
نامه پاسخگوی ساعتی بار برای مدیریت تغییرات انرژهای تجدید پذیر در برنامه ریزی واحدهای بر

 نیروگاهی روز بعد

 نیروگاهی واحدهای بعد روز  تولید بندی زمان برنامه برای احتماالتی سازی بهینه مدل یک مقاله اینچکیده: 

 عدم مدیریت منظور به( DR)بار پاسخگوی منابع از برنامه این در که است، داده پیشنهاد قدرت های درسیستم

 و فیزیکی های محدودیت بار پاسخگوی منابع. است شده استفاده( RES)پذیر تجدید انرژی منابع قطعیت

 زمان برنامه در. است گرفته نظر در اقتصادی و محور اطمینان قابلیت پاسخگوی برای را ساعتی بار عملیاتی

 پذیر تجدید انرژی منابع و بار بینی پیش خطای و نیروگاهی واحدهای خروج احتمال واحدها، احتماالتی بندی

 افزار نرم از. است شده استفاده سناریو تولید منظور به کارلو مونت شببیهسازی روش از. است شده پرفته نظر در

general-purpose mixed-integer linear ها واحد مقید امنیت مشارکت ریزی برنامه مسئله حل برای 

 مشارکت ریزی برنامه در  پاسخگوی بار منابع از استفاده که دهد می نشان عددی نتایج. است شده استفاده

 .باشد می دوس دارای پذیر تجدید انرژی منابع قطعیت عدم حضور در مقید امنیت

 مقدمه-1

 ها سود این. دارد برق بازار گان کننده شرکت و گان کننده مصرف برا را زیادی های سود برق بازار در DR برنامه

 و سیستم اطمینان قابلیت بهبود برق، ساعتی های قیمت در کم نوسان ساعت، هر در برق پایین قیمت شامل

 سیستم از برداری بهره در گان کننده مصرف فعال نقش همچنین و شبکه توسعه در هاGENCO کم شانس

 اطمینان قابلیت همچنین و باشد می ال با قیمت که های ساعت در را خود توان کاهش بید DR. باشد می قدرت

 محور اطمینان قابلیت و محور اقتصادی بار پاسخگوی برنامه نوع دو [.3-1]دهد می ارائه است خطر در شبکه

 تشویق اضطراری شرایط در بار کاهش برای گان کننده مصرف ، محور اطمینان قابلیت DR برنامه در. دارد وجود

 در. دهند می کاهش برق قیمت اساس بر را خود توان گان کننده مصرف ، محور اقتصادی DR در[. 2]شوند می

 و اقتصادی DR نوع دو هر کارآمد برق بازار یک در[. 8-4]دهند می کاهش را بحرانی ساعات DR نوع این

 گرفتی و تلفات قدرت های سیستم در پذیر تجدید انرژی منابع حضور با .کنند می شرکت اطمینان قابلیت

 تعویق به فسیلی نیروگاهی منابع ساخت یابد، می بهبود سیستم اظمینان قابلیط یابد می کاهش انتقال خطوط

[. 11-9]یابد می بهبود نیز برق کیفیت همچنین و یابد می کاهش هوا در موجود اکسید دی کربن افتد، می

 مواجه چالش با را قدرت سیستم از برداری بهره  تجدیدپذیر انرژی احتماالتی منابع از گسترده استفاده اگرچه،

 می استفاده پذیر تجدید انرژی منابع قطعیت عدم گرفتن نظر در برای سازی شبیه  های روش [.12،13]کند می



[ 14] مرجع در سناریو هر احتمال گرفتن نظر در با منابع این توان تولید های سناریو از ای مجموعه. شوند

 نیروگاه زیاد توان نفوذ حضور در واحدها احتماالتی مشارکت ریزی برنامه[ 11] مرجع در .است شده بررسی

 باز منظور به Rolling ریزیی برنامه[ 11] مرجع در. است شده بررسی  سناریو درخت از استفاده با برای بادی

 برای جدید روش یک[ 11] مرجع در .است شده انجام باد سرعت بینی پیش اساس بر واحدها ریزی برنامه

[ 18،19] مراجع در. است شده ارائه باد انرژی زیاد نفوذ حضور در نیاز مورد غیرچرخان و چرخان رزرو محاسبه

