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 چکیده

عملکرد  های متفاوتی به منظور بهبودهای ذخیره ساز انرژی با انگیزهدر چند دهه اخیر سیستم

صرفی تولیدی و م توانمعمول در سیستم قدرت بین  بطور اند.سیستم قدرت، مورد توجه قرار گرفته

در یک  انرژی الکتریکی. گیردآن صورت نمی ای برقرار است و هیچگونه ذخیره انرژی درتعادل لحظه

 ه آن نیاز استببه صورت الکتریکی ذخیره شود و باید در زمانی که  تواندمیسیستم جریان متناوب ن

وان آماده بودن ت برایتولید و مصرف گردد. گسترش فناوری برای ذخیره سازی انرژی الکتریکی 

که بخش ی ای دارد. همچنین از آنجاییگاه ویژهضروری در صورت نیاز، در سیستم قدرت کنونی جا

ت الکتریسیته در حال تغییرات عمده است، ذخیره سازی انرژی یک انتخاب بسیار مهم برای تح

و  پوشش قرار دادن مسائلی از قبیل تجدیدساختار در بازار برق، وارد شدن منابع تجدیدپذیر

انین رسانی به افزایش تولیدات پراکنده، بهبود کیفیت توان و کمک به عملکرد شبکه تحت قوکمک

ی یکی، برامربوط به حفاظت از محیط زیست است. بنابراین استفاده از منابع ذخیره ساز انرژی الکتر

ورد کارهایی هست که امروزه بسیار مذخیره سازی توان و استفاده در صورت نیاز شبکه یکی از راه

چ و یک سیستم فیزیکی با قابلیت اخذ انرژی برای دیسپا»توجه قرار گرفته است. بنابر تعریف 

نامند. می (ESS)را یک منبع ذخیره ساز انرژی الکتریکی  «های بعدجایگزینی الکتریسیته در زمان

نحنی بار، ی مانند تسطیح مئهاساز انرژی به عنوان یک راه حل مناسب برای چالشهای ذخیرهسیستم

ن توسعه زایش نفوذ منابع انرژی تجدیدپذیر، کمک به کنترل فرکانس، به تعویق انداختتسهیل در اف

. در این باشندمطرح میخطوط انتقال، کاهش نوسانات ولتاژ، افزایش کیفیت توان و قابلیت اطمینان 

اندازه و محل ، تقدرهای انرژی در سیستم یسازهاضمن معرفی تعدادی از ذخیره اتیتحقیقطرح 

ساز انرژی به روش جستجوی فاخته گسسته و به صورت چندهدفه به منظور بهبود بهینه ذخیره

 یهااز کمیتدیگر ها در برخی ثیرات اینگونه فنآوریأتریب بار شبکه تعیین شده و درعین حال ض

 . ه استدیهای قدرت بررسی گردسیستم

  کاهش پیک، کاهش تلفات، شاخص ولتاژ، جایابی، انتخاب اندازه.ذخیره ساز انرژی،  كلمات كلیدی:
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 مقدمه -1-1

های برق سراسر جهان ساز انرژی در مقایس بزرگ در شبکهذخیره گیگاوات 140 در حال حاضر حداقل

( است. یک PHSای )تلمیه ذخیره هایاین ظرفیت شامل فناوری( %99) نصب شده است. اکثریت قریب به اتفاق

خ طیار چر ،(CAESری، ذخیره ساز هوای فشرده )تمانند با ییهادرصد باقی مانده شامل ترکیبی از فناوری

(FlyWheels.و ذخیره ساز هیدروژنی است ) 

 

  (Luo et al., 2015) جهان در شبکه برق شده نصب ESS: ظرفیت  1-1شکل 

های مربوط به فناوریتکنولوژی و ی از برخ ،های منتشر شده در مراجع علمی مختلفبراساس گزارش

 ( نشان داده شده است.1-1های برق جهان در جدول )در شبکه اجرا شدهساز انرژی ذخیره

 . برخی از کاربردهایگردندتعیین می ،شوندهای که نصب میسازهای انرژی براساس مکانکاربرد ذخیره

 شده است. ( نشان داده2-1ول )اینگونه تجهیزات که در مناطق مختلفی از شبکه برق نصب شده است، در جد
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 (IEA, 2014) در شبکه برق شده منصوب ESSهای : برخی از فناوری 1-1 جدول

 

 محل نصب فناوری 
نوع توان 

 خروجی
 نمونه پروژه كاربرد اولیه (KW/$هزینه) (%)بازده

تلمبه 

 ایذخیره
 4600-500 85 -50 الکتریکی منبع شبکه

ساز دخیره 

 بلند مدت

-اپنژ-آلمان

 برزیل

ذخیره ساز 

 هوای فشرده
 5000-500 70-27 الکتریکی منبع شبکه

ساز دخیره 

 بلند مدت

-آلبانی

 لمانآ-آمریکا

 چرخ طیار
شبکه توزیع و 

 انتقال
 500-130 95-90 الکتریکی

ذخیره ساز 

 کوتاه مدت
 آمریکا

 ابر خازن
شبکه توزیع و 

 انتقال
 515-130 95-90 الکتریکی

ذخیره ساز 

 کوتاه مدت
 فاز تحقیقاتی

 3500-300 95-75 الکتریکی بار و منبع باتری
تولید پراکنده 

Off Grid 
 جهان سراسر

 

  (IEA, 2014) پیشرفته های فناوری : کاربرد 2-1جدول 

 

 كابرد محل نصب ردیف

 پراکندهدر نزدیکی منابع تولید  1
 ژیانر منابع یا و تجدیدپذیربار توسط منابع  پیک غیر در شارژ

 بار پیک در شبکه به انرژی تخلیه متناوب، دسترسی با

 سیستم انتقال 2
 تمسسیی ارتقا انداختن تعویق به برای ساز ذخیره از استفاده

 انتقال

 سیستم توزیع 3
 تمسسیی ارتقا انداختن تعویق به برای ساز ذخیره از استفاده

 انتقال قابل قطعی توزیع سطح کاستن -توزیع

 کنندة مصرف توسط توان کیفیت بهبود برای سازی ذخیره اضطراری تغذیه منبع 4

 برق قطع زمان در شده ذخیره انرژی ارائه یا نهایی
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 ساز انرژی تقسیم بندی ذخیره -2-1

بندی طبقه شود.می سازیذخیره الکتریکی و مکانیکی حرارتی، شیمیایی، روش چهاربه  الکتریکی انرژی

