
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

1 

 

 

 برق هوشمندو کار بردهای آن درسیستم های  هوشمند توزیع  شبکه هایبررسی 
 

 رامتین پرواز1

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد نی ریز
ramtin.parvaz@gmail.com  

 محمد حسین مهربان2

 مدرس دانشگاه آزاد اسالمی واحد نی ریز
hmehraban82@gmail.com 

 رضا هوشدارپور3
 یاسوجدانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

reza.hoshdarpor@gmail.com 

 چکیده

 آینده ازالزامات هوشمند شبكه خوب، خدمات سطح داشتن و امكانات از بهتر استفاده و محيطی زیست مسائل گرفتن درنظر با

 درگاه و داشته حياتی که نقش است هوشمند شبكه مهم های مجموعه زیر از توزیع هوشمند شبكه. باشد می قدرت سيستم

 توانند می و هستند غيرمنتظره رویدادهای با مواجهه به قادر هوشمند برق های شبكه. باشد شبكه می و ین مشترك ی ارتباط

 بسيار هوشمند شبكه اینكه به توجه با. برگردد عادی کار حالت به شبكه بقيه تا نمایند جدا شبكه از را زا مشكل قسمت

عمل  این مشترکين، نيازهای تامين عين در تا کرده آن عمل اجرای در زیادی هوشمندی با بایست می لذا باشد، پرهزینه می

. در این مقاله به بررسی سيستم های هوشمند برق و پذیرد مناسب صورت بصورت اقتصادی لحاظ از چه و فنی لحاظ از چه

معایب سيستم شبكه برق موجود در مقایسه با سيستم های برق هوشمند ارائه شده و  کاربری های آن پرداخته می شود.

های این شبكه ها در مجموعه های مشخصه های اصلی شبكه های هوشمند بر اساس قابليت آنها توضيح داده می شود. کاربری

ی، اتوماسيون توزیع، آگاهی فراگير از ساززیرساخت اندازه گيری پيشرفته، پاسخ به تقاضا، منابع توليد پراکنده و ذخيره

 موقعيت منطقه و حمل و نقل الكتریكی مورد بحث و بررسی قرار می گيرند.

 

 منابع توليد پراکنده، سازی ذخيره ،هوشمند شبكه، اتوماسيون توزیع کلمات کلیدی:
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  مقدمه -1

برد روند توسعه و پيش کشور می تواند تأثير به سزایی برعوامل اقتصادی، سياسی و جغرافيایی در هر  موجود شبكه های 

با این وجود ساليان طوالنی است که ساختار بنيادی و اوليه این شبكه ها همچنان به قوت خود  .های برق داشته باشند شبكه

ه های انتقال و توزیع به باقی است. شبكه های برق موجود با ساختار سلسله مراتبی، توان توليدی نيروگاه ها را با عبور ازشبك

 عدم کارآیی شبكه برق در مدیریت حداکثر تقاضا ،دست مصرف کننده می رسانند. مسائل اساسی در شبكه های برق موجود 

ساختار شبكه که به منظور کنترل نمودن حداکثر تقاضای بار که متناظر با کل بار موجود در نظر گرفته شده است زیاد از حد 

دهد و این موضوع سبب است. حداکثر دیماند به ندرت بيش از یك دوره کوتاه مدت در زمان رخ میلزوم طراحی شده 

ناکارآمدی سيستم قدرت خواهد شد. بعالوه شبكه برق می بایست توانایی تأمين مازاد معينی از برق را داشته باشد که این 

نتایجی از جمله بهره وری پائين تر، توليد بيشتر گازهای  مازاد در درجه اول به عهده نيروگاه های فسيلی گمارده می شود که

گذشته از آن، برای برآورد افزایش تقاضای انرژی شرکت های برق  .گلخانه ای و هزینه ی باالتر توليد را در بر خواهد داشت

ی را ایجاد نموده و می بایست ظرفيت توليدی خود را افزایش دهند، بدین معنی که آنها بایستی ظرفيت توان توليدی بيشتر

را به دست مشتریان برسانند. این افزایش ظرفيت و توسعه نيروگاهی با افزایش سریع نرخ سوخت توسط خطوط انتقال آن

فسيلی همراه است که سبب می شود این توسعه بی نهایت هزینه بر شود.ساخت نيروگاه بيشتر، از سمت دیگر رفتار و رویكرد 

توانایی شبكه در ایجاد تبادل مطمئن  عدم .محيطی برای برآورد افزایش تقاضای برق نيست خوشایندی از دیدگاه زیست

قيمت شرکت های برق، سطوح مختلفی برای داری تجهيزات گراناطالعات به منظور سهولت در عيب یابی و تعمير و نگه

با  .کنترل نظارتی و اکتساب داده ها ارسال فرمان و کنترل معرفی و ایجاد می شود همانند سيستم مستقر و شناخته شده

 محدود شدن عملكرد شرکت ها را در کنترل توابع باالدستی شبكه های توزیع قادر به کنترل در زمان واقعی نيستند. 

