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 1395آذرماه  15  –دانشگاه آزاد اسالمي واحد ايلخچي 

 

  

 مودم  GSMطراحی و ساخت دستگاه تشخیص سرقت برق و ارسال اطالعات سرقت توسط 
   

   

  2الریسا خدادادی، 1,* سعید رضوانی

 رانیا ز،یتبر ،یسالمدانشگاه آزاد ا ز،ینرم، واحد تبر یها یو فناور کیربات قاتیمرکز تحق ،برق دانشجوی کارشناسی ارشد -1 

 استادیار، هیئت علمی، گروه برق، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبریز، ایران -2

 رانیا ز،یتبر ،یدانشگاه آزاد اسالم ز،ینرم، واحد تبر یها یو فناور کیربات قاتیمرکز تحق

 

 

 خالصه

در امر ثبا ت کیفیت خیما ت  ت دیییه ای در شاخه توزیع نیرو شرکت های توزیع با مشکال در صنعت برق وامروزه 

در این زمینه پرداختن به موضوع تشخیص و جلوگیری از یکی از مباحث بسیار مهم  . که رو می باشنیه مشترکین رو ب

در این مقاله سعی بر آن شیه تا ضمن می باشی.  و متخلف توسط افراد غیر مجاز (POWER THEFT)سرقت برق

به شرکت های مودم   GSMتوسط  ،ا ت به وسیله پردازش در میکرو کنترلر های آردوینو سرقت برق این اطالدتشخیص 

مهمترین مورد استفاده ابالغ گردد.  توزیع برآورد و به شرکتتوزیع برق ارسال گردییه و خسار ت مالی وارده از جانب سرقت 

 این دستگاه برای شرکت های توزیع می باشی.
 

 ، آردوینو  POWER THEFT  ،GSMتشخیص سرقت برق،سرقت انرژی، کلمات کلیدی:
 
 

 مقدمه   .1

های صنعتی سبب استفاده از انواع انرژی ها و در رأس آنها استفاده از انرژی الکتریکی شیه است. انرژی الکتریکی به پیشرفت

قابلیت انتقال وکنترل، سهولت در تبییل به انرژی های دیگر، دیم آلودگی محیط زیست و  ، دلیل تنوع در روشهای تولیی

ر گرفته است. همچنین تأمین انرژی مورد نیاز مصرف کننیگان به طور میاوم اقر توجه مورد انرژی دیگر انواع از بیش غیره

و با کیفیت مطلوب یکی از مهمترین اهیاف شبکه برق رسانی است. افزایش مصرف انرژی الکتریکی و توسعه هماهنگ 

با پستهای انتقال و  شبکه انتقال و توزیع بادث میگردد که واحیهای تولییی بزرگ و جییی در شبکه ایجاد شیه و همزمان

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 

 یهیامر در اصطالح سرقت برق نام نیر از ظرفیت شبکه و یا مصرف بیون پرداخت هزینه می باشی که اباشی جریان بیشت
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دارد. با توجه به اینکه هزینه های صرف  یرا در پ یاریبس یتبعا ت منف نیمشترک ریو سا عیتوز یشرکت ها یشیه و برا

ملی می باشی، نیاز به بستری برای کنترل و  یشیه جهت تولیی برق و رسانین آن به دست مشترکین از محل سرمایه ها

 یانرژی مصرف یسنجش دائم لهینوان تنها وسد به رییلوازم انیازه گ کنتورها و . بهینه سازی مصرف بیشتر احساس میشود

 یاز صحت دملکرد آنها م نانیباشی که اطم یمشترک م اریدر اخت عیبه صور ت امانت از سوی شرکتهای توز نیمشترک

 .آنها داشته باشی نیمشترک نانیدر درآمی شرکتها و اطم یش مهمتوانی نق

از جمله  یباشی و مشکال ت جانب یدرصی انرژی برق کشور م3/5مجاز کشف شیه که مصرف آنها بالغ بر  ریانشعابا ت غ

مصرف  جوی طیشرا لیمردم بخصوص در فصول پر مصرف که به دل یتینارضا نی، ترانسفور ماتورها و همچن وزهایسوختن ف

. با در نظر نییرا تیارک بب یعیوس رانهیشگیکه اقیاما ت پ یینما یم ریرا ناگز عیرود را به همراه دارد و شرکتهای توز یباال م

