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 خالصه

 ی. نگرانکندیم فایرا ا ینقش مهم داریپا یانرژ نیمنبع تأم کیداشتن  یدر جوامع مدرن امروز 

انتقال  یهاشبکه یهارساختیمورد استفاده و فرسوده شدن ز یهایژمداوم به انر یدسترس یبرا یروزافزون

 نهیزم نیدر ا یانرژ نیمنابع تأم تیفیو ک یداریپا ،یتیامن یهابرق وجود دارد و چالش یانرژ عیو توز

هستند که از کنار هم قرار گرفتن تعدادی مولد کوچک تشکیل  ییهاشبکه مطرح هستند. میکروگریدها

شبکه  کی گر،یکدیبا اتصال به  ندتوانیو م کنندیم نیبار اندکی را در محدوده خود تأم یزاناند که مشده

حال در مواقع  نیباشد و در ع یکنون یهابا شبکه ینیگزیکه قابل جا ندینما دیگسترده با توان باال تول

 زین دهایکروگریم لکنتر انیم نیشوند. در ا هیخود تجز دهندهلیکوچک تشک یهامجدداً به شبکه ،یضرور

استفاده  تیریو مد یدهسامان یبرا یکننده فازاز کنترل مقاله نیبرخوردار است که در ا ییباال تیاز اهم

شده  دیتول یانرژ زانیتوسط مشترکان و م یمصرف یانرژ زانیشده، عالوه بر م ی. در کنترلر طراحشودیم

که باعث بهبود عملکرد  شودیدر نظر گرفته م زیندر ساعات مختلف  یانرژ نهیهز د،یکروگریتوسط م

 لیبدل عیناخواسته در شبکه توز یها یکنترلر، از قطع نیا یساز ادهیخواهد بود. با پ یکلدر حالت  ستمیس

مشترکان را به دنبال خواهد داشت. بعالوه  یتمندیبعمل خواهد آمد که رضا یریرخ داده جلوگ یها یخراب

 نیاز ا یریره گاست، با به ازیمورد ن عیتوز ستمیس تیتعداد مشترکان تقو شیافزا لیکه بدل ییدر مکان ها

 .خواهد شد ییصرفه جو یادیز اریتا حد بس زین ینوساز یها نهیدر هز ستمیس
 

 مصرف کیزمان پ ،یانرژ تیریمد ،یمنطق فاز د،یکروگریمکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه  .۱

 یبرا یروزافزون ی. نگرانکندیم فایرا ا ینقش مهم داریپا یانرژ نیمنبع تأم کیداشتن  یدر جوامع مدرن امروز

 برق وجود دارد یانرژ عیانتقال و توز یهاشبکه یهارساختیمورد استفاده و فرسوده شدن ز یهایمداوم به انرژ یدسترس

توسعه و  یبرا یتوجهقابل هیمطرح هستند. سرما نهیزم نیدر ا یانرژ نیمنابع تأم تیفیو ک یداریپا ،یتیامن یهاو چالش
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 یهادهیا بیمشکل ترک نیمرتفع کردن ا یراه برا نیاست و مؤثرتر ازیبرق موردن یرژو انتقال ان عیتوز یهاستمیس ینوساز

 یدر بازه زمان یانرژ بخش یبرا یکل هیسرما زانیم ،یانرژ یو ساختار شبکه برق است. آژانس جهان یخالقانه با تکنولوژ

 راتییبا تغ دیاست که شبکه برق با یدر حال نیو ا [1زده است ] نیدالر تخم ونیلیتر 11را  2020تا  2002 یهاسال

عملکرد  ستم،یس تیامن نیمقابله کند. بنابرا یاقتصاد راتییو تغ یطیمحستیز راتییجامعه، تغ راتییتغ ،یتکنولوژ

تا  ردیقرار گ یمختلف مورد نقد و بررس یهااز جنبه دیآن با ریو تأث یانرژ نهیهز توان، تیفیک ،یطیمطمئن، حفاظت مح

 یهاهوشمند از گسترش و توسعه شبکه یهاشبکه دهیدهد. ا قیتطب شرفتیو رو به پ دیجامعه جد یازهایبا ن بتواند خود را

 بیترک ییکه توانا شودیاطالق م یاروزافزون جامعه به وجود آمد. شبکه هوشمند به شبکه یازهایبرق با توجه به ن

