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 توزیع برقدر شبکه  یکیالکتر یانرژ یسازهارهیاستفاده از ذخ یسنجامکان :پروژه عنوان

 طرح توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت در شبکه برق عنوان طرح:

 ر شبکه برقسند توسعه فناوری تجهیزات الکترونیک قدرت د واحد اجرایی:

  ماه 12  :اجرای پروژه زمان مدتبرآورد 

 تببین و تشریح پروژه همراه با ذکر مراحل کلی:

را به همراه داشته  یاریبس دیفوا تواندیمهم در صنعت برق است که م یهااز چالش یکی یکیالکتر یانرژ یسازهارهیاستفاده از ذخ

و با  ریاخ انیدر حال انجام است. در سال نهیزم نیدر ا یاریبس قاتیچنان تحقهم سازها،رهیاستفاده از ذخ ریگباشد. با توجه به رشد چشم

 نیاند. امورد توجه قرار گرفته یاساس یهااز المان یکیبه عنوان  سازهارهیمرتبط با شبکه هوشمند، ذخ یهام و مؤلفهیتوسعه مفاه

 یهابر حوزه ریپذ)که به عنوان بار انعطاف یو فروش آن در ساعات پربار یباردر ساعات کم یانرژ رهیذخ تیعالوه بر قابل زاتیتجه

چون هم ییهایژگیبه و یابیتوان و دست تیفیبهبود ک لیاز قب یگریدر موارد د توانندیهستند(، م رگذاریأثت زیبازار برق ن رینظ یگرید

 داشته باشند. ینقش مؤثر زیشبکه ن یمیخودترم تیقابل

قادر  یکیالکتر یانرژ یسازهارهیهوشمند در حال رشد است. ذخ عیتوز یهادر شبکه یکیالکتر یانرژ یسازهارهیاز ذخ استفاده امروزه

را در  یشبکه انرژ یبارکه در ساعات کم یبه طور رند؛یدر شبکه هوشمند مورد استفاده قرار بگ ریپذبار انعطاف کیهستند به عنوان 

 سازهارهیذخ تیقابل نیکند. ا قیبه شبکه تزر دپراکندهیمنبع تول کیرا به عنوان  شدهرهیذخ یانرژ یاردر ساعات پرب ونموده  رهیخود ذخ

 عبارت هستند از: ایمزا نیاز ا یرا به همراه دارد. برخ یاریبس یایمزا

 ؛ییساکیبه پ کمک 

 بار؛ یمنحن حیتسط 

 منابع؛ نیا دیتول تیطعقمربوط به عدم یهایجهت کاهش نگران ریدپذیتجد یبا واحدها ادغام 

 زات؛یبه توسعه تجه ازیافتادن ن قیتعو به 

 تلفات؛ کاهش 

 ؛یبار فرکانس کنترل 

 ولتاژ. کنترل 
 نییتع لی)از قب یانرژ تیریو مد یبرداربهره ،یزیراست مسائل مربوط به برنامه ازیبه اهداف موردنظر ن لیبه ذکر است، جهت ن الزم

. ردیمد نظر قرار گ حیبار(، به صورت صح ینیبشیشارژ و دشارژ و پ نهیبه یزیربرنامه سازها،رهیخنوع، مکان، اندازه و زمان نصب ذ

 یهانهیاست تا با در نظر داشتن هز قیدق یبررس ازمندین یانرژ سازرهینفوذ منابع ذخ زانیم شیجهت افزا یگذارهیسرما ن،یچنهم

اتخاذ  نهیزم نیدر ا حیصح ماتیبتوان تصم زاتیتجه نیا یدر کنار اثرات فن یگذارهیدر دسترس جهت سرما یو منابع مال ازیموردن

 نمود.