 برق هوشمند شبکه -2

یند در فراشبكه های هوشمند توزیع نيرو، شبكه های به هم پيوسته دو سویه ای می باشند که در آن اطالعات نقش بنيادی 

توزیع هوشمند نيرو سامانه های مبتنی بر ترکيب فناوری اطالعات و ارتباطات با توانمندی های توزیع انرژی ایفا می نماید. 

پردازشی رایانه ها و سيستم های الكتریكی می باشد. ارتقا سيستم های کنونی سخت افزاری غير هوشمند به شبكه های دو 

ری باال گيتصادی که در آن بهره وری سرمایه گذاری های انجام شده در صنعت برق به طرز چشمسویه توزیع شده کارآمد و اق

 می رود، از اهداف اصلی هوشمند سازی شبكه می باشد. باال رفتن ضریب اطمينان و پایداری شبكه از اهداف دیگر 

 است: دی را باعث گردیدهبكارری این فناوری می باشد. بطور خالصه نيازمندی های زیر لزوم تغييرات بنيا

  خودبازیاب توزیع شبكه -

  سطوح کليه در ذاتی امنيت داشتن و باال اطمينان ضریب با ای شبكه •

 ری اندازه لوازم و حرها از گسترده از استفاده با فرار و متمرکز غير کنترل •

  هزینه کم برق نيروی توزیع شبكه -

               درخواست به پاسخ مفهوم بكارری با ارزش با های دارایی از بهينه استفاده •

  انسانی عامل دخالت کاهش و گسترده اتوماسيون •

  زیست محيط دوستدار برق نيروی توزیع شبكه -

  انرژی منابع نمودن متنوع و تجميع •

 کربن اکسيد دی و ها آالینده مدیریت •

صورت دوسویه از شبكه به مشترك و بالعكس منتقل می گردد، بلكه  در سامانه توزیع هوشمند نيروی برق  نه تنها داده ها به

                       جریان انرژی نيز دو سویه می گردد و شبكه می تواند بالقوه متشكل از هزاران توليد کننده و فروشنده خرد برق

گرمای زمين و یا از طریق ذخيره انرژی باشد. این فروشندگان از طریق منابع تجدیدپذیر انرژی مانند سلول های خورشيدی، 

 شوند.  زار خرده فروشی برقدر ساعات و یا ایام کم بار )و البته ارزان( و فروش آن در ساعات پربار)و صد البته گران( وارد با
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الكتریكی به همراه منافع اقتصادی  انرژیتكنولوژی هوشمند توانایی ایجاد تغييرات اساسی در توليد، انتقال، توزیع و استفاده از 

و محيطی دارد که در نهایت به برآورده نمودن نيازهای مشتریان و در دسترس بودن برق مطمئن و پایدار ختم می شود . از 

های تصميم گيری نماید و از خاموشیطرف دیگر سيستم می تواند با استفاده از اطالعات جمع آوری شده در مواقع بحرانی، 

، امنيت و شود قابليت اطمينانهای کنترل سبب میافزایش استفاده از اطالعات دیجيتال و فناوری ناخواسته جلوگيری کند.

 وری انرژی بيشتر شود.ضا، و بهرهی برق، و همچنين یكپارچگی توليد پراکنده، پاسخ به ميزان تقاوری از شبكهبهره

 طبیعی بالهای اثر بر موجود های شبکه پذیری آسیب -3

 که است نشده طراحی ای گونه به شبكه این. هستند پذیر آسيب زلزله چونهم طبيعی بالهای قبال در برق موجود های شبكه

 در طبيعی حادثه یك اثر بر فازتك کوتاه اتصال یك. نمود بازیابی آنرا سراسری خاموشی بدون سوانحی، چنين از بعد بتوان

 سراسری شبكه در پراکنده توليد منابع وجود عدم. گردد بار از توجهی قابل ميزان رفتن دست از به منجر تواند می برق، شبكه

 کنترل و ایسلسله ساختار دليل به موارد این. گردد بيشتر طبيعی بالیای اثر بر شبكه این پذیری آسيب است شده منجر برق

می  برق شبكه های طراحی از که است سال پنجاه از بيش برق  شبكه بودن منسوخ و قدیمی .باشد می برق شبكه مرکزی

 انتقال سيستم های. آیند بوجود می شود تكيه آنها به بسيار امروزه که دیجيتال فن آوری های که زمانی از قبل مدتها گذرد؛

. است شده بهره گيری شده منسوخ تكنولوژی های از آنها ساخت در و هستند قدیمی بسيار توزیع شبكه های و انرژی

 شبكه کاستی های از بسياری .شده اند محدود توانایی و ظرفيت پوشش، ناحيه چون عواملی به موجود ارتباطی زیرساخت های

