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چكيده
 در شرایط بحرانی ممکن است شبکه برق در اثر وقوع.تأمین امنیت انرژی در شرایط بحرانی از جمله حیاتیترین مباحث پدافند غیرعامل است
 میززان تزوان ذخیزره آمزاده. یکی از راههای مقابله با کمبود توان در این شرایط تزریق توان ذخیره میباشد. با کمبود توان مواجه شود،حمله
 در این تحقیق روشی نوین برای تعیین انرژی تزأمین نشزده شزبکه بزر. بهصورت بهینه تعیین گردد،شبکه میبایست باتوجه به شرایط موجود
 در. میزان توان ذخیره بهصزورت بهینزه تعیزین شزده اسزت، منفعت- سپس با استفاده از تحلیل هزینه.اساس پخش بار بهینه ارائه شده است
 ارزش بار ازدسترفته و دسترسناپذیری اجزاء شبکه بهشدت افزایش مییابد و طبیعتاً میززان بهینزه، منفعت-شرایط بحرانی در تحلیل هزینه
 اجرا شده است و کارایی آن نشان داده شزدهIEEE  باسه29  روش ارائهشده بر روی شبکه.توان ذخیره نسبت به شرایط عادی افزایش مییابد
.است
 روش مونتکارلو، انرژی تأمیننشده، ارزش بار ازدسترفته، دسترسناپذیری، توان ذخیره:كليد واژهها
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Abstract
Providing energy security in critical situation is one the most important issue in passive defence. Power system
could face lack of power supply caused by attack in critical situation. Injecting reserve power is a good tool to
confront lack of power in this condition. Reserve power must be allocated optimally based on current situation.
This paper presents a new method for calculating system’s Energy not supplied based on optimal power flow. Then
reserve power is allocated optimally by cost/benefit analysis. In critical situation, value of lost load and
unavailability of components are increased and consequently the optimized value of reserve power is increased
rather that normal situation. The presented method is tested on IEEE 24-bus test system and results have shown the
efficiency of this method.
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 .9مقدمه
زندگی در جوامع مدرن و توسعهیافته امروزی متأثر از زیربناهای
اساسی آن جوامع است بهنحویکه کارکرد پیوسته و بدون اختالل
این زیربناها بر کیفیت زندگی انسانها ،رفاه عمومی و ثروت
عمومی اثر بسیار زیادی میگذارد .مسئله امنیت و قابلیت
اطمینان زیربناهای اساسی در برابر حوادث طبیعی و غیرطبیعی و
همچنین مسئله بهبود و توسعه زیرساختهای اساسی موجود
توجهات زیادی را در طول سالهای اخیر به خود جذب کرده
است] .[9-6زیرساخت شبکه برق یکی از مهمترین و شاید
اساسیترین زیرساختهای هر کشور است ].[1
در سالهای اخیر بحث امنیت سامانه قدرت و مقابله با
تهدیدات امنیتی مطرح شده است و تجربیات جنگها و
درگیریهای این سالها بر اهمیت این موضوع افزوده است.
جنگهای بالکان و عراق نمونههایی از حمالت مستقیم به
زیرساخت سامانه قدرت است ].[8
همچنین ،اخیراً نگرانی از وجود گروههای تروریستی که خطر
بزرگی برای کشورهای جهان محسوب میشوند و تهدیدات بالقوه
آنها بر سامانه قدرت افزایش یافته است ].[1-99
برای داشتن شبکه برقی ایمن و مطمئن باید دائماً بین تولید
توان و مصرف آن تعادل وجود داشته باشد .در صورت عدم وجود
تعادل بین تولید و مصرف ،فرکانس سامانه و ولتاژ نقاط مختلف
آن دچار تغییر شده و از محدوده مجاز خارج میشوند .هدف از
حمله مستقیم به تأسیسات سامانه قدرت ،اختالل در عملکرد
سامانه بهنحوی است که سامانه با کمبود توان مواجه شده و
مشترکان شبکه با قطعی برق مواجه شوند ] .[92یکی از
راهکارهای مقابله با کمبود توان ،تزریق توان ذخیره است که حین
وقوع حادثه در شبکه با آزادشدن ظرفیت استفادهنشده واحدهای
تولیدی انجام میپذیرد.
در شرایط عادی ،توان ذخیره بهصورت خدمات جانبی 9از
سوی شرکتها فروخته میشود و باید بهصورت اقتصادی بهینه
تعیین شود .در شرایط بحرانی ،توان ذخیره بهعنوان یکی از
اقدامات مدیریت بحران از سوی بهرهبردار بهکار گرفته میشود و
باید عالوهبر برآوردن الزامات امنیت ،بهصورت اقتصادی و بهینه
تعیین شود ] .[93چه بسا در مواردی تهدید علیه کشوری برای
مدت طوالنی باقی بماند و در طول این مدت باید مسائل اقتصادی
و بهرهوری فراموش نشود.
توان ذخیره به دو نوع توان ذخیره چرخان و توان ذخیره
غیرچرخان تقسیم میشود .توان ذخیره چرخان به واحدهایی
گفته میشود که به شبکه متصل هستند و بهسرعت میتوانند
تزریق توان انجام دهند .واحدهای غیرچرخان واحدهایی هستند
Ancillary Services

