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 در این مقاله یک رهیافت تصادفی کارآمد به منظور درنظر گرفتن اثرات عدمقطعیت بر نحوه اشتراکگذاری بهینه انرژی و جایابی مکان:چکیده
. کاهش تلفات انرژی در شبکهی توزیع است، تابع هدف اصلی مدل پیشنهادی.نصب منابع تولید پراکنده تجدیدپذیر در شبکهی توزیع ارائه شده است
 صرفهجویی قابل توجهی را در مصرف انرژی، حذف بخشی از تلفات. کاهش تلفات مزایای چشمگیری دارد،به دلیل بزرگی تلفات سالیانه شبکه توزیع
) مانند منابعDG1(  از جمله این سرمایهگذاریها قراردادن منابع توزیعشده.به دنبال دارد و سرمایهگذاری برای افزایش کارایی شبکه را توجیه میکند
 بهرهبردار شبکه توزیع را در بهکارگیری بهینه، و تقاضای انرژیRES  عدمقطعیت موجود در تولید. ) در شبکه استRES2( تولید پاک و تجدیدپذیر
 مشارکت انرژی منابع تجدیدپذیر عموماً بر این اساس مشخص میشود که فقط بخش، در نتیجه.از منابع مختلف را با چالش مواجه کرده است
 روش پیشنهادی اشتراکگذاری بهینه انرژی و جایابی منابع تجدیدپذیر را در برابر.کوچکی از تولید نامی این منابع در تأمین انرژی شبکه نقش دارد
. مدیریت عدمقطعیت در این مقاله براساس روش سناریو بنیان مدلسازی شده است.تمام وضعیتهای غیر قطعی بهرهبرداری را تضمین میکند
 مدل پیشنهادی برروی. حداکثر درصد نفوذ و تعداد بهینه منابع تجدیدپذیر قابل نصب در شبکه تعیین میشود،همچنین با انجام تحلیل حساسیت
 نتایج شبیهسازی توزیع مناسب انرژی بر روی. پیادهسازی شده استGAMS  و در محیط نرمافزار بهینهسازیIEEE  شینه33 شبکه توزیع شعاعی
 ارزیابی نتایج.منابع موجود و کاهش تلفات انرژی شبکه را براساس جایابی و اشتراکگذاری انرژی منابع تولید پراکنده تجدیدپذیر نشان میدهد
. را تضمین میکند%33  دستیابی به یک مقدار واقعی برای کاهش تلفات در حدود،برنامهریزی تصادفی نسبت به برنامهریزی در حالت قطعی
. اشتراکگذاری بهینه انرژی، سناریو بنیان، سلول خورشیدی، عدم قطعیت، تولید توان بادی،)RES(  منابع تولید تجدیدپذیر:واژههای کلیدی
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Abstract: This paper proposes a framework to demonstrate the impact of renewable energy sources' (RESs) uncertainties on the optimal
sharing of energy and optimal allocation of different types of RESs in the distribution system to minimize energy losses. Because of
the huge annual losses in distribution networks, loss reduction in these networks will be desired from the distribution system operator's
perspective. Loss reduction can have significant savings in energy consumption and justify investments to improve network efficiency.
One of these investments is optimal location and sizing of distributed generations (DGs) such as clean and renewable generation sources
in the network. Uncertainty in RES- based DGs power generatiom and energy demand, makes the planning and operation of distribution
networks a challanging problem. As a result, it is assumed that RESs can share a small percentage of their nominal capacity. The
proposed method, guarantees the optimal energy sharing and placement of RESs for all possible operating conditions. The inherent
uncertainties of RESs are modeled via scenario base method. Penetration limit and number of DGs determined by sensitivity analysis.
The proposed model is implemented on the IEEE standard 33-bus radial test systems, and solved by General Algebraic Modeling
System (GAMS) optimization software. The simulation results show that appropriate dispatch of energy on the existing resources and
minimization of energy loss could be obtained with respect to optimal energy sharing and placement of RES. Analysis results of
probabilistic and deterministic cases, substanciate the loss reduction about 35%.
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مقدمه

