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جه  ناطق دوربا تو تامین انرژي م یت  مهبه اهم نا به بر له  قا پذیر، این م ید جد نابع انرژي ت کارگیري م تاده و ب ریزي اف
احتمال  عیتوسط توابع توزي و بار دیخورش تابش ،سرعت بادقطعیت هاي ایزوله اختصاص داده شده است. عدمریزشبکه

تولید شده و جهت  نیالتمربع يریگتفاده از روش نمونهبا اسي شده است. سناریوهاي متغیرهاي تصادفی سازمدل هطبومر
ـــادفیزیربرنامهاعمال به  ـــه ي تص ـــدهخوش ـــخگویی بارهاياند. از ذخیرهبندي ش ـــاز و پاس جابجاپذیر براي جبران  س
با هدف  ي تصــادفیزیربرنامهناپذیري منابع تجدیدپذیر و ایجاد تعادل بین تولید و مصــرف اســتفاده شــده اســت. انعطاف

سطح مورد انتظار کفایت قابلیت اطمینان  يهانهیهز سازيمینهک بر روي یک ریزشبکه نمونه به خالص فعلی کل با حفظ 
ســازي براي وضــعیت با و بدون اعمال پاســخگویی بار اســتخراج و نتایج حاصــل تجزیه و نتایج بهینه .اســت اجرا درآمده

شده است.  همچنین  خالص فعلی ریزشبکه هاي هزینه بکارگیري برنامه پاسخگویی بار در تغییر اندازه اجزا و تاثیرتحلیل 
 بررسی شده است.

 پاسخگویی بار  از شبکه، نفصلمتجدیدپذیر،  هايانرژي ریزي تصادفی،برنامه :هاي کلیديواژه
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   23/8/1396 تاریخ پذیرش:                 15/7/1396 دریافت:تاریخ   
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 . مقدمه1
سیلی هايسوختمنابع محدودیت  ،تقاضاي انرژيروزافزون  افزایش  در انرژي بازار ثبات، عدمف

ـــت مخاطرات کنار ـــترسطرف و د محیطی از یکزیس رایگان بودن منابع  ناپذیري وپایان پذیري،س
ست بویژه  دیگر از طرف رتجدیدپذی انرژي شده ا ستفاده از منابع تجدیدپذیر  موجب افزایش عالقه ا

ستفاده اهمیت برق، توزیع هايشبکه از مناطق دورافتاده موردنیاز انرژي آنکه تامین ستم از ا  تولید سی
). 2010 ،(مازندرانی و همکارانشابر نموده استچند بر هاي مستقل راریزشبکه در دیدپذیرتج انرژي
شته و عمال  سازذخیره، افزایش نیاز به ناپذیرانعطاف تجدیدپذیرانرژي منابع  گیري ازبهره را در پی دا
سنگا و همکارانشافزایدمیشبکه ریزبرداري بهرهگذاري و سرمایههاي هزینه بر )، محمدي 2016 ،(

مصرف یکی از مشکالت اساسی اوج تولید و  هماهنگی بین اوجعدم ).2016 ،بوساري و همکارانش
هاي اوج منجر به کمبود انرژي در ســـاعت باشـــد که این امرمیهاي مجزا برداري از ریزشـــبکهبهره

صرف ساعت م ضافه تولید در  سخشوداوج میغیر هايو ا شی من. برنامه پا سب براي گویی بار رو ا
 کند.را فراهم میتطبیق الگوي مصرف و تولید  مدیریت بار و انرژي است و امکان

شبکهبهینه سیاري از محققسازي اندازه اجزاي ریز ستاها توجه ب زیرا  ،ن را به خود جلب کرده ا
ـــرمایهچنین اقدامی از یک طرف باعث کاهش هزینه ـــده و از طرف گذاري و بهرههاي س برداري ش

هاي فناوري توسعه ).2015 ،الهیشود (ملکی و فتحموجب افزایش قابلیت اطمینان ریزشبکه میدیگر 
ـــت ،تجدیدپذیر انرژي گیري ازبهره ـــتري را هايفرص مناطق  این منابع در از برداريبهره براي بیش

ایزوله با هاي ســازي اندازه ریزشــبکه) بهینه2014پتروســکی و همکارانش(. کندمی فراهم دورافتاده
ســاز براي افزایش قابلیت اطمینان در امر منابع تامین انرژي صــرفا تجدیدپذیر را بررســی و از ذخیره

ستفاده کرده يسازي اجزابهینه مختلف  هايروش بررسی) 2012اند. فدایی و همکارانش(ریزشبکه ا
 اند. کرده ارائه تجدیدپذیرمنابع انرژي  اساس بر انرژي ترکیبی هاياندازه بهینه در سیستم جهت تعیین
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شکل از سازي) بهینه2016شانگ و همکارانش( صل (مت شبکه منف  باد و فتوولتاییک، ظرفیت ریز
سازي چندهدفه مذکور جهت اند. بهینهتکرارشونده انجام داده هايروش بانک باتري) را با استفاده از

شده است. هزینه نرمالیزهسازي کمینه حداکثرسازي قابلیت اطمینان تامین بار در کنار شده برق انجام 
ــتفاده از برنامارائهمطالعات  ــده در فوق بدون اس ــخگویی بار و عدم در نظرهش گرفتن ماهیت هاي پاس

 تصادفی منابع تجدیدپذیر و بار صورت گرفته است. 
اســتفاده هاي قدرت ســتمیســ برداريبهره يهانهیکاهش هز منظور به هاي پاســخگویی باربرنامه

 ایبرق در طول زمان و  تعرفهدر  رییمصرف در پاسخ به تغ يدر الگو رییشامل تغ هااین برنامهشود. یم
شوق صرف و  هاي مالیبه م ساعات يگریآن به زمان د رییتغ ایبا هدف کاهش م ست یدر طول  که  ا

باال متیق ـــ نانیاطم تیقابل ایو  ســــتبازار برق  ـــتمیس نان و .باشــــدمیدر معرض خطر  س (کر
  )2017،ونگ و همکارانش و 2017،، بهبودي و همکارانش2017،شهکاران

