
 

   

 

 

 
 

 

باتوجه به رشد روز افزون تعداد مشترکين همواره با مشکالت عدیده نيروی انسانی و بی نظمی هایی مواجه بوده و بعالوه مشکل  - دهيچک

 ر این زمينه در این زمينه بسته بودن درب منازل و پيامدهای بعدی آن بوده است .اساسی د

این پروژه بطریقی دیگر در کشور در شرکت توزیع برق کرمان انجام شده بوده است که در این پروژه مشکالت رفع و عالوه بر صرفه جویی 

 د . اقتصادی، نظم نوین و کاملی را برای این پدیده به ارمغان می آور

 دراین مقاله با بکار گيری یک ميکرو کنترلر و حافظه پایدار و چشم الکترونيکی یک کنتور جدید موازی کنتور های موجود ساخته شده است. 

 هچشم الکترونيکی در کنتور های آنالوگ تعداد دور دیسک را شمارش نموده که در ميکرو آناليز شده و باازای تعداد دور مشخصی یک کيلووات ب

 توان مصرفی موجود در حافظه پایدار اضافه می نماید . 

 محتوی حافظه با قطع برق  تا مدت ده سال پایدار است . 

یا لپ  هر مشترک از طریق خط فرستنده و گيرنده می تواند با دستگاه مادر ارتباط برقرار نماید دستگاه اصلی یا مادر قابل اتصال به کامپيوتر و

ائت و ارسال نتایج برنامه ریزی می شود سپس تمام قرائت ها از دستگاه مادر به کامپيوتر منتقل گشته و نهایتا قبوض برق  تاپ را دارد و جهت قر

 صادر می گردد.

 

. 

  قرائت خودكار كنتور –كد  –فرعی  -واژه های كليدی:  كنتور  -كليد واژه

 

 مقدمه -1

امروزه با اضافه شدن جمعيتت و فعایيتت هتای میتا ي ه و       

اییترو يیی شدن ز دگی مترد   متی اتوان بته  تادی  يازهتای       

روزمره مرد  را با متد های مر و  و قدیمی برآورده  تاخت كته   

باید با روشهای  وین و میتا ي ه ارااتا ی زمينته  تهویت ا ت        

ر ا ی و دقت ا جا  كار و همچنين  رعت را اا آ جتا كته مي تر    

ا ف وقت مما عت  متود  ا ت بحد اع ی خود اراقا داد اا هم از ا

و هم از رجو  اعداد زیادی از مشتركين جلوگيری كرد و پا خگو 

 باشيم  

به همين منظور الز  ا ت كه با پيشرفت اینویتوژی جهتت   

مدرن كردن اراااط شركت اوزیع برق بتا مشتتركين ختود اقتدا      

صورت گيرد . و جهت جلوگيری از رجو  مشتتركين و همچنتين   

ویی در  يروی ا  ا ی و زمتان و همچنتين    هویت كار و صرفه ج

رضایت مشتركين كه همواره شتعار شتركت اوزیتع بترق ا تتان      

 مرك ی بوده ا ت اقدا  صورت گيرد. 

د تر ی به ا  عات مصرف مشتركين از گذشته اتا كنتون   

به شيوه های متفاوای ا جا  گرفتته ا تت از رایجتترین ای رو     

 می اوان به به رو  

 رو   نتی-

 ارمينال د تی رو  -

 رو  ارمينال د تی با مود  رادیویی-

 رو  ارمينال د تی با وا ط  وری  -

 رو  ای تگاه ثابت رادیویی -

 رو  خطوط برق شهر -

 رو  الفنی  -

 رو  كارت اعتااری -

هریک از رو  های فوق با اوجه به شرایط مختلف اقليمی و 

 ه ا د.امیا ات موجود در  قاط مختلف د يا بیار گرفته شد

در ایران بيشتر رو  اول ویا دو رایج بود و قرائت كنتتور بته   

 ي تتمی راه   8731 درت دیده شتده ا تت .در ایتران در  تال     

ا دازی شد احت عنوان  ي تم قرائت رادیویی كنتوركه به منظور  

كاهش ه ینه بهره برداری و جهتت ا تتفاده از ایتن  ي تتم در     

 قرائت خودکار کنتور برای مجتمع های  تجاری  و مسکونی 

 محمودمظلومی عراقی
 mahmood_mazloomi@yahoo.com، شركت اوزیع برق ا تان مرك ی8

 



 

   

 

 

 
 

 

 و اجاری مصارف  اک برای مجتمع های م یو ی

ق مت عمده ای  ي تم برای كليه واحدهای یتک مجتمتع   

مشترک می باشد و به این ارايب ه ینه  هایی  ي تم بتر اعتداد   

 واحد ها  رشین خواهد شد.