 در. است شده استفاده شبکه به متصل بادی توربین عملکرد محاسبه برای کارلو مونت سازی شبیه روش از

 شده مدل انرژی کننده محدود واحد یک صورت به بار اصالح روشهای از استفاده با بادی توربین[ 22] مرجع

 باشد می باد و خورشید انرژی شامل که سیستم یک برای اطمینان قابلیت های اندیس[ 21] مرجع در. است

 شده ارائه بعد روز  برق بازار برای مدت کوتاه SCUC احتماالتی مدل یک مقاله این در .است یافته گسترش

 خروج تجدیدپذیر، انرژی منابع قطعیت عدم مدیریت برای بار پاسخگوی منابع و سازی ذخبره برنامه از که است،

 این در.  است شده استفاده بار و باد توان بینی پیش خطای و نیروگاهی واحدهای و انتقال خطوط احتماالتی

 شامل بارها عملیاتی های ویژگی. اند شده بررسی محور اطمینان قابلیت و اقتصادی DR نوع دو هر مدل

 مونت سازی شبیه روش در سناریو کاهش. شوند می بارها فیزیکی های محدودیت و ای پله فروش پیشنهاد

 SCUC حل برای MILPافزار نرم از.است شده انجام حل سرعت و حل دقت بین مصالحه اساس بر کارلو

 2 بخش در بازار تسویه مکانیزم: است شده تشکیل زیر های بخش از مقاله این .است شده استفاده احتماالتی

. است شده داده توضیح 3 بخش در احتماالتی SCUC مسئله حل برای کارلو مونت سازی شبیه. شده اراظه

 نتیجه و مشاهدات. اند شده انالیز 1 بخش در عددی نتایج. است شده بیان 4 بخش در مسئله این فرموالسیون

 .اند شده ارائه 1 و 1 های بخش در ترتیب به گیری

 بازار تسویه پیشنهادی . مکانیزم2

 بعد روز بازار. 2.2

  شامل تجمیع کننده ها و فراهم کنندگان  شرکت کنندگان بازار  از راات پیشنهاد ،قدرت سیستم مستقل اپراتور

DR  مربوطه )در توزیع توان واحدهای تولیدی روی تفق برنامه ریزی  کردن بهینه با را بازار ودریافت می کند

را ماکزیمم می کند در حالی که قیود  اجتماعی هرفا برنامه ریزی روز بعد، . کند می تسویه این جا یک روز بعد(

  بهره برداری شرکت کنندگان بازار را نیز برآورده می کند.

 بار پاسخگوی برنامه. 2.2



 CBL. نمایند می عمل( PRL) قیمت اساس بر و( CBL) توان براساس پاسخگو یاباره پیشنهادی، DR مدل در

 کاهشی توان متوسط مثال عنوان به باشد، می گان کننده مصرف توسط بار کاهش تاریخی اطالعات اساس بر

 از های بسته شامل است ممکن اقتصادی DR [.22]شود می گرفته نظر در پیش روز 12 برای DR توسط

 PRL شامل است ممکن ساعتی های محدودیت. باشند خود به مربوط قیمت با ساعتی PRL فروش پیشنهادهای

 کاهش تواند می   PRL.باشند می بار کاهش زمان حداکثر و حداقل کاهش، قابل بار حداکثر و حداقل انتظاری،

 برنامه در اطمینان قابلیت بهبود برای گان کننده مصرف پیشنهادی مدل در. یابد انتقال ساعات سایر به یا و یابد

DR اند نموده شرکت .CBL یابد کاهش شبکه اضطراری شرایط در تواند می گان کننده مصرف . 

3 .MSC برای SCUC احتماالتی 

SCUC شود می بیان زیر صورت به پیشنهادی مدل در احتماالتی: 

 تجدیدپذیر انرژی منابع. 3.1

 همبستگی تجدیدپذیر انرژی منابع و شبکه بار یعنی تصادفی متغییرهای بین است شده سادگی،فرض برای

 و( PVA) ولتائیک فتو ارایه خروجی است شده فرض و. باشند ی یکدیگر از مستقل متغیرها این و ندارد وجود

 توزیع توابع این[. 21]کنند می پیروی ویبال و بتا توزیع توابع از ترتیب به( WTG) بادی نیروگاه خروجی

 از گسسته توزیع توابع ترتیب به WTGt و PVAt. شوند می تبدیل گسسته احتمال توزیع توابع به احتمال

PVA و WTG زمان در t باشند می. 

