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 بار ي توزيع اقتصاديهدف اصلي اين مقاله حل مسئله —چكيده 
از . ها با در نظر گرفتن شروط مرتبط با عملكرد آنان استبراي ريزشبكه

شود و در برداري اقتصادي ميدر حالت متصل به شبكه بهره ريزشبكه
مستقل  صورت بهي اصلي از آن جدا شده و صورت بروز خطا در شبكه

ريزي بهينه ريزشبكه برنامهروشي براي در اين مقاله . كندبار را تغذيه مي
برداري كمينه شده و تضمين ي بهرهي آن هزينهارايه شده است كه بوسيله

ي اصلي، ريزشبكه بدون بروز شود كه در صورت بروز خطا در شبكهمي
براي نمايش . دهداي تغيير وضعيت ي بار به حالت جزيرهوقفه در تغذيه

ي زماني هاي عددي براي يك بازهسازيوريتم پيشنهادي، شبيهكارايي الگ
ي فروش توان با شبكه اي با قابليت خريد وساعته بر روي ريزشبكه 24

ريزي اقتصادي ريزشبكه ي برنامه مسئلهبراي حل . استاصلي انجام گرفته
 به دستنتايج . شده استفاده شده استاز روش جستجوي مستقيم اصالح

  .ت بر توانمندي روش پيشنهادي داردآمده دالل

ريزشبكه؛ منابع توليد پراكنده؛  ؛توزيع اقتصادي —هاي كليدي  هواژ
 .اي؛ روش جستجوي مستقيمعملكرد متصل به شبكه؛ عملكرد جزيره

 اختصاري عالئمفهرست 

dg ي واحد توليد پراكندهشماره  

dgP  پذير يعتوزان خروجي واحد تو dg 

( )i iF P  ي واحد تابع هزينهi  
max min&dg dgP P ي توان توليدي واحد بيشينهو  كمينهdg 

essP   سازي يرهذختوان منابع 

ldي بارشماره  

loadN  تعداد بارها  

ldLD   توان درخواستي بار شمارهld 

gridP  ي اصليتوان تزريقي توسط شبكه  

iSP  ي ي ناحيهمجموع توان واحدهاي توليد پراكندهi 

iSLD  ي مجموع بار درخواستي ناحيهi 

i jFL   ي شارش توان از ناحيهi ي به ناحيهj 

max
i jFL    ي شارش توان از ناحيهحداكثرi ي به ناحيهj  

max min&
i iS SP P ي ي واحدهاي ناحيهي و بيشينهمجموع كمينهi 

 مقدمه  .1

و يا به حالت  اصلي يمتصل به شبكه صورت بهتواند ريزشبكه مي
- ريزشبكه در حالت متصل به شبكه قابليت بهره .[1]عمل كند  ايجزيره

برداري اقتصادي را دارد و البته بايد ظرفيت توليد كافي را داشته باشد تا در 
اي، بار را بدون وقفه تغذيه نمايد حالت جزيره هصورت تغيير وضعيت ب

توان به عملكرد اي ميحالت جزيرهدر  سازي ينهبهاز اهداف رايج براي . [2]
، در حالي كه در حالت [3]ي بارهاي محلي اشاره كرد اقتصادي در تغذيه

آمده از خريد و  به دستمتصل به شبكه هدف رايج حداكثر كردن سود 
  . [4] است فروش توان
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- ها در مقاالت به طور گستردهاقتصادي از ريزشبكه يبردار بهرهموضوع 

، ساختار مديريت انرژي [5]در . ررسي قرار گرفته استاي مورد بحث و ب
در حالت كلي سيستم مديريت انرژي . موجود مورد بررسي قرار گرفته است

سيستم . 2سيستم مديريت انرژي متمركز . 1: شودبا دو روش انجام مي
سيستم مديريت انرژي متمركز به دليل تضمين . [1]مديريت انرژي پراكنده 

هاي الت متصل به شبكه و مناسب بودن براي اعمال روشعملكرد امن در ح
يك سيستم  [8-6] مراجع در. [2] است موردپسند، بيشتر سازي ينهبه

آوردن بيشترين سود اقتصادي از عملكرد  به دستمديريت مركزي با هدف 
اي در مطالعات مربوط به عملكرد جزيره .ريز شبكه پيشنهاد شده است

