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تعریف بومی از شبکه هوشمند برق: مقدمه
ازنوعاً)هپراکندتولیدمبتنیبربرقتوزیعوتولیدهوشمندساختارایجاد
وینیرفروشوخریدوعرضهکهبهگونهای(تجدیدپذیرانرژیهایمنابع
برتکیمشبکهاین.گرددامکانپذیرانرژیدوسویهجریانبرتکیهبابرق

زمراکوسویکازشبکهفعالِالِمانهایتمامیبیندادهایامنارتباطات
انسانینیرویدخالتکمترینباوبودهنرمافزاریمدیریتوراهبری

تلفات،کاهششبکه،مداومبهینهسازیوبهبودبرق،توزیعکاملاتوماسیون
ننمودفراهمومصرفکنندگانومشترکینبهخدماترسانیبردنباال

این.میسازدمیسررادرازمدتبرنامهریزیجهتکالنمدیریتاطالعات
شهروندتکریموزیستمحیطیاهدافتأمینراستایدرمیبایستیساختار

امعهجتوسعهفقراتستونبهعنوانپایدار،برقنیرویتأمینراستایدر
.میباشددانشمحور



طرح اپراتور هوشمند اندازه گیری



توسعه کسب و کار و ( اکوسیستم)زیست بوم 
فناوری در شبکه های هوشمند برق
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سلسله مراتب توسعه فناوری 
در شبکه های هوشمند برق  کشور



فناوری های آینده در شبکه های هوشمند برق جهت ورود 
شرکت های دانش بنیان

 Cloud Hosted Grid Software Platforms (Software as a Service (SaaS))
(AMI Operations, Revenue Protection, Predictive Maintenance, Load Forecasting, Demand Response Analytics, Outage Analysis, Prediction & Restoration, Voltage Optimization, etc)

 Smart Grid as a Service (SGaaS)

 Big Data and Cloud computation (ex: Grid Optimization and Revenue Assurance)

 Sensor based Meter (Sense and Send meters)

 Smart ESCO 

 NBIoT based smart devices 

 LoRa based smart devices 

 Energy Aggregation (software and hardware) 

 Electrical Vehicle Charging Station 

 Distribution Automation and Asset Management 

 Energy Storage Systems (Battery and Inverters)

 Smart Lighting
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هایسامانهوسعهتلزومزیاد،بسیارباطریعمرهمچنینوپایینقیمتوگستردهپوششباسیستمهایینیازاخیرسالهایدر
نسلو(LPWA)کمتوانوسیعپوششسامانههای.استساختهضروریپیشازبیشراکاربردهانوعاینبرایخاص

NBIoTدارندراگازوآببرق،کنتوربرایارتباطیزیرساختهایبرایمناسبپوششایجادتوانایی.
بسترریقازطشبانهروزساعتهایوایامتمامدرومکانهاهمهدررادستگاههاکارها،وکسباشیاء،بینارتباطاشیاءاینترنت

صوصدرخآنازمهمتربلکهنمیدهدارائهراهکاراشیاءبینارتباطدرخصوصتنهااشیاءاینترنت.میسازدمهیاIPارتباطی
بینتنگاتنگیرابطهایجادباعثسامانههااین.داشتخواهدحلراهشود،ارائهارتباطاتاینازطریقمیتوانکهخدمتی

دمات،خهزینههایکاهشضمنمیشودباعثومیآوردپدیدآنهااستفادهموردابزارهایودستگاههاومشتریانباشرکتها
.آیدفراهممشتریاننیازمندیهایوخواستههاازمستقیمیدرک

یتوانندمدانشبنیانشرکتهایکهاستفناورانهپروژههایازیکیگازوآببرق،ازاعمهوشمندکنتورهایتولیدوطراحی
(پایلوت)ونهنمطرحهایازپشتیبانیهمچنینوآنانظباقسازیوفهامطرحدادهمدلتغییرباتوانیرالبته.دهندقرارمدنظر

.بدهدطرحهااینگونهبهشتاببخشیدربسزایینقشمیتواند

یاءاینترنت اشمبتنی بر هوشمند کنتورهای -1



رایانش ابرینرم افزارهای مبتنی بر -2
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کاهشچشمگیرهزینههایITبهازایهرکنتور
سِروِرجلوگیریازایجاددههامرکزداده،اتاق)عدمنیازبهایجادزیرساختفناوریاطالعاتدرشرکتهایتوزیعبرق

(وامثالآنهادرشرکتهایتوزیعبرقسراسرکشورواستخدامتعدادزیادیکارکنانبراینگهداریازآن

سهولتبسیارزیاددرتوسعهپذیریوافزایشظرفیتدادهایوپردازشی

ازخواهدبودسهولتامکاناضافهنمودننرمافزارهایکاربردیدیگرکهدرطرحکنونیدیدهنشدهودرآیندهبداننی
بدوناحتیاجبهخریدسختافزار

خرابیبسیارناچیزبهعلتحرفهایبودنساختارپشتیبانیوسرعتباالدررفعخرابیهایاحتمالی

مقاومدرمقابلحوادثغیرمترقبهمانندزلزله

دانهتواناییپردازشدادههایبزرگوامکاناجرایبرنامههایدادهکاویبرایتصمیمسازیوپیشبینیهوشمن
وضعیتشبکه

تافزارآنامکانارائهسرویسبهپیشخوانهاونرمافزارهایسمتمشتریبدونوابستگیبهسیستمعاملوسخ
وِبیکگوشیاپلبهراحتیارائهخدمتبهبخشمهندسیشرکتتوزیعتحتIOSبهعنوانمثالارائهاطالعاتبه)

