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چکیده :این مقاله یک مدیریت انرژی توزیع شده انعطافپذیر را برای هماهنگی بهرهبرداری ریز شبکههای مت صلبههم پی شنهاد میدهد .هرکدام از
ریزشبکهها بهعنوان یک واحد مستقل با اهداف محلی در نظر گرفته شدهاند تا هزینههای بهرهبرداری و توانهای مبادلهشده خود را بهینه نمایند .در
این مقاله فرض شدهاست که ریزشبکههای متصلبههم ازطریق یک شین مشترک بههم متصل شدهاند که میتوانند ازاینطریق توانهای الکتریکی
را مبادله کنند .برای هماهنگکردن برنامهریزی بهرهبرداری این ریزشبببکهها ،از یک الگوریتم دوسببطحی اسببت اده شببدهاسببت .سببطل اوا برای
بهرهبرداری اقت صادی هرکدام از ریز شبکهها و سطل دوم برای بهینه سازی توانهای مبادله شده ا ست .برنامهریزی ریز شبکهها با درنظرگرفتن روابط
پخشبار و قیود ولتاژ در یک سیستم متصل از چند ریزشبکه در یک دوره  24ساعته شبیه سازی شدهاست .همچنین یک نرخ جریمه برای کنترا
توانهای مبادله شده میان ریزشبکهها تعیین شدهاست .نتایج شبیه سازی انجام شده نشان میدهد که است اده از سیستم مدیریت انرژی پیشنهادی،
سبب افزایش کارایی و بهبود قابلیت اطمینان در هرکدام از ریزشبکهها میشود.
واژههای کلیدی :سیستم مدیریت انرژی توزیعشده ،ریزشبکه ،منبع تولید پراکنده ،توان مبادلهشده.
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Abstract: This paper proposes a flexible distributed energy management system for the coordinated operation of networked microgirds
(MGs). Each MGs are considered as distinct entities with local objectives to optimize their own operation costs and power exchanges.
The networked MGs are connected by a common bus, which can exchange electrical powers in this way. A two-level algorithm is used
to coordinate the operational planning of these MGs. The first level is for the economic operation of each microgrids and the second
level is to optimize the power exchanges. The planning of the MGs is simulated by taking into account the power flow equations and
voltage constraints in a multi-MG system in a 24-hour period. A penalty price is also defined to control the power exchanges among
MGs. The results of simulation indicate that using the proposed energy management system increases the performance and improves
the reliability in each of the MGs.
Keywords: Distributed Energy Management System, Microgrid, Distributed Generator, Power Exchange.

تاریخ ارساا مقاله1397/04/31 :
تاریخ اصالح مقاله1397/09/07 :
تاریخ پذیرش مقاله1398/01/18 :
نام نویسنده مسئوا :نوید رضائی
نشانی نویسنده مسئوا :ایران  -کردستان  -سنندج  -بلوار پاسداران -دانشگاه کردستان  -دانشکده مهندسی  -گروه مهندسی برق.

Serial no. 94

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 50, no. 4, winter 2020

1464

س .ا .احمدی ،ن .رضائی /مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،50شماره (4زمستان 1474-1463 ،)1399

 -1مقدمه

 -1-1مروری بر کارهای پیشین

امروزه تقا ضا برای انرژی الکتریکی بهطور مداوم در حاا افزایش ا ست.
بهمنظور پا سخگویی به تقا ضای افزایشیافته ،تعداد زیادی نیروگاه باید
ساخته شوند .اما نیروگاههای سنتی دارای ضعفهایی ازقبیل راندمان
کم ،تل ات باالی خطوط انت قاا ،ز مان سبببا خت طوالنیتر و قابل یت
اطمی نان کمتری هسبببت ند .ازاینرو محق قان م هوم جد یدی به نام
ریزشبببکه  1)MGرا ارائه دادند که متشببکل از واحدهای تولید پراکنده
 2)DGsمانند توربینهای گازی  ،3)GTsپنلهای خورشببیدی ،4)PVs
توربین های بادی  ،5)WTsریزتوربین ها  ،6)MTsنیرو گاه های برقآبی
کوچک 7و بارهای قابلِکنترا به صورت مرتبط باهم برای تأمین تقاضای
مصرفکنندگان است [.]1
بهمنظور افزایش قابلیت های انعطاف پذیری و اطمینان ،میتوان از
ریز شبکههای مت صلبههم 8ا ستفاده کرد .ات صال ریز شبکهها به صورت
مت صلبههم کنترل پخشبار و جزیره سازی بهمراتب بهتری را ن سبت به
ساختار تک ریز شبکهای فراهم میکند [ .]2همچنین ا ستفاده بهینه از
م نابع توزیعشدددده انر(ی ( 9)DERsدر هر ریزشدددب که و انت ال توان
پشددتیبانی به شددبکه با دسددت و یا دیگر ریزشددبکهها که توانایی تأمین
ت اضددای خود را ندارند ،از ویژگیهای بااهمیت شبببکههای شببامل چند
ریز شبکه ا ست؛ بهعبارتِدیگر ،زمانیکه ریز شبکهها کمبود توان دارند،
میتوانند از گزینههای موجود برای جبران تقاضبببای مصبببرفکنندگان
خود بهرهمند شبببوند .برای دسبببتیابی به این مهم ،روشهایی ازقبیل
پیاده سازی سی ستم مدیریت انرژی  10)EMSقدرتمند و توزیع منا سب
توان در شبکههای هوشمند موردِنیاز است [.]3
برای درک بهتر قابلیتهای ریزشددبکهها ازقبیل افزایش قابلیتهای
انع طاف پذیری و اطمی نان ،بهبود کیف یت توان و کاهش هزی نه های
بهرهبرداری ،سددیسددتم مدیریت انر(ی ارائه شدددهاسددت .این سددیسددتم با
درنظرگرفتن عملکرد بهینه منابع موجود در ریزشددبکه و شددبکه توزیع
با دسددت ،موجب مدیریت بهتر ت اضددای مصددرفکنندگان در شددرای
مختلف میشددود .ریزشددبکهها دارای یک سدداختار کنتر ی با مدیریت
متمرکز 11و یا توزیعشددده 12در سددمت و تا( پایین هسددتند که توانایی
بهرهبرداری در هر دو حا ت مت صل به شبکه 13و جدا از شبکه 14را دارا
میباشند [.]4
علیرغم دوو ضعیتیبودن ریز شبکهها ،بیشتر تمرکز م سائل مربوط
به بهرهبرداری ریزشبببکه در وضببعیت متصببل به شبببکه قرار دارد؛ زیرا
بیشترین زمان بهرهبرداری ریزشبببکهها ،در این حالت انجام میشببود و
عمدتاً به کاربردن روش های بهینه و اقتصبببادی ضبببروری هسبببتند.
ازطرفِدیگر ،بهدل یل وجود عدمِقطع یت های م نابع توزیعشبببده انرژی
طبی عت گذرا و غیردائمی) ،وجود تغییرات ز یاد بار مصبببرفی و وقوع
اختالا های با تأثیر ز یاد و احت ماا کم در ریزشبببب که ها ،ام کان
بهوجودآمدن انحرافهای زیادی در ولتاژ و فرکانس وجود دارد؛ ازاینرو
تحلیل ریزشببببکه ها در حالت جزیرهای نیز در کنار حالت بهرهبرداری
نرماا و متصل به شبکه دارای اهمیت است [.]6 ،5

