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جامعه بشري در قرن توسعه  يروشيپهاي  جهان، يکي از مهمترين چالشحران انرژي درب

وري در  افزايش بهره ،هاي مختلف حل يا کم کردن بحران انرژي است.در ميان روش کميست و يب

دپارتمان انرژي آمريکا،  رآما اساس بر. استصنعت، تجارت و مصرف انرژي مسکوني بسيار مؤثر 

شود که در اين ميان  ها مصرف مي در ساختمان يصنعت از کل انرژي در کشورهاي درصد 04 باًيتقر

از انرژي  درصد 94تا  04دهد که  تحقيقات اخير نشان مي. باشد % آن انرژي الکتريکي مي16

سيستم  تغيير در ساختار ريت بهينه، بدونبرداري و مدي در ساختمان را از طريق بهره شده مصرف

جويي در مصرف انرژي در  براي صرفه يانرژي ساختمان کاهش داد. بنابراين پتانسيل زياد نيتأم

 مديريت کارامد و مؤثر وجود دارد.برداري و  ساختمان از طريق بهره

-ز اندازهيها تجهونيلي، مدوطرفه يارتباط يهابا استفاده از شبکه 0460تا  0464از سال 

ع از سطوح باال يتوز يهاکنترل خودکار در شبکه تيباقابلزات يهوشمند، سنسورها و تجه يريگ

 يگذارمتيق يبرق الگوها يهااست. شرکت شده استفاده يو مسکون يتجار يهاگرفته تا ساختمان

هاي زمان ( و نرخCPPگذاري پيک بحراني )( ، قيمتRTPگذاري زمان واقعي )قيمت ازجملهبازار 

 ييگوپاسخ يهاشرکت فعال در برنامه يان برايزه در مشتريجاد انگيا منظور بهرا ( TOUفاده )است

 زات هوشمند در شبکهيبا استفاده از تجه يخانگ يانرژت يريستم مدي. بعالوه ساندکرده يبار طراح

زات يرات مد تجهييا خاموش بودن و تغيامکان کنترل و مشاهده روشن  (HANخانه) يمحل

ستم يک سيمات ترموستات يمثال، تنظ يم فراهم آورده است. برايسيب صورت بهرا  يکيترالک

 يزيربرنامه Zigbeeک شبکه ياز  استفادهاز راه دور با  صورت بهتواند يمتهويه مطبوع يها دستگاه
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چ شود يسوئ يانرژ ييجوصرفه يتواند از مد نرمال به مدهايکن هوشمند مک خشکي مثالًا يشود 

 .ابديآن کاهش  يا مصرف انرژت

يکي از . است شده انجامها  در ساختمانيانرژ يور بهرههاي زيادي براي بهبود  تالش

افزايش  .هستجويي در انرژي  صرفه منظور بهرويکردها، بهبود مواد و مصالح و ساختار ساختمان 

زيست پيرامون در  تهويه طبيعي با اطالعات محيط لهيوس بههاي تهويه مطبوع  کارآمدي سيستم

تواند از طريق استفاده  سيستم روشنايي نيز مي در جويي در انرژي صرفه .باشد حال بررسي مي

جويي در مصرف انرژي با  و همکارانش پتانسيل صرفه ي. مونبيشتر از روشنايي خورشيد مهيا شود

نشان  همکارانشسان و  .سازهاي پراکنده را ثابت کردند استفاده از منابع انرژي تجديدپذير و ذخيره

مصرف انرژي را  يا مالحظه قابل طور بهتواند  و سيستم تهويه مي انهيپا ي کپارچهيدادند که کنترل 

 .شود نيتأمساکنين نيز  تيرضا وراحتي  که يدرحالکاهش دهد 

وري انرژي  براي بهرهزيرساخت مناسب ريزشبکهمانندهوشمند يهاشبکه يهاتکنولوژي

است يک  شده دادهنشان  (6-6) شکلطور که در  همان .ها را مهيا کرده است تمانمصرفي در ساخ

برداري از عرضه و تقاضا انرژي حرارتي و  از بهره ياهها، مجموع نوعي براي ساختمان شبکه زير

توليدتوان مستقل منبع  ،منابع انرژي شامل شبکه توزيع از. منبع تغذيه ممکن است استالکتريکي 

 ديتجدمنابع انرژي ،(CCHPحرارت )ش و ي، سرماتوان يبيستم ترکيس ي سوختي،ها مثل پيل

آب باشند. تقاضا عمومي  يها تانک وها  سازهاي انرژي مانند باتري ذخيره باد و يانرژ مانند ريپذ
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شود که  ميل ميحتگر يموارد د ها و پردازش داده ،انرژي الکتريکي توسط الزامات راحتي ساکنين

 شود.  روشنايي، آسانسور و مرکز داده فناوري اطالعات ميصرف تهويه، 

سازي  انرژي مصرفي در ساختمان، هماهنگي و بهينهبرداري بهينه  حل بهبود بهرههرا

ها و مشکالت بسيار  چالش وجود نيبااباشد.  برداري از منابع انرژي مختلف و بارهاي مختلف مي بهره

نواع مختلف از تجهيزات مختلف، ا يبرداربهره،اول.يادي وجود دارد که بايد در نظر گرفته شوندز

و واحدهاي توليد تجديدپذير با يکديگر همراه است و  CHP، ماننديحرارتمنابع انرژي الکتريکي و 

با يکديگر پذير نيز  برداري از منابع انرژي و بارهاي کنترل باشد. بهره د هماهنگي خوبي ميننيازم

سازهاي انرژي  برداري به دليل وجود ذخيره و نيازمند هماهنگي در طول زمان بهره استهمراه 

و انرژي باد،  يديخورش يانرژمنابع انرژي تجديدپذير مانند  ،باشند. دوّم گرمايي و الکتريکي مي

قاضا ممکن است باشند. عدم قطعيت در عرضه و ت احتمالي مي ينيب شيپتابعي از تغييرات غيرقابل 

روشنايي و الزامات بندي و کنترل ايجاد نمايد. از اين گذشته، تقاضاي  در زمان ياديز مشکالت
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باشد.  و رفتارهاي بشر نيز تابعي براي عدم قطعيت مي استساکنين وابسته  وجوش جنبراحتي به 

 .دکن انگيز ميرا چالش برداري از ساختمان بهره مسئله ،ذکرشده مشکلدو 

. است وري انرژي باال براي کاهش مصرف انرژي برداري از يک ساختمان نيازمند بهره بهره

. پس، است ازيموردنها انرژي بيشتري  ، براي بهبود شرايط راحتي در داخل ساختمانوجود نيباا

دار، تعادلي بين الزامات راحتي ساکنين يهاي هوشمند و پا در ساختمان ها مسئلهيکي از مهمترين 

سه شاخص اساسي که کيفيت زندگي در محيط ساختمان را تعيين باشد.  انرژي ميو مصرف 

. کنترل هوشمند راحتي حرارتي، و کيفيت هوا يکنند عبارتند از: راحتي حرارتي، راحتي بصر مي

 مهمانرژي و هم براي کيفيت زندگي ساکنين  بازدهراحتي بصري و راحتي کيفيت هوا، هم براي 

سطح است. دما براي نشان دادن راحتي حرارتي در محيط يک ساختمان  ،يطورکل بهباشد.  مي

لوکس  برحسبشود که  روشنايي براي نشان دادن راحتي بصري در محيط ساختمان استفاده مي

گيري کيفيت هوا در داخل محيط  يک شاخص براي اندازه عنوان به شود.غلظت گيري مي اندازه

 ار گرفته است و سيستم تهويه براي دستيابي به غلظت کمقر مورداستفادهساختمان 

 است. قرارگرفته مورداستفاده

ان يب هوشمند يهاخانه يبرا ازيموردنزات يها و تجهرساختياز ز يدر فصل دوم مختصر

 ازجملهساختمان  يانرژ نيتأممنابع  ،شبکه زيربار، شبکه هوشمند،  ييپاسخگو يهابرنامه شود.يم

-در فصل سوم فرمول شوند.يم يره معرفيو غ CCHP، واحد ين بادي، توربيديخورش يهاصفحه

 شده ارائهشود و سپس روابط يساختمان انجام م يانرژ نيتأمنه منابع يبه يزيربرنامه مسئله يبند

ل شود . فصيها ارائه ميسازهيج حاصل از شبيشود. در فصل چهارم نتايان ميب شبکه زير nيبرا

 پردازد.يم ها شنهاديپها و يريگجهيان نتيز به بيپنجم ن
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 مقدمه
-پاسخ يهابرنامهساختمان الزم است با  يانرژ نيتأممنابع  يزيرقبل از ورود به بحث برنامه

 ادامهدر م.يآشنا شوهوشمند  يهاو خانه ازيموردن يهارساختيزهوشمند،  يهاشبکه بار، ييگو

 شود.يان ميجهت ورود به بحث ب ازيموردنمطالب مختصر  طور به

 بار یيپاسخگو 

شان در  در مصرف برق مشترکين نهايي از الگوي مصرف طبيعي رييتغ يمعنبار به  ييپاسخگو

هاي تشويقي و انگيزشي که براي تحريک در قيمت برق يا پرداخت ازحد شيبپاسخ به تغييرات 

 يفروش عمدههاي بازار هايي که قيمت، در زماناند شده يطراحي جهت مصرف کمتر برق مشتر

 [.02قابليت اطمينان سيستم قدرت به خطر افتاده باشد] که يوقتباالست يا 

هاي بحراني است. مصرف در زمان کاهش باربرخگويي پاس ديتأک، يطورکل بهاز منظر سيستم قدرت 

هاي هاي کوتاهي در طول يک روز هستند. يعني زماني که قيمتعتساالً هاي بحراني معموزمان

 به 6هاي ذخيره در باالترين وضعيت خود قرار دارد يا موقعي که محدوده يفروش عمدهبازار برق 

حوادث و رخدادهايي از قبيل خروج ژنراتور، پاره شدن خطوط انتقال يا شرايط جوي طاقت  خاطر

 فرساپايين است.

هاي  فروشي که ماهيت متغير با زمان هزينه هاي برق خردهمکن است از طريق نرخخگويي بارمپاس

هاي بحراني فراهم دهد، يا يک برنامه که تشويقي را جهت کاهش بار در زمان برق را انعکاس مي

شود، عادي که براي برق پرداخت مي متيباقکند، از طرف مشتريان استخراج شود. تشويق  مي

هايي براي عدم کاهش بار  هايي براي کاهش بار، جريمهاست شامل پرداخت مرتبط نيست و ممکن

 يا هر دو باشد.
                                                           

Reserve Margins 
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 بار یيپاسخگو یایمزا 

افتد که مشتريان استفاده از انرژي الکتريکي را در پاسخ به  بار وقتي اتفاق مي اوجمديريت 

دهند يا   کند،کاهش مي کيتحر وويژه چنين اعمالي را فراهم  طور بههايي که ها يا برنامهسيگنال

مشتريان نهايي به داليل  لهيوس بهمنابع پراکنده  که يوقت،همچنين خگويي بارپاس. جابجا کنند

يک  عنوان بهافتد. پاسخگويي بار  ، اتفاق مياند شده ارسالپخش و اقتصادي يا قابليت اطمينان 

 کاهشانرژي را کلي مصرف  شود تا هاي افزايش راندمان انرژي بکار گرفته ميمکمل براي فعاليت

 . دهد

 : [01از ] اند عبارتمزاياي پاسخگويي بار هفت دسته از 

 ارتقاء قابليت اطمينان .6

 کاهش هزينه .0

 افزايش راندمان بازار  .9

 مديريت ريسک .0

 يطيمح ستيز .2

 ارائه خدمات به مشتري .1

 6کاهش قدرت بازار .7

-يکه در غالبب آن مب   هست يشترخدمات به م ارائه يروتمرکز ما بر  برده نامان هفت دسته ياز م

مختصبر آورده   صبورت  بهدر ادامه ن را کاهش داد که يمشترک ينه انرژيهز ييکارهاتوان با ارائه راه

شده است

                                                           

Market Power Mitigation 



  GISبربسترهدپراکنديتولمنابعيريبکارگبانمونهمنطقهکيبرقيانرژنيتامهوشمندياجراوتيريمد

 

 

 

 مروريبرادبياتموضوع

هاي  که در هزينه يا گونه بهکنند  ها براي مديريت بار استفاده مياز مشتريان از فرصت بسياري

برند.  از آن بهره مي ستيز طيمحيل بهبود از قب يجويي کنند و به داليل ديگر انرژي صرفه

 انش هاي انرژي کنترل بيشتري روي هزينهکند تا  کمک ميمشتريان  هب خگويي بارپاس هاي برنامه

 باشند.  داشته

 بار یيپاسخگو یهابرنامه
بندي  توانند برحسب اينکه چطور تغييرات بار حاصل شوند، دسته سخگويي بار ميهاي پا برنامه

 شوند.

، موجب تغييرات در مصرف مشتري در پاسخ به 6هاي پاسخگويي بار مبتني بر قيمت ( برنامهالف

گذاري زمان شوند و شامل قيمت پردازند، ميمي ها آنهايي که تغييراتي که در قيمت

باشند. اگر  مي 0(TOUهاي زمان استفاده )و نرخ 9(CPPگذاري پيک بحراني )، قيمت0(RTPواقعي)

توانند به ساختار  باشد، مشتريان مي توجه قابلهاي زماني، ها يا دورهدر ساعت هاتفاوت قيمت

هاي برقشان را از طريق حسابدر مصرف انرژي پاسخ دهند يا صورت توجه قابلقيمت با تغيير 

تر، کاهش دهند و يا از  هاي زماني کم قيمتبردن از دوره  تنظيم زمان استفاده از برق جهت بهره

ها باالتر هستند اجتناب نمايند. اصالح مصرف بار مشتري هايي که قيمتدر زمان مصرف کردن

 باشد. مي يارياخت وکامالً آزادنه 
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 دهنده خدماتهاي برق، نهادهاي شرکت لهيوس به، 6هاي پاسخگويي بار مبتني بر تشويقب( برنامه

هايي براي ها به مشتريان تشويقهاند. اين برنام هاي محلي بنا نهاده شدهبرداران شبکه بهره اي بار

است و يا اينکه مضاف بر  شان يفروش خردههاي برق دهند که جدا از نرخ کاهش بارشان مي

باشد. کاهش بار،  بازمانها( يا متغير  متوسط هزينه اساس برکه ممکن است ثابت باشد ) هاست آن

-به خطر افتاده است و يا وقتي نانياطم تيقابلکند شرايط  بردار شبکه محلي، فکر مي که بهرهوقتي

سخگويي بار، پاهاي شود. اکثر برنامه ها خيلي زياد هستند، نياز هست و درخواست ميکه قيمت

کنند. بنابراين مشاهده  يک روش براي ايبجاد سببطح صرف انرژي مبناي مشتري معرفي مي

 زبيني کنند.گيري کنند و مقدار پاسخ بارشان را با توانند اندازه مي 0کنندها

کنند ولي  سخگويي بار، مشترياني را که براي شرکت در برنامه اعالم آمادگي ميپاهاي برخي برنامه

اند،  شان را موقعيکه حوادث و پيشامدها اعالم شده شوند يا تعهدات قرارداد موفق به انجام آن نمي

 نمايند. کنند، جريمه مي تکميل نمي

EPACT9 برق  بازماندهند تا با بهاي متغير  ار را که به مشتريان اجازه ميسخگويي بپاهاي  ، برنامه

 کند. پسندد و تشويق مي دهند، را مي پاسخ مي ها آنبه  جهيدرنتمواجه شوند و 

کنند  گذاران پيشنهاد ميهاي اضافي را به سياستسخگويي بار مبتني بر تشويق، گزينهپاهاي  برنامه

توانند در حل مشکالت قابليت  مي ها آنحل کنند. براي مثال، تا مشکالت بازار يا يک منطقه را 

برداري، مناسب هستند، از قبيل کاهش  اطمينان کمک کنند يا براي دسترسي به اهداف بهره

اين بخش انواع مختلف [. 07بارهاي متمرکز براي اينکه تراکم خطوط انتقال را کاهش دهند ]

 .نمايد را معرفي مييادشده هاي برنامه

                                                           

Incentive Based Demand Response programs 

Observers 

United States Energy Policy 
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 نيتأممنابع  يزيرمت در برنامهيبر ق يبار مبتن ييپاسخگو يهابرنامه يريکارگل بهير ادامه به دلد

 م.يپردازيم ها آنح يساختمان به تشر يانرژ

 های زمان استفادهنرخ(TOU) 

ها در دوران که قيمتوقتي ،هاي شرکت تر هزينه هاي زمان استفاده براي بازتاب و انعکاس دقيقنرخ

هاي اجباري و  . هم برنامهاند شده يطراح ،کمتر هستند اوج ريغر باالتر هستند و يا در دوران اوج با

 هم اختياري ممکن است ايجاد شوند. 

تا آن را انتخاب کرده و وارد برنامه شوند و مدتي بعد  دهد يمهاي اختياري به مشتريان اجازه برنامه

در برنامه  ،وره زماني موافقت شده مثالً يک سالدر يک د دباي ها آن، اگرچهاز آن خارج شوند. 

انرژي  اوج هاي غيرها به مردم با شيوه زندگي و تجهيزات موجودشان که در دورهبمانند. اين برنامه

کند. اين ممکن است يک بحث و موضوع جدي را براي کنند، کمک مي بيشتري مصرف مي

فقط با  ها کننده مشارکت، چنانچه ي برقهاکتشر استزيرا ممکن  ،هاي اختياري ايجاد کند برنامه

 د. نکاهش درآمد را تجربه کن ،شکل بار مطلوب خودشان شرکت کنند

و همه بايد مشارکت کنند. براي  شده يطراحهاي مشتريان ي کليه بخشاهاي اختياري بر برنامه

با  را ينرژامثال، همه مشتريان با مصرف بيش از يک مقدار مشخص، ممکن است نياز باشد تا 

قرار بگيرند.  TOUتهيه کنند يا همه مشتريان جديد ممکن است تحت يک نرخ  TOU يها نرخ

تغيير  قبول قابلباشند و رفتار مشتري در محدوده انتظارات  شده يطراحها بطورمناسبي اگر نرخ

 گريد عبارت بهاثر و خنثي شود.  هاي اجباري بيدرآمدهاي شرکت ممکن است تحت برنامه ،کند

مشتريان با پرداخت بيشتر مشتريان ديگر جبران TOU  يها نرخجويي شده تحت پول صرفه

 خواهد شد.
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کننده به سمت کاهش مصرف در تقاضاي پيک و جابجايي مصرف به  که رفتار مصرف وقتي

 و اغلب افتهيبهبود، ضريب بار TOUهاي بدون تر تغيير پيدا کرد، در مقايسه با نرخهاي ارزان دوره

 ها پايين خواهد آمد.اوقات نرخ

، صدور صورتحساب و آموزش مشتريان است.  نوعاً در هر يريگ اندازهنکته مهم در اين برنامه شامل 

است.اين کنتورهاي  ازيموردنهاي مختلف روز خانه کنتورهاي پيشرفته جهت ثبت مصرف در زمان

تر جهت تبديل مصرف برق  پيشرفته تر و سيستم محاسبات پيشرفته نياز به سيستم قرائت پيچيده

 به هزينه و صورتحساب خواهند داشت.

