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در صنعت برق اين  صنعت برق در کشورهای پيشرفته دنيا و ايجاد تغييرات متنوع که منجر به تجديدساختار هبا توسع

از برداری از اين سيستم مطرح گرديد. کشورها شد، رقابت در صنعت برق به عنوان يكي از مهمترين عوامل در بهره

های انرژی الكتريكي باعث افزايش قابليت اطمينان و عملكرد سوی ديگر، نفوذ منابع انرژی تجديدپذير در سيستم

برداری زياد بهره ،هرچند، از نقطه نظرمديريت و عملكرد است.شبكه توزيع شدهپذيری کارآمد با کيفيت توان و انعطاف

ای گردد که بخشي از اين مسائل تحت عنوان مسائل های ناخواستهتواند باعث چالشاز منابع توليد پراکنده مي

 گيری هوشمنداندازه هایمعرفي بازار سيستم قدرت تجديدساختار يافته و پيشرفت تكنولوژی شوند.ريزشبكه بيان مي

قدرت ارائه نموده است، از جمله  ستميس نانياطم تيو قابل ييکامل از کارا یبرداربهره یبرا یديجد یهافرصت

ها ريزشبكههای پاسخگويي بار مبتني بر هزينه در مقياس بزرگ برای مصارف خانگي، تجاری و صنعتي. برنامه

(MGS) نرژی پراکنده همچون واحدهای تجديدپذير و سنتي، منابع ذخيرة انرژی معموالً شامل چندين نوع از منابع ا

-به منظور عملكرد ريزشبكه با کمترين هزينه و بيشترين قابليت اطمينان، يک مدل برنامه و بارهای پاسخگو هستند.

شارکت سمت تقاضا م در نامهجنبة نوآوری اين پايان سازی شود.ريزی يكپارچه برای منابع انرژی پراکنده بايد پياده

 ةريزی بهينجهت برنامه DAPSOنامه الگوريتم در اين پايان است. DAPSOريزی و حل مسأله با الگوريتم در برنامه

 سازی تابع هدف هزينه است.برای بهينهپيشنهادی سيستم استفاده شده است. نتايج حاکي از عملكرد مؤثر الگوريتم 

در بخش ديگری از  دهد.هزينه را نشان مي کاهش در DRملكرد کارآمد برنامة ها عسازیاز سوی ديگر، نتايج شبيه

 است.ها عدم قطعيت موجود در انرژی بادی و خورشيدی آناليز شدهسازیشبيه

 ، عدم قطعيتDAPSOريزشبكه، پاسخگويي بار، انرژی تجديدپذير، الگوريتم : هاواژه کلید
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 مقدمه 6-6

امروزه ميزان تقاضای انرژی الكتريكي با توجه به داليلي از قبيل افزايش روز افزون جمعيت و توسعه 

ای است. بعالوه برخي از صنايع به انرژی الكتريكي با کيفيت باال و صنايع مدرن در حال رشد فزاينده

و  عيدر گسترش خطوط انتقال و توز تياز جمله محدود يعوامل بدون وقفه در تأمين آن نياز دارند.

-ستيو هم از لحاظ ز یبزرگ متمرکز، هم از لحاظ اقتصاد هایروگاهيمقرون به صرفه نبودن احداث ن

 هاینهيهز ليتحم ،باالتوان  تيفيداشتن ک یکنندگان براانتظارات مصرف شيافزا نيو همچن يطيمح

قدرت را مجبور به  هایستميو طراحان س گذارانهيکنترل آن، سرماو  عيتوز ستميشدن س دهيچيپ اد،يز

. در حال حاضر استفاده از منابع است برای تأمين انرژی مورد نياز اين صنايع نموده های جديدروش افتني

توده( و توليد پراکنده و به ويژه منابع انرژی تجديدپذير از جمله انرژی خورشيد، باد، بايومس )زيست

-کننده ميهای کوچک و نزديک به مصرفرمايي پرطرفدارترين روش برای توليد انرژی در مقياسگزمين

هايي را بوجود آوردند که محققين در باشد. با اين وجود توسعة منابع انرژی تجديدپذير مسائل و چالش

صادی نقش بسيار ريزی اقتباشند. در اين ميان برنامهها ميکارهای مفيد برای آنتالش برای ارائه راه

های آتي را در بردارد. در اين ريزی برای توسعهبرداری مناسب از منابع موجود و برنامهدر بهرهمهمي 

ريزی اقتصادی بار پرداخته خواهد های پاسخگويي بار در مديريت و برنامهنامه به بررسي نقش برنامهپايان

 شد.

 

 بیان مسئله 6-2

کننده شوند که در نزديكي مصرفحدهای توليد در مقياس کوچک تعريف ميتوليدات پراکنده به عنوان وا

های تجديدپذير های متنوع واحدهای توليد پراکنده، انرژیشوند. در بين تكنولوژیبرداری مينصب و بهره

باشند. بحران انرژی، های پايدار و رايگان ميبه سرعت در حال رشد و توسعه هستند چرا که انرژی
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پذير ی تدريجي منابع انرژی تجديدپذير به عنوان منبع پاک و غيرآالينده انرژی الكتريكي را امكانبكارگير

های نو و به ويژه انرژی فتوولتائيک و انرژی بادی به سرعت در جهان در حال گذاری در انرژیکرد. سرمايه

های جدی برای باعث چالشرشد است. از سوی ديگر استفاده بيش از اندازه توليدات پراکنده ممكن است 

ها مفهوم در اين رابطه ريز شبكه های الكتريكي در مورد امنيت و بازده عملكرد سيستم قدرت شود.شبكه

جديدی هستند که قابليت فراهم آوردن ضروريات زيرساختي به منظور اتصال منابع توليد پراکنده مقياس 

 آورد. های قدرت آينده فراهم ميی شبكههای قدرت بزرگ را به همراه نيازهاکوچک به سيستم

های هوشمند ها يكي از مهمترين مسائل مطرح در زمينة شبكهريزی عملكرد بهينه ريزشبكهمسألة برنامه

