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 مسأله، بههمینمنظور. مسأله بهرهبرداری یک ریزشبکه در حالت جزیرهای و با درنظرگرفتن عدمقطعیت مدلسازی شدهاست، در این مقاله:چکیده
 برای درنظرگرفتن عدمقطعیت بار مصرفی و منابع،) که مبتنی بر یک مجموعه سناریو احتمالی بودهStochastic( بهصورت یک مسأله ریاضی اتفاقی
 برای مدلکردن عدمقطعیت و کاهش اختالف هزینه بهرهبرداری در بهترین و بدترین سناریو از روش ارزش. مدل شدهاست،تولید توان تجدیدپذیر
 بخشی از ظرفیت تولید ریزشبکه بهعنوان رزرو. ) استفاده شده که ابزاری مناسب برای مدیریت ریسک مسأله استCVaR( در معرض خطر مشروط
، درنهایت. لحاظ شدهاست، خروج تجهیزات و جزیرهایبودن ریزشبکه،در مدل ریاضی مسأله جهت پوشش کمبود تولید ریزشبکه بهدلیل عدمقطعیت
. انجام شدهاست،نتایج بهرهبرداری ریزشبکه بررسیشده و یک تحلیل حساسیت برای مشاهده ارتباط هزینه ریزشبکه با برخی از پارامترهای مدل
. مدلسازی اتفاقی، مدیریت ریسک، مدیریت سمت تقاضا، عدمقطعیت، ریزشبکه، منابع تجدیدپذیر:واژههای کلیدی
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Abstract: In this paper, the operation problem of a micro-grid in standalone mode considering uncertainty is modeled. For this purpose,
the problem is modeled as a stochastic mathematical problem based on a set of probabilistic scenarios for the consideration of the
uncertainties of load and renewable power sources. To model uncertainties and reducing difference between the operation cost in the
best and worst scenario, the value at risk (CVaR) as an appropriate tool for risk management is used. Some of the production capacity
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امروزه ،اپراتورهای سیستم قدرت با چالشهای مهمی ازجمله :تغییرات
ماهیت بارهای مصرفی ،رشد سریع مصرف انرژی و گستردگی جغرافیایی
مصرفکنندهها روبهرو شدهاند .با توجه به مسائل زیستمحیطی،
سرمایهگذاران مایل به ایجاد نیروگاههای حرارتی نیستند ،بههمیندلیل
چالش جدیدی برای بهرهبرداری سیستم قدرت جهت استفاده از منابع
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تولید انرژی بهوجودآمدهاست .در حال حاضر با توسعه استفاده از منابع
تولید پراکنده ،توانایی و انگیزه الزم جهت تغییر شبکههای توزیع
غیرفعال به فعال مهیا شدهاست .تجمیعی از منابع تولید پراکنده جهت
تغذیه یک بار مصرفی محلی ،یک واژه جدید به نام ریزشبکه (Micro-
 )gridبهوجود آوردهاست .ریزشبکهها معموالً در دو حالت جزیرهای و
متصل به شبکه بهرهبرداری میشوند ] .[1یک موضوع مهم در مورد
ریزشبکهها ،مدلکردن بهینه بهرهبرداری آنها میباشد .اخیراً ،این
موضوع بهطور گسترده توسط محققان موردتوجه قرار گرفتهاست ].[2
برنامهریزی منابع انرژی در یک ریزشبکه ،بهدلیل اندازه و ظرفیت آن،
تبادل توان با شبکه اصلی و شارژ و دشارژ منابع ذخیره انرژی ،با شبکه
توزیع یا سیستم قدرت متفاوت میباشد .همچنین منابع قابل کنترل در
ریزشبکه کوچکتر از سیستم قدرت بوده و بههمیندلیل ،توان تولیدی
آنها تغییرات سریعتر داشته و انعطافپذیرتر است .در ریزشبکهها،
جهت تولید توان با قابلیت اطمینان باال ،باید چندین منابع تولید پراکنده
قابلکنترل و غیرقابلکنترل (منابع تجدیدپذیر) تحت وجود عدمقطعیت،
با هم تعامل داشته باشند ] .[3در ] [4یک روش بهینهسازی جهت
برنامهریزی بهینه منابع تولید پراکنده و منابع ذخیره انرژی در یک
ریزشبکه جزیرهای ارائه شدهاست که تابع هدف آن ،کمینهکردن هزینه
و میزان انتشار گازهای گلخانهای میباشد .در این روش ،یک تابع
چندهدفه جهت مدیریت انرژی ریزشبکه در دو سطح مختلف به کار
گرفته شدهاست .در سطح اول ،بهرهبرداری اقتصادی ریزشبکه انجام شده
و در سطح دوم ،برنامهریزی با درنظرگرفتن قیود دیگر سیستم  ،ازجمله:
پخش بار و محدودیت ولتاژ اجرا شدهاست .در ] ،[5یک مدل جهت
بهینهسازی پیشنهاد خرید انرژی از شبکه اصلی در بازار روز پیش (Day-
 )Aheadتوسط یک ریزشبکه که درحالت متصل به شبکه توزیع میباشد،
ارائه شدهاست .در ] ،[6یک روش دو بخشی برای مدیریت انرژی ریزشبکه
ارائه شدهاست که بخش اول ،مربوط به بهرهبرداری ریزشبکه براساس
اطالعات پیشبینیشده و بخش دوم ،مربوط به توزیع اقتصادی توان
بین منابع قابل کنترل براساس اطالعات زمانواقعی ( )Real-Timeمی
باشد .در ] ،[7روش بارهای پاسخگو و مدیریت سمت تقاضا برای مدیریت
انرژی ریزشبکه جزیرهای ارائه شده است .در ] ،[8یک مدل مبتنی بر
سناریو برای یک ریزشبکه متصل به شبکه ،جهت در نظر گرفتن عدم
قطعیت قیمت انرژی شبکه باالدست بیان شده است .در ] ،[9برای
هماهنگ کردن منابع انرژی تجدیدپذیر با بارهای حرارتی و تهویه
مطبوع ،یک سیستم هیبریدی که ترکیبی است از منابع تجدیدپذیر و
منبع ذخیره انرژی ارائه شدهاست .در ] ،[11 ،10مدلهای دیگری برای
بهرهبرداری بهینه از ریزشبکهها آورده شدهاست .در این مدلها ،منابع
تولید پراکنده و بارهای مصرفی بهطور کامل توسط تجمیعکننده
ریزشبکه ( )MG Aggregatorکه بهصورت یک نهاد غیرانتفاعی است،
کنترل میشوند .تابع هدف در این مدلها ،یا بهصورت کمینهکردن هزینه
ریزشبکه یا حفظ تعادل بین بار تولیدی و مصرفی میباشد .در ]،[12
یک مدل ریاضی احتمالی ( )Probabilisticجهت درنظرگرفتن
عدمقطعیت برای مسأله بهرهبرداری یک ریزشبکه که در حالت جزیرهای
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قرار دارد ،تعریف شدهاست .درنتیجه با هماهنگکردن منابع در
حالتهای مختلف سعی شدهاست که رزرو موردنیاز ریزشبکه تأمین و
بارهای قطعشده ،به دلیل احتمالیبودن مسأله تا حد امکان کاهش یابد.
در ] ،[13یک مدل ریاضی قطعی برای بهرهبرداری یک ریزشبکه ارائه
شدهاست .تابع هدف در این مسئله ،کاهش هزینه و انتشار گاز گلخانهای
و افزایش استفاده از منابع تجدیدپذیر است .در ] ،[14از روش برنامهریزی
دینامیکی جهت حل بهرهبرداری یک ریزشبکه استفاده شدهاست و مدل
استفادهشده در این مقاله قطعی بوده و عدمقطعیت منابع تجدیدپذیر
مدل نشدهاست .در ] ،[15یک مدل ریاضی جهت درنظرگرفتن
عدمقطعیت منابع تجدیدپذیر در مسئله بهرهبرداری یک ریزشبکه ارائه
شدهاست اما ریسک اپراتور و کنترل عدمقطعیت پارامترهای نامعلوم در
نظر گرفته نشدهاست .در ] ،[16یک مدل ریاضی اتفاقی اما یک بخشی
برای بهرهبرداری یک ریزشبکه جزیرهای به کار گرفته شدهاست .در
] ،[17از یک مدل ریاضی خطی چندهدفه برای تصمیمگیری اپراتور یک
ریزشبکه با هدف کمینهکردن هزینه و آلودگی استفاده شدهاست .در
] ،[18یک روش مناسب جهت کمینهکردن هزینه منابع دیزل ژنراتور و
بهرهبرداری یک ریزشبکه به کار گرفته
ذخیرهکننده در مسئله
شدهاست .در ] ،[19یک روش مناسب برای کنترل و بهرهبرداری بهینه
یک ریزشبکه استفاده شدهاست .در ] ،[20از یک مدل ریاضی آمیخته
عدد صحیح قطعی برای بهرهبرداری بهینه یک ریزشبکه جزیرهای
استفاده شده و بارهای پاسخگو بهعنوان منابع تولید مجازی به کار گرفته
شدهاست .در ] ،[21یک روش جدید برای بهرهبرداری از ریزشبکه
جزیرهای با استفاده از سیستم ذخیرهساز هیدروژنی که شامل
الکتروالیزر ،تانکهای هیدروژنی و پیل سوختی است در حضور برنامه
پاسخگویی ارائه شدهاست .در این مرجع ،هدف از بهرهبرداری ریزشبکه،
کمینهکردن هزینه بهرهبرداری باتری ،سیستم ذخیرهساز هیدروژنی و
هزینههای مربوط به انرژی تامیننشده و مازاد انرژی است .در این مقاله
از مسئله اتفاقی استفادهشده که تمامی متغیرهای مساله و تصمیمگیری
برای بهرهبرداری ریزشبکه مبتنی بر سناریو بوده و بههمیندلیل نمی
توان عدمقطعیت پارامترهای مساله را کنترل کرده و ریسک اپراتور
مدیریت شود .در مرجع ] ،[22بهرهبرداری یک ریزشبکه (پارکینگ
هوشمند) که شامل منابع تجدیدپذیر شامل توربین بادی و پنل
خورشیدی و منابع محلی مثل میکروتوربین و پیل سوختی است ،ارائه
شدهاست .در این مقاله ،هدف از بهرهبرداری پارکینگ هوشمند که در
دو نقش بار و منبع تولید انرژی برای شبکه توزیع ایفای نقش میکند با
هدف کاهش هزینههای مربوط به پارکینگ هوشمند صورت گرفتهاست.
در این مقاله ،عدمقطعیت مربوط به منابع متغیر و بار مصرفی مدلسازی
نشدهاست و این عامل خطای زیادی را در نتایج بهرهبرداری و
تصمیمگیری اپراتور ریزشبکه بهخصوص در مواقع تعامل انرژی با شبکه
توزیع ایجاد خواهدکرد .بهطورکلی در جدول  ،1یک مقایسه کلی برای
مراجع ذکرشده در این مقاله و نشاندادن نوآوریهای این مقاله با آنها
آورده شدهاست.
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جدول  :1خالصه کارهای انجامشده در مراجع و مقایسه با این مقاله
مراجع