. باشد می ساعت چند شامل قسمت هر که است شده تقسیم قسمت چند به ساعت 24 زمان کل مقاله این در

 با سناریو هر احتمال که شود می تولید سناریو چند WTG و PVA تاریخ اطالعات از استفاده با قسمت هر برای

 می بدست هم در قسمت هر احتمال ضرب با که سناریو هر احتمال نهایت در و آید می بدست PDF از استفاده

 .یدآ

 شبیه سازی مونت کارلو. 3.2

 شبیه روش بنابراین ندارد بستگی سیستم اندازه به نیاز مورد دقت سطح داشتن برای نیاز مورد سناریو تعداد

[ 21،21] مراجع در. باشد می مناسب بزرگ میاس سازی بهینه مسائل قطعیت عدم بیان برای کارلو مونت سازی

 مچنین ه و است شده استفاده mcs روش از انتقال خطوط و نیروگاهی واحدهای خروج قطعیت عدم بیان برای

. است شده استفاده روش این از زمانی بازه هر در CBL بینی پیش خطای قطعیت عدم بیان برای مقاله این در



 بینی پیش مقدار آن متوسط مقدار که است شده مدل نرمال تویع تابع از استفاده با CBL بینی پیش خطای

 از استفاده با انتقال خطوط و واحدها خروج. باشد می متوسط مقدار از درصدی معیار نحراف و باشد می شده

 نمونه روش از استفاده با سناریو، هر در[. 21]است شده سازی شبیه واحدها تعمیر نرخ و واحدها خروج نرخ

 بار بین مصالحه یک سناریو کاهش روش از اسفاده با .است شده بررسی بودن 1 ویا صفر ضعیت و گیری

 [.28] است شده انجام dr ریزی برنامه مقیاس بزرگ مسئله در مدل دقت و محاسباتی

 آن قیود و مسئله احتماالتی فرموالسیون. 4

 مسئله ISO. دهند می خود حدی های قیمت در را خود پیشنهاد برق بازار گان کننده شرکت است شده فرض

scuc حضور در را DR محلی حدی های قیمت در و (LMP )در آن های محدودیت و هدف تابع. کند می حل 

 .است شده ارائه زیر های بخش

 هدف تابع. 4.1

 اجتماعی رفا که باشد گونه به DR و ها واحد ساعتی بندی زمان برنامه محاسبه SCUC مسئله حل از هدف

  شکل صورت به برق بازار گان کننده تولید و مشتریان مازاد سود مجموع صورت به اجتماعی رفاه. شود حداکثر

 :شود می تعریف زیر رابطه صورت به هدف تابع. شود می تعریف

 های واحد تولید هزینه رابطه این دوم ترم و باشد می مشتریان سود مجموع هدف تابع اول ترم ،3 رابطه در

 ترم. باشد می واحدها خاموشی و اندازی راه هزینه و باری بی هزینه سوخت، هزینه شامل که باشد می حرارتی

 .باشد می زیر های محدودیت دارای سناریو هر در هدف تابع. باشد می بار کاهش هزینه هدف تابع سوم

  سیستمو  واحدها های محدودیت. 4.2

 ترتیب به 1 و 1 قیدهای.باشند می خطوط از عبوری فلوی و سیستم رزرو توان، تعادل ترتیب به 8 و 4،1 قیود

 تولیدی واحدهای فیزیکی های محدودیت دیگر. باشند می خطوط فلوی و واحد چرخان رزرو دهنده نشان

 [.1،29،32]باشد می واحدها بودن خاموش و روشن زمان حداقل و توان کاهش و افزایش نرخ محدودیت

 DR های محدودیت. 4.3

 نشان ترتیب به OD و OA، OC آن در که دهد می نشان ای پله صورت به را DR فروش ،پیشنهاد2 شکل

 حداکثر و حداقل  ترتیب به CF و CB. باشند می ساعتی بار مقدار حداکثر و انتظار فابل CBL، PRL دهنده



