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-----------------
 قسمت اول ـ آشنايی و كلیات

-----------------
نياز كنونی بشـر به انرژی الکتريکی امری 
انکارناپذير اسـت كه برای بـرآورده كردن 
آن پيوسـته تالش هـای فراوانـی صـورت 
گرفتـه، مطالعـات بسـياری انجام شـده و 
فناوری های بسـياری مورد اسـتفاده قرار 
گرفته اسـت. در اين سلسله مقاالت، قصد 
داريم شبکه های الکتريکی هوشمند1 را به 
عنوان شـبکه الکتريکی قرن بيست و يکم 

معرفی كنيم.

1 . مقدمه
در چهاردهم آگوست 2003 در بخش هاي وسيعي 
از شمال ش��رقي اياالت متحده و نيز جنوب كانادا 
فاجعه ي بزرگي رخ داد. در س��اعت دو بعد از ظهر 
بر اثر يك حادثه ي س��اده يك��ي از خطوط انتقال 
ق��درت در جنوب غرب��ي اوهايو از ش��بكه خارج 
ش��د؛ و اين آغاز يك مصيبت بزرگ بود. سريالي 
از خاموش��ي ها و قطعي هاي خط تازه ش��روع شده 
بود. آن چه كه پ��س از آن رخ داد در اين جا قابل 
بحث و بررس��ي نيس��ت، اما براي بيان بزرگي اين 
حادثه مي توان به ذكر اين نكته بسنده كرد كه پس 
از گذشت تنها دو ساعت از شروع حادثه، خاموشي 
مناطق وسيعي در آركون، تولدو، نيويورك سيتي، 
كليولند، ديترويت، اتاوا و بس��ياري از مناطق مهم 
در ش��هرهاي بزرگ اياالت متح��ده و كانادا را در 
بر گرفت. ظرف مدت چهار ساعت 256 كارخانه 
از شبكه ی سراس��ری تأمين انرژی الكتريكی جدا 

شدند. [2]
تأثير مس��تقيم بر بي��ش از 55 ميلي��ون نفر در اين 
مناطق و تأثير غيرمس��تقيم بر تم��ام مردم اياالت 
متح��ده و كان��ادا و حتي جه��ان از طريق تحميل 
زي��ان مالي 4/5 تا 8/2 ميليارد دالري [3] از ديگر 
خسارات اين حادثه بود. ابعاد اين حادثه به حدي 
وسيع بود، كه با گذشت سال ها از آن روز، هنوز 
كه هنوز اس��ت زمان��ي كه متخصص��ان به دنبال 
مثالي براي بيان حوادث ش��بكه ي قدرت هستند، 
از اي��ن واقعه ياد مي كنن��د. [1و2] بايد گفت كه 
اين حادثه يك تلنگر بزرگ به بش��ر قرن حاضر 

بود.[3و4و5] 
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ش��بكه هاي انتقال و توزيع كنوني بيش از پيش مورد 
توجه قرار گرفته است و در همين راستا هر ساله شاهد 
افزايش ضريب نفوذ ش��بكه ي الكتريكي در زندگي 

تعداد بيشتري از انسان ها هستيم.
براي آن كه گس��تردگي ش��بكه ي قدرت كنوني در 
تمام كش��ورهاي بزرگ براي ش��ما روش��ن تر شود، 

كافي است به آمار زير توجه كنيد: 
در اوايل دهه ي اول قرن بيس��ت و يكم ميالدي تنها در 
اياالت متحده 15 هزار نيروگاه برق وجود داشته است. اين 
نيروگاه ها در حدود 33 درصد بازدهي گرمايي داشته اند. 
ب��ه عالوه حدود 5 هزار و 6 صد منبع انرژي پراكنده نيز 
در اين كش��ور در نقاط مختلف قرار گرفته بوده اند كه 
تنها 6درصد انرژي الكتريكي مورد نياز اين كشور را در 
سال 2001 تأمين مي كرده اند. البته شايان ذكر است كه 
ولتاژ و توان توليدي نيروگاه ها و ژنراتورهاي مختلف در 
گستره ي بسيار بزرگي متفاوت بوده است، كه ميانگين 
آن و شايع ترين رقمي كه مي توان ارائه داد، 25 كيلوولت 
مي باشد. هم چنين بايد بگوييم كه 300 مگاوات ميانگين 
توان توليدي نيروگاه هاي اين كشور بوده است. در سال 
2002 مجموع ظرفيت نيروگاه هاي نصب شده در اياالت 
متحده متجاوز از 981 هزار مگاوات بوده اس��ت. در آن 
صورت اگر تمام منابع نيرو در اين كشور تمام وقت كار 
كنند، توان خالص توليدي چيزي در حدود  8 ميليارد و 
590 ميليون كيلووات خواهد بود. اين ارقام گستردگي 

شبكه ي توليد برق را نشان مي دهد.
در كنار اين قضيه به دليل افزايش جمعيت، روزبه روز 
صنايع نيز گسترده تر مي شوند و تقاضاي صنعتي براي 
ان��رژي الكتريكي ني��ز افزايش مي ياب��د.[9] افزايش 
قيمت انرژي و افزايش وابس��تگي كش��ورها به انرژي 
نيز در س��ال هاي اخير سبب ش��ده كه امروزه از منظر 
ديگري به ش��بكه ي تأمين و توزيع انرژي الكتريكي 
نگاه ش��ود و دولت ها تمايل بيش��تري براي توسعه ي 

شبكه ي قدرت داشته باشند.[7]
در خصوص افزايش قيمت بايد گفت كه در س��ال هاي 
اخير به دليل واقعي تر ش��دن قيمت ان��رژي الكتريكي، 
ش��ركت ها تمايل دارند در س��اعات اوج مصرف، برق 
توليدی خود را به قيمت باالتري به فروش برس��انند و از 
طرفي مصرف كنندگان نيز خوشحال خواهند شد اگر 
بتوانند مصرف خود را طوري كنترل كنند كه در ساعات 
گران تر انرژي، برق كمتري مصرف كنند و تحقق اين 

