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چكیده :در اين مقاله ،مسأله برنامهريزی امنيت -مقيد مشارکت واحدهای توليدی در حضور منابع پاسخگويي بار ارايه ميشود
همچنين ،برنامههای پاسخگويي بار به عنوان کااليي تجاری در کنار ساير منابع توليدی شبکه مدلسازی ميشوند .در واقع ،هدف
اصلي اين مقاله ،ارايه چارچوبي به منظور برنامهريزی امنيت -مقيد مشارکت و توليد واحدهاست که در بر دارنده پتانسيل بارهای
پاسخگو به عنوان منابعي در دسترس و ضروری در شبکه است .بنابراين ،طي مدل ارايه شده ،با ترکيب منابع سمت توليد و منابع
سمت تقاضا ،مسأله برنامهريزی امنيت -مقيد مشارکت واحدها و بارهای پاسخگو طرح ميشود .حل اين مسأله ،برنامهريزی
همزمان توليد واحدها و عرضه  DRرا به شکل بهينه و با هدف کمينهسازی هزينه بهرهبرداری از شبکه با در نظر داشتن قيود
امنيت نتيجه خواهد داد .شبکه استاندارد  -24شينه  IEEEبرای انجام شبيهسازیهای مورد نياز استفاده شده است .نتايج حاصل از
شبيهسازی که با استفاده از نرم افزار  GAMSانجام شده است ،نشاندهنده کارايي و مزيت باالی روش پيشنهادی است.
واژه های كلیدی :برنامهريزی امنيت -مقيد ،منابع پاسخگويي بار ،مشارکت واحدهای توليدی.
برنامه های زمان محور ،)TBPs( 1برنامه هرای تشروي محرور

 -1مقدمه

2

3

برنامههای پاسخگويي بار اقدامات کوتاهمدتي هستند که
توسط مصرفکنندهها بررای تعرديل مصررف انرر ی انجرام
ميشوند [ .]1در برنامه راهبردی آ انس بين المللري انرر ی،
برنامههای پاسخگويي بار بره علرت منرافعي کره در سر وح
بهرهبرداری و اقتصادی دارند ،به عنوان نخستين انتخرا

در

تمامي سياستهای انر ی معرفي شدهاند [ .]2همانطور کره
در شکل ( )1نشان داده شده است ،برنامههرای پاسرخگرويي
بار را ميتوان در قالرب سره دسرته کلري گرروهبنردی کررد

( )IBPsو برنامررههررای مبتنرري بررر بررازار ( .]3[ )MBPsدر
برنامههای زمانمحور ،قيمت برق در دورههای مختلف تغيير
ميکند .بنابراين ،مصرفکنندهها بايد ميزان مصررف خرود را
م اب با تعرفههای موجرود تعرديل سرازند .در برنامرههرای
تشوي محور ،مصرفکنندهها توسط بهرهبردار مستقل سيستم
و يا شرکتهای ديگر ،تشوي ميشوند کره ميرزان مصررف
خود را کاهش دهند .در برنامههای مبتني برر برازار ،تمرامي
بازيگران بازار به دو گروه تقسيم مي شوند خريداران  DRو
فراهمکننردگان  .)DRSP ( DRخريرداران  DRبررای بهبرود
قابليت اطمينان سيستم و تجارت وابسته به برق خود به

DR

تاريخ ارسال مقاله 1393/11/09

احتياج دارند .فراهم کنندگان  DRظرفيت الزم برای شررکت

تاريخ پذيرش مقاله 1394/04/13

در اين برنامهها را دارند و با مشارکت در برنامههای  DRبره

نام نويسنده مسئول حبيباله اعلمي

منافعي از نظر اقتصادی ميرسند.

نشاني نويسنده مسئول
حسين (ع)

ايران

دانشکده مهندسي برق

تهران

دانشگاه جامع امام

حضور برنامههای پاسخگويي برار ،مريتوانرد در توليرد
توان و همچنين عرضه آن تأثيرگذار باشد .تأمين بار و رزرو،
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همواره يکي از مهمترين دغدغهها در سيسرتم قردرت بروده

تأثير منفي بر قابليت اطمينان سيستم اسرت .قابليرت اطمينران

است .برنامههای پاسخگويي بار ميتوانند برای تأمين مقردار

يک سيستم به شکل برآورده کردن دو تابع کفايت و امنيرت

بار و ذخيره مورد نياز شبکه اسرتفاده شروند .ايرن برنامرههرا

تفسير مي شود .مقدار کرافي از ظرفيرت منرابع بررای ترأمين

ابزاری مفيد برای بهره بردار مستقل سيستم ( )ISOهستند و

تقاضای بيشينه بايد موجود باشرد (کفايرت) و سيسرتم بايرد

مي توانند در شرايط بحراني شبکه فراخرواني شروند .مسرأله

بتواند تغييرات و پيشرامدها را برر مبنرای روزانره و سراعتي

مشررارکت واحرردها )UC( 6و برنامررهريررزی توليررد 7همررواره

تحمل کند (امنيت).

است.

 SCUCرا ميتوان به شکل يک مسأله بهينهسرازی بيران

بهعنوان مسألهای اساسي در سيستم قدرت م رح بوده

 UCحاالت روشن و خراموش برودن واحردها و همچنرين،

کرد که در آن هزينههای بهرهبرداری بر اسراس هزينرههرای

ميزان توليد آن ها را به منظور تأمين بار پريشبينري شرده در

افزايشي حاصل از واحدهای توليرد ،کمينره مريشرود .ترابع

يک اف زماني مشخص ،تعيين ميکند [ .]4برنامه بهينه توليد

هدف اين مسأله همانند مسأله  UCاست و تنها تفاوت ايرن

بايد هزينه بهره برداری از شبکه در مدتزمان بهرهبرداری از

مسأله برا مسرأله  UCدر تعرداد قيرودی اسرت کره بررسري

آن را در حين تأمين بار ،نيازهای مرتبط با ذخيره چرخران و

ميشوند.

تمامي قيود شبکه کمينره کنرد [ .]8 -5در دهرههرای اخيرر،

تأمين بار و ذخيره مورد نياز شبکه ،به عنوان يک مسرأله

10

اساسي در برنامهريزی توليد م رح است .همانطور که اشاره

برای حل مسأله مشارکت واحدها ارايه شده است .در حالت

شد ،برنامههای پاسخگويي بار ابزاری مفيد برای  ISOهستند

کلي ،در صورتي که اندازه مسأله بهينه سرازی متوسرط و يرا

و مي توانند در مدت زمان کمابيش کوتراه فراخرواني شروند.