با توجه به افزایش تقاضای انرژی و گازهای گلخانهای یکی از راهکارهای
تأمین انرژی مورد نیاز ،منابع تجدیدپذیر میباشند .به دلیل تغییرات
زیادی که در الگوهای مصرف در طی  24ساعت شبانهروز وجود دارد و
نیز عدم قطعیت که در تولید منابع تجدیدپذیر مثل نیروگاه بادی و
سیستم فتوولتایک وجود دارد؛ ارائه راهکارهای که بتوان در مواجهه با
این اختالفهای موجود در تولید و مصرف از شبکه بهینهترین استفاده
ممکن را برد الزم و ضروری است .از جمله این راهکارهایی جایابی بهینه
منابع تجدیدپذیر براساس تغییرات و اختالفات فراوانی است که در تولید
سیستمهای فتوولتایک و نیروگاههای بادی در الگوهای  24ساعت وجود
دارد ،همچنین برداشت بهینه انرژی از این منابع به منظور کاهش تلفات
است.
بزرگی هزینه سالیانه تلفات یک شبکه توزیع حاکی از آن است که
کاهش تلفات مزایای چشمگیری در پی خواهد داشت .اگر چه حذف
تمام تلفات غیرممکن است ،حذف بخشی از هزینه سالیانه تلفات میتواند
صرفه جویی قابل توجهی را به دنبال داشته باشد تا سرمایه گذاری برای
بهبود بازدهی شبکهها را توجیه کند .استفاده از منابع تولید پراکنده
میتواند به صورت بالقوهای نیاز برای گسترش شبکههای الکتریکی سنتی
را کاهش دهد .با توجه به اینکه هزینه اولیه منابع تجدیدپذیر باالست و
افزایش تعداد این منابع باعث به وجود آمدن مشکالت در زمینه مسائل
حفاظتی و به وجود آمدن چالشی جدید در کنترل و عملکرد یک شبکهی
مطمئن و اقتصادی میشود .بنابراین مدیریت تعداد DGها در شبکه مهم
و ضروری میباشد .تصمیمگیری در خصوص تعیین مکان نصب DGها
وابسته به موقعیت جغرافیایی و یا وضعیت جوی ،عوامل دیگری هستند
که توسط مالکان و سهامدارن در این زمینه اتخاذ میشود .باید توجه
داشت جایابی نامناسب مکان و اندازه  DGعالوه بر اینکه وضعیت شبکه
را بهبود نمیبخشد که حتی ممکن است موجب افزایش تلفات و هزینه
بهرهبردای شبکه شود [ .]1استراتژیهای بهینهسازی مختلفی امروزه در
مراجع با تعریف توابع هدفی از قبیل؛  )1کاهش تلفات توان اکتیو شبکه،
 )2کاهش تلفات انرژی )3 ،بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش گازهای
گلخانهای ارائه شده است .قیود دیگری که در جایابی مطرح میشود
تعداد DGهای مورد استفاده است که جایابی به صورت تکی یا با استفاده
از چند  DGانجام میشود.
نویسندگان در [ ]2با توجه به طبیعت تصادفی بار مصرفی و تولید
منابع تجدیدپذیر ،مکان و اندازه منابع تجدیدپذیر با شرط بهبود حاشیه
پایدار ولتاژ انتخاب میشوند .اندازه و مکان بهینه منابع تجدیدپذیر از نوع
 CHP3در شبکه برق شهری براساس برنامهریزی غیرخطی در []3
پیشنهاد شده است .در [ ]4یک تکنیک برنامهریزی احتماالتی برای
مشخص کردن ظرفیت و مکان نیروگاههای بادی براساس برنامهریزی
غیرخطی ( )MINLP4به منظور کاهش تلفات انرژی سالیانه ارائه شده
است .نویسندگان در [ ]3براساس الگوریتم کلونی زنبور عسل ()ABC3
مقدار بهینه ظرفیت ،مکان و ضریب قدرت  DGرا محاسبه کرده است.
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روش پیشنهادی در [ ]1مکان و اندازه بهینه  DGرا به منظور کاهش
تلفات حقیقی شبکه ارائه میکند .با توجه به هزینه نصب منابع
تجدیدپذیر یکی از اهدافی که در مراجع به عنوان تابع هدف در نظر
گرفته میشود حداقل کردن تعداد DGها میباشد .با توجه به ماهیت
 MINLPبودن مسئله جایابی  ،DGدر [ ]1با ارائه روشی مسئله به صورت
 DNLPحل شده و عالوه بر کاهش تلفات توان اکتیو ،تعداد DGها و
بهبود پایداری ولتاژ مد نظر قرار گرفته است .مرجع [ ]0الگوریتم تکرار
شوندهای را برای جایابی و اندازه واحدهای  DGو خازن تکفاز پیشنهاد
کرده است ،سطح نفوذ DGها به منظور نشان دادن اثرات آنها روی
پروفیل ولتاژ ،تلفات حقیقی شبکه و حاشیه پایداری ولتاژ در حالی که
قیود مربوط به حدود ولتاژ در تمام باسها حفظ شود ارائه داده است.
روش تحلیلی پیشنهاد شده [ ]1مکان بهینه  DGبا تابع هدف کاهش
تلفات حقیقی سیستم مشخص میکند .در [ ]18مکان بهینه برای انواع
مختلف واحدهای تجدیدپذیر  DGبراساس برنامهریزی  MINLPبا درنظر
گرفتن تابع هدف کاهش تلفات انرژی سالیانه سیستم انجام شده است.
استفاده از منابع تجدیدپذیر مزایای زیادی همچون کم کردن هزینه
تأمین انرژی و عدم آلودگی زیستمحیطی دارد .از طرفی عدم قطعیت
ذاتی موجود در تولید انرژی از این منابع ،عملکرد سیستمهای که از این
انرژی برای پاسخ به تقاضای بار استفاده میکنند را تحت تأثیر قرار داده
است [ .]11در مطالعات گذشته مدلسازی عدم قطعیت تولید توان از
منابع تجدیدپذیری همچون تولید توان بادی و خورشیدی با استفاده از
روشهای مختلفی در نظر گرفته شده است ،که از جمله آنها
تکنیکهای تصادفی مانند؛  )1مدلسازی مونت کارلو)2 ]12[ 1
روشهای تخمین نقطه ) ]13[ 1مدلسازی براساس سناریو ]14[ 0و یا
تکنیکهای فازی و یا مقاوم مورد استفاده قرار گرفته است .مدلسازی
عدمقطعیت انرژی باد با استفاده از روش سناریو بنیان در [ ]13مورد
مطالعه قرار گرفته است ،که به وسیله یک پخش بار بهینه ،مقدار توان
اکتیو و راکتیو تولیدی توسط واحدهای بخاری و بادی موجود در سیستم
تعیین شده است .نویسندگان در [ ]11با استفاده از روش فقدان اطالعات
سعی در مدیریت عدم قطعیت موجود در تولید منابع تجدیدپذیر به
منظور افزایش پایداری شبکه و جلوگیری از هزینههای ناخواسته را دارند.
در [ ]11یک مدل مدیریت انرژی سیستم ( )EMS1به منظور به دست
آوردن بهترین قیمت خرید در بازار روز بعد و به حداکثر رساندن استفاده
از منابع انرژی توزیع موجود توسعه پیدا کرده است .در مرجع [،]10
بهمنظور کاهش اثر عدم قطعیت در تولید توان از مزرعه بادی و تأثیر آن
بر روی بازار ،مدل جدیدی برای بهرهبرداری هماهنگ مزارع بادی و
واحدهای تلمبهی ذخیرهی ،ارائه شده است.
با توجه به مطالعات گذشته بیشتر مطالعات انجامشده توان خروجی
DGها کنترلپذیر درنظر گرفته شده است ،این روشها قادر به
مدلسازی طبیعت تصادفی توان خروجی نیستند [ .]3-1در []13 ،14
برخی متغیرهای فنی مانند حداکثر درصد نفوذ و جایابی مکان نصب
 DGدر مدیریت انرژی برداشت شده از DGها نادیده گرفته شده است.
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در برخی مطالعات [ ]0به تحلیل اثرات درصد نفوذ  DGاز نوع
غیرتجدیدپذیر پرداخته شده است و با توجه به عدمقطعیت موجود در
تولید  DGاز نوع تجدیدپذیر که در تحلیل اثرات نفوذ و تعداد این منابع
نقش مهمی ایفا میکند در زمینه اثرات درصد نفوذ منابع تجدیدپذیر که
توان تولیدی آنها دارای عدمقطعیت است ،تحلیلی صورت نگرفته است.
در [ ]11به دلیل عدم استفاده از برنامهریزیهای بهینهسازی ،مدیریت
بهینه ی برروی برداشت انرژی منابع موجود در ریزشبکه صورت نگرفته
است.
در این مقاله ،مسئله اشتراکگذاری بهینهی انرژی منابع تجدیدپذیر
( )OSRES18از نوع نیروگاه بادی و  PVبا در نظر گرفتن الگوی تولید 24
ساعته با هدف کاهش تلفات انرژی و مدیریت تعداد DGها در حالتهای
قطعی و تصادفی در نظر گرفته شده است .اثرات عدمقطعیت متغیرهای
غیرقطعی بر نحوه  OSRESنسبت به برنامهریزی  OSRESدر حالت
قطعی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است .در این مقاله برروی توان
تولیدی نیروگاه بادی ،سیستم فتوولتاییک و تقاضای انرژی عدمقطعیت
در نظر گرفته شده است .مدلسازی عدمقطعیت متغیرهای غیرقطعی
براساس روش سناریو بنیان با آگاهی از توابع چگالی احتمالی حاکم بر
هر یک از متغیرهای غیر قطعی انجام شده است .تعیین مکان نصب،
تعداد و ترکیب DGها با در نظر گرفتن یک مدل برنامهریزی غیرخطی
ترکیبی عدد-صحیح ( ،)MINLPمشخص میشود .خروجی این مسئله،
ترکیب بهینه و مکان نصب DGها و مقدار بهینه توان برداشتی از مقدار
پیشبینی شده توان منابع تجدیدپذیر و شبکه باالدست را به منظور
کاهش تلفات حقیقی شبکه مشخص میکند .مطالعات گذشته نشان
میدهد که نفوذ DGها تا یک حد خاصی میتواند بروی کاهش تلفات
تاثیرگذار باشد ،که در صورت افزایش نفوذ  DGبیشتر از حد مد نظر
ممکن است موجب بدتر شدن تابع کاهش تلفات انرژی شود [ .]0این
مطالعه به جهت تعیین حد نفوذ  DGبرای بهبود کاهش تلفات انرژی
سالیانه دارای اهمیت زیادی است .با انجام تحلیلهای حساسیت اثرات
درصد نفوذ و تعداد DGها را بر کاهش تلفات شبکه به منظور دستیابی
به یک مقدار بهینه برای درصد نفوذ و تعداد  DGانجام شده است .از
مزیتهای ساختار ارائه شده میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 روش پیشنهادی با توجه به  OSRESدر حالت غیرقطعی عدم
نقض هر یک از قیود سیستم را تحت هر وضعیت بهرهبرداری
در طی روز بعد تضمین میکند.
 روش پیشنهادی جایابی مکان  DGاز نوع تجدیدپذیر را برای
تمام وضعیتهای بهرهبرداری ممکن تضمین میکند.
 روش پیشنهادی با انجام تحلیل حساسیت اثرات تغییرات
تعداد و نفوذ منابع تجدیدپذیر بروی تلفات حقیقی شبکه را
ارائه میکند.
ادامه این مقاله به صورت زیر سازماندهی شده است:
در بخش دوم اصول روش مدلسازی تصادفی براساس سناریو مطرح
خواهد شد .ساختار مدل پیشنهادی در بخش سوم نشان داده شده است.

