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چكيده
 پس از تعیین فناوریهای مناسب و ظرفیت اجزای تولید و ذخیره، در این راستا. نمونهای عملی از مفهوم تولید غیرمتمرکز هستند،ریزشبکهها
 برنامهریززی منزابع تولیزد پراکنزده و، ازاینرو. برنامهریزی بهینه منابع در ریزشبکهها دارای اهمیت ویژهای است،انرژی برای اهداف پدافندی
 این مقاله.ذخیرهسازهای انرژی در قالب نیروگاه مجازی باهدف افزایش بهرهوری این منابع مورد توجه اپراتورهای شبکه توزیع قرارگرفته است
 ایزن.مدلی باهدف برنامهریزی بهینه واحدهای تولید الکتریکی و حرارتی (در روز آتی) در یک نیروگاه مجازی مقیاس وسزیع ارائزه مزینمایزد
حرارتی و مصرفکننده شبکه توزیع در کنار پارکینگ خودروهزای الکتریکزی بزا قابلیزت-نیروگاه شامل تعدادی تولیدکننده ترکیبی الکتریکی
 حضور تعداد زیاد ذخیرهسازها به خصوص خودروهای الکتریکزی در. منابع تولید انرژی نو و ذخیرهسازهای انرژی است، بویلرها،شارژ هوشمند
 عدم قطعیت بارهای الکتریکی و حرارتی بزا یزک.این نوع از ریزشبکهها موجب افزایش تابآوری سیستم در مقابل حمالت خرابکارانه میشود
) بهرهبرداری عادی1  شبیهسازیها در دو حالت.برنامهریزی احتماالتی و عدم قطعیت رفتار خودروها با شبیهسازی مونتکارلو مدل شده است
 الگوریتم بهینهسازی فاخته به کمک نرمافزار متلب برای انجام بهینهسازی در ایزن.) جزیرهای پس از یک حمله خرابکارانه انجامشده است2 و
.مقاله مورد استفاده قرارگرفتهاند
 عدم قطعیت بار، تولید تجدیدپذیر، ذخیرهساز انرژی، خودروهای الکتریکی، نیروگاه مجازی:کليدواژهها
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Abstract
Microgrids are practical samples of the concept of decentralized power production. In this regard, after
determination of appropriate technologies and the capacity of power generation and storage units for defensive
objectives, the optimal scheduling of units in microgrids is of the crical importance. Thus, scheduling of distributed
generations and energy storages in form of virtual power plant have gained significant attentions of both owner of
these units and the operators of distributions aiming at increasing the system efficiency. This paper proposes a
model for the optimal day-ahead scheduling of electrical and thermal units in a large scale virtual power plant.
This plant includes a number of combined heat and power units, distribution consumers, a parking for plug-in
hybrid electric vehicles with the ability to follow a smart charging pattern, boilers, renewable energy based
generators and storage units. The presence of large number of storages, especially electrical vehicles, in these
types of microgrids enhances the resiliency of the grids when encountering malicious attacks. Uncertaintie
associated with electrical and thermal loads is modeled using a probabilistic programing while Monte-Carlo
simulation has been utilized to model uncertainty in the behavior of electrical vehicles. Simulations have
accomplished in two scenarios: 1) normal and 2) islanding operation after a deliberate attack. MATLAB software
and cuckoo optimization algorithm are used for optimization task in this paper.
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 .1مقدمه

مقاالت دیگری نیز تحقیقات خود را با اهداف افزقهزای زمزانی و

مسئله امنیت سیستمهای قدرت به عنوان یکی از زیرساختهایی

پلههای زمانی مختلز بزا اسزتفاده از برنامزهریززی خطزی اجزرا

که دارای نقشی حیاتی در پایزداری اجتمزاعی و رشزد اقتصزادی

نمودهاند .رویز و همکاران [ ]1بر روی استراتژیهای بهینزه بزرای

کشورها است ،همواره تحت تأثیر تهدیدات مختلفی چون حوادث
طبیعی ،تهدیدات تصادفی و عوامل نوظهور بزوده اسزت .در کنزار
این عوامل ،محافظت از سیسزتمهزای قزدرت در برابزر تهدیزدات
خرابکارانه یکی دیگر از مواردی است که در سالهای اخیر مزورد
توجه پژوهشگران در حوزه امنیت سیستمهای قزدرت قرارگرفتزه

کنترل بار در زمان واقعی متمرکزشده اند؛ درحالیکه کاردوکس و
همکاران [ ]9تنها متوسط پارامترهای ساالنه (هزینهها ،قیمتها و
تولید انرژی) را به منظور تعیین برنامهریزی بهینه ساالنه در نظزر
گرفتهاند .مقاالت قبلی مفهوم کنترل منطقهای نیروگاه مجازی را
به خوبی تشریح نمودند ،اما حضور منابع انرژی تجدیدپزذیر را در

است [ .]1-2افراد خرابکار همواره سعی در اتخاذ تاکتیکهایی به

نظر نگرفتهاند .پیش از این ،کالدون و همکاران [ ]3بزه کزارگیری

منظور انهدام تأسیسات مهم و شریانهای حیاتی کشور داشتهانزد

تعداد زیادی منابع تولید پراکنده در یک نیروگاه مجازی به منظور

تا از این طریق سیستمهای حفاظتی کشزور مزورد نظزر را دچزار
خدشه و با صرف حداقل سرمایه بزیشتزرین خاموشزی را بزه آن
تحمیل نمایند .لذا ضروری است تا روشهای بهزرهبزرداری اتخزاذ
گردد تا در صورت رخداد حوادث احتمالی آینزده ،صزدمات وارده
به زیرساختها و میزان خاموشیهای سیستم حداقل گزردد؛ کزه
کاردوکس و همکاران [ ]9مفهوم جدیدی از نیروگاه مجازی
با در نظر گرفتن ذخیرهسازهای انرژی ،سیستمهای تولید همزمان
الکتریکی -حرارتی ،1منابع انرژی تجدیدپذیر ،بارهای قابل قطع و
همچنزین اشزکال مختلفزی از نسزل میکزروژنراتورهزا عزالوه بزر
نیروگاههای مرسوم ارائه کردند .همچنین لمباردی و همکاران []4
نسخهای تکاملیافته از الگوریتم خود را ایزن بزار باهزدف تعیزین
ظرفیت ذخیرهسازی بهینه در داخل نیروگاه مجازی و بزا در نظزر
گرفتن آنالیز حساسیت بزرای پارامترهزای قیمزت ارائزه دادهانزد.
اخیززراً ،رامسززی و اونززدی [ ]3مززدل نیروگززاه مجززازی جدیززد و
2

پیشنهاد دادند .در این تحقیق تولیدکنندگان توان ،ذخیرهسازها و
منابع بار مختلفی در یک محدوده جغرافیایی بزرگ توزیعشدهانزد
که هر یک دارای نقطه اتصال به شبکه عمومی هستند.
مسائل مشابهی توسط زدرلیک و همکاران [ ]9با اسزتفاده از
برنامهریزی خطی و همچنین زمانی و همکاران [ ]7با اسزتفاده از
برنامهریزی تصادفی حلشده است؛ اما در مقاله ارائهشزده توسزط
زدرلیک و همکاران [ ]9محزدودیتهزای شزبکه در نظزر گرفتزه
نمیشود؛ همچنین امکان زمان بنزدی کزاهش بزار وجزود نزدارد.
بااین حال ،این مقاله یک سیستم شامل تنها یک نیروگاه حرارتزی
و دو منبع انرژی تجدیدپذیر با یک نقطه به اشتراکگذاری توان با
شبکه عمومی را به عنوان سیستم مورد مطالعه در نظر میگیزرد.
Combined Heat And Power Units
Large-Scale Virtual Power Plant

کردند ،اما تنها ذخیرهسازی حرارتی در مطالعات موردی در نظزر
گرفتزهشزده و قیمزت انزرژی و سززوخت ثابزت فزر

شزده بززود.

همچنین ،هیچگونه عدم قطعیتی برای منابع در نظر گرفته نشزده
است.
در سالهای اخیر خودروهای الکتریکی ترکیبی قابل اتصزال

در این پژوهش به این مهم پرداخته خواهد شد.

