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  چکیده

هاي توزیع انرژي الکتریکی به دلیل گستردگی زیاد و تعدد تجهیزات در معرض  سیستم
سبب عملکرد ادوات حفاظتی  ااصوالً بروز خطاه. باشند انواع خطاهاي دائمی و گذرا می

  .شود هاي مختلف شبکه توزیع می برق شدن قسمت موجود و بی 
برق شـده   هاي بی یابی قسمتیابی دقیق و سریع بخش خطا دار و تعمیر آن و باز محل

دهد و سـبب افـزایش    سیستم تا حدود زیادي انرژي توزیع نشده سیستم را کاهش می
  .شود هاي برق می کنندگان و همچنین باال رفتن درآمد شرکت رضایتمندي مصرف

 يروش هـا  یسـ رو بر ینیخطا، با بـازب  یابیمحل  يروش ها نییپروژه با هدف تع نیا
و تجربه کارکنان امـور بـرق منطقـه شهرسـتان      يبا همکار انبنجیکه ا یمرسوم تجرب

حـوزه،   نیـ در ا نینـو  يراهکارهـا و روش هـا   یبا معرف نیمده و همچنآرامسر بدست 
براي بهره برداران در جهت حل  راهنماییرا به عنوان  قیبتوان نتایج حاصل از این تحق

  .جستجو نمود  عیتوز يدر شبکه ها یابیمشکل خطا
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  مقدمه

تالش اختراعات و ابداعات گوناگونی است که بشر همواره براي پیشرفت و توسعه در تکاپو بوده و حاصل این 
  .از دیرباز تا کنون شاهد آن بوده وهستیم و هرگز از کوشش براي توسعه و پیشرفت فروگذار نخواهد بود 

الوصف بشر براي پیشرفت و رفاه زندگی باعث کشف و ایجاد انرژي هاي گوناگونی مانند ذغال  زاید تالش
  .شده است... سنگ، نفت، گاز، آب، برق، اتم و 

بی شک مهمترین عامل توسعه و پیشرفت بشر انرژي برق می باشد که جهش ناگهانی سطح زندگی و رفاه 
  .انسان و گسترش شهرها و تکنولوژي هاي نوین دلیل این مدعاست

هر چه . می باشدوجود انرژي هاي پایدار ،داشتن توسعه پایدار و مسیر رو به صعود پیشرفت حال الزمه
  .منابع انرژي مطمئن تر باشد مسیر توسعه پایدار  هموارتر و با سرعت بیشتري صورت می گیرد پایداري

درصد از ارکان صنعت و تکنولوژي  100پایداري انرژي برق نیز از این قاعده مستثنا نیست، چرا که امروزه 
رو پایداري منابع برق و از این . هاي هر کشور به طور مستقیم یا غیر مستقیم وابسته به صنعت برق می باشد

سیستم هاي انتقال و توزیع این انرژي از اهمیت زیادي برخوردار است و مسئولین این امر همواره در تالشند 
که بتوانند پایداري این سیستم را حفظ کرده و میزان نوسانات و قطعی هاي این سیستم را تا حد امکان به 

  .حداقل برسانند

مختلفی براي بهبود قابلیت اطمینان شبکه هاي توزیع مورد  يم است  راهکارهابا توجه به مراتب فوق الز
سی قرار گیرد تا بتوان نرخ انرژي توزیع نشده را به حداقل ممکن کاهش داد و موجبات رضایت مشترکین ربر

  .را فراهم نمود

شبکه جهت  يساز نهیو به رانهیشگیپ داتیتمهاز مهمترین راهکارها براي بهبود قابلیت اطمینان شبکه 
و همچنین تشخیص به موقع و سریع محل اتفاق خطا و برطرف نمودن آن می باشد،  از بروز خطا يریجلوگ

  .سی قرار می گیردرکه در این پروژه  مورد بر
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  فصل دوم 
  

  تعاریف و مفاهیم
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  تعاریف و مفاهیم
 (Electrical networks)شبکه هاي توزیع انرژي الکتریکی 

. معموال شبکه هاي توزیع انرژي الکتریکی بر حسب سطح ولتاژي که در آنها جاري است نامگذاري می شوند
 20سیل بین هر یک از دو فاز ولت میگردد اختالف پتان کیلو 20بعنوان مثال هنگامیکه صحبت از شبکه 

  .بودولت خواهد  11560ولت و اختاتف پتانسیل بین هر فاز نسبت به زمین برابر کیلو 

  
ولت  ولتاژهاي  220/400کیلو ولت و شبکه فشار ضعیف  20 - 33 - 63 - 132 - 230 -400ولتاژ هاي 

فوق توزیع و توزیع انرژي الکتریکی در کشور می باشند که امروزه همانند سایر کشور هاي جهان از  -انتقال
  .آن بهره برداري میگردد

  

  کوتاه اتصال سطح

 از) فاز سه یا زمین به فاز یا فاز به فاز اتصال( شبکه از نقطه هر در اتصالی بروز اثر در که جریانی ماکزیمم 
  .نامند می کوتاه اتصال سطح را گذرد می آن

  

   کوتاه اتصال قدرت

  .آید می بدست کوتاه اتصال قدرت کوتاه، اتصال جریان در کوتاه اتصال از قبل ولتاژ حاصلضرب از

  

  شبکه کنترل

  .گویند شبکه کنترل را گیرد می انجام غیره و اطمینان قابلیت پایداري، حفظ منظور به که اقداماتی مجموعه 
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  فیدر

  .دهد می را کننده تغذیه معنی لغوي اصل در
 معین اسمی ولتاژ با وصل و قطع وسایل از اي مجموعه از است عبارتو  ورودي یا خروجی معناي به فیدر

. گردد می تعبیه سیستم دست پایین به آن تحویل و رسانی برق سیستم باالدست از برق دریافت براي که
  :  شوند می بندي دسته ذیل شرح به نامه آیین این مفاد مشمول لحاظ به فیدرها

  

 در که آن تجهیزات و تابلو از است عبارت توزیع فوق پست از خروجی متوسط فشار خط مورد در فیدر -1
  . گردد می تغذیه آن از متوسط فشار خط و گرفته قرار توزیع فوق پست متوسط فشار ولتاژ اطاق

 یا و هوایی)  سکسیونر(  جداساز از است عبارت موجود خط از انشعابی متوسط فشار خط مورد در فیدر -2
  . شود می تغذیه طریق آن از انشعابی خط که کننده قطع سري یک

 سکسیونر(  جداساز تابلوي از است عبارت زمینی توزیع پست از خروجی متوسط فشار خط مورد در فیدر -3
  . نماید می تغذیه را مذکور خروجی خط که)  دژنکتور(  کلید تابلوي یا و بار زیر قطع قابل) 

 سکسیونر تابلو یا و)  دژنکتور(  کلید تابلوي از است عبارت زمینی پست در ترانسفورماتور قوي فشار فیدر -4
  . دهد می اتصال قوي فشار شبکه به را ترانسفورماتور که فیوزدار

 در که برقگیرها و ها کننده قطع مجموع از است عبارت هوایی توزیع ترانسفورماتور پست مورد در فیدر -5
  . شوند می نصب ترانسفورماتور به متوسط فشار خط اتصال محل

 فشار تابلوي در شده نصب فیوز کلید یا کلید از است عبارت ضعیف فشار خروجی خطهاي مورد در فیدر -6
)  کنندگان مصرف یا(  کننده مصرف براي ضعیف فشار برق آن طریق از که ترانسفورماتور پست ضعیف
  . گردد می ارسال

  

  مانور شبکه 

در شبکه توزیع صورت  (f aul t)کلیه فعالیتهائی که بر اساس منطقی خاص و بمنظور حذف موقتی اتصالی 
  .نامگذاري می شود (per-l ocati on)می گیرد تحت عنوان عملیات مانور یا 
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سال قبل باز میگردد که براي اولین بار توسط شرکت هاي برق انگلیس  70تاریخچه این شیوه به حدود 
یه روشهاي مرسوم محدود نمودن یا نصف کردن شبکه جهت انجام کل.(بعنوان قانون طالئی از آن استفاده شد

در عیب یابی مقدماتی تا مشخص شدن محدوده عیب و خارج نمودن موقت آن از شبکه جهت برقدار کردن 
  )بخشهاي سالم

یکی از رایج ترین شیوه  هاي مانور می  (f aul t)امروزه شیوه تقسیمات متوالی شبکه در زمان بروز اتصالی 
  .باشد که در اکثر کشورهاي جهان از آن استفاده می شود

  

  مانوري نقطه

 یابی عیب در تسریع و تسهیل براي که برق توزیع شبکه خط طول در نقاطی از است عبارت مانوري نقطه
 در خط مانور جهت برق وصل و قطع لوازم. گردد می مشخص خطوط نمودن برقدار و آمده پیش هاي خطا
 دستی،  SF6 سکسیونر روغنی، سکسیونر اوت، کات فیوز:  قبیل از لوازم این و گردد می نصب آنجا

  .باشد می...  دارو موتور SF6 سکسیونر

  

