
مفاهیم اساسی شبکه های هوشمند

شبکه های هوشمند انرژی الکتریکی
ایمان صادق خانی

دانشکده مهندسی برق، دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد



شبکه سنتی برق

:آن نیستبرخی از مواردی که شبکه سنتی برق قادر به پوشش
تنوع تولید•
گسترش بهینه دارایی های گران قیمت•
پاسخگویی تقاضا•
حفاظت از انرژی•
کاهش آلودگی های زیست محیطی•
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.یک شبکه تک جهته است•

ت درصد حدود هشنمی شود؛ و گرمای تلف شده بازیابی می شود تنها یک سوم انرژی سوخت به برق تبدیل •
.می شودانرژی تولیدی در خطوط انتقال تلف 

(.می گیردتفاده قرار تنها پنج درصد سال مورد اس)بیست درصد ظرفیت نصب شده تنها برای تأمین بار پیک است •

.شودبه دلیل ساختار سلسله مراتبی، شبکه سنتی ممکن است دچار شکست دومینویی •

© Iman Sadeghkhani              www.sadeghkhani.ir          Najafabad Branch, Islamic Azad University

شبکه سنتی برق



(Smart/Intelligent Grid)شبکه هوشمند 

موعه ای  شبکه الکتریکی است که شامل مجیک 
از معیارهای عملکردی و انرژی شامل 

خانگی هوشمند،  لوازم اندازه گیری هوشمند، 
نرژی منابع انرژی تجدیدپذیر و منابع بهره وری ا

کنترل  بهبود کیفیت توان الکتریکی و. است
ه  تولید و توزیع برق ویژگی های مهم شبک

.هوشمند هستند
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:به تصویب رسیده است2007نخستین تعریف رسمی شبکه هوشمند که توسط کنگره آمریکا در سال 

ادر به پاسخگویی  مدرن کردن شبکه انتقال و توزیع ملی برای داشتن زیرساخت الکتریکی مطمئن و امن که ق
:به رشد بار در آینده بوده و اهداف زیر را برآورده نماید

ان، امنیت و راندمان اطمینقابلیت استفاده روز افزون از اطالعات دیجیتال و فناوری های کنترلی برای بهبود •
شبکه برق

بهنیه سازی دینامیکی عملکرد شبکه و منابع همراه با حداکثر امنیت سایبری•
تجدیدپذیرمنابع پراکنده شامل منابع (Integration)اتصال گسترش و •
منابع سمت مصرف و منابع بهره وری انرژی ، (Demand response)پاسخگویی تقاضا گسترش •

(در واقع تعریف راندمان به عنوان یک منبع انرژی-صرفه جویی انرژی)
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بکه، و گسترش فناوری های هوشمند برای اندازه گیری، ایجاد ارتباط برای آگاهی از عملکرد و وضعیت ش•
اتوماسیون توزیع

استفاده از لوازم خانگی هوشمند و ادوات مشتری•
های الکتریکی و گسترش و استفاده از ادوات پیشرفته ذخیره کننده انرژی و فناوری های پیک سایی شامل خودر•

(ذخیره انرژی در ساعات کم مصرف به صورت آب سرد و گرم و یخ)سیستم تهویه مطبوع حرارتی 
فراهم کردن اطالعات به هنگام و انتخاب های کنترلی برای مشتری•
امل زیرساخت  خانگی و تجهیزات متصل به شبکه شهمکاری لوازم گسترش استانداردهای ارتباطی و قابلیت •

خدمت رسان به شبکه
ه هوشمندشناسایی و کاهش موانع غیرمعقول یا غیر الزم در مسیر گسترش فناوری ها، شیوه ها و خدمات شبک•
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مقایسه شبکه سنتی با شبکه هوشمند برق

