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 در این مقاله یک سیستم ترکیبی تأمین تقاضای انرژی الکتریکی در حالت جدا از شبکه با حضور سیستتمهتای ذخیترهستاز انترژی متورد:چکیده
 همچنتین از اجتزای، در این سیستم انرژی ترکیبی از منابع تجدیدپذیر مختلف از قبیل سلول خورشیدی و تتوربین بتادی.مطالعه قرار گرفته است
 استفاده،پشتیبان و ذخیرهساز شامل دیزل ژنراتور و باتری برای تأمین تقاضای بار با قابلیت اطمینان باال به نحوی که تقاضای بار همواره تأمین شود
ستاتته بترای27  برای مصرفکنندگان در نظر گرفته شده است؛ سپس با توجته بته منحنتی تقاضتای بتارDC  وAC  دو نوع تقاضای بار.شده است
 حالت بهینه مدیریت تولید بین اجزا بهنحوی بهدست آمده است تا با، با استفاده از الگوریتم برنامهریزی ریاضی غیرخطی مرتبه دوم،هرکدام از آنها
 در ادامته هزینته ستوخت.کمترین هزینه بتوان تقاضای بار مصرفکنندگان را تأمین نمود و سیستم را در باالترین سطح قابلیت اطمینان نگه داشت
دیزل ژنراتور و هزینه شارژ باتری با توجه به وضعیت شارژ آن برای یک روز تأمین تقاضای بار در شرایط مختلف فصلی و ضرایب وزنی تولید متفاوت
 در پایتان تتأ یر.برای اجزای سیستم انرژی ترکیبی ارائه شده و برای شرایط مختلف بهرهبرداری هزینه سالیانه تأمین تقاضای بار محاسبه شده است
انواع سیستم ذخیرهساز باتری بر مسئله اتمال و باتری اسید سرب برای رسیدن به حالت بهینه بهرهبرداری تحت شرایط مختلف بهرهبترداری متورد
. مدل بهکاررفته و روش حل ارائهشده قابلیتهای خود را در تجزیهوتحلیل حالتهای مختلف بهخوبی نشان دادهاند.بررسی قرار گرفته است
. هزینه سالیانه تأمین تقاضای بار، وضعیت شارژ باتری، مدیریت تولید، سیستم پشتیبان و ذخیرهساز، سیستم ترکیبی انرژی الکتریکی:واژههای کلیدی
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Abstract: In this paper, a hybrid system of electric energy supply in presence of storage systems in off-grid applications has been
studied. Different renewable sources such as solar cell and wind turbine, and backup and storage components such as diesel generator
and battery were used to meet the demand of time with high reliability. Two types of load demand, i.e. AC and DC is intended for
consumers. Then, according to a 24-hour load demand and using a mathematical nonlinear quadratic programming algorithm, the
optimal power flow between the components has taken place with the lowest cost to consumers supplied to the load and to keep the
system at the highest level of reliability so that the load demand will always be met. In the following, the cost of fuel in diesel
generator and battery charging, according to battery state of charge, for one day load demand in different seasonal conditions and
different production weighting coefficients for the components of the hybrid electrical energy system is provided and for various
conditions of operation calculated annual costs load demand. In the end, the impact of using various types of batteries storage system
and lead-acid battery to achieve the optimal state of operation investigated. The results show the effectiveness of the proposed model
and the optimization algorithm.
Keywords: Hybrid electrical energy system, backup and storage system, energy management, battery state of charge, the annual cost
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 -1مقدمه

هر یک از اتضای سیستم ترکیبی و تأ یر این انتخاب روی هزینه روزانه

با توجه به افزایش روزافزون تقاضای استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر،

تتتأمین تقاضتتای انتترژی الکتریک تی استتت .در مرجتتع [ ]62روی انتتواع

منابع ترکیبی تتأمین انترژی الکتریکتی گزینته مناستبی بترای تتأمین
تقاضای بار مصرفکنندگان بهنظر میرسد [ .]6از آنجایی که استتفاده
از دیزل ژنراتور و باتری سهم بهسزایی در افزایش قابلیت اطمینان منابع
تولید پراکنده انرژی دارند ،نیاز به برنامهریزی مناسب بترای استتفاده از
این منابع و مدیریت بهینه آنها احساس میشود .در کنتار پختش بتار
بهینه با استفاده از روشهای مختلف بهینهسازی ،انتخاب اجتزا از نظتر
اندازه و ظرفیت تولید توان باید بهگونهای باشند که در یک حالت بهینه
بتوانند ضمن تأمین تقاضای بار از نظر اندازه آنقدر بتزر

نباشتند کته

هزینتته اضتتافی داشتتته باشتتند [ .]3 ،2در مراجتتع [ ]7 ،6تازوینگتتا و
همکاران یک سیستم ترکیبی شامل سیستم فتوولتاییک ،دیزل ژنراتتور
و باتری را که یک مثال واقعی از آفریقتای جنتوبی متیباشتد ،در نظتر
گرفتهاند و با استفاده از روش برنامهریزی مرتبته دوم بته برنامتهریتزی
بهینه سیستم در یک دوره 27ساتته پرداختهانتد .همچنتین در مرجتع
[ ]2همان نویسندگان به بررسی میزان صرفهجویی در هزینه در مقاطع
مختلف زمانی از قبیل روزهتای تابستتانی و زمستتانی و روزهتای آختر
هفته پرداختهاند .بتا توجته بته شترایط منطقتهای از تتوربین آبتی نیتز
میتوان برای تولید انرژی الکتریکی در سیستم انرژی ترکیبی استتفاده
کرد .در مرجع [ ]1ضمن استفاده از منابع تجدیدپذیر انترژی و اجتزای
پشتیبان سیستم ترکیبی ،از توربین آبی نیتز بتهتنتوان یکتی از منتابع
تجدیدپذیر انرژی استفاده شده است و با پیشبینی مقتدار گگتالی آب
جاری در هر ساتت ،پخش بار بهینه بین اجزای سیستم ترکیبی انجتام
شده است .همچنین در مرجع [ ]4از تتوربین آبتی بتهتنتوان سیستتم
پشتیبان ذخیرهساز و جایگزین باتری استفاده شده است .بدین صتورت
که از اضافه تولید توان منابع تجدیدپذیر برای پمپ کردن آب به سطح
با ارتفاع باال استفاده شده و در زمان کمبود تولید توان ،با جاری شتدن

تکنولوژی باتری و محتدودیتهتای شتارژ و دشتارژ آنهتا و نیتز تتأ یر
محدودیتهای شارژ و دشارژ بر روی طول تمر مفید باتری بح

است .مشابه گنین کاری برای انواع دیزل ژنراتور در [ ]63انجتام شتده
است .در مرجع [ ]67برای حل مسئله مشارکت بهینته بتین واحتدهای
نیروگاهی یک سیستم قدرت استاندارد در حضور دو واحد توربین بادی
و یک واحد سیستم فتوولتاییتک از مقتادیر پتیشبینتی شتده ستاتتی
سرتت باد و تابش خورشتید استتفادهشتده ،بتا ایتن تفتاوت کته بترای
اطمینان از صحت مقادیر پیشبینی شده از اطالتتات  61ستاله واقعتی
یک منطقه برای بهدست آوردن مقادیر ساتتی با کمترین خطتا نستبت
به مقدار میانگین 61ساله استفادهشده است .همچنین در مرجتع []62
مسئله تدمقطعیت در مقادیر پتیشبینتی شتده در نظتر گرفتتهشتده و
بهمنظور تطبیق دادههتای پتیشبینتی شتده بتا واقعیتت از متدلهتای
احتمالی تقاضای بار ،تولید توربین بادی و تولیتد سیستتم فتوولتاییتک
استفادهشده است .در همه کارهای انجامشده هدف تأمین تقاضتای بتار
مصرفکنندگان به اقتصادیترین شکل ممکن است .در این مقاله بترای
مدیریت بهینه تولید به منظتور تتأمین تقاضتای بتار ،یتک متدل بترای
سیستم انرژی ترکیبی شتامل تتوربین بتادی ،دیتزل ژنراتتور ،سیستتم
فتوولتاییک و سیستم ذخیرهساز انرژی شامل باتری ارائهشده بتهنحتوی
کتته ایتتن سیستتتم متتیتوانتتد پاستتخگتتوی تقاضتتای

تنوان سیستم ذخیرهساز انرژی در یک سیستم ترکیبی از دید پخشبار
بهینه در این مقاله مورد تجزیهوتحلیل قرارگرفته است.
بهطور مشخص نوآوریهای این مقاله بهشرح زیر است:


انرژی الکتریکی جدا از شبکه با حضور سیستم ذخیتره ستاز
انرژی بر اساس مدیریت بهینه تولید نشان داده شده است.

