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. این مقاله به ارائه مدلی دو مرحلهای جهت برنامهریزی بهرهبرداری بهینه از شبکههای توزیع با هدف کاهش هزینه و بهبود قابلیت اطمینان میپردازد:چکیده
 برنامهریزی انرژی و ذخیره در افق روز پیشرو با در نظر داشتن عدم قطعیتهای موجود در بار و منابع تجدیدپذیر طی سناریوهای مختلف،در مرحله ارزیابی
 برنامهریزی روزانه تولیدات پراکنده و بارهای پاسخگو و نیز ساختار بهینه شبکه در، میزان تعامل شرکت توزیع با بازار عمدهفروشی، بنابراین.انجام میپذیرد
 نقاط تنظیمی بهدستآمده بهعنوان محدودیتها و شرایط مرزی مرحله انتظار میباشند که در آن.تأمین انرژی و ذخیره به شکل بهینه تعیین میگردد
 در شرایط. دو وضعیت بهرهبرداری در شرایط عادی و شرایط وجود خطا محتمل میباشد، در این مرحله.برنامهریزی زمان حقیقی بهرهبرداری انجام میشود
 وقوع انحراف در مقادیر پیشبینیشده بار و منابع انرژی تجدیدپذیر مورد بررسی قرار دارد که مدل ارائهشده با بهرهگیری از سطوح ذخیره تعیینشده،عادی
 خروج تجهیزات، در شرایط وجود خطا. بهرهبرداری از شبکه را به انجام میرساند، با کمترین انحراف در هزینه،و نیز برمبنای برنامهریزی مجدد تولید منابع
 برنامهریزی مجدد وضعیت روشن و خاموش بودن، عالوه بر سطوح ذخیره تعیینشده، در این حالت.مختلف همچون فیدرهای توزیع مد نظر قرار میگیرد
% 7/3  براساس مطالعات عددی انجامگرفته بهمیزان. تجدید آرایش شبکه و نیز حذف بار بهعنوان اقدامات اصالحی بهکار گرفته میشود،منابع و تولید آنها
.کاهش در هزینه بهرهبرداری و نیز مدیریت مناسب خطا در پیشبینی تولید توان بادی مشاهده گردید
. مدل بهرهبرداری دو مرحلهای؛ عدم قطعیت؛ روش درخت سناریو؛ کاهش هزینه؛ افزایش قابلیت اطمینان:واژههای کلیدی
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Abstract: This paper establishes a two-stage approach for optimal scheduling of distribution networks considering cost minimization
and reliability enhancement. In here-and-now stage, the day-ahead energy and reserve scheduling is performed considering the
uncertainties in load demand and renewable energy resources. This approach is a scenario-based one. In energy and reserve provisions,
optimal interactions of distribution network with wholesale market, optimal commitment of distributed generation (DG) units and
responsive loads (RL), and also optimal reconfiguration of the network are determined. These optimally determined set-points are
treated as operation limitations and boundaries in wait-and-see stage. This stage deals with real-time operations. In this stage, two
operation modes are explored as normal and faulty conditions. In real-time normal operations, the errors in forecasted load and
renewable energy generation are taken into account. Based on the allocated reserve quantities and redispatching of committed DGs and
RLs, the deviations are properly accommodated with a least operation cost. In faulty condition, outage of power system components
such as distribution feeders is further considered. In this case, the proposed model not only makes benefit of reserve quantities but also
proceeds with recommitment of DG units and RLs. Besides these corrective actions, it determines an optimal configuration of the
network and ends in the least amount of shed loads, as the last remedy. Based on the numeric results, 7.3% reduction is achieved in
total operation cost. Also, the fluctuation in real-time wind power generation is properly managed.
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مدل ارزیابی و انتظار جهت برنامهریزی . . .

 -1مقدمه

خود و تعامل با بازار عمدهفروشی بهمنظور تأمین سطح ذخیره مورد نیاز

در سالهای اخیر ،بهرهگیری از منابع انرژی تولید پراکنده  (DER)1بهعنوان
راهکاری مؤثر در تأمین نیاز رو به رشد انرژی الکتریکی جوامع شناخته شده
است .امروزه ،برخالف تولیدات پراکنده  (DG)2مبتنی بر سوختهای فسیلی،
تولیدات پراکنده مبتنی بر انرژیهای تجدیدپذیر فرصت بسیار مناسبی را
برای تأمین اقتصادی-زیست محیطی و پاک نیازهای انرژی الکتریکی را
فراهم آورده است .از جمله این منابع انرژی تجدیدپذیر میتوان به صفحات
خورشیدی و توربینهای بادی اشاره نمود ] .[2 ،1اگرچه این منابع فرصت
بسیار مناسبی را برای تأمین انرژی پاک و رایگان فراهم میآورند ،چالشهایی
را پیشروی بهرهبردار شبکه توزیع قرار میدهند .عدم قطعیت موجود در
پیشبینی اطالعات جغرافیایی-هواشناسی همچون سرعت وزش باد و شدت
تابش خورشید مشکالتی را در تخمین دقیق میزان تولید این منابع بهوجود
میآورد ] .[3همچنین با توجه به تنوع بار مصرفکنندگان و رفتار متفاوت
آنها ،در پیشبینی دقیق بار الکتریکی نیز مشکالتی وجود دارد ] .[4عالوه بر
این ،در سالهای اخیر و با وقوع پیشرفتهایی در تکنولوژی مخابرات و
تجهیزات هوشمند اندازهگیری ،شبکههای توزیع شاهد دگرگونیهای
مفهومی و ساختاری قابل توجهی بودهاند .براساس توسعه بستر مخابراتی در
گستره شبکه و برقراری ارتباط دوطرفه بین بهرهبردار شبکه و تجهیزات
مختلف موجود در آن و نیز با توجه به حضور منابع تولید پراکنده در سطح
شبکههای فشار ضعیف و فشار متوسط ،این شبکهها از نوع منفعل به نوع
فعال مبدل گشتهاند ] .[6 ،۵شبکه توزیع فعال که زیرمجموعهای از شبکه
توزیع هوشمند  (SDG)3میباشد دارای عناصر مختلفی از جمله تولیدات
پراکنده قابل برنامهریزی  ،(DDG)4تولیدات پراکنده غیر قابل برنامهریزی
مبتنی بر انرژیهای تجدیدپذیر ،کلیدهای خودکار کنترلشده از راه دور به
منظور بازآرایی ساختار شبکه ،مصرفکنندگان فعال و مفاهیم پاسخگویی بار
میباشند .وجود این عناصر و ارتباط دوطرفه مؤثر با سیستم مدیریت توزیع
 (DMS)۵فرصت بسیار مناسبی را برای بهبود شاخصهای اقتصادی و فنی
بهرهبرداری فراهم میآورد .اینچنین بهبودهایی نیازمند مدلهای برنامهریزی
بهرهبرداری بهینه از منابع انرژی داخلی و تعامل شرکت توزیع  (DISCO)6با
بازار عمدهفروشی برق میباشد ].[7

