
  

  شركت توزيع نيروي برق مازندران

  معاونت بهره برداري و ديسپاچينگ

  امورديسپاچينگ  و فوريت هاي برق

تي در هنگام بروز حادثه يكي از اساسي ترين عوامل كنترل و مديريت بحران، وجود بستر ارتباطي پايدار و مناسب جهت هماهنگي اكيپ هاي عمليا 

در مانورهاي متعددي كه شركت توزيع نيروي برق استان مازندران برگزار نمود عدم وجود يك ايستگاه تكرار . بحران مي باشد و مراكز مديريت

در گذشته به علت عدم وجود چنين ايستگاهي از روشهايي مانند انتقال پيام از . كننده سيار كه بتواند منطقه مانور را كامالً پوشش دهد لمس گرديد

اشتباه اپراتور و طوالني شدن زمان ارسال پيام  باعث افزايش احتمال حجم باالي پيامور استفاده مي شد كه با توجه به تعدد اكيپ ها و طريق اپرات

  .مي گرديد

 دستگاه رلهمتر كه قابليت نصب برروي خودرو و يا بر روي زمين را داراست و استفاده از يك  15با خريد دكل تاكتيكي به ارتفاع  1391در سال 

 هطراحي و ساخته شد ايستگاه سيار رله شبكه راديو بيسيم رابه صورت كامال بومي كه با همكاري شركت اميدان صنعت شمال  M103مدل  اميد

كه عمل ايستگاه فوق در حال حاضر شامل يك دستگاه رله اميد، دو دستگاه بيسيم به همراه سيستم تغذيه و دو عدد آنتن مي باشد . اندازي گرديد

  .برقراري ارتباط محلي و ارتباط مركز بحران را با مراكز فرماندهي فراهم مي سازد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   و نقشه هاي ارتفاعي منطقه مشخص GISاين ايستگاه در هنگام بحران با توجه به شرايط اقليمي منطقه در نقطه مرتفعي كه با استفاده از نرم افزار 

از مزاياي اين رله مي . مي شود مستقر شده و عمالً بدون نياز به اپراتور عمل دست به دست دادن پيام ها را در كانال هاي مختلف انجام مي دهد

  :توان به موارد زير اشاره نمود

  .طراحي كامال بومي بر اساس نيازها و عدم نياز به تامين قطعات از خارج كشور -1

 .شبكه مجزا 5از راه دور بر روي  امكان تغيير كانال رله -2

 .)رله، جمينگ، شنود، تكرار كننده، تلفن بيسيم(قابليت به كار گيري در مد هاي  -3

 .علي رغم اينكه در مود تكرار كننده از يك فركانس استفاده مي شود اما مشكل تكرار و پخش صداي فرستده در اين دستگاه حل شده است -4

 .قابليت اتصال به شبكه خطوط تلفن -5

 .تغذيه سرخود و اتصال مستقيم با دستگاه هاي بيسيم -6

 .خروجي كنترلي برنامه پذير -7

 .قابليت اتصال با انواع بيسيم -8

 )در صورت آسيب ديدن پردازشگر انتقال سيگنال متوقف نمي شود.( ايزوله بودن پردازشگر از سيستم انتقال سيگنال -9

  


