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   :چکیده

وکمک به حفاظت  یلیفس يهانو و کاهش استفاده از سوخت يهايحرکت به سـمت انرژ  يامروز جامعه برا ازین

ند چ نییهوشــمند به تع يســازنهیبه تمیبا اســتفاده از الگور نامهانیپا نیما را بر آن داشــته تا در ا ســت،یز طیاز مح

ــاســ   انیپا نی. امیبپرداز ندهپراک دیمنابع تول يانرژ ينهیو پخش به تیظرف نهیبه يهدفه ــامل دو بخش اس  ینامه ش

ــ لیپراکنده از قب دیمنابع تول ينهیبه تیظرف نییخواهد بود. ابتدا تع ــتمیسـ  زلید ،يباد يهانیتورب ک،یفتوولتائ سـ

ــتیژنراتور، ز ــد. يمانند باتر يانرژ يکننده رهیتوده و ادوات ذخ س ــ ينهیتابع هز انجام خواهد ش  دهدر نظر گرفته ش

 يحداقل ســاز دیکه با باشــندیم يو مازاد انرژ یطیمحســتیز يهاندهی، آالکلی ينهیشــامل هز  تیظرف نییتع يبرا

رفتن مورد نظر و با در نظر گ ستمیس يبار برا ییبا در نظر گرفتن پاسخگو يانرژ ينهیپخش به ،يشوند. در بخش بعد

ــورت چند هدفه پ هدف،به عنوان توابع  یندگیو آال نهیتوابع هز ــاز ادهیبه ص ــد. در ا يس تالش  نامهانیپا نیخواهد ش

نشده و ... را پس از پخش  نیتام ياحتمال از دست دادن بار، انرژ لیاز قب ینانیاطم تیقابل يهاخواهد شـد تا شاخص 

  شود.   يسازادهیپ یواقع ستمیس کی يبر رو يشنهادیروش پ نیکرده و همچن یبررس يانرژ ينهیبه
  

  بار ییپراکنده، پاسخگو دیمنابع تول ،يانرژ نهیپخش به نه،یبه تیظرف نییتع: هاواژه کلید
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not defined.  
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  10  ............................................. ................................ ................................ ................................   يمنابع انرژ يبنددسته :1-2شکل 

 ,Mollahosseini, Hosseini, Jabbari, Figoli, & Rahimpour( یسطح افق يتابش متوسط بر رو شینما :2-2شکل 

2017(   ................................ ................................ ................................ ................................ ..........................................................  11  

  13  ........................................... ................................ ................................ ................................   رانیکشور ا ياطلس باد :3-2شکل 

) ینییا(پ ي) با محفظه گاز شناور معروف به مدل هندیی(باال باشدیم رانیدر ا وگازیمتداول ب يهاهاضم یکل ينما :4-2شکل 

  Noorollahi et al., 2015(   ................................ ...........................................  15( ینیهاضم با سرپوش ثابت معروف به مدل چ

  Aalami, Moghaddam, & Yousefi, 2010(   ...................................  17بار ( ییپاسخگو يهابرنامه يبنددسته :5-2شکل 

  .Hung et al., 2014(   ...................................Error! Bookmark not defined( یبار ساعت يتقاضا یمنحن :6-2شکل 

 !Nwulu & Xia, 2017(  .....................  Errorبار ( ییمتصل به شبکه به همراه مدل پاسخگو زشبکهیساختار ر :7-2شکل 

Bookmark not defined.  
 Belfkira et al., 2011(Error! Bookmark not( زلی/ د PV/ يباد یبیترک ستمیس کی اگرامیبلوك د :8-2شکل 

defined.  
 Dufo-López et al., 2011(Error! Bookmark not( يباتر – زلید – يباد – PV یبیترک ستمیس :9-2شکل 

defined.  
)Dufo-López & Bernal-Agustín, 2008( يباتر – دروژنراتوریه – زلید – يباد – PV ستمیس :10-2شکل 

   ................................ ................................ ................................ .........................................Error! Bookmark not defined.  
  .Kazem et al., 2013(  .......................Error! Bookmark not definedمتداول ( PV ستمیس کیاجزاء  :11-2شکل 
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  .Khatib et al., 2012(  ............Error! Bookmark not defined( ياجزاء متداول در شارژر باد کیشمات :13-2شکل 
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 Ogunjuyigbe et al., 2016(Error! Bookmark notمطرح شده ( یبیترک ستمیس اگرامیبلوك د :16-2شکل

defined.  
 !Ogunjuyigbe et al., 2016(  ..............  Errorشده ( کیتفک يمربوط به ژنراتورها یکنترل ستمیاز س یینما :17-2شکل 

Bookmark not defined.  
  .Error! Bookmark not defined............................................................   مورد مطالعه یبیترک ستمیساختار س :1-3شکل 

 ,.Ogunjuyigbe et alشده در صورت کمبود توان ( کیتفک يمربوط به ژنراتورها یکنترل ستمینحوه عملکرد س :2-3شکل 

2016(   ................................ ................................ .............................................................Error! Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined................................................. ................................ ایتم جایفلوچارت الگور :3-3شکل 

  .PSO - Jaya   ................................ ...................Error! Bookmark not defined یبیترک تمیفلوچارت الگور :4-3شکل 