ماهیت  ـــرفی داراي  بارهاي مص ـــیدي و همچنین  بادي، خورش منابع انرژي تجدیدپذیر از قبیل 
صادفی می شند. در مطالعات فوق، مدیریت انرژي، بهرهت شبکهبا سازي ها و همچنین بهینهبرداري ریز

شماجزا بدون در نظر گرفتن  ست. گرچه چ صورت گرفته ا صادفی این پارامترها  شی از ماهیت ت پو
سبات و بهینه سادگی روند محا صادفی موجب  تواند موجب شود، اما این امر میسازي میماهیت ت

ــود. در  ،کاهش قابلیت اطمینان و حتی در برخی موارد ــترکین ش ــایش مش ــطح آس موجب کاهش س
صورت برخی از ،ادامه سازي اندازه اجزا برداري انرژي و بهینهر مورد مدیریت بهرهگرفته دمطالعات 

 گردد.با در نظر گرفتن ماهیت تصادفی منابع و بارهاي مصرفی بررسی می
ـــادف ریزيبرنامه در )2017آقاجانی و همکارانش( ـــبکهزیر برداريبهره یتص  یچگال، از توابع ش

) 2016مندلی و همکارانش(. ندادهکر اســتفاده دیســرعت باد و تابش خورشــ ینیبشیپ ياحتمال برا
ــازي اندازه اجزاقطعیت بار در بهینهعدم تاثیر ــکل از فتوولتاییک و ي یک ریزس ــل متش ــبکه منفص ش

بار روزانه به صورت احتماالتی مدل شده و بر اساس  ،اند. در این مقالهتحلیل نموده و باتري را تجزیه
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) 2015نش(اســازي شــده اســت. کایال و همکاربهینه هزینه خالص فعلی و احتمال از دســت دادن بار
مه نا ندازه نییتع يبرارا  یتصـــادف يزیربر نابع انرژ ا قابل يبرا ریپذدیتجد يم  تیبهبود عملکرد و 
 يبرداربهره تیفیبهبود ک به )2017هادیان و همکارانش( .اندکردهبرق اســـتفاده  يهاشـــبکه نانیاطم
از  ،در این قبیل مطالعات .اندپرداخته ریپذدیتجد منابع ينفوذ باال بیضــر بافعال  عیتوز يهاســتمیســ

 اجزاي ریزشبکه استفاده نشده است.  سازي اندازههاي پاسخگویی بار براي بهینهقابلیت

ستآالینده افتاده و کاهشبا توجه به اهمیت تامین انرژي مناطق دور محیطی، در این مقاله هاي زی
هاي منفصــل با ریزي ریزشــبکهســازي و برنامهابع انرژي تجدیدپذیر، به مدلبا بکارگیري صــرفا من

ستفاده از برنامه پاسخگویی بار شنهاديپرداخته می )DR(  1ا سازي انرژي از ذخیره ،شود. در روش پی
ـــخگویی بارهاي  منابع تجدیدپذیر و ایجاد تعادل بین ناپذیريجابجاپذیر براي جبران انعطاف و پاس

ست.  شده ا ستفاده  صرف ا سرعت قطعیت ، عدمنانهیبواقع يسازمدلبراي  ،مطالعه نیدر اتولید و م
ي شــده اســت. ســازمدل هطبواحتمال مر عیتوســط توابع توز ي و بار مصــرفیدیتابش خورشــ ،باد

صادفی مربوطسناریوهاي  ستفاده از روش نمونه مربوط  به متغیرهاي ت    )LHS( 2ین  التمربع يریگبا ا
اند. در این بندي شدهخوشه K-meansروشتوسط  ي تصادفیزیربرنامهتولید شده و جهت اعمال به 

هاي تولید و مصرف سازي پروفیلسنجی نزدیک کردن و یا منطبقجهت امکان DRاز برنامه  ،مطالعه
ست. همچنین اثرات بکارگیري این برنامه در کمینه شده ا ستفاده  شب يسازي اندازه اجزاا که (از ریز

رفت انرژي هاي بادي) و کاهش هدرهاي خورشـــیدي و توربینســـاز، پنلقبیل ظرفیت مبدل، ذخیره
ــبیهگیرد. مدلتولیدي مورد مطالعه قرار می ــازي، ش ــازي و بهینهس ــبکه س ــده در ریزش ــازي اجراش س

 صورت گرفته است. MATLABو  GAMSافزارهاي نظر با استفاده از نرممورد

                                                           
1.Demand Response 
2.Latin Hypercube Sampling 
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صادفی تریزي برنامه ،مدل ریاضی اجزاي ریزشبکه، در بخش سوم ،در بخش دوم، مقدمهپس از  
شـود و می ارائهسـازي ریزشـبکه نتایج شـبیه و تحلیل مسـاله سـازيپیادهریزشـبکه، در بخش چهارم، 

 گیري اختصاص خواهد یافت. بخش پنجم به نتیجه
 زشبکهیر ياجزا یاضیمدل ر. 2

هاي توربین انعطاف ناپذیرتولید انرژي صــرفا توســط منابع مورد مطالعه،  ايجزیرهدر ریزشــبکه 
براي ایجاد تعادل  (بانک باتري) ساز انرژيذخیرهگیرد و از صورت می خورشیدي هايسلول بادي و

ستفاده صرف ا سته قابلمی بین تولید و م سیم ریزي برنامهقابلو غیرریزي برنامهشود.  بارها به دو د تق
شارکت در برنامه ریزي جهت برنامهقابلشوند. از  بارهاي می سخگویی بارم  کاهش هزینه و براي پا

ـــتفاده می  براي آزاد کردن توان تولیدي مازاد بر  1کننده همچنین بار تلفگردد. مدیریت انرژي اس

 ) 1.(شکل در نظر گرفته شده استذخیره، مصرف و 

 
هاي خورشیدي شبکه ترکیبی توربین بادي، سلولشماتیک ریز. 1شکل   

ساز انرژيو سیستم ذخیره  

ساله تعیین اندازه اجزاي ریز صورتم صحیح مختلط شبکه مذکور به   )MILP(  2 مدل خطی عدد 
صادفی منابع انرژي و عدم و با توجه به شده فرموله صادفی ماهیت ت صرفی از مدل ت قطعیت بارهاي م

