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 لزوم در نظر گرفتن آنها را در مسائل برنامهريزی سيستم ايجاد، حضور گسترده ذخيرهسازهای انرژی الکتريکی در سيستمهای قدرت آينده:چکيده
 مسئله زمانبندی تعميرات منابع توليد برای در نظر گرفتن منابع ذخيرهساز انرژی توسعه يافتهه اسهت کهه در آن زمانبنهدی، در اين مقاله.کرده است
 مسهئله بهگونههای مهد شهده اسهت کهه ته ير اصهلی ذخيرهسهازها در مسهائل.تعميرات منابع توليد و منابع ذخيرهساز بهصورت توأم صورت میگيرد
 مسهئله.برنامهريزی سيستم قدرت که همانا تغيير وضعيت عملکردی شارژ و دشارژ بر اساس نيازمندیهای سيستم قدرت اسهت در نظهر گرفتهه شهود
، نتهايج.بهصورت يک مسئله برنامهريزی خطی آميخته بها اعهداد صه يح مهد شهده و بهر روی شهبکههای آزمهون اسهتاندارد پيادهسهازی شهده اسهت
نشاندهنده توانمندی مد معرفیشده در تعيين توأم برنامه تعميرات واحدهای توليد و منابع ذخيرهساز و همچنين ا رات مثبت حضور ذخيرهسهازها
.در زمانبندی تعميرات واحدهای توليد است
. برنامهريزی خطی آميخته با اعداد ص يح، مد سازی بلندمدت بار، ذخيرهساز انرژی، زمانبندی تعميرات:واژههای کليدی
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Abstract: It is essential to consider electric energy storage systems in power system studies due to increasing utilization of these
energy resources. In this paper we augment the generation maintenance scheduling problem to consider effects of energy storage
systems. In the new formulation the outage schedules of generation units and energy storage systems are determined jointly. The
problem is modeled in such a way that the main effect of energy storage systems, -which is switching between charge and discharge
mode to comply with power system requirements- is considered. The model is formulated as a mixed integer linear programming
problem and is implemented in test systems. The results show the capability of the proposed model in joint maintenance scheduling
of generation units and energy storage systems.
Keywords: Maintenance scheduling, energy storage system, long-term load modeling, mixed integer linear programming.

1334/6/1 :تاریخ ارسال مقاله
34/11/23  و34/8/24 :تاریخ اصالح مقاله
1331/2/3 :تاریخ پذیرش مقاله
 محمدامین لطیفی:نام نویسنده مسئول
 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر-  دانشگاه صنعتی اصفهان-  اصفهان-  ایران:نشانی نویسنده مسئول

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 46, no. 4, winter 2016

Serial no. 78

/682مجله مهندسی برق دانشگاه تبريز ،جلد  ،64شماره  ،6زمستان 59

 -1مقدمه
بنا بر تعريف "يک سيستم فيزيکی با قابليت ذخيره انرژی بهرای توزيهع و
جايگزينی توان در هنگام نياز" را سيسهتم ذخيرهسهاز انهرژی الکتريکهی
( 1)ESSمینامنههد .مشخصههات اصههلی هههر  ESSتوسه چگههالی انههرژی،
چگالی توان ،طو عمر و هزينه نگهداری تعيين میشود [ .]2 ،1منهابع
 ESSمیتوانند برای رفع عدم قطعيت توليهد انهرژی الکتريکهی از منهابع
تجديدپذير ،بهبود کشش سمت تقاضا در بازار برق و ارتقای کارايی بهازار
استفاده شوند .ايهن کاربردهها تسههيل افهزايش نهر نفهوذ منهابع انهرژی
تجديدپههذير را بههه دنبهها دارد [ .]3-4ب ههعنههوان کاربردهههای ديگههر ESS
میتوان به کاربریها برای مصارف نهايی بهعنوان توان پشتيبان و تهوان
اضطراری ،افزايش حاشيه پايداری سيستم قهدرت ،بهه تعويهق انهداختن
نياز سيستم انتقا به تقويت و ارتقا و مهديريت سهمت مصهرف در مراجهع
مختلف اشاره کرد [ .]3-4بهعالوه ،رويکردهای جديهد بهرای حرکهت بهه
سمت شبکه هوشمند ،باعث شده است که سطح کنتر پذيری سيسهتم
قدرت ارتقا يافته و همين موضوع جذابيت عمومی در استفاده از ESSهها
را افزايش میدهد .بنابراين بهرهگيهری از ESSهها در سيسهتم قهدرت بها
افزايش روزافزونهی همهراه اسهت .بنهابراين ،بهازبينی و ارتقهای مطالعهات
سيستم قدرت (از جمله مسائل برنامهريزی) برای ل اظ ESSها ضروری
است.
يکی از مهمترين مسائل برنامهريزی در سيسهتم قهدرت ،زمانبنهدی
تعميرات واحدهای توليد ( 2)GMSاسهت کهه ته ير عمهدهای بهر قابليهت
اطمينان سيستم دارد .در  ،GMSهدف اصلی ،يافتن بازه زمانی خهرو
واحدهای توليدی برای اجرای اعمها نگههداری و تعميهرات برنامههريزی
ً
شده است .اين مسئله معموال بهصورت يک مسئله بهينهسهازی بها تهابع
هدف حداقلسازی هزينه و يا حداکثرسازی قابليت اطمينان سيستم با
ل اظ قيدهای مختلف سيستمی و تکنيکی مد میشود [.]8-11
مسئله  GMSتوس م ققان مختلف با رويکردهای متفاوت بررسهی
شده است .در مقاالت ابتدايی ،مسئله  GMSبا اسهتفاده از رويکردههای
ابتکههاری حههل میشههد؛ بهههگونهههای کههه زمانبنههدی تعمي هرات هههر واحههد
بهصورت جداگانه بدون ل اظ قيود شبکه قهدرت تعيهين میشهد .توابهع
ً
هدف متفاوت ،عموما بهصهورت همسهطح کهردن و يها برابرکهردن ذخيهره
[ ،]11کمينهسازی هزينه بهرهبرداری و يا تعميرات و نگههداری []12 ،8
و يا همسطحسازی ريسک عهدم ته مين بهار مهد میشهده اسهت [.]13
مروری اجمالی بر مهد های مختلهف مسهئله  GMSکهه قيهدهای شهبکه
قههدرت در آنههها ل ههاظ نمیشههود ،از منظههر تههابع هههدف و رو هههای
بهينهسازی در [ ]16صورت گرفته است .مسئله  GMSمقيد به قيدهای
شبکه انتقا در [ ]14 ،19معرفی شهده اسهت کهه تهابع ههدف در آنهها
کمينهسازی هزينه تعميرات و نگهداری است.
بهها وقههوع تجديههد سههاختار و ايجههاد م ههي رقههابتی در صههنعت بههرق،
مطالعات برنامهريزی سيستم قدرت ،از جمله مسئله  GMSدچار تغيير و
ت و عمدهای شهد .بهرای در نظهر گهرفتن م هي رقهابتی در مطالعهات
 ،GMSبهصورت کلی چهار رويکرد در مقاالت پی گرفتهه شهده اسهت کهه
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عبارتانهد از :رويکرد مبتنی بهر تئوری بهازی [ ،]17 ،18رويکرد تکراری
[ ،]15-22رويک ههرد مبتنههی ب ههر من ههاقصه [ ]23-29و سههازوکار متمرکههز
[ .]28 ،24در رويکرد تئوری بازی از مفهوم تعاد نش برای يافتن برنامه
تعميرات رقابتی در بازار استفاده میشود .در رويکرد مبتنی بر تکهرار ،بهر
اساس جرايم و پادا هايی کهه توسه بهرهبهردار سيسهتم قهدرت وضهع
میشود ،شرکتهای توليد در يک روند مبتنی بر تکرار تال در حداکثر
کههردن سههود در فرآينههد زمانبنههدی تعميههرات واحههدهای توليههدی ت ههت
مالکيت خود دارند [ .]15-22در رويکرد مبتنی بهر مناقصهه ،بهر اسهاس
پيشنهادات زمانبندی تعميرات ارائهشده از سوی شهرکتهای توليهدی،
بهرهبردار سيستم قهدرت سهعی در ته مين قابليهت اطمينهان سيسهتم بها
حداکثرسههازی سههود شههرکتهای توليههدی دارد [ .]23-29در سههازوکار
متمرکههز کههه مشههابه بهها مههد  GMSدر م ههي سههنتی اسههت ،بهرهبههردار
سيستم قدرت با هدف بيشينهسازی رفاه اجتماعی و کاهش هزينههای
بهرهبههرداری و تعميههرات ،بهرنهامههه خ ههرو واحهدههها را تعيههين میکن ههد
[.]28 ،24
بر اساس اطالع نويسندگان با وجود توسعه بهرهگيری از ESSهها در
مطالعات بهرهبرداری سيستم قهدرت [ ،]27-31در هيچيهک از مقهاالت
مربوط به مطالعات  ،GMSا ر ESSها مطالعه نشهده اسهت .ايهده اصهلی
مقاله حاضر ،مد سازی مسئله  GMSبر اساس رويکرد چهارم در م ي
رقههابتی بههرای در نظههر گههرفتن ESSههها اسههت .مزي هت اصههلی اسههتفاده از
ESSههها در سيسههتم قههدرت ،توانمنههدی اي هن عناصههر در تغيي هر وضههعيت
عملکردی شارژ و دشارژ برحسب نيهاز بهرهبهردار سيسهتم قهدرت اسهت.
ً
عمال به کمک اين قابليت ،سطح بار سيستم قدرت هموارتر خواهد شد.
اين موضوع ،تفاوت مابين زمانهای مختلف برای زمانبندی تعميرات را
کاسته و زمانبندی تعميرات را تسهيل میکند.
برای استفاده از سودمندیهای حضور ESSها ،الزم است که بهار در
افق تصميمگيری در مسئله بهگونهای مد شود که توالی زمهانی مهابين
بازههای شبيهسازی حفظ شود تا بدين ترتيب امکهان مد سهازی تغييهر
وضعيت عملکردی ESSها فراهم شود .برای همين منظور در اين مقالهه
از رو مد سازی بار که در [ ]31معرفی شده استفاده شهده اسهت .در
مرجههع مههذکور ،مد سههازی بههار بههرای در نظرگههرفتن تههوالی زمههانی ب هين
بازههههای مطالعههاتی در مطالعههات بلندمههدت سيسههتم قههدرت ارائههه شههده
است .به کمک اين مد  ،امکهان مد سهازی تغييهر وضهعيت عملکهردی
ESSها در طهو بازهههای مطالعهاتی فهراهم شهده و بهدين ترتيهب ارز
حضور ESSها در سيستم قابل ارزيابی خواهد بود.
در مقاله حاضر ،مد مسهئله  GMSبهرای در نظهر گهرفتن تعميهرات
ESSها توسعه داده شده است .مسئله معرفیشده بهصورت يک مسهئله
برنامهريزی خطهی آميختهه بها اعهداد صه يح ( 3)MILPمهد میشهود.
ازآنجاکه تمرکز بر مطالعه ت ير ESSها در  GMSبوده و بهيشتهرين ته ير
 ESSبر تغيير رفتار بهار در سيسهتم قهدرت اسهت ،از مد سهازی شهبکه و
ً
ت ير آن صرفنظر شده است .اين رويکرد تقريبها در تمهامی مقهاالتی کهه
حوزهای جديد در مسئله  GMSايجاد میکننهد نظيهر [ ]15و [ ]17نيهز
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اتخاذ شده است .همچنين ،تمامی پارامترهای ورودی مد بهينهسازی،
قطعی فرض شده و از تمامی عدمقطعيتها صرفنظر شده است.
در ادامه مقاله و در بخهش دوم مد سهازی مسهئله  GMSبها حضهور
ESSها ارائه شده است .در بخش سوم نيز مد سهازی بهار معرفهی شهده
اسههت .در بخههش چهههارم نتههايج عههددی و درنهايههت در بخههش پههنجم
جمعبندی و نتيجهگيری آورده شده است.

