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 چکیده

های تجديد شدنی مثل انرژی با توجه به دورنمای گرم شدن جهان و کاهش و نقصان منابع انرژی، انرژی

 DC)های تمام الکتريکی موردتوجه قرار گرفتند. عالوه بر اين، امروزه آپارتمان (PV)باد و خورشید 

Smart house) واسطه نوسان توان )عدم تعادل( میان انرژی تجديد پذير اند اما بهتوجهی کردهرشد قابل

تند به رو هسو بارهای مورد نیاز، تأمین کردن تعادل مصرف و تقاضای سیستم با مشکالت اساسی روبه

فت بار های شیکلیه روشنامه شود. اين پاياناده ها استفشبکه هوشمندشود که از همین دلیل پیشنهاد می

 شبکه های هوشمندبرداری بهینه از روشی را برای بهرههای هوشمند بررسی شده و در نهايت در شبکه

برای کم کردن نوسان توان و شیفت بار در ساعات اوج مصرف با استفاده از شارژ و دشارژ هوشمند 

 برداری بهینه، از بارهایبرای دست يافتن به پیشنهاد بهره کرده است. ( ارائهV2Gوسايل نقلیه الکتريکی )

شده است. با کم کردن نوسان توان اتصال داخلی، استفاده V2Gشده مانند باتری و ی توزيعشدهکنترل

شود. از سويی ديگر با کنترل شارژ کردن امکان کم کردن مصرف توان برق و قیمت برق فراهم می

شود هم قیمت شارژ کردن انرژی کمتر شده در ساعات کم باری شبکه که باعث می ها V2Gهوشمند 

ها در زمان پیک V2Gچنین با دشارژ و هم بار شبکه را به سمت نقاط کم باری شیفت داده شود و هم

انرژی  شده تأمینی تمامشده و از سويی ديگر هزينهشود که پیک زدايی در شبکه انجاممصرف سبب می

ها برای روز بعد نیز ای بیابد. از طرف ديگر میزان شارژ باتری خانهمالحظهساعات کاهش قابل در اين

 Matlabافزار يابد. برای تأيید عملی سیستم پیشنهادشده، نتايج در نرمای افزايش میبه میزان قابل مالحظه

 شده است.سازی استفادهشبیه
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 :(DSMسـمت تقاضـا ) مـدیریت 1-1

توجه به رشد مصرف برق نیاز به توسعه  وجـود دارد. بـا تقاضا و تولید بخش دو الکتريکی شبکه هر در

 لکتريکیا بـه يـک شبکه انرژی تواننمی تولید سمت توجه به با . ولی تنهاشودمیبخش تولید احساس 

 1(DSMتحت عنوان مديريت بار يا مـديريت سـمت تقاضـا )هايی برنامه روينازارسـید.  بهینه

سیستم  برداری ازبهره بـار، وضـعیت منحنی ريزی برای کاهش پیک و اصالحاند تا با برنامهشدهتعريف

 منبع سوی از بار تأمین از ترمناسب و ترهزينهکم آن، منحنی و بار نمـودن میـزان را بهبود دهند. بهینه

 و کشاورزی خانگی، تجاری، مختلـف اعـم از هایبخشمـديريت مصـرف در  اعمال با [.1] است

به پیک است کـه  متوسط بارنسـبت  2. ضـريب بـارشودمیبهینه متمايـل  سمت به بار ضريب صنعتی

اولـین بـار در سـال  تقاضا سمت مديريت لغت .[2] باشدمی ترمطلوب بـودن آن نشـانه شـرايط تربزرگ

سايی، دره زدايی،  پیک هایبناماصـولی کلـی  صورتبه (EPRI) امريکا برق توسـط انستیتو 1981

[ 3] دش يفتعر راهبردی بار رشد و راهبردی جويیبار، صرفه پذير کـردن منحنیبـار، انعطاف جابجايی

 گذاری،برداری و سرمايهبهره هایهزينهجويی در از: صرفه اندعبارتخالصه  طوربه DSMمزايای  .[4و ]

 توانمیمديريت سمت تقاضا را  هایفعالیت .[5ن ]قابلیت اطمینا هایشاخصکاهش آلـودگی و بهبود 

 [.6] بارنـرژی و پاسخگويی بندی نمود: بازدهی انرژی، حفظ منـابع ااصلی تقسیم در سـه دسـته

 جهت در هم که هابرنامه است. اين کشـورهای مختلـف متفاوت مـديريت طـرف تقاضـا در هایبرنامه

 یاقتصاد و فرهنگی، اقلیمی اجتمـاعی، هایپتانسیل از باشندمیهـم کـاهش انـرژی  و مصرف کاهش

                                                
1Demand Side Management 

2 Load Factor 
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 فقا تواندمی ديگر کشورهای در تقاضا مديريت طرف هایبرنامهبررسـی  .پذيرندمی تأثیر کشور

