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 شرکت توانیر     
 

 0411 اردیبهشت  – 4  شماره

 

 گفتارپیش 

 طریق کنترل "از رف معابرـمند مصـریت هوشـمدی

 "مستقیم بار کنتورهای هوشمند معابر

 و ساز انرژی در مقیاس خانگیهای ذخیرهنگاهی به سیستم 

 شده مجازیانداز نیروگاه توزیعچشم

 تاب آوری و مدیریت مصرف 

 امانه کشوری خدمات س    SCADA/ADMS/DERMS  

 آوری ابر خصوصیاساس فنبر 
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، هاتولید، پشتیبانی»را سال  ۰۰۱۱هبر معظم انقالب سال ر

رهنمودهای ایشان در این  .نمودندگذاری نام« هازداییمانع

های ابالغی اقتصاد مقاومتی، بیانگر سیاستتوجه به و  ،خصوص

د شاخص تولیحاکمیتی است. دیدگاه از داخلی اهمیت تولید 

رای المللی بهای بینترین شاخصاز مهم همچنین داخلیناخالص 

از ه ک کشورهای دنیا است کالن جایگاه اقتصادحلیل و ارزیابی ت

تولیدشده توسط  نهایی محصوالتپولی کل ارزش محاسبه 

طی یک سال تعیین کشور داخل یک واحدهای اقتصادی 

سترسازی و ب ،هاها و دولتاز وظایف اصلی حاکمیت گردد.می

ا است. این موضوع خصوصا ب سازی برای افزایش تولید ملیزمینه

شتری اهمیت بی هاوجود تحریم و مانتوجه به شرایط کنونی کشور

 کند.پیدا می

، در میزان تولید ملی کامال از دو منظرصنعت برق کشورمان، 

تقاضای  به گوییف( نقش این صنعت در پاسختاثیرگذار است: ال

برای  پایدار ن وئتولیدکنندگان و تامین برق مطمعموم انشعاب برق 

یستم س؛ ب( نقش این صنعت در مقابل تولیدکنندگان حوزه آنها

 قدرت الکتریکی.

نقش صنعت توزیع نیروی برق در پاسخگویی به تقاضای انشعاب برق 

 ن و پایدار برای آنهائوم تولیدکنندگان و تامین برق مطمعم

اهمیت تامین برق برای تولیدکنندگان آنقدر مهم است که 

گانه های دهبه عنوان یکی از شاخص "شاخص دسترسی به برق"

تعریف شده و هرساله  "هولت کسب و کارس"زیرمجموعه شاخص 

توسط بانک جهانی رتبه کشورها در این شاخص محاسبه و پایش 

گردد. بهبود پارامترهای این شاخص در کشور عالوه بر آنکه رتبه می

بخشد، از آن مهمتر، بندی جهانی را بهبود میکشورمان در رتبه

مان خواهد رهمراه با پاسخگویی بهتر به نیاز تولیدکنندگان کشو

دسترسی به برق یک شاخص ترکیبی است که برمبنای شاخص  بود.

و مدت زمان ایجاد انشعاب برای متقاضیان، قابلیت  تعداد مراحل

 افیت آنو شف اطمینان تامین برق، تعرفه حق انشعاب و هزینه انرژی

وری حضهای اخیر با توسعه خدمات غیرگردد. در سالمحاسبه می

خص بهبود این شا در جهت تالش مفیدیشعاب برای متقاضیان ان

توان و با هوشمندسازی و ایجاد تحول دیجیتال، می ،صورت گرفته

د خصوصا، کاهش تعدا ؛به بهبود بیشتر این شاخص کمک کرد

مواردی است که با  از کاهش مدت زمان ایجاد انشعاب،مراحل و 

ورد متواند های کنونی نیز میاصالح ساز و کارها و با زیرساخت

و  های ناشی از خاموشید. همچنین، کاهش هزینهنبررسی قرار گیر

 ،حساس بار ایدار بهبود قابلیت اطمینان تامین برق تولیدکنندگان

ی دقیق و رساناطالع تر شبکه هوشمند قابل دستیابی است؛بسدر 

ی مراکز اتفاقات، توسعه زها، هوشمندساآنالین از خاموشی

فکیک های متفاوت به تابلیت اطمینانها، امکان تامین قریزشبکه

بارها بسته به نوع و نیاز آنها، از جمله راهکارهای پیشنهادی در این 

 خصوص است.

نقش صنعت توزیع نیروی برق در مقابل تولیدکنندگان حوزه سیستم 

 قدرت الکتریکی

 ، صنعت انبرق برای تولیدکنندگعالوه بر پاسخگویی به نیاز تامین 

که بطور  یدیگرتولیدکنندگان  اکشورمان ببرق نیروی توزیع 

است. استفاده باشد در ارتباط محصول آنها می مشتریخاص 

نیروی  توزیعرصدی از محصوالت ساخت داخل در حوزه دصد

صادرات محصوالت حوزه برق به نسبت سایر  ی، و آمار باالبرق

ها، از یک سو بیانگر پتانسیل و دانش فنی تولیدکنندگان حوزه

شورمان در این حوزه و از سوی دیگر بیانگر حمایت مجموعه ک

 و صنعت برق از این تولیدکنندگان است. تقویت این نقطه قوت

نونی در های کبهینه از این پتانسیل، ضمن کاهش هزینهاستفاده 

تواند کمک شایانی در جهت توسعه صادرات حوزه توزیع کشور می

مرتبط در شبکه هوشمند و  هایو ارزآوری نماید. رقابت در حوزه

ها ها، نسبت به سایر حوزهتحول دیجیتال و ایجاد بازار در این حوزه

تر است. دلیل این امر آنست که با توجه به نوپا بودن قابل توجیه

ها نسبت به اوال، دانش فنی کشورمان در این حوزه ،هاحوزهاین 

ها حوزه این هنوز بازارسایر کشورها فاصله معناداری ندارد، و ثانیا، 

 ها بزرگ جهانی در نیامدهدر کشورهای همسایه به انحصار شرکت

د بایرات نداص تمرکز در است. خواهشمند است توجه گردد که

نی گردد و دانش ف کاالهای فیزیکیو صادرات تجهیزات به محدود 

 و افزاریهای نرمبسیار مطلوبی در کشورمان در حوزه سامانه

تی قابلیت رقاب واست ایجاد شده دسیهمچنین، خدمات فنی و مهن

 بسیار باالیی در این بخش وجود دارد.

های در همین راستا، نیاز است در تولید محصوالت و اجرای پروژه

 از اجرای یشای دنبال شود که پ، نگاه هوشمندانهدر کشور پایلوت

مشتریان بازار نهایی آن در سطح داخل و خارج از کشور  ،پروژه هر

ا نگاه و صرفا ب ها اقتصادی مورد بررسی قرار گیردارزیابیبه همراه 

 .ها تعریف نشونداستفاده محلی پروژه

د به محدو در حوزه برق توجه گردد که توسعه تبادالت ،همچنین

. رونق کسب وکارهای بخش خصوصی از نیستها مشارکت دولت

 و ،ر داخلد "کنندهبنگاه و مصرف"و  "بنگاه و بنگاه"نوع ارتباط 

شا باشد.گتواند بسیار راهسپس گسترش آنها در سایر کشورها می

 گفتارپیش           

 هازداییها، مانعتولید، پشتیبانی
 و صنعت توزیع نیروی برق   
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 گزارش یک تجربه –شرکت توزیع نیروی برق مشهد 

              

 رف معابرـمند مصـریت هوشـمدی

  "طریق کنترل مستقیم بار کنتورهای هوشمند معابر"از

 

 
 

های و نصب کنتورهای هوشمند در شبکه AMIاستقرار سیستم 

است.  یسازتوزیع برق یکی از ارکان مهم حرکت به سمت هوشمند

توان به طور موثرتری در جهت مدیریت با نصب کنتور هوشمند می

مصرف به صورت آنالین اقدام نموده و همچنین پارامترهای شبکه 

 را تحت کنترل قرار داد.

