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 چکیده

مدیریت و برنامه ریزی در صنعت برق ، به عنوان یک صنعت استراتژیک به خصوص در کشورهای در حا  

 .توسعه ، همواره جزوه دغدغه های اصلی بوده است 

پروژه ، که مشتمل بر دو فصل است ، در فصل نخست ، جنباه هاای مختلاد مادیریت باار نظیار        در این

اهداف ، پارامتر های الزم ، تکنیاک هاای الزم و  کااربرد سیساتم اساکادا در مادیریت باار ماورد توجاه          

 .نیز ارتباط بازار برق با مدیریت بار بررسی شده است پایان فصلدر قرارگرفته و 

 . هدف اصلی پرداختن به موضوع پیش بینی بار ، نیاز اولیه ی برنامه ریزی بار ، می باشددر فصل دوم ، 

 .تشریح مختصر روش های پیش بینی بار محتوای این فصل را تشکیل می دهد

 



 الد 

 

 مقدمه

 

در زمان حاضر انرژی جوهر حیات برای جامعه ی انسانی محسوب می شود و جامعه ی بشری اکنون بیش 

به همین دلیل برای استفاده بهیناه از مناابع انارژی    .یگری با کمبود منابع انرژی مواجه استاز هر زمان د

 .برای رفع نیاز های جامعه ی انسانی ، نیاز به مدیریت انرژی بیش از پیش احساس می گردد

بدون تردید می توان گفت که انرژی الکتریکی یکی از با ارزش ترین صاور انارژی اسات و صانعت بارق،      

ی است که در مراحل تولید ، انتقا  و توزیع انرژی الکتریکی سرمایه گذاری و هزینه ی هنگفتای را  صنعت

به خود اختصاص می دهد و از طرفی به دلیل غیر قابل ذخیاره باودن انارژی الکتریکای ، مادیریت ان از      

 .اهمیت زیادی برخوردار است

ت و نیاز اصلی هر برنامه ی مدون نگاه جامع و مکمل مدیریت در هر زمینه ، برنامه ریزی در آن زمینه اس

 .دقیق به اتفاقاتی است که در آینده رخ خواهد داد

 دهد،لذا می خود قرار تأثیر تحت را سیستم عملكرد تمام تقریبًا كه است پارامتری سیستم بار سویی از

 می آنها امكان به آمار و ریاضی علوم كه آنجا تا بایست می اولیه های قدم همان در سیستم ریزان برنامه

 امار برناماه   نتایج، ترین دقیق و آخرین اساس بر و شده نزدیك كمیت این واقعی رفتار و رشد به دهد

 .نمایند آغاز را توزیع شبكه ریزی

برای  بهتر ریزی برنامه امكان گذاری، سرمایه ی ها هزینه در جویی صرفه بر عالوه بار صحیح پیش بینی

 در اهمیت حا ز مسا ل از یكی لذا .آورد می فراهم نیز را توزیع و انتقا  های شبكه و نیروگاهها توسعه

 . است آینده سالهای در برق تقاضای و بار رشد از اطالع برق، های شبكه بهینه توسعه برداری و بهره
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 فصل اول

 مدیریت بار الکتریکی

کااهش هزیناه ی   " یت بار و مصرف بارق مدیر"هدف از رویکرد عرضه کننده ی انرژی الکتریکی به مقوله 

دستیابی به هدف مذکور در دوسمت عرضاه و  .اقتصادی و افزایش قابلیت ضریب اطمینان شبکه برق است

 .تقاضای انرژی الکتریکی امکان پذیر است

مدیریت انرژی الکتریکی به عنوان انرژی ای که قابل ذخیره شدن نمی باشد،از ضرورت مبرمای برخاوردار   

 .نام برده میشود" مدیریت بار و مصرف برق"ز آن تحت عنواناست که ا

 1مفهوم بار الکتریکی.  2 -2

به طور کلی بار الکتریکی به جز ی از مدار الکتریکی می گویند که انرژی الکتریکای را باه ناور ، گرماا یاا      

 .مانند المپ ، مقاومت یا موتور الکتریکی.حرکت مکانیکی تبدیل میکند

 ر الکتریکی انواع با .  2-1

امروزه در شبکه های الکتریکی مصرف کنندگان مختلفی وجود دارند که در یک تقسیم بندی کلی اناواع  

