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رساله دکتری مهندسي مخابرات-سیستم

محاس�به عددی ظرفیت جمع 
برای کانال های دستیابی  نرخ 
جانبی  اطالع�ات  با  چند گانه 
عّلی و آنالیز تئوری اطالعاتی 
کانال های دس�تیابی چندگانه 

رله دار
اسداهلل صاحب علم

استاد راهنما: دکتر قوشه عابد هدتنی
گروه برق/ دانشگاه فردوسي مشهد

دو الگوريتم عددی برای محاسبه ظرفيت كانال شانون با اطالعات 
جانبی علی در فرستنده و گيرنده به شكل جداگانه ارائه و سپس 
با استف�اده از آن ها ظرفيت جمع نرخ ب�رای كانال های دستيابی 
چند گان�ه با اطالعات جانبی علی در فرستنده ها و گيرنده به طور 

جداگانه به شكل عددی محاسبه شده است.  
كانال ه�ای دستيابی چند گانه رله دار يكی از كانال های پر كاربرد 
در مخابرات و انتقال داده می باشد. در اين رساله يك ناحيه نرخ 
قابل حصول عمومی و دو قضيه ظرفيت خاص برای كانال دسترسی 
چندگانه رله دار با استفاده از استراتژی  كدبرداروگسيل(PDF) در 
رله ، كدگذاری برسر هم نه�ی در فرستنده ها و كد برداری كانال 
رله و كانال دسترسی چند گانه اثبات ش�ده است. اين ناحيه نرخ 

قاب�ل حصول عمومی ، الف(قس�مت قابل حص�ول قضيه ظرفيت 
اسلپيان-ولف را ب�ه كانال دسترسی چند گان�ه رله دار عموميت 
می ده�د ، ب( بهترين نرخ قابل حص�ول كاور-الجمال برای كانال 
رل�ه ب�ا استرات�ژی  PDF   را به كان�ال دستيابی چندگان�ه رله دار 
گس�ترش می دهد ، ج( نرخ قابل پيش بين�ی كرامر-ويجن گاردن 
ب�رای كان�ال دستيابی چندگانه رل�ه دار را می ده�د و برای چند 
كالس مهم از كانال های دستيابی چندگانه رله دار با كران خارجی 
بيشترين-جريان كمترين-برش تالقی دارد.  نتايج به دست آمده 
به حالت گوسی به عنوان يك جنبه عملی مهم از كانال دستيابی 
چند گانه رله دار ، برده و يك ناحيه نرخ عمومی برای كانال گوسی 

اسلپيان-ولف دسترسی چند گانه رله دار اثبات می شود.  
مخاب�رات باند وسي�ع در كانال ه�ای دستيابی چند گان�ه رله دار 
اسلپيان-ول�ف مورد مطالع�ه و بررسی قرار گرفت�ه و يك مدل 
جديد و عملی برای كانال های دسترسی چندگانه رله دار فرا پهن 
بان�د اسلپيان-ولف با نويز های وابس�ته در رله و گيرنده به دست 
آم�ده است كه ش�امل دو كانال مه�م كانال دستياب�ی چندگانه 
فراپهن باند اسلپيان-ولف با نويزهای وابسته و كانال رله فرا پهن 
باند با نويزهای وابس�ته در رله و گيرنده ها است. يك ناحيه نرخ 
قابل حص�ول عمومی و يك ناحيه كران خارج�ی برای اين مدل 
كانال جديد تعيين و دو قضيه ظرفيت خاص برای دو مدل مهم و 
متفاوت كانال دسترسی چندگانه رله دار فرا پهن باند اثبات شده 
اس�ت. همچنين احتمال وقفه و تنوع در مورد اين نوع از كانال ها 

مورد بررسی و تحليل قرار گرفته است.
در اي�ن رساله همچنين اث�ر فيدبك گيرنده ب�ه فرستنده ها در 
كانال ه�ای دستيابی چند گان�ه رله دار توسط رله ه�ای دو جهته 
مطالع�ه و  ي�ك كران داخل�ی و يك ك�ران خارجی ب�رای كانال 
بی حافظه و الفبا گسس�ته دستيابی چندگانه رله دار با فيدبك از 
گيرن�ده به فرستنده ها از طري�ق يك كانال رله دوجهته تعيين و 

نتايج به حالت الفبا پيوسته گوسی بسط داده شده است.

