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چکیده :برنامه ریزی کوتاه مدت یک ریزشبکه به صورت مستقل و خودکفا ،به منظور بهرهبرداری بهینه برای مدت یک روز نمونه و
با حضور منابع تجدیدپذیر انرژی انجام می شود .انجام این کار ضمن کمک به پایداری توان ،به منظور استفاده از مناابع پااو و کا
هزینه که به کمتر آلوده شدن محیط زیست و هزینهها کمک میکند ،ضرورت دارد .در اینجا تصمی به مدار آوردن نیروگااههاا ،باا
کمینه کردن تابع الگرانژ در توان بهینه تعیین میشود و جهت استخراج پاسخها ،یک تحلیل دوگانه انجام میشود .در ایان تحقیا
ریزشبکهی مورد مطالعه ،دارای پنج واحد تولید توان است ،که شامل نیروگاه خورشیدی با سلولهای فتوولتاییک و توربین باادی و
دو میکروتوربین و پیل سوختی است .در حالت مستقل از شبکه ،مسئله  UCبا توجه به تقاضای بار ریزشبکه و میازان تولیاد تاوان
نیروگاه خورشیدی و توربین بادی در ساعات مختلف ،دو میکروتوربین و یک پیل سوختی جهات پاساخ باه تقاضاا ،برناماهریازی
می شوند .در این برنامهریزیها ،که توسط نرم افزار  MATLABانجام شده است ،برای جبران عدم قطعیت منابع تجدیدپذیر ،استفاده
از یک سیست ذخیرهساز انرژی پیشنهاد شده است.

 -1مقدمه
امروزه با توجه به رو به پایان بودن سوختهای فسیلی و تالش برای
کاهش استفاده از این منابع ،توجه کشورها به سمت استفاده از
منابع تجدیدپذیر معطوف شده است .ریزشبکهها از جمله شبکههایی
هستند که در آنها از منابع تجدیدپذیر استفاده چشمگیری شده
است .ریزشبکهها ،از اتصال مجموعهای از تولیدات کوچک و مدوالر
در سیستمهای ولتاژ پایین و متوسط تشکیل شدهاند که میتواند
شامل مجموعهای از منابع انرژی همچون تولیدات پراکنده ،منابع
تجدیدپذیر انرژی مثل باد و فتوولتائیک و سیستمهای ذخیرهساز
انرژی باشند] .[١ریزشبکهها برای تامین انرژی انواع مصرف کنندهها
همچون خانگی ،صنعتی و کشاورزی مورد استفاده قرار میگیرند و
برآورد هزینه آنها بر اساس سیاستهای قیمت گذاری در بازار برق

صورت میگیرد .استفاده از ریزشبکهها موجب ارائه توان با کیفیت
باالتر ،افزایش قابلیت اطمینان سیستم و کاهش هزینهها ،تلفات و
آلودگی در شبکه توزیع میشود] .[2با توجه به استفاده از
فنآوریهای جدید مانند توربینهای بادی و فتوولتائیکها در
ریزشبکهها ،و نیز ماهیت تصادفی منابع تجدیدپذیری مانند باد و
خورشید ،مدیریت و بهرهبرداری بهینه و ایمن از این شبکهها به
یکی از اولویتهای تحقیقاتی پژوهشگران در این زمینه تبدیل شده
است] .[3پیشبینی رفتار این منابع و استفاده بهینه از آنها باعث
افزایش بازدهی سیستم خواهد شد در بهرهبرداری از ریزشبکهها
اهداف گوناگونی همچون مسائل اقتصادی ،زیست محیطی و کاهش
میزان تلفات مدنظر قرار میگیرد].[4
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واژههای کلیدی :به مدار آوردن نیروگاه ،میکروتوربین ،پیل سوختی ،تابع انتشار ،تابع هزینه
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منابع تولید پراکنده انرژی
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 -٢فرمولبندی
 1-٢توابع هدف

𝑁

() ١

) 𝑡𝑇𝐶 = ∑ 𝑢𝑖,𝑡 (𝐹𝐶𝑖,𝑡 + 𝑀𝐶𝑖,𝑡 + 𝑆𝑇𝐶𝑖,
𝑖=1

که در آن  TCهزینه کل ،و 𝑡 𝑢𝑖,بیانگر برنامه به مدار آمدن
نیروگاهها یا  UCاست و 𝑡 𝐹𝐶𝑖,بیانگر هزینه سوخت واحد ها و
𝑡 𝑀𝐶𝑖,بیانگر هزینه نگهداری واحدها و 𝑡 𝑆𝑇𝐶𝑖,بیانگر هزینه
راهاندازی واحدها میباشد.
مسئله بهینهسازی تابع انتشار آلودگی در بهرهبرداری از ریزشبکه به
صورت رابطه ( )2فرمولبندی میشود[:]١0
𝑖𝛾 𝐸𝑖,𝑡 (𝑃𝑖,𝑡 ) = 𝛼𝑖 𝑃2 𝑖,𝑡 + 𝛽𝑖 𝑃𝑖,𝑡 +

