XX پیاپی

شماره

،XX  شماره،XX جلد

،مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز

کنترل بهینه سلسلهمراتبی سطح سوم ریزشبکه با استفاده از پخش
پویای جمعیت در بازار پیشرو
 استادیار،3 دانشیار؛ سعید رضا گلدانی،2 دانشجوی دکتری؛ محمود عبادیان،1حمیدرضا صمدی
hrsamadi@birjand.ac.ir -

 ایران-  بیرجند-  دانشگاه بیرجند-  دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- 1
mahmoud_ebadian@birjand.ac.ir -  ایران-  دانشگاه بیرجند – بیرجند-  دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- 2
sgoldani@birjand.ac.ir -  ایران-  دانشگاه بیرجند – بیرجند-  دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- 3
 بهرهبرداری بهینه از. روش مناسبی برای کنترل ریزشبکه است، با تلفیقی از سیستم کنترل متمرکز و غیرمتمرکز، کنترل سلسلهمراتبی:چکیده
 بر، پخش بهینه اقتصادی توان، در مدل بازار با روش پرداخت یکنواخت.ریزشبکه به لحاظ اقتصادی وظیفه سطح سوم کنترل سلسلهمراتبی است
 از پخش پویای جمعیت، برای پیادهسازی این تساوی در بازار لحظهای پیشرو.پایه تساوی منفعت حدی منابع کنترلپذیر ریزشبکه استوار است
 ضریب هزینه و ضریب، به توان نامی، شایستگی هر منبع. متناسب با میزان شایستگی آن منبع است، سهم هر منبع از تقاضا.استفاده شده است
 دو روش تحلیلی ژاکوبین و عددی مقایسه شده، برای محاسبه ضریب جریمه.جریمه تلفات ناشی از سهم منبع در تلفات ریزشبکه بستگی دارد
 مسیر مبادله انرژی بین، با محاسبه منفعت حدی توسط روش پویای پخش توان و اطالع از قیمت بازار لحظهای خرید و فروش شبکه توزیع.است
 شینه با خطوط مقاومتی و پنج منبع کنترلپذیر متفاوت انتخاب شده11  در این مقاله یک شبکه شعاعی.ریزشبکه و شبکه توزیع مشخص میشود
 بیا هید بیشینهسیازی منفعیت، روشی مؤثر و بالدرنگ برای کنترل بهینه اقتصادی ریزشبکه در بازار لحظهای پییشرو، مطابق فلوچارت.است
.ریزشبکه مطرح شده است
. پخش پویای جمعیت با تلفات، پخش بار اقتصادی، کنترل بهینه سلسلهمراتبی، ریزشبکه:واژههای کلیدی
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Abstract: Hierarchical control, with compilation of centralized and decentralized control system, is a suitable to control a microgrid.
Economically optimal operation is the main task of tertiary hierarchical control of microgrid. In the uniform-price auction model, the
economic power dispatch is based on the same marginal utility of distributed energy resources (DER) of microgrid. To implement
this condition in a day-ahead real-time market, dynamic population dispatch are used. The share of demand for each source is
according to its fitness. The fitness function of each source depends on nominal power, cost factor and penalty factor duo to the role
of each source in increasing/decreasing power losses of the microgrid. To calculate the penalty factor, jacobian analytical method and
a numerical one are compared. By calculating the marginal utility (minimum bid price of microgrid) through the dynamic power
distribution method, and knowing the real-time market purchase and sell price of the distribution network, the energy exchange path
between the microgrid and the distribution network is determined. In this paper, a 14-bus radial network with resistive lines and five
controllable sources has been simulated. According to the results, an effective and real-time approach to optimally control a
microgrid in a day-ahead market with the aim of maximizing the benefits of the microgrid has been proposed.
Keywords: Microgrid, hierarchical optimum control, economic dispatch, population dynamic dispatch with losses.
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 -1مقدمه
در دهه اخیر کاربرد ریزشبکه به دالیل مختلف از قبیل بهبود مسائل
پایداری ،امنیتیی و اقتصیادی شیبکه بیرق سراسیری ،افیزایش سیهم
انرژیهای تجدیدپذیر ،ابداع فناوریهای جدید در سیستمهای کنترل و
مخابرات و سیاستهای تشویقی برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در
تولید پراکنده رو به افزایش بودهاست .ازطرفی مدلهای جدید بیازار،
سبب ایجاد فضای رقابتی در تولید پراکنده بیهویژه در زمینیه انیرژی
تجدیدپذیر شده است .استفاده ترکیبی از مولدهای تجدیدپذیر متغیر و
غیرقابلکنترل (خورشیدی ،بادی و  )...در کنار مولدهای کنترلپیذیر
سنتی (میکرو توربین ،دیزل و  ،)...افزایش ضریب اطمینیان و امنییت
ریزشبکه را بههمراه خواهد داشت .ازطرفی یکی از اهدا بلندمیدت،
افزایش سهم منابع تجدیدپذیر نسبت به منابع سینتی اسیت .از دیید
بخش خصوصی نییز یکیی از عوامیل مهیم در سیرمایهگذاری ،تولیید
اقتصادی با لحاظ تمامی محدودیتهای فنی و امنیتی است.
ریزشییبکه در دو حالییت متصییل و منفصییل از شییبکه سراسییری
بهرهبرداری میشیود .در حالیت متصیل بیه شیبکه ،ولتیاژ و فرکیان
ریزشبکه ،توسط شبکه اصلی تنظیم میشود .توان کسری ریزشبکه نیز
توسط شبکه اصلی تأمین شده و توان مازاد ریزشبکه ،به شبکه اصلی
قابل تزریق است  .در حالت منفصل از شیبکه ،ضیمن تنظییم ولتیاژ و
فرکان توسط منابع ریزشبکه ،توازن بین توان اکتیو و راکتیو تولیدی
و مصرفی ریزشبکه باید برقرار شود [ .]1استاندارد  ،IEEE1547الزامات
اتصال منابع توزیع انرژی  1به یکدیگر و شبکه اصلی را بیان نموده است
[ .]2همچنین وجوه تمایز ریز شبکه با شبکه سراسری ،مالحظیاتی در
طراحی سیست م کنترل ریزشبکه به شرح زیر در پی دارد:
 پخش بار دوطرفه
 مسائل پاییداری در فعیل و انفعیال سیسیتمهای کنتیرل منیابع
ریزشبکه و حالت گذرا از متصل به منفصل از شبکه و بالعک
 عدم اعتبار مدل الکتریکی شبکه سراسری برای ریزشبکه
 امکان بروز انحرافات فرکان در حالت منفصل از شبکه بیهدلیل
اینرسی پایین منابع موجود در ریزشبکه
 عدمقطعیت بیشتر ریزشبکه بهدلیل تعداد محدود بیار و منبیع و
حضور پررنگ منابع تجدیدپذیر
 اتصال اکثر منابع ازطریق مبدلهای الکترونیک قدرت به ریزشبکه
سیستم کنترل ریزشبکه عالوه بر لحاظ موارد فیوق ،بهرهبیرداری
مطمئن و اقتصادی را نیز باید مدنظر داشتهباشد [.]1
مسئله اصلی مطرح در این مقاله ،کنترل بهینه اقتصادی ریزشبکه
بیا لحیاظ تلفیات و مشیارکت در بیازار پییشرو  ،2بیا توجیه تعیاریف و
محدودیتهای بازار است .تاکنون روشهای مدیریت انرژی و کنترلی
مختلفی برای ریزشبکه بیان شده است کیه عمیدتًا بیر پاییه دو روش
کن ترل متمرکز و غیرمتمرکز بودهاست که در ادامه به برخی از آنهیا
اشاره میشود.