مسأله در

بنابراين ،استفاده از برنامه های پاسخگويي بار ميتواند بررای

مدتزمان الزم نخواهند بود [ 9و  .]10اين محدوديتها بره

رفع برخي از نگرانيهای مربوط به ترأمين برار و ذخيرره در

معرفررري روشهرررای ابتکررراری منجرررر شرررد [.]16 -11

شبکه استفاده شوند .در سالهای اخير ،مدل اقتصرادی

الگرروريتمهررای بهينررهسررازی ابتک راری برررای حررل مسررا ل

و  IBPها در پژوهشهای زيادی مورد توجه قرار گرفتهانرد

بهينه سازی پيچيده ،مزايايي نسربت بره الگروريتمهرای حرل

[ .]28 -21والرو و همکارانش [ ]21سياستهای مربوط بره

ق عي دارند ،اما مشکل اساسي اين روشها ايرن اسرت کره

 DRو مشتريان را در بازارهرای بررق بررسري کرردهانرد .در

ممکن نميرسند و ممکن است نق ه

12

روشهای ق عي ،8ابتکراری ،9و سراير روشهرای ترکيبري

بزرگ باشد ،روش های ق عي قادر به يافتن جوا

لزوماً به بهترين جوا

بهينه محلي را به جای جوا

TBP

مراجع [ 22و  ]23مدل اقتصادی بارهای پاسخگو به قيمت
13

بهينه کلي ارايره دهنرد .بررای

بر اساس مقادير ثابت االستيسريته برار ارايره شرده اسرت.

بهبود روش های حل مسأله مشارکت واحدها ،الگوريتم های

برنامههای تسويه بازار 14با در نظرر گررفتن منرافع اقتصرادی

ترکيبي معرفي و استفاده شدهاند [.]20 -17
اگر در حل مسأله برنامه ريزی مشارکت واحدها ،حفر

آن ها در مرجع [ ]24بحر

شرده انرد .در م العراتي کره در

مراجع [ ]28 -25انجام شده است ،مردل اقتصرادی بارهرای

امنيت مورد تأکيد باشد ،مسأله جديد را برنامهريزی مقيد بره

پاسخگو به قيمت بررسي شدهاند .در مرجرع [ ،]29سراختار

امنيت مشارکت واحدها )SCUC( 11مي نامنرد .در ايرن نروع

خ ي با ضرايب ثابت برای منحني فروش  DRSPهرا بررای

برنامررهريررزی ،تررأمين بررار قيرردی سررخت و اجبرراری اسررت.

شرکت در برنامههای مبتني بر بازار ارايه شده است .با توجه

حداکثرسازی امنيت نيز بيشرتر توسرط رزروهرا و خردمات

به پتانسيل برنامههای  ،DRنياز به طرح مسألهای که طي آن،

جانبي م رح ميشود .حداقل سازی هزينه نيرز برا مشرارکت

مقدار بهينه توان توليدی واحدها و  DRفراخرواني شرده در

دادن واحدهای ارزان ترر و در عرين حرال برا ارضرای قيرود

کنار هم محاسبه شوند ،ضروری به نظر ميرسد؛ زيررا حرل

مربوطه انجام ميشود.

اين مسأله ،ميتواند عالوه برر بره تعوير انرداختن نيراز بره

هدف از برنامه ريزی امنيت– مقيد مشرارکت واحردها،
برنامهريزی مشارکت واحدها باکمترين هزينره توليرد بردون

ساخت زيربنای توليدی جديد ،موجب کراهش هزينرههرای
بهرهبرداری از شبکه شود.
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برنامههايپاسخگوييبار


برنامههايمبتنيبربازار


برنامههايزمان-محور


برنامههايتشويق-محور


بازفروشديماند

خدماتجانبي

کنترلمستقيمبار

قطعبار/کاهشبار

پاسخگوييباراضطراري

بازارظرفيت

قيمتگذاريزماناستفاده

قيمتگذاريزمانپيکبحراني

قيمتگذاريزمانواقعي

شكل ( :)1تقسیمبندی برنامههای پاسخگویي بار
چارچو

معرفي شده برای ISO

منابع سمت تقاضا
فراهمکننده
DR

…

منابع سمت توليد

فراهمکننده

فراهمکننده

DR

DR

واحد n

منحني عرضه فروشندگان DR

…

واحد 2

واحد 1

منحني عرضه برق واحدها
بهرهبردار سيستم

برنامهريزی مقبد به امنيت عرضه  ،DRو مشارکت واحدها

شكل ( :)2چارچوب كلي تجارت برنامههای پاسخگویي بار از دیدگاه بهرهبردار مستقل سیستم

همان طور که بيان شد ،برنامه های پاسخ گويي بار قابليت

[ ،]31مسأله مشارکت واحدها با در نظر داشتن عدمق عيرت

فراخواني و اجرا در مدت زمان کمابيش کوتاه را دارند []30

در توليد توان واحدهای بادی و نيز حضور بارهای پاسخگو

و از ايرنرو مريتواننرد برره عنروان ابرزاری مفيرد در اختيررار

مدلسازی شده است .در اين مرجع ،هدف بهرهبردار مستقل

بهره بردار سيستم قررار گيرنرد .در مرجرع [ ،]25مردل هرای

سيستم بيشينه سازی رفاه اجتمراهي تحرت بردترين حراالت

اقتصادی بارهای پاسخگو براساس کشش قيمتري تقاضرا 15و

ممکن توليرد تروان برادی و مشرارکت  DRاسرت .مسرأله

تابع سود مشتريان 16توسعه يافتهاند .برنامههرای ق رع برار و

پيشنهادی در [ ،]31به کمک روش تجزيه بندرز حرل شرده

پاسخگويي بار اض راری در اين مرجع م العه و اثر آنها در

است .در مرجع [ ،]32برنامه ريزی مشارکت واحردها برا در

برنامهريزی مشارکت واحدها بررسي شده اسرت .در مرجرع

نظر داشتن برنامه های زمان -محور پاسرخگرويي برار و نيرز
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مررزارع بررادی مرردلسررازی شررده اسررت .در مرجررع [،]33

توابرع هزينره توليرد واحرردهای نيروگراهي قررار مريگيرررد.