.(وبررویسیستمعاملویندوزخواهدبود



سنسوریکنتورهای -3
وکردهازببرقهوشمندشبکههایسویبهراخودراهاشیاءاینترنتوابریرایانشتوسعه

اگرهکبودخواهداینسادهسوال.بودخواهیمزمینهایندراساسیتحوالتشاهدآیندهدر
درآنپردازشوذخیرهسازیسپسوابریفضایبهدادههاکمهزینهارسالامکان

وجودهوشمندکنتورهایسختافزاریتوسعهبهنیازیچهداردوجودقدرتمندسِروِرهای
وودنشاصلیپارامترهایاندازهگیریبرایسادهتجهیزیکبهتبدیلکنتورچرادارد؟

چالشهایوفرصتها؟نسپردقدرتمندMDMسِروِرهایبهراخودغیرمترولوژیوظایفی
دارد؟قرارکجاکنتوریکدرارسالوپردازشاندازهگیری،بینمرزچیست؟طرحیچنین

یزنسنسوریهوشمندکنتورهایازبهرهگیریامکانفناوریهااینفراگیریدرصورت
طراحیبریارایانشواشیاءاینترنتروزافزونگسترشباتوجهبه.داشتخواهدوجودبهآسانی

.استنهایهوشمنداسرمایهگذاریوآیندهنگرانهبرنامهایسنسوریهوشمندکنتورتولیدو



انرژی غیرمصرفیتجمیع -4
.ستامصرفپیکساعاتدرانرژیتأمینبرق،شبکههراصلیچالشهایازیکی

ارائهردوراهازکنترلتجهیزاتنصبباپیکاینازعبورجهتحلهاییراهبتازگی
قراردادیمصرفکنندگانباخدماتارائهشرکتسویکازکهصورتبدین.استشده
در،ندهمصرفکنآسایشبراثرکمترینباراغیرضروریبارهایکهمینمایدامضاء
دردهصرفهجوییشاضافیبارهمینطرفیاز.میکندقطعدورراهازوپیکساعات
.میفروشدبرقتوزیعشرکتبهقراردادیطیراپیکساعات

انندمیتوسامانهاییچنینسختافزارونرمافزارطراحیبادانشبنیانشرکتهای
.کنندایفاساییپیکدربسزایینقش



و تولید شارژر برای خودروی برقیطراحی -5
ودروهایخازوسیعترهرچهبهرهگیریسمتبهخودروسازیصنعتآیندهمیآیدبهنظر
ازخودروهااکثریتمیالدی2030سالدرتحلیلیگزارشیکطبق.رودپیشبرقی
طیارمسیرهمینآیندهسالهایدرقطعبهطورنیزماکشور.بودخواهندبرقینوع

.میکند

رقبشارژایستگاههایوجودبرقی،خودرهایزیستبومدراصلیاِلِمانهایازیکی
ادایجدانشبنیانشرکتهایبرایراکمنظیریفرصتکهاستبرقیخودرهای
.نمایدماقداایستگاههایچنینتولیدوطراحیبهنسبتسریعترهرچهکهمیکند



عاتوماسیون شبکه توزینرم افزار و سخت افزار -6

راهازترلکنوهوشمنداِلِمانهایازوسیعترهرچهبهرهگیریسویبهتوزیعشبکههای
شبکهاینفقراتستونبهعنوانRTUفنیمشخصاتخوشبختانه.میروندپیشدور

.استموجودتوانیرتوزیعهماهنگیمعاونتسایتدرهماکنونونهائی

.ودبخواهدآیندهدارپروژههایازیکینیازموردنرمافزارهایاِلِمانهایتولیدوطراحی



روشنایی هوشمند-7

ارتباطیشبکههایروزافزونتوسعههمچنینوLEDمبتنیبرروشناییشدنفراگیربا
حویبهن.استشدهفراهمدورراهازکنترلباهوشمندچراغهایتولیدوطراحیامکان

چراغهانایبراینیزمختلفیسناریوهایمیتواندورراهازنورشدتکنترلضمنکه
.نموداعمالوتعریف

ندمانمحیطیاطالعاتجمعآوریبرایمحلیمیتوانندچراغهاییچنینآنکهضمن
شهردنشهوشمندبهکهباشند...وصوتیآلوگیرطوبت،دما،هوا،آلودگیپارامترهای

.میکندبسزاییکمک



انرژیذخیره سازهای -8

جایخودرادرشبکههای Energy Storage Systemانرژییاذخیرهسازهای
رساعت،ذخیرهانرژیدرباطریهادسیستمهااساسکاراین.برقبسرعتبازمیکنند

انرژیدرویاازمنبعمازادتولیدانرژیهایتجدیدپذیروتزریقوفروشاینغیرپیک
.استساعاتپیک
تانرژیدرچندسالگذشتهوبهیمنپیشرفذخیرهسازهایMWhهزینههایهر

مطابق.شگرفتباطریهایموردنیازخودروهایبرقیبشدتپایینآمدهاست
2020بهکمترازیکصدهزاردالردرسالذخیرهسازMWhپیشبینیهاهزینههر

امالمگاواتینیزکچندهزارکهدرچنینصورتیذخیرهسازیانرژیدرابعادمیرسد
.بهصرفهمیشودرقابتیو

نطیفایو-باتحقیقبررویباطریهایلیتیوممیتوانندشرکتهایدانشبنیان
قوهمچنیندرصنعتبرفزایندهایوسیعیازمحصوالتیراتولیدکنندکهکاربردهای

.حملونقلخواهندداشت



باتشکر
خسته نباشید
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