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تلفیق سامانه ی هوشمند اندازه گیری و مدیریت 

انرژی با منابع تولید پراکنده

وجود شبکه هاي گسترده ي انتقال انرژي الکتریکي 
ــي از  ــرف یک ــز مص ــه مراک ــت ب ــاط دوردس از نق
ــي جهان است.  ــاي شبکه هاي برق کنون شاخصه ه
ــب فراواني  ــکالت و مصائ ــن چیدمان شبکه مش ای
مانند تلفات انرژي الکتریکي در مسیر هاي طوالني 
و همچنین تهدید پایداري شبکه را سبب مي شود. 
ــود شبکه هاي توزیع که تنها از طریق  از طرفي وج
ــال تغذیه مي شوند همواره این  این شبکه هاي انتق
ــي و ناپایداري قرار  ــا را در معرض خاموش شبکه ه
ــي از راه کارهاي پیش رو برای غلبه بر  مي دهد. یک
ــرژی پراکنده1  ــاده از منابع ان ــکالت، استف این مش
ــن  ــاده از ای ــه ی استف ــد. راه بهین )DER( مي باش
ــت. در هنگام اختالل  ــاد ریزشبکه2 اس ــع ایج مناب
ــه ی  توزیع  ــه، ریزشبکه از شبک ــوب در شبک و آش
ــاش موجود  ــده و جزیره ی  حاصل از اختش جدا ش
ــن توانایي در  ــرق ایزوله مي گردد. ای در شبکه ی  ب
ــد و مصرف را در  ــاد جزیره هایي مجزا که تولی ایج
خود دارند باعث افزایش قابلیت اطمینان نسبت به 
شبکه هاي متداول مي شود و از طرفي باعث ارایه ی 
ــوان و امنیت باال به  ــر، ارتقا کیفیت ت خدمات بهت

مشترکین مي گردد.     

1. Distributed Energy Resource
2. Micro Grid

AMI ،DER ،واژه هاي کلیدي: ریزشبکه
مهندس مهدی آرین

 مدیر دپارتمان شبکه های هوشمند برق 
شرکت کنتورسازی ایران
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1. مقدمه 
ــون مانند در  ــره گ ــدي جزی ــا پیکره بن ریزشبکه ه
ــتند  ــترکان هس ــاي توزیع در نزدیکي مش شبکه ه
ــک یا چند منبع تولید  ــه مجموعه اي از بارها و ی ک
پراکنده را در بر  مي گیرند. آن ها را مي توان به عنوان 
ــترکین با بارهای مختلف، منابع  مجموعه اي از مش
ــرژی پراکنده )شکل 1(، تجهیزات کنترلی و یک  ان
ــه ی کنترلی محلی توصیف کرد که  مي توانند  سامان
ــع و هم در  ــال به شبکه ی توزی ــم در حالت اتص ه
حالت جزیره اي و منفک از آن کار کنند ]1،2و3[.

ــرای مصرف  ــي ب ــاي فراوان ــا مزای ریزشبکه ه
ــه از آن جمله  ــان مي آورند ک ــه ارمغ ــان ب کنندگ
ــا تأمین توان  ــت اطمینان ب ــود قابلی ــوان بهب مي ت
مطمئن توسط خود جزیره در مدت زمان خاموشي 

و بهبود کیفیت توان را نام برد. 
ــث کاهش تلفات  ــر آن ریزشبکه ها باع عالوه ب
ــردن فاصله ي تولید و مصرف و مدیریت  با کوتاه ک
ــر و نگهداري را  ــي می شوند و فرآیند تعمی خاموش
ــاده از  ــد، همچنین با استف ــان می کنن ــیار آس بس
ــر و انرژي هاي نو و پاک و  ــع انرژي تجدیدپذی مناب
فناوري هاي ذخیره ی انرژي مزایای فراواني نصیب 

