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خالصه
در جوامع مدرن امروزی داشتن یک منبع تأمین انرژی پایدار نقش مهمی را ایفا میکند .نگرانی
روزافزونی برای دسترسی مداوم به انرژیهای مورد استفاده و فرسوده شدن زیرساختهای شبکههای انتقال
و توزیع انرژی برق وجود دارد و چالشهای امنیتی ،پایداری و کیفیت منابع تأمین انرژی در این زمینه
مطرح هستند .میکروگریدها شبکههایی هستند که از کنار هم قرار گرفتن تعدادی مولد کوچک تشکیل
شدهاند که میزان بار اندکی را در محدوده خود تأمین میکنند و میتوانند با اتصال به یکدیگر ،یک شبکه
گسترده با توان باال تولید نمایند که قابل جایگزینی با شبکههای کنونی باشد و در عین حال در مواقع
ضروری ،مجدداً به شبکههای کوچک تشکیلدهنده خود تجزیه شوند .در این میان کنترل میکروگریدها نیز
از اهمیت باالیی برخوردار است که در این مقاله از کنترلکننده فازی برای ساماندهی و مدیریت استفاده
میشود .در کنترلر طراحی شده ،عالوه بر میزان انرژی مصرفی توسط مشترکان و میزان انرژی تولید شده
توسط میکروگرید ،هزینه انرژی در ساعات مختلف نیز در نظر گرفته میشود که باعث بهبود عملکرد
سیستم در حالت کلی خواهد بود .با پیاده سازی این کنترلر ،از قطعی های ناخواسته در شبکه توزیع بدلیل
خرابی های رخ داده جلوگیری بعمل خواهد آمد که رضایتمندی مشترکان را به دنبال خواهد داشت .بعالوه
در مکان هایی که بدلیل افزایش تعداد مشترکان تقویت سیستم توزیع مورد نیاز است ،با بهره گیری از این
سیستم در هزینه های نوسازی نیز تا حد بسیار زیادی صرفه جویی خواهد شد.
کلمات کلیدی :میکروگرید ،منطق فازی ،مدیریت انرژی ،زمان پیک مصرف
 .۱مقدمه
در جوامع مدرن امروزی داشتن یک منبع تأمین انرژی پایدار نقش مهمی را ایفا میکند .نگرانی روزافزونی برای
دسترسی مداوم به انرژیهای مورد استفاده و فرسوده شدن زیرساختهای شبکههای انتقال و توزیع انرژی برق وجود دارد
و چالشهای امنیتی ،پایداری و کیفیت منابع تأمین انرژی در این زمینه مطرح هستند .سرمایه قابلتوجهی برای توسعه و
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نوسازی سیستمهای توزیع و انتقال انرژی برق موردنیاز است و مؤثرترین راه برای مرتفع کردن این مشکل ترکیب ایدههای
خالقانه با تکنولوژی و ساختار شبکه برق است .آژانس جهانی انرژی ،میزان سرمایه کلی برای بخش انرژی در بازه زمانی
سالهای  2002تا  2020را  11تریلیون دالر تخمین زده است [ ]1و این در حالی است که شبکه برق باید با تغییرات
تکنولوژی ،تغییرات جامعه ،تغییرات زیستمحیطی و تغییرات اقتصادی مقابله کند .بنابراین امنیت سیستم ،عملکرد
مطمئن ،حفاظت محیطی ،کیفیت توان ،هزینه انرژی و تأثیر آن باید از جنبههای مختلف مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا
بتواند خود را با نیازهای جامعه جدید و رو به پیشرفت تطبیق دهد .ایده شبکههای هوشمند از گسترش و توسعه شبکههای
برق با توجه به نیازهای روزافزون جامعه به وجود آمد .شبکه هوشمند به شبکهای اطالق میشود که توانایی ترکیب
رفتارهای تمام مصرفکنندگانی که به آن وصل هستند را در راستای تحویل پایدار انرژی بهصورت اقتصادی و امن داشته
باشد .شبکههای هوشمند از روشها و سرویسهای خالقانه برای کنترل ،مانیتورینگ و ارتباط هوشمند استفاده میکنند.
