترلرهاي ديگر موجود در AVR ميكروكنترلرهاي 
 [19]بازار ايران از سرعت پردازش و امكانات جانبي بيشتري برخوردارند

لذا براي پردازش بر روي ديتاي دريافتي و ارسالي ما از ميكروكنترلرهاي 
AVR و از سري  ATmega8[20,21].ايم استفاده كرده 

 ماژول هايي هستند كه مي توانند پيامك دريافت يا به GSM ماژول هاي 
اشخاص پيامك دهند. اين ماژول ها با استفاده از پروتكل سريال مي توانند با 

 .[22]سيستم هاي ديگر در ارتباط باشند

 ساخت شركت SIM300czماژول استفاده شده در دستگاه از نوع
SIMCOM پين به سيم كارت 8 ميباشد كه ازطريق يك قاب سيم كارت 

 ارتباط AVR با ميكروكنترلر RS232متصل شده و از طريق پورت سريال 
 [23].برقرار مي كند

  عملكرد سخت افزار دستگاه ساخته شده.3.3

 LOG File  در صورتي كه آالرم جديدي آتفاق بيفتد اين آالرم در 
 ذخيره مي شود. به واسطه نرم افزار نوشته شده در ويندوز NMTكامپيوتر 

 وارد USBكامپيوتر اين آالرم ها به پورت سريال كامپيوتر و سپس پورت 
 مي AVRشده و از طريق اينترفيس وصل شده به سيستم به ميكروكنترلر 

رسد. وظيفه ميكروكنترلر مديريت بر سيستم است. ميكرو اطالعات رسيده را 
پردازش و فيلتر ميكند وآالرم هايي كه براي تعميرات و نگهداري سيستم 

راديو ترانك مهم و حياتي است و ما تعريف كرده ايم را استخراج و به فرمت 
رشته با جزئيات كامل تاريخ و ساعت در آورده و از طريق ارتباط سريال با 

  ارتباط برقرار كرده و  آالرم  ها  از  طريق  ماژول  به  اشخاص GSMماژول 

 

مختلف پيامك ميشوند. در صورتي سيستم پيامك از افراد دريافت كند اين 
از سمت ماژول به ميكروكنترلر و سپس  »3«شكل روند مطابق بلوك دياگرام 

 كامپيوتر انجام ميگيرد. 

   نرم افزار دستگاه ساخته شده.4

 مهمترين بخش دستگاه ساخته شده مربوط به نرم افزار و برنامه نويسي آن 
است. نرم افزار سيستم از دوقسمت تشكيل شده است كه بلوك دياگرام آن 

 نشان داده شده است. »5«شكل در 

 

 

 

 

 : بلوك دياگرام نرم افزار سيستم5شكل

  يك نرم افزار بر روي ويندوز نوشته شده است كه وظيفه آن پردازش پوشه 
آالرم هاي شبكه در آن پوشه قرار ميگيرد. در LOG File اي است كه 
 جديدي ايجاد شود اين نرم افزار متوجه شده و LOG Fileصورتي كه 

 را به صورت رشته درآورده و به پورت سريال  LOG Fileاطالعات داخل 
كامپيوتر ميفرستد نرم افزار نوشته شده برروي ويندوز محيط گرافيكي دارد 
وما ميتوانيم آالرم هاي مهم و شماره هاي افراد مختلف را در آن وارد نمائيم. 

نرم افزار ديگر مربوط به ميكروكنترلر مي باشد كه بايد رشته هايي كه از پورت 
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 ATسريالش ميگيرد را پردازش و فيلترينگ كند. وسپس با دستورات 

Command كه مربوط به فرمان هاي ماژول GSM است رشته هاي 
پردازش شده را به ماژول تحويل دهد و ماژول اطالعات آالرم را به 

 اشخاص مختلف پيامك نمايد .

 قابليت هاي دستگاه ساخته شده..4.1

 PCقادر به تشخيص اضافه شدن يك فايل درون يك فولدرخاص در  •

قادر به پردازش اطالعات درون فايل جديد ايجاد شده و فيلتر كردن  •
 برخي از آن ها

  نمايدSMSقادر است اطالعات فيلتر شده را به شماره تلفن اشخاص  •

 – سايت آالرم – تاريخ –قادر به ارسال پيامك آالرم به صورت ساعت  •
 ونوع آالرم

دستگاه قادر است تمامي آالرم هاي شبكه را پيامك نمايد ولي همان طور  •
كه در باال گفته شد همه آالرم ها جنبه حياتي براي شبكه را ندارند و 

 براي كاهش هزينه در ارسال پيامك ها آالرم ها فيلتر مي شوند

قادر به پردازش پيامك ارسالي از سوي ما به سيستم و پاسخ متناسب به  •
 آن دادن

 قابليت تغيير نوع آالرم ها از راه دور با  يك پيامك •
 قابليت تغيير شماره تلفن اشخاص از راه دور با يك پيامك •
 داراي آنتن اكسترنال خارجي •
 به طوري كه مثال با ازدياد دماي سايت SMSقابليت فرمان پذيري با  •

  فن يدك روشن شودSMS  با  يك

قابليت جامع وكلي بودن سيستم و مورد  •
مانند سيستم استفاده براي سيستم هاي مشابه 

 و يا هرسيستم ديگري كه آالرم هاي آنها به صورت  SCADهاي 
  ذخيره ميشود.PC در LOG FILEيك 

 نماي ظاهري دستگاه ساخته شده و قرار گرفته در نودكنترلر »6 در «شكل 
مركزي برق تهران واقع در سايت سعدت آباد نمايش داده شده است. دستگاه 

(حياتي)  ، دستگاه ساخته شده است و آالرم قرمز رنگ،رنگ سفيد در شكل
 را آشكار كرده و در حال ارسال آالرم به NMTوارد شده به كامپيوتر 

 اكيپ هاي تعميراتي مي باشد.

