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 انتشاار گازهاای، امروزه بهخاطر توسعه منابع تولیدپراکنده در شبکه توزیع و نفوذ استفاده از خودروهای برقی موجب کااه آلاودگیهاا:چکی ده
 قرارگیری منابع تولید پراکنده و پارکینگ خودروهای برقی بدون برنامهریزی فنی برخی.گلخانهای و استفاده از منابع سوختهای فسیلی شده است
 مادیریت، در ایان مقالاه.مشکالت اقتصادی برای سرمایهگذار پارکینگ و برخی مشکالت فنی برای بهرهبردار شبکه توزیع را به دنبال خواهد داشت
انرژی برای یک ریزشبکه (پارکینگ هوشمند) که شامل منابع تجدیدپذیر از قبیل توربین بادی و سیستم فتوولتاییک و منابع تولید محلی که شامل
 بهرهبرداری بهینه از یک پارکینگ هوشمند کاه در دو نقا باار و منباع تولیاد، در این مقاله.میکروتوربین و پیل سوختی میباشد ارائه داده است
 برناماه پاسا گاویی باار.انرژی برای شبکه توزیع ایفای نق میکند با هدف کاه هزینههای مربوط به پارکینگ هوشمند صاورت گرفتاه اسات
 آن برنامه با شیفت درصدی بار از بازه پیک به بازه غیرپیک و.استفادهشده جهت کاه هزینهها از نوع برنامه پاس گویی بار زمان استفاده میباشد
 منابع تولیاد محلای و، تابع هدف شامل کمینه کردن هزینههای بهرهبرداری شبکه باالدستی.هموار کردن منحنی بار باعث کاه هزینهها میشود
 مدل پیشنهادی بهصورت برنامهریزی خطی آمیخته با اعداد صاحیح.پارکینگ هوشمند و با در نظر گرفتن قیود فنی و فیزیکی این واحدها میباشد
 مدل پیشنهادی روی یک تست سیستم در بخا شابیهساازی. حل شده استGAMS ) مدلسازی شده و با استفاده از نرمافزار بهینهسازیMIP(
.موردمطالعه قرار گرفته است و تأثیر مثبت برنامه پاس گویی بار بهخوبی نشاندهنده کاه هزینهها میباشد
. برنامهریزی خطی آمیخته با اعداد صحیح، منابع تولید محلی، پارکینگ هوشمند، خودروهای برقی، برنامه پاس گویی بار:واژههای کلیدی
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Abstract: Nowadays, because of distributed generation sources development in power networks and with the increase of electric
vehicles (EVs) utilization, air pollution and greenhouse gas emissions as well as fossil fuel consumption have been reduced.
Integrations of distributed generation sources and EVs parking lot without technical planning will follow some economic problems
for the owner of parking lot and some technical problems for the operators of distribution network. In this paper, energy management
for a microgrid (MG) (intelligent parking lot) has been provided, which includes renewable energy sources (RESs) containing wind
turbines (WT) and photovoltaic systems (PV) and local dispatchable generators (LDG) including micro-turbines (MTs) and fuel cell
(FC). In this paper, optimal operation of intelligent parking lot (IPL) with the aim of cost reduction has been done, which plays the
role of load as well as energy generation source for the distribution network. Time of use (TOU) rates of the demand response
program (DRP) is used to reduce the costs. This program reduces the cost by shifting the percentages of load from peak periods to
off-peak periods and flattening load curve. The objective function includes minimizing the operation cost of upstream grid (UG),
LDGs and IPL with considering technical and physical constraints of these units. The proposed model is formulated as mixed integer
linear programming (MIP) and has been solved using General Algebraic Modeling System (GAMS) software. The proposed model is
studied on a test system in simulation section and the positive effects of demand response program indicate cost reduction.
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t