الزامی برای هوشمند سازی تمام سیستم قدرت مخصوصاً در بخش انتقال وجود ندارد درحالیکه قسمت توزیع ،در حال
حاضر تجربههایی برای هوشمند سازی داشته است .شبکههای قدرت در مسیر گذر از حالت غیرفعال به حالت فعال نیاز به
امکاناتی مانند تصمیمگیری و کنترل هوشمند دارند تا نیازهای دنیای مدرن را برآورده کنند .این دسته شبکهها ترکیب
تولیدات پراکنده با منابع انرژی تجدیدپذیر را تسهیل میکنند ،که هدف اصلی شبکههای توزیع فعال ایجاد یک لینک
قدرت مؤثر و مفید با مشترکان و اجازه تصمیمگیری زمان آنی در جهت عملکرد بهتر آنها است .میکروگریدها بهعنوان
بخشی از شبکههای هوشمند بهحساب میآیند که شاید بتوان گفت مهمترین بخش آن نیز بهحساب میآیند .این
ظرفیتهای کنترلی به شبکههای توزیع ،خصوصاً شبکههای توزیعی که با شبکههای توزیع باالدست در ارتباط هستند ،این
اجازه را میدهد تا درصورتیکه شبکه اصلی به هر علتی اعم از وقوع خطاهای خارجی یا اضافهبار قطع شد ،کماکان به کار
خود ادامه دهند و باعث افزایش کیفیت سیستم تولید و توزیع مرکزی شوند .ایده طراحی سیستم کنترلر فازی جهت
مدیریت انرژی میکروگریدهای هیبریدی در حالت متصل به شبکه و منفصل از شبکه با در نظر گرفتن موارد مذکور به
وجود آمد .ایده مطرحشده از جنبههای مختلفی دارای مزیت است که باعث از بین بردن مشکالت موجود در سیستمهای
متداول امروزی خواهد شد .در سیستم مدیریتی موردنظر ،از منطق فازی برای مدیریت استفاده شده و نیز سیستم در دو
حالت متصل به شبکه و منفصل از شبکه مورد بررسی قرار خواهد گرفت .سیستم فازی مورد استفاده در ورودی خود عالوه
بر پارامترهای متداولی که معموالً در این موارد استفاده میشود که عبارتاند از زمان ،روز و قیمت برق در آن زمان از روز
است .بنابر سیاستهای اداره برق مبنی بر صرفهجویی در مصرف ،هزینه برق در ساعات مختلف شبانهروز متفاوت است و
این پارامترها نیز در مدیریت سیستم فازی در نظر گرفته شده است .اعمال این پارامترها به سیستم کنترل فازی باعث
بهبود عملکرد سیستم و مدیریت سیستم در ساعات مختلف روز میشود و یک راهحل خالّقانه و نوآورانه در مقایسه با
سیستمهای مورد استفاده است که در مقایسه با موارد مشابه برتری بزرگی بهحساب میآید .با اعمال قوانینی که شامل
سیگنال های کنترلی و زمان ،روز و هزینه برق در ساعات مختلف است ،کارایی سیستم به مراتب از موارد مشابه بیشتر
خواهد بود .استفاده از این سیستم در حالت منفصل از شبکه باعث پایین آمدن قابل توجه حجم سیم کشی خواهد شد و
مصرفکنندگان بهصورت محلی به منابع تولید انرژی دسترسی دارند که باعث سهولت در تعمیر و نگهداری سیستم خواهد
شد .کاهش حجم سیم کشی از محل تولید انرژی تا محل مصرف باعث صرفهجویی بزرگی در هزینههای شرکت برق خواهد
شد و همچنین نوسازی شبکه را در بر خواهد داشت .دیگر مزیت سیستم مورد بررسی که حالت منفصل از شبکه آن در
نظر گرفته شده است ،خودکفا شدن هر قسمت از شبکه اصلی است؛ بدین معنی که اگر خطا یا مشکلی در سیستم انتقال
پیش آید ،منطقه ای که از سیستم پیشنهادی استفاده میکند ،دچار خاموشی نخواهد شد و این حالت از نظر
مصرفکنندگان مزیت بزرگی برای شبکه برق بهحساب میآید .در حالت ایجاد مشکل در شبکه اصلی و تأمین برق منطقه