توربین بادی ،سیستم فتوولتاییتک و بتاتری در نظتر گرفتته شتده و بتا


شرایط وجود اختالل در مقادیر پیشبینی شده با استفاده از مدل حلقه

بهرهبرداری از سیستم ترکیبی انرژی الکتریکی شده و نشتان

مربوط به توان تولیدی سیستم فتوولتاییک ،توربین بادی و توبین آبی و

داده شده که حالت بهینه بهرهبرداری از سیستم ذخیرهستاز

نیز سوخت مصرفی دیزل ژنراتور به بررسی ترکیبهتا بتا ظرفیتتهتای

باتری در سیستم ترکیبی جواب یکتتا نتدارد و بتا توجته بته

مختلف پرداخته و با استفاده از الگوریتم شبهنیوتن 2یک ترکیب خاص

شرایط تعیین میشود.

از اجزای سیستم ترکیبی بتا ظرفیتت ختاص اجتزا بترای یتک جامعته

روی باتری انجام شده و راهکارهتای افتزایش طتول تمتر مفیتد بتاتری
بررسی شده است .از مطالعات دیگر انجامشده بحت روی انتختاب نتوع
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تمق دشارژ مناستب بترای بتاتری استید سترب در سیستتم
ترکیبی بهگونتهای تعیتین شتده کته موجتب حالتت بهینته

بسته صورت گرفته است .در مرجع [ ]3ضمن بحت کلتی روی روابتط

الگوریتم ژنتیک 3انجام گرفته است .در مرجع [ ]66بح تخصصیتری

تأ یر استفاده از منابع متنوع تجدیدپذیر انرژی الکتریکی در
کاهش هزینه تأمین تقاضای بتار در یتک سیستتم ترکیبتی

شده است .در مرجع [ ]1یک سیستتم ترکیبتی شتامل دیتزل ژنراتتور،

روستتتایی در نظتتر گرفتتته شتتده استتت .کتتار مشتتابهی در [ ]61توستتط

بتتار  ACو DC

مصرفکنندگان باشد .با استفاده از روش پخش بار پیشنهادی ،باتری به

آب از سطح باال به پایین توسط توربین آبی کمبود تولید تتوان جبتران

الگوریتم مدل پیشکنترل ( 6)MPCپخش بار و تولید بهینه اجزا بترای

شتده



برای شرایط در دسترس بودن انواع متنوع بتاتری ،بتا انجتام
پخش بار بهینه با استفاده از قیود متناسب بتا نتوع بتاتری و
محاسبه هزینه سالیانه تأمین تقاضای بار ،مناسبتترین نتوع
باتری برای سیستم ترکیبی انتخاب شده است.
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در بخش  2ضمن معرفی سیستم پارامترها و متغیرهتای سیستتم
نیز معرفی شدهاند .در بخش  3اجزای سیستم ترکیبی معرفتی شتده و
میزان توان تولیدی هر یک از اجزا به اختصار توضیح دادهشده است .در
بخش  7نوع فرمولبندی سیستم و روش حل مسئله بهینهسازی ارائه و
در بخش  2نتایج حاصتل از اتمتال متدیریت تولیتد و نتتایج اقتصتادی
سیستم ترکیبی تولید انرژی ارائهشده است .بخش آخر به نتیجهگیتری
اختصاص دارد.

 -2ساختارسیستم ترکیبی
مطابق شکل  6در این مقاله سیستم ترکیبی شامل سیستمی مرکتب از
سیستم فتوولتاییک ،توربین بادی ،سیستم ذخیره ساز باتری و سیستتم
پشتیبان دیزل ژنراتور است .توربین بادی و سیستم فتوولتاییتک بترای
تأمین تقاضای بار مصرفکنندگان در الویت قرار دارند بهگونهای که اگر
این دو سیستم بتوانند تقاضای بار را تأمین کنند ،از انرژی ذخیترهستاز
باتری و دیزل ژنراتور استفاده نخواهد شد .در ضمن ،اضتافه تولیتد ایتن
دو سیستم میتواند برای شارژ باتری با توجه به وضتعیت شتارژ بتاتری
(( 7)socکه در بخش  3توضیح داده خواهتد شتد) متورد استتفاده قترار
گیرد .متغیرهای  PPVو  PWTو  P1به ترتیب توان دریتافتی از سیستتم
فتوولتاییک ،توربین بادی و دیزل ژنراتور میباشتند .متغیتر کنترلتی P2
توان جاریشده بین دو باس  DCو  ACاست که از طریق اینورتر بههم
متصل شدهاند .متغیر کنترلی  P3نیز توان جتاریشتده از یتا بته بتاتری
است .جهت مثبت توان  P2از سمت بتاس  DCبته بتاس  ACو جهتت
مثبت توان  P3برای حالت شارژ باتری در نظر گرفته شده است.
DC Bus

AC Bus

DG

P1

Wind turbine

PWT

PPV

P2

AC load

P3

PV

Battery

DC load

شکل  :1ساختار سيستم ترکيبی تأمين انرژی

 -3معرفی اجزای سیستم ترکیبی
برای یک سیستم ترکیبی تأمین انرژی الکتریکی که در حالتت جتدا از
شبکه قرار دارد ،اجزای سیستم ترکیبی به گهار دسته تقسیم میشوند.
این گهتار دستته شتامل منتابع تجدیدپتذیر انترژی الکتریکتی ،منتابع
پشتیبان تأمین انرژی ،سیستمهای ذخیرهسازی انرژی الکتریکتی و بتار
است .در این مقاله از سیستمهای فتوولتاییک و توربین بادی بتهتنتوان
منتتابع تجدیدپتتذیر انتترژی الکتریکتتی و از بتتاتری بتتهتنتتوان سیستتتم
ذخیره ساز در زمان اضافه تولید منابع تجدیدپذیر انرژی استتفاده شتده
است .دیزل ژنراتور هم بهتنوان سیستم پشتیبان زمانی روشن میشتود
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که مجموع توانهای منابع تجدیدپذیر انرژی و بتاتری نتواننتد تقاضتای
بار را تأمین کنند .بارها نیز شامل دو دسته بار  ACو  DCاستت .نحتوه
فرمول بندی توان تولیدی اجزای سیستم ترکیبتی بته طتور اختصتار در
بخش بعد توضیح داده شده است.
 -1-3مدل سیستم فتوولتاییک
تولید ساتتی توان از سیستم فتوولتاییک بر اساس رابطه ( )6بتهدستت
میآید [.]1
PPV = ηPV × AC × IPV
()6
در این رابطه  ηPVبازده سیستم فتوولتاییک است کته بته تملکترد
ساتتی و نوع گیدمان صفحات خورشیدی بستتگی دارد IPV .برحسب
 (KW.hتابش ساتتی خورشید بر روی آرایه سیستم فتوولتاییک است.
)
m2
 ACمساحت صفحات خورشیدی به کاررفته و  PPVتوان تولیدی سیستم
فتوولتاییک است [ .]61در ایتن مقالته از دادههتای در دستترس بترای
تابش خورشتید و میتزان انترژی الکتریکتی بتهدستتآمتده از سیستتم
فتوولتاییک استفاده میشود .همچنین با توجه به خطای کم گام زمانی
یک ساتتی [ ]64از این گام زمانی برای تجزیهوتحلیل دادهها استتفاده
شده است.
 -2-3مدل توربین بادی
.]3

