
 به بھانه برگذاری کنفرانس شبکه ھای ھوشمند انرژی

  بخش توزیع وھوشمند ی شبکه ھای ان مدیریت  

اذرماه سالجاری وبرای چندمين سال متوالی کنفرانس شبکه ھای ھوشمند انرژی به  ١٩و ١٨روزھای 
وبا مشارکت انجمن صنفی کارفرمایی شرکتھای توزیع  ھمت انجمن علمی  شبکه ھوشمند انرژی ایران 

با توجه به توسعه روز افزون این تکنولوژی ودانش در دنيا ؛برگذاری این قبيل ھمایشھا .برگذار ميشود
شبکه .ونشستھای علمی می تواند برای پيشبرد فن اوریھا مرتبط در کشور ما نيز بسيار موثر واقع گردد

بعاد وگستره ھای زیادی است که یکی از شاخص  ترین راھبردھای ان ؛ ایجاد ھای ھوشمند انرژی دارای ا
از انجا که طی چند سال  اخير بخش توزیع کشور اقدامات .وتوسعه شبکه ھای ھوشمند توزیع است 

وجھت گيری مناسبی برای ھوشمند سازی شبکه ھای خصوصا در بعد لوازم اندازه گيری انجام داده است 
بر این پدیده جدید که حتی می تواند روند خصوصی سازی شرکتھای توزیع را تسریع مروری  تحليلی 

  .ارایه ميگردد؛نماید 

قبل از پرداختن به فرایند ھای شبکه ھای ھوشمند توزیع ؛ذکر این نکته ضرورت دارد که ھوشمند سازی 
؛اقتصادی  شبکه ھا یک مقوله وموضوع پيچيده علمی  ومھندسی است که دارای ابعاد اجتماعی

وفرھنگی وامنيتی وحتی سياسی است وبه قول مرحوم استاد فلسفه ؛از ان موضوعاتی است که باید 
در فرایند ھوشمند سازی .سر جای خودش قرار گيرد واین از رسالتھای مدیریت توزیع انرژی کشور است
واگر مدیریت بخش توزیع به ؛شعار ؛افراط ؛جو زدگی ؛عجله وتفکر راه بنداز وجا بنداز ھيچ جایگاھی ندارد 

  .تله گرفتار شوند ؛بی شک امکان پاسخگویی بعدی اش نيست

  جدول زیر اینده پژوھی بخش توزیع را با توجه به نيازھا والزامات نشان ميدھد

  



  

  ساختار غير متمركز شبكه ھاي توزيع ھوشمند نيرو

  

  ) smart grid(شبكه ھاي ھوشمند توزيع برق

می توزیع  برق، به لحاظ ویژگيھای منحصر به فرد ان با پدید ه ھای دیناميکی  مختلفی مواجه بخش 
مدیریت انالین شبکه گسترده توزیع ؛مدیریت بارھای نامتقارن وکامال پيچيده تحميلی به شبکه؛رشد .باشد

ای روز افزون تقاضای برق ؛لزوم مدیریت بار ومصرف؛مدیریت خاموشی وپاسخگویی به نياز ھ
مستمرومتنوع وپراکنده مشترکين ؛مدیریت کاھش تلفات وکيفيت توان ؛مدیریت دارایی ھا ومدیریت محيط 
زیست ودھھا پا رامتر دیگر از جمله عوامل دیناميکی ھستند که ميباید در شرکتھای توزیع به ان پرداخته 

دیناميک باشند وایجاد  ساختار وتکنولوژیھای فعلی توزیع نمی تواند پاسخگوی این پدیده ھای .شود
وتوسعه شبکه ھای ھوشمند توزیع  راه حلي براي پاسخگویی به این عناصر دیناميک است که به طور روز 