هوشمندشبکههایسنتیشبکههای
دیجیتالیالکترومکانیکی

ارتباطدوطرفهارتباطیکطرفه
تولیدپراکندهتولیدمتمرکز

ساختارشبکهایساختارسلسلهمراتبی
سنسورهایزیاددرنقاطمختلفسنسورهایکم

مجهزبهسیستمپایشخودی(عدمپایشسیستم)کور
خودترمیمیبازگردانیدستی

عملکردوفقیوجزیرهایشکستوخاموشیسراسری
بازرسیوآزمایشازراهدوربازرسیوآزمایشدستی

کنترلفراگیرکنترلمحدود
انتخابهایفراوانبرایمشتریانتخابهایمحدودبرایمشتری
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شبکه  شبکه هوشمند راهکاری برای غلبه بر چالش های
:استکنونی برق 

اطمینانقابلیت چالش های •
محیطیزیست چالش های •
اقتصادی و بازدهی انرژی چالش های •
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2050تا سال )ار شبکه فعلی فرسوده، عدم ظرفیت کافی برای تأمین رشد ب: قابلیت اطمینانچالش های •

، نیاز به کاهش تعداد و زمان خاموشی ها(تقاضا سه برابر مصرف کنونی

ی بار و افزایش استفاده از انرژی های پاک، استفاده از برنامه های پاسخگوی: زیست محیطیچالش های •

.می شودافزایش بهره وری مصرف منجر به کاهش بار و در نتیجه کاهش آلودگی ناشی از تولید انرژی

ادی تر از بهره وری اقتص←پایش بی درنگ مصرف و مدلسازی دقیق منابع تولید : اقتصادیچالش های •

رضایت مصرف کننده←کاهش قیمت برق ←شبکه 
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ار دقیق تر، ارسال ، پیش بینی ب(یا زودتر)در شبکه هوشمند قرائت کنتورها ساعتی : از دیدگاه انتقال اطالعات•

و ( یا زودتر)تی مشخصات و ظرفیت منابع سمت تقاضا به سمت تولید، ارسال اعالم قیمت برق به صورت ساع

به سمت مصرف( تقاضا)جریمه های شرکت برق در برنامه پاسخگویی به بار /مشوق های

مند تولید در توسط واحدهای بزرگ و سنتی؛ در شبکه هوشدر شبکه سنتی تولید : از دیدگاه انتقال انرژی•

.سمت تقاضا نیز وجود دارد و لذا جریان دو سویه است

در شبکه  ، امامی شودفقط برای واحدهای تولید انجام برنامه ریزی در شبکه سنتی : برنامه ریزیاز دیدگاه •

ولیدات پاسخگویی بار، ت)برای منابع انرژی سمت تقاضا برنامه ریزی هوشمند عالوه بر واحدهای تولید، 

.می شودنیز انجام ( پراکنده و تجدیدپذیر
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انتظارات از شبکه هوشمند برق 

باالتربه بازدهی دست یابی ( 1)

شرکت برقبه تحمیل هزینه ←سیستم قدرت گسترش 
جلوگیری از بخشی از سرمایه گذاری←پیشگیری از اتالف انرژی ←افزایش راندمان 

شبکهع به اتفاقات سریپاسخگویی بر زمان و به جای مبتنی تعمیر و نگهداری مبتنی بر وضعیت : راهکارهایی همچون

قابلیت خود ترمیمی( 2)
قدامات الزم و ارسال بی درنگ اطالعات به بهره بردار و فعالیت از راه دور مراکز کنترل به منظور پایش خطا و انجام ا

عداد و زمان  کاهش چشمگیر ت←استفاده از ابزارهای قابل کنترل با قابلیت پاسخ سریع به صورت خودکار 
خاموشی ها و در نتیجه جلوگیری از ناپایداری شبکه
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سیستم های کنترلی و مخابراتی شبکهگسترش ( 3)
درتعملکرد و کنترل مؤثر شبکه ق←تجمیع سیستم های کنترل و تحت نظارت یک مرکز کنترل 

تولید کننده های پراکنده سنتی و تجدیدپذیرپذیرش ( 4)
ن، یک واحد حداکثر در حد چند مگاوات برای تأمین یک سالتجدیدپذیر؛ سنتی و پراکنده در دو نوع تولید های 