 -1مقدمه
در ساختار سنتی برق ،شرکتهای تولیاد و انتقاال بارق قاانونگاذاران
صنعت برق بودند چراکه عموم مصرفکنندگان برق از مزایا و سود بازار
بهرهمند نبودند و یا مهارت و اطالعات الزم را جهت حضور در بازارهای
برق در اختیار نداشتند .بنابراین مصرفکننادگان تنهاا عالقاهمناد باه
خرید برق با قیمت ثابت از بازار بارق بودناد .باروز برخای مشاکالت از
قبیل افزای هزینه سرویسدهی ،کاه کارایی و بهارهوری سیساتم،
کاه سرویسدهی به مشترکین و افت ولتاژ در ساعات پیک منجر به
اعمال خاموشی گسترده در ساختار سنتی میشاد .عاالوهبار مشاکالت
ذکرشده ،مشکالت دیگری همچون کاه منابع سوختهاای فسایلی،
افزای آلودگیهای زیستمحیطی و افزای گازهای مضار و خطرنااک
گلخانهای [ ،]6،2تصمیمگیران و سیاستگذاران صنعت بارق را مجباور
به اتخاذ تصمیماتی در رابطه با تجدید سااختار 6در صانعت بارق کارد
[ .]9از استراتژیهایی که تاکنون در زمینه تجدیدساختار صانعت بارق
جهاات بهبااود کااارایی و بهاارهوری سیسااتم و کاااه آلااودگیهااای
زیستمحیطی صورت گرفته است میتوان به برناماه پاسا گاویی باار،
هوشمندسازی شبکههای الکتریکی و پارکینگهای هوشمند اشاره کرد
[.]1،7
2
برنامه پاس گویی بار به عنوان ابزاری مناساب و فاوق العااده ماثثر
برای استفاده از پتانسیل مصرف کنندگان برق در مدیریت بهینه شابکه
برق ،زمینه حضور فعال مصرفکنندگان را در بهباود عملکارد سیساتم
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قدرت فراهم کرده [ ]1و این برنامهها در شرایط بحرانای مایتوانناد در
یک زمان نسبتاً کوتاه باعث کاه تقاضای موردنیاز سیستم شوند [.]4
این برنامه هم برای مشترکین ،هم برای جامعه و هم برای شرکت بارق
منافعی خواهد داشت ازجمله :کاه قیمت برق ،بهبود سطح خادمات،
حفظ و ارتقای الگوی بهرهوری ،کاه اثرات مخارب زیساتمحیطای،
حفاظت از محیطزیست جهانی ،کاه نیاز به سرمایهگاذاری و بهباود
سرویسدهی به مشترکین .برنامه پاس گویی بار اساتفادهشاده در ایان
مقاله از نوع برنامه پاس گویی بار زمان استفاده 9میباشاد .اساا کاار
این برنامه بر اسا شیفت درصادی باار از باازههاای گارانقیمات باه
بازههای ارزانقیمت و هموار کردن منحنی بار میباشد.
امروزه ،نیاز روزافزون به انرژی الکتریکی ،کاه منابع سوختهای
فسیلی ،افزای گازهای مضر گلخانهای موجب افزای سارمایهگاذاری
در بخ تولید انرژی با استفاده از منابع تجدیدپذیر شده اسات [.]0،3
با اصالح ساختار شبکههای برق و حرکت بهسمت شبکههای هوشامند
الکتریکی ،ریزشبکهها نق مهمی را در تأمین مصارف بارق بار عهاده
خواهنااد داشاات [ .]68تولیااد پراکنااده اناارژی الکتریکاای در نزدیکاای
مصرفکنندگان توساط ریزشابکههاا [ ،]66مزایاای عمادهای ازجملاه
بازدهی باالتر ،تلفات کمتر و اثرات مخرب زیستمحیطای کامتار را بار
عهده خواهد داشت که این امر با استفاده از منابع انارژی تجدیدپاذیر7
ازجملااه تااوربین بااادی ،]62[ 1سیسااتمهااای فتوولتاییااک،]69[ 1
میکروتااوربینهااا ]61،67[ 4و پیاال سااوختیهااا ]64،61[ 0بااهصااورت
پراکنده امکانپذیر خواهد بود.
در مورد طراحی و جایابی بهینه پارکینگ های هوشمند 3تحقیقاتی
توسط محققا ن انجام شاده اسات .بارای مثاال ،یاک روش مبتنای بار
احتماالت که بر اسا روش تخمین نقطه ،جهت تعیین محل مناساب
قرارگیری پارکینگهای خودروی برقی در شبکه توزیع و تعیین ظرفیت
بهینه که با در نظر گرفتن پارامترهای عدمقطعیات الگوهاای راننادگی
خودروهای برقی مایباشاد در [ ]60ارائاه شاده اسات .جایاابی بهیناه
پارکینگهای هوشمند در سیستمهای توزیع با هدف کاه هزینههاا،
کاه تلفات و افزای قابلیت اطمینان شبکه در [ ]63صاورت گرفتاه
شده است .در [ ]28یک پارکینگ معمولی در تهران کاه باه زودی باه
یک پارکینگ هوشمند تبدیل خواهاد شاد کاه درنتیجاه ایان تبادیل،
شارژ/دشارژ توسط خودروهای برقی در ظرفیتهای بزرگای رخ خواهاد
داد .تنظیمات پارکینگها ،طراحای شاارژرها ،شاارژ رایگاان ،قاوانین و
مقررات در قطع خودروهای برقی و دیگر قوانین که از انتشارات علمی و
مشاهدات تجربی بهدستآمده در راستای افزای فاروش میازان شاارژ
باتری خودروهای برقی از طریا بهباود در دساتر باودن شاارژر در
[ ]26موردبررسی قارار گرفتاه شاده اسات .دو بهیناهساازی در []22
صورت گرفته است که بهینهسازی اول مربوط به اندازه و مکاان بهیناه
نصب ژنراتورهای توزیاع در ریزشابکه در راساتای کااه هزیناههاا و
کاه تلفات و بهینهسازی دوم مربوط باه انادازه بهیناه سیساتمهاای
انرژی تجدیدپذیر ترکیبی ،در راستای کاه هزینههاا و یاافتن تعاداد
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مناسب متغیرهای تصمیمگیر مایباشاد کاه ایان متغیرهاا تعادادی از
اجزای سیستم میباشند .یک رویکرد چندهدفه جهت تعیاین انادازه و
مکان بهینه پارکینگ هوشمند که نق منبع انرژی را نیز در ریزشابکه
بازی میکند با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان سیستم توزیع و کااه
تلفات در [ ]29ارائه شده است .در [ ]27یک الگوریتم چندهدفه جهت
تعیین تعداد ،مکان و اندازه بهینه پارکینگهاای هوشامند در سیساتم
توزیع و تعیین میزان توان تولیدی توسط هر یک از منابع تولید انارژی
موجود در سیستم توزیع ،ارائه شده است.
همچنین در موضوعات بهره برداری بهینه از پارکینگهای هوشمند
خودروهای برقی در زمینه مدیریت انرژی پارکینگهای هوشمند جهت
شارژ و دشارژ خودروهای برقی موجود در پارکیناگ مطالعااتی توساط
محققان انجام شده است .باهطاور مثاال در [ ]21باا توجاه باه اینکاه
پارکینگها رابط مبادله توان بین شبکه و خودروی برقی میباشاند باه
جای مفاهیم انرژی خودرو به شبکه و انرژی شبکه به خاودرو ،اساتفاده
از واژههای انرژی خودرو باه پارکیناگ و انارژی پارکیناگ باه خاودرو
پیشنهاد داده شده است و بر اسا دادههای آماری و مقاررات عماومی
در مورد شارژ خودروهای برقی ،یک روش تصادفی جهت تخمین تاأثیر
روزانه خودروهای برقی موجود در پارکیناگ هوشامند بار روی شابکه
ارائه شده است .مسئله شارژ خودروهای برقی موجاود در پارکیناگ باا
استفاده از روش تئوری بازیها در [ ]21برنامهریزی و حل شاده اسات.
در [ ]24دو مطالعه برای تعیین استراتژی بهینه شاارژ باا هام مقایساه
شدهاند که یکی مربوط به پارکینگ خودروهای برقی که در کنار مراکاز
تجاری میباشد و در روز فعالیت میکند و دیگری پارکینگ خودروهای
برقی که در کنار مراکز مسکونی میباشد و در شب فعالیت میکند ارائه
شده است .یک سیساتم برناماهریازی دشاارژ بارای خودروهاای برقای
متمرکز در پارکینگها با استفاده از یک الگوی پارک و حرکات واقعای
خودروهای برقی با تمرکز بر روی پارکینگهای شخصی در [ ]20ارائاه
شده است .در [ ]23رفتار بهینه خودروهای برقی در بازار انارژی و رزرو
با در نظر گرفتن برنامه پاس گویی بار و رضاایت صااحب خاودرو ارائاه
شده اسات .در [ ]98یاک همااهنگی تقاضاای هوشامند بارخط باین
خودروهای برقای در سیساتمهاای توزیاع مبتنای بار روش تخصایص
امتیازات به خودروهای برقی از طری یاک سیساتم فاازی ارائاه شاده
است .یک مدل ریاضی برای تخمین دشارژ ظرفیت تاوان در پارکیناگ
هوش امند بااا سااایهبااان سیسااتم فتوولتاییااک کااه مبتناای باار ماادل
عرضه/تقاضای خودروهای برقی میباشد در [ ]96ارائه شاده اسات .در
[ ]92باتری خودروهای برقای در پارکیناگ هوشامند باهعناوان منباع
ذخیره انرژی در سیستمهای چندمنظوره در نظر گرفته شده است و در
همین راستا نیز با توجه به نق سودآور پارکینگ هوشمند ،منابع رزرو
بهعنوان خدمات جانبی جهت تأمین توان در نظر گرفته شده اسات .در
[ ]99یک مدل مدیریت منابع انرژی ریزشبکه با در نظر گرفتن برخای
قیود مربوط به منابع تولید انرژی موجاود در ریزشابکه و برخای قیاود
مربوط به خودروی برقی و صاحبان خودروی برقی ارائه شده است .یک