 .افزون در حال توسعه ورشد ھستند 

شبکه ھای ھوشمند نه تنھا نياز شرکتھای توزیع را تامين ميکند بلکه براي سمت مصرف کننده نيز یک 
این عبارت  كه آنھا مي توانند مصرف  انرژی خود را  ھوشمندانه  مديريت نمایند  مزیت تلقی می شوند به 

تا با توجه به تعرفه ھا؛ھزینه ھای کمتری پرداخت نمایند، و استفاده از اين فن اوری  باعث  مدیریت بھينه 
  .ميگردد نيز انتشار گازھای گلخانه ای 



  
م به پيوسته با کاربرد اخرین تکنولوژیھای ارتباطات شبكه ھاي ھوشمند توزيع انرژي الكتريكي یک سيست

وتجھيزات است که به نوعی امکان مدیریت ھوشمندانه بخش توزیع را با قابليت افزایش بھر ه وری فراھم 
از اولویتھای اصلی  AMIاندازه گيری ھوشمند  سيستممی نماید ودر این راھبرد کلی ؛نصب وتوسعه 

  .شبکه ھای ھوشمند انرژی است

  

  چيستAMIلوازم اندازه گيری ھوشمند  

شامل سخت افزار، نرم افزار،   يك سيستم يكپارچه) AMI )Advanced Metering Infrastructureسيستم 
باشد كه اطالعاتي نظير مصرف، ديماند، ولتاژ، جريان و اطالعات ديگر را به  شبكه و بستر مخابراتي مي

اين سيستم قابليتھای . كند از سمت مصرف كننده دريافت مي Real Timeو یا نزديك به  Real Timeصورت 
  :زیر را بصورت خودکار فراھم می نماید

 امکان ارتباط دو طرفه

  قرائت از راه دور  وتوزیع قبض براساس برنامه زمانبندی دلخواه ویا به صورت پيش پرداخت

 )تعرفه ھا(پيكربندي

 نظارت و كنترل از راه دور كنتورھا

 آوري شده آوري، مديريت، پردازش و تحليل اطالعات جمع جمع

 ھا و گزارشھاي الزم توليد گراف

 امکان رویت اطالعات مربوط به مصرف توسط مشترکين

 مزاياي شبكه ھاي ھوشمند و کنترھای ھوشمند .1

:وفنی کاھش تلفات غير فني .2  

اھش خطای لوازم اندازه گيری و شناسایی و اعالم دستکاری در کنتورو استفاده غيرمجاز از شبکه،  ک
 خطای قرائت 

  در مدار قرار دادن بانك ھاي خازني از راه دور براي كاھش جريان مورد نياز براي توان راكتيو
  اندازه گيري ضريب توان مشتركين در ترانس ھاي توزيع

  باالنس بار با استفاده از اتوماسيون توزيع
  )DG(د پراكندهكنترل و به مدار آوردن منابع انرژي تولي

  

  

  

  
  



 ):مديريت تعرفه(مديريت تقاضا با موافقت مشترک 

مدیریت تقاضا بر اساس اعمال تعرفه ھای متفاوت و متنوع و افزایش مشارکت در بازار برق و در نتيجه 
 بھبود ضریب بار و بھره برداری اقتصادی از تاسيسات توليد ، انتقال و توزیع

 تسھيل در اجرای برنامه ھای پاسخ تقاضا و افزایش مشارکت مصرف کنندگان در بازار انرژی 

با ھدف ھموار کردن منحنی بار و ) price- based- program(اجرای برنامه ھای بر پایه قيمت
  :قيمت 

  )TOU(قيمت گذاری بر اساس زمان استفاده 

 )CPP( قيمت گذاری پيک بحرانی  

  )RTP(حقيقی قيمت گذاری زمان 

 :ومزایای اقتصادی واجتماعی مدیریت بار

 اعمال محدودیت در دیماند و کاھش مصارف غير ضروری در شرایط بحرانی 

 اصالح الگوي مصرف از طریق اطالع رسانی به مشترک از ميزان مصرف و قيمت برق در زمانھای مختلف

