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 بینی بار کوتاه مدت و میان مدت توزیع افزاري پیشسامانه نرم :پروژه عنوان

 افزاري موردنیاز اتوماسیون توزیع طرح توسعه تجهیزات نرم عنوان طرح:

 عیي توزپیشرفته در شبکه ونیاتوماس يسند توسعه فناور واحد اجرایی:

 ماه 8: اجراي پروژه زمان مدتبرآورد 

 تبیین و تشریح پروژه همراه با ذکر مراحل کلی:
 مقدمه:
برداري و ریزي صحیح در حوزه بهرهرژي الکتریکی و نیز برنامهتامین انراي پاسخگویی به تقاضاي ب نیروي برق هاي توزیعشرکت

دارند. این موضوع پس از اجراي  شبکه مناطق مختلف بینی بار درهاي کوتاه مدت و میان مدت نیاز به پیشدر بازه ،نگهداشت
هاي مدیریت سمت تقاضا از اهمیت بیشتري برخوردار شده است زیرا اجراي مدیریت تقاضا تبعات اقتصادي و اجتماعی در پی طرح

هاي مدیریت مصرف، امهاز طریق برن بار یک منطقه ، بنابراین، شایسته است که میزان بار در نظر گرفته شده براي کاهشخواهد داشت
ها در بازار برق براساس در کنار این موارد، سود و جریمه شرکتبینی شده آن منطقه تخصیص یابد. بصورت دقیق براساس بار پیش

هاي ساعتی در روزهاي در بازه -بار کوتاه مدت  بینیپیشبراي گردد. لذا ایجاد یک سامانه بینی نیاز مصرف محاسبه میدقت پیش
هاي مختلف توزیع بسیار تواند براي بخشمی Ï به صورت پیک بار روزانه در چند ماه آتی - بار میان مدت  بینیپیشو نیز  -آتی

 کمک کننده باشد.

 هدف و خروجی پروژه:

نعت برق در مرکز پایش صبینی بار کوتاه مدت و میان مدت است که سازي یک سامانه پیشهدف از اجراي این پروژه، طراحی و پیاده
 گیرد. مورد استفاده قرار  نیروي برق توزیع هاي مستقر در شرکت توانیر و در مراکز مدیریت و کنترل توزیع (مراکز دیسپاچینگ) شرکت

هاي توزیع)، بار هر شرکت توزیع، بار امور و بینی بار در سطوح مختلف، شامل بار کل کشور (مجموع بار شرکتاین سامانه قابلیت پیش
عالوه، بینی مصرف مشترك وجود دارد. بهدر این سامانه قابلیت انجام پیشهمچنین، هر شرکت، و بار هر فیدر را خواهد داشت. مناطق 

روز گذشته قابل ساعات به ازاي یک منطقه در  شدهینیبشینسبت به بار پ کنندهعیتجم يتوسط نهادها افتهیبار کاهش زانیم نیتخم
 انجام است.

به صورت پیک بار روزانه در بار میان مدت،  بینیپیش، و روزهاي آتیبراي هاي ساعتی بار کوتاه مدت، در بازه بینیپیش در این سامانه
 .گرددانجام می ماه) 12(حداکثر تا  چند ماه آتی

 سامانه: يکاربردها

براي توسعه، جایگزینی، اصالح،  ریزيهاي آتی و برنامهبینی بار نقاط مختلف شبکه طی ماهمدیریت دارایی میان مدت: پیش -
 شامل پست فوق توزیع، خطوط و ترانسفورماتورهاي توزیع نگهداشت تجهیزاتیا سازي و بهینه

ریزي براي انجام مانور و هاي آتی و برنامهبینی بار نقاط مختلف شبکه طی روزها و ساعتمدیریت دارایی کوتاه مدت: پیش -
انجام آماده باش اکیپ،  ،متناسب با نیاز هاي پاسخگویی باراجرایی کردن برنامه ،اتو بارگذاري تجهیز تغییر آرایش شبکه

 و نگهداشت تجهیزاتتعمیرات 
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 بینی بار کوتاه مدت و میان مدت توزیع افزاري پیشسامانه نرم :پروژه عنوان

 افزاري موردنیاز اتوماسیون توزیع طرح توسعه تجهیزات نرم عنوان طرح:

 عیي توزپیشرفته در شبکه ونیاتوماس يسند توسعه فناور واحد اجرایی:
 بینیروزي و جلوگیري از جریمه عدم دقت پیشمشارکت در بازار برق: اعالم دقیق نیاز مصرف در بازارهاي روز آینده و میان -

هاي پاسخگویی و اجراي برنامه پیک مجاز هر شرکت و هر امور یا منطقه: تخصیص بهینه سقف رفمدیریت مصهاي برنامه -
 بار و ارسال سیگنال متناسب به مشترکین متناسب با میزان نیاز کاهش بار

بینی میزان مصرف پیش : تخمین خط مبنا و پیشدر مدیریت مصرف ارزیابی عملکرد کسب و کارهاي خصوصی حوزه توزیع -
 کاهش بار یک منطقه میزان هاي خدمات انرژي و ارزیابی عملکرد آنها درنده و شرکتاز حضور نهادهاي تجمیع کن

 روند انجام کار:

هاي توزیع مختلف است. سپس با بررسی هاي مصرف و عملکرد مدیریت مصرف در شرکتدر این راستا نیاز به بررسی منحنی
هاي مناسبی براي مساله و اطالعات اولیه موجود و قابل اتکا، روش اهدافبه بار کوتاه مدت و میان مدت، با توجه  بینیپیشهاي روش
هاي بار گذشته در تمام نیاز به داده ،سازي می گردد. براي رسیدن به این اهدافبینی بار کوتاه مدت و میان مدت انتخاب و پیادهپیش