  .MOPSO   .........................................................Error! Bookmark not defined يسازنهیبه تمیروند الگور :5-3شکل 

  .Error! Bookmark not defined...........................................   نامهانیپا نیا يسازهیشب يفلوچارت روند کار :6-3شکل 

  .Error! Bookmark not defined..................................................   رمورد مطالعه در کشو یمحل استقرار نواح :1-4شکل

  .kw/m2(  .....................Error! Bookmark not defined( لیدر دو شهر تالش و اردب دین تابش خورشزایم :2 -4شکل 

  .m/s(   ...............................................Error! Bookmark not definedمورد مطالعه ( هیسرعت باد در دو ناح :3 -4شکل 
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  .W(.........................Error! Bookmark not definedمورد مطالعه ( هیدو ناح يبرا يدیپنل خورش یخروج :4 -4شکل 

  .W(  ............................Error! Bookmark not definedمورد مطالعه ( هیدو ناح يبرا يباد نیتورب یخروج :5 -4شکل 

  .Error! Bookmark not defined.......................................................... ستمیتوان مربوط به اجزاء س یمنحن :6 -4شکل 

  .Error! Bookmark not defined....................................................... ................................   يحالت شارژ باتر :7 -4شکل 

  .Error! Bookmark not defined.......................................................... ستمیتوان مربوط به اجزاء س یمنحن :8 -4شکل 

  .Error! Bookmark not defined.......................................................   هايمربوط به حالت شارژ باتر یمنحن :9 -4شکل 

  .Error! Bookmark not defined................... ................................   يدیتول وگازیب زانیمربوط به م یمنحن :10 -4شکل 

  .Error! Bookmark not defined.................................................   ژنراتور وگازیتوسط ب يدیتوان تول زانیم :11 -4شکل 

  .Error! Bookmark not defined..................................................   یبه صورت پلکان متیق يشنهادینرخ پ :12 -4شکل 

  .Error! Bookmark not defined.  یکاهش مصرف روزانه با در نظر گرفتن روش پلکان يشنهادیبرنامه پ :13 -4شکل 

  .Error! Bookmark not defined...................................   بار يتقاضا یبار بر منحن ییبرنامه پاسخگو ریتاث :14 -4شکل 

  .Error! Bookmark not defined.......................................................   ستمیتوان مربوط به اجزاء س یمنحن :15 -4شکل 

  .Error! Bookmark not defined.....................................................   هايمربوط به حالت شارژ باتر یمنحن :16 -4شکل 

  .Error! Bookmark not defined..................................................   یبه صورت پلکان متیق يشنهادینرخ پ :17 -4شکل 

 Error! Bookmark notبر بار یکاهش مصرف روزانه با در نظر گرفتن روش مبتن يشنهادیبرنامه پ :18 -4شکل 

defined.  
  .Error! Bookmark not defined...................................   بار يتقاضا یبار بر منحن ییبرنامه پاسخگو ریتاث :19 -4شکل 

  .Error! Bookmark not defined.......................................................   ستمیتوان مربوط به اجزاء س یمنحن :20 -4شکل 
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  مقدمه 

 یاتیعمل يهانهی(مانند مشکالت حمل و نقل سوخت ، هز یعمل متعدد ، با توجه به مشکالتامروزه

 ن،یبر ا عالوه. ستنی نیگزیجا نیبهتر شهیهم زلیاز د يانرژ دی)، تولرهیسوخت، و غ نهیباال، نوسان در هز

 يانرژ يهايورافن رروزافزون د غاتیو تبل ،محیطیزیستمشکالت  ،یلیکاهش منابع سوخت فس

 يریلوگو ج يانرژ داریتوسعه پا يبراها حلراه نیاز کارآمدتر یکی را ریدپذیتجد يمنابع انرژ ،ریپذدیتجد

به مناطق  رسانیبرق. از جنبه دیگر، )Maleki, Ameri, & Keynia, 2015( است یطیمحستیز يهایاز آلودگ

مهم هنگام بحث در مورد  یموضوع ،محیطیزیستهاي و کمترین آلودگی نهیدور افتاده با حداقل هز

ژنراتور  زلیمعموال توسط د انرژي الکتریکی مورد تقاضااست. در مناطق دور افتاده،  ندهیدر آ يانرژ میمفاه

ر شده کربن منتش دیاکس يد زانیمتر هماز همه مو  ور بودهفسیلی هزینه . استفاده از سوختشودتامین می

)2CO ( اتمسفر،  بیکاهش تخر تینفت و در نهاشده توسط  دیتولي انرژ ینیگزیجا يدهد. برایم شیاافزرا

 مطالعه مورد ياطور گستردهبه یزلیبا ژنراتور د يو باد يدیخورش يمانند انرژ ریدپذیتجد يهايادغام انرژ

برق  دیولت نهیکاهش هز بهد نتوانیم یقابل توجهبه میزان  ریپذدیمنابع تجد ن،یاست. همچن قرار گرفته

 ,Maleki & Askarzadeh( کمک کند آورد،را فراهم می مستقل از شبکه برقبرق  دیکه تول ،از شبکه طور جدابه

2014(.  

