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 ریزشبکه یکی از مباحث جدید در شبکههای توزیع میباشد که انرژی الکتریکی بهصورت محلی با منابع انرژی پراکندده در سیسدتو ولتداژ:چکیده
. ریزشبکه جزیرهای شامل توربین بادی و سلولهای خورشیدی بهعنوان منابع انرژیهدای تجدیدپدییر مدیباشدد، در این مقاله.پایین تأمین میشود
 ایدن مقالده اسدترات ی، بندابراین. این ریزشبکه از باتریهای ذخیرهساز انرژی هو بهدره مدیبدرد، به دلیل عدم دسترسی به شبکه برق،عالوه بر این
 تاند هدای هیددروژنی و،مدیریت انرژی جدیدی برای ریزشبکه در حالت جزیرهای با استفاده از سیستو ذخیرهساز هیدروژنی که شامل الکتروالیزر
 استرات ی مدیریت انرژی پیشنهادی براساس بهرهبدرداری بهینده از مندابع اندرژی.پیلسوختی در حضور برنامه پاسخگویی بار را پیشنهاد داده است
 هزینههای مربدو بده اندرژی تدأمین نشدده و مدازاد اندرژی، سیستو ذخیرهساز هیدروژنی،ریزشبکه با هدف حداقل کردن هزینه بهرهبرداری باتری
 عالوه بر. توان تولیدی توربین بادی و توان تولیدی سلولهای خورشیدی با روش سناریو مدلسازی شدهاند، عدم قطعیتهای بار، همچنین.میباشد
 مددل. برنامه پاسخگویی بار با هدف مدیریت بار ریزشبکه و هموار کردن منحنی بار و در نتیجه کاهش هزینه بهرهبرداری پیشنهاد شدده اسدت،این
 شبیهسازی شده و نتایج نشان میدهد که استفاده از سیسدتو ذخیدرهسداز هیددروژنی وGAMS پیشنهادی روی ی ریزشبکه با استفاده از نرمافزار
.برنامه پاسخگویی بار باعث کاهش هزینه بهرهبرداری ریزشبکه در حالت جزیرهای میشود
. سیستو ذخیرهساز هیدروژنی و برنامه پاسخگویی بار، سلولهای خورشیدی، توربین بادی، ریزشبکه:واژههای کلیدی
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Abstract: Microgrid (MG) is one of the new topics in distribution networks in which electrical energy is locally supplied with
distributed energy resources at the low voltage system. In this paper, islanding MG includes wind turbine and photovoltaic systems
as renewable energy sources. Moreover, due to unavailability of power grid, the MG benefits energy storage batteries. Therefore, this
paper proposes a new energy management strategy (EMS) for MG in islanding mode using the hydrogen storage system (HSS)
which includes electrolyzer, hydrogen tanks and fuel cell (FC) in the presence of demand response program (DRP). The proposed
EMS is based on the optimal operation of energy sources of MG with the objective of minimizing operating costs of batteries, HSS
and the costs associated with excess and undelivered energy. Also, the uncertainties of demand, produced power of wind turbine and
photovoltaic systems are modeled with scenario approach. Moreover, DRP is proposed with the objective of MG load management
and flattening the load curve and thus reducing the operation cost. The proposed model is been simulated on a MG using GAMS
software and the results show that by using HSS and DRP, the operation cost of MG in islanding mode is reduced.
Keywords: Microgrid, wind turbine, photovoltaic systems, hydrogen storage system and demand response program.

6937/66/24 :تاریخ ارسال مقاله
6931/87/80  و6931/82/69 :تاریخ اصالح مقاله
6931/81/29 :تاریخ پییرش مقاله
 نوید تقیزادگان کالنتری:نام نویسنده مسئول
. گروه مهندسی برق-  دانشکده فنی و مهندسی-  دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-  تبریز-  ایران:نشانی نویسنده مسئول

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 47, no. 2, summer 2017

Serial no. 80

 /462مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،74شماره  ،2تابستان 6931

 -1مقدمه
مطابق با گزارش آژانس بینالمللی انرژی [ ،]6امروزه بیش از ی
میلیارد نفر در سراسر جهان به شبکه برق دسترسی ندارند .گزینههای
مختلفی نظیر گسترش شبکه برق سراسری ،ایجاد ریزشبکه 6متصل به
شبکه برق و همچنین ریزشبکه بهصورت جزیرهای برای تأمین برق این
افراد در نظر گرفته شده است .بهطور کلی ،گزینههای غیرمتمرکز مانند
ایجاد ریزشبکه در جایی که توسعه شبکه برق سراسری بیشازحد
گرانقیمت است گزینه مناسبی میباشد .همچنین سیستوهای قدرت
مستقل بر پایه سوختهای فسیلی ،دارای مشکالتی نظیر هزینههای
باالی سوخت ،آلودگی و انتشار گازهای گلخانهای میباشند در حالی
که ی ریزشبکه مستقل براساس منابع انرژی تجدیدپییر 2میتواند بر
این مشکالت غلبه کند .یکی از مشکالت استفاده از انرژیهای
تجدیدپییر مانند سلولهای خورشیدی 9و توربینهای بادی ،7عدم
تولید پیوسته توان بوده که دارای وابستگی شدید به شرایط محیطی از
قبیل دمای محیط ،تابش خورشید و سرعت باد میباشند .بنابراین برای
اطمینان از تأمین انرژی الکتریکی بهطور پیوسته استفاده از سیستو
ذخیرهساز انرژی 1الزم و ضروری است.
مقدداالت ارزشددمند مختلفددی بدده بررسددی مفدداهیو فنددی مختل د ،
برنامهریزی و بهرهبرداری ریزشبکه پرداخته است .برای مثال مرجع []2
مسائل اقتصادی و قابلیت اطمینان ریزشبکهها را بررسدی کدرده اسدت.
جایابی منابع تولید پراکنده و پروژههای تحقیقاتی آتدی پیشدنهادی در
ایددن زمیندده در [ ]9بررسددی شددده اسددت .مرجددع [ ]7بدده گسددترش
استرات یکی منابع تولید پراکنده مبتنی بر تولید همزمان برق و حدرارت
در جهدت افدزایش قابلیددت اطمیندان ریزشدبکههددا مدیپددردازد .در []1
برنامددهریدزی کوتدداه مدددت تولیددد در ریزشددبکههددا بحددث شددده اسددت.
بهینهسازی چندهدفه برنامهریزی ریزشبکهها با در نظر گدرفتن مسدائل
اقتصادی و محیطزیست در [ ]1بررسی شده است .بده دلیدل توسدعه و
پیشرفت تکنولوژی و مسائل زیستمحیطی ،برخی منابع انرژی پراکنده
از قبیل موتورهای احتراق داخلی ،توربینهای گازی ،میکروتدوربینهدا،
پیلهای سوختی ،1فتوولتائی ها و انرژی بادی در شبکه توزیع پدیددار
شدهاند [ .]4ی روش مناسب جهت استفاده بهینه از پتانسدیل مندابع
انرژی پراکنده ،سداختاری بدا عندوان ریزشدبکه مدی باشدد [ .]0در []3
ریزشبکه بهصورت ترکیبی از مجموعه بارها و منابع کوچد بدهعندوان
ی سیستو قابل کنترل توصدی شدده اسدت کده اندرژی الکتریکدی و
حرارتی را برای محدوده خود تأمین میکند .در [ ]68مزایای ریزشدبکه
از قبیل باال بردن ضریب اطمینان محلی ،کداهش تلفدات خدط ت ییده،
حمایت و بهبود ولتاژ محلی ،تصحیح افت ولتاژ یا بدهعبدارتی عملکدرد
بهعنوان منابع ت ییه غیرقابل قطع ذکر شدده اسدت .مرجدع [ ]66ید
سیستو مدیریت انرژی پیشنهاد داده است که وظیفه برنامهریزی بهینه
واحدهای تولیدی موجود در ریزشبکه ،مدیریت سمت تقاضدا 4و تبدادل
توان با شبکه سراسری را بر عهده دارد که هدف تأمین تدوان ریزشدبکه
با کمترین هزینه میباشد .همچنین ،مدیریت بهینه انرژی ریزشدبکه در
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بازار خردهفروشی برق بر پایه روش تئوری بازی با در نظر گرفتن عددم
قطعیتها 0در [ ]62پیشنهاد شده است.
ریزشبکه توانایی عملکرد در دو موقعیت متفاوت را دارد :اول حالت
نرمال متصل به شبکه و دوم در حالت جزیرهای .]69[ 3پیشبینیهدای
دقیق علمی نشان مدیدهدد کده تدا سدال  2878بدیش از  %21اندرژی
الکتریکی توسط توربین بادی ،بیش از  %28توسط سلولهای شیمیایی
و حدود  %98از انرژی الکتریکی توسط سدلولهدای خورشدیدی تولیدد
خواهد شد [ .]67بنابراین ،امکان استفاده گسترده از منابع اندرژیهدای
تجدیدپییر را فراهو میسازد [ .]61تولید مت یر انرژیهای ندو از قبیدل
تددوربینهددای بددادی و سددلولهددای خورشددیدی ضددرورت اسددتفاده از
سیستوهای ذخیرهساز انرژی را دو چندان میکند.
در میان سیستو های ذخیره ساز انرژی ،باتریها رایدجتدرین گزینده
برای ذخیرهسازی کوتاهمدت هستند .با ایدنحدال ،بدرای ذخیدرهسدازی
انرژی در درازمدت بهدالیل چگالی کو ذخیره انرژی ،خالی شدن باتری
و خراب شدن ،باتریها گزینه نامناسدبی مدیباشدند [ .]61بدرای رفدع
معایددب بدداتریهددای ذخی درهسددازی انددرژی در درازمدددت ،اسددتفاده از
سیستوهای ذخیرهساز اندرژی مبتندی بدر فدنآوری هیددروژن یکدی از
گزینههای جالب و جیابی است کده موضدو مطالعدات و تحقیقدات در
سددالهددای اخیددر شددده اسددت [ .]64-63در سیسددتو ذخیددرهسدداز
هیدروژنی ،68تولید تدوان اضدافی اندرژیهدای تجدیدپدییر را مدیتدوان
بهراحتی از طریق الکتروالیدز 66بده هیددروژن تبددیل کدرده و آن را در
مخازن تحت فشار در تان های هیددروژنی ذخیدره نمدود و در صدورت
نیاز ،هیدروژن ذخیره شده بعداً میتواند توسط پیل سوختی تولید برق
نماید.
عددالوه بددر ایدن ،پددس از تجدیددد سدداختار در صددنعت بددرق ،برنامدده
پاسخگویی بار 62بهدالیل متعددی از قبیل کاهش بار پی
افزایش بار غیرپی