Serial no. 84

اشتراکگذاری بهینه انرژی منابع تولید . . .

تابع هدف و فرموالسیون مسئله در بخش چهارم ارائه میشود .نتایج
شبیهسازی و تحلیل آنها در بخش پنجم نشان داده میشود .در پایان،
بخش ششم به جمعبندی و نتیجهگیری از مقاله میپردازد.

 -2مدلسازی تصادفی براساس سناریو
با توجه به تقاضای انرژی الکتریکی با کیفیت و قابلیت اطمینان باال ،یکی
از عوامل مهم آمادگی الزم به جهت تأمین انرژی مورد نیاز
مصرفکنندگان در بهرهبرداری از شبکه است .به همین منظور پیشبینی
شرایط شبکه برای برنامهریزی و بهرهبرداری از منابع موجود با توجه به
امکان خطا در مقادیر اندازهگیری و نمونهبرداری شده در گذشته،
پاسخهای حاصله دارای مقداری عدم قطعیت هستند .این در حالی است
که مهمترین خطایی که در این مقادیر پیشبینی شده وجود دارد در نظر
نگرفتن عدم قطعیتی است که در پیشبینی آینده شبکه وجود دارد.
بنابراین بهرهبردار شبکه توزیع ( )DNO11با در نظر گرفتن عدم قطعیت
موجود در این متغیرها ،بهرهبرداری بهینهتری از شبکه میتواند داشته
باشد .چنانچه ) y=f(Zیک تابع چند هدفه ،که  Zیک بردار غیرقطعی با
تابع چگالی احتمالی مربوط به خود توصیف شده است .چندین روش
برای مواجهه با این عدم قطعیت وجود دارد که از جمله آن؛  )1مدلسازی
مونت کارلو [ )2 ]12روشهای تخمین نقطه [ ) ]13مدلسازی براساس
سناریو [ ]14و یا تکنیکهای فازی است .در این مقاله ،به منظور
مدلسازی عدم قطعیت مرتبط با تابع هدف از روش سناریو بنیان استفاده
شده است .در این روش سناریوهای مختلف با توجه به تابع چگالی
احتمال ( )PDF12مرتبط با هر متغییر غیرقطعی تولید  Zsو مقدار  yبه
صورت زیر محاسبه میشود:
)  f (Z s

()1

s



y

s s

که   sاحتمال مربوط به حالت  s ، sمجموعه تمام حالتهای در
نظر گرفته شده برای پارامتر غیرقطعی  Zاست .چنانچه چندین متغیر
با سناریوهای مختلف وجود داشته باشد  s ،احتمال مربوط به حالت s
به صورت زیر محاسبه میشود:
s   s

()2

 s   x
x

که   xاحتمال مربوط به پارامتر غیرقطعی   ، xمجموعه پارامترهای
غیرقطعی است.
 -1-2مدلسازی عدمقطعیت در تولید توان باد
تولید توان توسط توربین بادی وابسته به سرعت باد در مکان نصب آن
میباشد .تابع توزیع ویبال با توجه به دقت باالیی که در توصیف احتمالی
سرعت باد دارد ،به منظور مدلسازی سرعت باد در نظر گرفته شده است
[ .]11توصیف تابع توزیع ویبال 13به صورت زیر است:
k

()3

 x
 


k 1

e

k 
f ( x , k )   
 x

که  kپارامتر شکل 14و  پارامتر مقیاس 13نامگذاری شده است.
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برای بهدست آوردن توزیع توان باد از معادله تخمینی خطی زیر
استفاده شده است [:]28
if X Vci or X Vco
if Vci  X Vr

()4

if Vr  X  Vco

0

     X
M


که  نشان دهنده توان تزریقشده توسط توان باد است X .سرعت
واقعی باد M ،حداکثر توان خروجی توربین بادی  ,  ،ضرایب خطی
معادله Vci ,Vco ,Vr ،که سرعت نرمال باد و حداکثر و حداقل سرعت باد
که به ازای آن توان تولید نمیشود را نشان میدهد .با استفاده از تکنیک
استفاده شده در [ PDF ،]28سرعت باد نشان داده شده در شکل  1به
چندین حالت تقسیم شده است ،و احتمال رخداد هر حالت براساس این
تکنیک محاسبه شده است .پارامترهای مربوط به توزیع باد در جدول 1
نشان داده شده است .مدل نموداری معادله ( )4که منحنی ایدهآل تولید
توان توربین بادی است ،در شکل  2نشان داده شده است.

چ الی ا ت ال

S3
S2

S4
S5

S1
سرعت باد)(m/s

شکل  :1توزیع ا ت الی سرعت باد[]22

M
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 -2-2مدلسازی عدمقطعیت در تقاضای بار و تولید سیستم
فتوولتاییک
به منظور نشان دادن تولید تصادفی  PVو تقاضای انرژی ،تابع توزیع
نرمال با آگاهی از مقدار میانگین و واریانس نشان داده شده در شکل 3
در نظر گرفته شده است .توصیف تابع توزیع نرمال به صورت زیر است:
 x  

