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  چکیده

هاي سازهاي انرژي در سیستمدر این مقاله، روشی براي جایابی بهینه و همزمان واحدهاي تولید پراکنده بادي و خورشیدي و ذخیره 
روش ارائه شده بر اساس یک مدل احتمالی و با در نظر گرفتن . توزیع با هدف کمینه کردن تلفات انرژي ساالنه مطرح شده است

  . تمامی شرایط عملکردي ممکن براي واحدهاي تجدیدپذیر بنا نهاده شده است

سازي تلفات انرژي ساالنه و هزینه با هدف کمینه (MINLP)عدد صحیح -ریزي ترکیبی غیرخطیبراي حل مسئله، از برنامه          
هاي مختلف هاي در نظر گرفته شده شامل حدود ولتاژ شینقیود و محدودیت. خریداري انرژي سیستم قدرت استفاده شده است

در هر شین و حد نفوذپذیري حداکثر واحدهاي تولید  گذاري ممکنسیستم، اندازه مجزاي واحدهاي تولید پراکنده، بیشینه سرمایه
سازها عالوه بر دهند که حضور ذخیرهنتایج نشان می. روش ارئه شده به یک سیستم توزیع نمونه اعمال شده است. باشندپراکنده می

  .گرددهاي بادي و خورشیدي، باعث کاهش هزینه خریداري انرژي میجبران کمبود توان توربین

  یديکلمات کل

  .سازهاي انرژي، منابع تولید پراکنده تجدیدپذیر، پخش بار، تلفات شبکه، سیستم توزیع، ذخیرهPVتوربین بادي،  

  

  مقدمه - 1
ریزان و  - هاي برنامهانرژي، از مهمترین دغدغهامروزه تأمین 

این موضوع از مهمترین مشکالت بشر در . طراحان سیستم هاي قدرت است
است که بطور مستقیم بر  یانرژي مبحث استراتژیک. نده می باشدیسالهاي آ

بشر از دیرباز، همواره به دنبال  .گذاردها، تأثیر میتعامالت کشورها و دولت
یک منبع انرژي پایدار بوده است تا با تکیه بر آن نیازهاي کنونی دستیابی به 

هاي از این رو توان بادي به عنوان یکی از انرژي. و آینده خود را مرتفع سازد
بکارگیري . تجدیدپذیر و پاك، امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است

ناگهانی بار،  هاي تجدید پذیر در تولید انرژي الکتریکی، سبب تغییراتانرژي
وقوع خطا در خطوط انتقال انرژي، افت ولتاژ سیستم و ایجاد چالش در 

یکی از راهکارها براي جبران طبیعت متغیر . شودقابلیت اطمینان سیستم می

هاي تجدیدپذیر در کوتاه مدت، بدون نیاز به قطع بارها و یا روشن انرژي
. باشدسازهاي انرژي میکردن واحد نیروگاهی دیگر، استفاده از ذخیره

توان در سطوح ولتاژ مختلفی اعم از سازهاي انرژي را میبطورکلی ذخیره
  .واحدهاي نیروگاهی تا سطوح ولتاژ توزیع بکار گرفت
بادي در مقایسه با دیگر  1توان تولید شده توسط تولیدات پراکنده

ع به ریزي سیستم توزیبرنامه. بیشترین تغییرات را داراست DGواحدهاي 
ریز شود که براي برنامهعنوان یکی از مباحث بسیار پر اهمیت محسوب می

با (بادي موجود در سیستم  DGسیستم قدرت خصوصاً زمانیکه با واحدهاي 
. شود، از اهمیت باالتري برخوردار استمواجه می) خاصیت تناوبی ذاتی آنها

تی در در سیستم توزیع موجود نقش حیا DGاختصاص مناسب واحدهاي 
، DGریزي بنابراین براي برنامه. کندبهبود عملکرد سیستم بازي می
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 با در نظر .باشدهاي بسیار پراهمیت مییکی از جنبه DGاختصاص بهینه 
، در مراجع DGهاي تولید توان کل واحدهاي گرفتن این قیود و محدودیت