)Price ($/MWh
p
g

) p (t , s

MC gh

) Pgho (t , s
s
p gh
) (t , s

)Supply (MW

 -2مد

سازی مسئله GMS

مسئله  ،GMSبهصورت يهک مسهئله بهينهسهازی يهک يها چندهدفهه کهه
مقيد به قيدهای مختلف است ،مد میشود [ .]8-11در اين قسهمت،
مد سههازی  GMSبهگونهههای ارتقهها يافتههه اسههت کههه توانههايی دربرگيههری
ESSها را داشته باشد .در چهار زيربخش زير به ترتيب تابع هدف مسئله،
قيدهای ESSها ،قيدهای زمانبندی تعميرات و قيدهای سيستم قدرت
ارائه میشوند.
 -1-2تابع هدف
در اين مقاله تابع هدف بر اساس هزينه تعريف شده و از دو بخش هزينهه
توليد انرژی در واحدهای نيروگاهی و هزينه استفاده از ESSهها تشهکيل
میشود:
()1





gc g (t , s )  e ece (t , s )  
 


g





min cost   T (t , s ) 


t ,s 


کهههه در آن انهههديسهای  t ،e ،gو  sبهههه ترتيهههب انهههديسهای شهههمارنده
ژنراتورهاESS ،ها ،بازهها و زيربهازهههای تصهميمگيری هسهتند .الزم بهه
توضههيح اسههت کههه در اينجهها بهههجای مد سههازی کههل وقفههههای افههق
ً
تصميمگيری با يک انديس (مثال  ،)tاز دو مجموعه  tو  sاسهتفاده شهده
است .انديس  tبازههای شبيهسازی (بهطور مثا هفته) است و انديس s
زيربازههای هر بازه (بهطور مثا روز يا ساعت) را نشهان میدههد .ل هاظ
زيربازهها برای مد سازی توانمندی شارژ و دشارژ ESSها در شراي بهار
متغير الزم است .عالوه بهر ايهن در ( T ،)1طهو ههر زيربهازه gc ،هزينهه
توليد ژنراتور ec ،هزينهه اسهتفاده از ESSهها و  costکهل هزينهه در دوره
تصميمگيری است.
برای م اسبه هزينه توليد ژنراتورها در ههر زيربهازه () ،)gcg(t,sفهرض
شههده اسههت کههه هههر ژنراتههور ،سهههم کههوچکی از بههازار را دارد و توانههايی
ت يرگذاری بر قيمت تسويه بهازار را نهدارد .لهذا بهازار بهرق دارای سهاختار
رقابتی کامل است .بدون از دست رفهتن کليهت مسهئله ،تسهويه بهازار بهر
اسههاس سيسههتم قيمتگههذاری يکنواخههت 4در نظههر گرفتههه شههده اسههت.
همچنين معامالت انرژی در يک حوضچه 5توان شکل میگيهرد .در ايهن
مقاله فرض شده اسهت کهه نيروگاههها ،پيشهنهاد توليهد تهوان خهود را بهه
صورت پلهای به بهرهبردار بازار ارائه میدهند .شکل  1تابع عرضه ژنراتور
را نشههان میدهههد .مد سههازی رياضههياتی تههابع عرضههه نيروگههاه و ن ههوه
م اسبه ) gcg(t,sدر ( )2(-)5ارائه شده است.
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شکل  -1تابع عرضه واحدهای توليدی

()2

t , s , g

s
gc g (t , s )   h MC gh p gh
) (t , s

()3

t , s , g

()4

t , s , g , h

()1

t , s , g

s
0  p gp (t , s )   h p gh
) (t , s
s
0  p gh
) (t , s )  Pgho (t , s

i g (t , s )  Pgmin  p gp (t , s )  i g (t , s )  Pgmax

که در رواب فوق  MCهزينه حدی پيشنهادی ژنراتور در هر پله است کهه
از تقريب تکهایخطی من نی هزينه توليد نيروگاه در سههتکهه بهه دسهت
میآيد [ .]32متغير  psتوان توليدی پذيرفتهشده برای هر ژنراتور در ههر
پله pp ،توان کل توليدی هر ژنراتور و  Poسهقف تهوان پيشهنهادی در ههر
پله است.
همچنههين i ،متغي هر بههاينری نشههاندهنده وضههعيت پذيرفتههه شههدن
پيشنهاد واحد توليد است .اگر رابطهه  i=1برقهرار باشهد ،بهه معنهای ايهن
است که پيشنهاد واحد برای توليد توان در بازار پذيرفتهه شهده اسهت .در
ضمن  hانديس شمار پلههای پيشنهادی است.
در ( )2هزينه توليد هر ژنراتور در هر پله پيشهنهادی از حاصلضهر
توان توليدی در هر پله در قيمهت پيشهنهادی آن بهه دسهت میآيهد .کهل
هزينه توليد نيز از حاصلجمع هزينه توليد در کل پلههای پيشنهادی به
دست میآيد .در ( )3توان کل توليدی هر ژنراتور به صورت حاصل جمع
توانهای توليهدی پذيرفتهشهده آن در ههر پلهه م اسهبه شهده اسهت .بهر
اساس ( )6توان توليدی در هر پله بايد از تهوان پيشهنهادی بهرای آن پلهه
کمتر باشد .درنهايت ( )9تضمين میکند که توان توليدی ههر ژنراتهور در
صورت پذيرفتهشدن در بازار در م دوده مجاز توليد آن باشد.
برای م اسبه هزينه استفاده از  )ece(t,s)( ESSفرض شده است که
قيمههت شههارژ و دشههارژ بهصههورت مجههزا مشههخ شههده باشههد [.]33 ,31
بنابراين ) ece(t,sبهصورت ( )4قابل م اسبه است.
()6