نابع مجموعه ای از م. زیستویژگی تجدیدپذیرها عدم آلودگی محیط مسکونی؛ صنعتی کوچک یا واحدهای 
اتصال یازمندی های نباید . پراکنده که امکان تأمین بار یک ناحیه رو فراهم می کنند، تشیل یک ریزشبکه را می دهند

کنترل ولتاژ و ریزشبکه به شبکه اصلی فراهم شود و امکان عملکرد جزیره ای در هنگام وقوع اغتشاش در شبکه و
.فرکانس وجود داشته باشد
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قابلیت اطمینان سیستمافزایش ( 5)
تنی بر وضیعت افزایش عمر مفید المان های شبکه و کاهش نرخ خرابی با پایش وضعیت المان ها، تعمیر و نگهداری مب

(ممکن است خیلی زود به زود یا دیر به دیر باشد)به جای مبتنی بر زمان 

مصرف کنندگانفعالسازی ( 6)
واردکردن مصرف کنندگان و خریدارن در مدیریت بار و دارایی های شبکه

بکه هوشمند در ش. ارتباط یک طرفه بود و مصرف کننده نقشی نداشت و پول مصرف برق را پرداخت می کردقبالً 
می تواند تیجه ندر . امکان ارسال قیمت برق به صورت سریعتر به مشتری است تا میزان و قیمت انرژی خود را بدانند

ذاری منطقی برای قیمت گ. در نتیجه مصرف کاهش و احداث نیروگاه به تعویق می افتد. هزینه برق خود را کنترل کند
و ایجاد ظرفیت ه در نیروگاه ها کمتر شددر نتیجه تولید آلوده کننده . بار صورت می گیردپیک سایی و کاهش قله 

.سرمایه گذاری انجام می شودجدید برای به تعویق انداختن 
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شبکه توزیع هوشمند

ک و حتی درون توزیع گرفته تا فیدر و مشترهای پستهوشمندسازی و نفوذ فناوری در سیستم توزیع از 
.شودمیرا شامل ها خانه

شبکه توزیع هوشمنداجزای 
سامانه اتوماسیون توزیع•
سامانه اندازه گیری پیشرفته•
برنامه های پاسخگویی بار •
خودروهای الکتریکی هیبرید قابل اتصال به شبکه•
تولیدات پراکنده تجدیدپذیر•
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فرمان بر سیستمی که امکان پایش، هماهنگ کردن و اعمالعنوان بهدر شبکه قدرت، اتوماسیون توزیع 
.شودمیاخته ، شنکندمیو از راه دور برای شرکت توزیع فراهم درنگ صورت بیبهاجزای شبکه توزیع را 

:ینرم افزارزیرساخت های 
پروتکل های ارتباطی•
ابط گرافیکی کاربر؛نرم افزار پایش شبکه با قابلیت نمایش گرافیکی شبکه به طور برخط و به همراه ر•
؛...یو ونرم افزار کنترل هوشمند شبکه با قابلیت های مدیریت خطا، کنترل ولتاژ و توان راکت•
.مالی و حسابداری با قابلیت صدور صورتحسابها بر اساس قیمتهای پویاافزارهای نرم•
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زیرساخت های سخت افزاری
بستر و تجهیزات مخابراتی•
تجهیزات اندازه گیری پیشرفته•
تجهیزات حفاظتی پیشرفته•
ادوات کلیدزنی قابل کنترل از راه دور؛•
.رایانه ها و پردازنده های مورد نیاز در مرکز کنترل و در سطح شبکه•

نیازمندی های  وبرقپیاده سازی اتوماسیون در سه سطح پست، فیدر و مشترک با توجه به بودجه شرکت 
.شبکه انجام می شود
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هدف از ایجاد اتوماسیون در سطح پست و فیدر
ست و فیدر و کلیدها و تجهیزات حفاظتی مورد نظر در پ( باز یا بسته بودن)کنترل و پایش وضعیت •