Serial no. 80

مدیریت انرژی پارکینگ هوشمند . . .

مدل برنامهریزی و مدیریت هوشمند برای تعداد زیاادی از خودروهاای
برقی موجود در پارکینگ هوشمند شهری با در نظر گرفتن برخی قیود
مربوط به باتری خودروهای برقی و ظرفیت باتری خودروهای برقای در
[ ]97ارائه شده است .در [ ]91مدل برنامهریزی شارژ و دشارژ تصادفی
خودروهای برقی موجود در پارکینگ هوشمند کاه پارکیناگ هوشامند
دارای سیستم فتوولتاییک و منابع تولید پراکنده مایباشاد ارائاه شاده
است.
در این مقاله ،مدیریت انرژی پارکینگ هوشامند در فضاای شابکه
هوشاامند در حضااور برنامااه پاس ا گااویی بااار جهاات کاااه هزینااه
بهره بارداری پیشانهاد شاده اسات .همچناین ،میازان شاارژ و دشاارژ
خودروهای برقی و توان برنامهریزیشاده واحادهای تولیادی محلای از
قبیل میکروتوربین و پیل سوختی در دو حالات مختلاج جهات نشاان
دادن اثرات شرکت کردن برنامه پاس گویی باار حال شاده و نتاای آن
باهم مقایسه شده است.
با در نظر گرفتن مطالب باال ،نوآوریهای پیشنهادی در ایان مقالاه
به شرح زیر میباشد:
 -6استفاده از برنامه پاسا گاویی باار جهات کااه هزیناههاای
بهرهبرداری پارکینگ هوشمند
 -2مدلسازی مسئله با برنامهریزی خطی آمیخته با اعداد صحیح68
که در این روش یافتن جواب بهینه مطل تضمین میشود.
ادامه مقاله به شرح زیر میباشد:
در بخ  ،2مدلسازی ریاضی مربوط به بهرهبرداری بهیناه از یاک
پارکینگ هوشمند و کااه هزیناه هاای ریزشابکه در حضاور برناماه
پاس گویی بار ارائه شده است .در بخ  ،9مدل پیشانهادی روی یاک
تساات سیسااتم موردمطالعااه قاارار گرفتااه و اثاارات شاارکت در برنامااه
پاس گویی بار مطالعه شده و نتای آنها باهم مقایساه شاده اسات .در
پایان ،نتیجهگیری نهایی بر اسا نتای بهدساتآماده از شابیهساازی
ارائه شده است.