خروجی توان توربین بادی بر اساس رابطه ( )2بهدست میآید [،1
1
()2
PWT = × η × η × ρair × Cp × A × Vr3
G

2

T

در این رابطه  Vrسرتت باد ρair ،گگالی هوا Cp ،ضریبی وابستته بته
طراحتی تتوربین A ،مستاحت ستتطح روتتور تتوربین بتادی ηT ،و ηG
بهترتیب راندمان مربوط به توربین بادی و ژنراتور میباشند کته از یتک
الگوی درجه دوم از اطالتات توربین بادی بهدست میآید .در این مقاله
بر اساس الگویهای وزش باد ساتتی پیشبینیشده برای یتک منطقته،
مقدار تولید توان توربین بادی در هر ساتت از قبل مشخص میشود تتا
به این ترتیب در هر ساتت مقدار بهینه پخش بار برای اجزای کنترلتی
جهت تأمین تقاضای بار مشخص شود.
 -3-3مدل بانک باتری
باتریها از اجزای مهم سیستمهتای ترکیبتی انترژی الکتریکتی جتدا از
شبکه شامل منتابع تجدیدپتذیر انترژی ازجملته سیستتم فتوولتاییتک
هستند تا بتوانند با ذخیرهسازی انرژی متازاد در روز ،کمبتود تولیتد در
شب را جبران کنند [ .]61با فرض حضور در ساتت tام وضتعیت شتارژ
باتری با استفاده از روابط ( )3و ( )7مشخص میشود.
() 3
() 7

)soc(t) = soc(t − 1) + αP3 (t) − βP4 (t
∆t
E

× β = ηD

,

∆t
E

× α = ηC

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 47, no. 3, autumn 2017

مدیریت بهینه تولید در یک سیستم . . .

 /6612مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،74شماره  ،3پاییز 6331

که  ηCو  ηDبه ترتیب راندمانهای حالت شارژ و دشارژ باتری و
گام زمانی و  Eظرفیت نامی باتری است .یک بیان دینامیکی کلیتر که
بیشتر در مورد باتریها استفاده میشود طبق رابطه ( )2است.
Δt

t

() 2

t

)soc(t) = soc(0) + α ∑ P3 (τ) − β ∑ P4 (τ
τ=1

τ=1

که در این رابطه ) soc(0نشاندهنتده وضتعیت اولیته شتارژ بتاتری
است α∑tτ=1 P3 (τ) .نشاندهنده مجموع توانهای ورودی به بتاتری تتا
زمان  tام و ) β∑tτ=1 P4 (τنشاندهنتده مجمتوع تتوانهتای خروجتی از
باتری تا زمان  tام است .همچنین میتزان ظرفیتت در دستترس بتاتری
طبق رابطه ( )1در هر زمان نمیتواند از یک مقتدار کمینته کتمتتر و از
یک مقدار بیشینه بیشتر باشد [.]66 ،2
soc min ≤ soc(t) ≤ soc max
()1
()4

soc min = (1 − DOD)soc max

که در رابطه ( )4کمیت  2DODنشان دهنتده تمتق دشتارژ بتاتری
برحسب درصد است .هزینه پوشش باتری از رابطه ( )1بهدست میآید.
() 1

Cb
E × DODi × Ci

= Cbw

که در این رابطه  Cbهزینه خالص خرید باتری E ،ظرفیت بتاتری و
 DODiمقدار تمق دشارژ اولیه ( DODاولیه) در نظر گرفته متیشتود و
 Ciتعداد سیکلهای مانده تا خرابی باتری است .تعداد سیکلهای مانده
تا خراب شدن باتری توسط سازنده مشخص میشود.
 -4-3مدل دیزل ژنراتور
دیزل ژنراتورها در سیستمهای ترکیبی انرژی بهتنوان پشتیبان استفاده
متیشتتوند و معمتتوالً زمتتانی وارد متتدار متیشتتوند کتته بتتاتری و منتتابع
تجدیدپذیر انرژی نمیتوانند تقاضای بار را تأمین کننتد [ .]61بنتابراین
استفاده از دیزل ژنراتور بات افزایش قابلیت اطمینان سیستم ترکیبتی
برای تأمین تقاضای بار میشود .معموالً سازندگان توصیه میکننتد کته
استفاده از دیزل ژنراتور در سیستم حداقل باشد .بنابراین تنها زمتانی از
دیزل ژنراتور استفاده می شود که تقاضای بار با حداکثر تتوان خروجتی
باتری با توجه به محدودیتها بههمراه تتوان تولیتدی تتوربین بتادی و
سیستم فتوولتاییک تأمین نشود و به هیچ تنوان از دیزل ژنراتور بترای
شارژ باتری استفاده نمیشود .این کار بات افتزایش هزینته ستوخت و
کاهش طول تمر مفید دیزل ژنراتتور متیشتود [ .]63در ایتن مقالته از
اطالتات دیزل ژنراتور  2kWمجهز به سیستم کنترل الکترونیکی بترای
کنترل سوخت ورودی و تعداد دور ژنراتور برای تتأمین بتار متورد نیتاز
استفاده شده است .این نوع دیزل ژنراتورها بهطور ستریع در هتر زمتان
توانایی تأمین توان خروجی مورد نیاز را دارند [.]2

 -4مدلسازی سیستم ترکیبی و روشحل
تولید ساتتی سیستم فتوولتاییک بر اساس میتزان تتابش خورشتید در
یک منطقه در هر فصل سال پیشبینی شده و برنامهریزی مناستب بتر

Serial no. 81

استتاس تولی تد انتترژی سیستتتم فتوولتایی تک و پختتش بتتار بهینتته ب تین
پارامترهای کنترلی در نظر گرفته شده است .برای توان تولیدی مربتوط
به سیستم فتوولتاییک از دادههای [ ]6استفاده شتده استت .همچنتین
میزان تولیتد تتوان توستط تتوربین بتادی نیتز گنتین شترایطی دارد و
براساس پیشبینیهای وزش باد برای یک منطقته و اطالتتات تتوربین
بادی میزان تتوان الکتریکتی تولیتدی تتوربین بتادی در یتک دوره 27
ساتته پیشبینی و با توجه به محتدوده تقاضتای بتار از اطالتتات یتک
میکروتوربین استفاده شتده استت .انتدازه اجتزای سیستتم بتهگونتهای
مشخص شدهاند که همواره تقاضای بار را تأمین کنند.
روشن یا خاموش بودن دیزل ژنراتتور و نحتوه شتارژ بتاتری بتدین
صورت است که شارژ باتری فقتط از طریتق منتابع تجدیدپتذیر انترژی
یعنی توربین بتادی و سیستتم فتوولتاییتک و در زمتان تولیتد بتیش از
تقاضای بار و با توجه به محتدودیتهتای وضتعیت شتارژ بتاتری ()soc
انجام میشود .در این سیستم دیزل ژنراتور فقط وقتی روشن متیشتود
که توربین بادی و سیستم فتوولتاییک و باتری نتواننتد تقاضتای بتار را
تأمین کنند .برای حل مسئله بهینهسازی از الگوریتم ریاضی غیرخطتی
مرتبه دوم  1QPدر محیط برنامه  MATLABاستفاده شده استت .تتابع
هدف با رابطه ( )3تعریف و محدودیتهای آن بتا روابتط ( )61تتا ()67
تعریف شدهاند.
N

|)min ∑(w1 Cf (aP12 (k) + bP1 (k)) + w2 Cbw |P3 (k

() 3

))− w3 Ppv (k) − w4 Pwt (k

()61
()66

)P1 (k) + P2 (k) = PLac (k) − Pwt (k
)P2 (k) + P3 (k) ≤ Ppv (k) − PLdc (k
0 ≤ P1 (k) ≤ DGrated