و امن داشته  یصورت اقتصادبه یانرژ داریپا لیتحو یتاکه به آن وصل هستند را در راس یکنندگانتمام مصرف یرفتارها

. کنندیو ارتباط هوشمند استفاده م نگیتوریکنترل، مان یخالقانه برا یهاسیها و سروهوشمند از روش یهاباشد. شبکه

حال  در ع،یقسمت توز کهیقدرت مخصوصاً در بخش انتقال وجود ندارد درحال ستمیتمام س یهوشمند ساز یبرا یزامال

به  ازیبه حالت فعال ن رفعالیگذر از حالت غ ریقدرت در مس یهاشبکه داشته است. یهوشمند ساز یبرا ییهاحاضر تجربه

 بیها ترکدسته شبکه نیمدرن را برآورده کنند. ا یایدن یازهایو کنترل هوشمند دارند تا ن یریگمیمانند تصم یامکانات

 نکیل کی جادیفعال ا عیتوز یهاشبکه یکه هدف اصل کنند،یم لیرا تسه ریدپذیتجد یبا منابع انرژ پراکنده داتیتول

عنوان به دهایکروگریها است. مدر جهت عملکرد بهتر آن یزمان آن یریگمیبا مشترکان و اجازه تصم دیقدرت مؤثر و مف

 نی. اندیآیحساب مهب زیبخش آن ن نیتربتوان گفت مهم دیکه شا ندیآیحساب مهوشمند به یهااز شبکه یبخش

 نیباالدست در ارتباط هستند، ا عیتوز یهاکه با شبکه یعیتوز یهاخصوصاً شبکه ع،یتوز یهابه شبکه یکنترل یهاتیظرف

بار قطع شد، کماکان به کار اضافه ای یخارج یاعم از وقوع خطاها یبه هر علت یشبکه اصل کهیتا درصورت دهدیاجازه را م

جهت  یکنترلر فاز ستمیس یطراح دهیشوند. ا یمرکز عیو توز دیتول ستمیس تیفیک شیباعث افزا خود ادامه دهند و

نظر گرفتن موارد مذکور به  دردر حالت متصل به شبکه و منفصل از شبکه با  یدیبریه یدهایکروگریم یانرژ تیریمد

 یهاستمیبردن مشکالت موجود در س نیاست که باعث از ب تیمز یدارا یمختلف یهاشده از جنبهمطرح دهیوجود آمد. ا

در دو  ستمیس زیاستفاده شده و ن تیریمد یبرا یموردنظر، از منطق فاز یتیریمد ستمیخواهد شد. در س یمتداول امروز

خود عالوه  یمورد استفاده در ورود یفاز ستمیقرار خواهد گرفت. س یحالت متصل به شبکه و منفصل از شبکه مورد بررس

برق در آن زمان از روز  متیاند از زمان، روز و قکه عبارت شودیموارد استفاده م نیکه معموالً در ا یمتداول یبر پارامترها

روز متفاوت است و برق در ساعات مختلف شبانه نهیهز رف،در مص ییجوبر صرفه یاداره برق مبن یهااستیاست. بنابر س

باعث  یکنترل فاز ستمیپارامترها به س نیشده است. اعمال اگرفته در نظر  یفاز ستمیس تیریدر مد زیپارامترها ن نیا

با  سهیاحل خالّقانه و نوآورانه در مقراه کیو  شودیدر ساعات مختلف روز م ستمیس تیریو مد ستمیبهبود عملکرد س

که شامل  ینیل قوان. با اعمادیآیحساب مبه یبزرگ یبا موارد مشابه برتر سهیمورد استفاده است که در مقا یهاستمیس

 شتریبه مراتب از موارد مشابه ب ستمیس ییبرق در ساعات مختلف است، کارا نهیو زمان، روز و هز یکنترل یها گنالیس

خواهد شد و  یکش میآمدن قابل توجه حجم س نییمنفصل از شبکه باعث پا حالتدر  ستمیس نیخواهد بود. استفاده از ا

خواهد  ستمیس یو نگهدار ریدارند که باعث سهولت در تعم یدسترس یانرژ دینابع تولبه م یصورت محلکنندگان بهمصرف

شرکت برق خواهد  یهانهیدر هز یبزرگ ییجوتا محل مصرف باعث صرفه یانرژ دیاز محل تول یکش میشد. کاهش حجم س

منفصل از شبکه آن در که حالت  یمورد بررس ستمیس تیمز گریشبکه را در بر خواهد داشت. د ینوساز نیشد و همچن