 -2فرمولبندی
ریزشبکه ارائه شده در این مقاله شامل چندین منباع پراکناده ازجملاه
توربین بادی ،سیساتم فتوولتاییاک و پارکیناگ هوشامند خودروهاای
برقی میباشد که ساختار ایان مجموعاه در شاکل  6نشاان داده شاده
اساات [ .]91ریزشاابکه موردمطالعااه شااامل تااوربین بااادی ،سیسااتم
فتوولتائیااک ،میکروتااوربینهااا ،پیاال سااوختی ،پارکینااگ هوشاامند
خودروهای برقی و بار محلای اسات .جهات افازای اطمیناان شابکه،
ریزشبکه به شبکه باالدستی نیز متصل شده اسات تاا در صاورت نیااز،
ریزشبکه بتواند توان را با شبکه باالدستی مبادلاه کناد .یکای دیگار از
عواملی که در کاه هزینهها نقا بسازایی دارد پارکیناگ هوشامند
میباشد .پارکینگ هوشمند با دشارژ خودروهای برقی نق منبع تولید
انرژی و با شارژ خودروهای برقی نق باار را ایفاا مایکناد .پارکیناگ
هوشمند یک سری اطالعات نظیر محدودیتهاای قیمات شارژ/دشاارژ،
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وضعیت شارژ اولیه ،زمان سپریشاده از عمار بااتری و وضاعیت ماورد
انتظار از باتری خودروی برقی هنگام خاروج از پارکیناگ را از صااحب
خودروی برقی هنگام ورود به پارکینگ دریافت کرده و به اپراتور ارسال
میکند تا برنامهریزی مناسب در راستای کاه هزینهها شبکه صاورت
گیرد .در این شبکه یک کنترلکننده مرکزی نیز وجاود دارد کاه راباط
بین شبکه باالدستی و ریزشبکه میباشد .مسائولیت اصالی ایان راباط
بهینهسازی عملکرد ریزشبکه میباشد.

مدیریت انرژی پارکینگ هوشمند . . .
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 -3-2سیستم فتوولتاییک
مدل پیشنهادی بر اسا معادالت ریاضی حاکم بر سیستم فتوولتاییک
و با در نظر گرفتن اثرات تااب خورشاید و تغییارات دماا بار سیساتم
فتوولتاییک به شرح زیر ارائه شده است [:]90
() 9

t

p ,t
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 -4-2منابع تولید محلی
هزینههای بهرهبرداری منابع تولید توان و هزینههاای راهانادازی مناابع
تولید محلی که شامل میکروتوربین و پیل سوختی میباشد باه ترتیاب
در معادالت ( )7تا ( )1ارائه شده است [.]78،93

شکل  :1ساختار ریزشبکه

هدف در این مقاله کاه هزینههای بهرهبرداری ریزشبکه میباشد کاه
مدل ریاضی تابع هدف به شرح زیر ارائه شده است [:]91
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فرمول ( )6شامل سه بخ میباشد .بخ اول شامل هزیناههاای
مربوط به توان مبادلهشده بین شبکه باالدساتی و ریزشابکه مایباشاد.
بخ دوم شامل هزینههای بهرهبرداری و راهاندازی منابع تولید محلای
در ریزشبکه میباشد .بخ سوم شامل هزیناههاای شارژ/دشاارژ تاوان
مبادلهشده بین خودروهای برقی و ریزشبکه میباشد .در ادامه در مورد
این هزینهها و قیود مربوط به این هزینهها بحث خواهد شد.
 -2-2توربین بادی
توربین های بادی نفوذ قابل تاوجهی در ریزشابکه هاای اماروزی دارناد.
معادل ریاضی توان خروجی توربین بادی بر اسا سرعت باد باه شارح
زیر ارائه شده است [:]94
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قیود فنی مربوط به منابع تولید محلی در معادالت ( )4(-)62ذکار
شده است [.]78،93
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توان تولیدی توسط منابع تولید محلی ،دارای حاداقل و حاداکثری
مقداری میباشد که این توان تولیدی در معادالت ( )4و ( )0باین ایان
دو مقدار محدود شده است .معادالت ( )3و ( ،)68به ترتیب نرخ شایب
افزایشی و کاهشی توان تولیدی منابع محلی را برای دو سااعت متاوالی
نشان میدهد .نهایتاً ،قیاود ( )66و ( ،)62باه ترتیاب محادودیتهاای
حداقل زمان روشن و خاموش بودن را نشان میدهد .معاادالت ( )69و
( ،)67به ترتیب برای مدلسازی خطای قیاود حاداقل زماان روشان و
خاموش بودن منابع تولید محلی را نشان میدهد.
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i,t
i,t
SOC i,t  SOC i,t 1  PCh
, EV G 2V  PDch, EV / V 2G

