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 -1مقدمه

بهرهبرداری و هزينه تلفات بهعنوان اهداف بهینهسازی ميباشند .مدل

صنعت برق در دهه اخیر با تغییرات زيادی در زمینههای ساختاری،
بازار و مديريتي مواجه بوده است .يکي از اين تغییرات ورود به محیط
رقابتي توسط سرمايهگذاران ب ش خصوصي است .در اين محیط
رقابتي ،شرکتهای برق که مسئول تأمین برق مشترکین با سطح قابل
قبولي از هزينه ميباشند ،بايد گزينههای م تلفي از سرمايهگذاری و
بهرهبرداری را در برنامهريزیهای توسعه انت او نمايند .امروزه ،استفاده
از منابع تولیدپراکنده ( 1)DGبهعنوان يکي از گزينههای سرمايهگذاری
در مسئله برنامهريزی توسعه افزايش يافته است .همچنین پستهای
فوقتوزيع که پل ارتباطي بین شبکه انتقال و توزيع و محل تزريق
انرژی به شبکه توزيع بوده ،مکان مناسبي برای نصب اين منابع
ميباشند [ .]2-1هنگامي که از تکنولوژیهای  DGدر برنامهريزی
استفاده ميشود ،نوع تکنولوژی ،ظرفیت و مکان آنها از فاکتورهای
مؤثر بر استراتژی توسعه بهشمار ميروند .در غیاو DGها ،سیستمهای
سنتي برای پاسخگويي به رشد بار در افق برنامهريزی بلندمدت نیاز به
ارتقاء شبکه از طريق توسعه پستهای موجود با نصب ترانسهای
جديد و يا توسعه پستهای انتقال موجود دارند [ .]7-9همچنین
مالح ه همزمان گزينههای ارتقاء ظرفیت پستهای انتقال و مشارکت
DGها از موضوعات مهم در برنامهريزی توسعه شبکه است که ميتواند
نتايج مطلووتری را بههمراه داشته باشد [ .]1تاکنون الگوريتمهای
م تلفي توسط محققان بهمن ور برنامهريزی توسعه مولدهای پراکنده و
همچنین توسعه شبکه از طريق ارتقاء ظرفیت پستهای شبکه
باالدست ارائه شده که به سهدسته عمده روشهای عددی 2و اکتشافي3
و تحلیلي 4تقسیم ميشوند .جستوجوی گراديان ،برنامهريزی خطي،
برنامهريزی غیرخطي ،برنامهريزی پويا و پ ش بار بهینه از رايجترين
نمونههای روشهای عددی ميباشند .روشهای اکتشافي مبتني بر
تکنیکهای پیشرفته هوش مصنوعي از قبیل الگوريتم ژنتیک،
بهینهسازی ازدحا ذرات و جستوجوی ممنوعه ميباشند .از مهمترين
ويژگي اين روشها ،قدرت محاسباتي آنها بوده است .همچنین قاعده
 2/9برای مکانيابي مولدهای پراکنده در شبکههای توزيع شعاعي با بار
يکنواخت ،يکي از روشهای تحلیلي برجسته بهمن ور برنامهريزی
توسعه مولدهای پراکنده ميباشد .روشهای عددی معموالً جواو بهینه
در آنها دقیقتر بوده و به زمان کمتر برای محاسبه جواو نیاز دارند .بر
اساس نتايج تحقیقات ،مسئله برنامهريزی غیرخطي آمی ته با اعداد
صحیح ( 5)MINLPکارآمدترين روش از روشهای عددی و الگوريتم
ژنتیک 6پرکاربردترين روش در میان روشهای اکتشافي برای محققان
ميباشند [.]1

برنامهريزی توسعه پستهای فوقتوزيع مبتني بر ترکیب ماتريس
احتمال و الگوريتم ژنتیک در عد حضور تولیدات پراکنده در مرجع
[ ]8ارائه شده است .رويکردی جديد بهمن ور برنامهريزی همزمان
توسعه پستها و خطوط انتقال شبکه با استفاده از پ ش بار بهینه

DC

بهکمک روش برنامهريزی تصادفي و شبیهسازی مونتکارلو 7با هدف
حداقلسازی پرداختي بهرهبردار مستقل شبکه در مرجع [ ]3ارائه شده
است .سرمايهگذاری در ظرفیت تولیدات پراکنده از جمله
سرمايهگذاریهای برگشتناپذير بهشمار ميآيد که بهعلت نصب DGها
در مکانهای غیربهینه و در تعداد و اندازه نامناسب سبب افزايش تلفات
و هزينههای سیستم شده و نتايج غیرقابلانت اری حاصل خواهد شد،
که ممکن است هزينه قابلتوجهي را به سرمايهگذار تحمیل کند.
بنابراين برای سرمايهگذاری در چنین محیطي بايد اطمینان از بازگشت
سرمايه در بلندمدت بهکمک مکانیسمهايي همچون مشوقهای
سرمايهگذاری وجود داشته باشد [.]11
برای برنامهريزی توسعه DGها و مطالعه تأثیر طرحهای م تلف
بازار در سرمايهگذاری ،انت او مدل مناسب حائز اهمیت است .در
[ ،]11مدلي بهمن ور برنامهريزی توسعه خطوط انتقال و منابع تولید
بادی از ديدگاه بهرهبردار سیستم ارائه شده است .مدل دوسطحي
پیشنهادی برنامهريزی رياضي با قیود تعادل ميباشد .بهمن ور توسعه
منابع تولید بادی ،يارانه بر هزينه سرمايهگذاری اين منابع بهعنوان
مشوق در ن ر گرفته شده است .در [ ]12بهرهبرداری بازار برق شیلي
در حالت حضور و عد حضور پرداخت بابت آمادگي ظرفیت بهعنوان
مشوق سرمايهگذاری بررسي شده است .در مرجع [ ]19روشي برای
برنامهريزی توسعه شبکه در حضور منابع  DGبا وجود عد قطعیت در
بار و هزينه خريد انرژی در مدلي تکسطحي با هدف حداقلسازی
هزينه خريد انرژی و تلفات و در غیاو توسعه پستها ارائه شده است.
در [ ]17يک مدل برنامهريزی رياضي دوسطحي مبتني بر برنامهريزی
خطي صحیح آمی ته بهمن ور برنامهريزی قرارداد فروش منابع  DGدر
غیاو مشوقهای سرمايهگذاری ارائه شده است .مدل برنامهريزی
توسعه توأ پستها و خطوط فوقتوزيع با در ن ر گرفتن امکان احداث
منابع  DGدر پستهای فوقتوزيع در [ ]11ارائه شده است که در آن از
تأثیر شبکه باالدست و پستهای انتقال صرفن ر شده است .در مرجع
[ ]11مکانيابي بهینه منابع  DGبا استفاده از يک مدل دوسطحي
استاتیک در قالب يک مسئله غیرخطي آمی ته با اعداد صحیح در
سیستم توزيع تعیین شده است .در [ ]14مدلي دوسطحي ارائهشده تا