***

دیسپچ تقاضا: معرفی و پیاده سازی آن در یک ریز شبکه هوشمند
فاطمه دبوری فریمانی

حبیب رجبی مشهدی

دانشگاه فردوسی مشهد/ دانشکده ی مهندسی/  گروه برق

چكيده:
روند فعلی و آينده ی تغييرات در شبكه های توزيع برق، به گونه ای 
اس�ت كه به نظر می رس�د رويكرد معمول بهره ب�رداری، به تنهايی 
ق�ادر ب�ه پاسخ گويی بهينه به نيازهای ش�بكه نباش�د. از جمله ی 
اين تغييرات می توان به افزايش حس�اسيت بار نسبت به تغييرات 
قيم�ت، افزايش روز افزون نفوذ منابع توليد پراكنده ی تجديدپذير 
بادی و خورش�يدی، حضور خودروهای برقی در شبكه و هوشمند 
شدن فرآيند های كنترل در بهره برداری از شبكه اشاره كرد. ماهيت 
تصادفی توليد و مصرف انرژی اين منابع، در روش فعلی بهره برداری، 
يك چالش محسوب می شود. در صورت تغيير رويكرد بهره برداری 
در م�ورد اين منابع، نه تنها اي�ن ويژگی به عنوان يك چالش تلقی 
نمی ش�ود، بلكه به صورت بهينه حل خواهد شد. در رويكرد فعلی 
بهره برداری كه آن را ديسپچ توليد می نامند، جهت تعادل توليد و 
مصرف، فرآيند بهره برداری به گونه ای طراحی شده است كه توليد، 
انرژی الكتريكی بار را دنبال كند. اين رويكرد كلی می تواند تا حدی 
اصالح ش�ده و در سطح بهره برداری از شبكه ی توزيع اتخاذ گردد. 
در اين راستا، ايده ی كلی ديسپچ تقاضا، برای بهره برداری از چنين 
منابعی مطرح شده است. هدف اصلی اين مقاله، مدل سازی و اجرای 

ديسپچ تقاضا در سطح يك ريزشبكه ی هوشمند است.

اساس برنامه ی در مدار قرار گرفتن واحدها، وضعیت خاموش یا روشن 
شدن آن ها را تعیین می کند. پس از مشخص شدن وضعیت مشارکت 
واحدها، فرم��ان بارگیری را به واحدهای نیروگاه��ی مورد نظر ارسال 
می کن��د و بدین صورت، بار را به شکل اقتصادی بین واحدهای تولیدی 
پخش می کند. در واقع، این واحدهای تولیدی هستند که جهت حفظ 
تع��ادل تولید و مصرف، تغیی��رات بار را دنبال می کنن��د. از این رو در 

دیسپچ تولید، قاعده ی پیروی از بار حاکم است.
در چن��د دهه ی اخی��ر، سیستم های قدرت، تغیی��رات ساختاری قابل 
توجه��ی را تجربه کرده است. افزایش سهم نیروگاه های تولید پراکنده، 
افزایش حساست بار نسبت به قیمت و به عبارتی افزایش کشش سمت 
تقاض��ا و هوشمند شدن تجهی��زات در هر دو بخش تولید و مصرف، از 
جمله ی ای��ن تغییرات ساختاری می باش��د.  بنابراین، به نظر می رسد 
زمان، برای بازنگ��ری در فلسفه های کلی حاکم بر سیستم های قدرت 
فرا رسیده باشد. یکی از رویکردهای کلی حاکم بر سیستم های قدرت، 
فلسفه ی دنبال کردن مصرف توسط بخش تولید است. اما چنین رویه ای 
در سط��ح خرد و در یک شبک��ه ی توزیع در حض��ور واحدهای تولید 
پراکن��ده تجدیدپذیر، می تواند به شیوه ی معک��وس، یعنی دنباله روی 
ب��ار از تولید مطرح گ��ردد ]1[. به سخن دیگ��ر، در شبکه های توزیع 
که سهم منابع تولی��د پراکنده ی تجدید پذیر )مانن��د واحدهای بادی 
و خورشی��دی(، روزبه روز افزایش پیدا می کن��د، دیسپچ تولید رویکرد 
بهینه ای نیست. در این حال��ت، تغییر رویکرد بهره برداری برای بخش 
کشش پذی��ر بار، می تواند مزایای قابل توجهی را به دنبال داشته باشد. 
در ای��ن شرایط، به جای پی��روی این منابع تولیدی از بار، بارهای قابل 
دیسپچ سیستم، مستقیماً توسط بهره بردار با تولید هماهنگ می شوند. 

