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Abstract:
With the increasing development of human science and societies as well as increased air
pollution and global temperature, the need for renewable energy and electric vehicles has
increased more than ever. Wind farms, as well as solar cells have a special place because
of their greater production capacity, more general acceptability and cost-effectiveness.
The main challenge in RESs development is uncertainty in their generation due to lack of
continuous availability of adequate wind speed and solar radiation during 24 hours of day.
In this paper, a mixed integer linear programming (MILP) model is proposed for power
system probabilistic scheduling considering electric vehicles and RESs. In the proposed
model, autoregressive moving average (ARMA) approach is employed to generate
scenarios for wind speed and solar radiation. Besides, a technique based on Kantorovich
distance matrix is employed to reduce the generated scenarios. Conditional value at risk
(CVaR) method is used for management and analysis of risks due to the system
uncertainties. Moreover, the efficiency of electric vehicles batteries to cover the
uncertainties of RESs is evaluated. Furthermore, the optimal placement of Vehicle to grid
(V2g) stations and RESs (wind and solar farms) are determined. Modified IEEE 24-bus
test system including two wind farms, three solar farms and three V2g stations is studied
to verify the effectiveness of the proposed model. Results of simulation in Gams software
environment demonstrate that the power stored in V2g stations play an effective role in
covering the uncertainties of wind and solar farms power generation.
Keywords: Probabilistic scheduling, Electric Vehicle, Scenario, Renewable energy
resources, Risk management.
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چكیده :با پیشرفت روزافزون علوم و جوامع بشری و نیز افزایش آالیندگیهای هوا و دمای کرة زمین ،نیاز به انرژیهای تجدیدپذیر
و خودروهای برقی بیش از پیش افزایش یافته است .در این میان بهرهبرداری از مزارع بادی و سلولهای خورشیدی ،بهدلیل توانایی
تولید بیشتر ،مقبولیت عامتر و مقرون به صرفهتر بودنشان از جایگاه ویژهای برخوردارند .تنها چالش موجود پیش روی استفاده از
انرژیهای نو ،عدم قطعیت در تولیدشان بهدلیل نبود تابش خورشید و وزش باد بهطور پیوسته در ساعات مختلف از شبانهروز است .در
این مقاله ،مسئلة برنامهریزی احتمالی سیستم قدرت در حضور خودروهای برقی ( ) V2gو منابع انرژی تجدیدپذیر با استفاده از یک
مدل خطی ترکیبی عدد صحیح ( ) MILPحل شده است .در مدل پیشنهادی با استفاده از روش خودهمبستة میانگین متحرک
) ،( ARMAسناریوهای مختلف برای سرعت باد و ضریب تابش خورشید ایجاد شده است .همچنین ،از روش ماتریس فاصله
کانتروویچ برای کاهش سناریوهای تولیدشده استفاده میشود .در مدل پیشنهادی روش ارزش در معرض خطر مشروط () CVaR
برای ارزیابی و مدیریت ریسک ناشی از عدم قطعیتهای مسئله پیشنهادی استفاده شده است .عالوه بر این ،استفاده از ظرفیت توان
ذخیرهشده در باتری خودروهای برقی در پوشش عدم قطعیت تولید منابع انرژی بادی و خورشیدی ارزیابی شده است .همچنین ،در
مدل پیشنهادی تمامی منابع انرژی تجدیدپذیر و ایستگاههای  V2gدر شبکه جایابی شدهاند .شبکة اصالحشدة  24باسه  IEEEشامل
دو مزرعة بادی ،سه مزرعة خورشیدی و سه ایستگاه  V2gبهعنوان شبکة نمونه بررسی شده است .نتایج حاصل از شبیهسازی در محیط
نرمافزار گمز نشان میدهند ظرفیت توان ذخیرهشده در ایستگاههای  V2gدر پوشش عدم قطعیت مزارع بادی و خورشیدی نقش
بسزایی را ایفا میکند.
واژههایكلیدی :برنامهریزی احتمالی ،خودروی برقی ،سناریو ،منابع انرژی تجدیدپذیر ،مدیریت ریسک


 -1مقدمه1
همان طور کهه مهیدانیهد ،بها افهزایش مراکهز صهنعتی و
مکانیزه شدن بیشتر ابزارآالت موجود و بهه تبهع آن ،افهزایش
تاریخ ارسال مقاله1398/05/07 :
تاریخ پذیرش مقاله1398/09/25 :

مصرف برق ،تولید بیشتر نیهروی بهرق در دسهتور کهار ههر
کشههوری قههرار دارد .در ایههن بههین ،عههالوه بههر واحههدهای
نیروگاهی ،استفاده از نیروگاههای تجدیدپذیر اهمیت بسزایی
دارد .برای درک بیشتر این اهمیت ،دالیهل زیهر را مهیتهوان
برشههمرد -1 :رایگههانبههودن -2 ،منههابع بههیانتههها دارنههد،
 -3آالیندگی زیست محیطی ندارند -4 ،کاهش مصهرف در

نام نویسندة مسئول :ایمان گروهی ساردو

زمان پیک -5 ،با استفاده کردن از این منابع میتوان با جامعة

نشانی نویسندة مسئول :ایران  -جیرفت  -دانشگاه جیرفت  -گروه

جهانی پیشروی کهرد .همهان طهور کهه گفتهه شهد ،ازجملهه

مهندسی برق

پیشرفت های اخیر ،تکنولوژی خودروهای برقی بهوده اسهت
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برنامهریزی احتمالی سیستم قدرت در حضور خودروهای برقی با در نظرگرفتن عدمقطعیت منابع ...

که در صنعت تحول عظیمی ایجاد کرد؛ برای مثهال ،کهاهش

میشویم که مراجع [ ]11-15این موضوع را در نظرگرفته و

سطح آالیندگی ناشی از سهوخت ههای فسهیلی و کمهک بهه

بها برنامههریهزی دقیهق روی شهارژ و دشههارژ ایسهتگاههههای

شبکة قهدرت بهرای جبهران عهدم قطعیهت ناشهی از تولیهد

خودروهای برقی سعی در حل آن داشته اند .همچنین ،ایجاد

نیروگاههای تجدیدپذیر را میتوان نام برد .همچنهین ،چهون

یک مدل کلی برای شارژ و دشارژ ایستگاهها بهعلهت رفتهار

v2gها انرژی را درون خود ذخیره میکنند ،در زمینة ذخیهرة

تصادفی خودروها در دستور کار مراجهع [ ]16و [ ]17قهرار

تأمینشده بها واحهدهای نیروگهاهی و تجدیدپهذیر اهمیهت

گرفته است .در مرجهع [ ]18یهک ههدف دوسهطحی بهرای

بسزایی دارند.

بیشینه کردن سود مالک نیروگاه بادی مشارکت کننده در بازار

در مراجع [ ،]1-3نفوذ منابع انرژی تجدیدپذیر ،ازجمله

انرژی روز پیش رو و نیز کمینه کردن هزینهه ههای پرداختهی

منههابع انههرژی بههاد و خورش هید در سیسههتم قههدرت و تههأ یر

توسط تجمیع کنندة خودروهای برقی ارا ه شده است کهه در

چشمگیر آنها بر عدم قطعیهت در بههره بهرداری ،پایهداری و

آن ،روش  CVaRبرای مدیریت ریسک ناشی از قیمتهای

قابلیت اطمینان بررسی شده اسهت کهه ایهن عهدم قطعیهت،

بازار و تقاضای مصرفی تجمیعکنندههای خودروههای برقهی

همانند مرجع [ ،]4با تولید سناریوهایی بها اسهتفاده از روش

استفاده شده است .مسئله دیگر در بحث خودروههای برقهی

مونتکارلو تا حدودی حل میشود؛ البته این روش بهاوجود

تعیین کردن سطح مخصوصی از شارژ باتریهای آنهها اسهت

سادگی در ایجاد همبستگی قوی بهین متغیرهها تها حهدودی

که از یک حدی باالتر و از یک حد پایین تر نیاید تا در ایهن

ناتوان است .یکی دیگر از روش های تولید سناریو ،اسهتفاده

صورت ایمنی باتری خودروها تأمین شهود .در مرجهع []19

از منحنی توزیع نرمال و به دست آوردن تابع چگالی احتمال

این مسئله مدنظر قهرار گرفتهه شهده اسهت ،اگهر در بحهث

هرکدام است که در مرجهع [ ]5بهه آن اشهاره شهده اسهت.

خودروهای برقی توجه به سهمت بهاالبردن ضهریب امنیهت

ازجمله مؤلفه های سناریو های تولیدی سرعت باد اسهت کهه

شبکه جلب شود ،همانند مرجع [ ]20از قیود امنیتی SCUC

تأ یر آن بر قدرت خروجی توربین های بادی در مرجهع []6

میتوان استفاده کرد که در این صورت ،تابع ههدف موجهود

بهصورت مستقیم در نظر گرفته شده است .طبق مرجهع []7

مسئله از حالت کمینه به بیشینه تغییر حالت میدهد .شهرایط

ابت میشود سناریو های تولیدی در یهک بهازة کوتهاه تهأ یر

پیک بار در پردازش شارژ و دشارژ ایستگاهها تأ یر بسهزایی

بسزایی بر هزینه های بهره برداری دارند کهه بهه طهور بنیهادی

دارد که مرجع [ ]21این موضوع را بررسهی و درنهایهت بها

بهترین جواب برای چنین مسئله ای در مرجع [ ]8با آزمایش

انجام بهینه سازی مربوطه مسئله را حل کهرده اسهت .مرجهع

تمامی ترکیبات ممکن به دسهت مهیآیهد .مرجهع [ ]9روش

[ ،]22تجمیع کننده های خودروی برقی را بهصورت بارههای

ذخیرة توان خروجی منابع تجدیدپذیر در باتریهها را بهرای

کنترل پذیر و منابع ذخیرة انرژیِ دارای رفتار تصهادفی ،مهدل

بهبود عدم قطعیت پیشنهاد داده است .به این صورت کهه در

کرده است .در این مرجع ،تجمیع کننده های خودروی برقهی

مواقع تولید توان ،باتریها در وضعیت شارژ قرار میگیرند و

برای تأمین بار لحظه ای یا بهصورت رزرو چرخهان اسهتفاده

در هنگام عدمتولید توان ،همان باتریها ذخیرة انرژی خهود

م هیشههوند .مرجههع [ ]22بهها اسههتفاده از عملکههرد هماهن ه

را دشارژ میکنند .مرجع [ ،]10بیشینهکردن سود تجمیعکنندة

ایستگاههای  V2gو کنتهرل کننهده ههای فرکانسهی سهعی در

پاسخگوی تقاضا را بها در نظرگهرفتن قیهود امنیتهی ولتهاژ و

تقویت کنترل بار  -فرکهانس سیسهتم قهدرت دارد .از روش

فرکانس مدنظر قرار داده است.

