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چكيده
فناوريهاي ذخيرهساز الکتریکي سطوح متفاوتي از مراحل اوليه تحقيق و توسعه را دارا ميباشد و امروزه در سامانههاي قدرت بهویژه شبکه
 بهدليل خصوصيتهاي ذاتي شبکههاي برق و وجود آسيبپذیريهاي.قدرت در ایران بسيار مورد توجه برنامه ریزان و بهرهبرداران قرار دارد
 لزوم،فراوان و در راستاي حفاظت و مصونسازي مراکز حياتي کشور و حفظ اقتصاد و پایداري شبکههاي برق بهخصوص در شرایط پيک بار
 تحقيق حاضر با هدف توسعه استفاده از ذخيرهسازهاي الکتریکي در.استفاده از سامانههاي ذخيرهساز در شبکههاي برق اجتنابناپذیر است
شبکه توزیع از منظر پدافند غيرعامل انجام شد که جهت تجزیه و تحليل دادهها روش تحليل محتوا (کيفي) و آمار توصيفي (کمي) انتخاب و
 بررسي پيک مصرفي کشور نشان ميدهد سامانههاي. بهعنوان ابزار پردازش اطالعات و شبيهسازي استفاده شده استGAMS نرمافزار
 نوع از بهترین باتريهاي کاربردي بر اساس7  پس از بررسي.ذخيرهساز نسبت به نيروگاهها در جهت پيکسایي کاربري بهتر و بهينهتري دارند
 باتريهاي ليتيوم یوني بهعنوان مناسبترین باتري جهت، تخليه خودي روزانه و طول عمر، انرژي، چگالي، بازدهي،شاخصهاي توان نامي
.استفاده در سامانههاي ذخيرهسازي معرفي شدهاند
.GAMS ، باتري، ذخيرهسازهاي انرژي الکتریکي، پدافند غيرعامل، شبکه توزیع برق:کليدواژهها
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Distribution Network, Based on Passive Defense Perspective
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Abstract
Electric storage technologies have different levels of early stages of R&D, and today power systems, especially
power grid in Iran, are highly regarded by planners and operators. Because of inherent characteristics of power
networks and the presence of many vulnerabillities, using storage systems in power networks is inevitable in order
to protect the critical infrastructures and maintain the economy and sustainability of electricity networks. The
present study aims to develop the use of electrical storage devices in the distribution network from the passive
defense perspective based on (qualitative) and descriptive statistics (quantitative) analysis with help of GAMS
software. The country's peak courier survey shows that storage systems have more efficiency compared to power
plants. In this investigation, seven types of best-performing batteries are analyzed, based on nominal power indices,
efficiency, density, energy, daily insolubility and life span, and Lithium lion batteries are considered to be the most
suitable for use in storage systems are introduced as most affordable.
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 .1مقدمه
انرژي برق اصليترین و ضرروريتررین عامرل زیربنرایي در ایجراد
راهبرد و توسعه صنایع در یک کشور مريباشرد .اهميرت بررق در
زندگي ما بهقدري زیاد است که گفته ميشود ،برق ،قطار تمدن را
بهپيش ميراند .صرنعت بررق یکري از صرنایع راهبرردي و بسريار
پویاست که نقش اساسي و محوري در تحقق برنامرههراي توسرعه
ملي هر کشور ایفاء ميکند ،از اینرو حکومتها بهطور سرنتي بره
صنعت برق بهعنوان یک صنعت پيشرو نگریستهاند ،از سوي دیگر
بررهدليررل اثرررات اجتمرراعي ،محيطرري و نيرراز برره حجررم بررااي
سرمایهگذاري در این صنعت دولتهرا سرعي نمرودهانرد ترا آن را
بهصورت متمرکز کنترل نمایند.
اهميت برق در توليد و اقتصاد کشور از آنجا ناشي ميشود که
صنعت برق در اقتصاد ملي و ترممين رفراه اقتصرادي و اجتمراعي
کشورها ارزش زیادي دارد و جزء چند صنعت مهم زیربنایي است
بهویژه در صنایع ،برق داراي ارزش و منزلت خاصي است زیررا در
بيشتر موارد نيروي برق ،ماشينآات کارخانههرا را بره حرکرت وا
ميدارد و تمرام عمليرات و فعاليرتهراي توليردي را امکرانپرذیر
ميکند و به همين دليل برخي صاحب نظران صنعت برق را مرادر
صنایع دانسته اند ،بدیهي است تممين امنيت انررژي و حفاظرت از
زیرساخت هاي انرژي از وظایف دولت ها بشرمار مريرود و سرتون
فقرات امنيت ملي و دفاع از حاکميت ملي را تشکيل ميدهد.
آمار وزارت نيرو نشان از افزایش روز افرزون مصررف بررق در
کشور (ساليانه حدود  9555مگاوات) دارد که البتره بخرش قابرل
توجهي (حدود  455تا  9455مگراوات) از ایرن افرزایش مصررف
صرررفاً در زمرران پيررک ایجرراد مرريشررود کرره هررر سرراله موجررب
خاموشيهاي مکرر در اکثریت نقاط کشورمان شده اسرت .ایجراد
خاموشيهاي طواني تر در کشور عالوه بر خسارتهاي اقتصرادي
ميتواند زمينهساز اعتراضات و حتي اغتشاشهایي در سطح کشور
بهمنظور جلوگيري از صادرات برق در فصل تابستان شود .اقدامات
پدافند غيرعامل باید قبل از چنين رخدادهایي اندیشريده و اجررا
شوند تا موجب ایجاد شرایط بحراني در کشور نشود.
بررا مرررور سرروابق رخرردادهاي انسررانسرراخت ،نظيررر حملرره
جنگنده هاي عراقي به نيروگاه نکا ( ،)9197حمله هکرهراي کرره
شمالي به نيروگاه هسته اي کره جنوبي ( ،)4599نفوذ هکرهرا بره
نيروگاه هاي انگليس و اوکراین ( ،)4597حمله هکرهاي ناشرناس
به نيروگاه هستهاي آمریکا ( ،)4597هشت سرال دفراع مقردس،
جنگ  44روزه متحدین عليه عراق ،جنگ یازدههفتهاي ناتو عليره
یوگسالوي ،جنگ دوم خليجفارس ،جنگ  99روزه اسرائيل عليره
لبنان ،جنگ  44روزه غزه و ...مؤید این نظر است که کشور مهاجم
جهت در هم شکستن اراده ملَّت و توان اقتصادي و نظرامي کشرور

نشریه علمی «علوم و فناوریهای پدافند نوین»؛ سال یازدهم ،شماره  ،6زمستان 1911

موردتهاجم ،ثقل توجه خود را صرف بمباران و انهدام مراکز حياتي
و حساس نموده و لذا مراکزي که در آن اقردامات دفراع غيرعامرل
منظور نشده باشد خسارت کالن و قابلتوجهي را متحمل خواهند
شد که این امر تمثيرات اجتنابناپذیري در تزلرزل امنيرت ملَّري و
ایجاد بحرانهراي شردید سياسري ،اقتصرادي و اجتمراعي خواهرد
داشت ].[1
بهکارگيري پدافند غيرعامل در جهت مقابلره برا تهدیردات
بهمنظور تقليل خسارت ناشي از حمالت هوایي و زميني کشور
مهاجم ،موضوعي بنيادي و اساسي است که وسعت و گستره آن
تقریباً تمامي مراکز حياتي و آسريبپرذیر اقتصرادي ،سياسري،
نظامي ،ارتبراطي ،علمري ،فرهنگري ،نيروگراههرا ،قرارگراههراي
فرماندهي ،پلهاي راهبردي و راههاي تردارکاتي ،فرودگراههرا،
بندرها ،پاایشگاهها و مجتمعهاي بزرگ صنعتي کشور و  ...را در
برگرفته و حفظ امنيرت ملري ،اسرتقالل سياسري ،اقتصرادي و
دفاعي به نحو چشمگيري وابسته به برنامهریزي همهجانبره در
موضوع یادشده ميباشد .امروزه کشورهایي که طعرم خرابري و
خسارات ناشي از جنگ را چشيدهاند ،براي حفظ سرمایههراي
ملي و منابع حياتي خود ،توجه ویژهاي به دفاع غيرعامل نموده