  گرم خط

  .باشد داشته ولتاژ است خطی) Hot Line( گرم خط 

  

  کردن برق بی

 برق بی را صفر ولتاژ حد تا الکتریکی تخلیه و برقدار هاي سیستم کلیه از آن کردن جدا و مدار جریان قطع 
  .نامند می کردن

  

  دیسپاچینگ

 مقادیر روئیت ، وصل و قطع فرمان ایستگاهها، وقایع ثبت.(باشد می نیروگاهها و انتقال پستهاي کنترل مرکز
  آنهاست وظائف از ) ...و ولتاژ و جریان(
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  سر کابل

کلید ها، توسط وسیله اي به نام سر کابل انجام  ها به کابل ها به یکدیگر،کابل محل اتصال کابل ها به شبکه،
  .می پذیرد

  .موج جریان و شدت فوران  می باشد کنترلعایق نمودن هادي کابل  و همچنین : علت استفاده از سر کابل 

  

  سکسیونر

 است تجهیزات از مختلفی هاي سکشن و قسمتها کردن جدا قوي، فشار شبکه هاي  در سکسیونر کار و عمل
  .سازد می مهیا را تجهیزات بر روي مانور عملیات و

  

  دژنکتور

 اتصال شرایط در و دارد عهده بر نیز را شبکه حفاظت خط، وصل و قطع بر عالوه که است کلیدي دژنکتور
 شده طراحی طوري ها دژنکتور. نماید می مجزا را معیوب قسمت ها، رله عملکرد بوسیله شبکه شدن کوتاه

 و ولتاژ تحت شرایط در ، محل از همچنین و فرمان اتاق از دستی بطور یا رله طریق از اتوماتیک بطور که اند
 دژنکتور در نامی جریان برابر 10 تا است ممکن مدار از عبوري جریان که کوتاه اتصال زمان در و بار زیر

  .برسد آن به آسیبی آنکه بدون نمایند  قطع را مدار قادرند باشد،

  

  )دستگاه وصل مجدد( ریکلوزر

re و  “دوباره” معناي به انگلیسی در close جهت این از باشد، می “بستن” معناي به Recloser وظیفه 
  .دارد را است داده رخ خطایی که انتقالی خطوط در “مجدد وصل” یا “بستن دوباره”

 که تفاوت این با است دژنکتور به شبیه عملکردي داراي که) ریزي برنامه قابل(حفاظتی تجهیز نوعیریکلوزر 
  .دارد را وصل و قطع) مرتبه 3 معموالً( مرتبه چندین توانایی شبکه در کوتاه اتصال دادن رخ حین در
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  )نشانگرهاي خطا(خطا یاب 

نشانگرهاي خطا در واقع سنسورهایی دیجیتالی هستند که روي فیدرهاي هوایی و یا زمینی شبکه هاي 
نصب می شوند و در هنگام بروز خطا در شبکه ، عبور جریان خطا از نقطه اي که نصب شده اند را توزیع 

  .توسط آالرم هایی از قبیل چشمک زدن یا ارسال پیامک به مرکز کنترل نشان می دهند

  

  ارت فالت

 می نزمی به اتصال نشتی جریان تشخیص براي ها رله این) زمین اتصال نشتی جریان حفاظتی هاي رله(
  .باشند

  

  آرم کراس

 شکل به کنسول نوعی آرم کراس.  شود می استفاده کنسول از تیر روي ها مقره و ها سیم نگهداري جهت
 کنسول نصب از هدف. شود می استفاده انبوه طور به توزیع هاي شبکه در که است پایه با متقاطع بازوي

و  یکدیگر از ها هادي الکتریکی حریم حفظ تیر روي بر مقره و ها هادي نگهداري بر عالوه آرم وکراس
  .جلوگیري از بروز خطا می باشد

  

  فیوز اوت  کات

 خطا دچار که هایی بخش سریع جداکردن براي الکتریکی انرژي توزیع هاي سیستم در که وسایلی از یکی
 یا خطا دچار اولیه مدارهاي کردن جدا براي فیوزها شود،این می استفاده سیستم هاي بخش سایر از اند شده

  . رود می کار به مدار سالم هاي قسمت  بقیه از بار اضافه
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  فصل سوم
  

سی و عیب یابی خطا در شبکه توزیع نیروي ربر
  برق شهرستان رامسر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

١٠ 
 

  رامسر شهرستان برق نیروي توزیع  سی و عیب یابی خطا در شبکهربر

  مقدمه

برق کم و بیش آشنایی داریم و همانطور که می دانید بیشتر این با روش هاي تولید، انتقال، توزیع انرژي 
ه به دلیل ک. دننوسانات ، قطعی ها و عدم پایداري هاي مربوط به شبکه هاي توزیع نیروي برق می باش

حداقل رساندن زمان  به توزیع برق اقدامات و تدابیري را جهت پایداري شبکه واهمیت موضوع شرکت هاي 
با نمونه قرار دادن شبکه امور توزیع نیروي برق شهرستان  فصل نموده اند که بنده در این خاموشی ها اتخاذ

نمودن رامسر و روش هاي علمی و تجربی کارکنان و مسئوالن این امر جهت کاهش خاموشی ها و برطرف 
  پرداخته امخطا هاي پیش آمده که باعث قطع برق می گردد 

  

  :رق شهرستان رامسر دالیل انتخاب شبکه  توزیع نیروي ب

 نزدیکی و قابل دسترس بودن اطالعات براي شخص بنده -1

 :وجود تمام انواع شبکه هاي توزیع مانند  -2

A       شبکه هاي هوایی فشار متوسط  

B       شبکه هاي زمینی فشار متوسط  

C       شبکه هاي هوایی فشار ضعیف  

D       شبکه ها زمینی فشار ضعیف  

E       شبکه هاي هوایی کوهستانی  

H      شبکه هاي هوایی جنگلی  
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  شبکه اتفاقات برق رامسر

اتفاقات برق  هروي برق توسط واحدي بنام شبککلیه اقدامات جهت رفع خاموشی هاي سیستم توزیع نی
  .تکنسین و مهندس برق تشکیل گردیده است انجام می پذیرد وي سیمبان،نیر از چند رامسر که 

شبکه اتفاقات قادر به رفع خاموشی  . . .  ه به علت کمبود نیرو، گستردگی شبکه، تعدد خاموشی ها وهر گا
ها در اسرع وقت نگردد از نیروهاي شرکت هاي پیمانکاري مستقر در شهرستان کمک گرفته می شود که در 

  .شبکه اتفاقات برق می باشد ، مسئول و مجري عملیات صورت باز هم این

  .دنتمامی نیرو هاي کمکی تحت فرمان شبکه اتفاقات برق می باش 

دلیل استفاده ار نیرو هاي کمکی به خاطر سرعت بخشیدن به عمل خطایابی و وصل برق منطقه خاموش می 
  .باشد
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  شبکه برق شهر رامسرمعرفی 

شهرستان ولت رامسر واقع در رضی محله جنب اداره برق  کیلو 20/63شبکه هاي برق شهر رامسر از پست 
ولت انجام می  کیلو 20/63دستگاه ترانسفرماتور  دوتغذیه برق شهر رامسر توسط . رامسر شروع می شود

  .فیدر به داخل شهر توزیع می گردد 7شود که با 

  :دنولت پست رامسر به شرح زیر می باش کیلو 20فیدر هاي 

 :فیدر اداره گاز  -١

  .فیدر به طور اختصاصی بصورت هوایی از داخل پست به ایستگاه انتقال گاز متصل می گردد این

 :فیدر جواهرده  -٢

این فیدر بصورت هوایی منطقه اشکونکوه تا جواهرده را از مسیر جنگلی و کوهستانی و از آنجا از مسیرهاي 
  .تغذیه می نماید کوهستانی صعب العبور به ییالق نمکدره و روستاهاي حومه ي جنت رودبار

 :فیدر بلوار  -٣

  .و فرودگاه را تغذیه می نماید 2و  1این فیدر بصورت هوایی منطقه بلوار طالقانی، کمربندي فاز 

 :فیدر رامسر  -۴

این فیدر بصورت هوایی و زمینی مناطق رضی محله، بازار، نارنج بن، ابریشم محله، رمک تا فرودگاه را تغذیه می 
  .نماید

 :فیدر ساحل  -۵

  .، نیمی از بلوار معلم را تغذیه می نماید)لیدو(فیدر بصورت هوایی و زمینی مناطق کمربندي دریا، بلوار باهنر این

 :فیدر چابکسر  -۶

  .این فیدر بصورت هوایی مناطق رضی محله، میدان رجایی، دریا پشته و سفید تمشک را تغذیه می نماید

 :فیدر فرهنگیان  -٧

وستاهاي باال دست ابریشم محله، رمک، دریا پشته و فرودگاه را تغذیه می این فیدر مناطق طالش محله فتوك، ر
  .نماید
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  هاي شبکه توزیعخاموشی 

انواع خاموشی هایی که ممکن است در شبکه توزیع حادث شود به دو بخش خاموشی هاي با برنامه و بی 
  .گردد برنامه  تقسیم بندي می

