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 در این مقاله به مطالعه و بررسی مسئله پخش بار بهینه مقید به پایداری ولتاژ در حضور عدمقطعیت موجود در تولید توان از مزارع بادی:چکیده
 روشی پیشنهاد میشود که به ازای یک حد مجاز برای افزایش هزینه نسبت به، با توجه به غیرقطعی بودن تولید توان مزارع بادی.پرداخته شده است
 این میزان عدمقطعیت با در نظر گرفتن مقدار مشخصی از. باالترین میزان از عدمقطعیت برای تولید توان از مزارع بادی را مشخص کند،مقدار پایه
 الزم به ذکر است که حاشیه بارگذاری مهمترین شاخص ارزیابی پایداری ولتاژ است که فاصله نقطه کار فعلی.حاشیه بارگذاری شبکه تعیین میشود
 بدینمنظور از روش تئـوری تصمیمگیـری مبتنـی بـر شکـاف اطـالعـاتی برای مدیریت ارتباط بین.شبکه را از نقطه فروپاشی ولتاژ تعیین میکند
 و در محیطIEEE  شینه۱۱7  و95  مدل ارائهشده بر روی شبکه.عدمقطعیت در تولید توان از مزارع بادی و حد بارپذیری شبکه استفاده میشود
 نتایج حاصل از آن با نتایج بهدستآمده از روش شبیهسازی، بهمنظور ارزیابی کارایی مدل ارائهشده. پیادهسازی شده استGAMS نرمافزار بهینهسازی
 یک رهیافت بهینه و مقاوم برای لحاظ نمودن همزمان عدمقطعیت، نشان میدهد که رهیافت ارائهشده، نتایج شبیهسازی.مونتکارلو مقایسه شدهاند
.و پایداری ولتاژ در مسئله پخش بار بهینه است
 حاشیه، پایداری ولتاژ، عدمقطعیت،)IGDT(  تئوری تصمیمگیری مبتنی شکاف اطالعاتی، تولید توان بادی،)OPF(  پخش بار بهینه:واژههای کلیدی
.بارگذاری
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Abstract: This paper deals with the Voltage Stability Constrained Optimal Power Flow (VSC-OPF) problem in the presence of wind
power generation uncertainty. Due to the uncertain nature of wind power generation, an approach is proposed that determines the
maximum uncertainty of wind power generation for give a percentage of total cost increase. This maximunm uncertainty is
determined in a way that a desired loading margin (LM), is satisfied. It is worth to note that LM is the most important measure of
voltage stability which reflects the distance from the current operating point to the voltage collapse point. For this aim, Information
Gap Decision Theory (IGDT) is utilized to handle the uncertainty of wind power generation and voltage stability in the proposed
VSC-OPF model. The proposed model is implemented on the IEEE 39 and 118-bus standard test systems, and solved by General
Algebraic Modeling System (GAMS) optimization software. In order to evaluate the effectiveness of the proposed methodology for
uncertainty handling, the results obtained by IGDT technique are compared with Monte Carlo Simulations (MCS). The simulation
results imply that the uncertainty radius and the desired LM have an inverse relationship, such that for a given percentage of cost
increase, the radius of uncertainty decreses with respect to the increase of the desired LM.
Keywords: Optimal power flow (OPF), wind power generation, information gap decision theory (IGDT), uncertainty, voltage
stability, loading margin (LM).
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 -۱مقدمه
امروزه با توجه به وجود چالشهای اقتصادی ،زیستمحیطی و رشد
سریع تقاضای انرژی ،متولیان شبکههای قدرت به دنبال بهرهبرداری
بهینه از شبکه تولید و انتقال موجود هستند .تلفات باال و راندمان پایین
شبکههای اولیه ضرورت نیاز به اصالح آنها را افزایش میدهد .با توجه
به بار مالی تعویض تجهیزات و توسعه شبکه ،راهکار اقتصادیتر اصالح
شبکه موجود است .در ایـن میان مطرح شـدن مسائلی چـون هزینه
سوخت ،روند روبهافزایش گرمایش زمین ،آلودگیهای زیستمحیطی
ناشی از مصرف سوختهای فسیلی و مسئله امنیت انرژی باعث رویکرد
بشر به منابع جدید و تجدیدپذیر انرژی برای اصالح شبکه و تولید انرژی
شده است .انرژی باد بهعنوان یک منبع انرژی تجدیدپذیر ،دارای
پتانسیلهای زیادی برای کاهش مشکالت مطرح شده است.
ازسوییدیگر ،درخواست روزافزون برای انرژی ،مسائل اقتصادی و
زیستمحیطی در توسعه ظرفیت سیستمهای قدرت و افزایش فشارها بر
کاهش هزینه ،سیستمهای قدرت را به بهرهبرداری در شرایط نزدیکتر
به حدود پایداری ،بهویژه پایداری ولتاژ سوق داده است [ .]۱با توجه به
این مسائل یکی از اهداف اصلی بهرهبردار شبکه ) ،(SO1کمینه کردن
هزینه تولید انرژی ،با در نظر گرفتن محدودیتهای شبکه ،به خصوص
حدود پایداری آن است [ .]2با توجه به محدود بودن حد انتقال توان در
خطوط انتقال و همچنین محدودیت در تولید انرژی و افزایش روزافزون
تقاضـای انـرژی ،فشـار بـر سیسـتم انتقال افزایش یـافته اسـت .بـا
بهرهبرداری شبکه در حداکثر سطح انتقال توان ،احتمال ناپایداری ولتاژ
افزایش پیدا میکند [.]6 ،9
پایداری ولتاژ یک جزء حیاتی از پایداری سیستم است که تحت
تأثیر الگوی تولید توانهای حقیقی و راکتیو از منابع انرژی و همچنین
سطح بار سیستم قرار دارد [ .]9مهمترین شاخص برای ارزیابی میزان
پایداری ولتاژ یک سیستم ،شاخص حد بارپذیری ) (LL2است .این
شاخص به میزان افزایش مجاز بار سیستم از نقطه کار فعلی تا نقطه
بحـرانی (یـا نقطه فروپاشی ولتاژ )3بـه شـرطی کـه هیچیک از قـیود
بهرهبرداری سیستم نقض نشود ،اطالق میشود [ .]4در مرجع [ ،]۱با
در نظر گرفتن حد بارپذیری ،یک حاشیه پایداری مجاز برای سیستم در
نظر گرفته شده است؛ تا در هنگام بروز اختالالتی همچون خروج
ناگهانی یک خط ،سیستم از حاشیه بارپذیری مناسب برخوردار بوده و
به سمت فروپاشی ولتاژ نرود .در مرجع [ ]8با انجام یک پخش بار
ضرایب تابع درجه دو به دست میآید که از آن در تقریب منحنیهای PV
جهت به دست آوردن حاشیه پایداری ولتاژ استفاده شده است .اثر تغییر
استراتژیهای تولید و کنترل انرژی بادی بر روی پایداری ولتاژ در مرجع
[ ]9بررسی شده است ،بهصورتیکه کنترل ولتاژ ترمینال حاشیه
بارگذاری را افزایش میدهد .یک روش جدید پخش بار بهینه توان راکتیو
مقید به امنیت ولتاژ جهت تضمین حاشیه بارگذاری مناسب در مرجع
[ ]7استفاده شده است .در مرجع [ ،]5با هماهنگسازی منابع تأمین
توان راکتیو حاشیه بارگذاری بهبود یافته است .در مرجع [ ،]۱1یک
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چارچوب کنترلی جامع بهمنظور دستیابی به حاشیه بارگذاری
قابلاطمینان درحالیکه هزینه کنترل مربوطه کمینه شود مطرح شده
است .در مرجع [ ،]۱۱با جایابی شینهایی در سیستم که حساسیت
بیشتری به پایداری ولتاژ دارند ،مکان و ظرفیت مزارع بادی به گونهای
تعیین شده است که به بهبود حاشیه پایداری ولتاژ شبکه کمک کند.
همانطوری که اشاره شد استفاده از انرژی باد مزایای زیادی
همچون کم کردن هزینه تأمین انرژی و عدم آلودگی زیستمحیطی
دارد .از طرفی دیگر ،عدمقطعیت ذاتی موجود در تولید انرژی از باد،
عملکرد سیستمهایی که از این انرژی برای پاسخ به تقاضای بار استفاده
میکنند را تحتـتأثیر قرار داده است [ .]۱2در مرجع [ ،]۱9عدمقطعیت
انرژی باد با استفاده از روش سناریو بنیان 4مدلسازی و مورد مطالعه
قرار گرفته است .به این صورت که به وسیله یک پخش بار بهینه ،مقدار
توان اکتیو و راکتیو تولیدی توسط واحدهای بخاری و بادی موجود در
سیستم تعیین شده است .ادغام عدم قطعیت تولید انـرژی بـادی با
مسئله در مدار قرار دادن نیروگاههـای مقیـد بـه امنیت ()SC-UC5
سیستم موضوعی چالشبرانگیز است که در مراجع [ ]۱9 ،۱6مورد
بـررسی قـرار گـرفته است .عدمقطعیت در پارامترها و متغیرهای
تصمیمگیری یکی از اصلیترین نگرانیهای بهرهبرداران شبکه قدرت
است [ .]۱4در مرجع [ ،]۱8بهمنظور کاهش اثر عدمقطعیت در تولید
توان از مزرعه بادی و تأثیر آن بر روی بازار ،مدل جدیدی برای
بهرهبرداری هماهنگ مزارع بادی و واحدهای تلمبه ذخیره ،ارائه شده
است.
تئوری تصمیمگیری برمبنای شکاف اطالعاتی ( )IGDT6یکی از
روشهای توانمند در توصیف عدمقطعیت است .برخالف روشهایی
نظیر مونتکارلو 7و برنامهریزی تصادفی (سناریوبنیان) ،این روش نیازی
به تابع چگالی احتمال پارامترهای غیرقطعی مسئله ندارد و برای
تصمیمگیریهای مقاوم در برابر عدمقطعیتهای شدید استفاده
میشود .همچنین برخالف روش بهینهسازی مقاوم ( ،)RO8این روش
نیازی به تعیین حداکثر شعاع عدمقطعیت برای پارامترهای غیرقطعی
نداشته و از این نظر انعطافپذیری بیشتری دارد [ .]۱7درواقع ،روش
 IGDTبه دنبال تعیین حداکثر شعاع عدمقطعیت مجاز برای پارامترهای
غیرقطعی مسئله است ،بهگونهای که تابع هدف مسئله در محدوده مجاز
تعیینشده توسط تصمیمگیر باقی بماند .در مرجع [ ،]۱5از IGDT
برای کمک به بهرهبردار شبکه در انتخاب منابع مناسب تولید توان جهت
پاسخ به تقاضای متغیر بار مصرفکنندگان استفاده شده است .در
مـرجع [ ،]2از  IGDTبهمنظور کمینه کردن هزینه با در نظر گرفتن
عدمقطعیت انرژی باد استفاده شده است .در مرجع [ ،]21از IGDT
برای شناسایی استراتژی بهینه خرید از منابع موجود با هدف مقاوم
بودن این استراتژی در برابر هزینه باالی خرید استفاده شده است .در
مرجع [ ،]2۱عدمقطعیت در بازار برق با استفاده از  IGDTبررسی شده
است .در مرجع [ ،]22یک مدل مبتنی بر  IGDTبهمنظور کمک به
بهرهبردار شبکه توزیع در انتخاب منابع قابلاعتماد برای پاسخ به بار
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شبکه پیشنهاد شده است .مراجع [ ]29و [ ]26روشی را برای به دست
آوردن استراتژی مناقصه در بازار برق برای مصرفکنندگان بزرگ با
استفاده از  IGDTارائه دادهاند .یک روش ترکیبی مبتنی بر IGDT
بهمنظور توسعه استراتژی مناقصه بهینه در مرجع [ ]29ارائه شده است.
در مرجع [ ،]24روشی مقاوم مبتنی بر  IGDTبرای مشارکت بهینه
مزارع بادی در بازار برق با در نظر گرفتن عدمقطعیت توان آنها و قیمت
برق بازار ارائه شده است.
با توجه به مطالب پیشین ،مالحظه میشود که مسئله پخش بار
بهینه مقید به پایداری ولتاژ ( )VSC-OPF9و مسئله وجود عدم قطعیت
در منابع انرژی تجدیدپذیر ،یا عمدتا بهصورت مستقل از هم مورد
بررسی قرار گرفتهاند و یا اینکه با استفاده از روشهایی نظیر
سناریوبنیان مطالعه شدهاند که نیاز به اطالعات زیادی از پارامترهای
غیرقطعی شبکه دارد .این اطالعات یا عموما در دسترس نیست و یا
بهطور مستمر در حال تغییر الگوست؛ اما بررسی ارتباط بین حد
بارپذیری (یا پایداری ولتاژ) و عدمقطعیت در تولید انرژی از منابع انرژی
تجدیدپذیر ،موضوعی است که کمتر بدان پرداخته شده است و میتوان
آن را انگیزه این مقاله برای پرداختن به این مسئله قلمداد نمود.
در این مقاله ،مسئله پخش بار بهینه توان با توجه به عدمقطعیت در
تولید توان از مزرعه بادی و ارتباط آن با حد بارپذیری مورد بررسی قرار
میگیرد .به این صورت با در نـظر گـرفتن یک مـدل مقاوم و ریسکگریز
) ،(RA10با تعیین حداکثر شعاع (یا مقدار) عدمقطعیت انرژی قابل
استحصال از باد بـه ازای مقـدار مجازی از افزایش هزینه بهرهبرداری،
حد بارپذیری مشخصی نیز تأمین میشود .خروجی این مسئله ،مقدار
بهینه توان تولیدی واحدهای نیروگاهی شبکه است که بهطور همزمان
هم عدمقطعیت موجود منابع تجدیدپذیر و هم حد بارپذیری در تعیین
آنها نقش داشتهاند ،درنتیجه برنامه تولید توان نیروگاهها ،مقاوم به
عدمقطعیت و ایمن در برابر ناپایداری ولتاژ خواهد بود .لذا مهمترین
نوآوریهای این مقاله عبارتاند از:
 تحلیل حساسیت بهمنظور نشان دادن تأثیر تغییرات حد
بارپذیری مجاز و میزان عدم قطعیت تولید توان مزارع بادی بر
روی هزینه تأمین انرژی در سیستم.
 ارائه یک مدل جامع برای مسئله  VSC-OPFبا در نظر گرفتن
پارامتر حاشیه بارگذاری و بهکارگیری روش  IGDTبرای تعیین
تـوان خـروجی بهینه نیروگـاههـا بـا در نظر گرفتن همزمان
عدمقطعیت موجود در تولید توان از مزارع بادی و همچنین
قیود مربوط به پایداری ولتاژ شبکه.
 تحلیل حساسیت میزان عدمقطعیت تولید توان از مزارع بادی
نسبت به سطوح مختلفی از حد بارپذیری مجاز شبکه.
ادامه این مقاله بهصورت زیر سازماندهی شده است :در بخش دوم
به معرفی پارامتر بارگذاری و مفهوم شاخص حد بارپذیری پرداخته
خواهد شد .اصول روش  IGDTدر بخش سوم معرفی خواهد شد .بخش
چهارم به ارائه مدل پخش بهینه توان مقید به پایداری ولتاژ و اعمال
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روش  IGDTبر روی آن اختصاص خواهد داشت .در بخش پنجم نتایج
شبیهسازی ارائه میشود .درنهایت ،بخش ششم به جمعبندی و
نتیجهگیری از مقاله خواهد پرداخت.