روشي براي  [9]در . استهاي اخير ربوط به سالمقاالت بسيار محدود و م
اي و ي مقدار توان مورد نياز براي تضمين عملكرد پايدار جزيرهمحاسبه

اي ، مدلي بر[10]در . دهداهداف قابليت اطمينان سيستم ارايه مي ينتأم
د كه قادر است از طريق مديريت بار، شومديريت آني ريزشبكه ارايه مي

اي را بهبود رايند انتقال از حالت متصل به حالت جزيرهتغييرات ناشي از ف
اي اي را براي ممكن ساختن عملكرد جزيرهشروط اضافه [1]مرجع  .بخشد

گيرد تا سيستم آمادگي داشته باشد بدون قطعي بار به حالت در نظر مي
از ريزشبكه  يبردار بهرهاي براي اي تغيير وضعيت دهد ولي برنامهجزيره

با در  ،[2] مرجع. كندكند و تنها به بررسي اثر شروط اكتفا ميميپيشنهاد ن
ي اي، وضعيت اتصال واحدها، تغذيهنظر گرفتن سناريوهاي مختلف جزيره

- بارها و وضعيت شارژ و دشارژ منابع ذخيره سازي را در هر ساعت به گونه

كند تا در صورت بروز خطا در هر ساعتي، ريزشبكه اين اي تعيين مي
اي تغيير ادگي را داشته باشد كه با كمترين قطعي بار به حالت جزيرهآم

  .وضعيت دهد

در اين مقاله يك سيستم مديريت مركزي پيشنهاد شده است كه 
-پذير و پيشي واحدهاي توزيعبيني بار، تابع هزينه يشپاطالعات مربوط به 

عمليات  ير را دريافت كرده و با انجامپذيدتجدبيني توان توليدي منابع 
در اين . كندي ريزشبكه را تعيين ميها حالت بهينهسازي بر روي آن ينهبه

اي ريزشبكه را تضمين، شود كه عملكرد جزيرهمقاله روشي پيشنهاد مي
اي براي شارژ و دشارژ منابع ي توليد ريزشبكه را كمينه كرده و برنامههزينه
  . كندسازي معين مي يرهذخ

 توضيحبه  ومدبخش  در .شوده چهار بخش تقسيم ميي اين مقاله بادامه
م شروط مرتبط سوشود، در بخش مي پرداختهي مطالعاتي ريزشبكهساختار 

- تبيين مي آنشود و روابط ريزشبكه توضيح داده مي ايجزيرهبا عملكرد 

برداري بهينه از ريزشبكه روش پيشنهادي براي بهره چهارمشود، در بخش 
  . شودبررسي مي ها سازي يهشبدر نهايت نتايج تبيين خواهد شد و 

 ساختار ريزشبكه مطالعاتي .2

 يرندهيدر برگ كه دهد يمرا نشان  زشبكهير كي يساختار كل »1شكل «
همچون  يريپذ دي، منابع تجد يزليد ديهمچون منابع تول يمختلف هايبخش

  . است يمحل يو بارها يانرژ سازي يرهذخمنابع  ،يديو خورش يمنابع باد

 منابع توليد توان .2.1

 ميتقس به دو دسته ياقتصاد يزريبرنامه تياز نظر قابل يديتول يواحدها
 يزير برنامه قابل يهستند كه از نظر اقتصاد يياول واحدها يدسته. شونديم

  .را ندارند تيقابل نيكه ا گريد يهستند و دسته
 يرپذ يددتجمنابع  خروجي توان كه جااز آن: يرپذ يدتجدمنابع  )الف

 تيفاقد قابل لذا خود هستند، يورود تيوضع يرتأثتحت  بوده و ايدوره
ها به دنبال هاي كنترلي اعمالي بر آنو اكثر روش هستند اقتصادي يزريبرنامه

توزيع  ي مسئلهاستخراج حداكثر توان توليدي از اين منابع هستند و در حل 
منفي به همراه درصدي خطا اقتصادي توان خروجي اين منابع به عنوان بار 

  .شوددر نظر گرفته مي

       پذيري يعتوزواحدهاي توليد پراكنده كه قابليت : منابع توليد ديزلي) ب
 باشند از نظر قابليت كنترل توان خروجي به دو دستهاقتصادي را دارا مي

: )UPC١( كنترل توان خروجي يتباقابلواحدهاي  -1: شوندتقسيم مي
 توان اكتيو ثابتي را بر اساس توان مرجع خود توليد UPC واحدهاي حالت