در کارهای پی شین ،انواع مداهای مدیریت ریز شبکهها برر سی شدهاند
که هرکدام دارای مزایا و معایبی هستند؛ اما بهطورکلی روش توزیعشده
نسبت به روش متمرکز دارای ویژگیهای مطلوبتری بوده و ایراد اصلی
روش متمرکز را میتوان در انع طاف پذیری کم هن گام اضبببا فهنمودن
اجزای جدید به مدا و حجم باالی محاسبهها دانست [.]7
مطالعههای بسیاری در زمینهی بهکارگیری سیستم مدیریت انرژی
در ریزشبکهها صورت گرفتهاست .رستگار و همکاران [ ،]8با است اده از
رویکرد بهینه سبببازی احتمالی ،یک چهارچوب جدید را برای مدیریت
انرژی خانه در قالب یک مرکز انرژی 15مبتنیبر منابع تجدیدپذیر ارائه
دادند .در چهارچوب پیشبببنهادی ،مبداهای انرژی و ذخیرهسبببازهای
مختلف مانند خودروهای الکتریکی هیبریدی ،یک واحد ذخیره گرمایی،
پنل های خورشبببیدی و لوازم خانگی در این مرکز انرژی در نظر گرفته
شدهاند .هایز و همکاران [ ،]9کاربرد دادههای اندازهگیری شده پیشرفته
را برای توسبببعه پیشبینی انرژی و خدمات برنامهریزی بهرهبرداری در
شبکههای توزیع متشکل از منابع عمده انرژی توزیع شده و است اده آن
در سیستم مدیریت انرژی شبکه توزیع پیشنهاد دادند.
عزیزیواحد و همکاران [ ،]10یک رویکرد جدید مبتنیبر مدیریت
انرژی چندهدفه را برای بهرهبرداری بهینه شبببکههای توزیع در حضببور
منابع تولید پراکنده و سی ستم ذخیره انرژی باتری معرفی کردند .برای
حل مسببئله مدیریت انرژی چندهدفه ،یک الگوریتم تکاملی پیشببرفته
ترکیبی پیشنهاد شد .ژوو و همکاران [ ،]11یک سیستم مدیریت انرژی
دوالیه مبتنیبر پیشبینی را برای ریزشبببکههای متشببکل از سببیسببتم
ذخیرهسبببازی انرژی شبببامل باتری ها و ابرذخیرهکننده ها ارائه دادند.
هزی نه های بل ند مدت باتری ها و ابرذخیرهکن نده ها مداسبببازی و به
هزینههای کوتاهمدت مرتبط با بهرهبرداری زمان واقعی مبدا شد.
یو و همکاران [ ،]12یک الگوریتم بهینهسببازی را برای برنامهریزی
مصرف چندین خانه هوشمند همراه با منابع توزیع شده انرژی پیشنهاد
دادند .در رویکرد پیشنهادی ،مسئله بهینه سازی متمرکز برای مدیریت
انرژی خانه به یک م سئله بهینه سازی دو سطحی تق سیم شد که سطل
اوا و دوم بهترتیب مربوط به سیستم مدیریت انرژی محلی و سراسری
خانه هسببتند .رضببائی و همکاران [ ،]13یک سببیسببتم مدیریت انرژی
مقاوم را برای ریز شبکههای جزیرهای پی شنهاد دادند که بهطور همزمان
مدا ا ستاتیکی سی ستم فرکان سی نیز در نظر گرفته شدها ست .در این
سیستم بهمنظور بررسی یک ساختار مدیریت رزرو سلسلهمراتبی مقاوم
برای انرژی و فرکانس ،مسبببئله به یک مدا برنامهریزی خطی آمیخته
عدد صحیل مبدا شد.
یین و همکاران [ ،]14یک مدیریت انرژی غیرمتمرکز زمان واقعی
را برای سبیسبتم ترکیبی انرژی ارائه دادند که این سبیسبتم نسببت به
تغییر ناگهانی در سببباختار شببببکه ازقبیل خرابی دسبببتگاههای خاص
سببازگار اسببت .مسببئله مدیریت انرژی نیز بهصببورت یک مدا رقابتی
غیرتعاونی تعریف شبببد .در مطالعات فوق ،فقط ارتباط مراکز انرژی و

Serial no. 94

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 50, no. 4, winter 2020

1465

س .ا .احمدی ،ن .رضائی /مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،50شماره (4زمستان 1474-1463 ،)1399