Serial no.XX

کنترل بهینه سلسلهمراتبی سطح سوم . . .

مقاله [ ،]3سه روش بهینهسازی بالدرنگ ،کنترل سیستم مجرب و
کنترل غیرمتمرکز را بهعنوان راهبردهای کنترل ریزشبکه مطرح نموده
اسییت .در روش اول ،اسییتراتژی کنتییرل مییدیریت انییرژی ،بهشییدت
محاسباتی بوده و چنین بهینهسازی مطلقی ،بهصورت بالدرنگ بسییار
گران تمام میشود .شاید واقعبینانهتر باشد ،مدیریت انرژی بهگونهای
باشد که مجموعهای محدود از گزینههای کنترلی با ارزیابی ساده قابل
اعمال به حالتهای گذشته ،حال و آینده پیشبینیشده سیستم باشد.
این روش کنترل ،سیستم خبیره  3نامییده میشیود .در روش کنتیرل
غیرمتمرکز ،دستگاهها بهعنوان عوامل مستقل فعالیت نموده و میتوانند
ازطریق ارتباط با سایر عوامل پیرامونی ،تصمیم جامعی اتخاذ نماینید.
تصمیم گیری در روش کنترل غیرمتمرکز ،باید ساختار سلسلهمراتبی 4
داشتهباشد .بهطور معمول در این روش ،بهرهبردار بازار بیهعنوان ییک
واحد مستقل ،پیشنهادهای تقاضا و تولید را از عوامل موجود جمعآوری
نموده و با توجه به قوانین تدوینشده ،نسبت به پخش توان بین عوامل
تصمیمگیری مینماید.
کنترل سلسلهمراتبی ،شامل سه سیطح کنتیرل اول ،دوم و سیوم
است .بهدلیل پاسخ زمانی متفیاوت ،ایین سیطوح از یکیدیگر مسیتقل
میباشند  .کنترل ولتاژ و فرکان ریزشبکه و جلوگیری از ایجاد جریان
چرخشی بین منابع ،توسط کنترلکننده محلی هر منبع به نام کنترل
سطح اول انجام میشود .این سیطح کنتیرل دارای سیریعترین پاسیخ
زمانی و برخال سطوح کنترل دوم و سوم ،فاقد ارتباط مخیابراتی بیا
سایر سیستمهای کنترلی منابع دیگیر اسیت .در سیطح کنتیرل دوم،
انحرافات ولتاژ و فرکان ناشی از عملکرد کنترل اولیه ،جبران میشود.
بهرهبرداری بهینه ریزشبکه به لحاظ اقتصادی و قابلیت اطمینان در دو
حالت متصل و منفصل از شبکه و کنترل پخش بار با شبکه اصلی نیز
وظیفه سطح کنترل سوم با کمترین سرعت پاسخ زمانی نسبت به سایر
سطوح کنترل دیگر برشمرده میشود [.]1 ،1
سطح کنترل اول ،براساس یکی از روشهای تقسیم بار اکتیو و یا
مشخصه دروپ استوار است .روش اول ،به یک سیستم کنترل متمرکز
و ارتباط مخابراتی بین عوامل نیازمند اسیت [ .]2 ،1بیرخال آن در
روش دوم ،سیستم کنترل هر منبع مستقل بوده و نیازی بیه ارتبیاط
مخابراتی با سایر منابع دیگر ندارد ] .[3 ،8مرجع [ ]1برای این روش،
هفت گزینه اصالحی ارائه داده و مزایا و معایب هر ییک را برشیمرده
است.
در سطح کنترل دوم ،ولتاژ و فرکان ریزشبکه با ولتاژ و فرکان
مرجع مقایسه میشود .سیگنال خطای ولتاژ و فرکان پ از پردازش
توسط کنترلکنندههای فردی ،به سطح کنترل اولیه منابع دادهشده تا
انحرافات ولتاژ و فرکان جبران شوند [.]11 ،15
در ] [12با مقایسه دو مکانیزم کنترل بهینه اقتصادی بازار توسط
الگوریتمی آموزشی ،یکی پرداخت یکنواخت بیر پاییه تسیاوی هزینیه
(منفعت) حدی سوخت و دیگری پرداخیت براسیاس پیشینهاد ،سیود
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بیشتر پیشنهاددهنده را در اجرای مکانیزم پرداخت یکنواخت دانسته
است.
بلوک دیاگرام شکل  1نمای کاملی از سیطوح کنتیرل اول ،دوم و
سوم و ارتباط آنها با یکدیگر ،شبکه فشار ضعیف و شیبکه مخیابراتی
نشان میدهد .برای برنامه ریزی بالدرنگ تولید در بازار روز پیشرو ،از
سیستم کنترل توزیع یافته و الگوریتم انتشار اطالعات  5استفاده کرده
است .در این الگوریتم ،براساس تساوی هزینه حدی منابع ،میزان توان
بهینه آنها ،دوبهدو محاسبهشده تیا تمیامی منیابع در شیرایط بهینیه
اقتصادی بهرهبرداری شوند [.]13