چالش برانگیزی تحزت عنزوان نیروگزاه مجزازی مقیزاس وسزیع

تولید و فروش هر دو صورت انرژی حرارتی و الکتریکزی پیشزنهاد

1
2

به شبکه 9توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کزردهانزد.
به طوری که در بسیاری از تحقیقات حضور خودروهای الکتریکزی
نیز در نیروگاههای مجازی دیدهشده است .وانگ و همکاران []19
یزک مززدل نیروگزاه مجززازی بززا حضزور خودروهززای الکتریکززی و
توربینهای بادی مقیاس وسیع پیشنهاد کردهاند .رفتار خودروهزا
نیز با شبیهسازی مونت کارلو در ایزن تحقیزق مزدل شزده اسزت.
مدلسزازی نیزز بزر روی یزک شزبکه  111شزینه انجزامشزده و
هزینههای بهرهبرداری و انتشار آلودگی به عنوان توابزع هزدف در
نظر گرفتهشدهاند .ژو و همکاران [ ]11یک برنامهریززی تصزادفی
برای نیروگاه مجزازی بزا حضزور واحزدهای بزادی ،خورشزیدی و
خودروهای الکتریکی با در نظر گرفتن عدم قطعیت ارائه کردهاند.
همچنززین رسززتمی و رئوفززت [ ]12یززک روش جدیززد بززرای
بهرهبرداری نیروگاههای مجازی برای شرکت در بازار روز آینده در
نظر گرفتهاند .عدم قطعیت تولید ،مصرف و قیمتها به کمک یک
روش تصادفی مدل شده است .شزبیهسزازی مونزتکزارلو 4بزرای
مدلسازی رفتزار تصزادفی خودروهزا نیزز در ایزن مقالزه در نظزر
گرفتهشده است .کاهلن و کاتر [ ]19حضور خودروهای الکتریکی
در یک نیروگاه مجازی به منظور تأمین رزرو مدلسازی کردهانزد.
در این مقاله برنامهریزی به گونه ای اجراشده است که خودروهای
الکتریکی در ساعات وجود مازاد ظرفیزت ،شزارژ و در پربزاری بزه
عنوان رزرو سیستم را تغذیه میکنند.
Hybrid Plug-In Electrical Vehicles
Monte-Carlo

3
4

یک روش احتمالی جدید برای برنامهریزی توليد نيروگاههای مجازی چند ناحيهای؛ سعید موالیی و زهرا مروج

گیونتززولی و پززولی [ ]14نشززان دادهانززد کززه چگونززه واحززد
هماهنگکننده زمانبندی تولید ،میتواند مزدیریت منزابع انزرژی
خود را به منظور به حداکثر رساندن سود روزانه مجموعه (با توجه

01

آن دیدهشده است

 .2فرمولبندی مسئله برنامهریزی واحدها

به قیمت فروش و خرید) انجام دهد .در حقیقت ایزن مقالزه یزک

در این مقاله یک نیروگاه مجازی شامل چندین نیروگاه مجازی

الگوریتم جدید به منظور بهینهسازی برنامهریزی نیروگاه مجزازی

کوچک یکسان مورد بررسی قرار میگیرد.

را ارائه میدهد کزه هزمزمزان برنامزهریززی مشزارکت واحزدهای

 .1-2توپولوژی و مدل هر یک از نيروگاههای مجازی

تولیدی ،ذخیرهسازهای الکتریکی و حرارتی ،خودروهای الکتریکی
و پخش بار را اجرا میکند.

نیروگاه مجازی مورد بررسی در این مقاله مجموعهای از واحدهای
تولیدی هستند که به صورت جداگانه به یک شزبکه توز یزع

در ایززن مقالززه ،یززک الگززوریتم بهینززهسززازی فاختززه بززرای

شعاعی عمومی متصل شدهاند و از طریق یک شین فرعی تغذیه

برنامهریزی نیروگاههای مجزازی چنزد ناحیزهای در بهزرهبزرداری

میشوند .هر واحد نیروگاه مجازی به صورت شکل ( )1مدلسازی

نرمال و پس از یک حمله خرابکارانه (به صورت جزیرهای) در نظر

شده است .بهینهسازی برای نیروگاه مجازی مقیاس وسیع مطابق

گرفتهشده است ،به طوری که عدم قطعیت مصزرف مشزترکان در

شکل ( )2مورد نظر خواهد بود.

شکل  .1ساختار یک واحد نیروگاه مجازی تکی

شکل  .2شبکه عمومی شامل  nنیروگاه مجازی

02

نشریه علمی «علوم و فناوریهای پدافند نوین»؛ سال دهم ،شماره  ،1بهار 1318

در این شبکه تنها توان اکتیو عناصر مورد بررسزی قرارگرفتزه
است و از برنامزهریزززی تزوان راکتیزو و تلفزات خززطوط انتقزال
چزشمپوشی شده است .یکی از نکات مورد تأکیزد ایزن مقالزه آن
است که در پژوهش حاضر یک نیروگاه مزجازی تنها مزورد بحز
نخزواهزد بود؛ بلکه هر یک از واحدهای  VPPتنها یک جزء از یک
شززبکه بزززرگتززر هسززتند .ازایززنرو بززا اسززتفاده از اصززطالحات
مطرحشده توسط رامسی و اوندی [ ،]3تمرکز مطالعزه حاضزر بزر
روی یک نیروگاه مجازی وسیع ،با در نظر گرفتن محل واقعی هزر
یک از منابع انرژی توزیعشده در شبکه است .بخش حرارتی مدل
که به شینه سمت راست متصل شده است ،یک بار شناختهشده و
معین است که میتواند به دو طریق ،یا توسط یک واحزد نیروگزاه
تولید همزمان الکتریکی -حرارتی و یا توسزط یزک دیزگ بخزار و
یک دستگاه ذخیرهساز حرارتی تغذیه شود .اگر تولید حرارتی یک
واحد نیروگاه تولید هم زمان الکتریکی -حرارتی کزه بزیش از بزار
مورد نیاز شبکه است ،به دلیل محدودیتهای توان و یزا انزرژی
توسط عنصر ذخیرهساز حرارتی جذب نشود ،مازاد انرژی حرارتی

1

( )Psurبا استفاده از یک مبدل حرارتی آزاد میشود .نیروگاه تولید
هم زمان الکتریکی -حرارتی و هم دیگ بخار دارای تغذیزه گزازی
هستند .بخش الکتریکی شبکه خود به دو بخش دیگر تقسیمشده
است .قسمت اول به نام بخش داخلی که شامل یزک تولیدکننزده

 .2-2ساختار تعرفه سيستمهای تجدید ساختار شده
به منظور شکلدهی تعرفه برای سیستمهای تجدید ساختار شده،
مکانیزم قیمتگذاری زیر اجراشده است.
 تعرفه فروش انرژی :هنگامیکه توان تولیدشزده داخلزی ()Pintمقداری مثبت باشد ،یعنی عالوه بر تأمین توان شزبکه داخلزی
میزانی از انرژی را بتواند به شبکه باالدست بفروشد ،عزالوه بزر
قیمت اصلی انرژی فروشرفته ،شایسته دریافت مقداری تعرفزه
تشویقی نیز خواهد بود.
 تعرفه خرید سوخت (معموالً گزاز طبیعزی) :علیزرغم آنکزه دربازار حاملهای انرژی ،نوع مصرف مشزترک بزر قیمزت خریزد
سوخت مزثثر اسزت ،در مزورد نیروگزاههزای تولیزد هزمزمزان
الکتریکی-حرارتی بدون توجه به نوع مصرف حاملهای انرژی،
خواه برای تولید گرما و خواه برای تولید الکتریسیته ،ترکیبی از
دو قیمت به عنوان تعرفه تشویقی در نظر گرفته میشود [.]13
 طرح مشوق برای منابع انرژی تجدیدپذیر :طرح تشویقی بزرایمنابع
انرژی تجدیدپذیر به صورت یک پرداخت اضافی به مجموع تزوان
تولیدی آنها داده میشود ،خواه این مقدار صرف مصرف داخلزی
شود و یا به شبکه باالدست فروخته شود.

خودکار متداول است و مرز آن با شبکه توزیع همان نقطه اتصزال

 .3-2رفتار شارژ خودروهای الکتریکی

عمومی )PCCi( 2است.

