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 تشکر وقدردانی

تحصیل رب من ردیغ ننمودند و زح  کمکی؛ جناب آاقی دکتر رضا نوروزیان هک رد امکل سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از چیه ارجمنداز استاد 
مت راهنمایی رد طول دوران 

 . این رساهل را رب عهده گردنتف؛ امکل تشکر و قدردانی را دارم

رم هک از دیگر اساتید گرانقدر ومحترم گروه قدرت دادكشنه مهندسی ربق و کاويپمرت دااگشنه زنجان صميماهن قدرد همچنین، رب خود فرض میدا
انی نمایم. همواره خود را مديون 

وند منان مسئلت میدانم و س زحمات ارزنده آانن می  .نمایمربلندی و توفيق روزافزون آانن را از خدا

وند متعال ردیغ جانبه و بیاهی همهگزارم هک حمايت از خانواده زعزیم، بسیار سپاس خواستارم.  شان، همواره همراه و یاورم بوده است. سالمتی و سربلندیشان را از خدا

کالسی  طر کليه زحماتشان صميماهن متشکرم.اه و دوستان زعزیم نيز بخااز همه هم

 باشد هک این خردرتین، بخشی از زحمات آانن را سپاس گوید .
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 چکیده

از مهمترین عوامل و ی به عنوان یکی از مسائل اصلی تولید و توزیع توان می باشد، به طوریکه یک پیک بار

امروزه با گسترش ش روی شرکت های برق ، تولید برق مورد نیاز در ساعات پیک بار می باشد. ی پیدغدغه ها

 شهرها و نیاز روز افزون به انرژی الکتریکی و از طرفی محدودیتهای موجود از لحاظ اقتصادی، جغرافیایی و

ای بزرگ موجب شده است تا کاربرد منابع تولید پراکنده برای ایجاد پستهای جدید و یا احداث نیروگاهه...

از طرفی با پیچیده تر شدن شبکه های قدرت ، رشد تقاضا و نیاز به قابلیت  روز به روز اهمیت بیشتری یابد

بازده بیشتر و همچنین نگرانی های زیست محیطی ، نیازمند تغییر و تحوالتی در بهره برداری   اطمینان ، امنیت و

فاده از شبکه های الکتریکی امروزی هستیم. شرکت های برق و دولت ها ، شبکه هوشمند را به عنوان راه و است

نجاتی برای آینده شبکه برق و به عبارت دیگر تنها راه پیش رو برای ادامه حیات شبکه برق می دانند. شبکه های 

ی ما را در رسیدن به اهدافمان یاری کنند. هوشمند می توانند با استفاده از زیر ساخت های ارتباطی و اطالعات

برای شبکه های هوشمند همانند سایر تکنولوژی های نو ، اهدافی در نظر گرفته شده و مورد بررسی قرار گرفته 

نها در کاهش پیک بار است. در این پژوهش ما به بررسی آاست. یکی از تاثیرات شبکه های هوشمند، نقش 

 و گسترش شبکه های هوشمند برق می پردازیم. کاهش پیک بار ازطریق ایجاد

 کلیدواژه:شبکه هوشمند،پیک زدایی،شبکه توزیع،مدیریت مصرف بار

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 فصل اول :

 های توزیع برق هوشمندآشنایی با شبکه

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 برق هوشمند یعتوز یهابا شبکه ییفصل اول :آشنا

 

 

 مقدمه  -1-1

عات نقش بنیادی شبکه های هوشمند توزیع نیرو، شبکه های به هم پیوسته دو سویه ای می باشند که در آن اطال

توزیع هوشمند نیرو ساامانه هاای مبتنای بار ترکیاب فنااوری اطالعاات و         در فرایند توزیع انرژی ایفا می نماید.