1

که میتوانند سریع روشن شوند و در عرض چند دهدقیقه به
تزریق توان در شبکه بپردازند .در این تحقیق توان واحدهای
ذخیره چرخان بهصورت بهینه تعیین میشود.
در گذشته میزان تزوان ذخیزره بزهصزورت قطعزی 2مشزخ
میشد .بهعنوان مثال ،توان ذخیره را بهاندازه  96درصد کزل بزار
سامانه و یا بهاندازه بزرگترین واحزد تولیزد تزوان درنظزر گرفتزه
می شد .اگرچه درنظرگرفتن توان ذخیره به اندازه بزرگترین واحد
تولیدی بسیار راحت است و محاسزباتی در پزی نزدارد ولزی ایزن
مقدار توان ذخیزره باتوجزه بزه شزرایط سزامانه مزیتوانزد بسزیار
غیربهینه و نادرسزت باشزد ] .[99از همزینرو ،روشهزایی بزرای
تعیین توان ذخیره مطرح شد که ماهیت احتمالی خروج تجهیزات
سامانه و مسائل قابلیت اطمینان را درنظر میگرفت.
بهعنوان مثال ،چاتوپادهاوی و همکاران ] ،[95میزان توان
ذخیره را در حل مسئله در مدار قرارگیری واحدها 3که قید
قابلیت اطمینان به سایر قیود اضافه شده است ،تعیین میکنند.
9
قابلیت اطمینان احتمال ازدسترفتن بار
آنها از شاخ
بهعنوان قید استفاده کردهاند .در ادامه بوفارد و همکاران ] [96از
شاخ قابلیت اطمینان بار تأمیننشده 5در تعیین میزان بهینه
توان ذخیره استفاده کرده است .تعیین دلخواه و غیربهینه میزان
سطح قابلقبول احتمال بار ازدسترفته و بار تأمیننشده از جمله
معایب این روشها است.
برای غلبه بر این عیوب ،ونگ و همکاران ] [91مسئله تعیین
توان ذخیره را بهصورت یک مسئله هزینه -منفعت بیان کردهاند.
مرجع ] [98مدلی تقریبی برای محاسبه انرژی تأمیننشده شبکه
بهصورت تابع تکهخطی ارائه کرده است .روشهای دیگری نیز
برای تعیین میزان توان ذخیره شبکه با استفاده از تحلیل
هزینه -منفعت مطرح شدهاند که آنها نیز معایبی نظیر عدم
درنظرگرفتن مدل کامل شبکه در تعیین انرژی تأمیننشده،
ثابتگرفتن نرخ هزینه بار ازدسترفته برای تمامی مشترکین
شبکه و  ...دارند ].[91-29
در این تحقیق روشی نوین برای تعیین انرژی تأمیننشده
شبکه بهصورت دقیق و با درنظرگرفتن احتمال ازدسترفتن
تمامی اجزاء و همچنین ،توپولوژی کامل شبکه و تمامی قیود
بهرهبرداری ،بر اساس روش مونتکارلو ارائه میشود .سپس با
استفاده از تحلیل هزینه -منفعت میزان توان ذخیره بهگونهای
بهینه تعیین میشود که منفعت ناشی از خرید این میزان توان
ذخیره با هزینه ناشی از نخریدن میزان بیشتر توان ذخیره برابری
کند.
2

Deterministic
Unit Commitment
4
Loss of Load Probability
5
Load Not Supplied
3
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در فصل دوم ،انرژی تأمیننشده شبکه بر اساس روش مونتکارلو
محاسبه میشود .در فصل سوم ،روش تعیین میزان بهینه توان
ذخیره بر اساس تحلیل هزینه -منفعت ارائه شده است .در فصل
چهارم ،شبیهسازی اعمال و نتایج آورده شده است .در فصل آخر
نیز نتیجهگیری بیان شده است.
شکل  .2مدلکردن ژنراتور مجازی بار  kام