که به دالیلی نظیر توسعه و احداث شبکه، اصالح و تعمیر شبکه طبق برنامه ریزي  :خاموشی هاي با برنامه 
  .قبلی انجام می پذیرد

اتصال فاز به فاز، اتصال فاز به زمین، شکستن مقره، : که به هر دلیلی مانند  :خاموشی هاي بی برنامه 
 حفاري هاي اداره آب، گاز، هوایی،سقوط درختان، برخورد خودرو با پایه برق، برخورد پرندگان به شبکه هاي 

  .انجام می پذیرد... مخابرات و شهرداري و 

  

  :طریق به اطالع شبکه اتفاقات برق برسد  دوخاموشی ها ممکن است به 

ولت که هرگاه هر کدام از فیدر ها قطع گردد یا با کاهش محسوس آمپر از  کیلو 20/63اپراتور پست  -1
دیسپاچر امور برق ) مرکز دیسپاچینگ برق رامسر(121یا تلفن  فیدرها مواجه گردد از طریق بیسیم

از طریق  121رامسر که در امور برق رامسر مستقر می باشند اطالع میدهد و دیسپاچرهاي مرکز 
 .تلفن یا بیسیم به مسئول شبکه اتفاقات برق یا سیمبان شیفت مربوط اطالع می دهد

  
با ثبت  121ع داده می شود  و دیسپاچر هاي مرکز اطال  121تماس هاي مردمی به تلفن از طریق  -2

اطالعات دقیق آدرس، نوع خاموشی را تشخیص داده و از طریق مذکور به شبکه اتقاقات برق اطالع 
 .مایندن رسانی می
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  خطا در فیدر  جواهردهاتفاق نمونه قرار دادن 

  .سی می نماییمردر منطقه جواهرده بربا توجه به موارد ذکر شده  بطور مثال وجود یک خطا و خاموشی را 

سی قرار می رخط را مورد بر ،جواهرده باشد واقع دربا این فرض که نقطه خطا مقابل رستوران کوهستان 
  .دهیم

  
 اطالع داده می شود که فیدر جواهرده قطع کرده 121به مرکز  20/63سیم از اپراتور پست  طی تماس بی

که در صورت برقدار نشدن خط  داقدام به وصل فیدر می نمای ،از قطع دقیقه 3پس از مسئول مربوطه  .است
بالفاصله موضوع را به  121دیسپاچینگ مرکز . شوند همکاران شبکه اتفاقات آماده اعزام به طول خط می

  .اطالع مسئول شبکه و رئیس بهره برداري می رساند
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همکاران . ه استقطع شد "د که مجدداخط جواهرده مانور گردیتماس می گیرد که  "اپراتور پست مجددا
  .سی به طول خط اعزام می گردندرجهت بر اتفاقات

موضوع را به بهره بردار و مسئول شبکه اطالع می دهد و مسئول شبکه اولین اکیپ  121دیسپاچر مرکز 
  .اتفاقات را به اولین نقطه ي مانوري خط جواهرده  واقع در انتهاي الت محله می رساند

  
  

  ).دنبال می شود) Bو  Aاکیپ (این عملیات توسط دو تیم مجزا (
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 20/63بال فاصله با هماهنگی مسئول عملیات و اپراتور  ) Aاکیپ ( اکیپ اعزام شده به سکسیونر الت محله
   .اقدام به قطع سکسیونر نموده و به مسئول عملیات اطالع می دهد

  

مسئول عملیات از طریق بی سیم اپراتور پست 
را در جریان قطع سکسیونر الت محله قرار می 
دهد و اپراتور پست با پرسیدن این سوال که 

م؟ و تایید مسئول فیدر جواهرده را وصل کن
  . عملیات فیدر جواهرده را وصل می نماید

اگر علت قطع برق یا خطا در این محدوده یعنی 
تا قبل از سکسیونر الت محله  20/63پست 
پس از . طول این مسیر برقدار می گردد نباشد 

این اتفاق اپراتور پست، برقدار شدن این فاصله 
ات رده را به اطالع مسئول عملیاز خط جواه

را A رساند و مسئول عملیات بالفاصله  اکیپ می
  .خط جواهرده روستاي بالسی می باشد 2اعزام می کند که نقطه مانور شماره  2به نقطه مانوري شماره 

اعزام ) سکسیونر الت محله( 1به نقطه مانوري  Bبه سکسیونر بالسی، اکیپ شماره  Aتا رسیدن اکیپ شماره 
  . ی شودم

سئول عملیات و اپراتور پست، با هماهنگی م 2به نقطه مانوري شماره  Aپ شماره پس از رسیدن اکی
مسئول عملیات قطع سکسیونر . و به مسئول عملیات اطالع می دهد نماید سکسیونر بالسی را قطع می

پس دستور وصل سکسیونر الت محله که ورودي آن برقدار است سو دهد  بالسی را به اپراتور پست اطالع می
  .می دهد  Bه اکیپ شماره را ب

با وصل سکسیونر الت محله در صورت عدم وجود خطا در حد فاصل الت محله تا بالسی خط برقدار می 
اگر محل خطا در این فاصله بود اپراتور پست بالفاصله متوجه بروز خطا شده و قطع فیوز را به اطالع .( گردد

  )مسئول عملیات می رساند

واقع در پشت  3نقاط مانوري شماره به  Aاکیپ شماره  2و  1ل نقاط مانوري پس از برقدار شدن حد فاص
  . می رسد 2به نقطه مانوري  Bاستراحتگاه ذبیحی رفته و اکیپ شماره 



 

١٧ 
 

بال فاصله پس از استقرار در محل با هماهنگی مسئول عملیات و اپراتور پست اقدام به قطع  Aاکیپ شماره 
و . سکسیونر بالسی را وصل می نماید Bسکسیونر ذبیحی می نماید و مطابق دو مرحله قبل اکیپ شماره 

  .بدین صورت تا استراحتگاه ذبیحی خط برقدار می گردد

  

غول پیدا نمودن محدوده خطا می باشند مشترکینی که به خاطر این در طول این مدت که اکیپ اتفاقات مش
گیرند و دیسپاچرهاي این مرکز با پرسیدن سواالتی  تماس می 121خطا بی برق شده اند بطور مکرر با مرکز 

  :از قبیل 

  آیا شما متوجه بروز اتفاقی در نزدیکی محل سکونت خود نشدید؟ -
 شنیده اید؟آیا شما صدایی مانند صداي انفجار  -

 آیا شما نور شدیدي مانند رعدو برق در نزدیکی محل سکونت خود مشاهده نکرده اید؟  -

 در نزدیکی محل سکونت خود نبودید؟ آیا شاهد برخورد خودرو با پایه هاي برق -

 . . . و -

 

. از این طریق مرکز نقش مهمی را در پیدا کردن نقطه خطا ایفا می نماید
از مشترکین به یکی از سواالت پاسخ مثبت چه بسا که ممکن است یکی 

یا نوري مانند رعدو برق شده  که صدا شنیده  را بدهد و محدوده اي
   .اعالم نماید را مشاهده کرده 

بال فاصله مسئول عملیات را با خبر کرده و با اعزام  121دیسپاچر مرکز 
اکیپ به آن محل می تواند هر چه سریعتر محل دقیق خطا را یافته و 

که این موضوع بارها اتفاق افتاده است و . نسبت به تعمیر خط اقدام نماید
کمک بسیار زیادي در یافتن خطا به شبکه  121مشترکین از طریق مرکز 

  .اتفاقات نموده اند
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   گردیم به طول خط باز می

. . . .  

فاصله بالسی تا  نپس از برقدار شد Aاکیپ شماره 
  واقع در 4انوري شماره استراحتگاه ذبیحی به نقطه م

ت جیرکوه رفته و با هماهنگی پست و مسئول عملیا
به نقطه  Bد و اکیپ سکسیونر جیرکوه را قطع می نمای

رسیده و مطابق روال  ) استراحتگاه ذبیحی (  3مانور
 پس از برقدار شدن . سکسیونر ذبیحی را وصل می نماید

واقع در  5به نقطه مانوري شماره  Aاین فاصله اکیپ شماره 
آبعلی رفته و سکسیونر آبعلی را قطع می نماید و اکیپ 

به سکسیونر جیرکوه رفته و مطابق روال مذکور  Bشماره 
  .سکسیونر را وصل کرده و این فاصله برقدار می گردد

ن مسیر تا اینجا تا سکسیونر آبعلی نبوده و مشترکین ای 20/63تا اینجا مشخص شد که محل خطا از پست 
  .برقدار گردیده اند

رفته و با هماهنگی پست و مسئول ) ریکلوزر صیقل محله( 6به نقطه مانور شماره  Aس اکیپ شماره سپ
سکسیونر آبعلی را طبق روال نقاط قبل وصل  Bاکیپ شماره . دصیقل محله را قطع می نمای عملیات ریکلوزر