قضايا با شبكه ي قدرت كنوني قابل دسترسي نيست.
عالوه بر موارد باال می توان به يكی از بزرگ ترين مشكالت 

شبكه ی قدرت اشاره كرد يعني »وقوع خاموشي ها«.
از جمله داليل و اسباب ايجاد خاموشی ها در شبكه های 
قدرت می توان به زمان كند پاس��خگويی دستگاه های 
مكانيك��ی و نب��ود يك س��امانه ي پ��ردازش و تحليل 
خودكار برای برطرف كردن مشكالت ايجاد شده اشاره 
ك��رد. يكی ديگر از داليل افزايش قابل توجه اين گونه 
حوادث، عدم وجود يك ديد كلی از س��اختار شبكه به 

صورت يك جا می باشد. [3]

Smart Grids1-1. اهمیت انرژي الکتريکي در شـبکه های الکتـريکی هوشـــــــــمند
زندگي امروز انسان

س��ال ها اس��ت كه ان��رژي الكتريكي ب��ه بخش 
تفكيك ناپذير زندگي بش��ر تبديل ش��ده است. 
بخش هاي مختلف صنعتي، كشاورزي و بسياري 
ديگ��ر از بخش ه��اي توليدي با ش��بكه ي قدرت 
ارتباطي تنگاتن��گ و پيچيده دارند. عالوه بر اين 
زندگي انس��ان شهرنش��ين نيز بدون بهره مندي از 

انر ژي الكتريكي قابل تصور نيست.
س��امانه هاي قدرت زيرس��اخت بنيادين جامعه ي 
انساني را در قرن بيست و يكم تشكيل مي دهند. با 
كمي اغماض مي توان گفت كه شبكه هاي توزيع 
قدرت تقريباً هر خانه، دفتر، كارخانه و مؤسسه اي 
را در كشورهاي توس��عه يافته تحت پوشش قرار 
مي دهند و جالب اين جاس��ت كه در كشورهاي 
در حال توس��عه نظي��ر چين و هند ني��ز نفوذ قابل 
توجهي دارن��د، هر چند كه اي��ن نفوذ به خودي 

خود كافي نيست.[6]
شبكه ي قدرت را مي توان به صورت مجموعه اي 
از تم��ام س��يم ها و دس��تگاه هايي تعري��ف كرد 
ك��ه منابع ان��رژي الكتريكي مانن��د نيروگاه ها را 
به مص��رف كنن��دگان و نيازهاي بي ش��مار آنان 
متص��ل مي كنند. در مواردي ني��ز كه يك منطقه 
از لحاظ الكتريكي به منطقه ي ديگر متصل ش��ده 
اس��ت، ش��بكه هاي قدرت وظيفه ي انتقال انرژي 
الكتريك��ي را در فواصل طوالني و به مقادير زياد 

بر عهده مي گيرند. [6]

1-2. نیاز كنوني بشر در استفاده 
از انرژي الکتريکي 

اما نياز بشر در سال هاي گذشته تغيير كرده است. 
پيشرفت هاي اخير علمي و صنعتي سبب شده كه 
به برق، با كيفيت باالتري نياز باش��د. در حقيقت 
با پيش��رفت تجهيزات و ادوات مورد اس��تفاده در 
صنعت، روزبه روز نياز بيش��تری به برق باكيفيت 
و با امنيت باالتر احس��اس می شود. در واقع يك 
واح��د صنعتي و توليدي براي رس��يدن به س��ود 
م��ورد نظر يا تعهدي كه س��پرده و ي��ا به هر دليل 
ديگري بايد در ش��بانه روز به ميزان مش��خصي از 
انرژي الكتريكي دسترسي داشته باشد كه در غير 
اين صورت به هدف از پيش تعيين ش��ده ي خود 
دست پيدا نمي كند. اين امر مستلزم اين است كه 
بتوان انرژي الكتريكي را از طريق شبكه ي قدرتي 
تأمين نمود كه قابليت اتكاي بااليي داشته باشد و 

بتوان بر روي آن حساب باز كرد.
 توس��عه ي ش��بكه ي قدرت نيز از ديگر مواردي 
اس��ت كه نياز به تغيير ش��بكه ي قدرت كنوني را 
كه در اكثر كشورها مورد استفاده قرار مي گيرد، 
گوشزد مي كند. واضح است كه به دليل افزايش 
جمعي��ت در س��ال هاي اخي��ر، ل��زوم توس��عه ي 

شكل 1. ناحيه ای كه درگير 
خاموشی بزرگ سال 2003 
شد با دايره ی قرمز مشخص 

شده است.
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در س��ال های اخي��ر رخداد اي��ن گونه ح��وادث در 
ش��بكه های قدرت ب��ه ش��دت افزايش يافته اس��ت. 
می ت��وان گفت از حدود س��ال 1998 ميالدی به بعد، 
مس��ايل و مشكالت شبكه رو به فزونی گذاشته است، 
به طوری كه بايد هرچه س��ريع تر برای آن ها چاره ای 
انديش��يد .با توجه به تحقيقات انجام شده تنها راهكار 
يا به عب��ارت بهتر يكی از بهتري��ن راهكارهای برون 
رفت از  اين بحران ،حركت به سمت ارتقای شبكه ی 
فعلی توليد ،انتقال و توزيع اس��ت .اين شبكه ی جديد 
می تواند يك ش��بكه ی هوش��مند باش��د ك��ه در آن 
اطالعات كافی برای تصميم گيری مناس��ب انسان ها 
در جهت رفع نواقص و مش��كالت ،با س��رعت بسيار 