 .2روش تحقیق
 .9-2محاسبه انرژی تأمیننشده

9

زمانیکه برنامه پخش بار بهینه اجرا میشود ،از آنجاییکه

انرژی تأمیننشده بهمعنای میزان توان (انرژی) است که در
صورت وقوع حادثهای مشخ  ،قطع میشود .در محاسبه انرژی
تأمیننشده باید تمامی شرایط شبکه مشخ باشد .در گذشته
2
انرژی تأمین نشده بر اساس جدول احتمال ازدسترفتن ظرفیت
محاسبه میشد که تنها ازدسترفتن واحدهای نیروگاهی را درنظر
میگیرد .این جدول احتمال ازدسترفتن دیگر اجزاء (بر اساس
حوادث طبیعی و یا حمله به شبکه) نظیر خطوط انتقال را در
تعیین میزان انرژی تأمیننشده نظر نمیگیرد .همچنین توپولوژی
شبکه و قیود بهرهبرداری نیز در این روش درنظر گرفته نمیشود.
در روش ارائهشده در این مقاله ،انرژی تأمیننشده توسط
پخش بار بهینه (البته با تغییراتی) محاسبه میشود ] .[22فرض
کنید که شبکه ما مشخ است و توان خروجی و توان ذخیره
هرکدام از واحدها مشخ است .هر واحد برای توان خروجی و
همچنین توان ذخیره خود نرخی را پیشنهاد میدهد .این نرخ
برابر هزینه حدی تولید توان خروجی یا ذخیره نگهداشتن ظرفیت
واحد است  .در اینجا پخش بار بهینه به اینصورت تغییر مییابد
که به تمامی باسهای تولید یک ژنراتور اضافه میشود که در
شکل ( )9نشان داده شده است .این ژنراتور بیانگر توان ذخیره آن
واحد تولید است و مانند ژنراتوری که برای تأمین توان خروجی
درنظر گرفته میشود ،ظرفیت بیشینه و هزینه مشخصی دارد که
به بهرهبردار شبکه پیشنهاد میشود.

برنامه میزان توان خروجی واحدها را بر اساس هزینه و قیود
بهرهبرداری تعیین میکند ،ژنراتورهای اصلی و ذخیره بار را تأمین
میکنند و ژنراتورهای مجازی چون هزینه بسیار باالیی در اولویت
تولید توان قرار نمیگیرند .حال فرض کنید که بر اثر وقوع یک
اتفاق بسیار شدید ،مجموع توان خروجی واحدهای تولید و ذخیره
قادر به تأمین بار نیست و یا شرایط شبکه بهگونهای در آمده که
برخی از قیود نقض میشود .در اینصورت بهناچار ژنراتور مجازی
برای تولید توان درنظر گرفته میشود .از آنجاییکه ژنراتورهای
مجازی ژنراتورهای فرضی هستند ،میزان توانی که این ژنراتورها
تولید میکنند نشاندهنده میزان کمبود توان در شبکه است.
بنابراین مجموع توان تولیدشده توسط ژنراتورهای مجازی برابر
مجموع بار تأمیننشده است که حاصلضرب آن در زمان قطعی
برابر انرژی تأمیننشده میباشد ].[22
در بدترین شرایط اگر فرض شود تمامی خطوط و یا تمامی
واحدهای نیروگاهی قطع شود ،تمامی ژنراتورهای مجازی برای
تأمین بار متصل به باس متناظر خود بهاندازه بار متناظر به تولید
توان میپردازند و در این حالت بار تأمیننشده برابر کل بار سامانه
است .اگر شبکه بهاندازه کافی توان ذخیره داشته باشد هنگام
وقوع حوادث ،توان ذخیره کمبود توان را جبران کرده و نیاز به
تزریق توان توسط ژنراتورهای مجازی (در حقیقت قطع بار باس
متناظر) نیست .پخش بار بهینه میتواند پخش بار بهینه  DCو یا
پخش بار بهینه  ACباشد .در این مقاله از پخش بار بهینه

AC

استفاده شده است.
مدلسازی حادثه به اینصورت انجام میشود که برای هریک
شکل  .9مدلکردن توان خروجی و توان ذخیره واحد تولید  iام

از عناصر شبکه مانند پست ،نیروگاه و خطوط انتقال عدد رندمی

همچنین بهتمامی باسهای مصرف یک ژنراتور مجازی (فرضی)
اختصاص میدهیم که در شکل ( )2نشان داده شده است .به این
ژنراتور مجازی ظرفیت بیشینهای هممقدار با بار مصرفی آن باس
و هزینهای فوقالعاده زیاد فرضی درنظر گرفته میشود.

