
 

 

شركت هاي توزيع و جداشدن آنها از برق هاي منطقه اي اولين مشكلي كه اين شركت ها در برقراري ارتباط راديويي با آن 

شركت توزيع نيروي برق مازندران در راستاي نيل به 

ه اهداف خود نسبت به اخذ مجوز مستقل فركانس از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اقدام نمود و پس از پيگيري هاي فراوان موفق ب

گستردگي منطقه عملياتي شركت توزيع برق مازندران و نيز تنوع اقليمي منطقه تحت پوشش آن كه شامل دشت، جنگل و كوهستان مي شود نقاط 

  .راري ارتباط و تعامل بين مراكز اتفاقات با پست هاي فوق توزيع و مركز ديسپاچينگ توزيع

بيسيم هاي موجود در    ايستگاه مركزي مستقر در هر امور بتواند با تمامي 

، پست هاي فوق توزيع موجود در منطقه عملياتي امور و نيز مركز كنترل ديسپاچينگ 

. 

مشخص در مرحله ب با استفاده از تست هاي راديويي و نيز استعالم از اكيپ هاي عملياتي كه در مناطق مختلف فعاليت دارند، مناطق كور راديويي 

مختصات جغرافيايي تمامي ايستگاه هاي 

 .گرديد ARCGISوارد نرم افزار 

بررسي شدند و جهت پوشش 

GIS  پروفيل ارتفاعي ارتباط

  .جهت اطمينان از انتخاب مكان تكرار كننده ها تست محلي راديويي انجام شد

و ارتباطات راديويي  تكرار كننده فركانس در نظر گرفته شده تا پس از اخذ مجوز از سازمان تنظيم مقررات

 DTM 

شركت هاي توزيع و جداشدن آنها از برق هاي منطقه اي اولين مشكلي كه اين شركت ها در برقراري ارتباط راديويي با آن 

شركت توزيع نيروي برق مازندران در راستاي نيل به . جهت استفاده از راديو بيسيم بود

اهداف خود نسبت به اخذ مجوز مستقل فركانس از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اقدام نمود و پس از پيگيري هاي فراوان موفق ب

گستردگي منطقه عملياتي شركت توزيع برق مازندران و نيز تنوع اقليمي منطقه تحت پوشش آن كه شامل دشت، جنگل و كوهستان مي شود نقاط 

  :در نظر گرفته شدزير  پنج مرحلهرفع نقاط كور 

راري ارتباط و تعامل بين مراكز اتفاقات با پست هاي فوق توزيع و مركز ديسپاچينگ توزيع

  .GISو نرم افزار  ارتفاعات

  .جديد فركانس از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي

ايستگاه مركزي مستقر در هر امور بتواند با تمامي 

، پست هاي فوق توزيع موجود در منطقه عملياتي امور و نيز مركز كنترل ديسپاچينگ 

.مركز كنترل ديسپاچينگ هم بايد بتواند با كليه بيسيم هاي موجود در منطقه ارتباط مستقيم داشته باشد

در مرحله ب با استفاده از تست هاي راديويي و نيز استعالم از اكيپ هاي عملياتي كه در مناطق مختلف فعاليت دارند، مناطق كور راديويي 

مختصات جغرافيايي تمامي ايستگاه هاي . ، جنوب ساري و جنوب آمل بوده است

وارد نرم افزار  GISامورها، مختصات جغرافيايي شبكه فشار متوسط و كليه تجهيزات موجود آن در قالب 

بررسي شدند و جهت پوشش ... مناطق مرتفع از منظر دسترسي محلي و جاده، وجود شبكه برق سراسري و برفگير بودن در زمستان و 

GISبا ورود مختصات جغرافيايي اين نقاط در نرم افزار 

جهت اطمينان از انتخاب مكان تكرار كننده ها تست محلي راديويي انجام شد

تكرار كننده فركانس در نظر گرفته شده تا پس از اخذ مجوز از سازمان تنظيم مقررات
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شركت هاي توزيع و جداشدن آنها از برق هاي منطقه اي اولين مشكلي كه اين شركت ها در برقراري ارتباط راديويي با آن 

جهت استفاده از راديو بيسيم بود VHFمواجه بودند عدم تخصيص فركانس مستقل در باند 

اهداف خود نسبت به اخذ مجوز مستقل فركانس از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اقدام نمود و پس از پيگيري هاي فراوان موفق ب

  .داخذ مجوز تاسيس و بهره برداري از شبكه راديويي گردي

گستردگي منطقه عملياتي شركت توزيع برق مازندران و نيز تنوع اقليمي منطقه تحت پوشش آن كه شامل دشت، جنگل و كوهستان مي شود نقاط 

رفع نقاط كور لذا جهت . كور زيادي را در ارتباط راديو بيسيم به وجود آورده است

راري ارتباط و تعامل بين مراكز اتفاقات با پست هاي فوق توزيع و مركز ديسپاچينگ توزيع

