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 زمان و مکان نصب نیروگاههاای جدیاد در یاک افا زماانی مشاص،) یافتن فنّاوری مطلوبGEP(6  هدف از مسئله برنامهریزی توسعه تولید:چکیده
میباشد بهطوری که تضمین میکند ظرفیت نصبشده رشد تقاضای بار را در سطح قابل قبولی از قابلیت اطمینان بارآورده وواهاد کارد در ایان مقالاه
 توان تولیادی،) که برای در نظر گرفتن عدم قطعیتهایی از قبیل تقاضای بار پیشبینیشدهRO(2 یکی از رویکردهای مهم موسوم به بهینهسازی استوار
 بررسای مایشاوند برناماهریازی توساعه تولیاد بهیناه باه دسات آماده از روش، هزینههای بهرهبرداری و سرمایهگذاری مورد استفاده واقع میشود،باد
 در برابر بدترین برنامهریزی عدم قطعیتها با در نظر گرفتن درجه محافظهکاری برای هر مجموعه عدم قطعیات مصاون مایشاود بارایRO پیشنهادی
 از روش تجزیه بندرز کمک گرفته میشود برای کاهش هزینهها در مسئله برنامهریازی توساعه تولیاد اساتوار از نیروگااه باادیGEP حل مسئله استوار
 متغیرهای غیرقطعی توان تولیدی باد و هزینه سرمایهگذاری احداث آن با روش استوار برتسیماس و سیم مدل میشوند،استفاده میشود بنابراین
 نیروگاه بادی، مجموعه عدم قطعیت، بهینهسازی استوار، برنامهریزی توسعه تولید:واژههای کلیدی
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Abstract: The aim of the generation expansion planning (GEP) is finding suitable technology, time and installation location of new
plants in a specified time period such that the installed capacity will satisfy the load demand growth with acceptable level of
reliability. In this paper, we investigate one of the important approaches known as robust optimization (RO) to consider uncertainties
such as forecasted electricity load demand, wind power generation, as well as investment and operation costs. The optimal generation
expansion plan obtained from the proposed RO approach is immunized against worst-case planning uncertainties considering the
adopted degree of conservatism for each uncertainty set. A decomposition algorithm technique has been implemented to solve the
robust counterpart of the original GEP problem in terms of cutting planes. To reduce the utility cost, the wind power plant has been
utiled in robust generation expansion planning. Accordingly, the uncertaint parameters (including wind power genaration uncertainty
and investment cost) have been modeled based the metod of Bertsymas and Sim.
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 -1مقدمه
زمانی که در یک شبکه ،سیستم تولید موجود کفایت الزم برای تاممین
مطمئن تقاضای بار مصرفکننادگان را نداشاته باشاد ،الزم اسات کاه
واحدهای تولیدی جدید به آن اضافه گردند برنامهریزی توساعه تولیاد
( )GEPدرواقع پاسخ به این سؤال است که در یک اف زمانی بلندمدت،
چه نوع نیروگاههایی ،با چه ظرفیتهایی ،در کجا باید احاداث گردناد و
در چه زمانی به شبکه وارد شوند تا ضمن اعاده کفایت شبکه در تممین
تقاضای بار پیشبینیشده با کمترین هزینه ،سایر اهداف و قیاود ماورد
نظر نیز برآورده گردند این مسئله یک مسئله برنامهریازی اساترات یکی
برای هر کشوری به شمار مایآیاد چاون باار و یاا تقاضاای انار ی در
بسیاری از موارد در حال افزایش است ،وطای بسیار کوچک در انتصاب
نادرست امکانات تولیدی با هزینههای فرضشده ممکن است منجار باه
از دست رفتن میلیونها دالر سرمایه نهتنها در ارتباا باا هزیناههاای
اجتماعی ،بلکه در اشاره به انر ی تممیننشده ،شود
مسئله برنامهریزی توسعه تولید به دالیال مصتلفای هماواره دچاار
چالش بوده اسات مهام تارین مسائله وجاود ناامعینی در پارامترهاا و
دادههای ورودی به علت طبیعت بلندمدت مسئله اسات در ایان میاان
میتوان به نامعینی در تقاضای بار پیشبینیشده ،هزینه سرمایهگذاری،
مشصصه های فنی و اقتصادی فناوریهای جدید تولید انر ی الکتریکی،

بهکارگیری بهینهسازی استوار جهت

در حقیقت اگر مدلها استوار باشند ،وطر باهکاارگیری اشاتباه یاا
استفاده غلط آن بسیار کمتر وواهد شد و استواری به این مفهوم اسات
که وروجی مادل نبایاد ویلای نسابت باه مقاادیر دقیا پارامترهاا و
ورودیهای مدل حساس باشد بهطاورکلی مایتاوان مفهاوم و مزایاای
برنامهریزی استوار را در حالت عمومی در شکل  6مالحظاه کارد ایان
شکل نشان میدهد که روشهای قطعی (غیراستوار) مقاادیر معینای را
برای پارامترها در نظر میگیرند و جواب بهینهای را حاصل میکنند ،در
مقابل روشهای استوار جوابی را نزدیک به بهینه ارائه میکنند و هزینه
را باالتر نشان میدهند ،اما جواب به دست آمده با اطمینان باالیی قابل
اتکا و معتبر است به عبارتی به لحاا تغییرپاذیری مقاادیر پارامترهاا
روی یک طیفی (بازهای) از مقادیر ،جواب همچنان با اطمیناان بااالیی
قابل اتکا میباشند []3

مدتزمان ساوت تمسیسات و قوانین و مقررات زیستمحیطای ،هزیناه

شکل  :1مقايسه مدل قطعی و استوار

بهرهبرداری اشاره کرد  GEPیکی از مسائلی است که اویراً بسایاری از
تحقیقات کاربردی و عملیاتی به آن پرداوتهاند تااکنون چنادین روش
باارای حاال ایان مساائله پیشاانهاد گردیاده اساات روشهااای مصتلا
بهینااهسااازی ازجملااه  ،MINLP ،MILPبرنامااهریازی پویاا ،روشهااای
هوشمند ،روشهای تکاملی ،روشهای ترکیبی و …[]6
برنامهریزی توسعه تولید استوار دومرحلهای با در نظر گرفتن عادم
قطعیتهای هزینههای سرمایهگذاری ،هزیناههاای بهارهبارداری و باار
الکتریکی در مرجع [ ]2بررسی شده است در مراجع [ ]9-1نیاز عادم
قطعیت انر ی تجدیدپذیر باد در موضوعات مصتل با اساتفاده از روش
استوار مدل شده است همچناین مرجاع [ ]1باه برناماهریازی توساعه
شبکه انتقال پرداوته اسات و ناامعینیهاای انار ی تجدیدپاذیر و باار
الکتریکی را با روش استوار مدل کارده اسات همچناین در مقالاه []4
چهارچوبی جدید بهمنظور مطالعه تمثیر مشوقهای سارمایهگاذاری بار
توسعه ظرفیت تولید برق در سیستمهای قدرت تجدید سااوتاریافته و
در شرایط عدم قطعیت ارائه میشود
در ای ان مقالااه عاادم قطعی اتهااای مساائله  GEPتااو م بااا اناار ی

روش  ROبدترین حالت حل بهینه را ارائه میدهد که در برابر همه
یا جزئی از متغیرهای نامعین مصون میشوند عدم قطعیتهاا از طریا
یک پارامتر از پیش تعیینشاده باه ناام بودجاه عادم قطعیات کنتارل
میشوند که درجه محافظهکاری حل بهینه را نشان میدهد [ ]3بارای
مدل کردن نامعینیها از روش برتسیماس و سیم بهره گرفته شده است
و برای حل مسائله از روش ریاضای الگاوریتم تجزیاه بنادرز کاه یاک
تکنیک معروف بهینهساازی بارای حال مساائل عادد صاحیح مصاتلط
 )MIP(9در مقیاس بزرگ است ،استفاده شده است مطالعات عددی باا
استفاده از موتور حل  CPLEXتحت نرمافزار  GAMSانجام شده اسات