()3

 (x  m ) 2 
1
f ( x m , ) 
exp  

2 2 
2 

2

 mمیانگین متغیر ورودی 𝜗 2 ،واریانس و  ϑانحراف استاندارد متغیر
ورودی است .برای پیاده سازی مدل براساس سناریو ،نمودار تابع چگالی
احتمال مورد نظر را بر حسب دقت مورد نیاز به تعداد سطحهای
احتماالتی مختلفی تقسیم میشود ،که هر سطح احتماالتی در تابع
چگالی احتمال نشان دهنده وجود مقدار خطا با احتمال مربوط به خود،
مرتبط با طبیعت آن متغیر است .در توزیع نرمال ،احتمال هر سناریو و
میانگین آن براساس رابطه ( )1و ( )1بهدست میآید.
()1

    f (x m , 2 ) dx

()1

 x f (x

Si

m , 2 ) dx

p s 

Si

p s ،PV

  احتمال رخداد مربوط به سناریو Sام مربوط به تولید
میانگین در هر یک از سناریوهای PVاست .با توجه به شکل  3تعداد
سناریو تولید  PVدر طی ساعات تولید 3 ،سناریو در هر ساعت است.
تعداد  3سناریو در هر ساعت نیز به منظور خطای پیش بینی در تقاضای
بار براساس توزیع نرمال در نظر گرفته شده است [.]21
سناریوهایی برای ساخت مجموعه نهایی سناریوها بر طبق رابطه ()2
به صورت زیر ترکیب میشوند [:]22
 s  w      l
()0
که    ، wو   lبه ترتیب احتمال سناریوهای نیروگاه بادی  wام،
نیروگاه خورشیدی  ام و بار  lام را نشان میدهد .که مجموع تعداد
سناریوها از رابطه  w n  n  l nبهدست میآید ،که  w n , n , l nبه
ترتیب تعداد حالتهای در نظر گرفته شده برای بار PV ،و باد میباشد.

µ3

VCI

Vr

VCO

)(m/s

)(v

S3

شکل  :2منحنی ایدهآل تولید توان توربین بادی

µ2,µ4

S4
S5

جدول  : 1پارامترهای توزیع باد[]22
max power





t

11/3

-31/33
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18/8434

S2

S1

k

2/3834

m +2 ϑ

m+ ϑ

m

m- ϑ

µ1,µ5

m+2 ϑ

شکل  :3تابع چ الی ا ت الی تولید PV
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 -3ساختار مدل پیشنهادی

اشتراکگذاری بهینه انرژی منابع تولید . . .

()1

ساختار پیشنهادی راهحلی برای اشتراکگذاری انرژی منابع تجدیدپذیر
در کاهش تلفات اکتیو شبکه است ،که به صورت بالقوهای نیاز برای
گسترش شبکههای الکتریکی سنتی را کاهش میدهد .چهارچوب
پیشنهادی این امکان را برای  DNOفراهم میکند که به نحو شایستهای
منابع تأمین انرژی خود را با توجه به گزینههای مختلفی از قبیل انتخاب
محدوده وسیعی از منابع تجدیدپذیر و عدمقطعیت حاکم بر آنها بر پایه
کاهش تلفات اکتیو انتخاب کند .ساختار پیشنهادی در شکل  4نشان
داده شده است .با توجه به اینکه در برنامهریزی  DNOبرای یک بازه
 24ساعته از اطالعات ثبت شده در گذشته استفاده میشود ،بر این
اساس مطابق با شکل  4ورودی مسئله پیشبینی توان تولیدی منابع
شبکه و تقاضای بار است .با توجه به عدمقطعیت در تولید  RESو تقاضای
انرژی ،براساس بخش  2در واحد تولید سناریو به تولید سناریوهای
عدمقطعیت با توجه به دادههای پیشبینی به همراه احتمال وقوع و
برنامهریزی قطعی مشارکت واحدهای سناریو میپردازد .انتخاب امید
ریاضی توانهای تصادفی تولید و مصرف برای شرکت در OSRES
براساس مقادیر سناریوهای مختلف و احتمال وقوع در هر سناریو به جهت
اجرای اشتراکگذاری بهینه انرژی منابع تولیدی از طریق برنامهریزی
غیرخطی-عدد صحیح است .خروجی چهارچوب پیشنهادی ،جایابی و
ترکیب بهینه منابع متفاوت تجدیدپذیر و برداشت بهینهی انرژی از این
منابع با هدف کاهش تلفات شبکه است.
بردا شت بهینه انرژی از منابع
تولیدی شب که
جایابی مکان نصب و ترکی ب
بهینه انوا ع متفاوت RES
کاهش تلفات شبکه

واحد
اشتراک گذاری
بهینه ی انرژی
منابع
تجدیدپذیر
)(OSRES

واحد سناریو
بنیان

پیشبینی توان تولیدی
خورشید
پیشبینی تقاضای بار

شکل  :4بلوک دیاگرام ورودی و خروجی مدل پیشنهادی

 -4مدلسازی ریاضی مساله
سیاستگذاری کشورها بر این اساس است که بخشی از انرژی مورد تقاضا
توسط خود مصرف کنندگان و با استفاده از منابع تجدیدپذیر مانند باد
و نورخوشید تأمین شود [ .]23روش پیشنهادی به بررسی اثرات انواع
مختلف منابع تجدیدپذیر و نحوه مشارکت این منابع در کاهش تلفات
انرژی شبکه در ساختار قطعی و تصادفی میپردازد .جزئیات توابع هدف
و قیود مربوطه روش پیشنهادی در زیر آمده است.
 -1-4توابع هدف
هدف  ،DNOجایابی بهینه مکان DGها و برداشت بهینه از منابع موجود
با هدف حداقل کردن تلفات انرژی سالیانه و مدیریت تعداد DGهای
نصبشده ضمن برآورده نمودن قیود تساوی و نامساوی بهرهبرداری
شبکه است .در استراتژی حداقلسازی تلفات انرژی در حالت عمومی،
فرموالسیون مسئله به صورت زیر تعریف میشود:

Serial no. 84

t  1, 2, ..., T

DV

t T

F(DV, )  0

()18
()11
G(DV, )  0
  tدر ( )1تلفات توان اکتیو در هر ساعت DV ،و  به ترتیب
متغیرهای تصمیمگیری و پارامترهای ورودی است T .نشان دهندهی
افق بهرهبرداری F ،و  Gبه ترتیب قیود نامساوی و مساوی در چارچوب
بهینهسازی توصیف شده در معادالت ( )1تا ( )21را نشان میدهند .تابع
هدف تعریف شده برمبنای حداقلسازی تلفات اکتیو شبکه با توجه به
جایابی بهینه DGها و بهینه کردن تعداد آنها میباشد .با توجه به در
نظر گرفتن عدمقطعیت موجود در تولید پیشبینی شده منابع
تجدیدپذیر و همچنین تقاضای انرژی ،تابع هدف بهینهسازی به صورت
زیر بیان میشود:
)min z (nw , n  , nDG

  t ,s

()12

s



min z  
DV

t T s s

F (DV , )  0
G (DV , )  0

که   t ,sدر ( )12تلفات اکتیو در هر ساعت و در هر سناریو  s ،با
توجه به رابطهی ( )3محاسبه که احتمال مربوط به حالت  sاست .روش
پیشنهادی که براساس برنامهریزی  MINLPاست ،مکان و ترکیب بهینه
تعداد DGها را براساس مدل زیر محاسبه میکند:
()13

