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استفاده از مديريت شبكه،برداري مناسب از ريز جهت بهره —چكيده 
تأمين توان با هدف از مديريت انرژي،.ضروري است رانرژي يك ام

اين مقاله .باشد كمترين هزينه به منظور پاسخگويي مطلوب به بار مي
شبكه را در دو حالت كاري جدا از شبكه و متصل به مديريت انرژي ريز
ي مديريت انرژي توسط  در اين مطالعه مسئله.كند شبكه بررسي مي

سازي شده كه در اين راستا از برنامه قابل  ههاي پاسخگويي بار پياد برنامه
در اين .شود استفاده مي (CAP)و برنامه بازار ظرفيت  (I/C)كاهش /قطع

هاي پاسخگويي بار از مدل اقتصادي پاسخگويي  مقاله براي اجراي برنامه
كه كند  اين مدل از كشش قيمتي تقاضا استفاده مي.بار استفاده شده است

رفتار  پاداش و جريمه از جمله تقاضاگذار بر به ازاي عوامل تأثير 
با اعمال اين مدل بر .دهد تري از مصرف مشتركين نشان ميدقيق
شبكه كاهش برداري در هر دو حالت كاري ريز ههزينه نهايي بهرشبكه،ريز
براي اين منظور،مورد  (MIP)ريزي صحيح  سازي برنامه بهينه.يابد مي

استفاده  GAMSافزار  ل آن از نرماستفاده قرار گرفته است كه براي ح
  .شود مي

 پاسخگويي بارشبكه؛ريزمديريت انرژي؛ -كلمات كليدي

  ها انديس 

 پذير انديس مربوط به ژنراتورهاي كنترل  :

  انديس مربوط به ژنراتورهاي تجديد پذير  :
  ريزي هاي مربوط به دوره برنامه انديس  :

  رامترهاپا
  امtام در دوره iپذير  هزينه توليد واحد ژنراتور كنترل  :

  امtام در دوره iپذير  اندازي ژنراتور كنترلهزينه راه  :
  CDGامين  iحداقل ظرفيت توليد   : 

max
iCDG   : حداكثر ظرفيت توليدi  امينCDG 

  tامين واحد تجديد پذير در زمان  jتوان توليدشده   :
  tقيمت خريد از شبكه سراسري در زمان  :
  tقيمت فروش به شبكه سراسري در زمان  :

  امtام در مقابل دوره tاالستيسيته دوره  : 
 ام hدوره ام در مقابل tاالستيسيته دوره   :

  tميزان تقاضاي اوليه در لحظه   :
  tميزان تقاضا در لحظه   :

  امtقيمت اوليه برق در ساعت   :
  امtقيمت لحظه اي برق در ساعت   :

IC(t)  :ميزان قرارداد كاهش بار براي ساعت t  ام  
به مشتري در صورت كاهش مصرف  tكه در لحظه  ميزان تشويقي  :

  .شود پرداخت مي
مشتري در صورت افزايش مصرف  tميزان جريمه اي كه در لحظه   :

  .بايد بپردازد
  
  متغيرها  

  tپذير در زمان  امين واحد كنترلi شده ميزان توان توليد  :
  0در غير اين صورت ،ام راه اندازي شودiير پذ اگر ژنراتور كنترل  :

  tميزان توان خريداري شده از شبكه سراسري در زمان  :
  tميزان توان فروخته شده به شبكه سراسري در زمان  :
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 مقدمه .1

منابع توليد و ذخيره انرژي گفته م ريزشبكه به مجموعه اي از بارها،مفهو
تواند توان و حرارت را براي يك ناحيه محلي فراهم مي شود كه مي 

وضعيت هاي بهره برداري ريزشبكه بسته به سطح تبادالت بين يك .نمايد
ريزشبكه و شبكه اصلي مي تواند به صورت مستقل و يا متصل به شبكه 

ي ترين مباحث در شبكه يكي از اصلمديريت انرژي در ريز.طبقه بندي گردد
گيري  شبكه،تصميمهدف از مديريت انرژي ريز.باشد ميشبكه برداري ريز بهره

درباره بهترين استفاده از ژنراتورها براي توليد توان و گرما،بهترين برنامه 
و فروش مناسب از شبكه  خريد،مديريت بار مناسب، ذخيره بندي سيستم زمان

  .[1]باشد سراسري برق مي
مي انرژي  ريتاز تحوالت جديد در حوزه مدي يكي 1(DR)پاسخگويي بار

بهبود الگوي مصرف انرژي  باشد كه به معناي مشاركت مصرف كنندگان در
سودهاي مالي و كاربردي ،بار استفاده از برنامه هاي پاسخگوييمي باشد

فراواني هم  براي مصرف كننده و هم خود شبكه دارد  كه از آن جمله مي 
و هموار  صاف،يبردار بهرهتوان به كاهش ميزان خاموشي،كاهش هزينه هاي 

در اين مقاله با ارائه پاداش و جريمه در قالب .شدن منحني بار اشاره كرد
يابد كه اين  كاهش مي هاي پاسخگويي بار،ميزان مصرف مشتركين برنامه

برداري  بهره نهايي هاي كاهش توليد،در نتيجه كم شدن هزينهكاهش مصرف،
  .داردسيستم را در بر

سيستم مديريت انرژي  استا بيانگر اين است كهمطالعات انجام شده در اين ر
مورد بررسي قرار گرفته  [2]شبكه در مد كاري جزيره اي در براي يك ريز

براي مديريت  2(MPC)در اين مقاله از تكنيك مدل پيش بيني كنترل .است
اين تكنيك با كنترل  فركانس و ولتاژ مقدار توان .انرژي استفاده شده است

كند و بعد از آن به اجراي سيستم  كه را پيش بيني مياكتيو و راكتيو شب
ي  در اين مقاله سيستم مديريت انرژي به دو مسئله.مديريت مي پردازد

