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 چکیده

در دسترس  یدیو خورش یبودن منابع باد ییردارند ، باعث  متغ یاحتماالت یتکه ماه یددائم سرعت باد و تابش خورش ییراتتغ یلبه دل 

امر باعث  ینکند، دشوار است. ا یم یدتول یرپذ یدمزرعه تجد یکو قدرت متناظر که  یدیباد، تابش خورش یسرعت واقع ینشود. تخم یم

آن همواره با خطا همراه  یشبینیاست و پ یرغمنابع مت ینا یدیتوان تول یراشود، ز یبرق م یتوان در شبکه ها عادلمشکالت عدم ت یجادا

 یقدرت مستقل مبتن هاییستمس یناناطم یتحفظ قابل یبرا یگزینهاجا یناز موثرتر یکیبه عنوان  یانرژ سازییرهخواهد بود. گسترش ذخ

 یساعت یتوان خروج یقکه به طور دق کندیم یشنهادرا پ یفصل یمدل احتماالت یک نامهیانپا ین. اتاسشده یدارپد یدپذیرتجد یبر انرژ

اساس،  ین. برا کندیم بینییشساالنه پ یدسرعت باد وتابش خورش یساعت یهارا با استفاده از داده یدیو خورش یشده از مزارع باد یدتول

 یستمس یکساز با  یرهذخ.  شودیشبکه بکار گرفته م یناناطم یتقابل یشافزا یبرا اتریب یرهذخ یستمس یینتع یبرا یروش احتماالت یک

 یرتاث یقعم یبه بررس یازحال، ن ینابا  رود،یبه کار م یدپذیرجذب توان از منابع تجد یقاز طر یستمس یناناطم یتبهبود قابل یقدرت برا

 یابیارز یمونت کارلو برا یکدارد. اغلب از تکن یناناطم یتشبکه قدرت در بهبود قابل یریانعطاف پذ یشمنبع افزا یکساز به عنوان  یرهذخ

زمان  ینو هم چن یرینمونه گ یتصادف یژگیو یلحال، به دل ینااست. با استفاده شده ذخیره سازقدرت با ادغام  یستمس یناناطم یتقابل

 یشنهادشده، پ یساز یادهپ یدیوخورش یباد ای،یرهتلمبه ذخ یروگاهن گیهماهن یکه قبال بر رو یدجد یمدل احتماالت یک،  یادز یمحاسبات

 یلساز از قب یرهذخ هاییژگیدر مورد و یاضاف یهاساز است و داده یرهذخ یانرژ یتمحدود یدارا یقتحق ینا. مدل ارائه شده درشودیم

 یبرا یناناطم یتشاخص قابل ینچند یتساز در مطالعات مورد استفاده قرار گرفته است. در نها یرهو نرخ شارژ و دشارژ ذخ یباتر یتظرف

 .شودیم یسهبا روش مونت کارلو مقا یشنهادیبا استفاده از روش پ یناناطم یتقابل یزآنال ینشده است.هم چن یشنهادیصحت روش پ یبررس

 کلیدی هایاژهو
 یدپذیرتجد یساز، انرژ یرهذخ یستمس ینان،اطم یتقابل 

_________________________________________________________________________________ 

 مقدمه. 1

 یآگاه یشو افزا یسنت یمصرف منابع انرژ یشافزا یلبه دل یدیو خورش یباد یژهبه و (RES) یدپذیرتجد یتوسعه و استفاده از منابع انرژ

 ییرو متغ یتصادف یتیماه RES حال ینمورد توجه  قرار گرفته است. با ا یستز یطبر مح یسنت یانرژ یها یستمبالقوه س یراز تأث یعموم

 .گذارد یم یرتأث یکیالکتر یآنها در شبکه ها یناناطم بلیتدارد که بر قا

 یبا چالش ها یاروییرو یبرا یدوارکنندهام یا ینهآغاز شد و شکل گرفت، به گز یجمفهوم شبکه هوشمند، که به تدر یکم،و  یستقرن ب در

 یابیکنترل خود باز یاصل یفهمهم شبکه هوشمند است. وظ یها یژگیاز و یکیشونده  یابیخود باز یها یستمشده است. س یلتبد یندهآ

پنهان بدون دخالت  یوبو رفع ع یعسر یصبه موقع، تشخ یصشبکه برق، تشخ یتوضع ینیب یششونده نظارت به موقع بر عملکرد شبکه، پ

 انسان است



 

 

 یوجود دارد که باعث خطاها یدپذیرشده از مزراع تجد یدتول یو توان واقع شدهبینییشتوان پ ینب یادی، انحراف زRES ییرپذیریتغ با

 یگر. اثرات دشودیم یاست که منجر به اتالف انرژ یکم بار یهادر دوره یدپذیرامر، بزرگ بودن مزرعه تجد ین. اثر اشودیم بینییشپ

 .شود یم یدشد یکه باعث قطع برق و خسارات مال یستمولتاژ ، فرکانس و عدم تعادل س پایداریعبارتند از نا

 یدر منابع انرژ یدتول یتناوب یتعادل بار با کاهش اثرات سطوح باال یشافزا یرا برا ییاست که راه حل ها یریمنبع انعطاف پذ یانرژ ذخیره

که به عنوان  (ESS) .شود یم یرهذخ یانرژ یرهذخ یستمس یکدر  یاضاف یانرژ ی،منف [. در موارد بار خالص1دهد ] یارائه م یدپذیرتجد

 هاییستم. سآوردیتر از تقاضا باشد،توان دشارژ متناوب را به بار مشده کم یدتول یدپذیرکه توان تجد یو زمان کندیم عملبار شارژ 

دارند که امکان شارژ  یدپذیرتجد یمنابع انرژ یرمتغ یخروج یدر هموارساز یاساس یجمع و جور هستند و نقش (BSS) یباتر سازییرهذخ

 .کندیدر زمان اوج بار را فراهم م یهو تخل اریبدر زمان کم سازییرهذخ

به  دارد. یتاز حد منابع اهم یشاز اتالف ب یریجلوگ یبرا یانرژ یرهذخ یتظرف یازنصب مقدار مورد ن ین،بر است. بنابرا یهسرما ESS نصب

