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گيري هوشمند در شبكه توزيع برق به عنوان مصداقي از سامانه هاي هوشمند انرژي مورد در اين مقاله نقش تكنولوژي اندازه :چكيده
سازي و مديريت ي بهينههدف نيز عمدتاً اين بوده كه بررسي شود كه اين تكنولوژي چه كمكي به مساله. مطالعه قرار گرفته است

هاي زماني مصرف مشتركين مورد تحليل قرار گرفته و براي اين منظور سري. نمايدكتريكي در شبكه برق هوشمند ميمصرف انرژي ال
. گيرندقرار مي) خوشه(كاوي و شناسايي الگو، مشتركين داراي رفتار مصرفي مشابه در يك دسته هاي دادهبا استفاده از الگوريتم

توان براي هر خوشه، هاي قيمتي در ساعات مختلف شبانه روز ميها و سيگنالام از اين خوشهبراساس نوع رفتار مصرفي غالب در هر كد
گيري هوشمند فراهم شده همچنين با نظارت تقريباً زمان واقعي كه به واسطه تكنولوژي اندازه. يك الگوي مصرف بهينه را پيشنهاد داد

هاي مختلف به اين ترتيب هم ميزان اثرگذاري مشتركين خوشه. سايي نمودتوان هر تغييري در رفتار مصرفي مشتركين را شنااست مي
ها در نتيجه اصالح الگوي مصرف متفاوت روي كاهش مصرف انرژي در شبكه و هم ميزان منفعت هر كدام از ايشان از كاهش هزينه

 هوشمند مربوط به مصرفي خانگي  هاي كنتورهايسازي اين فرايند روي شبكه تست كه مجموعه دادهنتايج پياده. خواهد بود

اي كه در بيشتر موارد با ايجاد تغييرات جزئي در رفتار مصرفي مشتركين توانسته گونهبه. باشد بسيار مطلوب بوده استكشور ايرلند مي
-تكنولوژي اندازهعالوه بر اين، اين ظرفيت مناسب . از مصرف در ساعات پرباري شبكه كاسته و هزينه انرژي مصرفي را نيز كاهش دهد

.  نمايدبرداري بهينه از شبكه ميگيري هوشمند كمك بسيار خوبي به اپراتورهاي شبكه توزيع براي نظارت و بهره
  
  

  سازي مصرف انرژي، ماژول مصرف انرژي الكتريكي، مديريت سمت مصرفگيري هوشمند، بهينهتكنولوژي اندازه :واژه هاي كليدي
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  مقدمه.1

-يكي از مسائلي مهمي كه امروزه به يكي از بزرگترين چالش

هاي صنعت برق تبديل شده است موضوع افزايش قابل توجه در 
]. 1[ميزان مصرف انرژي الكتريكي و نياز روزافزون به آن است 

شده و مراكز توليدي  اين مسئله هم سبب افزايش نياز به توسعه
شبانه روز اين افزايش مصرف بسيار باال  هم در برخي از ساعات 

سبب ايجاد پيك مصرف روي برخي از خطوط و فيدرهاي شبكه 
توان با توسعه واحدهاي بخشي از اين مصرف باال را مي. گرددمي

توان تمامي اين توليد جديد رفع نمود اما از لحاظ اقتصادي نمي
رفي همين مسئله سبب مع. نيازها را از اين طريق پوشش داد

توجه به ]. 4[مفاهيمي ازجمله مديريت سمت مصرف شده است 
ها در شبكه برداريها و بهرهاز هزينه% 40اين نكته كه در حدود 

هاي و همچنين ظرفيت] 2[برق مربوط به بخش توزيع است 
هاي مديريت انرژي داراست اي كه اين بخش براي برنامهبالقوه

مطالعات به اين بخش از  سبب توجه سهم قابل اعتنايي از] 3[
هاي مديريت سمت مصرف مانند برنامه. شبكه شده است

سازي با جابجا نمودن هاي مختلف پيادهپاسخگويي بار در شكل
مصرف مشتركين در طول ساعات مختلف و يا كاهش ميزان 

گيري از تجهيزات و وسايل با مصرف در ساعاتي خاص با بهره
برداري بهتر ف مختلفي از قبيل بهرهبراي اهدا.... كارايي بيشتر و
گيرند مورد استفاده قرار مي.... ريزي براي آينده و از شبكه، برنامه

هاي مديريت مصرف براي از جمله اهدافي كه برنامه]. 6[و ] 5[
هدف اين . سايي استگيرند مسئله پيكآن مورد استفاده قرار مي

ويژه براي استراتژي تشويق مشتركين به مديريت مصرف به 
تشويق . باشدساعات پيك مصرف است كه شبكه تحت فشار مي

هاي مديريت سمت درست مشتركين به مشاركت در برنامه
سايي مستلزم شناسايي دقيق الگوي مصرفي ايشان مصرف و پيك