 -2پارامتر بارگذاری و شاخص حد بارپذیری
در این مقاله از پخش بار بهینه مقید به حد بارپذیری (یا حاشیه
بارگذاری) استفاده شده است .در این روش با استفاده از پارامتر
بارگذاری (  ،) معادالت پخش بار در نقطه فروپاشی ولتاژ (نقطه دماغه
منحنی )P-Vبه همراه معادالت پخش بار در نقطه کار فعلی شبکه
بهصورت همزمان نوشته میشوند .برای توضیح بیشتر این مطلب شکل
 ۱را در نظر بگیرید .در این شکل که منحنی  P-Vدر یک شین بار
دلخواه از سیستم را نشان میدهد ،نقطه  Aنقطه کار فعلی سیستم
است که در آن بار برابر  PD 0است .با افزایش بار در شینهای بار ،نقطه
کار سیستم بر روی منحنی P-Vاز  Aبه  Bحرکت میکند .نقطه B
نقطه زانوی منحنی یا همان نقطه فروپاشی ولتاژ است که به آن نقطه
حد بارپذیری نیز اطالق میشود .به فاصله بین نقاط  Aو  Bنیز
اصطالحا حاشیه بارگذاری (یا حد بارپذیری) گفته میشود.
همانطور که میدانیم تا زمانی که ژنراتورها به حدود توان راکتیو
خود نرسند ،به دلیل عملکرد خودکار و حلقه بسته سیستم کنترل
تحریک ،ولتاژ شینهای ژنراتـوری ثـابت خـواهد بـود .با افزایش بار در
شینهای بار ،توان راکتیو خروجی ژنراتورها نیز افزایش مییابد و به
تدریج به حد باالی خود یعنی  ، QGmaxمیرسد .در یک سیستم
چندماشینه ،پساز اینکه به دلیل افزایش بار ،ژنراتوری به حد باالی توان
راکتیو خود رسید ،قابلیت تثبیت ولتاژ ترمینال خود را از دست خواهد
داد و با ادامه افزایش بار ،ولتاژ ترمینال این ژنراتور به تدریج کاهش
خواهد یافت .با از دست رفتن قابلیت تثبیت ولتاژ یک ژنراتور ،نرخ
کاهش ولتاژ در شینهای بار افزایش مییابد (به بیان دیگر با حرکت از
نقطه  Aبه  Bبه تدریج شیب مشخصه  P-Vبیشتر میشود) که این
مسئله بر روی توان راکتیو خروجی سایر واحدهای تولیدی نیز تأثیر
گذاشته و روند رسیدن آنها به حد باالی توان راکتیو تولیدی مربوط به
خود را تسریع میکند .با ادامه روند افزایش بار ،به تدریج سایر واحدهای
ژنراتوری نیز به حدود توان راکتیو خود خواهند رسید و با از دست رفتن
قابلیت کنترل ولتاژ شبکه ،پدیده فروپاشی ولتاژ رخ میدهد .این شرایط
متناظر با نقطه  Bدر شکل  ۱است.
حاشیه بارگذاری مناسب میتواند از فروپاشی ولتاژ در هنگام بروز
اختالل ناگهانی نظیر افزایش بار یا خروج تجهیزات ،جلوگیری نماید.
همانطور که در بخش چهارم نیز اشاره خواهد شد ،میتوان معادالت
پخش بار در نقطه حد بارپذیری را برحسب پارامترهای نقطه کار فعلی
سیستم و پارامتر بارگذاری (  ) نوشت .ازاینرو میتوان مقدار حداقل
 را بهگونهای در نظر گرفت که فاصله کافی و مناسبی میان نقطه کار
فعلی سیستم و نقطه فروپاشی ولتاژ وجود داشته باشد.
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Hi ( X ,  )  0 , i I