() 2

که در آن 𝑖𝛼 و 𝑖𝛽 و 𝑖𝛾 ضرایب انتشار آلودگی و 𝑡 𝐸𝑖,تابع انتشار
آلودگی و 𝑡 𝑃𝑖,توان تولیدی هر واحد هستند.
هزینه سوخت از رابطه ( )3محاسبه میشود[:]١١
2
𝑡𝐹𝐶𝑖,𝑡 (𝑃𝑖,𝑡 ) = 𝑎𝑖 𝑃𝑖,
𝑖𝑐 + 𝑏𝑖 𝑃𝑖,𝑡 +

() 3

که 𝑖𝑎 و 𝑖𝑏 و 𝑖𝑐 ضرایب هزینه سوخت هستند.
هزینه نگهداری از رابطه ( )4محاسبه میشود[:]١2
𝑡𝑀𝐶𝑖,𝑡 (𝑃𝑖,𝑡 ) = 𝑑𝑖 𝑃𝑖,

() 4

که در آن 𝑖𝑑 ضریب هزینه نگهداری میباشد.

 ٢-٢قیود بهرهبرداری
قیود بهرهبرداری به صورت روابط ( )5و ( )6میباشند[:]١0
() 5

𝑥𝑎𝑚𝑖𝑃 ≤ 𝑡≤ 𝑃𝑖,

𝑛𝑖𝑚𝑖𝑃

که رابطه ( ) 5بیانگر قید حدود بیشینه و کمینه توان واحدها است
که 𝑛𝑖𝑚𝑖𝑃 کمترین میزان تولید توان توسط  DGها و 𝑥𝑎𝑚𝑖𝑃
حداکثر توان تولیدی است که  DGها میتوانند تولید کنند.
𝑁

()6

𝜁 ≤ )) 𝑡∑(𝑢𝑖,𝑡 𝐸𝑖,𝑡 ( 𝑃𝑖,
𝑖=1

رابطه ( )6بیانگر قید محدودیت انتشار آالیندههاست ،که در آن 𝜁
حد انتشار آالیندههاست.