تجدیدپذیر باد که اویراً مطالعاتی روی آن انجام نشده است با رویکارد
بهینهسازی استوار که یکی از رویکردهای اساسی جهت در نظر گارفتن
نامعینی میباشد ،مدل میشود البته در کارهاای پیشاین ،انار یهاای
تجدیدپذیر باد در مسئله مشارکت بهینه واحدهای نیروگاهی در مقالاه
[ ]0آمده است
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[ ]68نوآوریهای این مقاله به صورت زیر است:
 مدل کردن عدم قطعیتهای هزینههاای سارمایهگاذاری واحادهای
کاندیدا ،هزینه بهره برداری و بار الکتریکی با ترکیبی از نامعینیهای
هزینه سرمایهگذاری و توان تولیدی انر ی تجدیدپذیر باد در مسئله
برنامهریزی توسعه تولید باا اساتفاده از روش اساتوار برتسایماس و
سیم
 حل مسئله برنامهریزی توسعه تولید استوار تو م با انر ی تجدیدپذیر
باد با استفاده از روش ریاضی الگوریتم تجزیه بندرز که یک تکنیاک
معروف بهینهسازی برای مسائل  MIPدر مقیاس بزرگ میباشد
 در نظر گرفتن انر ی تجدیدپذیر باد به همراه ناامعینیهاای هزیناه
سرمایهگذاری و توان تولیدی آن در مسئله برنامهریزی توسعه تولید
استوار
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در ادامه مقاله ،برنامهریزی توسعه تولید قطعی در بصش دوم ارائاه
میشود در بصش سوم برنامهریزی توسعه تولیاد اساتوار برتسایماس و
سیم مورد بررسی قرار میگیرد در بصاش چهاارم مادلساازی انار ی
تجدیدپذیر باد برای کاهش هزینه کل با رویکرد استوار مطرح میشاود
در بصش پنجم نتایج عددی موارد مطالعاتی مصتل مورد بررسای قارار
میگیرد در بصش ششام نتاایج باه دسات آماده ماورد ارزیاابی واقاع
میشود

 -2برنامهریزی توسعه تولید قطعی

در هرسال وضع میکند قید ( )3محدودیتی را برای زمان مورد نیاز
برای ساوت واحدهای تولیدی کاندیدا مصتل ایجاد میکند قید ()68
نشان میدهد که متغیر  xitیک متغیر باینری است اطالعات بیشتر
در وصوص معادالت ( )6تا ( )68در مرجع [ ]66آمده است

 -3مدل استوار مسئله بهینهسازی خطی
 -1-3عدم قطعیت دادهها در مسئله بهینهسازی خطی
مسئله بهینهسازی وطی زیر را در نظر بگیرید
Max c 'x

قطعی7

( )DGEPبه دست آوردن
هدف مسئله برنامهریزی توسعه تولید
برنامه توسعه تولید با ارضای تقاضای بار الکتریکی به مقادار مناساب و
حرکت به سامت قابلیات اطمیناان معاین و قطعای و مینایمم کاردن
هزینهها ،شامل هزینههای سرمایهگذاری واحدهای تولید و هزیناههاای
بهرهبرداری واحدهای تولید کاندیدا و موجاود در سراسار دوره مطالعاه
است که تابع هدف و قیود آن به شکل زیر میباشد []66
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در مسئله فوق فرض میشود که عدم قطعیت دادهها فقط در
ماتریس  Aمیباشد همچنین فرض میشود که  Cدر تابع هدف عدم
قطعیت ندارد از آنجایی که میتوان از حداکثرسازی تابع هدف Z
استفاده کرد ،محدودیت  Z  c 'x  0به محدودیتهای مسئله اضافه
میشود .برای دریافت توضیحات تکمیلی و اثبات گزارهها یا قضایای
مربو به مرجع [ ]62مراجعه شود
-2-3

رویکرد استوار جدید (مدل برتسیماس و سیم)5

در این روش یک رویکرد استوار وطی ارائه میشود [ ]62این مدل
توانایی ایستادگی در مقابل پارامترهای با عدم قطعیت تحت مدل عدم
قطعیت  uرا دارد این مدل را میتوان به مسائل بهینهسازی گسسته نیز
گسترش داد اگر محدودیت  iام مسئله اسمی به صورت  a΄ i x  biدر
نظر گرفته شود  J iمجموعه ضرایب  j J iو  aijاست که دارای عدم
قطعیت میباشد  j J iو  aijبر اساس یک توزیع همگن با میانگین
برابر با  aijمقدار میگیرد  aijبرای هر  iدر بازه

aij  aˆij , aij  aˆij 

0  p jbt  Pjmax j , b , t

مقدار میگیرد در اینجا متغیر  iمعرفی میشود این متغیر الزم نیست

GC

مقدار عدد صحیح بگیرد ،این متغیر در بازه  0, J i مقدار میگیرد
نقش متغیر  iتعدیل استواری مدل ارائهشده در مقابل سطح

  IB

 x i t 1

it

  IC . x
i

i 1

x it  0 if t  IT i i
; x i t 1  x it i , t
x it  0,1 i , t

تابع هدف ( )6هزینههای سرمایهگذاری و بهرهبرداری واحدهای
کاندیدا و موجود را حداقل میکند قید ( )2توازن توان اکتیو برای هر
بلوک بار برای هرسال از دوره برنامهریزی را نشان میدهد به عبارتی
مجموع تولید واحدهای موجود ،کاندیدا و واحدهای بادی مقدار بار را
تممین میکنند ضمناً قید ( )9نشان میدهد که مجموع ظرفیت
نصبشده موجود و کاندیدا بیشتر از مقدار پیک بار بهعالوه یک
حاشیه ذویره برای مواجهه با عدم قطعیتها است قیود ( )7و ()1
مجموع انر ی سالیانه واحدهای کاندیدا و موجود را محدود میکند
قیود ( )1و ( )4محدوده تولید واحدهای کاندیدا و موجود را مشص
میکنند قید ( )0محدودیتهایی را برای مجموع بودجه سرمایهگذاری
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محافظهکاری جواب میباشد .هدف این است که مدل را در مقابل تمام
حاالتی که بیشتر از  i تغییر میکنند ،محافظت شود و یک ضریب
به صورت   i  i   aˆitتغییر کند بهعبارت دیگر زیرمجموعهای از
ضرایب تغییر میکنند و بر جواب تمثیر میگذارند در این رویکرد ،اگر
تغییرات در حد  i باشد ،جواب حتماً شدنی وواهد بود و اگر بیشتر
از  i تغییر کند با احتمال قوی جواب همچنان شدنی وواهد بود
مدل غیروطی زیر را در نظر بگیرید
max c ' x
s.t
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Si ti ∣Si  J i , Si  i ,ti J i \ Si 
j
   i   i   aˆit yt 
i


 y j  x j  y j j and y  0
max

()66

xj 

a

ij
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اگر  i به صورت عادد صاحیح انتصااب شاود محادودیت  iام
بهوسیله فرمول زیر محافظت میشود:




 aˆij x j 

 i


max

Si∣Si  J i , Si i   j S

()62

 i  x , i  

زمااانی کااه  i  x , i   0و  i  0محاادودیت همااان محاادودیت
مسئله اسمی میشود بنابراین با تغییار  i  0, J i یاک تعادیل
منعط از استواری به دست میآید
برای نوشتن مجدد فرمول ( )66به صورت یک مادل بهیناه ساازی
وطی به موارد زیر الزم داریم:
گزاره  :6بردار  xرا در نظر بگیرید ،تابع محافظت محدودیت  iام
 i  X * , i  




