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 سیستت های ذخیرهستاز و، یک مدل برنامهریزی تصادفی برای مدیریت انرژی نیروگاه مجازی شامل ایستگاههای خورشیدی، در این مقاله:چکیده
 عدم قطعیت در دستترسپذیری مؤلفتههای ریزشتبکه بهصتور، در مدل برنامهریزی تصادفی.متقاضیان انرژی واقع در ریزشبکه برق ارائه میشود
 عدمقطعیت در قیمت انرژی و تولید توان خورشیدی مبتنی بر پیشبینی نقطهای مدلستازی، بهعالوه.مجموعهای از سناریوها مدلسازی میشوند
 سیست مدیریت انترژی در. مدیریت انرژی نیروگاه مجازی در دو مرحله تصمی گیری و توزیع توان در هر دوره زمانی پیادهسازی میشود.میشوند
 سیستت متدیریت انترژی در مرحلته. میزان توان تبادلی با شبکه اصلی را با درنظرگرفتن پیشامدهای محتمل تعیین میکنتد،مرحله تصمی گیری
 تصمیما مناسب برای انرژی مصرفی و تولیدی را،حقیقی- با پایش وضعیت اجزای ریزشبکه و بهروزرسانی اطالعا مرتبط بهطور زمان،توزیع توان
 قیمت انرژی الکتریکی و تولید توان خورشیدی براساس اطالعا واقعی جمتعآوریشتده از بتازار بترق نیوانگلنتد آمریکتا پیشبینتی.اتخاذ میکند
 عملکرد روش برنامهریزی تصادفی را در مقایسه با مدلهای بهینهسازی مقاوم و قطعتی آشتکار، نتایج بهدست آمده از یک مطالعه موردی.میشوند
.میسازد
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 -1مقدمه
بهکارگیری فناوریهای پیشترفته ماننتد متدیریت فعتال منتابع تولیتد
پراکنده ،سیست های ذخیرهساز با قابلیت پاستخگویی پویتا ،و ترکیتب
پاسخگویی بار و کنترل مصرف ،عملکرد ایمن شبکه هوشمند را باوجود
ضریب نفوذ باالی منابع تجدیدپذیر ممکن میسازد [ .]7یتک نیروگتاه
مجازی که مجموعهای متشکل از منابع تولید پراکنده ،بارهای پاسخگو
و سیست ذخیرهساز انرژی است ،بتا استتفاده مناستب از ظرفیتهتای
شبکه هوشمند میتواند جایگزین نیروگاههای مرسوم فسیلی شود [.]2
مدیریت انرژی نیروگاه مجازی با چالشهای اساسی مواجته استت
که موجب پیچیده شدن این موضوع میشوند .از جملته ایتن چالشهتا
میتوان به وجود عدمقطعیت در میزان تولید ،مصرف ،قیمتت انترژی و
دسترسپذیری اجزای شبکه اشاره کترد .شتبکه هوشتمند بتا پتایش و
اندازهگیری پیوسته وضتعیت بهرهبترداری شتبکه ،اطالعتا لحظتهای
ارزشمندی از وضعیت شبکه مانند میزان تولید ،مصرف ،توان خطوط و
دسترسپذیری مؤلفههای شبکه در اختیار بهرهبرداران قترار متیدهتد.
همچنین شبکه هوشمند با ایجاد ارتباط دوسویه میان سیست مدیریت
انرژی و سایر کاربران مانند تولیدکنندگان و متقاضیان انترژی ،بستتری
مناسب را جهت غلبه بر این چالشها و بهرهبترداری کتاراتر از نیروگتاه
مجازی فراه میآورد [.]8 ,9
مسئله مدیریت انرژی نیروگتاه مجتازی در مراجتع [ ]1 ,1و تتث یر
استفاده از شبکه هوشمند بر آن در مراجع [ ]4 ,1مطرح شده است .بتا
توجه به نفوذ منابع تولید پراکنتده ،بتهویژه منتابع انترژی تجدیدپتذیر،
استفاده از سیست های ذخیتره و بارهتای پاستخگو بتهمنظور متدیریت
ماهیت متغیر تولید این منابع ،مورد توجه این مراجع قرار گرفته است.
مسئله قیمتدهی نیروگاه مجازی در بازارهای مختلف روز قبل ،تنظی
و زمان-حقیقی بهصور برنامهریزیهتای مختلتف چندمرحلتهای و یتا
چندسطحی در مراجع [ ]3-72ارائه شده است .استفاده از بهینهستازی
مقاوم و برنامهریزی تصادفی جهت افزایش سود نیروگاه مجازی با توجه
به عملی بودن تصمیما اتخاذشده و بهرهبرداری از زیرستاخت شتبکه
هوشمند جهت غلبه بر عدمقطعیتها از ویژگیهای این مراجع است.
در مراجع بررسیشده به موضوع امکان وقوع پیشتامد در متدیریت
انرژی نیروگاه مجازی پرداخته نشده است .وقوع پیشتامدهای مختلتف
مانند وقوع خرابیها ،حوادث طبیعتی و غیرطبیعتی متیتوانتد اجتزای
شبکه مانند خطوط انتقال و منابع تولیتد انترژی را از دستترس ختار
کند .به علت وجود محدودیت در تعداد خطوط انتقال و منابع تولید در
ریزشبکهها ،همچنین شعاعی بودن نحتوه اتصتال خطتوط در بعضتی از
آنها ،وقوع پیشتامد و خترو مؤلفتههای سیستت از اهمیتت ویتژهای
برخوردار است [.]79
مجموعه روشهای موجود برای مقابله با وقوع پیشامد بته دو نتوع
بازدارنده مانند درنظرگرفتن ظرفیت رزرو و اقداما اصالحگرانه ماننتد
قطع یا جابهجایی بار تقسی میشوند [.]78
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مراجع [ ]71 ,71جهت مقابله با پیشامد از برنامهریزی ظرفیتهای
رزرو چرخان و غیرچرخان در روزقبل استفاده میکنند اما با توجته بته
ظرفیتهای شبکه هوشمند میتوان از پاسخ سریع منابع تولید پراکنده
و پاسخگویی بار به تغییرا توان در جهت مقابله با پیشامدهای رخداده
استفاده کرد [ .]71جابهجایی و قطع بار به همراه پایش زمان-حقیقتی
وضعیت ریزشبکه از اقداما مورد استفاده مرجع [ ]74در جهت مقابله
با پیشامد است .در مرجع [ ]74پیشامد مدل نمتیشتود بلکته توستط
ابزارهای پایشی موجود در شتبکه هوشتمند پتایش شتده و تصتمیما
براساس آن اصالح میگردند .همچنین با طراحی سازوکاری در صتور
بروز اختالف در توان مصرفی با توان تولیتد و خریتداریشتده بتر ا تر
پیشامد ،جبران این اختالف بر عهده شبکه اصلی قرار داده شتده استت
که با ایجاد عدمتعادل در توان میتواند هزینتههای مقابلته بتا آن را بته
شبکه اصلی تحمیل نماید.
در این مقاله همانند مرجع [ ]74یک الگوریت مدیریت انرژی ارائه
میشود که دارای چند مرحله تصمی گیری و توزیع توان در افق زمانی
یک روز میباشد .اما برخالف مرجتع [ ]74کته در هتر یتک از مراحتل
تصمی گیری و توزیع از یک مدل بهینهستازی مقتاوم بتهمنظور اتختاذ
تصمیما استفاده میشتود ،در ایتن مقالته از یتک متدل برنامتهریزی
تصادفی بهمنظور درنظرگرفتن عدمقطعیت دستترسپذیری مؤلفتههای
نیروگاه مجازی استفاده میگردد .همچنین در این مقاله وقوع پیشتامد،
با استفاده از پیشبینی مبتنی بر ستناریو ،و عتدمقطعیت تولیتد منتابع
تولید پراکنده تصادفی و قیمت انرژی با استفاده از پیشبینتی نقطتهای
مدلسازی میشتود .تتوان مبادلتهای بتا شتبکه اصتلی کته در مرحلته
