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نقش كنــــسرســـــیوم ها

3
قسمت سوم

خودترمیمی، شاخص  ها و 
سـرمايه  گذاري در شـبكه  ي هوشـمند 

هم��ان طور ك��ه مس��تحضر هس��تيد در مجموعه 
مق��االت ش��بكه هاي الكتريكي هوش��مند برآنيم 
تا به ابعاد مختلف اين ش��بكه ها و نيز ش��اخص ها 
و ويژگي ه��اي آن ها بپردازيم. در همين راس��تا 
در قسمت هاي اول و دوم، در خصوص نيازهاي 
الكتريك��ي  ان��رژي  بش��ر در ح��وزه ي  كنون��ي 
صحبت كرديم و به اين نتيجه رس��يديم كه يكي 
از راهكارهاي اساس��ي تأمين ان��رژي الكتريكي 
م��ورد ني��از بش��ر در آين��ده  اي نزدي��ك و البته 
همي��ن امروز، اس��تفاده از ش��بكه هاي الكتريكي 
هوش��مند مي باشد. س��پس به بررسي چالش هاي 
پي��ش روي تحقق اين ش��بكه ها پرداختيم و يك 
سري از ويژگي هاي آن ها را برشمرديم. در اين 
ش��ماره قصد داريم ديگر مشخصه هاي اساسي را 

به تفصيل بيان كنيم.
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3.8.  فعال سازی خدمات و بازارهای 
جديد و نیز ارايه  ی محصوالت و 

خدمات جديد [1]
در ش��بكه های ام��روزی تأمي��ن ان��رژی الكتريكی، 
تع��داد محدودی بازار ب��رق داريم كه ب��ه هيچ وجه 
يكپارچه نيس��تند و باي��د گفت اين س��امانه ي تأمين 
انرژی، هيچ گونه حق انتخابی برای انتخاب ش��ركت 
تأمين كنن��ده  ی انرژی و ي��ا نوع تأمين به مش��تركان 
نمی ده��د. اي��ن در حال��ی اس��ت كه قرار اس��ت در 
ش��بكه های هوش��مند نوين هم تع��داد بازارهای برق 
افزاي��ش يابن��د و هم اين ك��ه حق انتخاب بيش��تری 
به مش��تری داده ش��ود. اين امر مس��تلزم اين است كه 
بازارهای برق اضافه ش��ده، با ي��ك ديگر يكپارچه و 
هماهنگ گردند.  در ش��بكه های هوش��مند پتانس��يل 
بس��يار زيادی ب��رای نوآوری و اس��تفاده از اطالعات 
پيش��رفته وجود دارد. بسياری از فناوري هايی كه قرار 
اس��ت در ش��بكه های هوش��مند آينده به كار گرفته 
ش��وند بر تقويت توانايی اندازه  گيری و حس تمركز 
می كنند و اين شبكه ها را با قابليت بيشتری از آگاهی 
و دس��ت يابی ب��ه عملك��رد مؤثرتر هم��راه می كند. 
ناگفته پيدا اس��ت كه اين توانايی ها برای ش��بكه های 
نوين بس��يار بنيادی می باشند و اصوالً برای رسيدن به 
اهداف شبكه  ی هوشمند ضروری هستند. )برای مثال 
می توان گفت كه چنان چه در سال 2003 در شبكه  ی 
برق اياالت متحده از حس��گرهای پيش��رفته اس��تفاده 

شده بود، شايد آن فاجعه رخ نمی داد.(
تاريخ زندگی بش��ر نشان داده است كه حكومت های 
مرك��زی نقش مهمی در ايجاد و اس��تفاده از ابتكارها 
دارن��د. اي��ن نق��ش در بخ��ش الكتريس��يته ش��امل 
آسان سازی ابداع و استفاده از استانداردها، توسعه  ی 
برنامه ه��ای بهره وری، س��رمايه  گزاری در برنامه های 
تش��ويق مصرف كنندگان در اصالح الگوی مصرف 
آنان و نظارت بر بازار دادوستد به منظور جلوگيری از 
رفتارهای سودجويابه در عرصه  ی رقابت برای تأمين 

انرژی الكتريكی می باشد.
در همين راستا بايد بيان كرد كه استانداردها نقش مهمی 
در توس��عه و توانمندسازی ش��بكه ايفا می كنند. برای 
مثال پردازش مداوم توانايی همكاری در ش��بكه های 
هوش��مند، با اس��تفاده از اس��تانداردهای يكپارچه و 
منعط��ف منجر به همكاری مؤثر و ب��ا قابليت اطمينان 
باال در اين ش��بكه ها می شود. چنين اس��تانداردهايی 
اي��ن اطمين��ان را به م��ا می دهد كه تجهي��زات و نرم  
افزارهای خريداری ش��ده از فروشندگان مختلف در 
ب��ازار صنعت برق، می توانند با هم ارتباط و همكاری 
مؤثر و پايدار داشته باشند. از ديگر مزيت های استفاده 
از اين اس��تانداردهای يكپارچه، يك��ی بهبود قدرت 
انتخاب مش��تركان و ديگری افزايش بازده اقتصادی 
ش��بكه هم ب��رای توليدكنندگان و هم ب��رای مصرف  

كنندگان می باشد.

