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1.مقدمه
یک��ی از مقرون به  صرفه ترین و ارزان ترین روش ها برای پیک س��ایی 
و صرفه جوی��ی ان��رژی، کاهش ولت��اژ صرفه جویانه )CVR( اس��ت. 
کاه��ش ولت��اژ صرفه جویانه در ش��بکه توزیع، کاه��ش پیک تقاضا، 
کاه��ش تلف��ات و صرفه جوی��ی ان��رژی را ب��ه دنب��ال دارد. میزان 
کاه��ش ولت��اژ برای مصرف کننده در س��طح مجاز تعیین ش��ده که 
توس��ط س��ازمان های نظارتی و اس��تاندارد تعیین شده است خواهد 

کلم�ات کلیدی: کاهش ولتاژ صرفه جویانه، پیک تقاضا، صرفه جویی 
  CVR انرژی، روش های پیاده سازی

ب��ود ]1[. در گذش��ته اج��رای CVR ب��ه دلیل ارزان ب��ودن قیمت 
س��وخت های فس��یلی م��ورد توج��ه نبود. ت��ا زمانی ک��ه در دهه ی 
هفت��اد میالدی ب��ا آغاز بحران س��وخت و افزایش قیم��ت نفت این 
روش به عنوان روش��ی کاربردی مورد اس��تقبال ق��رار گرفت]15[. 
اولین بار CVR در ش��بکه برق آمریکا )AEP( در س��ال 1973 
اجرا شده است ]2[. پژوهش های بعدی توسط شرکت ادیسون 
 )NU( 3[، صنع��ت برق ش��مال[ )SCE( کالیفرنی��ای جنوب��ی
]4[، وزارت آب بریتی��ش کلمبیا ]5[، اتحادیه بهره وری انرژی 
ش��مال غربی )NEEA( ]6[، هیدرو کب��ک )HQ( ]7[ و نیروی 
برق حوزه ی ویرجینیا ]٨[ انجام ش��ده اس��ت اس��ت. با اجرای 
گس��ترده CVR در کشور اس��ترالیا ]9[، با آزمون CVR کاهش 
ولت��اژ 2/5 درصد و صرفه جویی انرژی یک درصد حاصل ش��د. 
در س��ال های اخیر CVR به عنوان جزیی از کاربردهای ش��بکه های 
هوش��مند در بازارهای آینده انرژی مطرح است ]10[. در فصل دوم 
این مقاله مبانی و مفاهیم CVR ارایه ش��ده اس��ت. در فصل سوم به 
روش های انتخاب فیدرهای حساس به ولتاژ اشاره شده است. نحوه ی 
مدل س��ازی بار در فصل چهارم توصیف ش��ده است. در فصل پنجم 
روش های اجرای کاهش ولتاژ معرفی ش��ده اس��ت. در فصل شش��م 
ب��ه ارتباط بین پاس��خ تقاضا و کاهش ولت��اژ صرفه جویانه اختصاص 
دارد. در فص��ل هفتم روش های اجرای CVR معرفی ش��ده اس��ت و 
باالخره در فصل آخر مطالب جمع بندی و نتیجه گیری ش��ده اس��ت. 