شاخصهايي برای ارزيابي پاسخ مشتريان معرفري شردهانرد.

بنابراين ،يک تابع هدف واحد برای بهرهبردار مستقل سيستم

سپس ،برنامه ريزی توليد و پاسخگرويي برار در ايرن مرجرع

حاصل مي شود که با حل آن ،مقدار توان توليدی واحدها به

بررسرري شررده اسررت .در مرجررع [ ،]34نحرروه مشررارکت

طور همزمان با مقدار فعرالسرازی  DRمشرخص مريشرود.

فراهمکنندگان  DRو مکانيزم قيمرتدهري آنهرا در شربکه

بنابراين ،در اين مقالره ،مسرأله برنامرهريرزی امنيرت -مقيرد

مدلسازی شرده اسرت .در مرجرع [ ،]3روشري پويرا بررای

واحدهای توليدی و بارهای پاسخ گرو ( )SCDRUCطررح

مشارکت مشتريان در پاسخگويي برار پيشرنهاد شرده اسرت.

ميشود که ضمن آن ،منحنيهای عرضه  DRمدلسازی شده

سپس ،برنامهريرزی مشرارکت واحردها در حضرور بارهرای

و به عنوان کااليي تجاری در کنار منحنريهرای توليرد تروان

شرده اسرت .مرجرع [ ،]35بره برنامرهريرزی

نراتورها برای حل مسأله مشارکت واحدها قرار ميگيرنرد.

مشارکت واحدها در حضرور برنامرههرای پاسرخگرويي برار

نتايج حاصل ،برنامهريزی بهينره توليرد واحردها را بره طرور

اض راری و مقايسه آن با قراردادهای ق ع بار پرداخته است.

همزمان با ميزان بهينه اجرای برنامههای پاسخگرويي برار ،در

در مرجع [ ،]36برنامه ريزی تصادفي مشرارکت واحردها در

حين برآورد امنيت سيستم تعيين خواهد کرد.

پاسخگو بح

حضور منابع پاسخگويي بار معرفري شرده اسرت .در مرجرع

در ادامه اين مقاله ،ابتردا در بخرش  ،2چرارچو

کلري

[ ]37تأثير برنامه های پاسرخ گرويي برار قيمرت زمران پيرک

مسررأله معرفرري شررده بيرران مرريشررود .در بخررش  ،3مسررأله

بحراني در مسأله برنامه ريزی مشارکت واحدها بررسي شده

پيشنهادی مقاله بيان و فرمولبندی ميشود .اين بخش ،شامل

است .در مراجع [ 38و  ]39نيز برنامههای پاسرخگرويي برار

بيان روابط مربوط به ترمهای مختلرف ترابع هردف و قيرود

قيمت زمان واقعي در کنار برنامرهريرزی مشرارکت واحردها

مسأله پيشنهادی است .سپس ،نتايج حاصل از شبيهسرازی و

لحاظ شده اند .مرجع [ ]40اثر پاسخگويي بار در برنامهريزی

انجام م العات عددی در بخش  4ارايه مريشرود .در پايران،

توليد در بازار روز -پيش 17را بررسي کرده است .در مرجرع

نتايج حاصل در بخش  5بيان ميشود.

[ ،]41اثر برنامههای پاسخگويي بار قيمرت زمران واقعري در
تغيير الگوی بار مشترکين و برنامه ريزی مشرارکت واحردها
بررسرري شررده اسررت .در ايررن مرجررع ،اسررتفاده از پتانسرريل
برنامه های پاسخگويي بار در پوشش خ ای پيشبيني توليرد

 -2چارچوب كلي مسأله
در شکل ( ،)2تصوير کلي چارچو

ارايره شرده نشران

داده شده است .شکل ( ،)2نشاندهنده ارتباط ايجاد شده بين
20

نيروگاه بادی نيز بررسي شده اسرت .در مرجرع [ ،]42مردل

منابع پاسخگويي بار ( )DRRsو منابع سمت توليرد اسرت،

اقتصادی بارهای پاسخگو با استفاده از مفهوم کشرش قيمتري

به طوری که بهره بردار مستقل سيستم ،اين منابع را از سمت

تقاضا استخراج و اثر منابع سمت تقاضا در برنامهريزی توليد

توليد و تقاضا جمعآوری کرده و با هدف کمينهسازی هزينه

بررسي شده است .مرور و بررسي کارهای انجام شده ،نشان

بهرهبرداری از شبکه در حين حفر امنيرت سيسرتم ،مقردار

ميدهد که تراکنون م العره جرامعي بره شرکل مردلسرازی

توان توليدی نراتورها و نيز مقدار  DRفعالسازی شرده در

برنامه های مبتني بر بازار پاسخگويي بار 18و تجميرع مناسرب

هر لحظه را تعيين ميکند.

آن با مسأله برنامهريزی امنيت -مقيد مشارکت واحدها انجام

همان طرور کره در شرکل ( )2مشراهده مريشرود ،طري

نشده است .بنابراين ،نوآوری اصلي اين مقالره ،مردلسرازی

چارچو

پيشنهادی ،ابتدا رفتار فراهمکنندگان  ،DRبه عنوان

برنامههای مبتني بر بازار پاسخگويي بار به شرکل منرابعي در

منابعي مجازی و در دسترس مدلسازی شده است .در ايرن

دسترس و ترکيب آن در دل مسأله برنامهريزی امنيت -مقيد

راستا ،برنامههای مبتني بر بازار پاسخگويي بار مد نظرر قررار

مشارکت واحدهاست .در اين راستا ،با مدلسازی برنامههای

گرفتهاند که در آن ،فراهمکنندگان  ،DRمنحني عرضره خرود

مبتني بر بازار پاسخگويي بار ،منحني عرضه پاسخگرويي برار

را به بهرهبردار مستقل سيستم ارايه ميدهند .از طرف ديگرر،

حاصل شده و توابع هزينه آنها به طرور هرمزمران در کنرار

بهرهبردار سيستم ،منحني عرضه توان واحردهای توليردی را
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نيز دريافت ميکند .طي مسأله پيشنهادی مقالره ،بهرره برردار

هزينه سوخت واحدهای توليدی بيشتر به شرکل ترابعي

سيستم قدرت منحنري عرضره پاسرخگرويي برار را هماننرد

درجه دوم در نظر گرفته ميشود که در راب ه ( )2نشان داده

واحدهايي توليدی در نظر ميگيرد که ميتواننرد در بررآورد

شده است [.]43

بار و قيرود شربکه سرهيم باشرند .بره ايرن طرير  ،ظرفيرت
پاسخگويي بار را ميتوان به عنوان منابعي در نظر گرفت که



()2

 j  1, 2, ..., N , t  1, 2, ..., T

در کنار ساير واحدهای توليدی در اختيار بهرهبردار سيسرتم
قرار ميگيرند.