یا بهعبارتی شیفت بار از بارپی

و در نتیجده

به بدار غیرپید

و

افزایش بازده شبکه مورد توجده قدرار گرفتده اسدت [ .]28-26یکدی از
رایجترین انوا برنامه پاسدخگدویی بدار ،برنامده پاسدخگدویی بدار زمدان
استفاده69

میباشد [ ،]22یعنی با شدیفت بدار از بدازههدای پربداری بده

بازههای کوباری باعث هموار شدن منحنی بار شده و در نتیجده باعدث
کاهش هزینه بهره برداری شبکه میشود .به طدور کلدی در سداعتهدای
پی

بهخاطر مصرف زیاد توان در ی

ریزشبکه شاید منابع انرژیهدای

تجدیدپییر و سیستوهای ذخیرهساز انرژی نتواند بار را تدأمین کنندد و
ممکن است منجر به افزایش هزینه انرژی توزیعنشده 67شدود [ .]29بدا
این کار مصرفکنندگان انرژی ،تشویق میشوند کده اسدتفاده از برخدی
تجهیزات پرمصرف برقی را به ساعات کوباری و میانباری انتقال دهندد
تا با این کار هزینه کمتری برای مصدرف اندرژی پرداخدت کنندد [.]27
تقسیوبندی مصرف در پی

بار ،میانباری و کوباری را میتدوان بدرای

روز ،روزهای ی

سال اعمال کدرد.

ساعات ی

هفته و یا فصلهای ی

البته باید به این نکته هو اشاره کرد در هر بازه تقسیوبندی شده ،تنهدا

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 47, no. 2, summer 2017

 /469مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،74شماره  ،2تابستان 6931

قادر به انتقال  xدرصد از بار به قسدمتهدای دیگدر مدیباشدیو (تدا بده
واقعیت نزدی تر باشد).
در این مقاله ،استرات ی جدید مدیریت انرژی برای ید ریزشدبکه
در حالت جزیرهای با استفاده از سیستو ذخیرهسداز هیددروژنی و بدا در
نظر گرفتن عدم قطعیتهای توان تولیددی تدوربین بدادی ،سدلولهدای
خورشیدی و بار ریزشبکه به روش سناریو مطدابق بدا مرجدع ارزشدمند
[ ]21پیشنهاد شده است ،با ایدن تفداوت کده برنامده پاسدخگدویی بدار
بهعنوان یکی از تکنولوژیهای شبکه هوشدمند اندرژی جهدت مددیریت
مصرف بار و کاهش هزینه بهرهبرداری ریزشبکه پیشدنهاد شدده اسدت.
این استرات ی مدیریت انرژی براساس بهرهبرداری بهینه از منابع اندرژی
و تعیین میزان شارژ و دشارژ سیستوهای ذخیرهساز هیدروژنی و باتری
در دو حالت با و بدون در نظر گرفتن برنامه پاسدخگدویی بدار بدا هددف
حداقلسازی هزینه بهرهبرداری باتری ،سیستو ذخیدرهسداز هیددروژنی،
هزینه مربو به انرژی تأمیننشده و مازاد انرژی با در نظر گرفتن قیدود
تأمین بار ،محدودیتهای فندی مندابع تولیدد پراکندده و سیسدتوهدای
ذخیرهساز هیدروژنی و باتری مورد بررسی قدرار مدیگیدرد .بدا در نظدر
گرفتن مطالب ارائهشده در باال ،نوآوری ارائهشده در این مقاله به شدرح
ذیل است:
 -6پیشنهاد تابع هزینه بهرهبرداری بهعنوان تابع هدف بهینهسازی با
در نظر گرفتن هزینههای بهرهبرداری سیستوهای ذخیرهساز انرژی
هیدروژن (هزینههای بهرهبرداری الکتروالیزر و پیل سوختی) و باتری
در حضور برنامه پاسخگویی بار
 -2در نظر گرفتن هزینههای مربو
انرژی 61در تابع هدف پیشنهادی

به انرژی تأمیننشده و مازاد

 -9در نظر گرفتن عدم قطعیتهای بار ،توان تولیدی توربین بادی و
سلولهای خورشیدی با استفاده از روش سناریو
 -7استرات ی جدید مدیریت انرژی برای ی ریزشبکه در حالت
جزیرهای با استفاده از سیستو ذخیرهساز هیدروژنی و برنامه پاسخگویی
بار
ادامه مقاله به شرح زیر میباشد :در بخدش ،2مددلسدازی اجدزای
ریزشبکه در حالت جزیرهای تشریح شدده اسدت .فرمدولبنددی مسدئله
بهینهسازی با هدف حداقلسازی هزینده بهدرهبدرداری بدههمدراه قیدود
مربوطه در بخش  9ارائه شده اسدت .در بخدش  ،7اسدترات ی مددیریت
انرژی پیشنهادی روی ی ریزشبکه مورد مطالعه قرار گرفته و نتایج بدا
و بدون در نظر گرفتن برنامه پاسخگویی بار ارائه شدده و مقایسده شدده
است .در پایان ،نتیجهگیری نهایی مقاله در بخش  1ارائه شده است.

