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    1. دکتر علیرضا فریدونیان 

     2. مهندس علیرضا شهسواری

     3. دکتر حمید لسانی

واژه های کلیدی:
 خودترمیمی

 شبکه هوشمند الکتریکی
 چهارچوب مفهومی خودترمیمی

 بازیابی

ــوان یکی از پایه های اصلی  امروزه صنعت برق را می ت
ــت. نیاز به  ــوری دانس ــر کش ــی ه ــادی و صنعت اقتص
ــرفت و رشد فناوری، صنایع و  انرژی الکتریکی با پیش
ــت.  جمعیت، به طور قابل مالحظه ای افزایش یافته اس
شبکه ی برق فعلی از جنبه های مختلفی نیازمند بهبود 
می باشد، بسیاری از مشکالت این سامانه را می توان به 
وسیله ی هوشمندسازی برطرف کرد. هر سامانه قدرتی 
ــد و آن تأمین  ــدف نهایی را دنبال می کن ــا یک ه تنه
ــت و قابلیت اطمینان مطلوب  و تحویل انرژی با کیفی
ــتریان می باشد. در واقع، جلوگیري از قطع برق  به مش
ــترکین، فاکتور اصلي رضایت مندي آن هاست. در  مش
ــمند  ــبکه های هوش ــی اجمالی ش ــن مقاله به بررس ای
ــپس خودترمیمی به  ــود. س الکتریکی پرداخته می ش
ــمند  ــبکه های هوش عنوان یکی از ویژگی های مهم ش
ــود، در ادامه  ــی می ش در بهبود قابلیت اطمینان بررس
ــبکه های  چهارچوب مفهومی برای خودترمیمی در ش
ــط نگارندگان توسعه داده شده، ارایه  هوشمند که توس

می شود.

یک چهارچوب مفهومی برای 
خودترمیمی در 

شبکه ی الکتریکی هوشمند
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مقدمه
ــرفت و رشد فناوری،  نیاز به انرژی الکتریکی با پیش
صنایع و جمعیت، به طور قابل مالحظه ای افزایش 
ــا فراهم کردن  ــت برق، نه تنها ب ــت. صنع یافته اس
ــع جهت برآورده کردن انرژي مورد نیاز صنایع  مناب
ــت، بلکه از طرفي حداقل سازي و کاهش  مواجه اس
ــط در ارتباط با تولید  ــر بر روي محی اثراتي که بش
ــرژي دارد نیز یکي دیگر از موارد مورد توجه  این ان
ــمند راه حلي براي این  ــبکه ی هوش ــد و ش مي باش

چالش است که سود و بازده  بسیار زیادي دارد.
ــه صورت  ــاز همواره ب ــع از دیرب ــبکه های توزی ش
ــه  ــعاعی مورد بهره برداری قرارگرفته اند و همیش ش
ــر متوجه بخش های تولید  توجه متخصصان بیش ت
ــکالت بخش های  ــت. از این رو مش و انتقال بوده اس
ــت اما  ــده اس تولید و انتقال تا حدود زیادی حل ش
ــبکه ی توزیع، این بخش  به دلیل کم توجهی به ش
ــالیان تغییرات چندانی را در  ــامانه در طی س از س
ــت.  ــاهد نبوده اس ــاختار و بهره برداری خود ش س
همواره توسعه ی شبکه های توزیع تنها برحسب نیاز 
ــاب  ــعه بلندمدت و حس بوده و کمتر برنامه ی توس
شده ای برای گسترش و توسعه ی آن درنظر گرفته 
شده است. به بیان دیگر بهره برداران شبکه ی توزیع 
ــای مصرف کنندگان  ــد بار و تقاض ــب با رش متناس
ــترش شبکه ی توزیع و ایجاد  جدید، تصمیم به گس
انشعابات جدید می گیرند. پیاده سازی یک شبکه ی 
توزیع امن، قابل اطمینان و کارا بر روی شبکه فعلی 
ــت که مسیر  ــجم اس نیازمند یک برنامه ریزی منس
ــمند  ــبکه ی هوش ــت از وضعیت موجود به ش حرک

آینده در آن ارایه شده باشد.
شبکه هاي هوشمند توزیع انرژي الکتریکي یکي از 
ــعي و  جدیدترین فناوری هاي روز دنیا و حاصل س
تالش متخصصین جهت مدرنیزه نمودن شبکه هاي 
ــت. اصلي ترین  ــع و ورود به عصر دیجیتال اس توزی
هدف، تأمین برق مطمئن و پاسخ گویي به نیازهاي 
ــتریان با کمترین خسارت به محیط  ــد مش روبه رش
ــمند جهان در  ــت. اولین شبکه ی  هوش ــت اس زیس
ــهر بالدر ایالت  ــي گردید و ش ــارس 2008 معرف م
کلرادو آمریکا موفق به دریافت عنوان اولین شهر با 
شبکه ی توزیع برق هوشمند گردید. هدف طراحان 
ــه محور  ــمند حول س ــري فناوری هوش از بکارگی
ــد.  ــترکین، تجهیزات و ارتباطات مي باش اصلي مش
فناوری هوشمند توانایي ایجاد تغییرات اساسي در 
ــتفاده از انرژي الکتریکي  تولید، انتقال، توزیع و اس
ــراه منافع اقتصادي و محیطي را دارد که در  به هم
ــتریان و در  ــت به برآورده نمودن نیازهاي مش نهای
ــترس بودن برق مطمئن و پایدار ختم مي شود.  دس
از طرف دیگر سامانه مي تواند با استفاده از اطالعات 
ــع بحراني، تصمیم گیري  جمع آوري نموده در مواق
ــي هاي ناخواسته جلوگیري کند.  نماید و از خاموش
در واقع شبکه های هوشمند در آینده می باید دارای 
ــند، یعنی  ــمند باش ــع کنترلی حفاظتی هوش تواب

ــود بازیابی را در صورت  ــی ایزوله کردن و خ توانای
ــته باشند، در واقع از وقوع  وقوع حادثه و خطا داش
ــن دخالت  ــری بدون کوچک تری ــی سراس خاموش
ــگیری کنند و قابلیت اطمینان شبکه  انسانی، پیش
را بهبود بخشند. نتیجه ی تمامی مطالب بیان شده 
توانایی خودترمیمی شبکه های هوشمند است]1[.