استفاده براي کمینه کردن تلفات سیستم  2از الگوریتم ابتکاري] 2[و ] 1[
یابی یک روش مبتنی بر تکرار براي تعیین مکان] 3[در مرجع . شده است

، از ]4[نارا و همکاران . در شبکه قدرت ارائه شده است DGبهینه واحدهاي 
در سیستم توزیع  DGبراي تعیین مکان واحدهاي  3روش جستجوي ممنوعه

انجام شده در مطالعات . براي کمینه کردن تلفات سیستم استفاده نموده اند
در سیستم  DGهاي مبتنی بر تکرار براي جایابی واحدهاي از روش] 6و 5[

در این مطالعات آنالیز حساسیت ولتاژ و حساسیت . توزیع استفاده نمودند
ها براي تلفات براي معادالت پخش توان به منظور تشخیص بهترین مکان

تکاري براي روش اب. در سیستم توزیع به کار رفته است DGواحدهاي 
پیشنهاد ] 7[بازار الکتریکی رقابتی در مرجع  DGریزي توسعه ظرفیت برنامه

هزینه از -با استفاده از تحلیل سود DGمکان بهینه واحدهاي . شده است
، روش تکاملی ]8[در مرجع . هاي توزیع بدست آمده استدیدگاه شرکت

ي کاهش تلفات در سیستم توزیع برا DGبراي تعیین مکان بهینه واحدهاي 
اساس این روش با در نظر گرفتن حساسیت . سیستم، ارائه شده است

هاي بار پایداري ولتاژ نسبت به تغییر توان اکتیو و راکتیو تزریق شده در شین
در  DGروش محاسباتی براي جایابی بهینه واحدهاي ] 9[در مرجع . باشدمی

. یشنهاد شده استسازي تلفات توان پسیستم توزیع شعاعی براي کمینه
هاي بار با بارهاي متغیر با زمان و روش پیشنهاد شده انواع مختلف پروفیل

هاي با در نظر گرفتن محدودیت. را در نظر گرفته است DGخروجی 
] 10[تکنیکی مانند محدودیت ظرفیت فیدرها و پروفیل ولتاژ فیدر، در مرجع 

در سیستم توزیع به کار  DGبراي جایابی بهینه واحدهاي  4 الگوریتم ژنتیک
براي در نظر گرفتن اثر عدم قطعیت متناظر با حفاظت و . گرفته شده است

- ، از تئوري تصمیم بر اساس الگوریتم بهینه]11و12[در مراجع ، DGتولید 
دهد مباحث فوق نشان می. سازي احتماالتی و ابتکاري استفاده شده است

- در سیستم DGص واحدهاي هاي قابل توجهی در زمینه تخصیکه فعالیت
هر چند در بیشتر این موارد، فرض شده است . هاي توزیع انجام شده است

هاي موجود قادر به ریزي است؛ روشقابل کنترل و برنامه DGکه خروجی 
] 11و 10،9[مراجع محدودي . مدلسازي خاصیت تناوب توان خروجی نیستند

دیدپذیر را در نظر تج DGمسئله عدم قطعیت در توان خروجی واحدهاي 
را  DGنویسندگان فقط مکان بهینه واحدهاي ] 9[در مرجع . گرفته اند

 11[در مراجع . مد نظر قرار نگرفته است DGمشخص نمودند و اندازه بهینه 
، و حد نفوذ DGهاي فنی مانند اندازه گسسته واحدهاي محدودیت] 12و 

ینه واحدهاي لذا مسئله تخصیص به. پوشی شده استچشم DGبیشینه 
DG تجدیدپذیر همچنان به توجه باالیی نیاز دارد.  