پیشبینی توان تولیدی باد

min z    t

()14
()13
()11

 i n

  i )  nDG

i

 (

i n



 i n

 nW

i

 i n

 nρ

i

 i n

i  n



i  n

 i  i  1

براساس ( DNO )13این امکان را دارد که از میان منابع  DGدر
دسترس (حداکثر تعداد  DGقابل نصب ( ،))nDGبا توجه به حداکثر
منابع بادی در دسترس ( )nWدر ( )14و حداکثر منابع  PVدر دسترس
( )nρدر ( ،)13ترکیب بهینه را جایابی کند .متغیرهای باینری  iو  i
به ترتیب بیانگر وضعیت قرار داشتن یا نداشتن نیروگاه بادی و
فتوولتاییک برروی هر کدام از شینهای شبکه میباشد که چنانچه هر
کدام از این متغیرها بروی هر یک از شینهای شبکه عدد  1را کسب
کنند به معنی جایگذاری منبع تجدیدپذیر بروی آن شین میباشد و
عدد  8نیز یعنی بروی آن شین منبع تجدیدپذیری وجود ندارد .باید
توجه داشت که قیود ( )14و ( )11این آزادی عمل را در اختیار DNO
قرار میدهد که با توجه به منابع تجدیدپذیری که در اختیار دارد ترکیب
بهینه ممکن را از میان آنها براساس قید ( )13انتخاب کند .به دلیل
اغتشاشات ولتاژی که در اثر جاگذاری دو منبع تولید پراکنده از انواع
متفاوت خورشیدی و بادی بر روی یک باس وجود دارد قید ( )11مانع
از این مورد میشود.
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 -2-4قیود تساوی و نامساوی مساله
قیود برابری شامل معادالت پخش بار  ACو قیود نامساوی شامل حدود
متغیرهای سیستم ( یعنی ولتاژ و توانهای اکتیو و راکتیو) است .برقراری
تابع هدف مشروط به برقراری معادالت و محدودیتهای زیر
میباشد[.]24 ،14
 i  n ; t T ,  l L ,  s S

Pi net
,t , s

()11



i  n

 t ,s 

()10

G
w

D
Pi net
,t ,s  Pi ,t ,s  Pi ,t ,s  Pi ,t ,s  Pi ,t ,s

()11

G
w
D
Q inet
,t , s Q i ,t , s  Q i ,t , s Q i ,t , s

()28

cos(ij ,t ,s )  bij ,t ,s sin(ij ,t ,s ) 

()21

cos(ij ,t ,s ) bij ,t ,s sin(ij ,t ,s ) 

ij

ij

g

g

j ,t ,s

j ,t , s

V

Pi net
,t , s  V i ,t ,s

i n

V

i n

Qinet
,t , s  V i ,t , s

()22

Y ij  g ij  j bij

()23

ij ,t , s   i ,t ,s   j ,t ,s

()24

V min  V i ,t , s  V max

()23



 j ,t ,s  I l

 i ,t ,s V j ,t ,s



I l ,t ,s  Y l ij V i ,t ,s

به منظور جایابی DGها تغییرات زیر بروی قیود شبکه اعمال شده است:
 i n ; t T ,  s S

()21
()21
()20
()21

اشتراکگذاری بهینه انرژی منابع تولید . . .

میشود .در (  )21حد حداکثر نفوذ ،که درصدی از حداکثر بار شبکه
است .با توجه به مشارکت بهینه انرژی DGها در تأمین توان شبکه به
طور نمونه در ( )21توان تولیدی نیروگاه بادی در سناریو sام در زمان tام
و در شین iام (  ) Piw,t ,sحداقل برداشت انرژی از آن صفر و حداکثر انرژی،
به صورت حاصلضرب( :نرخ تولید نیروگاه بادی در سناریو sام ( × ) wps
مقدار تولید پیشبینی شده در زمان tام (  × ) tمتغیر باینری به جهت
تعیین نصب یا عدم نصب نیروگاه بادی (  ) iدر این شین) که متناسب
با هدف بهینهسازی مقدار بهینه انرژی برداشت میشود.
 -3-4متغیرهای تص یمگیری مساله
مدل OSRES

متغیرهای تصمیمگیری (یا متغیرهای کنترلی) در
پیشنهادی ،همان توانهای حقیقی تزریقی توسط شبکه باالدست و
نیروگاههای بادی و سیستمهای فتوولتاییک و ولتاژ مربوط به شین
متصل به شبکه باالدست و همچنین تعداد منابع تجدیدپذیر هستند.
الزم به ذکر است که متغیرهایی نظیر اندازه و زاویه ولتاژ شینهای بار،
زاویه ولتاژ شین اسلک ،توان راکتیو تزریقی شبکه باالدست و نیروگاههای
بادی و همچنین توان عبوری از خطوط ،متغیرهای وابسته هستند که با
حل مسئله  OSRESو همزمان با تعیین مقادیر بهینه متغیرهای
تصمیمگیری شبکه ،مقدار این متغیرهای وابسته نیز تعیین خواهد شد.
متغیرهای تصمیمگیری  ، DVپارامترهای ورودی  Θو مجموعهها به
صورت زیر هستند:
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 Pi netو  Q inet,t ,sدر ( )10و ( )11توان اکتیو و راکتیو تزریق شده به باس
,t , s
 iدر ساعت  tام و سناریو  sام است Y ij .و   ijدر ( )22و ( )23به
ترتیب اندازه و زاویه  i jام عنصر ماتریس ادمیتانس است PiG,t ,s .و
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Q iD,t ,s , Pi D,t , s ,V min / max , I l

   nw , n  , nDG , t , t

D
up
dn
Y ij ,ij , Pi ,  i ,  i
Sets  n , T , L , S 

 Q iG,t ,sدر ( )14و ( )13توان اکتیو و راکتیو تزریق شده به شبکه توسط

 -5شبیهسازی و نتایج عددی

شبکه باالدست را نشان میدهد V min ، V i ,t ,s .و  V maxدر ( )24اندازه

در این بخش شبیهسازیها و نتایج عددی بر روی شبکه استاندارد 33
شینه  IEEEارائه شده است .دیاگرام تکخطی شبکه  33شینه IEEE
در شکل  3نشان داده شده است .ابتدا به بررسی نتایج عددی
بهدستآمده در حالت قطعی و با فرض حداکثر تولید منابع  DGبرابر با
الگوی پیشبینی و تقاضای انرژی برابر الگوی پیشبینیشده ،پرداخته
میشود .در ادامه براساس بهرهبرداری احتمالی ،به  OSRESدر اثر
عدمقطعیت متغیرهای غیرقطعی به منظور دستیابی به جایابی و ترکیب
بهینه نصب انواع متفاوت  DGو همچنین مشارکت بهینه DGها در تأمین
انرژی در اثر تمام وضعیتهای بهرهبرداری پرداخته میشود .در نهایت
تحلیل حساسیت بر روی پارامترهای مختلف و ارزیابی نتایج بهدستآمده
در حالت قطعی و با عدمقطعیت ارائه خواهد شد.
مدل  OSRESپیشنهادی در دو حالت بدون در نظر گرفتن عدم
قطعیت و با وجود عدم قطعیت تولید توان از نیروگاه بادی و سیستم