گرفتن اینکه شرکت های توزیع و انتقال در سطح جهانی با تکنولوژی های نوین کنترل می شونی لذا پیاده سازی چنین 

 نیادرد تیرقی سیستم هیچ که شتدا توجه باییع مزایای زیادی در بر خواهی داشت.سیستم هایی برای شرکت های توزی

از  یکی دشو جعهامر نیاد یهارکشواز یك هردر برقی رشبکهـه هـب رـگاحاضر لحا.در نیست یمنا ژینرا سرقت هپیییاز

 بنشعاا گرفتن،  یعزتو یهارماتورنسفواترو  طخطو مسی یسیمها سرقتر،وـکنت ریتکاـسد رـنظی ژیرـنا سرقت یهاروش

 ماا ،نمیباشی جییی عموضو یك ژینرا سرقت . ردمیخو چشم به قبراز دهستفاا ینانوـغیرق یهاحطر یگرو د زغیرمجا

 قرـب یاـشرکته به سالیانه که ستا تیرخسا یباال انمیز هـتوج لـقاب نکته ستا دهکر اپیی دییاز شیر خیرا یهالسادر

 هـب یـجیی یاـه برنامهو  ها حلراه  دننمو اپیی ایبر شتالدر  قبر یشرکت ها تا هشی بادث عموضو ین.ادوـیشـموارد 

وارد  قبر یشرکتها بهرا  دییاز را تخسا ژینرا سرقت ساله هر که نجاییباشنی .از آ ژیرـنا رقتـس اهشـک روـمنظ

 سرقت کاهش ایبر شتالو  دبو زغیرمجا مشترکین شناسایی رمنظو به ییاجرا یهارکا راهرـفک هـب یـبای الذ، مینماینی

 کاهشو  شناسایی رکاراه  ترینروز  به بهترین. دنمو زغاآ فنی مینهدر ز چهو  قانونیو  فرهنگی نهیدر زم هـچرا  ژیرـنا

 نه شمنیهو یریانیازه گ یها ستمی. استفاده از س میباشی هوشمنی یگیر ازهنیا یسیستمهااز  دهستفاا ژیرـنا رقتـس

 ستا نیز مرکز به ریستکاد مدالو ا ثبت نظیر صخا یقابلیتهادارای  بلکه دنمو هیاخو کمك  تتلفا یسبن محاسبه به تنها

 یبرا وبیـخ ریاـبس راـکراه  یـنامیتو هوشمنی یهارکنتو یگیرربکاو  شبکه زیسا هوشمنی سمت به حرکت ینابنابر. 

آنها توسط  سهیو مقا انیجر یتوسط سنسورها یریه گبر آن شیه تا با نمون یسعمقاله  نیدر ا مقابله با سرقت برق باشی .

به دست  یداده ها تیو در نها ردیپردازش صور ت پذ دملخواهی شی  یسیبرنامه نو نویکه با نرم افزار آردو نویآردو یبردها

 مودم ارسال خواهی شی. GSM جهت اطالع توسط عیتوز یبه شرکت ها یآت یها ینیجهت بازب یساز رهیآمیه ضمن ذخ

دیم پرداخت  قیاز طر عیتوز یبر شرکت ها یلیتحم یها نهیبه موضوع هز توانیسرقت برق م صیموضوع تشخ تیاهم در

دستگاه قادر  نیبا استفاده از ا عیتوز یگوناگون اشاره نمود شرکت ها یها قیمجاز از شبکه برق به طر ریبها و استفاده غ

 رهیقابل ذخ نیمشترک هیو سوابق کل نییوصل نما ایود را قطع و بی حساب خ یمتخلف و حت نیخواهنی بود که برق مشترک

  .باشییم یساز

 .پرداخته انی یدر چنی کشور از جمله مالز یکیتکن ریسرقت ها و تلفا ت غ یو همکاران بر رو  یاگی[  ن1مرجع] در

 تیکنتور آنرا با ادالم وضعدر صور ت باز شین درب  شودیم هیکه داخل کنتور تعب کالیالکترو اوپت یاز سنسورها استفاده

 .شیه است یو همکاران بررس ی[  توسط  ادواردو ورل2داردکه در مرجع ] یبرق ادالم م یخطر و هشیار به شرکت ها

توان استفاده کرده  تیفیاز سرقت برق و بهبود ک یریشگیپ یبرا ی[ از منطق فاز3و همکارانش در مرجع ]   رانگاراجان

