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گرفتن عدمقطعیت در تولید و مصرف بار الکتریکی
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، ریزشبکهها مجموعههای ادغامشده از دستگاههای الکتریکی هستند که میتوانند انواع تولیدکنندگان قابلپخش و غیرقابلپخش:چکیده
 از طرفی دیگر مدیریت بهینه این دستگاههای یکپارچه با توجه به ذات تصادفی تولید.مصرفکنندگان و ذخیرهکنندههای انرژی را شامل شوند
 در.تجدیدپذیر و همچنین عدمقطعیت در میزان بار مصرفی و قیمتهای بازارهای الکتریکی مستلزم استفاده از روشهای برنامهریزی تصادفی است
این مقاله یک مدل جامع برای استراتژی پیشنهاددهی ریزشبکههای تجدیدپذیر در بازار انرژی و رزرو روز بعد ارائهشده است که در آن عدمقطعیت
 از روش.در میزان تولید توانهای بادی و خورشیدی و میزان بار مصرفی با بهکارگیری روش برنامهریزی تصادفی دومرحلهای وارد مسئله میشود
نمونهگیری مکعب التین برای تولید سناریوهای توان و مصرف و از روش کاهش سناریو ترکیبی روبهعقب و روبهجلو سریع برای کاهش سناریوهای
مختلط غیرخطی با متغیرهای دودویی فراوان است که با- مسئله بهینهسازی بهدست آمده یک مسئله عدد صحیح.تولیدشده استفادهشده است
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 -8مقدمه
ریزشبکه ها درواقع دستگاه های یکپارچه الکتریکی کوچکی هستند کهه
در سالهای اخیر بهدلیل منافع اقتصادی و زیستمحیطی فراوان خهود
بهشدت موردتوجه قرارگرفتهاند[ .]۲ ,8امکهان وجهود تولیهد و مصهرف
انرژی الکتریکی بهصورت هه زمهان و در کنهار هه  ،ایهن امکهان را بهه
بهره برداران ریزشبکه میدهد که در کنار تأمین بارهای درون شبکه ،با
شبکه اصلی نیز تبادل توان داشته باشند .آنها قادرند در سهاعاتی کهه
کمبود توان برای تأمین بار داخل شبکه وجود دارد ،از شبکه اصلی برق
خریداری کنند و یها مهازاد تهوان خهود را بهه شهبکه اصهلی بفروشهند.
همچنین میتوانند با استفاده از فنّاوریهایی نظیر تولید پراکنده ،انرژی
تجدیدپذیر ،ذخیرهکننده انرژی و بارهای داوطلب برای قطهع ،در انهواع
بازارهای الکتریکی شرکت نموده و سود اقتصادی خود را بیشینه نمایند
[.]3 ,۲
امههروزه ،ارائ هه اسههتراتژیهههای پیشههنهاددهی بهینههه در بازارهههای
الکتریکی مختلف با در نظرگرفتن محدودیت های فنی مسئله ،چالشهی
است کهه بههره بهرداران ریزشهبکه هها را بهه تکهاپو واداشهته اسهت[.]9
عالوه برآن ،ورود انهرژیههای تجدیدپهذیر نظیهر تهوربین ههای بهادی و
آرایههای خورشیدی ،که میزان توان تولیدی آنها بهشدت وزش بهاد و
تابش خورشید وابسهته اسهت ،چهالشههای مهدیریتی جدیهدی را وارد
مسئله کرده است[ .]1 ,5چراکه پیشبینی دقیق سهرعت بهاد و میهزان
تابش خورشید همواره با عدمقطعیهتههایی همهراه اسهت کهه بهه ذات
تصادفی این پدیدهها برمیگردد .عالوهبر تولید متغیر توربینهای بهادی
و آرایههای خورشیدی ،میزان بهار الکتریکهی مصهرفی نیهز همهواره بها
عدمقطعیت همراه است[ .]1 ,5قیمت بهرق در بازارههای مختلهف نیهز،
پیوسته در حال نوسان است[ .]1-4همچنین ،دسترسپذیری واحدهای
تولیدی نیز میتواند عدم قطعیت داشته باشد[ .]88 ,81اگرچه استفاده
از ذخیرهکنندههای انرژی یا قابلیت پاسخگویی بار ،میتوانهد تها حهدی
این عدمقطعیتها را هموار سازد ،اما بازه این شهبکهههای الکتریکهی
کوچک ،نیازمند مدیریت انرژی مناسب هستند تا بتوانند سود اقتصادی
خود را که ناشی از شرکت در بازارهای الکتریکی مختلف است ،بیشینه
نمایند[ .]83 ,8۲از طرفی ریزشبکه ها معموالً به دلیل کهوچکی خهود و
عدمقرارگهرفتن در موقعیهت فیزیکهی خها  ،پذیرنهده قیمهت بهوده و
برنامهریزی روز آینده خود را بر اساس قیمتهای پیشبینیشده بازارها
تنظی مینمایند[.]85 ,89 ,5
تاکنون ،مطالعات زیادی درزمینه استراتژی پیشنهاددهی نظام های
یکپارچه کوچک ،مانند ریزشبکهها ،در بازارهای الکتریکی صورت گرفته
است .منابع [ ]81 ,81دو نوع مدل تعادلی و غیرتعاملی را برای شرکت
در بازارهای برق معرفی کرده و مزایها و معایهب اسهتفاده از هرکهدام را
بیان نمودهاند .بر اساس [ ،]81در مدلههای تعهادلی اغلهب نمهیتهوان
محدودیت های فنی مسئله را ،از قبیل محهدودیت ههای فنهی واحهدها،
مینیم زمانهای خاموش و روشنشدن منابع ،محدودیتهای شهیب و
هزینهه روشههن و خهاموششههدن ژنراتورهها در نظههر گرفهت .چراکههه بهها
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واردشدن متغیرهای باینری به مسئله ،امکان وجود تعادل و یا رسهیدن
به آن دشوار میشود .عالوهبر آن ،با بزرگترشدن ابعاد مسئله و افزایش
تعداد شرکتکنندگان ،بار محاسباتی موردنیهاز نیهز بههشهدت افهزایش
مییابد .در منابع [ ،]81-۲8از مدلهای تعادلی بهرای مهدیریت بهینهه
ریزشبکه و شرکت در بازارهای الکتریکی مختلف استفاده شده است .در
[ ]۲۲مدیریت بهینه انرژی بر پایه روش تئوری بهازی غیرهمکارانهه در
بههازار خههردهفروشهی ارائهههشههده اسههت کههه در آن عههدمقطعیهت منههابع
تجدیدپذیر با استفاده از روش آزمون آرایه متعامد تاگوچی مدلسهازی
شده است .هرچند استفاده از روش های تعادلی به دلیل محدودیتهایی
کههه بی هان شههد ،بس هیار محههدود اسههت؛ امهها تهها زمههانی کههه الزم اسههت
واقعیتهایی نظیر قدرت بازار در محیطهای دادوستد الکتریکی در نظر