ولتاژ ،حدود تغییرات ولتاژ در هر باس I l ،در ( )23حداکثر جریان مجاز
هر فیدر میباشد n , T , L , S .مجموعههای سیستم شامل
مجموعه سناریوها ،فیدرها ،ساعات بهرهبرداری و مجموعه گرهها را نشان
میدهند Piw,t ,s .و  Q iw,t ,sدر معادالت پخش توان ،توان تزریقی اکتیو و
راکتیو توسط نیروگاه بادی،

t

در معادله ( )21حداکثر توان مجاز تولید

شده توسط نیروگاه بادی براساس الگوی پیشبینی تولید نیروگاه بادی
است  idn .و   iupدر ( )21حدود عملکرد زیرتحریک تا فوقتحریک
نیروگاه بادی را مشخص میکند Pi ,t ,s .و  tدر ( )20به ترتیب توان
تزریقی توسط سیستم فتوولتاییک و همچنین حداکثر توان مجاز تولیدی
توسط سیستم فتوولتاییک براساس الگوی پیشبینی تولید را نشان
میدهد .معادله ( )21حداکثر نفوذ واحدهای  DGرا در سیستم مشخص
میکند .حداکثر نفوذ براساس متوسط نفوذ واحدهای  DGمشخص
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فتوولتاییک در محیط نرمافزار بهینهسازی ،]21[ GAMSپیادهسازی
شده است .برای تحلیل این مسئله از حلکننده  SBBدر یک کامپیوتر
شخصی با مشخصات Intel®Core™i5-3210MCPU@2.50GHz,8GB
 RAMاستفاده شده است.
wind power plant wind power plant
19 20 21 22
26 27 28 29 30 31 32 33 wind power plant

12 13 14 15 16 17 18

10 11
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1

23 24 25
wind power
plant

wind power
plant

شکل  :5دیاگرام تکخطی شبکه  33شینه  IEEEو مکان نصب منابع
تجدیدپذیر در الت قطعی

این شبکه توسط شین  1به شبکه باالدست متصل است و همچنین
دارای  32خط است .اطالعات مربوط به پخش بار این شبکه در مرجع
[ ،]23موجود است.
up
dn
در شبیهسازیها نیز ضرایب  iو  iدر ( )21به ترتیب برابر
 +8/0و  -8/0در نظر گرفته شدهاند ،تا محدوده عملکرد زیر تحریک تا
فوق تحریک نیروگاه بادی پوشش داده شود .سیستم فتوولتاییک در
ضریب قدرت واحد کار میکند .درصد نفوذ واحدهای  )  ( DGدر ()21
براساس تحلیلهای انجام شده در بخش  %38 ،3-3انتخاب شده است.
همچنین با این فرض که امکان انتخاب جایابی و ترکیب منابع قابل نصب
براساس روش بهینه سازی انجام شود در ( )13تا (nDG=nW=nρ )13
انتخاب شده است که براساس تحلیل حساسیت بخش  3-3تعداد  1عدد
 DGانتخاب شده است.
منابع تأمین انرژی شبکه ،نیروگاه بادی ،سیستم فتوولتاییک و شبکه
باالدست براساس الگوهای نشان داده شده در جدول  2هستند .فرض بر
این است که نیروگاههای بادی و فتوولتاییک هر کدام دارای ظرفیت نامی
 088kWباشند.
جدول  :2پیشبینی توان خروجی DGها و تقاضای انرژی (]23[ )%
PV
8
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8
8
8
8
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8/381
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مدلسازی  OSRESدر چند مرحله انجام شده است:

Photovoltaic
systems

load
8/33
8/41
8/41
8/32
8/31
8/12
8/1
8/13
8/11
8/0
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Time
1
2
3
4
3
1
1
0
1
18

مر له اول :مدلسازی  OSRESبا توجه به مطالعات یک روز نمونه
با در نظر گرفتن الگویهای تولید و تقاضا برای یک سال تعمیم داده
میشود .مسئله  OSRESبراساس معادالت ( )1(-)23بدون در نظر
گرفتن عدمقطعیت تحلیل میشود.
مر له دوم :با در نظر گرفتن خطای موجود در مقدار پیشبینیشده
با استفاده از روش سناریو بنیان و توابع توزیع حاکم بر هر یک از پارامترها
به جهت تعیین خطای آن پارامتر نسبت به مقدار پیشبینی شده که در
بخش  2مطرح گردید ،اشتراکگذاری بهینه انرژی منابع موجود براساس
مدل  OSRESدر حالت غیرقطعی تحلیل میشود.
مر له سوم :با انجام تحلیل حساسیت تأثیر تغییرات درصد نفوذ
و تعداد DGها بر روی تلفات انرژی سالیانه بررسی خواهد شد.
مر له چهارم :در این قسمت نیز به بررسی نتایج بهدست آمده
در حالت قطعی و غیرقطعی پرداخته خواهد شد.
 -1-5ل مسئله  OSRESدر الت قطعی
در این حالت ابتدا با فرض اینکه حداکثر میزان توان تولیدی نیروگاه
بادی ،سیستم فتوولتاییک و تقاضا بار برابر با الگوی پیشبینیشده است،
مسئله  OSRESدر حالت قطعی تحلیل میشود .با انتخاب حداکثر تعداد
 DGاز انواع متفاوت در ( nDG=6 )13در نظر گرفته شده است .ترکیب
بهینه  3عدد  DGاز نوع بادی و  1عدد  DGاز نوع فتوولتاییک توسط
مدل بهینه سازی انتخاب شده و مقدار بهدستآمده برای تابع هدف
(تلفات انرژی) براساس ( )1تا ( )21در حالت پایه برابر MWyear
 411/438است.
مکان بهینهی که برای DGها بهدست آمده ،قرار گرفتن نیروگاه
بادی بروی شینهای  32 ،31 ،10،38 ،14و همچنین مکان بهینه برای
سیستم فتوولتاییک شین  18انتخاب شده است .با توجه به مقدار تلفات
در حالت بدون نصب  DGو با در نظر گرفتن منحنی بار مورد تقاضا که
 183/2MWyearاست میزان کاهش تلفات با جایگذاری  DGنسبت به
وضعیت شبکه بدون نصب  33/00 ،DGدرصد کاهش یافته است .میزان
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شکل  :۷اشتراک گذاری انرژی در طی  24ساعت روز بعد
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شکل  :6اشتراکگذاری بهینه انرژی به ه راه تلفات شبکه  33شینه
در طی یک سال

)W ind power (K wh

1

PW

PV

4

x 10

PG

3000
)Active energy (K W h

تولید هر کدام از منابع موجود در شبکه در طی یک سال در شکل 1
نشان داده شده است .با توجه به نتایج حاصل شده مجموع انرژی برداشت
شده از نیروگاه بادی  ،4411/811 MWyearسیستم فتوولتاییک
 321/113 MWyearو میزان انرژی گرفته شده از شبکه باالدست
 11013/280MWyearکه  %10/84از انرژی توسط شبکه باالدست و
 %21/13توسط DGها تأمین میشود.
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شکل  :۸مقایسه انرژی تزریق شده نیروگاههای بادی شبکه نسبت به
مقدار پیش بینی شده

براساس نتایج مالحظه میشود که با توجه به قید درصد نفوذ در
معادالت ( )21که حداکثر %38



