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 سیستت هتای ذخیترهستاز و، یک مدل بهینهسازی مقاوم برای مدیریت انرژی نیروگاه مجازی شامل ایستگاههای خورشیدی، در این مقاله:چکی ده
 پارامترهتای غیرقطعتی قیمتت انترژی و تولیتد تتوان خورشتیدی، در مدل بهینهستازی مقتاوم.متقاضیان انرژی واقع در ریزشبکه برق ارائه میشود
 امکان ارتباط دوسویه بین سیست متدیریت، با تجهیز ریزشبکه به فناوری شبکه هوشمند، از طرفی.بهصورت بازههای اطمینان مدلسازی میشوند
 سیستت متدیریت انترژی بتا پتایش وضتعیت اجتزای.انرژی و اجزای ریزشبکه و همچنین بین سیست مدیریت انرژی و شبکه اصلی فراه میشود
حقیقتی از- سیستت متدیریت انترژی بتهطتور زمتان، بتهایتنترتیتب. تصمی های مناسب را اتخاذ میکنتد،ریزشبکه و بهروزرسانی اطالعات مرتبط
 تولید توان خورشتیدی و قطتع،پیشامدهای ریزشبکه مانند خروج خطوط مطلع میگردد و تصمی های اتخاذشده در ارتباط با تبادل با شبکه اصلی
 بازههای اطمینان قیمت انرژی الکتریکی و تولید توان خورشیدی بر اساس اطالعات واقعی جمعآوریشده از بتازار.یا جابهجایی بار را اصالح میکند
 وقوع پیشامد و سطح اطمینان بر عملکرد مدل بهینهسازی مقاوم در یک ریزشبکه برق، اثر دقت پیشبینی.برق نیوانگلند آمریکا پیشبینی میشوند
. عملکرد خوب مدل بهینهسازی مقاوم را در مقایسه با یک روش قطعی مرسوم آشکار میسازد، نتایج شبیهسازی.هوشمند بررسی میشود
. پیشامد، بهینهسازی مقاوم، شبکه هوشمند، نیروگاه مجازی، مدیریت انرژی:واژههای کلیدی
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Abstract: In this paper, a robust optimization model is proposed for energy management of a Virtual Power Plant (VPP) including
solar power stations, energy storage facilities and demands interconnected within a microgrid. In the robust optimization model, the
uncertain parameters of solar power production and energy prices are modelled as confidence intervals. On the other hand, equipped
with smart grid technology, the two-way communication between the energy management system and microgrid components, as well
as between the energy management system and main grid is possible. The energy management system can make decisions while
monitoring conditions of microgrid components and updating available information. Thus, the energy management system is informed about microgrid contingencies in real-time, and modifies its decisions related to power traded with the main grid, solar power
production and power load shedding or shifting. The confidence intervals of energy price and solar energy production are forecasted
based on real-world historical data collected from the New England electricity market, US. Impact of forecast accuracy, contingency
occurrence and confidence level on the performance of the robust optimization model is investigated. Simulation results indicate
good performance of the robust optimization model compared with a conventional deterministic method.
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 -1مقدمه
مفهتتوم نیروگتتاه مجتتازی نخستتت در ستتال  1334متتیالدی بتتا اهتتدا
رؤیتپذیری منابع تولیتد پراکنتده ،فتراه آوردن رابتط مناستب بترای
مؤلفههای محلی ،فعالستازی راهبردهتای کنتترل پراکنتده و استتفاده
بهینه از ظرفیت موجود ،ارائه شتد [ .]1بته مجموعته واحتدهای تولیتد
پراکنده ،بارهای پاسخگو و سیست های ذخیره انرژی که بهصورت یتک
نهاد واحد بهرهبرداری میشوند ،نیروگاه مجازی میگویند .با توجته بته
مزایای منابع تولید پراکنده ،بارهتای پاستخگتو و سیستت ذخیترهستاز
انرژی ،یک نیروگاه مجازی میتواند جایگزین مناسبی برای نیروگاههای
مرسوم فسیلی

باشد [.]2

نیتتاز بتته اصتتالح ،ت ییتتر و جابتتهجتتایی مصتتر انتترژی الکتریکتتی،
پاسخگویی بار را بهعنوان یک راهکار کارآمد موردتوجه قرار داده استت.
بار پاسخگو اهدا امنیتی شبکه مانند حفظ تعتادل ،قابلیتت اطمینتان
سیست و مدیریت ریسک را از طریق کاهش و یا افزایش تقاضا در یتک
دوره زمانی کوتاهمدت و کاهش توسعه ظرفیت تولید و انتقال اضافی در
یک دوره زمانی بلندمدت دنبال میکند .استفاده از بارهای پاسخگو یک
راهکار برای افزایش نفتوذ و یکپارچتهستازی منتابع تولیتد پراکنتده در
سیست قدرت در قالب نیروگاه مجتازی و بتهعنتوان ابتزاری در جهتت
تسهیل مدیریت انرژی برای غلبه بر چالشهای ناشی از ماهیت تصادفی
منابع انرژی تجدیدپذیر مطرح است [.]7 ،9
مدیریت انرژی یک مفهتوم عتام و بستیار گستترده و شتامل همته
اقتتداماتی استتت کتته بتترای تضتتمین مصتتر حتتداقل میتتزان انتترژی در
فعالیتهای مختلف برنامهریزی و اجرا میشود [ .]0تجتارت ،صتنعت و
سازمانها در دو دهه اخیر تحت فشار زیاد اقتصادی و زیستتمحیطتی
بودهانتد  .رقابتت اقتصتادی در بتازار جهتانی و افتزایش وضتع قتوانین و
استانداردهای زیستمحیطی بتهمنظتور کتاهش آالینتدههتای آبوهتوا
مه ترین عوامل لحاظشده در هزینههای سرمایهگذاری و بهترهبترداری
همه سازمانها بوده است .مدیریت انرژی یک ابتزار مهت در کمتک بته
نهادهای گوناگون برای کاهش هزینهها در جهتت بترآورده کتردن ایتن
اهدا ضروری بهمنظور بقا و موفقیت در بلندمدت است [.]4 ،1
مدیریت انرژی نیروگاه مجازی با چالشهای اساستی مواجته استت
که موجب پیچیده شدن این موضوع میشوند .ازجملته ایتن چتالشهتا
می توان بته عتدم قطعیتت در میتزان تولیتد ،مصتر  ،قیمتت انترژی و
دسترسپذیری اجزای شبکه اشاره کرد .شبکه هوشمند توانایی سیست
مدیریت انرژی را در زمینههای غلبه بر عدم قطعیتهتا ،تجمیتع منتابع
تجدیدپذیر ،پاسخ گویی بار ،پایش و کنتترل شتبکه افتزایش متیدهتد.
شبکه هوشمند با پایش و اندازهگیتری پیوستته وضتعیت بهترهبترداری
شبکه ،اطالعات لحظهای ارزشتمندی از وضتعیت شتبکه ماننتد میتزان
تولید ،مصر  ،توان خطتوط و دستترسپتذیری مؤلفتههتای شتبکه در
اختیار بهره برداران قرار میدهد .همچنین با ایجاد ارتباط دوسویه میان
سیست متدیریت انترژی و کتاربران ریزشتبکه ماننتد تولیدکننتدگان و
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متقاضیان انرژی ،بستری مناسب جهت بهترهبترداری کتاراتر از نیروگتاه
مجازی را فراه میآورد [.]3 ،8
در مرجع [ ]15یک مدل قیمتدهی در بازار روز قبل و بازار تنظی
بهمنظور حداکثر کردن سود مورد انتظتار نیروگتاه مجتازی ارائته شتده
است .مسئله قیمتدهی بهصورت برنامهریزی تصادفی دومرحلهای مدل
شده است .در مرجع [ ]11مدل بهینهسازی دوسطحی تصتادفی جهتت
شرکت نیروگاه مجازی در بازار روز قبل معرفی شده است .تتابع هتد
مدل پیشنهادی ،حداکثرسازی سود نیروگاه مجازی در بازار روز قبتل و
حداقلسازی هزینههای پیشبینیشده عدم تعادل زمان-حقیقی تولیتد
و مصتتر انتترژی الکتریکتتی متتیباشتتد .در مرجتتع [ ]12یتتک متتدل
بهینه سازی مقاوم دومرحله ای برای پیشنهاد قیمت نیروگاه مجتازی در
بازارهتتای روز قبتتل و زمتتان-حقیقتتی ارائتته ش تده استتت .عملتتی بتتودن
تصمیمات اتخاذشده و بهرهبرداری از زیرساخت شبکه هوشتمند جهتت
غلبه بر عدم قطعیتها از ویژگیهای برجسته این روش است.
با توجه به تعریف نیروگاه مجازی ،مدیریت انرژی آن را میتوان در
دو بخش مدیریت انرژی خانههای هوشمند و ریزشتبکههتای هوشتمند
تقسی بندی کرد .بیشتر کارهای انجامشده در حتوزه متدیریت انترژی
خانههای هوشمند با توجه به مفهوم پاسخگویی بار در متدیریت انترژی
بر ارائه جدول زمانبنتدی استتفاده از وستایل درون ستاختمان تمرکتز
داشتهاند .در حوزه ریزشبکههای هوشمند با توجه به نفوذ منابع تولیتد
پراکنده ،به ویژه منابع انرژی تجدیدپذیر ،استفاده از سیست های ذخیره
و بارهای پاسخگو بهمنظور متدیریت ماهیتت مت یتر تولیتد ایتن منتابع
موردتوجه قرار گرفته است.
در مرجع [ ]19مدلی برای مدیریت انرژی خانه هوشمند با استفاده
از برنامهریزی خطی مختلط عدد صحیح بهمنظتور کتاهش هزینتههتا و
آلودگی ارائه شده است که میتواند در چهارچوب برنامتهریتزی زمتان-
حقیقی ،مؤلفههای یک خانه هوشمند شامل وسایل هوشتمند ،سیستت
ذخیرهساز انرژی الکتریکتی و تولیتدات پراکنتده را متدیریت نمایتد .در
مرجع [ ]17برنامه ریزی انرژی مصر کنندگان ختانگی دارای سیستت
فتوولتائیک بدون استفاده از سیست ذخیترهستاز تحتت سیاستتهتای
مختلف قیمتگذاری انجام شده است .الگوریت مدیریت انترژی مبتنتی
بر برنامهریزی خطی فرمولبندی شده استت کته در آن عتدم قطعیتت
منبع خورشیدی بهشیوه پیشبینی نقطهای مدل شده است .در مرجتع
[ ]10یک مدل ریاضی از نوع برنامهریزی خطی مختتلط عتدد صتحیح
بهمنظور حداقل کردن هزینه برق خانه هوشمند ارائه شتده استت .ایتن
خانه دارای تجهیزات خانگی قابلکنترل و مجهز به منابع ذخیترهستاز و
تجدیدپذیر میباشد.
با توجه به مفهوم بارهتای پاستخگتو در مرجتع [ ]11متدلی بترای
مدیریت انرژی یک ریزشبکه هوشمند شامل بارهتای پاستخگتو ،منتابع
تولید پراکنده ،باتریها و خودروهتای الکتریکتی ارائته شتده استت .بتا
استفاده از جابهجایی بار ،تالش میشود تتا تتراک در خطتوط برطتر
شود .عدم قطعیتهای موجود در قیمت انرژی الکتریکی و میزان تولید
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منابع انرژینو بهوسیله تعداد محدودی ستناریو متدلستازی متیشتود.
مسئله مدیریت انرژی بهوسیله روش برنامهریتزی خطتی مختتلط عتدد
صحیح مدلسازی میشود.
تأثیر استفاده از شبکه هوشمند بر روی سیست مدیریت انترژی در