 شده است.  ( نشان داده2-1سازی انرژی الکتریکی در شکل )ذخیره

 

 

 ESS (Francisco et al., 2016)های بندی سیستم: طبقه 2-1شکل 

 های ذخیره انرژی باتریسیستم -1-2-1

کنند. به عبارت دیگر شارژ کردن یک های شیمیایی ذخیره میانرژی الکتریکی را از طریق واکنش ،هاباتری

گردد و به این ترتیب انرژی را به شکل شیمیایی ذخیره آن می یهای الکتروشیمیایی اجزاباتری سبب واکنش

تری به سمت شبکه کنند. بر اساس نیاز، واکنش معکوس شیمیایی موجب شارش جریان الکتریکی از بامی

 20ها قادرند در کمتر از ؛ برخی از باتریباشدمیها زمان پاسخ سریع آنها های مهم باتریگردد. یکی از ویژگیمی

که بستگی به نوع باتری و نیز  باشدمی% 80% تا 70ها بین ثانیه به تغییرات بار پاسخ دهند. بازده باتریمیلی

ها کم است و در عین حال چگالی ذخیره انرژی ن دارد. تلفات ذخیره انرژی باتریسیکل استفاده از آتعداد دوره یا 

ها نسبت ها را طول عمر آنها دانست. معمواًل طول عمر باتریالکتریکی باالیی دارند. شاید بتوان ایراد اصلی باتری
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ها به دلیل یگزین نمود. باتریای آنها را جاتر است و باید به صورت دورههای ذخیره انرژی کوتاهبه سایر سیستم

های الکتروشیمیایی، بسیار به شرایط محیطی همچون دما و حرارت حساس تبادالت انرژی از طریق واکنش

گسترش روزافزون تولیدات پراکنده  این، هستند و این عوامل موجب کم شدن عمر مفید آنها خواهد شد. با وجود

ها در تأمین انرژی الکتریکی موجب استفاده بیش از پیش از باتری برایهای تجدیدپذیر و استفاده از انرژی

شود که بتوان از طریق اتصال تعداد مختلف ها موجب میهای قدرت گردیده است. ساختار سلولی باتریسیستم

. اصول عملکرد سلول باتری در های باتری، به ظرفیت، توان و ولتاژ دلخواه سیستم ذخیره باتری دست یافتسلول

 ( نشان داده شده است.3-1شکل )

 

 (Francisco et al., 2016): اصول عملکرد باتری  3-1شکل 

 ( نشان داده شده است. 4-1سلول باتری در شکل )براساس زمان منحنی عمومی دشارژ ولتاژ 
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 (Francisco et al., 2016)پروفیل دشارژ ولتاژ سلول باتری:  4-1شکل 

 شود:در بازارهای تجاری به چند دسته تقسیم می عرضه شدههای تکنولوژی باتریانواع 

  سرب –باتری اسید 

  کادیوم –باتری نیکل 

  گوگرد –باتری سدیم 

  لیتیومیباتری 

  برم -باتری فلز روی 

 شان داده شده است.ن( 5-1رم در شکل )ب -های فلز روییک نمونه از نسل جدید باتری
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 (Francisco et al., 2016)برم -: باتری فلز روی 5-1شکل 

 سیستم ذخیره انرژی ابرخازن -2-2-1

ها انرژی ابرخازن ها است.کتریکی استفاده از ابرخازنهای ذخیره مستقیم انرژی الیکی دیگر از روش 

 کنندشود، ذخیره میبین هر الکترود و الکترولیت تشکیل میالکتریکی را در میدان الکتریکی خازن که 

(Roberts and Sandberg, 2011)الکتریک باالهای با ثابت دی. با پیشرفت تکنولوژی و کاربرد الکترولیت، 

ها هزار برابر بزرگتر از شود. ظرفیت و چگالی انرژی ابرخازنها میسر میامکان افزایش ذخیره انرژی در ابرخازن

ها تری دارند؛ اما ابرخازنها چگالی انرژی پایینها، ابرخازنهای الکترولیتی است. در مقایسه با باتریخازن

ترین مهم تری دارند.ها نرخ شارژ و دشارژ بسیار سریعبه باتری ند دهها هزار بار شارژ و دشارژ شوند و نسبتتوانمی

در آنهاست که این امر نیز به خودی خود موجب  AC به DC ها هزینه باال و لزوم استفاده از مبدلایراد ابرخازن

ها یا باتریها، جایگزینی آنها به جای گردد. با پیشرفت بیشتر تکنولوژی ابرخازنکاهش بازده و افزایش هزینه می

. امروزه استفاده باشدمیای و گسترش کاربردهای ولتاژ باال کاربردهای کیفیت توان، تأمین بارهای پیک لحظه

های شارژ ها برای ذخیره انرژی الکتریکی مطرح گردیده است؛ در این صورت سیکلها و باتریهمزمان از ابرخازن

 .یابدش میو دشارژ باتری کاهش یافته و طول عمر آن افزای

 ها عبارت است از :برخی از کاربردهای انواع مختلف ابرخازن

 تجهیزات نظامی و لیزرها 

 توربین های بادی 
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 تجهیزات پزشکی 

 راه انداز شیر سلونوئید 

 رهای الکترومغناطیسیومحرک موت 

 سیستم سوالر 

 های درایو المپLED 

 وسایل نقلیه هیبریدی و الکتریکی 

ها معمولی قابل شارژ و باطریساز ذخیرهها نسبت به ابرخازنساز ذخیرهای بین ( مقایسه3-1جدول )

 ها الکترولیتی را نشان می دهد.خازن

 (Sullivan, 2011) خازن الکترولیتی: مقایسه عملکرد باتری،ابرخازن و  3-1جدول 

  
 باتری ابر خازن خازن الکترونیکی عملکرد

mss زمان شارژ  minms Hours 
mss زمان دشارژ  daysms  min9001 

LWh انرژی چگالی /1.0 LWh /55.0  LWh /30050 
LWh توان چگالی /104 LWh /33 10310  LWh /500 

 1000200 610 610 طول عمر

 

ساز شوند. این سیستم ذخیرههای کوچک برای ذخیره سازی انرژی بهره برداری میها با مقایسابرخازن 

دار نه پرطرفذخیره انرژی در حال حاضر گزیبرای وسایل الکتریکی و انرژی باد بسیار پرکاربرد است. این منبع 

لیت قاب و یینبرای وسایل نقلیه برقی و هیبریدی است. شارژ تقریباً آنی، طول عمر باال به علت تعداد سیکل پا

 بکارگیری در خودروهای برقی از ویژگی های این نوع ذخیره ساز است.