F j ,t p j ,t   j   j  p j ,t   j  p j ,t 2

  j ،  jو   jضرايب ثابت در توابع مربوط به هزينره
سوخت واحد  jام هستند.
در اين مقاله ،منحني خ ي م اب راب ره ( )3بره عنروان

 -3فرمولبندی مسأله
در اين بخش ،بيان رياضي مسأله پيشنهادی بيان ميشود
که شامل تابع هدف مسرأله و قيرود آن اسرت .ترابع هردف،
هزينههای مربوط به توليد توان نراتورها و فعالسرازی

DR

منحني عرضره  DRدر هرر کردام از براسهرای حراوی برار
پاسخگو در نظر گرفته ميشود.
DPi ,t  ai  liDR
) , t  bi (1   i

( )3

 i  1, ..., N DRSP , t  1, 2, ..., T

را در بر دارد .قيود مسأله نيز تمامي قيود شبکه ،بهرهبرداری،
 DRوامنيت را شامل ميشود.

در راب ه ( ،)3شاخص  DPi,tقيمت اجرای  DRاز سوی
عرضهکننده  iام را بر حسب ) ($/MWhدر هر ساعت نشران

 -1-3تابع هدف
در مسأله  SCUDRCپيشنهادی ،هزينره اجررای  DRبره
عنوان بخشي از کل هزينه بهرهبرداری ،در کنار هزينه مربوط
به توليد توان واحدها در نظر گرفتره خواهرد شرد .برا ايرن
روش ،بهترين ترکيب ممکن از مقدار توان توليدی واحردها
و مقدار  DRمبادله شده در هر سراعت بره دسرت مريآيرد.
بنابراين ،تابع هدف ،شامل هزينه سوخت واحدهای توليدی،
هزينه روشن 21و نيز خاموش شردن 22واحردها و همچنرين،
هزينه مربوط به مقدار فعالسازی برنامههای پاسخگويي برار

مرريدهررد و ضررريب " ،  iضررريب تمايررل" نررام دارد کرره
مشخصکننده نوع مصرفکننده اسرت .ايرن ضرريب ميرزان
تمايل مصرفکنندگان برای شرکت در برنامههای پاسخگويي
بار را نشان ميدهد  i .ضريبي بين  0ترا  1اسرت .افرزايش
مقدار ضريب  ،  iنشاندهنده افزايش تمايل فراهمکننده  iام
برای شرکت در برنامه هرای  DRاسرت؛ زيررا افرزايش ايرن
ضريب ،م اب راب ه ( ،)3موجب کاهش هزينه فعالسرازی
 DRميشود .همچنين ai ،و  ،biضرايبي ثابت هستند [ .]29با
توجه به راب ه ( ،)3هزينه  DRبه شرکل راب ره ( )4خواهرد

خواهد بود .هزينه روشن شدن واحدها مي توانرد تحرت دو

بود [.]29

راهاندازی سرد .هزينه خارج شدن واحدها نيز ثابت در نظرر

()4

حالت مد نظر قرار گيرد هزينه با راهاندازی گرم و هزينه برا





DR
Fi ,DR
t  li , t  

2
1
ai   liDR
 bi (1  i )liDR
,t 
,t ,
2
DRSP
 i  1, ..., N
, t  1, 2, ..., T

گرفته مي شود .بنابراين ،تابع هدف به کمک راب ه ( )1بيران
ميشود


 T N

Minimize  F j , t  p j , t   u j , t  
 t 1 j 1



 T N



 SUC j , t  u j , t  1  u j , t 1   
 t 1 j 1




()1

 T N



 SDC j , t  u j , t 1  1  u j , t   
 t 1 j 1







DR
DR
  Fi , t  li , t   ui , t 
 t 1 i 1



 t  1, 2, ..., T ,
N DRSP

j  1, 2, ..., N ,
i  1, 2, ..., N DRSP

هزينه در مدار آمدن واحدها نيز بره شرکل ( )5تعريرف
ميشود
( )5

 HSC j , if MDT j  T jD  MDT j  CST j
SUC j ,t  
D
 CSC j , if T j  MDT j  CST j
 j  1, 2, ..., N

T

در ادامرره ،قيررودی کرره مسررأله عرضرره  DRو مشررارکت
واحدها با آنها مواجه است بيان ميشود.
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و بيشتر برابر با ظرفيت بزرگترين واحد و يا درصدی از بار

 -2-3قیود مسأله
در اين بخش ،قيودی که مسأله پيشنهادی با آنها مواجه
است معرفي ميشوند.

پيشبيني شده است [ .]44به طور رياضيوار ،ذخيره چرخان
شبکه در هر ساعت ،برابر با بيشترين ظرفيت ممکن توليرد
توان واحدهای روشن منهای کل توان توليردی واحردها در
آن لحظه است .راب ره ( )9ايرن قيرد را برا در نظرر گررفتن

شرایط اولیه
شرايط اوليه واحدهای توليدی شامل تعداد ساعاتي کره
يک واحد بره طرور پيوسرته روشرن و يرا خراموش بروده و
همچنين ،مقدار توان توليدی واحردها يرک سراعت قبرل از

حضور برنامههای پاسخگويي بار نشان ميدهد
 ui ,t  Dt  SRt

()9

N DRSP

 DR

max
i ,t

i 1

 u j ,t 

N

j ,t

p
j 1

 1  t  T , j  1, ..., N , i  1, ..., N DRSP

برنامهريزی 23توليد است.
قیود مربوط به نرخ افزایش و كاهش واحدها
شرط تعادل توان

نرررت تغييررر توليررد ترروان نراتورهررا يکرري ديگررر از

مجموع توان توليدی واحدها و مقدار  DRفعالشرده در
هر لحظه بايد با مقدار بار شبکه در آن ساعت برابر باشد.
 ui ,t  Dt