می باشد. ارتقا سیستم های کنونی سخت  ها و سیستم های الکتریکی ارتباطات با توانمندی های پردازشی رایانه

وری سرمایه گذاری  در آن بهره که شده کارآمد و اقتصادیافزاری غیر هوشمند به شبکه های دو سویه توزیع 

می باشد.  در صنعت برق به طرز چشمگیری باال می رود، از اهداف اصلی هوشمند سازی شبکههای انجام شده 

باال رفتن ضریب اطمینان و پایداری شبکه از اهداف دیگار بکاارگیری ایان فنااوری مای باشاد. بطاور خالصاه         

 زوم تغییرات بنیادی را باعث گردیده است:نیازمندی های زیر ل

  1شبکه توزیع خودبازیاب - 

 شبکه ای با ضریب اطمینان باال و داشتن امنیت ذاتی در کلیه سطوح 

 گسترده از حسگرها و لوازم اندازه گیری غیر متمرکز و فراگیر با استفاده کنترل 

  2شبکه توزیع نیروی برق کم هزینه -

 3ی های با ارزش با بکارگیری مفهوم پاسخ به درخواستاستفاده بهینه از دارای 

 توزیع غیر سلسله مراتبی تولید نیروی برق و بهرگیری از تولید پراکنده نوعاً توسط مصرف کنندگان 

 اتوماسیون گسترده و کاهش دخالت عامل انسانی 

 شبکه توزیع نیروی برق دوستدار محیط زیست -

 تجمیع و متنوع نمودن منابع انرژی 

                                                      
1 Self Healing Grids 

2 Economical Grids 

3 Demand Response 
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 یریت آالینده ها و دی اکسید کربنمد 

 شبکه برق معمولی -1-2

های برق، بدون تغییر باقی مانده است. ی شبکهسال( است که ساختار بنیادی و اولیه 111سالیان طوالنی )حدود  

های برق غیر هوشمند با روند سلسله مراتبی، برق را از طریق نیروگاه از محل تولید به محل مصرف منتقل شبکه

های بزرگ کنند. شکل زیر بیانگر شبکه برق معمولی است که دارای ساختار سلسله مراتبی است که نیروگاهیم

ترین ای، برق آبی( در باالترین سطح و مصرف کنندگان در پائینهای ذغالی/ گاز طبیعی، هسته)شامل نیروگاه

ای هستند طرفههای توزیع یکت خطها در حالت کلی به صورشوند. این شبکهسطح این ساختار مشاهده می

ای برای جریان برق و دهند. در این ساختار، هیچ مسیر دوطرفهکه تمام برق تولیدی را به مشترکین تحویل می

 گیری در سطح سراسری شبکه برق وجود ندارد.تبادل همزمان اطالعات و تصمیم

 

 شبکه برق معمولی -1-1شکل 

 معمولی شبکه های برق مهم ترین مشکالت موجود در -1-3

 های برق به شرح زیر قابل بررسی است:در شبکهموجود ترین مشکالت مهم
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 عدم کارآیی شبکه برق در مدیریت حداکثر تقاضا -1-3-1

شود. حداکثر دیماند به ندرت بیش از یک دوره کوتاه مدت حداکثر تقاضای بار، بیش از حد نیاز طراحی می

ی برق باید همواره برای این حداکثر دیماند آماده باشد و این موضوع ی که شبکهدهد در حالدر زمان رخ می

سبب ناکارآمدی سیستم قدرت خواهد شد. عالوه بر این، شبکه برق باید توانایی تولید یک میزان اضافی برق 

یراتی مانند باشد که تاثهای توان فسیلی میی نیروگاهرا داشته باشد که این مازاد در درجه اول بر عهده

ای بیشتر و در نتیجه آلودگی هوا و پیش رفتن به ی باالتر تولید و تولید گازهای گلخانهتر، هزینهوری پائینبهره

 [1]سوی گرمایش جهانی را در پی خواهد داشت.

برق باید ظرفیت تولید خود را افزایش های بیشتر، شرکت انرژی عالوه بر این، برای پاسخ گویی به تقاضای

ی زیادی را در دهند. این افزایش ظرفیت با افزایش سریع نرخ سوخت فسیلی همراه است و در مجموع، هزینه

های بیشتر ممکن است این مشکل حل شود ولی ساخت نیروگاه بیشتر، پی خواهد داشت. با ساخت نیروگاه

 زیست محیطی برای تامین نیاز برق نیست.رویکرد عاقالنه و خوشایندی از دیدگاه 

 عدم توانایی شبکه در تبادل اطالعات قابل اطمینان -1-3-2

باشند، قیمت میهای برق که معموالً گرانداری تجهیزات شرکتبرای سهولت در عیب یابی، تعمیر و نگه

با  [2].“هارتی و اخذ دادهکنترل نظا”شود همانند سیستمسطوح مختلفی برای ارسال فرمان و کنترل ایجاد می

های توزیع در های توزیع دارند، شرکتهای کنترل توابع در سطح باالی شبکهکه شرکتهاییمحدودیت

