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خصوص از  رقابت   یسازیپس  عملکرد    یو  برق،  صنعت  شدن 

همواره    یاقتصاد مهمتر   یک یشبکه  زم  نیاز  در    نه یموضوعات 

بوده    های¬ستمی ازس  برداری ¬بهره باال    نهمچنی.  است قدرت  با 

انرژ بحران  یرفتن ارزش  اهم  یانرژ  هایو وقوع    تی در جهان و 

روز    یو به اندازه انرژ  حیمصرف صح  ت یاهم  ست،یز  طیحفظ مح

کردن مصرف برق،   نهیبه  یبرا  جهنتی  در.  است   ¬شده  شتریبه روز ب

 ستمیدر س  بار ییسمت مصرف و پاسخگو   ت یریمانند مد  ییابزارها

 ییپاسخگو  های برنامه یقدرت شکل گرفته است. هدف از اجرا

اصالح مصرف برق و کم کردن از تفاوت اوج و دره بار در    بار

بازار برق    یمتیق  های شاز وقوع جه  یری طول روز و جلوگ  در 

همراه    یاربسی  مشکالت  با  ها¬برنامه   نیموفق ا  یاست. اما اجرا 

  متیاز جمله ق  ازیاست. شبکه هوشمند با دادن اطالعات مورد ن

  کنندگان  مصرف  به  روز، برق در ساعات مختلف در طول شبانه

  نه یکنترل مصرف برق خود به صورت خودکار و مصرف به   برای

  .یکندبرق کمک م

کند تا   یمصرف کنندگان فراهم م  یرا برا  یبار فرصت  ییپاسخگو 

به نرخ ه  انگ  ریسا  ایبر زمان    یمبتن  یادر پاسخ    ی ها  زه یاشکال 

اوج،   یمصرف برق آنها در دوره ها  زانیم  رییتغ  ایبا کاهش    ،یمال

برنامه    یدر عملکرد شبکه برق داشته باشند. برخ  ینقش مهم از 

  یی پاسخگو   یو اپراتورها از برنامه ها  یکیالکتر  ی ها  ستمیس  زانیر

عرضه و تقاضا استفاده    یمتعادل ساز  ی برا  ییها   نهیبار به عنوان گز

  یبرق را در بازارها   نهیتوانند هز  ی م  ییبرنامه ها  ن یکنند. چن  یم

فروش نرخ   یعمده  کاهش  به  منجر  نوبه خود  به  و  دهند  کاهش 

  ی برادر تالش    یجذب مشتر  یبرق شوند. روش ها   ی خرده فروش

ها  ییپاسخگو  نرخ  ارائه  شامل  تقاضا  مانند    یمبتن  یبه  زمان  بر 

ق  یگذار  مت یق استفاده،    ی گذار  مت یق  ک،یپ  یگذار  مت یزمان 

 .است   یاوج بحران  یها  فیو تخف  یزمان واقع  یگذار  مت یق  ا،یپو 

ها  یکیالکتر  یانرژ  صنعت  به    ییپاسخگو  یبرنامه  را  تقاضا  به 

ارزش فزا  نهی گز  ک یعنوان   نظر م  ندهی با  با تالش    ردیگ   یدر  که 

  ی بالقوه آن گسترش م  راتیها و تأث  یی شبکه، توانا  ینوساز  یبرا

توانند مشکالت اوج بار را حس   ی. به عنوان مثال، سنسورها مابدی

از سوئ استفاده  با  و  ها  نگ یچیکرده  در مکان  را  برق    ی خودکار، 

از    یکاهش دهند و احتمال اضافه بار و قطع برق ناش  کیاستراتژ

ب از  را  ز  نیآن  گ   شرفتهیپ  رساخت یببرند.  برنامه    یریاندازه  دامنه 

تواند به مصرف کنندگان ارائه شود ،   یبر زمان را که م یمبتن یها

  یشگرهایمانند نما  یهوشمند مشتر  یها  ستمیدهد. س  یگسترش م

  ی رفتار خود را برا  رییتوانند تغ  یم  یخانگ  یشبکه ها  ای  یداخل

اطالعات مصرف برق و هز از  کنند و  کنندگان آسان    نه یمصرف 

 .اوج مصرف اوج دوره را کاهش دهند یها

به شمار   DSM در حوزه  دیاز تحوالت جد  یک یبار    ییپاسخگو 

به معنا  دیآ  یم الگو   یکه  بهبود  کنندگان در    ی مشارکت مصرف 

  مت یمشارکت در پاسخ به ق  نیباشد. در واقع ا  یم  یمصرف انرژ

تغ  ییها حال  در  لحظه  هر  در  م  رییکه  .  ردیگ   یهستند، صورت 

: راهکاری برای  برنامه های پاسخگویی بار ❖

 ارتقای بهره وری 
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  متیکه ق   ییها  نشده در زما  یطراح  یقیپرداخت تشو   نیبراعالوه  