پراکنده تصادفی و قیمت انرژی ،پارامترهای غیرقطعی در متدل مقتاوم
بهصورت بازههای اطمینان مدلسازی میشوند.
با تجهیز ریزشبکه به فناوری شبکه هوشمند ،امکان ارتباط دوسویه
بین سیست مدیریت انرژی و کاربران ریزشبکه و همچنین بین سیست
مدیریت انرژی و شبکه اصلی فراه میشود .سیست مدیریت انرژی بتا
پتتایش وضتتعیت اجتتزای ریزشتتبکه و بتتهروزرستتانی اطالعتتات متترتبط،
تصمی های مناسب را اتخاذ میکنتد .بتا در نظتر گترفتن امکتان وقتوع
پیشامد و تجهیز ریزشبکه به ابزارهای الزم برای قابلیت پایش وضتعیت
آن ،اثر وقوع پیشامدها در یک ریزشبکه هوشتمند بتر متدیریت انترژی
مقاوم و قطعی نیروگاه مجازی موردبررسی قرار میگیرد.
نوآوریهای این مقاله عبارتاند از:
الف -ارائه مدلهای قطعی و مقاوم بهمنظور مدیریت انرژی نیروگاه
مجازی با قابلیت پایش پیشامدهای ریزشبکه هوشتمند مماننتد ختروج
تکی و یا همزمان خطوط و منابع انرژی)؛
ب -تحلیل اثرگتذاری دقتت پتیشبینتی ،وقتوع پیشتامد و ستطح
اطمینان بر عملکرد مدل مقاوم؛
ج -مقایسه عملکرد مدلهای قطعی و مقاوم در یک مطالعه موردی
واقعبینانه.

بادی بهوسیله بهینهسازی مقاوم مدلسازی شدهاند .بترای پیتادهستازی

 -2مدلسازی ریاضی مسئله مدیریت انرژی

مراجع [ ]14-13موردبررسی قرار گرفتته استت .در مرجتع [ ]14یتک
مسئله برنامهریزی خطی برای مدیریت انرژی بار پاستخگتو ارائته شتده
است .با استفاده از فناوری شتبکه هوشتمند ،سیستت متدیریت انترژی
بهطور ساعتی از قیمت شبکه آگتاه و مصتر انترژی متقاضتیان را کته
دارای قیودی همچون حداقل انرژی مصر روزانه ،محتدودیت ستاعتی
افزایش و کاهش میزان انرژی مصرفی میباشد ،بر اساس تتابع منفعتت
آن ،قیمت شبکه و پیشبینی وضعیت قیمت در ساعات پیش رو تعیین
میکند .عدم قطعیت موجود در قیمت انرژی الکتریکی انرژی بهوستیله
روش بهینهسازی مقاوم مدلسازی میشود.
با توسعه متدل ارائتهشتده توستط [ ،]14در مرجتع [ ]18سیستت
مدیریت انرژی یک نیروگاه مجازی مطرح شده است .این نیروگاه شامل
مجموعه بارهای پاسخگو ،منابع تولیتد پراکنتده شتامل متزارع بتادی و
سیست های ذخیرهساز است که از طریق یک ریزشبکه بته هت متصتل
میباشند .عدم قطعیت موجود در قیمت انرژی الکتریکی و تولید مزارع
الگوریت مدیریت انرژی از برنامهریزی خطی و پخش بار بهینه مستقی
استفاده شده است .در مرجع [ ،]13میزان اثرگذاری دقت پیشبینتی و
محدودیتهای فنی شبکه بر مدیریت انرژی نیروگاه مجازی بتا و بتدون
حضور شبکه هوشتمند بررستی شتده استت .محتدودیتهتای سیستت
ذخیرهساز ،تولید تصادفی منابع پراکنده ،قیود مربوط به شتبکه انتقتال
انرژی و بارهای پاسخگو در این مدل لحاظ شدهانتد .بترای متدلستازی
عدم قطعیت موجود در قیمت انرژی الکتریکتی و تولیتد ایستتگاههتای
خورشیدی از روش پیشبینی نقطهای استفاده شده است.
در تحقیقات بررسیشده به موضوع امکان وقوع پیشامد در مدیریت
انرژی نیروگاه مجازی پرداخته نشده است .وقتوع پیشتامدهای مختلتف
مانند وقوع خرابیها ،حتواد طبیعتی و غیرطبیعتی متیتوانتد اجتزای
شبکه مانند خطوط انتقال و منتابع تولیتد انترژی را از دستترس ختارج
کند .بهعلت وجود محدودیت در تعداد خطوط انتقال و منابع تولیتد در
ریزشبکهها ،همچنین شعاعی بودن نحتوه اتصتال خطتوط در بعضتی از
آنها ،وقوع پیشتامد و ختروج مؤلفتههتای سیستت از اهمیتت ویتژهای
برخوردار است [.]25
در این مقاله ،با توسعه مدل پیشنهادی در مرجتع [ ]13و افتزودن
امکان پایش پیشامد ،در ابتدا یک مدل قطعی بهمنظور مدیریت انترژی
نیروگاه مجازی ارائه میشود .در مدل قطعی از پیشبینی نقطهای برای
مدلسازی مت یرهای غیرقطعی استفاده شده است .سپس با استفاده از
روش بهینه سازی مقاوم ،یک مدل مقاوم برای مدیریت انترژی نیروگتاه
مجازی ارائه میشود .جهت غلبه بر عتدم قطعیتت تولیتد منتابع تولیتد
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 -1-2تشریح مسئله
نیروگاه مجازی شتامل مجموعتهای از منتابع تولیتد پراکنتده و بارهتای
پاسخگو است که در یک ریزشبکه مجهز بته فنتاوری شتبکه هوشتمند
واقع شدهاند .بارهای پاسخگو بتهعنتوان متقاضتیان انترژی ماننتد یتک
شهرک صنعتی ،دانشکدههای یک دانشتگاه و یتا یتک ناحیته مستکونی
میتوانند در پاسخ به ت ییر قیمت انرژی ،مصر انترژی ختود را ت ییتر
دهند.
مسئولیت تأمین انرژی متقاضیان بر عهده سیست متدیریت انترژی
میباشد .سیست مدیریت انرژی میتواند انرژی موردنیاز متقاضیان را از
طریق شبکه اصلی و ایستگاههتای خورشتیدی بتهعنتوان منبتع تولیتد
پراکنده تصادفی تأمین نماید .در کنار هریک از ایستگاههای خورشیدی
یک سیست ذخیره انرژی وجود دارد که سیست مدیریت انرژی را قادر
میسازد در مواقع مناسب ،انترژی را ذخیتره یتا تولیتد کنتد .مجموعته
بارهای پاسخگو ،منابع تولید پراکنده و سیستت هتای ذخیتره در قالتب
نیروگتتاه مجتتازی ،قابلیتتت خریتتد انتترژی از شتتبکه اصتتلی در ستتاعات
ارزانقیمت انرژی و فروش به آن در ساعات گران را دارا میباشند.
فرض میشود نیروگاه مجازی در تعیین قیمت بازار نقشی نتدارد و
بهعبارتی ،پذیرنده قیمت انرژی لحاظ میشود .سیست مدیریت انترژی
با بازار عمدهفروشی انرژی الکتریکی در ارتبتاط استت و قیمتت انترژی
اعالمشده توسط شتبکه اصتلی بتهعنتوان قیمتت بتازار در نظتر گرفتته
میشود .نیروگاه مجازی مالک ایستگاههای خورشیدی است و بنتابراین
برای دریافت انرژی خورشیدی هزینهای پرداخت نمیکند.
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با استفاده از فناوری شبکه هوشمند ،ارتباط دوسویه زمان-حقیقتی
میان سیست مدیریت انرژی و کاربران در ریزشبکه ممانند متقاضتیان و
منابع تأمین انرژی) وجود دارد .سیست مدیریت انرژی اطالعات مربوط
به تأمینکنندگان انرژی مشامل قیمت انرژی و میزان توان در دسترس)
را چنتتدین دقیقتته پتتیش از موعتتد تحویتتل انتترژی دریافتتت م تیکنتتد
مبهعنوانمثال  15دقیقه [ .)]18بهطور همزمان ،متقاضتیان مطتابق بتا
تابع مطلوبیت 1اطالعات مربوط به مصر در ستاعات پتیش رو مشتامل
میزان مصر و سطح مطلوبیت) را برای سیست مدیریت انرژی ارستال
میکنند.
سیست مدیریت انرژی مجهز به ابزار پتیشبینتی قیمتت انترژی و