V
A
B


P
PD0
شکل  :۱مفهوم حاشیه بارگذاری و حد بارپذیری بهوسیله منحنی P-V

 -3اصول روش تئوری تصمیمگیری بر مبنای شکاف اطالعاتی
()IGDT
در ایـن مقاله ،از مدل  IGDTارائهشده در مرجع [ ]۱4برای بررسی
عدمقطعیت تولید توان مزارع بادی و ارتباط آن با حد بارپذیری استفاده
شده است .روش پیشنهادی به هیچ اطالعات اضافی نظیر تابع چگالی
احتمال متغیرهای تصادفی نیازی ندارد .برخالف روش برنامهریزی
تصادفی که متغیرهای خروجی به سناریوهای احتمالی وابسته هستند،
پاسخ بهدستآمده از روش  IGDTدقیق و کارآمد است .در ادامه ،این
روش بهطور مختصر توضیح داده میشود .مسائل بهینهسازی عموما
بهصورت زیر بیان میشوند:
f  min  f ( X ,  ) 

()1

X

Hi ( X ,  )  0 , i I

()2
()3
()4

استفاده از تئوری تصمیمگیری مبتنی بر شکاف ...

G j ( X ,  )  0,  j E

 

()8
G j ( X ,  )  0,  j E
()7
با استفاده از خروجی بهدستآمده از معادالت ( )4(-)7مقدار پایه تابع
هدف به دست میآید .بهبیاندیگر ،مقدار تابع هدف با فرض اینکه
پارامتر غیرقطعی دقیقا برابر مقدار پیشبینیشده (یا مقدار تخمین
زدهشده) خود باشد به دست میآید .چنانچه پارامتر غیرقطعی از مقدار
پیشبینیشده خود متفاوت باشد ،تصمیمگیرندگان با دو استراتژی
مختلف مواجه هستند.
استراتژی ریسک گریز ( :)RAاین استراتژی مربوط به حالتی است
که عدمقطعیت پارامتر غیرقطعی اثر نامطلوبی بر روی تابع هدف مسئله
داشته باشد .بهبیاندیگر تحقق واقعی پارامتر غیرقطعی ،باعث افزایش
تابع هدف از مقدار پایه خود شود .لذا این استراتژی بهدنبال این است
که به ازای یک مقدار مشخص و از پیش تعیینشدهای برای بدتر شدن
تابع هدف از مقدار پایه خود ،حداکثر مقدار شعاع عدمقطعیت پارامتر
غیرقطعی را بیابد .این بدین معنی است که مقادیر بهینه متغیرهای
تصمیمگیری بهگونهای تعیین میشوند که حداکثر شعاع عدمقطعیت
ممکن برای پارامتر غیرقطعی به ازای یک مقدار مشخصی از افزایش
تابع هدف ،به دست آید.
12
استراتژی ریسکجو )  :(RSعدمقطعیت پارامتر غیرقطعی همواره
سبب بدتر شدن تابع هدف نمیشود .در این استراتژی ،تحقق واقعی
پارامتر غیرقطعی نهتنها اثر نامطلوبی بر روی مقدار تابع هدف ندارد،
بلکه مقدار واقعی پارامتر غیرقطعی باعث کاهش تابع هدف از مقدار پایه
خود میشود .درواقع در این استـراتژی ،تصمـیمگیرنـده به دنبال
دستیابی به تابع هدفی کمتر از مقدار پایه ،بر اثر تغییرات مثبت پارامتر
غیرقطعی است.

در معادالت فوق γ ،پارامتر غیرقطعی ورودی است .همچنینΓ ،

مجموعه عدمقطعیتها در رفتار پارامتر غیرقطعی ورودی را توصیف
میکند .پارامتر  Xمجموعه متغیرهای تصمیمگیری مسئله است .تابع
هدف ( )۱که با ) f(X,γنشان داده شده است ،در حالت کلی هم به
متغیر تصمیمگیری  Xو هم به پارامتر غیرقطعی ورودی  γوابسته است.
توصیف ریاضی مجموعه عدمقطعیت بهصورت زیر است:
()9

   

  ( , )   :
  .




در این معادله  مقدار پیشبینیشده پارامتر غیرقطعی است.
همچنین α ،مقدار حداکثر انحراف ممکن پارامتر غیرقطعی از مقدار
پیـشبینیشده خـود اسـت کـه بـه آن شعاع عدمقطعیت (یا پارامتر
عدمقطعیت) نیز اطالق میشود.
یک استراتژی متداول با در نظر گرفتن معادالت ( )۱(-)6و با فرض
اینکه پارامتر غیرقطعی هیچ انحرافی از مقدار پیشبینیشده خود
نداشته باشد ،بهصورت زیر توصیف میشود .به این حالت اصطالحا
حالت پایه ( )BC11اطالق میشود:
()4

Serial no. 78

fb  min  f ( X ,  ) 
X

 -۱-9استراتژی ریسکگریز
این استراتژی تابع هدف را در برابر امکان خطا در پیشبینی پارامتر
غیرقطعی ورودی مقاوم میسازد [ .]28این استراتژی عموما توسط
تصمیمگیرندگان محافظهکار استفاده میشود .مجموعه متغیرهای
تصمیمگیری باید بهگونهای به دست آید که تابع هدف واقعی (  ) fدر
برابر انحراف پارامتر غیرقطعی  نسبت به مقدار پیشبینیشده 
بهصورت بهینه محاسبه شود .زمانی که تابع هدف در برابر حداکثر شعاع
عدم قطعیت ایمنسازی شود ،تصمیمگیری مقاوم به دست میآید.
بهبیاندیگر ،تصمیمگیرنده مطمئن خواهد بود که به ازای تغییرات
پارامتر غیرقطعی در محدوده شعاع عدمقطعیت بهدستآمده ،مقدار
تابع هدف از حد مجازی که برای تعیین شعاع عدمقطعیت پارامتر
غیرقطعی در نظر گرفته شده است ،تجاوز نخواهد کرد .روابط ریاضی
توصیفکننده این استراتژی بهصورت زیر تعریف میشوند:
C  max 

()5

X ,

()۱1
()۱۱

Hi ( X ,  )  0 , i I

G j ( X ,  )  0,  j E
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()۱2
()۱9

f ( X ,  )  C

C  f b ( X ,  )  1    ,   

()۱6
()۱9

 