1.3.8. فوايد كلی استانداردها
 ايجاد اين اطمينان كه به طور قطع سرمايه  گذاری های 
حال حاضر در آينده  نيز ارزش��مند هس��تند: به دليل 
س��رعت باالی تغييرات در فناوری های مورد استفاده 
در شبكه های هوشمند و امكان منسوخ شدن آن ها در 
آينده  ای نزديك، صنايع مختلف و نيز فروش��ندگان، 
انگيزه  ی زي��ادی برای س��رمايه  گذاری در اين بازار 
ندارن��د و در نتيجه باي��د كاری كرد كه ترس از عدم 
مؤثر بودن س��رمايه  گذاری ها و س��وددهی مناس��ب 
برای آن ه��ا از بين برود. راهكار مؤث��ر در اين زمينه 
استفاده از اس��تانداردهای يكپارچه است كه می تواند 
تضمي��ن كن��د در گذر زم��ان و با پيش��رفت فناوری 
به دليل آن كه در اس��تفاده از فناوری های گذش��ته و 
آينده از اس��تانداردهای يكس��انی استفاده شده است، 
پس فناوری های سابق با فناوری ها و نيازهای آينده تا 
حد امكان سازگار خواهند بود و سرمايه  گذاری های 

انجام شده در اين زمينه ها هدر نخواهد رفت.
در اين مورد در ادامه بيشتر صحبت خواهيم كرد.

كمك به ايجاد خدمات جديد در شبكه های هوشمند: 
پروتكل ها و اس��تانداردهای به اشتراك گذاشته شده 
اين اطمين��ان را ايجاد می كنند كه فناوري های جديد، 
قابل اس��تفاده و سازگار با ش��بكه های هوشمند باشند 
و هزينه ه��ای س��رمايه  گذاری نامطمئن ب��ا كم كردن 
هزينه های دادوستد كاهش يابد. استانداردها همچنين 
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به مش�تريان در پذيرش فناوري ها و تجهيزات جديد در 
خانه شان حس اعتماد می بخشند.

حماي��ت از ح��ق انتخ��اب مش��تريان: زمان��ی كه در 
ش��بكه  ی الكتريكی از اس��تانداردهای يكسانی برای 
خدمت رس��انی به مش��تركان استفاده نش��ود، قدرت 
انتخاب و ابتكار عمل مشتركان محدود می شود، زيرا 
نبود استاندارد يكسان سبب می شود كه محصوالت و 
خدمات يك شركت با محصوالت و خدمات شركتی 
ديگر تفاوت زيادی داشته باشد و در نتيجه مشتركان 
تنه��ا بتوانند خود را با يكی از اس��تانداردهای موجود 
وف��ق دهند و تا آخ��ر مجبور به اس��تفاده از خدماتی 
خواهند ش��د كه با آن اس��تاندارد اوليه  ی انتخابش��ان 
هماهنگ اس��ت. در مقابل، می توان از استانداردهايی 
اس��تفاده كرد كه بر مبنای رضاي��ت و توافق عمومی 
انتخاب ش��ده باش��ند تا اين نگرانی ها برطرف شده و 

وجود قدرت انتخاب برای مشتريان تضمين شود.
كمك به نگه داری قيمت ها در سطح پايين: استانداردها 
می توانند از عدم يكپارچگی و ناهماهنگی بازار برق 
در زمينه ی يكس��ان س��ازی قيمت ها، كاهش آن ها و 
نيز توانمندسازی مش��تريان در پرداخت قيمت انرژی 

الكتريكی و خريد برق جلوگيری كنند.
ب��ه عنوان مثال��ی در اي��ن زمينه می توان ب��ه هنگامی 
اش��اره كرد كه استاندارد USB مورد پذيرش همه  ی 
توليدكنندگان رايانه قرار گرفت. اين امر موجب آن 
شد كه اتصال ميان دستگاه های الكتريكی به صورت 

چش��م گيری افزايش يابد و از بس��ياری از مشكالت 
موجود در اين زمينه جلوگيری شود.

 كم��ك به ايج��اد بازارهای برق جديد و توس��عه  ی 
بازاره��ای برق س��ابق: اس��تانداردهای هم��كاری و 
هماهنگی در ش��بكه های هوش��مند باي��د به صورت 
جهانی ميان تمام فراهم كنندگان شبكه های الكتريكی 
هماهنگ ش��وند. اي��ن هماهنگی می توان��د منجر به 
بازارهای برق با وس��عت منطقه  ای، قاره  ای و جهانی، 
ايجاد فرصت های جديد صادرات و واردات انرژی، 
دس��ت يابی به اقتصاد بهين��ه و ايجاد زمين��ه  ای برای 

رقابت ش��ركت  كنندگان ش��ود.

4.8. تولید برق با كیفیت باال برای 
محقق شدن اقتصاد ديجیتالی

در ش��بكه های ام��روزی، بيش ت��ر تمرك��ز بر قطع 
نش��دن ش��بكه اس��ت. در نتيجه  ی اين امر تاكنون 
پاس��خ و روش مناس��بی ب��رای مس��ايل مرب��وط به 

كيفيت توان داده نشده است.]2[
اين در حالی اس��ت كه در شبكه  ی هوشمند اولويت 
نخس��ت بر تآمين با كيفيت انرژی الكتريكی اس��ت. 
در اين خصوص سعی دست اندركاران بر اين است 
ك��ه در  زمينه  ی قيمت و كيفيت برق و حل س��ريع 
مس��ايل و مش��كالت آن اقدامات مؤث��ر و به جايی 

صورت گيرد.]2[
يكی از آثار اصلی و مرتبه  ی اول توليد برق باكيفيت، 
يافتن اين اطمينان است كه زمان خاموشی نيروگاه ها 
كاه��ش می ياب��د و از ات��الف ان��رژی جلوگي��ری 

می شود.
برای روشن ش��دن اهميت اين موضوع الزم است به 
اين مسأله توجه جدی شود كه قطعی برق و خاموشی 
و نيز ن��ازل بودن كيفي��ت انرژی الكتريك��ی به طور 
ميانگين س��االنه 100 ميليارد دالر برای اياالت متحده 