()62
()63

i=1

P3min ≤ P3 (k) ≤ P3max
k

()67

SOC min ≤ SOC(0) − α ∑ P3 (τ) ≤ SOC max
τ=1

به ازای هر مقدار  k=1,…,Nو  Nبرابر  Cf ،27قیمت ستوخت استت.
 w1تا  w4ضرایب وزنی هستند که مجموع آنهتا یتک متیباشتدsoc(0) .
مقدار اولیه شتارژ بتاتری و  socminو  socmaxحتداقل و حتداکثر وضتعیت
شارژ باتری را نشان میدهند DGrated .ظرفیت تولید تتوان دیتزل ژنراتتور
است .تبارت اول از تابع هدف ،مقدار هزینه سوخت مصرفی دیزل ژنراتتور
را مشخص میکند که به ضریب وزنی  w1ضرب شتده استت .جملته دوم
نشاندهنده اندازه توان از یا به باتری ضترب در هزینته پوشتش بتاتری و
وزنی ضریب  w2است .با توجه به اینکه هدف به حداقل رساندن استتفاده
از این دو منبع است ،ایتن دو تبتارت بتا تالمتت مثبتت در تتابع هتدف
استفاده شدهاند .جمتالت ستوم و گهتارم مقتدار تتوان دریافتتشتده در
پخشبار از منابع تجدیدپذیر سیستم فتوولتاییک و توربین بادی را ضترب
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در ضرایب وزنی مربوط به این دو منبع نشان میدهند .همچنین با توجته
به اینکه هدف استفاده بیشینه از منابع تجدیدپذیر انترژی استت ،ایتن دو
جمله با تالمت منفی در تابع هتدف متورد استتفاده قترار متیگیرنتد .در
مرجع [ ]2تابع هدف تنها جمله اول رابطه ( )3در نظتر گرفتتهشتده کته
درآن شرایط میتوان گفت کمینه استفاده از دیزل ژنراتور با کمینهستازی
آن تابع هدف بهدست میآید ولی در این مقاله ضرورتاً این موضوع اتفتاق
نمیافتد و کمینه تابع هدف میتوانتد در جتایی باشتد کته تولیتد دیتزل
ژنراتور و باتری از مقدار کمینه شرایطی که میتواند برای دیزل ژنراتتور و
باتری در پخشبار اتفاق افتتد و نیتز شترایطی کته از منتابع تجدیدپتذیر
استفاده بیشینه در پخش بار میتوان داشت ،فاصله داشته باشد.
برای اینکه مجموع توانهای ورودی و خروجی به باس  ACمساوی
صفر شود ،باید قید تساوی ( )61در هتر ستاتت رتایتت شتود .گنتین
شرطی برای باس  DCبا قید نامساوی ( )66تأمین میشود .در این قید
تالمت کوگکتر برای حالت دشارژ باتری و تالمت مساوی برای حالت
شارژ باتری در نظر گرفته شتده استت .قیتود ( )62تتا ( )67حتداقل و
حداکثر توان متغیرهای کنترلی را مشخص میکنند .برای حتل مستئله
بهینهسازی به روش برنامهریزی غیرخطی مرتبه دوم الزم است مستئله
بهشکل زیر در آید:
()62

1
)min ( x T Hx + f T x
2

مدیریت بهینه تولید در یک سیستم . . .

شروع

دریافت دادههای پیشبینی شده  27ساتته
تولید سیستم فتوولتاییک ،توربین بادی و
تقاضای بار

t=1

محاسبه وضعیت شارژ باتری در ساتت  tام
از رابطه ()2

بله

t
t
if Ppv
+ Pwt
≥ PLt

خير
بله

t
∗
t
t
if Ppv
+ Pwt
+ ∑ Pbatt
≥ PLt

خير

i=1

همچنین الزم است قیود بهشکل زیر نوشته شوند:
()61
()64
()61

Ax ≤ b
Aeq x = beq
Lb ≤ x ≤ Ub

که در این روابط  Hماتریس ضترایب مرتبته دوم و  fمتاتریس ضترایب
مرتبه اول تابع هدف است .ماتریسهای  Aو  bاز روی قیود نامستاوی و
ماتریسهای  Aeqو  beqاز روی قیود مساوی بهدست میآیند .همچنتین
 Ubو  Lbحدود باال و پایین پارامترهای کنترلی میباشند.
در شکل  2روندنمای انجتام پختشبتار و محاستبه هزینته ستالیانه
تأمین تقاضای بار نشتان داده شتده استت.در ایتن رونتدنما  PtLو  Ptpvو
 PtWTبه ترتیب نشاندهنده مقادیر پیشبینیشتده تقاضتای بتار ،تولیتد
سیستم فتوولتاییک و تولید توربین بادی در ساتت tام هستتند .مقتدار
∗
 ∑ti=1 Pbattنشاندهنده مقدار شارژ باتری تا ساتت tام است که با توجه
به محدودیت دشارژ باتری میتوان از آن استفاده کرد.

 -5نتایج عددی
با توجه به اجزای استفاده شده در سیستم ترکیبی انترژی الکتریکتی و
نیز برای انجام پخش بار بهینه بین اجتزای کنترلتی سیستتم ،تقاضتای
بارهتتتای  ACو  DCو میت تزان وزش بتتتاد و تتتتابش خورشت تید از روی
پیش بینیها مشخص شده است .شکل  3مقادیر پیشبینیشتده تولیتد
توان سیستم فتوولتاییک برای فصتل تابستتان و زمستتان [ ،]6میتزان
تولیت تد تتتتوان تتتتوربین بتتتادی [ ]61و تقاضتتتای بارهتتتای  ACو DC
مصرفکننده را نشان میدهد [.]63 ،6

Serial no. 81

دیزل ژنراتور روشن
بوده و میتواند در
پخش بار شرکت کند

دیزل ژنراتور خاموش
بوده و نمیتواند در
پخش بار شرکت کند

اتمال قیود روابط ( )61و ( )64و ( )61برای
ساتت tام و انجام پخش بار با روش quadprog

t =t+1

t > 24

خير

بله
دریافت نتایج حاصل از پخش بار و محاسبه
هزینه سوخت و باتری و محاسبه هزینه اولیه
اجزا با استفاده از رابطه( )63و در نهایت
محاسبه هزینه کل سالیانه تأمین تقاضای بار

پایان

شکل  :2روندنمای انجام پخش بار و محاسبه هزينه تأمين تقاضای بار
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شکل  :3مقادير تقاضای بار و توليد انرژی پيشبينی شده

جدول  6اطالتات مربتوط بته سیستتم ترکیبتی انترژی الکتریکتی
شامل سیستم ذخیره ساز انرژی را نشان میدهد .این اطالتات از [ ]6و
[ ]21اتخاذ و برای ایجاد سیستم ترکیبی به نحو مناسبی با هتم ادغتام
شدهاند.
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رابطتته ( )3تعریتتفشتتده استتت .بتترای اختصتتاص وزنهتتا از دو روش
 SMARTSو  SWINGمیتوان استفاده کترد .در ایتن روشهتا اهتداف
برحسب اهمیت رتبهبندی شده و پس از محاسبات وزنها بته گونتهای
نرمال میشوند که جمتع آنهتا برابتر یتک شتود .بترای مثتال مستائل
زیستمحیطی و محدودیت در تتأمین ستوخت مصترفی دیتزل ژنراتتور
میتوانند از اهداف دارای الویت در استفاده از دیزل ژنراتور باشتند .الزم
به توضیح است در مسائلی که محدودیتهای زیستتمحیطتی در نظتر
گرفته میشوند ،مقدار تولید آالیندهها به تابع هدف اضافه میشود ولتی
در این مقاله حداقل استفاده از دیزل ژنراتور که موجب کتاهش انتشتار
گازهای گلخانهای میشود ،به تنوان یتک تامتل مثبتت در حفاظتت از
محیطزیست در نظر گرفتتهشتده استت .انتواع مختلفتی از حالتتهتای
بهرهبرداری با توجه به اهداف و هزینهها میتوانند در نظر گرفته شتوند،
با این حال در این مقاله طبق پیشنهاد مرجع [ ]6دو حالت بهرهبرداری
به تفصیل بررسیشده است .در حالت اول میزان اهمیتت دو هتدف اول
در رابطه ( )3به یک اندازه است ،و در حالت دوم بترای هزینته پوشتش
باتری وزن بیشتری اختصتاص داده شتده و وزن دیتزل ژنراتتور صتفر
است .مقادیر این ضرایب در جدول  2مشخص شده است.
جدول :2ضرايب وزنی برای دو حالت مطالعه