 -2مدلسازی اجزای ریزشبکه
در این مقاله ،ی ریزشبکه در حالت جزیرهای در نظر گرفته شده است
که بار ریزشبکه توسط منابع انرژیهای نو شامل توربین بادی و
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سلولهای خورشیدی ت ییه میشود .همچنین بهخاطر اطمینان از
تأمین انرژی الکتریکی بهطور پیوسته از سیستو ذخیرهساز باتری
استفاده شده است .عالوه بر این ،استرات ی جدید مدیریت انرژی بهکار
گرفتهشده در این مقاله از الکتروالیزر ،تان های هیدروژنی و پیل
سوختی بهعنوان سیستو ذخیرهساز هیدروژنی در حضور برنامه
پاسخگویی بار بهره گرفته است .شکل  6ساختار ریزشبکه مورد مطالعه
را نشان میدهد [ .]21در ادامه زیربخشها ،اجزای سازنده ریزشبکه
تشریح میشود.

شکل  :1ساختار ريزشبکه در حالت جزيرهای

 -1-2مدل توربین بادی
توربین بادی انرژی جنبشی باد را به انرژی الکتریکی تبدیل میکند.
برای مطالعه آیرو دینامیکی تی هها از منحنیهای ضرایب آیرودینامیکی
بهره میبرند .توان تبدیلی ی

توربین بادی از رابطه ( )6به دست

میآید .که در آن  A   .r 2برابر مساحت سطح جاروب تی هها است .و
 چگالی هوا و

)  C p ( , ضریب آیرودینامیکی روتور است که

تابعی از نسبت سرعت تیپ  و زاویه پیچ تی ه  است .این ضریب
میتواند بهصورت درصدی از انرژی جنبشی برخوردی هوا به انرژی
مکانیکی روتور بیان شود [.]21
() 6

1
  A.C p ( ,  )Vt w3
2

pcon

برای مدل سازی عدم قطعیت سرعت باد ،تابع توزیدع ویبدال بدرای
تولید سناریو سرعت باد استفاده شدده اسدت .بندابراین ،تدوان خروجدی
توربین بادی در هر زمان و در هر سدناریو بدهصدورت رابطده ( )2بیدان
میشود [.]21

() 2

0
Vt,sw  Vci

  Vt,sw  Vci 
w
 Vci  Vt,s  Vr
 pr  
   Vr  Vci 

Vr  Vt,sw  Vc 0
 pr
0
Vt,sw  Vc 0


Pt ,wind
s
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که در آن مقادیر  Vt,sw ، Vr ، Vc 0 ، Vci ، prبه ترتیب توان نامی ،سرعت
وصل ،سرعت قطع ،سرعت در توان نامی و سرعت باد در زمان  tو
سناریو  sاست .معادله ( )2نشان میدهد که توان خروجی توربین بادی
با سرعت وزش باد متناسب است.
 -2-2مدل سلول خورشیدی
سلولهای خورشیدی ،انرژی خورشید را به توان الکتریکی تبدیل
میکنند .از آنجایی که توان خروجی آرایههای خورشیدی وابسته به
شدت تابش و دما میباشد کنترل نقطه کار آنها بهمنظور جیب
حداکثر توان از اهمیت زیادی برخوردار است .در بیشتر روشهای
ارائهشده در مقاالت ،نقطه عملکرد بهینه با استفاده از تقریب خطی
تخمین زده شده است که به این روشها ردیابی نقطه حداکثر توان
اطالق میشود .همچنین ،برای مدلسازی عدم قطعیت دمای هوا و
تابش خورشید و تولید سناریو از تابع توزیع نرمال با میانگین مقادیر
پیشبینیشده و واریانس  68درصد استفاده میشود [ .]24معادله ()9
در دماها و تابشهای مختل بیشترین توان در هر زمان و در هر
 Pt ,PVحاصل از سلولهای خورشیدی را تخمین میزند.
سناریو،
s
مشاهده میشود که توان خروجی به شدت تابش خورشید و دمای هوا
بستگی دارد.
PV
() 9
Pt , s  Gt , s . APV .N PV .PV ,t , s

برنامهریزی تصادفی ریزشبکه جزیرهای . . .

مدل دینامیکی انرژی در هر زمان و سناریو را برای ذخیرهساز باتری
نشان میدهد.
() 1
SOCt 0  SOCinitial
SOCt , s  SOC max

()1
() 4

SOCt , s  SOC min

() 0

Pt ch, s arg e  Pch arg e  Utch, s arg e

() 3

Pt ch, s arg e  Pch arg e  Utch, s arg e

max

min

()68

max
Pt disc
 Pdisc
 U tdisc
,s
,s

()66

min
Pt disc
 Pdisc
 U tdisc
,s
,s

()62

U tch, s arg e  U tdisc
,s  1

()69

Pt disc
,s
B
disc

arg e
SOCt , s  SOCt 1, s  chB  Pt ch

,s

در اینجا ، N PV ، APV ، Gt , s ،به ترتیب شدت تابش خورشید در زمان  tو
سناریو  ،sمساحت سلول و تعداد سلولهای خورشیدی است ،بازده
سلولهای خورشیدی PV ,t , s ،تابعی از شدت تابش خورشیدی و دمای
محیط طبق معادله ( )7تعری میشود:
() 7

 
NOCT  20

PV ,t , s  PV ,ref 1    Tt ,s  Gt ,s 
 Tref 
800

 

در رابطه  P V, r e f ،7بازده سلول در شرایط استاندارد (شدت تابش
 6888وات بر مترمربع در دمای  21درجه سانتیگراد) و  ، Trefدمای
استاندارد ،  ،ضریب دما ، NOCT ،دمای سلول در حالت بهرهبرداری
نامی و  Tt , sدمای محیط برای سناریوهای مختل میباشد [.]20
 -3-2مدل سیستم ذخیرهساز باتری
معادالت ( )1(-)69مربو به قیود فنی سیستو ذخیرهساز باتری است
[ .]23معادله ( ،)1انرژی اولیه باتری را نشان میدهد .همچنین
معادالت ( )1و ( )4محدودیت حداقل و حداکثر سطح انرژی
ذخیرهشده در باتری را نشان میدهد .عالوه بر این محدودیت
حداکثری و حداقلی توان شارژ و دشارژ باتری در معادالت ()0(-)66
نشان داده شده است .الزم به ذکر است که باتری نمیتواند همزمان
شارژ و یا دشارژ شود که این محدودیت در معادله ( )62با استفاده از
مت یرهای باینری شارژ و دشارژ اجبار شده است .نهایتاً ،معادله ()69
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 -4-2مدل سیستم ذخیرهساز هیدروژنی
در سالهای اخیر استفاده از سیستو ذخیرهساز هیدروژنی در
سیستوهای انرژی مستقل گسترش پیدا کرده است .در این سیستو
ذخیرهساز ،وقتیکه توان تولیدی منابع انرژیهای تجدیدپییر از بار
ریزشبکه بیشتر باشد ،توان مازاد تولیدی توسط الکتروالیز میتواند به
تولید هیدروژن منجر شده و آن را در مخازن تحت فشار ذخیره نماید.
این هیدروژن ذخیره شده میتواند در مواقعی که بار ریزشبکه بیشتر
از منابع انرژیهای تجدیدپییر است توسط پیل سوختی به تولید برق
پرداخته و قسمتی از بار ریزشبکه را تأمین کند.
معددادالت ( )67(-)21مربددو بدده محدددودیتهددای فنددی سیسددتو
ذخیرهساز هیدروژنی است .با مصدرف تدوان مدازاد توسدط الکتروالیدزر،
مولهای هیدروژن از الکتروالیزر بهعندوان تدابعی از تدوان مصدرفشدده
توسط الکتروالیزر جاری شده و در تان هدای هیددروژنی تحدت فشدار
ذخیره میگردد .محددودیت حدداقل و حدداکثر تدوان مصدرفی توسدط
الکتروالیزر با معادالت ( )67و ( )61نشان داده شده اسدت .محددودیت
حداکثری تعداد مولهای هیدروژنی در رابطه ( )61و تعدداد مدولهدای
هیدروژن تولید شده تابعی از توان مصرف شدده الکتروالیدزر در معادلده
( )64نشان داده شده است.
EL
EL
()67
Pt ,EL
s  Pmax  U t , s
()61