بهره گیرد ].[10
در افقهای زمانی مختلف مدلهای متعددی بهمنظور برنامهریزی
بهرهبرداری بهینه از شبکه توزیع هوشمند ارائه شده است .در مرجع ][11
مدل روز پیشرو جهت برنامهریزی تولیدات پراکنده و توربینهای بادی ارائه
شده است .مطالعه مشابهی در مراجع ] [13 ،12با در نظر گرفتن مشارکت
مؤثر مصرفکنندگان در پاسخگویی بار انجام گرفته است .این مطالعات از
دید اقتصادی و با هدف کاهش هزینههای بهرهبرداری به توسعه مدل
پیشنهادی پرداختهاند .مطالعه ارائهشده در مرجع ] [14از منابع تولید پراکنده
بهمنظور تأمین توان راکتیو و مشارکت در کنترل ولتاژ شبکه نیز بهره برده
است .این مطالعات با عمده اهداف اقتصادی به برنامهریزی انرژی در افق روز
پیشرو پرداخته و توجهی به عدم قطعیتهای موجود و برنامهریزی ذخیره
بهمنظور تخصیص در افق زمان حقیقی نداشتهاند .بهمنظور در نظر گرفتن
عدم قطعیتهای موجود ،مدلهای ارائهشده در مراجع ] [16 ،1۵برنامهریزی
همزمان انرژی و ذخیره را در حضور منابع تولید پراکنده و بارهای پاسخگو
در نظر گرفتهاند .در مطالعه ارائهشده در ] [17عالوه بر تولیدات پراکنده و
بارهای پاسخگو ،مدل ارائهشده بازآرایی ساختار شبکه را نیز در مطالعات
بهینهسازی در نظر گرفته است و کارکرد مدلهای پیشین را بهبود داده
است .آنچه که شایان ذکر است این است که مدلهای بررسیشده صرفاً به
بررسی موضوع در افق روز پیشرو پرداخته و توجهی به بهرهبرداری زمان
حقیقی شبکه در مواجهه با خطاهای پیشبینی و خروج تجهیزات در شرایط
وجود خطا نداشتهاند .مطالعات ارائهشده در مراجع ] [19 ،18نه تنها
برنامهریزی تعامالت شبکه را در افق روز پیشرو انجام دادهاند ،بلکه به
بهینهسازی بهرهبرداری آن در بازههای زمانی کوتاهتر نیز توجه داشتهاند .مدل
ارائهشده در ] [18یکی از نخستین مطالعات در این زمینه میباشد .اگرچه
مساله در بازه زمان حقیقی نیز مورد ارزیابی واقع شده است ،اما بهرهگیری از
ذخیره بهمنظور کاهش هزینههای بهرهبرداری مورد توجه واقع نشده است.
در مطالعه ] [19مدل مشابهی با در نظر گرفتن قابلیتهای بیشتر ارائه شده
است .این مطالعه نیز بهرهگیری از ذخیره و دیگر قابلیتهای فراهمآمده در
بستر هوشمند شبکه را در نظر نگرفته است.

با فراهمنمودن اطالعات پایهای شبکه همچون ماتریسهای امپدانس
و ساختار شبکه ،انجام پیشبینیهای الزم همچون سرعت باد و بار شبکه
و نیز دریافت سیگنال قیمت برق در بازار عمدهفروشی ،سیستم مدیریت
توزیع برنامهریزی بهرهبرداری از منابع داخلی خود را در دستور کار قرار
میدهد .بدین منظور ،الگوریتمهای پخش توان بهینهای تعبیه شدهاند
که بسته به بازههای برنامهریزی پیشرو ،متغیرهای کنترلی مختلفی را
در فرآیند بهینهسازی وارد مینمایند ] .[8در افق زمانی روز پیشرو
 (DA)7که نخستین افق زمانی برنامهریزی تعامالت شرکت توزیع می
باشد ،نه تنها مقادیر انرژی مورد نیاز شبکه بایستی تأمین شود ،بلکه
سطح مناسبی از ذخیره بهمنظور پوشش عدم قطعیتهای موجود باید
در نظر گرفته شود تا در افق زمان حقیقی  (RT)8مورد بهرهبرداری واقع
شوند ] .[9بهرهبردار شبکه توزیع میتواند از ظرفیت خالی منابع داخلی
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در این مقاله مدل کارآمد دومرحلهای ارزیابی-(H&N)9
انتظار (W&S)10جهت برنامهریزی بهرهبرداری بهینه از شبکه توزیع
پیشنهاد شده است .اینچنین مدلی در تسویه بازار روز پیشرو و زمان
حقیقی مورد استفاده واقع شده و از طریق آن ،عدم قطعیت منابع انرژی
تجدیدپذیر و سایر پارامترها به نحو مطلوبی پوشش داده شده است ].[20
در مرحله ارزیابی ،برنامهریزی بهرهبرداری بهینه از شبکه توزیع در افق
زمانی روز پیشرو انجام میپذیرد .با در نظر داشتن مقادیر متوسط پیش
بینیشده و بهرهگیری از توابع توزیع احتمال (PDF)11مناسب برای بار
مصرفی شبکه و منابع انرژی تجدیدپذیر ،برنامهریزی همزمان انرژی و
ذخیره تولیدات پراکنده ،بارهای پاسخگو ،تعامل با بازار عمدهفروشی و
نیز ساختار بهینه شبکه تعیین میشود .این نقاط تنظیمی بهدستآمده
بهعنوان محدودیت و شرایط مرزی مرحله انتظار میباشند که به
برنامهریزی بهرهبرداری از شبکه در زمان حقیقی بهرهبرداری اشاره دارد.
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در افق زمان حقیقی ،شرایط بهرهبرداری عادی و خطادار سیستم مورد
مطالعه قرار گرفته است .در شرایط عادی بهرهبرداری ،صرفاً خطاهای
پیشبینی در مقادیر متوسط بار و منابع انرژی تجدیدپذیر مورد توجه
قرار گرفته و براساس برنامهریزی مجدد تولید واحدهای تخصیصیافته و
نیز بارهای پاسخگو مقدار انحراف بهوجودآمده پوشش داده میشود.
شایان ذکر است که بردار برنامهریزی زمانی تولیدات پراکنده که در
مرحله ارزیابی بهدستآمده است ،تغییر داده نمیشود تا برنامهریزی
پیشنهادی پایه دچار انحراف بیش از حد نشود .همین علت باعث ثابت
نگهداشتن ساختار بهینه تعیینشده در بازآرایی بهینه شبکه در مرحله
نخست میباشد .از این طریق ،میزان انرژی خریداریشده از بازار
عمدهفروشی به حداقل میرسد و از زیان اقتصادی شرکت جلوگیری می
گردد .در شرایط خطادار همچون خروج فیدر توزیع ،مدل ارائهشده نه
تنها از اقدامات اصالحی ذکرشده بهره میگیرد ،بلکه مجاز به تغییر بردار
برنامهریزی تولیدات پراکنده و نیز الگوی تولید آنها میباشد .عالوه بر
این ،ساختار بهینه بهروزرسانی شده شبکه مجدداً تعیین میشود و در
صورت عدم تأمین قیود فنی بهرهبرداری ،قطع بار اجباری نیز به اجرا
گذاشته میشود .در این صورت ،حداقلنمودن هزینه بهرهبرداری و نیز
به حداقلرساندن بار قطعشده بهمنظور افزایش قابلیت اطمینان در نظر
گرفته میشود .مدل ارائهشده بر روی یک شبکه تست نمونه مورد ارزیابی
واقع شده است .نوآوریهای مدل ارائهشده به شکل اختصار عبارتند از:
 برنامهریزی بهینه همزمان انرژی و ذخیره شبکه در افق روز پیش
رو بهمنظور در نظر گرفتن مؤثر عدم قطعیتها .تخصیص سطوح
بهینهای از ذخیره از تحمیل زیان اقتصادی به شرکت جلوگیری
نموده و کارکرد اقتصادی و فنی آن را بهبود میبخشد.
 در نظر گرفتن تجدیدآرایش شبکه در فرآیند بهینهسازی شبکه در
افق روز پیشرو و زمان حقیقی براساس کلیدهای کنترلشده از راه
دور.
 تعیین بهینه اقدامات اصالحی شامل برنامهریزی مجدد واحدها،
برنامهریزی بارهای پاسخگو ،تجدید آرایش شبکه و خرید از شبکه
باالدست جهت برنامهریزی بهینه زمان حقیقی شبکه در شرایط
عادی و مواجهه با انواع خطاها.
 مدلسازی شاخص قابلیت اطمینان شبکه به شکل بار تامیننشده
انتظاری در بهرهبرداری زمان حقیقی شبکه و تعیین اقدامات
اصالحی بهمنظور بهبود این شاخص.
ادامه مقاله بهصورت زیر سازماندهی شده است .در بخش دوم مدل
سازی ریاضی روش پیشنهادی ارائه میگردد .به این منظور ابتدا مدل
روز پیشرو فرمولبندی شده و تابع هدف و قیود فنی بهرهبرداری در آن
گنجانده میشود .سپس توابع هدف و قیود فعال در مدل زمان حقیقی
معرفی و متغیرهای کنترلی بررسی میگردد .در بخش سوم ،مطالعات
عددی بر روی یک شبکه توزیع نمونه انجام گرفته و نتایج بهدستآمده
به تفصیل بررسی میگردد .بخش چهارم به ارائه نتایج حاصل از مطالعه
اختصاص دارد.
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 -2مدل برنامهریزی بهرهبرداری پیشنهادی
 -1-2بیان مفهومی مدل پیشنهادی
شکل  1بیان مفهومی مدل پیشنهادی را ارائه میدهد .در مرحله نخست و
در فاز ارزیابی مساله ،با فراهمآمدن اطالعات پایهای و نیز انجام پیشبینی
های الزم ،واحد بهینهساز اقدام به برنامهریزی بهرهبرداری بهینه از
واحدهای تولید پراکنده ،بارهای پاسخگو ،تعیین وضعیت باز و بست کلیدها
در فرآیند بازآرایی ،خرید از شبکه و نیز همزمان با آن برنامهریزی ذخیره
در افق روز پیشرو میکند .این اطالعات بهعنوان شرایط مرزی و
محدودیتهای بهرهبرداری در مرحله انتظار و افق زمان حقیقی میباشند.
در این مرحله ،بازههای بهینهسازی کوتاهتر شده و مساله به شکل دقیقتر
با اطالعات بهروزرسانیشده مورد تحلیل واقع میشود .براساس شرایط
عادی و یا خطادار ،دو رویکرد با قابلیتها و متغیرهای تصمیم مختلف برای
اقدامات اصالحی ارائه شده است .در شرایط عادی بهرهبرداری صرفاً الگوی
تولید منابع تولید پراکنده تخصیص یافته و نیز تعامل با بارهای پاسخگو
برنامهریزی مجدد میشود و از ذخیره موجود بهره گرفته میشود .این در
حالی است که وضعیت روشن و خاموش بودن منابع تولید پراکنده و
ساختار بهینه تعیینشده در مرحله قبلی ثابت نگه داشته میشود و تغییری
در آن ایجاد نمیشود .این دو امر به علت جلوگیری از انحراف چشمگیر از

