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خدادادی2

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد برق ،مرکز تحقیقات رباتیک و فناوری های نرم ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران
 -2استادیار ،هیئت علمی ،گروه برق ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران
مرکز تحقیقات رباتیک و فناوری های نرم ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز ،ایران

خالصه
امروزه در صنعت برق و در شاخه توزیع نیرو شرکت های توزیع با مشکال ت دیییه ای در امر ثبا ت کیفیت خیما ت
مشترکین رو به رو می باشنی  .که یکی از مباحث بسیار مهم در این زمینه پرداختن به موضوع تشخیص و جلوگیری از
سرقت برق( )POWER THEFTتوسط افراد غیر مجاز و متخلف می باشی .در این مقاله سعی بر آن شیه تا ضمن
تشخیص سرقت برق این اطالدا ت به وسیله پردازش در میکرو کنترلر های آردوینو  ،توسط  GSMمودم به شرکت های
توزیع برق ارسال گردییه و خسار ت مالی وارده از جانب سرقت برآورد و به شرکت توزیع ابالغ گردد .مهمترین مورد استفاده
این دستگاه برای شرکت های توزیع می باشی.
کلمات کلیدی :تشخیص سرقت برق،سرقت انرژی ، GSM ، POWER THEFT،آردوینو
 .1مقدمه
پیشرفت های صنعتی سبب استفاده از انواع انرژی ها و در رأس آنها استفاده از انرژی الکتریکی شیه است .انرژی الکتریکی به
دلیل تنوع در روشهای تولیی  ،قابلیت انتقال وکنترل ،سهولت در تبییل به انرژی های دیگر ،دیم آلودگی محیط زیست و
غیره بیش از انواع دیگر انرژی مورد توجه قرا ر گرفته است .همچنین تأمین انرژی مورد نیاز مصرف کننیگان به طور میاوم
و با کیفیت مطلوب یکی از مهمترین اهیاف شبکه برق رسانی است .افزایش مصرف انرژی الکتریکی و توسعه هماهنگ
شبکه انتقال و توزیع بادث میگردد که واحیهای تولییی بزرگ و جییی در شبکه ایجاد شیه و همزمان با پستهای انتقال و
توزیع و ارتباطا ت الکتریکی مابین آنها در شبکه افزوده شود .لذا بر اثر دوامل فوق الذکر میزان جریان مصرفی می توانی در
پستها و یا برای هر مشترک بیشتر از دیمانی آن باشی .بنابراین مهمترین خطری که شبکه قیر ت همواره با آن مواجه می
باشی جریان بیشت ر از ظرفیت شبکه و یا مصرف بیون پرداخت هزینه می باشی که این امر در اصطالح سرقت برق نامییه
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شیه و برای شرکت های توزیع و سایر مشترکین تبعا ت منفی بسیاری را در پی دارد .با توجه به اینکه هزینه های صرف
شیه جهت تولیی برق و رسانین آن به دست مشترکین از محل سرمایه های ملی می باشی ،نیاز به بستری برای کنترل و
بهینه سازی مصرف بیشتر احساس میشود  .کنتورها و لوازم انیازه گیری به دنوان تنها وسیله سنجش دائمی انرژی مصرفی
مشترکین به صور ت امانت از سوی شرکتهای توزیع در اختیار مشترک می باشی که اطمینان از صحت دملکرد آنها می
توانی نقش مهمی در درآمی شرکتها و اطمینان مشترکین آنها داشته باشی.
انشعابا ت غیر مجاز کشف شیه که مصرف آنها بالغ بر 5/3درصی انرژی برق کشور می باشی و مشکال ت جانبی از جمله
سوختن فیوزها  ،ترانسفور ماتورها و همچنین نارضایتی مردم بخصوص در فصول پر مصرف که به دلیل شرایط جوی مصرف
باال می رود را به همراه دارد و شرکتهای توزیع را ناگزیر می نمایی که اقیاما ت پیشگیرانه وسیعی را تیارک ببینی .با در نظر
گرفتن اینکه شرکت های توزیع و انتقال در سطح جهانی با تکنولوژی های نوین کنترل می شونی لذا پیاده سازی چنین
سیستم هایی برای شرکت های توزیع مزایای زیادی در بر خواهی داشت.بایی توجه داشت که هیﭻ سیستم قیرتی دردنیا
