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 یک مدل احتماالتی برای برنامهریزی همزمان انرژی و ذخیره )چرخان و غیرچرخان( یک ریزشبکه جزیرهای با درنظرگرفتن، در این مقاله:چکیده
 هدف مسئله شامل بیشینهکردن سود بهرهبردار ریزشبکه با درنظرگرفتن قیوود امنیتوی.برنامههای پاسخگویی بار و قیود امنیتی پیشنهاد شده است
 وجود منابع دارای عدمقطعیت مانند منابع تولید تجدیدپذیر و بارها ماهیت مسئله برناموهریزی را احتمواالتی کورده کوه الزم.ولتاژ و فرکانس است
) بورای تعودیل اروراCVaR(  از شاخص مقدار شرطی در ریسوک، در مدل پیشنهادی.است در یک مدل مبتنی بر سناریو فرمولبندی و حل شود
 در ایون رو حساسویت سوود بهرهبوردار و حاشویههای امنیوت ریزشوبکه در.منفی سناریوهای نامطلوب در مدل احتماالتی استفاده شوده اسوت
 استفاده از این رو بهرهبردار را قادر میسازد تا با انتخاب.حالتهای با و بدون مشارکت بارهای پاسخگو نسبت به شاخص ریسک ارزیابی شدهاست
 در ایون مودل بورای، همچنوین. حاشیه امنیت فرکانس و ولتاژ ریزشبکه را نیز بهبوود بخشود،ضریب ریسک مناسب ضمن بیشینهکردن سود خود
) اسوتفاده شودهAC-OPF( AC  از رو پخو تووان بهینوه،ارزیابی واقعیتر امنیت سیستم و تعیین دقیق انحرافا فرکانس و ولتاژ در هر سناریو
. درنظرگرفتن قیود امنیتی فرکانس و ولتاژ بهصور همزمان (برای هر ساعت) یک مزیت این رو است.است
،)CVaR(  مقدار شرطی در ریسک،)AC-OPF( AC توان بهینه
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Abstract: In this paper, a probabilistic model for joint scheduling of energy and reserve (spinning and non-spinning) of an islanded
microgrid is proposed considering demand response programs and security constraints. The objective of the problem is to maximize
the expected profit of the microgrid operator with considering voltage and frequency security constraints. The presence of stochastic
sources such as renewable resources and loads made the nature of the scheduling problem stochastic which is required to be
formulated and solved in a scenario-based model. In the proposed method, to minimize the adverse effects of unfavorable scenarios,
the cconditional value at risk (CVaR) criteria is used in the probabilistic model. In this method, the sensitivity of operator’s profit and
the microgrid security margin in the cases with/ without the participation of responsive loads are assessed with considering risk
criteria. Using this method, makes the operator capable to choose a proper risk factor as well as maximizing its expected profit and
improving the security margin of voltage and frequency of the microgrid. In addition, in order to assess the system security more
precisely and to determine the voltage and frequency deviations in each scenario, the AC optimal power flow (AC-OPF) is applied.
Considering the security constraints of voltage and frequency simultaneously (at each hour) is a benefit of this method.
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برنامهریزی بهینه انرژی . . .

 -1مقدمه
بهکارگیری منابع انرژی تجدیدپوذیر ،ماننود بواد و خورشوید ،بوهعنوان
منابع تولید پراکنده در سطح شبکه توزیع بهسرعت در حوال گسوتر
است .در حال حاضر سوهم قابولتوجهی از انورژی الکتریکوی موردنیواز
مصرفکنندگان در بسیاری از کشورها از این منابع تأمین میشوود .بوا
نفوذ بیشتر این منابع در سیستمهای قدر  ،با توجه با ماهیوت تنواوبی
تولید آنها ،برنامهریزی انرژی و ذخیره سیسوتم دسوتخو تغییراتوی
شدهاست .ازطرفی ،ظهور شوبکههای هوشومند و تجهیوزا انودازهگیر
پیشرفته ،انعطافپذیری بیشتری برای مصرفکنندگان جهت مشوارکت
در بازار برق فراهم ساخته است [ .]1در ساختار شوبکههای هوشومند،
مصرفکنندگان قادرند به سیگنالهای قیموت بورق پاسوخ دهنود و بوا
مشارکت فعال خود در برنامههای پاسخگویی بار ،)DR(1با شبکه تعامل
بیشتری برقرار نمایند [ .]2،3با مشارکت مصرفکنندگان در بازار بورق،
برنامهریزی انرژی و ذخیره این سیستمها بهشد تحتتوأریر میوزان و
نحوووه مشووارکت آنهووا در برنامووههای  DRقوورار میگیوورد .ازایوونرو،
برنامهریزی انرژی با مشارکت مصرفکنندگان بهویژه در ریزشبکهها ،بوا
توجه به گستر روزافزون این شبکهها و نیز عودمقطعیتهای شودید
ناشی از بارهای پاسخگو و منابع تولید تجدیدپذیر در آنها ،بسیار حائز
اهمیت و نیازمند بررسی بیشتری است.
در سالهای اخیر ،تحقیقا زیادی پیراموون توأریر برناموههای DR
برروی برنامهریزی انرژی در ریزشبکهها تحت عدمقطعیتهای مختلو
انجام و گزار شدهاست [ .]4-9در [ ]4یک سواختار بوازار روز آینوده
ارائه شده است که در آن بارهای پاسخگو قادرند ذخیره موردنیاز شبکه
را درهنگام رخداد پیشامدهای احتماالتی ازطریق یوک رو مناقصوه
بار تأمین نمایند .در [ ]5یک برنامه  DRمبتنیبور قیموت جهوت ارائوه
خدما ذخیره تحت عدمقطعیتهای توان بادی پیشنهاد شدهاست .در
ایوون مرجووع عوودمقطعیتهای بارهووا کووه بووهمراتب شوودیدتر هسووتند،
درنظرگرفتوه نشوده اسوت .در [ ]6نیووز نحووه برناموهریزی تولیود یووک
ریزشبکه و تأریر برنامههای  DRدر برنامهریزی انورژیِ بوازار روز آینوده
بررسووی شدهاسووت .اگرچووه ایوون مرجووع عوودمقطعیتهای بارهووا و نیووز
رخوودادهایی ماننوود ازدسووترفتن واحوودهای تولیوودی در سووناریوهای
بهرهبرداری مختل را درنظرگرفتوه اموا در موورد برناموهریزی ذخیوره
سیستم گزارشی ارائه نداده است.
در ] [7نیز یک سیستم مدیریت انرژی با هدف توأمین تووان یوک
ریزشبکه با کمترین هزینه پیشنهاد شوده کوه وظیفوه آن برناموهریزی
بهینه واحدهای تولیدی ریزشبکه بوا در نظور گورفتن مشوارکت سومت
تقاضا است .همچنین ،در ] [8برناموهای بورای مودیریت بهینوه انورژی
ریزشبکه در بازار خردهفروشی برپایه رو تئوری بازی ارائه شده که در
آن عدمقطعیتهای مختل درنظرگرفته شدهاست .در ]  [9نیز روشوی
برای مدیریت انرژی ریزشبکه جزیرهای با حضور برنامههای پاسخگویی
بار و منابع ذخیرهساز انرژی پیشنهاد شدهاست .در این رو که هدف
آن بهرهبرداری بهینه از منابع انرژی با کمینهکردن هزینههای
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بهرهبرداری ریزشبکه است ،عدمقطعیتهای بار و تولیودا تجدیدپوذیر
در نظر گرفته شده است.
با این حال در مراجعی که مرور شد ،تأریر برنامههای مختلو
روی امنیت ریزشبکه جزیرهای ،که با عدمقطعیتهای شدیدتری هم از
ناحیه تولید و هم از جانب بارهای پاسخگو مواجه است ،بررسوی نشوده
است .در میان تحقیقا فراوانی که در زمینه برنامههای  DRانجامشده
است ،مطالعا محودودی توأریر برناموههای مختلو  DRروی امنیوت
ریزشبکههای جزیرهای را بررسی کردهاند ] .[14-10در ] [10بوهمنظور
دسوتیابی بوه منووافع اقتصوادی و کواه قطووع بوار اجبواری در یووک
ریزشووبکه ،یووک موودل برنامووهریزی احتموواالتی دومرحلووهای بووا وجووود
عدمقطعیتهای مختل ارائهشده است .در این مطالعه رو احتماالتی
بووا رو برنامووهریزی قطعووی مقایسووه شووده کووه نتووایی برتووری رو
احتماالتی در کاه هزینههای بهرهبرداری و قطع بار اجباری را نشان
میدهد .در این مرجع مسائل مربوط بوه امنیوت اسوتاتیکی فرکوانس و
ولتاژ بررسی نشده است.
DR