تصمی گیری مشخص میشود ،تحت هر شرایطی (حتی در صور بروز
پیشامد) بدون تغییر باقی میماند .در ایتن متدل بتا توجته مدلستازی
پیشامدها با درخت سناریو در مرحله تصمی گیری و توزیع توان ،وجود
سیست های ذخیرهساز در نیروگاه مجازی ،وجود شبکه هوشمند ،امکان
پاسخگویی و قطع بار میتتوان از اقتداما بازدارنتده و اصتالحگرانه در
اتخاذ تصمیما و اقداما مناسب بهره برد.
نوآوریهای این مقاله عبارتند از:
الف -ارائه مدل تصادفی بهمنظور مدیریت انرژی نیروگاه مجازی بتا
قابلیت مدلسازی و پایش پیشامدهای ریزشبکه هوشمند (مانند خرو
تکی و یا ه زمان خطوط و منابع انرژی)؛
ب -مقایسه عملکرد مدل تصادفی ارائهشده بتا متدلهای مقتاوم و
قطعی ارائهشده در [.]74
بخشهای بعدی این مقاله بدین شرح است :در بخش ،2مدلسازی
ریاضی مسئله مدیریت انرژی ارائه میشود .بختش 9نحتوه مدلستازی
عدم قطعیت را تشریح میکند .در بختش ،8الگتوریت متدیریت انترژی
ارائهشده بیان میگردد .بخش  1به ارائه یک مطالعه موردی و نتایج آن
میپردازد .در نهایت ،در بخش 1نتیجهگیری مقاله ارائه میشود.
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 -2مدلسازی ریاضی مسئله مدیریت انرژی
 -1-2تشریح مسئله
نیروگاه مجازی شامل مجموعتهای از منتابع تولیتد پراکنتده و بارهتای
پاسخگو میباشد که در یک ریزشبکه مجهز به فناوری شبکه هوشتمند
واقع شدهاند .مسئولیت تثمین انرژی متقاضیان برعهده سیست مدیریت
انرژی میباشد .سیست مدیریت انرژی طی دو مرحلته تصتمی گیری و
مرحله توزیع توان تصمیما الزم را جهت مدیریت بهینه انرژی نیروگاه
مجازی اتختاذ و اجرایتی متیکنتد .نیروگتاه مجتازی بته نماینتدگی از
متقاضیان ،طرف قرارداد با بهرهبردار بازار زمانحقیقی میباشد که بایتد
میزان انرژی تبادلی خود با شبکه اصلی را در دورههای زمانی مشتخص
قبل از موعد تحویل انرژی (مرحلته تصتمی گیری) بته بهرهبتردار بتازار
اعالم کند تا در موعد تحویل انرژی (مرحله توزیع توان) ،براساس میزان
قراردادشده ،تبادل انرژی با شبکه اصلی انجام شود .مطلوب استت یتک
نیروگاه مجازی با کمترین میزان انحراف از انرژی تبادلی قترارداد شتده
در مرحله تصمی گیری ،در بازارهای برق شرکت کند .بنتابراین فتر
میشود سیست مدیریت انرژی میتواند با بهرهبرداری از انعطافپذیری
نیروگتتاه مجتتازی و بستتتر ارتبتتاط لحظتتهای ،میتتزان انتترژی تبتتادلی
قراردادشده را در مرحله توزیع توان محقق سازد [ .]1-3ابتدا در مرحله
تصمی گیری انرژی تبادلی با شبکه اصلی تعیتین متیشتود ،ستس در
مرحله توزیع توان بر مبنای این انترژی تبتادلی ،میتزان بهینته تولیتد،
مصرف و ذخیره را جهت توزیع توان مشخص میکند .فتر متیشتود
نیروگاه مجازی در تعیین قیمت بازار نقشی ندارد و بهعبارتی ،پذیرنتده
قیمت انرژی لحاظ میشود .قیمت انرژی اعالمشده توسط شبکه اصتلی
بهعنوان قیمت بازار درنظر گرفته میشود.
سیست مدیریت انرژی ،انترژی متورد نیتاز متقاضتیان را از طریتق
شبکه اصلی و ایستگاههای خورشیدی بتهعنوان منبتع تولیتد پراکنتده
تصادفی تثمین نماید .ازآنجاییکه نیروگاه مجازی مالتک ایستتگاههای
خورشیدی میباشد ،برای دریافت انرژی خورشیدی هزینهای پرداختت
نمیشود .وجود سیست ذخیره انرژی در کنتار هریتک از ایستتگاههای
خورشیدی سیست مدیریت انرژی را قادر میسازد در مواقتع مناستب،
انرژی را ذخیره یا تولید کند .نیروگاه مجازی با استفاده از قابلیتهتای
بارهای پاسخگو ،منابع تولید پراکنتده و سیستت های ذخیتره ،قابلیتت
خرید انرژی از شبکه اصلی در ساعا ارزانقیمت انرژی و فروش به آن
در ساعا گران را دارا متیباشتند .بتا توجته بته توضتیحا ارائهشتده،
روندنمای مدیریت انرژی نیروگاه مجازی در شتکل  7نشتان داده شتده
است.
با استفاده از فناوری شبکه هوشمند ،ارتباط دوسویه زمان-حقیقی
میان سیست مدیریت انرژی و کاربران در ریزشبکه (مانند متقاضیان و
منتتابع تتتثمین انتترژی) وجتتود دارد .در مرحلتته تصتتمی گیری ،سیستتت
مدیریت انرژی اطالعا مربوط به تثمینکنندگان انرژی (شامل قیمتت
انرژی و میزان توان در دسترس) را چندین دقیقه پیش از موعد تحویل
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انرژی دریافت میکند (بهعنوان مثال  71دقیقه [ .)]4بهطور ه زمتان،
متقاضیان مطابق با تتابع مطلوبیتت 1اطالعتا مربتوط بته مصترف در
ساعا پیشرو (شامل میزان مصرف و سطح مطلوبیت) را برای سیست
مدیریت انرژی ارسال میکنند.
سیست مدیریت انرژی مجهز به ابتزار پیشبینتی قیمتت انترژی و
توان در دسترس منتابع تولیتد پراکنتده در دورههتای زمتانی پتیشرو
میباشد .همچنین سیست مدیریت انترژی دستترسپذیری مؤلفتههای
شبکه را با سناریوهایی با احتمال مشخص مدل میکند .بتر پایته ایتن
اطالعا  ،سیست مدیریت انرژی میزان بهینه تبتادل انترژی بتا شتبکه
اصلی را برای هر دوره زمانی 𝑡 و دورههای پ از آن تعیین متیکنتد و
تصمیما اتخاذشده را چند دقیقه قبل از موعتد تحویتل انترژی بترای
متقاضیان و تثمینکنندگان انرژی ارستال متیکنتد (بتهعنوان مثتال 1
دقیقه [ .)]4این تصمیما بهگونهای اتخاذ میشوند که رفاه اجتمتاعی
نیروگاه مجازی (شامل تفاضل هزینه تثمین انرژی از درآمد متقاضتیان)
حداکثر شود .دقت شود که تنها تصمیما اتخاذشده برای دوره زمتانی
𝑡 ،اجرایی میشوند و تصمیما دورههای بعدی تنها یک دیتد مناستب
نسبت به آینده برای عملکرد بهتر در دوره زمانی 𝑡 به سیست مدیریت
انرژی میدهد.
در مرحله توزیع توان ،اطالعا زمان-حقیقی مربتوط بته وضتعیت
دسترسپذیری مؤلفههای شبکه شامل منتابع تولیتد و خطتوط انتقتال
مطابق با دوره زمانی برنامهریزی در اختیار سیست مدیریت انرژی قرار
داده میشود .اطالعا جدید موجب کاهش سناریوهای محتمتل بترای
وضعیت نیروگاه مجازی میشود .سیست مدیریت انرژی بتا استتفاده از
مدلی مشابه بتا متدل مرحلته تصتمی گیری و بتر پایته انترژی تبتادلی
تعیینشده در آن مرحله ،میزان بهینه تولید ،مصرف و ذخیره را جهتت
توزیع توان مشخص میکند.