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از سیستم پیشنهادی ،کنترل و مدیریت انرژی بر عهده قسمت فازی خواهد بود .سیستم موردنظر از یک توربین بادی و یک
سیستم خورشیدی تشکیل شده است که بهصورت هیبریدی عمل میکنند .درصورتیکه سیستم هیبریدی بتواند انرژی
موردنیاز بخش تحت پوشش خود را تأمین کند از شبکه اصلی استفاده نخواهد کرد که مسئله استفاده از شبکه اصلی یا
استفاده نکردن از آن با توجه به کنترلر فازی تصمیمگیری خواهد شد .در صورت باال رفتن تقاضا نیز سیستم به شبکه
متصل میشود و مانع بروز خاموشی در بخش کنترلی میشود .همانطور که اشاره شد در بحث میکروگریدها ،عملکرد آنها
را میتوان به دو بخش متصل به شبکه و منفصل از آن در نظر گرفت .باالترین اولویت میکروگریدها تأمین انرژی پایدار
برای مصرفکنندگان با در نظر گرفتن جنبههای اقتصادی است .بنابراین هدف و استراتژیهای مدیریت انرژی در هر دو
حالت متفاوت خواهد بود که تمامی این چالشها در سیستم فازی پیشنهاد شده در نظر گرفته خواهند شد.
 .۲.۱مدیریت انرژی در میکروگریدها
با افزایش تقاضا برای انرژی و در نظر گرفتن چالشهای محیطی و اقتصادی برای کاهش آلودگی هوا و با در نظر
گرفتن اینکه هفتاد درصد انرژی موردنیاز از سوختهای فسیلی تأمین میشود ،سیستمهای تولید پراکنده انرژی آنهم از
نوع تجدید پذیر ،یک راهحل قابل تأمل برای رفع این مشکل به نظر میآید .میکروگریدها بهعنوان قسمت اصلی از بدنه
سیستم تولید پراکنده بهحساب میآیند که مدیریت و کنترل آنها دارای اهمیت باالیی است .با در نظر گرفتن تفاسیر فوق،
مدیریت و کنترل میکروگریدها ،زمان اتصال آنها به شبکه اصلی و زمان قطع آنها و کار بهصورت مستقل از اهمیت باالیی
برخوردار است که هم در زمینهی اقتصادی و هزینه تمامشده برای مصرفکنندگان تأثیر دارد و هم در کاهش خاموشی
نقش دارد .کنترل و مدیریت میکروگرید در سیستم پیشنهادی در دو حالت مستقل از شبکه و منفصل از شبکه با استفاده
از منطق فازی بررسی خواهد شد که در مقایسه با کارهای مشابه که در ادامه توضیح داده خواهند شد ،هم از نظر متصل و
منفصل بودن از شبکه برتری دارد و هم در اعمال قوانین فازی بهعنوان کنترلر ،پارامترهای بیشتر و تأثیرگذارتری را به
سیستم کلی اعمال میکند .در سال  2011سیستمی متشکل از سلول خورشیدی با استفاده از منطق فازی جهت
بهینهسازی مدیریت انرژی پیادهسازی شد که هدفاش ذخیره سازی انرژی و مدیریت شارژ باتری بود که بهصورت مستقل
از شبکه عمل مینمود .در این سیستم برخالف سیستم پیشنهادی فقط از سلولهای خورشیدی برای تولید انرژی استفاده
شده بود و قوانین کنترلر فازی بیشتر به عمر باتری با مدیریت شارژ و دشارژ آن توجه داشت که در سیستم پیشنهادی در
این مقاله عالوه بر اینکه از توربین بادی در کنار سلول خورشیدی استفاده شده است ،قوانین فازی بحث اقتصادی مسئله را
نیز مدیریت خواهند کرد[ .]2در سال  2012یک سیستم مدیریت انرژی فازی بر روی ماشین هیبریدی پیاده شد که عالوه
بر سوخت از انرژی برق نیز برای به حرکت درآوردن خودرو بهره میبرد .در این سیستم اگر خودرو به عنوان یک منطقه در
نظر گرفته شود که دارای مصرفکنندگانی است ،سیستم کنترلی پیاده شده درصدد مدیریت مصرف انرژی آنها برمیآید.