هزينه  ی اضافی در بر دارد.]3[
ش��ايد اكنون برای ش��ما اين س��ؤال مطرح شده باشد 
كه اساس��اً كيفي��ت توان به چ��ه معنا اس��ت و به چه 
مفهومی كيفيت توان اطالق می شود؟ به همين دليل، 
پيش از ادامه  ی بحث به معرف��ی مفهوم كيفيت توان 

می پردازيم.
كيفيت توان به معنای تعامل ميان تجهيزات و ش��بكه 
و ني��ز تعامل و همكاری ميان ش��بكه و مش��تريان آن 
اس��ت. هم چنين افزايش كيفيت توان س��بب از ميان 
رفت��ن نگرانی دخالت در برابر اختالالت می ش��ود. ) 
اختالالت به معنای تنوع در شبكه و اتفاقات آن و نيز 

بروز وقايع مختلف است.(
در ادام��ه مفه��وم كيفي��ت ت��وان را در ه��ر يك از 
بخش ه��ای متن��وع و گوناگون ش��بكه  ی قدرت )از 

توليد تا انتقال و توزيع( بررسي مي كنيم:
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Grids

1.4.8. عوامل مؤثر بر کیفیت توان
از آن ج��ا ک��ه برای رس��یدن به ه��ر هدف��ی باید بر 
مجموع��ه  ی عوامل مؤثر ب��ر آن و نی��ز راهکارهای 
رس��یدن به آن اش��راف داش��ت، در زیر مجموعه  ی 

عوامل مؤثر بر کیفیت توان را نام می بریم:

تجهیزات مش��تری، تجهیزات تولید و ش��بکه )اعم از 
ساختار،  وضعیت، عملکرد و ...(

در ش��کل 8.3 به خوب��ی این عوام��ل را در ارتباط با 
یکدیگر مشاهده می کنیم:

از اس��تانداردهای تأمین باکیفیت انرژی الکتریکی در 

ولتاژه��ای باال می توان به حفظ ولت��اژ منبع تغذیه در 
محدوده  ی خاصی اشاره کرد.]4[

کیفی��ت توان دو گروه خ��اص از اختالالت را در بر 
می گیرد: یکی تغییرات ایجاد شده در شبکه  ی قدرت 

و دیگری حوادثی که در شبکه رخ می دهند.
در زمین��ه  ی نخس��ت، بای��د گفت که در ش��بکه  ی 
تأمی��ن ان��رژی الکتریکی به طور پیوس��ته تغییرات را 
اندازه  گی��ری می کنند. این در حالی اس��ت که وقایع 
و حوادث در ش��بکه  ی قدرت به ش��کل ناگهانی رخ 
می دهند. در نتیجه برای تش��خیص وقوع این حوادث 
و وقای��ع همواره به ی��ک س��امانه  یاندازه  گیری فعال 

نیازمندیم.
مهم ترین این تغییرات عبارتند از:

• تغییرات کم ولتاژ
• وجود هارمونیک ها؛ هارمونیک ها به علت بارهای 
غیرخطی به وجود می آیند. سطح باالی هارمونیک ها 
تلف��ات خط��وط را افزای��ش می ده��د و عم��ر مفید 

تجهیزات را کاهش می دهد..
  rmsتغیی��رات تصادف��ی یا تکراری در:Flicker  •
ولتاژ بین 90 تا 110 درصد ولتاژ نامی که در تجهیزات 
الکتریکی تولید می شود .درحقیقت تغییرات سریع و 

قابل مشاهده ،سطح نور است.
• ع��دم تعادل فازها و نیز عدم وجود تعادل میان اجزا 

و مشخصات شبکه
از جمل��ه حوادث��ی نیز ک��ه در ش��بکه رخ می دهند، 

می توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تغییرات سریع ولتاژ
• نرخ ه��ای پایینsag :1  مق��دار rms ولتاژ که زیر 
ولت��اژ اس��می 10 تا 90 درصد ب��رای 0/5 چرخه تا 1 
دقیقه اس��ت. زمانی اتفاق می افتد ک��ه مقدار زیادی 
بار ش��روع به کار می کنند یا هنگامی که یک مشکل 
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 تجهيزات پويا 
 هاي بارگيريسرمايه 
 بينيتعميرات قابل پيش 

 اطمينان

كند كه حتي در ايستگاه اتوماسيون مجدداً وسايل ناظر كنترل كننده را فراهم مي
 امنيت توانند مورد استفاده قرار گيرند.هاي ديگر شبكه ميقسمت

 كنند:را فراهم ميهاي زير افزاري قابليتهاي نرمحسگرهاي پيشرفته و ساير بخش
 اي براي ايجاد پيشرفتها و آناليز ريشهآناليز شمار شكست 
 هايي براي تراكم بيشتر برق موجود در سرمايهموقعيت 

 اقتصاد

به تحقق موارد زير كمك ي نظارت و اجرا هاي مركب در بكارگيري سرمايهپيشرفت
 :كند مي

 تعويض تجهيزات ناكارآمد 
  صرف انرژي بيشتر در سرمايه پرهيز از 
 ي نظارتي كمترتجهيزات با هزينه در ايجاد اطمينان بيشتر 

ور و كارآمد بهره
 (كيفيت)

هاي منابع پتانسيل بيني و رفع مشكالت و رخنهي پيشكاهش آلودگي به وسيله
 سازگار با محيط زيست مضر

 ايمني نظارتيهاي نگهداري و كاهش تالش كاهش در معرض خطر بودن از طريق
 

عملياتي و  3 شبكه (از لحاظ ساختار
 حاالت)