ازپیییه سرقت انرژی ایمن نیست .درحال حاضراگـر بـه هـرشبکه برقی درهر یﻚ ازکشورهای دنیا مراجعه شود یکی از
روشهای سرقت انـرژی نظیـر دسـتکاری کنتـور،سرقت سیمهای مسی خطوط و ترانسفورماتورهای توزیع  ،گرفتن انشعاب
غیرمجاز و دیگر طرحهای غیرقـانونی استفاده ازبرق به چشم میخورد  .سرقت انرژی یﻚ موضوع جییی نمیباشی ،اما
درسالهای اخیر رشی زیادی پییا کرده است نکته قابـل توجـه میزان باالی خسارتی است که سالیانه به شرکتهـای بـرق
وارد مـیشـود.این موضوع بادث شیه تا شرکت های برق در تالش برای پییا نمودن راه حل ها و برنامه هـای جییـی بـه
منظـور کـاهش سـرقت انـرژی باشنی .از آنجایی که هر ساله سرقت انرژی خسارا ت زیادی را به شرکتهای برق وارد
مینماینی ،لذا بایـی بـه فکـرراه کارهای اجرایی به منظور شناسایی مشترکین غیرمجاز بود و تالش برای کاهش سرقت
انـرژی را چـه در زمینه فرهنگی و قانونی و چه در زمینه فنی آغاز نمود .بهترین به روز ترین راه کار شناسایی و کاهش
سـرقت انـرژی استفاده از سیستمهای انیازه گیری هوشمنی میباشی  .استفاده از سیستم های انیازه گیری هوشمنی نه
تنها به محاسبه نسبی تلفا ت کمﻚ خواهی نمود بلکه دارای قابلیتهای خاص نظیر ثبت و ادالم دستکاری به مرکز نیز است
 .بنابراین حرکت به سمت هوشمنی سازی شبکه و بکارگیری کنتورهای هوشمنی میتوانـی راه کـار بسـیار خـوبی برای
مقابله با سرقت برق باشی  .در این مقاله سعی بر آن شیه تا با نمونه گیری توسط سنسورهای جریان و مقایسه آنها توسط
بردهای آردوینو که با نرم افزار آردوینو برنامه نویسی خواهی شی دمل پردازش صور ت پذیرد و در نهایت داده های به دست
آمیه ضمن ذخیره سازی جهت بازبینی های آتی به شرکت های توزیع جهت اطالع توسط  GSMمودم ارسال خواهی شی.
در اهمیت موضوع تشخیص سرقت برق میتوان به موضوع هزینه های تحمیلی بر شرکت های توزیع از طریق دیم پرداخت
بها و استفاده غیر مجاز از شبکه برق به طریق های گوناگون اشاره نمود شرکت های توزیع با استفاده از این دستگاه قادر
خواهنی بود که برق مشترکین متخلف و حتی بی حساب خود را قطع و یا وصل نماینی و سوابق کلیه مشترکین قابل ذخیره
سازی میباشی.
در مرجع[ ]1نیاگی و همکاران بر روی سرقت ها و تلفا ت غیر تکنیکی در چنی کشور از جمله مالزی پرداخته انی.
استفاده از سنسورهای الکترو اوپتیکال که داخل کنتور تعبیه میشود در صور ت باز شین درب کنتور آنرا با ادالم وضعیت
خطر و هشیار به شرکت های برق ادالم می داردکه در مرجع [ ]2توسط ادواردو ورلی و همکاران بررسی شیه است.
رانگاراجان و همکارانش در مرجع [ ]3از منطق فازی برای پیشگیری از سرقت برق و بهبود کیفیت توان استفاده کرده
انی.
در مرجع [ ]4سرقت برق در سه مرحله تولیی انتقال و مصرف بررسی و راهکارهای آن بیان گردییه است.
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در مورد سرقت انرژی و راهکارها و چالش آن اشاره دارنی که در دنیا هیﭻ کشوری از پیییه سرقت انرژی در امان نمی باشی
و از جمله راه های سرقت را می توان دستکاری کنتورهای برق  ،سرقت سیم های مسی خطوط و ترانسفورماتورهای توزیع
 ،گرفتن انشعاب غیرمجاز و دیگر طرح های غیرقـانونی استفاده از برق بر شمرد که در مرجع [ ]5از آنها یاد شیه است.
راهکارهای پیشگیری از سرقت انرژی  ،کنتورها و لوازم انیازه گیری به دنوان تنها لوازم سنجش دائمی مصرف مشترکین
میباشنی که اطمینان از صحت دملکرد آنها می توانی نقش مهمی در درآمی شرکتها و اطمینان مشترکین آنها داشته باشی