شبکه در    نانیاطم  تیکه قابل  یزمان  ایباالست و    یبازار عمده فروش

مصرف را در مشترکان    رییتغ  زهیتواند انگ   یم  زیمعرض خطر باشد ن

کل آورد. هدف  اجرا  یبه وجود  بار    ییپاسخگو   یبرنامه ها  یاز 

  متیشبکه و کاهش ق  نانیاطم  ت ی به دو مشخصه مهم قابل  ی ابیدست

 .باشد یها م

 : 2006 هیدر فور DOE یارائه شده از سو  فیتعر بنابر

توسط مصرف   یکیالکتر  یدر مصرف انرژ  رییبار تغ  ییپاسخگو  ”

  متیق  رییمصرفشان، در پاسخ به تغ  یالگو   یکنندگان از مقدار عاد

  نان یاطم  ت ی قابل  ایبرق در بازار باال و    مت یکه ق  یبرق )در ساعات

 ”.باشد یدر خطر است(، م ستمیس

مشارکت    یتوان بر اساس نحوه و چگونگ  یبار را م  ییپاسخگو 

کل  یالگو   رتغیی  در  کنندگان  مصرف به دو دسته  برق   یمصرف 

 :کرد میتقس

 متیق ی بار بر مبنا ییپاسخگو  یهابرنامه •

ها • مبنا  ییپاسخگو   ی برنامه  بر  ها  یبار    ی پرداخت 

 یقیتشو 

. شوند  یم  یبند  میگروه تقس  ری ز  نیکدام از موارد باال به چند  هر

از مقاالت   یموضوع اشاره کرد که در بعض  نیبه ا  نجایالبته در ا  دبای

  یلفظ پاسخگو   مت،یق  یبار بر مبنا  یاستفاده از پاسخگو   یبه جا

مبنا بر  م  یبار  استفاد  همچن یزمان  مقاالت    یبعض  نیشود.  از 

مربوط    های   مختلف از جمله برنامه  یها  دسته بار را به    یپاسخگو 

  های برنامه    ایو    یو اضطرار  یاقتصاد  هایبازار، برنامه    ستمیبه س

 .کنند یم میو اقتصاد تقس یداریبر پا یتنیم

 

 متیق یبار بر مبنا  ییپاسخگو  یها برنامه

 (TOU) زمان استفاده

 (CPP) یاوج بحران یهامتیق •

 (RTP) یقیزمان حق یهامتیق •

 یقیپرداخت تشو یبار بر مبنا  ییپاسخگو  یها برنامه

 (DLC) بار میکنترل مستق •

 (I/C) کاهش بار ایقطع  •

 (DB) بار دهیمزا •

 (EDRP) یبار اضطرار ییپاسخگو  •

 (CAP) ت ی بازار ظرف هایبرنامه  •

 (A/S) بازار یخدمات جانب •

تحق  یکی برنامه  اهداف  توسعه   قیاز  هوشمند  شبکه  توسعه  و 

استفاده از    یها   کیشبکه ، ابزارها و تکن  یمدرن ساز   یها  ی فناور

برا برق  صنعت  به  کمک  و  تقاضا  آزما  یطراح  یپاسخ  و   شی، 

  کپارچه ی  ی برق ، ارتباطات / اطالعات مل  یها  رساخت یز  شینما

قابل من  اتیعمل  یساز  نهی به  یی ایپو  ت ی با  ترک   ابعو  و    بی شبکه 

به    یابیدست  یبه تقاضا و مشارکت مصرف کننده. برا  ییپاسخگو 

فناور  نیا استقرار  و  توسعه  مدل    یها  یهدف   ، هوشمند  شبکه 

تجز  یساز تحل  هیو  انرژ  عیتوز  ستم یس  لیو  ، مدل    رفعالیغ  ی، 

قابل  یساز و  کننده  مصرف  تحل  هیتجز  یها  ت یرفتار  و    لیو 

  یبانیپشت  میتصم  یبانیپشت  یابزارها  یمحاسبات با سرعت باال برا

 شده است. 
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از خدمات   یبه انواع مختلف  یو صنعت  یتجار  ،یمسکون  نیمشترک 