سیستم پیشنهادی این مقاله در مقایسه با این سیستم دارای برتریهایی مانند متصل به شبکه بودن ،استفاده از انرژیهای
باد و خورشید و در نظر گرفتن صرفه اقتصادی مصرفکنندگان میباشد[ .]2در همان سال ،مدیریت انرژی میکروگرید در
یک ساختمان تجاری پیاده شد .در این مجتمع تجاری انرژی میکروگرید از یک سیستم خورشیدی تأمین میشد که در
ساختمان پیادهسازی شده بود .هدف از پیادهسازی این سیستم کم کردن گازهای منتشرشده از سوختهای فسیلی
میباشد .سیستم مذکور در قوانین فازی همانند سیستمهای قبل ،فقط سیکل شارژ و دشارژ باتری را در خود دارد که در
مقایسه با سیستم پیشنهادی این مقاله ،جنبه اقتصادی را در نظر نگرفته است و برای منبع تولید انرژی تنها از سیستم
خورشیدی استفاده نموده است ولی در این سیستم از سیستم بادی به همراه سیستم خورشیدی استفاده شده است[ .]4در
همین سال استراتژی کنترل فازی برای کم کردن انرژی مصرفی در ترمینال فرودگاهها پیاده سازی شد .در این سیستم
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برای ورودی کنترلر فازی ،تعداد مسافران ،زمان ورود و خروج آنها و میزان روشنایی و دمای ترمینال در نظر گرفته شد که
با استفاده از قوانین فازی تعیین شده ،گرما و روشنایی محیط ترمینال کنترل می شود که باعث کاهش انرژی مصرفی در
فرودگاهها خواهد شد[ .]5در سال  2012مدیریت انرژی یک میکروگرید بهصورت متصل به شبکه و منفصل از شبکه
بررسی شد که بهصورت تولید پراکنده پیادهسازی شده است که در مقایسه با سیستم پیشنهادی در این مقاله از انرژیهای
تجدیدپذیر استفاده نشده است[ .]1در همان سال سیستم متشکل از سلولهای خورشیدی و توربین بادی در حالت متصل
به شبکه مورد بررسی قرار گرفت که مدیریت آن با استفاده از منطق فازی صورت پذیرفت که در قوانین فازی کنترل ولتاژ
خروجی بهصورت مدوالسیون پهنای باند اعمال گردید که در این مقاله عالوه بر کنترل خروجی و مدیریت آن صرفه
اقتصادی نیز آورده شده است[ .]۷در سال  2014مدیریت میکروگرید در یک روز تابستان پیادهسازی و مورد بررسی قرار
گرفت .در این سیستم جنبههای اقتصادی نیز برای مصرفکنندگان در قوانین مدنظر گرفته شده است ولی برای تولید
انرژی تنها از سلولهای خورشیدی استفاده شده است که سیستم مورد بررسی این مقاله بهصورت هیبرید متشکل از
توربین بادی و سلولهای خورشیدی است[ .]8در همین سال همانند تحقیقات قبلی یک سیستم میکروگرید هیبریدی با
استفاده منطق فازی پیادهسازی شده است که بهصورت منفصل از شبکه پیادهسازی شده است درحالیکه سیستم مدنظر
این مقاله به دو صورت منفصل از شبکه و متصل به شبکه عمل خواهد نمود[ .]9در اواخر سال  2014تحقیقی در مورد
افزایش توان سلولهای خورشیدی در جهت کنترل شارژ و دشارژ باتری انجام پذیرفت که در این مقاله سعی خواهد شد از
آن بهعنوان بخشی از سیستم مدیریت باتری سلولها استفاده کرد[ .]10تحقیقات متعددی در سال  2015بر روی
سیستمهای میکروگریدی انجام پذیرفت .گروهی از محققان هندی در این سال تحقیقی در مورد مکانیابی منابع تولید
