
:به مذاكرات انجام شده با شركت توزيع برق قزوين پروژه به دو فاز جداگانه تقسيم گشته استبا توجه

:)1389مراحل انجام پروژه در سال(1فاز

و  به منظور كاهش تلفات برق قزوين بررسي روشهاي بازآرايي شبكه توزيعامكان سنجي

برايندر:تهيه منابع مطالعاتي.1  ,IEEEهاي معتبر مانند هاي بازآرايي منابع الزم بايد از ژورنالرسي روشبخش پروژه شامل

Elsevier, … با توجه. كشورهاي ديگر از شبكه اينترنت جمع آوري شوند هاي معتبر در زمينه تجربهو همچنين كاتالوگ
و يا روش آنها به امكان وجود مقاالت گوناگون، بايد مقاالتي كه حتي االمكان جنبه اجرايي آنها مورد  بررسي قرار گرفته

.رسد، تشخيص داده شوندعملي تر به نظر مي
هاي مختلف بايد در بخش بازآرايي شبكه، روش1با استفاده از منابع به دست آمده از بند:هاي بازآراييمطالعه روش.2

و معايب هر كدام در نظر گرفته شوند، تا در نهايت روش و مزايا معيار انتخاب.ه شناسايي شوندهاي بهينبررسي شوند
و(هاي بهينه هم شامل برآورده كردن شرايط مسئله روش و هم شامل عملي بودن استفاده از ...) مينيمم كردن تلفات

. باشدمي) قزوين(روش مورد نظر در شركت توزيع برق
و بررسي نتايج.3 بهينه بند قبل بازآرايي روي شبكه توزيع هاي با استفاده از روش:اعمال بازآرايي براي شبكه توزيع قزوين

اين اهداف به طور كلي شامل كاهش تلفات، بهبود پروفيل ولتاژ، متعادل كردن. گيردقزوين به اهداف مختلف انجام مي
و  براي انجام اين مرحله. در اين مرحله بايد اهداف مورد نظر شركت توزيع قزوين مورد توجه قرار گيرند. شوندمي... بار

. باشدبه اطالعات شبكه توزيع برق قزوين نياز مي
و اهداف قابل دست:هاي استفاده از بازآرايي در آيندهتوسعه زمينه.4 يابي توسط اين در اين مرحله اعمال بازآرايي در آينده

با. شوندروش بررسي مي توجه به اين اهداف شامل مينيمم كردن هزينه توليد انرژي در نيروگاههاي توليد پراكنده
و هفتگي(هاي زماني كوتاهتر توسعه بازار برق در كشور، امكان كنترل آنالين كليدها، اعمال بازآرايي در بازه و) ماهانه

. باشدچگونگي استفاده از منحني بار در اين بخش مي

:1390مراحل انجام پروژه در سال(2فاز (

 برقسايي در شبكه توزيع روشهاي پيك

هاي مختلف بررسي، روش)ساييهاي پيكدر بخش روش(1با استفاده از مراجع بند:ساييهاي پيكمطالعه روش.1
و معايب هر كدام در نظر گرفته مي و مزايا سايي در دو دسته كلي با اهداف ايجاد ظرفيت روشهاي پيك. شوندخواهند شد

و مديريت مصرف بار مشتركين مورد توجه قر ميتوليد اضافي . گيرندار
و معايب استفاده از انواع توليد پراكنده در محل مصرف مورد:هاي توليد مقياس كوچكبررسي روش.2 در اين بخش مزايا

و با توجه به وضعيت ضريب بار  مي) ميزان بار متوسط به پيك بار(بررسي قرار گرفته : شودبه دو سؤال مهم پاسخ داده
مي) الف بنيمم شود، در چه زمانبراي اينكه هزينه توليد به) هايي بايد از توليد اضافي در محل استفاده شود؟ با توجه
و منحني بار ظرفيت بهينه توليد اضافي در محل چقدر بايد باشد؟زمان  هاي مورد نظر


با توجه به مذاکرات انجام شده با شرکت توزیع برق  قزوین پروژه به دو فاز جداگانه تقسیم گشته است:

فاز 1 (مراحل انجام پروژه در سال 1389) : 

امکان سنجی و بررسی روشهای بازآرایی شبکه توزیع برق قزوین به منظور کاهش تلفات

1. تهیه منابع مطالعاتی: در این بخش پروژه شامل بررسی روشهای بازآرایی منابع لازم باید از ژورنالهای معتبر مانند IEEE, Elsevier, … و همچنین کاتالوگهای معتبر در زمینه تجربه کشورهای دیگر از شبکه اینترنت جمع آوری شوند. با توجه به امکان وجود مقالات گوناگون، باید مقالاتی که حتی الامکان جنبه اجرایی آنها مورد بررسی قرار گرفته و یا روش آنها عملی تر به نظر میرسد، تشخیص داده شوند.