أسی به اهداف استراتژیک سازمانی شرکت توزیع برق مشهد با ت

خود از سالها قبل برای انشعابات معابر در سطح شهر مشهد، لوازم 

گیری  هوشمند نصب نموده و این انشعابات در سامانه بیلینگ اندازه

اند. با شروع طرح فهام و نصب کنتور شرکت ایجاد سابقه شده

عابات شهوشمند برای مشترکین دیماندی در سطح کشور، برای ان

دیماندی معابر نیز در فاز اول و برای انشعابات سه فاز هوشمند نیز 

در فاز بعدی کنتور هوشمند نصب شد. در همین راستا با تحلیل 

دست آمده از قرائت کنتورهای هوشمند نصب شده،  های بهداده

ای وضعیت روشنایی معابر و افزایش کیفیت ارائه ضمن رصد لحظه

های نگهداری شبکه روشنایی نیز ، در هزینهخدمات به شهروندان

 ۴۰ای و ای خواهد شد. بررسی لحظهجویی قابل مالحظهصرفه

های مدیریتی و ارزیابی عملکرد ساعته روشنایی، تهیه گزارش

  است.ه های دیگر پروژقابلیت روشنایی و محاسبات دقیق تلفات از

 عابرمدیریت مصرف از طریق کنترل هوشمند بار انشعابات م

( مبنی بر ۰911با اعالم دفتر محترم مدیریت مصرف توانیر)زمستان 

کاهش مصرف در بخش روشنایی معابر، جهت همکاری با بخش 

تولید، کلیه کنتورهای هوشمند معابر شرکت مورد بررسی و پایش 

قرار گرفت. از میان انوع کنتورهای هوشمند، کنتورهای اتصال 

 ای کهنماید. به گونها فراهم میمستقیم امکان قطع و وصل بار ر

کنتورها را قطع و وصل  MDMتوان با تنظیم کنتور از طریق می

نمود. برای کنتورهای اتصال غیر مستقیم )اولیه و ثانویه( امکان قطع 

مستقیم برق وجود ندارد و کنتور تنها پالس قطع را دریافت کرده و 

تا قطع  ر منتقل کردتوان آن را از طریق مدار جانبی به کنتاکتومی

تقیم فاز مسبرق انجام گردد. لذا مدیریت بار معابر انشعابات سه

در مرحله بعد لیست به دست  شرکت در دستور کار قرار گرفت.

 های حساس ازگری قرار گرفت و معابر و اتوبانآمده مورد غربال

های اجرای طرح به حداقل برسد. در لیست خارج گردید تا تنش

 ۰911دی ماه  ۴۰کنتور روشنایی معابر، از تاریخ  191اد نهایت تعد

 در برنامه قطع و وصل هوشمند قرار گرفتند. 

 
پراکندگی کنتورهای روشنایی معابر در سطح شهر مشهد در نقشه  -1شکل 

GIS 

های الزم با دفتر مدیریت مصرف، حراست و پس از انجام هماهنگی

معابر  برنامه قطع انشعاباتداشت شبکه، برداری و نگهمعاونت بهره

 تدوین و برای اجرا در اختیار مرکز پایش طرح فهام قرار گرفت. 

ال شده های اعمنکته قابل توجه این است که با توجه به محدودیت

های جهت جلوگیری از شیوع  ویروس کرونا، منع تردد در خیابان

ر صبح روز بعد الزامی بوده و عمال با ۰شب تا  1شهر از ساعت 

 ها بسیار کم شده بود.ترافیکی خیابان

کنتورهای هوشمند  MDMبدین ترتیب با استفاده از نرم افزارها 

ی ها)شهاب(، با ست کردن و فرمان دادن به رله کنتورها در زمان

از پیش تعیین شده ، قابلیت ارسال فرمان قطع و وصل در هر ساعت 

 از شبانه روز امکان پذیر گردیده است. 

اجرای طرح مدیریت مصرف معابر از طریق کنترل مستقیم بار نتیجه 

 کنتورهای هوشمند

صورت گرفته، میزان انرژی کاهش یافته از های در نهایت با بررسی

روشنایی معابر کنتورهای هوشمند در یک شبانه های بابت خاموشی

مگاوات ساعت محاسبه گردیده است. این میزان  ۰۰روز در حدود 

 وات!  ۴5۱المپ با میانگین  ۴۰۱۱۱تعداد معادل است با 

ای هتوانستیم از طریق روشنمی این سوال مطرح است که اگر

 هوشمند این تعداد المپ را خاموش کنیم، چه مدت زمان طول

المپ توسط پرسنل اجرایی شرکت از مدار  ۴۰۱۱۱کشید که می

لی این در حا شد؟می ای به شرکت تحمیلخارج شوند و چه هزینه

گونه است که  قطع معابر از این طریق یک بار قابل انجام بود و هیچ

گوییم یم انعطافی در تغییر ساعت قطع وجود نداشت. اینجاست که

 را نه زیاد بلکه کمها هوشمندسازی اگر درست اجرا شود هزینه

 دهد.می وری و کیفیت خدمات را افزایشنماید و بهرهمی
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میزان بار کل معابر هوشمند سه فاز )تحت کنترل( در یک روز عادی  -2کل ش

 )منحنی قرمز( و یک روز طرح خاموشی معابر )منحنی مشکی(

میزان کاهش بار بر اساس محاسبه مصرف معابر در ساعت مشابه در 

روز قبل از اجرای طرح بدست آمده است. دقت شود بار معابر 

 به طور کلی ثابت است و میزان انرژی مصرفی نیز کنتوربه  متصل

ها بر اساس افق وابسته است. به ساعت روشن خاموش شدن چراغ

مگاوات ساعتی بار بر کاهش سوخت نیروگاه و  ۰۰اثر کاهش 

همچنین کاهش آالیندگی هوا نیز در محاسباتی جداگانه به دست 

ان میزقابل مشاهده است. اعداد شکل آمده که در شکل 

 دهد.جویی را برای هر روز نشان میصرفه

 

اثر روزانه کاهش مصرف معابر بر کاهش سوخت نیروگاه و همچنین  -3شکل 

 کاهش آالیندگی هوا

ریت بایست مدیبر اساس تکلیف از سوی نهادهای باالدستی می

گرفت. برای انجام این کار دو راه مصرف در بازه مربوطه انجام می

 ل وجود داشت. ح

 قطع برق مشترکین -۰

 قطع برق معابر به صورت آنالین در بازه زمانی منع تردد. -۴

مینه گذاری که قبال در زهمانطور که گفته شد با توجه به سرمایه

هوشمندسازی معابر و نصب کنتورهای هوشمند انجام شده بود، 

توانستیم به جای قطع برق مشترکین، راهکار دوم یعنی قطع برق 

آنالین معابر در بازه منع تردد را اجرایی کنیم. و از این طریق 

 قل برسانیم.های اجتماعی را به حداتنش

ین توانستیم معابر را به صورت آنالنمی حال اگر این امکان نبود و ما

 چه تعداد مشترک تحت تاثیر قرار گاهنآ از راه دور قطع کنیم

 گرفتند؟ می

مگاوات ساعت، از خاموشی روشنایی معابر ذخیره  ۰۰اگر این 

 بایستی: می شد، آن وقتنمی

 خاموش مشترک به مدت یک شبانه روز 00۱۱روزانه  ●

 شدندمی

 مشترک به مدت یک ساعت خاموش ۴۴۱،۱۱۱و یا روزانه  ●

 شدندمی

 

اثر مدیریت هوشمند مصرف معابر بر عدم قطع مشترکین )به صورت  -4شکل 

 روزانه(

به عبارت دیگر اگر این میزان صرفه جویی انرژی از خاموشی 

خش ببایستی هر روز،  می گرفت،نمی روشنایی معابر هوشمند انجام

بزرگی از غرب شهر مشهد )اموربرق ناحیه فرهنگ در ناحیه وکیل 

شد. البته این خاموشی قطعا می آباد( به مدت یک ساعت خاموش

 ساخت.می های جدی مواجهشرکت را با چالش

همانطور که مالحظه شد یک اقدام اصولی در هوشمندسازی تا چه 

در  بوجود آورد وجویی در انرژی، منابع انسانی تواند صرفهحد می

های اجتماعی صورت پذیرد. بدین ترتیب  عین حال با حداقل تنش

حاال که هوشمندسازی انجام شده است با حداقل هزینه ممکن و با 

حداقل نیروی انسانی )اپراتور مرکز پایش فهام( به راحتی در یک 

  شد.لحظه کل معابر در ساعات منع تردد از راه دور قطع و وصل می

 کیلووات

 ساعت
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ساز انرژی های ذخیرهنگاهی به سیستم