 سیستم ذخیره انرژی مغناطیس ابررسانا  -3-2-1

این است که در صورت تزریق جریان مستقیم به یک مدار ابررسانا، این جریان در ایده اصلی این سیستم 

بدون تلفات تا بینهایت در حلقه بسته این مدار گردش خواهد کرد؛ و زمانی که نیاز به انرژی داشته باشیم، 

یره انرژی مغناطیس ابررسانا انرژی را . سیستم ذخردانرژی ذخیره شده در این مدار را به شبکه تزریق ک توانمی
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کند. بخش اصلی این سیستم، پیچ ابررسانا ذخیره میدر میدان مغناطیسی حاصل از شارش جریان در یک سیم

پیچ را به وسیله یک سیستم پیچ ابررسانای آن است که برای حفظ حالت ابررسانایی آن، باید سیمسیم

 توانمیداشت تا خاصیت ابررسانایی خود را حفظ نماید؛ به عنوان مثال  کننده در دماهای بسیار پایین نگهخنک

رسد. از آنجایی که در یا هلیم مایع قرار داد، بنابراین مقاومت الکتریکی آن به صفر می آن را در یک محفظه خأل

جنبشی یا  انرژی الکتریکی به صورت دیگری از انرژی، همچون انرژی ،سیستم ذخیره انرژی مغناطیس ابررسانا

. هیچ جزء متحرکی در این سیستم وجود ندارد و بنابراین باشدمی، بازده آن بسیار باال شودشیمیایی تبدیل نمی

و در زمان پاسخ آن بسیار اندک  بعالوهطول عمر آن بسیار زیاد است و به تعمیرات و نگهداری اندکی نیاز دارد. 

 ( نشان داده شده است.6-1ساز نوع ابررسانا در شکل )ره. یک مدل از ذخیباشدمیحدود چند میلی ثانیه 

 

  (Hatziargyriou et al., 2007) : اجرای تشکیل دهنده ابررسانا 6-1شکل 

 ای تلمبه ذخیرهسیستم ذخیره انرژی  -4-2-1

 ارتفاع در که آبی باری،پر زمان در و کنندمی پمپ باال به را سد پشت آب باری، کم زمان در روش این در

در این  چرخاند.می را توربین هایپره آن در شده ذخیره پتانسیل انرژی و کنندمی رها به پایین را گرفته قرار

دست( به یک  انرژی مازاد الکتریکی توسط پمپ برای انتقال آب از یک منبع با ارتفاع کم )منبع پائین ،سیستم

گیرد رود. در مواقع نیاز به تولید توان، عکس عمل مذکور انجام میبکار می (منبع با ارتفاع بیشتر )منبع باالدست

گردد. کم در مولد موجب تولید انرژی الکتریکی می و سرازیر شدن آب از منبع با ارتفاع بیشتر به منبع با ارتفاع

دست  ژنراتور، مجرای عبور آب، منبع باالدست و منبع پائین-اجزای اصلی این سیستم ذخیره انرژی شامل پمپ
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این سیستم ذخیره انرژی پائین است اما در عین حال دارای طول عمر طوالنی و از برداری هزینه بهرهد. باشنمی

های بزرگ ساخت و به نسبت از سرعت در ظرفیت توانمیست. این سیستم ذخیره انرژی را ا اطمینان باالقابلیت 

های پرآب برای مخزن از دریا، دریاچه و یا رودخانه توانمیها پاسخ مناسبی نیز برخوردارند. در اینگونه از سیستم

های آبی بکار احد، قطر مجرای انتقال آب، توربیندست استفاده کرد. بازده این تکنولوژی بسته به ظرفیت وپائین

ساختاری  7-1در شکل  .باشدمی% 80% تا 70دست، بین رفته و نیز اختالف ارتفاع بین منبع باالدست و پائین

 نمونه برای این نوع ذخیره ساز نشان داده شده است.

 

  (Francisco et al., 2016)ای: سیستم ذخیره ساز تلمبه ذخیره 7-1شکل 

رده و اجازه کبار را در شبکه برق یکنواخت های ای نوسانهای تلمبه ذخیرهبا توجه به اینکه نیروگاه

به  ،ندادامه ده کنند، با بازده پیک یا حداکثری به کار خودهای حرارتی که بار پایه را تولید میدهند نیروگاهمی

 شوند.میمقرون به صرفه ترین وسیله ذخیره انرژی شناخته  عنوان

 ( Flywheel) چرخ گردانسیستم ذخیره انرژی  -5-2-1

ها انتقال اند. این تکنولوژیسازی انرژی به بازار آمدههای جدیدی در زمینه ذخیرهاخیر، تکنولوژیدر دهه 

قدری عجیب و جالب های الکتروشیمیایی قدیمی به ریتنمایند. این پیشرفت نسبت به باسریع انرژی را فراهم می

یا موتورهای استارت سریع )که با کمک  های فوق سرد وآن را با پیدایش الکترومغناطیس توانمیتوجه بود که 

ترین صنعت شاهد پیدایش مجدد یکی از قدیمی ند( مقایسه کرد. اخیراًاهانرژی پنوماتیک یا هیدرولیک ساخته شد

های جدید دارای گردانبوده است. چرخ یا چرخ طیار  چرخ گردانسازی انرژی یعنی های ذخیرهتکنولوژی
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های دورانی بسیار باال مناسب هستند های کامپوزیتی که برای سرعتگردانخ متنوعی هستند. از چر هایشکل

 گردند.های فوالدی قدیمی که به موتورهای دورانی کوپل میگرفته تا چرخ

ی از های خاصی می باشند. یکهای قدیمی ذخیره انرژی دارای برتریها نسبت به تکنولوژیگردانچرخ 

 جنبشی در گردد. یعنی ذخیره انرژی به صورت انرژییره انرژی در آنها بر میها به ساختار ساده ذخاین برتری

شد. در بیست سالها از این ایده برای نرم و یکنواخت کردن حرکت موتورها استفاده می یک جرم در حال دوران.

ید منبع جد ینسال اخیر به تدریج یک منبع جدید انرژی در اختیار طراحان و مخترعان قرار گرفت و طراحان از ا

 در وسایل نقلیه الکتریکی و تجهیزات کنترل ماهواره استفاده کردند. 