 شارش توان اكتيو): FFC2(كنترل شارش  يتباقابلواحدهاي  - 2. كنندمي
-در هر ناحيه. مانندثابت باقي مي ،ي تغذيهدر نقطه FFCخروجي واحدهاي 

 توزيع اقتصادي يتباقابلي پراكنده ي ريزشبكه كه چندين واحد توليد كننده
 شود و سايردر نظر گرفته مي FFCواحد  عنوان بهود است يك واحد موج

  ..خواهند بود UPCواحدها از نوع 

 [11] اي از ادوات موجود در ريزشبكه نمونه: 1شكل 

                                                           
1. Output Power Control  
2. Feeder Flow Control 
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 انرژي سازي يرهذخمنابع  .2.1

اي دوره خروجي منابعتوان  در تغييرات ناگهاني با سازي يرهذخمنابع 
 بهبودبار را تقويت كرده و ظرفيت ريزشبكه را  يمواجهه كرده و تغذيه

گذارد منفي مي يرتأث سازي يرهذخمنابع از عواملي كه بر عمر .بخشند يم
شارژ و . 2. هاي پايينكار كردن به مدت طوالني در توان. 1: از نداعبارت

  . شارژ و دشارژ ناقص. 4 .ها باالدمادر كاركردن . 3. هاي پاييندشارژ در توان

به مقادير كمينه و  يساز رهيذخريزي منابع در اين مقاله براي برنامه
و سرعت شارژ و دشارژ منابع  يساز رهيذخي ظرفيت منابع بيشينه

  .، نياز استيساز رهيذخ

ريزي اقتصادي ريزشبكه شروط مرتبط با برنامه .3
 ها و روابط آن

تغيير در ميزان بار  از تغييرات در هر ناحيه آن است كهفرض بر 
 ي لهيوس به ريپذديتجددرخواستي گرفته تا تغيير در توان خروجي منابع 

براي تحصيل اين مهم، . شوندواحدهاي توليد پراكنده در همان ناحيه جبران 
ي ظرفيت توليد بيشتري دارند به واحدي كه بازه ،ي ريزشبكهدر هر ناحيه
مابقي واحدهاي توليد به  كه يدرحالشود در نظر گرفته مي FFCعنوان واحد 

با اين ساختار، هر نوع تغيير درون . شونددر نظر گرفته مي UPC صورت
اما تغييراتي كه ريزشبكه بايد . شودجبران مي FFCواحد   ي لهيوس بهنواحي 

  :ند ازاها را داشته باشد عبارتآمادگي مواجهه با آن

 تغيير در ميزان بار درخواستي در برابر آمادگي 

  تغيير در توان خروجي منابع تجديدپذير در برابرآمادگي 

 ي مجاوردر نظر گرفتن محدوديت ظرفيت شارش بين دو ناحيه 

  ايعملكرد پايدار در حالت جزيره برايآمادگي 

ريزي اقتصادي براي ي برنامهاز پيش در مسئله كه سه شرط ابتدايي
-متناسب با ويژگي بايد گ در نظر گرفته شده بود راهاي قدرت بزرسيستم

 ريزي اقتصاديي برنامهشرطي كه به مسئله. هاي ريزشبكه اصالح كرد
 .اي استشرط آمادگي براي عملكرد پايدار جزيره ،شوداضافه مي هاريزشبكه

 ايآمادگي براي عملكرد جزيره .3.1

در صورت بروز  نيدر هر زما را داشته باشد كه تيقابل نيا ديبا زشبكهير
 .بار بپردازد يهيمستقل به تغذ صورت بهجدا شده و  ياصل ياز شبكه خطا
 شدن جدا از پس هاآن نيبار ب ميواحدها و تقس يتوان خروج ميتنظ يبرا

 ولتاژ از يكيناميد ياز فروپاش يريجلوگ يو برا ياصل ياز شبكه زشبكهري
 توان مجموع با درخواستي ن  بارتا از تواز شودياستفاده م 3يروش كنترل افت

 بهافتي  كنترل روش .شود حاصل اطمينان  پراكنده توليد واحدهاي خروجي
 توليد واحد يكافتي  ضرايب اول در روش .شودمي انجام صورت دو

 ضريب اين ديگر، روش در گرفته و نظر در ثابت پارامتري عنوان به پراكنده
 توليدي واحدهاي از يك هر ارك نقطه اساس بر عملكردي يدوره هر در