 .انی

 .است یهیگرد انیآن ب یو راهکارها یانتقال و مصرف بررس ییرق در سه مرحله تول[ سرقت ب4مرجع ] در
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باشی  یدر امان نم یسرقت انرژ یهیاز پی یکشور چیه ایو راهکارها و چالش آن اشاره دارنی که در دن یمورد سرقت انرژ در

 عیتوز یخطوط و ترانسفورماتورها یمس یها میبرق ، سرقت س یکنتورها یتوان دستکار یسرقت را م یو از جمله راه ها

 .شیه است ادی[ از آنها 5استفاده از برق بر شمرد که در مرجع ] ـانونی، گرفتن انشعاب غیرمجاز و دیگر طرح های غیرق

 نیمصرف مشترک یبه دنوان تنها لوازم سنجش دائم یریاز سرقت انرژی ، کنتورها و لوازم انیازه گ رییشگیپ راهکارهای

آنها داشته باشی  نیمشترک نانیدر درآمی شرکتها و اطم یتوانی نقش مهم یاز صحت دملکرد آنها م نانیاطمکه  باشنییم

 .است یهیگرد انی[ ب6در مرجع ]

 یبرا ستیبایکه در آن مصرف کننیگان م یهیمصرف کننیگان بحث گرد ی[ در مورد صیور کار ت هوشمنی برا7مرجع ] در

 .نیی. وادتبار کار ت را شارژ نمانیینما ییمصرف برق ابتیا مقیار الزم را خر

فرکانس قیر ت  گنالیحامل را از س گنالیبردن س نیبه منظور از ب PLC ستمیخط و خازن بر اساس میل س نیب ارتباط

 ]8. [ رنییگ یقرار نم ریتحت تاث یکیو الکترون یکیالکتر لیکه وسا یبه طور کنییارائه م

صرف  نیکاربران از پرداخت صور ت حساب سنگ یتیاز نارضا یریبه منظور جلوگ ستمیس كی یپروژه طراح نیاز ا هیف

 .باشی ی[   به آن پرداخته شیه است م9که در مرجع ] GSM نظر از استفاده از برق به دلت سرقت با استفاده از ماژول

که قادر به ادالم   سرقت برق را ابیمکان  ستمیس كی لیو تحل هیو تجز یو همکاران طراح ویسوزیا ]10 [مرجع در

که  ریاخ یها یاست انجام داده انی. در تکنولوژ یکیالکتر یاقیام به سرقت از انرژ ایهشیاربه شرکت برق در صور ت سرقت 

دستگاه مقیار مصرف برق را  نیدستگاه ها است ا نیاز ا یکی زیمتر ن یژدر آمیه است و دستگاه انر كیاکثرا بصور ت اتومات

 .[ آورده شیه است11توسط راجا  و همکاران در مرجع ] رهیمی ئتیآن به ه یال داده هابصور ت ماهانه و ارس

 آال ت نیماش RISC شرفتهیپ) ARM7 از انواع سرقت برق با استفاده از یاز برخ یریجلوگ یبرا ی[ راه حل12مرجع ] در

شیه  یبه طراح ARM7 با استفاده از متر یانرژ كی(. لیارتباطا ت موبا یبرا یجهان ستمیماژول )س GSM پردازنیه و زیر

 .است

تعیاد  یبررس شیهوشمنی افزا یبا ظهور مترها رود. یموارد مورد استفاده به شمار م یبرا یاصل یدلواپس یانرژ سرقت

نبود را اکنون  ریامکان پذ رایکه اخ یامکان پردازش اطالدا ت تخصص .میرا شاهی بوده ا نیدفعا ت مصرف و اطالدا ت مشترک

[ توسط ساهو و همکارانش مورد مطالعه قرار گرفته است. 13مرجع ] درمطالب  نیکه ا میدار اریها در اخت لهیوس نیبا ا

از  یبزرگ اسیدر مق نیاز مشترک یو نا صادق بودن برخ یکیالکتر یسرقت انرژ یدر راستا عیتوز یمقاما ت و شرکت ها

و  یریدر جهت جلوگ یی[ به ارائه راهکارها14شترا در مرجع ]ماهارا لیدل نیدهنی به هم یخود را از دست م یدرآمی ها