خیره ذانرژی جنبشی  شکلچرخ گردان انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل کرده و آن را به 

ه به شدکند. سیستم ذخیره انرژی چرخ گردان شامل یک استوانه دوار عظیم )تشکیل شده از یک قاب متصل می

های یاتاقان. باشدمیشوند، های مغناطیسی بر روی یک استاتور نگه داشته مییک محور( که توسط یاتاقان

ر دشوند. انرژی جنبشی ذخیره شده ها و افزایش طول عمر سیستم میمغناطیسی موجب حذف فرسایش یاتاقان

با سرعت  سط موتور جهت ذخیره انرژی. این استوانه توباشدمیسیستم، متناسب با جرم و مجذور سرعت آن 

ر عمل رت ژنراتوشود و زمانی که نیاز به تولید انرژی الکتریکی است، موتور مذکور به صوبسیار زیادی چرخانده می

به  ی مکانیکیکند. بازده چرخه تبدیل انرژکرده و انرژی جنبشی استوانه متحرک را به انرژی الکتریکی تبدیل می

پیچ و سیکل ها، تلفات سیمبالعکس زیاد بوده و بنابراین بازده چرخ گردان بسته به تلفات یاتاقانانرژی الکتریکی و 

 .باشدمی% 90% تا 85تولید یا ذخیره انرژی بین 

و  مواد کامپوزیتی جدید در راستای تالش برای رسیدن به انرژی و قدرت باالتر و بهره گیری از

کار در  های فشرده شدند. که دارای قابلیتطراحان موفق به تولید چرخ طیار، های الکترونیک قدرتتکنولوژی

کتریکی و سرعت های خطی بسیار باال می باشند. از این چرخ طیار های نوین در وسایل الکتریکی و هیبرید ال

یت همشود. مطلبی که در کاربرد های فوق حائز اهمچنین در تجهیزات کنترل سرعت ماهواره ها استفاده می

ه است این است که بیشترین مقدار ممکن انرژی ذخیره و منتقل گردد همچنین کمترین وزن و فضای ممکن

 اشغال شود.

از آنجا که انرژی ذخیره شده در داخل چرخ طیار با مربع سرعت دورانی آن رابطه مستقیم دارد، برای 

ها ایش داد. البته واضح است که تمامی طرحافزایش انرژی ذخیره شده در چرخ طیار باید سرعت دورانی آن را افز
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این مشکل، به وجود آمدن تنش در چرخ بر اثر نیروها و  أباشند. منشهایی در سرعت میدارای محدودیت

باشند. بنابراین در یک سرعت دورانی های کامپوزیتی دارای وزن کمتری میباشد. چرخهای دورانی میاینرسی

تر از مواد مهندسی شود. عالوه براین مواد کامپوزیتی جدید اغلب مقاومایجاد می های کمتری در آنهاتنش ،خاص

چرخ طیارهای کامپوزیتی،  و مقاومت باالترهای قدیمی این وزن کمتر باشند. در مقایسه با چرخ طیارمیقدیمی 

انرژی یک چرخ طیار  چگالی کند. برای یک هندسه خاص،های بسیار باال را نیز فراهم میقابلیت دوران در سرعت

 با نسبت مقاومت ماده به چگالی وزنی آن رابطه مستقیم دارد. ،واحد جرم( )انرژی

ث های اخیر در تکنولوژی مواد کامپوزیتی، باعپیشرفت شود.مقاومت مخصوص نامیده می ،نسبتاین 

قایسه مکه حتی با بهترین فلزات مهندسی قابل  ؛اال شده استدستیابی به موادی با مقاومت مخصوص بسیار ب

ر از صدهزا باشند. نتیجه تحقیقات مداوم در این زمینه منجر به تولید چرخ طیارهایی با سرعت دورانی بیشنمی

 .ه استیددگرمتر در ثانیه  ۱۰۰۰دور در دقیقه و سرعت خطی بیش از 

رای ببر هم بوده است. هزینه کامپوزیتی جدید لزوماً های باورنکردنی حاصل شده توسط موادپیشرفت

 توانمیشوند، دیگر نهای دورانی بسیار باال که در ذخیره سازی انرژی های جنبشی خاص به کار برده میسرعت

اده های مغناطیسی استفهای جدید از یاتاقانتفاده کرد. به جای آن اغلب سیستمهای مکانیکی سابق اساز یاتاقان

کاک را به شود که مشکل اصطاز نیروی مغناطیسی استفاده می ،در این نوآوری جدید برای تعلیق موتور کنند.می

رخ چهای باال، این سفانه به دلیل وجود استهالک باالی آیرودینامیکی در سرعتأطور کامل حل کرده است. اما مت

کند. گرمای تولید شده توسط می کار کنند. این مسئله مشکل جدیدی را ایجاد طیارها باید در خأل

های مغناطیسی اننمی توان به راحتی دفع کرد. عالوه براین، یاتاق های موتور و یاتاقان را در خألالکترومغناطیس

 باشند و برای کنترل تعلیق نیاز به کامپیوترهای پیچیده دارند. ناپایدار می فعال ذاتاً 

مغناطیسی نیز  میدانباشد که دارای یک دورانی می دان تحریکمییک طرح  ها معموالًژنراتور این سیستم

از  .اندمغناطیسی، بطور نسبی به زمین اتصال داده شدهتحریک  میدانهای دائمی این باشد. مغناطیسمی

آنها باید با  ،باشدها بسیار کمتر از انواع مربوط به چرخ طیارهای کامپوزیتی میآنجاییکه قدرت این مغناطیس

بسیار کمتری بچرخند. به عبارت دیگر آنها باید به توپی چرخ بسیار نزدیک باشند. این مسئله باعث کم  سرعت

. این عوامل کردهای بیرونی چرخ سوار شود. یک گزینه این است که آنها را در شعاعشدن چگالی انرژی ژنراتور می

یا  گرفته شودنظر  کند: یا سرعت دیگری برای ماشین درطراح را وادار به انتخاب یکی از این دو راه حل می نهایتاً

http://www.smsm.ir/
http://www.smsm.ir/
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مانند  شود.تر کند که بدین ترتیب از ایمنی سیستم کاسته میمحدوده طراحی را به مرزهای تنش مجاز نزدیک

ها هم دارای تجهیزات شدند، این سیستمژنراتور کوپل می -چرخ طیارهای قدیمی که به مجموعه موتور

 باشند تا بتوانند درصد باالیی از انرژی ذخیره شده را منتقل کنند.کننده و مبدل می الکترونیکی مثل یکسو