 تجهيزات توليد كنندهتجهيزات مصرف

شبـــکه های الکتریــــــکی هوشمنــــــــــــــد

شکل 8 .2 . مفهوم کیفیت توان در بخش  های مختلف شبکه

شکل 8 .3 . عوامل مؤثر بر کیفیت توان

ـد
ــ

ــ
رآین

ف

شبکه 
)از لحاظ ساختار عملیاتی و حاالت(
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Smart Grids

شبـــکه های الکتریــــــکی هوشمنــــــــــــــد

و اجرایی و سایر کارهای جزیی اشاره کرد.
در ش��بکه های پیشرفته، بهینه  س��ازی داده ها به معنای 
این نیس��ت که تجهیزات ب��ا حداکثر ن��رخ عملکرد 
کار کنند، بلکه به این معنی اس��ت که هرکدام از این 
لوازم و اجزای ش��بکه با س��ایر لوازم و اجزای شبکه 
ارتباط متقابل داشته باشند و در نتیجه بتوانند حداکثر 
کارکرد را داش��ته باش��ند و حداقل هزینه را در برابر 

بیشترین میزان بازدهی به شبکه تحمیل کنند.
اما باید گفت که بر س��ر راه دست یابی به این هدف، 
در شبکه های امروزی مشکالتی وجود دارد. از جمله 
این که در شبکه های امروزی س��امانه  یاطالعاتی که 
زمان دقی��ق به کارگیری لوازم، تجهی��زات و اجزای 
ش��بکه را تعیین کند، ب��ه طور معمول وج��ود ندارد. 
در کنار این مش��کل، اپراتورها تنه��ا زمانی به وجود 
اختالالت در سامانه و نیز چگونگی شرایط تجهیزات 
پی می برند که برای تعمیر و نگهداری به سراغ وسایل 
و تجهیزات بروند و یا این که به دلیل خاموشی ناچار 

شوند به وضعیت تجهیزات رسیدگی کنند.
هم چنی��ن در ش��بکه  ی ق��درت ام��روزی از ابزار و 
فناوري های مهم و پیش��رفته ب��رای تعمیر و نگهداری 
استفاده نمی ش��ود و از ابزارهای پیش بینی نیز به طور 
مؤثر بهره برداری. در کنار تمام این موارد، می توان به 
این موضوع اشاره کرد که در صنعت برق و شبکه های 
قدرت امروزی سامانه های ارتباطی استانداردی وجود 
ندارد و همین فقدان س��امانه های مخابراتی و ارتباطی 
مانع توس��عه  ی مدیریت س��رمایه  گذاری ها و نیز مانع 
اجرای طرح های بهینه  س��ازی می گردد. در عین حال 

شکل 8 .4 . اختالالت متداول شبکه

ـد
ــ

ــ
رآین

ف

زودگذر رخ می دهد.
• ت��ورم:2 هنگامی رخ می دهد که ولتاژ rms بیش از 
ولتاژ اس��می 10 تا 80 درصد ب��رای هر 0/5 چرخه تا 

1 دقیقه باشد.
• انقطاع3 ]3[

در نتیجه می توان گفت کیفیت توان واقعی، نتیجه  ی 
تعامل بین شبکه و تجهیزات متصل به آن است.

5.8.بهینه سازی سرمایه ها و عملکرد مؤثر
درش��بکه های امروزی استفاده ش��ده در سرتاسر دنیا 
شاهد مشکالت بسیاری هستیم. یکی از این مشکالت 
این اس��ت که می��ان داده ه��ای عملیات��ی، مدیریت 
دارایی ها و فرآیند کس��ب و کار س��امانه  ي هماهنگ 

و یکپارچه  ای وجود ندارد.
در مقابل، در ش��بکه  ی هوش��مند بر روی این مس��أله 
تاکید ش��ده اس��ت که از داده هایی که از پارامترهای 
ش��بکه به دست می آیند، اس��تفاده شود. در عین حال 
بر پیش گیری از حوادث مرب��وط به بار و نیز کاهش 

اثرات ناشی از آن بر مشتریان تأکید شده است. 
هم چنین در این گونه ش��بکه ها تالش بر این است که 
ضایع��ات ان��رژی کاهش یابد و نیز ب��ا کاهش قیمت 
تمام ش��ده  ی اس��تفاده از منابع انرژی بتوان استفاده از 

آن ها را افزایش داد.
ب��ا اس��تفاده از محاس��بات مختل��ف و از طریق انجام 
روش های اقتصادی، می ت��وان تغییرات تولیدی یک 
شبکه  ی الکتریکی را در واحدهای ژنراتوری و برای 
رسیدن به ناحیه  ی بهینه از لحاظ اقتصادی معین کرد. 
اس��تفاده  ی به موقع و س��ریع این روش ه��ا، هم چنین 
موجب هدایت مطلوب الکتریکی، در جهت رسیدن 
به درک��ی صحیح از احتیاجات س��امانه  یتأمین انرژی 
الکتریکی می باش��د. به عنوان مث��ال می توان دریافت 
ک��ه یک ژنراتور به چ��ه میزان بخار یا س��وخت نیاز 
دارد و در نتیج��ه می توان با هزینه  ای پایین تر برای هر 
یک از ژنراتورها، انرژی الکتریکی مورد نیاز را تولید 
ک��رد. در واقع در یک س��امانه  یبهینه ب��رای آن که با 
کم ترین هزینه بتوان بیشترین میزان بار را تأمین کرد، 
باید س��طوح تولید واحدهای اختصاصی را محاسبه و 
ارس��ال کرد. عدم انجام این کار موجب آن می شود 
که هزینه ها با سطح تولید متناسب نباشد، زیرا تلفات 
انتقال به الگوهای تولید وابس��ته اس��ت. در نهایت به 