800

در نظر گرفته شده ولی باتوجه به

)I njectEnergyPV 10Bus(kwh
)EnergyForecast of PV(kwh

600
500

تأمین شده  %21/13است به عبارتی کل ظرفیت تولید منابع تجدیدپذیر

400
300

استفاده نشده است .به طور نمونه در یک روز در طی  24ساعت مقدار

200

انرژی به اشتراکگذاری شده شبکه در شکل  1نشان داده شده است.
انرژی تزریق شده توسط نیروگاههای بادی و سیستمهای فتوولتاییک
نسبت به حالت پیشبینی شده در شکلهای  0و  1نشان داده شده است.
براساس نتایج نشان داده شده در شکلهای  0و  1مالحظه میشود که
 DNOبا توجه به حداکثر توان در دسترس پیشبینی شده به
اشتراکگذاری انرژی هر کدام از DGهای نصب شده به گونهای میپردازد
که تلفات اکتیو شبکه به صورت بهینه کاهش یابد .براساس قیود ()21
تا ( )21بدون در نظر گرفتن عدمقطعیت که حدود تولید RESها را
تعیین میکنند  OSRESبه گونهای انجام شده است که مقدار بهینه
انرژی RESها نسبت به مقدار پیشبینی شده ،اخذ شده است .به دلیل
اینکه در بازه زمانی ساعت  11تا  13ظرفیت انرژی در دسترس افزایش
یافته است به بررسی نتایج در این بازه زمانی میپردازیم .در شکل  1در
ساعت  11میزان تولید  PVصفر شده است که از جمله موارد آن میتوان
به افزایش انرژی اخذ شده از نیروگاههای بادی در این بازه زمانی اشاره
کرد به گونهای که با کاهش توان خروجی نیروگاههای بادی از ساعت 13
به بعد انرژی اخذ شده از  PVافزایش پیدا کرده است .در مجموع در بازه
زمانی  18تا  13به دلیل امکان تزریق توان راکتیو توسط نیروگاه بادی
در شکلهای  0و  1افزایش انرژی اخذ شده از نیروگاههای بادی نسبت
به  PVقابل مالحظهتر است.
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)PV power (K wh

هدف بهینه کردن انرژی برداشته شده از منابع ،میزان انرژی که از DGها
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شکل  :۹مقایسه انرژی تزریق شده سیستم فتوولتاییک نسبت به
مقدار پیش بینی شده

 -2-5ل مسئله  OSRESدر الت غیرقطعی
در این حالت با توجه به اینکه الگوهای پیشبینی براساس اطالعات
برداشت شده توسط دستگاههای اندازهگیری از گذشته میباشد .بنابراین
برنامهریزی  DNOبر این اساس ممکن است موجب خاموشی در شبکه
و کاهش قابلیت اطمینان شبکه به دلیل کمبود انرژی و یا تلفات بیش از
حد در شبکه شود .بنابراین راهکار مناسب بررسی جایابی و مدیریت انرژی
شبکه براساس معادالت پخش بار احتماالتی است .در این مقاله برروی
مهمترین پارامترهای غیرقطعی شبکه براساس روش سناریو بنیان
عدمقطعیت در نظر گرفته شده است .مدلسازی عدمقطعیت تولید
نیروگاههای بادی براساس توزیع ویبال با مشخصات [ ]28در جدول 1
است .عدمقطعیت سیستمهای فتوولتاییک و تقاضای انرژی در هر ساعت
براساس توزیع نرمال با مقدار میانگین پیشبینی شده براساس جدول 2
در هر ساعت با ضریب انحراف استاندارد  8/83و  8/83در نظر گرفته
شده است [ .]21سناریوها برای هر متغیر غیرقطعی در جدول  4نشان
داده شده است.
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در حالت غیرقطعی به منظور دستیابی به یک شبکه پایدارتر متوسط
انرژی اخذ شده از نیروگاههای بادی را کاهش و از طرفی متوسط انرژی
اخذ شده از  PVافزایش یافته است .از مقایسهی نتایج مرحله اول و دوم
میتوان مالحظه کرد که در حالت با در نظر گرفتن عدم قطعیت با توجه
به توابع توزیع حاکم بر متغیرهای غیرقطعی الگوی برداشت انرژی از
منابع در  24ساعت آینده توزیع انرژی یکنواختتری بروی منابع موجود
نشان میدهد.

جدول  :4التهای متغیرهای غیرقطعی شبکه[]21 ,22
Load
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PV

l

Lps
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w

wps
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شکل  :12اشتراکگذاری بهینه انرژی در طی روز بعد با در نظر گرفتن
عدمقطعیت

شکلهای  11و  12بهترتیب متوسط انرژی اخذ شده از نیروگاههای
بادی و  PVدر  OSRESدر حالت غیرقطعی را نشان میدهد ،که از
مقایسه این شکلها با شکلهای  0و  1در حالت قطعی مدل OSRES
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شکل  :11انرژی تزریقشده نیروگاههای بادی شبکه با در نظر گرفتن
عدمقطعیت
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شکل  :12انرژی تزریق شده سیستم فتوولتاییک با در نظر گرفتن
عدمقطعیت

همچنین از مقایسه پروفیل ولتاژ در طی  24ساعت در شین  10که
در شکل  13نشان داده شده است ،مشاهده میشود که پروفیل ولتاژ در
این شین در تمام ساعات تقریباً برابر با حالت قطعی و در محدود
تعریفشده حفظ شده است .با توجه به شکل  13با اضافه شدن تولید
 ،PVاندازه ولتاژ به  1puنزدیکتر میشود.
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با توجه به الگوی تولید توان در هر ساعت ،از بازه زمانی  1تا  1و 10
تا  24تعداد سناریوها در روش ادغام سناریو در هر ساعت از این بازه
زمانی  13سناریو در هر ساعت ناشی از  3سناریو باد و  3سناریو بار است.
مجموع تعداد سناریوهای تعریف شده در این  13ساعت  113سناریو
است .از ساعت  0تا  11با اضافه شدن تولید توان  PVو اضافه شدن 3
سناریو آن تعداد سناریوها در هر ساعت از این بازه زمانی  13سناریو که
تعداد سناریوهای این  11ساعت نیز  023سناریو است .کل بازه 24
ساعت  1828سناریو در نظر گرفته شده است.
در این حالت انرژی تلف شده در طی یکسال با توجه به معادله ()12
 304/414 MWyearکه نسبت به حالت بدون نصب %33/43 DG
کاهش تلفات داشته که به اندازه  328/121 MWyearدر مصرف انرژی
صرفهجویی شده است .در معادله ( )13حداکثر تعداد  DGجهت
جایگذاری  nDG=1عدد انتخاب شده است .براساس حل مساله OSRES
در حالت غیرقطعی ترکیب بهینه جهت نصب 3 ،عدد نیروگاه بادی در
شینهای  31 ،38 ،10 ،11و  1 ،32عدد  PVجهت نصب در شین 14
انتخاب شده است .میانگین مقدار بهینه انرژی به اشتراکگذاری شده در
شبکه با توجه به عدمقطعیت موجود در تولید DGها و تقاضای بار در
برنامهریزی روز بعد در شکل  18نشان داده شدهاست .با در نظر گرفتن
عدمقطعیت متغیرهای غیرقطعی ،تولید توان بادی مطابق با جدول  4در
برخی از سناریوها صفر میباشد و از طرفی توصیف تولید  PVبراساس
توزیع نرمال از مقایسه شکلهای  1و  18مالحظه میشود متوسط انرژی
اخذ شده از  PVدر طی  24ساعت نسبت به مرحله اول افزایش یافته
است.
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شکل  :13اندازه ولتاژ در شین  1۸در طی  24ساعت آینده در الت
قطعی و غیرقطعی

شکل  14تلفات انرژی در طی روز بعد را براساس  OSRESدر حالت
قطعی و غیرقطعی نشان میدهد .با توجه به شکل  14تلفات انرژی با در
نظر گرقتن عدمقطعیت نسبت به  OSRESدر حالت قطعی افزایش یافته
است ،که برنامهریزی  DNOبدون در نظر گرفتن این تلفات موجب
ناپایداری شبکه و یا حتی بالک اوت شبکه میشود.
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نمودار تغییرات تلفات انرژی اکتیو نسبت به تغییرات  nDGبه ازای
   ٪38در شکل  11نشان داده شده است.