*
* 
 aˆij x j   i   i   aˆiti x j  i
Si ti ∣Si  J i , Si  i ,ti J i \ Si  
 j Si


max

برابر با تابع هدف مدل بهینهسازی وطی زیر میباشد:
i  X * , i   max aˆij x*j zij
jJ i

()69

z

 i : pij

0  zij  1 i , j  J i : i

s.t .

ij

jJ i

واضح است که جواب بهینه مسئله شامل یک متغیر  iو یک

متغیر در   i  i  میباشد این برابر است با انتصاب زیرمجموعه

 S i  t i ∣ Si  J i , S i  i  ,t i J i \ Si با در نظر گرفتن تابع

هدف

* x *j   i  i   aˆit i x j

ˆa

ij

j Si

دوگان مسئله ( )69به شکل معادله زیر نوشته میشود:

min  pij  i i
jJ i

()67

s.t. pij  i  aˆij x j * i , j  J i
pij  0 i , j  J i ; i  0 i

در ادامه مدل ( )66باه صاورت یاک مادل وطای زیار بازنویسای
میشود:
max c ' x
 i i   pij  bi i
jJ i

j

a x
ij

s.t.

j

i  pij  aˆij y j i , j  J i
 y j  x j  y j j

()61

l j  x j  u j j
pij  0 i , j  J i ; i  0 i ; y j  0 j

معادله ( )61شکل اساتوار مسائلهای کاه دارای ناامعینی در قیاود
 minکاه
است را نشان میدهد اگر تابع هدف باه صاورت cT x  bT y
x, y
شامل متغیرهای باینری و عدم قطعیت در تابع هادف و قیاود هساتند
فرض شود ،در روش استوار تاابع هادف جدیاد باه شاکل زیار نوشاته
میشود [:]69
()61
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) min(c T x  max min b T y
) d UI y  ( x ,d

x
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تابع هدف به صورت یک تابع بیشینه-کمینه است کاه بیشاینه آن
روی متغیرهای عدم قطعیات (هزیناه هاای سارمایه گاذاری واحادهای
گرمایی و باد ،هزینه بهرهبرداری ،بار الکتریکای و تاوان تولیادی بااد) و
کمینه آن روی متغیرهای بهینهسازی مسئله بسته شده است به هماراه
قید اصالی مادل برتسایماس (کاه متغیرهاای عادم قطعیات را نشاان
میدهد) به شکل زیر که استواری حل بهینه با اساتفاده از پاارامتر  i
که بودجه عدم قطعیت میباشد ،کنترل میشود
()64



aij  aij


 
aij  aij  aˆij , aij  aˆij  i , j , 
ˆ
a
 i , j J
ij





معادالت ( )61و ( )64دو رابطه پایه روش استوار برای مدل کاردن
مسائل با عدم قطعیت میباشند

 -4انرژی تجدیدپذیر باد در مسئله برنامهریزی توسعه تولید
استوار
در این مقاله برای تممین تقاضای هرچه بهتار باار الکتریکای و کااهش
هزینهها ،توربینهای بادی به مسئله برنامهریزی توساعه تولیاد اساتوار
اضافه میشوند و تمثیر کااهش هزیناههاای کلای آن باا تغییارات باار
الکتریکی در دورههاای مصتلا و همچناین بارای مقاادیر مصتلفای از
بودجههای عدم قطعیت که استواری حال بهیناه را تنظایم مایکنناد،
مشاهده میشود عدم قطعیتهای برنامهریازی توساعه تولیاد باا روش
استوار برتسیماس و سیم مدل شده است و بارای حال مسائله از روش
ریاضی تجزیه بندرز استفاده شده اسات تجزیاه بنادرز یاک تکنیاک
معروف بهینهسازی است که در ابتدا توساط آقاای  J.F. Bendersبارای
حل مسائل  MIPدر مقیاس بزرگ معرفی شد ایده اصالی جادا کاردن
متغیرهای عدد صحیح از متغیرهای حقیقی در مساائل بازرگ باا روش
تجزیه برای سرعت بصشیدن به روند حل مسئله است الگوریتم تجزیاه
بندرز مسئله اولیه را به دو مسئله اصلی و چندین زیر مسائله بار پایاه
تئوری دوگان برنامهریزی وطی تجزیه میکند []67
 -1-4مدلسازی مسئله برنامهریزی توسعه تولید استوار با
افزودن واحدهای بادی
1
با اضافه کردن توربینهای بادی مسئله اصلی اولیه (  ) MP1باه شاکل
( )60نوشته میشود که  Fwbt _windدر آن هزینه احداث توربین بادی
ماایباشااد کااه ماایتوانااد بااا عاادم قطعیاات نیااز روباارو شااود





 Fwbt  Fwbt  Fˆwbt , Fwbt  Fˆwbt  w b ,tکااه باارای سااادگی

مسئله عدم قطعیت به توان تولیدی آن اوتصااص داده مایشاود قیاد
( )64در هر دو مسئله اصلی و زیر مسئله وجود وواهد داشات باا ایان
تفاوت که متغیرهای غیرقطعی مسئله اصالی ماا در اینجاا هزیناههاای
سرمایهگذاری واحدهای گرمایی و باد میباشند ولی متغیرهای ناامعین
زیرمسئله هزینه بهرهبرداری ،بار الکتریکی و توان تولیدی باد هستند





 T GC ici . xit  x

NW
i  t 1



F
_
wind


wbt
 t 1 i 1 1  DR t 1

w 1






min  max
xit  MP ici , Fwbt US I
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MP   8  10 , 17  ; xit 0,1  i , t

bt  PC b , t

s.t.

DTbt .OCibt

bt  DTbt . it  vibt 
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DTbt .OCˆ ibt

1  DR 

 t 1



1  DR 

 مسئله بیشینه داولی به کمینه داولی،با استفاده از تئوری دوگان
تبدیلشده و تاابع هادف مسائله اصالی باه شاکل زیار باه یاک تاابع
:کمینهسازی تبدیل وواهد شد

t 1



OC
OC
. zibt
 zibt
.   II       i , b , t
fr

bt  DT bt . jt  v ibt 

tr

min zlower

DT bt .OC jbt

1  DR 

)60(



t 1



bt  0 b , t ; it  0 i , t ; jt  0 j , t ;

 T GC IC . x  x

NW
i
it
i t 1



F
_
wi
nd
 wbt
t 1


1

DR
t 1 i 1
w 1


zlow er  

GC


 I .m  n i

i 1



v ibt  0 i , b , t ; v jbt  0 j , b , t

I



DT bt .OCˆ jbt

1  DR 

z

z

D fr
bt

z

OC fr
ibt

z

p fr
wbt

D tr
bt

z

z

t 1

1 , z

OC tr
ibt

p tr
wbt





. z OC
 z OC
jbt
jbt .   II  
    j , b , t

1 , z

fr

D fr
bt

tr

,z

OC fr
ibt

D tr
bt

,z

 هساتند وMP1  دوگاان متغیرهاایn i  وn که در آن متغیرهاای
بودجه عدم قطعیت مسئله اصلی میباشد که در بازه صافر تاا حاداکثر

 0,1 b , t

OC tr
ibt

0, J  مقدار میگیرد

 0,1 i , b , t

I

 1 w , b , t

v ibt ،  jt ،  it ، bt

max

d bt , ocibt , oc jbt US II
T B
T B GC

DTbt .ocibt . pibt

PC
.
f



bt


 t 1
t 1 b 1
t 1 b 1 i 1 1  DR 


 p , pmin
T B GE DT .oc
, f  
bt
jbt . p jbt
 ibt jbt bt SP  


 t 1 b 1 j 1 1  DR t 1



)26(

در روابط باال متغیرهاای

) میباشند هنگامی28( جمله کمینه داولی زیرمسئله اولیه تابع هدف
 مقادیر عدد صحیح را اوتیار میکند همه متغیرهای غیرقطعی  که