جدول  :1اطالعات مربوط به سيستم ترکيبی
71kWh
%12
%12
1/2
6
1/1
%21
1/271$/h
1/6$/kWh
لیتر6/2$/
2kW
74مترمربع
221$/kW
1111$/kW
12$/kWh
171$/m2
%2
 21سال
 2سال
 21سال

ظرفیت باتری
بازده حالت شارژ
بازده حالت دشارژ
حداقل وضعیت شارژ
حداکثر وضعیت شارژ
مقدار اولیه شارژ
باالترین مقدار دشارژ باتری
a
b
هزینه سوخت
ظرفیت دیزل ژنراتور
مساحت سیستم فتوولتاییک
هزینه اولیه دیزل ژنراتور
هزینه اولیه توربین بادی
هزینه اولیه باتری اسید سرب
هزینه اولیه سیستم فتوولتاییک
نرخ تورم اقتصادی
تمر مفید توربین بادی
تمر مفید دیزل ژنراتور
تمر مفید سیستم فتوولتاییک

1/6
1/6

1/6
1/6

1/7
1/1

1/7
صفر

بهرهبرداری
Case1
Case2

پختتش بتتار سیستتتم بتترای مقتتادیر ستتاتتی تولی تد تتتوان سیستتتم
فتوولتاییتتک در فصتتل تابستتتان و ضتترایب وزنتتی  case1و  case2در
شکلهای  7و  2نشان داده شده است.
6
5
4
3
2
1
0
PDG

)power(kw

مقدار

پارامتر

w4

w3

w2

w1

حالت

-1

P2
Pbatt

-2

PLAC+DC

-3

PPV
20

25

5

10

15

0

-4

)time(h

شکل  :4پخش بار بهينه برای دادههای تابشی تابستان و
ضرايب وزنی case1
6

4

2

برای پخش بار بهینه بین اجزای کنترلی سیستم ،با توجه به روش حتل
مسئله بهینهسازی پیشنهادشده ،الزم بود تتابع هتدف بته صتورت تتک
هدفه تعریف شود .با توجه بته اینکته اهتداف مستئله شتامل دو هتدف
کمینتتهستتازی ستتوخت مصتترفی و استتتفاده از بتتاتری و دو هتتدف
بیشینهسازی استفاده از توربین بادی و سیستتم فتوولتاییتک استت ،بتا
استفاده از روش وزندهی مسئله به صورت یک تابع تتک هدفته طبتق

Serial no. 81

PDG

)power(kw

 -1-5نتایج حاصل از پخش بار سیستم

0

-2

P2
Pbatt
PLAC+DC

-4

PPV
25

20

10

15

5

0

-6

)time(h

شکل  :5پخش بار بهينه برای دادههای تابشی تابستان و
ضرايب وزنی case2
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مربوط به باتری در  case2انتظار میرفت این وضتعیت بترتکس باشتد.
تلت این است که در ساتت 21ام مقتدار تتوان ذخیترهشتده در بتاتری
برای  case2به حدی است که با اضافه شدن تولیتد منتابع تجدیدپتذیر
میتواند تقاضای بار را تأمین کند به همین دلیل با توجه به توضتیحات
داده شده در این شرایط دیزل ژنراتور در حالت خاموش قرار میگیرد و
باتری باید کمبود توان منابع تجدیدپتذیر بترای تتأمین تقاضتای بتار را
جبران کند؛ ولی در  case1به دلیل اینکه برای تأمین تقاضای بار بایتد
حتماً دیزل ژنراتور روشن شود ،پختش بتار بهینته بتین ایتن دو منبتع
صورت میگیرد و این امر موجب میشود کته فقتط بخشتی از کمبتود
توان جهت تأمین تقاضای بار توسط باتری صورت گیرد .به همین دلیل
دشارژ بتاتری در ستاتت 21ام بترای  case1کتمتتر از  case2استت .بتا
مقایسه شکلهتا بترای دو نتوع ضترایب وزنتی در دو فصتل تابستتان و
زمستان مشخص میشود که بتا کتاهش ضتریب وزنتی دیتزل ژنراتتور،
استفاده از آن بیشتر شده و در تین حال استفاده از باتری کاهش یافته
است .برای تشخیص شرایط بهرهبرداری با هزینه کم ،الزم است مقایسه
اقتصادی بین شرایط مختلف انجام شود که به این امتر در بختش بعتد
پرداخته شده است.

Serial no. 81

5
4
3
2
1

)power(kw

در  case2نسبت به  case1است که با توجه بته افتزایش ضتریب وزنتی

6

0
-1
-2
PPV

PLAC+DC

25

Pbatt

20

P2

15

PDG
10

5

0

-3

)time(h

شکل  :6پخش بار بهينه برای دادههای تابشی زمستان و
ضرايب وزنی case1
6
5
4
3
2
1

)power(kw

البته در این شکلها برای بهتر مشخص شتدن مقتادیر متغیرهتای
کنترلی ،تولید ساتتی توربین بادی نشان داده نشده است .شرط روشن
شدن دیزل ژنراتور که تبارت بود از آن که مجموع تتوانهتای تولیتدی
توربین بادی و سیستم فتوولتاییک و توان ذخیره شده در باتری نتوانند
تقاضای بار را تأمین کنند ،در نتایج روشن میباشد .نکته قابل توجه در
مقایسه شکلهای  7و  2این است که با کاهش ضریب وزنی مربوط بته
دیزل ژنراتور در  ،case2استفاده بیشتری از دیزل ژنراتور شده استت و
دلیل این امر آن است که بتا کتاهش ضتریب وزنتی مربتوط بته دیتزل
ژنراتور ،اهمیت کمینهسازی سوخت مصرفی آن کاهش و مقدار سوخت
مصرفی و هزینه آن افزایش یافته است.
در شکل های  1و  4نتایج حاصل از مدیریت تولید بترای دادههتای
تابشی فصل زمستان برای دو حالت از ضترایب وزنتی نشتان داده شتده
است .در شکل  1با کاهش تولید سیستم فتوولتاییک ،برای تأمین کامل
تقاضای بار استفاده بیشتری از دیتزل ژنراتتور در مقایسته بتا شتکل 7
شده است .با کاهش ضریب وزنتی دیتزل ژنراتتور در شتکل  4در کنتار
کاهش تولید سیستم فتوولتاییتک ،تتوان دریتافتی از دیتزل ژنراتتور در
مقایسه با حاالت قبل بیشترین مقتدار را دارد و استتفاده از بتاتری بتا
توجه به افزایش ضریب وزنی مربوط کمترین مقدار را دارا است بهنحوی
که در  66ساتت اول از باتری استفاده نمیشود .بتا دقتت در شتکلهتا
مشخص میشود که با افزایش ضریب وزنی مربوط بته بتاتری در case2
تعداد تغییر وضعیت حالت شارژ و دشارژ باتری به  2بار کاهش مییابد،
در حالی که برای حالت  case1تغییتر وضتعیت حالتت شتارژ و دشتارژ
باتری  3بار صورت میگیرد.
نکته قابل توجه دیگر در بیشتر بودن مقدار دشارژ در ساتت 21ام

مدیریت بهینه تولید در یک سیستم . . .