 یمعمول یهابرق با نرخ یهاکنندگان برق را از شرکتکه مصرف کندیم یقرا تشو ینمشترک ینهمچن سازییرهذخ هاییفناور یریکارگ

به حداکثر  ی.براکنندیرا شارژ م سازییرهذخ یهاکه به طور همزمان دستگاه یدر حال کنندیم یداریخر یکخارج از پ انیزم یهادر دوره

امکانات  یکنندگان دارامصرف کنند،یباال مطالبه م یتقاضا یلرا به دل یزانم ترینیشب ینکه مشترک ی, هنگام یکرساندن سود در ساعات پ

[. 2ند ]نسبتاً باال دوباره به شبکه بفروش یهاکنند و با نرخ ینتا برق خود را تأم آورندیم یرو شدهیرهذخ انرژیبه  ی،انرژ سازییرهذخ

 یکبه  ینسبتا ً منطق یاسدر مق یرپذ یدتجد یروگاهن ی، ادغام واحدها( DG ) یعتوز یاسدر مق یرپذ یدتجد یاساسا، با ظهور واحدها

و عدم  ییرپذیریبه تغ یو کاف یعداده و پاسخ سر یششبکه را افزا یریپذدارد تا انعطاف یازبزرگ ن قیاسدر م شدهیعتوز یساز انرژ یرهذخ

توان با استفاده از  یبزرگ را م یدپذیرتجد یروگاهن یک یدر خروج یت[ . عدم قطع 3کند ]  ینرا تضم یدپذیرتجد یها یروگاهدر ن یناناطم

 یاسدر مق یانرژ یرهذخ یها یستمبرطرف کرد.استقرار س ی،آب یژنراتورها یا یعیگاز طب یها ینمانند تورب یع،باعملکرد سر یدمنابع تول

خطا  یکشبکه خواهد شد. پس از وقوع  یناناطم یتمنجر به بهبود قابل یمتعادل کننده انرژ یکاربردها یقدرت برا یهادر شبکه  یعوس

 یدرهایکه مجدداً به ف یدر مناطق یا یشده از پست اصل یزولهمناطق شبکه ا رد یهمنبع تغذ یابیتواند به باز یم یانرژ یرهدر شبکه، ذخ

 .متصل شده اند، کمک کند یانتقال محدود با اتصاالت اضطرار یتمجاور با ظرف

را به خود جلب کرده  یامالحظهبرق توجه قابل یجهت برآوردن تقاضا یباتر یانرژ یرهذخ یستمتوسعه و استفاده از س یر،اخ یهاسال در

از  یستمس یناناطم یتبهبود قابل یرد، که براقدرت وجود دا یستمبه س یانرژ یرهذخ یستمس یککردن  یبترک یبرا یمتعدد یایاست. مزا

نوع  یکساز ها به عنوان  یرهمورد قرار دادن ذخ ین. اولرودیبار شبکه به کار م یو دشارژ کردن برا یدپذیرمنابع تجد ازجذب توان  یقطر

 یقطر یناازآن را برقدار نگه دارد و از یدر زمان رخ دادن خطا در شبکه؛ بخش تواندیکه م باشدیپراکنده در مکان مختلف شبکه م یدتول

 یناناطم یتدر شبکه عمل کرده و قابل یبانپشت یکبه عنوان  توانندیساز ها م یرهدر واقع ذخ دهد؛یشبکه را کاهش م یمدت زمان خاموش

 یدتول یکهصورت که زمان ینات بهدر شبکه اس یرپذ یدسازها؛ قرار گرفتن در کنار منابع تجد یرهذخ یایمزا یگردهند. از د یششبکه را افزا

کرده و از هدر رفتن  یرهرا ذخ یاضاف یحالت انرژ یناباشد در یشترب یتقاضا مصرف یزانو... از م یدیو خورش یاعم از باد یرپذ یدمنابع تجد

دشارژ  هاییتکه محدود ییجاکمتر باشد تا  یاز تقاضا مصرف یرپذ یدمنابع تجد یدتول یزانکه م یو در قبال آن زمان یکنندم یریآن جلوگ

 ینکرده وبار تام یریحساس جلوگ یبارها یصورت از محدود کردن بعض ینبد یکنند؛م یقشبکه تزر هرا ب یازشدن نقض نشود؛ توان مورد ن

 .دهدینشده را کاهش م

 روش کار 

به  ینااست، یچیدهپ یاربس ی،معمول یدتول یبا واحدها یسهدر مقا یدیخورش یباد و انرژ یبا انرژ یستمس یک یناناطم یتقابل یابیارز

مانند تابش  یازمورد ن یهواشناس یهامناسب پردازش داده یسازمدل ین،است، بنابرا یدیسرعت باد و تابش خورش یخاطر رفتار تصادف

 ینته هستند، بنابراهستند و بشدت به زمان وابس یاحتماالت یدیمهم است، سرعت باد و تابش خورش یارباد بس عتدما و سر یدی،خورش

چارچوب  یبرا شود،یاشاره م یچارچوب زمان یکو در هر بخش به  یمفاز مطالعه به چند بخش زمان تقس ی،همبستگ یرکردن تاث یخنث یبرا

 .شوندیم یسازاحتمال مناسب مدل یتوابع چگال اب یدیخاص، سرعت باد و تابش خورش یزمان

 : شودیانجام م یرصورت زبه یو باد یدیشخور یاز منابع انرژ یتوان خروج محاسبه

با استفاده از تابع  یدیمقاله تابش خورش ینشود . در ا یسازاحتمال مناسب مدل یبا استفاده از تابع چگالمنابع تجدید پذیر :1مرحله

 . [47] شودیم یسازمدل یبولاحتمال و ی[ و سرعت باد با استفاده از تابع چگال25] شودیم یسازاحتمال بتا مدل یچگال



 

 

را با RES  برق با یشود تا خروج یماست که به تعداد حاالت تقس یازبوده و ن یوستهآمده در باال پدستبه یاحتمال ی: تابع چگال 2 مرحله