()6

N DRSP

l

DR
i ,t

i 1

j ,t  u j ,t 

محدوديت هايي است که بايد در برنامهريزی توليد شبکه مد
نظر قرار گيرد .طب اين قيد ،واحد قادر به تغيير مقدار تروان

N

p
j 1

 1  t  T , j  1, ..., N , i  1, ..., N DRSP

خروجي برا هرر سررعت دلخرواه نيسرت .مقردار تغييرر در
خروجي واحدها با محدوديتي روبروست که به قيد مربروط
به نرت افزايش و کاهش واحدها 25موسوم است و به ترتيب

محدودیت مقددار تدوان تولیددی واحددها و متداركت
DRSPها
تمامي واحدها مقدار مشخصي را به عنوان کرمتررين و

توسط معادالت ( )10و ( )11بيان ميشوند
()10



بيشترين مقدار ممکن توان توليدی خود دارند .در حقيقرت،
واحدهای توليدی قادر به توليد توان بيشتر از يک حد بااليي
و همچنين ،کمتر از يک حد پايين نيستند .محدوديت توليرد

()11

به شکل ( )7بيان ميشود




p j ,t  p j ,t

 p j ,t  Min p j ,t 1  RUR j , p j

 1  t  T , j  1, ..., N




p j ,t  p j ,t


 p j ,t  Max p j ,t 1  RDR j , p j

 1  t  T , j  1, ..., N




p j ,t  u j ,t  p j ,t  u j ,t  p j ,t  u j ,t

()7

 1  t  T , j  1, ..., N

به طور مشابه ،محدوديت در مقردار فراخرواني  DRبره
شکل ( )8بيان ميشود
 ui ,t

()8

 ui ,t  DR

max
i,t

DR
i ,t

l

 1  t  T , i  1, ..., N DRSP

هيچ کدام از واحدها نميتوانند در آن واحد هم روشرن
و هم خاموش شوند .در نتيجه []25
()12

SUI ( j, t )  SDI ( j, t )  1
 j  1, ..., N , 1  t  T

از آنجا که شاخصهای  SUIو  SDIمتغيرهايي دودويي

ذخیره چرخان
24

مقدار ذخيرره چرخران مرورد نيراز شربکه بايرد بررای
اجتنا

قید مربوط به حاالت روشن یا خاموش شدن واحدها

از هر گونه ق ع بار ناخواسته ،حاصل از رخدادهای

متفاوت سيستم قدرت و يا افزايش غير منتظره تقاضای برار،
کافي باشد .ذخيره چرخان مقداری از پيش تعيين شده است

هستند که فقط مقادير صفر و يا يرک را دارنرد ،راب ره ()12
بيان کننده اين موضوع است که اين شاخصها ،نميتوانند به
طور همزمان يک باشند؛ يعني هر واحد نميتوانرد بره طرور
همزمان هم روشن و هم خاموش شود.
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 p j  p j  p Lower
j ,1

Upper
Lower
p

p

p
 j , n 1
j
j ,n
 Upper
 p j , PZ j  p j  p j
 n  2, ..., PZ j , j  1, ..., N

ناحیه عملكرد ممنوع
نراتورها با محردوديت هرايي در مقردار توليرد مواجره
هستند که بر اساس آن قادر به توليد توان در مقادير خاصري

()13

از خروجي نيستند [ .]45نواحي عملکرد ممنوع 26واحدها با
راب ه ( )13بيان مي شرود و در شرکل ( )3نشران داده شرده
است.

همررانطررور کرره در شررکل ( )3نشرران داده شررده اسررت،
نراتور قادر به توليد توان در بازههرايي کره برا رنرر تيرره
مشخص شده است ،نميباشد.

شكل ( :)3نواحي عملكرد ممنوع واحدها و محدودیت تولید توان ژنراتورها

قیود مربوط به حدداقل زمدان روشدن و خداموش بدودن
واحدها ()MUT/MDT27

که در آن ) fl (tتروان عبروری از خرط  lدر دوره  tام و
 fl maxحداکثر توان مجاز عبوری از خط  lاست.

حداقل زمان فعاليت يک واحد ،کرمتررين مردتزمراني
است که واحد پس از روشن شردن ،بايرد بره طرور پيوسرته

قیود ولتاز شینها

روشن باقي بماند .اين قيرد توسرط راب ره ( )14نشران داده
ميشود.
()14

MUTj  TjU ,  j  1, ..., N

قيد حداقل زمان توقف ،کمترين مدت زماني اسرت کره
واحدی پرس از خراموش شردن بايرد بره طرور پيوسرته در
وضعيت خاموش باقي بماند و با راب ه ( )15بيان ميشود.
()15

MDTj  TjD ,  j  1, ..., N

ولتا شينهای شبکه بايد در محدوده مجاز باشد.
()17

Vb, min  Vb,t  Vb, max ,  b  1, ..., NB, 1  t  T

پیتامد مرتبهی اول (معیار )N- 1

28

يکي از متداولترين روشها در بررسري امنيرت شربکه،
استفاده از معيار  N- 1است .اين معيار نشان ميدهد که اگرر
بنا به علتي ،تجهيزی از شبکه خارج شود ،تجهيرزات ديگرر
همچنان قادر به تأمين بار شبکه در حين حفر قيرود شربکه
هستند و دچار اضافه بار نيز نميشوند .در واقرع ،م راب برا

قید حداكثر جریان مجاز خطوط
تراکم خ وط به اين معناست که تروان عبروری از خرط

شکست سيستم نميشود.

نبايد بيشتر از حداکثر مجاز بارپذيری خط شود.
()16

 fl  t   fl max ,  1  t  T

اين معيار ،از دست رفتن هرر تجهيرزی در شربکه ،موجرب

max

 fl

شايان ذکر است ،قيودی از قبيل آلرودگي و سروخت از

برنامهريزی امنيت  -مقيد واحدهای توليدی و بارهای پاسخگو
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جمله مواردی هستند که ميتواننرد در مسرأله برنامرهريرزی
مشارکت واحدها در نظر گرفته شوند .از آنجرا کره هردف

نراتورها و مقدار  DRفعال شده توسرط  DRSPهرا در هرر
ساعت تعيين شود.