 -٣بیان مسئله
مسئله  TCیک برنامهریزی آمیخته با اعداد صحیح بوده که فضای
پاسخ غیرخطی دارد .به منظور تبدیل آن به یک مسئله بهینهسازی
محدب(همگرا) متغیرهای کمکی توان 𝑡 𝑞𝑖,𝑡 = 𝑃𝑖,𝑡 . 𝑢𝑖,و 𝑡 𝑢𝑖,به
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مسئله بهینهسازی هزینه در بهرهبرداری از ریزشبکه به صورت رابطه
( )١فرمولبندی میشود[:]9
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در زمینه بهرهبرداری از ریزشبکهها تحقیقات زیادی انجام شده است
که چند نمونه از آن را بررسی میکنیم:
در[ ]5یک مطالع روی ریزشبکهای انجام شده که در آن با هدف
پایین آمدن آالیندههای زیست محیطی ،از سلولهای فتوولتائیک و
توربین بادی به عنوان منابع اصلی تأمین انرژی استفاده شده است و
در کنار آن  DGها به عنوان ژنراتورهای پشتیبان برنامهریزی شده
اند.
در [ ]6نیز جهت مدلسازی مسئله  UCو پخش بار اقتصادی برای
 24ساعت آینده و فواصل زمانی  5دقیقهای از قیمتهای حاشیهای
محلی استفاده شده و مدل حاصل از آن ،روی سیستمی با اندازه
متوسط بررسی شده است.
3
در [ ]7ریزشبکهای با وجود  RESو حضور میکروتوربین/سلول
سوختی/باطری ،به کمک الگوریتم چند هدفهای به نام AMPSO
(بهینهسازی اجتماع ذرات تطابقی اصالح شده) مورد بهرهبرداری
قرار گرفته و در فرمول سازی آن از مدل غیرخطی استفاده شده و
هدف ،کمینهسازی هزینه و میزان انتشار گازهای گلخانهای به طور
همزمان بوده است.
در [ ]8حل مسئله  UCدر ریزشبکه معرفی شده ،که شامل بارهای
کنترلپذیر میباشد ،توسط الگوریتم ژنتیک بهبود یافته با اتخاذ
روش تبرید شبیهسازی شده جهت تسریع همگرایی حاصل شده
است .توابع هدف که در سطح شبیهسازی تعریف شده و به نتیجه
مطلوب رسیده ،عبارتاند از  :کاهش هزینه بهرهبرداری از ریزشبکه
در حالت مستقل از شبکه و بیشینهسازی درآمد و عواید حاصل در
زمانی که به شبکه قدرت متصل باشد.
در این تحقیق برنامه به مدار آوردن نیروگاهها که به طور معمول
برای ژنراتورهای بزرگ و مرکزی به کار میرود ،برای ریزشبکهای با
حضور منابع انرژی تجدیدپذیر پیادهسازی خواهد شد .اجرای این
برنامه به صورت بهینه و اقتصادی با توجه به ویژگیهای فنی و
عملکردی ریزشبکه ،چالشهای خاص خود را داراست ،که جنبههای
مختلف آن مورد بررسی قرار میگیرد .با توجه به اینکه امروزه
مسئله محیط زیست و حفظ آن در جهان دارای اهمیت زیادی است
لذا قیود زیست محیطی نیز باید اعمال شود تا آلودگیهای زیست
محیطی به حداقل برسند .از طرفی برای جبران عدم قطعیت منابع
تجدیدپذیر ،استفاده از یک سیستم ذخیرهساز انرژی پیشنهاد شده و
راجع به اندازه آن نیز بحث شده است.
در این مقاله تالش بر کاهش تابع انتشار آلودگی و کاهش میزان
هزینههای تولید در ریزشبکه پیشنهادی با در نظر گرفتن قیود
مربوطه میباشد.
ابتدا با تبدیل تابع هزینه کل به یک مسئله بهینهسازی
محدب(همگرا) ،با تغییر متغییرهایی این امر محقق میشود .سپس
با نوشتن تابع الگرانژ با توجه به جدید شدن روابط ،تابع بیان UC
استخراج میشود و به تبع آن نقاط بهینهای از توانهای بهینه

بدست می آید ،تا در پایین آوردن تابع انتشار آلودگی و تابع هزینه،
نقش اصلی را ایفا نماید.
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عنوان یک متغیر پیوسته در ] ١و  [0معرفی شدهاند .بنابراین مسئله
تبدیل شده به شکل رابطه ( )7نوشته خواهد شد[:]١3
2
𝑡𝑎𝑖 𝑞𝑖,
′
𝑡+ 𝑏𝑖′ 𝑞𝑖,𝑡 + 𝑐𝑖,
) 𝑡𝑢𝑖,
𝑡𝑢𝑖,

() 7

فلوچارت برنامهریزی مسئله و مراحل شبیهسازی به صورت شکل
( )١میباشد:

𝑁

( ∑ = 𝐶𝑇
𝑖=1

′
𝑡𝑐𝑖,
که ضرایب هزینه مجموع  b′i = bi + diو 𝑡= 𝑐𝑖 + 𝑆𝑇𝐶𝑖,

تابع الگرانژ به صورت رابطه ( )8نوشته می شود:
𝑁

) 𝑡ℒ(𝜆𝑡 , 𝜇𝑡 , 𝜈𝑡 , 𝑃, 𝑢) = ∑ 𝑢𝑖,𝑡 𝜑𝑖,𝑡 (𝑃𝑖,
() 8

𝑥𝑎𝑚
𝑁∑ 𝑡𝜈
𝑖𝑃 𝑖=1

𝑖=1

+𝜆𝑡 𝐴𝑡 − 𝜇𝑡 𝜁 + 𝜈𝑡 𝑅𝑡 −

که در آن 𝑡𝜈 𝑡𝜇 𝑡𝜆 ضرایب الگرانژ و 𝑡𝑅 و 𝑡𝐴 به ترتیبب ذخیبره
بهرهبرداری و تقاضای اصالح شده مربوط به پیشبینی بار میباشند.
در رابطه ( 𝜑𝑖,𝑡 (𝑃𝑖,𝑡 ) ،)9میتواند به صورت تابع بیان  UCبررسبی
شود :
() 9