 واود یاا بااالترین مقادار p wbt  مجموعه عدم قطعیات مقاادیر ناامی
 مقدار   را به وود میگیرد زمانی که pwbt  p wbt  تغییرات وود را
واقعی غیر از عدد صحیح را اوتیار کند فقط یکی از متغیرهای ناامعین

 و تصمین باال را اوتیاار مایکناد در p wbt  یک مقدار بین مقدار نامی

 یاا p w bt  حالی که باقیمانده متغیرهاای غیرقطعای یکای از مقاادیر
 را بااه وااود مایگیارد بنااابراین هاار متغیار غیرقطعای pwbt  p wbt 

 مقدار حد،مجموعه عدم قطعیت یکی از سه حالت مصتل (مقدار نامی
pwbt باال و مقدار بین این دو) را برمیگزیند برای مثال زمانی کاه هار

p
p
 مقدار صفرz wbt
 وz wbt
 مجموعه، وود را میگیرند p wbt  مقدار نامی
tr

fr

 را pwbt  p wbt  مقدار تصمین بااال
fr

MP متغیرهای غیرقطعی

: ) به شکل زیر استSP1 (4 همچنین زیرمسئله اولیه

 T B  D fr

D tr
  z bt  z bt .  II      

 t 1 b 1

 T B GC OC fr

OC tr


   z ibt  z ibt .   II       
 t 1 b 1 i 1

 T B GE
   II
fr
tr
OC
OC




z

z
.







jbt
II
    
 jbt
 
t 1 b 1 j 1
 T B NW



p fr
p tr



z

z
.





wbt  II
     
   wbt
 t 1 b 1w 1


 دوگاان متغیرهاایv jbt و

)63(

pwbt

را اوتیار میکنند زمانی که
tr

p
p
 مقادار یاک را اوتیاارz wbt
 مقادار صافر وz wbt
 مجموعه،برمیگزیند
tr

p
z wbt
 مجموعاه،میکند و هنگامی که مقدار میانی را اوتیاار مایکناد
fr

p
 کمینهSP 2  مقدار صفر را برمیگزیند هدف مسئلهz wbt
مقدار یک و
 II کردن هزینه بهره بارداری مایباشاد در حاالی کاه باا اساتفاده از
میتوانیم درجه محافظهکاری را تنظایم کنایم و بادترین مقادار عادم
قطعیت و هزینه را به دست بیاوریم
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s .t
GC

GE

NW

i 1

j 1

w 1

SP  p ibt  p jbt   pwbt _wind  f bt  d bt b , t
,  5   7  , 17  ;

)28(

:در قید باال تغییرات واحد بادی به شکل زیر است





p
p
pwbt _ wind  pwbt _ wind  zwbt
 zwbt
.   II     . pˆ wbt _ wind
fr

tr

p
p
z wbt
 z wbt
 1 w , b , t
fr

tr

:که داریم

با استفاده از تئوری دوگان برای جمله کمینه داولای زیرمسائله
) به صورت مسئله بیشینه زیر به هماراه قیاود آن28(  تابع هدف،اولیه
 ) با جاایگزینی رواباط بااال باهSP 2 ( معرفی میشود زیر مسئله ثانویه
:شکل زیر نوشته میشود







T B
D fr
D tr
ˆ
  Dbt .bt  Dbt . bt  bt .   II      
 t 1 b 1
 T B NW  pwbt _ wind .bt
   
P fr
P tr
 t 1 b 1 w 1   pˆ wbt _ wind . Wbt
 Wbt
.   II      


T
GC

max   CFi . 8760 . Pi max . xit . it
 t 1 i 1
 T GE
max

  CF j . 8760 . Pj . x jt . jt
 t 1 j 1
 T B GC
T B GE
   Pi max . xit .vibt   Pjmax .v jbt
 t 1 b 1 i 1
t 1 b 1 j 1
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عملکرد الگوریتم تجزیه بندرز11

بهکارگیری بهینهسازی استوار جهت

قید برششدنی



عملکرد الگوریتم تجزیه بارای حال مسائله در گاامهاای زیار والصاه
میشود
گااام  :6مساائله را حاال کاارده و مقااادیر  z lowerو  x itدر تااابع
کمینه ساازی ( )63باه دسات مایآیناد اگار  MP1در مسائله ()60
امکانپذیر نباشد که در این صورت تابع هادف نشادنی اسات و جاواب
ندارد اگر  MP1بیکران باشاد ،مجموعاه  z lower  گرفتاه و یاک
مقدار دلصواه برای  x itاوتیار کرده و به گام  2میرویم

گام  :2مسئله  SP 2را حل میکنیم بعد از حل  SP 2مقادیر u i



()29

سه حالت پیش میآید که به بررسی آنها میپردازیم
ال ) اگار  zˆupper  zˆlower  باشاد در ایان حالات پروساه حال
مسئله کامل شده و به جواب بهینه میرسیم در غیر ایان صاورت قیاد
جدیدی به نام برششدنی که در رابطه ( )29آمده است را باه مسائله
 MP1اضافه کرده با مسئله جدید  MP 2به گام  9میرویم
ب) اگر  SP 2بیکران باشاد ،مسائله  SP1نشادنی اسات و بارای
ادامه حل مسئله ،برش جدیدی به نام برشناشدنی که به صاورت قیاد
( )27بیان میشود را به  MP 2اضافه میکنیم و به گام  9میرویم
ج) اگر  SP 2جواب نداشته باشد و نشادنی شاود ،در ایان حالات
مسئله اولیه ما جواب بهینه نداشته یا بیکران وواهد بود
گام  :9مسئله  MP 2با در نظر گرفتن برشهاا حال کارده کاه از
حل آن  z lowerو  x itبه دست میآید
کران باالیی (  ،) zˆupperقید برششدنی مسئله که جواب را به سمت
همگرایی سوق مایدهاد و همچناین برشای کاه جاواب را باه سامت
کرانداری حرکت میدهد با معادالت زیر بیان میشوند:
کران باالیی ( ) zˆupper
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 Pi . x it .v ibt  Pj .v jbt
t 1 b 1 j 1
 t 1 b 1 i 1

در روابااط باااال متغیرهااای  v ibt ،  jt ،  it ، bt D ، bt D ، btو
fr

tr

دوگان متغیرهای زیرمسئله (  ) SP1در تکرار  میباشند
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v jbt
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(متغیرهای زیرمسئله  ) SP 2را به دست آورده و با داشتن  x itاز گاام
 6مقدار  zˆupperدر معادله ( )22را محاسبه میکنیم که در این قسامت

مسئله0













()27





T B

 D fr
 D tr
ˆ
 Dbt .bt  Dbt . bt  bt .   II   II  
 t 1 b 1
 T GC
max
. x it . it
CFi . 8760 . Pi
 t 1 i 1
  T GE

CF j . 8760 . Pjmax . x jt . jt
 
t 1 j 1
 T B GC
T B GE

max


max

 Pi . x it .v ibt  Pj .v jbt
t 1 b 1 j 1
 t 1 b 1 i 1

قید برشناشدنی
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 -6نتایج عددی
در این بصش از مقاله ابتدا به بررسی عملکرد روش پیشنهادی بار روی
سیستم  ، IEEE  RTSکه برای سادگی از واحدهای حرارتای تشاکیل
شده است ،پرداوته میشود و سپس با افزودن نیروگاه بادی به مسائله
برنامهریزی توسعه تولید استوار ،با وجود عدم قطعیتهای تقاضاای باار
الکتریکی ،هزینه سرمایهگذاری واحدهای کاندیدا ،هزیناه بهارهبارداری
واحدهای کاندیدا و موجود و عدم قطعیت واحدهای بادی ،نتاایج ماورد
بررسی قرار میگیرد مطالعات عددی با استفاده از موتور حال CPLEX
تحت نرمافزار  GAMSانجام شده است
 -1-6مشخصات سیستم قدرت مورد مطالعه
مجموع ظرفیت نصبشده و پیک بار سالیانه  IEEE-RTSبه ترتیب
 9781مگاوات و  2018مگاوات میباشد [ 92 ]61واحد تولید این
سیستم تست از چهار واحد تولیدی شامل نیروگاههای گازی سیکل
ترکیبی ،توربین احتراق ،هستهای و بصار تشکیل شده که در جدول 6
نشان داده شده است همچنین جدول  2مشصصات واحدهای تولید
کاندیدا را نشان میدهد []2
فرض بر این است که  M = PC =681و  IBt =971 M$برای
سادگی محاسبات چهار بلوک بار برای سال اول در نظر گرفته شده
است [ ]61مقدار و مدتزمان بلوکها در شکل  2نشان داده شده
است و همچنین نرخ رشد بار سالیانه  1درصد در نظر گرفته میشود
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جدول  :2مشخصات واحدهای توليدی کانديدا برای IEEE-RTS
𝑻𝑰