در [ ]11یووک سوواختار چندهدفووه احتموواالتی بوورای کمینووهکردن
هزینههای بهرهبرداری ریزشبکه ارائهشوده اسوت .در ایون رو  ،کوه از
پخ بار  ACو قیود پخ توان بهینه  )AC-OPF( ACاستفاده شده
است ،شاخصهایی برای تعیین حاشیه امنیت سیستم تعری و براساس
آنها امنیت ریزشبکه بررسی شدهاست .بوااینوجود ،توأریر برناموههای
پاسخگویی بار در این مرجع مطالعه نشوده اسوت .همچنوین ،در []12
یک رو مدیریت انرژی برای بررسی امنیت فرکوانس حالوت مانودگار
ریزشبکه پیشنهاد شدهاست 2.این مرجع نیز کاستیهای مرجع قبلوی را
دارد و تأریر  DRبر امنیت ولتاژ در آن مطالعه نشده است .در [ ]13نیز
رو دیگری برای مدیریت انرژی باهماهنگی بوین بارهوای پاسوخگو و
واحدهای تولیدی ارائهشده است .براساس این رو  ،امنیت استاتیکی و
دینامیکی فرکانس ریزشبکه در برنامهریزی موردبررسی قرار گرفته اموا
وضعیت امنیت ولتاژ و نیز تأریر عدمقطعیتهای بارهای پاسخگو برروی
امنیت فرکانس و ولتاژ ریزشبکه مطالعه نشده است.
در [ ]14نیز روشی برای مدیریت انرژی و ذخیره سیستم بوا هودف
دسترسی به بیشینه منافع اقتصادی همزمان با بهبود وضوعیت امنیوت
ریزشبکه ارائهشده است  .در این مرجع نق منابع ذخیره روی امنیوت
استاتیکی فرکانس ریزشوبکه بررسوی شدهاسوت اموا توأریر برناموههای
مختل پاسخگویی بار روی امنیت ریزشوبکه بوهویژه امنیوت ولتواژ آن
مطالعه نشده است.
بنوابراین ،همووانطوری کوه اشوواره شود ،بسوویاری از تحقیقواتی کووه
همزمووان منووافع اقتصووادی و تووأریر فنویِ برنامووههای  DRروی امنیووت
ریزشبکه را موردمطالعه قرار دادهاند ،از پخ بوار  DCدر فراینود حول
مسئله بهینهسازی استفاده کردهاند و تنها به مسئله امینوت اسوتاتیکی
فرکانس توجوه داشوتند .همچنوین ،در بیشوتر ایون مطالعوا بارهوای
پاسخگو با ارائه پیشونهاداتی بورای کواه مصورف یوا توأمین ذخیوره
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موردنیاز سیستم در بازار برق مشارکت داده شدهاند و از مدل اقتصادی
کاملی برای مشارکت بارهای پاسوخگو در بوازار اسوتفاده نشوده اسوت.
ازاینرو ،انجام مطالعه کامولتری بورای برناموهریزی همزموان انورژی و
ذخیره یک ریزشبکه جزیرهای ،با درنظرگرفتن امنیت فرکانس و ولتواژ
میتواند بسیار مفید و کاربردی باشد.
ازاینرو در این مقاله یک برنامهریزی احتماالتی دومرحلهای بورای
برنامووهریزی همزمووان انوورژی و ذخی وره یووک ریزشووبکه جزی ورهای بووا
درنظرگرفتن عدمقطعیتهای منابع تجدیدپذیر و بارها ارائهشده اسوت.
در برنامه پیشنهادی از شاخص مقدار شورطی در ریسوک ( )CVaRدر
برنامهریزی استفاده شده تا امکان اتخاذ تصمیم مناسب با درنظرگرفتن
سطح امنیت مورد انتظار بهرهبردار ریزشبکه و بیشینه سود وی فوراهم
شود .بنابراین ،نوآوریهای مقاله بهصور خالصه عبار است از:
 ارائه مدلی برای برنامهریزی همزموان انورژی و ذخیوره یوک
ریزشووبکه جزیوورهای همزمووان بووا بهبووود امنیووت آن بووا
درنظرگرفتن  CVaRبرای مقابله با عدمقطعیتها،
 بررسی تأریر برنامههای پاسخگویی بار روی امنیت فرکانس و
ولتاژ ریزشبکه جزیرهای با بهکارگیری ،AC-OPF
 بررسی تأریر ضریب ریسک روی حاشیه امنیوت فرکوانس و
ولتاژ ریزشبکه.
ادامه این مقاله بدینصور سازماندهی شوده اسوت؛ در بخو 2
مسئله پیشنهادی تعری و ساختار آن شرح دادهشده است .در بخ 3
مسئله پیشنهادی مدلسازی شدهاست .در بخ  4مدل ارائهشده روی
یک ریزشبکه جزیرهای اجرا شده و نتوایی عوددی آن تجزیوه و تحلیول
شدهاست .درنهایت ،در بخ  5نتیجه این تحقیق ارائه شدهاست.

برنامهریزی بهینه انرژی . . .

ساختار کلی برنامه پیشنهادی در شکل  1نشوان دادهشوده اسوت.
ورودی برنامه شامل دادههای قطعی و آماری سیستم شوامل اطالعوا
شبکه ،تقاضای بار ،قیمت انرژی ،توان تولیدی واحدهای تجدیدپذیر و...
است .تقاضای بار ،که تابعی از رفتار مشترکین است و نیوز تووان تولیود
واحدهای بادی و خورشیدی که بهترتیب تابعی از سرعت بواد و تواب
خورشووید میباشووند ،همگووی دارای عوودمقطعیت هسووتند .معموووالد در
برنامهریزی روز آینده ،که زمان برنامهریزی کوتاهمد است ،میتوان از
تابع چگالی احتمال )PDF(5نرمال برای مدلسوازی عودمقطعیتهای
4
منابع استفاده کورد [ .]10-13بنوابراین ،در ایون مطالعوه،
ناشی از این
عدمقطعیتهای هر پارامتر بوا اسوتفاده از توابع  PDFآن پوارامتر و بوا
بهکارگیری رو چرخ گوردان ( ]15[6 )RWMمدلسوازی شدهاسوت.
برای کاه حجم محاسباتی برنامه ،سناریوهای تولیدشده بوا اسوتفاده
رو  ،]16[ K-meansبه تعوداد محودودتری کواه داده شودهاند.
براساس این رو  ،سناریوهای مشابه باهم ترکیب و سناریوهای دارای
احتمال کم حذف میشوند تا زمان حل برنامه کاه یابد.

..
RWM

K-means

NS

1

DC

 -2تعریف مسئله
بهخاطر وجود عدمقطعیتهای منابع تجدیدپذیر و بارها ،که با استفاده
از مفهوم سناریوها مدل میشوند ،مسئله برنامهریزی ریزشبکه ماهیت
احتماالتی دارد .در ساختار پیشنهادی این مقاله فرض شدهاست که
بهرهبردار ریزشبکه مسئول برنامهریزی ریزشبکه باشد و به تمام
اطالعا شامل اطالعا واحدهای تولیدی ،آب و هوا ،مصرفکنندگان
و شبکه دسترسی دارد .هدف برنامه پیشنهادی بیشینهکردن سود
بهرهبردار و تعیین حاشیه امنیت فرکانس و ولتاژ ریزشبکه با حضور
بارهای پاسخگو با نظر گرفتن شاخص ریسک است .دوره برنامهریزی
نیز روز پی رو ( 24ساعت آینده) و در بازههای زمانی ساعتی
درنظرگرفته شدهاست .ازآنجاییکه دقت اطالعا در دورههای مختل
تصمیمگیری متفاو است ،بهرهبردار از تصمیمگیری دومرحلهای در
برنامه احتماالتی استفاده میکند .در مرحله اول ،تصمیما قبل از
فرآیندهای احتماالتی و براساس مقادیر پی بینیشده اتخاذ میشوند.
چنین تصمیماتی به تحقق فرآیند یا مراحل احتماالتی بستگی ندارند
(وابسته به سناریوها نیستند) .در مرحله دوم ،تصمیمگیری بهرهبردار در
لحظه نزدیک به زمان واقعی انجام میشود و درنتیجه اطالعا کافی
برای تصمیمگیری دقیقتر او براساس اطالعا واقعیتر وجود دارد.