زيادتری فراهم می شود[3].
برای روش��ن كردن اهميت لزوم ايجاد تغيير و تحول 
امنيتی در شبكه ی قدرت، ذكر اين نكته كافی به نظر 
می رس��د كه در عرض 40 س��ال گذشته، 5 خاموشی 
بزرگ داش��ته ايم كه س��ه تای آن ها در 9 سال اخير 

رخ داده است.[3]

1-3. منابع پراكنده و انرژي هاي 
نو؛ راهکارهاي جديد تأمین انرژي 

الکتريکي
در س��ال هاي اخير بحث��ي به نام مناب��ع پراكنده براي 
تأمي��ن انرژي مورد ني��از مصارف كوچ��ك و حتي 
بزرگ مطرح شده است. منابع پراكنده، منابعي هستند 
كه اوالً ميزان انرژي اي كه توليد مي كنند بسيار پايين 
اس��ت و در عين ح��ال همان طور ك��ه از نام آن ها بر 
مي آي��د، در ي��ك جا متمركز نيس��تند و در سراس��ر 
شبكه ي توليد و حتي توزيع پراكنده شده اند. استفاده 
از اين منابع كه لزوماً در دست توليدكنندگان بزرگ 
انرژي نيس��تند، ضمن آن كه به ش��بكه ي اصلي توليد 
و توزي��ع براي تأمي��ن انرژي مورد ني��از و روزافزون 
باره��اي صنعت��ي و خانگي كمك ش��اياني مي كند، 
مي تواند به توليدكنندگان كوچك كه ممكن اس��ت 
صنعتي يا حتي خانگي باش��ند، در تأمين انرژی مورد 
نيازش��ان ياری برس��اند. اما ذكر اي��ن نكته ضروري 
اس��ت كه با ش��بكه ي قدرت كنوني نمي توان از تمام 
ظرفيت موجود در اين منابع پراكنده اس��تفاده كرد و 
از حداكثر توانايي آن ه��ا بهره برداري نمود. در واقع 
در ح��ال حاضر ارتب��اط ميان منابع تولي��د پراكنده و 
ژنراتورهاي كوچك در حال افزايش اس��ت. وسعت 
ارتب��اط و كاراي��ي اين وس��ايل، نظير تع��داد منابع، 
كنترل ها و بارهايي كه با اين منابع پراكنده در ارتباط 
مي باشند، سبب شده كه شبكه ي كنوني بيش از پيش 
پيچيده گردد و نتوان آن را با روش ها و س��امانه هاي 
س��اده ي قبل اداره كرد و از حداكثر ظرفيت آن بهره 

برد.[6]
عالوه بر موارد فوق در سال هاي اخير به داليل مختلفي 
حركت به س��مت انرژي هاي نو شتاب بيشتري به خود 
گرفته اس��ت. در حقيقت با محدود ش��دن هر چه بيشتر 

منابع سوخت هاي فسيلي و نيز كاهش استفاده از آن ها به 
سبب ضرورت كاهش آلودگي محيط زيست، اهميت 
صرفه جويي هر چه بيش از پيش بر همگان معلوم گشته 
است.[8] در واقع بايد گفت كه تأمين انرژي الكتريكي 
از طريق س��وزاندن سوخت هاي فس��يلي و بهره برداري 
از تأسيس��ات پيشرفته ي هسته اي هزينه ي محيط زيستي 
بزرگي را بر بش��ر تحميل مي كند؛ به همين دليل است 
كه دولت ها و سازمان ها، بسيار تالش مي كنند تا استفاده 
از انرژي هاي نو را در برنامه هاي بلندمدت آينده ي خود 

بگنجانند.[9]
اما مشكل اين جا اس��ت كه اين منابع انرژي به نوعي 
منابع پراكنده محس��وب مي ش��وند و در نتيجه اغلب 
از مح��ل تقاضاي ان��رژي دور هس��تند. بنابراين براي 
بهره من��د ش��دن از اين س��امانه ها باي��د از روش های 
انتقالي اي اس��تفاده كرد كه تلفات پايين و بهره وري 
باال داش��ته باش��ند و در عين حال هماهنگي ميان اين 
منابع انرژي در شبكه ي الكتريكي بسيار مهم و حياتي 

است. [9]
در مجم��وع باي��د گف��ت ك��ه در بس��ياری م��وارد 
نيروگاه ه��ای تأمي��ن انرژی ه��ای نو ب��ه دليل وجود 
فواصل زياد بين خودشان و نيز فواصل زياد بين آن ها 
و ش��بكه، از جمله منابع پراكنده محس��وب می شوند. 
برای اس��تفاده و بهره برداری از اين نيروگاه ها و منابع 
پراكنده، نيازمند تجديد ساختار و يا حتی تجديد بنای 
زيرس��اخت های مختلف در ش��بكه ی قدرت هستيم. 
تلفيق استفاده از منابع متمركز و منابع پراكنده ی انرژی 
به وسيله ی مدرن س��ازی شبكه ی قدرت با استفاده از 
نص��ب كنترل ه��ای ديجيتال، وس��ايل الكترونيكی و 
افزاي��ش ظرفيت خطوط انتق��ال، راهی نو برای تأمين 

انرژی الكتريكی مورد نياز بشر می باشد.[3]
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مش��تركان را داش��ته باش��د و به آن ها از ميان صدها 
حالت تأمين انرژي الكتريكي حق انتخاب بدهد.

