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Abstract
Due to the progress of renewable energy technologies and the intention of energy policymakers to
use these clean and cheap resources, many studies have focused on ways to take advantage of these
energies. Limitations, such as low capacity, output power uncertainty, and sustainability problems,
make the use of distributed energy resources costly and difficult. Among distributed generation
resources, renewable energy resources such as wind energy and solar energy are more
environmentally friendly and are used more than other technologies. Despite the many advantages of
these resources, their output power depends on such factors as wind speed and solar intensity, which
cannot be accurately predicted. For this reason, the infiltration of high levels of these resources into
power systems increases system uncertainty and can reduce reliability while system reliability is very
important for power system designers and operators, as well as energy consumers. To solve these
problems, a new concept, named virtual power plant, is proposed. A virtual power plant is a
collection of distributed energy resources that come together to participate in the market. Virtual
power plants can efficiently coordinate, aggregate, and manage different distributed energy resources
such as distributed generation, energy storage systems, and controllable loads. These plants are
flexible agents for a range of distributed energy sources that can be used in wholesale markets to
provide services to system operators. The energy management system is the heart of a virtual power
plant that coordinates the flow of power from generators, controllable loads, and energy storage
devices. This paper proposes a full model for optimal planning of a virtual power plant if
uncertainties of distributed generation sources such as wind and solar energy, as well as electrical
vehicles, are considered. To prevent the negative effects of the presence of electric vehicles on
electricity networks, especially in virtual power plants, it is necessary to charge these vehicles in a
controlled manner and with careful planning. In addition, the demand response whose modeling is
based on price-based demand response for non-users and encouragement-based for electric vehicles
is optimized on two scenarios, and a 32-bus network is studied. The main goal of the research is to
maximize the profit of the virtual power plant for the simultaneous use of load response and electric
vehicles with the capability of connecting to the grid.
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چکیده:
با توجه به روند پیشرفت تکنولوژیهای استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر و حمایت سیاستگذاران حوزه انرژی جهت استفاده بیشتر
از این منابع پاك و ارزان ،تحقیقات بسیاری درجهت بهرهگیری هرچه بیشتر از این گونه انرژیها در حال انجام است .محدودیتهایی
از قبیل ظرفیت پایین ،عدم قطعیت توان خروجی و مشکالت پایداری ،استفاده از منابع انرژی پراکنده را پرهزینه و د شووار سواخته
است .برای رفع این مشکالت ،مفهومی جدید با عنوان نیروگاه مجازی پیشنهاد شده است .در این مقا لوه ویک مودل کا مول بورای
شید و
برنامهریزی بهینه یک نیروگاه مجازی ارائه شده به صورتی که عدم قطعیتهای منابع تولید پراکنده نظیر ا نورژی بواد و خور و
همچنین خودرو های الکتریکی در نظر گرفته شده است .عالوه بر این ،از پاسخگویی بار که مدلسازی آن بر مبنای پا سوخگویی بوار
مبتنی بر قیمت برای بارهای معمولی و مبتنی بر تشویق برای خودروهای الکتریکی می باشد استفاده شده و در نهایت توابع هود
ارائه شده با روش برنامهریزی خطی صحیح مختلط بهینه گردیده و یک شبکه  32شوینه موورد مطال عوه قورار گرف توه کوه هود
بیشینهسازی سود نیروگاه مجازی بوده که برای این کار از استفاده همزمان از پاسخگویی بار و خودروهای الکتریکی با قابلیت اتصال
به شبکه استفاده شده است.
واژه های کلیدی :نیروگاه مجازی ،پاسخ گویی بار ،خودروی الکتریکی،برنامه ریزی خطی صحیح مختلط
تاریخ ارسال مقاله 1399/09/13 :
تاریخ پذیرش مقاله 1400/03/31 :
نام نویسندهی مسئول  :جواد نیکوکار
نشانی نویسندهی مسئول  :دانشگاه آزاد اسالمی واحد ساوه
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 -1مقدمه
بر اساس مطالب بیان شده مشخص است که مسئله برنامهریزی نیروگاه
مجازی باید با درنظر گرفتن عدمقطعیت منابع انرژی تجدیدپذیر انجام
شود تا نتایج بدست آمده مطابق واقعیت بوده و قابلیت اطمینان باالیی
داشته باشند .عالوه بر این ،خودروهای الکتریکی و بارهای پاسخگو نیز
عضو جدانشدنی نیروگاه مجازی خواهند بود که در نظر گرفتن آنها در
برنامه ریزی نیروگاه مجازی ،منجر به افزایش سود صاحبان خودروهای
الکتریکی و بارهای پاسخگو و همچنین افزایش سود نیروگاه مجازی
خواهدشد .از این رو ،در این مقاله برنامهریزی بهینه نیروگاه مجازی با
در نظر گرفتن عدمقطعیت و همچنین خودروهای الکتریکی و
برنامههای پاسخگویی بار مطالعه شدهاست.
پاسخگویی بار میتواند بهطور موثر هزینههای برق را برای
مصرفکنندگان کاهش دهد .عالوه بر این ،تحقیقات نشان داده است
که نبود پاسخگویی بار در یک بازار برق تجدید ساختار یافته ممکن
است منجر به فروپاشی آن شود ) (2010.Rahimi and et alکنترل
مستقیم بار ،قبالً توسط تعدادی از تغذیهکنندگان برق برای اجرای
پاسخگویی بار اعمالشده است .کنترل مستقیم بار ،خاموش و روشن
کردن وسایل مصرفکنندگان را شامل میشود .(2005 Chu and et
)alاز سوی دیگر ،کنترل قیمت ،تشویقی بر اساس روش هدفگذاری
شده در دلسرد کردن مصرف برق در طول دورههای پیک است
)(2007 Herter) .(2009 Triki and et alدر (2011Xiong and
)  et alروش برنامهریزی لوازم برقی برای مدیریت مصرف توان در یک
خانه استفاده شده است .نویسندگان ،یک شبکه خانگی بر اساس طرح
برنامهریزی زمان واقعی برای مدیریت بار مصرفکنندگان در افق 24
ساعته ارائه کردهاند.
در مرجع ) ،(2010 Samadi and et al.پاسخگویی بار به عنوان
ابزاری برای حفاظت شبکه از فروپاشی ولتاژ بررسی شده است .این
مقاله روشی طراحی کرده است که قادر به کنترل مقدار کاهش بار در
محلهای مختلف است .روش پاسخگویی بار مبتنی بر مدل شیفت بار
در )  (2010 Mohsenian-Rad and et al.ارائه شده است .در مقاله
فوق از تئوری بازی برای فرمولبندی برنامه مصرف برق استفاده شده
است .در مرجع )  (2014 Adika and et al.رویکرد پیشنهاد سمت
تقاضای روز-پیش برای مدیریت انرژی خانه ارائه شده است .پیشنهاد
سمت تقاضا یک روش مدیریت انرژی در حال ظهور است که
مصرفکنندگان را برای تغییر منحنی مصرف خود در تبادل برای
پاداشهای مالی تحت تأثیر قرار میدهد.