7

بهینهههسههازی تجمعههی ذرات ( ) PSOبههرای بهینهههسههازی

در بخههش ترکیههب مسهها ل مربههوط بههه عههدمقطعیههت

پارامترهای کنترلر  8PIو کنترل تغییر حالت شهارژ ()9SOC

نیروگاههای تجدیدپذیر و خودروهای برقی بها چهالش ههای

باتری خودروها استفاده مهیشهود .عیهب اصهلی روش ههای

جدیهدی اعههم از تهأ یر سههناریوهههای تولیهدی بههر وضههعیت

فراابتکاری مانند روش  PSOاین است که هیچ تضهمینی در

خودروهای برقی و همچنین ،جایابی هم زمان منهابع انهرژی

دستیافتن به جواب بهینة نهایی وجود ندارد و معموالً ایهن

تجدیدپههذیر و ایسههتگاههههای خودروهههای برقههی روبهههرو

روشها در بهینههای محلی گرفتار میشوند .در مراجع []24
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و [ ،]25مههدیریت ظرفیههت تههوان ذخیههرهشههده در بههاتری

روش  ARMAسناریوهای مختلفی برای پارامترههای دارای

خودروهای برقی برای بهینه سازی توزیع توان ههای اکتیهو و

عدم قطعیت سیستم ،یعنی سرعت باد و میزان تابش خورشید

راکتیو در شبکه توزیع بررسی میشهود .مرجهع [ ]24نشهان

تولید میشهود .همچنهین ،بهه منظهور جلهوگیری از افهزایش

میدهد ذخیرة انرژی و تولیهد تهوان راکتیهو فهراهم شهده بها

بیاندازة حجم محاسهباتی مسهئله از روش مهاتریس فاصهله

خودروهای برقهی در پایهداری ولتهاژ بسهیار مهؤ ر اسهت و

کانتروویچ برای کاهش سناریوهای تولیدی استفاده میشهود.

درنتیجه ،نیاز به تقویت شبکه برق را کاهش میدهد .مرجهع

برای مهدیریت ریسهک ناشهی از عهدمقطعیهتههای مسهئله

[ ،]25عدم قطعیت های مختلف مربوط به بار ساعتی و نهر

پیشههنهادی برنامهههریههزی سیسههتم از روش ارزش CVaR

شارژ باتریهای خودروهای برقی را مهدل کهرده اسهت .در

استفاده شده است .در مدل پیشنهادی برنامهه ریهزی سیسهتم

تمامی مراجع [ ]22-25از روش بهینهسهازی مقهاوم 10بهرای

سعی شده است بین متغیرات مسئله ،هماهنگی کلهی ایجهاد

حل مسا ل بهینه سازی دارای عدم قطعیت استفاده مهیشهود.

شود؛ به طوریکه همزمان عهالوه بهر جایهابی مهزارع بهادی،

ازجملههه مشههکالت روش بهینهههسههازی مقههاوم در مقابههل

مزارع خورشیدی و ایستگاههای خهودروی برقهی ،ظرفیهت

روش های برنامه ریزی احتمالیِ استفادهشده در مقالة حاضهر

تولید آنها را نیز طبق سناریوهای ایجادشده بتوان تعیین کهرد

این است که اگرچه روش بهینهسازی مقاوم مسئله را سادهتر

و درنهایت ،با هدف کمینه کهردن هزینهه ههای برنامهه ریهزی

میکنهد و پیچیهدگیههای مهدل ریاضهی مسهئله را کهاهش

سیستم ،مسئله را حل کهرد .همچنهین ،بهین تهوان خروجهی

میدهد ،بهدلیل ماهیت محافظهکارانة آن و اینکه بهینه سهازی

نیروگاههای تجدیدپذیر و توان شارژ و دشارژ ایسهتگاهههای

شناسههایی بههدترین حالههت متغیرهههای دارای

خودروی برقی یک ارتباط قوی ایجاد شهده اسهت .بهه ایهن

عدمقطعیت (که ممکن اسهت احتمهال وقهوع پهایینی داشهته

صورت که با کاهش توان خروجی نیروگاههای تجدیدپذیر،

باشهد) انجههام مهیدهههد ،درنهایهت بههه هزینههة برنامهههریهزی

ایستگاههها کسهری تهوان مهورد نیهاز شهبکه را بها ظرفیهت

بزرگتری (در مسا ل مربوط به برنامه ریزی سیستم قهدرت)

دشارژشهان تهأمین مهیکننههد و همچنهین ،بها افهزایش تههوان

ختم میشود؛ درنتیجه ،از سطح بهینگی جواب نهایی مسهئله

خروجی نیروگاهههای تجدیدپهذیر ،ایسهتگاههها از آن بهرای

کاسته میشود .با توجه به مراجع باال ،بیشهتر پهژوهشههای

شارژ خودروها استفاده میکنند و توان دشارژ را بهه حهداقل

اخیر بر بررسی ا رات حضور خودروههای برقهی در سهطح

مقدار میرسانند .جدول ( )1تفاوت های مقالة حاضر نسهبت

شبکه توزیع و در حضور واحدهای تولید پراکنهده کوچهک

به مطالعات اخیر مرتبط را نشان میدهد .نوآوریهای مقالهة

متمرکز شده است یا تحلیل ریسک و درآمد مالکهان

حاضر در مقایسه با سایر پژوهش های مرتبط بهصورت زیهر

را براسهها

مقیا

خودروهههای برقههی بررسههی شههدهانههد .بنههابراین ،انجههام

هستند:

پژوهش های زیر ضروری به نظر مهیرسهد؛ مطالعهة ا هرات

 ارا ههه مههدلی جههامع مبتنههی بههر مههدل  MILPبههرای

 V2gو مهزارع

برنامه ریزی احتمهالی سیسهتم قهدرت در حضهور ههمزمهان

حضور همزمان ایستگاههای بهزرگ مقیها

 V2gو منابع انرژی تجدیدپهذیر

بادی و خورشهیدی در سیسهتم قهدرت بهر برنامهه ریهزی و

ایستگاههای بزرگ مقیا

بهههرهبههرداری سیسههتم و بررسههی ا ههرات ظرفیههت انههرژی

شههامل مههزارع بههادی و خورشههیدی و بهها در نظرگههرفتن

ذخیره شده در باتری این خودروها (که در مجمهوع درخهور

عدمقطعیت این منابع و همچنین ،مدیریت و تحلیل ریسهک

مالحظه است) بر پوشش عدم قطعیهت تولیهد منهابع انهرژی

ناشی از این عدم قطعیت ها (جامعبودن مهدل پیشهنهادی در

تجدیدپذیر که نفوذ آنها در شبکه درحال گسترش است .در

جدول ( )1مشاهده میشود)؛

مقالة حاضر یک مدل یکپارچة برنامههریهزی خطهی ترکیبهی

 اسههتفاده از تبههدیل دادهههها بهههمنظههور نرمههالیزهکههردن

عدد صحیح ( )MILPبرای برنامهه ریهزی احتمهالی سیسهتم

سناریوهای تولیدشده از سرعت وزش باد و ضهریب تهابش

قههدرت در حضههور ایسههتگاههههای  V2gو مههزارع بههادی و

خورشهید (بههه ایهن علههت کههه دادهههها لزومهاً دارای توزی هع

خورشیدی ارا ه شده است .در مدل پیشنهادی با اسهتفاده از

احتماالتی نرمال نیستند)؛

برنامهریزی احتمالی سیستم قدرت در حضور خودروهای برقی با در نظرگرفتن عدمقطعیت منابع ...
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 بررسی ا رات ظرفیت انهرژی ذخیهره شهده در بهاتری

بادی و خورشیدی با مقایسة نتایج حاصل از مهوارد مطالعهة
مختلف.

