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 يدهكچ

 شكسته درهم سنتی سیستم رقابتی، بازارهاي آمدن وجود به و صنعت برق دروقوع تجديد ساختار  با    

 هايشرکت .انددرآمده متعارض بعضاً و متفاوت ساليق و اهداف با مستقل بازيگران صورت به آن اجزا و

 و پرداخته فروشیعمده بازارهاي در رقابتی صورتبه  انرژي فروش و تولید به الكتريكی انرژي تولید

 بازفروش فروشیخرده بازارهاي به و خريده فوق بازار از را انرژي الكتريكی، انرژي توزيع هايشرکت

 به مسئله اما .فروشندمی مشتريان به و کرده خريداري مزبور بازار از را برق نیز فروشانخرده .کنندمی

 هاآن ترينمهم که شدند ايعديده مشكالت دچار خود راه سر در برق بازارهاي و نیافت خاتمه اينجا

 که دريافتند سرعت به بازار کنندهاداره عوامل لذا.   ...و شبكه در تراکم بروز ،هاقیمت ثباتیبی از اندعبارت

 هايیحلراه دنبال به ينابنابر. نیست پذيرامكان بازار در مشترکین دخالت دادن بدون فوق مشكالت رفع

پذير و يا به عبارت ديگر بارهاي انعطاف .کنند فراهم را مصرف سمت منابع فعال حضور زمینه تا گشتند

باشد که به منظور مشارکت بارها در هاي زمانی مختلف، مفهومی میبارهايی با قابلیت جابجايی در بازه

 بازار برق و کاهش پیک و يا انتقال آن به ساعت ديگر مطرح شده است. 

مند زيرساختی مناسب و قابل اطمینان کنندگان نیازاز سوي ديگر، برقراري ارتباط دو طرفه با مصرف   

هاي هوشمند که زيرساخت الزم براي ارتباط دو طرفه با مشترکین را باشد. از اين رو، مفهوم شبكهمی

پذير و چگونگی مشارکت هاي بارهاي انعطافکنند، مطرح شده است. در اين مطالعه به بحثايجاد می

 كه هوشمند پرداخته شده است.هاي شبها در بازار برق در حضور زيرساختآن

 پذير، پاسخگويی بار، جابجايی پیک. شبكه هوشمند، بازار برق، بارهاي انعطافکليد واژه: 
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 مقدمه -1-1

ارائه شده و سپس ساختار آن مورد بررسی قرار  هاي هوشمندشبكهدر اين فصل در ابتدا تعاريف مرتبط با    

خودروهاي برقی و شود. همچنین، مروري کلی بر مفهوم تشريح می آنهاي توسعه گرفته و مزايا و چالش

صورت خواهد گرفت. در نهايت،  هاي الكتريكیها در شبكهگیري از آنهاي موجود و بهرهساختار و تكنولوژي

  صورت خواهد گرفت. مديريت خودروهاي برقیمرتبط با مروري بر مفاهیم و مقاالت 

باشد، به اساسی مطرح در میان ملل مختلف می مسائلي مصرف آن از امروزه موضوع انرژي و نحوه    

ها از الشعاع قرار داده است. همین موضوع و نگرانی دولتها را تحتهاي آنطوري که بسیاري از سیاست

سازي مصرف انرژي در مناطق ي بهینهکمبود انرژي و باال رفتن مصرف آن باعث شده است تا در زمینه

هاي جديدي همچون ي بسیاري انجام شود، به طوري که فناوريهامسكونی، تجاري و صنعتی پژوهش

هاي بادي پا به هاي تجديدپذير مانند صفحات خورشیدي و توربینخودروهاي الكتريكی و تولیدات انرژي

 [.4روز در حال پیشرفت هستند ]اند و روزبهي صنعت گذاشتهعرصه

ینه مصرف کردن آن، مهندسین برق تغییرات همچنین با باال رفتن مصرف انرژي الكتريكی و اهمیت به