امروزه روشهای مختلفی برای تولید و تامین انرژی الکتریکی وجود
دارد .با این وجود ،مصرفکنندگان همواره به دنبال روشی هستند که
دارای باالترین کیفیت ،کمترین هزینه و بیشترین قابلیت اطمینان
باشد .ریزشبکهها و نیروگاههای مجازی دو راهحل قابل توجه برای
تغذیهی قابل اطمینان انرژی الکتریکی در سیستم قدرت هستند که در
سالهای اخیر ارائه و توسعه یافتهاند .با توجه به اینکه این ساختارها
شامل منابع انرژی پراکنده میباشند ،برنامهریزی مناسب آنها بسیار
حائز اهمیت است.
یک نیروگاه مجازی میتواند به صورت کارا منابع انرژی پراکنده
مختلف از قبیل تولیدات پراکنده ،سیستمهای ذخیره انرژی و بارهای
قابل کنترل را هماهنگ ،تجمیع و مدیریت کند .در سالهای اخیر با
پیادهسازی و پیشرفت تکنولوژی شبکه هوشمند ،امکان بهرهبرداری از
نیروگاههای مجازی بیش از پیش هموارهتر شده است .به صورتی که
بسیاری از کشورهای توسعه یافته ،پروژه نیروگاه مجازی را پیادهسازی
و اجرا کردهاند.
نیروگاه بادی و خورشیدی از مهمترین اجزای نیروگاه مجازی هستند.
برای کاهش نوسانات توان در نیروگاه مجازی که ناشی از تغییرات توان
بادی و خورشیدی است از منابع انرژی کمکی نظیر توربینهای گازی،
ذخیرهسازهای انرژی ،خودروهای الکتریکی و دیگر منابع تولید پراکنده
قابل کنترل استفاده میشود .به توجه به اهمیت باالی مفهوم نیروگاه
مجازی ،در سالهای اخیر تحقیقات فراوانی بر روی آن انجام شده است
که این تحقیقات اهداف مختلفی از قبیل پیکربندی ظرفیت،
هماهنگسازی عملکرد و افزایش سود را دنبال کردهاند .هدف بیشتر
تحقیقات انجام شده در این زمینه ،بهینهسازی عملکرد نیروگاه مجازی
بوده است  (2010 Asmus , 2011 Pedrasaa, and et al).ایجاد
بازارهای برق و در نظر گرفتن تشویقهای مناسب سبب ایجاد انگیزه
برای مصرفکنندگان برای شرکت در برنامههای پاسخگویی بار شده
است .استفاده از برنامههای پاسخگویی بار هم برای مصرفکننده و هم
برای شبکه مزایایی دارد؛ از این جهت که در صورت وجود تشویقهای
مناسب ،برای مصرفکننده سودآوری مالی خواهد داشت و برای شبکه
نیز به دلیل افزایش پایداری مورد توجه میباشد.
عالوه بر مطالب بیان شده ،در سالهای اخیر خودروهای الکتریکی
پالگاین که خودروهای الکتریکی هیبرید پالگاین و خودروهای
الکتریکی را شامل میشود ،به دلیل مزایایی که نسبت به دیگر انواع
تکنولوژیهای حمل و نقل دارند ،توجه زیادی به خود جلب کردهاند.
این مزایا شامل سازگاری با محیطزیست ،سروصدای کم ،بازده انرژی
باال ،کاهش هزینههای عملیاتی ،پتانسیل استفاده از انرژیهای
تجدیدپذیر به صورت محلی و فراهم کردن خدمات جانبی از طریق
حالت تبادل انرژی خودرو به شبکه میباشد) .(2012 Wencong
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تعدادی از محققان مدلهای پیشنهاد سمت تقاضای مختلفی ارائه
کردهاند .استراتژی پیشنهاد برای تغذیهکنندگان توان و مصرفکنندگان
بزرگ برق در ) (2001 Wen and et al.ارائه شده است .هدف
تغذیهکنندگان و مصرفکنندگان برق ،حداکثر کردن رفاه اجتماعی
توسط قرار دادن پیشنهادهای خود بر اساس انتخاب ضرایب تابع
عرضه-تقاضا است .استراتژی پیشنهاد بهینه مبتنی بر الگوریتم ژنتیک
برای خردهفروشان برق که توان را در بازار عمدهفروشی میخرند و آن
را به مصرفکنندگان نهایی ارائه میدهند ،در )  (2012 Herranzارائه
شده است .نویسندگان ،طرح خود را به دو سال از دادههای واقعی بازار
اسپانیا برای نشان دادن کاهش عمده هزینه برای خردهفروشان برق،
اعمال کردهاند .در مرجع )  (1998 Richter and et al.برای انتخاب
استراتژی پیشنهاد مناسب ،از پیشبینی قیمت و الگوریتم ژنتیک
استفاده شده است .دیگر مقاالت ،روشهای مبتنی بر برنامهنویسی
ریاضی را برای اجرای اشکال مختلف پیشنهاد سمت تقاضا در بازار برق
ارائه کردهاند ) (2002 Conejo and et al, 2002 Contreras
بررسیهای انجام شده نشان میدهد روشهایی که تاکنون برای
بهینهسازی عملکرد نیروگاه مجازی ارائه شده است دارای برخی نواقص
و ضعفها میباشئد .در زیر برخی از مهمترین این ضعفها بررسی
شدهاست.
•

تمامی عدم قعطیتهای سیستم در نظر گرفته نشده است.

•

استفاده از پاسخ گویی بار میتواند به بهینهسازی هر چه بیشتر

محققان در مرجع )  (2011 Wu and et al.استراتژیهای شارژ و
دشارژ کنترلشده و کنترلنشده را از نقطه نظرهای متفاوت بررسی
کردهاند .در مرجع ) (2012 Saber and et al.در مدار قرارگیری
واحدهای تولید توان شامل منابع بادی و خورشیدی در حضور
خودروهای الکتریکی پالگاین مورد مطالعه قرارگرفته و با استفاده از
سناریوهای تعریف شده برای درنظر گرفتن عدم قطعیت منابع
متناوب مورد نظر ،آلودگیها و هزینه مورد انتظار برنامه در مدار
قرارگیری برای مجموعهای از سناریوها حداقل شده است.
مراجع )(2012 Pipattanasomporn and et al, 2012 Nunna
ادغام کاربرد خودروهای الکتریکی و اجرای پاسخگویی بار را بررسی
کردهاند .نتایج نشان میدهد که برنامههای پاسخگویی بار خانگی که
لوازم خانگی هوشمند و خودروهای الکتریکی را شامل میشود ،هزینه
عملیاتی سیستم را کاهش میدهد؛ درحالیکه آسایش مشتریان را
حفظ میکند .مطالعه انجام شده در )  (2005 Kempton andبیان
میکند که خودروی الکتریکی تنها به معنی بار الکتریکی نیست بلکه
منبع توانی برای تحمل پیک انرژی و ظرفیت ذخیره برای شبکههای
برق است .در مرجع )  (2012 Sousa and et al.برنامهریزی منابع
در شبکه توزیع هوشمند با توجه به حالت خودرو به شبکه مطالعه
شده است .روشی عملی برای ادغام خودرو به شبکه و انرژیهای
تجدیدپذیر در یک شبکه توزیع کوچک و بحث روی مدل ادغام
موردنیاز ،در مرجع )  (2012 Battistelli and et al.ارائه شده است.
حالت خودرو به ساختمان یکی از حاالت ممکن است که برای نمایش
ظرفیت خودروهای الکتریکی برای پشتیبانی شبکه در ساعات پیک
در مدت زمان قطع برق در مرجع )(2012 Pang and et al.
بررسی شده است .در مرجع )  (2012 and et alحالت تبادل انرژی
برای خودروهای الکتریکی پالگاین تحت عنوان خودرو به خودرو
معرفیشده و سپس مدل برنامهریزی بهینه برای یک پارکینگ
هوشمند پنجاه خودرویی با استفاده از حاالت خودرو به شبکه ،شبکه
به خودرو و خودرو به خودرو ارائه شده است.
برخی از کارها به یکپارچهسازهای خودروهای الکتریکی بهمنظور
نمایش نقش آنها بهصورت کامل برای کسب مزایای حالت خودرو به
شبکه )  (2009 Guille, 2010 Han and et al.و یا به معرفی
مدلهای جدید برای مشارکت یکپارچهسازها اختصاص یافته است.
این یکپارچهسازی برای خودروهای الکتریکی برای یکپارچهسازی
داخل شبکه همانند منابع انرژی پراکنده و همچنین تسهیل مشارکت
آنها در بازار و مدیریت شارژ و دشارژ الزم است .در) (2009 Guill
بر ساختار فناوری اطالعات برای مدیریت سیگنالهای کنترل و
زیرساختهای ارتباطی تمرکز شده است .در مرجع )(2010 Han
نقش یکپارچهساز در حداکثرسازی درآمد کلی یکپارچهساز با استفاده
از روش برنامهریزی دینامیکی بررسی شده است .به طور خالصه
نوآوری این مقاله عبارتند از:

نیروگاه مجازی کمک کند.
•

مدلسازی خوردوهای الکتریکی به صورت دقیق انجام نشده است.

•

عدم استفاده از خودروهای الکتریکی به عنوان ذخیرهساز
الکتریکی

تأثیر خودروهای الکتریکی بر شبکههای توزیع ،در مطالعات متعدد
بررسی شده است .در مرجع )  (2012 Steen and et al.تحقیقی
بهمنظور بررسی سه روش برنامهریزی خودروهای الکتریکی در
شبکههای توزیع انجام شده است .شارژ و دشارژ کنترل نشده ،حداقل
هزینه شارژ و استراتژیهای حداقل تلفات توان برای نمایش سود
کاربردهای مدیریتشده خودروهای الکتریکی مقایسه شده است.
نویسندگان مرجع ) ،(2013 Linni and etlیک خانه هوشمند را
بررسی کرده و برای بهبود واریانس بار خانگی با استفاده از دو
خودروی الکتریکی هیبرید پالگاین شخصی ساکنان تالش کردهاند.
در مرجع) (2012 Yifeng and et al.استراتژیهای برنامهریزی
بهینه کلی و محلی برای خودروهای الکتریکی مقایسه شده است .در
مرجع )  (2012 Sundstrom and et al.نویسندگان روشی جدید
برای در نظر گرفتن حدود ولتاژ و توان برای برنامهریزی بهینه
خودروهای الکتریکی در شبکه توزیع ارائه کرده و نتایج را با
برنامهریزی بدون در نظر گرفتن حدود در مدل مقایسه کردهاند.
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•
•

•
•

در نظر گرفتن عدم قطعیت رفتار خودرو های الکتریکی و
منابع تولید پراکنده نظیر انرژی باد و خورشید.
استفاده از پاسخگویی بار که مدلسازی آن بر مبنای
پاسخگویی مبتنی بر قیمت برای بارهای معمولی و مبتنی
بر تشویق برای خودروهای الکتریکی می باشد.
مدلسازی دقیق رفتار خودروهای الکتریکی بر اساس
اطالعات واقعی.
استفاده همزمان از برنامه پاسخگویی بار و خودروهای
الکتریکی به منظور بیشینهسازی سود نیروگاه مجازی.

 -2مدلسازی عدم قطعیت رفتار خودروهای

شکل( :)1نمونه از توزیع آماری زمان خروج انواع خودروهای الکتریکی

الکتریکی

از پارکینگ در طول یک شبانهروز

برای مدلسازی مسافت طی شده در هر ساعت نیز میتوان مشابه حالت
قبل از توزیع آماری مسافت طیشده توسط خودروهای الکتریکی
استفاد ه کرد .نمایش بلوکی الگوریتم پیشنهادی تولید سناریو برای
رفتار خودروهای الکتریکی در شکل ( )2نشان داده شده است .بر
اساس این شکل مشخص است که در مرحله اول الزم است دادههای
مورد نیاز مسئله به صورت یک پایگاه داده به الگوریتم مورد نظر داده
شود .این دادهها که در کادر پایین شکل ( )2نیز آورده شده است
عبارتند از:

در این بخش الگوریتم پیشنهادی برای مدلسازی عدم قطعیت
خودروهای الکتریکی توضیح داده میشود .این الگوریتم امکان تولید
سناریوهای مختلف برای رفتار خودروهای الکتریکی در نیروگاه مجازی،
ریزشبکه یا شبکههای توزیع را فراهم میکند .در این مقاله از این
الگوریتم برای مدلسازی عدم قطعیت رفتار تعداد زیادی خودرو
الکتریکی استفاده شده است .برای این کار در ابتدا الزم است
پارامترهای مورد استفاده در الگوریتم توضیح داده شود .این پارامترها
به صورت زیر دستهبندی میشوند:

•

•

حالت اولیه شارژ باتری

پارامترهای کلی

•

•

پله شبیهسازی (سی دقیقه یا یک ساعت)

پارامترهای سفر

•

•

کل پلههای شبیهسازی

پارامتر نوع و کالس خودروهای الکتریکی

•

•

تعداد خودروهای الکتریکی

پارامتر مدل مشخص خودروهای الکتریکی

•

راندمان باتری خودروهای الکتریکی

•

حداکثر عمق دشارژ خودروها

•

توزیع آماری سفر خودروهای الکتریکی در هر ساعت

•

راندمان سیستم شارژ

•

ظرفیت باتری

•

میانگین سرعت خودروهای الکتریکی

•

نرخ شارژ خودروهای الکتریکی

برای شبیهسازی شرایط واقعی خودروهای الکتریکی میتوان از توزیع
آماری سفر خودروها در هر دوره استفاده کرد .برای مثال در شکل ()1
نمونه ای از توزیع آماری زمان خروج انواع مختلف خودروهای الکتریکی
از پارکینگ نشان داده شده است .این منحنی توسط دپارتمان حمل و
نقل آمریکا تهیه شدهاست)  . (2009 Santos, 2009 Kenworthyدر
این مقاله از توزیع آماری نشان داده شده در شکل ( )1برای مدلسازی
عدم قطعیت رفتار خودروهای الکتریکی استفاده شده است.