شکل  :1روندنمای کلی مدیریت انرژی نیروگاه مجازی

 -2-2نمادها و عالئم
فهرست عالئ و اختصارا استفادهشتده در ایتن مقالته بهصتور زیتر
میباشد:
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خار میشود.

پارامترها:
𝑡𝑢𝑜𝑖𝜂

بازده تبدیل انرژی خروجی از واحد ذخیرهساز 𝑖

𝑛𝑖𝑖𝜂

بازده تبدیل انرژی ورودی به واحد ذخیرهساز 𝑖

𝐷𝑁

تعداد متقاضیان در ارتباط با سیست مدیریت انرژی

𝑂𝑆𝑁

تعداد ایستگاههای خورشیدی
تعداد دورههای زمانی در روز برنامهریزی ( 69 ،24 ،42و
 444به ترتیب برای دوره زمانی  11 ،06 ،96و  1دقیقه)
سوسستان خط 𝑘
تابع مطلوبیت متقاضی 𝑗 در دوره زمانی ℎ
حداقل انرژی مصرفی موردنیاز روزانه متقاضی 𝑗

𝑡𝑁
𝑘𝐵
𝐷
𝑈𝑗,ℎ

𝑛𝑖𝑚𝐸𝑗𝐷,
𝛼

𝛿𝑛,ℎ
𝑑𝑒𝑒𝑗𝐷,𝑠ℎ

مجموعهها:
𝐵𝛺
𝐺𝑀𝛺
𝑆𝑆 𝛺

𝑈𝑗𝑅

𝑠𝑠𝑛𝛩

𝐷𝑗𝑅

حد باالی کاهش توان مصرفی متقاضی 𝑗

𝐷𝑛𝛩

باسی که خط 𝑘 از آن خار میشود
باسی که خط 𝑘 به آن وارد میشود

𝐷𝜓

)𝑘(𝑜
𝑥𝑎𝑚𝑃𝑛𝑀𝐺,
𝑥𝑎𝑚𝑃𝑘𝐿,
𝑛𝑖𝑚𝑃𝑗𝐷,

حداقل توان مصرفی متقاضی 𝑗

𝑥𝑎𝑚𝑃𝑗𝐷,

حداکثر توان مصرفی متقاضی 𝑗

𝑛𝑖𝑚𝐸𝑖𝑆𝑇,

حداقل انرژی قابل ذخیره در واحد ذخیره 𝑖

𝑥𝑎𝑚𝐸𝑖𝑆𝑇,

حداکثر انرژی قابل ذخیره در واحد ذخیره 𝑖

𝑑𝑒𝐹 𝑠ℎ

ضریب جریمه کاهش حداقل انرژی مصرفی روزانه و
کاهش حداقل توان مصرفی

پارامترهای غیرقطعی:
𝐺𝑀𝐶ℎ

قیمت انرژی شبکه اصلی در دوره زمانی ℎ

𝑂𝑆
𝑃𝑖,ℎ

توان در دسترس ایستگاه خورشیدی 𝑖 دردوره زمانی ℎ

𝜏ℎ

مجموعه باسها
مجموعه باسهای متصل به شبکه اصلی
مجموعه باسهای دارای ایستگاههای خورشیدی و واحدهای
ذخیرهساز
مجموعه واحدهای دارای تولید توان خورشیدی و واحد ذخیرهساز
واقعشده در باس 𝑛
مجموعه متقاضیان واقعشده در باس 𝑛
مجموعه متغیرهای استفادهشده در مدل قطعی:
𝐷
𝑑𝑒𝑠ℎ
𝐺𝑀 𝐺𝑀
{𝑝𝑗,ℎ
, 𝑒𝑗𝐷,𝑠ℎ𝑒𝑑 , 𝑙𝑗,ℎ
∀𝑗, ℎ; 𝑝𝑛,ℎ
;, 𝑝ℎ ∀𝑛 ∈ 𝛺𝑀𝐺 , ℎ
𝑇𝑆 𝑡𝑢𝑜𝑆𝑇,
𝑛𝑖𝑆𝑂 𝑆𝑇,
𝐿
} ; 𝑝𝑖,ℎ , 𝑝𝑖,ℎ , 𝑝𝑖,ℎ , 𝑒𝑖,ℎ ∀𝑖, ℎ; 𝑝𝑘,ℎ ∀𝑘, ℎ ; 𝛿𝑛,ℎ ∀𝑘, ℎ

محدودیت تبادل توان با شبکه اصلی در باس 𝑛
ظرفیت خط 𝑘

میزان انرژی کاهشیافته از حداقل انرژی مصرفی روزانه
متقاضی 𝑗
میزان توان کاهشیافته از حداقل توان مصرفی متقاضی
𝑗 در دوره زمانی ℎ

𝑑𝑒𝑠ℎ
𝑙𝑗,ℎ

ضریب زمان برحسب ساعت ( 6/41 ،6/1 ،1و  6/141به
ترتیب برای دوره زمانی  11 ،06 ،96و  1دقیقه)
حد باالی افزایش توان مصرفی متقاضی 𝑗

)𝑘(𝑑

زاویه ولتاژ باس 𝑛 در دوره زمانی ℎ

𝑆𝜓
مجموعه متغیرهای استفادهشده در مدل تصادفی:
𝐷
}𝜌 ;𝜔∀ )𝜔(𝛾{ ∪ 𝜔∀ )𝜔( 𝜓
وجود عالمتهتای ~ و } { بترروی پارامترهتا و متغیرهتا

بتهترتیب
نشاندهنده مقدار واقعی و مقدار پیشبینی روش نقطتهای متیباشتند.
همچنین در فرمولبندی ،متغیرهای تصمی گیری با حتروف کوچتک و
سایر پارامترها با حروف بزرگ التین نشان داده شدهاند.
 -3-2مدل قطعی
مسئله مدیریت انرژی نیروگاه مجازی برای تصمیمگیری و توزیع توان
در دوره 𝑡 بهصورت زیر فرمولبندی میشود [:]81

پیکرهبندی ریزشبکه در ساعت ℎ

 -1-3-2تابع هدف:

متغیرها:
𝑂𝑆
𝑝𝑖,ℎ

توان تولیدی ایستگاه خورشیدی 𝑖 در دوره زمانی ℎ

ND

𝐷
𝑝𝑗,ℎ

توان مصرفی بار 𝑗 در دوره زمانی ℎ

j 1

𝑡𝑢𝑜𝑆𝑇,
𝑝𝑖,ℎ

توان تثمینشده توسط واحد ذخیرهساز 𝑖 در دوره زمانی
ℎ

𝑛𝑖𝑆𝑇,
𝑝𝑖,ℎ

توان ذخیرهشده توسط واحد ذخیرهساز 𝑖 در دوره زمانی
ℎ

𝐺𝑀𝑝ℎ

توان فروختهشده به (منفی)/خریدهشده از (مثبت) شبکه
اصلی در دوره زمانی ℎ
توان فروختهشده به (منفی)/خریدهشده از (مثبت)
شبکه اصلی در دوره زمانی  ℎدر باس 𝑛
توان انتقالی از خط 𝑘 در دوره زمانی ℎ

𝑇𝑆
𝑒𝑖,ℎ

انرژی خالص ذخیرهشده در واحد ذخیرهساز 𝑖 در دوره
زمانی ℎ
زاویه ولتاژ باسی که در دوره زمانی  ،ℎخط 𝑘 به آن وارد
میشود.
زاویه ولتاژ باسی که در دوره زمانی  ،ℎخط 𝑘 از آن