است. کنتورهاي ديجيتالي پيشرفته  داده رخ TOUنرخ  يها برنامهاينترنت، تغييراتي در  باوجود

دهند تا بتواند نحوه مصرف انرژي خود را  به شبکه مخابراتي اين اجازه را به مشتري مي بااتصال

 گيري کند. خود تصميم يها نهيهز وجهت کاهش يا جابجايي مصرف  آن اساس برببيند و 

ها دو دوره هاي اوج و غير اوج است. برخي از شرکتتعيين دقيق دوره ،مهم ديگر مسئله

گذاري را بکار  گذاري در روز دارند. برخي ديگر سه دوره و بعضي ديگر چهار دوره قيمت قيمت

 شوند. هاي غير اوج در نظر گرفته ميدوره عنوان بهتعطيل  ياروزه وها برند. معموالً آخر هفته مي

 

 قیمت(گذاری زمان واقعيRTP) 

در  TOUهاي دهند. برنامه را پيشنهاد مي TOU اساس بر يگذار متيقهاي ها گزينهاکثر شرکت

 اند. سازي سرما با يخ يا آب موفق بودهجابجايي بار مصرفي از قبيل ذخيره يفنّاورارتقاء 
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ها قيمت که ييجا، قيمت گذاري زمان واقعي است TOUاز  شده اصالحآلترناتيو يک 

متغير هستند. مشتريان براي مشارکت مختار هستند اما معموالً بايد براي دوره  ساعت به ساعت

 باشند:هاي برنامه شامل موارد ذيل ميمشخصي از زمان مثالً يک سال در برنامه باقي بمانند. طرح

 ساعت به ساعتهاي روز پيش با هزينهگذاري قيمت  

 ساعت به ساعتهاي با هزينه هرروز درگذاري قيمت 

 تغييرات آزادانه بار در بخشي از مشتريان 

گذاري شرکت برق را با سيستم مديريت انرژي خودشان توانند طرح قيمتاي مي مشتريان حرفه

خودکار  طور بهتواند  باال و پايين مي هايهاي دورههماهنگ نمايند. تفاوت قيمت بيشتر بين هزينه

 .]06[جابجايي مصرف بيشتري را موجب شود

 قیمت(گذاری اوج بحرانيCPP) 

شامل يک نرخ باالي از  CPP هايهستند. نرخTOU و RTPهاي ترکيبي از برنامهCPP هاينرخ

 شده يطراحشرکت برق جهت اعمال در دوره اوج  لهيوس بهشده براي مصرف است که  پيش مشخص

 است.

ها با آن که شرکت يفروش عمدههاي باالي بازار از طريق حوادث سيستم يا قيمتCPP رخدادهاي 

 بازمانيا غير متغير TOU هايممکن است از نرخ CPPهاينرخ آيند. شوند، به وجود مي مواجه مي

-روزها و يا سباعت ها با هشدارهاي نسبتاً کوتاه براي تعداد محدودي از خيلي متأثر شود و اين نرخ

 هاي غيبر معموالً يک تخفيف قيمت در طول دورهCPP شود. مشتريان  هايي در روز فراخواني مي

CPPهاينرخ کنند. دريافت مي CPPاند اما ببراي مشبتريان ببزر  و     هنوز معمول و متداول نشده

دا، کاليفرنيبا،  است )از قبيل فلوري قرارگرفتهنمونه در چندين ناحيه مورد آزمايش  صورت بهکوچک 

 کاروليناي شمالي و جنوبي(.
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 شبکه هوشمند 
 يها يفنّاورکنندگان متصل به آن را يکپارچه کرده و از هاي هوشمند فعاليت تمام مصرفدر شبکه

ها و افزايش قابليت اطمينان سيستم استفاده اي براي ذخيره انرژي، کاهش هزينهارتباطي پيشرفته

 کنند. مي

آيند، که مي حساب بهکنندگان جزء الينفک سيستم قدرت مند الکتريکي مصرفهاي هوشدر شبکه

توانند با تغيير شيوه مصرف خود، به تعادل توليد و مصرف کمک کرده و قابليت اطمينان  مي

هايي براي کنندگان گزينهشود که مصرفسيستم را افزايش دهند. اين تغيير زماني حاصل مي

به وجود آورند. زماني اين انگيزه در  ها آنانگيزه تغيير مصرف را در انتخاب داشته باشند، تا 

-به اطالعاتي درباره مقدار برق مصرفي خود و نيز قيمت ها آنآيد که به وجود مي کنندگان مصرف

 در حال تغيير هستند، دست يابند.  هرلحظههاي واقعي برق که 

کنندگان انرژي، اين کنندگان و فراهمفبين مصر دوطرفهها وجود بستر مخابراتي در اين شبکه

به اين اطالعات دسترسي داشته باشند تا از  هرلحظهکنندگان در تا مصرف کند يمامکان را فراهم 

-کنندگان خانگي و تجاري مياين طريق بتوانند بر مصرف خود مديريت کنند. عالوه بر اين مصرف

هاي هوشمند، انرژي  ها فعاليت کنند. در شبکهيک توليدکننده نيز در اين شبکه عنوان بهتوانند 

 يها دستگاهو  دوطرفههاي ديجيتالي کننده از طريق تکنولوژيبرق توسط تعداد زيادي توليد

توان از انرژي به ها ميشود. همچنين در اين شبکهکننده تحويل داده مينظارت هوشمند به مصرف

 [.67يد نيز براي توليد برق استفاده کرد]دست آمده توسط منابع طبيعي مانند باد و خورش

پخش توان را براي فواصل  چندجهتههاي هوشمند قابليت کنترل شبکه ذکرشدهعالوه بر موارد  

 شيبرافزاهاي هوشمند عالوه باشد. بنابراين در صورت استفاده از شبکهدور و نزديک، دارا مي

توان به مديريت مصرف و کاهش آلودگي مي قابليت اطمينان و بهبود بازده و ايمني سيستم قدرت،

قدرت با مشکالت زيادي مواجه هستند که حل  يها دستگاهنيز کمک کرد. امروزه  ستيز طيمح
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ها تنها مثال اين سيستم طور بهباشد. مي رممکنيغدر ساختار کنوني، بسيار سخت و يا حتي  ها آن

هاي هوشمند کنند.شبکهه برق تبديل ميب شده تلفانرژي سوخت را بدون بازيافت گرماي  سوم کي

 باشند. هاي امروزي را دارا ميتوانايي حل مشکالت موجود در شبکه

اي توانند به نحو شايستههاي امروزي دارند، ميپذيري که نسبت به شبکهها با مشاهدهاين شبکه

و خودترميمي ها قابليت تشخيص خطا عملکرد سيستم قدرت را کنترل کنند. همچنين اين شبکه

 ها وجود دارد.منابع توليد پراکنده در اين شبکه يريکارگ بهرا داشته و امکان 

 ف شبکه هوشمندیتعر
شود که با ايجاد بستر برق و اطالعات اطالق مي هيدوسوتکنولوژي شبکه هوشمند به جريان 

دارد. الزم به ذکر  و پردازش اطالعات را يآور جمعمخابراتي، قابليت نظارت، کنترل از راه دور و 

تکنولوژي شبکه هوشمند،  درواقعشود. خودکار انجام مي صورت بههاي مذکور است که تمام فعاليت

و قابليت اطمينان  يور بهرهزند . افزايش سيستم قدرت و فناوري اطالعات را به يکديگر پيوند مي

وجود  گريد عبارت بهد. آيمي حساب بههاي هوشمند سيستم قدرت از نتايج مستقيم تحقق شبکه

کند که اطالعات الزم بار افزار اين امکان را فراهم ميافزار و سختاي شامل نرمسيستم يکپارچه

آني  صورت بهکننده دريافت شود و همچنين اطالعات مربوط به قيمت مصرف هرلحظهمصرفي در 

 ارسال شود. کننده مصرفبراي 

 ا و کاربرد شبکه هوشمندیمزا
پذيري هاي هوشمند قابليت مشاهده. شبکهباشد يمهوشمند داراي مزاياي بسياري هاي شبکه

باشند. استفاده از اين تکنولوژي در شبکه باعث تسهيل عملکرد شبکه و کنترل شبکه را دارا مي

 شود.سيستم قدرت مي

 باشند.هاي سنتي ميها داراي ايمني بيشتري نسبت به شبکههمچنين اين شبکه
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ريزي سيستم و افزايش سودهاي اقتصادي از ديگر برداري، نگهداري و برنامههاي بهرههکاهش هزين

هاي آن ايجاد حس هاي هوشمند و تکنولوژيباشد. استفاده از شبکههاي هوشمند ميمزاياي شبکه

 آورد.مي وجود بهرا  کنندگان مصرفرضايت در 

هاي ليت اطمينان شبکه و افزايش سودتجديد پذير، افزايش قاب يها يانرژامکان استفاده از 

 هاي هوشمند هستند.از ديگر مزاياي مهم شبکه ستيز طيمح

از ديد اقتصادي شبکه هوشمند قادر است که مصرف انرژي الکتريکي را کاهش دهد.اين امر زماني 

هاي پاسخگويي بار و آگاهانه در برنامه صورت به، دهيد آموزشکنندگان شود که مصرفمحقق مي

، شبکه هوشمند قادر است که مقدار کربن ستيز طيمح نظر ازنقطهوري انرژي شرکت کنند. بهره

هاي پاسخگويي بار، مقدار توليد را کاهش دهد. به اين صورت که با اجراي برنامه منتشرشده

 دنظريتجديابد. همچنين با استفاده از منابع ژنراتورهاي سوخت فسيلي در ساعات اوج کاهش مي

 کمک کرد.  ستيز طيمحان به اين مهم نايل شد و به کاهش آلودگي تومي

نمونه  طور بهباشد که اي داشته تواند کاربردهاي گستردهشبکه هوشمند مي يريکارگ بههمچنين 

 توان به موارد زير اشاره کرد:مي

کنترل در ها، امکان نظارت، حفاظت و و کنترل ريز شبکه يزير برنامهنظارت برعملکرد تجهيزات، 

 صورت بهاي وسيع، تشخيص تجاوز به حريم خصوصي و مقابله با آن، تشخيص وقوع حوادث منطقه

 )ايمني و قابليت اطمينان سيستم( خطر اعالمزمان و هم

 توان به اين موارد اشاره کرد.ها ميهاي ديگر اين شبکههمچنين از کاربرد
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زي ولتاژ و توان راکتيو، تشخيص وقوع فروپاشي سا، بهينهها آنمشاهده نوسان توان و ميراسازي 

ولتاژ، تشخيص خودکار خاموشي و بازگرداندن سيستم )خود ترميمي(، سيستم مديريت انرژي 

 .کنندگان()مشارکت مصرف

 هوشمند یریگزات اندازهیتجه
ها و هوشمند است. شرکت يهان ارکان شبکهياز مهمتر يکيهوشمند  يريگزات اندازهيتجه

اطالع از  ييکه توانا يريگاندازه يهاستمياردها دالر جهت نصب سيليها در سراسر جهان مدولت

برق را دارا باشد،  يهابه هنگام به شرکت صورت بهستم و اطالع آن يدر هر گره س يمصرف انرژ

 . کننديم يگذارهيسرما

طالعات در هر دو در ارسال ا يريگاندازه يهادستگاه يزمانو هم دقت به يازمنديل نيدال

 ر اشاره کرد:يتوان به موارد زيباشد که از آن جمله ميکننده گوناگون مدکننده و مصرفيسمت تول

مولد پراکنده  يکه دارا ينيتوانند برق را از مشترکيبرق م يهاپراکنده، شرکت يداتبا رشد تول

 يزان انرژيازمند مطلع شدن از ميبرق ن يهان شرکتيبفروشند، بنابرا ها آنا به يباشند بخرند و يم

 کند، هستند.يق ميا به آن تزريکند و يافت ميکننده از شبکه درکه هر مصرف

 بتوانند ازد يکنندگان بابار، مصرف ييگوپاسخ يهامناسب برنامه يمنظور اجران، بهيعالوه بر ا

-ر ارتباط باشند. شرکتبرق د يهادا کرده و با شرکتيبرق در هر ساعت اطالع پ يواقع يهامتيق

ان در ساعات مختلف روز اطالع حاصل يمشتر يد بتوانند از مصرف انرژيز بايبرق ن يها

 .[94]، [03]ندينما

ها و هاي برق در خانهشرکت لهيوس بهگيري )مانند کنتور( هاي گذشته تجهيزات اندازهدر دهه

ي ادامه داشت و در حال حاضر نيز در گيرها اين شيوه اندازهشد و مدتمراکز تجاري استفاده مي

گيري الکترومکانيکي هاي اندازهسيستم صورت به درگذشتهبسياري از نقاط ادامه دارد. اين وسايل 

گيري خواندن هاي اندازههاي اخير، يک تحول تدريجي نيز در عرصه سيستمبودند. اما در سال
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 صورت بهلي دادند که داده و اطالعات را دستي به وجود آمد و اين تجهيزات جاي خود را به وساي

 کردند. مي يريگ اندازهخودکار قرائت و 

( AMRخودکار ) صورت بهگيري شده اين تجهيزات تحت عنوان وسايل خواندن اطالعات اندازه

را  ها آنتوان ها توانايي برقراري ارتباط دوسويه را ندارند و بنابراين نمي  AMRشوند.شناخته مي

 آورد.  حساب بهگيري هوشمند تجهيزات اندازه نعنوا به

ها و اطالعات از راه دور هاي بيشتر در تکنولوژي ارتباطات، اين امکان فراهم شد تا دادهبا پيشرفت

کننده  به گيري از راه دور براي انتقال اطالعات از سمت مصرفايده اندازه درواقعگيري شوند. اندازه

تري تمام شبکه را کنترل ساخت تا بتوانند به نحو مناسبرا قادر مي ها آنکنندگان انرژي، توزيع

کنند و از اين طريق قابليت اطمينان شبکه را افزايش دهند. در اين ميان وسايل ارتباطي دوسويه 

باشند نيز معرفي آوري سريع اطالعات را از سرتاسر شبکه دارا ميگيري و جمعکه قابليت اندازه

 شوند.( شناخته ميAMIل امروزه تحت عنوان تجهيزات پيشرفته )شدند. اين وساي

 درواقع، نديآ يم حساب بهگيري پيشرفته که از اجزاي کليدي شبکه هوشمند اين تجهيزات اندازه 

اي براي افزودهتوانند ارزشباشند. اين وسايل ميکنندگان ميهاي برق و مصرفرابط بين شرکت

رساني به توان خدمتبه اين صورت که با استفاده از اين وسايل مي هاي برق فراهم کنند.شرکت

بار را بهبود بخشيد، کيفيت توان را مشاهده کرد، قطعي و  ينيب شيپترکرد، کننده را آسانمصرف

 هاي پاسخگويي بار بر مبناي هزينه را پشتيباني کرد.خاموشي برق را مديريت کرد و برنامه

                                                           
Automated Meter Reading 

Advanced Metering Infrastructure 
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( AMIگيري پيشرفته )که هوشمند با نظريه استفاده از تجهيزات اندازهفکر ايجاد شب يطورکل به 

وري انرژي و ايجاد شبکه  قدرت خودترميم براي افزايش (، بهرهDSMبراي بهبود مديريت مصرف )

 [.96قابليت اطمينان و پاسخ به حوادث طبيعي و يا اتفاقات ديگر، آغاز شد ]

( در اطراف جهان، گامي بزر  در ساخت AMIه )پيشرفت يريگ اندازهتوسعه سريع تجهيزات 

 گريد عبارت بهباشد. ارتباطي دوسويه و سکوي پرشي براي ساختن هر چه بيشتر پاسخگويي بار مي

-امکان دسترسي به اطالعات را براي مصرف دوطرفهگونه تجهيزات با ايجاد بستر مخابراتي اين

اطالعات مربوط به مصرف برق را  AMI يها تگاهدسکنند. برداران شبکه فراهم ميکنندگان و بهره

 ازيموردنهاي کنند. اين وسايل دادهآوري و آناليز ميرا جمع ها آنگيري کرده و سپس اندازه

 دهند.قرار مي ها آندر اختيار  هرلحظهکننده مانند اطالعات مربوط به قيمت برق را در مصرف

ها قادر خواهند بود که مصرف برق خود را متکنندگان با آگاهي از اين قيبنابراين مصرف 

اگر  درواقعهاي خود را کاهش داده و به عبارتي مديريت کنند. تنظيم کنند که هزينه يا گونه به

که قيمت برق باالست  ييها زمانهاي زمان حقيقي مطلع باشند در از قيمت کنندگان مصرف

 کنند.پايين است منتقل مي هاي برقمصرف خود را کاهش داده و به زماني که قيمت

 هوشمند یهادر شبکه بار یيپاسخگو
-گونه که قبالً  نيز بدان اشاره شد، ايجاد شبکه هوشمند با نظريه استفاده از ابزارهاي اندازههمان

 ميترم قدرتوري انرژي و ايجاد شبکه بهره ( براي بهبود مديريت مصرفAMIگيري هوشمند )

 هرحال بهن و پاسخ به حوادث و طبيعي و يا اتفاقات ديگر، آغاز شد. براي افزايش قابليت اطمينا

 است. از آن جمله: مؤثرسازي آن چندين فاکتور در تغيير شکل صنعت برق و هوشمند

 و پاسخگويي بار( ريپذ ديتجد)استفاده از منابع  ستيز طيمحبر حفاظت  ديتأک 
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 داري قابليت اطمينان براي نگه)نزديک به زانوي منحني(  مؤثرتربرداري بهتر و بهره

 قبول قابلسيستم در سطح 

 کنندهضرورت افزايش حق انتخاب مصرف 

است، وجود ارتباط دوطرفه بين بازار  مؤثرهمچنين عامل ديگري که در توسعه شبکه هوشمند 

تي، باشد. به عباربرداري توزيع ميفروشي يا بهرهبرداري انتقال و بازار خردهفروشي يا بهرهعمده

سازي در سطح توزيع و يا پذير، پاسخگويي بار، توليدات پراکنده و ذخيره فراواني منابع تجديد

داللت دارد.  يفروش عمدهتوزيع و يا بازار  يها دستگاهبرداري از مستقيم به بهره طور بهفروشي خرده

به  ادشدهيبع جديد کند تا مناهاي ارتباطي و اطالعاتي اين امکان را فراهم ميتوسعه تکنولوژي

و سيستم انتقال متمايل شوند.پاسخگويي  يفروش عمدهبردارن بازار براي بهره کنترل قابلتوليدات 

 [.90آيد ]مي حساب بههاي هوشمند بار يک فاکتور مهم در ظهور شبکه

هاي انرژي نشان داده که عدم اجراي عنصر اساسي در طراحي بازار کيبار ييپاسخگوهمچنين  

گونه که قبالً نيز بيان باشد. همانگويي بار، عامل اصلي در به وجود آوردن حوادث در آن ميپاسخ

اي نياز است که در گيري پيشرفتههاي پاسخگويي بار به ابزارهاي اندازهشد، براي اجراي برنامه

رف ديگر برداران شبکه قرار  دهد و از طاطالعات مربوط به مصرف برق را در اختيار  بهره هرلحظه

 برق آگاه کند. يا لحظههاي کنندگان را از قيمتمصرف

پيوند دارند. با  باهمهاي کاربردي بسياري شبکه هوشمند و پاسخگويي بار در عرصه يطورکل به

کنندگان و مصرف افتهيبهبودهاي هوشمند، پاسخگويي بار نيز گذاري بيشتر در توسعه شبکهسرمايه

بردار شبکه، فعاليت بهتري را توسط  بهره شده اعالمهاي ها و يا قيمتالتوانند در پاسخ به سيگنمي

-وجود شبکه هوشمند، پاسخگويي بار را تسهيل کرده و به مصرف گريد عبارت بهانجام دهند. 