Serial no. 86

2
AC

AC
Sn

DC-OPF

AC-OPF

...

S1

...

DC-OPF

...

AC-OPF

...

شکل :1

خت ک

ن

پش
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سپس ،اطالعا قطعی و آماری بهدستآمده از پی بینیها
بهعنوان ورودی یک برنامه دومرحلهای درنظر گرفته میشوند .در
مرحله اول این برنامه ،انرژی و ذخیره بهطور همزمان برای برقراری
تعادل توان در سیستم برنامهریزی میشود .متغیرهای این مرحله
وابسته به هیچ سناریو خاصی نیستند و شامل میزان تولید واحدها،
درمداربودن واحدها ،میزان مصرف بارها و میزان ذخیره
وضعیت
چرخان و غیرچرخان سیستم هستند که یک روز قبل و براساس
پی بینی میزان تولید و مصرف برنامهریزی میشوند .همانطوریکه از
شکل  1مشاهده میشود برنامه مرحله اول شامل یک مسئله اصلی و
دو زیرمسئله است .در مسئله اصلی نحوه بهمدارآمدن واحدهای
قابلبرنامهریزی و بهرهبرداری اقتصادی سیستم مطرح است .در
زیرمسئله ( )1ارزیابی فنی سیستم انجام میشود و با استفاده از پخ
بار  ،DCعملیبودن تصمیم گرفتهشده بررسی میشود .اگر پاسخهای
این قسمت ،قیدهای شبکه (شامل قیدهای تعادل توان اکتیو و ...که در
بخ بعدی بیان میشوند) را نقض کنند باید تصمیم جدیدی اتخاذ
شود و اگر پاسخ مسئله اصلی عملی و قابلقبول باشد ،در زیرمسئله ()2
با استفاده از  AC-OPFارزیابی دقیقتری روی آن صور میگیرد.
بنابراین ،اگر در زیرمسئله ( )1یا ( )2جواب عملی و قابلقبول حاصل
نشود (برای مثال یک یا چند قید محقق نشود) ،مجددًا حلکننده به
مسئله اصلی بازگشته و اصطالحًا به مسئله اصلی بر داده میشود .در
چنین شرایطی مسئله اصلی برای تحقق پاسخ فیزیکی و قابلقبول در
زیرمسئلهها مجددًا حل میشود .میتوان نشان داد که ارزیابی در دو
مرحله و به ترتیبی که بیان شد سرعت حل مسئله را باال میبرد.
درواقع ارزیابی دومرحلهای قیود  DC-OPFو سپس  AC-OPFسبب
میشود پاسخهای غیرعملی در مرحله  DC-OPFحذف شوند و
درنتیجه الزم نیست تا برای تمام حالتهای ممکن از  AC-OPFکه
زمان حل مسئله را افزای میدهد استفاده شود .تصمیما اتخاذشده
در مرحله اول وارد مرحله دوم ،که بهرهبرداری زمان واقعی ریزشبکه را
نمای میدهند ،میشوند .درواقع متغیرهای تصمیم مرحله دوم شامل
میزان تولید توان واقعی هر واحد ،وضعیت درمداربودن واحدها ،میزان
مصرف بارها و پاسخگویی آنها به برنامههای مختل و نیز میزان
ذخیره تأمینشده توسط واحدها یا مشارکت بارهای پاسخگو در هرکدام
از سناریوها میباشند .در این مرحله نیز همانطوری که مشاهده
میشود ،برای تمام سناریوهای کاه یافته مانند مرحله اول
ارزیابیهای فنی و اقتصادی انجام میگیرد .شایان ذکر است که
استفاده از رو  AC-OPFبرای ارزیابی امنیت استاتیکی فرکانس و
ولتاژ سیستم و تأریر برنامههای مختل روی آن پاسخهای واقعیتری را
بهدست میدهد.
در مسائل برنامهریزی احتمالی که تصمیمگیرنده در فرآیند
تصمیمگیری با دادههای عدمقطعی مواجه است و هدف نیز
بیشینهکردن سود یا کمینهکردن هزینه است ،پاسخ مسئله بهصور
امید ریاضی مجموعهای از سناریوها است ] .[17اگر در چنین مسائلی

ریسک در نظر گرفته نشود امید ریاضی مجموع سناریوها با توجه به
نوع مسئله بیشینه یا کمینه میشود اما هیچ تضمینی برای عدموقوع
حاال نامطلوب در تصمیمگیری وجود ندارد .بهعبار دیگر ،در یک
مسئله بیشینهسازی همواره احتمال رخداد سناریوهایی با میزان سود
نامطلوب وجود دارد .در چنین شرایطی برای تعدیل و کاه این اررا
نامطلوب ،معیاری از ریسک در مسئله بهینهسازی لحاظ میشود و به
تابع هدف اضافه میگردد .این کار سبب میشود تا واریانس سود یا
هزینه سناریوها کاه پیدا کند.

Serial no. 86

 -3مدلسازی مسئله پیشنهادی با درنظرگرفتن مشارکت
بارهای پاسخگو
هدف مسئله پیشنهادی بیشینهکردن سود مورد انتظار بهرهبردار یک
ریزشبکه جزیرهای و کمینهکردن هزینه انرژی مشترکین است.
بهعالوه ،حاشیه امنیت فرکانس و ولتاژ ریزشبکه نیز بهصور ساعتی
در برنامههای  DRمختل توسط متغیرهای تصمیم این برنامه تعیین
میشوند .مشترکین براساس مدل اقتصادی که در ادامه ارائه میشود،
در برنامههای پاسخگویی بار مشارکت میکنند.
 -3-1مدل اقتصادی بارهای پاسخگو
برای مدلسازی دقیق بارها ،کل مشترکین ریزشبکه براساس شرایط
خود (مانند محل اتصال به ریزشبکه ،شرایط اقتصادی و فرهنگی
خانوارها و  )...به  N Jگروه مشترک تقسیم شدهاند .بار هر گروه از
مشترکین شامل بارهای پاسخگو و غیرپاسخگو است .بارهای پاسخگو
شامل بارهای قابلقطع و قابلشیفت میباشند .برای مدلسازی بارهای
قابلقطع و قابلشیفت بهترتیب از مدل تکدورهای و چنددورهای
استفاده شده است .تابع سود مشترکین بهازای مشارکت آنها در
برنامههای  DRزمانمحور از رابطه ( )1بهدست میآید ].[18
CDR
CDR
S ( D CDR
j ,t )  B( D j ,t )  D j ,t . j ,t

()1

که اندیس  CDRبیانگر بارهای پاسخگوی قابلقطع است .برای
دستیابی به سود بیشینه ،باید مشتق تابع سود برابر صفر شود.
  j,t

()2

B( D CDR
) j,t
D CDR
j,t

0

S ( D CDR
) j,t
D CDR
j ,t

با بسط مرتبه دوم سری تیلور ،تابع توانی درآمد از رابطه ( )3بهدست
میآید ].[18
()3


 1



E j ,1t ,t

 D CDR
 0j ,t .D CDR
j ,t
j ,t

( 
)
 D j ,t


1  E j ,1t ,t

0
B( D CDR
j ,t )  B j ,t 

 D CDRرابطه ( )4حاصل میشود:
با مشتقگیری از رابطه ( )3نسبت به j , t
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(
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جایگذاری رابطه ( )4در رابطه ( )2نتیجه میدهد:
()5

 D CDR
 

D CDR
j ,t
j ,t
E 1
E 1
( 
() j ,t ,t  1   E j ,1t ,t .
) j ,t ,t 
D j ,t
 D j ,t
 


 


1

()6
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 0j ,t
 j ,t

(1  E j ,1t ,t ) 

D CDR
j ,t

)

D j ,t

(

 0j ,t
 j ,t

بنابراین ،میزان مصرف مشترکین گروه  jبا اجرای برنامه  DRتنها با
گزینه قطع بار (مدل تکدورهای) از رابطه زیر بهدست میآید:
E j ,t ,t

()7

1

)

1  E j ,1t ,t

 j ,t



 0j ,t

D CDR
( D j ,t .
j ,t

مشابه تابع خطی و با استفاده از االستیسیته متقابل میتوان مدل
چنددورهای تابع توانی را بهصور زیر نوشت ]:[16
()8

E j ,t , h

)

1
E j ,1t ,h

1



 j ,h
0
j ,h

NT

( 

D SDR
j ,t  D j ,t .

