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چکیده:

در یک شبکۀ توزیع هوشمند ،ریزشبکهها میتوانند با ارائۀ پیشنهاد خرید و فروش ،هزینۀ خود را در بازار روز  -قبل

کاهش دهند .مسئلۀ پیشنهاد خرید و فروش به علت عدم قطعیتهای مختلف چالشبرانگیز است .این مقاله یک استراتژی دو
مرحلهای پیشنهاد میزان بهینۀ خرید و فروش برق را با وجود وابستگی قیمت برق و گاز در بازار روز  -قبل و زمان  -واقعی
برای یک ریزشبکۀ چندحاملی ارائه میدهد .در این مدل ،رفتار ریزشبکه روی میزان خرید/فروش انرژی برق و گاز ،تأثیر همزمان
قیمت برق و گاز ،وابستگی حاملهای انرژی به همدیگر بررسی شده است .در شبکۀ پیشنهادی خرید و فروش انرژی در یک
ریزشبکه چندحاملی بهصورت یک مدل دو مرحلهای ارائه شده است .در مرحله اول ،ریزشبکه پیشنهادات خرید و فروش انرژی
ساعتی را به بهرهبردار سیستم توزیع ،بدون در نظر گرفتن عدمقطعیت ارائه میدهد .سپس در مرحله دوم با در نظر گرفتن
پیشنهادات روز  -قبل تأییدشده ،بهرهبردار ریزشبکه در بازار لحظهای بهمنظور متعادلکردن بار اقدام میکنند .این مسئله بهصورت
یک مدل خطی عدد صحیحآمیخته با نرمافزار  GAMSو روش کاهش سناریو حل شده است .نتایج عددی ،سودمندی مدل
پیشنهادی را با مقایسۀ سناریوها در کاهش هزینههای بهرهبرداری ریزشبکۀ چندحاملی نشان میدهد.

واژههای

كلیدی :بازار انرژی ،بهرهبرداری ،ریزشبکۀ چندحاملی ،مدل دو مرحلهای ،کاهش سناریو ،عدم قطعیت
منابع انرژی تجدیدپذیر در سیستم های قدرت در نظر گرفته

 -1مقدمه

میشوند [ .]1ریزشبکه میتواند یک شبکۀ توزیع ولتاژ پایین

امروزه ریزشبکهها راهحل مناسب

ببرای افبزایش نفبو

متشکل از منبابع تولیبد پراکنبده ،دسبتگاههای خیبرهسباز،
نیروگاههببای تجدیدپببذیر و بارهببای پاسببخگو باشببد کببه
میتوانند در حالتهای متصبل ببه شببکه و جبدا از شببکه

تاریخ ارسال مقاله1398/03/24 :

(جزیرهای) عمل کننبد [ .]2ازنظبر شببکه ،یبک ریبزشببکه

تاریخ پذیرش مقاله1399/02/16 :

میتواند یک عنصر کنترلپذیر در نظر گرفته شود که به نقطه

نام نویسنده مسئول :وحید امیر
نشانی نویسنده مسئول :ایران
واحد کاشان

دانشکده برق

کاشان

دانشگاه آزاد اسالمی

مشترک شبکۀ توزیع متصل می شبود .ممکبن اسبت انبرژی
ازطریق واردات یا صادرات تحت تعرفههای مختلف بازار و
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طراحی بهینۀ یک ژنراتور آهنربای دائم شارشعاعی با رتور خارجی برای کاربرد در توربینهای بادی بدون جعبهدنده

شرایط عملیاتی ریزشبکه به شبکۀ توزیع اصلی باشد .عالوه

باشند .در این مطالعات ،تفاوتهای اصلی را میتوان در نوع

بر این ،ریزشبکه میتواند سرویسهای جانبی مانند پشتیبانی

مدلهای عدم قطعیت و استراتژی حل مسئله خالصه کرد.

و سرویس تنظیم ولتاژ را به شبکۀ اصلی توزیع ارائه دهد [3

عالوه بر این ،ریزشبکهها نیز به مبادله برق با روز  -قبل

و  .]4از دیدگاه مشتریان ،یک ریبزشببکه نبهتنهبا مبیتوانبد

و بازارهای زمان  -واقعی در حالت متصل به شبکه قادرنبد.

انرژی را فراهم کند ،باعث افزایش قابلیت اطمینبان محلبی،

همانطور که بازار زمان  -واقعی فقط چند دقیقه قبل از هبر

کاهش انتشار گازها و همچنبین کباهش هزینبههبای تبأمین

ساعت تسویه میشود [ ،]10مشارکت در این ببازار فرصبت

انرژی با استفاده از منبابع انبرژی توزیبعشبده ،دسبتگاههای

خوبی برای ریزشبکه ها برای پوششدادن عدم قطعیت منابع

خیرهسازی و بارهای پاسخگو می شود .عالوه بر این ،یبک

انرژی تجدیدپذیر ،کاهش هزینههای کلی و تعادل عرضبه و

ریزشبکه میتوانبد کیفیبت تبوان را ببا حمایبت از ولتباژ و

تقاضا در بهبره ببرداری نزدیبک ببه زمبان  -واقعبی اسبت.

کاهش ولتاژ بهبود بخشد [ .]5در [ ]6عدم قطعیبت قیمبت،

همچنین برای قیمت بازار در زمان  -واقعبی عبدم قطعیبت

بارهای الکتریکی و دمای محیط از درخت سناریو به تصویر

وجبود دارد و مبادلبۀ بببرق بببا ایبن بببازار خطرنبباک اسببت؛

کشیده شده و با یک طرح بهینهسازی تصادفی دو مرحلبهای

بنابراین ،مهم است یک مبدل بهینبهسبازی روزمبرۀ کارآمبد

هزینه های بهره برداری را ببه حبداقل رسبانده اسبت .ببرای

ایجاد شود که برای بهرهببردار واقعبی در زمبان  -واقعبی و

کاهش زمان حل مسئله خطیسازی مدل انجام شبده اسبت.

عدم قطعیت به دلیل نیروگاه تجدیدپذیر و قیمت بازار باشد

در [ ]7مدل تصادفی دو مرحلهای برای مدیریت منابع انرژی

[ .]11در بازار مصرف کنندگان با هدف کمینهسبازی قیمبت

ریز شبکهها با توجه به تولیدات تجدیدپبذیر ،وسبایل نقلیبۀ

تسویه بازار و تولیدکنندگان با هدف حداکثرسازی سبود در

الکتریکی و عدم قطعیت قیمت بازار پیشنهاد شده است .یک

رسیدن به نقطۀ تعادل با یکدیگر همکاری میکنند .این کبار

مدل دو مرحلهای استوار برای بهینبهسبازی همزمبان روز -

با مدیریت در بهرهببرداری محلبی از منبابع تولیبد پراکنبده،

پیش و عدم قطعیت زمان  -واقعی ریزشببکههبا ببا در نظبر

خیرهسازهای انبرژی و بارهبای پاسبخگو و در ارتببا ببا

گرفتن مدلسازی دقیق محدودیتهبای بهبرهببرداری در []8

شبکۀ باالدست صورت مبیگیبرد [ .]12ارائبۀ سیسبتمهبای

ارائه شده است .مسئله بهینهسازی روز  -قببل ببا توجبه ببه

مدیریت انرژی با در نظر گرفتن عملکرد بهینۀ منابع موجبود

مقدار پیشبینیشدۀ تولیبدات تجدیبدپبذیر ،در مرحلبه اول

در ریزشبکهها ،کنتبرل تببادل تبوان ببا شببکه و نیبز مبابین

به صورت یک مسئلۀ برنامبه ریبزی خطبی آمیختبه ببا عبدد

ریزشبکهها حائز اهمیت است [.]13

صحیح تدوین میشود و در مرحله دوم بهرهبرداری زمبان -

در [ ]14یک مسئله بهینهسازی غیرخطی مختلط صحیح

واقعی غیرقطعی با مدلسازی استوار عدم قطعیتها صبورت

برای مدلسازی یک هاب انرژی خانگی بهمنظور پاسخگویی

میگیرد .از آنجایی که گسترش روزافزون منابع تجدیدپبذیر

بببه نیازهببای گرمایش بی ،سرمایش بی و الکتریک بی سبباختمان

توزیعشدۀ انرژی ،باعث ایجباد چبالشهبای عمبدۀ فنبی در

طراحی شده که امکان فروش برق به شبکه نیز ببرای آن در

تعادل عرضه و بار میشود ،استفاده از خدمات جانبی فرعی

نظر گرفته شده است .در [ ]15برای حبل مسبئله چندهدفبۀ

محلی برای اپراتورهای شبکه از اهمیت بسبزایی برخبوردار

توزیع در ریز شبکه شامل حداقلسازی هزینه و میزان انتشار

است؛ بنابراین ،یک مدل برنامهریزی بهینۀ ریزشببکه در []9

با در نظر گرفتن برنامههبای پاسبخگویی ببه تقاضبا و عبدم

ارائه شده است تا توانبایی ریبزشببکه را در ارائبۀ خبدمات

قطعیت ارائه شده است .یک چبارچوب احتمبالی براسبا

جانبی به شبکۀ برق نشان دهد.

