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مدیریت بار راه حل موثری جهت تغییر شکل منحنی بار   —چکیده

 مختلف ساعات در برق مصرف یکنواختی عدمننده می باشد. مصرف ک

 ساعات در شده نصب تجهیزات ظرفیت از شود تا بخشیروز، باعث میشبانه

 پیک از ساعات برق مصرف جابجایی لذا .بمانند استفادهبدون شبکه بار کم

 اهداف از است، ارزانتر برق تولید که ساعاتی به است گرانتر برق تولید که

 میزان کاهش این مقاله با هدف .بود خواهد برق مصرف و بار مدیریت اصلی

کننده ارایه شده سازی هزینه تأمین انرژی الزم برای مصرفبهینه پیک بار و

روی منحنی بار مشترکین خانگی شبکه خراسان شبیه سازی ها برمدل است.

طول  در نیزما هایتعرفه به توجه با هاآن رفتار بررسی به شده است. ابتدا

با روش مینیمم کردن هزینه های مشتری و  است و سپس شده پرداخته سال

با توجه به تقاضای سرمایشی وگرمایشی به تعیین ظرفیت و عملکرد بهینه 

ساز حرارتی مورد نیاز مشتری و همچنین تعیین انرژی برای سیستم ذخیره

ن سیستم کارکرد همزماشده می پردازیم و در نهایت  الکتریکی ذخیره

تغییرات قیمتی و جریمه و  بار،پاسخگوییهای  بهمراه برنامهساز ذخیره

بار پیک میزان کاهش جهت در تالشهای پرداختی به مشتریان، پاداش

 دهد.خوبی نشان میرا بهکننده  های مصرفکاهش هزینهو

برنامه های پاسخ به تقاضا؛ تقاضای گرمایشی و سرمایشی   —واژه کلید

 شبکه هوشمند. ازی انرژی؛ سیستم ذخیره ساز حرارتی؛ذخیره س

 مقدمه .1

های الکتریکی وجود آمدن و گسترش بازارهای رقابتی و شبکهبا به

مصرف  یبرق پاسخ به تقاضا یاز مشکالت عمده بازارها یکهوشمند، ی

ناخواسته  یهایکه عالوه بر بروز خاموش باشدیم کیدر ساعات پ

. در حال بدنبال دارد زیرا ن یگرید ادیو مشکالت ز متیق های جهش

سمت  تیریدر مد یمهم اریهای پاسخ به تقاضا نقش بسحاضر برنامه

-چرا که مشتری باشند،یم هوشمند هایشبکه نفکیبار دارند و جزء ال

مصرف خود  توانندیدارند و م یمتفاوت هایها انتخاببرنامه نیها در ا

پراکنده  داتیتول شترینفوذ هرچه ب بااز طرف دیگر،  .ندینما تیریرا مد

.  استکرده دایپ یریچشمگ شیهوشمند افزا شبکه تیعدم قطع

نوسانات  یبا هموارساز یکیالکتر یانرژ کنندهرهیذخ ستمسی از استفاده

را  تیعدم قطع نیا ریعرضه و تقاضا تاث نیو کاهش عدم تطابق ب

اعتماد برق به  قابل لیتحو نتضمی منظوربه نیابنابر .دهدیکاهش م

شبکه انتقال و  یداریو پا از ثبات نانیاطم برای و کنندگانمصرف

بصورت  یانرژ یسازرهیذخ یتقاضا و تکنولوژ ییطرح پاسخگو ع،یتوز

-و از ضروریات هر شبکه هوشمند می وارد شبکه برق شدند کپارچهی

ج های قیمتی و ساعات اوبا توجه به تعرفه تواندیمشتری مزیرا  .باشد

و یا با  انتقال دهد باریباری یا میانکمبار، مصرف خود را به ساعات 

 ترنییپا یانرژ متیکه ق هاییدر ساعتساز، استفاده از سیستم ذخیره

 .خود را شارژ کنند سازرهیکرده و منابع ذخ یداریاست برق را خر