انتقال  ستمیدر س یمشکل ایکه اگر خطا  یمعن نیاست؛ بد یشده است، خودکفا شدن هر قسمت از شبکه اصلنظر گرفته 

حالت از نظر  نینخواهد شد و ا یدچار خاموش کند،یاستفاده م یشنهادیپ ستمیکه از س یمنطقه ا د،یآ شیپ

برق منطقه  نیو تأم یمشکل در شبکه اصل جادی. در حالت ادیآیحساب مبهشبکه برق  یبرا یبزرگ تیکنندگان مزمصرف
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 کیو  یباد نیربتو کیموردنظر از  ستمیخواهد بود. س یبر عهده قسمت فاز یانرژ تیریکنترل و مد ،یشنهادیپ ستمیاز س

 یبتواند انرژ یدیبریه ستمیس کهی. درصورتکنندیعمل م یدیبریصورت هشده است که به لیتشک یدیخورش ستمیس

 ای یاستفاده نخواهد کرد که مسئله استفاده از شبکه اصل یکند از شبکه اصل نیبخش تحت پوشش خود را تأم ازیموردن

به شبکه  ستمیس زیخواهد شد. در صورت باال رفتن تقاضا ن یریگمیتصم یازاستفاده نکردن از آن با توجه به کنترلر ف

ها عملکرد آن دها،یکروگریطور که اشاره شد در بحث م. همانشودیم یر بخش کنترلد یو مانع بروز خاموش شودیمتصل م

 داریپا یانرژ نیتأم دهایکروگریم تیاولو نیبه دو بخش متصل به شبکه و منفصل از آن در نظر گرفت. باالتر توانیرا م

در هر دو  یانرژ تیریمد یهایتراتژهدف و اس نیاست. بنابرا یاقتصاد یهاکنندگان با در نظر گرفتن جنبهمصرف یبرا

 شده در نظر گرفته خواهند شد. شنهادیپ یفاز ستمیها در سچالش نیا یحالت متفاوت خواهد بود که تمام

 

 هادیکروگریدر م یانرژ تیریمد  .۲.۱

ر نظر هوا و با د یکاهش آلودگ یبرا یو اقتصاد یطیمح یهاو در نظر گرفتن چالش یانرژ یتقاضا برا شیبا افزا

هم از آن یپراکنده انرژ دیتول یهاستمیس شود،یم نیتأم یلیفس یهااز سوخت ازیموردن یهفتاد درصد انرژ نکهیگرفتن ا

از بدنه  یعنوان قسمت اصلبه دهایکروگری. مدیآین مشکل به نظر میرفع ا یحل قابل تأمل براراه کی ر،یپذ دینوع تجد

فوق،  ریاست. با در نظر گرفتن تفاس ییباال تیاهم یها داراو کنترل آن تیریکه مد ندیآیحساب مپراکنده به دیتول ستمیس

 ییباال تیاز اهم مستقل صورتها و کار بهو زمان قطع آن یها به شبکه اصلزمان اتصال آن دها،یکروگریو کنترل م تیریمد

 یدارد و هم در کاهش خاموش رینندگان تأثکمصرف یشده براتمام نهیو هز یاقتصاد ینهیبرخوردار است که هم در زم

در دو حالت مستقل از شبکه و منفصل از شبکه با استفاده  یشنهادیپ ستمیدر س دیکروگریم تیرینقش دارد. کنترل و مد

داده خواهند شد، هم از نظر متصل و  حیمشابه که در ادامه توض یبا کارها سهیخواهد شد که در مقا یبررس یاز منطق فاز

را به  یرگذارتریو تأث شتریب یعنوان کنترلر، پارامترهابه یفاز نیدارد و هم در اعمال قوان یبودن از شبکه برتر منفصل

جهت  یبا استفاده از منطق فاز یدیخورش لمتشکل از سلو یستمیس 2011. در سال کندیاعمال م یکل ستمیس

صورت مستقل بود که به یشارژ باتر تیریو مد یانرژ یساز رهیاش ذخشد که هدف یسازادهیپ یانرژ تیریمد یسازنهیبه

استفاده  یانرژ دیتول یبرا یدیخورش یهافقط از سلول یشنهادیپ ستمیبرخالف س ستمیس نی. در انمودیاز شبکه عمل م