همچنین، وضعیت عملکرد پست و فیدر از نظر سرد یا گرم بودن؛
ه طور  تشخیص، مکان یابی و جداسازی بخش خطا دیده و بازگرداندن سرویس به بخش های سالم ب•

خودکار و بالفاصله بعد از وقوع خطا در پست یا فیدر؛
ا دیده مانور خودکار روی شبکه بعد از وقوع خطا، به طوریکه نقاط باری که در اثر قطع بخش خط•

دیگر شبکه تغذیه شوند؛( فیدرهای)شده اند، از قسمت های برق بی
بازبست خودکار بعد از رفع خطاهایی با طبیعت گذرا؛•
هماهنگی بین فیوزها، ریکلوزرها و رله ها و سایر وسایل حفاظتی؛•
خطا؛  ( مکان و زمان)نشان دادن و ثبت اطالعات •
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کنترل ولتاژ باس ها و افت ولتاژ خطوط و فیدرها به طور خودکار؛  •
کنترل توان راکتیو و کاهش تلفات و افت ولتاژ به طور خودکار؛  •
تشخیص و حداقل کردن اضافه بار ترانسفورماتورها و خطوط به طور خودکار؛  •
کنترل جریان گردشی ترانسفورماتورهای پست به طور خودکار؛  •
ه طور خودکار؛متعادل کردن بارگذاری خطوط سه فاز و تقسیم بار بهینه بین ترانسفورماتورهای پست ب•
ردن اطالعات  نمایش دیاگرام پست ها و فیدرها به طور برخط روی نمایشگر گرافیکی و همچنین، به روز ک•

.این دیاگرام ها به طوری که وضعیت شبکه همواره به صورت بی درنگ قابل مشاهده باشد
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هدف از اجرای اتوماسیون در سطح مشترک

بکه به  از راه دور و مانور روی ش( مشترکان عمده یا همه مشترکان)کنترل و پایش مصرف مشترکان •
را کنترل کرد؛کننده ها مصرفنحوی که بتوان در شرایط بحرانی مقدار مصرف و تعداد 

مدیریت مصرف در مواقع عادی و اضطراری و قطع بارهای غیرضروری در زمان اوج مصرف و کاهش•
قله بار؛

رق سرقت شده؛پایش وضعیت کنتور مصرف کنندگان و کشف انشعاب های غیرمجاز و تشخیص مقدار ب•

امکان قطع انشعاب مشترکان بدحساب از راه دور؛ •
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منافع حاصل از اجرای اتوماسیون

سیستم  –ست امنفعتمهمترین)خاموشی ها افزایش قابلیت اطمینان سیستم با کاهش تعداد و مدت زمان •
ا و مدیریت اتوماسیون توزیع با فراهم کردن قابلیت هایی مانند مانور و بازبست خودکار خطاهای گذر
همچنین، این .خطاهای ماندگار به طور خودکار و از راه دور، مدت زمان خاموشی ها را کاهش می دهد

مثالً  )کند لوگیری جقطعی هاسیستم با داشتن امکان پایش کامل شبکه می تواند به طور خودکار از برخی 
(.و تعداد قطعی ها را نیز کاهش دهد( قطعی های ناشی از عملکرد حفاظت ها در برابر اضافه بار

کاهش تلفات سیستم توزیع از طریق مدیریت بار و کنترل توان راکتیو؛  •

کاهش قله بار؛ •
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کاهش زمان بازبست مشترکان در •
دقیقه به کمتر80تا 50قسمت های سالم از 

از یک دقیقه

که  دقیقه ای برگرداندن شب50کاهش حدود •
به وضعیت معمول قبل از خطا
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و قطعی ها؛ ولتاژ اغتشاشات کیفیت توان با کاهش بهبود •
افزایش فروش برق با شناسایی انشعاب های غیر مجاز؛ •
افزایش عمر تجهیزات با جلوگیری از اضافه بار شدن و تشخیص به موقع عیب ها؛  •
؛  (از طریق تعمیرات مبتنی بر وضعیت)کاهش هزینه های بهره برداری و تعمیرات و نگهداری •
سهولت در بهره برداری و کاهش عامل خطای انسانی؛  •
آزادسازی ظرفیت های موجود و تعویق در سرمایه گذاری های جدید؛  •
ه؛شبکاصالح آمارها و داده ها با استفاده از سیستم جمع آوری اطالعات برای طراحی و برنامه ریزی •
و بهبود در روابط شرکت توزیع با مشترکان و جلب رضایت آنهاسهولت •
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سامانه اندازه گیری پیشرفته