در این مقاله، روشی براي جایابی بهینه و همزمان واحدهاي 
هاي سازهاي انرژي در سیستمتولید پراکنده بادي و خورشیدي و ذخیره

توزیع با هدف کمینه کردن تلفات انرژي ساالنه و بر اساس یک مدل 
ریزي ترکیبی ساختار مسئله، مبتنی بر برنامه. احتمالی ارائه شده است
سازي تلفات انرژي ساالنه و هزینه با هدف کمینه 5غیرخطی عدد صحیح

خریداري انرژي سیستم قدرت می باشد که در آن قیود حدود ولتاژ شینهاي 
                                                             

2 Evolutionary Programming- EP 
3 Tabu Search- TS 
4 Genetic Algorithm-GA 
5 Mixed Integer Non Linear Programming- MINLP 

گذاري مختلف سیستم، اندازه مجزاي واحدهاي تولید پراکنده، بیشینه سرمایه
حد نفوذپذیري حداکثر واحدهاي تولید پراکنده لحاظ  ممکن در هر شین و

  .شده اند
  
  اقتصادي مطالعات روابط - 2

  باد سرعتي مدلساز
براي مدلسازي رفتار سرعت باد، از تابع چگالی احتماالتی 

Rayleigh تابع چگالی احتماالتی . استفاده شده استRayleigh  حالت
 2است که در آن ضریب شیب برابر  6خاصی از تابع چگالی احتماالتی ویبول

  ]:13[شوددر نظر گرفته می

)1( ( )
2

2

2 expv vf v
c c

    = −    
     

 

اگر مقدار متوسط سرعت باد . شودضریب مقیاس نامیده می cدر رابطه فوق 
هاي با استفاده از رابطه cبراي یک سایت، مشخص باشد، ضریب مقیاس 

  :شودمحاسبه می) 3(و ) 2(
)2(  

 
( )

22

20 0

2 expm
v vv vf v dv dv c

c c
∞ ∞     = = − =    

     
∫ ∫

)3(  
بادي به عنوان متغیر چند  DGبراي لحاظ نمودن توان خروجی واحدهاي 

- ریزي، تابع چگالی احتماالتی پیوسته به حالتهاي برنامهحالته در فرمول
شود؛ که در هر یک از آنها سرعت باد در هاي مختلف تقسیم بندي می

الزم است تعداد حاالت بطور دقیق براي توزیع . باشدمحدوده مشخص می
Rayleigh     انتخاب شود، چون تعداد کم آنها، دقت را تحت تاثیر قرار

  .دهددهد، در حالیکه تعداد زیاد حاالت، پیچیدگی مسئله را افزایش میمی
اطالعات تابش خورشید به صورت یک تابع توزیع نمایی مدل 

باشد که در رابطه زیر بیان می] 16[اساس مدل مرجع این تابع بر . شودمی
براي نشان دادن حالت احتمالی ) (تابع توزیع احتمال بتا . شده است

  .باشدپدیده تابش خورشید بسیار مناسب می
)4( 

 

 

 kW/m2شدت تابش خورشید بر حسب   

 sتابع توزیع بتا متغیر  

 sپارامترهاي تابع توزیع بتا براي متغیر  

و ) (براي محاسبه پارامترهاي تابع توزیع بتا از مقدار میانگین 
  :شوداستفاده می sمتغیر تصادفی ) (انحراف معیار استاندارد 

)5( 
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)تابع احتمال هر مرحله  )( )wP Gبا استفاده از رابطه زیر محاسبه می -
  :شود

)7( ( ) ( )2

1

w

w

v

w v
P G f v dv= ∫

 
  .باشندمی wحد سرعت باد در حالت Vw2وVw1که 

 از استفاده با حالت هر با متناظر توان خروجی توربین بادي
 منظور به. شودمی محاسبه) 8( رابطه مطابق بادي توربین توان منحنی
 خروجی توان تا شودمی مشخص awvحالت هر متوسط مقدار سازي،ساده
 متر 2 و 1 هايسرعت با دوم مرحله اگر مثال بطور. (شود محاسبه مرحله آن
m/s 1.5 2av حالت این براي متوسط مقدار شود، محدود ثانیه بر -می=