سازی گوناگوني برای حل آن توسط پژوهشگران ارائه شده است. تعيين های بهينهاست که الگوريتم

سازی عملكرد واحدهای توليد انرژی مسأله اساسي برای بهينهتر برای ورود به توزيع واحدهای اقتصادی

ريزی اقتصادی سيستم با حضور منابع تجديدپذير انرژی از قبيل نامه برنامه. در اين پايان]4[پراکنده است 

ها و با در نظر گرفتن برنامه های بادی و ميكرو توربينهای خورشيدی، واحدهای توربينانرژی سلول

 ر انجام خواهد گرفت.  پاسخگويي با

 

 اهمیت و ضرورت تحقیق 9-6

های تجديدپذير به طور وسيعي افزايش يافته است. دليل اين امر های اخير استفاده از انرژیدر سال

افزايش تقاضا برای مصرف انرژی، افزايش قيمت منابع انرژی تجديد ناپذير و احتياج به داشتن منابع 

. منابع انرژی تجديدپذير اغلب بسيار کوچک )در مقايسه با منابع انرژی انرژی دوستدار محيط زيست است

اند، بنابراين اغلب با عنوان منابع توليد پراکنده سنتي( بوده و اکثراً پيرامون شبكه قدرت پراکنده شده

مطرح هستند و شامل منابعي مانند انرژی خورشيد، بادی و ... هستند. از سوی ديگر با توجه به بحث 

-شده با منابع تجديدپذير انرژی، نقش برنامههای تغذيههای انرژی و اهميت ريزشبكهشمندسازی شبكههو

ها و فوايد ناشي از برداری و توسعه فني و اقتصادی اين سيستمريزی، بهرههای پاسخگويي بار در برنامه

 باشد. ها بسيار مهم مياجرای بهينه اين برنامه
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گيری، پايش و های فراگير اندازههای الكتريكي هوشمند و زيرساختكههای اخير ظهور شبدر سال

های پاسخگويي بار در کنندگان بتوانند از طريق برنامهمخابراتي اين امكان را فراهم آورده است که مصرف

 مديريت هایبرنامه سنتي، هایسيستم تغيير الگوی مصرف برق خود مشارکت فعال داشته باشند. در

 تجديدساختار از پس گرفت.مي قرار استفاده قدرت مورد سيستم مشكالت برخي بر منظورغلبهبه  مصرف

 دهد.مي تشكيل را مصرف مديريت هایاز برنامه ایعمده بخش بار پاسخگويي هایبرنامه قدرت، سيستم

 امروزه .است مناسب بسيار قدرت سيستم جديد مديريت ساختار با تطبيق برای هابرنامه اين ماهيت زيرا

 مطرح تجديدساختار يافته، قدرت سيستم مشكالت رفع برخي برای مناسب حليراه عنوان به هابرنامه اين

 .]1[باشند مي

بنا به تعريف، پاسخگويي بار به مجموعه اقداماتي در جهت تغيير تقاضای مصرف برق از طرف خريداران، 

-برداران شبكه اطالق ميای ارائه شده از طرف بهرههها يا دستورالعملدر پاسخ به تغييرات قيمت، مشوق

ها است. همچنين تغييرات در مصرف انرژی برق به ها و مشوقشود. پاسخگويي بار پاسخي فعال به قيمت

صورت کوتاه مدت و با تأکيد روی ساعات بحراني مانند ساعات اوج مصرف و يا ساعاتي که در آن رزرو 

های بازار کننده به قيمتشوند. پاسخ مصرفي يک روز يا يک سال انجام ميمقدار کمي دارد، در بازه زمان

تر شدن قيمت برق در بازار شده و از تواند باعث صافتواند باعث کم شدن مصرف شود که اين مهم ميمي

ها ابزاری حياتي در های قيمتي بازار در روزهای خاص بكاهد. پاسخ مشترکين به مشوقشدت جهش

های تأمين کننده انرژی ابزاری برای رداران شبكه برق برای اصالح کاستي رزرو و برای شرکتبدست بهره

های متعادل کردن قيمت خريد و فروش برق و نهايتاً برای مشترکين ابزاری برای کمتر کردن هزينه

 های تجاری و توليدی است.فعاليت

 

 سواالت تحقیق 4-6

ريزی اقتصادی توليد سيستم قدرت در حضور منابع منظور برنامهاستفاده از روش پاسخگويي بار به آيا 

 توليد پراکنده تجديدپذير نتايج مناسبي را ارائه خواهد داد ؟
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 اهداف تحقیق  6-5

توان نامه را که مورد بررسي و پژوهش قرار خواهد گرفت را ميبرخي از  اهداف مد نظر در اين پايان

 بصورت زير بيان کرد: 

 زی اقتصادی بهينه برای بكارگيری منابع توليد پراکنده تجديدپذير انرژیريبرنامه 

 ريزی اقتصادی منابع توليد پراکنده در يک ريزشبكهوارد کردن برنامه پاسخگويي بار در مسأله برنامه 

 

 های تحقیق  فرضیه 1 -6

 پذير در ه تجديدريزی اقتصادی توليدات پراکنداستفاده از تكنيک پاسخگويي بار به منظور برنامه

 سيستم قدرت کارآمد خواهد بود.