انداز نیروگاه و چشم در مقیاس خانگی

 شده مجازیتوزیع

 رمانشمال کبرق نیروی شرکت توزیع-نوین هایآوریدفتر هوشمندسازی و فن     

 

 

 مقدمه

 رداریببهره تسهیل در انرژی سازذخیره هایسیستم نقش امروزه،

 زیعتو هوشمند هایشبکه تحقق و تجدیدپذیر انرژی منابع از

 لزوم عنیی دیدگاه، این لیکن. استشده شناخته همگان بر انرژی،

 و اهشبکه تحقق در انرژی سازذخیره هایسیستم بر تکیه

 ماندگیعقب کنار در انرژی توزیع هوشمند هایریزشبکه

 ابعمن نفوذ میزان چون مواردی حیث از توسعه حال در کشورهای

 بلوغ عدم از متاثر آنها انرژی سبد در تجدیدپذیر انرژی

 هایخودرو از برداریبهره شبکه، اتوماسیون مربوطه، هایفناوری

 باعث بارها، نمودن پاسخگو برای الزم هایزیرساخت و برقی،

 باال-مقیاس سازذخیره هایسیستم که نقشی بررسی از غفلت

 بازارهای در انرژی یمبادله و ساییپیک در توانندمی

از جمله این کشورها،  .استگردیده باشند، داشته فروشیخرده

باشد. رشد ساالنه تقاضا برای انرژی، ایران میکشور عزیزمان 

کاهش سطح نزوالت آسمانی و به تبع آن کاهش مشارکت 

آبی کشور، افزایش بارهای حساس، و افزایش واحدهای برق

وابستگی رفاه اجتماعی به حوزه انرژی، باالخص، انرژی الکتریسیته، 

و شوند که ضرورت بررسی را شامل می یهایهمه و همه، چالش

وری توانند به افزایش بهرهبکارگیری سایر راهکارهایی که می

 کمکسایی( )پیکها انرژی )کاهش تلفات( و کاهش خاموشی

های برداری از سیستمسازد؛ حال آنکه بهرهکنند را نمایان می

های تواند به نوعی در پاسخ به چالشساز انرژی میذخیره

 رسیبر ضرورت مطروحه، مباحثالذکر مثمر ثمر واقع گردد. فوق

 به وجهت با را سازذخیره هایسیستم بکارگیری اقتصادی-فنی

 ستیباالد هایحلقه نیز و برق توزیع هایشرکت فعلی شرایط

 قالب در عجام نگاه یک از کشور، الکتریکی انرژی تامین زنجیره

 از افتهانتشاری هایگزارش بررسی. نمایدمی ایجاب ملی پروژه یک

 شورک برق صنعت رویپیش هایچالش روی بر شدهانجام مطالعات

 ودبهب تبع به کشور در انرژی وریبهره ارتقاء لزوم( ۰ شامل که

 ماندگیعقب و ظرفیت کمبود(۴ تلفات، کاهش و راندمان

 هایزینهه بودنگزاف از متاثر تقاضا رشد از آن توسعه ریزیبرنامه

 تیجهن در توان کیفیت و پایایی بهبود لزوم( 9 مربوطه، ایسرمایه

 تعهدات و هامسئولیت کنار در( ۰ حساس، بارهای حضور فزونی

 همه طی،محیزیست هایمحدودیت قبال در برق صنعت المللیبین

 از رداریببهره در سنتی هاینگرش تغییر ضرورت بیانگر همه، و

 ادی،و این در. است هوشمند هایشبکه تحقق و قدرت هایسیستم

 تنها هن مصرف، سمت در انرژی سازذخیره هایسیستم حضور توسعه

 گرلتسهی بلکه مزبور، هایچالش با رویارویی در موثر راهکاری

 سمت به حرکت و برداریبهره سنتی هایشیوه از گذار

 .است هوشمندسازی

با توجه به آنچه که تا به اینجا به آن اشاره شد، بررسی 

ساز انرژی و توسعه های ذخیرهراهکارهای ترویج سیستم

های مختلف فنی و اقتصادی، در های مربوطه، از جنبهزیرساخت

ی ترهنظر به گس. باشدبوده و در حال انجام میخور مطالعه و بررسی 

ضای ، فراتر از حوصله و فآنهاها و نتایج حاصله، ارائه کلیه دیدگاه

به  ،ادامه، نخستاز این حیث، در باشد؛ حاضر می مطلبنگارش در 

ای هها در خصوص استخراج مدل کسب و کار سیستماهم یافته

ساز انرژی مبتنی بر باتری از دیدگاه مشترکین خانگی ذخیره

در نقش  ساز انرژیهای ذخیرهبه اختصار به سیستم سپس،و پرداخته 

 شود.ُهای مجازی هوشمند در سمت مصرف اشاره مینیروگاه

 ساز انرژی های ذخیرهیستممدل کسب و کار س

 سازرهیذخ یهاستمیکه نفوذ س ینقش یاقتصاد یابیبه منظور ارز

و به تبع آن در صنعت برق  عیتوز یهادر شرکت تواندیم یانرژ

به بار  یارزش اقتصاد ها،دگاهید نیابتدا از مهمتر د،ینما فایکشور ا
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 مستیس کیاز  تیظرف لوواتیک کیاز  یبردارآمده از بهره

 است؛شده( برآورد یانرژ ساعتلوواتیک کی قی)تزر سازرهیذخ

خش گذار بها از دیدگاه سرمایهبرآورد ارزش الزم به ذکر است که

خصوصی، بالخص مشترکین خانگی مد نظر بوده و از این حیث، 

ته از یافساعت انرژی استحصالارزش برآوردی برای هر کیلووات

 یفناور سپس، بسته به نوعاست. شده ساز محاسبههای ذخیرهسیستم

 نهیموجود در زم یهایمجموعه فناور انیشده از مدر نظر گرفته

مربوطه  یاهیسرما یهانهیهز ،یانرژ سازرهیذخ یهاستمیس

انجام  تیراستا، نظر به اهم نی. در ااستگردیدهاستخراج 

 یهاتشرک یفعل طیتر با شرامحاسبات به صورت هرچه منطبق

موجود  یهایفناور ریسا انیکشور، از م یانرژ یهاستمیو س عیتوز

 یشتریوغ بکه از بل یبر باتر یمبتن سازرهیذخ یهاستمیس ا،یدر دن

هت ج باشند،یدر کشور برخوردار م هایفناور گریبا د سهیدر مقا

 . اندشدهمطالعه در نظر گرفته 

 یقط برانه ف ع،یتوز یهادر شبکه سازرهیذخ یهاستمیس حضور

ر کنار د رین یباالدست یهابخش یبلکه برا ع،یتوز یهاشرکت

رفته در نظر گ یهادگاهیداهم ارزشمند باشد.  تواندیم ن،یمشترک

 یشده، جهت برآورد ارزش اقتصادشده در پژوهش انجام

 :باشندیم لیبه شرح ذ سازرهیذخ یهاستمیس

بر  تواندیم سازرهیذخ یهاستمیکه نفوذ س ی)اثر دیتول تیظرف -

 د(داشته باش یروگاهیبخش ن دیتول تیبه توسعه ظرف ازین

بر  تواندیم سازرهیذخ یهاستمیکه نفوذ س ی)اثر عیتوز تیظرف -

 داشته باشد( عیتوز یهاشبکه تیبه توسعه ظرف ازین

 یتلفات انرژ -

 یطیمحستیخسارات ز -

 مدیریت دارایی و پایایی -

د ها بر توسعه ظرفیت گازسوز ترکیب تولینگاهبا در نظرگرفتن 

هر واحد  یاثر بخش یابیارز یبراها، کشور در مقایسه با دیگر فناوری

 قیدر طول دوره اوج بار بر به تعو سازرهیاز ذخ یافتیدر یانرژ

 روگاهیواحد ن کی تیالزم جهت توسعه ظرف نهیهز زانیانداختن م

ست پاسخ(، الزم ا-عی)سر یعیبر سوخت گاز طب یمبتن یحرارت

 واحدها مشخص گردد. نیو طول عمر ا یگذارهیسرما نهیهز

دالر بر کیلووات،  05۱گذاری الزم، معادل با چنانچه هزینه سرمایه

 ۰۱۱سال، و تعداد ساعات اوج بار ساالنه،  ۴۱طول عمر هر واحد، 

تومانی، ارزش  ۴5۱۱۱، و دالر %۰۱ ساعت باشد، با احتساب نرخ بهره

 ساعت انرژی به شبکه از سویکیلووات اد شده از تزریق یکایج

ساعت در ریال بر کیلووات 5۱۱۱۱ساز، در حدود یک سیستم ذخیره

 سال خواهد بود.