1st

مر له اول
مکانیز پی
ن وه ت ام
با بارهای پا

مر له ارزیابی در ا

بینی بار

روز پی رو

مکانیز پی بینی تو یدا
ت دیدپ یر

و

بهینه از

مدل شبکه
و یود نی ن

ی ت بر بازار ده روشی
ارزیابی د

برنامه ریزی
ذخیره

توان خریداری
شده از شبکه

باز رایی
بهینه شبکه

برنامه ریزی تو یدا
پراکنده و بارهای پا

یتها

و

2nd

مر له دو
ا

ا وارد شده به مر له دو

تش ی
بله

خ ادار
جدا ازی بن ودن تو یدا
مشپراکنده و کلیدهای موجود
-به روز ر انی ا ا شبکه

بهینه ازی

ع
بار اجباری
اندازه یریهای زمان

بار زمان
ی ی شبکه

خ ا

وجود خ ا

بهرهبرداری ا ت خ ا

مر له انتظار در ا
زمان ی ی

خیر

تو ید زمان ی ی
منابع ت دیدپ یر

بهرهبرداری ادی

ی ت بر در بازار
زمان ی ی

و یت بهره برداری ا د وجود خ ا -د ت ییر در اختار شبکه

ا ا شبکه
و یود نی ن

بهینه ازی

بازیابی بار
برنامه تو یدا پراکنده و
بارهای پا و
از ری باز رایی

خرید
از شبکه

یی

د تورا بهینه کنتر ی
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بازار عمدهفروشی در زمان حقیقی بهرهبرداری است .این در حالی است که
در شرایط خطادار سیستم ،عالوه بر متغیرهای کنترلی ذکرشده ،قابلیت
تغییر در وضعیت روشن و خاموش بودن واحدهای تولید پراکنده و بازآرایی
مجدد شبکه نیز پیشنهاد شده است تا بهرهبرداری با کمترین هزینه و نیز
کمترین بار قطعشده انجام گیرد .البته در صورت عدم برآورد قیود
بهرهبرداری امن ،بهعنوان آخرین گزینه ،قطع اجباری بار در این مرحله نیز
قابل انجام است.

مدل ارزیابی و انتظار جهت برنامهریزی . . .







در این مرحله ،برنامهریزی همزمان انرژی و ذخیره با توجه به مقادیر
متوسط پیشبینیشده و توابع توزیع احتمال بار شبکه و منابع انرژی
تجدیدپذیر در سناریوهای مختلف انجام میپذیرد .نحوه برنامهریزی بهینه
همزمان انرژی و ذخیره مطابق روش ارائهشده در مرجع ] [17انجام گرفته
است.
ا ف) مدل ازی ناریوها
بهمنظور مدلسازی سناریوها ،عموماً بار شبکه با تابع توزیع احتمال نرمال
و منابع انرژی تجدیدپذیر نیز با توابع مناسبی که بهترین توصیف را از
رفتار آنها ارائه نماید مدل میشوند ] .[21با توجه به اینکه مطالعه پیش
رو از توربینهای بادی بهره گرفته است ،رفتار نایقین این منابع با تابع
توزیع احتمال ویبول مدلسازی شده است ] .[22جهت تولید سناریوهای
مختلف ،از روش درخت سناریو بهره گرفته شده است که در آن توابع
توزیع احتمال به چند بازه گسسته تقسیم میشوند و احتمال هر یک از
آنها محاسبه میشود .سپس از ترکیب بازهها ،سناریوهای مختلفی با
مقادیر احتمال مختلف بهوجود میآید .مقدار احتمال هر سناریو برابر
حاصلضرب مقادیر احتمال هر یک از پارارمترهای نایقین میباشد که در
این مطالعه بار شبکه و سرعت وزش باد میباشد .تابع چگالی احتمال
نرمال که بار شبکه را مدل مینماید با  7بازه گسسته و تابع چگالی
احتمال ویبول با  ۵بازه گسسته مدل شده است .در نتیجه به تعداد 3۵
سناریو تولید و مورد ارزیابی واقع میشود .هر یک از این سناریوها در
مدل روز پیشرو ارزیابی میشود تا در نهایت مقادیر بهینه انرژی و ذخیره
توسط هر یک از منابع داخلی ،تعامل با بازار عمدهفروشی و ساختار بهینه
شبکه در افق روزانه تعیین شود.
ب) تابع هدف
تابع هدف پیشنهادی در این مرحله که به برنامهریزی بهرهبرداری از
تعامالت شبکه در افق روز پیشرو و تعیین سطح بهینه انرژی و ذخیره
تمرکز دارد بهصورت رابطه ( )1میباشد.
min F1  C1  C2  C3  C4  C5  C6  C7
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DR DR
 CosttDG
, g , p , res  t ,res Pt ,l ,res



