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  چکیده 

ي توان الکتریکی با کیفیت و کمیت افزایش روزافزون تقاضاي انرژي برق و تالش کارشناسان براي ارائه

در سالهاي اخیر استفاده از تکنولوژي شبکه .  باشند حل راه فکریک به تامطلوب ، آنها را به چالش کشانده 

فصل اول به بررسی سیستم هاي هوشمند در این پایان نامه و در . هاي هوشمند راه حل خوبی بوده است 

معایب سیستم شبکه برق موجود در مقایسه با سیستم هاي برق . برق و کاربري هاي آن پرداخته می شود

. هوشمند ارائه شده و مشخصه هاي اصلی شبکه هاي هوشمند بر اساس قابلیت آنها توضیح داده می شود

خت اندازه گیري پیشرفته، پاسخ به تقاضا، منابع تولید هاي این شبکه ها در مجموعه هاي زیرسا يدکاربر

سازي، اتوماسیون توزیع، آگاهی فراگیر از موقعیت منطقه و حمل و نقل الکتریکی مورد بحث  پراکنده و ذخیره

در فصل .شودو به بررسی تکنولوژي ها و بسترهاي مخابراتی مورد نیاز پرداخته می.و بررسی قرار می گیرند

که در ان به بررسی ساختارها و .شودشرح داده می PMU گیري فازوري ي  بر واحدهاي اندازهادوم مقدمه

ي ساخت و استفاده از این واحدها ، تاریخچه.گیري فازور پرداخته شده استکاربردهاي واحدهاي اندازه

. آنها اشاره شده است هاي متصل بهگیري اندازه و فازور ولتاژ باس ها و جریان شاخهچگونگی عملکرد و اندازه

ها از طریق خطوط تلفن ، کابل فیبر نوري ، ها و روشهاي انتقال آن PMUهاي ارسالی از طریق انواع پیام

در ادامه توضیحاتی در . باشد اي ، خطوط قدرت و لینگهاي میکروویو از دیگر مباحث این فصل میماهواره

از . شود مانند روش توپولوژیکی و روش عددي داده می هاي آنهاي قدرت و روشپذیري شبکهمورد مشاهده

گیري پارامترهاي شبکه ، تصحیح مدل سیستم ، نمایش حرارتی گیري به اندازهکاربردهاي واحدهاي اندازه

  .خطوط انتقال ، تخمین حالت و مطالعه امنیت و پایداري شبکه اشاره شده است 
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پذیر بودن یک شبکه قدرت و کاهش ي قدرت و همچنین چگونگی مشاهدهپذیري کامل شبکهتعریف مشاهده 

پذیر می شود، مبحث مکان هاي مورد استفاده که با استفاده آن ها شبکه بصورت کامل مشاهده PMUتعداد 

ي مکان یابی بهینه در این فصل نحوه. یابی بهینه را ملزم می کند که در فصل سوم مورد بررسی قرار می گیرد 

PMU پذیري کامل شبکه با حداقل تعداد ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک براي مشاهدهPMU   مورد مطالعه

در محیط نرم افزار مطلب و با استفاده از در پایان و در فصل چهارم نیز مثال هایی که .قرار گرفته شده است

و نتایج اعمال این برنامه روي شبکه هاي با تعداد باس هاي .الگوریتم  ژنتیک انجام می شوند ؛آورده شده است

  .باال و شبکه هاي هوشمند در جداولی طبقه بندي می شوند 

یابی روي خطوط انتقال انجام شده  قابل ذکر است که مکان یابی به دو روش مکان یابی روي باس هاي و وکتن
 .شود و نتایج آن مورد بررسی قرار گرفته می
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 :فصل اول 

 شبکه هاي هوشمند توزیع برق
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 :فصل اول 

 1شبکه هاي هوشمند توزیع برق 

  مقدمه  - 1-1

امروزه صنعت برق، نه تنها با فراهم کردن منابع جهت برآورده سازي انرژي مورد تقاضا صنایع مواجه هستند، 