ازه های  اندازه گیری و ثبت انرژی مصرفی به صورت ساعتی یا حتی ب:اندازه گیری پیشرفته عبارت است از•
کوتا ه تر

ینی بار و پشتیبانی  اندازه گیری پیشرفته امکان اندازه گیری کیفیت توان، مدیریت خروج ها، بهبود پیش ب•
.برنامه های پاسخگویی بار مبتنی بر قیمت را فراهم می کند

قرائت ساعت به  . کنندزیرساخت اندازه گیری پیشرفته همچنین، تعرفه های مبتنی بر قیمت را پشتیبانی می•
بتنی  فرض کلیدی برای اجرای برنامه های م. ساعت اجازه نوآوری های زیادی در طراحی تعرفه را می دهد

ی پاسخگویی  تقریباً تمام برنامه ها. بر قیمت این است که اطالعات قیمتی در هر زمان به مشتری داده شود
اسخگو با امکان ارتباط به بار مبتنی بر قیمت، از اندازه گیری پیشرفته استفاده می کنند و کنتور هر مشتری پ

.شبکه تجهیز می شود
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سامانه اندازه گیری پیشرفته

این است که  AMRاشکال . دارند(AMR)کنتورهای فعلی الکترونیکی هستند و قابلیت قرائت خودکار •

یشرفته  زیرساخت اندازه گیری پ. باید به کنتور نزدیک شود و امکان فرمان از راه دور وجود نداردمأمور 

تاه تری انجام  اجازه می دهد که قرائت و کنترل از فاصله دور، با هزینه کمتر و با فواصل زمانی بسیار کو

.شود

رار دادن حد  منزل یا قد نهوشمبه تلفن همراه مشترک و کنترل روی تجهیزات مثالًکنتوراطالعات ارسال •

.مصرف یا هزینه برای تجهیزات پر مصرف که به صورت خودکار کنترل انجام شود
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برنامه های پاسخگویی بار

خ به تغییر  پاسخگویی بار عبارت از مشارکت مصرف کننده های نهایی در بازارهای برق است که در پاس
.زمانی قیمت ها انجام می شود

متضرر شدن ←عدم وجود انگیزه  برای پاسخ به شرایط←از هزینه برق نیست بازتابیبرق مصرفیقیمت 
همه

:به صورت دقیق تر، پاسخگویی بار را می توان به صورت زیر تعریف کرد

یکی از این  تغییر مصرف برق مصرف کننده های نهایی از میزان الگوی مصرف معمول آنها که در پاسخ به
مشوق هایی که با ایجاد انگیزه برای ( 2تغییر قیمت برق در زمانهای مختلف؛ ( 1: شرایط انجام می شود

به خطر افتادن قابلیت اطمینان  (  3مصرف کمتر برق در زمانهای قیمت باالی بازار برق انجام می گیرد؛ 
.سیستم
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برنامه های پاسخگویی بار

ین تولید و مصرف امکان عدم تعادل ب←تغییر شرایط شبکه و بار به صورت لحظه ای : اهمیت پاسخگویی بار

اشیه ای تأمین برقمتغیر بودن هزینه ح←مورد تهدید قرار گرفتن امنیت و یکپارچگی بخشی از سیستم ←

ق از نرخ متوسط  قیمت ثابت برق باعث می شود مشترک تشویق به مصرف در ساعاتی شود که قیمت براما 

ا ایجاد قدرت بازار افزایش هزینه تولید برق به دلیل تأمین بار پیک و ی←باالتر است زیرا انگیزه ای ندارد 

