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ی واحدها امنیت مقیدریزی مشارکت برنامهمسئله  —ده چکی

تحقیقاتی در سیستم های بسیار مهمیکی از زمینه i (SCUC)نیروگاهی

بندی بهینه موجب فراهم آوردن یك جدول زمانکه  باشدمیهای قدرت 

امنیت و  سازیهدف حداکثر برای مشارکت واحدهای تولیدی با

قیود شبکه و واحدها، در یك بازه  سازی هزینه و همچنین ارضایحداقل

در حضور همزمان  SCUCمسئله  ،در این مقاله .شودمی زمانی

مورد  اتصال به شبکه قابلو خودروهای نیروگاه بادی  توان قطعیتعدم

قطعیت سرعت باد با تابع توزیع احتمال که عدم مطالعه قرار گرفته است

ان خودروهای برقی به قطعیت توویبال مدل گردیده است و همچنین عدم

در حضور  SCUCمسئله  لیتحل یبرا صورت فازی مدل گردیده است.

دو روش برش آلفا و  ،یو احتماالت فازی تیقطعدو نوع عدماین 

روش  یابیبه منظور ارز .اندشده بیترک گریکدیکارلو با مونت یسازهیشب

 باسه مورد مطالعه قرار گرفته است. 6شبکه  ،یشنهادیپ

 ؛نیروگاه بادی و خودرو برقی؛ SCUC —های کلیدی هواژ

 های احتمالتی و فازیقطعیتعدم

  ئمعالفهرست 

i اندیس واحدهای حرارتی 
 

l اندیس خطوط انتقال 
 

t های زمانی اندیس بازه
 

w اندیس نیروگاهای بادی 
 

 اندیس برش آلفا 
 

BN های شبکهتعداد باس
 

 اد خطوط انتقالتعد
FN

 

GN های حرارتیتعداد نیروگاه
 

TN تعداد دورهای زمانی 
 

wN های بادیتعداد نیروگا
 

i i, c i, b ia  ضرایب تابع هزینه واحد حرارتی
 

l maxحداکثر توان قابل عبور از خط 

lF
 

iاندازی واحد هزینه راه
 

iK 

i  min واحد حرارتی دیتولی حداقل توانو حداکثر  max,i iP P
 

on باید روشن باشدi  حرارتی حداقل زمانی که واحد

iT
 

off باید خاموش باشد   iحداقل زمانی که واحد حرارتی

iT
 

b  ’bbx و b هایبین باس راکتانس خط انتقال واصل
 

i   iRUشیب افزایش توان واحد حرارتی 
 

i  iRD شیب کاهشی توان واحد حرارتی
 

, اندازی و هزینه خاموشی واحد هزینه راه ,,i t i tSD SU
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 بار شبکه 
DP

 

 tدر زمان  lتوان عبوری از خط 
,l tf

 

  tدر زمان i وضعیت واحد حرارتی 
,i tI 

  t زمان در iواحد حرارتی تولیدی توان
,i tP

 

  i روشن بودن واحد حرارتی و مدت زمان خاموش
, ,, offon

i t i tX X
 

 و  tدر زمان  bو b هایزاویه باس
, ,,t b t b 

 

 مقدمه   .1

برداری مسئله مشارکت واحدهای نیروگاهی یکی از مسائل مهم در بهره

ریزی مشارکت واحدهای باشد. اگر در مسئله برنامههای قدرت میاز سیستم

نیروگاهی قید گرفتگی خطوط انتقال لحاظ گردد، مسئله مورد نظر 

( نامیده SCUCریزی مشارکت امنیت مقید واحدهای نیروگاهی )رنامهب

بندی بهینه زمان موجب فراهم آمدن یک برنامه SCUCشود. حل مسئله می

برای تولید توان توسط واحدهای نیروگاهی با رعایت قیود امنیت شبکه 

تامین بار شبکه، حداکثر سازی امنیت  SCUC. هدف اصلی مسئله شودمی

های اخیر، [. در سال9باشد ]برداری میسازی هزینه بهرهو حداقلشبکه 

های فسیلی و افزایش آلودگی محیط زیست ناشی از بدلیل کاهش سوخت

پذیر به ویژه انرژی باد نقش مهمی در های تجدیدها منابع انرژیاین سوخت

رود که انتظار می طوریکرده است، بههای قدرت ایفا تولید توان در سیستم

بیست درصد انرژی برق کشور آمریکا از انرژی باد تامین  ،2232در سال 

باشد، [. از آنجا که، انرژی باد دارای طبیعتی تصادفی و متغیر می2-4گردد ]