هاي مربوط به برق مصرفي و ساز و كار بازار مسلماً هزينه. است
همچنين .  رگذاري داردروي ميزان و الگوي مصرفي مشتركين اث

سايي رسيدن به هايي همچون پيكسازي بهينه برنامهبراي پياده
عملكرد نزديك به زمان واقعي بسيار موثر است كه اين نياز نيز 

هاي مورد هاي با دقت باال و از گونهمستلزم وجود مجموعه داده
  هاي اخير منتج به طراحي، درك اين نياز در سال. باشدنياز مي

  

  

) AMI( *گيري پيشرفتهسازي زيرساخت اندازهرفي و پيادهمع
                                                                     
                                                                     
                                                                     

با ايجاد يك بستر ارتباطي دوسويه ميان  AMI. شده است
ها و فعاالن كنندگان، توليدكنندگان و همچنين ساير قطبمصرف

هاي گوناگون سازي برنامهفضاي بازار برق كنوني امكان پياده
هاي مديرت مصرف را به شكلي مطلوب فراهم ازجمله برنامه
كسو نيازمند تبادل هايي از ياغلب چنين برنامه. آورده است

هاي اطالعات با دقت و سرعت باال و از سوي ديگر تبادل داده
هاي سنتي در سطح شبكه هستند كه حاصل جديد فراتر از داده

براي هردوي اين نيازها  AMI. فضاي جديد بازار برق است
هاي توجه به استفاده از داده]. 7[باشد راهكاري قابل قبول مي
اي شناسايي رفتار مصرفي مشتركين در كنتورهاي هوشمند بر

-نكته. مورد توجه قرار گرفته است] 8[مطالعاتي از جمله مرجع 

مورد توجه قرار گرفته است استفاده از ] 8[اي كه در مرجع 
براي شناسايي رفتار مصرفي مشتركيني است كه  AMIهاي داده

ن اعتقاد بر اي. نمايندهاي پاسخگويي بار مشاركت ميدر برنامه
ها است كه اين موضوع تا حدود زيادي  روي موفقيت اين برنامه

همچنين شناسايي الگوي مصرف مشتركين به . باشداثرگذار مي
و براي ] 9[بيني كوتاه مدت بار مصرفي در مرجع منظور پيش

] 10[شناسايي تغييرات در رفتار مصرفي مشتركين در مرجع 
نيز از ] 12[و ] 11[در مراجع . مورد بررسي قرار گرفته است

هاي كنتورهاي هوشمند به منظور شناسايي دقيق ظرفيت داده
در اين مطالعات از . رفتار مصرفي مشتركين استفاده شده است

هاي سري زماني مصرفي مشتركين استفاده شده كه به طور داده
شناسايي . آوري شده استمستقيم از كنتورهاي هوشمند جمع

هاي مشتركين براي مشاركت در برنامههاي مستعد از ميان گروه
. وري انرژي هدف اين مطالعات بوده استپاسخگويي بار و بهره

هاي كنتورهاي هوشمند نيز از داده] 14[طور مشابه، مرجع به
هاي بهينه مصرفي در شبكه استفاده نموده براي تعيين تعرفه

كنار با لحاظ نمودن حضور مشتركين در بازار بايد بتوان در  .است

                                                 
* Advanced Metering Infrastructure (AMI) 
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شناسايي الگوي مصرف ايشان حساسيت آنها را نسبت به 
براي اين منظور از كشساني . تغييرات قيمت بازار را بررسي نمود

  كشساني نشان دهنده تغييرات . شودقيمت و تقاضا استفاده مي

  

]. 15[در تقاضا مشتركين در نتيجه تغييرات قيمت برق است 
ني براي مشتركين روشي براي تعيين ضرايب كشسا] 16[مرجع 

نيز كشساني ] 17[در مرجع . نمايددر شبكه توزيع را ارائه مي
تقاضي مشتركين در شبكه با استفاده از روش حداقل مربعات 

سازي از سوي ديگر ضرايب كشساني در پياده. تعيين شده است
در مرجع . هاي مديريت مصرف نقشي قابل مالحظه داردبرنامه

ضا براي برنامه پاسخگويي بار در شبكه از مدل كشساني تقا] 18[
. ها استفاده شده استو با در نظر گرفتن نقش خرده فروش

به تحليل كشساني بار در شبكه بازار ] 19[و ] 20[مراجع 
منافع حاصل از حضور مشتركين . اندتجديدساختاريافته پرداخته

] 21[در بازار و تبادل اطالعات ميان آنها و شبكه در مرجع 
در اين حالت براي تعيين كشساني از يك مدل . ل شده استتحلي

هاي مصرفي وسايل مختلفي كه در آماري و با استفاده از داده
] 22[مرجع . گيرد استفاده شده استخانه مورد استفاده قرار مي

