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No. 15-F-REN-1707 

هاي ارائه روشي جديد در كاهش عدم قطعيت ميزان توليد سيستم
  تركيبي بادي و فتوولتايي

 

 جواد نباتي، حسن رستگار، سيد حسين حسينيان

  دانشكده مهندسي برق
  دانشگاه صنعتي اميركبير

  تهران، ايران
 
 

هاي تجديدپذير به خاطر عدم نياز به امروزه انرژي —چكيده 
يط زيست محيطي مناسب، مورد توجه قرار هاي فسيلي و شراسوخت
هاي تجديدپذير مانند انرژي بادي و يكي از مشكالت انرژي. اندگرفته

. ها استروجي اين توليد كنندهانرژي خورشيدي، عدم قطعيت در توان خ
، تركيب انواع مختلف توليد هاي كاهش عدم قطعيتاز جمله روش

ركيب دو نوع توليد كننده بادي و در اين مقاله به بررسي ت. ها استكننده
هاي آماري نسبت با استفاده از روش. خورشيدي پرداخته شده است

اي بدست آورده مي شود تا عدم قطعيت ها به گونهتوليد اين توليد كننده
با بررسي مقادير پيش بيني شده و مقادير . مجموع توليدات حداقل شود

و خورشيدي در مدت دو  واقعي توان خروجي براي دو نيروگاه بادي
 مجموع ها براي حداقل كردن عدم قطعيتسال، ظرفيت مناسب نيروگاه

در نهايت نتايج بدست آمده از ميزان عدم . محاسبه شده است هاتوان
 با يكديگرها نيروگاه تركيب عدم قطعيت ها وقطعيت تك تك نيروگاه

  .است شدهمقايسه 

تجميع  ؛گاه خورشيدينيرو ؛نيروگاه بادي —هاي كليدي  هواژ
  حداقل سازي عدم قطعيت ؛توليدات

 مقدمه  .1

با توجه به رشد روز افزون مصرف انرژي الكتريكي و مشكالت زيست 
هاي  هاي سوخت فسيلي، ضرورت استفاده از انرژيمحيطي ناشي از نيروگاه

هاي اخير با  در سال. رسدتجديدپذير در سيستم قدرت جدي به نظر مي
منابع منابع انرژي تجديد ناپذير رو به اتمام هستند  توجه به اين كه

كشورهاي مختلف جهان به منظور  .اند مورد توجه قرار گرفته تجديدپذير
هاي زيادي در اين سرمايه گذاري ،هاي تجديدپذيراستفاده بيشتر از انرژي

ي هاي تجديدپذير داراي طبيعتاما با توجه به اينكه انرژي. اندزمينه انجام داده
آوري و ها را جمعهاي خاص آن، بايد به كمك سياستهستند تصادفي

  ]1[. مديريت كرد
هاي تجديدپذير، مانند انرژي خورشيدي و انرژي بادي، وابستگي انرژي

پيش بيني دقيق در مورد شرايط آب و هوايي . مستقيمي به آب و هوا دارند
- يدي و بادي ميهاي خورشموجب پيش بيني درست در مورد توليد نيروگاه

ها ولي به خاطر عدم قطعيت پيش بيني آب و هوا، توليد اين نيروگاه. شود
ها با مقدار پيش بيني نيز عدم قطعيت دارند و معموال ميزان توليد اين نيروگاه

اين مسئله باعث بوجود آمدن مشكالت زيادي در سيستم . شده برابر نيست
  ]2-5. [شودقدرت مي

باعث كاهش قابليت اطمينان سيستم شده و سيستم  عدم قطعيت در توليد
ر صورت كاهش قدرت نياز به يك پشتيبان با ظرفيت زياد خواهد داشت تا د

پذير نسبت به مقدار پيش بيني شده، نيروگاه پشتيبان توليد نيروگاه تجديد
مشكل ديگر افزايش ريسك حضور . مقدار اين كاهش را بتواند جبران كند

هرچه عدم قطعيت توليد . ديدپذير در بازار برق استانرژي تج توليدات
هاي روش. يابدبيشتر شود ميزان سود نيروگاه در بازار برق كاهش مي

مختلفي براي كاهش آثار ناشي از عدم قطعيت اين توليدات به كار گرفته 
  :ها عبارتند ازعمده اين روش .شودمي
 ]4[هاي انرژي كنندهاستفاده از ذخيره -
-اسخگويي بار براي مديريت همزمان توليد و بار و كاهش هزينهبرنامه پ -

 ]5[هاي ناشي از پيش بيني نادرست در ميزان توليد 
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ها و سازي براي حداقل كردن اثر عدم قطعيتهاي بهينهاستفاده از روش -
 ]6[افزايش سود توليدات پراكنده براي حضور در بازار برق 