 نیا لیتبد بیو ضر سازرهیسپس با در نظر گرفتن راندمان منابع ذخ

 یانرژ نیباالتر است از ا یانرژ متیکه ق کیپ هایبع، در ساعتمنا

در  کیبر کاهش بار پ هعالو جهنتی در کنند،شده استفاده  رهیذخ

و  کنندیپرداخت م زین تری نییپا نهیهز انیساعات اوج، مشتر

 .[1]دشویهموارتر م زیبار ن یمنحن نیهمچن

و بدون  ییتقاضا به تنهاپاسخ به  هایبرنامه شده هیدر اکثر مقاالت ارا

 [4-2]در مقاالت . اندشده یبررس سازرهیذخ هایستمیس در نظر گرفتن

 ،یاجبار هایشامل برنامه ،یقیبار از نوع تشو ییپاسخگو هایبرنامه

 نای در. اندشده سازیمحور مدل_متیبار ق ییو پاسخگو داوطلبانه

 عموما و کنندگانفبار از جانب مصر ییپاسخگو هایمقاالت به برنامه

 هایدلدر م یتوجه شده است و هدف اصلخانگی  کنندگانمصرف

مصرف با توجه به نوع برنامه  نهیکردن مقدار به دایارائه شده پ

-به مصرف یاعمال مهیو جر یشنهادیپ قیبار، مقدار تشو ییپاسخگو

ساز حرارتی در نظرگرفته گونه سیستم ذخیرهباشد وهیچمیکننده 

 روزها ثابت یبرق در تمام متیق. همچنین در این مقاالت استنشده

mailto:m.radfar2911@
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 به با توجه دیبا ایپو گذاریمتیق ستمیس کی کهیشده، در حال فرض

  .[5]دهد هیمناسب ارا های قیمتی روز تعرفه ساعات مختلف

ساز هدف اصلی در این مقاله بررسی آثار بکارگیری سیستم ذخیره

باشد. بنابراین در ویی تقاضا میهای پاسخگحرارتی بر کارکرد برنامه

ساز در گام اول؛ ابتدا به تعیین ظرفیت و عملکرد بهینه سیستم ذخیره

های مشتری شامل مدت، از روش کمینه کردن هزینهافق زمانی میان

ساز حرارتی و های تجهیزات مربوط به سیستم ذخیرهمجموع هزینه

 در گام دوم. سپس پردازیمهزینه برق و هزینه دیماند قراردادی می

کننده با در سازی هزینه تأمین انرژی الزم برای مصرف هدف، بهینه

 تیدر نها باشد.بار میهای پاسخگویینظر گرفتن امکان حضور برنامه

 سازرهیذخ ستمیس با حضورپاسخگویی بار  هایمدل و عملکرد برنامه

مشهد  – یرضوخراساناستان شبکه  خانگی بار یمنحن یبررو حرارتی

-قرار یبار مورد مطالعه و بررس یمنحن راتییشده و تغ سازیهیشب

 هایپرداختتغییرات قیمتی،  ریتاث سازی هیشب جنتای. استگرفته

بابت  یپرداخت مهیجر نیبابت کاهش بار و همچن نیبه مشترک یقیتشو

بعالوه حضور و مطابق با مفاد قرارداد فیمابین ، عدم تعهد به کاهش بار 

های برنامه در کنار این یحرارت سازیرهیذخ هایستمیس ضورعدم ح

 .[6]است دادهقرار  یمورد بررس نیز بار ییپاسخگو

 بیان مساله    .2

در این مقاله به دنبال یافتن روشی مؤثر و بهینه برای مدلسازی و 

ساز در های پاسخگویی بار به همراه سیستم ذخیرهعملکرد بهتر برنامه

هستیم تا از طریق آن مزایای اقتصادی زیادی کننده سمت مصرف

فراهم  ( کننده و همچنین مشتریانشرکت تأمین) برای هر دو سمت 

 همراهتقاضا به ییپاسخگو هایاستفاده از برنامه ریتأث نیهمچنآوریم. 