نيز از تاثير ضرايب كشساني قيمت و تقاضا در فرايند تعيين 
ي توليدي مختلف دهي توسط واحدهاقيمت در بازار و قيمت

هاي توليدي باال بر اين اساس شركت. آوردبحث به ميان مي
تر نسبت به شرايط مصرف در استفاده از اين ضرايب درك حجامع

هاي قيمتي را با دقت باالتري شبكه كسب نموده و سيگنال
هاي توليد و مصرف نيز هزينه] 23[در مرجع . نمايندتعيين مي

ف و توليد به ازاي مقادير مختلف براي هر دو سمت مصر برق
الزم به ذكر است كه در . ضرايب كشساني تعيين شده است

ي زماني ثابت مقدار ضرايب كشساني براي كل دوره] 23[مرجع 
      . در نظر گرفته شده است

در اين مقاله و با توجه به مطالعات انجام شده در اين حوزه، 
سازي رق براي بهينهاز اطالعات كنتورهاي هوشمند در شبكه ب
اين اطالعات دانش . مصرف انرژي مشتركين استفاده شده است

ريزهاي شبكه برق را نسبت به رفتار اپراتورها و دقت برنامه
گيري تقريباً زمان مصرفي مشتركين افزايش داده و با اندازه
طور محسوسي باال  واقعي خود دقت تصميمات اتخاذ شده را به

اي ارتباطي دوسويه ايجاد شده به مشتركين همچنين فض. بردمي
هاي مصرفي برق دهد كه با اطالع از قيمتنيز اين امكان را مي

اي را انتخاب نمايند تا در شبكه بتوانند الگوي مصرفي بهينه
توان با تفكيك همچنين مي. شان كاهش يابدهاي مصرفيهزينه

  تفاده از مشتركين براساس شباهت در الگوي مصرفي ايشان با اس

  

الگوريتم هاي شناسايي الگو، با هدف مديريت سمت مصرف 
ترين الگوي مصرفي  هاي مصرفي، متناسببراي هر يك از خوشه

جويي در زمان و نتيجه چنين عملي عالوه بر صرفه. را برگزيد
سازي مصرف انرژي، لحاظ نمودن عدم قطعيت هايي ذاتي بهينه

. شتركين وجود دارداست كه در پيش بيني رفتار مصرفي م
در : ترتيب ارائه ساير مطالب در اين مقاله نيز به اين صورت است

روش و ساختار كلي پيشنهادي به همراه كاربرد ) 2(قسمت 
. هاي مختلف مورد استفاده در اين مقاله ارائه شده استالگوريتم

نيز شبكه تست معرفي شده و روند پيشنهادي ) 3(در قسمت 
گيري از نكات بيان شده نيز نتيجه. شودي ميسازروي آن پياده

  .شودانجام مي) 4(در بخش 

 روش شناسي .1

 ساختار پيشنهادي .1.1

روندي كه به منظور ارزيابي تاثير استفاده از تكنولوژي 
نشان ) 1(گيري در اين مقاله ارائه شده در شكل هوشمند اندازه

هاي مصرفي مطابق اين نمودار روند، داده. داده شده است
آوري شده و ها جمعآوري دادهشتركين توسط مراكز جمعم

ها روي آنها پياده  پردازش دادههاي مربوط به پيشدستورالعمل
مقادير مصرفي برق مشتركين كه در بازه هاي . سازي مي شود

زماني پشت سر هم ثبت شده است تشكيل يك سري زماني را 
هاي ز الگوريتمهاي زماني مصرفي با استفاده ااين سري. مي دهد

. گيرندهاي مختلفي قرار ميكاوي تفكيك شده و در خوشهداده
هاي اي انجام شود كه  اعضاء خوشهگونهبندي بايد بهخوشه

تشكيل شده داراي بيشترين شباهت به يكديگر و كمترين 
در اين مطالعه، سري . ها باشندشباهت به اعضاء ساير خوشه
دي شده است، اين يعني اعضاء بنزماني مصرفي مشتركين خوشه

عمل خوشه . هر خوشه داراي رفتار مصرفي مشابه هم هستند
بندي ما را قادر مي سازد كه براي هر خوشه يك پروفيل نماينده 
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تعيين نماييم كه در حقيقت نماينده الگوي مصرفي آن خوشه 
با اين عمل مي توان تصميمات مربوط به هر خوشه را . است

يل نماينده گرفت و از حجم باالي محاسبات براساس اين پروف
  . هاي مصرفي اجتناب نمودمربوط به بررسي تمامي پروفيل