 .دهد قرار مسئولین اختیار در هابرنامه اين کارگیریبه در تریوسیع

 مدیریت بار یهازهیانگ 1-2

 تولید دیدگاهاز - 1-2-1

 نیکمشتر یانرژی الکتريکـي برا کنندگاننیعنوان تأمانتقال و توزيع به یهاو شبکه هاروگاهین

 که توجه به مديريت انرژی به داليل زير مورد لزوم است: باشنديم

 کاهش مصرف برق در ساعات پیك شبکه و در نتیجه کند شدن روند احداث نیروگاه 

 الزم جهت شبکه انتقال و توزيع یهایگذارهيسرماکاهش و به تعويق انداختن  

 موجود شبکه تولید، انتقال و توزيع یهاتیبرداری بهینه از ظرفبهره 

اخلي کاهش تلفات د کاهش مسئله ناپايداری احتمالي و در نتیجه بهبود قابلیت اطمینان شبکه 

 .هاروگاهین

 کنندگاناز دیدگاه مصرف -1-2-2

مصرف  تيريصنعتی، تجاری، خانگی و کشاورزی جهـت اعمال مد یهادر همه بخش تیزمینه فعال

 اند از:برق وجود دارد که برخی از مزايا آن عبارت

اولیه به جهت طراحي و انتخاب مناسب تجهیزات مانند  یهایگذارهيسرماکاهش  

 ترانسفورماتورها، الکتروموتورها و اجزاء تأسیسات الکتريکي
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 یهانهيکاهش هزو  آالتنیافزايش راندمان و کاهش تلفات برق با استفاده از ظرفیت کامل ماش 

 برق حاصل از اصالح مصرف و انتخاب تعرفه مناسب

 ستیزطیاز جنبه مح -1-2-3

 محیطیيستز یهاندهيانتشار آال يتدرنهامصرف بهینه برق منجر به کاهش مصرف انرژی اولیه شـده و 

کند و هزينه اجتماعی مضاعفی را ايجاد  می . آلودگی هوا، سـالمتی جامعـه را تهديـدشودیکمتر م

 .دينمایم

 :مدیریت سمت تقاضا یهاکیتکن 1-3

کننده و تولیدکننده انرژی مسئله مهمـی بـرای هـر دو طرف مصرف DSMمناسب  یهاانتخاب روش 

 است: ذکرشدهدر بخش صنعتی  شدهاعمال DSM یهادر ادامه روش باشدیالکتريکی م

 نهائی کنندهمصرفکنترل -1-3-1

از منابع موجود بـدون تغییـر  یوربهره نهـائی متنـوع جهـت ليايـن روش بـه کنتـرل عملکـرد وسا 

اعمالی  یهاروش نیفعـال در ب یهانهینهائی يکی از زم کنندهمصرف. کنترل پردازدیدر برنامـه تولیـد م

DSM ها درو دره هاکیصورت ايجاد پصنعتی به یااست که به دلیل عملکرد بعضـی بارهای توده 

 است. قرارگرفتهبارشان مورد توجه  یمنحن

مصرف صنعتی مصرف انرژی الکتريکی از  یهاصـنعتی، معمـوال بخش یهاتیتوجه به رشـد فعالبا 

. باشدیکم م بسیار حدود مجاز بـرای بعضی ساعات فراتر رفته و برای بعضی ديگر از سـاعات روز
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صنعتی فضای الزم جهت مسطح نمودن منحنی بار موجود  کنندگانمصرف گونهنيبـرای ا بنـابراين

 .باشدیم

 بار یبندتیاولوروش -1-3-2

. دشونيقطع تقسیم م رقابلیغ یدر اعمال اين روش بارها بـه دو دسـته بارهـای قابـل قطـع و بارها

دارای تقدم بیشتری نسبت به بارهای قابل قطع هستند. معموال در صنعت  بارهـای غیرقابـل قطـع

تولید توسط سرپرست و ناظر بخش مربوطه  برنامـهتقدم بارها با توجه به میزان اهمیت بارها در 

 برداری کهمختلف در بهره یهایبندتياولووجـود  . موفقیت اين روش درمجمـوع بـهشوديتعیین م

 وارد ننمايد و جای کافي جهت کاهش بار تقاضا داشته باشد وابسته است. یابه برنامه تولید صدمه

 .باشديصنعت نیاز م مختلـف یهابین بخشبرای رسیدن به اين امر روابط نزديك 

 1هاو پر نمودن درهزدایی پيك -1-3-3

 .دهديرا کاهش م کنندهمصرفپیــك، هزينــه دريــافتي بابــت تقاضــای  یکــاهش تقاضا

ت اند صورکه پیك را ايجاد نموده يليمستقیم تجهیزات و وسا بريدن پیـك از طريـق کنتـرل

. شوديبرداری استفاده مگذاری اولیـه و هزينه بهرهجهت کاهش هزينه سرمايه. اين روش ردیگيم

 یهانهياز هز کهیطوربه، باشديهدف اصلي از بريدن پیـك نزديك شدن تقاضا به تولیـد موجـود م