در [ ]4يک مدل دينامیک بهمن ور برنامهريزی توسعه شبکههای

خطمشي پیشنهاد مالک خصوصي در مورد حجم قرارداد و قیمت توان

فوقتوزيع ارائه شده است .در اين مدل برای اينکه سیستم قدرت

منابع تولیدپراکنده را تعیین کند .بررسي تحقیقات گذشته نشان

پاسخگوی رشد بار باشد ،ادغا  DGبههمراه توسعه پست (نصب ترانس

ميدهد که در تحقیقات گذشته برنامهريزی همزمان توسعه منابع

جديد) و نوسازی فیدرها در ن ر گرفته شده و اين روشها با هم

تولیدپراکنده و پستهای انتقال در حضور مشوقهای سرمايهگذاری در

مقايسه شدهاند .هزينههای سرمايهگذاری ،هزينههای نگهداری و

شبکه فوقتوزيع انجا نشده است.
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در اين مقاله ،چهارچوبي جديد برای حل مسئله برنامهريزی
توسعه سیستمهای فوقتوزيع با در ن ر گرفتن سرمايهگذاری در
ظرفیت منابع  DGو ارتقاء ظرفیت پستهای انتقال (توسعه منابع
باالدست) در يک مدل دوسطحي ارائه ميشود .در سطح اول سود
سرمايهگذار  DGحداکثر شده و در مسئله سطح دو هزينه پرداختي
توسط بهرهبردار حداقل ميشود .مشوقهای سرمايهگذاری شامل
قراردادهای تضمیني خريد برق و پرداخت آمادگي ظرفیت است .مسئله
بهینهسازی دوسطحي با استفاده از تکنیک برنامهريزی رياضي و
بهکمک الگوريتم يکايکشماری ،مشتمل بر محدوديتهای تعادل به
يک مسئله يک سطحي  MPECتبديل ميشود و پس از خطيسازی،
در قالب يک مسئله برنامهريزی خطي صحیح آمی ته بههمراه الگوريتم
يکايکشماری حل ميشود .با توجه به مراجع بررسيشده نوآوریهای
مقاله حاضر بهشرح زير است:


مدلسازی مسئله برنامهريزی توسعه همزمان  DGو ارتقاء
ظرفیت پست انتقال در قالب مسئله بهینهسازی دوسطحي.



ارائه الگوريتم ترکیبي مبتني بر روشهای يکايکشماری و
بهینهسازی رياضي برای حل مسئله ،بهدلیل نامحدو بودن
مسئله سطح پايین ناشي از حضور متغیر باينری.



لحاظ نمودن قراردادهای تضمیني بههمراه پرداختهای

برنامهريزی توسعه تولیدات پراکنده . . .

دادههای ورودی:
-1الگوی بار پیشبینیشده
 -2اطالعات واحدهای تولید کاندیدای توسعه
 -3اطالعات پستهای انتقال و فوقتوزیع
-4قیمت و حجم قرارداد

 -5هزینه سوخت منابع تولیدپراکنده

-6مشخصه و هزینه پستهای کاندیدای توسعه
-7اطالعات پرداخت آمادگی ظرفیت

مسئله سطح باال (حداکثرسازی سود سرمایهگذار)
مشوقهای سرمایهگذاری (قرارداد و آمادگی) بههمراه قیود حاکم

قیمتهای مکانی و

استراتژی

ارتقاء پست

توسعه DGها

مسئله سطح پایین (حداقلسازی هزینه بهرهبرداری و توسعه
پستهای انتقال)
تعادل عرضه و تقاضا (معادالت پخش بار  )DCو محدودیتهای شبکه
فوقتوزیع و قیود واحدهای تولیدی

خروجیها:

ظرفیت به مدل برنامهريزی و مالح ه همزمان مشارکت

 -1مکان و ظرفیت بهینه DGها

DGها در بازارهای قراردادی و انرژی.

 -2انرژی خریداریشده از تولیداتپراکنده

 پیادهسازی مدل پیشنهادی روی شبکه فوقتوزيع واقعي و
انجا تحلیل حساسیت ،بهمن ور ارزيابي اثرب شي
دستورالعمل توسعه مولدهای مقیاس کوچک وزارت نیرو.
در ادامه مقاله ،در ب ش  2چهارچوو پیشنهادی و مدل رياضي
آن معرفي ميشود .در ب ش  9مدل ارائهشده روی شبکه قدرت نمونه
 1شینه و شبکه واقعي (فوقتوزيع غرو استان مازندران) تحلیل
ميشود .در ب ش انتهايي کار ،نتیجهگیری ارائه شده است.

