
 عنوان پروژه

 سازی بار شبکه توزیع تهران با هدف برآورد باد در زمان اوج مصرف و تعیین عوامل موثرمدل

 شرح مختصری از پروژه •

 موثر راهکاري و کليدي ابزاري آن، تغييرات روند شناسايي و الکتريکي انرژي تقاضاي ميزان بينيپيش و ازيسمدل شناسايي،

 زيربناي و اساس مصرفي بار ميزان از آگاهي گمانبي و شودمي محسوب برق شبکه از برداريبهره و ريزيبرنامه در

 برداريبهره و توسعه ريزيبرنامه زمينه در اساسي تصميمات. باشدمي قدرت هايسيستم در مهم و راهبردي هايگيريتصميم

 واحدهاي مشارکت نحوه تعيين همچون پرچالشي و حساس مسائل خصوص در ويژه به قدرت سيستم اقتصادي و فني

 در توليد چرخان ذخيره مطمئن تامين و بلندمدت در توليد کفايت تضمين قدرت، شبکه بار اقتصادي تامين در نيروگاهي

 نيز و انرژي تعامالت و تبادالت بهينه مديريت اطمينان، قابليت تحليل واحدها، نگهداري و تعمير بنديزمان تعيين مدت،کوتاه

 درست تخمين به شدت به ،(فتوولتائيک هايپنل همچون) پراکنده توليد منابع از اقتصادي برداريبهره و نصب سنجيامکان

 مدتکوتاه زماني هايبازه در بار پيک بينيپيش طورکلي به. دارد بستگي انتظار مورد زماني افق در انرژي تقاضاي پيک دقيق و

 بر. شودمي انجام( سال يک از بيش) بلندمدت و( سال يک تا هفته يک از) مدتميان ،(هفته يک تا ساعت يک از معموال)

 هايويژگي مختلف، علمي مراجع مطالعه و دنيا معتبر فني هايگزارش بررسي با ابتدا، در حاضر پروژه پژوهشي تيم اساس، اين

 و مدتميان مدت،کوتاه حوزه سه در را بار بينيپيش فعلي ابزارهاي ارزيابي هايشاخص و محاسباتي هايالگوريتم کليدي

 افزارنرم سازيپياده امکان موجود، تجاري ابزارهاي هايقابليت از آگاهي با ادامه، در و اندنموده مقايسه و شناسايي بلندمدت

 از برداريبهره گروه توسط شده طراحي افزارنرم حاضر، حال در. اندکرده فراهم را تهران برق توزيع شبکه بار بينيپيش بومي

 بينيپيش امکان خوبي بسيار محاسباتي دقت با که بوده مجزا و مستقل ماژول سه داراي نيرو پژوهشگاه قدرت هايسيستم

 به آينده روز 30) مدتميان ،(ساعت تفکيک به آينده ساعت 24) مدتکوتاه زمانيافق سه در را برق توزيع شبکه بار پيک

 رايزني مرحله در حاضر حال در پروژه اين. کندمي فراهم( سال و فصل تفکيک به آينده سال 10 تا 1) بلندمدت و( روز تفکيک

 .باشدمي بزرگ تهران برق توزيع شرکت برق بازار بخش و تحقيقات دفتر به فني دانش انتقال قرارداد انعقاد جهت


