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خودترميمی در شبکه های الکتریکی هوشمند- مقدمات و کليات

ــی برای اجرای شبکه های  ــین، به بیان تئوری های اساس ــماره ی پیش در ش
هوشمند پرداختیم.

ــی  ــین، می پردازیم به بحث و بررس ــماره ی پیش  اینک در ادمه ی مطالب ش
نحوه ی اجرای شبکه ی هوشمند در درون شبکه ی توزیع و پس از آن به عنوان 
حسن ختام هر دو بحث »شبکه های الکتریکی هوشمند« و »خودترمیمی در 
شبکه های الکتریکی هوشمند«، مبحث مدیریت بار را به عنوان یکی از اهداف 

و نتایج اجرای خوب این شبکه ها مطرح می کنیم.
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13.6. روشي براي تحقق خودترميمي در 
شبکه هاي توزیع

ــش برای  ــن بحث این پرس ــدای ای ــاید در ابت ش
ــود که برای چه به سراغ شبکه ی  ــما مطرح ش ش
ــا تفاوتی میان اجرای  ــاً آی  توزیع رفته ایم و اساس
خود ترمیمی در شبکه ی تولید با انتقال و یا توزیع 
ــت خاصی برای  ــا خیر؟ آیا اهمی ــود دارد و ی وج
ــامانه ی قدرت  ــبکه ی توزیع در مجموعه ی س ش
ــتیم و اگر چنین است، چه دلیلی برای  قایل هس

این کار داریم؟]1[
ــدا مختصری  ــش ها ابت ــخ به این پرس ــرای پاس ب
ــی کنیم.  ــت م ــع صحب ــبکه ی توزی ــورد ش  در م
شبکه ی توزیع به طور مستقیم با مصرف کنندگان 
در ارتباط است و در نتیجه هر خطایی که در این 
ــتقیم و آنی بر  ــامانه رخ دهد به طور کاماًل مس س
روی کیفیت انرژی الکتریکی که به دست مشتری 
می رسد، تأثیر می گذارد. این در حالی است که با 
پیشرفت هرچه بیش تر فناوری این انتظار می رود 
که کیفیت انرژی الکتریکی افزایش یابد. در مورد 
ــرژی الکتریکی، ابعاد و تعاریف مختلف  کیفیت ان
آن و نیز انتظاراتی که در این خصوص وجود دارد 
در فصول گذشته به تفصیل سخن گفتیم. در این 
ــنده می کنیم که کیفیت  جا به ذکر این نکته بس
ــکا و اطمینانی  ــت ات ــی به قابلی ــرژی الکتریک ان
ــی و صنعتی  ــترکان خانگ ــتگی دارد که مش  بس
ــوند  ــبکه ی قدرت قائل ش می توانند برای یک ش
ــن کیفیت  ــکا کنند. ای ــاس آن به آن ات ــر اس و ب
ــط  ــاخص تعداد متوس ــوان با دو ش ــز می ت  را نی
 1SAIDI ــک دوره ی زمانی خاص قطعی ها در ی

و نیز فرکانس این اتفاق 2SAIFI سنجید.]1[
ــه خود-ترمیمی در  ــت ک ــی باید گف ــور کل  به ط
ــرای کاهش  ــع در درجه ی اول ب ــبکه ی توزی ش
ــامانه از جمله قطعی های لحظه ای  خرابی های س
ــپس از این ویژگی  ــه کار می رود. س ــی ب و مقطع
ــت انرژی  ــازی کیفی ــی و بهینه س در بهبودبخش
ــردد. از جمله  ــتفاده می گ الکتریکی )قدرت( اس
ــه از بین بردن  ــن عمل می توان ب ــی های ای ویژگ
کاستی های موجود در ولتاژ اشاره کرد. همچنین 
ــامانه دچار  ــن قضیه در جلوگیری از این که س ای
ــا فجایع  ــالت خارجی و ی ــی از حم ــی ناش خراب

طبیعی گردد، می شود.]1[
ــی خوانید، بحث  ــه در ادامه ی این بحث م آن چ
ــبکه ی توزیع  ــی خود ترمیمی خطا3 در ش  و بررس

می باشد. ]1[

1.13.6. خود ترميمی خطا در شبکه ی 
توزیع هوشمند

ــمند  ــبکه ی توزیع هوش خود ترمیمی خطا در ش
ــمندی  ــدازه گیری های کنترل خودکار هوش به ان
1. System Average Interruption Duration Index
2. System Average Interruption Frequency Index
3. Fault self-healing

ــود که برای حذف و یا ایزوله کردن  اطالق می ش
ــتفاده قرار  ــورد اس ــع م ــبکه ی توزی ــا در ش  خط
ــامانه  ــی گیرد. در درجه ی دوم وظیفه ی این س م