نوع منابع
تولید پراکنده

نوع مدل

تصمیمگیری

مدیریت

روی

ریسک

انرژی

خیر

انرژی

خیر

روش حل
Nonlinear Programming

][4

DG, ESS,
WT, PV

قطعی

(NLP) – Niching
Evolutionary Algorithm
)(NEA

][6

][12

][13

DG, ESS,

اتفاقی

Fuel Cell

یک بخشی

DG, ESS,

اتفاقی

WT, PV,

WT, PV,
DR

یک بخشی

ESS, WT,

اتفاقی

PV, Fuel
Cell

][14

DG, ESS,
PV

][15
][16

DG, PV,

DG, ESS,
PV

][19

DG, ESS,
PV

انرژی

خیر

قطعی

انرژی

خیر

قطعی

انرژی

خیر

قطعی

انرژی

خیر

انرژی

خیر

انرژی

خیر

اتفاقی
یک بخشی

ESS, WT,

][20

PV, Fuel

قطعی

Cell, DR

][21

Hydrogen

اتفاقی

ESS, DR

یک بخشی

DG, Fuel

قطعی

)Programming (MILP

Optimization Algorithm
)(BPSO

انرژی

PV

Mixed Integer Linear

Binary Particle Swarm

خیر

DG, WT,

DG, ESS,

انرژی

خیر

انرژی

یک بخشی

Fuel Cell

][18

قطعی

Double layer
coordinated control

خیر

احتمالی

SC, PV

][17

یک بخشی

– Heuristic algorithm

انرژی

خیر

انرژی

خیر

Heuristic algorithmDynamic Programming
Robust optimization
using heuristic algorithm

Heuristic algorithm
Multi-objective linear
)programming (MOLP
Dispatch strategies using
''set point

Heuristic algorithm

Mixed Integer Linear
)Programming (MILP

Linear Programming

WT, PV,

][22

Linear Programming

Cell, ESS
این

DG, ESS,

اتفاقی

انرژی و

WT, PV,
مقاله

DR

دو بخشی

رزرو

بله

Mixed Integer Linear
)Programming (MILP

ریزشبکههای مبتنی بر منابع تجدیدپذیر در حالت جزیرهای دارای
مشکالتی هستند که از عدمقطعیت توان خروجی این منابع ناشی می
شود .بههمینمنظور در این مقاله ،جهت بهرهبرداری ریزشبکه تحت
عدمقطعیت ،برخالف مراجعی که ذکر شدهاند و اکثراً عدمقطعیت مربوط
به پارامترهای متغیر مساله را در نظر نگرفتهاند و یا از مساله احتمالی که
یک بخشی بوده و مبتنی بر سناریو استفاده کردهاند ،یک مسأله اتفاقی
( )Stochasticدوبخشی تعریف شدهاست که یک بخش آن ،مستفل از
سناریو و بهصورت بستن قرارداد ازپیشتعیینشده و روزپیش است و
زمانواقعی جهت ایجاد
بخش دوم ،مبتنی بر سناریو بوده و بهصورت
تعادل بین بار تولیدی و مصرفی است .همچنین همانطورکه مشخص
است در بهرهبرداری ریزشبکه جزیرهای تأمین و برنامهریزی رزرو یک
موضوع بسیار مهم است .در مقاالتی که اخیراً ارائه شدهاند بخشی از منابع
تولیدی را برای تأمین رزرو انتخاب میکنند که بسته به سلیقه اپراتور
متفاوت خواهدبود .در این مقاله برخالف سایر مقاالت ،از بارهای قابل
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قطع (بهصورت توافقی و قراردادی) و دیزل ژنراتورها بهدلیل
قابلکنترلبودن و تغییرات سریع آنها برای تأمین رزرو انتخاب
شدهاست .بنابراین نوآوری ارائهشده در این مقاله نسبت به کارهای گذشته
که در جدول  1خالصه شدهاند ،به شرح ذیل است:
 .1مدلسازی مسئله بهرهبرداری ریزشبکهها در حالت جزیرهای با
استفاده از روش برنامهریزی اتفاقی بهصورت دوبخشی و کنترل عدم
قطعیت مساله با استفاده از شاخص ریسک ،که نتایج احتمالی در
بدترین و بهترین سناریو را میتوان به نتیجه موردانتظار اپراتور ،با
استفاده از تصمیمگیری مربوط به بخش مستقل از سناریو ،نزدیک
کرد.
 .2مدلسازی مسئله بهرهبرداری ریزشبکه در حالت جزیرهای با
درنظرگرفتن تصمیمگیری همزمان برروی انرژی و رزرو شامل مدل
کردن هزینه ثابت مهیاکردن رزرو و هزینه تأمین آن توسط منابع در
تابع هدف و لحاظ کردن درصد فراخوانی رزرو در مسئله بهرهبرداری
ریزشبکه ،که قطعاً تأثیر قابل توجهی در تصمیمگیری بهرهبردار
جهت هماهنگی منابع انتخابشده برای تأمین رزرو و کاهش هزینه
بهرهبرداری ریزشبکه خواهدداشت ،یکی از نوآوریهای اصلی این
مقاله است.
 .3انتخاب بارهای قابلقطع و قابلشیفت در تأمین انرژی و انتخاب
بارهای قابلقطع برای تأمین رزرو در بخش مستقل از سناریو مدل
دوبخشی بهصورت قراردادی و تشویقی و همچنین انتخاب منابع
دیزلژنراتور و ذخیرهکننده برای تأمین انرژی و انتخاب دیزل ژنراتور
برای تأمین رزرو در بخش مبتنی بر سناریو که در هیچ مقاله دیگری
از قابلیت بارهای پاسخگو در بهرهبرداری ریزشبکه جزیرهای استفاده
نشدهاست.

 -2بیان مسأله
بسیاری از مسائل مهندسی بهدلیل وجود پدیدههایی که بهطور ذاتی
می
دارای تغییرات میباشند ،موجب ایجاد عدمقطعیت در مسائل
شوند .این عامل ،باعث بهوجودآمدن خطا در برنامهریزی مسأله ،بهدلیل
خطای پیشبینی و اطالعات ناقص مسأله میشود .بنابراین ،جهت فائق
آمدن بر این مسائل ،مهندسان باید مدلسازی مسأله را با درنظرگرفتن
عدمقطعیتها انجام داده و خطای نتیجهگیری را تا حدی که امکان دارد،
کاهش داد .این مشکل ،در مسأله مدیریت انرژی و بهرهبرداری بهینه
از ریزشبکهها هم وجود دارد .وجود اطالعات احتمالی و کمبود اطالعات
کامل در مورد بخشهای مختلف مسأله بهرهبرداری ،موجب میشود که
اپراتور با تصمیمگیری احتمالی و مورد انتظار ( )Expectedمواجه شود و
این عامل تأثیر زیادی روی نتایج بهرهبرداری ریزشبکه خواهدداشت.
بهطورکلی بهدلیل ایجاد عامل عدمقطعیت در پارامترهای مختلف ،مثل:
توان تولیدی توربین بادی ،پنل خورشیدی ،توان مصرفی ،دو روش
بهرهبرداری برای ریزشبکه ،شبکه توزیع و سطوح باالتر به وجود میآیند
که شامل :مسأله احتمالی و مسأله اتفاقی میباشند.
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 -1-2توصیف ساختار کلی ریزشبکه جزیرهای
در این مقاله ،از یک ریزشبکه نمونه استفاده شدهاست که بار ریزشبکه
که شامل بار مسکونی ،تجاری و صنعتی میباشد توسط منابع
تجدیدپذیر ،منبع ذخیرهکننده انرژی ،منابع فسیلی و بارهای پاسخگو به
عنوان منابع تولید مجازی ،تغذیه میشود .در شکل ( ،)1ساختار کلی
ریزشبکه نشان داده شدهاست .همانطورکه از شکل مشخص است ،مرکز
کنترل ریزشبکه ،تمامی فعالیتهای منابع تولیدی و بار مصرفی ریزشبکه
بهرهبرداری
را تحت کنترل دارد .اپراتور ریزشبکه در این مرکز،
بهینه ریزشبکه را با استفاده از برنامهریزی همزمان انرژی و رزرو ،انجام
میدهد .هر کدام از فلشهایی که با رنگ مشکی مشخص شدهاند ،نشان
دهنده سیگنال قیمت ،انرژی ،رزرو ،کنترل مقادیر مرجع توان منابع
تولید ،کنترل بار مصرفی و بارهای پاسخگو و اطالعات مربوط به
پیشبینی توان منابع تجدیدپذیر و بار مصرفی در طول دوره زمانی
بهرهبرداری است.