خودروهای برقی بر پوشش عدم قطعیت تولید منابع انهرژی


-

-

-

-











نرمالیزهکردن سناریوها

-

-




-

-

استفاده از تبدیل دادهها به منظور
-



-

-

-

فوق توزیع

-

-



-

-

خورشیدی و ایستگاههای  V2gدر سطح

-

-

-

-

-







بررسی ا رات حضور همزمان مزارع بادی،

-

-



-

-

-



مدلهای فراابتکاری

-

-

-

-

-



-

ارا ه نشده

-

تصادفی

2018

[]17

بهرهگیری از مدلهای کالسیک بهجای

جایابی منابع انرژی تجدیدپذیر

جایابی ایستگاههای V2g

مدلسازی شارژ و دشارژ خودروهای برقی

تحلیل ریسک

روش کاهش سناریو

-

-



-

-



-

-

تصادفی

1397

[]16



الگوریتم
کاهش

عدم قطعیت منابع انرژی تجدیدپذیر

-



-



-

ارا ه نشده

-

تصادفی

1392

[]15

مدلسازی عدم قطعیت

-

-

-

-

-




-

ارا ه نشده

-

تصادفی

1396

سال

-

-



-

-

-



ارا ه نشده

تصادفی

مراجع

-

-

-

-

-

-

-

ارا ه نشده




احتمالی

1398

[]3

2019

[]10
[]14

الگوریتم



تصادفی

2019

[]18

-

ارا ه نشده

-

تصادفی

2018

[]21

-

ارا ه نشده

-

مقاوم

2015

[]22

-

ارا ه نشده



مقاوم

2014

[]23

-

ارا ه نشده

-

مقاوم

2018

[]24

-

ارا ه نشده



مقاوم

2018

[]25

کاهش

ماتریس





فاصله



احتمالی

-

کانتروویچ

مقاله
حاضر

جدول(:)1مقایسةمقالةحاضرنسبتبهمطالعاتاخیرمرتبط

 -2توصیفمسئله
در این مقاله ،حل مسئله برنامه ریهزی احتمهالی سیسهتم
قههدرت شههامل تعیههین جای هابی بهینههة ایسههتگاههههای  v2gو
واحدهای بادی و خورشیدی و همچنین ،تعیین تولید بهینهة

سناریو ،روش پیشنهادی ارزیابی و مهدیریت ریسهک ،تهابع
هدف و قیود بررسیشده در این بخش ارا ه میشود.

مدلسازیاحتماالتی
 -2-1

واحدهای نیروگاهی ،واحدهای بادی و خورشیدی و تعیهین

در علههم ریاض هیات ،مبحههث توزی هع آمههار و احتمههال از

میزان شارژ و دشارژ ایستگاههای  v2gدر یهک بهازة زمهانی

اهمیت زیادی برخوردار است .در ایهن بهین ،بخهش توزیهع

چند ساعته بررسی میشود .چهارچوب مسهئله بهینهه سهازی

احتمال  -نرمال و همچنین ،تهابع چگهالی احتمهال بههدلیهل

پیشنهادی شامل مدل سازی احتماالتی ،روش تولید و کاهش

سادگی رونهد کهار و ایجهاد یهک وابسهتگی بهین متغیهرات
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موجود ،بیشتر اسهتفاده مهیشهوند .توزیهع احتمهالی نرمهال،

است .مدل آرما شامل دو بخش اتورگرسیو ( )ARو میانگین

میانگین 11و انحراف معیار 12مشخص دارد .درواقع ،میهانگین

حرکتی ( )MAاست؛ بنابراین ،در فرم ریاضی ایهن مهدل را

همان عدد خاص و ابتی است که تمام مقادیر به دست آمهده

بهصورت  ARMA p,qنمایش مهیدهنهد کهه در آن  pمرتبهة

حول آن ،هماهنگی کلی دارنهد؛ بهه عبهارت دیگهر ،مقهادیر

مدل  ARو  qمرتبة مدل  MAاست [ .]27به فهرم ریاضهی

بهدستآمده حول آن مقدار ابت (میانگین) ،پراکنده شدهاند.

مدل آرما در رابطة ( )2اشاره شده است.

انحراف معیار نیهز در توزیهع احتمهالی نرمهال نشهان دهنهدة
پراکندگی اعداد است و با اطالع از انحراف معیار مهیتهوان
داده ها را در اطراف میانگین دسته بنهدی کهرد .فهرم ریاضهی

()2

Gt   t   p Gt  p    q t q
p

q

در رابطة (  ،)2نشاندهنهدة وایهت نهویز یها خطهای
t

تخمین است و انحراف معیار  STDبا میهانگین صهفر دارد.

توزیع احتمالی نرمال در رابطة ( )1مشاهده میشود:

در ارزیه هابی مهههدل آرمههها ،ضهههرایب  و  قبهههل از
p

 ( x  Mean )2

()1

2STD 2

1

e
STD 2

x

f

q

جایگذاری در رابطة ( )2محاسبه میشوند تا براسا

مقادیر

گذشتة مؤلفه های سناریوها یعنی سرعت باد و ضریب تابش

روند تولید سناریو و همچنین ،ا ردادن احتمال آنها روی

خورشید ،سناریوهای جدید برای آینده تولید شهوند .شهایان

توان خروجی واحدها بهترتیب به توزیع احتمهالی نرمهال و

توجههه اسههت کههه روش  ARMAدر مقایسههه بهها روش

تابع چگالی احتمال نیازمند است .در این مقاله با اسهتفاده از

مونتکارلو از توانایی بیشهتری بهرای ایجهاد وابسهتگی بهین

میانگین و انحراف معیارهای مشخص ،تعهدادی سهناریو بها

متغیرها برخوردار است.

مؤلفه های سرعت باد و ضریب تهابش خورشهید بها توزیهع
احتمالی نرمال تولید شدهاند و درنهایت ،محتمهلتهرین آنهها
انتخاب شده است .سپس احتمال وقوع هر سناریو با استفاده

-2-3ك اه س ناریوهاب ااس ت ادهازروش
ماتریسفاصلهكانتروویچ

از تابع چگالی احتمال به دست میآید و در تابع ههدف ا هر

دقت محاسبات و طوالنیشدن فرایند محاسبات مسا لی

داده مهیشهود .رونهد تولیهد سهناریوها و کهاهش سههناریوها

که بر پایة سناریوها هستند ،به تعداد سناریوها بسهتگی دارد؛

برحسب محتملترین آنها در ادامه بحث میشود.

بنابراین ،الزم است سناریوهای تولیدشده که شمار آنها زیهاد

در مقالة حاضر ،توربین های استفادهشده در مزارع بهادی

است را با روش های کاهش سناریو کاهش داد کهه یکهی از

از نوع کوچک فرض شده اند ،پس رابطة مؤلفة سهرعت بهاد

آنها روش ماتریس فاصلة کانتروویچ است .اقدام اولیه بهرای

در هر سناریو با توان خروجی توربین مستقیم و خطی است

کههاهش سههناریوها ،حههذف سههناریوهای نزدی هک بههه هههم و

و به خطیسازی نیاز ندارد []26؛ اما بهرای تهوربین ههای بها

سناریوهای با احتمال وقهوع کهم اسهت .بهه ایهن منظهور از

ابعاد بزرگ در سرعت وزش باد کم و نیز سرعت وزش بهاد

الگوریتم های کاهش سناریو استفاده میشود .این الگوریتم ها

زیاد ،توان خروجی توربین از حالت خطی ،خهار و باعهث

یک زیر مجموعهه از سهناریوهای تولیدشهده را مشهخص و

تغییر در توزیع دادهها میشود.

احتماالت آنها را محاسبه مهیکننهد؛ بههگونههایکهه احتمهال

-2-2تولی دس ناریوهاب هروشخودهمبس تة
میانگینمتحرک()ARMA

سناریوی حذف شده به نزدیک ترین سناریوی موجود ازنظهر
فاصلة احتماالتی اضهافه شهود .فاصهله کهانتروویچ درواقهع
فاصلة احتماالتی بین دو مجموعه سناریوی تولیدشده است؛

در علم آمار مدل خودهمبستة میانگین متحهرک ،مهدلی

هرچه این فاصله میان دو سناریو کمتر باشد ،یعنی دو فرایند

است که بیشتر اوقات از آن بهرای ارزیهابی داده ههای سهری

احتمالی مشابه در دسهتر

اسهت .در ایهن روش ،احتمهال

زمانی استفاده میشود .برای داده های سری زمانی  ، G tمدل

تمامی سناریوهای حذف شده برابر بها صهفر در نظهر گرفتهه

آرما ابزاری برای بررسی و حتی پیش بینی مقهادیر آینهدة آن

میشوند و احتمال سناریوهای باقیمانهده برابهر بها مجمهوع
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احتمههاالت قبلههی و نی هز احتمههال نزدی هکتههرین سههناریوی

حاصله کمتر از  VaRنخواهد بود .به فهرم ریاضهی روش

حذف شده است [ .]27در رابطه های ( )3و ( )4بهترتیب بهه

محاسبة ریسک  CVaRدر رابطهة ( )5اشهاره شهده اسهت

فرم ریاضی فاصلة کانتروویچ و نیز فاصهلة بهرداری بهین دو

[.]28

سناریو اشاره شده است.
()3
()4

' KD s ,s '  Prtots d s ,s
2

)'  (s  s

()5

s

با در نظر گرفتن اینکه:

d s,s ' 

در رابط هة ( )3احتمههال وقههوع هههر سههناریو (  ) Prtotsاز
ضرب احتماالت مؤلفه های سناریوها (سهرعت وزش بهاد و
ضریب تابش خورشید) به دست میآید که در ادامهه بهه آن
اشاره شده است.

-2-4محاسبةریس

 Prtots  t ,s

1
1  t

t 

()6

t, s

()7

 t  PRF t ,s   t ,s
 t, s

 t ,s  0

اگر سود ( )PRFt,sدر سهناریو  sو زمهان  tاز شهاخص
 VaRدر زمان  )ω( tبیشتر باشد ،بدان معناست که ( )ϕبرابر
با صفر است .در غیر این صهورت ( )ϕاز تفاضهل شهاخص

ناش یازع دمقطعی ت

تولیدمنابعانرژیتجدیدپذیر
محاسبة ریسک مالی در مسا ل بهینه سهازی همهراه بها
عدم قطعیت از اهمیت بسزایی برخهوردار اسهت .درواقهع،
ریسک مالی با کاهش سود حاصله یا مقهدار ضهرر در ا هر
وقوع سناریوهای مختلف ،برابر است .روش های ارزش در
معرض ریسهک ) (13VaRو نیهز روش ارزش در معهرض
ریسهک مشههروط ) ،(CVaRازجملهه روشهههای محاسههبة
ریسک در مسا ل بهینه سازیانهد .در مسها ل بهینهه سهازی
اقتصادی بایهد توجهه کهرد سهرعت بهاد و ضهریب تهابش

 VaRو سود حاصله به دست میآید.
با توجه به توضیحات دادهشده مهیتهوان نتیجهه گرفهت
تابع هدف مسئله با در نظر گهرفتن ارزیهابی ریسهک بهه دو
بخش کلی تقسیم میشهود کهه یکهی از ایهن بخهش هها بهه
هزینه های برنامه ریزی شبکه و بخهش دیگهر بهه محاسهبه و
ارزیابی ریسک ناشی از عهدم قطعیهت ههای مسهئله مربهوط
اسههت .در ادامههه و در بخههش مربههوط بههه تههابع هههدف ،بههه
توضیحات گفتهشده در قالب ریاضی اشاره شده است.