در  یدشنهایپ ستمیشارژ و دشارژ آن توجه داشت که در س تیریبا مد یبه عمر باتر شتریب یکنترلر فاز نیشده بود و قوان

مسئله را  یبحث اقتصاد یفاز نیاستفاده شده است، قوان یدیدر کنار سلول خورش یباد نیاز تورب نکهیعالوه بر ا مقاله نیا

شد که عالوه  ادهیپ یدیبریه نیماش یبر رو یفاز یانرژ تیریمد ستمیک سی 2012[. در سال 2خواهند کرد] تیریمد زین

منطقه در  کی عنواناگر خودرو به  ستمیس نی. در ابردیرکت درآوردن خودرو بهره مبه ح یبرا زیبرق ن یبر سوخت از انرژ

. دیآیها برمآن یانرژ رفمص تیریشده درصدد مد ادهیپ یکنترل ستمیاست، س یکنندگانمصرف ینظر گرفته شود که دارا

 یهایصل به شبکه بودن، استفاده از انرژمانند مت ییهایبرتر یدارا ستمیس نیبا ا سهیدر مقا مقاله نیا یشنهادیپ ستمیس

در  دیکروگریم یانرژ تیری[. در همان سال، مد2]باشدیکنندگان ممصرف یو در نظر گرفتن صرفه اقتصاد دیباد و خورش

که در  شدیم نیتأم یدیخورش ستمیس کیاز  دیکروگریم یانرژ یمجتمع تجار نیشد. در ا ادهیپ یساختمان تجار کی

 یلیفس یهامنتشرشده از سوخت یکم کردن گازها ستمیس نیا یسازادهیشده بود. هدف از پ یسازادهیساختمان پ

را در خود دارد که در  یو دشارژ باتر ارژش کلیقبل، فقط س یهاستمیهمانند س یفاز نیمذکور در قوان ستمی. سباشدیم

 ستمیتنها از س یانرژ دیمنبع تول یته است و برارا در نظر نگرف یجنبه اقتصاد ،مقاله نیا یشنهادیپ ستمیبا س سهیمقا

[. در 4استفاده شده است] یدیخورش ستمیبه همراه س یباد ستمیاز س ستمیس نیدر ا یاستفاده نموده است ول یدیخورش

 ستمیس نیشد. در ا یساز ادهیها پفرودگاه نالیدر ترم یمصرف یکم کردن انرژ یبرا یکنترل فاز یسال استراتژ نیمه
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در نظر گرفته شد که  نالیترم یو دما ییروشنا زانیها و متعداد مسافران، زمان ورود و خروج آن ،یکنترلر فاز یورود یبرا

در  یمصرف یشود که باعث کاهش انرژ یکنترل م نالیترم طیمح ییشده، گرما و روشنا نییتع یفاز نیبا استفاده از قوان

صورت متصل به شبکه و منفصل از شبکه به دیکروگریم کی یانرژ تیریمد 2012[. در سال 5فرودگاهها خواهد شد]

 یهایاز انرژ مقاله نیدر ا یشنهادیپ ستمیبا س سهیشده است که در مقا یسازادهیپراکنده پ دیصورت تولشد که به یبررس

در حالت متصل  یباد نیو تورب یدیخورش یهامتشکل از سلول ستمی[. در همان سال س1استفاده نشده است] ریدپذیتجد

کنترل ولتاژ  یفاز نیکه در قوان رفتیصورت پذ یآن با استفاده از منطق فاز تیریقرار گرفت که مد یبه شبکه مورد بررس

آن صرفه  تیریو مد یعالوه بر کنترل خروج مقاله نیکه در ا دیباند اعمال گرد یپهنا ونیصورت مدوالسبه یخروج

قرار  یو مورد بررس یسازادهیروز تابستان پ کیدر  دیکروگریم تیریمد 2014سال [. در ۷آورده شده است] زین یاقتصاد

 دیتول یبرا یشده است ولگرفته  مدنظر نیکنندگان در قوانمصرف یبرا زین یاقتصاد یهاجنبه ستمیس نیگرفت. در ا

متشکل از  دیبریصورت ههب مقاله نیا یمورد بررس ستمیاستفاده شده است که س یدیخورش یهاتنها از سلول یانرژ

با  یدیبریه دیکروگریم ستمیس کی یقبل قاتیسال همانند تحق نی[. در هم8است] یدیخورش یهاو سلول یباد نیتورب