در این مقایه ابتدا افتاوت هتای  راحتی دو  ي تتم قرائتت      

خودكار كنتور اک واحدی و مجتمع ها بطور خ صته بيتان متی    

 ي تم قرائت خودكار كنتور مجتمع ها  شود  پس اج اء مختلف

 و  حوه عملیرد ا ها اشریح می گردد.

 

  تعاریف -2

: خت اف اری ا تت كته بتا واحتد ثا ویته ارااتاط       واحد اویيه

برقرار  متوده و ا  عتات مصترف مشتترک را پتس از قرائتت در       

حافظه خود  گهداری می كند ایتن واحتد متی اوا تد بته صتورت       

ماتنی بر بوردهای كتامپيوار متورد    خت اف اری خاص منظورویا 

 ا تفاده قرار گيرد.  

:مجموعه ای از واحد های اوا ط ا تدازه گيتری و   واحد ثا ویه

شمار  پایس كنتور ها می باشد این واحد در میا ی كته كنتتور   

 مشتركين  صب شده قرار می گيرد.

: تخت افت ای ا تت كته ا  عتات      واحد وا ط ا دازه گيری

افت و ذخيره می  ماید. همچنين  ر  افت ار  مصرف كنتورها را دری

پروایل ااادل داده  ي  برروی آن  صب می باشد این  خت افت ار  

هنگا  قرائت ، ا  عات مصرف را از  ریق مود  برای واحد اویيته  

ار ال می  ماید . هما ند واحد اویيه ٍ واحد ثا ویه  يت  متی اوا تد    

 كامپيوار باشد. خت اف اری خاص   و یا ماتنی بر بوردهای 

 :مود 

د تگاهی ا ت كه وظيفته ار تال و دریافتت  ا  عتات در     

 ي تم را به عهده دارد ااادل ا  عات بين واحد اویيه و ثا ویه از 

  ریق مود  صورت می پذیرت    

مود  هتای رایتج جهتت ااتادل داده  ي تتم هتای قرائتت        

 خودكار كنتور عموما از  تو  رادیتویی، الفنتی و ختط بترق شتهر      

 ميااشد.  

:ا تا داردی ا ت كه قایب پيا  هتای  پروایل ااادل ا  عات

ماادیه شو ده بين واحد های اویيه و ثا ویه و  حوه ااادل داده آ ها 

را مشخص می كند . ا تفاده از این ا تتا دارد در  ي تتم هتای    

 قرائت خودكار صحت ااادل داده را اضمين می كند.

ای شتمار  پتایس هتای    :این واحتد بتر  واحد شمار ده پایس

خروجی كنتور های پایس  از در  ظر گرفته شده ا تت و اعتداد   

 پای های اویيد شده او ط كنتور ها ثب می  ماید.  

 ساختار کلی قرائت خودکار کنتور -2-1

یک  ي تم قرائت كنتور خودكار دارای اج ء مختلتف ا تت   

كه با اوجه بته اهتداف بیتار گيتری  ي تتم ، دارای وییگيهتای       

ی می باشد شیل )ایف(  رح كلی  ي تم قرائتت خودكتار   متفاوا

كنتور برای خا ه های اک واحدی و شیل )ب(  ترح كلتی یتک    

 ي تم قرائت خودكار برای یک مجتمع چند واحدی را  شان می 

 دهد.

هما طور كه مشاهده می شود انها اخت ف این دو  ي تتم   

ااشتد بته   در پشتياا ی اعداد و مدار شمار ده پایس كنتتور هتا مي  

عاارت دیگر برای ثاتت پتایس خروجتی كنتورهتا در شتیل )ب(      

 واحد مشخص در ثا ویه در  ظر گرفته شده ا ت 

 یته ب يار مهم در افاوت این دو  ي تم ایتن ا تت كته در    

 يت م قرائت كنتور خودكار اک واحدی برای قرائت هتر كنتتور   

 ي تتم  یک واحد ثا ویه و مود  باید در  ظر گرفته شود ویتی در  

قرائت خودكار كنتور مجتمع ها برای كليه كنتورها مجتمتع انهتا   

یک ثا ویه و یک مود  در  ظر گرفته می شود . این  یته به معنی 

اق يم و  رشین شدن ه ینه ا تفاده ازیک ثا ویه برروی اعتداد  

واحدهای مجتمع می باشتد و بته همتين دیيتل بیتار گيتری آن       

 اوجيه اقتصادی خواهد داشت.