جمع آوري اطالعات از مراكز ثبت داده در شبكه

پيش پردازش اطالعات

اعمال روند خوشه بندي روي سري زماني مصرفي مشتركين و تفكيك آنها به 
خوشه ها

ارزيابي تغييرات حاصل شده در الگوي مصرفي غالب خوشه ها در نتيجه 
سيگنال هاي قيمتي

اعمال سيگنال هاي قيمتي در شبكه به مشتركين

اعمال سيگنال هاي قيمتي متناسب با الگوي مصرفي هر خوشه

شروع

پايان

ايجاد تغييرا در رفتار مصرفي توسط مشتركين در نتيجه آگاهي از سيگنال هاي 
قيمتي

دستيابي به الگوهاي مصرفي مناسب براي هر خوشه از منظر مشتركين و شبكه

 
 نمودار روند روش پيشنهادي) 1(شكل 

گيري با كمك زيرساخت ارتباطاتي كه توسط تكنولوژي اندازه
هوشمند فراهم شده است امكان مبادله اطالعات در شبكه فراهم 

هاي قيمت برق براي هي از سيگنالشده و مشتركين با آگا
توانند مصرف خود را مديريت نمايند روز ميساعات مختلف شبانه

اي كه هم نيازهاي روزانه ايشان برآورده شود و هم هزينه به گونه
-، پس از خوشه)1(مطابق شكل . برق مصرفي آنها كاهش يابد

بندي سري هاي زماني مصرفي، سيگنال هاي قيمتي به 
در خوشه هاي مختلف اعالم شده و تغييرات حاصل مشتركين 

شده در الگوي مصرفي مشتركين متعاقب اطالع پيدا كردن از 
براساس اين تغييرات و يا به . اين قيمت ها ارزيابي مي شود

تعبيري عكس العمل ها از جانب مشتركين سيگنال هاي قيمتي 
 .متناسب با الگوي مصرفي هر خوشه تا حدودي اصالح مي شود

اين در حالي است كه مشتركين نيز الگوي مصرفي خود را 
با . متناسب با هزينه ها و سيگنال هاي قيمتي اصالح مي كنند

اعمال سيگنال هاي قيمتي جديد، مشتركين الگوي مصرفي 
نهايي خود را براساس اين سيگنال ها تنظيم مي كنند كه اين 

كين الگوي مصرفي هم از منظر شبكه و هم از منظر مشتر
به اين ترتيب و با استفاده . پروفيل مصرفي بهينه تلقي مي گردد

از روندي مشخص پروفيل بهينه مصرفي كه متضمن صرفه جويي 
مناسب در مصرف انرژي توام با برآوردن نيازهاي مشتركين است 

  . حاصل مي گردد

 بندي و شناسايي الگوي مصرفي مشتركينخوشه .1.1

بندي عبارت است از شهكاوي، خومطابق ادبيات علم داده
اين . ها در يك خوشههاي مشابه از ميان كل نمونهقراردادن نمونه

اي انجام گيرد كه اعضاء تخصيص يافته به هر فرايند بايد به گونه
خوشه داراي بيشترين شباهت به يكديگر و كمترين شباهت به 

ها و اين شباهت. هاي ديگر باشنداعضاء تخصيص يافته به خوشه
ها با يكديگر هاي هر كدام از نمونهها با مقايسه ويژگياوتتف

ها به اين معني كه براي هركدام از نمونه. پذيردصورت مي
نمايند و با مقايسه مجموع گيري ميهاي يكساني را اندازهويژگي

هاي مشابه را شناسايي و در يك خوشه قرار ها، نمونهاين ويژگي
كين شبكه توزيع نمونه هايي هستند در اين مقاله مشتر. دهندمي

. شان تفكيك شوندكه بايد براساس شباهت در الگوي مصرفي
هاي مشتركين نيز ميزان مصرف انرژي الكتريكي آنها در ويژگي

به اين ترتيب كه براي . هاي مصرف استهاي زماني ثبت دادهبازه
هاي مصرفي ثبت و ضبط شده و تشابه هر مشترك اين داده

. شودمصرفي حاصله براي مشتركين با هم مقايسه ميپروفيل 
هاي مصرفي مشتركين در تر اشاره شده كه از ثبت دادهپيش
-هاي زماني مختلف سري زماني مصرفي ايشان تشكيل ميبازه

شود كه براي تعيين ميزان شباهت آن با سري زماني مصرفي 
-همشتركين ديگر بايد فاصله اين سري هاي زماني از هم انداز

براي اين منظور از فرمول فاصله اقليدوسي استفاده . شودگيري 
در اين . معرفي شده است) 1(شود كه در رابطه مي

i,رابطه، nxمقدار مصرف در بازه زمانيnام براي مشتركi ام و
,j nxمقدار مصرف در بازه زمانيnام براي مشتركj ام را نشان
i,دهد و در نهايتمي jdهاي زماني ميفاصله ميان اين سري -

هر اندازه فاصله اقليدوسي دو سري زماني از هم كمتر باشد . باشد
با استفاده از اين . تر هستندتر و شبيههم نزديكاين دو سري به 