0   1

 Cمقدار بحرانی تابع هدف (یا حداکثر مقدار مجاز افزایش تابع
هدف نسبت به مقدار پایه) است که غالبا توسط تصمیمگیرنده تعیین
میشود .مطابق رابطه ( ،)۱9این مقدار بهصورت تابعی از مقدار پایه
تابع هدف تعریف میشود C .که همان شعاع عدمقطعیت پارامتر
غیرقطعی مسئله است ،یک متغیر مثبت است .در رابطه ( )۱9پارامتر 
نیز همان درجه تحمل افزایش تابع هدف نسبت به مقدار پایه به دلیل
عدمقطعیتهای نامطلوب تعریف شده است ،که مقدار آن توسط
تصمیمگیرنده مشخص میشود.
در مـدل ارائـهشــده در معـادالت ( ،)5(-)۱9حــداکـثر شـعـاع
عدمقطعیت  ، Cبهگونهای تعیین میشود که به ازای تغییرات پارامتر
غیرقطعی  مطابق رابطه ( ،)۱6مقدار تابع هدف از محدوده مجاز
تعیینشده در رابطه ( )۱2تجاوز نکند.
 -2-9استراتژی ریسکجو
با توجه به اینکه در این مقاله به دنبال تعیین و کمینه کردن اثر
نامطلوب عدمقطعیت در پارامتر ورودی (توان تولیدی از مزرعه بادی)
هستیم و به دنبال ارائه رهیافتی مقاوم برای حل مسئله  OPFبا در نظر
گرفتن عـدمقطعیتهـا هستیم ،لـذا از بحث بیشتر درباره روش
ریسکجـو جـهت رعایت اختصـار و تمرکز بیـشتـر بـر روی روش
ریسکگریز ،در ایـن مقاله صرفنظر میکنیم .در خصوص روش
ریسکجو توضیحات مفصل در مرجع [ ]2داده شده است.
هدف از این مقاله تعیین اثر نامطلوب پارامتر غیرقطعی (توان
تولیدی مزرعه بادی) بر روی تابع هدف مسئله است .با توجه به اینکه
قید پایداری ولتاژ نیز در نظر گرفته شده است ،استـراتژی ریسکجو
میتواند منجر به ایجاد مصالحه در این قید شود؛ بهبیاندیگر تصمیم
خوشبینانهای که در استراتژی ریسکجو گرفته میشود ،میتواند سبب
شود که در شرایط واقعی سیستم ،حاشیه پایداری ولتاژ از میزانی که در
این تصمیمگیری خوشبینانه (ریسکپذیر) در نظر گرفته شده است،
کمتر شده که این مسئله برای بهرهبردار سیستم بههیچوجه قابلقبول
نیست .زیرا تضمین پایـداری سیستم از اهمیت بیشتـری نسبت بـه
کمتـر شـدن هـزینه بهرهبرداری شبکه برخوردار است.

 -6مدل پخش بار بهینه مقید به پایداری ولتاژ
در این بخش به ارائه مدل پخش بهینه توان مقید به پایداری ولتاژ با
استفـاده از شاخص حد بارپذیری پرداخته و سپس بـه تـوسعه مدل
ارائـهشده خـواهیم پرداخـت که در آن با استفاده از رهیافت ،IGDT
عدم قطعیت در توان خروجی مزرعه بادی مورد بررسی قرار خواهد
گرفت.
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استفاده از تئوری تصمیمگیری مبتنی بر شکاف ...

 -۱-6مدل پخش بهینه توان مقید به پایداری ولتاژ
 تابع هدف
تابع هدف مسئله  OPFحداقل کردن هزینه پرداختشده برای برقراری
تعادل انرژی در شبکه است که بهصورت معادله ( )۱4تعریف میشود.




TC  min  Fi ( PGi ) 
 i




()۱4

)  Fi (PGتابع هزینه سوخت (  ) $ hواحد حرارتی iام است که
معموال بهصورت زیر تعریف میشود:
2
Fi (PG )  ai PG  bi PG  c i
()۱8
i

i

i

i

 قیود تساوی و نامساوی پخش بار
تابع هدف ( )11با توجه به قیود تساوی و نامساوی پخش بار ،بهینه
میشـود .ایـن قیـود عبارتانـد از قیـود تسـاوی پخش بـار و حدود
بهرهبرداری و فیزیکی نظیر حدود ولتاژها ،توانهای راکتیو و غیره .نظر
به اینکه مدل  OPFارائهشده مقید به پایداری ولتاژ است و با توجه به
توضیحاتی که در بخش دوم در خصوص استفاده از شاخص حاشیه
بارگذاری (یا حد بارپذیری) ارائه شد ،برای فرمولهکردن شاخص حاشیه
بارگذاری ،نیاز است که قیود تساوی و نامساوی نقطه کار فعلی و نقطه
حد بارپذیری (شکل  1را در نظر بگیرید) بهطور همزمان نوشته شده و
رابطه بین این قیود با استفاده از پارامتر بارگذاری (  ) مشخص شود.
در ادامه به معرفی دقیق قیود مربوطه خواهیم پرداخت.
الف -قیود تساوی و نامساوی در نقطه کار فعلی
()۱7

 NGb
  PGi
 i 1

NB

)   Pwb  PDb  Vb V jYbj cos(b   j  bj
j 1


()۱5

NB
 NGb

)   QGi   Qwb  QDb  Vb V jYbj sin(b   j  bj
j 1
 i 1


()21

PGmin
 PGi  PGmax
, i  NG
i
i

()2۱
()22
()29
()26
()29

, i  NG

 QGi  Q

min
Gi

, b  NB
,   NL

max

 Vb  V

max
b

min
Gi

Q

min
b

V

0  S (V , )  S

0  Pwb  wb , b  NBW

 2  Pw  Qw  1  Pw , b  NBW
b

b

b

b

b

( )11و ( )11معادالت پخش توان در نقطه کار فعلی (نقطه
مطابق شکل  )22(-)23( ،)1نیز به ترتیب حدود توانهای حقیقی،
راکتیو ،ولتاژ و اندازه توان ظاهری عبوری از خطوط میبـاشنـد .الزم به
ذکر است که در روابط ( )11و ( ،)11توانهای حقیقی و راکتیو تزریقی
از مزارع بادی نیز وارد شدهاند .همچنین ،رابطه ( )24حدود تولید توان
از مزرعه بادی در شین bام و رابطه ( )22نیز حدود توان راکتیو
خروجی مزرعه بادی را در آن شین نشان میدهد.
A
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  des  0

ب -قیود تساوی و نامساوی در نقطه حد بارپذیری
NB

)   Pwb  PˆDb  Vˆb VˆjYbj cos(ˆb  ˆj  bj
j 1


()24


  PˆGi
 i 1
NGb

()28

NB
 NGb ˆ 
)   QGi   Qw b  QˆDb Vˆb VˆjY bj sin(ˆb  ˆj  bj
j 1
 i 1


()27

PˆDb  1  kDb   PDb , b  NB

()25
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max
Gi

 QˆGi  Q

min
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min
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P

min
Gi

Q

Vˆbmin  Vˆb  Vˆbmax , b  NB
0  Sˆ (V , )  S max ,   NL

()99
()96

( )21و ( )22معادالت پخش توان در نقطه حد بارپذیری (نقطه
مطابق شکل  )21( ،)1و ( )21نیز الگوی افزایش توان مصرفی بارها از
نقطه کار فعلی تا نقطه حد بارپذیری (یعنی از  Aبه  Bدر شکل ،)1
( )32نیز الگوی افزایش توان تولیدی ژنراتورها برای تأمین افزایش بار
از نقطه  Aتا نقطه  Bو ( )31(-)34نیز به ترتیب حدود توانهای
حقیقی ،راکتیو ،ولتاژ و اندازه توان ظاهری عبوری از خطوط در نقطه
حد بارپذیری شبکه میباشند.
الزم به ذکر است که روابط ( )27(-)91رابطه بین بار مصرفی و توان
تولیدی در نقطه حد بارپذیری را برحسب مقادیر متناظر در نقطه کار
فعلی و با استفاده از پارامتر بارگذاری (  ) نشـان میدهنـد .ازاینرو
میتوان گفت که نقطه حد بارپذیری بهصورت پارامتری برحسب نقطه
کار فعلی بیان شده است.
B

 قیود مربوط به پایداری ولتاژ و حد بارپذیری

()94

(QGmax
 QGi )  vbup  0
i

()98

(QGi  Q

()97

Serial no. 78

)v  0

 -2-4پیادهسازی روش  IGDTبر روی مسئله
در مدل ارائهشده برای  ،VSC-OPFپارامتر ورودی غیرقطعی ،توان
حقیقی تولیدشده توسط مزارع بادی است که در روابط ( )۱7و ()24
ظاهر شده است ،درنتیجه مدل  OPFمقید به پایداری ولتاژ در حالت
پایه بهصورت زیر تعریف میشود .الزم به یادآوری است که در حالت پایه،
توان خروجی از مزارع بادی برابر مقدار تخمین زدهشده (یا همان مقدار
پیشبینیشده) خود است.
()61

