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محور در روزهاي -هاي تشويقسنجي افزايش ضريب بار شبكه برق كشور با تنظيم برنامهامكان  پروژه: عنوان

 باري با تمركز بر مشتركين داراي كنتور هوشمندكم
  مركز توسعه فناوري شبكه هوشمند برق و انرژي  واحد اجرايي:

  ماه 6: اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

 تبيين و تشريح پروژه همراه با ذكر مراحل كلي:
 

عددي قابل قبولي كشور ، ضريب بار ساالنه فصول كم باري در ربا اوج مصرف و بار شبكه در زمان ميزان با توجه به فاصله زياد بين
ظرفيت اين  ده اند اما در بخشي بزرگي از سال،اد ش. به بيان ديگر، تاسيسات شبكه قدرت به ازاي بار در زمان پيك طراحي و ايجنيست

اوج مصرف بار در زمان . در سال هاي اخير با اجراي برنامه هاي پاسخگويي بار سعي شده تا گيردتاسيسات مورد استفاده قرار نمي
برق نسبت به هزينه واقعي پايين قيمت كاهش پيدا كند اما در خصوص بهبود ضريب بار بصورت متمركز تالشي نشده است. با توجه به 

ل وانرژي الكتريكي در فص مصرف تمام شده و همچنين، كمبود گاز در روزهايي از فصل سرد سال و زمان كم باري، افزايش گسترده
جايگزيني تجهيزات الكتريكي بجاي به عنوان نمونه  – منطقي نيست؛ اما، افزايش هدفمند مصرف مشتركين بدون مطالعه باريكم

اين فرضيه خصوصا با در  باشيد.و مفيد پذير تواند توجيهدر روزهايي كه كمبود گاز در كشور وجود ندارد ميخصوصا  -گازسوز  تجهيزات
ها و اثرات مضر زيست محيطي، سالمتي، اجتماعي و ... و شهري مثل تهران و هزينهنظر گرفتن آلودگي ناشي از سوزاندن گاز در كالن

عددي باال نيست اما در طرف  ،هاشود. اگرچه بازدهي نيروگاهتقويت مي ،باالتر گرمايش بصورت الكتريكيبا در نظر گرفتن ايمني 
يك پيشنهاد اوليه آن است كه  نسبت به تجهيزات گازسوز باالتر است.  مقابل بازدهي گرمايش توسط تجهيزات الكتريكي در ساختمان

به ميزان مصرف  –تجاري و مصارف آزاد  با مصرف خصوصا مشتركين –هوشمند  طي روزهايي از سال به ازاي مشتركين داراي كنتور
آنها، مصرف انرژي  فرض مبناي محاسبه صورتحساب قرار گيرد اما براي مصرف بيشتر از بار پايه، تعرفه پيشآنها برق توسط عادي

گرمايش  از جمله –ه از تجهيزات الكتريكي ارزانتر در نظر گرفته شود تا مشتركين تشويق به استفاد با رقمي بصورت تشويقي و
در هرحال، بهبود ضريب توان شبكه محدود فقط محدود به پيشنهاد جايگزيني تجهيزات الكتريكي بجاي تجهيزات گردند.  –الكتريكي 

ظرفيت شبكه برق و گاز و رفتار آنها، ، مشتركينمصرف انرژي  در اين پروژه هدف آن است كه با در نظر گرفتن سبدگازسوز نيست. 
تشويقي مختلف جهت افزايش ضريب بار پيشنهاد داده  هايبرنامههاي آنها، قيمت واقعي هر واحد انرژي الكتريكي و ... ، محدوديت

 ها بر منحني بار مورد مطالعه قرار گيرد.ات اجراي آن برنامهشود و همچنين اثر

  د:پرداخته خواهد شموارد زير در اين تحقيق به 

هاي افزايش مصرف در زمان الف) بررسي تجربيات ساير كشورها در زمينه افزايش ضريب بار شبكه الكتريكي با تمركز بر -
 گذاري نزديك به زمان واقعي انرژيقيمتب)  باريكم

ه جاي باري شامل جايگزيني مصرف برق بهاي كممختلف در زمينه افزايش مصرف بار الكتريكي در زمانراهكارهاي  بيان -
 با توجه به تجربيات پيشين و ... سازهاسنجي استفاده از ذخيره، امكان، استخراج رمزارزگاز

امكان استفاده از انرژي الكتريكي در راستاي گرمايش به جاي تجهيزات گازسوز با در نظر گرفتن بازدهي تجهيزات،  آناليز -
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به ازاي سناريوهاي مختلف انواع مشتركين، ساختمان در .. و . ، قيمت تجهيزات گرمايشياثرات زيست محيطي، قيمت انرژي
 حال استفاده/جديد، شرايط اقليمي منطقه و ...

شامل يك منطقه گرمسير،  ،بررسي منحني بار شبكه الكتريكي و ضريب بهره برداري از تجهيزات به ازاي سه منطقه از كشور  -
از نظر  برق در فصول كم باري مصرف افزايشامكان اليز و آن شهر تهران بزرگيك منطقه سردسير و يك منطقه كالن

 بارگذاري شبكه

) جهت مبتني بر زمان و مكان گذاري انرژي(شامل پيشنهاد نحوه قيمت گذاري و تنظيمجهت سياستمشخص هاي برنامهارائه  -
ا به ازاي بازه زماني كوتاه مدت ميزان اثرگذاري پيشنهادهمدلسازي در راستاي برآورد مطالعات انجام  وبهبود ضريب بار شبكه 

  و رفتار آنها نوع مشتركيندر نظر گرفتن با  و بلندمدت

 (خروجي مورد انتظار): مشخصات محصول نهايي
  خير بله  افزار است؟ آيا خروجي پروژه از نوع نرم

  
  هاي مرتبط با مراحل انجام پروژه است. ي پروژه شامل گزارشجخرو

  
  وان:الزامات شركت در فراخ
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