و در استراتژي دفاعي خود جایگاه واایي براي آن قائل شدهاند.
نمونه بارز آن کشور کره شمالي است که با اتخراذ سياسرت و
استراتژي تمرکززدایي ،اقدامات بنيادي و اساسي جالبتروجهي
اتخاذ نمود ].[2
در دهه اخير سامانههاي ذخيرهسراز انررژي برا انگيرزههراي
متفاوتي بهمنظور بهبرود عملکررد سرامانه قردرت ،مرورد توجره
قرارگرفتهاند این ذخيرهسازها یا برق شبکه سراسري را برهوسريله
باتريها یا ابرخازنها ذخيره مريکننرد و در زمران ازم آن را بره
شبکه باز ميگرداننرد یرا ذخيررهسرازهاي الکتریکري مريتواننرد
به صورت مسرتقل از شربکه بررق سراسرري کرار کننرد و توسرط
مولدهاي طبيعي (خورشيد ،باد ،امواج ،سوخت فسيلي و  )...انرژي
الکتریکي را ذخيره نماید تا در هر زمان بهصورت مستقل از شبکه
برق کشور قابليت بهکارگيري را داشته باشند ].[3
ویلهلم کونيگ از نخستين کساني بود که در مرورد براتريهرا
تحقيقاتي انجام داد ،طبق تحقيقات ایشران ،اولرين براتري 4455
سال پيش توسط امپراتوري اشکانيان ساخته و جهت کاربريهاي
مختلفي ازجمله تشخيص طال ،نقره و  ...استفاده ميشد.
با اینکه در دهه هفتاد مفهوم ذخيرهسازي انرژي الکتریکي به
شررکل ماناطيسرري موردتوجرره قرررار گرفررت ،امررا اول رين برنامرره
ذخيره سازي در سال  9179با عنروان "براتري برراي کاربردهراي
خاص خورشيدي" نامگذاري شد .ایرن برنامره مبتنري برر انررژي
تجدیدپذیر شامل توسعه و آزمایش فناوري باتري پيشرفته ،تجزیه
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و تحليل سامانهها و تحقيقات در مورد ادغام باتري با سامانههراي
انرژي فتوولتائيک و باد بود.
در اوایل دهره هشرتاد در مقراات و پرژوهشهرا اسرتفاده از
انرژيهاي نو با آایندگي بسيار اندک و همچنين تجدیدپذیري باا
بهعنوان یک راهحل اساسي در زمينه اقتصاد زیستي مطرح گردید،
یکي از این انرژي هرا ،انررژي خورشريدي برود ،کره برا توجره بره
ناپایداري و موقتي بودن آن ،ضرورت ذخيرهسازي را برا خرود بره
همراه داشت.
در سال  9119سازمان انرژي آمریکا شرروع بره یرک برنامره
تحقيق جامع و یکپارچه در مورد سامانه ذخيرهسازي باتري کررد،
در آن تحقيقات ،مدیران پروژه سازمان انرژي آمریکرا پرروژههراي
ذخيرهسازي بسيار موفق را به نمایش گذاشتند که منجر به توليد
محصوات تجاري متعددي شد که تعدادي از آنهرا بريش از 955
جایزه تحقيق و توسعه را کسب کردند ].[4
در سال  ،9111سازمان انرژي آمریکا تحقيقات باتريها را بره
تحقيقات ذخيرهسازي فعلي که مسئوليت توسعه طيف گستردهاي
از تحقيقات فناوريهاي ذخيرهسازي نوین مانند فرالش و ذخيرره
انرژي هواي فشرده ) (CAESرا به عهده دارد ،گسترش داد.
از اوایررل قرررن  49در گررزارش پررروژههرراي  ،ESSمزایرراي
ذخيرهسازي انرژي انتشار و توسط کارشناسران ذخيررهسرازي در
سراسر جهان به طور مرتب مطرح شد ،بره همرين دليرل توجره و
تمرکز شرکتها و افراد بيشتري به این موضوع جلب شد.
برنامه کارآفریني  ESSدر مشارکتهراي نزدیرک برا صرنعت،
دانشررگاههررا و دولررتهررا ،مسررائل مربرروط برره انرررژي را از طریرق
ذخيرهسازي انرژي در سطح جهاني هدایت ميکند ].[4
در بسياري از مراجع که اکثریت از  4595به بعد انجامشدهاند
از باتريها براي مهار اثرات سوء ناشي از منابع تجدیدپذیر بادي و
خورشيدي استفاده مي شود .نتایج این مطالعات نشان مي دهد که
ميتوان از باتريها بهطور موفقيرتآميرزي برراي حرل مشرکالت
شبکه استفاده نمود و منابع غيرقابل دیسپچ را برنامهریرزي کررد
[.]4-7
در سال  4594در مقاات زیادي به کاربرد باتريها در بحر
ذخيرهسازي توجه شده است ،ذخيررهسرازهاي انررژي برا اهرداف
مختلفي از جمله جلوگيري از نوسرانات شربکه ،افرزایش کيفيرت
توان ،تنظيم ولتاژ ،تعقيب بار ،پيکسایي ،رزرو چرخشي ،کراهش
بار شبکه انتقال و پشتيباني از منابع تجدیدپذیر کاربردي شناخته
شد ].[8

جهت استفاده در شبکه توزیع بيشتر به چشم ميخورد،در برخري
مطالعات تمثير توسعه دینراميکي شربکه توزیرع برر برنامرهریرزي
باتريها نشان دادهشده و از یک الگوریتم اجتماع ذرات بهبودیافته
براي بهينهسرازي سرود بررده شرد ] .[9در ميران انرواع مختلرف
ذخيرهسازها ،باتريها به خاطر ویژگيهاي خاص خود ،برهصرورت
گستردهتري در سطح شبکه توزیع موردتوجه قرارگرفتهاند.
از سال  4594تا بهحال در کشور ما فنَّاوري ذخيرهسازي به
خصوص جهت برقرساني به روستاها در اولویت صنعت برق کشور
قرار دارد  ،با توجه به رشد فنَّاوري ذخيرهسازها در دیگر کشورها،
لزوم توجه و پيگيري ذخيرهسازها در کشور ما بهخصوص توسط
وزارت نيرو ضروري است ].[10
همان طرور کره رونرد تحقيقرات نشران داده ،توجره بره علرم
ذخيرهسازي در تمام دنيا و همينطور در کشور ما روزبهروز بيشتر
ميشود ،با توجه به تهدیدات نویني (سایبري) که صرنعت بررق را
هدف قرار داده و مسائل مختلفي که باع شده کشور ما همرواره
در معرض تهدید دشمنان قرار داشته باشد ،توسعه و پيشررفت در
زمينه ذخيرهسازي انرژي برهخصروص توسرط دانشرگاههرا امرري
ضروري است که متمسفانه ضرورت نيراز بره ایرن موضروع از دیرد
پدافند غيرعامل تاکنون مورد غفلت واقع شده است.