ــتفاده از مخابرات پیشرفته، رایانه  ــت که با اس اس
ــرفته و نیز کنترل خودکار و  ها و محاسبات پیش
ــری از الکترونیک قدرت نوین،  هم چنین بهره گی
ــر جای  ــبکه را پس از وقوع خطا به س خدمات ش

خود بازگرداند. ]1[
خود ترمیمی خطا هم چنین شامل سامانه ی اولیه 
ــامانه ی اولیه باید ساختاری  و ثانویه می باشد. س
ــیع در تجهیزات  ــردی وس ــر با کارب ــاف پذی انعط
ــریع مدار4 ،  جدیدی همچون قطع کننده های س
محدودکننده های جریان خطا و ... داشته باشند. 
در سامانهی ثانویه، فناوری های جدیدی هم چون 
ــترده از لحاظ مکانی و  کنترل توزیع  حفاظت گس

شده می توانند مورد استفاده قرار بگیرند. ]1[

2.13.6. فناوری ایزوله سازی و بازسازی 
خودکار خطا

ــود که در  نام باال به نوعی از فناوری اطالق می ش
ــیون فیدرهای5 به کار برده شده  زمینه ی اتوماس
ــط به کار می رود. FA کنونی  در ولتاژهای متوس
در اصل بر اساس روش های reclose کردن و یا 
ــتوار است. در این  کنترل از راه دور پی در پی اس
ــتفاده قرار می گیرد،  ــاوری که اکنون مورد اس فن
ــصت ثانیه زمان مورد نیاز است تا  ــت کم ش دس
ــیب دیده را از سایر قسمت های شبکه  بخش آس
جدا کنیم و تغذیه ی مورد نیاز مصرف کنندگان را 

در آن قسمت دوباره تأمین نماییم. ]1[
ــاوری جدید FA برای  ــت که فن این در حالی اس
ــده است که از  ــاخته و پرداخته ش این منظور س
ــاس مخابرات مبتنی بر  ــده براس کنترل توزیع ش
ــم. در این فناوری،  ــی را ببری ــتفاده ی کاف IP اس
واحدهای ترمینال فیدر هوشمند می توانند نتایج 
ــخیص خطا و نیز دستورالعمل های کنترلی را  تش

در زمان مناسب و به موقع تبادل کنند. ]1[

4. fast circuit breakers
5. Feeder automation

این فناوری دیگر برای ایزوله کردن خطا و تأمین 
ــته به ایستگاه اصلی نیست  دوباره ی قدرت، وابس
ــد تا  ــد ثانیه طول می کش ــا چن ــه تنه  و در نتیج
ــبکه را دوباره تأمین  تغذیه ی مورد نیاز بارهای ش
ــریع که بر اساس کنترل  کند. یک خود ترمیم س
ــتوار است در  ــده در شبکه ی قدرت اس توزیع ش
ــاده ترین صورت ممکن نمایش  ــکل  زیر به س ش
 داده شده است. در این شکل، FTUها )که شامل 
ــده های  ــتفاده در قطع کنن ــورد اس ــای م رله ه
ــهمی را دارند که  ــوند( همان س ــدار نیز می ش  م
ــق کابل های  ــی دارد و از طری ــبکه ی مخابرات ش
ــبکه متصل شده اند. این واحدها  سریع به این ش
ــبکه ی  ــر از طریق این ش ــد با یک دیگ می توانن

مخابراتی تبادل اطالعات کنند. 
یک پردازنده ی مخابراتی6 برای این مورد استفاده 
ــه ارتباط میان DAهای اصلی و  قرار می گیرد ک

FTUها را ممکن سازد. ]1[
ــبکه و در  زمانی که یک خطای موقتی در این ش
ــتفاده در  ــه ی F رخ می دهد، رله ی مورد اس نقط
ــا( تریپ می کند و  ــع کننده های مدار )CBه قط
ــیگنال هایی به معنای عبور  در نتیجه FTUها س
ــد جریان با هم رد و بدل می کنند. در  بیش از ح
ــتفاده  ــکل FTU مورد اس این حالت و در این ش
ــخیص می دهد، اما  در نقطه ی Q13 خطا را تش
ــده است،  FTUای که در نقطه ی Q21 نصب ش
متوجه خطا نمی شود. در نتیجه ی این عمل محل 
ــخیص داده  ــاط Q12 و Q21 تش ــا بین نق  خط
ــود. در این حالت FTUهای مربوطه تریپ  می ش
ــی کنند تا خطا  ــن Q12 و Q21 را کنترل م بی
را محدود سازند. سرانجام FTUهای تعبیه شده 
ــات مورد نیاز را با  ــاط QF1 و Q22 اطالع در نق
 QF1 ــتفاده از بستن هم تبادل می کنند و با اس
ــازی این قسمت شبکه و رفع  و Q22 برای بازس
موقتی خطا جهت تأمین نیاز شبکه بهره می برند.

