نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی
سال هفتم ،شمارۀ دوم /تابستان  /931۶صفحه ۲ـ93

برنامهریزی بهینۀ مدیریت بارهای کنترلپذیر و مشارکت واحدهای تولید
همزمان برق و حرارت در حضور ذخیرهساز الکتریکی
محسن کیا ،*1مهرداد ستایش نظر ،2محمد صادق سپاسیان

3

 1دانشجوی دکتری دانشکده برق ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
m_kia@sbu.ac.ir

 2دانشیار دانشکده برق ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
m_setayesh@sbu.ac.ir

 3دانشیار دانشکده برق ،دانشگاه شهید بهشتی ،تهران ،ایران
m_sepasian@sbu.ac.ir

چکیده:

با گسترش منابع تولید پراکنده در ریزشبکههای صنعتی ،استفاده از یک سیستم مدیریت انرژی برای برنامهریزی بهینـۀ مشـارکت

منابع تولید و مصرف با هدف کاهش هزینۀ بهرهبرداری مورد اهمیت واقع شد .با تثبیت تجدید ساختار در سیستمهای قدرت و افزایش بهای
انرژی در بعضی ساعات روز ،برنامۀ مدیریت سمت بار از سوی مصرفکنندگان موردتوجه بیشتری قرار گرفته است .در این مقاله ،در ابتدا
مدلی جدید برای برنامهریزی بارهای کنترلپذیر ارائه شده است .سپس به برنامهریزی بهینۀ منابع انرژی برای یک ریزشبکۀ صنعتی با بارهای
الکتریکی و حرارتی با استفاده از تکنیک برنامهریزی مختلط با اعداد صحیح پرداخته شده است .منابع انرژی ریزشبکههای صنعتی ،واحدهای
تولید همزمان برق و حرارت ،پیل سوختی ،پنل خورشیدی ،ذخیرهساز الکتریکی ،تبادل با شبکۀ باالدست و بارهای کنترلپذیر اسـت .روش
پیشنهادی در یک شبکۀ نمونه اجرا شده و کارایی مدل پیشنهادی نمایش داده شده است.

واژههای کلیدی:
* نویسنده مسئول

مشارکت واحدها ،بارهای کنترلپذیر ،تولیدات پراکنده ،تولید همزمان برق و حرارت ،ذخیرهساز الکتریکی.
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برنامه
شبکه از آن استفاده میکگگد .ازآاجاییکه مگابا اامریهوای رجدیدنوذیم

 .1مقدمه
یکی از اهداف مهم در یک شبکۀ قدرت ،قابلیت خوددرممییی هگاوا
بموز حدادث است .یک راه بمای رسیدن به این هدف ،رقسویم شوبکه
به زیممجیدعههای کدچکرمی است که ریزشوبکه اامیوده مویشوداد.
ریزشووبکه ( )MG1مجیدعووهای از مگووابا ااوومری نماکگووده و بارهووای
الکتمیکی متصل به هم در یوک شوبکۀ ردزیوا هسوتگد کوه مویردااگود
بهصدرت متصل به شبکه یا مجزا از شبکه ،مدرد بهمهبمداری قمار گیمد
[ .]1از دید بهمهبمدار شبکۀ ردزیاMG ،ها میردااگود قابلیوت ایییگوان
سیستم را افزایش دهگد؛ از دید مصمفکگگدۀ ااتهایی ایز افزایش قابلیت
ایییگان ،بهبدد نموفیل ولتار ،افزایش کیفیت ردان با کیتومین قعیوی را
بووههیووماه خداهوود داشووت [ .]2ااوودام ملتلفووی از مگووابا ااوومری
نماکگووده( )DER2مااگوود واحوودهای ردلیوود هیزمووان بووم و حوومارت
( )CHP3در  MGاستفاده میشدد .ریزشبکههای صوگیتی( )IMG4بوم
نایۀ  CHPبا رکیه بم راادمان و کواهش رلفوات شوبکه بوه سیسوتمهوا
وابستای شدیدی داراد و اقش مهیی را در IMGها بهعهده داراد .در
این سیستم با حفظ حمارت بهدستآمده از فمایگود ردلیود بوم  ،از آن
بمای مقاصد گممایشی خااای و صوگیتی اسوتفاده مویشودد .حومارت
ردلیدشده در درجهحمارت متدسط (111و 181درجۀ سااتیگوماد) ایوز
میردااد مدرداسوتفاده قومار گیومد .واحودهای ردلیود هیزموان بوم و
حمارت  CHPاادام ملتلفی اعم از ردربین گاز ،مدردر گواز یبییوی و
ردربینهای کدچک داراد که در میان اادام آن ،در این رحقیق به مود
کمدن ردربین گاز نمداخته خداهد شد [ .]3هیانیدر که بیوان شود در
گذشته ،زیاد به مسئلۀ بماامهریزی ردلیود در IMGهوا نمداختوه اشوده
است [4و .]6به هم حا  ،این مسئله با رجدید سواختار سیسوتم قودرت
مدرداهییت قمار گمفت و بهیگهسازی مگابا ردلید بومای روممین بوار بوا
کیتمین هزیگه صدرت میگمفت .مشارکت واحدها در MGها آسانرم
از مشارکت واحدها در سیستمهای قدرت سگتی اسوت [7وو]12؛ زیوما
مسئلۀ گمفتای بهادرت در این شبکه وجدد دارد چدن بارها مییدال به
راماردرها ازدیکااد.
ریزشبکهها بهصدرت شبکههای ردزیا هدشیگد که شامل ریودادی
مگبا اامری نماکگده ،مگوابا خخیومه و بارهوای کگتوم نذیماود ،ریمیو
میشداد که میردااد در ریامل با شبکۀ اصلی و یا بهصدرت مجزا کوار
کگگد ] .[11بماامه ریزی مگابا اامری یک کوار بهیگوهسوازی مهوم رلقوی
میشدد که مدیمان شبکۀ قدرت همروزه در بماامهریوزی بهومهبومداری
)1. Microgrid (MG
)2. Distributed Energy Resources (DER
)3. Combined Heat and Power (CHP
)4. Industrial Microgrid (IMG

اظیم باد و خدرشید سهم بسزایی در رممین بار ریزشبکهها ایفا میکگگد،
ایاز به بماامهریزی مگاسبی بومای بهومهگیومی مگاسو