طع مجدد فیدر جواهرده را به مسئول عملیات اطالع می دهد و ق ،می نماید و در این لحظه اپراتور پست
که این نشان دهنده وجود خطا  .دهد می Bمسئول عملیات دستور قطع سکسیونر آبعلی را به اکیپ شماره 

  .در  محدوده آبعلی تا صیقل محله می باشد

سی ررا براي بر Bو  Aنیروهاي اکیپ  ،مسئول عملیات
ام می نماید تا شاید طول خط در این محدوده اعز

بصورت عینی افتادن شاخه اي روي شبکه یا شکسته 
  .شدن مقره، برقگیر و تجهیزات شبکه دیده شود

با مشترکینی که  121در این مدت دیسپاچرهاي مرکز 
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مشترکین متوجه محل  ،از این محدوده تماس گرفته بودند تماس می گیرند تا شاید در لحظه اتصال مجدد
با سرعت بیشتري یافت و به اطالع اکیپ هاي اعزامی را محل خطا  بتوان خطا شده باشند تا بدین طریق

  .رساند

هاي فرعی که وارد کوچه ها و اقدام به باز کردن سر خط  Bو  Aدر غیر این صورت اکیپ هاي شماره 
  .ممکن است کات اوت فیوز و یا جمپر باشنداین سر خط ها . خیابان هاي فرعی می شوند می نمایند

با مانور مجدد خط از طریق سکسیونر آبعلی محل خطا را تشخیص داده و اقدام به تعویض  تجهیزات  
سئول عملیات و هماهنگی با اپراتور ه ممعیوب می نمایند  و سپس با هماهنگی اکیپ ها با یکدیگر و اطالع ب

  .می نمایند ر آبعلیاقدام به وصل سکسیون 121پست مرکز 

بدین ترتیب حد فاصل سکسیونر آبعلی تا صیقل محله نیز برقدار گردیده و پس از وصل ریکلوزر صیقل  
  .ادامه خط نیز برقدار می گردد ،محله

درصد خطاهاي پیش آمده در  50رامسر بیش از  121الزم به ذکر است با توجه به آمار موجود در مرکز 
  .فنی مشترکین پیدا و رفع عیب شده اندبا تماس تل Kv 20خطوط  

در بعضی موارد در مسیرهاي جنگلی که امکان گزارشات مردمی وجود ندارد و مشاهده عینی محل خطا 
بسیار سخت و امکان پذیر نمی باشد، اکیپ هاي اتفاقات برق با متفرق شدن در طول خط و مانور هاي پیاپی  

هاي قطع و وصل و کلید که این کار باعث کاهش عمر قطعات  اقدام به تشخیص محل دقیق خطا می نمایند
 گردد که براي رفع این مشکل با ابتکار نیروهاي شبکه اتفاقات برق هاي شبکه مییا گاهی پاره شدن هادي 

  .می دهدرا کاهش   20Kvکه تعداد مانور هاي  دستگاهی ساخته شدهرامسر 

  .جلوگیري نماید گرددانور هاي متعدد ناشی میاین ابتکار توانسته از بروز مشکالتی که از م 

ولت به طول خط  60طرز کار این دستگاه بدین صورت می باشد که دستگاه با ارسال یه ولتاژ کم در حدود 
قطع شده در صورت وجود اتصالی در طول مسیر توسط چراغ هشتار دهنده اي که روي دستگاه قرار دارد 

  .وجود اتصالی را تایید می کند

  .باطري موجود در دستگاه و باطري اتومبیل تغذیه می گردد -دستگاه از سه طریق برق شهر این
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  سی و عیب یابی خطا در شبکه هاي زمینی شهرستان رامسرربر
. ي از شبکه هاي فشار متوسط و حتی فشار ضعیف در شهرستان رامسر بصورت زمینی می باشدزیاد محدوده

  .وع روغنی می باشند که هر سه فاز در یک کابل قرار دارنداکثر این کابل ها، قدیمی و از ن

با روکش پی وي سی بصورت سه کابل مجزا می باشند  که احتمال درصد  کراسینگکابل هاي جدید از نوع 
  .خطا در آن کمتر است

به عنوان مثال آسیب دیدگی . کابل هاي زمینی به هر دلیلی ممکن است آسیب دیده و با خطا مواجه شوند
و نشت روغن کابل ها  مخابرات و شهرداري حفاري هاي اداره آب، گاز،توسط جوندگان مانند موش یا 

  .موجبات ایجاد خطا را فراهم می سازند

از دیگر عوامل بروز خطا در این شبکه ها می توان به شرایط محیطی و بی دقتی در نصب سرکابل ها اشاره 
اشتن سرکابل ها، برق را از خود عبور داده و باعث ایجاد خطا همچنین در مواردي به علت کیفیت ند .نمود

  .میگردد

زمینی شهرستان رامسر طوري طراحی و اجرا گردیده که در صورت بروز اتصالی  Kv 20خوشبختانه شبکه  
 ،می توان به طور موقت آن قسمت را از مدار جدا کرد و از طریق سر دیگر کابل، و خطا در هر یک از کابل ها

  .مشترکین را برقدار نمود

خطا یابی کابل هاي زمینی کار بسیار پیچیده و زمانبري می باشد و به خاطر عدم مشاهده عینی نیاز به 
کابل هاي زمینی، امور برق رامسر فاقد قیمت بسیار باالي دستگاه خطایاب تجهیزات خاصی دارد که به علت 

  .این دستگاه می باشد

مسیر کابل هاي معیوب را به بهره بردار  ،یک یا چند کابل مسئول شبکه اتفاقاتدر صورت بروز اتصالی در 
شبکه گزارش می دهد و بهره بردار هم متعاقب آن، تعداد گزارش هاي دریافتی را به معاونت بهره برداري 

و  پس از تجمیع گزارشات  از سوي بهره برداري برق امورهاي رامسر، تنکابن .شرکت توزیع گزارش می دهد
عباس آباد  و رسیدن آن به تعداد قابل مالحظه ، شرکت توزیع در پی فراخوانی اقدام به عقد قرارداد با پیمان 

حظور مسئول شبکه اتفاقات و یک اکیپ  پس از اعزام دستگاه به منطقه با کار دارنده این دستگاه می نماید و
یک سر کابل . جدا کرده و از هم باز نگاه می دارنداز نیروهاي اتفاقات شبکه دو سر کابل خطا دار را از مدار 

سپس از طریق دستگاه عیب . را توسط  کابل هاي رابط به دستگاه و سر دیگر کابل را به هم متصل می کنند
به کابل دستگاه  شروع به شمارش می کند  پالسبه محض ارسال . پالس هایی تزریق می شودیاب  به کابل 

ه ولتاژ به محل اتصال رسیده و دستگاه اتصال را دریافت می نماید با توجه به پس از گذشت کسري از ثانی
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صله محل خطا تا ازمانی که طول می کشد تا اتصالی رخ دهد می توان فسیکل سرعت انتقال ولتاژ و تعداد 
شخص دستگاه را بدست آورد که پس از انجام عملیات با  توجه به نقشه هاي مسیر کابل و حفاري در متراژ م

  .شده محل خطا کشف و اقدامات الزم جهت رفع عیب اعمال می گردد

  

  نتیجه گیریی

شاید نوشتن این گزارش توسط بنده و خواندن آن توسط شما وقت زیادي الزم نداشته باشد، اما زحماتی که 
. نمودپرسنل شبکه اتفاقات برق در ادارات برق متحمل می شوند را نمی توان در چند سطر و صفحه خالصه 

  .دناقدامات فوق کمی از زحمات پرسنل خدمتگذار شبکه هاي برق می باش

گرماي بیش از حد هوا، بارش هاي جوي، سرماي طاقت فرسا، طوفان، تاریکی هوا و خیلی از عوامل میتوان 
. در هنگام کار بر روي شبکه هاي توزیع برق در نظر گرفت که سختی کار را چند برابر می نماید را دیگر

بعالوه همه این مسائل بروز خطراتی مانند برق گرفتگی ، مانورهاي اشتباه که زندگی این عزیزان را به خطر 
  .می اندازد را فراموش نکنیم 

همان گونه که تا این لحظه مشاهده نمودید روش هاي فعلی عیب یابی خطا داراي  دو عیب اساسی می 
  :باشد 

 .مدت زمان زیادي را در بر می گیرد -1

زمان مانور مجدد، تمامی تجهیزات که در مسیر خط قرار دارند دچار تنش شده و حتی احتمال  در -2
 آسیب دیدگی به قسمت هاي سالم  شبکه وجود دارد

  .همچنین احتمال حوادث جانی مانند پارگی سیم و برق گرفتگی در طول خط وجود دارد

نقش و جایگاه فیزیکی انسان در پروسه مکان بنابراین باید بدنبال راهکارهایی بود که ضمن کم رنگ شدن 
  .هدیابی خطا، مدت زمان پیدا نمودن محل خطا را کاهش د
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  چهارمفصل 
  

  )خطا یاب ( آشکار ساز خطا 
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  )خطا یاب ( آشکار ساز خطا 