پراکنده و مدیریت انرژی آنها به عمل آوردند .در این تحقیق یک سیستم مدیریت انرژی برای میکروگرید متشکل از باتری
و سوخت فسیلی و انرژیهای تجدید پذیر در نظر گرفته شد که در قوانین فازی کنترل ولتاژ مدنظر گرفته شده است و
برخالف این مقاله جنبه اقتصادی در نظر گرفته نشده است[ .]11در تحقیق مشابه یک میکروگرید هیبریدی متشکل از
خورشیدی و بیومس استفاده شده است که بهصورت آنالین قابل آنالیز است و در این تحقیق جنبههای تحلیلی در نظر
گرفته شده است[ .]12تحقیق دیگری در این مورد بهصورت میکروگرید هیبریدی جریان مستقیم انجام شده است .در این
سیستم کنترلر فازی دارای دو ورودی است که بیشتر به مدیریت باتری متمرکز شده است که در این مقاله پارامترهای
مختلفی در نظر گرفته شده است که در خروجی تأثیر بسزایی دارد[ .]12در تحقیق دیگری یک میکروگرید متصل به شبکه
مورد بررسی قرار گرفته است که با استفاده از منطق فازی تالش در کاهش نوسانات اعمالی از میکروگرید به شبکه اصلی را
دارد که در سیستم فرض شده در این مقاله این مسئله نیز قابلیت بکارگیری در رفع مشکالتی مانند پیک سایی را نیز
دارد[ .]14در همین سال مدیریت انرژی میکروگرید با استفاده از منطق فازی براساس تقاضای شبکه طراحی و پیاده سازی
شد .در این تحقیق که از انرژی های تجدیدپذیر استفاده شده است ،میزان تقاضا پس از کم شدن مقدار انرژی تولیدی
توسط منابع تجدیدپذیر با استفاده از منطق فازی مدیریت می شود [ .]15دوباره در همین سال سیستم مدیریت انرژی با
استفاده از منطق فازی بر روی یک کشتی هیبرید الکتریکی پیاده سازی شد که هدف در آن مدیریت سیستمهای ذخیره
کننده انرژی بر روی کشتی بود] .[11در تحقیق دیگری در همین سال ،از منطق فازی برای مدیریت انرژی ساختمانها
استفاده شد .در این سیستم نیز مدیریت سیستمهای گرمایشی و سرمایشی و تهویه مورد بررسی قرار گرفت ] .[1۷تحقیق
دیگری که در همین سال انجام شد در جهت مدیریت انرژی سیستم پمپاژ آب با استفاده از سیستمهای خورشیدی بود .در
این تحقیق نیز مدیریت بهینه باتری برای مدیریت انرژی پمپ آب هدف اصلی بشمار میرفت .همچنین در قسمت
سلولهای خورشیدی ،بحث بیشترین توان به دست آمده از طریق سلولها نیز مطرح شد] .[18در سال  2011نیز بررسی
در مورد کنترل و مدیریت میکروگرید منفص ل از شبکه صورت گرفته است که تمرکز آن بر روی شارژ و دشارژ باتری مورد

www. eleccomp.info

4

استفاده است و در این مقاله عالوه بر موارد ذکر شده در این مقاله سیستم از نظر جنبه اقتصادی مورد بررسی قرار خواهد
گرفت] .[19در سال  2011تحقیقی بر روی سیستم ذخیره سازی انرژی وسایل نقلیه الکتریکی هیبریدی انجام گردید که
از منطق فازی برای مدیریت انرژی آن استفاده شده بود .در این سیستم مدیریت انرژی باتریهای خودروهای الکتریکی
مدنظر بود] .[20در تحقیق دیگری در همین سال از منطق فازی برای بهبود و مدیریت انرژی در شبکههای سنسور بیسیم
استفاده شده است .هدف در این تحقیق مدیریت انرژی سنسورهای بیسیم هنگام تبادل اطالعات بهوسیله کنترلر فازی