 .]23،24[ بار مرتبط کند

 شود:    یانب یرتواند به صورت ز یو سرعت باد است و م یدیتابش خورش یحاصل ضرب تعداد حالت ها RES: تعداد حالت ها در 3 مرحله
                                                            

NRESM = NS ∗ NV                                                                                                                                (1) 

 سرعت باد است. یهاتعداد حالت NVو  یدیتابش خورش یهاتعداد حالت NSکه در آن     

Rk ،یهر بخش زمان یمستقل هستند. برا یتصادف یرهایو سرعت باد متغ یدی: تابش خورش4مرحله 
t ممکن  باتیترک یمتشکل از تمام

Rk. دیآ یو سرعت باد به دست م یدیتابش خورش
t کرد: انیب ریتوان به صورت ز یرا م 

Rk
t = [sk

t  , 𝑉k
t]                                                                                                                                    (2) 

 :شود انیب ریتواند به صورت ز یم t یبخش زمان یبرا RESM احتمال گسسته ی: تابع چگال5مرحله 

RESMt = [Rk ,
t P(Rk

t ): K = 1: NRESM]                                                                                                               (3)     

P(Rk
t ) = P(sk

t )* P(𝑉k
t)                                                                         (4) 

 تولید واحدهای بودن دسترس در مدل - 1
 بودن دسترس در مدل، است آن به مربوط احتماالت و تکی تولیدی واحدهای خروجی سطح از ایآرایه سیستم، بودن دسترس در مدل

 تولید دردسترس بودن لذا مدل ،است یافتهتوسعه زمانی هایبخش همه تولید؛ برای برای واحدهای اجباری خروج نرخ براساس سیستم

 :[25 ،26]بیان کرد ن شکلایبه توانمی را بادی توربین

 𝐀𝐢
𝐰𝐭 = [{𝐂𝐢,𝐣

𝐰𝐭, 𝐏(𝐂𝐢,𝐣
𝐰𝐭)}: 𝐣 = 𝟏: 𝐍𝐢

𝐰𝐭]                                                                                                         (5) 

 𝐀𝐢
𝐰𝐭= مدل در دسترس بودن واحدi ام بادی 

𝐂𝐢,𝐣
𝐰𝐭 تیمتناظر با حالت ظرف ی= توان خروج j  واحد ،امiام بادی 

𝐏(𝐂𝐢,𝐣
𝐰𝐭)= احتمال مرتبط با𝐂𝐢,𝐣

𝐰𝐭 
𝐍𝐢

𝐰𝐭=یخروج یهاتعداد حالت iبادیواحد ام از  

             𝐀𝐰𝐭 = 𝐀𝟏
𝐰𝐭 ∗ 𝐀𝟐

𝐰𝐭 ⋯ ⋯ ⋅                                                                               (6) 

  بادی است.       یدیتول یتعداد واحدها  wtNکه      

  : کرد بیان( 3) معادله در توانمی را PV آرایه از پذیری دسترس در بطور مشابه مدل

    𝐀𝐢
𝐩𝐯

= [{𝐂𝐢,𝐣
𝐩𝐯

, 𝐏 (𝐂𝐢,𝐣
𝐩𝐯

)} : 𝐣 = 𝟏: 𝐍𝐢
𝐩𝐯

]                                                                                           (7) 

  شودمی داده( 4) ، از معادلهPV هایآرایهتمامی گرفتن دسترس پذیری با در نظر و مدل

 𝐀𝐩𝐯 = 𝐀𝟏
𝐩𝐯

∗ 𝐀𝟐
𝐩𝐯

⋯ ⋯ ⋅∗ 𝐀𝐍𝐩𝐯

𝐩𝐯
                                                                                                           (8) 

 از احتمالی ترکیب هر از سیستم، متشکل کل بودن موجود مدل PV هایآرایه و WT واحدهای برای موجود هایمدل توسعه از پس

 شود. بیان( 4)و( 3) معادالت در سیستم برای کامل دسترسی مدل، باشدمی PVهای ماژول و WT تولیدی واحدهای خروجی هایحالت



 

 

𝐀 = [{𝐀𝐭, 𝐏(𝐀𝐭)}: 𝐭 = 𝟏 to 𝐍𝐀]                                                                                                       (9) 

𝐀𝐭 = [𝐀𝐭
𝐏𝐕 𝐀𝐭

𝐰𝐭]                                                                                                                                 (10) 

𝐀𝐭( از ضرب تعداد حالت ها در  A)  یتعداد کل حالت ها
𝐏𝐕  و 𝐀𝐭

𝐰𝐭 دیآ یبدست م . 

 ژنراتوریهای توان واحد - 2

 تولید، واحدهای براساس تولید سیستم بودن دسترس در مدل و جوی شرایط بر مبتنی پذیر تجدید منابع مدل کردن فرموله از پس

 شود.می محاسبه مدل دو نایترکیب با خروجی توان اکنون

 خورشیدی تابش از خروجی ناشی توان محاسبه -3 

 آزاد را هاالکترون و کندمی خورشید جذب تابش از را هافوتون که است خورشیدی خورشیدی، سلول انرژی تبدیل سیستم یک اصلی بخش

 ولت( است۰,۵) معموال کم ولتاژ دارای PVیک واحد سلول .کند تامین بسته الکتریکی مدار یک به را الکتریکی مستقیم جریان تا کندمی

 اشاره خورشیدی پنل عنوان به  ًمعموال که هستند متصل PV ماژول یک ساخت برای سری یک در متعددی هایسلول نتیجه در و

pvk ماژول از خروجی توان ارتباط ریاضی، شود.تابعمی
nPV با n

ks [24،23] شودمی تعیین زیر معادالت از استفاده با. 