داری کمی نیاز دارد، باشد که به تعمیر و نگهیک باطری مکانیکی فشرده و سبک میعمالً سیستم حاصل 

 کند.حساسیت آن به دمای محیط کم است و تخلیه الکتریکی چندگانه خللی در کار آن وارد نمی

. استبه یک سری محدود کننده و محافظ نیاز  چرخ گردان،برای جلوگیری از صدمات جانبی ناشی از شکست در 

کننده که توسط تولیددر داخل قطعه ی یهاشکست ممکن است بر اثر عوامل مختلفی روی دهد، مانند رشد ترک

ها و های مغناطیسی. هزینهن یاتاقانو یا از کار افتاد کشف نشده، ضربات و نیروهای ناگهانی در محیط عملکرد

ساختار کلی یک نوع  8-1در شکل  کاهد.پیچیدگی فراهم کردن حفاظ مناسب از قدرت رقابت این تکنولوژی می

 نشان داده شده است.یک نمونه اجرا شده از آن  9-1و در شکل چرخ گردان 

 

  (Francisco et al., 2016)چرخ گردان ساختار کلی:  8-1شکل 
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 (Francisco et al., 2016) چرخ گردان: نمونه اجرا شده  9-1شکل 

 های ذخیره سازهاهزینه -3-1

و چرخه  گذاریهای سرمایه، هزینهبازدهانرژی سه پارامتر  یسازهاهای ذخیرههزینهبرای محاسبه امروزه 

 .دهدمیسازها را نشان ( هزینه تمام شده برخی از ذخیره10-1شکل ) د.نرفته شوگ رست در نظیباعمر می

 

 (Miceli, 2013): مقایسه هزینه تمام شده انواع مختلف ذخیره سازها  10-1شکل 
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 یافتهمطالعات انجام  -4-1

های سیستم انرژی الکتریکی شامل عرضه، انتقال و توزیع و در سراسر بخش تواندمیسازهای انرژی ذخیره

ابلیت و قسازها بستگی به کننده نصب شود. بهترین محل برای استقرار فن آوری ذخیرهدر نهایت در کنار مصرف

ثیر أها تبهینه آن نابع تولید پراکنده در تعیین مکانهای هوشمند و متحوالت شبکه ،کارائی آنها دارد. عالوه براین

 .دهدمیالکتریکی را نشان  های( طبقه بندی استفاده از ذخیره سازها در سیستم11-1شکل ) دارد.

 

  (Francisco et al., 2016)سازهای انرژی : طبقه بندی مکان نصب ذخیره 11-1شکل 

در یک  مدلی برای محاسبه اندازه بهینه سیستم ذخیره سازی انرژی (Chen et al., 2012) در مرجع

سازی انرژی بزرگتر باشد، سیستم ذخیره . هرچهشده استمعیار قابلیت اطمینان، ارایه  ریزشبکه، با در نظر گرفتن

تعیین  مسألهیابد. گذاری بیشتری بوده، درحالیکه هزینه عملکرد ریزشبکه، کاهش میهای سرمایههزینهنیازمند 

و  (گذاری )هزینه اولیه، هزینه سرمایهمرجع مذکور ارائه شده استکه در  سیستم ذخیره سازی انرژی اندازه بهینه

، کمبود توان سیستم ذخیره سازی انرژی استفاده ازکند. با مورد انتظار شبکه را کمینه می برداریبهرههزینه 

ینرو، معیار ا شود؛ ازتولیدی به سبب قطع شدن واحدهای موجود و یا جدا شدن واحدهای تجدیدپذیر، کنترل می

از  شده واستفاده  سیستم ذخیره سازی انرژی . از یک مدل عملیشده استقابل اطمینان بودن ریزشبکه، برآورده 

 .استفاده شده است مسألهبرای فرمول بندی  (MIP) عدد صحیحترکیبی یسی برنامه نو روش



22 

 

روشی برای جایابی بهینه و همزمان واحدهای تولید پراکنده بادی و  (Ahadi et al., 2016)در مرجع 

خورشیدی به همراه ذخیره ساز انرژی با هدف کمینه کردن تلفات سالیانه ارائه شده است. روش ارائه شده یک 

ریزی ترکیبی از برنامه لهمسأته است. برای حل فمدل احتمالی در تمامی شرایط عملکردی را در نظر گر

( با هدف کمینه سازی تلفات انرژی و هزینه خرید انرژی سیستم قدرت استفاده MINLPصحیح ) -خطیغیر

 کرده است.

های تولید پراکنده با ادغام سیستم ذخیره کنترل سیستم (Vilathgamuwa et al., 2006) در مرجع

 تولید منابع کنترل اهمیت به توجه سازدر مواجهه با فروافتادگی ولتاژ در سیستم توزیع بررسی شده است. با

 یکی عنوان به ولتاژ فروافتادگی پدیده دادن رخ در هنگام منابع این رفتار بررسی و وزیعت هایسیستم در پراکنده

 پراکنده تولید هایسیستم کنترل با ارتباط در اساسی دو موضوع مرجع این در توان، کیفیت مهم هایپدیده از

 سیستم در توان کنترلساختار  طراحی موضوع، . اولینشده است انرژی مطرح ساز ذخیره-سوختی پیل ترکیبی

 بررسی است، گرفته قرار توجه مورد مرجع این در که اهمیت دارای و دوم موضوع .باشدمی ترکیبی پراکنده تولید

 .باشدمی ولتاژ فروافتادگی با مواجهه در انرژی ساز ذخیره -سوختی پیل ترکیبی تولید پراکنده سیستم رفتار

 استفاده با پیشرفته و انرژی سنتی سازذخیره سازیشبیه و سازیمدل (Wang et al., 2013) در مرجع

جع ابتدا اهمیت ذخیره سازی انرژی مورد هوشمند مورد توجه قرار گرفته است. در این مر شبکه باتری در از

ها سازی انرژی بیان شده است. سپس مزایا و معایب این روشهای مختلف ذخیرهبررسی قرار گرفته و سپس روش

های مختلفی برای سیستم ارائه و محدودیت سیستم ذخیره ساز با هم مقایسه شده است. در ادامه کنترل کننده

 بررسی شده است. انرژی با استفاده از باتری

 اثرات روش مطالعه و انرژی سازی ذخیره هایروش بررسی (Nakayama et al., 2013) در مرجع

 های ذخیرهروش این از هریک هایویژگی ابتدا مرجع، این فشرده بررسی شده است. در هوای انرژی سازی ذخیره