در این مقاله یک راهبُرد هوشمند بزرای شزارژ خودروهزا در نظزر
گرفتهشده است .ایزده اصزلی پشزت تمزام اسزتراتژیهزای شزارژ
هوشمند آن است کزه شزارژ خزودرو در زمزانی انجزام گیزرد کزه
حداکثر سود را هم برای صاحب خزودرو و هزم بزرای بهزرهبزردار
شبکه داشزته باشزد .یزک تزابع توزیزع نرمزال بزرای نشزان دادن
پیچیدگی بهکارگیری برنامههای مختل شارژ هوشمند و تعیزین
زمان شروع شارژ به شرح زیر پیشنهادشده است [:]19

این بخش از مدل که مطابق شکل ) (1به شینه سزمت چز
متصل میشود به طزور عمزده از یزک مصزرفکننزده الکتریکزی
تشکیلشده است که میتواند توسزط یزک واحزد نیروگزاه تولیزد
همزمان الکتریکی-حرارتی ،یک منبع انرژی تجدیدپذیر داخلزی و
یا یک دستگاه ذخیرهساز الکتریکی تغذیه شود .بخش دوم نیزز از
یک تولیدکننده انرژیهای تجدیدپذیر خارجی تشکیلشده اسزت
که به طور مستقیم میتواند بزه شزبکه یزا بخزش داخلزی انزرژی

()1

 =1,  =3

2

 0.5 tstart    

 



 


بفروشد .منظور از منابع تجدیدپذیر داخلی واحدهای خورشزیدی
هستند که امکان نصب در نزدیکی و داخل مناطق شزهری را دارا
هستند ،درحالیکه مزارع بادی اکثراً از جمله منابع تجدیدپزذیری
هستند که خارج از مناطق شهری احداث میگردند .البته اسزتثنا
نیز در این بح وجود دارد ،اما نویسندگان سعی بر آن داشتهانزد
که با این سبک بیان هزردو نزوع منزابع داخزل و خزارج نیروگزاه
مجازی را در مدلسازی لحاظ کنند.

Surplus Power
Common Coupling Powerpoint

2

 2

هنگامیکه خودروهای الکتریکی ترکیبی قابل اتصال در خانزه بزه
شارژر متصل است ،باتری شروع به شارژ میکند .وضزعیت شزارژ
باقیمانده در باتری با دانستن مسزافت طزیشزده روزانزه توسزط
وسیله نقلیه در طول روز تعیین میگردد .مسیر طی شده توسزط
یک وسیله نقلیه به صورت یک تابع توزیع احتمال لگاریتمی ارائه
میشود [:]17
()2

1

e

1

f (t start ) 

m0

2

 ln  m     

 
 0.5

 
2



 



e

1
2

m

f ( m) 
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در نتیجه وضعیت شارژ باتری با استفاده از مسافت طیشزده
خودرو و محدوده تمام الکتریکی آن محاسبه میگردد:
m > AER
0

SOC   AER  m
 100% m  AER

 AER

()9

انواع مختل خودروهای الکتریکی ترکیبی قابل اتصال به شزبکه،
بر اساس محدوده تمزام الکتریکزی آنهزا وجزود دارد ،بزهعنزوان
مثال PHEV-40 ،PHEV-30 ،PHEV-20و  PHEV-60که در آنهزا
اندیس عددی نشاندهنده محزدوده تمزام الکتریکزی خزودرو بزر
حسب مایل است .بر اساس استاندارد انرژی در بح خودروهزای
الکتریکززی ،محززدوده تمززام الکتریکززی ( )AERبیززانگر محززدوده
رانندگی یک وسیله نقلیه تنها با استفاده از توان باطری الکتریکی
آن است .در مورد باتری وسیله نقلیه الکتریکی ،به معنی محدوده
کل قابل رانندگی بهازای هر بار شزارژ کامزل اسزت .ایزن مطالعزه
 PHEV-20را بهعنوان نوعی که در طزول زمزان پتانسزیل بزاالی
()4

 Pes  char , p  Pess , pt  Pes  disc, p

()3

 Pts  char , p  Ptss, pt  Pts  disc , p

مصرف آن در بازار اثباتشده است ،در نظر میگیرد [.]11
مدت زمان شارژ خودروهای الکتریکی ترکیبزی قابزل اتصزال
میتواند با توجه به فرمول زیر محاسبه گردد:
Cbat  1  SOC   DOD

()9

P

tD 

الزم به ذکر است زمانی که خودروهای الکتریکی ترکیبی قابل
اتصال به خانه میرسند ،بسته به نیاز خود و با توجه به محدودیت
بیشترین عمق تخلیه (حدود  %19گزارششده است [ )]11شارژ
شروع میشود ،اما مدت زمان شارژ توسط سطح عملکرد شارژر
)  ( Pو راندمان )  (شارژر محدود میشود .نرخ شارژ همانطور
که در جدول ( )1نشان داده شده است ،توسط سطح شارژ شارژر
تعیین میشود .توزیع ظرفیت باتریها  Cbatدر محدوده دادهشده
برای هر کالس به صورت یک توزیع نرمال احتمال با پارامترهای
در نظر گرفتهشده به شرح زیر است [:]17 - 11
MinCbat  MaxCbat
2
MaxCbat  MinCbat

4



()7
جدول  .1انواع مختل
نوع شارژر
سطح 1

C

bat

ورودی ولتاژ
129

VAC

حداکثر توان ()kw
1/44

سطح 2

VAC 291 -249

سطح 9

VAC 291 - 249

39

VDC 291 -999

249

سطح 4

bat

شارژر PHEV

11/3

()DC

C

 .0-2مدلسازی ریاضی عناصر و قيود شبکه
واحد توليد همزمان الکتریکی -حرارتی ) :(CHPتوان
الکتریکی و متعاقب آن توان حرارتی یکی از متغیرهای اساسی
است که باید توسط الگوریتم بهینه گردد .نرخ تبدیل گرما به
الکتریسیته (  ) در این سیستم با یک ضریب ثابت انجام
میشود.
s
s
Ptch
, pt  chp , p .Pechp , pt

()1

خروجی انرژی الکتریکی سیستم تولید همزمان طبق رابطه ( )7یا
صفر و یا بین حداقل توان فنی و مقدار نامی است.
()3

s
s
s
Pechp  min, pt .Uchp
, pt  Pechp , pt  Pechp  max, pt .Uchp , pt

s
 U chpوضزعیت روشزن و خزاموش بزودن واحزدها
که در اینجا , pt

است.
ذخيرهساز الکتریکی و حرارتی :معادالت ( )1و ( )3محدودیت
توان در طول عملیات شارژ و دشارژ را به ترتیب برای ذخیره
سازهای الکتریکی و حرارتی بیان میکند.
معززادالت ( )19و ( )11بززه حززد پززایینی و فوقززانی انززرژی
ذخیرهسازهای الکتریکی اشاره دارند.
Pess , pi

()19

t

t

Pess , pi  

i Ts
i Ts

ees  start , p  ees  min, p



Pess , pi 



()11



char

dischar



es , p

 ees start , p  ees max, p   
t



i Ts
dischar

t

es , p  Pess , pi 
i Ts
char

معادالت ( )12و ( )19مربزوط بزه ذخیزرهسزازهای حرارتزی
هستند .بزه منظزور در نظزر گزرفتن بهزرهوری انزرژی در چرخزه
بهرهبرداری ،مراحل شارژ و دشارژ بزه طزور کامزل مجززا در نظزر
گرفتهشده است.
()12
()19

Ptss, pi



Te

Te

i Ts
dischar

i Ts
char

 Ptss, pi  

ets  start , p  ets  min, p





 ets start , p  ets max, p   


ts , p

Ptss, pi 

Te



i Ts
dischar

Te

ts , p  Ptss, pi 
i Ts
char

 Tsو  Teبه ترتیب آغاز و پایان افق زمان شبیهسازی است .در
پایززان دوره روزانززه شززبیهسززازی ،سززطح انززرژی اولیززه در همززه
ذخیرهسازها باید معادل با مقدار اولیه در ابتدای دوره بهرهبرداری
گردد:

00

نشریه علمی «علوم و فناوریهای پدافند نوین»؛ سال دهم ،شماره  ،1بهار 1318

Pess , pi  0

()14

Ptss, pi  0

()13

Te

Te



es, p  Pess , pi 

i Ts
dischar

i Ts
char



Te

Te

i Ts
dischar

ts , p  Ptss, pi 
i Ts
char

اگر انرژی نهزایی مزورد نظزر در انتهزای دوره بهزرهبزرداری
متفاوت از مقدار اولیزه شزود ،بزه عنزوان مثزال در وضزعیتی کزه
الگوریتم برای شبیهسازی کمتر از  24ساعت به کار گرفته شزود،
دو معادله قبلی تبدیل به روابط زیر خواهند شد:
()19
()17

 ees start , p  ees  final , p 


Pess , pi 

 ets start , p  ets  final , p 


Te



Te

i Ts
dischar



Te

Ptss, pi 

i Ts
dischar

ts, p  Ptss, pi 
i Ts
char

انرژی تجدیدپذیر داخلی و خارجی را میتوان با توجه به مقادیر
پیشبینیشده توان خورشیدی و بادی در هر ساعت محدود کرد:

()13





p 1

s
s
s
s
s
Plin
,N pt  Pint, pt  Peres , pt   Pint,it  Peres ,it
i 1

در روابط قبل ،محاسبه شارش توان از واحد نیروگاه مجازی یزک
شروع میشود .همچنین قید تعادل توان حرارتی بزه صزورت زیزر
است.
s
s
s
s
s
()29
Ptl , pt  chp, p Pechp , p  Pbil , pt  Pts , pt  Psur , pt
s
Psur
, pt  0

s
0  Peres
, pt  Peres  max, pt

تابع هدف سود کل نیروگاههای مجازی را حداکثر میکند .در این
راستا موارد زیر در نظر گرفته میشوند.

s
0  Pboil
, pt  Pboil  max, pt

قطع بار :در صورتی که پاسخگویی به تمام تقاضای مصرف مقدور
نباشد ،به دلیل محدودیتهای شدید شزبکه و همچنزین ناکزافی
بودن تولید داخلی ،یک کاهش بار عمدی به صورت محدودسازی
یک بخش از تقاضای توان الکتریکی تا حداکثر حد  برنامهریزی
میشود.
s
0  Psens
, pt   el , pt

قيود شبکه :جریان خطوط انتقال نبایستی از حد مجاز حرارتی
 Plin max, pt

s
Plin
, pt

Boiler

هزینه خرید و فروش انرژی در نقطه  : PCCiدر هر واحد از
نیروگاه مجازی ،میزان سود و هزینه ناشی از خریدوفروش انرژی
(  ) C pcciوابسته به توان مبادله شده در نقطه اتصال مشترک
) )PCCiو قیمت خریدوفروش انرژی است.
s
s
s
Pint,
pt  0  C pcci , pt   ces , h Pint, pt

()27

s
s
s
Pint,
pt  0  C pcci , pt   cep , h Pint, pt

سود مشوق برای واحد  :RESدر نقطه اتصال مشترک

)،)PCCe

توان تولیدی توسط واحد انرژی تجدیدپذیر خارجی)ERES) 2
درصورتیکه بهصورت کامل به شبکه فروخته شود ،شامل سود
ذیل



()21



 c pcceخواهد شد:
s
s
C pcce
, pt   ceres , h Peres, pt

عالوه بر آن ،واحد انرژی تجدیدپذیر داخلی ) )IRESمتناسزب
با میزان تولید ،خواه فروختهشده به شبکه و خواه مصرف داخلزی،
شامل سود اضافی به شرح ذیل خواهد شد.
()23

s
s
Cicce
, pt   cires , h Pires , pt

هزینه سوخت :هزینه سوخت مصرفشده برای تولید برق

 cgg,h به دلیل وجود مالیات از هزینه برای تولید گرما cgh,h 

خط تجاوز کند:
()22

()24

s
s
s
 Peens
, pt  PPHEV , pt  Pel , pt

s
0  Pires
, pt  Pires  max, pt

دیگ بخار( 1بویلر):یک دیگ بخار زمانی وارد عمل میشود که
واحد  CHPو ذخیرهساز حرارتی قادر به پاسخگویی کامل به بار
حرارتی نباشند .توان حرارتی توسط دیگ بخار باید در محدوده
ظرفیت این واحد قرار گیرد:

()21

s
s
s
s
Pint,
pt  Pechp , pt  Pires , pt  Pes , pt

 .5-2تابع هدف

از آنجا که انرژی تولیدشده توسط منابع انرژی تجدیدپذیر با
بززاالترین قیمززت در بززازار انززرژی تحویززل مززیشززوند ،الگززوریتم
بهینهسازی تنها تحت شرایطی که در آنها با تولید بیش از حد و
یززا تززراکم ش زدید در شززبکه و خطززوط مواجززه هسززتیم ،منززابع
تجدیدپذیر را قطع میکند.

()29

روابط ( )24و ( )23توازن توان در شینههای داخلی و خارجی به
صورت زیر خواهند بود.

()23

منابع انرژی تجدیدپذیر داخلی و خارجی :توان تولیدی منابع

()11

تعادل توانهای الکتریکی و حرارتی :با توجه به شکل ( )1و

es, p  Pess , pi 
i Ts
char

Te

پس از حمله هدفمندانه به صورت جزیرهای در حال اجزرا باشزد،
حد مجاز توان آخرین خط که متصل به پست نیز هست باید صفر
باشد:
Plin, Npt 0
()29

1

External Renewable Energy Source

2

05
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است [ .]13هزینه سوخت   cttc در واحد  pو زمان  tرا میتوان
از رابطه زیر محاسبه نمود.
()99

بار مورد انتظار


fboil  Cgh,h 
boil , p



()92



Cchp, pt   fchp Cgh, h , Cgg , h

در روابط باال ،تابع  fboilتزوان
میکند .درصورتیکه

تابع f chp

Cboil , pt  

Cgh, h

هزردو

را بزه هزینزه تبزدیل

پزارامتر  Cgh, hو Cgg ,h

را

در نظر میگیزرد .هزینزه راهانزدازی نیزز بزرای واحزدهای تولیزد
همزمان الکتریکی -حرارتی کوچک قابل صرفنظر است.
هزینه ریسک :هزینه قطع بار عمدی و از پیش برنامهریزیشده
دارای جریمههای بسیار باال است .برای جلوگیری از چنین
رخدادهایی ،این هزینه به صورت زیر فرمولبندی شده است:
s
s
Csens
, pt   Csens ,h Psens , pt

بار مورد انتظار

احتماالت

شماره سناریو

199%

199%

9/9

سناریو 1

31%

31/3%

9/13

سناریو 2

199%

192%

9/13

سناریو 9

37%

31%

9/93

سناریو 4

194%

199%

9/93

سناریو 3

ساعت  13تا

s
s
s
Cttc
, pt  Cboil , pt Pboil , pt  Cchp , pt Pechp , pt

که در اینجا:
()91

()99

جدول  .2توزیع گسسته احتماالت بار برای زمانبندی  24ساعته
24

ساعت  1تا

12

 .7-2روش بهينهسازی مبتنی بر الگوریتم فاخته
در سالهای اخیر عالوه بر روشهای مبتنی بر برنامهریزی خطزی
و برنامهریزی ترکیب اعداد صحیح ( ،)MIPبا پیشزززززرفت علزوم
کامپیوتری در حوزه محاسبات با ابعاد باال ،روشهزای مبتنزی بزر
تکنیکهای ابتکاری و فرآینزدهای تکزاملی بزیش از پزیش مزورد
توجه محققان سیستم قدرت قرارگرفته اسزت [ .]21-24در ایزن
مقاله الگوریتم فاخته برای بهینزهسزازی پارامترهزای مسزئله بزه
خدمت گرفتهشده است [.]21

 .3شبيهسازی و نتایج
در مطالعه حاضر یک نیروگاه مجازی شزامل پزنج ناحیزه در نظزر

فرم نهایی تابع هدف :سود نهایی حاصل از بهرهبرداری کل

گرفته شده است .برنامهریزی واحدهای هر یک از نیروگاهها بزرای

واحدها در کل بازه برنامهریزی تولید به صورت رابطه زیر نشان
داده شده است:

دورههای یک ساعته شبیهسازی میشود .جزئیزات سزاختاری هزر

()94

Te Np  C s
pcci , hu

s

 C pcc

e , hu


  max  
s
s
s

C

C

C
u Ts h 1 
ttc , hu
sens , hu 
 ires ,hu

 .6-2مدلسازی عدم قطعيت در تقاضای بار مصرفی
در سالهای اخیر روشهای بسیاری به منظور مزدلسزازی عزدم
قطعیت به خدمت گرفته شده اسزت .ازجملزه ایزن روشهزا روش
درخت احتمال یا درخت تصمیم است که در صورت تعیین دقیق
پارامترهای دارای عدم قطعیت میتواند کامالً مثثر واقع شود .این

یک از نیروگاههای مجازی ارائهشده توسط گیونتولی و پولی []14
تشریح شده است .واحد پارامترهای توان  kWو انرژی  kWhاست.
برای مدل سازی رفتار خودروها از شبیهسازی مونتکزارلو در هزر
سناریوی مورد مطالعه ،اسزتفادهشزده اسزت .میزانگین و انحزراف
معیار مسزافت روزانزه طزی شزده توسزط خودروهزای الکتریکزی
ترکیبی قابل اتصال به شبکه به ترتیب  99مایزززل و  29/4مایزل
فر