EL
EL
Pt ,EL
s  Pmin  U t , s
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()61
()64

N HEL2,t , s  N HEL2,max  U tEL
,s

 EL Pt ,ELs
LHVH 2

N HEL2,t , s 

میزان فشدار اولیده ،محددودیت حدداکثری و حدداقلی تاند هدای
هیدروژنی به ترتیب بدا معدادالت ( )63( ،)60و ( )28نشدان داده شدده
است.
H2
()60
Pt 0H 2  Pinitial
H2
Pt ,Hs 2  Pmax

()63

H2
Pt ,Hs 2  Pmin

()28
مولهای هیدروژن ذخیرهشده در تان های هیدروژنی زمانی که بار
ریزشبکه بیشتر از توان تولیدی منابع انرژیهای تجدیدپییر و سیستو
ذخیرهساز باتری است ،جهت تأمین بار الزم است توسط پیدل سدوختی
مصرف شده و انرژی الکتریکی تولید کند .میدزان حدداکثر تعدداد مدول
مصرفشده توسط پیل سوختی با رابطه ( )26مدلسازی شده و میدزان
توان تولیدی توسط پیل سوختی که تابعی از تعداد مول مصدرف شدده
است در رابطه ( )22نشان داده شده است .همچنین میدزان محددودیت
حداکثری و حداقلی توان تولیددی توسدط پیدل سدوختی در معدادالت
( )29و ( )27بیان شده است.
()26
()22

در ی ریزشبکه در حالت بهرهبرداری جزیرهای ،قطع بار و قطع توان
تولیدی اغلب الزم میشود تا تعادل توان در سیستو برقرار شود .اگر بار
ریزشبکه از ظرفیت تولید انرژیهای تجدیدپییر و سیستوهای
ذخیرهساز بیشتر باشد ،سیستو قادر به تأمین بار نبوده و الزم است
برای برقراری تعادل توان در سیستو قطع بار صورت گیرد .بالعکس ،اگر
کل بار ریزشبکه میتواند بهوسیله منابع انرژیهای تجدیدپییر تأمین
شود و سیستوهای ذخیرهساز در شارژ کامل باشند و چون توان اضافه
تولیدی منابع انرژیهای تجدیدپییر قادر به ذخیرهسازی نیست
بنابراین الزم است توان تولیدی منابع کاهش یابد .هر دو گزینه قطع
بار و قطع توان تولیدی در قید تعادل توان سیستو بهعنوان مت یر به
ترتیب با توان تأمیننشده (  ) PUN ,t , sو توان مازاد (  ) PEX ,t , sمدلسازی
شدهاند.
 -6-2برنامه پاسخگویی بار و عدم قطعیت بار
برنامه پاسخگویی بار استفادهشده از نو برنامه پاسخگویی بار زمان
استفاده میباشد .هدف از استفاده برنامه پاسخگویی بار ،هموار کردن
منحنی بار با استفاده از شیفت بار از بازههای پی به بازههای کوباری
و میانباری و در نتیجه کاهش هزینههای بهرهبرداری میباشد .برنامه
پاسخگویی بار زمان استفاده میتواند همانند شکل 2مدلسازی شود.

Pt ,FC
s

 LHVH 2
FC

N HFC2,t , s 

()29
()27

FC
FC
Pt ,FC
s  Pmin  U t , s

الزم به ذکر است که در سیستو ذخیرهساز هیدروژنی ،الکتروالیدزر
و پیل سوختی نمیتواند بده طدور همزمدان در هدر سدناریو بده ترتیدب
مصرفکننده توان (شارژ) و یا تولیدکننده توان (دشارژ) شوند کده ایدن
محدودیت در معادله ( )21مدلسازی شده اسدت .نهایتداً ،معادلده ()21
مدل دینامیکی فشدار تاند هدای هیددروژنی را در هدر زمدان و در هدر
سناریو را نشان میدهد که تابعی از فشار ساعت قبل و تعداد مولهدای
تولیدشده توسط الکتروالیز و مصرفشده توسط پیل سوختی میباشد.

شکل  :2مدل بار با در نظر گرفتن برنامه پاسخگويی بار

مطابق شکل  2و با توجه به تعری برنامده پاسدخگدویی بدار زمدان
استفاده ،اپراتور ریزشبکه فقط قادر به انتقال قسمتی از بار بده قسدمت
دیگر میباشد که فرم ریاضی این جمله در معادالت ( )24و ( )20ارائده
شده است.
0
()24
) Load (t )  (1  DR(t ))  load (t )  ldr (t
()20

) load 0 (t )  load (t )  DR(t )  load 0 (t )  ldr (t

FC
U tEL
, s  Ut , s  1

()21

Serial no. 80

 -5-2مدل توان تأمیننشده و توان مازاد

N HFC2,t , s  N HFC2,max  U tFC
,s

FC
FC
Pt ,FC
s  Pmax  U t , s

()21

برنامهریزی تصادفی ریزشبکه جزیرهای . . .

TH 2 EL
) ( N H 2,t , s  N HFC2,t , s
VH 2

Pt ,Hs 2  Pt H1,2s 

قیود فنی مربو به برنامه پاسخگویی بدار در معدادالت ()23(-)92
بیان شده است .عالوه بر این ،برای تولید سناریو برای مدلسدازی عددم
قطعیددت بددار ریزشددبکه از تددابع توزیددع نرمددال بددا میددانگین مقدددار
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پیشبینیشده و واریانس  68درصد استفاده شدده اسدت [ .]24معادلده
( )23بیانگر این واقعیت است که باری کو و یا زیاد نمدیشدود بلکده از
بازههای پی به بازههای میانباری و یا کوباری شدیفت داده مدیشدود
بهعبارتی بار کاهشی باید برابر با بار افزایشی در طول مدت بهرهبرداری
باشد .همچنین ،مقدار بار افزایشی باید کوچ تر از درصدی از بار پایده
باشد که معادله ( )98بیانگر این موضو است و درنهایت درصد کداهش
و یا افزایش بار باید کوچ تر از ی مقدار معینی باشد که با معدادالت
( )96و ( )92بیان شده است .الزم به ذکر است این درصد در این مقاله
برابر  28درصد در نظر گرفته شده است [.]27
T