يك  [3]در .درمدار قرار گرفتن واحدها و پخش بار بهينه تجزيه شده است
سيستم مديريت انرژي در ريز شبكه با استفاده از بارهاي پاسخگو به همراه 

در اين مقاله سيستم مديريت انرژي با .توزيع،تشريح شده است سيستم ذخيره
و با لحاظ كردن بارهاي پاسخگو  MAS(3(استفاده از سيستم هاي چند عامله

به همراه ذخيره سازها قادر بوده است تا مقدار تقاضا را در پيك و همچنين 
سيستم  [4]در .هزينه هاي سيستم را در حالت متصل به شبكه كاهش دهد

شبكه در دو حالت متصل به شبكه و مجزا از شبكه ريت انرژي ريزمدي
                                                           
1 Demand Response 
Model predictive control2 
3 Multi Agent System 

در اين مقاله مسئله مديريت انرژي توسط روش كنترل .بررسي شده است
اين دو اليه متشكل شده است از اليه .تشريح شده است 4هماهنگ دواليه

ريزي،طرح عملكرد اقتصادي بر  در اليه برنامه.ريزي و اليه پخش بار برنامه
اده هاي پيش بيني شده و در اليه پخش بار،ميزان توان واحدهاي اساس د
خطاهايي كه بين داده هاي . پذير بر اساس زمان واقعي مطرح مي گردد كنترل

پيش بيني شده و داده هاي زمان واقعي وجود دارد توسط كنترل هماهنگ 
 هدف از اجراي مديريت انرژي در اين مقاله،.اين دواليه رفع مي شوند

يش سود در حالت متصل به شبكه و كاهش هزينه ها در حالت جزيره افزا
  .اي بوده است

ي بهينه از بارهاي پاسخگو در با استفاده سيستم مديريت انرژي،  [5]در
مدل بار الكتريكي در نظرگرفته شده شامل بار .شبكه، بررسي شده استريز

با لحاظ كردن در اين مقاله .باشد ثابت،بار قابل انتقال و بار پاسخگو مي
جريمه بر بارهاي پاسخگو، تاثيرات عدم قطعيت در ژنراتورهاي تجديد پذير 
و نقش ذخيره كننده هاي انرژي، هزينه نهايي را در حالت متصل به شبكه 

در صورتي كه هزينه ها را در حالت جزيره اي لحاظ .كاهش داده است
  .نكرده است

و در ) CAP(6مه بازار ظرفيت و برنا) I/C(5كاهش /برنامه قابل قطع [6]در
در اين مطالعات اثر اين .بررسي شده اند 8TOUو  EDRP7هاي  برنامه [7]

ها بر روي شكل بار،سطح بار،سود مشتريان و نيز كاهش مصرف  برنامه
ي ذكر شده بر ها اين در حالي است كه اثر برنامه.انرژي،نشان داده شده است

ت جزيره اي و حالت متصل به شبكه از جمله حالروي مدهاي كاري ريز
  .شبكه اعمال نشده است

هاي پاسخگويي بار  برداري يك بار صنعتي كه در برنامه طرح بهره [8]در 
با ارائه اين طرح اين مصرف كننده صنعتي .كند بررسي شده است شركت مي

در اين مقاله .عملكرد خود را از زمان پيك به زمان غيرپيك تغيير مي دهد
با  [9]در .استفاده شده است 9HILSين طرح از الگوريتم براي اجراي ا

ستم مديريت انرژي پيشرفته در استفاده از الگوريتم ژنتيك به بيان سي
در اين مقاله مسائل مديريتي از قبيل كاهش .شبكه پرداخته شده استريز

هزينه هاي توليد توان،كاهش توليد گازهاي گلخانه اي و استفاده بهينه از 
يد پذير مانند باد و خورشيد در حالت متصل به شبكه با استفاده از منابع تجد

سيستم مديريت انرژي به منظور  [10]در .الگوريتم ژنتيك بيان شده است
  .بررسي شده است PSOكاهش هزينه ها با استفاده از الگوريتم 

                                                           
4 Double-Layer Coordinated Control 
5 Interruptible / Curtailable load 
6 Capacity Market Programs 
7 Emergency Demand Response Programs 
8 Time – Of  Use 
9 Hardware In the Loop Simulation 
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شبكه را تنها در يك حالت كاري بررسي اكثر مقاالت گذشته عملكرد ريز
حالت (شبكه عه به بررسي هر دو حالت كاري ريزي كه اين مطالكرده،در حال

در مطالعات گذشته با .پرداخته است) جزيره اي و حالت متصل به شبكه
، كنترل   MPC،MASاستفاده از تكنيكهاي كنترلي از قبيل روش هاي 

به  GA  ،PSOهماهنگ دواليه و همچنين با استفاده از الگوريتم ها از قبيل 
اين در حالي است كه اين مقاله با .مديريت انرژي پرداخته اند بيان سيستم

شبكه ار،سيستم مديريت انرژي را در ريزهاي پاسخگويي ب استفاده از برنامه
در اين راستا از مدل اقتصادي پاسخگويي بار كه شامل . بررسي كرده است

از است كه استفاده شايان ذكر .باشد استفاده شده است كشش قيمتي تقاضا مي
روش هاي كنترلي و الگوريتم ها مسئله مديريت انرژي را به يك مسئله 

كند اما آنچه كه در اين مقاله انجام گرفته و مشاهده خواهد  پيچيده تبديل مي
 شد، سادگي هر چه تمام تر اين مدل در عين كارايي آن براي بيان سيستم

  .باشد شبكه ميمديريت انرژي در حاالت كاري ريز
دهد  اين امكان را مي ISO10به  پاسخگويي بار هاي رياضي برنامهمدلسازي  