این امکان وجود دارد که مقدار توان تولیدی این منابع در لحظه زمان حقیقی 

اوت باشد. بنابراین، شده آن متفریزیشده و برنامهبینیبا مقدار پیش

باد باعث ایجاد  یر توان تولیده دد آمدقطعیت و نایقینی به وجوعدم

شود و امنیت شبکه را برداری از سیستم قدرت میهای فراوانی در بهرهچالش

های برداران سیستممنظور اینکه بهره. بنابراین، به[5،5اندازد ]به خطر می

واحدهای نیروگاهی برای تولید و تخمین قدرت الگوی صحیحی از ترکیب 

گیری برداری در بازه زمانی روزانه داشته باشند، تصمیمدرستی از هزینه بهره

در مورد مشارکت امنیت مقید واحدهای نیروگاهی باید در حضور 

پذیر تولیدی منابع تجدید های سیستم قدرت و نایقینی انرژیقطعیتعدم

ریزی مشارکت برنامه اولیه برای حل مسئلههای صورت گیرد. یکی از مدل

[ ارائه شده 7سازی تصادفی در مرجع ]واحدهای نیروگاهی با استفاده از بهینه

قطعیت بار شبکه با یک درخت سناریو مدل شده است که در این مرجع عدم

اند، زیرا استفاده است و تنها تعداد محدودی از سناریوها در نظر گرفته شده

های پیشرفت فناوریباشد. ممکن میاریوها از نظر محاسباتی غیراز تمام سن

الکترونیک قدرت، شرکت سـازهای الکتریکـی و مباحـثمربوط به ذخیره

به تولید انبوه خودروهای  های بزرگی مانند تویوتا، شورلت و تسال تصمیم

ال این خودروها با قابلیت اتص اند. به طوری که نسل جدیدترالکتریکی گرفته

امکان تبادل انرژی الکتریکی با  انـد کـهی الکتریکی تولید شـده به شبکه

آورد. این نوع خودروها فراهم مـی شبکه قدرت را برای مشترکین صاحبان

گسترش هر چه بیشتر این فناوری در  هـایی کـه بـرایبـا توجـه بـه برنامـه

، پرداختن به [8] گوناگون تدوین شده است ی نزدیک و در کشـورهایآینده

ی قدرت ضروری به نظر این فناوری بر شبکه ابعاد مختلف تاثیرگـذاری

اخیر با توجه به بحران نفت و افزایش قیمت  رسـد. در چنـد سـالمی

ویژه در کشورهای صنعتی موضوع جایگزینی  هـای فسـیلی بـهسـوخت

ار گرفته خودروهای برقی مورد توجه جدی قر هـای کنـونی بـااتومبیـل

قطعیت توان نیروگاه بادی در حضور عدم SCUCدر این مقاله، مسئله  .است

قطعیت توان نیروگاه حل شده است که عدم  ii(EV)و خودروهای برقی 

قطعیت خودروهای بادی با تابع توزیع ویبال مدل شده است و همچنین عدم

ین های فازی بیان شده است. به منظور بکارگیری ابرقی با مجموع

سازی دو روش شبیه SCUCهای احتماالتی و فازی در مسئله قطعیتعدم

با  اند.با یکدیگر ترکیب شده iiو روش برش آلفا iii (MSC)مونت کارلو

محاسبات نرم به عنوان یک  زمینهدر  SCUCی توجه به آنکه حل مسئله

و واحد بادی به این مسئله،  EV شود، اضافه شدنمسئله پیچیده شناخته می

بیشتر محاسباتی آن خواهد شد. در این  هایموجب افزایش ابعاد و پیچیدگی

ریزی مشارکت امنیت مقید واحدهای منظور حل مسئله برنامه به راستا،

استفاده  iMIPدر مدل  GAMSافزار نرم CPLEXکننده نیروگاهی از حل

یابی به جواب بهینه سراسری مسئله، شده است که در این مدل برای دست