است] .[21در همین سال نیز مدیریت انرژی بر روی میکروگریدهای  ACبا استفاده از منطق فازی طراحی و پیاده سازی
شد .در این سیستم از اینورتر و کانورتر نیز استفاده شده است] .[22در سال  201۷از کنترلر فازی برای مدیریت انرژی
خانه هوشمند استفاده شد .در این سیستم نیز وسایل برقی استفاده شده در خانه به عنوان ورودی در نظر گرفته شدهاند و
با دستهبندی آنها از نظر اولویت و استفاده از منطق فازی به مدیریت آن پرداخته است] .[22در همین سال از منطق فازی
برای مدیریت انرژی میکروگریدهای متصل به شبکه استفاده شد .در این تحقیق با استفاده از منطق فازی و در نظر گرفتن
میزان انرژی تولیدی ،برای اتصال یا انفصال به شبکه از منطق فازی استفاده شد] .[24همچنین از منطق فازی برای
مدیریت انرژی در خانهها بهصورت مستقل استفاده شد .برای این منظور کلیه موارد مصرفی خانه در نظر گرفته شده است و
مدیریت مصرف آنها با استفاده از منطق فازی انجام شده است] .[25تحقیق دیگری که در این زمینه در همین سال انجام
شد در زمینهی مدیریت خانههای هوشمند بهصورت مستقل و با استفاده از سیستمهای هیبریدی و انرژی های تجدیدپذیر
بود .در این سیستم نیز انرژی های تجدیدپذیر به سیستم ذخیره انرژی هدایت میشوند تا با استفاده از منطق فازی در
زمان مشخص و برای مصرفکننده مشخص مورد استفاده قرار گیرند] .[21در سال  2018از منطق فازی برای مدیریت
انرژی خانه استفاده شد که در این تحقیق ورودی بهصورت دمای منزل در نظر گرفته شده است که با مدیریت آن با
استفاده از منطق فازی به مدیریت انرژی پرداخته شده است ].[2۷
 .۲اجزا سیستم هیبریدی
در سیستم مورد نظر برای تولید انرژی از پنل های خورشیدی و توربین بادی استفاده شده است .مدار داخلی یک
سلول خورشیدی در شکل  1نشان داده شده است.

شکل  – ۱مدار داخلی یک سلول خورشیدی
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همانطور که در شکل مشاهده می شود ،مدل سلول نیز از پنج بخش تشکیل شده است IL .جریان تولیدی توسط نور است.
جریان دیود و مقاومت سری و موازی نیز برای نشان دادن میزان تابش و دما قرار داده شده اند .برای توربین بادی نیز از
بلوک و مدار داخلی نشان داده شده در شکل  2می توان استفاده نمود.

 .۳سیستم فازی طراحی شده
سیستم فازی طراحی شده در ورودی خود چهار پارامتر زمان ،هزینه ،انرژی تولیدی و مقدار تقاضا را می گیرد .این
سیستم دارای پارامترهای ورودی و خروجی می باشد.

شکل  – ۲بلوک و مدار داخلی یک توربین بادی
 .۱.۳زمان
با توجه به تعرفه بندی هزینه برق در طول ساعات شبانه روز و با در نظر گرفتن اوقات کم باری ،میان باری و اوج بار،
فاکتور زمان تاثیر بسزایی در مدیریت انرژی دارد .در تعرفه اداره برق از ساعت  22شب تا  ۷صبح به عنوان کم باری ،از
ساعت  ۷صبح تا  19شب به عنوان میان باری و از ساعات  12تا  11و  19تا  22به عنوان اوج بار تعریف شده اند .به همین
خاطر در مباحث مدیریت انرژی باید این فاکتور دخالت داده شود .در کنترلر فازی طراحی شده این عامل در  4بخش کم
باری ،میان باری ،اوج بار اول و اوج بار دوم دخالت داده شده است.