• آمادگي اين را داش��ته باشد كه تناسب ميان هزينه ي 
مصرف شده، قيمت و كارايي مورد نياز را برقرار كند و 

رابطه ي معناداري ميان آن ها به وجود بياورد.
همه ي مواردي كه در باال بدان ها اشاره شد، ما را به اين 
نتيجه مي رساند كه در زمينه ي صنعت برق نيازمند يك 
راه��كار جديد و يك روش تازه مي باش��يم. زيرا براي 
رسيدن به تمامي اهداف فوق بايد يك شبكه ي ارتباطي 
گسترده در كنار ش��بكه ي اصلي توليد، انتقال و توزيع 
داش��ته باش��يم كه بتواند ميان ابزار و تجهيزات مختلف 
موجود در ش��بكه ارتباط برقرار كند و در ضمن بتواند 
تم��ام اطالعات مورد نياز را در هر زمان كه به آن ها نياز 
باشد، به مراكز تصميم گيري ارسال نمايد. اين امر نيازمند 
ايجاد يك تعامل مس��تمر و يك ارتب��اط در هم تنيده، 
منسجم و پيوسته با ش��بكه ي قدرت مي باشد و در عين 
حال براي كسب و جمع آوري اين داده ها، به سامانه هاي 

اندازه گيري و ابزاردقيق نيز نياز است.
تمام م��وارد فوق در صورتي اس��ت ك��ه حادثه و يا 
خطايي در ش��بكه ي ق��درت رخ نده��د، در غير اين 
صورت همانند آن چه كه در س��ال 2003 در اياالت 
متح��ده و كانادا رخ داد، در اثر خاموش��ي و يا ديگر 
تبع��ات ناش��ي از خطا، خس��ارات اقتص��ادي زيادي 
ب��ر دولت ها تحميل مي ش��ود، كه اين خ��ود جدا از 
قضيه ي تحت تأثير قرار گرفتن چندين ميليون نفر در 

اثر دسترسي نداشتن به انرژي الكتريكي مي باشد.
اهميت اين موضوع��ات زماني معلوم مي ش��ود كه در 
يك منطقه ي ش��هري كوچك فقط براي چند دقيقه ي 
كوتاه خاموشي سراسري رخ دهد و يا عده اي بخواهند 
در كشوري، با ايجاد خرابي و اشكال در سامانه ي توزيع 
يا توليد به اهداف سياس��ي خود برس��ند و بر حكومت 

مركزي آن اعمال فشار داشته باشند.[8]
بنابراين بايد به اين موضوع اشاره كرد كه در صورت 
بروز خطا بايد س��ازوكاري وجود داش��ته باشد كه به 
سرعت خطا را جبران سازي كند و آن را تحت كنترل 
درآورد. در ضم��ن چه بهتر اس��ت كه س��ازوكاري 
وجود داش��ته باشد تا خود شبكه خطاهاي احتمالي را 
پيش بيني كند و تا حد امكان از بروز آن ها جلوگيري 
نماي��د و يا براي مقابله و رفع آن ها در صورت وقوع، 

آمادگي الزم را داشته باشند.[8]
ش��بكه هاي قدرتي كه ه��م اكنون مورد اس��تفاده قرار 
مي گيرند، شايد سال ها پيش طراحي شده اند و در نتيجه 
توانايي پاسخگويي به نيازهاي كنوني را ندارند. به عنوان 
مثال در زمان اوج بار با توجه به تراكم جمعيت كنوني و 
افزايش وسايل الكتريكي و باالرفتن نيازها، ممكن است 
ش��بكه با اضافه بار مواجه ش��ود و در نتيجه ي اين اتفاق 

برخي مراكز بار، دچار خاموشي شوند.[10]
هم چني��ن در اث��ر خرابي و ي��ا حمالت تروريس��تي و 
خرابكارانه و حت��ي حوادث طبيعي اي��ن امكان وجود 
دارد كه برخي از تجهيزات ش��بكه از خط خارج شوند 

1-4. برخي چالش هاي 
شبکه ي سنتي

در كنار همه ي اين موارد تمايل جهاني به ارتباط، 
خصوصي س��ازي، توس��عه ي اقتصادي، برداشتن 
محدوديت مصرف، دسترس��ي به اطالعات مورد 
نياز در زمينه ي مصرف و پيشرفت هاي روزافزون 
 ،)ICT( و دنباله دار فناوري اطالعات و ارتباطات
هم��ه و همه ش��بكه هاي الكتريكي را به س��مت 
پيچيدگي، تعاملي ش��دن و وابستگي هر چه بيشتر 

رهنمون مي كنند. [6]
ع��الوه بر م��وارد فوق باي��د اين نكت��ه را در نظر 
گرفت كه در بازار آزاد فروش انرژي الكتريكي 
و در ي��ك ش��رايط رقابتي و خصوص��ي توليد و 
توزيع )كه اكنون در ايران محقق نيس��ت(، بايد با 
افزاي��ش كيفيت انرژي الكتريكي )از نظر ضريب 
توان و ... ( مش��تركان را راضي نگه داش��ت و از 
مراجع��ه ي آن ها به ديگ��ر ش��بكه هاي توزيع و 

فروش جلوگيري كرد. [10]
همچنين بايد در كنار راضي نگه داش��تن مشتريان، 
بر چگونگي مصرف آنان و ميزان بار مصرفي آن ها 
در س��اعات مختلف شبانه روز اعمال محدوديت و 
نفوذ كرد و يا به صورت غيرمستقيم آنان را به سمتي 
سوق داد كه خودشان ميزان بار مصرفي شان را تحت 

كنترل درآورند و مديريت كنند. [10]
از طرفي به دليل آن كه شبكه هاي قدرت در طي 
دهه هاي اخير در پاس��خ به افزايش تقاضا و نياز به 
انرژي الكتريكي، به صورتي نامنظم و غير اصولي 
توس��عه يافته اند، امروزه اين ش��بكه ها اينرسي و 
مقاوم��ت ذاتي قاب��ل توجهي در براب��ر جذب و 
به كارگي��ري فناوري ه��اي نوين از خود نش��ان 
مي دهن��د. در بهترين حالت باي��د با به كارگيري 
تالش و سرمايه ي بسيار زياد اين سامانه ي مهم و 
حياتي تأمين انرژي – يعني ش��بكه ي الكتريكي– 
را به ش��كلي توسعه داد و كارايي و بهره وري آن 
را بهبود بخش��يد، كه با برخي سامانه هاي نوين و 
فناوري هاي جديد تطابق داشته باشد؛ و البته بايد 
خاطرنش��ان كرد كه اين روند كنوني توس��عه ي 
ش��بكه هاي الكتريك��ي ب��ه هيچ وجه مناس��ب و 
متناس��ب با نيازهاي كنوني انس��ان قرن بيس��ت و 
يكمي نيس��ت. در مقابل، سامانه اي كه با نيازهاي 
متنوع و متفاوت بش��ر امروزي تطابق داشته باشد، 