 شود.می ارائهشود. مشخصات و روابط هر کدام از اجزا مذکور در ادامه اجزا استفاده میبراي این 
                                                           

1.Damp Load 
2.Mixed Integer Linear Programming 
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 مدل سیستم فتوولتاییک

 و جذب، ســطح پنل ظرفیت به شــدت تابش خورشــیدي، ،)PV( 1ي خورشــید خروجی پانل توان
ــلول حرارت درجه ــتگی س ــید بس  خروجی لذا توان ،احتمالی دارد ماهیت دارد. شــدت تابش خورش

ــــدمی متنــاوب مربوطــه ـــیــاري از مطــالعــات(کولی و همکــارانش .بــاش و تنــگ و  2014،در بس
 به ،استفاده شده است PVبتا براي توصیف رفتار  )PDF(  2 احتمالی ) تابع چگالی2013،نشراهمکا

)1(  
 

. توزیع بتا هستند  پارامترهاي تابع و  تابع گاما ،شدت تابش،متغیر تصادفی  که طوري
ــته به  و  مقادیر  ــتند و براي هر بازه داده) ) و انحراف معیار ( میانگین ( وابس هاي تابش هس

 شوند.زمانی به صورت زیر تعیین می

)2(     

)3(   

ـــلول یخروج توان ـــ هايس مانی بازه هردر   يدیخورش طه زیر ز به از راب ـــ حاس  م
 )2016،(تیتو وهمکارانش.گرددمی

)4(   

 .باشندبه ترتیب بازده و سطح پنل خورشیدي می و که به طوري

 

                                                           
1.Photovoltaic 
2.Probability Density Function 
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 مدل سیستم توربین بادي

احتماالتی است که قابل توصیف  باد . ماهیت سرعتاست باد سرعت به ستهواب WT يدیتول توان
شدمیزیر  بولیو احتمال عیتوز تابع به وسیله  2017،، فان و همکارانش 2015،همکارانش(کایال و .با

 )2017،و زیو و همکارانش

)5(  
 

صادفی متغیر  ویبول، توزیع تابع  که  شاخص شکل و  شاخص باد،  سرعت ت
 ها داریم:بازه زمانی است. براي این شاخصتوزیع ویبول براي هر  مقیاس

)6(   

)7(   

تاریخی براي  هايدادهبر اساس  باد هستند که معیار سرعت انحراف و میانگینبه ترتیب    و 
 اند. هر دوره زمانی تعیین شده

) توصیف 8است که توسط رابطه ( تابعی از سرعت باد) ( توان خروجی یک توربین بادي
 شود.می

 
 

)8(  
 

 

 
 باالقطع  ســرعت ســرعت قطع پایین وبیانگر ســرعت نامی، به ترتیب  ،و، که 

 ) 2(شکل .) است(توان خروجی در سرعت نامینیز بیانگر   باشند. می
) اســتفاده 9شــده از رابطه (بر حســب ســرعت ثبت توربین ســرعت باد در ارتفاع هاببراي تعیین 

 )1394،هاشمی (شایقی و.شودمی
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 )9( 

شدهسرعت بیانگر  بیانگر ارتفاع هاب توربین،  که  عددي  باشد. می در ارتفاع ثبت 
ـــطحمحیط براي(1/0بین  ــا )هــاي مس ـــیــده ازبراي محیط(25/0 ت  )درخــت هــاي جنگلی و پوش
 )2016،زاده و همکارانش(حسین.باشدمی

 

منحنی مشخصه توان توربین بادي  .2شکل   
 بر حسب سرعت باد

 قطعیت در بارهاي مصرفیسازي عدممدل
 

ــبکه  هر در تغییرات بارها مصــرفی باعث انرژي کنندگانمصــرف رفتاري متفاوت الگوهاي ریزش
صرفی داراي عدم .گرددمی شندتوجه میقطعیت قابلبارهاي م  تجزیه با توانمی را آنهاکه تغییرات با
قطعیت بار مصرفی از توزیع احتمال سازي عدمبراي مدل مقاله این آورد. در دستبه  آماري تحلیل و

 :گرددنرمال استفاده می

 )10( 

ـــرفی و   که  انحراف و بیانگر میانگین ، به ترتیب و   مقادیر تابع توزیع بارهاي مص
 .است بارهاي مصرفی در هر بازه زمانی معیار
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 ساز انرژي (بانک باتري)سازي سیستم ذخیرهمدل

 .دشارژ نمود یا و ها را شارژبانک باتري توانمی میزان توان تولیدي و توان مصرفی بار به با توجه
 شود.می ارائهدشارژ  و توان شارژو رابطه بین ظرفیت باتري در این قسمت، 

 )11(رابطه .باشد منفی یا مثبت توانددشارژ می یا شارژ عملکرد به توجه با هاباتري ورودي توان
 )11( 

طه ـــرفی در لحظه   ،در این راب بار مص کل  یانگر  بدل و ب ند. می بازده م ـــ اگر باش
 ماند.ها بدون تغییر باقی میآنگاه ظرفیت بانک باتري ،باشد  

ـــارژ بانک باتريبراي  ـــتفاده قرار می ها، مازاد توان تولیدي به منظور ش گیرد و مورد اس
  )1395 ،و همکارانش عباسی سنجدري(.باشدتعیین میقابل زیرها از رابطه انک باتريظرفیت جدید ب

 )12( 

ضعیت باتري در ، براي جبران کمبود توان تولیدي،براي  شارژ و  گیرد. ظرفیتمی قرار د
 آید:می ) به دست13( رابطه از حالت این در هاجدید باتري

 )13( 

باتري و   ،در روابط فوق ـــعیت شـــارژ  یب در زمان وض به ترت و  ها 
ها هستند.و بازده باتري بازده مبدلنیز به ترتیب   و  ها، ضریب تخلیه خودي باتري  ،

ساز باید در آغاز ساز انرژي، وضعیت انرژي اولیه ذخیرهبراي جلوگیري از تجمع انرژي در ذخیره
 )14(رابطه .با هم برابر باشندریزي و پایان دوره برنامه