    𝐓𝐜 = 𝐓𝐀 + 𝐬𝐤
𝐧 𝐍𝐎𝐓−𝟐𝟎

𝟎.𝟖
                                                                                                  (11) 

𝐈(𝐬𝐤
𝐧) = 𝐬𝐤

𝐧[𝐈𝐬𝐜 + 𝐊𝐢 ⋅ (𝐓𝐜 − 𝟐𝟓)]                                                           
   𝐕(𝐬𝐤

𝐧) = 𝐕𝐨𝐜 − 𝐊𝐯 ⋅ 𝐓𝐜 

 تابش از تابعی نیز PV ماژول از شده تولید خروجی توان بنابراین است، خورشیدی تابش تابع ،PV ماژول یک جریان و ولتاژ که آنجا از

  :کرد تعیین (35) از رابطه توانمی را Nهای ماژول از متشکل PV آرایه از قدرت خروجی، است خورشیدی

𝐏𝐩𝐯𝐤
𝐧 = 𝐍 × 𝐅𝐅 × 𝐕(𝐬𝐤

𝐧) × 𝐈(𝐬𝐤
𝐧)                                                                                      (12)  

 

 بستگی دارد. جنس پنل خورشیدی که به کنندگی است ضریب پر یک FF آن در که

 

 باد سرعت از خروجی توان محاسبه-4

 :شودمی محاسبه[ 25،27،29] صورت به هاآننامی توان براساس WT توان خروجی واحدهای

𝐏𝐰𝐭𝐤

𝐧 =

𝟎  for 𝟎 ⩽ 𝐯𝐤
𝐧 ⩽ 𝐕

cut-in 

(𝐚 + 𝐛𝐯𝐤
𝐧 + 𝐜(𝐯𝐤

𝐧)𝟐)𝐏
rated  for 𝐕cut-in 

⩽ 𝐯𝐤
𝐧 ⩽ 𝐕

rated 
𝐏

rated  for 𝐕rated 
⩽ 𝐯𝐤

𝐧 ⩽ 𝐕
cut-off 

𝟎  for 𝐯𝐤
𝐧 ⩾ 𝐕

cut_off 

                                          (13) 



 

 

 بودن دسترس در مدل براساس خروجی توان صالحا -5

رو،  نایاز( ایا در دسترس باشند یا خیرکه)  هاآن عملیاتی وضعیت و مربوطه منابع به وابسته WT واحدهای و PV آرایه توان خروجی از

 در مدل ردمربوط،  PV واحدهای توان خروجی بنابراین،استشده اصالح مناسب طور به واحدها نایدسترس پذیری در ظرفیت وضعیت

 : [31]کرد بیان ن شکلایبه توانمی را پذیر تجدید منبع ،بودن دسترس

𝐏𝐩𝐯𝐤,𝐭

𝐧 =
𝐀𝐭

𝐩𝐯
×𝐏𝐩𝐯𝐤

𝐧

𝐏
rated 

𝐩𝐯                                                                                                             (14) 

 : داد نشان زیر صورت به توانمی را پذیر تجدید منبع مدل از دسترسی قابلیت حالت در متناظر WTمشابه توان خروجی واحدهای طور به

𝐏𝐰𝐭𝐤,𝐭
𝐧 =

𝐀𝐭
𝐰𝐭×𝐏𝐰𝐭𝐤

𝐧

𝐏rated 
𝐰𝐭                                                                                                                                  (15) 

 یاحتمال بار مدل -6

تعداد وقوع  میت بار , احتماالت با تقسهر حال یها است . برابار و احتمال متناظر آن یهاشامل حالت یهر بخش زمان یبرا یمدل بار احتمال

 .شودیهر حالت بار با تعداد کل نقطه بار محاسبه م

𝐋𝐨𝐚𝐝𝐧 = {𝐋𝐨𝐚𝐝𝐥 
𝐧, 𝐏(𝐋𝐨𝐚𝐝𝐥

𝐧): 𝐥 = 𝟏 𝐭𝐨 𝐍𝐥}                                                                                                 (16) 

 که

Loadn= بار حالتlیدر طول بخش زمان ام nام 

=Nl تعداد حاالت ازLoadn 
= P(Loadl

n) احتمال مرتبط باLoadn 

  ساز ذخیره سازیمدل-7 

 انرژی تولید متغیر ماهیت لدلی به همیشگی اطمینان عدم دهد، امامی ارائه متعددی مزایای تنهایی به تجدیدپذیرمبتنی بر  قدرت سیستم

کافی  سطوح حفظ و( اتکاهش تغییر برای) بیشتر اطمینان قابلیت با هاییسیستم چنین جادایبا آن ها همراه است، لذا  بادی و خورشیدی

ای گاه تلمبه ذخیرهکه از مدل نیرو احتمالی جدید مدل ن پایان نامه یکایدر نظر گرفته شود. در باید انرژی ذخیره از اطمینان قابلیت

 سازیذخیره، روش نایدر،استشده ارائه برتجدید پذیر مبتنی هایسیستم اطمینان قابلیت ارزیابی جهت اقتباس گرفته شده، برای باتری

 از تعدادی به اتریب مجاز محدوده روش، نایتوسعه برای،شودمی تلقی مرتبط احتمال و انرژی مختلف مراحل با منبع یک عنوان به انرژی

 : شودمی تقسیم زیر حاالت

𝐒𝐎𝐂𝐦𝐢𝐧 ⩽ 𝐒𝐎𝐂1 ⩽ 𝐒𝐎𝐂𝐦𝐚𝐱                                                                                                               (17) 

𝐒𝐎𝐂𝐦𝐚𝐱 که حالی در شودمی گرفته درصد ۱۰۰ معمول صورتبه 𝐒𝐎𝐂𝐦𝐢𝐧 تخلیه عمق با DOD تعیین سازنده توسط شدهمشخص 

 : شودمی بیان زیر صورتبه و شودمی

𝐒𝐎𝐂𝐦𝐢𝐧 = (𝟏 − 𝐃𝐎𝐃𝐬𝐩)                                                                                                           (18) 

 .است کننده تولید توسط شدهدشارژ مشخص عمق 𝐃𝐎𝐃𝐬𝐩 که

                                                           
1 Battery state of charge 



 

 

BSM یبازه زمان یبرا t کرد: انیب ریتوان به صورت ز یرا م 

𝐁𝐒𝐌𝐭 =(𝐒𝐎𝐂𝐛 ,
𝐭 𝐏(𝐒𝐎𝐂𝐛

𝐭 ): 𝐛 = 𝟏: 𝐍𝐁𝐒𝐌)                                                                                          (19) 