شده پرداخته  خاص طور به فشرده هوای سازی انرژی روش ذخیره مزایای به انتها در و شده بیان انرژی سازی

 .است

ای در خصوص بهبود پروفیل ولتاژ شبکه توزیع با حضور منابع نگرش تازه (Kabir et al., 2014)مرجع 

های است. در این مرجع با اشاره به افزایش سیستم کردهارائه  ی ذخیره ساز انرژیهاستمسیتولید پراکنده و 

شبکه بر کنترل و واکنش  R/X های مسکونی اثرات پارامترهایهای خانهخورشیدی متصل به شبکه در پشت بام
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ستم ذخیره ساز، ی خورشیدی و ذخیره ساز انرژی را مطرح کرده است. در این مرجع تعیین ظرفیت سیهاسیستم

 جامعه نیز تحلیل شده است. یو ظرفیت نصب شده و مشارکت اعضا PVتنوع 

برای  ذخیره ساز انرژی باتری یک روش تحلیلی برای تعیین اندازه (Liu et al., 2014)در مرجع 

. انرژی تغذیه شده استارزش و هزینه قابلیت اطمینان ارائه  تحلیل که بر مبنای یهای قدرت با مزارع بادسیستم

برای ارزیابی هزینه و ارزش قابلیت ( EENU)استفاده نشده مورد انتظار و انرژی (EENS) نشده مورد انتظار

مگاوات  500با یک مزرعه باد با توان   IEEE-RTSشبکه  . روش پیشنهادی بررویشده استاطمینان استفاده 

ریزان سیستم و صاحبان مزرعه بادی بدست آمده است که . اطالعات مفیدی برای برنامهشده اشتسازی پیاده

 .شودگسترش و بهبود سیستم قدرت بکار بسته گیری برای به منظور تصمیمتواند می

و ادوات  ی انرژیسازها بهینه ذخیره اندازهنحوه تعیین  (Balcombe et al., 2015) در مرجع

ای برای اطمینان کنترلی حلقه بسته کننده آنها به شبکه بررسی شده و سپس استراتژی  الکترونیک قدرت متصل

سازی  پیاده Matlabنظر در محیط  سیستم مورد. ه استاز عملکرد صحیح سیستم ترکیبی، ایجاد و اعمال شد

 .شده استکنترلی در یکنواخت سازی توان خروجی است ارائه  سازی که بیانگر کارایی سیستم شده و نتایج شبیه

روشی ابتکاری به منظور تعیین انرژی و توان نامی  (Madlener and Latz, 2013)در مرجع 

های نظرگرفتن هزینه در با شده است بطوری کهی ذخیره ساز انرژی درکنار نیروگاه بادی مطرح هاسیستم

کارایی روش پیشنهادی با  .گیرد بهره برداری بهینه ازسیستم قدرت صورت ،لودگی واحدهای فسیلیآسوخت و 

 .یک شبکه آزمون بررسی شده است اعمال آن بر

یک مصرف کننده جدا از شبکه با منبع انرژی بادی و با ذخیره  (Le and Nguyen, 2008)در مرجع 

ساعاتی که بار نمی تواند تامین گردد . از دو روش متفاوت برای تخمین گرفته استانرژی مورد مطالعه قرار 

زنجیره ها، از این روشیکی از . در باشند. هر دو روش شامل شبیه سازی های مونت کارلو میشده استاستفاده 

که نتایج حاصل از این دو روش برای تخمین  ه استنتایج نشان داد  .شده استمرتبه اول مارکوف هم استفاده 

  .باشندبا هم متفاوت می کامالً  ،گرددمین نمیأساعاتی که بار ت

روشی برای برنامه ریزی و بهره برداری از ذخیره سازهای انرژی  (Korpaas et al., 2003)در مرجع 

ی برای ژنیروگاههای بادی در فضای تجدید ساختار یافته، پیشنهاد شده است. دراین مدل از ذخیره ساز انر

برای بهره تا عمل به تعهدات بهره برداری را  شده استیکنواخت کردن تغییرات تولید واحدهای بادی استفاده 
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. از طرف باشدمیخشد. این ادوات برای سایر منابعی که تولید متغیر و غیردائم نیز دارند مناسبتر بود ببهبردار 

ای بهره برداری شود و توسط منابع تولید ای از شبکه سراسری جدا بوده و بصورت جزیره، اگر شبکه دیگر

با بهره گیری از ذخیره سازهای  تامناسبتر است شود، انرژی مین أت ،دارای تولید غیردائم هستندای که پراکنده

 بکه به شبکه سراسری بکاهد. میکروشهای اتصال از هزینه انرژی

لک توربین مناسب برای ذخیره ساز انرژی، ما اندازهکه با انتخاب یک  داده استنتایج شبیه سازی نشان 

 برای برنامه تواندمیای داشته باشد. این نتایج خصوص در بازار لحظهبکرد اقتصادی بهتری را عمل تواندمیبادی 

ایر راه ای مقایسه با ساز این نتایج بر توانمیهای سرمایه گذاری هم مورد استفاده قرار گیرند. عالوه بر آن ریزی

 نآشتر از  خطوط زمانی که تولید باد بیحلهای بهبود وضعیت پارامترهای شبکه از جمله ارتقای افزایش ظرفیت 

که  ستا د، اینکراشاره به آن  توانمیدر این مرجع از مطالعات انجام یافته د. کاربرد دیگری که کراستفاده  ،باشد

ذخیره نمود و در  ی استحصال شده راژ، انرباشدمی یدهایی که مصرف کم بوده و باد نیز شددر زمان توانمی

ی ست ولی باددر مواقعی که قیمت انرژی باال از سوی دیگر،کرد.  هاز آن استفاد استمواقع دیگری که مورد نیاز 

 . باشدمی، نیز استفاده از ذخیره سازها مقرون به صرفه وزدبه آنصورت نمی

و بهره برداری بهینه از ذخیره  اندازهیک روش جدید برای تعیین  (Oudalov et al., 2007)در مرجع 

هزینه کل پرداختی مشتری  و کاهش هزینه پرداختی سیستم ،( بمنظور کاهش پیکBESSسازهای انرژی باتری )

باعث شده است  ،به ذخیره سازهای انرژی خاصی رویکردبا  (Wade et al., 2010) مرجعدر . معرفی شده است

شنهاد گردد. یکی از کاربردهای مفیدی که تا هر روز کابردهای بیشتری برای این تجهیز مفید سیستم قدرت، پی

های هوشمند است. های سنتی به سمت شبکهبرای آن پیش بینی شده است، کمک این تجهیز برای انتقال شبکه