زینه های توزیع، اگر هاز نگاه نیاز به توسعه ظرفیت در شبکه

 نیمتردر ک ،فعلی عیتوز یهاشبکه تیظرف لوواتیتوسعه هر ک

باشد، با فرض  %5و نرخ رشد بار معادل  لوواتیدالر بر ک ۴۱۱حالت، 

عد از افق توسعه( به ب کی)سال شماره  ندهیشبکه از سال آآنکه 

ز تقاضا ا لوواتیک کی نیتام یبرا یکاف تیمتراکم شده و ظرف

 ارزشها حاکی از آن است که ارزیابی، زمان اوج را نداشته باشد

 ستمیز سا یانرژ ساعتلواتیککیحصال است جهیدر نت جادشدهیا

ر براب -در سال ساعتلوواتیدالر بر ک ۱۴۴۰/۱معادل با  ساز،رهیذخ

 خواهد بود. -در سال ساعتلوواتیتومان بر ک 56۱با 

محیطی، پر واضح است حضور از دیدگاه مسائل زیست

ساز در شبکه، با تزریق انرژی در ساعات اوج و های ذخیرهسیستم

های گازسوز بخش اعظم باری که نیروگاهساعت کم شارژ در

برداری از شوند، به کاهش بهرهترکیب تولید را شامل می

بازده و پرآالینده )مانند نیروگاه بخاری زرند با های کمنیروگاه

 هایسوخت مازوت( طی ساعات اوج، به تبع، به کاهش آالینده

که  یتر، مادامکامل ینایبه بانتشاریافته از بخش تولید، منجر شوند. 

 ،یکیرالکت یانرژ یتقاضا برا شیافزا لیتابستان، بدل امیدر ا

 گاهرویمانند ن نده،یبازده و پرآالکم یهاروگاهین یهاتیظرف

 نیا تامب ساز،رهیذخ یهاستمیس شوند،یوارد مدار م زیزرند، ن یبخار

ر اوج، ب اتساع یط هاروگاهیاز توان مورد انتظار از آن ن یدرصد

 از آنها، اثرگذار بوده که به تبع، کاهش یبردارساعات بهره

چنان که محاسبات  را به دنبال خواهند داشت. یجو یهاندهیآال

 جادیا یارزش اقتصاددهد، شده از دیدگاه یادشده نشان میانجام

در ممانعت از ورود  سازرهیشده از حالت فوق )نقش ذخ

 امیدر ا -زرند روگاهیمانند ن-باال یبازده با آلودگکم یهاروگاهین

بر  الیر ۰005دالر، برابر با  ۱۰1۰/۱برابر با  حداقل تقاضا( اوج

 5۰، به ازای هزینه اجتماعی کربن معادل با در سال ساعتلوواتیک

 .باشدیم دالر بر تن در سال،

 یهاستمیاز س یبرداربهره یبه منظور برآورد اثربخش

ست تلفات، الزم ا دگاهیاز د عیتوز یهادر شبکه یانرژ سازرهیذخ

 متیمختلف بار و ق یزمان یهادر بازه ستمیبه روند شارژ و دشارژ س

و  کیپ یهااگر، تلفات شبکه را در بازه در آنها توجه کرد. یانرژ

فرض شود،  %۰و  %۰۴برابر با  یبیبصورت تقر بیبه ترت ،یکم بار

نده در مصرف کن ازیمورد ن یساعت انرژ لوواتیک کی نیتام یبرا
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ه ب بیالزم است به ترت ،یبارو کم کیپ یهاهر ساعت از دوره

 دیتول روگاهیتوسط ن یانرژ لوواتیک ۱۰/۰و  لواتیک ۰۴/۰ زانیم

هر ساعت از  یتوان ذکر شده، برا ریمقاد دیتول نهیهز شود.