 
6. Communication Processor

شکل 13. 5. خود-ترمیمی سریع بر اساس کنترل توزیع شده برای کابل برگردان]1[

شبکه های الکتریکی...
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ــن روش در آن بهره  ــی از پروژه¬هایی که از ای یک
ــروژه ی DA در ژیانمن  ــت، پ ــده اس ــه ش گرفت
ــان )Xianmen-Fujian( چین   واقع در فوجی

می باشد.]1[
ــته قرار  ــک لوپ بس ــده در ی ــته ش اگر خط بس
ــوییچ های RMU به عنوان قطع  ــد، س رفته باش
ــد جریان  ــد و می توانن ــا7 عمل می کنن کننده ه
ــن حالتی  ــع کنند. در چنی ــش از حد8 را قط  بی
ــمت آسیب دیده  ــر قس FTهایی که در هر دو س
ــد تا خطا را  ــد، CBها را تریپ می کنن قرار دارن
ــاس کنترل  ــاظ جهت یا فاز جریان و بر اس از لح
ــده ایزوله کنند. به این امر خود ترمیمی  توزیع ش

یکپارچه9می گویند. ]1[
ــابه خود ترمیمی سریع  خود ترمیمی یکپارچه مش

می باشد. در این نوع از خود ترمیمی FTUها می 
ــا را با FTUهای مورد  ــد جهت جریان خط توانن
نیاز برای ایزوله کردن خطا تبادل کنند. برای آن 
ــبکه پس از رفع  ــالمت این قسمت از ش که از س
خطا اطمینان حاصل کنند، جهت جریان را درهر 
ــوی این قسمت مورد مطالعه قرار می دهند.  دو س
ــان  ــی که این دو جهت با یکدیگر یکس در صورت
باشند، این بخش از شبکه در سالمت کامل به سر 
می برد؛ در غیر این صورت در این قسمت خطایی 

وجود دارد که باید رفع گردد.]1[
ــخیص جهت جریان چه می کنیم؟  اما جهت تش
ــاژ را برای  ــت ولت ــور، کافی اس ــن منظ ــرای ای ب
ــه کار گیریم. در اغلب  ــخیص جهت جریان ب تش
ــا و کم کردن میزان  ــات برای کاهش هزینه ه اوق
 PT از یک ،RMU ــده در یک ــغال ش فضای اش
ــخیص  ــتفاده می گردد. البته باید گفت که تش اس
تمامی انواع خطاها در این نوع سامانه به دشواری 

امکان پذیر می باشد. 

7. breaker
8. overcurrent
9. Seamless Self-Healing

ــتفاده از حفاظت  ــوان با اس ــکل را می ت این مش
ــازی این  ــاده س تفاوت جریان10حل کرد. برای س
ــخیص  نوع حفاظت، محل خطا باید از طریق تش
ساده ی تفاوت زاویه ی فاز میان جریان های خطا 
ــوی یک بخش از خط در هنگام اجرای  در دو س

عملی معین گردد.
ــک خطای داخلی، تفاوت میان زوایای فاز  برای ی
ــه در هنگام  ــد، درحالی ک به 180 درجه می رس
وقوع یک خطای خارجی، این اختالف صفر درجه 

می باشد. ]1[

3.13.6. خود ترميمی خطای تک فاز به 
زمين

ــای اتصال  ــد در خط ــی دانی ــه م ــان طور ک هم
ــی( در  ــرال )خنث ــه ی نوت ــن، نقط ــه زمی ــاز ب  ف

ــن غیرمؤثر11می  ــبکه ی توزیع منطبق بر زمی ش
ــد. جریان خطا در هنگام وقوع خطای فاز به  باش
زمین کوچک است، به شرطی که زمین شبکه ای 
ــد. در  ــه در آن خطا رخ می دهد، غیر مؤثر باش ک
ــت باقی می ماند.  ــن حالت ولتاژ خط تقریباً ثاب ای
ــم چنین تقریباً هیچ اثری از منبع به بار منتقل   ه
ــبکه ای که در آن خطای  نمی گردد. در نتیجه ش
ــد برای  ــن رخ داده، می توان ــه زمی ــال فاز ب  اتص
ــدون آن که  ــود ادامه دهد، ب ــاعت ها به کار خ س
مشکلی برای شبکه ایجاد گردد. مهم تر از آن، این 
ــیاری از خطاهای این چنینی بدون  ــت که بس اس
ــوند، رد  ــه های خود ترمیمی ش ــه گرفتار تل  آن ک

می شوند و از بین می روند.
ــرکت ایتالیایی  ــط ش ــاری که توس ــاس آم بر اس
ــا و  ــی ه ــت، خاموش ــده اس ــم ش "ENEL فراه
قطعی های برقی که در اثر اتصال فاز به زمین رخ 
ــتفاده از سیم پیچ  پترسون12به 50  داده اند، با اس

درصد تقلیل پیدا کرده اند. 