  .گويند 4افت تنظيم شونده را روش اين .است تنظيم قابل

، توان خروجي هر واحد بر اساس روابط افت تنظيم شوندهدر روش 
شود به همين دليل در اين مقاله ي كاركردشان حاصل ميو حاشيه سازي ينهبه

 .است اده شدهتنظيم شونده استف افتبراي تضمين عملكرد پايدار از روش 
وضعيت هاي توان و ظرفيت خطوط انتقال بايد براي اصالح محدوديت

به فرض اگر ريزشبكه در  .ي اصلي را در نظر گرفتشبكهي توان با مبادله
ي اصلي باشد پس از خطا واحدهاي توليد بايد حال دريافت توان از شبكه

در اين حالت اگر  .توان خود را افزايش دهند تا توان شبكه را جبران سازند
در حال  خود خطوط انتقالي به مقدار نزديك به حداكثر ظرفيت فيزيكي

باشند، امكان افزايش توان منابع وجود نخواهد داشت و اين امر  يبردار بهره
ي بخشي از بار خواهد منجر به ناپايدار شدن سيستم و بروز قطعي در تغذيه

ي كل بار را دارند بايد در شرط منابع امكان تغذيه كه يناپس با فرض . شد
  .محدوديت شارش بين نواحي اصالحاتي صورت گيرد

در نظر گرفته  dgتوان واحد dgPاگر: كندريز شبكه توان صادر مي. 1
mindgگاه شود، آن dgP P ي عملكرد واحد حاشيهdg در . شودناميده مي

شارش رو به پايين بين ي و مقدار اضافه aي در ناحيه  dgنتيجه سهم واحد 
    :آيدمي به دست  i-1و  iدو ناحيه 
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3  .Droop 
4 . Adjustable Droop 
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ي توزيع هر واحد بعد از حل مسئله با توجه به اين نكته كه توان
در  ،و با اصالح روابط) 3(در ) 2(آيد با جايگذاري مي دست بهاقتصادي 

   .آيد درمي) 4(ها به صورت نهايت حد باالي محدوديت شارش
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min max
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ي همانند حالت قبل تنها محدوده: كندريزشبكه توان دريافت مي. 2
شود و چون ريزشبكه در حال دريافت توان است اصالح ميشارش توان 

  .تنها شارش رو به باال اصالح خواهد شد
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با تضمين عملكرد  ريزي بهينه ريزشبكهبرنامه .4
 ايپايدار جزيره

  ايتضمين عملكرد پايدار جزيره .4.1
ضمين عملكرد مربوط به محدوديت ظرفيت خطوط انتقال براي ت در روابط

 شده يينتعمقدار توان مبادالتي مقداري ثابت و از پيش ، ايجزيرهپايدار 
فرض شده است و اين در حالي است كه ريزشبكه بر اساس قيمت انرژي 

پردازد و شبكه مي ه مقدار متفاوت به تبادل انرژي بادر ساعات مختلف و ب
  . شودتعيين ميپس از انجام محاسبات  مقدار توان مبادالتي با شبكه

روش پيشنهادي با الهام از  در ايتضمين عملكرد پايدار جزيرهبراي 
شود تقسيم مي گام توزيع اقتصادي به دو ي مسئله، [2]ي بندر روش تجزيه

اي تنها به حل براي تضمين عملكرد پايدار جزيرهتالش  اول بدون گامكه در 
كند و آنگاه التي را  تعيين ميپردازد و توان مبادي توزيع اقتصادي ميمسئله

خطوط انتقال، عملكرد پايدار را تضمين كرده و در گام دوم با اصالح روابط 
پردازد و وضعيت عملكرد واحدها، توزيع اقتصادي مي ي مسئلهبه حل مجدد 

- و توان مبادالتي بهينه را تعيين مي سازي ذخيرهي شارژ و دشارژ منابع برنامه

  . دهدر كلي روش پيشنهادي را نشان ميساختا »2شكل « .كند

 
  ايفلوچارت الگوريتم تضمين عملكرد پايدار جزيره: 3شكل 

ريزشبكه عملكرد  ،خطا صورت بروزگر در اشود تضمين مي بدين صورت
  .پايداري خواهد داشت و بدون وقفه بار را تغذيه خواهد كرد