در هر مرحله  k-meansشده بندي شناختهفرمول و روش خوشه
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-هاي زماني انجام ميبندي سرياز شناسايي الگو، عمل خوشه

هاي مصرفي است كه نتيجه چنين فرايندي تشكيل خوشه. پذيرد
قل اعضاء هر خوشه داراي حداكثر شباهت به يكديگر و حدا

همچنين نماينده هر . ها هستندشباهت به اعضاء ساير خوشه
خوشه كه ميانگين الگوي مصرفي آن خوشه را دارد نيز در 

به اين تريتب از بار . گيردها مورد استفاده قرار ميتحليل
  .  شودمحاسباتي و زماني نيز كاسته مي
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  واحد مديريت مصرف انرژي  .1.2
در اين مقاله مديريت مصرف انرژي با استفاده از ظرفيت 

براي اين منظور . گيردگيري هوشمند انجام ميتكنولوژي اندازه
هاي شود كه قادر است براساس پروفيلواحدي پيشنهاد مي

قيمتي اعالمي از سوي شبكه برق براي مشتركين، الگوي مصرفي 
از آنجاييكه . يدرا كه از لحاظ هزينه بهينه باشد تعيين نما

توان هايي دارند، نميمشتركين در رفتار مصرفي با يكديگر تفاوت
اين . انتظار داشت كه داراي الگوي بهينه مصرف مشابهي باشند

واحد از يك روز قبل مقادير مصرف انرژي مشترك در ساعات 
سپس آن را با پروفيل . نمايدمختلف شبانه روز را دريافت مي

نمايد و توسط شبكه براي آن روز مقايسه ميقيمتي اعالم شده 
نمايد كه مصرف در ساعات اوج و اي مصارف را جابجا ميگونهبه

. قيمت باال كاهش يافته و به ساعات با هزينه كمتر منتقل شود
تواند اين الگوي مصرفي را در حال اگر مشترك مايل باشد مي

در غير . ودمند شجويي حاصل از آن بهرهپيش گرفته و از صرفه
تواند از الگوي مصرفي بهينه پيشنهادي واحد اين صورت نيز مي

مديريت مصرف انرژي فاصله بگيرد كه در اين صورت بايد هزينه 
نكته مهم در اين واحد ارتباط ميان وسايل . بيشتري بپردازد

وجود . مختلف خانه و يك واحد مديريت مصرف مركزي است
شود كه بتوان ميان وسايلي چنين زيرساخت ارتباطي سبب مي

كه مصرف آنها در ساعات مشخص ضروري است و امكان كمي 
براي جابجايي مصرف در ساعات ديگر دارند و وسايل با امكان 

، نحوه )2(شكل . تر تمايز قائل شدجابجايي مصرف راحت
ارتباطات ميان وسايل مختلف در يك خانه هوشمند با واحد 

همانگونه كه . دهدمديريت مصرف مصرف مركزي را نشان مي
شود يك ارتباط دوسويه ميان وسايل و واحد مديريت مشاهده مي

هاي قيمتي براي مصرف مركزي وجود دارد كه براساس سيگنال
  .شودشخص ميهر كدام از وسايل برنامه مصرف بهينه م

1وسيله 

واحد اندازه گيري و مديريت مصرف مركزي

1وسيله 

1وسيله 

1وسيله 

1وسيله 

1وسيله 

 
ارتباط واحد مديريت مصرف مركزي و وسايل خانه ) 2(شكل 

  هوشمند

  سازيپياده  .2
 مطالعه موردي .2.1

روي يك مجموعه داده ) 2(روند پيشنهادي در قسمت 
نمونه مشترك خانگي در كشور  1000مصرفي واقعي مربوط به 

- هاي مصرفي مشتركين در بازهداده. سازي شده استايرلند پياده

به اين ترتيب براي . اي ثبت شده استدقيقه 30زماني هاي 
مقدار  48روز تعداد ساعت شبانه 24هركدام از مشتركين در 

هاي زماني مصرفي اين مقادير سري. مصرف ثبت شده وجود دارد
دهد كه مستقيماً در تحليل مورد مشتركين را تشكيل مي

ه توزيع اين تعداد مشترك در يك شبك. گيرنداستفاده قرار مي
. نشان داده شده است) 3(اند كه در شكل باسه پخش شده 69

مطالعه مورد نظر روي داده هاي مصرفي دو سال مشتركين انجام 
گرفته است تا تغييرات در رفتار مصرفي ايشان بهتر آشكار شود و 

 . ها نيز دقيق تر و قابل اعتمادتر باشدنتايج تحليل

 سازي و نتايج عدديپياده .2.2

انجام فعاليت هاي مربوط به پيش پردازش داده ها، پس از 
. سري هاي زماني اصلي براي پردازش نهايي به دست مي آيند

 k-meansاين سري هاي زماني با استفاده از روش خوشه بندي 
به خوشه هايي تفكيك شده كه تعداد بهينه خوشه ها در اين 