ایان تقسایم بنادی براسااس     .بارهای صنعتی ، خانگی ، تجاری ، عمومی وکشااورزی تقسایم مای شاوند    

واع مصارف  همچناین باار هار یاک از انا     .خصوصیات ویژه هرگروه از مصرف کنندگان بوجود آماده اسات  

 .کنندگان در ساعات مختلد شبانه روز با توجه به وسایل مورد استفاده متفاوت است

 بارهای خانگی.  2 -1 -2

این گروه از بارها شامل مصارف خانگی شهر و روستا است که قسمت عمده ی آن مصرف روشنایی مناز  

سایل برقی خانگی از جمله ماشاین  یخچا  ها ، فریزرها ، وسایل گرمایشی و سرمایشی و دیگر و.می باشد

مصرف کنندگان برقی می باشند که مجموعا بار خانگی را تشکیل می ... لباس شویی ، اتو ، سماور برقی و

زماان اساتفاده   . میزان مصرف برق همانند کاالهای دیگر تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار مای گیارد  .دهند

                                                 
1
.Electrical Load  
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از جمله میزان درآمد ، سطح زیربنای واحد مسکونی ،  مشترکین خانگی از برق و میزان مصرف به عواملی

 .بستگی دارد... جمعیت خانوار،شرایط آب و هوایی منطقه و

 بارهای تجاری.  1 - 1 - 2

می باشاد کاه   ... این گونه بارها شامل مصارف مغازه های مختلد ، هتل ها، سوپر مارکت ها ، رستوران و 

از نظر ماهیت ، اجزای تشکیل دهنده ی بار تجاری تشابه زیاادی  .هدکاال یا خدماتی را به مردم ارا ه می د

اغلب وسایل استفاده شده در این بخش از انواع همان دستگاه هایی است که در بخاش  .به بار خانگی دارد

 .خانگی استفاده شده اند و تفاوت عمده در الگوی مصرف آنهاست

 بارهای صنعتی.   9 - 1 - 2

م مصارفی است که به نحوی با تولید صنعتی سر و کار دارناد و در واقاع انارژی    بارهای صنعتی شامل تما

موتورها ، پمپ ها ، فن ها و ماشین های باالبر از عمده تارین  .الکتریکی مصرف شده صرف تولید می شود

 :بارهای صنعتی اصوال به چند گروه تقسیم می شوند .وسایل برقی در این گروه از مصارف می باشند

این گروه شامل بارهای کوچکی هستند کاه باا بارق و نیاز باه صاورت       : نایع کوچک روستایی ص: الف

این صنایع قدرت کمی از شبکه می گیرند و اغلب به صورت کارگااه هاای کوچاک در    .دستی کار میکنند

 .روستاها قرار دارند

این گروه باه تنهاایی    هر کدام از صنایع.کیلو وات است 31باراین گروه از صنایع تا  :صنایع کوچک : ب 

بار قابل مالحظه ای ندارد ولی مجموعا از این گروه صنایع به ویژه در شهرهای کوچک ، جمعاا باار قابال    

 .توجهی از شبکه طلب میکند

کیلو وات هستند و شاامل کارگااه هاای     1111این گروه از صنایع دارای بارهای تا  :صنایع متوسط : ج

 .می باشد... اب های گندم ، کارخانه های مونتاژ وسایل خانگی وپنبه پاک کنی ، روغن کشی ، آسی

این گروه از صنایع دارای بار یک تا ده مگاوات می باشند و اکثرا به صورت دو نوبت  :صنایع سنگین : د 

 .کاری و بع ا سه نوبت کاری فعالیت دارند
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مانناد  .ه مگاوات یا بیشتر هستنداین گروه از صنایع دارای دیماند درخواستی د: صنایع فوق سنگین : ه 

این گروه اکثرا به صورت ساه نوبات   ... . صنایع ذوب آهن ، فوالد ، کارخانه های سیمان ، استخراج آهن و

 .کاری فعالیت دارند و تقریبا دارای بار ثابت در طو  روز می باشند

 بارهای کشاورزی .   5 - 1 - 2

بار .می شود( زمین مزروعی ، باغداری) ژ آب کشاورزی برق مصرفی در گروه مصارف کشاورزی صرف پمپا

کشاورزی دارای نوسانات شدید فصلی است و با توجه به موقعیت جغرافیایی هر منطقاه ، الگاوی مصارف    