خانههای هو شمند باهم و در ارتباط با شبکه توزیع و یا یک ریز شبکه
لحاظ شدهاند و مبادالت توان بین ریزشبکههای مختلف و شبکه توزیع
در حالت عملکرد عادی بررسی نشدهاند.
یک سیستم توزیع هوشمند ممکن است از چند ریزشبکه تشکیل
شدهباشد .میتوان نشان داد که اتصاا چندگانهی ریزشبکهها بههم و یا
با یک سبببیسبببتم توزیع ،میتواند کنترا و کارآیی قدرتمندتر و قابلیت
اطمینان باالتری را در سببیسببتمهای توزیع هوشببمند آینده ایجاد کند.
بهرهبرداران شبببب که توزیع و ریزشبببب که ها ،میتوان ند از هزی نه های
بهرهبرداری پایینتر و مشتریان نیز میتوانند از منبع توان قابل اعتمادتر
و ارزانتری بهرهمند شبببوند؛ بنابراین الزم اسبببت که اتصببباا چندگانه
ریزشبکهها نیز در نظر گرفته شود [.]15 ،7
جوادی و هم کاران [ ،]16یک سبببباخ تار ترکیبی از ع ملکرد
بهرهبرداران بازار و شبکه توزیع را در شبکهای شامل چندین ریز شبکه
ارائه دادند .کنتراکننده موردِاسبببت اده ،یک کنتراکننده دوسبببطحی
سبببلسبببلهمراتبی بوده و تواناییهایی این سبببیسبببتم در کنترا بهینه
ریزشبکههای شامل منابع انرژی توزیعشده موردِمطالعه قرار گرفتهاست.
فرهودی و همکبباران [ ،]17تجببدی بد آرایش بهینببه مجموعببهای از
ریزشبببکههای متصببلبههم را جهت تأمین بهینه توان شبببکه برای یک
دوره یکروزه پیشنهاد دادند .برای تمامی ریزشبکههای متصل به شبکه
ا صلی و نیز جزیرهای شده از پخشبار بهینه برای تعیین خروجی منابع
تول ید پراک نده و توان های عبوری از خطوط ارت باطی بینِ ناح یهای
ریز شبکهها ا ست اده شده و در آنها قیود فنی و زی ست محیطی در هر
ساعت در نظر گرفته شدهاست.
مارواستی و همکاران [ ،]18یک الگوریتم بهینهسازی سلسلهمراتبی
را برای هماهنگکردن بهرهبرداری شبببکه توزیع و چندین ریزشبببکه،
پیشنهاد کردند .این مقاله فقط حالت متصل به شبکه را در نظر گرفت؛
بهعالوه ،عدم قابلیت اطمینان برای منابع تولید پراکنده و م صرف بارها،
در نظر گرفته نشدهاند .عارفیفر و همکاران [ ،]19یک شاخص احتمالی
را برای کنترا ولتاژها و جریانها در خطوط و شینهای سیستم توزیع
چندریزشببببکهای ارائه دادند .این شببباخص برای تقسبببیمبندی بهینه
سی ستم توزیع به یک سی ستم چندریز شبکهای با قابلیت اطمینان و
کنتراپذیری بهینه تعریف شد.
وانگ و همکاران [ ،]20یک ساختار خودترمیم را برای رخداد خطا
در ریزشبببکههای متصببلبههم پیشببنهاد دادند و خروجی منابع تولید
پراکنده در آن را با حالت بهرهبرداری نرماا مقایسببه کردند .برای حالت
خودترمیم از مدیریت انرژی غیرمتمرکز و برای بهینه سازی منابع تولید
پراکنده در ریزشبکهها از مدیریت متمرکز است اده شد .توان مبادلهشده
در ریزشبکهها و ضریب جریمه این توان در حالت عملکرد نرماا لحاظ
نشدهاند .قیود پخشبار و ولتاژ شینها نیز در این مقاله بررسی نشدهاند.
ر ف ی عی و ه مکبباران [ ،]21یببک روش را برای پ خش توان
ذخیرهسازهای انرژی و بهاشتراکگذاری منابع انرژی تجدیدپذیر در یک
شبکه شامل ریزشبکههای متصلبههم پیشنهاد دادند .همچنین مسئله
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بهصببورت یک مدا بهینهسببازی چندهدفه فرموابندی شببد که در آن
ریزشببببکهها براسببباو اولویتهای ازپیشتعیینشبببده باهم در ارتباط
هسبببتنببد .جددادهو و همکدداران [ ،]22یددک روج جدددیددد را برای
بهاشدددتراک گذاری منصدددفانه و پایدار انر(ی در میان ریزشدددبکه های
مت صلبههم با کمترین اطالعات دریافتی از شبکه با د ستی پی شنهاد
دادند .نوآوریهای این روج پیشدددنهادی در بهکارگیری آن در سدددط
فروشندگان و معرفی یک مکانیزم جدید قیمتگذاری است.
در تمام کارهای انجامشددده برای بهرهبرداری عادی ریزشددبکههای
مت صلبههم ،ف از مدیریت متمرکز ا ستفاده شدها ست و هدف آنها
تأمین ت اضددای مصددرفکنندگان به اقتصددادیترین شددکل ممکن بوده
ا ست .بهمنظور پو شش خأل موجود و ارت اء سی ستم مدیریت انر(ی در
کارهای پیشدددین ،بهویژه مرجع [ ،]20این م ا ه برای مدیر یت بهی نه
تو ید و توان مباد هشدددده میان ریزشدددبکههای متصدددلبههم در حا ت
بهرهبرداری عادی ،یک مدیریت توزیعشدددده انعطاف پذیر را پیشدددنهاد
دادهاست .در ادامه به نوآوریهای این م ا ه اشاره شدهاست.
 -2-1نوآوریهای مقاله
این م ا ه ،یک سدددداخ تار انع طاف پذیر را برای بهرهبرداری بهی نه
ریز شبکههای مت صلبههم ارائه میدهد؛ ساختاری که چندین ریز شبکه
ازطریق یک شددین مشددترک بهصددورت فیزیکی بههم متصددل شدددهاند.
بهمنظور تبادل اطالعات و کنترل هماهنگ ،ریزشدددبکهها از طریق یک
شددبکه ارتباطی (مخابراتی) و یک سددیسددتم مدیریت انر(ی توزیعش دده
باهم در ارتباط هسددتند .بهرهبرداری هر ریزشددبکه بهصددورت مسددت ل
خواهدبود .منابع تو ید پراکنده غیرقابلِبرنامهریزی مانند توربین های
بادی و سدددلول های خورشدددیدی نیز مطابق مرجع [ ]20بهصدددورت
م شخ صههای پیشبینی شده در بازه  24ساعت حاظ شدهاند .تمرکز
این م ا ه بر ارائه مدل مدیریتی توزیعشددده بهینه برای ریزشددبکهها با
حاظکردن قیود مربوط به کنترل و تا( است.
نوآوریهای این مقاله بهصورت موردی بهشرح زیر هستند:
 این م قا له یک الگوریتم مدیر یت دوسبببطحی توزیعشبببده
انعطافپذیر را برای هماهنگی بهرهبرداری ریزشبکهها پیشنهاد
دادها ست که سطل اوا برای بهرهبرداری اقت صادی هرکدام از
ریزشبکهها و سطل دوم برای بهینه سازی توانهای مبادله شده
میان ریزشبکهها تعیین شدهاند.
 محدودیتهای پخشبار و کنترا ولتاژ نیز به مدا سازی ا ضافه
شدهاند؛ این درحالی ا ست که در مطالعههای پیشین مربوط به
برنامهریزی ریز شبکههای مت صلبههم ،این محدودیتها اعماا
نشدهاند و از اثرات امنیتی آنها چشمپوشی شدهاست.
 برای کنترا توان مبادلهشده میان ریزشبکهها ،یک نرخ جریمه
پیشببنهاد شببدهاسببت .این نرخ باتوجهبه هزینههای متوسببط
بهره برداری منببابع تولیببد پراکنببده قبباب بلِ برنببامببهریزی در
ریزشبکههای متصلبههم محاسبه شدهاست.
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 -3-1ساختار مقاله
در این م ا ه ،در بخش  2مفهوم پیشدددن هادی برای ریزشدددب که های
متص دلبههم و سددیسددتم مدیریت توزیعشددده ارائه میگردد .س د در
بخش  3ریز شبکههای مت صلبههم مدل سازی و فرمولبندی می شوند.
در بخش  4نتایج حاصددل از شددبیهسددازی مورد تحلیل و بررسددی قرار
میگیرند .درنهایت ،در بخش  5نتیجهگیری کلی انجام میشود.

 -2مفهوم ریزشبکههای متصلبههم و مدیریت توزیعشده
ش دکل  1مفهوم ریزشددبکههای مسددت ل متصددلبههم را نشددان میدهد.
شبکه شامل ارتباط مخابراتی بین تمام واحدها و اتصال فیزیکی ازطریق
یک شین م شترک برای تبادل توان محلی ا ست .فرض بر این ا ست که
شبکه مخابراتی کامالً مت صلبههم ا ست و حا ت جزیرهای در آن وجود
ندارد .ریزشبکههای متصلبههم میتوانند باتوجهبه ظرفیت محلی خود،
همدیگر را پ شتیبانی کنند .این پ شتیبانی با انت ال توان محلی از یک یا
چند ریز شبکه به شین م شترک و ت سیمبندی توان باتوجهبه ت ا ضای
دیگر ریزشددبکهها اسددت؛ این عمل سددبب افزایش قابلیت اطمینان کل
شدددب که میشدددود [ .]23جزئیات کاملتر در بخش  4موردِبحث قرار
میگیرند.
ازآنجاییکه هیچ کنتراکننده مرکزی در ریزشبببکهها وجود ندارد
و هر ریز شبکه تنها با هم سایههای خود در ارتباط ا ست ،چالش ا صلی
این خواهدبود که میزان توان پشبببتیبانی درخواسبببتشبببده برای هر
ریزشبکه در عملکرد نرماا ،اطالعرسانی و پخشبار مربوطه انجام شود؛
بهاینترتیب ،یک پیوند ارتباطی و کنترا توزیعشببده برای ریزشبببکهها
پیشبببنهاد میشبببود .چهارچوب این ارتباط ها را میتوان به دو بخش
تقسیم کرد .شبکهی ارتباطی الیهی باالیی و الیهی پایینی .در شبکهی
ارتباطی الیهی پایینی ،برای هر ریز شبکه یک سی ستم مدیریت انرژی
محلی بهمنظور برنامهریزی منابع تولید پراکنده نصب شدهاست.
MG
MG