بشر بر روي محیط در ارتباط با تولید این انرژي دارد نیز یکی بلکه از طرفی حداقل سازي و کاهش اثراتی که 

راه حلی براي این چالش است که سود و بازدهی بسیار  و شبکه هوشمند.  گر از موارد مورد توجه می باشددی

بدین معنی است که آنها می توانند بروي مصرف خود شبکه هوشمند  براي سمت مصرف کننده. زیادي دارد

دانه انجام دهند تا در ساعات پیک که قیمت انرژي گران می باشد، هزینه کمتري بپردازند و مدیریت هوشمن

معنی استفاده از تکنولوژي جهت کمک به حل تغییرات مضر ه براي کارشناسان محیط زیست، این شبکه ب

رق پیک سایی آب و هوایی و اجتناب از تولید گازهاي کربن بیش از اندازه می باشد و براي همکاران صنعت ب

  . العات دقیق از وضعیت شبکه استو تصمیم گیري هوشمندانه و ارائه اط

 

شبکه هاي هوشمند توزیع انرژي الکتریکی یکی از جدیدترین تکنولوژي هاي روز دنیا و حاصل سعی و تالش 

اصلی ترین هدف ، تأمین . شبکه هاي توزیع و ورود به قرن دیجیتال است متخصصین جهت مدرنیزه نمودن 

اولین . برق مطمئن و پاسخگوئی به نیازهاي رو به رشد مشتریان با کمترین خسارت به محیط زیست است 

معرفی گردید و شهر بالدر ایالت کلرادو آمریکا موفق به دریافت عنوان  2008شبکه هوشمند جهان در مارس 

رشهر با شبکه توزیع برق هوشمند گردید هدف طراحان با بکارگیري تکونولوژي هوشمند حول سه محو اولین

                                                             
١ Smart grid  
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تکنولوژي هوشمند توانایی ایجاد تغییرات اساسی در تولید ، . اصلی مشترکین ، تجهیزات و ارتباطات می باشد 

حیطی دارد که در نهایت به برآورده انتقال ، توزیع و استفاده از انرژي الکتریکی به همراه منافع اقتصادي و م

از طرف دیگر سیستم می . نمودن نیازهاي مشتریان و در دسترس بودن برق مطمئن و پایدار ختم می شود 

نماید و از خاموشی هاي  تواند با استفاده از اطالعات جمع آوري نموده در مواقع بحرانی ، تصمیم گیري

  .جلوگیري کنده ناخواست

   ند ي هوشمشبکه - 2-1

شبکه هاي هوشمند توزیع نیرو، شبکه هاي به هم پیوسته دو سویه اي می باشند که در آن اطالعات نقش 

 . بنیادي در فرایند توزیع انرژي ایفا می نماید

توزیع هوشمند نیرو سامانه هاي مبتنی بر ترکیب فناوري اطالعات و ارتباطات با توانمندي هاي پردازشی 

ارتقا سیستم هاي کنونی سخت افزاري غیر هوشمند به شبکه . الکتریکی می باشد رایانه ها و سیستم هاي

هاي دو سویه توزیع شده کارآمد و اقتصادي که در آن بهره وري سرمایه گذاري هاي انجام شده در صنعت 

ن باال رفتن ضریب اطمینا. برق به طرز چشمگیري باال می رود، از اهداف اصلی هوشمند سازي شبکه می باشد

بطور خالصه نیازمندي هاي زیر لزوم تغییرات . و پایداري شبکه از اهداف دیگر بکارگیري این فناوري می باشد

  :بنیادي را باعث گردیده است

   
  :1شبکه توزیع خودبازیاب  -

   ؛ شبکه اي با ضریب اطمینان باال و داشتن امنیت ذاتی در کلیه سطوح   ·

  . استفاده از گسترده از حسگرها و لوازم اندازه گیري کنترل غیر متمرکز و فراگیر با   ·

   

 