) ece (t , s )  ped (t , s ) ed (t , s )  pec (t , s ) ec (t , s
t , s , e

که در اين رابطه pd ،توان توليدی (دشهارژ)  πd ،ESSقيمهت پيشهنهادی
 ESSبرای فهرو تهوان بهه شهبکه pc ،تهوان مصهرفی (شهارژ)  ESSو πc
قيمههت پيشههنهادی  ESSبههرای خري هد تههوان اسههت .در ( ،)4جملههه او
نمايانگر هزينهه خريهد انهرژی ESSهها و جملهه دوم نشهاندهنده هزينهه
فرو انرژی به ESSها در هر زيربازه است.
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 -2-2قيدهای ESSها
در اين بخش قيدهای حاکم بر عملکرد  ESSمد میشود.
قيد حاالت عملکردی  ESS :ESSنوعی متصهل بهه سيسهتم ،در ههر
بازه زمانی میتواند در سه حالت عملکردی زير قرار داشته باشد:
 اخذ توان از شبکه (شارژ شدن)؛
 تزريق توان به شبکه (دشارژ شدن)؛
 عدم تباد توان با شبکه.
هماهنگی بين حاالت مختلف عملکردی در ( )8مد میشود.
()7

t , s , e

uec (t , s )  ued (t , s )  u em (t )  1

که در اين معادله  ucمتغير باينری مشهخ کننده وضهعيت شهارژ شهدن
 ESSاست که اگر برابر يهک باشهد بهه معنهای شارژشهدن  ESSاسهتud .
متغير باينری مشخ کننده وضهعيت دشهارژ شهدن  ESSاسهت کهه اگهر
برابر با يک باشد به معنای دشارژشهدن  ESSاسهت .درنهايهت  umمتغيهر
باينری است که مشخ کننده وضعيت تعميرات  ESSاست و اگهر برابهر
يک باشد به معنای حضور  ESSدر تعميرات است.
رابطه ( )8الزام میکند که برای هر  ESSدر هر زيربازه حداکثر فقه
ً
يکی از متغيرهای  ud ،ucو  umيک باشند .بنابراين  ESSحتما در يکی از
وضعيتهای عملکردی متصل به شبکه و يا تعميرات خواههد بهود .بهرای
ً
مثا اگر  ESSدر تعميرات باشد ( ،)um=1متغيرهای  ucو  udاجبارا صفر
بوده و  ESSبه شبکه متصل نيست .اگر هم  ESSبه شبکه متصهل باشهد
( ،)um=0تنها يکی از متغيرهای باينری  udو  ucمیتوانند يک بهوده و يها
هر دو صفر باشند .يعنی  ESSدر صورت اتصا به شبکه میتوانهد يها در
وضعيت شارژ ( uc=1و  ،)ud=0يا در وضعيت دشارژ ( uc=0و  )ud=1و يا
بدون تباد با شبکه ( uc=0و  )ud=0باشد.
قيد تغييرات حالت شهارژ :در ههر زيربهازه برنامههريزی ،برا هر تعامهل
 ESSبا شبکه ،انرژی موجود در  ESSبه صورت ( )7م اسبه میشود.
()8

sd e
)
100

ce (t  1, s )  ce (t , s )(1 

 T (t , s )   pec (t , s ) ec  ped (t , s ) / ed 
t , s , e

کههه در آن c ،ميهزان انههرژی ذخيرهشههده (سههطح شههارژ) sd ،ميهزان خههود
تخليه ηc ،6بازده شارژ و  ηdبازده دشارژ  ESSاست.
رابطههه ( )7اصههل تعههاد انههرژی را بههرای  ESSبي هان میکنههد .انههرژی
ذخيرهشده در هر زيربازه برابر با مقدار انهرژی در زيربهازه قبهل بهه عهالوه
نتيجه تعامالت انرژی  ESSبا شبکه در زيربازه فعلی است .در هرکدام از
سهحالت مشخ شده برای  ،ESSمقداری از انرژی ذخيرهشده به علت
اتالف درونی  ESSاز بین میرود که عبارت ( sdبرحسب درصهد) بهرای
نشان دادن اين ت ير تخليه خودی در مد سازی وارد شده است.
قيد ظرفيت شارژ و دشارژ :در هر زيربازه ،فق يکی از اعما شهارژ،
دشارژ و عدم تباد تهوان در صهورت اتصها  ESSبهه شهبکه بايهد انجهام
گيرد .رواب ( )5و ( )11م دوديتهای حاکم بر ميزان توان شارژ شده و
يا دشارژشده در هر زيربازه را مشخ میکند.

Serial no. 78
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()3

t , s , e

) 0  pec (t , s )  T (t , s )Pec ,maxuec (t , s

()10

t , s , e

) 0  ped (t , s )  T (t , s )Ped ,maxu ed (t , s

کههه در ايهن روابه  Pc,max ،حههداکثر تههوان قابههل تبهاد در حالههت شههارژ و
 Pd,maxحداکثر توان قابل تباد در حالت دشارژ  ESSاست.
در ( )5و ( )11حدود مجاز توان شارژ و دشارژ ESSها در نظر گرفتهه
شده اسهت .ايهن روابه بهه همهراه ( ،)8تضهمين میکنهد کهه هيچگونهه
همپوشانی در عملکردهای  ESSصورت نگيرد .چون در هر زيربازه تنهها
يکی از متغيرهای بهاينری  ucو  udمیتواننهد  1باشهند ،در ههر زيهر بهازه
يکی از متغيرهای توان شارژ ( )pcيا دشارژ ( )pdمقدار خواهند داشت.
الزم به ذکر است که در ( )5و ( )11پارامتر  Tدارای بعهد نيسهت و در
غير اينصورت ،طرفين دارای ابعاد يکسان نخواهند بود .بهعنوان مثا ،
يک  ESSرا در نظر بگيريهد کهه دارای نهر شهارژ/دشهارژ تهوان سهاعتی
 11 MWباشد .با توجه به نوع مد سهازی بهار ،مقهدار  Tدر ههر زيربهازه
متفاوت و از  1تها چنهد سهاعت تغييهر میکنهد .حها اگهر يهک زيربهازه 9
ساعت بهه طهو بينجامهد؛ بايهد نهر شهارژ/دشهارژ سهاعتی را در کهل 9
ساعت در نظر گرفت که اين موضهوع حهد نهر زيربهازه را برابهر بها 9×11
مگاوات خواهد کرد .به همين جهت ،ناچهار بهه اسهتفاده از پهارامتر  Tدر
رابطههای ( )5و ( )11به صورت بیبعد هستيم.
قيهد مقههدار انههرژی ذخيرهشههده :رابطههه ( )11م ههدوديت حههداکثر و
حداقل انرژی قابلذخيره در  ESSرا بيان میکند.
()11

C emin  ce (t , s )  C emax

t , s , e

که در آن Cmax ،حهداکثر ظرفيهت شهارژ و  Cminحهداقل ظرفيهت دشهارژ
(عمق دشارژ)  ESSاست.
قيد مقدار انرژی ذخيره اوليه :رابطه ( )12مقدار انرژی ذخيرهشهده
اولي هه در  ESSدر زيربههازه  s1از بههازه  t1را مشههخ میکنههد کههه در اي هن
رابطه Cini ،انرژی ذخيرهشده ابتدايی در  ESSاست.
()12

e

ce ('t1 ',' s1 ')  C eini

مد ارائهشده در روابه ( )8تها ( )12بهرای مد سهازی ESSهها بهه
صورت عمومی ارائه شده است تا از اين طريق بتوان ت ير حضور آنها را
در مسههئله  GMSمههد کههرد .بهها تغيي هر نههوع  ESSتنههها الزم اسههت کههه
پارامترهای مد متناظر با نوع  ESSتعيين شود.
 -3-2قيدهای تعميرات
قيدهای مخت زمانبندی تعميرات در اينجا ارائه میشود.
قيد مدت زمان تعميرات :دو قيد زير تضمين میکنند که مدتزمان
خرو هر واحد توليد و  ESSبرابر بازههای موردنياز باشد.
()13

g

(t )  MD g

g

x

()14

e

(t )  MDe

m
e

u

t

t

که در اين رواب  MD ،هفتههای موردنياز برای تعميرات واحد توليدی يا
 ESSاست .همچنهين  xمتغيهر بهاينری نشهاندهنده وضهعيت تعميهرات
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واحهد توليهد اسهت؛ اگههر  x=1باشهد بهه معنهای ايهن اسهت کهه واحهد بههه
تعميرات رفته است و در غير اين صورت واحد در مدار است .بهرای مثها
اگر طو دوره موردنياز برای تعميهرات واحهد  g1برابهر بها  3هفتهه باشهد و
تعداد کل بازهها در افهق زمانبنهدی تعميهرات 9 ،باشهد ،ايهن قيهد الهزام
میکنهد کهه رابطه  xg1)1(+ xg1)2(+ xg1)3(+ xg1)4(+ xg1)1(=3بايهد
ً
برقرار باشد .يعنی دقيقا مدت تعميرات به اندازۀ سه بازه طو بکشد.
قيد پيوسهتگی در تعميهرات :رابطهههای ( )19و ( )14پيوسهتگی در
زمانبندی تعميرات واحدهای توليد و  ESSرا نشان میدهد .بنابراين در
تعميرات ،کل بازههای موردنياز بهصورت متوالی خواهند بود.
()11