𝑪𝑰𝝈
)(𝑴$

𝑪𝑰µ
)(𝑴$

8/11
2/71
7/30

22
02
611

1

8/70
6/2
2/71

61
78
02

6/12

3

1/20
68/47
27/27

641
910
080

8/11

3

8/9
2/71
7/01

5

18/02

1
2
1
1

شکل  :2بلوکهای بار در سال اول

1

همانطور که بیان شد متغیرهاای غیرقطعای مسائله ،هزیناههاای
سرمایهگذاری واحدهای کاندیدا و هزیناههاای بهارهبارداری واحادهای
کاندیدا و موجود و مهمتر از همه عدم قطعیت بار میباشد که در اینجا
محدوده مصتلا متغیرهاای غیرقطعای هزیناههاای سارمایهگاذاری و
بهرهبرداری واحدها برابر انحراف معیار هزینههای آنها در نظار گرفتاه
میشود که این مقادیر در جادولهاای  6و  2نشاان داده شاده اسات
 OC $ / MWh  , IC $ / MWh  فاارض باار ایاان اساات کااه
برآوردهای اسمی متغیر غیرقطعی با مقدار متوسط توزیعهای احتماالی
آنها برابر است که مقدار نامی هزینههای سرمایهگذاری و بهرهبرداری
  µIC  $  , µOC  $ / MWh  در جدولهای  6و  2نشان داده
 MWh 





شده است
جاادول  9رشااد بااار سااالیانه بااا ناارخ  1درصااد باارای پاانج سااال
برنامااهریازی را نشااان م ایدهااد محاادوده مقاادار عاادم قطعیات بااار

4
4
4
4

𝑪𝑶𝝈
($
)𝒉𝑾𝑴/

𝒙𝒂𝒎𝑷
)𝐖𝐌(

𝑪𝑶µ
($
)𝒉𝑾𝑴/

8/00

22

9×28
9×41
9×41

90

9×28
9×18
9×688
9×41
9×611
9×918

67

68
02
612

6/12

90

9×62
9×688
9×634

6137

8/80

2

9×788



سال

CT/Oil

ST/Coal

ST/ Oil

NC

بلوک

2

4

3

2

1

9717/63

9233/2

9672/62

2332/1

2018

1

9602/63

9898/11

2001/97

2470/3

2160

2

2414/4

2191/36

2168/93

2938/01

2244

3

2701/46

2914/97

2217/16

2674/21

2871

4

شکل  9نامعینی بار اسمی را نشان میدهد که حول مقدار نامی
وود دارای تغییرات است

افزایش و کاهش این مقدار روی هزینههای آن بحث میشود

CCGT

جدول  :3رشد بار ساليانه با نرخ  2درصد



 dˆbt  Dbt  Dˆ bt , Dbt  Dˆbt  b , tبرابر انحراف معیار مقادار
بار در سالهای برنامهریزی در نظر گرفته میشود   Dˆ bt   Dbt و باا

Type



 Dˆ bt , Dbt  Dˆ bt 

 D

bt

مجموع تعداد

واحدهای تولید کاندیدا برابر با  93میباشد و   و   به ترتیب
جدول  :1مشخصات واحدهای موجود برای IEEE-RT
𝑪𝑶µ
($
)𝒉𝑾𝑴/

𝑭𝑪
)(%

22

18
11
48
48
11
11

2×62
2×28
9×18
6×41
6×688
6×618

1/22

90

97
92

2×28
9×18

0/25

67

01
08
40

9×41
9×611
6×918

1/22

90

18
71
78

9×62
2×688
9×634

0/08

2

31

2×788

𝑪𝑶𝝈
)𝒉𝑾𝑴($/

0/88

Serial no. 80

𝒙𝒂𝒎𝑷
)𝑾𝑴(

Type

II =[8

مقادیر مصتلفی را در بازههای ] 93و  I =[8و ] 6778و
اوتیار میکند در اینجا بیشتر روی عدم قطعیت بار تمرکز میشود
جدول  7محدوده تغییرات بار را برای  Dˆ bt   Dbtنشان میدهد

CCGT

CT/Oil

ST/Coal

شکل  :3عدم قطعيت بار حول بار پايه
ST/ Oil

NC

هزینه بهینه برنامهریزی توسعه تولید بادون در نظار گارفتن عادم
قطعیت  1.432 109دالر میباشاد در ایان قسامت باا افازایش دادن
پلهای محدوده نسبی متغیر غیرقطعی بار الکتریکی بارای هار ساال از
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برنامه ریازی   Dˆbt  1 Dbt ,2 Dbt ,3 Dbt b , t و ثابات باودن
محدوده نسبی متغیر هزینههای سرمایهگذاری و بهرهبرداری در مقادار



 OC  $ / MWh  ,  IC $ / MWh هزینه کال بارای حاداکثر

بودجه عدم قطعیت در جدول  1مشااهده مایشاود افازایش محادوده
نسبی متغیرهای غیرقطعی ،هزینه های مادل پیشانهادی برناماه ریازی
استوار را افزایش میدهد
شکل  7نتایج عددی به دست آمده توسط روش استوار را با در نظر
گاااارفتن محاااادودههااااای مصتلاااا متغیرهااااای غیرقطعاااای





 Dˆ bt  1 Dbt ,2 Dbt , 3 Dbt ,b , tزمااانی کااه   و  

درصدی از

max




و

max




را اوتیار میکند ،نشاان مایدهاد مشااهده

میکنیم که باا وارد شادن ناامعینیهاا باه مسائله  GEPو باا افازایش
محدوده نسبی عدم قطعیت و همچنین با افزایش بودجه عدم قطعیات
هزینااه کاال بااه صااورت نمااایی افاازایش م اییابااد روشهااای قطع ای
(غیراستوار) مقادیر معینی را برای پارامترها در نظر میگیرناد و جاواب
بهینهای را حاصل میکنند ،در مقابل روش استوار جوابی را نزدیک باه
بهینه ارائه میکنند و هزینه را باالتر نشان میدهند ،اما جواب به دست
آمده با اطمینان باالیی قابل اتکا و معتبر است
جدول  :4محدوده نسبی متغير غيرقطعی بار الکتريکی



 σDbt

ˆ D

bt

سال
2

4

3

2

799/0

769/6

939/7

947/4

1
911/3

بلوک
1

799/0

769/6

939/7

947/4

911/3

2

799/0

769/6

939/7

947/4

911/3

3

799/0

769/6

939/7

947/4

911/3

4

جدول  :2هزينه بهينه به دست آمده برای سناريوهای مختلف
عدم قطعيت بار الکتريکی در
سناریوهای مصتل تغییرات بار الکتریکی

Serial no. 80

Γ
1
Γ Max
)($

9

× 01هزینه کل

Respective Range
of Uncertainty

Budget of Uncertainty

9

شکل  :4هزينه بهينه ()× 01 ($هزينه کل) مدل استوار برای
سناريوهای تغييرات بار الکتريکی و بودجههای مختلف عدم قطعيت