 )14( 

ـــب باتري از اطمینان منظور به ـــتفاده از عمر مفید آنها، دو محدودیتعملکرد مناس براي  ها و اس
ــارژ ــوند. درتخلیه در نظر گرفته می و فرآیندهاي ش ــیدن زمان ش  )،ظرفیت( حداکثر به رس

 شوند. متوقف بایستی هاتخلیه باتري )،حداقل ظرفیت( به رسیدن زمان در وها شارژ باتري



 
 1396ستان زم /9شماره  /سومانرژي/ سال  ریزيو برنامه گذاريسیاستهاي پژوهش فصلنامه 38

 )15( 

 )18-16(شده در روابط ارائههاي محدودیت مفید هر باتري، عمر طول براي جلوگیري از کاهش
  .گرفته شده است نظر در هر باتري تخلیه و شارژ در فرآیند

)16(  

)17(  

)18(  

ـــاندهنده ،در این روابط ـــده در هر باتري و انرژي ذخیره نش به  و  ش
ـــانگر تعداد باتري ترتیب بیانگر حدود باال و پایین مجاز براي ذخیره انرژي هر باتري و  ها نش

 )2017،نشا(ناریان و همکار.شوند) با هم مرتبط می19باشند و از طریق  رابطه (می
 )19( 

بیانگر عمق دشارژ مجاز هر باتري است. ١  ،در اینجا
به صـورت  محدودیتی ،نیسـت پذیرها امکانباتريبانک شـارژ و دشـارژ همزمان  با توجه به اینکه

.شودسازي خطی در نظر گرفته میزیر در مدل

 

 
)20( 

به ترتیب نشانگر وضعیت شارژ و  و  در روابط فوق، متغیرهاي دودویی 
نیز به ترتیب بیانگر مقدار توان  و  بوده و   در زمان  هادشارژ بانک باتري

عدد ثابت بدون دیمان است که براي خطی کردن  است.   ها در زمان شارژ و دشارژ بانک باتري
عدد  کیبه عنوان  M ،در این رابطه ).2004،شهلو و همکارانش) استفاده شده است(جهان20روابط (

 ،شودضرب می  یا   به طوري که وقتی به  ،است بدون دیمانسیون مثبت بزرگ
 یا   گردد. با توجه به اینکه متغییرهاي  و  نتیجه بیشتر از 

                                                           
1.Depth of Discharge 
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 برابر M مقدار ،مقاله نیدر ا. ها بیشتر گرددباید از توان شارژ و دشارژ باتري Mدودویی هستند، لذا 
ها نیز توان شارژ و دشارژ باتري تواند هر عدد صحیح  بیشتر ازاما می ،در نظر گرفته شده است 0010

 انتخاب گردد.
ـــارژ و ـــیب دیدن باتري، نرخ ش ـــارژ هر باتري نباید از مقدار  به منظور جلوگیري از آس پیش دش

 شده توسط سازنده تجاوز کند. یعنی:تعیین
 

 
)21( 

شارژ  و   ،در این روابط ست. براي د شارژ هر باتري ا شارژ و د به ترتیب نرخ 
 شارژ کرد. هاي پیشین به اندازه کافیباید باتري را در بازه ، tباتري در بازه 

 سازي برنامه پاسخگویی بارمدل 

ـــورت بار براي نزدیک کردن (و در ص ـــخگویی  پاس جدیدي از  کاربرد  له،  قا امکان  در این م
یلمنطبق مانســــازي) پروف یدي از طریق ز ـــرفی و تول هاي مص بار هاي هاي  بار کارگیري  ندي ب ب
سیله قابل برنامهمی ارائهریزپذیر برنامه شروع زمانی ریز، محدودهگردد. براي هر و  کار پایان و جهت 

ستفاده سپس زمان بهنیه عملکرد بارهاي قابل جابجایشودمیکننده تعریف بر حسب رضایت ا ی در ، 
  )2012،(رستگار و همکارانشگردد. شده  تعیین میپنجره زمانی داده

 
. بازه عملکرد هر وسیله قابل جابجایی 3شکل   
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سیله کنترل هر صی زمان باید مدت براي عملکرد بهینه  پذیرو شخ  بازه ) در  تعداد (به م
 )22باشد. (رابطه  خود روشن شدهتعریف مجاز

 )22( 

شن ومتغییر   ضعیت رو شانگر و سیله  خاموش دودویی ن ست ام  بودن و  که ا
شانگر روش )( ست(خاموش) بودن  ن سخگو در آن بازه ا سیله پا زودترین زمان  . و

 هايدر بازهپذیر کنترلهر وسیله باشد. براي عملکرد پیوسته دیرترین زمان خاتمه می شروع و 
 شود.) اعمال می23محدودیتی مطابق رابطه (متوالی  زمانی

 

)23( 

ـــن دودویی متغیر  ـــانگر روش ـــیله  نش ـــدن وس ـــت tدر بازه زمانی  ش به طوري که  اس
یک متغیر دودویی است که   . همچنینباشدمی وسیله شدن نماینگر روشن 

 شدن وسیله است.خاموش نشانگر   که است tدر بازه  نشانگر خاموش شدن وسیله 
 .دهدوسیله نشان می عملکرد نشانگر را با وضعیتاین دو ارتباط بین ) 24(رابطه 

 )24( 

 شود.) در نظر گرفته می25ت (روشن و خاموش شدن همزمان یک وسیله، محدودی عدم امکان 
  )25( 

 تصادفی ریزشبکه ریزي. برنامه3
آن  مفید در طول عمر ریزشبکه یخالص کل فعل نهیهز سازيکمینه نه،یبهریزي برنامهتابع هدف 

طول عمر قطعات است. مجموع  نیتریکه برابر با طوالن فرض شدهسال  25 ستمیاست. طول عمر س
 است: )26رابطه (به شرح  ستمیس یخالص فعل نهیهز
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)26( 

 نیاســت و همچن امkمولفه تیتعداد / ظرف و  امkجزء خالص  یفعل نهیهز کهطوري به
صم يرهایمتغ  و  صحیح و  میت صم هايریمتغ و   عدد   حقیقی غیر منفی میت
  هستند.