گرفته شود و اثرات مربوط به آنها بررسی گردد ،استفاده از مهدلههای
تعادلی ناگزیر است [.]81
مدلهای غیرتعادلی نیز بهدفعات برای پیشهنهاددهی در بازارههای
الکتریکی بهکار رفته اند .ترکیبهای مختلفی از روشهای برنامههریهزی
تصادفی و روشهای بهینهسازی فرآابتکاری ،در منابع [ ،]۲3-۲1بهرای
حل مسئله بهینه سازی استفاده شهده انهد .بهه ایهن منظهور ،ترکیبهی از
روشهای عصبی-فازی و الگوریت ژنتیک در [ ،]۲3الگوریت یادگیری-
ی هاددهی در [ ،]۲9الگههوریت جسههتجوی گرانش هی در [ ،]۲5الگههوریت
اجتمهههاع ذرات در [ ]۲1و الگهههوریت کهههرم شهههبتههها در []۲1
استفادهشدهاند .بااینحال ،این روشها بهشدت وابسته بهه نهوع مسهئله
بوده و نیازمند دادههای تهاریخی و یها دانهش تجربهی خها هسهتند.
عالوهبر آن ،گاهی بهکندی به جوا مسئله همگرا شده و ممکن اسهت
در بهینههای محلی گیهر کننهد؛ بنهابراین جهوا ههای حاصهل از ایهن
الگوریت ها بهینه محلی بوده و تضمینی برای جهانیبودن آنهها وجهود
ندارد [.]۲4 ,۲1
مدل سازی جبری مسئله و حل معادالت ریاضی حاصل از آن ،جزء
روشهای کالسیک بهینهسازی است که نیاز به اشراف کامل به مسهئله
بهینهسازی دارد .جوا حاصل از این روشها ،معموالً نیازمنهد زمهان و
حج محاسبات بیشتری است ،اما بهینهه جههانی را تضهمین مهیکنهد
[ .]31 ,۲4برای مثال ،منبع [ ]38از روش تقریب متوسط نمونهه بهرای
حل یک مسئله تصادفی دومرحلهای ،با محدودیت متغیر برای اسهتفاده
از تولید تجدیدپذیر استفاده کرده است ،معادالت به دست آمهده از نهوع
معادالت عدد صحیح-مختلط خطی است که با اسهتفاده از حهلکننهده
سیمپلکس 8در گمز ۲بهینه شده اند .منبع [ ]3۲نیز ،روش تحلیل ریاضی
را برای بررسی تأثیر عدمقطعیت در نتایج بهینههسهازی رزروگهردان در
ریزشبکه بهکاربرده است و متذکر شده است که افزایش متغیرها باعه
پیچیدگی در بهینهسازی مسئله میشود .در منبع [ ]33از بهینهسهازی
مقاوم برای مدیریت انهرژی یهک نیروگهاه مجهازی در بسهتر ریزشهبکه
هوشمند استفادهشده است که در آن عدمقطعیهت در قیمهت انهرژی و
تولید توان خورشیدی بهصورت بازههای اطمینهان درنظهر گرفتههشهده
است .مدل بهدستآمده مدلی خطی اسهت کهه توسهط سهیمپلکس در
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گمز بهینه سازی میشود .هرچند روش های بهینه سازی مقاوم در عهین
سرراست بودن و دادن دیدی اجمالی از واقعیتهای مسئله به بهرهبردار
ریزشبکه جزئیات زیادی را بهدست نمیدهند ]39[ .مسئله بهینهسازی
تصادفی منجربه معادالت عددصحیح-مختلط غیرخطی شده است .ایهن
منبع ،خاطرنشان کرده است که حهل مسهتقی ایهن معهادالت ریاضهی
بسیار پیچیده است؛ بنابراین مسئله موردنظر را به یهک مسهئله اصهلی
برای برنامه ریزی انرژی و یک مسئله فرعی برای پخش بار تبدیل کرده
است .مسئله اصلی با استفاده از سیمپلکس در گمز بهدون در نظرگهرفتن
محدودیتهای پخش بار بهینه میشود و مسهئله فرعهی بها اسهتفاده از
 Opendssارزیابی میگردد .این دو مسهئله ،در یهک حلقهه تکهرار قهرار
میگیرند تا جایی که نتایج بهدستآمده ،در هر دو مسئله صدق نمایند.
در [ ]1نیز ،از روش برنامهریزی دوسطحی برای حل مسئله بهینهسازی
استفادهشده است .معادالت بهدستآمده در آن ،از نهوع معهادالت عهدد
صحیح-مختلط غیرخطهی هسهتند .مسهئله سهطح بهاال ،بها اسهتفاده از
حلکننده  Dicoptدر گمز و مسئله سطح پهایین ،در نهرمافهزار ریاضهی
مطلب بهینهشدهاند .بااینوجود الگوریت های بهینهسازی بهکاربردهشده
در منابع [ ]39 ,1بهشدت زمانبر بوده و حلکنندههای بهکاربردهشهده
جوا های جهانی را تضمین نمیکنند.
در ایهن مقالهه از روش برنامههریهزی تصهادفی دومرحلههای بهرای
پیشنهاددهی ریزشبکه تجدیدپذیر در بازارهای ه زمهان انهرژی و رزرو
استفادهشده است .عدمقطعیت در میزان بار مصرفی ،سرعت باد و تابش
خورشید در نظر گرفتهشده و خطهای پهیشبینهی آنهها توسهط توابهع
چگالی احتمال مربوطه مدل گردیده است .سپس ،بها اسهتفاده از روش
نمونهگیری مکعب التین ،سناریوهای مربوط به بار مصرفی ،توان بهادی
و توان خورشیدی ایجادشده و با استفاده از الگوریت کاهش سهناریوی
ترکیب هی روبهههعقههب و روبهههجلههو سههریع کههاهشیافتهههانههد .معههادالت
بهدستآمده از نوع عدد صحیح-مختلط غیرخطی با سایز بزرگ و تعداد
متغیرهای دودویی زیاد است که در نرمافزار گمز  ۲9٫1و با اسهتفاده از
ترکیب حهل کننهده ههای  AlphaECPو  Lindoglobalبهینهه شهده انهد.
 AlphaECPزمههان بهینهههسههازی را کههاهش م هیدهههد و Lindoglobal
بهینههای جهانی را تضمین میکند .ارائه مدل پیشنهاددهی جهامع در
بازارهای انرژی و رزرو روز بعد برای ریزشبکههای تجدیدپذیر بههمهراه
بهینهسازی سرراست و دقیق که بهینههای جهانی را تضمین میکننهد
کاری است که در مقاالت ذکرشده پیشین انجام نگرفته است .در ادامهه
بخشهای اصلی مقاله آمده است:
روش برنامهریزی تصادفی و کاربرد آن در حل مسئله پیشنهاددهی
بههمراه الگوریت های تولید و کاهش سناریو ،تابع هدف ،مفههوم معیهار
ارزش حل تصادفی و الگوریت بهینهسازی مسئله در بخهش  ۲توضهیح
دادهشدهاند .یهک ریزشهبکه نمونهه بها  3انشهعا مسهکونی ،تجهاری و
صنعتی در بخش  3بههعنهوان مطالعهه مهوردی در نظهر گرفتههشهده و
استراتژی پیشنهاددهی آن در بازارهای انرژی و رزرو ه زمان موردبح