مدیریت انرژی نیروگاه مجازی . . .
𝑈𝑗𝑅

حد باالی افزایش توان مصرفی متقاضی 𝑗

𝐷𝑗𝑅

حد باالی کاهش توان مصرفی متقاضی 𝑗

)𝑘(𝑜
)𝑘(𝑑
𝑥𝑎𝑚𝑃𝑛𝑀𝐺,
𝑥𝑎𝑚𝑃𝑘𝐿,
𝑛𝑖𝑚𝑃𝑗𝐷,
𝑥𝑎𝑚𝑃𝑗𝐷,
𝑛𝑖𝑚𝐸𝑖𝑆𝑇,
𝑥𝑎𝑚𝐸𝑖𝑆𝑇,
𝑑𝑒𝐹 𝑠ℎ

میزان توان در دسترس منابع تولید پراکنده در دورههای زمتانی پتیش
رو میباشد .بر پایه این اطالعات ،سیست مدیریت انرژی میتزان بهینته
مصر  ،ذخیره و تبادل انترژی را بترای هتر دوره زمتانی 𝑡 و دورههتای
پسازآن تعیین میکند و تصمیمات اتخاذشتده را چنتد دقیقته قبتل از

𝑂𝑆
𝑃𝑖,ℎ

موعد تحویل انرژی بترای متقاضتیان و تتأمینکننتدگان انترژی ارستال

متغیرها

میشوند که رفاه اجتماعی نیروگاه مجازی مشامل تفاضل هزینه تتأمین
انرژی از درآمد متقاضیان) حداکثر شود .دقت شود که تنها تصتمیمات
اتخاذشده برای دوره زمانی 𝑡 ،اجرایی میشتوند و تصتمیمات دورههتای
بعدی تنها یک دید مناسب نسبت به آینده برای عملکرد بهتتر در دوره
زمانی 𝑡 به سیست مدیریت انرژی میدهد.
اطالعات مربوط به وضعیت دسترسپذیری مؤلفههای شبکه شتامل
منابع تولید و خطوط انتقال مطابق با دوره زمانی برنامهریزی در اختیار
سیست مدیریت انرژی قرار داده متیشتود .در صتورت وقتوع پیشتامد،
سیست مدیریت انرژی تصمیمات اتخاذشده در مرحلته قبتل را جهتت
توزیع توان اصالح میکند .فرض میشود که پیشتامدهای ریزشتبکه در
ابتدای دوره برنامهریزی رخ دهند.
 -2-2نمادها و عالئم
فهرست عالئ و اختصارات استفادهشده در ایتن مقالته بتهصتورت زیتر
میباشد:
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 م 69 ،24 ،42و
 444بهترتیب برای دوره زمانی  11 ،06 ،96و  1دقیقه)
رآکتانس خط 𝑘
تابع مطلوبیت متقاضی 𝑗 در دوره زمانی ℎ
حداقل انرژی مصرفی موردنیاز روزانه متقاضی 𝑗

𝑡𝑁
𝑘𝑋
𝐷
𝑈𝑗,ℎ

𝑛𝑖𝑚𝐸𝑗𝐷,
𝛼
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ضریب زمان مبرحسب ساعت)

محدودیت تبادل توان با شبکه اصلی در باس 𝑛
ظرفیت خط 𝑘
حداقل توان مصرفی متقاضی 𝑗
حداکثر توان مصرفی متقاضی 𝑗
حداقل انرژی قابل ذخیره در واحد ذخیره 𝑖
حداکثر انرژی قابل ذخیره در واحد ذخیره 𝑖

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

پارامترهای غیرقطعی
𝐺𝑀𝐶ℎ

میکند مبهعنوانمثال  0دقیقه [ .)]18این تصمیمات بهگونتهای اتختاذ

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

𝑂𝑆
𝑝𝑖,ℎ
𝐷
𝑝𝑗,ℎ

𝑡𝑢𝑜𝑆𝑇,
𝑝𝑖,ℎ
𝑛𝑖𝑆𝑇,
𝑝𝑖,ℎ

𝐺𝑀𝑝ℎ
𝐺𝑀
𝑝𝑛,ℎ

𝑐𝑒𝑑𝑝ℎ𝑀𝐺,
𝑠𝑖𝑑𝑝ℎ𝑀𝐺,
𝐿
𝑝𝑘,ℎ
𝑇𝑆
𝑒𝑖,ℎ

𝛿𝑑(𝑘),ℎ
𝛿𝑜(𝑘),ℎ
𝛿𝑛,ℎ
𝑑𝑒𝑒𝑗𝐷,𝑠ℎ
𝑑𝑒𝑠ℎ
𝑙𝑗,ℎ

قیمت انرژی شبکه اصلی در دوره زمانی ℎ
توان در دسترس ایستگاه خورشیدی 𝑖 در دوره زمانی ℎ
توان تولیدی ایستگاه خورشیدی 𝑖 در دوره زمانی ℎ
توان مصرفی بار 𝑗 در دوره زمانی ℎ

توان تأمینشده توسط واحد ذخیرهساز 𝑖 در دوره زمانی
ℎ

توان ذخیرهشده توسط واحد ذخیرهساز 𝑖 در دوره زمانی
ℎ

توان فروختهشده به ممنفی)/خریدهشده از ممثبت) شبکه
اصلی در دوره زمانی ℎ
توان فروختهشده به ممنفی)/خریدهشده از ممثبت) شبکه
اصلی در دوره زمانی  ℎدر باس 𝑛
توان تبادلی با شبکه اصلی که در مرحله تصمی گیری
دوره زمانی  ℎتعیین میشود
توان تبادلی با شبکه اصلی که در مرحله توزیع توان دوره
زمانی  ℎتعیین میشود
توان انتقالی از خط 𝑘 در دوره زمانی ℎ
انرژی خالص ذخیرهشده در واحد ذخیرهساز 𝑖 در دوره
زمانی ℎ
زاویه ولتاژ باسی که خط 𝑘 به آن وارد میشود در دوره
زمانی ℎ
زاویه ولتاژ باسی که خط 𝑘 از آن خارج میشود در دوره
زمانی ℎ
زاویه ولتاژ باس 𝑛 در دوره زمانی ℎ
میزان انرژی کاهشیافته از حداقل انرژی مصرفی روزانه
متقاضی 𝑗
میزان توان کاهشیافته از حداقل توان مصرفی متقاضی
𝑗 در دوره زمانی ℎ

مجموعهها
𝐵𝛺

𝐺𝑀𝛺

مجموعه باسها
مجموعه باسهای متصل به شبکه اصلی
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𝑆𝑆 𝛺

مدیریت انرژی نیروگاه مجازی . . .