عالوه بر قیود ( )27(-)91که ارتباط بین نقاط کار فعلی و حد بارپذیری
را بهصورت پارامتری نشان میدهند ،اندازه ولتاژ شینهای ژنراتوری در
این دونقطه نیز باهم رابطه دارند .همانطور که در بخش دوم نیز توضیح
داده شد تا زمانی که ژنراتورها به حدود توان راکتیو خود نرسند ،ولتاژ
شینهای ژنراتوری ثابت خواهد بود .با افزایش بار سیستم ،توان راکتیو
خروجی ژنراتورها افزایش مییابد و کمکم به حد باالی خود ،یعنی QGmax
میرسد .پساز اینکه ژنراتوری به حد باالی توان راکتیو خود رسید ،دیگر
قابلیت تثبیت ولتاژ ترمینال خود را نخواهد داشت .با ادامه افزایش بار،
ولتاژ ترمینال ژنراتور کاهش مییابد .این بدین معنی است که اندازه
ولتاژ شینهای ژنراتوری لزوما در نقطه کار فعلی و نقطه حد بارپذیری
باهم برابر نیست .برای بیان ریاضی این موضوع ،روابط ( )99(-)95را در
نظر بگیرید [.]27
()99
V b V b  v bdn  v bup
dn
b

()95
( )99(-)95بیانگر این مسئله هستند که برای ژنراتورهایی که به
حدود باال یا پایین تولید توان راکتیو خود میرسند ،دیگر اندازه ولتاژ در
نقطه کار فعلی و نقطه حـد بارپذیری یکسان نخواهند بود .مثال
درصورتیکه ژنراتوری توان راکتیو تولید کند ولی هنوز به حد باالی تولید
توان راکتیو خود نرسیده باشد ،قید ( )94غیرفعال (یا کوچکتر از صفر)
بوده و متغیر اضافی  v bup  1خواهد بود .با توجه به تولید توان راکتیو،
قید ( )98نیز اساسا غیرفعال است و داریم  . v bdn  1در این صورت طبق
رابطه ( )99ولتاژ ترمینال آن ژنراتور در نقطه کار فعلی و نقطه حد
بارپذیری باهم برابر خواهند بود .در غیر این صورت ،چنانچه اگر
محدودیت ( )94فعال شود ،با غیر صفر شدن  ، v bupولتاژ آن شین
ژنراتوری در نقطه حد بارپذیری کمتر از نقطه فعلی خواهد شد .مشابه
همین استدالل برای فعال شدن قید ( )98نیز وجود دارد.
نهایتا ،معادله ( )95شرط حداقل حاشیه بارگذاری را بیان میکند.
این رابطه نشان میدهد که پارامتر بارگذاری بایستی از یک حاشیه
بارپذیری مطلوب (  ) desکه توسط بهرهبردار شبکه تعیین میشود،
بزرگتر باشد .بهبیاندیگر ،حد بارپذیری مطلوب باید برآورده شود.

min
Gi

v ,v  0
up
b

dn
b



TCb  min  Fi ( PGi ) 
DV
 i
 Pwb  Pwb
Subject to:

( )95تا ()۱7
()6۱
در معادله ( TC b )61هزینه کل تأمین انرژی در حالت پایه است که
در آن پارامترهای غیرقطعی دقیقا برابر مقدار پیشبینیشده متناظر
است .رابطه ( )6۱نیز به این اشاره دارد که بایستی همه روابط ( )۱7تا
( )95بهطور همزمان در نظر گرفته شوند.
با توجه به استراتژی ریسکگریز که در بخش قبل ارائه شد ،در یک
سطح بار مشخص ،کاهش توان تزریقی مزارع بادی از مقدار
پیشبینیشده (یا تخمین زدهشده) خود ،منجر به افزایش توان تولیدی
توسط واحدهای حرارتی شده و درنتیجه هزینه تولید توان نسبت به
حالت پایه افزایش مییابد .لذا میتوان توان خروجی واقعی از مزرعه
بادی در شین bام را برحسب مقدار پیشبینیشده خود ،توسط رابطه
( )69بیان نمود .نهایتا با توجه به توضیحاتی که پیشتر در خصوص
رهیافت ریسکگریز ارائه شد ،مدل  OPFمقید به پایداری ولتاژ بهصورت
زیر خواهد بود:
()62

max 
DV
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()۱7(-)95

()69
()66

TC  TCb  1   
Pwb  Pwb  1    .

()69
 -9-6متغیرهای تصمیمگیری مسئله

متغیرهای تصمیمگیری (یا متغیرهای کنترلی) در مدل
پیشنهادی ،همان توانهای حقیقی خروجی ژنراتورها و ولتاژ شینهای
ژنراتوری هستند .الزم به ذکر است که متغیرهایی نظیر اندازه و زاویه
ولتاژ شینهای بار ،زاویه ولتاژ شینهای ژنراتوری ،توان راکتیو خروجی
ژنراتورها و مزرعه بادی و همچنین توان عبوری از خطوط ،متغیرهای
وابسته هستند که با حل مسئله  VSC-OPFو همزمان با تعیین مقادیر
بهینه متغیرهای تصمیمگیری شبکه ،مقدار این متغیرهای وابسته نیز
تعیین خواهد شد .پس:
VSC-OPF

 PG , i  NG 
DV  X   i

Vb , b  NBG 

()64

منابع تأمین انرژی شبکه ،مزرعه بادی و واحدهای حرارتی هستند.
دیاگرام تکخطی این سیستم در شکل  2نشان داده شده است .بار کل
این سیستم برابر  4296/29 MWاست.
بـا تـوجه بـه ابعـاد شبکه موردمطالعه ،تعداد کل متغیرهای
تصمیمگیری مسئله (یا همان متغیرهای کنترلی) برابر  21است (۱1
متغیر بـرای تـوان خـروجی ژنراتـورهـا و  ۱1متغیر برای اندازه ولتاژ
شینهای ژنراتوری) .تعداد کل متغیرهای مسئله نیز با در نظر گرفتن
متغیرهای کنترلی ،حالت و وابسته برابر برابر  269است.
29

26

28

37

38
25

2

27
17

24

در این بخش شبیهسازیها و نتایج عددی بر روی دو شبکه استاندارد
 95و  ۱۱7شینه  IEEEارائه میشوند .ابتدا نتایج عددی بهدستآمده
بر روی شبکه  95شینه ارائه میشود که شامل جایابی بهینه مزرعه
بادی ،تحلیل استراتژی ریسکگریز ،تحلیل حساسیت بر روی
پارامترهای مختلف و ارزیابی مقاوم بودن نتایج بهدستآمده از استراتژی
ریسکگریز است .سپس نتایج عددی مربوط به شبکه  ۱۱7شینه ارائه
خواهد شد.
مدل  VSC-OPFپیشنهادی با در نظر گرفتن عدم قطعیت تولید توان از
مزرعه بادی در محیط نرمافزار بهینهسازی  ،]25[ GAMSپیادهسازی
شده است .برای تحلیل این مسئله از حلکننده  CONOPT4در یک
کامپیوتر شخصی با مشخصات زیر استفاده شده است:
Intel®Core™i5-3210MCPU@2.50GHz,8GB RAM
 -1-5شبیهسازی بر روی شبکه  95شینه IEEE

مدل پخش بار بهینه مقید به حد بارپذیری و عدمقطعیت تولید توان
مزارع بادی بر روی شبکه  95شینه  IEEEپیادهسازی شده است .این
شبکه دارای  ۱1واحد ژنراتوری و  64خط است .اطالعات مربوط به
پخش بار این شبکه در مرجع [ ،]91موجود است .در جدول پ۱-
پیوست ،اطالعات مربوط به واحدهای ژنراتوری داده شده است.

در شبیهسازیها نیز ضرایب   1و   2در معادله ( )29به ترتیب
برابر  +1/89و  -1/89در نظر گرفته شدهاند ،تا محدوده عملکرد زیر
تحریک تا فوق تحریک مزرعه بادی پوشش داده شود.