هاي با انرژي توليدي نيروگاه هاي كاهش عدم قطعيت توانيكي از روش
ها مانند نيروگاه بادي و تجديدپذير، تركيب انواع مختلفي از توليدكننده

توان با انتخاب نسبت مي. هاي مختلف است خورشيدي با عدم قطعيت
هاي مختلف، عدم قطعيت توان خروجي مناسب از ميزان ظرفيت توليدكننده

  .ها را كاهش دادكل توليد كننده
ن مقاله با استفاده از روش هاي آماري، روشي براي محاسبه نسبت در اي

اي كه عدم قطعيت مجموع مناسب توليدات مختلف ارائه شده است به گونه
به بيان مدلسازي مسئله و معادالت  2در قسمت . توليدات كاهش پيدا كند

در . آماري براي محاسبه عدم قطعيت و حداقل كردن آن پرداخته شده است
به بررسي داده هاي دو نيروگاه واقعي بادي و خورشيدي پرداخته  3 قسمت

نتايج بدست آمده در ين بخش براي دو  نيروگاه مورد بررسي . شده است
ها با عدم قطعيت مجموع قرار گرفته و ميزان عدم قطعيت تك تك نيروگاه

  .ها مقايسه شده استنيروگاه

 مدلسازي مسئله .2

هاي خورشيدي و بادي به وسيله يك تابع معموال توان خروجي نيروگاه
ميانگين توزيع نرمال برابر توان پيش بيني شده  ]8[.شودنرمال مدل ميتوزيع 

و انحراف معيار آن نيز با توجه به اختالف مقادير پيش بيني شده با مقادير 
مقدار عدم قطعيت توليد را مي توان نسبت انحراف . واقعي بدست مي آيد

هرچه مقدار انحراف معيار نسبت به  .]9[ ن توليد تعريف كردمعيار به ميانگي
  . ميانگين توليد كاهش يابد در واقع عدم قطعيت توليد كاهش يافته است

هدف اين مقاله حداقل كردن انحراف معيار نسبت به ميانگين توان توليدي 
به نسبت . توان از ضريب تغييرات استفاده نمودبراي اين منظور مي. است
 ]10[ شودگفته مي) 1CV(ها، ضريب تغييرات اف معيار به ميانگين دادهانحر

، نشان دهنده ميزان تغييرات توليد، نسبت به متوسط توليد CVدر واقع . 
كاهش يابد، در واقع عدم قطعيت توليد كاهش  CVهر چه مقدار . است
ب توان ضريهاي مختلف ميحال با تغيير نسبت توليد توليدكننده. يابدمي

  .تغييرات مجموع توليدات را حداقل نمود
x

x
x

CV



      )1(  

x forecastP       )2(  

                                                           
1 Coefficient of Variation 

21
( )

1x real forecast
N

P P
N

  
    )3(  

 ميانگين x. است xتوليدكننده  توان ضريب تغييرات xCV، )1(در رابطه
نظر  بيني شده دربرابر توان پيش) 2(است كه در رابطه x كنندهتوليد توان

است كه از  x كننده توليد توان انحراف معيار x. گرفته شده است
،توان واقعي توليد شده توسط realPدر اين رابطه . بدست مي آيد) 3(رابطه

بيني شده براي اين توليدكننده توان پيش forecastPاست و  xتوليد كننده 
  .است xتوليد كننده  تواننيز تعداد نمونه هاي موجود براي  N. است

 يتوليدتوان و ميزان  xنيروگاه بادي با متغير  يتوليدتوان حال اگر ميزان 
برابر   x، c2در نظر گرفته شود، اگر توليد  yنيروگاه خورشيدي با متغير 

  :شود آنگاه ضريب تغييرات مجموع توليدات برابر خواهد بود با
( )

( )

cx y
CV
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    )4(  

  :كه در آن
2 2 2( ) 2 .cov( , )x ycx y c c x y     

  )5(  
( ) ( ) ( ) x yE cx y cE x E y c         )6(   

  انحراف معيار وE اميد رياضي متغيرهاي تصادفي است. 
cov( , )x y مثبت بودن  . وابستگي دو متغير تصادفي را نشان مي دهد
cov( , )x y ز نشان دهنده اين است كه با افزايش يك متغير، متغير ديگر ني

. افزايش مي يابد و با كاهش يكي از متغير ها متغير ديگر نيز كاهش مي يابد
)covحال اگر  , )x y  مقداري منفي شود، افزايش يك متغير با كاهش متغير

در ) 6(و ) 5(با قرار دادن روابط. ديگر همراه خواهد بود و برعكس
  :آيدبدست مي) 7(، رابطه)4(رابطه
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     )7(  