ظر (منبعی) اختصاص مییابد که تابع شایستگی باالتری داشتهباشد .
بدین ترتیب تمامی ذرات ،جایگاه خود را در منابع پیدا خواهند نمیود.
تابع شایستگی مذکور با فرض اتصیال تمیامی منیابع بیه ییک گیره و
صر نظر از مدل ،آرایش و تلفات ریزشبکه طرحریزی شده اسیت .در
] [11ساختار سلسلهمراتبی ،نحوه پیادهسازی و ارتباط سیستم کنترل
سطح اول (کنترل محلی هر منبع) با سیستم کنترل مرکزی سطح دوم
(اصالحکننده انحرا فرکان ریزشبکه ناشی از خطای کنترل محلی )
و سطح سوم (پخش پویای توان) بیان شده اسیت .مقایسیه الگیوریتم
سلسلهمراتبی سنتی و پویا ،حاکی از برتری روش پویا نسبت به روش
سنتی است.
در ] [11- 18مییدیریت انییرژی در شییبکهای متشییکل از چنییدین
ریزشبکه با مالکین مختلف ،قابل اتصال به شبکه توزیع ،بر پایه سیستم
چندعاملی پیادهسازی شده است .معماری چنین شبکهای از سه بازار
ریزشبکه ،انجمن ریزشبکهها و شبکه توزیع تشکیل شده است .هر چه
تعداد و تنوع منابع ریزشبکهها بیشتر باشد ،کاهش هزینه ریزشبکهها،
جبران برخی عدمقطعیتها ،پیشامدها و افزایش ضریب اطمینیان در
ریزشبکه را در پی خواهد داشت؛ اما ازطرفی اگیر بیرای ریزشیبکهای
امکییان خرییید انییرژی بییا قیمییت مناسییبتر ،از شییبکه سراسییری یییا
ریزشبکههای مجاور فراهم باشد ،ریزشبکه موردنظر باید تولید خود را
متوقف و نیاز خود را از خارج ریزشبکه تأمین کند .در ] [12توابیع و
محدودیتهای غیرخطی مسئله بهینهسازی مدیریت انرژی ،تبدیل به
مجموعهای از توابع خطی و متغیرهای باینری شده است .سپ مسئله
بهینهسازی را بهصورت برنامه خطی  -بیاینری ترکیبیی  7توسیط ابیزار
 YALMIPدر محیط متلب حل نمیوده اسیت .در ] [18نییز بیا ارائیه
سیستم کنترل غیرمتمرکز و استفاده از معماری چندعاملی ،مدیریت
انرژی در بازار پیشرو را به دو مرحله بازار روز و بازار ساعتی  8تقسیم
نموده و ساختار سلسلهمراتبی را گزینه مناسبی برای مدیریت ریزشبکه
میداند.
در مسئله مدیریت انرژی ریزشبکه ،عالوه بر بررسی و تعیین تابع
هد و انتخاب روش بهینهسازی آن ،تعریف مدل بازار قابل پیادهسازی
با توجه به سیاستگذاری بهرهبیردار شیبکه توزییع ضیروری بیه نظیر

تولیدی منابع (  ) pi  0ضروری بوده که حل مسئله بهینهسازی را به

میرسد [13] .نامعادله  c  c  c  cرا برای قیمت خریید
)/(bفروش ) (sاز/به انرژی شبکه محلی ) (lو شبکه توزیع ) (gدر نظیر
گرفته است .لحاظ قیمت خرید و فروش ریزشبکه در بین قیمت خرید
و فروش شبکه اصلی ،سبب تشویق بیه کیاهش وابسیتگی شیبکههای
محلی به شبکه اصلی میگردد .نتایج حاصیل از ایین سیاسیتگذاری،
مبادله انرژی بین ریزشبکهها و کاهش هزینه آنها را در پیی خواهید
داشت .در ] [25با تعریف دو مدل مدیریت انرژی یکی توزییع بهینیه
استاتیکی (در لحظه) و دیگری توزیع بهینه دینیامیکی ( 21سیاعتی)
توان ،از الگوریتم بهبودیافته جستجوی هارمونی برای حل توزیع بهینه
دینامیکی توان استفاده کرده است .در ] [21مدیریت انرژی ریزشبکه بر
پایه روش بهینهسازی مقاوم بیا پیایش پیشیامدهای ریزشیبکه مطیرح

شکل  :1بلوک دیاگرام کنترل سلسلهمراتبی ریزشبکه []13

[ ]11دو روش کنترل بهینه پخش اقتصادی توان ،یکی براسیاس
تئوری بازار و دیگری براساس تئوری بازی تکاملی مطرح و هر دو روش
را در سیسییتم چنییدعاملی 6پیادهسییازی نمییوده اسییت .در سیسییتم
چندعاملی هر یک از منابع و بارهای کنترلپذیر موجود در ریزشیبکه
(عامل واقعی) با کنترل کننده مرکزی (عامل مجازی) و کنترلکننیده
مرکزی با بهرهبردار بازار جهت پخش بهینه توان بین منابع و بارها در
ارتباط هستند.
روش اول برگرفته از معادله مشتق مرتبه اول تابع منفعت منیابع
تولیدی برابر با حداقل قیمت پیشینهادی اسیت .ایین روش از دو راه
تحلیلی و عددی قابل بررسی و حل است .در روش حل تحلیلی تئوری
بازار ،در برخی شرایط (تقاضای کم و ضریب هزینه باالی منبع) ،امکان
محاسبه توان بهینه اقتصادی منبع موردنظر ،با حاصیل منفیی وجیود
دارد .دراینصورت ،اعمال محدودیتهای بیشتر ،ازجملیه بیرای تیوان
روش تحلیلی با مشکل مواجه خواهد نمود .روش حل عددی تئیوری
بازار که نوعی بهینهسازی محدود شده غیرخطی محسوب میشود ،در
ساختار سیستم چندعاملی پیادهسازی شده است؛ اما با توجه به اینکه
حل مسئله بهینهسازی توسط برخی روشهای عددی نظییر نییوتن و
بهصورت تکرار انجام میشود ،در ریزشبکههایی بهویژه با تعداد منیابع
زیاد ،به لحاظ محاسباتی سنگین است.
در روش کنترل دوم (تئوری بازی تکیاملی) ،بیا اسیتفاده از تیابع
منفعت ،برای هر یک از منابع ،مدل پویای پخش توان و تابع شایستگی
(منطبق بر مدل پویای توزیع جمعیت) تعریف میشود .در این مدل با
توجه به تعداد واحد (ذره) تقاضای ریزشبکه ،هر ذره در هرلحظیه بیه
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گردیده است .استفاده از فناوری شبکه هوشمند ،نییز امکیان ارتبیاط
بالدرنگ و دوسویه میان سیستم مدیریت انرژی و کیاربران ریزشیبکه
فییراهم م ییکنیید .ازطرف یی در سیسییتم مییدیریت انییرژی در لحظییه،
عدمقطعیتها به حداقل رسیده و حل مسئله بهینهسیازی بیا دقیت و
سرعت بهتری صورت میپذیرد [22] .نیز با درنظرگرفتن یک ریزشبکه
خیانگی و نییاز همزمیان آن بیه گرمیا و الکتریسییته ،تجمییع انییرژی
خورشیدی ،بادی و پیل سوختی را ترکیبی بهینه و اقتصادی دانسته
است .مسئله بهینهسازی غیرخطی مدیریت انرژی ترکیب فوق ،توسط
هشت الگوریتم ابتکاری مختلف حل و روش الگوریتم جستجوی داخلی
را گزینه مناسب به لحاظ تعداد تکرار و هزینیه تمامشیده ،شناسیایی
نموده است.
مزیت حل مسئله بهینهسازی به روش پویای پخش توان ،سادگی،
دقت و سرعت عمل آن است .لذا با استفاده از این روش ،نکات برجسته
و نوآوری مقاله میتواند به شرح زیر باشد:
 .1اصالح تابع شایستگی منابع کنترلپذیر با لحاظ میزان تأثیر
هر یک از آنها در میزان تلفات ریزشیبکه (تعرییف ضیریب
جریمه در تابع شایستگی)
 .2تعریف و تعیین حدا قل قیمت پیشنهادی ریزشبکه با استفاده
از الگوریتم پخش توان پویا
 .3ارائه الگوریتم مدیریت انرژی ریزشبکه و نحوه مبادله توان با
شبکه توزیع با توجه به قیمت خرید و فروش آن ،با استفاده
از پخش توان پویا در ساختار سیستم چندعاملی
در ادامه در بخش دو ،به تعریف دقیق مدل پویای جمعیت و نحوه
پیادهسازی آن در پخش بار پویای ریزشبکه پرداخته میشود .در بخش
سوم ،اثر تلفات ریزشبکه در تابع شایستگی ارزیابی میشیود .یکیی از
شاخصهای مؤثر در تابع شایستگی اصالحشده ،مشتق تلفات ریزشبکه
نسبت به توان اکتیو تزریقی منابع (به نام اختصاری تلفات نسبی) است
که در بخش چهارم به روشهای مختلف محاسبه آن پرداخته میشود.
بخش پنجم مدل ریزشبکه در بازار پیشرو و بخش ششم بیا معرفیی
مدلی شعاعی از یک ریزشبکه با خطوط مقاومتی و تعریف توابع هزینه
سوخت منابع و هزینیه آالینیدگی آنهیا ،فلوچیارت میدیریت انیرژی
ریزشبکه بیان میشود .در انتها در بخش شش ،نتیجیهگیری مباحی
مطرحشده ،ارائه خواهد گردید.