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

𝑠𝑠𝑛𝛩
𝐷𝑛𝛩

()04
()05

 -3-2مدل قطعی
مسئله مدیریت انرژی نیروگاه مجتازی بترای تصتمی گیتری در دوره
بهصورت زیر فرمولبندی میشود:





ND

j 1

j 1

𝑡

 shed  U Dj ,t p Dj ,t 
Min CtMG ptMG   l shed
j ,t   F

م) 1



ND

ND



j 1

j 1



 shed  U Dj , h  p Dj , h  
   l shed
j,h   F

MG
h





Nt

h  t 1
ND

  e Dj , shed F shed
j 1

مقید به:





p Dj , h  E Dj ,min  e Dj .shed , j

() 2

Nt



t 1

  p Dj ,t 

D
j,h

h  t 1

p
h 1

() 3

 R Dj  p Dj , h  p Dj , h 1  RUj , h  t , j

() 4

D
D ,max
PjD,min  l shed
, h  t , j
j , h  p j , h  Pj

() 5

, h  t , n MG

jnD

pkL, h 

()6

D
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p

pkL, h 



k d (k )n

pkL, h 



k o(k )n



k d (k )n
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k o( k )  n
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 piST
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SO
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() 7
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()01

pkL, h 





k o(k )n

h  t , n   B \ n   SS ,  MG



pnMG
, h , h  t

() 8
() 9



k d (k )n



jnD

i SS
n

pkL, h 

pnMG
,h 

inSS



MG

phMG 

n

MG ,max
PnMG ,max  pnMG
, h  t , n MG
, h  Pn





1
 o ( k ), h   d ( k ), h , h  t
X k ,h

pkL, h 

()00

PkL, h,max  pkL, h  PkL, h,max , h  t

()02

   n, h   , n B , h  t

()03

 n , h  0, h  t , n : reference bus
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, h  t , i

E

ST ,max
i

E

SO
piSO
, t  Pi , t , i

 , h  t, i

So
i,h

SO
i,h

D
j,h

p  P

SO
i,h

()07
()08

e

ST
i,h

ST ,min
i

 0, h  t , j, i

ST , out
i, h

,p

ST ,in
i,h

p ,p ,p

هد سیست مدیریت انرژی ،بیشینه کردن سود نیروگتاه مجتازی
است .بنابراین ،تتابع هتد م )1بتهصتورت کمینتهستازی قرینته ستود
متقاضیان در دوره 𝑡 و 𝑡  𝑁𝑡 −دوره بعتدی تعریتف شتده استت .بترای
کاهش حداقل انرژی مصرفی روزانه م 𝑑𝑒 )𝑒𝑗𝐷,𝑠ℎو کتاهش حتداقل تتوان
𝑑𝑒𝑠ℎ
 )𝑙𝑗,ℎیک ضریب جریمه م 𝑑𝑒 )𝐹 𝑠ℎبهانتدازه کتافی بتزرگ در
مصرفی م
نظر گرفته شده است تا میزان این کاهش ک ترین مقدار ممکتن باشتد.
یک متقاضی در روز نمیتواند از مقدار معینی انرژی ک تر مصر کنتد
که قید م )2این محدودیت را اعمال میکند .قید م )9محدودیت ت ییتر
توان مصرفی متقاضیان در هر دوره را نشان میدهد و قید م )7بیشتینه
و کمینه توان مصرفی آنها را مشخص میستازد .قیتود م ،)0م )1و م)4

 C  p
MG
h



out
i

()06

وجتتود عالمتتتهتتای ~ ^ ،− ،و } { بتتر روی پارامترهتتا و مت یرهتتا
به ترتیب نشاندهنده مقدار واقعی ،مقدار نامی مت یر تصادفی ،اختتال
میان مقدار نامی مت یر تصادفی و کران باال یا پایین بتازه پتیشبینتی و
مقدار پیشبینی روش نقطهای میباشتند .همچنتین در فرمتولبنتدی،
مت یرهای تصمی گیری با حرو کوچک و ستایر پارامترهتا بتا حترو
بزرگ التین نشان داده شدهاند.

ND

, h  t , i

piST, h , out

ST
in ST , in
eiST
, h  ei , h 1  i pi , h  

تعادل توان را بهترتیب در باسهای متصل به شتبکه اصتلی ،بتاسهتای
دارای ایستگاه خورشیدی و واحد ذخیره و سایر باسها برقرار میسازند.
در معادله م )8توان فروختهشتده بته ممنفتی) و یتا خریتدهشتده از
ممثبت) شبکه اصلی بهدست میآید .محدودیت تبتادل تتوان بتا شتبکه
اصلی نیز در م )3نشان داده شده است .با استفاده از رابطته م )15تتوان
انتقالی خطوط محاسبه میشود .قید م )11محدودیت ظرفیتت خطتوط
را اعمال میکند .قید م )12محدودیت زاویه ولتاژ بتاسهتا را مشتخص
میکند و معادله م )19زاویه ولتاژ باس مرجع را برابر صفر قرار میدهد.
معادله م )17میزان انرژی ذخیترهشتده در واحتد ذخیتره را نشتان
میدهتد .میتزان انترژی ذخیترهشتده در دوره فعلتی از برآینتد انترژی
𝑛𝑖𝑆𝑇,
 )𝑝𝑖,ℎو یتا ختارجشتده
ذخیرهشده در دوره قبل ،انترژی واردشتده م𝛼
𝑡𝑢𝑜𝑆𝑇,
 )𝑝𝑖,ℎاز واحد ذخیره بهدست میآید .ذخیتره و یتا تولیتد انترژی
م𝛼
الکتریکی در باتریها توسط فرآینتدهای شتیمیایی انجتام متیگیترد و
پارامترهای 𝑛𝑖𝑖𝜂 و 𝑡𝑢𝑜𝑖𝜂 بازدهی این فرآینتدها را نشتان متیدهنتد [.]21
همچنتتین واحتتد ذخیتتره دارای محتتدودیت ظرفیتتت و تولیتتد انتترژی
الکتریکی استت کته قیتد م )10محتدودیتهتای ایتن واحتد را اعمتال
مینماید قیود م )11و م )14محدودیت توان خورشیدی در دستترس را
برای هتر ایستتگاه خورشتیدی بتهترتیتب در دوره  tو  Nt-tدوره بعتدی
اعمال میکند .فرض بر این است که مقتدار واقعتی تتوان در دستترس
ایستتتگاه خورشتتیدی در دوره 𝑡 م 𝑂𝑆𝑡 )𝑃̃𝑖,مشتتخص استتت .ولتتی تتتوان
خورشیدی در دسترس برای 𝑡  𝑁𝑡 −دوره بعتدی دارای عتدم قطعیتت
استتت .همچنتتین در صتتورت عتتدم توانتتایی در استتتفاده از تتتوان متتازاد
خورشیدی یا ذخیره آن ،این قیود امکان قطع تولیتد تتوان متازاد را در
اختیار سیست مدیریت انرژی قترار متیدهتد .قیتد م )18کتران پتایین
مت یرهای نامنفی را اعمال میکند.
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پارامترهای 𝐺𝑀 𝛤 و 𝑂𝑆 𝛤𝑖,ℎبه منظتور تنظتی درجته مقاومتت پاستخ

 -4-2مدل مقاوم
با استفاده از روش بهینهسازی مقاوم ،مستئله متدیریت انترژی نیروگتاه

مسئله در مقابل عدم قطعیتهای موجود در قیمت انترژی الکتریکتی و

مجازی برای تصمی گیری در دوره 𝑡 بهصورت زیر فرمولبندی میشود:

تولید خورشیدی در دسترس استفاده شدهانتد .ایتن دو پتارامتر تعیتین
میکنند اثر انحرا چه تعداد از پارامترهای غیرقطعتی از مقتدار نتامی





ND

ND

j 1

j 1

آنها بر پاسخ مسئله بهینهسازی در نظتر گرفتته شتوند .پتارامتر

 shed  U Dj ,t p Dj ,t 
Min CtMG ptMG   l shed
j ,t   F

م)13



24



h  t 1

روی تابع هد نادیده گرفته میشود .اگر تحت یک تصمی محتاطانته،

  e Dj , shed F shed    MG 

کران باالی بازه انتخاب شود ،تأثیر انحرا های همه قیمتتهتا بتر روی



24

MG
h



h  t 1

میتواند مقداری در بازه [ ]5‚ Nt -tاختیار کند .اگتر ایتن پتارامتر صتفر



ND
ND

 shed  U Dj , h p Dj , h 
phMG   l shed
j,h   F
j 1
j 1




MG
h

انتخاب شود ،تأثیر انحرا قیمت انرژی الکتریکی از مقدار نتامی آن بتر

 C
ND

MG

j 1

تابع هد منظور میشود.
𝑂𝑆 𝛤𝑖,ℎسطح محافظت قید م )14را در برابر عدم قطعیت تولید تتوان

مقید به:
م)25

خورشیدی در دسترس تعیین میکند .این پارامتر میتواند مقتداری در

)Constraints (1) - (16) and (18

م)21

بازه [ ]5‚1اختیار کند.