مختلف ارزيابي كرده و  سناريوهايتا رفتار مصرف كنندگان را در قبال 
 اپراتورها.را بررسي كنندهزينه ها اثرات برنامه هاي پاسخگويي بار بر كاهش 

ويي بار مشخصات جديد گمي توانند با استفاده از مدل اقتصادي پاسخ
رف را با حضور برنامه هاي پاسخگويي بار تخمين زده و بر اساس آن مص

چنانچه بهره بردار .برنامه ريزي نمايند،براي بهره برداري سيستم قدرت
دقيق مدلسازي نمايد،مي  ا حد امكانترا به درستي و  مشتركين سيستم رفتار

ن مقاله در اي.تواند به بهترين نحو به بهره برداري از سيستم قدرت بپردازد
رداري را در ب اپراتور با استفاده از اين مدل قادر است تا ميزان هزينه هاي بهره

شبكه از قبيل حالت جزيره اي و حالت متصل به هر دو حالت كاري ريز
  .شبكه كاهش دهد

  شبكهپاسخ تقاضا در ريز .2
  شبكهريزساختار . 2.1

جز، منابع توليد و شبكه در نظر گرفته شده در اين مقاله از دو ساختار ريز
پذير و سه منبع  در اين مطالعه از دو منبع توليد كنترل.بارها تشكيل شده اند

بارهاي سيستم نيز از جمله بارهاي قابل .توليد تجديد پذير استفاده شده است
از ديدگاه .كنترل هستند كه در صورت لزوم قابليت قطع يا كاهش بار را دارند

شبكه به دو دسته عمده تقسيم يك ريزترلي مديريت انرژي ساختاركن
  .كنترل متمركز و كنترل غيرمتمركز: شود مي

شبكه توسط يك كنترلر مركزي كنترل مي شوند در كنترل متمركز چندين ريز
كنترلي،كنترل كننده ي مركزي  در اين ساختار.آمده است) 1شكل (كه در 

                                                           
10 Independent System Operator 

سيستم و در  شبكه در حالت جزيره اي به دنبال كمينه كردن هزينه هايريز
حالت متصل به شبكه،به دنبال بهينه كردن توان تبادلي با شبكه سراسري به 

  .باشد برداري مي منظور كاهش هزينه هاي بهره

  
  [11]شبكهكنترل متمركز ريز :1شكل

كنترل .شود شبكه توسط يك كنترلر،كنترل ميدر كنترل غيرمتمركز هر ريز
ئل كنترلي و مديريت از مساغيرمتمركز يك راه حل ممكن براي بسياري 

  .ستانرژي در ريزشبكه ها
  پاسخ تقاضا .2.2

اياالت  از ديد كميته فدرال تنظيم انرژي برنامه هاي پاسخگويي بارانواع 
  :[12]به صورت زير تقسيم بندي مي گردد )FERC(11متحده
 هاي مبتني بر تشويق برنامه 

 كنترل مستقيم بار 

 قطع يا كاهش بار 

 ازخريدفروش ديماند يا ب 

 هاي پاسخگويي بار اضطراري برنامه 

 برنامه بازار ظرفيت 

 هاي خدمات جانبي برنامه 

 زمان/هاي مبتني بر قيمت برنامه 

 برنامه زمان استفاده 

 برنامه قيمت زمان واقعي 

 برنامه قيمت زمان پيك بحراني 

استفاده شده  قطع يا كاهش بار و برنامه بازار ظرفيت  در اين مقاله، از برنامه
  :كه در ادامه، اين دو برنامه به صورت خالصه معرفي مي شوند

  )I/C(كاهش /برنامه قابل قطع  .2.2.1
مصرف كننده با شركت برق قرارداد مي بندد كه در صورت در اين برنامه،

مشتركين در اين برنامه .بروز حوادث مصرف خود را كاهش دهد يا قطع كند
،پاداش دريافت مي كنند اما اگر در زمان وقوع حوادث به ازا؛ كاهش مصرف

  [13].مصرف خود را كاهش ندهند جريمه خواهند شد
                                                           
11Federal Energy Regulatory Commission 
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  )CAP(برنامه بازار ظرفيت   .2.2.2
پيشنهاد در نظرگرفتن كاهش بار را به مشتركين مي  ISOدر اين برنامه 

مشتركين متعهد مي شوندكه براي كاهش مقدار معيني از بار اقدام كنند .دهد
  ]13[.جريمه مي شوند،و اگر انجام ندهند

  مدل اقتصادي پاسخگويي بار .3
هاي پاسخگويي  در اين قسمت به منظور بررسي مشاركت مشتريان در برنامه

، از جمله قيمت برق،پاداش و جريمه بار و تاثير عوامل تاثيرگذار بر مصرف
در اين مدل از كشش قيمتي تقاضا .[14]مدل اقتصادي بار تشريح مي گردد

  .شود كه در ادامه اين مدل تشريح مي استفاده شده
  كشش قيمتي تقاضا .3.1

تقاضا نسبت به قيمت تعريف مي  كشش قيمتي تقاضا بصورت حساسيت
  :[15] دشو

                                     )١(  

ام بصورت hام نسبت به دوره tكشش قيمت در دوره  )1(بر اساس رابطه 
  :[15]زير تعريف مي شود

E (2) 

ام نسبت به tاالستيسيته بيانگر نحوه تغييرات مصرف در بازه ) 2(در رابطه 
براي دوره هاي مختلف  اگر كشش تقاضا.باشد ام ميhتغييرات قيمت در بازه 

 دهد تقاضا به صورت يكي از حاالت زير واكنش نشان ميتغيير كند،
[16,17]: 

مانند (از يك دوره به دوره ديگر نيستند جابجاييبه بعضي از بارها قادر 
بوده و  12چنين بارهايي داراي حساسيت تك دوره اي ).بارهاي روشنايي 