 -2پخش بار پویا
 -1-2تعریف مدل پویا
مدل پویای جمعیت ،برای حل مسائل مهیم در شیبکههای هوشیمند
ازجمله پخش توان و پاسخ تقاضا ،مطرح میشود .پخش بهینه تیوان،
توسط مدل پویای جمعیت ،جایگزینی پویا  9نامیده میشیود .در ایین
مدل فرض میشود ،اعضای یک جمعیت محدود n ،زیستگاه را جهت
زیست خود قادر به انتخاب باشند .برای هر زیستگاه ،براساس مییزان
ظرفیت و هزینههای نگهداری جمعییت در آن ،ییک تیابع شایسیتگی
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تعریف میگردد .بهطور طبیعی هر عضو از این جمعییت در هرلحظیه
جذب زیسیتگاهی میشیود کیه شایسیتگی بیشیتری داشتهباشید .بیا
نزدیک شیییدن جمعییییت هیییر زیسیییتگاه بیییه حیییداکثر ظرفییییت
تعریفشدهاش ،شایستگی آن زیستگاه کاهشیافته تا به صفر برسد .در
مدل پویا ،فرآیند عضوگیری زیستگاهها بیا فیرض تثبییت جمعییت و
زیستگاهها ،در یک بازه زمانی مشخص انجام میشود .زمانی که تمامی
جمعیت ،زیستگاه مناسب خود را یافته یا ظرفییت زیسیتگاهها کامیل
شوند (هرکدام زودتر فرابرسند) ،این فرآیند پایان مییابد [ .]11مدل
پویای عضوگیری زیستگاه  iبرای جمعیت  pdعبارتاند از:
()1

) (t

pg

 f pgi ( p gi (t ))  f

) p gi (t
) p gi (t

در رابطه فوق p gi (t ) ،مقدار لحظهای جمعیت زیسیتگاه  f pgi ،iتیابع
شایستگی زیستگاه  iو
است:

pg

 fتابع شایستگی متوسط طبق تعریف زییر
n

()2

)) (t ).f pgj ( p gj (t

gj

p
j 1

1
pd

(t ) 

f

pg

با تعریف فوق ،محدودیت زیر نیز تضمین میشود:
(t )  pd

()3

n

gj

p
i 1

مدل پویای ( )1زمانی به حالت پایدار میرسد که  p gi (t )  0و لیذا
بهازای تمامی منابع از  1تا  nمیتوان نوشت:
()4

pg

*

f pgi ( p i * )  f

که دراینصورت * p iجمعیت بهینه واحد  iخواهد شد [.]11

 -2-2پیادهسازی مدل پویای توزیع جمعیت در پخش بار
ریزشبکه
طبق تعاریف بخش ( ،)1- 2برای پیادهسازی مدل پویای توزیع جمعیت
در پخش بار الکتریکی ریزشبکه pd ،میزان بار موردتقاضا n ،تعداد منابع
قابیییل کنترل موجیییود در ریزشیییبکه و  pgiمقیییدار تیییوان تولییییدی
واحد  iام ریزشبکه میتواند تلقی شود .تابع شایستگی نیز تابعی نزولی
است زیرا با افزایش عضوگیری هیر زیسیتگاه (منبیع) ،شایسیتگی آن
کاهش مییابد .ازطرفی شرط پخش بهینه اقتصادی توان بین منیابع،
تساوی هزینه حدی واحدهای تولیدی (صعودی) و یا تساوی منفعیت
حدی آنها (نزولی) مطابق رابطه ( )1است؛ تابع منفعت (درآمد منهای
هزینه) و تابع شایستگی هر منبع برگرفته از منفعت حدی آن بهترتیب
طبق رابطه ( )1و ( )2تعریف میشود [.]11 ،11
()5

m

dun
dp gn

 ... 

du 2
dp g 2



du1
dp g 1
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که  uiتابع منفعت منبع  iو  mمنفعت حدی و معادل حداقل قیمیت
پیشنهادی  10توان تولیدی ریزشبکه است.
) ui ( pgi )  mi pgi  (ci pgi2  bi pgi  ai

()6

) dui ( pgi

 mi  2ci pgi  bi

()7

dpgi



تمامی منابع و بارها به ییک گیره متصلشیده و میدل ریزشیبکه
ازجمله مدل خطوط لحاظ نشده و درنتیجه تأثیر تلفات ریزشبکه
در نظر گرفته نشده است.
تأثیر هزین ه مواد آالینده واحدهای مختلیف در تیابع شایسیتگی
مدلسازی نشده است.
نحوه مبادله توان بین ریزشبکه و شبکه اصلی در حضیور تلفیات
بیان نشده است.
مدل بازار در الگوریتم پخش پویای توان بررسی نشده است.
مشابه توان اکتیو برای توان راکتیو ،تابع شایستگی و نحوه مبادله
توان را کتیو بین منابع و بارها و شبکه اصلی مطرح نشده است.