 -2معرفی چهارچوب پیشنهادی
شکل  1شماتیک چهارچوو پیشنهادی را نشان ميدهد .بلوک اصلي
چهارچوو پیشنهادی شامل مدلي دوسطحي هست که در آن مسائل
مربوط به هر يک از سطوح نشان داده شده است .مسائل مرتبط با
سطح باال شامل مسئله سرمايهگذاری با هدف حداکثرسازی سود
سرمايهگذار در حضور مشوقهای سرمايهگذاری و همچنین
محدوديتهای حاکم در دوره برنامهريزی است .سازوکارهای قرارداد
تضمیني و آمادگي نیز در مسئله سطح باال لحاظ شده است .مسئله
سطح پايین از ديدگاه بهرهبردار مستقل شبکه است ،که در آن
هزينههای بهرهبرداری و ارتقاء ظرفیت پستهای انتقال ،با مالح ه
محدوديتهای حاکم حداقل ميشود .مکان و ظرفیت سرمايهگذاری
شده DGها ،سود مالکان  ،DGانرژی خريداریشده از DGها ،برنامه
توسعه و انرژی خريداریشده از پستهای انتقال و پرداختي بهرهبردار
مواردی از خروجي چهارچوو ميباشند.

Serial no. 79

 -3برنامه توسعه پستهای انتقال موجود
 -4انرژی خریداریشده از سیستم انتقال
 -5سود سرمایهگذار تولیداتپراکنده و پرداختی بهرهبردار

شکل  :1شماتیک چهارچوب پیشنهادی

 -1-2فرمولبندی ریاضی مسئله دوسطحی
متغیرها و پارامترهای مسئله در جدول  12ضمیمه معرفي شدهاند.
تابع هدف ( )1مسئله سطح باال ،سود سرمايه گذار منابع  DGاست و
مشتمل بر پنج عبارت است .عبارت اول مربوط به درآمد فروش توان
 DGدر قالب قرارداد تضمیني است که در آن حجم معیني از
توان  DGبا قیمت معین توسط بهرهبردار شبکه خريداری مي شود.
عبارت دو مربوط به درآمد حاصل از پرداخت ظرفیت است .شايان
ذکر است در صورت عد نیاز شبکه به تولید توان پرداخت ظرفیت
مشروط بر آماده بودن واحد برای تولید ،پرداخت مي گردد .با توجه
به مقررات مندرج در دستورالعمل مولده ای مقیاس کوچک وزارت
نیرو ،پرداخت هزينه بهره برداری توان تولیدی  DGدر فروش
قراردادی ،بر عهده بهره بردار شبکه است .نرخ پرداخت ظرفیت
( 8)CPRبرابر  89/99درصد قیمت قرارداد است .دو عبارت بعدی،
بیان گر امکان مشارکت مالکان منابع  DGدر بازارهای لح ه ای عالوه
بر بازار قراردادی است .عبارت سو  ،درآمد فروش توان تولیدی
DGها را در بازار لح ه ای و عبارت چهار  ،مربوط به پرداخت
ظرفیت به مالکان  DGها در هنگا عد تولید اجباری در بازار
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لح ه ای است که نرخ اين پرداخت  1/7دالر بر مگاوات ساعت در
محیط بازار است که به ظرفیت ابرازشده به بازار پرداخت مي شود.
ب ش پنجم مربوط به هزينه سرمايهگذاری DGها است .رابطه ( )2و
( ) 9به اين معني است که از بین گزينه های م تلف سرمايه گذاری
فقط يک مورد جهت سرمايه گذاری در هر شین کانديدای نصب،
انت او شود .با توجه به قرارداد تضمیني در رابطه ( )7بیانشده،
 n   busمربوط به شین های کانديدای نصب  DGاست.
20
محدوديت مالي شرکت سرمايهگذار در قید ( )1لحاظ شده است.
قید ( )1مربوط به حداکثر میزان تقاضا در هر شین و قید ( )4نیز
ضريب نفوذ ( 9)PFمنابع  DGاست .رابطه ( )8پرداختي بهره بردار
(هزينه بهره برداری و توسعه ظرفیت پستهای انتقال) را نشان
ميدهد که مشتمل بر هفت عبارت است .عبارات اول و دو بهترتیب
مربوط به خريد توان و پرداخت ظرفیت به  DGها در قالب قرارداد
تضمیني ميباشند .عبارت سو  ،هزينه بهره برداری DGها است که
مشروط بر فروش تضمیني برق آنها ،بهعنوان مشوق توسط
بهره بردار پرداخت مي شود .عبارات چهار و پنجم ،بهترتیب بیانگر
خريد توان و پرداخت ظرفیت به DGها در بازار ميباشند .پرداختي
بهره بردار برای خريد توان از شبکه باالدست در عبارت ششم آمده
است .عبارت هفتم مربوط هزينه توسعه پستهای باالدست است.
رابطه ( ) 3معادالت پ ش بار مستقیم ( )DCرا نشان مي دهد.
قیمت های مکاني )LMP( 10متغیرهای دوگان قیود مربوط به تعادل
توان هستند .روابط ( )11و ( )11به ترتیب مربوط به محدوديتهای
توان تولیدی شبکه و DGها مي باشند .قیود ( )12و ()19
محدوديت های خطوط و زاويه ولتاژ شینها را نشان ميدهندS .
b
قدرت مبنا است k   j .نشان مي دهد که شین  kمتصل به شین
 jاست .رابطه ( ) 17مربوط به زاويه ولتاژ شین مرجع هست.
متغیرهای دوگان هر ق ید در مقابل قید مربوطه بیان شدهاند .با توجه
به تغییرات دورهای نیاز مصرف  ،سطوح م تلفي برای مصرف در هر
شین در ن ر گرفته شده است .عبارت  X is u lisدر رابطه ()11
مربوط به تصمیم گیری در مورد توسعه پستهای انتقال است.
بنابراين اگر متغیر باينری برابر " " 1باشد توسعه پست انتقال انجا

برنامهريزی توسعه تولیدات پراکنده . . .

