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 مقدمه

ديجيتال، تجهيزات ميكروپروسسوري جايگزين تجهيزات الكترومكانيكي مي  در مسير رشد تكنولوژي

شوند. اين تجهيزات هوشمند از توانائي و امكانات بسيار زيادي نسبت به تجهيزات الكترومكانيكي 

برخوردارند. در مقوله پست هاي برق سهولت تبادل ديتا بين تجهيزات و پست ها، مقدمات يك سيستم 

توزيع شده را فراهم نموده است. با عنايت به روند رو به رشد و سريع تكنولوژي  اتوماسيون كامالً

اتوماسيون، در اين مقاله به طور مختصر به پديده اتوماسيون، ظهور آن در صنعت برق، مزايا، معايب و 

 چالش هاي پيش روي پست هاي انتقال در اين زمينه خواهيم پرداخت.

 زيادي هوشمندهاي با احتماالً روزها اين …هوشمند، كامپيوتر هوشمندتلفن همراه هوشمند، تلويزيون 

 خدمات يا محصوالت روي بر هوشمند كلمۀ چرا كه ايدفكركرده كنون تا آيا حال، اين با. شويدمي مواجه

 است؟ معني چه به هوشمند اصل در و خورد؟مي برچسب گوناگوني
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 (Greenhouse) گلخانه

ورش گياهان و محصوالت غذايي؛ كه آن ها را از باد و باران حفظ نموده و شرايط محلي است كه براي پر

 .رشدشان را فراهم مي آورد

توليد محصوالت گلخانه اي در مناطق روستايي كشورهاي صنعتي و با آب و هواي ماليم و درجه حرارت 

مرغوب در زمين هاي معتدل حتي مناطق استوايي روز به روز در حال افزايش است. پرورش ميوه هاي 

مد هاي خوبي براي ساكنين فراهم آورده است. گلخانه ها امكان كشت در برخي مناطق احتي كوچك در

 .خشك و گرمسيري و غير قابل كشت را به وجود آورده است

گلخانه هاي پالستيكي اغلب مناسب آب و هواي معتدل است و در بسياري موارد براي حداقل سرمايه 

 .زيرا كه هدف سيستم هاي كوچك بهره وري باال با هزينه هاي پايين است طراحي مي شوند

 در كنترل گلخانه ها شرايط آب و هوايي

 تابش

 دما

 بارش

 رطوبت

 تبخير و كندانس

 سرعت باد
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 نمونه اي از سنسور هاي دما و  رطوبت 
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 تابش

تابش خورشيد در جو زمين بر اثر جذب، بازتابش و انعكاس به تدريج كمتر مي شود. تابش خورشيد در 

سطح زمين بسته به طول و عرض جغرافيايي، فصل، زمان روز و عوامل موجود در جو مانند ابرها تغيير 

مناطق استوايي متوسط تابش مي كند. وجود بخار زياد در جو تا حد زيادي تابش را كم مي كند. در 

خورشيد ثابت مي ماند. براي پرورش محصوالت كشاورزي مهم است بدانيم متوسط ماهانه انرژي تابشي 

ان زياد است. تابست و زمستان در روزانه تابش  چقدر است. در بيشتر مناطق كره زمين تفاوت قابل توجه

 .مي باشد kWh/m2 ۲٫۳-۲ وزگياهان حداقل مقدار اشعه مورد نيازشان براي رشد در ر
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 يك نمونه از گلخانه هاي هوشمند در زير آورده شده است

 

 

 

 دما

دما ترمي است كه بستگي به عوامل زيادي از جمله تابش خورشيد، فصل، ارتفاع از سطح آزاد دريا، باد، 

 درجه اختالف وسطمت. است دشوار زمينه اين در ثابت عباراتي ذكر رو اين از. دارد …وجود ابر در جو و 

 خيلي زمين مختلف هاي عرض با مناطق در فصل ترين گرم به نسبت سال ماه سردترين در حرارت

 .است متفاوت

 درجه سلسيوس ۵ درجه : متوسط اختالف دما ۰۰  تا ۰  در عرض

 درجه سلسيوس ۰۳  درجه: متوسط اختالف دما   ۲۳تا  ۰    در عرض

 درجه سلسيوس   ۰۱ختالف دما درجه : متوسط ا ۸۴تا   ۲۳  در عرض
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