𝐺𝑀
𝑝𝑛,ℎ

𝐿
𝑝𝑘,ℎ

𝛿𝑑(𝑘),ℎ
𝛿𝑜(𝑘),ℎ
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هدف سیست مدیریت انرژی ،بیشینهکردن ستود نیروگتاه مجتازی
است .بنابراین ،تابع هدف ( )7از سته بختش تشتکیل شتده استت کته
بهترتیب نشاندهنده سود متقاضتیان در دوره زمتانی 𝑡 (شتامل درآمتد
حاصل از فروش انرژی به شبکه اصلی و درآمد ناشی از مصترف انترژی
بر اساس تابع مطلوبیت و هزینه تثمین انرژی از شتبکه اصتلی و هزینته
𝑑𝑒𝑠ℎ
 ،))𝑙𝑗,ℎسود متقاضتیان در
کاهش غیرداوطلبانه حداقل توان مصرفی (
𝑡  𝑁𝑡 −دوره بعدی و هزینه کاهش غیرداوطلبانه حداقل انرژی مصرفی
روزانتته متقاضتتیان ( 𝑑𝑒 )𝑒𝑗𝐷,𝑠ℎتعریتتف شتتده استتت .بتترای کتتاهش
غیرداوطلبانتته حتتداقل انتترژی مصتترفی روزانتته ( 𝑑𝑒 )𝑒𝑗𝐷,𝑠ℎو کتتاهش
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𝑑𝑒𝑠ℎ
 )𝑙𝑗,ℎیک ضریب جریمه ( 𝑑𝑒)𝐹 𝑠ℎ
غیرداوطلبانه حداقل توان مصرفی (
بهاندازه کافی بزرگ در نظر گرفته شده استت .اعمتال ضتریب جریمته
بزرگ در تابع هدف ،صرفًا بهطور مجازی انجام میشود (درواقتع ،هتی
متقاضی جریمه نمیشود) تا کاهش بار غیرداوطلبانته کمتترین میتزان
ممکن باشد که در راستای تثمین منفعت متقاضیان است .بتهاینترتیب
کاهش بار غیرداوطلبانه ،تنها در شرایط خاص مانند وقوع پیشامد و در
جهت حفظ تعادل توان و امنیت شبکه انجام میگیرد.

()2





 -3-3-2قیود مربوط به شبکه:
()7

, h  t , n MG

Nt



h  t 1

  p Dj ,t 

D
j,h

pkL, h 

()4
()5

t 1


0  e Dj , sh  max  E Dj ,min   p Dj , h ,0  , j
h

1



()6

D ,min
0  l shed
, j
j,h  p j,h

انرژی مصرفی روزانه هر متقاضی با توجه به محدودیتهای فنیی و
تابع مطلوبیت بایید از مقیدار منینیی بی یتر باشید کته قیتد ( )2ایتن
محدودیت را اعمال میکند .از طرفی این متقاضی در هیر دوره زمیانی
(بهعنوان مثال هر ساعت) مقدار م خصی توان مصرف میکند که بین
یک مقدار حداقل و حیداکثر قیرار مییگییرد (البتیه بیرای متقاضییان
غیرمننطف ،این مقدار حداقل و حداکثر یکسان است) که در قیتد ()9
نشان داده شده است .قید ( )8محدودیت تغییر توان مصرفی متقاضیان
در هر دوره را مشخص متیستازد .همته ایتن قیتود توستط متقاضتیان
منعطف به سیست مدیریت انرژی اعالم متیشتود و ایتن قابلیتت را در
اختیار سیست مدیریت انرژی قرار متیدهتد تتا بتا استتفاده از برنامته
پاسخگویی بار نیروگتاه مجتازی را بهگونتهای مناستب متدیریت کنتد.
سیستت متتدیریت انتترژی متیتوانتتد از پاستتخگویی بتار بتته دو صتتور
داوطلبانه (درصورتیکه جابهجایی یا تغییتر بتار در بتازه مجتاز اعالمتی
توسط متقاضی باشد) و غیرداوطلبانه (درصتورتی کته نیتاز بته کتاهش
حداقل انرژی مصرفی روزانه و حداقل توان مصرفی دورهای متقاضتی و
یا قطع بار کامل آن باشد) استتفاده کنتد .در شیرای وقیوپ شی یامد و
درصورت نیاز ،سیستم مدیریت انیرژی فرمیان کیاهد حیداقل انیرژی
مصرفی روزانه یا حداقل توان مصرفی ساعتی را برای متقاضیان ارسیال
میکند .بیا توجیه بیه اینکیه ایین عمیل بیهطور غیرداوطلبانیه توسی
متقاضیان محقق مییشیود ،الزم اسیت بیا حیداقل انحیراف از مقیادیر
شی نهادی متقاضیان انجام شود .بنابراین هزینه کاهد حیداقل انیرژی
مصرفی روزانه یا حداقل توان مصرفی در هر دوره بهطور مجازی توس
یک ضریب جریمه بیزر در تیابع هیدف درنظیر گرفتیه شیده اسیت.
ازآنجاییکه سیست مدیریت انرژی به نمایندگی از متقاضیانی که یتک
نهاد واحتد را تشتکیل دادهانتد ،مستئول اتختاذ تصتمیماتی استت کته
در نهایت سود کل مجموعه را حتداکثر کنتد ،بترای اعمتال برنامتههای
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داوطلبانه و غیرداوطلبانه هزینهای بته متقاضتیان پرداختت نمتیکنتد.
قیدهای ( )1و ( )1بهترتیب محدودیتهای میزان قطع حتداقل انترژی
مصرفی روزانه و توان مصرفی در دوره 𝑡 را اعمال میکنند.
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 -2-3-2قیود مربوط به متقاضیان:
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B

قیود ( )4( ،)1و ( )3تعادل توان را بهترتیب در باسهتای متصتل
به شبکه اصلی ،باسهای دارای ایستگاه خورشتیدی و واحتد ذخیتره و
سایر باسها برقرار میسازند .در معادله ( )71کل توان فروختهشده به و
یا خریدهشده از شبکه اصلی بهدست میآید .محدودیت تبادل تتوان بتا
شبکه اصلی نیز در ( )77نشان داده شتده استت .بتا استتفاده از رابطته
( )72توان انتقالی خطتوط محاستبه متیشتود .قیتد ( )79محتدودیت
ظرفیت خطوط را اعمال متیکنتد .قیتد ( )78محتدودیت زاویته ولتتاژ
باسها را مشخص میکند و معادله ( )71زاویه ولتاژ باس مرجع را برابر
صفر قرار میدهد.
 -4-3-2قیود مربوطه به واحدهای ذخیرهساز و ایستگاههای
خورشیدی:
()86
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p Dj , h , piSO
 0, h  t , j, i
, h , pi , h , pi , h

معادله ( )71میزان انترژی ذخیرهشتده در واحتد ذخیتره را نشتان
متیدهتتد .میتتزان انتترژی ذخیرهشتتده در دوره فعلتتی از برآینتتد انتترژی
𝑛𝑖𝑆𝑇,
 )𝑝𝑖,ℎو یتا خار شتده
ذخیرهشده در دوره قبل ،انترژی واردشتده ( 𝛼
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𝑡𝑢𝑜𝑆𝑇,
 )𝑝𝑖,ℎاز واحد ذخیره بهدست میآید .ذخیتره و یتا تولیتد انترژی
(𝛼
الکتریکی در باتریها توسط فرآینتدهای شتیمیایی انجتام متیگیترد و
پارامترهای 𝑛𝑖𝑖𝜂 و 𝑡𝑢𝑜𝑖𝜂 بازدهی این فرآیندها را نشتان متیدهنتد [.]73
همچنتتین واحتتد ذخیتتره دارای محتتدودیت ظرفیتتت و تولیتتد انتترژی
الکتریکتتی استتت کتته قیتتد ( )71محتتدودیتهای ایتتن واحتتد را اعمتتال
مینماید .قیود ( )74و ( )73محدودیت توان خورشیدی در دستترس را
بتترای هتتر ایستتتگاه خورشتتیدی در دوره 𝑡 و دورههتتای بعتتدی اعمتتال
میکنند .فر بر این است که مقدار واقعی توان در دسترس ایستتگاه
خورشیدی در دوره 𝑡 ( 𝑂𝑆𝑡 )𝑃̃𝑖,مشخص است .ولتی تتوان خورشتیدی در
دسترس برای 𝑡  𝑁𝑡 −دوره بعدی دارای عتدمقطعیت استت .همچنتین
درصور عدمتوانایی در استفاده از توان مازاد خورشیدی یا ذخیره آن،
این قیود امکان قطع تولید توان متازاد را در اختیتار سیستت متدیریت
انرژی قرار میدهد .قید ( )21کران پایین متغیرهای نتامنفی را اعمتال
میکند.