  .مشخص نمودن نقاط كور پوششي منطقه

ارتفاعات DTMنقشه هاي  ،با استفاده از بازديد ميداني

جديد فركانس از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديوييدفاع از طرح فركانسي شركت جهت اخذ مجوز 

ايستگاه مركزي مستقر در هر امور بتواند با تمامي نحوه بر قراري ارتباط بدين صورت تعريف گرديد كه 

، پست هاي فوق توزيع موجود در منطقه عملياتي امور و نيز مركز كنترل ديسپاچينگ امورهاي همجوارمنطقه خود، تمامي ايستگاه هاي مركزي 

مركز كنترل ديسپاچينگ هم بايد بتواند با كليه بيسيم هاي موجود در منطقه ارتباط مستقيم داشته باشد

در مرحله ب با استفاده از تست هاي راديويي و نيز استعالم از اكيپ هاي عملياتي كه در مناطق مختلف فعاليت دارند، مناطق كور راديويي 

، جنوب ساري و جنوب آمل بوده استكه عمده مشكالت در چهار منطقه سوادكوه، هزار جريب

امورها، مختصات جغرافيايي شبكه فشار متوسط و كليه تجهيزات موجود آن در قالب 

مناطق مرتفع از منظر دسترسي محلي و جاده، وجود شبكه برق سراسري و برفگير بودن در زمستان و 

با ورود مختصات جغرافيايي اين نقاط در نرم افزار . مناطق كور چند ين نقطه جهت تست نرم افزاري انتخاب گرديد

جهت اطمينان از انتخاب مكان تكرار كننده ها تست محلي راديويي انجام شد. طق كور بررسي و بهترين گزينه انتخاب گرديد

تكرار كننده فركانس در نظر گرفته شده تا پس از اخذ مجوز از سازمان تنظيم مقررات
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شركت هاي توزيع و جداشدن آنها از برق هاي منطقه اي اولين مشكلي كه اين شركت ها در برقراري ارتباط راديويي با آن استقالل  با توجه به

مواجه بودند عدم تخصيص فركانس مستقل در باند 

اهداف خود نسبت به اخذ مجوز مستقل فركانس از سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اقدام نمود و پس از پيگيري هاي فراوان موفق ب

اخذ مجوز تاسيس و بهره برداري از شبكه راديويي گردي

گستردگي منطقه عملياتي شركت توزيع برق مازندران و نيز تنوع اقليمي منطقه تحت پوشش آن كه شامل دشت، جنگل و كوهستان مي شود نقاط 

كور زيادي را در ارتباط راديو بيسيم به وجود آورده است

راري ارتباط و تعامل بين مراكز اتفاقات با پست هاي فوق توزيع و مركز ديسپاچينگ توزيعمشخص نمودن نحوه برق -الف

مشخص نمودن نقاط كور پوششي منطقه -ب

با استفاده از بازديد ميداني ها مكانيابي تكرار كننده -ج

دفاع از طرح فركانسي شركت جهت اخذ مجوز  -د

  .اجرايي نمودن طرح تاييد شده -ه

نحوه بر قراري ارتباط بدين صورت تعريف گرديد كه در مرحله الف 

منطقه خود، تمامي ايستگاه هاي مركزي 

مركز كنترل ديسپاچينگ هم بايد بتواند با كليه بيسيم هاي موجود در منطقه ارتباط مستقيم داشته باشد. ارتباط برقرار نمايد

 

 

 

 

  

 

  

در مرحله ب با استفاده از تست هاي راديويي و نيز استعالم از اكيپ هاي عملياتي كه در مناطق مختلف فعاليت دارند، مناطق كور راديويي 

كه عمده مشكالت در چهار منطقه سوادكوه، هزار جريب. شدند

امورها، مختصات جغرافيايي شبكه فشار متوسط و كليه تجهيزات موجود آن در قالب بيسيم، محدوده عملياتي 

مناطق مرتفع از منظر دسترسي محلي و جاده، وجود شبكه برق سراسري و برفگير بودن در زمستان و در مرحله ج 

مناطق كور چند ين نقطه جهت تست نرم افزاري انتخاب گرديد

طق كور بررسي و بهترين گزينه انتخاب گرديداين نقاط با منا

  

 

 

 

 

 

تكرار كننده فركانس در نظر گرفته شده تا پس از اخذ مجوز از سازمان تنظيم مقرراتدر حال حاضر چندين نقطه به عنوان 

  .نسبت به راه اندازي آنها اقدام شود
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  شركت توزيع نيروي برق مازندران

  معاونت بهره برداري و ديسپاچينگ

  امورديسپاچينگ  و فوريت هاي برق
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شركت توزيع نيروي برق مازندران

معاونت بهره برداري و ديسپاچينگ

امورديسپاچينگ  و فوريت هاي برق


