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:امنیت سیستم قدرت  
ت .  یكي از مھمترین شاخص ھاي شبكھ قدرت، شاخص امنیت آن مي باشد• امنی

یك سیستم قدرت بھ معني تحویل برق بھ صورت مداوم و با كیفیت استاندارد بھ 
بكھ مي باشد ذا .  مشتركین چھ در شرایط عادي و چھ در شرایط اضطراري ش ل

بكھ و  ت ش ظ امنی درت حف بكھ ق ردار ش ره ب داف ھر بھ یكي از اولویت ھا و اھ
اه .  ارتقاي سطح فعلي آن مي باشد ر ساخت نیروگ ایي نظی روژه ھ ال پ براي مث

ھاي بزرگ، توسعھ شبكھ انتقال، اتوماسیون شبكھ انتقال، استفاده از سیستم ھاي 
.موجب ارتقاي سطح امنیت شبكھ برق خواھند شد... ھوشمند اندازه گیري و

ھ • بكھ ب ت ش روند استاندارد الویت بندي و انتخاب پروژه ھا با ھدف ارتقاي امنی
:شرح زیر مي باشد



:تعیین انگیزه اصلي از انجام پروژه ھا -1•
ارتقاي امنیت شبكھ• •

:تعریف پروژه ھایي كھ باعث تحقق انگیزه اصلي خواھند شد -2•
ساخت نیروگاه ھاي بزرگ• •
توسعھ شبكھ انتقال• •
اتوماسیون شبكھ انتقال و توزیع• •
نصب سیستم ھاي پیشرفتھ حفاظتي• •
•(AMI) •  1پیاده سازي زیرساخت اندازه گیري پیشرفتھ
...و• •

:انجام تحلیل اقتصادي یا ارزیابي ھزینھ بھ سود بر روي ھر یك از پروژه ھا -3•
.ھزینھ ھاي اولیھ و بھره برداري نظیر ھزینھ ھاي سرمایھ گذاري ھر پروژه محاسبھ مي شوند• •
ي حاصل از آن محاسبھ مي •  • مزایاي حاصل از اجراي ھر پروژه مورد بررسي قرار گرفتھ و سود تقریب

.شود
زمان بازگشت سرمایھ، میزان كاھش ھزینھ ھا و سودآوري ھر پروژه محاسبھ مي گردد• •
.پروژه ھا بر اساس سودآوري و زمان بازگشت سرمایھ الویت بندي مي شوند• •

ري • دازه گی اخت ان ازي زیرس اده س روژه پی ام پ ت انج ر الوی ال حاض در ح
.باالتر از سایر پروژه ھا است) AMI(پیشرفتھ 



اولین قدم در دست یابي بھ یك شبكھ ھوشمند، پیاده سازي یك سیستم 
.اندازه گیري ھوشمند مي باشد



:قدرتي را ھوشمند مي نامند كھ داراي ویژگي ھاي زیر باشدسیستم •
.داراي سیستم اندازه گیري ھوشمند باشد-1•

سھم قابل توجھي از تولید برق شبكھ ھوشمند از منابع تجدیدپذیر مانند نیروگاه ھاي بادي و خورشیدي -2•
.مي باشد

.منابع تولید پراكنده بھ تعداد زیاد در سطح شبكھ توزیع نصب و مورد بھره برداري قرار گیرند-3•

.سھم انتشار گازھاي آالینده از نیروگاه ھاي صنعت برق بھ كمترین میزان خود خواھد رسید-4•

.خودروھاي الكتریكي زیادي جایگزین خودروھاي فعلي خواھند شد-5•

شبكھ داراي قابلیت خودترمیمي مي باشد، بدین معنا كھ در صورت بروز یك حادثھ یا پیشامد در بخشي -6•
از شبكھ، فرایندھایي بطور خودكار صورت خواھند گرفت تا بروز عیب كمترین تاثیر را بر روي مشتریان 

.داشتھ باشد

......و •

ز • ھمانطور كھ دیده مي شود، شبكھ ھوشمند داراي ویژگي ھاي زیادي مي باشد كھ یكي از آنھا مجھ
ك .  بودن بھ یك سیستم اندازه گیري و پایش ھوشمند مي باشد ودن ی ھ ھوشمند ب ان دیگر الزم بھ بی

.شبكھ قدرت، مجھز بودن آن بھ فراسامانھ ھوشمند اندازه گیري مي باشد 



ارتباط سیستم اندازه گیري ھوشمند با شبكھ ھوشمند



: IEC 62559استاندارد 
 مخابراتي و فني ، عملكردي اقتصادي، عمومي، الزامات سند تدوین•

  استاندارد اساس بر انرژي مدیریت و گیري اندازه ھوشمند فراسامانھ
62559 IEC شود می انجام.