جامعه مي گردد. 
ــه اي  ــه گون ــا ب ــرل ریزشبکه ه ــه ی کنت سامان
ــیار زیاد  طراحي شده است که با ایمني و امنیت بس
ــه را در دو حالت کار به صورت  ــاي سامان فعالیت ه
ــي از شبکه ی توزیع  جزیره اي و کار به عنوان بخش
ــرل و حمایت  ــت توزیع نیروی برق کنت یک شرک
ــرل مي تواند بر پایه ي  ــن سامانه ی کنت مي کند. ای
یک سامانه ی کنترل مرکزي شکل گرفته باشد و یا 
به صورت پراکنده در هر جزیره ی تشکیل دهنده ی 
ــه جزیره از  ــي ک ــردد. هنگام ــاد گ ــه ایج ریزشبک
ــه ی اصلي قطع مي شود، سامانه ی کنترل باید  شبک
سطح ولتاژ محلي و فرکانس تولید را کنترل کند و 
ــاوت میان تولید و مصرف توان اکتیو و راکتیو را  تف
در جزیره محاسبه و اقدامات الزم را جهت پایداری 
ــه را در مقابل خطاها،  ــه انجام دهد و ریزشبک شبک
ــي و حوادث حفظ کند و مصرف  رخدادها، خاموش

مشترکان را در بهینه ترین حالت حفظ نماید. 
ــع نیروی برق  ــي شرکت هاي توزی اما به دالیل
ــا را در حال حاضر به  ــت به سمت ریزشبکه ه حرک
ــي از این دالیل در ادامه ذکر  صالح نمي دانند برخ

شده اند]4[:
ــکالت مربوط به کنترل کیفیت  .مسایل و مش
ــداول و یا وجود  ــاژ نامت ــوح ولت ــد وجود سط مانن
فرکانس خارج از محدوده ي قابل تحمل تجهیزات؛ 
.جلوگیري از اتصال مجدد ریزشبکه به شبکه 
در حالتی که فاز ولتاژ متفاوتی بین شبکه ی توزیع 
و منابع تولید پراکنده ی موجود در ریزشبکه وجود 

دارد؛ 
ــام باز وصل  ــود آمدن تداخل در هنگ .به وج

جزیره به شبکه ی توزیع؛ 

ــد  ــرات تهدی ــوادث و خط ــري از ح .جلوگی
کننده ی مأموران شرکت هاي توزیع نیروی برق در 
هنگام کار با خطوطي که باید بي برق باشند؛ اما به 

علت وجود ریزشبکه ها به نحوي برق دار شده اند؛ 
ــایل ایمني و حفاظتي در برطرف  .به دلیل مس
کردن خطاهایي که ممکن است توسط سامانه هاي 

درون ریزشبکه آشکار و شناسایي نشوند؛ 
.جلوگیري از محکوم شدن شرکت های توزیع 
نیروی برق در مسایل و شرایطي که خارج از کنترل 

آن ها بوده است. 
ــت، محرک هاي  ــط در حال تغییر اس اما شرای
اقتصادي، رشد فناوري ها و مسایل زیست محیطي 
ــدي و نماي کنوني  ــال اعمال تغییر پیکره بن در ح

شبکه ي برق از تولید تا توزیع مي باشد]8-5[.

2. سامانه ی هوشمند اندازه گیری و 
مدیریت انرژی

ــت  مدیری و  ــری  اندازه گی ــد  هوشمن ــه ی  سامان
ــه اي از کنتورهاي  ــرژیAMI( 1( شامل مجموع ان
 ،LAN ــای مخابراتي، شبکه ی هوشمند2، ماژول ه
جمع کننده  هاي داده3، شبکه ی WAN، سامانه ی 
ــت شبکهNMS( 4( و نیز سامانه ي مدیریت  مدیری

داده5 مي باشد]9[.
1. Advanced Metering Infrastructure
2. Smart Meter
3. Data concentrator
4. Network Management System
5. Data Management System

شکل  1.  استفاده از منابع انرژی پراکنده در شبکه ی توزیع، یکی از المان های اصلی ایجاد ریزشبکه ها است.

شکل2. ریزشبکه به صورت جزیره ای در شبکه ی توزیع برق عمل می کند.

