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مهدی نجار ،حمید فلقی

 -1مقدمه 
با توجه هزینههاای فاراوان توساعه سیساتم تولیاد انار ی الکتریکای،
برنامهریزی دقیق در این زمینه اهمیت زیادی دارد .آلاود ی حاصا از
سوختهای فسیلی در نیرو اهها ،یک مشک عمده در اغلا کشاورها
است و در این راستا ،قوانین و محدودیتهایی نیز اعمال میشود که در
برنامهریزی سیستم تولید در لحاظ میشود ] .[1, 2با تامین بخشای از
بار پیش بینی شده توسط منابع تجدیدپذیر مانند نیرو ااههاای آبای و
بادی ،استفاده از سوختهای فسیلی کاهش مییابد .البته باا توجاه باه
تغییرات سرعت باد و سطح و جریان آب ،باید تمهیداتی در برنامهریزی
سیستم تولید در حضور منابع تجدیدپذیر صورت یرد .در این راستا ،از
برنامهریزی تصادفی استفاده مایشاود و عادم قطعیات در متغیرهاایی
مانند سرعت باد و جریان آب در نظار رفتاه مایشاود .برناماهریازی
تصادفی به دو روش کلی بر مبنای سناریو و بار مبناای نموناه بارداری
انجام میشود ] .[3در ] ،[4, 5برنامهریزی تصادفی بار مبناای ساناریو
برای سیستمهای تولید و انتقال در حضور نیرو اههای بادی و حرارتای
انجام شدهاست .هر چند تعداد سناریوها کاهش داده شدهاسات اماا باا
اینحال ،ح مسأله بزرگ برنامهریزی ترکیبی اعداد صاحیح باا تعاداد
زیاد محدودیتها ،مشک و زمانبر است .اما در برنامهریزی تصادفی بار
اساس نمونهبرداری ،مسأله در چندین سطح ح میشود و نیاز نیسات
که سناریوها در قال یک مسأله با ابعاد وسیع قارار یرناد .باه عناوان
مثال ،در روش تجزیه بندرز سناریوها در مسأله فرعی لحاظ مایشاوند
] .[6در برخی از مقااتت از روش ریاضای بارای در نظار ارفتن عادم
قطعیت سرعت باد استفاده مایشاود ] [7و در مقااتتی نیاز ،قاوانینی
جهت تعیین حداکثر مشارکت واحدهای بادی در نظر رفته مایشاود
].[8
با توجه به عدم قطعیت در تولیاد نیرو ااههاای آبای و باادی ،در
برنامهریزی تولید با حضور این نیرو اهها ،ارزیابی قابلیت اطمیناان نیاز
باید لحاظ شود .بررسی قابلیت اطمینان در مقاتت به روشهای ریاضی
] ،[9-11روشهای مبتنی به ساناریوهای خارو تجهیازات ] [4و یاا
روشهای ابتکاری ] [12انجام میشود .خرو تجهیزات را مایتاوان باا
ایجاد سناریوهایی در مسأله لحاظ نمود .مشاک عماده در ایان روش،
تعداد زیاد سناریوها است که حجم مسأله را زیاد می کناد .باه هماین
دلی در برخای از مقااتت ،تعاداد حالاتهاای کمتاری بارای خارو
تجهیزات در نظر رفته میشود ] [13و یا از روشهای ابتکاری جهات
کاهش سناریوها اساتفاده مایشاود ] .[5در برخای از مقااتت توساعه
همزمان سیستمهای انتقال و تولید در نظر رفته میشود ] .[14از آنجا
که معموت تعداد خطوط از واحدها خیلی بیشتر است ،تعداد ساناریوها
جهت ارزیابی قابلیت اطمینان افزایش چشام یاری ماییاباد و حجام
محاسبات قابلیت اطمینان چندین برابر میشود.
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برنامهریزی بلند مادت نیرو ااههاای باادی و حرارتای در برخای
مقاتت لحاظ شدهاست ] .[15, 16در ] ،[15واحدهای حرارتای جهات
بهبود قابلیت اطمینان در حضور واحدهای بادی در نظر رفته شدهاند.
در ] ،[16سناریوهای ترکی واحادهای آبای و حرارتای ایجااد شاده و
جهت تعیین پاسخ بهینه ،از روش شاخه نزولی ( branch descending
 )techniqueاستفاده شدهاسات .در ] ،[15, 16شااخ هاای قابلیات
اطمینان بررسی نشدهاست.
نیرو اههای آبی تا کنون بیشتر در مطالعات کوتااهمادت در نظار
رفته شدهاست .برنامهریزی کوتاه مدت واحادهای آبای و حرارتای در
مقاتت زیادی بررسی شده است .در بیشتر این مقااتت ،عادم قطعیات
نیرو اههای آبی لحااظ شاده اسات و از روش حا دیناامیکی دو اناه
( )Stochastic Dual Dynamic Programmingاستفاده شادهاسات
] .[17, 18در ] [19نیز روشی جهت افزایش قابلیت تولید نیرو اههاای
آبی در پیک بار بیان شده است .برنامهریزی بلند مدت نیرو اههای آبی،
حرارتی و بادی نیاز در مقااتت معادودی بررسای شاده اماا برخای از
فاکتورهای مهم در این مقاتت لحاظ نشدهاسات ] .[20-22باه عناوان
مثال در ] ،[20سناریوهای جریان آب در نظار رفتاه شاده و ارزیاابی
قابلیت اطمینان و مدلسازی نیرو اههای بادی لحااظ نشادهاسات .در
] ،[21برنامهریزی تصادفی و قابلیت اطمینان لحاظ نشدهاند و در ]،[22
نیز برنامهریزی تصادفی مد نظر نبودهاست.
در این مقاله ،ترکی بهینهی نیرو اههای آبای ،باادی ،حرارتای و
ازی در نظر رفته شدهاست .موارد موثر در تعیاین ررفیات بهیناهی
نیرو اههای بادی و آبی که در مقاتت ذشته تجمیع نشده بود ،در این
مقاله لحاظ شدهاست .مدل چندسطحی هامزماان بارای نیرو ااههاای
بادی و آبی و بار الکتریکی معرفی شده و به این ترتی  ،تعداد سناریوها
در برنامه ریزی تصادفی کاهش ماییاباد .ساطح ماورد انتظاار قابلیات
اطمینان در حضور نیرو اههای بادی و آبی در نظر رفتاه شادهاسات.
همچنین محدودیت زمان بازیابی تولیاد از دسات رفتاه ،بارای تعیاین
ررفیت بهینه ی نیرو اههای آبی و ازی مورد نیاز لحاظ شدهاست .باه
این ترتی توان رزرو بهینهی نیرو اهها در پیک بار تعیین میشود و باا
خرو بخشی از تولید ،بازیابی آن در زمان مورد نظر انجام میشاود .در
نتیجه بازه تغییرات فرکانس سیستم کاهش می یاباد .جریماه آلاود ی
محیطی نیز جهت افزایش ررفیت بهینهی نیرو اههای بادی و آبای در
روابط مسأله لحاظ شدهاست .در بندهای (الف) تا (د) ،دساتآوردهاای
اصلی این مقاله آورده شدهاست:
الف) مدلهای چندسطحی همزمان برای نیرو اههای آبی ،بادی و
بار الکتریکی در برنامهریزی تصادفی در نظر رفته میشود.
ب) ررفیت بهینهی نیرو اههای آبی ،بادی و حرارتی مورد نیاز باا
در نظر رفتن عدم قطعیت و قابلیت اطمینان تعیین میشود.