روش سناریو برای غلبه بر عدم قطعیتها در مدیریت بهینبۀ

در بیشتر مقاالت ،مدیریت انرژی در ریز شببکه تنهبا در

انرژی ریزشبکه در نظر گرفته شبده اسبت .از مفهبوم هباب

مرحله روز  -قبل مدلسازی شده اسبت؛ ببدون اینکبه عبدم

انبرژی بببرای سبباختن یبک مبدل مبتنبی بببر سببناریو بببرای

قطعیت در بهره برداری تقریببا واقعبی در زمبان  -واقعبی و

برنامهریزی بهینۀ منابع الکتریکی و حرارتی در یک ریزشبکه

امکان مبادلۀ برق ببا ببازار زمبان  -واقعبی را منظبور کبرده

با زیرساختهای یکپارچه برقی و گاز طبیعی اسبتفاده شبده
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اسببت [ .]16تببابع هببدف ضببمن در نظببر گببرفتن کلیببۀ

شبکۀ پیشنهادی خرید و فروش انبرژی در یبک ریبزشببکۀ

محببدودیتهببا و عببدم قطعی بتهببای شبببکه ،هزینببههببای

چندحاملی بهصورت یک مدل دو مرحلهای ارائه شده است.

بهبرهببرداری مبورد انتظببار را ببه حبداقل رسبانده اسببت و

درنهایت این مسئله بهصورت یک مدل تصادفی خطی عبدد

سببناریوهای مببرتبط بببا مت یرهببای تصببادفی ماننببد تولیببد

صحیح آمیخته مدل شده است.

طبور خالصبه ،نبوآوری

تجدیدپذیر و بارهای الکتریکی و حرارتی با استفاده از توابع

اصلی مقاله بهصورت زیر خالصه شده است:

توزیع احتمال مربوطه تولید شدهاند و با اسبتفاده از تکنیبک



کاهش سناریو تعبداد سبناریوها کباهش یافتبه اسبت .یبک
چببارچوب تصببادفی دو مرحلببهای بببرای برنامببهریببزی

ریزشبکۀ چندحاملی تحت عدم قطعیت.


بهره برداری کوتاهمدت ریزشبکهها شامل شبکه هبای ببرق و
گاز طبیعی که از هابهای انرژی ،منابع انرژی تجدیدپذیر و

محاسببۀ میبزان پببیشخریبد/فروش ببرق در یببک
استفاده از یک روش دو مرحلهای برای بهینهسازی
توامان در بازار روز  -قبل و زمان  -واقعی.



در نظر گرفتن وابستگی قیمت برق و گاز در بازار

تأسیسات خیره انرژی تشکیل شده است ،با در نظر گبرفتن

روز  -قبل ،و وابستگی قیمت ببازار روز  -قببل و

عدم قطعیتهای پیشبینیشده در [ ]17پیشنهاد شده است.

زمان  -واقعی برای جلوگیری از ت ییر یبکجانببۀ

در مطالعات انجامشده تا کنون به بررسی پیشنهاد خرید

قیمت بازار برق.

و فروش برق در یک ریزشبکه چندحاملی با در نظر گبرفتن
وابستگی شبکۀ برق و گاز پرداخته نشده است .همچنین اثبر
عدم قطعیتهای گوناگون در بار و تولیبد روی هزینبههبای
بهرهبرداری ریزشبکۀ چندحاملی صبورت نگرفتبه اسبت .از
آنجایی که عدم قطعیتهای گوناگون روی بهرهبرداری بهینۀ
ریزشبکهها در پیشخرید و پیشفروش انرژی تأثیر مسبتقیم
دارد ،بررسی یک استراتژی بهینه ببرای کباهش هزینبههبای
بهرهبرداری ریزشبکهها اهمیت پیبدا مبیکنبد .پبس در ایبن
مقاله ،یک مدل بهینهسبازی احتمبالی روی یبک ریبزشببکه
چندحاملی پرداختبه شبده اسبت .در ریبزشببکۀ پیشبنهادی
تولیدات پراکنده و مبدل نظیر ترانسبفورماتور ،مببدل تولیبد
همزمان ،بوبلر ،نیروگاه خورشیدی و بادی ،باطری و سیستم
گرمایشی در نظر گرفته شدهاند .از آنجا که میبزان تولیبدات
پراکنده ،بار الکتریکی وحرارتی و قیمت برق در بازار روز -
قبل و واقعی دارای عدم قطعیتاند ،در این مقاله ،یک مبدل
احتمببالی سببازگار بببا مس بئلۀ اسببتراتژی توزی بع انببرژی در
ریزشبکه چندحاملی ارائه شده است .استراتژی پیشنهادی در
این مقاله شامل خریبد/فروش انبرژی در ببازار روز  -قببل
است که میزان خطای نامتعادلی بار در بازار ببا قیمبت هبای
زمان  -واقعی جبران میشود .در این مدل عدم قطعیت روی
قیمت بازار روز  -قبل و زمان  -واقعبی دیبده شبده اسبت.
همچنین در این مقاله وابستگی قیمت گباز و ببرق در ببازار
روز  -قبل و بازار زمان  -واقعبی بررسبی شبده اسبت .در

 -2ساختار ریزشبکه چندحاملی
یک ریزشبکه چندحاملی ببهصبورت گروهبی از ببار و
تولیدات پراکنده متصل ببههبم ببا زیرسباخت هبای انبرژی
تعریفشده توصیف مبیشبود .ایبن ریبزشببکۀ چنبدحاملی
بهعنوان یک ناحیۀ مجزا نسبت ببه شببکه اصبلی اسبت کبه
بهصورت متصل به شبکه یا جزیرهای عمل میکنبد .در ایبن
مقاله ،شکل ( )1ریزشبکۀ چندحاملی ببا زیرسباخت شببکۀ
برق و گاز طبیعی ،سیستم هاب انرژی ،منبابع تجدیدپبذیر و
باطری پیشنهاد شده که در اینجا سیسبتم هباب انبرژی یبک
رابط بین منابع مختلف انرژی ازجمله برق و گباز طبیعبی و
بارهببای الکتریکبی و حرارتبی اسببت .در اینجببا ریببزشبببکۀ
پیشنهادی به شببکۀ ببرق و گباز باالدسبت متصبل اسبت و
قابلیببت جزیببرهایشببدن را دارد .همچنببین بببرای تسببهیل
بهرهبرداری یک کنترلر مرکزی در ریزشببکه در نظبر گرفتبه
شده است که اطالعات را از هر کنترلر محلی نظیر وضعیت
تولیدات پراکنده و بارها جمعآوری مبیکنبد و در صبورت
لزوم ،فرمانهای الزم را برای بهرهببرداری بهینبۀ ریبزشببکه
صادر میکند .درواقع این کنترلر مرکزی بهبرهببرداری بهینبۀ
ریزشبکه را براسا

وضعیت تولیدات پراکنده ،سبرعت بباد

پیشبینیشبده ،تشعشبع خورشبید و میبزان بارهبا را انجبام
میدهد و سپس سیگنال توزیع انرژی را به کنترلر محلی هر

طراحی بهینۀ یک ژنراتور آهنربای دائم شارشعاعی با رتور خارجی برای کاربرد در توربینهای بادی بدون جعبهدنده
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ریز شبکه ارسال میکند .این کنترلبر مرکبزی ببا بهبره ببردار

مطالعه و انحراف معیبار براببر ببا  5درصبد از ببار پایبه آن

مستقل ریزشبکه مدیریت میشود.

بهصورت زیر مدلسازی میشود [.]21-19
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ریز شبکه

 ( L   )2
exp   t ,l 2 l

2 l
2


1

l

f ( Lt ,l ) 

 -2-3مدلسازی قیمت برق در بازار روز  -قبل
و بازار زمان  -واقعی
تجزیهوتحلیل آماری در [ ]24-22نشان می دهد توزیبع
منطق عام مناس ترین مدل است و اسبتراتژی پیشنهادشبده

PV

در تحلیل را تأیید میکند؛ ازاینرو تابع توزیع الگ نرمال ببا
میانگین مقدار برابر با قیمت برق پایه در یک فاصبله زمبانی

شکل ( :)1ساختار ریزشبکه

معین و مقدار برابر  ٪5از قیمت پایه آن برای مدل بازار برق
استفاده میشود.

 -1-2هاب انرژی
سیستم هاب انرژی تبدیل حاملهای انبرژی را تسبهیل
میکند .هاب انرژی بهعنوان رابط بین منابع انبرژی مختلبف
ازجمله ببرق و گباز طبیعبی و انبواع بارهبا (ماننبد ببرق و
حرارت) است .هاب انرژی شامل ترانسبفورماتور ،ببویلر و

()2
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)  (ln(Ct ,e )  c
2
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exp  

1
2

Ct , e  c

fce (Ct , e ) 

 -3-3مدل احتماالتی از منابع انرژی تجدیدپذیر

مولد تولید همزمان برق و حبرارت اسبت کبه ببرق و گباز

دو تابع توزیع برای مدلسازی عدم قطعیبت مرببو ببه

طبیعی را از شبکۀ باالدست بهعنوان ورودی دریافت میکنبد

واحد ببادی و خورشبیدی اجبرا مبیشبود .تبوان خروجبی

و برق و حرارت مورد نیاز مشترکین را ببهعنبوان خروجبی

ژنراتور بادی به سرعت باد با هزینۀ صبفر سبوخت بسبتگی

هاب تأمین میکند [ .]18شبکۀ پیشبنهادی هباب انبرژی در

دارد .سرعت باد هر لحظه متفاوت است که اهمیت یک مدل

ریزشبکۀ چندحاملی در شکل ( )2ارائه شده است.

احتمالی را برجسته میکند .در مقباالت موجبود ،اسبتفاده از
تابع توزیع نرمال ویبال برای سرعت باد [ ]25معمول است.

EL

Pe

EHP

CHP

تابع توزیع نرمال ویبال بهصورت رابطه ( )3است.