 .کشاورزی خاص همان منطقه خواهد بود

 مصارف عمومی.   4 - 1 - 2

داری هاا ، مراکاز نظاامی و    مصارف عمومی شامل ادارات دولتی ، موسساات آموزشای و فرهنگای ، شاهر    

روشانایی و سیساتم   . می باشاد ... انتظامی ، پارک ها ، بیمارستان ها ، مساجد و اماکن مقدسه مذهبی و 

 ]1[.از مصارف عمده ی در این بخش عمومی به حساب می آیند( سرمایشی و گرمایشی) های تهویه 

 مفهوم مدیریت بار.  2-9 

 : مدیریت بار عبارت است از 

 هزینه هاای  كاهش جهت در این منحنی كه ای گونه به بار، منحنی رفتار روی بر تحو  ایجاد و تمدیری

 [2].دهد شكل تغییر الكتریكی انرژی

 :همچنین 

مدیریت بار و مصرف برق به مفهوم اعما  روش های مدیریتی بر مصرف کننادگان انارژی الکتریکای باه     

ه جهت تامین بارق مطما ن بارای مشاترکین و صارفه      منظور دستیابی به اهداف افزایش ضریب بار شبک

 ]3[جویی اقتصادی بوده و در دوسمت عرضه و تقاضای انرژی الکتریکی امکان پذیر است

 :و یا 
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مدیریت بار الکتریکی که به اختصار مدیریت بار نامیده میشود،به سیستمی باز میگردد که ارتباط بین یک 

یک  کارخانه باید قادر به تامین برق مصارفی خاود در طاو  روز    .درا برقرار میکن 1منبع الکتریکی وتقاضا

باار مصارفی کارخاناه از     2یکی از کارها برای جلوگیری از خاموشی بخش های مختلد انتقاا  دادن .باشد

 ]4[. این عمل به طور کلی مدیریت بار نامیده میشود.است 4به ساعات کم باری 3ساعات اوج مصرف

روسه ی ایجاد تعاد  بین منبع الکتریکی موجود در شبکه و بار الکتریکی ، کاه  مدیریت بار عبارتست از پ

 ]5[ .اساس آن بجای تنظیم خروجی نیروگاه ، کنتر  و تنظیم بار الکتریکی است

 :به عبارت دیگر 

خورشید به مدت چناد   طی شبانه روز ، تقاضای مصرف برق متفاوت است به گونه ای كه از حوالی غروب

در واقاع در  . به حداكثر خود مای رساد    ریت مصرف كنندگان در مدار هستند و تقاضای برقساعت ، اكث

و  روشانایی ، لاوازم صاوتی   )می شود ، مصارف عمده خانگی  این ساعات كه به ساعات اوج مصرف خوانده

ه افازود  روشنایی معابر و محوطه ها به كلیه مصارفی كه از ساعات قبل وجاود داشات ،   و نیز( تصویری و 

سهم عمده لوازم سرمایشی در  همچنین با توجه به. شده و باعث افزایش چشمگیر تقاضای برق می گردد 

افزایش قابل مالحظه ای نسبت به دیگار فصاو     مصرف برق تابستان ، حداكثر مصرف برق در این فصل ،

هت كااهش تقاضاا   لذا كلیه فعالیتهای كه در ج. فصل تابستان است  سا  داشته و اوج مصرف سالیانه در

قالب مادیریت   ساعات اوج مصرف روزانه و یا در روزهای اوج مصرف سالیانه صورت می گیرد ، در در( بار)

 ]6[ . .بار قابل طبقه بندی اند

 بار مدیریت اصول . 4 -1

 اولین منطقی است پس .است الكتریسیته مصرف در سریع رشد دالیل از یكی كنتر ، سهولت و راحتی

 .باشاد  های بهیناه  كنتر  می گردد، انتخاب انرژی مدیریت برنامه یك در كاوش برای كه ییها هزمین

 می روشن را ها لزوم، چراغ مورد مكان و زمان در كه هستند كلیدهایی و تایمرها زمینه، این در مثالی

                                                 
1
.Demand  

2
.Shift  

3
.High-demand peak times  

4
. Low-demand peak times  
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  ها دهپردازن ریز .بود خواهد متغیر سرعت یا جدید موتوری محركهای بكارگیری دیگر مثالی یا و كنند