ي توزيع اقتصادي با استفاده از روش حل مسئله .4.2
 شده  اصالحجستجوي مستقيم 

روش جستجوي ي توزيع اقتصادي از براي حل مسئله در اين مقاله
ي ي توان با شبكهامكان مبادله استفاده شده و، [12] اصالح شده مستقيم

ي شارژ و دشارژ منابع برنامه همچنين. اصلي در نظر گرفته شده است
اصالح شده اضافه شده است كه در روش جستجوي مستقيم به  سازي يرهذخ

به  تر يعسربراي دستيابي الزم به ذكر است  .توضيح داده خواهد شد ادامه
به هنگام تعيين پاسخ اوليه  ،ي اصليي توان با شبكهپاسخ نهايي، امكان مبادله

  .نيز در نظر گرفته شده است

  :پاسخ اوليهتعيين 
در مقدار  ،خروجي تمام واحدهاي متصل در هر ناحيهمقدار توان  .1

  .شوندمي تنظيمه توليد هستند اي كه قادر بكمينه

maxواحدي كه مقدار  .2 min max min[ ( ) ( )] / [ ]i i i i i iF P F P P P   آن
و  شدهانتخاب  استدر هر ناحيه از ساير واحدهاي آن ناحيه كمتر 

شود كه اگر مقدار توانمقايسه مي max min[ ]i iP P  از شبكه
تر است يا اينكه توسط اين واحد توليد خريداري شود به صرفه

تر بود توان اين واحد برابر با اگر توليد توسط واحد به صرفه. شود
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maxتوان  اگرنهشود، ده مياش قرار دابيشينه min[ ]i iP P  از شبكه
 ادامهناحيه  مورد نيازبار  تأميناين مرحله تا . شودخريداري مي

. يابدمي

انجام  زيربه صورت واحدها  يديتول توان مقدار سازي بهينه در ادامه 
 يشدهنييتع شيتوان از شبكه به مقدار از پ ديخر ينهيدر ابتدا هز. شودمي
. شودمي سهيواحدها مقا ٥يشيافزا ينهيهز نتريكم با و شده محاسبه، ∆

  :چنانچه

ي توليد آن تر از هزينهي ارزاني اصلي خريد توان از شبكههزينه .1
:توسط واحدهاي توليدي باشد، آنگاه

 ∆ي گنجايش داشتند بايد به اندازه سازي ذخيرهاگر منابع   .1.1
.توان از شبكه خريده و در اين منابع ذخيره شود

نداشتند يا مطابق با خالي ظرفيت  سازي ذخيرهاگر منابع   .1.2
توان از شبكه   ∆ي شارژشان نبود، بايد به مقدار برنامه

ي كاهشي را خريداري كرد و توان واحدي كه بيشترين هزينه
.كاهش داد ∆ي دارد به اندازه

ي توليد آن تر از هزينهي اصلي گراني خريد توان از شبكههزينه .2
:توسط واحدهاي توليدي باشد، آنگاه

 سازي ذخيرهدر منابع  شده ذخيرهاگر امكان فروش انرژي   .2.1
توان از اين منابع دشارژ و به  ∆ي به اندازه وجود داشت بايد

. ي اصلي فروخته شودشبكه
انرژي الزم را نداشتند يا مطابق با  سازي ذخيرهاگر منابع   .2.2

ي ي دشارژشان نبود، بايد توان واحدي كه كمترين هزينهبرنامه
همين به  ه ودافزايش داده ش ∆ي افزايشي را دارد به اندازه

.ه شوده فروختشبك توان بهمقدار 
 ∆را به مقدار ، i،  6ي كاهشيتوان واحد توليدي با بيشترين هزينه .3

به ،  j، ي افزايشيكاهش داد و توان واحد توليدي با كمترين هزينه
.افزايش داد ∆مقدار 

  .كندكمينه ادامه پيدا مي∆ اين عمل تا رسيدن به مقدار 

  .شودادامه كامل مي با اصالحاتي به صورت سازي ذخيرهي منابع برنامه

  اگر باتري در ساعات قبل در حال شارژ شدن بود تا رسيدن به
ي ظرفيت شارژ كن و اگر باتري در حال دشارژ بود مقدار بيشينه

.تا رسيدن به مقداري نزديك كمينه، دشارژ كن
 ها را براي تغذيه بار دشارژ كنباتري ،در صورت بروز خطا.