 هاقابليت  از بسياری می سازد قادر که هوشمند برق شبكه های بكارگيری با شد داده توضيح باال در اختصار به که موجود

 . است زدودن قابل گيرند قرار دسترس در موجود شبكه های قابليت های از فراتر

 هوشمند های شبکه اصلی های مشخصه-3-1

 های شبكه. هاستآن قابليت مبنای بر ها شبكه این های ویژگی بيان واقع در هوشمند برق های شبكه اصلی های مشخصه

 :هستند زیر مشخصات دارای و شدند تعریف موجود های شبكه از نامبرده معایب بردن بين از منظور به هوشمند برق

مشارکت فعال مصرف کنندگان در بازارهای برق،  مشارکت آگاهانه و فعاالنه مصرف کنندگان در شبكه های برق هوشمند

زمينه الگوی مصرف و دارای فواید عينی برای شبكه و شرکت های برق می باشد. شبكه های برق هوشمند اطالعات الزم در 

هزینه برق مصرفی را در اختيار مصرف کننده قرار می هند و این امكان فراهم می شود تا مشترکين در بازارهای جدید برق 

فعاليت کنند. اطالع رسانی صحيح و درست به مصرف کنندگان سبب می شود آنها بتوانند ميزان مصرف را بر اساس توازنی 

ابع توليد محلی و شبكه برق موجود تغيير دهند. توانایی کاهش و یا تغيير زمان اوج مصرف بار این بين توان درخواستی و من

گذاری و عملياتی را کاهش دهند و این در حالی  های سرمایه سازد تا بتوانند هزینه امكان را برای توليدکنندگان برق مهيا می

 با های نيروگاه کردعمل زمان مدت رساندن حداقل ط و به های زیست محيطی با کاهش تلفات خ زمان منفعتاست که هم

های  وری از نيروگاه یك شبكه هوشمند برق دارای قابليت بهرهذخيره  ميزان و توليد اصالح. شود می حاصل کم راندمان

ی بزرگ شامل ها کننده را داراست. با آنكه نيروگاه چنين منابع توليد انرژی پراکنده در محل مصرفبزرگ و متمرکز و هم

چنان ایفاگر نقش اساسی در شبكه برق هوشمند هستند می توان تعداد زیادی از منابع ای هم نيروگاه های پيشرفته هسته

توليد پراکنده کوچك را از قبيل سلول های فتوولتائيك، باد، باتری های پيشرفته ، پالگين در خودروهای هيبریدی و 

  توانند به شبكه برق متصل شوند و قابليت ار برد. منابع پراکنده توليد به سادگی میهای سوختی را در این شبكه بكسلول

 .شود می حاصلاتصال و اجرا  صورت بهره گيری آسان از انواع مختلف منابع با یكدیگر به
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  نیاز مورد توان کیفیت آوردن فراهم -3-2

 در مشترکين زیان و ضرر گيرچشم کاهش به منجر توان کيفيت بودن پائين به العمل عكس و تشخيص نظارت، و مانيتورینگ

 با مقابله کار راه و سریع تشخيص امكان اصلی، منابع بر نظارت پيشرفته کنترل های روش. شد خواهد حاضر حال با مقایسه

 فراهم را هارمونيكی، منابع و خط خطاهای شدید، نوسانات برق، و رعد قبيل از اند، شده توان کيفيت کاهش سبب که عواملی

. یافت دست مختلف های قيمت با توان کيفيت مختلف سطوح به توان می هوشمند برق های شبكه از استفاده با. آورد می

 نمایند جدا شبكه از را زا مشكل قسمت توانند می و هستند غيرمنتظره رویدادهای با مواجهه به قادر هوشمند برق های شبكه

 کاهش مشتریان سرویس قطع زمان شود می سبب خودکار عملكرد و تشخيص این. برگردد عادی کار حالت به شبكه بقيه تا

 . گردد ارائه برق های شرکت توسط توان تحویل برای موجود های زیرساخت با بهتری مدیریت و یافته

  هوشمند برق های شبکه های کاربری-4

 پاسخ پيشرفته، گيری اندازه های زیرساخت: شود می تعریف اساسی کاربری شش هوشمند برق های شبكه برای کلی طور به

 و منطقه، موقعيت از فراگير آگاهی توزیع، اتوماسيون سازی، ذخيره و پراکنده توليد منابع تقاضا، سمت مدیریت یا تقاضا به

 (AMR/AMI) پيشرفته گيری اندازه های زیرساخت ،گيری اندازه های دستگاه خودکار قرائت،  الكتریكی نقل و حمل

گذاری های اخير بيشتر روی کنتورهای هوشمند که در سيستم توزیع برق قرار گرفته اند متمرکز شده است. پروژه  سرمایه

با دارا  AMR های آزمایشی اغلب به معرفی قرائت خودکار کنتورهای اندازه گيری در سمت توزیع می پردازند. دستگاه های

