
  عنوان پروژه:

  فعال توزيع شبكه به سنتي توزيع شبكه از گذار و توزيع هايشبكه نگاري آينده

 هدف اصلي پروژه:  

در حوزه  راتتغيي. هر روز آبستن تغييراتي شگرف است سرعتي فراتر از گذشته در حال تغيير بوده و نياي امروز باد
به رشد جهاني شدن، روند رو  هاي زندگي به همراه عواملي همچونجنبه ديگر در تغيير متعاقب آن و فناوري

 كديگر،كشورها به ي متقابل وابستگي روزافزون برونسپاري مشاغل، تسهيل دسترسي به فناوريهاي مدرن، افزايش
 يقوم ويژگيهاي ملي، حفظ ج ها بهملت تمايل اطالعات، فناوري به كمك موجود از نهادهاي تسهيل تمركززدايي

 مي ايجاب مردم و سازمانها كسب وكارها، دولتها، براي را "آينده" و "تغييرات" از بهتر درك لزوم ... و فرهنگي و
   .كند

و  ريتصميم گي است. بي اعتبار اغلب و تغييرات پيش رو دشوار از آگاهي و شناخت بدون ريزي براي آيندهبرنامه
ت نتيجه اين غفلداشت.  خواهد پي در را آتي تغييرات از رصد غفلت گذشته، تجارب اساس بر ريزي صرفاًبرنامه

 درك و شناخت از افزايش با بر اين اساس بايد تالش نمود .نخواهد بود چيزي جز مواجه با شكست و تلخكامي
 تاراس اين در. شد خواهد انجام پژوهيآينده طريق از كار اين .گرديد آماده آن با مواجهه براي نحو بهترين به آينده،
 ينده،مطلوب آ يتتحقق وضع يرا شناخت و برا ناشي از آن ييراتتغ ينده،آ يتشناخت وضع ضمن است الزم

  .كرد ترسيم را آن با مناسب تغييرات

ها حوزه فناوري است. هاي مختلف علوم است كه يكي از مهمترين اين حوزهآينده پژوهشي در حال نفوذ به حوزه
ريزي براي مواجهه با تغييرات آتي رنامههاي نوظهور دانش و بهدف از آينده پژوهي در حوزه فناوري، شناسايي افق

 هب تا ساخته وادار دنيا را زمين، گرمايش و محيطي زيست هايآلودگي افزايش اخير هايسال ناشي از آن است. در
 بسب تكنولوژي توسعه و آوريفن رشد خوشبختانه. نمايد حركت فسيلي هايسوخت از استفاده كاهش سمت
 پذيريهتوج اقتصادي نظر از شبكه در پراكنده بصورت و كوچك ابعاد جايگزين در انرژي منابع از استفاده تا شده

هاي توزيع برق خواهند گذاشت و ماهيت عملكرد آنها را دگرگون اين منابع انرژي نو تأثير عميقي بر شبكه. گردند
د رشد استفاده از هاي توزيع خواهد شخواهند نمود. عامل ديگري كه باعث تعميق اين دگرگوني در شبكه

 اي و تغييرات جوي هستند كه باگلخانه گازهاي خودروهاي الكتريكي است. خودروها يكي از علل اصلي انتشار
 افزايش حال در روزافزون بصورت الكتريكي خودروهاي از استفاده ايگلخانه گازهاي انتشار كاهش لزوم به توجه



كند. مي تحميل برق هايشبكه به را توجهي قابل تقاضاي خودروها،تأمين انرژي الكتريكي مورد نياز اين . است
ماهيت متفاوت اين بار جديد نسبتبه بارهاي متداول شبكه نيازمند اتخاذ تدابير و تمهيداتي در شبكه توزيع برق 

اين  هايسازي انرژي مهمترين ويژگيمتحرك بودن، قابليت نسبي كنترل پذيري و شايد امكان ذخيره. خواهد بود
  هاي توزيع برق است.تقاضاي جديد در شبكه