10. current-differential
11. non-effectively earthed mode
12. Peterson coil

ــیم پیچ  تنظیم خودکار  ــتفاده س همچنین با اس
ــد. از این آمار  ــف کمان13کاهش پیدا کرده ان  توق
ــتفاده از کم کردن  ــوان نتیجه گرفت که اس می ت
ــامانه ی زمین  ــق س ــه ویژه از طری ــر زمین، ب اث
ــون، یکی از مهم ترین  ــده ی قابل تنظیم پترس ش
ــت که امروزه در تحقیقات مربوط به   مواردی اس
شبکه ی توزیع هوشمند قدرت بسیار مورد توجه 

قرار می گیرد.
ــف خطا،  ــیم پیچ  توق ــتفاده از س ــا اس ــون ب  اکن
ــه در هنگام  ــت خازنی را ک ــوان تنها ظرفی می ت
ــدگی ایجاد  ــن ش ــرای جریان زمی ــا ب ــروز خط  ب
می شود، جبران کرد. جریان حقیقی زمین شدگی 
ــد و  ــامل اجزای هارمونیکی و مقاومتی می باش ش
ــد مجموع جریان  ــی تواند تا ده درص مقدار آن م
ــد. این جریان را نمی توان به  ــدگی برس زمین ش
ــیم پیچ توقف و یا جبران سازی کمان  وسیله ی س
ــذرای جریان  ــمت گ ــرد. به عالوه قس ــان ب  از می
ــازی کرد.  ــوان جبران س ــدگی را نمی ت ــن ش زمی
ــاوب رخ می دهد،  ــن کردن متن ــی که زمی هنگام
ــامل بخش گذرا و ناپایدار  جریان زمین شدگی ش
ــانس  ــد. در نتیجه بخش گذرا، ش ــز خواهد ش نی
ــان را کاهش می دهد.  ــف و از بین بردن کم توق
ــتفاده از  ــان با اس ــزان جری ــت، می ــن حال  در ای
سیم پیچ تمام جبران ساز به کم ترین مقدار ممکن 
ــی آن را دارد که  ــیم پیچ  توانای ــد. این س می رس
ــتفاده از فناوری مدرن  ــام جریان خطا را با اس تم
ــر دارد و این  ــدرت کاماًل از میان ب ــک ق الکترونی
ــگام اتصال به  ــود ترمیمی را در هن ــر میزان خ ام
ــتفاده از  ــش می دهد. هم چنین با اس  زمین افزای
ــاز، می توان خطر آتش  ــیم پیچ  تمام جبران س س
ــی دیگر را کاهش داد.  ــوزی و یا خطرات امنیت س
ــود که  این امر می تواند مانع از اتصال کوتاهی ش
ــط اضافه ولتاژ موقتی در هنگام زمین شدن  توس

ایجاد می شود.
بخش مربوط به سیم پیچ تمام جبران ساز در شکل 
ــان داده شده است. موضوع این تصویر،  13. 6 نش
سیم پیچ توقف خودکار کمان مارپیچی است. این 
ــر الکترونیک قدرت به عنوان  ــامانه از یک فیلت س
مکمل استفاده می کند. فیلتر فعال قدرت در این 
سامانه، ذره ذره جریان جبران ساز را با پالریته ی 
ــامانه  ــف باقی مانده ی جریان PMU به س مخال
تزریق می کند  و سپس جریان زمین شدگی تمام 

حذف می گردد. ]1[

4.13.6. تحقق سامانه تأمين قدرت بدون 
قطعی14 بر اساس به کارگيری ادوات 

DFACTS
ــد منجر به  ــی توان ــرد ادوات DFACTS م کارب
تأمین منابع قدرت بدون قطعی برای بارها گردد، 

13. Automatic Tuning Arc Suppression
14. Uninterruptible Power Supply

شکل 13. 6 . نمودار سیم پیچ  تمام جبران کننده ]1[

شبکه های الکتریکی...
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ــع دچار نقص و  ــبکه ی توزی ــن حال که ش در عی
ــت.}10 این{ پس می توان نتیجه  خطا شده اس
گرفت که این موضوع نیز یکی از زمینه های مهم 
ــبکه های هوشمند باشد. دو  تحقیقاتی در مورد ش
ــن بدون قطعی قدرت را  ــوع ابزار و فناوری تأمی ن
ــه در ادامه به معرفی هریک از  می توان نام برد ک