بارهای پاس و

ژنراتور

پ

مر کز ک تر ل
ریزشبکه

بار م رفی

م بع خیره
ک ده

خورشیدی

توربین بادی

شک  :1ساختار کلی ریزشبکه جزیرهای

 -2-2مساله ت میمگیری اتفاقی
در تصمیمگیری تحت عدمقطعیت ،اپراتور باید تصمیمی بهینه در طول
یک دوره زمانی تصمیمگیری همراه با اطالعات ناقص بگیرد .در مسأله
تصمیمگیری اتفاقی ،معموالً دو بخش ( )Stageتعریف میشود که یک
بخش مستقل از سناریو و بخش دوم مبتنی بر سناریو است.
تصمیمهایی که در بخش اول گرفته میشوند ،قبل از به وقوع پیوستن
فرآیندهای اتفاقی و بهصورت قراردادهایی ازپیشتعیینشده میباشند.
متغیرهای مربوط به این بخش از تصمیمگیری ،بهصورت مستقل از
سناریو و فرآیندهای اتفاقی است .تصمیمهایی که در بخش دوم گرفته
میشوند ،بعد از دانستن بهوقوعپیوستن فرآیندهای اتفاقی میباشند .این
تصمیمها ،به مجموعهای از فرآیندهای اتفاقی که بهصورت یک مجموعه
سناریو تعربف میشوند ،وابسته است .بنابراین ،متغیرهای مربوط به این
بخش از تصمیمگیری ،براساس وقوع هر سناریو متفاوت خواهندبود .یکی
از مهمترین ویژگیهای مساله اتفاقی دو بخشی ،استفاده از شاخص
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ریسک برای کنترل عدمقطعیت پارامترهای متغیر مساله و مدیریت
ریسک اپراتور برای بهرهبرداری ریزشبکه است ] .[23در این مقاله،
چارچوب کلی مساله تصمیمگیری اتفاقی دو بخشی برای برنامهریزی
انرژی و رزرو یک ریزشبکه جزیرهای ،بهترتیب در شکل ( ،)2نشان
دادهشدهاند.

مدلسازی اتفاقی مسأله بهرهبرداری . . .

استفاده از توابع توزیع پارامترهای نامعین ذکرشده و همچنین درخت
سناریو 10000 ،سناریو تولید شدهاست .برای کاهش پیچیدگی مسئله،
با استفاده از  GAMS/SCENRED Packageو تکنیک کاهش سناریو
 ،Fast-Forwardتعداد سناریوها به  15سناریو کاهش داده شدهاست ]،5
. [23

 -3مدلسازی ریاضی مسأله بهرهبرداری ریزشبکه
ت می م گیر ی د ر ب
برنامهریزی رزرو

اول :مستق از س اریو

 -1تصمیمگیری در مورد بارهای پاسخگو برای تامین انرژی
 -2تصمیمگیری در مورد بارهای قابلقطع برای تامین رزرو
انرژی:
 -1شیفت بار برنامهریزیشده
 -2ق ع بار برنامهریزیشده

مر کز ک تر ل
ریزشبکه

برنامهریزی انرژی

رزرو:
ق ع بار برنامهریزیشده

ت می م گیر ی د ر ب

دوم :مبت ی بر س اریو

 -1تصمیمگیری در مورد ژنراتورها ،منبع ذخیرهکننده و منابع
تجدیدپذیر برای تامین انرژی
 -2تصمیمگیری در مورد ژنراتورها برای تامین رزرو

انرژی:
 -1توان خروجی ژنراتورها
 -2توان شارژ و دشارژ م بع خیرهک ده
 -3توان خروجی توربین بادی
 -4توان خروجی پ خورشیدی

رزرو:
توان خروجی ژنراتورها

در این مقاله ،یک مدل اتفاقی دوبخشی برای مسأله بهرهبرداری ریزشبکه
آماده شده است .بخش اول ،مستقل از سناریو بوده و بخش دوم ،مبتنی
بر سناریو است .هدف از مدل نوشتهشده ،کمینهکردن هزینه موردانتظار
( )Expected Costدر طول دوره زمانی  24ساعته و برای  15سناریو می
باشد که بهصورت زیر نوشته شدهاست:
()1
()2

𝐺𝐷
𝐸
𝐺𝐷𝑡𝑠𝑜𝐶
𝜔= ∑ ∑(𝐶𝑗 . (𝑃𝑗,𝑡,
) 𝜔) + 𝑆𝑈𝑗,𝑡,𝜔 + 𝑆𝐷𝑗,𝑡,
𝐽𝜖𝑗 𝑇𝜖𝑡
𝐸
𝐻𝐶
𝐻𝐶𝐷
𝑆𝑆𝐸𝑡𝑠𝑜𝐶
𝜔= ∑ 𝐶𝐸𝑆𝑆 . (𝑃𝑡,
𝜔+ 𝑃𝑡,
)
𝑇𝜖𝑡
𝐸
𝐿𝐼𝑡𝑠𝑜𝐶
) 𝐼𝐶𝑅= ∑ 𝐶𝑡𝑖𝑛𝑡−𝑅𝐶𝐼 . (𝑃𝑡𝑖𝑛𝑡−

()4

شک  :2چارچوب کلی مساله اتفاقی دوب شی برای برنامهریزی انرژی
و رزرو ریزشبکه جزیرهای

 -3-2توصیف عدمق عیت بهوسیله س اریو

()6
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𝑊𝜖𝜔

()3

()5

دو نوع کلی عدمقطعیت برروی بهرهبرداری سیستم قدرت و ریزشبکهها
تأثیر میگذارد .نوع اول ،خروج واحدهای تولیدی و نوع دوم ،خطای ناشی
از پیشبینی اطالعات ورودی است .خروج واحدهای تولیدی موجب
کمبود تولید در سیستم میشود .خطای ناشی از پیشبینی ،بهدلیل
تغییرات بار مصرفی و نفوذ منابع تجدیدپذیر به سیستم قدرت و
ریزشبکهها به وجود میآید .تولید توان توربین بادی و پنل خورشیدی
به سرعت باد و تابش نور خورشید وابسته است که همین عامل،
پیشبینی توان تولیدی این منابع را دشوار میکند .همچنین اثر عدم
قطعیت منابع تجدیدپذیر در بهرهبرداری ریزشبکه ،بهدلیل نفوذ باالی
آنها بسیار قابلتوجه است .در این مقاله ،جهت مدلکردن عدمقطعیت
پارامترهای مربوط به منابع تجدیدپذیر و سه نوع بار مصرفی از مسئله
اتفاقی دوبخشی استفاده شدهاست .بنابراین ،با استفاده از مدل توزیع
نرمال برای بار مصرفی و مدل توزیع ویبول برای سرعت باد و تابش
خورشید ،تعداد زیادی سناریو تولید شدهاست ،که بهصورت توابع چگالی
احتمال توزیع ( )PDFهستند ] .[24در مسأله احتمالی ،معموالً تعداد
سناریوها کمتر از مسأله اتفاقی است .اگر از مجموعه پیوسته برای
سناریوها استفاده شود ،دراینصورت ،در حالتی که مسأله اتفاقی موردنظر
کوچک ( )Small Scaleنباشد ،حل مسأله غیرممکن خواهد بود .بنابراین
باید از مجموعه گسسته سناریوها برای حل مسأله استفادهشود .با

𝐸
𝐸
𝐸
𝐸
𝐺𝐷𝑡𝑠𝑜𝐶
𝑆𝑆𝐸𝑡𝑠𝑜𝐶 +
𝐿𝐼𝑡𝑠𝑜𝐶 +
𝑛𝑤𝑜𝐷𝑡𝑠𝑜𝐶 +
[ 𝐸𝑇𝐶 = ∑ 𝜆𝜔 .
]
𝑅
𝑅
𝑅
𝐿𝐼𝑡𝑠𝑜𝐶+𝐶𝑜𝑠𝑡𝐴𝑣 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝐷𝐺 + +

𝑇𝜖𝑡
𝐸
𝑛𝑤𝑜𝐷𝑡𝑠𝑜𝐶
) 𝐼𝐶𝑅= ∑ 𝐶𝑡𝐷𝑜𝑤𝑛−𝑅𝐶𝐼 . (𝑃𝑡𝐷𝑜𝑤𝑛−
𝑇𝜖𝑡
𝑅
𝑉𝐴𝑡𝑠𝑜𝐶
) 𝑡𝑅𝑆( = ∑ 𝐶𝑡𝑟𝑒𝑠 .
𝑇𝜖𝑡
𝐺𝐷
𝑅
𝐺𝐷𝑡𝑠𝑜𝐶
𝜔= ∑ ∑ 𝐶𝑗 . (𝑅𝑗,𝑡,
𝑡𝑟 ).

()7

𝐽𝜖𝑗 𝑇𝜖𝑡
𝑅
𝐿𝐼𝑡𝑠𝑜𝐶
𝑡𝑟 = ∑ 𝐶𝑡𝑖𝑛𝑡−𝑅𝐶𝐼 . (𝑅𝑡𝑖𝑛𝑡−𝑅𝐶𝐼 ).