 دهی ذخیره کننده انرژی به اتفاقات مختلف در یک سیستم قدرت، اشاره شده است.در این مقاله به نحوه پاسخ

های هوشمند است. تاکنون ذخیره در شبکهشده مترین مباحث مطرح ذخیره سازی انرژی یکی از مه

های تلمبه ، چرح طیار، ذخیره هوای فشرده، نیروگاهی مانند ذخیره سازی انرژی حرارتیهای سنتانرژی در مدل

 انرژی زنتوا از اطمینان برای هوشمند  و باتری مطرح بوده است. اما در یک شبکه یخازن هایای و بانکذخیره

 های کاراتر و با دینامیک سریعتر نیز بهره جست. از سیستم فوق سنتی هایسیستم کنار در باید
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های ذخیره سیستم هیبرید، هایاتومبیل  سازی هیدروژن،ای تولید پراکنده، تولید و ذخیرهبحث مولده

ه سازی انرژی در شبکذخیرههای انرژی الکترومکانیکی و ذخیره انرژی مغناطیسی در ابررساناها از مهمترین روش

 .هوشمند هستند

ن تر و همچنیهای قدرت، رشد تقاضا و نیاز به قابلیت اطمینان، امنیت و بازده بیشتر شدن شبکهبا پیچیده

زی های الکتریکی امروبرداری و استفاده از شبکهازمند تغییرات و تحوالتی در بهرههای زیست محیطی، نینگرانی

 بارت دیگرعها، شبکه هوشمند را به عنوان راه نجاتی برای آینده شبکه برق و به ق و دولتهای برهستیم. شرکت

ه از زیر ساخت های ند با استفادتوانمیهای هوشمند شبکه د.داننرو برای ادامه حیات شبکه برق می تنها راه پیش

وزیع تصلی تولید و عنوان یکی از مسائل اپیک بار به . را در رسیدن به اهدافمان یاری کنند ارتباطی و اطالعاتی ما

ورد نیاز مهای برق، تولید برق توان می باشد، به طوریکه یکی از مهمترین عوامل و دغدغه های پیش روی شرکت

ه ر نظر گرفته شد. برای شبکه های هوشمند همانند سایر تکنولوژی های نو، اهدافی دباشدمیدر ساعات پیک بار 

ر کاهش های هوشمند، نقش آنها دشبکهسازها در مهم ذخیرهرفته است. یکی از تاثیرات و مورد بررسی قرار گ

ها وشرهای مختلفی به منظور کاهش پیک بار در شبکه های قدرت وجود دارد. یکی از این روش .پیک بار است

 یجاد و توسعهظور ای ذخیره کننده انرژی به عنوان یکی از زیرساخت های مورد نیاز به منهاسیستماستفاده از 

رون به شبکه های هوشمند برق، می باشد. طبق گزارشات مختلف، نصب ذخیره ساز به تنهایی در شبکه برق، مق

 .باشدصرفه می

ت از اثرا تواندمینیز  سازی انرژیهای توزیع هوشمند با استفاده از فناوری ذخیرهپایداری دینامیکی شبکه

ار یافته های توزیع تجدیدساختساز در شبکهتخصیص بهینه ذخیرههوشمند باشد. های ها در شبکهاینگونه فناوری

 توان برشمرد.می سازهااز دیگر اثرات ذخیره خیر در توسعه شبکهأبا هدف کاهش اوج بار و ت

 وسیعی سطح در توان الکتریکی تولید جهت هوشمند، یهاسیستم در پراکنده( )تولیدات نو انرژی منابع

امکان  تصادفی، رفتار ماهیت دلیل به خورشید، و باد مثال عنوان به منابع، این از برخی شوند. درمی بکارگرفته

ی و عدم خروج توان در شدیدی نوسانات وقوع سبب مسأله این و بوده مشکل تولیدی خروجی توان بینی پیش

 به. داشت خواهد همراه به قدرت سیستم عملکرد برای را مشکالت فراوانی امر این که گرددمیقطعیت تولید 

 بین تعادل تا است ضروری سیستم قدرت مختلف نقاط در انرژی سازذخیره یهاسیستم بکارگیری دلیل، همین
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 سازی بتوان ذخیره است، مصرف از کمتر تولید که زمانی هایبازه برای اینکه یا و گردد برقرار مصرف و تولید

 داد. انجام

ود قابلیت منجر به بهب تواندمیمستقل از شبکه جدا و های ساز در سیستمهای ذخیرهبکارگیری سیستم

یکی از راه کارهای  ،مناطق دورافتاده در برخی های قابلیت اطمینان بار شود.اطمینان سیستم و بهبود شاخص

یجاد جهت ا. ستپذیر انرژی ال با تولید انرژی از منابع تجدیدهای مستقاستفاده از شبکه ،انرژی الکتریکی تأمین

یک راه  جدیدپذیر،ایجاد قطعیت تولید برای منابع تولید پراکنده ت منابع پراکنده و و تولید مصرفی توازن بین بار

 .باشدمیسازها )مانند باتری( حل بسیار مناسب استفاده از ذخیره

 سازیهای حل مسائل بهینهالگوریتم -5-1

 های قدرتگردد. در مهندسی سیستمشامل می سازی طیف وسیعی از مسائل مهندسی رامسائل بهینه

زی محسوب ریبرداری و برنامههای مطالعاتی بهرهسازی جزو مسائل اصلی در حوزهالکتریکی نیز مسائل بهینه

 گردد. مسئله حاضر در این تحقیق در حوزه مطالعات برنامه ریزی و بهره برداری قرار دارد.می

های بال روشهای قدرت بسیار حائز اهمیت است، لذا بایست به دنیستمسازی در سبا توجه به اینکه بهینه

 بندیسازی به دو دسته اصلی تقسیمهای حل مسائل بهینه. در کل، روشودمناسب جهت حل این مسائل ب

ریزی عدد صحیح، ریزی دینامیکی، برنامهریزی خطی، برنامههای کالسیک چون، برنامهشوند. دسته اول روشمی

امل شها ریزی خطی آمیخته با عدد صحیح، الگوریتم جستجوی مستقیم و .... دسته دوم از این روشمهبرنا

له ند. از جماهای هوشمند است که امروزه با توجه به ماهیت غیرخطی مسائل موجود، بسیار کاربرد پیدا کردهروش

لگوریتم لزات، افبه الگوریتم ژنتیک، الگوریتم اجتماع ذرات، الگوریتم آبکاری  توانمیها مهمترین این روش

 مورچگان و ... اشاره کرد.