MG

MG

MG

شین مشترک
MG

MG
MG

MG
MG

MG

MG

ارتباط مخابراتی – تبادل اطالعات
اتصال فیزیکی – تبادل توان

شکل  :1مفهوم ریزشبکههای متصلبههم []20
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دو نوع تولید پراکنده وجود دارد -1 :تولید پراکنده قابلِبرنامهریزی
مان ند ریزتوربین ها -2 .تول ید پراک نده غیر قا بلِبر نا مهریزی و مبتنیبر
منابع انرژی تجدیدپذیر مانند توربینهای بادی و سلواهای خورشیدی.
شببببکهی ارتباطی الیهی باالیی برای تبادا اطالعات سبببیسبببتم
مدیریت انرژی طراحی شببدهاسببت .یک کنتراکنندهی مرکزی در این
الیهی شبکه وجود دارد .هر سیستم در این الیه فقط با سیستم الیهی
پایینی همسایه خود ارتباط برقرار میکند .در حالت عملکرد عادی ،هر
ریزشبببکه بهصببورت خودکار عمل میکند؛ یعنی هر ریزشبببکه بهطور
مستقل توان را به مشتریان خود تحویل میدهد ،بهطوریکه تاحدِامکان
با ریزشبببکههای دیگر مبادلهی توان نداشببتهباشببد .در اینجا منظور از
مسببتقلبودن این اسببت که در هر ریزشبببکه توازن میان تولید منابع و
مصبرف بارها برقرار باشبد؛ بنابراین درحالتیکه ریزشببکهها باهم تبادا
توان ندارند ،الیهی باالیی شبکه بدون است اده خواهدماند.
باتوجهبه ساختار مدیریت توزیع شده ،در ساعاتی که ریز شبکهها
مایل به مباد ه توان (خرید و فروج توان) با دیگر ریزشبکهها هستند و
درحا تیکه ریزشبکهها با کمبود تولید و یا ازدیاد مصرف مواجه هستند،
الیهی باالیی فعاا شببده و ازطریق تبادا اطالعات با دیگر ریزشبببکهها،
توان پشبببتیبانی محلی توان خروجی از شبببین مشبببترک) را دریافت
میکن ند .دو مرح له در ت بادا اطال عات در حا لت ع ملکرد عادی
ریزشبببکهها وجود دارد :مرحلهی اوا بهروزرسببانی اطالعات عرضببه و
تقا ضا  16)DSIUو مرحلهی دوم ت صمیمگیری در حالت عملکرد عادی
 .17)DMNOدر بهروزر سانی اطالعات عر ضه و تقا ضا ،سی ستم مدیریت
انرژی در الیهی پایینی ،اطالعات بهدسببتآمده از منابع تولید پراکنده و
مصرف بارها را دریافت و خروجی آنها را بهروزرسانی میکند [.]23
در مقای سه با روشهای موجود ،مزایای روش پی شنهادی را میتوان
بهصورت زیر خالصه کرد [:]19 ،7
 اگر مالکان یا بهرهبرداران ریز شبکهها مت اوت با شد و یا م شکلی در
یک وا حد به وجود آ ید ،مدا متمرکز کارایی خود را از دسبببت
خواهدداد و ممکن ا ست بهرهبرداری در دیگر ریز شبکهها اقت صادی
نباشد.
 بار محا سباتی مدا توزیع شده ن سبت به مدا متمرکز کمتر ا ست؛
زیرا ریزشبکهها تنها با همسایههای خود در ارتباط هستند.
 از حریم خ صو صی محافظت می شود؛ زیرا اطالعات جمعآوری شده
از تولید و بارها ،تنها در الیهی باالیی قابلِمشاهده است.
 بهن ع تمام ریزشببببکهها اسبببت؛ زیرا مبادلهی توان محلی برای هر
ریزشبکه ،باتوجهبه ظرفیت تولیدی آنها انجام میشود.
 قابلِاعتماد و انعطاف پذیر اسبببت؛ چون که کنتراکنندهی مرکزی
تنها در الیه باالیی وجود دارد.
 -1-2الگوریتم پیشنهادی برای سیستم مدیریت انرژی
میتوان نشدددان داد که مسددد لههای بهینهسدددازی بزرا را میتوان به
چندین مسدد لهی بهینهسددازی محلی مطابق با سددیسددتمهای مختلف
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مسددت ل ت سددیم کرد .فرمول کلی واحد  - lاُم در یک مس د له چندگانه
میتواند بهصورت رابطه ( )1تعریف شود:
min Tl l  Tl  l

)1

xl , yl

s.t. l l  l l   l

که در آن  lو   lبردار متغیرهای ت صمیمگیری واحد  - lاُم  l ،و
  lبردار ضبببرا یب تابع هدف وا حد  - lاُم و   l ، lو   lبردار
ضرایب مربوط به قیود هستند [.]25 ،24
در این مقاله ،الگوریتمی براسبباو الگوریتم معرفیشببده در [ ]24و
م هوم محدودسازی پیشرفته  ]26[ 18)PHپیشنهاد شدهاست .الگوریتم
محدودسببازی پیشببرفته یک روش تجزیهوتحلیل مبتنیبر سببناریو برای
حل برنامههای آمیخته با اعداد صببحیل اسببت .از این الگوریتم بیشتر
برای مسائل بهینه سازی تصادفی 19است اده شدهاست؛ اما دالیل زیادی
برای اسببت اده از این نوع الگوریتم در مسببائل بهینهسببازی قطعی 20نیز
وجود دارد .یکی از این دالیل ،ا ست اده در م سائل با حجم زیاد محا سبه
و رسیدن به یک جواب قابلِقبوا است .دلیل دیگر این است که در این
نوع الگوریتم ،بدون تغییر در سببباختار آن ،میتوان بهراحتی وزن های
مربوط در تابع هدف را تغییر داد .دلیل سبببوم این اسبببت که در این
الگوریتم ،محاسبههای موازی میتوانند برای حل چندین مسئلهی مجزا
در یک زمان انجام شوند و سرعت محاسبه را افزایش دهند [.]27
شببکل  2الگوریتم مدیریت توزیعشببده پیشببنهادی در این مقاله را
نشان میدهد .مراحل کامل این ا گوریتم بهشرح زیر است:
مرحله  :1م داردهی او یه متغیرهای  SL1,t ,..., SLn,tبرای زمانهای
 t  1تا  t  24که  SL j ,tتوان مباد ه شده محلی در ریزشبکهی  - jاُم
در زمان  - tاُم بهرهبرداری است.
مرحله  :2حل م سئله بهینه سازی برای ریز شبکههای مت صلبههم.
در این مرح له تابع هدف ،بهی نهکردن خروجی م نابع تول ید پراک نده
قا بلِبر نا مهریزی و حدا قلکردن توان های م باد لهشبببده محلی در هر
زیرشبکه است.
مرحله  :3بررسببی نیاز به توان پشببتیبانی از سببایر ریزشبببکهها.
باتوجهبه مدیریت توزیعشبببده پیشبببنهادی ،طبیعتاً در تکرار اوا تمام
ریزشببببکه ها مایل به انتقاا توان فروش توان) به دیگر ریزشببببکهها
هسبببت ند ،ا ما چون در تابع هدف یکی از شبببروط کمی نهکردن توان
مبادله شده ا ست و همچنین یک نرخ هم برای مبادله توان تعیین شده
اسببت ،انتظار میرود که در اکثر سبباعات توان محلی مبادله نشببود .اگر
ریزشبکهها تمایل به مبادله توان داشتهباشند ،الگوریتم به مرحله چهارم
و درغیر این صورت ،به مرحله ششم میرود.
مرح له  :4م حاسببب بهکردن توان م باد لهشبببده محلی باتو جه به
محدودیتهای بهینهسببازی؛ در این مرحله هرکدام از ریزشبببکهها یک
مقدار توان را برای مبادله پیشنهاد میدهند.
مرحله  :5بررسبببی تعادا میان توان های مبادلهشبببده در شبببین
مشترک؛ بهصورتیکه باید قانون  KCLبرقرار باشد و مجموع این توانها
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در هر ساعت برابر ص ر شوند .در صورت برقراری این تعادا ،الگوریتم
به مرحله ششم میرود و درغیر این صورت ،به مرحله دوم باز میگردد.
انتظار می رود که پس از چند تکرار این شرط برقرار شود و ریز شبکهها
به یک مصالحه برسند.
مرحله  :6حل مسئله در ساعت بعدی؛ با رسیدن مسئله بهینهسازی
به جواب قابلِقبوا و بهدسبببتآوردن خروجیهای منابع تولید پراکنده
قابلِبرنامهری زی در یک سببباعت ،الگوریتم مجدداً از مرحله دوم) برای
ساعتهای بعدی نیز تکرار میشود.
مرحله  :7این مرحله برای اطمینان از بررسیکردن مسئله در طوا
بازه  24ساعت ا ست؛ تا زمانیکه م سئله بهینه سازی برای تمام ساعات
انجام نشدهباشد ،این الگوریتم از مرحله دوم تکرار خواهدشد.
جزئیات بیشتر در مورد مسبببئله بهینهسبببازی و نحوه تعیین نرخ
مبادله توان میان ریزشبکهها ،در بخش  )3توضیل داده خواهدشد.
شروع
م داردهی او یه
تا