SO

SO
SO
piSo, h  iSO
, hi , h  i , h  Pi , h , h  t , i

م)22

SO
iSO, h  iSO, h  Pˆi SO
, h z i , h , h  t , i

م)29

1  ziSO
, h , h  t , i

م)27

SO
SO
iSO
, h , i , h , zi , h  0, h  t , i

م)20

 MG  hMG  Cˆ hMG zhMG , h  t

م)21

 zhMG  phMG  zhMG , h  t

م)24

 MG , hMG , zhMG  0, h  t

 -3مدلسازی عدم قطعیت

𝑂𝑆
𝑂𝑆 ̅ 𝑂𝑆
𝑂𝑆
 [𝑃̅𝑖,ℎت ییتتتتتتر
− 𝑃̂𝑖,ℎ
, 𝑃𝑖,ℎ + 𝑃̂𝑖,ℎ
] 𝐺𝑀 [𝐶ℎ̅ 𝑀𝐺 − 𝐶̂ℎ𝑀𝐺 , 𝐶ℎ̅ 𝑀𝐺 + 𝐶̂ℎو ]
𝑂𝑆
 𝑃̅𝑖,ℎمقادیر نامی این پارامترها میباشند .تابع هد
میکنند که 𝐺𝑀 ̅ 𝐶ℎو

م )13و قیتتود م )20تتتا م )24کنتتترل عتتدم قطعیتتتت قیمتتت انتترژی
الکتریکی ،و قیود م )21تا م )27کنترل عدم قطعیت تتتوان خورشتیدی
در دسترس را به شیوه بهینهسازی مقاوم امکتانپتذیر متیکند.
تابع هد م )13از سه بخش تشکیل شده است و بهدنبتال حتداقل
کردن بدترین شرایطی است که با توجه به دادههای غیرقطعتی ممکتن
𝑡

میباشد .بخش دوم مقادیر نامی قرینته ستود متقاضتیان در دورههتای
پیش رو است که از مقدار متوسط پیشبینی قیمت بازار زمان-حقیقتی
بهدست میآید و بخش سوم مربوط به بدترین شترایط انحترا هزینته
میباشد که نتیجه انحرا قیمتهای بازار زمان-حقیقی از مقادیر نامی
است.
𝐺𝑀𝜇ℎ

مت یرهای دوگان مرتبط با عدم قطعیت قیمت انرژی

𝑂𝑆
𝑂𝑆
 𝜇𝑖,ℎمت یرهای دوگان مترتبط بتا عتدم قطعیتت تولیتد تتوان
 𝜑𝑖,ℎو
و

خورشیدی هستند.
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و

بهعنوان مت یرهای کمکی بهمنظور

[ ]22 ،18مراجعه شود.

الکتریکی و توان خورشیدی در دستترس بتهترتیتب در بتازه اطمینتان

است روی دهد .بخش اول مربوط به قرینته ستود متقاضتیان در دوره

𝐺𝑀𝑧ℎ

𝑂𝑆
𝑧𝑖,ℎ

خطیسازی مسئله استفاده شدهاند .برای اطالع از جزئیات بیشتتر بته

در مدل بهینهستازی مقتاوم پارامترهتای غیرقطعتی قیمتت انترژی

𝐺𝑀𝜑 و

𝐺𝑀 𝛤

در این مقاله برای مدلسازی عدم قطعیتت قیمتت انترژی الکتریکتی و
توان خورشیدی در دسترس از روش پیشبینی معرفیشتده در مرجتع
[ ]13استفاده شده است .در این روش پیشبینتی ،پارامترهتای آمتاری
مت یرهتتای تصتتادفی قیمتتت انتترژی الکتریکتتی و تتتوان خورشتتیدی در
دسترس در هر دوره زمانی بهدست میآیند.
در مدل قطعی ،با بهکارگیری روش پیشبینی نقطهای ،امید ریاضی
هر مت یر تصادفی در هر دوره زمتانی مورداستتفاده قترار متیگیترد .در
متتدل مقتتاوم ،بتتازه اطمینتتان مت یرهتتای تصتتادفی در هتتر دوره زمتتانی
مورداستفاده قرار میگیرد .بازه اطمینان هر مت یتر تصتادفی بتا تعیتین
مقادیر کرانهای باال و پایین آن بهکمک روش پیشبینی بازهای و برای
یک سطح اطمینان معلوم ممثالً  ،)5/30بهدست میآید .با معلوم بتودن
پارامترهای آماری هر مت یر تصادفی ،بازه اطمینان متنتاظر بتهگونتهای
ال
تعیین میشود که با احتمال معتادل بتا ستطح اطمینتان معلتوم ممتث ً
 ،)5/30دربرگیرنده سناریوهای محتمل باشد.
الزم به ذکر است ،مت یرهای تصتادفی را متیتتوان بتا پتیشبینتی
مبتنی بر تولید ستناریو نیتز متدلستازی کترد و از روش برنامتهریتزی
تصادفی جهت تصمی گیری تحت شرایط عدم قطعیت استتفاده نمتود.
برخی از معایب برنامهریزی تصادفی به شرح زیر است [:]22
 .1در شرایطی که تابع چگالی احتمال مت یتر بتهصتورت دقیتق
مشخص نیست ،تولید سناریوها در عمل امکانپذیر نیست.
.2

اندازه متدل بهینتهستازی بته طتور مستتقی تتابعی از تعتداد
سناریوهاست که موجب میشود محاستبات بستیار زمتانبتر،
دشوار و در برخی موارد ناممکن شود.
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 .9اگر مقدار واقعی پارامتر غیرقطعتی بتا هتیچیتک از ستناریوها
تطابق نداشته باشد ،ممکن است پاسخ بهدستتآمتده از حتل
برنامهریزی تصادفی در عمل قابلاجرا نباشد.
بنابراین در این مقاله ،مدل مقتاوم جهتت غلبته بتر عتدم قطعیتت
استفاده میشود .با انحرا مقدار واقعی پارامترهای غیرقطعی از مقتدار
نامی پیشبینیشده ،همچنان پاسخ مسئله شدنی و قابلاجرا خواهد بود
[.]29