-2-5تابعهدف

خورش هید حتم هاً دارای توزی هع احتمههاالتی نرم هال نیسههت؛

همان طور کهه در رابطهة ( )8نمهایش داده شهده اسهت،

بنهههابراین ،از روش ارزش در معهههرض ریسهههک ()VaR

مقدار مورد انتظار هزینة برنامه ریزی کل سیسهتم بهه همهراه

نمیتوان بهره جست .این موضوع باعث شد پژوهشهگران

محاسبة ریسک مالی ناشی از عهدم قطعیهت سهرعت بهاد و

از روش ارزش در ریسک مشروط ( )CVaRبرای محاسبة

ضریب تابش خورشید ،تابع هدف مسئله پیشنهادی در نظهر

ریسک استفاده کنند .در این مقاله فرض شده است سرعت

گرفته شده است .به این معنا که تابع هدف شامل دو بخهش

باد و ضریب تابش خورشید در بازه ههای مختلهف زمهانی،

کلی است .در بخش نخست ،یعنی مقدار مورد انتظار هزینهة

توزیههع احتمههاالتی غیرنرمههال دارنههد؛ بنههابراین ،از روش

برنامه ریزی شبکه ،جملة اول مربوط به هزینه های واحدهای

 CVaRبرای محاسبة ریسک ناشهی از عهدم قطعیهت آنهها

نیروگاهی ،جملة دوم مربوط بهه هزینهه ههای مزرعهة بهادی،

استفاده شده اسهت .از عناصهر مههم در دو روش محاسهبة

جملة سهوم مربهوط بهه هزینهه ههای مزرعهة خورشهیدی و

ریسک میتوان به سطح اطمینان ( )ɛاشهاره کهرد .معمهوالً

جمله های چهارم و پنجم بهترتیهب مربهوط بهه هزینهه ههای

بازة تغییرات سطح اطمینان بین  0/9تها  0/99اسهت .اگهر

دشارژ و شارژ ایستگاههای  V2gاست .همهان طهور کهه در

سطح اطمینان برابر با  0/9در نظهر گرفتهه شهود ،در روش

رابطة ( )8مشهاهده مهیشهود ،از مهدل پیشهنهاددهی قیمهت

 CVaRبه این معنی است که  %10بهدترین حالهت ،سهود

تکبلوکی در فضای تجدید ساختاریافته برای هزینهة تولیهد
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واحدهای نیروگاهی استفاده شده است .مطابق با رابطة (،)8

میشود .بازة زمانی دوم به ساعات غیر از ساعت اولیه تعلق

احتمال هر سناریو ،در مقدار هزینة برنامه ریزی مربوط به آن

دارد که در آن ،بحث حالت اولیة ژنراتورها مطرح نمیشود.

سههناریو ضههرب م هیشههود .گفتن هی اسههت در زمههان شههارژ
خودروهههای برق هی ،بهههدلی هل اینکههه بهههرهبههردار سیسههتم از
مصرف کنندگان هزینه دریافت میکند ،هزینهه ههای دریهافتی
برای بهره بردار سیستم ،سود تلقی میشود و از مبله هزینهة
کل کسر میشود .بخش دوم تابع هدف نیز مانند آنچه گفتهه
شد ،به محاسبة ریسک مالی به روش  CVaRمربوط است.
s
min z    Prtots (cP s  cPw s  cP pv s cPdch
 cPchs ) 
s

1
)  Prtots . t ,s
1  t s

()10

t  t 1

) Cst s , g ,t  stg ( s , g ,t  Ins g

) Cst s ,g ,t  stg ( s ,g ,t   s ,g ,t 1

t t 1

()11

در رابطه های ( )10و (  stg ،)11نشان دهندة هزینة ابت
راهاندازی واحدها است.
هزینةخاموشكردنواحدهاینیروگاهی:هزینهه ههای
خاموشکردن واحدهای نیروگاهی اشارهشده در رابطههههای
( )12و ( ،)13دو بازة زمانی را شامل میشوند .بهازة زمهانی

+ ( t 

نخست مربوط به ساعت اولیه است که در آن ،حالت اولیهة
ژنراتورها بهصورت یک پارامتر ابت ورودی مسهئله ( ) Ins g

()8

در نظر گرفته میشود .حالت فعلی با حالهت اولیهه مقایسهه

در رابطة ( ψ ،)8ضهریب وزنهی اسهت .ضهریب وزنهی

میشود ،اگر تغییر حالت از روشن بهودن بهه خهاموش بهودن

بیان کنندة توازن میان شاخص محاسبة ریسک و سود حاصله

واحد صورت گرفته باشد ،مشمول هزینه میشود .بازة زمانی

است که مقدار آن بین ∞ ≥  0 ≥ ψاسهت .درواقهع ،هرچهه

دوم به ساعات غیر از سهاعت اولیهه تعلهق دارد کهه در آن،

ضریب وزنی کوچک تر انتخاب شود ،مقهدار ریسهک بهرای

بحث حالت اولیة ژنراتورها مطرح نمیشود.

سود بیشتر (هزینة برنامهه ریهزی کمتهر) ،افهزایش مهی یابهد؛

()12

دارد.

()13

بنابراین ،انتخاب ضریب وزنی به نوع برنامهه ریهزی بسهتگی
هزینههایمربوطبهواحدهاینیروگاهی:هزینة تولیهد
توان در واحدهای نیروگاهی ،مطابق با رابطة ( ،)9شامل چند
قسمت ازجمله هزینه های سوخت متناسب با تهوان تولیهدی
ژنراتورها ،هزینه های راه انهدازی و خهاموش کهردن واحهدها
است.
()9

cP s    g ,t P s , g ,t  Cst s ,g ,t  Csh s ,g ,t
t

g

هزینههة راهانههدازی واحههدهای نیروگههاهی :هزینههههههای
راه اندازی واحدهای نیروگهاهی کهه در رابطهه ههای ( )10و
( )11بههه آن اشههاره شههده اسههت ،دو بههازة زم هانی را شههامل
میشوند .بازة زمانی نخست مربوط به ساعت اولیه است که

 t  t1
t1

t

g
Csh s , g ,t  shd
) (Ins g   s , g ,t
g
Csh s , g ,t  shd
) ( s , g ,t 1   s , g ,t

g
  shdنشهان دهنهدة هزینهة
در رابطه های ( )12و (،)13

ابت خاموشکردن واحدها است.
هزینههایمربوطبهمزارعبادی:هزینة تولید تهوان در
مههزارع بههادی در رابط هة ( )14آمههده اسههت کههه بهههصههورت
هزینههای ساعتی تولید متناسب با توان خروجی ژنراتورهای
بادی در نظر گرفته شده اسهت .بها توجهه بهه اینکهه مؤلفهة
سرعت باد هر سناریو بر توان خروجی توربین های بادی ا ر
میگذارد ،طبق رابطة ( ،)15توان خروجی هر توربین بهادی

به دست میآید.
()14

cPw    P
s

t
s , n ,t
w w

n

t

در آن ،حالت اولیة ژنراتورها بهصورت یهک پارامههتر ابهت
ورودی مسهئله (  ) Ins gدر نظر گرفته میشود .حالت فعلی با
حالت اولیه مقایسه میشود ،اگر تغییر حالت از خاموشبودن
به روشنبودن واحد صورت گرفتهه باشهد ،مشهمول هزینهه

()15

1
.. AV
.
2

Pw s , n ,t 

در رابطة ( V ،)15نشان دهندة سرعت باد اسهت کهه بها
یکای  Km/hدر مسئله در نظر گرفته شده است.
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هزینههایمربوطبهمزارعخورش یدی:هزینهة تولیهد

بههه تعههداد زی هاد قی هود و سههناریوهای بررس هیشههده ،حجههم

توان در مزارع خورشیدی در رابطة ( )16آورده شهده اسهت

محاسههباتی بسههیار بههاالیی دارد؛ بنههابراین ،بههرای کاسههتن

که بهصورت هزینهه ههای سهاعتی تولیهد متناسهب بها تهوان

پیچیدگیههای محاسهباتی مسهئله از مهدل پخهش بهار DC

خروجی مزارع در نظر گرفته شده است .در این رابطه ،توان

استفاده میشود.

خروجی مزارع با مؤلفة ضریب تابش خورشهید (  ) pshدر
هر سناریو رابطة معکو
()16

دارد .

P pv s ,n,t t
 pv
psh

قیدظرفی تخط وطانتق ال:مطهابق بها رابطهة (،)20
خطوط انتقال سیستم قدرت برای انتقال تهوان تولیدشهده در

cP pv s  
t

n

هزینههایمرب وطب هش ارژودش ارژایس تگاهه ا:
هزینه های شارژ و دشارژ ایستگاهههای  V2gدر رابطهه ههای

واحدها ،ظرفیتی محدود دارند کهه اگهر تهوان انتقهالی از آن
مقدار تجاوز کند ،بهدلیل گرمشدن خطهوط ،تلفهات سیسهتم
افزایش مییابد .

)l

max
' nn

()20

s ,n ',t



s , n ,t

  .(
' nn

l

max
' nn

( )17و ( )18آمده انهد کهه بههصهورت هزینهه ههای سهاعتی

قیدتعادلتوانرویباسه ا:مطهابق بها رابطهة (،)21

متناسب با مقدار توان شارژ و دشارژ خودروههای برقهی در

شرط الزم بهرای پایهداری شهبکه ایهن اسهت کهه در زمهان

نظر گرفته شده انهد کهه طبهق شهرایط ههر سهناریو بررسهی

حقیقی ،مجموع توان های تولیدشده در ههر شهین (ناشهی از

میشوند .