هاي خود را مديريت کنند. شبکه هوشمند توانايي دهد که هزينهکنندگان اين اجازه را مي



  GISبربسترهدپراکنديتولمنابعيريبکارگبانمونهمنطقهکيبرقيانرژنيتامهوشمندياجراوتيريمد

 

 

 

 مروريبرادبياتموضوع

سازد در را قادر مي ها آنان را براي ارتباط با يکديگر بيشتر کرده و کنندگتوليدکنندگان و مصرف

 گيري بهتري را انجام دهند.رابطه با مقدار و زمان و يا توليد و يا مصرف برق تصميم

کنندگان عرضه هاي گوناگوني را به مصرفتوانند نرخها ميبا استفاده از تجهيزات پيشرفته، شرکت

هاي قيمت ها آنباالست،  يفروش عمدههاي بازار هاي اوج مصرف که قيمتانکنند. به عبارتي در زم

مصرف خود را کاهش  ادشدهيهاي کنند و اگر در طي زمانکنندگان اعالم ميباالتري را به مصرف

 AMIها با استفاده از دهند. عالوه بر اعالم قيمت، شرکتارائه مي ها آنهايي که به دهند، تخفيف

هاي را با دادن انگيزه ها آنکنندگان را از شرايط اضطراري سيستم مطلع کرده و صرفتوانند ممي

-گونه که قبالً نيز بدان اشاره شد در بازار برقي که مصرفمختلف به پاسخگويي تشويق کنند. همان

اي براي مشارکت وجود کنند، هيچ انگيزههاي ثابتي براي برق پرداخت ميکنندگان کوچک نرخ

  ندارد.

هاي برق رقابتي در بازار ماًيمستقتوانند کنندگان کوچک به دو دليل نميعالوه بر اين مصرف

 کننده مصرفشرکت کنند. اوالً براي مشارکت در چنين بازاري بايد مصرف برق زمان حقيقي هر 

-رههاي برق در دوبايد از قبل، از قيمت کنندگان مصرفگيري شود و همچنين مداوم اندازه طور به

کننده کوچک قدرت تعداد بسيار زيادي مصرف يها دستگاههاي مختلف مطلع شوند. ثانياً چون در 

شبکه  رساختيزاست. اما در  تصور رقابليغامري  ISOداده توسط  بشماروجود دارد ارسال مقادير 

توان هاي هوشمند، مي( و نمايشگرAMIگيري پيشرفته )هوشمند و با استفاده از تجهيزات اندازه

توانند در کنندگان کوچک نيز ميدر باال را رفع کرد و بدين ترتيب مصرف شده مطرحمشکالت 

 بازارهاي رقابتي مشارکت کنند. 

اي آن مواجه هستند، لحظه يها متيباقکنندگان ظهور شبکه هوشمند در بازار برقي که مصرف

ر اين مورد ممکن است دو گروه از به وجود آورد. د ها آنرا در رفتار  ريتأثتواند بيشترين مي
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دهند، وجود داشته باشد. گروه اول کنندگان که پاسخگويي بار بر مبناي قيمت را انجام ميمصرف

هاي قيمتي که نمايشگر سيگنال اساس بردستي بار خود را  صورت بهکنندگاني هستند که مصرف

رهاي هوشمند به ارتباطات پيوسته نمايشگ درواقعکنند. دهد، مديريت مينشان مي ها آنهوشمند 

تواند مي AMI يها دستگاهدر اتصال با  يفنّاورکننده نياز دارند که اين و مصرف ISOبين 

کنندگاني هستند که با استفاده از پاسخگويي بار را در بازارهاي برق بهبود بخشد. گروه دوم مصرف

 کنند.يخودکار مديريت م صورت بهکنترلرهاي هوشمند مصرف خود را 

تنظيمات صورت گرفته  توسط  اساس برالبته بهتر است که فعاليت اين کنترلرهاي هوشمند  

ها بتوانند نقش مهمي در حفاظت سيستم شود. اما براي اينکه اين سيستمکننده انجام ميمصرف

 لهيوس بهقدرت بازي کنند، شايد الزم باشد کنترلرها ارتباطاتي با يکديگر داشته باشند و يا حتي 

با  کنندگان مصرفبردار سيستم، کنترل شوند که در اين صورت ممکن است حريم خصوصي بهره

هاي کنترلي به ارتباطات و طرح تنها نهخطراتي مواجه شود. تسهيل پاسخگويي بار بر مبناي قيمت 

نگي در کنندگان خامثال مصرف طور بهسازي نيز احتياج دارد. به ذخيره ينوع بهنياز دارد بلکه 

استفاده کرده و تا آن زمان براي شستن  شب مهينهاي برق در تعدادي از کشورها از پايين بودن نرخ

 کنند.ها و يا پرم کردن آب صبر ميلباس

انداختن آن وجود  ريتأخاين انتقال بار به ساعات بعد تنها در صورتي ممکن است که امکان به  

ها و يا استفاده از آبگرمکن را به توانند شستن لباسگان ميکنندداشته باشد )براي اين مثال مصرف

-بايد مصرف احتماالًانداخته و يا به عبارتي آن را براي ساعات بعد ذخيره کنند(. بنابراين  ريتأخ

براي  ها آنها داشته باشند، زيرا توانايي کنندگان فعاليت بيشتري در پاسخگويي به تغيير قيمت

کنندگان باشد. مصرفديگر )تجاري وخانگي( مي کننده مصرفز توانايي دو ذخيره توليدات، بيش ا

به مقدار معيني انرژي  ها آنها دارند، زيرا معموالً ترين پاسخگويي را به تغيير قيمتتجاري ضعيف
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توانند مصرف خود را کاهش  و يا به زمان ديگري منتقل در زماني مشخص نياز دارند و ندرت مي

 کنند.

را که شامل  تر بزر توان به دو دسته اصلي تقسيم کرد، بخش کنندگان خانگي را ميرفبار مص 

هاي ديگر منتقل کرد توان به دورهباشد، نميمواردي از قبيل وسايل روشنايي و تهويه مطبوع مي

-توان با خاموش کردن تعدادي از وسايل مواردي از قبيل ماشين لباسشويي و آبگرمکن مياما مي

 ظهور شبکه هوشمند مزايايي براي مصر اگرچهبه ساعات ديگر انتقال داد.  توان يمرا  باشد،

برداري و براي بهره ييها ينيقينا کتتدگان در پي دارد اما مشکالت و کنندگان و همچنين توليد

 .کند يمريزي سيستم قدرت نيز ايجاد برنامه

 ها متيقو  مدت کوتاه ينيب شيپ( دو فاکتور رهوشمنديغدر ابزارهاي برق امروزي ) مثال عنوان به 

ها بر بار الکتريکي تغير قيمت ريتأثاز  گريد عبارت بهکنند و جدا از هم عمل مي صورت بهمعموالً 

 بر اساسبار آينده تنها  ينيب شيپهاي سنتي، در سيستم درواقعشود )و بلعکس(. پوشي ميچشم

شود. اما با ظهور شبکه هوشمند، يط هوايي انجام ميهاي مربوط به شراهاي گذشته و دادهداده

 صورت بهتوانند ها نميدر آن شبکه افتهيبهبودهاي قيمت کنندگان به سيگنالپاسخگويي مصرف

 مستقل عمل کنند. 

ها وکنترلرهاي نمايشگر AMIهاي شبکه هوشمند مانند سيستم هاي نفوذ تکنولوژي درواقع

 ريتأثتواند ندگان به سه دسته تجاري ،صنعتي و مسکوني ميکنهوشمند همچنين تقسيم مصرف

بار و قيمت را  ينيب شيپهاي قيمت گذارد و کنندگان به سيگنالبسزايي را در پاسخگويي مصرف

ها و هاي شبکه  هوشمند، ارتقاع قلهپاسخگويي بار با کمک تکنولوژي گريد عبارت بهتغيير دهد. 

کند و هش داده و آن را به يک منحني صاف و هموار تبديل ميها را در منحني بار کاعمق دره
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و همچنين توزيع توان توليدي، با مشکل  مدت کوتاهبار  ينيب شيپبرداران را براي بنابراين کار بهره

 [.99مواجه خواهد کرد ]

 ياهب برنامه ازجملهبار  ييپاسخگو يهاو برنامه يکيهوشمند الکتر يهابا شبکه ييحال پس از آشنا

رو ساختمان با آن روبه يمنابع انرژ يزيرزشبکه که در برنامهيمت الزم است با مفهوم ريبر ق يمبتن

 م.يم آشنا شويهست

 ریزشبکه
هاي  هاي روزافزون سيستم براي مقابله با چالش يتکنولوژي اميدوارکننده مهّمريزشبکه 

تقاضا اعتماد، رشد  وان و قابليتالزامات باال در کيفيت ت ،محيطي هاي زيست قدرت مانند نگراني

از  . يک سيستم ريز شبکه معموالًاستساختار شبکه قدرت کنوني پيرشدگي صنعتي و اجتماعي و 

 است.  شده ساختهپذير  هاي پراکنده و بارهاي کنترل سازي ذخيره ،توليدات پراکنده

پبذير   يک بارهباي کنتبرل  جغرافياي نزد ازنظرسازي،  توليدکنندگان و وسايل ذخيره که نيابه دليل 

. است يابيدست قابلمنافع مختلفي شامل بهبود قابليت اعتماد و کاهش تلفات انتقال  ،اند قرار گرفته

گيبرد و ببا الزامبات     منبع تغذيه به کبار مبي   عنوان بهبنابراين ريز شبکه منابع انرژي تجديدپذير را 

بر اند به شبکه توزيع نزديک خود تو زيست مطابقت دارد. کل سيستم ريزشبکه مي مساعدت محيط

و بنابراين قطع بارهباي خبود را ببه حبداقل برسباند      وضعيت جاري خود وصل يا قطع شود  اساس

[69]-[67.] 

 (DG1تولیدات پراکنده )
  توان مي پراکنده را اتديتول  خالصه طور بههاي هوشمند است و شبکه يجدانشدناز اجزاء 

  ا بهيو   عيا توزي  عيتوز  فوق  يها شبکه  به  که  يکيالکتر  دتوانيولت مثال عنوان به
                                                           

Distributed Generation 
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با   سهيدر مقا  منابع  نيد ايتول  تيظرف .[60]کرد  فيشوند، تعر يم  متصل  يمحل يها کننده مصرف

در   د توانيدر تول  بکار رفته  يآور و فن تر کوچکار ي، بس يکيالکتر  يد انرژيتول  منابع متداولر يسا

در  ي روزافزون  اخير، گسترش  يهادر سال  پراکنده  داتي. تول است  ار متنوعيو بس  وتمتفا زيها ن آن

 .[64]اند افتهي  سراسر جهان

 پراکنده داتیاز تول استفاده اهداف 

 

 درواقع  .است متفاوت مشترك ديوازد توزيع شرکت ديد از پراکنده داتيتول از استفاده اهداف

 توزيع، بکهش ظرفيت يآزادساز  تواند مي موردنظر اهداف باشد، توزيع شرکت DG  مالک اگر

 و ولتاژ پروفيل و توان کيفيت بهبود حرارت، و برق زمان هم توليد سيستم، اطمينان قابليت بهبود

 .[63] باشد تلفات کاهش

 بازار در شرکت و برق فروش تواند مي اهداف اين باشد، مشترك اختيار در DG مالکيت اگر

 از دريافتي هاي تشويق يا و خود اطمينان قابليت بهبود جانبي، سرويس عنوان به رقب فروش انرژي،

 .[3]،[2]،[0]باشدره يغ و توزيع شرکت

 ساز انرژیمنابع ذخیره
بهبود  منظور به يمتفاوت يها زهيباانگ يساز انرژرهيذخ يهاستمير سياخ يدر چند دهه

 يهان قدرتيستم قدرت بيدر س طورمعمول هباند.قرار گرفته موردتوجهستم قدرت يعملکرد س

در آن صورت  يره انرژيگونه ذخچيبرقرار است و ه ياتعادل لحظه يو مصرف يديتول يکيالکتر

قيب کند. واضح است عمصرف منطقه را ت يد شبکه، منحنيزان تولين الزم است ميرد.بنابرايگينم

 ياقتصادريغ ،مصرف يارف منحنق، با توجه به شکل متعين طريستم بدياز س يبرداربهره

ش يمصرف و افزا يمنحن يزساتراز منظور بهت باال يبا ظرف يانرژ يهازاسرهياستفاده از ذخ.است
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-يم ياقتصاد يبردارستم قدرت در جهت بهرهيدر س يره انرژيذخ ين کاربردهايب بار، از اوليضر

هاي ع انرژي تجديدپذير در ساختمانها در توليدات منابهمچنين براي مقابله با عدم قطعيتدباش

.[6[، ]7]باشدسازها الزامي ميکم انرژي استفاده از ذخيره

 هوشمند یهاخانه
-و برنامبه  يانرژ يهانهيجهت کاهش هز مورداستفاده يهارساختيم و زيقبل مفاه يهادر قسمت

ستم يس يبرا شده انيبمطالب  درواقعان شد. يهوشمند ب يهادر ساختمان يانرژ نيتأممنابع  يزير

 يدهب شکل يبرا ازيموردنم ياز مفاه يان برخيحال پس از ب باشد.يخانه هوشمند م يت انرژيريمد

-يمب  يبا آن را معرف شده کپارچهيزشبکه يساختمان و ر يت انرژيريستم مديهوشمند، س يهاخانه

هوشبمند   يهبا خانبه م و يب ساختمان سروکار دار يت انرژيريستم مديق ما با سين تحقيدر ا م.يکن

 است. يسازادهيقابل پ يت انرژيريستم مديباشد که در آن سيم يزاتيرساخت و تجهيز يدارا

 ساختمان یت انرژیریستم مدیس
ن يبي سبتم تع ين سيآمده است. هدف ا 6-0در ساختمان در شکل  يت انرژيريستم مدياز س يينما

 يبرا يپخش بار اقتصاد که ينحو به باشديم يارهيو ذخ يديهمه منابع تول ينه برايم بهينقاط تنظ

ت يريسبتم مبد  ينکبه س يبرقرار باشد. با توجه به ا يکيو الکتر ييبار اعم از گرما ينيه مقدار معيتغذ

د يب بار و تول ينيب شيپر حاصل از يمت برق شبکه و مقاديه قيزشبکه را بر پاياز ر يبردار، بهرهيانرژ

بار ماننبد   ييپاسخگو يهابرنامه يسازادهيپ منظور بهن يهمچن دهد ويد پراکنده انجام ميمنابع تول

در  ا چند روز جلوتر انجام شبود. يک يساختمان را از  يسپاچ منابع انرژيست ديبايم ،بار ييجاجابه

 م.يپردازيم يت انرژيريستم مديس ياجزا يادامه به معرف

 کنندهينیبشیماژول پ 

زشببکه  يد پراکنبده در ر يب ر از منبابع مرسبوم تول  يدپبذ يجدت يم منبابع انبرژ  يدانب يم طور که همان
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 رو نيب ازاباشبد.  يمب  ير و تصبادف ييب د متغيب ن منبابع تول يب ات ببارز ا يباشند. از خصوصيساختمان م

 ينب يب شيپب گر يد يباشد. از سويار مهم مينه منابع بسيسپاچ بهيد ين منابع، برايتوان ا ينيب شيپ

 باشد.ياجتناب م رقابليغبار  ييپاسخگو يهابرنامه يبار برا

 توان  ينیب شیپPV ین بادیو تورب 

هبر چبه    ببانفوذ  سبرعت  بهت آن ياست و اهم ير کار دشواريدپذيد منابع تجديزان توليم ينيب شيپ

 ي، فاکتورهبا يديخورش يهادر پنل ش است.ير در شبکه قدرت در حال افزايدپذيشتر منابع تجديب

تواننبد ببر   يط مب يمح يه تابش، فشار و دماي، زاويديد، بازده سلول خورشيخورش ازجمله ياريبس

از  شبده  ينب يب شيپر يساختمان با داشتن مقاد يت انرژيريستم مدياثر بگذارند. س يمشخصه خروج
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 يديب تبوان تول  يديخورشب  يهبا هوا و با استفاده از روابط مربوط به سبلول  يد و دمايتابش خورش

 کند. ينيب شيپشرو يپ يدر افق زمان يديخورش يهاسلول

ن يتورب يديدر توان تول مؤثر يطيمح يفاکتورها ينيب شيپبا  يت انرژيريستم مديمشابه س طور به

 يديب تول، تبوان  ين بباد يسرعت باد و غلظت هوا و با استفاده از روابط مربوط به تورب ازجمله يباد

 کند.يم ينيب شيپشرو يپ ير افق زمانرا د يباد نيتورب

 یانرژ یارهیت منابع ذخیریماژول مد 

در افبق   يسباز رهيب ل ذخير و ببا پتانسب  يپبذ يتجد يمنابع انرژزشبکه ساختمان به يبا مجهز بودن ر

ن امر انعطاف يره کند. ايرا ذخ يکيالکتر ياز انرژ يد بتواند مقداريبا يت انرژيريستم مدي، سيزمان

بالدرنگ شبکه بهره برد و در مواقع مناسب ببه   يدهمتيدهد تا از فرصت قيستم ميبه س يشتريب

 برق بپردازد. دوفروشيخر

 یسازنهیماژول به 

زشببکه  ير يارهيب و ذخ يديب ت منبابع تول يراجبع ببه وضبع    يريب گميتصبم  يفه اصلين ماژول وظيا

 که شبامل نه است ياز نوع هز مسئلهن يرا دارد. تابع هدف در ا يزيرافق برنامه يساختمان را در ط

ا فروختبه شبده ببه شببکه     ي شده يداريخرنه برق يو هز CCHPواحد  ينه گاز مصرفيمجموع هز

شبود  يان مب يب نبده ب يود آن که در فصل آيبه همرا ق يسازنهيبه مسئلهحل  درواقعباشد. يع ميتوز

 شود.ين ماژول انجام ميتوسط ا

 یبندجمع
-جهت برنامبه  ازيموردن يهارساختيهوشمند و ز يهام در شبکهياز مفاه يان فصل مجموعهيدر ا

 بار ييدرباره پاسخگو يدر ابتدا مطالب م.يهوشمند آشنا شد يهاساختمان يانرژ نيتأممنابع  يزير
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-گفته شد. برنامبه  ها آننه ين و کاهش هزيمصرف مشترک ير الگوييتغ يآن بر رو ريتأث يو چگونگ

-يم يت مصرف ضروريرين جهت مديدر مشترک يزه و محرکيانگجاد يبار جهت ا ييپاسخگو يها

ت يرينبه مبد  ياست کبه زم  يارائه خدمات به مشتر ييپاسخگو يايان هفت دسته از مزاياز م باشد.