بايد داراي ويژگي هاي زير باشد: [6]
• مقياس پذير، مستحكم و تركيبي از فناوري هاي 

گذشته و حال باشد.
• بت��وان ب��ه س��رعت و به راحت��ي در ه��ر زمان 
فناوري ه��اي نوين را در آن به كار برد و در واقع 
آن قدر انعطاف پذير باشد كه بشود پيشرفت هاي 
جديد را بدون نياز به تغييرات بسامانه و يا گسترده 

در آن به كار گرفت.
• توانايي پاسخگويي به نيازهاي گسترده و متنوع 
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و ب��از هم در نتيجه ي اين عمل، مراكز بار )به عنوان 
مثال ش��هرها و يا مناطق صنعتي( با خاموشي دست 
و پنج��ه نرم كنند. در اين زمينه مي توان به بس��ياري 
از خاموش��ي هاي گسترده در همين ده سال گذشته 
)يعني از شروع قرن بيست و يكم به بعد( اشاره كرد. 
اين كه مي گوييم از شروع قرن بيست و يكم به بعد 
به اين دليل است كه خاموشي هاي جديد را عنوان 
كرده باشيم تا اين ذهنيت را كه ممكن است خاموشي 
در اثر عدم پيش��رفته بودن تجهيزات و يا ابزارها رخ 
داده باش��د را از بين ببريم؛ يعني خاموشي هايي كه 
صرفاً به دليل نارسايي شبكه ي برق كنوني از لحاظ 
تكني��ك و روش و نه نوع تجهيزات و اس��تهالك 
آن ه��ا و در اثر اضافه بار رخ داده اند. از جمله ي اين 
خاموش��ي ها می توان به فاجعه ي سال 2003 اياالت 
متحده كه بس��ياري از مراكز صنعتي و شهري را در 
شرق اين كشور تحت تأثير قرار داد و نيز خاموشی 

سال 2001 ايران [39]، اشاره كرد.[10]
عالوه بر اين بايد گفت كه در ش��بكه ي قدرت، 
زيرس��اخت ها بس��يار به هم پيوسته هس��تند و در 
نتيجه اگر براي يك زيرس��اخت قدرت مشكلي 
پيش بيايد، س��اير زيرس��اخت ها نيز دچار مشكل 
مي ش��وند، يعني اگر خطاي��ي در جايي رخ دهد 
به صورت س��ريالي به بقيه ي نقاط ش��بكه منتقل 

خواهد شد.[جعفري 2]
در ضمن ذكر اين نكته نيز خالي از لطف نيس��ت 
ك��ه در ميان تمام��ي زيرس��اخت هاي مهم مورد 
نياز بش��ر براي زندگي قرن بيست و يكم، همانند 
زيرساخت هاي تأمين آب شرب، زيرساخت هاي 
سرمايش و گرمايش، زيرساخت هاي مخابراتي، 
زيرس��اخت هاي تأمي��ن س��وخت و... بيش��ترين 
انر ��ژي  تأمي��ن  زيرس��اخت هاي  در  خرابي ه��ا 
الكتريك��ي رخ مي دهند؛ عالوه بر اين بايد به اين 
موضوع اش��اره كرد كه خرابي ه��اي مذكور در 
زمينه ي زيرس��اخت هاي تأمين انرژي الكتريكي، 
از لحاظ خس��ارت مالي نيز بس��يار گسترده تر از 
خرابي ه��اي مش��ابه در س��اير زمينه ه��ا بوده اند؛ 
ش��ايد در توجيه اين مطلب بت��وان گفت كه اين 
زيرساخت ها بر ساير زيرساخت ها تأثير به سزايي 
دارن��د. ب��ه عنوان مث��ال، تأمي��ن س��رمايش و يا 
گرمايش مناطق ش��هري، امروزه بسيار به استفاده 

از انرژي الكتريكي وابسته شده اند.[10]
با توجه به مجموعه ي موارد فوق مي توان گفت كه 
امروزه بشر به شبكه ي الكتريكي جديدي نيازمند 
است؛ شبكه اي كه بتوان با استفاده از آن به تمامي 
نيازهاي فوق پاسخ داد و در عين حال بتوان به آن 
اتكا كرد. براي دست يابي به اين هدف نمي توان 
تنها به اقداماتي از قبيل نصب كنتورهاي هوشمند 
اكتفا ك��رد، بلكه اين امر نيازمند برنامه ريزي هاي 
بلند مدتي اس��ت كه از نصب كنتورهاي هوشنمد 
آغاز مي ش��ود و به زمينه هايی چون افزايش بازده 

توان الكتريكي مي رسد. چالش هاي بسياري بر سر 
راه اين امر وجود دارد كه در قس��مت هاي آينده به 

آن ها خواهيم پرداخت.[8]
مدل يا مثالي كه مي توان براي ش��بكه ي قرن بيست 
و يكمي و ش��بكه ي كنوني انرژي الكتريكي مطرح 
كرد، بحث مقايسه ي »وينتل« و »مك« در عرصه ي 
رايانه هاي ش��خصي  مي باش��د. »ويندوز« و »اينتل« 
روزگاري اصلي ترين قدرت هاي دنياي رايانه هاي 
ش��خصي بودند. آن ها راهبرد خود را بر مبناي اين 
گذاش��ته بودند كه طراحي و مهندس��ي سامانه هاي 
خ��ود را با توج��ه به پيش��رفت فن��اوري و توانايي 
مش��تريان در پرداخت هزينه ي آن فناوري اس��توار 
كنند. در نقطه ي مقابل، »م��ك« از ابتدا به نيازهاي 
مش��تريان توجه مي كند و اين كه چگونه مي توانند 
ب��ا تركيب فناوري ه��اي موجود، ف��ارغ از اين كه 
آيا اغلب مش��تريان توانايي پرداخت هزينه ي چنين 
محصول��ی را دارند يا نه، به احتياجات آنان پاس��خ 