در اين مقاله ترکیبي از روشهای بهینهسازی رياضي با الگوريتم
يکايکشماری استفاده ميشود  .در اين روش ،تمامي حاالت ممکن
توسعه پست های انتقال در ن ر گرفته شده و برای هريک از
ترکیب ها ،يک مسئله برنامه ريزی آمی ته صحیح خطي حل مي شود
و جواو متناظر با حداقل هزينه بهره برداری و توسعه ظرفیت
پستهای انتقال به عنوان جواو بهینه انت او مي شود .بهاينترتیب
مشکالت خطيسازی برطرف شده و در فضای جستوجوی موجود،
حل مسئله را ممکن مي سازد.
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انتقال موجود از قبل (  ) X iESاست .حضور متغیر باينری در مسئله
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20

ميشود و ظ رفیت جديد پست انتقال  X iES  X isميشود؛ در
غیراينصورت افزايش ظرفیت انجا ن واهد شد و ظرفیت پست
سطح پايین يکي از نوآوری های اصلي اين مقاله مي باشد .وجود اين
عبارت در مسئله سطح پايین باعث ايجاد ناحیه گسسته و نامحدو
در مجموعه ممکن جواو شده و فضای جستجو را محدود مي کند.
لذا امکان تبديل مسئله دوسطحي به يک مسئله  MPECو پس از
آن خطيسازی در قا لب يک مسئله برنامه ريزی  MILPو حل مسئله
بهینهسازی بهکمک روشهای تحلیلي وجود ندارد و امکان تسويه
بازار و بهدست آوردن قیمتهای مکاني که دارای اهمیت زيادی در
بازارهای برق مي باشند ،با روش های رياضي غیرممکن ميباشد .لذا
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همچنین قیود زير بايد بعه مسعئله بهینعهسعازی اضعافه شعود ،کعه
  ljو   ljبهترتیب کران باال و پايین   ljمعيباشعند و همچنعین
  lnbمتغیر پیوسته کمکي برای تکمیل روند خطيسازی است.
()97
Z lbn  X ndg max  lj   lnb
()91

max   Z
dg max
dg
dg
  u bn X n
u bn
X dg
lj
n
lj
lbn

dg
dg max
 lj  lnb   lj (1  u bn
)X n

dg max

dg

(1  u bn ) X n

()91

شکل  :2شبکه آزمون  6شینه
جدول  :1اطالعات شبکه  6شینه

 -3مطالعات عددی
در اين ب ش ،کارايي چهعارچوو پیشعنهادی بعر روی شعبکه نمونعه 1
شینه و شبکه فوقتوزيع غرو استان مازندران بررسي ميشود.
 -1-3مورد مطالعاتی اول :شبکه نمونه  6شینه
در شکل  2شبکه نمونه  1شینه نشان داده شده است .در اين شبکه دو
پست اصلي  291/ 19کیلوولت در شینهای  1و  2بهترتیب با ظرفیعت
 11و  11مگاوات و چهار ترانسفورماتور 19/21کیلوولت بعا ظرفیعت 71
مگععاوات وجععود دارد .دو ترانسععفورماتور بععا ظرفیععت  11و 11مگععاوات
بهترتیب کانديدای نصب در شینهای  1و  2بعهمن عور توسععه شعبکه
باالدست ميباشند .شینهای  21کیلوولت کانديدای محعل نصعب DG
هستند .حداکثر ظرفیت DGهای قابلنصب در هر شعین  21مگعاوات،
در پلععههععای  1مگععاواتي فععرش شععده اسععت .در مطالعععه ب ععش اول از
پرداخت ظرفیت صرفن ر شده و تنهعا قعرارداد تضعمیني لحعاظ شعده
است .پیشبیني بار در دوره برنامهريزی بدون عد قطعیت ،در يک افعق
يکساله و در سه سطح بار در اختیار است .در  91%زمان ،پیک بعار ،در
 11%زمان  11%بار پیک (میان باری) و در بقیه زمانها  21%بعار پیعک
(کم باری) مصرف ميشود .جداول  1و  2بهترتیب اطالععات سیسعتم و
سناريوهای شبیهسازی را نشان ميدهند .مدل پیشنهادی با اسعتفاده از
حلکننده  ،]29[ CPLEXدر نر افزار  ]27[ GAMSحل شده است.
 -1-1-3تحلیل نتایج شبیهسازی
بهمن ور صحتسنجي نتايج ،ابتدا مدل پیشعنهادی بعر اسعاس يکعي از
سناريوهای شبیهسازی مرجعع [ ]21پیعاده شعده اسعت کعه بعه نتعايج
يکساني با آن مرجع رسیده است .در ادامه شبیهسازیهعا ،سعناريوهای
م تلفي تعريف شده است.
سنناریوی اول :در اين سناريو ،بهبررسي شبکه ،در غیاو  DGو قرارداد
تضمیني پرداخته مي شود .علیرغم وجود امکان توسعه پست باالدسعت،
بهدلیل محدوديت انتقال توان در خطوط ،جوابي حاصل نشده است .اما
همععانطععور کععه در جععداول  9و  7مشععاهده مععيشععود ،بععا حععذف
محدوديتهای انتقال ،جواو بهینه حاصل شده است که همان توسععه
پست باالدست  2ميباشد .مشاهده ميشود که در صورت ععد حضعور
DGها در شعبکه ،نیعاز بعه توسععه شعبکه باالدسعت و تقويعت خطعوط
ضروری است.

Serial no. 79

ظرفیت خطوط (مگاوات)

71

هزينه سرمايهگذاری مولدها (میلیون دالر بر
مگاولتآمپر)

1/8

هزينههای بهرهبرداری و نگهداری مولدها (دالر بر
مگاوات ساعت)

71

هزينه سرمايهگذاری ترانسفورماتور (میلیون دالر)

1/2

قیمت خريد برق از شبکه باالدست در ساعات پر،
میان و کم باری (دالر بر مگاوات ساعت)

111- 81- 11

قیمت خريد برق قراردادی در ساعات پرباری،
میانباری و کمباری (دالر بر مگاواتساعت)

11- 71- 21

حداکثر ضريب نفوذ

1/9

قدرت مبنا (مگاولتامپر)

111

جدول  :2سناریوهای شبیهسازی شبکه  6شینه
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جدول  :3نتایج سناریوهای اول تا سوم
شماره سناريو