از ایون مگوابا و

مدیمیت بهیگۀ آن ها احساس میشدد .در این باره از روشهوایی اظیوم
بماامهریزی خعی ]13و [14و یا شبکههوای عصوبی ] [11بومای کییگوه
ساختن رابا هودف هزیگوۀ بمااموهریوزی ردلیود اسوتفاده شوده اسوت.
بهکارگیمی روشهای رکاملی در حل مسائل بهیگوهسوازی موذکدر ایوز
بارها در مقاالت معمح شده است؛ بمای مثا مماجا ]16و [18با استفاده
از الادریتمهای خرات و راتیک چگدهدفه به رلصیص اقتصادی رودان
به واحدهای ردلیدی در یک ریزشبکه نمداختهااد .در ممجا ] [17مدلی
بمای رممین رقاضاهای بم و گمما بوا دراظمگومفتن هزیگوۀ سودخت و
میزان آلددگی ارائه شده است .بمای بهیگوهسوازی ایوز از روش رحود
دیفمااسیلی ( )DE5استفاده شده است .در ممجا ] [11بوا مود سوازی
مد سادهای از بازار بین ریودادی ریزشوبکه ،بوار قابولکگتوم و ،DG
احدۀ بماامهریزی و بهمهبمداری بهیگۀ یک شبکۀ ردزیا با ریزشبکهها و
مگابا اامری یکپارچه از دید بهمهبمدار شبکۀ ردزیا ارزیابی شده است.
در ممجا ] [21بمای بماامهریزی مگابا اامری در یوک سیسوتم قودرت
مجزا با مگابا ردزیا شامل ریزشبکههای مجتیوا و بارهوای فشومده ،از
سیستم چگدعاملی استفاده شده است .بمای بماامهریزی مگابا ردلیود در
هم ریزشبکه ،از الادریتم راتیوک و رهاسوازی الگمااوس اسوتفاده شوده
است .در ممجا [ ]21به بمااموهریوزی بهیگوۀ بهومهبومداری واحودهای
رمکیبی بم و حمارت بمای دورۀ زماای روز بیود بوا رمکیود بوم قیودد
خدمات جاابی نمداخته شده است .مسئله بهصدرت بماامهریزی ملتلط
با اعداد صحیح( )MILP6مد شده که بهتمین استمارسی بومای ربواد
روودان را بووهدسووت موویآورد .هوودف بهوومهبوومداری از واحوودها رووممین
قماردادهای جاابی بدده که سدد در روش نیشگهادی بیشویگه مویشودد.
بووهیوودر خالصووه ممجووا [ ]22یووک الاوودریتم بوومای کوواهش هزیگووۀ
بهوومهبوومداری از ریزشووبکه ارائووه کوومده اسووت .الاوودریتم ارائووهشووده،
بماامهریزی ریزشبکۀ روزااه را مشلص کمده و از یک سیسوتم فوازی
بمای کگتم خموجی سیستم خخیمهسازها اسوتفاده مویکگود .در ممجوا
[ ]23یک الادریتم بماساس رجزیۀ بگدرز ( )BD7بمای ردزیا اقتصادی
بمای سیستمهای رمکی

حمارت و رودان ارائوه شوده اسوت .بوه ایون

صدرت که به یک مسئلۀ اصلی و یک زیممسوئله رقسویم کومده کوه بوا
استفاده از بمشهای بگدرز این دو مسئله بوه هوم متصول مویشودد .در
ممجا [ ]24به ضومای

رسومیا عیلکومد بهیگوهسوازی ازدحوا خرات

)5. Differential Evolution (DE
)6. Mixed Integer linear Programming (MILP
)7. Benders Decomposition (BD
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( )PSO1بمای مسئلۀ ردزیا اقتصادی بهیگۀ رودان و حومارت نمداختوه
است .ممجا [ ]21یک بهمهبمداری بهیگۀ جدید بمای ریزشبکههوای بوم
نایۀ  CHPدر حضدر سیستم خخیمۀ اامری ،سه ادم واحودهای ردلیود
ردان حمارری و بماامههای ناسخ بار را در اظم گمفته است .ممجا []26

 .2مدلسازی
در این بلش به مد سازی مگابا ردلیود نماکگودۀ ( )DERملتلو

در

یک ریزشبکۀ صگیتی نمداخته شده است.

به بماامهریزی ردلید در واحدهای  CHPو خخیومهسوازهای ااومری بوا

 .1.2مدلسازی ریزشبکههای صنعتی

استفاده از یک مد خعی نمداخته که بارهای کگتوم نوذیم در آن مود

ریزشبکههوای صوگیتی مییودال دارای یوک مجیدعوه از مگوابا ردلیود

اشده است .ممجا [ ]27به بماامهریزی ردلید هیزمان اامری الکتمیکوی
و حمارری با دراظمگومفتن اثوم دری وۀ بلوار بوا اسوتفاده از الاودریتم
بهیگهسازی ممک

جستوجدی باکتمیایی و اابده خرات نمداخته است.

ممجا [ ]28ایز به رمثیم ادم کگتم کگگده در بهمهبمداری واحدهای ردلید
هیزمان بم و حمارت نمداخته است.
در این مقاله ،در ابتدا یک مد جدید بمای بارهای کگتم نذیم ارائه
شده است؛ سپس به بماامهریزی مگابا اامری بم و حمارت بوا لحوا
کمدن بارهای کگتم نذیم در حضدر خخیمهسازهای الکتمیکی و حمارری
و امکان رباد اامری با شبکۀ باالدست نمداخته شده است .بوهعبوارت
دیام ،مسئلۀ مدردبمرسی در این مقاله ،از دیدگاه یک بهمهبمدار سیستم

ملتل ااد که در ریزشوبکۀ ردزیوا شودهااود [ .]21واحودهای ردلیود
هیزمان بم و حمارت ،نیول سودختی ،نگول خدرشویدی ،خخیومهسواز
الکتمیکی ،رباد با شبکۀ باالدست و بارهای کگتم نذیم ،مگوابا ااومری
نماکگدهای هستگد که در ایون مقالوه در اظوم گمفتوه شوده اسوت .نیول
سدختی یکی از رکگدلدریهای جدید اسوت کوه سوازگاری خودبی بوا
محوویط دارد و عیوول ربوودیل ااوومری در آن بووا بووازده بوواالیی صوودرت
می نذیمد .این واحدها از یمیق فیل و اافیاالت الکتموشیییایی و بدون
ایاز به احتما به ردلید اامری مینمدازاد و عالوهبم بازدهی باال و ردلید
اامری در ابیاد کدچک و بزرگ ،دارای مزایای ویسهای چودن آلوددگی
ااوودو و سموصوودای اامحسوودس و ردلیوود هیزمووان بووم و حوومارت

ردزیا ) (DSO2است که سیی در بهیگهسازی ردزیا ااومری در شوبکۀ

میباشگد.