 نیبار و همچن کیبار، پ یمنحن یبررو یانرژ سازرهیذخ ستمسی

 . شودیم یبرق بررس یپرداخت هاینهیهز

A   .مورد استفاده یحرارت سازرهیذخ ستمیس یمعرف  

از  نیکوتاه و همچن یزمان یهادر بازه یکیثابت بودن توان الکتر

مقدار تقاضا در مدت زمان مشابه از  عیسر راتییتغ گریطرف د

 یهاستمی. استفاده از سروندیبرق بشمار م یهامعضالت شبکه

 تیریدر مد یمهم ارینقش بس ،یدر ساعات پربار یانرژ کنندهرهیذخ

 . خواهد داشت یکیترالکیانرژ یتقاضا نیمتا

 1 مطالعه به صورت شکل نیمورد استفاده در ا یحرارت ستمیس

 سازیرهیو دو تانک ذخ ییپمپ گرما کیاز  ستمیس نیا یباشد،م

هم  و یشیبار گرما نیمات یهم برا ییشده است. پمپ گرما لیتشک

 یکه برا ی، پمپصورت نیبد. شودیاستفاده م یشیبار سرما نیمات یبرا

منبع  کیعنوان  هچرخه ب رییبا تغ تواندیم شودیاستفاده م شیگرما

 . [7]رود بکار زین شیسرما

 

   

 

 [7]ساز حرارتیسیستم ذخیره -1شکل

B. هایبه همراه برنامه یحرارت سازرهیذخ ستمیس سازیمدل 

 (DR پاسخگویی بار )

 سازرهیذخ هایستمیبار و س ییپاسخگو هایکاربرد همزمان برنامه

با توجه به اینکه . باشدیم یضرور یدر شبکه هوشمند امر یحرارت

ساز موضوع حائز بدست آوردن ظرفیت بهینه برای سیستم ذخیره

منظور تعیین ظرفیت و عملکرد به در گام اولبنابراین  باشد.اهمیتی می

مدت، از روش کمینه ساز در افق زمانی میانرهبهینه سیستم ذخی

های تجهیزات مربوط به های مشتری شامل مجموع هزینهکردن هزینه

ساز حرارتی و هزینه برق و هزینه مربوط به دیماند سیستم ذخیره

است و در نهایت مقادیر مربوط به ظرفیت بهینه قراردادی استفاده شده

 نهیهز سازینهیگام دوم هدف، به درآید. ساز بدست میسیستم ذخیره

گام ترم مربوط به  نی. در اباشدمی کنندهمصرف یالزم برا یانرژ نیتأم

: رینظ یودیو ق شودیقبل اضافه م مرحلهبار به تابع هدف  ییپاسخگو

 ودیبار، ق ییپاسخگو هایمربوط به بار و برنامه ودیق ،تعادل توان دیق

و  سازرهیارژ و راندمان منبع ذخ، حد شارژ و دشتیمربوط به حد ظرف

 .باشندیم تیحائز اهم زی... ن

 :[7]مکنییم یسیبازنو رزی صورتمسئله را به یتابع هدف اصل

 (1)                                                           
      

 انگربی ،دوم آن بخش ،یانرژ نهیاول تابع هدف، مربوط به هز بخش

با  یقرارداد یکه ط باشدیم کنندهنیمااز ت هیانشعاب اول دیخر نهیهز

 مقدار آن ثابت است. و گرددیم نییاز ابتدا تع کنندهنیماشرکت ت

electricity  

electricity HP TST1 

TST2 

cooling 

Heating 
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 6و5 بخش .باشدیبار م ییپاسخگو هایحضور برنامه انگریب 4و3 بخش