 -5-2شبکه باالدستی

()22

قید ( )61جهت محدودسازی توان مبادلهشده بین شابکه باالدساتی و
ریزشبکه ارائه شده است [.]91

 -6-6-2محدودیتهای مربوط به وضعیت انرژی خودروهای برقی

t
max
PUG
 PUG

()61
 -6-2خودروهای برقی پارکینگ هوشمند

خودروهای برقی پارکیناگ هوشامند ،جهات شاارژ و دشاارژ شادن و
شرکت در مبادله توان با پارکیناگ هوشامند بایاد قیاود فنای خاود را
رعایت کنند که در ادامه شرح داده میشوند [.]76
 -1-6-2قیود مربوط به شارژ و دشارژ
هر شارژر دارای بی ترین نرخ شارژ/دشارژ مایباشاد کاه قیاود (-)64
( )61جهت مشخص کردن این نرخ ذکر شده است [.]76
()61
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, EV  PCh,max  Wch  M
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 -2-6-2عدم همزمانی شارژ/دشارژ
قید ( )60جهت جلوگیری از شاارژ و دشاارژ بااتری خودروهاای برقای
بهطور همزمان ارائه شده است [.]76
()60

i,t
i,t
Wch
 WDch
 1 M i,t

 -3-6-2تعداد کلیدزنی بین حاالت شارژ/دشارژ
قید ( )63به اپراتور اجازه میدهد که در برنامهریزیهای خاود حاداکثر
تعداد کلیدزنی ممکن بین حاالت شارژ/دشارژ را با توجه به عمر بااتری
خودروی برقی در نظر بگیرد [.]76
tdi

()63

i,t
 N max
Wchi,t  WDch

t tai

 -4-6-2قیود مربوط به ذخیره چرخان خودروی برقی
قیود مربوط به رزرو چرخان خودروهای برقی که فقط در حالت دشاارژ
میتوانند در بازار رزرو مشارکت داشته باشاند در معاادالت ()28(-)26
نشان داده شده است [.]91
()28
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i
i,t
i,t
SRev
   PDch
,max  SRS  M

()26

i,t
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i,t
i,t
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 -5-6-2محدودیتهای مربوط به ظرفیت باتری خودروهای برق ی
هنگام شارژ/دشارژ
میزان انرژی ذخیرهشده در هر خودروی برقی در هر لحظه از زمان کاه
تابعی از میزان شارژ و دشارژ خود به همراه باازدههاای شاارژ و دشاارژ
میباشد در معادله ( )22نشان داده شده است [.]91
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میزان انرژی موجود در خودروی برقی در هر لحظه از زماان بایاد باین
حداقل و حداکثر مقداری خود باشد که این قید در معادله ( )29نشاان
داده شده است [.]76
i
i
SOCmin
 SOCi,t  SOCmax

()29

 -7-6-2مح دودیتهای مرب وط ب ه ن را شارژ/دش ارژ ب اتری
خودروهای برقی
قید ( )27به اپراتور این امکان را میدهد که در برنامهریازیهاای خاود
حداکثر نرخ شارژ/دشارژ باتری خودروهای برقای را در نظار بگیارد .باه
عبارت دیگر برخی باتریها سریع شارژ میشاوند و برخای از بااتریهاا
دیرتر شارژ میشوند و این موضوع باید در برنامهریزیها اپراتور در نظار
گرفته شود [.]76
()27

i
i
SOCmax
 SOCi,t  SOCi,t 1  SOCmax

 -8-6-2قید مربوط ب ه وض عیت ب اتری خودروه ای برق ی هنگ ام
خروج از پارکینگ
قید ( )21تضمین میکند که وضاعیت بااتری خاودروی برقای هنگاام
خروج از پارکینگ برابر و یا بزرگتر از وضعیتی باشد که توسط صاحب
خودرو هنگام ورود به پارکینگ تعیین میگاردد .همچناین ،قیاد ()21
میزان انرژی باتری خودروی برقی در هنگام ورود به پارکینگ را نشاان
میدهد [:]91
()21

i,t
i
SOCDeparture
 SOCmax

()21

,t
SOC i,t  SOCiArrival

 -7-2برنامه پاسخگویی بار
برنامه پاس گویی بار استفاده شده در این مقاله از نوع برنامه پاس گویی
بار زمان استفاده ( )TOUمیباشد .اسا کاار برناماه پاسا گاویی باار
زمان استفاده ( )TOUبدینصورت است که با شایفت باار از باازههاای
پیک به بازههای غیرپیک و هموار سااختن منحنای باار باعاث کااه
هزینهها میگردد .الزم به ذکر است که برناماه پاسا گاویی باار زماان
استفاده فقط قادر به شیفت درصدی از بار میباشاد کاه در ایان مقالاه
فقط  61درصد اجاازه شایفت باار داده شاده اسات و معاادل ریاضای
جمالت ذکرشده در معادالت ( )24و ( )20ارائه شده است.
()24

load t  (1  DRt )  load0t  idr t

()20

load0t  load t  DRt  load0t  idr t

قیود فنی مربوط به برنامه پاس گویی بار در معادالت ( )23تاا ()92
بیان شده است.
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T