 -2-6مسئله برنامهریزی توسعه تولید استوار در حضور نیروگاه
بادی
سناریو اول

در این قسمت ،واحدهای بادی باه مسائله برناماهریازی توساعه تولیاد
استوار وارد میشوند و در سناریو اول  28درصد از مقدار پیاک باار باه
توربینهای بادی اوتصااص داده مایشاود و  188مگااوات از ظرفیات
تولید با  618واحد توربین بادی  7مگاواتی برای هر سال از برنامهریزی
تاااممین مااایشاااود محااادوده نسااابی متغیااار غیرقطعااای بااااد
  pwbt   pwbt  pˆwbt , pwbt  pˆwbt  w ,b ,t را براباااار یاا اک
مگاوات در نظر گرفته و با تغییر محدوده نسابی متغیار غیرقطعای باار
الکتریکی هزینهها بررسی مایشاوند مجماوع تعاداد واحادهای تولیاد
کاندیدا برابر با  93میباشد و   و   به ترتیب مقادیر مصتلفای را
در باازههاای ] 93و  I =[8و ] 6778و  II =[8اوتیاار مایکنناد
هزینه بهینه برنامهریزی توسعه تولید بدون در نظر گرفتن عدم قطعیت
 8/089× 683دالر میباشد هزینه بهینه به دست آمده از حال مسائله
استوار با وجود واحدهای بادی برای سناریوهای مصتل باار الکتریکای
با بیشترین محافظهکاری که در جدول  1آمده است بررسی میشود
همان طور که جدول  1نشان میدهد هزینه کال باا اضاافه کاردن
واحدهای بادی به مدل استوار بهطور قابل مالحظهای کاهش ماییاباد،
گرچه مقدار هزینهها نسبت به حالت قطعی وود افازایش چشامگیاری
داشته اسات شاکل  1هزیناه بهیناه مادل اساتوار بارای ساناریوهای

1
Dˆ bt   Dbt
64

2/98

تغییرات بار الکتریکی و بودجاههاای مصتلا عادم قطعیات باا وجاود

1
Dˆ bt  Dbt
32

2/99

واحاادهای بااادی را نشااان ماایدهااد مطاااب شااکل هرچااه مقاادار

Dˆbt  0.625Dbt

2/78

Dˆbt  0.125Dbt

2/11

Dˆbt  0.25 Dbt

2/37

Dˆbt  0.5Dbt

9/39

Dˆbt  1 Dbt

1/03

Dˆbt  2Dbt

3/09

Dˆbt  3 Dbt

67/24

محافظهکاری و سناریوهای تغییرات بار افزایش پیدا میکند هزینه کال
نیز زیاد میشود مشاهده میشود که ماکزیمم هزینه آن در مقایسه باا
زمانی که واحدهای تجدیدپذیر بادی در برنامهریازی حضاور نداشاتند،
کاهش چشمگیری داشته است با افزودن واحدهای باادی باه مسائله
برنامهریزی توسعه تولید هزینه کال در هار ساناریو عادم قطعیات باار
الکتریکی نسبت به حالت قطعی و مدل استوار بدون انر ی تجدیدپاذیر
باد به طرز چشمگیری کاهش یافته است ترکیاب تاو م ناامعینیهاای
برنامهریزی توسعه تولید با واحدهای بادی نتایج با هزینه پاایینتاری را

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 47, no. 2, summer 2017

 /149مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،74شماره  ،2تابستان 6931

ارائه میدهد شکل  1مقایسهای کلی بین حاالت قطعی و مدل اساتوار
با وجود و عدم وجود نیروگاه بادی را نشان میدهد در اینجا مقدار عدم
قطعیت باد برابر  6مگاوات فرض شده اسات و محادوده نسابی متغیار
غیرقطعی هزینه سرمایهگذاری و بهرهبرداری واحدها برابر مقدار انحراف

بهکارگیری بهینهسازی استوار جهت
جدول  :5هزينه بهينه به دست آمده برای سناريوهای مختلف تغييرات
بار الکتريکی با وجود واحدهای بادی در
سناریوهای مصتل تغییرات بار
الکتریکی

)($

1

9

معیار آنها فرض میشوند و سپس با تغییر عدم قطعیت بار هزینه کال

6/81

در چهار حالات و باا بایشتارین محافظاهکااری   Max  1بررسای


میشوند با توجه به شکل  1مشاهده میشود که با افازودن واحادهای

1
Dˆ bt  Dbt
32

6/81

Dˆbt  0.625Dbt

6/84

بادی به مسئله برنامهریزی توسعه تولید هزینه کل در هر ساناریو عادم

Dˆbt  0.125Dbt

6/662

قطعیت بار الکتریکی نسبت به حالت قطعی و مدل استوار بدون انار ی

Dˆbt  0.25 Dbt

6/647

تجدیدپذیر باد به طرز چشمگیری کااهش یافتاه اسات و همچناین باا

Dˆbt  0.5Dbt

6/926

مقایسه مدل استوار با واحد بادی و مدل قطعی مسئله مشاهده میشود

Dˆbt  1 Dbt

6/123

که هزینه کل مسئله در سناریو ششم عدم قطعیت بار الکتریکی با هام

Dˆbt  2Dbt

9/01

برابر است و بعد از آن نسبت به مدل قطعی وود افزایش هزینه داشاته

Dˆbt  3 Dbt

4/406



Γ Max

× 01هزینه کل

1
Dˆ bt   Dbt
64

 

Γ

است که این هم به دلیل وارد کردن ناامعینی و افازایش تغییارات باار
الکتریکی به مسئله میباشد پس میتوانیم با افزودن واحاد باادی و باا
وجود نامعینی انر ی تجدید پذیر باد در حالت استوار هزینهای برابار باا
مدل قطعی در سناریو ششم تغییرات بار الکتریکی داشته باشیم دلیال
کاهش هزینه کل با وجود واحد بادی در حالت استوار نسبت باه مادل
قطعی قبل از سناریو ششم نیز کم بودن محدوده نسابی عادم قطعیات
بار الکتریکای مایباشاد بناابراین در ساناریو ششام باه دلیال انار ی
تجدیدپذیر با وجود نامعینیهای متعدد در مسئله برناماهریازی توساعه
تولید هزینهای برابر با مدل قطعی داریم


Budget of Uncertainty
Respective Range
of Uncertainty

سناریو دوم

در این قسمت واحدهای بادی باه مسائله برناماهریازی توساعه تولیاد
استوار وارد میشوند ولی در این مرحله  68درصد از مقدار پیک بار باه
توربینهای بادی اوتصااص داده مایشاود و  988مگااوات از ظرفیات
تولید با  41واحد توربین بادی  7مگاواتی برای هر سال از برناماهریازی
تاااممین مااایشاااود محااادوده نسااابی متغیااار غیرقطعااای بااااد
  pwbt   pwbt  pˆwbt , pwbt  pˆwbt  w ,b ,t را براباااار یاا اک
مگاوات در نظر گرفته و با تغییر محدوده نسابی متغیار غیرقطعای باار
الکتریکی هزینهها بررسی مایشاوند مجماوع تعاداد واحادهای تولیاد
کاندیدا برابر با  93میباشد و   و   به ترتیب مقاادیر مصتلفای را
در بازههای  93و  I =[8و ] 6778و  II =[8اوتیار میکنند
شکل  4مقایسهای کلی بین حاالت قطعی و مدل استوار با وجود و
عدم وجود نیروگاه بادی را نشان میدهد در اینجا مقدار عادم قطعیات
باد برابر 6مگاوات فرض شده است و محدوده نسابی متغیار غیرقطعای
هزینه سرمایهگذاری و بهرهبرداری واحدها برابار مقادار انحاراف معیاار
آنها فرض میشود و سپس با تغییر عدم قطعیات باار هزیناه کال در