این رویکرد بهره برداری، دیسپچ تقاضا نام دارد.
2-معرفی ديسپچ تقاضا

مطابق تعریف مرجع ]1[، دیسپچ تقاضا به معنای "توانایی جمع آوری 
و کنت��رل دقیق بارها به صورت انفرادی بر حسب دستورات مشخص" 

است. مطابق تعریف مرجع ]2[، دیسپچ تقاضا عبارتست از:
"ی��ک مدل بهره برداری، قابل استفاده توسط بهره برداران شبکه، جهت 

1. مقدمه
در سیست��م قدرت��ی که بخش عمده ی تولید بر عه��ده ی نیروگاه های 
متمرکز است و انرژی با قطعیت نسبتاً باالیی تولید می شود، بهره برداری 
از سیستم با رویکرد پخش بار اقتصادی مناسب به نظر می رسد. در این 
حال��ت، بهره بردار سیستم با توجه ب��ه منحنی بار پیش بینی شده و بر 
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دیسپ��چ منابعی که بع��د از کنتور در سمت مصرف کنن��ده قرار دارند 
)مطاب��ق شک��ل 1( و در هر دو جهت کاهش و افزای��ش بار، به عنوان 
مکملی برای دیسپچ تولید و در راستای بهینه سازی مؤثرتر بهره برداری 

از شبکه عمل می کند."
با جمع بندی تعاری��ف مراجع مختلف می توان دیسپچ تقاضا را کنترل 
مستقیم بارهای قابل دیسپچ، ذخیره سازها و واحدهای تولید پراکنده ی 

کوچک در سمت تقاضا، توسط بهره بردار شبکه دانست.

3-ويژگی های الزم بارها جهت مشارکت در ديسپچ تقاضا و 
مثال هايی از اين بارها ]2[

تخمین زده می شود که تا حدود 33 درصداز کل بارها، بدون تأثیر قابل 
توجه��ی بر مصرف کنندگان، می توانند شام��ل دست کم چند سطح از 

DD شوند. ویژگی های مورد نیاز این بارها عبارتند از:
• نیاز بار به برق تنها برای کسری از دوره باشد. 

• مصرف برق آن ها به گون��ه ای باشد که نیاز به پاسخ گویی لحظه ای از 
طرف شبکه نباشد. 

• مشخص��ات مص��رف ان��رژی برایشان ب��ه خوبی تعریف ش��ده باشد. 
به عبارتی، میزان انرژی مصرفی مورد نیاز معلوم باشد.

• زم��ان روشن شدن ب��ار بحرانی نباشد یا ب��رای مشترك مهم نباشد. 
ب��ه عبارتی نیاز اصل��ی بار، مصرف مقدار مشخص��ی از انرژی در زمان 
مشخصی باشد. بارها و وسایلی که به نظر می رسد ویژگی های مذکور را 

داشته باشند و به پیاده سازی DD کمک کنند عبارتند از:
-  خودروه��ای قابل اتصال به شبکه )هر دو حال��ت باتری دار برقی و 

هیبرید متصل به شبکه(
-  آب گرم کن برقی

-  ماشین های شستشو )ظرف، لباس و...(
-  سیستم های  HVAC با ذخیره سازهای گرمایی )تهویه ی هوا(

-  واحدهای تولید پراکنده و ذخیره های پراکنده
-  باتری های خورشیدی

-  خشک کن ها
-  پمپ های استخرها

-  برخی از جنبه های عملکرد یخچال )برای مثال سیکل یخ زدایی(
4-ارزش ها و مزايای ديس�پچ تقاض�ا از ديدگاه های مختلف 

]1[ و ]2[
- افزای��ش قابلی��ت اطمینان: کمتر ش��دن و کوتاه ش��دن خروج ها و 

خاموشی ها
- افزای��ش بازده و کارای��ی: افزایش بازده ان��رژی شامل کاهش تلفات 

خطوط و تولید و استفاده ی مؤثرتر از تولید.
- س��ود اقتص��ادی: کاهش قیمت های عمده فروشی ب��رق و ایجاد یک 

جریان درآمدزایی برای مشترکانی که در DD شرکت می کنند.
- حفظ محیط زیست: کاهش انتش��ار گازهای آالینده مانند CO2 به 
علت گسترش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، بهره برداری مؤثرتر از 
از نیروگاه های حرارتی و افزایش استفاده از خودروهای الکتریکی منجر 
به افزایش تعداد این خودروها می شود. بنابراین، تولید و مصرف، هردو 

به سمت منابع پاك حرکت می کنند.
- رفع چالش مربوط به شارژ تصادفی خودروهای الکتریکی و چالش عدم 

قطعیت واحدهای تجدیدپذیر بادی و خورشیدی توسط دیسپچ تقاضا
- افزای��ش امنیت: استف��اده از منابع پراکن��ده ی بخش مصرف جهت 