 ينبه انبرژ  يهز ييکارهبا تبوان ببا ارائبه راه   يدر غالبب آن مب   و آورديدر ساخمان را فراهم مب  يانرژ

ح شبد.  يق تشريبر تشو يمت و مبتنيبر ق يبار مبتن ييخگوپاس يها. برنامهن را کاهش داديمشترک

هاي پاسخگويي بار مبتني بر قيمت، موجب تغييرات در مصرف مشتري در پاسخ به تغييراتي  برنامه

-(، قيمتRTPگذاري زمان واقعي)شوند و شامل قيمت پردازند، ميمي ها آنهايي که که در قيمت

شبکه هوشمند  يتکنولوژباشند.  ( ميTOUمان استفاده )هاي ز( و نرخCPPگذاري پيک بحراني )

سبتم  يل عملکرد سيآن در تسه و کاربردا يدر آن و مزا دوطرفهو ارتباط  يمخابرات يهارساختيو ز

ن يتبر ياز اصبل  يکب يعنبوان  ببه  AMIشبرفته  يهوشمند و پ يريگزات اندازهيان شد. تجهيقدرت ب

و دات پراکنده يزشبکه و توليم ريشد. مفاه يمعرف يت مصرف انرژيريجهت مد ازيموردنرساخت يز

هبا و  تي، مقابله با عدم قطعيل کسب منافع اقتصاديبه دل يانرژ يسازهارهياز ذخ ضرورت استفاده

هوشبمند و   يهادر خانه يت انرژيريستم مديان شد.در انتها به سيها بزشبکه ساختمانيره در ريغ

 مشخص شد کبه  ساختمان يت انرژيريستم مديس يهاولماژ يها پرداخته شد و با معرفساختمان

 رد.يگيصورت م يسازنهين مطالعه در ماژول بهيدر ا يسازنهيبه مسئلهان و حل يب

 



 
 

 

 

 











 مسئلهسازي و حل مدل: 3فصل 



  GISبربستردپراکندهيتولمنابعيريبکارگبانمونهمنطقهکيبرقيانرژنيتامهوشمنديواجراتيريمد

  

  

   

 مدلسازيوحلمسئله

 مقدمه

اول به کرد يم. رويپردازيدر ساختمان م يانرژ يهانهيهزکرد به کاهش يبا دو رو ن فصليدر ا

 يدر وهله .باشديم يساز انرژرهيساختمان و استفاده از ذخ يانرژ نيتأمنه منابع يبه يزيرمهبرنا

زات موجود در يت تجهياز ظرف يها و استفاده حداکثرزشبکهيدوم با در نظر گرفتن ارتباط ر

 شود.يها حداقل مساختمان يهانهيها، مجموع هززشبکهير

از پراکنده براي بهبود قابليت اعتماد کل سيستم از طريق س ذخيره عنوان به  در اينجا باتري 

تقاضا  هاي پر تقاضا و آزاد کردن انرژي در زمانهاي کمذخيره کردن انرژي اضافي در دوره

است و  شده کپارچهياند. ساختمان هوشمند در داخل سيستم ريز شبکه  قرار گرفته مورداستفاده

 شود.  مي پذير در نظر گرفته بار کنترل عنوان به

هاي پايدار، منابع انرژي تجديدپذير پراکنده  زيست در ساختمان به دليل الزامات ياري محيط

ن منابع در ياز ا يافتيدر يانرژ يبرا يانهيشوند )هز عنوان منبع تغذيه اوليه در نظر گرفته ميبه

ژي در اين مطالعه در نظر انر نيتأمو   پشتيبان براي تغذيه عنوان بهتوزيع   م( و شبکهيانظر نگرفته

جاي دهند که از منابع انرژي تجديدپذير به گرفته شده است. تمام وسايل در ساختمان ترجيح مي

شبکه توزيع استفاده نمايند. شبکه توزيع نيز هنگامي که انرژي تجديدپذير در دسترس نتواند 

 .کند نيتأمتقاضاي ساختمان را 

 ساختمان یژانر نیتأمنه منابع یبه یزیربرنامه

 یسازمدل
انرژي، براي پاسبخگويي ببه    نيتأممنابع  ي کپارچهيريزي  شود برنامهدر اين قسمت سعي مي
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، ين بباد يهباي خورشبيدي، تبورب   انرژي شامل شبکه توزيع، صبفحه  نيتأمتقاضا انجام شود. منابع 

ر ايبن مطالعبه،   باشبد. د  هاي زماني گسسته مي با بازه Tبندي است. افق زمان CHPباتري و واحد 

 مبت يباقريزي  هدف به حداقل رساندن هزينه کلي انرژي برق و گاز طبيعي در طول کل افق برنامه

هباي ببار    روز قيمت برق متفاوت است( است. مشخصبه زمان استفاده از برق )در هر ساعت از شبانه

 صبورت  ببه هاي کنتبرل واحبدهاي سباختمان    الکتريکي و حرارتي براي شناخته شدن توسط روش

 شوند. هاي پيشين تخمين زده مي [ و از روي داده7مرتبط فرض شده است ]

 يهبا مختلف وحالبت  يتوسط منابع انرژ يانرژ نيتأمر ين مقادييتع درواقع يبندزمان مسئله

مربوط  يهانهيکه کل هزيباشد در حاليم يک افق زمانيدر  يزات مختلف منابع انرژيعملکرد تجه

-ر مبدل يب ز صورت به يسازنهيبه مسئلهک ي صورت بهحداقل شود که  يعيز طبته و گايسيبه الکتر

 :[6]شوديم يساز

 

 tدر  يکيالکتر يمت عرضه انرژيق:

 tشده به شبکه در فروخته يکيالکتر يمت انرژيق:

 t (kW)شده از شبکه در توان گرفته :

 طول دوره )ساعت( :

  t = 6,0،9….,Tيشاخص دوره زمان :

 () tدر  يکيالکتر ينه کل انرژيهز :

 () tدر  يعيمت گاز طبيق :
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 () tدر  CHPشده توسط واحد مصرف يعيحجم گاز طب :

 () tدر  يعينه گاز طبيکل هز :

 () يل استفاده از باتريمه به دليجر :

 باشد.ير ميود زيکه تحت ق

 ستمیود سیالف( ق

 (تعادل توان:6

 

 t (kWh)شده توسط شبکه در عرضه يمقدار انرژ :

 t (kWh)در  يديخورش يهاسلولشده توسط عرضه يمقدار انرژ :

 t (kWh)در  CHPشده توسط عرضه يمقدار انرژ :

 t (kWh)در  ين باديتوربشده توسط عرضه يمقدار انرژ :

 t (kWh)در  ي( باتر-شده )ا دشارژيشده )+( و شارژ يمقدار انرژ :

 t (kWh)ه در يتهو يشده برامصرف يانرژ :

 t (kWh)در  ييروشنا يشده برامصرف يانرژ :

 t (kWh)ل در يکوتازه و فن يواحد هوا يشده برامصرف يانرژ :
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 :يکنندگ(تعادل خنک0

 t (kWh)در  CHPشده توسط واحد عرضه يسازمقدار خنک :

 t (kWh)در  يسازخنک يکل تقاضا :

 ب عملکرديضر :

 ک دوره:يشده در نيمأت ي(انرژ9

 

 t (kW)در  يديخورشد يتول :

 t (kW)در  يا دشارژ باتريشارژ  :

 t (kW)در  CHPد يتول :

 يعیبرق و گاز طب یهانهیب(هز

 برق: يهانهي( هز6

 

 شده به شبکه است.نال بار و توان فروختهيه ترميمعرف تغذ يفکه مقدار مثبت و من
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 :يعينه گاز طبي(هز0

 

 یود کنترل باتریج( ق

 :يو خروج يت توان ورودي( ظرف6

 

 (kW) يحداکثر دشارژ باتر :

 (kW) يرحداقل دشارژ بات :

 (kW) يحداکثر شارژ باتر :

 (kW) يحداقل شارژ باتر :

دارد دشارژ و مقدار صفر  يمقدار منف يدر حالت شارژ، وقت يدارد باتر يمقدار مثبت يوقت

 باشد.يحالت استراحت م يبرا

 ت شارژ:يد وضعي( ق0

 

 يت شارژ باترين وضعييکران پا:

 (kWh) يبحران يبارها يکيالکتر يمصرف انرژ :
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 (kWh) يت باتريظرف :

 tدر  يت شارژ باتريوضع :

 

 

 

 :يباتر طول عمر مهيب جريود ضريق

مه يجر عنوان به يانهي، هزيزيردر طول افق برنامه يتعداد دفعات استفاده از باترد بر اساس ين قيا

آورده  يمه طول عمر باتريب جريود ضريق يرخطيغود يق يساز يرد. در قسمت خطيگيدر نظر م

خواهد شد.

 CHP [02]-[02]د عملکرد واحد ید( ق

CHP

 

 است( شده فيتعرت يتوان و ظرف نيتأمنسبت t(در زمان  CHPواحد  يکيلکترزان بار ايم :

 CHPواحد  يکيزان بار الکتريحداکثر م :
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 CHPواحد  يکيزان بار الکتريحداقل م :

 : CHPواحد  ي( توان خروج0

 

 CHP (kW)واحد  يکيت الکتريظرف :

 : CHP واحد يکنندگ( خنک9

 

 t (kW)در  CHPتوسط واحد  شده نيتأم يساز خنکمقدار توان  :

 :يعيزان مصرف گاز طبي( م0

 

:F واحد  يعيگاز طب يزان شارش ناميم CHP(3/01) 

  t در CHPيشده به شارش نامنسبت شارش گاز مصرف :

 یدیخورش یهاه( عملکرد صفحه

 :يديخورش يهاصفحه يخروج يکيتوان الکتر (6
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 واحدن يساخته شده است و چند شده يسر يديخورش يهااز سلول يديخورش واحدک ي

 يديکل صفحه خورش يل دهند. توان خروجيرا تشک يديخورش شيآرا کي شده يمواز -يسر

 برابر است با:

(t)

 و  يسبر  يهبا واحبد تعبداد    ، واحبد ک يب در  يسر يديخورش يهالتعداد سلو که 

 باشد.يمواحد  يمواز يهارشتهتعداد

 :يديخورش در صفحه يديان سلول خورشيجر -( معادله ولتاژ0

طبه  ان در نقيب و ولتباژ و جر  استنه برابر صفر يشيمشتق توان سلول به ولتاژ سلول در نقطه توان ب

 ر بدست آورد:يتوان از رابطه زينه را ميشيتوان ب

 که:

 )آمپر( tدر  يديسلول خورش يان خروجيجر :

 )ولت( tدر  يديسلول خورش يولتاژ خروج:

 )آمپر( tتوسط تابش نور در  يديان توليجر :

 )آمپر( tود در يان اشباع معکوس ديجر :
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 سلول )اهم( يسر معادل مقاومت :

 سلول )اهم( يمواز معادل مقاومت :

aآلدهيم ايب تنظي: ضر 

-مبدل که  هستندد، سطح سلول و جرم توده هوا يتابش خورش به ذکر شده وابسته يرهايمتغتمام 

-9و  61-9استفاده از معادالت آورده شده است. با  ]63 [در مرجع رهايمتغحساب کردن  و يساز

 م.يرا بدست آور يديخورش يهاد شده توسط صفحهيتول يم توان خروجيتوانيما م 66-9و 67

 ین بادیتورب يتوان خروجو( 

 

 

 () tدر  يباد يهانيتورب يمقدار توان خروج :

 () tسرعت باد در زمان :
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 (کند)يد توان ميشروع به تول ين باديکه تورب يسرعت:

 () ين باديتورب يسرعت نام:

 () ين باديسرعت قطع تورب:

 () ين باديتورب يتوان نام:

 () ين باديت جاروب توربمساح:

 ين باديبازده تورب:

 مسئلهحل 

  1مختلط حیصح عدد يخط یزیربا روش برنامه يقطع مسئلهحل 

در کبار مبرتبط مبا     شبده  دادهمشخصبه تقاضبا    قياز طر يو حرارت يکيالکتر يد تقاضاهايفرض کن

ستم يس يبرا يسازنهيبه مسئلهق حل يتواند از طريم ينه انرژيبه يبندو زمان ]1 [اند شده نييتع

تواننبد توسبط   يمب  يخطب ريب ود غيساختار مدل، تابع هدف و ق ين گردد. با بررسييتع يانرژ نيتأم

 :شوند يرخطيز يرهايمتغف يتعر

 "4"ن صورت ير ايو در غ tنال بار در يتوان ترم نيتأم يبرا "6"ر گسسته، يمتغ :

 "4"ن صورت ير ايو در غ tبه شبکه در  شده دادهتوان  يبرا "6"ر گسسته، يمتغ :

 "4"ن صورت ير ايو در غ tدر  يشارژ شدن باتر يبرا "6"ر گسسته، يمتغ :

 "4"ن صورت ير ايو در غ tدر  يشارژ شدن باتر يبرا "-6"ر گسسته، يمتغ :

 "4"ن صورت ير ايو در غ tدر  CHPروشن شدن واحد  يبرا "6"سته، ر گسيمتغ :

 ."4"ن صورت ير ايجاد کند و در غيمه ايجر tدر  ياگر شارژ باتر "6"ر گسسته، يمتغ :

 ."4"ن صورت ير ايجاد کند و در غيمه ايجر tدر  ياگر دشارژ باتر "6-"ر گسسته، يمتغ :

                                                           
Mixed Integer Linear Programming 
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 (.90-9جهت تعادل ) ر گسسته، مشابه يمتغ :

 .(99-9جهت تعادل ) ر گسسته، مشابه ي: متغ

نباشد و در  ش از يب يزيردر طول افق برنامه ياگر زمان استفاده از باتر "6"ر گسسته، يمتغ: 

 "0"ن صورت ير ايغ

 t (kW)نال بار در يبه ترم شده دادهتوان  :

 t (kW)به شبکه در  شده دادهتوان  :

ان يکه در قسمت قبل ب يسازنهيبه مسئله يرخطيغود يف باال، تابع هدف و قيو تعار يسازيبا خط

 آمد. درخواهدر يز صورت بهشد 

 الف( تابع هدف

 

 ب( تعادل توان

 شبکه یبرداررهت بهیج( وضع

 برق ینه انرژید( هز
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 يو خروج یت توان ورودیه( ظرف

 

 یمه تعداد دفعات استفاده از باتریب جریو( قید ضر
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 .يزيردر افق برنامه يد باتريعمر مف يي: حد باال

 (.)باشد  ش از يب يکه زمان استفاده از باتر يمه هنگاميب جري: ضر

 CHPزان بار واحد ید می( قز

 

 CHPواحد  يد توان خروجیق( ح

 CHP واحد يخروج يکنندگد خنکی( قط

-يم و CHP واحد ينامباشند که وابسته به توان يم CHP واحد ريمتغ b و aکه 

 باشند.

 يعیزان مصرف گاز طبی( مظ

-يم و  CHPواحد  يتوان نام به هستند و وابسته CHPواحد  يهاريمتغdو  cکه 

 باشند.
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-يمختلط است و م حيصح عدد يخط يزيربرنامه مسئلهک ي،باال يبندزمان مسئلهواضح است که 

 حل شود. CPLEXکننده تواند توسط حل

 هازشبکهیارتباط ر
-

-

CHP

 مسئله

n

 tدر  يکيالکتر يمت عرضه انرژيق:

 tشده به شبکه در فروخته يکيالکتر يمت انرژيق:

 t (kW)در  امiزشبکه يط راز شبکه توس شده يداريخرتوان  :
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 t (kW)ام در iزشبکه يبه شبکه توسط ر شده فروختهتوان  :

 طول دوره )ساعت( :

  t = 6،0،9….,Tيشاخص دوره زمان :

  i = 6،0،9….,nزشبکه يشاخص ر :

 هازشبکهيتعداد ر :

 () tدر  يعيمت گاز طبيق :

 (ام )iز شبکه يتوسط ر يمه استفاده از باتريجر:

 () tدر  CHPن يامiشده توسط مصرف يعيحجم گاز طب :

 شود.ير حل ميود زيکه تحت ق

 د تعادل توانیقالف( 

 

 t (kW)در  يديخورش يهاشده توسط سلولان عرضهمقدار تو :

 t (kW)در  CHPشده توسط مقدار توان عرضه :

 t (kW)در  يباد يهانيتورب يکيمقدار توان الکتر :

 t (kW)در  ي( باتر-شده )ا دشارژيشده )+( و مقدار توان شارژ :

 t (kW)ه در يتهو يشده برامصرف توان:

 t (kW)در  ييروشنا يشده برامصرف توان:

 t (kW)ل در يکوتازه و فن يواحد هوا يشده برامصرف توان:
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 با توان برابر است. ياست انرژ شده انجام يساعت صورت بهنکه مطالعات يبا توجه به ا

 يکنندگتعادل خنکب( 

 t (kWh)در  CHPشده توسط واحد عرضه يسازمقدار خنک :

 t (kWh)در  يسازخنک يکل تقاضا :

 ب عملکرديضر :

 ود شبکهیقج( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

. 

. 

 

, 

 

 

. 

. 

. 

 



  GISبربستردپراکندهيتولمنابعيريبکارگبانمونهمنطقهکيبرقيانرژنيتامهوشمنديواجراتيريمد

  

  

   

 مدلسازيوحلمسئله

 

 

 

 

, 

. 

. 

. 

 

 

ر يب و در غ "6"کنبد  يداريب ق از شبکه خربر tام در زمان iزشبکه ير گسسته، اگر ريمتغ :

 "4"ن صورت يا

ن يب ر ايب و در غ "6"به شبکه ببرق بفروشبد    tام در زمان iزشبکه ير گسسته، اگر ريمتغ :

 "4"صورت 

 یود عملکرد باتریقد( 

 

 "4"ن صورت ير ايو در غ tدر  يشارژ شدن باتر يبرا "6"ر گسسته، يمتغ :

 "4"ن صورت ير ايو در غ tدر  يشارژ شدن باتر يبرا "-6"ر گسسته، يمتغ :

 (kWام )iيحداکثر دشارژ باتر :

 (kWام )iيحداقل دشارژ باتر :

 (kWام )iيحداکثر شارژ باتر :
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 (kWام )iيحداقل شارژ باتر :

 امiيت شارژ باترين وضعييکران پا :

 (kWhام )iزشبکه ير يبحران يبارها يکيالکتر يمصرف انرژ :

 (kWhام )iيت باتريظرف :

 tام در iيت شارژ باتريوضع :

 

 :یمه باتریب جریود ضریقه( 
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ن صورت ير ايجاد کند و در غيمه ايجر tام در iيباتر اگر شارژ "6"ر گسسته، يمتغ :

"4". 

ن صورت ير ايجاد کند و در غيمه ايجر tام در iياگر دشارژ باتر "6-"ر گسسته، يمتغ :

"4". 