t , g

)x g (t )  x g (t  1)  x g (t  MD g  1

()16

t , e

)u em (t )  u em (t  1)  u em (t  MD g  1

با در نظر گرفتن مثا قبلی ،فرض کنيهد کهه قيهد ( )19بهرای واحهد
نيروگهههاهی  g1و در  t=2و  t=3نوشهههته شهههود .رابطههه ( )19بههههصهههورت
( xg1)2(-xg1)1(≤xg1)6و ( xg1)3(- xg1)2(≤xg1)9در میآيد .اگهر (xg1)4
و ( xg1)9هر دو صفر باشند (واحد نيروگهاهی در مهدار اسهت) ،در نتيجهه
( xg1)2( ،xg1)1و ( xg1)3بايد مقادير يکسان داشته باشند (هر سه صفر و
يا هر سه يک هستند) .اما با توجه به ( ،)13هر سه بايد برابر يک باشند.
بدين ترتيب اجبار پشتسرهم بودن تعميرات انجام میشود.
قيد هماهنگی برخ بودن و تعميرات واحهدهای توليهد :قيهد ()18
الزام میدارد که واحدی که برای تعميرات بيرون از مدار اسهت ،ديگهر در
ت مين تهوان موردنيهاز شهبکه مشهارکت نداشهته باشهد .چهون مجمهوع دو
متغير باينری کمتر يا مساوی يک است ،متغير  iدر بازهههايی کهه رابطهه
ً
 x=1برقرار است ،اجبارا مقدار صهفر خواههد داشهت کهه بهه معنهی عهدم
مشارکت در ت مين توان است .اگهر  x=1برقهرار باشهد ،متغيهر  iمیتوانهد
آزادانه مقادير صفر و يک را اخذ کند.
()17

t , s , g

x g (t )  i g (t , s )  1

قيد عدم همزمانی تعميرات :دو قيد ( )17و ( )15بيان میکنهد کهه
تعميهههرات واحهههدهای نيروگهههاهی  g1و  g2و منهههابع ذخيرهسهههاز  e1و e2
همزمان انجام نشود.
()18
()13

t , g  exc
t , e  exc

x g1 (t )  x g 2 (t )  1
u em1 (t )  u em2 (t )  1

که در آن Λexc ،و  Ωexcبه ترتيب مجموعه تمهامی واحهدهای نيروگهاهی و
مجموعهه ESSهههايی هسهتند کههه بهه داليهل مختلهف فنهی يها اقتصههادی
نمیتوانند همزمان برای تعميرات از مدار خار شوند.
قيد اولويت تعميرات :ايهن قيهد ترتيهب خهرو واحهدهای توليهدی و
 ESSههها بههرای تعميههرات را مشههخ میکنههد .قي هد بيانشههده در ()21
تضمين میکند که تعميهرات واحهد  ،g2بعهد از اتمهام تعميهرات واحهد g1
انجام گيرد .بهصورت مشابه ،رابطه ( )21قيد حاکم بر اولويهت تعميهرات
ESSهای  e1و  e2را تعيين میکند.
()20

Serial no. 78

g 1   pri

x g1 (  1)  x g 2 (t )  0

1



زمانبندی توأم تعميرات واحدهای توليدی و ...
u (  1)  u em2 (t )  0

e1   pri

()21

m
1 e1



که در آن Λpri ،و  Ωpriبه ترتيب مجموعه تمهامی واحهدهای نيروگهاهی و
مجموعهه ESSهههايی هسهتند کههه بهه داليهل مختلهف فنهی يها اقتصههادی
تعميرات آنها بايد با قيد اولويت زمانبندی همراه باشد.
 -6-2قيدهای سيستم قدرت
ازآنجاکههه در اي هن مقالههه ،نههوآوری در مد سههازی  ESSدر مسههئله
است ،برای آشکار شدن ت ير  ،ESSاز قيدهای شبکه صرفنظهر شهده و
تنها قيدهای برابری عرضه و تقاضا و قابليت اطمينان ل اظ شدهاند.
برابری عرضه و تقاضا :ايهن قيهد کهه بهصهورت ( )22مهد میشهود
داللت بر برابری مجموع توليد و مجموع مصرف در هر زيربازه دارد.
GMS

()22

) p (t , s )  e p (t , s )  e p (t , s )  D (t , s
c
e

g
g

d
e

g



t , s

که در اين معادله D ،بار شبکه در هر زيربازه تصميمگيری است.
ذخي هره موردني هاز :سيسههتم قههدرت باي هد در زمههان انجههام تعمي هرات،
قابليت اطمينان قابلقبو داشته باشد .معادله ( )23اجبار میکنهد کهه
ذخيره شهبکه در ههر بهازه تصهميمگيری بها توجهه بهه واحهدهای توليهد و
ESSهای در مدار از حد قابلقبو بيشهتر باشهد .در ايهن رابطهه ،مقهدار
انرژی قابل است صا از ESSهها نيهز عهالوه بهر واحهدهای توليهد بهرای
ت مين ذخيره موردنياز شبکه در نظر گرفته شدهاند.

c (t , s )  C 
)   T (t , s
min
e

()23
t , s



e

e



P max 1  x g (t ) 
g g



R 

c
 1 
)   D (t , s )  e pe (t , s
100





که در آن  Rدرصد ذخيره موردنياز درون سيستم است.

 -3مد سازی بلندمدت بار با حفظ توالی زمانی
ميزان انرژی ذخيرهشده در  ESSدر هر بازه زمانی ،وابستگی مستقيم به
تعامالت قبلی آن در شبکه دارد .لهذا بهرای مد سهازی صه يح  ESSدر
سيستم ،بازههای تصهميمگيری بايهد بهگونههای مهد شهوند کهه تهوالی
زمانی در آنها رعايت شده باشد .به عبارت ديگر در برنامهريزی با حضور
 ،ESSمد های باری که توالی زمانی را در نظر نمیگيرند (مثل من نهی
تداومی بار) قابل استفاده نخواهند بود [ .]44بهرای مطالعهه ته ير ،ESS
مد هايی متفاوت برای مد سازی بلندمدت بار در مطالعات برنامهريزی
بلندمدت در مراجعی نظير [ ]43 ،45 ،41پيشنهاد شده اسهت .برخهی
مراجع نظيهر [ ]43 ،11از تقسهيم تقريبهی "او "" ،ميانهه" ،و "غيهر او "
برای مد سازی بار روزانه ،هفتگی يا ساليانه استفاده کردهاند .اسهتفاده
از اين تقريب در شبيهسازی بلندمدت با حضور  ،ESSبا توجه به ماهيهت
"دو قلهای" من نی بار روزانه ،تقريب دقيقی نيست.
در [ ]31مدلی ارائه شده است که در آن برای مد سازی بار روزانه از
تقريب پنج سط ی بار اسهتفاده شهده اسهت کهه در شهکل  2نشهان داده
شده است .در اين مرجع نشان داده شده است که اين مد بهار ،ضهمن
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اينکه باعث افزايش سرعت انجام م اسبات میشود ،تقريبی قابهلقبو
برای مد سازی توالی زمانی بار ايجاد مینمايد .در اين مقاله از مد بار
پيشنهادی در [ ]31استفاده شده است .سطوح بار در مد بدينصورت
به دست میآيد که ابتدا بر دادههای واقعی ،يک من نی براز میشود
و سپس با به دست آوردن نقهاط اکسهترمم من نهی و تعريهف فاصهلههای
مطلو  ،من نی تکهایخطی تقريبی م اسبه میشود .اشهاره میشهود
که الگوی بار استفادهشده برای زمسهتان و تابسهتان و همچنهين ابتهدا و
انتهای هفته متفاوت بوده که همگی در مطالعه ل اظ میشوند.
Daily Load Approximation
0.8
real
approximate

0.75
0.7
0.65

p. u.