  پروژه براي اولیھ سند یك صورت بھ ابتدا در IEC 62559 استاندارد•
IntelliGrid موسسھ توسط امریكا در EPRI سپس .شد منتشر و تدوین 

 بھ و گرفتھ قرار بررسي مورد IEC توسط سند این 2008 سال در
.شد ارایھ 62559 سند عمومي ھاي مشخصھ عنوان

 براي پیشنھادي روش یك بلكھ نیست، استاندارد یك 62559 سند•
 تا است برآن سعي آن در كھ باشد مي عملكردي ھاي نیازمندي تعریف
 اضافھ قدرت شبكھ بھ را جدیدي مخابراتي و كامپیوتري ھاي سیستم
.نمود



 : IntelliGrid در پروژه  62559 روند اجراي سند 



:روند انتخاب فناوري ھا



:تدوین قوانین و سیاست ھا

ي • یم م ي تقس تھ كل ھ دو دس ا ب ت ھ وانین و سیاس ر نگرش در ق تغیی
:شوند

ر .  1• مند تغیی اي ھوش تم ھ رایط سیس ا ش ب ب د متناس ھ بای وانیني ك ق
.داده شوند

.قوانیني كھ باید حذف شوند. 2•
قوانین و سیاست ھاي جدیدي كھ در راستاي بھره برداري بھینھ . 3•

.از سیستم ھاي ھوشمند اندازه گیري باید ایجاد و تصویب شوند

:براي روشن شدن این مطلب مثالي را مورد بررسي قرار میدھیم•



یكي از انگیزه ھاي اصلي در پیاده سازی شبکھ ھوشمند اجراي برنامھ ھاي مدیریت مصرف و •
ورد . پاسخگویي بار مي باشد ار در كشور م دیریت ب در ھمین راستا باید قوانین فعلي اجراي م

.بررسي مجدد قرار گرفتھ و نقاط ضعف و قوت آن مشخص گردد

:براي مثال، براي تدوین قوانین و سیاست ھا كافي است بھ سواالت زیر پاسخ داده شود•

چھ مصرف كنندگاني مي توانند در برنامھ ھاي مدیریت بار شركت كنند؟• •
ار •  • اي پاسخگویي ب ھ ھ ھ در برنام دگاني ك ھ مصرف كنن نحوه و میزان پرداخت ھاي تشویقي ب

شركت كرده اند بھ چھ صورت خواھد بود؟
جریمھ مصرف كنندگاني كھ بھ تعھدات خود عمل نمي كنند بھ چھ شكل خواھد بود؟• •
چھ نھادھایي مسئول اجراي برنامھ ھاي مدیریت مصرف و پاسخگویي بار خواھند بود؟• •
.....و •

ار( ھمچنین در مرحلھ تدوین سناریوھاي كاربري • دیریت ب ھ )  براي انگیزه ي اصلي م از ب ز نی نی
:وجود برخي قوانین خواھد بود

چھ نھاد ھایي حق دسترسي بھ داده ھاي مصرف مشتركین را دارند؟• •
اجازه قطع انفرادي و یا گروھي مشتركین را چھ نھادي صادر مي كند؟• •
ي •  • دیریت مصرف م اي م ھ ھ آیا ھمھ مشتركین بھ صورت اجباري موظف بھ شركت در برنام

باشند؟
.....و •



:انگیزه ھاي اصلي و محرك ھاي اجرا شدن شبکھ ھوشمند

فراھم شدن بستر اصالح الگوي مصرف• •
بسترسازي مناسب براي حذف یارانھ ھا در شبکھ برق سنتی• •
ادي و •  • رایط ع بكھ در ش ردار ش ره ب ط بھ ار توس دیریت ب ال م ان اعم امك