آن ها می پردازیم. ]1[

 1.4.13.6. خود ترميمی یکپارچه در 
چرخه ی مدار دو منبعه

ــود ترمیمی  ــی موجود در فناوری خ روش طراح
ــتفاده از  ــق بر اس ــه منطب ــدار دو منبع ــرای م  ب
ــا که خود  ــت. از آن ج ــوییچ های مکانیکی اس س
 سوییچ نیاز به چندین پریود دارد تا عمل کند، پس 
ــه ناچار رخ می دهد.  ــی های کوتاه مدت ب خاموش
ــوی برای بارهای  ــی تواند به احتمال ق این امر م
ــوییچ  ــکل ایجاد کند. چنان چه س ــاس مش حس
ــال SSTS 15که با بهره گیری از  حالت جامد انتق
ــاخته شده  اجزا و تجهیزات الکترونیک قدرت س
است، در شبکه ی قدرت مورد استفاده قرار گیرد، 
ــا را در عرض  ــوییچ کردن باره ــی توان عمل س م
ــد میکروثانیه پس  ــا حتی در چن ــیکل و ی نیم س
ــتورات کنترلی انجام داد. در عین  از دریافت دس
حال می توان اطمینان داشت که تغذیه ی قدرت 

بارهای حساس تحت تأثیر قرار نمی گیرد. ]1[
ــه ی مورد  ــدار دو منبع ــه ی م ــه چرخ ــی ک زمان
ــادی قرار  ــکل 13. 7 در حالت ع ــتفاده در ش  اس
ــن است و STSS B خاموش   دارد،STSSA روش
ــد. در این شرایط بار حساس توسط منبع  می باش
ــت آماده  ــود و منبع B در حال ــن می ش A تأمی
ــامانه ی کنترل  ــرار دارد. هنگامی که س ــاش ق ب

15. Solid State Transfer Switch

ــخیص می دهد، ــع A تش ــا را در منب  وقوع خط
ــل مقاب در  و  ــردد  ــی گ م ــوش  خام  STSSA"

ــن  ــیکل روش ــم س ــک نی ــرض ی "STSSB در ع
ــود. سپس در یک پریود، منبع B به منبعی  می ش
ــود و خود ترمیمی  ــار تبدیل می ش برای تأمین ب
ــدار دو منبعه این  ــه از طریق چرخه ی م یکپارچ

چنین اجرا می شود. ]1[

2.4.13.6. تأمين منبع قدرت بدون قطعی 
پویا16 

DUPS از دو بخش STATCOM و سامانهی 
ــده است.  ــکیل ش ــازی انرژی DC تش ذخیره س
ــع تولید  ــوان یک منب ــه عن از STATCOM ب
ــود. این بخش هم چنین  ــیگنال استفاده می ش س
انرژی DC ذخیره شده را به جریان فعال تبدیل 

16. Dynamic Uninterrupted Power Supply-DUPS

]1[STSS شکل 13. 7. مدار دو منبعه بر اساس

ــرای مدتی ادامه  ــا تأمین انرژی بارها ب می کند ت
ــی تأمین انرژی به  ــامانه ی اصل یابد تا این که س

مدار و شبکه بازگردد. ]1[
ــوان یک منبع  ــتفاده از DUPS که به عن ــا اس ب
ــی گردد،  ــتفاده م ــرژی اس ــن ان ــراری تأمی  اضط
ــاس از خطر  ــی توان کاری کرد که بارهای حس م
مواجه شدن با کارایی های غیر منتظره که توسط 
ــی های کوتاه مدت ایجاد می شود، مصون  خاموش
ــاهده  ــکل 13 .8 مش  بمانند. همان طور که در ش
می کنید، خروجی فیدر شماره ی SSCB ،1 1 را 
ــایر فیدرها نیز به  تحت نظارت خود می گیرد و س
همین ترتیب، مدارهای مکانیکی را تحت نظارت 

خود می گیرند. ]1[
در چنین حالتی DUPS وظیفه ی تأمین بارهای 
ــاس را از طریق SSCB 2 بر عهده می گیرد.  حس
SSCB 2 معموالً در شرایط عادی خاموش است.

ــبکه رخ دهد و  ــی در ش ــد که خطای ــرض کنی ف
ــود. در این  ــی ش ــدن منبع اصل ــبب قطع ش س
 SSCB ــد و صورت SSCB 1 خاموش خواهد ش
ــیکل خاموش خواهد  ــز در عرض یک نیم س 2 نی

شبکه های الکتریکی...
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ــط DUPS تأمین  ــپس بار حساس توس شد. س
 خواهد شد. این تأمین انرژی تا زمانی که خطا به 
ــرود، ادامه  ــن ب ــی از بی ــدار مکانیک ــیله ی م  وس
ــع تأمین انرژی به  ــد. در این زمان، یا منب می یاب
شبکه باز می گردد و یا بار به صورت یکپارچه برای 
ــود]1[ ــایر فیدرها ارجاع داده می ش تأمین به س

14. مدیریت بار در شبکه هاي هوشمند
1.14. روش هاي کنترل و مدیریت بار در 

Smart Grid شبکه هاي
1.1.14. نحوه ي کار سامانه ی کنترل 
مرکزي در کنترل بار به طور مستقيم

ــت که در حال حاضر انرژ ي الکتریکي  بدیهي اس
ــوب مي شود.  به عنوان کاالیي )!( گران بها محس
به همین سبب است که در سال هاي اخیر فضاي 
رقابتي براي خرید و فروش آن ) البته نه در ایران( 