2. مبانی و مفاهیم کاهش ولتاژ صرفه جویانه 

)CVR(2-1تعریفكاهشولتاژصرفهجویانه
کاهش ولت��اژ صرفه جویانه یک روش بهینه  س��ازی ولتاژ برای بهبود 
C84.1استاندارد )ANSI( بهره وری است. انجمن استاندارد ملی آمریکا
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غیره یکس��ان باشد. این روش به دو ش��یوه انجام می شود. در شیوه ی 
اول، دو فی��در، یکی برای اج��رای کاهش ولتاژ انتخاب می ش��ود و با 
فیدر دیگر در همان زمان، در ش��رایط عادی ولتاژ مقایسه می شود. در 
شیوه ی دوم، آزمون CVR بر روی یک فیدر انجام می شود و نتایج آن 
روی همان فیدر در طی دوره ی زمانی دیگر در ش��رایط عادی ش��بکه 
مقایسه می شود. در نهایت اثرات CVR بر اساس این مقایسه، محاسبه 
می شود ]17[. مشکلی که در این روش وجود دارد، تغییرات بار ناشی 
از عوام��ل دیگری غی��ر از کاهش ولتاژ مانند تف��اوت آب و هوا و وجود 
اغتش��اش در وسایل اندازه گیری است که باعث می شود اثرات کوچک 
CVR در محاس��بات دیده نشود ]16[. از کاستی های دیگر این روش، 
دقت پایین این روش در تعیین فیدر حس��اس به ولتاژ اس��ت. یکی از 
کارهایی که برای افزایش دقت انجام می گیرد، در نظر گرفتن میانگین 
س��اده از تغییرات آب وهوایی اس��ت. در این ص��ورت اثرات CVR تنها 
ب��رای یک روز خاص و در یک دوره خاص بدس��ت نمی آید، در نتیجه 
اثر CVR ماهیت وابس��ته ب��ودن به زمان را از دس��ت می دهد ]16[.

3-2روشمبتنیبررگرسیون
در روش مبتن��ی ب��ر رگرس��یون، از م��دل خط��ی بار که وابس��تگی 
خط��ی به ولت��اژ، درجه ح��رارت و دیگ��ر عوامل مؤثر دارد،اس��تفاده 
می ش��ود ]17[. با اس��تفاده از این روش اثر CVR ب��ر روی فیدرهای 
 ،CVR اث��رات  تش��خیص  ب��رای  می ش��ود.  پیش بین��ی  مختل��ف 
خطاه��ای تخمین رگرس��یون بایس��تی مورد توجه ق��رار گیرد ]16[.

در اغل��ب پژوهش ه��ا، اغلب از نوع خطی مدل رگرس��یون اس��تفاده 
ش��ده اس��ت. اگرچه تحوالت اخیر روش رگرس��یون غیر خطی مانند 
ش��بکه عصب��ی مصنوع��ی )ANN( و رگرس��یون ب��ردار پش��تیبان 
)SVR( فرصت��ی ب��رای تقریب زدن رفتارهای غی��ر خطی ایجاد کرده 
اس��ت. مدل رگرس��یون غی��ر خطی نتای��ج تخمین بهت��ری از اثرات 
CVR را نس��بت ب��ه روش مبتن��ی بر رگرس��یون خط��ی دارد ]16[.

3-3روشمبتنیبرتركیب
در ای��ن روش، ترکیب��ی از رفتارهای بار وابس��ته به ولت��اژ برای انواع 
مصرف کننده ه��ا از جمل��ه مس��کونی، تجاری و صنعت��ی تخمین زده 
می شود ]16[. انواع مصرف کننده ها رفتار مختلفی را در مقابل کاهش 
ولتاژ دارند. یکی از مش��کالت این روش دشواری دستیابی به اطالعات 

بارهای مختلف است ]16[.

3-4روشمبتنیبرشبیهسازی
روش های مبتنی بر شبیه س��ازی، پتانس��یل اعتبارس��نجی را نیز دارا 
می باشند. در صورتی روش شبیه سازی از دقت باالیی برخوردار است که 
 CVR رفتارهای بار به دقت مدل شده باشد. کاماًل واضح است که اثرات
وابسته به زمان است و با گذر زمان تغییر می کند، اما مدل های جریان 
بار همگی زمان ثابت اند، که ممکن است در نتایج تخمین زده شده ی 
اث��رات CVR بر روی فیدرهای مختلف تأثیر بگذارد. بنابراین باید بین 
تغییرات دینامیکی فیدرها و رفتارهای بار مدل تطبیقی ایجاد شود ]16[. 