ناميده مي شود و هميشه داراي مقداري كمتر از صفر » االستيسيته خودي«
ا دره انتقال پيدا بعضي مصارف مي توانند از دوره پيك به دوره غيرپيك ي.ندا

« ناميده مي شود و با  13اسيت چند دوره ايچنين رفتاري حس.كنند
نشان داده مي شود و هميشه داراي مقداري بيشتر از صفر » االستيسيته متقابل 

بيان رياضي االستسيته خودي و متقابل به صورت زير تعريف .[18]است 
  :[19]شود مي

)٣(  

 

  مدلسازي بارهاي االستيك تك دوره اي .3.2

                                                           
12.Single Period Sensitivity 
13.Multi Period Sensitivity 

بر  D به Dننده ميزان تقاضاي خود را از فرض كنيد مصرف ك
تغيير  ،جريمه در قرارداد تعيين شده است اساس مقاديري كه بعنوان پاداش و

  .دهد  مي
   (4) 

كاهش  kwhام به ازاي هر  tبعنوان پاداش در ساعت A(t) Rialاگر 
)Pمصرف پرداخته شود،كل پاداش پرداخته (t))   جهت مشاركت در

  :اسخگويي بار بصورت زير خواهد بودبرنامه هاي پ
(5) 

اگر مصرف كننده اي كه در برنامه هاي پاسخگويي بار شركت كرده به 
اگر .با جريمه مواجه خواهد شدات خود بر اساس قرارداد عمل نكند،تعهد

در اينصورت كل جريمه باشد، Pen(t)ميزان جريمه براي همين دوره برابر با 
PEN(  ( t) )   بصورت زير خواهد بود:  

(6) 

برابر با ميزان درآمد مصرف كننده در ساعت   B(D(t))فرض مي شود كه 
t ام  مصرفD(t) ،Kwh بنابراين سود مصرف كننده .انرژي الكتريكي باشد

  :شود،بصورت زير خواهد بود نشان داده مي sام كه با tدر ساعت 
(7) 

مصرف  دبمنظور ماكزيمم كردن سوبر اساس قواعد بهينه سازي كالسيك،

  :نابراينبرابر با صفر باشد ب كننده بايد 
(8) 

(9) 
تابع سود مربعي است دي مشتري كه اغلب استفاده مي شود،تابع سودمن

[20]:  

 
(10) 

و قراردادن آن در رابطه  و محاسبه  )10(با مشتق گيري از رابطه 
  :خواهيم داشت  )9(

(11) 
  :مصرف كننده بصورت زير خواهد بود بنابراين ميزان تقاضاي

 (12) 
  مدلسازي بارهاي االستيك چند دوره اي .3.3

  :ن داريمدبا فرض خطي بو وف االستيسيته متقابل بر اساس تعري
                          (13) 

  :[21]در اينصورت رابطه خطي زير بين قيمت و تقاضا برقرار است
(14) 
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در اين صورت مدل چند اش و جريمه نيز در نظر گرفته شود،اكنون اگر پاد
  :د دوره اي بصورت زير خواهد بو

 
(15) 

  مدل اقتصادي بار. 3.4
از تركيب مدل بارهاي االستيك تك دوره اي و مدل  ارمدل اقتصادي ب

  :بارهاي االستيك چند دوره اي بدست مي آيد

      
ين را پس از اجراي هر يك از كرابطه مي توان ميزان مصرف مشتر در اين

تشويق و ميزان قيمت برق،به تقاضا .ين كردبرنامه هاي پاسخگويي بار تعي
تشويق و جريمه در قيمت برق،بنابراين با تغيير ميزان .جريمه وابسته مي باشد

 هر دوره را در هر يك از برنامه هاي پاسخگويي بار مي توان ميزان تقاضا
  .بدست آورد 

هاي پاسخگويي بار،بهره بردار سيستم به منظور  در راستاي اجراي برنامه
اين هزينه مطابق رابطه .روع و اجراي اين برنامه ها متحمل هزينه مي گرددش

  :باشد زير مي

 
 

    
 

 
   )19(               

بيانگر تفاضل پرداخت پاداش از سوي بهره بردار به مشتركين به )  17(رابطه 
علت افزايش  ازا؛ كاهش مصرف و دريافت جريمه از جانب مشتركين به

  .باشد مصرف مي
هاي پاسخگويي بار از آنجايي  الزم به ذكر است كه در راستاي اجراي برنامه 

كه پاداش از جانب بهره بردار جهت كاهش مصرف به مشتركين پرداخت 
برداري به  شود از ديد بهره بردار ماهيت هزينه دارد و جز هزينه هاي بهره مي

نجايي كه جريمه از جانب مشتركين به از طرف ديگر از آ.حساب مي آيد
بهره بردار پرداخت مي گردد از ديد بهره بردار ماهيت درآمد دارد و جز 

  .شود درآمد بهره بردار محسوب مي

شايان ذكر است كه بهره بردار سيستم با دريافت جريمه براي خود 
باعث  كند و ميل به درآمد بيشتر با افزايش جريمه دارد اين امر درآمدزايي مي

شود تا مقادير جريمه را  بيشتر از پاداش لحاظ كند اين در حالي است كه  مي
هاي پاسخگويي بار بايد مقادير  بهره بردار سيستم براي اجراي مطلوب برنامه

پاداش و جريمه را طوري انتخاب كند تا مصرف كننده راغب به شركت در 
مينيمم هزينه هاي نهايي  اين برنامه ها باشد و نيز از طرفي ديگر بتواند به

اين مطلب بيانگر اين است كه افزايش غيرمنطقي .برداري دست يابد بهره
بدين منظور .برداري مي گردد پاداش و جريمه باعث افزايش هزينه هاي بهره