 را كنترلای  عملیات از تری وسیع گسترة توان می كه هستند دسترس در بقدری هوشمند های كنتر 

 .كرد فراهم بود، مقدور در گذشته آنچه به نسبت

 ظرفیات باعاث   اضافه الكتریكی، موتورهای در بخصوص .است ظرفیت سازی بهینه كلی، زمینه دومین

 و یابد كاهش می نامی بار از كمتر بارهای در موتورها راندمان اینكه، او  .گردد می كارآیی عدم دوگونه

 در بیشتر شدن تلفات وارد موجب نتیجه در و شود می كمتر اندك، بارهای در قدرت ضریب اینكه دوم

 .شود می الكتریكی توزیع سیستم

 ای روشانایی باره از میتوان مثا  بعنوان دهیم، كاهش را بارها امكان، صورت در كه است این سوم قدم

 اناد،  دهدا اصالح انجام جهت را كارهایی اخیرًا كه جزآنهایی به مدرن، اداری های ساختمان در .برد نام

 در او  : كند تلد می را انرژی طریق دو به عمل این .دارند وجود اضافی های ییروشنا همیشه تقریبًا

در   اضاافی  هاوای گارم   تهویاه  صارف  كاه  ای انرژی دوم و كند می تأمین را نور این كه ای الكتریسیته

 .شود می تابستان

 یاا دی  ماایكروویو  گرمایشاهای  از استفاده آن مثا  .است كارآمد فرآیندهای از استفاده قدم، چهارمین

 روشاهای  دیگار   از اساتفاده  بجای (كنند می اعما  نظر مورد جسم به را گرما مستقیمًا كه ) الكتریك

 .است گرمادهی

 بااال، الماپ   راندمان با موتورهای .است كارآمدتر تجهیزات از  بیشتر استفاده امكان بررسی،  پنجم قدم

 الكترونیكای  دستگاههای بسیاری و ، (مقاومتی گرمایش بجای ( حرارتی های پمپ باال، راندمان با های

 .باشند می دسترس در كنند، می مصرف كمی انرژی كه جامد حالت

 1ضریب قدرت تصحیح همچون است، تلفات كاهش جهت وصمخص های روش كارگیریه ب ششم، قدم

RI)اهمی  تلفات كاهش برای توزیع های سیستم اصالح یا
2 ) 

                                                 
1
.Power factor  
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 نتیجه گیری 

 

 كاری باالی سطوح در نگری آینده عدم و مهندسی غیر های طراحی دلیل به توزیع بخش در متاسفانه

 وجاود  عادم  مشاكالت  ایان  سرچشمه كه باشیم می ژولتا افت و تلفات جمله زیادی از مشكالت شاهد

 گارفتن  نظار  در بادون  كاه  هایی شبكه بسا چه. باشد می شبكه آینده نیازهای بینی پیش برای برنامه

 و تلفاات  و نداشاته  الزم را كارآیی ، بار رشد و زمان گذشت با و شده طراحی نگری آینده های پارامتر

 هزینه افزایش)   گذاری سرمایه افزایش باعث خود این كه است هیافت افزایش شدت به آنها در ولتاژ افت

 انارژی  توزیاع  و انتقاا   ، تولید سیستمهای ظرفیت افزایش به مربوط هزینه و شده تلد تولید ، انرژی

 .گردد می ) تلفات تامین برای الكتریكی

یک دیالوگ و چانه زنای   پیش بینی بار به منظور برنامه ریزی دیگر یک مس له ی متدولوژی نبوده ، بلکه

ین ارگانهای مختلد اجتماعی و اقتصادی می باشاد کاه ممکان اسات هار یاک دارای مناافع و نظارات         ب

 .مت ادی بوده و یا الاقل جهت گیری های متفاوتی داشته باشند

به طور کلی برای براورد بار یک روش اصلی را مورد استفاده قرار می دهناد و از روش هاای دیگار بارای     

 .نگری و در نهایت رسیدن به یک هدف قابل قبو  استفاده می نمایندباز

انتزاعی و غیر وابسته باه واقعیتهاا را نتیجاه مای     "به تنهایی یک پیش بینی صرفا هر کدام از این روش ها

دهد ، در حالیکه استفاده از روش های مختلد ، با لحاظ نمودن مالحظات فنی و اقتصادی پیش بینی بار 

 .گاه وسیع تری ممکن می سازدرا با دید
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