0
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5

0

-3

)time(h

شکل  :7پخش بار بهينه برای دادههای تابشی زمستان و
ضرايب وزنی case2

 -2-5مقايسه اقتصادی با استفاده از نتايج پخش بار بهينه
می تزان هزینتته ستتالیانه بتترای اجزایتتی گتتون دی تزل ژنراتتتور ،سیستتتم
فتوولتاییک و توربین بتادی را متیتتوان بتا در اختیتار داشتتن هزینته
سرمایهگذاری اولیه شامل هزینه خرید و نصب ،طول تمر مفید اجتزا و
نرخ تورم سالیانه طبق رابطه ( )63برای هر یک از اجزا بهدست آورد.
()63

i(1 + i)n P
(1 + i)n − 1

= Ccpt

در این رابطه  Ccptهزینه سرمایهگذاری ستالیانه بترای اجتزای سیستتم
ترکیبی است P .هزینه سرمایهگذاری اولیه اجزا و  iو  nبه ترتیتب نترخ
تورم اقتصادی و طول تمتر مفیتد اجتزای سیستتم هستتند [.]22 ،26
البته هزینه تعمیر و نگهداری این اجزا با توجه به اینکته شتامل درصتد
کمی از هزینه سالیانه میشود و بهصورت مقدار ابت برای تمام شرایط
مورد مطالعه به هزینه کل اضافه میشود ،ناگیز بوده و در نظتر گرفتته
نمیشود .هزینه بعدی مربوط به سوخت مصرفی دیزل ژنراتور است کته
با توجه به نتایج مدیریت بهینه تولید ،مقتدار هزینته ستوخت مصترفی
بهدست میآید .از روی نتایج مدیریت بهینه تولید ،تعتداد ستیکلهتای
شتتارژ و دشتتارژ بتتاتری را بتتهدستتت آورده و بتتا نستتبتگیتری از تعتتداد
سیکلهای تا خرابی باتری که توسط سازنده مشخص میشتود ،هزینته
باتری محاسبه میشود .هزینه تأمین تقاضای بار سالیانه با جمع کتردن
این هزینه ها به دست میآیتد .در شتکل  1هزینته تتأمین تقاضتای بتار
سالیانه برای دو فصل و دو حالت ضرایب وزنی نشان داده شده است.
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x 10

DG capital cost
PV capital cost
WT capital cost
fuel cost
battery cost

3
2.5

1.5
1

)annual cost($

2

0.5

winter_case2

summer_case2

winter_case1

winter_case2

summer_case2

winter_case1

summer_case1

0

4

x 10

3.5
3

2
1.5
1

)total annual cost($

2.5

0.5

summer_case1

0

شکل  :8هزينه ساليانه تأمين تقاضای بار در فصلهای تابستان و
زمستان با استفاده از دو نوع ضرايب وزنی
4

x 10

DG capital cost
PV capital cost
WT capital cost
fuel cost
battery cost

5
4.5
4

3
2.5
2
1.5

)annual cost($

3.5

1
0.5
DG & PV & battery DG & PV & batt & WT

DG & PV

DG & PV & battery DG & PV & batt & WT

DG & PV

only diesel generator

0

2
1

only diesel generator

)total annual cost($

3

تکنولوژیهای ذخیرهساز الکتروشیمیایی انرژی محستوب متیشتوند در
این مقاله متورد تجزیتهوتحلیتل قترار گرفتتهانتد (شتکل  .]23[ )61از
بح های مهم در طراحی و بررسی سیستمهای ترکیبتی انتختاب نتوع
که انواع باتریها با محدودیتهای شارژ و دشارژ متفاوت موجب تغییتر

5
4

هزینه کل تأمین تقاضای بار شامل هزینه اولیه دیتزل ژنراتتور و هزینته
سوخت است .در مرحله بعد یتک منبتع تجدیدپتذیر انترژی الکتریکتی
(سیستم فتوولتاییک) بههمراه دیزل ژنراتور تقاضای بار روزانه را تتأمین
میکنند .با توجه به شکل  3مشاهده میشود که مقدار کتاهش هزینته
سوخت دیزل ژنراتور بهتلت تأمین بخشی از تقاضای بار توسط سیستم
فتوولتاییک در مقایسه با هزینه اولیه سیستم فتوولتاییک بیشتر است.
درنتیجه استفاده از سیستم فتوولتاییک با وجود هزینته اولیته ،موجتب
کاهش هزینه سالیانه تأمین تقاضای بار شده است .اضافه شتدن بتاتری
بهتنوان یتک سیستتم ذخیتره ستاز انترژی نیتز گنتین شترایطی دارد
بهطوری که با ذخیرهسازی اضافه تولید توان سیستم فتوولتاییک توسط
باتری و استفاده از این انرژی ذخیرهشده در زمان نیاز ،موجتب کتاهش
هزینه سالیانه تأمین تقاضای بار حتی با در نظر گترفتن هزینته بتاتری
شده است .همچنین با اضافه شدن توربین بادی ،یک سیستتم ترکیبتی
انرژی الکتریکی نظیر شکل  6خواهیم داشتت کته کتمتترین هزینته را
جهت تأمین تقاضای بار روزانه در مقایسه با سایر شترایط بهترهبترداری
دارد .در صورت استفاده از اجزای متنوع سیستم ترکیبتی هزینته اولیته
باال میرود ولی با توجه نتایج مشاهده میشتود هزینته ستالیانه تتأمین
تقاضای بار کاهش مییابد.
باتریها که در تقسیمبندی انواع تکنولوژی سیستم ذخیرهساز جزو

باتری از میان گزینههای مختلف برای سیستم ترکیبی است به گونهای

4

x 10

مدیریت بهینه تولید در یک سیستم . . .

0

در نتایج پخش بار روزانه سیستم ترکیبی شده و با تعداد سیکلهای تتا
خرابی باتری و هزینههای اولیه خرید متفاوت موجب تغییتر در هزینته
سالیانه باتری میشوند .با توجه به کنتترلپتذیر بتودن و الویتت بتاتری
نسبت به دیزل ژنراتور در تأمین کمبود تقاضای بار و همچنتین امکتان
وجود شرایط متنوع استفاده از بتاتری ،در ایتن مقالته حضتور سیستتم

شکل  :9مقايسه هزينه ساليانه تأمين تقاضای در تابستان و ضريب
وزنی  case1با اضافه شدن هر يک از اجزای سيستم ترکيبی

ذخیرهساز باتری در سیستم ترکیبی از دید پختش بتار بهینته بررستی
شده است.