براي مقيد كردن بهره بردار جهت تعيين مقدار پاداش و جريمه ي بهينه و 
ه مي كنيم كه اين ش و جريمه استفادمنطقي از ضريبي بنام ضريب تعادل پادا

به ) 19(و در جريمه،رابطه Q(t)به صورت ) 18(ضريب در پاداش،رابطه 
اين موضوع به طور كامل در قسمتهاي .تعريف مي گردد (Q(t)-1)صورت 

  .بعدي تشريح مي گردد

  شبكهريزي حاالت كاري ريز برنامه .4
ريزشبكه در حالت  در اين قسمت مدلسازي رياضي بهره برداري بهينه از

  .هاي مختلف بهره برداري بيان خواهد شد
  بهره برداري در حالت جدا از شبكه: اولحالت  .4.1

 
S.T: 

)1(  

Q(t)+(1-Q(t))=1                                     )2(  
)3(  

 
فق اباشد كه در طول  برداري مي نشانگر هزينه هاي بهرههدف، تابع

هزينه هاي بهره بردار برابر بر اساس اين رابطه،.ريزي بايد حداقل گردد برنامه
و هزينه اجراي ) هزينه متغيير،هزينه راه اندازي(مجموع هزينه توليد شامل

  .باشد هاي پاسخگويي بار مي برنامه
  در حالت متصل به شبكهبهره برداري : دومحالت  .4.2

 
S.T: 

 
Q(t)+(1-Q(t))=1                                                  (2) 
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برداري است كه بايد حداقل  بهره هاي هزينه هدف،بيانگر تابعدر مدل فوق 
اين هزينه ها شامل هزينه متغيير توليد، هزينه راه اندازي،هزينه تبادل .گردد

  .باشد هاي پاسخگويي بار مي توان با شبكه سراسري و هزينه اجراي برنامه
 شبكهريزي ريز مسئله برنامهقيود  .4.3

  قيد تعادل توان .4.3.1
را تامين ) 16رابطه (جمع توان هاي واحدهاي توليدي بايد بار درخواستي 

در حالت متصل به شبكه ميزان توان خريداري شده و فروخته شده،به .كند
  .واحدهاي توليدي جهت تامين بار افزوده مي شوند

  ش و جريمهقيد تعادل پادا .4.3.2
بهره بردار سيستم با اعمال پاداش و جريمه بر مصرف كننده سعي بر كاهش 

اين كاهش مصرف منتج به كاهش هزينه هاي توليد،در .مصرف خواهد داشت
براين اساس بهره بردار بايد .شود برداري مي نتيجه كاهش هزينه هاي بهره

  . سدتعادلي بين پاداش و جريمه ايجاد كند تا به هدف خود بر
  قيد مينيمم و ماكزيمم توليد .4.3.3

هر واحد توليدي در ريزشبكه  .كند ها را تضمين مي CDGظرفيت توليد 
يكي از اين .ي بهره برداري خاص خود مي باشدداراي محدوديت ها

محدوديتها حداقل و حداكثر سقف مجاز توليد هر مولد مي باشد كه توسط 
  .كارخانه سازنده آن مشخص مي شود

  خاموش –ينري مود روشنقيد با .4.3.4
توجه كنيد كه اين قيد . كند ها را منعكس مي CDGمود روشن يا خاموش 

 CDGكند كه هميشه وقتي  همراه با قيد مينيمم وماكزيمم توليد،تضمين مي
  .شود زينه ي راه اندازي تحميل ميهكند، توان توليد مي

  قيد نامنفي   .4.3.5
  .نامنفي باشندتمام متغيرها بايد در آخر،

  نتايج عددي .5
هزينه هاي متغير،راه اندازي به همراه مينيمم و ماكزيمم ظرفيت ) 1جدول(

 CDGها را نشان مي دهد كه در آن هزينه هاي توليد هر واحد  CDGهاي 
از آنجايي كه فرض .در بازه هاي زماني ،ثابت در نظر گرفته شده است

ها بدون هزينه ي اضافي كار كنند، فقط ماكزيمم ظرفيت را  RDGشود  مي
  .[5]دارند

  ها DGهزينه متغير،هزينه راه اندازي و ظرفيت  :1جدول 
 هاDG )ريال(هزينه  )KW(ظرفيت
 متغير راه اندازي  مينيمم ماكزيمم

45 0.6 100  70 CDG1

45  0.3  130  50  CDG2  
15  0  0  0  RDG1  
3  0  0  0  RDG2  

2.5  0  0  0  RDG3  
قيمت هاي خريد و فروش انرژي از شبكه سراسري را نشان مي ) 2جدول (

  .بطور كلي، قيمت فروش كمتر از قيمت خريد فرض شده است. دهد
  قيمت خريد و فروش انرژي از شبكه سراسري :2جدول 

 Time (t=1,2,…,6) 
 1 2 3 4 5 6 

 15 25 35 55 65 75 

 5 15 25 45 55 65 

منابع تجديد پذير .را نشان مي دهد RDGروجي واحدهاي خ) 3جدول (
عدم قطعيت در توليد توان دارند كه اين مسئله جز ويژگي هاي ذاتي اين 

برداري را با عدم  حضور اين منابع در سيستم قدرت،بهره.باشد منابع مي
به همين دليل در اين مقاله بهره بردار براي منابع .كند قطعيت روبرو مي

با توجه به جدول، .كند از خروجي پيش بيني شده استفاده مي تجديد پذير
منابع تجديد پذير اين مطالعه در ساعات ابتدايي روز توليدي ندارند و 

  .حداكثر توليدي اين واحدها در ساعت پيك بار است
  خروجي پيش بيني شده منابع تجديد پذير: 3جدول 

 Time(t=1,2,…,6) 
 1 2 3 4 5 6 
RDG1(KW)

 
0 0 5 8 12 15 

RDG2(KW)
 