سازي مصرف و ارتقاي کارایی انرژي، به معنی استفاده درست و به قدر نیاز انرژي، براي تضمین بهینه

 یمحیطزیستها و نیز جلوگیري از مضرات توسعه پایدار و تامین انرژي براي همگان و براي همه نسل

 يهاستمیس یرسبر ر،یاخ يهادر سال. است ت و مسرفانه انرژي در حد مقدوراتناشی از مصرف نادرس

 یکیست. جلب کرده ااي را به خود مالحظهتوجه قابل  ریپذدیمنابع تجد مبتنی برخارج از شبکه  یبیترک

ت، تعیین اس مقرون به صرفه ستمیس کیکه منجر به داشتن  یبیترک يهاستمیس يهاجنبه نیتراز مهم

  .)Maleki & Askarzadeh, 2014( باشدظرفیت بهینه می
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ژنراتور،  زلید ،يباد يهانیرب، توPV(1صفحات فتوولتائیک (مختلف از جمله  يهايمنابع انرژ

 ,.Maleki et al( نمود بیبا هم ترک یبیترک يانرژ يهاستمیس منظور تشکیلبه  توانیمتوده و ... را زیست

2015(.  

 یمختلف واملع به منافع نیاز ا یبرخ دارد که دنبال را به یفراوان ، منافعپراکنده دیتول از منابع ستفادها

 ، وابستهراکندهپ دیتول از منابع استفاده محل ، کاربرد وپراکنده دیتول در منابع بکار رفته يآورفن نوع همچون

  .و در جدول زیر به طور خالصه بیان شده است است

  استفاده کنندگان مختلفمقایسه مزایاي منابع تولید پراکنده براي  :1-1جدول 

ي برا پراکنده دیتول منابع يایمزا

  کنندگانمصرف

ي برا پراکنده دیتول منابع يایمزا

  هاي برقشرکت
  پراکنده دیتول منابع یمل يایمزا

 يانرژ نانیاطم تیقابل شیافزا

 يانرژ هیتهو  شده دیتولی کیالکتر

  ازیرد نمو مطلوب تیفیبا ک یکیالکتر

و  سکیر زانیم محدود شدن

، اندازه لیدلبه داتیتهد

و  نصب زمان مدت ،يریپذانعطاف

با  يسازگار ،عیسر ياندازراه

  ستیزطیمح

 لیدل به ياگلخانه يگازها کاهش

بر  یبتنم پراکنده دیتول از منابع استفاده

 همچون ریدپذیتجد يانرژ منابع

 یآب و يباد يهانیتورب ،کییفتوولتا

  کوچک

ي از انرژ استفاده امکان کردن فراهم

دور از  مناطق يبرا یکیالکتر

 يهاشبکه احداث که یدسترس

  ستا نهیپرهز ای رممکنیغ ،یکیالکتر

و  احداث گزاف يهانهیاز هز زیپره

با  عیو توز انتقال يهاستمیس توسعه

در  پراکنده دیتولي واحدها نصب

از  زیپرهو  کنندگانمصرف مجاورت

 تیقطع ازعدم یناش يهانهیهز صرف

 در تیبار و ظرف زانیم ینیبشیدر پ

 نصب تیظرف شی، با افزادسترس

  با رشد بار مطابق شده

ي هايگذارهیسرما یبازده شیافزا

 نانیطما تیبهبود قابل لیدل به مختلف

 به شده داده لیتحو برق تیفیوک

  کنندگانمصرف

                                                
1 Photovoltaic (PV) 
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  پژوهش ضرورت 

ي انرژي که ذات متغیر بودن منابع انرژي پخش بهینه از آنجایی که امروزه طراحی سیستمی براي

بهینه  نامه به تعیین ظرفیت و پخشآید، در این پایانچالش اصلی به شمار می ،تجدیدپذیر را در نظر بگیرد

 وشمند چندهدفهه سازيبهینه انرژي منابع تولید پراکنده ترکیبی مستقل از شبکه با استفاده از الگوریتم

بع تولید اشامل دو بخش اساسی خواهد بود. ابتدا تعیین ظرفیت بهینه من نامهپایانپرداخته خواهد شد. این 

هاي بادي، دیزل ژنراتور، زیست توده و ادوات ذخیره انرژي پراکنده از قبیل صفحات فتوولتائیک، توربین

م ي انرژي با در نظر گرفتن پاسخگویی بار براي سیستمانند باتري انجام خواهد شد و پس از آن پخش بهینه

نامه، انیین ظرفیت این پایبراي بخش تع مورد نظر، صورت خواهد گرفت. توابع هزینه در نظر گرفته شده

باشند، که در می 3محیطی و مازاد انرژيهاي زیست، آالیندهIOMC(2( اولیه و تعمیر و نگهداريهاي هزینه

دهد که انرژي مورد نیاز کمتر از انرژي ها خواهیم بود. مازاد انرژي زمانی رخ میصدد حداقل سازي آن

بوده و همزمان باتري در حالت شارژ کامل باشد و در این شرایط نامطلوبی  تولیدي توسط منابع تجدیدپذیر

ي انرژي با در نظر گرفتن توابع هزینه و آالیندگی نامه، پخش بهینهرود. در بخش دوم پایانانرژي به هدر می

ي این دامهي پاسخگویی بار نیز خواهد بود. در اي این بخش شامل تابع هزینهانجام خواهد شد. تابع هزینه