                                                             
١ Self Healing Grids 
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  : 1شبکه توزیع نیروي برق کم هزینه -

  ؛ 2استفاده بهینه از دارایی هاي با ارزش با بکارگیري مفهوم پاسخ به درخواست   ·

  ؛ توزیع غیر سلسله مراتبی تولید نیروي برق و بهرگیري از تولید پراکنده نوعاً توسط مصرف کنندگان   ·

  .اتوماسیون گسترده و کاهش دخالت عامل انسانی    ·

   
  :شبکه توزیع نیروي برق دوستدار محیط زیست  -

  ؛تجمیع و متنوع نمودن منابع انرژي    ·
  . مدیریت آالینده ها و دي اکسید کربن   ·

   
نه تنها داده ها به صورت دوسویه از شبکه به مشترك و بالعکس منتقل  رقسامانه توزیع هوشمند نیروي ب در

می گردد، بلکه جریان انرژي نیز دو سویه می گردد و شبکه می تواند بالقوه متشکل از هزاران تولید کننده و 

مانند سلول هاي خورشیدي،  4 این فروشندگان از طریق منابع تجدیدپذیر انرژي. باشد 3فروشنده خرد برق 

و فروش آن در ساعات پربار ) و البته ارزان(گرماي زمین و یا از طریق ذخیره انرژي در ساعات و یا ایام کم بار 

شبکه جدید آشنا می با دو  ي هوشمندشبکهلذا در . وارد بازار خرده فروشی برق شوند) و صد البته گران(

  :شویم

  ؛ 5ریز شبکه توزیع برق   ·

  ؛ 6شرکت توزیع برق مجازي· 

                                                             
١ Economical Grids 
٢ Dimand respans 
٣ Electricity Retailer 
٤ Reusable energy sources 
٥ Micro grids 
٦ Virtual Utility 
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بازار مجازي برق در واقع مفهومی مشابه مدل اینترنتی است که در آن انرژي از هر منبعی صرفنظر از شیوه 

دلخواهی در شبکه به تولید، خواه ژنراتورهاي سنتی یا منابع تجدیدپذیر انرژي باشند، عرضه و در هر نقطه 

بدیهی است تحقق چنین آرمانی بدون بهره گیري از فناوري هاي پیشرفته اطالعات و  .مصرف می رسد

  .میسر نمی گردد (ICT)ارتباطات 

   
نصب و راه اندازي سنسورهاي هوشمند بر روي تمام عناصر کلیدي شبکه توزیع و برقراري شبکه ارتباط دو 

خدمات رسانی  درگاه،  با سایر نرم افزارهاي کاربردي مرکز AMIسامانه سویه، ادغام و هماهنگسازي 

و خدمات صوتی به مشترکین، نصب سیستم هاي نرم افزاري تشخیص خرابی بالدرنگ، ها مشترکین و سامانه 

تنظیم بار، قطع و وصل جریان برق بصورت انبوه در عین حال انتخابی، همسویی و ادغام با شبکه هاي کنترل 

و تبادل اطالعات در راستاي تعامل کامل در شبکه از جمله  SCADAرنگ توزیع و فوق توزیع مانند بالد

بکارگیري و خرید انرژي از . فعالیت هاي اصلی جهت برپایی شبکه کامل توزیع هوشمند نیروي برق می باشد

مانند انرژي ذخیره شده در (تولیدکنندگان خرد نوعاً مبتنی بر انرژي هاي تجدید پذیر و منابع ذخیره فراگیر 

و برقراري ارتباط دو سویه  1و نیروگاه هاي ترکیبی نیرو و گرما) خودروهاي الکتریکی در ساعات اوج مصرف

  .داده اي و انرژي با این تولید کنندگان از مصادیق دیگر شبکه هوشمند خواهد بود

  

  

  

  

  

  
                                                             
١ Heat combined and power 
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 نمایی از یک شبکه توزیع نیروي هوشمند آینده -1شکل 

 
 

  

 جدول زیر مقایسه اي بین سیستم هاي سنتی و اهداف شبکه هاي هوشمند را نمایان می سازد 

  

  



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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