0 0 2 3 3 3 
RDG3(KW)

 
0 0 2 2.5 2.5 2.5 

اين منحني به سه دوره .است) 4جدول (منحني بار پايه سيستم مطابق 
و پيك بار ساعت  4،5و ميان باري ساعات  1،2،3جداگانه كم باري ساعات 

ريال در هر  150قيمت برق برابر نرخ يكنواخت .تقسيم شده است 6
در اين مقاله،قيمت برق در حالت جزيره اي برابر .بوده است كيلووات ساعت

فرض شده ) ريال 150همان (با قيمت برق در حالت متصل به شبكه 
مشتريان موظف به كاهش  I/Cو   CAPبر اساس قراردادهاي برنامه .است

  .بارهاي اوليه هستند% 20بارهايشان تا 
  منحني بار پايه :4جدول

Time Load(kwh) 
1 5 
2 10 

3 15 
4 25 

5 30 

6 40 

 
با توجه به اينكه در كشور ايران بازار برق،خصوصا بازار خرده فروشي هنوز 
راه اندازي نشده واطالعاتي از ميزان واكنش بار نسبت به قيمت در دسترس 
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نيست و مقدار دقيقي براي االستيسيته بار وجود ندارد،لذا االستيسيته خودي 
  .لحاظ شده است) 5ل جدو(و متقابل به صورت 

  االستيسيته خودي و متقابل :5جدول 
 Peak Off-Peak Low Load 

Peak -0.1 0.016 0.012 
Off-Peak 0.016 -0.1 0.01 
Low Load 0.012 0.01 -0.1 

هاي پاسخگويي بار،سناريوهاي مختلفي با مقادير پاداش  براي اجراي برنامه 
  .ستلحاظ شده ا) 6جدول (و جريمه به صورت 

  حالت سناريوها :6جدول 
Scenario no A(t) / Rial Pen(t) /Rial 

1 0 0 
2 100 0 
3 100 100 

  بررسي اجراي سناريوها . 5.1
بر مشخصه منحني بار پايه  DRهاي  نتايج مطالعات شبيه سازي و اثر برنامه 

  :،در سناريوهاي زير بحث شده است
ي بار اوليه سيستم است كه در آن اين سناريو وضيعت پايه با منحن: 1سناريو

  .سازي نشده است پياده DRهيچ برنامه ي 
 0و مقدار جريمه  Rial/kwh 100،ميزان پاداش در اين مورد: 2سناريو

Rial/kwh  به عبارت ديگر در اين سناريو.استفرض شده،ISO  به
 ،در نظر گرفته است اما براي اجبار،پاداش مشتريان براي كاهش مصرف

بر روي منحني ) 16رابطه (با اعمال مدل نهايي .ظ نكرده استلحا جريمه اي
كاهش يافته است كه مي توان   KW 0.86بار اوليه، مقدار تقاضا در پيك به 

  .مشاهده كرد)  2شكل (در 
در اين وضيعت ،مجموع مقادير پاداش و جريمه در مقايسه با : 3سناريو 

و جريمه  Rial/kwh 100ميزان پاداش .برابر شده است 2،) 2سناريوي (
100 Rial/kwh 200مجموع (،لحاظ شده است Rial/kwh).( 2شكل (

) 2برابر در مقايسه با سناريو  kw )2 1.7نشان مي دهد كه پيك به اندازه ي 
بنابراين با افزايش بهينه مقدار پاداش و جريمه، بهره بردار .كاهش يافته است

يشتري را ترغيب به شركت در سيستم اين توانايي را دارد تا مشتركين ب
  .هاي پاسخگويي بار كند برنامه

 

  
  بر منحني بار پايه  DRهاي  تاثير برنامه :2شكل

  
شود،در سناريوي دو با اعمال پاداش بر  مشاهده مي) 2شكل (همانطور كه در 

سناريو (در مقايسه با وضيعت بار پايه % 2.15مصرف كننده مقدار بار پيك 
در سناريو سه بهره بردار سيستم با اعمال جريمه و .تكاهش يافته اس) يك

باشد،قادر بوده  پاداش بر مشتركين،كه اين مقدار دو برابر سناريوي دو مي
  .كاهش دهد% 4.3است تا مقدار بار پيك را به ميزان 

هاي پاسخگويي بار پي  از نتايج حاصل شده مي توان به نقش مهم برنامه
هاي  ردد بهره بردار سيستم با اجراي برنامههمانگونه كه مشاهده مي گ.برد

پاسخگويي بار اين توانايي را داشته است تا ميزان مصرف مشتركين را در هر 
اين كاهش مصرف تاثير بسزايي در ميزان توليد .دوره ي زماني كاهش دهد

هاي  به بيان ديگر برنامه.واحدها و هزينه هاي سيستم خواهد داشت
  .ي و عملياتي در مديريت انرژي ايفا مي كنندپاسخگويي بار نقش اجراي

  برداري با اعمال سناريوها بررسي حاالت بهره. 5.2
  حالت جزيره اي . 5.2.1

در اين حالت ريز شبكه هيچ تبادلي با شبكه سراسري ندارد و بارهاي خود 
ريز شبكه در اين حالت به صورت مستقل .كند را با توليدات محلي تامين مي

برداري  شود و هدف بهره بردار ،كمينه كردن هزينه هاي بهره ميبرداري  بهره
 پذير، از بين دو واحد كنترل GAMSافزار با اجراي برنامه توسط نرم.است

غيير براي توليد انتخاب شده واحد دو به علت كمتر بودن هزينه هاي مت
ميزان توليد واحد با توجه به سناريوهاي ، DRهاي  با اعمال برنامه.است
همانطور كه مشاهده مي گردد در سناريوي . آمده است) 3شكل(تلف در مخ