 

 پژوهشجنبه نوآوری  7 -6

در  DAPSOها با استفاده از الگوريتم شبكهريزی اقتصادی ريزبكارگيری برنامة پاسخگويي بار جهت برنامه

 های نوآوری اين پژوهش برشمرد.توان از جنبهحضور منابع انرژی تجديدپذير را مي

 

 نامهیانطرح کلی پا 6-8

توان خالصه کرد. در فصل اول نامه را به صورت زير ميبه صورت اجمالي مباحث مطرح شده در اين پايان

های نوآوری سيستم پرداخته شده است. در فصل دوم به ارائه اساس اهداف و جنبه به بيان موضوع،

های انرژی سنتي و هوشمند آينده پرداخته شده است. برنامة پاسخگويي بار تعريف و انواع مختلف شبكه

-ای از پژوهشمطرح شده از اين برنامه به طور کامل تشريح شده است. در بخش پاياني فصل دوم پيشينه

-های مورد بررسي برای برنامههای انجام شده در اين زمينه بررسي شده است. در فصل سوم مواد و روش

گيری و سازی در فصل چهارم ارائه خواهد شد. نتيجهنامه تشريح و نتايج شبيهريزی اقتصادی در اين پايان

 شده است.نامه گنجانده ارائه پيشنهاداتي برای کارهای آتي در فصل پنجم اين پايان
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 مقدمه 2-6

های هوشمند در حرکت های گسترده امروزی که با رويكرد توسعه و تكميل به سمت شبكهدر شبكه

آيد. چرا که وجود انواع ريزی اقتصادی توان، عاملي مؤثر و اساسي به شمار مياست، مديريت و برنامه

های موجود در توان قطعيتن منابع توان فتوولتائيک و منابع بادی با عدمهای تجديدپذير همچوانرژی

دهد. از های متمرکز سنتي پيچيدگي و گستردگي شبكه را افزايش ميها به همراه نيروگاهتوليدی آن

شود بر پيچيدگي اين همچون پاسخگويي بار مطرح مي يسوی ديگر مديريت سمت تقاضا نيز که با عناوين

های ها و شبكههای انرژی با رويكرد ريزشبكهافزايد. در اين فصل مباحثي در خصوص شبكهق ميبازار بر

ای از کارهای های اين برنامه ارائه شده و در نهايت پيشينههوشمند، مفهوم پاسخگويي بار و انواع روش

 ح شده است.با برنامة پاسخگويي بار مطر هاريزی اقتصادی ريزشبكهبرنامه انجام شده در خصوص

 

 های هوشمند آیندهها به عنوان بخشی از شبکهریزشبکه 2-2

های انتقال و توزيع الكتريكي، صنعت توليد توان الكتريكي امروزه با چندين چالش روبرو در کنار شبكه

بيني و بسيار متغير است که منجر به چندين های فسيلي غيرقابل پيشاست. دسترسي و هزينه سوخت

ادی و ريسک ژئوپولتيكي شده است. منابع سوخت فسيلي نه تنها محدود بلكه گران نيز چالش اقتص

زيست و های فسيلي باعث افزايش آلودگي محيطهستند. بعالوه توليد انرژی الكتريكي از طريق سوخت

ا زيست است امآبي منبع انرژی پاک و دوستدار محيط -شود. انرژی برقهای آب و هوايي ميتغيير اقليم

تواند محيط پيرامون را به عنوان مثال با تغيير کيفيت آب يا اختالل در زندگي آبزيان تغيير و يا حتي مي

زيست و پيامدهای ای پتانسيل تخريب محيطهای هستهبه آن خسارت وارد نمايد. به طور مشابه نيروگاه

ای است. در نتيجه تأکيد ی گلخانههای گازهاکنندهانساني دارد. عموماً بخش انرژی يكي از اولين منتشر

های تجديدپذير مانند انرژی خورشيد، باد، باران، امواج و ژئوترمال همواره در برای استفاده از منابع انرژی

های انرژی تجديدپذير اولين روش برای محدود نمودن حال توسعه و گسترش است. پيشرفت تكنولوژی

ز آلودگي و تسهيل استقالل انرژی محلي است. توليد انرژی تغييرات آب و هوايي، کاهش خطرات ناشي ا

های انرژی است. منابع انرژی از منابع تجديدپذيری همچون باد و خورشيد طرح جذابي برای حل بحران

تجديدپذير در سراسر دنيا در حال استفاده است و کشورهای بسياری برای توليد برق به ويژه با استفاده از 
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اند. به دليل اينكه توليد انرژی از منابع انرژی گذاری کردهيد شروع به سرمايهانرژی باد و خورش

ها برای کاربردهای با باشد اين انرژیتجديدپذير متغير، متناوب و معموالً در ولتاژهای نسبتاً پايين مي

سازی دهباشد که اين موضوع در کاهش هزينة پياها عملي ميها و بارهای کوچک همانند ريزشبكهشبكه

ها بسيار مورد به همين دليل استفاده از منابع انرژی تجديدپذير برای ريزشبكه نيز کمک خواهد کرد.

توجه قرار گرفته است. مطالعات بسياری بر روی بكارگيری انرژی خورشيدی، انرژی بادی و ديگر منابع 

سازی شده م و در سراسر دنيا پيادهها انجاها برای ريزشبكهانرژی تجديدپذير و يا ترکيبي از اين انرژی

ها به دليل تغييرات در توليد به عنوان پشتيبان اکثر اين مطالعات بر روی اين موضوع که ريزشبكه است.

های استفاده کننده از منابع انرژی شبكه سراسری در نظر گرفته شوند تمرکز دارند. بعالوه شبكه

از قبيل حفاظت، ارتباطات، پايداری و تعادل بار را بوجود  های فني و اقتصادی بسياریتجديدپذير چالش

آورند. با اين اوصاف اين منابع انرژی به دليل مزايايي از قبيل عدم آلودگي، تغذيه بارهای نواحي دور مي

-ها ميهای دور از شبكه سراسری بسيار کارآمد هستند. با استفاده از اين تكنولوژیافتاده همچون دهكده

 های آن منطقه را بهبود دادنة نيرورساني به مناطق دور دست را کاهش و کيفيت زندگي انسانتوان هزي

]1[ . 