هاي متنوعی را نیز اند و در اين موارد ايدههاي تولید، انتقال و توزيع برق را الزم ديدهاساسی در سیستم

ي برق، رويكرد شدهها با توجه به افزايش رشد مصرف انرژي الكتريكی، افزايش قیمت تماماند. آنمطرح کرده

ازي و ايجاد بازار برق از يک سو، و لزوم اعمال مديريت مصرف انرژي، بهبود سصنعت برق به خصوصی

هاي اين صنعت از سوي ديگر، طرح سیستم وصول درآمدهاي حاصل از خريد و فروش برق و کاهش هزينه

 [.2اند ]هاي قدرت را مطرح کردهتجديد ساختار و هوشمندسازي شبكه

هاي مخابراتی و کنترلی پیشرفته، قابلیت تولید اطالعات الزم مگیري از سیستبا بهره 4هاي هوشمندشبكه

هاي سريع گیريها جهت تجزيه و تحلیل و تصمیمجهت باال بردن بازده و امنیت شبكه و رد و بدل کردن آن

هاي مختلف آن هاي هوشمند قدرت و ارتباط بین بخش( ساختار کلی شبكه4-4[. در شكل )9را دارند ]

                                                 
1 Smart Grid 



3 

 

هاي مختلف تولید، انتقال ها تمام بخششود اين شبكه[. همان طور که مشاهده می1ه است ]نمايش داده شد

پذيري کنند. در نتیجه با باال رفتن انعطافهاي مخابراتی مناسب به هم مرتبط میو توزيع را توسط زيرساخت

ید را نیز فراهم ي گسترده از منابع انرژي تجديدپذير جهت کمک به بخش تولشبكه راهی براي استفاده

 [.1و  9کنند ]می

 
 [.4های هوشمند قدرت و اجزای مختلف آن ]شبكه -1-1شكل 

ي انرژي برق، ي تجديد ساختار شبكه و هوشمندسازي آن، مصرف ساالنهمسئلهپیش از مطرح شدن 

به ي شبكه شد، ولی با باال رفتن مصرف انرژي و توسعهشاخص اصلی پیشرفت در صنعت برق محسوب می

ي نقاط، مصرف ساالنه تنها به عنوان يک شاخص در ارزيابی توسعه مطرح است و در عوض آنچه به همه

باشد رسانی و کیفیت خدمات به مشترکین میگیرد، چگونگی سرويسعنوان شاخص اصلی مدنظر قرار می

انتقال و توزيع،  ي قدرت در سطوح تولید،[. با نیل به اين هدف و با مطرح شدن تجديد ساختار شبكه9]

زيست ترين خسارت به محیطتأمین برق با کیفیت باال و پاسخگويی به نیازهاي رو به رشد مشتريان با کم

توان به مواردي از قبیل مشارکت فعال مشترکین در ها میهدف اصلی قرار گرفته است. از مزاياي اين شبكه

رشد بازار برق، افزايش کیفیت و بهبود قابلیت اطمینان ، 4تولید و مصرف، امكان استفاده از تولیدات پراکنده

 [.2شبكه اشاره نمود ]

                                                 
1 Distributed Generation (DG) 
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هاي اخیر هاي مديريت اطالعات در سالي مخابرات و سیستمهاي سريع در زمینهاز طرفی پیشرفت

هاي هاي برق قرار داده است. با استفاده از زيرساختهاي اجرايی و اقتصادي را پیش روي شرکتحلراه

آيد که به صورت به وجود می 4هاي قدرت، امكان ايجاد سیستم قرائت خودکار کنتورهااتی در شبكهمخابر

ي ها به پايگاه دادهآوري اطالعات مصرفی و تشخیص وضعیت کنتور و انتقال اين دادهخودکار به جمع

کننده به ن مصرفپردازد. بنابرايها میيابی و تجزيه و تحلیل آنحساب، عیببراي صدور صورت 2مرکزي

اي مديريت کند تا در ساعات پیک که قیمت برق تواند مصرف خود را به طور هوشمندانهها میکمک آن