Serial no. 89

قرارگرفته است .جمعبندی و نتایج بهدستآمده نیهز در بخهش  9ارائهه
گردیدهاند.
 -۲حل مسئله با در نظر گرفتن عدمقطعیت
حل مسئله پیشنهاددهی نیز همانند تمامی مسائل دیگری که به
بازارهای الکتریکی مربوط میشوند ،با عدمقطعیت روبروست .این
عدمقطعیت مربوط به ذات تصادفی پارامترهای موجود در حل مسائل
بهینهسازی میشود .در اکثر مواقع ،اپراتور شبکه مجبور میشود در
حالی در بازارهای روز بعد شرکت کند که اطالعات دقیقی نسبت به
قیمتهای بازار ،میزان بار مصرفی ،تولید توربینهای بادی ،تولید
سلولهای خورشیدی و یا حتی در دسترسبودن و یا نبودن واحدهایش
در روز بعد ندارد[ .]35پیشبینی نادرست هرکدام از این پارامترها،
عالوهبر اینکه برنامهریزی اجزاء شبکه را در روز بعد تغییر میدهد،
میزان بهینه سود حاصل از شرکت در بازار را نیز کاهش میدهد .برای
جلوگیری از ضررهای احتمالی ناشی از اطالعات ناقص ،میتوان از
روش بهینهسازی تصادفی برای حل مسئله بهینهسازی استفاده نمود
[.]5-8۲
در این روش ،بهجای اینکه پارامترهای ورودی بها مقهادیر متوسهط
متناظر خود جایگزین شوند ،میزان خطای پیشبینهی آنهها ،بها توابهع
چگالی احتمال مناسب مدل میشوند .سپس ،با نمونه برداری صحیح از
توابع چگالی احتمال و ایجاد سناریوهای متعهدد ،مسهئله بهینههسهازی
تصادفی با پارامترهای نامعین ،به مجموعهه ای از مسهائل بهینهه سهازی
قطعی با پارامترهای معین تبدیل میشود .بهاینترتیب ،جهوا مسهئله
بهینه سازی ،از وزندهی جوا مسائل قطعی ،با توجه به احتمال رخداد
هرکدام از سناریوها ،بهدست میآید .جوا بهدستآمده بهترین جهوا
برای همه سناریوها است اما ممکن است جوا بهینه برای هرکهدام از
سناریوها نباشد [ .]35 ,81در این مقاله فرض شهده اسهت کهه تولیهد
توربینهای بادی و سلولهای خورشیدی و همچنهین بهار مصهرفی روز
بعد با عدمقطعیت روبرو هستند.
 -۲-8تولید سناریو

با استفاده از روش برنامه ریزی تصادفی برای نمونهگیری از پارامترهایی
که دچار عدمقطعیت هستند ،میتوان با توجه بهه خصوصهیات رفتهاری
هرکدام از آنها ،از توابهع چگهالی احتمهال مختلهف اسهتفاده کهرد .در
مراجع [ ]31 ,۲4 ,۲9 ,۲8 ,88 ,81از تابع چگالی احتمال نرمهال FL
بههرای مههدلکههردن عههدمقطعیهت در خطههای پهیشبینهی بههار مصههرفی
استفاده شده است .تابع چگالی ویبال  Fwنیز در مراجهع [,11 ,9-11
 ]73 ,12برای مدل سازی عدم قطعیت در شدت وزش باد ،به کاررفتهه
است .همچنین ،مراجع [ ]۲4 ,4-88تهابع چگهالی احتمهال بتها  Fsرا
برای مدلسازی خروجی توان خورشیدی بهکار گرفتهاند .عهالوهبهر آن،
در مرجع [ ،]1از تابع چگالی احتمال نرمال برای مدل سهازی ههر سهه
پارامتر بار ،سرعت باد و تابش خورشید استفادهشده است .روابط ( )8تا
( )3بهههترتی هب ،توابههع چگههالی احتمههال بتهها ،ویب هال و نرمههال را بههرای
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مدلسازی خطای تابش خورشید ،سرعت وزش باد و میزان مصرف بهار
الکتریکی نشان میدهند.
I s 1 (1  I s )  1
) B( , 

()8
()۲

  0
0

()3



k

)  k  k 1  (  
) e
( 
Fw (;  , k )    

0

( PL   )2
2 2



e

1
2

2

FL (PL ;  , 2 ) 

()9

I s  I fs  I s

()5
()1

   f  
PL  PfL  PL

در روابط باال  f ، I fs ،و  PfLبهترتیب مقهادیر پهیشبینهیشهده بهرای
تابش خورشید  ، I sسرعت باد  و بار مصرفی  PLهستند .با توجه به
مقادیر بهدستآمده برای  و  ، I sمیتوان توان بهدستآمده از تابش
خورشید  PPVtو انرژی باد  Pwttرا از طریق روابط ( )1و ( )1بهه دسهت
c
 rated ، outو  prwبهترتیب حداقل ،حداکثر و
آورد .همچنین ، inc
مقدار نامی سرعتهای موردنیاز برای تولید تهوان توسهط تهوربینههای
بادی و توان نامی توربینهای بادی است .عهالوهبهر آن   PV ، N PVو
n

 S PVبهترتیب تعداد ،بازده و مساحت آرایههای خورشیدی هستند.

n

c
  inc or   out

inc    rated
c
rated    out

()1

شکل ( ،)8توزیع احتمالی خطاها را با استفاده از توابع چگالی احتمهال
نرمال ،ویبال و بتا در بازه ( )-1/5 1/5نشان میدهد.

Fs (I s ; ,  ) 

در روابط باال   ، I s ، Bو  PLبههترتیهب تهابع بتها و خطاههای
پیشبینی تابش خورشید ،سرعت باد و بار مصرفی هستند که در بازه 1
تا  8تغییر میکنند .در ادامه ،به منظور این که هر دو خطای پیش بینهی
مثبت و منفی در مسئله لحاظ شوند ،توابع چگالی احتمال بتا ،ویبال و
نرمال ،روی محورهای   ، I sو  PLبه اندازه  1/5به سمت چه
انتقال داده میشوند تا احتمالهای خطای پیش بینی در محدوده -1/5
تا  1/5توزیع گردند .پارامترهای شکل  و  ، در تابع بتها برابهر  5در
نظر گرفته شده اند .پارامترهای شکل و مقیهاس تهابع ویبهال k ،و  و
مقادیر انحراف معیار و متوسط تابع نرمال  و  ، نیز بههترتیهب ،1/5
 1/۲ ،5و  1/5فرض شده اند .پارامترهای توابع چگالی احتمهال نرمهال،
ویبال و بتا بهگونهای انتخا شدهاند که میزان خطهای آنهها بها توزیهع
دادههای تاریخی موجود کمترین اختالف را داشته باشد.
بنابراین ،میزان تهابش خورشهید  ، I sسهرعت وزش بهاد  و بهار
مصرفی  PLاز روابط ( )9تا ( )5بهدست میآیند.

