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- ژي، مشترکین باید مجهز به برنامههاي تحویل انرهاي هوشمند در سیستمبا رشد و توسعه مفاهیم شبکه

اي ه ی، انتقال بار به ساعات دیگر و... باشند. عالوه براین با گسترش روزافزون انرژيسائهاي مدیریت بار مانند پیک

نمایند و/یا تولید خود  تأمینتوانند به تولید انرژي بپردازند و بخشی از بار خود را تجدیدپذیر، مشترکین خودشان می

یک الگوریتم چندعاملی در نظر گرفته  ت باربه منظور مدیری نامه در این پایاناین اساس بر  را به شبکه تزریق کنند.

- میسازي آن به بهینه) Q )Q-learningها با تعیین تابع هدف خود با استفاده از روش یادگیري  که عامل شودمی

که فرض  شودمیدر نظر گرفته . بدین منظور یک مجتمع مسکونی نمایندمیو بار خود را در شبکه مدیریت  پردازند

 سازي د از طریق بسترهاي موجود با شبکه مخابره نموده و مصرف لوازم خود را کنترل نماید. در شبیهتوانشود میمی

براي هر کدام از مشترکین یک توربین بادي به همراه ) Q )Q-learningروش یادگیري انجام شده با استفاده از 

گرفته شده است. هدف این است که  هاي قابل شارژ در نظر نیز خودروهاي برقی با باتري چند پانل خورشیدي و

هاي  ها مدیریت نموده و هزینه تجدیدپذیر و ذخیره موجود در باتري انرژي مشترکین بار خود را با استفاده از منابع

تواند از شبکه موجود برق نماید، می تأمینواند بار خود را د. در صورتیکه مشترك در ساعاتی نتنخود را کاهش ده

ها بخوبی  دهد که عاملنشان می MATLABافزار آمده با استفاده از نرمبه دست ماید. نتایجخود را خریداري ن

نتایج حاکی از آنست که د را بصورت بهینه مدیریت نمایند. اند نحوه تعامل با محیط را یاد گرفته و بار خو توانسته

  شود. میهاي پرداختی مشترکین  جویی در هزینه الگوریتم ارائه شده منجر به صرفه
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 مقدمه - 1- 1

هاي اصلی اقتصادي و صنعتی هر کشوري دانست. نیاز توان یکی از پایهق را میبر صنعت امروزه

اي افزایش یافته طور قابل مالحظهاوري، صنایع و جمعیت، بهبه انرژي الکتریکی با پیشرفت و رشد فن

باشد، بسیاري از مشکالت این سامانه را هاي مختلفی نیازمند بهبود میاست. شبکه برق فعلی از جنبه

 معنی بدینهاي هوشمند شبکه کنندهمصرف سمت يبرا. توان به وسیله هوشمندسازي برطرف کردمی

 قیمت که پیک ساعات در تا دهند انجام هوشمندانه مدیریت خود مصرف رويرب توانندمی آنها که است

 از استفاده معنیه ب شبکه این زیست، محیط کارشناسان براي و بپردازند کمتري هزینه باشد،می گران انرژي

 اندازه از بیش کربن گازهاي تولید از اجتناب و هوایی و آب مضر تغییرات حل به کمک جهت تکنولوژي

 از دقیق اطالعات ارائه و هوشمندانه گیريتصمیم و ساییپیک برق صنعت همکاران براي و باشدمی

1)1391، و همکاران (فریدونیان تاس شبکه وضعیت
.  