ي مرکزي و ساير ( ارتباط بین پايگاه داده2-4[. در شكل )9ي کمتري بپردازد ]باشد، هزينهگران می

 [.5هاي شبكه به طور شماتیک نشان داده شده است ]بخش

 
 [.5های هوشمند قدرت ]ارتباط مخابراتی بين اجزای مختلف شبكه -2-1شكل 

توان بر هاي مخابراتی براي رد و بدل کردن اطالعات، هوشمندسازي شبكه را میبا استفاده از فناوري

ها نیز [. در اين خانه2هاي توزيع ديد ]ها و مديريت شبكهاساس ايجاد ارتباط دوطرفه میان خانه

توانند از اطالعات موردنیاز در مورد وسايل مصرفی خود می 9به کمک کنتورهاي هوشمندکنندگان مصرف

ها را به عنوان واحدهايی هوشمند و وابسته به خود باخبر شوند. اين طرح ما را قادر خواهد ساخت که خانه

                                                 
1 Automatic Meter Reading (AMR) 
2 Center of Data Processing 
3 Smart Meters 
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[. در اين 2م ]برداري ببینیها را بخشی فعال و پاسخگو در شرايط مختلف بهرهشبكه در نظر بگیريم و آن

توانند حضوري فعال در بازار داشته باشند و با توجه به شرايط تولید، کنندگان حتی میشرايط مصرف

هاي پیشنهادي تولیدکنندگان مختلف و شرايط مصرف تصمیم بگیرند که به چه مقدار و از چه شرکتی قیمت

تر باشد، بازار برقی تر و سريعکامل ها بین طرفینبرق خريداري نمايند. هر چه تبادل اطالعات و داده

برداري خواهد شد. اجراي تري بهرهتر و کاراتر را شاهد خواهیم بود و سیستم قدرت نیز در شرايط امنرقابتی

هاي اقتصادي و مالی گیري در زمینهگیري هوشمند الكتريكی تأثیر چشمهاي مرتبط با سیستم اندازهطرح

گیري و کنترل روابط مالی در بازار برق و همچنین مباحثی چون اندازهصنعت برق خواهد شد. شفافیت 

هاي اجرايی و باشند. فعالیتهاي مالی با مشترکین از ديگر مزاياي اجراي اين طرح میتلفات و ارتباط

اقدامات گسترده در اين رابطه بايد مبتنی بر طراحی صحیح و با در نظر گرفتن مالحظاتی چون وضعیت حال 

ها و تهديدهاي ناشی از اجراي آن سازي، فرصتهاي مرتبط، نیازهاي اساسی جهت پیادهي تكنولوژيندهو آي

برداري از اين سیستم به دانش فنی مناسب در سطوح مختلف بخش صورت گیرد. توسعه، نگهداري و بهره

 [.7ريزي در اين زمینه از هم اکنون ضروري است ]توزيع نیاز دارد که برنامه

هاي پذيرد و متكی به زيرساختهاي متعدد مديريت بار نیز صورت میل با مشترکین در حوزهتعام

[. امور متعددي مانند بررسی و ثبت مصرف انرژي مشترکین، گزارش 2مخابراتی و فناوري اطالعات است ]

اتی براي تبادل هاي مشترکین و مانند آن، تماماً متكی بر بسترهاي مخابرها، پاسخگويی به نیازمنديخرابی

آورد، ي خود به دست میتواند با کمک اطالعاتی که از شبكه و وسايل خانهکننده میاطالعات است. مصرف

شويی منزل با دريافت در مديريت مصرف خود نقش مستقیم ايفا نمايد. به عنوان مثال، ماشین لباس

افتد و در عین حال به دلیل مصرف ار میاطالعات مناسب از شبكه در زمانی که بار شبكه کاهش يافته به ک

[. بنابراين يكی از مسائل اساسی در 7ي کمتري براي مشترك خواهد داشت ]تر، هزينهانرژي در زمان مناسب