همانطور که در شکل ( )2نشان داده شده است ،برای مدلسازی رفتار
خودروهای الکتریکی از دو ماژول مختلف استفاده شده است که
عبارتند از:
•

ماژول  :1محاسبه مسافت طی شده برای هر خودرو الکتریکی

•

ماژول  :2سناریوهای تولید شده
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رعنا حیدری ،جواد نیکوکار ،مجید گندمکار
جدول ( :)2پارامترهای کالس و نوع خودرو
پارامتر

تعریف
مشخص کردن کالس خودروهای

کالس خودروها

الکتریکی موجود در شبکه
توزیع هر یک از کالسهای
خودروهای الکتریکی

توزیع کالس خودروها

مشخص کردن نوع خودروهای

نوع خودروها

الکتریکی موجود در شبکه
توزیع آماری هر نوع از خودروهای
الکتریکی

توزیع نوع خودروها

مدل برنامه ریزی خطی صحیح که برای محاسبه تعداد خودروهای هر
کالس استفاده شده است به صورت رابطه ( )1بیان میشود.
شکل ( :)2بلوك دیاگرام الگوریتم پیشنهادی برای مدلسازی رفتار

()1

خودروهای الکتریکی

xi  0

mod e l n um

در ماژول  1یعنی محاسبه مسافت طی شده برای هر خودرو ،یک زیر



= min f

i =1

ماژول برای محاسبه تعداد خودروهای هر مدل وجود دارد .این زیر
قیدهای بهینهسازی مورد نظر نیز به صورت روابط ( )2الی ( )3بیان
میشوند که هدف اصلی بهینهسازی مورد نظر ،محقق شدن این قیدها
است.

ماژول تحقق پارامترهای تعریف شده توسط کاربر را تضمین کرده و
برای این کار ،از فرمولبندی ریاضی به صورت برنامهریزی خطی
صحیح استفاده شدهاست .تابع هزینه این برنامهریزی اهمیت نداشته و
میتواند به صورت حداکثرسازی یا حداقلسازی یک تابع تعریف شود.

xi = evNum

()2

به عبارت دیگر ،دلیل استفاده از برنامهریزی صحیح در زیر ماژول ،1

mod elNum


i =1

تضمین برآورده شدن قیدهای مسئله است .این قیدها به پارامترهای
تنظیم شده توسط کاربر بستگی دارد .این زیر ماژول تعداد خودروهای

xi = evNum  techWeight j

هر مدل را بر اساس کالسبندیها و نوع خودروهای در دسترس تعیین
میکند .در جدول ( )1و ( )2به ترتیب پارامترهای مسئله که به وسیله

techTypesNum



itechTypeSet j


j =1

()3

کاربر تنظیم می شود و همچنین پارامترهای نوع و کالس خودروهای
الکتریکی آورده شده است.

xi = evNum  classesWeightk

جدول ( :)1پارامترهای سفر خودروهای الکتریکی
تعریف
توزیع سفرهای انجامشده توسط
خودروهای الکتریکی برای هر دوره

برای خودروهای الکتریکی

iclassesSet j


k =1

()4
متغیرهای استفاده شده در روابط ( )1الی ( )4در زیر توضیح داده شده
است.

پارامتر

•

توزیع تعداد سفر برای دوره

 Classes Numتعداد کالسهای موجود برای خودروهای
الکتریکی میباشد.

•
توزیع مسافت طی شده در هر سفر



classesNum

توزیع مسافت طی شده

 Classes Setjمجموعه  iامین نوع از کالس  jخودروهای
الکتریکی میباشد.

•

 Classes Weigthjوزن کالس  jبوده و بر اساس درصد تعریف
میشود.
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برنامه ریزی بهینه نیروگاه مجازی با در نظر گرفتن پاسخگویی بار و خودروهای الکتریکی
•

 Ev Numتعداد کل خودروهای الکتریکی بوده و تمام مدلها را
شامل میشود.

•

 Model Numتعداد کل مدلهای در دسترس برای خودروهای
الکتریکی میباشد.

•

 Tech Types Numتعداد کل تکنولوژیهای در دسترس برای
خودروهای الکتریکی است.

•

 Tech Type Setjمجموعه مدل  iکه متعلق به jامین نوع از
خودروهای الکتریکی میباشد.

•  Tech Weigthjضریب وزنی تکنولوژی نوع  jمیباشد که به
صورت درصد تعریف میشود.
•  Xiیک متغیر صحیح بوده و نشان دهندهی تعداد خودروهای نوع
 iاست.
با استفاده از اطالعات خروجی زیر ماژول  ،1ماژول  1میتواند کل
مسافت طی شده برای هر خودرو الکتریکی را با استفاده از پارامترهای
خودروهای الکتریکی و پارامترهای توزیع آماری مسافت طی شده
توسط خودروهای الکتریکی محاسبه کند .همچنین در ماژول  ،1بر
اساس پارامتری که توسط کاربر تنظیم میشود حالت تعدادی از
خودروها همیشه در پارکینگ تعیین میشود (این خودروهای تمام روز
در حالت پارک بوده و از پارکنیگ خارج نمیشوند) .به طور کلی در
ماژول  1کل مسافت طی شده توسط هر یک از خودروهای الکتریکی
محاسبه میشود.
فرآیند انجام شده در ماژول ( 2تولید سناریو) به خروجی ماژول 1
وابسته است .با استفاده از اطالعات مسافت طی شده توسط هر خودرو،
در ماژول  2سعی میشود که سناریوهای ممکن برای این اطالعات
تولید شود .فلوچارت الگوریتم استفادهشده در ماژول  2در شکل ()3
نشان داده شده است.

شکل ( :)3الگوریتم پیشنهادی برای تولید سناریو

در این الگوریتم ،دورههای مسافرت با استفاده از مسافت طی شده هر
یک از خودروهای الکتریکی که از ماژول  1بدست آمدهاست محاسبه
میشود .این مقدار متناسب با تعداد دورههایی است که هر خودرو
الکتریکی با هدف سفر ،از شبکه (سیستم شارژ) جدا میشود .به عنوان
مثال اگر فاصله بدست آمده در ماژول  1برای خودرو اول و دوم به
ترتیب  10و  50کیلومتر باشد و میانگین سرعت خودرو الکتریکی (که
بر اساس مدل خودرو الکتریکی بدست میآید) برای هر دو خودرو نیز
 35کیلومتر در ساعت فرض شود ،بنابراین با فرض بازه شبیهسازی یک
ساعتی ،دوره مسافرت برای خودرو اول برابر  1و برای خودرو دوم برابر
 2خواهد بود .این مقادیر با تقسیم مسافت طی شده بر سرعت میانگین
و محاسبه سقف این مقدار به یک عدد صحیح بدست میآید .اگر
مسافت طی شده توسط خودرو  1برابر  35کیلومتر و میانگین سرعت
آن نیز  35کیلومتر بر ساعت باشد ،تعداد دورههای مسافرت آن برابر 1
خواهد بود ،با این وجود برای این دو حالت ،میزان انرژی مصرفی در
طول زمان قطع از شبکه متفاوت خواهد بود .در این مرحله ،تنها تعداد
دورههای سفر (دورههایی که خودرو از شبکه یا سیستم شارژ جدا
میباشد) برای هر خودرو الکتریکی در دست میباشد.
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رعنا حیدری ،جواد نیکوکار ،مجید گندمکار
در مرحله بعد الگوریتم ،تعداد سفرهایی که در هر دوره رخ میدهد با
استفاده از اطالعات دورههای سفر و توزیع آماری سفر خودروها در هر
دوره محاسبه میشود .نتیجه این محاسبه یک بردار است که
سناریوهای بدست آمده برای تعداد سفرها در هر دوره را نشان میدهد.
در ادامه ،با استفاده از تعداد سفرها در هر دوره ،الگوریتم دورههای
مختلف سفر را مشخص میکند .به عنوان مثال ،اگر خودرو  2دارای دو
دوره سفر باشد ،الگوریتم این دو دوره را به صورت تصادفی در دورههای
در دسترس قرار میدهد .برای مثال این دورهها برای یک بازه 24
ساعته با پله یک ساعتی میتوانند در ساعات  8و  18قرار گیرند .با این
کار باید پارامتر توزیع آماری سفرها در هر دوره محقق شود .در نهایت
با استفاده از برنامهریزی خطی صحیح مختلط ،امکانسنجی سناریو
تولید شده برای قطع خودرو از شبکه بررسی میشود.
برای جلوگیری از کاهش عمر باتری خودروهای الکتریکی ،الزم است
تابع هدف تعریف شده استفاده از شارژ سریع را حداقل سازد .اگر یک
جواب شدنی با استفاده از برنامهریزی خطی صحیح مختلط بدست آید،
سناریو بدست آمده برای قطع خودرو از شبکه قابل قبول بوده و در غیر
اینصورت ،یک سناریو دیگر به صورت تصادفی تولید میشود .اگر
سناریویی که مجددا تولید شده است باز هم نشدنی باشد ،خودرو مورد
نظر از سناریوها کنار گذاشته میشود .فرمول ریاضی برای بررسی
عملی بودن سناریو به صورت رابطه ( )5تعریف شده است.