ای قرائت ا  عات مصرف مشترک، اراااط از  رف اویيه با بر

ثا ویه آغاز شده و  هایتا ا  عات مورد  ظر از  ریتق متود  هتای    

ااادل داده و برا اس پروایل ارااا ی ماادیه می شود. در  هایتت  

در با ک ا  عاای مشترک برا اس رمت  كنتتور مشتترک قتا      

  مشترک ر ا ده متی  صادر می شود. كه از  ریق پيامک به ا  

 شود .  

در ضمن در با ک ا  عاای مشترک ع وه بتر صتدور قتا     

بصورت پيامتک اخطتار قطتع و بتدهی  يت  بصتورت پيامتک بته         

مشترک اع   می گردد. همچنين می اتوان بترای ایتن  ي تتم     

قابليتی اعریف كرد كه مشتركين در آینده قا  خود را از  ریق 

نند و ه ینه چاپ و كاغتذ و.... بطتور   پيامک، ایميل و .. دریافت ك

 مح و ی كاهش یابد.  



 

   

 

 

 
 

 

در ادامه مقایه  اختار و عملیرد هتر یتک از اجت اء  ي تتم     

قرائت خودكار كنتور مجتمع ها كه در پیوهشگاه  يترو  راحتی و   

 پياده  ازی شده ا ت اشریح می شود.

 شود. یم

 پروتکل تبادل داده -2-2

قرائتت خودكتار    بااوجه به مود  متورد ا تتفاده در  ي تتم   

كنتور ، ااادل داده ا تخاب می شود. از وییگيهای دیگر مورد  ظر 

 برای ا تخاب پروایل ااادل داده می اوان به موارد زیر اشاره كرد. 

 رایج بودن بیار گيری در  ي تم های قرائت خودكار كنتور -

 قابليت اشخيص و اصحيح خطا -

 امیان ااادل داده به صورت دو رفه -

 طاف پذیری در ا دازه پيغامهای ماادیه شو ده  ا ع-

امیتتان پيتتاده   تتازی بتترروی  ي تتتم هتتای ماتنتتی بتتر   -

 ميیروكنتریر از  ظر حجم كد  

 امیان د تر ی به ادرس های مشخص حافظه در ثا ویه  -

  رعت منا ب ااادل داده   -

بااوجه به وِییگيهتای فتوق جهتت ااتادل داده بتا مودمهتای       

ا تختتاب گردیتتد بتته مظتتور   IEC1107متتدل  Cرادیتتویی، متتود

مورد برر تی   CEC65026پشتياا ی مودمهای الفنی  ي  پروایل 

قرار گرفت این ا تا دارد ا تقال ا  عات از  ریتق شتایه الفنتی    

 اشریح می كند  

 در این ا تا دارد  ه الیه اصلی 
A-application 

B-datat 
C-link 

D-physical  
 كه در شیل )ج(  می باشد  

در الیه في ییی چگو گی ار ال و دریافت ا  عات در پایين 

ارین  طح یعنی اراااط مود  بتا ختط الفتن بيتان شتده ا تت.       

می باشد كه بته   physicaپروایل ا تفاده شده در الیه في ییی، +

   HALF-DUPLEX  - XELPED-LEPPدو صورت 

 قابل پياده  ازی الیه في ییی در اویيه و ثا ویه كام  یی تان 

/بيتت بتر ثا يته    8500می باشد. دراین ا تا دارد حداقل  ترعت  

 ا ت 

چون برای اراااط از رو  غير هم متان ا تتفاده متی شتود     

ا  عات بصورت كاراكترهای مج ا ار ال می شو د كته هركتدا    

( برای هم متا ی گير تده بتا    8( و یک بيت پایان)0یک بيت آغاز)

clock . فر تنده دار د 

الیته في ییتی را بتدون اوجته بته محتيط        ،adad knilالیه 

ارااا ی ااتدیل بته یتک كا تال منطقتی بترای ردو بتدل كتردن         

 ا  عات می كند. وظایف اصلی این الیه عاارت ا ت از: 

 اادیل به موازات  ریال داده های في ییی -

 هم ما ی در دریافت و ار ال فریمها   -

 محافظت و جلوگيری از رخداد خطاهای ار ایی -

 

  