fi ( pgi ) 



در رابطه ( ،)1کمیتهای  bi ،aiو  ciضرایب تابع هزینه سوخت منبع
است .با توجه به شایستگی صفر ،بهازای تولید توان نامی توسیط هیر
منبع بهعنوان یک شرط مرزی برای معادله ( ،)2منفعت حیدی  mدر
رابطه تابع شایستگی به شکل زیر قابلحذ است.
i




f i ( p gi )  0  pgi  pgi nom
mi  b i  2c i p gi nom
)

p gi
p gi nom

f i ( pgi )  2c i p gi nom (1 
1
2ci p gi nom

()8

)

pgi
pgi nom

(1 

1
c fi

c fi

fi ( pgi ) 

در روابط فوق  ، p gi nomمقدار توان نامی و  c fiضریب هزینه منبیع

شکل  :2طرح عامل برای پخش پویای توان در زمان تکرار kام []11
i

است .با انتگرالگیری از رابطه ( ،)8تابع منفعیت ،مطیابق رابطیه زییر
بازتعریف میشود ].[11
()9

)

0.5 pgi2
pgi nom

( pgi 

1
c fi

ui ( pgi ) 

بییهمنظور پیادهسییازی تئییوری پخییش پویییای تییوان در سیسییتم
چندعاملی ،روابط این تئوری بهصورت گسسته بیان شده است .شکل 2
نوع و نحوه انتقال اطالعات بین کنترلکننده محلیی و کنترلکننیده
مرکزی را نشان میدهد .کنترلکننده مرکزی (سطح کنترل سوم) با
توجه به میزان تقاضا ،توان نیامی و ضیرایب هزینیه منیابع ریزشیبکه،
شایستگی متوسط مرتبه  kام را محاسبه و به کنترلکنندههای محلی
(سطح کنترل اول) ارسال میکند .این سیطح نییز شایسیتگی مرتبیه
k+1ام را محاسبه و به کنترلکننده مرکزی ارسال میکند .این فرایند
تا تخصیص کامل تقاضا به منابع ادامه مییابد ].[11
آنچه مسلم است ،ازجمله مزایای مدل پویای پخش توان برخال
سایر روشهای بهینهسازی عددی ،عدمنیاز به تکیرار جهیت نییل بیه
جواب بهینه است که این خود زمان محاسبات را کاهش داده و گزینه
مناسبی برای بازار لحظهای پیشرو است؛ اما مدل پویای فیوق کامیل
نبوده و براساس فرضیاتی به شرح زیر ارائه شده است.

Serial no.XX

 -3اثر تلفات ریزشبکه بر تابع شایستگی
همانطورکه در بخش قبل بیان شد ،اثر تلفیات شیبکه بیر روی تیابع
شایستگی لحاظ نگردیده است .برای این منظور مطابق معادله الگرانژ
میتوان نوشت:
()10

n

n

i 1

i 1

)  u i  m ( p gi  pd  p loss

با مشتقگیری از رابطه فوق نسبت به توان تولیدی واحید  ،iمنفعیت
حدی مطابق رابطه زیر بهدست میآید:

p
du i


 m (1  loss )  0
p gi dp gi
p gi
()11

du i
1
p
1  loss dp gi
p gi

m mdf 

شرط پخش توان بهینه اقتصادی ،تساوی هزینه (منفعت) حیدی
واحدهای تولیدی است .با تعریف رابطه منفعت حدی بیهعنوان تیابع
شایستگی واحدهای تولید پراکنده ،تابع شایستگی اصالحشده با لحاظ
میزان تأثیرگذاری تولید هر واحد بر تلفات ریزشبکه ،مطابق رابطه زیر
خواهد شد:
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)

pgi
pgi nom

(1 

1
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f mdf i ( pgi ) 

) qi

()13

qm
qi

pi 

qm
pi

nb

( q m  
i 1

تابع شایستگی اصالحشده نیز بهازای توان نیامی ،صیفر خواهید شید.

با توجه به اینکه ،هد  ،محاسبه تغییرات تلفات شبکه نسبت بیه

همچنیییین ضیییریب جملیییه درجیییه دو تیییابع هزینیییه ،از  c fiبیییه

تغییرات توان اکتیو شینهها است؛ از تغییرات توان راکتیو شینه ) ( q i

)  c i / (1  p loss p giتغییر یافتیه اسیت .هیر منبعیی کیه تلفیات

در روابط فوق صر نظر میشود.

افزایشی/کاهشی بیشتری داشتهباشد ،ضریب هزینه اصالحشده آن نیز
بیشتر/کمتر خواهد شد .مشابه بخش گذشته ،با انتگرالگیری از منفعت
حدی (تابع شایستگی اصالحشده) ،تابع منفعت اصالحشده واحیدهای
تولیدی با توجه به تلفات ریزشبکه بهدست میآید؛ اما قبل از آن بهتر
است ضریب جریمه  1 / (1  p loss p gi ) 11در ریزشبکه ،بررسیی و
ارزیابی شود.

()25

)

()21

)

 j pm
pi  j
 j qm
pi  j

 v j pm



pi  v j
 v j qm



pi  v j

nb

( 
j 1

nb

( 
j 1

pm
pi
qm
pi

روشهای مختلفی برای محاسبه تلفات نسبی و تسریع در پخش توان
الکتریکی بهصورت بالدرنگ وجود دارد .از این جمله میتوان روشهای

در دو رابطه فوق ،توان انتقالی  ، p mتابع انیدازه و زاوییه ولتیاژ دو
طیر خیط  ،mیعنیی  vpو  vqاسیت .هرچنید بیا توجیه بیه اینکیه
ریزشبکه دارای خطوط مقاومتی است؛ تغییرات توان انتقالی نسبت
به زاویه ولتاژ شینههای طرفین نییز نیاچیز اسیت .بیا ایین وجیود

 15PTDF ،14ZBD ،13GGDF ،12GSDFو  16 JBDFرا نام برد .برخال

میتوان نوشت:

 -1محاسبه تلفات نسبی

چهار روش اول که صرفًا مربوط به تغییرات توان اکتییو اسیت؛ روش
 JBDFتغییرات توان تزریقی اکتیو و راکتیو در پخش بار توان راکتیو را
نیز منعک مینماید [.]23
در این مقاله ،با استفاده از روش  ،JBDFمطابق روابط زیر ،تلفیات
نسبی نیز محاسبه میشود:
()13
()14