اصلي اين مقالره مردلسرازی برنامره هرای مبتنري برر برازار
پاسخ گويي بار و ارايه مسرأله  SCUDRCپيشرنهادی اسرت،
برای سادگي بيش تر و با حف کليت و اعتبرار مسرأله ،ايرن
قبيل قيود لحاظ نشدهاند.
در مسأله  SCUDRCپيشنهادی ،تابع هدف مسأله که برا
راب ه ( )1فرمول بندی شد ،بايد در طول دوره برنامهريزی با
رعايت قيود مختلف ،کمينه شود .بنابراين ،منابع پاسخگرويي
بار بررای کمترر کرردن هزينرههرای بهررهبررداری ،از سروی
بهره بردار مستقل سيستم در کنار تابع توليد تروان نراتورهرا

 -4مطالعات عددی
در ايررن بخررش ،سيسررتم  24( RTSشررينه  )IEEEبرررای
م العات شبيهسرازی در طري افر برنامرهريرزی  24سراعته
بررسي ميشود [ .]46در اين مقاله ،از نرمافزار  GAMSبرای
انجام شبيهسازی های الزم اسرتفاده شرده اسرت .شرکل ()4
تصوير کلي شبکه  RTSرا نشان ميدهد که شرامل 24براس،
 34خط و  33واحد توليدی است.

قرار مي گيرند تا بهترين ترکيب ممکن از مقدار توان توليدی

شكل ( :)4تصویر كلي شبكه RTS
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جدول ( :)1متخصات فراهمكنندگان منابع DR
بیتینه ظرفیت )MW( DR

فراهمكننده  DRمربوطه

شینهای حاوی بارهای پاسخگو

15

DRSP1

3

5

DRSP2

5

10

DRSP3

8

30

DRSP4

15

5

DRSP5

16

20

DRSP6

18

40

DRSP7

19

10

DRSP8

20

جدول ( :)2متخصات سناریوها
هزینه بهرهبرداری ()$

ظرفیت منابع DR

قیود امنیت

نوع مسأله

شماره حالتها

 313790/47

-

-

 UC

1

 296420/88



-

 UDRC

2

 327172/38

-



 SCUC

3

 313784/24





 SCUDRC

4

29

در ايررن قسررمت 8 ،فررراهمکننررده  DRدر نظررر گرفترره

که بيان شد ،منابع  DRبه شکل واحدهای توليردی مجرازی

مي شود .در جدول ( ،)1باس های حاوی منابع پاسرخگرويي

با شمارههای  34تا  41نشان داده شدهاند .نترايج مربروط بره

بار و مقدار بيشينه ظرفيت  DRنشان داده شده است .مقردار

نحوه فراخواني منابع پاسخ گويي بار ،در شرکل ( )5نيرز بره

ضرايب  aiو  biبرای تمامي فراهم کننردگان  DRبره ترتيرب

شکل گرافيکي نشان داده شده اند .در شکل ( ،)5ميرزان

برابر با  1و  7فرض شده اسرت .شرايان ذکرر اسرت کره در

فعررال شررده و زمرران فراخررواني اي رن منررابع ،در طرري افرر

ادامه ،نترايج خروجري برا در نظرر گررفتن مقرادير مختلرف

برنامه ريزی نشان داده شدهاست .در شکل ( ،)5مقدار مرورد

ضرايب عرضه  DRنيز بررسري و تحليرل مريشروند .زمران

نياز مشارکت هر  DRSPبر اساس مقدار بيشرينه تروان قابرل

اجرای برنامه برای شربکه مرورد نظرر ،برا اسرتفاده از رايانره

عرضه آن نرماليزه شده است .مقدار مبنای عرضه  DRSPها،

شخصي با  RAM 4 GBو  32 CPU 2GHzدقيقه بوده است.

در جدول ( )4نشان داده شدهاست .همانطرور کره مشراهده

شايان ذکر است ،زمان اجرا بر روی شبکههای بزرگ ،نياز به

ميشود ،هر کدام از فروشندگان  DRبا توجه به ضريب

زمان به مراتب بيشترر و اسرتفاده از سيسرتمهرای قرویترر
خواهد داشت.

DR

در جدول ( )3مشاهده ميشود ،با وجود اين که منحنري
عرضه تمامي  DRSPها يکسان فرض شد ،عرضهکنندگان ،2

در جدول ( ،)2مقدار هزينه بهرهبرداری از سيستم تحت

 5و  ،8در ساعات بيشتری جهت شرکت در  DRفراخواني

چهار حالت مقايسه شدهاند .همانطرور کره در جردول ()2

شدهاند .اين مسأله به علت مکان قرارگيری اين منابع اسرت.

مشاهده ميشود ،در نظر داشتن ظرفيت منابع پاسخگويي بار

در واقع ،با توجه به ويژگيهای مکان هر کدام از  DRSPها،

موجب کراهش  17369/59و  13388/14دالری هزينره بره
ترتيب در سناريوی  2نسبت به  1و در سرناريوی  4نسربت
به  3ميشود.
جدول ( ،)3نتايج برنامه ريزی عرضره پاسرخگرويي برار
حاصل از حل مسأله  SCUDRCرا نشان ميدهد .همانطرور

منابعي که بيشترر بره بررآورده شردن قيرود سيسرتم کمرک
ميکنند ،بيشتر فراخواني ميشروند .برهعرالوه ،در سراعات
پرباری شبکه الزم شده کره از تمرامي عرضره کننردگان

DR

استفاده شرود .حضرور و مشرارکت منرابع پاسرخگرويي برار
ميتواند موجب خاموشي واحدهای کمبازده انر ی و بهبرود
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کررارايي سيسررتم شررود .در واقررع ،بررا در نظررر گرررفتن منررابع

 DRمي شود .در واقع ،افرزايش ضررايب عرضره  DRنشران

پاسخگويي بار در کنار منابع سمت توليد ،واحدهای کمبازده

دهنده تمايل کمتر  DRSPها بررای شررکت در برنامرههرای

خاموش ميشوند و مقدار بار الزم توسط عرضه  DRفرراهم

پاسخگرويي برار اسرت .اگرر ضررايب عرضره  DRافرزايش

ميشود .اين در حالي اسرت کره در صرورت عردم حضرور

بيشتری داشته باشد ،ممکن است  DRSPها نقشي در ترأمين

منابع پاسخگويي بار ،اين واحدها بايرد در سراعاتي در دوره

بار نداشته باشند .در اين شرايط ،هزينه بهرهبرداری با هزينره

زماني بهرهبرداری روشن شده و با توجه به قيد حداقل زمان

بهرهبرداری در صورت عدم حضور منرابع پاسرخگرويي برار

در مدار بودن ،تا ساعاتي نيز در مدار بمانند .باال بودن هزينه

برابر ميشود.