هاي قابلیت اطمینان سیستم از جمله ي انرژي بر شاخصپژوهش تالش خواهد شد تا تاثیر پخش بهینه

احتمال از دست دادن بار، انرژي تامین نشده و ... بررسی شده و همچنین روش ارائه شده بر روي یک 

  سازي شود.نمونه عملی و واقعی پیاده

مدیریت انرژي با در نظر گرفتن پاسخگویی بار صورت گرفته  هایی در زمینهاگرچه تاکنون پژوهش

نامه پس از تعیین ظرفیت بهینه، تاثیر پاسخگویی بار را بر است، ولی ما سعی خواهیم کرد تا در این پایان

  پخش بهینه انرژي منابع تولید پراکنده را مورد بررسی قرار داده و ارزیابی کنیم.

                                                
2 Initial, Opertation and Maintenance Cost (IOMC) 
3 Dump energy 
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  اهداف و نوآوري پژوهش 

هاي فسیلی وکمک هاي نو و کاهش استفاده از سوختروز جامعه براي حرکت به سمت انرژينیاز ام

ها و سازوکارهاي نامه با استفاده از روشبه حفاظت از محیط زیست، ما را بر آن داشته تا در این پایان

ه یک ب مختلف تعیین ظرفیت و پخش بهینه انرژي منابع تولید پراکنده بپردازیم. هدف اصلی دستیابی

استراتژي است که در وحله اول امکان تعیین ظرفیت بهینه منابع تولید پراکنده را فراهم کند و پس از آن 

توانایی هماهنگی پخش بهینه انرژي میان منابع انرژي تولید پرکنده مختلف را داشته باشد، چراکه مدیریت 

  آید. شمار می هاي ترکیبی بهاي مهم براي سیستمو کنترل توزیع انرژي مسأله

  باشد:نامه به صورت زیر قابل خالصه میبنابراین اهداف پایان

 سازي تعیین ظرفیت و پخش بهینه انرژي منابع تولید پراکنده با استفاده از الگوریتم بهینه

  چندهدفهو  هدفهتکهوشمند 

 بررسی تاثیر پاسخگویی بار در پخش بهینه انرژي منابع تولید پراکنده  

  هاي قابلیت اطمینانی و همچنین قیدهاي مختلف، مانند کاهش آلودگی هوا شاخصبررسی

  در تعیین ظرفیت و پخش بهینه انرژي منابع تولید پراکنده

ید تعیین ظرفیت و پخش بهینه انرژي منابع تولترین هدفی که در این پژوهش به دنبال آن هستیم، مهم

یی بار استفاده براي پاسخگود. از آنجایی که از طرح تشویقی باشبا در نظرگرفتن پاسخگویی بار می پراکنده

ازاي واحد انرژي به دو روش مختلف صورت گرفته و تاثیر آن بر شده است، نوع قیمت پیشنهادي به

همچنین به منظور باالبردن دقت در طراحی سیستم عالوه  طراحی سیستم مورد بررسی قرار گرفته است.

فصلی  ها به صورت میانگینهاي مربوط به تولید انرژي و بار، این دادهدادهساالنه بر در نظر گرفتن میانگین 

ات و سازي ازدحام ذردو الگوریتم بهینهترکیبی از نامه این پایاندر نیز مورد بررسی قرار گرفته است. 
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رفته ، مورد استفاده قرار گهدفهالگوریتم هوشمند تکایجاد روشی ابتکاري براي ، به منظور الگوریتم جایا

  است. 

  نامهپایان طرح کلی 

ه ها بفصلو اما سایر ، پرداخته شدهنامه موضوع پایانراجع به  یمقدمات اطالعاتطرح  بهدر فصل اول 

  اند:شده نیتدو ریشرح ز

  پژوهشمبانی نظري دوم:  فصل

 تولیدات پراکنده و پاسخگویی نهیموضوعات مورد بحث محققان در زم یو کل هیاول یمعرف این بخش به

 تارهايساخ شده تا در این فصل به بررسی ،عالوه بر بررسی موضوعات مختلفپرداخته شده است.  بار

  .ها ارائه شده است، پرداخته شودپاسخگویی بار که در جدیدترین پژوهش و تولیدات پراکندهمختلف 

 واد و روش پژوهشسوم: م فصل

مورد  هايو روشاجزا مورد استفاده در سیستم  فرمولبنديبیان دقیق مساله مورد بررسی، فصل  نیا در

 نیحل مسأله در ا روش و سازينهیدر ضمن نحوه فرمولبندي مسأله بهاستفاده توضیح داده شده است. 