ریسک یا  CVaRاست .این شاخص در یک سطح اطمینان معین
 ،)CVaRدر یک مسئله بیشینهسازی بهمعنی امید ریاضی سودهای
کمتر از مقدار  )1-α(*100%است .همچنین ،در یک مسئله
کمینهسازی نیز مقدار  α-CVaRبه معنی  )1-α(*100%از سناریوها با
بزرگترین مقدار هزینه است ].[19
شاخصهای  VaRو  CVaRدر شکل  2که نمودار چگالی احتمال
سود بهرهبردار در سناریوهای مختل را نشان میدهد نمای داده
شدهاند .همانطوریکه مشاهده میشود VaR ،با یک خط عمودی
(خطچین) که حد سودهای نامطلوب را تعیین میکند مشخص شده و
تنها یک مقدار دارد .درحالیکه  CVaRعالوهبر تعیین حد سودهای
نامطلوب ،امید ریاضی آنها (سودهای سمت چپ خط  VaRدر شکل)
را نیز بیان میکند .بنابراین VaR ،مقدار سودهای نامطلوب و CVaR
عالوهبر آن ،امید ریاضی سودهای نامطلوب را بهدست میدهد.
در مسئله بیشینهسازی سود ،مقدار  α-CVaRبهطور تقریبی بیان
میکند که سود مورد انتظار بهرهبردار در  )1-α(*100%از سناریوها
کمترین مقدار را داشته باشد .مقدار  α-CVaRدر مسئله بیشینهسازی
سود از رابطه زیر بهدست میآید ]:[17

t 1
t h

NS

که اندیس  SDRبیانگر بارهای پاسخگوی قابلشیفت است .درنهایت ،با
ترکیب روابط ( )7و ( ،)8مدل کامل بارهای پاسخگو بهصور زیر

1
)  s .s
1   s 1

()10

بهدست میآید ].[18
()9

E j ,t , h

)

1
1  E j ,1t ,h



 j ,h
0
j ,h

( 
t 1

در حقیقت یک مشترک در مواجه با تغییر قیمت با استفاده از هر
دو گزینه قطع و شیفت بار در برنامه  DRمشارکت کرده و تال
میکند تا در مجموع هزینه برق خود را کمینه کند .بنابراین ،مدل
کامل پاسخگویی بار حاصل جمع مدل تکدورهای و مدل چنددورهای
است.
 -3-2مدل ریسک
معیارهای مختلفی برای سنج

ریسک وجود دارد ] .[17در این مقاله

از دو شاخص مقدار در ریسک ( )VaRو  CVaRاستفاده شده است.
 VaRمقدار ارزشی را که ممکن است در ارر عدمقطعیتهای موجود در
یک بازه زمانی خاص و با یک احتمال مشخص از دست برود ،تخمین
میزند .این احتمال مفروض ،سطح اطمینان ( )αنامیده میشود که
میزان قطعیت  VaRرا نشان میدهد .مقدار  αکه معموالد برابر  95%در
نظر گرفته میشود بدین معنی است که برای مثال در یک مسئله
بیشینهسازی  95%از مواقع وقوع حالتهای نامطلوب در سود دارای
مقداری کمتر از  VaRاست .همچنین ،اگر مسئله کمینهسازی هزینهها
باشد ،در آن احتمال میزان هزینههایی که بیشتر یا مساوی  است،
کوچکتر یا مساوی ( )1-αاست ] .[17شاخص دیگر مقدار شرطی در

 ,s

s. t .
s  profits    0
s  0

NT

D DR
j ,t  D j ,t .

  CVaR  max( 

که در آن  profitsمیزان سود در سناریو  sو   sیک متغیر کمکی
غیرمنفی است که برابر اختالف بین متغیر کمی  و  profitsاست
وقتیکه  profitsکمتر از  است .در این مقاله α-CVaR ،با یک ضریب
8
است ،به
وزنی که به ضریب خطرگریزی یا ضریب ریسک (  ) موسوم
مسئله بیشینهسازی اضافه شدهاست .در چنین حالتی تابع هدف مسئله

بهصور زیر بیان میشود ]:[17
()11

1 N
)   s . s
1   s 1
S

NS

max    s . profits   .( 
s 1

7

Serial no. 86

قیدهای اشارهشده در رابطه ( )10برای رابطه ( )11نیز برقرارند.

1

VaR

CVaR

شکل  :2نمایش  VaRو  CVaRروی تابع توزیع احتمال سود
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 -3-3مدل منابع عدم قطعیت

خورشید و
برای مدلسازی خطای ناشی از پی بینی تاب
درنتیجه توان خورشیدی نیز از تابع چگالی احتمال نرمال مشابه رابطه

بهرهبردار ریزشبکه همواره برای تصمیمگیری با عدمقطعیتهای
مختلفی در اطالعا ورودی روبروست .تولید توان بادی و خورشیدی
که بهترتیب تابعی از سرعت باد و تاب خورشید میباشند ،بهدلیل
تغییرا جوی دارای عدمقطعیت هستند .همچنین ،میزان تقاضای بار
و مشارکت مصرفکنندگان در برنامههای پاسخگویی بار که تابعی از
رفتار مشترکین است ،با عدمقطعیت زیادی همراه است .این سه پارامتر
در این مقاله بهعنوان عوامل ایجادکننده عدمقطعیت درنظر گرفته
شدهاند.

( )12استفاده شدهاست [.]10-11
 -3-4تابع هدف
تابع هدف شامل بیشینهکردن سود بهرهبردار ریزشبکه جزیرهای با
درنظرگرفتن معیار ریسک بهصور زیر بیان میشود:

 -3-3-1مدل عدمقطعیت تقاضای بار
عواملی متعددی ازجمله شرایط آبوهوایی ،تعطیال و  ...باعث ایجاد
عدمقطعیت در بار میشوند .همچنین ،پاسخ مشترکین به برنامههای
پاسخگویی بار نیز بهخاطر رفتار مشترکین دارای عدمقطعیت زیادی
است ] .[20در یک ریزشبکه بهخاطر محدودتربودن تعداد وسایل برقی
و تعداد مشترکین ،ارر عدمقطعیتهای بار بهمراتب بیشتر از یک شبکه
بزرگ است .در این مطالعه ،برای یک روز پی رو برنامهریزی انجام
میشود .بنابراین بازه برنامهریزی کوتاهمد است و میتوان برای
مدلسازی عدمقطعیتهای ناشی از بار از تابع توزیع نرمال استفاده کرد
].[11-10
) / 2 2

()12

2

.e ( D

1

()16



1 NS
   .( 
 . )  Part C
1

 s 1 s s 


FN ( D) 

2

که   ،Dو  بهترتیب بیانگر میزان تقاضا ،میانگین و انحراف معیار
بار هستند .مقادیر این پارامترها با دادههای آماری و اطالعا پی بینی
بار مشترکین ریزشبکه بهدست میآیند.
 -3-3-2مدل عدمقطعیت تولیدات تجدیدپذیر
در این مطالعه برای مدلکردن ماهیت تصادفی باد و درنتیجه تولید
توان بادی از تابع چگالی احتمال وایبل استفاده شدهاست .براساس این
مدل تابع سرعت باد بهصور زیر فرمولبندی میشود ]:[21
k

()13

v

) k v k 1  ( c
( ) .e
c c

PDF (v) 