Pg

()3

EH
boiler

    vt   1
  vt   


exp
     vt  0
   
f v (vt )       
   

otherwise
0

توان خروجی نیروگاه تولید ببادی در هبر فاصبله زمبانی
شکل ( :)2هاب انرژی

معین با استفاده از منحنبی قبدرت ببا سبرعت بباد محاسببه
میشود که بیانکنندۀ معادله ( )4است [.]26
0  vt  vci
or vt  vco

 -3مدلسازی احتمالی بار ،قیمت برق و منابع
انرژی تجدیدپذیر
 -1-3مدلسازی بارها

()4

vci  vt  vr
vr  vt  vco

0



RP wt (vt )   wt v 2t  vci2
 Pr  v 2  v 2
r
ci

 Prwt

در این مطالعه ،بارهای الکتریکی و حرارتی با استفاده از

توان تولیدشده از یک واحد خورشیدی با توجه به تابش

یک تابع توزیع نرمال با میانگین برابر با بار پایه در هر دوره،

خورشید متفاوت است که به عوامل متعبددی نظیبر شبرایط
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محیط بی ،زمببان ،روز ،مبباه ،فصببل و جهببتگی بری نیروگبباه

تصادفی مت یرها ممکن است ت ییراتی داشته باشد؛ بنبابراین،

خورشیدی به تابش خورشید در میان سایرین بسبتگی دارد.

مشتری فعاالنه باید در بازار زمان  -واقعی به منظور بباالنس

در این مقاله ،تابش خورشبید ببا یبک تبابع توزیبع بتبا ()β

بار در زمان  -واقعی شرکت کند [ .]29درخبور کبر اسبت

مدلسازی می شود [ .]27تابع توزیع  βبا رابطبه ( )5نمبایش

قیمتها در این ببازار ثانویبه متفباوت از ببازار روز  -قببل

داده میشود.

است .همچنین از آنجا که انبدازۀ ریبزشببکه چنبدحاملی در

)( 1
) ( , 
()5
 Rt  (1  Rt )
) ( ) (
مولد خورشیدی توان خروجی مربو به تابش خورشبید

f ( Rt ) 

است؛ بنابراین مدلسازی توان خروجبی نیباز ببه مدلسبازی
تابش خورشیدی دارد .توان خروجبی نیروگباه خورشبیدی
بهعنوان تابعی از تابش در هر فاصله زمانی مشخص ،منحنی
توان تابش طبق رابطه ( )6بیان شده است [.]28

()6
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مقایسه با اندازۀ شبکه کوچک فرض شده است ،آن یک نهاد
قیمتگیرنده در نظر گرفته شده است .بهصورت خالصه ،در
مدل پیشنهادی ،ابتدا با توجه به اطالعبات موجبود از ببازار
روز  -قبل نظیر میزان بار الکتریکی و حرارتی پیشبینیشده،
تولید تجدیدپذیر ،قیمت برق و گاز در بازار روز  -قبل یک
بار برنامه شبیهسازی میشود و تابع هزینه به همراهی میبزان
بهینۀ خرید و فروش انرژی در بازار روز  -قببل ببه دسبت
میآید .سپس مت یرهای مرحله اول نظیر میزان بهینۀ خرید و
فروش انرژی در بازار روز  -قبل پارامترهای مرحله دوم در
نظر گرفته میشوند .در مرحله دوم شبیهسبازی مبدل ببازار
زمان – واقعی ،با توجه به عدمقطعیت های متعدد نظیبر ببار
الکتریکی و حرارتی ،تولیبدات تجدیدپبذیر و قیمبت ببازار

 -4تعریف مسئله

لحظه ای برای تنظیم باالنس انبرژی و تسبویۀ ببازار در هبر

در این قسمت ،روند استراتژی پیشنهادی (خرید و فبروش)

ساعت صورت میگیرد.

در بببازار روز  -قبببل و زمببان  -واقعببی انببرژی در شببرایط

زمان واقعی

یک روز قبل
داده های پیش بینی شده

تصادفی ،مدل و در شکل ( )3نشان داده شده است .منظبور

توان

از اسببتراتژی پیشببنهاددهی میببزان انببرژی خریببداری یببا

پیشنهادات



فروختهشده در بازار روز  -قببل اسبت .ببا توجبه ببه عبدم

قیمتهای زمان واقعی


قیمتهای روز قبل

قطعیت های مختلف در داده های پیشبینیشده و در سیستم،
پیببداکردن یببک رویکببرد مطلببوب پیشببنهاددهی موضببوع
چالشبرانگیزی است .در مدل پیشنهادی ،امکان مبادله ببرق
و گاز بین ریزشبکۀ چندحاملی پیشنهادی و شبکۀ باالدسبت
دیده شده است که این امر نقش مهمبی در ببازار انبرژی ببا
دسترسی به اطالعات زمان  -واقعی بازی میکنبد .نهادهبای
قیمتدهنده ،پیشنهادات (شبامل قیمبت خریبد و فبروش و
ساعتی برق) خود را در روز  -قبل به بهره بهرهبردار سیستم
توزیع ارائه میدهند.
پیشنهادات ارائهشده به بهرهبردار سیستم توزیع با توجه به
قیمت بازار روز  -قبل و پیشبینی تولید و مصرف براسبا
دادههبای پبیشبینبی شبده اسببت .پبس از تسبویه ببازار بببا
بهرهبردار سیستم توزیع ،تولید و مصبرف ببه دلیبل ماهیبت

شکل ( :)3ریزشبکۀ چندحاملی در محیط بازار

منابع اصلی عدم قطعیت ،قیمبت روز  -قببل و زمبان -
واقعی ،تولید تجدیدپذیر و بارها هستند .از آنجا که در ایبن
مقاله شش نوع عدم قطعیت در مسئلۀ پیشنهادی ،بهینهسازی
تصادفی در نظر گرفتبه شبده ،ببرای مطالعبۀ اثبر ایبن عبدم
قطعیت روی استراتژی بهرهبرداری ریزشبکه ،از شبیهسبازی
مونت کارلو برای تولید سناریوهای تصبادفی اسبتفاده شبده
اسببت .همچن بین بببا روش کبباهش سببناریو (روش کبباهش
عقبگرد براسا

فاصله کانتروویچ) سناریوهای تولیدشدۀ هر

پارامتر بهمنظور کاهش بار محاسباتی مسئله ببه سبه سبناریو
کاهش یافته است [.]30
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 -1-4تابع هدف مرحله اول
در ریز شبکه چنبدحاملی پیشبنهادی ،شبش منببع عبدم

Co&m  t , s   PeCHP  t , s  koCHP
&m

()8

قطعیت در نظر گرفته شده وجبود دارد :قیمبتهبای روز -
قبل و زمان  -واقعی ،میزان تولیبدات خورشبیدی و ببادی،
بارهای الکتریکی و حرارتی .در شبکۀ پیشنهادی میزان خرید
و فروش انرژی در یک ریزشبکۀ چندحاملی بهصورت یبک

 
 

t, s 
t, s 

WT
koAB
t , s koWT
& m  Pe
&m
tran
ES
ko&m  Es t , s ko&m

 PhAB
 PeNet

در معادله ( )8هزینۀ نگهداری هر واحد از ضرب میزان
تولید هر واحد در ضری

هزینه نگهبداری در هبر سباعت

محاسبه میشود.

مدل دو مرحلهای ارائه شده است .در مرحله اول ،ریزشببکۀ
چندحاملی پیشنهادات میزان خرید و فروش انبرژی سباعتی

 -2-4قیود مسئله

را به بهرهبردار سیستم توزیع ارائه میدهد؛ درحالیکبه عبدم

معببادالت زیبر نشببان از رابطبۀ تبدیل/تولیبد تجهیبزات

قطعیتهای موجود در نظر گرفته نشده انبد .پبس از تسبویۀ

موجود در ریزشبکه دارد .در این ریبزشببکه وظیفبۀ تببدیل

بازار ،ریزشبکه ببه برنامبهریبزی تولیبد ببرای بهبرهببرداری

انرژی را با یک ترانس به عهده دارد که در معادله ( )9مبدل

ریزشبکه در روز آینده طبق پارامترهای قطعی میپبردازد .در

شده است .همچنین میزان انبرژی تولیبدی ببا مولبد تولیبد

مرحله دوم (بهرهبرداری در زمان  -واقعی) ،با در نظر گرفتن

همزمان و بویلر در ( )10و ( )11نشان داده شده که وابسبته

پیشنهادات خرید و فروش روز  -قبل تأییدشده ،بهبرهببردار

به میزان گباز خریبداریشبده و رانبدمان تجهیبزات اسبت.

ریز شبکه به بهرهبرداری منابع بهمنظور متعبادلکبردن میبزان

همچنین سیستم گرمایشی در معادله ( )12فرموله شده است.

تولید و مصرف بهدلیبل عبدم قطعیبت هبای موجبود اقبدام

()9

میکند .درواقع ،این مرحله قبل از تسویه بازار زمان  -واقعی

()10

در هر سباعت صبورت مبیپبذیرد؛ بنبابراین ،میبزان تولیبد

()11

واحدها ،شارژ و دشبارژ خیبرهسبازها و خریبد و فبروش

()12

Petrans  PeNet t, s  trans

PlCHP t, s   Pg t, s lCHPv t , s  l e, h

P AB t, s   Pg t , s  AB 1  v t , s  

PEHP t, s   PiEHP t , s  EHPCo

انرژی در بازار لحظهای بهینه میشود .این مدل یبک مسبئله
خطی عدد صبحیح آمیختبه اسبت کبه تبابع هبدف و قیبود

مدلسازی باطری در ( )13فرموله شده است؛ بهطوریکه

ریز شبکۀ چندحاملی پیشنهادشده در مدت زمان  24سباعت

معادله ( )14از شبارژ و دشبارژ همزمبان بباتری جلبوگیری

برای هر یک از سناریوها در آن مدلسازی شدهاند .در ایبن

میکند .همچنین در معادله ( )12ببه منظبور اسبتفاده پایبا از

مدل تابع هدف کمینهکردن هزینههای خرید و فروش انرژی

باطری میزان انرژی در لحظه اول و آخر روز باید با هم برابر

و نگهداری تجهیزات است .تبابع هبدف ببا هبدف حبداقل

باشند که در رابطه ( )15نوشته شده است.