همین دلیل، راه حل این است که تولید بهینه شود.
از جمله ویژگی های تولید بهینه این است که می تواند 
میان میزان تولید و ظرفیت ذخیره  سازی و نگهداری، 
ارتباطی مناسب برقرار کند و به همین دلیل با استفاده 
از این روش می توان محدودیت هایی که در زمینه  ی 
تراکم خطوط بار وجود دارد را از میان برد تا با اضافه 
بار مواجه نشویم. از دیگر ویژگی ها و مزیت های این 
عمل می توان به امکان مدل کردن هزینه های عملیاتی 

2- swell 
3- interruption
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ب��رای تعمير و نگهداری ابزاره��ای بزرگ تر نيز هيچ 
توافق��ی برای تعيين ميزان هزينه های نگهداری وجود 

ندارد.
اي��ن در حالی اس��ت كه قرار اس��ت در ش��بكه های 
آينده برای رس��يدن ب��ه هدف بهينه  س��ازی لوازم و 
دارايی ها و نيز عملكرد مؤثر تجهيزات و ش��بكه ها، 
از وجود حس��گرها بهره برد. در حقيقت به وسيله  ی 
اين حسگرها می توان شرايط و وضعيت تجهيزات را 
در زمان بس��يار كم )و در واقع بدون ذره  ای مكث( 

جم��ع آوری ك��رد.
در ضمن با اس��تفاده از مدل های مشترك اطالعاتی4 
)CIM(، اتوماسيون ايستگاه های فرعی5 )SA( و نيز 
حسگرهاي ارتباطی گس��ترده  ی بي درنگ، می توان 
اطالع��ات مفي��د و مؤث��ری را از وضعيت ش��بكه در 
ه��ر لحظه درياف��ت كرد. در همين راس��تا بايد به اين 
نكته توجه ك��رد كه بهينه  س��ازی زمانی رخ می دهد 
ك��ه ظرفيت های بكر و مناس��ب را شناس��ايی كنيم و 
بدين وسيله بتوانيم از اس��تفاده از منابع توليد پرهزينه 
جلوگيری كنيم؛ پس بايد دانس��ت كه همان گونه كه 
در بهينه  س��ازی استفاده از حس��گرها اهميت بسزايی 
دارند، برنامه ريزی برای اس��تفاده  ی درست و مناسب 
از لوازم، تجهيزات، دارايی ها و س��رمايه ها نيز بس��يار 
مهم است. در نهايت بايد گفت كه انتقال از وضعيت 
كنونی ب��ه وضعي��ت آين��ده  ی بهينه  س��ازی نيازمند 

به كارگيری فناوری هايی در سطوح مختلف است.
در ش��بكه  ی پيش��رفته ب��رای رس��يدن ب��ه رويكرد و 
جايگاهی مناس��ب در راس��تای بهينه  س��ازی نيازمند 

دست يابی به دو هدف مهم اطالعاتی زير هستيم:
• گ��ردآوری اطالع��ات و داده ب��رای پ��ردازش با 

برنامه های كاربردی بهينه شده
• انتشار بي درنگ اطالعات و داده در سطح گسترده

براساس آن چه گفته شد می توان نتيجه گرفت كه در 
بهينه  س��ازی و بهبود عملكرد، اطالعات و بهره  گيری 

از آن ها بسيار مهم است.

4- Common Information Model
5- Substation Automation

1.5.8. سطوح مختلف بهینه سـازی لوازم 
و تجهیزات در شبكه های قدرت

برای بهينه  س��ازی ش��بكه های ق��درت می توان چهار 
سطح زيرا را نام برد:

• سطح توزيع
• سطح اداره6

• س��ازمان های انتقال منطقه  ایRTO( ها )و س��طح 
كنترل محله  ای

• سطح برنامه ريزی
در راه رسيدن به بهينه  سازی در سطوح باال می توان به 
موانع زير كه نيازمند حركت به س��مت دست يابی به 
برنامه های كاربردی و فناوری های باالتر است اشاره 

كرد:
• مخاطره در سرمايه  گذاری در روش های نوين

• وجود تجهيزات پايه  ای منسوخ و قديمی
• بی ميل��ی و مخالفت با تغيير) هم از س��مت مصرف 
كنندگان و هم از سوی سرمايه  گذاران و هم از لحاظ 

شبكه و مشكالت سخت افزاری(]5[ 

6.8. خودترمیمی
شبكه  ی هوشمند قادر اس��ت به كمك انواع خاصی 
از حس��گرها كه لحظه ب��ه لحظه از وضعيت س��امانه  
اطالعات جمع آوری می كنند، مش��كالت س��امانه  را 
شناس��ايی و حتی پيش بينی كند. در نتيجه، شبكه قادر 
می ش��ود تا برای جلوگيری از اشكاالت و خرابی ها، 
اقدام كند و در صورت عدم وجود راه حل مناس��ب 

6-  Operations level

برای كاه��ش اثرات بعدی، تصميم گي��ری نمايد. از 
س��وی ديگر ش��بكه  ی هوش��مند به  گونه  ای طراحی 
ش��ده اس��ت كه نقصان و خرابی در يك قس��مت از 
ش��بكه به ساير قس��مت های آن گس��ترش پيدا نكند. 
)به عبارت ديگر ش��بكه  ی هوش��مند با ايزوله كردن 
قس��مت های آسيب ديده در شبكه مانع از سرايت آن 