و  5/6در نظر گرفتن محدوده قیمتی با  ،یو کم بار کیپ یهادوره

 ،ارزش حرارتی حاصل از سوخت گاز MBtuدالر برای هر  0/۰۱

 یبه ازا ساعتلوواتیدالر بر ک ۰۰50/۱و  ۰۴۰0/۱برابر با  بیبه ترت

ساعت به  لوواتیدالر بر ک ۱6160/۱و  ۱05۱۰/۱، و متیق یحد باال

واهد بود. ساعت( خ لوواتیدالر بر ک ۱6۴/۱) متیق نییحد پا یازا

شود،  دشارژ یشارژ و در پربار یباردر کم سازرهیاگر ذخ نیبنابرا

 ۱۰/۰و  ۰۴/۰شده )اختالف تلف یساعت انرژ لوواتیک ۱0/۱معادل 

. بر این اساس داشت می( کاهش تلفات را خواهساعتلوواتیک

 ستمیشده توسط سقیتزر یهر واحد انرژ توان گفتمی

، شارژ و دشارژ شود یاز لحاظ زمان نهیکه بصورت به یسازرهیذخ

کاهش  زانیم نیساعت از تلفات شبکه کاسته است. ا لوواتیک ۱0/۱

در  ساعتلوواتی/ دالر بر ک۱۱01۰ یال ۱۱596/۱ نیب یتلفات، ارزش

دالر بر  ۱۱0۰99/۱معادل  یارزش ن،یانگیسال )بطور م

در  ساعتلوواتیتومان بر ک9۰/۰00برابر با -سال رب ساعتلوواتیک

 . استکرده جادیسال(، را ا

 دگاهیز دا یساز انرژ رهیذخ یهاستمیس یاثربخش یابیارز یبرا

 تکنواخیمانند اثر  ،یادیز یبه اطالعات ورود ،ییدارا تیریمد

تلف، و مخ یبارها لیپروف زات،یبار بر طول عمر تجه لیشدن پروف

ا ب م،عدم وجود اطالعات الز لیبدل دگاه،ید نیاست. از ا ازی... ن

 یبرداربهره یاثربخش یابیمفروض، به ارز یمنطق عاتحداقل اطال

ته ترانسفورماتور پرداخ زیتجه یمزبور، تنها بر رو یهاستمیاز س

 لوواتیک ۰۱۱ترانسفورماتور  کی، منظور، اگر نیا یاست. براشده

 تیبا ظرف سازرهیواحد ذخ کیدر حضور  ۰ یال 0/۱بار  بیبا ضر

ساز  رهیخذ ستمیحضور س، و مفروض باشد یساعت انرژ لوواتیک ۴۱

-0/۱به  0/۱-۰ر از بازه بار ترانسفورماتو بیباعث کاهش ضر یانرژ

ها حاکی از اضافه شدن به عمر مفید ، بررسیگردد 6/۱

ار ب بیکاهش ضرباشد. در این راستا، اگر می ترانسفورماتور

ش ماه در )ش دیماسال اضافه ن کیآن  دیترانسفورماتور، به عمر مف

سال نوزدهم، ترانسفورماتور در  انیپا یبجا کهیهر ده سال(؛ بطور

حت دهد، ت، محاسبات نشان میاسقاط گردد ستمیسال ب یانتها

 تواندیم ساز،رهیذخ ستمیس ساعتکیلوواتهر الذکر، شرایط فوق

در هر ساعت از  لووات،یک ۰۱۱ترانسفورماتور  کیتنها در مورد 

 کند. جادیتومان ارزش ا ۴۰61/۴۰ زانیساالنه، به م یبرداربهره

ز هر ا یبردارشده توسط بهره جادیارزش ا ،پایایی دگاهیاز د

 ع،یتوز یهادر سطح شبکه سازرهیذخ یهاستمیس تیواحد ظرف

 دینخست، از د رد؛یقرار گ یاز دو جنبه مورد بررس تواندیخود م

 نکهیتر، اکامل یانیبه ب .نیمشترک دیو دوم، از د ع،یتوز یهاشرکت

مد نظر  نیانتفاع مشترک ستم،یدر س سازرهیذخ یهاستمیاز حضور س

ده، ش جادیدر برآورد ارزش ا تواندیم ع،یتوز یهاشرکت ایباشد 

ور، بر خالف در کش عیتوز یهاشرکت نکهینظر به ا کند. جادیا زییتم

 یکه در ساختار شرفتهیپ یدر کشورها عیتوز یهاشرکت

بابت  یتغرام یعاد نیبه مشترک کنند،یم تیفعال افتهیدیتجد

 ارزش ند،ینمایرخداده در سطح شبکه پرداخت نم یهایخاموش

تنها  ،اآنها ر یبرا سازرهیذخ یهاستمیس یشده از سو جادیا یالیر

سطح فروش  شیافزا ایو  نشدهعیتوز یدر کاهش انرژ توانیم

. محاسبات حاکی از آن جستجو نمود هایبا وجود خاموش یانرژ

از  ازسرهیذخ یهاستمیشده توسط س جادیمقدار ارزش ا است که

عمال در کشور و ا یانرژ متینبودن ق یواقع لیبه دل دگاه،ید نیا

 اریبس ،یکیالکتر یانرژ نیتام رهیمختلف زنج یهابه بخش دیسوبس

 یهاستمیکه استفاده از س یارزش زانیم یبررس یبرا. باشدیم زیناچ

 زانیکاهش م یحساس، در پ نیمشترک دیاز د تواندیم سازرهیذخ

اطالعات بار، مشترکین حساس، و خاموشی  کند، جادیآنها ا یخاموش

آمپر، گردآوری و مورد  ۰۰۱یک فیدر فشار متوسط نمونه، با بار 

 دیارزش بار از دمطرح در این بررسی، بررسی قرار گرفت. سوالی 

 یست برامشترک حاضر ا نکهیتر، اکامل یانیباشد. به بمی مشترک

را  یانهیهر واحد از آن، چه هز یخود، به ازا یبرقرار ماندن انرژ

در  خود ن،یمشترک فینامعلوم، و با توجه به تنوع ط د،یپرداخت نما

 است. مطالعهخور 

بار  %5آن  یبرا یاساس، اگر، ارزش هر واحد انرژ نیبر ا

بار فیدر مشترک حساس  %5) مزبور دریف یبر رو حساس مشترک

، یدیخورش یاز واحدها یانرژ دیخر نهیتنها معادل با هز باشد(

 شدهجادیل ارزش اک باشد، ساعتریال بر کیلووات ۰۱۰۱۱معادل با 

 ر سالد سازرهیذخ ستمیاز س یواحد انرژ کیاستحصال  جهیدر نت

ساعت در سال برآورد ریال بر کیلووات 9۴6۱مورد مطالعه، 

 ست.اشده

، ساز مورد نظرذخیره یفناور یبرا %0۱با احتساب راندمان 

معادل  یانهیهز بایتقر آن،از  یساعت انرژ لوواتیک کیاستحصال 

ریال بر کیلووات ساعت )برای  ۰0005، معادل سنت دالر ۰۰/0با 

دارد. بر این اساس، مجموع را به دنبال (، GELباتری نوع 

ریال بر کیلووات  6566۰معادل با های برآوردی فوق، یعنی ارزش

ن گذاری مورد نیاز، مبیسرمایه ساعت در سال، در مقایسه با هزینه

ساز در سمت های ذخیرهارزشمندی و سودآوری حضور سیستم

  باشد. مشترک می
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بر اساس محاسبات فوق، استخراج مدل کسب و کار، تنها 

 نمودنمشخصگذار، و پس از آن، مستلزم برآورد درآمد سرمایه

ه گذاری، با توجه به هزینمیزان تسهیالت مورد نیاز برای سرمایه

باشد. در این راستا، در صورتیکه گذاری برآوردی، میسرمایه

گذار از محل شارژ و دشارژ بهینه، به عنوان مثال، در درآمد سرمایه

ساعت )تفاضل میان متوسط قیمت ریال بر کیلووات۰۰۱۱حدود 

ت اوج و کم باری(، باشد، حداقل تسهیالت الزم برای انرژی در ساعا

 ۰6605گذار، کرد با درآمد برای سرمایهسر به سر شدن هزینه

های مطروحه، ذی خواهد بود. حال چنانچه، با توجه به دیدگاه

بخش  ساز به سه دسته شامل،های ذخیرهبرداری سیستمنفعان از بهره

 صل ضربحا قسیم شوند،های توزیع، و مشترکین تتولید، شرکت

نسبت ارزش ایجادشده از هر دیدگاه برای هر دسته، به کل ارزش 

ساعت انرژی تزریقی توسط ایجاد شده توسط یک کیلووات

در میزان تسهیالت مورد نیاز، در واقع مبین سهم هر دسته  سازذخیره

فه باشد. به عنوان مثال، صرنفعان در تامین آن تسهیالت میاز ذی

درصد  سود معقول برای سرمایه گذار، اگر میزان تسهیالت  نظر از

، و میزان ارزش ایجاد شده از دیدگاه بخش تولید ۰6605برابر با 

ریال بر کیلووات ساعت در سال باشد، سهم بخش  5۱۱۱۱معادل با 

خواهد بود. شایان ذکر  %06تولید در تامین تسهیالت فوق، معادل با 

گی، گذار بخش خانل برای سرمایهاست، تعیین حاشیه سود معقو

سازها در سمت خود موضوع مهمی در سرعت ترویج ذخیره

 باشد.باشد که در دست بررسی میمشترک می

 سازهای توزیع شده و نیروگاه هوشمند مجازیذخیره 

 در سمت مصرف

سازها در سمت مشترکین به صورت پراکنده و با ذخیره هرچند

 ایبودجه تنگناهایاند، اما به دلیل ظرفیت پایین نصب شده

 هایسرمایه از المقدورحتی که بود راهکارهایی دنبال به بایستیمی

 پیکسایی امر برای نهایی یکنندهمصرف حتی و خصوصی بخش

سازها ترکیب فناوری ذخیرهدر واقع، با استفاده از  .شود گرفته بهره

انبوهی از  گسترده شبکهتوان فناوری ارتباطات و اطالعات میو 

 ایجاد کرد. ساعت کیلووات یکصد زیر هایدرحجم سازهاذخیره

 خصوصی، و دولتی هایشرکت ادارات، در نوعاً سازهاذخیره این

 اینترنت بر مبتنی ارتباطی هایشبکه با و نصب منازل و کارخانجات

 یکپارچه بصورت و شده وصل هدایت و کنترل مرکز یک بهاشیا 

 عمل نیروگاه هوشمند مجازی در محل مصرف یک همانند

های مجازی در کشورهای های عملی این نیروگاهنمونه .نمایدمی

 بینیپیش 5. شکل دیگر موجود  و به سرعت در حال افزایش است

سازهای خانگی ذخیره هایسامانه فروش رقمی دو ساالنه افزایش

 دهد.را در اروپا نشان می

 
 شده در اروپاسازهای توزیعنمودار بکارگیری سامانه ذخیره-5 شکل

 از استفاده بر مبنی نیرو، وزارت الیع مقام تاکید راستا این در

 انرژی این از استفاده و تاسیسات مشترکین مختلف در سازهاذخیره

 آن شدن عملیاتی با که بوده توجه قابل مصرف، پیک هایزمان در

 باعث که بود خواهیم خصوص این در اساسی تحولی شاهد

 هایینیروگاه احداث در تومانی میلیارد دوهزار جوییصرفه

 قرار برداریبهره مورد مصرف پیک زمان در تنها که گردید خواهد

 .گیرندمی

 به برق، مصرف به خود نیاز میزان از صرفنظر در واقع مشترکین

 در شبکه به شده ذخیره برق فروشنده یا کنندهتامین یک عنوان

 انجام بندیزمان و تزریق این میزان. نماید عمل الزم هایزمان

 ارایه و تشویقی هایبسته و امتیازات یا و آن مالکیت نوع به بسته آن

 ،توانیرشرکت  و نیرو وزارت توسط کنندگانمصرف به شده

 بسیار مجموعه متمرکز و هوشمند سامانه یک عنوان به تواندمی

 فروش به مربوط وکار کسب هایفرصت و هاقابلیت از بزرگی

. آورد فراهم برق هایشرکت و مشترکین انواع برای را انرژی

های فناوری استانداردسازی و وسیع گسترش در اخیر هایپیشرفت

 کنتورهای ارتباطی، هایشبکه گیری،اندازه تجهیزات چون بزرگی

 پرارزشی و بزرگ بسیار اندازچشم اشیاء اینترنت بویژه و هوشمند

 مدیریت سامانه چنین سریع و اقتصادی واقعی، سازیپیاده برای را

 است.  نموده ایجاد انرژی مصرف و تولید

 سازها در سمتبر همین اساس، استخراج مدل کسب و کار ذخیره

های تشویقی و حمایتی ارائه شده از سوی مشترکین و بررسی طرح

ر سمت دگذاران برای سرعت بخشیدن به نفوذ این فناوری سیاست

  مصرف الزامی است.
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              صفامنش لی ع  