که  k ،vو  cبهترتیب سرعت باد ،ضریب شکل و ضریب مقیاس هستند.
توان خروجی توربین نیز از رابطه زیر بهدست میآید ]:[13
and v  vout

()14

0  v  vin

vin  v  vr

0



Pwr .a  bv3
1



vr  v  vout

Pw (v) 

 NJ

   j ,t . D j ,t

j 1


 NG ( Ai .ui ,t  Bi .Pi ,t )  SUCi . yi ,t  SDCi . zi ,t  
NT  

U
NS
 D
Max {   i 1  (CiR,t .RiD,t  CiR,t .RiU,t  CiR,t .RiNS
   Part A
) ,t

t 1 
D
U
)  (C Rj ,t .R Dj ,t  C Rj ,t .RUj ,t



NW
NV




.
P


.
P
)
  w ,t w ,t  v ,t v ,t

v 1
 w1

 NG  SUCi .( yi ,t , s  yi ,t )  SDCi .( zi ,t , s  zi ,t )  
   Dep U

NS
D
 
)  i 1    i ,t .( ri ,t , s  ri ,t , s  ri ,t , s
 NJ

Dep
U
D
N S NT
)    .( r  r

j ,t
j ,t , s
j ,t , s
  Part B
   s .  
j 1
 N

s 1 t 1
NV
W


Dep
Dep


.

P


.

P

w ,t , s
v ,t
v ,t , s
  w ,t

w 1
v 1


shed
 VOLL  L j ,t , s


9

همانطوریکه مشاهده میشود ،تابع هدف شامل سه بخ است.
بخ اول شامل اختالف درآمد ناشی از فرو برق به مشترکین و
هزینههای بهرهبرداری شامل هزینه تولید واحدها ،هزینه
روشنوخامو شدن واحدها ،هزینه ظرفیت ذخیره اختصاصیافته
توسط واحدهای  DGو بارهای پاسخگو و هزینه خرید انرژی از
واحدهای تولید تجدیدپذیر بادی و خورشیدی است .قسمت دوم بیانگر
هزینه بهرهبرداری در سناریوهای کاری سیستم است که از اختالف
مقادیر برنامهریزیشده و مقادیر واقعی در هر سناریو بهدست میآید.
این هزینهها شامل هزینه روشن و خامو شدن واحدها در هر سناریو،
ذخیره تأمینشده توسط واحدهای  DGو بارهای پاسخگو در هر
سناریو ،هزینه ناشی از میزان اختالف توان تجدیدپذیر در هر سناریو
تأمیننشده
نسبت به میزان برنامهریزیشده و نیز هزینه انرژی
بارها در هر سناریو میباشد .قسمت سوم نیز میزان CVaR
وزندهیشده را نشان میدهد که جهت برقراری مصالحه بین سود
ریزشبکه و ریسک تصمیمگیری بر آن افزوده شدهاست.

که  vin ، vrو  voutبهترتیب سرعت نامی ،سرعت حد پایین و سرعت
حد باالی باد و  Pwrنیز توان نامی توربین بادی است .همچنین،
پارامترهای  aو  bنیز از رابطه ( )15محاسبه میشوند.
()15

Serial no. 86

1
3
vr3  vin

; b

3
vin

 vr3

3
vin

a

 -3-5محدودیتهای مسئله
محدودیتهای مسئله شامل دو بخ است .در بخ اول که در آن
سناریوهای سیستم در نظر گرفته نمیشوند و تنها قیدهای مربوط به
برنامهریزی در حالت پایه وجود دارند که شامل:
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روابط پخ توان اکتیو و راکتیو :در هر زمان میزان توان اکتیو و
راکتیو تولیدی باید برابر با مقدار توان اکتیو و راکتیو مصرفی باشد.
بنابراین ،روابط حاکم بر توان اکتیو و راکتیو شینهای مختل ریزشبکه
را میتوان بهصور زیر نوشت ]:[22

()27

0  RUj , t  D j , t  D min
j ,t

Pi ,t
) i:(i ,n )M I (t

()28

max
0  RD
j ,t  D j ,t  D j ,t

0



0



()17
()18

f nP,r ,t
) r:( n, r ) (t





D j ,t
) j:( j ,n )M D (t



Q j ,t 
f nQ, r ,t
) j:( j , n )M D (t ) r:( n, r ) (t













Pw,t 
Pv,t
) w:( w, n )M W (t ) v:( v , n )M V (t

Qw,t 
Qv,t
) w:( w, n )M W (t ) v:(v, n )M V (t









Qi ,t
) i:(i , n )M I (t

در روابط باال M ،وضعیت اتصال واحدها و بارهای مختل به هر شین را
نشان میدهد f nP,r ,t .و  f nQ,r ,tنیز بهترتیب بیانگر شار

توان اکتیو و

راکتیو از شین  nبه شین  rدر زمان  tهستند که با استفاده از روابط
زیر محاسبه میشوند:
()19
()20

)) f nP,r ,t  Gn,r (Vn2,t  Vn,t .Vr ,t cos( n,t   r ,t
)  Bn,rVn,t .Vr ,t sin( n,t   r ,t
)) f nQ,r ,t   Bn,r (Vn2,t  Vn,t .Vr ,t cos( n,t   r ,t
)  Gn,rVn,t .Vr ,t sin( n,t   r ,t

بیشینه تقاضای آنها در هر دوره و تقاضای واقعی آنها در آن دوره
بیشتر باشد (رابطه (.))28
min
max
()26
D j ,t  D j,t  D j ,t

محدودیتهای مربوط به روشنوخامو شدن واحدهای تولیدی
قابلبرنامهریزی :یک واحد تولیدی در یک ساعت نمیتواند همزمان
شود .بنابراین ،برای جلوگیری از فرمان
روشن و خامو
روشنوخامو شدن همزمان واحدهای تولیدی قابلبرنامهریزی،
محدودیتهای زیر باید اعمال شود ].[23
yi, t  zi, t  ui, t  ui, t 1
()29
yi,t  zi,t  1  0
()30
قیدهای مربوط به هزینه راهاندازی واحدهای تولیدی
قابلبرنامهریزی :هزینه راهاندازی تنها در هر دوره که واحد روشن
میشود به آن تعلق میگیرد و مربوط به واحدهای تولیدی
قابلبرنامهریزی است .روابط زیر قیدهای مربوط به هزینه راهاندازی هر
واحد را نشان میدهند ].[23

محدودیتهای توان تولیدی واحدها :توان تولیدی هر واحد نباید از
بیشینه توان آن واحد منهای ذخیره باالرونده اختصاصدادهشده توسط
آن واحد بیشتر باشد .همچنین ،این توان نباید از مجموع کمینه توان
تولیدی واحد و ذخیره پایینرونده کمتر باشد .بنابراین ،محدودیتهای
توان واحدها را میتوان بهصور روابط زیر نوشت ]:[22

()32
محدودیتهای تولید توان تجدیدپذیر :واحدهای تجدیدپذیر بادی و
خورشیدی نیز در محدوده معینی قادر به تأمین توان هستند ].[23

()21

Pi , t  Pimax ui , t  RiU, t

()33

0  Pw, t  Pwmax

()22

Pi , t  Pi

()34

0  Pv, t 

ui , t  RiD, t

min

محدودیتهای مربوط به ظرفیتِ ذخیره چرخان و غیرچرخان
برنامهریزیشده واحدهای تولیدی قابل برنامهریزی :درصورتیکه واحد
روشن باشد میتوان به آن ظرفیت ذخیره چرخان اختصاص داد و اگر
خامو باشد برای تأمین ذخیره غیرچرخان برنامهریزی شود .در روابط
زیر محدودیتهای ذخیره واحدها بیانشده که در آنهاui,t  1 ،
نشاندهنده روشنبودن واحد  iدر زمان  tاست ].[22
()23

0  RiU, t  RiU, t, max ui , t

()24

0  RiD, t  RiD, t, max ui , t

()25

NS , max
0  RiNS
) (1  ui , t
, t  Ri , t

محدودیتهای تقاضا و ظرفیت ذخیره برنامهریزیشده هر گروه از بارها:
هر گروه از بارهای پاسخگو میتوانند در یک محدوده مشخصی (بین
مقدار بیشینه و کمینه خود) تغییر کنند .همچنین ،مقدار ظرفیت
باالروندهای که بارهای پاسخگو میتوانند اختصاص دهند نباید از
اختالف مقدار تقاضای واقعی آنها در هر دوره و کمینه تقاضای آنها
در آن دوره بیشتر باشد (رابطه  .))27همینطور ،مقدار ظرفیت ذخیره
پایینروندهای که این بارها میتوانند اختصاص دهند نباید از اختالف

Serial no. 86

()31

SUCi ,t  iSU
) ,t (ui ,t  ui ,t 1
SUCi,t  0

Pvmax

محدودیتهای بخ دوم نیز مشابه محدودیتهای بخ اول
میباشند که برای تمام سناریوها لحاظ میشوند که برای جلوگیری از
تکرار از بیان آنها پرهیز شدهاست.