 -4الگوریتم مدیریت انرژی
الگوریت مدیریت انرژی برای برنامهریزی نیروگاه مجازی در افق زمتانی
روزانه بهصورت زیر است:
 .1قیمت انترژی و تتوان خورشتیدی در دستترس در دورههتای
پیش از 𝑡 ،برای سیست مدیریت انرژی معلوم هستند .قیمتت
انتترژی و میتتزان تتتوان خورشتتیدی در دستتترس در دوره 𝑡،
چندین دقیقه قبل از موعد تحویل انرژی توسط شبکه اصتلی
و ایستگاه های خورشیدی برای سیست مدیریت انرژی ارسال
میگردد مبه عنوانمثال  15دقیقه [ .)]18امتا ایتن پارامترهتا
برای 𝑡  𝑁𝑡 −دوره پیش رو دارای عدم قطعیت میباشتند .بتا
استفاده از ابزار پیشبینی ،قیمت انرژی و میزان تولید منتابع
تولید پراکنده در ساعات پیش رو تخمین زده میشود.
 .2متقاضیان بر اساس تابع مطلوبیت خود اطالعتات مربتوط بته
مصر مشامل میزان مصتر و ستطح مطلوبیتت) را چنتدین
دقیقه قبل از موعد تحویل انرژی مبهعنتوانمثتال  15دقیقته
[ )]18در دوره 𝑡 بتترای سیستتت متتدیریت انتترژی ارستتال
میکنند.
 .9ساختار ریزشبکه بر اساا خخاریا اعاتاار در دساتر ا
فرخیند پایش در اختیار سیستم مدیریت انرژی قرار میگیرد.
 .7سیست مدیریت انرژی میزان انترژی مصترفی هتر متقاضتی،
میزان تبادل انرژی با شبکه اصلی ،توان ایستگاه خورشیدی و
سیستتت ذخیتتره در دوره 𝑡 و دورههتتای پتتسازآن را تعیتتین
میکند .همچنین سیست مدیریت انرژی مشخص متیستازد
که چه میزان انرژی به شبکه اصلی فروختته/از شتبکه اصتلی
خریداری شود.
 .0تصمیمات اتخاذ شده مربوط بته دوره  tچنتد دقیقته قبتل از
تبادل انرژی مبهعنتوان مثتال  0دقیقته [ ،)]18بترای تتأمین
کنندگان انرژی و متقاضیان ارسال میشود.
 .1وضعیت شبکه مانند خروج خطوط انتقال و خروج واحتدهای
تولیدی توسط سیست مدیریت انرژی پایش میشود.
 .4چنانچه در زمان تحویل انرژی ،ساختار ریزشبکه همان
ساختار در نظر گرفتهشده در مرحله تصمی گیری باشد،
تصمیمات اتخاذشده در مرحله تصمی گیری عیناً در مرحله
توزیع توان اجرا میشوند .اما در صورت وقوع پیشامد در
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شرایط تحویل انرژی ،اطالعات مربوط در اختیار سیست
مدیریت انرژی قرار میگیرد و در مرحله توزیع توان آن خط
یا منبع انرژی از ریزشبکه حذ میشود .سیست مدیریت
انرژی در حداقل زمان ممکن تصمیمات مرحله قبل را اصالح
مینماید و تصمیمات جدید را برای تأمینکنندگان انرژی و
متقاضیان ارسال میکند.
مطابق با شتکل  ،1الگتوریت متدیریت انترژی ارائتهشتده دارای دو
مرحله میباشد ،در مرحله تصمی گیری ،تصتمیمات مربتوط بته میتزان
تبادل توان با شبکه اصلی ،مصر انرژی متقاضیان ،جابهجایی یا قطتع
بتتار ،تولیتتد تتتوان خورشتتیدی و ذخیتتره یتتا مصتتر انتترژی واحتتدهای
ذخیرهساز مشخص میشوند.
شروع
t=1

مرحله تصمیمگیری
تصمیمگیری

دریافت اطالعات
قیمت ،تولید و مصر
پیشبینی قیمت انرژی و
منابع تولید پراکنده تصادفی

اتخاذ تصمیمات و ارسال برای کاربران

مرحله توزیع

پایش وضعیت ریزشبکه

توان
اصالح تصمیمات

بله

پیشامد؟
خیر
اجرای تصمیمات

?t=Nt

خیر

t=t+1

بله
پایان
شکل  :1الگوریتم مدیریت انرژی پیشنهادی

در مرحله توزیع توان ،سیست مدیریت انترژی بتا پتایش وضتعیت
اجزای ریزشتبکه ،ماننتد وضتعیت دستترسپتذیری آنهتا ،تصتمیمات
اتخاذشده در مرحله قبل را با توجه به شرایط جدید بررسی متیکنتد و
در صورت نیاز آنها را اصالح و سپس اجرا میکند .با توجه به قیود م)2
و م ،)7سیست مدیریت انرژی میتواند از ابزار جابهجتایی یتا قطتع بتار
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بهصورت داوطلبانه مکاهش توان مصرفی در محدوده اعالمشتده توستط
متقاضی) و یا غیرداوطلبانته مکتاهش حتداقل تتوان مصترفی و حتداقل
انرژی مصرفی روزانه اعالمشده توسط متقاضی) بهمنظور حفتظ تعتادل
توان ریزشبکه استفاده کند.
نیروگاه مجازی طر قرارداد با شترکت توزیتع متیباشتد .شترکت
توزیع باید با ک ترین میزان انحرا تقاضتای انترژی در بازارهتای بترق
شرکت کند .با وقوع پیشامد ممکن است در مرحله توزیع توان نیروگتاه
مجازی نتواند به تعهدات خود در تبادل انترژی بتا شتبکه اصتلی عمتل
نماید .در این وضعیت شرکت توزیع به دو صورت با این انحرا برخورد
میکند ،اگر نیروگاه مجازی در حالتت خریتد از شتبکه اصتلی باشتد و
پیشامدی رخ دهد که منجر به انحرا از قرارداد شتود ،شترکت توزیتع
این امکان را به نیروگاه مجازی میدهد تتا بته میتزان کت تتر از مقتدار
توافقشده برق وارد نماید اما نیروگاه مجازی ملزم است که طبق میزان
انرژی توافقشده به شرکت توزیع پول پرداخت کند م 𝑐𝑒𝑑.)𝐶ℎ𝑀𝐺 𝑝ℎ𝑀𝐺,
م)28

0  phMG, dis  phMG ,dec , h  t ,..., Nt

اگر نیروگاه مجازی در حالت فروش به شبکه اصلی باشتد ،شترکت
توزیع این امکان را به نیروگاه مجازی میدهد تا به میزان ک تر از مقدار
توافقشده برق صادر نماید اما شرکت توزیع بهدلیل وجود سیاستهتای
تشویقی بترای تولیتد انترژی و فتروش آن ،نیروگتاه مجتازی را جریمته
نمیکند و طبق میزان انرژی فروختهشده به شتبکه اصتلی بته نیروگتاه
مجازی پول پرداخت میکند م 𝑠𝑖𝑑 .)𝐶ℎ𝑀𝐺 𝑝ℎ𝑀𝐺,دقت شتود کته در اینجتا
فترض شتده استت کته شترکت توزیتع توانتایی متدیریت عتدم تعتادل
ایجادشده چه در حالت خرید و در حالت فروش را دارا میباشد.
م)23

phMG, dec  phMG , dis  0, h  t ,..., Nt

 -5مطالعه موردی

مدیریت انرژی نیروگاه مجازی . . .

خورشیدی در آن سال از ایستگاه خورشیدی دانشگاه هاروارد [ ]21کته
در همان ناحیه واقع میباشد ،گرفته شده استت .اطالعتات مربتوط بته
ویژگیهای فنی و اقتصادی بارها بهترتیتب در جتدولهتای  1و 2ارائته
شده است .اطالعات مربوط بته ایستتگاههتای خورشتیدی و واحتدهای
ذخیرهستاز در جتدول  9آمتده استت .متدل ارائتهشتده بتا استتفاده از
حلکننده  ،CPLEXدر نرمافزار  GAMSحل میشود.
وقوع پیشامدهای گوناگون میتواند وضتعیت بهترهبترداری و ستود
نیروگاه مجازی را تحت تأثیر قرار دهد .این پیشامدها میتواننتد شتامل
خرابی و خروج خطوط انتقال انرژی و منابع تأمین انرژی باشد ،با توجه
به گزارش آزمایشگاه ملی انرژی تجدیدپذیر آمریکا نرخ خروج اجبتاری
ایستتتگاههتتای خورشتتیدی برابتتر صتتفر متتیباشتتد [ ،]24بنتتابراین در
شبیهسازیها ،تنها خروج خطوط انتقال انرژی در نظر گرفته میشود.
قیمت انرژی الکتریکی بتازار زمتان-حقیقتی دارای ماهیتت بستیار
مت یر میباشد و پیشبینی دقیق آن دشوار و پرهزینه است .بته همتین
علت ،دو روز مختلتف در ستال  2553کته قیمتت انترژی دارای رفتتار
متفاوتی میباشد ،انتخاب میشود .قیمت انرژی در روز  15اوت با دقت
خوبی پیشبینی شده است ،اما در روز  21اکتبتر قیمتت انترژی دارای
ت ییرات ناگهانی است که موجب میشود پیشبینی آن از دقت بتاالیی
برخوردار نباشد .هد از این کتار بررستی عملکترد الگتوریت متدیریت
انرژی ارائهشده در شرایط مختلف و نزدیک بته واقعیتت استت .نمتودار
مربوط به قیمت واقعی انرژی الکتریکی در روزهای  15اوت و  21اکتبر
سال  2553و پیشبینی نقطهای و بازهای بتا ستطوح اطمینتان  5/00و
 5/30در شکلهای  9و  7نشان داده شده است .در شبیهستازی وقتوع
پیشامدها ،فرض میشود که در این ریزشبکه تنهتا امکتان ختروج یتک
مؤلفه از مدار وجود دارد و عضو خارجشده تا پایتان روز مطالعته تعمیتر
نخواهد شد [.]25