Serial no. 78
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 -9شبیهسازی و نتایج عددی
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شکل  :2دیاگرام تکخطی شبکه  95شینه IEEE

در بخش اول شبیهسازیها بر روی این شبکه ،ابتدا  VSC-OPFدر
حالت  BCحل میشود .بهبیاندیگر در این حالت توان تولیدی مزرعه
بادی با مقدار پیشبینیشده (یا تخمین زدهشده) خود برابر است.
سپس مسئله  VSC-OPFبه ازای میزان مجاز افزایش هزینه و یک مقدار
مشخص برای حد بارپذیری موردبررسی قرار خواهد گرفت .این تحلیل،
همان استراتژی ریسکگریز است که پیشتر معرفی گردید.
در بخش دوم ،با انجام تحلیل حساسیت به بررسی تأثیر تغییرات حد
بارپذیری بر روی شعاع عدمقطعیت پارامتر غیرقطعی خواهیم پرداخت.
این مطالعه ازاینجهت حائز اهمیت است که اثر تغییرات حاشیه
بارگذاری مطلوب را بر روی حداکثر شعاع عدمقطعیت پارامتر غیرقطعی
نشان میدهد .لذا میتوان پی برد که تولید توان از مزرعه بادی به چه
میزان امکان تغییر دارد ،بهگونهای که یک حاشیه پایداری ولتاژ مطلوب
تأمین شود.
در بخش سوم نیز به ارزیابی مقاوم بودن نتایج بهدستآمده از
استراتژی ریسکگریز و برتری آن نسبت به نتایج حالت پایه خواهیم
پرداخت.
 -۱-۱-9جایابی بهینه مزرعه بادی
فـرض بـر ایـن است کـه قـرار اسـت یک مـزرعـه بـادی بـا ظـرفیـت نـامی
 1222MWدر این شبکه بهرهبرداری شود .برای تعیین محل بهینه
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اتصال این مزرعه بادی ،مسئله  VSC-OPFدرحالت پایه به ازای محل
اتصالهای مختلف (شینهای مختلف) حل میشود .بهترین محل برای
اتصال مزرعه بادی به شبکه شینی اسـت که بـه ازای آن ،هـزینه کـل
کمترین مقدار باشد .شکل  9مقدار هزینه در حالت پایه را بهازای اتصال
مزرعه بادی در شینهای  ۱تا ( 25شینهای بار شبکه) نشان میدهد.
همانطور که در این شکل مشخص است ،شین شماره  ۱8بهترین محل
برای نصب مزرعه بـادی است ،زیرا هـزینه بـهدستآمده در حالت پایه
بهازای نصب مزرعه بادی در این شین ،برابر  92196/672 $/hاست،
که کمترین مقدار است .لذا در ادامه شبیهسازیها محل اتصال مزرعه
بادی به شبکه شین شماره  ۱8در نظر گرفته میشود که در شکل  2نیز
نشان داده شده است.
البته به ازای جایابی مزرعه بادی در شینهای  ۱7 ،28و  ۱4نیز
هزینه نزدیک به مقدار فوقالذکر به دست میآید و میتوان از این شین-
ها نیز بهعنوان اولویتهای بعدی برای اتصال مزرعه بادی به شبکه
استفاده نمود.
 -2-1-5حل مسائل  VSC-OPدر حالتهای پایـه و استـراتـژی
ریسکگریز
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شکل  :6توان حقیقی تزریقی توسط ژنراتورها در دو حالت  BCو  RAدر شبکه
 95شینه
RA

BC
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شکل  :9هزینه حالت پایه به ازای شینهای مختلف کاندید برای نصب مزرعه
بادی در شبکه  95شینه

برای پیادهسازی استراتژی ریسکگریز ،فرض میشود که حداکثر
 %9افزایش هزینه نسبت مقدار پایه توسط بهرهبردار سیستم قابل تحمل
بوده و حـداقل حاشیه بارگذاری مطلوب برابر  %۱1اسـت .پس مدل
( VSC-OPFیعنی روابط ( )62(-)69به ازای  %9(   1/19افزایش
هزینه) و  ۱1( des  1/۱درصد حد بارپذیری) حل میشود و حداکثر
شعاع عدم قطعیت در تولید توان از مزرعه بادی به دست میآید.

Serial no. 78
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شکل  :9اندازه ولتاژ شینهای ژنراتوری در دو حالت  BCو  RAدر شبکه 95
شینه

 -9-۱-9تحلیل حساسیت
در این قسمت به بررسی حساسیت پارامتر عدمقطعیت ،حد
بارپذیری مطلوب و افزایش هزینه نسبت به یکدیگر میپردازیم.
شکل  4حساسیت پارامتر عدمقطعیت ( ،)αنسبت به تغییر میزان
حد بارپذیری مطلوب (  ) desرا به ازای βهای مختلف نشان میدهد.
همانگونه که از شکل  4مشاهده میشود ،با افزایش حد بارپذیری
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)Active power generation (MW

در این حالت ابتدا با فرض اینکه توان تولیدی مزرعه بادی با مقدار
پیشبینیشده خود یکسان است ،مسئله  VSC-OPFدر حالت پایه
تحلیل میشود .فرض بر این است که مقدار پیشبینیشده برای توان
تولیدی از مزرعه بادی ،برابر  %81مقدار نامی ،یعنی ۱191MWاست.
مقدار بـهدستآمـده برای تابع هدف (هزینه کل) در حالت پایه برابر
 92196/672$/hاست .مقادیر بهینه توان حقیقی تولیدی توسط
واحدهای حرارتی برای حالت پایه در شکل  6داده شده است.
همچنین ،مقادیر بهینه بهدستآمده برای ولتاژ شینهای ژنراتوری در
شکل  9نشان داده شده است.

مدتزمان الزم برای حل این مدل در استراتژی ریسکگریز برابر 9/85
ثانیه است .طبق رابطه ( ،)66هزینه کل در این استراتژی برابر است با
 96494/214$/hو شعاع عدمقطعیت تولید توان مزرعه بادی برابر
( 1/۱47یا  )%۱4/7به دست میآید .مطابق رابطه ( ،)69در این حالت
توان واقعی تولیدی از مزرعه بادی  789/5MWخواهد بود .مقدار بهینه
توانهای تولیدی توسط واحدهای حرارتی در شکل  6و اندازه بهینه
ولتاژ شینهای ژنراتوری در این حالت نیز شکل  9نشان داده شده
است.
همانطور که در شکل  6نشان داده شده است ،در استراتژی ،RA
توان حقیقی خروجی واحدها نسبت به حالت  BCمتفاوت است .با
کاهش توان تولیدی از مزرعه بادی ،توان خروجی ژنراتورهـای مـوجـود
در شینهای  98-95 ،96 ،99 ،91نسبت به حالت  BCافزایش مییابد
و تولید توان در سایر ژنراتورها کاهش مییابد .همانطور که از شکل 2
میتوان مالحظه نمود ،بیشتر ژنراتورهایی که در نزدیکی مزرعه بادی
قرار دارند ،به دلیل کاهش توان مزرعه بادی با افزایش توان خروجی
مواجه شدهاند تا بتوانند بار مصرفی شینهای اطراف مزرعه بادی را
تأمین نمایند .همچنین شکل  9نشان میدهد که ولتاژ شینهای
ژنراتوری در دو حالت  BCو  RAتفاوت چندانی ندارد.

استفاده از تئوری تصمیمگیری مبتنی بر شکاف ...
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شکل  :8تغییرات  برحسب تغییرات  به ازای  desهای مختلف در شبکه
 95شینه
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شکل  :4تغییرات شعاع عدمقطعیت برحسب  desبه ازای  مختلف در شبکه
 95شینه

نمودار تغییرات  برحسب  βبا در نظر گرفتن  های مختلف در
شکل  8نشان داده شده است .از این شکل مالحظه میشود که با
افزایش حد بارپذیری مطلوب شعاع عدمقطعیت کاهش پیدا میکند.
بهگونهای که به ازای  ، des  1/19با افزایش  βاز صفر تا  ،%۱9شعاع
عدمقطعیت از صفر تا  %95/4افزایش مییابد .به ازای ، des  1/29
در βهای کمتر از  1/19شعاع عدمقطعیت برابر صفر بوده و نهایتا با
افزایش به  ،1/۱9حداکثر شعاع عدمقطعیت به  %96/6میرسد.
همانطور که مشاهده میشود با افزایش حد بارپذیری مطلوب ،به ازای
مقادیر کوچک  افزایش  ناچیز و تقریبا برابر صفر است .حساسیت
پارامتر  نسبت به افزایش هزینه در شکل  7نشان داده شده است.
همانطور که از این شکل مالحظه میشود ،با افزایش حد بارپذیری
مطلوب ،عدمقطعیت در نظر گرفتهشده برای توان تولیدی مزرعه بادی
کـاهش مییابد .از این شکل مالحظه میشود که برای اینکه هزینه
بهرهبرداری از یک مقدار مشخصی کمتر باشد ،در  desهای کوچکتر
شعاع عدمقطعیت بزرگتری قابلتحمل است.