E Ch arge (t ) = nSlowCh arge * PSlowCh argeRate (t )* X t * cd +
n fastCh arge * PFastCh argeRate
} +Y t * cd ,  t {1,...,T

()10
} X t + Yt + Zt  1,  t {1,..., T

()11
پارامترهای استفاده شده در روابط باال به صورت زیر میباشند:

T

min f =  Yt
i =1

()5
قیدهای این تابع هدف به صورت روابط زیر تعریف میشود:

Estored (t ) = initialBatState, with t = 0

()6

•

 cdمدت زمان شارژ برای  t = 1میباشد.

•

 nslowCh arg eراندمان شارژ در حالت شارژ آهسته میباشد.

•

 n fastCh arg eراندمان شارژ در حالت شارژ سریع میباشد.

•

 bat Capظرفیت باتری خودرو الکتریکی میباشد.

•

)  ECh arg e (tانرژی شارژ شده در دوره  tمیباشد.

•

)  EStored (tانرژی ذخیره شده در باتری در بازه t

•

)  ETrip (tانرژی مصرف شده در سفر برای بازه t

•

 initialBatStateحالت شارژ اولیه باتری

•

)  PFastCh arg eRate (tنرخ شارژ سریع در دوره t

•

)  PSlowCh arg eRate (tنرخ شارژ آهسته در دوره t

•

 Tتعداد دورههای شبیهسازی

•

 Xtمتغیر باینری برای شارژ آهسته در دوره t

•

 Ytمتغیر باینری شارژ سریع در دوره t

•

 Ztمتغیر باینری برای حالت شارژ (برابر صفر) یا حالت سفر
(برابر )1

} EStored (t ) = EStored (t −1) + ECh arg e (t −1) − ETrip (t −1),  t {1,..., T

()7
ETrip (t )* Zt − EStored (t )  0

در پایان این مدلسازی ،حالت خودرو (در پارکینگ یا در سفر) و میزان
انرژی مصرفی خودرو در هر ساعت مشخص میشود.

 -3مدلسازی عدم قطعیت منابع تجدیدپذیر

()8
} EStored (t )  batCap,  t {1,..., T

()9

ماهیت تصادفی بودن توان خروجی منابع انرژی تجدیدپذیر نظیر انرژی
باد ،چالشهای بزرگی را در زمینه بهرهبرداری و کنترل شبکههای برق
ایجاد میکند .برای حل این مسئله ،الزم است عدم قطعیت توان خروجی
این منابع در زمان برنامهریزی بهینه نیروگاه مجازی در نظر گرفته شده و
مدلسازی شود .توان خروجی منابع فتوولتائیک شدیدا به تابش خورشید
وابسته است .برای هر دوره زمانی ،تابش خورشید به عنوان یک متغیر
تصادفی درنظر گرفته میشود و فرض میشود که از توزیع بتا پیروی
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 -4پاسخگویی بار مبتنی بر قیمت

میکند)  (2013 Ai and et al.بنابراین توان خروجی فتوولتائیک نیز از
توزیع بتا پیروی خواهدکرد .با درنظر گرفتن توزیع بتا ،تابع چگالی
احتمال توان خروجی منابع فتوولتائیک به صورت رابطه زیر بدست
میآید.
mt −1

 P PV (t ) 
. 1 − PV 
 Pmax (t ) 

mt −1

 P PV (t ) 
1
.  PV 
B(mt , nt )  Pmax (t ) 

در این مقاله برای مشارکت دادن بارهای نیروگاه مجازی در پاسخگویی
بار ،از برنامههای مبتنی بر قیمت استفادهشده است .با توجه به
مشخصههای بار نیروگاه مجازی ،ساعات یک روز به دورههای پیک،
دورههای دره و دورههای مسطح تقسیم میشود .به منظور دستیابی به
اهداف؛ کاهش پیکبار ،پر کردن دره (ساعات کمباری) و همچنین
متعادل کردن بار ،در دورههای دره قیمت انرژی کاهشیافته و در
دورهها پیک قیمت افزایش مییابد تا مصرف توان در سمت تقاضا تغییر
کرده و بخشی از بار از دورههای پیک به دورههای دره منتقل شود .در
این شرایط ،تعادل بار جدید بهصورت رابطه زیر بیان میشود.

= )) f ( P PV (t

()12
)  ( mt ) . ( nt
)  ( mt ) +  ( nt

= ) B ( mt , nt

) D( L, t ) = d ( L, t ) + dup ( L, t ) − ddo ( L, t

()13
  PV (t ). (1 −  PV (t ) ) 
mt =  PV (t ). 
− 1
2


 PV
) (t



( ) 17

در این رابطه d(L,t) ،مقدار پیشبینیشده برای توان مصرفی بار  Lدر
زمان  tبوده و ) D(L,tمقدار توان مصرفی بار  Lپس از اجرای
قیمتگذاری هست .متغیرهای ) dup(L,tو ) ddo(L,tنیز به ترتیب
مقدار توان مصرفی افزایشیافته و توان مصرفی کاهشیافته برای بار L
در زمان  tو در پاسخ به تغییر قیمت انرژی میباشند .توان مصرفی بار
در هر ساعت میتواند افزایش یا کاهش یابد ،بااینوجود ،مجموع توان
مصرفی بار در طول دوره بهینهسازی باید ثابت باقی بماند .این قید
بهصورت رابطه ( )18قابلبیان هست.