ریزشبکه ها تلفیق سامانه ی هوشمند اندازه گیری و...
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شکل  4. توربین های بادی مبدل انرژی

Smart meter

Smart meter

Smart meter

...

Data 
Concentrator

LAN WAN

Central
control
system

IHD

HAN
 

ــازی سامانه ی هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی، اطالعات مربوط  شکل 3 . با پیاده س
به مصرف و تولید به صورت نزدیک به بی درنگ برای یک سامانه ی مرکزی ارسال می گردد.

ــاي هوشمند باید عالوه بر اندازه گیري   کنتوره
ــي اندازه گیري پارامترهاي  ــاي پایه، توانای پارامتره
ــر را نیز داشته باشند. این کنتورها باید بتوانند  دیگ
ــي مناسب به  ــم آوردن درگاه هاي مخابرات ــا فراه ب
ــز به منظور تهیه ی  ــاي رسیده از مرک درخواست ه
ــد و فرامین قطع و وصل  ــات الزم پاسخ دهن اطالع
صادر  شده از طرف مرکز را اجرا نمایند و در صورت 
بروز اتفاقاتي نظیر دستکاري، آن  را به مرکز گزارش 
ــن کنتورها همچنین باید با فراهم نمودن  دهند. ای
واسط ارتباطي مناسب ، ارتباط نمایشگر موجود در 

خانهIHD( 6(را با مرکز برقرار نمایند]10[. 
ــي را دارد که  ــن توانای ــي ای ــه ي مخابرات شبک
ــاي کنترلي و فرمان هاي صادره در مرکز  سیگنال ه
کنترل را به کنتور هوشمند ارسال و داده هاي ثبت 

شده در کنتور را به مرکز کنترل انتقال دهد .
روي  ــر  ب ــذاري  سرمایه گ ــت  مزی ــن  مهم تری
ــد، صرفه جویي در  ــري هوشمن ــه ی اندازه گی سامان
ــه ی توزیع است . به ویژه به  هزینه ي عملکرد سامان
هنگام نیاز به قرائت مداوم و متوالي کنتورها و نیاز 
ــت عدم پرداخت  ــترکین به عل به قطع اتصال مش
ــل مجدد آن پس  ــواردي دیگر و وص ــان یا م آبونم
ــکل ، بهره بردار دیگر نیازي به  از برطرف شدن مش
صرف وقت و هزینه و ارسال نفر کارآزموده به محل 
ــاي هوشمند این  ــرل کنتوره ــدارد و توسط کنت ن
ــاي مطلوب دیگر  ــات را به عالوه ي عملکرده عملی
ــت ویژه ، هزینه هاي  انجام مي د هد]11[ و این مزی

ساالنه ي بهره بردار را به شدت کاهش مي دهد . 
ــل خانه7  ــق شبکه ی داخ ــه از طری ــن سامان ای
ــل خانه با  ــگرهاي داخ ــط نمایش )HAN( و توس
ــرف ، باعث آگاهي  ــش اطالعات مربوط به مص نمای
ــرز استفاده از  ــرف و ط ــترک از چگونگی مص مش
انرژي در مواقع اوج مصرف مي شود و به این ترتیب 

هزینه هاي مشترک را نیز کاهش مي د هد .

6. In Home Display
7. Home Area Network

ــل  شام ــد  هوشمن ــري  اندازه گی ــت  زیرساخ
ــا ، سامانه هاي  ــزات ، شبکه ه ــه اي از تجهی مجموع
ــاي سازمان دهي  ــا و فرآینده ــه ای ، پروتکل ه رایان
شده اي است که به منظور جمع آوري دقیق و انتقال 
اطالعات مصرف برق مشترک هایي که از شبکه هاي 
قدرت و توزیع استفاده مي کنند به کار مي رود . این 
ــم به این علت که نه  ــرفته مي نامی سامانه ها را پیش
ــتري مي پردازند  ــع آوري داده هاي مش تنها به جم
ــتند و به  ــن ، ایمن و سریع هس ــیار مطمئ بلکه بس
صورت خودکار به روز مي شوند و گسترش مي یابند . 
فناوري AMI این اجازه را به بهره بردار مي د هد که 

اعمال مختلفي را با صحت و دقت باال انجام دهد .