ای  رجه اول به منظور صدور حساب ماهيانه مشترکين نصب و راه اندازی می شوند به گونهبودن پورت ارتباطی یك طرفه در د

ها راه اندازی می شوند  AMI که دیگر نيازی به حضور فرد برای قرائت کنتور اندازه گيری هر مشترك نمی باشد. در فاز بعدی

تار کنتورهای سنتی با کنتورهای هوشمند که یك مسير ارتباطی دوطرفه بين مشترك و شرکت برق ایجاد می کنند. ساخ

کند که به جمع آوری، اندازه گيری و تجزیه و تحليل  جایگزین می شوند که این امكان را برای شرکت های برق مهيا می

اطالعات مصرف انرژی به منظور مدیریت شبكه، اطالع از خاموشی و صدور صورت حساب از طریق این ارتباط دوطرفه می 

توانند سابقه مصرف انرژی مشترك در بازه های مختلف زمانی را جمع آوری ابزاری هستند که می AMI تگاه هایدس .پردازد

نموده، ميزان مصرف انرژی مشترکين خانگی یكسان را مقایسه کرده و اطالعات مربوط به قيمت گذاری پویا و روش های 

یابی به اهداف معينی از به اطالع مشترك برساند. برای دستپيشنهادی برای کاهش بار پيك را از طریق صفحه نمایش خانه 

ها AMI واقعی، تجزیه و تحليل کامل مدیریت انرژی نياز به نصب و راه اندازی داده ها در زمانی نزدیك به زمانقبيل بازخورد 

برق در راستای ایجاد یك یكی از رایج ترین مراحلی که توسط شرکت های  پاسخ به تقاضا یا مدیریت سمت تقاضا .می باشيم

شبكه برق هوشمند اجرا می شود پياده سازی پاسخ به تقاضا است. پاسخ به تقاضا، کاهش مصرف انرژی الكتریكی توسط 

 یا به اضافه باری سيستم می باشد. در واکنش به افزایش قيمت برق و  مشتریان

 (DA) توزیع اتوماسیون -5

آورد و این امكان از  های برق را فراهم می تجهيزات از راه دور در شبكه توزیع شرکت اتوماسيون توزیع امكان نظارت و کنترل

تر و مؤثرتر و بازیابی سيستم قابل انجام خواهد بود. اتوماسيون توزیع متشكل از  یابی سریع گيری خودکار، عيب طریق تصميم

باشد. تجهيزات این  های مدیریت توزیع میسيستم های توزیع اسكادا یا های مرکزی کنترل و نظارت، از قبيل سيستم سيستم

های هوشمند الكترونيكی مانند قطع کننده مدار، سوئيچ ها، خازن ها و  کارایی شامل واحدهای ترمينال از راه دور، دستگاه

نها کننده نهایی است. آترین هدف اتوماسيون توزیع، کاهش سطح ولتاژ در سمت مصرفباشد. مهمترانسفورماتورها می

های دیگر از شبكه نمود ننماید. که اثرات منفی آن بر بخش چنين برای ایزوله کردن خطا نيز عمل می کنند به نحویهم

چون ثبت آالرم و سوئيچينگ خودکار فيدر را ارائه می دهد، که منجر به بهبود اتوماسيون توزیع قابليت های جدیدی هم

زیابی شبكه می شود، که به نوبه خود کمك خواهد کرد که تعداد و طول مدت بخشيدن در تشخيص خطا، ایزوله نمودن و با

  .خاموشی مشتری کاهش یابد
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 های گسترده شبکه -5-1

 شبكه های  .backhaul و core های اند: شبكه های گسترده به طور کلی از دو شبكه به هم پيوسته تشكيل شده شبكه

Core و معموالً با استفاده از فيبر نوری دفاتر مرکزی و پستهای برق را به یكدیگر متصل  با نرخ باالی داده، حداقل زمان تأخير

 ها استفاده میDAP آوری داده از برای جمع FAN و NAN عمدتاً از پهنای باند اتصال به شبكه های های کند. شبكه می

گر های حساتوماسيون و کنترل توزیع، دستگاهها را از کاربرهای متعدد از جمله سيستم توانند داده چنين میها همکنند. آن

 کنند.  آوری می اند، جمع انتقال برق واقع شده شبكه های های توزیع برق یا  های اسكادا که در سيستمو ناظر، و سيستم

ه حالی است که به طور کامل بباید قابليت پشتيبانی ظرفيت باالی اتصال را داشته باشند و این در گسترده شبكه های

 .کننده است، دست یابندچون خود بهبودی و مشارکت مصرفی همهای اصلانداز شبكه هوشمند که شامل ویژگیچشم

شبكه های برق هوشمند به طور فراگير در اروپا، امریكای شمالی و آسيا راه اندازی  برق هوشمند در دنيا شبكه های پروژههای 