اول

دو

دو

ضريب نفوذ

1/9

1/9

1/8

حجم قرارداد

1

1

1

1/1

--

1و1
()11

1و1
()21

)11( 1
)11( 1

--

3/118

13/191

8/121

توسعه پستهای باالدست

پست 2

--

--

--

هزينه مسئله سطح پايین
(میلیون دالر)

14/17

74/41

94/839

79/17

مکان و ظرفیت
نصبشده (مگاوات)

DG

سود مالکان
(میلیون دالر)

DG

سو
1/9

جدول  :4نتایج حاصله در سناریوی اول
حاالت توسعه
پستهای انتقال

عد
توسعه

توسعه در
شین 1

توسعه در
شین 2

توسعه هر
دو شین

هزينه مسئله
سطح پايین
(میلیون دالر)

بدون جواو

14/27

14/17

14/99
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سناریوی دوم :نتايج سناريوی دو در جدول  9نشان داده شدهاند .با
سرمايهگذاری  91مگاواتي در ظرفیت تولید ،توسعه شبکه باالدست
حذف شده و هزينه کل بهرهبردار نسبت به سناريوی اول ،بهمیزان
 11/1درصد کاهش يافته است .شايان ذکر است که عواملي ن یر
محدوديت ضريب نفوذ  DGدر شبکه و هزينه نهايي ( 12)MCآنها بر
استراتژی توسعه تأثیرگذار است .مطابق جدول  9مالح ه ميشود که
با افزايش ضريب نفوذ به مقدار  ،1/8پرداختي بهرهبردار نسبت به حالت
 ،2کاهش  21درصدی داشته و سود مالکان DGها رشد دو برابر دارد.
توسعه  DGنسبت به توسعه شبکه باالدست دارای فوايد بیشتری ن یر
تعويق در توسعه شبکه باالدست و يا تقويت خطوط انتقال است.

شکل  :3درآمد سرمایهگذار  DGدر سناریوی سوم

سناریوی سوم :در اين سناريو تأثیر حضور  DGو تغییرات حجم

شکل  :4پرداختی بهرهبردار در سناریوی سوم
جدول  :5نتایج تغییر نرخ رشد بار
شماره حالت

1

2

تقاضا (مگاوات)

11

121

توسعه پست انتقال

--

توسعه شین 2

مکان و ظرفیت  DGنصبشده

 11( 1مگاوات)

 1و11( 1مگاوات)

سود مالکان ( DGمیلیون دالر)

9/183

4/71

هزينه مسئله سطح پايین (میلیون دالر)

2/919

1/19

خريد توان از شبکه باالدست (مگاوات)

)93/1(1

 )71(1و)11(2

شکل  :5تأثیر نرخ رشد تقاضا بر سرمایهگذاری
جدول  :6تأثیر تغییر قیمت خرید از بازار باالدست
شماره حاالت

1

قیمت شبکه باالدست

11

111

توسعه پست انتقال

شین 2

--

--

 1و )11( 1

سود مالکان ( DGمیلیون دالر)

--

12/97

هزينه مسئله سطح پايین (میلیون دالر)

2/79

1/13

خريد توان از شبکه باالدست (مگاوات)

)11(1
)11(2

)11(1
)91(2

مکان و ظرفیت

Serial no. 79

DG

نصبشده (مگاوات)

2

قرارداد تضمیني (امکان مشارکت در بازار) بررسي ميشود .مطابق
جدول  9مشاهده ميشود که با کاهش حجم قرارداد ،ظرفیت
سرمايهگذاری شده DGها  1مگاوات ،سود سرمايهگذار  DGکاهش 11
درصدی و پرداختي بهرهبردار کاهش  8/1درصدی يافتهاند .شکلهای
 9و  ،7تأثیر تغییرات حجم و قیمت قرارداد ،را بهترتیب بر درآمد
سرمايهگذار و پرداختي بهرهبردار نشان ميدهند .مطالعات نشان
ميدهد ،قیمت قراردادی مناسب ميتواند سود مناسبي برای
سرمايهگذار و نیز هزينه مناسبي برای بهرهبردار فراهم آورد .مالح ه
ميشود ،هر اندازه قیمت قرارداد بیشتر باشد سرمايهگذار میل
بیشتری برای احداث واحدهای جديد دارد .زماني که حجم قرارداد
تضمیني افزايش مييابد شرکت سرمايهگذار در قیمت قراردادی
مناسب ،به سود بیشتری دست مييابد .به همین ترتیب در قیمت
قراردادی باال ،پرداختي بهرهبردار افزايش مييابد .اگر قیمت قرارداد
پايینتر از هزينه نهايي DGها باشد ،توسعه  DGبرای سرمايهگذار
سودی ن واهد داشت .بنابراين بايد قیمت قرارداد همواره متناسب با
هزينه نهايي DGها باشد .در قیمت قراردادی مناسب ،با افزايش
ضريب نفوذ  ،DGحضور DGها بهصورت چشمگیری گسترش مييابد.
 -2-1-3تأثیر تغییرات نرخ رشد بار
میزان تقاضا ،عاملي تأثیرگذار بر استراتژی توسعه DGها و پستهای
باالدست است .در اين تحلیل حساسیت در غیاو قرارداد تضمیني،
تأثیر میزان تقاضا ،مطالعه شده است .جدول  1نتايج را نشان ميدهد.
مالح ه ميشود که افزايش تقاضا به میزان  121مگاوات ،مشارکت
بیشتر DGها و توسعه پستها را بههمراه دارد .افزايش مشارکت
DGها نسبت به حالت  ،1سود بیشتری را برای سرمايهگذار بههمراه
داشته و پرداختي بهرهبردار افزايش قابلمالح های يافته است .افزايش
تقاضا موجب افزايش هزينه خريد برق از شبکه باالدست،
سرمايهگذاری ،بهرهبرداری  DGو افزايش هزينه سیستم ميشود .شکل
 ،1بهترتیب سود سرمايهگذار و پرداختي بهرهبردار و مجموع ظرفیت
سرمايهگذاری  DGرا بهازای تغییرات تقاضا نشان ميدهد .شايان ذکر
است واحد محور عمودی شکل  ،1برای ظرفیت نصبشده مولدها
مگاوات و برای منافع و هزينهها برحسب میلیون دالر ميباشد .با توجه

