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انشعابات غیرمجاز آشـکار و پنهـان   هاي توزیع، منجر به توجه بیشتر به مشکل تر به مساله کاهش تلفات در شبکهلزوم رویکرد جدي
ریزي فنـی  هامهاي توزیع اقدام به برنشرکتهاي اخیر طی سالبه نحوي کهها شده استآنو خسارات مستقیم و غیر مستقیم ناشی از 

براسـاس  . کشف و اصالح انشعابات غیر مجاز و موارد دسـتکاري لـوازم انـدازه گیـري نمـوده اسـت      و انسانی گسترده جهت جمع آوري،
هاي توزیع برق، تعداد انشعابات غیرمجاز موجود در کشـور حـدود   جدیدترین آمار داده شده توسط دبیر انجمن صنفی کارفرمایی شرکت

ه بـه آمـار و ارقـام    با توجـ .شوداست که کل انرژي مصرف شده توسط این انشعابات بعنوان تلفات شبکه محاسبه میب دو میلیون انشعا
کـه اگـر   اسـت درصد از تلفات کل کشور مربوط به انشعابات غیـر مجـاز   3ترین حالت بینانههاي مختلف، در خوشارایه شده در گزارش

مگـاوات میلیون6شود که ساالنه حدود ساعت در نظر بگیریم مشاهده میمگاواتمیلیون200میزان تولید ساالنه انرژي برق را حدود 
از سوي دیگر در حال حاضر نرخ تولید هـر کیلـو وات سـاعت بـرق در     .رودبه هدر میتلفات ناشی از انشعابات غیر مجاز بصورتساعت 

انشعابات غیر مجاز دچـار خسـارت   وجودمیلیارد تومان از بابت 390صنعت برق ساالنهکه درنتیجهاستتومان65ایران بطور متوسط 
هـاي بـرق و هزینـه هـاي عملیـات      مسلما میزان واقعی این خسارت با در نظر گرفتن خسارات ناشی از برق غیر مجاز به شبکه.شودمی

. جمع آوري انشعابات غیر مجاز، به مراتب بیشتر از این مقدار است
هـاي دوره اي قابـل   شود که نوع آشکار به سادگی و با استفاده از بازرسـی و دسته آشکار و پنهان تقسیم میدانشعابات غیر مجاز به

با استفاده از رویه هاي موجود جهت تست و بازرسی لوازم . تشخیص است ولی انشعابات غیر مجاز پنهان بسادگی قابل شناسایی نیستند
الزم به ذکـر اسـت   . انواع متفاوتی از دستکاري لوازم اندازه گیري را کشف و اصالح نمودانتوگیري در حوزه شرکت هاي توزیع میاندازه

که برداشت انشعاب غیر مجاز پنهان از کابل سرویس هوایی و زمینی مشترکین و نیز کابل رابـط ترانسـفورماتور بـه تابلوهـاي توزیـع  از      
خصوصـاً در مشـترکین تجـاري و    (عاً داراي پیچیدگی و مشکل بازرسی نوشود که جمله موارد دستکاري لوازم اندازه گیري محسوب می

. است، به نحوي که عموماً امکان تست صحیح و تشخیص معایب احتمالی به صورت کامل امکانپذیر نیست)خانگی
نـی مشـترکین را   میبنابراین لزوم بکارگیري دستگاهی که با استفاده از آن بتوان انشعابات غیـر مجـاز از کابـل سـرویس هـوایی و ز     

که  امکان کشف اکثر انشـعابات غیـر مجـاز پنهـان بطـور      رودمیبا استفاده از این دستگاه انتظار . رسدشناسایی کرد ضروري به نظر می
.موثر و مکانیزه فراهم گردد

: خالصه اقدامات انجام شده  - 17

حل مسالهپذیرناکاموهاي مختلفدر مورد روشو ارزیابیانجام مطالعات اولیه-1

فرم خالصھ نتایج پروژه پایان یافتھ

٢٦/١/٩٧:تاریخ تكمیل توزیع نیروی برق آذربایجان غربیشركتكمیتھ تحقیقات 
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و شبیه سازي تئوریک روش حل انتخابیCOMSOLمسئله با استفاده از نرم افزار حل ارایه شده برايراهبررسی نرم افزاري-2

از دستگاه و تست آن با حضور ناظرین و داواران محترمآزمایشگاهیساخت نمونه اولیه-3

د عملیورخت نمونه نهایی دستگاه و تست آن در چند مسا-4

در صورتى  که نتیجه کار یک نرم افزار یا قطعه یا دستگاهى  بوده است مشخصات آن ذکر و در صورت (نتایج کسب شده - 18

):امکان عکسى  از قطعه یا دستگاه همراه شود

:هاي فنی دستگاهمشخصات، مزایا و قابلیت
داربسیار باال در حالت بدون برق و برقت قابلیت پیدا کردن مسیر کابل و کابل انشعاب غیر مجاز با دق
قابلیت شناسایی انشعاب غیر مجاز از کابل سرویس مشترکین فشار ضعیف در هر دوحالت انشعاب غیر مجاز با بار و بدون بار با دقت باال
 دیوارهاي گچی، آجري و (قابلیت شناسایی کابل زیر انواع مصالح ساختمانی(....
سانتی متر با دقت باال40شده در زمین تا عمق فنقابلیت شناسایی کابل د
 داراي دستگاه فرستنده تولید سیگنال با قابلیت تنظیم و تغییر فرکانس و توان خروجی
داراي گیرنده با حساسیت متغیر و قابل تنظیم
 داراي صفحه نمایش نشان دهنده درصد سیگنال دریافتی توسط گیرنده
 دارايLEDنال دریافتی یگنشان دهنده قدرت س
داراي آالرم صوتی با چند سطح مختلف
یابیسنسور الکترومغناطیسی بهبود یافته با دقت باال در مکان
طراحی گیرنده از دو قسمت مجزا جهت سهولت کار در مکان هاي مختلف