چهار حالت و با بیشترین محافظهکاری   Max  1بررسی میشود



Serial no. 80

شکل  :2هزينه بهينه ( 683دالر × هزينه کل) مدل استوار برای
سناريوهای تغييرات بار الکتريکی و بودجههای مختلف عدم قطعيت
در حضور نيروگاه بادی

شکل  :5مقايسهای جامع بين حاالت قطعی و مدل استوار با وجود و
عدم وجود نيروگاه بادی برای سناريو اول
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با توجه به شکل  4مشاهده میشود که با افزودن واحادهای باادی
به مسئله برنامهریزی توساعه تولیاد هزیناه کال در هار ساناریو عادم
قطعیت بار الکتریکی نسبت به حالت قطعی و مدل استوار بدون انار ی
تجدیدپذیر باد به طرز چشمگیری کااهش یافتاه اسات و همچناین باا
مقایسه مدل استوار با واحد بادی و مدل قطعی مسئله مشاهده میشود
که هزینه کل مسئله تا سناریو پنجم عدم قطعیت بار الکتریکی باا هام
برابر است و بعد از آن نسبت به مدل قطعی وود افزایش هزینه داشاته
است که این هم به دلیل وارد کردن ناامعینی و افازایش تغییارات باار
الکتریکی به مسئله میباشد پس میتوانیم با افزودن واحاد باادی و باا
وجود نامعینی انر ی تجدیدپذیر باد در حالت استوار هزینهای برابار باا
مدل قطعی تا سناریو پنجم تغییرات بار الکتریکی داشته باشیم
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شکل  :8مقايسهای جامع بين حاالت مختلف برنامهريزی توسعه توليد
استوار برای سناريو دوم نيروگاه بادی با وجود عدم قطعيت
چندسطحی و هزينه سرمايهگذاری نيروگاه بادی

شکل  :7مقايسهای جامع بين حاالت قطعی و مدل استوار با وجود و
عدم وجود نيروگاه بادی برای سناريو دوم



سناریو سوم

در این سناریو هزینه احداث نیروگاه بادی به مسئله وارد میشود
هزینه احداث نیروگاه بادی برای یک توربین  2مگاواتی بین  9تا 7
میلیوندالر متغیر است [ 28 ]64درصد از مقدار پیک بار به
توربینهای بادی اوتصاص داده میشود و  188مگاوات از ظرفیت
تولید با  618واحد توربین بادی  7مگاواتی برای هر سال از برنامهریزی
تممین میشود که در اینجا توربینهای  7مگاواتی مسئله ما هزینهای
بهاندازه  1میلیون دالر وواهند داشت عدم قطعیتهای مسئله استوار
ما در اینجا بار الکتریکی است که برای محدودههای مصتل بررسی
میشود همچنین هزینه سرمایهگذاری و بهرهبرداری واحدهای گرمایی
و توان توربین بادی ما نیز با عدم قطعیت مواجه هستند که شکل 0
مقایسهای بین این هزینهها در حالتهای مصتل را نشان میدهد با
توجه به شکل  0مشاهده میشود که با افزودن واحدهای بادی به
مسئله برنامهریزی توسعه تولید هزینه کل در هر سناریو عدم قطعیت
بار الکتریکی نسبت به حالت قطعی و مدل استوار بدون انر ی
تجدیدپذیر باد به طرز چشمگیری کاهش یافته است با توجه به اینکه
هزینه سرمایهگذاری نیروگاه بادی نیز به مسئله وارد شده است ،هزینه
کل بهطور قابل توجهی نسبت به حالت اولیه کاهش داشته است

Serial no. 80

در جدولهای  4و  ،0سناریوهای انر ی تجدیدپذیر باد و درصد
تغییرات سناریوها نسبت به هم و حالت پایه (هزینه مدل استوار
برنامهریزی توسعه تولید با بودجه عدم قطعیت حداکثر بدون نیروگاه
بادی) در بارگذاریهای مصتل (بر اساس جدول  )1نشان داده شده
است که بار الکتریکی مسئله دارای  3سناریو عدم قطعیت با 
ماکزیمم میباشد در حالت بار پایه ،مدل استوار برنامهریزی توسعه
تولید بدون انر ی تجدیدپذیر باد حل شده است و در سناریوهای اول،
دوم و سوم ،توان تولیدی به همراه هزینه سرمایهگذاری نیروگاه بادی
به مسئله وارد شده است همانطور که در جدول  0مشاهده میشود
بهطور نمونه در سناریو اول که نیروگاه بادی به مسئله برنامهریزی
توسعه تولید اضافه شده است ،هزینه مدل استوار مسئله بهطور
چشمگیری با مقدار متوسط  10/18درصد کاهش داشته است که
بیشترین کاهش مربو به سناریو هفتم بار الکتریکی میباشد
همچنین میانگین درصد کاهش هزینه سناریو اول نسبت به سناریو
دوم که  68درصد از مقدار پیک بار به توربینهای بادی اوتصاص داده
شده است  91/07درصد میباشد توضیحات کامل این جداول در
سناریوهای بصش  2-1ارائه شده است
جدول  :7مقدار تابع هدف سناريوهای مختلف و حالت پايه
سناریو
سوم

سناریو
دوم

سناریو
اول

سناریو تغییرات بار

تابع هدف
پایه

الکتریکی

2

6/712

6/81

2/98

6

2

6/742

6/81

2/99

2

2/86

6/736

6/84

2/78

9

2/82

6/123

6/662

2/11

7

2/89

6/187

6/647

2/37

1

2/800

6/021

6/926

9/39

1

2/294

2/069

6/123

1/03

4

7/162

1/177

9/01

3/09

0

0/914

68/814

4/406

67/24

3
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جدول  :8درصد تغييرات سناريوها نسبت به هم و حالت پايه
سناریو
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IC i
هزینه قطعی سرمایهگذاری واحد تولید کاندیدا
Dbt
تقاضای بار الکتریکی قطعی بلوک بار  bدر سال (MW ) t
DT bt
محدوده زمانی بلوک بار  bدر سال (h ) t
OC ibt
هزینه قطعی بهرهبرداری واحد تولید کاندیدا  iبرای بلوک
بار  bدر سال ($ / MWh ) t
p ibt
توان اکتیو تولیدی واحد تولید کاندیدا  iبرای بلوک
بار  bدر سال (MW ) t
هزینه قطعی بهرهبرداری واحد تولید کاندیدا  jبرای
OC jbt
($) i

درصد کاهش
هزینه سناریو
دوم نسبت به
حالت پایه

درصد کاهش
هزینه سناریو
اول نسبت به
سناریو سوم

درصد کاهش
هزینه سناریو
اول نسبت به
سناریو دوم

درصد کاهش
هزینه سناریو
اول نسبت به
حالت پایه

91/79

74/18

20/60

17/97

6

91/02

74/18

20/30

17/18

2

94/04

71/41

93/97

11/76

9

78/9

77/31

94/18

11/93

7

17/11

72/61

91/12

18/88

1

19/19

91/49

90/22

11/90

1

12/27

24/64

42/10

42/97

4

92/76

14/67

42/14

18/09

0

IT i

23/32

3/2

20/16

71/74

3

Pi max

تغییرات بار
الکتریکی

بلوک بار  bدر سال
توان اکتیو تولیدی واحد تولید کاندیدا
($ / MWh ) t

p jbt

DR
T

GC

 -7نتیجهگیری

Pjmax

در این مقاله عدم قطعیتهای برنامهریزی توسعه تولید از قبیل

IB t

بار  bدر سال
نرخ تورم  % 

j

برای بلوک

(MW ) t

مجموع تعداد سالهای برنامهریزی
زمان الزم برای نصب واحد تولیدی کاندیدا ( yr ) i
ماکزیمم ظرفیت واحد تولید کاندیدا ) (MW
تعداد واحدهای تولید کاندیدا
ماکزیمم ظرفیت واحد تولید موجود ) (MW