()14
  PV (t ). (1 −  PV (t ) ) 
nt = (1 −  PV (t ) ) . 
− 1
2


 PV
) (t



()15

T

()18

در این روابط ) B(m,nتابع بتا برای شدت تابش خورشید با پارامترهای
 mtو  ntمیباشد .پارامتر  μمقدار متوسط و  σواریانس شدت تابش
خورشید میباشد .به طور مشابه ،برای هر دوره زمانی فرض میشود که
سرعت تصادفی باد از توزیع ویبول پیروی میکند )(2013 Khatod
.توان خروجی توربین بادی شدیدا به سرعت باد وابسته است .بنابراین
توان خروجی توربین بادی نیز از توزیع ویبول پیروی خواهدکرد .تابع
چگالی احتمال برای توان خروجی توربین بادی به صورت رابطه ()16
درنظر گرفته میشود .در این رابطه k ،و  lبه ترتیب پارامتر مقیاس و
پارامتر شکل توزیع ویبول میباشند.
kt

 PWT ( t ) 
−

 l
t



kt −1

.e

) ( L, t ) = d do ( L, t
t =1

T

up

d
t =1

در این رابطه T ،مدتزمان دوره بهینهسازی هست که برای یک
شبانهروز از یک الی  24ساعت را شامل میشود .بهطور مشابه،
تنظیمات بار رنج مشخصی داشته و تنها بخشی از بارها در پاسخگویی
مبتنی بر قیمت شرکت میکنند؛ بنابراین حد باال و پایین متغیرهای
) dup(L,tو ) ddo(L,tباید محدود شود .این کار بر اساس روابط (-22
 )19انجام میشود.
Bup ( L). d ( L, t )  dup ( L, t )  0

()19
k  PWT (t ) 
f ( PWT (t ) ) = t . 

lt  lt 

()20

()16
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Bdo ( L). d ( L, t )  ddo ( L, t )  0

رعنا حیدری ،جواد نیکوکار ،مجید گندمکار

()21

()22

 Pr(t ) 
dup ( L, t )   up ( L). d ( L, t ) 1 −
 Pr 
ref 


در رابطه فوق متغیرهای ) PDG(DG,tو ) CDG(DG,tبه ترتیب توان
تولیدی و هزینه توان واحد منابع تولید پراکنده در زمان  tمیباشند.
 NDGنیز تعداد منابع تولید پراکنده در دسترس است .دومین بخش از
تابع هزینه مربوط به هزینه توان دریافتی از شبکه اصلی است
متغیرهای ) PG(tو ) CG (tبه ترتیب نشاندهندهی توان دریافتی از
شبکه اصلی و تعرفه خرید انرژی از شبکه در زمان  tهست.
درصورتیکه نیروگاه مجازی در زمان  tبه شبکه اصلی توان تزریق کند،
مقدار ) PG(tمنفی شده و موجب کاهش هزینه تأمین انرژی نیروگاه
مجازی خواهد شد .سومین بخش از تابع هزینه مربوط به هزینه شارژ و
دشارژ خودروهای الکتریکی است .متغیرهای ) PDischarge(V,tو
) CDischarge(tبه ترتیب توان دشارژ و قیمت این توان در زمان  tهست.
همچنین متغیرهای ) PCharge(V,tو ) CCharge(tنیز به ترتیب توان شارژ
و قیمت این توان در زمان  tمیباشند .تعداد کل خودروهای الکتریکی
نیز با  NVنشان دادهشده است .در برخی ساعات ممکن است تمام توان
موردنیاز بار دسترس نباشد و الزم باشد مقداری از بارهای قابل قطع
تحت عنوان برنامه پاسخگویی بار قطع شود؛ بنابراین الزم است هزینه
توان تغذیه نشده نیز در نظر گرفته شود.
در رابطه باال ،متغیرهای ) PIL (L,tو ) CIL(L,tبه ترتیب نشاندهندهی
توان تغذیه نشده برای بار  Lو قیمت این توان در زمان  tمیباشند.
 NILنیز نشاندهندهی تعداد بارهای قابل قطع است .همانطور که قبالً
اشاره شد ،در این مقاله پاسخگویی بار خودروهای الکتریکی بهصورت
کاهش سفر و تغییر زمان سفر در نظر گرفتهشده است .برای این کار با
صاحبان خودروهای الکتریکی قرارداد بسته میشود تا در قبال پذیرش
کاهش و تغییر زمان سفر در زمانهای الزم ،به آنها پاداش پرداخت
شود؛ بنابراین پاسخگویی بار با روش بیانشده دارای هزینه هست که
این هزینه پاداشی است که باید به صاحبان خودروهای الکتریکی
پرداخت شود؛ بنابراین قسمت آخر تابع هزینه مربوط به هزینه
پاسخگویی خودروهای الکتریکی هست .در رابطه باال ) ETripRed(V,tو
) CTripRed(V,tبه ترتیب مقدار انرژی کاهشیافته ناشی از کاهش سفر
خودرو  Vو قیمت این انرژی در زمان  tمیباشند .با ضرب این دو
متغیر ،مقدار هزینه ای که باید به صاحب خودرو الکتریکی پرداخت
شود به دست میآید Z(V) .یک متغیر باینری است که تغییر زمان
سفر برای خودرو  Vرا نشان میدهد CShift(V) .نیز قیمت تغییر زمان
سفر برای خودرو  Vهست .همانطور که در بخشهای مختلف تابع
هزینه نشان دادهشده تابع هزینه بر اساس زمان تعریفشده است .بازه
زمانی برنامهریزی اختیاری بوده و میتواند برای هرروز به  24قسمت
تقسیم شود که در این حالت هر بازه زمانی یک ساعت را شامل
میشود .بهینهسازی موردنظر باید با در نظر گرفتن قیدهای منابع و
سایر قیدهای بهرهبرداری انجام شود .یکی از مهمترین قیدها که برای
عملکرد پایدار سیستم الزم است ،تعادل توان تولیدی و مصرفی هست.
قید تعادل توان تولیدی و مصرفی بهصورت رابطه ( )24تعریفشده
است.

 Pr(t ) 
d do ( L, t )   do ( L). d ( L, t ) 
− 1
 Pr

 ref


در این روابط Bup(L) ،و ) Bdo(Lحداکثر مقدار تغییرات مجاز بار L
میباشند که حد باالی انتقال بار را تعیین میکنند .پارامترهای )εup(L

و ) εdo(Lنیز ضرایب االستیسیته بار  Lهستند که حد پایین انتقال بار
را مشخص میکنند Pr(t) .تعرفهی انرژی در زمان  tبوده و  Prrefنیز
تعرفهی مرجع هست .بر اساس رابطه ( ،)17در هر زمان تنها یکی از

نامعادلههای ( )21و ( )22اعمال میشود.

 -5برنامهریزی بهینه نیروگاه مجازی
در این بخش چگونگی فرمولبندی ریاضی مدل ارائهشده برای
برنامه ریزی میزان توان تولیدی منابع پراکنده ،شارژ و دشارژ
خودروهای الکتریکی و پاسخگویی بار ارائهشده است به صورتی که
امکان بهرهبرداری بهینه از نیروگاه مجازی فراهم شود .مسئله موردنظر
بهصورت یک برنامهریزی خطی صحیح مختلط فرمولبندی و حل
میشود .در مدل ارائهشده ،هدف مدیریت منابع انرژی برای روز بعد
هست .منابع انرژی نیروگاه مجازی موردنظر شامل خودروهای
الکتریکی ،انواع مختلف منابع تولید پراکنده از نوع واحدهای توزیعپذیر
نظیر میکرو توربین و واحدهای غیرقابل توزیع نظیر فتوولتائیک و
توربین بادی و بارهای پاسخگو میباشند .نیروگاه مجازی همچنین قادر
به تبادل انرژی با شبکه اصلی نیز هست؛ بنابراین بهرهبردار نیروگاه
مجازی قادر است بارها را با استفاده از توان تولیدی منابع تولید
پراکنده ،دشارژ خودروهای الکتریکی و خرید توان از شبکه اصلی تأمین
کند .همچنین میتواند توان مازاد را به شبکه اصلی بفروشد .این کار به
صورتی برنامهریزی میشود که سود نیروگاه مجازی بیشینه شود .برای
بهینهسازی شرایط بهرهبرداری نیروگاه مجازی ،الزم است تابع هزینه
ارائهشده در رابطه ( )23کمینهسازی شود.