براي . حداقل شود) 7(را طوري بدست آوريم كه رابطه cحال بايد مقدار 
  :محاسبه و حل شود )8(حداقل كردن ضريب تغييرات بايد معادله
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2و واريانس  xبا ميانگين  باديتوان خروجي نيروگاه  اگر
x توان ،

2واريانس  و yخروجي نيروگاه خورشيدي با ميانگين 
y  و كواريانس

)cov برابر يا وابستگي توليد دو نيروگاه , )x y توان با بدست مي. باشد
را  cآوردن پارامترهاي دو نيروگاه از طريق محاسبات عددي، مقدار 

دهنده نسبت توليدات بادي به در واقع نشان cمقدار . بدست آورد
هاي خورشيدي براي رسيدن به كمترين عدم قطعيت در مجموع توان

برابر شود، عدم قطعيت  cي، يعني اگر ظرفيت نيروگاه باد. توليدي است
 .شودكل توان خروجي حداقل مي

 عددينتايج   .3

دو نيروگاه خورشيدي و بادي  واقعي هايدر اين مقاله به بررسي داده
نيروگاه  ]11[با توجه به اطالعات موجود در  ]11.[پرداخته شده است

 MW1562و نيروگاه بادي با ظرفيت  MW2501خورشيدي با ظرفيت 
با  2014و  2013سال 2اطالعات مربوط به اين دوتوليد كننده در طول . است

  ]11[. دقيقه يك بار مورد بررسي قرار گرفته است 15نمونه برداري هر 
بيني شده روز بعد و توان واقعي خروجي نيروگاه نمودار توان پيش 1شكل

اقعي بيني شده و توان ونيز نمودار توان پيش 2شكل. خورشيدي است
هاي آماري موجود و بدست با تحليل داده. خروجي نيروگاه بادي است

آوردن مقادير ميانگين توليدات، انحراف معيار و كواريانس دو توليدكننده، 
محاسبات با استفاده  .قابل محاسبه استدر حداقل ضريب تغييرات  cمقدار 
  .انجام گرفته است MATLABافزار از نرم

 

 
  توان پيش بيني شده و توان واقعي نيروگاه خورشيدي 1شكل

 

  
 توان پيش بيني شده و توان واقعي نيروگاه بادي 2شكل

در اين . را نشان مي دهد cنسبت به ضريب  CVنمودار تغييرات  ،3شكل
- شيدي تغيير مي، نسبت تركيب توليدات بادي و خورcشكل با تغيير مقدار 

به . كندمجموع توليدات نيز تغيير مي) CV(كند و در نتيجه ضريب تغييرات
برابر با صفر مقدار ضريب نيروگاه بادي برابر صفر شده و  cازاي ضريب 

با استفاده . شودضريب تغييرات برابر ضريب تغييرات نيروگاه خورشيدي مي
اه خورشيدي و بادي برابر براي بهترين تركيب نيروگ cمقدار  )9(از رابطه

برابر يعني  1.537در نتيجه اگر ظرفيت نيروگاه بادي . آيدبدست مي 1.537
MW2400 شود، عدم قطعيت مجموع توليدات، حداقل خواهد شد .  

 
  cبر حسب ضريب  CVنمودار تغييرات  3شكل

  
  

  تركيب آن هامشخصات نيروگاه هاي خورشيدي و بادي و  1جدول

CV 
انحراف معيار 

)) (MW(  

ميانگين 
) (توليد

)MW( 

  توليدكننده

  بادي  410.4  178.4  0.294

  خورشيدي  605.9 118.5  0.289

0.213  216.8  1016.3  
تركيب بادي و خورشيدي 

  فعلي

0.209  258.4  1236.7  
ي تركيب بادي و خورشيد

  بهينه
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  نمودار تغييرات ضريب تغييرات نيروگاه هاي بادي و خورشيدي و تركيب آنها 4شكل
  

   
  

  نمودار ضريب تغييرات براي تركيب نيروگاه هاي خورشيدي و بادي در حالت فعلي و در حالت بهينه 5شكل
  

هاي خورشيدي و بادي و تركيب اين بوط به نيروگاهمشخصات مر 1جدول
ضريب تغييرات تركيب نيروگاه  1طبق جدول. دهددو نيروگاه را نشان مي

تك ات تكييرهاي بادي و خورشيدي در حالت فعلي كمتر از ضريب تغ
برابر شده  1.537در حالت بهينه كه ظرفيت نيروگاه بادي . ها استتوليدكننده

  . رسديرات به حداقل خود مياست نيز ضريب تغي
براي نيروگاه هاي بادي و خورشيدي ) CV(نمودار ضريب تغييرات  4شكل

دهد كه مقدار ضريب تغييرات به صورت روزانه و و تركيب آنها را نشان مي
اين شكل،  با توجه به. سال بدست آمده و رسم شده است به مدت حدود دو