()8

𝑇𝜖𝑡

معادله ( ،)1هزینه کل موردانتظار ریزشبکه برای تأمین انرژی و رزرو
است که بهصورت مسأله اتفاقی تعریفشده و دارای دو بخش میباشد.
یک بخش آن مربوط به قطع بار برای تأمین انرژی و رزرو و شیفت بار
برای تأمین انرژی بوده و مستقل از سناریو است .بخش دیگر مربوط به
ژنراتورها و منبع ذخیرهکننده بوده و مبتنی بر سناریو میباشد.
معادلههای ( )2و ( ،)7بهترتیب هزینه تولید توان ژنراتورها برای تأمین
انرژی و رزرو فراخوانیشده ،معادله ( ،)3هزینه بهرهبرداری منابع
ذخیرهکننده انرژی ،معادلههای ( )4و ( ،)8بهترتیب هزینه قطع بار
مصرفی برای تأمین انرژی و رزرو فراخوانیشده ،معادله( ،)5هزینه شیفت
بارهای پاسخگو و معادله ( ،)6هزینه مهیا و آمادهکردن رزرو موردنظر
اپراتور ریزشبکه جهت فراخوانی در مواقع لزوم میباشد.
 -1-3مدیریت ریسک
معموالً بار مصرفی و توان تولیدی منابع تجدیدپذیر بهدلیل ذات متغیر
آنها ،براساس پیشبینی و استفاده از اطالعات گذشته تعیین میشوند
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که این عامل موجب ایجاد عدمقطعیت در مقادیر آنها شده و
دراینصورت اپراتور با تصمیمگیری احتمالی برای کمینهکردن هزینه
ریزشبکه روبهرو خواهدشد .هزینه بهینه ریزشبکه تحت عدمقطعیت
ممکن است در بعضی از سناریوها بسیار زیاد شده و فاصله زیادی با
هزینه موردانتظار ریزشبکه داشته باشد که این عامل اپراتور را با سطح
باالیی از ریسک هنگام تصمیمگیری مواجه خواهدکرد.
در این مقاله ،جهت کنترل عدمقطعیت مسأله و مدیریت ریسک ،از
یک روش جدید یعنی ،شاخص ارزیابی ریسک استفاده شدهاست.
شاخصهای ارزیابی ریسک مختلفی وجود دارد که یکی از آنها ،شاخص
ارزش در معرض خطر ( )VaRاست که معیار آماری جدید جهت تعیین
بهرهبرداری و تحت
بیشترین هزینه موردانتظار در طول دوره زمانی
تعداد مشخصی سناریو است .این شاخص معایبی در مقایسه با یک
شاخص ریسک جدید دیگر ،با عنوان شاخص ارزش در معرض خطر
مشروط ( )CVaRدارد .مقایسه بین دو شاخص ریسک ذکرشده ،به شرح
ذیل است:
 .1تفاوتهای بین این دو روش در ،ویژگیهای ریاضی ،پایداری تخمین
آماری و سادگی در روش بهینهسازی است.
 .2در روش  ،VaRنمیتوان سناریوهایی که در آن هزینه بسیار بیشتر
از ارزش در معرض خطر باشد را کنترل کرد درحالیکه CVaR ،این
سناریوها را هم کنترل میکند.
 ،VaR .3یک تابع غیرهمگرا و گسسته است .بنابراین این عامل موجب
میشود مساله بهینهسازی خطی و پیوسته نشده و در برخی موارد
احتمال همگرانشدن مساله باال خواهدبود .ولی  ،CVaRپیوسته و
همگرا میباشد.
 .4در حل مسئله بهرهبرداری ،اگر از  VaRاستفاده شود ،اختالف بین
هزینه در بدترین و بهترین سناریو بسیار بیشتر از حالتی است که از
 CVaRاستفاده شود .بهعبارتدیگر ،توانایی  VaRدر کنترل
عدمقطعیتهای پارامترهای متغیر و مدیریت ریسک بسیار کمتر از
 CVaRاست.
در این مقاله ،مبنی بر مقایسه ذکرشده بین  VaRو  ،CVaRاز
شاخص ریسک  CVaRبرای مدیریت ریسک مساله استفاده شدهاست.
در مسأله بهینهسازی اتفاقی مبتنی بر سناریو ،CVaR ،در یک سطح
اعتماد )𝛼( ،بهصورت معادله ( )9در زیر تعریف شدهاست ]:[23
()9

1
𝜔𝜂 ∑ 𝜆𝜔 .
𝛼1−

𝐶𝑉𝑎𝑅 = 𝜉 +

𝑤𝜖𝜔

()10

𝐸𝑇𝐶𝜔 − 𝜉 − 𝜂𝜔 ≤ 0

()11

𝜂𝜔 ≥ 0

مدلسازی اتفاقی مسأله بهرهبرداری . . .

معرض خطر مشروط یا بهعبارتدیگر هزینه موردانتظار سناریوهایی است
که اپراتور ریزشبکه به آنها اعتماد ندارد .در این رابطه ،𝛼 ،سطح اعتماد
اپراتور ریزشبکه است و بهعنوان پارامتر (اطالعات ورودی مسئله) تعریف
شده و انتخاب مقدار آن برعهده اپراتور است ،λ𝜔 .احتمال رخداد هر
سناریو ،ξ ،یک متغیر کمکی آزاد در عالمت است که بهصورت ارزش در
معرض خطر ( )VaRبرحسب هزینه است ،𝜂𝜔 .یک متغیر کمکی
غیرمنفی است که برابر اختالف بین هزینه کل ریزشبکه در هر سناریو و
 VaRخواهدبود ،اگر مقدار  VaRکمتر از هزینه کل ریزشبکه در هر
سناریو باشد .درغیراینصورت ،مقدار  VaRصفر است ] .[23معادله
( ،)10مربوط است به اختالف هزینه ریزشبکه در هر سناریو با مقدار
بهینه  ξکه همان  VaRمیباشد .بنابراین با توجه به معادله ( )9و کمینه
کردن  CVaRدر تابع هدف ،با استفاده از این قید ،اختالف بین هزینه
بهترین و بدترین سناریو کنترل میشود و دراینصورت با افزایش پارامتر
 ، βهزینه ریزشبکه در هر سناریو به هزینه موردانتظار ریزشبکه نزدیک
شده و از این طریق ریسک اپراتور برای مساله بهرهبرداری ریزشبکه
مدیریت میشود .معادله ( ،)11قید مربوط به 𝜔𝜂 است ،𝜂𝜔 .یک متغیر
کمکی غیرمنفی میباشد که برابر است با اختالف بین هزینه کل
ریزشبکه در هر سناریو و  VaRدرصورتیکه  VaRکمتر از هزینه کل
ریزشبکه در هر سناریو باشد و درغیراینصورت برابر صفر است.
 -2-3تابع هدف مسأله بهرهبرداری ریزشبکه
هدف از مدلسازی مسأله بهرهبرداری ریزشبکه ،کمینهکردن هزینه
بهرهبرداری ریزشبکه همراه با هزینه ریسک ،مبتنی بر سناریو در طول
دوره زمانی  24ساعته میباشد .رابطه کلی تابع هدف بهصورت زیر است:
()12

)𝑅𝑎𝑉𝐶𝛽 𝑀𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 (𝐸𝑇𝐶 +

در معادله ( ،𝛽 ،)12پارامتر ریسکگریزی است .بهاینصورت که ،اگر
پارامتر 𝛽 صفر باشد ،تصمیمگیری اپراتور ریزشبکه مبتنی بر ریسک و
احتمالی میباشد که با افزایش پارامتر 𝛽 ،ریسکگریزی اپراتور در
تصمیمگیری بیشتر شده و باعث میشود که فاصله بین هزینه ریزشبکه
در بدترین و بهترین سناریو کمتر شده ولی در عوض هزینه مورد انتظار
ریزشبکه بیشتر میشود .بهعبارتدیگر ،با رخداد بدترین سناریوها اپراتور
با ضرر کمتری مواجه خواهدشد.
 -3-3قید تعادل توان در ریزشبکه
این قید تغذیه بار مصرفی پیشبینیشده ریزشبکه را در هر گام زمانی و

 (1 − 𝛼) × 100%از توزیع سناریوها بهعنوان  VaRشناخته میشود

در هر سناریو توسط منابع تولید توان ریزشبکه تضمین میکند .منابع

که بیشترین مقدار  VaRتضمین میکند که احتمال بهدستآوردن یک

تولید توان ریزشبکه شامل :ژنراتورها ،توربین بادی ،پنل خورشیدی،

هزینه که مقدار آن بیشتر از  VaRباشد )1 − α( ،است .معادله (،)9

منبع ذخیرهکننده انرژی و منابع تولید توان مجازی ( )VPPکه همان

مربوط به رابطه محاسبه  CVaRاست که بهصورت هزینه موردانتظار

بارهای قابلقطع و بارهای قابلشیفت است ،میباشد .قید تعادل توان

 (1 − 𝛼) × 100%بدترین سناریوها تعریف شدهاست ،CVaR .ارزش در

تولیدی و مصرفی ریزشبکه بهصورت زیر نوشته شدهاست:

Serial no. 85
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()13

𝐺𝐷
𝑉𝑃
𝑆𝑆𝐸
𝑊
𝑀𝐸𝐷
𝜔∑ 𝑃𝑗,𝑡,
𝜔+ 𝑃𝑡,
𝜔+ 𝑃𝑡,
𝜔= 𝑃𝑡,
𝜔+ 𝑃𝑡,
𝐼𝐶𝑅− 𝑃𝑡𝑖𝑛𝑡−

مدلسازی اتفاقی مسأله بهرهبرداری . . .
𝐻𝐶
𝐻𝐶𝐷
𝜔𝑉𝑡,
𝜔+ 𝑉𝑡,
≤1

()26

𝐽𝜖𝑗

()14

𝐼𝐶𝑅𝐷−
𝑀𝐸𝐷
𝜔𝑃𝑡,
𝜔= 𝑃𝑡,
𝐼𝐶𝑅+ 𝑃𝑡𝑈𝑃−𝑅𝐶𝐼 − 𝑃𝑡𝐷𝑜𝑤𝑛−

()15

𝐼𝐶𝑅𝐷−
𝐶𝐷−
𝑅𝐷−
𝐼𝐷−
𝜔𝑃𝑡,
𝜔= 𝑃𝑡,
𝜔+ 𝑃𝑡,
𝜔+ 𝑃𝑡,

()16

𝐼𝑃𝑡𝑈𝑃−𝑅𝐶𝐼 = 𝑃𝑡𝑈𝑃−𝑅 + 𝑃𝑡𝑈𝑃−𝐶 + 𝑃𝑡𝑈𝑃−

()17

𝐼𝑃𝑡𝐷𝑜𝑤𝑛−𝑅𝐶𝐼 = 𝑃𝑡𝐷𝑜𝑤𝑛−𝑅 + 𝑃𝑡𝐷𝑜𝑤𝑛−𝐶 + 𝑃𝑡𝐷𝑜𝑤𝑛−

()18

𝑆𝑆𝐸
𝐻𝐶
𝐻𝐶𝐷
𝜔𝑃𝑡,
𝜔= 𝑃𝑡,
𝜔− 𝑃𝑡,

()19

𝐼𝑃𝑡𝑖𝑛𝑡−𝑅𝐶𝐼 = 𝑃𝑡𝑖𝑛𝑡−𝑅 + 𝑃𝑡𝑖𝑛𝑡−𝐶 + 𝑃𝑡𝑖𝑛𝑡−

معادله ( ،)13تعادل بین توان تولیدی و بار مصرفی ریزشبکه را نشان می
دهد .معادله ( ،)14بار مصرفی کل و میزان بار مصرفی شیفتدادهشده را
که در هر گام زمانی  ،tافزایش یا کاهش میدهد توصیف میکند .معادله
( ،)15مربوط به بار مصرفی ریزشبکه که شامل سه نوع بار مصرفی
مسکونی ،تجاری و صنعتی میباشد .معادلههای ( )16و ( ،)17بارهای
مسکونی ،تجاری و صنعتی شیفتدادهشده را نشان میدهد ،بهطوریکه
معادله ( )16مربوط به افزایش بار در گام زمانی  tو معادله ( ،)17مربوط
به کاهش بار در گام زمانی  tاست .معادله ( ،)18مربوط به شارژ و دشارژ
منبع ذخیرهکننده است و معادله ( ،)19مقدار بار مصرفی قطعشده در
گام زمانی  tمیباشد.