برنامهریزی تصادفی نیرو اههای بادی و آبی در برنامهریزی توسعه سیستم تولید انر ی الکتریکی بر اساس قابلیت اطمینان
( )5آورده شدهاست .توان رزرو نیرو اه آبی در ساعت  hمطابق رابطهی
( )6که مربوط به توازن جریان آب است ،به دست می آید.
()4
()5
() 6

آبی 
با توجه به مزایای فراوان نیرو اههای بادی ،کاربرد و عالقه به اساتفاده
از انر ی باد در کشورهای مختلف رو به افازایش اسات .در ایان مقالاه،
مشارکت نیرو اههای بادی جهات کااهش آلاود ی محیطای ناشای از
سوختهای فسیلی درنظر رفته شده و مدل خوشهبندی جدیدی برای
نیرو اههای بادی معرفی شدهاست .در این روش ،یک مدل واحد بارای
تمام مزارع بادی به دست می آید .روشهای خوشهبنادی مختلفای در
مقاااتت پیشااین اسااتفاده شاادهاساات .در ] ،[23خوشااهبناادی جهاات
مدل سازی مزارع بادی در برنامهریزی شبکه انتقال استفاده شده اسات.
در مقاله حاضر ،خوشهبندی جهت لحاظ نمودن همزمان عدم قطعیات
در نیرو اههای آبی و بادی و بار الکتریکی در برنامهریزی سیستم تولید
استفاده می ردد .در این روش ،با کاهش قاب توجاه تعاداد ساناریوها،
سرعت ح مسأله به طور چشم یری افزایش ماییاباد ،در حاالیکاه،
دقت در حد قاب قبول حفظ مایشاود .در ایان روش ثبات دادههاای
سرعت باد ،جریان آب و بار الکتریکی باید بهطور همزمان انجاام شاود.
مراح ذی جهت خوشهبندی دادهها مد نظر قرار می یرد.
 )1مقادیر ثبت شده بار سااعتی باه صاورت نزولای مرتا مایشاود و
منحنی زمانی بار ( )Load Duration Curveبه دست میآید.
 )2منحنی زمانی بار به چند سطح تقسیم میشود و هر سطح به عنوان
یک بلوك بار در نظر رفته میشود.
 )3با اساتفاده از دادههاای سارعت بااد و جریاان آب ،تاوان خروجای
نیرو اههای بادی مطابق مرجع ] [9و توان خروجی نیرو ااههاای آبای
مطابق رابطهی ( )2یا ( )3محاسبه میشود.
 )3توان خروجی نیرو اههای بادی ،آبی و بار الکتریکی مارتبط باا هار
بلوك بار در چند سطح خوشهبندی می شوند که مقاادیر هار ساطح و
احتمال آن در جدولهاای  1تاا  3آورده شادهاسات .در ایان جاداول،
مدلهای چندسطحی بار الکتریکی ،نیرو اههای بادی و آبی باه دسات
میآید.