 (60جهت تعادل ) ر گسسته، مشابه يمتغ :

 (60جهت تعادل ) ر گسسته، مشابه ي: متغ

 

 ش از يب يزيرام در طول افق برنامهiياگر زمان استفاده از باتر "6"ر گسسته، يمتغ: 

 ."0"ن صورت ير اينباشد و در غ

 .يزيردر افق برنامه امiيد باتريعمر مف يي: حد باال

 (.باشد ) ش از يب امiيکه زمان استفاده از باتر يمه هنگاميب جري: ضر
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 (. ) امiيل استفاده از باتريمه به دليجر :

 CHPود عملکرد یقو( 

 

 

 "4"ن صورت ير ايو در غ tام در CHPiدر صورت روشن شدن  "6"ر گسسته، يمتغ :

 است( شده فيتعرت يتوان و ظرف نيتأمنسبت t (ام در زمان CHPiيکيزان بار الکتريم :

 امCHPiيکيزان بار الکتريحداکثر م :

 امCHPiواحد  يکيزان بار الکتريحداقل م :

 

 (kWام )CHPiيکيت الکتريظرف :

 يکننبدگ و مقبدار تبوان خنبک    يشند که وابسته به توان نبام بايام مCHPiر يمتغ b(i)و a(i)که 

 باشند.يام مCHPiتوسط  شده عرضه

و نبرخ مصبرف گباز توسبط      يباشند که وابسبته ببه تبوان نبام    يام مCHPiر يمتغ d(i)و c(i)که 
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 مدلسازيوحلمسئله

CHPiباشند.يام م 

 ین بادیتورب يتوان خروج( ز

 

 

 

 

 () tدر  يباد يهانيتورب يمقدار توان خروج :

 () tسرعت باد در زمان :

 (کند)يد توان ميام شروع به تولiين باديکه تورب يسرعت:

 (ام)iين باديتورب يسرعت نام:

 (ام)iين باديسرعت قطع تورب:

 (ام)iين باديتورب يتوان نام:

 (ام )iين باديمساحت جاروب تورب:
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 مدلسازيوحلمسئله

 امiين باديبازده تورب:

 یدیخورش یهاتوان صفحهح( 

( t)

و  يسبر  يهبا تعبداد واحبد    ک واحد، يدر  يسر يديخورش يهاتعداد سلول که 

 باشد.يواحد م يمواز يهاتعداد رشته 

 یبندجمع
م توابع هدف را با در نظر گرفتن يد توان توانستيبارها و منابع تول يسازن فصل با مدليدر ا

 يهاع، سلولياختمان شامل شبکه توزس يانرژ نيتأمن مطالعه منابع يدر ا .ميابيط مختلف بيشرا

ساز پراکنده براي  ذخيره عنوان به  باتريباشد.يم يو باتر CHP، واحد ين بادي، توربيديخورش

تقاضا و آزاد هاي کمبهبود قابليت اعتماد کل سيستم از طريق ذخيره کردن انرژي اضافي در دوره

 ود مختلفيو ق شد يمعرف اند. تابع هدف گرفتهقرار  مورداستفادههاي پرتقاضا  کردن انرژي در زمان

ود ي، قيود کنترل باتري، قيعيبرق و گاز طب يهانهيستم، روابط مرتبط با هزيود سيق ازجمله

بندي افق زمانان شد. يب يديخورش يهاو صفحه ين باديود عملکرد توربي، قCHPعملکرد واحد 

T حداقل رساندن هزينه کلي انرژي برق و گاز باشد. تابع هدف به  هاي زماني گسسته مي با بازه

نکه تعداد يبا توجه به ا .زمان استفاده از برق است متيباقريزي  طبيعي در طول کل افق برنامه

، با يباتر يمت باالين قيم با طول عمر آن دارد و همچنيرابطه مستق يدفعات شارژ و دشارژ باتر

، تعداد دفعات شارژ و يسازنهيبه مسئلهدر  يديق عنوان بهارائه روابط مربوطه و وارد کردن آن 

ود يق گسسته، يرهاييف متغيبا تعر سپس م.يمحدود نمود يزيررا در طول افق برنامه يدشارژ باتر

ح يصح عدد يخط يزيربرنامه صورت به مسئلهشد و  يبندفرمول يخط صورت به يرخطيو روابط غ
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 مدلسازيوحلمسئله

-زشبکهيزات موجود در ريت تجهياز ظرف ير. در قسمت بعد جهت استفاده حداکثمختلط حل شد

 شده انيب، با بسط روابط يانرژ يهانهيم جهت کاهش هزيک اقليقرار گرفته در  يهاساختمان يها

ساختمان  يانرژ نيتأمنه منابع يبه يبندزمان مسئلهد، يود و روابط جديف قيزشبکه و تعرير nبه 

 شد. يزيرهيپاها زشبکهيدر صورت ارتباط ر



  

   

 

يسازهيشب جينتا: 4فصل 
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يساز شبيهنتايج

 مقدمه

 يزيب ربرنامبه  مسبئله م. ابتبدا  يپردازيانجام شده م يهايسازهيج شبين فصل به ارائه نتايدر ا

را ببا   ها آنج بدست آماده، ينان از نتايم و جهت اطميکنيم يساختمان را بررس يانرژ نيتأممنابع 

ها و نحبوه  نهيها در هززشبکهيارتباط ر ريتأث يبررسم. سپس به يينمايسه ميج مقاله مرجع مقاينتا

 م پرداخت.يزات خواهياز تجه يبرداربهره

 ساختمان یانرژ نیتأمنه منابع یبه یزیرج برنامهینتا
مقاله  يسازهيحاصل از شب يهايها، خروجيسازهيشب يسنجن قسمت جهت صحتيدر ا

 ر است:يبه شرح ز موردمطالعه. شوديسه ميج مقاله مرجع مقايمرجع ارائه و با نتا

انجام شد کبه نتبايج    مترمربع 9444انرژي در مساحت يک ساختمان اداري کم بر اساسآزمايشي 

هباي  انرژي اين ساختمان شامل شبکه توزيبع، صبفحه   نيتأمايم. سيستم آن را در اين بخش آورده

ز از يب تند. هر ماژول نشده هس يشامل سه ماژول مواز هرکدامکه  خورشيدي )دو واحد خورشيدي

 CCHP( و يبک واحبد   kWh24(، يبک واحبد بباتري )   ل شده اسبت يشده تشک يسلول سر 20

(kWh 24  است. بارهاي الکتريکي شامل سيستم تهويه، واحبد فبن ) واحبد هبواي تبازه و    6کويبل ،

( انجام شد و اطالعات 0443آگوست  0روشنايي هستند. آزمايش براي يک روز نمونه در تابستان )

تبا   7شود که کارکنان از ساعت [ گرفته شده است. فرض مي67وهوا از مرجع ]رما، رطوبت و آبگ

 کنند. در ساختمان کار مي 09

آورده شده  9-0و  0-0، 6-0 ولانمونه در جد زشبکهيردر  مورداستفادهزات يمشخصات تجه

آن و شبارش   يکب يت الکتريب با توجه به ظرف CCHPواحد  ياست. الزم به ذکر است که پارامترها

ب عملکبرد واحبد   ين ضبر يهمچنب بدست آمبده اسبت.    يب خطيبا استفاده از تقر يعيگاز طب ينام

                                                           

fan coil unit 
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يساز شبيهنتايج

HVAC 0776 ن مطالعه واحد يدر ا باشد.يمHVAC خنبک  يتقاضبا  نيتبأم ن واحد يترياصل-

 را دارد. ازيموردن يکنندگخنک نيتأمفه يوظ CCHPاست پس از آن واحد  يکنندگ
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kW

 
kW

 
kW 

 
kW

 
₵  

CCHP 

 
kW

abcd

    

 
kW

 
 (m/s)

 
(m/s)

 
(m/s)

 
 ( ) 

 

سندگان مقاله مرجبع و  يتوسط نو يالزم به ذکر است که با توجه به عدم ارائه مشخصات باتر

. لبذا اخبتالف   شبده اسبت   هبا  زدن آن ني، اقدام به تخميورود ياز دادها يبرخنبودن  در دسترس

 است. ينيب شيپقابل  شده ارائه يهادر جواب يه و منطقيقابل توج ياندك ول

 مشخصه تقاضای الکتریکي و حرارتي
مبت  يق 0-0اسبت. در جبدول    شده استفاده [6زمان استفاده در ] يهاطالعه از تعرفهن ميدر ا

شبرکت   يهبا از سبو  ن تعرفبه يبا ارائه ا از شبکه آورده شده است. شده يداريخرزمان استفاده برق 

جباد  يسباختمان ا  يبرداران منابع انبرژ و کسب سود در بهره يانرژ يهانهيزه کاهش هزيع، انگيتوز

 شود.يم



 GISبربستردپراکندهيتولمنابعيريگبکاربانمونهمنطقهکيبرقيانرژنيتامهوشمنديواجراتيريمد

  

 

 

يساز شبيهنتايج

-را نشبان مبي   سباختمان  يکننبدگ خنبک و  يکب يالکتر هاي تقاضامشخصه0-0و  6-0شکل 

نکبه زمبان   يببا توجبه ببه ا    باشبد.  مبي  09تبا   63و  66تا  7الکتريکي در طول ساعت  بار کيپدهد.

باشبد و   خيلبي زيباد مبي    66تبا   69از سباعت   دماي هواي بيرونباشد يدر تابستان م موردمطالعه

 .استکنندگي باال  تقاضاي خنک
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يساز شبيهنتايج

 مختلط  حیصح عدد يخط یزیرحل توسط روش برنامه
 مسئلهحل  يبرا CPLEXدر نظر بگيريد.  شده ينيب شيپعنوان مقادير تقاضا را به مشخصه

-صفحه يتوان خروج 9-0کار گرفته شده است. در شکل مختلط به حيصح عدد يخط يزيربرنامه

دهد. با يرا نشان م CCHPواحد  يز توان خروجين 0-0آورده شده است. شکل  يديخورش يها

شود که هر دو يدر مقاله مرجع مشاهده م يو توان خروج يسازهيحاصل از شب يسه خروجيمقا

 طور که هماندهد. يرا نشان م يباتر يتوان خروج 2-0کسان هستند. شکل ي باهمقا يجه دقينت

در ل آن هم يست. دليکسان نيقا يج مقاله مرجع دقيبا نتا يباتر يرفت توان خروجيانتظار م

شود که يج مشاهده مياما با دقت در نتا باشد.يم ها آنن يمو تخ يباتر ينبودن پارامترها دسترس

در ساعات  يکه شارژ نمودن باتريطورکسان بوده است. بهي درمجموع يکنترل باتر ياستراتژ

شود. در ادامه يجه مشاهده ميک در هر دو نتيآن در ساعات پ شده رهيذخ يه انرژيک و تخليرپيغ

 يپوش چشمها قابل ن تفاوتينه مقاله مرجع ايبا هز يسازهينه بدست آمده از شبيسه هزيبا مقا

به آن  يلياز شبکه و توان تحو شده يداريخردهنده توان ب نشانيبه ترت 7-0و  1-0شود. شکل يم

در هر دو  يگنال کنترليشود که سين اشکال با شکل مقاله مرجع مشاهده ميسه ايباشند. با مقايم
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ل رفتار يدل بهز ين شده مشاهدهاند. اندك تفاوت داشته يکسانيعملکرد  درمجموعمشابه است و 

 باشد.يم يباتر

CHP
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يساز شبيهنتايج

شارژ باتري، ل، يکوواحد فن ،تازه يواحد هوا الکتريکي مصرفي شامل روشنايي،انرژي 

-، صفحهو منابع تغذيه شامل شبکه توزيع استبه شبکه توزيع  شده فروختهسيستم تهويه و توان 

 يها،صفحهشود باتري مشاهده مي طور که همان است.CCHP، باتري و واحديديخورش يها

( 09تا 63و  66تا  1)بار کيپاز انرژي الکتريکي را در  يتوجه بلقامقدار CCHPخورشيدي و واحد

که بارها فقط از  يباحالتهاي انرژي کل در مقايسه  از هزينه يتوجه قابلکنند و مقدار  مي نيتأم

 هيتهو کنندگي اساساً توسط سيستم تقاضاي خنک ابد.ييمکاهش  ،شوند شبکه توزيع تغذيه مي

 شود. تأمين ميCCHPکمکي از طريق واحد طور بهندکي نيز شود، اما مقدار ا مي نيتأم

، مقدار مثبت سيگنال کنترلي باتري براي شارژ است و مقدار منفي براي دشارژ 6-0در شکل 

که رود باتري هنگامي انتظار مي طور که همانباشد. کاري مي براي حالت بي "4"باتري است و مقدار

شود و قبل  که پيک قيمت برق است،دشارژ ميشود و هنگامي انرژي الکتريکي ارزان است، شارژ مي

 کامل شارژ خواهد شبد. همچنبين بباتري در    طور بهزمان پيک قيمت برق فرا رسد باتري  که نياز ا

فروشد. ضمناً براي تغذيه سباختمان   انرژي خود را به شبکه توزيع مياست زمانيکه تقاضا بسيار کم 

 نگه داشته شود. موردقبولارژ باتري در سطح در مواقع اضطراري، بايد وضعيت ش
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يساز شبيهنتايج

 CCHPاست. سبيگنال کنترلبي   شده دادهنشان  3-0در شکل  CCHPکنترل واحد ينحوه

شبود کبه    مشباهده مبي   3-0شود. در شبکل   طور مشابه، مانند سيگنال کنترلي باتري تعريف ميبه

هباي   را گاز طبيعي براي مقدار مشابه انبرژي يکند، ز ميدر طول بازه پيک قيمت کار  CCHPواحد

به دليل دسترس بودن انرژي خورشبيدي از   64در ساعت  CCHPتر است. واحدکننده ارزانخنک

 [.03شود ] افتد. همچنين به دليل مالحظات اقتصادي، اغلب در تابستان استفاده نمي کار مي

CCHP

توان مشاهده کرد که انبرژي   دهد. مي هاي کل با و بدون باتري را نشان مي ينههز 2-0جدول 

 طبور کبه   همبان انبرژي سباختمان دارد.    نبه يکباهش هز مهمي بر روي  ريتأثالکتريکي ذخيره شده 

باشبد  يک ميار نزديج موجود در مقاله مرجع بسيبه نتا يسازهيج حاصل از شبيشود نتايمشاهده م

م. الزم به ذکبر اسبت   يدرصد خطا دار 476زشبکه تنها يدر ر يعدم وجود باترکه در صورت يطوربه

-هيجهت شب ازيموردن يهايها و وروداز داده ين اختالف اندك در دسترس نبودن برخيل ايکه دل

 اند. گر مراجع بدست آمدهير مشابه در ديو خطا و استفاده از مقاد يباشد که با سعيم يساز
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RMBRMBRMBRMB

ساختمان در صورت  یانرژ نیتأمنه منابع یبه یزیرج برنامهینتا

 هازشبکهیارتباط ر
قبرار دارنبد و    ييم آب و هبوا يک اقلب يب که در  ييهازشبکهيارتباط ر ين قسمت به بررسيدر ا

ج ارتبباط  يل نتايدر تحل يراحت يم. برايپردازيباشند ميم يمشابهزات و منابع يتقاضا و تجه يدارا

توسط منابع هر  شده قيتزر يو نحوه و مقدار انرژ يهانهيم. ابتدا هزيريگيزشبکه را در نظر ميسه ر

 مسبئله هبا دوبباره   زشببکه يم. سپس با در نظر گرفتن ارتباط ريکنيزشبکه را جداگانه محاسبه مير

دهد کبه  ينشان م يسازهيج شبيم نمود. نتايساختمان را حل خواه يانرژ نيتأممنابع  يزيربرنامه

 هبا  آن يهبا زشببکه يهوشمند در صورت ارتبباط ر  يهاها و خانهساختمان ينرژا يهانهيمجموع هز

 ابد.ييکاهش م

، يديخورش يهاع، سلوليز شبکه شامل شبکه توزيتوان در هر ر نيتأممنابع  مطالعهن يدر ا

ن منبابع  يه شونده با ايتغذ يکيالکتر يباشد. بارهايم ين باديک توربيو  CCHPک ي، يک باتري

-هيباشد. شبيتازه م يهوا کننده نيتأمل و واحد ي، واحد فن کوHVACستم ي، سيياشامل روشن

زشبکه يزات هر ري. پارامترها تجه[6] يهاروز نمونه در تابستان و با استفاده از داده کي يبرا يساز

در هبر سبه    HVACب عملکرد واحبد  ين ضريهمچن آورده شده است. 6-0تا  1-0 يهادر جدول

 باشد.يم 0776زشبکه ير



 GISبربستردپراکندهيتولمنابعيريگبکاربانمونهمنطقهکيبرقيانرژنيتامهوشمنديواجراتيريمد

  

 

 

يساز شبيهنتايج

  
kW

 
kW

 
kW

 
kW 

 
kW

 
₵  

A 23 0 02 2 2/2 1 22 22 3 

B 86 3 22 12 2/2 1 122 22 3 

C 120 6 52 12 2/2 1 122 32 3 

CCHP 

  
kW

abcd

A      

B       

C       

  
kW

 
 (m/s)

 
(m/s)

 
(m/s)

 
 ( ) 

A 

B 

C 

 زشبکهیهر ر یمشخصه بارها
زشبکه آورده شده است. يهر ر يکنندگخنک يمشخصه تقاضا 64-0در شکل 
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aAکنندگي هر ريزشبکه ي خنکمشخصه تقاضا

bBcC

دهد.يزشبکه را نشان ميهر ر يکيالکتر يز تقاضاين 66-0شکل 
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aAbنيز تقاضاي الکتريکي هر ريزشبکه 

BcC

ها، مشخصبه ببار و   ساختمان ينه منابع انرژيبه يزيرن مسائل در برنامهياز مهتر يکي درواقع
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 ييهبوا م آب و يو اقلب  يل کباربر يب ببه دل  Cو  A ،Bزشببکه  يق سه رين تحقيباشد. در ايتقاضا م

روز نمونه  کي يبراها باشند. الزم به ذکر است که دادهيم يمشابه يمشخصه تقاضا يدارا کساني

 .باشديدر تابستان م

 مجزادر حالت  زشبکهیر هر يقیتزر ب توانیترک
زشبکه آورده شبده  يهر ر يديخورش يتوسط واحدها يديتول يکيتوان الکتر 60-0در شکل 

-ير بوده و زمان مطالعه در تابستان است مشاهده ميگرمس يه مطالعاتنکه منطقياست. با توجه به ا

-توسبط سبلول   يديتول يکيتوان الکتر تابديم ميمستق طور بهد يکه خورش ظهر يشود که در حوال

از تقاضبا باشبد.    يابخش قابل توجه يگوتواند پاسخياست و م مالحظه قابلار يبس يديخورش يها

 يهبا قبرار دارنبد و سبلول    ييم آب و هبوا يک اقلب يب زشببکه در  يه رنکه هر سب يل اين به دليهمچن

هاسبت،  برند و تنها تفاوت در تعبداد آن يبهره م يک تکنولوژياز  ها آندر  مورداستفاده يديخورش

 .استزشبکه مشابه يهر سه ر يتوان خروج

ببا   زشبکه آورده شده اسبت. يک هر ريبه تفک يباد يهانيتورب يتوان خروج 69-0در شکل 

باشبد و  يمناسبب نمب   يلب يت منطقبه و زمبان مطالعبه خ   يب ل موقعينکه سرعت باد به دليتوجه به ا

ن واحدها به نسبت به يا يزشبکه، مقدار توان خروجيهر ر يباد يهانين توربييت پاين ظرفيهمچن

 باشد.يقابل مالحظه نم يديخورش يهاسلول
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PV

آورده  مجبزا زشببکه در حالبت   ير CCHP هر واحبد  يخروج يکيتوان الکتر 60-0در شکل 
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باشد ياد ميبرق ز يمت انرژيروز که قاز شبانه يشود در ساعاتيمشاهده م طور که همانشده است. 