مدنظر  ستمیس کهیشده است درحال یسازادهیصورت منفصل از شبکه پشده است که به یسازادهیپ یفازاستفاده منطق 

در مورد  یقیتحق 2014[. در اواخر سال 9ز شبکه و متصل به شبکه عمل خواهد نمود]به دو صورت منفصل ا مقاله نیا

خواهد شد از  یسع مقاله نیکه در ا رفتیانجام پذ یدر جهت کنترل شارژ و دشارژ باتر یدیخورش یهاتوان سلول شیافزا

 یبر رو 2015در سال  یددمتع قاتی[. تحق10ها استفاده کرد]سلول یباتر تیریمد ستمیاز س یعنوان بخشآن به

 دیمنابع تول یابیدر مورد مکان یقیسال تحق نیدر ا یاز محققان هند ی. گروهرفتیانجام پذ یدیکروگریم یهاستمیس

 یمتشکل از باتر دیکروگریم یبرا یانرژ تیریمد ستمیس کی قیتحق نیها به عمل آوردند. در اآن یانرژ تیریو مد اکندهپر

شده است و کنترل ولتاژ مدنظر گرفته  یفاز نیدر نظر گرفته شد که در قوان ریپذ دیتجد یهایو انرژ یلیو سوخت فس

متشکل از  یدیبریه دیکروگریم کیمشابه  قی[. در تحق11نشده است] فتهدر نظر گر یجنبه اقتصاد مقاله نیبرخالف ا

در نظر  یلیتحل یهاجنبه قیتحق نیدر ااست و  زیقابل آنال نیصورت آنالاستفاده شده است که به ومسیو ب یدیخورش

 نیشده است. در ا انجام میمستق انیجر یدیبریه دیکروگریصورت ممورد به نیدر ا یگرید قی[. تحق12شده است]گرفته 

 یپارامترها مقاله نیمتمرکز شده است که در ا یباتر تیریبه مد شتریاست که ب یدو ورود یدارا یکنترلر فاز ستمیس

متصل به شبکه  دیکروگریم کی یگرید قی[. در تحق12دارد] ییبسزا ریتأث یشده است که در خروجر نظر گرفته د یمختلف

را  یبه شبکه اصل دیکروگریاز م یتالش در کاهش نوسانات اعمال یکه با استفاده از منطق فاز تقرار گرفته اس یمورد بررس

 زیرا ن ییسا کیمانند پ یدر رفع مشکالت یریبکارگ تیقابل زینمسئله  نیا مقاله نیفرض شده در ا ستمیدارد که در س

 یساز ادهیو پ یشبکه طراح یبراساس تقاضا یفاز نطقبا استفاده از م دیکروگریم یانرژ تیریسال مد نی[. در هم14دارد]

 یدیتول ینرژتقاضا پس از کم شدن مقدار ا زانیاستفاده شده است، م ریدپذیتجد یها یکه از انرژ قیتحق نیشد. در ا

با  یانرژ تیریمد ستمیسال س نی[. دوباره در هم15شود ] یم تیریمد یبا استفاده از منطق فاز ریدپذیتوسط منابع تجد

 رهیذخ یهاستمیس تیریشد که هدف در آن مد یساز ادهیپ یکیالکتر دیبریه یکشت کی یبر رو یاستفاده از منطق فاز

ها ساختمان یانرژ تیریمد یبرا یسال، از منطق فاز نیدر هم یگرید قیتحقدر  .]11[بود یکشت یبر رو یکننده انرژ

 قی. تحق]1۷[قرار گرفت  یمورد بررس هیو تهو یشیو سرما یشیاگرم یهاستمیس تیریمد زین ستمیس نیاستفاده شد. در ا

بود. در  یدیخورش یهاستمیپمپاژ آب با استفاده از س ستمیس یانرژ تیریسال انجام شد در جهت مد نیکه در هم یگرید

در قسمت  نی. همچنرفتیبشمار م یپمپ آب هدف اصل یانرژ تیریمد یبرا یباتر نهیبه تیریمد زین قیتحق نیا

 یبررس زین 2011. در سال ]18[مطرح شد زیها نسلول قیتوان به دست آمده از طر نیشتریبحث ب ،یدیخورش یهاسلول

مورد  یشارژ و دشارژ باتر یل از شبکه صورت گرفته است که تمرکز آن بر رومنفص دیکروگریم تیریدر مورد کنترل و مد
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قرار خواهد  یمورد بررس یاز نظر جنبه اقتصاد ستمیس مقاله نیشده در ا کرعالوه بر موارد ذ مقاله نیاستفاده است و در ا