   𝐒𝐎𝐂𝐛 که در آن
𝐭   ،𝐒𝐎𝐂 مربوط به حالت یباتر b ام BSM است و 𝐏(𝐒𝐎𝐂𝐛

𝐭 در  یباتر SOC نشان دهنده احتمال قرار گرفتن (

 .شودیمحاسبه م یزمان میهر فر یبرا یباتر قرار گرفتناست احتمال  امt یبخش زمان یام برا b حالت

 هم چنین در.رودمی شارژ حالت به باتری است، بار تقاضای از بیشتر WTG واحدهای و PV هایآرایه از موجود خروجی توان کههنگامی

 صورت به توانمی را thb حالت یبرا باتری حالت دشارژ دردسترس در توان رود. حداکثردشارژ می به حالت باتری بانک انرژی، کسری موارد

  کرد محاسبه زیر

𝐏𝐁−dis_ 𝐦𝐚𝐱(𝐛) = (𝐒𝐎𝐂𝐛 − 𝐒𝐎𝐂𝐦𝐢𝐧) ⋅ 𝐂𝐁                                                                                        (20) 

 : کرد حاسبهم زیر صورت به توانرا، می کرد تامین thb حالت برای شارژ حالت در توانمی که و ماکزیمم توانی باتری 

𝐏𝐁−𝐜𝐡−𝐦𝐚𝐱(𝐛) = (𝐒𝐎𝐂𝐦𝐚𝐱 − 𝐒𝐎𝐂𝐛) ⋅ 𝐂𝐁                                                                                     (21) 

 :شودمی محدود زیر موارد توسط باتری طریق از برق جریان ،BSMهای حالت همه برای

𝐏𝐁
dis_max 

(𝐛) ⩽ 𝐏𝐁 ⩽ 𝐏𝐁−𝐜𝐡−𝐦𝐚𝐱(𝐛)                                                                                           (22) 

 ارتباط برقراری مشکل بر یافتهتوسعه مدل، است یافتهتوسعه مستقل ریزشبکه اطمینان قابلیت ارزیابی برای مدل احتماالتی یک کار نایدر

 در باید درگیر درتحلیل، زمانیهای سری سریالی همبستگی باتری، وجود دلیل به،کندمی ذخیره ساز غلبه و تجدید پذیر از خروجی بین

 دهدمی رخ t زمانی بخش در که است دشارژ/شارژ عملیات از تابعی (t+1) زمانی بخش برای باتری در موجود انرژی[. 44] شود گرفته نظر

 ترتیب بدین. دارد بستگی بار نیاز و tBSM، RESM مختلف هایحالت به که

𝐁𝐒𝐌𝐭+𝟏 = 𝐟(𝐁𝐒𝐌𝐭, 𝐑𝐄𝐒𝐌𝐭, 𝐋𝐭)                                                                                                       (23) 

𝐑𝐄𝐒𝐌𝐭 = [𝐑𝐤
𝐭 , 𝐏(𝐑𝐤

𝐭 ): 𝐤 = 𝟏: 𝐍𝐑𝐄𝐒𝐌]                                                                                                        (24) 
 𝐑𝐤

𝐭 = [𝐬𝐤
𝐭 , 𝐕𝐤

𝐭]                                                                                                                                  (25) 
 

 :است زیر شرح به زمانی بخشth(t+1)  برای حالته چند BSM ارزیابی برای محاسباتی روش

 هر تمالاح بودن صفر فرض باth(t+1)  زمانی بخش برای BSM(1) احتمال بردار.کنید مقداردهی را BSM(t+1) احتمال بردار :1 مرحله

 .شودمی آغاز حالت

 پخش بار محاسبه: 2 مرحله

k;n;b به مربوط زمانی بخش امین t برای باتری طریق از توان
tS برابر است با: 

 𝐏𝐁𝐤,𝐧,𝐛

𝐭 = 𝐏𝐏𝐕𝐤,𝐧

𝐭 + 𝐏𝐖𝐓𝐤,𝐧

𝐭 − 𝐋𝐭                                                                                                      (26) 



 

 

 ،دارد دشارژ قرار حالت در  Psoc<0و برای  شارژ حالت در باتری  Psoc >0برای 

  باتری SOC رسانی روز به:  ۳ مرحله
 ،داد خواهد انجام را شارژ و دشارژ عملیات، باتری طریق از توان پخش (48رابطه)به  توجه با

SOC کرد محاسبه را آن توانمی و شودمی روزرسانی به اساس نایبر باتری. 

𝐒𝐎𝐂𝐭+𝟏 ∣ 𝐒𝐤,𝐧,𝐛
𝐭 = 𝐒𝐎𝐂𝐛

𝐭 [𝟏 −
𝛔

𝟐𝟒
] +

𝐏𝐁𝐤,𝐧,𝐛
𝐭 𝐥(𝐭)𝛈𝐁   

𝐂𝐁
                                                                           (27) 

 .است نرخ دشارژ باتری r است، دشارژ و شارژ حالت در باتری شارژ راندمان𝛈𝐁آن در که

 شود:طریق رابطه زیر محاسبه می از سیستم وضعیت احتمال

𝐏(𝐒𝐤,𝐧,𝐛
𝐭 ) = 𝐏(𝐑𝐤

𝐭 ) × 𝐏(𝐂𝐧) × 𝐏(𝐒𝐎𝐂𝐛
𝐭 )                                                                                         (28) 

   که 

𝐏(𝐑𝐤
𝐭 ) = 𝐏(𝐒𝐤

𝐭 ) ∗ 𝐏(𝐕𝐤
𝐭)                                                                                                                     (29) 

 متعلق باتری SOC احتمال است، thb حالت به متعلق( 49) شده محاسبه معادله از که همانطور شده روز به باتری SOC نکهایفرض باو 

 :از استفاده با t + 1BSM از thb حالت به

𝐏(𝐒𝐎𝐂𝐛
𝐭+𝟏 ∣ 𝐒𝐤,𝐧,𝐛

𝐭 ) = 𝐏(𝐒𝐤,𝐧,𝐛
𝐭 )                                                                                                        (30) 