 نهی)هز یحرارت سازرهیذخ ستمیس زاتیمربوط به تجه هاینهیهز

 s (،1در معادله) .شودی( را شامل مسازرهیو تانکر ذخ گرماییپمپ

 tباشد و بیانگر فصول مختلف سال )بهار، تابستان، پاییز، زمستان( می

 E(s,t)باشد. روز میساعت شبانه 24مربوط به زمان بوده که شامل 

مقدار الکتریسیته مورد نیاز برای ورودی پمپ بخار )سرمایش و 

قیمت  P(s,t)باشد، می kwhو برحسب  tن و زما sگرمایش( در فصل 

و تعداد روزهای هر فصل نیز با  (ریالkwh/) t  و زمان sبرق در فصل 

مقدار دیماند توافق شده با  است.  شدهنشان داده  

  ,Season )قیمت این دیماند  و  (wk)شرکت تأمین کننده 

hwk/های مربوط به پمپهزینه و  د. باشمی ( ریال-

بیانگر ضریب  (، ضریب ریالساز میباشند)های ذخیرهگرمایی و تانک

 sتغییرات بار مصرفی در فصل   )s,t(نزول سالیانه است. همچنین 

جریمه هزینه مربوط به   باشد،می t (kwh )و زمان 

پرداختی از طرف مشتری، بازای هر کیلووات ساعت مصرف بیشتر)از 

و  (kwh/$)آنچه در قرارداد ذکر شده است( در ساعات پیک 

-هزینه مربوط به پرداخت تشویقی از طرف شرکت تأمین 

کننده، بازای هر کیلووات ساعت بار کاهش یافته در ساعات 

 بار از ساعات پیک به ساعات غیرپیک،جایی و یا جابه (kwh/$)پیک

متغیر باینری است که با توجه به مثبت یا منفی  باشد، می

شود، یکی از دو ترم مربوط به دریافت ، باعث میبودن 

پاداش تشویقی و یا ترم مربوط به پرداخت جریمه در تابع هدف فعال 

باشد به این معناست که   شود. بدین صورت که؛ اگر 

میباشد. قیود مربوط  و در غیر اینصورت  

قیود  اند.شده بیان (9) تا (2)از معادله  (1)سازی تابع هدف به بهینه

 باشد:ساز بصورت زیر میمربوط به عملکرد سیستم ذخیره
                

                 )2(  

 

           )3(  

باشد، این قید سهم انرژی قید تعادل انرژی الکتریکی بصورت زیر می

کند و بیانگر اینست ها را مشخص میالکتریکی ذخیره شده در تانک

 دهد.  بطور همزمان برق نمی 2و تانکر 1که پمپ گرمایی به تانکر 

           )4( 

                    )5( 

شود باید یا از آن خارج می ساز وارد ومقدار توانی که به منبع ذخیره

کمتر از مقدار ظرفیت بهینه آن باشد، بنابراین قیود مربوط به حد 

 شود:  ساز بصورت زیر مدل میظرفیت سیستم ذخیره

   )6( 

 

 

 ساز:قیود مربوط به هزینه تجهیزات مربوط به سیستم ذخیره  
            )7( 

 

و  شی)گرماییپمپ گرما یورود یبرا ازیمورد ن تهیسیمقدار الکتر 

کننده فراتر  نیتوافق شده با شرکت تأم ماندی( از مقدار دشیسرما

 نرود:

                              )8(  

 ریبصورت ز زیبار ن ییپاسخگو هایو برنامه یمربوط به بار مصرف ودیق

 :شودیم یمدلساز

        )9( 

 

    If 

 