ر حقيقت نماينده هر خوشه د. خوشه مي باشد 18مطالعه برابر با 
نماينده تمامي اعضاء و الگوهاي رفتاري تخصيص يافته به آن 

اين تحليل . باشد كه تحليل ها روي آن انجام مي گيردخوشه مي

۵



 

 

ها شامل ارزيابي تاثير تكنولوژي اندازه گيري هوشمند روي بهينه 
به اين . سازي مصرف انرژي و صرفه جويي اقتصادي مي باشد

كاهش هزينه برق مشتركين به ازاي  ، ميزان)1(ترتيب در جدول 
مقادير مختلف كاهش در مصرف آنها در سال اول گزارش شده 

از اين جدول مشاهده مي شود كه به ازاي درصد كاهش . است
يكسان در مصرف، خوشه هاي رفتاري مختلف، كاهش هزينه 

نتيجه همين تحليل براي سال . هاي متفاوتي را تجربه مي نمايند
با مقايسه مقادير اين جدول . ارائه شده است) 2(دوم در جدول 

توان مشاهده نمود كه ميزان كاهش به راحتي مي) 1(با جدول 
هزينه هاي خوشه هاي مختلف نسبت به سال اول تغييراتي را 

برخي از خوشه ها در سال دوم نفع بيشتري از . نشان مي دهد
ش ي در مصرف خود بردده اند و برخي با كاه%10همان كاهش 

سيستم اندازه گيري هوشمند با قدرت . منفعت مواجه شده اند
نظارت بااليي كه به عنوان يك سامانه هوشمند انرژي دارد اين 
امكان را مي دهد كه تحليل نمايند آيا اين تغييرات در نتيجه 
تغيير نسبي در رفتار مصرفي مشتركين بوده يا عوامل ديگري 

شود كه با كاهش  همچنين مشاهده مي. سبب آن شده است
ي براي مشتركين ميزان كاهش هزينه %10مصرف در پله هاي 
اين نكته مزيت باالي نظارت زمان واقعي . ثابت باقي نمي ماند

. سازدحاصل از تكنولوژي اندازه گيري پيشرفته را برجسته مي
را ) 2(و ) 1(نيز مقادير مندرج در جداول ) 5(و ) 4(شكل هاي 

توني نشان مي دهند تا بتوان تغييرات را به صورت نمودارهاي س
  . بهتر مشاهده نمود

نيز درصد كاهش انرژي مصرفي در ) 4(و ) 3(در جداول 
هاي شبكه به ازاي مقادير مختل كاهش مصرف انرژي در خوشه

مطابق اين مقادير، به . مختلف براي دو سال را نشان مي دهد

شبكه در ميزان مصرف خوشه ها، % 10ازاي كاهش يكسان 
. كاهش مصرف انرژي مختلفي را از خوشه ها دريافت مي كند

اين يعني اثرگذاري خوشه هاي رفتاري مختلف روي كاهش 
مجدداً با مقايسه مقادير اين . ميزان مصرف شبكه متفاوت است

دو جدول مي توان به تغيير ظرفيت خوشه هاي مختلف براي 
ود كه مشاهده مي ش. كاهش مصرف انرژي در شبكه پي برد

ميزان اثرگذاري برخي از خوشه ها در كاهش انرژي شبكه تغيير 
نموده است كه  تحليل دقيق اين تغييرات بواسطه سيستم اندازه 

نيز ) 7(و ) 6(شكل هاي . گيري پيشرفته محقق شده است
را نشان مي ) 4(و ) 3(اي مقادير مندرج در جداول نمودار ميله

  .  تر مشاهده نموددهد تا بتوان اين تغييرات را به
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

  باسه تحت تست 69شبكه توزيع ) 3(شكل 
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 )سال اول(هاي مختلف به ازاي مقادير مختلف كاهش مصرف انرژي الكتريكي هاي خوشهدرصد كاهش هزينه: 1ل جدو

كاهش مصرف انرژي در 
شبكه با فرض تغيير مصرف 

40%  

كاهش مصرف انرژي در 
شبكه با فرض تغيير 

 %30مصرف

كاهش مصرف انرژي در 
شبكه با فرض تغيير 

  %20مصرف

كاهش مصرف انرژي 
در شبكه با فرض 

  %10تغيير مصرف 

شماره 
 خوشه

26.16%  21.22% 14.34% 8.14%  1  
19.31%  15.4% 9.44%  2.43%  2  
24.2%  21.51% 14.77%  9.29%  3  
18.68%  14.38% 9.14%  3.49%  4  
20.39%  15.01% 11.67%  1.96%  5  
16.65%  14.17% 12.29%  2.51%  6  
22.6%  16.91% 14.03%  6.16%  7  
19.56%  18.42% 10.02%  4.73%  8  
22.4%  16.88% 9.68%  3.51%  9  
25.86%  20.05% 15.06%  8.3%  10  
22.32%  17.93% 14.92%  5.82%  11  
21.84%  17.42% 10.56%  5.49%  12  
23.46%  19.2% 14.38%  9.17%  13  
20.25%  13.35% 8.69%  2.85%  14  
21.78%  18.92% 15.81%  7.57%  15  
21.88%  17.68% 16.18%  7.53%  16  
20.4%  17.02% 12.03%  3.8%  17  
20.15%  15.64% 12.92%  5.67%  18  
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درصد كاهش انرژي مصرفي شبكه به ازاي كاهش مصرف خوشه هاي مختلف  