در دیگر نقاط جهان روند اجرای این شبكه ها به صورت تدریجی درحال شكل که شده و یا در حال راه اندازی است در حالی

گيری است. نصب و راه اندازی کاربری پاسخ به تقاضا و مدیریت سمت بار به صورت گسترده ای مورد قبول صنعت برق و 

گان برق از دیدگاه ذخيره کنندسودمند بودن این مقوله برای توليدکنندگان و مصرف .قرار گرفته است گذار نهادهای قانون

دینه کردن وری از این کاربری به نها افزونی داشته باشد. امكان بهره نمودن برق باعث شده است مقبوليت این کاربری رشد روز

  .داردهای اندازه گيری پيشرفته بستگی حقيقی و زیرساخت سيستم های قرائت زمان

 پیشنهادی روش - 6 

 :شود ارائه می پيشنهادی روش ادامه در شد، مهيا روش برای ارائه الزم مقدمات قبل، های قسمت در اینكه به توجه با

 و اجرا لذا در است؛ راهبردی کاالی یك برق و شود می اجرا بسيار زیادی هزینه با برق توزیع هوشمند شبكه اینكه به توجه با

 از مشترکين های ابتدا خواسته که است صورت این به پيشنهادی روش. عمل کرد زیادی هوشمندی با بایست می آن ارتقای

 با و شده تعيين هوشمند شبكه موجود در ابزارهای نخبگان نظر با سپس و شود می هوشمند دریافت برق توزیع شبكه یك

 ایجاد کيفی های گسترش فعاليت ماتریس سپس. شود می داده کاهش شان تعدادی اصل های مؤلفه تحليل روش از استفاده

 روش این مزایای از. شود می مؤلفه ناميده آن ارزش که شود می داده نسبت عدد یك مؤلفه ماتریس هر برای سرانجام و شده

 اتوماسيون را ابزارها از یكی توان مثال می برای. کرد اشاره صحيح ریزی برنامه و مشترکين نيازهای پاسخگویی به به توان می

 :کرد بررسی را زیر لهای مد و درنظر گرفته توزیع سيستم
 اتوماسيون برای بيسيم تجهيزات از استفاده -1

 اطمينان مناسب قابليت به توان می مشترکين های خواسته زاشبكه اینترنت  بستر از کننده استفاده تجهيزات از استفاده -2

. آید می بدست شود، می حاسبهمزیر  رابطه از که ارزش شاخص با فوق ماتریس های خانه.کرد اشاره...  و ارزان قيمت خدمات،

 .است گرفته قرار استفاده مورد روش این در که بوده ارزش مهندسی های از شاخص زیر شاخص

 
%I ijk مدل اهميت درصدk  ابزار  به مربوطهj برای خواسته i نباشد خواسته مربوطه و ابزار بين ای ابطه ر اگر که باشد می 

 ایجاد ی شبكه توجه با پایان در .باشد می j ابزار از  kمدل از استفاده به مربوط هزینه درصدCjk% .است صفر برابر مقدار این

 و ها خواسته براساس مدل یك برای اجرای گيری تصميم و شده استفاده ANPروش  از ها، و مدل ابزارها ها، خواسته از شده

 پيشنهادی را نمایش می دهد..شكل شماره یك فلوچارت روش شود می اقتصادی انجام و فنی توان
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 فلوچارت روش پيشنهادی را نمایش می دهد. (1)شكل شماره 

 عددی مطالعه -6-1

 از همچنين استفاده و پرسشنامه مثل مشترکين نيازهای بدست آوردن معمول های روش از استفاده امكان اینكه به توجه با

 خواسته و ابزارها موضوع به کلی دید و هوشمند شبكه مقاالت بر مروری با این مقاله در مطالعه، مورد موضوع نخبگان نظرات

 و پایداری بهبود منظور هوشمند دارند به شبكه بودن هوشمند در ای عمده نقش افزارها نرم .اند شده گرفته درنظر ها

 مدیریت شده است امكان داده توسعه واقعی زمان تشخيص بصورت برابر صاعقه در یا پو حفاظت هوشمند، شبكه استقامت از

 به مربوط تجهيزات ها خانه از سنتی بسياری سيستم در چراکه است؛ بيشتر بسيار شبكه هوشمند در ی انرژ مصرف سمت

هوشمند  گيری اندازه به پویا بار می شود پاسخگویی انجام وب تحت هگيری انداز با تواند می امكان این .ندارند را اتوماسيون

 بار های پاسخگویی برنامه اجرای برای مشترك با ارتباط مناسب سيستم  دارد نياز ها ه داد مرکز به آن گزارش و توان مصرف

 شبكه در بار های پاسخگویی برنامه اجرای برای مشترك با ارتباط مناسب بازی می سيستم اساسی نقش هوشمند شبكه در