SG)های هوشمند شبكه
4
های انرژی مدرن شوند به عنوان شبكهکه شبكه قدرت هوشمند نيز ناميده مي (

و اطالعات دو سويه های هوشمند عبور توان های شبكه. يكي از مهمترين قابليت]4[اند آينده مطرح شده

( جريان و اطالعات فقط در يک 4-1های سنتي نشان داده شده در شكل )در سيستم است. در شبكه

شوند. انرژی الكتريكي توسط نيروگاه متمرکز توليد و از طريق خطوط انتقال شده جاری ميسوی مشخص

کننده و العات مشتريان مصرفهای نيرو اطشود. شرکتها ارائه ميکنندههای توزيع به مصرفو شبكه

گان هيچ اطالعي از اطالعات بازار فروش در کنندهکنند در حالي که مصرفآوری ميحاالت شبكه را جمع

شود به طوری هوشمند عبور توان و اطالعات دو سويه پشتيباني مي دست ندارند. با اين وجود در شبكه

ت بازار برق و شرايط شبكه را دريافت نموده و انرژی کنندگان انرژی قادر خواهند بود اطالعاکه مصرف

پذيرتر و مديريت توان با مازاد خود را به شبكه بفروشند. با اين روش تبادل اطالعات و توان بسيار انعطاف

تر های نيرو قادر خواهند بود هزينه برق را پايينبازده باالتر ممكن خواهد بود. به عنوان مثال شرکت

های هوشمند ه کنترل پيک بار با توجه به تزريق توان از طريق مشتريان نهايي در شبكهبياورند چرا ک

تواند دريافت شده به طور آنالين مي کنترل با اطالعات متناوب پذير خواهد بود. همچنين مرکزامكان

رت بهتر ای دريافت نمايد. به عباشبكه را مونيتور نمايد و مشتری اطالعات قيمت برق را به طور لحظه

                                                
0 Smart grid 
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های عبور اطالعات و انرژی دو سويه پايه و اساس کنترل توان آنالين و بسياری ديگر از کاربردهای شبكه

 باشد.هوشمند مي

ناوتروبع ریسم

تاعالطاروبع ریسم

زکرمتم دیلوت لاقتنا متسیس عیزوت متسیس هدننک فرصم

 
 ]4[: شبكه قدرت موجود 4-1شكل 

 

وضيح مختصری های هوشمند آينده است. در ادامه تها بخشي از شبكههمانگونه که مشخص شد ريزشبكه

 شود.در اين خصوص ارائه مي

 

 ها ریزشبکه -9-2

  هایشاخصه از يكي مصرف مراکز به دست دور نقاط از الكتريكي انرژی انتقال گسترده هایشبكه وجود

 در الكتريكي انرژی تلفات  مانند فراواني مشكالت چيدمان اين. است کنوني جهان برق هایشبكه

 که توزيع هایشبكه وجود طرفي از. شودمي سبب را شبكه پايداری تهديد و همچنين طوالني مسيرهای

 ناپايداری و خاموشي معرض در را هاشبكه اين همواره شوندمي تغذيه انتقال هایشبكه اين طريق از تنها

. است پراکنده انرژی منابع از استفاده مشكالت، اين بر غلبه برای رو پيش هایراه از يكي. دهندمي قرار

 از شبكه ريز شبكه، در اختالل هنگام در. است هاشبكه ريز از استفاده منابع اين از استفاده برای بهينه راه

 در توانايي اين شودمي ايزوله توزيع شبكه اغتشاش از و شده ایجزيره صورت به و شده جدا توزيع شبكه

 هایشبكه به نسبت بيشتری اطمينان قابليت دارند خود در را مصرف و توليد که مجزا هایجزيره ايجاد

 .گرددمي مشترکين به باال امنيت و توان کيفيت ارتقا بهتر، خدمات ارائه باعث طرفي از و دارند متداول

 عنوان به که هاييباتری و بادی هایتوربين خورشيدی، هایپنل شامل هاشبكه ريز دهنده تشكيل اجزای

. شودمي استفاده متناوب به مستقيم جريان تبديل برای اينورتر از و باشد، ميدنشومي استفاده سازذخيره

 را خود برق نياز ایجزيره صورت به و نبوده متصل متداول توزيع شبكه به که شبكه ريز سيستم يک به

 راه برق تامين برای سيستم اين کردن پياده و شودمي گفته DG يا پراکنده توليد منبع کندمي تآمين
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 سوخت نياز بدون 7خورشيدی هایپنل و 1بادی توربين از اعم هاريزشبكه هایمبدل. است ایبهينه

 شبكه با بودن متصل بدون و داشته باشد همراه به هزينه يک که عاملي گونه به هر نياز بدون و فسيلي

  .]4،1[ نمايد برق تامين خورشيد و باد تجديدپذير انرژهای از تواندمي برق سراسری

 

 پراکنده تولید نابعم -4-2

 خورشیدی های پنل -6-4-2

 به را آن و کند دريافت را خورشيد انرژی تواند مي که است صورت اين به خورشيدی پنل سيستم

 فتوولتائيک های سيستم. باشد استفاده قابل مسكوني و تجاری یها مصرف برای که کند تبديل الكتريسيته

 ردياب يا و باتری يک اوقات گاهي و اينورتر خورشيدی، تصفحا های ماژول و پانل يک شامل معموالً

( نمونه ای از پنل های خورشيدی را نشان 1-1شكل ) .]1[باشد  مي نيز اتصاالت کشي سيم و خورشيدی

 های مختلف استفاده شده است.دهد که در مكانمي

 

 

 

 

 

 ]1[ خورشيدی های پنل از ای نمونه :1-1شكل 

 

 بادی توربین -2-4-2

 طريق از مكانيكي توان اين و نمايند مي تبديل مكانيكي توان به را باد جنبشي انرژی بادی های بينتور

 اساس بر بادی های توربين. شود مي توليد الكتريكي انرژی نهايت در و کرده پيدا انتقال ژنراتور به شفت

 را اند گرفته قرار بادی وربينت روتور بدور که را ای پره سه يا دو باد انرژی. کنند مي کار ساده اصل يک