: مشخصات الکتریکی دستگاه
:قسمت فرستنده

50: فرکانس کاري KHz- 200 KHz

0.5: توان خروجی W- 3 W

ولت 12: منبع تغذیهDCدوبل قابل شارژ
به صورت کار پیوستهساعت8قابل شارژ تا : طول عمر باتري
موج پیوسته بدون مدوالسیون: نوع فرستندگی

:قسمت گیرنده
 50: محدوده فرکانسی KHz- 200 KHz

 آنتن : سنسورcoilبهبود یافته
طحسقابل تنظیم به صورت پیوسته و دستی: حساسیت
نوع نمایش سیگنال دریافتی :LCD تایی 12، رشتهLEDو آالرم صوتی
ولت 9: منبع تغدیهDCدوبل قابل شارژ
ساعت در حالت کار پیوسته10حداکثر : عمر باتري
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) با استفاده از روشهاى اقتصادى مهندسى و روش نسبت منافع به هزینه(:مزایاى  فنى  و اقتصادى  - 19

معادل 1393میزان کل انرژي مصرفی کشور در سال "1393سال -آمار تفصیلی صنعت برق توزیع برق ایران "در گزارش برابر اطالعات مندرج 
ت میلیون مگاوات ساعت به عنوان تلفات انرژي غیر فنی ناشی از مصارف انشعابا6.5میلیون مگاوات ساعت بوده بنابراین از این مقدار، میزان 219

93به هدر رفته است، با توجه به مبلغ تمام شده متوسط هر کیلووات ساعت انرژي الکتریکی با سوخت غیر یارانه اي در سال 93غیر مجاز سال 
. دمیلیارد ریال برآورد می گرد5200ریال میزان ریالی خسارت مصرف ناشی از انشعابات غیر مجاز آشکار و پنهان حداقل معادل با 800معادل با 

یز هزینه الزم به توضیح است با لحاظ خسارتهاي فنی وارده به شبکه هاي توزیع ناشی از بروز اتصاالت و قطعی برق یا اضافه بار فیدرهاي توزیع و ن
شی از هاي فنی و پرسنلی مربوط به عملیات جمع آوري و اصالح انشعابات غیر مجاز و مراحل پیگیري اداري و حقوقی، میزان خسارات واقعی نا

.وجود انشعابات غیر مجاز در صنعت برق به مراتب باالتر از رقم محاسباتی فوق خواهد بود

توان از بروز این خسارات میفیفشار ضعيهاشبکهنیمشترکسیاز کابل سرورمجازیآشکارساز برداشت انشعاب غبا استفاده از این دستگاه 
هاي صادي این دستگاه آشکارسازي برداشت انشعاب غیرمجاز از کابل سرویس مشترکین شبکهیکی از مزایاي فنی و اقت. جلوگیري به عمل آورد

از دیگر مزایاي . هاي فشار ضعیف قابل اجراستفشار ضعیف برق دار است که نیاز به قطع برق نبوده و به راحتی در تمام مصارف مشترکین شبکه
و صداي بوق دستگاه به کاربر کمک LCDنشانگر نوري صفحه نمایش . ن مبتدي استاین دستگاه سادگی و قابلیت استفاده راحت توسط کاربرا

.هاي ساختمانی کشف و مسیر آن را ردیابی نمایدکند تا به راحتی کابل را در زیر پوششمی

: اقدامات تکمیلى  مورد نیاز -20

به داخل کابل میبا شکل موج، فرکانس و دامنه قابل تنظگنالیسکیهدستگافرستندهنیاز به اقدامات تکمیلی خاصی نداشته و صرفا این دستگاه
توان با قطع فیوز می. به کابل برقدار پشت کنتور قبل فیوز وصل خواهد شدخروجی قسمت فرستنده دستگاه باید . کندیمشترك ارسال مسیسرو

کیقیتشعشع ها از طرنیا. دین در فرکانس مورد نظر تشعشع نماآنتکیبه صورت سیکابل سرودر واقع. دار را دنبال کردمسیرهاي کابل برق
- یدامنه کمتر ممیدامنه و هر چه از کابل به چپ و راست حرکت کننیشتریبابلگردد که در باال کیمافتیدریسیبا سنسور الکترومغناطرندهیگ

قیاز طرافتیتشعشع کرده و قابل دریبه صورت آنتنزیب نانشعانیمجاز گرفته شود، اریانشعاب غکیسیاگر از کابل سرونیهمچن. شود
.تا عمل آشکارسازي انشعاب غیرمجاز به درستی انجام گیرداسترندهیگ
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استفاده در تست و کشف چند مورد دستکاري مشترکین شرکت توزیع برق ارومیه