 .ییبرآ نیکاهش اقیاما ت مخربانه از جانب سارق

   GSM پردازش داده ها ، از ماژول یبرا  PIC یکروکنترلرهایهماننی م یبه روز تر یها ی[ از تکنولوژ15مرجع ] در

  .است یهیارسال داده ها به مراکز دلخواه استفاده گرد یبرا

آن  ییدر جهت تول یاریبس یها نهیبرق که هز یو انرژ یمل یها هیاز اتالف سرما یرینامه جلوگ انیپا نیاز انجام ا هیف

مقابله با مصرف برق بیون  یبرا یمناسب یراهکارها ستیبا یم عیتوز یامر شرکت ها نیا یلذا برا باشییم شودیصرف م

دهنیه  صیو تشخ یریانیازه گ یامر مستلزم ساخت دستگاه ها نیا و ینیآن در نظر گرفته و اقیام نما نهیپرداخت هز

 یتا برا ییبرق ادالم نما یاطالدا ت بیست آمیه از تخلف و سرقت برق را به شرکت ها صیهوشمنی بوده که ضمن تشخ

 مقابله با آنها اقیاما ت الزم انجام گردد.
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 :و ساختار کلی قطعات و لوازم مورد استفاده. 2

قطعا ت این ساختار کلی این دستگاه بر اساس قطعا ت الکترونیکی و برنامه نویسی در محیط برنامه آردوینو می باشی و 

 دستگاه به اختصار در زیر توضیح داده شیه انی.

است که دارای پایه هایی جهت سهولت اتصال انواع ورودی و خروجی ها  یك برد الکترونیکی (ARDUINOبرد آردوینو )

 ARDUINOبرنامه نویسی این برد ها در نرم افزار اختصاصی میباشی.   PWMاز جمله آنالوگ و دیجیتال و 

SOFTWARE .نشان داده شیه  1 شماره شکلبرد آردوینو در  انجام میگردد

است.

 

 

 (ARDUINOرد آردوینو )ب - 1شکل 

-SCTو سنسور    ACS712ری جریان های ورودی با سنسور های جریان با میل های دملیا ت تشخیص و انیازه گی

  نشان داده شیه انی. 2که در شکل شماره   013

 

 

 

 

 SCT-013 , ASC712مدل های  جریانسنسور  - 2شکل 
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قادر به ارسال اطالدا ت تعریف شیه قطعه الکترونیکی که با استفاده از سیم کار ت  (SIM900ماژول جی اس ام مودم یا )

 داده شیه است. نشان 3میباشی در شکل شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  SIM900Aماژول  – 3شکل 

 

 

جهت نمایش مقادیر پردازش شیه و هزینه خسار ت وارده به شرکت های توزیع با قابلیت ذخیره اطالدا ت  LCDقطعه 

 نشان داده شیه است. 4نمایش داده شیه در شکل شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (LCDسی دی )ال  – 4شکل 

 

 نحوه عملکرد . 4

و ارسال این داده ها به بیین گونه می باشی که سنسور های ورودی و خروجی با انیازه گیری جریان اساس کار این دستگاه 

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 از (LCDابتیا بر روی ال سی دی )تشخیص سرقت برق را آردوینو  برد دازنیهمشاهیه گردد پرمقادیر 

ادالم می نمایی تا اقیاما ت  به شرکت های توزیع مربوطهاطالدا ت سرقت را  (GSM MODEMطریق مودم جی اس ام )

 پیشگیرانه الزم صور ت پذیرد.

 

 

 گیری نتیجه . 5

  یماژول ها جهت پردازش داده ها و   ARDUINO یپردازنیه ها بیسرقت برق از ترک صیتشخ ستمیبار س نیاول یبرا

GSM MODEM  با دنوان قطع و وصل برق مشترک  ییامکان جی كیارسال اطالدا ت استفاده خواهی شی که  یبرا

 یبه وجود آمیه از سرقت برق بر رو   تتلفا انزیم شیو نما عیتوز یشرکت ها نیمورد نظر از مرکز خیما ت مشترک

 .ییاضافه خواهی گرد زیدستگاه ن شگرینما

 . پیشنهاد 6

و داخل از قطعه های فلز یاب نیز جهت تشخیص سرقت های انشعابی پشت کنتور پیشنهاد میشود برای ارتقاء این دستگاه 

 .دیوار های بتنی استفاده گردد
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