  ی ارائه م  یمختلف انرژ  ی رساختهایدارند که توسط ز  ازین  یانرژ

  یحامل ها  گرید  نیتوده و همچن  ست یز  یشوند. ذغال سنگ، انرژ

طب  یانرژ گاز  برق،  مانند  شبکه  به  سیعیمحدود    ی ها  ستمی ، 

مورد استفاده توسط    ردموا  نیتر  جیرا  یمحل  یشیو سرما  یشیگرما

  ی برا  یزیاستاندارد برنامه ر  یحال، ابزارها  نیهستند. با ا  نیمشترک 

  رساختیاز ز  یا  کپارچهی  یعموماً نما  ،یانرژ  یشبکه ها  یطراح

 عیانتقال و توز  د،یحالت تول  نیدهند. در ا   یمختلف ارائه نم  یها

از مسائل مستقل    یبه عنوان مجموعه ا  یمختلف انرژ  یحامل ها

بطور جداگانه و بدون در   ستمیو هر س   ردیگ   یتوجه قرار م  وردم

ها تعامل  گرفتن  ب  یاحتمال  ینظر  ها  نیموجود    ی انرژ  یحامل 

 . شود  یم یساز  نهیموجود، به

به جا   ی بعض  در بهتر است  انرژ  یموارد  از  از    یدیتول  یاستفاده 

گردد.    نیو تأم  دیتول  یرا به صورت محل  یسطوح باالتر شبکه، انرژ

  ی شکل م  تریباالتر و قو   یریبا انعطاف پذ  یستمیس   ب یترت  نیبد

  یتوانند به عنوان سپهر انرژ  یم  ریانعطاف پذ  یستمهای س  نی. اردیگ 

 دیمختلف تول ی ها رساخت یز نی ب  واسطشوند و به عنوان  یمعرف

م  یانرژ گرفته  نظر  در  بارها  ا  ی و  مفهوم سپهر    یاصل  دهیشوند. 

  ی است که قادر است تعامل انرژ  لیتبد  سیماتر  کی  فیتعر  یانرژ

س  دیتول در  را  مصرف  و  انتقال  حامل    یانرژ  یها  ستمی،  چند 

 .کند فیتوص

ورود  یانرژ  یها  سپهر طب  یها   یدر  گاز  برق،  )مثالً  ، یعیخود 

  ی مصرف را وارد کرده و در خروج  ی( انرژره یمنطقه و غ  ی گرما

دهند. الزم به ذکر است که    یرا ارائه م  یخاص  یخود خدمات انرژ

توسط شبکه    ایشده و    دیتول  یتواند بصورت محل  یم  یتوان ورود

تو   نیتأم  یخارج  یها امکان  انرژ  ،یمحل  دیلگردد.    یهایمفهوم 

انرژ  نیپراکنده و خود تام   دیتول  د یتجد  یها یرا که عمدتاً توسط 

با استفاده   ،ی. در سپهر انرژدینما  یم  جادیشوند ا  ی م  نیتأم  ریپذ

تجه مبدلها   یانرژ  زاتیاز  ترانسفورماتورها،  و    یحرارت  یمانند 

  ره یو ذخ   لیرا به اشکال مختلف تبد  یتوان انرژ  یکمپرسورها م

حامل   نیبا چند ستمیس کی  یاز ساختار سپهر انرژ  یونه اکرد. نم

  ی ارائه شده، که شامل چهار ورود  ابتدای بخشدر شکل    یانرژ

طب  یعنی) گاز   ، گرما   یعیبرق  ز  یمحل  ی،  منبع  توده(،    ست ی و 

، مبدل   CHPترانسفورماتور ،    یعن ی)   یانرژ  لی تبد  زاتیتجه  نیچند

  ی ها  یباتر  یعنی)   یانرژ  رهیذخ  ستمی س  نی( است. همچنیحرارت

  ی م  ده یبرق ، گرما و خنک( در آن د  یعنی)  ی ( و سه خروجیبرق

 شود. 

حامل    نیچند  نیو همچن  یبا توجه به وجود اشکال مختلف انرژ

را   یاری بس ی ایها مزا ستمیس نگونهیا ،یدر داخل سپهر انرژ یانرژ

ز به  م  یسنت  ای  یمعمول  یانرژ  یرساختهاینسبت  دهند.    یارائه 

و    یانرژ  نیدر تأم  یریانعطاف پذ  ستم،یس  نانی اطم  ت ی قابل  شیافزا

  ستم یس  نگونهیا  یاصل  یایاز مزا  ستمیس  یبهبود عملکرد کل  نیهمچن

 .ها است 
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 ی داریحفظ پا  یقدرت برا  ستمیس   ییتوانا   توانیرا م  نانیاطم  ت ی قابل