 به توانمی آنها مکان بودن متغیر به توجه با الکتریکی خودروهاي وجود از هوشمند هايشبکه در

 شبکه قالب در انرژي پراکنده ذخایر این وجود نمود. استفاده برق شبکه در انرژي پراکنده عنوان ذخایر

 هزینه کاهش جهت خود مصرفی انرژي مدیریت در بخش تا دهدمی کنندهمصرف به را امکان هوشمند این

قرار  آن اختیار در شبکه که ابزاري از و نماید تجدیدنظر بیشتر اقتصادي حرفه داشتن و مصرف برق در

  ببرد. ابهره ر کمال دهدمی

ن قرار هاي نو، این فرصت نیز در اختیار مشترکیگسترش روزافزون استفاده از انرژياز طرفی با 

هاي تجدیدپذیر، به هاي شبکه هوشمند و نیز انرژيگیري از قابلیتتا بتوانند با بهرهشود می گرفته

  مدیریت مصرف پرداخته و بتوانند سود خود را بهینه نمایند.

دیریت داریم تا به تحلیل و بررسی صرفه اقتصادي ناشی از منامه قصد اندر این پایبر این اساس 

بر اساس الگوریتم توزیع چندعاملی با قابلیت یادگیري به  هاي هوشمندمصرف توسط مشترکین در شبکه

                                                
1-Fereydonian 
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بپردازیم و نیز منافعی را که براي شبکه توزیع برق حاصل خواهد شد (کاهش تلفات  Q-learningروش 

بهبود پروفیل ولتاژ) مورد بررسی قرار دهیم. لذا با در نظر گرفتن فرضیات زیر به ادامه مطالعه پرداخته  و

  خواهد شد:

  

مند هستند و اولویت هاي تجدیدپذیر باد و خورشید بهرهرکین شبکه هوشمند از منابع انرژيمشت -1

 مصرف برق با این منابع خواهد بود. تأمین

 ی توان انرژي باد و خورشید و نیز میزان مصرف براي روز مورد نظربینشبکه هوشمند به پیش -2

 در نظر گرفته خواهد شد. ±10به میزان % خطاییها بینیمجهز است. همچنین براي پیش

هاي این توانند از ذخیره موجود در باتريکه می باشندرکین داراي خودروهاي الکتریکی میمشت -3

 نمایند.خودروها در مواقع پرباري استفاده 

 سائی و نیز شیفت بار برخوردار هستند.رکین از قابلیت پیکمشت -4

 تأمینبدین معنی که قابلیت  .انرژي مورد نیاز ندارد تأمیندر شبکه توزیع برق هیچگونه مشکلی  -5

 کل مصرف مشترکین را در مواقعی که به هر دلیل تولید تجدیدپذیر موجود نیست، دارا می باشد.

باشند؛ یعنی قابلیت خودروهاي الکتریکی نیز هوشمند میگرفته شده براي  هاي در نظرپارکینگ -6

 شارژ و دشارژ خودروها را دارند.

پرداخته  آنهاخواهند داشت که در مواقع نیاز به این موارد، فرضیات دیگري نیز وجودعالوه بر -7

 خواهد شد.

  بر اساس مطالب عنوان شده، ساختار این پایان نامه بصورت زیر است:

. شودپرداخته می معایب آن و هاي هوشمند، مزایااختصاري شبکهمعرفی  بهدر ادامه این فصل 

کاربرد یادگیري تقویتی در  سوم. در فصل شوداشاره می مبانی نظري و پیشینه تحقیقدر فصل دوم به 

 در فصلسازي شبیهنتایج شود. بررسی می مدیریت انرژي مجتمع مسکونی واقع در شبکه هوشمند

  گیري و ارائه پیشنهادات خواهد پرداخت.به نتیجه پنجمآورده خواهد گردید. در نهایت فصل  چهارم

 Qروش یادگیري سازي براي شبیه MATLABافزار نامه از نرمقابل ذکر است که در این پایان

)Q-learning( شود.بهره گرفته می  

  هاي هوشمندشبکه - 2- 1
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 اطالعات آن در که باشندمی ايسویه دو پیوسته هم به هايکهشب نیرو، توزیع هوشمند هايشبکه

 ترکیب بر مبتنی هايسامانه نیرو هوشمند توزیع .نمایدمی ایفا انرژي توزیع یندآفر در بنیادي نقش