T

t 1

t 1

()23

)ldr (t, s)   DR(t, s)  load 0 (t, s

()98

)load inc (t , s)  inc(t , s)  load 0 (t , s

()96

DR(t , s)  DR max

()92

inc(t , s)  inc max

از آنجایی که ریزشبکه جزیرهای بهوسیله منابع انرژیهای تجدیدپییر
ت ییه میشوند و این منابع انرژی غیرقابل کنترل در توان تولیدی
هستند .بنابراین ،فرض میشود که توربین بادی و سلولهای
خورشیدی در همه زمانها در حداکثر توان قابل دسترسشان در هر
سناریو بهرهبرداری میشوند .بنابراین ،توان خروجی تابعی از تابش
خورشید ،دمای محیط و سرعت باد میشود .با استفاده از مقادیر
پیشبینیشده شرایط محیطی و تولید سناریو مربوطه ،مقدار مورد
انتظار توان توربین بادی و سلولهای خورشیدی برای هر زمان و در هر
سناریو محاسبه میشود .برای سناریوهای مختل بار ریزشبکه ،هدف از
استرات ی جدید مدیریت انرژی ،بهرهبرداری بهینه از ادوات ذخیرهساز
(باتری ،الکتروالیزر و پیل سوختی) با این هدف که هزینه بهرهبرداری
بهینه ریزشبکه حداقل شود .در ادامه ابتدا هزینههای بهرهبرداری
المانهای ذخیرهساز مطرح شده ،سپس تابع هدف پیشنهادی با قیود
مربوطه جهت انجام بهینهسازی با نرمافزار  GAMSمدلسازی خواهد
شد.
 -1-3هزینههای بهرهبرداری
هزینه بهرهبرداری باتری ذخیرهساز در حالت شارژ با استفاده از رابطه
( )99مدلسازی میشود [.]21
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در این معادله C inB ،و  ، COB&Mبه ترتیدب هزینده سدرمایهگدیاری و
هزینه تعمیر و بهرهبرداری باتری ذخیرهساز است و  ، LtB,s,chعمدر مفیدد
باتری در حالت شارژ است که طبق رابطه ( )97قابل محاسبه است.

 C B / LB , ch  C B  U tch, s arg e 
CtB, s, ch   in t , s B OB& M

chdisc



N BU BQB
 NCYCLES
arg e
Pt ch
,s

()97

LBt ,,sch 

عالوه بر این ،هزینه بهرهبرداری بداتری در حالدت دشدارژ از رابطده
( )91قابل محاسبه است.
B , dis
B
B , dis
B
disc
()91
) Ct , s  (Cin / Lt , s  CO & M  U t , s
در این معادله ، LBt ,,sdis ،عمر مفید باتری در حالت دشارژ است که طبق
رابطه ( )91مدل شده است.
N BU BQB
 disc
 NCYCLES
B
Pt , s / disc

()91

B , dis
t,s

L

مشابه هزینه بهرهبرداری باتری در حالت شارژ ،هزینه بهدرهبدرداری
سیستو ذخیرهساز هیدروژنی مربو است بده هزینده تولیدد مدولهدای
هیدروژنی که توسدط الکتروالیدزر بدرای مصدرف پیدل سدوختی انجدام
میشود که طبق رابطه ( )94بیان شده است.
()94

 -3فرمولبندی مسئله

()99

برنامهریزی تصادفی ریزشبکه جزیرهای . . .

)  EL
  Ut ,s


 (C / L  C )  (C / L  C
CtH, s2,ch  
 EL FC


FC
O&M

FC

FC
in

EL
O&M

EL

EL
in

همچنین اگر الزم است تقاضای بار بهوسدیله سیسدتو ذخیدرهسداز
هیدروژنی تأمین شود ،باید پیل سوختی بهرهبرداری شدده و بده تولیدد
توان بپردازد .بنابراین هزینه بهرهبرداری پیل سوختی مطابق بدا معادلده
( )90محاسبه میشود.
FC
FC
()90
CtFC
 COFC& M )  UtFC
, s  (Cin / L
,s
در آخر ،جهت جلوگیری از قطدع بدار و قطدع تدوان مدازاد تدا حدد
ممکن ،هزینههای مجازی برای تولیدد تدوان تدأمیننشدده (  ) CUN ,t ,sو
تددوان مددازاد (  ) C EX ,t ,sاختصدداد داده م دیشددود کدده در ایددن مقالدده
قیمتهای متناظر برابر با  1یورو بر کیلووات ساعت در نظر گرفته شده
است [.]21
 -2-3تابع هدف و قیود
هدف از استرات ی جدید مدیریت انرژی براساس برنامهریزی کوتاهمدت
ریزشبکه است که هزینه بهرهبرداری ریزشبکه حداقل شود .تابع هدف
پیشنهادی از مجمو هزینههای بهرهبرداری باتری ،الکتروالیزر و پیل
سوختی که در دو حالت شارژ و دشارژ بهرهبرداری میشود تشکیل
شده است .عالوه بر این هزینههای انرژی تأمیننشده و مازاد انرژی هو
در تابع هدف در نظر گرفته شده است .تابع هدف پیشنهادی با معادله
( )93مدلسازی شده است که باید حداقل شود.
()93

B , ch
B , dis
H 2, ch


24 N s
Ct , s  Ct , s  Ct , s

f  min    s  

FC
t 1 s 1

C

C

C

EX , t , s
UN , t , s 
 t,s
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تابع هدف پیشنهادی باید با در نظر گرفتن قیود زیدر بهیندهسدازی
شود:
 -6قید تعادل توان
مجمو توانهای تولیدی در ریزشبکه باید با مجمو توانهای مصرفی
در هر زمان و در هر سناریو برابر باشد که این قید در معادله ()78
نشان داده شده است .الزم به ذکر است که بار ریزشبکه با بار جدید
جایگزین شده است .بار جدید مدل بار پایه با در نظر گرفتن برنامه
پاسخگویی بار مطابق با بخشهای قبلی که توضیح داده شده بود
مدلسازی شده است.
disc
FC
Pt ,wind
 Pt ,PV
s
) s  Pt , s  Pt , s  PUN , t , s  Load (t , s

()78

arg e
 Pt ch
 Pt ,EL
,s
s  PEX , t , s

 -2قیود مربو به توان تولیدی توربین بادی و سلولهای خورشیدی
معادالت (،)6(-)7

 -1-4دادهها
بهطور کلی ،سیستو ذخیرهسازی هیدروژن شامل ی الکترولیز ،چهار
مخزن مستقل برای ذخیرهسازی فشار ناشی از تولید مولهای
هیدروژن با ظرفیت مجمو  11نیوتون مترمکعب ( 69/0بار واحد
فشار) و ی پیل سوختی  1کیلوواتی است .همچنین ی بان
ذخیرهساز شامل  92باتری اسید سرب نیز گنجانده شده است .جدول
 6هزینهها و عمر مفید مورد انتظار اجزای ذخیرهساز (باتری،
الکتروالیزر و پیل سوختی) را نشان میدهد [ .]21در حالی که جداول
 2-1به ترتیب پارامترهای استفادهشده برای سیستو ذخیرهساز
هیدروژن ،باتری ذخیرهساز ،توربین بادی و سلولهای خورشیدی را
ارائه داده است [.]21
عالوه بر این ،منحنی بار ریز شبکه برای تمامی سناریوها در شدکل
 9نشان داده شدده اسدت .در آخدر مقدادیر پدیشبیندی روزانده شدرایط
محیطی برای تابش خورشید ،دمای محیط و سدرعت بداد در جددول 1
ارائه شده است [.]92
جدول  :1هزينهها و عمر مفيد اجزای ذخيرهسازهای انرژی

 -9قیود فنی سیستو ذخیرهساز باتری :معادالت (،)1(-)69
 -7قیود فنی سیستو ذخیرهساز هیدروژنی :معادالت (،)67(-)21
 -1قیود مربو به برنامه پاسخگویی بار :معادالت (،)24(-)92
 -1قیود مربو
(.)99

برنامهریزی تصادفی ریزشبکه جزیرهای . . .