 .2روش تحقیق
رخدادهاي طبيعي و تهدیدات متفراوت و متنروع از یرک طررف،
آسيبپذیري هاي موجود در صرنعت بررق ،از طررف دیگرر باعر
مي شوند که قطرع شردن بررق سراسرري را در شررایط بحرران و
جنگ ،امري اجتناب ناپذیر بدانيم ،بنابراین ،سؤال اصلي این است
کرره جهررت تررداوم خرردمترسرراني برره مررردم و حفررظ عملکرررد
زیرساختهاي کشور در زمان بحران راه حل چيست؟ چره کراري
ميتوان انجام داد که خاموشيها در تابستانها و پيک بااي بررق
کمتر شود؟
با توجه بره ماهيرت برينرشرتهاي برودن طررحهراي پدافنرد
غيرعامل ،بهمنظور تعيين روش تحقيق در این پروژه از سه منبرع
متفاوت از سه طبقه دانرش عمرومي ،هنرر و علروم انسراني مرورد
اسررتفاده شررد و در نهایررت از روش ترکيبرري -توص ريفي (تحليررل
محتوا) استفادهشده است .جهت گردآوري اطالعات موردنياز عالوه
بر استفاده از منابع کتابخانرهاي از نررمافرزار گمرز 9جهرت انجرام
شبيهسازي ازم در شبکه استفاده شده است.
از آنجاکه نرمافزار گمز به طور خاص براي مدل سرازي و حرل
مسائل ریاضي خطي ،غيرخطي ،مختلط و انواع دیگري از مسرائل

در سال  4599در کتابها و مقاات فراواني ،بررسي باتريهرا
GAMS
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بهينه سازي طراحي شده است ،.کاربرد ویژه این نرم افرزار در حرل
مدلهاي پيچيده و بهویژه در مقياسهاي بزرگ ميباشد ،با وجود
اینکه مدلهایي که توسط این نرمافزار حل ميشود ،داراي حجرم
ریاضي استفاده کرده که گمز از ابزارهاي بسيار کارآمد حل
این نوع مدلها است به همين دليل جهت شبيهسازيهاي مورد
نياز در این پروژه انتخاب شده است.

داده باایي مي باشند ،اما زماني که صرف پردازش آنها ميگرردد
بسيار ناچيز است ،بهعالوه هرجا نياز به تصرميمگيرري بهينره برا
محدودیت زمان ،هزینه و منابع داشته باشيم بایرد از مردلسرازي





روش کار نرمافزار:





شکل  .1روش کار نرمافزار

GAMS

بررسي اقتصادي استفاده از سامانههاي ذخيرهسراز در شربکه
برق با استفاده از این نرمافزار مورد تجزیه قرار گرفته و در نهایرت
نتایج شبيهسازي استخراجشده تا مورد تحليل قرار گيرد.

 .9مبانی نظری و علمی تحقیق
 .1-9بررسی مناسبترین منابع پشتیبان برق
منابع پشتيبان برق جهت کاربردهاي فراوان و متفاوتي موردتوجه
هستند ازجمله برخي منابع ذخيره انرژي مانند تلمبه ذخيرره یرا
هواي فشرده در حجم زیاد ،کار ذخيرهسازي را انجام مريدهنرد و
قابليت پاسخگویي در حجم هاي باا را دارند .این نوع سامانهها در
زمان کمبود منابع مريتواننرد از ذخيرره خرود برهعنروان نيرروي
محرکررهاي جهررت توليررد انرررژي الکتریکرري اسررتفاده کننررد و
مناسب ترین محل استفاده از این نوع سامانههاي ذخيره انرژي در
بخش توليد (در نقش نيروگاه) اسرت .برراي هرر بخرش از شربکه
توليد ،انتقال و توزیع نوع خاصي از منابع پشرتيبان بررق کراربرد
دارد و ازجمله خصوصيات و ویژگيهایي که بنا به محرل اسرتفاده
از سامانههاي ذخيرهسازي انتظار مي رود یک یا چندتاي آنهرا را
داشته باشند مواردي را در زیر ارائه دادهایم:






پيکسایي و جابهجایي زماني مصرف
بار خارج از شبکه
یکپارچهسازي منابع عرضه متاير
توليد همزمان برق و حرارت
تنظيم فرکانس

ذخيرهسازي فصلي
تجارت انرژي
پخش بار
ولتاژ پشتيباني
راهاندازي مجدد
تعویق سرمایهگذاري در زیرساخت انتقال و توزیع
چرخان غير ذخيره

ذخيرهسازي انرژي ميتوانرد در سراسرر بخرشهراي سرامانه
انرژي شامل عرضه ،انتقال و توزیع و تقاضاي مصرفکننده نهرایي
استفاده شوند .بهترین محل براي استقرار فنَّاوري ذخيررهسرازي
بستگي به قابليتي که از آن در فرایند سامانه انررژي از عرضره ترا
مصرف انتظار ميرود ،دارد .عالوه برر ایرن ،تحروات شربکههراي
هوشمند و دیگر فنَّاوري هاي جدید در تعيرين مکران بهينره ایرن
ذخيرهسازها تمثيرگذار خواهد برود .ذخيررهسرازي انررژي در سره
بخش مورد بررسي قرار گرفته است که در هر بخش مقدار و نروع
خاصي از سامانه هاي ذخيره ساز قابليرت بره کرارگيري دارنرد کره
بهصورت مختصر توضيح ميدهيم:
 بخش تولید
عمدتاً ذخيرهسازهاي تلمبه ذخيرهاي و هواي فشرده براي این
منظور مناسب ميباشرند .هردف از ذخيررهسرازي در ایرن بخرش
کفایررت توليررد ،تبعرري قيمررت و یکپارچررهسررازي انرررژيهرراي
تجدیدپذیر ،ذخيرهسازي متمرکرز حجرم براایي از انررژي برراي
خردمات جرانبي و مردیریت انررژي اسرت کره مريتروان گفرت
ذخيره سازي در این بخش در ابعاد بزرگ قابرل انجرام اسرت کره
مناسبترین سامانه هاي ذخيره براي این بخش عبارتاند از تلمبه
ذخيرهاي ،مخازن ذخيرهسرازي حرارتري ،هرواي فشررده و نمرک
مذاب.
 بخش انتقال
هدف از ذخيرهسازي در این بخش را ميتوان خدمات فرهري
و کنترل ولتاژ و فرکانس دانست کره در ایرن بخرش ذخيررهسراز
نقشي واسط بين توليد و توزیع دارد از طرفي در بخش انتقال نيرو
عمومراً برهمنظرور الحراق انررژيهراي تجدیدپرذیر بره شربکه از
ذخيرهسازهاي هواي فشرده و براتريهرا برا هردف ذخيررهسرازي
متمرکز و غيرمتمرکز بزرگ براي جابهجایي زماني توليرد بررق از
نيروگاههاي تجدیدپذیر و بهطورکلي بهترین نوع سامانه ذخيرهساز
قابل استفاده در این بخش عبارت است از :باتريها ،هواي فشرده و
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چرخ طيار مي باشند که نوع باتري مناسرب را برر اسراس شررایط
انتخاب ميکنند.
 بخش توزیع
هدف از ذخيره سازي در این بخش مدیریت بار ،کنترل ولتاژ،
قابليت اطمينان ،جابه جرایي زمراني (مصررف) ،کيفيرت انررژي و
تمخير انداختن در سرمایهگذاري در ایجاد نيروگاههاي جدید است
که بنا به ميزان افرزایش سراانه مصررف و مصررف پيرک کشرور
ميتوان مقياس ذخيرهسازي در این بخش را متاير دانست به این
صورت که اگر در بخش مصرف مشترکين استفاده کنيم ،عالوه بر
باتريها ،فنَّراوريهراي ذخيررهسرازي انررژي حرارتري زیرزمينري
ميتواند مورد استفاده قرار گيرد .در صورت استفاده از براتريهرا،
در مقيرراس کوچررک (حرردود  4تررا  9کيلررووات سرراعت) اسررتفاده
ميشود .درصرورتيکره تصرميم بره اسرتفاده از ذخيررهسرازي در
مجاورت پستها باشد صرفاً از باتريها و در مقيراسهراي برزرگ
استفاده ميکنيم ،در بخش توزیع مناسبترین سامانه ذخيره سراز
انررژي الکترریکي براتري ها هستند که برعد از برررسيهاي فنري
– اقتصادي باتري ليتيوم یون بهعنوان مناسبتررین نروع تعيرين
شده است.
 .2-9ضروریترین بخشها جهت وجوود ذخیورهسوازهای
الکتریکی
 .1-2-9مراکز حیاتی و حساس
قطع برق حتي به مدت کوتاه در مراکز حياتي بهخصوص در زمان
بحران غيرقابلتحمل ميباشد و خود ميتواند باع افزایش فشرار
به مردم و عدم خدمترساني نهادهاي مختلرف شرود ،بره همرين
دليل پيش بيني منبع پشتيبان بدون وقفه ،براي مراکرز حيراتي و
حساس ،امري ضروري اسرت ترا در صرورت قطعري بررق بتواننرد
مدتزماني را خدماتدهي کنند تا مشکل رفرع شرود ،در صرورت
قطعي چندثانيه اي یک مرکز حسراس ماننرد صداوسريما ،مراکرز
کنترل و فرماندهي ،پایگاه نظامي ،بيمارسرتان و  ...ممکرن اسرت
آسيبهاي جبرانناپذیري به ساختار کشور وارد شود.
 .2-2-9مراکز راهبردی در عمق زمین
برخي از مراکز داراي اهميت ویژهاي در جهت حفظ امنيرت ملري
کشور بهخصوص در زمان جنگ و بحران هستند کره آنهرا را بره
زیر سطح زمين بردهاند تا حفاظت از آنها در برابر عوامل دشرمن
بهتر انجام شود .ایجاد فضاي مناسب در عمق زمين برراي برخري
مراکز ،محافظت آنها را در برابر شناسایي دشمن ،زلزله ،حمرالت
تروریستي و  ...کاملتر کرده و عملکرد آنها را در شرایط بحرانري
ممکن ميسازد .با این وجود یکي از تهدیدات اصلي برراي شربکه