برای

حل مس له بهینهسازی برای
ریزشبکههای متصلبههم

خیر

توان مباد هشده
موردنیاز است؟
بله
بهدستآوردن

خیر
بله

بله
خیر
پایان

شکل  :2روندنمای روش پیشنهادی برای مدیریت توزیعشده
ریزشبکههای متصلبههم

 -3مدلسازی و فرمولبندی مدیریت انرژی ریزشبکهها
در این بخش ،یک مدا از شببببکه الکتریکی که بهطور گسبببتردهای در
مداسازیها موردِاست اده قرار گرفته ،معرفی شدهاست .این مداسازی،
فرموابندی بهینهسازی را برای هر یک از سیستمها فراهم میکند.
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شکل  3یک مدل شبکه ا کتریکی شعاعی  nشینه را نشان میدهد.
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Pi 1  Pi  Pi G1  Pi D1

0

)6

t

Qi 1  Qi  QiG1  QiD1

)7

t

Vi 21  Vi 2  2  ri Pi  xiQi 

n

i +1

i

1

شکل  :3دیاگرام شبکه الکتریکی شعاعی []28

روابط  )2تا  )4معادلههای پخشبار سببیسببتم توزیع هسببتند که
برای توصیف توان عبوری و ولتاژ در هر گره  iاست اده میشوند [.]28
)2

Pi 1  Pi  ri  Pi 2  Qi2  Vi 2  Pi G1  Pi D1

)3

Qi 1  Qi  xi  Pi 2  Qi2  Vi 2  QiG1  QiD1

)4

Vi 21  Vi 2  2  ri Pi  xiQi    ri 2  xi2  Pi 2  Qi2  Vi 2

که در آنها:
Pi

توان اکتیو عبوری میان شین  - iاُم و شین  - i+1اُم

Qi

توان راکتیو عبوری میان شین  - iاُم و شین  - i+1اُم

Pi G

توان تولیدی اکتیو در شین  - iاُم

QiG

توان تولیدی راکتیو در شین  - iاُم

Pi D

تقاضای اکتیو در شین  - iاُم

QiD

تقاضای راکتیو در شین  - iاُم

Vi

ولتاژ شین  - iاُم

ri

مقاومت خط میان شین  - iاُم و شین  - i+1اُم

xi

راکتانس خط میان شین  - iاُم و شین  - i+1اُم

در این مداسببازی فرض شببدهاسببت که  Pi Gتوسببط منابع تولید
پراکنده قابلِبرنامهریزی و تجدیدپذیر انرژی و  QiGنیز توسبببط منابع
تولید پراکنده قابلِبرنامهریزی تولید میشببود .ضددریب قدرت واحدهای
تجدیدپذیر در م دار ثابت "یک" تنظیم شدهاست [.]29
جم له های در جه دوم در م عاد ه های پخش بار شدددب که توزیع
معرفیشده در رواب ( )2تا ( ،)4نشاندهنده تلفات خطوط هستند .این
جملههای درجه دوم نسددبت به م ادیر توان عبوری از خطوط  Piو Qi
بسیار کوچکتر هستند .بنابراین با حذف جملههای درجه دوم ،میتوان
مجمو عه م عاد ه های پخش بار را سددداده کرد .م عاد له های پخش بار
سادهشده در سیستمهای توزیع و ریزشبکهها موردِاست اده قرار گرفتهاند
[ .]30باتوجهبه مدا سازی معادلهها در یک بازهی  24ساعته ،شاخص
زمان  )tنیز به پارامترها و متغیرهای شبکه ا ضافه می شود .معادلههای
پخشبار سببادهشببده در روابط  )5تا  )7نشببان داده شببدهاند .جزئیات
بیشتر مربوط به معادلههای پخشبار و نحوه ساده سازی را میتوان در
[ ]28یافت.
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در حالت سبباده ،تابع هزینه هر منبع تولید پراکنده قابلِبرنامهریزی
مانند ریزتوربین ،میتواند بهصبببورت یک تابع درجه دوم بیان شبببود و
معموالً در این حالت ،پاسبببخ مسبببئله را میتوان از روشهای ریاضبببی
تحلیلی بهد ست آورد .این تابع به صورت رابطه  )8م شخص شدها ست
که کاربرد گستردهای در بهرهبرداری سیستمهای قدرت دارد.
)8

c

i

 bi  P

G
i ,t



Fi ( P )  ai  P

G 2
i ,t

G
i ,t

که در آن Fi ،تابع هزی نه بهرهبرداری ریزتوربین  - iاُم Pi G, t ،توان
تو یدی ریزتوربین  - iاُم در زمان  - tاُم و  bi ، aiو  ciضدددرایب تابع
هزینه بهرهبرداری ریزتوربین  - iاُم هستند [.]31
در این مقاله ،هدف اصبببلی برای عملکرد نرماا ریزشببببکه های
موردِم طال عه ،به حدا قلرسببببا ندن هزی نه های بهرهبرداری و توان
مبادله شدهی محلی ا ست .تابع هدف ا صلی برای ریز شبکهی  - nاُم در
ریزشبکههای متصلبههم ،میتواند بهصورت رابطه  )9تعریف شود.
)9



min    Fi  Pi G,t    e  SLnp,t  SLqn ,t  
t  i


که در آن SLnp,t ،و  SLqn ,tبهترتیب توانهای اکتیو و راکتیو مباد هشدهی
محلی در ریزشددبکهی  - nاُم در زمان  - tاُم هسددتند  e .نرخ مباد ه
توان میان ریز شبکهها ا ست؛ هیچ ا ستاندارد م شخ صی برای تعیین نرخ
مباد ه توان در شددبکههای توزیع هوشددمند و ریزشددبکهها تاکنون ارائه
نشددددهاسدددت [ .]32در این م ا ه نرخ مباد ه توان باتوجه به میانگین
قی مت گذاری گرهی 21تو ید کل م نابع پراک نده قا بلِبر نا مهریزی در
ریز شبکههای مت صلبههم محا سبه شدها ست .به این صورت که نرخ
مباد ه توان برابر  %100تا  %300این میانگین قرار گرفت .نتایج نشدددان
داد که راب طه خطی م یان افزایش نرخ م باد ه و توان م باد های وجود
ندددارد .هرچنددد کدده در بددازه کوچددک  %120تددا  %160می دانگ ین
قیمتگذاریها ،تغییرات توان مباد ه شده ت ریبًا رفتار خطی دارد؛ یعنی
با افزایش نرخ مباد ه توان ،ریزشددبکهها تمایل کمتری به مباد ه توان از
خود نشدددان میدادند .درنتی جه انتظار میرود که در بازه پیشدددنهادی
عملکرد ریزشبکهها بهتر باشد.
لذا در این مقاله مقدار   eبهصببورت اختیاری برابر  %140میانگین
قیمتگذاریها ،یعنی  ،53$/MVARتعیین شدها ست .این نرخ تاکنون
در ریزشبببکههای متصببلبههم تعیین و بررسببی نشببدهاسببت .در مرجع
[ ]20نیز برای حا ت بهرهبرداری نرمال ،این م دار برابر صدددفر در نظر
گرفته شده و نحوه محاسبه آن توضی داده نشدهاست.
محدودیتهای م سئله بهینه سازی با مدیریت توزیع شده در روابط
 )10تا  )23تعریف شدهاند.
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)10