(افزایش قیمت برق)برای تولید کنندگان 
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برنامه های پاسخگویی بار

پاسخگویی تقاضامزایای 

جلوگیری از سرمایه گذاری برای واحدهای جدید•

لوگیری از خروج های کمبود حاشیه رزرو برای حفظ یکپارچگی سیستم یا جهنگام : سیستمبهبود امنیت •
ادانه قطع بار انتخاب آز. متوالی، شرکت برق مجبور است قسمتی از بار مصرف کنندگان را قطع کند

برنامه مصرف کنندگانی که برای قطع بارشان قیمت کمتری داده اند و داوطلبانه شرکت در یک

.صادفی استپاسخگویی بار اضطراری را انتخاب کرده اند، ارزان تر و کارآمدتر از قطع بار به صورت ت
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برنامه های پاسخگویی بار

انواع پاسخگویی بار
.رق نوسان می کندقیمت برق با توجه به تغییر هزینه های مربوط به تولید ب: پاسخگویی بر مبنای قیمت•

ادی آنها بستگی پاسخگویی مصرف کنندگان به این تعرفه ها کامالً اختیاری است و به تصمیمات اقتص
.دارد

های  شرکتبکه یا موافقتنامه های قراردادی که قانونگذاران، بهره بردار های ش: پاسخگویی بر مبنای تشویق•
پیشنهاد  تأمین کننده برق طراحی و برای تشویق کاهش بار در زمان های بحرانی به مصرف کنندگان

یاری است، هر مشارکت مصرف کننده ها در این برنامه ها و پاسخگویی آنها به شرایط برنامه اخت. کنندمی
ف کننده ها چند در برخی از این برنامه ها جریمه هایی نیز بابت پاسخ ندادن در مواقع نیاز برنامه به مصر

.تعلق می گیرد
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خودروهای الکتریکی هیبریدی قابل اتصال به شبکه

Electric Vehicles (EV)

Plug in Hybrid Electric Vehicles (PHEV)

ت متحده  گازهای گلخانه ای به وسیله سیستم حمل و نقل دومین منبع انتشار این گازها در ایاالتولید 
دگی در سطح بنابراین، الکتریکی کردن خودروها می تواند کمک بسیار شایانی به کاهش آلو.امریکاست

.دنیا بکند

آلودگی گازهای گلخانه ای را  میزان 32%تاها PHEVازبررسی های گوناگونی نشان می دهد که استفاده 
.در مقایسه با خودروهای سنّتی کاهش خواهند داد
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خودروهای الکتریکی هیبریدی قابل اتصال به شبکه

PHEVچالش های توسعه 

شارژبه دسترسی •
به  وش برقفرقیمت کمتر برق از بنزین و –پرداخت یارانه در مورد هزینه اولیه )بازه هزینه های خودروها •

(در مورد هزینه بهره برداری و تعمیرات(V2G)شبکه
نا آگاهی مشتریان در خصوص فواید این خودروها•
(شارژ تعداد زیادی خودرو در زمان اوج مصرف)تأثیرات آنها بر شبکه های برق •

تفاده بهتر از امکانات  آنها برای بهبود قابلیت اطمینان شبکه و اس(تعیین میزان شارژ و سطح شارژ)شارژکنترل 
ون و کنترل شارژ به وسیله یک بهینه سازی با توابع هدف گوناگ.رسدمیموجود امری ضروری به نظر 

.که تضمین کننده آسایش صاحب خودرو باشد، قابل پیاده سازی استهایی محدودیت
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تولیدات پراکنده تجدیدپذیر

ی ناشی از مصرف افزایش تدریجی قیمت سوختهای فسیلی، رو به پایان نهادن این منابع، مسائل زیست محیط

روزافزون اینگونه سوختها و تولید گازهای گلخانه ای که به تخریب الیه ازن منجر می شود، سبب رشد

توولتائیک شده  استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر مانند توربین های بادی، توربین های آبی و سیستم های ف

.است



© Iman Sadeghkhani              www.sadeghkhani.ir          Najafabad Branch, Islamic Azad University