بین صفر و یک تولید میشود .اگر این عدد رندم کوچکتر از نرخ

)Expected Energy Not Supplied (EENS
Capacity Outage Probability Table

خروج اجباری عنصر مورد نظر باشد ،آن عنصر براثر حادثه از
شبکه خارج میشود و وضعیت 3آن عنصر در برنامه برابر صفر قرار
میگیرد .اگر عدد رندم بزرگتر از نرخ خروج اجباری شود آن

1
2

Status

3
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عنصر در شبکه باقی میماند .انرژی تأمیننشده در صورت
باقیماندن یا خارجشدن آن عنصر محاسبه میشود .بهطور مثال
فرض کنید نرخ خروج اجباری خط انتقال  iام برابر  6/65باشد،
در اینصورت داریم:

با:
EENS Cost  EENS VOLL

()6

به این هزینه ،هزینه تحمیلی انرژی تأمیننشده میگوییم .در
واقع ،با قطع برق مشترکان این هزینه را متحمل میشوند و این

Status=0

9)<6/65وIf rand(6

Status=1

Else

خود را نشان میدهد .هرچه توان ذخیره بیشتر باشد ،هزینه

از آنجاییکه تولید اعداد رندم کامالً تصادفی است و با تعداد

بهرهبرداری بیشتر میشود اما از سوی دیگر میزان انرژی

معدود آزمایش نمیتوان انرژی تأمیننشده را بهصورت دقیق

تأمیننشده کمتر میشود و هزینهای که مصرفکنندگان متحمل

محاسبه کرد ،با استفاده از روش مونتکارلو تعداد دفعات تکرار تا

میشوند و در واقع از دست میدهند نیز کمتر میشود.

هزینه با کاهش رفاه عمومی آنها و با نارضایتی اجتماعی آنها

هزاران تکرار انجام میشود و میانگین خروجی بهدستآمده
بهعنوان خروجی قابلقبول پذیرفته میشود.

اگر توان ذخیره زیاد باشد ،هزینهای که مصرفکنندگان با
کاهش رفاه عمومی خود از دست میدهند کمتر میشود و اگر

مدلسازی حادثه در مواقع اضطرار و تهدید متفاوت است .در

توان ذخیره کم باشد هزینه بهرهبرداری که بر مصرفکنندگان

این حالت نرخ خروج اجباری عناصر برابر نرخ خروج اجباری آنها

تحمیل میشود کمتر میشود که باید بین این دو مصالحه صورت

در شرایط غیرتهدید نیست .نرخ خروج اجباری واحدها باید

گیرد .این همان تحلیل هزینه -منفعت است .بنابراین توان ذخیره

باتوجه به موقعیت جغرافیایی عناصر ،نزدیکی و دوری آنها به

بهینه باید بهنحوی تعیین شود که مجموع دو هزینه بهرهبرداری و

مناطق تهدیدزا ،میزان آسیبپذیری آنها ،میزان حفاظت و

هزینه تحمیلی انرژی تأمیننشده کمینه باشد .این مسئله

مستحکمسازی آنها و غیره تعیین شود ].[93

بهصورت زیر قابل بیان است.

 .2-2تعیین بهینه توان ذخیره
در روش ارائهشده مقدار بهینه توان ذخیره باتوجه به تحلیل
هزینه -منفعت مشخ

()2
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هزینهای را برای بهرهبردار شبکه ایجاد میکند .این هزینه شامل

Subject to:

هزینه پرداختی به واحدها جهت آمادهبودن برای تزریق توان

کمبازدهتر بهخصوص در ساعت اوج مصرف برق بیشتر وارد مدار
میشوند و هزینه بهرهبرداری را افزایش میدهند .بنابراین با
افزایش توان ذخیره شبکه هزینه بهرهبرداری که شامل دو هزینه