شود و سطوح پایین، قادر به کنترل در زمان واقعی نیستند. این نقصان، در طرف مصرف کننده نیز مشاهده می

گذاری برق خود ویا میزان مصرف تی در مورد نحوه قیمتگونه اطالعاسبب می گردد مشترکین برق، به هیچ

تر و د و از این رو تمایل برای استفاده بهتر و کارآمدنانرژی در هر لحظه از زمان دسترسی نداشته باش

 شود.گویی به تقاضا کمتر میپاسخ

http://ecogeek.ir/
http://ecogeek.ir/
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نابع ی برق غیر هوشمند در استفاده از منابع تولید پراکنده و مقابلیت محدود شبکه -1-3-3

 انرژی تجدیدپذیر

های انرژی توان از منابع تولید انرژی دیگر مانند منابعهای اوج مصرف میبرای تأمین انرژی در زمان

شوند، ( محسوب میDERپذیر که از منابع تولید انرژی پراکنده )های تجدیداستفاده کرد. انرژی تجدیدپذیر

سازی این ی توزیع برق غیر هوشمند در یکپارچهباشند ولی پشتیبانی شبکهبل توجهی در حال رشد میبه طور قا

منابع دارای کفایت کافی نیستند. علت این امر وجود ساختار سلسله مراتبی و سبک و سیاق کنترل مرکزی 

 [3]ی طراحی نشده است.ااست که برای شارش جریان برق دو طرفه

 2و هیبرید الکتریکی 1شبکه با گسترش خودروهای الکتریکی ناکارآمدی -1-3-9

شود. دار میعموماً شامل وسایل نقلیه هیبرید الکتریکی و وسایل نقلیه تمام الکتریکی باتری وسایل نقلیه سبز

چنین عدم تولید دیگر مواد آالینده برترین مزیت این وسایل به و هم 3(GHGکمتر ) ایگازهای گلخانه تولید

نسبت خودروهای بنزین سوز با موتورهای احتراق داخلی است. با بکارگیری وسایل نقلیه الکتریکی هیبرید 

ای نه چندان ها در آیندهEV گیری از ید چشمیابد. تولمی میزان آالیندگی هوا به میزان قابل توجهی کاهش 

های برق غیر هوشمند فعلی، های برق داشته باشد زیرا با شبکههای قابل توجهی برای شبکهدور می تواند زیان

یا اضافه بار مواجه کنند و همچنین کاربران  overloadingتوانند شبکه را با مشکالتی مانند این خودروها می

 مکن است اطالعی از زمان بهینه برای شارژ باتری خودروی خود نداشته باشند.این خودروها م

                                                      
4 EVs 
2 PHEVs 

3 Greenhouse gas  

http://ecogeek.ir/
http://ecogeek.ir/
http://hev.ir/
http://ecogeek.ir/category/energy/global-warming/
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 ی غیر هوشمند برای بروز خاموشی و اختالل کیفیت توانمستعد بودن شبکه -1-3-5

در زیرساختارهای  ماندگی سرمایه گذاریالکتریکی که با ضعف و عقب انرژی افزایش روز افزون تقاضا برای

برق همراه شده است، پایداری و ثبات سیستم را کاهش داده است. هرگونه افزایش پیش بینی نشده در تقاضا و 

تواند منجر به خرابی تجهیزات و در نتیجه خاموشی سراسری ی برق، میهای توزیع شبکهیا انحراف در سیستم

 [4]ید اقتصادی منجر شود.های شدتواند به ضرر و زیانگردد و این قضیه می

 

 ی غیر هوشمند برای بروز خاموشیشبکهمستعد بودن   -2-1شکل 

های ارتباطی و خطوط لوله که به چون شبکههای حیاتی همکارخانجات تولیدی با تکنولوژی باال و زیرساخت

شود. لذا مختل میهای برق، عملکردشان کنند، در صورت عدم کیفیت توان شبکهکیفیت باالی توان تکیه می

کیفیتی توان باید تدابیری را اتخاذ کنند. این عدم اطمینان برای کارخانجات مذکور برای مقابله با این بی

 مصرف کنندگان میلیاردها دالر هزینه بر است.