 -4نتایج عددی شبیهسازی
نمودار تکخطی ریزشبکه موردمطالعه در شکل  3نشان داده
شدهاست .این سیستم دارای پنی واحد تولیدی قابل برنامهریزی ،سه
واحد توربین بادی و دو واحد فتوولتائیک است .واحدهای
قابلبرنامهریزی سیستم شامل دو میکروتوربین ( MT1و  ،)MT2دو
سیستم پیل سوختی ( FC1و  )FC2و یک واحد موتور گازی ( )GEاست
که اطالعا آنها از ] [23استخراج شدهاست .ظرفیت تولیدی هر
واحد بادی و فتوولتائیک نیز بهترتیب  80و  70کیلووا فرض
شدهاست که توان ساعتی پی بینیشده آن در دوره برنامهریزی در
شکل  4آورده شده است ] .[23در این مطالعه فرض شده است که
ضریب توان واحدهای فتوولتائیک برابر واحد و ضریب توان واحدهای
بادی  0/95پسفاز باشد .همچنین ،برای مدلسازی بار ریزشبکه فرض
شدهاست که کل بار بهصور هشت گروه بار تجمیعشده به شینهای
مختل ریزشبکه متصل باشند (شکل  .)3برای مدلسازی واقعیتر،
بارها با ضریب توان  0/95پسفاز و وابسته به ولتاژ و فرکانس در نظر
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گرفته شدهاند .شکل  5کل بار ساعتی تجمیعشده ریزشبکه را در دوره
برنامهریزی نمای میدهد .در این مطالعه از برنامه مبتنیبر قیمت
زمان واقعی ارائهشده در مرجع ] [23استفاده شدهاست .همچنین،
مقادیر االستیسیته قیمتی تقاضا نیز از این مرجع استخراج شدهاست.
16

15

مد زمان حل ،که در مسئله بهرهبرداری اهمیت زیادی نیز دارد،
بهترتیب برای رو های مذکور برابر  2217 ،192و  334رانیه است.

10

WT3
9
WT2

PV2

1

Load 8
11
12

Load 6

MGCC

MT2
13
8

Load 7
FC2
14

5
Load 4

3
Load 2

PV1
WT1

20/ 0.4 kV
400 kVA

Load 5

Static
Switch

6
4
7

Load 3
FC1

MT1

2
Load 1

شکل  :3نمودار تکخطی ریزشبکه موردمطالعه

Main Grid

GE

Microgrid Operator

شکل  :5بار ساعتی ریزشبکه در دوره برنامهریزی

برای ارزیابی کارایی مدل پیشنهادی ،نتایی برنامهریزی ریزشبکه
در دو حالت با و بدون  DRارزیابی شدهاست .میزان سود ،شاخص
ریسک و منحنی ولتاژ و فرکانس در حالتهای مختل تحلیل
شدهاست .برای بررسی تأریر اجرای  DRروی برنامه پیشنهادی ،میزان
انرژی و ظرفیت ذخیره سیستم در حالت با و بدون  DRبهدستآمده و
در شکلهای  6و  7نمای دادهشده است.

شکل  :4توان ساعتی پیشبینیشده واحدهای بادی و خورشیدی

افق برنامهریزی در این مطالعه 24 ،ساعت یک شبانهروز با
دورههای یکساعته در نظر گرفته شدهاست .برای مدلسازی
عدمقطعیتهای مربوط به منابع تجدیدپذیر و تقاضای بارها ،ابتدا با
بهکارگیری تابع چگالی احتمال وایبل برای سرعت باد و تابع چگالی
احتمال نرمال برای تاب خورشید و تقاضای بار مدل شدهاست .ابتدا با
استفاده از  RWMبرای هر پارامتر  2000سناریو تولید شدهاست و
سپس برای کاه تعداد سناریوها به تعداد محدودی سناریو که
بتوانند بهطور مؤرری عدمقطعیتها را مدل کنند ،از الگوریتم
 K-meansاستفاده شدهاست .سناریوهای کاه یافته در یک
برنامهریزی خطی عدد مختلط پیشنهادی مبتنیبر بهینهسازی ،جهت
بیشینهکردن سود بهرهبردار ریزشبکه استفاده شدهاست .مسئله
بهینهسازی بهدستآمده با استفاده از حلکننده تجاری  CPLEXاز
نرمافزار  GAMSحل شدهاست ] .[24شایان ذکر است که برنامه
بهینهسازی با استفاده از رو های  AC-OPF ،DC-OPFو رو
پیشنهادی این مقاله یعنی رو دومرحلهای  DC-OPFو سپس
 AC-OPFارزیابی و از نظر سرعت حل مسئله باهم مقایسه شدهاند.

Serial no. 86

(ال )

(ب)

شکل  :6توان برنامهریزیشده و ظرفیت ذخیره واحدهای تولیدی
بدون مشارکت بارهای پاسخگو ،الف) توان و ب) ظرفیت ذخیره.

برای دستیابی به سود بیشینه ،بهرهبردار ریزشبکه باید هزینههای
واحدها را با بهکارگیری واحدهای ارزانتر کمینه کند .اما
همانطوریکه از شکل  -6ال مشاهده میشود ،در حالت بدون DR
واحدهای گرانتر (مانند  )FC2وارد مدار شده که باعث افزای هزینه
بهرهبرداری میشود  .ظرفیت ذخیره نیز تنها توسط واحدهای DG
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تأمینشده که سهم هر واحد در ایجاد ذخیره چرخان باالرونده،
پائینرونده و ذخیره غیرچرخان در شکل  -6ب نشان دادهشده است.
مقایسه شکلهای  - 6ال و  -7ال نشان میدهد که در ساعا پیک
بار ،با اجرای برنامههای  DRتوان تولیدی واحدهای  DGکاه پیدا
کرده است .درواقع ،با مشارکت مشترکین منحنی بار هموارتر شده و
الزم نیست واحدهای تولیدی پرهزینه وارد مدار شوند .همانطوریکه
مشاهده میشود واحد گران  FC2در حالت با  DRدر هیچ دورهای وارد
مدار نشده است .همچنین ،با اجرای  ،DRظرفیت ذخیره بهطور
مناسبی به بارهای پاسخگو و واحدهای تولیدی اختصاص پیدا میکند
تا سود بهرهبردار بیشینه شود .بنابراین ،همانطوریکه از شکل  -7ب
مشاهده میشود ،بارها عمدتًا در ساعا پیک بار در برنامهریزی ذخیره
شرکت میکنند .علت این است که در این ساعا  ،واحدهای  DGبا
ظرفیت باالیی در حال تولید هستند و اختصاص ذخیره توسط آنها در
این ساعا نسبت به اختصاص ذخیره توسط بارهای پاسخگو پرهزینهتر
است .به بیان دیگر ،در چنین شرایطی صاحب واحد تولیدی بیشتر
عالقهمند به فرو انرژی است تا اختصاص ذخیره .عالوه براین ،ممکن
است میزان تقاضا به حدی باال باشد که ظرفیت ذخیره اختصاصیافته
توسط واحدهای  DGکافی نباشد .در این صور بارها میتوانند نق
پررنگتری در اختصاص ذخیره سیستم ایفا نمایند .در مقابل ،در دوره
کمباری هیچ ظرفیت ذخیرهای توسط بارهای پاسخگو اختصاص داده
بهتنهایی ازعهده
نشده است .زیرا در این دوره واحدهای  DGارزان
تأمین ظرفیت ذخیره موردنیاز سیستم برمیآیند.