4. مدل سازی بار
مدل س��ازی بار نق��ش مهمی در مش��ارکت فیدره��ا در تنظیم ولتاژ 
صرفه جویانه دارد. اجرای کاهش ولت��اژ صرفه جویانه )CVR(، نیازمند 
مدیریت فعال دس��تگاه های تنظیم ولتاژ ب��رای افزایش/کاهش تقاضا، 
پیک س��ایی و ذخیره ی سوخت است. از آنجا که پاسخگویی بار وابسته 
به ولتاژ به طور کامل به ترکیب بار لحظه ای وابسته است، دستیابی به 

% تعیین کرده است. حد ولتاژ مجاز  5±5 ]1[ محدوده ی ولتاژ مجاز را
پایین به این دلیل آن که با کاهش ولتاژ به لوازم مصرفی آسیبی وارد 
نمی شود و نیز آسان تر و ارزان تر کنترل می  شود مورد استفاده است ]11[.

CVR در کاه��ش مصرف انرژی با ضریب تنظی��م ولتاژ صرفه جویانه 
( به صورت رابطه )1( تعریف شده است: fCVR (

% نشان- V∆ % نشان  دهنده  ی درصد کاهش انرژی و E∆ که در آن
دهنده  ی درصد کاهش ولتاژ است.

در مق��االت ]13،12،2[ می��زان تاثیر CVR در کاه��ش پیک تقاضا 
و کاه��ش مصرف انرژی بررس��ی ش��ده اس��ت. در ش��کل)1( تفاوت 
زمان��ی اج��رای کاهش ولت��اژ صرفه جویان��ه با ه��دف کاهش پیک 
تقاض��ا و صرف��ه جوی��ی در مصرف انرژی نش��ان داده ش��ده اس��ت.

)CVR(2-2مزایایكاهشولتاژصرفهجویانه
از دی��دگاه مصرف کنن��ده، کاه��ش ولت��اژ منجر به کاه��ش مصرف 
ان��رژی می ش��ود و از طرفی، می��زان تولید ت��وان )و در نتیجه میزان 
درآم��د( واحدهای نیروگاهی کاهش می یاب��د. انجام این کار عالوه بر 
ای��ن که از نقطه نظ��ر کاهش هزینه های تأمین توان اکتیو س��ودمند 
اس��ت، در دید وس��یع تر، می تواند باعث کاهش یا به تعویق انداختن 
هزینه های س��رمایه گذاری، نصب واحده��ای نیروگاهی جدید یا عدم 
نی��از ب��ه راه اندازی نیروگاه های فرس��وده با بازدهی پایین ش��ود. این 
مزیت، به خصوص در مورد ش��بکه هایی با رش��د بار کم قابل مالحظه 
اس��ت ]14[.از مزایای CVR در صنعت برق، کمک به پیک س��ایی در 
شبکه توزیع، کاهش تلفات در ترانسفورماتور و شبکه توزیع و افزایش 
رفاه اجتماعی به دلیل کاهش مصرف س��وخت می توان نام برد]16[.

 
3. انتخاب فیدرهای حساس به ولتاژ

یکی از موضوعات اساس��ی در اجرای ط��رح CVR، انتخاب باس ها یا 
فیدرهای حس��اس به ولتاژ اس��ت. به عبارت دیگر اثر بخش��ی اعمال 
CVR، انتخ��اب فیدرهایی اس��ت که ب��ا کاهش ولتاژ، بار بیش��تری 
کاه��ش می یاب��د. تاکنون روش های مبتنی بر مقایس��ه، رگرس��یون، 
ترکی��ب، شبیه س��ازی و همچنین از ترکیب ک��ردن دو یا چند روش 
فوق برای انتخاب فیدرها برای اجرای CVR ارایه ش��ده اس��ت ]16[.