  قرار گرفته است. لیو تحل هیفصل مورد تجز

  سازيهیشب جیچهارم: نتا فصل

ه ارائه شده و بفصل  نیهاي مختلف در اویدر سنار هاي مطرح شدهسیستمسازي هیحاصل از شب جینتا

  . آن در این فصل پرداخته شده است لیوتحل هیتجز

  شنهاداتیو پ ريیگجهیپنجم: نت فصل

نجام شده در کار ا شبردیپ براي یشنهاداتیو در ادامه پ بندي نتایج حاصل پرداخته شدهدر این فصل به جمع

   ارائه شده است. نامهانیپا نیا
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  دوم:فصل 

  پیشینه تحقیقمبانی نظري و 
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  مقدمه 

ي جدا و برق در مناطق دور افتاده نیحل مشکل تام يموثر برا نهیگز کیبه عنوان  یبیترک يانرژ ستمیس

دهد که ینشان م المللی انرژيسازمان بینو  یبانک جهان ریاخ ي. گزارش هاشوداز شبکه شناخته می

 ,Ogunjuyigbe, Ayodele, & Akinola( ندارند دسترسی برق سراسريبه شبکه در کل جهان،  ٪22 نیانگیم

د نیاز انرژي براي تامین انرژي مورهستند. گسترش شبکه  ییروستا امعافراد ساکنان جو نیا تی. اکثر)2016

به  هو فاصل جغرافیایی ناحیهلی چون باشد. عوام نهیو پر هز یعمل ریدور افتاده ممکن است غاین جوامع 

 نیچن يهانهیمناطق دور افتاده هز نیا جمعیت اندكکنند. اغلب هاي گسترش شبکه کمک میچالش

تولید ابع ، منانرژيذکر شده در مورد عرضه  يهاد. با توجه به چالش کنینم هیتوجبراي شبکه  گسترشی را

توانند یع ممناب نی. ارندیگیساکنان مناطق دور افتاده مورد استفاده قرار م يانرژ يازهاین نیتام يبرا پراکنده

(به عنوان مثال  اپذیرندیتجد ای) رهی، و غيباد نیتورب ک،یفتوولتائ ستمیباشند (به عنوان مثال س ریپذدیتجد

این  توجه به باخواهیم پرداخت.  بخشی از منابع تولید پراکندهدر این فصل ابتدا به معرفی  ).زلیژنراتور د

ژي منابع تعیین ظرفیت و پخش بهینه انربیل از ق موضوعات مختلفی، پراکنده دیتول ستمیس کی امر که در

رفته مورد مطالعه محققان قرار گ منابع ذخیره انرژي و پاسخگویی بارکارگیري و همچنین به تولید پراکنده

 نهیمطالعات هم در زم نی. اها پرداخته شده استاز این پژوهشبعضی این فصل به بررسی ادامه ، در است

 و هم بوده سازيهاي بهینهبا استفاده از الگوریتم ي ترکیبیانرژ ستمیس کتعیین ظرفیت بهینه ی هايشرو

 موضوعات نیهمچن عالوه بر این موضوعات بوده است. و اقتصادي هاي زیست محیطیدر زمینه بررسی

 شبکه از دابراي دو حالت ج تولید پراکنده هايستمیدر س نیز بار ییبازار برق و پاسخگو اطمینان،قابلیت 

  اند.مورد توجه قرار گرفته زیو متصل به شبکه ن
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  هاي تولید پراکندهمعرفی سیستم 

 ايدار ،ییآب و هوا طیبه شرا هاآن یوابستگ لیبه دل د،یمانند باد و خورش RES(4( ریپذدیتجد يمنابع انرژ

و  PV. بنابراین سیستم )Ayodele & Ogunjuyigbe, 2016( بودن هستند ینیبشیقابل پریو غ مشکل عدم ثبات

خورشیدي  که تابش هستندزمانی  يها ورهد يبار فقط برا يبه تقاضا ییسیستم باد تنها قادر به پاسخگو

 يمنبع انرژ کی ر،یپذدیتجد يهنگام استفاده از منبع انرژ جه،ییا سرعت باد مناسب در دسترس است. در نت

 يکه انرژ یدر زمان بانیپشت يانرژتولید است. منبع  ازیمعموال مورد ن يسازرهیذخ ستمیس ای بانیپشت

. از کند، انرژي مورد نیاز را تامین میستی) در دسترس ناولیه باد عت/ سر دی(تابش خورش پذیردیتجد

حال، استفاده  نی. با اباشدمیو مستقل از آب و هوا  ینیبشیژنراتور قابل پ زلیاز دتامین انرژي  گر،ید يسو

 ياالب يهانهیو هز دیاکس ديکربن انتشار توسط  یطیمح یمانند آلودگ معایبی يژنراتورها دارا زلیاز د

 يکه از منابع انرژ ییهایت. با توجه به کاس)Yang, Zhou, Lu, & Fang, 2008( است يو نگهدار تعمیر

 گریکدیه ب یقیبه طرارائه شده و  يانرژمتفاوت تولید ارائه شده است، منابع  ناپذیردیو تجد ریپذدیتجد

با اندازه  یبیترک يانرژ يهاستمیس ب،یترت نی. به همها تا حدودي جبران شود، تا این کاستیشوندیمتصل م

بهتر نسبت  نانیاطم تیباالتر و قابل تیفیارائه ک يبرا يشتریب لی(با کنترل مناسب) پتانس متناسب یو طراح

، ياداز جمله ب نیگزیجا يمنبع انرژ نیدارند. چند يانرژتولید منبع واحد  کیبر اساس  ستمیس کیبه 

ها و میکروتوربینگاز،  نیتورب ،ژنراتور زلید ،یسوختپیل توده، جزر و مد،  ستیز ،يدیخورش

با توجه  يانرژ یبیترک يها ستمیس یتوانند در طراحیم اند،بندي شدهزیر دستهکه در شکل  ،هاتوربینمینی