Sub Sub
t , res Pt ,s , res

C2 

t T

DR DR DR
 CosttDG
, g ,q  k q t Qt ,l

k

Sub Sub Sub
q t Qt ,s

C3 

t T



Sub Sub Sub
q t , resQt ,s , res

k

C4 

t T

 t , g SHDCg




در این بخش مدل ریاضی پیشنهادی در دو افق زمانی مختلف در مراحل
ارزیابی و انتظار معرفی میشود.
 -1-2-2مر له اول :ارزیابی در ا

t T

DR DR DR
 Cost tDG
, g ,q , res +k q t , resQt ,l , res

 -2-2م ر ی مدل ریا ی پیشنهادی

روزانه

DG
DR DR
tSub Pt Sub
Pt ,l
,s  Cost t , g , p  t



C1 

 

t , g STUC g

C5 

t T

SC CBN tCB
,c
t



C6 

t T

    EDNS

C7 

t T

()1
در این رابطه F1 ،تابع هدف اصلی میباشد که متشکل از  7مؤلفه است.
مؤلفه اول هزینه توان اکتیو ،مؤلفه دوم هزینه ذخیره توان اکتیو ،مؤلفه
سوم هزینه توان راکتیو ،مؤلفه چهارم هزینه ذخیره توان راکتیو ،مؤلفه
پنجم هزینه روشن و خاموش شدن واحدها ،مؤلفه ششم هزینه کلیدزنی
در بازآرایی شبکه و مؤلفه هفتم هزینه بار تأمیننشده میباشد .براساس
مطالعات بهینهسازی و کاهش هزینه بهرهبرداری ،بهرهبردار شبکه میتواند
مقادیر انرژی و ذخیره مورد نیاز خود را از طریق تعامل با منابع داخلی،
بارهای پاسخگو و شبکه خارجی تأمین نماید .طبق قرارداد از پیش
تعیینشدهای ،بارهای پاسخگو به میزان درصد و قیمت مشخصی توانایی
کاهش بار در دورههای مشخصی را امکانپذیر مینمایند .بهرهبردار براساس
شرایط بارگیری شبکه و الگوی تولید و تعامل با شبکه باالدست ،درصد
بهینه کاهش بار بارهای پاسخگو را تعیین مینماید و سپس درصد تعیین
شده ،از بار این باسها کاسته میشود ] .[23شایان ذکر است که بارهای
پاسخگو به شکل بار با ضریب توان ثابت مدل شدهاند و در نتیجه به میزان
کاهش توان اکتیو ،توان راکتیو نیز به مقداری کاهش داده میشود که
ضریب توان بار ثابت بماند باالنویسهای  DR ،DG ،Subو  CBبهترتیب به
پست فوق توزیع ،تولیدات پراکنده ،بارهای پاسخگو و کلیدهای قدرت
کنترلشده از راه دور اشاره دارد .زیرنویسهای  c ،l ،q ،p ،g ،s ،tو  resبه
ترتیب اندیس زمان ،پست فوق توزیع ،تولیدات پراکنده ،توان اکتیو ،توان
راکتیو ،بار پاسخگو ،کلید و مقدار کمیت ذخیره میباشند .در این رابطه 
بیانگر قیمت برق در بازار عمدهفروشی برحسب  $ / MWhو  Costبیانگر
تابع هزینه تولیدات پراکنده برحسب  $میباشد .همچنین  Pو  Qبهترتیب
بیانگر توان اکتیو برحسب  MWو توان راکتیو برحسب  MVArمیباشند.
متغیرهای باینری وضعیت روشن و خاموش شدن تولیدات پراکنده با  و
 بیان شده است .در این مورد هزینه روشن با  (STUC)12و هزینه
خاموششدن واحدهای تولید پراکنده با  (SHDC)13است .هزینه هر عمل
کلیدزنی نیز با  SCمدلسازی شده و واحد آن  $بر هر تغییر وضعیت کلید
است .تعداد کلیدزنی در هر ساعت از روز برنامهریزی با  Nنمایش داده شده
است .در نهایت  ارزش بار قطعشده با واحد  $ / MWhو  EDNSمقدار
بار تأمیننشده انتظاری برحسب  MWhاست ].[17
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تابع هزینه واحدهای تولید پراکنده به شکل تابع درجه دوم با رابطه
زیر بیان شده است:
()2

2





DG,F1
DG
Cost tDG
ag  b g Pt DG
, g , p  A t ,g
, g  c g Pt , g

در این رابطه  b ،aو  cضرایب تابع هزینه با واحد

$ / MWh ، $

و

 $ / MWh 2میباشند .همچنین ،برای در مدار قرارگرفتن واحد ،متغیر
 A tDGنشان داده شده
باینری مناسبی در نظر گرفته شده است که با
,g
است .براساس وضعیت این متغیر و در مدار بودن یا نبودن واحد ،وضعیت
روشنشدن و خاموششدن آن استخراج میشود و متغیرهای  t , gو
A tDG
 t , gتعیین میشوند .به عبارتی این دو متغیر وابسته به متغیر
,g

و تغییرات آن میباشند.
هزینه برنامهریزی ذخیره برابر درصدی از هزینه تأمین انرژی در روز
پیشرو فرض میشود و در زمان حقیقی بهرهبرداری برابر با همان مقدار
قیمت واقعی انرژی در روز پیشرو تسویه میشود .در نتیجه با تخصیص
ذخیره از اعمال قیمتهای باالی زمان حقیقی جلوگیری میشود .هزینه
تأمین توان راکتیو از طریق منابع مختلف نیز درصدی از هزینه تأمین توان
اکتیو میباشد و با ضریب  kمدلسازی شده است.
با توجه به انحراف بار پیشبینیشده از مقدار متوسط آن و نیز
انحراف سرعت وزش باد از مقدار متوسط پیشبینیشده ،در سناریوهای
مختلف ممکن است بیشبود و یا کمبود توان تولیدی و افزایش و یا کاهش
بار شبکه بهوجود آید .در صورت کاهش سرعت وزش باد و افزایش
همزمان بار شبکه در برخی از سناریوها ،مقادیر برنامهریزیشده انرژی
قادر به تأمین تمام بار شبکه نبوده و در نتیجه مقداری بار تأمیننشده
 (DNS)14بهوجود خواهد آمد .این در حالی است که با در نظر گرفتن
ذخیره و تخصیص بهینه آن میتوان مقدار بار تأمیننشده را کاهش داد.
بدین منظور براساس کاهش مؤلفه هفتم از تابع هدف که مقدار جریمه
از بابت بار تأمیننشده انتظاری (EDNS)1۵میباشد ،مقادیر بهینه ذخیره
برنامهریزی میشوند .روش حل مساله بدین صورت میباشد که در فرآیند
بهینهسازی ،مقادیری به متغیرهای مجهول مساله شامل تولید منابع
تولید پراکنده قابل برنامهریزی ،بارهای پاسخگو ،وضعیت باز و بست بودن
کلیدهای کنترلشده از راه دور و میزان خرید از شبکه اختصاص داده
میشود .سپس در یک مرحله بهینهسازی داخلی ،این جواب در هر یک
از سناریوها مورد ارزیابی واقع میشود و میزان بار تأمیننشده محاسبه
میشود .در نهایت با در نظر گرفتن تمامی سناریوها و احتمال وقوع آنها،
 EDNSمحاسبه میشود .نحوه محاسبه بار تأمیننشده انتظاری مطابق
روابط زیر میباشد:
Prt ,  Prt ,ds  Prt ,ws

()3
()4
در این روابط

t ,

Pr   DNS


t,

EDNS t 

Prt ,ds

مقدار احتمال هر یک از بازههای گسسته تابع

توزیع نرمال بار شبکه و

مقدار احتمال هر یک از بازههای گسسته

Prt ,ws

تابع توزیع ویبول مربوط به سرعت باد را بیان میدارد .این مقادیر احتمال
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براساس انتگرالگیری از زیر منحنی در هر یک از بازههای گسسته تابع
توزیع احتمال متغیرها محاسبه میگردد .همچنین  اندیس سناریو می
باشد .با در نظر گرفتن تمامی سناریوها مطابق رابطه ( )4مقدار بار تأمین
نشده انتظاری بهدست میآید.
ج) یود بهرهبرداری
بهمنظور بهرهبرداری امن و حفظ کیفیت سرویسدهی و نیز تأمین
نیازمندیهای فنی تجهیزات مختلف قیود مختلفی در مدل پیشنهادی
در نظر گرفته شده است که در تأمین همزمان انرژی و ذخیره ارزیابی
میشوند .این قیود عبارتند از:
 قید تعادل توان اکتیو و راکتیو در هر باس ،روابط ( )۵و ()6؛
 قید حداکثر توان ظاهری انتقالی از پست فوق توزیع ،رابطه ()7؛
 قیود فنی مربوط به منابع تولید پراکنده شامل حداقل و
حداکثر توان اکتیو تولیدی ،حداکثر توان ظاهری قابل تولید
هر منبع و حداقل ضریب توان آن ،روابط ()11(-)8؛
 قید مربوط به حداکثر مقدار قابل قطع بارهای پاسخگو و ضریب
توان ثابت آنها ،روابط ()14(-)12؛
 قید مربوط به حداکثر توان قابل انتقال از فیدرهای توزیع
براساس حد حرارتی آنها ،رابطه ()1۵؛
 قید مربوط به ولتاژ هر باس و حفظ آن در محدوده مجاز ،رابطه
()16؛
 قیود مربوط به بازآرایی شبکه شامل تعداد گره و حلقه در گراف
مربوطه ،حفظ ساختار شعاعی شبکه و حداکثر تعداد دفعات
کلیدزنی بهمنظور حفظ طول عمر کلید ،روابط ( )17تا (.)19
WT
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 P Sub  P Sub
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 t ,s
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DG
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Q gDG
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 QtDG
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2
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 P DG  P DG
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 t , g
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PFgDG
,min  PFt , g  PFg ,max
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()13
()14
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()16
()17
()18
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V min  V t ,i V max