واحدهای نیروگاهی یا منهابع انهرژی تجدیدپهذیر یها تهوان

()17
()18

s
s , n ,t
cPdch
  Pdch
dcht
n

t

cPchs   Pchs ,n,t cht
n

t

محاسبةاحتمالهرسناریو :همانطور که قبالً گفته شد،
احتمال وقوع هر مؤلفة سناریو بر تابع هدف و به تبع آن بهر
توان خروجی واحد ها ا رگذار است .برای محاسهبة احتمهال

دشارژ خودروها) با مجموع تهوانههای مصهرفشهده در آن
شین برابر باشند که بهصورت بار مصرفی (مصرف کننهدگان
عادی سیستم یا توان مصرفی شارژ خودروها) ظاهر شده یها
وارد خطوط انتقال شهده اسهت؛ در ایهن صهورت ،پایهداری
شبکه تأمین میشود.

P

s , n ,t
dch

()21

هر سناریو ،رابطة ( )19در نظر گرفته شده است که احتمهال
وقوع هر دو مؤلفة سناریو ،یعنی سرعت وزش باد و ضریب
تابش خورشید را بهصورت همزمان شامل میشود.
()19

Prtots  Prws .Prpvs

 P pv

)  Pw

( P
g

 Pchs ,n,t    nn ' .( s ,n,t   s ,n ',t )  PDn,t
'n

گفتنی است چون محدودیت تعهادل تهوان رابطهة ()21
برای هر شهین اعمهال مهیشهود ،تهوان تولیهدی واحهدهای
نیروگاهی متصل به آن شهین (در صهورت وجهود) در نظهر
گرفته میشود.

ودمسئله
-2-6قی 

قیدظرفیتتولیدتواندرواحدهاینیروگاهی:رابطة

برای حل هر مسئلة بهینهسازی یکسری محهدودیتهها
وجود دارد که با توجه به دقت و تعداد ایهن محهدودیت هها
جوابهای بهینه در یک بازة معین محصور میشوند .مسهئلة
پیشههنهادی برنامهههریههزی احتمههالی سیسههتم در حضههور
خودروهای برقی نیز قیودی از نوع مساوی و نامساوی دارد
که در ادامه به آنها اشاره خواههد شهد .مسهئلة برنامههریهزی
احتمالی سیستم در شبکه های مقیا

s , n ,t

s , n ,t

s , g ,t

بزرگ قدرت ،با توجه

( )22بیههانکننههدة محههدودیت تولیههد تههوان در واحههدهای
نیروگاهی است.
()22

Pgmin  P s , g ,t  Pgmax

قیدظرفیتتولیدتواندرم زارعب ادی:رابطهة ()23
بیان کنندة قید تولید توان در مهزارع بهادی اسهت کهه در آن،
متغیر باینری   nدر دو طرف معادله ضهرب شهده اسهت؛
زیرا در مدل پیشنهادی عالوه بر تعیین میهزان تولیهد مهزارع

هوش محاسباتی در مهندسی برق ،سال یازدهم ،شماره اول ،بهار 99
بادی ،این مزارع در شبکه جایابی شهده انهد .مطهابق بها ایهن
رابطه ،اگر روی با

مزرعة بادی وجود نداشته باشد ،متغیر

باینری صفر است؛ درنتیجه ،مقدار توان تولیدی مزرعة بادی،
صفر در نظر گرفته میشود.
()23

min n
Wcap
  Pws,n,t  Wcapmax  n

قی دظرفی تتولی دت واندرم زارعخورش یدی:
رابطة ( )24بیهان کننهدة محهدودیت تولیهد تهوان در مهزارع
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روابط هنگامی کارآمدند که ایسهتگاه خهودروی برقهی روی
با

وجود داشته باشد.
()27

s , n ,t
s , n ,t
max
0  Pchvehicle
 U chvehicle
Pchvehicle

()28

s , n ,t
s , n ,t
max
0  Pdchvehicle
 U dchvehicle
Pdchvehicle

البته بهدلیل اینکه خودروهای برقهی ،هرکهدام جز هی از
کل یعنی ایستگاهاند ،باید مجموع تهوان شهارژ خودروههای

خورشیدی است که در آن ،متغیر باینری   nدر دو طهرف

برقی با توان شارژ ایستگاه برابر باشند؛ به ایهن ترتیهب ،ایهن

معادله ضرب شده است؛ زیرا در مدل پیشنهادی عهالوه بهر

رابطه برای توان دشارژ نیز صادق است .به عبارت دیگر باید

تعیین میزان تولید مزارع خورشیدی ،ایهن مهزارع در شهبکه

مجموع توان دشارژ خودروهای برقی نیهز بها تهوان دشهارژ

جایابی شده اند .طبهق ایهن رابطهه ،اگهر روی بها

مزرعهة

خورشیدی وجود نداشته باشد ،متغیهر بهاینری صهفر اسهت؛
درنتیجه ،مقدار توان تولیدی مزرعة خورشیدی ،صفر در نظر

گرفته میشود.
()24

ایستگاه برابر باشند.
قیدمیزانشارژباتریخودروها(:)14SOCدر بحهث
خودروهای برقی تأمین کردن ایمنی باتریها اهمیهت زیهادی
دارد که در رابطة ( )29به آن اشاره شده است؛ بهرای مثهال،

min n
max n
PVcap
.  P pv s,n,t  PVcap
.

قیدظرفیتشارژ/دش ارژایس تگاهه ایخ ودروی
برق ی:طبههق رابطههههههای ( )25و ( )26شههارژ و دشههارژ

ایستگاههای  V2gنیز محدودیت دارند.
()25

0  Pchs ,n,t   n .v2 gchcap

()26

s , n ,t
0  Pdch
  n .v2 gdchcap

مانند توضیحات قبل ،علت ضرب کردن ظرفیت شارژ و
دشارژ خودروها در متغیر باینری   nدر رابطه های ( )25و
( )26این است که در مدل پیشنهادی عالوه بر تعیین میهزان
شارژ و دشارژ ایستگاههای  ،V2gاین ایستگاههها در شهبکة
موجود جایابی شده اند .مطابق با این روابط ،اگر روی بها
ایستگاه  V2gوجود نداشته باشد ،متغیر باینری صفر اسهت؛
درنتیجه ،مقدار توان شارژ و دشارژ ایسهتگاه ،صهفر در نظهر
گرفته میشود.
قیدشارژ/دشارژخودروهایبرقیدرهرایس تگاه:
رابطه های ( )27و ( )28نشان دهندة محهدودیت در شهارژ و
دشارژ در هر خودروی برقهی در ایسهتگاههها هسهتند .ایهن

خودرویی را در نظر بگیریهد کهه سهطح پهایینی از شهارژ را
درون باتری خود دارد ،هنگام ورود به ایستگاه ،نیاز به شارژ
دارد و نمیتوان باتری آن را دشارژ کرد؛ همچنین ،نمیتهوان
بیشههتر از انههدازه بههاتری آن را ش هارژ کههرد .اینجاسههت کههه

محدودیت سطح شارژ باتری استفاده میشود.
()29

SOC min  SOC s ,n,t  SOC max

ستگاهه ا:مسهئلة مههم

حالتنهاییشارژیادشارژای
دیگر در بحث خودروههای برقهی ،مطهابق بها رابطهة (،)30
ستگاهها
مشخص شدن حالت کلی وضعیت شارژ یا دشارژ ای 
است؛ به عبارت دیگر ،مشخص شود در کل ایستگاه مربوطه
توان به شبکه داده یا توان از شبکه گرفته است .رابطهة ()30
توان برآیند ایستگاه  V2gرا محاسبه میکند که مثبهت بهودن
آن نشان میدهد ایستگاه نسبت به شهبکه در حالهت دشهارژ
قرار گرفته و منفیبودن آن بیهان کننهدة وضهعیت شارژشهدن

ایستگاه است.
()30

P

s ,n ,t
ch

P

s ,n ,t
dch

s , n ,t
v2g

P

قیدانرژیباتریخودروهایبرق یدره رایس تگاه:
طبق رابطه های ( )31و (،)32باتری خودروهای برقی در هر
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ایستگاه حدود  4ساعت میتوانندحداکثر توان خود را چهه

قیدتعدادمزارعبادی:قیهد تعهداد مهزارع بهادی طبهق

در حالت شارژ و چه در حالت دشهارژ بهرای شهبکه حفه

رابطة ( )35در نظر گرفته شده است کهه در آن N w ،تعهداد

کنند.

مزارع بادی است.