0.6
0.55
0.5
0.45
0.4
24

22

20

18

16

14

12
hour

10

8

6

4

2

0.35

شکل  -2سطحبندی بار روزانه برای مد بار 39تکهای []31

 -6شبيهسازی و نتايج عددی
در اين قسمت ،مد ارائهشده برای زمانبندی تعميرات واحدهای توليد
و ESSها بر روی شبکههای آزمون پيادهسهازی مهیشهوند .در زيهربخش
او  ،نتايج پيادهسازی مد بر روی شبکه آزمهون  RBTS7و در زيهربخش
دوم ،نتايج پيادهسازی مد بر شبکه آزمون  26شينه  IEEE-RTS8ذکهر
میشود.
جهت تجهيز شبکه به  ،ESSتعداد  7منبع مختلف از سه نوع ههوای
فشهههرده ( ،1)CAESنيروگهههاه آبهههی تلمبههههای-ذخيهههرهای ( ،10)PHESو
باتریهههای شارشهههی ( ،11)BESدر نظهههر گرفتههه شهههدهاند .ويژگیههههای
عملکردی و خصوصيات هرکدام از ESSها بر اساس [ ]38-61در جدو
 1آمده اسهت .باتریهها از نهوع اسهيد-سهر و سهديم-سهولفور انتخها
شدهاند .اختالف ESSهای مختلهف در پارامترههای عملکهردی آنهها از
قبيل توان شارژ و دشارژ ،بازده و سطح تخليه خهودی بهوده و مهد ارائهه
شده در اين مقاله میتواند ويژگیهای عملکردی ESSهای مختلف را به
خوبی نشان دهد.
منابع  ESSبرای شارژ و دشارژ به بهرهبردار سيستم پيشنهاد قيمهت
ارائه میدهند .قيمت پيشنهادی خريد از سوی ESSها ،برابر با ميانگين
قيمت در پلههای او پيشنهاد قيمت واحدهای توليد در نظر گفته شده
است .اين فهرض بهه علهت شهارژ منهابع در قيمتههای پهايين متنهاظر بها
زمانهای کمباری شبکه در نظر گرفته میشود .قيمت دشارژ ESSها نیز
بااا تو ااه بااه بااازده هههر  ESSم اسههبه میشههود .بههدين منظههور قيمههت
تعيينشده برای شهارژ ESSهها بهر بهازده هرکهدام تقسهيم شهده و قيمهت
دشارژ م اسبه میشود [ .]39همچنين ا هر خودتخليهه جههت سههولت
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زمانبندی توأم تعميرات واحدهای توليدی و ...
ل اظ نشده است .شبيهسازیها در دو حالت حضور  ESSو عدم حضهور
آن انجام شده است.
همچنين فرض شده که ژنراتورها در سه پله ،پيشهنهادهای توليهد را
به بهرهبردار سيستم ارائهه میدهنهد .ضهرايب بهار سهاعتی از [ ]61بهرای
روزهای سا برای هر شين استخرا شده است .تهوان مبنهای سيسهتم
برابر  111 MVAدر نظر گرفته شده و ذخيهره موردنيهاز سهاعتی برابهر بها
 %10درنظر فرض شده است .کل شبيهسازیها و کدهای نوشتهشده در
نرمافههههزار  ]62[ GAMSبههههوده و در يههههک کههههامپيوتر بهههها پردازنههههده
 corei5 2.4-2.9 GHzبا  4 Mb RAMحل شده است .مد پيشهنهادی
بر اساس ( )1تا ( )23يک مسئله بهينهسازی  MILPاست .لذا برای حل
ايههن مسههئله در م ههي نرمافههزار  GAMSاز حلکننههده ]63[ CPLEX
استفاده شده است.
 -1-6نتايج شبکه RBTS

ديههاگرام تههکخطی شههبکه در شههکل  3نشههان داده شههده اسههت [.]66
سيستم  11واحد توليدی دارد که زمانبندی تعميهرات سهه ژنراتهور او ،
پههنجم و هشههتم در دسههتور کههار بهرهبههردار سيسههتم قههرار دارد .بنههابراين
مجموعه واحدهای تعميرات بهصورت } {g1,g5,g8تعريف میشود.
جههدو  2نتيجههه زمانبنههدی تعمي هرات را نشههان میدهههد .اول هين و
دومين سطر جدو  ،2تعداد متغيرههای بهاينری و زمهان حهل مسهئله را
نشان میدهند که ناظر بر گستردگی و سرعت حل مسئله است .حضهور
 ESSدر مدار بهصورت قابلتوجهی ،تعداد متغيرهای بهاينری را افهزايش
داده است .اضافه شدن  ESS 7به مدار باعث افزايش تعهداد متغيرههای
باينری از  39187عدد به  119611عدد (حدود سه برابهر) شهده اسهت.
با اين وجود ،تقريب 39تکهای مورد استفاده برای مد سازی بار ،سهبب
کاهش قابل توجهی در تعداد متغيرهای باينری شده است.

شکل  :3دياگرام تکخطی شبکه ]66[ RBTS

در سطر سوم جدو  ،2زمان اجرای برنامه نشهان داده شهده اسهت.
در حالتی که  ESSدر مدار نباشد ،مد تنها به " 22جهت يافتن پاسه
مسئله نياز دارد که معاد  %6زمان موردنياز در حالتی اسهت کهه بهار بهه
صههورت سههاعتی مههد شههده اسههت .در شههراي حضههور  ESSني هز زمههان

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 46, no. 4, winter 2016

/622مجله مهندسی برق دانشگاه تبريز ،جلد  ،64شماره  ،6زمستان 59

زمانبندی توأم تعميرات واحدهای توليدی و ...

جدو  -1اطالعات ذخيرهسازهای اضافهشده به شبکه
شاخ

شين

)Cmin (MWh

)Cmax (MWh

)Pmax (MW

)η (%

)sd (%

)C0 (MWh

شماره

نوع

1

0/425

15/55

5

77

4

4/25

2

2

0/14

7/15

2

88

4

2/275

2

1

CAES

e1

2

CAES

e2

0/14

2 /3

2/5

51

1

1/325

1

4

BES - LA

e3

1

2 /3

2/5

51

1

1/325

1

4/13

2/25

57

0/01

1/15

1

4

BES - LA

e4

2

0/14

5

BES - NaS

e5

4

0/23

2/25

57

0/01

1/15

1

3

BES - NaS

e6

4

0/23

4/13

77

5

7/15

2

7

PHES

e7

5

4/25

14

10

88

5

7/15

2

5

PHES

e8

3

4/25

13/25

12/5

جدو  -2خروجی برنامه تعميرات شبکه در حالت پايه
عدم حضور
خروجی مسئله

ESS

همراه با حضور

ESS

بار ساعتی

مد
پيشنهادی

بار ساعتی

متغير باينری

39187

8624

119611

22617

زمان اجرا

"4':4

"22

"1:12':97

"1':19

هزينه خريد از
واحدها ()M$

12/44947

12/44947

12/46681

12/4291

هزينه خريد از
ESSها ()$

---

---

65291

15743

---

---

40241

11145

کل هزينه
بهرهبرداری ()$

12449489

12449489

12441932

1246656

ذخيره ميانگين ()%

112/4

112/4

121/8

121/8

حداکثر قيمت
ميانگين ()$/MWh

21/321

21/321

21/193

21/193

g1

35 ،37

35 ،37

35 ،37

35 ،37

g5

13 ،12

13 ،12

13 ،12

13 ،12

g8

34 ،39

34 ،39

34 ،39

34 ،39

e1

---

---

36 ،33

36 ،33

e2

---

---

11 ،11

11 ،11

درآمد فرو
ESSها ()$

به

مد
پيشنهادی

هفته خرو واحد

e3

---

---

9

9

e4

---

---

69

69

e5

---

---

23

23

e6

---

---

15

15

e7

---

---

12 ،11

12 ،11

e8

---

---

6 ،3

6 ،3

موردنياز برابر با " 1':19بوده که  %1/8زمان مورد نيهاز در حهالتی اسهت
که بار به صورت ساعتی مد شده است.
اين کاهش زمان شبيهسازی ،به وضوح ت ير رو مد سازی بار در
کههاهش زمههان اجههرای برنامههه را نشههان م هیدهههد .هرچنههد اي هن موضههوع
میتوانههد در مسههائل زمانبنههدی سيسههتم قههدرت کههه زمههان حههل مسههئله
پارامتری کماهميت است ،خيلی اهميت نداشته باشهد .امها بايهد توجهه
داشت ،در مد واقعی زمانبندی تعميرات تعداد نيروگاههها و ESSههای
متقاضی تعميرات بسيار بيشتر و قيدهای تعميرات (که میتواند بيش از
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)Mde (week

آنچه که در اينجا ذکر شد باشند) میتواند پيچيدهتر باشد .ايهن موضهوع
بهصورت کلی میتواند مسئلهای با ابعاد بسيار بزرگ ايجاد کند که حتی
در پارهای از اوقات حل آن غيرممکن باشد .به همين جهت ،اسهتفاده از
رو هايی که زمانبندی تعميرات را در زمان کمتری انجهام دههد ،مفيهد
است .در نتايج آتی فق نتايج خروجی مد سازی بار در بخش سوم ارائه
میشود.
سههطرهای چهههارم تهها هفههتم جههدو  2خروجیهههای مربههوط بههه
هزينههههای زمانبنههدی تعميهرات را نشههان میدهههد .در هفتمهين سههطر،
هزينههه کههل بهرهبههرداری آورده شههده اسههت .حضههور  ESSدر زمانبنههدی
تعميرات باعث تغيير هزينه کل از  12449489دالر به  12441932دالر
شده است که کاهشی برابر با  6163دالر را نشان میدههد .بنهابراين ا هر
ديگر حضور ESSها کاهش هزينه زمانبندی تعميرات است .مقهدار کهم
اين ت ير به سبب نزديکی قيمت پيشنهادی ESSها برای خريد و فهرو
ً
توان نزديک به قيمت پيشهنهادی ژنراتورهها اسهت .طبيعتها بها در دسهت
داشتن مقادير واقعی هزينههای ESSهها میتهوان تغييراتهی متفهاوت در
هزينه کل مشهاهده کهرد .در ضهمن ،بايهد توجهه داشهت کهه ايهن مقهدار
کههاهش هزينههه بهرهبههرداری در کنههار ايجههاد سههود  15271دالری بههرای
ESSها بوده که در کل با کاهش هزينه و توليد درآمد ،سبب افرايش رفهاه
اجتماعی ناشی از استفاده از منابع  ESSدر شبکه شده است.
ذخيره ميانگين شبکه AR12 ،و قيمت ميهانگين هفتگهیAMCP13 ،
به ترتيب در معادالت ( )26و ( )29تعريف میشوند.