پذير با توجه به ميزان توليد واحدهاي تجديد  يك مقادير توليد واحد كنترل
پذير در هر دوره ي زماني براي پاسخگويي مطلوب به تقاضا بدست آمده 

اش بر هاي پاسخگويي بار در سناريوي دو با اعمال پاد با اجراي برنامه.است
مشتركين،مقادير توليد در هر دوره ي زماني با توجه به مقدار تقاضاي حاصل 
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كاهش % 4.37به طوري كه در زمان پيك .شده از بخش قبل،كاهش يافته اند
در سناريوي سه با اعمال .داشته است) 1سناريو(توليد نسبت به حالت پايه

كاهش يافته % 8.75همزمان پاداش و جريمه،مقدار توليد در زمان پيك 
از آنجايي كه مقادير توليد به ميزان تقاضا بستگي دارد، همانطوركه .است

شود در ساعات غيرپيك به علت كم بودن مقدار تقاضا،كاهش  مشاهده مي
  . چشمگيري در مقدار توليد وجود دارد 

  
  در حالت جزيره اي CDGميزان توليد  :3شكل 

  
ار همان طوركه اشاره شد،هم هاي پاسخگويي ب در راستاي اجراي برنامه

مشتركين و هم بهره بردار از سودهاي مالي و كاربردي برخوردار مي 
مصرف كننده با دريافت پاداش به علت كاهش مصرف و بهره بردار .شوند

به تبع اين كاهش توليد .به علت كاهش توليد به اين مهم دست مي يابند
) 7جدول (د كه اين مقادير در ياب برداري نيز كاهش مي ميزان هزينه هاي بهره

  . آمده است
  برداري در حالت جزيره اي هزينه نهايي بهره :7جدول

   1ميزان هزينه در سناريو  106*3.22
   2ميزان هزينه در سناريو 106*2.63
   3ميزان هزينه در سناريو 106*1.91

 
سناريو برداري در  هزينه هاي بهره DRهاي  با توجه به جدول با اجراي برنامه
در اين سناريو با اعمال بهينه ي پاداش و .سه كمتر از حاالت ديگر است

جريمه تعادلي بين ميزان تقاضا،ميزان توليد و همچنين هزينه هاي سيستم به 
برداري  وجود آمده تا هدف بهره بردار كه كمترين ميزان هزينه بهره

اعث افزايش يا كاهش بيش از حد پاداش و جريمه ب.است،حاصل شود
بايد تعادلي  از اينرو بهره بردار سيستم.شود برداري مي افزايش هزينه هاي بهره

بين پاداش و جريمه ايجاد كند تا مشخصه ي پروفيل بار در يك شكل 

ش هزينه هاي مطلوب قرار گيرد و از طرف ديگر به هدف خود كه كاه
  .،دست يابدباشد برداري مي بهره

  حالت متصل به شبكه .5.2.2
ين حالت ريز شبكه قابليت دريافت و ارسال توان به شبكه سراسري را در ا

برداري را تا حد  دارد،از اينرو بهره بردار به دنبال آن است تا هزينه هاي بهره
آمده ) 8جدول (مقدار توليد واحد در  DRبا اجراي برنامه .امكان كاهش دهد

 عات ابتداييشود،بهره بردار سيستم در سا همانطور كه مشاهده مي.است
و ) ريال 50(به علت باال بودن هزينه هاي توليد) كم باري 3و2و1ساعات (

، به )ريال 35و25و15به ترتيب (كمتر بودن هزينه خريد از شبكه سراسري 
خريد انرژي از شبكه سراسري مي پردازد و در اين ساعات هيچ توليدي 

  .نخواهد داشت
  شبكه در حالت متصل به CDGميزان توليد : 8جدول

Time(t=1,2,…,6)   
6  5  4  3  2  1    

45000  45000  11500  0  0  0  X s1 

45000  45000  8933  0  0  0  X s2  
45000  45000  6366  0  0  0  X s3  

  
باشد از  ريال مي 45و 55، قيمت خريد و فروش به ترتيب برابر  4در ساعت 

ريال است، اين در حالي است كه خريد و  50طرفي هزينه توليد واحد  
در اين حالت، بهره بردار سيستم .فروش انرژي مقرون به صرفه نخواهد بود

ميزان توليد در اين ساعت بسته .تصميم به توليد توان در اين ساعت مي گيرد
همانطوركه از نتايج حاصل شد ميزان توليد .به نوع سناريوها متفاوت است

چون قيمت  6و5در ساعات .باشد در سناريو سه كمتر از سناريوهاي ديگر مي
از ميزان هزينه ي ) ريال 65و55به ترتيب (فروش توان به شبكه سراسري 

بيشتر است و مي توان در اين ساعات درآمدي كسب كرد، ) ريال 50(توليد 
بهره بردار تصميم مي گيرد به مقدار ماكزيمم ظرفيت واحد، توليد داشته 

اين ميزان خريد و كه .باشد تا مازاد توليد را به شبكه سراسري به فروشد
  .آمده است) 9جدول (فروش در 

  ميزان توان خريداري شده و فروخته شده : 9جدول
 Time(t=1,2,…,6) 
 1 2 3 4 5 6 

B 
s1 

5000 10000 6000 0 0 0 

B 
s2 

4106 8213 3320 0 0 0 

B 
s3 

3213 6426 640 0 0 0 

S s1 0 0 0 0 32500 25500 
S s2 0 0 0 0 35580 26353 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


بار ييپاسخگو يها شبكه با استفاده از برنامهزيدر ر يانرژ تيريمد  
تهران، ايران 1394 –المللي برق  كنفرانس بينسي امين   

 9  

 

S s3 0 0 0 0 38660 27206 

  
شود با اعمال سناريوها مقدار خريد انرژي در  همانطور كه مشاهده مي

سناريو سه كمتر از سناريوهاي ديگر و از طرفي ميزان فروش توان به شبكه 
مه،ميزان با اعمال منطقي پاداش و جري.در اين سناريو بيشتر از مابقي است