Tabriz Journal of Electrical Eng., vol. 47, no. 1, spring 2017

 /282مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز ،جلد  ،74شماره  ،1بهار 1931

به نمودار ،اگر میزان تقاضا افزايش يابد ،با وجود اينکه شبکه با تقويت
هر دو پست موجود نیز پاسخگوی تقاضا است ولي بهعلت محدوديت
توان عبوری از خطوط برنامه جواو ندارد.
 -3-1-3تأثیر قیمت انرژی شبکه باالدست
قیمت انرژی خريداریشده از شبکه باالدست ،يکي از عوامل تأثیرگذار بر
استراتژی توسعه DGها و پستهای باالدست ميباشد .نتايج حاصل از
اين تحلیل حساسیت در جدول  1آمده است .باال بودن قیمت بازار
باالدست مشوقي خوبي برای توسعه هرچه بیشتر DGها است .کاهش
قیمت انرِژی شبکه باالدست موجب توسعه پستهای باالدست (توسعه
در شین  )2و خريد انرژی از آنها (افزايش  91مگاواتي در خريد) شده،
بهطوریکه کاهش هزينه بهرهبردار را به میزان  19درصد ،بههمراه دارد.
 -2-3مورد مطالعاتی دوم :شبکه فوقتوزیع غرب مازندران
دياگرا تکخطي شبکه فوقتوزيع غرو استان مازندران در شکل  1نشان
داده شده است .میزان تقاضا پیشبینيشده در سال مطالعه  141مگاوات
است .ظرفیت خطوط فوقتوزيع  11مگاوات در ن ر گرفته شده است.
امپدانس خطوط برحسب پريونیت در قدرت مبنای  111مگاوات آمپر و
قدرت قابلانتقال آنها برحسب مگاوات روی دياگرا نشان داده شدهاند.
در اين شبکه  7پست اصلي  291/19کیلوولت ROYAN,
 CHABOKSAR, NOSHAHR, DANIYALوجود دارند که مطابق
ظرفیتشان بهصورت واحد تولید مدل شدهاند .پستهای  ROYANو
 DANIYALکانديدای توسعه ظرفیت (بهترتیب افزايش ظرفیت  121و
 41مگاواتي) ميباشند .هزينه ترانسفورماتور  121و  41مگاواتي بهترتیب
 1و  2/1میلیارد تومان در ن ر گرفته شده است که با توجه به نرخ بهره
 12درصدی ،هزينه معادل يکنواخت سالیانه آنها محاسبه شده است.
 19شین  19کیلوولت بهعنوان کانديدای نصب DGها ميباشند.
واحدهای ِ DGبه شینهای  21کیلوولت پستهای  19/21کیلوولت
متصل ميشوند ،لیکن برای سادگي در اين شبیهسازی ،واحدها به
شینهای  19کیلوولت متصل شدهاند .حداکثر ظرفیت DGهای
قابلنصب در هر شین  21مگاوات (پلههای  1مگاواتي) فرش شده است.
قیمت خريد قراردادی توان DGها در همه سطوح بار  21/1دالر بر
مگاوات ساعت است که با توجه به مشوقهای سرمايهگذاری مندرج در
دستورالعمل توسعه مولدهای مقیاس کوچک وزارت نیروی ايران،
پرداخت اين هزينه مشروط بر فروش قراردادی توان بر عهده بهرهبردار
مستقل شبکه است .هزينه نهايي مولدهای گازی  4/1دالر بر
مگاواتساعت است .نرخ پرداخت آمادگي ظرفیت در قرارداد تضمیني
 89/99درصد قیمت قرارداد و در بازار عمدهفروشي  1/7دالر بر
مگاواتساعت است .قیمت خريد برق از شبکه باالدست در ساعات اوج،
میان و کمباری بهترتیب  12–17/1 –14دالر بر مگاواتساعت فرش
شده است .ساير اطالعات مشابه شبکه  1شینه است .مدل پیشنهادی با
استفاده از حلکننده  ،]29[ CPLEXدر نر افزار  ]27[ GAMSحل شده
است .ضمناً سناريوهای م تلفي بر اساس جدول  7تعريف شده است.

Serial no. 79

برنامهريزی توسعه تولیدات پراکنده . . .