()24

()21
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ذخيره ميانگين AR ،معياری برای تعيين مقدار ازدياد ظرفيت توليد
شبکه نسبت به بار آن است .هرچه اين معيار بزرگتر باشهد ،در کهل افهق
زمانبندی ظرفيت بيشتری بهرای ته مين بهار شهبکه در دسهترس داريهم.
همچنين  AMCPمعياری بهرای تعيهين قيمهت ميهانگين انهرژی در افهق
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زمانبندی بها توجهه بهه قيمتههای بهازهههای مختلهف اسهت .در (،)29
 MCP14قيمت تسويه بهازار اسهت کهه بهر اسهاس تعريهف برابهر بها ضهريب
الگرانژ رابطه ( )22است [ .]5اين ضريب توس موتور حهل  CPLEXدر
نرمافزار  GAMSم اسبه میشود .زيهاد بهودن مقهدار  AMCPمیتوانهد
نشاندهنده ورود بيشتر نيروگاههای گهران بهرای ته مين بهار بها توجهه بهه
مدتزمان هر بازه باشد.
در سطر هشتم جدو  AR ،2در حالتی که  ESSوارد شبکه شده از
 %102/6به  %120/7رسيده که به معنای  %18رشد اسهت .اضافهشهدن
ESSها باعث شده است که بهطور متوس  ،در هر بازه به ميهزان  %18از
بار همان بازه ،به ذخيره شبکه اضافه شود که اين خود به معنای افزايش
قابليت اطمينان سيستم در مقابل رخدادهای احتمالی است .میتهوان
گفههت کههه اضافهشههدن ESSههها بههه شههبکه ،باعههث افههزايش کلهی قابليهت
اطمينان سيستم شده است .اين موضوع اصلیترين ت يری است که در
نظر گرفتن ESSها میتواند در مسئله  GMSداشته باشهد .حهل مسهئله
 GMSدر سيستمهای قدرت که دارای حاشهيه ذخيهره پهايينی هسهتند،
ً
عموما با مشکالتی همراه اسهت .زيهرا حفهظ قيهدهای قابليهت اطمينهان
باعههث م دودشههدن انعطههاف در زمانبنههدی تعميههرات میشههود .حضههور
ESSها میتواند حاشيه ذخيره را بهه ميهزان قابهل تهوجهی بهبهود داده و
حل مسئله  GMSرا با انعطاف بيشتری همراه کند.
سههطر نهههم جههدو  ،2حههداکثر قيمههت مي هانگين هفتگ هی را نشههان
میدهد .با حضور ESSها در شهبکه ،ميهانگين قيمهت هفتگهی برابهر بها
 20/113 $شده است که بهدين معناسهت کهه در تمهامی سهاعات هفتهه،
ً
بهرهبردار سيسهتم و بهالطبع مصهرفکنندگان تقريبها بهه مقهدار $/MWh
1/148هزينه کمتری برای خريد برق پرداخت خواهند کرد .صرفهجويی
در هزينه سيستم و عدم نياز بهه ورود نيروگاهههای او کهه باعهث کهاهش
راندمان توليد توان میشهود از فوايهدی هسهتند کهه از کهاهش مصهرف و
کاهش قيمت بازار انرژی مورد انتظار خواهند بود.
مد پيشنهادی در به دست آوردن هزينههای مربوط به منهابع ESS
خطای م اسباتی دارد که اين موضوع میتواند ناشی از کموزيهاد شهدن
طو بازههای شارژ و دشارژ روزانه و يا به بيان دقيقتر تکههای بار باشد.
تعداد تکههای بار روزانه از ايجهاد مصهال ه بهين دقهت مهد و حجهم بهار
م اسههباتی بههه دسههت میآيههد .بههرای دقيقترشههدن هزينههههای ESS
میتوان از مد بهار 65تکههای و 43تکههای [ ]31اسهتفاده کهرد ،امها در
[ ]31نشهان داده شههده اسهت کههه بهتههرين مصهال ه را مههد 39تکهههای
ايجاد میکند .اگر بخواهيم شهارژ و دشهارژ صه يح ESSهها و همچنهين
ً
هزينههای بهرهبرداری را دقيقا مشابه با مد بار ساعتی استخرا کنيم،
میتوانيم بعد از مرحله ابتدايی و به دست آوردن برنامه خهرو واحهدها،
برنامهريزی در مدار قرار گرفتن واحدهای مدار را با اطهالع از خرو ههای
برنامهريزیشده انجام دهيم.
 -1-1-6تغيير در تعداد واحدهای تعميراتی

زمانبندی توأم تعميرات واحدهای توليدی و ...
قسمت تعداد واحدهايی که متقاضی تعميرات هستند تغيير داده شده و
نتايج مد ارائه شده است .دليل تشکيل سناريوهای مطالعاتی بر مبنای
تغيي هر واحههدهای متقاض هی تعمي هرات اي هن اسههت کههه بهها افههزايش تعههداد
واحدهای نيروگاهی متقاضهی تعميهرات ،زمانبنهدی سهختتر و ارضهای
قيدها مشکلتر میشود .مطالعه ت ير افزايش تعداد واحدهای متقاضهی
تعميرات ،ا ر در نظر گرفتن ESSها در مسئله  GMSرا آشکارتر میکند؛
زيرا در اين شراي بهرهبردار سيستم از انعطهاف ESSها بيشهتر اسهتفاده
میکند .بدين منظور در چند سناريو ،تعداد واحدهای متقاضی تعميرات
تغيير کرده که اين سناريوها در جدو  3ذکر شدهاند .اشاره میشود کهه
در حالت پايه %72 ،از واحدها متقاضی انجام تعميرات ساليانه بودند.
جدو  -4سناريوهای شبيهسازیشده در خرو واحدهای مدار
سناريو

1

2

3

4

1

6

g2

g2

g2

g2

g2

g1

g4

g4

g3

g3

g3

g2

g6

g6

g4

g4

g4

g3

g7

g7

g6

g6

g5

g5

واحدهای
تعميراتی

g9

g9

g7

g7

g6

g6

g 10

g 10

g9

g8

g7

g7

g 11

g 10

g9

g8

g8

g 11

g 10

g9

g9

g 11

g 10

g 10

g 11

g 11

 MWتعميراتی

60

84

31

63

73

81

جدو  6خروجی مد در سناريوهای مختلف را نشهان میدههد .بها
دقت در جدو مشخ میشود که با حضور ESSها ،هزينه خريد تهوان
از واحدهای توليد کاهش يافته است که اين امر بهه علهت شهارژ و دشهارژ
مههؤ ر ESSههها بههوده اسههت .همچن هين در تمههامی سههناريوها ،بهها افههزايش
واحدهای متقاضی تعميرات ،هزينه بهرهبردار سيستم برای خريد توان از
واحدهای توليد افزايش میيابد .سومين و چهارمين سطر از جهدو نيهز
هزينههه خري هد تههوان از ESSههها و درآمههد فههرو تههوان بههه آنههها را نشههان
میدهد .با افهزايش تعهداد واحهدهای متقاضهی تعميهرات ،ته ير حضهور
ً
ESSها افزايش يافته و بنابراين عموما ميزان درآمد خهال دريهافتی نيهز
افزايش میيابد.
در سهطر پهنجم جهدو  ،6هزينهه کهل بهرهبهرداری از سيسهتم آورده
شده است .مشخ است که با افهزايش واحهدهای متقاضهی تعميهرات،
هزينه کل بهرهبرداری شبکه افزايش يافتهه اسهت .ايهن امهر میتوانهد بهه
علت به تعمير رفهتن تعهداد بيشهتری واحهد باشهد .البتهه در تمهامی ايهن
سناريوها ،حضور  ESSدر مدار باعث کاهش هزينه کل بهرهبرداری نيهز
شده است .دقت در اين موضوع و همچنين درآمدی کهه ESSهها کسهب
میکنند ،نشان میدهد که استفاده از ESSها عالوه بر اينکه برای خود
اين منابع صرفه اقتصادی دارد ،برای بهرهبردار سيستم نيز سبب کاهش
هزينه بهرهبرداری خواهند شد.