به محاسبات هزینههای بهرهبرداری :معادالت (-)90

تابع هدف پیشدنهادی ( )93بدا در نظدر گدرفتن قیدود ( )6(-)90و
( )78بهصورت برنامدهریدزی خطدی آمیختده بدا اعدداد صدحیح ()MIP

باتری

الکتروالیزر

پیل سوختی

هزینه نصب

 788یورو برای هر
باتری

 41888یورو

 20888یورو

عمر مفید

 6988سیکل شارژ و
دشارژ

 98888ساعت

 98888ساعت

هزینه تعمیر و
بهرهبرداری

8

 8/2یورو بر
ساعت

 8/2یورو بر
ساعت

جدول  :2پارامترهای سيستم ذخيرهساز هيدروژن
EL
max

P

 1/2کیلووات

مدلسازی شده و با استفاده از حلکنندده  ]98[ CPLEXدر ندرمافدزار

EL
Pmin

 6/1کیلووات

بهینهسازی  ]96[ GAMSحدل شدده اسدت .چدون مسدئله بدهصدورت

N HEL2,max

 6/81نیوتون مترمکعب بر ساعت

برنامهریزی خطی آمیخته با اعداد صدحیح مددلسدازی شدده ،بندابراین

 EL

 18درصد

جواب بهینه مطلق با اسدتفاده از حدل کنندده  CPLEXتضدمین شدده

LHVH 2

278

H2
Pinitial

 68بار

H2
Pmax

 69/0بار

است.

 -4مطالعات عددی
در این بخش ،برای نشان دادن کارایی استرات ی پیشنهادی مدیریت
انرژی ی

ریزشبکه جزیرهای و مفاهیو پیشنهادی روی ی

ریزشبکه

جزیرهای که شامل توربین بادی ،سلولهای خورشیدی ،باتری
ذخیرهساز و سیستو ذخیرهساز هیدروژن (شامل الکتروالیزر ،تان های

H2
min

P

N HFC2,max
FC



FC
Pmax

 2بار
 9/38نیوتون مترمکعب بر ساعت
 78درصد
 1کیلووات

هیدروژنی و پیل سوختی) است شبیهسازی شده است .همچنین اثر

FC
min

P

برنامه پاسخگویی بار روی بار ریزشبکه مطالعه شده و اثر آن روی



0/967

هزینه بهرهبرداری ریزشبکه مطالعه خواهد شد .و درنهایت حالتهای

TH 2

 969درجه کلوین

VH 2

 7مترمکعب

مختل بهرهبرداری باهو مقایسه شده و کارایی و عملکرد مطلوب روش
پیشنهادی نتیجه خواهد شد.

Serial no. 80

 8/1کیلووات
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جدول  :3پارامترهای باتری ذخيرهساز
ولتاژ نامی ()UB

جدول  :6مقادير پيشبينی روزانه شرايط محيطی برای تابش خورشيد،

 62ولت

ظرفیت نامی ()QB

 278آمپر ساعت

تعداد باتریها ()NB

92

باتری در هر رشته

7

نو باتری

اسید سرب

SOC max
SOC min

 38درصد
 18درصد

SOCinitial

 08درصد

max

Pch arg e
min

Pch arg e

برنامهریزی تصادفی ریزشبکه جزیرهای . . .

 60کیلو وات
8

max
Pdisc

 60کیلو وات

min
Pdisc

8

chB

 02درصد

B
disc

 38درصد

جدول  :4پارامترهای توربين بادی
توان نامی توربین بادی

 9کیلووات

شکل

 9تی ه با محور عمودی

قطر روتور

7

ارتفا مرکز توربین

 1/0متر

دمای محيط و سرعت باد
زمان
(ساعت)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

تابش خورشید
(وات بر مترمربع)
0
0
0
0
93/5
219
467/5
637/5
780
916
1100
1033
850
680
595
255
212/5
153
63
0
0
0
0
0

دمای محیط
(درجه سانتیگراد)
24/7
24/5
24/3
24/4
24/5
26/5
27/5
28
28/5
28/8
29
29/7
29/8
30
29/8
29/5
29
27/7
26/5
24/8
25
24/8
24/6
24/8

سرعت باد
(متربرثانیه)
10/5
13/5
14/9
15/6
19/5
20/6
14/4
14/1
11/3
9/7
7/0
5/9
8/9
9/5
10/4
8/8
7/1
8/3
9/9
7/5
8/8
9/8
9/2
8/4

ارتفا سنج

 2متر

Vci

 2متربرثانیه

Vr

 67متربرثانیه

 -2-4نتایج شبیهسازی در  4حالت مختلف و مقایسه نتایج

Vc 0

 21متربرثانیه

بهمنظور نشان دادن اثر سیستو ذخیرهساز هیدروژنی و برنامه

جدول  :5پارامترهای سلولهای خورشيدی

پاسخگویی بار در استرات ی پیشنهادی مدیریت انرژی و برنامهریزی

 8/221کیلووات

کوتاهمدت ریزشبکه ،چهار مطالعه موردی بررسی شده و نتایج آن باهو

بازده نامی

%60/6

مقایسه شده است .در مطالعه موردی  ،6مسئله برنامهریزی کوتاهمدت

تعداد سلولهای خورشیدی

91

ریزشبکه جزیرهای بدون در نظر گرفتن سیستو ذخیرهساز هیدروژنی و

توان پی

هر سلول خورشیدی

مساحت سلول خورشیدی

 6/277مترمربع

مواد سلولهای خورشیدی

سیلیکون کبود

برنامه پاسخگویی بار بررسی شده است .بهمنظور نشان دادن اهمیت
استفاده از سیستو ذخیرهساز هیدروژنی ،مطالعه موردی  2همان

ضریب دما

-8/90 %/K

دمای سلول در حالت بهرهبرداری نامی

 71درجه سانتیگراد

مسئله مشابه را با در نظر گرفتن سیستو ذخیرهساز هیدروژنی و بدون

Tref

 21درجه سانتیگراد

برنامه پاسخگویی بار مطالعه کرده است .مطالعه موردی  9همان مسئله
را با در نظر گرفتن برنامه پاسخگویی بار و بدون استفاده از سیستو
ذخیرهساز هیدروژنی حل کرده است و اثرات برنامه پاسخگویی بار را
روی منحنی بار ریزشبکه و هزینههای بهرهبرداری را نشان میدهد .در
آخر ،مطالعه موردی  ،7بهمنظور نشان دادن کارایی استرات ی
پیشنهادی مدیریت انرژی در این مقاله و نشان دادن اهمیت استفاده
همزمان از سیستو ذخیرهساز هیدروژنی و برنامه پاسخگویی بار را
ارزیابی کرده و اثرات همزمان آن را روی منحنی بار و هزینههای بهره
برداری ریزشبکه بررسی کرده است .الزم به ذکر است که در هر چهار
حالت بهرهبرداری باال ،عدم قطعیتهای بار ،سرعت باد ،تابش خورشید
و دمای محیط برای مدلسازی عدم قطعیتهای سیستو در نظر گرفته