آفرينی مشترکین و ايجاد بسترهاي مناسب براي گسترش هر چه هاي هوشمند، نقشمديريت بار در شبكه

ي اول الزم است که مشترکین از طريق کنتورهاي خود به اطالعات باشد. در مرحلهبیشتر اين موضوع می

ها پاسخ مناسب دهد. اين ي بعد الزم است که مشترك به اين دادهمناسبی دسترسی پیدا کنند. در مرحله
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ي به موقع وسايل، و حتی فروش برق به شبكه باشد. اين تواند خريد به موقع برق، استفادهپاسخ می

ها هاي مناسب براي آگاهی بخشی به مشترکین و تشويق به شرکت فعال آند سیاستپاسخگويی نیازمن

پاسخگويی "شوند، کننده وضع میآفرينی هر چه بیشتر مصرفهاي تشويقی که براي نقشباشد. به برنامهمی

در  کنندگان براي کاهش مصرف برقگويند. پاسخگويی بار در واقع عبارت است از توانايی مصرفمی "4بار

هاي پاسخگويی بار انواع مختلفی دارند که هر کدام هاي ديگر. برنامهساعات اوج بار و يا انتقال مصرف به زمان

هاي پاسخگويی بار باعث ايجاد ارتباطی متقابل میان براي شرايط مختلف کاربرد دارند. اجراي موفق برنامه

ها به دو وري سیستم بیانجامد. اين برنامهتن بهرهتواند به باال رفسمت تولید و مصرف برق خواهد شد که می

محور بر تغییرات قیمت برق در هاي زمانشوند. برنامهتقسیم می 9محورو تشويقی 2محوري اصلی زماندسته

کننده به مصرف برق در ها از طريق ترغیب مصرفهاي مختلف در طول روز استوار هستند و تأثیر آنزمان

ي پرداخت مبلغی محور، بر پايههاي تشويقیساعات کم باري که انرژي برق قیمت کمتري دارد، است. برنامه

 [.7اند ]کنندگان در مقابل کاهش میزان مصرف در ساعات اوج بار طراحی شدهن پاداش به مصرفبه عنوا

هاي اصلی گیر تؤام با خطاست که از دغدغهقرائت کنتور و ثبت مشترکین يكی از فرآيندهاي بسیار وقت

ي خود را خانه کننده مدام اطالعات کنتورشود. قطعاً تصور اينكه مصرفهاي توزيع برق محسوب میشرکت

زير نظر داشته باشد و تصمیم مناسب بگیرد، غیرمنطقی است. در اين شرايط بايد قرائت کنتورها به صورت 

ها به افزار مناسب و يا از راه دور توسط مرکز تحلیل اطالعات صورت بگیرد. انتقال دادهخودکار توسط نرم

کنترل موارد مربوط به قطع و وصل مشترك حساب و مرکز اطالعات جهت تجزيه و تحلیل، صدور صورت

هاي مناسب با مشترکین قراردادهايی گذاريتوانند بر اساس هدفگیرد. در ضمن اين مراکز میانجام می

توان به [. از مزاياي قرائت کنتورها به شكل خودکار را می7هاي پاسخگويی بار ببندند ]جهت اجراي برنامه

ي غیرمجاز يا ي مسائل امنیتی، جلوگیري از هدر رفتن انرژي، کاهش استفادهها، برقرارپايین آوردن هزينه

                                                 
1 Demand Response Programs 
2 Time Based Rate 
3 Incentive Based Rate 
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کاري کنتورها، کاهش مشكالتی از قبیل عدم حضور مشترك در منزل هنگام قرائت و خطاي سهوي و دست

هاي يا عمدي مأمورين قرائت در ثبت میزان مصرف کنتورها به روش سنتی اشاره کرد. بنابراين ايجاد برنامه

ي اطالعات ورودي ها معموالً بر پايهباشد. اين برنامهمپیوتري که بتوانند اين اهداف را دنبال کنند الزم میکا