)(3

مصرفکنندگان حاضرند هزینهای را بپردازند تا در یک بازه زمانی
مشخ

برقشان قطع نشود .بهطور مثال ،فرض کنید در ساعت

مشخصی از شبانهروز برنامهای محبوب از تلویزیون در حال پخش
است که مصرفکنندگان حاضرند میزان مشخصی (که معموالً
بیشتر از بهای برق است) را بپردازند ولی این برنامه را بر اثر قطع
برق از دست ندهند .هزینهای که مصرفکنندگان (خانگی،
صنعتی و یا نظامی) حاضرند برای برقداربودن بپردازند برابر است
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در این روابط داریم:

فوق است و بر مصرفکنندگان متحمل میشود افزایش مییابد.
از سوی دیگر همانطورکه در فصل اول بیان شد،

I
t
t
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i
d
i 1

t  1, 2, ..., T

تولید توان خروجی است.
هرچه میزان توان ذخیره بیشتر درنظر گرفته شود واحدهای

t 1 i 1

 EENSt VOLLt

میشود ] .[22درنظرگرفتن توان ذخیره

ذخیره و همچنین هزینه استفاده از واحدهای کمبازدهتر برای

T

min

بهترتیب بیانگر بازه بهرهبرداری و واحد تولید است.

,
,

توان خروجی و توان ذخیره واحد  iدر بازه  tاست.

هزینه راهاندازی واحد  iاست.
 ,بهترتیب نرخ پیشنهادی برای توان ذخیره و توان خروجی
واحد  iدر بازه  tاست.
بیانگر وضعیت واحد  iدر بازه  tاست (6و یا .)9
متغیززر بززاینری اسززت کززه برابززر بززا زیززر تعریززف مزیشززود:
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)
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(

بار کل سامانه در بازه بهرهبرداری  tاست.
نرخ رمپ واحد  iاست.
 τزمان الزم برای در مدار قرارگرفتن کل ظرفیت توان ذخیره
چرخان است ( 96دقیقه).
حداقل و حداکثر ظرفیت واحد  iدر بازه  tاست.
ارزش بار ازدسترفته در بازه بهرهبرداری  tاست.
انرژی تأمیننشده سامانه در بازه بهرهبرداری  tاست.
رابطه ( )2برای یک بازار انرژی شبانهروزی 9تعریف میشود
که در آن ،بازه بهرهبرداری  29بازه یکساعته است .در رابطه ()2
سه ترم اول رابطه بیانگر هزینه بهرهبرداری و ترم آخر بیانگر
هزینه تحمیلی انرژی تأمیننشده است .مجموع این هزینهها
کمینه میگردد.
برای بازار یکساعته 2رابطه زیر تعریف میشود.
)(7

 I

min   c i  p i  q i  ri   EENS VOLL 
i  1


قیود رابطه ( )1همان قیود روابط ( )3-6است .برای شبکههای
سنتی روابط  UCبهسادگی جایگزین سه ترم اول رابطه ()2
میشوند.
در روابط ( 2و  )1برخی از متغیرها وابسته و برخی مستقل
هستند .برای حل این معادالت با فرض دانستن مقدار توان
ذخیره ،ابتدا هزینه بهرهبرداری کمینه محاسبه میشود .این کار
بر اساس پخش اقتصادی 3انجام میشود و در نتیجه برنامه 9توان
خروجی واحدها و همچنین توان ذخیره آنها بهدست میآید.
حال با دانستن برنامه واحدها برای تولید توان خروجی و توان
ذخیره بهنحویکه هزینه بهرهبرداری کمینه گردد ،با استفاده از
روش ارائهشده در فصل  2انرژی تأمیننشده شبکه محاسبه
میشود .مجموع هزینه بهرهبرداری و هزینه تحمیلی انرژی
تأمیننشده برابر هزینه کل میباشد .این روند برای مقدار مختلف
توان ذخیره مثالً  ... ، ،%9 ،%2 ،%6و  %26بار سامانه تکرار شده و
هزینه کل برای نقاط مختلف محاسبه میشود .میتوان نقاط
بهدستآمده را درونیابی کرد و یک منحنی برای هزینهها
برحسب توان ذخیره بهدست آورد .این منحنیها در شکل ()3
نشان داده شده است.
1