𝑄𝑃 = 𝜂𝜌𝑔ℎ

()2

=𝑃

که 𝜂 راندمان توربین آبی 𝜌 ،چگالی آب 𝑔 ،شتاب ثق زمین ℎ ،ارتفاع
سد 𝑄 ،جریان آب و  𝑉ℎسارعت آب هساتند .عادم قطعیات در تولیاد
نیرو اههای آبی ،معموت با استفاده از ساناریوهای جریاان و ساطح آب
درنظر رفته میشود ].[18
در مطالعات قابلیت اطمینان ،خرو واحدهای نیرو اهی در نظر رفته
میشود اما زمان بازیابی تولید مد نظر قارار نمای یارد .زماان بازیاابی
تولید در پایداری فرکانسای سیساتم اهمیات ویاژه ای دارد و افازایش
مشارکت نیرو اههای با سرعت پاسخ باتتر مانند نیرو اههاای آبای ،در
کاهش زمان بازیابی تولید موثر است .به عنوان مثال فار کنیاد کاه
واحدی با توان 𝑔𝑃 به طور نا هانی از مدار خاار شاود .زماان بازیاابی
تولید خار شده ،مطابق با رابطهی ( )3به دست میآید که  G ،Hو ،S
به ترتی  ،مجموعه واحدهای آبی ،ازی و بخاری هستند و نرخ افزایش
تولید آنها به ترتی  𝑟𝑟𝑔 ،𝑟𝑟ℎ ،و 𝑠𝑟𝑟 مای باشاند 𝑚𝑔 ،𝑚ℎ .و 𝑠𝑚 باه
ترتی  ،تعداد واحدهای آبی ،ازی و بخاری هستند و 𝑑𝑇 ،زماان ماورد
انتظار بازیابی تولید است.
(𝑇𝑑 = 𝑃𝑔 / (∑ 𝑟𝑟ℎ 𝑚ℎ + ∑ 𝑟𝑟𝑔 𝑚𝑔 + ∑ 𝑟𝑟𝑠 𝑚𝑠 ) )3
𝑠𝜖S

𝑔𝜖G

𝑡𝑢𝑜𝑟𝑒𝑠ℎ = 𝑟𝑒𝑠ℎ𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖𝑎𝑙 + 𝑃ℎ𝑖𝑛 + 𝑃ℎ

نیروگاههایبادیو

خوشهبندیبارالکتریکی،

-3

نیرو اههای آبی یکی از منابع پاك و ارزان در تامین انار ی الکتریکای
هستند که در مسیر رودخانه و یا در پشت سدها احداث مایشاوند .در
حالت اول از انار ی جنبشای و در حالات دوم از انار ی پتانسای آب
استفاده میشود  .توان خروجی واحد آبی دارای ذخیره سد و در مسایر
رودخانه به ترتی در رابطههای ( )1و ( )2آورده شدهاست.
1
𝜂𝜌𝑄𝑉ℎ2
2

𝑟𝑟ℎ 𝑇𝑑 < 𝑟𝑒𝑠ℎ

که 𝑙𝑎𝑖𝑡𝑖𝑛𝑖 𝑟𝑒𝑠ℎتاوان رزرو اولیه 𝑃ℎ𝑖𝑛 ،توان ورودی و 𝑡𝑢𝑜 𝑃ℎتوان خروجی
نیرو اااه آباای در ساااعت  hماایباشااند 𝑟𝑒𝑠ℎ .و 𝑢𝑠𝑒𝑟 نیااز تااوان رزرو
واحدهای آبی و حرارتی هستند.

نیروگاههایآبی 

 -2مشارکت

()1

𝑢𝑠𝑒𝑟 < 𝑑𝑇 𝑢𝑟𝑟

𝑢𝜖H

زمان بازیابی تولید باید دربازه قاب قبولی باشد و زیاد بودن آن منجر به
بروز نوسانات در فرکانس سیستم میشود .حداق توان رزرو واحادهای
آبی و حرارتی برای تامین زمان بازیابی مورد نظر ،در رابطاههاای ( )4و
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) توان رزرو بهینهی نیرو اههای آبی ،بادی و حرارتی در پیک بار
به دست میآید.
د) روش پیشنهادی ،برای پیشبینی ررفیت بهینهی نیرو اههاای
آبی و بادی در موارد مطالعاتی بزرگ و عملی قاب پیادهسازی است.
ادامه مقاله به این صورت دستهبندی شدهاسات کاه در بخاش ،2
مشارکت نیرو اههای آبی در برنامهریزی سیستم تولید عنوان میشاود.
در بخش  ،3روش خوشه بنادی و در بخاش  ،4روش ارزیاابی قابلیات
اطمینان بیان می ردد .در بخش  ،5روابط مساله و در بخاش  ،6نتاای
شبیهسازی آورده شدهاند .در بخش  7نیز نتیجه یری بیان میشود.

مهدی نجار ،حمید فلقی

خوشه 𝑛𝑠 می باشند 𝑁ℎ𝑖 .تعاداد متغیرهاای تصاادفی تاوان خروجای
نیرو اههای آبی در بلوك  iام است.

جدول(:)1مدلچندسطحیبرایبارالکتریکی
خوشه
𝑠1

بازه تقسیم بندی (مگاوات)
𝑚𝑃𝑑𝑖,
𝑛

𝑠

1
𝑡𝑃𝑑𝑖,
≤

𝑛𝑠

𝑚(n − 1)𝑃𝑑𝑖,
𝑛𝑠
𝑡< 𝑃𝑑𝑖,
𝑚≤ 𝑃𝑑𝑖,
n

𝑠1
𝑡∑𝑠2 𝑃𝑑𝑖,

𝑠

 -4بررسیقابلیتاطمینان 

𝑛𝑑𝑖1
𝑖𝑑𝑁

𝑠

𝑛𝑑𝑖1
…

…

𝑛𝑠
𝑡∑𝑠𝑛 𝑃𝑑𝑖,

𝑠

با توجه به مدلهای چندسطحی ارائه شده در بخش  ،3جهات بررسای
قابلیت اطمینان ،باید مراح ذی انجام شود.
 )1حالتهای خرو نیرو اههای حرارتی در نظر رفته میشود .به این
ترتی که حداکثر خرو دو واحد حرارتی با هم مد نظر قرار مای یارد
] .[9زیرا در صورت افزایش تعداد حالتهای خرو  ،ح مساأله دشاوار
میشود و در ] [9و ] [13نشان داده شدهاست کاه باا در نظار ارفتن
خرو دو واحد حرارتی نیز دقت قاب قبولی نیز حاص می ردد.
 )2سناریوهای بار الکتریکی ،توان تولیدی نیرو اههای بادی و آبای بار
اساس مدل های چندسطحی ارائه شده در بخش  3تعیین میشود.
 )3با در نظر رفتن سناریوها در بندهای  1و  ،2سناریوهای مربوط باه
خرو تجهیزات و عدم قطعیت متغیرها لحاظ میشوند.
 )4با توجه به سناریوهای بند ( ،)3امیاد ریاضای انار ی تاامین نشاده
محاسبه میشود.