()1

استراتژی پیشنهاددهی ریزشبکهها در بازارهای انرژی . . .

prw

0

   inc
t
Pwt ( )  
c
 rated  in
 w
 pr
N PV

t
PPV
 PVn S PVn I s t

شکل  :8توابع چگالی احتمال بتا ،ویبال و نرمال برای خطاهای پیشبینی
تابش خورشید ،سرعت باد و بار مصرفی

روش نمونهگیهری مکعهبالتهین یکهی از روشههای نمونههگیهری
شبیهسازی مونتکارلو است .در این روش تابع چگالی احتمال مربوطهه
به  kقسمت ،با احتمالهای مساوی تقسی میشود و از هر قسمت یک
نمونه بهصورت تصادفی انتخا میگردد[ .]31 ,31 ,1مزیت استفاده از
این روش نسبت به روش شبیهسازی مونتکارلو ،این است که بیشترین
گستره تغییرات را بر روی پارامتر ورودی تصادفی پوشهش مهیدههد و
توزیع حاشیهای را نیز شامل میشود .با استفاده از این روش ،نمونههای
انتخا شده ،شکل توابع چگالی احتمهال مربهوط بهه خهود را انعکهاس
میدهند [ .]۲9 ,1این روش ،در مراجع [ ،]34 ,۲1 ,۲9 ,1برای تولیهد
سناریوهای موردنیاز بهکاررفته است .در این مقالهه از هرکهدام از توابهع
چگالی احتمال نرمال ،ویبال و بتا ،تعداد  9111نمونه گرفته شده است.
سپس ،با استفاده از سناریوهای تولیدشده ،میزان توان مصرفی و تهوان
تولیدی بادی و خورشیدی برای هرکدام از سناریوها محاسهبه گردیهده
است ،تا میزان بهار خهالص کهه حاصهل که کهردن تهوانههای بهادی و
خورشیدی ،بهعنوان بار منفی از کل بار مصرفی است ،بهدست آید.
 -۲-۲کاهش سناریو

به منظور کاهش حج محاسبات بهینهه سهازی مسهئله پیشهنهاددهی،
سناریوهای تولیدشده از طریق الگوریت کاهش سناریو به سهناریوهایی
با کمترین شباهت ازنظهر معیهار فاصهله کهانتروویچ 3تقلیهل مهییابنهد.
وابسههته بههه اینکههه آی ها زیرمجموعههه  s  از انتخهها ی ها حههذف
سناریوهای مجموعه اصلی  ایجاد مهیشهود ،دو الگهوریت متفهاوت
اکتشافی کاهش روبهعقب و کاهش روبهجلو برای کاهش سناریو وجهود
دارد .الگوریت انتخا روبهجلو ،یک فرآیند تکرارشونده حریصانه اسهت
که با  8مجموعه خالی  s  0شروع میشود .در هر تکرار از مجموعه
سناریوهای انتخا نشده (  ،)  \ sسناریویی که فاصهله کهانتروویچ را
بین مجموعه اصلی و مجموعه کاهشیافتهه کمینهه مهیکنهد ،انتخها
میشود .سپس ،این سناریو در مجموعه کاهشیافته قرار میگیرد (  s
) .الگوریت در صورتی متوقف میشود که تعداد مشخصهی از سهناریوها
یا فاصله کانتروویچ معین بهدست آید.

n 1
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در الگوریت کاهش روبه عقب نیهز ،در ابتهدا تمهامی سهناریوها در
مجموعه سناریوهای کاهشیافتهه قهرار مهیگیرنهد (  .) s  سهپس
سناریویی که با حذف آن کمترین فاصله بین مجموعه اصلی و مجموعه
سناریوهای کاهشیافته ایجاد میشود حهذف مهیگهردد .ایهن فرآینهد،
آنقدر تکرار میشود تا تعداد مجموعه سناریوهای کاهشیافته به مقدار
مطلو برسد [.]98 ,91
به طورکلی ،عملکرد محاسباتی این روش هها ،ازنظهر دقهت و زمهان
محاسبات متفاوت است .برای درختهای سناریوی بزرگ ،روش کاهش
سناریوی روبهعقب ،بهترین عملکرد قابلقبول را با توجه به بازه زمهانی
محدود ارائه میدهد؛ اما در بازه زمانی طوالنیتر ،عملکرد و دقت هر دو
روش کههاهش روبهههعقههب و روبهههجلههو ،مشههابه هسههتند .روش کههاهش
سناریوی روبه جلو ،ازنظر دقت ،بهترین روش کاهش سهناریو محسهو
می شود به شرط این که تعداد سناریوهای کاهشیافته موردنظر محهدود
باشد .ترکیب این دو روش ،در شرایطی که هر دو بتواننهد در محهدوده
زمانی تعیینشده اجرا شوند میتواند عملکرد روش روبههجلهو را بهبهود
ببخشد [ .]9۲-91در ادامه ،کاربردههای خاصهی از روشههای کهاهش
سناریو روبهجلو سریع و روبهعقب آورده شده است.
الگوریت کهاهش سهناریوی روبههجلهو سهریع شهامل مراحهل زیهر
است[:]35
'
 مرحله  :8محاسبه فاصله کانتروویچ )  v (,برای هر جفت
سناریوی  و '  در مجموعه اصلی . 
 مرحله  :۲محاسبه  PVبهازای تعداد سناریوها N 
PV  '1 'V (,  ' )  
N

() 4


مرحله  :3انتخا و قراردادن اولین سناریو : 1
, 'j  {1,..., N} \ 1



( , i 1 )},

()81

||i 1

( ,  ), v
'



v ( ,  )  min{v
'

,   

i 1

N

i

j

i  arg min PV

} |i

|ij|  |ij 1| \ i

مرحله  N  1بهازای  N تعداد اعضای مجموعه : *s
*
s

*
s

]

مجموعه سناریوهایی که کنار گذاشته میشوند:

*j

[N

*j   j

*s   \ *j

مجموعه سناریوهایی که انتخا میشوند:

احتمال سناریوهایی که انتخا میشوند   به ازای  ،  *sاز طریق
روابط ( )8۲و ( )83محاسبه میگردند:
()8۲
 *        ,  *s
'

()83

است.
مرحله  :۲محاسبه فاصله کانتروویچ اولیه بین هر دو جفت سناریو



) ' v (,
ه



مرحله  :3انتخا سناریوی  که کمترین فاصله را با سناریوی
'

 داشته باشد و محاسبه  PV ,بهازای  rبا تعریف زیر:
i

r

' r  arg min{v  (,  )}, ,  ' si 1 ,   

)  '  j (

j ( )  {  |   j ( ' )}, j ( ' )  arg min
) ' v( '' , 
''
*
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 s

i

'

PVr ,  v  (,r ). r
i

()89

i

  احتمال وقوع سناریوی  rاست.
مرحله  :3تکرار مرحله  ۲برای هر سناریو و انتخا و حذف
سناریوی  dبا تعریف زیر بهازای تعداد سناریوهای کاهشیافته
: N
r



s

s

d  arg min( PVi , ) , 1    N
r

\ d

قرار دادن:
بهروزرسانی :i
بهروزرسانی :  r

i 1

 s  s
i

i=i+1
r  r  d

  rاحتمال سناریوی  rو   dاحتمال سناریوی  dهستند.
 مرحله  :9تکرار مراحل  ۲تا  9تا جایی که تعداد سناریوهای
کاهشیافته به مقدار مطلو برسند.