شکل  :3منحنی بار ريزشبکه برای تمامی سناريوها

Serial no. 80

شده است.
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نتددایج مقایسددهای هزینددههددای مختل د مربددو بدده هزینددههددای
بهرهبرداری باتری ،سیستو ذخیرهساز هیددروژنی ،اندرژی تدأمیننشدده،
مازاد انرژی و کل هزینه بهرهبرداری در چهار مطالعه موردی در جددول
 4مقایسه شده است.
با توجه به جدول مقایسه هزینههای مختلد بدرای چهدار مطالعده
موردی مشاهده میشود که کل هزینه بهرهبرداری ریزشدبکه در حالدت
مطالعه موردی چهارم که برنامه پاسخگویی بار و ذخیرهساز هیدروژن را
بهطور همزمان استفاده کرده است هزینه کاهش یافته است .عدالوه بدر
این ،هزینههای انرژی تأمیننشده و انرژی مازاد در حالت چهارم نسبت
به حالتهای قبلی کاهش قابل توجهی داشته است که منجر به کاهش
هزینه کل شده اسدت .بندابراین مدیتدوان نتیجده گرفدت کده در ید
ریزشبکه جزیرهای ،استرات ی پیشنهادی مدیریت اندرژی بدا اسدتفاده از
سیستو ذخیرهساز هیدروژنی و برنامه پاسخگویی بار عدالوه بدر کداهش
انرژی تأمین نشده موجب کاهش هزینه کل بهرهبرداری ریزشبکه شدده
است.
شکلهای  7و  1توان تولیدشده توسط توربین بادی و سدلولهدای
خورشیدی را در سناریوهای مختل نشان مدیدهدد کده در هدر چهدار
مطالعه موردی با حداکثر توان قابل دسترسشان مورد بهرهبرداری قرار
میگیرند .حداکثر توان در دسدترس سدلولهدای خورشدیدی بدرخالف
حداکثر توان در دسترس توربین بادی در ساعاتی نظیر  8-1و 26-21
برابر صفر است .همچنین ،شکلهای  1و  4منحنیهای بار ریزشدبکه را
با در نظر گرفتن اثر برنامده پاسدخگدویی بدار در چهدار حالدت مختلد
مطالعه در سناریوهای دوم و سوم نشان میدهد .از این شکل مشدخ
است که منحنی بار در حالت چهارم در مقایسه با حالتهدای  2 ،6و 9
هموارتر است ،در نتیجه انتظدار مدیرود کده هزینده بهدرهبدرداری کدل
ریزشبکه در این حالت کوتر از بقیه حالتها باشد کده طبدق جددول 4
که مقایسه هزینهها را نشان میداد این امدر بده وضدوح قابدل مشداهده
است.

برنامهریزی تصادفی ریزشبکه جزیرهای . . .

شکل  :4حداکثر توان در دسترس توربين بادی در سناريوهای مختلف

شکل  :5حداکثر توان در دسترس سلولهای خورشيدی در
سناريوهای مختلف

جدول  :7مقايسه هزينههای مختلف بهرهبرداری ريزشبکه
هزینههای مختل برحسب
یورو

مطالعه
موردی 6

مطالعه
موردی 2

مطالعه
موردی 9

مطالعه
موردی 7

هزینه بهرهبرداری شارژ
باتری (یورو)

1/22

1/41

1/19

1/43

هزینه بهرهبرداری دشارژ
باتری (یورو)

1/42

1/71

1/92

1/74

هزینه بهرهبرداری شارژ
ذخیرهساز هیدروژنی (یورو)

8

41/16

8

11/48

هزینه بهرهبرداری دشارژ
ذخیرهساز هیدروژنی (یورو)

8

4/70

8

1/03

هزینه انرژی تأمیننشده
(یورو)

644/90

610/14

691/40

624/84

هزینه مازاد انرژی (یورو)

677/00

4/97

666/04

9/81

کل هزینه بهرهبرداری
(یورو)

997/28

248/98

210/18

289/34

Serial no. 80

شکل  :6مقايسه منحنی بار با در نظر گرفتن اثر برنامه پاسخگويی در
سناريو دوم
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چهار حالدت مختلد بهدرهبدرداری در سدناریوهای اول و دوم را نشدان
میدهد .با توجه به این شکلها مشداهده مدیشدود کده میدزان اندرژی
تأمیننشده و مازاد انرژی در حالت چهارم که برنامه پاسدخگدویی بدار و
سیستو ذخیرهساز هیدروژنی را مورد بهرهبرداری قرار میدهدد کداهش
چشوگیری داشته که منجر به کاهش هزینههای انرژی تدأمیننشدده و
مازاد انرژی شده که در جدول  4به وضدوح قابدل مشداهده اسدت .ایدن
کاهش انرژی تأمین نشده و مازاد انرژی منجر بده کداهش کدل هزینده
بهددرهبددرداری ریزشددبکه در حالددت چهددارم در مقایسدده بددا سددایر مددوارد
بهرهبرداری شده است.
عددالوه بددر ای دن ،شددکلهددای  62و  69بدده ترتیددب منحن دیهددای
شکل  :7مقايسه منحنی بار با در نظر گرفتن اثر برنامه پاسخگويی در
سناريو سوم

شارژ/دشارژ در باتری ذخیرهساز را در چهار حالت مختلد در اولدین و
دومین سناریو را نشان میدهد .همچنین ،شکلهای  67و  61بهترتیب
منحنیهای میزان انرژی ذخیرهشده در باتری ذخیدرهسداز را در چهدار
حالت مختل در دومین و پنجمین سدناریو را نشدان مدیدهدد .از ایدن
گیشته ،شکلهای  61و  64میزان توان مصرفشده توسط الکتروالیدزر
برای تولید مولهای هیدروژنی برای ذخیره در تان هدای هیددروژنی و
توان تولیدشده توسط پیدل سدوختی بدا مصدرف مدولهدای هیددروژن
ذخیرهشدده در تاند هدای هیددروژنی را در چهدار حالدت مختلد در
سناریوهای دوم و چهارم را ارائه کرده است .در آخدر ،شدکلهدای  60و
 63میزان فشار ذخیرهشده در تان های هیدروژنی که ناشدی از تولیدد
مولهای هیدروژن توسدط الکتروالیدزر و مصدرف مدولهدای هیددروژن
توسط پیل سوختی ت ییر میکند در چهار حالت مختل بهدرهبدرداری
در سناریوهای دوم و سوم را نشان داده شده است.

شکل  :8مقايسه انرژی تأميننشده در سناريو اول

نهایتاً ،از شکلهای  62-63نتیجه میشدود کده در حالدت چهدارم
میزان شارژ و دشارژ باتری و سیستو ذخیرهساز هیدروژنی در مقایسه با
حالتهای دیگر با شیب مالیو انجام شده اسدت .زیدرا حالدت چهدارم از
مزایای سیستو ذخیرهساز هیدروژنی و برنامه پاسدخگدویی بدار بدهطدور
همزمان بهره میبرد و درنهایت منجر به کاهش هزینه کل بهرهبدرداری
ریزشبکه شده است.

شکل  :9مقايسه انرژی تأميننشده در سناريو دوم

همچنین ،شکلهای  0و  3به ترتیب منحنیهای انرژی تأمیننشده
برای ساعات مختل شبانهروز در چهار حالت مختلد بهدرهبدرداری در
سناریوهای اول و دوم را نشان میدهد .عالوه بر این ،شدکلهدای  68و
 66به ترتیب منحنیهای مازاد انرژی برای ساعات مختل شبانهروز در

Serial no. 80

شکل  :11مقايسه مازاد انرژی در سناريو اول

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 47, no. 2, summer 2017

 /426مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،74شماره  ،2تابستان 6931

برنامهریزی تصادفی ریزشبکه جزیرهای . . .