2
𝑡𝜑𝑖,𝑡 (𝑃𝑖,𝑡 ) = (𝑎𝑖 + 𝜇𝑡 𝛼𝑖 )𝑃𝑖,
+
′
𝑡(𝑏𝑖′ + 𝜇𝑡 𝛽𝑖 − 𝜆𝑡 + 𝜈𝑡 )𝑃𝑖,𝑡 + (𝑐𝑖,
) 𝑖𝛾 𝑡𝜇 +

مطابق رابطه ( )١0با جایگذاری  ui,t = 1برای همه < ) ∗φi,t (Pi,t

 0و در غیر این صورت  ، 𝑢𝑖,𝑡 = 0مقدار کمینه (مینیمم) بدست
میآید.
()١0

 -٤نتایج شبیه سازی
ریزشبکه مورد مطالعه به صورت شماتیک در شکل ( )2نشان داده
شده است .این ریزشبکه شامل انواع منابع همچون میکروتوربین،
پیل سوختی ،فتوولتائیک ،توربین بادی و باتری را پوشش میدهد:

ضرایب هزینه سوخت ،ضرایب انتشار آالیندهها و محدودیتهای
 𝑃 minبرای همه DG
توان  DGها در جدول ( )١خالصه شده که )(0
ها برابر صفر کیلووات است[.]١4
جدول ( :)١پارامترهای تولید ژنراتورها
b(0) a(0) Unit

)c(0

)α(0

)𝛽(0

)P0max γ(0

50
40
20

١00
١40
20

5/64
6/49
3/38
×01-4

-6/05
-5/55
-3/55
×01-4

30
75
١00

MT1
MT2
FC

20
١00
١0

2/54
4/09
5/33
× 01-4

که ) a(0و ) b(0و ) c(0همان ضرایب هزینه سوخت میکروتوربین
 ١و  2و پیل سوختی هستند و همچنین ) α (0و ) β (0و )γ (0
همان ضرایب تابع انتشار آلودگی مربوط به میکروتوربین  ١و  2و
پیل سوختی هستند.

شکل ( )2ریزشبکه مورد مطالعه][1

در این تحقیق توان نامی میکروتوربین  ١برابر  30کیلووات و توان
نامی میکروتوربین  2برابر  75کیلووات و توان نامی پیل سوختی
 ١00کیلووات میباشد ،با وجود اینکه واحدهای تولید پراکنده
بخصوص واحدهای مورد استفاده در این تحقیق ،دارای راندمان
06
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∗
𝑡𝜑𝑖,𝑡 (𝑃𝑖,
)<0
𝑒𝑠𝑖𝑤 𝑟𝑒𝑜𝑡ℎ

1,
∗
𝑡𝑢𝑖,
{=
0,

شکل ( )١فلوچارت برنامهریزی مسئله شبیهسازی

در این فلوچارت Px ،همان توانی است که قرار است برای تولید آن
در هر ساعت ،واحدهای  DGبرنامهریزی شوند.
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میباشند.
همین روند برای روابط ( )5و ( )6نیز برقرار است.
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شکل ( )5نمودار پیشبینی توان نیروگاه خورشیدی

در این حالت برنامه به مدار آمدن واحدها به صورت جدول ()2
است:
جدول ( )2برنامه به مدار آمدن واحدها
واحد

ساعت ( ) ٢٤ – 1

میکروتوربین ٢

000١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١
0000١١١١١١00١١١١١١١١١١١0
00١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١

میکروتوربین 1

شکل( )3نمودار پیشبینی تقاضای بار ریزشبکه

پیل سوختی

در شکل ( )3نمودار  PLoad 1بیانگر حبالتی اسبت کبه  25کیلبووات
تولید مازاد بر تقاضای پیشبینی شده ،تولید توان داشبته باشبیم ،و
 PLoad 2بیانگر نمودار پیشبینبی ببار ریزشببکه مبیباشبد .در ایبن
تحقیق  25کیلووات به منظور تأمین بارهای بحرانی در زمبان قطبع
برق ریزشبکه ،به صورت مازاد توسط واحدها تأمین میشود.