2. مطالعه روشهای بازآرایی: با استفاده از منابع به دست آمده از بند 1 در بخش بازآرایی شبکه، روشهای مختلف باید بررسی شوند و مزایا و معایب هر کدام در نظر گرفته شوند، تا در نهایت روشهای بهینه شناسایی شوند. معیار انتخاب روشهای بهینه هم شامل برآورده کردن شرایط مسئله (مینیمم کردن تلفات و ...) و هم شامل عملی بودن استفاده از روش مورد نظر در شرکت توزیع برق (قزوین) میباشد. 

3. اعمال بازآرایی برای شبکه توزیع قزوین و بررسی نتایج: با استفاده از روشهای بهینه بند قبل بازآرایی روی شبکه توزیع قزوین به اهداف مختلف انجام میگیرد. این اهداف به طور کلی شامل کاهش تلفات، بهبود پروفیل ولتاژ، متعادل کردن بار و ... میشوند. در این مرحله باید اهداف مورد نظر شرکت توزیع قزوین مورد توجه قرار گیرند. برای انجام این مرحله به اطلاعات شبکه توزیع برق قزوین نیاز میباشد. 

4. توسعه زمینههای استفاده از بازآرایی در آینده: در این مرحله اعمال بازآرایی در آینده و اهداف قابل دستیابی توسط این روش بررسی میشوند. این اهداف شامل مینیمم کردن هزینه تولید انرژی در نیروگاههای تولید پراکنده با توجه به توسعه بازار برق در کشور، امکان کنترل آنلاین کلیدها، اعمال بازآرایی در بازههای زمانی کوتاهتر (ماهانه و هفتگی) و چگونگی استفاده از منحنی بار در این بخش میباشد. 

فاز 2 (مراحل انجام پروژه در سال 1390) :

1. روشهای پیکسایی در شبکه توزیع برق

2. مطالعه روشهای پیکسایی: با استفاده از مراجع بند 1 (در بخش روشهای پیکسایی)، روشهای مختلف بررسی خواهند شد و مزایا و معایب هر کدام در نظر گرفته میشوند. روشهای پیکسایی در دو دسته کلی با اهداف ایجاد ظرفیت تولید اضافی و مدیریت مصرف بار مشترکین مورد توجه قرار میگیرند. 

3. بررسی روشهای تولید مقیاس کوچک: در این بخش مزایا و معایب استفاده از انواع تولید پراکنده در محل مصرف مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به وضعیت ضریب بار (میزان بار متوسط به پیک بار) به دو سؤال مهم پاسخ داده میشود: الف) برای اینکه هزینه تولید مینیمم شود، در چه زمانهایی باید از تولید اضافی در محل استفاده شود؟ ب) با توجه به زمانهای مورد نظر و منحنی بار ظرفیت بهینه تولید اضافی در محل چقدر باید باشد؟

4. بررسی روشهای مدیریت مصرف بار مشترکین:  این بخش شامل قسمتهای مختلفی از جمله تدوین تعرفههای جدید برای تشویق مشترکین به مصرف در زمانهای غیر پیک، روشهای مختلف تشویق مشترکین به استفاده از وسایل برقی با بازده بالاتر و مصرف کمتر در زمان پیک و اصلاح الگوی مصرف آنها، تجهیزات قابل نصب در سمت مصرفکننده برای کنترل زمان مصرف و نیل به استفاده از شبکههای هوشمند (smart grid) میباشد.

5. ارزیابی روشهای پیکسایی مناسب برای شرکت توزیع قزوین: در این قسمت با توجه به روشهای مطرح شده در بندهای 6 و 7 روشهای مناسب برای شرکت توزیع قزوین با توجه به شرایط شبکه و امکانات موجود ارزیابی میگردند. در این مرحله به اطلاعات مربوط به بار مصرفکنندگان، پیک بار و متوسط بار نیاز میباشد.
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هاي جديد هاي مختلفي از جمله تدوين تعرفهاين بخش شامل قسمت:هاي مديريت مصرف بار مشتركينبررسي روش.3
هاي مختلف تشويق مشتركين به استفاده از وسايل برقي هاي غير پيك، روشراي تشويق مشتركين به مصرف در زمانب

و اصالح الگوي مصرف آنها، تجهيزات قابل نصب در سمت مصرف و مصرف كمتر در زمان پيك كننده براي با بازده باالتر
و نيل به استفاده از شبكه .باشدمي (smart grid) هاي هوشمندكنترل زمان مصرف

هاي مطرح شده در در اين قسمت با توجه به روش:سايي مناسب براي شركت توزيع قزوينهاي پيكارزيابي روش.4
ميروش7و6بندهاي  و امكانات موجود ارزيابي . گردندهاي مناسب براي شركت توزيع قزوين با توجه به شرايط شبكه

ب ميه بار مصرفدر اين مرحله به اطالعات مربوط و متوسط بار نياز .باشدكنندگان، پيك بار
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