برای دادههای تابشی تابستتان و ضترایب وزنتی  case1بتا در نظتر
گرفتن انواع شرایط بهرهبرداری از قبیل فقط دیزل ژنراتور ،دیزل ژنراتور
و سیستم فتوولتاییک ،دیزل ژنراتور و سیستتم فتوولتاییتک و بتاتری و
نهایتاً استفاده کامل از اجزای سیستم ترکیبتی معرفتیشتده ،متدیریت
بهینه تولید انجتام و نتتایج در شتکل  3ارائته شتده استت .بتا مقایسته
هزینهها در شکل  3مشاهده میشتود کته در استتفاده از تمتام اجتزای
سیستم ترکیبی هزینه تأمین تقاضای بار سالیانه کمترین مقدار را دارد.
روند کاهشی هزینه کل سالیانه تأمین تقاضای بار بتا اضتافه شتدن
اجزای سیستم ترکیبی خود میتواند دلیلی بر صحت پخش بتار بهینته
انجام شده باشد .برای شرایط تأمین تقاضای بتار توستط دیتزل ژنراتتور

شکل  :11تقسيمبندی انواع تکنولوژی سيستم ذخيرهساز []23

Serial no. 81
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در جدول  3اطالتات مربوط به باتری از نوع اسید سرب ارائه شتده
است .در تمام پخش بارهای انجامشده از اطالتات مربوط بته ایتن نتوع
باتری مطابق جدول  6استفاده شده است .برای هر نوع باتری روشهای
بهرهبرداری متفاوتی وجود دارد بهطوریکته بتا تغییتر محتدودیتهتای
شارژ و دشارژ باتری نتایج پخش بار بهینه سیستم تغییتر خواهتد کترد.
بدین ترتیب هزینه سوخت دیزل ژنراتور نیز بتا تغییتر نتتایج حاصتل از
پخش بار میتواند تغییر کند .همچنین تعداد سیکلها تا ختراب شتدن
هر نوع باتری با باالترین مقدار دشارژ باتری رابطته تکتس دارد ،بتدین
صورت که با افزایش تمق دشارژ باتری تمر مفید باتری کاهش مییابد.
سالیانه تأمین تقاضای بار تغییر میکند .با انجام پخش بار بهینه بهازای

دشارژ باتری و کاهش تعداد سیکلهای تا خرابی باتری ،هزینه سوخت
بهطور قابلتوجه و با سرتت بیشتری کاهش متییابتد بتهطتوری کته
باتتت کتتاهش هزینتته کتتل تتتأمی ن تقاضتتای انتترژی الکتریکتتی
مصرف کنندگان میشود .این کاهش هزینته هتا تتا تمتق دشتارژ %31
اتفاق میافتد .در تمق دشارژ  %611کاهش هزینه سوخت به اندازهای
کم است که با اضافه شدن هزینه باتری افزایش یافته نسبت بته تمتق
دشارژ  ، %31هزینه کل تأمی ن انرژی الکتریکی نسبت به حالتت قبتل
افزایش مییابد.
4

x 10

DG capital cost
PV capital cost
WT capital cost
fuel cost
battery cost

2

1.5

1

تمق دشارژهای مختلف برای باتری اسید سرب و محاسبه هزینته کتل
0.5

تأمین تقاضای بار سالیانه میتوان حالت بهینته بهتره بترداری بتاتری را
بهدست آورد .در جدول  3اطالتات مربوط به تعداد سیکلهای تا خراب

100%

90%

60%

70%

80%

50%

40%

4

0
x 10

3

هزینه تأمین تقاضایبار در شرایط مختلف بهرهبترداری از بتاتری استید

2

سرب با انجام پخش بار بهینه برای دادههتای تابشتی فصتل تابستتان و

1.5
1

ضرایب وزنی  case1نیز در جدول  3ارائه شده است.

0.5

جدول  :3اطالعات مربوط به انواع شرايط بهرهبرداری باتری اسيد
سرب

100%

90%

60%

70%

80%

50%

40%

)total annual cost($

شدن باتری به ازای تمق دشتارژهای مختلتف ارائته شتده استت [.]27

2.5

0

depth of discharge

شکل  :11مقايسه هزينه ساليانه تأمين تقاضای بار به ازای عمق
وضعيت

ساليانه تأمين

وضعيت

تقاضای بار()$

شارژ

شارژ

21131

6

1/1

1/1

23771

6

1/2

1/1

6121

63321

6

1/7

1/1

311

%11

64131

6

1/3

1/1

421

%41

62362

6

1/2

1/1

121

%11

62133

6

1/6

1/1

111

%31

63131

6

صفر

1/1

221

%611

اوليه
شارژ
باتری

تعداد

عمق

سيکلها

دشارژ

تا خرابی

باتری

6311

%71
%21

همانگونه که از جدول  3مشخص است حالت بهینه بهره بترداری
از باتری اسید سرب در سیستم ترکیبتی در تمتق دشتارژ  %31اتفتاق
میافتد .در شکل  66هزینه سالیانه تأمین انرژی الکتریکی بته صتورت
نمودار نشان داده شده است .با بررسی نمودار مشخص میشود کته تتا
تمق دشارژ  %31رابطه معکوس بین هزینته بتاتری و هزینته ستوخت
وجود دارد بهنحوی که با افزایش هزینه باتری با توجه به افزایش تمق

دشارژهای مختلف

پس با توجه به نتایج میتوان نتیجه گرفت که باتری استید سترب
در این سیستم ترکیبی در تمق دشارژ  %31حالت بهینه بهرهبرداری را
دارا است .در شکل  62وضعیت شارژ باتری اسید سترب بتهازای تمتق
دشارژهای مجاز مختلف در طی دوره 27ساتته نشان داده شتده استت.
همانگونته کته مشتخص استت الگتوریتم بهینتهستازی بته جتز بترای
 DOD=%31و DOD=%611در دیگر شرایط بهتره بترداری بترای انجتام
پخش بار بین اجزای سیستم ترکیبی با محدودیت دشارژ باتری مواجته
است.
0.9

DOD=40%
0.6<soc<1

0.8

DOD=50%
0.5<soc<1

0.7

DOD=60%
0.4<soc<1

0.6
0.5

DOD=70%
0.3<soc<1

0.4

DOD=80%
0.2<soc<1

0.3

DOD=90%
0.1<soc<1

0.2

battery state of charge

هزينه کل

حداکثر

حداقل
وضعيت
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)annual cost($

درنتیجه با تغییر محتدودیتهتای شتارژ و دشتارژ از دو طریتق هزینته
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0.1

DOD=100%
0<soc<1
25

20

10

15

5

0

)time(h

شکل  :12وضعيت شارژ باتری اسيد سرب به ازای عمق دشارژهای
مختلف
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همانطور که اشاره شد با تغییتر شترایط بهترهبترداری از سیستتم
ترکیبی حالت بهینه بهرهبرداری باتری اسید سترب نیتز تغییتر خواهتد
کرد بهنحوی که با توجه به جتدول  7بتا ایجتاد تغییتر فقتط در انترژی
تابشی خورشید ،برای داده های تابشی زمستان حالت بهینه بهرهبرداری
از باتری اسید سرب در تمق دشارژ  %611و برای دادههتای تابشتی بتا
 6/2برابر دادههای تابشی در نظر گرفته شده برای فصتل تابستتان ایتن
حالت بهینه در تمق دشارژ  %11برای باتری اسید سرب اتفاق میافتد.
جدول :4حالت بهينه بهرهبرداری از باتری اسيد سرب با تغيير شرايط
تابش
هزينه کل
ساليانه برای
دادههای تابشی

هزينه کل

هزينه کل

مدیریت بهینه تولید در یک سیستم . . .

نسبت به تعداد سیکلهای کارکرد مفید باتری بهدست آمده و با اضتافه
کردن هزینههای اولیه سالیانه هر یک از اجزای سیستم ترکیبی ،هزینه
کل تأمین تقاضای بار سالیانه بهدست آمده است .با توجه به هزینههای
محاسبهشده برای تأمین تقاضای بار سیستم ترکیبتی ،بتاتری لیتیتومی
بهترین گزینه برای استفاده در این سیستم ترکیبی است .در شتکل 63
هزینه سالیانه تأمین تقاضای بار سیستم ترکیبی بهصورت نمودار نشان
داده شده است .در این نمودار و در محاسبه هزینه کل تتأمین تقاضتای
بار سیستم ترکیبی ،با توجه به ناگیز بودن و ابت بودن هزینه تعمیر و
نگهداری از آن صرفنظر شده است.
جدول  :5اطالعات مربوط به سه نوع باتری