 ارتقا. باشدمی الکتریکی هايسیستم و هارایانه پردازشی هايتوانمندي با ارتباطات و اطالعات فناوري

 در که اقتصادي و کارآمد شده توزیع دوسویه هايشبکه به غیرهوشمند افزاريسخت نونیک هايسیستم

 اهداف از رود،می باال چشمگیري طرز به برق صنعت در شده انجام هايگذاريسرمایه وريبهره آن

 دیگر بکارگیري اهداف از شبکه پایداري و اطمینان ضریب رفتن باال. باشدمی شبکه هوشمندسازي اصلی

 بنیادي تغییرات لزوم زیر هاينیازمندي خالصه بطور .1)2009، ایپکچی و آل بویه( باشدمی فناوري این

  :است گردیده باعث را هاي سنتیدر شبکه

 2خودبازیاب توزیع شبکه - 

o سطوح کلیه در ذاتی امنیت داشتن و باال اطمینان ضریب با ايشبکه 

o گیرياندازه لوازم و حسگرها از هگسترد استفاده با فراگیر و غیرمتمرکز کنترل 

 3هزینه کم برق نیروي توزیع شبکه - 

o پاسخگویی بار مفهوم بکارگیري با ارزش با هايدارایی از بهینه استفاده 

o توسط نوعاً پراکنده تولید از گیريهبهر و برق نیروي تولید مراتبی غیرسلسله توزیع 

 کنندگانمصرف

o انسانی عامل دخالت کاهش و گسترده اتوماسیون 

 زیست محیط دوستدار برق نیروي توزیع شبکه - 

o انرژي منابع نمودن متنوع و تجمیع 

o اکسیدکربندي و هاآالینده مدیریت 

 و مشترك به شبکه از دوسویه صورت به هاداده تنها نه برق نیروي هوشمند توزیع سامانه در   

 از متشکل بالقوه تواندمی شبکه و گرددمی سویه دو نیز انرژي جریان بلکه د،نگردمی منتقل بالعکس

 مانند انرژي تجدیدپذیر منابع طریق از فروشندگان این. باشد 4برق خرده فروشنده و تولیدکننده هزاران

                                                
1 - Ipakchi & Albuyeh  
2 - Self Healing Grids 
3  - Economical Grids 
4 - Electricity Retailer 
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) ارزان البته و( بار کم ایام یا و ساعات در انرژي ذخیره طریق از یا و زمین گرماي خورشیدي، هاي  سلول

  .شوند برق فروشی خرده بازار وارد) گران بتهال صد و( پربار ساعات در آن فروش و

  شبکه توپولوژي - 3- 1

 استفاده باشد.می Networkصورت  به شبکه الکتریکی، قدرت هايسیستم حالت ترینساده در

 منظور به انتقال هشبک گردد.برمی توزیع و انتقال تولید، نظیر برق هايزیرساخت تمامی به Gridکلمه  از

 از توزیع شبکه به نسبت رو این از گردد.می متصل محلی انتقال هايشبکه به خود بهبود عملکرد

 توزیع شبکه تغذیه اطمینان قابلیت بردن باال در اتصال این اول دید در است. باالتري برخوردار پیچیدگی

 ررتصو به باید انتقال شبکه هستند. دخیل هامشتري انرژي تأمین در فراوانی پارامترهاي اما است موثر

  باشد. داشته مدیریت و مصرف تولید روي بر موثر

NERCآمریکا ( شمال اطمینان قابلیت شرکت آمریکا متحدة ایاالت
 قابلیت ایجاد براي ) را1

 متحدة ایالت در توزیع سیستم براي عمده توپولوژي نوع دو است. نهاده بنا آمریکا در شمال اطمینان

 با درخت یک طرح همانند شعاعی شبکه در است. شعاعی تمسیس آن تریندارد. متداول وجود آمریکا

 توسط الکتریکی قدرت که زمانی رود.می کنندهمصرف سمت به پست از زیاد الکتریسیته برگ و شاخه