N mL  N br  N bus  1
 CB k ,t 1

k ,t

 abs CB

min F2RT,Nor  C1RT,Nor  CRT,Nor
 C3RT,Nor +CRT,Nor
2
4
DG,RT
t ,g , p

  C
g G

N tCB
,c 



 P Sub,RT  P Sub,F1  
t ,s
 t ,s




t

()19

CB
N tCB
,c  N max

خروجی مدل ارائهشده در مرحله نخست ،مقادیر بهینه انرژی و



ذخیره برنامهریزی شده برای منابع تولید پراکنده ،بارهای پاسخگو ،تعامل

 -2-2-2مرحله دوم :انتظار در افق زمان حقیقی
در این مرحله ،براساس پیشبینی دقیقتر و بهروزرسانی اطالعات شبکه،
برنامهریزی زمان حقیقی انجام میشود .مقادیر انرژی و ذخیره تعیینشده
در مرحله قبلی بهعنوان مقادیر مرزی و محدودیتهای این مرحله در نظر
گرفته میشوند .همانطوری که پیشتر بدان اشاره شد ،برنامهریزی
بهرهبرداری زمان حقیقی در دو شرایط عادی و خطادار مورد بررسی قرار
دارد.
ا ف) بهرهبرداری ادی شبکه
در این شرایط که معادل با بهرهبرداری شبکه در شرایط عادی آن میباشد،
صرفاً ممکن است مقادیری انحراف در پارامترهای همراه با عدم قطعیت به
وجود آید .از جمله این موارد میتوان به تغییر بار شبکه و سرعت وزش باد
در زمان حقیقی بهرهبرداری نسبت به مقادیر متوسط پیشبینیشده در
برنامهریزی افق روز پیشرو اشاره داشت .همچنین قیمت برق نیز منطبق
با بازار زمان حقیقی میباشد که عمدتاً منجر به قیمتهای بزرگتری از
مقادیر تسویهشده در بازار روز پیشرو میباشد .به عبارتی ،در مرحله اول
که مربوطه به برنامهریزی روز پیشرو است ،قیمت برق شبکه خارجی به
شکل قیمت پیشبینیشده تعیین میگردد و براساس آن تعامالت شرکت
برنامهریزی میشود .البته این قیمت به شکل پارامتر قطعی در نظر گرفته
شده و رفتار نایقین آن در این مطالعه صرفنظر شده است .شایان ذکر
است که قیمت زمان حقیقی ممکن است منطبق با قیمت روز پیشرو
نباشد و نیاز به برنامهریزی مجدد در زمان حقیقی برنامهریزی در مرحله
دوم باشد .در فرآیند بازآرایی بهینه شبکه در مدل روز پیشرو تمامی
سناریوهای ممکن مورد ارزیابی واقع شده و ساختاری بهینه برای هر ساعت
از شبکه تعیین میشود .لذا در شرایط عادی بهرهبرداری ،ساختار بهینه
تعیینشده برای هر یک از دورههای بهرهبرداری زمان حقیقی نیز معتبر
بوده و به دلیل حفظ محدودیت تعداد دفعات کلیدزنی ،فرآیند بازآرایی از
مساله بهینهسازی حذف شده است .اینچنین فرضی بهمنظور حفط
محدودیت دفعات کلیدزنی کلیدها در زمان حقیقی بهرهبرداری در نظر
گرفته شده است تا در پاسخ به تغییرات متغیرهای نایقین و تغییر بار،
ساختار شبکه دچار تغییرات پی در پی نگردد .در این حالت مطابق رابطه
( )20هدف بهرهبردار ،کمینهنمودن هزینههای بهرهبرداری از شبکه با در
نظر داشتن مقادیر بهینه تعیینشده در مدل روز پیشرو است.
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()20

  C
g G



با بازار عمدهفروشی و ساختار بهینه شبکه برای هر یک از ساعات روز
پیشرو میباشد.

DG,RT
t , g ,q


  

C1RT,Nor 

RT
t

s S

DR,RT DR,RT
Pt ,l
t

l L




 


k qSubtRT QtSub,RT
 QtSub,RT
,s
 ,s




k qDR,RT tDR,RTQtDR,RT
,l

  

t , g SHDCg



CRT,Nor
2

s S

l L

t , g STUCg

g G


abs  AtDG
 AtDG,F1
,g
 ,g




C3RT,Nor 

g G



CRT,Nor
*k
4

g G

در این روابط باالنویسهای  RT ،Norو  F1بهترتیب بیانگر شرایط عادی
بهرهبرداری ،بازه زمان حقیقی و مقادیر بهدستآمده از برنامهریزی برمبنای
تابع هدف مرحله نخست در افق روز پیشرو میباشد .تابع هدف F2RT,Nor
دارای چهار مؤلفه میباشد .مؤلفه اول هزینه تأمین توان اکتیو در زمان
حقیقی بهرهبرداری میباشد که با توجه به رابطه  C1RT,Norمشخص
است که در زمان حقیقی بهرهبرداری آنچه که بسیار مهم میباشد ،عدم
انحراف بیش از حد از مقادیر تسویهشده بازار روز پیشرو میباشد .این
در حالی است که منابع تولید پراکنده و بارهای پاسخگو میتوانند مجدداً
مورد برنامهریزی واقع شوند .در برنامهریزی مجدد منابع در زمان حقیقی
بهرهبرداری صرفاً منابع تولید پراکنده قابل برنامهریزی وارد مساله
بهینهسازی میگردد .این در حالی است که هیچگونه کنترلی بر روی
منابع تجدیدپذیر نیست و هر میزان توان تولیدی آنها به شبکه تزریق
میگردد .اینچنین رویکردی در هزینه تأمین توان راکتیو در مؤلفه دوم
نیز مشهود میباشد .مؤلفه سوم هزینه راهاندازی و خاموشی تولیدات
پراکنده را مدلسازی میکند .در انتها مؤلفه چهارم نیز بهمنظور حفظ
الگوی بردار برنامهریزی تولیدات پراکنده در نظر گرفته شده است .در
نتیجه اگر واحدی براساس مدل مرحله نخست روشن شده است ،روشن
باقی میماند و اگر نتیجه بهینهسازی مبتنی بر خاموشی آن بوده است،
در زمان حقیقی بهرهبرداری نیز سعی بر خاموش نگهداشتن آن میباشد.
دلیل در نظر گرفتن همچنین فرضی در مدل ارائهشده جلوگیری از تغییر
بیش از حد میزان خرید از بازار عمدهفروشی که در افق روز پیشرو
تعیین شده و نیز عدم تغییر ساختار شبکه در زمان حقیقی بهرهبرداری
میباشد .چنانچه واحد مشخصشده خاموش شود و بخواهد واحد دیگری
روشن شوند ،ساختار شبکه نیز به احتمال زیاد اعتبار خود را از دست
میدهد و میبایستی ساختار جدیدی تعیین شود .این در حالی است که
کلیدها با محدودیت کلیدزنی مواجه میباشند .اینچنین رویکردی از
تغییرات بیش از حد در مقادیر برنامهریزی مدل مرحله اول و بخصوص
در نقطه اتصال به شبکه جلوگیری مینماید.
قیود ارائهشده در بخش ( 1-2-2ج) در این مدل نیز مورد ارزیابی
واقع میشوند با این تفاوت که تعدادی از قیود همچون قیود مربوط به
بازآرایی در این بخش مورد توجه نیستند .همچنین ذکر این نکته حائز
اهمیت است که مساله صرفاً در یک وضعیت بهرهبرداری قطعی مورد
ارزیابی قرار میگیرد.
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ب) بهرهبرداری شبکه با در نظر ر تن خ اهای م تلف