 و مدیریت مصرف آوریتاب 

 

 طور به جهان سراسر در قدرت سیستم زا برداریبهره و طراحی

 نجاما سیستم و امنیت اطمینانقابلیت اصول رعایت با سنتی،

در  قدرت هایزیرساخت که دهندمی اجازه اصول این. شودمی

 کیفیت با توان و کند مقابله و معتبر شده شناخته تهدیدهای برابر

 این کش بدون. شود تامین مداوم، صورت به مشترکین برای مناسب

 نتریپیچیده و تریناطمینانقابل از یکی یبه توسعه امر

 روز هر حال، این است. باشده منجر گذشته قرن هایزیرساخت

کالسیک  ماین از فراتر مالحظاتی که شودمی آشکار بیشتر و بیشتر

 این. ستا موردنیاز قدرت سیستم برای اطمینانقابلیت مبتنی بر

ه گذشت هایسال در دادهرخ یفاجعه چندین به توجه با موضوع

 [.۰است ] مشهود جهان سراسر در

 را سرویس اطمینانقابلیت توانندمی موجود قدرت هایسیستم

 با. نندک تضمین بینیقابل پیش اما غیرعادی و عادی شرایط تحت

 حوادث دادنرخ هنگام به خدمات، یارائه استمرار در حال، این

 وبمحس بزرگ چالش یک هنوز تأثیر زیاد و با احتمال پایین

 د امانسته اطمینانقابل موجود قدرت هایسیستم بنابراین،. شودمی

 آن سیستم توانایی عنوان به سیستم یک آوریتاب. نیستند آورتاب

 یک از سپ عملکرد پایدار( ی)نقطه تعادل ینقطه به بازگشت برای

 [.۴است ]تعریف شده بزرگ اختالل یا حادثه

 سیاریب توجه مورد اخیر سالیان در قدرت سیستم آوریتاب تقویت

 یبرا .استقرارگرفته انرژی یحوزه مهندسین محققین و از

حوادث مربوط به قدرت در برابر  یهاستمیس سازیآماده

 یهاحلراه در بیناست. شدهارائه یمختلف یهاحل، راهآوریتاب

 نی. اتندهس شترکم قاالتم شتریها در بحلاز راه ی، برخیشنهادیپ

 هاکهیزشبر تشکیل، تولید پراکنده منابع استفاده ازشامل  اهحلراه

 این نیترجیرا انی. در مباشندتقویت تجهیزات سیستم قدرت میو 

 یبرا اهریزشبکهها، که در باال به آن اشاره شد، استفاده از حلراه

 نیاست. ابرخوردار شده ییباال تی، از محبوبآوریتاب تیتقو

 و ندهاستفاده از منابع پراکدر  هاریزشبکه ییتوانا ناشی از موضوع

 ییاناتو یعنی، اییرهجزبه صورت  یی در عملکردتوانا چنینهم

 .باشدمی رخدادها وقوع در هنگام مهم یبارها یهیتغذ

 مدیریت مصرف در حین حادثه 
 ی(، سه جنبه اصلEPRI) یکیالکتر توان قاتیتحق تعریف موسسهطبق 

. [9] است ارهابقای بو  یابی، بازیریشگیشبکه، پ آوریتاب شیدر افزا

 ازین یاتیو عمل یرساختیز راتییبه تغ یابیو باز یریشگیکه پ یدر حال

 چارچوب موجود یبه وسیلهتوان یرا م ی بارهای اساسیدارد، بقا

-تاب یبسیاری از تحقیقات در زمینه زرو، تمرک نی. از اتحقق بخشید

قرار  لمخ دادیرو کیپس از  ی شبکه و بارهای اساسیبر بقا آوری،

حذف  انزیبه حداقل رساندن م جا به معناینیدر ا بقا. استگرفته

 است. در شبکه اختالل کی یدر پ بار

ردار بدهد، بهرهآوری در شبکه رخ میی تابهنگامی که یک حادثه

شبکه باید تا حد امکان از بقای بارهای اساسی و مهم اطمینان حاصل 

برانگیز در اینجا این است که در اثر وقوع ی چالشنماید. نکته

ی تولید و انتقال های مهمی از شبکهحادثه ممکن است قسمت

آسیب دیده و از دسترس خارج شده باشند. در اینجا لزوم 

بکارگیری منابع محلی همچون منابع پراکنده و تجدیدپذیر، 

کیل هایی مانند تشخودروهای الکتریکی و .... و استفاده از ظرفیت

پس از وقوع حادثه، آید. ها بیش از پیش به چشم میریزشبکه

بارهای شبکه بایستی توسط منابع موجود و در دسترس تامین شوند. 

چنین با توجه به این که در این حالت ممکن است امکان برق هم

ی بارها از بندرسانی به تمامی بارهای سیستم فراهم نباشد، اولویت

اساس این تصمیمات و شود. براهمیت باالیی برخوردار می

ندی انجام شده، میزان حذف بار در سطوح مختلف باولویت

 شود.مشخص می

 یبا توجه به نکات مطرح شده در باال، برخی از مطالعات در زمینه

 (EMS) یانرژ تیریمد ستمیسیک  ی چارچوبآوری بر توسعهتاب

نابع ا توجه به مب ای کهبه گونه، تمرکز دارند در زمان وقوع حادثه

برای  .ترکین تا حد امکان برآورده شودمحدود موجود تقاضای مش

-تیمرتبط مانند محدود یاتیعمل یهاتیمحدودتر، بررسی دقیق

، توان راکتیو مورد نیاز و... ولتاژ ی مجازده، محدوهاژنراتور های

چنین در بسیاری از مطالعات نقش هم در مسئله اعمال شود. باید

-ابی تزمینه ساز انرژی و خودروهای الکتریکی درمنابع ذخیره

 یواحدها است که در این صورت بایستیآوری بررسی شده

-ها مدلهای آنو خودروها نیز همراه با محدودیت سازرهیذخ

ید در بندی بارها نیز باطور که گفته شد، اولویتسازی شوند. همان

پخش  رژی،مدیریت ان سازیی بهینهنظر گرفته شود. درنهایت مسئله

 دهد که مقداریانجام م یارا به گونه ولیدیبار روی واحدهای ت

اساسی، مینیمم و مقدار تامین بارهای  هایبار حذف بار در

 غیراساسی ماکزیمم شود.