-1-2-3تحلیل سناریوهای شبیهسازی
سناریوی اول :سناريوی اول ،سناريوی پايه است که در آن مالکان
DGها ملز به فروش تما توان تولیدی  DGدر قالب قرارداد تضمیني
ميباشند [ .]21در غیاو DGها به علت محدوديت خطوط انتقال،
جوابي حاصل نشده است .در صورت تقويت خطوط و توسعه پستهای
 ROYANدر باالدست ،پاسخ بهینه در پرداختي  119میلیون دالری
بهرهبردار حاصل ميشود .جدول  8نتايج سناريوهای اول و دو را نشان
ميدهد .نتايج حالت  1نشان ميدهد که در حضور DGها ،توسعه
پستهای باالدست و تقويت خطوط حذف شدهاند و هزينه مسئله
سطح پايین بهمیزان  11درصد کاهش يافته است .سود  29میلیون
دالری مالکان  ،DGزمینه مناسب را برای سرمايهگذاری نشان ميدهد.
با توجه به رشد بار شبکه ،توسعه شبکه در سالهای آتي برای
پاسخگويي به تقاضا ضروری است و مشاهده ميشود که با وجود
مشوقها تمايل به توسعه  DGبیشتر است.
سناریوی دوم :در اين سناريو ،تأثیر بازار عمدهفروشي بر توسعه DGها
بررسي ميشود .بهطوریکه حجم معیني از ظرفیت DGها بهصورت
تضمیني توسط بهرهبردار شبکه خريداری شده و مالکان DGها با
باقیمانده ظرفیت  DGدر بازار شرکت ميکنند .از جدول  8مالح ه
ميشود که کاهش حجم قرارداد به  1/4سبب کاهش  71مگاواتي در
ظرفیت سرمايهگذاری DGها و کاهش سود مالکان بهمیزان  91درصد
شده است .قیمت مکاني در دوره اوج مصرف ،میانباری و کمباری،
بهترتیب  18و  11/9و  12/8دالر بر مگاواتساعت در شینهای بار
محاسبه شده است .کاهش سود مالکان DGها ،با مقايسه قیمت مکاني و
قیمت قرارداد تضمیني توجیه ميشود .با کاهش حجم قرارداد پرداختي
بهرهبردار بهمیزان  19درصد کاهش مييابد ،زيرا بر اساس قوانین بازار
عمدهفروشي ،پرداخت هزينه بهرهبرداری DGهای شرکتکننده در بازار
بر عهده مالکان آنها است .بر اساس نتايج بهدستآمده ،در حجم باالی
قرارداد در شبکه ،با توجه به مشوقهای سرمايهگذاری مناسب و اينکه
هزينه بهرهبرداری DGها بر عهده بهرهبردار بوده ،سرمايهگذاری بر روی
DGها بسیار مطلوو بوده و برای مالکان آنها سود بااليي را بههمراه
دارد .شکل  4تأثیر حجم قرارداد تضمیني را در توسعه ظرفیت ،DG
سود سرمايهگذاری و توسعه پست انتقال نشان ميدهد .شايان ذکر است
واحد محور عمودی شکل  ،4برای ظرفیت نصبشده مولدها مگاوات ،و
برای منافع و هزينهها برحسب میلیون دالر است .مالح ه ميشود برای
مالکان DGها مشارکت کامل در بازار سود پايیني را بههمراه دارد .لذا
وجود مشوقهای سرمايهگذاری از اهمیت بااليي برخوردار است .در حجم
باالی قرارداد ،سرمايهگذاری DGها مطلووتر است .لذا توسعه پستهای
انتقال انجا نشده و مجموع توان خريداریشده از شبکه باالدست تقريباً
 747مگاوات است .جدول  3نتايج را در حالتي که قیمت قرارداد  2برابر
شود نشان ميدهد .مالح ه ميشود در اين شرايط پست انتقال
 ROYANبايد توسعه يابد.
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شکل  :6دیاگرام تکخطی شبکه فوقتوزیع غرب استان مازندران
جدول  :7سناریوهای شبیهسازی شبکه مازندران
شماره
سنار
يو

جدول  :9تأثیر افزایش قیمت قرارداد تضمینی در سناریوی دوم

DANYAL

ROYAN

11/24

74/11

71/18

111/13

111/11

حاالت توسعه
پستهای انتقال

تکنولوژی

مشوقهای
سرمايهگذاری

مشارکت
در بازار

شرح سناريو

1





-

سناريوی پايه و بررسي شبکه در
غیاو  DGدر حالت اول و سپس
بررسي حضور آنها در حالت
دو

2







تغییرات حجم قرارداد تضمیني
بهمن ور بررسي تأثیر حضور
در بازارهای لح های

9







تغییر قیمت بازار باالدست

DG

توسعه
پست

توسعه
پست

درآمد مالکان
(میلیون دالر)

DG

هزينه مسئله سطح
پايین (میلیون دالر)

عد
توسعه

111/11
بهینه

توسعه هر
دو پست
71/18
111/14

DG

جدول  :8نتایج سناریوهای اول و دوم
شماره سناريو

1

2

حجم قرارداد

1

1/4

)9،12(11

)9(11

)7(21

)11،8(11
)9،1،11،12(21

مکان و ظرفیت
 DGنصبشده
(مگاوات)
سود مالکان

DG

هزينه مسئله سطح پايین
خريد از شینهای شبکه
باالدست (مگاوات)

Serial no. 79

شکل  :7تأثیر حجم قرارداد در سرمایهگذاری
جدول  :11تأثیر تغییرات قیمت انرژی در سناریوی سوم

(21
)1،4،11،11،14،13

شماره حالت

1

)13،14(21

 29/12میلیون دالر

 11/18میلیون دالر

 84/71میلیون دالر

 41/27میلیون دالر

)19/9(3 - )278/9(1
- )119/1(19
)11(21

)71(3 - )272/9(1
)11(21 - )172/11(19

2

9

قیمت شبکه باالدست در پیک بار (دالر
بر مگاواتساعت)

11/1

21/1

11/1

توسعه پست انتقال

--

--

پست
ROYAN

مجموع ظرفیت  DGنصبشده (مگاوات)

181

211

21

درآمد مالکان ( DGمیلیوندالر)

94/11

73/17

2/11

هزينه مسئله سطح پايین (میلیوندالر)

41/19

31/71

74/18
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جدول  :11تأثیر تغییرات نرخ رشد بار
نرخ رشد بار ()%

9

12

11

توسعه پست انتقال

--

ROYAN

DANYAL
ROYAN

ظرفیت  DGنصبشده (مگاوات)

171

291

211

درآمد مالکان ( DGمیلیون دالر)

97/11

73/17

72/12

هزينه مسئله سطح پايین (میلیون
دالر)

47/19

111/78

111/11

خريد از شینهای شبکه باالدست
(مگاوات)