رساندن بهصورت رابطه ( )7مدل شده است.
  DA t , s   PeDA t , s   


()7
OF :  t ,s     g t , s   Pg t , s   
s
t 

C o &m t , s 

که عبارت اول هزینۀ خرید یا سبود فبروش انبرژی در

()13

M  t , s    E  t , s   E t  1, s 

 ch I ch t, s   dis I dis t, s 



()14

I ch t , s   I dis t , s   1

()15

)El (1,m)  El (24,m

بازار روز  -قبل برای هر ساعت اسبت .عببارت دوم هزینبۀ

معادله ( )16باالنس بار الکتریکبی و حرارتبی را نشبان

خرید گاز طبیعی به منظور تبأمین واحبدهای مصبرفکننبدۀ

میدهد که برای هر سناریو در هر ساعت باید برقرار باشبد.

سوخت گاز است که وظیفۀ تأمین برق و حرارت ریزشببکه

معادله ( )16نشان میدهد میزان ببار الکتریکبی و ببرق الزم

را برعهببده دارنببد و عبببارت آخببر ،هزینببههببای نگهببداری

برای تأمین سیستم گرمایشی میتوانبد ببا شببکۀ باالدسبت،

تجهیزات است که بهصورت زیر مدل شده است.

مولد تولید همزمان ،نیروگاه ببادی و خورشبیدی و بباطری
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تأمین شود .همچنین معادله ( )17نشان مبیدهبد میبزان ببار

برق در بازار روز  -قبل که هر کدام از عوامبل کرشبده تبا

حرارتی میتواند ببا مولبد تولیبد همزمبان ،چیلبر جبذبی و

حببدودی بببر قیمببت بببرق در بببازار زمببان  -واقعببی تببأثیر

سیستم گرمایشی تأمین شود.

میگذارد .درنهایت ،برای تعیین اینکه چگونه عوامل مختلف

(16

Loade  t , s   Pi EHP  t , s   PeNet t , s  t 
 PeCHP  t , s   PWT  t , s 

)

)t , s   M (t,s

(17
)

قیمببت بببرق در روزهببای آینببده و در زمببان  -واقعببی در
دوره های زمانی کرشده تأثیر می گذارند ،ضری

 P PV

Loadh t, s   PhCHP t, s   PhAB  PhEHP

همبستگی

مربو به قیمت برق و عوامل مختلف در هبر هباب محلبی
محاسبه می شود .وابستگی قیمت حامبل هبا ببا رابطبه ()26
نشان داده شده است که بردار  Yقیمتهای بازار روز  -قبل

حد باال و پایین هر واحد نظیر ظرفیت ترانسفورماتور ،مولبد
تولید همزمان ،بویلر ،سیستم گرمایشی ،ظرفیت خیرهساز و
میزان انرژی شارژ و دشارژشده باطری به ترتی

زیرند:

()18

trans
trans
Pmin
 Petrans t, s   Pmax

()19

CHP
CHP
Pmin
 PCHP t, s   Pmax

()20

Pmin  P AB t , s   Pmax

()21

EHP
EHP
Pmin
 PEHP t, s   Pmax

AB

AB

E min  E t, s   E max

()22

M ES  t , s   M ES

()23
همچنین ضری

میزان گاز ورودی به مولد تولید همزمان

و بویلر بهصورت رابطه ( )24مدل شده است.

0  v t , s   1

()24

 -3-4وابستگی قیمت برق به گاز
حساسیت باالی قیمت برق در زمان روز  -قبل و واقعبی

و زمان  -واقعی را نشان میدهد .همچنین بردار  Xبه میزان
خطای پیشبینی بار ،خطای پیشبینی باد ،قیمت گاز طبیعبی
و/یا قیمت برق روز  -قبل اشاره دارد [.]31
y   1x   2

()25
همچنین ضبرائ
مناس

  1و   2نشباندهنبدۀ بهتبرین خبط

بهمنظور وابستگی حاملها هستند.

 -4-4تابع هدف مرحله دوم
در این مرحله ،مت یر مرحله اول میزان پیشخریبد/فروش
برق بهعنوان یک پارامتر و ثابت در تابع هبدف مرحلبه دوم
قرار داده شده است (عبارت اول) و میزان کمبود/مازاد ببرق
در بازار زمان  -واقعی معامله میشود (عبارت دوم) .در این
مرحله ،تمامی عدمقطعیتها دیبده شبده اسبت و همچنبین
امکان فروش برق مبازاد پبیشخریدشبده در ببازار زمبان -
واقعی برای بهره ببردار ریزشببکه وجبود دارد .تبابع هبدف
مرحله دوم در ( )26نمایش داده شده است.

به عرضۀ میزان گاز در زمستان سال  2014نشبان داده شبد.

OF :

اگرچه این قیمت برق به دنبال الگبوی قیمبت گباز طبیعبی

  DA t , s  .PeDA t , s   


  gRT t , s  PgRT t , s   
()26

t ,s    RT
RT


t , s  
s
t e t , s  Pe
t

 RT

C o & m t , s 

همچنین تمام قیود اشارهشده در باال بهجز قیود ()28-27

است ،وابستگی نسبی آنها باید قدم اول برای ایجاد الگوهای
مناس

وابستگی متقابل باشد []31؛ با این حال ،قیمت ببرق

بازار زمان  -واقعی به بسیاری از عوامل دیگبر بسبتگی دارد
که تعداد کمبی از آنهبا ببا اسبتفاده از دادههبای دردسبتر
سنجش پذیرند؛ نظیر :قیمت گاز طبیعبی در ببازار لحظبهای،
تببأثیر ظرفی بت خببط لولببه گبباز ،انحرافببات الگببوی بببار و
پاسخگویی بار ،سطح نفو پذیری منابع تجدیدپبذیر ،قیمبت

 که ت ییر یافتهاند  -برقرار است .پس در این مرحله میبزانبرق خریبداریشبده در ( )27ت ییبر یافتبه کبه درنتیجبه آن
باالنس بار الکتریکبی مطبابق معادلبه ( )28ت ییبر داده شبده

طراحی بهینۀ یک ژنراتور آهنربای دائم شارشعاعی با رتور خارجی برای کاربرد در توربینهای بادی بدون جعبهدنده

8
است.
()27
()28

فتوولتائیببک و بببادی ،بببویلر و مولببد تولیببد همزمببان،

PeNet t, s   PeDA t, s   PeRT t, s 

ترانسببفورماتور و سیسببتم گرمایش بیانببد .مشخصببات فن بی

Load e t , s   Pi EHP t , s   PeNet t , s 

تجهیزات بهکاررفته در این ریزشببکه در جبدول ( )1نشبان

 PeCHP t , s   PWT t , s 

)t , s   M (t,s

PV

P

معادله ( )27نشان میدهد میزان کل برق خریداریشده از
شبکه از جمع برق خریداریشده از بازار روز  -قبل و بازار

داده شده است [.]21
جدول ( :)1مشخصات فنی عناصر ریزشبکه
راندمان ()٪

ماکزیمم
عناصر

ظرفیت

ضری
نگهداری

El.

Th.

Σ

1000

92

-

92

)($/kWh
0/012

300

40

40

80

0/03

بویلر

600

-

85

85

0/012

خورشیدی

50

95

-

95

0

سناریوها با روش کانتروویچ به تعداد معینی کاهش داده شد.

بادی

50

90

-

90

0/02

سپس این مقادیر بهدستآمده با نرم افزار شببیه سبازی گمبز

سیستم

برای حل مسئله دو مرحلهای فراخوانی شد .در مرحلبه اول

گرمایشی

450

-

-

-

0/01

مبدل باطری

-20/20

-

-

-

0/01

ظرفیت باطری

100

-

-

95/90

0/02

زمان  -واقعی محاسبه شده است.

()kW/kWh

ترانسفورماتور
مولد همزمان

در این مقاله ،برای حل مسئله ،ابتدا سناریو در نرمافبزار
متل

برای هر کدام از پارامترهای غیرقطعی ،تولید و سبپس

این شبیه سازی تنها عدم قطعیت قیمت برق بازار روز  -قبل
در نظر گرفته و از تابع هدف ( )7و قیبود مربوطبه ()26-8
استفاده شد .بعد از محاسبۀ نتایج مرحله اول ،متوسط میبزان

برق وحرارت

 -2-6مطالعات موردی و نتایج

پیشخرید/فروش بهینه ببرای ریزشببکه کبه در مرحلبه اول

در شبیهسازی پبیش رو تعبداد  5000سبناریو ببا روش

محاسبه شده است ،بهعنوان پارامتر برای مرحله دوم در نظر

مونت کارلو برای شش پارامتر دارای عدم قطعیت نظیر (ببار

گرفته شد و مجددا در این مرحله ،بهینهسازی برنامبهریبزی

الکتریکبی و حرارتبی ،قیمببت روز  -قبببل ،قیمبت زمببان -

زمان بندی تولید در زمان  -واقعی ببا در نظبر گبرفتن تمبام

واقعی ،تولید خورشیدی و نیروگاه بادی) و برای هر ساعت

عدمقطیعتهای موجود انجام شد.