به قسمت های ديگر می شود(
اين در حالی است كه در شبكه های امروزی تازه بعد 
از ايجاد خطا، به دنبال چاره می رويم و برای حفاظت 
از ش��بكه اقدام می كني��م تا بتواني��م از بروز خطرات 

بعدی جلوگيری كنيم.]6[

7.8. مقابله با حمالت تروريستی و 
خرابكارانه و حفاظت از شبكه در برابر 

فجايع طبیعی
در م��ورد حوادثی كه برای ش��بكه  ی هوش��مند رخ 
می ده��د، باي��د گف��ت ك��ه عوام��ل تهديدكننده  ی 

شبكه  ي هوشمند به دو دسته تقسيم می شوند. 
• حمله های فيزيكی )فاجعه های طبيعی و موش��ك و 

مواد منفجره(
• حمله های سايبري 

ب��رای مقابله با فاجعه های طبيعی، س��امانه بايد قابليت 
كاهش موارد زير را داشته باشد:

• كاهش تهديدها به وسيله  ی افزايش قدرت شبكه و 
طراحی آن به گونه  ای كه از ايجاد عوامل تهديدزا و 

حمله كننده بازداری شود؛
• كاه��ش آس��يب پذيری ش��بكه از طري��ق حفاظت 
سرمايه در برابر حمله های فيزيكی و سايبري با فراهم 

 

 

 

 

 

 
 

 هريك از عوامل كليدي موفقيت  عملكرد مؤثر برسازي سرمايه و ) تأثيرات مثبت بهينه5-8شكل 

عوامل كليدي  سازي سرمايه و اجراي مؤثر عملياتاثرات بهينه
 موفقيت

 كنند: بندي موارد زير  فراهم ميهاي الزم را براي دستهاجزاي كنترل پيشرفته داده
 تجهيزات پويا 
 هاي بارگيريسرمايه 
 بينيتعميرات قابل پيش 

 اطمينان

كند كه حتي در ايستگاه اتوماسيون مجدداً وسايل ناظر كنترل كننده را فراهم مي
 امنيت توانند مورد استفاده قرار گيرند.هاي ديگر شبكه ميقسمت

 كنند:را فراهم ميهاي زير افزاري قابليتهاي نرمحسگرهاي پيشرفته و ساير بخش
 اي براي ايجاد پيشرفتها و آناليز ريشهآناليز شمار شكست 
 هايي براي تراكم بيشتر برق موجود در سرمايهموقعيت 

 اقتصاد

به تحقق موارد زير كمك ي نظارت و اجرا هاي مركب در بكارگيري سرمايهپيشرفت
 :كند مي

 تعويض تجهيزات ناكارآمد 
  صرف انرژي بيشتر در سرمايه پرهيز از 
 ي نظارتي كمترتجهيزات با هزينه در ايجاد اطمينان بيشتر 

ور و كارآمد بهره
 (كيفيت)

هاي منابع پتانسيل بيني و رفع مشكالت و رخنهي پيشكاهش آلودگي به وسيله
 سازگار با محيط زيست مضر

 ايمني نظارتيهاي نگهداري و كاهش تالش كاهش در معرض خطر بودن از طريق
 

عملياتي و  3 شبكه (از لحاظ ساختار
 حاالت)

 تجهيزات توليد كنندهتجهيزات مصرف

شكل 8 .5 . تأثيرات مثبت بهينه  سازي سرمايه و عملكرد مؤثر بر  عوامل كليدي موفقيت 

ـد
ــ

ــ
رآين

ف
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كردن موارد نياز؛
• كاه��ش تأثيرپذي��ری و نتاي��ج ي��ك حمله  يموفق  
به وس��يله  ی تأكي��د و تمركز روی ط��رح و منابع در 

مدت زمان بهبودی سريع.
يكی از فوايد ش��بكه هاي هوش��مند كاهش تأثيرات 
اقتص��ادی و محل��ی در زمان رخداد ي��ك فاجعه  ی 
طبيعی است. به عنوان مثال شبكه  ی هوشمند می تواند 

تأثير موارد زير را هنگام خرابی ها كاهش دهد:
• كاه��ش هزين��ه  ي مربوط به ات��الف محصوالت و 

تلفات توليد
• كاهش تلفات مربوط به قطع برق برای صرف زمان 

بيشتر
• كاهش وسعت جغرافيايی در زمان قطعی برق

• توسعه و پيشرفت زمان بهبود قطعی برق
فاجعه ه��ای طبيع��ی،  مناس��ب  مثال ه��ای  از  يك��ی 
زلزله  ياخير ژاپن )ناش��ی از سونامی( است كه رخداد 
اين حادثه باعث افزايش اهميت وجود ش��بكه  ی برق 
هوش��مند شد. توجه نكردن به طرح و امنيت شبكه  ی 
هوش��مند در اين كشور باعث ش��د كه عوامل طبيعی 
ي��ا انس��انی كه در ش��بكه  ي هوش��مند می توانس��ت 
آس��يب كوچكی باش��د به يك فاجعه تبديل ش��ود. 
نتايج س��امانه  يتوليد و انتقال و توزيع تركيب ش��ده با 
محدوديت های هوشمندی شبكه  ي برق به طور كامل 
در ژاپن به معرض ظهور رس��يد. اين در حالی اس��ت 
كه اگر شبكه  هوشمند بود برق خدمات ريلی توكيو 
قطع نمی ش��د و مشكالت اقتصادی و اين همه تلفات 

بوجود نمی آمد.
پس ب��ا توجه به مثال فوق می ت��وان نتيجه گرفت كه 
ش��بكه های توليد، انتقال و توزيع امروزی نس��بت به 