میشود [ .]17در این مقاله سطح  2شارژرها مطابق جدول

( )1استفاده شده است .فر

بر آن است که در هزر یزک از پزنج

نیروگاه مجازی به علزت محزدودیت تعزداد شزارژرها و فزنآوری

روش میتواند مبتنی بر نتایج به دست آمده از روشهزایی ماننزد

اتصال خودروها در هر ساعت حزداکثر تعزداد  13خزودرو امکزان

خوشهبندی باشد .ازجمله مزایای این روش میتزوان بزه سزادگی

حضور خواهند داشت .مشخصات بازار و تقاضای مصرفی برای هزر

پیادهسازی آن اشاره نمود .در این مقالزه ،عزدم قطعیزت سزطوح

یک از نیروگاههای مجازی برای افق بهزرهبزرداری  24سزاعت در

تقاضای مصرف الکتریکی بر این اساس شبیهسزازی خواهزد شزد

جدول ( )9نشان داده شده است .در مطالعات موردی این مقالزه،

[ .]29عدم قطعیت در تقاضای بار نیروگاههای مجازی بزر اسزاس

قیمت سوخت گزاز

بزرای تولیزد حزرارت  9/991 $/m3و

سناریوهای ارائهشده ،در جدول ( )2تشزریح شزده اسزت .در ایزن

قیمت سوخت گاز

مقاله این ساختار احتمزالی هزم بزرای بارهزای الکتریکزی و هزم

گرفته شده اسزت [ .]14هزینزه سزوخت واحزد تولیزد هزمزمزان

بارهای حرارتی در نظر گرفتهشده است.

الکتریکی -حرارتی از توابع زیر محاسبه میشود:

Cgh, h

Cgg ,h

3

برای تولید بزرق  9/943 $/mدر نظزر
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860

chp , p LHV

()93




 Cgg , h  Cgh, h









برای محاسبه هزینه سوخت واحزد بزویلر از رابطزه زیزر محاسزبه

f chp Cgh, h , Cgg , h  Cgh, h

میشود.


860
 min  0.25,

chp , p LHV


()99

کززه در آن ،ارزش حرارتززی پززایینتززر   LHV معززادل بززا
 1239Kcal/m3برای گاز طبیعی در نظر گرفته شده است.

C gh ,h

860
LHV





fboil C gh ,h 

بر اساس مطالعات وندرابی [ ]21و موسسه انرژی بادی اروپا []27
ارزش تشویقی برای واحدهای تولید انزرژی فتوولتائیزک برابزر بزا
 499$به ازای هر مگاوات تولید توان خواهد بود .درحالیکه ایزن
مقدار به ازای هر مگاوات از توان تولیدی واحد بادی تزریقشده به
شبکه برابر با  939$خواهد بود .همچنین هزینه از دست دادن بار
برابر با  1$به ازای هر کیلووات خواهد بود [.]21-23

همچنین عدد  199نیز نرخ تبدیل  kWhبه kcalاست .در این نوع
از محاسبه هزینه سوخت ،میزان یک چهارم از گاز ارسزالی بزرای
واحد تولید هم زمان الکتریکی -حرارتی دارای پرداخزت معزاف از
مالیات خواهد بود .به این معنی که یک چهارم از سوخت ارسزالی

در این مقاله دو مطالعه موردی شامل وضعیت بهرهبرداری عادی
شبکه و همچنین بهرهبرداری در وضعیت جزیرهای خواهد بود.

برای تولید برق و مزازاد آن بزرای تولیزد حزرارت در نظزر گرفتزه
خواهد شد .همچنین حالت سادهشده توابع در نظزر گرفتزه شزده

جدول  .3قیمت توان مصرفی بارهای الکتریکی ،حرارتی و توان تولیدی واحدهای تجدیدپذیر
ناحیه 3

ناحیه 9

ناحیه 4

ناحیه 1

ناحیه 2

ERES

IRES

Th. load

El. load

ERES

IRES

Th. Load

El. load

9

2

22

129

24

9

99

99

9

2

91

142

9

9

24

12

194

24

24

99

39

9

24

97

131

9

24

9

17

19

197

11

13

33

31

9

19

31

123

24

17

112

9

19

19

199

4

19

33

97

9

11

39

197

9

19

111

9

3

91

119

4

3

33

79

9

3

49

192

19

3

192

113

19

9

2

33

4

9

33

31

1

9

44

33

19

9

2

33

24

9

9

192

9

9

99

39

9

9

99

39

9

9

9

41

17

9

9

123

9

9

99

43

9

9

92

143

9

9

9

39

2

19

9

9

17

9

9

99

39

9

9

92

39

9

9

9

33

1

193

19

193

11
12

ERES

9

7

2

191

4

7

99

11

9

1

93

197

9

9
2

79

193

3

IRES

9

19

9

123

4

11

99

14

24

11

93

134

19

139

97

123

1

Th. load

1

13

1

197

4

12

33

92

9

13

79

122

19

197

99

199

7

El. load

9

19

73

199

4

11

33

17

2

12

79

193

194

32

199

9

ERES

1

7

39

132

1

7

33

193

2

1

91

149

31

199

3

IRES

9

9

71

129

4

9

33

129

7

2

91

33

119

39

199

4

Th. load

1

11

19

143

9

11

99

37

7

19

9

33

119

31

199

9

El. load

9

3

73

123

1

3

99

194

4

9

33

192

39

199

2

ERES

9

2

2

191

9

9

33

91

2

IRES

9

9

9

71

1

9

99

34

7

Th. Load

9

9

9

191

9

9

99

44

2

El. load

1

9

9

13

9

9

99

97

قیمت فروش

4

9

9

112

9

9

33

قیمت خرید

2

9

9

193

9

9

99

97
71

ساعت

9

9

9

149

9

9

99

92

9

33

139

99

199

1

9

9

121

9

11

9

99

197

9

9

9

19

9

9

9

31

1

7

9

99

33

9

9

9

99

112

9

9

79

9

9

9

9

99

119

9

9

74

9

9

33

39

9

9

199

9

99

143

9

9

9

9

99

143

9

9

9

9

2

32

2

3

14

9

94

13

9

2

2

14

3

93

194

9

3

31

194

2

2

19

114

39

193

9

3

112

121

2

19

213

19

7

11

291

19

129

9

2

193

149

9

192

9

9

117

173

4

11

19

197

19

193

9

11

199

171

19

32

119

79

193

19

37

139

93

193

14

12

19

193

9

14

12

117

199

3

11

129

79

193

13

297

73

193

19

193

139

19

7

37

113

141

3

2

37

19

193

17

117

172

2

24

37

217

193

11

193

13

199

24

17

33

222

71

113

24

19

33

294

99

29
21

4

3

33

139

97

123

4

2

39

141

72

123

9

9

33

19

77

123

22

9

34

199

97

123

29

9

39

33

99

199

24

یک روش احتمالی جدید برای برنامهریزی توليد نيروگاههای مجازی چند ناحيهای؛ سعید موالیی و زهرا مروج

 .1-3مطالعه موردی  :1بهرهبرداری عادی شبکه
در ایززن وضززعیت ،بهززرهبززرداری آزاد شززبکه مززورد بررسزی قززرار
میگیرد که در آن عالوه بر قیود بهرهبرداری ارائهشزده در بخزش
قبل ،قیود مربوط به محدودیتهای خطوط انتقال نیز مورد توجه
بوده است .شکل ( )9میزان تولید برنامهریززیشزده منزابع تولیزد
همزمان الکتریکزی -حرارتزی را در بزازه  24سزاعته در  3ناحیزه
نشان میدهد.