 امکان قطع و وصل از راه دور مشترکبھبود سيستم وصول مطالبات و کاھش مطالبات معوقه، بدليل 

 کاھش ھزينه ھاي قرائت، سرويس و نگھداري و قطع و وصل مشترکين

 امکان پيش فروش برق و آماده سازي براي بازار خرده فروشي برق

 عدم نياز به حضور مامور قرائت در محل مشترک و جلوگيري از ايجاد مزاحمتھاي احتمالي 

 خدمات دولت الکترونيک ايجاد بستر مناسب براي توسعه

 افزايش گزينه ھاي فروش برق با قيمتھاي متفاوت و امکان پيش فروش برق

 تحويل برق به مشترکين با کيفيت توان و قابليت اطمينان باالتر

 کاھش قيمت تمام شده برق بدليل کاھش ھزينه ھاي بھره برداري 

ي و خطاي ناشي ازآن و امکان اطالع افزايش دقت و سرعت در صدور صورتحساب با حذف عامل انسان 
 رساني دقيق به مشترکين از طريق شبکه اينترنت

 کاھش عمليات انجام شده در مراکز پاسخگويي به مشترکين

 ارائه بھتر خدمات به مشترکين

  ايجاد بستر مناسب جھت مشارکت مشترکين در مديريت مصرف و کاھش ھزينه  

  

  



  

 

 :يقکاھش توليد گازھاي آالينده از طر

ايجاد زيرساخت الزم براي توسعه سيستمھاي توليد پراکنده، استفاده از منابع تجديدپذير انرژي از طريق  
 ايجاد سامانه مديريت و کنترل و خريد و فروش برق

کاھش مصرف سوختھاي آالينده در نيروگاھھا از طريق اعمال مديريت مصرف انرژي در سمت تقاضا در  
 مواقع کمبود گاز

 صرف از طريق اعمال مديريت انرژي و کاھش تلفات شبکهکاھش م

 مديريت تقاضا از طريق ارسال نرخ به مشتركين و تشويق آنھا به كاھش مصرف

  
  بھينه سازي سرمايه

  
جمع آوري و انتقال . شبكه توزيع ھوشمند منجر به افزایش دانش وبه روز بودن ان برای مدیریت ميگردد 

واین امکان قابليت بھره برداري بھينه از . اتوماتيك  وانالین را فراھم ميکندداده ھا امکان تصميم گيري 
  :سرمايه  را با رویکرد ھای زیر ایجاد ميکنداست كه داليل آن عبارتند از 

  اجتناب از خرابي ھا با تعويض به موقع كابل ھا ، تجھيزات ،پست ھا و ترانس ھاي توزيع
  ه تعويق سرمايه گذاري در اين زمينهتنظيم ديناميكي ترانس ھا براي كمك ب

 .افزايش عمر تجھيزات توليد كه از سرمايه گذاري مجدد جھت توليد انرژي مورد نياز جلوگيري مي كند 

  :نتايجي كه از راه اندازي شھر نمونه بدست آمده است به شرح ذيل است 
  دالر در سال ١٢٠٠٠٠٠كاھش سرمايه مورد نياز در زير ساخت ھاي توزيع و پست ھا حدود * 
  دالر در سال ٣٠٠٠٠٠٠٠كاھش ھزينه ھاي نگھداري ترانس ھاي توزيع حدود * 
  دالر در سال ١٠٠٠٠٠٠كاھش ھزينه نگھداري ترانسھاي فشار ضعيف به ميزان * 

ھمانگونه که عنوان گردید بخش توزیع برق به شدت در حال تغيير تحول است وتوسعه استفاده از شبکه 
ین بخش ؛باعث ھمراھی توزیع با انتظارات متنوع و متغيير وبه روز شده می باشد ھای ھوشمند در ا

 .گونه توسعه شبکه ھای ھوشمند است والبته مدیریت ھوشمندانه الزمه ھر 
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