بسیار تنگاتنگ شده است.]2[
از جمله موارد رقابتي در این زمینه یکي این است 
ــرکت توزیع ) فروش ( برق ترجیح مي دهد  که ش
که انرژی را در ساعت غیر پیک که ارزان تر است، 
خریداري کند و آن را در ساعت گران تر بفروشد. 
ــه ي رقابتي و  ــه جنب ــواردي ک ــي دیگر از م  یک
ــت کنترل مستقیم و یا  ــود دهي پیدا کرده اس س

غیر مستقیم بار است.
همان طور که در باال گفتیم مدیریت بار از دو طریق 
ــتقیم انجام مي شود. در زیر به  مستقیم و غیر مس
اجمال به روش غیر مستقیم مي پردازیم و سپس به 
طور مفصل روش مستقیم را بررسي مي کنیم. ]3[

2.1.14. روش غير مستقيم تنظيم بار
در این روش با اجراي سیاست هاي مالي از سوي 
ــرکتي که  ــرکت تولید و یا توزیع و در اصل ش ش
ــده دارد، خود  ــرژي الکتریکي را بر عه ــروش ان ف
ــي دهند. به  ــترکین مصرف خود را کاهش م مش
ــنده  ــرکت فروش این ترتیب که به عنوان مثال ش
ــاعات اوج مصرف باال مي برد و در  قیمت را در س
ــراي کاهش هزینه هاي  نتیجه مصرف کنندگان ب
خود مصرف خود را کاهش  مي دهند. در واقع در 

این روش، مشترکین خود تعیین کننده ي میزان 
ــتند و هیچ سیاست قهري و  مصرف برق خود هس
یا کنترل مستقیمي از سوي شرکت تولید کننده 

در پیش گرفته نمي شود. ]2[

 1.2.1.14. روش مستقيم تنظيم بار به 
وسيله ي توزیع کننده )و یا فروشنده ي 

انرژي الکتریکي(
ــتقیم  ــتقیم، کنترل غیر مس در مقابل کنترل مس
ــرکت توزیع کننده  ــه در آن خود ش ــرار دارد ک ق
ــزان و در  ــار را به چه می ــم مي گیرد که ب تصمی
ــترکان  ــاعاتي و با چه حجمي در بین مش چه س
ــه عوامل مختلفي  ــع کند. این مدیریت بار ب توزی
بستگي دارد. در درجه ي اول باید دید که شرکت 
ــه دلیلي قصد کنترل بار را در  توزیع کننده به چ
ــتقیم دارد. در درجه ي  ــطح و به طور مس این س
ــت را یافت. از  ــد روش اجراي این سیاس دوم بای
ــت، اهداف و  ــرده ي مدیری ــا که در پس پ  آن ج
روش هاي متفاوتي وجود دارد، پس خود مدیریت 

نیز انواع متفاوتي دارد. ]3[
بدیهي است از آن جا که در روش کنترل مستقیم 
بار، شرکت توزیع کننده بر روي تجهیزات مشتري 
ــن این که با اعمال  ــال نفوذ مي کند و در عی اعم
محدودیت بر مشتري، خود سود و منفعتي کسب 
ــبب باید مشتري نیز در این  مي کند، به همین س
ــراغ شرکت توزیع دیگري  ــود سهیم باشد تا س س

]1[DUPS شکل 13 .8. یک شبکه ی توزیع بر اساس

ــرکت  ــه عنوان مثال ش ــبب ب نرود. به همین س
ــترک خود تخفیفاتي در  توزیع مي تواند براي مش
ــت  ــر بگیرد. ) البته تمام این ها در صورتي اس نظ
ــت  ــه بازار توزیع انرژي الکتریکي آزاد و در دس  ک
ــرکت هاي خصوصي باشد، که فعاًل این شرایط  ش
ــیله ي  ــع به وس ــدارد و توزی ــود ن ــران وج  در ای

شرکت هاي دولتي انجام مي شود.( ]3[
ــي از روش هاي  ــراي یک ــوه ي اج ــر به نح در زی

مدیریت مستقیم بار مي پردازیم:

 2.14. کنترل مستقيم بار بر روي چه 
تجهيزاتي و با چه استانداردهایي انجام 

مي شود؟
ــروع توزیع، پروتکل  ابتدا باید گفت که پیش از ش
ــتاندارد مدیریت بار باید به طور قانوني میان  و اس
ــترک و شرکت توزیع معین شود. در غیر این  مش
ــرل بار بر  ــي از کنت ــورت هرگونه عواقب ناش  ص
ــود. این تعیین  ــرکت توزیع خواهد ب ــده ي ش عه
ــرکت توزیع و  کردن به صورت قراردادي میان ش