𝑛𝑖𝑑𝑛
𝑖𝑑𝑁

𝑠

𝑛𝑖𝑑𝑛

𝑛𝑠
𝑡 ،𝑃𝑑𝑖,متغیار
که در بلوك بار  iام ،𝑃𝑑𝑖,𝑚 ،بیشترین داده بار الکتریکی،
𝑛𝑠
𝑖𝑑𝑛 ،تعاداد متغیرهاای تصاادفی باار
تصادفی  tام بار در خوشه 𝑛𝑠 و
الکتریکی در خوشه 𝑛𝑠 میباشند 𝑁𝑑𝑖 .نیز ،تعداد متغیرهاای تصاادفی
بار در بلوك  iام است.

نیروگاههایبادی 

جدول(:)2مدلچندسطحیبرای
خوشه
𝑠1
𝑠2

بازه تقسیم بندی (مگاوات)

بار الکتریکی
(مگاوات)

1
𝑡𝑃𝑤𝑖,
=0

0
𝑠2
𝑡∑𝑠2 𝑃𝑤𝑖,
𝑠
𝑛𝑤𝑖1

𝑛𝑤𝑠𝑖1
𝑖𝑤𝑁
𝑛𝑤𝑠𝑖2
𝑖𝑤𝑁

…

…

𝑛𝑠
𝑡∑𝑠𝑛 𝑃𝑤𝑖,

𝑛𝑖𝑠𝑤𝑛
𝑖𝑤𝑁

𝑠

𝑚𝑃𝑤𝑖,
𝑛

𝑠

2
𝑡0 < 𝑃𝑤𝑖,
≤

…

…

𝑛𝑠

𝑚(n − 1)𝑃𝑤𝑖,
𝑛𝑠
𝑡< 𝑃𝑤𝑖,
𝑚≤ 𝑃𝑤𝑖,
n

احتمال
وقوع

𝑠
𝑛𝑖𝑤𝑛

 -5روابطمسأله
در ایاان مقالااه ،از روش تجزیااه بناادرز
استفاده شدهاست که در ح مسائ هماراه باا عادم قطعیات کاارایی
زیادی نشان میدهد .تابع هدف مسأله در رابطهی ( ،)7آورده شدهاست.
که موارد اول تا سوم ،به ترتیا هزیناه سارمایه اذاری نیرو ااههاای
حرارتاای ،آباای و بااادی و مااوارد چهااارم تااا ششاام بااه ترتی ا هزینااه
1
بهرهبرداری نیرو اهها و جریماههاای آلاود ی و انار ی تاأمین نشاده
هستند .ضری  ،Aجهت تبدی ارزش ساتنه به ارزش حال حاضر است
که بر اساس رابطاهی ( )8باه دسات مایآیاد 𝑚ℎ𝑖 ،𝑚𝑤𝑖 .و 𝑖𝑢𝑚 باه
ترتی متغیرهای باینری تصمیم یاری بارای نیرو ااههاای کاندیادای
بادی ،آبی و حرارتی هستند که ا ر یک باشند ،واحد  iانتخااب شاده و
در غیر اینصورت ،واحد  iانتخاب نشدهاست.
)(Benders Decomposition

که در بلوك بار  iام ،𝑃𝑤𝑖,𝑚 ،بیشترین داده توان خروجی نیرو ااههاای
𝑠n
𝑡 ،𝑃𝑤𝑖,متغیر تصادفی  tام توان خروجای نیرو ااههاای باادی در
بادی،
𝑛𝑠
خوشه 𝑛𝑠 و 𝑖𝑤𝑛 ،تعداد متغیرهای تصادفی توان خروجی نیرو اههاای
بادی در خوشه 𝑛𝑠 میباشاند 𝑁𝑤𝑖 .تعاداد متغیرهاای تصاادفی تاوان
خروجی نیرو اههای بادی در بلوك  iام است.
نیروگاههایآبی

جدول(:)3مدلچندسطحیبرای
خوشه
𝑠1

بازه تقسیم بندی (مگاوات)
𝑚𝑃ℎ𝑖,
𝑛

𝑠

1
𝑡𝑃𝑑𝑖,
≤

…

…

𝑛𝑠

𝑚(n − 1)𝑃ℎ𝑖,
𝑛𝑠
𝑡< 𝑃ℎ𝑖,
𝑚≤ 𝑃ℎ𝑖,
n

توان خروجی
توربین بادی
(مگاوات)
𝑠1
𝑡∑𝑠1 𝑃ℎ𝑖,
𝑠
𝑛ℎ𝑖1

احتمال وقوع
𝑠

…
𝑛𝑠
𝑡∑𝑠𝑛 𝑃ℎ𝑖,

𝑠

𝑠

𝑘𝜖W

𝑛ℎ𝑖1
𝑖𝑁ℎ
…

𝑛𝑖𝑛ℎ

𝑘𝑤𝑚 𝑘𝑤𝐼𝐶 ∑ Min (∑ 𝐶𝐼𝑢𝑖 𝑚𝑢𝑖 + ∑ 𝐶𝐼ℎ𝑗 𝑚ℎ𝑗 +

()7

𝑛𝑜𝑐
𝑠𝑃𝐸𝑢𝑖,
)