که  دیانجام گرد یدیبریه یکیرالکت هینقل لیوسا یانرژ یساز رهیذخ ستمیس یبر رو یقیتحق 2011. در سال ]19[گرفت

 یکیالکتر یخودروها یهایربات یانرژ تیریمد ستمیس نیآن استفاده شده بود. در ا یانرژ تیریمد یبرا یاز منطق فاز

 میسیسنسور ب یهادر شبکه یانرژ تیریبهبود و مد یبرا یسال از منطق فاز نیدر هم یگرید قی. در تحق]20[مدنظر بود

 یکنترلر فاز لهیوسهنگام تبادل اطالعات به میسیب یسنسورها یانرژ تیریمد قیتحق نیهدف در ااستفاده شده است. 

 یساز ادهیو پ یطراح یبا استفاده از منطق فاز AC یدهایکروگریم یبر رو یانرژ تیریمد زینسال  نی. در هم]21[است

 یانرژ تیریمد یبرا یاز کنترلر فاز 201۷. در سال ]22[استفاده شده است زیو کانورتر ن نورتریاز ا ستمیس نیشد. در ا

اند و در نظر گرفته شده یخانه به عنوان ورود راستفاده شده د یبرق لیوسا زین ستمیس نیخانه هوشمند استفاده شد. در ا

 یز منطق فازسال ا نی. در هم]22[آن پرداخته است تیریبه مد یو استفاده از منطق فاز تیها از نظر اولوآن یبندبا دسته

گرفتن  رو در نظ یبا استفاده از منطق فاز قیتحق نیمتصل به شبکه استفاده شد. در ا یدهایکروگریم یانرژ تیریمد یبرا

 یبرا یاز منطق فاز نی. همچن]24[استفاده شد یانفصال به شبکه از منطق فاز ایاتصال  یبرا ،یدیتول یانرژ زانیم

است و  خانه در نظر گرفته شده یموارد مصرف هیمنظور کل نیا یستقل استفاده شد. براصورت مها بهدر خانه یانرژ تیریمد

سال انجام  نیدر هم نهیزم نیکه در ا یگرید قی. تحق]25[انجام شده است یفاز طقها با استفاده از منمصرف آن تیریمد

 ریدپذیتجد یها یو انرژ یدیبریه یهاستمیصورت مستقل و با استفاده از سهوشمند به یهاخانه تیریمد ینهیشد در زم

در  یتا با استفاده از منطق فاز شوندیم تیهدا یانرژ رهیذخ ستمیبه س ریدپذیتجد یها یانرژ زین ستمیس نیبود. در ا

 تیریمد یبرا یاز منطق فاز 2018. در سال ]21[رندیکننده مشخص مورد استفاده قرار گمصرف یزمان مشخص و برا

آن با  تیریمنزل در نظر گرفته شده است که با مد یصورت دمابه یورود قیتحق نیاده شد که در اخانه استف یانرژ

 .]2۷[پرداخته شده است  یانرژ تیریمدبه  یاستفاده از منطق فاز

 

 یدیبریه ستمیاجزا س .۲

 کی دار داخلیماستفاده شده است.  یباد نیو تورب یدیخورش یاز پنل ها یانرژ دیتول یمورد نظر برا ستمیس در

 نشان داده شده است. 1در شکل  یدیسلول خورش

 
 مدار داخلی یک سلول خورشیدی – ۱شکل 
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جریان تولیدی توسط نور است.  IL نیز از پنج بخش تشکیل شده است. همانطور که در شکل مشاهده می شود، مدل سلول

برای توربین بادی نیز از  و دما قرار داده شده اند. جریان دیود و مقاومت سری و موازی نیز برای نشان دادن میزان تابش

 می توان استفاده نمود. 2بلوک و مدار داخلی نشان داده شده در شکل 

 

 شده یطراح یفاز ستمیس .۳

 نی. اردیگ یو مقدار تقاضا را م یدیتول یانرژ نه،یخود چهار پارامتر زمان، هز یشده در ورود یطراح یفاز ستمیس

 باشد. یم یو خروج یورود یرامترهاپا یدارا ستمیس

 

 بلوک و مدار داخلی یک توربین بادی – ۲شکل 

 