 روز بازار در ISO توسط که باشد می کننده مصرف بار مقدار دهنده نشان OE. باشند می کاهش قابل بار مقادیر

 تواند می PRL سیستم، اقتصادی و  اطمینان قابلیت های محدودیت منظور به. است شده ریزی برنامه بعد

 بار سرکت فاکتور انتظار قابل PRL بمه دست در PRL نسبت به. یابد انتقال دیگر های دوره به یا و یابد کاهش

 باشد می بار باالی قیمت االستیسیته یک دهنده نشان LPF بودن زیاد. شود می گفته( LPF=AC/OC) پاسخگو

 بین تفاوت که باشد می s سناریو در t زمان در b باس بار  کننده تنظیم DRb,t. یابد می کاهش زیادی بار و

PRL باشد می 2 شکل همانند شده ریزی برنامه بار و .DRb,t مدل گیری تصمیم متغیرهای DR پیشنهادی 

 و باشد می مثبت DRb,t یابد انتقال b باس از t زمان در بار اگر. شوند می بیان 1 یا 2 صورت به و باشند می

 .باشد می منفی DRb,t یابد انتقال b باس به t زمان در بار اگر

 بار محدوده. است شده بیان 9 رابطه در کل بار و بار بسته بین رابطه. اند شده بیان 11 تا 9 روابط در DR قیود

 ISO توسط که باشد می فیزیکی های محدودیت دهنده نشان که است شده بیان 12 رابطه در کاهش قابل

 بار همه که است این دهنده نشان که. است شده بیان 11 رابطه در نشده تامین بار محدودیت .شود می مشخص

 تغیرات و کاهش و افزایش زمان حداکثر و حداقل بار، کاهش و افزایش نرخ. اند یافته کاهش کامل صورت به ها

 بار تغییرات نرخ محدودیت کننده بیان 12 رابطه.اند شده بیان 11 تا 12 روابط در ترتیب به بارها دسترس در

 کاهش تواند می بار که های ساعت تعداد حداقل کننده بیان 13 رابطه.باشد می اعت دو بین  گان کننده مصرف

 11 رابطه. باشد می شود تغذیه تواند می بار که ساعاتی حداقل تعداد دهنده نشان 14 محدودیت. باشد می یابد

 .باشد می بررس مورد بازه طول در یافته کاهش بار تعداد کننده بیان

 ساز ذخیره قیود. 4.4

: است شده تجهییز زیر های محدودیت با انرژی ساز ذخیره سیستم یک به قدرت سیستم است شده فرض

 و اولیه های محدودیت ،soc های محدودیت ،soc های دینامیک ساز، ذخیره خروجی و ورودی های محدودیت

 ذخیره که زمانی[.31]اند شده بیان 22 تا 11 روابط توسط ترتیب به که ساز ذخیره رزرو سهم و SOC نهایی

 نه و شارژ  نه که زمانی و باشد می مثبت شود می دشارژ که مانی و باشد می منفی qi,t,s شود می شارژ ساز

 هر .باشد می ساز ذخیره وسیله به شده مهیا رزرو کننده بیان 22 قید. گیرد می را 2 مقدار شود می دشارز

 ای مجموعه بهوسیله سیستم های المان پذیری دسترس در سناریو، هر در. باشد می 22 تا 4 قیود دارای سناریو

 از ای مجموعه مقاله، این در.شوند می بیان پیشنهادی سازی بهینه فرموالسیون مدل در ورودی پارامترهای از

 .اند نشده معرفی SCUC مسئله در اضافی متغیرهای



 پیشنهادی مسئله برای عددی نتایج. 1

 از مسئله حل برای.اند شده انجام شده اصالح ieee باس118 و شده اصالح باسه 1 شبکه روی بر عددی نتایج

 باس همه در  DR برنامه.است شده استفاده  C#.NET افزار نرم در ILOG CPLEX از استفاده با MILP مدل

 بلوک یک شامل PRL. است یافته منتقل ساعات سایر به یافته کاهش بار و است شده گرفته نظر در شبکه های