شکل  .3توان الکتریکی واحدهای ( CPHمطالعه موردی )1

همانگونه که انتظار میرود واحد اول برای تأمین بار
الکتریکی مورد نیاز در بسیاری از ساعتها در بیشینه میزان تولید
خود است .چون بار الکتریکی مورد تقاضا در تمامی ساعتها
بیشتر از ظرفیت تولید آن است ،لذا میزان تولید خود را در اکثر
ساعات در مقادیر نزدیک به بیشینه ظرفیت تولید قرار میدهد و
مابقی را از منابع ذخیرهساز تأمین میکند و در صورت کمبود،
نیاز خود را از طریق شبکه باالدست برطرف میسازد .برای واحد
چهارم نیز برای چند ساعت از ساعت  19صبح تا  19ظهر همین
روال حاکم است و در مقدار نزدیک به بیشینه خود قرار دارد .با
این تفاوت که در این ناحیه میزان تقاضای بار حرارتی به صورت
یکنواخت باال است .در نتیجه صرفه بر آن است که به جای
استفاده از بویلر ،تولید حرارتی از تولید همزمان الکتریکی-
حرارتی تأمین شود و مازاد انرژی الکتریکی با توجه به قیمت
باالتر خرید به بازار ارائه شود.
شکل های ) (4 -3روند تغییرات انرژی ذخیره شزده در طزول
روز را نشان میدهند .نکته قابلتوجه آنکه چرخه شارژ و دشزارژ
ذخیرهسازهای الکتریکی و حرارتی ،بر اساس قیمزت بزرق ،گزاز و
همچنین با توجه به الگوهای بار ،تولیزد واحزدهای تجدیدپزذیر و
محدودیت های فنی واحدهای تولید همزمان الکتریکزی-حرارتزی
موجود در هر ناحیه کامالً متفاوت است .در نتیجه چنزدان سزاده
نیست که تغییرات توان در واحدهای ذخیرهساز را مزورد بررسزی
قاطعانه قرار داد .عالوه بزر تمزامی پارامترهزای اشزارهشزده ،قیزد
برابری میزان شارژ و دشارژ در طول یک بازه بهرهبرداری ازجملزه
قیودی است که پیشبینی رفتار ذخیره سزازها را پیچیزدهتزر نیزز
میکند.
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شکل  .0وضعیت واحدهای ذخیرهساز الکتریکی (مطالعه موردی )1

شکل  .5واحدهای ذخیرهساز حرارتی (مطالعه موردی )1
شکل ( )9روند تولید توان حرارتی توسط بزویلر را در طزول بزازه
بهرهبرداری روزانه ارائه میکنزد .قابزلمشزاهده اسزت متنزاظر بزا
افزایش بار حرارتی هر یک از نواحی در ساعات  7صبح تا  1شب،
میزان بهرهبرداری از بویلرها در طی این ساعات افزایش مزییابزد.
این وضعیت در مورد واحد دوم کامالً مشهود اسزت .بزا توجزه بزه
اینکه بار حرارتی این ناحیه در ساعات اشارهشده به مراتب بزاالتر
از مجمزززوع ظرفیزززت حرارتزززی واحزززد تولیزززد هزززم زمزززان
الکتریکی -حرارتی و همچنین عنصر ذخیرهساز حرارتی در ایزن
ناحیه است ،حضور پررنگ بویلر بزرای تزأمین کمبزود تزوان یزک
ضرورت است.
نکته قابل اشاره آنکه با توجه به عملکرد واحزد تولیزد هزمزمزان
الکتریکی-حرارتی و ذخیرهساز در حدود بیشینه حزد ظرفیزت در
طی این ساعات ،الگوی عملکرد بویلر موجود در این ناحیه دقیقزاً
منطبق با الگوی بار حرارتی است .به عنوان مثال ،این وضعیت در
ساعت  19که بار حرارتی ناحیه دوم به مزدت یزک سزاعت دارای
کاهش شدید است ،کامالً مشهود است؛ لذا بویلر دوم نیز منطبزق
بر این افت تقاضا ،میزان تولید خود را کاهش میدهد.

شکل  .6توان حرارتی تولیدشده توسط بویلر (مطالعه موردی )1
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توان عبوری از خطوط انتقال واسزط میزان نزواحی و شزبکه

بار پیروی میکند؛ درحالیکه الگوی هزینههای جاری به صزورت

باالدست در شزکل ( )7نشزان داده شزده اسزت .همزانگونزه کزه

غالزب ترکیبزی از الگزوی تقاضززای بارهزای الکتریکزی و حرارتززی

مشاهده میشود به دلیل ظرفیزت بزاالی خطزوط ،هزیچیزک بزه

مصرفی و هم چنین الگوی قیمت خرید انرژی از بازار است .البتزه

ظرفیت نامی خود نرسیدهاند .از نکات قابل توجزه آنکزه تحلیزل

باید اذعان نمود که این روابط و ترکیب الگوها به هیچوجه خطزی

توان خط ( 3متصل به پسزت شزبکه باالدسزت) نشزان مزیدهزد

نیست .هر سطح از تقاضای مصرف نشان میدهد.

برخالف تمام ساعات روز که شبکه باالدست نقزش تغذیزهکننزده
دارد ،در ساعت  11صبح بزه عنزوان بزار از دیزدگاه کزل نیروگزاه
مجازی مقیاس وسیع دیده میشود .این تغییر جهت شارش توان
در ساعات مختل روز در خطوط انتقال دیگر نیز دیده میشود.
تعداد خودروهای برنامهریزیشده در بهرهبرداری  24سزاعته روز
آینده در شکل ( )1نمایش داده شده است .قابل مشاهده است کزه
تعداد خودروها نیز تا حدی از الگوی بار شبکه پیروی میکند بزه
طور ی که در زمان های پرباری تعداد خودروهای به خزدمت
گرفتهشده افزایش مزییابزد؛ امزا در قیزاس بزا واحزدهای تولیزد
همزمان الکتریکی-حرارتی این پیروی چندان سخت نخواهد بود؛
چرا که زمان ورود واحزدهای خزودرویی بزه پارکینزگ علزیرغزم
پیروی از الگوی بار ،در روند هوشمند شزارژ خودروهزا همزراه بزا
درصدی عدم قطعیت است.

همانطور که دیده میشود و قزبالً نیزز اشزاره شزده بزود ،در
ساعات میانی  1صبح تا  22بعدازظهر که قیمت فروش برق باالتر
است ،هر ناحیه برای تأمین توان خود از واحزدهای داخلزی خزود
استفاده میکند و توان خریداریشده از شبکه کمتر میشود؛ لزذا
هزینه بهرهبرداری به خاطر تولید بیشتر به حداقل خود میرسزد.
در این مطالعه خاص از برنامهریزی و بهرهبرداری نیروگاه مجازی،
امید ریاضی برای درآمد حاصله با توجه به جدول ( )4بزه حزدود
 -394دالر میرسد که  9/3%کاهش را نسبت به حالتی کزه عزدم
قطعیت بار وجود ندارد [ ،]14نشان میدهد.
جدول  .2امید نهایی سود بهرهبرداری در وضعیت بهرهبرداری عادی
شبکه (مطالعه موردی )1
پارامتر

سناریو  1سناریو  2سناریو  9سناریو  4سناریو 3

سود حاصله ]-314/49 -391/19 -399/91 -349/49 -329/19 [$
احتمال سناریو
امید سود حاصله

9/9

9/13

9/93

9/13

9/93

-394/74

 .2-3مطالعه موردی  :2بهرهبرداری جزیرهای شبکه پس از
حمله هوشمندانه به خطوط باالدست
شکل  .7توان عبوری خطوط انتقال بین ناحیهها (مطالعه موردی )1

شکل  .8تعداد خودروهای الکتریکی در بهرهبرداری (مطالعه موردی )1

سود کل ناشی از بهرهبرداری از مجموعه نیروگاههای مجزازی بزه
نوعی از ترکیب الگوی فروش انرژیهای فراهم شده و یارانزههزای
تشویقی از منابع انرژیهای نو خارجی و داخلی به عزالوه الگزوی

گسترش روزافزون انواع منابع تولید پراکنده در شبکههای توزیع و
ریزشبکهها و همچنین گسترش امکان وقوع حمزالت خصزمانه از
پیش تعیینشده باع شده است به عنزوان یکزی از چزالشهزای
بزرگ سیستمهای قدرت مطرح هستند .یکی از این پیشامدها بزا
عنوان پدیده جزیرهای شدن 1شبکه شناخته مزیشزود کزه در آن
بخشی از شبکه مورد بهرهبرداری از شبکه توزیزع باالدسزت جزدا
میگردد و شبکه مزورد نظزر بایزد در چنزین شزرایطی پایزداری
دینززامیکی و اسززتاتیکی خززود را حفزز نمایززد .در ایززن راسززتا،
برنامهریزی تولید و عملکرد نیروگاههای مجازی مقیاس وسیع در
وضعیت جزیرهای یکی از مهمترین مسائل مربوط به بهرهبزرداری
شبکههای توزیع است که در این مطالعزه مزوردی مزورد تحقیزق
واقعشده است .بدین صورت که با در نظر گرفتن مسزائل مربزوط
به کفایت و قابلیت اطمینان سیستم ،یک برنامهریزی دقیق بزرای
بهرهبرداری جزیرهای سیستم حاضر انجام میشود .بزرای اجزرای
Islanding operation

1
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این منظور فر میشود که خط انتقال ارتبزاطی میزان آخزرین
ناحیه با پست شبکه باالدست طی یزک رخزداد قطزع مزیگزردد.
تشریح این مورد در شکل ( )3نمایش داده شده است .شکلهزای
( )19تا ( )14نتایج مربزوط بزه وضزعیت بهزره بزرداری عناصزر
مختل موجود در هر یزک از واحزدهای تولیزد مجزازی را بزرای
مطالعه موردی حاضر نشان میدهد.