 مدیریت مصرف و تعیین سقف مصرف

ت، های قدرآوری سیستمی تابهمانطور که گفته شد، در زمینه

 های اخیر مورد توجه بسیاری ازیکی از موضوعاتی که در سال

است، طراحی یک سیستم مدیریت انرژی در مطالعات قرار گرفته
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زمان بحران است. از جمله رویکردهای متعارف در این زمینه، 

ا بندی بارها و تامین بارهای حساس بها، اولویتتشکیل ریزشبکه

باشد. واضح است که در این استفاده از منابع محدود موجود می

رها غیرممکن باشد، لذا شرایط ممکن است تامین تمامی با

شود. به عنوان بندی بارها از اهمیت خاصی برخوردار میاولویت

اسی تواند به عنوان بار اسمثال در حالت بحران، یک بیمارستان می

و با اولویت باال و یک سالن تئاتر به عنوان بار غیر اساسی و با اولویت 

وع و ساس نبندی بر اتر در نظر گرفته شود. این اولویتپایین

شود تا حداقل از تامین بارهای ای انجام میاهمیت بارها به گونه

ارها بندی بی اولویتحساس اطمینان حاصل شود. البته مسئله

ه این تر و با جزئیات بیشتر نیز بررسی شود کتواند به شکل دقیقمی

امر مستلزم بررسی رفتار مشترکین به صورت مستقل و تعیین یک 

 باشد.هر مشترک میسهمیه برای 

-رائهآوری، کیفیت سرویس ای تابیکی از مسائل مفهومی در زمینه

 ی معیارهایی برایشده به مشترکین پس از وقوع حادثه و ارائه

ه نام باشد. در اینجا مفهومی بشده میسنجش کیفیت سرویس ارائه

شود که به نوعی با کیفیت مندی مشترکین مطرح میرضایت

شده ارتباط مستقیم دارد. لذا اگر بتوانیم هر مشترک سرویس ارائه

را به صورت مستقل بررسی کنیم و میزان انرژی موردنیاز برای 

وانیم تمندی هر مشترک را تعیین کنیم، میسطوح مختلف رضایت

در زمان حادثه با مدیریت مناسب، یک کیفیت سرویس حداقلی را 

 ایجاد نماییم.

-ندی بارهای حساس و غیرحساس میبدر واقع در اینجا اولویت

کلی  شود و نه در سطحتواند داخل تاسیسات یک مشترک انجام می

شبکه یا ریزشبکه. در این صورت باید حداقل میزان انرژی و توان 

الزم برای تامین بارهای حساس هر مشترک تعیین شود؛ یعنی میزان 

ای رتواند یک رضایت و کیفیت سرویس حداقلی را بتوانی که می

مشترک ایجاد کند. البته در اینجا یک سری مسائل اجتماعی هم 

تواند مطرح شود مثال اینکه برخورد مردم و مشترکین در شرایط می

بحرانی تا چه حد صادقانه خواهد بود. لذا تعیین یک سهمیه برای 

میزان مصرف هر مشترک در زمان بحران برای رسیدن به یک 

رانگیز باند به یک موضوع چالشتوکیفیت مشخص از سرویس، می

 تبدیل شود.

تواند به این شکل مطرح شود که با توجه به ی موردنظر میمسئله

 آوری در اختیار داریم،ی تابمنابع محدودی که پس از یک حادثه

یم بندی این توان را بین مشترکین تقسچگونه و با چه نوع سهمیه

مشترکین  خاص از نظرمندی کنیم تا یک کیفیت سرویس یا رضایت

ارضاء شود. در این حالت، مصارف یک مشترک باید به چند دسته 

شترک توانیم مصارف یک مو اولویت مختلف تقسیم شوند. مثال می

ی مختلف تقسیم کنیم که برآورده ساختن هر کدام را به چند دسته

مندی مشخص را برای تواند یک سطح رضایتها میاز این دسته

د کند. این موضوع در نمودار مفهومی زیر مشخص مشترک ایجا

 است.شده

 

ده شبندی بارها یا کیفیت سرویس ارائهنمودار مفهومی اولویت -6شکل 

 به یک مشترک

ای ههای مصرفی هر مشترک برای سطوح و دستهلذا میزان توان

ر ها برای مشخص کردن مقادیحلباال باید مشخص شود. یکی از راه

اشد. پس کننده بی رفتارهای تاریخی هر مصرفتواند مطالعهباال می

از وقوع یک حادثه، ابتدا باید شدت حادثه تخمین زده شود و سطح 

که را توان وضعیت شبآسیب به شبکه مشخص گردد. پس از آن می

به مشترکین اطالع داد تا مشترکین بتوانند مصرف خود را با توجه 

حران عامل به نحوی ایجاد شود تا ببه شرایط شبکه تطبیق دهند و ت

ایجادشده به نحوی مطلوب مدیریت گردد. البته واضح است که 

مند ی هوشهای شبکهبرای مدیریت بهتر بحران، وجود زیرساخت

واند هم تها میتواند بسیار مفید واقع شود. وجود این زیرساختمی

ن در زمان یی رفتار مشترکین و هم به تعامل بهتر با مشترکبه مطالعه

بحران کمک شایانی کند، طوری که مدیریت بحران به شکلی 

 هوشمندتر انجام شود.
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 سیاوش جمال             

    .  سامانه کشوری خدمات

SCADA/ADMS/DERMS  
 آوری ابر خصوصیاساس فنرب

 
 

 مقدمه

راهکارهای نرم افزاری مبتنی بر فناوری ابری و یا به عنوان خدمت 

در حال تبدیل شدن به روند اصلی فناوری نرم افزار بوده و بسیاری 

از نرم افزارهای کاربردی امروزه بر روی ابر و بر پایه اشتراک 

 گردند.می ماهیانه ارائه

وزیع در حال تهای مدیریت پیشرفته شبکههای از سوی دیگر سیستم

حاضر ابزاری حیاتی در مدیریت صحیح و بهینه شبکه با هدف بهره 

 د.باشنمی توزیعهای شبکهازبرداری متعادل فنی/اقتصادی 

 بر SCADA/ADMS/DERMS یسامانه کشوردر این مقاله طرح 

 دمت بررسیو به عنوان یک خ یابر خصوص یاساس فن آور

مدرن راجهت   ADMSگردد. این طرح امکان تامین راهکار می

توزیع کشور را با هزینه ای بسیار پایینتر از های کلیه شرکت

 سازد.می معمول فراهمهای روش

 ساختار صنعت برق کشور در بخش توزیع
شرکت توزیع  91ساختار صنعت برق کشور در بخش توزیع بر پایه 

در  و مقررات وضع شدهها بر اساس سیاستگذاریاستانی و شهری و 

وزارت نیرو و با هدایت شرکت توانیر ایجاد شده است. این ساختار 

وضعیتی یکسان در طراحی، بهره برداری، هدایت و مدیریت شبکه 

ع توزیهای مذکور ایجاد نموده و شرکتهای را بر اساس سیاست

وزیع ، شبکه تتعیین شده و نیاز منطقه ایهای بر اساس چهارچوب

 نمایند.می را بهره برداری و هدایت

برای هر  ADMSنه مدرن با توجه به هزینه باالی پیاده سازی ساما

شرکت توزیع با مشخصات بین المللی و گستردگی شبکه توزیع در 

کشور، بر اساس سامانه مشابه پیاده شده در کشورهای صنعتی با 

صی گزاری بخش خصوساختار توزیع متشابه و استفاده از سرمایه

گردد که در آن ضمن یم تحت نظارت توانیر طرحی پیشنهاد

 توزیع و بر اساسهای سازی سامانه  جامع مدیریت شبکهپیاده

آخرین فناوری موجود در دنیا، امکان دسترسی و بهره برداری از 

آن در کوتاه ترین زمان و با هزینه ای بسیار کمتر از طراحی ساخت 

گهداری و بروز رسانی سالیانه، سیستم جهت کلیه و پیاده سازی ن

 توزیع و در بازه زمانی یک تا سه ماهه فراهم گردد.های شرکت
 

  عیتوزهای شبکه شرفتهیپ تیریمد سامانه 
های توزیع ترکیبی از سیستمهای مدیریت پیشرفته شبکههای سیستم

SCADA/DMS/OMS جهت بهره برداری هایی با حداقل مشخصه

ان به موارد تومی توزیع هستند و از جملههای و مدیریت بهینه شبکه

 زیر اشاره کرد:

های شبکه خطنیتورینگ براتوانایی و مراجع کاری کنترل و م -

 بزرگ تا بسیار بزرگ )یکصد هزار پست توزیع(

 فشار ضعیفهای امکان پشتیبانی کامل شبکه -

 
 ADMS  فشار ضعیف در سیستم شبکه  - 7شکل 

 مدلسازی کل شبکه -

 مدیریت خاموشی )برنامه ریزی شده و اتفاقات( -

 تعمیرات و اتفاقاتهای همدیریت گرو -

 مدلسازی کامل تولید پراکنده و بار -

 پیش بینی تولید پراکنده و بار -

 محاسبات پخش بار توزیع -

 محاسبات اتصال کوتاه -

 کاهش تلفات -

 پیکر بندی خودکار فیدرها -

 

 مدیریت خاموشی )برنامه ریزی شده و اتفاقات( - 8کل ش
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 ساختار پایه سیستم 