دهند. [6]
به ط��ور خالصه و در ي��ك كالم می توان گفت كه 
احتمال رخ��داد خاموش��ي ها در اث��ر خرابي ها، نياز 
به توجه بيش��تر به محيط زيس��ت از طريق استفاده از 
انرژي ه��اي نو، بهره ب��رداري از مناب��ع پراكنده براي 
كاه��ش هزينه ها، ارتباط مطمئن و مؤث��ر بين اجزاي 
شبكه براي دست يابي به يك سامانه ي مطمئن و پايدار، 
افزايش كيفيت انرژي الكتريكي و ده ها و شايد صدها 
عامل ديگر س��بب مي شود كه نياز انسان قرن بيست و 
يكمي با استفاده از همين شبكه ي امروزي تأمين نشود 
و در نتيجه نياز به يك تجديد ساختار بسيار عظيم در 
زمينه ي شبكه ي توليد، انتقال، توزيع و مصرف انرژي 

الكتريكي باشد. مجموعه ي اين عوامل سبب مي شود 
كه بش��ر به س��مت طراحي، اجرا و اس��تقاده از يك 

شبكه ي نوين الكتريكي برود؛ شبكه ي هوشمند.

2. شبکه ي هوشمند
بحث شبكه ي هوشمند به تازگي مطرح نشده است؛ 
ش��ايد بتوان گفت از همان زمان كه بش��ر شروع به 

Smart Grids
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شـبکه های الکتـريکی 

ايجاد و گس��ترش ش��بكه هاي الكتريكي كرد، به 
دنب��ال راهي بود تا بتواند اين ش��بكه ي گس��ترده 
را به بهترين ش��كل ممكن مديريت كند. در واقع 
بايد خاطر نش��ان ك��رد كه اگرچه م��ا امروزه به 
پيشرفت هاي قابل مالحظه اي در اين زمينه دست 
يافته ايم، اما ش��الوده ي اصلي، ن��كات كليدي و 
قواع��د كلي عملك��رد س��امانه هاي در هم تنيده، 
وابسته و منسجم قدرت، پيش از دهه ي 1960 بنا 

نهاده شده اند. [4]
به دليل اين كه در س��ال هاي اخير و در پاس��خ به 
نياز جوامع بش��ري، ش��بكه ي قدرت تحت تأثير 
عوام��ل مختلفي به صورت��ي نامنظم و غيراصولي 
گس��ترده شده اس��ت، كه تنها يكي از اين عوامل 
بحث پيش��رفت هاي فناورانه بوده، ش��ايد امروزه 
با فناوري هاي جديد تطابق زيادي نداش��ته باشد. 
حدود 10 س��ال اس��ت كه ما به طور بسامان و بر 
طب��ق اصول خاص��ي در زمينه ي عل��م و فناوري 
»ولي��د، توزي��ع و انتق��ال« ب��ه تحقيق و بررس��ي 
پرداخته ايم و تالش كرده ايم تا به درك و نگرش 
ش��فاف تري از علم و فناوري برس��يم. اين درك 
و نگرش بيش��تر در زمره ي ديدگاه مشتري محور 
قرار مي گيرد. چنين نگرشی بهتر از اين است كه 
صرفاً به بهبود وضع ش��بكه ي امروزي بپردازيم و 

به نيازهاي مشتريان هيچ توجهي نكنيم.[6]
شبكه ی هوشمند شبكه ای است كه برای تركيب 
فن��اوری  كنترل��ی،  و  اندازه گي��ری  تجهي��زات 
اطالعات و ارتباطات و اجزای س��ابق شبكه های 

قدرت به كار می رود.
اي��ن ش��بكه ويژگی هايی دارد كه ب��ه هريك از 

آن ها در زير  اشاره می كنيم:
1 ( اين شبكه به سرعت اشكاالت و خطاهای خود 
را می يابد و خود نس��بت به اص��الح آن ها اقدام 
می كند. بدين ترتيب هم س��رعت سامانه افزايش 
می ياب��د و هم قابليت ات��كای آن باال مي رود. در 

عين حال احتمال ايجاد خطر از بين می رود.
2 ( مي��زان س��وددهی  و منفع��ت اقتص��ادی اين 
ش��بكه ها هم برای مصرف كنن��دگان و هم برای 
توليدكنندگان و توزيع كنندگان بس��يار بيشتر از 

شبكه های معمولی است.
در عين حال بايد در نظر داش��ت كه حتی با وقوع 
تغييرات اجتن��اب ناپذير در ب��ازار فروش انرژی 
الكتريكی، نيز اين س��ود و منفعت چندان كاهش 
نمی يابد و در واقع اين شبكه ها قابليت و انعطاف 

اقتصادی خوبی دارند.
3 ( در اين شبكه حداكثر توان ممكن، در پايين ترين 
قيمت ممكن منتقل می ش��ود. در واقع اين شبكه در 

توليد و توزيع انرژی، بهينه رفتار می كند.
4 ( در اين سامانه ها با توجه به ويژگی های آن ها، 

قابليت پيش بينی موارد مختلف وجود دارد. 
5 ( در اين شبكه ها به سبب موارد فوق هم امنيت 

ش��بكه در برابر حوادث تأمين شده است و هم امنيت 
داده ها و ارتباطات. [8 و 11]