تجهیزات مختلف بسیار حائز اهمیت است .بدین منظور مدل ارائهشده در

در این شرایط وقوع خطاهای مختلف همچون خروج فیدرهای توزیع در

رابطه ( )21در نظر گرفته شده است.
 C3RT,Faulty +CRT,Faulty
4

ارزیابی مساله و برنامهریزی بهرهبرداری از آن مورد توجه قرار دارد .به
منظور اطمینان از عملکرد بهینه شبکه توزیع در زمان حقیقی بهره



برداری ،راهبردهای پیشگیرانه و تصحیحی مختلفی تعبیه میشوند .در

C tDG,RT
,g , p

 
g G

نظر گرفتن تمام حاالت ممکن برای وقوع خطا و در نتیجه خروج تمامی
فیدرهای توزیع و منابع شبکه در برنامهریزی روز پیشرو میتواند به
عنوان یکی از اقدامات پیشگیرانه مد نظر قرار گیرد .چنین رویکردی در



C tDG,RT
, g ,q

افق روز پیشرو باعث فاصلهگرفتن مقادیر برنامهریزیشده جهت تعامل
با بازار عمدهفروشی و منابع داخلی شبکه از مقادیر بهینه آنها میشود.



همچنین یکی دیگر از مشکالت مطرح در بهرهگیری از اینچنین
راهبردهایی جهت بهرهبرداری شبکه به ابعاد شبکه برمیگردد .پر واضح
است که این نوع برخورد با مساله صرفاً برای شبکههای با وسعت کوچک
معتبر میباشد که بتوان در آن تمامی خروج تجهیزات احتمالی شبکه را
به همراه سناریوهای مطرح در مواجهه با عدم قطعیتها مورد ارزیابی
قرار داد .در اینچنین رویکردی ،بار محاسباتی مساله بسیار باال بوده و
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g G

CB
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SL
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CRT,Faulty
4

c C

D
t ,i

C5RT,Faulty 

i B

در این رابطه SL ،بیانگر مقدار بار قطعشده در هر باس برحسب

MW

مواجهه با عدم همگرایی در بهینهسازی از مشکالت بسیار محتمل می

میباشد .همانطورکه مشاهده میشود ،تابع هدف

باشد .از این رو در برخی از پیادهسازیهای عملی نیز نحوه برخورد با

پنج مؤلفه میباشد .مولفههای اول ،دوم و سوم مطابق مولفههای اول،

وقوع خطاها به شکل اعمال تصحیحی بعد از وقوع در نظر گرفته شده

دوم و سوم در  F2RT,Norمیباشد .یکی از اصلیترین تفاوتهای روابط

است .مطالعات انجامگرفته در مرجع ] [24به ارائه یک مدل بهرهبرداری

( )۵و ( )6در این است که در برنامهریزی شبکه در حالت خطادار ،بردار

از ریزشبکه الکتریکی هوشمند مربوط به موسسه فناوری ایلینویز اشاره

برنامهریزیشده تولیدات پراکنده در مدل روز پیشرو از اعتبار ساقط می

دارد .در این ریزشبکه ،با بهرهگیری از کلیدهای کنترلشده از راه دور و

شود و الگوی جدیدی برای روشن و خاموش شدن این منابع تعیین می

اجرای الگوریتمهای کارآمد تشخیص خطا در سیستم مدیریت خروج،

شود بهنحوی که کمترین تغییرات در میزان خرید از بازار لحظهای و نیز

مدت زمان الزم برای تشخیص و جداسازی خطا به حدود شش دوره

کمترین مقدار بار قطعشده بهدست آید .اینچنین رویکردی در بازآرایی

تناوب کاهش یافته است .در این مدت زمان ،بخش خطادار جداسازی

ساختار شبکه نیز موجود است که در آن ساختار بهینه بهدستآمده از

شده و از طریق بازآرایی ساختار شبکه و بازیابی بار هیچکدام از تجهیزات

مدل مرحله نخست اعتبار خود را از دست میدهد و ساختار بهینه

موجود در ریزشبکه دچار قطعی برق نمیشوند .مطالعه پیشرو نیز

جدیدی با توجه به شرایط بعد از خطا بهدست میآید .بدین منظور در

اینچنین رویکردی را در توسعه مدل پیشنهادی مورد توجه قرار داده

محدودیت حداکثر کلیدزنی کلیدهای کنترلشده از راه دور ،تعداد

است .به عبارتی ،مدیریت و برنامهریزی بهینه کارکردهای شبکه در

مناسبی بهمنظور انجام اعمال حفاظت و بازیابی بار در نظر گرفته می

مواجهه با خروج تجهیزات مختلف پس از وقوع خطا تعیین میشود.

شود .پیشتر نیز بدان اشاره شد که اعمال تصحیحی شبکه در این حالت

فرض اساسی در این زمینه مجهزبودن سیستم مدیریت توزیع به

گزینههای بازآرایی ساختار شبکه از طریق کلیدهای کنترلشده از راه

الگوریتمهای کارآمد تشخیص و جداسازی بخش خطادار از شبکه است.

دور ،برنامهریزی مجدد منابع تولید پراکنده و بارهای پاسخگو ،مشارکت

در پاسخ به وقوع خطاها ،الگوریتمهای کارآمد تشخیص و جداسازی خطا

با بازار لحظهای و در نهایت قطع اجباری مقداری از بار جهت برآورد قیود

بهعنوان اولین گام اساسی در شناسایی بخش خطادار ،جلوگیری از انتشار

امنیتی و بهرهبرداری شبکه را دربردارد.

F2RT,Faulty

دارای

آن و وقوع خاموشیهای سراسری است .گام دوم که در واقع بر اعمال

قیود ارائهشده در بخش ( 1-2-2ج) در این مدل نیز مورد ارزیابی

تصحیحی استوار است ،بازیابی سیستم را در بردارد .این اعمال بازآرایی

واقع میشوند با این تفاوت که تعدادی از قیود همچون قیود مربوط به

ساختار شبکه ،برنامهریزی مجدد و کنترل توان تولیدی تولیدات پراکنده

بازآرایی و وضعیت اتصال برخی از تجهیزات بهروزرسانی میشود .بهعنوان

و بارهای پاسخگو و در نهایت قطع بار اجباری را در بر میگیرد .آنچه که

نمونه  ،اگر خطا در فیدر توزیع به وقوع پیوسته و آن فیدر از مدار خارج

در این زمینه مطرح است ،این است که کدام یک از این اعمال و به چه

شود ،ماتریس امپدانس شبکه اصالح و وضعیت کلید مربوطه غیرفعال

صورتی بایستی اجرا شود .از این رو است که تدوین راهبردی کارآمد به

میشود .همچنین ذکر این نکته حائز اهمیت است که مساله صرفاً در

منظور برنامهریزی بهینه اعمال تصحیحی شبکه در مواجهه با خروج

یک وضعیت بهرهبرداری قطعی مورد ارزیابی قرار میگیرد.
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 -3-2-2روش بهینه ازی
مدلهای ارائهشده در مراحل ارزیابی و انتطار از نوع مسائل برنامهریزی
غیرخطی مرکب با عدد صحیح میباشند .بهمنظور بهینهسازی این مدلها
و استخراج نتایج خروجی از الگوریتم ژنتیک استفاده میشود .در این
الگوریتم ،متغیرهای موجود در هر یک از مراحل که مجهول مساله می
باشند به شکل ژنهای کروموزوم مدلسازی شده و براساس تابع هدف
تعیین میگردد  .ساختار کروموزوم و پارامترهای الگوریتم مطابق روش
ارائهشده در مرجع ] [17میباشد.

مدل ارزیابی و انتظار جهت برنامهریزی . . .