برق بمبهاي  EMPهستند که مقابله با آن در سطح کرل شربکه
توزیع (بهدليل وسيع و گسترده بودن) غيررممکن اسرت و حتري
تمسيسات برقي سازه هاي زیرزميني در برابر این نوع بمبها کامالً
بدون دفاع هستند .بمب هاي الکتروماناطيس بهترین گزینه براي
حمله به مراکز زیرزميني هستند زیرا چنين سنگرهایي برهوسريله
موشکها و بمبهاي معمولي ،قابرلانهردام نيسرتند .یرک پرالس
الکتروماناطيسي رهاشده از بمب الکتروماناطيسري مري توانرد از
ایه هاي زمين عبور کرده و موجب قطرع بررق مراکرز زیرزمينري
شود حال تنها راه محافظت مراکز زیرزميني در برابرر بمربهراي
 EMPعایق کردن کامل تمسيسات ،تجهيزات و کابلهرا در مراکرز
زیرزمينرري در برابررر الکترومانرراطيس بررا اسررتفاده از روشهرراي
شناختهشده تابه حرال ماننرد ،قفرس فرارادي اسرت؛ کره در ایرن
روشهررا عبررور سرريمهرراي برررق و اتصررال تمسيسررات داخلرري برره
شبکه هاي سراسري بزرگ ترین نقطرهضرعف آنهاسرت زیررا کره
پالس هاي الکتروماناطيس در کمتر از یک ميکرون ثانيره تمرامي
سيم ها و تمسيسات متصل را از کار انداخته و سبب عردم کرارکرد
آنها ميشود .حال در صورت استفاده از ذخيرهسازهاي الکتریکي
در مراکز زیرزميني ،در شرایط جنگي بعد از شارژ شدن باتريهرا
ميتوانيم آنها را نسبت بره بررق سراسرري مجرزا کررده و در آن
شرایط بدون اتصال بره شربکه سراسرري از عملکررد آن اسرتفاده
ببریم .بهاینترتيب که بخش حياتي مرکز (مثل مراکز دادهها) بره
همررراه سررامانه ذخيرررهسرراز را بررا روش قفررس فررارادي در برابررر
پررالسهرراي الکترومانرراطيس محافظررت نمررود ،کليرره کابررلهررا و
سيمکشيها را با عایقهاي ساخته شده پوشش داده تا در صرورت
هرگونه اتفاق ،مرکز زیرزمينري کرامالً سرالم مانرده و عملکرردش
به طور کامل محافظت شود .از آنجا که مراکرز حيراتي زیرزمينري
اکثراً سامانه هاي کم مصرف در زمينه برق هسرتند ایرن امکران را
ميسازد که با یک ذخيرهساز باتري براي چندین سراعت کرارکرد
مناسب داشته باشند ،بنابراین ،در شرایط عادي این سامانه بهطور
کامل شارژ شده و در زمان ایجاد خطر از شبکه سراسري جداشده
و مرکز مورد نظر بره آن وصرل خواهرد شرد و از الکتریسريته آن
استفاده ميکند.
 .9-2-9همراه با مولدهای انرژی تجدیدپذیر (نو)
با توجه به کاهش روزافزون هزینههاي توليد برق تجدیدپذیر ،باید
به دنبال روشي براي دائمي و پایدار بودن آن باشيم ،حدود % 19
انرژي الکتریکي توليدي در دنيا با استفاده از سوختهاي فسريلي
مي باشد که از این مقدار ،سهم هر یک از سروختهرا بره ترتيرب
زغررالسررنگ ، % 44گرراز طبيعرري  ، % 49نفررت  % 4و % 94
باقيمانررده مربرروط برره هسررتهاي  ، % 49هيرردرو  % 94و % 9
باقيمانده از انرژيهاي تجدیدپذیر ميباشرد ] .[11ایرن در حرالي

624

است که از  495تراوات ساعت برق توليدي در کشور حدود % 15
از طریق انرژي حرارتي مي باشد .درصورتيکه متوسط دياکسريد
کربن توليدي به ازاي هر کيلووات ساعت برق  755گرم ميباشد،
ميتوان گفت کره انتشرار  971ميليرون ترن دياکسريد کرربن از
طریق توليد انرژي و در نيروگاههاي کشور ميباشد ].[12
انتظررار مرريرود تررا سررال  4545و بررا پيشرررفت روزافررزون
انرژيهاي تجدیدپذیر به مرور زمان پروژههاي خورشيدي و بادي
در برخي کشورها مانند هند و آمریکا ،برقي به ارزاني برق توليدي
ارزانترین نيروگاههاي زغالسنگي توليد کنند(.شکل)4

شکل  .2مقایسه بهاي استفاده از انواع انرژي

روشي که شرکت تسال در شهر آداید استراليا امتحان کررده،
به نتایج خوبي رسيده است .با نصرب یرک شربکه از براتريهراي
ليتيوم-یوني در این شهر ،در زمان ارزان بودن برق ،آنها را شرارژ
کرده و در زمان اوج مصرف ،برق موجود را به شبکه برميگرداند.
سامانه ذخيرهساز انرژي الکتریکي با توان مشخص قادر اسرت
انرژي الکتریکري را بره مردت تعيرينشرده ذخيرره نمایرد و ایرن
سامانهها ميتوانند با مولدهاي انرژي متنوعي همچون توربينهاي
بادي ،پانلهاي فتوولتائيک و  ...بهصرورت هيبریرد یرا مجرزا کرار
کنند.
 .6-2-9مراکز صنعتی