  مقدمه

این . یکی از مسائل مهم در شرکت هاي توزیع انرژي برق  کاهش دفعات و مدت خاموشی در شبکه می باشد
) اتصالی(معموال بروز . موضوع بستگی مستقیم به سرعت عیب یابی و پیدا کردن محل معیوب در شبکه دارد

ود و بخش بزرگی از کلید هاي تغذیه کننده اصلی ش  (Trip)در نقطه اي از شبکه می تواند باعث قطع 
لذا پیدا کردن هر چه سریعتر محل عیب، امکان جدا . شبکه را که داراي عیب نیست دچار خاموشی نماید

کردن آن قسمت و برق دار کردن قسمت هاي دیگر زمان خاموشی در آن قسمتها را به میزان قابل توجهی 
  .کاهش میدهد

را به میزان زیادي ) توقف کنتورها(ناشی از خاموشی عیب یابی سریع نه تنها ضررهاي اقتصادي مستقیم 
کاهش میدهد، بلکه در دراز مدت موجب جلب اعتماد مشترکین شده و امکان جذب مصرف کنندگان 

  .جدیدي را فراهم می آورد که حساسیت بیشتري نسبت به زمان خاموشی دارند

طوالنی در مناطق حادثه خیز،  شایان ذکر است که در کشورهاي پهناور که داراي خطوط فشار متوسط
صعب العبور، کوهستانی و باشرایط آب و هوایی سخت می باشند هزینه هاي خطایابی با روش هاي سنتی 
بسیار زیاد است و استفاده از دستگاه هاي خطایاب دستاوردهاي اقتصادي زیاد و در نتیجه جذابیت بیشتري 

 در حال حاظر در کشور ما نیز مورد استفاده قرار می نکته دیگر این که روش هاي سنتی عیب یابی. دارد
وارد ) به ویژه کلید هاي اصلی(گیرد به دلیل کلید زنی بیش از حد صدمات زیادي به تجهیزات شبکه 

  .مینماید و وصل در حالت اتصالی باعث کاهش طول عمر تجهیزات شبکه می شود

ان را به تصویب پروژه هاي جدیدي در این زمینه موارد فوق الذکر شرکتهاي بزرگ توزیع انرژي برق در جه
از جمله تجهیزاتی که در این رابطه با استقبال شرکت هاي برق روبرو شده است نشان دهنده . وا داشته است

این دستگاه در مسیر جریان  روي خطوط هوایی ویا کابلی قرار . می باشد "خطایاب"مسیر جریان خطا یا 
به این ترتیب با نصب آن در محل هاي انشعاب به آسانی  . نماید را آشکار می گیرد و عبور جریان خطا می

امروزه در کشور . مسیر هاي معیوب از سالم تشخیص داده می شود و محل معیوب به سرعت پیدا خواهد شد
  .ما دفعات بروز خطا در شبکه هاي هوایی نسبت به خطوط کابلی بیشتر است
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  )یابخطا (آشکار ساز خطا ابتدایی ترین  با اساس کار وعملکرد آشنایی

  

 میدان )خطایاب( است  شده نصب هادي روي که دستگاهی
تولید  الکتریکی میدان و جریان توسط شده تولید مغناطیسی

می  )حس کردن توسط سنسور(سنس  را خط توسط ولتاژ شده
 نادیده خط عادي جریان از ناشی مغناطیسی میدان . نماید
 یک در کوتاه اتصال اثر در جریان فقط افزایش و شده گرفته
  . می شود سنس خط از لحظه

)  حفاظتی دستگاههاي العمل عکس به بسته(  شدید کاهش و ناگهانی جریان افزایش با معموال خطا یک 
  .گردد می فعال ولتاژ وقطع انیجر شیافزا سنس با دستگاه. . است همراه

  )هاي سه تایی استفاده می شوند این دستگاه ها بصورت تک فاز در گروه(

  

 بین که دستگاههایی شبکه تمام در اختالل بروز درمواقع و شده نصب شبکه مختلف نقاط در آنها از تعدادي 
 می باقی فعال غیر نقطه اختالل از بعد دستگاههاي ولی شوند می فعال اند شده نصب اختالل نقطه و تغذیه
 فعال دستگاه آخرین ما بین اختالل که برد می پی فعال دستگاه آخرین کردن پیدا با عملیات اکیپ لذا مانند

 به بسته که دهد قرار می بررسی مورد را محدوده آن فقط نتیجه در و قراردارد فعال غیر دستگاه اولین و
  .کرد خواهد تلف عیب محل یافتن براي را کمتري خیلی زمان دستگاهها نصب فاصله
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  )خطایاب( انواع آشکار ساز خطا  

 .کلی به دو دسته شبکه هاي زمینی و هوایی دسته بندي کرد صورتتوان به  خطایاب ها را می 

  

 هوایی هاي خطاي  شبکه   آشکار سازهاي -1

  زمینی هاي شبکه  خطاي  هاي آشکارساز  -2

  

اي ها  و استقبال شرکت ه همان طور که از قبل گفته شد به دلیل اهمیت و استفاده روز افزون خطا یاب
توزیع برق از این تجهیزات شرکت هاي مختلف ایرانی و خارجی اقدام به تحقیق و پژوهش و تولید این 

  .که انواع مختلفی از آنها را می توان در بازار یافت. دستگاه ها نموده اند

 قابلیتهاي از استفاده و خطایابها از بهینه استفاده بمنظور مازندران برق نیروي توزیع شرکت راستا همین در
 در فــناوري روزتــرین به ایـران، در بـار اولـین براي نشده توزیع انرژي و خاموشیها کاهش جهت آنها

که در این قسمت براي . رساند برداري بهـره بـه را توزیع هـاي شبکه در خطا ارسال و آشکـارسـازي زمـینه
  یاب می پردازیم آشنایی  بیشتر  به معرفی و نحوه عملکرد و کار با این خطا

 جدیدترین دستگاه این. باشد می نورتــرول نروژي کـمپانی تولید Line troll 3100 K مدل دستگاه ایـن
 عین در. باشد می   GSM داخلی مودم یک به مجهز که است هوایی خطوط خطایاب زمینه در محصول
 با و بوده  بیرونی تغذیه منبع گونه هر از نیاز بی) موبایل شبکه( عمومی مخابراتی هاي سیستم از استفاده

. می نماید استفاده سال 10 الی 8 عمر با لتیوم هاي باتري از کم داخلی مصرف و مدرن تکنولوژي به اتکا
 زن چشمک چراغ صورت به خطا دادن نشان و معمول عملکرد بر عالوه خطا تشخیص محض به دستگاه این

 تلفنی شماره هر به زمان هم طور به یا و دیسپاچینگ مرکز به نیز پیامک یک مخابراتی شبکه از استفاده با
  . میکند ارسال می شود معرفی برایش قبل از که

  .میگردد مشخص کوتاهی بسیار زمان در خطا وقوع محل ترتیب این به
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 Line Troll 3100 Kمعرفی کلی خطایاب  

Line Troll 3100 K  یک دستگاه سه فاز است که بدون نیاز به هیچ وسیله جانبی و در شرایط برقدار به
  .شود متري خطوط نصب می 3کیلو ولت ودر فاصله تقریبا  20راحتی بر روي تیرهاي نگهدارنده خطوط 

شروع  - بین پست اصلی و نقطه بروز اتصالی –پس از بروز خطا کلیه خطایاب هاي مستقر در مسیر اتصالی 
  . نماید ه چشمک زدن و ارسال پیامک نموده و بهره بردار را به منظور پیدا کردن نقطه اتصالی راهنمایی میب

سعی و خطا که در روش هاي سنتی پیدا کردن اتصالی مورد استفاده قرار  همچنین نیازي به عملیات
شکل زیر مثالی از . ی شودمیگرفت نمی باشد، لذا باعث افزایش عمر تجهیزات مورد بهره برداري در شبکه م

  .باشد عملکرد خطایاب می

  

  

  

  

  

  

  



 

٢٧ 
 

  به شرح زیر است  Line Troll 3100 Kمهمترین ویژگی هاي 

  

  di/dtتشخیص جریان خطا  به روش . 

  تشخیص و تفکیک خطاي دائم و گذرا. 

  

 قابلیت تنظیم مدت جریان خطا . 

  قابلیت ریست دستی، زمانی، ولتاژي و از راه دور. 

  

  حفاظت در برابر جریان هجومی و اضافه ولتاژ. 

  داراي نشانگر نوري رنگی یا المپ گزنون اضافی. 

  

تطبیق اتوماتیک با جریان بار و تاثیر ناپذیري . 
  تنظیمات از جریان بار

  

  قابلیت تنظیم نشانگرنوري در جهات مخطلف. 

  درجه 180یه دید ودر شب با زامتر  500نتر در روز و فاصله  300تا  200قابلیت رویت از فاصله . 

  

  قابلیت اتصال به سیستم اتوماسیون. 

  داراي نشان دهنده وضعیت باتري. 
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  قابلیت تنظیم دستی در محل. 

  آمپر 50تا  4از   di/dtقابلیت تنظیم جریان خطاي زمین . 