شکل  :11مقايسه مازاد انرژی در سناريو دوم

شکل  :14مقايسه انرژی ذخيره شده در باتری در سناريو دوم
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شکل  :17مقايسه شارژ و دشارژ سيستم ذخيرهساز هيدروژنی در
سناريو چهارم

این مقاله ،استرات ی جدید مدیریت انرژی برای ی ریزشبکه در حالت
جزیرهای با استفاده از سیستو ذخیرهساز هیدروژنی و برنامه پاسخگویی
بار با در نظر گرفتن عدم قطعیتهای بار ،توان تولیدی توربین بادی و
سلولهای خورشیدی را پیشنهاد داده است .برای نشان دادن کارایی
مدیریت انرژی پیشنهادی ،چهار مطالعه موردی با استفاده از سیستو
ذخیرهساز هیدروژنی و برنامه پاسخگویی بار بررسی شده و نتایج آن
باهو مقایسه شده است .نتایج بررسیها نشان میدهد که استفاده از
سیستو ذخیرهساز هیدروژنی باعث مدیریت انرژی بهتری نسبت به
بدون استفاده از آن شده و هزینه بهرهبرداری ریزشبکه و همچنین
هزینه مربو به انرژی تأمیننشده و مازاد انرژی کاهش مییابد .از
طرفی با مدیریت بار ریزشبکه با برنامه پاسخگویی بار و شیفت بار از
بازههای پرباری به بازههای کوباری و میانباری باعث هموار شدن
منحنی بار ریزشبکه شده و درنهایت موجب کاهش هزینه بهرهبرداری
ریزشبکه در حالت جزیرهای شده است .درنهایت ،با توجه به مقایسه
هزینههای مختل برای چهار مطالعه موردی ،هزینه کل بهرهبرداری
ریزشبکه در حالت چهارم که برنامه پاسخگویی بار و ذخیرهساز
هیدروژن را بهطور همزمان استفاده کرده است کاهش قابل توجهی
نسبت به بقیه حالتها داشته است .زیرا از مزایای هر دو مورد مدیریت
انرژی بهره میبرد.
فهرست عالئم و اختصارات
pcon



پارامترها
توان تبدیلی توربین بادی
چگالی هوا

شکل  :18مقايسه فشار ذخيرهشده در تانکهای هيدروژنی در سناريو

A

مساحت سطح جاروب تی هها

دوم

Cp

ضریب آیرودینامیکی روتور

wind
t ,s

P

شکل  :19مقايسه فشار ذخيرهشده در تانکهای هيدروژنی در سناريو
سوم
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توان در دسترس توربین بادی

Vt,sw

سرعت باد

pr

توان نامی توربین بادی

Vci

سرعت وصل

Vr

سرعت در توان نامی

Vc0

سرعت قطع

Pt PV
,s

توان خروجی سلول خورشیدی

Gt ,s

شدت تابش خورشید

A PV

مساحت سلول خورشیدی

N PV

تعداد سلولهای خورشیدی

PV ,t ,s

بازده سلولهای خورشیدی

PV , ref

بازده سلول در شرایط استاندارد



ضریب دما

T t ,s

دمای محیط
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NOCT

دمای سلول در حالت بهرهبرداری نامی

T ref

دمای استاندارد

SOC t 0

میزان انرژی باتری در ساعت شرو

SOC initial

انرژی اولیه باتری

SOC max
SOC min
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C inFC
FC
O &M

C

s

هزینه سرمایهگیاری پیل سوختی
هزینه تعمیر و بهرهبرداری پیل سوختی
احتمال سناریو s
متغيرها
هزینه توان مازاد

حداکثر انرژی باتری
حداقل انرژی باتری

CUN ,t , s

هزینه توان تأمیننشده

Pch arg e

حداکثر توان شارژ باتری

C tH, s 2,ch

هزینه بهرهبرداری سیستو ذخیرهساز هیدروژنی

Pch arg e

حداقل توان شارژ باتری

C tB,s,ch

هزینه بهرهبرداری باتری در حالت شارژ

max
Pdisc

حداکثر توان دشارژ باتری

C tB,s,dis

هزینه بهرهبرداری باتری در حالت دشارژ

min
Pdisc

حداقل توان دشارژ باتری

LEL

عمر مفید الکتروالیزر

chB

بازده شارژ باتری

LFC

عمر مفید پیل سوختی

B
disc

بازده دشارژ باتری

LtB,s,ch

عمر مفید باتری در حالت شارژ

EL
Pmin

حداقل توان الکتروالیزر

LtB,s,dis

عمر مفید باتری در حالت دشارژ

EL
Pmax

حداکثر توان الکتروالیزر

) ldr (t

میزان افزایش بار

) load inc (t , s

حداکثر بار قابل افزایش

) inc (t , s

درصد بار قابل افزایش

) Load (t

بار با در نظر گرفتن برنامه پاسخگویی بار

) DR (t

میزان کاهش بار

PUN ,t ,s

توان تأمیننشده

PEX ,t ,s

توان مازاد

N HFC2,t ,s

تعداد مولهای هیدروژن مصرفشده توسط پیل
سوختی
تعداد مولهای هیدروژن تولیدشده توسط الکتروالیزر

max

min

N HEL2,max

حداکثر تعداد مولهای هیدروژن تولیدشده توسط
الکتروالیزر
بازده الکتروالیزر

LHV H 2

حداقل ارزش حرارتی هیدروژن

 EL

Pt H0 2
H2
Pinitial

فشار تان

هیدروژنی در وضعیت شرو

فشار تان

هیدروژنی در وضعیت اولیه

H2
Pmax

حداکثر فشار تان

هیدروژنی

H2
Pmin

حداقل فشار تان

هیدروژنی

N HFC2,max

 FC

حداکثر تعداد مولهای هیدروژن مصرفشده توسط
پیل سوختی
بازده پیل سوختی

FC
Pmax

حداکثر توان تولیدشده توسط پیل سوختی

FC
Pmin

حداقل توان تولیدشده توسط پیل سوختی


TH 2

ثابت گازها
دمای میانگین هیدروژن

VH2

حجو مخزن هیدروژن

) load 0 (t

بار پیشبینیشده

DR max

حداکثر درصد بار قابل کاهش

inc max

حداکثر درصد بار قابل افزایش

C inB

هزینه سرمایهگیاری باتری

C OB& M

هزینه تعمیر و بهرهبرداری باتری

NB

تعداد باتریها

UB

ولتاژ نامی باتریها

QB

ظرفیت نامی باتریها

N CY CLES

تعداد سیکل شارژ و دشارژ باتری

C inEL

هزینه سرمایهگیاری الکتروالیزر

C OEL& M

هزینه تعمیر و بهرهبرداری الکتروالیزر
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C EX ,t ,s

N HEL2,t ,s
2
Pt H
,s

فشار تان

هیدروژنی

Pt EL
,s

توان الکتروالیزر

Pt FC
,s

توان تولیدشده توسط پیل سوختی

SOC t ,s

انرژی باتری

arg e
Pt ch
,s

میزان توان شارژ باتری

Pt disc
,s

میزان توان دشارژ باتری

U tch,s arg e

متغيرهای باينری
مت یر باینری برای وضعیت شارژ باتری

U tdisc
,s

مت یر باینری برای وضعیت دشارژ باتری

U tEL,s

مت یر باینری برای وضعیت الکتروالیزر

U tFC
,s

مت یر باینری برای وضعیت پیل سوختی
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Microgrid

2

Renewable energy sources

3

Photovoltaic systems

4

Wind-turbine

5

Energy storage systems

6

Fuel Cells

7

Demand side management

8

Uncertainties

9

Islanding

10

Hydrogen storage systems

11

Electrolyzer

12

Demand response program

13

Time-of-use

14

Undelivered power

15

Excess power
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