 ييراتيتغ ايجاد سبب توزيع شبكه در) برقي خودروهاي و سازهاذخيره پراكنده، توليد منابع افزايش( تحوالت اين
 عليف توزيع شبكه توزيع، هايشبكه كنوني ساختار به توجه با كه شد خواهد توان شارش شدن سويه دو چون
 راه دو ،سنتي توزيع شبكه هايمحدوديت و هاويژگي به توجه با نخواهد داشت. را تغييرات اين به جوابگويي امكان

 كنترل و پايش سيستم شبكه، ساختار آنكه گردد يا محدود پراكنده انرژي منابع حضور بايد يا است روپيش در
  . است شده مطرح فعال توزيع هايشبكه مفهوم اساس، همين بر. يابد ارتقا شبكه و سيستم حفاظتي آن

شبكه  نآ در و نبوده انرژي كننده مصرف صرفا مشتركان آن در كه شودمي گفته ايشبكه به فعال توزيع شبكه
ين بر طبق ا .دارد خطوط وجود در توان شارش شدن سويه دو و پراكنده انرژي منابع سيستمي براي كنترل حضور

تعريف صرف حضور منابع انرژي پراكنده و  توانايي كنترل آنها، شبكه توزيع فعلي را به شبكه توزيع فعال تبديل 
مي كند.  الزم به ذكر است مطابق با اين تعريف، هوشمند بودن شبكه به عنوان يك ضرورت براي شبكه توزيع 

نابع توليد پراكنده اگرچه شبكه توزيع فعال است ولي مي تواند باشد و به ازاي ضريب نفوذ پايين مفعال مطرح نمي
هوشمند نباشد. بديهي است هر چه ضريب نفوذ منابع انرژي پراكنده در شبكه بيشتر شود براي كنترل شبكه نياز 

رفته  خواهد بود و -خصوصا سيستم حفاظت و سيستم اتوماسيون شبكه  -هاي شبكه به بهبود و ارتقا زيرساخت
هاي شبكه هوشمند  جهت نفوذ گسترده منابع توليد پراكنده ضرورت پيدا ه نياز به استفاده از برخي قابليترفت
  كند. مي

با توجه به شرايط و وقايع چند سال اخير بخوبي روشن است كه براي اتصال منابع توليد پراكنده به شبكه نمي 
ي، هاي مختلف فنمتعدد منابع انرژي پراكنده از جنبه توان منتظر هوشمند سازي شبكه ماند. با توجه به مزاياي

اقتصادي و زيست محيطي حركت به اين سمت ناگزير است و در حال حاضر عمال در كشور صرفنظر از ميزان 
هوشمند سازي شبكه توزيع، اتصال اين منابع در نقاط مختلف به شبكه توزيع صورت گرفته است. در اين شرايط 

ساز و كارهاي الزم جهت  تحقق به ، پيش روغييرات ت شناخت ضمن د با نگاه به آينده،هاي توزيع بايشركت
  بيانديشند. وضعيت مطلوب در آينده



در اين راستا، شركتهاي توزيع نيازمند داشتن تصويري روشن از وقايع پيش روي شبكه توزيع برق كشور هستند. 
تواند باعث بروز تنگناهاي فني و اقتصادي در اين بخش شده بيني به هنگام آنها ميوقايع و تغييراتي كه عدم پيش

و فرصت بهره بردن از منافع حاصل از اين تغيير نيز از دست خواهد رفت. پيشنهاد دهندگان پروژه بر اين باورند 
هاي هوشمند باعث بروز كه عدم دور انديشي و اقدام مناسب در اين زمينه و احاله نمودن موضوع به بحث شبكه

ي بلند هاشكالت متعددي براي دست اندركاران بخش توزيع برق در كشور خواهد شد. بويژه اينكه بررسي برنامهم
هاي گذشته و چه در آينده دهد كه تمركز عمده متوليان هوشمندسازي شبكه چه در سالمدت كشور نشان مي

رتبط با افزايش ميزان نفوذ و اتصال نزديك معطوف به بحث كنتورهاي هوشمند خواهد بود و كمتر دغدغه مسائل م
ه هاي هوشمند سازي شبكمنابع توليد پراكنده در شبكه توزيع را خواهند داشت. در حالي كه اكثر اقدامات و برنامه