سؤا اساسی که ايجاد میشود اين است که آيا حضور ESSهها در مهدار
ت يری بهر زمانبنهدی تعميهرات واحهدها خواههد داشهت يها نهه در ايهن
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جدو  :6هزينههای مسئله  GMSدر سناريوهای مختلف تعميرات
شماره سناریو

حالت پایه ()%27
)%60( 1

عنوان

نبود

نبود

حضور

)%63( 2
نبود

حضور

)%73( 3
نبود

حضور

)%81( 4
نبود

حضور

)%84( 1

حضور

حضور

نبود

ESS

ESS

ESS

ESS

ESS

ESS

ESS

ESS

ESS

ESS

ESS

ESS

هزینه خرید واحدها ()M$

12/454

12/489

12/701

12/357

12/724

12/701

12/831

12/705

12/863

12/721

12/866

12/822

هزینه خرید ESSها ()$

---

63172

---

44455

---

45120

---

69627

---

69118

---

69296

درآمد فروش به )$( ESS

---

24178

---

27010

---

27472

---

28484

---

28616

---

28964

هزینه کل ()M$

12/454

12/312

12/701

12/705

12/724

12/711

12/831

12/725

12/863

12/741

12/866

12/861

ذخیره میانگین ()%

102/3

122/1

102/3

122/1

102/3

102/4

102/3

111/4

102/3

102/4

102/3

102/7

حداکثر قیمت میانگین
هفتگی ()$/MWh

21/321

21/193

21/321

21/193

21/321

21/193

21/321

21/193

21/321

21/193

21/321

21/193

جدو  5برنامهريزی تعميرات انجامشهده بهرای واحهدها و ESSهها و
همچنين ت ير ESSها در تغيير برنامهه خهرو واحهدهای توليهد را نشهان
میدهههد .در ايهن جههدو  ،سههناريوهايی کههه در آن حضههور  ESSدر مههدار
باعث تغيير برنامهريزی شده با رنگ زمينه متفاوت نشهان داده شهدهاند.
در سههناريوهای پايههه ،او و دوم ،کههه در آن کههمتههر از  %70از ظرفيههت
نيروگاهههها از مههدار خههار میشههوند ،تغيي هری در زمانبنههدی تعمي هرات
مشاهده نمیشود .اما در سهناريوهای سهوم تها ششهم کهه در آن بهيش از
 %73از ظرفيت توليد شبکه به تعميرات سهاليانه میرونهد ،حضهور ،ESS
باعث تغيير زمانبندی تعميرات شده است .بهعنوانمثا برای سناريوی
سوم که  %73از ظرفيت واحدها به تعميرات میروند ،حضور  ESSباعهث
تغيير برنامه تعميراتی واحدهای دوم ،ششم ،هفتم و يازدهم شده اسهت.

با توجه به سهطر ششهم جهدو  ،6ميهزان ذخيهره بها افهزايش تعهداد
واحدهای توليد متقاضهی تعميهرات شهبکه کهاهش میيابهد .بها افهزايش
ظرفيهت متقاضهی تعميهرات ،از ( )26مشهخ اسهت کههه نسهبت ميهزان
ظرفيت شبکه به بار سيستم ،کاهش يافته و بنابراين ميزان کلهی ذخيهره
شبکه کاهش پيدا میکند .البته در برخی از سناريوها ميزان تغيير معيار
ذخيره ميانگين نوسان داشته است .در هفتمين سطر جدو  ،6حداکثر
قيمت ميانگين هفتگهی ذکهر شهده اسهت .حضهور ESSهها ،تنهها باعهث
کاهش قيمت ميانگين هفتگی برای پربهارترين هفتهه سها  ،هفتهه 91ام
شده است .در تمهامی برنامههريزیها ،خهرو بهرای تعميهرات بهه ن هوی
صورت گرفته که در هفته با بار حداکثر ،تمهامی واحهدها در مهدار بهوده و
بنابراين ترکيب واحدها ابت بوده و تنها پيشنهاد قيمهت ESSهها بتوانهد
قيمت انرژی را تغيير دهد.

جدو  :9هفتههای خروجی واحدها و ESSها در برنامهريزی تعميرات
شماره سناريو

واحد
)%63( 2

)%60( 1

)%81( 4

)%73( 3

)%31( 6

)%84( 1

نبود

حضور

نبود

حضور

نبود

حضور

نبود

حضور

نبود

حضور

نبود

حضور

ESS

ESS

ESS

ESS

ESS

ESS

ESS

ESS

ESS

ESS

ESS

ESS

g1

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

35 ،37

35 ،37

g2

13 ،12

13 ،12

35 ،37

35 ،37

13 ،12

35 ،37

35 ،37

35 ،37

35 ،37

35 ،37

13 ،12

13 ،12

g3

---

---

---

---

42 ،41

42 ،41

27 ،28

27 ،28

27 ،28

27 ،28

27 ،28

27 ،28

g4

34 ،39

34 ،39

41 ،40

41 ،40

41 ،40

41 ،40

41 ،40

41 ،40

41 ،40

41 ،40

---

---

g5

---

---

---

---

---

---

---

---

11 ،5

11 ،5

36 ،33

36 ،33

g6

15 ،14

15 ،14

42 ،41

42 ،41

39 ،36

11 ،5

39 ،36

11 ،5

39 ،36

36 ،33

62 ،61

62 ،61

g7

35 ،37

35 ،37

34 ،39

34 ،39

35 ،37

34 ،39

13 ،12

34 ،39

13 ،12

34 ،39

34 ،39

34 ،39

g8

---

---

---

---

---

---

15 ،14

42 ،41

15 ،14

42 ،41

41 ،40

42 ،41

g9

11 ،10

11 ،10

11 ،10

11 ،10

11 ،10

11 ،10

11 ،10

11 ،10

11 ،10

11 ،10

15 ،14

15 ،14

g10

41 ،40

41 ،40

15 ،14

15 ،14

15 ،14

15 ،14

42 ،41

15 ،14

42 ،41

15 ،14

42 ،41

41 ،40

g11

---

---

13 ،12

13 ،12

34 ،39

13 ،12

34 ،39

13 ،12

34 ،39

13 ،12

11 ،10

11 ،10

e1

---

5 ،7

---

7 ،8

---

66 ،63

---

66 ،63

---

8 ،4

---

3 ،5

e2

---

14 ،14

---

5 ،7

---

8 ،4

---

8 ،4

---

13 ،12

---

1 ،5

e3

---

1

---

6

---

2

---

8

---

2

---

4

e4

---

1

---

1

---

1

---

2

---

1

---

4

e5

---

2

---

31

---

2

---

2

---

1

---

43

e6

---

1

---

2

---

2

---

67

---

3

---

1

e7

---

44 ،42

---

7 ،8

---

8 ،4

---

64 ،69

---

8 ،4

---

43 ،45

e8

---

4 ،4

---

15 ،17

---

4 ،9

---

6 ،3

---

4 ،9

---

45 ،47
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موضوع ديگری که میتهوان از جهدو  9اسهتنباط کهرد ،هفتهههای
مشهخ تعميهرات واحههدها در سهناريوهای مختلهف اسههت .بها توجهه بههه
زمانبندی تعميرات انجامشده بهرای حهالتی کهه  ESSوجهود نهدارد و بها
توجههه بههه سههناريوهای مختلههف ،میتههوان هفتههههای نههامزد تعمي هرات را
بهصورت جدو  4شناسايی کرد .دادههای بار هفتگهی شهبکه مشهخ
میکند که زمانبندی تعميرات واحهدها بهه ترتيهب در هفتهههايی انجهام
شده که کمترين درصد بار هفتگی را داشته است که امهری مهورد انتظهار
بههوده اسههت .بهههعنوانمثا  ،هفتههههای 45ام14 ،ام و 43ام بهههترتيب
کمترين درصد بار هفتگی را به ترتيب برابهر  %70/4 ،%63/1و  %70/1دارا
هستند .هفتههای بعد نيز همگی در مرتبههای پهايين ازنظهر ميهزان بهار
هفتگی قرار میگيرند.
جدو  :4هفتههای نامزد تعميراتی واحدها در نبود ESSها
41 ،45
14 ،12
43 ،45
11 ،10
15 ،14
41 ،40
42 ،41
45 ،44
25 ،27
10 ،1
44 ،44

















افزايش تعداد واحدها تعميراتی (سناريوهای مختلف)