  .)باشد

)8( ( )
( )
( )0/

0 0

0

aw ci

aw ci
rated ci aw r

r cipw

rated r aw co

co aw

v v
v v

P v v v
v vP v

P v v v
v v

≤ ≤
 − × ≤ ≤ −= 
 ≤ ≤
 ≤

 

 قطع سرعت و نامی سرعت شروع، سرعت ترتیب بهcovو civ، rv که
  .باشندمی بادي توربین
 از استفاده با بادي توربین هر (CF) ظرفیت ضریب و ساالنه متوسط توان
  :از عبارتند که شوندمی محاسبه) 10( و) 9( روابط

)9( ( )/ave o pw w
w

P P P G= ×∑  

)10( ave

ra ted

PCF
P

=  

  

  تولید-مدل ترکیبی بار
بادي و بار براي  DGدر مدلسازي انجام شده توان خروجی 

براي این کار . گیرندتولید مورد استفاده قرار می - تولید مدل ترکیبی بار
به عبارت . شود که سرعت باد و بار از یکدیگر مستقل هستندفرض می

. شوندپوشی میدیگر، مؤلفه هاي روزانه و فصلی سرعت باد، مانند بار چشم
اگر وابستگی ضعیفی بین سرعت باد و بار وجود داشته باشد، این فرض 

قوي اي بین بار و در صورتیکه رابطه. نتیجه چندانی بر نتایج نخواهد داشت
مثبت (تگی موجود سرعت باد وجود داشته باشد، دقت نتایج بر اساس همبس

مهمترین دلیل . تحت تاثیر قرار خواهد گرفت) یا منفی بودن همبستگی
نقض قوانین در این حالت، پخش توان معکوس است که به دلیل بیشتر 

اگر همبستگی مثبتی . افتداز بار اتفاق می DGبودن توان خروجی واحدهاي 
ه مقدار پخش توان رود کبین سرعت باد و بار وجود داشته باشد، انتظار می

بیشتر از مقدار  DGاز اینرو، تاثیر بهینه واحدهاي . معکوس کاهش یابد
متقابالً، اگر وابستگی منفی . محاسبه شده بر اساس فرض فوق الذکر است

کمتر از مقدار  DGرود تاثیر بهینه واحدهاي وجود داشته باشد، انتظار می
  .محاسبه شده باشد

             بادي DGمطابق این فرض، احتمال هر ترکیبی از بار و خروجی 
)( )gP C( با حاصلضرب توابع احتماالتی ذکر شده براي بار و توان باد ،

  :آیدمطابق رابطه زیر بدست می

 )11( ( ) ( ) ( )g w yP C P G P L= ×  
واحد توربین بادي با  mتولید، براي -بر همین اساس، مدل بار

نیروگاه بادي و  DGوان خروجی هاي ممکن تدر نظر گرفتن تمامی ترکیب
  :تولید جامع برابر است با- بنابراین مدل بار. بار بدست خواهد آمد

)12( ( ){ }, : 1:g gR C P C g N = =   

  
هاي بادي موجود است بطوریکه هر توربین منحنی تعداد کل توربین mکه 

تولید جامع - مدل بار Rهمچنین . عملکردي توان مربوط به خود را داراست
یک ماتریس با  Cماتریس . باشدواحد توربین بادي می mبراي تماي 

m+1 هاي هاي ممکن براي حالتستون است که شامل تمامی ترکیب
هاي بار هاي بادي موجود و حالتمختلف توان خروجی باد مطابق با توربین

هاي موجود به معادل توان خروجی توربین mتا  1هاي از ستون. است
بیانگر سطوح مختلف  m+1صورت کسري از توان نامی هر توربین و ستون 