شکل ( )4نمودار پیشبینی تولید توربین بادی

شکل ( )6توان تولیدی ،به تفکیک هر واحد
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طبق جدول ( )2بیشترین همکاری برای تولید توان را پیل سوختی
انجام داده است .این امر به این دلیل است که پیل سوختی تابع
انتشار آلودگی و همچنین تابع هزینهی کمتری نسبت به سایر
واحدها دارد .بعد از پیل سوختی بیشترین همکاری برای تولید توان
را میکروتوربین  ١داشته است ،که تابع انتشار آلودگی و هزینه آن از
پیل سوختی باالتر و از میکروتوربین  2پایینتر میباشد .بعد از آن
کمترین همکاری به منظور تولید توان را میکروتوربین  2دارد ،که
تابع انتشار آلودگی و تابع هزینه آن از سایر واحدها بیشتر است.
سهم تولید هر واحد به صورت شکل ( )6میباشد:
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باالیی هستند ،اما معموالً رسیدن به توان نامی محقق نمیشود ،لذا
حداکثر توان تولیدی ممکن ،به ترتیب  24و  65و  87کیلووات می
تواند باشد.
نمودار پیشبینی تقاضای بار ریزشبکه و همچنین توان تولیدی پیش
بینی شدهی توربین بادی و توان تولیدی پبیشبینبی شبده نیروگباه
خورشببیدی بببه ترتیببب بببه صببورت شببکلهببای ( )3و ( )4و ()5
می-باشند[:]3
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همچنین سهم تولید توان هر واحد بر حسب کیلووات به صورت
جدول شماره ( )3میباشد:

همچنین تابع هزینه کل به صورت شکل ( )8میباشد:

جدول ( )3توان تولیدی هر واحد

2

١3/23

١١/27

24/50

١4

0

3

١4/04

١١/96

26/00

١١

0

4

١6/20

١3/80

30/00

5

0

5

١6/75

١8/09

32/١6

0

0

6

١7/25

20/25

37/50

0

0

7

22/08

25/76

44/١6

0

5

8

22/56

26/32

45/١2

0

١١

9

20/88

24/36

4١/76

0

١8

١0

20/40

23/80

40/80

0

23

١١

١6/59

2١/33

4١/08

١5

26

١2

١١/62

١9/١8

39/20

35

30

١3

١6/40

0

23/60

75

30

١4

١6/40

0

23/60

78

29

١5

١0/50

2١/00

38/50

78

27

١6

١١/١0

22/20

40/70

76

25

١7

١١/47

23/68

38/85

70

١9

١8

١١/62

١9/١8

39/20

65

١0

١9

١4/١١

23/29

47/60

45

5

20

١2/948

2١/372

43/68

52

0

2١

١6/40

0

23/60

80

0

22

0

0

20/00

85

0

23

0

0

0

85

0

24

0

0

0

78

0

شکل ( )8تابع هزینه کل واحدها

تابع انتشار آلودگی به صورت شکل ( )7میباشد:

شکل ( )7تابع انتشار واحدها
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مطابق شکل ( ،)6از ساعت  ١تا  6تولید نیروگاه خورشیدی به دلیل
عدم وجود خورشید صفر است ،پس هیچ اثر مثبتبی روی تغذیبهی
میکروشبکه ندارد.
به منظور سهولت در کار ،توربین بادی با نام واحد  ١و میکروتوربین
 ١و  2به ترتیب با نام واحد  2و  3و پیل سوختی با نبام واحبد  4و
نیروگاه خورشیدی را با نام واحد  5معرفی مینمائیم.
در ساعت  ١بامداد که بار  38کیلووات است و در حالت کبم بباری
میباشد همزمان توربین بادی  23کیلووات توان تولید میکند کبه
کمک خوبی به تولید سایر واحدها میکند و تقریباً  %36توان مورد
نیاز در ساعت  ١را تولید میکند ،لذا تولید تبوان مبورد نیباز بباقی
مانده بین واحد  2و واحد  4تقسیم مبیشبود کبه در ایبن سباعت،
واحد  3خاموش میباشد.
در ساعت  2و  3نیز تقاضا همانند ساعت  ١مبیباشبد ،امبا ببا ایبن
تفاوت که انرژی حاصل از باد در حال کاهش میباشد که در ساعت
 2توان بادی  ١4و در ساعت  3توان بادی  ١١کیلبووات مبیباشبد
که باعث میشود واحد  3نیز وارد سرویس شود و این اختالف توان
بادی را که با ساعت  ١وجود دارد را جبران نماید.
در ساعت  4مقدار تقاضا کمی باالتر میرود و همزمان توان بادی کم
میشود و به کمتر از نصف ساعت قبل میرسد ،کبه در ایبن سباعت
نیاز است واحدها تولیدشان را بیشتر کنند .در این ساعت توان بادی
 5کیلووات است و هر سه واحد تولیدی روشن میباشند.
در ساعت  5و  6انرژی حاصل از باد به صفر میرسد و تقاضای ببار
به ترتیب به  42و 50کیلووات میرسبد ،کبه باعبث افبزایش تولیبد
سایر واحدها میشود و تمامی واحدها در حال تولید توان میباشند.
در ساعت  7همزمان که باد وجود ندارد و تبوربین ببادی تولیبدش
صفر است ،با افزایش تقاضا به  80کیلووات ،نیروگباه خورشبیدی 5
کیلووات تولید توان دارد ،که این مقدار هر چند که کم اسبت ولبی
در عین حال می تواند اندکی به پاسخ به تقاضا و کاهش هزینهها و
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کاهش تلفات زیست محیطی کمک کند .در ایبن سباعت هبر سبه
واحد روشن هستند.
در ساعت  8انرژی تولیدی حاصل از خورشید بیشتر میشبود و ببه
 ١١کیلووات میرسد و همزمان تقاضای ببار ببه  80کیلبووات مبی
رسد .با توجه به افزایش  7کیلوواتی تقاضبا و همچنبین افبزایش 6
کیلوواتی تولید نیروگاه خورشیدی ،لذا تفاوت تولید بین ساعت قبل
با این ساعت فقط  ١کیلووات مبیباشبد ،کبه نشبان مبیدهبد کبه
نیروگاه خورشیدی کمک خوبی کرده است .در این ساعت هبر سبه
واحد روشن میباشند.
در ساعت  9تقاضای بار تغییری نسبت به ساعت قبل نداشته است
و روی  80کیلووات ثابت میماند ،ولی اتفباق خبوبی کبه در ایبن
ساعت رخ می دهد افزایش توان تولیدی نیروگاه خورشبیدی اسبت
که توان آن برابر  ١8کیلووات است که باعث میشود کمبی تولیبد
سایر واحدها پایین بیایبد .در ایبن سباعت هبر سبه واحبد روشبن
هستند.
در سبباعت  ١0تقاضببا بببه  83کیلببووات مببیرسببد ،کببه افببزایش 3
کیلوواتی دارد اما تولید نیروگاه خورشیدی افزایش  5کیلوواتی دارد
که باز هم باعث میشود که تولیبد سبایر واحبدها در ایبن سباعت
کاهش یابد .در این ساعت هر سه واحد روشن میباشند.
در ساعت  ١١انرژی حاصل از باد بعد از  5ساعت صفر بودن به ١5
کیلووات میرسبد کبه ببا توجبه ببه افبزایش  3کیلبوواتی نیروگباه
خورشیدی که اینک  26کیلووات تولید میکند ،کمک بسیار خوبی
برای کاهش تولید سایر واحدها مبیباشبد .در ایبن سباعت تقاضبا
افزایش یافته و به  95کیلووات مبیرسبد و هبر سبه واحبد روشبن
هستند.
در ساعت  ١2تقاضا بیشتر میشود و ببه  ١١0کیلبووات مبیرسبد،
همزمان نیروگاه خورشیدی در حال تولید ماکزیمم خود ،یعنی 30
کیلووات است و نیروگاه بادی نیز تولید توانش افزایش مییابد و به