تابع هدف پیشنهاددهی یک ریزشهبکه در بازارههای روز بعهد انهرژی و
رزرو را میتوان بهصورت زیر نوشت:
t
EMGs
  Rt RMGs ) 

()85

( P )S 
t
i,s

t
i,s

 |C

t
i,s

*
j

'



iS DG

||ij1

قراردادن:


'

PV  ' i1 \{} 'V i (, ' ),   j

انتخا :

N

 -۲-3تابع هدف
| |i

||i 1
j

()88

دارای احتمال  1میباشند N  .تعداد سناریوهای تولیدشده

1  arg min PV

مرحله  :iمحاسبه فاصله کانتروویچ:
||i 1

الگوریت کاهش سناریوی روبهعقب نیز شامل مراحل زیر است[:]1
 مرحله  :8مقدار اولیه سناریوهای کاهشیافته   sبا مجموعه
اصلی  برابر است (  ) s  و هرکدام از سناریوهای توان،

)

t
E

 (

Max profit MGd 

t 1:24

( s * (  P

t t
L loada , s

Ns
s 1

 C .d | C ( P

t
loadcurt , s .

t
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t
i,s

t
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))

t
bes . s
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t 1:24

t
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t
u .i

C .U
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t
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معادله ( )85درواقع بهینهسازی است که هر ریزشبکه برای تعیین
میزان مشارکت خود در بازارهای انرژی و رزرو روز آینده انجام میدهد.
t
 EMGsو  RM G sرا بهگونهای تعیین میکند که سود
ریزشبکه میزان
حاصل از شرکت در بازارهای انرژی و رزرو روز بعد بیشینه شود.
درعینحال او مسئول تأمین بارهای داخلی خود است .او میتواند
بارهای داخلی خود را از طریق منابع درون ریزشبکه و یا با خرید انرژی
از بازار روز بعد تأمین نماید .اولین عبارت ،شامل درآمد حاصل از
شرکت ریزشبکه در بازارهای انرژی و رزرو روز آینده است،  Rt ،  Et .
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t
t
t
t
t
 Pbes
, s  Pwt  Ppv  Ploada , s  EMG , s

P

t
 EMGsو  RM G sبهترتیب ،قیمت بازارهای انرژی و رزرو و مقادیر
پیشنهادشده در این بازارها را نشان میدهند .عبارت  ،۲شامل متوسط
درآمد حاصل از فروش انرژی بهصورت خردهفروشی به بارهای داخل
ریزشبکه ،منهای کل هزینههای بهرهبرداری ریزشبکه برای مشارکت در
بازارهای انرژی و رزرو روز بعد و تأمین بارهای داخلی خود است.
هزینههای بهره برداری ،هزینهه تولیهد منهابع قابهلپخهش ،هزینهه
روشن و خاموش شهدن ژنراتورهها ،هزینهه قطهع بهار و هزینهه ناشهی از
بهرهبهرداری بهاتری ذخیهرهکننهده انهرژی را شهامل مهیشهود .هزینهه
بهره برداری باتری نیز ،تابعی خطی از قدرمطلق ظرفیت شارژ و دشهارژ
سیسههت ذخی هرهکننههده انههرژی اسههت کههه بههرای نگهههداری از بههاتری
t
t
Ploada
مورداستفاده قرارمیگیهرد  L .قیمهت بهازار خهرده فروشهی و , s
مقدار بار تأمینشده داخلی را نشهان مهیدهنهد i .و  Sشهاخصههای
منابع قابلقطع و سناریوها و  N Sو   Sبههترتیهب تعهداد سهناریوها و

عهالوهبهر آن ،بهههمنظهور عملکههرد امهن و قابههلاطمینهان سیسههت ،
محدودیت توازن بار و تولید ،محهدودیتههای فنهی ژنراتورهها و منهابع
ذخیرهکننده انرژی و محدودیتهای میزان بار قابلقطع ،ظرفیت خط و
کفایت ریزشبکه به تابع هدف اضافه میشوند .منابع تولید قابهلپخهش،
دارای محدودیتهای فنهی ماننهد محهدودیت بیشهینه و کمینهه تهوان
تولیههدی ،محههدودیت حههداقل زمهههان خههاموش و روشههنشهههدن و
محدودیتهای شیب رو به باال و شیب رو به پایین میباشهند .در کنهار
همه این محدودیتها ،رزرو چرخان ارائه شده نیهز بایهد در محهدودیت
ظرفیت رو به باال در زمان  81دقیقه صدق نماید .روابط ( )۲8تها ()۲1
این محدودیت ها را بیهان مهیکننهد .متغیرههای ، Pi ,max ، Pi ,min ، Rit, s

t
t
t
t
t
Cbes
احتمال مربوط به آنهها هسهتند C L ، Cd .i ، Cu .i ، Ci , s .و , s

 M SR ,i ، rd ,i ، ru ,i ، M DT ,i ، MUT ,iبهههترتیهب میهزان رزرو هرکههدام از

نیهز ،هزینههه بهههرهبههرداری منههابع قابههلپخههش و هزینههههههای روشههن و
خاموشکردن واحدها ،قطع بار و بهرهبرداری باتری را نشان مهیدهنهد.
همچنهههین  dit, s ، U it, sو  Sit, sمتغیرههههای بهههاینری نشهههاندهنهههده
تصمی گیری روشن و خاموششدن منابع و وضعیت روشن یا خهاموش
t
t
t
 Pbesبهترتیب توان منابع تجدیدپذیر ،تهوان
آن ها و  Ploadcurt , s . ، Pi , sو . s

منابع قابلپخش ،کمینه و بیشهینه تهوان تولیهدی منهابع قابهلپخهش،
حداقل زمان روشن ماندن و حداقل زمان خاموشماندن منابع ،نرخهای
شیب رو به باال و رو به پایین و نرخ افزایش تولید در  8دقیقه میباشند.

باتریها و بار قطعشده هستند.
t
 ، Ploadfبار تأمینشده
رابطه بین بار واقعی

t
loada , s

 Pو بار تأمیننشده

()۲1

t  1: 24

Pi ,min Sit, s  Pi t, s  Rit, s

()۲8

()۲3
()۲9

S

t  M UT ,i ,

 U )  0, t  te

یا دشارژشده  ، Pbest , sبر اساس ضرایب   besو  b e sو مطابق رابطه
( )84محاسبه میشوند [ .]81 ,1همچنین ،مطابق با رابطه ( )۲1جمع
توان تولیدی منابع قابلپخش  Pi t, sو منابع تجدیدپذیر بادی  Pwttو
خورشیدی  ، Ppvtهمراه با توان ذخیرهکننده باتری  ، Pbest , sدر تمامی
t
 EMGو بار
سناریوها باید با مجموع توان فروختهشده به شبکه , s
t
 Ploadaبرابر باشند .توان فروختهشده و توان دشارژ باتری
تأمینشده , s