 . زمان۱.۳

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، 

صبح به عنوان کم باری، از  ۷شب تا  22ه برق از ساعت فاکتور زمان تاثیر بسزایی در مدیریت انرژی دارد. در تعرفه ادار

به عنوان اوج بار تعریف شده اند. به همین  22تا  19و  11تا  12شب به عنوان میان باری و از ساعات  19صبح تا  ۷ساعت 

بخش کم  4خاطر در مباحث مدیریت انرژی باید این فاکتور دخالت داده شود. در کنترلر فازی طراحی شده این عامل در 

 داده شده است. اوج بار اول و اوج بار دوم دخالتباری، میان باری، 

، تمامی این زمان ها دخالت داده شده اند که با اعمال قوانین در نتیجه تاثیر 2در تابع عضویت نشان داده شده در شکل 

 خواهند داشت. 

 

 . هزینه۲.۳

 ه منظور تشویقبه های متفاوتی به مشترکین اعمال می شود. در بحث هزینه نیز با توجه به تعرفه های زمانی، هزین

 و تخفیف ری، پس از محاسبه بهای برق مصرفیجایی مصارف خود از ساعت اوج بار به ساعت کم بابرای جاب مشترکان
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 تابع عضویت زمان – ۳شکل 

 

 

 تابع عضویت هزینه – ۴شکل 

 

زمانه هستند به ازای هر کیلووات  گی که دارای لوازم اندازه گیری چنداوج بار برای آن دسته از مشترکان خان مصارف غیر

ریال به عنوان اضافه پرداختی و برای مصارف ثبت شده در زمان کم باری  450ساعت مصارف ثبت شده در اوج بار با نرخ 

برای مشترکان دارای  ریال 90ریال برای مشترکان دارای کنتور سه تعرفه و  225به ازای هر کیلووات ساعت به میزان 
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شده  نشان داده 4تابع عضویت هزینه در شکل  .شودتعرفه به عنوان تخفیف کم باری لحاظ شده و محاسبه می کنتور دو

 و زیاد تقسیم بندی شده است. است. در این تابع عضویت هزینه به سه قسمت کم، متوسط

 

 . میزان انرژی تولید شده۳.۳

رژی دو سیستم سلول خورشیدی و توربین بادی در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه در این سیستم برای تولید ان

تابد و با توجه به اینکه نمی توان وزش باد را برای تمام ساعات روز در نظر گرفت، ساعت همیشه نمی 24خورشید در طول 

 .آورده شده است 5در شکل  که ترکیب این دو بصورت سه قسمتی کم، متوسط و زیاد در نظر گرفته شده است

 

 تابع عضویت انرژی تولید شده – ۵شکل 

 . میزان انرژی مورد تقاضا۴.۳

در عمل تمامی وسایل برقی خانگی و تجهیزات دیگر برای ولتاژ نامی خاصی طراحی شده و بایستی در ولتاژ مجاز 

ایل وکاهش عمرآنها میشود. ازطرف دیگر ولتاژ نامی مورد استفاده قرار گیرند و عدم رعایت این موارد باعث صدمه دیدن وس

نیزساعاتی درهر شبانه روز، دارای بیشترین مصرف انرژی  سال و ایامی از. شبکه درساعات اوج بار)پیک( کاهش پیدا میکند

ط شود. درایران بیشترین مصارف درفصل تابستان ازحدود اواسساعات اوج بار گفته می ، روزها وبه آن کهالکتریکی است 

ل برقی خانگی در نتیجه استفاده از وسای ت.شید اسغروب خور از درساعات اولیه شب بعد تیرماه لغایت اواسط شهریورماه و

یا  ایجاد خاموشی و رسد, باعث اختالل درشبکه ومقدار خود می حداکثربه  مصرفیبار و برق  میزان کهدر ساعات اوج بار 

نماییم که مصرف  کنترل طوری ن این مطالب بایستی نحوه مصرف برق خانگی رادانست با .صدمه دیدن وسایل برقی میشود

 آورده شده است. 1تابع عضویت این ورودی در شکل  .دراین روزها و آن ساعات کاهش یابد
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 تابع عضویت انرژی مورد تقاضا – ۶شکل 

 فازی سیستم . نتیجه۵.۳

است. با اعمال نمودن  یمهم طراح یاز جنبه ها یکیمصرف و  دیتول زانیمتعادل نمودن م ،یانرژ تیریدر بحث مد