مي باشد .درحالي که کمتر از یک درصد از مشترکين صنعت بررق
را صنایع تشکيل مي دهند ،برق صنعتي مصرفي در کشور ما ،بين
 99تا  94درصد کل مصرف برق ميباشد بنابراین ،رعایت مصررف
بهينه توسط صنایع ميتواند کمک شایاني به پایين آمدن پيک بار
بهخصوص در فصل تابستان داشته باشرد .همرانطرور کره منرابع
مختلف نشان ميدهند از سال  71تا  17هر چه جلروتر مريآیريم
تعداد کارخانه ها و صنایع بيشتري وارد چرخه توليد و کار شدهاند
و به تبع آن ،حداکثر مصرف پيک را افزایش ميدهنرد کره جهرت
آمادگي براي رفع نياز برق در اوج پيک نياز اسرت کره مولردها و
نيروگاه هاي بيشتر و با توان بااتري هميشه آماده توليد باشند که
تنها در زمانهاي پيک بار با راندمان مناسب کرار مريکننرد و در
باقي زمان یا غيرفعال مي شوند یا با راندمان پایين کار مريکننرد،
در این شرایط نيروگاهها برازدهي کمري دارنرد و فشرار اقتصرادي
زیادي به کشور وارد ميکننرد ،درصرورتيکره ایرن کارخانرههرا و
صنایع در زمان کم باري فعاليت کمتري دارند و در طول روز کره
پيک بار باایي داریم فعاليت و کارکرد بااتري دارند؛ بنابراین ،اگر
برق مصرفي این کارخانهها و صنایع در زماني که کم باري (پيرک
پایين) داریم ذخيره شوند و در روزها و زمانهاي پيک بار استفاده
شوند این فشار پيک کاهش ميیابد و حداکثر بار مصررفي در روز
حداکثر نياز مصرف کاهش خواهد یافت ،این کار ازیکطرف باع
ميشود ،کارخانهدار بابت برق مصرفي در زمران پيرک برار هزینره
کمتري بپردازند چون از برق ذخيره شده در زمان ارزاني ،استفاده
ميکند  ،دوم اینکه تعادل بيشرتري در پيرک و غيرر پيرک ایجراد
مي شود و نوسان حداکثر پيک نسبت به زمانهاي دیگرر کراهش
ميیابد که این امر باع ميشود که نيروگاهها و مولردهاي توليرد
انرژي کمتري در حالت آمادهباش قرار داشته باشند.
 .5-2-9بخش مصارف خانگی
ميزان مصرف برق یک خانواده در یک منطقه با شرایط آبوهوایي
ميررانگين متوسرررط ،در یررک شررربانهروز ،در فصررل نوسرررانات،
محاسبهشده است؛ که بر اساس بررسيهاي انجامشده در شررایط
عادي خانوادهها بهطور ميانگين حدود  44کيلووات در روز انررژي
مصرف دارند که بخش زیادي از این مصرف در پيک مصرفي قرار
دارد و براي مردم هزینه باایي را رقم ميزنرد .برر اسراس آخررین
مصوبه وزارت نيرو در سال  9914ميزان بهراي بررق را در حروزه
مصرف عمومي در جدول ( )9آوردهایم.
جدول  .1بهاي برق مصارف عمومي ][13
تعرفه
مسکوني

تعداد مشترکين صنعتي حدود  491هزار و مقردار مصررف آنهرا
حدود  94ميليون مگاوات ساعت است که برا تقسريم مصررف برر
تعداد مشترک به طور ميانگين مصرف هر یک واحد صنعتي حدود
 941مگاوات ساعت بهدست ميآید ،بااینکه برخي صرنایع ميرزان
مصرف بااتر از این عردد دارنرد (ماننرد مجتمرع فرواد اصرفهان
ميانگين  155مگاوات ساعت مصرف برق دارد) ولي عدد ميانگين
مصرف صنایع  941مگاواتساعت ميباشد با این وجود ،این عردد
براي صنعت برق کشور عدد بزرگي است و باید در زمان پيک این
مصرف تا حد ممکن کاهش یابرد ،ایرن عردد نشراندهنرده ترمثير
مصرف برق صنایع بر کل مصرف برق کشرور و تنظريم پيرک برار
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قدرت بیش از 94کیلووات

قدرت  94کیلووات و کمتر

بهاي انرژي(ریال )kwh/

بهاي انرژي(ریال )kwh/

کمباري

ميانباري

اوجبار

کمباري

ميانباري

اوجبار

4774

447

9994

415

749

9444
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در جدول باا به خوبي تفاوت بين بهاي بررق در سراعات کرم
باري ،ميانباري و اوج بار مشخص است .در ابتدا با عدم استفاده از
وسایل پرمصرف در زمان پيک که تا حدودي قابل اجراسرت مرثالً
ميتوان از ماشين لباس شویي یا اتو در زمان غيرر پيرک اسرتفاده
کرد اما نياز مداوم به برخي وسایل ،این امکان را به ما نميدهرد و
درهرصورت ازم است که در زمان پيک برق کره مصررف در کرل
کشور در آن زمان بااست و برق ،قيمت باایي هرم دارد بره کرار
گرفته شوند مثل کولرگازي که یک وسيله با مصرف برق باا است
که نمي توان زمان پيک بار آن را خراموش کررد ،بنرابراین ،برراي
اینگونه دستگاه ها و کمک به مصرف بهينه و اقتصاد خانوادههرا و
کشور بهترین راه ذخيرهسازي برق در زمان غير پيک و استفاده از
آن در زمان پيک بار است.
 .4-2-9در مجاورت پست برق
در زمان و شرایط عادي بهترین محل براي قرار دادن سامانههراي
ذخيرهسراز در مجراورت پسرت بررق اسرت زیررا کره اسرتفاده از
سامانههاي ذخيره انرژي در شبکه توزیع در بخش مصرفکنندهها
زماني صرفه اقتصادي خواهد داشت که شربکه هوشرمند باشرد و
سررامانه بتوانررد بررا شرربکه سراسررري بررهراحت ري مبادلرره انرررژي و
خریدوفروش انرژي را داشته باشد.
بنابراین ،یکي از منراطقي کره ازم اسرت از ذخيررهسرازهاي
الکتریکي استفاده شرود در محردوده پسرت هراي حيراتي کشرور
ميباشد .درصورتيکه شبکه به ذخيرهساز الکتریکي مجهرز باشرد
بهمح باا رفتن پيک بار (در حدي که پيک از محدوده مجازي
که تعریف ميشود عبور کند) و یا ازکارافتادن پست و یرا ژنراترور،
ذخيرهساز که در زمان عادي و پيک پایين انررژي ازم را ذخيرره
کرررده ،برردون وقفرره وارد مرردار مرريشررود و برررق شرربکه را بررراي
مدتزمان ازم تممين ميکند.
مقرردار بهينرره سررامانه ذخيررره انرررژي الکتریکرري ( )BESSدر
شبکه ،از  455تا  9455مگاوات تعيين شده است ،از منظر پدافند
غيرعامرررل یکررري از راهکارهررراي محافظرررت از زیرسررراختهرررا
پراکندهسازي آنها است از طرفي جهت پوشش دادن تعداد مناطق
بيشتر در شرایط بحراني این ظرفيت را در تعدادي از مهمتررین و
حياتيترین پستهاي برق کشور تقسيم ميکنيم.
 .9-9نحوه قرارگیری ذخیرهسازها در شبکه برق
با توجه به مطالب ارائهشده در بخش هاي قبل ،جهرت قرارگيرري
سامانههاي  BESSدر شبکه ،بخش توزیع نسبت به بخش توليد و
انتقال داراي اولویت و بازدهي بااتري ميباشد BESS .در شربکه
توزیع جهت عملکردهاي مختلفي بهکار گرفته ميشود ازجمله:

 -1مراکز حياتي و حساس کشور
 -2مراکز راهبردي و زیرزميني
 -9در مناطقي که انرژي تجدیدپذیر استفاده ميکنند.
 -6صنعت
 -5مصارف خانگي
 -4ایستگاههاي برق
همانطور که بيان شده ،موارد  9تا  4ازجمله مناطقي هستند
که وجود سامانههاي  BESSدر حدي که قطرع بررق باعر برروز
بحران در آنها نشود ،ضرورت دارد.
بهطورکلي ،ایستگاههاي برق برهعنروان مناسربتررین بخرش
جهت قرارگيري سامانههاي  BESSتعيينشده انرد ،برا محاسربات
انجام شده ،مقدار ذخيرره سراز موردنيراز در شربکه توزیرع جهرت
پيکسایي ،حدود  455تا 9455مگاوات است.
ایستگاههاي برق کشور با توجه به اهميت ،نقش و عملکرردي
که در شبکه دارند از اولویت بااتري جهت قرارگيري سامانههراي
ذخيرهساز برخوردارند از اینرو ظرفيت  BESSمورد نياز شربکه را
بين حياتيترین ایستگاه هاي بررق بره ترتيرب اولویرت و اهميرت
تقسيم ميکنيم (بهدليل طبقهبندي داشتن اطالعات مربروط بره
اولویتبندي ایستگاههاي برق نام ایستگاهها قابلارائه نيست).
با لحاظ نمودن شاخصهایي ازجمله وضعيت ترممين بودجره،
توانایي شرکت هاي توليدکننرده در سراخت و تحویرل ،منرابع در
اختيار ،ضرورت و ميرزان نيراز بره سرامانههراي ذخيررهسراز و ،...
درصدي از ظرفيت که در توان کشور ما باشد را هر سال به شبکه
تزریق کرده که با مطالعات انجامشده حداکثر  45درصد از مصرف
پيک بار شبکه ،قابل تممين مي باشد که به این صورت بعد از چند
سال کل ظرفيت موردنياز جهت پيرکسرایي را در شربکه ترممين
کردهایم.
پراکندهسازي ازجمله الزامات پدافند غيرعامل جهت مراقبرت
و مصونسازي زیرساختها و مراکرز مريباشرد از ایرنرو ظرفيرت
 BESSموردنياز در شبکه را به ترتيب اولویت برين ایسرتگاههراي
برق حياتي کشور تقسيم کرده و متناسب با ارزش و اهميرت هرر
یک از ایستگاه ها بخشي از ظرفيت را در مجاورت آن قرار خواهيم
داد.
 .1-9-9بهترین نوع باتری قابلاستفاده
با توجه به موارد مربوط به فنَّراوري براتريهرا کره در فصرل دوم
به طور کامل شررح دادهشرده اسرت ،مشخصرات اصرلي  7نروع از
باتري ها به شکل بسيار مختصر اسرتخراج شرده و در جردول زیرر
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آوردهایم که متناسب با کارکرد مورد نياز از باتريها ،نوع مناسرب
باتريها را انتخاب ميکنيم.
جدول  .2مشخصات فني باتريها []94،94
نوع باتری

توان نامی ))MW

بازدهی))%

))Wh/kg

چگالی انرژی

))%

تخلیه خودی روزانه

-94

-945

-579

14

945

579

94-95

ناچيز

95-4

94-95

ناچيز

95-4

455

94

94

9455

94-4

995

-14
94

-75
15

45-95

-579
574

با توجه به ویژگيها و قابليتهاي داراي اهميت براي باتريها
که در بخشهاي قبل آوردهایم و مشخصات انواع باتريهرا کره در

MDT

99

945

MUT

-91

-955

جدول  .9اطالعات  1واحد حرارتي []91
SD

75

جدول آوردهایم.

SU

-15

ميشرود ،در ادامره تعریرف مختصرري از پارامترهراي موجرود در

Pmax

Leadacid

≥45

155

مشخصات واحدهاي حرارتي شبکه در جردول زیرر مشراهده

Pmin

ZEBRA

45

94-4

155

ارزیابي قرار گرفت.

C

Zn-Br

4-574

571

45

فني ،اقتصادي حضور و عدم حضور ذخيرهسازهاي الکتریکي مورد

B

VRFB

9-5759

-574

-95

-955
9455

مورد نياز شبکه استفاده ميشود ،حال در چنين شبکهاي بررسري

A

Li-ion

955-9

79

94

455

 1ژنراتور حرارتي به همراه یک مولد برادي برراي ترممين برار

واحد

Ni-Cd

≥45

-15

955-94

طول عمر (سال)

9

15

445

قیمت ()$/kwh

Na-S

-57554

-74

-945

45

-95

-955

شکل  .9نمودار بار روزانه (مگاوات /ساعت)

9

9

5

45

95

4

99717

41744

57511

1

9

9

5

45

95

4

99717

41744

57511

2

9

9

5

45

95

4

99717

41744

57511

9

95

95

5

955

945

1779

94799

57591

6

955

945

1779

94799

57591

5

95

95

99717

41744

57511

4

جدول ( )4مشخص شده ،باتري ليتيروم یرون برا برازدهي 94-14
درصد و چگالي انررژي  945-945واتسراعت برر کيلروگرم( ،بره
کمک نرمافزار گمز) بهينهترین نوع باتري جهت ذخيرهسازي برق
انتخاب شد.

95

95

5

9

9

5

44
5
99
5

94

 .6تجزیه و تحلیل و ارائه مدل
جهت نشان دادن کارایي ذخيرره سرازهاي انررژي در ایرن پرروژه،
عالوه برر آنراليز قابليرت اطمينران (ميرزان قطعري برار) ،کرارایي
ذخيرهسازهاي انرژي در پيکسایي و کراهش هزینرههراي شربکه
(بررسي اقتصادي) مورد بررسي قرار گرفت ،با توجه به نمودار برار
روزانه تاييرات تقاضاي مصرف در طول یرک شربانهروز از حردود
 945تا  755مگاوات در شبکه انتخاب شده ،متاير اسرت و پيرک
بار نسبت به ميانگين تقاضا فاصله زیادي دارد (شکل .)9

 : ai ، b i ، ciضرایب هزینه واحدهاي حرارتري  :SU /هزینره
روشن ماندن واحد حرارتي  :SD /هزینره خراموش مانردن واحرد
حرارتي  :MUT /حداقل زمان روشن ماندن واحد  :MDT /حداقل
زمان خاموش ماندن واحد .قابلذکر است که در این تحقيق عردم
قطعيت توان توليدي واحد بادي لحاظ نشده است و تنها برا اتکرا
بر داده هاي تاریخي بر اساس مرجرع [ ]91تروان خروجري واحرد
بادي لحاظ ميگردد که در جدول ( )4قابل مشاهده است.
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جدول  .6توان توليدي واحد بادي (مگاوات)

نظر گرفته شده است.

توان

ساعت

توان

ساعت

954/4

99

49/914

9

954/4

94

45/994

4

954/4

94

44/997

9

واحدهاي موجود با توان مورد تقاضاي مشترکين برابر

954/4

91

47/947

4

باشد.

954/4

97

95/911

4

954/4

99

44/154

1

954/4

91

44/714

7

99/991

45

95/999

9

41/551

49

954/4

1

7/417

44

954/4

95

ماندن( :واحدهاي حرارتي را نمي توان سریع از مدار خرارج

9/94

49

954/4

99

کرد و همچنين نميتوان آنها را روشن کرد .فرضراً وقتري

1/494

44

954/4

94

گام دوم :معرفی قیود مسئله


قيد تعادل :در هرلحظه از شبانهروز باید توان توليدي از

 t=1,....24

()4

در رابطه براا )Pwind (t

i

i

تروان تروربين براديPstorage (t) ،

توان ذخيرهساز که در حالت دشارژ با عالمرت مثبرت و در حالرت
شارژ با عالمت منفي است و  PLoadبار مصرفي است.
l



قيود بهره بررداري از واحردهاي حرارتري شرامل حرداقل و
حداکثر تروان توليردي ،حرداقل زمران روشرن و خراموش

حداقل زمان خاموش مانردن یرک واحرد  4سراعت اسرت،
یعني براي روشن کردن مجدد آن باید از آخرین زماني که

ذخیرهسازهای الکتریکی در شبکه توزیع برق
گام اول :تعریف تابع هدف
تابع هدف که با کمي تايير برر اسراس مرجرع [ ]91در نظرر
گرفته شده ،جهت حداقل کردن هزینه بهرهبرداري و هزینه روشن

خاموش شده است  4ساعت گذشته باشد).
()9

)Pi min (t)  Pi (t)  Pi max (t

()4

MUT i (u i (t )  u i (t  1))  T i on

()4

MDT i (u i (t  1)  u i (t ))  T i

و خاموش ماندن واحدهاي حرارتي است:

off

در رابطررههررراي " 4و  u i (t ) ،"4و ) u i (t  1متايرررر

)Min   ( ci  bi Pi (t)  ai Pi 2 (t)  SU i  SDi    Pc , j (t) (t
j 1

)(t)  Pstorage (t)   PLoad l (t

 P (t)  P

wind

l

 .1-6بررسووی اقتصووادی حوووور و عوودم حوووور

() 9

هزینه بهرهبرداري از توربين بادي برابر صفر در

i

t

 در رابطه باا ) Pi (tتوان توليدي واحد  iام در زمان
ام است.