 35کیلو وات می رسد ،که باز هم سهم تولید سبایر واحبدها کمتبر
میشود .در این ساعت هر سه واحد روشن میباشند.
در سبباعت  ١3و  ١4کببه در آن تقاضببا بببه ترتیببب بببه  ١20و ١22
کیلووات میرسد و نیروگاه خورشیدی به ترتیب  30و  29کیلووات
تولید دارد ،همزمان میزان وزش باد افزایش مییابد که به سبب آن
توان تولیدی توربین بادی افزایش مییابد ،این امر باعث میشود که
میزان توان موجود در این ساعات آن قدر خوب باشد که واحد  3در
این ساعات خاموش بماند و درصد زیبادی ببه کباهش هزینبههبا و
کاهش تلفات زیست محیطی کمک کند.
در ساعت  ١5و  ١6که حبداکثر تقاضبا را داریبم ( ١50کیلبووات)،
توان خورشیدی به ترتیب به  27و  25کیلووات تنزل پیدا میکنبد
ولی انرژی حاصل از باد تغییرات چندانی ندارد و ببه ترتیبب  78و
 76کیلووات میباشد .اما افزایش  28کیلبوواتی تقاضبا ،سیسبتم را
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وادار میکند که واحد  3را وارد مدار کند که در افزایش هزینههبا و
تلفات زیست محیطی کم تأثیر نیست.
در ساعت  ١7و  ١8که شاهد کاهش تقاضبا ببه ترتیبب ببه  ١38و
 ١20کیلووات میباشیم ،همزمان شباهد کباهش انبرژی حاصبل از
خورشید (به ترتیب  ١9و  ١0کیلووات) و انرژی حاصبل از بباد (ببه
ترتیب  70و  65کیلووات) میباشیم .در این ساعات هبر سبه واحبد
روشن میباشند.
در ساعت  ١9توان حاصل از آن  5کیلووات است و همزمبان تقاضبا
کمی کاهش مییابد و به  ١١0کیلووات میرسد اما انرژی حاصل از
باد ،ناگهان  20کیلووات کاهش مییابد و به  45کیلووات میرسبد،
که همه واحدها مجبور به افزایش تولید میشوند .این افزایش تولید
افزایش هزینه و آالیندگی را به دنبال دارد.
در ساعت  20علی رغم اینکه دیگبر انبرژی خورشبید را نبداریم امبا
انرژی توربین بادی در اثر افزایش باد ،اندکی افزایش یافته و ببه 52
کیلووات میرسد و تقاضای بار ریزشبکه نیز پایین میآید و به ١05
کیلووات می رسد و به مقدار جزئی کاهش تولید در سایر واحبدها را
به دنبال دارد .در این ساعت هر سه واحد روشن هستند.
در ساعت  2١انرژی بباد ببه یکبباره افبزایش پیبدا کبرده و ببه 80
کیلووات میرسد و تقاضای بار نیز کاهش یافته و ببه  95کیلبووات
میرسد ،که سیستم در اینجا واحد  3را از مدار خبارج کبرده و ببه
کمک واحد  2و  4توان تقاضا شده را تامین میکند.
در ساعت  22انرژی حاصل از بباد کمبی افبزایش یافتبه و ببه 85
کیلووات میرسد و همزمان تقاضای بار به حدی کاهش مییابد کبه
واحد  2نیز خاموش میشود و سیستم با توربین بادی و واحد  4ببه
تقاضای بار پاسخ میدهد .واحد  3همچنان خاموش میباشد.
در ساعت  23و  24ریزشبکه به دلیل وزش بباد مناسبب و کباهش
توان تقاضا شده به ترتیب به  60و  53کیلبووات ،فقبط ببا تبوربین
بادی تغذیه میشود و سایر واحدها خاموش میباشند.
طبق شکلهای ( )7و ( ،)8برای توابع انتشبار آلبودگی و هزینبه،
میتوان چنین گفت:
در ساعت  23و  24مشاهده میشود که تابع انتشار آلودگی و تبابع
هزینه صفر است و هیچ گونه آلبودگی وجبود نبدارد کبه دلیبل آن
تغذیه ی بار از طریق توربین بادی و خباموش ببودن سبایر واحبدها
میباشد.
در ساعت  22کبه ریزشببکه فقبط از طریبق تبوربین ببادی و پیبل
سوختی تغذیه میشود و میزان توان تقاضا پایین اسبت ،در رتببهی
بعدی کمترین آلودگی و کمترین هزینه میباشد.
در ساعات  ١و  2١که تقاضا پایین است و وزش باد مناسبب اسبت،
فقط پیل سوختی و میکروتوربین  ١به کمک توربین بادی ریزشبکه
را تغذیه میکنند و میکروتوربین  ،2در این ساعات خباموش اسبت،
به همین خاطر توابع انتشار آلودگی و هزینبه در ایبن سباعات کبم
است.
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جدول ( )4تعداد ساعات خاموش و روشن بودن واحدها
Unit
MT 1