در تابع عضویت نشان داده شده در شکل  ، 2تمامی این زمان ها دخالت داده شده اند که با اعمال قوانین در نتیجه تاثیر
خواهند داشت.
 .۲.۳هزینه
در بحث هزینه نیز با توجه به تعرفه های زمانی ،هزینه های متفاوتی به مشترکین اعمال می شود .به منظور تشویق
مشترکان برای جابجایی مصارف خود از ساعت اوج بار به ساعت کم باری ،پس از محاسبه بهای برق مصرفی و تخفیف
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شکل  – ۳تابع عضویت زمان

شکل  – ۴تابع عضویت هزینه
مصارف غیر اوج بار برای آن دسته از مشترکان خانگی که دارای لوازم اندازه گیری چند زمانه هستند به ازای هر کیلووات
ساعت مصارف ثبت شده در اوج بار با نرخ  450ریال به عنوان اضافه پرداختی و برای مصارف ثبت شده در زمان کم باری
به ازای هر کیلووات ساعت به میزان  225ریال برای مشترکان دارای کنتور سه تعرفه و  90ریال برای مشترکان دارای
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کنتور دو تعرفه به عنوان تخفیف کم باری لحاظ شده و محاسبه میشود .تابع عضویت هزینه در شکل  4نشان داده شده
است .در این تابع عضویت هزینه به سه قسمت کم ،متوسط و زیاد تقسیم بندی شده است.
 .۳.۳میزان انرژی تولید شده
در این سیستم برای تولید ان رژی دو سیستم سلول خورشیدی و توربین بادی در نظر گرفته شده است .با توجه به اینکه
خورشید در طول  24ساعت همیشه نمی تابد و با توجه به اینکه نمی توان وزش باد را برای تمام ساعات روز در نظر گرفت،
ترکیب این دو بصورت سه قسمتی کم ،متوسط و زیاد در نظر گرفته شده است که در شکل  5آورده شده است.

شکل  – ۵تابع عضویت انرژی تولید شده
 .۴.۳میزان انرژی مورد تقاضا
در عمل تمامی وسایل برقی خانگی و تجهیزات دیگر برای ولتاژ نامی خاصی طراحی شده و بایستی در ولتاژ مجاز
نامی مورد استفاده قرار گیرند و عدم رعایت این موارد باعث صدمه دیدن وسایل وکاهش عمرآنها میشود .ازطرف دیگر ولتاژ
شبکه درساعات اوج بار(پیک) کاهش پیدا میکند .ایامی از سال و نیزساعاتی درهر شبانه روز ،دارای بیشترین مصرف انرژی
الکتریکی است که به آن ،روزها و ساعات اوج بار گفته میشود .درایران بیشترین مصارف درفصل تابستان ازحدود اواسط
تیرماه لغایت اواسط شهریورماه و درساعات اولیه شب بعد از غروب خورشید است .در نتیجه استفاده از وسایل برقی خانگی
در ساعات اوج بار که میزان بار و برق مصرفی به حداکثر مقدار خود میرسد ,باعث اختالل درشبکه و ایجاد خاموشی و یا
صدمه دیدن وسایل برقی میشود .با دانستن این مطالب بایستی نحوه مصرف برق خانگی را طوری کنترل نماییم که مصرف
دراین روزها و آن ساعات کاهش یابد .تابع عضویت این ورودی در شکل  1آورده شده است.