شمایط بازار عیدهفموشوی باالدسوت و بارهوای الکتمیکوی و حمارروی

 .2.2مدل پیشنهادی بارهای کنترلپذیر

رحت ندشش خدد با رعایت قیدد فگوی و اقتصوادی دارد DSO .بایود
ناییندست که رحت ندشش واحدهای ردلید هیزمان بم و حمارت و
سایم مگابا اامری سیت ردلید و مصمفااد ،در بهیگهسازی اامری لحا
کگد .شبکۀ ردزیا آن دستمسی باز است و بارهوای کگتوم نوذیم امکوان
شمکت در بهیگهسازی ردزیا اامری را داراد.
جگبههای ادآوری این مقاله شامل مدارد زیم است:


ارائۀ یک مد خعی جدید بمای دراظمگمفتن بارهای کگتم نذیم؛



بومای بمااموهریوزی ردلیود

ارائۀ ساختار و مود خعوی مگاسو

هیزمان بم و حمارت در کگار سایم واحدهای ردلید نماکگوده و
بماامهریزی بارهای کگتم نذیم؛


هیاهگای در بماامهریوزی بمااموۀ بارهوای کگتوم نوذیم ،در کگوار
بماامهریزی مگابا ردلید ملتل

با لحا کمدن امکان رباد بم با

شبکۀ باالدست.
در ادامه ،در بلش  2بوه مود سوازی مگوابا ردلیود ملتلو
نمداخته میشدد .فممد بگدی و مد خعی نیشگهادی در بلش 3
ارائه شده است .در بلش  4بوه شوبیهسوازی و معالیوۀ مودردی
نمداخته شده است .در اهایت در بلش  1اتیجهگیمی ارائه شوده
است.

معابق با ریمی

سازمان اامری جهاای ( ،)DOE3ناسوخگودیی بوار بوه

ردااایی مشتمکان صگیتی ،رجاری و مسکدای بمای بهبدد الادی مصمف
اامری الکتمیکی در زمانهای نیک بار بوهمگظودر ایول بوه قییوتهوای
مگاس

و بهبدد قابلیت ایییگان شبکه گفته میشودد .ناسوخگودیی بوار

میردااد شکل مصمف اامری الکتمیکی را رغییم دهد بهاحدیکوه بارهوا
مدیمیت شداد ،نیک سیستم کاهش یافته یا مصارف بوه سواعات غیوم
نیک مگتقل شداد [.]31
 قیدد عیلکمد بارهای کگتم نذیم در ریزشبکه [31و:]32بمخی از بارهای ریزشبکۀ صگیتی کگتم نذیماد و میردااگد در بوازه
زماای مشلصی مدرداستفاده قمار گیماد؛ بوه ایون بوازه زمواای نگجومۀ
زماای عیلکمد آن بار میگدیگد .زمان آغاز به کار هم بار ایویردااود از
زودرمین زمان آغاز آن زودرم باشد و بایود کوار آن نویش از دیمرومین
زمان نایان کار به اریا بمسد .هم بار در ریزشبکۀ صوگیتی مویبایسوت
یک بار روشن شدد .رییین نگجمۀ زماای عیلکومد هوم بوار بسوتای بوه
عدامل ملتلفی دارد که در ادامه به آن اشاره میشدد .قیدی کوه رییوین
میکگد بارهای کگتم نذیم در هم زمان به چه مقدار در بار کل رمثیمگذار
میشدد:

)1. Particle Swarm Optimization (PSO
2. Distribution System Operator

3. Department of Energy
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ید نگجمۀ زماای عیلکمد هوم بوار  L ،lااودیس بیوااام

ریداد کل بارهای کگتم نذیم (دارای نگجمۀ زماای عیلکمد) داخل ریزشوبکۀ
صگیتیtl , te ،

بهرمری
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 -قیدی که دورۀ زماای استفاده از وسیله در نگجمۀ عیلکمدی آن را

) (l

( )7

بیااام زمانهای شموم و نایان دورۀ مدرداظم بومای

مشارکت بارهای کگتم نذیم است LoatTD(l ) ،بیااام بار هم بار کگتم نوذیم

متغیم دو دویی بیااام خامدش شدن واحد  CHPدر هوم سواعت و

 U tمتغیم دو دویی بیااام وضییت واحد  CHPدر هم ساعت است.
 -ماکزییم شی

افزایش و کواهش رودان در یوک سواعت دارد کوه آن در مواکزییم شوی
افزایشی و کاهشی آن اشان داده شده است .این شمط بهصدرت زیم مود
میشدد:

 lو ) XIT(l,tمتغیمهای دو دویی بیااام عیلکمد هوم بوار  lدر هوم سواعت t

(صفم بیااام در مدار بددن بار و  1بیااام خامدش بددن بار  lاست).

( )1

میکگگد:
( )3

or t  te

( )4

l, t

( )1

 t  tl

)U (l ,t )  V(l ,t )  XIT(l,t 1 )  XIT(l,t
 l, t

) U (l ,t ) ,V(l ,t

XIT(l,t)  1

U (l ,t )  V(l ,t )  1

متغیمهای دو دویی بمای نیدستای زمانهای عیلکومد

1

افزایشی و کاهشی واحد CHP

هم واحد  CHPردااوایی محودودی بماسواس اودم و ااودازۀ خودد در

( )8

 -قیدد  3را  1نیدستای زماای عیلکمد بارهای کگتوم نوذیم را رضویین

متغیم دو دویی بیااام روشن شدن واحد  CHPدر هم سواعت،

At
Bt

t  t  It  It 1

min
PCHP (t )  PCHP (t 1)  (1  At )URCHP  At PCHP
 t 1

min
PCHP (t 1)  PCHP (t 0)  (1  At 1 )URCHP  At 1 PCHP
t  1

()11

 t 1

PCHP (t 1)  PCHP (t )  (1  Bt ) DRCHP  Bt P

min
CHP

min
PCHP (t 0)  PCHP (t 1)  (1  Bt 1 ) DRCHP  Bt 1 PCHP
( t  1 )11

URCHP

ماکزییم شی

ماکزییم شوی

افزایشوی مجواز واحود  CHPو

DRCHP

کاهشی مجاز واحد  CHPاسوت PCHP (t 0) .ایوز رودان

ردلیدی اولیۀ واحد  CHPاست.
 -محدوده حمارری مجاز بمای واحد ( CHPشکل :)1

بارهای کگتم نذیم است.