بازیابی شبکه در هنگام خاموشی ها 
- کاه��ش آسیب پذیری شبکه: در رویک��رد DD برخالف SD، چندین 
سطح کنترل وجود خواهد داشت. مرکز کنترل منطقه ای، محلی، فیدر 
و رگوالسی��ون انشعاب. بنابراین کنترل شبکه نیز به حالت پراکنده در 
می آی��د. از طرفی با حضور گست��رده ی واحدهای تولید پراکنده در اثر 
اج��رای رویک��رد DD، شبکه ی قدرت در براب��ر خطرهای مختلفی که 

سیستم قدرت را تهدید می کند ایمن می شود.
- همچنین DD به رشد و حض��ور بیشتر واحدهای تولید تجدید پذیر 

کمک می کند. 
- بهینه سازی استفاده از دارایی ها )برای مثال کاهش نیاز به دیزل ژنراتور و 
ذخیره ساز با اجرای دیسپچ تقاضا در یک ریزشبکه ی هوشمند ایزوله ]3[
 DD 5-مدل سازی يک مصرف کننده  خانگی برای مشارکت در
م��دل پیشنهادی برای مشارکت مصرف کننده و چگونگی اعالم حضور 

بارهای قابل دیسپچ، در قالب مثالی ارائه می شود:
به عنوان مثال، یک ماشین لباسشویی را به عنوان یک بار قابل دیسپچ 
در نظ��ر بگیری��د. ساعت 7 صب��ح است و مصرف  کننده قص��د دارد از 
من��زل خارج شود. شستشوی کامل لباس ها 40 دقیقه زمان نیاز دارد. 
مصرف کننده تا ساعت 22 به لباس های تمیز خود نیازی نداشته و بنا 
ب��ه دالیل��ی ترجیح می دهد لباسشویی او از ساع��ت 12 به بعد روشن 
گ��ردد و در یک زمان پیوسته ی 40 دقیقه ای کار خود را انجام دهد. با 
ف��رض این که وسیله ی او از طریق خطوط مخابراتی قادر است تعدادی 
داده به بهره بردار مربوطه ارسال نماید، زمان شروع، زمان پایان و مدت 
زم��ان الزم عملکرد وسیله بعالوه ی انرژی مصرفی آن را از طریق خود 
دستگ��اه یا مکانیزم مخابراتی تعریف ش��ده ی دیگری ارسال می نماید. 
در ای��ن مثال او اعداد 72 )ساع��ت 12(، 132 )ساعت 22( و 4 )چهار 
ب��ازه ی ده دقیق��ه ای( را به عنوان ساعت شروع، ساع��ت پایان و زمان 
عملکرد مورد نیاز، ارسال می نماید. در واقع مصرف کننده در محدوده ی 
زمانی که پیشنهاد داده است، کنترل روشن شدن وسیله ی خود را در 
اختیار بهره بردار قرار داده است. این مسأله بسیار شبیه به اعالم آمادگی 
واحده��ای نیروگاهی برای مشارک��ت در تولید است. بهره بردار موظف 
است در طول محدوده ی زمانی پیشنهادی که از این پس آن را بازه ی 
انتظ��ار نیز می نامیم، بار مصرف کنن��ده را وصل نموده و تا پایان بازه ی 
انتظار، عملکرد وسیله را تکمیل کند. محدوده ی زمانی پیشنهادی در 
اختیار مصرف کننده است. وی می تواند بازه های زمانی ارزان تر را برای 
عملکرد وسیله ی خود انتخاب نماید. اما در صورت انتخاب محدوده ی 
بزرگ��ی از روز، ب��ا توجه به این که روشن شدن وسیل��ه ی او در اختیار 
بهره ب��ردار است، کنترلی بر روی قیمت ان��رژی در زمان روشن شدن 
وسیله ن��دارد. این مسأله می تواند با تعیین مناس��ب پاداش بر اساس 
طول محدوده ی زمانی پیشنهادی حل گردد. برای مصرف کننده خیلی 

شکل )1(: منابعی که بعد از کنتور در سطح خانگی قرار دارند که 
شامل واحدهای توليد پراکنده و بارهای قابل کنترل می شوند ]1[

بازه ی 10 دقیقه ای معادل 6 نقطه از شکل را اشغال می کنند. هزینه ی 
بهره برداری با رویک��رد دیسپچ تقاضا برابر/day$ 276/65 بدست آمده 
اس��ت. در جدول )2(، مقایسه ای بین هزین��ه ی بهره برداری با رویکرد 
دیسپچ تقاضا، و بدون اجرای دیسپچ تقاضا در سه سناریوی مختلف، 