مثبت فرض شدهاند.
()81

t
t
t
Ploadf
 Ploada
, s  Ploadcurt , s

()81

Cit, s ( Pi ,ts )  i Pi ,ts  i

()81

t
t
CLt ( Ploadcurt
, s )   L .Ploadcurt , s

()84

t
t
t
Cbes
, s ( Pbes , s )  bes | Pbes , s |  bes

()۲1

t  M DT ,i ,

 d )  0, t  te
t
i,s

te
i,s

 (S

te
i,s

 (1  S

i  S DG , t  1: 24

 0, te  0

S

te
i,s

 P  ru ,i i  SDG , t  1: 24
t
i,s

 rd ,i i  SDG , t  1: 24

t 1
i,s

t 1
i,s

P

P P
t
i,s

) R S  min(10* M SR,i , Pi ,max  P
t
i,s

t
t
i,s i,s

()۲1
من هابع ذخی هرهکننههده انههرژی نی هز ،بای هد در تمههامی سههناریوها در
محدودیتهای بیشینه توان شارژ  rch,maxو دشارژ  )۲4( rdis ,maxو ()31
صههدق نماینههد .روابههط ( )38و ( )3۲میههزان سههطح انههرژی بههاتری
t
 Ebesرا در حالتهای شهارژ و دشهارژ نشهان مهیدهنهد.
ذخیرهکننده , s
ثابتهای  chو  disبهترتیب ضریب بازدهی باتری در حالتهای شارژ
و دشارژ هستند .بیشینه و کمینه انرژی ذخیرهشده در باتری نیهز بایهد
در رابطه ( )33صدق نمایند .سطح ذخیره کمینه باتری با جلهوگیری از
دشارژ زیاد ،باع افزایش عمر باتری میشود .ضرایب بهازدهی شهارژ و
دشارژ باتری نیز بهدلیل تلفات همیشه کمتر از  8هستند.
()۲4
()31
()38

Serial no. 89

t
i,s

i  S DG , t  1: 24

()۲5
()۲1

t
i,s

t
i,s

از توان تولیدی  Pi t, sبر اساس ضرایب   iو   iدر نظر گرفتهشده
است .هزینه قطع بار با اعمال ضریب جریمه   Lدر میزان بار قطعشده
t
 ، Ploadcurtبهصورت خطی و مطابق با رابطه ( )81و هزینه بهرهبرداری
,s
باتری ذخیرهکننده ،بهصورت رابطه خطی با قدرمطلق توان ذخیرهشده

P R P

t
i ,max i , s

()۲۲

t
 ، Ploadcurtتوسط رابطه ( )81بیان میشود .رابطه ( )81نیز،
,d

نشاندهنده هزینه تولید منابع قابلپخش است که بهصورت تابع خطی

t
i,s

iS DG

t
t
Pbes
, s  rdis ,max 0  Pbes , s , t  1: 24

 0 , t  1: 24

 rch,max P

t
bes , s

t
bes , s

P

t 1
t
t
t
Ebes
, s  Ebes , s  ch Pbes , s dt Pbes , s  0 , t  1: 24
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t
Pbes
, s  0 , t  1: 24

()3۲

t
Pbes
, s dt

dis

t 1
t
Ebes
, s  Ebes , s 

t
t
bes,min Ebes
,max  Ebes , s  Ebes ,max

()33

t
L, s

مطابق با ( )39و ( )35بار قابهل قطهع  Rمهیتوانهد در بهازار رزرو
شرکت نماید .این مقدار قابلقطع همهواره از درصهدی از مهاکزیم بهار
 Lcurt ,maxکمتر است.
t  1: 24

()39

t  1: 24

 RLt , s

R

t
i,s

iSDG

t
RMG
,s 

t
t
0  Ploadcurt
, s  RL , s  Lcurt ,max

()35
عالوهبر آن انرژی تبادلشده با شبکه اصلی همواره باید کمتر از حد
مجاز خط  EGrid ,maxباشد؛ بنابراین در میزان انرژی و رزرو پیشنهادی
این محدودیت ( )31باید لحاظ شود.
()31

t  1: 24

t
t
EMG
, s  RMG , s  EGrid ,max

همیشه باید مقداری حاشیه رزرو در شبکه وجهود داشهته باشهد تها در
هنگام از دسترس خارجشدن غیرمنتظره واحدها و یا افهزایش ناگههانی
بار ،فقدان توان در شبکه جبران شهود .ایهن اطمینهان از طریهق رابطهه
( )31حاصل میشود.
()31

t
 Pi ,t s  Rit, s ).Sit, s  dis min( Ebes
) , s / dt , rdis ,max

 (P

i ,max

iS DG

t
t
t
t
 ( Lcurt ,max  Ploadcurt
) , s  RL , s )  ( EGrid ,max  EMG , s  RMG , s

t  1: 24

 ARMG ,

 -۲-9ارزش حل تصادفی

ارزش حل تصادفی 9معیاری است که با استفاده از آن میتوان مزیت
استفاده از راهحل تصادفی را نسبت به راهحل قطعی ارزیابی نمود .در
راهحل قطعی ،ابتدا مسئله پیشنهاددهی ،با جایگزینسازی پارامترهای
تصادفی با مقادیر مورد انتظار متناظر خود ،بهینه میشود .سپس،
مقادیر بهینه بهدستآمده برای متغیرهای مرحله  8در مسئله
بهینهسازی تصادفی قرار میگیرند .مقدار تابع هدف بهینه برای حل
مسئله بهینهسازی تصادفی با متغیرهای مرحله  8جایگذاریشده را
میتوان با  Z Dنشان داد Z S .نیز مقدار تابع هدف بهدستآمده از حل
مسئله تصادفی اصلی است .مقدار ارزش حل تصادفی  VSSاز رابطه
( )31بهدست میآید[.]34 ,35
()31
D
S
VSS  Z  Z