 .3.2مدلسازی واحدهای تولید همزمان برق و حرارت
امموزه استفاده از واحدهای ردلید بوم و حومارت هی ودن واحودهای
 CHPو نیلهای سدختی در ریزشوبکههوای صوگیتی روبوهرشود اسوت.
سیستمهای  CHPمییدال از گممای ردلیدشدۀ ااشی از ردلید بم  ،بومای
رممین گممای صگیتی یا مسکدای استفاده میکگگد .از بوین ااودام ملتلو
سیستمهای  ،CHPردربین گاز و میکموردربینها اقش اساسی در روممین
اامری ریزشبکهها و نواروهوای صوگیتی داراود .بوا ردجوه بوه حضودر
واحدهای  CHPدر شوبکه ،بهومهبومدار ریزشوبکۀ صوگیتی بایود مسوئلۀ
بماامهریزی بهیگۀ روز بید بمای واحدهای ردلید بم و حمارت با لحوا
کمدن دستمسی آزاد به شبکۀ بم باالدست و ضین بماامهریزی مشارکت

()12

th1, 2, 3

th
CHP

 HCHP (t )  

th
CHP

 PCHP (t )  

th
CHP



که در آن H CHP (t ) ،ردان حمارری ردلیدشده ردسط واحد  CHPدر هم
زمان است

مصمفکگگدگان در بماامه ناسخ بار را حل کگد.

th
th
th
و
CHP
, CHP
,  CHP

ضمای

قید محدوده حمارروی مجواز

بمای واحد  CHPاست.

 -قیدد وضییت واحد CHP

شمط او در حقیقت اشان میدهد که در هم لحظه ،نیل سدختی یوا
خامدش (  ) Btیا ایگکه روشن میشدد ( ) Atو هم دو ارفوا بوا هوم روی
اییدهد .شمط دو ایز با دراظمگمفتن هم کدا از وضوییت روشوگایی و
خامدشی بمابم صفم ،رابعۀ وضییت واحد با متغیم دیام را اشان میدهد.
( )6

شکل ( :)1محدودۀ حرارتی مجاز برای واحد CHP

 t

 t  t  1

 -محدودۀ ردان الکتمیکی واحد CHP

()13
) H CHP ( t ) , PCHP ( t

واحوود  CHPبمحس و

min
max
PCHP
 PCHP (t )  PCHP
 t

ردان الکتمیکوی و حمارروی ردلیدشوده ردسوط
کیلوودوات در هووم سوواعت  tو

min
max
PCHP
, PCHP

1. Ramp Rates Limits

نشریهعلمیپژوهشیمهندسیومدیریتانرژی
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محدودۀ ماکزییم و میگوییم رودان ردلیودی در واحود  CHPبمحسو

فگاوری ،آنها جااشین مگاسبی بمای فمایگدهوای احتماقوی سودختهوای

کیلدوات است.

فسیلی بهخصدص در سیسوتمهوای ردلیود نماکگودۀ ااومری شوداد .نیول

 محدودیت حمارری بمای بدیلم کیکی()14

سدختی بهعگدان یک مبد ربدیل اامری الکتموشیییایی است کوه در آن،

min
max
H Boiler
 H Boiler (t )  H Boiler
 t

)  H Boiler (tردان ردلیدی حمارری بدیلم کیکی بمحسو

کیلودوات

min
max
, H Boiler
 H Boilerمحودودۀ مواکزییم و میگوییم رودان
در هم ساعت  tو

کیلدوات است.

حمارری ردلیدشده در واحد بدیلم بمحس

اامری شیییایی بوه ااومری الکتمیکوی ربودیل مویشودد .اسوتفاده از نیول
سدختی اقعهععفی در صگیت ردلید اامری الکتمیکی است؛ زیوما ردلیود
بم در آنها بهیدر مستقیم و از یمیق فیل و اافیاالت الکتموشیییایی و
بدون ایاز به احتما سدخت صدرت میگیمد و عالوه بم بوازدهی بواال و
ردلید ااومری در ابیواد کدچوک و بوزرگ دارای مزایوای ویوسهای چودن

 .4.2مدلسازی پنلهای فتوولتاییک

آلددگی اادو و سموصدای اامحسدس اسوت .نیول سودختی عوالوه بوم

سیستم فتدولتاییک مستقییا ااومری خدرشوید را بوه بوم ربودیل مویکگود.

ردلید بم  ،حمارت مدردایاز بمای مصارف گممایشیهم ردلید میکگد.

فتدولتاییک مگبیی با ولتار ثابت ایست ،به هیین دلیل مد ارائهشده بایسوتی
ردااایی نیشبیگی جمیان و ولتار در ریامی یی

ولتاری مدرد بهومهبومداری

را داشته باشد .مییدال بهمهبمداری و عیلکمد سیستم فتدولتاییک در حالوت
ردلیوود روودان موواکزییم آن مدردردجووه اسووت .روودان موواکزییم فتدولتاییووک
max
PPhotovoltaic
) (t

دمای

) Temp(t

در هم میوزان شودت روابش ) ( I PV (tوات بوم متمممبوا) و
(سااتیگماد) از رابعۀ زیم قابلمحاسبه است [:]33

()11

max
PPhotovoltaic
) ( t )    A  I PV ( t

 1  0.005  (Temp(t )  25) 

t

که  بازده نگل خدرشیدی بمحس

درصد A ،سعح مقعا بمحس

()17

t

) Cell ( t

max
PFuel
Cell , PFuel

max
 PFuel
Cell

) Cell ( t

PFuel

روودان الکتمیکووی ردلیوودی نیوول سوودختی و
کیلودوات در هوم

محدودۀ ماکزییم ردان ردلیدی نیل سدختی بمحس
ساعت است.
 -قید حداکثم ظمفیت ملزن نیل سدختی

T

max
 CPFuel
Cell

()18

) Cell ( t

 PFuel
t 1

max
 CPFuelظمفیووت موواکزییم ملووزن نیوول سوودختی بمحسوو
Cell

کیلدوات است.

متمممبا است.
 قید حداکثم ردان ردلیدی نیل خدرشیدی در هم ساعت()16

 -قید حداکثم ردان نیل سدختی در هم ساعت

 t

max
PPhotovoltaic (t )  PPhotovoltaic
) (t

که در آن )  PPhotovoltaic (tردان ردلیدی نگل خدرشیدی در هم ساعت است.

()11

 t

()21

 t

 t  t  1

t  t  It  It 1

 :  tمتغیم دو دویی بیااام روشن شودن واحود نیول سودختی در هوم

 .6.2مدلسازی ذخیرهساز الکتریکی
بارمی یا خخیمهساز الکتمیکی یک مگبا اامری الکتموشویییایی اسوت کوه
اامری شیییایی خخیمهشده در خدد را در هم مکوان و زمواای بوه ااومری
الکتمیکی ربدیل کمده و در اختیار مصمفکگگده قمار مویدهود .در عصوم
حاضم ،بارمیها اقش بسیار ارزشیگدی در صگایا ملتلو

 -قیدد وضییت نیل سدختی

داراود .قیودد

بارمیهای الکتمیکی از ممجا [ ]14و [ ]26در اظم گمفته شده است کوه
عبارتااد از :قید حداکثم رودان خخیومهشودۀ بوارمی ،و حوداکثم شوارر و

ساعت،

t

متغیم دو دویی بیااام خامدش شدن واحد نیل سدختی در هوم

ساعت و  I tمتغیم دو دویی بیااام وضوییت واحود نیول سودختی در هوم
ساعت است.
 -ماکزییم شی

افزایشی و کاهشی واحد نیل سدختی

محدودیت حداکثم ریداد زمان روشون و خوامدش شودن واحود نیول
سدختی:
T

A T

دشارر خخیمهساز الکتمیکی.