شکل  :14تلفات انرزی در طی روز بعد براساس  OSRESدر الت
قطعی و غیرقطعی
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شکل  :15ن ودار تغییرات تلفات انرژی نسبت به افزایش ضریب نفوذ
در طی یکسال

مکان و ترکیب بهینه نصب  DGاز نوع بادی و فتوولتاییک به همراه
مقدار تلفات انرژی اکتیو و کاهش تلفات در جدول  3نشان داده شده
است.
جدول  :5مکان بهینه منابع تجدیدپذیر و میزان تلفات انرژی به ازای
تغییرات  در الت غیر قطعی
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شکل  :16ن ودار تغییرات تلفات انرژی سالیانه نسبت به افزایش تعداد
DGها در شبکه

از شکل  11مشاهده میشود که با افزایش  nDGدر معادالت (-)11
( )13از  8تا  0تلفات انرژی اکتیو سالیانه کاهش پیدا میکند .با توجه
به    %38نتایج با افزایش تعداد DGها میزان تلفات در nDG=8تا
 ، nDG ≥ 0تلفات انرژی اکتیو سیر نزولی خود را ادامه میدهد و از
 183/288MWyearبه  311/024 MWyearکاهش یافته است و
همچنین با توجه به شکل  11با افزایش  DGنصب شده از  1به باالتر به
نسبت کاهش تلفات کمتری مشاهده میشود .مکان و میزان کاهش
تلفات انرژی اکتیو نسبت به تغییرات  nDGدر جدول  1نشان داده شده
است.
جدول  :6مکان بهینه منابع تجدیدپذیر و میزان تلفات انرژی به
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 -4-5مقایسه نتایج بهدست آمده از محاسبات در الت قطعی
و با در نظر گرفتن عدم قطعیت

) (%

با مقایسه نتایج به دست آمده از محاسبات در حالت قطعی و غیرقطعی،
در حالت قطعی هر چند در حدود  10%کاهش تلفات بیشتر نسبت به
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)Energy loss (M W year

در این قسمت حساسیت پارامتر کاهش تلفات انرژی ،افزایش درصد نفوذ
و تعداد DGها نسبت به یکدیگر بررسی میشود .استفاده روز افزون از
منابع تولید پراکنده تجدیدپذیر بهدلیل انرژی پاک و اثرات آنها بروی
تلفات شبکه ضرورت اینگونه تحلیلها را اثبات میکند .براساس
توضیحات بخش  3استفاده نامناسب در سطح نفوذ و تعداد  DGنهتنها
وضعیت شبکه را بهبود نمیدهد بلکه موجب تحمیل هزینههای اضافی
و ناپایداری شبکه میشود.
حساسیت تلفات شبکه نسبت به تغییرات  از  %8تا  %38با توجه
به نصب حداکثر  1عدد ( DGیعنی) nDG  1در شکل 13نشان داده
شده است .از شکل  13مالحظه میشود که با افزایش ضریب نفوذ DGها
در معادله ( )21میزان تلفات شبکه به شکل چشمگیری کاهش یافته
است .از نتایج بهدست آمده مشاهده میشود که حداکثر نفوذ شبکه به
ازای   %48که میزان کاهش تلفات در این حالت میانگین تلفات
انرژی اکتیو در طی یکسال  308/024MWyearبهدست میآید و افزایش
ضریب نفوذ بیش از این مقدار تأثیر چندانی در کاهش تلفات اکتیو
نخواهد داشت .نکته قابل توجه در نتایج شکل  13کاهش محسوس تلفات
انرژی اکتیو تا    %28است.

950
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حالت غیرقطعی حاصل شده است اما این شبکه در برابر هرگونه تغییر
در متغیرهای غیرقطعی بسیار ناپایدار و با خطر خاموشی شبکه روبرو
است .جایابی و یافتن ترکیب بهینه منابع تجدیدپذیر براساس برنامهریزی
قطعی دستیابی به اهداف مورد نظر بهرهبرداران و سرمایهگذاران در این
زمینه را با چالش مواجهه میکند .این در حالی است که براساس
 OSRESدر حالت غیرقطعی برنامهریزی انرژی شبکه در روز بعد و
همچنین جایابی و انتخاب ترکیب بهینه برای بهرهبرداری در تمام
وضعیتها تضمین شده است .همچنین با توجه به نتایج بخش  1-3و
 2-3مشاهده میشود که در  OSRESغیرقطعی توزیع انرژی استخراج
شده از منابع موجود یکنواختتر میباشد.

اشتراکگذاری بهینه انرژی منابع تولید . . .
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 -6نتیجهگیری

Pi D

در این مقاله روش پیشنهادی براساس تکنیکهای برنامهریزی احتماالتی
استفاده بهینه از منابع  DGبراساس باد و خورشید با توجه به
عدمقطعیت موجود در این منابع را در شبکه توزیع ارائه میکند .تولید
منابع تجدیدپذیر و همچنین تقاضا انرژی به صورت الگوی  24ساعته در
نظر گرفته شده که در هر ساعت رفتار تصادفی تولید بادی براساس توزیع
ویبال و عدم قطعیت در تولید فتوولتاییک و تقاضای انرژی براساس توزیع
نرمال مدل شده است .روش پیشنهادی با جایابی مکان و ترکیب بهینه
DGها و مشارکت بهینه انرژی این منابع براساس عدمقطعیت حاکم بر
متغیرهای شبکه ،بهرهبرداری بهینه از شبکه را در برابر تمام وضعیتهای
بهرهبرداری به منظور کاهش تلفات تضمین میکند .مدلسازی
عدمقطعیت متغیرهای غیرقطعی براساس روش سناریو بنیان انجام شده
است .مسئله بهینهسازی براساس مدل برنامهریزی غیرخطی عدد صحیح
( )MINLPدر محیط نرمافزار  GAMSبا در نظر گرفتن قیودی همچون
محدوده ولتاژ خطوط ،ظرفیت توان عبوری از خطوط ،محدودیت تعداد
DGها و حدود ضریبنفوذ DGها پیادهسازی شده است .در مدل
پیشنهادی با انجام تحلیل حساسیت بهینهترین ضریب نفوذ ممکن و
همچنین بهینهترین تعداد  DGبرای نصب در شبکه توزیع را مشخص
میکند.
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