مشترک منعقد و ثبت مي گردد.
ــتاندارد معین  ــن اس ــواردي که در ای ــي از م  یک
ــرل بر روی  ــت که کنت ــردد، تجهیزاتي اس  مي گ
ــامل تجهیزات  آن ها صورت مي گیرد و معموال ش
ــه ي هوا و یا  ــامانه هاي تهوی ــي نظیر س گرمایش

آبگرمکن هاي برقي مي باشد. ]3[
ــده نحوه ي کنترل بار است  دیگر مورد تعیین ش
ــیله ي تنظیم دما از  که مي تواند تنظیم بار به وس
طریق دماپا  )ترموستات( باشد و یا به عنوان مثال 
براي یک دوره ي معین زماني برق تجهیزات قید 

شده در قرارداد را قطع کنند. ]3[

3.14. چگونگي کنترل بار
ــت که ابتدا باید ببینیم چه بارهایي را  بدیهي اس
مي توانیم کنترل کنیم و چگونه مي توانیم این کار 
ــور باید ببینیم که  ــام دهیم. براي این منظ را انج
ــاعات و در شرایط  مدل الگوي مصرف آن ها در س
مختلف چگونه است. بعد از این کار باید ماهیت و 

نوع چنین باري تعیین شود. ]2[

ــت مدیریت بار قرار  ــی از تجهیزاتی که تح ــا عنوان مثال یک ــتگاه تهویه ی هوا ب ــی مصرف یک دس ــکل 1.14. منحن  ش
می گیرد در طی یک شبانه روز]3[

شبکه های الکتریکی...
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ــه راهبرد  ــه ببینیم چ ــت ک ــدم بعدي این اس  ق
ــار در نظر  ــم در قبال این ب ــي اي مي توانی کنترل
ــال این  ــد دید که اعم ــت بای ــم و در نهای بگیری
راهبرد کنترلي چه تغییري در الگوي مصرفي که 
ــت آورده بودیم به دست   پیشتر از این بار به دس

مي دهد؟]2[
ــکل 1.14 منحني مصرف  ــوان مثال در ش به عن
ــامانه ی تهویه( را در  یکي از تجهیزات خانگي )س

یک شبانه روز مي بینیم.

 4.14. نکات مهم در کنترل بار
ــم در زمینه ی  ــت که توجه کنی ــیار مهم اس بس
ــس از راه اندازی مجدد  ــرل و مدیریت بار، پ کنت
ــایل الکتریکی تا مدتی نسبتاً طوالنی، میزان  وس
ــت. این  ــتر اس انرژی مصرفی از حالت عادی بیش

پدیده را بازگشت انرژی می نامند. 
ــت  نکته ی دیگری که باید در نظر گرفت این اس
که برای جلب رضایت مشترکان باید در طول هر 
ــترک  دوره ی زمانی تنها یک کنترل بار به هر مش

اعمال شود.
ــکل 2.14 منحنی مصرف دستگاه تهویه ی  در ش
فوق را پس از اعمال یک ساعته ی مدیریت بار بر 

آن می بینیم:
ــترکان  از دیگر نکاتی که در زمینه ی رضایت مش
ــایش و راحتی  ــت که آس ــر گرفت این اس در نظ
ــود. در این زمینه به  ــترکان در نظر گرفته ش مش
ــم از جهت  ــنایی را ه ــوان مثال بارهای روش عن
ــدگان و هم از جهت  ــایش مصرف کنن رعایت آس
آن که قابلیت کمتری برای کاهش توان دارند، در 

برنامه ی مدیریت بار لحاظ نمی کنند. ]3[
ــن نیز گفته بودیم باید  ــان طور که پیش از  ای هم
ــروع مدیریت بار مواردی  در قراردادی پیش از ش
ــوند و به  ــی کنترل بار مطرح ش ــل چگونگ از قبی
تصویب طرفین برسند. این موارد می توانند شامل 

نکات زیر باشند: ]3[
1. نوع و میزان مصرف مشترک

ــرکت توزیع انرژی  ــترک از ش ــی که مش 2. زمان
الکتریکی را خریداری می کند.

ــتری می دهد  ــرکت به مش 3. تخفیف هایی که ش
در ازای اعمال محدودیت و مدیریت مستقیم بار.

ــزان جریمه در صورت تخطی هر یک از دو  4. می
طرف.

ــت اعمال شود به  5. محدودیت هایی که قرار اس
شکل بیان حداکثری.

ــکل 14. 3 اجمال نحوه و چگونگی مدیریت  در ش
ــن روش بر روی  ــار را می بینید. در ای ــتقیم ب مس
ــتگاه مورد کنترل باید کنترل کنندهای نصب  دس
ــت که به وسیله ی یک سیگنال  شود. بدیهی  اس

ــاعت )از 19 تا 20(  ــکل قبل که در آن به مدت یک س ــتگاه تهویه ی هوای ش ــکل14. 2. منحنی مصرف همان دس ش
مدیریت بار اعمال شده  است. ]3[

شکل 14. 3.  شمای کلی از سامانه ی کنترلی مدیریت مستقیم بار در شبکه ی کنترلی]3[.