3-1روشمبتنیبرمقایسه
س��اده ترین روش های��ی که می توان ب��رای انتخاب فیدر حس��اس به 
ولت��اژ نام برد، روش مبتنی بر مقایس��ه اس��ت. در این روش دو فیدر 
مش��ابه در دوره کاری یکس��ان با یکدیگر مقایس��ه می  شوند، انتخاب 
فیدره��ا باید از لحاظ ش��بکه ای، موقعیت جغرافیای��ی، وضعیت بار و 

شکل )1(: )چپ( کاهش پیک تقاضا و )راست( کاهش انرژی مصرفی
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ولتاژ بایس��تی از مقدار کمترین ولتاژ مورد نیاز مصرف کننده، بیش��تر 
باش��د تا برای دورترین مصرف کننده، مش��کلی ایجاد نش��ود. باید به 
این نکته توجه ش��ود که برای اج��رای CVR نیازمند اطالعات دقیق 
از بار و میزان ولتاژ باش��د تا با کاهش ولت��اژ صرفه جویانه، ولتاژ برای 
مصرف کنن��ده در حد مجاز باش��د ]21[. در مقال��ه ]22[ از الگوریتم 
تابع CVR توس��عه یافته استفاده شده اس��ت که با استفاده از وسایل 
کنت��رل )OLTC و SVR( محدوده ی عملکردی ولتاژ را در پایین ترین 
ح��د ممکن نگه می دارن��د و به کمک واحدهای کنت��رل توان راکتیو 
)DG و SVC( پروفی��ل ولت��اژ را در حال��ت مس��طح ق��رار می دهند.

5-2جبرانافتخط
اغل��ب جب��ران افت خط با تنظیم ولتاژ در پس��ت برای نگه داش��تن 
حداقل میزان ولتاژ قابل قبول در قس��مت های دور از دس��ترس برای 
کنترل استفاده می شود. LDC راهی آسان برای کنترل ولتاژ است ولی 
تعیین تنظیمات LDC بسیار مشکل است و نمی تواند با ماهیت پویای 
بارهای توزیع و تغییرات پیکربندی ش��بکه تطبی��ق پیدا کند ]16[. 
ویژگی تنظیمات LDC این است که، سطح ولتاژ در طول یک فیدر را 
در حداقل سطح ولتاژ قابل قبول حفظ می کند،  در نتیجه بهینه سازی 
پروفیل ولتاژ در سراس��ر شبکه توزیع انجام می شود. برای موفقیت در 
اس��تفاده از تنظیمات LDC برای اجرای کاه��ش ولتاژ طوالنی مدت 
در یک ش��بکه توزیع، توجه دقیق باید به تنظیمات مورد استفاده در 
برابر بار و ویژگی های الکتریکی لحاظ شود. نظارت بر ولتاژ برای تأیید 
تنظیم��ات LDC در حال کار، به صورت دائم توصیه می ش��ود ]23[.

5-3خازن
خازن ها جبران کننده توان راکتیو در CVR هس��تند. سوئیچ خازن ها 
با روش های کنترل ولتاژ در کنترل ولت/وار )VVC( برای پیاده س��ازی 
CVR ارایه می شوند. قرار دادن خازن ها در مکان های مختلف، مسطح 
ش��دن پروفیل ولتاژ، اصالح ضریب قدرت و کاهش تلفات را به دنبال 
دارد. ب��رای فیدرهایی ب��دون LTC یا تنظیم کنن��ده ولتاژ، بانک های 
خازنی برای کاهش ولتاژ به طور مستقیم مورد استفاده قرار می گیرند 
و معموالً 1درصد کاهش ولتاژ در فیدر را فراهم می کنند ]16[. یکی از 
روش های ارایه شده استفاده از چند بانک خازنی در فیدر توزیع برای 
رسیدن به ولتاژ مسطح مورد نیاز برای اجرای موفقیت آمیز کاهش ولتاژ 
صرفه جویانه است. بیشترین کاهش کیلووات معموالً در 15 دقیقه اول 
اجرای CVR گزارش می شود که برای پیک سایی قابل توجه است ]20[. 