Day-Ahead Market
Hour-Ahead Market
Economic Dispatch
4
Schedule
2
3

شکل  .3منحنی هزینهها برحسب توان ذخیره

در شکل ( )3مشخ است که منحنی هزینه بهرهبرداری با
افزایش توان ذخیره افزایشیافته است .در مقابل منحنی هزینه
انرژی تأمیننشده با افزایش توان ذخیره کاهش یافته است و
منحنی هزینه کل که مجموع این دو هزینه است ابتدا کاهش و
سپس افزایش یافته است .نقطهای که در منحنی هزینه کل
کمترین مقدار را دارد نقطهای است که میزان توان ذخیره در آن
بهینه است و برنامه تولید واحدها و توان ذخیره آنها باید باتوجه
به آن میزان توان ذخیره تعیین شود.
در شرایط بحرانی تحلیل هزینه -منفعت به اینصورت تغییر
میکند که ارزش بار ازدسترفته افزایش مییابد .از سوی دیگر با
افزایش دسترسناپذیری اجزاء شبکه ،انرژی تأمیننشده مورد
انتظار نیز افزایش مییابد و در نتیجه هزینه تحمیلی انرژی
تأمیننشده خصوصاً برای بارهای نظامی و صنعتی بهشدت افزایش
مییابد و نتیجتاً توان ذخیره بهینه مورد انتظار در آن شرایط
افزایش مییابد.
دسترسناپذیری اجزاء شبکه در شرایط بحرانی توسط
پارامترهای فنی ،جغرافیایی ،عمومی و غیره تعیین میشود.
غفارپور و همکاران ] [93روشی برای تعیین دسترسناپذیری
نیروگاههای شبکه در شرایط بحرانی ارائه دادهاند .در محاسبه
انرژی تأمیننشده شبکه (فصل ،)9-2دسترسناپذیری در شرایط
بحرانی با نرخ خروج اجباری در شرایط عادی جایگزین میشود
] .[93مطابق شکل ( )9اگر ورودی تحلیل نرخ خروج اجباری
واحدها باشد ،انرژی تأمیننشده در شرایط عادی حاصل میشود و
اگر ورودی تحلیل دسترسناپذیری اجزاء باشد ،انرژی تأمیننشده
در شرایط بحرانی حاصل میشود .شکل ( )5روند نمای روش
ارائهشده را نشان میدهد.
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 .3نتایج و بحث

شکل  .4مدل تحلیل قابلیت اطمینان در دو شرایط عادی و بحرانی

کاربرد روش ارائهشده در مقاله بر روی شبکه  29باسه تست
 IEEEآزمایش شده است ] .[23این شبکه در شکل ( )6نشان
داده شده است .در این شبکه در کنار سایر واحدهای تولید6 ،
واحد تولید آبی و یک کندانسور سنکرون بر کنترل توان راکتیو
وجود دارد 6 .واحد تولید آبی تنها به تولید توان میپردازند و هیچ
توان ذخیرهای ارائه نمیکنند .فرض میشود تزریق توان توسط
این واحدهای تولید آبی و نیز تزریق توان راکتیو توسط کندانسور
سنکرون هزینهای ندارد و درواقع این واحدها در مالکیت
بهرهبردار سامانه است .این شبکه تست شامل  38خط انتقال
است .هزینه تولید توان سایر واحدها برابر هزینه حدی آنها در
توان بیشینه درنظر گرفته میشود .این هزینه توسط مالکین
واحدهای تولیدی به بهرهبردار پیشنهاد میشود .هزینه آمادهباش
برای تزریق هر مگاوات توان ذخیره واحدها نصف هزینه تولید
توان هر مگاوات آنها فرض شده است.

شکل  .6شبکه تست  29باسه IEEE

شکل  .5روند نمای روش پیشنهادی برای تعیین توان ذخیره بهینه

در برخی از مراجع هزینه آمادهباش برای تزریق توان ذخیره
نصف هزینه تولید توان واحدها و در برخی از مراجع برابر با هزینه
تولید توان آنها درنظر گرفته شده است .توان ذخیره بیشینه
واحدها از ضرب نرخ  Rampآنها در زمان مورد نیاز برای تزریق
توان ذخیره که  96دقیقه است ،بهدست میآید .جدول ( )9نرخ
پیشنهادی واحدها برای تولید توان خروجی و توان ذخیره را
برحسب  $/MWنشان میدهد.
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از ابزار  matpowerنرمافزار متلب برای شبیهسازی شبکه و
حل مسئله پخش بار بهینه استفاده شده است ] .[29با فرض
یکساعتهبودن بازار انرژی ،شبیهسازی شبکه تنها برای یک بازه
زمانی یکساعته انجام شده است .بار کل شبکه  2856مگاوات
فرض شده است .در یک شبکه واقعی بار کل شبکه و بار تکتک
باسهای آن از پیشبینی بار شبکه در بازه پیش رو تعیین
میشود.
جدول  .9نرخ پیشنهادی واحدها برای تولید توان خروجی و ذخیره
پیشنهاد
توان ذخیره
)($/Mw