در مرجع [ ]6بیان گردییه است.
در مرجع [ ]7در مورد صیور کار ت هوشمنی برای مصرف کننیگان بحث گردییه که در آن مصرف کننیگان میبایست برای
مصرف برق ابتیا مقیار الزم را خریی نماینی .وادتبار کار ت را شارژ نماینی.
ارتباط بین خط و خازن بر اساس میل سیستم  PLCبه منظور از بین بردن سیگنال حامل را از سیگنال فرکانس قیر ت
ارائه میکنی به طوری که وسایل الکتریکی و الکترونیکی تحت تاثیر قرار نمی گیرنی[8 ] .
هیف از این پروژه طراحی یﻚ سیستم به منظور جلوگیری از نارضایتی کاربران از پرداخت صور ت حساب سنگین صرف
نظر از استفاده از برق به دلت سرقت با استفاده از ماژول  GSMکه در مرجع [ ]9به آن پرداخته شیه است می باشی.
در مرجع ] [10ایسوزیو و همکاران طراحی و تجزیه و تحلیل یﻚ سیستم مکان یاب سرقت برق را که قادر به ادالم
هشیاربه شرکت برق در صور ت سرقت یا اقیام به سرقت از انرژی الکتریکی است انجام داده انی .در تکنولوژی های اخیر که
اکثرا بصور ت اتوماتیﻚ در آمیه است و دستگاه انرژی متر نیز یکی از این دستگاه ها است این دستگاه مقیار مصرف برق را
بصور ت ماهانه و ارسال داده های آن به هیئت مییره توسط راجا و همکاران در مرجع [ ]11آورده شیه است.
در مرجع [ ]12راه حلی برای جلوگیری از برخی از انواع سرقت برق با استفاده از(  ARM7پیشرفته  RISCماشین آال ت
ریز پردازنیه و  GSMماژول (سیستم جهانی برای ارتباطا ت موبایل) .یﻚ انرژی متر با استفاده از  ARM7به طراحی شیه
است.
سرقت انرژی دلواپسی اصلی برای موارد مورد استفاده به شمار می رود .با ظهور مترهای هوشمنی افزایش بررسی تعیاد
دفعا ت مصرف و اطالدا ت مشترکین را شاهی بوده ایم .امکان پردازش اطالدا ت تخصصی که اخیرا امکان پذیر نبود را اکنون
با این وسیله ها در اختیار داریم که این مطالب در مرجع [ ] 13توسط ساهو و همکارانش مورد مطالعه قرار گرفته است.
مقاما ت و شرکت های توزیع در راستای سرقت انرژی الکتریکی و نا صادق بودن برخی از مشترکین در مقیاس بزرگی از
درآمی های خود را از دست می دهنی به همین دلیل ماهاراشترا در مرجع [ ]14به ارائه راهکارهایی در جهت جلوگیری و
کاهش اقیاما ت مخربانه از جانب سارقین برآیی.
در مرجع [ ]15از تکنولوژی های به روز تری هماننی میکروکنترلرهای  PICبرای پردازش داده ها  ،از ماژول GSM
برای ارسال داده ها به مراکز دلخواه استفاده گردییه است .
هیف از انجام این پایان نامه جلوگیری از اتالف سرمایه های ملی و انرژی برق که هزینه های بسیاری در جهت تولیی آن
صرف میشود میباشی لذا برای این امر شرکت های توزیع می بایست راهکارهای مناسبی برای مقابله با مصرف برق بیون
پرداخت هزینه آن در نظر گرفته و اقیام نماینی و این امر مستلزم ساخت دستگاه های انیازه گیری و تشخیص دهنیه
هوشمنی بوده که ضمن تشخیص اطالدا ت بیست آمیه از تخلف و سرقت برق را به شرکت های برق ادالم نمایی تا برای
مقابله با آنها اقیاما ت الزم انجام گردد.
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 .2قطعات و لوازم مورد استفاده و ساختار کلی:
ساختار کلی این دستگاه بر اساس قطعا ت الکترونیکی و برنامه نویسی در محیط برنامه آردوینو می باشی و قطعا ت این
دستگاه به اختصار در زیر توضیح داده شیه انی.
برد آردوینو ( )ARDUINOیﻚ برد الکترونیکی است که دارای پایه هایی جهت سهولت اتصال انواع ورودی و خروجی ها
از جمله آنالوگ و دیجیتال و  PWMمیباشی .برنامه نویسی این برد ها در نرم افزار اختصاصی ARDUINO
 SOFTWAREانجام میگردد .برد آردوینو در شکل شماره  1نشان داده شیه
است.