 -4-2مدل برنامهریزی تصادفی
با توسنه مدل قطنی میدل تصیادفی مسیئله میدیریت انیرژی نیروگیاه
مجییازی بییرای تصییمیمگیری و توزیییع تییوان در دوره 𝑡 بهصییورت زیییر
فرمولبندی میشود:
()27



1



Prob f        

Prob   
1 






t

MaS x


مقید به:

()22

 20   , 

Constraints  2   

()23

 ft          0, 

()24

    0, 

()25
()26
()27
()21
()29

phMG    phMG     ,
h  t ,,  : h     h   '  , h'  t ,, h  1

p Dj , h     p Dj , h   '  ,
h  t , j , ,   : h       h    '  , h '  t ,, h
SO
piSO
, h     pi , h   ' 

h  t , i, ,   : h       h    '  , h '  t ,, h
, in
piST
    piST, h ,in   ' 
,h

h  t , i, ,   : h       h    '  , h '  t ,, h
, out
piST
    piST, h , out   ' 
,h

h  t , i, ,   : h       h    '  , h '  t ,, h

هدف سیست متدیریت انترژی ،بیشتینهکردن امیتد ریاضتی ستود
نیروگاه مجازی میباشد .تابع هدف ( )27همانند تابع هدف ( )7در هر
سناریو تعریف شده است که در احتمال مربتوط بته آن ستناریو ضترب
میشود .آخرین عبار تتابع هتدف ( )27مترتبط بتا شتاخص ریستک
( 4)CVaRاست .در این مدل از شتاخص  CVaRبتا ستطح اطمینتان 𝜁
استفاده شده است که در مسائل بهینهسازی خطی به کار میرود .اگتر
هدف بیشینهسازی سود با یک توزیع گسسته باشتد CVaR ،بهصتور
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امید ریاضی سود  (1 − 𝜁)100%سناریوهای دارای کمترین مقدار سود
تعریف میشود [ 𝛽 ∈ [0, ∞) .]21یک ضریب وزنتی متیباشتد کته در
 CVaRضرب میشود تا میان سود مورد انتظار و میزان ریسک تعتادل
برقرار نماید .با دیدگاه محافظهکارانه ،هر چته مقتدار 𝛽 بیشتتر لحتاظ
شود ،تث یر ریسک نیز افزایش خواهتدیافت .زمتانی کته ریستک لحتاظ
نشود (موردهای بدون ریسک) مقدار 𝛽 صفر درنظتر گرفتته متیشتود.
متغیرهای 𝜌 و 𝛾 بهمنظتور محاستبه  CVaRدر توزیتع ستود استتفاده
میشوند.
قید ( )22بیانگر آن است که تمتامی قیتود مستئله قطعتی در هتر
سناریو اعمتال متیشتود .قیتدهای ( )29و ( )28مربتوط بته محاستبه
شاخص  CVaRدر توزیع سود میباشد .قیدهای ( )21تتا ( )23مربتوط
به ضابطه پیشبینیناپذیری 0است .براستاس قیتد ( )21در هتر دوره 𝑡
تنها یک مقدار برای متغیر تصمی تبادل توان با شبکه اصلی برای همه
سناریوها انتخاب میشود .بهعالوه ،متغیر تصمی تبادل توان بتا شتبکه
اصلی در هر دوره  ،ℎکه 𝑡 >  ،ℎوابسته به سناریوی پیکربنتدی شتبکه
در گذشتتته یعنتتی در بتتازه ] [𝑡 + 1, ℎ − 1درنظتتر گرفتتته م تیشتتود.
متغیرهای توزیع توان شتامل مصترف انترژی متقاضتیان ،تولیتد تتوان
خورشیدی و تولید یا ذخیره انرژی واحدهای ذخیرهساز در هر ساعت ℎ
بعد از مشخصشدن وضعیت پیکربندی شبکه تصمی گیری متیشتوند.
بنابراین ،قیود ( )21تا ( )23این متغیرها را در دوره زمانی  ℎوابسته بته
ستتتناریوهای پیشتتتامد در بتتتازه زمتتتانی ] [𝑡, ℎدر نظتتتر متتتیگیتتترد.
پیشبینیناپذیری از مفاهی برنامهریزی تصادفی خصوصًا در برنامههای
دارای چنتتد گتتام متتیباشتتد .اطالعتتا بیشتتتر در خصتتوص مفهتتوم
پیشبینیناپذیری در مرجع [ ]78آمدهاست.

 -3مدلسازی عدمقطعیت
در این مقاله برای مدلسازی عدم قطعیتت قیمتت انترژی الکتریکتی و
توان خورشیدی در دسترس از روش پیشبینی معرفیشتده در مرجتع
[ ]27استفاده شده است .در این روش پیشبینتی ،پارامترهتای آمتاری
متغیرهتتای تصتتادفی قیمتتت انتترژی الکتریکتتی و تتتوان خورشتتیدی در
دستتترس در هتتر دوره زمتتانی بتته دستتت م تیآینتتد .بتترای مدلستتازی
عتتدمقطعیت دردستتترسپذیری مؤلفتتههای ریزشتتبکه ،از روش تولیتتد
سناریو برای وقوع پیشامدها ،مبتنی بتر برنامتهریزی تصتادفی استتفاده
شده است.
𝑝𝑢
احتمال دستترسپذیری ( 𝑃) هتر یتک از مؤلفتههای ریزشتبکه
بهصور زیر است [:]22
()91

  t
e  











P up  t  

که در آن فتر متیشتود 𝜆 نترخ خرابتی و 𝜇 نترخ تعمیتر آن مؤلفته
میباشد .براساس ضابطه  𝑛 − 1در دوره برنامهریزی تنها یتک پیشتامد
رخ میدهد .اگر فر شود با خرو آن مؤلفه از مدار ،امکان تعمیتر آن
تا پایان روز وجود ندارد ( ،)𝜇 = 0احتمال دستترسپذیری هتر مؤلفته
برابر است با:
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Pup  t   et

()97
احتمال اینکه هی پیشامدی در شبکه رخ ندهد ( )𝑃0و ساختار شتبکه
در طول دوره برنامهریزی (𝑇) سال باشد بهصور زیر است:
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.2

K

P0  e k T

()92

k 1

همچنتتین احتمتتال وقتتوع پیشتتامد 𝑘 در بتتازه 𝜏 ،بهگونتتهای کتته ستتایر
مؤلفههای ریزشبکه دردسترس باشند برابر است با:
()99

 z T

 e
K

z 1
zk



P  k ,   e  k ek  1

ازآنجاییکه این مدل بهصور دورههای زمانی مشخص متورد استتفاده
قرار میگیرد ،طول دوره برنامتهریزی در هتر دوره اصتالح و احتمتاال
جدید برحسب آن بهدست میآید.
T  Nt  t  1, t  1,, Nt
()98
با فر احتمال وقوع تنها یک پیشامد ،جمع احتماال برابتر یتک
نمیشود ،چراکه احتمال بروز همته پیشتامدها در ایتن جمتع ،درنظتر
گرفته نشده است  .با تقسی احتمال وقوع هر پیشامد بر مجموع همته
احتماال  ،احتمال اصالحشده بهدست میآید.
()91

P  k , 

 P  k ,   P0

P new  k ,  

k

()91

P0
P
k

 ,   P0

P0new 

k

دقت شود که مدل تصادفی ارائهشده یک فرمولبندی جامع بترای
درنظرگرفتن تمام پیشامدهای ممکن در شتبکه متیباشتد و فرضتیا
انجامگرفتتته در مدلستتازی عتتدمقطعیت دستتترسپذیری مؤلفتتههای
ریزشبکه ،در تعداد سناریوها مؤ ر است و خللی در فرمولبنتدی متدل
تصادفی وارد نمیکند .همچنین با توجه به محدودیتهای زمانی (مانند
وجود زمانهای تسویه بازارهای کوتاهمد یا شبکههای دارای مؤلفه با
تعداد باال) یک کاربر متیتوانتد درصتور لتزوم از برنامتههای کتاهش
سناریو برای رسیدن بهسرعت موردپسند خود استفاده کند.