ی حرارت یانرژ بیترتبه و  در روابط فوق

، 2و1 هایتانک در (kwh) شده رهیذخ (یشیوگرمای شی)سرما

 (یشیو گرما یشی)سرمای حرارت یانرژ و  

 و  ، 2و1 هایبه تانک (kwh)یورود

( عرضه شده توسط یشیو گرما یشی)سرما یرارتح یانرژ بیبه ترت

 بیبه ترت  و  و   ،tو زمان  sدر فصل  2و1 هایتانک

و باشند، یم 2و1 هایو تانک ییعملکرد پمپ گرما بیضر

. یدهدرا نشان م 2و1 هایدر تانک یحرارت یخروج 

 و (kwh) سازیرهیذخ هایتانک تیظرف و  

 .باشندیم( kw) گرماییپمپ تیظرف 

 ساز رهیبدون وجود منبع ذخ ازیمورد ن تهیسیرمقدار الکت 

  . باشدیم kwhو برحسب  tو زمان  sدر فصل 
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 مساله اطالعات ورودی    .3

 برق، توزیع هایشبکه سازییکی از مسائل مهم در مدلسازی و شبیه

 بر اینکه به توجه با. باشدمی مختلف مشترکین مصرف میزان دانستن

 لذا است متغیر مقدار این روزهشبان ساعت و هفته روز فصل، حسب

ین مقادیر آن مسئله بسیار مهمی است. تعی و بار رفتار الگوی استخراج

 استفاده هاتثبا توسط پست مقادیر گیریهانداز روشاز  الهمقدر این 

هفته از تابستان  کیدر  درها،یدیتاالگر در ف و بعد از نصب استشده

برداشت شده  ازیعات مورد ناطال شودیرا شامل م کیپ یکه روزها

و زمان  s در فصل یاوتمتف یمتیق هایتعرفه سازیهیشب نیاست. در ا

t برق  دیخر یبرا یوپربار باریانیم ،باریبا توجه به سه بازه کم

 در سال  یبرق استان خراسان رضو هایبا توجه به تعرفه مشتریان

و  یمتیق راتییتغ جادیالزم است با ا .استشده در نظرگرفته 1395

 تیریکاهش بار و مد زهیانگ یمشتر یبرا مه،یپاداش و جر صیتخص

بار به ساعات  جاییجابه ایکاهش  نای واسطهشود تا به جادیمصرف ا

بار و استفاده از  ییپاسخگو هایشرکت در برنامه نیهمچن کیرپیغ

که اطالعات مربوط به تجهیزات آن در  یحرارت سازرهیذخ ستمیس

بتواند مصرف خود را آگاهانه کنترل  یمشتراست، رده شدهآو 1جدول 

در سه  مشتری خانگی همانطور که قبال گفته شد ساعات مصرف .کند

جدول که در  شوندیم بندیمیتقس یو پربار باریکم ،باریانیرده م

 .آمده است2

 [7]اطالعات تجهیزات -1جدول

 ضریب نزول سالیانه ضریب عملکرد هزینه ردیف

 ماییگرپمپ
558900 

(kw/ الیر) 
3.5 9.6% 

 77617.5 سازتانکر ذخیره

(kwh/ الیر) 
0.9 9.6% 

 

 [8]ساعات مصرف مشتری خانگی -2جدول

 از اول مهر تا پایان اسفند از اول فروردین تا پایان شهریور ساعات مصرف

 باریمیان
 11تا  6از ساعت      

 19تا 15از ساعت 
 18تا  6از ساعت 

 15تا  11از ساعت      باراوج

 23تا  19از ساعت           
 22تا  18از ساعت 

 6تا  22از ساعت  6تا  23از ساعت            باریکم

 
 