ظرفیت منابع تجدیدپذیر بادي و خورشیدي، ظرفیت سیستم  از گیري عبارتندتصمیم متغیرهاي
زمان عملکرد بارهاي  سازها،بندي شارژ و دشارژ ذخیرهساز انرژي (باتري)، برنامه زمانذخیره
برداري و هاي بهرهشامل محدودیت هاي مسالهشده. محدودیتتعریف زمانی بازه ریزي دربرنامهقابل

ساز ذخیره هايمحدودیت تجهیزات، فیزیکی اجزا، موازنه انرژي، محدودیت منابع تولید، ظرفیت
  .باشدمیاطمینان مناسب تامین بارمصرفی  قابلیت و حصولانرژي 
 هاي اجزاي سیستمهزینه
براي ارزیابی اقتصادي در نظر گرفته  معیار عنوان به سیستم هزینه خالص فعلی کل ،مطالعه این در

ــت ــده اس ــتم یکام kکل جزء  هزینه .ش ــیس ــامل مولفه س و  نصــب (خرید، )(اولیه هاي هزینهش
و ارزش  )( تعمیر و نگهــداري ، هزینــه)(و جــایگزینی  تعویض انــدازي)، هزینــهراه

)اسقاطی  شود.رابطه زیر تعیین میبا  )( امkشده براي هر جزء است. هزینه کل صرف (
 )27( 

 .شودمی ) استفاده(ضریب بازگشت سرمایه از  تبدیل هزینه اولیه به هزینه ساالنه براي

 )28( 

 است. امkجزء  طول عمر است و  طول عمر سیستم نرخ بهره و  iکه 
 شود.ام از رابطه زیر تعیین میkهزینه ساالنه اولیه جزء 

 )29( 
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 باشد:) می30ام نیز به صورت رابطه (kو جایگزینی ساالنه جزء  تعویض هزینه

 
)30( 

 شده است. ارائه )31ام در رابطه (kارزش اسقاطی جزء 

 
)31( 

 با: ام برابر خواهد بودkهزینه کل ساالنه جزء  ،بنابراین
 )32( 

 شود:) استفاده می33ام از معادله (kبراي محاسبه هزینه کل خالص فعلی جزء 
  )33( 

 سازي تعادل انرژيمدل 

براي هر بازه زمانی ضروري براي حفظ پایداري سیستم قدرت، ایجاد تعادل بین تولید و مصرف 
در ظرفیت بارهاي  ساز، محدودیتاست. با توجه به محدودیت نرخ شارژ و دشارژ سیستم ذخیره

هاي ناپذیر بودن منابع انرژي تجدیدپذیر، موازنه کامل در تمام بازهریز و ماهیت انعطافبرنامهقابل
گردد. دو متغیر مصرف و تولید مازاد اضافه می) 26پذیر نخواهد بود، لذا به طرفین معادله (زمانی امکان

گردد، با توجه به اینکه کمبود تولید ممکن است منجر به کاهش شاخص کفایت قابلیت اطمینان می
 شود. براي اجتناب از این امر، مقدار مجاز متغیر مربوط به قطعی بار به عنوان یک محدودیت لحاظ می

 

)34( 

 و،،،،
ـــانگر به ترتیب ـــارژ  توان ریز،برنامهقابل بارهاي ریز،برنامهغیرقابل بارهاي نش ش

 باشند.می هاباتري تخلیه توان نشده وبارهاي تامین کننده، ها، بارهاي تلفباتري
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 بندي سناریوهاسناریو و خوشه تولید
هاي بادي و ی، توربینیهاي فتوولتاتوان تولیدي پنل هاي ناشـی ازقطعیتتحلیل عدمو براي تجزیه
 دو مرحله به اســتفاده شــده اســت. این روش ) LHS(برداري مکعب التیننمونهروش بار مصــرفی از 

سیم ترکیب و برداري نمونه ست شده تق سرعت نمونه در مرحله. ا صادفی (  برداري براي هر متغیر ت
 )4شود.(شکل می هاي زیر اعمالخورشیدي و بار مصرفی) گام تابش باد،

 
 ) 2014،(مزیدي و همکارانش K-means بندي و خوشه LHSبردارينمونه هايروش. فرآیند 4شکل 

ـــرعت تجمعی توزیع تابع. 1 ـــرفی به تابش باد، س ـــیدي و بار مص  برابر احتمال با بازه 1000 خورش
 .شودمی تقسیم 1000/1

   .یکنواخت انتخاب شودبراي هر بازه یک عدد تصادفی با استفاده از توزیع احتمال . 2

 براي هر بازه برابر است با: 2احتمال تجمعی نمونه مرحله . 3

                            )35( 

را  از احتمال تجمعی  با استفاده از معکوس تابع توزیع تجمعی مقدار متغیر تصادفی . 4
 محاسبه شود. نمونه

                                                   )36( 

 بار تکرار شود. 1000براي هر متغییر تصادفی  4تا  2مراحل  . 5

 زیاد زین يسازهیشب يزمان اجرابا افزایش تعداد سناریو، بار محاسباتی و  ،یتصادف ریزيدر برنامه
استفاده  هاویرسنابراي کاهش تعداد K-means يبندخوشه تمیالگور از بدین منظورخواهد شد. 

هاي هر داده از مراکز یک خوشه بر اساس کمترین فاصله K-meansبندي خوشهخواهد شد. روش
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خوشه گنجانده شود به طوري که مجموع  Kتا آنها را در  دهدبندي را انجام می(میانگین) خوشه
 خود حداقل گردد. یعنی  ها از مرکز خوشهي دادهمربعات فاصله

 )37( 

 ام است. j  همرکز خوش  و بین نقاط  هفاصل نرم ║║ که
 سازينتایج شبیهتحلیل سازي مساله و پیاده. 4

 )MILP(ریزي تصــادفی خطی عدد صــحیح تصــادفی در مطالعه حاضــر، مســاله به صــورت برنامه

و   CPLEXبا حالل  GAMS 24.8.3افزار ســـازي از نرمســـازي شـــده اســـت. براي اجراي بهینهمدل
 شده است. استفاده سازي بهینهانجام  يبرا Matlab 15bافزار نرم