CVR 6- پاسخگویی بار و
تغییرات تصادفی و س��ریع در میزان تقاض��ا همراه با عدم قطعیت در 
تولید، چالش های جدیدی را برای ش��بکه موجود ایجاد کرده اس��ت. 
افزایش نفوذ منابع انرژی تجدیدپذیر متناوب، خواس��تار تغییر تعریف 
س��ناریو »تولید به دنبال تقاضا« به »تقاضا به دنبال تولید« اس��ت. با 
تغیی��ر در الگوی مص��رف برق با کاهش و یا تغیی��ر در زمان تقاضای 
برق لحظه ای، تعریف جدیدی به نام پاسخگویی بار )DR( مطرح شده 
اس��ت]24[. ایده اصلی این روش آن اس��ت که تقاض��ا را می توان تا 
حدی توس��ط تغییر ولت��اژ تنظیم کرد. با این وج��ود در صنعت برق 
ای��ن روش با توجه به خطر انح��راف ولتاژ فرات��ر از محدوده ی مورد 
نظ��ر مصرف کنن��ده، کمت��ر مورد توجه ق��رار گرفته اس��ت. عالوه بر 
ای��ن، عدم ب��رآورد دقیق از وابس��تگی ولتاژ به بارها، موانع بیش��تری 

مدل واقعی بار از اهمیت ویژه ای برخوردار است. باید توجه شود، پایه 
اصلی اجرای CVR، بارهایی است که با ولتاژ تغییر می کند و با کاهش 
ولتاژ منجر به صرفه جویی در مصرف انرژی می ش��ود ]1٨[.  با توجه 
به محدوده ی اس��تاندارد ANSI با کاه��ش درصد کمی از ولتاژ فیدر، 
 )KWh( و مص��رف انرژی )KVAR( ت��وان راکتیو ،)KW( ت��وان اکتیو
ب��ه همراه بار، برای بیش��ترین مصرف کننده ها کاه��ش خواهد یافت. 
بارهای مختلفی )روش��نایی، موتور، تعبیه، سیس��تم گرمایشی، تهویه 
هوا، تلویزیون و...( رفتارهای متفاوتی نسبت به هم دارند برای ارزیابی 
دقی��ق، نیازمن��د یک مدل بار دقیق هس��تند. مدل قاب��ل قبول برای 
مهندس��ین برق مدل ZIP ]امپدانس ثاب��ت Z، جریان ثابت I و توان 
ثابت P[ می باش��د. یکی از معمول ترین مدل های مورد استفاده برای 
CVR، مدل ZIP می باش��د. از آنجا که ترکیب بار برای بیشتر فیدرها 
ب��ا گذر زمان تغییر می کند و باعث ایج��اد اختالف زیادی در ارزیابی 
صرفه جویی انرژی با CVR و مقدار دقیق آن می ش��ود، الزم اس��ت از 
مدل باری اس��تفاده  ش��ود که با کاهش ولتاژ، میزان تغییر در بارهای 
بخش های مسکونی، تجاری و صنعتی را به درستی تعیین کند ]19[.

CVR 5- روش های اجرای
روش های��ی ک��ه ب��رای اجرای کاه��ش ولتاژ ارایه ش��ده با اس��تفاده 
از ت��پ چنج��ر )LTC(، جبران افت خ��ط )LDC(، کاهش گس��ترده 
ولت��اژ )VSR( و کاه��ش مبتن��ی ب��ر خازن اس��ت ]1[. اگر ش��بکه 
توزیع به درس��تی ب��ا اصالح ضریب ت��وان و یا دس��تگاه های تنظیم 
ولت��اژ جبران ش��ود، بدون به خط��ر انداختن کیفیت ت��وان، کاهش 
ولت��اژ صرفه جویانه )CVR( در پیک س��ایی، مؤثر خواه��د بود ]20[.