 واحد اوليه -2-3

ییی از اج ا اصلی  ي تم قرائت خودكتار كنتتور واحداویيته    

می باشد. این واحد در برقراری اراااط با ثا ویه هتا وظيفته جمتع    

اوری و ذخيره ا  عات آ ها رابه عهتده دارد.ا تخابهتای مختلفتی    

برای این واحد وجود دارد كه هریک دارای وییگيهای خاص خود 

 راند از:می باشد این موارد عاا

 ارمينال د تی خاص منظوره -

  وت بوک  -

  pocket pcكامپيوار های جيای یا -

 كامپيوار های شخصی ثابت  -

هریک از موارد فوق برای شرایط و كاربریهای خاص منا تب  

می باشد. با اوجه به اینیه پياده  تازی  ي تتم قرائتت خودكتار     

بت مورد  ظر كنتور برای مجتمع ها به دو صورت قرائت  يار و ثا

بوده ا ت وییگيهای واحد اویيه برای ایتن دو رو  متفتاوت متی    

باشد. وییگيهای در  ظر گرفته شده برای واحد اویيه جهت قرائتت  

  يار به شرح زیر بوده ا ت: 

 قابليت حمل -

 حافظه ذخيره  ازی -

 حافظه اجرایی 

 قابليت پرداز  -

 اامين اغذیه او ط خودرو -

 ی وا ط كاربر منا ب برروی آن قابليت پياده  از-

 قابليت ا تقال ا  عات به كامپيوار مرك ی   -

 محافظت در مقابل  فوذ ذرات -

 محافظت در مقابل یرزه -



 

   

 

 

 
 

 

  ر  اف ار كمیی -

جهت قرائت كنتور از ای تگاه ثابت  ي  وییگيهای زیتر بترای   

 واحد اویيه مورد  ظر بوده ا ت  

 با حجم زیاد  حافظه ذخيره  ازی برای ا  عات -

 حافظه اجرایی -

 قابليت پرداز  باال-

 واحد ثانویه  -2-4

 

 واحدبه مجموعه واحدهای زیر ا  ق می گردد  

 واحد وا ط ا دازه گيری  6-8

هما طور كه ذكر گردید ایتن واحتد زیتر مجموعته ای واحتد      

ثا ویه می باشد و از یک  رف به كمک مود  بتا اویيته و از  ترق    

ر ده پایس كنتورها در اراااط می باشد. وظتایف  دیگر با واحد شما

 این واحد را می اوان به شرح زیر اع    مد  

بر امه ری ی اراشه های بر امته پتذیر واحتد شتماره پتایس      -

 كنتورها 

 دریافت ا  عات مصرف از واحد شمار د پایس كنتور ها 

 چند اعرفه كنندگی و ماك يمتری 

 های پروایل مربو ه  ااادل داده با اویيه و اجرای چره

با اوجه به موارد فوق  خت اف اری ماتنی بتر ميیروكنتریتر   

برای واحد وا ط ا دازه گيری ا تفاده گردیتد. وییگيهتای زیتردر    

  راحی این واحد مورد  ظر بوده ا ت: 

 كنتور  851پشتياا ی -

 اعرفيه و یک ماك يمتری  4پشتياا ی -

س كنتورها در بازه های برقراری اراااط با واحد شمار ده پای-

 زما ی مشخص 

 پشتياا ی پروایل ااادل داده  -

قابليت ایجاد ااخيرهای زما ی در ااادل داده ) ياز پروایتل  -

 ااادل داده برای ااادل پيغا (  

 پشتياا ی اراااط با مود  رادیویی  -

 پشتياا ی با مود  الفنی -

  گهداری ا  عات مصرف در صورت قطع برق -

 ارا بودن حافظه بر امه ری ی د -قيمت-

   RAMدارا بودن حافظه -

دارا بودن حافظه داده، جهت ثات پيشينه مصرف مشتترک  -

 در  ول یک ماه در بازههای زما ی یک  اعتی  

با اوجه به وییگيهای مذكور ، بلتوک دیتاگرا  كلتی  راحتی     

واحد وا ط ا دازه گيری و اراااط آن با  ایر اج اء واحد ثا ویه در 

 ل )د( آمده ا ت شی

 واحد شمار ده پایس كنتور 6-5

هما طور كه اشاره شد  ي تم قرائت خودكار كنتور مجتمتع  

از چندین ق مت اشیيل شده كه بیی از آ ها واحد وا ط پتایس  

كنتورها می باشد. این واحد از یک  رف با كنتورهای مشتتركين  

ااتاط  مرااط ا ت و از  رف دیگر با واحد وا ط ا تدازه گيتری ار  

 دارد 

واحد وا ط شمار  پایس ختود ازدو ق تمت اشتیيل متی     

 شود. 