(ال )

(ب)
شکل  :7توان برنامهریزیشده و ظرفیت ذخیره واحدهای تولیدی با
مشارکت بارهای پاسخگو ،الف) توان و ب) ظرفیت ذخیره.

Serial no. 86

برنامهریزی بهینه انرژی . . .

(ال )

(ب)
شکل  :8منحنی مرز کارا نسبت به پارامتر  ، الف) بدونمشارکت
 DRو ب) با مشارکت .DR

مرسوم است که سود را برحسب  CVaRنمای میدهند که به
منحنی حاصله منحنی مرز کارا گفته میشود ] .[15این منحنی 0ابزار
بسیار مناسبی برای تصمیمگیری است و به بهرهبردار کمک میکند تا
تصمیما مناسبتری اتخاذ نماید و میزان تغییرا سود و  CVaRرا
همزمان با تغییرا  در اختیار داشتهباشد .درواقع ،منحنی مرز کارا
نشان میدهد که وقتی  CVaRافزای مییابد ،سود با چه روندی
تغییر میکند .منحنی مرز کارا بهازای مقادیر مختل  در دو حالت با
و بدون  DRدر شکل  8نمای دادهشده است .شکل  -8ال نشان
میدهد که وقتی  از  0/01به  0/1افزای مییابد ،اگر چه سود
تغییر چندانی نمیکند و کاه چشمگیری ندارد ،اما  CVaRبه میزان
قابلمالحظهای افزای پیدا میکند .اما بعد از آن و با افزای بیشتر 
 ،سود بهطور قابلتوجهی کم میشود ولی  CVaRتغییر چندانی
نمیکند .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که بدون اجرای برنامه ،DR
مقادیر کوچک ( مثالد  )  =0/1میتواند انتخاب مناسبی برای
بهرهبردار ریزشبکه باشد ،زیرا با افزای بیشتر آن هزینه زیادی باید
بهازای بهبود اندکی در امنیت سیستم پرداخت نماید .بهعبار دیگر،
بهرهبردار ریزشبکه برای بهبود اندکی در امنیت ریزشبکه مجبور است
میزان سود بیشتری از دست دهد .در مقابل شکل -8ب نشان میدهد
که امنیت ریزشبکه با افزای  ، با یک روند منظمتری بهبود مییابد
و میزان سود نیز با یک روند مالیمتری کم میشود .علت این امر را
میتوان در مشارکت بارهای پاسخگو در اختصاص ظرفیت ذخیره و
وجود منابع بیشتر برای تأمین ذخیره سیستم دانست .در این شرایط،
مقادیر متوسط ( مثالد  )  =0/5میتواند انتخاب مناسبتری برای
بهرهبردار ریزشبکه باشد .زیرا بهازای این مقادیر هم سود بهرهبردار و
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هم امنیت ریزشبکه وضعیت مطلوبی دارند .با افزای بیشتر  اگرچه
امنیت فرکانس و ولتاژ بهبود مییابد ولی از سود بهرهبردار بهمیزان
زیادی کاسته میشود.
جهت بررسی تأریر ریسک روی فرکانس ،تغییرا ساعتی فرکانس
بهازای مقادیر مختل ( یعنی؛  0   /5 ،0  و  )2  بدون
اعمال  DRو با اجرای آن ،بهترتیب در شکلهای  9و  10نشان
دادهشده است .مشاهده میشود در هر دو حالت با و بدون اجرای ،DR
با افزای ضریب  ، انحراف فرکانس از مقدار نامی در تمام سناریوها
در حالت بدون DR
کاه پیدا کرده است .البته میزان این کاه
کمتر است ،زیرا در این حالت افزای ضریب ریسک تأریر کمتری روی
 CVaRدارد و این بهمنزله بهبود کمتر حاشیه امنیت فرکانس تلقی
میشود .بهعبار دیگر ،درصور عدممشارکت بارها ،بهرهبردار مجبور
است تنها از واحدهای تولیدی ظرفیت ذخیره خریداری نماید که این
عمل هزینه بیشتری به بهرهبردار تحمیل میکند .بنابراین ،در چنین
شرایطی خیلی بهصرفه نیست تا ذخیره بیشتری خریداری شود و
بهرهبردار در این حالت کمتر به خرید ظرفیت اضافهتر (ایجاد حاشیه
امنیت بیشتر) نسبت به حالتی که بارهای پاسخگو نیز در تأمین ذخیره
مشارکت میکنند ،تمایل نشان میدهد.
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ازطرفی ،وقتی بارهای پاسخگو در برنامه  DRشرکت میکنند،
بهرهبردار با یک بازار رقابتیتر مواجه است .اگر خرید ظرفیت ذخیره از
واحدهای تولیدی برای او گران تمام شود ،از بارهای پاسخگو ظرفیت
ذخیره خریداری میکند .دراینصور با صرفِ هزینه کمتری ،ذخیره
بیشتری خریداری میکند .بهعبار دیگر ،در این حالت وقتی ضریب 
افزای مییابد ،بهرهبردار با کمی هزینه اضافهتر ،ظرفیت ذخیره نسبتًا
بیشتری خریداری نموده و درنتیجه ،تغییر این پارامتر تأریر بیشتری
روی حاشیه امنیت سیستم میگذارد .بااینحال ،تغییر ضریب  در
شکل فرکانس در دورههای غیرپیک و بهویژه در دوره دره تغییر زیادی
ایجاد نمیکند .زیرا در دورههای کمباری بارهای پاسخگو تمایل کمتری
به اختصاص ظرفیت ذخیره دارند .درحقیقت ،در این ساعا واحدهای
تولیدی بهتنهایی قادرند ظرفیت ذخیره سیستم را تأمین نمایند و
ضرورتی برای خرید ظرفیت ذخیره از بارها وجود ندارد.
وقتی تقاضای بار کم است ،واحدهای تولیدی ظرفیت آزاد بیشتری
دارند که سبب میشود حتی در ضریب  کم نیز بهرهبردار به حد کافی
ظرفیت ذخیره خریداری نماید و درنتیجه ،انحراف فرکانس در این
ساعا در هر دو حالت کم است .بنابراین ،بهعنوان یک نتیجه مهم
میتوان گفت که با افزای ضریب  میزان انحراف فرکانس از مقدار
نامی در تمام سناریوها کاه یافته و حاشیه امنیت فرکانس ریزشبکه
(بهویژه در ساعا پرباری) بهبود پیدا کرده است.
در ادامه جهت بررسی بیشتر ،امنیت فرکانس ریزشبکه برای
سناریوی  5در مقادیر مختل  بررسی شده و نتایی با و بدون DR
باهم مقایسه شدهاست .علت انتخاب این سناریو این است که بیشترین
انحرافا مربوط به این سناریو است .در اینجا الزم است اشاره شود که
سناریو  5مربوط به حالتی است که تولید تجدیدپذیر بیشترین و بار
کمترین مقدار خود را در سناریوها دارند ،درنتیجه انحراف فرکانس در
این سناریو بی از سناریوهای دیگر است .اگرچه احتمال وقوع این
سناریو خیلی کم است ( ،)0/0014ولی در مسئله برنامهریزی با
درنظرگرفتن امنیت باید از حاشیه امنیت سیستم درصور وقوع
بدترین سناریو نیز اطمینان حاصل شود .بیشینه محدوده مجاز تغییرا
فرکانس نیز بین  59/20تا  60/80هرتز در نظر گرفته شدهاست .شکل
 11تغییرا فرکانس ساعتی در سناریو  5را بهازای مقادیر مختل 
نشان میدهد .در مورد این شکل دو نکته مهم قابل اشاره است؛ اول
اینکه با اجرای  DRامنیت فرکانس بهبود پیدا کرده است و ریزشبکه
از مرز ناپایداری به حاشیه مطمئنی از امنیت رسیده است .نکته دوم و
مهمتر اینکه با افزای  وضعیت امنیت ریزشبکه در هر دو حالت
بهبود پیدا کرده است و فرکانس در محدوده امنتری تغییر میکند.
 0  بین  60تا
بهخصوص ،در حالت با  DRفرکانس بهازای
 60/58هرتز تغییر میکند که با افزای پارامتر در   =2این تغییرا
بین  59/67تا  60/4هرتز قرارگرفته است .بهعبار دیگر ،در 0  
حاشیه امنیت (فاصله بیشترین انحراف از مرز ناپایداری) برابر 0/25
هرتز و در   =2این حاشیه به  0/45هرتز رسیده است ،که نشان
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میدهد حاشیه امنیت بیشتری ایجاد شدهاست .در مورد حالت بدون
 DRنیز مشاهده میشود که حاشیه امنیت با افزای ضریب ریسک
بهبود یافته اما میزان این بهبود بسیار کمتر از زمانی است که بارهای
پاسخگو در برنامه  DRشرکت میکنند.
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راکتیو تولیدی و مصرفی در آن شین ،دامنه ولتاژ آن شین در دورههای
مختل برنامهریزی تغییر میکند .ازآنجاییکه میزان جذب یا تزریق
تعیینکننده دامنه ولتاژ آن شین است،
توان راکتیو به یک شین
درنتیجه ،معموالد با اجرای  ،DRدامنه ولتاژ در شینهای بار تغییرا
بیشتری را تجربه میکنند .ازاینرو شین بار  13برای بررسی جزئیتر
در نظر گرفته شدهاست .محدوده مجاز برای نوسانا ولتاژ در این
مطالعه  %5مقدار نامی آن فرض شدهاست.
جدول  :1ولتاژ شبکه با و بدون اجرای  DRدر ضرایب ریسک مختلف.
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شکل  :10تغییرات ساعتی فرکانس در سناریوها با اجرای ،DR
الف)  ،0  ب)  0   /5و ج) .2  