 از تجهيزات پایش و برق قطع تشخيص توليدات پراکنده، هوشمند، گيری اندازه زیرساخت بازی می کند اساسی نقش هوشمند

 خدماتارائه  کننده، مصرف ی توانمند برداری، بهره سازی هوشمند بهينه شبكه مزایای از هستند هوشمند شبكه ای اجز

 دیگر مزایای ازاست  شبكه توزیع اتوماسيون و شبكه برقده به خودروهای و توليد پراکنده منابع بهينه مدیریت و تجميع جدید،

 توان می هوشمند شبكه توابع است از محيط بودن دوستدار و بازدهی پذیری، انعطاف بيشتر، قابليت اطمينان هوشمند شبكه

 پراکندهليد  تو و شبكه بازآرایی سيستم، بازگردانی مصرف، مدریت سمت پایداری، و خطا تشخيص راکتيو، توان به کنترل

 بردار بهره توزیع، سيستم پيشرفته برداری بهره گيری پيشرفته، اندازه زیرساخت قسمت چهار شامل هوشمند شبكهکرد . اشاره

 .  باشد پيشرفته می دارایی مدیریت و انتقال سيستم ی پيشرفته
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 اصالح تولید و میزان ذخیره -6-2

منابع توليد انرژی پراکنده در محل چنين های بزرگ و متمرکز و هموری از نيروگاهیك شبكه هوشمند برق دارای قابليت بهره

چنان ایفاگر نقش اساسی در شبكه ای همهای پيشرفته هستههای بزرگ شامل نيروگاهکننده را داراست. با آنكه نيروگاهمصرف

ی هاتائيك، باد، باتریهای فتوولبرق هوشمند هستند می توان تعداد زیادی از منابع توليد پراکنده کوچك را از قبيل سلول

های سوختی را در این شبكه بكار برد. منابع پراکنده توليد به سادگی پالگين در خودروهای هيبریدی و سلولپيشرفته ،

حاصل  اجرا و اتصالصورت توانند به شبكه برق متصل شوند و قابليت بهره گيری آسان از انواع مختلف منابع با یكدیگر بهمی

 می شود.

 مورد نیاز فراهم آوردن کیفیت توان-6-3

گير ضرر و زیان مشترکين در مانيتورینگ و نظارت، تشخيص و عكس العمل به پائين بودن کيفيت توان منجر به کاهش چشم

کار مقابله با ی نظارت بر منابع اصلی، امكان تشخيص سریع و راههای کنترل پيشرفتهمقایسه با حال حاضر خواهد شد. روش

هارمونيكی، را فراهم اند، از قبيل رعد و برق، نوسانات شدید، خطاهای خط و منابع ن شدهعواملی که سبب کاهش کيفيت توا

 های مختلف دست یافت.وان با قيمتتوان به سطوح مختلف کيفيت تهای برق هوشمند میآورد. با استفاده از شبكهمی

 راندمان باالتر عملکردهای هوشمند در راستای بهینه سازی استفاده از تجهیزات و کاربرد شبکه-6-4

داری با در ها را برای بهره وری مؤثرتر از تجهيزات بكار می برند. اثربخشی تعمير و نگههای هوشمند آخرین فن آوریشبكه

داری ای که زمان دقيق و مورد نياز برای تعمير و نگهشود به گونهداشت بهينه مینظر گرفتن شرایط انجام تعمير و نگه

دگی و تلفات خط را توانند تنظيم شوند که ميزان پرشای میهای کنترل سيستم به گونهکند. دستگاهبيان میتجهيزات را 

های کنترل امكان تحویل انرژی با حداقل هزینه به مصرف کنندگان نهایی امكان پذیر می این نوع دستگاه کاهش دهند. در

 فزایش دهد.باشد که در نهایت می تواند راندمان بهره برداری را ا

 د به شرح زیر قابل بررسی استهای برق موجوترین مشکالت در شبکهمهم -7

 عدم کارآیی شبکه برق در مدیریت حداکثر تقاضا -7-1

کوتاه مدت در زمان رخ  شود. حداکثر دیماند به ندرت بيش از یك دورهحداکثر تقاضای بار، بيش از حد نياز طراحی می

برق باید همواره برای این حداکثر دیماند آماده باشد و این موضوع سبب ناکارآمدی سيستم قدرت ی حالی که شبكهدهد درمی

خواهد شد. عالوه بر این، شبكه برق باید توانایی توليد یك ميزان اضافی برق را داشته باشد که این مازاد در درجه اول بر 

ای ی باالتر توليد و توليد گازهای گلخانهتر، هزینهوری پائينبهرهباشد که تاثيراتی مانند های توان فسيلی میی نيروگاهعهده

عالوه بر این، برای پاسخ گویی به مایش جهانی را در پی خواهد داشت.بيشتر و در نتيجه آلودگی هوا و پيش رفتن به سوی گر