  

  آمپر 1000تا  100قابلیت تنظیم جریان خطاي فاز به فاز از . 

  مقاوم در مقابل جریان اتصال کوتاه باال بدون محدودیت و بسیار. 

  

  نصب آسان با بست یا پیچ بدون نیاز به قطع برق و لولزم جانبی. 

  قابلیت تست آسان بدون نیاز به قطع برق و لولزم جانبی. 

  

  جهت تبادل اطالعات از طریق پیامک  GSMمجهز به مودم داخلی . 

  )کز کنترل یا تلفن موبایل معمولیاز مر(قابلیت تنظیم مودم دستگاه از راه دور . 

  

  ساعت چشمک زدن 3000سال یا  10الی  8داراي باتري لتیومی دائم با حداقل عمر . 

  

Line Troll 3100 K   بدون نیاز به هیچ ترانسفرماتور جریان یا ولتاژ اضافی قادر به اندازه گیري میدان
این . مغناطیسی والکتریکی اطراف هادي بوده و به این وسیله جریان و ولتاژ خط را ندازه گیري می نماید

روش اندازه گیري با (دستگاه بدون تاثیرپذیري از جریان بار خط، خطاي فاز به فاز و خطاي فاز به زمین را 
  .بطور مستقل از هم اندازه گیري می نماید)   di/dtتغییرات جریان
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  معیار فعال شدن

  

خطایاب براي تشخیص بروز خطا . دهد هیچ پیامی نمی  Line Troll 3100 Kدر حین کار معمول شبکه 
  .کند که معموال به صورت زیر می باشد روند خاصی را تعقیب می

  

  .ثانیه از برقدار شدن آن سپري شده باشد 5شرایط گذرا را پشت سر گذاشته و الاقل خط باید . 

  

  )شود افزایش جریان بار به عنوان خطا در نظر گرفته نمی.(جریان خط بطور ناگهانی افزایش داشته باشد. 

  

 گرفته نمی افزایش جریان کلید زنی به عنوان خطا در نظر.(پس از افزایش جریان، خط بی برق شده باشد. 
  )شود

  

لیکن تنظیم دستگاه براي عملکردي غیر از . شود شرایط فوق اکثریت قریب به اتفاق خطاها را شامل می
  . موارد فوق هم توسط سوئیچ هاي داخلی امکان پذیر است

  

به منظور اجتناب از عملکرد ناصحیح ناشی از جریان هاي هجومی که معموال در لحظه  وصل ظاهر می 
ثانیه پس از وصل متوقف شده و پس از آن  5براي مدت   (di/dt sensor)سگر ناگهانی جریان گردند، ح

  .شروع به فعالیت می کند
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  معیار ریست

ریست شدن ) ریست شود(پس از تشخیص محل خطا، خطایاب می بایست از چشمک زدن باز ایستد 
  .به چند صورت امکانپذیر است Line Troll 3100 Kخطایاب 

 

در اکثر موارد برقدار شدن مجدد خط به : ریست ولتاژي 
لذا خطایاب بطور اتوماتیک . معناي رفع عیب می باشد

  برقدار شدن خط را احساس کرده و ریست می شود

  

  

خطایاب بصورت دستی و با چرخاندن لنز : ریست دستی
ریست می ) مطابق شکل(پایین در جهت عقربه ساعت

  .شود

  

  

  

خطایاب مجهز به تایمر داخلی براي ریست : ریست زمانی
این نوع ریست هم . ساعت می باشد 12یا  6،  3، 1.5بوده و قابل برنامه ریزي براي ریست شدن پس از 

  .میتواند فعال یا غیر فعال باشد

  

  

  

  



 

٣١ 
 

  

  توصیه هاي کاربردي

  .معموال در نقاط زیر نصب می شود Line Troll 3100 Kخطایاب 

  

تی قابل دسترسی براي نصب خطایاب یا رویت آن باشند، بطور مثال مناطق نزدیک به نقاطی که به راح. 
  .جاده

  ...)جنگلها، کوهستان و. (قبل و بعد از مناطقی که قابل دسترسی نمی باشند. 

  

  .در محل انشعابات بطوري که انشعاب سالم به راحتی از انشعاب معیوب قابل تشخیص باشد. 

  

به نحوي که پس از رویت خطایاب در صورت لزوم . یدهاي جدا کننده قرار دارندنزدیک به نقاطی که کل. 
  اقدام مقتضی بر روي کلید جدا کننده انجام پذیرد

  

زیرا معموال خطاهاي اولیه منجر به خطاهاي . توصیه میگردد همواره از ریست ولتاژي و زمانی استفاده گردد
وز خطاهاي پی در پی در نقاط مختلف، ریست نشدن در صورت بر. بعدي در نقاط دیگر شبکه می شوند

  .خطایابها  باعث گمراهی بهره بردار خواهد شد
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  محدودیت ها

  نموددر نقاط زیر اجتناب  Line Troll 3100 Kاز نصب باید 

  

  .شبکه هاي حلقوي یا شبکه هایی که بطور همزمان از نقاط مختلف تغذیه می شوند. 

  .کابلی دارندتیرهایی که انشعاب . 

  تیرهاي دو مداره. 

  تیرهاي با ترانسفرماتور. 

  تیرهاي با سکسیونر. 

  تیرهاي با فیوز. 

  ولت دیگر کیلو 20متر از خط  35نزدیکتر از . 

  ولت  دیگر کیلو 33متر از خط  50نزدیکتر از . 

  ولت دیگر کیلو 63متر از خط  100نزدیکتر از . 

  ولت دیگر کیلو  132متر از خط  150نزدیکتر از . 

  ولت دیگر کیلو 400-230متر از خط  300نزدیکتر از . 
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  نصب دستگاه 

  

Line Troll 3100 K متر  5تا 3  "بر روي تیر و تقریبا
  .پایین تر از هادي ها نصب می شود

قرار ) مطابق شکل(خطایاب میبایست در جهت خطوط 
  .گیرد

بست هاي جهت نصب دستگاه میتوان از دو عدد پیچ با 
براي تیرهاي بتونی بست هاي . کمربندي استفاده نمود

  .کمربندب مناسبترند

  

  
  

  .پس از نصب دستگاده باید عملیات زیر به منظور حصول اطمینان از نصب صحیح انجام گیرد

  .بدین منظور خط باید حتما برقدار باشد

  

لنز پایین دستگاه را در خاللف جهت عقربه بایست  براي اینکار می. دهند دستگاه را در حالت تست قرار می
این کار به منظور (چرخاند و به اندازه یک متر از آن فاصله گرفت) درجه 135به اندازه (ساعت تا نقطه توقف 

  )اجتناب از هر گونه اعوجاج در میدان هاي مغناطیسی و الکتریکی می باشد

  



 

٣۴ 
 

  

  :گذشت یکی از سه حالت زیر اتفاق می افتدهاي قرمز   LEDثانیه که از چشمک زدن  10پس از حدود 

  

1( LED یعنی نصب به صورت صحیح انجام گرفته است. زند سبز چشمک می. 

 
2(  LEDخطایاب باید به هادي ها نزدیکتر .یعنی میدان الکتریکی کافی نیست. زند قرمز چشمک می

  .شود
 

3( LED ایسه با جریان بار پایین یعنی تنظیم جریان اتصال کوتاه فاز به فاز در مق. زند زرد چشمک می
 )توان توسط سوییچهاي مربوط جریان اتصال کوتاه را افزایش داد در این حالت می. (است
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  Line Troll 3100 Kبرنامه ریزي 

  

  .گیرد برنامه ریزي دستگاه بوسیله سوییچهایی که در زیر پوشش باالیی دستگاه قرار دارند انجام می

  .مطابق شکل وجود دارندسه ردیف سوییچ 

  
  .بایست طبق نیازهاي بهره بردار و با استفاده از جدول فنی کاتالوگ دستگاه  تنظیم شوند این سوییچها می
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GSM   مودم  

Line Troll 3100 K  مجهز به یک مودم داخلیGSM  می باشد که پس از تشخیص خطا فعال می شود و
 ارسال می) تلفن موبایل معمولی یا مرکز کنترل(به آن معرفی شده است "یک پیامک به شماره اي که قبال

ید به نحوي که کمترین میزان در می آ  (Stand by)پس از ارسال پیامک مودم در حالت انتظار . نماید
این مودم قابلیت استفاده در شرایط آب و هوایی سخت را دارد و ویژگی مهم . مصرف انرژي را داشته باشد

  .نماید صرف انرژي بسیار کم است دستگاه را از هر گونه منبع اضافی بی نیاز میآن که م

فعال باشد و اطالعات ) که توسط بهره بردار مشخص می شود(تواند در در فواصل زمانی معین این مودم می
  .ارسالی از مرکز کنترل را دریافت و یک پیام صحت و یا چند پیامک در مورد وضعیت خود ارسال نماید

  

  راه اندازي مودم

شکل زیر محل قرار گرفتن مودم را نشان . قرار گرفته است) قسمت پشنی دستگاه(مودم در پایه نصب 
  .میدهد
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 . قبل از هر چیز باید سیم کارت مناسب تهیه شده و بر روي مودم نصب گردد

PIN code   باید از روي سیم کارت برداشته شود.  