()21

max
) FC ( on

 .6.2مدلسازی پیل سوختی

()22

max
 TFC
) ( off

نیل سدختی یکی از رکگدلدریهای جدید است که سازگاری خودبی بوا
محیط دارد و عیل ربدیل اامری در آن با بازده باالیی صدرت مینوذیمد؛
ازاینرو بهاظم میرسد که در قمن بیستویکم با ردجه به نیشمفت سمیا

t

t 1

T

B

t

t 1

max
max
 TFCبیااام حداکثم ریوداد زموان روشون و خوامدش
) ( off ) , TFC ( on

شدن نیل سدختی است.
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برنامه
 -حداقل زمان خامدشی و حداقل زمان روشگی

1

مگابا اامری در ریزشبکۀ صگیتی در حالت متصل به شوبکه ،در شوکل ()2

min
 T 1

 TFC

( on )  t  1,
min
  I t  min 
  I t  0   TFC ( on )  t

 t 1

hour
FC




min
T  1, 2,..., TFC
) ( on

()23

min
I t  TFC
( on )   t

min
T  TFC
( on ) ,..., NT

()24

T 1



min
t T Ton

 t  1, hourFC )  1  I t  0 

()21

 رابا هدف نیشگهادی بمای بماامهریزی خعی مگابا اامری نماکگدۀردلید بم و حمارت ،کییگه کمدن هزیگۀ کل بماامهریزی
()32

min
) FC ( off

t

 t

T  1, 2,..., T

min
  t , T  TFC
( off ) ,..., NT

t 1

T

min
) FC ( off

T 1

 1  I   T

min
) FC ( off

t

min
t T Toff

min
min
 TFCحداقل زمان روشگی و حداقل زموان خامدشوی
) ( off ) , TFC ( on

min Obj = Cost - Revenue

 Objبیااام رابا هدف بدده که هزیگۀ بماامهریزی مگابا اامری بوم

T 1

 1  I   min(T

min
) FC ( off

()26

ایایش داده شده است.

و حوومارت نماکگووده در ریزشووبکۀ صووگیتی اسووت.
بهمهبمداری مگابا ردلید اامری در ریزشبکۀ صگیتی و

Cost

هزیگووۀ کوول

Revenue

درآمد

کل ااشی از فموش بم ریزشبکۀ صگیتی به شبکۀ باالدست است .هزیگۀ
شبکه به شش بلش معابق با هزیگۀ بهمهبمداری از واحد  CHPدر زمان
(t

 ،) Costهزیگۀ بهمهبمداری نیل سدختی در زموان ،) CostFC (t ) ( t

) CHP ( t

است I t  0 .وضییت واحد نیل سدختی و  hourFCریداد سواعتی کوه

هزیگۀ بهمهبمداری بدیلم زمان ( t

در وضییت اولیه قبل از شموم بماامهریزی بدده است.

خخیمهساز الکتمیکی در زمان  ،) CostStorage Battery (t ) ( tهزیگۀ بهمهبمداری

 ماکزییم شی()27

افزایشی و کاهشی نیل سدختی

 t 1

) Boiler ( t

 ،) Costهزیگوۀ بهومهبومداری از

نگل فتدولتاییک در زمان  ) CostPhotovoltaic (t ) ( tو هزیگۀ خمیود بوم از

min
PFC (t )  PFC (t 1)  (1  At )URFC  At PFC

()28

min
PFC (t 1)  PFC (t 0)  (1  At 1 )URFC  At 1 PFC
t  1

()21

min
PFC (t 1)  PFC (t )  (1  Bt ) DRFC  Bt PFC
 t 1

()31

min
PFC (t 0)  PFC (t 1)  (1  Bt 1 ) DRFC  Bt 1 PFC
t  1

شبکۀ باالدست در زمان ( t

) Buy ( t

 ) Costاست:

 CostCHP ( t )  Cost FC ( t )  Cost Boiler ( t ) 


Cost    CostStorage Battery ( t )  Cost Photovoltaic ( t ) 
t 1 

  Cost

) Buy ( t


T

که

URFC

ماکزییم شی

ماکزییم شی

افزایشوی مجواز واحود نیول سودختی و

()33

DRFC

کاهشی مجاز واحد نیل سدختی اسوت PFC (t 0) .ایوز رودان

ورو ی

ردلیدی اولیۀ واحد نیل سدختی است.
 مگعقۀ مجاز بهمهبمداری نیل سدختی بهصدرت زیم مد میشدد:()31
که

th
th
th
 FC
 PFC (t )   FC
 QFC (t )   FC
, t , th1, 2, 3

th
th
th
 FC
,  FC
,  FC

ضمای

مگعقۀ مجاز بهمهبمداری نیل سدختی است.

 -1ا عا واحد CHP
 -2ا عا ت ا لتوا با هبا ست
 -3ا عا واحد PV
 -4ا عا واحد یر سا
 -5ا عا بارهایکنترلپذیر
 -6ا عا واحدپی سو تی

رمو سیو پیشنها ی
هزینه
بهر بر اریPV

 .3فرمولبندی مسئلۀ پیشنهادی
رابا هدف این مسئله بهصدرت کییگه کمدن هزیگوۀ بهومهبومداری از واحود

هزینه ریدا 
هبا ست

رمو سیو م تل بااعدا 

 ،CHPنگل فتدولتاییک ،نیل سدختی ،بارمی و رباد با شوبکۀ باالدسوت در

هزینه رو به
هبا ست

ید دورۀ بماامهریزی است (افق زمواای مدردمعالیوه  24سواعت در اظوم

ی پیشنها ی

هزینهپی 
سو تی

گمفته شده است) .رابا هودف در رابعوۀ ( )32ایوایش داده شوده کوه از 3
سعم رشکیل شده است :سعم او شامل سه قسیت بدده کوه قسویت او
ممبدط به هزیگۀ بهمهبمداری واحد  CHPو نیل سودختی و بودیلم کیکوی،
قسیت دو هزیگۀ بهمهبمداری سلد سدختی است؛ سوعم دو ممبودط بوه
هزیگۀ بهمهبمداری بارمی و هزیگۀ بهمهبمداری فتدولتاییک است؛ سوعم آخوم
هزیگۀ خمید بم از شبکۀ باالدست است .الادریتم بهیگهسازی بماامهریوزی