)عبارت . باشندبار می )gP G  یک ماتریس تک ستونی که احتماالت
هاي ممکن در کل حالت Nمقدار . دهدرا نشان می Cمتناظر با ماتریس 

- هاي بار میهاي سرعت باد و حالتاست که برابر حاصلضرب حالت Rمدل 
باتري، تجهیزات الکترودینامیکی جهت ذخیره انرژي از  يهابانک. شدبا

توان باتري در زمانی که . باشندبراي استفاده در آینده می DCیا  ACمنابع 
تقاضاي بار پایین است یا منابع ریزشبکه موفق به تامین تقاضاي بار نشوند 

نگام بروز یک ها در هاز دیدگاه قابلیت اطمینان، باتري. رودبه کار می
اختالل در سیستم به کمک منابع تولید آمده و کمبود توان ریزشبکه را تا 

در این وضعیت وظیفه حفظ . کنندوضعیت عادي جبران میبه  برگشتن
ازدیدگاه . باشدها میفرکانس ریزشبکه در محدوده مجاز برعهده باتري

ارائه انرژي در  ها با ذخیره توان در ساعات کم باري ومدیریت بار، باتري
ساعات اوج بار باعث جلوگیري از تحت فشار قرار گرفتن واحدهاي ریزشبکه 

ها با خرید انرژي از شبکه اصلی در ازدیدگاه اقتصادي باتري. خواهند شد
باشد و فروش انرژي ذخیره شده در ساعاتی که قیمت انرژي پایین می

قابل توجهی را عاید خود  توانند سودباشد، میساعاتی که قیمت برق باال می
ریزي متناسب با در هر دوره برنامه) SOC( 7وضعیت شارژ باتري. کنند

باتري تغییر کرده ) (تخلیه شده  و) (میزان توان شارژ شده 
 :شودو با معادله زیر مشخص می

)13(  

                                                             
٧ -State of Charge 
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میزان توان ذخیره شده دردسترس باتري در  که در این رابطه 
باید توجه داشت که معادالت مربوط به باتري باید بر . باشدام می ساعت 

-هاي برنامهحسب انرژي باشد، اما از آنجایی که فرض بر این است که بازه
  . باشد لذا توان معادل انرژي فرض شده استریزي باتري یک ساعته می

ارژ و تخلیه باتري باید بین سطح حداکثر ظرفیت وضعیت ش
) (و سطح حداقل ظرفیت ذخیره باتري) (ذخیره
  :باشد

)14(  

میزان مجاز شارژ و تخلیه باتري در هر ساعت متناسب با مشخصه باتري 
  :شودتعیین می

)15(  

)16(  

هاي شارژ و یا در یکی از وضعیتتواند ریزي باتري میدر هر دوره برنامه
 و  لذا این عمل از طریق متغییرهاي باینري . تخلیه قرار گیرد

شود که یک بودن هر کدام از این دو متغییر نشان دهنده وضعیت تعیین می
  .باشدشارژ و یا تخلیه در ساعت  می

)17(  
ساز به صورت معادالت اقتصادي ذخیرهبرداري هر تابع هزینه نصب و بهره

 .شودمحاسبه می] 14[مرجع 
این مدلسازي بر . شودتشریح می) 16(الی ) 15(مدلسازي ریاضی در روابط 

در نرم  )MINLP(عدد صحیح - ریزي آمیخته غیرخطیاساس اصول برنامه
]. 15[گیري خطی متغیر انجام شده استبا استفاده از تصمیم GAMSافزار 
هاي توزیع داراي ساختار شعاعی هستند، لذا در اکه اغلب سیستماز آنج

  . شودبه عنوان شین مرجع در نظر گرفته می 1مدلسازي شین 

ریزي مینیمم کردن هدف از مدلسازي برنامه: تابع هدف •
تلفات انرژي ساالنه در سیستم توزیع تحت تمامی شرایط 