𝑗𝜖H

𝑖𝜖U

+ A × (∑(𝐶𝑂𝑢𝑖,𝑠 +
𝑖𝜖U

)) 𝑆𝑁𝐸𝐸𝐸𝑃 +

𝑛ℎ𝑖n
𝑖𝑁ℎ

()8

که در بلوك بار  iام ،𝑃𝑤𝑖,𝑚 ،بیشترین داده توان خروجی نیرو ااههاای
𝑛𝑠
𝑡 ،𝑃𝑤𝑖,متغیر تصادفی  tام توان خروجی نیرو اههای آبی در خوشه
آبی،
𝑛𝑠
𝑛𝑠 و 𝑖𝑤𝑛 ،تعداد متغیرهای تصادفی توان خروجی نیرو اههای آبی در

][(1 + 𝑞)𝑤 − 1
=A
𝑤)𝑞 𝑞(1 +

که  W ،U ،Hبه ترتی مجموعه نیرو ااههاای آبای ،حرارتای و باادی
هستند 𝐶𝐼ℎ𝑗 ، 𝐶𝐼𝑢𝑖 .و 𝑘𝑤𝐼𝐶 به ترتی هزیناه سارمایه اذاری واحاد
𝑛𝑜𝑐
𝑖𝑢𝐸𝑃 و 𝑆𝑁𝐸𝐸𝐸𝑃 باه
حرارتی  iام ،آبی  jام و باادی  kام و 𝑠،𝐶𝑂𝑢𝑖,
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…

…

بار الکتریکی
(مگاوات)

احتمال وقوع

برنامهریزی تصادفی نیرو اههای بادی و آبی در برنامهریزی توسعه سیستم تولید انر ی الکتریکی بر اساس قابلیت اطمینان
0 ≤ 𝑙𝑠𝑠 ≤ 𝑃𝑑,𝑠 ∀𝑠 ϵ S

ترتی هزینه بهره برداری ،جریمه آلود ی و انر ی تاأمین نشاده واحاد
حرارتی  iام هستند q .و  wنیز باه ترتیا نارخ بهاره و عمار نیرو ااه
میباشند .در روش  ،BDمساأله باه دو بخاش اصالی و فرعای تقسایم
میشود ،که در ادامه آورده شدهاند.

مسألهیفرعی

-1-5
تعداد واحدهای نیرو اهی که در مسأله اصلی تعیین میشود ،در مسأله
فرعی ثابت فر میشود .بنابراین در مسأله فرعی ،باه ازای واحادهای
مشخ  ،قابلیت اطمینان ارزیابی میشود .به ایان منظاور ساناریوهای
بخش  ،4در مسأله فرعای لحااظ مایشاود .زیرناویس  sنشااندهناده
متغیرها در سناریو  sاست .تابع هدف مسأله فرعی مطابق رابطهی (،)9
شام هزینه بهره برداری واحدها ،جریمه آلود ی و انر ی تأمین نشاده
می باشد .رابطاهی ( ،)10برقاراری تاوازن تولیاد و مصارف را تضامین
میکند .هزینه بهرهبرداری واحدها به طور کلی شام دو بخش متغیر و
ثابت است که بخش متغیر مرباوط باه هزیناه ساوخت و بخاش ثابات
مربوط به هزینه تعمیرات و نگهداری است .هزینه بهرهبرداری واحدها و
جریمه آلود ی مطابق ( )11و ( )12با رابطهی خطی درجه یک نشاان
داده شدهاست .انر ی تأمین نشده ،با توجه به بار تأمین نشاده در ()13
محاسبه میشود و جریمه آن در ( )14به دست میآیاد .زماان بازیاابی
تولید 𝑔𝑃 در رابطهی ( )15محاسبه میشاود .رواباط ( )16و ( )17نیاز
حداق توان رزرو واحدهای آبی و حرارتی را جهت تامین زمان بازیاابی
مورد نظر تولید ،نشان مایدهناد و هماانطاور کاه در رابطاهی ()15
مشاهده می شود ،مزارع بادی جهت تاامین تاوان رزرو در نظار رفتاه
نمیشوند .روابط ( )18و ( )19به ترتی  ،محادودیت تولیاد واحادهای
حرارتی و آبی را نشان میدهاد .محادودیت باار تاأمین نشاده در هار
سناریو در ( )20آورده شدهاست.
()9

مسألهیاصلی 

-2-5
تااابع هاادف مسااأله اصاالی ،مطااابق رابطااهی ( ،)21شااام هزینااه
سرمایه ذاری نیرو اههای حرارتی ،آبی و بادی میباشد .رابطهی (،)22
پسخورد بهینگی 2است که در هر تکرار به مسأله اصلی اضافه میشاود.
در این رابطه ،انر ی تأمین نشده از رابطهی ( )13در مساأله فرعای باه
دست میآید و 𝑖𝑠𝛽 ،و 𝑘𝑠𝛿 ،ضارای ت راناژ مرباوط باه رواباط ( )18و
( )19هستند .با اعمال پساخورد بهینگای در ( )22عاالوه بار برقاراری
ارتباط مسائ اصلی و فرعی ،سطح مورد انتظاار قابلیات اطمیناان نیاز
تامین میشود.
(Min (∑ 𝐶𝐼𝑢𝑖 𝑚𝑢𝑖 + ∑ 𝐶𝐼ℎ𝑗 𝑚ℎ𝑗 ∑ 𝐶𝐼𝑤𝑘 𝑚𝑤𝑘 ) )21
𝑊𝜖𝑘

𝑖𝜖U

()11
()12
()13

, ∀𝑠 ϵ S , ∀𝑖 ϵ U
, ∀𝑠 ϵ S, ∀𝑖 ϵ U

𝑖𝑢𝑑 = 𝑐𝑢𝑖 × 𝑃𝑢𝑖,𝑠 +

𝑚 به ترتی تعداد واحدهای آبی و حرارتی در تکرار قب
𝑚 و 𝑢̂
که ̂ ℎ
هستند و 𝛼 ،محدودیت امید ریاضی انر ی تامین نشده را نشان
میدهد.