 ADMSبا توجه به توزیع وسیع سیستم در سطح کشور سیستم پایه 

 پیشنهادی باید از حداقل شرایط ذیل برخوردار باشد:

قابلیت توزیع کامل پردازش  -

SCADA/Modelling/Calculation   در  سطح

 مرکزیتوزیع و نه به صورت های شرکت

درجه افزونگی باال )شش( در ماشینهای حساس و به تعداد  -

 SCADA/DMSشرکتهای توزیع در پردازش  

پوشش کامل ملزومات امنیت سایبری بر اساس  -

 استانداردهای جهانی و کشوری

به صورت   DMSدارای قابلیتهای محاسبات شبکه مورد نیاز  -

 SCADAپذیر در سیستم   یکپارچه و توزیع

 قبلی و موفق پیاده سازی شدهنمونه  -

 

 
 SCADA/DMSساختار سیستم پایه  - 9شکل 

امکان پذیری فنی و اقتصادی پیاده سازی بر روی 

 ابر خصوصی
بر اساس   ADMSسامانه  به صرفه بودن فنی/اقتصادی پیاده سازی 

ر ساختار دها ساختار پیشنهادی، نیازمند موجود بودن برخی مشخصه

ان به تومی شبکه توزیع و نحوه مدیریت آن است که از آن جمله

 موارد ذیل اشاره نمود:

 توزیع )بیش از ده شرکت(های تعداد شرکت -

 سیاستگذاری نسبتا یکسان در طراحی و مدیریت شبکه -

 ها موقعیت جغرافیایی شرکت -

 ایای اقتصادیمز -

 شبکه و سیستم  الزامات امنیت -

 بهره برداری و آموزشیهای برنامه -

  DMS as a Serviceراهکار  ساختار پیشنهادی 

  ساختار راهکار پیشنهادی در شکل زیرارائه شده  است:

 

 

 ساختار راهکار پیشنهادی - 11شکل 

( Server Farmدر این ساختار حداقل دو تا سه مزرعه سرور)

دیده شده و امکان افزایش آنها نیز وجود دارد. این مراکز در 

های بر بستر مخابراتی فیبر نوری به کلیه مراکز شرکت IPیک ابر 

( و یا مراکز جمع آوری اطالعات شبکه آنها EDC CCتوزیع )

(DCU متصل شده و ارتباط با مراکز دیسپاچینگ )RDC   نیز بر

 گیرد.می بستر مذکور صورت

  DaaSی فنی راهکار مزایا

 توان به موارد زیر اشاره کرد:می از مزایای فنی این راهکار

 رقب پیاده سازی سیستم یکپارچه مدیریت جامع شبکه توزیع -

 نظارت بر و با توجه به ساختار هماهنگ صنعت برق کشور 

 کلیهای و شاخصهها اعمال سیاست

نیا، دایجاد سیستمی مدرن منطبق بر آخرین فن آوری روز  -

 DMSهای ماژولدارای کلیه 

بهره گیری مستقیم از تجارب پیاده شده در کشورهای  -

 پیشرفته

پیاده سازی سیستمی ایمن و مطمئن، قابل استفاده در سطح  -

 توزیعهای کشور و کلیه شرکت

های بهره برداری مابین کلیه شرکتهای امکان تبادل داده -

عیت بر اساس وضبه صورت بر خط و بروز شده  توانیر و توزیع

سطوح دسترسی کامال قابل تعریف توسط  ولحظه ای شبکه 

 توانیرتوزیع و های شرکت

 به روز بودن دائمی  و رسانی مداوم سیستمبروز -

ند مدرن شبکه هوشمهای امکان توسعه  و پیاده سازی فناوری -
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ی دانش بنیان داخلی و بر اساس هاشرکت در همکاری با

 شدهتامین های آوریفن

امکان ایجاد سریع قابلیت مدیریت تولید پراکنده در هر  -

 شرکت توزیع

دارای ساختار طرح شده با افزونگی باال، با دو تا سه مرکز  -

 سرور 

قابل پیاده سازی در هر نقطه کشور و پردازش موازی کل  -

 شبکه

 DaaSمزایای بهره برداری راهکار 
موارد زیر اشاره توان به می این راهکار برداری بهرهاز مزایای 

 کرد:

 نگهداری و مهندسیهای توزیع به گروههای رفع نیاز شرکت -

 دیسپاچینگ سیستم

م توزیع بر بهره برداری بهینه از سیستهای تمرکز تیم شرکت -

 مدیریت جامع شبکه توزیع

 بهره گیری مستقیم از تجارب بهره برداری کشورهای پیشرفته -

 توزیعهای تشرک  ITقابلیت کامل یکپارچگی در سیستم  -

کل شبکه هر شرکت توزیع و انجام محاسبات پخش  مدلسازی -

 بار و تخمین حالت 

توزیع همجوار در سیستم و دریافت های شبکه  مدلسازی -

 اطالعات مورد نیاز بر اساس سطوح دسترسی قابل تعریف

 SAIDI،CAIDI ،SAIFIهای بهبود شاخصه -

های ماژولا دقیقتر بکاهش تلفات، پیش بینی بار و برنامه ریزی  -

 مربوطه 

در اختیار داشتن مداوم آخرین فن آوری موجود مدیریت  -

 توزیعهای شبکه

 انتقال دانش فنی بهره برداری روز دنیا -

 برنامه ریزی بهینه توسعه شبکه -

ستم به صورت دائمی با سی ماهر امکان آموزش و تربیت دیسپاچر -

 ها شبیه سازی در اختیار کلیه شرکت

با  سوئیچینگ  و مشاهده نتایج انواع مانورها امکان بررسی و -

 ها سیستم شبیه سازی در اختیار کلیه شرکت

 DaaSمزایای اقتصادی راهکار 
 توان به موارد زیر اشاره کرد:این راهکار می اقتصادیاز مزایای 

پرداخت هزینه استفاده از سیستم جامع مدیریت شبکه توزیع و  -

 نه هزینه ساخت، بهره برداری و نگهداری آن 

  رهایی از روند طوالنی مناقصات -

های سنگین و مجوزهای رهایی از روند طوالنی دریافت بودجه -

 متعدد

تمرکز و سرمایه گذاری بر بهره برداری بهینه از شبکه به جای  -

 در ابزار و نگهداری آن سرمایه گذاری

دسترسی به آخرین فن آوری سیستم جامع مدیریت شبکه  -

اخت و س طرح توزیع  با هزینه سالیانه  معادل درصدی ازهزینه

 پیاده سازی همان سطح از سیستم

 در اختیار داشتن آخرین فن آوری و عدم کهنگی سیستم -

آموزشی مداوم از طرف سازنده  های در دسترس بودن دوره -

 ستم و ارتقا دانش فنیسی

 درصد 0۱کاهش هزینه ساخت مراکز کنترل مدرن و پیشرفته تا  -

 ۰۱۱کاهش هزینه بهره برداری مرکز کنترل مدرن و پیشرفته تا  -

 درصد

 ششا ت سهبه  از سیستم کاهش زمان پرداخت تا بهره برداری -

ز مراکتا سه سال طرح، ساخت و پیاده سازی  دوماه در برابر 

 جداگانه

 جمع بندی 
پیاده سازی راهکار ارائه شده عالوه بر ارتقاء سطح دانش و 

 توزیع، مزایای فنی اقتصادی و بهرههای فناوری مدیریت شبکه

 برداری متعددی در پی خواهد داشت که در موارد زیر خالصه

 گردد:می

یجاد ا توزیع از یک سامانه جامع یکپارچههای کلیه شرکت -

بهره برداری مدیریتی توانیر های سیاستشده بر اساس 

 مند خواهند شد.بهره

در   ADMSزمان پرداخت تا شروع به بهره برداری از سامانه  -

توزیع از حداقل دو تا سه سال به سه تا شش ماه های شرکت

 کاهش خواهد یافت.

 امنیت و قابلیت اطمینان بسیار باال در کل سیستم در سطح کشور -

در   ADMSیجاد سیستم اهای درصدی هزینه 1۱کاهش تا  -

 شرکتهای توزیع

تمرکز بر مدیریت شبکه و نه ایجاد، نگهداری و توسعه سیستم  -

 دیسپاچینگ توزیع