شود كه ضريب تغييرات بزرگ مي ها دارايكننده زماني كه يكي از توليد
نشان دهنده عدم قطعيت زياد است، توليد كننده ديگر ضريب تغييرات 
. كوچكي دارد كه باعث شده برآيند آنها هميشه مقدار كوچكي داشته باشد

ها به تنهايي داراي نوسان زيادي است ولي مقدار ضريب تغييرات نيروگاه
ثابتي است كه اين هم از  نسبت بهتركيب نيروگاه ها داراي عدم قطعيت 

  .ها استمزاياي تركيب نيروگاه
هاي  خورشيدي و بادي براي نمودار ضريب تغييرات تركيب نيروگاه 5شكل

حالت اول مربوط به ظرفيت فعلي . دهددو حالت مختلف را نشان مي
ها در ها است و حالت دوم مربوط به زماني است كه ظرفيت نيروگاهنيروگاه

نمودار دو حالت نزديك به هم بوده  5با توجه به شكل. ينه باشدحالت به
تر از نمودار حالت فعلي قرار دار حالت بهينه پايينوها نمولي در بيشتر زمان

دارد  كه نشان دهنده كاهش ضريب تغييرات در بيشتر روزها نسبت به 
  .استحالت فعلي 
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اري به بررسي تركيب دو نيروگاه هاي آمدر اين مقاله با استفاده از روش
اطالعات مربوط به توان خروجي دو . بادي و خورشيدي پرداخته شده است

هدف از اين . نيروگاه بادي و خورشيدي در طول دو سال بررسي شده است
مقاله بدست آوردن نسبتي براي ظرفيت توليد دو نيروگاه بادي و خورشيدي 

ها به حداقل خود اين توليدكنندهاي كه عدم قطعيت مجموع است به گونه
دهد كه تركيب دو نيروگاه باعث كاهش نتايج بدست آمده نشان مي. برسد

عدم قطعيت شده است و در نسبتي كه براي ظرفيت توليد دو نيروگاه بدست 
آمده است عدم قطعيت به حداقل خود رسيده و تركيب دو نيروگاه به شرايط 

براي ادامه كار مي توان اثر . رسدت ميبهينه خود از نظر كاهش عدم قطعي
توان مدل همچنين مي .عدم قطعيت بار را نيز در محاسبات در نظر گرفت

فعلي كه براي دو نيروگاه است را گسترش داد و براي تعداد زيادي نيروگاه 
  .جام دادهاي مختلف مدلسازي انا عدم قطعيتب

  منابع
[1] Liming Y, Chelai Y, Rongxiang Y, Huang Y. Economic  Incentive 

Mechanism of Renewable Energy Generation. 11th International 
Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS2008), 
Wuhan,China 2008; 2689 – 2694. 

[2]  Masters, G. M.: ”Renewable and Efficient Electric Power Systems”, 2004, 
John Wiley & Sons 

[3] Guy Newman; “characterization of virtual power plants” , University of 
Manchester, PhD thesis, 2010. 

[4]  G. Sideratos and N. D. Hatziargyriou, “Wind Power Forecasting Focused 
on Extreme Power System Events” IEEE trans. on sustainable energy, 
vol. 3, no. 3, July 2012. 

[5]  F. Bizzarri, M. Bongiorno, A. Brambilla, G. Gruosso, and G. S. Gajani, 
“Model of photovoltaic power plants for performance analysis and 
production forecast”, IEEE trans. on sustainable energy, vol. 4, no. 2, 
April 2013. 

[6]  S. Teleke, M. E. Baran, S. Bhattacharya, and A. Q. Huang, “Rule-based 
control of battery energy storage for dispatching intermittent renewable 
sources”, IEEE trans. on sustainable energy, vol. 1, no. 3, Oct. 2010. 

[7]  A. Mnatsakanyan, S. W. Kennedy, “a novel demand response model with 
an application for a virtual power plant”, IEEE transactions on smart 
grid, July 2014. 

[8]  M. Peik-Herfeh, H. Seifi , M.K. Sheikh-El-Eslami, “Decision making of a 
virtual power plant under uncertainties for bidding in a day-ahead 
market using point estimate method”, Electrical Power and Energy 
Systems 44 (2013) 88–98 

ارزيابي راهبردهاي توسعه توليد از ديد "حميدرضا مويدكاظمي، محمدكاظم شيخاالسالمي،   ] 9[
و هشتمين كنفرانس ، بيست "رگوالتور با در نظر گرفتن ديناميك سرمايه گذاري بازيگران بازار

  1392بين المللي برق، 
  .158، سازي زاده، پاشا و رستگار، آمار و مدل بخشعلي ] 10[

[11]    wind & solar data 2013-2014 available: 
http://www.elia.be/en/grid-data/power-generation/wind-power 

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