 به روز رسانی بردار احتمال :  4 مرحله 

 به روز( 25)معادله از آمده دست به thbحالت در باتری SOC احتمال کردن اضافه با th(t+1) زمانی بخش برای احتمال بردار

، بردار احتمال بروز شده در شودبعدی سیستم می وضعیت ارزیابی برای اولیه احتمال بردار حاضر حال در شده به روز احتمال بردار.شودمی

 است .ارائه شده 5جدول 

 

 اطمینان قابلیت هایشاخص محاسبه- 8 

 ((LOLE شودمی انجام شاخص انتظار از دست دادن بار و (EIR) اطمینان قابلیت انرژی شاخص براساس اطمینان قابلیت ارزیابی

 

 :ساعت کیلووات حسب بر ((EENS انرژی تامین نشدهشاخص انتظار -9

EENS دکن تامین تواندنمی مطالعه دوره طول در تولید واحد ظرفیت که استشده تعریف انرژی مقدار عنوان به، 

𝐄𝐍𝐒𝐤,𝐭,𝐛,𝐥
𝐧 = (𝐋𝐨𝐚𝐝𝐥

𝐧 − 𝐏𝐰𝐭𝐤,𝐭

𝐧 − 𝐏𝐩𝐯𝐤,𝐭
𝐧 − 𝐏𝐁−𝐜𝐡−𝐦𝐚𝐱(𝐛)) × 𝐋𝐓𝐒                                                                (31) 



 

 

EENS برای 𝐒𝐤,𝐧,𝐛
𝐭 ضرب با ENS محاسبه) خاص حالت نایدر سیستم گرفتن قرار احتمال ( در(53) معادله از استفاده با شده )محاسبه 

 :آیدمی بدست زیر صورت به(( 52) معادله از استفاده با شده

𝐄𝐄𝐍𝐒𝐤,𝐧,𝐛
𝐭 = 𝐄𝐍𝐒𝐤,𝐧,𝐛,𝒍

𝐭 × 𝐏(𝐒𝐤,𝐧,𝐛,𝐥
𝐭 )                                                                                           (32) 

 EENS  است :مشخص شده ریبه صورت ز یکل در کل دوره مطالعات 

EENS = ∑  𝐓
𝐭=𝟏 ∑  

𝐍𝐑𝐄𝐒
𝐤=𝟏 ∑  

𝐍𝐁𝐒𝐌
𝐛=𝟏 𝐄𝐄𝐍𝐒𝐤,𝐧,𝐛                                                                                                                            

𝐭                (33) 

 است. مطالعه مورد زمانی هایبخش تعداد T آن در که

 : (LOLE) شاخص انتظار از دست دادن بار-10 

LOLE 28[ استآمده دست به مطالعاتی دوره کل در[. 

LOLE = ∑  𝐓
𝐭=𝟏 ∑  

𝐍𝐑𝐄𝐒
𝐤=𝟏

∑  
𝐍𝐁𝐒𝐌
𝐛=𝟏 𝐏𝐤,𝐧,𝐛

𝐭 ( loss of load ) × 𝐥(𝐭)                                                            (34) 

𝐏𝐤,𝐧,𝐛
𝐭 ( loss of load ) = 𝐏(𝐒𝐤,𝐧,𝐛

𝐭 )                                                                                                                    (35) 

 مستقل، PV-Wind یساز رهیذخ ستمیس کی یبرا نانیاطم تیقابل یابیارز ،یشنهادیپ یلیتحل کیتکن یبه منظور نشان دادن اثربخش

های [ و داده47از ] تیسا یراب طیمح یو دما یدیهای تابش خورشانجام شده است،داده، گرم و خشک قرار دارد ییآب و هوا هیدر ناحکه 

ده است و شکل بار در نظر گرفته ش لوواتیک 70مطالعه  نایدر نظر گرفته شده درشبکه بار پیک[ به دست آمده است. 48سرعت باد از ]

فرض . است ینبخش زما 8760ساله شامل  کی العهدوره مط نیساعت است. بنابرا کی یزمان [  به دست آمده است. هر بخش46از ] یزمان

هفده واحد  و لوواتیک 20هر کدام  WTGدوازده واحد  لووات،یک 30هر کدام  PV هیمورد مطالعه شامل سه آراشبکه است که  نایبر

[ به دست 24از ] هیانثبر  لوواتیک 0.075هر کدام  PVهای لمشخصات ماژو. باشدساعت می لوواتیک 26.4هر کدام  یباتر یساز رهیذخ

سرب  دیهای اسیباتر یبرا یهای فن[ به دست آمده است. داده50مورد استفاده در مطالعه از ] KW 20 یباد نیتورب اتیجزئ. آمده است

(GFM 1000 Ah) یواحدها ریو تعم ی[ گرفته شده است نرخ خراب51از ] لیو تحل هیمورد استفاده در تجز PV  وWTG [ 23از ]

 بیبه ترت SOCشوند. حداقل و حداکثر مقدار فرض می اطمینان% قابل  100و مبدل ها  یباتر یساز رهیذخ ستمیگرفته شده است. س

 هیخلنرخ خود ت % در نظر گرفته شده است. 100% و  75 بیبه ترت یشارژ و دشارژ باتر راندمان% در نظر گرفته شده است، 100% و  30

 تیسرعت باد و وضع ،یدیبش خورشهای گسسته تابه حالت یلیتحل کیتکن یاجرا .[53% در روز در نظر گرفته شده است ] 0.2 یباتر

مسئله و زمان  یدگیچیپ توانندیم هالتحا ادیتعداد ز رایبا دقت انتخاب شوند، ز دیها باحال، تعداد حالت نایدارد. با ازین یشارژ باتر

 یشارژ باتر تیضعوسرعت باد و  ،یدیهای تابش خورشهای مختلف حالتبیترک یابیتعداد حالت ها با ارز. [29دهند ] شیرا افزا یمحاسبات

حالت از تابش  ۱۵مطالعه  ناییبرا .انتخاب شده است ،شده باشد هیکه از منظر دقت و زمان محاسبات توج یبی[. ترک23شود]انتخاب می