های برق باید ظرفيت توليد خود را افزایش دهند. این افزایش ظرفيت با افزایش سریع نرخ بيشتر، شرکت انرژیتقاضای 

های بيشتر ممكن است این ی زیادی را در پی خواهد داشت. با ساخت نيروگاهسوخت فسيلی همراه است و در مجموع، هزینه

 شایندی از دیدگاه زیست محيطی برای تامين نياز برق نيست.مشكل حل شود ولی ساخت نيروگاه بيشتر، رویكرد عاقالنه و خو

 عدم توانایی شبکه در تبادل اطالعات قابل اطمینان -7-2

باشند، سطوح مختلفی برای قيمت میهای برق که معموالً گرانداری تجهيزات شرکتبرای سهولت در عيب یابی، تعمير و نگه

های کنترل هایی که شرکت. با محدودیت(هاکنترل نظارتی و اخذ داده)سيستم شود همانند ارسال فرمان و کنترل ایجاد می

های توزیع در سطوح پایين، قادر به کنترل در زمان واقعی نيستند. این های توزیع دارند، شرکتتوابع در سطح باالی شبكه

در مورد نحوه گونه اطالعاتی چشود و سبب می گردد مشترکين برق، به هينقصان، در طرف مصرف کننده نيز مشاهده می

یا ميزان مصرف انرژی در هر لحظه از زمان دسترسی نداشته باشد و از این رو تمایل برای استفاده  و گذاری برق خودقيمت

 شود.گویی به تقاضا کمتر میتر و پاسخبهتر و کارآمد
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 تولید پراکنده و منابع انرژی تجدیدپذیری برق غیر هوشمند در استفاده از منابع قابلیت محدود شبکه -7-3

استفاده کرد. های تجدیدپذیر انرژیتوان از منابع توليد انرژی دیگر مانند منابع های اوج مصرف میبرای تأمين انرژی در زمان

باشند ولی د، به طور قابل توجهی در حال رشد میشونپذیر که از منابع توليد انرژی پراکنده  محسوب میهای تجدیدانرژی

سازی این منابع دارای کفایت کافی نيستند. علت این امر وجود ساختار ی توزیع برق غير هوشمند در یكپارچهپشتيبانی شبكه

 ی طراحی نشده است.سلسله مراتبی و سبك و سياق کنترل مرکزی است که برای شارش جریان برق دو طرفه

 ی غیر هوشمند برای بروز خاموشی و اختالل کیفیت توانمستعد بودن شبکه -7-4

ماندگی سرمایه گذاری در زیرساختارهای برق همراه شده الكتریكی که با ضعف و عقب انرژیافزایش روز افزون تقاضا برای 

های گونه افزایش پيش بينی نشده در تقاضا و یا انحراف در سيستماست، پایداری و ثبات سيستم را کاهش داده است. هر

تواند به ضرر و تواند منجر به خرابی تجهيزات و در نتيجه خاموشی سراسری گردد و این قضيه میی برق، میتوزیع شبكه

های ارتباطی و چون شبكههای حياتی همکارخانجات توليدی با تكنولوژی باال و زیرساختدی منجر شود.های شدید اقتصازیان

شود. های برق، عملكردشان مختل میکنند، در صورت عدم کيفيت توان شبكهخطوط لوله که به کيفيت باالی توان تكيه می

لذا کارخانجات مذکور برای مقابله با این بی کيفيتی توان باید تدابيری را اتخاذ کنند. این عدم اطمينان برای مصرف کنندگان 

 دالر هزینه بر است.ميلياردها 

 هوشمند توزیع شبکه در تلفات سیستم کاهش روشهای -8

 راکتيو توان برای نياز مورد جریان کاهش برای دور راه از خازنی های بانك دادن قرار مدار در 

  توزیع های ترانس در مشترکين توان ضریب گيری اندازه 

 توزیع اتوماسيون از استفاده با بار باالنس 

 پراکنده توليد انرژی منابع آوردن مدار به و کنترل(DG) 

 مخابراتی گسترده با شبكه قدرت ی شبكه های زیرساخت اجتماع بصورت را هوشمند ی شبكه توان می ساده تعریف یك در 

 اطمينان قابليت و کارایی بهبود منظور به پيشرفته را حسگرهای از استفاده و دوطرفه ارتباط امكان شبكه نوع این. کرد بيان

  اجتماع بصورت را هوشمند شبكه ی توان می دیگر، عنوان تعریفی به. کند می فراهم توان مصرف و انتقال امنيت سيستم،

 امكان مجموعه این. کرد بيان اطالعات و الكتریكی انرژی مناسب مسير منظور ایجاد به قدرت سيستم با ارتباطی شبكه های

 اطالع باالتر مراتب به آنرا تواند می اشكالی بروز صورت در همچنين و بود خواهد دارا ها تمام زمان در را خود صحت پایش