)ON (hr
2١

)OFF (hr
3

)Pmax (KW
22/56

MT 2

١7

7

26/32

FC

22

2

….

60

١2

47/60
….

همچنین هزینهی کل و میزان آالیندگی کل ریزشبکه در یک روز
به صورت جدول ( )5میباشد:
جدول ( )5میزان آالیندگی و هزینهی کل
واحد
MT 1

آالیندگی کل

هزینه ی کل

28546

١36750

MT 2

4609١

768320

FC

92673

3١4880

…

١673١0 g

١22000 $

 -٥نتیجه گیری
در این تحقیق مشاهده شد که با توجه به سباعات مختلبف ،تقاضبا
برای بارهای مختلف متفاوت بوده است .این تفاوت ،زمانی آشبکارتر
می شد که میزان تولید توربین بادی که به عنوان منبع اولیه تولیبد

انرژی پا

را در اختیار داشتیم.
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در ساعات  ١3و  ١4نیز پیل سوختی و میکروتبوربین  ١ببه کمبک
توربین بادی و همچنبین نیروگباه خورشبیدی ریزشببکه را تغذیبه
میکنند و علیرغم باال بودن میزان تقاضا ،میکروتوربین  2خباموش
است ،که این امر دلیل کم بودن میزان آالیندگی و تبابع هزینبه در
این ساعات است.
در سبباعات  7و  8و  9و  ١0دلیببل ببباال بببودن میببزان تببابع انتشببار
آلودگی و تبابع هزینبه ،عبدم همکباری تبوربین ببادی ،آن هبم در
شرایطی است که بار رفته به رفته بیشتر میشود .تولید توان توسط
توربین بادی در این ساعات صفر است.
در ساعت  ١9دلیل افزایش میبزان تبابع انتشبار آلبودگی ،افبزایش
ناگهانی بار بعد از یبک کباهش اسبت و همچنبین دلیبل دیگبر آن
کاهش ناگهانی انرژی باد و کاهش میزان تابش خورشید است.
در ساعت  20دلیل بباال ببودن آالینبدگی زیسبت محیطبی و تبابع
هزینه ،کم بودن میزان تولیبد تبوربین ببادی و صبفر ببودن تولیبد
حاصل از خورشید اسبت ،کبه سببب روشبن شبدن تمبام واحبدها
میشود.
در سایر ساعات ،تولید توان ،روند عادی خود را دارد و با توجبه ببه
میزان تولید واحد  ١و  ،5تولید سایر واحدها تغییبر مبیکنبد و ببه
همان نسبت آالیندگیها و هزینهها تغییر میکنند.
جدول تعداد ساعات خاموش و یا روشن بودن واحدها در یک روز و
ماکزیمم توان تولید شده ،به صورت جدول ( )4میباشد:
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انرژی ریزشبکه بود و همچنبین تولیبد نیروگباه خورشبیدی تغییبر
میکرد.
همچنین مشاهده میشد که تولید میکروتوربین  ١و میکروتبوربین
 2و پیل سوختی ،وابسته به میبزان تقاضبا و میبزان تولیبد تبوربین
بادی و نیروگاه خورشیدی تغییر میکرد .در برخی از ساعات این دو
انرژی رایگان و تمیز را در اختیار نداشتیم و در برخی از ساعات کم
یا متوسط و در برخی از ساعات آنقدر خوب بود که یک یا دو واحد
و گاهی هر سه واحد خاموش میشدند و نیازی به تولیبد آن واحبد
یا واحدها نبود .پس در این شرایط ،میزان تولید متغییری داشتیم و
به دنبال آن تابع انتشار آلودگی و تابع هزینه تغییر میکرد.
نیروگاه خورشیدی و توربین بادی ،سوختی مصرف نمیکننبد پبس
تلفات زیست محیطی و همچنین هزینه سوخت ندارنبد لبذا در هبر
ساعتی که از این دو انرژی یا یکی از این دو انرژی پبا بهبرهمنبد
بودیم ،تأثیر آن را در تابع هزینه و تابع انتشار آلودگی حاصله ،حتی
اگر کم هم باشد ،به وضوح مشاهده کردهایم.
کمک بزرگی که نیروگاه خورشیدی میتواند داشته باشد ،در زمبان
ماکزیمم بودن تولیدش است که با پیک بار مقارن میشود ،پس در
کاهش هزینهها و تابع انتشار آلودگی در همان ساعاتی که نیباز ببه
تولید زیاد داریم کمک بسیار خوبی میشود .همچنین توربین بادی
در شرایطی که باد بخوبی شروع به وزیدن کند میتوانبد ببه ماننبد
نیروگ اه خورشیدی کمبک خبوبی ببرای پبایین آمبدن هزینبههبا و
آالیندهها در ساعات پیک بار داشته باشد.
با بررسی دقیقتر به وضوح میتوانیم دریابیم که در هر سباعتی کبه
از وجود نیروگاه خورشیدی و همچنین توربین بادی بهره میبردیم،
کمترین میبزان آالینبدگی و هزینبه را در طبول یبک روز داشبتیم.
همچنین تعداد ساعاتی که میتوانست واحدها خاموش باشبند(چرا
که خاموشی یک واحد به معنای هزینهی کمتبر و مصبرف سبوخت
کمتر و آالیندگی کمتر است) نیز در شرایطی رخ میداد که این دو
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