ارائ��ه شده است. همان طور که در این جدول مالحظه می شود، اجرای 
دیسپ��چ تقاضا نسبت به عدم اجرای آن در س��ه سناریوی بیان شده، 
بین 4/37 تا 24/99 درصد صرفه جویی در هزینه ی بهره برداری ایجاد 
می کند. یکی دیگر از نتایج دیسپچ تقاضا در یک ریزشبکه ی هوشمند 
بهینه س��ازی استف��اده از دارایی ها است. یعن��ی از امکانات موجود در 
شبکه بهترین استفاده شود و نیاز به توسعه ی شبکه یا خرید تجهیزات 
گران قیم��ت کاهش یاب��د. برای مثال با اجرای دیسپ��چ تقاضا، نیاز به 

ترانسفورماتور با ظرفیت کمتری خواهیم داشت ]5[. 
نتيجه گيری

ب��ا مدل س��ازی دیسپچ تقاض��ا در سطح یک ریزشبک��ه ی هوشمند و 
اج��رای آن و مشاهده ی نتای��ج شبیه سازی، مهمتری��ن نتیجه ای که 
حاص��ل گردید این است ک��ه دیسپچ تقاضا، نسبت ب��ه رویکرد فعلی 
بهره ب��رداری ک��ه در آن برنامه های مدیریت مص��رف نیز با شدت های 
متفاوت اجرا شوند، در بهترین شرایط  قادر است هزینه ی بهره برداری 
را ت��ا 25  کاه��ش  ده��د. از جمله نتای��ج دیگری که ب��ه آن می توان 
اشاره ک��رد، بهینه سازی استفاده از دارایی ه��ا در سمت مصرف است.
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راحت تر است که وسیله ی او در بازه ی زمانی ای که خود می پسندد، به 
صورت اتوماتی��ک و ترجیحاً در بازه هایی که قیمت برق ارزان تر است، 
روش��ن شود. دیسپچ تقاضا این مزی��ت را دارد که باعث مشغول شدن 
ذه��ن مصرف کننده ب��رای مدیریت مصرف خ��ود مطابق قیمت های 
متغیر نمی شود. چنان چه سیستم به گونه ای تعریف شود که رگوالتور 
مربوط��ه به دنبال بیشینه کردن رف��اه اجتماعی مشترکان خود باشد، 
مصرف کننده به راحتی و بدون درگیر کردن خود در مسائل اقتصادی 
ق��ادر خواهد بود عالوه بر کمک ب��ه بهره بردار شبکه، هزینه ی مصرف 

انرژی خود را کاهش دهد. 
6-صورت مسأله

همان ط��ور که در شک��ل )2( نشان داده شده، بهره ب��ردار یا رگوالتور 
ریزشبکه ی م��ورد نظر، مسئول دیسپچ باره��ای قابل دیسپچ خانگی 
و همچنین خودروهای برقی داخ��ل ریزشبکه است. هدف بهره بردار، 
کمینه کردن هزینه ی بهره ب��رداری برای افق زمانی یک روز است. در 

شکل )2(، اجزای ریزشبکه ی مورد نظر، مشاهده می شود.
در این ریزشبکه، ح��دود 40 منزل مسکونی با تعدادی خودروی برقی 
)بین 5 تا 20 خودرو در سناریوهای مختلف( در نظر گرفته شده است. 
باره��ای موجود در ریزشبکه را ب��ه دو دسته ی کلی قابل دیسپچ و غیر 
قاب��ل دیسپچ تقسیم می کنیم. مشخصات کلی بارهای قابل دیسپچ در 
جدول )1( آورده شده است. پس از فرمول بندی مسأله و شبیه سازی آن 
توس��ط نرم افزارهای MATLAB  و GAMS، نتایجی بدست آمده است 

که بخشی از این نتایج در شکل )3( و جدول )2( آورده شده است.
در شکل )3(، بارهای قابل دیسپچ 1 تا 10، خشک کن هستند که زمان 
مصرف انرژی آن ها معادل 60 دقیقه است. بنابراین هر یک از بارها، 6 

شکل )2(:

جدول )1(: مشخصات بارهای قابل ديسپچ

شکل)3(: وضعيت زمانی روشن شدن بارهای قابل ديسپچ )نوع 1 تا نوع 4 از باال به پايين(

جدول )2(: مقايسه ی هزينه ی بهره برداری فعلی و بهره برداری با رويکرد ديسپچ تقاضا