وابسته به آن به  یپارامترها یشهر مشهد و تمام یدما مقاله، نیدر ا

 تقطعی عدم. اندشدهدر نظر گرفته تیقطععدم یدارا هایعنوان داده

واستفاده از منحنی  یوسازیاطالعات به کمک سنار نیموجود در ا

شهرستان مشهد  یدما نیانگیم یبرا وسناری 4. استمدل شده نرمال

نرمال  یمنحن نیانگیم .ستفصول در نظرگرفته شده ا کیهر یبازا

مقدار  نیدرصد ا 15آن  اریمعانحراف  وشده  ینبیینبیشیپ یبرابر دما

 یحرارت یانرژ ،یشنهادیل پمد نیدر ا .استدر نظر گرفته شده

 یخروج یحرارت یو انرژ یشیسرما یبه عنوان تقاضا 1تانکر  یخروج

 باشد.می مورد نیاز مشتری یشیگرما باربه عنوان  2 تانکر

 سازی تایج شبیهن    .4

شهرستان مشهد که برق  یبار مشترکان خانگ یمنحن یمدل رو نیا

 تامین توزیع شرکت از قراردادی هایمورد نیاز خود را طبق تعرفه

بار مورد مطالعه و  یمنحن راتییشده است و تغ سازیهشبی مینمایند،

 تیعملکرد و ظرف نییبخش ابتدا به تع نیدر ا .استقرار گرفته یبررس

 جیاست. سپس نتاپرداخته شده یحرارت سازرهیذخ ستمیس نهیبه

راه بار بهم ییگوپاسخ هایعملکرد همزمان حضور برنامه یسازهیشب

مدل  این اند.قرار گرفته یمورد بررس یحرارت سازرهیذخ هایستمیس

 افزار، در نرمسازیغیرخطی پس از انجام فرایند خطی یشنهادیپ

GAMS حیعدد صح یخط سازینهیبه یمسئله کی صورتبه 

(MILP) توسط  سازینهیبه یشده و مسئله سازیهیشبCPLEX 

 ژهویبهساز رهیذخ ستمیحضور س ریتاث سازیهیشب جنتای .استحل شده

 نیبرق ارزانتر است، همچن متیروز که قمصرف شبانهدر اوقات کم

 راتییبابت کاهش بار و تغ نیبه مشترک یقیتشو هایپرداختتاثیر 

را  مشترکان هاینهیو کاهش هز کیپکاهش های شاخص یرو، متیق

 به رباییخگوپاس هایبرنامه بررسی منظوربه. دهدینشان م خوبیبه

 یاز منحن ،خانگی کنندهمصرف یبرا یحرارت سازرهیذخ ستمسی همراه

 3در جدول زین گذاریمتیق ینحوه و است استفاده شده 2بار شکل 

 آمده است.
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 [6]کننده خانگیمنحنی بار مصرف -2شکل

 [8]هزینه خرید انرژی برای مصارف خانگی -3جدول

 ساعات مصرف
 برق متیق

 ساعت( واتلویک/الی)ر

 2025 باریمیان

 5062.5 باراوج

 506.25 باریکم
 

که با توجه به  گرمایشی و یشیسرما یتقاضامربوط به  یمنحن

پارامترهایی نظیر منحنی دمایی شهر مشهد، دمای آسایش و حجم 

فضای اشغال شده توسط مشتری، ظرفیت گرمایی ویژه هوا و راندمان 

 هایدر شکلآید بترتیب بدست می انگیخ کنندهمصرف یبراموردنظر 

با توجه به تقاضای سرمایشی و گرمایشی، در  .قابل ترسیم است 4و  3

های ساز حرارتی و برنامهحالت استفاده توام از سیستم ذخیره

بار، منحنی مربوط به مقدار انرژی الکتریکی موردنیاز برای پاسخگویی

نشان  5شود در شکل میگرمایی که از شبکه برق تامین ورودی پمپ

 است. داده شده

 
 [6]مختلففصل  4ثبت شده در ی شیرمابار س-3شکل

 

 
 [6]مختلففصل  4ثبت شده در ی شیگرما بار -4شکل

 

 
( شیو گرما شیپمپ بخار )سرما یورود یبرا ازیمورد ن تهیسیمقدار الکتر -5شکل

  [6] مختلففصل  4در 

 رهیذخ ستمسی همراهبه رباییپاسخگو هایبرنامهاستفاده توام از  ریتاث 

الکتریکی همراه با تقاضای سرمایشی و  بار یمنحن یبر رو یحرارت ساز

قابل  6امر در شکل  نیا جهنتی و استشده ادهیپ یخانگ گرمایشی

 .باشدیمشاهده م

 
با و بدون  یکیمصارف الکتر ریو سا یشیگرما ،یشیبار سرمامقایسه منحنی  -6شکل

 [6] سیستم ذخیره ساز استفاده از 



 (KBEI-2017)کنفرانس بین المللی مهندسی دانش بنیان و نوآوری  چهارمین

 1396دی ماه  1

 ، تهران، ایرانعلم و صنعت ایراندانشگاه 

 