3. منابع انرژی پراکنده
منابع انرژی پراکنده در شبکه ی توزیع شرکت هاي 
ــع نیروی برق واقع مي شوند و با این کار دیگر  توزی
ــوط انتقال جهت ارسال توان الکتریکي  نیاز به خط
ــت به مراکز از بین مي رود.  از نیروگاه هاي دور دس
ــده شامل تجهیزات تولید انرژی  منابع انرژی پراکن
ــر مانند باد،  ــع انرژي تجدید پذی ــی از مناب الکتریک
ــد، امواج دریا، گرمای اعماق زمین، حرکت  خورشی
آب در رودخانه ها و غیره و تجهیزات ذخیره انرژی 

ــا، PHEVها و دیگر تجهیزات  مانند باتری خانه ه
هستند]12[. 

ــزات برقي  ــر تجهی ــرژی تجدیدپذی ــع ان مناب
ــت ذاتي اجازه  ــه این خاصی ــتند ک ماژورالري هس
ــادي را در فرآیند پیاده سازي به  ــري زی انعطاف پذی
ــن تجهیزات هم مي توان  ــا مي دهد]13[. از ای آن ه
ــا و مراکز مصرف  ــورت توزیع شده در شهره به ص
ــه صورت مجتمع  ــرد )شکل 3( و هم ب استفاده ک
ــه از صفحات  ــه صورت یک مزرع ــار هم ب و در کن
ــاددی و غیره که امکان  ــدی، توربین های ب خورشی
ــی را دارد  ــی از انرژی الکتریک ــد حجم انبوه تولی

)شکل 4(. 
ــال حاضر  ــه ي قدرت ح ــم بر شبک ــدل حاک م
ــش این گونه  ــدش در 100 سال پی ــام تول از هنگ
ــي در نیروگاه هاي بزرگ  ــرژي الکتریک است که ان
ــردد و از طریق خطوط  ــوان زیاد تولید مي گ و با ت
ــاال به مراکز مصرف و  ــال طوالني با ولتاژ هاي ب انتق
ــل 5 را ببینید(. در  ــار منتقل مي شود]14[. )شک ب
ــش مي یابد و این  ــرف، سطح ولتاژ کاه مراکز مص
ــترکان  ــق شبکه هاي توزیع بین مش انرژي از طری
تقسیم مي گردد. با گسترش این شبکه ها و افزایش 
مشترکان، این شبکه ها در نقاط مختلف منطقه اي، 

ریزشبکه ها تلفیق سامانه ی هوشمند اندازه گیری و...
ت

ری
ــ

دیـ
مـ

ـه
ــ

ــ
حبـ

صا
م

لد
ــ

ــ
ــ

فی
ـد

ــ
ــ

رآین
ف



92
اد 

رد
 خ

ت و
هش

دیب
 ار

 / 1
44

1و 
43

ی 
ـاپ

 پی
/ 3

2 و
ره 

ـما
 ش

/16
ال

سـ

38

ت
العا

اط
ی 

ور
فنا

ــي و بین المللي به هم متصل می شوند. این طرح  مل
ــه و تقریباً  ــاً کم هزین ــات الکترونیکي تقریب خدم
ــم در طول  ــاط شهري و متراک ــي را در نق مطمئن

سالیان متمادي به ارمغان مي آورد. 
ــازار آمدن تجهیزات  ــرفت فناوري و به ب با پیش
الکترونیکی حساس به سطوح swell و   sagولتاژ 
ــکالت  ــي و قطع برق مش و هارمونیک های فرکانس

زیادي در زمینیه ی کیفیت توان بروز نمودند. 
از طرفي افزایش استفاده ي مشترکان از وسایل 
ــد ادوات تهویه مطبوع و لوازم  ــرق پر مصرف مانن ب
خانگی مختلف، شبکه هاي توزیع را تحت فشار قرار 
داده و آن ها را به مرز اشباع رسانده است. و در آخر 
این که مشکالت زیست محیطي وجود نیروگاه ها ي 