بازآرایی ،در ساعات کمباری منابع تولید پراکنده را خاموش نموده و با
توجه به ارزانی قیمت برق در بازار عمدهفروشی میزان توان فراهمآمده از
پست فوق توزیع را افزایش داده است .الزم به ذکر است ،که منابع تولید
پراکنده از نوع دیزل ژنراتور و مبتنی بر سوختهای فسیلی میباشند که
با کاهش تولید مواجه گردیدهاند .در مورد منابع تولید پراکنده مبتنی بر
انرژیهای تجدیدپذیر ،حداکثر توان تولیدی آنها به شبکه تزریق می
گردد تا منجر به بهبود کارایی اقتصادی و کاهش هزینه بهرهبرداری
گردد.
شبکه و توزیع

 -3م ا ا

ددی و نتایج

بهمنظور ارزیابی کارکرد مدل ارائهشده ،شبکه توزیع  33باسه شعاعی با
سطح ولتاژ  12/66 kVدر نظر گرفته شده است .نمودار تک خطی این
شبکه در شکل  2نمایش داده شده است .اطالعات پایهای این شبکه و
تمامی قیود فنی تجهیزات مختلف آن شامل سرعت وزش باد ،اطالعات
فنی و اقتصادی منابع تولید پراکنده ،بارهای پاسخگو و توربینهای بادی
در مرجع ] [17قابل دسترسی میباشد .در مدل ارائهشده برنامه
پاسخگویی بار از نوع کنترل مستقیم بار در نظر گرفته شده است که در
آن طبق توافق مشترک و شرکت توزیع ،درصد مشخصی از بار (در این
مطالعه  )%10در ساعات مشخصی و براساس قیمت قطع بار مشخصی
میتواند بهطور مستقیم توسط بهرهبردار شبکه توزیع قطع گردد.
واحدهای اندازهگیری از راه دور مختلفی در شبکه نصب شده است تا از
این طریق ارتباط مخابراتی و کنترلی موثری بین مرکز مدیریت شبکه و
تمامی عناصر فعال شبکه فراهم آید .همانگونه که مشاهده میشود
شبکه مورد مطالعه دارای  ۵فیدر مانور است .فرض شده است که تمامی
فیدرها مجهز به کلیدهای کنترلشده از راه دور میباشند و از این طریق
امکان پیادهسازی بازآراییهای کوتاهمدت شبکه در برنامهریزی
بهرهبرداری بهینه از آن فراهم است .با در نظر گرفتن کلیدهای کنترل
شده از راه دور و براساس طول عمر مؤثر  1۵سال برای این کلیدها،
تعداد دفعات حداکثر کلیدزنی برابر  6عدد تعیین شده است .تعداد 4
عمل کلیدزنی بهمنظور بازآرایی و  2عمل کلیدزنی بهمنظور حفاظت و
بازیابی بار در مواقع خطادار در نظر گرفته شده است .با توجه به هزینه
خرید و سرمایهگذاری اولیه این کلیدها ،هزینه هر عمل کلیدزنی برابر 1
دالر محاسبه شده است .باس شماره  1بهعنوان پست اصلی ،تنها نقطه
ارتباطی شبکه توزیع با بازار عمدهفروشی برق است .بار روزانه پیشبینی
شده شبکه و قیمت برق در بازار عمدهفروشی در شکل  3نمایش داده
شده است ] .[2۵در مواقع وقوع بار تأمیننشده ،ارزش بار تأمیننشده
برابر  $/MVA 1200در نظر گرفته شده است ].[26

1

شبکه توزیع

DG4
2

DR

3

T

DR

T

24

25

4

23

19

20

21

22

5

DR

6

33

32

31

30

29

27

28

7

26

DG1

8

یدر م هز به اتوما یون
خ مانور

DR

9
10

11
12
T

DR

13

DG2

T
18

17

16

15

14

DG3

شکل  :2شبکه نمونه مورد مطالعه

شکل  :3بار روزانه پیشبینیشده و قیمت عمدهفروشی برق

 -1-3برنامهریزی در مرحله ارزیابی در افق روز پیشرو
نتایج برنامهریزی انرژی و ذخیره در افق روز پیشرو در مرحله نخست
در شکلهای  4الی  8نمایش داده شده است .براساس شکلهای  4و ۵
مشاهده میشود که در نظر گرفتن ساختارهای متغیر شبکه در فرآیند

Serial no. 85

شکل  :4برنامهریزی بهینه انرژی از بازار عمدهفروشی
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شکل  :5برنامهریزی بهینه انرژی منابع تولید پراکنده

این چنین رویکردی در مورد بارهای پاسخگو در شکل  6نیز قابل

مدل ارزیابی و انتظار جهت برنامهریزی . . .

(ب)
شکل  :7برنامهریزی بهینه ذخیره در (الف) :ساختار شعاعی اولیه( ،ب)

مشاهده است .این در حالی است که در ساعات اوج بار همچون ساعات

ساختارهای متغیر شبکه.

 13الی  19با توجه به تراکم بار شبکه و گرانی برق در بازار عمدهفروشی،

این در حالی است که در ساختارهای متغیر شبکه و تغییر ساختار
پایه ،ظرفیت منابع تولید پراکنده جهت تأمین ذخیره افزایش یافته است.
در ساعات اوج بار و در ساختارهای منعطف شبکه که فرصت مشارکت با
تمام ظرفیت را برای منابع تولید پراکنده فراهم میآورد ،این منابع با
تمام ظرفیت خود در تأمین انرژی مورد نیاز شبکه و کاهش هزینههای
بهرهبرداری مشارکت دارند و در نتیجه در این ساعات مشارکتی در تأمین
ذخیره ندارند .با توجه به نتایج بهدستآمده مشاهده میشود که بارهای
پاسخگو صرفاً در ساعات اوج بار در تأمین ذخیره مشارکت دارند.
براساس مدل بهینه ارائهشده و با بهینهسازی ساختار شعاعی شبکه،
هزینه بهرهبرداری روزانه شبکه در ساعات کمباری و میانباری شامل 1
الی  12و  20الی  24کاهش قابل مالحظهای داشته است .این نتایج به
سهولت در شکل  8قابل مشاهده است .هزینه کل بهرهبرداری بهمیزان
 7/3%کاهش داشته است که از دید اقتصادی بسیار ارزشمند است و
کارایی مدل ارائهشده را اثبات مینماید.

با بهرهگیری از ساختارهای متغیر شبکه منابع تولید پراکنده در حداکثر
ظرفیت خود بهرهبرداری میشوند .این مشاهده نسبت به ساختار پایه
شبکه به راحتی قابل استنباط است.

شکل  :6برنامهریزی بهینه انرژی بارهای پاسخگو

در برنامهریزی بهینه ذخیره و در ساختار پایه شبکه ،شکل ( 7الف)
نشان میدهد که بیشتر ذخیره مورد نیاز شبکه بهمنظور پوشش
عدمقطعیتهای موجود از طریق پست فوق توزیع تأمین میشود .منابع
تولید پراکنده و بارهای پاسخگو براساس اندک ظرفیت باقیمانده خود
صرفاً در ساعات اوج بار در تأمین ذخیره مشارکت دارند.