 ساختار شد. خواهد کاسته آن قدرت از نهایی کننده مصرف به رسیدن تا شود منتقل می قدرت خطوط

-شبکه در اطمینان قابلیت است. 2مش شبکه گیردمی قرار استفاده ردمو سیستم توزیع در که دیگر عمده

- شبکه برخالف زیرا است. شعاعی هايشبکه از بیشتر ... و حلقوي هايشبکه از قبیل شعاعی غیر هاي

  گردند. تغذیه جهت چند از توانندمی هاکنندهمصرف شعاعی، هاي

 آمد. بوجود تنیده و شعاعی هايلوژيتوپو آمیختن از اروپا در بار اولین حلقه توپولوژي

 جداگانه خط 2 توسط برگ و شاخه هر که تفاوت این با است شعاعی حالت شبیه حلقه بسیار توپولوژي

 اما شودمی دست باال در قطعی باعث نقطه یک از دیدن آسیب با شعاعی گردند. شبکهمی تغذیه

 بدون که است این حلقوي شبک از هدف ست.ا برخوردار باالتري قابلیت اطمینان از حلقه توپولوژي

 سو چند از شبکه همانند نماید. مقاومت قطعی برابر در شبکه اتفاق افتاده، کجا در قطعی که این به توجه

  دارد. باالتري هزینه شعاعی به شبکه نسبت نیز حلقوي شبکه شده، تغذیه

                                                
1 - North American Electric Reliability Corporation 
2 - Mesh 
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  الکتریکی هايشبکه کردن روز به - 1- 3- 1

 نیست. کشور این يآینده نیازهاي گويجواب متحده ایاالت برق هايساخت زیر حاضر حال در

-می توزیع و انتقال تولید، ساختار سه هر در پیشرفت الکتریکی، شبکه يعمده ساختار به سه توجه با

 رسانی بروز هايراه از یکی عنوان به الکتریکی هايشبکه سازياز خصوصی پذیرد. امروزه انجام تواند

 کردن انحصاري سمت به برق صنعت سازيخصوصی انداز شود. چشمیاد می کتریکیال هايشبکه

 برق بازار که نحوي به است، حرکت حال در بزرگ هايشرکت توزیع توسط و انتقال تولید، هايبخش

 انتقال برق، تولید سازيخصوصی انداز چشم در بود. خواهد هاشرکت انحصار در جغرافیایی نواحی در

 باالتر، بازدهی با کارها این تمامی شرایط این با شد. انجام خواهد مجزا هاییشرکت توسط آن توزیع و

 کردن روز به براي فراوانی هايشد. ایده خواهند تمام تر صرفه به قیمت لحاظ از و باالتر اطمینان قابلیت

  است. شبکه هوشمند کردن آن ترین برجسته دارد که وجود برق صنعت

  مند چیست؟ي هوش شبکه - 4- 1

ترین ماشینی که تاکنون ساخته شده است، یاد  از سیستم قدرت اغلب بعنوان بزرگترین و پیچیده

ها تشکیل شده است که  ها، ترانسفورماتورها و مدارشکن ها، برج ها، کابل شود. این شبکه از سیم می

به استفاده از  ، صنعت برق شروع1960اند. زمانی در سال  همگی به طریقی در کنار هم جمع شده

ي قدرت پرداخت. بکارگیري رایانه که با استفاده  ها براي پایش و ارائه برخی خدمات کنترلی شبکه رایانه

گیري از رایانه هنوز هم  از حسگرها همراه بود، در طول زمان افزایش پیدا کرده است. این بهره نسبتاً کمی

اي سیستم قدرت در بهترین حالت، وضعیت  منطقه آل نرسیده است؛ براي مثال، اپراتورهاي به حد ایده

کنندگان صنعت برق به این مشاهده  کنند. عرضه اي مشاهده می ثانیه 20سیستم قدرت را با یک تاخیر 

که با سرعتی  گرفته شودبا این وجود اگر پالس الکترومغناطیسی را در نظر  کنند. اطالق می "1بالدرنگ"