ي انرژي و در عین حال ارضا کردن شرايط مناسب، سعی در کمینه کردن هزينه 4سازيهاي بهینهو الگوريتم

 [.2مندي مشترك دارند ]برداري شبكه و رضايتبهره

 هوشمند  ایهشبکه -1-2

ي دست بشر است، هاي ساختهترين سیستمترين و گستردهي برق در تمام سطوح يكی از پیچیدهشبكه

که همواره قابلیت اطمینانی باال از آن مورد انتظار است. با رشد مصرف برق در جوامع و به تبع آن پربارتر 

روز همواره يک رويه را براي پیشرفت شبكه هاي قدرت، از ابتدا تا به امي قدرت، متولیان سیستمشدن شبكه

اند و آن گسترش ابعاد شبكه بوده است. با شروع تجديد ساختار در صنعت برق و خصوصی شدن پیش گرفته

وري و سود خود، بار هاي مختلف شبكه براي بیشتر شدن بهرههاي مختلف اين صنعت، صاحبان بخشبخش

ي امنیت اند که در نتیجه باعث کمتر شدن رزرو و حاشیهبیشتر کرده ها رایروگاهنروي خطوط انتقال و تولید 

برنده و هاي برق، سمت مصرف را همواره به عنوان عامل پیش[. از طرفی شرکت2و  4سیستم شده است ]

کنندگان براي مصرف برق به عنوان يک کاال، اند. اين رويه باعث شده است که مصرفغیرقابل تغییر نگريسته

هاي فسیلی اکنون به عنوان ديگر کاالها، توجیه اقتصادي را در نظر نگیرند. به عالوه سوخت برخالف

شوند. امروزه دنیا به سوي تولید انرژي از منابع پايدارتر و ترين منبع تأمین انرژي در جهان شناخته میعمده

سعه يافته و در حال توسعه، کند. تقاضاي روزافزون انرژي در اقتصادهاي توزيست حرکت میدار محیطدوست

هاي محیطی و کمبود فضا در کشورهاي توسعه يافته کمبود منابع در کشورهاي در حال توسعه، محدوديت

ي انتقال و توزيع جديد، رو به رو شدن برخی کشورهاي توسعه يافته با کمبود جهت ساخت نیروگاه و شبكه

تغییر شرايط جوي، اين روند را به شدت تسريع نموده  اي وتولید برق و مالحظات در مورد گازهاي گلخانه

                                                 
1 Optimization Algorithm 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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 گیرینتیجه -6-1

 توان به نتايج زير دست يافت.براساس مطالعات صورت گرفته می   

تواند تاثیر بسیاري در کاهش استفاده از واحد بادي در شبكه به دلیل رايگان بودن هزينه سوخت می    

 برداري از شبكه داشته باشد.هاي بهرههزينه

سازي انرژي در تواند موجب ذخیرهسازهاي انرژي و باتري خودروهاي برقی در شبكه میاستفاده از ذخیره   

به شبكه در ساعات پیک باشد که اين امر از وقوع خاموشی در شبكه جلوگیري  ساعات غیرپیک و تزريق آن

 کند.می

تواند موجب کاهش سطح بار در ساعات پیک در شبكه هاي پاسخگويی بار میمشارکت بارهاي در برنامه   

هاي شیيابد. عالوه بر اين، از وقوع خاموبرداري از شبكه کاهش میهاي بهرهشده و بدين ترتیب هزينه

 آيد.ناخواسته در شبكه جلوگیري به عمل می

 پیشنهادات -6-2

گردد از ديگر واحدهاي تجديدپذير مانند واحدهاي خورشیدي نیز در روند به منظور ادامه کار پیشنهاد می   

گردد در زمینه امكان تامین توان فقط توسط واحدهاي مطالعات استفاده گردد. همچنین پیشنهاد می

 مطالعاتی صورت گیرد.برداري در سیستم هاي بهرهر و امكان کاهش هزينهتجديدپذي
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