ست جینتا ،بخش نیدر ا شبکه اندازه بهینهآمده از جمله بد شارژ اجزاي ریز ضعیت  شارژ  ، و و د
ـــارکتریزي برنامها و هباتري  تیقطعو عدم DR يدر موارد با و بدون اجرا ییجابجاقابل يبارها مش
 شده است. ارائه

  )2016،و سیروستیوا   2013،(حسینییمصرف يو بارها دیسرعت باد، تابش خورش اریو انحراف مع نیانگیم. 1جدول 
بار 

 مصرفی
( ) 

 سرعت باد
( ) 

 
 تابش خورشید
( ) 

 ساعت
 بار مصرفی

( ) 
 سرعت باد
( ) 

 تابش خورشید
( ) 

 ساعت

   
 

   
 

       

0.0950 2.00 1.2676 
 

6.21 0.1194 0.674 13 0.1042 1.30 1.2268 4.16 0.0000 0.000 1 

0.0968 1.69 1.3301 
 

6.35 0.0946 0.561 14 0.1028 1.20 1.1675 4.07 0.0000 0.000 2 

0.0875 1.40 1.3625 
 

6.60 0.0660 0.426 15 0.1021 1.10 1.1279 3.88 0.0000 0.000 3 

0.0758 1.30 1.3817 
 

6.60 0.0492 0.267 16 0.1091 1.20 1.1079 3.87 0.0000 0.000 4 

0.0447 1.35 1.4402 
 

6.48 0.0331 0.124 17 0.1172 1.35 1.1042 3.93 0.0054 0.038 5 

0.1269 2.00 1.3787 
 

6.28 0.0000 0.000 18 0.1846 1.50 1.1313 4.08 0.0487 0.153 6 

0.2129 3.20 1.2893 
 

6.14 0.0000 0.000 19 0.2729 2.13 1.1901 4.25 0.0857 0.305 7 

0.2611 3.60 1.2073 
 

5.82 0.0000 0.000 20 0.2929 2.30 1.2096 4.54 0.1427 0.459 8 

0.3747 3.90 1.1567 
 

5.45 0.0000 0.000 21 0.2037 2.00 1.2373 4.85 0.1666 0.589 9 

0.3872 6.00 1.0742 
 

5.07 0.0000 0.000 22 0.1802 1.50 1.2519 5.15 0.1991 0.682 10 

0.2355 4.60 0.9751 
 

4.62 0.0000 0.000 23 0.1291 1.30 1.3251 5.57 0.1734 0.740 11 

0.0866 2.00 0.9105 
 

4.33 0.0000 0.000 24 0.1612 1.92 1.3732 5.88 0.1410 0.719 12 
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شمال ساختمان واقع در  شبکه مورد مطالعه یک   5 و درجه 45  ایران به طول جغرافیاي غرب ریز
ـــطح از متري1650ارتفاع  با دقیقه 2و  درجه 37 و عرض جغرافیاي  دقیقه ـــد. می آزاد دریاي س باش

 یخیتار يها، با استفاده از دادهیمصرف يو بارها دیسرعت باد، تابش خورش اریو انحراف مع نیانگیم
شده و در جدول  ستخراج  ست. نمودار جعبه ارائه )1(ا صادف يهانمونه )5(شکل ايشده ا  دیتول یت

 دهد.یهر ساعت را نشان م يشده برا

 

  
PV WT توان و  توان، مصرفی بار لیپروف اينمودار جعبه .5شکل   

 
پذیرتنظیم وسایل مشخصات. 2 جدول  

 پذیروسایل تنظیم       
مصرف انرژي روزانه 

 (kWh/d) وسیله

 مدت کارکرد روزانه
 )بازه زمانی(

 زودترین زمان شروع

 )بازه زمانی(

 دیرترین زمان پایان

 )زمانیبازه (

 90 10 8 2,20 آبالکتروپمپ منبع

 96 1 5 1,25 کنخشک

 70 25 6 0,90 شوییماشین لباس

  87 35 3 0,60 شوییماشین ظرف
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ـــرف هايبار تهمص ـــ به دو دس ها ی  بل يبار جایی قا بلریو غجاب یبقا به ترت جایی   95/4با  جاب
 میســاعت در روز تقســلوواتیک 9/47 درصــد کل مصــرف) و 4/9ســاعت در روز (حدود واتلویک
سري ازاز  یبرخ که مدت عملکردبا توجه با این .دنشویم سایل خانگی ک ستندساعت  کی و لذا  ،ه

ست فتهدقیقه در نظر گر 15 جابجاییریزي بارهاي قابلزمانی برنامه بازه شبانه. شده ا شامل یک  روز 
شده  ارائه) 2باشد. مشخصات مصرفی و اطالعات ورودي وسایل کنترل پذیر در جدول (بازه می 96
 باشد.) می3شبکه مطابق جدول(ي ریزاجزا اقتصادي و فنی مشخصات و

 هاي اقتصاديریزشبکه و شاخص يمشخصات فنی و اقتصادي اجزا .3جدول 
 )2017،و همکارانش و تبار 2016،(احتمالی و همکارانش

 
 مشخصات بانک باتري مشخصات ماژول فتوولتاییک

 1.2kWh ظرفیت نامی 320W ظرفیت نامی

 unit/$150 هزینه اولیه unit/$600 هزینه اولیه

 unit/$130 هزینه جایگزینی year/$6 هزینه تعمیر و نگهداري

 %85 بازده 25 عمر مفید (سال)

تعمیر و نگهداريهزینه  مشخصات توربین بادي  2$/year 

 5 عمر مفید (سال) 1kW ظرفیت نامی

 مشخصات مبدل(اینورتر) unit/$2500 هزینه اولیه
 kW 1.0 ظرفیت نامی year/$70 هزینه تعمیر و نگهداري

 unit/$600 هزینه اولیه 20 عمر مفید (سال)

 3(m/s) 500 هزینه تعمیر و نگهداري$/unit 

 20 (m/s) 90 بازده% 

 9 (m/s) (سال) 15 عمر مفید 

 %6 (نرخ بهره ) 

RV(ارزش اسقاطی) هزینه اولیه %10 
 25 عمر مفید ریزشبکه (سال)