توليد اين واحدها ،در کل موجب افزايش هزينه بهرهبرداری

مقدار سود عرضهکنندگان  DRبر حسب مقادير مختلف

از شبکه ميشود .با طرح مسأله  SCUDRCو در نتيجه با در

ضرايت  aiو  biنيز در شکل ( )8رسم شده است .همانطور

نظر گرفتن پاسخگويي بار به عنوان منبعي برای ترأمين برار،

که مشاهده ميشود ،با افرزايش مقرادير ايرن ضررايب ،ابتردا

در بهرهبرداری از سيسرتم حرذف

مقدار سود فراهم کنندگان پاسخ گويي بار افرزايش و سرپس،

اين قبيل شرايط نام لو

شده و کاهش در خور توجهي در هزينهها ايجاد ميشود.

دوباره کاهش مييابد .علت اين مسأله اين است که ،در ابتدا

بايد دقت شود که کاهش هزينه م اب جردول ( ،)2بره

که ضرايب  biمقدار کوچکي دارند ،قيمت فروش  DRکرم

ازای مقدار خاصي از ظرفيرت  DRحاصرل شرده اسرت .در

است و در نتيجره  DRSPهرا سرود کمري را از شررکت در

صورت وجود ظرفيت های متفاوت منابع پاسرخ گرويي برار،

برنامههای  DRمي برنرد .در ادامره برا افرزايش ضرريب ، bi

منافع حاصل از آنها نيز تغيير ميکند .شرکل ( ،)6تغييرر در

قيمت اجررای  DRافرزايش يافتره و سرود بيشرتری نصريب

مقدار هزينه بهرره بررداری از سيسرتم را برر حسرب مقرادير

فراهمکنندگان  DRميشود؛ ولي در صرورتي کره مقردار

مختلف ظرفيت  DRدر شبکه نشان ميدهرد .در شرکل ()6

افزايش بيشتری داشته باشرد ،اجررای  DRبره علرت هزينره

مقادير متناظر با ظرفيت  DRدر جدول ( )2به عنوان مقرادير

کمابيش زياد آن ،از ديد  ISOمقرون به صرفه نبوده و مقدار

پايه (يک پريونيت ) فرض شدهاند .در شکل ( ،)6تغييرر در

کمتری از برنامههای  DRفراخواني ميشوند .در واقع در اين

هزينه بهرهبرداری بر حسرب ظرفيرتهرای مختلرف  DRدر

حالت ،کاهش مقدار  DRعرضره شرده ،نسربت بره افرزايش

شبکه ،با در نظر گرفتن مقادير صفر 2 ،و  4به عنوان ضرايب

قيمت آن ،عامل تأثيرگذارتری است که با توجه به کم شردن

 aفراهمکنندگان  DRنشان داده شده اسرت .در جردول (،)5

مقدار عرضه ،سود  DRSPها نيز کاهش يافته اسرت .م راب

درصد تغييرات هزينه بهرهبرداری نسبت بره حالرت مرسروم

شکل ( ،)8با افزايش زياد مقادير ضرايب عرضره  ،DRسرود

برنامه ريزی مشارکت واحدها (يعني بردون در نظرر داشرتن

فراهمکنندگان  DRبه سمت صفر ميل ميکند.

ظرفيت منابع پاسخگويي بار) ،نشان داده شده است.
تغيير در مقدار هزينه بهرهبرداری از سيسرتم برر حسرب
مقادير مختلف ضرايب عرضه  DRنيرز در شرکل ( )7رسرم
شده است .افزايش مقردار ضررايب  aiو  biدر منحنريهرای

bi

تغييرات درآمد ،هزينه و سود فراهم کنندگان پاسخگويي
بار بر حسب ظرفيت نفوذ  DRدر شبکه در جدول ( )6نشان
داده شده است.
شايان ذکر است ،زمان اجرای برنامه برای شربکه مرورد

عرضه  ،DRموجب افزايش هزينره بهررهبررداری از سيسرتم

نظر ،به کمک رايانه شخصي با  RAM 4 GBو

خواهد شد .اين مسأله به علت کاهش ميزان تمايل مشتريان

در حدود  2ساعت بوده است .زمان اجرا بر روی شبکههای

برای شرکت در برنامه های پاسخ گويي برار در پري افرزايش

بررزرگ ،نيازمنررد زمرران برره مراتررب برريشتررر و اسررتفاده از

مقادير اين ضرايب است که موجب افرزايش هزينره اجررای

سيستمهای قویتر خواهد بود.

CPU 2GHz
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جدول ( :)3مقدار  DRفعال شده در طول ساعات برنامهریزی
ساعات ()24-1
















































































فراهمكنندهها






























شماره
واحدها

DRSP 1

34

DRSP 2

35

DRSP 3

36

DRSP 4

37

DRSP 5

38

DRSP 6

39

DRSP 7

40

DRSP 8

41

شكل ( :)5مقدار عرضه  DRدر طول روز

جدول ( :)4مقادیر مبنا در نمودار عرضه DR
مقادیر مبنا ()MW

واحدها

مقادیر مبنا ()MW

واحدها

5

واحد38 -

7/5

واحد34 -

6/6

واحد39 -

5

واحد35 -

10

واحد40 -

7/5

واحد36 -

7/5

واحد41 -

7/5

واحد37 -
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شكل ( :)6هزینه بهرهبرداری بر حسب مقادیر مختلف ظرفیت DR

جدول ( :)5تغییرات هزینه بهرهبرداری به ازای مقادیر مختلف ظرفیت DR
درصد کاهش هزينه در نتيجه حضور منابع پاسخگويي بار

درصد ظرفيت  DRبه پيک بار

بيشينه ظرفيت )p.u( DR
1

a =4

a=2

صفر=a

3/2

3/8

4/9

4/7

3/8

4/4

5/5

9/5

2

4/4

5/0

5/6

14/2

3

شكل ( :)7تغییر در مقدار هزینه بهرهبرداری بر حسب ضرایب عرضه DR
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شكل ( :)8سود عرضهكنندگان  DRبر حسب مقادیر مختلف ضرایب عرضه DR
جدول ( :)6تغییرات درآمد ،هزینه و سود فراهمكنندگان پاسخگویي بار بر حسب ضرایب  aو b
سود فراهمکنندگان پاسخگويي بار