باینري در زمان  tو  t-9هستند که در صورت یک بودن به معنري
روشن بودن واحد حرارتري و در صرورت صرفر برودن بره معنراي

t

خرراموش بررودن آن اسررت T i on .و  T i offمرردتزم ران روشررن و
خاموش ماندن واحد  iام است

 ضرایب  b i ، ciو  ، aiضرایب هزینه واحد حرارتي
 iام هستند.
 جمالت دوم و سوم در تابع هدف ،هزینه روشن و

توان شارژ و دشارژ شده ،حالت شارژ ( )SoCو تفکيک

خاموش ماندن واحد حرارتي را نشان ميدهند.

کردن حالتهاي شارژ و دشارژ از همدیگر (ذخيرهساز






جمله آخر تابع هدف مربوط به هزینه انرژي
خریداريشده توسط ذخيرهساز است.
 Pc , jميزان توان خریداريشده جهت شارژ است.
)  (tقيمت خرید و فروش برق در لحظه  tام.



قيود مربوط به ذخيرهساز انرژي :شامل حداقل و حداکثر

نميتواند همزمان هم شارژ کند و هم دشارژ شود لذا باید
این دو حالت کاري از همدیگر تفکيک شوند که به کمک
دو پارامتر باینري این دو حالت کاري از همدیگر تفکيک
شده است).
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SOC min  SOC (t)  SOCmax

()1

جدول  .5توان توليد  1واحد حرارتي بدون در نظر گرفتن ذخيرهساز
واحد 4

واحد 5

واحد 6

واحد 9

واحد 2

واحد 1

99/994

945

945

99/994

5

99/994

9

95

941/999

941/999

4

5

4

4

5

914/79

914/79

5

5

5

9

5

919/99

919/99

5

5

5

4

در رابطرره ( x d ،)1-7و  x cهمرران پارامترهرراي برراینري

5

947/91

947/91

5

5

5

4

هستند که براي جداسازي حالت شارژ و دشارژ به کرار مريرونرد.

5

974/199

974/199

5

5

5

1

هرکدام که یک باشرند متناسرب برا آن قيرد مربوطره حرداکثر و

5

941/49

941/49

5

5

5

7

حداقل توان شارژ و دشارژ رعایت ميشود .برهطرور مثرال اگرر در

5

919/914

919/914

5

5

5

9

حالت شارژ باشيم (  ) x c  1قيد ( )9فعالشده و قيد ( )7در نظر

5

919/94

919/94

5

5

5

1

گرفته نميشود.

5

454/554

454/554

5

5

5

95

5

495/594

495/594

5

5

5

99

بهمنظور جلوگيري از تمثير برنامهریزي یک روز بر روي

5

491/1

491/1

5

5

5

94

روزهاي دیگر ،ازم است که  SOCباتري در ابتدا و

5

444/47

444/47

5

5

5

99

انتهاي دوره برنامهریزي برابر باشد که این قيد نيز بهصورت

5

974/514

974/514

5

5

5

94

رابطه ( )7مدلسازي ميشود.

5

449/14

449/14

5

5

5

94

5

441/994

441/994

5

5

5

91

5

491/494

491/494

5

5

5

97

5

449/174

449/174

5

5

5

99

5

441/174

441/174

5

5

5

91

براي بررسي نتایج دو حالت را در نظر ميگيرریم کره در زیرر

5

499/494

499/494

5

5

5

45

آمده است .در حالت اول فرض بر این است که ذخيرهساز انررژي

95

411/451

411/451

5

9/919

5

49

حضور ندارد و برنامهریزي را براي این حالت انجام ميدهيم

44

955

955

94

49/919

5

44

957947

955

955

95/947

95/947

5

49

5

417/149

417/149

4

5

5

44

()7

min
max
Pdis.storage
xd  Pstorage  Pdis.storage
xd

()9

min
max
Pchar.storage
xc  Pstorage  Pcharstoraget
xc

xd  xc 1

()1



SOC (end )  SOC0

()95
گام سوم :بررسی نتایج

 در حالت دوم برنامهریزي در حضور ذخيرهسازهاي
الکتریکي انجامشده و برآورد هزینه و سود حاصل
محاسبه شد.
بعد از قرار دادن ذخيرهساز در شبکه برق ،در ساعاتي ترممين
برق شربکه عرالوه برر مولرد برادي و مولردهاي حرارتري توسرط
ذخيره ساز نيز انجام ميشود از اینرو ،توانهاي توليدي مولدهاي
حرارتي نسبت به حالت قبل تايير خواهند کرد.

 .5نتایج و بحث
براي حالت اول که ذخيرهساز انرژي موجود نيست ،توان توليردي
واحدهاي حرارتي جهت پاسخگوي بار شبکه با رعایت تمامي قيود
اعمال شده ،مطابق جدول ( )4بهدست آمد.

از جدول (( )4پارامترهاي هزینه واحدهاي حرارتي) ،ميتوان
دریافت که ژنراتورهاي  9،4،9و  1ژنراتورهاي گرانقيمتي هستند.
لذا در صورت روشن ماندن هزینره زیرادي را بره شربکه تحميرل
خواهند کرد .در این حالت که سامانه فاقد ذخيرهسراز الکتریکري
است ،هزینه کل شبکه بر اسراس ترابع تعریرفشرده و برا رعایرت
تمامي قيود (قيد تعادل ،قيود بهره بررداري از واحردهاي حرارتري
شامل حداقل و حداکثر تروان توليردي و حرداقل زمران روشرن و
خاموش ماندن) برابر  91417174دار محاسبه شده است.
در حالت دوم برنامه ریزي در حضور ذخيرهساز انرژي صرورت
ميگيرد .در جدول ( )1مشخصات ذخيره سازي که در شربکه بره
کار گرفته شد ،مشاهده ميشود.
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جدول  .7توان توليد واحدها در حضور ذخيرهساز انرژي

جدول  .4ویژگيهاي ذخيرهساز موردنظر

همانطور که بيان شد ،هدف اصلي ذخيرهساز ،ذخيره کرردن
انرژي در ساعت هاي کم باري و تحویرل آن در سراعت پيرک برار
است .قيمت برق متناسرب برا تاييررات برار مصررفي کرم و زیراد
ميشود ،در شکل ( )4این موضوع بهخوبي قابل مشاهده است.

شکل  .6منحني قيمت روزانه خرید و فروش برق ( مگاوات /دار )

جهت پاسخگویي به رشد بار بعد از قرارگيري ذخيررهسراز برا
رعایت تمامي قيود و لحاظ نمودن قيمت خرید و فرروش بررق در
شبکه مطابق نمودار  ،4-4نتایج بهدستآمده براي تروان توليردي
واحدهاي حرارتي و ميزان توان شارژ و دشارژ شده ذخيرهساز بره
شکل جدول ( )7تايير کرد.
 هزینه بهرهبرداري از واحدهاي حرارتي شبکه در این حالت برابر
 91449971دار است .هزینه خرید برق توسط ذخيرهساز نيز
برابر  9119791دار است .لذا هزینه کلي در حالت حضور
ذخيرهساز برابر  914474دار است؛ یعني بيش از  9455دار
هزینه کمتر در طول یک شبانهروز ( 445هزار دار در هر
سال) انجامشده که این فقط بخشي از سود حاصل از
پيکسایي توسط ذخيرهسازها است.
عالوه بر صررفه اقتصرادي ناشري از پيرک سرایي ،در صرورت
استفاده از ذخيرهساز در شبکه نيازي به وجرود نيروگراههراي 95
مگاواتي شماره  4و  9و  1که نيروگاههاي پرهزینه اي نيز بودهاند،
نداریم.