 نظر در واحد بزرگترین ظرفیت سیستم، نیاز مورد رزرو. باشد می ساعت مگاوات بر دالر 22 هزینه با پیشنهادی

 .است شده گرفته

 شده اصالح باسه 6 شبکه. 1.1

 اطالعات. باشد می انتقال خط 1 و WTG یک حرارتی، واحد 3 شامل 3 شکل مطابق شده اصالح باسه 1 سبکه

 تاثیر بررسی منظور به. اند آمده 3 تا 1 جداول در ترتیب به ساعتی بار مقدار و انتقال خطوط واحدها، خطوط

 زیر حالت سه بعد روز برای واحدها تولید ریزی برنامه در تجدیدپذیر انرژی منابع قطعیت عدم روی بر DR برنامه

  .اند شده بررسی

 دارد وجود باس همه در DR :1 حالت

 است شده بررسی WTG حضور در DR قطعیت عدم: 2 حالت

 .است شده بررسی LMP روی بر ساز ذخیره و DR، WTG تاثیر: 3حالت

 :اند شده بررسی زیر در ها حالت ین

 با برای را سیستم ساعتی تقاضایی بار 4 شکل. است شده بررسی بار های باس تمام در اقتصادی DR برنامه

LPFافزایش با پیک، ساعات در. دهد می نشان مختلف های LPF 4 شکل. شود می مسطح ساعتی بار منحنی 

 ساعتی بار معیا انحراف و شود می مسطح 24 تا 1 ساعات طول در که دهد می نشان LPF=0.3 با را بار منحنی

 گرفتگی ،LMP کاهش باعث شبکه بار منحنی بودن مسطح. است یافته کاهش مگاوات 18 به مگاوات 121 از

 شودو می موثر سیتم از برداری بهره همچنین. شود می ها واحد تولید هزینه کاهش و انتقال خطوط کم

 توان که است گرفته قرار 1 باس در بزرگ بشیار WTG یک است شده فرض[. 2]یابد می کاهش بار تغییرات

 بادی توربین منحنی به سیستم بار منحنی ،LPF افزایش با. است شده داده نشان 1 شکل در واحد این تولیدی

 .یابد می افزایش



 پیش.دارد قرار نیز 1 باس در بادی توربین یک و شود می اجرا ها باس همه در DR برنامه حالت، این در: 2حالت

 تقسیم قسمت 4 به ساعت 24 زمانی  بازه. است شده انجام www.nrel.gov اساس بر بادی توربین توان بینی

 می بادی نیروگاه برای توان تولید سناریو 1 شامل قسمت باشدهر می ساعت 1 شامل قسمت هر که است شده

 که دارد وجود سناریو 121 این بنابر.است آمده بدست ویبال توزیع تابع از استفاده با سناریو هر احتمال که باشد

 .ُباشد می ساعت 24 بازه در واحدها تولید توان کننده بیان سناریو هر

 کارلو مونت سازی شبیه روش همگرایی. است نشده گرفته بکار کوچک سیستم این برای سناریو کاهش روش

 خطا ،1 شکل در.است شده داده نشان 1 شکل در سناریو 121 برای هدف تابع و بادی توربین خروجی برای

 212 از بعد خطا. باشد می درصد 2.2 از کمتر هدف تابع خطای و.باشد می درصد1.1 از کمتر WTG خروجی

 .شود می درصد 2 تکرار

 حالت این در. است شده بررسی LMP روی بر انرژی ذخیرساز و  DR، WTG ، تاثیر  تلحا این در:  3 حالت

 :است شده بررسی زیر مورد سه

 WTG و DR نظرگیری در بدون پایه حالت:3.1 سناریو

 کارلو مونت سازی شبیه روش حالت این در در نظر گرفته می شود.  1متغیر در باس   WTGیک :3.2 سناریو

 .است شده بررسی 2استفاده شده در کیس )حالت(  سناریو 121 با

 تاثیر و است شده بررسی 1 باس در توان ساز ذخیره یک وجود هبعالو 3.2 سناریو حالت این در: 3.3 سناریو

 .اند شده داده شان4 جدول در ساز ذخیره پارامترهای است شده داده نشان LMP روی بر ساز ذخیره