01

ذخیره ساز الکتریکی و امکان مبادله با نزواحی مجزاور بزه صزورت
کامالً قطعی نخواهد بود .وضعیت شارژ و دشزارژ ذخیزرهسزازهای
الکتریکی و حرارتی در وضعیت جزیرهای نیروگاه مجازی مقیزاس
وسیع حاضر ،به ترتیب در شکل هزای ( )11-12نشزان داده شزده
است.

شکل  .1خطزا در محزل اتصزال نیروگزاه مجزازی انتهزایی بزه شزبکه
باالدست

در رابطه با سیستم حاضر در شکل ( )19دو نکتزه حزائز اهمیزت

شکل  .11واحدهای ذخیرهساز الکتریکی (مطالعه موردی )2

است .نکته اول آنکه به دلیل عزدم امکزان تزأمین تزوان توسزط
شبکه باالدست ،تمامی واحدها ملزم به تأمین توان الکتریکی و تزا
حد ممکن توان حرارتی مورد نیاز ناحیه خود هسزتند .در نتیجزه
سطح توان تولیدی بعضی از واحدها در برخی ساعتها بزه دلیزل
عدم امکان فروش تمامی توان مازاد تولیدی بزه شزبکه باالدسزت
کاهش یافته (به عنوان مثال واحد پنجم در ساعات  1تا  1صبح)
و در برخی ساعت ها به دلی ل تأمی ن ق ید بزاالنس تزوان ،تزوان
افزایزززش مییابد (به عنوان مثال واحد اول در ساعات  7صبح تا
 17عصر).

شکل  .12وضعیت واحدهای ذخیرهساز حرارتی (مطالعه موردی )2

دیده میشود که تغییرات نرم و یکنواخت در سطح شارژ و دشارژ
عناصر ذخیرهساز الکتریکی در وضعیت جزیرهای به منظور تأمین
قید تعادل توان به تغییراتی با ضربههای بیشتر تبدیلشدهاند.
دلیل این امر را میتوان در این نکته دانست که الگوی شارژ و
دشارژ این نوع از ذخیرهسازها در وضعیت عادی بهرهبرداری
بیشتر تحت تأثیر الگوی تغییرات قیمت خرید و فروش انرژی به
منظور افزایش سود نیروگاه مجازی بوده است ،درحالیکه در
شکل  .14توان الکتریکی واحد ( CHPمطالعه موردی )2

مقایسه توان تولیدی واحدهای تولید همزمان الکتریکی -حرارتزی
برای دو وضعیت بهرهبرداری طبیعی در شکل ( )9و بهرهبزرداری
جزیرهای .اگرچه باید این نکته را بزه خزاطر سزپرد کزه همچنزان
امکان تبادل توان با واحدهای ناحیه مجاور وجود دارد .نکتزه دوم
آنکه با مقایسه الگوی بار هر ناحیزه و تزوان تولیزدی واحزدهای
تولید همزمان الکتریکی -حرارتی موجود در همزان ناحیزه دیزده
مززیشززود کززه الگززوی تولیززد واحززدهای تولیززد هززمزمززان
الکتریکی -حرارتی تا حد زیادی از الگوی بار همان ناحیه پیزروی
میکند .البته قابل اذعان است کزه ایزن پیزروی بزه دلیزل وجزود

وضعیت جزیرهای این اولویت به طور خودکار پس از قیود سخت
بهرهبرداری شبکه در جایگاه دوم اهمیت قرار میگیرد .البته این
میزان از تغییرات فاحش در ذخیرهسازهای حرارتی کمتر دیده
میشود؛ چرا که هیچگونه خط انتقالی بین نواحی موجود برای
جابه جایی توان حرارتی وجود ندارد و در این مطالعه موردی،
عمده تغییرات ذخیرهسازهای حرارتی تنها تحت تأثیر منحنی
تغییرات توان حرارتی تولیدشده توسط واحدهای تولید همزمان
الکتریکی -حرارتی است .با توجه به اینکه این مطالعه موردی
شرایط خاص بهرهبرداری را شبیهسازی میکند که تنها در
روزهای بسیار محدودی از سال مورد استفاده قرار میگیرد ،قید

54

نشریه علمی «علوم و فناوریهای پدافند نوین»؛ سال دهم ،شماره  ،1بهار 1318

تساوی شارژ و دشارژ عناصر ذخیرهساز در طی دوره بهرهبرداری با
خطا (تلورانس)  %19مجاز فر

شده است.

شکل ( )19توان تولیدی توسط بویلرها را نشان میدهد.

بهکزارگیری خودروهزا نسزبت بزه مطالعزه مزوردی قبزل کزاهش
محسوسی داشته است .واضح است که این روند به دلیزل کزاهش
ظرفیت شبکه برای نقل و انتقال با شبکه باالدست است.

قابلمشاهده است که الگوی تولید توان بویلرها تا حد زیادی پیرو
تغییرات تقاضای توان بارهای حرارتی است .این وضعیت به خوبی
در مورد بویلر موجود در ناحیه دوم قابلمشاهده است .البته در
مورد برخی نواحی (مانند ناحیه پنجم) باید اشاره داشت که به
دلیل ظرفیت باالی واحد تولید همزمان الکتریکی -حرارتی در
این ناحیه به همراه ذخیرهساز حرارتی ،بخش اعظم بار حرارتی
توسط این دو عنصر تغذیه میشود و نکته اشارهشده در مورد
آنها صادق نخواهد بود .توان عبوری از خطوط انتقال در
شکل ( )14نمایش داده شده است.

شکل  .15تعداد خودروهای الکتریکی بهرهبرداری (مطالعه موردی )2

در این حالت از برنامهریزی و بهرهبزرداری نیروگزاه مجزازی،
امید ریاضی برای درآمد حاصله با توجه به جدول ( )3به حدود
 -794دالر میرسد که حدود  %99کمتر از وضعیت بهرهبرداری
غیززر جزیززرهای اسززت .کززامالً مشززخا اسززت کززه در وضززعیت
بهرهبرداری عادی به دلیل امکان خرید و فروش با شبکه باالدست
در ساعاتی که هزینه خرید انرژی پایین است یا فروش انرژی در
سزاعاتی کززه قیمززت انززرژی بززاال اسززت ،تززراکنش بززا بززازار بززرای
اپراتورهززای سیسززتم سززود بیشززتری را در پززی خواهززد داشززت.

شکل  .13توان حرارتی تولیدشده توسط بویلر (مطالعه موردی )2

همانگونه که دیده میشود ،هزینزههزای بهزرهبزرداری بزه دلیزل
اسزززتفاده بیشزززتر از بویلرهزززا و واحزززدهای تولیزززد هزززمزمزززان
الکتریکی -حرارتی افزایش پیدا میکنند و در مقابل درآمزدها بزه
دلیل امکان فروش مازاد توان به شبکه باالدست بیشتر میشوند.

شکل  .10توان عبوری از خطوط انتقال بین ناحیهها (مطالعه موردی )2

جریان عبوری از خط منتهی به شبکه باالدست در اثر وقزوع یزک
رخداد صفزززر است و شبکه را به یک جزیره تبدیل کزرده اسزت.
در مقایسه با بهرهبرداری عادی شبکه ،دیده میشزود کزه در ایزن
وضعیت دامنه جریان بیشتر خطوط در اکثر ساعتها کاهشیافته
است .با توجه به قطع امکان تبادل تزوان مجموعزه نیروگزاههزای
مجازی با شبکه باالدست در ساعتهای پیک بزار باهزدف تزأمین
بخشی از تقاضای توان مصرفکنندگان و همچنین در ساعتهای
ارزانی قیمت بازار باهدف شارژ باتریها ،این کاهش جریان خطوط
کامالً قابل پیشبینی بوده است .تعداد خودروهای برنامهریزیشده

در وضزعیتی کززه مجموعزه بززه صزورت جزیززره بهزرهبززرداری
میشود ،به دلیل قالب مشابه تمامی نواحی ،همه آنها با الگوهای
تقریباً مشابه دچار کمبود یا مازاد توان میشوند؛ در نتیجه هم در
هنگام کمبود و هم در مواقع مازاد تزوان ،تنهزا تبزادل بزا نزواحی
مجاور چندان نمیتواند پاسخگوی این وضعیتها برای رسیدن به
بهینهترین شرایط بهرهبرداری باشد و این وضعیت در نهایت منتج
به هزینه بیشتر بهره برداری خواهد شد .با مقایسه جدولهای ()4
و ( )3دیده میشود که سود بهرهبرداری با تغییر مطالعه موردی از
 -394/743وضززعیت عززادی بززه  -794/192وضززعیت جزیززرهای
کاهش مییابد .شکل ( )19سزود تجمعزی را دو مطالعزه مزوردی
نشان میدهد.
جدول  .3امید نهایی سود در بهرهبرداری جزیرهای (مطالعه
موردی )2
پارامتر