رو ی

هزینه
بهر بر اری
یر سا

 -1برنامهریزیتولیدواحد CHP
 -2برنامهریزیت ا لتوا با هبا ست
 -3برنامهریزیتولیدواحد PV
 -4برنامهریزیتولیدواحد یر سا
 -5برنامهریزیبارهایکنترلپذیر
 -6برنامهریزیتولیدواحدپی سو تی

شکل ( :)2الگوریتم بهینهسازی برنامهریزی منابع انرژی در ریزشبکۀ
صنعتی در حالت متصل به شبکه

1. Minimum Up and Down Time Limits

هزینه
بهر بر اری
CHP

نشریهعلمیپژوهشیمهندسیومدیریتانرژی
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 -هزیگۀ بهمهبمداری از واحد  CHPشامل هزیگۀ بمااموهریوزی ردلیود

 -قید ریاد ردان الکتمیکی

ردان الکتمیکی و حمارری در هم ساعت از رابعۀ زیم بهدست میآید:
()34

) CostCHP (t )  PCHP (t )  PpCHP (t )  H CHP (t )  HpCHP (t

)  HpCHP (t ) , PpCHP (tبهرمری

بیااام هزیگۀ ردلید ردان الکتمیکی و

حمارری ردلیدی در واحد  CHPدر هم ساعت است.
 هزیگۀ بهومهبومداری از واحود نیول سودختی بومای ردلیود رودانالکتمیکی و حمارری و هزیگۀ ردلید ردان حمارری ردسط بودیلم کیکوی
در هم ساعت از رابعههای زیم بهدست میآید:
()31

) CostFC (t )  PFC (t )  PpFC (t )  H FC (t )  HpFC (t

()36

) CostBoiler (t )  H Boiler (t )  HpBoiler (t

)  HpFC (t ) , PpFC (tبهرمری

) Batery ( t

()41

)  Gridbuy ( t )  Grid sell ( t

) Batery ( t

 PCStorage

 PDPEV (t )  PCPEV (t )  LoadC (t )  Load Elec (t )  t

)  Load Elec (tمیزان ردان الکتمیکی مدردایاز مصمفکگگدگان شوبکه
کیلدوات و )  LoadC (tبیااام مجیدم میزان بار

در هم ساعت بمحس

وسایل کگتم نذیم در هم ساعت .t
 قید ریاد ردان حمارری()42

N

N

i 1

i 1

) Hload Demand (t )   H CHP (i, t )   H Boiler (i, t
)  HDstorage (t )  HCstorage (t

 t

 -محدودیتهای ردان ربادلی با شبکۀ باالدست

بیوااام هزیگوۀ ردلیود رودان الکتمیکوی و

()43

حمارری ردلیدی در واحد نیل سدختی در هم ساعت و )  HpBoiler (tبیوااام

()44

هزیگۀ ردلید ردان حمارری ردلیدی در واحود کیکوی بودیلم در هوم سواعت

()41

PPGrid (t )  TieLinemax  IPGrid (t )  t
t

) PSGrid (t )  TieLinemax  ISGrid (t
IPGrid (t )  ISGrid (t )  1  t
1

)  IPGrid (t ) , ISGrid (tمتغیم دو دویی بیااام فموش و خمیود رودان بوا

است.
 هزیگۀ بهمهبمداری از خخیمهساز الکتمیکی ،هزیگۀ بهمهبومداری ازنگل فتدولتاییک و هزیگۀ خمید بم از شبکۀ باالدسوت در هوم سواعت
بهرمری

PCHP (t )  PFC (t )  PPhotovoltaic ( t )  PDStorage

از رابعههای زیم بهدست میآید:

()37

) Battery ( t

 PDStorage

) Battery (t

 CDStorage

) Battery (t

CostStorage

()38

) CostPhotovoltaic (t )  CPhotovoltaic (t )  PPhotovoltaic(t

()31

) CostBuy (t )  epbuy (t )  Gridbuy (t

که در آن،

شبکۀ باالدست در هم ساعت است.

 .4شبیهسازی روش پیشنهادی بر شبکۀ تست نمونه
در این بلش ،به اجمای بهیگۀ بماامهریزی مگابا ردلید و مصمف در حضودر
خخیمهساز الکتمیکی نمداخته شده است .بمای اجمای بهیگهسازی از ام افزار
( GAMS 23.6ام افزاری بسیار قودی در اموم بهیگوهسوازی) بومای حول
بهیگهسازی خعی عدد صحیح ( )MILPاستفاده شده اسوت [ .]34یکوی از

هزیگۀ رحدیل ردان خخیمهسواز الکتمیکوی

روشهای کارا در حل مسوائل  ،MILPروش  CPLEXمویباشود کوه در

هزیگۀ ردلید ردان در نگل خدرشیدی در هوم

این مقاله از آن استفاده شده است [ .]31اتایج شبیهسوازیهوای ارائوهشوده

ساعت Gridbuy (t ) ،ردان خمیداریشده از شبکۀ باالدست در هم سواعت

بهوسیلۀ یک دستااه لو روا مود  Dell Vostro1520بوا مشلصوات

در هم
و

) Battery ( t

CDStorage

ساعتCPhotovoltaic (t ) ،

) epbuy (t

هزیگۀ خمید بم از شبکۀ باالدست در هم ساعت است.

نمدازشووام ( 2/21 Core2duo )CPUو  4گیاابایووت  RAMاجووما شووده

متغیمهای رصییم در این مسئلۀ نیشگهادی ،ردان الکتمیکی و حمارری

است .روش نیشگهادی روی ریزشبکۀ ایداه نیادهسازی شده و اتوایج آن در

در سیسووتمهووای  CHPو نیوول سوودختی ،روودان الکتمیکووی خخیوومهسوواز
الکتمیکی ،ردان الکتمیکی نگل فتدولتاییوک ،رودان حمارروی ردلیود بودیلم
کیکی و میزان رباد اامری الکتمیکی با شبکۀ باالدست است.
 درآمد بهدستآمده از فموش اامری الکتمیکی به شبکۀ باالدستبهصدرت زیم مد شده است:

این ریزشبکه دارای واحودهای  CHPو بودیلم حمارروی کیکوی ،یوک
خخیمهساز الکتمیکی ،یک نیل سدختی ،سه بار کگتم نذیم و نگل فتدولتاییک
است .در این رحقیق ،خعدط ااتقا ریزشبکه در اظم گمفته اشده است .بوار
ساعتی مدرداستفاده متگاس

T

()41

ادامه مدردبمرسی قمار گمفته است.

) Revenue   epsell (t )  Grid sell (t
t 1

که در آن Grid sell (t ) ،ردان فموختهشده به شبکۀ باالدسوت و ) epsell (t

هزیگۀ فموش بم به شبکۀ باالدست در هم ساعت است.