 -4الگوریتم مدیریت انرژی
الگوریت مدیریت انرژی برای برنامهریزی نیروگاه مجازی در افق زمانی
روزانه بهصور زیر است:
 .7قیمت انرژی و توان خورشیدی دردسترس در دورههای پیش
از 𝑡 ،برای سیست مدیریت انرژی معلوم هستند .قیمت انرژی
و میزان توان خورشیدی دردسترس در دوره 𝑡 ،چندین دقیقه
قبل از موعد تحویل انرژی توسط شبکه اصلی و ایستگاههای
خورشیدی برای سیست متدیریت انترژی ارستال متیگتردد
(بهعنوان مثال  71دقیقه [ .)]4اما این پارامترها برای 𝑡 𝑁𝑡 −
دوره پیشرو دارای عدمقطعیت میباشند .با استتفاده از ابتزار
پیشبینی  ،قیمت انرژی و میزان تولید منابع تولیتد پراکنتده
در ساعا پیشرو تخمین زده میشود.
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.9

.8

.1

.1

.1

متقاضیان براساس تابع مطلوبیت ختود اطالعتا مربتوط بته
مصرف (شامل میزان مصرف و ستطح مطلوبیتت) را چنتدین
دقیقه قبل از موعد تحویل انرژی (بهعنوان مثتال  71دقیقته
[ )]4در دوره 𝑡 برای سیست مدیریت انرژی ارسال میکنند.
سناریوهای مربوط به سیاتتار نیروگیاه مجیازی و ریزشیبکه
براسیا آتییرین اطاعیات دردسییتر از فرآینید شییاید در
اتتیار سیستم مدیریت انرژی قرار میگیرد.
سیست مدیریت انرژی میزان انرژی تبادلی با شبکه اصتلی را
در دوره 𝑡 تعیین میکند و مشخص میسازد کته چته میتزان
انتترژی بتته آن فروختتته یتتا از آن خریتتداری شتتود (مرحلتته
تصمی گیری).
تصمیما اتخاذشده مربوط بته دوره 𝑡 چنتد دقیقته قبتل از
تبتتتادل انتتترژی(بتتتهعنوان مثتتتال  1دقیقتتته [ )]4بتتترای
تثمینکنندگان انرژی و متقاضیان ارسال میشود.
وضعیت نیروگاه مجتازی و ریزشتبکه ماننتد خترو خطتوط
انتقال و خرو واحدهای تولیتدی توستط سیستت متدیریت
انرژی پایش میشود و سناریوهای نامرتب حذف میشوند.
بر مبنای انرژی تبادلی مشخصشده در گام  8و ستناریوهای
باقیمانده در گام  ،1سیست متدیریت انترژی میتزان انترژی
مصرفی هر متقاضی ،توان هتر ایستتگاه خورشتیدی و واحتد
ذخیتتره در دوره 𝑡 را تعیتتین م تیکنتتد و تصتتمیما را بتترای
کاربران نیروگاه مجازی ارسال میکند (مرحله توزیع توان).

الگتتوریت متتدیریت انتترژی ارائهشتتده دارای دو مرحلتته اصتتلی
تصمی گیری و توزیع توان میباشد .در مرحله تصمی گیری ،تصمیما
مربوط به میزان تبادل توان با شبکه اصلی در هر دوره زمانی با استفاده
از مدل تصادفی ارائهشده در زیربخش  8-2مشخص میشود.
در مرحله توزیع توان ،سیست مدیریت انترژی بتا پتایش وضتعیت
اجتتزای ریزشتتبکه ،ماننتتد وضتتعیت دستتترسپذیری آنهتتا ،برمبنتتای
تصمیما اتخاذشده در مرحله تصمی گیری ،مصرف انرژی متقاضتیان،
تولید توان خورشیدی و تولید یا ذخیره انرژی واحدهای ذخیرهستاز بتا
استفاده از همان مدل تصادفی ارائهشده زیربخش  8-2تعیین میشوند.
دقت شود که تفاو اصلی دو مرحله تصتمی گیری و توزیتع تتوان ،در
اطالعا زمان-حقیقی است که از وضعیت ریزشبکه در مرحلته توزیتع
توان به سیست مدیریت انرژی ارسال میشتود .ایتن اطالعتا موجتب
میشود که در هر دوره تعدادی از سناریوهای نامرتبط با وضعیت فعلی
ریزشبکه حذف شوند.
این الگوریت دارای این قابلیت است کته بتا توجته بته نیتاز و نتوع
اجرای بازار برقی که در محیط آن بهکار گرفته میشتود بته شتکلهای
گونتتاگون پیادهستتازی شتتود و بهصتتور ترکیبتتی از چنتتد مرحلتته
تصمی گیری و چند مرحله توزیع توان اجرا شود .برخی از ترکیبهتای
پیشنهادی در شکل  2نشان داده شدهاند .بهعنوان مثال در ستادهترین
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شکل  :2شیوههای گوناگون ممکن برای پیادهسازی الگوریتم مدیریت انرژی ارائهشده

حالت این الگوریت دارای یک مرحله تصمی گیری و یک مرحله توزیتع
تتتوان بهصتتور دوره ستتاعتی ( 11دقیقتتهای) استتت ( 28مرحلتته
تصمی گیری و  28مرحله توزیع توان در افق زمانی یتک روز) .در نتوع
دیگر میتواند دارای یک مرحله تصمی گیری ساعتی ( 11دقیقتهای) و
چند مرحله توزیع توان  1دقیقهای باشد کته مشتابه ایتن الگتوریت در
پروژه شبکه هوشمند اتحادیه اروپا با عنوان اکوگرید استفاده شده است
[ .]29در آخرین حالت میتواند بهصور چند مرحلته تصتمی گیری 1
دقیقهای و چند مرحله توزیع توان  1دقیقهای باشد .همانطور که قبالً
اشاره شد ،با توجه به محدودیتهای زمانی در صتور وجتود بازههتای
زمانی کوتاهمد تسویه بازار یا در شبکههای دارای مؤلفههای با تعتداد
باال درصور لزوم میتوان از برنامههای کاهش ستناریو بترای رستیدن
بهسرعت رضایتبخش استفاده کرد.

 -5مطالعه موردی
نیروگتتاه مجتتازی شبیهستتازیشتتده دارای  71متقاضتتی 1 ،ایستتتگاه
خورشیدی و واحد ذخیره انرژی میباشد که از طریق یک ریزشبکه بته
یکدیگر متصل میباشند .شبکه استاندارد  3باس  ]28[ IEEEبتهعنوان
ریزشبکه نمونه مورد استفاده قرار گرفته است .ساختار نیروگاه مجتازی
مورد مطالعه در شکل  9نشان داده شده است .نیروگاه مجازی از طریق
باس  4به شبکه اصلی متصل است .ایستگاههای خورشیدی بته همتراه
واحدهای ذخیرهساز در باسهای  8 ،2و  3نصب شدهاند و باسهای ،7
 2و  9بهترتیب بهوسیله خطوط انتقال  9 ،7و  1به سایر باسها متصل
هستند که در صور بروز پیشامد برای این خطوط ،این بتاس از بدنته
اصلی جدا و ریزشبکه به حالت جزیرهای بهرهبرداری میشود.