) q m   g m v p v q sin( p  q

با توجه به فرض شبکه مقاومتی p m ، g m ،و  ، q mبهترتیب هدایت،

توان اکتیو و راکتیو انتقالی خط  mبین شینه  pو  v ،qولتاژ و  زاویه
ولتاژ طرفین خط هستند .از دو رابطه فوق ،تلفات ریزشبکه و مشیتق
جزئی آن به شرح زیر حاصل میشود nbr .تعداد خطوط ریزشبکه و nb
تعداد شینهها را نشان میدهد.
()11

Serial no.XX

pm2  qm2

nbr

gm . vp

m 1

2

) qm

()11

()18

()22

pi  vq
 q pm




pi  q

pi  v p
 p pm
pi  p



pm
pi



2

)) p m  g m ( v p  v p v q cos( p  q

()12

 vq pm

 v p pm

2 qm
2

gm . vp

ploss



qm

pm 

ploss
qm

) qi

pm
qi

,

ploss
pm

ploss  

pi 

 q qm

()21
()21



pi  v p
 p qm
pi  p

pi



)  2 g m vp  g m vq cos(δ p  δq

pm
 vp

p m
)   g m v p cos(δp  δq
vq
p m
)  g m v p v q sin(δ p  δq
 p

()22

p m
)   g m v p v q sin(δ p  δ q
 q

pm

()28

q m
)   g m v q sin(δp  δq
vp

( p m  

()23

q m
)   g m v p sin(δp  δq
vq

m 1



gm . vp
pi

pi  vq
pi  q

nbr

(ploss  

pm

()23

()21

2 pm
2

 vq qm



 v p qm



qm

ploss

nb

i 1
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q m
)   g m v p v q cos(δ p  δq
 p
q m
)  g m v p v q cos(δ p  δq
 q

()35
()31

کمیتهییای نییامعلوم از روابییط ( )22و ( ،)23هماننیید ،  v p p i
  p pi ،  v q p iو  q piرا نیز با استفاده از معکوس
ماتری

ژاکوبین ،مطابق رابطه زیر میتوان بهدست آورد:

 Δδ  -1  ΔP 
Δ V  =J ΔQ 
 



()32

درنهایت مشتق تلفات ریزشبکه نسبت به توان اکتیو تزریقی شین ه
 ،iمطابق رابطه ( )33خواهد شد ].[23
 vq
pi



 vp

()33

pi
])

 v p pm
pi  v p
( )  qm

 q qm
pi  q



( [ pm

 q pm
pi  q

 p qm
pi  p

2
2





gm vp

nbr


m 1

 p pm
pi  p
 vq qm
pi  vq




ploss
pi
pm
 vq
qm
 vp

در برخی شبکههای شعاعی ممکن است روش معکیوس میاتری
ژاکوبین با مشکل مواجه شود؛ زیرا دترمینان ماتری ژاکوبین در چنین
شبکههایی باال بوده و در برخی مواقع منجر بیه واگراییی در معکیوس
ماتری میشود .یکی دیگر از روشهای رایج ،افزایش جزئی در تیوان
شینههای تولید و بررسی نتایج حاصل از آن است؛ بنابراین درصیورت
افزایش جزئی در توان شینه تو لید و با فرض تثبیت بارهای موجود در
ریزشبکه ،بخشی از این توان بهصورت افیزایش ییا کیاهش جزئیی در
تلفات ریزشبکه و بخشی دیگر بهصورت افزایش جزئی در توان شیینه
بینهایت (مرجع) ،مطابق معادله ( )31ظاهر میشود [ .]21در بخیش
بعدی نتایج هر دو روش ،مقایسه خواهند شد.

pgref

()34

pgi

 1

ploss
pgi

pgi  ploss  pref 

با توجیه بیه رابطیه  ،33مالحظیه میشیود ،تلفیات نسیبی ،تیابع
کمیتهای متغیر در همسایگی شینه  iاست و وابستگی مستقیمی به
توان تزریقی شینه  ) pgi( iندارد .لذا با انتگرالگیری از رابطه ( ،)12تابع
منفعت اصالحشده نیز مطابق رابطه زیر خواهد شد:
()35

)

0.5 pgi2
pgi nom

Serial no.XX

.( pgi 

1

.

1

1  ploss / pgi c fi

umdf i ( pgi ) 