t

Pi 1,t  Pi ,t  Pi G1,t  Pi R1,t  Pi D1,t

)11

t

Qi 1, t  Qi ,t  QiG1, t  QiD1, t

)12

t

Vi 21  Vi 2  2  ri Pi  xiQi 

محدودیتهای ( )10تا ( ،)12معاد ههای پخشبار ساده شده هستند که
در قسددد مت قبلی موردِب حث قرار گرفت ند؛ که در آن  Pi ,Rtتوان اکتیو
تو یدی توربینهای بادی و سددلولهای خورشددیدی در شددین  - iاُم در
ز مان  - tاُم اسدددت .زم به ذکر اسدددت که م نابع تو ید پراک نده
غیرقابلِبرنامهریزی مانند توربینهای بادی و سدددلولهای خورشدددیدی،
ف توان اکتیو را به شبکه تزریق میکنند؛ بههمین د یل در محدودیت
( )11برای این منابع تو ید ،توان راکتیو حاظ نشدهاست.
م حدود یت مربوط به ول تاژ شبببین ها در راب طه  )13مشبببخص
شدها ست .این محدودیت بهطور عمده در م سائل مرتبط با ولتاژ لحاظ
میشود.
)13

t

1    Vi  1  

که در آن  ،حد و تا( م جاز شدددین ها و برابر  0/05بروا حد تعیین
شددددهاسدددت و این تضدددمین را میدهد که و تا( هر گره در محدودهی
مشخصشده باشد.
م حدود یت های  )14و  )15مربوط به توان های اکتیو و راکتیو
مبادلهشده میان ریزشبکههای متصلبههم هستند.
)14

t

 SLp ,max  SLnp, t  SLp ,max

)15

t

 SLq ,max  SLqn , t  SLq ,max

که در آن ها  SLp ,maxو  SLq ,maxبهترت یب ظرف یت های اکتیو و راکتیو
توان مباد هشددددهی محلی میان ریزشدددبکهها هسدددتند؛ این ظرفیتها
بهترتیب برابر  5MWو  4MVARتعیین شدهاند.
محببدودیببتهببای  )16و  )17مقبادیر ظرفیببت مجبباز خروجی
ریزتوربین ها را نشبببان میدهد .در این محدودیت ها اکثراً مشبببارکت
واحدها نیز لحاظ میشوند.
)16

t

Pi G ,mini ,t  Pi G,t  Pi G ,maxi ,t

)17

t

QiG ,mini , t  QiG, t  QiG ,maxi , t

که در آن ها  Pi G ,minو  QiG ,minبهترتیب حداقل خروجی اکتیو و راکتیو
ریزتوربینها هسددتند که در این مدلسددازی برابر صددفر در نظر گرفته
شددددها ند Pi G ,max ،و  QiG ,maxبهترت یب حداکثر خروجی اکتیو و راکتیو
ریزتوربینها و  i ,tوضددعیت روشددن و یا خاموجبودن ریزتوربینها 22را
نشان میدهند؛    1نشاندهنده روشنبودن واحد تو یدی و   0

نشددداندهنده خاموجبودن آن اسدددت .جزئیات بیشتر در بخش بعدی
آورده شدهاست.
محدودیتهای  )18تا  )21نشببباندهندهی مقدار مجاز تغییرات
توان خروجی ریزتوربینها در فاصلهی زمانی  - tاُم و  - t-1اُم هستند.
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t

)18

Pi G,t  Pi G,t 1   2  i ,t  i ,t 1  Pi G ,min
p
i

 1  i ,t 1  i ,t 

G ,min

t

)19
)20

t

)21

t

 P   2  i ,t  i ,t 1  Pi

G
i , t 1

G
i ,t

P

 1  i ,t 1  i , t  ip
QiG,t  QiG,t 1   2  i ,t  i ,t 1  QiG ,min
 1  i ,t 1  i ,t  iq
QiG,t 1  QiG,t   2  i ,t  i ,t 1  QiG ,min
 1  i ,t 1  i ,t  iq

که در آن ها   ipو   iqبهترت یب نرخ تغییرات اکتیو و راکتیو خروجی
ریزتوربینها را مشددخص میکند .جزئیات بیشتر در بخش بعدی آورده
شدهاست.
در م حدود یت های ( )22و ( )23مجموع توان تول ید ریزتوربین ها،
توربینهای بادی و سلواهای خور شیدی و توان مبادله شده محلی باید
از مجموع م صرف بارها در هر ریز شبکه ،بیشتر با شد .در این صورت،
هر ریزشبکه میتواند در تأمین توان دیگر ریزشبکهها نقش داشتهباشد.
)22

t

)23

t

 SLnp,t   Pi ,Dt
i

P  P
G
i ,t

R
i ,t

i

 SLqn , t   QiD,t
i

i

Q

G
i ,t

i

برای مدلسدددازی خروجی توربینهای بادی ،میتوان از مدل رابطه
( )24استفاده کرد [.]33
PWT  0.5  R 2C p y 3

)24

که در آن  چگا ی هوا  R ،شدددعاع روتور توربین Cp ،ضدددر یب توان
خروجی و  yسرعت باد است.
برای مدلسدددازی پیشبینی توان اکتیو در یافتی از سدددلول های
خورشیدی هم ،رابطه ( )25میتواند استفاده شود [.]34
PV
Ft PV
 (1   ) Ft PV
1  Yt

)25

که در آن  Fم دار پیشبینیشدددده توان برای سددداعت بعد،
م دار پیشبینی شده توان برای ساعت حا ضر Yt PV ،م دار واقعی توان
برای ساعت حاضر و  ضریبی مابین  0تا  1است.
PV
t 1

PV

Ft

 -4شبیهسازی و تحلیل نتایج
همانطورکه در شکل  4ن شانداده شدها ست ،روج پی شنهادی ،روی
یک سی ستم با شش ریز شبکه م شابه مرجع [ ]20موردِبرر سی قرار
گرفتهاسدددت .اطالعات منابع تو ید پراکنده و بارها بهطور خالصددده در
جدول های  1تا  4آ مدهاند .سدددایر اطال عات مربوط به بارها و منابع
تو یدی و دادههای ریزشددبکهها از مرجع [ ]20اخذ شدددهاند .موقعیت و
اندازهی پارامترهای مربوط به ریزوتوربینها در جدولهای  1و  2نشددان

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 50, no. 4, winter 2020

س .ا .احمدی ،ن .رضائی /مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،50شماره (4زمستان 1474-1463 ،)1399

1470

داده شدهاند .در این شبیه سازی ،فرض بر این است که هر شین در هر
ریزشددبکه ،م دار برابری را از بار بهاشددتراک میگذارد .م ادیر بارها در
جدول ( )3و ضرایب مشخصه آنها در شکل  5نشان داده شدهاند.
43

37

42

49

MG #
41

32

48

جدول  :3اطالعات بارها []20

44

35

36

46

30

27

39

29

26

MG1

10

38

28

25

MG2

5

1/5

24

MG3

34

33

31

45
MG5

MG6

23

MG2

MG4

8

MG5

12/6

2/8

MG6

5

1/5

3

11

16
20

MG1

7

)(MVAR

2/1
2/4

MG4

MG3

مجموع بارهای اکتیو

)(MW

مجموع بارهای راکتیو
3

40

47

بسیار ناچیز فرض شدهاست .توان مبنا در کل سیستم 10 ،مگاولتآمپر
است .تمام هزینهها و قیمتهای برق ،برحسب دالر ایاالتمتحده آمریکا
ارائه شدهاند.