T

 DRt  load0t

()23

مدیریت انرژی پارکینگ هوشمند . . .

idr t 


t 1

t 1

()98

t
loadinc
 inct  load0t

()96

DRt  DR max

()92

inct  inc max

مقدار بار انتقالی بستگی به قیمتهای متفاوت بازار در هر بازه دارد.
بار انتقالی در هر بازه مقدار و اندازه متفاوتی خواهاد داشات کاه مادل
ریاضی این موضوع در معادله ( )23ذکر شده است .معادله ( )98باعاث
محدودسازی افزای

بار در هر بازه خواهد شاد .برناماه فقاط قاادر باه

شیفت درصدی از بار ،از یک بازه به بازههای دیگر مایباشاد کاه قیاود
( )96و ( )92بیانگر این موضوع میباشند .درنهایت باید به این موضوع
اشاره کارد کاه شایفتهاای افزایشای و کاهشای باار در طاول مادت

 -3شبیهسازی و نتایج عددی
در این مقاله تابع هدف پیشنهادی با و بدون تأثیر برنامه پاس گویی بار
موردمطالعه قرار گرفته و نتای این دو حالت با یکدیگر مقایسه شده اند.
هدف در این مقاله کاه هزینههای بهرهبرداری ریزشابکه باا در نظار
گرفتن قیود فنی مربوط به منابع تولید محلای و پارکیناگ هوشامند و
شبکه باالدستی میباشد که در ریزشبکه تحتمطالعه ،قرار دارناد .ایان
بهینهسازی باهصاورت برناماهریازی خطای آمیختاه باا اعاداد صاحیح
مدلسازی شده و با استفاده از نرمافزار  GAMSحل شده است.
 -1-3دادههای ورودی
پارامترهای مربوط به توربین بادی و سیستم فتوولتاییاک در جادول 6
ارائه شده است [ .]72در جدول  2پارامترهای مربوط باه مناابع تولیاد
محلی که شامل پیل سوختی و میکروتوربین میباشد ارائه شاده اسات.
امروزه انواع مختلج خودروهای برقی با ظرفیتهای مختلج از  0تاا 70
کیلووات ساعت وجود دارد [ ]79که در این مقاله فرض بر این است که
خودروهای برقی موجود در پارکینگ هوشمند ظرفیتی بین  68تاا 28
i ,t
)  EV

بهرهبرداری مساوی هم میباشد.

68
کیلووات ساعت دارند .هزینه رزرو  iاماین خاودروی برقای (
درصد قیمت دشارژ مطلوب (  i )  Dch, Evامین خودروی برقای در نظار

 -8-2قید ذخیره چرخان ریزشبکه

گرفته شده است .هزینه ذخیاره چرخاان  jاماین منباع تولیاد محلای

در صورت بروز هرگونه مشکل در تزری توان به ریزشبکه توسط مناابع

j ,t
t
 ) UGدر
 68 )  LDGدرصد قیمت برق در بازار آزاد در بازه زمانی ( t
(

تجدیدپذیر ،ژنراتورهای تولید محلی و پارکینگ هوشمند باید بتوانند با

نظر گرفته شده است .ظرفیت پارکینگ هوشمند  298خاودروی برقای
میباشد و وضعیت شارژ اولیه iامین خودروی برقای در زماان خاروج از
پارکینااگ (  ) SOCArrivalاعاادادی تصااادفی بااین  8/6تااا  8/4در نظاار
گرفته شدهاند .قیمت مطلوب شارژ  iاماین خاودروی برقای موجاود در
پارکینگ هوشمند اعدادی تصادفی بین  8/61تا  8/9انتخاب شدهاناد و
قیماات مطلااوب دشااارژ iامااین خااودروی برقاای موجااود در پارکینااگ
هوشمند اعدادی تصاادفی باین  8/21تاا  8/7انتخااب شاده اسات .در
جدول  9سایر پارامترهای مرباوط باه خاودروی برقای کاه باهصاورت
اعدادی تصادفی بین دو مقدار حداقلی و حداکثری محدودشده ،انتخاب
شدهاند .زمان نمونهبرداری (  ) tنیز روی  6ساعت تنظیم شاده اسات
زیرا زمان مناسبی برای نمونهبرداری از  298خودروی برقی مایباشاد.
در راستای محدودسازی توان مبادلهشده با شبکه باالدساتی ،ریزشابکه

به شرح زیر ارائه شده است .الزم باه ذکار اسات کاه در سامت راسات

max
) PUG
(

تزری توان کافی به ریزشبکه و حفظ تعادل بین توان تولیادی و تاوان
مصرفی در ریزشبکه از بروز هرگونه مشکل جلاوگیری کنناد کاه قیاد
( )99برای این مشکل پی بینی شده که به شرح زیر ارائه شاده اسات
[:]91
j ,t
p,t
i,t
k ,t
  SREV
 w  PW
 PV  PPV