از  یولتاژ اصالح شده بدست خواهد آمد که در چه ساعات لیپروف یمربوطه، در خروج نیو وضع قوان ستمیس یها یورود

کال به دو ولتاژ  لیاصالح پروف باشد. یدر چه حد دین اصالح بایا زانیندارد و م یبه اصالح دارد و در چه ساعات ازیروز ن

 نیبد ردیگ یها مورد استفاده قرار مکیبردن هارمون نیاز ب یبخش برا نیاست. اول تیاهم یبرق دارا یصورت در شبکه ها

به اصالح شدن دارد.  ازیها ن کیهارمون نیبردن ا نیاز ب یولتاژ برا لیدر شبکه پروف کیکه در صورت وجود هارمون یمعن

 ازین یدهد. مواقع یکه در ساعات اوج بار رخ م ردیگ یانات شبکه مورد استفاده قرار مبردن نوس نیاز ب یبخش برا نیدوم

روز در تابستان. تابع  یانیشب در طول سال و ساعات م هیشود عبارتند از ساعات اول یدر شبکه احساس م یادیبه اصالح ز

کم، متوسط،  یلیاز به شدت کم، خهفت قسمت عبارتند  نیدر نظر گرفته شده است که ا تدر هفت قسم یخروج تیعضو

 آمده است. ۷در شکل  تیتابع عضو نی. اادیو به شدت ز ادیز یلیخ اد،یز

 تحلیل فازی انرژی تولید شده و هزینه به همراه زمان و هزینه –۷شکل 
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می افتد که  در مورد زمان، به چهار بخش تقسیم بندی شده است زیرا اوج بار یک در میان روز و دیگری اواسط شب اتفاق

اولویت آن بخاطر زیاد بودن مصرف و زمان پیک بار بیشتر در نظر گرفته شده است. همچنین میزان انرژی تولیدی در 

دلیل غروب خورشید و تاثیر مستقیم آن بر تولید انرژی کمتر در نظر گرفته شده است ولی با این وجود هساعات پایانی روز ب

د نیز با در نظر شب های بادی و طوفانی در قوانین گنجانده شده است تا در صورت بروز شرط هایی مبنی تولید انرژی زیا

اسب را داشته باشد. پس از اعمال قوانین و تعریف توابع عضویت ورودی و نچنین حالتی سیستم توانایی تصمیم گیری مت

 است. 8شکل خروجی، تحلیل بدست آمده از کنترلر فازی بصورت 
 

 نتیجه گیری  .۴

با در نظر گرفتن  یانرژ تیریمد یمورد بررس ستمیدر س ،یفاز ستمیس یخروج جیفوق و نتا حاتیبا توجه به توض

شده است. با در  یساز ادهیتقاضا پ زانیدر آن ساعت از روز و م یانرژ نهیاعم از زمان روز، ساعت، هز یمختلف یپارامترها

در نظر  دیکروگریشده توسط م دیتول یانرژ زانیزمان ها و م نیدر ا نهیزو اوج بار و ه یبار انیم ،ینظر گرفتن زمان کم بار

ولتاژ در ساعات  لیبه اصالح پروف ازیحاصل شد که ن جهینت نیا ،یقانون در دستورات فاز 25 یساز ادهیگرفته شده و با پ

 یهاتوسط پنل یانرژ دیو تول ببخاطر نبودن آفتا یدیتول یساعات انرژ نیدر ا رایاز مواقع وجود دارد ز شتریاوج مصرف ب

 دیخورش نکهیبا توجه به مصرف متوسط موجود و با در نظر گرفتن ا یبار انیکم خواهد بود و در زمان م یدیخورش

به  ازیولتاژ وجود دارد. با توجه به ن لیبه اصالح پروف یکمتر یلیخ ازیتابش خود را بر سلول ها خواهد داشت، ن نیشتریب

 یمواقع مشخص شده اند. برا نیکه در ا ردیصورت پذ دیمناسب بر مصرف با تیریولتاژ، مد لیپروف حعدم اصال ایاصالح 

 شنهادیبار پ کیپ یمصرف در زمان ها یسازها برا رهیذخ تیظرف شیهوشمند و افزا یها ستمیاستفاده از س زین تیریمد

تطابق دهند  یخروج نیمصرف خود را با ا زانیم یکنترلر فاز یخروج افتیتوانند با در یهوشمند م یها ستمیشود. س یم

 از حد در ساعات اوج مصرف کاسته شود. شیتا از مصرف ب
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