شارژ

955

45

4

دشارژ

()MW

))hr

واحد 4

15

15-45

دشارژ

دشارژ

واحد 5

(λ)%

)(%

()MW

شارژ و

واحد 6

راندمان

SOC min / SOC max

ظرفیت

توان
شارژ یا

زمان

واحد 2
واحد 9

حداکثر

حداقل

5

99/941

5

945

945

5

5

5

9

5

4

5

911/999

911/999

5

5

5

4

94/194

5

5

914/799

914/799

5

5

5

9

99/514

5

5

919/99

919/99

5

5

5

4

5

5

5

947/91

947/91

5

5

5

4

5

5

5

974/199

974/199

5

5

5

1

5

5

5

914/49

914/49

5

5

5

7

5

5

5

919/914

919/914

5

5

5

9

5

5

5

919/94

919/94

5

5

5

1

5

5

5

454/554

454/554

5

5

5

95

5

5

5

495/594

495/594

5

5

5

99

5

5

5

491/1

491/1

5

5

5

94

5

5

5

444/47

444/47

5

5

5

99

5

5

5

974/514

974/514

5

5

5

94

5

5

5

449/14

449/14

5

5

5

94

5

5

5

441/994

441/994

5

5

5

91

5

5

5

491/494

491/494

5

5

5

97

5

5

5

449/174

449/174

5

5

5

99

5

5

5

441/174

441/174

5

5

5

91

5

5

5

499/494

499/494

5

5

5

45

5

4

5

955

955

5

5

99/954

49

5

47

5

955

955

5

5

91/491

44

5

94/4

5

955

955

5

5

91/491

49

41/151

5

5

471/149

471/149

5

5

4

44

واحد 1

حداقل و

 .1-5محاسبه هزینه تمامشده ( )1LCOEبرای ذخیرهسواز
( )BESSبهکار رفته در شبکه
یکي از مطالعات مهم در حوزه اقتصاد انرژي ،محاسربه قيمرت
تمامشده براي هر یک از حاملهاي اوليره و یرا ثانویره انررژي
(بهطور خاص ،انرژي الکتریکي) است .وجود یک روش و الگوي
جامع که بتواند قيمت واقعي انررژي را همرراه برا جزئيرات آن
محاسبه و تحليل نماید ،اینروش از مهمترین ابزارهاي تحليلري
در اقتصاد انرژي اسرت کره برهویرژه در صرنعت بررق یکري از
مهمترین چالشها و نيازهاي این صنعت ميباشد ،در این بخش
هزینه همتراز یا  LCOEبراي ذخيرهساز بهکاررفته مرورد بررسري
قرار گرفت .رابطه ( )99بر اساس مرجرع ] [16برهعنروان معادلره
اصلي جهت محاسبه هزینه همتراز شده در نظر گرفته شد.
()99

 :LCOEهزینه یکنواخت یا همتراز شده برحسب سنت برر
کيلووات ساعت
 :4ALCCهزینه چرخه کارکرد

Levelized cost of electricity
Annualized life cycle costs

1
2
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نتایج باا نشان ميدهد که سررمایهگرذاري اوليره ( )TCCبره
مبلغ  755هرزار دار ،معرادل  914455دار برر مگراوات سراعت
سرمایهگذاري ساليانه ميباشد.

 :CLCC,aهزینه سرمایهگذاري کلي
 :nعمر ذخيرهساز برحسب سال
 :hساعت
در گام اول مشخصات براتري مرورد اسرتفاده در جردول ()9
ارائهشده است.
جدول  .4مشخصات باتري استفادهشده

همانطور که اشاره شرد ،هزینره تعميررات دو درصرد هزینره
سرمایهگذاري اوليه در نظر گرفتهشده اسرت .برا در نظرر گررفتن
هزینرره سرراليانه تعميررر و نگهررداري سررامانه ) ،(Co&M,aهزینرره
سرمایهگذاري کلي ) (CLCC,aبهصورت زیر بهدست ميآید:

مقدار

پارامتر

 7سال

طول عمر

)CLCC ,a  194200  0.02  700,000  208200 ($ / MWh

755 $/kWh

هزینه سرمایه اوليه

 4درصد هزینه سرمایهگذاري براي
هر سال

هزینه تعمير و نگهداري

درنهایت  LCOEبراي ذخيرهساز با در نظر گرفتن اینکه
ذخيرهساز در هر شبانهروز  9ساعت مورد بهرهبرداري قرار گرفت،
بهصورت رابطه زیر محاسبه ميشود:

 45درصد

نرخ بهره

 15درصد

راندمان باتري

روابررط مربرروط برره محاسرربه  LCOEبررراي ذخيرررهسررازها در
مطالعاتي که به بررسي تطبيقي هزینه چرخره عمرر سرامانههراي
ذخيره ساز انرژي الکتریکي پرداخته اند بهطرور کامرل ارائرهشرده
است[ .]97بر اساس توضيحات ارائه شده در این منابع ،ابتردا ازم
است هزینه کلري سررمایهگرذاري برا در نظرر گررفتن نررخ بهرره
بهصورت ساليانه محاسبه شود براي این کار ابتدا ضریب بازگشرت
سرمایه ) (CRFبهصورت زیر محاسبه ميشود:
()94
در این رابطه  iنرخ بهرره بروده و  Tطرول عمرر ذخيرره سراز
ميباشد .با در نظر گرفتن نرخ بهره  45درصد و طول عمر  7سال
براي باتري ،مقدار  CRFبهصورت زیر بهدست ميآید:
7

 0.2774

0.2 1  0.2 

1

7

1  0.2 

CRF 

هزینه سرمایهگذاري بر اساس دادههاي جدول ( )7ميباشد.

TCC  700 1000  700,000 $ / MWh

()94

208200
) 71.3014 ( $ / MWh
365  8

LCOE 

بر اساس این توضيحات و دادههراي ارائره شرده در جردول،9
مشخص است که مقدار  LOCEبراي ذخيرهساز اسرتفادهشرده در
این کار برابر  79/9594دار بر مگاوات ساعت ،معادل  7/99سنت
بر کيلووات ساعت بهدست ميآید.
در این بخش با کم کردن هزینه انرژي جهت ذخيرهسازي در
باتري (شارژ باتري) از  LCOEدر نهایت  LCOSحاصل ميشود.
()94

از آنجا که برق در کم باري (قيمت پایين) مورد ذخيرهسرازي
قرار ميگيرد ،بنابراین ،مطابق نمودار قيمت بار و زمانهاي شرارژ
باتري در شبکه مدل شده ،دو قيمت براي انرژي موجود است99 ،
دار و  44دار به ازاي هر مگاوات
قيمت شارژ به ازاي هر مگاوات( :بهطرور متوسرط)  45دار و
قيمت شارژ به ازاي هر مگاوات ساعت 5/44 :دار
راندمان باتري استفاده شده 15 :درصد
 79/9594 : LCOEدار بر مگاوات ساعت
= 7.069

= 75711

با استفاده از  ،CRFسررمایهگرذاري سراليانه برهصرورت زیرر
محاسبه ميشود:
()99

Ccap ,a  700 103  0.2774=194200 $

اینروش عالوه بر الگوریتم محاسبات دقيق ،قابليرت مقایسره
نتایج حاصل را براي فناوريهاي مختلف در اختيار قرار مريدهرد.
ازاینرو نتيجه حاصلشده براي ذخيرهساز با نترایج حاصرل برراي
سایر فناوريها از مطالعات مختلف که به بررسي تطبيقري هزینره
چرخه عمر سامانههاي ذخيره ساز انرژي الکتریکي پرداختره انرد،
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از ابترردایيترررین الزامررات پدافنررد غيرعامررل رعایررت اصررل
 بخشي از ظرفيت تعيينشرده برراي، بنابراین،پراکندهسازي است
ذخيرهسازها در کنار مولدهاي خورشيدي و باقي ظرفيت در کنار
.پستهاي با اهميت بااي کشور بهصورت پراکنده قرار ميگيرد
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