 :باشدعملکردي ممکن می

)18( ( )
1

min cos 8760
N

lossg g
g

imise t P P C
=

= × ×∑
 

  . باشدمی gتلفات توان کل سیستم در طول دوره  lossgPکه در رابطه فوق 

 قیود •

  ]13[معادالت پخش بار -1

)19( 
( ) ( )

( )

,1 ,
1

, , , ,
1

, , 1

cos ,

m

Gg DGt i Di
t

n

g i g i ij ij g j g i
j

P C g t P C g m P

V V Y i gθ δ δ

=

=

+ × − + ×

= × × × + − ∀

∑

∑

)20( 
( )

(
,1 ,

, , , ,
1

, 1

cos ,

Gg Dg i

n

g i g i ij ij g j g i
j

Q C g m Q

V V Y i gθ δ δ
=

− + ×

= − × × × + − ∀∑

DGt,که در روابط فوق  iP  توان نامیt امین واحد توربین باديDG  متصل
ام؛  iتوان راکتیو تزریق شده در شین  1GgP,همچنین . باشدام می iدر شین 

,1GgQ  توان اکتیو تزریق شده در شینi  ام؛DiP  توان اکتیو پیک بار در
g,ام؛ iتوان راکتیو ماکزیمم شین  DiQام،  iشین  iV  ولتاژ باسi  ام در
  . باشدها در سیستم مورد مطالعه میتعداد کل شین n؛ و gدوره 

  معادالت تلفات توان -2

)21( 
( ) ( )

( )

2 2

, , ,
1 1

, , ,

0.5 [ 2

cos ]

n n

lossg ij g i g i g i
i j

g j g j g i

P G V V V

V gδ δ

= =

= × × + − ×

× × − ∀

∑∑

  هامعادالت جریان شاخه -3

)22( 
( ) ( )
( )

2 2

, , , , ,

1
2

, ,

[ 2

cos ] , ,

g ij ij g i g j g i g j

g j g i

I Y V V V V

g i jδ δ

= × + − × ×

× − ∀
 

g,که  ijI  جریان فیدر متصل به شینi  ام وj  ام در دورهg است .  
  ولتاژ و زاویه شین اصلی -4

)23( ,1

,1

1.025

0.0
g

g

V

δ

=

=
 

  هاي بارمحدودیت ولتاژ در شین -5
)24( ,0.95 1.05g iV≤ ≤

 
  محدودیت ظرفیت خطوط -6

)25( , max0 , ,g ij ijI I i j g≤ ≤ ∀
 

  DGاندازه واحد توربین بادي  -7
)26( , ,DGt i t i rP a P i B and t m= ∀ ∈ ∈

 
ستون  mماتریس تک ستونی با  rPمتغیر عددي؛  iaکه در رابطه فوق 

هاي شماره شین Bهاي بادي موجود؛ و شامل اندازه توان تمام توربین
  . باشندبه آنها می DGانتخاب شده براي اتصال 

  توان ماکزیمم در هر شین -8

)27( ,
1

m

DGt i bus
t

P P i
=

≤ ∀∑
 

  . باشدماکزیمم توان مجاز در هر شین می busPکه 
  در سیستم DG ماکزیمم توان واحدهاي -9
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بادي  DGبر اساس توان متوسط واحدهاي  DGمحدوده توان تولیدي 
  :شودمحاسبه می

)28( ,
1 1 1

n m n

DGt i Di
i t i

CF P x P
= = =

× ≤ ×∑∑ ∑
 

  . حد توان ماکزیمم درصدي از پیک بار است xکه 
  موردي مطالعه - 3

نشان داده ) 1(سیستم قدرت مورد مطالعه همانطور که در شکل 
- می MVA 18/16شده است، سیستم توزیع نمونه با مقدار اوج بار 