 با برابر PRL باالی حد مقایسه، برای.است گرفته قرار 1 باس در DR یک 3.2 سناریو اساس بر: 3.4 سناریو

 زمان و حداقل و بار کاهش یا افزایش نرخ از حالت این در. است شده داده قرار ذخیره دشارژ یاژ شار حداکثر

 .است شده نظر صرف بار افزایش یا کاهش

 شده اصالح باسه 221 شبکه. 1.2

 و انتقال خطوط ها، ژنراتور پارامترهای. باشد می بار باس 91 و انتقال خط 181 ژنراتور، 14 شامل شبکه این

 باس همه در محور اطمینان قابلیت و اقتصادی DR های برنامه. اند شده گرفته[ 1] مرجع از بار های منحنی

 های انرژی قطعیت عدم ، بار بینی پیش خطای انتقال، خطوط و تولیدی واحد احتمالی خروجی بار، های



 و اند گرفته قرار 14و 11 های باس در بادی توربین دو شبکه این در .اند شده بررسی ساز ذخیره و تجدیدپذیر

 قرار 91 و 11،14 های باس در انرژی ساز ذخیره و. است گرفته قرار 91 باس در خورشید نیروگاه یک همچنین

 انجام WWW.NREL.GOV اساس بر WTG بین پیش. است آمده 4 جدول در آن پارامترهای که است گرفته

 درصد 1 بار بینی پیش خطای. است گرفته نظر در ساعت مگاوات بر دالر 122 برابر VOLL مقدار و.است شده

CBL 181 تعداد به ها سناریو این و است شده تولید سناریو 1822 حالت این در. است شده گرفته نظر در 

 و باشد می مگاوات بر دالر 2.23-+19.21 برابر LMP مقدار که است آمده نتایج 1 جدول در .است یافته کاهش

 خطوط که سناریوهای در بار قطع زیاد، VOLL خالف بر. است شده گرفته نظر در بار درصد LPF 20 مقدار

. باشد می پایه حالت مقدار از بیشتر بسیار LMP مقدار سناریوها، بعضی در. افتد می اتفاق شوند می خارج انتقال

 افزایش 2.3 به 2.2 از LPF عمچنین و یابد می کاهش18.13 به 19.21 از LMP متوسط مقدار ،1 جدول در

 شرایط در که دهند می نتایج نتایج. باشد می دسترس در باال LPF با عملیاتی رزرو مقدار حالت، این در. یابد می

 1.2 حل زمان شود می بررسی سناریو 181 که هنگامی.آید می بدست اقتصادی DR از زیادی سود اضطراری

 .باشند می 1 جدول مقادی درصد 2 از کمتر  LMP متوسط مقدار و هدف تابع خطای مقدار باشدو می ساعت

 SCUC مسئله در RES یا DR حضور عدم و حضور را LMP متوسط عملیاتی، هزینه کاهش مقدار 9 شکل

 اقتصادی های هزینه مقدار تجدیدپذیر انرژی منابع حضور درصد افزایش با 9 شکل به توجه با. دهد می نشان

 هزینه مقادیر ،DR درصد 22 و تجدیدپذیر انرژی منابع درصد 3.1 حضور با که طوری به. یابند می کاهش

 کاهش درصذ 22.11 و 11.11 ،1.93 ترتیب به بار به پرداختی هزینه و LMP متوسط مقذار سیستم، عملیاتی

 انرژی منابع حضور درصد مقدار که وقتی LPF با را اقتصادی ماتریس تغییرات ،12 شکل در .یابند می

  LMP کاهش در زیادی تاثیر DR ،12 و 9 شکل به توجه با. دهد می نشان را باشد می درصد 3.1 تجدیدپذیر

 .دارند بردار بهره هزینه کاهش در زیادی تاثیر تجدیدپذیر انرژی منابع اما دارد را مشتریان به پرداختی وهزینه

 حالت این در. است شده داده نشان 11 شکل در LMP کاهش در ساز ذخیره و DR، RES مشارکت درصد

 12.4 ،18.2 ،14.3 ترتیب به LMP کاهش در خورشیدی نیروگاه و ذخیرساز بادی، توربین ،DR مشارکت درصد

 شده داده نشان 11 شکل در LMP کاهش در ساز ذخیره و DR، RES مشارکت درصد .باشد می درصد 1.1 و