نرژي از شبكه كاسته شده و مقدار مقدار خريد اتوليد توان كاهش يافته،
با وجود اين شرايط هزينه .فروش توان به شبكه سراسري افزايش يافته است

با توجه .آمده است) 10جدول (برداري در اين حالت ريز شبكه در  هاي بهره
به جدول هزينه سناريوي سه كمترين ميزان هزينه نسبت به سناريوهاي ديگر 

  .است
  برداري در حالت متصل به شبكه بهرههزينه نهايي  :10جدول

   1ميزان هزينه در سناريو  106*2.16
   2ميزان هزينه در سناريو 106*1.66
   3ميزان هزينه در سناريو 106*1.02

  
همانطور كه از جدول مشخص است بهره بردار سيستم جهت بهينه كردن 

ناريو سه مي برداري با اجراي س توان تبادلي به منظور كاهش هزينه هاي بهره
با انتخاب نامناسب پاداش و جريمه براي اجراي .تواند به اين مهم دست يابد

برداري دست  هاي پاسخگويي بار نمي توان به مينيمم هزينه هاي بهره برنامه
هاي پاسخگويي بار با يك پاداش و  همچنين ممكن است اجراي برنامه.يافت

به منظور درك بيشتر .داري شودبر جريمه غير بهينه موجب افزايش هزينه بهره
  :اين مطلب يك سناريو ديگر جهت مقايسه هزينه ها در نظر مي گيريم

ريال بر كيلووات ساعت و مقدار جريمه  150فرض مي كنيم مقدار پاداش 
بر اين اساس مجموع پاداش .ريال بر كيلووات ساعت در نظر گرفته شود 50

برداري با اين  را جهت بهره زماني كه سيستم.باشد ريال مي 200و جريمه 
برداري سيستم در حالت جزيره اي برابر  مقادير اجرا مي كنيم هزينه ي بهره

ريال حاصل  1.09*106ريال و در حالت متصل به شبكه برابر 1.97*106
اين در حالي است كه هزينه هاي بدست آمده در حالت جزيره اي و .شود مي

براين اساس اجراي .باشد يوي سه ميدر حالت متصل به شبكه بيشتر از سنار
برداري نسبت به  هاي پاسخگويي بار موجب افزايش هزينه بهره برنامه

به عبارت ديگر اجراي برنامه پاسخگويي بار با اين .سناريوي سه شده است
بنابراين بدون اجراي منطقي و هوشمندانه .باشد مقادير اصال به صالح نمي

مطلوب از مزاياي آن استفاده كرد و به  اين برنامه ها نمي توان به نحو
در اين راستا بهره بردار سيستم جهت . كمترين ميزان هزينه ها دست يافت

برداري  اعمال پاداش و جريمه بايد منطقي لحاظ كند تا هزينه هاي بهره
بنابراين با توجه به نتايج حاصل شده از هر دو حالت .افزايش پيدا نكند

لت جزيره اي و حالت متصل به شبكه مشخص شده برداري از قبيل حا بهره
هاي پاسخگويي بار از مزاياي اين  است كه مي توان با اجراي منطقي برنامه

  .برداري دست يافت برنامه ها استفاده كرد و به مينيمم هزينه هاي بهره

  نتيجه گيري  .6
ريز  ريزي  بهينه از برداري و برنامه يكي از مهمترين استراتژي ها جهت بهره

همانطور كه مشاهده شد .هاي پاسخگويي بار است شبكه ها استفاده از برنامه
شبكه در حالت جزيره اي مقادير بهينه ي بر ريز DRهاي  با اعمال برنامه

اينكه كدام ژنراتور و چه مقدار در هر .توليد در اين حالت بدست آمده است
ترين ميزان هزينه دوره ي زماني با توجه به سناريوها توليد كنند تا كم

  .برداري به همراه پاسخگويي مطلوب به بار حاصل شود بهره
در حالت متصل به شبكه، بهره بردار ريز شبكه چون توانايي خريد و فروش 
انرژي با شبكه سراسري را دارد به دنبال بهينه كردن توان تبادلي به منظور 

تايج مشخص شد، همانطور كه از ن.باشد برداري مي كاهش هزينه هاي بهره
بهره بردار سيستم با اعمال پاداش و جريمه بهينه بر اساس سناريوي سه بر 

برداري كه شامل هزينه  مشتركين قادر بوده است تا هزينه هاي بهره
هاي پاسخگويي  توليد،هزينه تبادل با شبكه سراسري و هزينه اجراي برنامه

نظور اجراي صحيح بهره بردار سيستم به م.بار بوده است را كاهش دهد
هاي پاسخگويي بار و رسيدن به يك نتيجه مطلوب بايد مقادير پاداش  برنامه

همانطور كه در نتايج بيان شد .و جريمه را به طور منطقي و بهينه انتخاب كند
چنانچه بهره بردار پاداش و جريمه اي غيرمنطقي لحاظ كند نه تنها هزينه 

هزينه ها نيز افزايش پيدا خواهد  يابد چه بسا اين هاي سيستم كاهش نمي
برداري از  بنابراين با توجه به نتايج حاصل شده از هر دو حالت بهره.كرد

قبيل حالت جزيره اي و حالت متصل به شبكه مشخص شده است كه مي 
هاي پاسخگويي بار از مزاياي اين برنامه ها  توان با اجراي منطقي برنامه
در اين مطالعه با توجه به .رداري را كاهش دادب استفاده كرد و هزينه هاي بهره

ص شد كه شبكه،مشخدست آمده در هر دو حالت كاري ريزهزينه هاي ب
  .شبكه در حالت متصل به شبكه رفتار بهينه تري از خود نشان مي دهدريز
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