 يبرا PV و يباد يهاستمی، سمنابع بین این. از باشندقابل استفاده می يمنابع انرژ هیاول یبه دسترس

 نیتردر هر منطقه از جهان، محبوب بایتقر هاآنبه  یدسترس لیبه دل يانرژ هاي ترکیبیسیستم يهایطراح

تولید بع منا یبرخاستفاده از  ایو  يانرژ رهیبه ذخ ازیمنابع ن نیا بودن متناوب تیحال، ماه نیهستند. با ا

                                                
4 Renewable Energy Sources (RES) 
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-Hurtado, Peñalvo( کندایجاد می ترکیبی يانرژسیستم  یاز طراح یبخش لیتشکبراي را  يگرید انرژي

López, Pérez-Navarro, Vargas, & Alfonso, 2015(.  

  
 بندي منابع انرژيدسته :1-2شکل 

  منابع خورشیدي 

 يهاسلول با کمک يانرژ دیتول يبالقوه برا ییو توانا اي استگسترده ییایجغراف تیموقع ايراد رانیا

را دارد. با  دیخورشبه دست آمده از انرژي  حرارتیانرژي  يهاي) و تکنولوژPV( کیفتوولتائ يدیخورش

در شکل زیر ارائه شده  رانیادر و آمار آب و هوا، نقشه متوسط تابش آفتاب  GIS ياستفاده از نقشه ها

 يهاولسل يبرا یمناطق مناسب ران،یا یو جنوب يگرفت که مناطق مرکز جهیتوان نتیم. به وضوح است

هاي اهنیروگ سهیو مقا يدیخورش يها با استفاده از نقشه و همکاران علمداري يهاافتهی. هستند يدیخورش

در ایران را  يدیخورش انرژيبالقوه استفاده از توانایی  ،رانیشهر مختلف ا 50در  مگاواتی 5 خورشیدي

تجدید ناپذیر

توربین گازي

میکروتوربین

توربین هاي 

احتراق

تجدیدپذیر

خورشیدي

بادي

آبی

زیست توده

موج دریا

ذخیره انرژي

باتري

ابرخازن

SMES

پیل سوختی

چرخ طیار
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 یمشابه جیو همکاران نتاتی اارسب. )Pouria Alamdari, Nematollahi, & Alemrajabi, 2013( تایید نموده است

شاخص  با کمترین انزلی و) %1/26( يدیخورش ظرفیت شاخص نیبوشهر با باالتر یمعرفي عالوهبهرا 

  .)Besarati, Padilla, Goswami, & Stefanakos, 2013( نداهداد گزارش ،)%5/16(خورشیدي  تیظرف

  

  )Mollahosseini, Hosseini, Jabbari, Figoli, & Rahimpour, 2017(تابش متوسط بر روي سطح افقی نمایش  :2-2شکل 
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  انرژي بادي 

  يولوژتکن این شدباد منجر به ر ياز مصرف انرژ یطیمحزیست و  یاجتماع ،ياقتصاد یآگاه شیافزا

 ینیبشیپ 2020مگاوات تا سال  1،900،000باد  يانرژ دیتول نرخافزایش  ،هاگزارش. با توجه ه استشد

 100 زانیه م) بسانا( رانیا نو يهايباد توسط سازمان انرژ يانرژ دیتول يکشور برا یکل لیشده است. پتانس

و  النیگواقع در استان منجل،  ،توانمی رانیدر ا يباداز جمله مزارع برآورد شده است.  گاواتیهزار گ

حدود  انریادر باد  يانرژ تولید شده از يکل انرژ تی. ظرفرا نام برد يدر استان خراسان رضوواقع  نالودیب

 يهاتیسااسمی آخرین  تیاست که ظرف یدر حال نی. ا)Najafi & Ghobadian, 2011( مگاوات است 6500

. گزارش )P Alamdari, Nematollahi, & Mirhosseini, 2012( ستیمگاوات ن 3400از  شیب تاسیس شده در سال

 Najafi(خواهد رسید مگاوات هزار  100به  2020تا سال  يبادانرژي شده توسط  دیتول يشده است که انرژ

& Ghobadian, 2011(منابع  ریبا سا سهیدر مقا يباد يانرژ دیمنابع تول تیظرفدر حال حاضر که  ي. با وجود

کن ممامر  نیدهند. ا شیرا افزا دیتول زانیمدارند که  لیتما یتوسعه دولت يهااست، برنامه زیناچ يانرژ

ب مناس يمزرعه باد ياست که به طور بالقوه برا يادیز يهانیزم يدارا رانیکه ابه این دلیل باشد است 

و وجود منطقه  26 حاکی از بررسیمنجر شده است  رانیباد ا يهانقشه يریگبه شکل ی کهقاتیهستند. تحق

  . )Najafi & Ghobadian, 2011( استاز لحاظ تولید انرژي بادي بالقوه  تیموقع 45تقریبا 
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  اطلس بادي کشور ایران :3-2شکل 

 طلسا هیباد از جمله ته انرژي يارتقا يبرا یاقدامات بزرگشته نیرو در دوره گذوزارت  ن،یعالوه بر ا