نامعینی تقاضای بار الکتریکی ،توان تولیدی باد ،عدم قطعیت هزینه

GE

سرمایهگذاری واحدهای کاندیدا ،هزینه سرمایهگذاری و احداث نیروگاه

NW

بودجه سرمایهگذاری مجاز در سال
تعداد واحدهای تولید موجود
تعداد واحدهای تولید نیروگاه بادی

بادی و نامعینیهای هزینه بهرهبرداری واحدهای کاندیدا و موجود با

CFi

ضریب ظرفیت واحد تولید کاندیدا i

استفاده از رویکرد استوار برتسیماس و سیم روی سیستم قدرت

B

پیاده شده است همچنین برای حل مسئله برنامهریزی

ic i

تعداد بلوکهای بار
هزینه سرمایهگذاری نامعین واحد تولید کاندیدا )$( i
محدوده نسبی ($) ic i
تقاضای بار الکتریکی نامعین بلوک بار  bدر سال t
()MW
محدوده نسبی (MW ) d bt
هزینه بهرهبرداری نامعین واحد تولید کاندید  iبرای
بلوک بار  bدر سال ($ / MWh ) t
محدوده نسبی ($ / MWh ) oc ibt
هزینه بهرهبرداری نامعین واحد تولید موجود j

IEEE  RTS

توسعه تولید استوار که یک مسئله عدد صحیح مصتلط میباشد ،از
الگوریتم تجزیه بندرز کمک گرفته شده است برای کاهش هزینه،
نیروگاه بادی با وجود نامعینی در آن در برنامهریزی توسعه تولید استوار
افزوده میشود مسئله برنامهریزی توسعه تولید استوار برای سناریوهای
تغییرات بار الکتریکی و بودجههای مصتل

عدم قطعیت در حضور

نیروگاه بادی انجام شده است و در سه سناریو و با افزایش مقدار توان
تولیدی نیروگاه بادی که با عدم قطعیت نیز مواجه است و همچنین با
در نظر گرفتن هزینه سرمایهگذاری نیروگاه بادی مسئله برنامهریزی
توسعه تولید با وجود عدم قطعیت چندسطحی با حالت قطعی وود

ICˆi

d bt
Dˆ bt

oc ibt
OCˆibt

oc jbt

(M $) t

بلوک بار  bدر سال

($ / MWh ) t

OCˆ jbt

محدوده نسبی

  

پارامتر عدد صحیح  

الکتریکی نسبت به حالت قطعی و مدل استوار بدون انر ی تجدیدپذیر

 II 

پارامتر عدد صحیح  



باد به طرز چشمگیری کاهش یافته است

 

بودجه عدم قطعیت مسئله اصلی ( ) MP
بودجه عدم قطعیت زیرمسئله ( ) SP
ناحیهشدنی مسئله اصلی
ناحیهشدنی زیر مسئله
توان اکتیو موهومی برای بلوک  bدر سال t

مقایسه شده است بنابراین با افزودن واحدهای بادی به مسئله
برنامهریزی توسعه تولید ،هزینه کل در هر سناریو عدم قطعیت بار

MP

عالئم

SP

aij

پارامتر نامعین مسئله که دارای عدم قطعیت میباشد

aˆij

محدوده نسبی

Ji

aij

تعداد کل متغیرهای غیرقطعی مسئله
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f bt

($ / MWh ) oc jbt

) (MW

z wbt

متغیر باینری

z wbt  0,1

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 47, no. 2, summer 2017

بهکارگیری بهینهسازی استوار جهت

6931  تابستان،2  شماره،74  جلد، مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز/141

demand response uncertainties,” IEEE Trans. Power
Syst., vol. 28, no. 3, pp. 2708–2717, 2013.
[5] B. Hu, L. Wu and M. Marwali, “On the robust solution to
scuc with load and wind uncertainty correlations,” IEEE
Trans. Power Syst., vol. 29, no. 6, pp. 2952–2964, 2014.
[6] R. A. Jabr, “Robust transmission network expansion
planning with uncertain renewable generation and loads,”
IEEE Trans. Power Syst., vol. 28, no. 4, pp. 4558–4567,
2013.

پیوست
:شکل زیر الگوریتم تجزیه بندرز را به صورت فلوچارت نشان میدهد

 «ارزیابی تمثیر مشوقهای،] جابر ولین اد و تقی بارفروشی4[
سرمایهگذاری تحت شرایط عدم قطعیت روی برنامهریزی توسعه
 مجله مهندسی برق دانشگاه،»تولید در بازارهای رقابتی برق
6931 ،910-914  صفحات،6  شماره،71  دوره،تبریز
 «حل مسئله مشارکت، ] حسین شکری و سجاد نجفی روادان0[
،»بهینه واحدهای نیروگاهی در حضور منابع انر ی تجدیدپذیر
 صفحات،6  شماره،71  دوره،مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز
6937 ،72-23

[9] D. Bertsimas, D. B. Brown and C. Caramanis, “Theory
and applications of robust optimization,” SIAM Rev., vol.
53, no. 3, pp. 464–501, 2011.
[10] The
Solver
Manuals.
GAMS/CPLEX,
2011.
[Online] Available: http://www.gams.com.
[11] S. Majumdar and D. Chattopadhyay, “A model for
integrated analysis of generation capacity expansion and
ﬁnancial planning,” IEEE Trans. Power Syst., vol. 14, no.
2, pp. 466–471, 1999.
[12] D. Bertsimas and M. Sim, “The Price of Robustness,”
Oper. Res., vol. 52, no. 1, pp. 35–53, 2004.
[13] D. Bertsimas, E. Litvinov, X. A. Sun, J. Zhao, and T.
Zheng, “Adaptive robust optimization for the security
constrained unit commitment problem,” IEEE Trans.
Power Syst., vol. 28, no. 1, pp. 52–63, 2013.
[14] A. J. Conejo, E. Costillo, R. Minguez and R. GaricaBertrand, Decomposition Techniques in Mathematical
Programming, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2006.
[15] P. M. Subcommittee, “IEEE reliability test system,” IEEE
Trans. Power App. Syst., vol. PAS-98, no. 6, pp. 2047–
2054, 1979.
[16] A. Khodaei, M. Shahidehpour, S. Kamalinia,
“Transmission switching in expansion planning,” IEEE
Trans. Power Syst., vol. 25, pp.1722-1733, 2010.
[17] C. Mone, A. Smith, B. Maples and M. Hand, “2013 cost
of wind energy review,” National Renewable Energy
Laboratory, 2015.

 فلوچارت الگوريتم تجزيه بندرز:9 شکل

مراجع
[1] S. Kannan, S. M. R. Slochanal and N. P. Padhy,
“Application and comparison of metaheuristic techniques
to generation expansion planning problem,” IEEE Trans.
Power Syst., vol. 20, no. 1, 2005
[2] S. Dehghan, N. Amjady and A. Kazemi, “Two-stage
robust generation expansion planning: a mixed integer
linear programming model,” IEEE Trans. Power Syst.,
vol. 29, pp. 584-597, 2014.
[3] R. Jiang, J. Wang and Y. Guan, “Robust unit commitment
with wind power and pumped storage hydro,” IEEE
Trans. Power Syst., vol. 27, no. 2, pp. 800–810, 2012.
[4] C. Zhao, J. Wang, J. P. Watson and Y. Guan, “Multistage robust unit commitment considering wind and

زیرنویسها
_______________________________________
1

Generation Expansion Planning (GEP)

2

Robust Optimization (RO)

3

Mixed Integer Programming (MIP)

4

Deterministic Generation Expansion Planning (DGEP)

5

Bertsimas and Sim

6

Master Problem (MP)

7

Sub Problem (SP)

8

Feasibility Cut

9

Infeasibility Cut

10

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 47, no. 2, summer 2017

Benders Decomposition Algorithm

Serial no. 80