                                                           

5 . Incremental Cost =
( ) ( )  


i i i iF P F P

 

6 . Decrement Cost 
( ) ( )  




i i i iF P F P
 

تجوي مستقيم اصالح شده پيشنهادي ساختار الگوريتم جس »3شكل «
در حالت متصل به ها ريزشبكهبار در  توزيع اقتصادي ي هئلحل مسبراي 

  .دهدشبكه را نشان مي

 عددي و نتايج  هاي سازي يهشب .5

 توصيف سيستم آزمون .5.1

اي ي توزيع اقتصادي پيشنهادي بر روي ريزشبكهروش حل مسئله
ي بارهاي محلي، منابع توليد رندهشعاعي با سه ناحيه كه هر ناحيه در برگي

 »4شكل «. گيرد مورد آزمون قرار مي استپراكنده و منابع تجديدپذير 
واحد  5هر ناحيه شامل  .دهدساختار يكي از نواحي ريزشبكه را نشان مي

تابع درجه دوم  صورت بهها توان آن-كه روابط هزينه استتوليد پراكنده 
  . اندشده سازي مدل

 2( )g g g g g g gF P a b P c P    )21(  

 ي اصلي را دارابا شبكه توان قابليت خريد و فروش لعهمطا مورد يريزشبكه
ي بار درخواستي، ضرايب و مشخصات هر يك از واحدها، برنامه .است
توليد  بيني پيش انرژي و يتوان توليدي منابع خورشيدي، هزينهبيني پيش

  .اندتوصيف شده »5شكل «و  »5«تا  »2«ول اجدبه ترتيب در  توربين بادي

 
  ي پيشنهاديفلوچارت الگوريتم جستجوي مستقيم اصالح شده: 3شكل 
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 عددي سازي يهشبنتايج  .5.2

. اي و متصل به شبكه انجام شده استدو حالت جزيرهبراي  يساز هيشب
اند در نتيجه شدهحساس در نظر گرفته  به عنوان بار هابار يتمامجا كه از آن

اند كه قادرند شده نظر گرفتهبه نحوي در  پراكنده منابع توليدظرفيت توليد 
  به قصد خريد  يساز رهيذخاز منابع  .بار را تغذيه كنندها كل در تمامي زمان

 ي باربرنامه: 2 جدول

  )kw(بار  ساعت )kw(بار ساعت
1-4 1250 13-16 1350 
5-8 1100 17-20 1500 

9-12 1200 21-24 1400 

 [1] سيستم گانه سهمشخصات واحدهاي توليد نواحي :3 جدول

محدوديت توان
kw((خروجي

مد   ضرايب توابع هزينه
  كنترلي

  ناحيه  واحد

minP  maxP  gcgb  ga  
35
20
30
10
20

  

300
100
150
80
100

  

0.0001
0.0005
0.0004
0.0009
0.0011

  

0.1032
0.0792
0.0656
0.0689
0.0301

  

14.526
5.0979
8.7657
0.8505
2.04491

 

FFC

UPC

UPC

UPC

UPC

  

1

2

3

4

5

G

G

G

G

G

  اول  

60
10
20
30
30

  

250
80
100
120
120

  

0.0002
0.0009
0.0005
0.0009
0.0009

  

0.0346
0.0689
0.0792
0.0134
0.0134

  

8.9557
0.8505
8.7657
3.4047
3.4047

  

FFC

UPC

UPC

UPC

UPC

  

1

2

3

4

5

G

G

G

G

G

  دوم  

35
20
20
10
10

  

300
150
150
75
100

  

0.0001
0.0002
0.0002
0.0013
0.0003

  

0.1032
0.1164
0.1164
0.0486
0.1189

  

14.526
5.4976
5.4976
1.0171
3.5442

  

FFC

UPC

UPC

UPC

UPC

  

1

2

3

4

5

G

G

G

G

G

  سوم  

  مجموع  2175  360

 هاي خورشيديي سلولي توليد روزانهبرنامه: 4 جدول

  )kw(توان توليدي  ساعت )kw(توان توليدي ساعت
1-7 0 13 450 
8 30 14 330 
9 140 15 260 
10  200  16 120 
11  350  17 45 
12  510  18-24 0 

  .  شودبار استفاده مي جاييو فروش و جابه
، ظرفيت خطوط انتقالي 600kwحداكثر توان مبادالتي با شبكه اصلي 