 انجام داد.را در سراسر کشور  کینوپتیس ستگاهیا 53با استفاده از  رانیا يباد

  بیوگاز 

 يتواند برایم میاست که به طور مستق وگازیب ر،یپذدیتجد يانرژ دیتول يمنابع برا نیاز مهمتر یکی

 ،کشاورزياز جمله جنگل،  یستیاستفاده شود. هر گونه مواد ز نیسوخت ماش ایحرارت، برق  نیتام

ان به عنو یصنعت آلی يهاو زباله يشهر يهادام، فاضالب يهازباله ،يشهر عاتیضا ،ییمواد غذا يهازباله

 دراتیربوهکي هانیپروتئ ایو/ يمرهایتوده شامل پل ستیز يشود. منابع برایتوده استفاده م ستیمنبع ز

. هضم )Mollahosseini et al., 2017( شوندیم لیتبد يهوازیهضم ب ندیفرآگاز متان در هستند که به 

به نفع  رپذیدیسوخت پاك از مواد تجد هیتواند با تهیم وگازیب دیتول يبرا یآل يها) زبالهAD( 5يهوازیب

 نیا ینیگزیجا يبرا یخوب لی. پتانس)Gupta, Singh, Sachan, Vidyarthi, & Gupta, 2012( کند عملجامعه 

                                                
5  Airobic Digestion (AD) 
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از  یطیمح ستیاثرات ز ،جهیو در نت ،وجود دارد یلیحاصل از سوخت فس يبا انرژ ریپذدیتجد يانرژ

 ندیآ. در فر)Tomei, Braguglia, & Mininni, 2008( خواهد یافتکاهش  يدیو باران اس زمین شیجمله گرما

. شودانجام می چرب يدهایو اس نهیآم يدهایاس ،يبه دست آوردن قندها يبرا مرهایپل زیدرولیهضم، ه

حله شوند. در مریم لیتبد کیاست دیو اس دروژنی، هسبک چرب يدهایاس يهادوژنیاس بهمواد  نیا سپس

 لیتان تبدکربن و م دیاکس يمتانوژن به د يهايباکتر لهیکربن و استات به وس دیاکس يد دروژن،یه ،یینها

شده با  دیتول وگازیب یدرصد) دو جزء اصل 50-30کربن ( دیاکس يدرصد) و د 70-50شود. متان (می

 24تا  21حرارتی در حدود ارزش  يدارا وگازیهستند. ب هیدروژن سولفیدمانند  گرید يگازها یمقدار کم

ست که توده ا ستیاز منابع ز يانرژ دیتول يبرا یخوب لیپتانس يدارا رانیاست. ا مگاژول بر مترمکعب

 ,Noorollahi, Kheirrouz( بشکه نفت است ونیلیم 140 معادلبه عبارت دیگر  ایتن  ونیلیم 15برابر با حدود 

Asl, Yousefi, & Hajinezhad, 2015(است، اما رشد  یطوالن خچهیتار يدارا رانیدر ا وگازیو کاربرد ب دی. تول

ده ثبت ش محل نی) نخستییبها خیحمام در اصفهان (حمام ش کیبه عنوان . اصال قابل توجه نیستآن 

  ).میالدي 1530-1622( باشدمیگرم کردن آب  يشده از فاضالب برا دیتول وگازیاستفاده از ب يبرا
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معروف به  هاضم با سرپوش ثابت (پایینی)معروف به مدل هندي  گاز شناورمحفظه باشد (باالیی) با هاي متداول بیوگاز در ایران میهاضمنماي کلی  :4-2شکل 

  )Noorollahi et al., 2015( مدل چینی

 

  آبی 

مگاوات شده است،  7704 رژي آبیان تیظرفمجموع بزرگ با  يهاه ساخت سدموفق بکشور ایران 

در حال ساخت  ای نیز در آینده قرار است ساخته شوندمگاوات  7000 ظرفیت با گرید يکه سدها یدر حال
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. )Nejat et al., 2013( دهد شیافزا گاواتیگ 36خود را تا  یبرق آب دیتول تیقصد دارد ظرف رانیهستند. ا

هزار مگاوات  1000 بیش از تیبا ظرف نیروگاهشش  کهیرحالوجود دارد، د یبرق آب روگاهین 44از  شیب

کنند. الزم به ذکر است که با توجه یم دیرا تول رانیموجود در ا یفعل یبرق آبانرژي درصد از  90از  شیب

 یع اصلچهار منب انیدر م ياگلخانه يگازها دیتول نیکمتر داراي یبرق آبانرژي  ،يتکنولوژ یذات تیبه ماه

 یط یجهان يهااز برنامه شتربی برابر نه و %5/27 زانیبه م یبرق آب عیرشد صنا زانیاست. م يانرژ نیتام

از  ياریبس يایمزابرق،  دی. عالوه بر تول)Nejat et al., 2013( گزارش شده است رانیتوسعه اچهارم برنامه 

مانند، ( استدر نظر گرفته شده سدها ساخته شده  يبرا يو کشاورز یشناسنیزم ،ياقتصاد-یاجتماع لحاظ

  مختلف). يهادر بخش یشغل يهاو فرصت ياریآببراي آب  ابعمن ل،یکنترل س

  پاسخگویی بار 

 تفاده نمود.اس سمت تقاضاتوان از مدیریت به منظور کاهش استراتژیک تقاضاي انرژي الکتریکی می