 چرخش به نيز ژنراتور آن چرخش با که باشد مي متصل مرکزی شفت يک به روتور. آورد مي در بچرخش

 بيشترين تا اند شده نصب بلندی های برج روی بر بادی های توربين. شود مي توليد الكتريسيته و آمده در

. رسند مي زمين سطح از باالتر خيلي يا مترو 11 تا 71 به ها برج اين بلندی کنند دريافت را ممكن انرژی

( 7-1در شكل ) .باشند مي مفيد کامالً ها طوفان در و زياد يا کم سرعت با بادهايي در بادی های توربين

                                                
2 Wind Turbine 
3 Solar panels 
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 .]7[های بادی نشان داده شده است  اجزای تشكيل دهندة توربين

 

 

 
 ]7[ بادی توربين يک دهنده تشكيل اجزای :7-1شكل 

 

 4ذخیره ساز انرژی 9 -4 -2

 ميزان در تغيير وجود بخاطر. کند مي ذخيره خود در را DC توليدی الكتريكي انرژی که ای استوسيله

  کردن ذخيره منظور به باطری يک مختلف، فصول در و روز طول در خورشيدی پرتوهای تابش شدت

 خورشيدی های آرايه بين واسط عامل يک عنوان به و فتوولتائيک های آرايه توسط توليدی الكتريكي انرژی

 .]1[باشد  مي نياز مورد بيشتر وری بهره برای الكتريكي انرژی کننده مصرف و

 دهد. ها را نشان ميسازیای از ذخيره( نمونه1-1)  شكل

 

                                                
4 Power reserve (batteries) 
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 ]1[خورشيدی  های پنل توسط شده توليد الكتريكي انرژی ذخيره برای هاباطری از اینمونه:  1-1شكل 

 

 هاریزشبکه زمینه در موجود تحقیقاتی هایچالش بررسی -5-2

 زمينه در موجود هایچالش عمده که دهدمي نشان آمده عمل به تحقيقات و مقاالت عمومي روند بررسي

 :کرد خالصه زير موارد در توانمي را هاريزشبكه

 :کرد بيان زير صورت به توانمي را AC  شبكه ريز در شده دنبال اهداف کلي طور به

 فرکانس و ولتاژ تنظيم 

 منابع بين توان مناسب تقسيم 

 توان کيفيت های شاخص بهبود 

 

 پاسخگویی بار 2-1

ها به های موجود پاسخگويي بار مورد استفاده هريک از اين روشهدف از اين بخش آشنايي با انواع روش

  باشد.د ميها وجود داراضافه بررسي مشكالتي که در طرز کار فعلي اين برنامه

 

 تعریف پاسخگویی بار 6 -1-2

از طرف خريداران، در پاسخ به  5پاسخگويي بار به مجموعه اقداماتي در جهت تغيير تقاضای مصرف برق

شود. بر های ارائه شده از طرف بهره برداران شبكه اطالق ميها يا دستورالعملتغييرات قيمت، مشوق

به مجلس اين  1119ی اياالت متحده امريكا در ماه فوريه سال اساس تعريفي که از طرف دپارتمان انرژ

 کشور ارائه شد، پاسخگويي بار عبارت است از:

                                                
5 Electricity Demand 
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تغييرات ايجاد شده توسط مصرف کننده نهايي در مصرف انرژی برق نسبت به مصرف در حالت عادی در  

هايي مصرف در زمانپاسخ به تغيير در قيمت برق در طول زمان يا مشوق های طراحي شده برای کاهش 

 .]5[ که قيمت برق در بازار باال باشد يا قابليت اطمينان سيستم دچار مخاطره شده باشد

در صورتي که افزايش در قيمت برق برای مدت زمان طوالني باقي بماند يا انتظار برود که قيمت در 

يا تغيير در رفتار  9ي انرژیگذاری در افزايش کارائمقادير فوق باقي بماند، مصرف برق از طريق سرمايه

جويي در شرايطي ها در بازه زماني بلندتری دچار کاهش خواهد شد. کارائي انرژی و صرفهمصرف کننده

های پاسخگويي بار شرکت گيرد که مشترکين به طور فعال در برنامهها قرار ميکنندهمورد توجه مصرف

نرژی خود در طول روز برسند و در نتيجه مصرف داده شوند و در نتيجه به شناخت بيشتری از مصرف ا

خود را در ساعات پيک برق کاهش دهند يا از طريق سرمايه گذاری در بخش کارايي انرژی و خريد لوازم 

 . ]9[ پربازده، مصرف خود را در تمامي ساعات روز کاهش دهند

بازار برق دارد. به  2روشيو خرده ف 3های عمده فروشيپاسخگويي بار نقشي کليدی در ارتباط دادن بخش

شود پاسخ هايي که توسط خرده فروشان تعريف ميها و مشوقکننده نهايي به قيمتاين صورت که مصرف

 . ]3[ شونددهند و باعث تغيير در قيمت برق در بازار عمده فروشي ميمي

 

 های پاسخگویی بارانواع برنامه  2-1-2

ها خود شامل چند لي تقسيم شده و هرکدام از اين بخشهای پاسخگويي بار به دو بخش اصبرنامه

هايي که شبكه زير کنند که در زمانمحور به اين صورت عمل مي های تشويقشوند: برنامهزيرشاخه مي

شود در ازای دريافت مبلغي )مشوق پرداختي( اقدام به کم قرار دارد به مصرف کنندگان پيشنهاد مي فشار

بندی با حذف کامل فرآيند توليدی، توانند از طريق تغيير در زمانشترکين ميکردن بار خود نمايند. م

يا حتي روشن کردن ژنراتور محلي برای توليد برق در ساعات اوج  6های غير اوجانتقال دادن بار به زمان

بار در صورت صرفه اقتصادی، ميزان توان دريافتي از شبكه توزيع و سيستم قدرت را کاهش دهند. 