%10كاهش مصرف  %20كاهش مصرف  %30كاهش مصرف  %40كاهش مصرف
  )سال اول(هاي مختلف به ازاي مقادير مختلف كاهش در مصرف درصد كاهش هزينه مشتركين در خوشه) 4(شكل 
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 )سال دوم(هاي مختلف به ازاي مقادير مختلف كاهش مصرف انرژي الكتريكي هاي خوشهش هزينهدرصد كاه: 2ل جدو

كاهش هزينه انرژي مشترك 
  %40با فرض تغيير مصرف 

كاهش هزينه انرژي 
مشترك با فرض تغيير 

 %30مصرف

كاهش هزينه انرژي 
مشترك با فرض تغيير 

  %20مصرف

كاهش هزينه انرژي 
مشترك با فرض 

  %10رف تغيير مص

شماره 
 خوشه

11.83%  10.7% 8.26% 6.19% 1  
9.65%  15.02% 12.31% 7.83%  2  
11.1%  10.02% 13.98% 5.35%  3  
9.7%  21.15% 9.81% 6.75%  4  

10.26%  13.61% 11.11% 5.85%  5  
12.03%  22.67% 8.29% 6.28%  6  
17.35%  10.64% 14.1% 7.34%  7  
9.5%  13.06% 10.61% 8.32%  8  

27.56%  8.51% 10.45% 5.9%  9  
29.2%  8.97% 12.82% 6.53%  10  
20.13%  23.99% 16.36% 8.35%  11  
20.8%  19.49% 17.69% 9.06%  12  
15.2%  16.99% 12.02% 7.1%  13  
28.28%  9.28% 7.92% 6.68%  14  
14.3%  20.72% 6.71% 5.37%  15  
8.68%  17.21% 8.33% 6.02%  16  

27.11%  14.7% 15.95% 8.39%  17  
12.48%  12.36% 5.41% 3.13%  18  
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درصد كاهش انرژي مصرفي شبكه به ازاي كاهش مصرف خوشه هاي مختلف  

%10كاهش مصرف  %20كاهش مصرف  %30كاهش مصرف  %40كاهش مصرف 
 

 )سال دوم(هاي مختلف به ازاي مقادير مختلف كاهش در مصرف درصد كاهش هزينه مشتركين در خوشه) 5(شكل 
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 )سال اول(هاي مختلف درصد كاهش مصرف انرژي در شبكه به ازاي مقادير مختلف كاهش مصرف انرژي خوشه: 3ل جدو

كاهش مصرف انرژي در 
با فرض تغيير مصرف شبكه 

40%  

كاهش مصرف انرژي در 
شبكه با فرض تغيير 

 %30مصرف

كاهش مصرف انرژي در 
شبكه با فرض تغيير 

  %20مصرف

كاهش مصرف انرژي 
در شبكه با فرض 

  %10تغيير مصرف 

شماره 
 خوشه

2.49%  1.76% 1.09% 0.76% 1  
1.74%  1.13% 0.8%  0.16%  2  
1.13%  0.98% 0.46%  0.085%  3  
1.97%  1.05% 0.59%  0.37%  4  
2.06%  1.15% 0.69%  0.36%  5  
1.21%  0.72% 0.41%  0.25%  6  
2.84%  2.04% 1.01%  0.073%  7  
0.98%  0.51% 0.29%  0.16%  8  
1.97%  1.04% 0.67%  0.35%  9  
2.06%  1.15% 0.63%  0.36%  10  
3.24%  1.82% 1.05%  0.65%  11  
1.31%  0.71% 0.39%  0.21%  12  
0.39%  0.23% 0.14%  0.086%  13  
1.76%  1% 0.61%  0.33%  14  
2.36%  1.53% 0.82%  0.45%  15  
0.4%  0.212% 0.13%  0.079%  16  
1.81%  1.1% 0.65%  0.46%  17  
0.39%  0.21% 0.12%  0.071%  18  
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درصد كاهش مصرف انرژي الكتريكي در شبكه به ازاي كاهش مصرف در خوشه هاي مختلف