()27
()28

𝐶𝑂𝑆 ≤ 𝜔𝑆𝑂𝐶 ≤ 𝑆𝑂𝐶𝑡,
𝐻𝐶𝐷
) 𝐻𝐶𝐷𝜂/
𝜔(𝑃𝑡,

. 𝜂𝐶𝐻 ) −

𝐻𝐶
𝜔(𝑃𝑡,

𝑆𝑂𝐶𝑡+1,𝜔 = 𝑆𝑂𝐶𝑡,𝜔 +

معادلههای ( )24و ( ،)25مربوط به محدودیت شارژ و دشارژ منبع
ذخیرهکننده میباشد .معادله ( ،)26هماهنگی شارژ و دشارژ منبع ذخیره
کننده برای جلوگیری از شارژ و دشارژ بهطور همزمان در یک گام زمانی،
معادله ( ،)27محدودیت انرژی ذخیرهشده در طول دوره بهربرداری و
معادله ( ،)28وضعیت دینامیکی شارژ و دشارژ منبع ذخیرهکننده را در
هر گام زمانی و هر سناریو را مشخص میکند.
 -6-3قید بارهای قاب ق ع ()Interruptible Loads
در مسأله بهرهبرداری ریزشبکه ،با قرارداد بستن اپراتور با بار مصرفی
مبتنی بر تصمیمگیری در بخش اول مساله اتفاقی ،در هر گام زمانی
درصدی از بار مصرفی ریزشبکه برای تأمین انرژی و رزرو بهصورت
مستقل از سناریو که بهعنوان تولید مجازی شناخته میشود ،استفاده
میشود.
()29
𝑡𝑒𝐷0 ≤ 𝑃𝑡𝑖𝑛𝑡−𝑅 + 𝑅𝑡𝑖𝑛𝑡−𝑅 ≤ 𝜀 𝑅 . 𝑃𝑡𝐷−𝑅−
()30

𝑡𝑒𝐷0 ≤ 𝑃𝑡𝑖𝑛𝑡−𝐶 + 𝑅𝑡𝑖𝑛𝑡−𝐶 ≤ 𝜀 𝐶 . 𝑃𝑡𝐷−𝐶−

()31

𝑡𝑒𝐷0 ≤ 𝑃𝑡𝑖𝑛𝑡−𝐼 + 𝑅𝑡𝑖𝑛𝑡−𝐼 ≤ 𝜀 𝐼 . 𝑃𝑡𝐷−𝐼−

 -4-3قید عملکرد ژنراتورها ()DGs

()32

𝐼𝑃𝑡𝑖𝑛𝑡−𝑅𝐶𝐼 = 𝑃𝑡𝑖𝑛𝑡−𝑅 + 𝑃𝑡𝑖𝑛𝑡−𝐶 + 𝑃𝑡𝑖𝑛𝑡−

در این بخش ،قیود مربوط به عملکرد ژنراتورها در مسأله بهرهبرداری
ریزشبکه ،بهصورتزیر بیان شدهاست:

()33

𝐼𝑅𝑡𝑖𝑛𝑡−𝑅𝐶𝐼 = 𝑅𝑡𝑖𝑛𝑡−𝑅 + 𝑅𝑡𝑖𝑛𝑡−𝐶 + 𝑅𝑡𝑖𝑛𝑡−

()20

𝐺𝐷
𝐺𝐷
𝐺𝐷
𝜔𝑃𝑗,𝑡,
𝜔+ 𝑅𝑗,𝑡,
𝜔≤ 𝑃̅𝑗𝐷𝐺 . 𝑈𝑗,𝑡,

()21

𝐺𝐷
𝐺𝐷
𝜔𝑈𝑗,𝑡,
𝐺𝐷 𝑃 .
𝜔𝑗 ≤ 𝑃𝑗,𝑡,

()22

𝐺𝐷
𝐺𝐷
𝜔−𝑅𝑅𝑗𝐷𝑜𝑤𝑛 ≤ 𝑃𝑗,𝑡,
𝜔− 𝑃𝑗,𝑡−1,
𝑃𝑈𝑗𝑅𝑅 ≤

()23

𝐺𝐷
𝐺𝐷
𝜔0 ≤ 𝑅𝑗,𝑡,
𝜔≤ 𝑃̅𝑗𝐷𝐺 − 𝑃𝑗,𝑡,

معادله ( ،)20حد باالی توان تولیدی ژنراتورها را برای تأمین انرژی و
رزرو در هر گام زمانی و برای هر سناریو مشخص میکند .معادله (،)21
مربوط به حد پایین توان تولیدی ژنراتور است ،معادله ( ،)22نرخ تغییرات
افزایشی و کاهشی توان خروجی ژنراتورها ،در شروع هر گام زمانی می
باشد .معادله ( ،)23حد باال و پایین توان تولیدی ژنراتورها برای تأمین
رزرو را نشان میدهد.

در معادلههای ( )29تا ( 𝑃𝑡𝐷−𝐶−𝐷𝑒𝑡 ،𝑃𝑡𝐷−𝑅−𝐷𝑒𝑡 ،)31و 𝑡𝑒𝐷، 𝑃𝑡𝐷−𝐼−
مقادیر پیشبینیشده برای بار مصرفی مسکونی ،تجاری و صنعتی در
دوره زمانی بدون درنظرگرفتن سناریو برای بهرهبرداری ریزشبکه است.
𝑅 𝜀 𝜀 𝐶 ،و 𝐼 𝜀 ،ضرایب انتخابشده برای قطع درصدی از بار مصرفی
پیشبینیشده است.
 -7-3قید بارهای قاب شیفت ()Load Shifting
یکی از راههای مدیریت سمت تقاضا ،شیفت بار مصرفی از ساعتهای
پیک بار به ساعتهای کمباری جهت مسطحکردن پروفیل بار مصرفی در
طول شبانهروز و استفاده بهعنوان تولید مجازی در ساعتهای پیک بار
است .بنابراین ،افزایش ظرفیت خطوط ،کاهش تلفات ،کاهش افت ولتاژ
و کاهش هزینه برای هر دوی مصرفکننده و تولیدکننده در بر
خواهدداشت .برنامهریزی بارهای قابل شیفت هم مربوط به

 -5-3قید عملکرد م بع خیرهک ده

تصمیمگیری بخش اول مساله اتفاقی بوده و بهصورت توافقی بین اپراتور

قیود زیر برای عملکرد منبع ذخیرهکننده ،باید در مسأله بهرهبرداری
ریزشبکه لحاظ شود:

ریزشبکه و مصرفکنندهها بهدلیل مستقلازسناریوبودن آن ،انجام می

()24

𝐻𝐶
𝐻𝐶
𝜔𝑃𝑡,
𝜔≤ 𝑃𝐸𝑆𝑆 . 𝑉𝑡,

()25

𝐻𝐶𝐷
𝐻𝐶𝐷
𝜔𝑃𝑡,
𝜔≤ 𝑃𝐸𝑆𝑆 . 𝑉𝑡,

Serial no. 85

شود .این روش ،ازطریق ایجاد انگیزه در مصرفکنندگان

ازطریق یک

وجه پرداختی به آنها توسط اپراتور بهعنوان تشویقی ،که هزینه مربوط
به آن هم در تابع هدف آورده شدهاست ،امکانپذیر خواهدبود.
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()34

𝑅𝑃𝑡𝐷𝑜𝑤𝑛−
𝑡𝑒𝐷𝑃𝑡𝐷−𝑅−
𝑅𝐵𝐷𝑜𝑤𝑛−
𝐶𝐷𝑜𝑤𝑛−
𝑡𝑃( ≤ 0
) 𝑡𝑒𝐷) ≤ (𝐵𝐷𝑜𝑤𝑛−𝐶 ) . (𝑃𝑡𝐷−𝐶−
𝐼𝐵𝐷𝑜𝑤𝑛−
𝐼𝑃𝑡𝐷𝑜𝑤𝑛−
𝑡𝑒𝐷𝑃𝑡𝐷−𝐼−

()35

𝑅𝑃𝑡𝑈𝑃−
𝑡𝑒𝐷𝑃𝑡𝐷−𝑅−
𝑅𝐵𝑈𝑃−
𝐶𝑈𝑃−
𝐶𝑈𝑃−
𝑡𝑃( ≤ 0
𝐵( ≤ )
) 𝑡𝑒𝐷) . (𝑃𝑡𝐷−𝐶−
𝐼𝑈𝑃−
𝐼𝑈𝑃−
𝐵
𝑡𝑃
𝑡𝑒𝐷𝑃𝑡𝐷−𝐼−