یک سیستم  جواب در خروجی از یک تابع یا فرآیند، بوسیله تغییر ورودی های« بهترین»بهینه سازی یافتن 

افتن بهترین برای مساله وجود دارد که یبیان می دارد که بیش از یک جواب و راه حل « بهترین»می باشد. واژه 

 جواب )جواب بهینه( بستگی به مساله در دسترس، روش حل و خطای مجاز دارد.
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امل کالگوریتم های بهینه سازی را می توان به شش رده تقسیم کرد. هیچکدام از این شش شاخه بطور 

وه د.  به عالواند  مفید یا غیر مفید باشمستقل از هم نیستند. برای مثال یک مساله بهینه سازی دینامیک می ت

 تعدادی از متغیرها ممکن است گسسته و تعدادی دیگر پیوسته باشند.

دس و خطا مربوط به بهینه کردن فرآیندهایی است که تنظیم متغیرهای ورودی موجب حبهینه سازی  -1

 شیم.داشته با فرآیند اطالعات کافی تأثیر برخروجی فرآیند می شود بدون اینکه درباره مکانیسم و جزئیات انجام

ثیر قرار یک مثال ساده مسأله تنظیم آنتن گیرنده تلویزیونی می باشد که حرکت دادن آنتن موجب تحت تا

 دادن تصویر گیرنده می شود بدون اینکه اطالعاتی از مکانیسم انجام این تغییر داشته باشیم.

ک بعدی است. یک مسأله که دارای متغیرهای بیشتر از گر تنها یک متغیر وجود دارد، بهینه سازی یا -2

 اشد بهینهبواحد باشد نیاز به انجام بهینه سازی چند بعدی است. بدیهی است که هرقدر تعداد متغیرها بیشتر 

نجام می سازی مشکل تر است. بهینه سازی چند بعدی عمومًا با تقریب زدن به یک سری بهینه سازی یک بعدی ا

 شوند.

ر حالی که استاتیک به ده سازی دینامیک به این معنی است که خروجی تابعی از زمان می باشد، بهین -3

 معنی مستقل بودن بهینه سازی از تاثیر زمان می باشد. 

مچنین می تواند بصورت متغیرهای مجزا )گسسته( یا پیوسته تفکیک گردد. متغیرهای هبهینه سازی  -4

اد مقادیر ممکن می باشند در حالی که متغیرهای پیوسته دارای اعدمجزا تنها شامل یک عدد محدود از 

زی بهینه سا نامحدودی از مقادیر ممکن هستند. اگر ما قصد داشته باشیم که به مجموعه ای از اهداف دست یابیم

اد حقیقی ی از اعدرا بر روی دامنه ا f(x)مجزا به کار گرفته خواهد شد. در حالی که اگر ما بخواهیم مقدار کمینه 

 .بیابیم با یک مسأله پیوسته رو به رو هستیم

هر  ب دارای محدودیت ها یا قیود هستند. در بهینه سازی غیر مقید متغیرها مجاز هستند تامتغیرها اغل -5

با قیود  ه منافاتیکمقداری را دارا باشند اما در بهینه سازی مقید متغیرها فقط مجاز به دارا بودن مقادیری هستند 

 ازی عددیساشته باشند. یک متغیر مقید اغلب به یک متغیر غیر مقید تبدیل می شود. بیشتر روش های بهینه ند

یر د بصورت زبهترین جواب را برای متغیرهای غیر مقید ارائه می دهند. یک مثال ساده بهینه سازی همراه با قی

 می باشد.

11روی بازه  f(x(کمینه سازی تابع   X   را در نظر بگیرید .متغیرx  با تغییر متغیرx = sin(u) 

بدست می  uبرای هر مقدار از  f(sin(u))می گردد و حل مسأله با کمینه سازی  uتبدیل به متغیر غیر مقید 
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آید. هنگامی که معادالت و قیود بصورت خطی باشند مسأله، مسأله بهینه سازی خطی است و چنانچه معادالت و 

 خطی باشند با مساله غیرخطی سر و کار داریم.قیود غیر

ین اوریتم ها سعی در بهینه ساختن تابع با شروع از یک سری مقادیر برای متغیرها دارند. برخی از الگ -6

روش های  الگوریتم ها به آسانی در دام بهینه های محلی دچار می شوند اما سریع به جواب می رسند. تعدادی

 اما توفیق برای یافتن احتمال مقادیر متغیرها بکار می برند که سرعت پایین تری دارندتصادفی محاسباتی را 

 بیشتری در یافتن بهینه مطلق دارند.

و  1های حل مسائل بهینه سازی حائز اهمیت است، دقت در حل، یافتن پاسخ بهینه مطلقآنچه در روش

های هوشمند چندان اهمیتی ندارد. مزیت الگوریتم ریزی زمان حلزمان حل است. البته در حوزه مطالعات برنامه

ی بهینه در مسائل غیر خطی است. با توجه به هاپاسختر در یافتن های کالسیک زمان کوتاهنسبت به روش

های کالسیک قطعی هم دقت در یافتن ریزی خطی، مزیت روشاستفاده از الگوریتم جستجوی مستقیم یا برنامه

گردد، عمدتاً پاسخ ها محاسبه میبه عبارت بهتر پاسخی که از مسئله توسط این روشی مسئله است. هاپاسخ

 بهینه مطلق است.

                                                 
1 Global Optimum 
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Abstract: 

In recent decades, the electrical energy storages has been consentrated for improving 

power system operation. Regulary, the load and generation are balanced, momently and 

no storage consideration in it. But the storage facilities has been developed and the view 

has been changed for them. The new application has been defined for them, specially in 

market anvironment. Also, the scotckastic nature of distributed generations make us to 

cionsider the storage facilities and get it an importance. For definition, a system which 

could take the electrical energy for dispatch and jaygozini in the future, named as 

electrical storage system (ESS). ESS facilities could be a suitable soulutions for load 

curve smoothing, help for distribution generation penetration, help for frequency control 

of the system, transmission expansion reduction, voltage index improvement, and 

incrseing the power quality and system reliability. In this research, by introducing some 

of storage facilities, the sizing and allocation of battery energy storage has been 

implemented. For this purpose, the multi objective cuckoo search algorithm has been 

used for increasing load factor and some other indices of the power system for 

improvinf power system operation.  

 

Keywords: energy storge, peak reduction, loss reduction, voltage index, allocating, 

sizing. 
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