شبکه های الکتریکی...
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کنترلی مناسب می توان میزان توان دستگاه را در 
بازه های زمانی مختلف تعیین کرد. ]3[

ــت که هزینه ی نصب، نگهداری  ــایان ذکر اس ش
ــایل  ــایل کنترلی و نیز وس و به کارگیری این وس
اندازهگیری و مخابراتی بر عهده ی شرکت توزیع 

کننده است.

15. نتيجه گيري
ــعی شد به طور کلی،  در این مجموعه مقاالت س
تمامی مفاهیم پایه ی شبکه های هوشمند معرفی 
ــود. تمامی مبانی پایه ی شبکه ی هوشمند، از  ش
ــاً شبکه های هوشمند چیست، اصاًل  این که اساس
ــرای چه به وجود آمده، تاکنون چه مقدار عملی  ب
ــی  ــده، چه اجزایی دارد و ... طوری مورد بررس ش
ــر خوانندهای با کمترین میزان  قرار گرفت که ه
آشنایی با این گونه شبکه ها، بتواند از پایه مفاهیم 

مربوط به آن را فرا گیرد.
ــی از مهم ترین  ــراغ یک ــه ی راه نیز به س  در نیم
ــده آل، یعنی  ــمند ای ــبکه های هوش جنبه های ش

ــن تئوری  ــی رفتیم و چندی ــود ترمیم اجرای خ
ــه را با هم  ــده برای اجرای این قضی ــنهاد ش پیش
ــراغ روش های  ــی کردیم. در پایان نیز به س بررس

مدیریت بار در این شبکه ها رفتیم.
ــرد ما در این زمینه، نه طرفداری  باید گفت رویک
ــمند بود و نه این که  ــبکه های هوش از اجرای ش
ــت کنیم. ما در  ــی و اجرای آن ها مخالف با طراح
حد خود تالش کردیم مزایا و معایب مختلف این 
ــبکه ی کنونی انرژی  ــامانه ها را در قیاس با ش س
ــتفاده قرار  ــه در تمام دنیا مورد اس  الکتریکی )ک
ــی قرار دهیم و قضاوت را به  می گیرد( مورد بررس

خواننده واگذار کنیم.
ــی که در این  ــا توجه به مطالب ــال می گوییم ب ح
ــله مقاالت گفتیم، بدیهی است که با وجود  سلس
ــا و برنامه های  ــرح ه ــاالی اجرای ط ــه ی ب  هزین
ــمند و نیز زمان نسبتاً طوالنی که  ــبکه ی هوش ش
ــده آل و خوب بازده  ــت تا به حد ای ــورد نیاز اس م
ــن حال در دراز مدت  ــیم، با ای در این زمینه برس
ــدن اجرای شبکه ی هوشمند و  و پس از نهایی ش

[1] Li Tianyou, Xu Biagyin, “The Self-healing Technologies of Distribution 
Grid”, 2010 China International Conference on Electricity Distribution.
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شروع به سوددهی آن، به طور قطع نه تنها تمامی 
هزینه ها باز می گردند، بلکه روز به روز این قضیه 
بیشتر به صرفه جویی در انرژی الکتریکی، کاهش 
ــیدن آسیب کمتر به محیط  خطاهای شبکه، رس
زیست و نیز رشد و شکوفایی اقتصادی و صنعتی 

کشور کمک خواهد کرد.
ــبکه های  ــود ترمیمی ش ــه خ ــیدن ب ــای رس به
ــود. عالوه بر نیروی  ــمند نیز ارزان نخواهد ب هوش
ــانی  مورد نیاز و صرِف وقت و هزینه ی بسیار  انس

ــت که برخی  محاسبات نشان می  باید توجه داش
ــالیانِه  ــت یابی  به خود ترمیمی معادِل س دهد دس
ــاید  ــال، ش 10 تا 13 میلیون دالر در طوِل 10 س
هم بیشتر، هزینه خواهد داشت. در عین حال باید 
توجه داشته باشیم هم اکنون هزینه ی هنگفتی را 
به جهِت خرابی  های سالیانه می  پردازیم که رقمی  
بالغ بر 80 میلیون دالر در سال تخمین زده شده. 
ــه این دو هزینه به اهمیِت  با کمی  تأمل و مقایس
تسریع عملیاتی کردِن تئوری های خود ترمیم پی  

می بریم. 
ــود  ــد دیر یا زود آغاز ش ــت که بای ــن راهی اس ای
ــه می خواهد  ــد؛ حال هر چقدر هم ک ــه یاب  و ادام

هزینه ی مالی و زمانی در پی داشته باشد.
ــردآوری این  ــق و گ ــام این تحقی ــد که انج باش
ــرای از راه بزرگ  ــد ب اطالعات گامی کوچک باش
ــبکه ی هوشمند در  ــتیابی به فناوری های ش دس

کشورمان.
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