 -۲-5الگوریت بهینهسازی مسئله

روش شاخه و برش 5روشی است که برای حل مسائل بهینهسازی
غیرخطی مورداستفاده قرار میگیرد .با استفاده از این روش میتوان
یک مسئله بهینهسازی غیرخطی اصلی را به چندین مسئله بهینهسازی
فرعی تبدیل نمود .با تحلیل مسئلههای فرعی سه حالت میتواند برای
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هرکدام از آنها وجود داشته باشد .حالت اول زمانی رخ میدهد که
مسئله فرعی جوا بهینه یا شدنی ندارد .در حالت دوم مسئله فرعی
یک مسئله کانوکس 1است و میتوان جوا های بهینه آن را محاسبه
نمود .حالت سوم زمانی است که مسئله فرعی کانوکس نیست ولی به
چندین مسئله فرعی دیگر قابلتبدیل است .با توجه بهدقت موردنظر و
بعد از تکرارهای زیاد جوا های جهانی بهدست میآیند.
روش بهینهسازی برش صفحه تعمی یافته 1نیز ادامه روش برش صفحه
کلی 1است که برای حل مسائل بهینهسازی غیرخطی عدد صحیح
مختلط ارائهشده است و برای مسائل شبهکانوکس بهینههای جهانی را
تضمین میکند .این روش در هر تکرار تنها نیازمند جوا مسئله عدد
صحیح مختلط است .برای هر مسئله فرعی سه حالت وجود دارد :یا
مسئله دارای بهینه است یا شدنی است و یا جوا های آزادشده را در
تعداد تکرارهای متوسط ارائه میدهد .در واقع این الگوریت روش
موردنظر را به روشی آسان و کارآمد تبدیل میکند.
ازآنجاییکه مدل ارائهشده در این مقاله یک مدل غیرخطی عدد صحیح
مختلط غیرکانوکس است استفاده از روش شاخه و برش میتواند
بهینههای جهانی را بهدست آورد .اما این روش دارای الگوریتمی بسیار
زمانبر است .برای کاهش زمان محاسبات میتوان از ترکیب روشهای
شاخه و برش و برش صفحه تعمی یافته استفاده نمود .روش برش
صفحه تعمی یافته زمان محاسبات را کاهش داده و بهینههای محلی را
بهدست میدهد و روش شاخه و برش با استفاده از بهینههای محلی
ارائهشده توسط روش برش صفحه تعمی یافته بهینههای جهانی را
تضمین میکند .حلکنندههای  lindoglobalو  AlphaECPدر گمز
بهترتیب از روشهای شاخه و برش و برش صفحه تعمی یافته استفاده
میکنند.
 -3مطالعه موردی
در این مقاله ،هدف ارائه استراتژی پیشنهاددهی مناسب برای
ریزشبکهای است که قصد دارد بهطور ه زمان در بازارهای انرژی و
رزرو روز بعد شرکت نماید .این ریزشبکه ،رزرو پیشنهادی خود را
بهصورت رزرو گردان ارائه میدهد و دارای  3انشعا مسکونی ،صنعتی
و تجاری است که بر رویه  ۲میکرو توربین ۲ ،سلول سوختی3،
توربین بادی ۲ ،آرایه خورشیدی و  8ذخیرهکننده انرژی به آنها
متصل شدهاند .کنترل مورداستفاده در ریزشبکه ،با توجه بهسرعت و
توانایی شرکت در بازار انرژی و رزرو بهصورت ه زمان ،کنترلمرکزی
است تا بتواند بیشترین سود را نصیب مالکان و بهرهبرداران ریزشبکه
نماید .همچنین ،فرض میشود که ریزشبکه موردنظر پذیرنده قیمت
بوده و بهخاطر کوچکی ابعاد و قرارنگرفتن در موقعیت فیزیکی خا
نمیتواند قیمتهای بازار را تحتتأثیر قرار دهد .بلکه پیشنهادهای
بهینه خود را بر اساس قیمتهای پیشبینیشده بازار ارائه میدهد.
اطالعات فنی منابع تولید پراکنده از مرجع [ ]1استخراج شهده انهد.
فرض بر این است که قیمتهای بازار انرژی و رزرو روز بعد بهطور دقیق
پیشبینیشدهاند ،اما در میزان بار مصرفی و وزش باد و تابش خورشید
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در  ۲9ساعت آینده عدم قطعیت وجود دارد .برای مهدل کهردن خطهای
عدم قطعیت در پیش بینی میزان بار مصرفی ،وزش باد و تابش خورشید
بهترتیب از توابع چگالی احتمال نرمال ،ویبال و بتا استفادهشده اسهت.
مقادیر پیشبینیشده برای سرعت باد ،تابش خورشید ،بار مصرفی و بار
خههالص در شههکل ( ۲الههف-د) ارائهههشههدهانههد .شههکل  3نیههز مقههادیر
پیشبینیشده برای قیمتهای انرژی و رزرو را نشان میدهد .همچنین
کل سناریوهای ایجادشده برای توان های بادی ،خورشیدی ،بار مصرفی
و بار خالص و سناریوهای کاهشیافتهه حاصهل متنهاظر بها هرکهدام در
شکل ( 9الف-د) نشان دادهشدهاند.

ضریب جریمه برای بار قطعشهده مطهابق بها مرجهع [ ]1برابهر 31
سنت در نظر گرفتهشده است .ضریب بازدهی باتری نیز برابر  1/4است
و همواره باید حداقل  ۲1درصد انرژی ذخیرهشده در باتری باقی بماند.
ماکزیم بار قابلقطع برابهر  ،811 Kwمحهدودیت ظرفیهت خهط بهین
ریزشبکه و شبکه اصلی  81111 Kwو حاشیه رزرو در داخل ریزشهبکه
 811Kwدر نظر گرفته شده است که بیشتر از  81درصهد بهزرگ تهرین
مصرف موجود در ریزشبکه است .عالوهبهر آن ،پارامترههای مربهوط بهه
توربینهای بادی  Vrate ، Vout ، Vinو پارامترهای مربوط بهه سهلولههای
خورشیدی  N pv ، S pv ،  pvبه ترتیهب  8111 ،85% ،81 ،85 ،۲و ۲
n

n

w
r

شکل  :۲بار مصرفی ،سرعت باد ،تابش خورشید و بار خالص
پیشبینیشده برای روز بعد

شکل  :3قیمتهای بازار انرژی ،رزرو و خردهفروشی
پیشبینیشده برای روز بعد

هستند .توان نامی توربینها  Pنیز بهترتیهب  851 ،811مهیباشهند.
باتری در ساعت  8در  51درصد ظرفیت خود قرار دارد و امکان شرکت
در بازار رزرو را ندارد.
بنابراین ابتدا ،با استفاده از روش نمونهگیری مکعبالتین بهعنوان
یکی از روشهای شبیه سازی مونت کارلو 9111 ،سهناریو از هرکهدام از
توابع چگالی احتمال نرمال ،ویبهال و بتها ایجهاد شهدند .سهپس 9111
سناریوی ایجادشده برای بار خالص ،توسط روش کاهش سهناریو بهه 1
سناریوی اصهلی تقلیهل یافتنهد و تهابع ههدف مسهئله بها  1سهناریوی
کاهشیافته با احتمالهای متناظر بیشینه شد .روش کاهش سهناریوی
مورداستفاده ،روش ترکیبی روبهجلو سریع و روبههعقهب بها اسهتفاده از
نرمافزار کاهش سناریو در گمز بود .بهینهسازی مدل توسهط نهرمافهزار
ریاض هی گمههز  ۲9٫1و بهها ترکیب هی از حههلکننههدههههای  AlphaECPو
 Lindoglobalانجام شد و مقدار بهینه  813۲91٫13با میهزان خطهای
 1٫111درصد برای تابع هدف سود حاصل از شرکت در بازارهای انرژی
و رزرو روز بعد بهدست آمد .شکل  5پیشنهادهای بهدسهتآمهده بهرای
ریزشبکه در بازارهای انهرژی و رزرو را نشهان مهیدههد .کلیهات نتهایج
بهدستآمده مشابه نتایج حاصهل از مرجهع [ ]1هسهتند امها الگهوریت
پیشهنهادی درایهن مقالهه سههود بیشهتری را متوجهه اپراتهور ریزشههبکه
مینماید.
در طول سهاعتههای  8تها  ،1قیمهتههای بهازار انهرژی بیشهتر از
قیمتهای بازار خردهفروشی ،اما کمتر از قیمتههای بهازار رزرو اسهت؛
بنابراین ریزشبکه بهجای فروش توان به شبکه اصلی تصمی مهیگیهرد
مقدار توان موردنیاز خود برای تأمین بارهای داخلی را از شهبکه اصهلی
خریداری نماید .در این ساعتها ،با توجه به قیمتهای بازار رزرو ،منابع
 8و  ۲رزرو ارائه میدهند؛ اما منابع  3و  9بهدلیل هزینهه بههرهبهرداری
باال خاموش باقی میمانند .در ساعات  1و  ،1بااینکه قیمت بازار انهرژی
بیشتر از قیمهت بهازار رزرو اسهت ،امها شهرکت در بهازار انهرژی هزینهه
بهرهبرداری منابع را تأمین نمیکند؛ بنابراین منابع  8و  ۲همچنان رزرو
ارائه داده و منابع  3و  9خاموش باقی میمانند.