پیشنهاد
توان خروجی
)($/Mw

متصل به
باس

گروه
واحدهای
تولید

65

936

9

9

1

98

9

2

65

936

2

3

1

98

2

9

26/5

53

1

5

25/5

59

93

6

-

6

( 99کندانسور)

1

32/2

69/9

95

8

1/5

95

95

1

1/5

95

96

96

2/3

9/6

98

99

2/3

9/6

29

92

-

6

( 22آبی)

93

1/5

95

23

99

1/3

99/6

23

95

در این شبکه ارزش بار ازدسترفته شبکه برای شرایط
بحرانی بهطور میانگین  566$/MWhفرض شده است .ارزش بار
ازدسترفته برای بارهای نظامی ،صنعتی ،تجاری و خانگی
متفاوت است .میتوان برای هر مصرفکننده (هر باس سامانه)
باتوجه به نوع بار مصرفکننده یک ارزش بار ازدسترفته جداگانه
درنظر گرفت .در اینصورت رابطه ( )1بهصورت زیر تغییر میکند.
)(8
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در این رابطه بیانگر شماره باس مصرف (بار) است.
در این شبکه هزینه بهرهبرداری ،هزینه تحمیلی انرژی تأمین
نشده و منحنی هزینه کل برای توان ذخیره تا  26درصد بار
مصرفی کل شبکه ( 516مگاوات) با گامهای دو درصد بار کل
سامانه ( 51مگاوات) تعیین شده است .منحنی بین این نقاط

965

توسط درونیابی ترسیم شده است .منحنی هزینهها در شکل ()3
نشان داده شده است .نقطه کمینه منحنی هزینه کل میزان بهینه
توان ذخیره را مشخ میکند که برای این شبکه برابر با 956
مگاوات است .با درنظرگرفتن میزان توان ذخیره بهینه 956
مگاوات و حل رابطه ( )1برنامه تولید تمامی واحدها مشخ
میشود .دلیل باالبودن توان ذخیره بهینه ( 96درصد بار کل
شبکه) قرارداشتن در شرایط بحرانی و زیادبودن ارزش بار
ازدسترفته است.
تأثیر ارزش بار ازدسترفته بر میزان بهینه توان ذخیره بهینه
در شکل ( )1نشان داده شده است .برای مقادیر مختلف ارزش بار
ازدسترفته منحنی هزینه کل شبکه رسم شده است .منطقی
است که با کاهش ارزش بار ازدسترفته و میلکردن بهسمت
شرایط عادی ،میزان بهینه توان ذخیره کاهش مییابد.

شکل  .7توان ذخیره بهینه برای مقادیر مختلف VOLL

مشخ است که میزان توان ذخیره بهینه بسیار بهمیزان
ارزش بار ازدسترفته و همچنین نرخ پیشنهادی واحدهای تولید
برای تولید توان خروجی و یا آمادهباش برای تزریق توان ذخیره
بستگی دارد .روشهای قطعی برای تعیین توان ذخیره میزان توان
ذخیره را  96درصد کل بار شبکه ( 285مگاوات) و یا ظرفیت
بزرگترین واحد تولید ( 966مگاوات) درنظر میگیرند .در
کشورهای توسعهیافته که ارزش بار ازدسترفته باالست و بازدهی
واحدهای تولید نیز باالست ،میزان بهینه توان ذخیره نسبتاً باال
است.
نرخ خروج اجباری و یا دسترسناپذیری واحدها و خطوط
انتقال ،ازجمله پارامترهای دیگری هستند که بر توان ذخیره
بهینه تأثیرگذار است .شکل ( )8تأثیر تغییر نرخ خروج اجباری
واحدها بر توان ذخیره بهینه شبکه را نشان داده است .در این
شکل منحنی هزینه کل برای دو حالت ترسیم شده است .در
حالت اول نرخ خروج اجبار واحدها و خطوط انتقال همان میزان
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تعیینشده در شبکه تست  IEEEاست ] .[23در این حالت فرض
میشود که شبکه در شرایط بحرانی قرار دارد .در حالت دوم فرض
میشود که با اعمال تمهیدات پدافند غیرعامل و مستحکمسازی
شبکه ،تمامی نرخ خروج اجباری واحدها و خطوط انتقال نصف
حالت قبل است که بیانگر بهبود قابلیت اطمینان تمامی واحدها و
خطوط انتقال است .در هر دو حالت ارزش بار ازدسترفته یکسان
درنظر گرفته شده است .مشخ است که در حالت دوم که
قابلیت اطمینان تمامی اجزاء بهبودیافته است ،توان ذخیره بهینه
کاهش مییابد .منحنی هزینه کل حالت دوم ،برای توان ذخیره
بیشتر از  366مگاوات تقریباً صاف و افقی است .این بدین معنا
است که اگرچه در حالت دوم نقطه کمینه منحنی ،توان ذخیره
میکند ،میتوان با
بهینه را حدود  966مگاوات مشخ
درنظرگرفتن مقدار کمتر توان ذخیره مثالً  366مگاوات همین
مقدار هزینه کل را متحمل شد .در اینصورت هزینه بهرهبرداری
کاهشیافته ولی هزینه تحمیلی انرژی تأمیننشده افزایش مییابد.
از آنجاییکه با بهبود قابلیت اطمینان اجزاء احتمال بروز حادثه
نیز کاهش یافته است ،میتوان با ریسک کمتری توان ذخیره
کمتری برای شبکه درنظر گرفت و هزینه بهرهبرداری را کاهش
داد.