ییی از این ق متها ، مدار شمار  ا ت .مدار منا تب  تاز   

 يگنال ب ته به  و  كنتورهایی  كه در مجتمعها به كتار گرفتته   

می شود، متفاوت خواهد بود.این مدار ميتوا د فقط از  یک  تری  

 افظ و مادل اشیيل شود.  يم یا مجموعه ای از مدارهای مح

 851از آ جایی كه اعداد كنتورهای یک مجتمع می اوا د اتا  

عدد باشد وهریک از كنتورهای شامل پای های خروجتی مصترف   

ه تند  خت افت ار ا اتوهی از متدارهای مشتابه منا تب  تاز و       

شمارس مورد  ياز ا ت . به همين دیيل ا تتفاده از اراشته هتای    

 تتازی بتترد وا تتط شتتمار  پتتایس  بر امتته پتتذیر جهتتت پيتتاده

كنتورهای منا ب می باشد. وجود اب ار  ر  اف اری منا تب بترای   

 راحتتی ، شتتايه  تتازی،آزمون،پياده  تتازی و او تتعه متتدارهای 

ماتنی بر این اراشه ها  ي  از دالیل اصلی این ا تخاب بوده ا تت.  

وییگيهای واحد شمار ده پتایس كنتورهتا بترای قترار گترفتن در      

 رائت خودكار كنتور عاارت ا ت از: ي تم ق

پشتياا ی پایس خروجی كنتورهای اییترومیتا يیی )پتایس   -

 جریا(

پشتياا ی پتایس خروجتی كنتورهتای اییترو يیتی )پتایس      -

 ویتاژ(  

 كنتور  851پشتياا ی -

 قابليت بر امه ری ی از  روی بورد -

 ااادل داده با واحد وا ط ا دازه گيری -

مصتترف كنتورهتتا بتته صتتورت   د تر تتی  بتته ا  عتتات  -

ا تختتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتابی



 

   

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 گيری نتيجه -3

با اوجه به پيشترفت فناوری، حركتت بته  تمت بیتارگيری     

 ي تم های قرائت خودكار كنتور در كشور ما اجتناب  اپذیر می 

باشد. اما ییی از م ائل ب يار مهم چگو گياه كارگيری مقتصدا ه 

 این  ي تم ها ا ت 

 راحی و پياده  ازی یتک   دراین مقایه اوضيحات مربوط به

 ي تم قرائت كنتور خودكار برای مجتمع هتا ارائته شتد .  تتایج     

 بد ت آمد در این مقایه عااراند از: 

كاهش ه ینه پياده  ازی  ي تتم قرائتت خودكتار كنتتور     -

برای هر مشترک با بیار گيری یک  ي تم ثا ویه  و مود  جهتت  

 كليه كنتورهای یک مجتمع 

و قيمت  خت اف ار  ي تم با  ا تفاده از  كاهش ابعاد وزن-

  FPGAفناوری 

 FPGA(:      ها   ل جدیتد متدارهای مجتمتع دیجيتتال قابتل

  . بر امتتتتتتتتتته ریتتتتتتتتتت ی ه تتتتتتتتتتتند  

 Field Programmable Gate از  تر كلمته هتای    FPGA عاارت

هتا   FPGA  ترعت اجترای اوابتع منطقتی در     . گرفته شده ا ت

  . ب تتتتيار بتتتتتاال و در حتتتتتد  تتتتا و ثا يتتتتته ا تتتتتت  

 

با ا تفاده از این مدار مجتمع ميتوان مدارات پيچيده اری ما نتد  

ميیرو كنتریر ، پرو  ور اصویر و صدا ، بخشی از گير ده مدارات 

 (. را با قيمت   ای كم  راحی كرد ...مخابراای و 

 اف ودن قابليت چند اعرفگی برای كليه كنتورهای مجتمع -

ای ااادل داده جهت بیار گيری روشهای ا تا دارد به روز،بر-

 اضمين صحت ا  عات قرائت 

اراااط درو رفه با د تگاه وا ط ا تدازه گيتری بته منظتور     -

 اف ودن قابليت اغيير اعرفه ها  

امیان ذخيره و پرداز  ا  عات پيشينه مصترف مشتترک   -

 در بازه های زما ی یک ماه با درجه اشخيص یک  اعت  

، با همیاری شتركت    تایج حاصل از این احقيقات هم اكنون

اوزیع برق شمایغرب ، بته صتورت یتک  ي تتم قرائتت خودكتار       

 كنتور در دو مجتمع در حال بهره برداری می باشد.  

 

  سپاسگزاری

با اشیر از  كليه م ئویيت شركت اوزیع برق ا تان مركت ی  

 .كه اینجا ب را در پيشارد ارائه این مقایه یاری  مود د 
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