اضطراري
ود •  • بض و بھب ت و صدور ق اني در قرائ روي انس ت و خطاي نی اھش دخال ك

وصول مطالبات
كاھش تلفات غیر فني و مشخص سازي و پایش تلفات فني شبكھ توزیع• •
افزایش كیفیت خدمات و كاھش زمان قطعي و نظارت بر كیفیت برق• •
ایجاد بستر براي گسترش استفاده از تولیدات پراكنده و انرژي ھاي پاك• •
امكان پیش فروش برق و راه اندازي بازار خردھفروشي برق• •
بھینھ كردن ھزینھ ھاي بھره برداري و نگھداري• •
فراھم آوردن بستر مناسب جھت قرائت مكانیزه كنتورھاي آب و گاز• •
.......و •



:بیان یک مثال برای معماری شبکھ ھوشمند
اجزاي مورد استفاده در معماري این سیستم اندازه گیري ھوشمند بھ شرح زیر مي •

:باشد

مشخص شده و جھت اندازه گیري وثبت  Mكنتور ھوشمند کھ با عالمت اختصاري •
.مصرف انرژي الكتریكي بكار مي رود

مشخص شده است و بھ منظور جمع  DCمتمركز كننده داده کھ با عالمت اختصاري •
.آوري و یكپارچھ كردن مقادیر قرائت شده گروھي از كنتورھا بكار مي رود

مشخص شده و بھ عنوان محلي براي  CASسیستم مركزي کھ با عالمت اختصاري •
.  جمع آوري داده ھاي اندازه گیري شده از كنتورھا شناختھ مي شود

بطور نمونھ نمایش داده شده  GPRSو  PLCرابط ھاي مخابراتي کھ در اینجا دو رابط •
.این دو رابط وظیفھ انتقال داده ھا را بین دو تجھیز مختلف برعھده دارند. است





:نحوه عملكرد
 داده انتقال گیري، اندازه ھوشمند زیرساخت سازي پیاده از اصلي ھدف•

 دلخواه زماني ھاي بازه در مركزي سیستم بھ مشتركین شده قرائت ھاي
 برق مصرف میزان ھوشمند كنتورھاي ساده، بیان بھ .باشد مي

 داده سپس .نمایند مي ذخیره خود در و نموده گیري اندازه را مشتركین
 سیستم درخواست بھ بنا .شود مي ارسال داده متمركزكننده بھ ھا

 سیستم براي داده متمركزكننده در شده ذخیره ھاي داده مركزي،
 بھ مشتركین از برخي ھوشمند كنتور البتھ .شود مي ارسال مركزي

 شده قرائت ھاي داده و بوده ارتباط در مركزي سیستم با مستقیم طور
 مي مركزي سیستم براي مخابراتي رابط شبكھ طریق از را خود

 كنتورھاي مشترك، ھر براي شده نصب كنتورھاي بر عالوه .فرستد
 ھر زیر در كھ دارد وجود توزیع شبكھ در نیز دیگري ھوشمند

 كنتورھا این .شود مي نصب ) kV/400V)20 توزیع تراسفورماتور
 داده و نموده گیري اندازه را ترانسفورماتور ھر خروجي پارامترھاي

 مي ارسال مركزي سیستم براي مجزا بطور را خود شده قرائت ھاي
.نمایند





نمونھ اي از یك كنتور ھوشمند



نمونھ اي از یك نمایشگر ھوشمند داخل منزل



ارتباط متمركزكننده داده با سایر اجزا



ارتباط كنتورھا و سیستم مركزي



:سیستم ھاي كاربردي 

اي • د از داده ھ شامل سیستمھاي فني و تجاري مي باشد كھ مي توانن
ره  تاي بھ مند در راس ري ھوش دازه گی تم ان ده از سیس ت آم ھ دس ب

امل .  برداري، كنترل و مدیریت شبكھ استفاده نمایند این سیستم ھا ش
دور  امانھ ص ھ، س یم تعرف امانھ تنظ ا، س ت كنتورھ امانھ ثب س
دیریت خاموشي و  امانھ م رژي، س صورتحساب، سامانھ مدیریت ان

ام ...  رداران شبكھ را انج ره ب مي باشند كھ فرآیندھاي موردنیاز بھ
ز . میدھند در حقیقت سیستم ھاي كاربردي را مي توان بھ عنوان مغ

.سیستم ھوشمند اندازه گیري نام برد

:ویژگي ھاي سیستم ھاي كاربردي•



 ھاي شركت توسط مشتركان بھ دادن آگاھي منظور بھ ھایي پیام•
 كاربردي سیستم .گردد مي ارسال مشترك سمت تجھیز بھ توزیع