حمالت و فجايع طبيعی بسيار آسيب پذيرند.
در مقابل در شبكه های هوشمند، اصل بر اين است كه 
به موقع و سريع به حمالت و وقايع طبيعی پاسخ دهيم 
]6[ و پس از وقوع فجايع طبيعی به س��رعت نسبت به 

ترميم شبكه اقدام كنيم.]7[
همزمان با پيش��رفت چش��م گير علم و فناوری در قرن 
بيست و يكم، نقاط آسيب پذير جديدی به شبكه های 
الكتريكی هوشمند وارد می شود. شبكه های رايانه  ای، 
دستگاه های الكتريكی هوشمند و درگاه های ارتباطی 
از جمله مواردی هستند كه نيازمند حفاظت گسترده  ای 
می باش��ند. دليل اين امر آن اس��ت كه يك ش��بكه  ی 
هوشمند دارای تعداد زيادی دستگاه های الكتريكی و 
ارتباطی اس��ت كه می توانند مسيری برای نفوذ به آن، 

اقدام برای حمله به آن و نابودی آن ها شوند.]8 و 1[
امنيت در ش��بكه  ی هوش��مند تنها به معن��ای مقابله با 
خطرات و از بين بردن نقاط آس��يب پذير نيست، بلكه 
تحقق اين امر ما را به س��وی عدم وابستگی به استفاده 
از مناب��ع انرژی خارجی كه خود می تواند روزی مورد 
حمله قرار گيرد، س��وق می ده��د. مفهوم ديگر امنيت 
منحصر به فرد كردن شبكه  يهوشمند است. اين امر خود 
نيازمند محقق شدن انتظارات بسيار زيادی است كه ما 

از سامانه های كنترل انرژی و تأمين ارتباطی برای كنترل 
لحظه به لحظه  ي لوازم و تجهيزات ش��بكه می باش��د. 
اطمينان يافتن از امنيت ايجاد ش��ده نيازمند گس��ترش 
و پيشرفت دايم اس��تانداردهای موجود و كامل كردن 
اس��تانداردهايی است كه پيش��رفته نمی باشند. از سوی 
ديگر می توان ادعا كرد كه تالش برای ايجاد همكاری 
ميان آژانس های دولتی، صنعت و صنايع همگانی برای 
تكامل بلندمدت فناوری های استفاده شده در اين زمينه 
ضروری اس��ت. يك��ی از مهم تري��ن و تأثيرگزارترين 
بخش های اين تالش، ش��ناخت اولويت بندی خطرات 
وارده و گس��ترش اس��تانداردها و خطوط راهنما است 
ك��ه امكان طراحی برنامه هايی را برای از بين بردن اين 

خطرات موجب می شوند.]8 و 1[

9. اطمینـان از سـرمايه گـذاری در زمینه ی 
تحقق شبكه ی هوشمند: آيا تضمینی هست؟

در پايان اين قس��مت از بحث، بد نيس��ت در اين مورد 
صحب��ت كنيم كه چگونه می توان اطمينان حاصل كرد 
كه سرمايه  گذاری در شبكه  ی هوشمند، منجر به منسوخ 
ش��دن و كهنگ��ی آن در آين��ده نمی ش��ود و در واقع 
چگونه می ت��وان به اين اطمينان رس��يد كه در صورت 
س��رمايه  گذاری كالن در اين بخش، س��ود مناسبی باز 
می گردد. در حقيقت بايد به اين س��ؤال پاسخ دهيم كه 
آيا با توجه به پيش��رفت برق آسای فناوری در سال های 

آينده، سرمايه  گذاری های ما به هدر نخواهد رفت؟]9[
در پاسخ به مجموعه  ی س��ؤاالت باال می توان نكات 

زير را مطرح كرد:
نخست اين كه سرعت تغييرات فناوری در صنعت برق 
و ش��بكه های الكتريكی بسيار آرام تر از ساير زمينه ها 
است. برای مثال در عرض سه سال يك لپ تاب كهنه 
می شود، در حالی كه عمر مفيد شبكه های الكتريكی 

هوشمند نيم قرن می باشد.

شبــكه های
الكتريــــكی
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در اين جا ذكر اين نكته ضروری اس��ت كه بايد ميان 
دو مفهوم كهنگی فناوري و كهنگی ابزار و تجهيزات 
تمايز قائل ش��د. ممكن اس��ت عمر يك وسيله بسيار 
زياد باش��د، ولی به دليل آن كه فناوري های جديدی 
در زمينه  ی استفاده  ی آن مطرح شده  اند، نتوان آن را 
مورد اس��تفاده قرار داد. در حالی كه در مقابل ممكن 
است يك وس��يله عمر كمی داشته باشد، و ما مجبور 
باش��يم دايم آن را تعويض كنيم ولی در عين حال به 
دلي��ل آن كه فناوری مورد اس��تفاده در آن وس��يله با 
سرعت كمی تغيير می كند، ناچار شويم هر بار همان 
مدل قبلی آن وسيله را خريداری كنيم و مورد استفاده 
قرار دهيم. در مورد ش��بكه های قدرت نيز بايد به اين 
نكت��ه توجه كرد كه هم عمر وس��ايل و تجهيزات در 
اين شبكه به نس��بت باال است و هم عمر فناوری های 
اس��تفاده ش��ده در آن ها؛ البته بس��يار بهتر اس��ت كه 
ب��ا پيش بينی اين مط��ب كه با توجه به پيش��رفت ها و 
نيازهای كنونی ممكن اس��ت در آينده  ای نزديك و 
يا دور، فناوری های جديدی به شبكه  ی قدرت اضافه 
ش��وند، ش��بكه را طوری طراحی و پياده  سازی كنيم 
كه قابليت س��ازگاری با پيشرفت های جديد را داشته 
باش��ند و برای پذيرفتن فناوری ه��ای جديد، انعطاف 