تولید شده است .همچنین بهمنظور کاهش زمان حل مسبئله

 -6شبیهسازی و بررسی نتایج
ریزشبکۀ چندحاملی یک سیستم است که انعطافپبذیری
انرژی را افزایش می دهد [ .]32برای پاسبخگویی ببه انبواع
مختلف تقاضاها ،ریزشبکۀ چندحاملی با مبدل هبای انبرژی،
ژنراتورها و سیستمهای خیرهسازی انرژی تجهیز شده است
[ .]33شکل ( )1نمایش ساختار یک ریزشبکۀ چندحاملی را
نشان می دهد .با توجه به شکل ( )1هر ریزشبکۀ چندحاملی
کوچبک ،تقاضباهای متعبدد و

باطری است .منابع انرژی مقیا

سناریو (از روش کاهش عقبگرد براسا

فاصلۀ کانتروویچ)

تقلیل یافته است .میزان احتمال هر سناریو برای هبر پبارامتر

 -1-6سیستم مورد مطالعه

شامل منبابع انبرژی مقیبا

تعداد سناریوهای هر پارامتر به سه سناریو ببا روش کباهش

کوچک شامل نیروگاههای

در جدول ( )2نشان داده شده است .ببا توجبه ببه جبدول،
تعداد کل سناریوها  36حالت را ایجاد میکند .همچنین زمان
حل مسئله برای تمام سناریوها زیر  15ثانیه است.
جدول ( :)2میزان احتمال هر سناریو برای هر پارامتر
پارامترها

سناریو کاهش داده شده و احتمال آن
3

2

1

بار الکتریکی

0/234

0/476

0/29

بار حرارتی

0/276

0/24

0/484

قیمت روز  -قبل

0/3

0/3

0/4

هوش محاسباتی در مهندسی برق ،سال یازدهم ،شماره دوم ،تابستان 99
0/312

0/184

0/504

قیمت زمان  -واقعی
تولید بادی

0/104

0/176

0/72

تولید خورشیدی

0/242

0/244

0/514

9
۰.۱۴
۰.۱۲
۰.۱۰
۰.۰۸
۰.۰۶

داده های ببار الکتریکبی و حرارتبی ،تولیبدات ببادی و

۰.۰۴
۰.۰۲

خورشیدی ،قیمت برق در بازار روز  -قبل و در بازار زمبان
 واقعی در سه سناریو شکلهای ( )4و ( )5نشان داده شدهاست .قیمت ببرق و گباز طبیعبی در شبکل ( )6ببرای سبه

۰.۰۰
۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴

۸

۷

۵

۶

۳

۴

۱

۲

ساعت

زمان-واقعی

سناریو نشان داده شده است.

روز-قبل

سناریو 2
۷۰۰
۰.۱۴

۶۰۰

۳۰۰
۲۰۰
۱۰۰

انرژی (کیولوات ساعت)

۴۰۰

۰.۱۰
۰.۰۸
۰.۰۶
۰.۰۴
۰.۰۲

قیمت (دالر/کیلووات ساعت)

۵۰۰

۰.۱۲

۰
۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴

۸

۷

۶

۵

۳

۴

۱

۲

۰.۰۰
۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴

ساعت

۸

۷

۶

۵

۳

۴

۱

۲

ساعت
بار الکتریکی سناریو 2

بار الکتریکی سناریو 1

بار الکتریکی میانگین

بار الکتریکی سناریو 3

روز-قبل

زمان-واقعی

سناریو 3

شکل ( :)4منحنی بار الکتریکی

شکل ( :)6قیمت برق در حالتهای روز  -قبل و لحظهای
برای سه سناریو

۳۰۰
۲۵۰

۱۵۰
۱۰۰

انرژی (کیولوات ساعت)

۲۰۰

میزان تولید واحد خورشیدی و بادی برای هبر سبناریو
در شکلهای ( )7و ( )8نشان داده شده است.

۵۰
۰
۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴

۸

۷

۶

۵

۴

۳

۲

۱

ساعت
بار حرارتی سناریو 2

بار حرارتی سناریو 1

بار حرارتی میانگین

بار حرارتی سناریو 3

۵۰
۴۰
۳۰
۲۰

شکل ( :)5منحنی بار حرارتی

۱۰
۰
۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴

۸

۷

۶

۵

۴

۳

۲

۱

ساعت
۰.۱۴
۰.۱۲

۰.۰۸
۰.۰۶
۰.۰۴
۰.۰۲
۰.۰۰
۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴

۸

۷

ساعت

زمان -واقعی

روز-قبل

سناریو 1

۶

۵

۴

۳

۲

۱

قیمت (دالر/کیلووات ساعت)

۰.۱۰

شکل ( :)7نمودار مقدار تولید نیروگاه بادی

انرژی (کیلووات ساعت)

توان تولیدی نیروگاه بادی سناریو 3
توان تولیدی نیروگاه بادی سناریو 2
توان تولیدی نیروگاه بادی سناریو 1
توان تولیدی نیروگاه بادی

۶۰

طراحی بهینۀ یک ژنراتور آهنربای دائم شارشعاعی با رتور خارجی برای کاربرد در توربینهای بادی بدون جعبهدنده

10

بهصورت توأم با عدم قطعیت قیمبت ببرق در ببازار روز -

۶۰
۵۰

۳۰
۲۰
۱۰

انرژی (کیلوات ساعت)

۴۰

۰
۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴

۸

۷

۶

۵

۴

۳

۲

۱

ساعت
توان تولیدی نیروگاه خورشیدی سناریو 1
توان تولیدی نیروگاه خورشیدی سناریو 2
توان تولیدی نیروگاه خورشیدی سناریو 3

شکل ( :)8نمودار مقدار تولید نیروگاه خورشیدی

در این بخش ،نتایج شبیهسازی ،ارائه و بحث شبدهانبد.
مسئلۀ استراتژی قیمتدهی در ریبزشببکۀ چنبدحاملی روی
شبکۀ پیشنهاد داده شده اجرا شده است .مسئله بعنبوان یبک
مدل خطبی عبدد صبحیح آمیختبه ،مبدل و روی نبرمافبزار
 GAMSکدنویسبی شببده اسببت .ب بهمنظببور ارزیبابی مببدل

قبل و بازار زمان  -واقعی مقایسه کرده است .ببا توجبه ببه
شکل ( ،)9هزینۀ بهرهبرداری برای مدلی که ریزشبکه در هر
دو ب بازار روز  -قبببل و زمببان  -واقعببی ب بهصببورت تببوأم
مشارکت میکند ،نسبت به مدل مشارکت تنها در ببازار روز
 قبل یا بازار زمان  -واقعی کاهش چشمگیری یافته اسبت.همچنین هزینۀ بهرهبرداری ریزشبکه در صورت مشارکت در
بازار زمان  -واقعی به علت قیمت برق باال افزایش شبدیدی
نسبت به مشارکت در بازار روز  -قبل داشته است .مقایسبۀ
بهره برداری بهینۀ ریز شبکه با و بدون مشارکت در بازار روز
 قبل نشان داده است که هزینۀ بهرهبرداری ریزشبکه حدود %2.5ببا مشبارکت توأمبان در ببازار روز  -قببل و زمببان -
واقعی نسبت به مشارکت تنها در بازار زمان  -واقعی کاهش
یافته است.

پیشنهاد هفت حالت در نظر گرفته شده است.
حالت  -1استراتژی خرید و فروش ببا عبدم قطعیبت روی
قیمت برق روز  -قبل و زمان  -واقعی.
حالت  -2استراتژی خرید و فروش با تمامی عدم قطعیتها
در قیمت برق روز  -قبل و زمان  -واقعی ،بارهای الکتریکی
و حرارتی ،تولیدات تجدیدپذیر.
حالت  -3تأثیر ت ییر قیمت برق روز  -قبل روی اسبتراتژی

RT

DA&RT

هزینه (دالر)

500
498
496
494
492
490
488
486
484
482
480
DA

خرید و فروش با تمامی عدم قطعیتهای دیدهشده در مقاله.

شکل ( :)9هزینۀ بهرهبرداری ریزشبکه با عدم قطعیت روی

حالت  -4تبأثیر ظرفیبت نیروگاههبای تجدیدپبذیر(بادی و

قیمت برق روز  -قبل و زمان  -واقعی

خورشیدی) روی استراتژی خرید و فروش با تمبامی عبدم
قطعیتهای دیدهشده در مقاله.
حالت  -5تبأثیر ظرفیبت بباطری روی اسبتراتژی خریبد و

حالت 2
برای نشاندادن اهمیت استراتژی پیشبنهادی ببرای یبک

فروش با تمامی عدم قطعیتهای دیدهشده در مقاله.

ریببزشبببکۀ چنببدحاملی و همچنبین بهببرهوری از اسببتراتژی

حالت  -6تأثیر قیمت گاز روی استراتژی خرید و فروش با

پیشنهادی بهرهبرداری ایبن شببکه ببا در نظبر گبرفتن عبدم

تمامی عدم قطعیتهای دیدهشده در مقاله.

قطعیت در قیمت برق بازار روز  -قبل و بازار زمان  -واقعی

حالت  – 7اثر عبدم قطعیبت هبا روی هزینبۀ بهبره ببرداری

بببار الکتریک بی و حرارت بی و می بزان تولی بدات تجدیدپببذیر

ریزشبکه.