  رود. ثانیه هنوز بالدرنگ به شمار نمی 20کند،  نزدیک سرعت نور حرکت می

در حقیقت سیستم قدرت تقریباً یک سیستم مکانیکی با فقط تعداد نسبتاً کمی حسگر، کمترین 

سال اخیر، تقریباً همه  25میزان مخابرات الکترونیکی و تقریباً هیچگونه کنترل الکترونیکی است. در 

از حسگرها، تجهیزات مخابراتی و محاسباتی مدرنیزه  صنایع دیگر در جهان غرب خودشان را با استفاده

                                                
1- Real Time 
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وري، بازدهی، کیفیت محصوالت و  هاي چشمگیري در بهره اند. به همین دلیل این صنایع بهبودي نموده

  اند. محیطی بدست آورده خدمات و همچنین عملکرد زیست

هاي  وانمندياستفاده از حسگرها، مخابرات، تي هوشمند عبارتست از  شبکهخالصه، یک  بطور

با حس 2کلی سیستم قدرت را افزایش دهد. یک سیستم گنگ 1تیمحاسباتی و کنترلی به نحوي که قابل

کردن، مخابره، بکارگیري هوش، اعمال کنترل و تنظیم پیوسته از طریق بازخورد به یک سیستم هوشمند 

که به سیستم اجازه کند  سیستم قدرت را مجهز به چندین کارکرد می هوشمند شدن گردد. مبدل می

سازي، انتقال، توزیع، منابع پراکنده و مصارف نهایی گیري از تولید انبوه و ذخیره هرهسازي در ب بهینه

دهد تا به سمت و سوي اهدافی پیش برود که قابلیت اطمینان را تضمین و استفاده از  مشترکین را می

ها را محدود  ت و هزینهیها را مدیر ، دارائیمحیطی را کاهش دهد ات زیستتأثیرانرژي را بهینه نماید، 

  نماید.

  سازد. را ممکن می ElectriNetSMي هوشمند  شبکه - 1- 4- 1

ElectriNetSM ي هوشمند را با مفاهیمی نظیر تولید مرکزي کم  نقشه راهنمایی است که شبکه

 ElectriNetSMید).را ببین 1- 1کند (شکل  تزویج می هاي محلی انرژي و حمل و نقل برقی  ، شبکه3کربن

هاي قدرت، مخابرات، اینترنت و کاربردهاي  اي از سیستم سیر تکاملی سیستم قدرت را به سمت شبکه

ضمناً، حرکت به سمت . دهد ، پیچیده و تعاملی سوق می4تجارت الکترونیک بسیار به هم پیوسته

العاتی، مالی و طشمار ا مالت بیبازارهاي برق بسیار رقابتی نیازمند زیرساخت کافی براي پشتیبانی از معا

هاي ادغام شده  فیزیکی بین اعضاي مختلف زنجیره ارزش بازار است که مکمل یا جایگزین شرکت

، قابلیت تعامل و ادغام یکپارچه را ElectriNetSMیعنی ،باشد. این نسل آینده زیرساخت برقی 5عمودي

ت معامالت یکند، همانگونه که توانایی مدیر یفراهم م 6هاي ناهمگون ها و مؤلفه براي بسیاري از سیستم

سازد.  رقابتی ناشی از خدمات رقابتی را که در محیط تجدیدساختار یافته بوجود آمده است، ممکن می

                                                
1- Functionality 
2- Dumb 
3- Low-Carbon Central Generation 
4- Highly Interconnected 
5- Vertically Integrated Utility 
6- Disparate Systems and Components 
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، 1رسانی هاي رقابتی شامل توافق با مشارکت پاسخ تقاضا، گزارش معلومات و اطالع هایی از تراکنش مثال

  بازارهاي خدمات جانبی می باشد. تجارت انرژي و پیشنهاد ظرفیت به

به توسعه معماري مخابرات پیشرفته بستگی دارد که ارتباط بین هر عنصر  ElectriNetSMق قتح