الزمه را دارا باشند.
در همين راس��تا اشاره به س��ه ويژگی زير كه مانع از 
منس��وخ شدن شبكه های هوش��مند می شود، خالی از 

لطف نيست:
• Fireware Upgradability: Firewareه��ا 
نرم افزارهای ادغام شده و آميخته با وسايل و تجهيزات 
الكتريكی هستند كه قابليت به روز شدن را دارند و به 
همي��ن دليل می توانند نقش مهمی را در جلوگيری از 

منسوخ شدن شبكه  ی الكتريكی ايفا كنند.
• كمون7: اين ويژگی به س��رعتی اش��اره دارد كه به 
كم��ك آن می توان داده ها را انتق��ال داد و پردازش 
كرد. در واقع س��امانه، با كمون پوش��يدگی و كمون 
كم تر می تواند داده ها را با س��رعت بيشتری پردازش 
كن��د و در نتيجه تأخير در اين گونه س��امانه ها كمتر 
مش��اهده می گردد. هم چنين ش��بكه  ی هوشمند اين 
قابليت را دارد كه در صورت لزوم، امكان برداش��ت 

داده ها را با سرعت بسار زياد فراهم كند.

7- latency

• پهنای باند مناسب: همان طور كه می دانيد، اصطالح 
پهنای باند به مقدار حجم داده  ای اطالق می ش��ود كه 
می توان توسط يك شبكه، ارسال و دريافت نمود. از 
طرف ديگر عمليات های پيش��رفته نيازمند انتقال داده 
در حجم باال هستند، كه شبكه  ی هوشمند اين امكان 

را فراهم می كند.
يك سؤال مهم در بخش كنترل بارگيری مشتريان اين 
اس��ت كه چه كس��ی تصميم می گيرد كه چه زمانی و 
كجا وسايل برقی را خاموش كند. پاسخ اين است كه 
در ش��بكه های هوش��مندی كه در بخش هايی از اروپا 
مانند هلند اجرا گرديده برنامه ها و نرم افزارها مس��ؤول 
اين امر می باش��ند اما باور عمده بر اين اس��ت كه برای 
مصارف روزانه، واگذاری كنترل وسايل برقی به دست 
خود مصرف كنندگان بس��يار بهتر می باشد؛ چراكه در 
اين مس��ير خود آن ها می توانند به سيگنال های قيمت 
عكس العمل نش��ان دهند. از ط��رف ديگر هيچ كس 
دوست ندارد زمان خود را به طور مداوم صرف كنترل 
قيمت ها و تنظي��م مصرف خود براس��اس آن ها كند، 
در نتيجه بهترين راهكار آن اس��ت كه ما يك س��ری 
دس��تگاه های ارزان قيمت را برای كاربران فراهم كنيم 
كه در زمان های مناسب دستورهای الزم را با توجه به 

قيمت لحظه  ای انرژی الكتريكی صادر كند.
اين وسايل می توانند يكی از دو عكس العمل زير را با 

توجه به قيمت لحظه  ای برق نشان دهند:
• خود وس��ايل خانگ��ی می توانند قادر ب��ه دريافت 
س��يگنال از ش��بكه  ی هوش��مند باش��ند و به كمك 

سوييچ های خودكار صرفه  ی اقتصادی فراهم كنند.
• يك نفر خود بتواند با مش��اهده  ی اطالعاتی كه اين 
دس��تگاه ها ارايه می دهند، مصرف خود را تنظيم كند 
و در نتيجه تصميم بگيرد وس��ايل مورد استفاده  اش را 

چه زمانی روشن و چه خاموشی كند.
س��امانه های كنترل��ی در بخ��ش بارگي��ری هم چنين 
می توانن��د در مواقع ضروری )به عن��وان مثال زمانی 
كه مش��تريان از پرداخت صورت حساب خود سر باز 

زده  اند( مشتريان را از شبكه قطع كنند.

نتیجه گیري قسمت سوم
در اين س��ري مقاالت تا پايان اين قس��مت به بررس��ي 
ويژگي ها و شاخص هاي شبكه هاي الكتريكي هوشمند 
پرداخته  ايم. ديديم كه اين شبكه ها يكي از راهكارهاي 
موث��ر و مه��م انتق��ال و توزي��ع ان��رژي الكتريكي در 
آينده  اي نزديك خواهند بود. س��پس به سراغ بررسي 
ويژگي هاي آن ه��ا رفتيم. در واقع تا بدين جا فقط آن 
چه را كه شبكه  ي هوشمند براي ما به ارمغان مي آورد 
را مورد بررس��ي قرار داده  ايم، اما نگفته  ايم كه چگونه 
مي توان به اين ويژگي ها دست پيدا كرد. اين آن چيزي 
اس��ت كه در بيشتر به آن خواهيم پرداخت. در قسمت 
بعدي، بخش دوم اين مقال��ه، يعني خودترميمي را در 
ش��بكه هاي الكتريكي هوش��مند آغاز مي كنيم. همان 
ط��ور كه مي دانيد و در آينده نيز بيش��تر به آن خواهيم 

پرداخ��ت، وج��ود خودترميمي يك��ي از ضروريات 
اساسي ش��بكه هاي هوشمند الكتريكي است كه بدون 
آن ني��ز مي توان ش��بكه را محقق كرد، اما بس��ياري از 
ابعاد و ويژگي هاي ش��بكه  ي هوشمند )كه اطالق لفظ 
هوش��مند را ممكن مي س��ازد(، در نب��ود خودترميمي 

غيرقابل تصور خواهد بود.
---------------------------
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