از موضوعات مهم و به روز است که  یکیهوشمند  عیتوز یهادر شبکه یکیالکتر یانرژ یسازرهیکه ذکر شد، موضوع ذخ طورهمان

 ،ییساکیپ لیاز قب یاریطور که اشاره شد خدمات بسطرف، همان کیرا متوجه خود ساخته است. از  ریاخ انیدر سال یاریبس قاتیتحق

 یمعرف سازهارهیاستفاده از ذخ یایشبکه و کاهش تلفات به عنوان مزا زاتیدر توسعه تجه یگذارهیسرما قیبار، تعو یمنحن حیتسط

در دسترس،  یدر منابع اقتصاد تیحدودبا توجه به م گر،یامروز کشور در صنعت برق هستند. از طرف د یازهایاند که از جمله نشده



 نیتأم یهاو راه هیدوره بازگشت سرما زات،یبا در نظر داشتن طول عمر تجه سازهارهیمرتبط با انواع ذخ یو اقتصاد یمسائل مال یبررس

جهت  زاتیتجه نیاجوانب مختلف نفوذ  یبررس ن،یاست. بنابرا یضرور اریبس یامر سازرهیمرتبط با نفوذ منابع ذخ یهاپروژه یمال

 است. یکامالً ضرور یو راهبرد حیصح ماتیاتخاذ تصم

اهداف در  نیتراز مهم یکی نهیو هز یمقدار خاموش نیتربار با کم کیگذر از پ یمصرف و تالش برا یبهبود الگو ران،یکشور ا در

جهت  دیمصرف و تول یبه بهبود الگو ازیل نحا نیو در ع یمنابع مال لیاز قب هاتیمحدود یاست. وجود برخ روشیو پ ریاخ انیسال

نموده است. استفاده از  یاتیح اریو کارا با در نظر داشتن جوانب مختلف مسئله را بس حیصح ماتیتصم اتخاذ رو،شیمواجهه با مسائل پ

جهت  قیدق یررسب ازمندیاست که ناهداف مورد نظر به  یابیجهت دست یشنهادیپ یاز راهکارها یکی سازهارهیانواع مختلف ذخ

 یسنجپروژه، مطالعات امکان نیدر قالب ا شودیم شنهادیپ نیاست. بنابرا هاآن یو اقتصاد یدر رابطه با مسائل فن یکسب دانش کاف

 ماتیحاصل بتوان تصم جیتا بر اساس نتا ردیمورد بحث و مطالعه قرار گ یو فن یبا در نظر داشتن مسائل اقتصاد سازرهینفوذ منابع ذخ

 خصوص اتخاذ نمود نیدر ا یو راهبر حیصح

 

 مراحل پروژه به شرح زیر خواهد بود:

 برای شبکه توزیع و مشترکین پنج گانه  سازهای مناسببررسی و شناخت انواع مختلف ذخیره 

 شناسایی چرخه ارزش تجهیزات ذخیره ساز انرژی استخراج شده در مرحله قبل 

 ی و تدوین سنجامکانمنتخب شامل برآورد هزینه و انجام مطالعات  ای انرژیهسازرهیتوسعه ذخ یو اقتصاد یفن مطالعات

 مدل کسب و کار

 
 :)خروجی مورد انتظار( مشخصات محصول نهایی

 ها؛آن یهایژگیو یو بررس شبمه توزیع و مشترکین برقدر  یریقابل بکارگ یسازهارهیانواع مختلف ذخ مطالعه 

 کیساخت مبدل الکترون ،باتری نیاز جمله تام ازیمختلف مورد ن یکشور در حوزه هاموجود در داخل  یهایتوانمند شناخت 
 ؛ربازا ی وقدرت، سامانه کنترل

 یو اجتماع یاقتصاد ،یمختلف فن یوهایمنتخب با در نظر داشتن سنار یسازهارهیتوسعه ذخ یو اقتصاد یفن مطالعات 
 رو؛شیپ

 یطرح تجار نیو تدو یسنجامکان مطالعات (business planتوسعه ذخ )و  روشیپ یبا در نظر داشتن اهداف اصل سازهارهی
 در دسترس؛ یمنابع مال

 

 

 

 

 