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شکل  – ۶تابع عضویت انرژی مورد تقاضا
 .۵.۳نتیجه سیستم فازی
در بحث مدیریت انرژی ،متعادل نمودن میزان تولید و مصرف یکی از جنبه های مهم طراحی است .با اعمال نمودن
ورودی های سیستم و وضع قوانین مربوطه ،در خروجی پروفیل ولتاژ اصالح شده بدست خواهد آمد که در چه ساعاتی از
روز نیاز به اصالح دارد و در چه ساعاتی ندارد و میزان این اصالح باید در چه حدی باشد .اصالح پروفیل ولتاژ کال به دو
صورت در شبکه های برق دارای اهمیت است .اولین بخش برای از بین بردن هارمونیکها مورد استفاده قرار می گیرد بدین
معنی که در صورت وجود هارمونیک در شبکه پروفیل ولتاژ برای از بین بردن این هارمونیک ها نیاز به اصالح شدن دارد.
دومین بخش برای از بین بردن نوسانات شبکه مورد استفاده قرار می گیرد که در ساعات اوج بار رخ می دهد .مواقعی نیاز
به اصالح زیادی در شبکه احساس می شود عبارتند از ساعات اولیه شب در طول سال و ساعات میانی روز در تابستان .تابع
عضویت خروجی در هفت قسمت در نظر گرفته شده است که این هفت قسمت عبارتند از به شدت کم ،خیلی کم ،متوسط،
زیاد ،خیلی زیاد و به شدت زیاد .این تابع عضویت در شکل  ۷آمده است.

شکل  –۷تحلیل فازی انرژی تولید شده و هزینه به همراه زمان و هزینه
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در مورد زمان ،به چهار بخش تقسیم بندی شده است زیرا اوج بار یک در میان روز و دیگری اواسط شب اتفاق می افتد که
اولویت آن بخاطر زیاد بودن مصرف و زمان پیک بار بیشتر در نظر گرفته شده است .همچنین میزان انرژی تولیدی در
ساعات پایانی روز به دلیل غروب خورشید و تاثیر مستقیم آن بر تولید انرژی کمتر در نظر گرفته شده است ولی با این وجود
شرط هایی مبنی تولید انرژی زیا د نیز با در نظر شب های بادی و طوفانی در قوانین گنجانده شده است تا در صورت بروز
چنین حالتی سیستم توانایی تصمیم گیری متن اسب را داشته باشد .پس از اعمال قوانین و تعریف توابع عضویت ورودی و
خروجی ،تحلیل بدست آمده از کنترلر فازی بصورت شکل  8است.
 .۴نتیجه گیری
با توجه به توضیحات فوق و نتایج خروجی سیستم فازی ،در سیستم مورد بررسی مدیریت انرژی با در نظر گرفتن
پارامترهای مختلفی اعم از زمان روز ،ساعت ،هزینه انرژی در آن ساعت از روز و میزان تقاضا پیاده سازی شده است .با در
نظر گرفتن زمان کم باری ،میان باری و اوج بار و هزینه در این زمان ها و میزان انرژی تولید شده توسط میکروگرید در نظر
گرفته شده و با پیاده سازی  25قانون در دستورات فازی ،این نتیجه حاصل شد که نیاز به اصالح پروفیل ولتاژ در ساعات
اوج مصرف بیشتر از مواقع وجود دارد زیرا در این ساعات انرژی تولیدی بخاطر نبودن آفتاب و تولید انرژی توسط پنلهای
خورشیدی کم خواهد بود و در زمان میان باری با توجه به مصرف متوسط موجود و با در نظر گرفتن اینکه خورشید
بیشترین تابش خود را بر سلول ها خواهد داشت ،نیاز خیلی کمتری به اصالح پروفیل ولتاژ وجود دارد .با توجه به نیاز به
اصالح یا عدم اصالح پروفیل ولتاژ ،مدیریت مناسب بر مصرف باید صورت پذیرد که در این مواقع مشخص شده اند .برای
مدیریت نیز استفاده از سیستم های هوشمند و افزایش ظرفیت ذخیره سازها برای مصرف در زمان های پیک بار پیشنهاد
می شود .سیستم های هوشمند می توانند با دریافت خروجی کنترلر فازی میزان مصرف خود را با این خروجی تطابق دهند
تا از مصرف بیش از حد در ساعات اوج مصرف کاسته شود.
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