 SRLDG

()99

N

G

i 1

j 1

 -9-2قید تعادل توان
تابع هدف دارای قید تعادل توان میباشد کاه ایان قیاد جهات ایجااد
تعادل بین توان تولیدی و توان مصرفی در داخل ریزشبکه میباشد کاه
معادله به جای بار پایه ،بار جدید با تأثیر برنامه پاس گویی بار جایگزین
شده است.
N

G

P

K

i 1

j 1

p 1

k 1

j ,t
i ,t
  PDch
 PWk ,t   PPVp,t   PLDG
, EV 

()97

N

i ,t
PCh
, EV

Serial no. 80


i 1

t

= load 

t
PUG


حداکثر قادر به مبادلاه  6888کیلاووات باا شابکه باالدساتی
میباشد .الزم به ذکر است که برنامه پاس گویی باار در هار باازه فقاط
قادر به شیفت  61درصد از بار ( ) DRmax  61%میباشد.
منحنی بار پایه پی بینی شده و قیمت بازار در طول دوره مطالعاه
 27ساعت در شکلهای  2و  9نشان داده شده است [ .]91شکلهای 7
و  1مربوط به سرعت باد و میزان تاب خورشید در طاول مطالعاه 27
ساعت مایباشاد [ .]77تاوان تولیادی توساط سیساتم فتوولتاییاک و
توربین بادی به ترتیب در شکلهای  1و  4نشان داده شده است.
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جدول  :1پارامترهای مربوط به توربین بادی و سیستم
فتوولتاییک
سیستم فتوولتاییک

توربین بادی
واحد

مقدار

پارامتر

واحد

مقدار

KW

188

PR

%

61/4



m/s

9

Vc

2

m

6188

s

m/s

62

VR



C

21

Ta

m/s

98

VF

%

28

W

پارامتر

 Pv

28

%

شکل :2بار پیشبینیشده
جدول :2پارامترهای مربوط به منابع تولید محلی
منبع

نوع منبع

6
2
9

میکروتوربین
میکروتوربین
فیوسل

a

b

P min

P max

MUT

MDT

ton / toff

UDC

RU

RD

$

$ / KW

8/82
8/87
8/83

8/61
8/21
8/71

KW
618
688
18

KW
488
718
988

h

h

h

$

9
2
6

9
2
6

7
-1
-0

8/6
8/82
8/82

918
288
618

918
288
618

جدول :3پارامترهای مربوط به خودروهای برقی
N max

V 2G

G 2V

i
SOCmax

i
SOCmin

i
SOCmax

i
PDch
,max

i
PCh
,max

T pi



68

8/0

8/3

1-68

8

68-28

1-68

1-68

2-0

8/2

شکل :3قیمت پیشبینیشده بازار برق

 -2-3نتایج شبیهسازی
در راستای ارزیابی تأثیر برنامه پاس گویی بار روی منحنی بار و کااه
هزینههای بهرهبرداری ریزشبکه ،تابع هادف در دو حالات موردمطالعاه
قرار گرفته است .در حالت اول تابع هدف با در نظر گرفتن قیود فنای و
فیزیکی مربوط به شبکه باالدستی ،منابع تولید محلی و خودروی برقای
بدون در نظر گرفتن برنامه پاس گویی بار بهینه شاده اسات .در حالات
دوم و در راستای ارزیابی تأثیر برنامه پاس گویی بار در کاه هزینهها،
حالت اول با تأثیر برنامه پاس گویی بار بهیناه شاده اسات و در نهایات

Serial no. 80

شکل  :5میزان تابش پیشبینیشده خورشید

نتای حاصل از دو حالت با یکدیگر مقایساه شاده و در جادول  7ارائاه
شده است.
از جدول  7مشاهده مایشاود کاه کال هزیناههاای بهارهبارداری
ریزشبکه در حالت  6برابر  6037/968دالر میباشد .در حالت  ،2قیاود
مربوط به برنامه پاس گویی بار نیز به تابع هدف ماوردنظر اضاافه شاده
است .کل هزینههای بهرهبرداری ریزشابکه در ایان حالات 6236/749
دالر شده که  96/09درصد نسبت به حالت اول هزینههای بهرهبارداری
کاه پیدا کاردهاناد و ایان کااه هزیناههاا ناشای از تاأثیر برناماه
پاس گویی بار میباشد .همانطور که انتظار میرفت برنامه پاس گاویی

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

 /719مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،74شماره  ،2تابستان 6931

بار تأثیر مثبت و مثثری در کاه هزیناههاای بهارهبارداری داشاته و
نتای بهدستآمده نیز بیانگر همین موضوع میباشند.
برنامه پاس گویی بار با شیفت بار از بازههای گرانقیمت به بازههای
ارزانقیمت باعث کاه هزینههای بهرهبارداری و باعاث هماوار شادن
منحنی بار میشود که این هموار شدن منحنی نسبت باه حالات قبلای
در شکل  0نماای داده شاده اسات .مطااب باا شاکل  9کاه قیمات
پی بینی بازار برق را نشان میدهد ،مشاهده میشاود کاه در سااعات
 68تا  61قیمت بازار برق گران میباشد فلذا برنامه پاس گویی بار بایاد

مدیریت انرژی پارکینگ هوشمند . . .