 4در جدول  هانهیو مقدار کل هز سازرهیذخ ستمیس نهیبه تیظرف

 .استآورده شده
 [6]ساز حرارتیظرفیت سیستم ذخیره-4جدول

گرمایی پمپ

(kwh) 

 1سازتانکر ذخیره

(kw) 

 2سازتانکر ذخیره

(kw) 

 کل )ریال(هزینه

1.039 4.337 4 32058743 

 

 یریبا کاهش چشمگ کیر بار در ساعات پمقدا 6با توجه به شکل 

از  ی وگرمایشیشیبار سرما نیتام لدلیبه زیامر ن نای. استمواجه شده

در استفاده . باشدیم سازرهیذخ ستمیشده در س رهیذخ یانرژ قیطر

 بار،ییپاسخگو هایبرنامه همراهبه یحرارت سازرهیذخ ستمیهمزمان س

تر که قیمت برق کم باریکم یبه سمت بازه افتهی فتیمقدار بار ش

که  باریپیک هایشده و در بازه رهیذخ ساز،رهیذخ ستمیدر س ،است

 مشتری جهیدر نت. ردگییاست مورد استفاده قرار م شتریب برق متیق

نسبت  هانهیمقدار کاهش هز تیدر نها کندیپرداخت م یکمتر نهیهز

در  وجود ندارند DRهای ساز و برنامهکه سیستم ذخیره هیبه حالت پا

 .است آورده شده 7شکل 

 

 
 [6] های مشتری با و بدون استفاده از سیستم ذخیره ساز مقایسه هزینه -7شکل

 گیرینتیجه .5

با همراه  بارپاسخگویی هایبرنامه یمقاله بررس نیدر ا یهدف اصل

 باشد. می برای مشترکان خانگی شهر مشهد یحرارت سازرهیذخ ستمیس

 سازرهیذخ هایستمیس نیبودن استفاده از ا دیمف انگریب ،حاصل جینتا

پاسخ به ی هابرنامه ازتوام که بااستفاده  دهدینشان م جی. نتاباشدیم

در ساعات پیک با مقدار بار  حرارتی سازرهیذخ ستمسی همراه به تقاضا

دلیل تامین بار است. این امر نیز بهمواجه شده %27.5کاهش چشمگیر 

ساز وگرمایشی از طریق انرژی ذخیره شده در سیستم ذخیرهسرمایشی 

 اریبار بس کنندهنیشرکت تام دگاهید زا کیکاهش بار پ نیا باشد.می

 کیپشبکه در ساعات نانیاطمتیقابل شیموجب افزا که چرامهم است. 

همزمان  کارکرد همچنین نتایج حاکی از آنست که درصورت .شودیم

مقدار بار  بار،ییپاسخگو هایبرنامه همراهبه یحرارت سازرهیذخ ستمیس

 رهیذخ ساز،رهیذخ ستمیدر س که باریکم یبه سمت بازه افتهی فتیش

 هاییدر بازه باشد. که این مقدار ذخیره شدهمی%37.5شود برابر با می

 نهیهز یاز طرف .ردیگیاست مورد استفاده قرار م شتریببرق  متیکه ق

این امر به دلیل  .است افتهیکاهش  37.7دار %به مق زیمشتری ن های

هایی که انرژی الکتریکی الکتریکی و ذخیره آن در ساعتخرید انرژی

بهای کمتری دارد و همچنین استفاده از آن در ساعاتی که قیمت برق 

 دهد. باالتر است، رخ می
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