هاي پايلوت هوشمندسازي در سالهاي آتي معطوف است، شركتهاي توزيع برق ريزي براي اجراي پروژهبر برنامه
ه با اتصال منابع توليد پراكنده به شبكه و مسائل مرتبط با آن هستند. از اين رو به نظر عمال در حال حاضر مواج

هاي توزيع به عنوان كساني كه در خط مقدم مواجه با مسائل و مشكالت عملياتي مرتبط با رسد متوليان شبكهمي
ريزي مناسب جهت ن برنامهاتصال منابع توليد پراكنده هستند بايد در اين زمينه بطور جدي ورود كرده و ضم

  مواجهه با موضوع، نقش جديتري نيز در تعيين مسير سياست گذاران بخش هوشمند سازي ايفا نمايند.

هاي توزيع فعال و فراهم نمودن تصويري از وقايع پيش در پروژه پيشنهادي هدف اصلي پرداختن به موضوع شبكه
بيني شده است. در مرحله اول مروري بر مرحله اصلي پيش روي شبكه توزيع كشور است. فعاليتهاي پروژه در سه
هاي توزيع فعال خواهد شد. در انتهاي اين مرحله با توجه ادبيات آينده پژوهي فناوري و تعاريف مربوط به شبكه

هاي توزيع فعال هاي هر روش، روشي مناسب و سازگار با مشخصات شبكهپژوهي و ويژگيهاي آيندهبه تنوع روش
  پژوهي در اين حوزه ارائه خواهد شد. نظور آيندهمبه

ها ههاي مرتبط با اين شبكهاي توزيع فعال و توسعه فناوريدر مرحله دوم پروژه رويكردهاي جهاني نسبت به شبكه
مورد بررسي قرار خواهند گرفت. هدف از اين فعاليت بهره بردن از تجارب ساير كشورها در حوزه و تعيين 

  رد نياز و توانمندي كشورهاي مختلف در حوزه هاي فناورانه مربوطه است. هاي موفناوري

بيني مرحله نهايي پروژه در پي اين خواهد بود كه ضمن تبيين وضعيت فعلي شبكه توزيع كشور نسبت به پيش
شبكه  رويهاي فناورانه پيشها و فرصتروي شبكه توزيع اقدام كند. در اين راستا نيازها، چالشآينده متصور پيش

بيني صورت گرفته شناسايي و تبيين خواهد شد. خروجي اين مرحله به عنوان مهمترين توزيع فعال با توجه به پيش



در  ريزي استراتژيكگذاران شبكه توزيع به آنها در اتخاذ جهت گيري مناسب و برنامهريزان و سياستابزار برنامه
  اين حوزه كمك خواهد كرد.

  دستاوردهاي جانبي و مورد انتظارنتايج:  

ع توزيهاي ريزي و تدوين نقشه راه توسعه شبكهر اين پروژه هدف نهايي فراهم نمودن ابزار مناسب جهت برنامهد
هاي هايي كه با حضور و توسعه منابع انرژي پراكنده در شبكهها و فرصتفعال در كشور است. در اين پروژه چالش

توجه قرار مي گيرد. برمبناي سناريوهاي مختلفي كه در اين پروژه براي آينده توزيع پديدار خواهند شد مورد 
ريزي هاي مناسب را برنامهبيني مي شود مالكان و بهره برداران شبكه توزيع مي توانند تصميمات و راه حلپيش

به تصوير كشيده هاي ممكن در اين حوزه پژوهي، آيندههاي آيندهنمايند. در اين راستا با كمك دانش و رويه
وزيع هاي تخواهند شد. در كنار هدف اصلي پروژه، مطالعات صورت گرفته تصويري روشن از وضعيت فناوري شبكه

 ها را مورد بررسي قرار خواهد داد.فعال در دنيا و در داخل كشور فراهم نموده و دورنماي جهاني اين شبكه