()31
()32

s , n ,t
max
0   Pchvehicle
 4. Pchvehicle
t
s , n ,t
max
0   Pdchvehicle
 4. Pdchvehicle
t

قیدحالتشارژ،دشارژیاحالتاتصال نداش تنب ه
شبكهساعتیهرخودروی برقی:طبق رابطة ( ،)33در ههر
ساعت ههر خهودروی برقهی درون شهبکه در ههر ایسهتگاه
میتواند به شبکه متصل باشد؛ چه در حالت شارژ یا دشهارژ
باشد یا به شبکه متصل نباشد .طبق رابطة ( ،)33اگر مجموع
حالت ها برابر  1شود ،یعنی خودروی برقی به شبکه متصهل
است؛ چه در حالت شارژ و چه در حالت دشارژ باشد و اگر
این مجموع برابر با صفر شود ،یعنی خودروی برقی به شبکه
متصل نیست و تبادل انرژی با شبکه ندارد .گفتنی است ایهن
قید هنگامی وارد مسئله میشود که متغیر باینری مربهوط بهه
وجود ایستگاههای خودروی برقی ،یعنی  ،  nبرابر  1باشهد
یا به عبارت دیگر ،ایستگاه روی با
()33

قرار داشته باشد.

s , n ,t
s ,n ,t
s ,n ,t
s ,n ,t
U chvehicle
 U dchvehicle
 Uidlevehicle
 Utotvehicle

قیدتعادلساعتیانرژیدرباتریخودروهایبرق ی
دره رایس تگاه:رابطهة ( ،)34تعههادل انههرژی بههاتریهههای
خودروهای برقی را نشان میدهد .شایان ذکهر اسهت رابطهة
( )34در صورتی وارد مسئله میشود که روی با

ایسهتگاه

خودروی برقی وجود داشته باشد.
s , n ,t
Evehicle
 Einivehicle 
s , n ,t
s , n ,t
  U chvehicle
Pchvehicle
(ch ) )34

s , n ,t
s , n ,t
dchvehicle dchvehicle dch

P

s , n ,t
t
-  (1  U totvehicle
)EDvehicle

 (U
t

t

 Nw

()35

n


n

قیدتعدادمزارعخورشیدی:رابطة ( ،)36قیهد مربهوط
به تعداد مزارع خورشیدی را نشان میدهد کهه در آنN pv ،

تعداد مزارع خورشیدی است.
()36

 N pv

n


n

ستگاههایخودروهایبرق ی:قیهد تعهداد

قیدتعدادای
ایستگاهها طبق رابطة ( )37در نظر گرفته شده اسهت کهه در
آن N station ،بیانکنندة تعداد ایستگاههای  V2gاست.
()37

 N station

n


n

قیدتعدادخودروهایبرق یدرونایس تگاهه ا:قیهد
تعداد خودروهای برقی درون هر ایستگاه طبهق رابطهة ()38
در نظههر گرفتههه شههده اسههت کههه در آن Nvehicle ،تعههداد

خودروهای برقی است.
()38

s , n ,t
 Nvehicle
Utotvehicle
n

با توجه به روابط ( ،)35-37متغیرهای باینری مربوط به
جایابی بهینه ،انهدیس ههای زمهان و سهناریو ندارنهد و فقهط
اندیس شماره شین را دارند؛ یعنی محهل تعیهینشهده بهرای
ایستگاههای  V2gو واحهدهای بهادی و خورشهیدی ابهت
است و در طول زمان و سناریوهای مختلف تغییر نمیکند.

 -3نتایجعددی
در این مقاله ،محاسبات برنامه ریزی سیسهتم قهدرت در
بازة زمانی  4ساعت و با  100عدد سناریوی تولیدشده برای
سرعت وزش باد و تابش خورشید با توزیهع نرمهال ،انجهام

بعههد از تعیههین ظرفی هت تولی هد تههوان در منههابع انههرژی

شده است .مطابق با شکل ( ،)1شبکة اصالح شهدة  24باسهه

تجدیدپذیر و تعیین ظرفیهت شهارژ و دشهارژ ایسهتگاههها و

 IEEEشامل دو مزرعة بادی ،سه مزرعة خورشهیدی و سهه

خودروهای برقی ،باید تعداد آنها را معین کرد .قیهود بعهدی

ایستگاه  V2gبهعنوان شبکه نمونة بررسی شده برای ارزیابی

بیانکنندة محدودیت در تعدادند.

کارایی روش پیشنهادی استفاده شده است.
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شكل(:)2توزیعنرمالمؤل ةسرعت

اصالحشدة24باسهIEEEشاملمزارعبادی

شكل(:)1شبكة
ستگاههایv2g

وخورشیدیوای

به منظور تولیهد سهناریوهای مربهوط بهه سهرعت بهاد و
ضریب تابش خورشید ،از اطالعات واقعی منطقة تگزا

در

بازة سال های  2013تا  2019میالدی استفاده شده است .بهه
این منظور ،اطالعات مربوط به سرعت باد ،تابش خورشید و
قیمت بهازار ،از بهازار شهورای قابلیهت اطمینهان الکتریکهی
تگزا

( )15ERCOTدریافت شده است [ .]29بهدلیل اینکه

توزیع احتمالی مربوط به این داده ها لزوماً نرمهال نیسهت ،از
روش های نرمالیزه کهردن داده هها اسهتفاده مهیشهود .توزیهع
احتمالی نرمهال مؤلفهه ههای سهناریوها (سهرعت وزش بهاد و
ضریب تابش خورشید) ،هماهنگی و همخوانی مقادیر حاصله

شكل(:)3توزیعنرمالمؤل ةضریبتاب خورشید
جدول(:)2میانگینوانحرافمعیارمؤل ههایسناریوهاپساز
زهكردن
نرمالی 
انحرافمعیار

میانگین

()STD

()Mean

13/1

20

2/1

4/5


مؤلفة سرعت باد ()Km/h
مؤلفة ضریب تابش
خورشید ()Kwh/m2

به هنگام نوسان حول یک مقدار خهاص (میهانگین) بها معیهار
پراکندگی مشخص (انحراف معیار) را نشان میدههد .منحنهی

به منظور بررسی ا رات میزان سرعت باد و میزات تهابش

توزیع احتمالی نرمال مؤلفهه ههای سهناریوهای تولیدشهده ،در

خورشید 16بر هزینة برنامهریزی سیستم برای پهنج سهناریوی

شکل های ( )2و ( )3ارا ه شده است .همان طور که در بخهش

متفاوت تولیدشده که در جدول ( )3نمهایش داده شهده انهد،

 2اشاره شد ،توزیع احتمالی نرمال شامل پارامترههای میهانگین

محاسبات مربوط به برنامه ریزی سیستم انجام شده است .بها

و انحراف معیار است .میانگین و انحهراف معیهار مؤلفهه ههای

بررسی نتایج حاصل درمی یهابیم بها افهزایش سهرعت بهاد و

سناریوهای تولیدشهده (سهرعت وزش بهاد و ضهریب تهابش

همچنههین ،افههزایش ضههریب تههابش خورش هید ،هزینههههههای

خورشید) ،در جدول ( )2ارا ه شدهاند.

برنامهریزی شبکه کاهش مییابد .در جدول ( )3و شکل ()4
پنج سناریوی بررسی شده و هزینه های بهره برداری ایجادشده
در شرایط آنها با یکدیگر مقایسه شده اند .گفتنی است علهت

برنامهریزی احتمالی سیستم قدرت در حضور خودروهای برقی با در نظرگرفتن عدمقطعیت منابع ...

122

انتخاب پنج سهناریوی منتخهب از بهین سهناریوهای کهاهش
داده شده این است که تأ یر کاهش یا افزایش سهرعت وزش
باد و نیز ضریب تابش خورشید بر هزینة برنامه ریزی شهبکه
مشاهده شهود .همچنهین در ایهن بخهش ،ریسهک ناشهی از

مورد مطالعة  :2برنامه ریهزی سیسهتم در حضهور منهابع
انرژی تجدیدپذیر و نبود ایستگاههای V2g

مورد مطالعة  :3برنامه ریزی سیستم در نبود منابع انهرژی
تجدیدپذیر و نبود ایستگاههای V2g

عدمقطعیتهای سیستم در نظر گرفته نشده است.

جدول(:)3چندنمونهازسناریوهابامعرفیمؤل ههایآنها
ضریبتاب 

سرعتباد

()Kwh/m2

()Km/h



-3-1موردمطالعة(1مدلجامع)بدوندرنظ ر
گرفتنریس 
با توجه به شکل ( ،)1با حل مسئلة برنامه ریزی سیسهتم

4/33

10/50

سناریو 1

بههرای مههورد مطالعههة  1محههل بهینههة مههزارع خورش هیدی در

4/91

27/87

سناریو 2

شینهای  14 ،9و  ،23مزارع بادی بهترتیب در شینهای  3و

6/23

38/14

سناریو 3

7/20

59/64

سناریو 4

4/40

12/17

سناریو 5

 22و ایستگاههای  V2gدر شهین ههای  15 ،7و  21جایهابی
شده اند .تعدادی از متغیرهای تصمیم گیری مسئله شامل توان
خروجی واحدهای نیروگاهی ،توان خروجی مزارع بهادی و
خورشیدی ،توان شارژ و دشهارژ ایسهتگاهههای  V2gبهرای
مورد مطالعة  ،1در شهرایط سهناریوی اول (جهدول  )3و در
ساعت پیک بهار (سهاعت اول) در جهدول ( )4نمهایش داده
شده اند .همچنین ،نمودار دایره ای تولید تهوان منهابع انهرژی
شبکه (واحدهای نیروگاهی ،مزارع خورشیدی ،مزارع بادی،
شارژ و دشارژ ایستگاههای  )V2gدر شکل ( )5ارا هه شهده
است.
جدول(:)4مقادیرتعدادیازمتغیرهایمسئلهدرشرایط

برنامهریزیكل
ینههای 
شكل(:)4مقایسةچندنمونهازهز 

سناریویاولودرساعتاول(ساعتاوجمصرف)

یوهای
شبكهبدوندرنظرگرفتنریس درشرایطسنار 

مقدارتوان()MW



مختلف

1020/46

توان خروجی واحدهای نیروگاهی

بهمنظور ارزیابی ا هرات حضهور ایسهتگاهههای  V2gدر

120/10

توان خروجی مزرعههای بادی

پوشش عدمقطعیت میزان تولید مزارع بادی و خورشهیدی و

210/05

توان خروجی مزرعههای خورشیدی

همچنههین ،بررس هی ا ههرات حضههور تولیههدات پراکنههده بههر

21/34

توان شارژ ایستگاهها

برنامه ریزی سیستم قدرت سهه مهورد مطالعهة زیهر تعریهف

23/17

توان دشارژ ایستگاهها

شدهاند که نتایج حاصل از شبیهسازی این سه مهورد مطالعهه
با یکدیگر مقایسه و تحلیل شدهاند:
مورد مطالعة  :1برنامه ریهزی سیسهتم در حضهور منهابع
انرژی تجدیدپذیر و ایستگاههای V2g
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یرهایتولیدتوانمنابعانرژیدرشرایط
شكل(:)5نموداردا 