افزاري مبتنی بر عامل است، ممکن سازد. این  هاي نرم را که نیازمند توسعه سیستم ElectriNetSMاز 

العاتی، مالی و فیزیکی شوند که براي طا توانند سبب تسهیل معامالت هاي مبتنی بر عامل می سیستم

در بازارهاي برق رقابتی هاي قدرت  ت اطمینان، بازدهی، امنیت و پایداري مناسب سیستمیتضمین قابل

اي طراحی شوند که  این، ملزومات معماري سیستم مخابراتی باید بگونهبر باشند. عالوهضروري می

گذاري و  ي برق، قیمت و پاسخگویی به پیشامدهاي شبکهبرداري شامل تحلیل  معیارهاي چندگانه بهره

پذیري  دیگر شرایط بازار/ سیستم را پشتیبانی کند. اهداف این معماري ایجاد قابلیت همکاري و انعطاف

هاي  گیري از پروتکل تواند با بهره ت همکاري مییسازي معامالت رقابتی است. قابل براي تسهیل و فعال

تواند از طریق تعیین قواعد تجارتیِ تعریف شده توسط  پذیري نیز می ود. انعطافممکن ش 2مخابراتی آزاد

  فراهم گردد که نیازهاي منحصر به فرد خدمات پیشنهادي را در خود جاي داده است. 3کاربر

ElectriNetSM ي  ت معامالت با استفاده از شبکهییک نگاه جدید در رابطه با چگونگی مدیر

هاي  تکنولوژي گذارد. این نگاه مبتنی بر ترکیب رو مییع، مخابرات و کنترل پیشظهور توزو یا نو موجود

ي  است. توسعههاي هوشمند  و عامل 4مانند خدمات وب، وب معنایی محاسباتیگوناگون 

دهد که به این چارچوب بعنوان یک منبع  دهندگان آتی این فرصت را می به توسعه ElectriNetSMمعماري

ت تعامل یافزاي مختلف با در نظر گرفتن مفاهیم اصلی قابل راي توسعه کاربردهاي نرمیا الگوي طراحی ب

دسترسی داشته باشند. هدف این معماري  برداري (قواعد تجاري)، و پشتیبانی از معیارهاي چندگانه بهره

هاي  براي تفهیم، بکارگیري و ساختن سیستم 5فراهم نمودن منبعی است که بتواند همانند یک نقشه راه

  هاي معامالتی زنجیره ارزش برق عمل نماید. افزاري نسل بعد مبتنی بر عامل براي کاربرد در سیستم نرم

  

                                                
1- Information Reporting and Notification 
2- Open Communication Protocols 
3- User-Defined Business Rules 
4- Semantic Web 
5- Road Map 



   9 

  
  چهار زیرساخت در حال تکامل -اتییچارچوب عمل :1-1شکل

  

هاي رگوالتوري جدید سبب ظهور یک زنجیره  هاي جدید، بازیگران جدید و محیط تکنولوژي

ه مشوق بازارهاي رقابتی هستند. در مورد برق، زنجیره ارزش اینگونه شکل ک اند ارزش جدید انرژي شده

شود؛ به سمت تولیدکننده توان (ژنراتور) حرکت  گیرد: در ابتدا از منبع سوخت/ انرژي شروع می می

یابد تا برق  این روال ادامه می هاي انتقال فشارقوي منتقل شود؛ نماید تا زمانیکه انرژي از طریق شبکه می

کنندگان نهایی  ولتاژ پائین تا متوسط کاهش داده شود؛ و نهایتاً به مصرف هاي توزیع به شبکهشار قوي ف

برداري  شود. در طول این زنجیره ارزش براي تحویل برق به مشترکین خدمات بهره تحویل داده می

فروشی  عمدهاي از این خدمات متمرکز برسمت عرضه بوده تا معامالت  زیادي وجود دارد. بخش عمده