شبکه ی هوشمند
ــت که  ــامانه ی قدرتی اس ــمند، س ــبکه ی هوش ش
ــتفاده از رایانه و فناوری ارتباطات را  بیش ترین اس
ــیدن به دو هدف اساسی انجام می دهد.  جهت رس
ــداف اصلی فراهم کردن اطالعات الگوی  یکی از اه
ــت و هدف بعدی  مصرف انرژی مصرف کنندگان اس
ــامانه قدرتی با قابلیت اطمینان و  ــتیابی به س دس
ــامانه با کاهش  کیفیت توان باال و بهبود کارایی س
ــع پراکنده  ــتفاده بهتر از مناب ــامانه و اس تلفات س

است]2[.
ــد یکی از اهداف شبکه های  همان طور که اشاره ش
هوشمند افزایش قابلیت اطمینان و کیفیت توان در 
سامانه های الکتریکی است. یکی از مشکالت پیش 
ــورد نیاز مصرف کنندگان  رو تامین کیفیت توان م
ــت که بیش ترین کیفیت توان ممکن  دیجیتال اس
ــان اظهارکرده اند  را می طلبند. تعدادی از کارشناس
ــت که  ــه قابلیت اطمینان حال حاضر 99,9% اس ک
ــال  ــاعت وقفه در تأمین توان در س نزدیک به 8 س
ــع نیازهای  ــت اطمینان برای رف ــت و این قابلی اس
کاربران دیجیتال باید به 99,99999999% نزدیک 
ــود که نزدیک به 32 ثانیه وقفه در سال را بیان  ش

می کند ]3,2[.
ــه ی تحقیقاتی نیروی برق آمریکا1 به عنوان  مؤسس
ــمند، تعریف این شبکه را با  ــبکه ی هوش حامی ش
ــازی،  ــی، حفاظت، مجتمع س ــای خودترمیم واژه ه
ــازی و تعامل بیان  ــارکت، پیش بینی، بهینه س مش
کرده است. با توجه به موارد ذکر شده، این تعریف 3 
ــی شبکه ی برق آمریکا را شامل می شود:  نیاز اساس

]1[
ــان: نیازمندی به  ــه قابلیت اطمین ــدی ب 1. نیازمن
ــی، حفاظت و  ــامل خودترمیم قابلیت اطمینان ش

قابلیت پیش بینی است.
2. نیازهای اقتصادی و کارایی: نیازهای اقتصادی از 
طریق بهینه سازی، مشارکت و تعامل در سامانه های 

هوشمند محقق می شوند.
ــای فناورانه: نیازمندی فناورانه بطور  3. نیازمندی ه
ــازی مهیا می شود، که تابع  عام از طریق مجتمع  س

فناوری های دردسترس در حال حاضر است.
تعریف ارایه شده ی اتحادیه اروپا در مورد شبکه های 
هوشمند نیز بدین صورت است: شبکه ای که توانایی 
ــتیبانی از منابع انرژی تجدیدپذیر و پراکنده را  پش
دارا است، همچنین دارای قابلیت اطمینان و ایمنی

1. the American Electric Power Research Institute 
)EPRI(  

ــت. از طرفی این شبکه دارای اتوماسیون  باالیی اس
ــار و توان  ــی ایجاد تعامل بین ب ــرفته و توانای پیش

است]1[.
ــبکه ی  ــمت مصرف کننده، ش ــراي س ــی، ب از طرف
ــت که مصرف کنندگان  ــمند به این معني اس هوش
ــمندانه  مي توانند برروي مصرف خود مدیریت هوش
ــه قیمت انرژي  ــاعات پیک ک ــام دهند تا در س انج
ــراي  ــد و ب ــري بپردازن ــه ی کمت ــت، هزین باالس
ــبکه به معني  ــت، این ش ــان محیط زیس کارشناس
ــه حل تغییرات  ــتفاده از فناوری جهت کمک ب اس
ــاي  ــد گازه ــش تولی ــي و کاه ــر آب و هوای  مض

گلخانه ای مي باشد.