خطی تقریب زده _ایتوابع هزینه واحدها از مدل غیرخطی به مدل تکه

[. برای تولید سناریوهای مختلف برای توان نیروگاه بادی از 1اند]شده

  استفاده شده است. MATLABافزار نرم

های روش 2 های زیر تشکیل شده است: ابتدا در بخشمقاله حاضر از بخش

 توان نیروگاه بادی و خودروهای برقیی هاقطعیتسازی و تحلیل عدممدل

بندی و یک چهارچوب کلی برای فرمول 3توضیح داده شده است. در بخش 

 4ها ارائه شده است. در بخش قطعیتدر حضور عدم SCUCحل مسئله 

 5سازی و مطالعات عددی آورده شده است و در نهایت در بخش نتایج شبیه

 ست.گردیده انتایج حاصل از تحقیق ارائه 
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 SCUCهای مسئله قطعیتسازی عدممدل .2

 نیروگاه بادی توان قطعیتسازی عدممدل .2.1

های احتماالتی در اکثر متغیرهای هر سیستمی موجود قطعیتعدم

کنند. اصی پیروی میباشند. این متغیرها اصوال از توابع چگالی احتمال خمی

تابع چگالی ش که با استفاده از براز باشدمی تصادفیمتغیر  یکسرعت باد 

( 9بر روی اطالعات تاریخی باد در هر ساعت مطابق رابطه ) احتمال ویبال

 :[1] شودمیمدل 

 
1

exp

k k
k v v

PDF v
c c c

      
            

                         )1( 

ضریب ضریب وزنی و  نیز به ترتیب kو  c ،سرعت باد v(، 9در رابطه )

ی نیروگاه بادی به سرعت ید. توان تولباشندمیدهی تابع توزیع ویبال شکل

 :]11[( محاسبه می شود 2باد وابسته می باشد، و این توان طبق رابطه )

0 c c

in out

c
cin

w R in Rc c

out in

c

R R out

v v or v v

v v
P P v v v

v v

P v v v

  

 

    
 

  

            )2( 

 (،2در رابطه )
RP توان نامی توربین بادی،wP  ،توان توربین بادیc

inv 

cسرعت قطع پایین، 

outv ،سرعت قطع باال Rv  سرعت نامی توربین بادی

سازی باشند. در این مقاله، برای تحلیل متغیرهای احتماالتی از روش شبیهمی

 کارلو استفاده شده است.مونت

 کارلو سازی مونتروش شبیه .2.2

قطعیت مربوط گرفتن عدمدر نظر به منظور  ،کارلوی مونتسازدر روش شبیه 

به  ،شده است مسئله استفاده یاز تکنیک حل تکرار ی احتماالتیبه متغیرها

شود و در هزار بار حل میچند این صورت که مسئله به تعداد بسیار زیاد مثالً 

تفاده از تابع با اس مسئله بهاحتماالتی  یهایورودمتغیرهای  هر بار حل مسئله،

اطمینان از حصول  یشوند. در این روش براانتخاب میچگالی احتمال 

گفته  یشود. معیار توقف به معیارمعیار توقف تعریف می صحیح جواب

از حل مسئله، مسئله پایان  یآن در هر تکرار یارضا شود که در صورتمی

در  .[99] آیدپذیرد و نتایج بدست آمده در خروجی به نمایش در میمی

) چارچوب تحلیل احتماالتی تابع هدف مسئله به صورت )y f Z  بیان

که تابع چگال  باشندبردار متغیرهای احتماالتی مسئله می Z که در آن شود،می

احتمال منحصر به فردی دارند. در این صورت برای تحلیل احتماالتی مسئله، 

شود، کارلو سناریوهای مختلف تولید میمونتسازی با استفاده از روش شبیه

 شود:( محاسبه می3و تابع هدف به صورت رابطه )