) 𝑠𝑃 𝑠𝑇 𝑠𝑠𝑙( ∑ = 𝑆𝑁𝐸𝐸
𝑠𝜖S

نتایجشبیهسازی 

-6

()14

𝑆𝑁𝐸𝐸 × 𝐸𝐶 = 𝑆𝑁𝐸𝐸𝐸𝑃

()15

𝑑𝑇 < ) 𝑗𝑃𝑔 / (∑ 𝑚𝑢𝑖 𝑟𝑟𝑢𝑖 + ∑ 𝑚ℎ𝑗 𝑟𝑟ℎ
𝑗𝜖H

()16
()17
()18
()19

𝑗𝜖H

𝑖𝜖U

𝑛𝑜𝑐
𝑠𝑃𝐸𝑢𝑖,

𝑠𝜖S

𝑚 + ∑ 𝛿𝑠𝑗 × ( 𝑚ℎ𝑗 −
𝛼 < )) 𝑗̂ ℎ

(∑ 𝑃𝑢𝑖,𝑠 + ∑ 𝑚𝑤𝑘 𝑃𝑤𝑘,𝑠 + ∑ 𝑃ℎ𝑗,𝑠 + 𝑙𝑠𝑠 = 𝑃𝑑,𝑠 )10
𝑗𝜖H

𝑚 × ( 𝑚𝑢𝑖 −
) 𝑖𝑢 ̂

()22

𝑖𝜖U

𝑘𝜖W

𝐻𝜖𝑗

) 𝑠𝑃 𝑠𝑇 𝑠𝑠𝑙( × 𝑖𝑠𝛽 ∑() 𝑠𝑃 𝑠𝑇 𝑠𝑠𝑙( ∑ 𝐸𝐸𝑁𝑆 +

𝑛𝑜𝑐
𝑠𝑆𝑃 = Min(∑(𝐶𝑂𝑢𝑖,𝑠 + 𝑃𝐸𝑢𝑖,
) 𝑆𝑁𝐸𝐸𝐸𝑃 ) +

𝑖𝑢𝑏 𝐶𝑂𝑢𝑖,𝑠 = 𝑎𝑢𝑖 × 𝑃𝑢𝑖,𝑠 +

𝑈𝜖𝑖

در این بخاش ،روش پیشانهادی بارای شابکه  24باساه  IEEEاجارا
میشود .مشخصات شبکه ،در مرجع ] [24آورده شدهاست و از نرمافزار
 MATLAB 2015استفاده شاده اسات .سیساتم باهکاار رفتاه دارای
پردازشگر چهار هسته ای  3/5مگاهرتر با  16یگابایت رم است .فار
میشود که هر نیرو اه دارای  4واحد است و مشخصات انواع واحدهای
نیرو اهی در جدول  4آورده شدهاست.

𝑖𝜖U

𝑇𝑑 𝑟𝑟𝑢𝑖 𝑚𝑢𝑖 < 𝑃̅𝑢𝑖 − 𝑃𝑢𝑖,𝑠 ∀𝑖 ϵ U, ∀𝑠 ϵ S
𝑇𝑑 𝑟𝑟ℎ𝑗 𝑚ℎ𝑗 < 𝑃̅ℎ𝑗 − 𝑃ℎ𝑗,𝑠 ∀𝑗 ϵ H, ∀𝑠 ϵ S
𝑚𝑢𝑖 𝑃𝑢𝑖,𝑚𝑖𝑛 < 𝑃𝑢𝑖,𝑠 ≤ 𝑚𝑢𝑖 𝑃̅𝑢𝑖 ∀𝑖 ϵ U, ∀𝑠 ϵ S
𝑚ℎ𝑗 𝑃ℎ𝑗,𝑚𝑖𝑛 < 𝑃ℎ𝑗,𝑠 ≤ 𝑚ℎ𝑗 𝑃̅ℎ𝑗 ∀𝑗 ϵ H, ∀𝑠 ϵ S

نشریه علمی -پژوهشی کیفیت و بهره وری صنعت برق ایران سال هفتم شماره  14پاییز و زمستان 1397
۶۵

Downloaded from ieijqp.ir at 11:24 +0430 on Tuesday June 25th 2019

()20
که  SPپاسخ مسأله فرعی 𝑃𝑤𝑘,𝑠 ،𝑃𝑢𝑖,𝑠 ،و 𝑠 𝑃ℎ𝑗,به ترتی  ،تولید واحد
حرارتی  iام ،بادی  kام و آبی  jام در سناریو  sهستند 𝑃̅𝑢𝑖 .و 𝑗 𝑃̅ℎبه
ترتی توان نامی واحد حرارتی  iام و آبی  jام و 𝑛𝑖𝑚 𝑃𝑢𝑖,و 𝑛𝑖𝑚،𝑃ℎ𝑗,
به ترتی حداق تولید واحد حرارتی  iام و واحد آبی  jام میباشند.
𝑖𝑢𝑎 𝑐𝑢𝑖 ،𝑏𝑢𝑖 ،و 𝑖𝑢𝑑 به ترتی هزینههای متغیر و ثابت بهرهبرداری و
آلود ی نیرو اه حرارتی  iام هستند ،𝑙𝑠𝑠 .بار تامین نشده ، 𝑇𝑠 ،تداوم
زمانی بار تامین نشده و 𝑠𝑃  ،احتمال وقوع سناریوی  sمی باشند.
 ،EENSامید ریاضی انر ی تامین نشده و  CEضری جریمه آن است.
𝑖𝑢𝑟𝑟 و 𝑗 𝑟𝑟ℎبه ترتی نرخ افزایش تولید واحد حرارتی  iام و واحد
آبی  jام هستند ،𝑇𝑑 .زمان بازیابی تولید 𝑔𝑃 میباشد ،𝑃𝑑,𝑠 .نیز میزان
بار الکتریکی در سناریوی  sاست.