شماره هفتهها

بنابراين ESSهها چهون الگهوی مربهوط بهه بهار ابهت شهبکه را تغييهر
میدهند ،میتوانند سبب تغيير ميزان درصد بار هفتگی ساالنه شده و از
اين طريق بر زمانبنهدی تعميهرات مهؤ ر باشهند .عهالوه بهر ايهن ،حضهور
ESSها ،ترتيب هفتههای نامزد برای خرو تعميرات را نيهز تغييهر داده و
از اين طريهق نيهز سهبب تغييهر زمانبنهدی تعميهرات میشهوند .مقايسهه
جدو  5و جدو  ،4تغييرات صهورتگرفتهه را مشهخ میکنهد .اولهين
تغيير انجامشده ،وارد شدن جفت هفته  1و  ،10به جای جفت هفته 44
و  45است که در سناريوی سوم قابل مشاهده است .عالوه بر جابهجايی
در شههماره هفتههههای نههامزد بههرای انجههام تعمي هرات ،حضههور  ESSباعههث
جابهجايی هفتههای تعميرات واحدها بها يکهديگر نيهز شهده اسهت .ايهن
موضوع در سناريوی ششم بهوضوح قابل مشاهده است .در اين سناريو،
شماره هفتههای نامزد تعميرات در دو حالت زمانبندی يکسهان اسهت و
تنها تغيير صورت گرفته ،جابهجايی هفتههای تعميرات واحدهای هشتم
و دهم با يکديگر است.
با اين توضي ات و به عنوان جمعبندی ،حضور ESSهها در سيسهتم
میتواند زمانبندی خرو واحدهای مدار را از طريق دو تغيير زير کهه در
الگوی بار سيستم ايجاد میکند ،ت ت ت ير قرار دهد؛
 تغيير در ترتيب هفتههای نامزد برای تعميرات؛
 تغيير در جابهجايی هفتههای تعميرات واحدهای مدار با يکديگر.
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 -2-1-6تغيير در معيار قابليت اطمينان سيستم
در تمامی سناريوهايی که تاکنون بررسی شدند فرض بر اين بهوده اسهت
که معيار قابليت اطمينان سيستم ( )Rابت و در مقدار  %11تنظيم شده
باشد .در اين قسمت با فرض ابتبودن تمامی پارامترها نسبت به حالت
پايه ،در چند سناريو ،معيار ذخيره افزايش داده شده است تا به نقطهای
برسيم که مسئله همگرا نشود.
جههدو  8خروج هی مههد را بههه ازای معيارهههای مختلههف ذخي هره در
سناريوهای شبيهسازیشده الف تا ه نشهان میدههد .مهد زمهانبنهدی
تعميرات در نبود ESSها تا رسهيدن معيهار ذخيهره بهه  %24دارای پاسه
است .اضافهشدن ESSها به شبکه میتواند به مقدار  %3سهطح ذخيهره
قابلت صيل در سيستم را افزايش داده و سبب همگرايهی مسهئله شهود.
بنابراين از ا رات مثبت حضور ESSها میتوان به افزايش ظرفيت ذخيره
شبکه و کمک به همگرايی مسئله اشاره کرد .اين نتيجه به علت افهزايش
قابليت انعطاف سيستم در ت مين بار حاصهل میشهودکه حضهور ESSهها
بهعنوان يک بار مديريتپذير ،نقش عمدهای در آن ايفا میکنند.
جدو  :8حساسيت خروجی به معيار قابليت اطمينان سيستم
سناريو

درصد
ذخيره ()R

الف

19
21
23

د

25

ه

< 25

زمان حل

ذخيره
ميانگين ()%

"1':31

59/8

"4':18

55/1

"27

59/8

"1':26

57/5

عدم حضور ESS

"26

59/8

حضور ESS

"9':95

57/8

عدم حضور ESS

حضور

ESS

عدم حضور ESS

حضور

ESS

عدم حضور
حضور

ESS

ESS

عدم حضور ESS
حضور ESS

< 23
"9':19

R

غيرقابلحل
55/1

غيرقابلحل

زمان حل مسهئله در شهراي عهدم حضهور  ،ESSبها افهزايش ذخيهره
موردنيهاز سيسهتم کههاهش مهیيابههد کهه ايهن موضههوع میتوانهد ناشهی از
م دودشههدن فضههای ممکههن مههد باشههد .امهها زمههان حههل در حالههت
بهرهبرداری شبکه همراه با  ESSاز الگوی خاصی پيروی نمیکنهد .ايهن
موضوع میتواند ناشی از ت ير اضافهشدن بار مديريتپذير  ESSبه مدار
باشد که نيازمند جستجوی پاس های ممکن بيشتری برای رسهيدن بهه
حل مسئله خواهد بود .البته استنباط اينکه در حالت کلهی ،بها افهزايش
ميزان ذخيره موردنياز ،زمان حهل نيهز افهزايش مهیيابهد نيهز امکانپهذير
است .مورد ديگر ،ابت بودن ذخيهره ميهانگين در حالهت بهرهبهرداری در
شراي عدم حضور  ESSو افزايش اين معيار قابليت اطمينان است که از
جدو  6نيز میتواند استنباط شود.
 -2-6نتايج شبکه IEEE-RTS

در اين قسمت برای ت ليل کارايی مهد پيشهنهادی ،نتهايج پيادهسهازی
مد بر روی شهبکه  26شهينه  IEEE-RTSارائهه شهده اسهت .اطالعهات
واحدهای نيروگاهی شبکه در [ ]61قابل دسترسهی اسهت .شهبکه دارای
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 33واحد توليدی است که هر يک از آنها پيشهنهادات توليهد خهود را در
سه پله به بهرهبردار سيستم ارائه میدهند .مجموعه واحدهای تعميراتی
بهصورت زير در نظر گرفته شده است که در آن نشانه → بدين معناسهت
که کل واحدهای توليد از شماره ابتدايی تا شماره انتهايی در زمانبندی
تعميههرات ل ههاظ میشههوند .الزم بههه ذکههر اسههت کههه اطالعههات ESSهههای
اضافهشده به شبکه نيز در جدو  1قابل دسترس است.
}net  {g1  g 4 , g 6  g 8 , g10  g12 , g17  g 25 , g 28  g 33

جدو  7خروجی مد را برای شهبکه  IEEE-RTSنشهان میدههد.
کاهش هزينه خريد از واحدهای مدار در حضور ESSها در سهطر چههارم
قابل مشاهده است .عالوه بر اين ،حضور منابع  ESSسبب توليد سهودی
برابههر  311111دالر شههده اسههت .در کنههار ايههن مههوارد ،کههاهش %1/32
هزينه کل بهرهبرداری سيستم نيهز بايهد در نظهر گرفتهه شهود .همچنهين
ارتقای  %2/1ذخيره ميانگين شبکه که نشهاندهنده بهبهود مال ههای
قابليههت اطمينههانی شههبکه اسههت نيههز بهها حضههور  ESSدر شههبکه قابههل
دسترسی خواهد بود .در سهطر آخهر ،بيشهينه قيمهت ميهانگين هفتگهی
برای هفته 91ام نشان داده شده است که حضور مؤ ر ESSها در شهبکه
منجر به کاهش به مقهدار  1/216 $/MWhدر قيمهت انهرژی الکتريکهی
شده است .با توجه به نتايج مذکور ،ا رات مثبت حضور ESSها در شبکه
 IEEE-RTSنيز قابل مشاهده است.
جدو

 :7خروجیهای زمانبندی تعميرات برای شبکه RTS

خروجی مسئله

عدم حضور ESS

همراه با حضور ESS

متغير باينری

95936

76184

زمان اجرا

38:15

3:17:61

هزينه خريد از واحدها ()M$

85/454

85/197

هزينه خريد از ESSها ()$

---

3571593

به ESSها ()$

---

3454694

کل هزينه بهرهبرداری ()M$

85/454

85/663

ذخيره ميانگين ()%

79/4

78/7

حداکثر قيمت ميانگين ()$/MWh

5/188

7/743

درآمد فرو

 -9نتيجهگيری و ت قيقات آينده
حضههور گسههترده ذخيرهسههازهای انههرژی الکتريکههی در شههبکههای
قدرت آينده ،بررسی ا رات آنها را در مطالعات سيستم قدرت الزام کرده
اسههت .در ايههن مقالههه زمانبنههدی تعميههرات واحههدهای توليههدی بههرای
درنظرگرفتن منابع ذخيرهساز و تعميرات آنها توسعه يافت .حضور منابع
ذخيرهساز در مدار با تغييری کهه در رونهد بهار در هفتهههای سها ايجهاد
میکنند ،میتوانند زمانبندی تعميرات واحدهای توليهدی را بهه ن هوی
جابهجا کند که هزينههای کلی سيسهتم کهاهش يابهد .ايهن تغييهرات بهه
صورت تغيير در ترتيب هفتههای نامزد برای تعميهرات و همچنهين تغييهر
در هفتههای تعميرات واحهدهای توليهدی متقاضهی تعميهرات مشهاهده
شد .مهمترين ت يری کهه درنظرگهرفتن منهابع ذخيرهسهاز در زمانبنهدی
تعميرات واحدهای نيروگاهی دارد ،از طريهق ته ير بهر قابليهت اطمينهان
سيستم قدرت است .حضور ذخيرهسازها میتواند حاشهيه ذخيهره را بهه
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زمانبندی توأم تعميرات واحدهای توليدی و ...
ميههزان قابههل تههوجهی بهبههود داده و حههل مسههئله زمانبنههدی تعميههرات
واحدهای توليدی را با انعطاف بيشتری همراه کند .اين موضهوع آزادی
عمل بيشتری برای بهرهبردار سيستم قدرت جهت زمانبندی تعميهرات
واحدهای توليدی ايجاد میکند.
بهعنوان پيشنهاد بهرای مطالعهات ت قيقهاتی آينهده ،میتهوان مهد
پيشنهادی در اين مقاله را برای در نظر گرفتن طبيعت غيرقطعهی برخهی
پارامترهای مد نظيهر بهار ،قيمهت و خهرو عناصهر از مهدار توسهعه داد.
ضمن اينکه مطالعه ت ير فناوریههای توليهد نوظههور نظيهر نيروگاهههای
بادی بر مطالعات زمانبندی تعميرات و نيهز در نظهر گهرفتن قراردادههای
دوجانبه در مد پيشنهادی اين مقاله میتواند زمينه ت قيقاتی ديگهری
باشد.
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