 باشد.ک نقطه در هر منطقه مورد نیاز میسطوح عنوان شده و همچنین اطالعات هواشناسی شامل اطالعات دماي حداقل ی

دارد که با توجه به نوع خروجی مدنظر، اطالعات  حل مسالهنیاز به دو رویکرد متفاوت براي  بینی بار کوتاه مدت و میان مدتپیش
وارد ذکر شده، امکان هر یک از این دو رویکرد با توجه به م ،گیرد. همچنینمورد بررسی قرار میورودي، دقت و زمان مورد نیاز اجرا 

که با باشد مییا روش پایگاه خبره شبکه عصبی و رگرسیون  هاي مختلفهمچون روشهاي متفاوتی ها و الگوریتمروش سازي باپیاده
 له در سطوح مختلف متفاوت باشدهمچنین ممکن است رویکردهاي حل مسا هاي اولیه روش مناسب باید انتخاب گردد.توجه به بررسی

 روي دقت مساله تاثیرگذار خواهد بود.که بر 

 مالحظات:

قابل  ADMSاي طراحی گردد که در آینده به عنوان یک بخش از هاي سامانه به گونهنیاز است تا ورودي و خروجی -
 بکارگیري باشد.

به  - از اطالعات وروديعمده اي بگونه اي طراحی گردد که این امکان وجود داشته باشد تا بخش  ،نیاز است سامانه -
 فراخوانی گردد. هاي دیگربصورت اتوماتیک از سامانه -هاي مختلف از جمله وب سرویسروش

  :از پروژه عبارتند انجام کلی مراحل

 بینی بار در سطح توزیعو استخراج کاربردهاي پیش هابینی بار، بررسی روشمینه پیشمروري بر تجربیات سایر کشورها در ز .1

 هاي انجام شده براي توسعه آنهاریزيمرتبط مورد استفاده در صنعت توزیع کشور و برنامههاي بررسی وضعیت سامانه .2

 هاي گذشتههاي بار و مدیریت مصرف در سالبررسی و پردازش داده .3
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 بینی بار کوتاه مدت و میان مدت توزیع افزاري پیشسامانه نرم :پروژه عنوان

 افزاري موردنیاز اتوماسیون توزیع طرح توسعه تجهیزات نرم عنوان طرح:

 عیي توزپیشرفته در شبکه ونیاتوماس يسند توسعه فناور واحد اجرایی:
 بینی بار کوتاه مدتبررسی و انتخاب یک روش مناسب پیش .4

 بینی بار میان مدتبررسی و انتخاب یک روش مناسب پیش .5

 ، ارائه به کارفرما و دریافت نظرات پیشنهاديافزاري با توجه به نیازهاي کاربريسامانه نرم اولیه سازيطراحی و پیاده .6

 بینی بار کوتاه مدتماژول پیش کامل پیاده سازي .7

 بینی بار میان مدتماژول پیش کامل پیاده سازي .8

و آموزش آن به پرسنل  ن پایلوت اولیهبه عنوا در مرکز پایش صنعت برق و دو شرکت توزیع نیروي برق استقرار سامانه .9
 مربوطه

 پس از اجرا پشتیبانی و رفع خطاهاي احتمالی سامانه .10

در مرکز پایش و دو شرکت  1400قبل از یکم خرداد تا  حداکثر گونه اي تنظیم گردد که نسخه اولیه سامانهه* شرح خدمات ب
هاي بعد از آن قابل قبول خواهد کمیل و پشتیبانی سامانه در ماهتوزیع نیروي برق مورد استفاده قرار گرفته باشد. در ادامه ت

 بود.

 مورد استفاده و محصول نهایی مورد انتظار تا حد زیادي تبیین گردد. * در شرح خدمات پیشنهادي، زبان برنامه نویسی، روش

 

 (خروجی مورد انتظار): مشخصات محصوالت نهایی
 هاي پروژه عبارتند از:خروجی

هاي توزیع، منطقه و فیدر، ، شرکتدر سطح ملی عیمدت توز انیبار کوتاه مدت و م ینیبشیپ هايشامل ماژول يافزارنرمسامانه  -
 بهینه تیریبا هدف مدتوسط کسب و کارهاي فعال بخش خصوصی،  بار یافتهبینی مصرف مشترکین، تخمین میزان کاهش پیش

و  شدهینیبشینسبت به بار پ کنندهعیتجم يتوسط نهادها افتهیبار کاهش انزیم ترقیدق نیبار، تخم کیپ، مدیریت هادارایی
گر بینی بار میان مدت، تخمینبار کوتاه مدت، پیش بینیهاي پیششامل ماژول عیتوز زاتیتجه يبارگذار تیظرف تیریمد

 عملکرد مدیریت مصرف و رابط کاربري مناسب 

 نتخاب روشبینی بار و اهاي پیشمربوط به روشگزارش  -

 سازي نرم افزارگزارش مربوط به طراحی و پیاده -
 :فراخوان در شرکت الزامات

 ها و موسسات شرکت اجرایی و علمی سوابق ارائه تکمیل فرم(TDF04) 
 ها شرکت واگذاري پروژه پیشنهاد تکمیل فرم(TDF09) 
  هاشرکتتکمیل فرم پیشنهاد قیمت پروژه واگذاري (TDF10) 
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 بینی بار کوتاه مدت و میان مدت توزیع افزاري پیشسامانه نرم :پروژه عنوان

 افزاري موردنیاز اتوماسیون توزیع طرح توسعه تجهیزات نرم عنوان طرح:

 عیي توزپیشرفته در شبکه ونیاتوماس يسند توسعه فناور واحد اجرایی:

 :تماس اطالعات
  :داخلی  88079400تلفن 
 :آدرس پست الکترونیکی amozafari@nri.ac.ir 

 