متداول با چالش روبرو کرده است.
ــوان راه حلي براي  ــع انرژی پراکنده به عن  مناب
ــد؛ تجهیزاتي  ــکالت شناخته شده ان اتمام این مش
ــد انرژي به همراه  ــت ذخیره ی انرژي، تولی با قابلی
ــرفته ی سطح ولتاژ، فرکانس و  ادوات کنترلي پیش
ــا نزدیک به آن  ــترک و ی ــک در محل مش هارمونی
ــترکان  ــب مي شوند تا کیفیت توان را براي مش نص
ــزات در ادامه  ــن تجهی ــد. مزایای ای ــن کنن تضمی

ذکرشده اند]15[:
ــوه در نیروگاه ها با  .مـاژوالر بودن: تولید انب
ــیم هزینه ها بر مقدار مشترکان توجیه  تکیه بر تقس
اقتصادي پیدا مي کند. منابع انرژی پراکنده با تکیه 
ــادي مي یابند.  ــودن توجیه اقتص ــر در دسترس ب ب
ــا را در هر  ــاده ي آن ه ــودن امکان استف ــاژوالر ب م
ــري باعث  ــازد و این انعطاف پذی ــن مي س جا ممک
ــه توجیه اقتصادي  ــاده ي راحت تر و در نتیج استف

باالتر مي شود. 
ــاده از انرژي هاي  ــا استف .کارایـي باالتـر: ب
ــرق، منابع انرژی  ــروي ب ــر در تولید نی تجدیدپذی

ــد. منابع انرژی  ــیار باالیي دارن پراکنده کارایي بس
پراکنده در هر مکان از منابع اولیه ی انرژي موجود 
در آن مکان استفاده  مي کنند. برای مثال در نواحي 
ــد و در نواحي بادخیز از  ــر از انرژي خورشی آفتابگی
ــي نیز مي توان  ــاد و همچنین از گاز طبیع انرژي ب
ــرق در منابع انرژی  ــوان منبع تولید انرژي ب به عن
ــزات ذخیره ی انرژي  ــده استفاده کرد. تجهی پراکن
ــش کارایي این روش،  ــا نیز در افزای مانند باتري ه

نقش مهمي ایفاد کنند. 
.کاهش آلودگي: منابع انرژی پراکنده اصوالً 
با انرژي هاي تجدیدپذیر مانند باد، خورشید و غیره 
ــد، کار می کنند )در  ــه ذاتاً هیچ آلودگي ای ندارن ک
برخی از تعاریف استفاده از انرژي هاي فسیلي مانند 
ــرای تولید انرژی در این تجهیزات  گاز و نفت نیز ب
مجاز شمرده شده  است که در این حالت با استفاده 
از فناوري هاي بسیار پیشرفته سطح آلودگي پایین 

نگهداشته می شود(. 
.امنیت: به صورت ذاتي منابع انرژی پراکنده 
ــش مي دهند. هنگامي  ــي را در سامانه افزای افزونگ
ــک شبکه از بین  ــع تولید انرژي در ی ــه یک منب ک
ــرژی پراکنده خالء موجود را  مي رود باقي منابع ان
پوشش می دهند. همچنین منابع انرژی پراکنده با 
ــترده در کل سامانه،  جلوگیري از بروز اختالل گس

کیفیت توان را تأمین مي کنند. 