 آيد. گذاری در بخش تولید جلـوگیری به عملزياد برای سرمايه

با مصرف پايین  یهابـا مصرف باال به دوره یهاار از دورهها از طريـق انتقـال بـروش پر نمودن دره

. در ايـن روش، تجهیـزات سـمت تولیدکننـده نظیـر ژنراتورهـا، ترانسفورمرها، خطوط کنديعمل م

 درصـد در طول سـاعات ۲۰تـا  ۱۵ یجادرصـد از مقدار نامي خود به ۹۰تـا  ۸۰انتقال تـا حـدود 

                                                
1 Peak Clipping & Valley Filling 
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ر به ت برداری پائینباال و هزينه بهره یور. اين امر منجر بـه بهرهرندیگيبار سبك، تحت بار قرار م

 .شودياز انرژی سیستم م یوربار و يا بهره خاطر ارتقاء ضريب

 21یاروش تعرفه-1-3-4

چند  ورتصظرفیت نامی، قیمت برق را به بـرای اسـتفاده از تجهیـزات خـود تحـت یدکنندهتولمعموال  

در طول  نندهکمصرفرا بـرای  يیهاقي. تولیدکننده تشوکندیزمان مصرف تعريف م بـه تعرفه و وابسـته

مصرف  برای يیهاهیتا حد نصف تعرفه معمول( و همچنین تنب یا)تعرفه رندیگیدوره کم باری در نظر م

 يیهاتعرفهبا اعمال چنین  برابر تعرفه معمول(. 2تـا حـدود  یا)تعرفه دينمایاعمال م باریکپدر طول 

در  کندینما يـد و تـالش می م اجتناب یدکنندهتول باریکپاز مصـرف انـرژی در ساعات  کنندهمصرف

بايد  کنندهمصرفجهت رسیدن به چنین منظوری  کم باری مصرف خـود را افـزايش دهـد. یهادوره

 [7] تغییراتی در برنامه عملکرد خود اعمال نمايد.

 :DR بارپاسخگویی  یهابرنامه 1-4

 به کار برق که در بازارهای مصرفي مديريت هایبرنامه

 هایبرنامهپس از تجديد ساختار در صنعت بـرق،  شوند.نامیده مي (DR) 3بار معموالً پاسخگويي روندمي

DR سريع قیمت در بازار برق و افزايش  داليل متعددی از جمله کاهش پیـك، جلـوگیری از تغییـرات بـه

را  DRآمريکا  سیسـتم قـدرت و بازار انرژی مورد توجه قرار گرفتـه اسـت. دپارتمـان انـرژیبـازده 

 بـه پاسـخ ، درکنندگانمصرفمصرف انرژی توسط  الگوی درتعريـف کـرده اسـت: تغییـر  صورتينبد

برق  کردن، برای تشويق به استفاده نشدهيطراحاقتصادی  هایبرنامهتغییر قیمت برق در طول زمان يا 

                                                
1 2 End Use Equipment Control Load Priority Technique 

2 Differential Tariff 
3 Demand Response 
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 DR هایبرنامه .است بازار باالست و زماني که قابلیت اطمینان شبکه به خطر افتـاده در زماني که قیمـت

 .ـودبندی نم( تقسیمایتعرفهقیمتي ) هایبرنامهتشويقي و  هایبرنامهبـه دو گـروه اصـلي  توانميرا 

 )تشویقی(انگيزشی  هایروش -1-4-1

با پرداخت پاداش )دريافت جريمه( جهت ايجاد انگیزه به مشترکیني که حاضر به مشارکت  هابرنامهاين 

 هایزمان( در زمان پیك مصرف و يا هاجريمه) هاپاداشاين شود مياجرا  باشندميدر برنامه مديريت بار 

 .گرددميقابلیت اطمینان پرداخت  ازنظربحراني 

که بارشان را در هنگام به خطر افتادن قابلیت  يکنندگانرفمصدر برنامه پاسخگويي بار اضطراری به 

اما اين کاهش کامالً داوطلبانه است  شود؛مي، مبالغ تشويقي پرداخت دهندمياطمینان سیستم کاهش 

کرده و هنگام اعالم شرکت برق، بار خود را کاهش  يپوشچشماز اين مبالغ  توانندمي کنندگانمصرفو 

 است. شدهیینتعجريمه نخواهند شد. میزان پرداخت تشويقي، عموماً از قبل  صورت اينندهند و در 

 ای()تعرفهبر پایه زمان  هایروش -1-4-2

و از هزينه تولید  اندشدهیطراحيکنواخت کردن مصرف برق در ساعات مختلف  منظوربه هابرنامهاين 

که  یهايزمان، مشترکان عالقه دارند تا در هابرنامهاين  اساس بر .کنندمیبرق در ساعات مختلف پیروی 

 [8]قیمت برق باالست، مصرف خود را کاهش دهند. 

 .است شدهارائه مختصراًدر ادامه تعاريف و توضیحات مربوط به اين برنامه 
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