3. نقد باور عمده در مورد رابطه ي 
شبکه هاي سنتي و هوشمند

ش��ايد عمده ی مردم بر اين باور باش��ند كه ش��بكه ی 
هوش��مند، يك ش��بكه ی فوق العاده پيشرفته و جديد 
است كه كاماًل متفاوت از شبكه ی سنتی كنونی عمل 
می كند و در عين حال شبكه ی سنتی را شبكه ای غير 

پيشرفته و حتی خيلی عادی در نظر می گيرند. [14]

3-1. استفاده از شبکه ی كنونی به 
معنای استفاده از فناوری های 

قديمی و كهنه نیست
اما بايد گفت كه برخالف تصور عامه، تفاوت واقعی 
شبكه ی سنتی و هوشمند نه در پيشرفته بودن شبكه ی 
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شكل 2- مفاهيم اساسي 
پيكربندي شبكه ي 

[15] هوشمند

هوش��مند و نه در فناوري های اس��تفاده شده در آنها 
اس��ت؛ بلكه اين وج��ه تمايز در بهينه بودن ش��بكه ی 
جديد و در حال توس��عه بودن ش��بكه ی س��نتی و هم 
چنين در نوع استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات 

می باشد.
 از آن جا كه در ش��بكه ی هوشمند به سرمايه و وقت 
بيشتری نياز داريم و هم چنين به اين دليل كه در حال 
حاضر ش��بكه ی هوشمند در مرحله ی تحقيقات است 
و به صورت كامل به اجرا در نيامده، ش��بكه ی سنتی 

كماكان در حال گسترش می باشد.
بايد گفت كه ما، يعنی نوع بش��ر به طور قطع نيازمند 
حركت از س��مت ش��بكه ی س��نتی فعلی به شبكه ی 

هوشمند با استفاده از ارتباطات هستيم.
ب��رای بررس��ی تفاوت های اي��ن دو ش��بكه می توان 

ديدگاه های مختلفی را در نظر گرفت.
يكی از ديدگاه ها اين اس��ت كه ش��بكه ی سنتی يك 
ش��بكه ی عادی و قديمی است كه هيچ گونه پيشرفتی 
نكرده و شبكه ی جديد كاماًل  پيشرفته، بهينه و كامل 
اس��ت. بايد گفت اين ديدگاه به تحقيق اشتباه است، 
چراكه شبكه ی امروزی خود نيز يك فناوری پيشرفته 

است كه دارای سامانه اي پيچيده و بهينه می باشد.
تفاوت اين دو نوع شبكه در حقيقت در سطح تكامل 
آن ها و س��رعت تغيير بازار با اس��تفاده از هر كدام از 

آن ها است. [14]

4. پیکربندي شبکه ي هوشمند
ش��بكه ي هوش��مند تلفيق��ی از مفاهي��م گوناگ��ون، 
فناوری ه��ای متع��دد و اقدامات��ی اس��ت ك��ه قصد 
پاس��خگويي به نيازهاي قرن 21 را دارد. اين ش��بكه 
ب��رای تحقق نيازهای امروز، باي��د قادر به پيش بينی و 
پاسخگويی س��ريع به عملكرد و رفتار س��امانه و نياز 

مصرف كنندگان باشد. [15]
 بنابر داليل مختلف كه در زير به ش��رح برخی از آنها 
می پردازي��م؛ ارايه ي تعريفی دقيق از يك ش��بكه ي 

هوشمند امری چالش برانگيز محسوب می شود.
در ابتدا بايد بگوييم كه فقدان الگويی واحد كه بتواند 
آينده ي ش��بكه  ي هوشمند را ترس��يم نمايد موجب 
ش��ده اس��ت كه مردم هر يك تصوي��ری متفاوت از 
تقابل فناوري، سامانه و مشتری در ذهن خود تشكيل 
دهن��د. عامل ديگری كه موجب عدم ارايه ي تعريفی 
دقيق از شبكه ي هوش��مند می گردد آن است كه در 
زمان حال، اين ش��بكه ها به مرحله ی پياده س��ازی در 
نيامده ان��د. به عبارت ديگر می ت��وان چنين گفت كه 
امروزه بس��ياری از س��امانه ها و فناوري هايی كه قرار 
اس��ت در آينده بخشی از شبكه ي هوشمند را تشكيل 
دهن��د، گس��ترش نيافته اند ي��ا آن كه فق��ط  نمونه ی 
آزمايشی از آنها ساخته شده است و يا مراحل اوليه ي 
آزمايش را س��پری می كنند. هرچند عوامل ذكر شده 
حس عدم اطمينان به اين شبكه ها را القا خواهد كرد؛ 
اما از س��وی ديگر مفاهيم بنيادی اين ش��بكه ها چنين 
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حسي را از بين برده و انتظارات را از اين شبكه روشن 
می سازد. [15]

تعري��ف دقيق ش��بكه ی هوش��مند از دي��دگاه نقش 
تنظيم كنندگی آن به دو دليل مهم می باش��د. نخست 
آن كه مش��تريان، فروشندگان و تنظيم كنندگان را در 
رسيدن به دركي مش��ترك ياري مي كند و در ضمن 
چگونگ��ی اين تعري��ف، چهارچ��وب الزم را برای 
شفاف س��ازی انتظارات از آن، تصميمات تخصيص 

منابع و پياده سازی اولويت ها  فراهم می سازد. [15]
هر چند رس��يدن به تعريفی ساده و جهانی از شبكه ي 
هوش��مند، امری دش��وار به نظر می رسد، اما از طرفی 
ديگ��ر بايد بي��ان نمود ك��ه در مجم��وع مفهوم كلی 
شبكه ي هوش��مند، مدرن سازی شبكه های الكتريكی 
موجود را در بر دارد، اما نظرات مختلفی وجود دارد 
كه چگونه از مفهوم مدرن س��ازی برای دست يابي به 
يك خط مش��ی و تصميم گي��ری در تخصيص منابع،  