4. طرح پیشنهادي 
ــد اندازه گیری و  ــازي سامانه ی هوشمن در پیاده س
ــات دقیق مصرف  ــرژی )AMI( اطالع مدیریت ان
مشترکین و همچنین رویدادها و آالرم هاي حادث 
ــت توان به  ــد در مورد کیفی ــده و اطالعات مفی ش
ــار سامانه ی  ــه بی درنگ در اختی ــورت نزدیک ب ص
مرکزي )منظور سامانه ی مرکزی سامانه ی هوشمند 
ــری و مدیریت انرژی است( قرار مي گیرد.  اندازه گی

ــاهده مي شود؛ تمام  ــور که در شکل 6 مش همان ط
ــه سامانه ی مرکزي  ــترک ب اطالعات مربوط به مش
ــع در این فیدر منتقل مي شود. در طرح  کنترل واق
پیشنهادي در هر پست توزیع به جاي جمع کننده 
ــد8« قرار  ــام »واحد هوشمن ــک تجهیز به ن داده ی
مي گیرد که اطالعات شبکه ي زیر مجموعه خود را 
جع آوري، دسته بندي و تجزیه و تحلیل مي نماید.

ــات الزم خود را از  ــن واحد هوشمند اطالع  ای
کنتورهاي هوشمند نصب شده در سمت مشترکین 
ــت توزیع  ــون پس ــزات اتوماسی ــن تجهی و همچنی
نصب شده، به دست مي آورد. واحد هوشمند داراي 
ــبت  ــي کاهش یافته اما با همان المان ها نس وظایف
ــای توزیع  ــزي موجود در شرکت ه ــه ی مرک سامان
نیروی برق است. این واحد هوشمند یک سامانه ی 
ــاي سامانه ی  ــام توانایي ه ــت که تم ــد اس قدرتمن
مرکزي را دارد اما مقدار تجهیزاتي که تحت کنترل 

آن است کمتر است. 
ــیاري از تصمیم گیري ها  ــد بس ــد هوشمن واح
ــد و در موارد  ــار انجام مي ده ــه صورت خودک را ب
ــال اطالعات به سامانه ی کنترل  اندکي نیاز به ارس
ــب اجازه و یا دستورات خاص است.  مرکزي و کس
ــتر مخابراتي  ــن واحد هوشمند به عنوان یک بس ای
 مناسب با تمام تجهیزات درون جزیره ارتباط برقرار 
مي کند و همین طور از طریق یک لینک پر سرعت 
با سامانه ی کنترل مرکزي موجود در شرکت توزیع 

نیروی برق در ارتباط است. 
ــا پیاده سازي منابع انرژی پراکنده و تجهیزات  ب
ــترکان و همچنین در  ــوط به آن در سمت مش مرب

8. Intelligent Unit

شکل 5. شکل سنتی شبکه های برق
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ــا شرکت های  ــترکین ی ــه ی توزیع توسط مش شبک
ــه به توضیحاتي که در  ــع نیروی برق و با توج توزی
ــترکان آن هر  ــش سه داده شد این شبکه و مش بخ
ــک توانایي تولید توان الکتریکي و یا ذخیره آن را  ی
ــي کنتورهاي هوشمند  ــه دست مي آورند، از طرف ب
ــاهده می شود داراي  همان طور که در شکل 7 مش
یک واسط ارتباطي جهت ارتباط با تجهیزات تولید 
انرژی هستند. از طریق این واسط، سامانه ی کنترل 
مرکزي اطالعات الزم پیرامون کارایي این تجهیزات 
ــورات و اطالعات الزم را  ــت می آورد و دست را بدس
ــات شامل سیگنال هاي  ــال می کند. این اطالع ارس
هزینه و قیمت، فرکانس مرجع، ولتاژ مرجع، زمان 
ــرژي مانند  ــزات ذخیره ان ــال و درمورد تجهی اتص
ــان بارگیري و ذخیره ی انرژی و زمان  PHEV، زم

دشارژ انرژی ذخیره شده در شبکه مي باشد. 
ــاهده مي گردد  ــه در شکل 6 مش همان طور ک
شبکه ی موجود امکان بقا در حالتی که از شبکه ی 
ــت را دارد. در این حالت این  ــده اس ــی جدا ش اصل
ــمت  ــترکین(، از قس ــت توزیع تا مش شبکه )از پس
ــرژی پراکنده ی موجود  ــي جدا شده و منابع ان اصل
ــه تولید انرژي و یا آزادسازي انرژي ذخیره  شروع ب
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شکل 6 . تلفیق سامانه ی هوشمند اندازه گیری و مدیریت با منابع انرژی پراکنده