با یک روز رابستان بوا بوار نیوک  21ماواوات

الکتمیکی و بار نیک  6/21ماواوات حمارروی در اظوم گمفتوه شوده اسوت
(شکل  .)3مدت زمان مدردمعالیه بهصدرت  24سواعته (یوک شوبااهروز)
است.

1. Binary Variable
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برنامه
بار الکتریکی

25
20
15
10
5
0

بار الکتریکی و بار حرارتی ()MW

بار حرارتی

30

جدول ( :)2توان بیشینۀ هر سیستم خورشیدی در هر ریزشبکه
بیشیگۀ ردلید خدرشیدی

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324

زمان (ساعت)
شکل ( :)3اطالعات بارهای الکتریکی و حرارتی مصرفی در ریزشبکه

16/386

13

1

17/681

14

1

2

16/271

11

1

3

13/114

16

1

4

1/168

17

1

1

6/481

18

1

6

2/421

11

1

7

1/111

21

1/616

8

1

21

2/867

1

1

22

6/613

11

1

23

11/461

11

1

24

14/881

12

اامری مگابا نماکگده در یک ریزشبکۀ ایداه نمداخته مویشودد .ایالعوات
مگابا در جداو ( )1و ( )2آورده شده است.

ردلید (مااوات)

(مااوات)

(هزار دالر بم مااوات ساعت)

نیل سدختی

11

21

1/12

خخیمهساز الکتمیکی

11

1

1/18

نگل خدرشیدی

18

1

1/16

CHP

11

1

بدیلم

11

1

مدلد

در ادامه ،اتایج بماامهریزی مگابا ااومری نماکگوده در سوه حالوت فود
ایایش داده شده است .با اجمای حالتهوای ملتلو

اتوایج بمااموهریوزی

ردلید مگابا خدرشیدی در ریزشبکه در شکل ( )4در حالت متصل به شبکه
بهدست آمده است.
حالت 3

حالت 2

20

حالت 1

 1/12الکتمیکی

15

 1/11حمارری

10

1/11

5

شبیهسازیها در سه حالت مدردبمرسی قمار میگیمد:
حالت  :1بماامهریزی ردلیود واحود ردلیود هیزموان بوم و حومارت،
خخیمهساز الکتمیکی و نیل سدختی در ریزشبکۀ صگیتی متصول بوه شوبکۀ
باالدست با دراظمگمفتن بارهای کگتم نذیم (شامل روابط 1و 14و 17و.)41
حالت  :2بماامهریزی ردلید مگابا فتدولتاییک ،واحود ردلیود هیزموان
بم و حمارت ،خخیمهساز الکتمیکی و نیل سدختی در ریزشبکۀ صوگیتی
متصل به شبکۀ باالدست با دراظمگمفتن بارهای کگتم نذیم (شامل روابط
1و.)11
حالت  :3بماامهریزی ردلید مگابا فتدولتاییک ،واحد ردلید هیزموان
بم و حمارت ،خخیومهسواز الکتمیکوی و نیول سودختی در ریزشوبکۀ
صگیتی متصل به شبکۀ باالدست با حذف محدودیت در بمااموهریوزی
بارهای کگتم نوذیم (شوامل روابوط 1وو 11بوا آزادسوازی و رغییوم در
زمانهای شموم ( )teو نایان ( )tlدورۀ مدرداظم بمای مشارکت بارهای
کگتم نذیم).

توان تولیدی پنل فتوولتائیک
()MW

بیشیگۀ ظمفیت

مقدار اولیه

هزیگه بهمهبمداری

بیشیگۀ ردلید خدرشیدی

1

در این بلش به نیادهسازی روش نیشگهادی بمای معالیات مودیمیت

جدول ( :)1اطالعات واحدهای تولیدی در ریزشبکه

ساعت

ساعت

0
11 13 15 17 19 21 23

9

7

5

3

1

زمان (ساعت)
شکل ( :)4برنامهریزی تولید منابع خورشیدی در حالتهای مختلف

هیانیدر که مشاهده میشدد ،مگبا خدرشیدی بهدلیل قییت ناییگی کوه
بهواسوعۀ کوم هزیگوه بوددن سودخت آن بودده ،در حوداکثم ردلیود رودااش
بهمهبمداری شده است .گفتگی است کوه در حالوت  ،1نگول خدرشویدی در
اظم گمفته اشده که در ایددار زیم مقداری نیدا اکمده اسوت .در شوکل ()1
بماامهریزی شارر و دشارر خخیومهسواز الکتمیکوی اشوان داده شوده اسوت.
هیانیدر که مالحظه میشودد ،در سواعتهوای ملتلو

بوارمی شوارر و

دشارر شده که دلیل این امم متفاوت بددن میوزان قییوت بوم و هی گوین
میووزان بووار الکتمیکووی در هووم سوواعت اسووت .در شووکلهووای ( )6و ()7
بماامهریزی بهمهبمداری نیل سدختی در حالتهای ملتل
است.

اشان داده شوده

نشریهعلمیپژوهشیمهندسیومدیریتانرژی

01

1
0
11 13 15 17 19 21 23

9

7

3

5

1

شارژ و دشارژ باتری ذخیره ساز
()MW

2

حالت 1

14
12
10
8
6

-1

4

-2

2
0

-3

زمان (ساعت)

توان الکتریکی تولیدی واحد
)MW( CHP

حالت 3

حالت 2

حالت 1

3

حالت 3

حالت 2

16

11 13 15 17 19 21 23

9

5

7

1

3

زمان (ساعت)

شکل ( :)5برنامهریزی شارژ و دشارژ ذخیرهساز الکتریکی در

شکل ( :)8برنامهریزی تولید الکتریکی  CHPدر حالتهای

حالتهای مختلف

مختلف
16

12
10
8
6
4
2

توان الکتریکی تولیدی در پیل سوختی ()MW

حالت 1

11 13 15 17 19 21 23

9

7

5

6
5
4
3
2
1
0

11 13 15 17 19 21 23

9

7

5

3

1

زمان (ساعت)
شکل ( :)9برنامهریزی تولید حرارتی  CHPدر حالتهای
مختلف

0
3

حالت 1

توان حرارتی تولیدی واحد
)MW( CHP

حالت 3

حالت 2

14

حالت 3

حالت 2

7

1

در شکل ( ،)11بماامهریزی حمارت ردلیدی بدیلم کیکی در حالتهای

زمان (ساعت)