2 .1. اجزای شبکه ی هوشمند
در  ــوان  می ت را  ــمند  هوش ــبکه های  ش ــزای  اج

دسته بندی زیر خالصه کرد ]2[:
.سنجش هوشمند

.فیدرهای توزیع هوشمند
.پست های هوشمند

.انتقال هوشمند
.سامانه های تولیدکننده ی مرکزی هوشمند

2.2. ویژگی ها و عملکردهای برجسته ی 
شبکه ی هوشمند

ــرفته دارای هفت خاصیت اصلی  ــامانه های پیش س
هستند. ویژگی های ارایه شده برای شبکه هوشمند 
ــرح  ــاس تحقیقات مرکز فناوری انرژی2 به ش بر اس

زیر است]4,2[.
.خودترمیمی در مقابل حوادث و وقایع اتفاقی

.پاسخ گویی بار یا مدیریت تشویقی3 بار 
.افزایش کارایی و ایمنی در مقابل خطرات فیزیکی 

و سایبری
ــورد نیاز  ــت توان م ــردن کیفی ــکان فراهم ک .ام

مصرف کنندگان قرن 21ام
ــری با انواع متفاوت  .انعطاف پذیری و تطبیق پذی

منابع تولیدی و ذخیره ی انرژی
ــد، ارایه  ــرایط جدید برای تولی ــردن ش .فراهم ک
خدمات و بازار برق در حالت خرده و عمده فروشی
ــش بازده ی  ــه از تجهیزات و افزای ــتفاده بهین .اس

عملکرد

2. 3. مقایسه ی شبکه های هوشمند و قدیمی
ــنتی و قدیمی منظور  ــامانه های الکتریکی س در س
ــت که  ــی اس ــامانه الکتریک ــبکه ی س از واژه ی ش
ــال توان،  ــی، انتق ــدات الکتریک ــای تولی ویژگی ه
ــرل الکتریکی  ــامانه های توزیع الکتریکی و کنت س
ــبکه های الکتریکی از بدو  ــود]5[. ش ــامل می ش ش
ــرات زیادی در  ــکل گیری تا به امروز دچار تغیی ش
ــاختار و نحوه ی بهره برداری خود شده اند. در هر  س
2. National Energy Technology Laboratory 
)NETL( 
3. Demand Response )DR( 
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یک چهارچوب مفهومی برای خدوترمیمی ...
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ــواع فناوری ها و تجهیزات  ــامانه قدرت از ان دوره س
ــاختار خود را کامل تر و  ــتفاده نموده و س به روز اس
ــت. در این میان عوامل اقتصادی و  امن تر نموده اس
ــای مختلف بر روند  ــت محیطی نیز در دوره ه زیس
ــامانه ی قدرت تاثیر  ــزی و بهره برداری س برنامه ری
ــبکه ی قدرت کنونی بسیار  ــته اند. اگرچه ش گذاش
ــت اما کامل نبوده و نیازمند  ــرفته اس مجهز و پیش
ــود  ــای خ ــی رویکرده ــی در برخ ــرات اساس تغیی
می باشد. در زیر به برخی از مشکالت سامانه قدرت 

فعلی اشاره می شود:
.قرائت کنتورها و توزیع صورتحساب
.معایب روند تحویل انرژی الکتریکی

.غیر فعال بودن مشتریان
.نیاز به بهبود امنیت و قابلیت اطمینان شبکه 

.چالش های اقتصادی و زیست محیطی 
ــار SG نامیده  ــه اختص ــمند که ب ــبکه ی هوش ش
ــامی دیگری از جمله سامانه قدرت  ــود با اس می ش
هوشمند، شبکه های آینده یا آتی شناخته می شود. 
شبکهه ای هوشمند را می توان به اختصار پیشرفت 
ــنتی موجود  ــبکه های الکتریکی س ــعه ی ش و توس
ــنتی یا  ــامانه های قدرت س در قرن 20ام نامید. س
ــی وظیفه ی انتقال توان از یک یا چند ژنراتور  قدیم
ــه تعدادی زیادی از مصرف کنندگان را به  مرکزی ب
ــبکه های الکتریکی  ــتند. در مقابل در ش عهده داش
ــتفاده از ارتباطات دو طرفه امکان  ــمند با اس هوش
تبادل توان و اطالعات فراهم می شود. این شبکه ها 
ــتفاده از تبادل اطالعات و توان، یک شبکه ی  با اس
ــازند. در  ــرفته ی انرژی را فراهم می س خودکار پیش
ــمند و  ــبکه های هوش ــه ای بین ش جدول 1 مقایس

شبکه های سنتی ارایه شده است]5[.

2. 4. رونـد توسـعه شـبکه های الکتریکـی و 
آینده ی شبکه های هوشمند

سیر تکامل و تحول در سامانه های قدرت کشورهای 
مختلف متفاوت است و این تغییرات به راهبرد ها و 
فناوری آن ها وابسته است. این تحوالت را می توان 

به 3 دسته ی اصلی تقسیم کرد:[6]

.شبکه ی اتوماتیک4: مفهوم شبکه های مکانیزه 
ــایر موارد ملموس تر و ابتدایی تر است. ــده از س ش

ــودکار با  ــدن تجهیزات خ ــن ش ــع جایگزی در واق
عملکردهای دستی مد نظر است.

.نسـل اول هوشمندسازی شـبکه ها5: در این 
ــات و اطالعات  ــاوری ارتباط ــامل فن مرحله که ش
ــت، هدف رسیدن به حالت بهینه بین تجهیزات  اس

شبکه است.
الگوی  ــبکه های هوشمند  .شبکه ی هوشمند:ش
جدیدی در شبکه های قدرت هستند که می توانند 
ــای تمامی تجهیزات ــمند فعالیت ه به صورت هوش

4. Automated Grids.  
5. Intelligent Grids 

 متصل به آن ها شامل بارها و ژنراتورهای متصل را 
ــوان به صورت اقتصادی، ایمن و  به منظور تامین ت

جمع آوری کند.
ــعه شبکه های هوشمند را نیز می توان در  روند توس

3 بخش بصورت زیر بیان کرد:

.هوشمند سـازی سـنتی: هوشمند سازی سنتی 
ــبکه های  ــتیابی به ش ــت دس ــدم در جه ــن ق اولی
هوشمند بیان می شود. این بخش از هوشمندسازی 
ــعه و ارتقا فعالیت هایی نظیر سامانه  را می توان توس
 OMS ،DA ،EMS/SCADA مدیریت انرژی
 IT و طراحی زیرساخت های GIS ،DR ،AMR

برای پشتیبانی بیان کرد.
.هوشمندسـازی توسـعه یافته: در این مرحله 
ــبکه ی هوشمند و شبکه ی  طراحی ها و معماری ش

ارتباطی مجتمع پایه گذاری شد.
از  ــور  منظ آینـده:  هوشـمند  .شـبکه های 
ــتیابی به تمامی  ــمند آینده دس ــبکه های هوش ش
ــبکه ی هوشمند در  ــده برای ش ویژگی های بیان ش
ــترده برای تمامی  ــای قبلی، به صورت گس بخش ه

مشترکین و شبکه های موجود است.
ــخ شبکه ی برق شرق چین به سؤال » آینده ی  پاس
متصور از شبکه های هوشمند چیست؟« به صورت 
ــت : در درجه ی نخست شبکه های هوشمند  زیر اس
در آینده باید دارای توابع کنترلی حفاظتی هوشمند 
ــردن و خود بازیابی  ــند، یعنی توانایی ایزوله ک باش
ــند،در  ــته باش را در صورت وقوع حادثه و خطا داش
واقع از وقوع خاموشی سراسری بدون کوچک ترین 

ــگیری کند و قابلیت اطمینان  دخالت انسانی، پیش
شبکه را بهبود بخشد. ماحصل تمامی مطالب بیان 

شده توانایی خودترمیمی شبکه است]1[.

3. خودترمیمی
ــامانه های قدرت  یکی از مهم ترین موضوعات در س
ــامانه است که به علت  ــأله ی خاموشی ها در س مس
ــاخت ها و یا وقوع خطاهای انسانی  ضعف در زیرس
ــامانه قدرت پدید می آید. مسأله ی  یا طبیعی در س
ــی ها در سامانه قدرت به دلیل  حذف کامل خاموش
ــا غیرقابل  ــاء طبیعی ی ــا منش ــود خطاهایی ب وج
ــد، مگر با  ــه نظر می رس ــی، کاماًل بعید ب پیش بین
ــامانه را به گونه ای  ــرفت فناوری در آینده، س پیش
ــا قرارگرفتن به  ــرد که از درمعرض خط طراحی ک
ــال حاضر تنها می توان  ــد. در ح طورکامل دور باش
در جهت کاهش میزان زمان وقفه ها در سامانه های 
قدرت مانور داد و با استفاده از فناوری ها و روش های 
جدید در جهت نیل به این هدف گام برداشت. البته 
ــرایط  ــرایط می توان با پیش بینی ش در برخی از ش
موجود در سامانه حتی از وقوع خاموشی جلوگیری 
ــتیابی به  کرد. مجموعه فعالیت هایی به منظور دس
ــمند، خودترمیمی  ــامانه های هوش ــن مهم در س ای

شبکه های هوشمند بیان می شود.
ــه عنوان  ــاً ب ــدرت عموم ــامانه ق ــی س خودترمیم
ــی خودکار  ــردن و بازیاب ــخیص خطا، ایزوله ک تش
ــود[7]. در  ــان می ش ــه بی ــامانه دارای حادث در س
ــی  خودترمیم ــرفته،  پیش ــامانه های  س در  ــع  واق
ــه توانایی  ــت ک ــی اس یکی از طراحی های مهندس

Smart GridExisting Grid

DigitalElectromechanical

 Two-way
communication

 One-way
communication

 Distributed
generationCentralized generation

Sensors throughoutFew sensors

Self-monitoringManual monitoring

Self-healingManual restoration

 Adaptive and
islandingFailures and blackouts

Pervasive controlLimited control

 Many customer
choicesFew customer choices

جدول 1. مقایسه ی شبکه های موجود و شبکه های هوشمند]5[
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ــه حالت عادی  ــامانه را ب ــردن و بازیابی س ایزوله ک
ــت.  ــان را دارا اس ــدون کوچک ترین دخالت انس ب
ــش یا عدم قطعی ارایه ی  خودترمیمی موجب کاه

خدمت به مصرف کنندگان می شود[4].
ــی یکی از عملکردهای کلیدی و مهم به  خودترمیم
ــان و تأمین توان با  ــش قابلیت اطمین منظور افزای
ــاال و یکی از مهم ترین عناوین مورد بحث  کیفیت ب

در فناوری شبکه ی هوشمند است[9,8].
ــبکه های  ــی یکی از ویژگی های مهم ش خودترمیم
ــت. این ویژگی به عنوان توانایی در  توزیع آینده اس
ــناخت و رفع عیب و ترمیم سامانه منقطع شده  ش
ــینه ی میزان دسترسی به  جهت نیل به اهداف بیش
ــتی و قابلیت اطمینان بیان  ــبکه، قابلیت باززیس ش
ــبکه  ــر از توانایی های ش ــود[10]. یکی دیگ می ش
خودترمیم حفاظت تطبیقی و روش های هماهنگی 
ــت تأثیر قرار  ــامانه را تح ــت که عملکرد کل س اس

می دهد[9,4]. 

3 .1. پیشینه و تاریخچه خودترمیمی
ــبکه/  ــبکه خودترمیم از » آغازینه ی ش ــوم ش مفه
ــمه گرفته و در  ــامانه متقابل پیچیده6« سرچش س
سال 1999 توسط مؤسسه ی تحقیقاتی نیروی برق 

آمریکا و دپارتمان انرژی ایاالت متحده ارایه شد.