()36

𝐼𝑃𝑡𝐷𝑜𝑤𝑛−𝑅𝐶𝐼 = 𝑃𝑡𝐷𝑜𝑤𝑛−𝑅 + 𝑃𝑡𝐷𝑜𝑤𝑛−𝐶 + 𝑃𝑡𝐷𝑜𝑤𝑛−

()37

𝐼𝑃𝑡𝑈𝑃−𝑅𝐶𝐼 = 𝑃𝑡𝑈𝑃−𝑅 + 𝑃𝑡𝑈𝑃−𝐶 + 𝑃𝑡𝑈𝑃−

()38

𝑅∑ 𝑃𝑡𝐷𝑜𝑤𝑛−𝑅 = ∑ 𝑃𝑡𝑈𝑃−

()39

𝑇𝜖𝑡

𝑇𝜖𝑡

𝐶∑ 𝑃𝑡𝐷𝑜𝑤𝑛−𝐶 = ∑ 𝑃𝑡𝑈𝑃−

()40

𝑇𝜖𝑡

𝑇𝜖𝑡

𝐼∑ 𝑃𝑡𝐷𝑜𝑤𝑛−𝐼 = ∑ 𝑃𝑡𝑈𝑃−
𝑇𝜖𝑡

𝑇𝜖𝑡

معادلههای ( )34و ( ،)35بهترتیب ،محدودیت مربوط به درصدی از بار
مصرفی است که در ساعتهای پیک بار توسط مصرفکننده کاهش و
محدودیت مربوط به درصدی از بار مصرفی است که در ساعتهای
کمباری افزایش مییابد .معادلهها ( )36و ( ،)37مجموع سه نوع بار
مصرفی است که در ساعتهای پیک بار و کمباری کاهش و افزایش
مییابد .معادلههای ( )38تا ( ،)40مقید میکنند که مجموع هر نوع بار
مصرفی که در طول دوره زمانی بهرهبرداری ،افزایش و کاهش پیدا می
کند ،باید برابر باشد .بهعبارتدیگر کل بار مصرفی در مدت زمان
بهرهبرداری ،ثابت باقی میماند.

مدلسازی اتفاقی مسأله بهرهبرداری . . .

()42

𝑡𝑒𝐷𝑅𝑡𝐶 = 𝛾 𝐶 . 𝑃𝑡𝐷−𝐶−

()43

𝑡𝑒𝐷𝑅𝑡𝐼 = 𝛾 𝐼 . 𝑃𝑡𝐷−𝐼−

()44

𝐼𝑡𝑅 𝑆𝑅𝑡 = 𝑅𝑡𝑅 + 𝑅𝑡𝐶 +
𝐺𝐷
𝜔∑ 𝑅𝑗,𝑡,
𝑡𝑅𝑆 ≥ 𝐼𝐶𝑅+ 𝑅𝑡𝑖𝑛𝑡−

()45

𝐽∈𝑗

معادلههای ( )41تا ( ،)43مربوط به مقدار رزرو است که بهصورت
درصدی از بار مصرفی پیشبینیشده تعریف میشوند .معادله (،)44
مجموع رزرو در نظر گرفتهشده توسط سه نوع بار مصرفی میباشد.
معادله ( ،)45مجموع بارهای قابلقطع و ظرفیت ژنراتورها جهت تأمین
رزرو موردنیاز ریزشبکه در هر گام زمانی و هر سناریو میباشد.
با توجه به معادالت  1تا  ،8قسمت اول رابطه  12یعنی  ،ETCخطی
میباشد .همچنین ،با توجه به رابطه  ،9قسمت دوم رابطه  12یعنی
 CVaRنیز خطی میباشد .در رابطه  β ،12پارامتری است که مقدار
ریسکگریزی اپراتور ریزشبکه را نشان میدهد .این پارامتر توسط خود
اپراتور تنظیم میشود و براساس آن مقدار ریسکگریزی خود را مشخص
شدهاست.
میکند .بنابراین ،رابطه  12از دو عبارت خطی تشکیل
همچنین ،باتوجهبهاینکه تمامی قیود ارائهشده در روابط  10تا  ،40خطی
هستند بنابراین مدل ارائهشده برای مسئله بهرهبرداری ریزشبکه از نوع
حلکننده CPLEX
 MILPمیباشد .این مدل در نرمافزار  GAMSبا
حل شده و  Gapدرنظرگرفتهشده برای آن در بهینهسازی برابر صفر قرار
داده شدهاست.
 -9-3مدل م ابع تجدیدپذیر

 -8-3تأمین رزرو موردنیاز ریزشبکه
ریزشبکهها بهطورکلی در دو حالت جزیرهای و متصل به شبکه مورد
بهرهبرداری قرار میگیرند .در حالت متصل به شبکه نیازی به تأمین رزرو
توسط منابع تولید آن ،برای رفع پیشامدهایی که در ریزشبکه اتفاق می
افتد ،نمیباشد .دلیل آن این است که ،رزرو موردنیاز در هر لحظه توسط
شبکه باالدست تأمین میشود .در این مقاله ریزشبکه موردبررسی
بهصورت جزیرهای بهرهبرداری میشود .بنابراین ،درصورت رخداد
پیشامد ،عدمتعادل بین بار تولیدی و مصرفی باید توسط رزروی که در
مسأله بهرهبرداری ریزشبکه مشخص میشود ،رفع شود .معموالً رزرو
موردنیاز ریزشبکه به اندازه بزرگترین منبع تولید ریزشبکه یا درصدی از
بار مصرفی آن در هر گام زمانی ،تعیین میشود .در این مقاله ،رزرو
موردنیاز ریزشبکه براساس روش دوم ،انتخاب شدهاست .معادله ( )6که
در بخش توصیف تابع هدف تشریح شد ،هزینه ثابت مربوط به تأمین
رزرو در طول دوره زمانی مدیریت انرژی ریزشبکه است .معادلههای ()7
و ( ،)8هزینه مربوط به رزرو است زمانی که ،پیشامدی در ریزشبکه رخ
دهد و براساس درصد فراخوانی ()𝑡(𝑟) ،رزرو برای جبران کمبود تولید،
توسط بارهای قابل قطع و ژنراتورها تولید میشود ].[25

توان تولیدی منابع تجدیدپذیر مثل توربین بادی و پنل خورشیدی دارای
عدمقطعیت میباشند .توان خروجی توربین بادی به سرعت باد و توان
خروجی پنل خورشیدی به تابش نور خورشید و درجه حرارت محیط
وابسته است.
 -1-9-3مدل توربین بادی
با استفاده از برازش منحنی ،میتوان یک رابطه بین سرعت باد و توان
تولیدی توربین بهدست آورد .همچنین برای برای مدلسازی
عدمقطعیت سرعت باد و تولید سناریو ،از تابع چگالی احتمال توزیع
ویبول استفاده شدهاست .در این مقاله ،رابطه توان خروجی توربین بادی
در هر گام زمانی و هر سناریو برحسب سرعت باد بهصورت زیر است
]:[12
()46

0 ≤ 𝑉𝑡,𝜔 ≤ 𝑉1
𝑟𝑉 ≤ 𝜔𝑉1 ≤ 𝑉𝑡,
𝑐𝑉 ≤ 𝜔𝑉𝑟 ≤ 𝑉𝑡,
𝑐𝑉 ≥ 𝜔𝑉𝑡,

0
3
2
𝑉𝑎
𝑑 𝑡,𝜔 + 𝑏𝑉𝑡,𝜔 + 𝑐𝑉𝑡,𝜔 +
= )𝑡 𝑃𝑊𝑜𝑢𝑡 (𝜔,
𝑑𝑒𝑡𝑎𝑟𝑃
{0

در رابطه ( 𝑉𝑟 ،𝑉1 ،𝑉𝑡,𝜔 ،)46و 𝑐𝑉 بهترتیب ،سرعت باد در هر گام زمانی
و سناریو ،سرعت شروع تولید توان توربین بادی ،سرعت نامی و سرعت

()41

Serial no. 85

𝑡𝑒𝐷𝑅𝑡𝑅 = 𝛾 𝑅 . 𝑃𝑡𝐷−𝑅−

بهاشباعرسیدن توربین بادی است.
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 -2-9-3مدل پ

مدلسازی اتفاقی مسأله بهرهبرداری . . .
جدول  :2احتمال وقوع هر س اریو در مسأله ت میمگیری اتفاقی

خورشیدی

شماره س اریو
احتمال وقوع س اریو
شماره س اریو
احتمال وقوع س اریو
شماره س اریو
احتمال وقوع س اریو

برای مدلسازی عدمقطعیت تابش خورشید و درجه حرارت و تولید
سناریو ،از تابع چگالی احتمال توزیع ویبول استفاده شدهاست .رابطه
توان خروجی پنل خورشیدی برحسب تابش خورشید و درجه حرارت
بهصورت زیر است ]:[26
𝐶𝐴
𝜔𝐺𝑡,
𝑒
𝜔. (1 + 𝑘(𝑇𝑡,
)) 𝐶𝑇𝑆𝑇 −
𝐶𝑇𝑆𝐺

()47

𝑡𝑢𝑜
𝑉𝑃𝑃
(𝜔, 𝑡) = 𝑃̅𝑆𝑇𝐶 .

در رابطه ( ،𝑃̅𝑆𝑇𝐶 ،)47توان خروجی بیشینه پنل خورشیدی تحت شرایط
𝐶𝐴
𝜔 G𝑡,و 𝐶𝑇𝑆𝐺 ،بهترتیب ،تابش در هر گام زمانی و هر
آزمایش استاندارد،
𝑒
سناریو و تابش استاندارد و 𝜔 T𝑡,و 𝐶𝑇𝑆𝑇 ،بهترتیب ،درجه حرارت در هر
گام زمانی و هر سناریو و درجه حرارت استاندارد را نشان میدهند.