ملتل

ایایش داده شده است .شکل ( )11رودان مبادلوهشوده بوا شوبکۀ

شکل ( :)6برنامه ریزی تولید الکتریکی پیل سوختی در حالت های

باالدست را اشان میدهد .مقادیم مثبوت بیوااام بوم خمیوداریشوده از

مختلف

شبکۀ باالدست و مقادیم مگفی بیااام بم فموختهشده به شبکۀ باالدسوت

حالت 1

1.2
1
0.8
0.6
0.4

اییشدد و ریزشبکه گیمادۀ ردان است .مشاهده میشدد کوه در سواعاری
که ردلید فتدولتاییک در حداکثم ردلیدش بماامهریزی شوده ،مقودار رودان
دریافتی از شبکۀ باالدست کاهش یافته است.
حالت 3

حالت 2

7

حالت 1

6

0
11 13 15 17 19 21 23

9

7

5

3

5

1

4

زمان (ساعت)

3

شکل ( :)7برنامه ریزی تولید حرارتی پیل سوختی در حالت های

2

مختلف

1

مالحظه میشدد بهدلیل باالرم بددن هزیگۀ بهمهبمداری نیل سودختی
اسبت به سایم مگابا ،نیل سدختی در ساعات نیک مصومف وارد مودار
شده است .در شکلهای ( )8و ( )1بماامهریزی بهمهبمداری الکتمیکوی
و حمارری واحد  CHPدر حالتهای ملتل

اشان داده شده است.

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112131415161718192021222324

زمان (ساعت)
شکل ( :)11برنامهریزی تولید حرارتی بویلر کمکی در حالتهای
مختلف

توان حرارتی بویلر کمکی ()MW

0.2

توان حرارتی تولیدی در پیل
سوختی ()MW

حالت 3

حالت 2

1.4

هستگد؛ البته در هیچکدا از حالتها رداای به شوبکۀ باالدسوت فموختوه
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برنامه
توان تبادل شده با شبکه باالدست
()MW

حالت 1

10
8
6
4
2
0
11 13 15 17 19 21 23

زمان (ساعت)

9

7

5

3

1

حالت 3

5

ساعت مشارکت بارهای کنترل پذیر
()MW

حالت 3

حالت 2

12

حالت 3

6

حالت 3
حالت 2

4

حالت 2

3

حالت 2

2

حالت 1
حالت 1

1

حالت 1

0
9 11 13 15 17 19 21 23

شکل ( :)11برنامهریزی توان تبادلی با شبکۀ باالدست (مقادیر مثبت بیانگر
خرید انرژی از شبکۀ باالدست و مقادیر منفی بیانگر فروش انرژی به شبکۀ
باالدست) در حالتهای مختلف

جدو ( )3هزیگۀ بهمهبمداری مگابا را اشان میدهد .مالحظه مویشودد
که در بین هزیگهها ،هزیگۀ بم مبادلهشده با شوبکه ،هزیگوۀ نیول سودختی و
هزیگۀ واحد  CHPبیشتمین سهم بماامهریزی را به خدد اختصاص دادهااد.
جدول ( :)3هزینۀ برنامهریزی منابع انرژی در حالتهای مختلف

زمان (ساعت)

7

5

3

1

شکل ( :)12ساعات مشارکت بارهای کنترلپذیر در حالتهای مختلف

ردان مصمفی بارهای کگتم نوذیم بوهرمریو

 2 ،1و  3ماواوات در اظوم

گمفته شده است .نگجمۀ زماای مجاز استفاده از بارها بمای حالوتهوای 1
و  2از ساعت  11روا  24و بومای حالوت  3از سواعت  1روا  24در اظوم
گمفته شده است .ید دورۀ استفاده از آنها بمای سه ادم بار کگتم نوذیم
 2 ،2و  3ساعت است .مشاهده میشدد که بهتمین زمان استفاده

بهرمری

از این بارهای کگتم نذیم در ساعتهای  21 ،21و  22است .راو هوای

هزیگههای بماامهریزی مگابا (هزار دالر)

ملتل

حالت 3

حالت 2

حالت 1

48/11

41/31

14/12

هزیگۀ کل

14/44

13/33

16/44

هزیگۀ رباد بم با شبکۀ باالدست

7/18

7/18

1

هزیگۀ فتدولتاییک

 .5نتیجهگیری

11/16

11/16

21/11

هزیگۀ نیل سدختی

بهدلیل گستمدگی و نی یدگی مسئلۀ مدیمیت اامری عمضوه و رقاضوا در

1/11

1/31

1

هزیگۀ بارمی

13/84

11/21

8/12

هزیگۀ CHP

ریزشبکه ،مد سازی دقیق این مسئله کوار بسویار مهیوی اسوت .در ایون

2/12

3/18

4/77

هزیگۀ بدیلم

است.

بیااام بارهای کگتم نذیم در حالتهای ملتل

مقاله ،به مسئلۀ مدیمیت اامری مگابا اامری سویت ردلیود و مصومف در
ریزشبکه نمداخته شده است .بوا ردجوه بوه اهییوت مشوارکت بارهوا در

در حالت  ،1هزیگۀ کول بهومهبومداری از مگوابا نماکگودۀ ااومری در

مدیمیت مگابا اامری ،بارهای کگتم نذیم در این معالیه لحا شده است.

ریزشبکه  14/12هوزار دالر شوده اسوت .بوا دراظمگومفتن واحودهای

بمای افزایش قابلیت ایییگان ریزشبکه فمض شده که ریزشبکه به شوبکۀ

فتدولتاییک در ریزشبکه ،بهدلیل هزیگۀ بهمهبمداری نایین ایون واحودها

باالدست متصل بدده و ردااایی رباد اامری با این شبکه را دارد .اتایج در

هزیگه به مقدار  11درصد بهبدد یافته اسوت .بوا مقایسوۀ حالوت  2و 3

یک شبکۀ ایداه در سه حالت مدردبمرسی قمار گمفت .در اتایج مشاهده

مشاهده میشدد اثم رغییم دادن نگجمۀ زماای استفاده از بار کگتوم نوذیم

شد که مگبا خدرشیدی بهدلیل قییت نایین بهمهبمداری (کمهزیگوه بوددن

در هزیگۀ کل را بهروز میکگد .هیانیدر که در شکل اشان داده شوده،

سدخت آن) ،در حداکثم ردلید ردااش بهمهبمداری شوده و هزیگوۀ کول را

با زیاد کمدن نگجمۀ زماای ،هزیگۀ بهمهبمداری کل به میزان  1/7درصود

کاهش داده است .هی گین مالحظه شد که نگجمۀ زماای مجاز اسوتفاده از

کاهش نیدا کمده است.

بارهای کگتم نذیم در حداقل کمدن هزیگههای بهمهبمداری موؤثم بودده و

در شکل ( ،)12بماامهریزی  3بار کگتم نذیم در ریزشوبکه ایوایش داده

ایگکه بهتمین زمان استفاده از بارهای کگتوم نوذیم الزاموا در سواعتهوای
کمهزیگه ایست.

شده است.
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