Serial no. 78
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شکل  :7منحنی تغییرات  بهازای تغییرات کل هزینه تولیدی در  desهای
مختلف در شبکه  95شینه

همچنین به ازای یک شعاع عدمقطعیت مشخص ،با افزایش حاشیه
بارگذاری مطلوب ،هزینه بهرهبرداری بیشتری به سیستم تحمیل
خواهد شد .این بدین معنی است که تضمین همزمان حاشیه بارگذاری
مطلوب بزرگتر و شعاع عدمقطعیت بیشتر ،مستلزم تحمیل هزینه
بهرهبرداری باالتر است.
 -6-۱-9ارزیابی نتایج بهدستآمده از استراتژی ریسکگریز
در این قسمت برای ارزیابی نتایج بـهدسـتآمده از استراتژی
ریسکگریز ،ابتدا اعدادی تصادفی برای توان خروجی مزرعه بادی در

بازه  1    Pw ,  w تولید میشود و سپس با استفاده از
شبیهسازی مونتکارلو و با توجه به مجموعه اعداد تصادفی تولیدشده در
بازه فوق ،مسئله  VSC-OPFحل میشود .درصورتیکه استراتژی RA
مقاوم باشد ،بایستی به ازای همه اعداد مجموعه فوق ،هزینه
بهدستآمده کمتر از مقداری باشد که در روش  RAبه دست آمد (یعنی
b

b

بایستی برای همه نمونهها داشته باشیم:

)  TCbc  (1  

 .) TCدر

اینجا با استفاده از توزیع یکنواخت ۱111 ،نمونه تصادفی در بازه
[ ]789/5 MW, ۱911MWبرای پارامتر غیرقطعی مسئله تولید
میشود .شکل  5هزینه بهدستآمده از روش مونتکارلو را با مقدار
بهدستآمده در استراتژی  RAدرروش  IGDTمقایسه میکند.
هیستوگرام آبیرنگ فراوانی هزینه بهدستآمده از روش مونتکارلو را
نشان میدهند و نمودار قرمزرنگ نیز حداکثر هزینه قابلتحمل در
استراتژی  RAروش  IGDTرا نشان میدهد .همانطور که از این شکل
مشهود است ،حداکثر هزینه در روش مونتکارلو  99576/78$/hاست.
در این روش میانگین هزینه و ضریب انحراف اسـتاندارد هزینه به ترتیب
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 =0.05
 =0.075
 =0.1
 =0.125
 =0.15

 des =0.10



مطلوب شعاع عدمقطعیت در تولید توان از مزرعه بادی کاهش مییابد.
با تغییر حد بارپذیری از  1/19تا  1/29به ازای  %9(   1/19افزایش
هزینه) ،شعاع عدمقطعیت از  1/۱57به  1/12۱کاهش یافته است .این
بدین معنی است که حاشیه بارگذاری مجاز و شعاع عدمقطعیت تولید
توان از مزرعه بادی رابطه عکس باهم دارند و برای حفظ حاشیه
بارگذاری بیشتر ،میزان کمتری از شعاع عدمقطعیت قابلتحمل است.
همچنین مالحظه میشود که با افزایش درصد مجاز افزایش هزینه (،)β
در یک مقدار مشخصی از حد بارپذیری مجاز ،شعاع عدمقطعیت
بزرگتری وجود خواهد داشت .با توجه به این شکل مالحظه میشود که
به ازای    1/19و  ،   1/۱عدمقطعیت برابر )%۱4/7( 1/۱47
خواهد شد که همان مقداری است که در استراتژی ریسکگریز در
قسمت قبل به دست آمد.

 des =0.05

0.5
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برابر  91482/۱6$/hو  1/197۱96خواهند شد .درحالیکه حداکثر
هزینه بهدستآمده از روش  IGDTبرابر  96494/214$/hاست .با
مقایسه این دو مقدار ،مقاوم بودن پاسخ بهدستآمده از روش IGDT
کامال مشهود است .زیرا برای تمام حالتهای ممکن برای تابع هدف
(هزینه کل) ناشی از عدمقطعیت تولید توان از مزرعه بادی،
)  TC  TCbc  (1  است.
35
IGDT

MCS

30
25

15

Abundance

20

10
5

5.4595 5.5
4
x 10

5.3595

5.2595

5.1595
TC

5.0595

4.9595

4.8595

0
4.7595

شکل  :5نمودار فراوانی مجموع هزینه در روشهای مونتکارلو و  IGDTدر
شبکه  95شینه

اکنون برای مقایسه مزیت استفاده از استراتژی  RAمقایسه زیر
انجام میپذیرد:
حالت اول :همانطور که پیشتر نیز دیدیم ،در حالت  BCو با فرض
اینکه توان تولیدی مزرعه بادی برابر مقدار پیشبینیشده ،۱191MW
باشد ،هزینه کل برابر  92196/672$/hبه دست میآید .حـال فرض
میکنیم که به ازای توانهای تولیدی نیروگاهها در این حالت (که در
شکل  6نشان داده شده است) ،در واقعیت توان پیشبینیشده مزرعه
بادی محقق نشده و همان توانی محقق شود که در استراتژی RA
محاسبه شد ،یعنی .789/5 MWحال فرض میکنیـم کـه بـه ازای
توانهای تولیدی نیروگاهها در این حالت (که در شکل  6نشان داده
شده است) ،در واقعیت توان پیشبینیشده مزرعه بادی محقق نشده و
همان توانی محقق شود که در استراتژی  RAمحاسبه شد ،یعنی
 .789/5MWدر این صورت و با فرض اینکه توان خروجی همه
ژنراتورها بهجز ژنراتور شین ( 97که برای برقراری تعادل توان قادر به
تغییر توان خروجی خود است) ،ثابت بوده و برابر همان مقدار
بهدستآمده از حالـت  BCبـاشـند ،دوبـاره مسئله  VSC-OPFحـل
میشود.
مقدار بهدستآمده برای هزینه کل در این حالت برابر 22223/213$/h
است که به میزان  3231/211$/hبیشتر از هزینه بهدستآمده در
حالت  BCاست.
حالت دوم :در اینجا برعکس حالت اول ،فرض میشود که به ازای
برنامهریزی بهدستآمده از استراتژی ( RAکه در آن بـه ازای شـعاع
عدمقطعیت  1/۱47و توان مزرعه بادی ،123/1MWمقدار هزینه برابر
 24131/221$/hبه دست آمد) ،در واقعیت توان خروجی پیشبینیشده
مزرعه بادی محقق شود (یعنی توان  1222MWنه  .)123/1MWدر

Serial no. 78

این حالت نیز با فرض اینکه توان خروجی همه ژنراتورها بهجز ژنراتور
شین  ،97ثابت و بـرابـر مقدار بهدستآمده از استراتژی  RAباشد،
مسئله  VCS-OPFبا در نظر گرفتن توان خروجی مزرعه بادی برابر
 1222MWحل شده و مقدار هزینه برابر  22213/132$/hبه دست
میآید .این نشاندهنده کاهش هزینهای برابر با  1122/211$/hنسبت
به آنچه در استراتژی  RAبه دست آمد ،است.
همانطور که مالحظه میشود ،میزان کاهش هزینه در حالت دوم
نسبت به میزان افزایش هزینه در حالت اول کمتر است که مؤید این نکته
است که در صورت استفاده از استراتژی  ،RAبهرهبردار شبکه ریسک
افزایش هزینه کمتری را نسبت به حالت  BCمتحمل خواهد شد.
همچنین مالحظه میشود که در حالت اول و به ازای عدم تحقق
مقدار پیشبینیشده توان خروجی مزرعه بادی ،هزینه بهدستآمده
(یعنی  )22223/213$/hبیشتر از هزینه بهدستآمده از استراتژی RA
(یعنی  )24131/221$/hاست که مؤید این مطلب است که در صورت
لحاظ ننمودن عدمقطعیت توان خروجی مزرعه بادی ،ممکن است
بهرهبردار سیستم در شرایط بهرهبرداری واقعی متحمل هزینه باالتری
نسبت به استراتژی  RAشود.
 – 2-5پیادهسازی بر روی شبکه  118شینه IEEE

این شبکه دارای  96شین ژنراتوری 46 ،شین بار و  ۱74خط انتقال
میباشد .اطالعات این سیستم شامل اطالعات بارها ،واحدهای تولیدی
و خطوط انتقال در مرجع [ ]91داده شده است .مشابه تحلیلی که در
بخش  ۱-۱-9انجام گرفت ،در این شبکه نیز جایابی بهینه مزرعه بادی
به ظرفیت  2111MWانجام شده است که نتیجه آن در شکل  ۱1نشان
داده شده است .فرض بر این است که مقدار پیشبینیشده برای توان
تولیدی از مزرعه بادی ،برابر  %71مقدار نامی ،یعنی ۱411 MWاست.
همانطور که در این شکل مشخص است ،به ازای اتصال مزرعه بادی به
شین شماره  ،97هزینه در حالت پایه برابر  21۱962/956$/hبه دست
میآید که کمترین مقدار هزینه است .لذا شین شماره  97بهترین مکان
برای نصب مزرعه بادی در این شبکه است .البته به ازای جایابی مزرعه
بادی در شینهای  46 ،49و  47نیز هزینه نزدیک به مقدار فوقالذکر به
دست میآید و میتوان از این شینها نیز بهعنوان اولویتهای بعدی
برای اتصال مزرعه بادی به شبکه استفاده نمود.
با توجه به ابعاد این شبکه ،تعداد کل متغیرهای تصمیمگیری
مسئله (یا همان متغیرهای کنترلی) برابر  ۱17است ( 96متغیر برای
توان خروجی ژنراتورها و  96متغیر برای اندازه ولتاژ شینهای
ژنراتوری) .تعداد کل متغیرهای مسئله نیز با در نظر گرفتن متغیرهای
کنترلی ،حالت و وابسته برابر  788است.
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شکل  :۱1هزینه حالت پایه به ازای شینهای مختلف کاندید برای نصب مزرعه بادی در شبکه  ۱۱7شینه
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شکل  :۱۱توان حقیقی تزریقی توسط ژنراتورها در دو حالت  RAو  BCدر شبکه  ۱۱7شینه
RA