کنند يا از طريق تخفيف در خت مشوق ها به مشترکيني که در برنامه های مشوق محور شرکت ميپردا

گيرد. نوع نرخ برق خريداری شده توسط آنان و يا از طريق پرداخت مبلغي به صورت مستقل انجام مي

نندگان بزرگ های زمان محور نام دارند. در حال حاضر برای مصرف کهای پاسخگويي بار، برنامهدوم برنامه

-شود. ولي برای مصرفکنند، قيمت برق با نرخ متغير در طول روز اعمال ميکه در بازار برق شرکت مي

                                                
6 Energy Efficiency 

7 Wholesale 
8 Retail 

9 Off-Peak 
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شود. در غياب کنتورهايي که توانايي محاسبه کنندگان خانگي و مشترکين کوچک نرخ ثابت اعمال مي

است که هيچ سيگنال قيمتي برای قيمت برق با نرخ متفاوت را داشته باشند، نرخ ثابت تنها گزينه موجود 

های زمان محور بر اساس سيگنال قيمت، کند. پاسخگويي بار با استفاده از مشوقمشترکين فراهم نمي

. در شكل ]9[ کنندگان تا مصرف خود را با وضعيت بازار هماهنگ کنندروش ديگری است برای مصرف

يي بار نمودار درختي اين برنامه ها آورده شده ( برای داشتن ديد کلي از انواع برنامه های پاسخگو1-5)

 اند. ها به صورت جداگانه تشريح شدهاست. در ادامه اين بخش هريک از اين برنامه

 

 های تشویقی محوربرنامه 6-2-1-2

های تشويقي محور شامل مبلغي به عنوان مشوق برای مشترکيني هستند که در اجرای اين برنامه برنامه

 .]9[ ندکنها شرکت مي

 

راب ییوگخساپ یاه همانرب

روحم قوشم یاه همانرب

راب میقتسم لرتنک

 ع ق لباق یاهراب  یورس

یرار ضا راب ییوگخساپ همانرب

تیفر  رازاب همانرب

فرصم دیرخزاب/داهنشیپ همانرب

یبناج تامدخ

روحم نامز یاه همانرب

فرصم نامز یراذگ تمیق

ینارحب  وا یراذگ تمیق

نامزمه یراذگ تمیق

 زور  ی نامزمه یراذگ تمیق
رتولج

 
 : نمايش درختي برنامه های پاسخگويي بار5-1شكل 
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60کنترل مستقیم بار 2-2-1-2
 

بردار سيستم از راه دور بخشي از ادوات هايي اشاره دارد که شرکت برق يا بهرهکنترل مستقيم بار به برنامه

 گيرد. های اوج بار صورت ميمستقيم بار نوعاً در زمانکننده را قطع کند. اجرای کنترل الكتريكي مصرف

 

  66سروی  بارهای قابل ق ع 9-2-1-2

ر قبال کاهش مصرف مند به شرکت در برنامه بارهای قابل قطع، مبلغي به عنوان پاداش دمشترکين عالقه

گام کنند. در صورت عدم کاهش مصرف توسط مشترک به هنبحراني شبكه دريافت مي برق در ساعات

های های بارهای قابل قطع، با برنامهضرورت پس از عقد قراردارد، امكان جريمه مشترک وجود دارد. برنامه

های برق پاسخگويي بار اضطراری متفاوت هستند به اين دليل که برنامه بارهای قابل قطع، توسط شرکت

-دارد که در صورت نياز اين برنامه شوند و شرکت اين اختيار راهای تأمين کننده انرژی ارائه مييا شرکت

 . ]2-9[ ها را فعال کند

 

 62های پاسخگویی بار اض راریبرنامه  4-2-1-2

های اند. در برنامههای اخير گسترش يافتههای پاسخگويي بار اضطراری بيشتر در طي سالبرنامه

اقدام به کاهش مصرف  کنندگاني که با اعالم شرايط اضطراری در شبكهپاسخگويي بار اضطراری، مصرف

کنند، مبلغي به عنوان پاداش از طرف شرکت برق مذکور دريافت خواهند کرد. اما قطع يا کاهش مصرف 

به صورت داوطلبانه و اختياری است و مشتريان بين کاهش مصرف و دريافت وجه و کاهش ندادن مصرف 

از  ،های برق نتوانند از قبلشرکتشود که باعث مي EDRPحق انتخاب دارند. ماهيت داوطلبانه برنامه 

 . ]3[باشند. مقدار کاهش بار مطلع 

 

 

 

 

69برنامه بازار  رفیت 5-2-1-2
 

                                                
01 Direct Load Control (DLC) 

00 Interruptible/Curtailable Rates  
02 Emergency Demand Response Programs 

03 Capacity-Market Programs  
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شوند که با حادث شدن شرايط بحراني در شبكه، بار خود را به در برنامه بازار ظرفيت، مشتريان متعهد مي

ز اعالم نياز از طرف شرکت ای کاهش دهند و در صورت عدم کاهش بار پس امقدار از پيش تعيين شده

 .]6[ شوندبرق، با جريمه مواجه مي

 

64برنامه پیشنهاد فروش/ بازخرید مصرف 1-2-1-2
 

های پاسخگويي بار از نوع تشويقي محور، برنامه پيشنهاد فروش/ بازخريد مصرف يكي از جديدترين برنامه

ها را ندگان بزرگ کارائي دارد، آناست. برنامه پيشنهاد فروش/ بازخريد مصرف که بيشتر برای مصرف کن

کند. به عبارت ديگر مند هستند، ميتشويق به دادن پيشنهاد برای کم کردن بار خود به قيمتي که عالقه

، مشترک چه مقدار از بار خود را قطع kWبايد مشخص شود که با مقدار مشخصي پرداخت به ازای هر 

 .]6[کند مي

 

65خدمات جانبی 7-2-1-2
 

بردار سيستم که توسط بهره 49دهد تا در بازار ذخيره گردانها اين امكان را ميمه به مصرف کنندهاين برنا