  N DG


    PDG ( DG, t )  CDG ( DG, t ) 


  DG =1





)  + PG (t )  CG (t


  NV


 +   PDisch arg e (V , t )  CDisch arg e (V , t ) − PCh arg e (V , t )  CCh arg e (V , t )    t 
T
V
=
1



f =   N

 IL

t =1
)  +  PIL ( L, t )  CIL ( L, t
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NV

N IL

V =1

L =1

= ) ( DG, t ) +  PIL ( L, t ) +  ( PDisch arg e (V , t ) − PCh arg e (V , t ) ) + PG (t
} t {1,..., T

•

N DG

P

DG

DG =1
NL

)  D ( L, t

•

L =1

()24

سناریو  :1شارژ و دشارژ هوشمند خودروهای الکتریکی متصل به
شبکه
سناریو  :2شارژ و دشارژ هوشمند به همراه کاهش یا تغییر زمان
سفر

در شبیه سازی انجام شده ،هزینه شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی به
ترتیب  70و  90دالر بر مگاوات ساعات در نظر گرفته شدهاست .هزینه
کاهش انرژی شارژ ناشی از کاهش یا تغییر زمان سفر نیز  50دالر بر
مگاوات در نظر گرفتهشدهاست .بنابراین مشخص است که خودروهای
الکتریکی از شرکت در پاسخگویی بار سود برده و به این کار تشویق
میشوند .هزینه قطع بار  200دالر بر مگاواتساعت و حداکثر مقدار
مجاز برای کاهش سفر خودروهای الکتریکی نیز  30درصد در نظر
گرفته شدهاست.
برای تمام سناریوها ،تابع هزینه شامل هزینه تامین انرژی و میزان
انتشار آلودگی می باشد که این دو هدف ،با استفاده از ضرایب وزنی به
یک تابع هزینه کلی تبدیل شدهاست .ضرایب وزنی توابع هدف یعنی

 -6شبکه ی مورد مطالعه
نیروگاه مجازی موردمطالعه در این مقاله ،یک سیستم  32شینه 12.66
کیلوولت هست .ساختار این نیروگاه مجازی که برای سال 2040
پیشبینیشده است در شکل  4نشان دادهشده است .این نیروگاه
مجازی دارای  218مصرفکننده هست که پیک مصرف آنها 4.2
گیگاوات است .جزئیات مربوط به بارهای این سیستم در )(2013 Ai
ارائه شده است.

 1و  2به ترتیب  0.9و  0.1تنظیم شدهاست .الزم به ذکر است

که مقدار این ضرایب وزنی بستگی به نظر بهرهبردار نیروگاه مجازی و
میزان اهمیت مسائل مالی و مسائل زیست محیطی دارد.

 7-1نتایج سناریو 1
در این سناریو عالوه بر شارژ هوشمند و پاسخگویی بار مبتنی بر قیمت
برای بارهای معمولی ،خودروهای الکتریکی دارای قابلیت متصل به
شبکه بوده و با شرکت در پاسخگویی بار به بهرهبردار شبکه اجازه
میدهند که در ساعات پیک مقداری از انرژی ذخیرهشده در باتری
خودروها را دشارژ کند و در قبال این کار پاداش دریافت میکنند که
این پاداش بر اساس اختالف قیمت انرژی شارژ و دشارژ باتری
خودروهای الکتریکی محاسبه میشود .در جدول ( )3مقادیر بدست
آمده برای توابع هزینه برای دو حالت مختلف آوردهشدهاست .برای این
سناریو ،میزان هزینه پرداختی بابت دشارژ خودروهای الکتریکی 85
دالر شده است که این مقدار نیز در مقدار هزینه انرژی لحاظ شدهاست.
بنابراین به طور کلی استفاده از قابلیت دشارژ خودروهای الکتریکی
موجب کاهش هزینه تامین انرژی شدهاست .نکته مهم دیگر آن است
که استفاده همزمان از استراتژی دشارژ خودروهای الکتریکی و
پاسخگویی بار مبتنی بر قیمت ،موجب کاهش بیش از پیش هزینه و
انتشار آلودگی نیروگاه مجازی شدهاست.

شکل ( :)4ساختار نیروگاه مجازی موردمطالعه ) (2013 Faria

نیروگاه مجازی موردمطالعه دارای  66تولید پراکنده است که ظرفیت
نامی هر یک از منابع بر روی آنها نوشتهشده است .نیروگاه مجازی
موردنظر دارای  10تأمینکننده توان نیز هست که توان را از شبکه اصلی
خریداری کرده و به نیروگاه مجازی میفروشند .برای شبیهسازی از پله
زمانی یک ساعت استفادهشده و شبیهسازی برای یک شبانهروز یا 24
ساعت انجامشده است.

 -7نتایج شبیهسازی برای بهینهسازی عملکرد
نیروگاه مجازی
در این بخش نتایج بدست آمده برای بهرهبرداری بهینه از نیروگاه
مجازی با در نظر گرفتن خودروهای الکتریکی و پاسخ گویی بار ارائه
میشود .برای شبیهسازی دو سناریو زیر در نظر گرفته شده است:
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رعنا حیدری ،جواد نیکوکار ،مجید گندمکار
برنامههای پاسخگویی بار مبتنی بر قیمت موجب کاهش نیاز به دشارژ
خودروهای الکتریکی شدهاست در حالی منحنی بار نسب به حالت قبل
مسطحتر شدهاست .مطابق شکلهای ( )5و ( ،)6بدون استفاده از
پاسخگویی بار مبتنی بر قیمت استراتژی دشارژ در سه ساعت و با
استفاده از پاسخگویی بار مبتنی بر قیمت استراتژی دشارژ تنها در یک
ساعت مورد استفاده قرار گرفتهاست .این موضوع کارآیی باالی
پاسخگویی بار مبتنی بر قیمت را نشان میدهد.

جدول ( :)3مقدار توابع هزینه برای سناریو اول
با پاسخگویی بار مبتنی

بدون پاسخگویی بار

بر قیمت

مبتنی بر قیمت

6380.45

6391.964

هزینه انرژی (دالر)

39432

39482.61

آلودگی (کیلوگرم)

9685.62

9701.0

تابع هزینه کلی

تابع هزینه

برای سناریو  ،1توان مصرفی بارهای معمولی ،توان الزم برای شارژ

 7-2نتایج سناریو 2

خودروها و توان دشارژ شده از خودروها در شکلهای ( )5و ( )6نشان

در این سناریو عالوه بر شارژ و دشارژ هوشمند خودروهای الکتریکی و
پاسخگویی بار مبتنی بر قیمت ،کاهش و جابجایی زمان سفر
خودروهای الکتریکی نیز در نظر گرفته شدهاست .مقدار توابع هزینه
بدست آمده برای این سناریو ،برای دو حالت مذکور در جدول ()4
نشان دادهشدهاست .با مقایسه این جدول با جدولهای قبلی مشخص
است که استفاده از استراتژی کاهش و جابجایی زمان سفر خودروهای
الکتریکی موجب کاهش هزینه و آلودگی میشود ،به صورتی که نسبت
به سناریو  ،1میزان هزینه  32دالر و میزان آلودگی  264.3کیلوگرم
کاهش یافتهاست .این موضوع به خوبی نشان میدهد که استفاده از
پاسخگویی خودروهای الکتریکی به صورت کاهش سفر و همچنین
جابجایی سفر ،بهرهبرداری بهینهتر از نیروگاه مجازی را محقق میسازد.