 های موجود بر اثر بالهای طبیعیآسیب پذیری شبکه -1-3-6

های غیر هوشمند ن زلزله آسیب پذیر هستند. طراحی شبکهچوهای موجود برق در قبال بالهای طبیعی همشبکه

توان آن را بازیابی نمود. یک ای است که پس از بالیای طبیعی، بدون خاموشی سراسری نمیبرق به گونه

تواند منجر به از دست رفتن میزان قابل توجهی فاز بر اثر یک حادثه طبیعی در شبکه برق، میاتصال کوتاه تک

http://ecogeek.ir/
http://ecogeek.ir/
http://ecogeek.ir/wp-content/uploads/2012/10/smart-grid-ecogeek-ir-05.jpg
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 نتیجه گیری: -6-1

وزافزون مصرف برق نیازمند توسعه شبکه های برق فعلی می باشیم. از طرفی یکی از مسائلی با توجه به توسعه ر

که امروزه مورد توجه بهره برداران سیستم قدرت قرار دارد ، تغییرات زیاد و عدم یکنواخت بودن منحنی بار در 

از تمامی ظرفیت نصب ساعات مختلف شبانه روز است.این موضوع باعث شده است تا تنها در ساعات پیک بار 

شده تولید کشور استفاده شود و در ساعات کم باری و میان باری، مقدار زیادی از ظرفیت نصب شده خارج از 

مدار باشد. با توجه به مشکالتی که بر سر راه بهره برداری از شبکه های قدرت فعلی قرار دارد، ایده ایجاد و 

آمدن بر این مشکالت مطرح شد.شبکه های هوشمند با ایجاد و توسعه شبکه های هوشمند برق به منظور فائق 

توسعه زیرساخت های جدید، این امکان را فراهم می کنند که بتوان به طور موثر  برنامه های مدیریت مصرف 

بار را به کار برد و در نتیجه بسیاری از مشکالتی که بر سر راه شبکه های برق فعلی وجود دارد را حل نمود. 

بار مورد نیاز مصرف کنندگان در ساعات پیک بار یکی از این مشکالت است که شبکه هوشمند برق تامین 

 قادر است با زیر ساخت های موجود ، پیک بار شبکه را به طور موثر کاهش دهد.

در ایان پژوهش یاک روش جدیاد بارای پیک زدایی توساط مشترکین یک ناحیه با استفاده از تکنولوژی  

Smart Grid همچنین این یاد پراکناده هستند ارائه شدها در شبکه هاای توزیاع ای کاه دارای مناابع تول .

شبکه نیز نقش مهمی  ENSسیستم هوشمند عالوه بر این مزایا ، در جهت افازایش قابلیات اطمیناان و کااهش 

که هاای توزیاع دارای منابع به منظور پیک زدایی در شاب Smart Gridایفا می کند . اساتفاده از تکنولاوژی 

( مجهاز شاوند . همچناین IDNتولید پراکنده الزم است کاه ایان شابکه هاا باه سیستم اتوماسایون توزیاع )

مطالعات انجام شده در این پژوهش نشان می دهد که از طریاق الگوی صحیح مصرف توسط خاود ماشترکین 

همچنین در مقایسه تکنولوژی های ذخیره  حنی های بار رسید.کردن من Flatمای تاوان باه پایداری شبکه و 

استفاده بهینه از ظرفیت  نیزسازی انرژی و نیز  نمونه های نصب شده ذخیره سازها به منظور پیک زدایی و
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( بهترین  Nasخطوط انتقال و توزیع استفاده از تکنولوژی ذخیره ساز انرژی از نوع باتریهای سولفور سدیم )

باشد. به دلیل آنکه این تکنولولوژی نسبت به سایر ذخیره سازها چگالی انرژی زیاد،  ن منظور میگزینه بدی

 در ادامه این پایان کارایی باال ، طول عمر زیاد و همچنین قابلیت نصب در مکانهای مورد نیاز را دارا می باشد.