  .از قطع بودن مدار باتري اطمینان حاصل نمودقبل از ورود سیم کارت باید 

  
  

در این . گیرد دقیقه فعال می شود و سپس در حالت انتظار قرار می 2پس از اتصال باتري مودم در حدود 
  .توان کلیه تنظیمات یا پیامهاي مورد نیاز را براي آن ارسال نمود حالت می

  

پیامک با یک پیامک تایید پاسخ داده می شود که نشان تنظیم اولیه دستگاه به گونه اي است که دریافت هر 
  .دهنده پذیرش یا رد آن درخواست می باشد

  .دستورالعمل تنظیمات و فرامین در کاتالوگ فنی دستگاه موجود است
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  پنجمفصل 
  

  

  جایابی بهینه خطایاب ها
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  جایابی بهینه خطایاب ها

  مقدمه

ودي که از نصب خطا یاب ها بدست سنتایج و تحقیقات بعمل آمده در این خصوص  نشان میدهد، میزان 
لذا میزان بهبودي که در . می آید با انتخاب مکان هاي مختلف جهت نصب این ادوات بسیار متفاوت است

ب این ادوات به مکان نص "گردد شدیدا سطح قابلیت اطمینان سیستم ناشی از نصب خطایاب ها حاصل می
مکان نصب ادوات مذکور می بایست دقت  ناین موضوع مبین این حقیقت است که در تعیی. وابسته است

  .کافی صورت پذیرد

  

  پیشنهادهاي اولیه در خصوص جایابی  خطایاب ها
  

می بایست تا حد امکان مورد توجه قرار  یابپیشنهادات زیر جهت انتخاب مکان نصب نشانگر خطا
  .گیرد

پیشنهاد اولیه این است که نصب خطا یاب براي فیدرهاي طوالنی و پر عارضه و صعب العبور که عیب یابی 
  .زمانبر است در دستور کار قرار گیرد

 به نزدیک مناطق مثال بطور باشند، آن رویت یا خطایاب نصب براي دسترسی قابل راحتی به که نقاطی
  .جاده

  ...)و کوهستان جنگلها،. (باشند نمی دسترسی قابل که مناطقی از بعد و قبل

  .باشد تشخیص قابل معیوب انشعاب از راحتی به سالم انشعاب که به طوري انشعابات، محل در

 در وضعیت نشانگر خطا  رویت از پس که نحوي به. دارد وجود کننده جدا تجهیزات که نقاطی به نزدیک
  .پذیرد انجام کننده جدا کلید روي بر مقتضی اقدام لزوم صورت
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  اطالعات الزم براي محاسبه جایابی بهینه خطایاب در شبکه توزیع
  

  برداشت اطالعات شبکه فشار متوسط و زونبندي شبکه بر اساس نقاط مانوري

  فهرست خاموشی هاي سال گذشته فیدرهاي شبکه با ذکر علت دقیق خاموشی و مدت زمان آن

  مختلف شبکه و میانگین مدت زمان رفع انواع خطاهااطالعات مربوط به زمان تعمیر تجهیزات 

  تعداد مشترکین و میانگین توان در تمام گره هاي باز

  قیمت تجهیزات خطایاب 

  نقاط پیشنهادي براي نصب خطایاب توسط مهندس مشاور یا شرکت توزیع

  

  :راهکار

شرایط الزم براي قرار دادن خطا ابتدا با توجه به پیشنهادات فوق مکان هایی را به عنوان کاندیدا که داراي 
یاب می باشند از سوي بهره بردار انتخاب و سپس با توجه به اطالعات بدست آمده تعداد و مکان دقیق که از 

  .نظر اقتصادي بهینه است تعیین شود
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  ششمفصل 
  

 جهت شبکه سازي بهینه و پیشگیرانه تمهیدات
  خطا بروز از جلوگیري
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  پیشگیرانه و بهینه سازي شبکه جهت جلوگیري از بروز خطا تمهیدات
  

  مقدمه
. شبکه هاي هوایی بسیار بیشتر از شبکه هاي زمینی در معرض عوامل ایجاد قطعی هاي ناخواسته قرار دارند

حال با توجه به اینکه، انجام تعمیرات پیشگیرانه و جلوگیري از بروز حوادث در شبکه هاي هوائی به سادگی 
توان نسبت به رفع مشکالت  سی دقیق تر میراجرا بوده و نتایج آن نیز چشمگیر می باشد لذا با برقابل 

  .پیش از بروز حوادث اقدام نمود

براي جلوگیري از قطعی هاي ناخواسته در سیستم، نیاز به انجام تعمیرات پیشگیرانه و بهینه سازي شبکه 
سی وضعیت فیدر و آگاهی از نقاط ضعف آن ره بازدید و براولین اقدام براي کاهش حوادث ناخواست. می باشد
همچنین با اطالع از نوع رله اي که عمل نموده ومدت زمان وصل فیدر و مشخص شدن علت دقیق . می باشد

  .خطا، می توان تصمیمات مناسب در زمینه رفع مشکل اتخاذ نمود

  :در حالت کلی عوامل  زیر در قطع ناخواسته فیدرها دخالت دارند

 .پارگی سیم -

 .عوامل جوي -

 .عیب تجهیزات شبکه نظیر ترك خوردگی مقره و برقگیر -

 .شکستن پایه -

 . . .و -

از آنجا که پس از گذشت چند سال، بدلیل رشد بار در منطقه، آرایش شبکه از حالت اولیه خود خارج 
خاموشیهاي ناخواسته مفید میگردد، بازنگري آرایش شبکه می تواند در بهره برداري مناسب تر و کنترل 

  .واقع گردد

  فیدر بحرانی

فیدرهایی که تعداد قطعی آن در اثر عملکرد رله ارت فالت در یک ماه بیش از سه مرتبه باشد به عنوان فیدر 
  .بحرانی در نظر گرفته میشودند
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سی مشکالت و بیان نقاط ضعف فیدرهاي بحرانی و ارائه پیشنهادات و ربر
 اقدامات اصالحی

  :سی و گذارشات موجود نشان می دهد ربر

بنابر این ضروري است . می باشد (Fault Earth)ناشی از خطاي فاز به زمین  قطعی ها درصد زیادي از 
با توجه به اینکه . سی ، راهکارهاي مناسب ارائه  و در شبکه مورد مطالعه اعمال شودرعلل این نوع خطا بر

زمین ایزوله می شوند لذا مطالعات علل زیر را به عنوان عوامل عمده این هادیها تنها از طریق  مقره نسبت به 
  :نوع خطا که به مقره و پایه مقره بستگی دارد،معرفی میکند

  :نشستن پرندگان روي مقره 

 .از پایه مقره هاي بلند استفاده گردد) بیشتر مناطق کشاورزي(نیاز است در مناطق پرنده خیز  

  : ي مخصوص و مناسب مناطق آلوده عدم استفاده از مقره ها

. جمع شدن آلودگی  روي مقره میتواند سبب ارت فالت گردد که بارندگی این مسئله را تشدید می نماید
بنابر این استفاده از مقره هاي زد آلودگی، استفاده از پوشش سیلیکونی بر روي مقره ها جهت افزایش 

همچنین بکار . رهاي مناسبی جهت حل این معضل باشداستقامت عایقی و شستشوي مقره می تواند راهکا
بنابر این قبل ا انتخاب مقره، . بردن مقره هاي معمولی در مناطق شرجی، قطعی فیدر را افزایش می دهد

  ارزیابی شرایط جوي منطقه ضروري است

  : عدم تعویض مقره هاي شکسته 

دد، افزایش جریان خط از حد نرمال می با توجه به اینکه شکستگی مقره، باعث کاهش فاصله خزشی میگر
لذا نیاز است که در انجام تعمیرات پیشگیرانه، کلیه . تواند سبب ایجاد خطا و به دنبال آن قطع فیدر شود

  .مقره هاي فرسوده و شکسته تعویض و بهینه سازي گردند

  : برخورد شاخه هاي درختان با فیدر 

ود داشته باشد، با برخورد شاخه ها با شبکه در اثر وزش باد در صورتی که در مجاور یا زیر شبکه درخت وج
  .لذا بریدن شاخه ها در این گونه موارد باید به نحو مطلوب انجام پذیرد. باعث قطعی فیدر می گردد
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  :طوالنی بودن مسیر فیدر 

افزایش  در مبحث نرخ خاموشی، مولفه تعداد خطا ، با طوالنی شدن مسیر افزایش می یابد که این مسئله
لذا با توجه به اهمیت یافتن محل وقوع خطا و تبع آن رفع سریع . زمان آشکار سازي خطا را به دنبال دارد

خطا و همچنین کاهش مسیرهاي خاموشی در زمان قطعی فیدر، کوتاه نمودن فیدرهاي طویل جهت کاهش 
  . خاموشیهاي ناخواسته از اهمیت ویژه اي برخوردار است

  