مهدی نجار ،حمید فلقی

تولیدی بیشتری از دست مای رود و در نتیجاه شااخ هاای قابلیات
اطمینان مانند انر ی تامین نشده افزایش مییابد.

جدول(:)4مشخصاتانواعواحدهاینیروگاهی 
هزینه
هزینه
هزینه
نرخ تغییر
آلود ی (دتر بهرهبرداری سرمایه ذاری
نوع نیرو اه تولید (مگاوات
بر مگاوات (دتر بر مگاوات (هزار دتر بر
بر دقیقه)
مگاوات)
ساعت)
ساعت)
ازی

12

10

25

900

سیک ترکیبی

12

11

15

1140

بادی

-

0

0

1600

آبی

100

0

0

2000

در این بخش ،دو نیرو اه بادی کاندیدا مطابق جدول  6در نظار رفتاه
میشود .در شک  ،1مشارکت بهینه مزارع بادی باه ازای سارعتهاای
مختلف باد در مناطق کاندیدا نشان داده شدهاست .مشاهده میشود که
سرعت باد عام مهمی در تعیین ررفیت بهینهی نیرو ااههاای باادی
است و با افزایش سرعت باد ،مشارکت نیرو اههای بادی به طاور قابا
مالحظهای زیاد می شود .در شک  ،2هزینه ک توسعه سیستم تولید و
هزینه آلود ی به ازای مقادیر مختلف مشاارکت بهیناهی مازارع باادی
نشان داده شدهاست .مشاهده میشود که باا افازایش مشاارکت بهیناه
مزارع بادی ،هزینه ک و میزان آلود ی محیطی کاهش ماییابناد .باه
این ترتی در نواحی با سرعت بااد زیااد ،احاداث مازارع باادی بازرگ
ضروری به نظر میرسد زیرا عالوه بر کاهش میازان آلاود ی ،هزیناهی
ک سیستم را کم می کند.

مقایسهیزماناجراوتعدادسناریوهابرای

-1-6
روشمونتکارلووروشپیشنهادیجدید 

یکی از مزایای مهم روش پیشنهادی ،سرعت زیاد اجرا در مواجهه با
مسائ عملی و بزرگ است .در صورتیکه روابط مسأله با استفاده از
ایجاد سناریو به روش معمول مونت کارلو ح شود ،زمان اجرا و تعداد
سناریوها مطابق جدول  5به طور قاب توجهی افزایش می یابد .با توجه
به ابعاد بزرگ مسائ عملی ،استفاده از روش مونت کارلو در ارزیابی
قابلیت اطمینان در حضور متغیرهای با عدم قطعیت زمانبر است و از
این جهت ،روش پیشنهادی دارای مزیت مهمی است.

):مشخصاتنیروگاههایبادیکاندیدا 

جدول(6

مدلسازیچندسطحیدر
جدول(:)5مقایسهروشمونتکارلوو 
ایحادسناریو 
روش ایجاد سناریو

زمان اجرا (دقیقه)

تعداد سناریو

روش پیشنهادی

19

1552

مونت کارلو

47

18751

شماره
شینه

ررفیت نیرو اه
کاندیدا (مگاوات)

متوسط سرعت باد انحراف معیار سرعت باد
(متر بر ثانیه)
(متر بر ثانیه)

14

1250

9/5

3/2

17

1250

8/5

2/5

نیروگاههایجدیدبدونواحدهایبادیوآبی

جدول(:)7

نیروگاههایجدیدبدوندرنظرگرفتن

 -2-6تعیین
واحدهایآبیوبادی 
در این بخش ،نیرو اه های باادی و آبای در نظار رفتاه نمایشاوند و
محدودیت انر ی تاامین نشاده  700مگااوات سااعت در ساال فار
میشود .به این ترتی  ،خطوط و واحادهای نیرو ااهی جدیاد مطاابق
جدول  7به دست میآید .مشااهده مایشاود کاه از آنجاا کاه هزیناه
بهرهبرداری نیرو اه های سیک ترکیبی کمتر از نیرو ااههاای اازی و
بخاری است ،ررفیت بیشتری از نیرو اههای سایک ترکیبای انتخااب
شدهاست .البته محدودیت قابلیت اطمیناان در انتخااب واحادها تااثیر
زیادی دارد .هر چه تعداد واحدهای بازرگتار بایشتار باشاد ،قابلیات
اطمینان سیستم کمتر میشود .زیرا با خرو واحدهای بزرگتار ،تاوان

شماره
شینه

نوع
نیرو اه

ررفیت
ررفیت کاندیدا
انتخاب شده
(مگاوات)
(مگاوات)

1

بخاری

576

0

.

2

بخاری

576

576

1،816،473،600

7
13
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موجود

900

900

2،838،240،000

سیک

1773

1180

4،174،556،800

15

ازی

645

0

.

16

ازی

465

0

.