( )
s

s s

s

y f Z


                                                             )3( 

(،3) در این رابطه
s باشد و همچنیناحتمال هر سناریو می

s ای مجموعه

تولید کارلو سازی مونتباشد که با استفاده از روش شبیهکل سناریوهای می

 .اندشده

 خودرو برقی توان تیقطععدم یسازمدل .2.2
 ،یبرق یپراکنده از جمله خودروها دیسطح حضور منابع تول شیبا افزا

نمود.  جادیرا ا یراتییتغ دیبه مشارکت واحدها با مربوط محاسبات ندیدر فرآ

قدرت و  یموجود در شبکه یبرقی خودروها تیظرف شیبا افزا نیهمچن

را  یمناسب چارچوب دیآنها، با یبا شبکه برا یفراهم آوردن امکان تبادل انرژ

 نیشبکه تدو تیبا در نظر گرفتن امن نهیزم نیدر ا یمبادالت اقتصاد یبرا

 یاست که حضور قابل توجه خودروها تیاهم یامر از آن رو دارا نی. انمود

در  یاساس راتییموجب تغ تواندیاتصال به شبکه، م تیقابل با یکیالکتر

 رگذاریاز شبکه تأث یبرداربهره یچگونگ خود بر نیبار شود که ا یمنحن

بار  ینوع جادیا سبب قدرت یبه شبکه یبرق یخواهد بود. اتصال خودرو

 در هنگام توانندیخودروها م نیکه ا بیترت نیبد شود،یم دیجد فیبا تعر

و هنگام دشارژ به عنوان  یکیتوان الکتر یکنندهصورت مصرف به شارژ

 قدرت محسوب یشبکه یبرا یکی)مولد( توان الکتری دکنندهیتول ینوع

متصل به شبکه یک ناوگان  خودرهای برقی به صورتدر مقاله حاضر . شوند

EVبا ظرفیت نامی 

rP اند که در ساعات پرباری شبکه، در نظر گرفته شده

حضور خودروها با فرض اینکه شوند. باری شارژ میدشارژ و در ساعات کم

از رفتار تصادفی خودروها نیز هیچ باشد و میتصادفی در ناوگان به صورت 

ی توان تزریقی و مصرف قطعیتعدم رو،از این باشد.اطالعاتی در دست نمی

مطابق  مثلثیتوابع عضویت خودرها در پارکینگ با استفاده از منطق فازی با 

 مدل گردیده است: (5) و (4، با روابط )(9شکل )

      1 1EV EV EV EV

char r r rp P ,P , P             )4( 

      1 1EV EV EV EV

dechar r r rp P ,P , P         )5( 

EV(، 5( و )4در روابط )

rP و قطعیت عدم به ترتیب توان نامی و ضریب

 باشد.پارکینگ خودروهای برقی می
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EVp 1 EV

rP  1 EV

rP  EV

rP

1


E
V

ch
a
r

p


 
 (: تابع عضویت شارژ خودرهای برقی1شکل )

 ابرش آلف روش .2.2

توان به را می y خروجی سیستم ی، متغیر فازمسائل مهندسی بیشتر در

 یورود یفاز یتغیره از متغیرهاصورت تابعی چند م
1,..., nx x    به

 شکل 1,..., ny f x x  .هدف در این حالت این است که بیان نمود

در  یورود یابع عضویت متغیرهاوکه ت وقتی ،تابع عضویت متغیر خروجی

ع تاب ، برای محاسبه. در این صورتمحاسبه نمودرا  باشدمیدسترس 

شود. برش آلفا میبرش آلفا استفاده عضویت متغیرهای خروجی از روش 

) که دارای تابع عضویت jx برای متغیر فازی )
jx x باشد و روی می

زیر بیان ( 5)تعریف شده است، به صورت رابطه  jC فازی مجموعه

 :گرددمی

 ( ) ,0 1j jxC x x                                             )6( 

 توان برش آلفا مجموعه متغیرهای ورودی( می5با استفاده از رابطه )