برنامهریزیشبكهبدوندرنظر
شكل(:)6مؤل ههایهزینة 

سناریویاولودرساعتپی بار

گرفتنریس درشرایطسناریویاولودرساعتپی بار

مؤلفه های مختلف بخش اول تابع ههدف ،یعنهی هزینهة

رابطة بین توان دشارژ ایستگاهههای خهودروی برقهی و

برنامه ریزی شبکه شامل هزینه های تولید توان در واحهدهای

تهوان خروجهی مهزارع بهادی ،در شهکل ( )7و نیهز منحنههی

نیروگههاهی ،هزینههههههای تولیههد تههوان در مههزارع بههادی و

تغییرات توان خروجی تهوربین ههای بهادی و تهوان دشهارژ

خورشیدی ،هزینه های شهارژ و دشهارژ ایسهتگاهههای V2g

ایستگاههای  V2gبرحسب میهزان سهرعت بهاد (در شهرایط

برای مورد مطالعة  ،1در شرایط سهناریوی اول و در سهاعت
پیک بار ،در جدول ( )5و شکل ( )6ارا ه شهده انهد .گفتنهی
است عالمت مثبت بیهان شهده در جهدول ( ،)5نشهاندهنهدة
هزینه های تولید انرژی و عالمهت منفهی نشهان دهنهدة سهود
حاصله از فروش انرژی است.

سناریوهای مختلهف) در شهکل ( )8نمهایش داده شهده انهد.
مطابق با شهکل ( ،)8در زمهان افهت سهرعت بهاد روزانهه و
کههاهش تههوان خروجهی تههوربینهههای بههادی ،تههوان دشههارژ
ایستگاهها به تدریج زیاد می شود تا جهایی کهه کمبهود تهوان
شبکه را جبران کند .همچنین ،عکس قضیه نیز صادق است؛
یعنی با افزایش توان خروجی واحدهای بادی ،تهوان دشهارژ

برنامهریزیشبكهبدوندرنظر
جدول(:)5مؤل ههایهزینة 

ایستگاهها به حداقل مقدار خود می رسد ،در عوض از تهوان

گرفتنریس درشرایطسناریویاولودرساعتپی بار

اضافی تولیدشهده توسهط واحهدها بهرای شهارژ خودروهها

مقدارهزینهبرحسب
()K$
1301/2
850/35
50/03
101/47

استفاده می شود .در حقیقت ،خودروههای برقهی در پوشهش

هزینة کل بهرهبرداری بدون در نظر

عدم قطعیت تولید منابع انرژی تجدیدپذیر بهویهژه نیروگهاه
بادی بسیار مؤ ر عمل میکنند.

گرفتن ریسک
هزینة تولید توان در واحدهای
نیروگاهی
هزینة تولید توان در مزارع بادی
هزینة تولید توان در مزارع
خورشیدی

-98/31

هزینة شارژ ایستگاهها

396/66

هزینة دشارژ ایستگاهها

ایستگاههایخودرویبرقیو

شكل(:)7رابطةبینتواندشارژ
توانخروجیمزارعبادی
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سوم) ،ایستگاهها تغییر وضعیت می دهند و در وضعیت شارژ
قرار می گیرند و از شبکه توان جذب می کننهد .در حقیقهت،
عالوه بر پوشش عهدم قطعیهت منهابع انهرژی تجدیدپهذیر،
ایستگاههای  V2gنقش سازنده ای در هموارکردن منحنی بار
و درنتیجههه ،کههاهش هزینههههههای مربههوط بههه راهانههدازی و
خاموشکردن واحدهای نیروگاهی دارند.

جدول(:)6وضعیتتبادلتوانخودرویبرقیباشبكه
شكل(:)8مقایسةتوانخروجیمزرعههایبادیوتواندشارژ
یستگاهها

ا

برای بررسی حالت اتصال هر خودروی برقی به شهبکه،

اتصالنداشتنبه

(:+1دشارژبهشبكه:-1،شارژازشبكهو:0
شبكه)


ساعت 4ساعت 3ساعت 2ساعت1

در حالت شارژ ،دشارژ یا اتصالنداشتن به شبکه ،جدول ()6

-1

0

0

+1

خودرو 1

+1

+1

+1

+1

خودرو 2

در نظر گرفته شهده اسهت .بهه ایهن منظهور ،از بهین تمهامی

+1

0

0

0

خودرو 3

خودروهههای موجههود درون ایسههتگاه اول ،تعههداد  5خههودرو

+1

0

-1

-1

خودرو 4

بهصورت کامالً تصهادفی ،انتخهاب و در  4سهاعت حهاالت

+1

0

0

+1

خودرو 5

مختلف آنها بها یکهدیگر مقایسهه شهده انهد .عهدد  +1درون
جدول بیان کنندة حالت دشارژ به شبکه ،عدد  -1بیهان کننهدة
حالت شارژ از شبکه و عدد  0درون جدول بیان کنندة حالت
اتصالنداشتن به شبکه است .همان طهور کهه در جهدول ()6
مشاهده می شود ،در سهاعات او مصهرف (سهاعات اول و
چهارم) بیشتر خودروها در حالت دشارژ توان به شبکه قرار
گرفته اند؛ برای مثال ،در ساعت چههارم ههر پهنج خهودروی
انتخابی با شبکه تبادل توان دارنهد .از میهان پهنج خهودروی
انتخابی ،تنها خودروی اول در حالت شهارژ از شهبکه قهرار
گرفته است و چهار خودروی دیگر بهه شهبکه تهوان تزریهق

جدول(:)7توانبرآیندساعتیایستگاههایV2gدرشرایط
یانكنندةدشارژبهشبكهوعدد
سناریویاول(عددمثبتب 
یانكنندةشارژازشبكهاست)
من یب 
ستگاههایV2g

تواندشارژای
()KWبهشبكه



1830

ساعت اول

-780/41

ساعت دوم

-1464

ساعت سوم

3001/14

ساعت چهارم

می کنند .همچنین ،توان برآیند ایستگاههای  V2gدر ساعات

-3-2مقایسةسهم وردمطالع هب دوندرنظ ر

مختلهف بههازه برنامهههریههزی و در شههرایط سههناریوی اول در

گرفتنریس 

جدول ( )7ارا ه شده است .با توجه به اینکهه تهوان برآینهد
ایستگاه ها از تفاضل توان دشارژ و تهوان شهارژ ایسهتگاههها
حاصل می شود ،مثبت بودن عدد به دسهتآمهده نشهان دهنهدة
وضعیت دشارژ ایستگاهها و منفهی بهودن عهدد نشهان دهنهدة
وضعیت شارژ ایسهتگاههها اسهت .همهان طهور کهه مشهاهده
مههیشههود ،در سههاعات پربههاری (سههاعات اول و چهههارم)
ایستگاهها در وضعیت دشارژ قرار دارنهد و تهوان بهه شهبکه
تزریق می کنند و به نوعی کمبود تهوان تولیهدی واحهدها را
جبران می کننهد؛ امها در سهاعات کهم بهاری (سهاعات دوم و

شایان ذکر است در انجام شهبیه سهازیههای مربهوط بهه
موارد مطالعة  2و  ،3در مورد مطالعهة  2کهه از خودروههای
برقی صرفنظر شهده اسهت ،فقهط جایهابی مهزارع بهادی و
خورشیدی انجام میشود و در مورد مطالعهة  3کهه از منهابع
انرژی تجدیدپذیر نیز صرفنظر شهده اسهت ،ههیچ جایهابی
انجام نمیشود .بخش نخست تابع هدف ،یعنی هزینهه ههای
برنامه ریزی کل شبکه ،بدون در نظر گرفتن ریسک برای سه
مورد مطالعهه در شهکل ( )9بها یکهدیگر مقایسهه شهده انهد.
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همههانطههور کههه در ایههن شههکل نمههایش داده شههده اسههت،

برنامهریزیشبكهبادر
جدول(:)8ارزیابیریس وهزینةكل 

هزینه های بههره بهرداری کهل شهبکه در مهورد مطالعهة  1در

نظرگرفتنریس برحسبضرایبوزنیمت اوت

مقایسه با مورد مطالعة  2به اندازة  %13کاهش یافتهه اسهت.

هزینةكلبادرنظر

علت این کاهش هزینه پوشش عهدم قطعیهت تولیهد مهزارع

گرفتنریس ()K$

بادی و خورشیدی با شارژ و دشارژ بهینة ایستگاههای V2g
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است .با توجه به شکل ( ،)9هزینههای بهرهبرداری کل شبکه
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در مورد مطالعة  2در مقایسه با مورد مطالعة  3به اندازة %21
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کههاهش یافتههه اسههت .ایههن کههاهش ناش هی از کههاهش تولیههد
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واحدهای نیروگاهی بهدلیل افزایش تولید مزارع خورشهیدی
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=0ψ

و بادی با هزینة جاری خیلی کم است.
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برنامهریزیشبكهبادر
شكل(:)10ارزیابیریس وهزینةكل 

مطالعههایمختلف

نظرگرفتنریس برایمورد

نظرگرفتنریس برحسبضرایبوزنیمت اوت

-3-3تحلیلریس 
مقادیر مختلف ریسک محاسهبه شهده و نیهز هزینهة کهل
برنامهههری هزی شههبکه بهها در نظههر گههرفتن ریسههک ناش هی از
عدمقطعیت های مسئله در جهدول ( )8و شهکل ( )10ارا هه
شده اند .گفتنی است مقادیر بهازای ضهرایب وزنهی متفهاوت
محاسبه شهده انهد .همهان طهور کهه مشهاهده مهیشهود و در
بخشهای قبلی نیز به آن اشاره شد ،با افزایش ضریب وزنی،
ریسک مالی ناشی از عدم قطعیت های مسئله کاهش می یابد.
این بدان معناست که هرچه ضریب وزنی بزرگتهر انتخهاب
شود ،هزینة بهره برداری بیشتر (سود کمتهر) بههازای ریسهک
کمتر به دست میآید؛ به عبارت دیگر ،بها انتخهاب ضهریب
وزنی کوچک تر ،هزینة برنامه ریزی کمتر (سود بیشتر) اما در
ازای ریسک مالی بیشتر به دست میآید.