5-1تپچنجر
تنظیم تپ چنجر ترانس��فورماتورها برای کنترل ولتاژ ثانویه پس��ت ها 
استفاده می شود. با توجه به آنکه تپ چنجر در اغلب ترانس های شبکه 
وج��ود دارد این روش برای اجرای CVR بدون پرداخت هزینه اضافه، 
 ،LTC قابل اس��تفاده اس��ت. با این حال برای اعمال کاه��ش ولتاژ با
ترانس��فورماتورها باید به دقت انتخاب ش��وند تا با افت ولتاژ بزرگ، از 
ح��د کاهش ولتاژ مجاز تخطی نش��ود ]16[.  هر چه مصرف کننده از 
ترانس��فورماتور LTC فاصله می گیرد میزان افت ولتاژ بیشتر می شود 
به همین منظور برای نگه داش��تن ولت��اژ در محدوده ی مجاز، میزان 
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برای پذیرش آس��ان آن ایجاد کرده اس��ت ]24[.در س��ال های اخیر 
ب��ا توس��عه زیرس��اخت های اندازه گیری هوش��مند )AMI( اس��تفاده 
از DR ش��تاب بیش��تری داشته اس��ت ]24[. پتانس��یل پاسخگویی 
ب��ار با تنظیم ولتاژ )VCDR( به ش��دت متکی به کنترل ولتاژ اس��ت. 
تخمین دقیق ولتاژ برای اس��تفاده بالق��وه ی VCDR، برای جلوگیری 
از افزایش/کاه��ش از مح��دوده مج��از ام��ری ضروری اس��ت ]24[. 

جدول )1(: روش های کاهش ولتاژ در مناطق کشورهای مختلف]16[

كشور/منطقه
روش
اجرا

ویژگیها
درصد
عملكرد

California LTC

)+( آسان و اقتصادی

)-( کاهش ولتاژ کم

صورت در  ولتاژ  کاهش  احتمال   )-( 
نبودن فیدبک ولتاژ

2.5%

NEEA LDC )+( کنترل ولتاژ انتهای خط

LT)+( کاهش ولتاژ بیشتر از 

)-( تنظیمات پیچیده

)-( بدون فیدبک ولتاژ

)-( ناسازگاری با تغییرات دینامیکی

3.9-2%

Australia LDC 3 %

CPUC LDC 2.5%

Duke LDC 2 %

Snohomish LDC,CA

)+( کنترل ولتاژ انتهای خط

DT)+( کاهش ولتاژ بیشتر از 

ولتاژ پروفیل  کمتر،  توان  تلفات   )+( 
صاف تر و ضریب توان بهتر

)-( پیچیده بودن مکان یابی خازن

)-( بدون فیدبک ولتاژ

CA و LD عدم هماهنگی بین )-(

)-(قیمت باال

)-( ناسازگاری با تغییرات دینامیکی

2.1%

BPA LDC,CA 4.6 %

NU LDC,CA 3 %

GPC LDC,CA 4.1 %

CVR 7. روش های اجرا شده
پژوهش های انجام ش��ده در زمینه ی اجرای CVR ویژگی ها و مزایا و 
معایبی که هر کدام از روش ها نسبت به یکدیگر دارند، در انتخاب روش 
اجرای CVR نقش بس��زائی دارد. مورد بررس��ی و مقایسه قرار بگیرد. 
در جدول )1( ویژگی روش های کاهش ولتاژ صرفه جویانه مختلف در 
مناطق یا کشورهای مختلف و میزان درصد کاهش ولتاژ اعمالی آمده 
اس��ت. در جدول )2( مقایسه روش های CVR و نقاط مثبت و منفی 
در آن نشان شده است. جدول )3( نشان دهنده ی ضرایب کاهش ولتاژ 
صرفه جویانه اس��ت که مش��تریان را با کالس های مختلف لحاظ شده 
است. جدول )4( نشان دهنده ی بررسی کالس های مختلف مشتریان 
با در نظر گرفتن آب وهوا یا فصل های مختلف می باش��د. جداول )1( 

تا )4( ویژگی های هر کدام از روش های انتخاب فیدرهای حس��اس به 
ولتاژ، روش های اجرا برای مشترکان به تعرفه های مختلف و در فصول 

مختلف عملیاتی را نمایش داده است. 