1.08

BC

1.06
1.02
1

0.98
0.96
0.94
0.92

)Voltage magnitude (pu

1.04

0.9
0.88

B1
B4
B6
B8
B10
B12
B15
B18
B19
B24
B25
B26
B27
B31
B32
B34
B36
B40
B42
B46
B49
B54
B55
B56
B59
B61
B62
B65
B66
B69
B70
B72
B73
B74
B76
B77
B80
B85
B87
B89
B90
B91
B92
B99
B100
B103
B104
B105
B107
B110
B111
B112
B113
B116
Generator bus number

شکل  :۱2اندازه ولتاژ شینهای ژنراتوری در دو حالت  RAو  BCدر شبکه  ۱۱7شینه

 -1 -2-9حل مسائل  VSC-OPدر حالتهـای پـایـه و استراتژی
ریسکگریز
مشابه شبکه  95شینه روش های تحلیل حساسیت برای نشان دادن
حساسیت عدم قطعیت در تولید مزرعه بادی بهازای تغییرات حد
بارپذیری و درصد افزایش هزینه در این شبکه نیز پیادهسازی شده
است .مسئله  VSC-OPFدر حالت پایه تحلیل میشود.
مقدار بهدستآمده برای تابع هدف (هزینه کل) در حالت پایه برابر
 21۱962/956$/hاست .مشابه شبکه  95شینه ،برای پیادهسازی
استراتژی ریسکگریز فرض میشود که حداکثر  %9افزایش هزینه
نسبت مقدار پایه توسط بهرهبردار سیستم قابلتحمل بوده و حداقل
حاشیه بارگذاری مطلوب برابر  %۱1است .بهبیاندیگر ،مدل VSC-OPF
به ازای  %9( β= 1/19افزایش هزینه) و  ۱1( λdes=1/۱درصد حد
بارپذیری) حل میشود و حداکثر شعاع عدمقطعیت در تولید توان از

Serial no. 78

مزرعه بادی به دست میآید .مدتزمان الزم برای حل این مـدل در
استراتژی ریسکگریز برابر  91/67ثانیه است .طبق رابطه ( ،)66هزینه
کـل در ایـن اسـتراتژی بـرابـر اسـت بـا  2۱۱4۱5/9۱9$/hو شعاع
عدمقطعیت تولید توان مزرعه بادی برابر ( 1/۱74یا  )%۱7/4به دست
میآید .مطابق رابطه ( ،)69در این حالت توان واقعی تولیدی از مزرعه
بادی  ۱912/6 MWخواهد بود .مقدار بهینه توانهای تولیدی توسط
واحدهای حرارتی در شکل  ۱۱و اندازه بهینه ولتاژ شینهای ژنراتوری
در این حالت نیز شکل  ۱2نشان داده شده است.
 -2-2-9تحلیل حساسیت
در این قسمت به بررسی حساسیت پارامتر عدمقطعیت ،حد بارپذیری
مطلوب و افزایش هزینه نسبت به یکدیگر میپردازیم.
شکل  ۱9حساسیت پارامتر  αنسبت به تغییر میزان حد بارپذیری
مطلوب (  ) desرا به ازای  βهای مختلف نشان میدهد .همانگونه که از
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شـکل  ۱9مالحظه میشود ،با افزایش حد بارپذیری مطلوب شعاع
عدمقطعیت در تولید توان از مزرعه بادی کاهش مییابد .همچنین از
این شکل مالحظه میشود که به ازای مقادیر حدبارپذیری بزرگتر از
 1/2حساسیت  αبه  λdesافزایش مییابد .با تغییر حد بارپذیری از
 1/19تا  1/29به ازای  ،   1/19شعاع عدمقطعیت از  1/۱78به
 1/۱26کاهش یافته است .مشابه استداللی که در شبکه  95شینه ارائه
شـد ،ایـن بدین معنـی اسـت کـه حـاشیه بـارگـذاری مجـاز و شعـاع
عدمقطعیت تولید توان از مزرعه بادی رابطه عکس باهـم دارند و برای
حفظ حاشیه بارگذاری بیشتر ،میزان کمتری از شعاع عدمقطعیت
قابلتحمل است .همچنین مالحظه میشود که با افزایش درصد مجاز
افزایش هزینه ( ،)βدر یک مقدار مشخصی از حد بارپذیری مجاز ،شعاع
عدمقطعیت بزرگتری وجود خواهد داشت.
نمودار تغییرات  αبرحسب  βبا در نظر گرفتن λهای مختلف در
شکل  ۱6نشان داده شده است .از این شکل مالحظه میشود که با
افزایش حد بارپذیری مطلوب به ازای یک  βمشخص ،شعاع عدمقطعیت
کاهش پیدا میکند؛ بهگونهای که به ازای  ،λdes= 1/19با افزایش  βاز
صفر تا  ،%۱9شعاع عدمقطعیت از صفر تا  %9۱/5افزایش مییابد،
درحالیکـه بـه ازای  λdes= 1/29با افزایش  βاز صفر تا  ،%۱9شعاع
عدمقطعیت از صفر به  %64/8میرسد.

شکاف اطالعاتی استفاده شده است که با استفاده از این روش و بدون
داشتن اطالعات خاصی از توزیع احتمالی باد ،عدمقطعیت ذاتی
موجود در تولید توان از مزرعه بادی به نحو مناسبی پوشش داده شد.
مدل ارائهشده از حد بارپذیری بهعنوان قید اصلی پایداری ولتاژ در
مسئله  VSC-OPFبهره میگیرد.
نتایج عددی بهدستآمده از طریق نـرمافزار  GAMSبـر روی
شبکههای استاندارد  95و  ۱۱7شینه  ،IEEEنشان میدهند که به ازای
یک حد مجاز برای افزایش هزینه نسبت به مقدار پایه ،با افزایش حد
بارپذیری مطلوب شعاع عدمقطعیت مجاز در تولید توان مزرعه بادی
کاهش مییابد .همچنین به ازای یک شعاع عدمقطعیت مشخص ،با
افزایش حاشیه بارگذاری مطلوب ،هزینه بهرهبرداری بیشتری به
سیستم تحمیل خواهد شد .این بدین معنی است که تضمین همزمان
حاشیه بارگذاری مطلوب بزرگتر و شعاع عدمقطعیت بیشتر ،مستلزم
تحمیل هزینه بهرهبرداری باالتر است.
همچنین مقاوم بودن نتیجه بهدستآمده در استراتژی  RAروش
 IGDTبا شبیهسازی مونتکارلو ،تصدیق شد .همچنین نشان داده شد
که در صورت لحاظ نکردن عدمقطعیت موجود در توان خروجی مزرعه
بادی ،ممکن است بهرهبردار سیستم در شرایط بهرهبرداری واقعی
متحمل هزینه باالتری نسبت به مقدار متناظر در استراتژی  RAشود.
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 -4نتیجهگیری
این مقاله مدل جامعی برای مسئله پخش بهینه توان مقید به پایداری
ولتاژ ( )VSC-OPFبا در نظر گرفتن عدمقطعیت در تولید توان از مزارع
بادی ارائه شده است .بدین منظور از روش تئوری تصمیمگیری برمبنای
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اندیس شین

اندیس ژنراتور
i
اندیس خط انتقال
اندیس مزرعه بادی
w
متغیرها و پارامترها
هزینه کل
TC
TC bc

PGi / QGi
PDb / Q Db
Pw b / Qw b

kG ,i
k D ,b

هزینه کل در حالت پایه
توان حقیقی/راکتیو تولیدشده توسط واحد حرارتی  iام
توان حقیقی/راکتیو بار در شین bام
توان حقیقی/راکتیو تزریقشده از مزرعه بادی در شین
bام
میزان تغییرات توان تولیدی درشین i
میزان تغییرات بار در شین b
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