، تابع دهندیرا نشان م یکمتر ی, دقت و زمان محاسبات MCSبا  سهیدر مقا یباتر SOCحالت  ۲۰حالت سرعت باد و  ۱۵ یدیخورش

 2و  1 یهادر شکل هیدر روز اول ماه ژانو 12.00-صبح  11.00 یبخش زمان یو سرعت باد برا یدیاحتمال گسسته تابش خورش یچگال

  .دیآیبدست م زین یزمان یهاخشب ریسا یبرا یاحتمال یچگال تابع ،است، به طور مشابهداده شدهنشان

 :رندیگمورد بحث قرار می ریکار دو مدل بار مختلف در نظر گرفته شده است که به شرح ز نایدر

 شود.ابت فرض میخاص ث یبازه زمان کی یمتفاوت است و برا گریبه بخش د یبخش زمان کیشود که از : بار فرض می1 مدل بار 

احتمال  .[ 23 ] دیآهای مختلف بار و احتماالت مرتبط به دست میمتشکل از حالت ی, مدل بار احتمال یزمان میهر فر ی: برا 2بار  مدل

هر بخش  یبار برا یهاشود. با فرض تعداد حالتتعداد وقوع هر حالت بار بر تعداد کل نقاط بار محاسبه می میمربوط به هر حالت بار با تقس



 

 

هم .شودیم l× NBSM× NSAMN×  RESMNبه  لیشوند، تبد یابیارز یهر بخش زمان یبرا دیکه باستمییس یها، تعداد حالتlNیزمان

 ۱مدل بار  3شکل . ردیگدر نظر می BSMو  RESMهای های بار را عالوه بر حالتحالت ،نانیاطم تیهای قابلمحاسبه شاخصچنین 

در روز اول ماه  12.00-صبح  11.00ساعت  یبخش زمان یرا برا ۲مدل بار  4، شکل دهدینشان م هیدر ماه ژانو یروز معمول کی یرا برا

 .دهدینشان م هیژانو

. متشکل از 13:00ظهر تا  12:00 یبخش زمان یبرا BSM ندیآیکل دوره مطالعه بدست م یبرا یمشابه یهامدل  lN = 7با توجه به  

 ظهر 12.00صبح تا  11.00 یو بار بخش زمان ,RESM ،BSM SAMاحتمال مربوطه بر اساس  عیو توز یباتر SOCحالت  نیچند

 PVاز  یریگن بارتوا نیاست و بنابرا ادیز یدیتابش خورش ،یبخش زمان ناینشان داده شده است. در طول 6محاسبه شده است و در شکل 

 نایاست. ادیز زین یباال باتر SOC  داشتن احتمال نیشود. بنابرامازاد می یدر دسترس است که منجر به انرژ WTG یواحدها نیو همچن

 ثر است. بادر حالت شارژ کامل( حداک ی)مطابق با باتر یباتر SOCمنعکس شده است که در آن احتمال واحد بودن  6در شکل موضوع 

دارد.  یباتر رهیباد و ذخ یرویبه ن یبار بستگ تامینشدن به صفر در طول ساعات شب، کیحال، با کاهش در دسترس بودن آفتاب و نزد نای

 یرا برا یباتر SOCاحتمال  عیمنعکس شده است که توز 6در شکل موضوع  نایاست. ادیزدشارژ در حالت  یباتر عملکرداحتمال  نیبنابرا

دهد. از ا نشان میر RESبا  یساز رهیذخ بیترک تیاهم نیهمچن 6دهد. شکل بامداد نشان می 1:00شب تا  مهین 12:00 یبخش زمان

به حفظ  نهیهب یساز رهیذخ تیاست، افزودن ظرف متغییر اریباد بس یو انرژ ستیدر ساعات شب در دسترس ن یدیخورش یکه انرژ ییآنجا

 یشنهادیپ یلیآمده از روش تحلدستبه جینتا ،یاحتمال BSM ییکارا جادای. به منظورکندکمک میشبکه  نانیاطم تیاز قابل یسطح کاف

فاده از مقدار مورد انتظار توان شارژ/دشارژ، با است یلیتحل کیبا تکن نیو همچن MCSآمده از دستبه جیبا نتا یاحتمال BSMبا استفاده از 

 .شوندیم سهیمقا یاز نظر دقت و زمان محاسبات

 

 

 ظهر 12:00صبح تا  11:00 یبخش زمان یو احتمال مربوطه برا یدیهای تابش خورشحالت: 1نمودار 



 

 

 ظهر 12:00صبح تا  11:00 یبخش زمان یحاالت سرعت باد و احتمال متناظر برا: 2نمودار

 

 

 ساعت 24از  شیب هیدر ماه ژانو یروز معمول کی یبار برا پروفایل: 1. مدل بار :3 نمودار

 

 ظهر. 12:00صبح تا  11:00 یبخش زمان یهای بار و احتمال مربوطه برا: حالت2مدل بار  :4نمودار



 

 

 

 بعد از ظهر. 1:00ظهر تا  12:00 یو احتمال مربوط به بخش زمان یباتر SOC :5نمودار 

 

 

 بامداد. 1:00شب تا  مهین 12:00 یو احتمال مربوط به بخش زمان یباتر SOC: 6نمودار 

 

 MCSبا  یاحتمال BSMبا استفاده از  یشنهادیپ یلیتحل کیتکن سهیمقا -11

است که در آن داده شدهساعت نشان ۲۸۸در محدوده  جینتا سهی, مقا MCSشده نسبت به ارائه یلیمنظور نشان دادن دقت روش تحلبه 

است، هر دو مدل بار انجام شده یبرا MCSبا  یشنهادیپ یلیروش تحل سهیها است، مقااز ماه یروز عاد کی انگریساعته نما ۲۴هر بلوک 

به  LOLE عیکه توز، مشهود است 7 شکل. از دهندینشان م MCSو  یشنهادیپ یلیروش تحل قیاز طر بیرا به ترت LOLE ؛ 7 شکل