 خروج سلسه به محلی اتفاقی پيشامد یك شدن تبدیل از مانع و دهد انجام را اصالحی اقدامات خودکار و بصورت کند رسانی

 سيستم پایش و توان کنترل می را هوشمند شبكه شدن مطرح از اصلی هدف حتی یا و اصلی ویژگی بنابراین. شود  مراتبی

 . است شده فعلی آورده برق شبكه های  و هوشمند ی شبكه بين کلی مقایسه یك(1در جدول شماره ). کرد مطرح قدرت
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 فعلی برق شبكه های  و هوشمند شبكه ی بين کلی مقایسه (یك1جدول شماره )

 
 شبکه هوشمندسازی به تمایل دالیل -8-1

 رفع به منظور شبكه هوشمند سمت به حرکت نتيجه در و باشد می توزیع شبكه اختالالت، و ها خاموشی از % 09علت تقریباً

 فسيلی، های سوخت قيمت سریع این افزایش بر عالوه. شود شروع توزیع سيستم یعنی زنجيره، پایين از بایست می مشكالت

 و توزیع شبكه کردن پيشرفته به نياز تقاضا، افزایش با مطابق خود توليد ظرفيت افزایش در ها شرکت توانایی عدم همراه به

 افزایش کنند، یاری را سيستم امكانات، از حفاظت و تقاضا سمت مدیریت بابهبود توانند می که هایی تكنولوژی از استفاده

 افزایش سمت تقاضا، مدیریت توسعه منظور به (AMI) پيشرفته گيری اندازه تجهيزات ایده با هوشمند شبكه ایده .است یافته

 یا طبيعی حوادث به وپاسخگویی منابع اطمينان قابليت تا شد آغاز ترميم خود الكتریكی شبكه یك و انرژی وری بهره

 به و شدند هوشمند، شبكه برای نظر مد اوليه های جنبه بهبود سبب بعدی های توسعه اما. بخشد بهبود را عامدانه خرابكاری

 :کرد بيان را زیر موارد توان می ها توسعه این جملهی از .اند کرده کمك برق صنعت جدید چهره گيری شكل

 بار پاسخگویی و . . . (و خورشيدی بادی،) پراکنده توليدات از استفاده شامل که محيطی زیست حفاظت بر تأکيد -الف 

 ميباشد؛

 مطمئن برداری حفظ بهره با منحنی زانوی به تر نزدیك نقطه در برداری بهره شامل تجهيزات، بهتر بكارگيری انگيزهی -ب

 سيستم.

 نتیجه گیری

 شبكه سيستم کارآمد و ، روز به ، فراگير که است مهم.  است قدرت شبكه پيشرفت مشترك جهانی هدف هوشمند شبكه

 و داخلی هوشمند شبكه واسطهبه  منبع گذاشتن اشتراك ؛ باشد اطالعات انفعال و فعل افزودن خوبی به ایمن ارتباطی

 را منبع مسئوليت بلكه ، بخشد می بهبود را شبكه قدرت تعقل و پایداری درجه تنها نه اقدامات ،این ای شبكه بين ارتباطات

 مرحله در حاضر حال در هوشمند شبكه ، اگرچه.دهد می افزایش را صنعت برق اقتصادی منفعت و دهد می قرار استفاده مورد

از  بسياری ميان در را خود تحقيقاتی تالش باید ما.  دارد نياز توسعه به دائما ارتباطات شبكه بنابراین سيستم ، دارد قرار اوليه

 کار منظور مدت به دراز پروژه یك عنوان به هوشمند شبكه یپشرفت به و کنيم تقویت هوشمند شبكه با مرتبط صنایع

 در و شد انجام  ANP ،QFDهوش توزیع ، شبكه هوشمند، شبكه بر مروری مقاله این در . بنگریم قوی ای شالوده گذاشتن

 ارائه اقصادی و فنی مسائل و مشترکين به نيازهای توجه با هوشمند توزیع شبكه سازی پياده برای و شامل جامع روشی ادامه

  .شد
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 و پرهزینه است بسيار آن اجرایی روند هوشمند، شبكه اهميت توجه به با که شود می تر مشخص آنجا شده ارائه روش اهميت

 و مشترکين به نيازهای توجه با و برداشته قدم هوشمندتری بصورت که هوشمند، شب اجرای قبل توان می پيشنهادی روش با

 در از توان می است بودن آن ماژوالر که پيشنهادی روش دیگر ویژگی به توجه با .عملی کرد را آن اقتصادی و فنی مسائل

 عدم )در صورت مراتبی تحليل سلسله فرآیند و سيستا شهای رو مثل دیگر های از روش ANPروش  از استفاده قسمت

 روش چندین براساس گيری های  تصميم روش از استفاده با همچنين و کرده استفاده (مراتب سلسه وجود و معيارها وابستگی

 .شده است پرداخت تصميم بهترین انتخاب به معياره، تصميم گيری چند
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