نظیرخورشیدی و بادی روی حالبت ( )2شببیهسبازی شبده

حالت 1

است.

در نخستین حالت ،استراتژی پیشنهادی در یک ریزشبکه

شکل ( )10هزینۀ بهرهبرداری ریزشبکه را در ببازار روز

چندحاملی انجام شده است .شکل ( )9هزینبۀ بهبرهببرداری

 -قبل ،بازار زمان  -واقعی و بهصورت توأم با عدم قطعیبت

ریزشببکه را در ببازار روز  -قببل ،ببازار زمبان  -واقعبی و

برای تمام پارامترهای موجود در بازار روز  -قبل و زمبان -
واقعی مقایسه کرده است .با توجبه ببه شبکل ( ،)10هزینبۀ
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بهرهبرداری برای مدلی که ریزشبکه در هبر دو ببازار روز -

است .با توجه به دو شکل زیر ،در مرحله اول ،ریزشببکه در

قبل و زمان  -واقعی بهصورت توأم مشارکت میکند ،نسبت

ساعات  6 ،5 ،3 ،2 ،1و  24-23به دلیل مصرف کم و تولید

به مدل مشارکت تنها در بازار روز  -قبل به علبت افبزایش

زیاد تمایل به فروش انبرژی داشبته اسبت؛ در صبورتی کبه

بار الکتریکی و حرارتی و کاهش پیشبینی تولیدات پراکنبده

امکان تولید یا صرفۀ اقتصادی فروش در زمان  -واقعی برای

افزایش یافته و نسبت به مدل مشارکت تنها در بازار زمان -

ریزشبکه میسّر نبوده است .یکی از دالیل ایبن امبر در نظبر

واقعی به دلیل قیمت ببرق گبران در ببازار زمبان  -واقعبی

گرفتن حداکثر تولید برای واحبدهای تجدیدپبذیر در زمبان

کبباهش یافتببه اسببت .ای بن حالببت نشببان مببیدهببد هزین بۀ

روز  -قبل بوده که در بازار زمان  -واقعبی ببه علبت عبدم

بهرهبرداری در صورت مشارکت توأم نسبت به حالت ( )1به

قطعیت میزان کمتر انرژی را تولید کرده است .پس از تحلیل

دلیل وجود یک مدل واقعیتر با عدم قطعیتهای گونباگون

مرحله دوم و بررسی مت یر باینری تعریفشده (تأیید خریبد

افزایش داشته است .این اختالف هزینه ممکن است در نگاه

یا فروش در بازار روز  -قبل) این نتیجه حاصل میشود کبه

اول غیرمنطقی به نظبر برسبد؛ ولبی ببه علبت وجبود عبدم

ریزشبکه بهتر است برق مازاد را در بازار زمان  -واقعبی ببه

قطعیت در تولیدات پراکنده و قیمت انرژی ،ریزشبکه تمایل

علت قیمت باال به فروش برساند .همانطبور کبه مشبخص

بیشتر به خرید انرژی را در بازار روز  -قبل به علت ارزانبی

است بهرهبردار ریزشبکه در برنامهریزی استراتژی پیشخرید

برق دارد؛ در صورتی که در بازار زمان  -واقعبی تمایبل ببه

و فروش در ساعت  4تصمیم به فروش انرژی گرفتبه ببود؛

فروش انرژی را با قیمت باالتر دارد.

در صورتی که در زمان  -واقعی حتی در آن ساعت به خرید
مقدار کمی برق از شبکۀ باالدست نیاز بوده است .همچنبین

RT

DA&RT

ریز شببکه تصبمیم گرفتبه ببود ببرق را از شببکۀ باالدسبت
هزینه (دالر)

560
550
540
530
520
510
500
490
480
470
460

در سبباعات  9-7و  15-11و 19 ،17و 22-20بهببرهبببردار

DA

پیشخرید کند که در بیشتر ساعات پذیرفتنی ببوده اسبت و
حتی در بازار زمان  -واقعی میزان کمی برق را برای تبأمین
بببار مببازاد از شبببکه خری بداری کن بد .نکت بۀ تأمببلبرانگیببز،
تأییدنشدن پیشخرید ببرق در سباعات  10و  18اسبت کبه

شکل ( :)10هزینۀ بهرهبرداری ریزشبکه در بازار روز  -قبل،

بهره بردار در مرحلۀ زمان  -واقعی پبی ببرده اسبت کباهش

بازار زمان  -واقعی با عدم قطعیت برای تمام پارامترهای

قیمت برق در بازار زمبان  -واقعبی اتفباق افتباده و ببرایش

موجود

مقرونبهصرفه بوده است کبه در ببازار زمبان  -واقعبی کبل
خرید برق را انجام دهد.

شبببببکلهبببببای ( )11و ( )12متوسبببببط انبببببرژی

درنهایت ایبن نتیجبه حاصبل مبیشبود کبه بهبرهببردار

خریداری/فروختهشده در بازار روز  -قبل و مبادالت انرژی

ریزشبکه بهتر است به دلیل عدم قطعیتهای موجبود ،ببرق

در ببازار زمببان  -واقعببی را بببرای جبببران نامتعببادلی نشببان

مورد نیاز را در ساعات پرباری پیشخرید کند؛ ولی به هبیچ

میدهند .در شکل ( )12از شبکل سباعت ببرای نشباندادن

عنوان هیچ برقی را پیشفروش نکند و برق مازاد را در بازار

میزان پبیشخریبد/فروش در ببازار روز  -قببل و همچنبین

زمان  -واقعی به فروش برساند .همچنین پبیشخریبد ببرق

خرید و فروش انرژی در بازار زمان  -واقعی ببرای جببران

مازاد برای فائقشدن بر عدم قطعیت های موجود مطلوب تبر

نامتعادلی بار استفاده شده است .به صورتی که از یک مت یبر

از پیشخریبد کبم اسبت؛ زیبرا امکبان فبروش ببرق مبازاد

باینری برای بررسی اینکه آیا پیشخرید یا پیشفروش انرژی

پیشخریداری شده در بازار زمان  -واقعی میسّر است.

که در مرحله اول انجامشده مقرونبهصرفه بوده است یا خیر
و با مقدار صفر (عدم تأیید) و یک (تأیید) نشبان داده شبده

طراحی بهینۀ یک ژنراتور آهنربای دائم شارشعاعی با رتور خارجی برای کاربرد در توربینهای بادی بدون جعبهدنده
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متوسط انرژی (خریداری/فروخته شده) در بازار روز-قبل

مشارکت توأم مقدار کمی افزایش مییابد؛ اما چنانچه قیمت

۳۰۰

مبادالت انرژی در بازار زمان-واقعی

۲۵۰

برق بهتبدریج از  20درصبد ببه بباال افبزایش یاببد ،هزینبۀ

۲۰۰

۱۰۰
۵۰
۰
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴
ساعت

- ۵۰

انرژی (کیلووات ساعت)

۱۵۰

- ۱۰۰

- ۲۰۰

روز  -قبل و مبادالت انرژی در بازار زمان – واقعی
۳

۲

در اینجا روند کاهشی هزینۀ بهرهبرداری با افزایش باالی 30
۲۳

۴

درصدی قیمت برق روز  -قبل در مدل مشارکت توأم است

۵

که دلیل آن فروش برق در بازار روز  -قببل و خریبد آن در

۲۱
۲۰

۶
۷

بازار زمان  -واقعی است .همچنین شکل ( )13نشان میدهد

۱۹

۸

حداقل افزایش  50درصدی قیمت برق در بازار روز  -قببل

۱۸
۹

موج

۱۷
۱۰

افزایش تصاعدی هزینۀ بهره برداری در ببازار روز -

قبل شده است؛ درحالیکه موج

۱۶
۱۱

محسو

نبوده است؛ ولی همچنان هزینۀ مشارکت تنهبا در

بازار زمان  -واقعی همچنان بیشتر است .نکتۀ تأمبلبرانگیبز

۲۲

۱۲

کاهش است .همچنین با افزایش قیمت برق در ببازار روز -
افزایش یافته است؛ ولی در مبدل مشبارکت تبوأم ت ییبرات

شکل ( :)11متوسط انرژی (خریداری/فروختهشده) در بازار

۱

است؛ ولی در مدل مشارکت توأم هزینۀ بهرهببرداری رو ببه
قبل تا  30درصد ،هزینۀ بهرهبرداری تنها در بازار روز  -قبل

- ۱۵۰

۲۴

بهرهبرداری در مدل مشارکت در روز  -قبل در حال افزایش

۱۵
۱۴
 ۱۳پیش خرید/فروش pix
تایید

کاهش هزینه در مشارکت

توأم شده است .همچنین در این مبدل هزینبۀ بهبرهببرداری
مشارکت توأم نسبت به مشارکت تنها در بازار زمان  -واقعی

متوسط انرژی (خریداری/فروخته شده) در بازار روز-قبل
مبادالت انرژی در بازار زمان-واقعی

شکل ( :)12متوسط انرژی (خریداری/فروختهشده) در بازار
روز  -قبل و مبادالت انرژی در بازار زمان – واقعی

کمتر است .در ادامه نشان داده میشود وقتی قیمت ببرق در
بازار روز  -قبل  100درصد افزایش یابد ،بهتر اسبت ببرای
کاهش هزینههای بهرهبرداری ریزشبکه میزان خیلی کمبی از
انرژی در روز  -قبل و بیشبترین مقبدار انبرژی در زمبان -

حالت 3
اثر ت ییرات (افزایش/کباهش) قیمبت ببرق روز  -قببل

واقعی خریداری شود.