 00تا  63ثال در ساعات م يشود. براياز تقاضا م يبخش يگوشود و پاسخيروشن م CCHPواحد 

 CCHPواحد ساختمان قابل مالحظه است  يکنندگو خنک يکيباشد و تقاضا الکتريم بار کيپکه 

 باشند. يزشبکه روشن ميهر سه ر

با  ،CCHPيواحدها يريکارگدر مواقع به Cو  Bزشبکه ين است که در رينکته قابل توجه ا

شبود  ين امر سبب ميکنند. اياستفاده م ها آن يامت نيظرف ياز بخش ها تنها آن آزاد تيظرفوجود 

 يسباختمان از ببازده مناسبب    يانبرژ  نيتبأم سبتم  يصرف شبده در س  يگذارهيسرما يهانهيکه هز

کارها جهبت بهببود    نيمؤثرتراز  يکينداشته باشد.  يه مناسبيبرخوردار نباشد و نرخ بازگشت سرما

 م کرد.يبه آن اشاره خواه يش بعدباشد که در بخيها مزشبکهيط ارتباط ريشرا نيا

 

CCHP
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يساز شبيهنتايج

سباختمان،   يا بارهبا يب خود ببه شببکه    يل انرژيمت برق کم است و سپس با تحويکه ق ييهازمان

هبا از حبداکثر   زشبکهير يشود باتري. همانطورکه مشاهده مشوديم يانرژ يهانهيسبب کاهش هز

ه ين سبب کاهش نرخ بازگشت سبرما يکنند و ايمختلف استفاده نم يزمان يهات خود در بازهيظرف

 زات نصب شده شود.يتجه

ش يپب  سبؤال ن يب که ممکن است ا استن ينکته قابل بحث ا، CCHPمشابه با واحد  طور به 

نکبه  ياول ا م.يآن انتخباب کنب   يت را ببرا ين ظرفيترنهيبه يانتخاب باترو  يد که در زمان طراحيآ

زشبکه يهر سه ر ي، تقاضامسئلها در فرض يستند. ثانيها موجود ند شده در تمام رنجيزات توليتجه

 ييش کبارا يد توجه داشت کبه در جهبت افبزا   يمتفاوت است. با ها آنر يمشابه و تنها مقاد صورت به

گر ارتباط برقبرار  يکديباشند با يم يمتفاوت يکاربر يکه دارا ييهاد ساختمانياها بزشبکهيارتباط ر

کم هسبتند و   يتقاضا يمتفاوت دارا يبا کاربر يهاکه ساختمان ييهان صورت در زمانيکنند. بد
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 يبردارشان بهرهتياز ظرف يا با کسريبدون استفاده و  CCHPو واحد  يمانند باتر ها آنزات يتجه

 هبا  آناز  يترنهيبه صورت بهت ين تربيس دهند و بديگر سرويد يهازشبکهيتوانند به ريمشوند يم

 استفاده نمود.

 ع آورده شبده اسبت.  يب زشبکه سباختمان و شببکه توز  ين هر ريب يتوان انتقال 61-0در شکل 

 فبروش  يبه معنا ير منفيد برق از شبکه و مقاديخر ير مثبت به معنايان شد مقاديب طور که همان

مبت، بخصبود در   يک قيب پ يهاشود که در زمانيبا توجه به شکل مشاهده م برق به شبکه است.

-نکه پاسبخ يار مناسب است ضمن ايبس يديخورش يهاد توان توسط سلوليکه تول 66تا  3ساعت 

جاد منبافع  يبا فروش برق به شبکه ضمن ا 64باشد در ساعت ياز تقاضا م يتوجه قابلقسمت  يگو

 کند.يز کمک ميع نينان شبکه توزيت اطميو قابل ييکارا ، بهياقتصاد
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 ها آنن یزشبکه در صورت ارتباط بیهر ر يقیب توان تزریترک
CCHP

CCHP

CCHP

CCHP

CCHP
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 هبا  آنمتفاوت و نشبان دادن   يها حالتزشبکه در يسه ر يهاسه مجموع توانيدر قسمت بعد با مقا

 نشان داده خواهد شد. يط اقتصاديها بهبود شرانهيسه هزيک نمودار و مقايدر 
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ها و  زشبکهیارتباط ر در حالت یانرژ منابع یزیربرنامه يکل سهیمقا

 مجزاحالت 

ج، بهببود  ينتبا  يسه کليدو حالت ذکر شده الزم است که با مقا يهايارائه خروج حال پس از

هبا در حالبت   زشببکه ير CCHPيواحدها يمجموع توان خروج 3-0در جدول  شود. يج بررسينتا

نکبه  يل ايب شبود ببه دل  يمشاهده مب  طور که همانها و حالت جدا آورده شده است. زشبکهيارتباط ر

در دو حالبت   CCHPواحبد   يگنال کنترلب يباشبد سب  يکسان مب يحالت مت برق در دو يتقاضا و ق

شود که يدر دو حالت مشخص م CCHP واحدها يليتحوسه مجموع توان يکسان است. اما با مقاي

مثبال   ياست. برا شده استفاده يترنهيبه صورت به يت واحدهايها از ظرفزشبکهيدر حالت ارتباط ر

د يب مبت گباز، تول  يباشد و با توجه به قينه خود ميشيبرق در بمت ينکه قي، با توجه به ا7در ساعت 

هبر سبه    CCHPين واحبدها ياست. بنابرا صرفه به مقرون CCHPن ساعت توسط واحد يبرق در ا

وجبود نبدارد    يها ارتباطزشبکهين ريکه ب ينکه در حالتيشوند. اما با توجه به ايزشبکه روشن مير

ا با توجه به يثان .ت کامل وجود ندارديعملکرد آن با ظرف يراب يکاف يزشبکه، اوال تقاضايهر ر يبرا

د يب کمتبر اسبت تول   CCHPيد برق توسبط واحبدها  يمت توليمت فروش برق به شبکه که از قيق

از  يببا کسبر   هبا  آنن ينبوده و بنبابرا  صرفه به مقرونن واحدها جهت فروش برق به شبکه يتوسط ا

 يها با توجه ببه مقبدار تقاضبا   زشبکهيدر حالت ارتباط ر اما شوند.يم يبردارشان بهرهيت ناميظرف

که در ساعت ذکر يطور بهوجود دارد  CCHPيشتر از واحدهايب يبردارکان بهرهها امزشبکهير ريسا

اببد و ببا   ييش مب يافبزا  لوواتيک 944به  602از مقدار  CCHPيواحدها يديشده مقدار توان تول

 . شوديها منهيموجب کاهش هز CCHPيحدهاوا يديمت برق توليتوجه به کمتر بودن ق
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CCHP

زمان 

 )ساعت(

 يديمجموع توان تول

زشبکه يسه ر CCHPيواحدها

 (kW) مجزادر حالت 

 يديمجموع توان تول

زشبکه يسه ر CCHPيواحدها

زشبکه يه ردر حالت ارتباط س

(kW) 

 شده يداريخرمت توان يق

 (RMB/kWhاز شبکه )

1 0 0  

2 0 0  

3 0 0  

4 0 0  

5 0 0  

6 0 0  

7 145 300  

8 136 250  

9 50 243  

10 0 0  

11 0 0  

12 0 0  

13 0 0  

14 0 0  

15 0 0  

16 0 0  

17 0 0  

18 0 0  

19 144 300  

20 145 300  

21 145 300  

22 145 300  

23 0 0  

24 0 0  

هبر دو   Cو  Bزشببکه  ي، ر3در سباعت   مجبزا ن است کبه در حالبت   يگر اينکته قابل توجه د

ع يب د ببرق از شببکه توز  يب ، اقدام به خرCCHPتوسط واحد  يديمت برق توليکمتر بودن ق رغم به

ج شبک  ينتا يدرست بهکنند. در نگاه اول ممکن است يلوات ميک 14و  72ب حدود يبه ترت هرکدام

 يت عملکبرد ين امبر محبدود  يب ل ايب انجام شده مشبخص شبد کبه دل    يهاينمود. اما پس از بررس
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در  يبببرداربهببره يهبباتيمحببدود ازجملببههببا بببوده اسببت.  زشبببکهيآن ر CCHPيواحببدها

-ين واحدها مب يا يکيالکتر يد حداقل خروجيها، قزشبکهين ريدر ا شده استفادهCCHPيواحدها

 CCHPيواحبدها  يذکر شده کمتر از حداقل ذکر شده برا يهانکه مقدار توانيباشد. با توجه به ا

 اند.شبکه نمودهد برق از ين اقدام به خرياست پس بنابرا

از  نظبر  صبرف زات بباالتر باشبد،   يب ت تجهيظرف هرقدردر نگاه اول ممکن است تصور شود که 

ت يب ظرف نکبه يباادهبد  ينشبان مب   يسباز هيج شبب يکه نتاياشد. در صورتيبهتر  يگذار هيسرمانه يهز

در  يباشند وليشتر ميب Aزشبکه ير CCHPت واحد ياز ظرف Cو  Bزشبکه ير CCHPيواحدها

 روشن است. Aزشبکه ير CCHPک برق است فقط واحد يکه ساعت پ 3ت ساع

در طول افق  CCHPيواحدها از يبردارو درصد بهره يقيمجموع توان تزر 64-0در جدول 

شبود مقبدار تبوان    يمشباهده مب   طور کبه  همان آورده شده است. يبردارو ساعات بهره يزيربرنامه

که در يطوراست به افتهيبهبودار يحالت ارتباط بسها در زشبکهير CCHPيتوسط واحدها يليتحو

شود که در طول ين مشاهده ميهمچن ده است.يدرصد رس 30به  09از  ها آناز  يبردارساعات بهره

است که  ذکر انيشا. ميهستدرصد  07به  69از  يبردارز شاهد بهبود درصد بهرهين يزيرافق برنامه

شبده اسبت امبا     CCHPيت واحبدها يب از ظرف يببردار هرهها سبب بهبود بزشبکهياگرچه ارتباط ر

است. البته ببا   مانده يباق بالاستفاده يزيردر طول افق برنامه ها آنت ياز ظرف ياديهمچنان مقدار ز

ابدين شاخص بهبود يا احتماالًمختلف  يبا کاربر ييهاورود ساختمان

بکه در حالبت مجبزا و ارتبباط    زشب يسه ر يهايباتر يسه مجموع توان خروجيبه مقا 66-0جدول 

 يهاها را در بازهيباتر ي، مجموع توان خروجتر قيدقسه يو مقا يپردازد. جهت بررسيها مزشبکهير

شبود در حالبت ارتبباط    يمشباهده مب   طبور کبه   همبان م. يب اآورده 60-0کسان در جدول ي متيباق

شبتر  يل بيب انبد ببا تحو  وانستهت متيک قيپ يهادر زمان هايها نسبت به حالت مجزا، باترزشبکهير
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ل ياست. دل يدر ساعت کم بار يه باتريها شوند. اما نکته قابل توجه تخلنهيسبب کاهش هز يانرژ

 .بازگردده خود يبه حالت اول يت شارژ باتريد وضعياست که با 00ها در ساعت يه باتريآن تخل

CCHP-

 يقيکل توان تزر

توسط 

 CCHPيواحدها

و  مجزادر حالت 

در طول افق 

 (kW) يزيربرنامه

 يقيکل توان تزر

توسط 

 CCHPيواحدها

در حالت ارتباط و 

در طول افق 

 (kW) يزيربرنامه

 يبرداردرصد بهره

از 

 CCHPيواحدها

-در ساعات بهره

در  ها آناز  يبردار

 )%(مجزاحالت 

 يبرداردرصد بهره

از 

 CCHPيواحدها

-در ساعات بهره

در  ها آناز  يبردار

 حالت ارتباط )%(

-درصد بهره

از  يبردار

 CCHPيواحدها

در طول افق 

 يزيربرنامه

 مجزادرحالت 

)%( 

 يبرداردرصد بهره

 CCHPياز واحدها

در طول افق 

در  يزيربرنامه

 حالت ارتباط )%(

346 6399 09 30 69 07 

زمان 

 )ساعت(

 يمجموع توان خروج

زشبکه در يسه ر يهايباتر

 (kW) مجزاحالت 

 يمجموع توان خروج

زشبکه يسه ر يهايباتر

 (kWدر حالت ارتباط )

مت توان يق

از  شده يداريخر

شبکه 

(RMB/kWh) 

6 -62 62 9262/4 

0 4 62 9262/4 

9 24 62 9262/4 

0 02 62 9262/4 

1 94 4 9262/4 

7 0 4 9262/4 

6 -00 17-  6692/4 

3 -09 -24 6692/4 

3 -642 -00 6692/4 

64 4 94 6692/4 

66 4 62 0669/4 

60 04 62 0669/4 

69 4 62 0669/4 

60 4 94 0669/4 
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زمان 

 )ساعت(

 يمجموع توان خروج

زشبکه در يسه ر يهايباتر

 (kW) مجزاحالت 

 يمجموع توان خروج

زشبکه يسه ر يهايباتر

 (kWدر حالت ارتباط )

مت توان يق

از  شده يداريخر

شبکه 

(RMB/kWh) 

62 4 34 0669/4 

61 4 62 0669/4 

67 4 4 0669/4 

66 4 4 0669/4 

63 4 -6 6692/4 

04 4 -63 6692/4 

06 4 -646 6692/4 

00 -0 -1 6692/4 

09 06 -1 9262/4 

00 -664 -34 9262/4 

 يزه زمانبا
 يهايباتر يمجموع توان خروج

 (kWزشبکه در حالت جدا )يسه ر

 يهايباتر يمجموع توان خروج

زشبکه در حالت ارتباط يسه ر

(kW) 

مت توان يق

از شبکه  شده يداريخر

(RMB/kWh) 

 9262/4 91- 07- 00تا  09و  1تا  6

 6692/4 900- 679- 00تا  63و  64تا  7

 0669/4 664 04 66تا  66

ع در حالت ارتباط يها و شبکه توززشبکهين ريب يسه مجموع توان انتقاليبه مقا 69-0جدول 

ن يبب  يسبه مجمبوع تبوان انتقبال    يمقاز ببه  يب ن 60-0پبردازد. جبدول   يها و حالت مجزا مزشبکهير

پبردازد.  يمب  يمبورد بررسب   کسبان در دو حالبت  ي مبت يباق يهبا ع در ببازه يها و شبکه توززشبکهير

اند از خود نشان داده يها در حالت ارتباط عملکرد بهترزشبکهيشود در ريمشاهده م ور کهط همان
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انبد و در  نموده يدارياز شبکه خر يشتريمت برق حداقل است برق بيکه ق ييهاکه در زمانيطوربه

 شوند.يها منهيزان کمتر برق سبب کاهش هزيد ميمت با خريک قيزمان پ
 

 

زمان 

 )ساعت(

ن يب يمجموع توان انتقال

ع يها و شبکه توززشبکهير

 (kW) در حالت جدا

ن يب يمجموع توان انتقال

ع يها و شبکه توززشبکهير

 (kW)در حالت ارتباط

مت توان يق

از شبکه  شده يداريخر

(RMB/kWh) 

6 60 00 9262/4 

0 643 600 9262/4 

9 96 9 9262/4 

0 92 2 9262/4 

2 66 -60 9262/4 

1 94 06 9262/4 

7 90 4 6692/4 

6 2 4 6692/4 

3 692 4 6692/4 

64 -907 -037 6692/4 

66 3 00 0669/4 

60 -04 -01 0669/4 

69 64 02 0669/4 

60 -7 09 0669/4 

62 -062 -602 0669/4 

61 -643 -30 0669/4 

67 610 610 0669/4 

66 002 002 0669/4 

63 90 00 6692/4 

04 091 607 6692/4 

06 963 066 6692/4 

00 962 969 6692/4 

09 03 -66 9262/4 

00 -630 -640 9262/4 
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 يبازه زمان

ن يب يمجموع توان انتقال

ع يزشبکه ها و شبکه توزير

 (kWدر حالت جدا )

ن يب يمجموع توان انتقال

ع يزشبکه ها و شبکه توزير

 (kWدر حالت ارتباط)

مت توان يق

از  شده يداريخر

شبکه 

(RMB/kWh) 

 9262/4 63 26 00تا  09و  1تا  6

 6692/4 049 277 00تا  63و  64ا ت 7

 0669/4 061 21 66تا  66

 یبندجمع
-برنامه مسئله، يسازهيج بدست آمده از شبينتا ينان از درستين فصل ابتدا جهت اطميدر ا

ل تقاضا، يپروف شد. يسازادهيدر مقاله مرجع پ شده ارائهزشبکه يساختمان و ر يبرا ،منابع يزير

مت گاز يد توان، قيزات و منابع توليتجه يرهاد، مشخصات و پارامتيش خورشوهوا و تاباطالعات آب

 ياز اطالعات ورود يبرخ است. شده استفادهاز مقاله مرجع  يره همگيته و غيسيو الکتر يعيطب

ن بدست يا با تخميگر و يز با توجه به عدم ارائه در مقاله مرجع از مراجع دين يسازهيجهت شب

 ديتائج يج مقاله مرجع، صحت نتايسه آن با نتايو مقا يسازهيج شبيائه نتاآمده است. سپس با ار

زشبکه يگر توان در نظر گرفته و آن را به ريمنبع د عنوان بهرا  ين باديشد. در مرحله بعد تورب

که تعداد دفعات استفاده  يمه استفاده از باتريب جريود ضرين قيم. همچنياضافه نمود موردمطالعه

ل بار يم. سپس با در نظر گرفتن سه پروفيکرد يزيربرنامه مسئلهوارد کند يمحدود م را ياز باتر

ها زشبکهين ريارتباط ب يزشبکه مختلف به بررسيسه ر يشده براينيبشير پيمقاد عنوان به

م. يزشبکه در حالت مجزا پرداختيتوان هر ر نيتأممنابع  يهايخروج يم. ابتدا به بررسيپرداخت

-بهره يخوب بهساختمان در حالت مجزا  يزات و منابع انرژيداد که تجهيها نشان ميج بررسينتا

شوند. در حالت يم يبردارت خود بهرهياز ظرف يتنها با کسر CCHPيشوند. واحدهاينم يبردار

زات استفاده يت تجهين از ظرفيو همچن افتهيبهبوداز منابع  يبردارها نحوه بهرهزشبکهيارتباط ر
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در دو حالت ارتباط  يانرژ يهانهيسه هزيو مقا يز به بررسيشده است. در انتها ن يشتريب

شده است. مجزا پرداختهها و حالت زشبکهير



 

 

سازي و مديريت شبکه  پياده: 5فصل 

 GIS الکتريکي هوشمند آينده بر بستر
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 مقدمه

هاي فسيلي و  هش مصرف انرژيدانشگاهيان و محققين همواره تفکر کا مهندسين برق و انرژي، 

روند جديدي جهت توليد انرژي در سطح توزيع  رو نيازااند.  کاهش آلودگي محيط زيست را داشته

هاي تجديدپذير نظير انرژي بادي،  مقياس کوچک، انرژي يها باشد. استفاده از انرژي مي روبه رشد

منابع  عنوان بهورهاي استرلينک و... ها، موت هاي خورشيدي، ميکروتوبين سلول وگاز، يک، بيفتوولتائ

کوچک در  ي( يا منابع انرژ DERباشند. منابع توليد انرژي پراکنده ) انرژي در سمت توزيع مي

مورد بررسي قرار   CIREDو   CIGREگسترده توسط محققين  صورت به 6334اواخر دهه 

 گرفت. 