وان بر تمی، باشد. در این برنامه که از دو بخش عمده تشکیل شدهکارها پاسخگویی بار مییکی از این راه

هاي تشویقی کاهش تقاضاي بار را به دست آورد. شکل زیر نمایی از دسته مبناي زمان یا با استفاده از طرح

  باشد.بندي این برنامه می
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  )Aalami, Moghaddam, & Yousefi, 2010(سخگویی بار هاي پابندي برنامهدسته :5-2شکل 

براي اجراي برنامه پاسخگویی هاي متفاوتی همانطور که در شکل فوق قابل مشاهده است، رهیافت

اي مبتنی بر مشوق، یعنی برنامه مربوط به بارهاي قابل بار وحود دارد. از این بین در این پژوهش از برنامه

در این برنامه مشترکین عالقمند به شرمت در برنامه، بسته به میزان کاهش خود و  قطع استفاده شده است.

الزم  .)1395جوان اجدادي، ( کنندپاداش دریافت مینظر گرفته شده، همینطور با توجه به میزان پاداش در 

د، بلکه زمان شوهاي پاسخگویی بار، جایگزین توسعه تولیدات انرژي نمیبه ذکر است که استفاده از برنامه

 تريقیقهاي دریزيدهد تا برنامهاین فرصت را می صنعت برق این توسعه را به تعویق انداخته و به مدیران

  .براي آینده داشته باشند

  

  

ی هاي پاسخگوی برنامه

بار

هاي زمان محور برنامه

گذاري زمان  قیمت

مصرف

گذاري اوج  قیمت

بحرانی

گذاري همزمان قیمت

هاي مشوق  برنامه

محور

کنترل مستقیم بار

بارهاي قابل قطع

باز / پیشنهاد مصرف 

خرید

پاسخگویی بار 

اضطراري

بازار ظرفیت

خدمات جانبی
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  پیشینه 

توان استفاده از منابع تولید پراکنده هم به صورت متصل به شبکه و هم به صورت مستقل از شبکه می

د) این منابع شودر حالت متصل به شبکه (که به طور معمول بیشتر از منابع تجدیدپذیر استفاده مینمود. 

تفاده از جمله مزایاي این نوع اس در سیستم خود، در اختیار دارند.شبکه سراسري برق را به عنوان پشتیبان 

تر از همه کاهش آلودگی هوا خطوط انتقال انرژي و مهمتوان به کاهش تلفات سیستم، مدیریت تراکم می

  .)1395هوشیاري، باشد (اي میو جلوگیري از انتشار گازهاي گلخانه

جود ندارد. از و ترکیبی انرژي و شبکه سراسري برقدر حالت مستقل از شبکه، اتصالی بین سیستم 

 هاآنرسی دست رسانی به مناطق دورافتاده کهتوان به برقجمله موارد استفاده از حالت مستقل از شبکه، می

  .)1395هوشیاري، ( توجیه اقتصادي ندارد بسیار مشکل بوده و یا به شبکه سراسري برق

تولید پراکنده در سیستم مورد نظر استفاده شود، همواره مورد  حال آنکه چه نوع و چه تعداد از منابع

  نامه به این موضوع خواهیم پرداخت.بحث و بررسی پژوهشگران بوده که در بخش اول این پایان

  شبکه متصل به 

  بدون در نظر گرفتن پاسخگویی بار  -2-4-1-1

ي تولید پراکنده هايروشی براي تجمیع واحد )Hung, Mithulananthan, & Lee, 2014(در مرجع 

ت. در سازي تلفات انرژي ساالنه ارائه شده استجدیدپذیر قابل دیسپاچ و غیرقابل دیسپاچ به منظور مینیمم

این روش، از روابط ریاضی براي تعیین همزمان ظرفیت و ضریب بار واحد تولید پراکنده براي هر ناحیه 

دات در این پژوهش ویژه متغیر با زمان بودن تولی از سیستم به منظور کاهش تلفات توان استفاده شده است.

باسه با سناریوهاي مختلف آزمایش  69و بار مورد توجه قرار گرفته است. روش مطرح شده بر روي سیستم 

 شده است. نتایج به دست آمده بیانگر این امر هستند که استفاده از منابع قابل دیسپاچ و یا ترکیب منابع 

  کند تا هزینه . به عبارت دیگر، این الگوریتم تالش میکندمی ي تعییندر دسترس بودن انرژ نیو تضم
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Abstract: 

Nowadays society's need to move towards new energies and reduce fossil fuel use 

and help protect the environment, has led us to use the intelligent multi-objective 

optimization algorithm to determine the optimal sizing and energy dispatch of distributed 

generation in this thesis. This work will contain two essential parts. At first, determining 

the optimal capacity of distributed resources such as photovoltaic system, wind turbine, 

diesel generator, biomass generator and energy storage such as batteries will be carried 

out. The cost function is intended to determine the capacity including total cost, 

environmental pollutants and dump energy, which should be minimized. In the next 

section, the optimal energy dispatch will be implemented in a multi-objective manner, 

taking into account demand response for the desired system and considering the system 

costs and pollutant as objective functions. In this thesis attempts made to test reliability 

indices such as loss of load probability, energy not supplied and etc. after optimal energy 

distribution, and also propose the method to be implemented on a real system. 
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