6. Complex Interactive Networks/System  
Initiatives.  

 پس از آن »اینتلیگرید7« و »آغازینه ی شبکه نوین8«
ــاالت متحده، خودترمیمی را به  دپارتمان انرژی ای
ــی حوزه های تحقیقاتی  عنوان یکی از مباحث اصل
ــر هم خودترمیمی  ــرار دادند. در حال حاض خود ق
ــان و اطمینان از  ــل افزایش قابلیت اطمین به دالی
ــامانه و بهبود کیفیت ارایه ی توان، یکی  پایداری س
ــمند  ــبکه ی هوش ــات داغ در حوزه ی ش از موضوع

می باشد[8].
ــنتی و  ــامانه های الکتریکی س ــی های س در بررس
ــه منظور  ــه ها ب ــواع گوناگونی از پروس ــی ان قدیم
ــم وجود دارد.  ــبکه خودترمی ــاخت ش طراحی و س
ــامانه الکتریکی که بتواند  ولی بررسی و طراحی س
ــرایط  ــودکار از خود در برابر ش ــاًل خ ــورت کام بص
ــی  ــارف محافظت یا مقابله کند پس از بررس نامتع
خودترمیمی در سامانه بدن انسان و سامانه دفاعی 

انسان در مقابل بیماری ها و مخاطرات انجام شد. 

ــی با الهام از بدن  ــامانه الکتریک در واقع طراحی س
ــا )یا همان  ــد در مقابل بیماری ه ــان که بتوان انس
ــامانه الکتریکی(  اتفاقات یا خطاهای رخ داده در س
ــرات آن را کاهش یا  ــان دهد و اث ــل نش عکس العم
ــامانه ایمنی  ــد و همچنین با الهام از س بهبود بخش
ــرات احتمالی عکس العمل  ــه در مقابل خط بدن ک
ــی را انجام  ــر احتمال ــرای دوری از خط ــب ب مناس

می دهد، نجام می شود.
ــان،  ــی بدن انس ــامانه ایمن ــرد س ــد عملک همانن
خودترمیمی شبکه را در مقابل هر گونه مخاطره ی 
ــرات این  ــاوم می کند و اث ــی مق ــی یا خارج داخل
ــن  ــد[8]. بنابرای ــکین می بخش ــرات را تس مخاط
متخصصان صنعت برق با استفاده از سازوکار سامانه 
ــامانه  ــان درصدد طراحی یک س ــدن انس ایمنی ب
ــتند که توانایی پیدا  ایمنی برای شبکه ی برق هس
کردن خودکار راه حل و راهبرد رهایی از محدودیت 
یا شرایط بحرانی مانند اضافه بار، تجاوز از حد ولتاژ 

معمول، بازآرایی و... را داشته باشد [11].

در برخی مقاالت، پیشینه و طرح اولیه برای سامانه 
ــازمان  ــده در س ــم را از پروژه ی انجام ش خودترمی

فضایی امریکا9می دانند.

7. Intelligrid.  
8. Modern Grid initiative 
9. National Aeronautics and Space Administra-
tion )NASA(.  

 شکل2. سامانه ی خودترمیم و کنترل خودترمیمی]1[
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ــتن یک هواپیمای  ــن پروژه امکان پرواز و نشس  ای
ــانحه ای از  ــت که یک بال خود را در س F-15 اس
دست می دهد در سال 1983-1997 انجام و عملی 
ــت[9]. در واقع این پروژه اولین پروژه ی  ــده اس ش
مهندسی شده در سامانه ای با قابلیت خودترمیمی 

است.

3 .2. خود ترمیمی در سامانه انتقال و 
توزیع

تحقیق در زمینه ی شبکه ی خودترمیم به دو بخش 
ــیم می شود. به علت  ــبکه ی انتقال و توزیع تقس ش
قوانین مختلف و ایفای نقش های مختلف و ساختار 
ــامانه انتقال  ــرد متفاوت س ــاوت و روش عملک متف
ــبکه  ــای خودترمیمی در این 2 ش ــع، نیازه و توزی
ــامانه های انتقال وظیفه ی  ــاوت خواهد بود. س متف
ــل تولید به مرکز  ــم زیادی توان از مح انتقال حج
ــبکه از  ــده دارند که این ش ــرف توان را به عه مص
ــود. در این حالت قطع  چندین ژنراتور تغذیه می ش
ــان در یک یا چند عنصر اثر زیادی بر عملکرد  جری

کل سامانه نمی گذارد.
شبکه ی توزیع ارتباط تنگاتنگی با مصرف کننده ها 
دارد و بروز هر خطا یا اخالل اثر منفی روی کیفیت 
ــامل 2 جنبه  ــذارد. کیفیت تغذیه ش ــه می گ  تغذی
می شود: قابلیت اطمینان و کیفیت توان، که قابلیت 
ــوان مصرف کننده ها  ــن ت ــتمرار تأمی اطمینان اس
10SAIDI ــاخص ــق ش ــرد و از طری  را در برمی گی
11SAIFI ــاخص میانگین مدت وقفه سامانه( و  )ش

ــامانه( و  ــه ی س ــی وقف ــن فراوان ــاخص میانگی  )ش
شاخص های دیگر قابلیت اطمینان قابل اندازه گیری 

است[8]. 