صنعت برق بخصود در شبکه شگام در يپ يد پراکنده در اکثر کشورهايمنابع تول يريبکارگ

شبکه تحمل  يرساخت کنونين مسئله باعث شده است تا زيع در حال گسترش فراوان است.  ايتوز

د يگسترده منابع تول يريبکارگ يرايکه پذ يا شبکه يآن را نداشته باشد لذا حرکت بسو ياجرا

 يکشورها يمامش در تيپ يها هوشمند از سال يها پراکنده را داشته باشد تحت عنوان شبکه

 يتواند بستر مناسب يک منطقه دوردست ميبه  يرسان شگام در صنعت برق آغاز شده است. برقيپ

د پراکنده از ياز منابع تول يريشبکه نمونه هوشمند شمرده شود تا مسائل مستحدثه بکارگ کي يبرا

GIS)ييايفستم اطالعات جغرايت و حفاظت با استفاده از بستر سيري، کنترل مديشگريل پايقب
6
) 

 رد.يو مطالعه قرار گ يدر آن مورد بررس

ده است. يک دهه است که مطرح گرديهوشمند کمتر از  يها ها و خانه شبکه ي دهين ايهمچن  

ف ين توصيع آغاز شده است. با ايالت به شکل وسيکا در دو ايدر آمر 0446از سال  مسئلهن يا

 ي ندهيرود که در آ يد ميا نداشته و اميانش روز دنن ديبا ا يچندان ي کشور ما در حال حاضر فاصله

ت، مقررات، مشخصات يريالزم به ذکر است چون ساختار شبکه، مد ن بحث باشد.يان ايجزو مدع

                                                           
1Geographic Information System 
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ق ين تحقيت ايباشد لذا اولو يمتفاوت م يخصوص يها و نحوه تعامل هر شرکت با بخش يايجغراف

 ين مطالعات از منابع معتبريباشد. در ا يد ميمسائل جد يبرا يبوم يها حل راهافتن يدر 

 مسائل انجام شده است. يساز يبوم يو تالش برا شده استفاده

 ارائه تئوری حل مسئله
مازندران  يايمتصل به در طرف کيازکه  ييايت خاد جغرافيوضع به خاطرشبکه برق مازندران 

و مناطق  يکشاورز يها دشت يالعبور و دارا گاهاً صعب يگر متصل به مناطق کوهستانيو از طرف د

را فراهم نمود که هم  يطيمح يستين شبکه بايباشد. در ا يم يا ژهيط ويشرا ي، دارايانبوه جنگل

تواماً درنظر گرفته شود.  يآن در هر طرح ياهال يازهاين نيتأمآن و هم  يعيط طبياز مح يپاسدار

  موجب شده است تا شرکت يو اتصال به شبکه سراسر يکيمصرف الکتر يروز افزون برا يتقاضا

و  يمناطق دوردست کوهستان يمواجه شود، بخصود برا يمتعدد يها ن منطقه با چالشيبرق در ا

 ر شبکه برق. يا دور از مسي

DER)د پراکنده يگسترده منابع تول يريبرق بخاطر بکارگ يها در شبکه ريتحول اخ
6
، در (

قرار دارند،  يدر سطح مطلوب يطيمح ستيظ زنکه از لحايو ا  ها آنمت مناسب يدسترس بودن و ق

 نيتأم يمناسب برا يکارها ن راهياز بهتر يکي عنوان بهن منابع يموجب شده است تا استفاده از ا

ن ير و همچنيفراگ يمخابرات يها يبرق مناطق دوردست مطرح شود. در دسترس بودن فناور

د يب منابع توليکه از ترک يساختريهوشمند موجب شده است تا ز يکنترل يها ستميحسگرها و س

ک مرکز يمه يتشکل شده است با ضم ير مخابراتيفراگ يها ستميهوشمند و س يپراکنده، حسگرها

ن شبکه ي، کنترل و حفاظت ايشگريرا بدهد. پا 0ز شبکه هوشمنديک ريل يتشک يکنترل مرکز

زشبکه را ير که اطالعات (GIS)ييايستم اطالعات جغرافيهوشمند با استفاده از بستر س

                                                           
1Distributed Energy Resource 
2Smart Microgrid 
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زات هوشمند ارسال يمناسب را به تجه يتيريو مد يش و دستورات کنترلي، پردازش، نمايآور جمع

 شود. يخواهد کرد، فراهم م

 يطراح يکيالکتر ي هوشمند متصل به شبکه يا ک خانهي، يشنهاديپ يها ن در طرحيبنابرا

 يديخورش يها ر )سلوليدپذينابع تجدبا استفاده از م ازيموردن ياز انرژ ين خانه، بخشيگردد. در ا

، ير باترينظ  يانرژ يسازرهيو منبع ذخ CHPج يکوچک باد( و در صورت لزوم پک يهانيا توربيو/

 ي از شبکه ازيموردن يدر خانه، انرژ يديتول يافزون بر انرژ ياز به انرژيگردد. در صورت ن يد ميتول

امکان  موردنظر ي ، خانهيديتول ياز به انرژين در صورت عدم نيگردد. همچن يافت ميدر يسراسر

ن حالت يانجام بهتر منظور بهخود را با شبکه خواهد داشت.  ي دشدهيتول يکيالکتر يتبادل انرژ

و  طرفه کي يکنتورهار استفاده از يمختلف نظ يها ن خانه و شبکه برق، روشيب يتبادل انرژ

ن حالت يها، بهتر شرو نيازاهرکدام  يملع يقرار خواهند گرفت. با بررس يدوطرفه مورد بررس

 يدريف يکيشرکت برق و مشترك انتخاب خواهد شد. شبکه الکتر ين حالت برايتر نهيممکن و به

ن يگردد. همچن يم يساز مدل GISافزار  ق در نرميدق صورت بهاتصال دارد،  موردنظرکه به خانه 

 درخواهدمشترك قا GISدر مرکز  يتيريمد يافزار نرمبخاطر نصب کنتور هوشمند و توسعه برنامه 

ش کند. پس از يشگر توان در خانه پايا دستگاه نماينترنت و يق ايبار منزل خود را از طر يبود منحن

 کي ياجراالزم فراهم خواهد شد.   يت، بستر مخابراتيريانجام مطالعات الزم درخصود نحوه مد

مناسب  يابيک بستر مناسب جهت ارزيجاد يط الزم جهت ايطرح نمونه در فراهم ساختن شرا

ر با استفاده از يز يها پرسش يحداقل پاسخ برا افتني يرون مطالعات بر يخواهد بود. همچن

 ج فراهم خواهد بود:ينتا يابيارز

 يقرار خواهد داد و چه کمک ريتأثرا تحت  يهوشمند، چگونه مصرف انرژ يها خانه يانداز راه

 نه مشترك و شرکت برق خواهد داشت؟يز، کاهش هيرفاه اجتماع شيبرافزا

 ست؟يزشبکه چير يانرژ کنترلر در يدپذيتجد ينقش منابع انرژ
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 شبکه هوشمند یساز ادهیفهرست اهداف طرح پ
 ي( برمبنايپراکنده )محل ديتولع توسط منابع يبه مناطق دوردست شبکه توز يرسان برق 

 ک ساختار هوشمندي

 بر بستر  يبردار  ک ساختار هوشمند بهرهيجاد ياGIS 

 د پراکندهياز منابع تول يبردار بهره يساز نهيت و بهيريمد 

 افزاري شبکه توزيع برق برداري نرم بهره 

 يروگاه مجازيک بستر نيجاد يا 

  هوشمند يها شبکه يرامونيپ مسائلشناخت 

 هوشمند يها خانه ي توسعه يها تيدرك محدود 

 نترنتيا ي ق شبکهيطر از خارج از خانه و از خانه کي يانرژش مصرف يپا 

 خانه کي يمصرف يو حرارت يکيالکتر يد توامان انرژيتول  

 ر يدپذيتجد يهاياستفاده از انرژ ي امکان توسعه يبررس 

 يها ستمياثر استفاده از س يبررسCHP يدر منازل مسکون 

 کيهر  يهاتيتا و محدوديانتقال د يشناخت بسترها 

GIS
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ArcGIS 

GIS

ArcGIS 
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GIS
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GIS

 تعداد عنوان

 69 ریزشبکه

DG 20 های شبکه 

 77 کلید مانوری

 92 مشترک )با ویژگي پاسخگویي به بار(
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ID-Code Bus1 Bus 2 
Length 

(m) 

 Resistance 

(Ω) 

Reactance 

(Ω) 

0E4E76 Node(17) Node(20) 55914.52  09010.2 09021570 

6C.B.E Node(11) Node(25) 0209..06  09070507 0911104. 

AAE2DF Node(16) Node(01) 55914.52  09010.2 0901761 

FA2FA5 Node(17) Node(02) 09000074  7954E-05 .955E-05 

0420.D Node(20) Node(2.) 44797.06  090..445 090.700. 

62.E4D Node(11) Node(10) 4229.617  090.062. 09175040 

.F4D6C Node(20) Node(07) 2.1960.4  0906.04. 090.6650 

E.C6EE Node(17) Node(2.) 1..95476  09055..0 09070470 

0.DD00 Node(10) Node(01) 2109000  0905..71 09055250 

A.04FE Node(12) Node(2.) 2790.156  09006021 0900571 

4A051. Node(21) Node(0.) 1191244.  09000122 0900405 

.5C0F1 Node(5) Node(11) 20597200  09077117 090.1671 

25A0FB Node(14) Node(22) 1419..6.  0900..16 09042..5 

C7ECF5 Node(1.) Node(22) 0209..07  0912254. 090.0111 

 

 

 

DG 
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يک ريز شبکه واقعي  يانداز راه: 6فصل 

 در دانشگاه نوشيرواني
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 ریز شبکه هوشمند یانداز راهیي روش اجرا 
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ن يت نکند در اين کفايجهت تورب ازيموردنکه طبق اطلس سانا باد يالزم بذکر است در صورت

 گردد. يشارژ مAcستم يس اي يديخورشلول ق سياز طر يحالت باتر

سبتم  يس يعملب  صبورت  ببه ز شبکه هوشمند ير يانداز راهبر  يقرارداد مبن يها خواستهبر اساس 

شده تا دو مفهوم عمده در ابعاد کوچبک   يستم سعين سيو ساخته شده است. در ا يمنصوبه طراح

. اهبداف  DRيگريز شبکه و دير يکيد. جاد شونيد را به آن داد ايد بتوان اطالق نام نانو گريکه شا

 ييو سباخت، شناسبا   يک، تجرببه طراحب  يب به بستر تکنولوژ يابيستم دستين سيا يعمده از طراح

 يدر مجموعبه ا  يز شببکه واقعب  يک رياحداث  يبرا يت آمادگيزات و در نهايکنندگان تجه نيتأم

 باشد. يداشته باشد، م يد بزرگتريو منابع تول تر بزر  يکه بارها تر بزر 

متصل ببه شببکه، دو    يديخورش يلوواتيک 2ت يک سايستم شامل ين سيز شبکه ايدر بخش ر

ن يت ايريباشد. مد يآمپرساعت م 0144ت يخانه به ظرفيک باطريو  يوات 144ن باد يدستگاه تورب

طبقبه همکبف سباختمان     ييروشبنا  يمجموعه چبرا  هبا   ازيموردنبرق  نيتأمفه يمجموعه که وظ

سبتم ببا   ين سيب شده اسبت. ا  يستم هوشمند طراحيدارد بر دوش س به عهدهرا  يليالت تکميتحص

مات يپارامترهبا در نقباط مختلبف شببکه تصبم      يريگ اندازهچ ها و يياز سو يمجموعه ا يريبکار گ

ه يب ثان يلب يم 0 ينگ بار با سرعت بااليچيي. سودينما يمط مختلف اتخاذ و اجرا يدر شرا را يمختلف

 يتم هبا ياست. در الگبور  شده استفادهنورتر اشتودر يا يچ هايينکار از سويا ياشود که بر يانجام م

، در زمان کباهش  کند يمرا چک  يت شارژ باطريکه وضع يتميالگور يريستم هوشمند با بکارگيس

 را اعمال نموده باشد. DRتا   کند يمرا خاموش  ها چرا از  يميدرصد ن 24ر يشارژ به ز

 تبوان  يم که ينحو بهنگ در آن است يتوريامکانات مان يريستم بکارگين سيگر در مورد اينکته د

 ببه عمبل  الزم را  يهبا  ليتحلره نموده و يک سرور راه دور ذخيحافظه  يستم را رويس يپارامترها

 .آورد



 GISتربربسدپراکندهيتولمنابعيريبکارگبانمونهمنطقهکيبرقيانرژنيتامهوشمنديواجراتيريمد

 

 

 

واقعيشبکهريزيکاندازيهرا

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

 

    

          

          

          

DR         

         

 

 

 

 

LOAD 

1 m 

4 m 
3 m 

2 m 

2 

3 4 

1 



 GISتربربسدپراکندهيتولمنابعيريبکارگبانمونهمنطقهکيبرقيانرژنيتامهوشمنديواجراتيريمد

 

 

 

واقعيشبکهريزيکاندازيهرا

به و ساخته شده  ين پروژه طراحیت منابع  که در ایریستم مدیس يکیالکتر یها نقشه

 گردد. يه میل ارایذ شرح
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 يروانینوش در دانشگاهز شبکه هوشمند یستم ریشنهاد توسعه سیپ 

که اصول  ين حالينصب شده در ع يليالت تکميدر حال حاضر در ساختمان تحص که يستميس

ده پبور  ير پروفسبور شباه  يب است که ببه تعب  يابعاد کوچک يز شبکه را داراست، اما داراير کي يکل

ببا   يز شببکه واقعب  يب ک ريب م ياسبت. چنانچبه بخبواه    تبر  سبته يشاآن  يد ببرا ياطالق عنوان نانوگر

کبار   يد در ابعباد بزرگتبر  يم باينگ را داشته باشيسپاچيد ينيم يتم هايو الگور يواقع يپارامترها

 باشد: يستم را دارا مين سيا ياجرا يامکانات الزم برا يروانير دانشگاه نوشيل زيم. به داليکن

 ک و يقدرت، الکترون يها شاخهد در يمجرب از اسات گروهاز  يبرخوردارIT 

 يليختمان تکمد در ساينانوگر ياجرا از تجربه يبرخوردار 

 يو اتصال مناسب با شبکه سراسر ينيوجود دو دستگاه پست زم 

  لوولت آمپريک 744ژنراتور  دستگاه کيوجود 

 ينيرزميز يها کانالو  ها اتاقزات اعم از ينصب تجه يمناسب برا يفضا 

  مناسبب نصبب پانبل    ها ساختمانه در يرو به جنوب بدون سا يها يروانيشوجود ،

 يديخورش يها

 يز شببکه دانشبگاه ببر مبنبا    ير ياجرا يبرا ازيموردنزات ين تجهياز مهمتر يبرخ 

 )ارائه در صورت درخواست دانشکده برق( يشنهاديپ يطرح کل

  لوواتيک 24ت يد برق به ظرفيک سامانه توليحداقل 

  لوواتيک 24 يبيت تقريخانه به ظرفيک باطريحداقل 

 ز شبکهينگ ريسپاچينگ، کنترل و ديتوريسامانه مان 

 ز شبکه در دانشگاهينصب ر ياين مزايمهمتر

 کشور يز شبکه واقعين ريکسب افتخار نخست 
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  انعقاد قراردادDR از  ياديب ع و کسبب درآمبد و برگشبت بخبش ز    يبا شرکت توز

 ها نهيهز

 دانشکده برق يز شبکه برايموالتور ريک سي نيتأم 

 يهبا  شببکه ز يب ر کيو اسبتراتژ د يب مجموعه برق در حبوزه جد  يق دانش فنيتعم 

 هوشمند

 

 

 يروانيدر دانشگاه نوش جادشدهياز شبکه ير و ريد پذير منابع تجديتصاو
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نتيجهگيريوپيشنهادات

 یریگجهینت
باعث کاهش  يتوجه قابل مقدار ساختمان به يانرژ نيتأماز منابع  نهيبه برداري کنترل و بهره

سباختمان   يانبرژ  نيتبأم منبابع   يزيب ربرنامبه ن مطالعبه  يشود. در ايساختمان م يانرژ يهانهيهز

 CPLEXکننبده  شده است. حبل  سازيمدلعدد صحيح مختلط  يسازي خط بهينه مسئله عنوان به

ج يشده اسبت. نتبا  کار گرفته به شده ينيب شيپ يبا تقاضا و توليد خورشيدي و باد مسئلهبراي حل 

هاي مناسبب   حلدر اين مطالعه در پيدا کردن راه شده ارائههاي  دهد که روشينشان م يسازهيشب

ن يبب  يجاد ارتبباط يسبب ا زشبکهيرتکنولوژي .هستند مؤثرريزي منابع انرژي ساختمان  براي برنامه

ساختمان را  از مؤثرري بردا بهره کهشده است  الکتريکي و حرارتي يتقاضاهاو  منابع انرژي مختلف

 يل اسبتفاده از منبابع انبرژ   يب سباختمان و ريزشببکه ببه دل    کپارچبه يسيسبتم   مهيا نمبوده اسبت.  

انجبام   يهبا يدر بررسب  زيست اسبت.  هاي برجسته مانند سازگاري با محيط ر داراي مزيتيدپذيتجد

که يطور بهارند ساختمان د يهانهيدر کاهش هز يا مالحظه قابل ريتأثها يشده مشخص شد که باتر

مبت،  يک قيب سباعات پ  و آزاد نمبودن آن در  کيرپيدر ساعات غ متيارزان ق يانرژ يسازرهيذخ با

-الگوريتم ببه دهد که  نتايج آزمايش عددي نشان مي دهد.يساختمان را کاهش م يانرژ يهانهيهز

ا يبا مبديران   هب  تواند در سيستم مديريت انرژي ساختمان براي کمک به خانواده کار گرفته شده مي

قيمت مختلف برق استفاده شود  بر اساسساختمان،  يبندي بهينه منابع انرژ ساختمان جهت زمان

 هاي مختلف را نشان دهد. بنديهاي زمان و سود و هزينه

منابع  يزيربرنامه مسئلهساختمان،  nساختمان به  کي يانرژمنابع  يزيربا بسط روابط برنامه

 يرگبذار ينحبوه تاث  يان شد. سپس جهت بررسب يها بزشبکهيت ارتباط رها در صورساختمان يانرژ

زشببکه  ي، سه ريانرژ يهانهيو هززات ساختمان ياز منابع و تجه يبردارها در بهرهزشبکهيارتباط ر

 صبورت  ببه ها زشبکهيکه ر يدهد که در هنگامينشان م يسازهيج شبيمشابه در نظر گرفته شد. نتا
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تواننبد از حبداکثر   يزشببکه نمب  يموجبود در ر  يزات و منبابع انبرژ  يتجه وندشيم يبردارمجزا بهره

-هيسبرما  يهبا نبه يشود که هزين امر سبب مياند.يها استفاده نمانهيت خود جهت کاهش هزيظرف

برخبوردار نباشبد و نبرخ     يسباختمان از ببازده مناسبب    يانرژ نيتأمستم يصرف شده در س يگذار

ط ارتبباط  يشبرا  نيب ن کارها جهبت بهببود ا  ياز موثرتر يکي. شدنداشته با يه مناسبيازگشت سرماب

زات و يب ها، تجهزشبکهيدهد که در صورت ارتباط رينشان م يسازهيج شبي. نتاباشديها مزشبکهير

 يهبا نبه يو مجمبع هز  ندينمايت خود استفاده مياز ظرف يترنهيبه صورت بهساختمان  يمنابع انرژ

هبر سبه    يشده تقاضبا در مطالعه انجام  .ابدييکاهش م يزيررنامهها در طول افق بزشبکهير يانرژ

ش يد توجه داشت که در جهبت افبزا  يمتفاوت است. با ها آنر يمشابه و تنها مقاد صورت بهزشبکه ير

گر ارتباط يکديباشند با يم يمتفاوت يکاربر يکه دارا ييهاد ساختمانيها بازشبکهيارتباط ر ييکارا

کبم   يتقاضبا  يمتفباوت دارا  يببا کباربر   يهاکه ساختمان ييهاورت در زمانن صيبرقرار کنند. بد

شبان  تياز ظرف يا با کسريبدون استفاده و  CCHPو واحد  يمانند باتر ها آنزات يهستند و تجه