شکل  :8هزینه بهرهبرداری روزانه از شبکه توزیع نمونه

 -2-3برنامهریزی در مر له انتظار در ا

(الف)

Serial no. 85

زمان

یی

بهمنظور ارزیابی کارکرد مدل ارائهشده در بهرهبرداری زمان حقیقی شبکه،
ساعت  9صبح بهعنوان نمونه انتخاب شده و مورد ارزیابی واقع شده است.
براساس اطالعات مربوط به تاریخ  16جوالی سال  2013قیمت زمان
حقیقی انرژی در این ساعت برابر  $/MWh ۵2/28است .قیمت انرژی در
بازار روز پیشرو نیز برابر  $/MWh ۵0/02تعیین شده است .بهمنظور در
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نظر گرفتن عدم قطعیتها و انحراف مقادیر زمان حقیقی از مقادیر
پیشبینیشده ۵% ،کاهش در تولید توان بادی و  %۵افزایش در میزان
بار شبکه بهوجود میآید .شکل  9تغییرات ناشی از این انحرافات را
نمایش میدهد .پرواضح است که تحت این شرایط ،شبکه با کمبود تولید
و به عبارتی بیشبود بار همراه میشود که بهمنظور برطرف نمودن آن ،به
برنامهریزی مجدد منابع با در نظر داشتن سطوح ذخیره تعیینشده می
پردازد.
5.2

مقادیر برنامهریزیشده منابع مختلف در زمان حقیقی بهرهبرداری
نسبت به مدل روز پیشرو بهصورت شکل  10میباشد .مقادیر نهایی
انرژی تأمینشده در زمان حقیقی بهرهبرداری توسط منابع مختلف در
شکل  11نمایش داده شده است .مشاهده میشود که صرفاً در مقادیر

بار

50

تغییراتی بهوجود آمده است ولی وضعیت برنامهریزی بارهای پاسخگو

()MW

4.8
4.6

46

4.4

44

4.2

42

4

و نیز ظرفیت آزاد منبع  DG3تأمین میشود .تغییرات بهوجود آمده در

52

48

هیچ تغییری نداشته است .با توجه به اینکه مقدار تفاوت بهوجود آمده
کوچکتر از سطح ذخیره تعیینشده میباشد ،محاسبات براساس
قیمتهای بازار عمدهفروشی در مرحله نخست انجام یافته و از تحمیل
زیان اقتصادی (درساعت مورد بررسی  2/26دالر بیشتر از بابت هر

40

برنامه ریزی زمان حقیقی

تولید براساس بهینهسازی اقتصادی از ذخیره تعیینشده از پست توزیع

برنامهریزیشده انرژی فراهمآمده از پست توزیع و منابع تولید پراکنده
شبکه ()MVA

تولید توان بادی

تولید بادی

5

بار شبکه

شبکه که در آن قیمت بازار لحظهای چندان باال نیست ،مقدار کمبود

 )MWجلوگیری میشود .این امر بخصوص در ساعات اوج بار که در

بهره برداری روزانه

آن تفاوت بسیاری بین قیمتهای بازار عمدهفروشی و بازار لحظهای
شکل  :9تغییرات در میزان بار شبکه و تولید توان توربینهای بادی در

وجود دارد مشهودتر میباشد  .در نتیجه با تخصیص سطح بهینهای از

زمان حقیقی بهرهبرداری.

ذخیره بهمنظور مدلسازی دقیق عدم قطعیتهای موجود ،از تحمیل

بردار برنامهریزی منابع تولید پراکنده و بارهای پاسخگو در این
ساعت براساس مدل مرحله نخست بهصورت جدول  1بهدست آمده است.
همانگونه که مشاهده میشود در افق روز پیشرو و در ساعت مورد
بررسی ،صرفاً منبع تولید پراکنده  DG3در مدار بوده و سایر منابع تولید
پراکنده خاموش هستند .همچنین ،هیچ یک از بارهای پاسخگو مورد
بهرهبرداری نبودهاند .براساس شکل ( 7ب) مشاهده میشود که هیچکدام
از منابع تولید پراکنده و بارهای پاسخگو در تأمین ذخیره مورد
برنامهریزی نبودهاند و تمامی سطح ذخیره مورد نیاز در این ساعت از
طریق پست توزیع و به مقدار  2/3۵ MVAفراهم آمده است.

زیان اقتصادی در زمان حقیقی بهرهبرداری جلوگیری بهعمل میآید.
نتایج بهدستآمده کارکرد مناسب مدل پیشنهادی را در برنامهریزی
بهرهبرداری کوتاهمدت از شبکههای توزیع مدرن در حضور منابع تولید
پراکنده و بارهای پاسخگو نشان میدهد.
0/324 MVA

2/324 MVA

جدول  :1وضعیت برنامهریزی تولیدات پراکنده و بارهای پاسخگو در
مدل روز پیشرو
بازار لحظه ای

برنامهریزی براساس مدل مرحله ارزیابی در افق روز پیشرو

وضعیت

بارهای پاسخگو

منابع تولید پراکنده

)(MVA

0

2/6۵

0

0

تولید

شکل  :10تفاوت در مقادیر برنامهریزیشده در مرحله انتظار (زمان
حقیقی) نسبت به مرحله ارزیابی (افق روز پیشرو)
50

توان منابع

0

0

0

0

0

0

1

0

0

A F1

بارهای پاسخگو

30

مختلف )(MVA

RL
5

RL
4

RL
3

RL
2

RL
1

DG
4

DG
3

DG
2

DG
1

منابع تولید پراکنده

40

20
10

با توجه به عدم تعادل تولید و مصرف به میزان 2/648 MVA
مطابق شکل  9و براساس نتایج بهدستآمده در مدل مرحله ارزیابی در
افق روز پیشرو برای برنامهریزی منابع مختلف مطابق با جدول ،1
برنامهریزی مجدد منابع و تعامل با بازار زمان حقیقی انجام میگیرد.

0

بازار لحظه ای

بارهای پاسخگو

برنامه ریزی در مرحله انتظار

منابع تولید پراکنده

برنامه ریزی در مرحله ارزیابی

با توجه به اینکه منبع  DG3در مدار بوده و با توجه به دوره کمباری

شکل  :11مقادیر نهایی برنامهریزیشده منابع مختلف در شبکه
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 نتی ه یری-4
این مطالعه مدلی را جهت برنامهریزی بهرهبرداری بهینه کوتاهمدت از
شبکههای توزیع مدرن در حضور منابع تولید پراکنده و بارهای پاسخگو
انتظار به- مدل پیشنهادی براساس روش ارزیابی.ارائه نموده است
برنامهریزی تعامالت شرکت توزیع در افق روز پیشرو و زمان حقیقی می
 عدم قطعیتهای موجود مورد ارزیابی، در مرحله ارزیابی روزانه.پردازد
 مشاهده.واقع شده و برنامهریزی همزمان انرژی و ذخیره انجام گرفت
شد که در ساختارهای متغیر شبکه که براساس کلیدهای کنترلشده از
 نتایج برنامهریزی مرحله نخست به شکل،راه دور حاصل میگردد
 با تغییر وضعیت روشن و خاموش بودن منابع.محسوسی تغییر مییابد
 تغییرات اساسی در،تولید پراکنده و نیز برنامهریزی بارهای پاسخگو
دورههای کمباری مشاهده گردید که در آن بیشتر توان مورد نیاز شبکه
 با فراهمآمدن انرژی ارزان قیمت از بازار.از پست توزیع تأمین شد
 هزینههای بهرهبرداری شرکت به میزان قابل توجهی،عمدهفروشی
 نتایج برنامهریزیشده مرحله نخست بهعنوان محدودیتها.کاهش یافت
و شرایط مرزی مدل زمان حقیقی در نظر گرفته شده و براساس شرایط
 رویکردهای،عادی سیستم یا در مواجهه با خروج اجزای مختلف
 نتایج عددی بررسیشده در پاسخ به.بهرهبرداری مناسبی تعبیه گردید
وقوع انحراف در مقادیر پیشبینیشده حاکی از کارکرد مناسب مدل ارائه
شده در برنامهریزی زمان حقیقی تعامالت شرکت توزیع با کمترین
.انحراف در الگوی برنامهریزی و هزینه بهرهبرداری میباشد
 در نظر گرفتن حضور ذخیرهسازهای انرژی،آنچه که شایان ذکر است
الکتریکی همچون باطریها و نیز حضور خودروهای الکتریکی میتواند
 این تجهیزات امکان.کارکرد مدل ارائهشده را دستخوش تغییراتی نماید
ذخیرهسازی انرژی را در ساعات کمباری و ارزانی برق فراهم آورده و می
توانند با تأثیرگذاری مناسب بر منحنی بار از طریق دشارژ انرژی ذخیره
 در مطالعات آینده.شده کارکرد اقتصادی و فنی شبکه را بهبود بخشند
توسعه مدل ارائهشده با در نظر گرفتن این تجهیزات میتواند به نتایج
.بهینهای منجر گردد
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