نیروگتتاه مجتتازی شتتبیهستتازیشتتده دارای  15متقاضتتی 0 ،ایستتتگاه
خورشیدی و واحد ذخیره انرژی میباشد که از طریق یک ریزشبکه بته
یکدیگر متصل میباشند .شبکه استاندارد  3باس  ]27[ IEEEبتهعنتوان
ریزشبکه نمونه مورداستفاده قرار گرفته استت .ایتن ریزشتبکه ستاختار
شعاعی-حلقوی دارد و خروج برخی از خطوط موجب میشود تا بخشی
از سیست از آن جدا و بهصورت مستقل محالت جزیرهای) بهترهبترداری
شود .ساختار نیروگاه مجازی موردمطالعه در شکل  2نشتان داده شتده
است .نیروگاه مجازی از طریق باس  8بته شتبکه اصتلی متصتل استت.
ایستگاههای خورشیدی به همراه واحدهای ذخیرهساز در بتاسهتای ،2
 7و  3نصب شدهاند و باسهای  2 ،1و  9بهترتیتب بتهوستیله خطتوط
انتقال  9 ،1و  4به سایر باسهتا متصتل هستتند کته در صتورت بتروز
پیشامد برای این خطوط ،این باس از بدنه اصتلی جتدا و ریزشتبکه بته
حالت جزیرهای بهرهبرداری میشود.
 -1-5اطالعات
اطالعات واقعی قیمت انرژی الکتریکتی از بتازار زمتان-حقیقتی ناحیته
نیوانگلند آمریکا در سال  ]20[ 2553و اطالعات واقعی تتابش و تولیتد
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جدول  :1اطالعات فنی بارها
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جدول  :3اطالعات ایستگاههای خورشیدی و واحدهای ذخیره
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شکل  :4قیمت انرژی الکتریکی در روز  21اکتبر سال 2112

 -2-5نتایج و بحث
بهمنظور مشاهده میزان و نحوه اثرگذاری پیشتامدها بتر ستود نیروگتاه
مجازی ،اثر وقوع پیشامدهای مختلف در ستاعت  1دو روز موردمطالعته
در شکلهای  0و  1نمایش داده شده است .با توجه به ضابطه وقوع n-1
پیشامد ،در شبیهسازیها ،امکان وقوع خرابی تنها برای یکی از خطتوط
وجود دارد.
در هر ساعت ،دو حالت امکانپذیر است ،حالت اول ایتن استت کته
هیچگونه خطایی رخ ندهد و وضعیت شتبکه ستال باشتد و حالتت دوم
دربرگیرنده وضعیت خرابی هریک از خطوط میباشد .با توجه به اینکه
ریزشبکه موردمطالعه دارای  3خط انتقال انرژی متیباشتد ،اثتر ختروج
خطهای  1تا  3در کنار وضعیت سال شبکه نمتایش داده شتده استت.
نتایج نشان میدهند که خروج هر یک از خطوط اثر متفتاوتی بتر ستود
نیروگاه مجازی میگذارند .درحالیکه برخی از پیشامدها ستود نیروگتاه
مجازی را به شدت کاهش میدهد ،برخی دیگر منجر به افتزایش ستود
آن میشود .از این خاصیت که ناشی از محدودیتهای شتبکه و پختش
توان میباشد در کلیدزنی خطوط و بازآرایی سیست های قدرت استفاده
میشود که خارج از بحث این تحقیق است .همچنین نتتایج مؤیتد ایتن
نکته است که ت ییرات ناگهانی قیمت انرژی ،میزان تأثیر وقوع پیشتامد
بر نیروگاه مجازی را افزایش میدهد.
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 12نشان داده شده است که با توجه به ت ییرات ناگهانی قیمت انترژی،
این حساسیت افزایش متییابتد .شتکلهتای  4تتا  3مربتوط بته روزی
هستند که از پیشبینی مناسب قیمت انرژی برختوردار استت .در ایتن
وضعیت ،با افزایش سطح اطمینان ،حساسیت سیست متدیریت انترژی
به درجه مقاومت افزایش مییابد .در سطوح اطمینان پتایینتتر در هتر
سه شکل میزان ت ییر سود ک و تقریباً ثابت میباشتد کته بته معنتای
حساسیت ک تر نسبت به ت ییر 𝐺𝑀 𝛤 میباشد .در سطح اطمینان بستیار
باال مسطح اطمینان  ،)5/30با افزایش پارامتر 𝐺𝑀 𝛤 نزدیک بته  ،1ستود
شدیداً کاهش مییابد .زیرا این حالت محافظتهکتارترین حالتت ممکتن
برای مدلسازی عدم قطعیت قیمت انرژی میباشد.
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بهمنظور بررسی اثر وقوع پیشامد ،سطح اطمینان و درجه مقاومتت
نسبت به عدم قطعیت قیمت انرژی الکتریکی بر سود نیروگتاه مجتازی
در مدل مقاوم ،خروج ختطهتای  2و  8در ستاعت  1و وضتعیت ستال
ریزشبکه انتخاب شدهاند .خطهای  2و  8به ترتیتب نماینتده خطتوطی
هستند کته ختروج آنهتا ستود نیروگتاه مجتازی را افتزایش و کتاهش
میدهد .درجه مقاومت نسبت به عدم قطعیت قیمت انترژی الکتریکتی
در هر ساعت برنامهریتزی مقتداری در بتازه [ ]5‚27- tاستت کته ایتن
مقدار در ضرایبی با گامهای  5/50در بازه [ ]5‚1ت ییر داده متیشتود.
این ضرایب تعیین میکنند که اثر چند درصد از پارامترهای غیرقطعتی
در برنامهریزی در نظر گرفته شوند .هرچه این ضریب مقدار بتیشتتری
اختیار شود ،برنامهریزی محافظهکارانهتر خواهد بود.
همچنتین بتترای مقایسته ،ستتود نیروگتتاه مجتازی در متتدل قطعتی
ماستفاده از مقادیر پیشبینتی نقطتهای بترای متدلستازی پارامترهتای
غیرقطعی) نیز در شرایط یکسان محاسبه شده است .نتایج بررسیها در
شکلهای  4تا  12نشان داده شده است .در این شبیهستازیهتا درجته
مقاومت نسبت به ت ییر تولید خورشیدی برابر  1در نظتر گرفتته شتده
است.
تفاوت موجود میان سود نیروگاه مجازی در خطاهای رخداده در هر
یک از دو روز بهخوبی اهمیت وقوع پیشتامد را نشتان متیدهتد ،نتتایج
ت ییرات  %25-90را نشان میدهند که رقمی بسیار قابلتوجه میباشد.
حساسیت مدل مقاوم به ت ییر مقدار درجه مقاومت در شکلهای  4تتا
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شکل  :11سود  VPPدر خروج خط  2در ساعت  6روز  21اکتبر
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6.4
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عملکرد مدل مقاوم چشمگیر است بهگونهای کته در اکثتر وضتعیتهتا
سود بیشتری نسبت به مدل قطعتی بتهدستت متیآورد .نتتایج نشتان
میدهند که انتخاب سطح اطمینان و درجه مقاومت مناستب در متدل
مقاوم میتواند سود نیروگاه مجازی را در وضعیتهتای ختروج ختط ،2
خروج خط  8و سال شتبکه بتهترتیتب تتا میتزان  %14 ،%21و %27/8
افزایش دهد .بهبیاندیگر تا این میزان ضرر ناشی از وقوع ت ییر ناگهانی
قیمت و همچنین ضرر وقوع پیشامد در این وضعیتها را کاهش دهتد.
میزان حداکثر افزایش ستود متدل مقتاوم نستبت بته متدل قطعتی در
وضعیتها و سطوح اطمینان متفاوت در جدول  7ارائه شده است.
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جدول  :4افزایش سود مدل مقاوم در مقایسه با مدل قطعی ()%
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شکل  :12سود  VPPدر خروج خط  8در ساعت  6روز  21اکتبر