شکل  - 1برد آردوینو ()ARDUINO
دملیا ت تشخیص و انیازه گی ری جریان های ورودی با سنسور های جریان با میل های  ACS712و سنسور SCT-
 013که در شکل شماره  2نشان داده شیه انی.

شکل  - 2سنسور جریان مدل های SCT-013 , ASC712
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ماژول جی اس ام مودم یا ( )SIM900قطعه الکترونیکی که با استفاده از سیم کار ت قادر به ارسال اطالدا ت تعریف شیه
میباشی در شکل شماره  3نشان داده شیه است.

شکل  – 3ماژول SIM900A

قطعه  LCDجهت نمایش مقادیر پردازش شیه و هزینه خسار ت وارده به شرکت های توزیع با قابلیت ذخیره اطالدا ت
نمایش داده شیه در شکل شماره  4نشان داده شیه است.

شکل  – 4ال سی دی ()LCD
 .4نحوه عملکرد
اساس کار این دستگاه بیین گونه می باشی که سنسور های ورودی و خروجی با انیازه گیری جریان و ارسال این داده ها به
پردازنیه اصلی یعنی برد آردوینو دمل مقایسه بین این دو مقیار ورودی و خروجی را انجام داده و چنانچه اختالفی بین این
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)نمایش داده و سپس ازLCD( مقادیر مشاهیه گردد پردازنیه برد آردوینو تشخیص سرقت برق را ابتیا بر روی ال سی دی
) اطالدا ت سرقت را به شرکت های توزیع مربوطه ادالم می نمایی تا اقیاما تGSM MODEM( طریق مودم جی اس ام
.پیشگیرانه الزم صور ت پذیرد

 نتیجه گیری.5
 جهت پردازش داده ها و ماژول هایARDUINO برای اولین بار سیستم تشخیص سرقت برق از ترکیب پردازنیه های
 برای ارسال اطالدا ت استفاده خواهی شی که یﻚ امکان جییی با دنوان قطع و وصل برق مشترکGSM MODEM
مورد نظر از مرکز خیما ت مشترکین شرکت های توزیع و نمایش میزان تلفا ت به وجود آمیه از سرقت برق بر روی
.نمایشگر دستگاه نیز اضافه خواهی گردیی
 پیشنهاد.6
پیشنهاد میشود برای ارتقاء این دستگاه از قطعه های فلز یاب نیز جهت تشخیص سرقت های انشعابی پشت کنتور و داخل
.دیوار های بتنی استفاده گردد
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