روی هزینۀ بهرهبرداری ریزشببکه در شبکل ( )13و جبدول

جدول ( :)3سناریو درصد تغییرات قیمت برق نسبت به حالت

( )3نشان داده شده است .همبانطبور کبه مشبخص اسبت

دوم در بازار روز  -قبل

چنانچه قیمت برق در بازار روز  -قبل روند کاهشی داشبته

سناریو

ت ییرات قیمت

هزینههای بهرهبرداری (دالر)

برق

DA

DA&RT

RT

1

٪-50

406/6605

431/3809

547/8742

این حالت مقرونبهصرفه است بهره بردار ریزشبکه در ببازار

2

٪-30

440/7353

473/2831

547/8742

3

٪-20

457/4647

494/1787

547/8742

در

4

٪-10

474/1675

515/1969

547/8742

اینجا این است که در این حالت هزینۀ تمامشبدۀ مشبارکت

5

٪0

490/8419

535/5332

547/8742

تنها در بازار زمان  -واقعی بیشتر از دو حالت دیگبر اسبت.

6

٪10

507/5032

546/1954

547/8742

7

٪20

524/156

545/0177

547/8742

8

٪30

540/8049

541/5607

547/8742

9

٪50

574/1025

533/3119

547/8742

10

٪100

657/3066

512/3164

547/8742

باشد ،هزینۀ بهرهبرداری ریزشبکه در حالت فقبط مشبارکت
در بازار روز  -قبل یا بهصورت توأم کاهش مییاببد کبه در
روز  -قبل پیشخرید الزم را انجبام دهبد .نکتبۀ جالب

در کل اگبر قیمبت ببرق هبیچ ت ییبری نکنبد ،هزینبه هبای
بهره برداری در زمانهای روز  -قبل و زمبان  -واقعبی هبم
ثابت هست .نیز اگر قیمت برق  10درصد افزایش پیدا کنبد،
هزینۀ بهره برداری فقط در مدل مشارکت در روز  -قببل یبا

13
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۶۰۰

۶۰۰

۵۰۰

۵۰۰

۴۰۰

۴۰۰

۲۰۰

۳۰۰
۲۰۰
۱۰۰

۱۰۰

۰
۸

۰
۹

۱۰

۷

۸

۶

۴

۵

۳

۲

۷

۶

۵

۱

۴

۲

۳

۱

 ۱۰۰۲۰۰ -

سناریو

سناریو

زمان -واقعی

هزینه (دالر)

۳۰۰

هزینه (دالر)

۷۰۰

۷۰۰

۳۰۰ -

زمان -واقعی و روز-پیش

زمان -واقعی

روز -پیش

روز -پیش

زمان -واقعی و روز-پیش

شکل ( :)13نمودار اثر تغییرات (افزایش/كاهش) قیمت برق در

شکل ( :)14نمودار تأثیرات ظرفیت نیروگاه تجدیدپذیر

زمان روز  -قبل ،زمان  -واقعی و مشاركت توأم روی هزینۀ

(خورشیدی و بادی) در زمان روز  -قبل ،زمان  -واقعی و

بهرهبرداری ریزشبکه

زمان مشاركت توأم روی هزینههای بهرهبرداری

حالت 5
حالت 4

در شکل ( )14و جدول ( )5تأثیر ظرفیت بباطری روی

شببکل ( )14تببأثیرات ظرفیببت نیروگبباه تجدیدپببذیر

هزینۀ بهره برداری نشان داده شده است .ایبن سبناریو نشبان

(خورشیدی و بادی) را روی هزینههای بهبرهببرداری نشبان

می دهد با افزایش ظرفیت بباطری انعطبافپبذیری بیشبتری

م بیدهببد؛ ب به طببوری کببه هرچقببدر ظرفی بت نیروگاههببای

برای خرید/فروش انرژی به بهرهببردار سیسبتم در هبر سبه

تجدیدپذیر بیشتر شوند ،هزینه های بهره برداری کاهش پیبدا

حالت مشارکت در بازار روز  -قببل ،روز بعبد و تبوأم داده

میکند .نکته درخور توجه در این سناریو این اسبت کبه ببا

شببده اسببت کببه درنهایببت ،موجبب

کبباهش هزینببههببای

افزایش  10براببری ظرفیبت واحبدهای تجدیدپبذیر هزینبۀ

بهرهبرداری ریزشبکه شده است.

بهرهبرداری ریزشبکه ببه شبدت کباهش پیبدا کبرده اسبت.

همچنین برای نمونه ،عملکرد خیرهساز در مدل اصبلی

همچنین از جدول ( )4میتوان دریافت با این میزان احداث

در شکل ( )15نشان داده شده است .عملکرد بباطری نشبان

نیروگاه تجدیدپذیر نیازی به مشارکت در ببازار روز  -قببل

می دهد ریزشبکه در ساعات کم باری تمایل به شارژ داشبته

نیست و مشترک میتواند تمام ببرق مبورد نیباز خبود را در

و در ساعات پیک که قیمت برق زیاد اسبت ،عمبل دشبارژ

بازار زمان  -واقعی خرید/فروش کند.

انرژی را برای تأمین بار انجام داده است.
جدول ( :)5تأثیر افزایش ظرفیت باطری بر هزینههای

جدول ( :)4تأثیر ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر
ضری
سناریو

ت ییر

ظرفیت نیروگاه

بهرهبرداری ریزشبکه

هزینههای بهرهبرداری (دالر)
انرژی

تجدیدپذیر

DA

DA&RT

RT

1

0

572/907

577/0791

593/942

2

0/5

531/668

556/1313

570/852

سناریو

باطری

توان مبدل

(کیلووات

(کیلوولت)

هزینههای بهرهبرداری (دالر)
DA

DA&RT

RT

3

1

490/8419

535/5332

547/8742

1

0

0

493/4367

537/6096

549/9437

2

50

10

492/1716

536/5851

548/9387

4

2

410/6981

494/3127

502/2396

3

100

20

490/8419

535/5332

547/8742

5

3

332/7545

452/0749

457/1644

4

150

30

489/5123

534/5213

546/8271

6

4

256/5455

409/6031

412/8892

5

200

40

488/2832

533/5169

545/8116

7

5

182/9056

367/0836

369/4476

6

250

50

487/0984

532/5096

544/8475

8

10

-176/842

160/1286

160/1279

7

300

60

485/9136

531/564

543/9476

8

500

100

481/6842

528/0484

540/8147

9

1000

250

470/7771

515/7608

531/7427

ساعت)
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۵۶۰

زمان -واقعی

روز -پیش

زمان -واقعی و روز-پیش

۵۴۰

۱۰۰۰

۵۰۰
۴۸۰

۸۰۰
۶۰۰

۴۶۰
۴۴۰

۴۰۰

۴۲۰
۸

۹

۷

۶

۴

۵

۲

۳

هزینه (دالر)

هزینه (دالر)

۵۲۰

۱۲۰۰

۲۰۰

۱

۰

سناریو

۶

۴

۵

۳

۲

۱

سناریو
زمان -واقعی

روز -پیش

زمان -واقعی و روز-پیش

شکل ( :)14نمودار تأثیرات ظرفیت باطری در زمان روز  -قبل،

شکل ( :)16قیمت برق به قیمت گاز در زمان روز  -قبل و
زمان  -واقعی و مشاركت توأم

زمان  -واقعی و زمان مشاركت توأم روی هزینههای
بهرهبرداری

حالت 7
۱۰۰

۶۰
۴۰
۲۰
۹ ۱۰ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ ۱۹ ۲۰ ۲۱ ۲۲ ۲۳ ۲۴

۸

۷

۶

۵

۴

۳

۲

۰

۱

ساعت
تبادل انرژی

انرژی (کیلووات ساعت)

۸۰

در مدل مشارکت توأم با توجه به جدول ( )7مطالعبه شبده
است .همچنان که مشاهده میشبود نببود عبدم قطعیبت در
میزان تولید تجدیدپذیرها باعث کاهش هزینه ها ببه صبورت
غیرواقعی شده است.

۲۰ -

در سناریو اول اهمیت عدم قطعیت روی تجدیدپبذیرها

۴۰ -

و باطری روی هزینۀ بهرهبرداری از ریزشبکه از همۀ حاالت

حالت شارژ باطری

بیشتر است .به طوری که اگر دیده نشود ،هزینۀ واقعی شبکه
بهصورت غیرواقعی خیلی کم دیده میشود که دلیل این امبر

شکل ( :)15عملکرد ذخیرهساز در مدل اصلی

فرض تولید حداکثر نیروگاههای تجدیدپذیر است .پبس در

حالت 6
در جدول ( )6و شکل ( )16مشخص است قیمت ببرق
به قیمت گاز در زمان روز  -قبل و واقعی وابسته اسبت؛ ببه
صورتی که با افزایش قیمت گاز ،قیمبت ببرق نیبز افبزایش
مییابد و درنتیجه ،هزینۀ بهرهبرداری کل ریزشببکه افبزایش
یافته است.
جدول ( :)6تأثیر افزایش قیمت گاز طبیعی بر هزینههای
بهرهبرداری
سناریو

در این مدل اثر وجود عدم قطعیت روی هزینۀ ریزشبکه

ت ییرات قیمت

نظر گرفتن عدم قطعیت روی تجدیدپذیرها حتی با ظرفیبت
کم در بهرهبرداری ریزشبکه امری اجتناب ناپذیر اسبت؛ امبا
در مبدلی کببه عببدم قطعیبت بببار دیبده نشبده ،هزینببههببای
بهره برداری نسبت به سناریو اول افزایش چشبمگیری یافتبه
است که یک دلیل این امر ،در نظر گرفتن عبدم قطعیبت در
تولید نیروگاههای تجدیدپبذیر اسبت .همچنبین در سبناریو
سوم نشان داده شده که اثر در نظبر نگبرفتن عبدم قطعیبت
روی قیمت ،موج