  نتايج حاصل از نصب  دستگاه در شبكه .5   

 راديو ترانك

 آمار حاصل از خرابي  و خارج از مدار قرار گرفتن سايت ها »1«جدول   در 
)  93 ماه (بهار3) قبل از نصب دستگاه و مدت مشابه 92 ماه (بهار 3در مدت 

 بعد از نصب دستگاه نشان داده شده است.

ماه و 3 رويداد برخي آالرم هاي تجهيزات شبكه در مدت »2«جدول   در 
 عملكرد گروه هاي اجرايي و متوسط زمان رفع عيب نشان داده شده است .

 نتايج حاكي از آن دارد كه دستگاه ساخته شده به خوبي توانسته است 
قابليت اطمينان از سيستم و در نتيجه رضايت مشتركان را به همراه داشته 

 باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: نماي ظاهري دستگاه ساخته شده در نود كنترلر مركزي برق تهران واقع 6شكل

 در سايت سعادت آباد (دستگاه سفيد رنگ)

 آالرم ها به گروه هاي تعميراتي عيوب ON LINEبا نصب دستگاه و ارسال 
سايت ها خيلي سريع برطرف شده و قبل از اينكه سايت به طور كامل از 

 مدار خارج شود اكيپ هاي تعميراتي تمهيدات الزم را ميبينند. 

  همچنين كاهش هزينه هاي تعميراتي در اثر به موقع متوجه شدن خرابي ها 
 رانيز به دنبال خواهد داشت. 
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  تست هاي عملكردي وصنعتي.5.1

  به منظور بررسي و دقت عملكرد دستگاه  در سايت سعادت آباد و همچنين 
از اينكه دستگاه  ميتواند در شرايط مختلفي كه در محيط نصب با آن روبه 

رواست عملكرد مورد نظر را از خود نشان دهد مجموعه تست هاي 
عملكردي و صنعتي در آزمايشگاه شركت متانير بر روي دستگاه صورت 
پذيرفته است. آنچه ميتواند عملكرد دستگاه ها را تحت تاثير قرار دهند 

هوايي(دماو رطوبت و...)و يا شرايط  ممكن است مربوط به شرايط آب و
الكترومغناطيسي (ناشي از صاعقه يا باز وبسته شدن كليد هاي قدرت 

و..)باشد لذا مجموعه اي از تست هاي صنعتي مطابق با استانداردهاي بين 
  بر روي دستگاه صورت گرفت.IECالمللي 

 باتوجه به اينكه قطعات استفاده شده در دستگاه ها قطعات صنعتي بودند كه 
رنج دمايي وسيعي داشتندو همچنين با طراحي مناسب و استفاده از مدارهاي 

 محافظ كليه تست هاي صنعتي نيز با موفقيت همراه بود.

 : آمار حاصل از خرابي سايت ها قبل از نصب و بعد از نصب دستگاه1جدول 

 
: رويداد برخي آالرم هاي شبكه و متوسط زمان رفع قبل و بعد از نصب 2جدول 

 دستگاه

 

   نتيجه گيري.6

رسيده گي سريع به اعالم عيب تجهيزات شبكه در باال بردن قابليت اطمينان 
شبكه و رضايت مشتركان امري ضروري مي باشد. ما با مشاهده مشكالت 

ناشي از خرابي تجهيزات و خرابي سايت  ها و عدم به موقع فهميدن 
اكيپ هاي رفع عيب و در نتيجه از مدار خارج شدن بسياري از بي سيم ها كه 

مشكالت بسياري براي مانور  ديسپاچينگ ها به وجود آورده بود ايده و ساخت   
اين دستگاه را براي اولين بار مطرح كرديم كه هم ايده آن و هم ساخت ايده 
از ارزش بسياري برخوردار است. دستگاه ساخته شده در داخل شبكه راديو 

ترانك قرار مي گيرد وبر كليه آالرم هايي كه به شبكه وارد مي شود نظارت 
 داردو مي تواند مديريت كند.

 به علت پوشش سراسري آن اين امكان را GSM استفاده از بستر مخابراتي 
به ما مي دهد كه در هر لحظه و هر كجا كه باشيم بتوانيم آالرم هاي شبكه 

 راديوترانك را رصد و اكيپ هاي تعميراتي را در هنگام لزوم فراخواني كنيم.

 رضايت ،  آمار ها و نتايج حاصل از نصب اين دستگاه به پايداري شبكه
 كاهش هزينه هاي تجهيزات و اعزام اكيپ هاي تعميراتي حكايت ،مشتركان

دارد. با طراحي وساخت اين دستگاه توانستيم در شرايط تحريم خدمت 
 كوچك ولي ارزشمند به صنعت برق كشور عزيزمان كرده باشيم. 
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