1
0/061
6
0/085
11
0/074

2
0/049
7
0/077
12
0/087

جدول  :3مش
$
)
𝑘𝑊ℎ

( 𝑆𝑆𝐸𝐶

0/24

3
0/047
8
0/065
13
0/067

5
0/051
10
0/064
15
0/054

4
0/091
9
0/065
14
0/063

ات م بع خیرهک ده

𝐻𝐶𝐷𝜂

𝐻𝐶𝜂

)𝑆𝑂𝐶(𝑘𝑊ℎ

0/ 9

0/ 9

1500

)𝑃̅𝐸𝑆𝑆 (𝑘𝑊) 𝑆𝑂𝐶(𝑘𝑊ℎ
400

300

جدول  :4ضرایب بار م رفی جهت تأمین رزرو ،شیفت و ق ع

𝐼𝐷𝑜𝑤𝑛−

𝐶𝐷𝑜𝑤𝑛−

𝐵

𝑅𝐷𝑜𝑤𝑛−

𝐵

10%

5%

𝐶𝜀

𝑅𝜀

20%

20%

25%

𝐼𝜀

𝐼

𝛾
10%

𝐵

5%

𝐼𝑈𝑃−

10%

𝐶

𝛾
10%

𝐶𝑈𝑃−

𝐵

𝑅

𝛾
10%

𝑅𝑈𝑃−

𝐵

5%

5%
140

 -4م العات عددی

120
80

مدل ریاضی نوشتهشده در این مقاله جهت بهرهبرداری یک ریزشبکه

60
40

نمونه توسط نرم افزار گمز ( )GAMSارائه شدهاست .در جدول (،)2
احتمال وقوع هر  15سناریو جهت حل مساله بهرهبرداری ریزشبکه

20

0
22

24

20

18

16

14

جزیرهای مشخص شدهاست .این ریزشبکه دارای  12ژنراتور ]4 ،[27
توربین بادی ( 0/56مگاوات ) ،پنلهای خورشیدی ( 1/44مگاوات )،

)Power (kW

100

 -1-4اطالعات ورودی

12

8

10

6

4

2

0

)Time (hr

بی یشده هر توربین بادی در طول 24

شک  :4توان خروجی پی

ساعت

بارهای قابلقطع و قابلشیفت بهعنوان منبع تولید مجازی و منبع
منابع تولید توان ریزشبکه را تشکیل میدهند .پروفیل بار مصرفی

1200
900

پیشبینیشده ریزشبکه در طول دوره زمانی  24ساعته که شامل سه

600

نوع بار مسکونی ،تجاری و صنعتی است در شکل ( )3نشان داده

300

شدهاست و برای مدلسازی عدمقطعیت آن و تولید سناریو ،از تابع

0
24

22

20

18

14

16

چگالی احتمال توزیع نرمال استفاده شدهاست .شکلهای ( )4و (،)5
بهترتیب ،توان تولیدی پیشبینیشده هر توربین و توان تولیدی پنل
خورشیدی را در طول شبانهروز نشان میدهند و با استفاده از مدلهای
توربین بادی و پنل خورشیدی ذکرشده ،توان هریک از این منابع در 15
سناریو مشخص شدهاست .همچنین برای مبحث مدیریت ریسک
ریزشبکه ،مقدار 𝛼 0/85 ،است ،یعنی اپراتور ریزشبکه به  85درصد
سناریوها اعتماد دارد و هدف مدیریت ریسک  15درصد سناریوها ،که
بهعنوان بدترین سناریوها در نظر گرفته شدهاست.

12

10

شک  :5توان خروجی پی

ساعت

بخشی از هزینه بهرهبرداری ریزشبکه که در تابع هدف آمدهاست،
مربوط به بار قطعشده برای تأمین انرژی و رزرو و بار قابلشیفت برای
مدیریت بار و مسطح کردن پروفیل بار مصرفی میباشد .در شکل ( )6و
( ،)7بهترتیب هزینه قطع بار و شیفت بار در طول دوره زمانی  24ساعته
بهرهبرداری ریزشبکه نشان داده شدهاست ].[28
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شک  :3پروفی بار م رفی پی
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شک  :6هزی ه ق ع بارهای م رفی در طول  24ساعت
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 -2-4نتایج
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شک  :9سهم دیزل ژنراتورها و ق ع بار در تأمین رزرو
1500
1200

Charging power of ESS
Discharging power of ESS
Energy Storage of ESS

)Energy (kWh

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

900
600
300
0
9

11 13 15 17 19 21 23
)Time (hr

7

5

3

1

شک  :10رفتار دی امیکی م بع خیرهک ده در طول  24ساعت
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جدول  :5هزی ه بهرهبرداری ریزشبکه در هر س اریو
5

)Power (kW

200

200

)Power (kW

در این بخش ،به دلیل باالبودن حجم نتایج مربوط به  15سناریو ،نتیجه
بهرهبرداری ریزشبکه در طول دوره زمانی  24ساعته و برای سناریو  1و
پارامتر ریسکگریزی  ،0/5در شکل ( )8نشاندادهشده ،که شامل توان
تولیدی ژنراتورها ،توربین بادی ،پنل خورشیدی ،منبع ذخیرهکننده،
شیفت بارمصرفی و قطع بار مصرفی جهت تأمین بار مصرفی مسکونی،
تجاری و صنعتی ریزشبکه و نمایش تعادل توان تولیدی و مصرفی در هر
گام زمانی میباشد .همانطورکه از شکل ( )8مشخص است ،چون هزینه
بهرهبرداری منابع تجدیدپذیر صفر هستند درنتیجه تا حد امکان از این
منابع با توجه به ظرفیت آنها در تأمین بار مصرفی استفادهشده و مازاد
این انرژی صرف شارژ منبع ذخیرهکننده میشود .در ساعات پیک بار هم
با افزایش بار مصرفی ریزشبکه و کمبودن ظرفیت بیشینه ژنراتورها نسبت
به بار مصرفی در پیک بار ،درنتیجه از بارهای پاسخگو بهعنوان تولید
مجازی استفاده شده و این روش تأثیر زیادی در هزینه موردانتظار
ریزشبکه خواهدداشت .در شکل ( ،)9مقادیر توان ژنراتورها و بارهای
قابلقطع برای تأمین رزرو موردنیاز ریزشبکه برای سناریو  1و  50درصد
فراخوانی رزرو ،ارائه شدهاست .شکل ( ،)10توان شارژ و دشارژ و وضعیت
شارژ (انرژی ذخیرهشده) منبع ذخیرهکننده را نشان میدهد .با توجه به
رفتار دینامیکی منبع ذخیرهکننده ،مشخص است که در ساعتهای
کمباری شارژ شده و در ساعتهای پیکبار جهت تغذیه بار مصرفی با
هزینه کمتر دشارژ میشود .در شکل ( ،)11وضعیت روشن و خاموش
بودن هر کدام از  12ژنراتور در طول دوره زمانی بهرهبرداری ریزشبکه
نشان داده شدهاست .همانطورکه مشاهده میشود ،در مدتی که منابع
تجدیدپذیر توان موردنیاز را تولید میکنند ،در تصمیمگیری برای
بهرهبرداری ریزشبکه ،از ژنراتورها بهدلیل هزینه باالی بهرهبرداری و
مصرف سوخت زیاد ،تاحدامکان استفاده نمیشود .در جدول ( ،)5هزینه
بهرهبرداری ریزشبکه برای  15سناریو آورده شدهاست.

0

0

شک  :11وضعیت خاموش و روشن ژنراتورها در طول  24ساعت
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 -3-4تحلی حساسیت
هزینه موردانتظار ریزشبکه و تصمیمگیری برای بهرهبرداری آن همواره
تحت تأثیر نوع مدلسازی مسأله و پارامترهای آن است .به همین دلیل،
یک تحلیل حساسیت جهت مشاهده تغییرات هزینه کل موردانتظار
ریزشبکه نسبت به برخی از پارامترهای مدل ریاضی مسأله ،مثل :درصد
فراخوانی رزرو ،پارامتر ریسکگریزی و درصد شیفت بار مصرفی ،انجام
شده و بهترتیب در شکلهای ( )12تا ( )14نشان داده شدهاست.
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شک  :12حساسیت هزی ه ک موردانتظار نسبت درصد فراخوانی رزرو
(𝟓 )𝛃 = 𝟎.
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هزینه بهترین سناریوها هم بیشتر شده ،درنتیجه در کل هزینه موردانتظار
بیشتر میشود .بنابراین بهطورکلی ،هرچه ریسکگریزی اپراتور بیشتر
شود ،درصورت رخداد بدترین سناریو ضرر کمتری خواهدکرد .در شکل
( ،)14مشاهده میشود ،هرچه درصد شیفت بار مصرفی از ساعتهای
پیک بار به ساعتهای کمباری افزایش یابد ،هزینه کل موردانتظار
ریزشبکه بهطورقابلتوجهیکاهش مییابد.
با درنظرگرفتن مقدار صفر برای پارامتر ریسکگریزی در مدل ارائه
شده CVaR ،در تابع هدف حذف شده و تنها  ETCکمینه خواهدشد
(اپراتور ریسکپذیر) و با تغییر پارامتر ریسکگریزی به  ،1تابع هدف با
درنظرگرفتن ریسک حل خواهدشد .نتایج این دو حالت در جدول  6ارائه
شدهاست .با تغییر پارامتر ریسکگریزی ،اپراتور ریزشبکه متغیرهای
تصمیم بخش اول مسئله دو بخشی شامل قطع بار و شیفت بار مصرفی
برای تأمین انرژی و قطع بار برای رزرو درنظرگرفتهشده را تغییر داده و
به تبع آن ،متغیرهای تصمیم بخش دوم هم شامل توان خروجی دیزل
ژنراتورها و منبع ذخیرهکننده برای تأمین انرژی و توان خروجی دیزل
ژنراتورها برای مهیاکردن رزرو تغییر خواهندکرد .نتایج جدول  6نشان
میدهد که اضافهکردن شاخص  CVaRبه مدل بهرهبرداری ریزشبکه
تأثیر بسیار زیادی برروی تعادل توان و رزرو ریزشبکه دارد .در واقع
ریزشبکه برای تأمین انرژی و رزرو موردنیاز خود با توجه به شاخص
 ،CVaRتصمیمات متفاوتی خواهدگرفت .افزایش ریسکگریزی اپراتور
موجب افزایش تمایل آن به استفاده از منابع مستقل از سناریو برای تأمین
توان مصرفی و رزرو جهت کاهش احتمالیبودن نتایج بهرهبرداری ،کاهش
اختالف هزینه بین بهترین و بدترین سناریو و مدیریت ریسک خواهدشد.