در این قسمت تغییرا دامنه ولتاژ شینهای مختل ریزشبکه
مطالعه شده و تأریر ضریب ریسک برروی وضعیت امنیت ولتاژ بررسی
شدهاست .با توجه به میزان توان راکتیو خالصِ تزریقشده و جذبشده
توسط واحدها و بارها ،میتوان تغییرا اندازه ولتاژ شینهای ریزشبکه
را در فرآیند اجرای برنامه  DRتحلیل کرد .در جدول  1وضعیت ولتاژ
شبکه در ضرایب ریسک مختل در دو حالت با و بدون مشارکت بارها
در برنامه  DRآورده شدهاست .همانطوریکه مشاهده میشود ،با
اجرای برنامه  DRمیانگین ولتاژ به مقدار نامی (یک پریونیت) نزدیکتر
شده و انحراف معیار آن نیز کاه یافته است .همچنین ،با افزای β
میانگین ولتاژ شینها بیشتر و انحراف معیار آنها کمتر شده است که
نشاندهنده بهبود پروفیل ولتاژ است .نتایی نشان میدهد با افزای
ضریب  ، در دامنه ولتاژ بیشتر شینها تغییر زیادی ایجاد نمیشود.
بااینحال ،انحراف دامنه ولتاژ در برخی از شینها با افزای  بهطور
قابلمالحظهای کم میشود .برای تحلیل بیشتر ،وضعیت دامنه ولتاژ
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(ب)

(ج)
شکل  :11تغییرات ساعتی فرکانس در سناریو  ،5الف)  ،0  ب) 0/5
  و ج) .2  

مقایسه قسمتهای مختل این شکل نشان میدهد با اجرای
انحراف ولتاژ این شین در دوره دره (یعنی ساعا  0:00تا  )5:00و در
برخی از ساعا میانباری (یعنی ساعا  15:00تا  )18:00تغییر
DR
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محسوسی نکرده است  .زیرا در این ساعا میزان تغییر در جذب توان
راکتیو توسط بارها و تولید آن توسط واحدها درصور مشارکت بارها
به یک اندازه تغییر کرده و درنتیجه اندازه ولتاژ رابت مانده است.
همچنین ،مشاهده میشود که با اجرای  DRانحراف ولتاژ این شین
برخی از ساعا بهویژه در ساعا پیک بار کاه یافته و پروفیل ولتاژ
بهبود پیدا کرده است .این امر بهدلیل کاه نسبتًا زیاد مصرف بارهای
پاسخگو در ساعا پرباری و درنتیجه کاه توان راکتیو جذبشده از
ریزشبکه است .درواقع ،در ساعتهای پرباری ،گرچه با اجرای DR
تولید توان راکتیو واحدها ممکن است کمی کاه یابد ،اما جذب توان
راکتیو توسط بارها با کاه بیشتری مواجه میشود که نتیجه آن
بهبود وضعیت ولتاژ است .همچنین ،مقایسه حالتهای 0/5 ،0  
  و  2  در شکل  12نشان میدهد که با افزای ضریب ریسک،
انحراف ولتاژ از مقدار نامی در هر دو حالت با و بدون  ،DRدر بیشتر
ساعا کاه یافته است .بهبیاندیگر ،با افزای ضریب ریسک ،امنیت
ولتاژ بهطور نسبی بهبود پیدا کرده است .برای توجیه این اتفاق میتوان
گفت ،وقتی بارها در برنامه  DRشرکت میکنند ،باید در ساعا پیک،
مصرف توان اکتیو خود را کاه دهند.
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شکل  :12تغییرات ساعتی دامنه ولتاژ در شین بار  ،13الف) ،0  
ب)  0   /5و ج) .2  

ازطرفی ،در تأمین ذخیره باالرونده و پایینرونده نیز باید سهمی به
خود اختصاص دهند .درنتیجه ،بهخاطر ضریب توان رابت ،با تأمین
ذخیره اکتیو ،ذخیره توان راکتیو نیز تأمین میشود .البته ،بستگی به
تأمین ذخیره باالرونده یا پایینرونده درهنگام اجرا ،توان راکتیو مصرفی
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بارها میتواند کم یا زیاد شود .درصورتیکه ذخیره باالرونده اجراشده
بی از ذخیره پایینرونده اجراشده باشد ،توان راکتیو مصرفی بارها نیز
کاه مییابد که نتیجه آن افزای ولتاژ شین است .ازسوییدیگر،
واحدهای تولیدی نیز با افزای ریسک ملزم به تأمین توان راکتیو
بیشتری هستند .نتیجه مجموع این فرایندها باعث بهبود دامنه ولتاژ،
بهخصوص در ساعا پرباری میشود.

 -5نتیجه
در این مقاله ،یک مسئله بهینهسازی احتماالتی دومرحلهای برای
برنامهریزی همزمان انرژی و ذخیره یک ریزشبکه جزیرهای ارائه شد .با
برنامهریزی ،بهرهبردار ریزشبکه ضمن
بهکارگیری این رو
بیشینهکردن سود مورد انتظار خود ،از حاشیه امنیت فرکانس و ولتاژ
ریزشبکه در مواجه با عدمقطعیتهای بهرهبرداری اطمینان حاصل
میکند .در این مدل ،عدمقطعیتهای بهرهبرداری ناشی از منابع
تجدیدپذیر و بارهای پاسخگو نیز با استفاده از الگوریتم  RWMو
 K-meansمدل شد .از معیار  ،α-CVaRنیز برای برقراری مصالحه بین
سود بیشینه و حاشیه امنیت سیستم استفاده گردید .عملکرد مدل
پیشنهادی در دو حالت با و بدون اجرای برنامههای  DRو برای سطوح
مختل ریسکپذیری برروی سود بهرهبردار و امنیت ریزشبکه بررسی
شد .نتایی عددی نشان میدهد که با مشارکت مشتریان در برنامه ،DR
سود مورد انتظار بهرهبردار و حاشیه امنیت ولتاژ و فرکانس افزای
مییابد .در دورههای کمباری ،واحدهای تولیدی ظرفیت آزاد بیشتری
دارند .ازاینرو ،حتی در ضریب ریسک کم نیز بهرهبردار به حد کافی
ظرفیت ذخیره خریداری نموده و درنتیجه ،انحراف فرکانس در این
ساعا در هر دو حالت با و بدون  DRکم است .اما در ساعا پرباری با
ضریب ریسک میزان انحرافا فرکانس و ولتاژ بهطور
افزای
قابلمالحظهای کاه یافته و حاشیه امنیت ریزشبکه بهبود پیدا کرده
است.
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