از سوی دیگر شکلهای  15تا  12حساسیت شدید سود را نستبت
به ت ییرات 𝐺𝑀 𝛤 در وضعیتی که قیمتت انترژی دارای ت ییترات زیتاد و
پیشبینی نامناسب میباشد ،نشان میدهد .در این وضعیت نیتز مشتابه
روز دیگر ،کاهش شدید ستود در حالتتهتای محافظتهکارانته مستطوح
اطمینان باالتر) رخ میدهد و دامنته نوستان ستود نیروگتاه مجتازی در
سطوح اطمینان پایینتر ،کوچکتر متیباشتد .بتا دقتت بتر اثتر درجته
مقاومت در یک ستطح اطمینتان مشتخص بتر ستود نیروگتاه مجتازی،
مشاهده میشود که با افزایش درصد در نظر گرفتن بدترین حالتهتای
قابل رخداد لزوماً سود نیروگاه مجازی کاهش یا افتزایش نمتییابتد و از
یک روند مشخص پیروی نمیکنتد .همچنتین بتا دقتت بتر اثتر ستطح
اطمینان در یک درجه مقاومت مشخص ،مشاهده میشتود کته در ایتن
وضعیت نیز لزوماً افزایش یا کاهش سطح اطمینان منجر به افتزایش یتا
کاهش سود نیروگاه مجازی نمیشود .نتایج نشان میدهند هیچ الزامتی
وجود ندارد که یک سطح اطمینان و درجه مقاومت مناسب بترای یتک
پیشامد در یک روز خاص ،برای پیشامد در روز دیگر نیز مناسب باشد.
برای مقایسه ،نتایج بهدستآمده توسط مدل قطعی در وضعیتهای
مشابه موقوع پیشامدهای یکسان) در شکلها نمایش داده شده است که
نتایج ،عملکترد مناستب متدل مقتاوم را تأییتد متیکنتد .بتا توجته بته
شکلهای مربوط به روز  15اوت ،نتایج نشان میدهند در وضعیتی کته
قیمت انرژی دارای ت ییرات زیاد و ناگهانی نیستت ،هرچنتد کته متدل
مقاوم توانسته است در بعضی حالتها ،سود بتیشتتری بتهدستت آورد،
عملکرد دو برنامه تقریباً مشابه یکدیگر است .زیرا در این حالت مقتادیر
حاصل از پیشبینی نقطهای در برنامه قطعی نزدیک بته مقتادیر واقعتی
میباشند .اما نتایج شکلهای مربوط به روز  21اکتبر نشان میدهند در
شرایطی که قیمت انرژی الکتریکی ت ییرات ناگهانی را تجربه متیکنتد،
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بهمنظور مقایسه بهتر عملکرد مدلهای مقتاوم و قطعتی در هنگتام
وقوع پیشامدها ،میانگیا سود نیروگاه مجا ی با در نظر گارفتا خاروج
تکی همه خطوط ریزشبکه در ساتتهای  6و  02رو های موردمطالعه،
محاسبه شدند .سطح اعمیناان  1/85و پاارامتر 𝐺𝑀 𝛤 در ماد مقااو
 1/75در نظر گرفته شده است .نتایج در جدول  0نشان داده شتدهانتد.
این نتایج عملکرد مناستب متدل مقتاوم را بتهویتژه در زمتان ت ییترات
ناگهانی قیمت انرژی الکتریکی نشان میدهد.
جدول  :5عملکرد مدلهای قطعی و مقاوم در هنگام خروج تکی همه
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در شکلهای  19و  17انرژی توافقشده برای مبادله با شبکه اصلی
در مرحله تصمی گیری در وضتعیت وقتوع پیشتامد ختروج ختط  8در
ساعت  1در این دو روز نمایش داده شده است .ستطح اطمینتان 5/80
بتترای متتدل مقتتاوم انتختتاب و  𝛤 𝑀𝐺 = 0در نظتتر گرفتتته شتتده استتت.
همانطور که در شکل  12مشاهده میشود ،بهصتورت کلتی در هتر دو
مدل ،نیروگاه مجازی در ابتدای روز که قیمت انترژی الکتریکتی پتایین
میباشد ،به خرید انرژی از شبکه اصلی اقدام میکند ،سپس در ساعات
میانی روز کته قیمتت انترژی مقتدار بتاالیی متیباشتد و تولیتد انترژی
خورشتتیدی صتتورت متیگیترد ،نیروگتتاه مجتتازی بتتا استتتفاده از تولیتتد
خورشیدی ،کاهش میتزان مصتر  ،آزادستازی انترژی ذخیترهشتده در
واحدهای ذخیره ،میزان انرژی خریده شتده از شتبکه اصتلی را کتاهش
میدهد و در بعضی ساعات به آن انرژی میفروشد.
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شکل  :13انرژی توافقشده برای مبادله با شبکه اصلی در مدل قطعی و
مقاوم در روز  11اوت
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شکل  :14انرژی توافقشده برای مبادله با شبکه اصلی در مدل قطعی و
مقاوم در روز  21اکتبر

در ساعات انتهایی روز ،قیمت نسبتاً باالی انرژی موجب میشود که
نیروگاه مجازی به میزان ک تری نسبت بته ستاعات ابتتدایی ،از شتبکه
اصلی توان خریداری نماید .نکته موردتوجه در این شکل ،میزان انترژی
توافق شده با شبکه در ساعت وقوع پیشامد میباشد .در مدل مقتاوم بتا
توجه به سازوکار بهینهسازی مقاوم ،میزان انرژی مبادلتهای بتهگونتهای
توافق میشود که در هنگام توزیع تتوان ،انحترا کت تتری در قترارداد
نسبت به مدل قطعی رخ دهد .با توجه به وقوع پیشامد ،مدلهای مقاوم
و قطعی بهترتیب به میزان  9و  77مگاوات ساعت از انرژی توافتقشتده
انحرا داشتهاند.
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مشابه این روند در روز  21اکتبر نیز دیده میشود ،بتا ایتن تفتاوت
که مدل قطعی بهدلیل عدم پیشبینی مناستب ت ییتر ناگهتانی قیمتت
انرژی در ساعت  ،12نتوانسته است در هیچ ساعتی انرژی الکتریکتی را
به شبکه اصلی بفروشد ،درحالیکه مدل مقاوم در ساعت  ،12حدود 85
مگاوات ساعت انرژی به شبکه اصلی میفروشد .همچنین بتار دیگتر بته
میزان  0مگاوات ستاعت در متدل قطعتی انحترا از قترارداد مشتاهده
میشود ولی در مدل مقاوم انحرافی رخ نمیدهد.

 -6نتیجهگیری
در این مقاله یک مدل بهینهسازی مقاوم برای مدیریت انترژی نیروگتاه
مجازی ارائه شده است که بتا بهترهمنتدی از فنتاوری شتبکه هوشتمند
میتواند وضعیت اجزای ریزشبکه را پایش و اطالعات مرتبط با آنهتا را
بهروزرسانی کند .در صتورت وقتوع پیشتامد ،سیستت متدیریت انترژی
بهصورت زمان-حقیقی از آن مطلع گشته و تصمیمات مناسب را اتختاذ
میکند .بر اساس اطالعتات واقعتی تولیتد انترژی خورشتیدی و قیمتت
انرژی الکتریکی بازار زمان-حقیقی ،عملکرد مدل مقاوم و قطعتی در دو
روز از سال با رفتار متفاوت قیمت انرژی الکتریکی ،با وقوع پیشامدهای
مختلف و در سطوح اطمینان گوناگون بررسی شدند .مقایسه نتایج ایتن
نکات را روشن میسازد که:
 .1وقوع پیشامدهای ریزشبکه یتک موضتوع مهت متیباشتد و اثتر
قابتتلتتتوجهی بتتر ستتود نیروگتتاه مجتتازی م تیگتتذارد و بتتا توجتته بتته
محدودیتهای ریزشبکه و پخش توان این اثر میتواند در جهت کاهش
یا افزایش سود باشد.
 .2بتتا بررستتی ستتطوح اطمینتتان و درجتته مقاومتتت نستتبت بتته
عدمقطعیت قیمت انرژی الکتریکی در مدل مقتاوم ،مشتخص شتد ایتن
پارامترها بر سود نیروگاه مجازی اثرگذار هستند و اتختاذ سیاستتهتای
بسیار محافظهکارانه میتواند منجر به کاهش سود شود .همچنتین یتک
سطح اطمینان و درجه مقاومت مناسب برای یک پیشامد ،الزامتاً بترای
پیشامدهای دیگر مناسب نیست.
 .9ت ییرات ناگهانی قیمت انرژی بر سود نیروگاه مجازی در هتر دو
مدل مقاوم و قطعی بستیار اثرگتذار استت و پتیشبینتی مناستب ایتن
ت ییرات میتواند اثر زیتانآور آن را بتر ستود نیروگتاه مجتازی تتا حتد
قابلتوجهی کاهش دهد.
 .7مدل مقاوم در هنگام قرارداد با شبکه اصلی میزان انرژی تبادلی
را بهگونهای تعیین میکند که نسبت به مدل قطعتی ،در صتورت وقتوع
پیشامد ،انحرا ک تری از میزان قرارداد رخ دهد.
 .0الگوریت هتای متدیریت انترژی بتا بتهکتارگیری فنتاوری شتبکه
هوشمند ،منابع تولید پراکنده و بارهای پاستخگتو بته طتور شایستتهای
انرژی نیروگاه مجازی را در همه وضعیتهای وقوع یا عدم وقوع پیشامد
مدیریت میکنند.
 .1با انتخاب سطح اطمینان و درجته مقاومتت مناستب متیتتوان
نیروگاه مجازی را بهگونهای مدیریت کرد کته بتا غلبته بتر وجتود عتدم
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