تعبير می شود. [15]
طراحی يك سامانه از ابتدايی ترين مرحله ي آن، عدم 
الزام در بهره گيری از س��امانه های س��ابق و پيروی از 
قوانين خاص، ام��كان بهره گيري از بهترين راه تلفيق 
فناوري ه��ای جدي��د را فراهم می س��ازد، ت��ا از اين 
طريق به هدف مطلوب خود يعنی طراحی ش��بكه ای 
بی نق��ص و يك پارچه نايل ش��ويم. از س��وی ديگر 
چش��م اندازهای متف��اوت م��ورد انتظار از ش��بكه ي 
هوش��مند منجر به ايجاد انتظارات متفاوتي از آن شده 
اس��ت؛ پس مس��أله ی ديگر آن اس��ت كه اين شبكه 
را باي��د طوری طراحی نمود كه ب��ا نيازها و انتظارات 

اكثريت مشتريان تطابق داشته باشد. [15]

4-1. شبکه ي هوشمند، 
شبکه اي يکپارچه

اساساً شبكه ي هوشمند تركيبی از اطالعات و برنامه های 
ارتباطی اس��ت كه با مجموعه ي توليد، انتقال، توزيع و 
فناوري ه��ای مرتبط با مصرف كنن��دگان پيوند برقرار 
می كند. نياز به يكپارچه سازی تمامی سامانه هايی كه در 
توليد و ذخيره س��ازی انرژی نقش دارند، يكی از اصول 
بنيادين اين شبكه تلقی می گردد. زمانی يكپارچه سازی 
موفقيت آميز خواهد بود كه از اطالعات و س��امانه هاي 
ارتباطی به درستی استفاده شود. سامانه ي يكپارچه سازی 
در ش��بكه ي هوشمند، تحقق سه مفهوم اساسی را دنبال 

می كند:  [15]

الـف. مديريـت مصـرف و باالبـردن قـدرت 
انتخاب كاربـران: پياده سازي چنين شبكه اي دسترسي 
مصرف كنندگان را به اطالعات ض��روری، ميزان انرژی 
مصرفی و فناوري هايی كه آنان را در كنترل انرژی مصرفی 

ياري می كند فراهم مي نمايد.  [15]
عالوه بر كنترل آگاهانه ي بار توس��ط مشتركان، چنين 
شبكه اي امكان مديريت مستقيم بار مصرف كنندگان را 

براي تنظيم كنندگان فراهم مي كند.[10]
در جهان ش��بكه ی هوش��مند، تمام عناصر دخيل در 
ش��بكه مانند مردم و صنايع ب��رای مديريت، كنترل و 
پاسخگويی به مشكالت ايجاد شده، ابزارهايی دارند، 
يعنی ه��م مردم و ه��م صنايع به يك ان��دازه در اين 

سامانه نقش دارند.
ب. اتوماسیون: با استفاده از اتوماسيون در شبكه و 
به كارگيري آن در حيط��ه ي مصرف كنندگان و نيز 
منابع توليد پراكنده، قابليت اطمينان و پايداری شبكه 

افزايش می يابد. [15]
ج. يکپارچه سـازی منابـع پراكنـده: ام��روزه 
بهره ب��رداري از مناب��ع پراكن��ده و تجديدپذير براي 
تأمين انرژي ضروري به نظر مي رسد. حمايت از منابع 
جايگزين و گزينه های ذخيره س��ازی موجب كاهش 
اث��رات محيطی ناش��ی از به كارگيري س��وخت های 
فس��يلی می ش��ود و بازدهی كلی س��امانه را افزايش 

می دهد. [15]
باي��د گفت كه همچنين ش��بكه ی هوش��مند در واقع 
تركيب��ی از س��خت افزارها، نرم افزاره��ا، ارتباط��ات 
هوش��مند ميان آن ها و نيز مديريتی است كه بر روی 
اي��ن مجموعه ها اعمال می ش��ود. از خصوصيات اين 
ش��بكه می توان به امنيت و اطمينان ب��االی آن، تنوع 
بيش��تر خدم��ات و كيفي��ت باالتر ان��رژی الكتريكی 

توليدی آن اشاره كرد. [13]

5. نتیجه گیری
همان طور كه در اين قسمت گفتيم، انرژی الكتريكی 
در زندگ��ی ام��روزه ی بش��ر اهميتی انكار ناش��دنی 
دارد. ام��ا بايد گفت كه با وج��ود تمامی تالش ها در 
حوزه ی تولي��د، انتقال و توزيع قدرت، س��امانه های 
كنونی ش��بكه ی قدرت پاس��خگوی نياز بش��ر امروز 
نمی باش��ند و نياز به زيرس��اخت ها و شبكه های نوين 
احساس می ش��ود. در اين شماره در كنار تالش برای 
اثبات ضرورت تجديد س��اختار در شبكه های قدرت 
با اس��تفاده از بيان اش��كاالت ش��بكه های س��نتی، به 
چگونگی و كيفيت اين تجديد س��اختار نيز پرداختيم 
و گفتيم كه بهترين حالت اين سامانه ي جديد، اجرای 
شبكه ی هوشمند می باش��د. در كنار اين قضيه خاطر 
نش��ان كرديم كه استفاده از شبكه های سنتی به معنای 
كهنه بودن تجهيزات اس��تفاده ش��ده در آن ها و حتی 
قديمی ب��ودن فناوری ه��ای مورد اس��تفاده در آن ها 
نيس��ت. س��پس در بخش 4 به بررسی پيكربندی كلی 
شبكه های هوشمند پرداختيم و خاطر نشان كرديم كه 
اساس و پايه ی اين شبكه ها، بر سه اصل »مديريت بار 
و مصرف«، »اتوماسيون« و »استفاده از منابع پراكنده« 

استوار است.
در ش��ماره های آينده به بررس��ی جزيی تر و دقيق تر 
ش��بكه های هوش��مند و ويژگی های اصل��ی آن ها با 

رويكرد دست يابی به سه اصل باال می پردازيم.
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