  :نمودن طول اینگونه فیدرها پیشنهادات زیر ارائه میشود  به منظور کوتاه

استفاده از فیدرهاي موجود در محدوده در جهت کاهش طول مسیر فیدر مورد نظر و تعامل سازي  -
 .بار

توسعه فیدرخانه پست به همراه احداث فیدر جدید از مسیر مناسب تر و کوتاه تر در جهت کاهش  -
 .بار و مسیر فیدر مورد مطالعه

 

  : اصالح جمپرها 

وجود امپدانس باال در مسیر فیدر به دلیل تنوع مقطع هادي، عالوه بر ایجاد اشکال در شناسایی خطاها در 
میرات ، به ولت، باعث می شود که جمپرهاي شبکه پس از گذشت یک دوره کوتاه از تع کیلو 20/63پست

بهینه سازي فیدر همراه با یکنواخت ی دچار اشکال شود، لذا تقویت شبکه و محض بروز هر گونه خطای
  .نمودن هادي از نظر مقطع و جنس، می تواند سبب کاستن از میزان قطعی فیدر در اثر عیب جمپر گردد

  

  :ریگالژ شبکه 

در صورت (اتصال و برخورد فازها با یکدیگر در اثر باد و طوفان، برخورد هادب به راس پایه فشار ضعیف 
ره شدن سیم در اثر جمع شدن برف و یخ از جمله عواملی هستند که در اثر و کاهش ارتفاع و پا) وجود

بنابر . فیدر می گردند) ودر اکثر مواقع عملکرد رله ارت فالت( ریگالژ نبودن شبکه سبب، قطعی ناخواسته 
  .این تنظیم فلش خط می تواند در کاهش قطعی موثر باشد
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  پیشگیرانهاصالح سایر نقاط ضعف فیدر و انجام تعمیرات 

کوتاه بودن کراس آرم در محدوده هاي پرنده خیز می تواند خطا هاي مکرري را روي فیدر منجر  -
 .شود

 .در بعضی موارد ، نامناسب بودن سر کابلها ایجاد خطا خواهد کرد -

نامناسب بودن جمپرها موجود از لحاظ عدم کیفیت سیم مورد استفاده، نزدیکی بهد کراس آرم ،  -
 . . . جمپر، اتصاالت نامناسب و  بزرگ بودن طول

عدم وجود کات اوتهاي فیوزي در بعضی انشعابات که ایجاد خطا در این قسمت ها منجر به قطعی  -
 .فیدر خواهد گردید

با توجه به اینکه در بعضی مناطق احتمال برخورد صاعقه با شبکه وجود دارد، لذت نیاز است تا در  -
 .ه شوداین موارد برقگیر در طول خط استفاد
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  هفتمفصل 
  

  پیشنهادات ارائه و گیري نتیجه
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  نتیجه گیري و ارائه پیشنهادات
جدید و تجهیزات  راهکارهايو معرفی  تجربی مرسوم هاي روش بررسی و بازبینی با تادراین پروژه سعی شد 

جهت عیب یابی و کاهش  سریع و اقتصادي راه حل یک ، الگریتمی مناسب به عنوانانی نویناطالع رس
  .خاموشی شبکه هاي توزیع ارائه گردد

 مشکلحل بهبود بخشیدن  به  پیشنهاداتی جهتو نتایج بدست آمده در پایان با توجه به مطالب گفته شده 
  .ارئه میگردد توزیع هاي شبکه در خطایابی

  

  ارائه پیشنهادات

 بروز خطاپیشگیرانه و بهینه سازي شبکه جهت جلوگیري از  تمهیدات -

انجام تعمیرات پیشگیرانه می تواند به صورت چشمگیري در کاهش قطعی همان گونه که از قبل گفته شد، 
همچنین بازدیدهاي دوره اي از خطوط به شرطی که کلیه وضعیت فیدر مورد . هاي ناخواسته موثر باشد

  .داشته باشد ارزیابی و بازنگري قرار گیرد می تواند تاثیر چشمگیري در کاهش بروز خطا

 به روز بودن اطالعات شبکه و نقشه هاي مانوري -

جمع آوري اطالعات ثابت ،  اولین گام با توجه به نیاز اپراتور هاي مانور در فرایند مانور شبکه هاي توزیع
  .شبکه و تهیه نقشه هاي جامع مناسب می باشد

تا قدرت تصمیم گیري در شیوه  روز بودن اطالعات مربوط به فیدرها و خطوط منشعب باعث می شوده ب
روز بودن اطالعات روي تابلو مانور و ه همچنین ب. مانور افزایش یافته و سرعت اجراي عملیات فزونی یابد

تواند کمک موثري جهت عملیات مانور و جلوگیري از هر گونه خطا در فرامین صادره  نقشه هاي اجرائی می
  . از مرکز کنترل باشد

که در بعضی مواقع اطالعاتی که در اختیار مسئول مانور قرار داده شده با آنچه که گاهی دیده شده است 
روي تابلوي مانور مشاهده می شود اختالف داشته، که همین امر می تواند باعث گمراهی عملیات مانور 

  .گردد
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 استفاده از تجربیات مسئولین مانور شبکه و اطالعات واصله از خارج -

ربه مسئول کنترل عملیات و اطالعات صحیحی که از طروق مختلف به وي داده در بسیاري از موارد تج
  .می شود ، می تواند سرعت عملیات را فزونی بخشد

مورد تهدید قرار دارند و تجاربی که طی  "اطالع واصله از نقاط حادثه خیز شبکه و مناطقی که دائما(
ت و کارائی عملیات را بنحو چشمگیري تواند سرع سالیان دراز و طی مانور شبکه کسب گردیده، می

  )افزایش دهد

 نصب تجهیزات شناسایی جریان خطا -

با توجه به ساختار شبکه هاي توزیع و انشعاب هاي متعدد آن عمال امکان شناسایی محل عیب با اندازه 
  )یردگ روشی که در شبکه هاي انتقال انجام می(وجود ندارد وز خطاگیري پارامترهاي الکتریکی هنگام بر

با نصب دستگاه هاي مناسب در نقاط مختلف شبکه و آگاهی از وضعیت آنها می توان مسیري را که جریان 
در این راستا با رعایت . خطا از آن عبور کرده تعیین و سپس نسبت به شناسایی محدوده عیب اقدام نمود

  .دقرار گیر، مورد استفاده  اصول انتخاب می توان اقتصادي ترین و کارا ترین دستگاه

پس از تهیه اطالعات و نقشه هاي مانوري شبکه  می بایست نقاط بهینه نصب تجهیزات شناسایی جریان 
  .خطا تعیین گردد

 )خطایاب(استفاده از آشکارساز خطا  -

همان گونه که ازقبل گفته شد، استفاده از تجهیزات خطایاب در شبکه هاي توزیع  انرژي الکتریکی امریست 
قابلیت اطمینان شبکه را باال برده و به دنبال آن کاهش خاموشی و سهولت در بهره برداري از تواند  که می

  .شبکه را در برخواهد داشت

  .قرار گیرد  توجهمورد  ها خطایاب بهینه جایابیباید در این خصوص  

 استفاده از ابزارهاي پیشرفته در مانور شبکه -

نوین، روش هاي امروزي مانور شبکه نیز نسبت به سالهاي گذشته با روند توسعه تکنولوژي و ابداع تجهیزات 
توسعه یافته، بطوري که در بسیاري از کشورهاي جهان عملیات مانور بطور اتوماتیک و با استفاده از فرامین 

  .صادره توسط رایانه ها اجرا می شوند
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الی فرمان می گیرند و بکارگیري استفاده از کلیدهاي قابل قطع و وصل که از راه دور توسط سیگنالهاي ارس
سیستم هاي نشان دهنده جریان خطا و نشان دهنده محل وقوع خطا در شبکه باعث می گردد که روش 
هاي سنتی و قدیمی عملیات مانور کامال بدست فراموشی سپرده شوند، بطوري که عمل مانور می تواند تنها 

  .زمان بسیار کوتاهی انجام پذیردتوسط مرکز کنترل و بدون نیاز به پرسنل اجرائی در 

که جدیدا توسط  و کنترول از راه دور سکسیونرها مانیتورینگ خطایاب ها به طور نمونه طرح عملیاتی
  .شرکت نیروي برق زنجان انجام پذیرفته به قرار زیر می باشد
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Abstract: 
 

Due to high electrical power distribution systems and equipment are subject to permanent 
and transient faults. Principally due to faults of performance and power protection devices 
in different parts of the distribution network. 

The exact location of the fault and repair it quickly and without electricity retrieval system 
portions of the transmitted energy to a great extent Increase customer satisfaction and reduce 
electricity companies can increase revenue. 

  

This project aims to determine the fault location methods, the conventional methods of 
monitoring and review of empirical  And also by introducing innovative strategies and 
techniques in this regard It results from this study as a guide for Enthusiasts In order to solve 
the debugging problem in distributed networks can be used  

In this project we try to check and verify the experimental method and its integration with 
ons, efficient results to solve this problem in a distribution network to getmodern soluti 
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