براي تغذیه منطقه روستایی مورد  1شماره  شین اصلی در شین]. 13[باشد
در این مطالعه، بر اساس باد و منطقه جغرافیایی . گیرداستفاده قرار می

هاي شامل شین DGهاي انتخاب شده براي اتصال واحدهاي موجود، شین
بعالوه، مطابق مطالعات . باشدمی) 40و  39، 38، 37، 35، 33، 32، 23، 19(

مجاز در هر شین به  MWبیشترین  LDCکانادا،  Ontarioجریان در 
MW 10 10(شود محدود میbusP MW= ( و محدوده بیشترین توان

  ). x=0.3(باشد میاوج بار % 30تولیدي 
  پارامترهاي سرعت باد و توربین بادي

 : اطالعات سرعت باد در منطقه مورد مطالعه عبارت است از -١

 m/s 22: سرعت باد بیشینه •

 m/s 6.07: سرعت باد متوسط •
سازي، فقط یک نوع به منظور ساده: اطالعات توربین بادي -٢

 . توربین بادي مورد استفاده قرار گرفته است

 )MW 1.1 ) =rPتوان نامی •

 m/s 4: سرعت باد پایه •

 m/s 14: سرعت عادي •

 m/s 25: سرعت باد قطع •

  
  سیستم قدرت مورد مطالعه): 1(شکل 

مدلسازي توان خروجی باد اطالعات انتخاب شده براي توربین بادي براي 
ضریب . احتماالتی و محاسبه ضریب ظرفیت مورد استفاده قرار خواهد گرفت

  .محاسبه شده است% 22.09ظرفیت به مقدار 

ریزي در دو سناریو به همراه تلفات توان خروجی مسئله برنامه
تلفات ) 1(در جدول . نشان داده شده است) 2(و ) 1(حقیقی در جداول 

تم مورد مطالعه در دو سناریو با و بدون نصب مولدهاي سالیانه سیس
ریزي احتمالی براي نتایج برنامه) 2(در جدول . تجدیدپذیر محاسبه شده است

  .تعیین مکان و ظرفیت بهینه مولدهاي بادي و خورشیدي آورده شده است
 
  تلفات سالیانه سیستم با و بدون حضور مولدها): 1(جدول

 )MWh( سالیانه انرژي تلفات ها سناریو

 57/1676 تجدیدپذیر مولدهاي نصب بدون
 34/902 تجدیدپذیر مولدهاي نصب با

  
  ریزي احتمالیایج برنامهنت) 2(جدول 

 منتخب هايشین
 DG نصب براي

 توربین ظرفیت
 )MW(بادي

 مولد ظرفیت
 )MW(خورشیدي

19 3/3 5/2 
24 1/1 5/0 
28 1/1 01/1 
40 2/2 16/2 

شود جایابی بهینه مولدهاي بادي و خورشیدي نتایج دیده میهمانطور که از 
  .باعث کاهش چشمگیر در تلفات سیستم توزیع خواهد شد

جبران عدم : سازها دو مورد استهدف از جایابی بهینه ذخیره
ت تولید توان بادي و خورشیدي و ذخیره انرژي در ساعات ارزان و یقطع

ریزي از نتایج جایابی ین برنامهدر ا. تحویل آن در ساعات اوج بار شبکه
. بهینه مولدهاي تجدیدپذیر که در قسمت قبل انجام شد استفاده شده است

سازي مجدداً با مشخصات بیان شده براي این شبیه) 1(شبکه نمونه شکل 
سازها که پوشش با توجه به هدف اول نصب ذخیره. شوددرنظر گرفته می

سازها در کنار مولدها باشد، مکان ذخیرهعدم قطعیت منابع تجدیدپذیر می
ریزي تنها هدف تعیین ظرفیت لذا در این برنامه. درنظر گرفته خواهد شد

تابع هدف این . سازها جهت خرید و نصب محاسبه خواهد شدبهینه ذخیره
قیمت انرژي شبکه اصلی و قیمت . باشدریزي هزینه خرید انرژي میبرنامه