شکل  :9کل سناریوهای تولیدشده و سناریوهای کاهشیافته
بار مصرفی ،توان بادی ،توان خورشیدی و بار خالص
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شکل  :5پیشنهادهای ریزشبکه در بازارهای انرژی و رزرو روز بعد

در ساعات  4تا  81با توجه به افزایش زیاد قیمتهای بازار انهرژی،
تمامی منابع عالوه بر تأمین بارههای داخلهی ریزشهبکه در کنهار تولیهد
تجدیدپذیر ،توان مازاد خود را در بازار انرژی به فروش مهیرسهانند .در
ساعات  81تا  ،۲1قیمتهای بازار انرژی کاهش مهییابنهد و ریزشهبکه
دوباره توان موردنیاز خهود بهرای تهأمین بارههای داخلهی را خریهداری
مینماید؛ اما با توجه به قیمتهای بازار رزرو ،تمهامی منهابع رزرو ارائهه
میدهند .در ساعت  ،۲8با افزایش مصرف بهار الکتریکهی ،قیمهت بهازار
انرژی بهشدت افزایش مییابد و بنابراین ،تمامی منابع جهت تأمین بهار
داخلی ریزشبکه توان تولید میکنند .در این ساعت ،تولید داخلی بهرای
تأمین بار درون ریزشبکه کافی نیست و ریزشبکه مجبور میشود مهازاد
نیاز خود را از شبکه اصلی خریداری نماید.
در ساعات  ۲۲تا  ۲9قیمت بازار انهرژی کهاهش مهییابهد و منهابع
داخلی توجیه اقتصادی مطلو را برای شرکت در بازار انرژی از دسهت

استراتژی پیشنهاددهی ریزشبکهها در بازارهای انرژی . . .

میدهند بنابراین منابع  8و  ۲در بازار رزرو شرکت کرده و منابع  3و 9
خاموش باقی میمانند .شکل  1میزان ارائه انرژی و رزرو را برای منهابع
 8تا  9نشان میدهد .توان و انرژی ذخیرهشده در باتری نیز در شکل 1
نشاندادهشدهاند .مقادیر بهدستآمده برای پیشهنهاددهی بهه بازارههای
انرژی و رزرو با توجه به همه سهناریوها هسهتند و ممکهن اسهت بهرای
تکتک سناریوها بهینه نباشند.
در ساعات  4تا  81بهدلیل قیمت باالی بازار انرژی تمامی منابع در
مدار هستند و کمبود توان با قطع اجباری بهار جبهران مهیشهود .ایهن
قطعی در سناریوهای  9تا  1بهدلیل افزایش مقادیر بار نسبت به تولیهد
تجدیدپذیر بیشتر اتفاق میافتد .در بقیه سهاعات و سهناریوها بههدلیهل
ضریب جریمه باال ،باری قطع نمیشود .شکل  1قطعی اجباری بار را در
ساعات مختلف شبانهروز نشان میدهد.
متوسط هزینه این قطعیها معادل  81۲4٫53سنت بهرای روز بعهد
برآورد میشود .بار داوطلب نیز با توجه به حداکثر مجاز خود و پیشنهاد
ارائهشده در بازار رزرو ،رزرو ارائه میدهد .این مقدار حهداکثر ،بههدلیهل
محدودیت حداکثر بار قابلقطع در ساعتهایی که بار قطهع نمهیشهود
 811 Kwو در بقیه ساعتها برابهر بها حاصهل کسهر بهار قطهعشهده از
حداکثر قابل قطع بار است .شکل  4پروفایل پیشنهاددهی بار داوطلهب
را در بازار رزرو نشان میدهد.
مقدار ارزش حل تصادفی بهدستآمده برای مسئله تصادفی نیز با
استفاده از رابطه ( )31برابر با  9181/3سنت بهدست میآید .مقدار
بهدستآمده برای ارزش حل تصادفی ،لزوم استفاده از روش
برنامهریزیتصادفی را نشان میدهد.

شکل ( ;1الف) توان و رزرو ارائهشده توسط منبع  ) ( ،8منبع ( ،۲ج) منبع  3و (د) منبع 9
در  1سناریوی کاهشیافته در بازارها روز بعد انرژی و رزرو
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شکل  1توان و انرژی ذخیرهشده در باتری

 -9نتیجه

شکل  :1پروفایل بار قطعشده در ساعات شبانهروز

شکل  :4پروفایل رزرو ارائهشده توسط بار داوطلب

Serial no. 89

در این مقاله ،اسهتراتژی پیشهنهاددهی یهک ریزشهبکه تجدیدپهذیر در
بازارهای انرژی و رزرو ه زمان ،با در نظرگرفتن عدمقطعیت در میهزان
بار مصهرفی و تولیهد تجدیدپهذیر موردبررسهی قهرار گرفهت .ریزشهبکه
موردنظر دارای  3انشعا مسکونی ،صنعتی و تجاری بود که بر رویه
 ۲میکرو توربین ۲ ،سلول سوختی 3،توربین بادی ۲،آرایه خورشیدی و
یک ذخیرهکننده انرژی را شامل میشد 9111 .سناریوی بهار مصهرفی،
سرعت باد و تابش خورشید ،بها اسهتفاده از روش نمونههگیهری مکعهب
التین ،مقادیر پیشبینیشده و توابهع چگهالی احتمهال خطهای نرمهال،
ویبال و بتا تولید شد و با استفاده از روش کاهش سناریوی ترکیبهی در
گمز به  1سناریوی بار مصرفی ،سهرعت بهاد و تهابش خورشهید تقلیهل
یافت .مدل ریاضی به دست آمده برای بهینه سازی مسئله یک مدل سایز
بزرگ از نوع معادالت عدد صحیح-مختلط غیرخطی با تعداد متغیرهای
دودویی فراوان بهود .سهپس تهابع ههدف مسهئله ،بها اسهتفاده از روش
برنامه ریزی تصادفی دومرحله ای در نرم افهزار گمهز  ۲9٫1و بها ترکیهب
حل کنندههای  Alphaecpو  Lindoglobalبیشینه گردید که این مقدار
بیشینه با در نظرگرفتن خطای نسبی  1٫111به دست آمد .اسهتفاده از
حلکننده  Alphaecpزمان بهینهسازی را کاهش داد و بها بههکهارگیری
حلکننده  Lindoglobalجوا های جهانی بهدستآمده تضمین شهدند.
همچنههین ،اسههتفاده از معیههار «ارزش حههل تصههادفی» ،کههارآیی روش
برنامهریزی تصادفی مورداستفاده را نسبت به روش برنامهریهزی قطعهی
تائید نمود.
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