هزینههای بهرهبرداری (دالر)

افزایش هزینۀ بهبرهببرداری نسببت ببه

سناریو دو شده است .مقایسۀ سناریو دو و سه نشان میدهد

برق

DA

DA&RT

RT

دلیل این امر اهمیت بیشتر در نظر گرفتن عدم قطعیت در بار

1

1

490/8419

535/5332

547/8742

و تا حد کمی در نظر نگرفتن عدم قطعیت در قیمبت اسبت

2

2

552/7613

597/4526

609/7935

3

3

614/6806

659/3719

671/7129

افزایش بیشتر هزینبههبا در شببکۀ موجبود شبده

4

5

738/1244

783/2106

795/5516

5

7

856/1832

902/9941

918/2675

6

10

978/5928

1028/494

1064/539

که موج

است .همچنین در سناریو چهارم ،عدم قطعیت تمبام مبوارد
دیده شده که نسبت به سناریو سوم تاحد خیلی کمی هزینبۀ
بهرهبرداری را کاهش داده است .نتیجبۀ مهبم در اینجبا ایبن
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است که بهره برداری همزمان چندین حامل انرژی نظیر برق

با در نظر گرفتن قیود و اطالعات پیشبینیشده بهینه میکند.

و گاز بهشدت از اثر ت ییرات قیمت ببرق روی هزینبههبای

در این مدل شش پارامتر دارای عدم قطعیتهبای گونباگون

بهره برداری ریز شبکه کاسته و درواقع اثبرات عبدم قطعیبت

نظیر قیمبت ببرق در ببازار روز  -قببل و زمبان  -واقعبی،

قیمت برق ،چه در بازار روز  -قبل یا زمان  -واقعی کمرنگ

تولیدات بادی و خورشبیدی و میبزان بارهبای الکتریکبی و

شده است.

حرارتی در نظر گرفته شده اند .درنهایبت در ایبن مقالبه ببه
بررسی یک مدل دو مرحلهای مشارکت توأم در بازار روز -

جدول ( :)7اثر عدم قطعیتها روی هزینۀ بهرهبرداری ریزشبکه
سناریوها
عدم قطعیت روی
بارها

1




تجدیرپذیرها
قیمت انرژی
هزینههای بهرهبرداری
(دالر)

2



قبل و زمان  -واقعی برای تأمین بار الکتریکی و حرارتبی و
مقابله با عدم قطعیت های موجود به منظور کاهش هزینههای

3

4













535/70 529/58 493/05

535/53

در هیچکدام از مقباالت چبا شبده در [ ]17-14تمبام
عبدمقطعیبتهببای موجبود بررسبی همزمببان نشبده اسببت.
همچنین این مقاالت فقط به بهره برداری ریزشبکهها و حبل
مدل تنها در بازار زمان  -واقعی پرداخته انبد و تبأثیر میبزان
پیشنهاد خرید و فروش انرژی را در بازار روز  -قببل ببرای
کاهش هزینهها در بازار زمان  -واقعی بررسی نکردهاند.

 -7نتیجهگیری

بهرهببرداری ریبزشببکه پرداختبه شبده اسبت .ایبن مسبئله
بهصورت یک مدل خطی عدد صحیح آمیختبه ببا نبرمافبزار
 GAMSو روش کاهش سناریو کانتروویچ حل شده اسبت.
در ایبن مقالببه از یبک ریببزشبببکه چنبدحاملی بببرای اثبببات
اثرگذاری روش پیشنهادی استفاده شبده اسبت کبه در آن از
یک رابط به نام سیستم هاب انرژی برای اتصبال ببا هبای
مختلف به نقا محلی در نظر گرفته شده است که درنهایت
کار بهرهبرداری این ریزشبکه را تسهیل میکند .نتبایج مبدل
پیشنهادی ،اثرگذاری مشارکت توأمان در بازار روز  -قببل و
زمان  -واقعی ریزشببکه چنبدحاملی و مزایبای آن را نشبان
داده است .نتایج نشان میدهند بهرهبرداری ریزشبکه حبدود
 %2.5ببا مشبارکت توأمبان در ببازار روز  -قببل و زمببان -
واقعی نسبت به مشارکت تنها در بازار زمان  -واقعی کاهش
یافته اسبت .همچنبین نشبان داده شبد در حبالتی کبه تمبام

در یک محیط با منابع مختلف ،تولیدات پراکنده ،تقاضبا

عدمقطعیتها در نظر گرفته شده باشبند ،ریبزشببکه تمایبل

و قیمت انرژی در بازار برق ،قطعی نیسبت .پبس در چنبین

بیشتر به خرید انرژی در بازار روز  -قبل ببه علبت ارزانبی

شببرایطی ،محاسبببات قطعبی خریبد و فببروش انببرژی یبک

برق و فروش انرژی در بازار زمبان  -واقعبی قیمبت بباالتر

ریزشبکۀ چندحاملی با شببکۀ باالدسبت ببا در نظبر گبرفتن

دارد .افببزایش تببوان و ظرفی بت ببباطری در ریزشبببکه ت بأثیر

عدمقطعیت گوناگون نیاز به یک مدل استراتژی بهرهببرداری

بسزایی در کاهش هزینۀ بهرهببرداری ریزشببکه در زمبان -

در بببازار روز  -قبببل و زمببان  -واقعببی ضببروری ب به نظببر

واقعی شده است .با بررسبی نتبایج مبیتبوان درک کبرد ببا

میرسد؛ بنابراین ،در این مقاله ،بهینهسازی توزیبع اقتصبادی

افزایش قیمت برق در بازار زمان  -واقعی هزینۀ بهرهبرداری

انرژی همزمبان حامبلهبا ببرای سیسبتمهبای الکتریکبی و

ریزشبکه به دلیل فروش انبرژی ،تقلیبل چشبمگیبری یافتبه

هیدرولیکی در یک محیط با عبدم قطعیبت در ببازار روز -

است .همچنین نشان داده شد بهره برداری همزمبان چنبدین

قبل و زمان  -واقعی در یک ریزشبکه چنبدحاملی صبورت

حامل انرژی نظیر برق و گاز بهشدت از اثر عدمقطعیتهای

پذیرفته است .در این مدل ،سیستم مدیریت انرژی ریزشبکه

موجود روی هزینه های بهرهبرداری ریزشبکه کاسبته اسبت.

چنببدحاملی ،پیشببنهاد میببزان خریببد/فروش انببرژی را بببه

عالوه بر آن ،استفاده از روش احتماالتی موج

شده اسبت

بهرهبردار سیستم توزیع بهمنظبور مشبارکت در ببازار روز -

نتایج با در نظر گرفتن پارامترهای عدم قطعیت بسبیار قاببل

قبل ارائه میدهد .مسئلۀ بهرهبرداری هزینههای ریزشببکه را

اعتمادتر باشند.
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در مطالعات بعدی میتوان در زمینۀ بررسی استراتژی خرید



ضری

و فروش انرژی بین چندریزشبکه و شبکۀ باالدست در بازار



احتمال

روز  -قبببل و زمببان  -واقعببی در محبیط بازارهببای انببرژی

باالنویس

توزیع گاز

مختلف تحقیق کرد .همچنین انواع برنامههای پاسخگویی بار

pv

فتوولتائیک

و اثر هر کدام از برنامهها روی کاهش تراکم خطو بین این

wt

توربین بادی

ریزشبکهها درخور بررسی است.

Ru

واحدهای تجدیدپذیر

chp

مولد تولید همزمان

عالئم
مت یر و پارامترها
C

Po

تولید انرژی

P

انرژی دریافتشده

T

انرژی انتقال داده شده

E

انرژی خیرهساز
مت یر باینری وضیعت خیرهساز

L

بار غیرپاسخگو

M

انرژی شارژ و دشارژشده خیرهساز

t

ساعت

RP

تولیدات پراکنده

Pr

توان نامی

R

تابش خورشید

v

سرعت باد

 ,

پارامترهای انتخاب ویبال

 ,

پارامترهای انتخاب بتا



راندمان واحدها

K

ضری

هزینۀ نگهداری

S

ضری

کوپالژ خیرهساز



انحراف استانداد



مقدار میانگین

m

شمارۀ ریزشبکه

s

سناریو

Pix

تأیید پیش خرید/فروش{ 0عدم تأیید و 1
تأیید}

عالئم یونانی
Ρ

AB

بوبلر

ES

قیمت

I

EHP

پمپ حرارتی الکتریکی

قیمت خرید انرژی

Net

خیرهساز انرژی
شبکه

char

مبدل تبدیل توان خیرهساز در حال شارژ

dischar

مبدل تبدیل توان خیرهساز در حال دشارژ

trans

ترانسفورماتور

پاییننویس
e

برق

g

گاز طبیعی

h

حرارت

tot

کل

p

حامل ورودی

l

حامل خروجی
نوع حامل

0

مقدار اولیه

stb

تلفات انرژی خیرهساز

O &M

بهرهبرداری و نگهداری

r

توان نامی

ci

سرعت حداقل

co

سرعت حداکثر

ce

نقطه تابش خاص

STAD

شرایط استاندارد

اختصارات
RT

زمان  -واقعی

DA

روز  -قبل

OF

هزینههای بهرهبرداری

SOC

وضعیت شارژ باطری

ME

مبدل باطری
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