3.3. عوامل اصلی موفقیت خودترمیمی
یکی از اصلی ترین خصوصیات خودترمیمی دستیابی 
به همه ی )اکثریت( فاکتورهای مناسب )موفق( در 
شبکه های پیشرفته است. در واقع خودترمیمی جزء 
ــرفته است. توانایی  ــامانه های پیش جدایی ناپذیر س
شناسایی، آنالیز و پاسخ گویی به شرایط ناخوشایند 
ــل کلیدي )اصلي(  ــوادث از جمله ی این عوام و ح

موفقیت است که شامل موارد زیر می شود[4]:
.قابلیت اطمینان 

.حفاظت 
.اقتصادی 

.بازده  و دوستار محیط زیست
.امنیت

10. System Average Interruption Duration Index 
11. System Average Interruption Frequency Index 

3 .4. موانع و مشکالت پیش رو جهت نیل 
به هدف شبکه خودترمیم

تغییرات اساسی )اصالحات( معموالً با موانع زیادی 
ــوند و بسط شبکه های پیشرفته نیز از  مواجه می ش
این قاعده مستثنا نیست. موانع و مشکالت پیش رو 
ــبکه ی خودترمیم را می توان  جهت نیل به هدف ش

در موارد زیر بیان کرد[4].
.منابع مالی

.کمک های دولتی
.تجهیزات سازگار مورد نیاز

.سرعت رشد فناوری
.سیاست و قوانین

.تعاون بین شرکت های تولیدی
3 .5. ساختار کلی سامانه ی خودترمیم و 

حالت های کنترلی آن
ساختار کلی سامانه ی خودترمیم در شکل2نمایش 

داده شده است.
نکته ی کلیدی و مهم در کنترل شبکه ی خودترمیم 
ــاس منابع  ــت. براس ــن بدون وقفه ی توان اس  تأمی
ــرای کنترل و حفاظت  ــه ی برق، 4 نتیجه ب بی وقف

شبکه خواهیم داشت:
1. جلوگیری از بروز خطا

2. بروز خطا همراه با عدم قطعی بار
ــا پس از رخ دادن  ــت دادن برخی از باره 3. از دس

خطا
4. از کار افتادن کل شبکه به دلیل بروز خطا.

ــامل دو  ــبکه خودترمیم ش طرح های کنترلی در ش
ــی، کنترل مستقیم و کنترل وضعی  دسته ی اساس
ــه ی اندازه گیری در  ــتقیم بر پای ــت. کنترل مس اس
ــت که مرتبه ی  ــامانه کنترلی حلقه بسته ای اس س
ــل( در حد یک دقیقه  ــی واکنش )عکس العم بزرگ
ــای کنترل الجیکی و  ــت. کنترل وضعی بر مبن اس
اندازه گیری شده و مقایسه ی آن ها در همان لحظه 
ــش )عکس العمل(  ــت که مرتبه ی بزرگی واکن اس
ــت. در نهایت می توان  ــک میلی ثانیه اس در حد ی

گفت که کنترل مسقیم یک حالت اصلی از کنترل 
ــگیری، کنترل بازیابی و کنترل بهینه است در  پیش
ــه کنترل وضعی کنترل در حالت اضطراری  حالی ک

است[1]. 
ــدرت و  ــامانه ق ــرد س ــع عملک ــی از مراج در برخ
ــبکه ی خودترمیم را به صورت  حالت های کنترل ش
ــکل )3( بیان می کنند. سامانه های قدرت دارای  ش

5 حالت عملکرد هستند:
.حالت بهینه

.حالت متعارف یا نرمال
.حالت آسیب پذیر

.حالت خطا
.حالت پس از صدمه دیدن.

ــبکه ی خودترمیم  مطابق با این 5 حالت، کنترل ش
دارای 4 حالت کنترلی است که شامل [1] :

1. کنترل و پیشگیری: وظیفه ی برگرداندن سامانه 
ــت نرمال یا عادی را  ــیب پذیری به حال از حالت آس

دارد.
ــامانه  2. کنترل اضطراری: در این حالت کنترلی س
ــه حالت نرمال بازمی گردد،  از حالت رخ داد خطا ب

که این فرآیند باید سریع و به موقع انجام شود.
ــامانه  3. کنترل ترمیم گر: در این حالت کنترلی س
ــه حالت نرمال  ــس از وقوع خطا ب ــد از حالت پ بای

باز گردد.
ــیه  ــه: در این حالت کنترلی حاش ــرل بهین 4. کنت
امنیت  سامانه نسبت به حالت نرمال بهبود می یابد.

3. 6. ارایه ی یک چهارچوب مفهومی برای 
خودترمیمی در شبکه های هوشمند

ــته تقسیم  ــبکه های خودترمیم به 2 دس در [1] ش
ــده، دسته ی اول الیه ی تجهیزات و دسته ی دوم  ش
الیه ی سامانه. نگارندگان این مقاله، الیه ی جدیدی 
به این طبقه بندی اضافه کرده اند و الیه ی سامانه را 
گسترش داده اند. این چهارچوب گسترش یافته در 

شکل 4 بیان شده است.

 شکل 3. عملکرد سامانه ی قدرت خود ترمیم]1[

یک چهارچوب مفهومی برای خدوترمیمی ...
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ــی  ــب و بررس در این طبقه بندی، انجام مانور مناس
ــای رخ داده نیز  ــش اثرات خط ــگیرانه یا کاه پیش
ــال خودترمیمی  ــوان مث ــود. به عن ــی می ش بررس
ــرایط اضطراری،  ــبکه به وسیله ی قطع بار در ش ش
ــی و  ــگیرانه برای عدم وقوع خاموش یک عمل پیش
در جهت بهبود پارامترهای سامانه از جمله ولتاژ و 
فرکانس است و خودترمیمی با استفاده از ابزارهای 
ــدام پیش بینانه در جهت  ــخ گویی به بار یک اق پاس

رسیدن به شبکه ی خودترمیم است. 