500kw 800 سازي يرهذخ، ظرفيت منابعkw منابع  دشارژ/و سرعت شارژ
 35 به ترتيب از كل بار هر ناحيه سهم .تاس 100kw/Hour سازي يرهذخ

  . استدرصد  40درصد و  25درصد، 

 در اين حالت. است شدهداده نشان  »6شكل «در  ايجزيرهنتايج حالت 
ي دهند زيرا برنامهشارژ و دشارژي انجام نمي گونه هيچسازي منابع ذخيره
تصل به سازي به قسمي طراحي شده است كه تنها در حالت ممنابع ذخيره

 ايي عملكرد ريزشبكه در حالت جزيرههزينه. شوندشارژ و دشارژ  شبكه
  .دالر است4484.4برابر با 

، ساعاتي است شدهنشان داده  »7شكل «نتايج حالت متصل به شبكه در 
را كاهش داده  ي توليد پراكنده توان خوداست واحدها ارزانكه قيمت انرژي 

 كند، در حالياست از شبكه توان خريداري ميجا كه مقرون به صرفه و تا آن
  است توان خود را افزايش داده و تا ه در ساعاتي كه قيمت انرژي گرانك

 
 [1]ي ريزشبكه ي گانه سهساختار كلي هر يك نواحي : 4شكل 

 ي انرژيي هزينهي روزانهبرنامه: 5 جدول

  )$(هزينه  ساعت  )$(هزينه  ساعت )$(هزينه ساعت
1 0.033  9 0.086 16 0.279

2 0.027 10 0.059 17 0.21
5

3 0.02 11 0.050 18-20 0.57
2

4-5 0.017 12 0.061 21 0.57
2

6  0.029 13 0.181 22 0.21
5

7  0.033 14 0.077 23 0.04
3

8  0.054  15 0.286 24 0.03
7
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  [2]ي توربين باديوليد روزانهي تبرنامه: 5شكل 

 
 ايعملكرد ريزشبكه در حالت جزيره: 6شكل 

 
  عملكرد ريزشبكه در حالت متصل به شبكه: 7شكل 

منابع  .فروشندي اصلي توان مياست به شبكه صرفه بهجا كه مقرون آن
-شارژ مي ي روز كه قيمت انرژي كمتر است،يهدر ساعات اول سازي ذخيره

شوند و در ساعات پرباري كه قيمت انرژي بيشتر از ساعات ديگر است 
 برداري بهرهي هزينه .دهندبار را انجام مي جايي جابهو عمل  كننددشارژ مي

 ايبا تضمين عملكرد پايدار جزيره ريزشبكه در حالت متصل به شبكه از
منجر به  ايعملكرد جزيره تضمين تالش براي ر استدال 3000.5برابر با 
با اعمال امكان  همچنين،. شودمي برداري بهرهي هزينه دالري 18.2افزايش 

 حدود ي اصلي در تعيين پاسخ اوليه، زمان محاسبات ازمبادله توان با شبكه
-ثانيه در روش جديد كاهش مي 153ثانيه در روش مرسوم به حدود  179

  . يابددرصد زمان محاسبات كاهش مي 14.5 يابد، يعني

 گيري يجهنت .6

 در اين مقاله با در نظر گرفتن شروط مختلف عملكرد ريزشبكه همانند
 توليد بار و بيني پيشاي، آمادگي براي خطاي دگي براي عملكرد جزيرهآما
  اقتصادي از ريزشبكه پيشنهاد برداري بهرهبع تجديد پذير، روشي براي منا

برداري اقتصادي از به بهره متصل به شبكهقادر است در حالت  شده است كه
را تعيين  ريزشبكهاي بهترين وضعيت بپردازد و در حالت جزيرهريزشبكه 

ريزشبكه  ،در صورت بروز خطا الزم به ذكر است در روش پيشنهادي. نمايد
 .ي بار بدون وقفه ادامه يابدغذيهاي تغيير وضعيت داده و تبه حالت جزيره

 دالري 18.2اي تنها باعث افزايش در اين مقاله تضمين عملكرد پايدار جزيره
توزيع  ي مسئلهحل  برايدر اين مقاله . شده است يبردار بهرهي هزينه

 ،ي اصلي در تعيين پاسخ اوليهبكهي توان با شاقتصادي، با اعمال امكان مبادله
دين ترتيب از درصد كاهش يافته است و ب 14.5د محاسبات حدو زمان
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