1,..., nx x    را محاسبه نمود. با داشتن برش آلفا متغیر ورودی برش آلفای

 :شودمحاسبه می (7) طبق رابطه متغیر خروجی

 

 

1

1

( ,..., )

( ,..., )

,

n

n

y Min f x x

y Max f x x

y y y

  

  

  





   

                                     (7) 

تابع عضویت متغیر های آلفا (، با اجتماع برش8در نهایت طبق رابطه )

 شود:خروجی محاسبه می

 
1

0

, 0, ,2 ,...,1y y






  




                 )8(

               

 زداییفازی  .2.2

دارای که  jx ی مانندوان یک متغیر فازتزدایی میفازی روش با استفاده از

) تابع عضویت )
jx x در  متناظر تبدیل کرد. یرا به مقدار عدد باشدمی

زدایی استفاده ( به منظور فازی1مطابق رابطه ) iiاین مقاله از روش مرکز ثقل

 :[92]شده است 

 
 * ( )

( )
( )

j

j

j

x x dx
x

x dx


 






                                       )9( 

  SCUCبندی مسئله فرمولحل و   .2

 هاقطعیتدرحضور عدم SCUCحل مسئله  .2.1

توان به شکلرا می SCUCمسئله  ,EV

wY f p p در نظر گرفت 

باشند که می wpو  EVp دار مسئلهقطعیتکه در این رابطه متغیرهای عدم

در . باشندو توان نیروگاه بادی میتوان خودرو برقی  نشان دهنده به ترتیب

در حضور متغیر احتماالتی )توان  SCUCبه منظور حل مسئله  مقاله، نیا

 :شودیم مراحل زیر انجامو متغیر فازی )توان خودروهای برقی(  نیروگاه باد(

  تعدادSN تابع توزیع سرعت باد با استفاده از  از سناریو

 شود.تولید می احتمال سرعت باد

  هبطا(، به صورت ر7) با استفاده از رابطهبرش آلفا تابع هدف 

 شود:زیر محاسبه می

 

 

 

 

s

s

s s

s

s s

s

Y min f Z ,X

Y max f Z ,X

Y Y ,Y

X X ,X

 

 

  

  









 

 








                                     )92( 

 شود:اسبه می(، تابع عضویت تابع هدف مح8رابطه) با استفاده از 

 ( فازی1در نهایت تابع هدف با استفاده از رابطه )شود.زدایی می 

 SCUCبندی مسئله فرمول .2.2

به صورت رابطه  خودرو برقیبا درنظر گرفتن  SCUC تابع هدف مسئله

 شود: بندی می( فرمول99)
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 توان تولیدی نهیهزآن اول که جزء جزء تشکیل شده است  سه از تابع هدف

( 92)رابطه درجه دوم مطابق تابع  به صورت که باشدحرارتی می یواحدها

 :شودمیمدل 

2

, , ,( ) .( ) .( )i i t i i i t i i tC P a b P c P                                     (12) 

ی توقف واحدها نهیهز و یاندازراه نهیهزجزء دوم تابع هدف شامل 

 :شودبیان می (94( و )93که به ترتیب به صورت روابط ) دباشنیروگاهی می

, , , 11i t i i t i tSU K I I 
                                                 (13) 

, , 1 ,1i t i i t i tSD K I I
                                                  (14) 

باشد که به خودروهای برقی می نهیهز نندهکیانهدف ب تابعجزء چهارم 

 ( مدل گردیده است:95صورت تابع درجه دوم مطابق رابطه )

  2

max,

.( ) .( )EV EV EV EV

EV EV EV

EV EV

C p a b p c p

p P

  