1.6.3. الیه ی تجهیزات در شبکه های 
خودترمیم

ــزات اولیه  ــمت تجهی ــه ی تجهیزات به دو قس الی
ــبکه ی برق تقسیم  )اصلی( و تجهیزات ثانویه ی ش
ــامل  ــال، تجهیزات اولیه ش ــود. به عنوان مث می ش
ــفورماتورها، ادوات ــدار، ترانس ــع م ــای قط کلیده

ــامل  ــزات ثانویه ش ــت و تجهی FACTS  و... اس
ــدف  ــت. ه ــودکار اس ــی و خ ــزات حفاظت تجهی
خودترمیمی در الیه ی تجهیزات تعمیر و یا تعویض 

تجهیزات محلی است[1]. 

2.6.3. الیه ی سامانه در شبکه های 
خودترمیم

عملکرد خودترمیمی در الیه ی سامانه، ایزوله کردن 
ــامانه و رفع خودکار  خودکار خطای رخ داده در س
وقفه ی ایجاد شده در انتقال توان در سامانه انتقال 
ــت[1]. همچنین این الیه شامل، انجام  و توزیع اس
ــگیرانه در جهت کاهش اثرات  مانور مناسب و پیش

خطای رخ یا رخداد خطا می شود.
ــط نگارنده به  ــامانه، توس خودترمیمی در الیه ی س
ــده است. این بخش ها شامل  چند بخش تقسیم ش
بازآرایی با بازیابی در سامانه، استفاده از منابع تولید 
ــرایط پرباری و پاسخ گویی  پراکنده، قطع بار در ش
ــت که همگی با استفاده از بانک داده های  به بار اس

شبکه خودترمیم امکان پذیر است. 

الف. خودترمیمی به وسیله بازآرایی با 
بازیابی:

در سال های اخیر الگوریتم های مختلف، جهت حل 
ــکل بازآرایی فیدر، توسعه ی چشم گیری داشته  مش
است که عموماً براساس روش های هوش مصنوعی و 
روش های ابتکاری است. بازآرایی سامانه ی توزیع به 
 منظور کاهش تلفات برای اولین بار توسط مرلین12

وباک13 پیشنهاد شد[11].
ــامانه، عملگرهای سامانه  در صورت بروز خطا در س
کارهای از پیش تعیین شده ای را به منظور رساندن 
ــالم انجام  ــوان به بارهای موجود در بخش های س ت
ــای تحت تأثیر  ــداد مصرف کننده ه ــد و تع می دهن
خطا قرار گرفته را کاهش می دهند. به این عملکرد 
ــرویس بازیابی می گویند[6]. عملیات  ــامانه، س س
ــتی  ــر دو بخش باالدس ــامانه، در ه ــی در س بازیاب
ــور خودکار روی  ــتی محل خطا با مان و پایین دس
کلیدها جهت رسیدن به بیشینه تغذیه ی بار ممکن 

انجام می پذیرد[7].

12. Merlin 
13. Back 

ب(خودترمیمی با استفاده از منابع تولید 
پراکنده:

ــامل ژنراتورهای  ــاً ش ــد پراکنده اساس ــع تولی مناب
ــرژی پراکنده و مدیریت بار در  پراکنده، انباره ی ان
ــتفاده از منابع بالقوه ی تأمین  ــه ی تقاضا با اس ناحی
ــده، در مواجه با  ــت. عالوه بر موارد ذکر ش توان اس
ــویم سه  نیروگاه های تلمبه ذخیره ای متوجه می ش
ــده در فوق تنها وابسته به تأمین توان  مورد بیان ش
ــت، بلکه ارتباط بین آن ها نیز  و بخش مصرف نیس
ــت. مثاًل ژنراتورهای  ــیار نزدیک و تنگاتنگ اس بس
پراکنده و انباره های انرژی پراکنده باید همانند یک 
ــل رفتار کنند[1].  ــته و به صورت مکم بخش وابس
ــوان تعداد منابع  ــبکه های خودترمیمی می ت در ش
ــع افزایش  ــامانه های توزی ــد پراکنده را در س تولی
ــع تولید پراکنده  ــتفاده ی بیش تر از مناب داد. با اس
ــتریان از خطوط انتقال کمتر  برای تأمین توان مش
استفاده می شود و وقوع خطا در خطوط انتقال توان 
ــبب مختل شدن تامین توان مشتریان نمی شود.  س
ــامانه ی انتقال  ــی در صورت بروز خطا در س از طرف
یا تولید مرکزی، منابع تولید پراکنده می توانند نیاز 
مشتریان را برطرف سازند. همچنین در صورت بروز 
خطا در قسمتی از شبکه، می توان بارهای حساس و 
حیاتی را به وسیله منابع تولید پراکنده تغذیه کرد. 
ــب  ــع در این حالت پس از انجام مانور مناس در واق
ــمت بازیابی بیان شد، بارهای  مطابق آن چه در قس
ــاس منقطع شده را می توان به وسیله ی منابع  حس

تولید پراکنده تغذیه کرد.

ـد
ــ

ــ
رآین

ف

یک چهارچوب مفهومی برای خدوترمیمی ...