18

سیک

1200

800

2،830،208،000

21

سیک

1200

1200

2،901،312،000

22

بخاری

900

900

2،838،240،000

22

سیک

2000

1000

3،537،760،000
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مجموع هزینه
(میلیون دتر)
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بخاری

6

13

20

980

 -3-6درنظرگرفتننیروگاهبادی 
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مشارکت بهینه مزارع بادی (مگاوات)

2500
2000
1500
1000
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0
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8

9

 -5-6تاثیرسطحقابلیتاطمینان 

7

سرعت متوسط باد (متر بر ثانیه)

):ظرفیتبهینهمزارعبادیدرسرعتهایمختلفباد 

شکل(1
2000000

کاهش هزینه ک

کاهش هزینه آلود ی

500000

هزینه (میلیون دتر)

1000000

آبی

ازی

بادی

سیک

بخاری

0.8
0.7
0.6
0.5
0.4

0

26

21

7

16

0.3

4

0.2

مشارکت بهینه نیرو اههای بادی (درصد)

مقدار انتخاب شده از ررفیت کاندیدا (درصد)

1500000

0.9

0.1

شکل(:)2کاهشهزینهکلتوسعهسیستمتولیدوکاهشهزینه

0

آلودگیبامشارکتمزارعبادی 

850

950
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750

سطح قابلیت اطمینان (مگاوات ساعت در سال)

نیروگاههایآبی 

 -4-6درنظرگرفتن

نیروگاههابهازایسطوحمختلفقابلیت

شکل(:)4ظرفیتبهینه

در این بخش ،عاالوه بار نیرو ااههاای باادی ،یاک نیرو ااههاای آبای
کاندیدای  2000مگاواتی با انحراف معیار  3/2مترمکع بر ثانیه بارای
جریان آب ،در شینه  4در نظر رفته میشود .خرو تولید به میزان ده
درصد مجموع بار و زمان بازیابی تولید ،دو دقیقه فار مایشاوند .باه
ازای مقادیر مختلف متوسط فلوی آب ،ررفیات بهیناهی نیرو ااههاای
مختلف در شاک  3آورده شاده اسات .جهات ارزیاابی بهتار ،ررفیات
نیرو اهها بر حس درصدی از ررفیت کاندیدا نشاان داده شادهاسات.
مشاهده می شود که با افزایش متوساط جریاان آب ،ررفیات بهیناهی
نیرو اههای آبی به طور چشم یری افزایش می یابد و باه ازای مقاادیر
زیاد متوسط جریان آب ،مشارکت نیرو اههای آبی حتی از نیرو اههای
حرارتی بیشتر است.

در این بخش ،تاثیر زمان مورد انتظار بازیابی تولید ،بر ررفیت بهیناهی
نیرو اهها ارزیابی میشود .شک  ،5ررفیت بهیناهی نیرو ااههاا را باه
ازای مقادیر مختلف زمان بازیابی تولید نشان میدهد .مشاهده میشود
که جهت کاهش زمان بازیاابی تولیاد ،ررفیات بهیناهی نیرو ااههاای
بخاری که پاسخ کندتری دارند ،کاهش مییابد و در صورتی که بازیابی
سریع تولید مد نظر باشد ،نیاز به ررفیت بیشتری از نیرو اههای آبای،
ازی و سیک ترکیبی است و در مجموع ررفیت تولید بیشتری ماورد
نیاز است.

300
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250
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آبی

مقدار انتخاب شده از ررفیت کاندیدا
(درصد)
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نیروگاههادربارپیک 

 -6-6توانرزروانواع
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شکل(:)5ظرفیت

گاههابهازایمقادیرمختلفمتوسط
شکل(:)3ظرفیتبهینه¬ینیرو 

تولید 

جریانآب 
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با کاهش سطح قابلیت اطمینان ،نیاز باه قادرت رزرو کام مایشاود .از
طرفی با توجه به عدم قطعیت نیرو اههای آبی و بادی ،با کاهش سطح
قابلیت اطمینان مشارکت این نیرو اههاا افازایش ماییاباد .شاک ،4
قدرت بهینهی نیرو ااه هاا را باه ازای مقاادیر مختلاف ساطح قابلیات
اطمینان مورد انتظار ،نشان می دهد .مشاهده میشود کاه باا افازایش
سطح قابلیت اطمینان ،ررفیت بهینهی نیرو اههای بادی و آبی افزایش
مییابد اما ررفیت سایر نیرو اهها کم میشود.

 حمید فلقی،مهدی نجار
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 به این ترتی مشخ میشود که کدام.پیک بار به دست میآید
 توان،6  در شک.نیرو اهها برای تامین توان رزرو در نظر رفته شدهاند
رزرو بهینهی نیرو اهها در پیک بار به ازای زمانهای مختلف بازیابی
 مشاهده میشود که با کاهش زمان بازیابی.تولید نشان داده شدهاست
 سیک ترکیبی و آبی که سرعت، سهم رزرو واحدهای ازی،تولید
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گاههادرپیکباربهازایمقادیر
 بهینهینیرو

قدرترزرو:)6(شکل
 مختلفزمانبازیابیتولید

 نتیجه-7
 روشای جدیاد جهات برناماهریازی سیساتم تولیاد بااا،در ایان مقالاه
 مادل چندساطحی.درنظر رفتن نیرو اههای بادی و آبی معرفای شاد
همزمان برای بار الکتریکی و نیرو اههای بادی و آبی به دست آمد و به
 سطح مورد انتظار قابلیت اطمینان،این ترتی با کاهش تعداد سناریوها
در روابط مسأله در نظر رفته شد و نشان داده شد که با کاهش ساطح
 ررفیت بهینهی نیرو اههاای باادی و آبای افازایش و،قابلیت اطمینان
 مشاهده شد که افازایش.ررفیت بهینه سایر نیرو اهها کاهش می یابد
 ساب افازایش چشام یار،س رعت متوسط باد و جریاان متوساط آب
 همچنین مشخ شد.ررفیت بهینهی نیرو اههای بادی و آبی میشود
که تعیین ررفیت بهینهی نیرو اههای بادی و آبی اهمیت زیاادی دارد
 همچنین تاثیر زماان.و هزینه ک و آلود ی محیطی را کاهش میدهد
بازیابی تولید مد نظر قرار رفت و نشان داده شد که باا کااهش زماان
 اازی و، ررفیت بهینه ی نیرو اههاای آبای،مورد انتظار بازیابی تولید
.سیک ترکیبی و توان رزرو آنها در پیک بار افزایش مییابد
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