زدایی بار در  پیکو ردن نوسان توان برداری بهینه از شبکه های هوشمند برای کم ک نامه روشی را برای بهره

. برای دست رائه شداV2G)  (ساعات اوج مصرف با استفاده از شارژ و دشارژ هوشمند وسایل نقلیه الکتریکی 

شده  استفاده V2Gشده مانند باتری و  توزیع ی شده برداری بهینه، از بارهای کنترل یافتن به پیشنهاد بهره

 ان برق و قیمت برق فراهم میشود.مصرف تو تصال داخلی، امکان کم کردناست. با کم کردن نوسان توان ا

 شده است. نتایج شبیه سازی شبیه  MATLABافزار برای تأیید عملی سیستم پیشنهادشده، نتایج در نرم

 شود که منحنی های هوشمند موجب می شبکه ها در V2Gها نشان میدهند که با کنترل شارژ هوشمند  سازی

 ایجاد کرده و دره DC Smart house هوشمند، پیک زدایی مناسبی در ساعات اوج مصرف بار با شارژ

ها  V2Gشارژ هوشمند  شود که با کند. این کار سبب می های این منحنی را در ساعات کم باری شبکه پر می

ک ها در زمان پی V2Gهمچنین با دشارژ  شودقیمت شارژ کردن انرژی کمتر  ،در ساعات کم باری شبکه

شده تأمین انرژی در این ساعات  ی تمام شده و از سویی دیگر هزینه زدایی در شبکه انجام مصرف، پیک

 مالحظه ها برای روز بعد نیز به میزان قابل ای بیابد. از طرف دیگر میزان شارژ باتری خانه مالحظه قابل کاهش

 یابد. افزایش می ای
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 پیشنهادات -6-2

ک زدایی بار با استفاده از وسایل نقلیه الکتریکی انجام شده است. این وسایل به صورت . در این پایان نامه پی 1

V2H اند. پیشنهاد میشود مقدمات و نحوهی اتصال در نظر گرفته شدهV2G  ها به شبکه به صورت مستقیم نیز

 بررسی شود، به نحویکه امکان فروش توان نیز در نظر گرفته شود.

صورت احتمالی و غیرقابل پیش بینی است. پیشنهاد می شود احتمالی بودن بار شبکه نیز  . بار شبکه همواره به 2

 زدایی بار توسط وسایل نقلیه الکتریکی بررسی شود.در پیک

. قیمت خرید از باس بینهایت در این پایان نامه ثابت در نظر گرفته شده است، اما در شبکه های هوشمند  3

 د قیمت خریدوفروش از باس بینهایت نیز به صورت احتمالی مدل شود.اینگونه نیست. پیشنهاد میشو

ها به صورت هوشمند با ساعات ثابت در نظر گرفته شده است. پیشنهاد می شود  V2G. الگوریتم شارژ  4

 راهکارهای هوشمند جهت تعیین ساعات شارژ و دشارژ با توجه به شرایط شبکه به صورت خودکار تعیین شود.

های یک مجتمع مسکونی در پیک زدایی بار شبکه هوشمند بررسی شده  V2Gپایان نامه تاثیر  . در این 5

 های یک ناحیه یا یک منطقه بر روی کل شبکه بررسی شود. V2Gاست. پیشنهاد می شود تاثیر 

. در این پایان نامه مقدار تابش خورشید و سرعت باد به صورت منحنی های مشخص فر  شده است،  6

که در شرایط واقعی این مقادیر احتمالی هستند، پیشنهاد می شود تاثیر احتمالی بودن میزان توان درصورتی

 ها مطالعه شود. V2Gدریافتی از این منابع و تاثیر آن بر پیک زدایی بار شبکه توسط 

انواع مختلفی از  . نوع باتری در این پایان نامه از نوع لیتیومی در نظر گرفته شده است. پیشنهاد می شود تاثیر 7

 بر روی میزان ذخیره انرژی بررسی گردد. Nasباتریها مانند باتری 
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وجود نداشته باشد پیک بار شبکه بیشترین مقدار ممکن  PHEVکه هیچ کنترل شارژی برای  . در حالتی8

 PHEVاست. این مقدار ممکن موجب به خطر افتادن امنیت شبکه به خصوص در درصدهای باالی نفوذ 

امکان داشته باشد، تا پیک بار به مقدار قابل توجهی  V2Hد. پیشنهاد می شود شارژ کنترل شده ای بدون گرد

 کاهش یابد.

نیز عالوه بر کنترل شارژ مد نظر قرارگیرد، مجدداً پیک برای درصدهای نفوذ  V2H. در موردی که قابلیت 1

ار مسطح تر می گردد. با توجه به نتایج به دست پایین درآینده ی نزدیک کاهش می یابند و در نتیجه پروفیل ب

آمده پیشنهاد می شودکنترل شارژ خودرو های الکتریکی، طراحی مناسب تعرفه شارژ و ایجاد امکان اجرای 

V2H .انجام شود 
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