 نیابه دست آمده است هماهنگ است، بنابر یهای زمانتمام بخش یبرا MCS قیبا آنچه که از طر یشنهادیپ روش قیدست آمده از طر

و  یشنهادیپ یلیبه دست آمده از روش تحل یباتر قیاز طرجریان توان شارژ و دشارژ  9و  8شکل کند. میتایید را روش پیشنهادی  صحت

MCS سهیمقا 10کنند. شکل می سهیرا مقا SOC یآمده به خوبدستبه یهایژگیدهد. ورا نشان میروش به دست آمده از دو  یباتر 

از نظر زمان  MCSرا با  یشنهادیپ یلیروش تحل 10هستند. جدول  یالاحتم BSM قیدهنده ساختار دقاند و نشانهماهنگ شده



 

 

با استفاده  یشنهادیپ یلیبه دست آمده از روش تحل نانیاطم تیهای قابلتوان مشاهده کرد که شاخصکند. میمی سهیو دقت مقا یمحاسبات

را  یزمان محاسبات سهیمقا نیهمچن 10هستند. جدول  سهیهر دو مدل بار قابل مقا یبرا MCSاز نظر دقت با توجه به  یاحتمال BSMاز 

در  ۲است، زمان محاسبات با مدل بار  ترعیسر اریبس MCSبا  سهیدر مقا یشنهادیپ یلیمشاهده کرد که روش تحل توانیدهد. منشان می

محاسبات با هر دو مدل بار در زمان  ، حال نای ، باابدییم شیافزا یاندک یابیمورد ارز یهاتعداد حالت شیافزا لیبه دل ۱با مدل بار  سهیمقا

 تیزمان محاسبات اهم، شوند یابیارز ستمیس یزیردر مطالعات برنامه باتیاز ترک یادیکه تعداد ز یتر است، زمانکم اریبس MCSبا  سهیمقا

 .دارد یادیز

 یشنهادیپ یلیو روش تحل MCS قیبه دست آمده از طر LOLE سهیمقا: 7نمودار

 

 (2و 1یابد)مدل بار می انیجر یباتر قیاز طری که توان شارژ سهی. مقا:8نمودار 

 

 گیرینتیجه-12

منابع ماهیت احتمالی داشته  ،کند کهاهمیت بیشتری پیدا می زمانی و باشدمی قابلیت اطمینان یکی از معیارهای اصلی برنامه ریزان سیستم

این کار ارزیابی قابلیت اطمینان ریزشبکه مستقل مبتنی بر سیستم بادی،خورشیدی و ذخیره ساز باتری است. با در نظر باشند. تمرکز اصلی

و  RES یتمالاح تیدر نظر گرفته شده است. ماه RES یمدل ساز ی، برایهای هواشناسو داده منابع تجدید پذیر میعظ لیگرفتن پتانس

این کار توسعه یک کند، سهم اصلیمی یمستقل احتمال زشبکهیر یدر مورد کاربردها ژهیبه و زیرا نباتری ذخیره ساز بار ,  یتصادف راتییتغ



 

 

سازی  با ذخیره RES سازی تکنیک تحلیلی برای ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم مبتنی بر تا امکان پیاده باشد،میمدل احتمالی از باتری 

این تحقیق میتواند جایگزین مناسبی برای برنامه شده در باتری امکان پذیر باشد. مدل ریاضی کارآمد برای ارزیابی قابلیت اطمینان ارایه

 هم چنین.شودمیاحتمالی پیشنهادی برطرف  BSM از طریق ،ریزان سیستم باشد، مشکلی که در اجرای تکنیک تحلیلی با آن مواجه شده

مدل و باتری سروکار دارد SOC و RES ایجاد همبستگی سریالی بینپیشنهادی به طور موثر با پیچیدگی در BSM ،ده کهمشاهده ش

و نتایجی را ارائه میدهد که از نظر  کرده دشارژ غلبه/پیشنهادی بر محدودیتهای تکنیک تحلیلی بر اساس مقادیر مورد انتظار توان شارژ 

 .بسیار کمتر قابل مقایسه هستنددر زمان محاسباتی  MCS دقت با

، برطرف یلیتحل کیاست که، با استفاده از تکن بخشتیمحاسبه رضا یبرا میعظ یبه زمان محاسبات ازمندین تحلیل مونته کارلونقص 

 MCSاز نظر دقت با توجه به  یاحتمال BSMبا استفاده از  یشنهادیپ یلیبه دست آمده از روش تحل نانیاطم تیهای قابلاست،شاخصشده

که  یاست،زمان ترعیسر اریبس MCSبا  سهیدر مقا یشنهادیپ یلیمشاهده کرد که روش تحل توانیهستند.م سهیمدل بار قابل مقا یبرا

 .دارد یادیز تیشوند، زمان محاسبات اهم یابیارز ستمیس یزیردر مطالعات برنامه باتیاز ترک یادیتعداد ز

مورد انتظار قدرت شارژ /  ریبر مقاد یمبتن یلیآمده از روش تحلدستبه نانیاطم تیهای قابلمشاهده کرد که شاخصهم چنین میتوان 

 ریبر اساس مقاد لیو تحل هیتجز نی. بنابراستین یدرستاین روش  که در واقع  بل اطمینان را نشان می دهد کامالً قا ستمیس کیدشارژ 

، که با استفاده از روش تحلیلی پیشنهادی این مشکل شود نهیبه غیر یزیبرنامه ر جهینادرست و در نت یابیتواند منجر به ارزمورد انتظار می

ای و هم چنین خورشیدی، بادی های خورشیدی، بادی،در حضور تلمبه ذخیرهسیستم برای اطمینان قابلیت برطرف شد. هم چنین تحلیل

 قابلیت سازی ذخیره ظرفیت همان با که شودمی مشاهده ،استشده انجام یکسان سازیذخیره ظرفیت با ه ساز باتریدر حضور ذخیر

 ظرفیت تلمبه ذخیره ای ، اطمینان قابلیت سطح همان حفظ است که برای باتری سازی ذخیره سیستم از تلمبه ذخیره ای بیشتر اطمینان

 .یابد افزایش باید باتری سازی ذخیره
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