91
ذر 

  آ
/ 1

38
ی 

ـاپ
 پی

/ 8
ره 

ـما
 ش

/15
ال

سـ

53

ـد
ــ

ــ
رآین

ف

ج( خودترمیمی به وسیله قطع بار
ــه صورت  ــت بروز خطا ب ــه به عل ــامانه ای ک در س
ــه آن به بخش های  ــه در آمده و پس از تجزی ایزول
ــودن تولید  ــت برابر نب ــره ای( به عل کوچک )جزی
ــا میزان مصرف بارها، نیاز به  ژنراتورهای پراکنده ب
ــی  انجام قطع بار به منظور کاهش احتمال خاموش
ــری به صورت خودکار است، در واقع در این  سراس
ــا قطع بارهای غیرضروری در  حالت خودترمیمی ب
ــت  ــی که میزان مصرف و تولید برابر نیس بخش های
ــاس و حیاتی انجام  ــه بارهای حس ــت تغذی در جه
ــد  ــرد[12]. همان طور که قباًل هم بیان ش می پذی
ــتفاده از قطع بار را یک  می توان خودترمیمی با اس
ــبکه ی خودترمیم بیان  ــرای ش ــگیرانه ب اقدام پیش
ــخیص  ــع در این حالت در صورت تش کرد. در واق
ــار می توان با  ــه دلیل اضافه ب ــکان بروز حادثه ب ام
قطع بارهای غیر حساس به صورت خودکار از بروز 
ــامانه جلوگیری کرد و سامانه را از  حادثه در کل س

حالت اضطراری یا شکننده به حالت نرمال برد.

د(خودترمیمی به وسیله ی مدیریت مصرف 
و با استفاده از ابزار پاسخ گویی بار

در   DSM14ــرف مص ــمت  س ــت  مدیری واژه ی 
ــوی  ــترده ای که از س برگیرنده ی فعالیت های گس
ــر میزان و یا  ــرکت برق یا دولت به منظور تغیی ش
ــه منافع  ــترکین با توجه ب ــرف برق مش زمان مص

مشترک و شرکت برق طراحی می شود.
با بروز تحوالت ساختاری در صنعت برق، واژه هایی از 
قبیل پاسخ گویی بار  در کنار مدیریت سمت مصرف 
ــف وزارت انرژی ایاالت  ــدند که طبق تعری ظاهر ش
ــترکین  ــت از توانایی مش متحدهDOE15 عبارتس
برای بهبود الگوی مصرف انرژی در زمان های پیک 
ــب و افزایش  بار به منظور نیل به قیمت های مناس
ــت ــخ گویی به بار قادر اس ــان. پاس ــت اطمین قابلی

14. Demand Side management 
15. Department of Energy 

شکل4. چهارچوب مفهومی برای خودترمیمی

ــه نحوی تغییر  ــکل مصرف انرژی الکتریکی را ب ش
ــرژی در طی  ــازده مصرف ان ــد که بیش ترین ب ده
ــت آیند، بارها مدیریت شوند  ــاعات پیک به دس س
ــتفاده از ابزارها و  ــامانه کاهش یابد. با اس و پیک س
ارتباطات دوطرفه ی موجود در شبکه های هوشمند 
ــال و دریافت اطالعات فراهم می شود و  امکان ارس
ــرایط مدیریت مصرف بیش  امکان فراهم کردن ش
از پیش فراهم می گردد. بنابراین می توان مجموعه 
راهکارهایی که با استفاده از ابزار پاسخ گویی به بار 
ــود  ــت افزایش قابلیت اطمینان انجام می ش در جه
ــبینانه در جهت رسیدن به شبکه  را یک اقدام پیش

خودترمیم دانست. 

3.6.3. خودترمیمی یا تقویت ترمیمگر16
ــیله ی  ــامانه ی الکتریکی به وس قابلیت اطمینان س
ــل مالحظه ای  ــودکار بطور قاب ــرویس بازیابی خ س
ــد، اما این بهبود در قابلیت اطمینان  افزایش می یاب
ــامانه های  ــت به دلیل رخداد خطا در س ممکن اس
ــی  ــزل پیداکند. برای بررس ــودکار و کنترلی تن خ

16. Healer reinforcement healing

ــامانه ی  ــق قابلیت اطمینان باید ویژگی های س دقی
ــا  ــازی ب ــن مدل س ــوند، ای ــدل ش ــیون م اتوماس
درنظرگرفتن احتمال وقوع خطا در رایانه، سامانه ی 
ــود. وقوع  ــی و واحد پایانه فیدر انجام می ش ارتباط
ــمت ها یقیناً اثرات منفی بر قابلیت  خطا در این قس
ــش  ــازی و پای ــا مدل س ــامانه  دارد. ب ــان س اطمین
ــامانه ی  ــردن قابلیت اطمینان س ــر و باال ب ترمیم گ
ــه توان و  ــه در ارای ــوع وقف ــال وق ــر احتم ترمیم گ

همچنین زمان خاموشی کاهش می یابد.

4. جمع بندی
ــامانه های قدرت همواره  ــأله ی خاموشی در س مس
ــت.  ــورد توجه متخصصان در این عرصه بوده اس م
ــن مقاله  ــده در ای ــتفاده روش های بیان ش ــا اس ب
ــرای خودترمیمی به  ــده ب ــه ش ــوب ارای و چهارچ
ــش  ــمند در کاه ــامانه های هوش ــزار س ــوان اب عن
ــامانه را  ــی ها، می توان قابلیت اطمینان س خاموش
ــورد توجه در  ــید. یکی از بخش های م بهبود بخش
بررسی خودترمیمی تقویت ترمیم گر در شبکه های 

اتوماسیون توزیع است.
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