هزينه فراهمکنندگان پاسخگويي بار

درآمد فراهمکنندگان پاسخگويي بار

مقدار ضريب b

a=4

a=2

a=4

a=2

a=4

a=2

750

1912/5

750

1912/5

1500

3825

صفر=b

349

1087/5

548/4

1807/5

897/0

2895

b=2

150

375

390

1095

540

1470

b=4

 -5نتیجهگیری
در اين مقاله ،به منظور بررسي اثر  DRبر سرمت توليرد
در بازارهای برق ،مسأله برنامه ريزی امنيت -مقيد واحدهای
توليدی و بارهای پاسخگو م رح شد .در مسأله ارايره شرده،
منابع پاسخگويي بار به عنوان کااليي تجاری مدل شدند کره
ميتوانند به طور همزمان در کنار نراتورها برای تأمين بار و
ذخيره مورد نياز شبکه به کار رونرد .نترايج حاصرل از ايرده
پيشنهادی مقاله ،مقدار و زمان عرضه  DRرا در کنرار برنامره
توليد ساير واحدهای توليدی شبکه مشرخص مريکنرد .بره
منظور بررسي نتايج عملي از شبکه اسرتاندارد  RTSاسرتفاده

موجب کاهش قابل توجه هزينه بهرهبرداری از شربکه شرده
است .همچنين ،تغيير مقدار هزينه بهررهبررداری برر حسرب
ميزان نفوذ پاسخگويي بار در شبکه نيرز بررسري و مشراهده
شد که با افزايش مقدار پتانسيل  ،DRهزينه بهررهبررداری از
شبکه کراهش در خرور تروجهي خواهرد داشرت .بنرابراين،
بهرهبردار مستقل سيستم با استفاده از طررح پيشرنهادی ايرن
مقاله قادر به کاهش قابل توجه هزينه بهرهبرداری از سيسرتم
خواهد بود.

 -6واژهنامه

شد .مقايسه نتايج حاصل از حل مسأله  SCUDRCبرا نترايج

شاخصها

مسأله  SCUCمرسوم ،ترأثير زيراد حضرور ايرن منرابع را در

نشانگر باسهای شبکه

کاهش هزينه بهره برداری از شبکه نشان داد .در ادامه ،نترايج

نشانگر تعداد فراهمکنندگان

عددی با بررسي مقادير مختلف ظرفيت  DRدر شبکه و نيرز

نشانگر تعداد نراتورها

j

به ازای مقادير مختلف ظرفيت پاسخگويي بار نيز بررسري و

نشانگر تعداد نواحي عملکرد ممنوع نراتورها

n

تحليل شد .همان طور که مالحظه شد ،مردل سرازی  DRبره

نشانگر تعداد ساعات در طول دوره برنامهريزی

t

عنوان منابع مجازی و استفاده از روش پيشنهادی اين مقالره،

متغیرهای حقیقي

b
DR

i
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مقدار  DRفروخته شده توسط فراهمکننده  iام

liDR
,t

در زمان ]MW[ t

تعداد باسهای شبکه

NT

کمترين مقدار مجاز توليد توان واحد  jام

pj

توان خروجي واحد  jام در ساعت ]MW[ t

p j ,t

[]MW

مدت زماني که واحد  jام به طور مداوم

T jD

بيشترين مقدار مجاز توليد توان واحد  jام

خاموش بوده است []hour

pj

[]MW

مدت زماني که واحد  jام به طور مداوم روشن

T jU

بوده است []hour

کمترين مقدار مجاز توليد توان واحد  jام در

p j ,t

زمان ]MW[ t
Vb,t

ولتا باس  bدر لحظه ]p.u[ t

بيشترين مقدار مجاز توليد توان واحد  jام در

p j ,t

زمان ]MW[ t

متغیرهای دودویي
نشانگر مربوط به حالت خاموش شدن واحد

SDI

حد پايين بازه  nام از ناحيه عملکرد ممنوع

نشانگر مربوط به حالت روشن شدن واحد

SUI

واحد  jام []MW

نشانگر مربوط به وضعيت فراخواني

ui , t

حد باالی بازه  nام از ناحيه عملکرد ممنوع

عرضهکننده  iام  DRکه در صورت فراخواني

واحد  jام []MW

برابر يک و در غير اين صورت برابر صفر است

تعداد نواحي عملکرد ممنوع واحد  jام

p Lower
j,n

Upper
j,n

p

PZ j

نرت کاهش توليد توان واحد  jام []MW/hour

RDRj

ام در ساعت  tکه در صورت روشن بودن برابر

نرت افزايش توليد توان واحد  jام []MW/hour

RURj

يک و در غير اين صورت برابر صفر است

هزينه خاموش شدن واحد  jام در ساعت

ثابتها

[]$/each switching

نشانگر وضعيت روشن/خاموش بودن

واحد j

ضرايب ثابت تابع عرضه  DRمربوط به

u j ,t

ai , bi

هزينه روشن شدن واحد  jام

فروشنده  iام (  aiبر حسب [ ]$/MW2hو  biبر
حسب [)]$/MWh

مقدار ذخيره چرخان مورد نياز در ساعت

هزينه روشن شدن نراتور به شکل سرد
مدت زمان الزم برای در مدار آمدن نراتور  jام

CST j

در صورت راهاندازی به شکل سرد []hour
Dt

مقدار تقاضای بار در ساعت ]MW[ t
مقدار بيشينه ظرفيت  DRفراهمکننده  iام در

DRi,tmax

ساعت ]MW[ t
HSCj

هزينه روشن شدن نراتور به شکل گرم
[]$/each hot start- up
کمترين مدت زمان برای خاموش ماندن نراتور
نراتور j

T

بيشينه ولتا مجاز شين  bام []p.u

Vb,max

کمينه ولتا مجاز شين  bام []p.u

Vb,min

توابع
تابع هزينه توليد توان نراتور  jام

Fj ,t
DR
i ,t

F



 -7مراجع
MDT j

 jام []hour
MUT j

ام []hour
N

تعداد نراتورها
تعداد فراهم کنندگان

[]MW

تابع هزينه عرضه  DRفراهمکننده  iام

DR

t

SRt

اف زماني برنامهريزی []hour

[]$/each cold start- up

کمترين مدت زمان برای روشن ماندن
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