رقابتی را ممکن سازد که منجر به ایجاد بستر تجاري براي فروش انرژي و ظرفیت شود و نیز دسترسی 

ي انتقال فراهم گردد. اما در این زنجیره جدید انرژي، سمت تقاضا یا  به شبکه 1آمیز آزاد و غیر تبعیض

  گیرد. مصرف برق مورد توجه ویژه قرار می

ژي و اقتصاد منتجه آن سبب از هم گسیختن زنجیره ارزش سنتی شده اکنون تغییرات در تکنولو

توانند  ) برانگیخته است. این منابع پراکنده میDER2گیري از منابع انرژي پراکنده ( و اقتباس و بهره

                                                
1- Open and Non-Discriminatory Access 
2 - Distributed Energy Resources 



  10 

سازها و وسایل نقلیه  هاي بارز آن شامل تولید پراکنده، ذخیره هاي گوناگونی به خود بگیرند که مثال شکل

این به دلیل رقابت و تجدیدساختار، یک عرصه کامالً جدید برباشند. عالوه می )PHEVs1الگین (برقی پ

از خدمات انرژي و معامالت حول و حوش سمت تقاضاي زنجیره ارزش ظهور نموده است. یکی از 

ساخته تا ظرفیت  را قادر DER) است که بار و دیگر منابع DR2خدمات جدید انرژي پاسخگویی بار(

 DRهاي قیمتی بازار ارائه نماید.  د را به سیستم حجیم قدرت در پاسخ به پیشامدهاي شبکه و سیگنالخو

هاي  و دارائی 3هاي تجاري چندطرفه مثالی از خدمات انرژي است که نیازمند تعامل و تجمیع سیستم

اي که  ائهگردد. کلیه خدمات قابل ارهر دو معامالت فیزیکی و مالی می فیزیکی است که منجر به

دارند، موضوعاتی هستند که به صدور صورت حساب مشترکین،  DR هاي هایی مشابه نیازمندي نیازمندي

العات انرژي و بخشی از خدمات ارزش افزوده نوظهور (مثالً قرائت طت تجهیزات مشترکین، ایمدیر

شوند.  ..) مربوط میگذاري بالدرنگ، خرید و . ت صورتحساب، ممیزي انرژي، قیمتیآنالین کنتور، مدیر

هاي مختلف، اتوماسیون  هاي مشابه براي تجمیع سیستم در بسیاري از این خدمات قابل ارائه نیازمندي

شود. تحویل این  هاي مالی و فیزیکی به اشتراك گذاشته می سازي تراکنش فرآیندهاي تجاري و فعال

و به اندازه کافی  4پذیر شدت مقیاسخدمات به یک معماري مخابراتی نیازمند خواهد بود که آزاد، به 

  کنندگان و مشترکین را برآورده سازد. قابل انعطاف و سازگار باشد تا نیازهاي تجاري در حال تغییر عرضه

ها و  گیري را بین بخش شود که امکان مخابره و تصمیم اي طراحی می معماري پیشنهاد شده بگونه

افزاري توسعه دهد که مکمل  ماري در نظر دارد تا نرمهاي سیستم پراکنده ایجاد نماید. این مع گره

ي توزیع قدرت یا بازار برق موجود باشد. معماري مورد نظر متشکل از  زیرساخت مخابراتی شبکه

افزاري مرتبط است که  و مشخّصات سخت 5ت استفاده مجددیافزاري با قابل هاي نرم اي از عامل مجموعه

ا در زیرساخت سیستم قدرت یا بازار برق با هم تعامل خواهند داشت. ه ها و دستگاه در بسیاري از رابط

هاي سیستم را مجاز خواهد ساخت در  افزاري توانایی مخابره و همکاري بین گره هاي نرم استفاده از عامل

کنندگان انرژي،  هاي خاص تجاري و فنی بسیاري از بازیگران صنعت نظیر مصرف حالیکه نیازمندي

                                                
1 - Plug-in Hybrid Electric Vehicles 
2 - Demand Response 
3- Multiple-Party 
4- Scalable 
5- Reusable Software Agents 
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برداران بازار انرژي را لحاظ  هاي خدمات انرژي و بهره هاي انتقال، شرکت ، شرکتهاي توزیع شرکت

  خواهد نمود.