0

شک  :13حساسیت  ETCو  CVaRبه پارامتر ریسکگریزی (𝟎 = 𝒕𝒓)

جدول  :6حساسیت توان تولیدی و رزرو به پارامتر ریسکگریزی (س اریو )1
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شک  :14حساسیت هزی ه موردانتظار ریزشبکه به درصد شیفت بار
(𝟓  𝐫𝒕 = 𝟎.و 𝟓 )𝛃 = 𝟎.

در شکل ( ،)12مشخص است که با افزایش درصد فراخوانی رزرو در
ریزشبکه ،هزینه ژنراتورها و قطع بار برای تأمین رزرو افزایش یافته و به
تبع آن هزینه کل موردانتظار بیشتر میشود .شکل ( )13نشان میدهد
موردانتظار در
که با افزایش پارامتر ریسکگریزی ،فاصله بین هزینه
بدترین و بهترین سناریو کاهش یافته و درنتیجه هزینه × )𝛼 (1 −
 100%بدترین سناریوها یا  CVaRکاهش مییابد ولی در عوض هزینه
مورد انتظار ریزشبکه افزایش مییابد ،به دلیل این که اپراتور کمتر
ریسک میکند ،هزینه بدترین سناریوها کم شده ولی در عوض چون

Serial no. 85

𝛃

مجموع توان تولیدی

مجموع رزرو درنظر گرفتهشده

در ک دوره بهرهبرداری ()kW

در ک دوره بهرهبرداری ()kW

م ابع

م ابع

م ابع

م ابع

مستق از س اریو

مبت ی بر س اریو

مستق از س اریو

مبت ی بر س اریو

0

949/515

29804/426

1399/105

2764/305

1

995/005

29674/651

1490/549

2672/861

 -4-4مقایسه نتایج مقاله با برخی از مقاالت مرجع
در این بخش ،بهطورکلی برخی از برتریهای مدلسازی مورداستفاده در
این مقاله نسبت به کارهای انجامشده در مقاالت مرجع و بهبود آنها
آورده شدهاست:
 .1در این مقاله برخالف مدل تصمیمگیری احتمالی که در مراجع ]،12
 [21آمدهاست و عدمقطعیت پارامترهای متغیر مساله قابل کنترل
نبوده و ریسک تصمیمگیری اپراتور مدیریت نمیشود ،از مدل
تصمیمگیری اتفاقی دوبخشی استفاده شده و بدین وسیله به راحتی
با تصمیمگیری در بخش مستقل از سناریو و استفاده از شاخص
ریسک ،احتمالی بودن مساله و عدمقطعیت کنترل شده و ریسک
تصمیمگیری مدیریت میشود.
 .2در مراجع ] ،[21 ،12برنامهریزی رزرو احتمالی بوده و هزینه تأمین
رزرو و تأثیر درصد فراخوانی رزرو در مدلسازی مساله احتمالی
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آوردهنشده و این عامل قطعاً بر روی نتایج بهرهبرداری ریزشبکه
جزیرهای و تصمیمگیری اپراتور تأثیر خواهدگذاشت .بنابراین در این
مقاله ،این کمبود برطرفشده و یک برنامهریزی جامعی برای رزرو
آورده شد و تأثیر آن در شکل ( )9و ( )12بهطور واضح نشان دادهشد.
 .3در مقاالت مرجع ،قطع بار بهصورت اجباری و بدون توافق با
مصرفکننده انجامشده و این عامل موجب افزایش هزینه
بهرهبرداری ریزشبکه جزیرهای و نارضایتی مصرفکنندهها
خواهدشد .در این مقاله ،عالوه بر استفاده از بارهای قابلشیفت ،از
بارهای قابلقطع هم بهصورت توافقی و قراردادی بین اپراتور ریزشبکه
و مصرفکنندهها ،بهعنوان بارهای پاسخگو استفاده شدهاست و این
روش موجب کاهش هزینه بهرهبرداری ریزشبکه جزیرهای و
فرهنگسازی برای ایجاد انگیزه در مصرفکنندهها خواهدشد.
همچنین استفاده از بارهای قابلقطع بهصورت قراردادی و مربوط به
بخش اول ( مستقل از سناریو و برنامهریزی شده) برای برنامهریزی
رزرو طبق شکل ( ،)2هم موجب کاهش احتمالیبودن رزرو
فراهمشده در هر سناریو شده و هم بهدلیل نرخ تغییرات زیاد و
سریعبودن ،بهراحتی بخشی از رزرو به سرعت جهت استفاده برای
ایجاد تعادل بین بار تولیدی و مصرفی ریزشبکه جزیرهای فراهم
خواهدشد.
 .4در این مقاله ،دادهها ،اطالعات و مشخصات منبع ذخیرهکننده،
بارهای پاسخگو ،ژنراتورها شامل مشخصه هزینه ،RD ،RU ،هزینه
روشن و خاموش شدن و همچنین مدلکردن هزینه ثابت رزرو و
درنظرگرفتن هزینه درصد فراخوانی رزرو در تابع هدف ،تغییر کرده،
اضافه شده و همچنین به واقعیت نزدیکتر شدهاست و این عامل
موجب تغییر نتایج مسئله بهرهبرداری در این مقاله نسبت به مرجع
] [12میشود .اما با وارد کردن اطالعات ورودی مرجع ] [12به
مدلسازی ارائهشده در این مقاله ،هزینه بهرهبرداری موردانتظار از
مقدار موجود در مرجع ] [12یعنی 4791 ،دالر به  3029/102دالر
کاهش مییابد .دلیل آن این است که در مدلسازی این مقاله ،هزینه
قطع بار چون بهصورت توافقی میباشد کمتر است از هزینه قطع بار
در مرجع ] [12که بهصورت اجباری میباشد .همچنین مدلسازی
] [12است.
رزرو و برنامهریزی آن کامالً متفاوت از مرجع
بنابراین این نتیجه ،جامعیت داشتن و برتر بودن مساله اتفاقی
دوبخشی ارائهشده در این مقاله را نشان میدهد.

مدلسازی اتفاقی مسأله بهرهبرداری . . .

هماهنگی و استفاده از منابع تولید پراکنده و بارهای پاسخگو،
بهطورقابلتوجهی نتایج بهرهبرداری ریزشبکه را بهبود داده ،هزینه کل
موردانتظار بهرهبرداری کاهش یافته و به حفظ تعادل توان تولیدی و
مصرفی تحت نفوذ باالی منابع تجدیدپذیر ،بهخصوص وقتی که خطای
پیشبینی و عدمقطعیت زیاد باشد ،کمک میکند .در آخر ،یک تحلیل
حساسیت برروی پارامترهای مربوط به درصد فراخوانی رزرو،
ریسکگریزی و درصد شیفت بار مصرفی ارائه شد .با افزایش درصد
فراخوانی رزرو ،توان تولیدی ژنراتورها و بار مصرفی قطعشده برای تأمین
رزرو افزایش یافته و درنتیجه هزینه بهرهبرداری بیشتر شد .ریسک باالی
اپراتور در بهرهبرداری ریزشبکه بهدلیل عدمقطعیت منابع تجدیدپذیر و
بار مصرفی موجب ایجاد اختالف زیاد در بهترین و بدترین سناریو می
عدمقطعیت
شود .با تعریف روش  CVaRبرای کنترل ریسک و
مسأله ،تأثیر ریسکگریزی اپراتور برروی هزینه بدترین سناریوها و هزینه
کل موردانتظار ریزشبکه بررسیشده و افزایش ریسکگریزی اپراتور
موجب کاهش هزینه و ضرر ،در بدترین سناریوها و در عوض افزایش
هزینه موردانتظار ریزشبکه شد .ایجاد انگیزه در مصرفکنندگان و قرارداد
بستن با آنها برای شیفت بار مصرفی از ساعتهای پیک بار به ساعتهای
کمباری موجب کاهش قابل توجه در هزینه کل موردانتظار ریزشبکه
خواهدشد .در این مقاله ،روش جدیدی برای تأمین رزرو موردنیاز
ریزشبکه با استفاده از ایجاد انگیزه و بستن قرارداد با بارهای قابل قطع
ارائه شد و همچنین عالوه بر هزینه تأمین رزرو ،هزینه مربوط به احتمال
فراخوانی رزرو در هر گام زمانی در تابع هدف آورده شده و این عامل می
تواند برروی تصمیم اپراتور ریزشبکه برای بهرهبرداری آن تأثیر بگذارد.
تاکنون روشهای زیادی در مورد مدلسازی ریاضی برای بهرهبرداری
ریزشبکه ارائه شدهاند اما ،با استفاده از مدل دوبخشی ارائهشده در این
مقاله ،بهراحتی میتوان احتمالیبودن نتایج بهرهبرداری ریزشبکه را که
بهدلیل عدمقطعیت منابع تجدیدپذیر و بار مصرفی به وجود میآیند را
براساس قراردادهای روزپیش که مربوط به بخش مستقل از سناریو است،
کنترل کرد و نتایج تصمیمگیری اپراتور را در حالت متکی به بهرهبرداری
روزپیش و زمانواقعی ،با هم مقایسه کرد .اخیراً ،تحقیقات جدید و اندکی
در زمینه روش بهینهسازی دوسطحی ( )bi-levelبرای ارتباط و مبادله
انرژی بین چند ریزشبکه با هم ارائه شدهاست که این روش هم می
تواند ایده جدیدی برای تحقیقات بعدی محققها باشد.
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