            )11( 

 SCUCقیود مسئله  .2.2
و قیود مساوی و نامساوی  دهیچیپ یهاتیمحدوددارای  SCUC مسئله

 :انددر ادامه بیان شدهقیود  این  که باشدمی

 یحرارت یواحدها یدیتوان تول تیدودمح 

 مجاز در محدودة دیبا یروگاهیداده شده به هر واحد ن صیتوان تخص 

 شود:یم انی( ب95) ۀرابط صورت به دیق نیباشد. ا روگاهیآن ن دیتول

min max

, , ,. .i i t i t i i tP I P P I                                                         (16) 

 ی حرارتیبودن واحد و خاموش وشنحداقل زمان ر 

, 1 , 1 , 0] ][ [on on

i t i i t i tX T I I                                 )11( 

 , 1 , , 0] ][ [off off

i t i i t i tX T I I                                       )11( 

 واحدها افزایشی و کاهشی بینرخ ش 

, 1 , 1

, , 1 min

, , 1

1 [1 ]

[1 ] ]

i t i t i

i t i t

i t i t i

I I RU
P P

I I P

 





      
  
   

                    )19( 

, 1 ,

, 1 , 1
min

, , 1

1 1

1 ]

i t i t i

i t i t

i t i t i

I I RD
P P

I I P



 



         
      

                           )21( 

iRUو
iRD و کاهش توان واحد شینرخ افزا بیبه ترت iباشند.یام م 

 و محدودیت توان عبوری از خطوط تعادل توان شبکه 

 یهابا توان دیبا نیدر هر ش یو توان مصرف یدیتفاضل توان تول 

 :باشند برابر نیخطوط متصل شده به همان ش قیاز طر یو خروج یورود

, ,

1 1 1

.
G EV wN N N

EV

i t i t w D

i d w

P I p P P
  

                                     (21) 

'

'

,

1
( )l t b b

bb

f
x

                                                         (22) 

n max

,

ma

l l t lF f F                                                       (23) 

 مطالعه موردی  .2

 شبکه مورد مطالعه .2.1

باسه مورد مطالعه قرار گرفته  5شبکه  یشنهادیروش پ یابیبه منظور ارز 

و  2 هایدر شکل بیشبکه به ترت نیا هیبار پاو  یتک خط اگرامیداست که 

 نیقال او خطوط انت یحرارت ینشان داده شده است. اطالعات واحدها 3

خودرو برقی و رایب تابع هزینه ناوگان ضآمده است. [ 93] شبکه در مرجع

  نشان داده شده است. 2و  9ول ادر جد به ترتیب یباد روگاهین عاتاطال

 
 باسه 5(: شبکه 2شکل )
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 خودروهای برقیناوگان رایب توابع هزینه ض(: 1جدول )

EVc 
EVb 

EVa  ضرایب ناوگان 

 مقادیر 0 2 20225

 

 

 
 (: بار پایه شبکه2شکل )

 

 (: اطالعات واحد بادی2جدول )

 مقادیر پارامترها

 

 

 

 نیروگاه بادی

( )RP mw 11 

( / )c

inv m s 13 

( / )c

inv m s 21 

( / )Rv m s 1221 

k 3 

( / s)c m 1 

 سازینتایج شبیه .2.2

باسه  5ریزی مشارکت امنیت مقید واحدها بر روی شبکه مسئله برنامه

 در دو حالت زیر مورد مطالعه قرار گرفته است:

  حل مسئلهSCUC در حالت پایه 

 له حل مسئSCUC  در حضور خوروهای برقی و نیروگاه

 بادی

 هیدر حالت پا SCUC حل مسئله .2.2

تنها در حضور واحدهای حرارتی حل  SCUCدر این حالت مسئله 

دالر بدست هزار  820595 بردارشده است. در این حالت مقدار هزینه بهره

( نشان داده شده 4ی حرارتی در شکل )تولید واحدها سهمهمچنین . آیدمی

 .است

 
 توان تولیدی واحدهای حرارتی در حالت پایه(: 2) شکل

 یدر حضور خوروها SCUC حل مسئله .2.2

 یباد روگاهیو ن یبرق

 92 تیبا ظرف یباد روگاهین کیدر حضور  SCUC حالت مسئله نیدر ا

همچنین حضور یک ناوگان از خودروهای برقی در و  3مگاوات در باس 

 عیتابع توز با یباد روگاهیسرعت ن تیقطععدم حل گردیده است. 5باس 

به  توان خودرهای برقی تیقطععدم نیو همچن است دهمدل ش بالیاحتمال و

 یتابع چگال یپارامترها .گردیده استمدل ( 9مطابق شکل ) یصورت فاز

 .ارائه گردیده است 2و  9خودرهای برقی در جداول و  بالیاحتمال و

و  در نظر گرفته شده است 209 قطعیت ناوگان خودروهای برقیضریب عدم

پس از حل مسئله  .در نظر گرفته شده است برای سرعت باد سناریو 222

SCUC ست ددالر بهزار  770588 برداریدر این حالت مقدار هزینه بهره

سهم تولید  ای نمود است.آید که نسبت به حالت اول کاهش قابل مالحظهمی

( نشان 5های برقی در شکل )هریک از واحدهای حراراتی و توان خودرو

 داده شده است. 
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توان تولیدی واحدهای حرارتی در حضور خودرو برقی و نیروگاه (: 2) شکل

 بادی

شود که ، حضور نیروگاه بادی در شبکه سبب می5با توجه به شکل 

خاموش شود و هیچ سهمی در تولید توان نباشد  3قیمت شماره واحد گران

برداری نیز قیمت سبب کاهش هزینه بهرهحد گراناز اینرو، خاموش شدن وا

بار که هزینه انرژی شود. همچنین حضور خودرو برقی در ساعات کممی

توان خود را به شبکه تزریق  شوند و در ساعات پرباریپاین است شارژ می

  نمایند.

قطعیت توان خودروهای برقی با الزم به ذکر است که در مقاله حاضر عدم

[، توان تزریقی و 94منطق فازی مدل شده است اما در مرجع ] استفاده از

  با اعمال مصرفی خودرهای برقی ثابت در نظر گرفته شده است. بنابراین،

سازی مسئله ، مدلSCUCهای خودروهای برقی در مسئله قطعیتعدم

 . شودتر میواقعی

 گیرینتیجه .2

 دیمق تینمشارکت ام یحل مسئله یبرا دیجد یمقاله روش نیا در

ارائه شده  یو احتماالت فازی یهاتیقطعدر حضور عدم یروگاهین یواحدها

 نیمدل شده است و همچن یبا اعداد فاز خودروهای برقی تیقطعاست. عدم

 مدل شده یبه صورت احتماالت بالیو عیسرعت باد با تابع توز تیقطععدم

 یو احتمال یفاز تیقطعدو نوع عدم نیحل مسئله در حضور ا یبرا است.

اند. به شده بیترک گریدکیکارلو و برش آلفا با مونت یسازهیدو روش شب

مورد مطالعه قرار گرفته است.  باسه 5شبکه  یشنهادیروش پ یابیمنظور ارز

در  ودرو برقیو خ یباد روگاهیکه استفاده از ن دهدینشان م یعدد جینتا

 .شودیم یبرداربهره نهیقدرت منجر به کاهش هز یهاستمیس
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 یو مجتب یعامل یمحمدتق ؛یاصغر مانیسل دمحمود؛ی0 سیمنیا ینیحس [41]
 یدر حضور همزمان خودروها SCUC، حل مسئله 9312 ،یگلراحمدیب

در  12هوشمند  یکنفرانس شبکه ها ،یقابل اتصال به شبکه و مزرعه باد یبرق
 .یبهشت دیتهران، دانشگاه شه ،یحوزه انرژ

                                                        
i Security Constrained Unit Commitment 
ii  Electric Vehicle 
iii Monte Carlo simulation 
iv α-Cut 
v Mixed Integer Programing 
vi Centroid Method 
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