%10كاهش مصرف  %20كاهش مصرف  %30كاهش مصرف   %40كاهش مصرف 
  )ولسال ا(ها درصد كاهش انرژي الكتريكي مصرفي در شبكه به ازاي مقادير مختلف كاهش در مصرف در خوشه) 6(شكل 
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 )سال دوم(هاي مختلف درصد كاهش مصرف انرژي در شبكه به ازاي مقادير مختلف كاهش مصرف انرژي خوشه: 4ل جدو

كاهش مصرف انرژي در 
شبكه با فرض تغيير مصرف 

40%  

كاهش مصرف انرژي در 
شبكه با فرض تغيير 

 %30مصرف

كاهش مصرف انرژي در 
شبكه با فرض تغيير 

  %20مصرف

انرژي  كاهش مصرف
در شبكه با فرض 

  %10تغيير مصرف 

شماره 
 خوشه

3.7%  2.4% 1.49% 0.81%  1  
1.5%  0.76% 0.42% 0.24%  2  
0.96%  0.5% 0.27% 0.15%  3  
2.03%  1.12% 0.685 0.38%  4  
2.19%  1.23% 0.71% 0.39%  5  
1.5%  0.78% 0.42% 0.29%  6  
1.08%  0.61% 0.32% 0.17%  7  
0.94%  0.59% 0.31% 0.16%  8  
3.45%  2.67% 1.71% 1.05%  9  
1.55%  0.97% 0.56% 0.32%  10  
2.74%  1.89% 1.08% 0.68%  11  
1.08%  0.62% 0.39% 0.22%  12  
0.75%  0.38% 0.21% 0.12%  13  
1.45%  0.95% 0.5% 0.37%  14  
1.08%  0.54% 0.235 0.12%  15  
0.28%  0.15% 0.08% 0.045%  16  
1.66%  0.91% 0.47% 0.28%  17  
0.71%  0.34% 0.19% 0.11%  18  
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  )سال دوم(ها درصد كاهش انرژي الكتريكي مصرفي در شبكه به ازاي مقادير مختلف كاهش در مصرف در خوشه) 7(شكل 

 

 

  

 گيرينتيجه .3

گيري هوشمند روي در اين مقاله نقش تكنولوژي اندازه
جويي در مصرف انرژي الكتريكي مورد بررسي مديريت و صرفه

ظرفيت باالي اين تكنولوژي براي نظارت تقريباً . فته استقرار گر
زمان واقعي روي الگوي مصرفي مشتركين و همچنين امكان 

ايجاد بستر ارتباطي دوسويه ميان بخش توليد و مصرف در شبكه 
برق نقشي بسزا در تحقق اهداف مديريت انرژي در شبكه توزيع 

امانه هوشمند اين تكنولوژي امكان ايجاد يك س. هوشمند دارد
در . آوردمديريت مصرف انرژي در سطح شبكه توزيع را فراهم مي

اين مقاله دو ظرفيت اين سامانه مورد بررسي قرار گرفت كه يكي 
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كاهش مصرف انرژي الكتريكي مشتركين در شبكه بوده و ديگري 
هاي پرداختي ايشان به ازاي كاهش در مصرف كاهش هزينه

طلب هستند كه در صورت اطالع نتايج گوياي اين م. انرژي
ها و همچنين الگوي هاي ساعتي قيمتمشتركين از سيگنال

گونه اي تغيير بهينه مورد نظر براي شبكه رفتار مصرفي خود را به
هايشان براي انرژي الكتريكي كاهش مي دهند كه هم پرداختي

يابد و هم بار مصرفي شبكه در ساعات اوج مصرف تخفيف پيدا 
ين نتايج گوياي اين نكته هستند كه ميزان اثرگذاري همچن. كند

مشتركين روي اين كاهش مصرف و بهره بردن از كاهش 
دهد نتايج مطالعات اين مقاله نشان مي. ها يكسان نيستپرداختي

هاي ها بيشتر و براي خوشهكه اين مقادير براي برخي از خوشه
ر نيز ثابت از سوي ديگر ميزان اين مقادي. باشدديگر كمتر مي

كند كه البته براي تعيين منشاء اين تغييرات ماند و تغيير مينمي
. گيري هوشمند بهره مناسبي بردتوان از تكنولوژي اندازهنيز مي

در مجموع مطالعات و نتايج حاصل از اين مقاله نشان مي دهد 
كه تكنولوژي اندازه گيري هوشمند ظرفيت بسيار خوبي براي 

  .    ژي در شبكه هوشمند برق داردمديريت مصرف انر

 قدرداني

براي در اختيار قرار  ISSDAنويسندگان اين مقاله از سايت 
هاي مصرفي بدومن نام مشتركين نهايت سپاسگذاري دادن داده
همچنين از سركار خانم دكتر منا قاسميان استاديار . را دارند

يت نيز محترم دانشگاه شهيد بهشتي براي ايجاد ارتباط بااين سا
  .نمايندتشكر مي
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