 اجزاي ریزشبکه
ماژول 

 فتوولتاییک
توربین 
 بادي

 مبدل(اینورتر) بانک باتري

 740.4 429.1 3532.1 668.9 ($)هزینه خالص فعلی واحد 
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ــازنهیهب ــادف يس ــده  DRدو حالت بدون اعمال و با اعمال  يبرا یتص ــل در  جینتاو انجام ش حاص
ست. همانطور که در ا ارائه )4(جدول  شده نیشده ا شان داده  ست، جدول ن  DRبرنامه  بکارگیري ا

صرفه جو صد کل هز 19/19 ییموجب  و  يباتر تیکاهش ظرف باعث و )TNPC(فعلیخالص  نهیدر
 شده است. درصد 40 و درصد  22/22 بیبه ترت نورتریاندازه ا

سان بوده و ضعیت مذکور یک صرفی در دو و شارژ و  انرژي م بخشی از انرژي تولیدي در فرآیند 
 )درصــد 3/0(حدود  هاي فتوولتاییکی در تعداد پنلشــود، لذا تفاوت جزیها تلف میاتريدشــارژ  ب

ستفاده از برنامه  ست. ا ضعیت به این دلیل ا هاي توجه ظرفیت باتريموجب کاهش قابل DRدر دو و
شدن پروفیل ،شود. این کاهش اوالمی )AC/DC(ساز و ظرفیت مبدل ذخیره هاي بار به دلیل نزدیک 

باشد و نتایج مربوط به این موارد به دلیل کاهش اوج بار مصرفی می ،مصرفی و انرژي تولیدي و ثانیا
 شده است. ارائهدر ادامه 

 
 شبکهسازي ریزمقایسه نتایج بهینه .4جدول 

 بدون اعمال استرتژي واحد پارامتر ردیف
DR  

 با اعمال استرتژي
DR 

کل هزینه خالص فعلی 1  $ 34451.9  30596.4 

کل ساالنههزینه  2  $ 2695.1 2393.5 

فتوولتاییکظرفیت سیستم  3  kW 5.91 5.89 

 kW 3 3 ظرفیت توربین بادي 4

 kWh 10.8 8.4 ظرفیت بانک باتري 5

 kW 10 6 ظرفیت مبدل (اینورتر) 6

 
 هایی با کمبود تولیدبازه از پذیرانتقال بارهاي کنترل موجب DRریزي برنامه انجام رود می انتظار
صرف، موجب به بازه صرف هاي با تولید مازاد بر م صله پروفیل تولید و م  بنديزمان گردد.کاهش فا
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آمده در شکل بدست یتصادف يزیرحل مساله برنامه جابجایی ازمصرف قابل با لیوساکارکرد  نهیبه
 نشان داده شده است. )6(

 
مصرف  با لیوسا بندي بهینهزمانبرنامه .6شکل   

ی در ریزشبکهیجاجابقابل  
 

 نهیبه يزیربراساس برنامه( DRو با اعمال  DRپروفیل بارهاي مصرفی بدون در نظر گرفتن 
شکل ، ییجاجابمصرف قابل با لیوسا يبرا نشان ) 7(پروفیل بارهاي مصرفی) نیز تعیین و در 
براي حالت بدون اعمال  اوجمقدار  ،مشـخص اسـت اده شـده اسـت. همانگونه که از شـکلد

با اعمال  DRبرنامه  به عبارت دیگر  Kw 61/4و  Kw 05/9ترتیببه  DRو  ـــت.  اعمال  ،اس
 .گردد) میدرصد 06/49موجب کاهش محسوس در اوج بار( DRبرنامه 



 
 49 … ایزوله ریزشبکه در بار پاسخگویی و تجدیدپذیر انرژي منابع تصادفی ریزيبرنامه

 
DR پروفیل تقاضاي انرژي ریزشبکه در دو وضعیت بدون و با اعمال .7شکل    

 62-60و   35-30، 5-1 ) در بازهDRمیزان بار مصرفی (با شود، یم مالحظه )7(شکل ازکه  همانطور
ــت که ه طور قابلب ــده در این موقع از روز به دلیل میزان انرژي باالي تولیدتوجهی افزایش یافته اس ش

بازهمی ما در  به طور  93-84 باشـــد. ا به علت کمبود میزان انرژي تولیدي  ـــرفی  بارهاي مص میزان 
کند که با شیفت بخشی این امکان را فراهم می DRاستفاده از  ،محسوسی کاهش یافته است. در واقع

هایی با میزان انرژي تولیدي مازاد بر مصرف، پروفیل بارهاي مصرفی از بارهاي مصرفی به سمت زمان
ساحت زیر منحنی دیاگرامو تولیدي به ه شود که م شوند. توجه  شکل ارائههاي م نزدیکتر  شده در 

شــود و تنها موجب موجب حذف هیچ بار مصــرفی نمی DRیعنی اعمال  ،باشــد) با هم یکســان می8(
صرف می صرفی با و بدون اعمال گردد. در حالت کلی براي دیاگرامتغییر زمان م  DRهاي بارهاي م

 کرد. ارائهتوان رابطه زیر را می

 

)38( 
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) بیان 39شــاخص صــاف بودن منحنی بار مصــرفی اســت و به صــورت رابطه ( )LF(ضــریب بار 
 مقدار آن ،ترین حالتآلایدهشــود و در تعریف می  شــود. این پارامتر در محدوده می

صرفی در طول دوره بهره ست که بیانگر ثابت بودن بار م صرفی برداري مییک ا شد. براي انرژي م با
شد صرفی زیاد با شخص هر اندازه میزان اوج منحنی بار م صفر  LF ،ثابت در دوره زمانی م سمت  به 

فته که این مستلزم افزایش ظرفیت اجزا ، اوج بار مصرفی افزایش یاLFکند و متقابال با کاهش میل می
شد و در نتیجهتامین کننده انرژي می گذاري اولیه و سرمایه شبکه هزینه يبا افزایش ظرفیت اجزا ،با