کرده و پيشنهاد کاهش بار خود را بدهند. در صورت پذيرفته شدن شود شرکتقدرت مديريت مي

ازار به يه بکننده، به اندازه قيمت تسوبرداری به ازای آماده باش ماندن مصرفپيشنهاد، شرکت بهره

کند. در صورتي که کاهش بار مصرف کننده مورد نياز باشد، از طرف شرکت مشترک پول پرداخت مي

 . ]6[ شودبرداری به آنها اطالع داده ميبهره

 

 های زمان محوربرنامه 8-2-1-2

ق های خرده فروشي بايد برکننده انرژی برق و شرکتهای تأمينساختار يافته، شرکتدر سيستم تجديد

ای برای مشترکين خود فراهم را از طريق ترکيبي از قراردادهای بلندمدت و اختيار خريد، از بازار لحظه

ها برای ارائه نرخ ثابت به مشترکين خود، بايد کنند. چون قيمت برق در بازار متغير است، اين شرکت

 .]2[ بازار کنار بيايند پذيری بااليي داشته باشند تا بتوانند با ماهيت متغير قيمت برق درريسک

                                                
04 Demand Bidding/ Buyback Programs 

05 Ancillary Services 
06 Spinning Reserve 
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( و CPP)42گذاری اوج بحراني(، برنامه قيمتTOU) 43های زمان محور به انواع نرخ زمان مصرفبرنامه

-ها مشترکين در برابر قيمت( تقسيم مي شوند. در تمامي اين برنامهRTP) 46گذاری همزمانبرنامه قيمت

يرات در برنامه نرخ زمان مصرف کمترين مقدار، و گيرند که مقدار اين تغيهای متغير در طول روز قرار مي

گذاری همزمان بيشترين مقدار را خواهد داشت. در ادامه به بررسي هرکدام از اين برنامه در برنامه قيمت

 . ]2[ ها پرداخته خواهد شد

 

 قیمت گذاری زمان مصرف 3-2-1-2

محور است. در حال حاضر بسياری از ترين نوع برنامه های زمان گذاری زمان مصرف، سادهبرنامه قيمت

کنند، به اين گذاری زمان مصرف استفاده ميهای برق خصوصي تا حدود زيادی از برنامه قيمتشرکت

گذاری زمان مصرف کند که به آن قيمتترتيب که قيمت برق در طول سال و بسته به فصل تغيير مي

 . ]9[ شودفصلي گفته مي

 

 رانیگذاری او  بحقیمت 60-2-1-2

به حساب مي آيد که متكي  های زمان محور( نوعي جديدی از انواع برنامهCPPگذاری اوج بحراني )قيمت

های نسبتاً باالی زمان اوج در های بسيار زياد و بحراني برق در زمان اوج در مقايسه با قيمتبر قيمت

اوج بحراني در مقايسه با  گذاریاست. به اين معني که قيمت برق در برنامه قيمت TOUبرنامه های 

هايي که گذاری زمان مصرف بيشتر است. در اين برنامه، قيمتي باال برای زمانقيمت برق در برنامه قيمت

گذاری زمان اوج، کند وجود دارد که به نام اوج بحراني معروف است. برنامه قيمتشرکت برق مشخص مي

  رود.رود به کار ميبازار عمده فروشي بسيار باال مي در شرايط بحراني شبكه، يا زماني که قيمت برق در

 :]3[ گذاری اوج بحراني شامل انواع مختلف به ترتيب زير استقيمت

 11گذاری اوج بحراني با دوره ثابتقيمت  

 14گذاری اوج بحراني با دوره متغيرقيمت  

 11گذاری اوج متغيرقيمت  

 17برنامه تخفيف زمان اوج  

                                                
07

 Time of Use (TOU) 
08 Critical Peak Pricing 

09 Real-time Pricing 
21 Fixed-period CPP (CPP-F) 

20 Variable-period CPP (CPP-V) 
22 Variable Peak Pricing (VPP) 
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 همزمانگذاری قیمت 66-2-1-2

گذاری وقفه در طول روز در حال تغيير است. در قيمتگذاری همزمان به صورت بيقيمت برق در قيمت

 .]2[ همزمان، قيمت برق در هر لحظه برابر با قيمت برق در بازار عمده فروشي برق است

 

 (DA-RTP) 24گذاری همزمان ی  روز جلوترقیمت 62-2-1-2

شود. ساعت آتي به مشترکين اعالم مي 11صورت يک روز جلوتر برای  در اين نوع برنامه، قيمت برق به

های خود را با قيمت برق در طول روز هماهنگ دهد که فعاليتاين کار به مشترکين اين امكان را مي

به اين ترتيب که مصرف خود را به ساعاتي با قيمت برق کمتر منتقل کرده يا از توليد محلي خود  .کنند

  .]9[ ژنراتور( استفاده کنند)مانند ديزل 

سازی انرژی است. ارائه شده فوق بخش کوچكي از اقدامات انجام شده در سمت تقاضا برای بهينه مباحث

-های متعددی در سيستم تجديدساختار يافته امروزی ميها و روشاين بخش بسيار گسترده و شامل ايده

. در ادامه به بررسي بيشتر آنها پرداخت انجام شده ها و تحقيقاتتوان با مراجعه به پژوهشباشد که مي

ها در حضور منابع انرژی شبكهريزی اقتصادی ريزکارهای انجام شده در خصوص برنامه از ایپيشينه

 تجديدپذير با لحاظ برنامه پاسخگويي بار ارائه شده است.