17

12

4

2

21

18

13

5

1

22

19

14

8

15

7

9

6

10

شکل  :4سیستم با شش ریزشبکه متصلبههم []20
جدول  :1اندازه پارامترهای مربوط به ریزتوربینها []20
 #شین

)Pmax (MW

(MW) Qmax

)ψp (MW/h

)ψq (MVAR/h

8

8

6

2/5

2/0

12

4

2

1/5

1/0

19

2

2

0/5

0/5

21

4

2

1/5

0/5

30

8

3

2/0

1/0

32

4

3

1/5

1/0

38

6

4

2/5

1/5

43

4

3

1/5

1/0

48

8

3

2/0

1/0

شکل  :5ضرایب بارها []20

جدول  :2ضرایب هزینه ریزتوربینها []20
 #شین

)a ($/MW2

)b ($/MW

)c ($

8

0/0696

26/244

31/67

12

0/0288

37/697

17/95

19

0/0468

40/122

22/02

21

0/0288

37/697

21/95

30

0/0468

40/122

22/02

32

0/0288

30/697

21/95

38

0/0681

12/441

32/01

43

0/0268

30/122

22/02

48

0/0288

37/697

21/95

ا ندازهی خروجی م نابع تول ید پراک نده ت جد ید پذیر بهصبببورت
مشببخصببههای پیشبینیشببده ،در جدوا  4و ضببرایب مربوط به آن در
شکل  6م شخص شدها ست .خطای نا شی از عدمِقطعیت این واحدها
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شکل  :6ضرایب توان توربینهای بادی و سلولهای خورشیدی []20
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جدول  :4اندازهی سلولهای خورشیدی و توربینهای بادی []20
 #شین

MG #
MG1

MG2

MG3
MG4
MG5

MG6

نوع

)Pmax (MW

4

WT

2

10

PV

1/5

13

PV

1

15

WT

1

16

WT

1

17

PV

0/5

29

WT

3

40

WT

2

41

PV

1

45

WT

1

46

PV

1
Core™ i7 2.2GHz

شبیهسازی بر روی یک کامپیوتر با مشخصات
با حافظهی  8GBو نرمافزار گمز  23)GAMSانجام شد؛ برای محاسبهی
مسببئله ،از برنامهریزی غیرخطی آمیخته با اعداد صببحیل و حلکنندهی
 DICOPTاست اده شد.
برنامهریزی مطلوب برای هر ریزشببببکه ،بهصبببورت یک دوره 24
ساعته درنظرگرفته شدهاست .همانطورکه پیشتر اشاره شد ،در حالت
عملکرد عادی ،هر ریزشبکه به صورت مستقل کار میکند تا هزینههای
بهرهبرداری خود را به حدا قل برسبببا ند .شببب کل های  7و  8بهترت یب
زمانبندی تولید مطلوب توانهای اکتیو و راکتیو ریزتوربینها را نشببان
میدهد.

همانطورکه در شکل  7میتوان م شاهده کرد ،در ساعت اوج بار،
تمام ریزتوربینهای موجود در شبببکه ،تقریباً در بیشببینه توان تولیدی
خود ه ستند .چونکه در ریز شبکههای  4 ،2 ،1و  6تنها یک ریزتوربین
وجود دارد ،توان تول یدی ریزتوربین های موجود در این ریزشبببب که ها،
بهطور تقریبی مشبببخصبببه بار را دنباا میکنند؛ توان تولیدی قطعی
توربینهای بادی و سلواهای خور شیدی در ایجاد این م شخ صه نقش
تاثیرگذاری داشتهاند.
در ریزشبببکهی  3با ریزتوربینهای موجود در شببینهای  19و ،21
ریزتوربین موجود در شبببین  ،21بهدل یل ارزانتربودن هزی نه تول ید
متوسببط هزینه تولیدی) نسبببت به دیگر ریزتوربینهای موجود در این
ریز شبکه ،ترجیل داده شدها ست و در ساعات بار میانه و اوج بار ،توان
تولیدی آن تقریباً در بیشینهی مقدار خود تنظیم شدهاست.
در ریزشببببکه  5با ریزتوربینهای موجود در شبببینهای  38 ،32و
 ،43ریزتوربین موجود در ش بین  ،38باتوجهبه ارزانتربودن هزینه تولید
نسببببت به دیگر ریزتوربین های موجود در این ریزشببببکه ،مقدار توان
تولیدی آن در تمام سبباعات در مقدار بیشببینه تقریباً  )6MWاسببت؛
ریزتوربینهای  32و  43نیز در برخی سببباعات ،یکی بر دیگری ترجیل
داده شدهاست.
توانهای راکتیو تولیدی نشبباندادهشببده در شببکل  8نیز رفتاری
م شابه توانهای اکتیو تولیدی ن شانداده شده در شکل  7دارند؛ با این
ت بباوت کببه نرخ تغییرات توان راکتیو در ریزتوربینهببای موجود در
ریزشبکه  ،5شدیدتر است.
شببب کل  9م بادالت توان اکتیو محلی را م یان ریزشبببب که های
متصببلبههم نشببان میدهد .مقادیر محاسبببهشببده از توانهای اکتیو
مبادله شده ،باتوجهبه نرخ مبادله توان  53$/MWبهد ست آمدهاند .الزم
به ا شاره ا ست که در ریز شبکههای مت صلبههم توانهای راکتیو مبادله
نشدهاند.

شکل  :7توان اکتیو مطلوب تولیدی ریزتوربینها

شکل  :9توان مبادلهشده محلی میان ریزشبکهها (برحسب )kW

شکل  :8توان راکتیو مطلوب تولیدی ریزتوربینها
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همانطورکه در شکل  9نشان داده شدهاست ،در ساعات  18و ،19
میان ریزشبببکهها توان محلی مبادله میشببود؛ در این سبباعات مصببرف
بارها در مقدار بی شینه و توان تولیدی سلواهای خور شیدی در مقدار
کمینه ه ستند .مقدار مثبت ن شان میدهد که ریز شبکه مایل به خرید
برق از سببایر ریزشبببکهها اسببت ،درحالیکه مقدار من ی نشبباندهنده
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فروش برق به این ریزشببکهها اسبت .در سباعت  ،18ریزشببکه  5توان
محلی را به شین م شترک ار ساا میکند و ریز شبکههای  2 ،1و  3این
مقدار توان را از شین مشترک دریافت میکنند.
بهعنوانمثاا ،در ریز شبکه  1در ساعت  ،18مجموع خروجی منابع
تولید تجدیدپذیر توربین بادی شین  4و سلوا خور شیدی شین )10
برابر  2/07مگاوات ،خروجی منبع قابلِبرنامهریزی ریزتوربین شببین )8
برابر  7/797مگاوات و مجموع بارهای مصرفی برابر  10مگاوات هستند.
بنابراین مطابق رابطه  )22توان دریافتی ریز شبکه  1از شین م شترک
برابر با  0/133مگاوات یا  133کیلووات خواهد بود .برای ریزشبببکههای
دیگر نیز بههمین صورت میتوان مبادله توان محلی را بررسی کرد.
در ساعت  19نیز م شابه ساعت قبل ،ریز شبکه  5توان را به شین
مشترک ارساا میکند ،ولی با این ت اوت که ریزشبکه  2در این ساعت،
توان را از شین مشترک دریافت نمیکند.
شکل  10بیشینه و کمینه مقادیر ولتاژ شینها را در ریزشبکههای
متصلبههم نشان میدهد.