درصدی از بار این سااعات را کااه داده و باه باازههاای ارزانقیمات
منتقل کند .درنتیجه وقتی به شکل  0نگاه میشود مشاهده میشود که
بار در ساعات  68تا  61کاه یافته (منحنی آبیرنگ) و به ساعتهای
دیگر منتقل شده است .در کل آن الزم باه ذکار اسات کاه مقادار باار
کاهشی با مقدار بار افزایشی در کل بازه برنامهریزی ثابت ماناده اسات.
بنابراین مشاهده میشود که با اعمال برنامه پاس گویی بار منحنای باار
به رنگ آبی تغییر وضعیت میدهد که باعث کاه هزینه بهرهبارداری
ریزشبکه شده است.
وضعیت سطح انارژی و میازان شاارژ و دشاارژ خودروهاای برقای
موجود در پارکینگ هوشمند به ترتیب در شکلهای  3و  68نشان داده
شده است .شکل  66نشاندهناده تاوان مبادلاهشاده باین ریزشابکه و
شبکه باالدستی میباشد .میزان توان تولیدی توسط منابع تولید محلای
در شکلهاای  62-67نشاان داده شاده اسات .درنهایات در جادول 1
ذخیره چرخان منابع تولید محلی و پارکینگ هوشمند ذکر شده است.

شکل  :4سرعت پیشبینیشده باد

شکل  :7توان تولیدی توسط توربین بادی

شکل  :6توان خروجی سیستم فتوولتاییک
جدول  :4مقایسه هزینههای ریزشبکه با و بدون برنامه پاسخگویی بار
حالت 6

حالت 2

هزینههای مختلج
هزینه خرید از شبکه باالدستی (دالر)

-991/092

-6664/279

هزینههای بهرهبرداری و راهاندازی منابع تولید
محلی (دالر)

2129/811

2089/686

هزینههای شارژ/دشارژ خودروهای برقی (دالر)

-936/369

-937/901

6037/968

6236/749

8

96/09

هزینه کل (دالر)
درصد کاه

هزینه کل ()%

Serial no. 80

شکل  :8منحنی بار جدید با تأثیر برنامه پاسخگویی بار
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شکل  :9وضعیت سطح انرژی خودروهای برقی موجود در پارکینگ

مدیریت انرژی پارکینگ هوشمند . . .

شکل  :12توان تولیدی توسط میکروتوربین اول

هوشمند

شکل  :11میزان شارژ و دشارژ خودروهای برقی موجود در پارکینگ

شکل  :13توان تولیدی توسط میکروتوربین دوم

شکل  :11توان مبادلهشده بین ریزشبکه و شبکه باالدستی

شکل  :14توان تولیدی توسط پیل سوختی

هوشمند

Serial no. 80
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جدول :5ذخایر چرخان منابع تولید محلی و پارکینگ هوشمند
زمان

میکروتوربین6

میکروتوربین2

پیل سوختی

پارکینگ هوشمند

حالتهای

حالتهای

حالتهای

حالتهای

6

2

6

2

6

2

6

2

6
2
9
7
1
1
4
0
3
68
66
62
69
67
61
61
64
60
63
28
26
22
29

26/4
26/6
19/3
16/6
73/1
18
18
18
18

26/4
26/4
61
60/0
26/6
27/1
26/6
63/1
19/3
16/6
73/1
18
63/6
18
18

27/7
91/3
18
10/9
-

7/3
91/3
18
10/9
-

26/4
61
17/2
-

17/2
-

60/0
26/6
27/1
99/7
77/9
70/2

99/7
77/9
70/2

17/7
62/1
-

17/7
62/1
98/3
-

27

18

18

-

-

-

-

-

-

 -4نتیجهگیری

مراجع

در این مقاله برنامهریزی بهرهبرداری بهینه از یک پارکینگ هوشمند که
در دو نق بار و منبع تولید انارژی بارای شابکه توزیاع ایفاای نقا
میکند با هدف کاه هزینه های بهره برداری مربوط به ریزشابکه کاه
شامل پارکینگ هوشمند ،منابع انرژیهای تجدیدپذیر همچون تاوربین
بادی ،پیل سوختی ،سیستم فتوولتاییک و میکروتوربین مایباشاد و باا
تأثیر برنامه پاس گویی بار صورت گرفته اسات .ایان مسائله باهصاورت
برنامهریزی خطی آمیخته با اعداد صحیح ( )MIPمدلسازی شاده و باا
اسااتفاده از ناارمافاازار بهینااهسااازی  GAMSحاال شااده اساات .برنامااه
پاس گویی بار در این مقاله موردبررسای قارار گرفتاه و مقایساه نتاای
بهدستآمده بیانگر این موضوع میباشد که برنامه پاس گویی بار ،تاأثیر
مثبت و مثثری در کاه هزینهها داشته است .از سوی دیگر با بررسی
نتای بهدستآمده متوجه میشویم که پارکینگهای هوشمند که نق
جمع کننده خودروهای برقی پراکناده را در یاک مکاان مشاخص ایفاا
میکنناد باا مادیریت شارژ/دشاارژ خودروهاای برقای از باروز بارهاای
ناخواسته در شبکه توزیع و خطر افزای تقاضای برق در ساعات پیاک
که بر اثر فراگیر شدن ایان خودروهاا ممکان اسات رخ دهاد را حاذف
میکند.
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