 طریق از (IHD) منزل درون نمایشگر با را الزم ارتباط بتواند باید
 نمایشگر روي را الزم ھشدارھاي و ھا پیام و نماید برقرار كنتور
 تواند مي ھشدارھا و ھا پیام این كھ نماید ارسال مشترك طرف
: باشد مي زیر موارد شامل

بار اوج زمان اعالم • •
برنامھ با ھاي خاموشي اعالم • •
تبلیغي ھاي پیام • •
مجاز مصرف مقدار • •
مجاز مصرف مقدار تغییر و اضطراري شرایط اعالم • •
صورتحساب • •
جاري تعرفھ • •



تركین را • رفي مش وان مص رژي و ت د ان د بتوان اربردي بای تم ك سیس
.كنترل و مدیریت نماید

زات اطالعات • داري تجھی سیستم كاربردي باید بتواند بھ سیستم نگھ
.الزم را بدھد

تم • ھ سیس د ب د بتوان اربردي بای تم ك ع  GISسیس اي توزی ركت ھ ش
.اطالعات الزم را بدھد

اي • تم ھ الي سیس ادالت م ا مب رتبط ب اي م ت ھ امي فعالی دیریت تم م
دگان( توزیع با سطوح پایین دست  تم )  مصرف كنن ده ي سیس ر عھ ب

ت تركین اس دمات مش ھ خ وط ب اي مرب راي .  ھ ا ب تم ھ ن سیس ای
ھ  الغ ب ت و اعطاي مب ا دریاف رتبط ب ھ م اربریي ك اي ك ناریوي ھ س

برخي از .  مصرف كنندگان یا سطوح باالتر است، درگیر مي باشند
:درخواست ھاي این سیستم ھا بھ شرح زیرمي باشند



درخواست جمع آوري اطالعات و صدور صورتحساب• •
تحلیل الگوي مصرف• •
درخواست اطالع رساني بھ مصرف كنندگان• •
بازپرداخت بھ مصرف كنندگان در ازاي رخداد قطعي ھاي برق• •
مدیریت دستكاري ھا و سوء استفاده مصرف كنندگان از كنتورھا• •
درخواست صدور فرمان ھاي قطع و وصل كنتورھا• •

:مدیریت خاموشي و مدیریت حوادث•
ده ي • ر عھ ع خاموشي ب ایي و رف بھ طور كلي مدیریت عملیات مربوط بھ شناس

ایي .  این سامانھ كاربردي است ھ شناس وان ب امانھ مي ت ن س ھ وظایف ای از جمل
ع  راي رف از ب ورد نی نل م ان و پرس ین زم ي ، تخم تره ي خاموش ان و گس مك

رق و  اي ب رد...  خاموشي، فراھم كردن اطالعات قطعي ھ ین .  اشاره ك ھمچن
ھ خاموشي مشتركان  ً ب ا رخدادھاي امكان پذیر در سامانھ، كھ ممكن است الزام
ا  دیریت آنھ ئولیت م امانھ نامگذاري شده و مس نینجامند، تحت عنوان حوادث س

رار داده مي شود رداري .  بر عھده این نھاد ق ره ب ا در قسمت بھ امانھ ھ ن س ای
.شركت ھاي توزیع نیروي برق قرار دارد



سیستم مدیریت خاموشي و اطالع رساني بھ مشتریان



ا• مت تقاض دیریت س وي :  م ر در الگ امل تغیی ا ش مت تقاض دیریت س ات م عملی
ار  دودیت در ب اد مح د ایج ول مانن وي معم ایي از الگ تركین انتھ رف مش مص

.مصرفي مشتركین، توسط این سامانھ امكان پذیر خواھد بود
زي و مھندسي• ھ ری ات مھندسي شركت :  برنام ام عملی ا و انج زي ھ ھ ری برنام

.ھاي توزیع نیروي برق از طریق این سامانھ انجام مي پذیرد
مسئولیت پایش و ثبت گزارش براي رخدادھاي كیفیت برق موجود : كیفیت برق•

ت . در شبكھ ي توزیع برعھده ي این سامانھ مي باشد منظور از رخدادھاي كیفی
ده آل  وج ای ده از شكل م اژ مصرف كنن وج ولت ھ انحراف شكل م توان ھر گون

.سینوسي یا رخداد قطعي برق در شبكھ برق مي باشد
عملیات مدیریت بار شامل قطع و وصل مشتركین، قطع و وصل : مدیریت بار•