دادهشدهاست .در شکل ( )5پاسخگویی بار مبتنی بر قیمت در نظر
گرفته نشده ،ولی در شکل ( ،)6پاسخگویی بار مبتنی بر قیمت نیز
درنظر گرفته شدهاست.

جدول ( :)4مقدار توابع هزینه برای سناریو دوم
شکل ( :)5توان مصرفی بار ،توان شارژ و دشارژ خودرو الکتریکی و

با پاسخگویی بار مبتنی

بدون پاسخگویی بار

توان مصرفی کل برای سناریو  1بدون پاسخگویی بارها

بر قیمت

مبتنی بر قیمت

6348

6354

هزینه انرژی (دالر)

36789

36876

آلودگی (کیلوگرم)

9392

9406.2

کلی

تابع هزینه

برای این سناریو مقدار توان مورد نیاز خودروهای الکتریکی و مقدار
انرژی کاهش یافته به دلیل کاهش سفر و جابجایی زمان شارژ در شکل
( )7نشان داده شدهاست .در این شکل منحنی پایینی میزان توانی را
نشان میدهد که با کاهش سفر و تغییر زمان سفر خودروها ،نیازی به
مصرف آن نیست .بر اساس این شکل مشخص است در ساعاتی که
خودروهای الکتریکی به شارژ بیشتری نیاز داشتهاند ،کاهش سفر و
جابجایی سفر موجب کاهش انرژی مورد نیاز خودروهای الکتریکی
شدهاست .در شکل ( )8و ( )9توان مصرفی بار ،توان شارژ و دشارژ
خودروهای الکتریکی برای دو حالت مختلف نشان دادهشده است .بر

شکل ( )6توان مصرفی بار ،توان شارژ و دشارژ خودرو الکتریکی و
توان مصرفی کل برای سناریو  1با پاسخگویی بارها

با توجه به شکل ( )5مشخص است که از استراتژی دشارژ خودروهای
الکتریکی تنها در پیک بار استفاده شدهاست .همچنین مشخص است
که استفاده از این قابلیت موجب مسطحتر شدن منحنی بار کلی
نیروگاه مجازی شدهاست .از طرف دیگر بر اساس شکل ( ،)6استفاده از
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برنامه ریزی بهینه نیروگاه مجازی با در نظر گرفتن پاسخگویی بار و خودروهای الکتریکی
اساس این شکلها مشخص است که میزان توان شارژ خودروهای
الکتریکی به طور کلی کاهش یافتهاست.
مقایسه شکل ( )8و ( )9با شکلهای قبلی نشان میدهد که استفاده از
کاهش و جابجایی زمان سفر خودروهای الکتریکی موجب کاهش نیاز
به شارژ خودروهای الکتریکی در ساعات پیک بار میشود .این موضوع
نیاز به منابع انرژی گرانتر که معموال میزان آلودگی آنها بیشتر است را
نیز کاهش میدهد که این موضوع با مقایسه مقدار توابع هزینه بدست
آمده برای این سناریو با توابع هزینه سناریوهای قبلی مشخص است.

شکل ( :)9توان مصرفی بار ،توان شارژ و توان دشارژ خودروهای
الکتریکی برای سناریو  2با پاسخگویی بارها

مقایسه شکلهای ()8و ( )9نشان میدهد که استفاده از برنامههای
پاسخ گویی بار مبتنی بر قیمت برای بارهای معمولی ،نیاز به دشارژ
خودورهای الکتریکی را به صورت کامل برطرف ساختهاست .این
موضوع بسیار حائز اهمیت میباشد .زیرا پیادهسازی و استفاده از
برنامههای پاسخگویی بار برای بارهای معمولی به مراتب سادهتر از
پیاده سازی استراتژی برای خودروهای الکتریکی میباشد .بنابراین
مشخص است که استفاده از برنامههای پاسخگویی بار مبتنی بر قیمت
پتانسیل بسیار باالیی در بهبود شرایط بهرهبرداری از نیروگاههای
مجازی دارد.
به طور کلی بر اساس نتایج بدست میتوان گفت که استفاده از
برنامههای پاسخگویی بار و مشارکت خودروهای الکتریکی در این
برنامهها منجر به بهبود شرایط بهرهبرداری از نیروگاههای مجازی شده
و عالوه بر کاهش هزینه بهرهبرداری ،موجب کاهش میزان آالیندگی
نیز میشود .عالوه بر این ،استفاده از برنامهها و استراتژیهای مذکور
موجب صاف شدن منحنی بار ساعتی نیروگاه مجازی شدهاست که
عملکرد نیروگاه مجازی با قابلیت اطمینان باالتر را محقق میسازد.
بنابراین میتوان گفت که پاسخگویی بار یک ابزار قدرتمند برای
بهرهبرداری بهینهتر از نیروگاه مجازیها فراهم میسازد و مزایای فنی و
اقتصادی بسیار زیادی به همراه دارد.

شکل ( :)7میزان توان الزم برای شارژ و میزان توان کاهشیافته ناشی
از کاهش یا جابجایی زمان سفر

شکل ( :)8توان مصرفی بار ،توان شارژ و توان دشارژ خودروهای

 -8نتیجه گیری

الکتریکی برای سناریو  2بدون پاسخگویی بارها

در این مقاله بهره برداری بهینه از یک نیروگاه مجازی از طریق
برنامههای پاسخگویی بار مبتنی بر قیمت برای بارهای معمولی و
برنامههای پاسخگویی بار مبتنی بر تشویق برای خودروهای الکتریکی
مورد بررسی قرار گرفت .در این مدل با پرداخت تشویق ،صاحبان
خودروهای الکتریکی ترغیب به دشارژ باتری خودرو یا کاهش سفر در
ساعات پیک بار شدند .برای جلوگیری از تاثیرات منفی حضور
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خودروهای الکتریکی بر شبکههای برق و بخصوص نیروگاه های
 الزم است شارژ این خودروها بصورت کنترل شده و با،مجازی
 یک، برای رفع مشکالت مطرح شده.برنامهریزی دقیق انجام شود
زمانبندی مناسب برای اعمال برنامههای پاسخگویی بار مبتنی بر
قیمت برای بارهای معمولی به صورت همزمان با شارژ و دشارژ
خودروهای الکتریکی در حضور منابع تجدیدپذیر ارائه شد؛ به گونهای
که موجب کاهش هزینه تامین انرژی و همچنین کاهش میزان تولید
 مسئله بیان شده در این مقاله بصورت یک.گازهای گلخانهای شد
برنامهریزی خطی صحیح مختلط مدلسازی و با استفاده از نرمافزار
 همچنین مدلسازی رفتار خودروهای الکتریکی با.گمز حل شد
استفاده از نرمافزار متلب حل شد که قادر بود با دقت قابل قبولی
رفتار خودروهای الکتریکی را با در نظر گرفتن عدم قطعیت مدلسازی
 نشان دادهشد که این مشارکت برای خود آنها نیز سودآور.کند
 همچنین نتایج شبیهسازی نشان داد که این کار باعث صاف.میباشد
 کاهش هزینه تامین انرژی و میزان،تر شدن پیک بار و در نتیجه آن
.تولید آالیندگی میشود
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