  تیواقع  نیتقاضا دانست. ا  ایدر سمت عرضه    ادیز  راتییبا تغ  یحت

به    یو انتقال انرژ  دیتول  یروش برا  نیشامل چند  ی که سپهر انرژ

ها مز  ستمیس  یخروج  یدرگاه  پذ  عیتوز  ت یاست  را   ر یانعطاف 

ادینما  یم  جادیا در  از    یم  ستمیس  ت،حال  نی.  استفاده  با  تواند 

برآورده سازد. عالوه    نهی تقاضا را به صورت به  ،یحامل انرژ  نیچند

شود    یباعث م  یانرژ  نیتأم  یبرا  نیگزیجا  یوجود راهها  ن،یا  بر

  ی خود، به درست  یاز بخش ها  یبرخ   یدر مواجهه با خراب  ستمیس

 .کار کند

مناسب    یانرژ  یفوق، با انتخاب حامل ها  یها  یژگ یتوجه به و  با

را در هر لحظه از زمان برآورده کنند   یانرژ  یتوانند تقاضا  یکه م

توان    یبدان معناست که م  نیکرد. ا  نهیرا به   ستمی س  یتوان انرژ  یم

کنترل کرد که مجموعه    ی را به گونه ا  ستمیس  یانرژ  نیتام   انیجر

 یخاص را شامل شده و از مصرف انرژ یارهایمع ای  طی از شرا  یا

سپهر   یشنهادیپ  ستمیدر س  نیها له حداقل برسند. همچن  نهیو هز

ها    ندهیانتشار آال  زانیبر اساس م  یمنابع انرژ  ی بند  ت ی اولو   یانرژ

با    یبار از منابع  زانیم  یریگردد و همواره با در نظرگ   یم  ت یرعا

م  یندگ یآال  زانیم استفاده  سرانجا  یکم  گ   م،شود.  بهره  از    ی ریبا 

انرژ  یها  یژگ یو مختلف  انرژ  یاشکال  سپهر  در   یم  ،یموجود 

 .دیرا بهبود بخش ستمی س یتوان عملکرد کل

 

 

 

 

 

 هوشمند   های اخبار حوزه شبکه نیتازه تر ❖

 

توسعه   ندهیآ"  ی علم  نار یوب ❖ با  شهرها  هوشمند 

  ی دکتر عل  یجناب آقا  یبا سخنران  "خودران  یخودروها

فره پژوهشگر  دانشگاه    ختهیپارسا  از  خودروان  حوزه 

  ل یوسا یقاتیموسس و مرکز تحق نیو همچن  ایتالیمودنا ا

و خودران چ  هینقل تار  تایهوشمند  در  تهران    22  خیدر 

در سامانه    یمجاز  ورتبه ص  18ساعت    1400آذرماه  

موضوع    ت یو جد  ت ی. نظر به اهم دیبرگزار گرد   پیاسکا

جمع  ناریوب  نیا شرکت  پژوهشگرا  یریکث   تیبا  ن،  از 

دکتر    نار یوب  نیو صنعتگران مواجه شد. در ا  انیدانشجو 

  ی خودران و تکنولوژ  ی انواع خودرها  انیپارسا به ب  یعل

  ی اتنک  شانیا  نیحوزه پرداخت. همچن  ن یدر ا  نینو   یها

س خصوص  در  و    نیا  یکنترل  یها  ستمیرا  خودروها 

ا  گاهیجا  نیهمچن کشور  در  و  در جهان  ارائه   رانیآنها 

ن آخر  در  موارد   زینمودند.  خصوص  در  پژوهشگران 

وب در  شده  در    یسواالت  ناری مطرح  که  کردند  مطرح  را 

 . رفت یخصوص آن بحث و تبادل نظر صورت پذ

شبکه  نیازدهمی ❖ کنفرانس  انرژ  یهادوره    یهوشمند 

م  1400 تبر  یزبانیبه  همکار  زیدانشگاه  با  انجمن   ی و 

انرژ  یعلم  یال  16  یدر روزها  رانیا   یشبکه هوشمند 

 .برگزار شد  ز،یدر شهر تبر 1400آذرماه  18
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نجمن شبکه هوشمند ارنژی اریان  امه هنگا
ا  

 
0140ماه آذر -10شماره  انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران    

  1400دی ماه    10الی    1رویداد تکنوتگ انرژی در تاریخ   ❖

  10خواهد شد. زمان ثبت نام در این رویداد از  برگزار  

پنل های تخصصی،  در این رویداد  آذرماه است.    30الی  

کارگاه های آموزشی متعدد کارگاه های انتقال تجربه و  

   با حضور صاحب نظران این حوزه برگزار خواهد شد. 
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نجمن شبکه هوشمند ارنژی اریان  امه هنگا
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0140ماه آذر -10شماره  انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران    

 

 

 

 

 

 

 

 

صنعتگران  و  تحصیالن  افرغ  دانشجویان،  تمامی  از  اریان  ارنژی  هوشمند  شبکه  علمی  نجمن 
ا گاهنامه 

این   هب  خود  مقاالت  ارسال  با  ات  آورد  می  عمل  هب  دعوت  هوشمند  اهی  شبکه  حوزه  با    گاهنامه مرتبط 

  موجبات غنای علمی بیشتر این گاهنامه را فراهم آورند. 