Serial no. 84

 -1-5اطالعات
اطالعا واقعی مربوط به قیمت انرژی الکتریکتی از بتازار زمتانحقیقی
ناحیه نیوانگلند آمریکا در سال  ]21[ 2113و اطالعا واقعی مربوط به
تابش و تولید خورشیدی در آن سال از ایستتگاه خورشتیدی دانشتگاه
هاروارد [ ،]21که در همان ناحیه واقع میباشد ،گرفته شتده استت .بتا
توجه به اینکه این اطالعا بهصتور بازههتای  11دقیقته دردستترس
هستند و همچنین بهدلیل مقایسه نتایج با مدلهای ارائهشده در [،]74
الگوریت متدیریت انترژی بهصتور  11دقیقتهای استتفاده متیشتود.
توضیحا مربوط به اطالعا فنی و اقتصادی مربوط به نیروگاه مجازی
در [ ]74موجود میباشتد .متدل ارائتهشتده بتا استتفاده از حلکننتده
 ،CPLEXدر نرمافزار  GAMSحل میشود.
وقوع پیشامدهای گوناگون میتوانتد وضتعیت بهرهبترداری و ستود
نیروگاه مجازی را تحت تث یر قرار دهد .این پیشامدها میتوانند شتامل
خرابی و خرو خطوط انتقال انرژی و منابع تثمین انرژی باشد ،با توجه
به گزارش آزمایشگاه ملی انرژی تجدیدپذیر آمریکا نرخ خرو اجبتاری
ایستتتگاههای خورشتتیدی برابتتر صتتفر متتیباشتتد [ ،]21بنتتابراین در
شبیهسازی وقوع پیشامدها ،فر میشود کته در ایتن ریزشتبکه تنهتا
امکان خرو یکی از خطوط انتقال انترژی از متدار وجتود دارد و عضتو
خار شده تا پایان روز مطالعه تعمیر نخواهد شد [.]22
نمودار مربوط به قیمت واقعی انرژی الکتریکی و تولیتد نرمالشتده
ایستتتگاه خورشتتیدی در روز  71آگوستتت ستتال  2113و پیشبینتتی
نقطهای آنها در شکلهای  8و  1نشان داده شده است.
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 -2-5نتایج و بحث

0.7

شکل  :3ساختار نیروگاه مجازی مورد مطالعه

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

Normalized Solar Power

بهمنظور مشاهده میزان و نحوه ا رگذاری پیشتامدها بتر ستود نیروگتاه
مجازی ،ا ر وقوع پیشامدهای مختلف در ساعت  1روز مورد مطالعته در
شکل  1نمایش داده شتده استت .بتا توجته بته ضتابطه وقتوع 𝑛 − 1
پیشامد ،در شبیهسازیها  ،امکان وقوع خرابی ،تنها برای یکی از خطوط
وجود دارد ،همچنین از مورد ریسک صرفنظر ( )𝛽 = 0و نترخ خرابتی
1
 λ = 10000درنظر گرفته میشود [.]24
برای همه خطوط مقدار
ℎ
در هر ساعت ،دو حالت امکانپذیر است ،حالت اول این استت کته
هی گونه خطایی رخ ندهد و وضعیت شتبکه ستال باشتد و حالتت دوم
دربرگیرنده وضعیت خرابی هریک از خطوط میباشد .با توجه به اینکه
ریزشبکه مورد مطالعه دارای  3خط انتقال انرژی میباشتد ،ا تر خترو
خطهای  7تا  f1( 3تتا  )f9در کنتار وضتعیت ستال ریزشتبکه ( )f0در
شکل  1نمایش داده شده است .نتایج نشان میدهند که خرو هر یک
از خطوط ا ر متفاوتی بر سود نیروگاه مجازی میگذارنتد .درحتالیکته
برخی از پیشامدها سود را بهشد کاهش میدهد (حتداکثر تتا ،)71
برخی دیگر منجر به افزایش سود شبکه میشود (حداکثر تا .)1/1

Actual data
Single point

0.1
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0

0
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شکل  :5توان نرمالشده ایستگاه خورشیدی در روز  11آگوست 2112

بهمنظور بررسی ا ر وقوع پیشامد بر سود نیروگاه مجتازی در متدل
برنامهریزی تصادفی و مقایسه با مدلهای بهینهسازی مقتاوم و قطعتی
ارائه شده در مرجع [ ،]74شبیهسازی برای خرو ختطهتای  2و  4در
ساعت  1و وضعیت ستال ریزشتبکه انجتام متیشتود .خطهتای  2و 4
بهترتیب نماینده خطوطی هستند که خرو آنها سود نیروگاه مجتازی
را افزایش و کاهش میدهد .سطح اطمینان و درجه مقاومت نسبت بته
تغییر قیمت انرژی الکتریکی در متدل مقتاوم بته ترتیتب  1/41و 11
انتخاب شدهاند.
در شبیهسازی این ضابطه برقرار است که نیروگاه مجازی در مرحله
توزیع توان تحت هی شرایطی (حتی در صور بروز پیشامد) نمیتواند
از مقدار توان تبادلی با شبکه اصلی که در مرحله تصمی گیری قترارداد
شده است  ،انحراف (چه مثبتت و چته منفتی) داشتته باشتد .نتتایج در
جدول  7عملکرد مناسب مدل تصادفی را آشکار میکند .در همه موارد
مدل تصادفی توانسته است عملکردی بهتر یا برابر با مدلهای قطعی یا
مقاوم داشته باشد .این برتری در مواردی که خرو خط موجب کاهش
شدید سود نیروگاه مجازی میشود (مانند خرو خط  )4کامالً مشهود
است بهطوریکه در این حالت مدل قطعی نتوانسته است با وقوع چنین
پیشامدی و شرط عدم انحراف ،ریزشتبکه را متدیریت کترده و مستئله
بهینهسازی ناشدنی ( )infeasibleشده استت .همچنتین در مقایسته بتا
مدل مقاوم ،مدل تصادفی  1ستود بیشتتری عایتد نیروگتاه مجتازی
میکند.
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شکل  :6اثر خروج خطوط ریزشبکه در ساعت  6بر سود نیروگاه

شکل  :4قیمت انرژی الکتریکی در روز  11آگوست 2112

مجازی در روز  11آگوست 2112
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جدول  :1نتایج مقایسه مدلهای تصادفی ،مقاوم و قطعی با شرط عدم
انحراف از قرارداد با شبکه اصلی

شی امد

سود مدل
قطنی()$
[]81

تروج ت
 2در
ساعت 6
روز 81
آگوست

79148

تروج ت
 1در
ساعت 6
روز 81
آگوست

infeasible

وضنیت
سالم
ریزشبکه
در 81
آگوست

77547

سود مدل
مقاوم()$
[]81

71664

61179

76921

سود مدل
تصادفی()$

79112

65811

77547

درصد
افزاید
سود
(تصادفی
به قطنی)

1/15

-

1

درصد
افزاید
سود
(تصادفی
به مقاوم)

1/5

7

مدیریت انرژی نیروگاه مجازی با استفاده از . . .

است که مربوط به بارهای  6و  16واقتع در بتاس  6هستتند .در بتاقی
موارد میزان قطع بار متقاضیان صفر بوده است .شکل  4مجمتوع تتوان
قطعشده در هر ساعت را نشان میدهتد .همچنتین بتهمنظور مشتاهده
عملکرد واحدهای ذخیرهساز ،میزان توان ذخیرهشده و تولیدشتده ایتن
واحتتدها در ستتاعتهای روز مطالعتته ،بتتا ختترو ختتط  4در ستتاعت 1
بهترتیب در شکلهای  3و  71نشان داده شده است .مشاهده میشتود
که این واحدها بهگونهای مناسب در ستاعا ابتتدایی روز مطالعته کته
قیمت انرژی الکتریکی در این ستاعتها ارزان استت اقتدام بته ذخیتره
انرژی الکتریکی کرده و در ساعتهایی انتهایی روز که گرانترین قیمت
انرژی در این ساعتها رخ میدهد ،اقتدام بته تولیتد انترژی الکتریکتی
مینمایند .همچنین بهدلیل وقوع پیشامد در ساعت  ،1این واحتدها در
ساعتهای  1و  1نیز بهمنظور مقابله با پیشامد انرژی الکتریکتی تولیتد
میکنند.