تولیدات پراکنده تجدیدپذیر
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تولیدات پراکنده تجدیدپذیر

که هوشمند  پیشروی حضور تولیدات پراکنده در شبکه توزیع از اهدافی استهای چالشمرتفع ساختن 
:این چالش ها عبارتند از. می کندسازی شبکه دنبال 

ع تولید  ضعف استانداردهای رسمی از قبیل استانداردهایی برای بررسی شبکه در جزیره سازی مناب•
پراکنده و ریزشبکه ها در سطح توزیع

کاهش قیمت تمام شده مولدهای پراکنده•

طراحی زیرساخت های ارتباطی مناسب برای ارتباط این مولدها با هم و با شبکه•

داری شبکهمشارکت دهی و خرید برق از این مولدها با در نظرگرفتن سیاست های برنامه ریزی و بهره بر•

بهره برداری از این مولدها با وجود نوسانات توان خروجی•
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سیستم های مخابراتی

شکیل یک صنعت برق در حال تجمیع سیستم انتقال برق و اطالعات با شبکه های مخابراتی به منظور ت
ساختار  ←هوشمندسازی شبکه استنیاز پیشزیرساخت دو سویه از برق و اطالعات است که این ساختار 

.استبسیار کارآمد و بهینه مدیریتنظر هزینه و از شبکه های هوشمند 

مخابرات شبکه هوشمندسیستم ویژگی 
ساختار الیه ای•
حاصل تجمیع چند مرکز کنترل•
رسیدگی و نظارت بر چندین مرکز تولید برق و ایستگاه فرعی: وظیفه مرکز کنترل•
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سیستم های مخابراتی

نقش مخابرات در توسعه شبکه های هوشمند

مورد نظر مانند  نیاز به زیرساخت مخابراتی برای تبادل اطالعات و جابه جایی داده های: تولید متمرکز برق•
ملیو ولتاژ، جریان و فرکانس به منظور کنترل و مدیریت عملکرد نیروگاه ها در سطح منطقهای

رنامه ریزی نیاز به زیرساخت مخابراتی برای جمع آوری اطالعات به منظور ب: انتقال و توزیع انرژی برق•
رانه و اصالحی  صحیح، تشخیص گلوگاه ها، حفاظت از شبکه، پیش بینی و انجام دادن اقدامات پیشگی

برقبرای جلوگیری از بروز خاموشی های سراسری در شبکه 

رای مراکز و منابع  نیاز به زیرساخت مخابراتی برای کنترل تولید و توزیع انرژی ب: پراکنده برقتولید •
متعدد تولید و مصرف
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سیستم های مخابراتی

رق را به منظور نیاز به زیرساخت مخابراتی برای فراهم کردن امکان خرید و فروش و جابه جایی ب: بازار برق•
ن و معامالت برق به عنوان یک کاال در سطوح مختلف ولتاژ و برای کلیه خریداراانواع شکل گیری

فروشندگان خصوصی و دولتی برق در بازارهای مختلف برق و بورس برق
رف انرژی نیاز به زیرساخت مخابراتی برای امور متعددی مانند بررسی و ثبت مص: تعامل با مشترکان•

مشترکانمشترکان، گزارش خرابی ها، پاسخگویی به نیازمندی های 
انند ایجاد  نیاز به زیرساخت مخابراتی برای کاربری های نوینی م: ارتباطات درون سازمانی صنعت برق•

ختصاصی  امکانات ارتباط ویدئو کنفرانس، ایجاد مرکز داده صنعت برق کشور، راه اندازی اینترانت ا
صنعت برق، راه اندازی انباره اطالعات اختصاصی صنعت برق، آموزش از راه دور و نظارت صوتی

تصویری از راه دور بر اماکن مهم و حیاتی
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سیستم های مخابراتی

هوشمندفناوری های مخابراتی شبکه 

مخابره از طریق خطوط قدرت•

مخابرات ماهواره ای•

مخابرات بی سیم•

مخابره از طریق فیبر نوری•
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امنیت اطالعات