 ترتیب به LMP کاهش در خورشیدی نیروگاه و ذخیرساز بادی، توربین ،DR مشارکت درصد حالت این در. است

  .باشد می درصد 1.1 و 12.4 ،18.2 ،14.3

 دردستر انرژی مقدار. است شده مقایسه 14 باس در DR حضور عدم و حضور در WTG کاهش 12 شکل در

 توان تفاوت.باشد می روزانه مصرفی توان کل درصد 21.1 که باشد می ساعت مگاوات24131 بادی نیروگه



 با. شود می نامیده بادی توربین رفته هدر توان بادی توربین شده ریزی برنامه توان با بادی توربین دردسترس

 در وکه است شده استفاده 18 و 13 تا1 ساعات در رفت هدر بدون بادی نیروگاه توان مقدار ،12 شکل به توجه

 توان رفت هدر 12 شکل به توجه با. باشد می مگاوات 232 از کمتر بادی نیروگاه تولیدی توان مقدار حاالت این

  توان رفت هدر حالت این در .شود گرفته نظر در DR درصد 22 14 باس در که باشد می زمانی بادی نیروگاه

 از بیشتر بادی نیروگاه تولیدی توان حالت این در که باشد می 24 تا 19 و 11 تا 14 ساعات در بادی نیروگاه

 باشند می 18 و 11 خطوط عبوری توان محدودیت ساعات این در توان رفت هدر دلیل. باشد می مگاوات 211

 بادی نیروگاه توان رفت هدر کاهش بر را تاثیر 1 جدول. دارند قرار 14-11 و 14-11 های باس بین ترتیب به که

 به ساعت مگاوات 1948 از بادی نیروگاه توان رفت هدر DR درصد 22 از استفاده با که طوری به. دهد می نشان

  .رسد می درصد 11.3 به 13.4 از بادی نیروگاه حضور درصد و یابد می کاهش ساعت مگاوات 4918

 مشاهدات. 1

 و خطوط گرفتگی کاهش ،LMP کاهش درنتیجه و مسطح منحنی ایجاد باعث اقتصادی DR .1 ز مشاهدات

 DR و دارد اضطراری شرایط در زیادی فواید دارای محور اقتصادی DR .شود می برداری بهره هزینه کاهش

 .نماید می حفظ را سیتم امنیت محور اطمینان قابلیت

2. DR کاهش در تجدیدپذیر انرژی منابع به نسبت بسزای تاثیر LMP منابع و دارد بار به پرداختی هزینه و 

 انرژی رفت هدر کاهش با DR  .دارند برداری بهره هزینه کاهش در DR به نسبت بیشتر تاثیر تجدیدپذیر انرژی

 .دهد می افزایش قدرت شبکه را منابع حضوراین مشارکت درصد باد

 LMP کاهش در کمتری تاثیر DR به نسبت دشارژ و شارژ های محدودیت دلیل به انرژی ساز ذخیره سیستم. 3

 براساس یر .دارد LMP کاهش در بیشتر تاثیر ساز ذخیره سیستم و تجدیدپذیر های انرژی به نسبت DR. دارد

 .اند شده ارائه عددی نتایج

 گیری نتیجه. 1

 مدل این در است، شده ارائه بعد روز برق بازار ریزی برنامه برای احتماالتی سازی بهینه مدل یک مقاله، این در

 بهره و فیزیکی های محدودیت. است شده استفاده تجدیدپذیر های انرژی قطعیت عدم مدیریت منظور به DR از

 مونت سازی شبیه روش از. است شده بررسی اقتصادی و اطمینان قابلیت اهداف برای DR در ساعتی ارب برداری

 بار، منحنی شدن مسطح باعث DR از استفاده دهد می نشان نتایج. است شده استفاده سناریو تولید برای کارلو



 این نفوذ سطح باد انرژی رفت قطع کاهش با DR همچنین. شود می برداری بهره هزینه کاهش و LMP کاهش

 منابع این قطعیت عدم مدیریت برای مناسب ابزار یک DR اینرو از دهد، می افزایش قدرت سیستم ذر را منابع

 .باشد می قدرت های سیستم در

 

 

 

 