شکل  :10بیشترین و کمترین مقدار ولتاژ در ریزشبکهها

مقدار مجاز نوسببان ولتاژ در مقدار امن  ،% 5یعنی مابین  0/95تا
 1/05برواحد اسببت [ .]35نتایج نشبباندادهشببده در شببکل  ،10مقادیر
ولتاژ را در یک سطل خیلی خوب نشان میدهد .در ریزشبکه  ،4بهدلیل
حضور تنها یک ریزتوربین در شین  30و یک توربین بادی در شین 29
و باتوجهبه بیشینه مصرف بار در ساعت  ،18ولتاژ در شین  30به مقدار
 1/025رسیدهاست.
هزینههای نهایی برای هر ریز شبکه در بازهی  24ساعته ،در جدوا
 5ن شان داده شدها ست .این هزینهها شامل تولید ،خرید و فروش برق
اسبببت .باتوجه به قیمت های تولیدی مت اوت برای ریزتوربین ها در هر
ریزشبببب که ،نمیتوان قی مت پا یه و ثابتی را برای فروش برق به
مصرفکنندگان در نظر گرفت؛ قیمتهای فروش برق به مصرفکنندگان
در هر ریز شبکه ،باید متنا سب با قیمتگذاری حا شیهای محلی با شد.
بهدستآوردن این قیمتهای فروش ،خارج از فرصت این مقاله است.
مقادیر مثبت و من ی موجود در سبتون سبوم از جدوا  ،5بهترتیب
بیانگر هزینهی خرید و فروش برق از سببایر ریزشبببکهها اسببت .باید به
این نکته توجه کرد که در عمل ،هر ریزشببببکه در ناحیهای از شببببکه
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قراردارد و بهرهبرداران آنها مت اوت ا ست؛ بههمین دلیل ،در این حالت
که از سیستم مدیریت انرژی توزیعشده و ریزشبکههای مستقل است اده
شبببد ،مجموع هزی نه های بهرهبرداری برای کل ریزشبببب که ها ،برابر
 21092/04$بهدست آمد.
جدول  :5هزینههای نهایی برای هر ریزشبکه در  24ساعت
MG #

هزینه تولید برق )$

هزینه خرید و
فروش برق )$

مجموع هزینهها

MG1

4337/926

17/34

4355/266

MG2

2873/283

03/18

2876/463

MG3

5105/627

63/72

5169/347

MG4

4271/548

0

4271/548

MG5

1532/610

-84/24

1448/370

MG6

2971/048

0

2971/048

در این م ا ه هزینه های تو ید منابع پراکنده در ریزشدددبکه های
مت صلبههم در ساعات  18و  19برابر  2802/6$محا سبه شد .در طرح
ارائهشددده مرجع [ ]20که از ذخیرهسددازهای انر(ی و مدیریت متمرکز
برای بهرهبرداری عادی ریزشدددبکهها اسدددتفاده کردهاسدددت ،هزینههای
بهرهبرداری همین منابع برابر  2695/4$اشدداره شدددهاسددت .چون هدف
اصددلی مرجع [ ]20م ایسدده هزینههای تو ید منابع پراکنده در سدداعات
 18و  19برای حا تهای بهرهبرداری عادی و خودترمیم بودهاست ،ف
به هزینههای بهرهبرداری این ساعات ا شاره شدها ست .باتوجهبه امکان
م ای سه طرح پی شنهادی این م ا ه با طرح ارائه شده در مرجع [ ]20در
ساعات  18و  ،19میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 هزینههای بهرهبرداری در ساعات  18و  19در طرح پیشنهادی
ن سبت به طرح ارائه شده در مرجع [ ]20بیشتر ا ست؛ چراکه
در مرجع [ ]20در این ساعات ذخیره سازهای انر(ی توان زم
را به شددبکه تزریق میکنند و هزینههای بهرهبرداری را کاهش
میدهند .این درحا ی است که در طرح پیشنهادی این م ا ه از
ذخیرهسددازهای انر(ی برای سددادهکردن مسد له بهینهسددازی و
مشدداهده تأثیر مدیریت توزیعشددده در خروجی منابع پراکنده
قابلِبرنامهریزی ،صرفنظر شدهاست.
 در طرح پیشددنهادی ،نرخ مباد ه توان تعیین شدددهاسددت؛ این
درحا ی اسدددت که در طرح ارائهشدددده در مرجع [ ]20مباد ه
توان های محلی در حا ت بهرهبرداری عادی وجود ندارد و
ریزشبکهها کامالً مست ل هستند .بههمین د یل انتظار میرفت
که در این سددداعات هزینه های بهرهبرداری طرح پیشدددنهادی
نسبت به طرح ارائهشده در مرجع [ ]20بیشتر باشد.
 کارایی طرح پی شنهادی این م ا ه ن سبت به طرح ارائه شده در
مرجع [ ]20بهتر است؛ زیرا در عمل بهرهبرداران شبکه مست ل
بوده و اسدتفاده از سدیسدتم مدیریت توزیعشدده اجتنابناپذیر
اسددت .همینین باتوجهبه انتخاب مدیریت توزیعشددده ،قابلیت
اطمینان و انعطافپذیری بیشتر خواهدبود.
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 -5نتیجهگیری
در این م ا ه ،یک سیستم مدیریت انر(ی توزیع شده برای ریزشبکههای
متصلبههم پیشنهاد شد .این ریزشبکهها ازطریق یک شین مشترک و
به صورت فیزیکی بههم مت صل شدهاند و توان ا کتریکی محلی را میان
خود مبدداد دده میکننددد .بددهمنظور همدداهنگی بهرهبرداری میددان این
ریزشبکهها ،یک شبکه ا گوریتم ارتباطی دوسطحی ارائه شد؛ سط اول
برای بهرهبرداری اقتصددادی ریزشددبکههای مسددت ل و سددط دوم برای
بهینهکردن توان مباد هشددده محلی در نظر گرفته شددد .یک نرخ مباد ه
توان محلی برای ریزشددبکههای متصددلبههم تعیین شددد .این نرخ برابر
 %140میددانگین قیمددتگددذاری گرهی تو یددد کددل منددابع پراکنددده
قابلِبرنامهریزی در ریز شبکهها محا سبه شدها ست .منابع تو ید پراکنده
مبتنیبر انر(ی های تجدیدپذیر مانند توربین های بادی و سدددلول های
خور شیدی نیز بهعنوان م شخ صههای پیشبینی شده در ریز شبکهها در
نظر گرفته شدهاند.
در این مقاله ،حالت متصبببل به شببببکه بررسبببی شبببد که در آن
ریزشبببکههای متصببلبههم در سبباعات  18و  19توان محلی را ازطریق
شین م شترک باهم مبادله کردند .همچنین در م سئله بهینه سازی از
معادلههای پخشبار ساده شده شبکه توزیع همراه با قیود ولتاژ شینها
اسبت اده شبد .نتایج شببیهسبازی در یک دوره برنامهریزی  24سباعته،
کارایی طرح پیشببنهادی با مدیریت توزیعشببده را نشببان میدهد .ولتاژ
شینها در محدوده مجاز تعیین شده  )% 5قرار دا شته و منابع تولید
پراک نده قا بلِبر نا مهریزی نیز در بهی نهترین حا لت بهرهبرداری خود
هستند.
در این مقاله بهمنظور بررسببی دقیقتر تأثیر مدیریت توزیعش بده بر
خروجی منابع تولید پراکنده و مبادله توان میان ریزشبببکهها ،از کنترا
بار صرفنظر شدهاست .چراکه ریزشبکهها در حالت عملکرد عادی قادر
به تأمین تقا ضای بار خود ه ستند .بااینوجود ،مدا پی شنهادی قابلیت
توسعه و همخوانی با شاخص حذف بار را نیز دارد.
هرچندکه مسبببئله بهینهسبببازی برای بهرهبرداری ریزشببببکههای
متصبببل بههم در حالت مدیریت توزیعشبببده چالشبرانگیزتر از حالت
مدیریت متمرکز است ،اما چالش موجود باعث عملکرد بهتر ریزشبکهها
و انتخاب گزینههای متنوعتر برای بهرهبرداری میشود .باتوجهبه ساختار
شبببکهی انتخابی ،امکان گسببترش ریزشبببکههای متصببلبههم ازطریق
ارتباطدادن ریزشبکهها با شبکه توزیع و یا اتصاا ریزشبکههای بیشتر
با یکدیگر بهصبببورت مش ازطریق خطوط فیزیکی مجزا وجود دارد؛
مسبببائل پایداری هوشبببمند در تأمین توان پشبببتیبان در حالت های
اضببطراری و جزیرهای در ریزشبببکههای متصببلبههم نیز میتواند در
مطالعههای آینده نقش داشتهباشد.
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