شبکه ایارتباطات بین 

ر ایجاد وقفه  شبکه با اتصال اینترنت در معرض حمالت امنیتی از سوی گروه های دشمن و هکرها به منظو•
.در تولید، انتقال و توزیع برق است

ه و به خصوص  نیاز به تشخیص نفوذ مهاجم هم در درگاه اتصال شبکه به اینترنت و هم در در داخل شبک•
بی سیمبه صورت دادهدر محیط انتقال 

نیاز به در نظر گرفتن همه اجزا و سیستم ها در مرحله طراحی امنیتی•
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امنیت اطالعات

امنیتیرویکردهای 

عنوان ابآورد و خود را بدست یک مهاجم ممکن است تالش کند که کنترل یک جزء سیستم را •
مالت، حمله ای  یکی از این نمونه ح. جعلی به سیستم معرفی یا اینکه یک اخطار اشتباه ارسال کند

.است که از دسترسی افراد مجاز به سیستم جلوگیری می شود

در نظر گرفتن این حمالت در طراحی پروتکل های شبکه هوشمند•

.دارندنیاز به احراز هویت و تشخیص هویت افرادی که از راه دور درخواست دسترسی •
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امنیت اطالعات

برخی حمالت سایبری در سیستم حفاظت
اه عمل کردن آنهدف تغییر منطق کنترل رله دیجیتال و اشتبتزریق فرمان جعلی با : حمله یکپارچه•
اضطراری با سیستم ها به منظور جایگزینی اطالعات وضعیتمهاجم بین قرار گرفتن : حمله مرد میانی•

شرایط کار عادی
ه سازی وقوع دست یابی هکر به اطالعات شبکه و ارسال پیامی از زمان های گذشته برای شبی: حمله رله•

یک رخداد
عالسازی آن در حین  رله دیجیتال برای غیر فنامعتبر در شبیه سازی تغییرات : حمله تزریق اطالعات اشتباه•

وضعیت اضطراری
کست اشغال شدید منابع مخابراتی که در نهایت منجر به از دست رفتن یا ش: حمله منع سرویس•

.  اطالعات ارسالی می شود
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امنیت اطالعات

تفاوت های امنیت در شبکه سازمانی و شبکه هوشمند برق
صی مجازاستفاده از دیوار آتشین، سیستم های تشخیص نفوذ، شبکه های خصو: شبکه سازمانی•
ندمهوشناتوانی راه حل های فوق در زمینه امنیت سایبری در سطوح کنترل و اتوماسیون شبکه •

، محرمانگی (زحفاظت از داده در مقابل تغییرات افراد غیر مجا)درستی داده : اهداف امنیتی شبکه سازمانی•
دم امکان حصول اطمینان از ع)، دسترس پذیری داده (جلوگیری افراد غیر مجاز از دسترسی به داده)داده 

(مجازقطع  دسترسی به داده توسط افراد 
ستم ها و حفاظت از انسان، حصول قابلیت اطمینان الزم، حفاظت از سی: امنیتی شبکه هوشمنداهداف •

خطوط قدرت
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امنیت اطالعات

سرور معموالً در مرکز شبکه: ساختار امنیتی شبکه سازمانی•
قطع )شبکهانتهای در ها RTU/PLCسامانه مدیریت انرژی در مرکز کنترل و : ساختار امنیتی شبکه هوشمند•

بکه  کنترل می شوند پس می توانند به زندگی انسان و تجهیزات شها RTUکننده ها و بازبست ها توسط 
.(دارندپس گره های انتهایی نیز به حفاظت نیاز . آسیب برسانند

برای اتصالIPتکل سیستم عامل ویندوز، یونیکس و لینوکس و استفاده از پرو: فناوری پایه شبکه سازمانی•
وق؛ استفاده از استفاده از سیستم های اختصاصی عالوه بر سیستم های عامل ف: فناوری پایه شبکه هوشمند•

 ICCPو IEC 61850 ،DNP 3.9پروتکل هایی نظیر 
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