شکل  .8توان ذخیره بهینه بزرای مقزادیر مختلزف نزرخ خزروج اجبزاری
واحدها

در پایان تأثیر بار مصرفی شبکه بر تعیین میزان بهینه توان
ذخیره بررسی شده است .برای دو حالت بار مصرفی کل شبکه
برابر با  2856مگاوات و  2666مگاوات و ارزش بار ازدسترفته
برابر  266 $/MWhمنحنیهای هزینه شبکه در شکل ( )1رسم
شده است .در این شکل مشخ است که با کاهش حدود 36
درصدی بار شبکه ،هزینه بهرهبرداری و در نتیجه هزینه کل
بهصورت چشمگیری کاهش یافته است .هزینه تحمیلی انرژی
تأمیننشده مقداری کاهش یافته است.

شکل  .1منحنی هزینههزا بزرای دو حالزت بزار کزل  2856مگزاوات و
 2666مگاوات

 .4نتیجهگیری
استفاده از توان ذخیره ابزاری مهم و مناسب جهت مقابله با
کمبود توان در شبکه برق است .تزریق توان ذخیره به مقدار کافی
و در زمان مناسب سبب میشود تا در پی وقوع حادثه (حمله)
تعادل بین مصرف و تولید برقرار گردد و از خروجهای متوالی در
شبکه برق جلوگیری شود .از آنجاییکه برخالف حوادث معمول
شبکه ،حمله به شبکه برق هوشمندانه است ،تخصی دقیق توان
ذخیره در شرایط بحرانی از اهمیت دوچندانی برخوردار است.
در این مقاله روشی برای تعیین دقیق انرژی تأمیننشده
سامانه بهعنوان شاخصی مهم در تعیین میزان توان ذخیره ،بر
اساس پخش بار بهینه و روش مونتکارلو ارائه گردید .همچنین،
روشی برای تعیین بهینه توان ذخیره بر اساس تحلیل
هزینه -منفعت ارائه شد .در این روش توان ذخیره بهینه
بهگونهای تعیین میشود که مجموع هزینه بهرهبرداری و هزینه
تحمیلی انرژی تأمیننشده کمینه شود .برخالف روشهای
پیشین ،تعیین انرژی تأمیننشده شبکه با استفاده از روش
ارائهشده و همچنین استفاده از تحلیل هزینه -منفعت برای تعیین
توان ذخیره بهینه سبب میشود تمامی پارامترهای دخیل در
تعیین توان ذخیره بهینه درنظر گرفته شود .پارامترهایی نظیر
ارزش بار ازدسترفته برای مصرفکنندگان ،نرخ خروج اجباری
تمام اجزاء شبکه ،هزینههای حدی و نرخ پیشنهادی واحدهای
تولید برای تولید توان خروجی ،توپولوژی شبکه ،تلفات شبکه،
وجود جبران سازهای توان راکتیو و غیره در تعیین توان ذخیره
بهینه درنظر گرفته شده است و تأثیر آنها در تعیین توان ذخیره
نشان داده شده است .در شرایط بحرانی ،ارزش بار ازدسترفته و
دسترسناپذیری اجزاء شبکه افزایش مییابد .نتایج تست عملی
نشان میدهد که روش ارائهشده میتواند بهطور مؤثری در تعیین
توان ذخیره بهینه در شرایط بحرانی و عادی بهکار رود.
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