-نهيبه صورت بهت ين تربيس دهند و بديگر سرويد يهازشبکهيتوانند به ريشوند ميم يبرداربهره

 .بدست آورد يشتريب يو منافع اقتصاد ده نموداستفا ها آناز  يتر

 يد ببه تکنولبوژ  يب با يمنابع انرژ يدهند که در هنگام طراحيانجام شده نشان م يهايبررس 

تا در  ز را انتخاب نمودين تجهيترنهيتوجه داشت و به يخوب به يبردارود بهرهيت و قيزات، ظرفيتجه

ز يب تجه يسباز تبوان ببا مبدل   ين منظور ميبد .ميشون مواجه يجد يهابا چالش يبردارهنگام بهره

 يهبباو حببل آن ببا اسبتفاده از داده   يسباز نبه يبه مسببئله آن درو وارد کبردن معبادالت    مبوردنظر 

 م.يينان حاصل نماياز انتخاب خود اطم شده ينيب شيپ

 شنهاداتیپ
 گردد:يشنهاد مير پيموارد ز يجهت مطالعات آت
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 هاي سيستم  برداري سودهاي اقتصادي در بهرهسازي  هاي کمي براي بهينهتحليل 

 يطيمحستيدر نظر گرفتن مسائل ز 

 برداري بايد تغيير هاي بهرهزات به دليل تغييرات حالتير تجهي، سايمشابه باتر

برداري در يک  ي تغييرات حالت بهره توان تعداد بيشينهن مييوضعيت دهند، بنابرا

 زي لحاظ نمود.ساعنوان يک محدوديت در مدلروز را به

 يزمان واقع يهااستفاده از تعرفه 

 باشنديم يمتفاوت يکاربر يدارا ها آن يهاکه ساختمان ييهازشبکهيارتباط ر 

 متفاوت ييوهوام آبيبا اقل يهازشبکهيامکان ارتباط ر يبررس 

 ساختمان با در نظرگرفتن الزامات  يو بارها يانرژ نيتأمهمزمان منابع  يزيربرنامه

 يا کاهش مصرف انرژينه يکاهش هز ين برايساکن يراحت

 ريد پذيد منابع تجديت در تقاضا و توليدر نظر گرفتن عدم قطع 
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 وستيپ

 وضعیت شبکه توزیع نیروی برق استان مازندران



 

 

 

 مقدمه

ل آب يسبا استفاده از پتان اي يليفس يها سوختتوسط  يحرارت يها روگاهيندر   يکيالکتر يانرژ

به مراکز مصرف انتقال  يق خطوط انتقال انرژيد شده و از طريتول يآب يها نيتوربدر  سدها

تا در  ابدي يم)پست( کاهش ييستگاه هاي، سطح ولتاژ توسط ا يند انتقال انرژي. در فراابندي يم

 يستگاه هايز به کمک اين يده و در محل مصرفيرس فشار متوسطع يت به سطح توزينها

، ي،صنعتيمصارف خانگ يبرا استفاده قابلع ولتاژ به حد يتوز يورماتورترانسف

 . رسد يمل شود و به مصرف يو.... تبد ي،کشاورزي،عموميتجار

گرفت، که  يصورت م يکوچک در داخل مناطق شهر يتوسط مولد ها يد انرژيدر گذشته تول

برق در کشور و  يسراسر يه جاد شبکيشد . اما با ا يع ميتوز يبرق وارد شبکه  ماًيمستقدر آن 

د ، يتول يندهايک از فراياز قبل هر  تر بزر ار يبس يياياس جغرافيدر مق ياز به انرژيگسترش ن

 يتر کارها به ارئه  يدارند تا باانجام تخصص يا جداگانه يده سازمانالت و يع  تشکيانتقال و توز

 ن باشند.يمشترک يخدمات بهتر،  پاسخگو

مختلف از اهميت خاصي برخوردار  ليبه دالع معايب شبکه هاي توزيع برق بررسي، مطالعه و رف

بوده و در اين ميان فعاليتهاي مختلفي در جهت بهبود شبکه هاي توزيع برق کشور صورت گرفته 

مهم در کشور داشتن طرح جامع براي بخشهاي مختلف صنعت مي باشد که  مسائلاست. يکي از 

ن يهاي توزيع برق نيز به اين مسئله توجه شود.در ا رد شبکهدر اين ميان ضرورت دارد در مو

از آن به  يزات شبکه  و بهره برداريآمار از تجه ي ارائهبا شبکه ، با  ييشده ضمن آشنا يگزارش سع

 در سطح استان بپردازد. يع انرژيت توزيشناخت بهتر وضع

 شبکه ی توزیع نیروی برق مازندران



 

 راندر استان مازند تاریخچه برق 

روشنائي از طريق سنتي با  نيتأماز نيروي برق در استان مازندران خبري نبود و  6969تا سال 

کيلووات  604. در اين سال يک مولد ديزلي با قدرت  رفتيپذ يماستفاده از روغن و نفت صورت 

سپس  کيلووات در ساري آغاز بکار نمود. 14در ببابل و متعاقب آن ژنراتور ديزلي ديگري با قدرت 

ساير شهرهاي استان با بهره برداري از واحدهاي مشبابه که به همت عبده اي از صاحبان صنايع و 

از  يا پارهتجار يا شهرداريها با ظرفيتي محدود ايجاد شده بودند ، از انرژي برق براي روشنائي در 

 .برخوردارشدند ولتاژ نامطلوببا  هم آنساعبات شب 

، شرکت سهامي  6909بعدها به وزارت نيرو تغيير يافت (در سال با تشکيل وزارت آب و برق )

آغاز  6902ببرق منطقه اي مازندران در مجموعه شرکتهاي دولتي زير نظر وزارتخانه فوق از سال 

بکار نمود. شرکت برق منطقه اي با تحويل تدريجي تاسيسات و مديريت برق کليه نقاط استان 

سال  و دروده سابق و احداث خطوط استاندارد جديد پرداخت به تعويض شبکه هاي فرس جيتدر به،

 به شبکه برق سراسري کشور پيوست. 6901

 ل شرکت توزیع برق استان مازندرانتاریخچه تشکی 

با توجه به گستردگي فعاليت در شهرها و افزايش جمعيت و رشد صنعت و کاربرد متنوع انرژي 

است .در همين رابطه  برخورداردر صنعت برق  يا عادهال فوق تياز اهمالکتريکي ، بخش توزيع برق 

نقطه  نيتر يشرقبا محدوده جغرافيايي  6976شرکت توزيع نيروي برق استان مازندران درمهر ماه 

تنکابن با چهارده شهرستان شروع بکار نمود . تا پايان  ترين نقطه شهرستان غربي کالله تا شهرستان

ي و افزايش شهرستانهاي استان ، حوزه فعاليت شرکت بدليل تقسيمات جديد کشور 6971سال

 شهرستان افزايش يافت . ودو ستيبتوزيع نيروي برق استان مازندران به 

محدوده شهرستانهاي استان گلستان با نام شرکت 6/6/6977با ايجاد استان گلستان ، از تاريخ 

ن تفکيک گرديده و حوزه توزيع نيروي برق گلستان از شرکت توزيع نيروي برق استان مازندرا



 

فعاليت شرکت توزيع نيروي برق استان مازندران به پانزده شهرستان محدود شد.با تشکيل شرکت 

 شرکت فعاليت محدوده حاضر درحال 6977  توزيع نيروي ببرق غرب مازندران در آبان

 فريدونکنار، سر،بابل  بابل، آمل، شهرستانهاي شامل شرق به ازغرب مازندران استان برق نيروي توزيع

ه مي گلوگا و بهشهر اندورود،يم ، نکا ساري، ،يشمال سوادکوه سوادکوه،  قائمشهر، جويبار، مر ،يس

، بخش توزيع انرژي برق قتصادي دولت جمهوري اسالمي ايرانباشد. در راستاي اهداف برنامه اول ا

هاي غير  شرکت رتصو بههاي توزيع برق  و با نام شرکت نفکهاي برق منطقه اي م از شرکت

پست فوق توزيع در محدوده ي امور هاي توزيع برق مازندران  22تعداد . دولتي تشکيل گرديدند

 موجود مي باشند.

 تاسیسات شبکه توزیع

 يترانسفورماتورهافيدر فشار متوسط مي باشد .  930شبکه ي توزيع استان مازندران شامل 

بنا به جداول زير مي  ها آناتي هستند که تعداد توزيع ، خطوط فشار ضعيف و... از تجهيزات حي

 ( تعداد تاسيسات را در هر امور بيان مي کند.6باشد. جدول)

 6930(موجودي خطوط و ترانسفورماتورهاي شبکه ي توزيع نيروي برق استان مازندران در سال 6جدول )

 

 

 حداکثر بار همزمان

تعداد  ترانسفورماتور (kmشبکه فشار ضعيف ) (kmشبکه فشار متوسط )

چرا  

اي ه

روشنايي 

 معابر

 جمع زميني هوايي جمع زميني هوايي

 ظرفيت ) مگاولت آمپر( تعداد

 جمع زميني هوايي جمع زميني هوايي

3660 29676 64901 60636 0661 60947 02076 763 02337 0604 244 9904 614672 



 

م کامالً بهم پيوسته عبارت است از حداکثر بار همزمان با شبکه ي سراسري در يک سيست

مجموع بار مناطق در لحظه ي حداکثر بار شبکه به مگاوات ، در مواردي که سيستم بهم پيوسته 

کل کشور را پوشش ندهد، حداکثر بار همزمان از مجموع حداکثر شبکه ي بهم پيوسته و بار 

غيرهمزمان منطقه، عبارت است  همزمان بدست مي آيد. حداکثر بار طور بهمناطق مجزا به مگاوات، 

از مجموع حداکثر بار مناطق مختلف به مگاوات، شامل حداکثر بار همزمان وابسته به سيستم بهم 

ماه( باتوجه به  ي زماني مانند: پيوسته و حداکثر بار مناطق مجزا به مگاوات است )در يک دوره

رهمزمان از حداکثر بار همزمان اختالف ساعت پيک بار مناطق مختلف، مجموع حداکثر بارهاي غي

( حداکثر بار همزمان با شبکه سراسري و حداکثر بار غير 0کل کشور بيشتر مي شود. جدول )

 را نشان ميدهد.  30و  39، 30، 36همزمان منطقه را در سه سال 

 ( حداکثر بار شرکت توزيع نيروي برق استان مازندران0جدول )

اسريحداکثر بار همزمان با شبکه سر سال  حداکثر بار غير همزمان منطقه 

6936 604677 626376 

6930 607672 690772 

6939 6974 623476 

 



 

 ( امورهاي توزيع برق مازندران6شکل)

 

 ع مازندران :یپیک بار در شبکه توز

روز  شود که در آن توزيع يکنواخت بار در طول شبانه مديريت بار براي حل اين معضل مطرح مي

نجا بهبود يدر ا ي، هدف اصل درواقعگيرد .  اهها و فصول مختلف سال مد نظر قرار و نيز طي م

ت يري( شبکه با استفاده از مد Load Factorب بار ) يا همان کمک به بهبود ضريمصرف  يمنحن

 باشد.  يبار م

گذارد : اول آنکه کاهش  دستيابي به اين هدف يعني اصالح ضريب بار دو اثر عمده به جاي مي

هاي  کالن براي ظرفيت يها يگذار هيسرماهاي توليد را به دنبال دارد و در درجه دوم نياز به  زينهه

خواهد انداخت . با عنايت به  ريتأخع برق را کاهش داده و به يتوليد و انتقال و توز ٔ  نهيدرزمجديد 

در پيک بار مشهود است که اگر بتوان بخشي از انرژي مصرفي  يراحت بهشکل منحني بار روزانه 

و از نصب جديد جلوگيري  افتهيبهبودسيستم را به ساعات غير پيک منتقل کرد ، ضريب بار شبکه 

 خواهد شد.  



 

 ک يرشد بار استراتژ  

  39ع استان مازندران در سال يروزانه شرکت توز يليتحو ي(: مجموع انرژ6نمودار )

 

 حداکثر بار همزمان:

سري در يک سيستم کامالً بهم پيوسته عبارت است از حداکثر بار همزمان با شبکه ي سرا

مجموع بار مناطق در لحظه ي حداکثر بار شبکه به مگاوات ، در مواردي که سيستم بهم پيوسته 

کل کشور را پوشش ندهد، حداکثر بار همزمان از مجموع حداکثر شبکه ي بهم پيوسته و بار 

يد. حداکثر بار غيرهمزمان منطقه، عبارت است همزمان بدست مي آ طور بهمناطق مجزا به مگاوات، 

از مجموع حداکثر بار مناطق مختلف به مگاوات، شامل حداکثر بار همزمان وابسته به سيستم بهم 

ماه( باتوجه به  ي زماني مانند: پيوسته و حداکثر بار مناطق مجزا به مگاوات است )در يک دوره

اکثر بارهاي غيرهمزمان از حداکثر بار همزمان اختالف ساعت پيک بار مناطق مختلف، مجموع حد

( حداکثر بار همزمان با شبکه سراسري و حداکثر بار غير 9کل کشور بيشتر مي شود. جدول )

 را نشان ميدهد. 39، 30، 36همزمان منطقه را در سه سال 

 



 

 ( حداکثر بار شرکت توزيع نيروي برق استان مازندران9جدول )

با شبکه حداکثر بار همزمان  سال

 سراسري

حداکثر بار غير همزمان 

 منطقه

6936 604677 626376 

6930 607672 690772 

6939 6974 623476 

 39مرداد  0شرکت توزيع استان مازندران در مورخ  ساعت به ساعت(:انرژي تحويلي 0نمودار)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  39شهريور  0در مورخ  شرکت توزيع استان مازندران ساعت به ساعت(: انرژي تحويلي 9نمودار)

 



 

 ع مازندرانیک منصوبه در توزیفتوولتائ یستم هایس 

 يها برنامهاوليه قرن بيست و يکم بسيار سريع بوده و  يها سالنو در  يها يانرژرشد و توسعه 

 ينيز اين رشد را نشان م توسعه درحالو  افتهي توسعه، يصنعت يآينده کشورها بخصود کشورها

 يها يانرژاز ساير انواع     يولت ييک يا نوريفتوولتا يش کاربرد انرژيزادهد. دراين بين اف

 در مقابلاين نکته است که  دهنده نشان يجهان يتجديدپذير بيشتر بوده است. در اين رابطه آمارها

 644يرشد يميالد 0404تا سال  يولت  ينور يتجديدپذير، انرژ يها يانرژساير  يرشد ده برابر

قات اروپا ؛ در سال يت که طبق آمار مرکز تحقيل رشد جمعيشت. عالوه برآن بدلبرابر خواهد دا

 نيتأمست جهت يبا يد که ميون نفر خواهد رسيليب 64ت جهان بالغ  بريجمع يالديم 0424

د يک راکتور جهت توليهر دو روز  يد گردد و به عبارتيتول يانرژ TW04ش ا ز ي؛ ساالنه بيانرژ

 ساخته شود.  يانرژ

 یک سیستم فتوولتاییک: یااجز

 6- PV Panels 

 0- Batteries 

 9- Controller 

 0-Inverter 

 2-Wiring 

 سه نوع مختلف موجودند: در یدیخورش یسلول ها

 6- يسيليکون تک کريستال 

 0- يسيليکون چند کريستال 

 9- نازك آند يفيبرها 



 

گرما   ريتأثبيشتر( تحت سال يا  04اما طول عمر آن ) ابدي يمباال کاهش  يدر دماها PVبازده 

دارد. مدل آريزونا  PVبازده مدل  يعمده رو ريتأث. مدت تابش آفتاب و شدت آن رديگ ينمقرار 

 ي. به سبب افزايش در دمارود يم% آن از دست 94گيرد و فقط  يرا م يخورشيد ي% از انرژ74

هر  يسيليکون برا يطرح کريستال  PVي. برارسد يم% 24 -04راندمان به  رفته هم يرو يعمليات

وجود  يتوليد يپراکندن گرما يبرا ييها روش.ابدي يم% کاهش 2درجه افزايش در دما بازده حدود 

هوا در آن جريان يابد. تجربه نشان مي دهد که  يباز گذاشتن پشت پنل تا مقدار ازجملهدارد 

 PV ثيف شدن که پيش مي آيد به دليل فرسوده يا کثيف بودن سيستم است. ک يبيشترين مشکل

کشاورزي  يترافيک يا فعاليتها گردوغبارو  يتولْى را کاهش مي دهد. آلودگ %0-6ساليانه 

 ي%  در دوره تابستان  خشک کاهش دهد. از معايب ديگر اين سيستم: خراب04د بازده را توان يم

سريع  يمحافظ، خراب ي، معکوس کننده، اجزاکننده کنترلدر باالنس سيستم،  يالکترونيک ياجزا

بايد در  ها يباطراستفاده بيشتر  ياستفاده شوند. برا شان ياتيعملاگر خارج از محدوده  ها يباطر

 پر شوند. کامالًزمان کوتاه 

 :ها یباتر

 د شده است.يل قيدر جدول ذ ها يباترمشخصات 

کادميوم -نيکل ليتومي sealed lead Acid نوع باطري  

  60v-01Ah 60v-00Ah ظرفيت

سال 7-2 عمر مفيد شارژ نشود. يدرست بهماه اگر  0-1    

سرما سبب کاهش ظرفيت شارژ و  گرما سبب کاهش عمر درجه دما

 دشارژ مقطعي



 

 

 ( پنل هاي فتوولتاييک نصب شده بر بام ساختمان ستاد0شکل )

 

 BOS( اينورتر و تجهيزات 9شکل )

 

 

 

 

 

 



 

 یک در مازندران:توسعه ی سیستم های فتوولتای

 به بسته فتوولتاييک يها ماژول يگذار هيسرما هزينه دنيا، در شده انجام يها پژوهش بر اساس

 .است شده برآورد پيک بروات دالر62تا2کاربري نوع و محل

 و نگهداري کيفيت تعميرات به باتوجه دنيا در فتوولتاييک هاي سيستم عمر دور همچنين 

سال محاسبه  04 متوسط عمر دوره درنظرگرفتن با امروزه که بوده متغير سال 94 تا 62 از ساليانه،

دريافت انرژي  ازنظرمختصات جغرافيايي و شرايط آب و هوايي مازندران باعث شده تا  مي شود.

ميزان دريافت  ي دهنده ( نشان2( و )0خورشيدي درموقعيتي کمتر از ساير نقاط قرار دارد. شکل)

 .خورشيدي مي باشد يانرژ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فصل زمستان کشور در يديخورش ي( اطلس انرژ0) شکل

 

 

 

 

 

 

 

 د در فصل تابستانيخورش يتابش ي( متوسط انرژ2شکل )

و  يو سازمان جهاد کشاورز يسار يدر دانشگاه کشاورز آمده عمل بهاما با توجه به تحقيقات 

 يبرابر مازندران م 9در آن حدود  يکه بارندگو مقايسه آن با شهر لندن  ياداره هواشناس يآمارها

در  ياستفاده از اين تکنولوژ يبه تواناي توان يمدارد،  يدر آن کاربرد وسيع يخورشيد يباشد و انرژ

 در مصرف سوخت و بهبود اقتصاد منطقه اميدوار بود. ييجو صرفه يمازندران برا



 

ک روز يدر طول  يشهر سار نصب شده در اطراف يديلووات پنل خورشيک 6 يديتول يانرژ

 تابستان  

 

 

 ينورتر و تلفات شبکه مي، ايستم شامل تلفات پنل، شارژر، باطريمربوط به تلفات س 477ب يضر

  .باشد

 

 