ــاژ مرجع  ــع و سطح ولت ــس مرج ــا فرکان ــده، ب ش
مي نمایند. از طرفي کنتورهاي هوشمند نصب شده 
ــوط به میزان  ــترک اطالعات مرب ــل هر مش در مح
ــترک را ثبت  ــا واردات انرژی هر مش ــادرات و ی ص
ــه هر کدام را محاسبه  ــرده و هزینه هاي مربوط ب ک
ــح ولتاژ و  ــن کنتورهوشمند سط ــد. همچنی مي کن
ــترک را  ــس انرژي ورودي و خروجي هر مش فرکان
ــوان را کنترل مي نماید.  محاسبه کرده و کیفیت ت
ــترک  ــاي هوشمند میزان مصرف مش این کنتوره
ــاي اضطراری میزان  ــرل نموده و در حالت ه را کنت
ــدود مي نمایند و  ــرف را به یک حد آستانه مح مص
در حالت هاي کمبود انرژي مشترکان مهم به هیچ 

وجه بي برق نمي شوند.  
ــه از شبکه با فرمان  ــام جدایی ریزشبک در هنگ
ــری و مدیریت انرژی  ــه ی هوشمند اندازه گی سامان
ــود در شرکت توزیع؛ واحد هوشمند  )AMI( موج
ــت موجود  ــع در ابتدا حال ــت توزی ــود در پس موج
ــود در کنتور هاي  ــره و اطالعات موج ــل جزی در ک
ــت مي نماید، سپس فرمان  ــد را قرائت و ثب هوشمن
تولید به منابع انرژی پراکنده داده مي شود تا تولید 
ــد و خودکفایي شبکه  ــه سطح مصرف شبکه برس ب

ــره از شبکه ي اصلي جدا  ــل شود، سپس جزی حاص
ــوان مناسب انرژي  ــا کیفیت ت ــترکان ب شده و مش

مورد نیاز خود را دریافت مي کنند.
ــترکان برق تولیدي خود را با  در این شبکه مش
ــتر از آنچه برق را مي خرند، مي فروشند  قیمتي بیش
در نتیجه تشویق به تولید و ذخیره ی برق مي شوند. 
ــت توزیع،  ــب شده در پس ــد هوشمند نص واح
ــه را بر عهده مي گیرد و اطالعات  مدیریت ریزشبک
ــد دریافت مي کند و  ــاي هوشمن الزم را از کنتوره
ــه این کنتورها و به نوبه ي خود  دستورات الزم را ب
ــه تجهیزات مربوط به منابع انرژی پراکنده ارسال  ب

مي کند. 

5. نتیجه گیری 
ــي مطمئن تر و  ــا قادرند انرژي الکتریک ریزشبکه ه
ــترکان تأمین نمایند.  با کیفیت بهتري را براي مش
ــراي شرکت هاي  ــیار زیادي ب همچنین مزایاي بس
ــان مي آورند.  ــرق و جامعه به ارمغ ــع نیروی ب توزی
ــات ایمني و امنیتي در ریزشبکه ها  تأمین خصوصی
ــي از مهم ترین  ــن پیاده سازي آن ها یک و همچینی
ــروی برق است.  ــاي شرکت های توزیع نی دغدغه ه
ــد رسیدن به  ــر مي رسد کلی ــور به نظ ــن منظ بدی
ریزشبکه پیاده سازي سامانه ی هوشمند اندازه گیری 
ــرژی )AMI( در سطح شرکت های  ــت ان و مدیری
ــع انرژی  ــدي از مناب ــن بهره من ــع و همچینی توزی
ــده ی بکارگیری  ــاده از ای ــده می باشد. استف پراکن
ــت هاي توزیع  ــد« در پس ــد هوشمن ــز »واح تجهی
ــور پیاده سازي ریزشبکه ها  راهکاري عملي به منظ

است. 
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شکل  7 . واسط های کنتور هوشمند
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