.فیدرھاي فشار ضعیف و فشار متوسط توسط این سامانھ انجام مي پذیرد
ق : مدیریت انرژي• ار مشتركین، از طری مدیریت انرژي بھ مفھوم مدیریت اعتب

.این سامانھ كاربردي مدیریت مي شود
ھ اطالعات :   GISسیستم اطالعات جغرافیایي • اربردي ارائ امانھ ك وظیفھ این س

.مكان فیزیكي تجھیزات مي باشد



GISنمایشگر سیستم 



GISنمایشگر سیستم 



AMI نمونھ اي از یك سیستم



:مزایاي اقتصادي پیاده سازي
ور و استفاده غیرمجاز از:  كاھش تلفات غیر فني• اھش خطاي شناسایي و اعالم دستكاري در كنت شبكھ، ك

لوازم اندازه گیري و خطاي قرائت

ال):  مدیریت تعرفھ(مدیریت تقاضا با موافقت مشترك • ر اساس اعم دیریت تقاضا ب اوت و م اي متف ھ ھ تعرف
ار ریب ب ود ض ھ بھب رق و در نتیج ازار ب اركت در ب زایش مش وع و اف ادي از متن رداري اقتص ره ب و بھ

.تاسیسات تولید، انتقال و توزیع

د و:  مدیریت تقاضا و اعمال محدودیت در شرایط بحراني• ال محدودیت در دیمان ر اعم اھش مصارف غی ك
ضروري در شرایط بحراني از وقوع خاموشي ھاي گسترده و ناخواستھ

.براي مشتركین جلوگیري مي نماید•

زان مصرف و• ا می اط ب ھ مشترك در ارتب رق در اصالح الگوي مصرف از طریق اطالع رساني ب قیمت ب
.زمان ھاي مختلف

.دور مشتركبھبود سیستم وصول مطالبات و كاھش مطالبات معوقھ، بدلیل امكان قطع و وصل از راه•

.كاھش ھزینھ ھاي قرائت، سرویس و نگھداري و قطع و وصل مشتركین•

.امكان پیش فروش برق و آماده سازي براي بازار خرده فروشي برق•



تاثیرات كنتور ھوشمند و برنامھ ھاي پاسخگویي بار بر بازار برق

اركت • زایش مش ا و اف خ تقاض اي پاس ھ ھ راي برنام ھیل در اج تس
مصرف كنندگان در بازار انرژي

وار • ا ھدف ھم اي قیمت ب اجراي برنامھ ھاي پاسخگویي بار بر مبن
:كردن منحني بار و قیمت 



:مزایاي اجتماعي
اد • وگیري از ایج ترك و جل ل مش ت در مح امور قرائ ور م ھ حض از ب دم نی ع

مزاحمت ھاي احتمالي
ایجاد بستر مناسب براي توسعھ خدمات دولت الكترونیك•
افزایش گزینھ ھاي فروش برق با قیمت ھاي متفاوت و امكان پیش فروش برق•
تحویل برق بھ مشتركین با كیفیت توان و قابلیت اطمینان باالتر•
كاھش قیمت تمام شده برق بدلیل كاھش ھزینھ ھاي بھره برداري•
اني و خطاي • افزایش دقت و سرعت در صدور صورتحساب با حذف عامل انس

ناشي از آن وامكان اطالع رساني دقیق بھ مشتركین از طریق شبكھ اینترنت
كاھش عملیات انجام شده در مراكز پاسخگویي بھ مشتركین•
ارائھ بھتر خدمات بھ مشتركین•
اھش • رف و ك دیریت مص تركین در م اركت مش ت مش ب جھ تر مناس اد بس ایج

ھزینھ



مزایاي زیست محیطي
راي • اد زیرساخت الزم ب ق ایج ده از طری اي آالین د گازھ كاھش تولی

رژي از توسعھ سیستم ھاي تولید ذیر ان ابع تجدیدپ پراكنده، استفاده از من
.طریق ایجاد سامانھ مدیریت و كنترل و خرید وفروش برق

ال • ق اعم ا از طری اه ھ ده در نیروگ اي آالین وخت ھ رف س اھش مص ك
تقاضا در مواقع كمبود گازمدیریت مصرف انرژي در سمت

كاھش مصرف از طریق اعمال مدیریت انرژي و كاھش تلفات شبكھ•

ھ • ا ب ویق آنھ تركین و تش ھ مش رخ ب ال ن ق ارس ا از طری دیریت تقاض م
كاھش مصرف



دومفصل پایان 