  هاي انرژي محلی شبکه - 5- 1

کنند. روي هم رفته،  را تسهیل می ElectriNetSMت و عملکردیهاي انرژي محلی قابل شبکه

و  2گر ، ایمن، خوداصالح1جدهد که خود سن برداري از سیستم قدرتی اجازه می ترکیب این دو به بهره

هاي منفرد را بدون قطع خدمات دارا است. به  باشد و توانایی مقاومت در برابر خرابی مولفه 3خود ترمیم

کننده را در یک سطح منطقی از هزینه با کمترین بهره از منابع و  این ترتیب، قادر است تا نیازهاي مصرف

وري اقتصادي  نابراین، کیفیت زندگی را افزایش داده و بهرهمحیطی برآورده سازد و ب زیست تأثیرکمترین 

  را بهبود بخشد.

استفاده از سازي  گی الزم براي بهینه هاي انرژي محلی استقالل، قابلیت انعطاف و خبره شبکه

ي  هاي انرژي محلی را در شبکه ت آن را در سطح محلی افزایش داده و سپس شبکهیانرژي و مدیر

هاي انرژي محلی، منابع انرژي و زیرساخت یک سیستم توزیع در سطح  نند. شبکهک هوشمند ادغام می

تواند یک کارخانه صنعتی، یک ساختمان تجاري، پردیسی از  شوند. این سطح می محلی ادغام می

هاي محلی شده مختلف به هم  هاي محلی با سیستم یا یک همسایگی مسکونی باشد. شبکه ها ساختمان

هاي  مند گردند. شبکه بهره هوشمند ي شبکهز امتیاز تولید برق و ذخیره آن توسط شوند تا ا متصل می

توانند با تقاضاي درحال افزایش مشترکین براي کنترل هزینه و خدمات بصورت  انرژي محلی شده می

  مستقل، آسان، واضح و همچنین بصورت دوستدار محیط زیست مطابقت ایجاد نمایند.

  ترابري برقی - 6- 1

ویژه وسایل نقلیه برقی و در آینده نزدیک هبخش ترابري برقی ب، ElectriNetSMعدي بلوك ب

PHEV  ها هستند. همزمان با ازدیاد PHEVساز  ها وجود همزمان یک بار قابل کنترل و نیز یک ذخیره

  هاي برقی داشته باشد. عمیقی بر روي سیستم تأثیرتواند  می 4قابل کنترل موجود در محلبرقی 

  

 

                                                
1- Self-Sensing 
2 - Self-Correcting 
3- Self-Healing 
4- On-site 
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Abstract: 

With gradually developing of smart grid concept in almost all power delivery 

systems, the consumers should be equipped with demand response programs such as peak 

load shaving, load shifting and etc. Besides, the renewable energy sources are growing and 

the consumers can have their renewable generation, so that they can supply some part of 

their demand and/or inject their own generation to the grid. Based on this, a question 

arises: The load management problem how to be solved? To address this issue, in this 

thesis a distributed multi-agent cooperation algorithm based on Q-learning are proposed 

for residential energy management in smart grids. We suppose a residential complex which 

is equipped with energy controller boxes that can communicate with smart grid and 

manage the consumed energy of home appliances. This simulation contains a wind turbine 

and a number of photovoltaic panels and also electrical vehicles with chargeable batteries. 

The aim is to supply the residential electric consumption with the renewable and the stored 

energy in the batteries, if they could not meet the demand, the power from distribution 

network will balance the supply and demand. The results show that the agents could easily 

learn how to manage their load and it is proved that the proposed algorithm leads to a cost-

effective approach for consumers. 
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