سناریو  1سناریو 2

سناریو 9

سناریو 4

سناریو 3

سود حاصله ]-733/31 -939/79 -711/39 -999/13 -797/17 [$

در بهززرهبززرداری  24سززاعته روز آینززده در شززکل ( )13نمززایش

احتمال سناریو

دادهشده است .همانگونه که دیده میشود در این مطالعه موردی

امید سود حاصله

9/9

9/13

9/13
-794/192

9/93

9/93
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قرارگرفته است .عمل بهینهسازی توسزط یزک الگزوریتم تکزاملی
انجززامشززده و بززه منظززور نزدیززکسززازی روش پیشززنهادی بززه
واقعیتهای سیستم قدرت ،عدم قطعیت در بارهای الکتریکزی بزا
استفاده از سناریوسازی مبتنی بر توزیع احتمال گسسزته و امیزد
ریاضی و هم چنین عدم قطعیت رفتار خودروها با شزبیه سزازی
مونت کزارلو مزدل شزده اسزت .دو مطالعزه مزوردی در وضزعیت

شکل  .16جریانهای نقدی تجمعی سود

باید توجه داشت که هدف از بهرهبرداری جزیرهای تنها بزرای
مدت زمانهای کوتاه و تحت موقعیتهای ضروری است؛ چرا کزه
برنامهریزی تولید ارائهشده در بهرهبرداری جزیزرهای بایزد بتوانزد
حمالت عمدی و مجزا شدن از شبکه باالدست را برای مزدت 24
ساعت و بدون هرگونه بار از دسزت رفتزه کنتزرل کنزد .بزه طزور
خالصه ،وضعیت جزیرهای نمودی از شرایط پدافنزدی اسزت کزه
میتواند پس از یک حمله خرابکارانه در هر یک از نیروگاه مجازی
کوچک و یا شبکه باالدسزت رخ دهزد و تکنیزک ارائزهشزده بایزد
توانایی مقابله با آنها را نیز داشته باشد .در این رابطزه مزیتزوان
اشاره کرد که این متزد پیشزنهادی در ایزن مقالزه ،بهزرهبزرداری
وضعیت عادی شبکه را با پرداخت هزینه کمزی بزه بهزرهبزرداری
پدافندی تبدیل میکند تا تحت چنین شرایطی نیز تأمین تمزامی
مصرفکنندگان حرارتی و الکتریکزی بزه صزورت محلزی صزورت
بپذیرد.
به طور خالصه میتوان گفت که پژوهش حاضر تالشی بزرای
به خدمت گیری نیروگزاههزای مجزازی در انزدازه وسزیع شزامل
ذخیززرهسززازهای الکتریکززی و حرارتززی و همچنززین خودروهززای
الکتریکی با دیدگاه پدافندی است تا خط مشی جدیدی از مفهوم
تابآوری شبکههای هوشمند را بزا ترکیزب چنزد واحزد کوچزک
نیروگاه مجازی کوچک ارائه دهد.

منحنیهای عملکرد در دوره زمانی  24سزاعته روز آینزده ارائزه و
مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته اند .مشاهده شده است که در نظزر
گرفتن عدم قطعیت بار در مقایسه با حالت پایزه موجزب کزاهش
هزینهها شده است ،درحالیکه عملکرد جزیزرهای شزبکه موجزب
افزایش هزینههای بهرهبرداری سیستم میگردد .البته قابل اذعان
است که بهرهبرداری جزیرهای تنها در موارد خاص و در دورههای
کوتاه مورد نظر است .باید توجه داشت که برنامهریزی پیشنهادی
با امکان بهرهبرداری جزیرهای توان مقابله با حمالت خرابکارانزه و
قطع شبکه باالدست را برای مدت  24ساعت و بدون هیچ مشکلی
را داراست .در حقیقت ،این وضعیت پدافندی میتواند برای حمله
به هر یک از نواحی نیروگاه مجازی رخ دهزد و روش پیشزنهادی
امکان مقابله با هر کدام را نیز دارد .به بیزان دیگزر ،بهزرهبزرداری
پیشنهادی تنها با صرف هزینه ناچیزی ،روند روتین بهزرهبزرداری
حاضر را تبدیل به بهرهبرداری پدافندی میکند .نتایج بزه خزوبی
نشان دادهاند که در شرایط بحرانی نیز متزد ارائزهشزده قزادر بزه
تأمین کلیه بارهای حرارتی و الکتریکی را به صورت محلی اسزت.
به طور خالصه ،پژوهش حاضر برای اولین بار نیروگاههای مجازی
در اندازه وسیع را در خدمت اهداف پدافندی قرار داده اسزت ،بزه
طوری که برخالف پژوهشهزای قبلزی نزه تنهزا ذخیزرهسزازهای
الکتریکی ،بلکه ذخیرهسزازهای حرارتزی و همچنزین خودروهزای
الکتریکی را نیز در فرمولبندی خود جای داده است .در حقیقزت
این مقاله فرمول بندی جدیدی از تابآوری شبکههای در راستای

 .0نتيجهگيری
در این مقاله یک برنامهریزی بهینزه بزرای یزک نیروگزاه مجزازی
مقیاس وسیع شامل چند ناحیه ارائزهشزده هسزت .نیروگزاههزای
مجازی کوچک مشابه فر

بهرهبرداری عادی و بهرهبرداری جزیزرهای در نظزر گرفتزهشزده و
وضعیت هر یک از عناصر موجود در نیروگاههای مجازی به صورت

شدهاند و از طریق خطزوط ارتبزاطی

انتقال به نیروگاه مجازی مجاور متصل شدهاند ،درحالیکه آخرین
واحد به پست شبکه توزیع باالدست متصل میشزود .هزر یزک از
واحدها شامل تعدادی تولیدکننده انرژی نو ،ذخیرهساز (حرارتی و
الکتریکززی) ،واحززدهای تولیززد هززمزمززان الکتریکززی -حرارتززی و
پارکینزگ خززودرو بزودهانززد .بیشزینهسززازی سزود کززل مجموعززه
نیروگاههای مجازی به همراه تأمین تقاضای توان مشترکین در دو
دسته الکتریکی و حرارتی ،هدف برنامهریزی بهزرهبزرداری شزبکه

اهداف پدافندی را با ترکیب چند واحد کوچزک نیروگزاه مجزازی
کوچک ارائه داده است.
با توجه به پژوهشهزای گذشزته و روش ارائزهشزده در ایزن
مقاله ،موارد زیر را میتوان برای تحقیقات آینده در نظر گرفت.
 پیشنهاد ذخیرهسازهای جدید مانند پم های هوا فشرده کزه
دارای قابلیت نگهداری انرژی برای مزدت زمزان طزوالنیتزر و
تخلیه با سرعت باال هستند،
 مدلسازی حمزالت پدافنزدی بزا اسزتفاده از نظریزه بزازی و
فرمولبندی مجموع صفر برای برنامهریزی نیروگاههای مجازی
توسط محافظتکنندگان شبکه،
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برنامهریزی تولید شبکه با استفاده از نظریزه چنزد نماینزدگی
برای بهرهبرداری گسترده شبکه بهجای روش کنترل متمرکزز
توسززط بهززرهبززردار باهززدف مقابلززه بززا تهدیززدات و حمززالت
،خرابکارانه به هر یک از نیروگاههای مجازی کوچک
 قیمت بازار و مصرف توسط،مدلسازی عدم قطعیتهای تولید
روشهای جدید با رعایزت همبسزتگی میزان متغیرهزا ماننزد
،روش مدلسازی کاپیوال
بهکارگیری الگوریتمهای بهینزهسزازی چندهدفزه بزه منظزور
تولید مجموعه نقاط کار قابلدسزترس بزرای بهبزود همزمزان
،اهداف اقتصادی در کنار برنامهریزی با اهداف پدافندی
بهکارگیری واحدهای بارهای پاسخگو بزرای مقابلزه سزریع بزا
وضعیتهای بحرانی ناشی از تهدیزدات خرابکارانزه و افززایش
.مدت زمان تابآوری شبکه پس از وقوع حمالت عمدی
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