ساعته براي شبکه مورد مطالعه در  24یک بازه فروش انرژي مولدها براي 
  .داده شده است] 17[مرجع 

سازي باتري درنظر گرفته شده ذخیره ساز مورد نظر در این شبیه
کیلوات درنظر گرفته شده و در هر شین اجازه  200ظرفیت هر باتري . است

در ها سازينتایج شبیه. ها داده شده استعدد از این باتري 10نصب حداکثر 
ها در کنار مولدهاي از آنجاییکه باتري. آورده شده است) 3(جدول 

اند، لذا در بیشتر ساعات از انرژي مولدهاي نزدیک تجدیدپذیر قرار داده شده
نمایند و در هنگام دشارژ نیز بارهاي مجاور خود خود براي شارژ استفاده می

اما از . یابدي افزایش میازاینرو میزان تلفات در حد ناچیز. نمایندرا تغذیه می
سوي دیگر به علت ذخیره انرژي در ساعات ارزان و تخلیه آن در ساعات 

هاي بهرهاوج بار شبکه که قیمت انرژي در آن باالست، مجموع هزینه
برداري با و بدون هاي بهرهمجموع هزینه. برداري کاهش خواهد یافت

  .داده شده است) 4(سازها در جدول حضور ذخیره
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  باتري نتایج تعیین ظرفیت بهینه) 3(جدول 
 براي منتخب هايشین

 هاباتري نصب
 )MW(هاباتري ظرفیت تعداد

19 9 8/1 
24 4 800/0 
28 2 400/0 
40 6 2/1 

  
  هابرداري با و بدون حضور باتريهاي بهرهمجموع هزینه) 4(جدول 

  
 هاحالت

 )$(برداريبهره هايهزینه مجموع

 45,205 هاباتري حضور بدون
 38,547 هاباتري حضور با

 

ها باعث کاهش قابل توجهی در شود حضور باتريهمانطور که دیده می
ها در کنار از آنجاییکه اکثر باتري. برداري شده استهاي بهرهمجموع هزینه

اند، لذا در بیشتر ساعات از انرژي مولدهاي هاي بادي قرار داده شدهتوربین
نمایند و در هنگام دشارژ نیز بارهاي براي شارژ استفاده مینزدیک خود 

ازاینرو میزان تلفات در حد ناچیزي افزایش . نمایندمجاور خود را تغذیه می
اما از سوي دیگر به علت ذخیره انرژي در ساعات ارزان و تخلیه آن . یابدمی

هاي هدر ساعات اوج بار شبکه که قیمت انرژي در آن باالست، مجموع هزین
  .برداري کاهش خواهد یافتبهره

  گیرينتیجه - 4
جایابی بهینه و همزمان واحدهاي تولید پراکنده بادي و خورشیدي و 

هاي توزیع یکی از مهمترین مباحث مرتبط سازهاي انرژي در سیستمذخیره
با انرژي هاي تجدید پذیر است که در سالیان اخیر مورد توجه فراوانی قرار 

در این مقاله این . ین مسئله با اهداف مختلفی انجام می شودا. گرفته است
موضوع با هدف کمینه کردن تلفات انرژي ساالنه و بر اساس یک مدل 
احتمالی و با در نظر گرفتن تمامی شرایط عملکردي ممکن براي واحدهاي 

و با  MINLPنتایج حل مسئله با اعمال روش . تجدیدپذیر ارائه گردید
سازها هاي بهینه قرارگیري ذخیرهف نشان داد که که مکانلحاظ قیود مختل
باشد، چرا که می توانند با کمترین هاي بادي و خورشیدي میدر کنار توربین

همچنین وجود منابع تولید پراکنده . تلفات کمبود توان بادي را جبران نمایند
  .موجب حفظ دامنه ولتاژ شبکه در محدوده مجاز خود خواهد شد
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