یجهگیری
-4نت 
در این مقاله ،حل مسئلة برنامه ریهزی احتمهالی سیسهتم
قدرت در حضور منهابع انهرژی تجدیدپهذیر شهامل مهزارع
خورشیدی و بهادی و همچنهین ،ایسهتگاهههای خودروههای
برقی بررسی شده است .جایابی بهینة مهزارع خورشهیدی و
بادی و ایستگاههای  V2gنیز تعیین شده اند .نتایج حاصل از
شبیه سازی مسئله و مقایسه با نتایج برنامه ریزی شبکه بهدون
حضور ایستگاههای  V2gنشان میدهد وجود ایستگاهههای
 V2gنقش بسیار مؤ ری در جبران عدمقطعیت تولیهد منهابع
انرژی تجدیدپذیر دارند؛ به این صورت کهه هنگهام کهاهش
سرعت باد و میزان تابش خورشید ،ایستگاهها ظرفیت دشارژ
خود را تحویل شبکه میدهند و هنگام افزایش سرعت باد و
تابش خورشید و به تبع آن ،افزایش توان خروجی واحدهای
تجدیدپذیر ،میزان توان دشارژ خود را کاهش میدهنهد و در
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عوض از توان مازاد تولیدشده برای شارژ خودروها اسهتفاده
میکنند .همچنین ،ایسهتگاهههای  V2gنقهش سهازنده ای در
هموارکردن منحنی بهار و کهاهش هزینهه ههای راه انهدازی و

حداقل ظرفیهت تولیهد واحهد نیروگهاهی

Pgmin

()MW؛
حداکثر ظرفیت تولیهد واحهد نیروگهاهی

Pgmax

()MW؛

خههاموشکههردن واحههدهای نیروگههاهی دارنههد؛ درنتیجههه،
هزینههای برنامهریزی سیستم را کاهش میدهند.
در انتها بررسی موارد زیر بهرای ادامهة رونهد تحقیقهات
موضوع این مقاله پیشنهاد میشود:
 تأ یر حضور همزمان و هماهن

ایستگاههای  V2gو

ذخیرهسازهای انرژی بر عدمقطعیت منابع انرژی تجدیدپذیر.
 تههأ یر حضههور ایسههتگاههههای  V2gدر برنامهههری هزی
یکپارچة شبکههای برق و گاز.

g

نشاندهندة ژنراتورها؛

n

نشاندهندة با

p
q

مرتبة مدل اتورگرسیو ()AR؛
مرتبة مدل میانگین حرکتی ()MA؛

' s, s

نشاندهندة سناریو؛

t

نشاندهندة زمان؛

A
' d s,s
Einivehicle
t
EDvehicle

(شین)؛

تعریفپارامتر
مساحت جاروب شهده بها تهوربین بهادی
()m2؛
انههرژی اولیههه موجههود در بههاتری هههر
خودروی برقی ()KW؛
انرژی برای رانهدن ههر خهودروی برقهی
()KW؛
حالت اولیه واحدهای نیروگاهی؛

max
lnn
'

حداکثر ظرفیت خطوط انتقال ()MW؛

Nw
N pv
N station
Nvehicle

()MW؛
max
chvehicle

P

max
Pdchvehicle

سری زمانی؛

میههانگین سههرعت بههاد /ضههریب تههابش
خورشید؛
تعداد مزارع بادی؛
تعداد مزارع خورشیدی؛
تعداد ایستگاههای خودروی برقی؛
تعداد خودروهای برقی در هر ایستگاه؛

حداکثر توان شارژ ههر خهودروی برقهی
()KW؛
حداکثر توان دشارژ هر خهودروی برقهی
()KW؛
احنمال وقوع مؤلفه سرعت وزش باد؛
احتمههال وقههوع مؤلفههه ضههریب تههابش
خورشید؛

Prtots

احتمال وقوع هر سناریو؛

PRF t ,s

سود حاصله ()K$؛

SOC min

حداقل سطح شارژ باتری ()KW؛

SOC max

حداکثر سطح شارژ باتری ()KW؛

w, pv

انحراف معیار سرعت باد /ضریب تابش؛

STD
V

سرعت وزش باد ()Km/h؛

v 2 gchcap

ظرفیت شارژ ایستگاه )MW( V2g؛

v 2 gdchcap

ظرفیت دشارژ ایستگاه )MW( V2g؛

min
cap

W

فاصلة برداری بین دو سناریو  sو ’s؛

Gt
Ins g
Meanw, pv

PVcapmax

حداکثر ظرفیت تولید مزرعه خورشهیدی

s
Prpv

تعریفاندیس

پارامتر

min
PVcap

()MW؛

Prws

فهرستاصطالحات
اندیس

حداقل ظرفیت تولید مزرعهه خورشهیدی

W capmax

 g ,t
stg
g
shd



 wt
 ch t
 dch
ch
dch

t

حههداقل ظرفیههت تولیههد مزرعههه بههادی
()MW؛
حهداکثر ظرفیههت تولیههد مزرعههه بههادی
()MW؛
هزین هههههای سههاعتی تولیههد واحههدهههای
نیروگاهی؛
هزینهههههای ابههت راهانههدازی واحههدهای
نیروگاهی؛
هزینههای ابت خاموشکردن واحهدهای
نیروگاهی؛
هزینههای ساعتی تولید مزرعه بادی؛
هزینههای ساعتی شارژ خودروی برقی؛
هزینههای ساعتی دشارژ خودروی برقی؛
بازده شارژ هر خودروی برقی؛
بازده دشارژ هر خودروی برقی؛
چگالی هوا ()Kg/m3؛
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'  nn

سوسپتانس خطوط انتقال؛

t
t
t


وایت نویز (نویز سفید)؛

s , n ,t
chvehicle

Csh s , g ,t

cP s

خودروی برقی در هر ایستگاه؛
خودروی برقی در هر ایستگاه؛
متغیهههر بهههاینری نشهههاندهنهههدة حالهههت

ضریب وزنی

Cst s , g ,t

U

s , n ,t
U dchvehicle

سطح اطمینان؛

cP s

متغیر باینری نشهان دهنهدة حالهت شهارژ
متغیر باینری نشان دهنهدة حالهت دشهارژ

شاخص ریسک؛

متغیر
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s , n ,t
U idlevehicle

تعریفمتغیر

اتصال نداشتن به شبکه خودروی برقی در
هر ایستگاه؛

هزین هه ایمرب وطب هواح ده ای

z

نیروگاهی؛

 s , n ,t

هزینة راهاندازی واحدهای نیروگاهی؛

تابع هدف (هزینه)؛
زاویه ولتاژ روی با ها؛
متغیر باینری نشان دهندة حالهت ژنراتهور

هزینهههة خهههاموشکهههردن واحهههدهای

 s , g ,t

( :1روشهههنبهههودن واحهههد نیروگهههاهی،

نیروگاهی؛

 :0خاموشبودن واحد نیروگاهی)؛

هزین هه ایمرب وطب هواح ده ای

متغیر باینری نشان دهنهدة وجهود مزرعهه

نیروگاهی؛

n



بادی روی با

( :1وجود مزرعه بهادی،

cPw s

هزینههایمربوطبهمزارعبادی؛


 :0وجودنداشتن مزرعه بادی روی با )؛

cP pv s
cPchs

هزینههایمربوطبهمزارعخورشیدی؛


متغیر باینری نشان دهنهدة وجهود مزرعهه

هایمربوطبهشارژایستگاهها؛


هزینه

s
cPdch

هزینههایمربوطبهدشارژایستگاهها؛


s , n ,t
Evehicle

' KD s ,s
P s , g ,t
Pw s ,n,t

P pv s,n,t

متغیر باینری نشان دهندة وجهود ایسهتگاه

برقی؛

n

فاصله کانتروویچ؛
توان خروجی واحهد ههای نیروگهاهی در

 V2gروی بهها

( :1وجههود ایسههتگاه

 :0 V2gوجودنداشهههتن ایسهههتگاه V2g

روی با )؛

هر سناریو ()MW؛
توان خروجی مزرعه بادی در هر سناریو

p
q

ضریب مدل میانگین حرکتی ()MA؛

توان خروجی مزرعه خورشهیدی در ههر

 t ,s

تفاضل شاخص ریسک و سود حاصله؛

()MW؛

ضریب مدل اتورگرسیو ()AR؛

سناریو ()MW؛

Pchs , n ,t
s , n ,t
Pdch

توان دشارژ ایستگاه )MW( V2g؛

s , n ,t
Pchvehicle

توان شارژ هر خودروی برقی ()KW؛

s , n ,t
Pdchvehicle

توان دشارژ هر خودروی برقی ()KW؛
سههطح شههارژ بههاتری خههودروی برقههی
()KW؛
متغیر باینری نشان دهندة اتصال خودروی
برقههی بههه شههبکه و تبههادل انههرژی بهها آن

s , n ,t
U totvehicle

خورشههیدی :0 ،وجودنداشههتن مزرعههه
خورشیدی روی با )؛

انرژیموجوددرباتریه رخ ودروی

توان شارژ ایستگاه )MW( V2g؛

SOC s ,n ,t

n

خورشیدی روی با

( :1وجهود مزرعهه

( :1اتصههههال خههههودروی برقههههی:0 ،
اتصال نداشتن خودروی برقی به شبکه در
هر ایستگاه)؛
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