 .یابدبهره برداري نیز افزایش می

 )39( 

سناریو صرفی براي  ضریب بار م و براي  244/0و  Kw05/9 ) به ترتیب DR(بدون  1مقدار اوج و 
ـــناریو دوم(با  ـــت. بنابراین  478/0و  Kw61/4) به ترتیب DRس موجب کاهش  DRاعمال برنامه  ،اس

شــود و متعاقبا موجب  درصــد) می 3/96درصــد) و افزایش ضــریب بار ( 1/49محســوس در اوج بار(
اي اي نمونهکاهش هزینهشود. چنین نیاز ریزشبکه میي موردصافی منحنی بار و کاهش اجزاافزایش 

باشـــد هر چند که هدف اصـــلی بکارگیري این برنامه نزدیک ســـازي و در می DRاز مزایاي اعمال 
 باشد.صورت امکان منطبق سازي پروفیل بار مصرفی و انرژي تولیدي می

حالتپروفیل انرژي ذخیره  بدون در نظر گرفتنشـــده در  با در نظر گرفتن  DR هاي  در  DRو 
میزان بار  DRاعمال برنامه  ،شــده اســت. همانگونه که از این شــکل مشــخص اســت ارائه ) 8(شــکل

ب ـــده را  هاي تواند موجب کاهش هزینهدهد که این امر میتوجهی کاهش میه طور قابلذخیره ش
شده در حالت از شود. توجه شود که انرژي ذخیرهسشده براي خرید و نگهداري سیستم ذخیرهصرف
 باشد. یعنی:می DRریزي برنامهشده بدون ره کمتر یا مساوي با انرژي ذخیرههموا DRاعمال 
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)40( 

 

 
هاوضعیت شارژ و دشارژ باتري .8شکل   

صرف يدیتوان تولپروفیل  )9(شکل  شبکه مورد یو م ضعیتریز و با  DRبدون  مطالعه براي دو و
 دهد.مینشان را  DR اعمال

  
DR اعمالبدون و با  ریزشبکه در دو وضعیت یو مصرف يدیتوان تولپروفیل  .9شکل    

 صورتشده به بار مصرفتوان تولیدي و  يهالیپروف یابیارز يبرا ینسب اختالف بیشاخص ضر
 شده است.  فیتعر )41( معادله

 

 )41( 
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ـــاخص  علت (بوده  89412/0برابر  DRو با  1536/1برابر  DRدر حالت بدون اعمال  مقدار ش
ـــاخص یک از  شیب ـــت)  ریپذدیمنابع تجد پذیر بودنکنترلعدم  دلیلمازاد به تولید  DFش که  اس

سخگویی 49/22 صد با اعمال برنامه پا شدهدر صرف و تولید به هم نزدیک  عالوه بر  اند.بار منحنی م
ستگ بیضر ن،یا صرف يو بارها يدیتول يانرژ یهمب ضعیت يبرا یم   بیبه ترت DRبا و بدون  هايو

 شود.می درصد 5/41به میزان   ضریب نیا شیباعث افزا DR گیريکارباست.   -466/0و   273/0

 گیري. نتیجه5

صرفانمونه بهینه یک ریزشبکه ریزيرنامهدر این مقاله، ب پذیر مورد مطالعه تجدید از منابع انرژي ، 
ته و طرح کاهشقرار گرف هدف  با  هادي  ـــن نهارزش کنونی  هاي پیش مال  هزی با اع که  ـــب ریزش

شبکهمحدودیت سیل هاي تعادل انرژي، قابلیت اطمینان و محدودیت اجزاي ریز ستفاده از پتان  هايبا ا
ـــاز انرژي در واکنشموجود همچون بارهاي منعطف و منابع ذخیره هاي موجود در به عدم قطعیت س

صرف ست ارائه منابع و م شبکه م. گردیده ا شنهادي روي یک ریز ستمصل فنساختار پی سی هاي از 
صلی( قدرت شبیه به اجرا )شبکه ا شبکه و سازي حاکی از کاهش درآمده و نتایج  اندازه اجزاي ریز
تجدیدپذیر و  منابع درصــد 100هاي ناشــی از نفوذ و پوشــش مناســب عدم قطعیت مربوط هاي هزینه

شبکه قابلیت اطمینان ریزکفایت برقراري  رسانی در ریزشبکه و تاثیر مستقیم درمتعاقب آن تداوم برق
 .باشدمی

 شــنهادیپ تیقطععدم تاثیر یبررســ يکارآمد برا یتصــادف ریزيبرنامه نانه،یبواقع يســازمدل يبرا
، یبار مصرف ینیبشیپ يخطا تیقطععدم انشده به طور همزمشنهادیپ یشده است. چارچوب تصادف

ـــنار. ردیگیفتوولتاییک را در نظر م دیو تول يباد نیتورب ـــادف يرهایمربوط به متغ يوهایس با  یتص
ستفاده از روش  سنار دیتول LHSا ستفاده از الگور يوهایشده و  صل با ا به منظور  K-means تمیحا

در چارچوب روش  یاضــیشــبکه به صــورت رریز يشــدند. اجزا يبندخوشــه ،یتصــادف يزیربرنامه
ــازمدل حیعدد صــح یخط يزیربرنامه  CPLEXکننده حل قیاز طر GAMSنرم افزار  ي و توســطس
 .سازي شده استبهینه
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 گریکدیاســتخراج و با  اعمال برنامه پاســخگویی باربا و بدون  گزینهدو  يبرا يســازنهیبه جینتا 
ستفاده از برنامه بدست جی. نتااندشده سهیمقا شان داد ا ظرفیت بانک  یتوجهقابل زانیبه م DRآمده ن

ستم فتوولتاییک  درصد، 40 نورتریا تدرصد، ظرفی 22/22به میزان  ازینموردباتري  و درصد  3/0سی
ــد 19/11 را TNPC جهیدر نت ــد حداکثر بار  DR ياجرا ن،ای بر عالوه. دهدمی کاهش درص باعث ش
 شاخص ضریب نی. همچنابدی کاهش درصد 49/22و  درصد 1/49 بیبه ترت DFو شاخص  یمصرف

ضر  شافزای درصد 5/41و   3/96 بیبه ترت بیبه ترت پروفیل تولید و مصرفی بین همبستگ بیبار و 
 .افتی
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