ساليانه برای

ساليانه برای

تعداد

عمق

دادههای

دادههای

سيکلها

دشارژ

تابشی

تابشی

تا خرابی

باتری

زمستان()$

تابستان()$

باتری NIMH

باتری ليتيومی

باتری اسيد
سرب

632$/kWh

821$/kWh

12$/kWh

هزینه اولیه خرید
باتری

26314

32331

21131

6311

%71

6111

2211

111

تعداد سیکلهای
تا خرابی

61366

23727

23771

6121

%21

%42

%32

%31

باالترین مقدار
دشارژ باتری

61173

21366

63321

311

%11

6

6

6

63771

27123

64131

421

%41

حداکثر وضعیت
شارژ

1/22

1/12

1/6

12157

27121

62362

121

%11

حداقل وضعیت
شارژ

62772

21211

12899

111

%31

1713

2274

7142

هزینه سالیانه
باتری()$

62123

17589

63131

221

%611

21312

61321

62133

هزینه کل سالیانه
تأمین تقاضا()$

تابستان×)$(1/2

9000

DG capital cost
PV capital cost
WT capital cost
fuel cost
battery cost

8000
7000

5000
4000
3000
2000
1000

NIMH

lithium-ion

lead-acid

0
4

x 10

2.5

2

1.5

نوع باتری معرفیشده در جدول  2با ظرفیتهای مشابه  ،71kWhو بتا

1

در نظر گرفتن قیود شارژ و دشارژ هر یک از باتریها و اطالتات تابشتی

0.5

مربوط به فصل تابستان و ضرایب وزنتی  case1هزینته ستوخت تتأمین
تقاضای بار روزانه در استفاده از هر نتوع بتاتری بتهدستت آمتده استت.

)annual cost($

6000

NIMH

lithium-ion

lead-acid

)total annual cost($

درکنار بح مفصل انجامشده در مورد حضور باتری اسید سرب به
تنوان سیستم ذخیرهساز انرژی در سیستم ترکیبی بررسی دیگری کته
میتوان در مورد باتریها انجام داد تا بتوان با کمترین هزینته تقاضتای
بار را تأمین کرد ،انتخاب نوع باتری با توجه به محدودیتهتای شتارژ و
دشارژ و هزینههای متفاوت آنها است .در جدول  2اطالتات مربوط به
سه نوع باتری و هزینه کل تأمین انرژی الکتریکی سیستتم ترکیبتی در
حضور هر یک از سه نوع باتری نشان داده شده است .در این جدول از
اطالتات شرایط بهینه بهرهبرداری باتری اسید سرب کته در جتدول 3
مشخص است ،استفاده شده است .همچنین اطالتات مربوط به شترایط
مناسب بهرهبرداری باتریهای نیکلی و لیتیومی از [ ]22استخراج شتده
است.
با انجام پخش بار بهینه برای سیستم ترکیبی بهازای هر یک از سه

0

همچنین محاسبه هزینه سالیانه باتری با استفاده از هزینه اولیه خرید و

شکل  :13هزينه ساليانه تأمين تقاضای بار با انواع باتری با دادههای

درصدگیری از تعداد ستیکلهتای شتارژ و دشتارژ بتاتری در طتول روز

تابشی تابستان و ضرايب وزنی case1
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با توجه به شکل  63مشخص است که با در نظر گرفتن انواع دیگتر
باتریها به جای باتری لیتیومی هزینه سالیانه باتری افتزایش متییابتد.
بهدلیل کمتر بودن محتدوده شتارژ و دشتارژ بتاتریهتای اسیدسترب و
نیکلی در مقایسه با باتری لیتیومی ،استفاده از این نوع باتریها موجتب
افزایش استفاده از دیزل ژنراتور در پخش بار بهینته بتین اجتزا شتده و
درنتیجه بات افزایش هزینههای مربوط به سوخت میشتود .در شتکل
 67وضعیت شارژ باتریهای معرفیشتده در جتدول  2بترای اطالتتات
تابشی فصل تابستتان و ضترایب وزنتی  case1نشتان داده شتده استت.
همانطور که از شکل  67مشخص است در پخش بار بهینته بتین اجتزا
وضعیت شارژ باتری از محدوده مجاز خارج نمیشود .با بررسی دقیقتتر
این شکل مشاهده میشود که برای باتری نیکلی در طی انجتام پختش
بار بهینه با محدودیت دشارژ مواجه شتده استت .ایتن امتر بیتانگر ایتن
موضوع است که باتری بیش از این مقدار توانایی تأمین تقاضتای بتار را
ندارد و این شرایط تا زمانی ادامه پیدا میکند که با شارژ مجدد بتاتری
توسط اضافه تولید منابع تجدیدپذیر وضعیت شارژ باتری بهبود یابد.
0.7

lead acid
0.1<soc<1

lithium-ion
0.05<soc<1

NIMH
0.25<soc<1

0.3

0.2

battery state of charge

0.4

0.1

25

20

10

5

0

)time(h

شکل  :14وضعيت شارژ سه نوع باتری در تأمين تقاضای بار روزانه

 -6نتیجهگیری
در این مقاله شیوه بهینهسازی تقسیم تولید بین منتابع مختلتف بترای
تأمین تقاضای بار الکتریکی روزانه در یک سیستم تولید انرژی ترکیبتی
جدا از شبکه با حضور سیستم ذخیرهساز انرژی که دارای منتابع تولیتد
متفاوت میباشد ،بررسی شده است .در یتک سیستتم ترکیبتی جتدا از
شبکه استفاده از دیزل ژنراتور و باتری در کنار منابع تجدیدپذیر انترژی
جهت تأمین تقاضای بار روزانه ضروری است .حال آن که با استتفاده از
پخش بار بهینه هزینه سوخت و باتری را بترای یتک سیستتم ترکیبتی
میتوان کاهش داد .با دادههای تابشی فصل تابستان و ضریب وزنی باال
برای دیزل ژنراتورکه موجب میشود در حل مسئله بهینهسازی کمتر از
آن استفاده شود ،هزینه تأمین تقاضای بار روزانه به کمترین مقدار خود
میرسد .درحالیکه برای فصل زمستان و ضریب وزنی صفر برای دیتزل
ژنراتور بیشترین مقدار هزینه برای تأمین تقاضای بار روزانه باید صرف
شود .همچنین تأ یر استفاده از سیستم ذخیرهساز و منابع تجدیدپتذیر
انرژی بر روی هزینهها بررسی شده و نشان داده شده است کته هزینته
تتتأمین تقاضتتای بتتار ستتالیانه در استتتفاده از بتتاتری و دو نتتوع منبتتع

Serial no. 81

تجدیدپذیر تتوربین بتادی و سیستتم فتوولتاییتک بتا در نظتر گترفتن
هزینههای سرمایهگذاری آنها نسبت به حالتی که فقط از دیزل ژنراتور
استفاده شود  22درصد کاهش مییابد .این موضوع نشان میدهتد کته
استفاده از منابع تجدیدپتذیر انترژی در سیستتمهتای ترکیبتی جتدا از
شبکه نه تنها با کاهش مصرف سوخت فسیلی آلودگی زیست محیطتی
را کاهش میدهد بلکه بات کاهش هزینههای تأمین تقاضای بار روزانه
نیز میشود.
ا ر بهرهبرداری مناسب از باتری اسید سرب در هزینه کتل تتأمین
تقاضای بار و تأ یر پارامترهای دیگر بر روی تمق دشتارژ بهینته نشتان
داده شده و ا بات گردیده که تمق دشارژ بهینه باتری نمیتواند جتواب
یکتا داشته باشد و باید برحسب شرایط سیستم ترکیبتی تمتق دشتارژ
مناسب باتری انتخاب شود .در پایان با توجه بته اطالتتات در دستترس
انواع دیگر باتری موجود در بازار و براساس محدوده تمق دشارژ مناسب
پیشنهادی در سایر مراجع بترای ایتن بتاتریهتا ،تتأ یر انتختاب بتاتری
مناسب برای سیستم ترکیبی انرژی الکتریکی از بین گزینههای مختلف
در کاهش هزینه سالیانه تأمین تقاضای بار نشان داده شده است.

0.6

0.5

15
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