1/1

جدول  :2عملکرد مدلهای تصادفی ،مقاوم و قطعی در هنگام خروج
تکی همه خطوط

ساعت 6
روز 81
آگوست

73718

ساعت
 82روز
81
آگوست

77618

73738

75127

8/1

شکل  :7اثر زمان وقوع پیشامد بر سود نیروگاه مجازی
30
25
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8/1

15

MW

شی امد

میانگین
سود مدل
قطنی()$
[]81

میانگین
سود مدل
مقاوم()$
[]81

میانگین
سود مدل
تصادفی()$

درصد
افزاید
سود
(تصادفی
به قطنی)

درصد
افزاید
سود
(تصادفی
به مقاوم)

10

77852

77711

1/14

1/7

بهمنظور بررسی ا ر زمان وقوع پیشامد بتر ستود نیروگتاه مجتازی
نتایج شبیهسازی خرو خط  2و  4در ساعتهای  78 ،1و  27روز 71
آگوستتت در شتتکل  1نشتتان داده شتتده استتت .همانطورکتته مشتتاهده
میشود ،ا ر زمان وقوع به نوع پیشامد نیز بستگی دارد بهطور مثال هتر
چه خرو خط ( 4که خرو آن سود نیروگاه مجازی را کاهش میدهد)
دیرتر رخ دهد ،نیروگاه مجازی آمادهگیری بیشتری برای مقابله بتا آن
دارد و سود بیشتری بهدست متیآورد .در مقابتل خترو ختط ( 2کته
خرو آن سود نیروگاه مجازی را افزایش میدهتد) هتر چته زودتتر رخ
دهد بهطورکلی نیروگاه مجازی سود بیشتری به دست میآورد.
با توجه به وجود متقاضتیان منعطتف و واحتدهای ذخیتره انترژی،
سیست مدیریت انرژی تنها در پیشامد خرو ختط  4در ستاعت  41از
ابزار قطع بار برای بهمنظور حفظ تعادل توان در ریزشبکه استفاده کرده
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5
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شکل  :8میزان توان قطعشده بر اثر خروج خط  8در ساعت  21در
ساعتهای مختلف

 -6نتیجهگیری
در این مقاله یک مدل برنامهریزی تصادفی برای مدیریت انرژی نیروگاه
مجتتازی ارائتته شتتده استتت .متتدل ارائهشتتده حتتداقل دارای دو مرحلتته
تصمی گیری و توزیع توان در هر  11دقیقه میباشد که به دوره زمتانی
اجرای الگوریت وابسته است .توان تبادلی با شبکه اصلی که در مرحلته
تصمی گیری تعیین میشود ،حتی درصتور وقتوع پیشتامد از مقتدار
قراردادشده منحرف نمیگردد .در ایتن متدل وقتوع پیشتامد بهصتور
سناریو مدلسازی میشود و نتایج شبیهسازیها نشان میدهد که مدل
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 عالوه بر اینکه،تصادفی ارائهشده در مقایسه با مدلهای قطعی و مقاوم
 درصتور وقتوع همته،از قرارداد با شتبکه اصتلی منحترف نمتیشتود
 سود بیشتری را نیز عاید7/4 پیشامدها میتواند بهصور میانگین تا
 توانایی مدل تصادفی در افتزایش ستود درصتور.نیروگاه مجازی کند
وقوع خطاهایی که سود نیروگاه مجازی را کاهش میدهند یا در صور
 بتیش از ستایر متدلها1  تتا،وقوع پیشامد در ساعتهای ابتدائی روز
.است

مراجع
[1] A. Chuang, "California Utility Vision and Roadmap for the
Smart Grid of 2020: Final Project Report," California Energy
Commission (CEC), Sacramento, CA, 2011.

[2] J. M. Morales, A. J. Conejo, H. Madsen, P. Pinson, and M.
Zugno, Integrating renewables in electricity markets:
Operational problems, vol. 205, Springer Science & Business
Media, 2013.

[3] M. L. Tuballa and M. L. Abundo, "A review of the development
[4]

of Smart Grid technologies," Renewable and Sustainable Energy
Reviews, vol. 59, pp. 710-725, 2016.
M. Marzband, E. Yousefnejad, A. Sumper, and J. L. DomínguezGarcía, "Real time experimental implementation of optimum energy management system in standalone microgrid by using multi-layer ant colony optimization," International Journal of Electrical Power & Energy Systems, vol. 75, pp. 265-274, 2016.

 «ارائه چارچوبی برای مدیریت،] عباس محمدویسی و علیرضا حاتمی1[
 برنامهریزی بهینه تجهیزا خانگی و برنامهریزی:انرژی خانه هوشمند

Serial no. 84

. . . مدیریت انرژی نیروگاه مجازی با استفاده از
[22] S. Kaabe, M. Rahimiyan, and M. A. Latify, "Impact of forecast
[23]

accuracy on energy management of a virtual power plant," in
Smart Grid Conference (SGC) , 2014, pp. 1-6.
F. Bouffard, F. D. Galiana, and A. J. Conejo, "Market-clearing
with stochastic security-part I: formulation," IEEE Transactions

7931  تابستان،2  شماره،84  جلد، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز/374
[14] A. J. Conejo, M. Carrión, and J. M. Morales, Decision making
under uncertainty in electricity markets, vol. 1, Springer, 2010.

[15] S. Fan, Q. Ai, and L. Piao, "Fuzzy day-ahead scheduling of
virtual power plant with optimal confidence level," IET
Generation, Transmission & Distribution, vol. 10, pp. 205-212,
2016.
W. Alharbi and K. Raahemifar, "Probabilistic coordination of
microgrid energy resources operation considering uncertainties,"
Electric Power Systems Research, vol. 128, pp. 1-10, 2015.
Q. Wang, C. Zhang, Y. Ding, G. Xydis, J. Wang, and J.
Østergaard, "Review of real-time electricity markets for
integrating distributed energy resources and demand response,"
Applied Energy, vol.138, pp. 695-706, 2015.

on Power Systems, vol. 20, pp. 1818-1826, 2005.

[24] P. Lund, P. Nyeng, R. Grandal, S. Sørensen, M. Bendtsen, G. le
Ray, et al., "EcoGrid EU-A Prototype for European Smart Grids:
Deliverable 6.7-Overall evaluation and conclusion," Ecogrid eu
project report. [Online]. Available: http://www. euecogrid.net/.

[16]
[17]

[25] O. Gomez, M. Rios, and G. Anders, "Reliability-based phasor

[26]

measurement unit placement in power systems considering
transmission line outages and channel limits," Generation,
Transmission & Distribution, IET, vol. 8, pp. 121-130, 2014.
ISO New England, US. [Online]. Available: http://www.isone.com/, Accessed 10 June 2014.

[27] Harvard Green Campus Initiative, US. [Online]. Available:
http://www.sunviewer.net/portals/Harvard/, Accessed 10 June

[28]
[29]

2014.
V. Black, "Cost and Performance Data for Power Generation
Technologies," National Renewable Energy Laboratory, Golden,
CO, 2012.
F. Bouffard, F. D. Galiana, and A. J. Conejo" ,Market-clearing
with stochastic security-part II: Case studies,"IEEE Transactions
on Power Systems, vol. 20, pp. 1827-1835, 2005.

 «مدیریت انرژی نیروگاه،] سهیل کعبه پهنهکالئی و مرتضی رحیمیان74[
:مجازی بر پایه بهینهسازی مقاوم با پایش پیشامدهای ریزشبکه
، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز،»مطالعه موردی خرو تکی خط
.7931 ،217-283  صفحا،7  شماره،81 جلد
[19] A. Andrijanovits, H. Hoimoja and D. Vinnikov, "Comparative
review of long-term energy storage technologies for renewable
energy systems," Elektronika ir Elektrotechnika, vol. 118, pp.
21-26, 2012.
Q. P. Zheng, J. Wang ,and A. L. Liu, "Stochastic optimization

[20]

for unit commitment—a review," IEEE Transactions on Power
Systems, vol. 30, pp. 1913-1924, 2015.
J. M. Morales, A. J. Conejo, and J. Pérez-Ruiz, "Short-term
trading for a wind power producer," IEEE Transactions on
Power Systems, vol. 25, pp. 554-564, 2010.

[21]

زیرنویسها
1

Utility function
Conditional Value at Risk
3
Nonanticipativity
2

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 2, summer 2018

Serial no. 84