 -5مدل ریزشبکه در بازار پیشرو
همانطورکه در مقدمه بیان شد و با توجه به ماهیت پخش پویای توان
(تساوی منفعت حدی منابع) ،مکانیزم پرداخت ریزشبکه در این مقاله،
روش پرداخت یکنواخت در نظر گرفته شیده اسیت .بیازار پییشروی
مفروض در این مقاله ،بازار لحظهای یا همان بازار زمان -حقیقی بوده و
با دریافت اطالعیات موردنییاز ،بیرای بیازه زمیانی بعیدی (ده دقیقیه)
تصمیمگیری میکند .ازجمله نامعادلههای تعریفشده در بازار برق این
است که همواره نرخ پیشنهاد خرید انرژی توسط بهرهبردار بازار شبکه
توزیع ) (mubاز نرخ پیشنهاد فروش آن ) (musهمواره کوچکتر است.
ازطرفی منفعت حدی (حداقل قیمت پیشنهادی) ریزشبکه ) ،(mmgتابع
میزان مشارکت و محدودیتهای منابع و پخش بیار ریزشیبکه اسیت.
حداکثر منفعت حدی ریزشبکه ) (mmgmaxنیز با تولید اولین واحد توان
توسط شایستهترین منبع ریزشبکه قابلمحاسبه است .همچنین بایید
توجه داشت که تعرفه خرید و فروش انرژی توسط بهرهبیردار شیبکه
توزیع در طول شبانهروز متفاوت بوده ،اما در بازه کوتاهمدت (ده دقیقه)
بازار لحظهای پیشرو این کمیت همانند سایر پارامترهای بیازار ثابیت
فرض میشود .با توجه به روابط و دادههای مطرحشده ،فلوچارت شکل
 3برای دستیابی به توان اکتیو و راکتیو بهینه هیر واحید و براسیاس
مکانیزم بازاری مشخص ،پیشنهاد میشود .مطابق این فلوچارت ،برای
انتخاب منبع شایسته جهت تولید واحد  iام بار مصرفی ،محاسبه تلفات
نسبی در هر شینه بهمنظور محاسبه تابع شایسیتگی اصالحشیده هیر
شینه ضروری است؛ بنابراین انجام پخش بار به ازای توزیع هر واحد بار
نیز الزم است .همانطورکه برای پخش توان اکتیو منابع ،مقایسه میزان
شایستگی منابع ،مالک تخصیص توان تعریف شده است .برای پخش
توان راکتیو ،نیز شایستگی ،کمینهسازی تلفات ریزشبکه جهت تأمین
توان راکتیو بار ،در نظر گرفته شده است .لذا با لحاظ محدودیت تولید
توان راکتیو منابع ،توان راکتیو هر بار ،باید توسط نزدیکترین منبیع
تولیدی (نزدیکترین مسیر مقاومتی) تأمین شود .با این فرض ،میزان
توان راکتیو تولیدی هر منبع تابع شرایط فوق بوده و ضیریب قیدرت
منبع ثابت نیست .خروجی الگوریتم پخش پویای توان برای پیادهسازی
مدل بازار ،محاسبه حداقل منفعت حیدی در دو حالیت پخیش تیوان
داخلیی ریزشیبکه ) (mmginو پخیش تیوان داخلیی -بیرونیی ریزشیبکه
) (mmgin-outاست .هر چه تقاضا بیشتر باشد ،منفعت حدی ریزشبکه و
حداقل قیمت پیشنهادی آن پایینتر خواهد بود؛ اما ازطرفیی قیمیت
خرید و فروش شبکه توزیع نیز در خروجی مدل بازار تأثیرگذار خواهد
بود .درنهایت خروجی بازار لحظهای پیشرو ،تصمیمگیری به فروش یا
خرید انرژی از شبکه توزیع و یا تولید به میزان مصر داخلی خواهد
بود.
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 -6شبیهسازی
ریزشبکه موردبررسی ،یک شبکه شعاعی  11شینه با خطوط مقاومتی
متصل به شینه بینهایت ،دارای پنج منبع تولید پراکنده (سیه دییزل
ژنراتییور ) (DGو دو میکروتییوربین ) ) (Mtبییا توابییع هزینییه سییوخت و
آالیندگی متفاوت است .ریزشبکه فرضی در بستر ییک شیبکه توزییع
شعاعی ایجاد شده است که اغلب ،خطوط آنها بهدلیل مسافت کوتاه،
مقاومتی در نظر گرفته میشوند .در جدول  ،1اطالعات خطوط و نحوه
آرایش ریزشبکه ،در جدول  ،2ضرایب تابع درجه دوی هزینه سوخت
منابع ( b1 ،a1و  )c1برحسب  $/hو ضرایب تابع درجه دوی هزینه تولید
آالیندگی  NOxمنابع ( b2 ،a2و  )c2را برحسب  ،gr/hجدول  3اطالعات
بار ریزشبکه و شکل  1دیاگرام تکخطی آن را نشان میدهد [.]21،21
بییهمنظور مدلسییازی منییابع متغیییر و غیرقابییلکنترل (بییادی و
خورشیدی) ،با توجه به اینکه فاقد تابع هزینه سوخت و منفعت حدی
بوده و همواره باید حداکثر توان قابل تولید خ ود را به شیبکه تزرییق
نمایند؛ میتوان آن را بهصورت بیار بیا عالمیت منفیی در شیینههیای
نصبشده مدل نمود .این منابع فاقد تابع شایستگی بوده و صرفًا کاهش
میزان بار مصرفی ریزشبکه و البته کاهش هزینه متغیر ریزشبکه را در
پی داشته اما در مثال فعلی لحاظ نشدهاند.

شروع

اطالعات ورودی شامل مشخصات خطوط و آرایش
ریزشبکهpgmaxi ،pdi ،mmg ،mus ،mub ،
پخش توان به روش جاروب پیشخورد /
پسخورد و محاسبه تغییرات نسبی
تلفات برای iامین واحد بار
محاسبه تابع شایستگی ،پخش پویای توان اکتیو برای
iامین واحد بار ،افزایش بار اکتیو و راکتیو متناسب با
افزایش تولید توان اکتیو و تخصیص توان راکتیو برای
هر بار بر پایه حداقل مسیر مقاومتی

آیا پخش پویای توان
به مقدار موردنظر
رسیدهاست؟
بله
محاسبه تلفات

جدول  :1اطالعات خطوط ریزشبکه  11شینه []25
شماره خط
1
2
3
1
1
1
2
8
3
15
11
12
13

3

2

شینه مبدأ
1
2
3
1
1
1
1
2
2
15
11
12
11

1
8

شینه مقصد
2
3
1
1
1
2
8
3
15
11
12
13
11

1
13

بله

الف

بله

?mub>mmgin-out
خیر

ب

بله

?msu<mmgin

خیر
تأمین انرژی ریزشبکه از منابع داخلی
mub<mmgin-out< mmgin< msu

1

3

12

11

15

شکل  :1دیاگرام تکخطی ریزشبکه

آیا خطای تلفات
حداقل شدهاست؟

محاسبه  mmgin-outو mmgin

2

11

Serial no.XX

خیر

مقاومت ()pu
5/5113
5/5113
5/5131
5/5112
5/51338
5/5221
5/53181
5/5312
5/5112
5/51338
5/51251
5/53138
5/58131

خیر

1

الف :تأمین انرژی ریزشبکه از منابع
داخلی و فروش برق به شبکه توزیع

ب :تأمین انرژی ریزشبکه از شبکه توزیع

شکل  :3فلوچارت مدیریت انرژی ریزشبکه
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جدول  :2ضرایب هزینههای سوخت و آالیندگی منابع ریزشبکه [] 25
شماره شینه

2
355
)(DG

3
255
)(DG

2
115
)(Mt

12
85
)(DG

13
15
)(Mt

a1
b1
c1
a2
b2
c2

15/13
151/18
12/11
21/11
11/18
2/511

2/531
15/28
11
11/13
11/11
135/1

5/122
12/28
133/1
3/531
12/31
311/1

1/1821
11/31
11
13/38
121/2
821/2

5/338
83/11
112/1
1/531
15/38
313/2

توان نامی
منبع ()kw

در این تحقیق بهمنظور پخیش بیار شیبکههای شیعاعی ،از روش
جاروی پ خورد/پیشخورد استفاده شده است [ .]22،28مطابق بخش
 ، 1دو روش برای محاسبه تلفات نسبی مطرح شد که با ذکر یک مثال
می توان به مقایسه هر دو روش پرداخت .درصورت پخش تیوان نیامی
منابع ریزشبکه به مقدار  285کیلووات ،سهم بارهای ریزشبکه 311 /1
کیلووات و مابقی صر تلفات و تزریق به شبکه سراسری شده است .در
چنیییین شیییرایطی تلفیییات نسیییبی بیییا اسیییتفاده از روش ،JBDF
[  ] 5/531 5/123 5/212 5/121 5/2و در روش عییییددی جزئییییی
[ ]5/531 5/113 5/215 5/121 5/131بهدستآمیده کیه حیاکی از
اختال ناچیز این دو روش است .لذا به لحاظ محدودیتهای ذکرشده
روش ژاکوپین در شبکه شعاعی ،از روش عددی نیز بهره برد.
جدول  :3اطالعات بار ریزشبکه  11شینه []22
شماره شینه