)219(1
)174(19
)1(3
)71(21

)912(1
)141(19
)91(3
)11(21

)239(1
)941(19
)73(3
)11(21

سناریوی سوم :در اين سناريو تأثیر تغییرات قیمت خريد انرژی از
شبکه باالدست مطالعه ميشود .جدول  ،11نتايج اين سناريو را نشان
ميدهد .در حالت  1و با کاهش قیمت خريد انرژی ،ظرفیت
سرمايهگذاریشده و پرداختي بهرهبردار بهترتیب  21مگاوات و 11
درصد نسبت به حالت پايه کاهش مييابند .در حالت  ،2پرداختي
بهرهبردار نسبت به حالت پايه  3درصد افزايش مييابد .باال بودن
قیمت خريد انرژی از شبکه مشوقي برای مشارکت بیشتر DGها در
ب ش تولید بوده و نیز قیمت پايین موجب توسعه پستهای انتقال
ميشود .همچنین محدوديت توان عبوری از خطوط در کنار اين
تغییرات نقش مهمي دارد .در حالت  9و با فرش تقويت خطوط
(افزايش دو برابری ظرفیت) ،توسعه پست  ROYANانجا شده و
ظرفیت سرمايهگذاریشده بهمیزان  111مگاوات نسبت به حالت 1
کاهش مييابد .لذا پرداختي بهرهبردار به  2میلیون دالر کاهش يافته
است.
-2-2-3تأثیر تغییرات نرخ رشد تقاضا
برای مطالعه تأثیر تغییرات نرخ رشد بار بر توسعه سیستم سه حالت ،9
 12و  11درصد در ن ر گرفته شده است .جدول  11نتايج شبیهسازی
را نشان ميدهد .با افزايش نرخ رشد بار به  12درصد ،مشارکت DGها
در تولید نسبت به حالت پايه بهمیزان  91مگاوات افزايش و منجر به
ارتقاء شبکه از طريق توسعه پست  ROYANميشود .سود
سرمايهگذاری نسبت به حالت پايه  14درصد افزايش ،و پرداختي
بهرهبردار بهمیزان  29/7درصد افزايش يافته است .در نرخ رشد بار 11
درصدی ،توسعه هر دو پست شبکه باالدست حداقل هزينه بهرهبردار را
بههمراه دارد .همچنین سهم خريد توان از شبکه (با قیمتي کمتر
نسبت به قیمت قرارداد) نسبت به حالت رشد بار  12درصدی بهمیزان
 99درصد افزايش مييابد .افزايش نرخ رشد بار موجب افزايش
مشارکت DGها و نیاز به توسعه پست انتقال ميشود .اين امر افزايش
هزينه خريد برق از شبکه ،سرمايهگذاری و بهرهبرداری  DGو نهايتاً
افزايش هزينه سیستم را بهدنبال دارد .شايان ذکر است که DGها با
ظرفیت بااليي در تولید مشارکت داشته که اهمیت حضور آنها را در
شرايط افزايش نرخ رشد بار بهمن ور تعويق در تقويت خطوط
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فوقتوزيع را نشان ميدهد .از طرف ديگر ،کاهش نرخ رشد بار سبب
عد نیاز به ارتقاء شبکه شده است .بهطوریکه در حالت رشد بار 9
درصد ،سهم تولید DGها و شبکه باالدست و پرداختي بهرهبردار کاهش
مييابد .لذا کاهش نرخ رشد بار سبب عد نیاز به ارتقاء شبکه شده
است.

 -4نتیجهگیری
در اين مقاله ،چهارچوبي جديد برای حل مسئله برنامهريزی توسعه
منابع تولیدپراکنده در پستهای فوقتوزيع با در ن ر گرفتن امکان
توسعه ظرفیت پستهای انتقال شبکه باالدست در حضور مشوقهای
سرمايهگذاری ارائه شده است .نتايج شبیهسازیها نشان دادهاند:
 با استفاده از الگوريتم تلفیقي پیشنهادی مبتني بر يکايکشماری
پیشنهادی و  ،MILPمشکل عد تحدو و غیرقابل خطيسازی مسئله
دوسطحي حل شده است .در اين شرايط ،امکان تسويه بازار و بهدست
آوردن قیمتهای مکاني که دارای اهمیت زيادی در بازارهای برق
ميباشند ،در مدل دوسطحي ارائهشده ممکن شده است .همچنین
مدل برای شبکههای آزمون بزرگ هم کارايي دارد.
 قرارداد تضمیني (حجم قرارداد و قیمت آن) ،پرداخت آمادگي،
قیمت خريد انرژی از بازار باالدست ،ضريب نفوذ از عوامل اثرگذار در
رفتار سرمايهگذاری DGها و توسعه پست باالدست شناخته شدهاند.
مشوقهای قرارداد تضمیني و پرداخت آمادگي ظرفیت ،منجر به
افزايش میل به سرمايهگذاری ،احداث واحدهای جديد و سود
شرکتهای تولید ميشوند؛ اما لزوماً باعث کاهش هزينههای پرداختي
توسط بهرهبردار نميشوند .میل به سرمايهگذاری در قراردادهای با
قیمت باال نسبتاً باال کم هست .زيرا توسعه پستهای انتقال هزينه
کمتری در بر خواهد داشت.
 مشارکت کل ظرفیت DGها در بازار ،سود کمي عايد سرمايهگذار
خواهد شد .از طرفي فروش کامل ظرفیت بهصورت قراردادی،
پرداختي بهرهبردار را بهمیزان قابلتوجهي افزايش ميدهد.
 مشارکت همزمان DGها در بازارهای عمدهفروشي و قراردادی ،سود
مناسبي برای سرمايهگذار داشته و هزينه مسئله سطح پايین را
کاهش ميدهد .مشارکت ب شي از ظرفیت DGها در بازار ،کاهش
پرداختي بهرهبردار و سود مناسبي را برای سرمايهگذار بههمراه دارد.
 کاهش قیمت سوخت DGها توسعه ظرفیت اين منابع را افزايش و
پرداختي بهرهبردار را کاهش ميدهد .در اين صورت ،باال بودن
قیمت خريد انرژی از شبکه نسبت به قیمت خريد تضمیني و
افزايش ضريب نفوذ ،میل سرمايهگذاری را افزايش و پرداختي
بهرهبردار را کاهش ميدهد.
 افزايش نرخ رشد بار ،موجب توسعه ظرفیت DGها و توسعه
پستهای انتقال را بههمراه دارد.
افزودن امکان توسعه شبکه فوقتوزيع ،عالوهبر توسعه پست انتقعال
به مدل دوسطحي ارائهشده در اين مقاله ،از برنامههای آينده تحقیق در
اين زمینه است.
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