 

 پیشینة پژوهش 2-7

كتريكي و پاسخگويي بار برای کاهش هزينة عملكرد و ريزی همزمان وسايل نقليه البرنامه ]41[در مقالة 

ها بحث شده است. در روش پيشنهادی، آلودگي با حضور منابع انرژی بادی و خورشيدی در ريزشبكه

های خورشيدی و بادی استفاده زدايي به عنوان رزرو به دليل عدم قطعيت انرژیخودروی برقي برای پيک

داده شده برای تعيين هزينه عملكرد مورد انتظار ريزشبكه ای توسعهشده است. بعالوه يک مدل دو مرحله

) انرژی و رزرو( پيشنهاد شده است. در گام اول هزينة توليد و رزرو کمينه شده و در گام دوم هزينة 

سيستم با اضافه شدن واحدهای توليد پراکنده خورشيدی و بادی مينيمم شده است. اين روش پيشنهادی 

ها نشان داده که سازیسازی شده است. نتايج شبيهه با توليدات پراکنده متنوع پيادهدر يک ريزشبك

                                                                                                                                              
23 Critical Peak Rebates 

24 Day-Ahead Real-Time Pricing (DA-RTP)  
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استفاده از پتانسيل خودروهای برقي و پاسخگويي بار عملكرد سيستم را به سمت کاهش هزينه و آلودگي 

 کند. های انرژی بادی و خورشيدی رهنمون ميو همچنين جبران عدم قطعيت

کنند به ويژه زماني که ها ايجاد ميهای عملكردی مشخصي در ريزشبكهچالش انرژی خورشيدی و بادی

بيني سرعت باد و تابش خورشيد خطاهای پيش ]44[توليدات تجديدپذير در حال تغيير باشند. در مرجع 

سازی شده وسناريو توليد انرژی برداری مكعبي مدلبا استفاده از توابع توزيع احتمال مربوطه توسط نمونه

-ای به منظور کمينهريزی رزرو ارائه شده است. تابع هدف پيچيده دو مرحلهتجديدپذير روزانه و برنامه

کردن هزينة عملكرد مورد انتظار ارائه شده است. در روش ارائه شده، ضرورت رزرو انرژی به منظور جبران 

ی توليد پراکنده فراهم شده بيني انرژی تجديدپذير با استفاده از پاسخگويي بار و واحدهاخطاهای پيش

های پاسخگويي بار توانند در برنامهکنندگان از قبيل مسكوني، تجاری و صنعتي مياست. کليه مصرف

گيرد. به منظور ارزيابي روش ريزی رزرو و توليد مورد توجه قرار ميمشارکت کنند که در برنامه

 سازی ارائه شده است. ايج شبيهشده به ريزشبكه نوعي اعمال و نتپيشنهادی، تكنيک ارائه

مديريت بهينه انرژی ريزشبكه شامل منابع انرژی تجديدپذير، خودروهای هيبريد برقي و  ]41[در مرجع 

های سازی عدم قطعيتتجهيزات ذخيرة انرژی با استفاده از يک چارچوب پيچيده جديد با توجه به مدل

سازی شده است. به منظور مشاهده کارلو شبيه-مونتخوردوهای هيبريد برقي و منابع تجديدپذير و روش 

های ها، سه الگوی مختلف شارژ شامل روشاثرات رفتارهای مختلف شارژ خودروهای هيبريد در ريزشبكه

رفتار  ،شده و هوشمند بررسي شده است. به منظور مطالعة عملكرد بهينه ريزشبكهنشده، کنترلکنترل

روش مقاوم و قدرتمند جستجوی ارگانيسم همزيستي به سيستم  و پيچيده پارامترهای عدم قطعيت

يک  بر اين عالوهکند. سازی ميهای طبيعي را شبيهاعمال شده است. اين الگوريتم رفتار متقابل ارگانيسم

افزايش قابليت جستجوی محلي و سراسری ارائه شده است. کارآيي  شده از اين روش برایدل اصالحم

است. نتايج اعمال های مختلف تست شده ريزیدو نوع سيستم ريزشبكه با برنامه روش پيشنهادی بر روی

ها در شرايط مختلف با و بدون حضور سيستم ه سيستم مورد مطالعه با ديگر الگوريتمروش پيشنهادی ب

 های هيبريد مقايسه شده است.شارژ خودرو

دپذير در حال توسعه هستند، به دليل های قدرت مدرن با استفاده از منابع انرژی تجديامروزه شبكه

ها به سرعت در حال رشد نگراني جوامع در خصوص آلودگي منابع سوخت فسيلي رويكرد به اين انرژی

ريزی منابع انرژی در ريزشبكه با حضور منابع مختلف از قبيل برنامه ]47[است. در اين رابطه در مرجع 

ها صورت گرفته است. توربينتری، توربين بادی و ميكرودهای باها، واحهای فتوولتائيک، فيوسلسلول

 ريزی بهينه ريزشبكه جهت مينيمم کردن هزينه همچنين در اين مرجع چارچوب چند هدفه برای برنامه
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With the development of power industry in the developed countries and make a variety of 

changes that led to the restructuring of the electricity industry in this countrys, Competition 

in the electricity industry as one of the most important factors in the utilization of this 

system was introduced. In addition, the utilization of renewable energy sources in 

supplying electricity energy has resulted in more reliable and efficient operation with better 

power quality and flexibility especially distribution network. However, from the operation 

and management points of view, the high utilization of the distributed generation can cause 

unexpected challenges which a part of them is addressed by microgrids (MGs) problem.  

The introduction of a deregulated power system market and development of smart 

metering technologies, bring new opportunities for fully exploiting its power system 

efficiency and reliability, such as price based demand response (DR) programs at a large 

scale for household, commercial and industria users. Microgrids (MGs) usually consist of 

several types of Distributed Energy Resources (DERs) like renewable and conventional 

generation units, energy storages and responsive loads. In order to operate the MG with 

minimum cost and maximum reliably, an integrated scheduling model of DERs should be 

implemented. The novelty of this thesis is the demand side participation in energy 

scheduling and solving of this problem with DAPSO algorithm. In this Thesis, the DAPSO 

algorithm is used to optimal scheduling of system. Simulation results show that effective 

performance of proposed algorithm in optimization of cost objective function. On the other 

hand, simulation results show the effective operation of DR programs in cost riduction. In 

the other terms of simulations the uncertainty in wind and sun power is analysised.  
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