توان اکتیو مصرفی ( )KW

توان راکتیو مصرفی ( )KVAr

1
2
3
4
5
6
7
8
9
15
11
12
13
11

0
20
85
40
20
20
7/6
10
6/1
11/2
16
32
30
13/5

5
6/5
28
13
6/5
6/5
1/6
3
1/6
7/5
9
16
15
6/1

شکل  ،1نمودار تابع شایستگی منابع ریزشبکه ،بیهمنظور تیأمین
توان مصرفی داخل ریزشبکه و فروش تیوان میازاد بیه شیبکه توزییع
(داخلی – بیرونی) را نشان می دهد .نمودار خط ممتد ،تابع شایستگی
بییدون ضییریب جریمییه تلفییات و نمییودار خطچییین ،تییابع شایسییتگی
اصالحشده و با احتساب ضریب جریمه تلفات را نشان میدهد .منفعت
حدی اصالحشده ) (mmdfنیز درصیورتیکیه تلفیات ریزشیبکه از نیوع
افزایشی باشد ،مطابق رابطه ( ،)11از منفعت حدی عادی ) (mبزرگتر

Serial no.XX

خواهد بود .لذا سهم توان هر منبع با احتساب ضریب جریمیه ،کمتیر
خواهد شد.
بهعبارتی دیگر ،برای تولید توانی مشخص ،منفعت حدی در حالت
اصالحشده ،بیشتر از حالت اولیه میشود .ضریب جریمه تلفات ،اثر خود
را بهصورت افزایش منفعت حدی و درواقیع افیزایش حیداقل قیمیت
پیشنهادی نشان میدهد .هر چه تلفات نسبی شینههیا بیشیتر باشید،
حداقل قیمت پیشنهادی (رقابتی) نیز بیشتر خواهد شد .مطابق شکل
 ،1در نقطه کار ف رضی با میزان شایستگی متوسط اصالحشده  15دالر
بر مگاواتساعت ،سهم منابع شینههای  2 ،3 ،2و  13بهترتیب ،221
 111 ،83و  15کیلووات و در مجمیوع معیادل  113کیلیووات اسیت.
درواقع حداقل قیمت پیشنهادی اصالحشده ریزشبکه در ایین حالیت
معادل  15دالر بر مگاواتساعت است.
برا ی تولید همین میزان توان در شرایط عادی و بیدون احتسیاب
تلفات نسبی (میدل تیکگره) ،منفعیت حیدی معیادل  3/11دالر بیر
مگاواتساعت است .درواقع معادل  5/33دالر بر مگاواتساعت قیمت
رقابتی ریزشبکه ناشی از تلفات ،افزایش یافته است .درصیورتیکیه در
بازار لحظهای ،نرخ خرید شبکه توزیع بیشتر از منفعت حیدی باشید؛
فروش برق ریزشبکه به شبکه توزیع منطقی خواهد بود .حتی توسیط
این نمودار ،با توجه به قیمت خرید برق در بازار لحظهای ،میزان توان
اقتصادی قابل فروش به شیبکه توزییع را مییتیوان بهدسیت آورد .در
شرایطی که منفعت حدی ریزشبکه جهت تأمین توان داخلی ریزشبکه
) (mmginاز نرخ فروش شبکه توزیع بیشتر باشد ،توقف تولید ریزشبکه و
خرید برق از شبکه توزیع ،مقرونبهصرفه خواهد بود .مطابق شکل ،1
نمودار شایستگی عادی و اصالحشده ژنراتور شینه  ،2بیشترین اختال
را نسبت به هم داشته که دلیل آن وجیود تلفیات افزایشیی زییاد آن،
نسبت به سایر منابع است.
ژنراتور شینه  ،2نیز بهدلیل نزدیکی بیه شیبکه توزییع ،کمتیرین
ضریب جریمه را داشته ،لذا اختال تابع شایستگی عادی و اصالحشده
آن ،نسبت با سایر منابع کمتر است .مدت زمان دستییابی بیه پاسیخ
برای ریزشبکه فعلی در حد چندین ثانیه است .لذا ضمن اینکیه ایین
روش برای ریزشبکهها یی با تعداد شینه بیشتر کارایی دارد؛ بازه بیازار
لحظهای پیشرو برای حداقل ده دقیقه آینده بوده و با توجه بهسرعت
پاسخ مطلوب این روش ،فرصت کافی برای مدیریت انیرژی بالدرنیگ
وجود خواهد داشت.

 -7نتیجهگیری
در این مقاله سعیشده تمامی انتخابها در راسیتای افیزایش سیرعت
عمل در کنترل ریزشبکه بهویژه در بازار پیشرو صورت پذیرد .حذ
تکرار در مسئله بهینه سازی پخش توان با اسیتفاده از راهبیرد توزییع
پویای جمعیت ،استفاده از پخش بار پ خورد/پیشخورد در شبکههای
شعاعی و استفاده از روش عددی بهجیای روش تحلیلیی در محاسیبه
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 قیمیت رقیابتی افیزایش یافتیه و، یا به عبارتی،ریزشبکه افزایش یافته
 ازجمله فعالیت قابل.امکان حضور ریزشبکه در بازار را کاهش میدهد
 می توان به تعریف تابع شایسیتگی بیرای،پژوهش جدید در این راستا
توان راکتیو همانند توان اکتیو اشاره کرد تا ریزشبکه عالوه بر مشارکت
 سهم مؤثری، با تزریق بهینه اقتصادی توان راکتیو،در بازار توان اکتیو
 همچنین این مدل را میتیوان.نیز در بازار خدمات جانبی داشتهباشد
.برای چندین ریزشبکه مجاور یکدیگر نیز بررسی و پیادهسازی نمود
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 همچنیین اصیالح. ازجمله این اقدامها محسوب میشود،تلفات نسبی
تابع شایستگی از مدل تکگره به گسترده با ورود ضیریب جریمیه در
. ازجمله دیگر کارهای انجام شده است،تابع شایستگی
 سیهم تلفیات در ریزشیبکه نیاچیز،در نگاه اول شاید به نظر رسد
است؛ اما در ریزشیبکههایی کیه در بسیتر شیبکه توزییع موجیود بنیا
 سهم منبع از میزان هزینه تلفات، در کنار تابع هزینه منبع،می شوند
 در ایین مقالیه بیهنوعی.ایجادشده در ریزشبکه نیز حائز اهمیت است
) اثر خود را در حیداقل قیمیت پیشینهادی (رقیابتی،تلفات ریزشبکه
 هزینیه، هر چه اثر تلفیات پررنیگتر باشید.ریزشبکه نشان داده است
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