جدول )2(: ارزیابی انتخای فیدرهای حساس به ولتاژ ]16[

كشور/منطقه EST ویژگیها

 Snohomish CO )+( آسان و سر راست

)-( وابسته به گروه کنترلی

)-( آسیپ پذیری از نویز

0.50

 NU CO 1.00

 AEP RE
)+( مفهوم فیزیکی مشخص

CVR قابلیت پیش بینی اثرات )+(

)-( خطای رگرسیون

)-( خطی بودن مدل بار

0.62
 California RE 1.00

 NEEA RE 0.61
 Avista RE 0.٨4

 BC Hydro RE 0.70
 SCE RE 1.00

 BPA SY )+( تخمین و پیش بینی سریع اثرات 
CVR

)-( سخت بودن جمع آوری داده های 
صحیح بار

0.99

 Australia SY 0.40

 EPRI SI )+( دقت تقریبا باال

)-(سخت بودن مدل سازی دقیق بار

)-( زمان ثابت بودن مدل بار

0.70

 Taipower SI 0.57

 RE ،بیان گ��ر روش مقایس��ه CO ،بیان گ��ر روش  ه��ای تخمی��ن EST
بیان گر روش رگرس��یون، SY بیان گر روش ترکیبی و SI بیان گر روش 

شبیه  سازی   است.

جدول )3(: ضرایب CVR برای مشتریان با تعرفه  های مختلف ]16[

كشور/منطقه مسكونی تجاری صنعتی

 California 0.75 0.99 0.41

 BPA 0.77 0.99 0.41

 AEP 0.61 0.٨9 0.35

 CPUC 1.14 0.26 N/A

 SCE 1.30 1.20 0.50

 Snohomish 0.6٨-0.33 1.10-0.٨9 N/A

 HQ 0.67-0.06 0.97-0.٨0 0.10

 NEEA 1.14 0.26 N/A

 Detroit 1.11-0.96 0.٨0-0.75 0.٨3-0.50

8. نتیجه گیري
کاهش ولتاژ صرفه  جویانه انجام یک روش کم هزینه برای پیک س��ایی 
و صرفه جویی در مصرف انرژی اس��ت که نتیجه آن به تعویق انداختن 
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هزینه س��رمایه گذاری برای واحد ه��ای جدید و یا حتی کاهش هزینه 
راه اندازی نیروگاه های فرسوده کم راندمان است. با این روش می توان 
پیک تقاضا را در کوتاه مدت کاهش داد و نیز باعث کاهش تولید گاز 

CO2 و کاهش تلفات گردید.
در ای��ن مقاله روش های ارزیابی فیدرهای حس��اس به ولتاژ از جمله 
روش های مقایس��ه، رگرسیون، ترکیبی و شبیه سازی به همراه مزایا و 

معایب آن مورد بررسی قرار گرفت. 

جدول )4(: محاسبه ضرایب CVR برای فصل های مختلف ]16[

كشور/منطقه نوع بهار تابستان پاییز زمستان

AEP

R 0.79 0.79 0.45 0.٨7
C 0.91 1.01 0.64 0.٨2
I 0.٨9 0.٨3 0.33 0.53

NEEA M 0.57 0.7٨ 0.26 0.51

 HQ

R N/A 0.67 N/A 0.12
C N/A 0.97 N/A 0.٨0
I N/A 0.10 N/A 0.10

 BC Hydro M 0.60 0.77 N/A N/A

R نش��ان  دهنده بار مسکونی، C نشان  دهنده بار تجاری، I نشان  دهنده 
بار صنعتی و M نشان  دهنده ترکیبات بار است.

همچنی��ن روش های اجرا CVR برای تعرفه های مختلف مش��ترکین 
و نحوه ی محاس��به ی ضرایب CVR م��ورد ارزیابی قرار گرفت. بدیهی 
اس��ت اس��تفاده از روش LTC کم هزینه ترین و ساده ترین روش برای 
اعمال CVR است که می تواند در شرایط کمبود تأمین پیک تابستان 

مورد استفاده قرار گیرد.
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