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 خ ود،امروزه بهکارگیری انرژیهای تجدید پذیر نهتنها به یک موضوع بدیهی تبدیل شده است بلکه بعضاً بهکارگیری ب یش از پ یش آنه ا:چکیده
 در، در حقیقت افزایش ضریب نفوذ این قبیل منابع تولی د ت وان مت ی ر و نوس انی.موجب بروز چالشهای بهرهبرداری جدیدی در شبکه شده است
 در این مقاله یک روش. همواره با نگرانیهای مختلفی همچون حفظ حاشیه امنیت و پایداری ولتاژ شبکه همراه بوده است،کنار مزایای متعدد آنها
جدید سناریوبنیان برای برنامهریزی چندمعیاره طرحهای توسعه مزارع بادی بزرگ با رویکرد مدیریت پروژه و بهمنظور کمینهسازی هزینه تراز شده
 شبکه مورد مطالعه شبکه انتقال جنوب شرق ایران بوده و در ط ی. ارائه شده است،انرژی و حفظ حاشیه امنیت پایداری ولتاژ شبکه بهصورت بهینه
 الزم به ذکر است که این بخش از شبکه انتقال.یک برنامهریزی ده ساله بهتدریج ضریب نفوذ منابع بادی در آن تا میزان قابلتوجهی افزایش مییابد
 ش بکه م ورد نظ ر در مح یط ن رماف زار. و لذا درنظرگرفتن مالحظات پایداری ولتاژ ضروری مینماید،ایران از ضعف ذاتی پایداری ولتاژ رنج میبرد
. نشان از کارآمدی روش پیشنهادی دارد،(PSO)  مدل شده است و نتایج بهدستآمده توسط روش بهینه سازی اجتماع ذراتMATPOWER
.PSO  مدیریت پروژه و، روش سناریو بنیان،  هزینه تراز شده انرژی، حاشیه پایداری ولتاژ، انرژی بادی:واژههای کلیدی
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 -1مقدمه
افزایش روبهرشد ضریب نفوذ نیروگاههای بادی در شبکههای قدرت در
جهان امروز ،در کنار مزایای متعددی همچون بهرهبرداری از انرژی پاک
باد ،قطع و یا کاهش وابستگی به بازار جهانی نفت ،امنیت انرژی از
دیدگاه پدافند غیرعامل و غیره ،همواره با نگرانیهایی نیز همراه بوده
است .یکی از این موارد حفظ حاشیه پایداری شبکه قدرت در حضور
این منابع تولید توان غیرقطعی است .زیرا برای افزایش ضریب نفوذ
منابع انرژی الکتریکی بادی در شبکه برق ،خصوصیت واضح آن ،یعنی
غیریکنواختی و عدمپیوستگی انرژی باد (که خصوصیت ذاتی آن بوده و
وابسته به شرایط هوایی است) عامل بسیار مهمی است که باید مدنظر
قرار گیرد .ای ن امر موجب خواهد شد که توان خروجی نیروگاههای
بادی نیز مت یر ،غیریکنواخت و نوسانی باشد .هر شبکهای که بخواهد از
انرژی بادی استفاده کند مجبور به پذیرش این ناپیوستگی میباشد که
عاملی برای ناپایداری شبکه نیز خواهد بود .این تزریق غیرقطعی توان
به شبکه باید کنترلشده باشد ،زیرا هر شبکهای میتواند تا حدی
نسبت به عدمقطعیت تولید انرژی مقاوم بوده و از منابع انرژی ناپیوسته
استفاده نماید .این مسئله در کنار مصرف توان راکتیو در برخی
مبدلهای بادی ،بهویژه در شبکههای ضعیف مشکالت حادتری را نیز
ایجاد مینماید .از اینرو در شبکههایی که تصمیم بر افزایش بهرهگیری
از انرژی بادی را دارند ،حفظ حاشیه پایداری ولتاژ و حتی بهبود آن
مسئله مهمی است که باید مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
تاکنون پژوهشهای متعددی در دنیا انجام شدهاند که هر یک به
یکی از جنبههای این چالش پیشروی صنعت برق پرداختهاند؛ بهعنوان
نمونه در مرجع [ ]1پایداری ولتاژ یک سیستم قدرت با ضریب نفوذ
باالی انرژی بادی مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفته است و به بررسی
دقیق اثر نیروگاههای بادی بر پایداری ولتاژ شبکه پرداخته شده است.
بهعنوان نمونهای دیگر ،در مرجع [ ]2به امکانسنجی استفاده از توان
راکتیو ژنراتورهای بادی سرعت مت یر متصل به شبکه بهمنظور حمایت
و افزایش حاشیه پایداری ولتاژ شبکه در حالت پایدار دائمی پرداخته
میشود .در [ ]3به مطالعه تأثیر نیروگاههای بادی بزرگ بر پایداری
ولتاژ و پایداری زاویهای سیستم قدرت پرداختهشده و تأثیر
جبرانسازی زیاد با ادوات  FACTSبر پایداری شبکه موردبررسی
قرارگرفته است .در مرجع [ ]4بهکارگیری ادوات ذخیرهساز انرژی برای
یکنواختسازی توان خروجی مزارع بادی بهمنظور افزایش حاشیه
پایداری ولتاژ شبکه موردبررسی قرارگرفته است.
وجود منابع تولید توان مت یر در شبکه ،نیاز به روشهای جدیدی
را ضروری مینماید .از این حیث میتوان به مرجع [ ]5اشاره کرد که
یک روش جدید برای اعمال پخش بار بهینه ) (SMP-OPFبا لحاظ
عدمقطعیت منابع تولید بادی و تأثیر تکنولوژیهای خطوط انتقال
 HVDCبر پایداری ولتاژ شبکه ،ارائه میکند .در [ ]6نیز روشی برای
کنترل ولتاژ اصالحی ) (CVCدر شبکه قدرت با لحاظ عدمقطعیت بار
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و منابع بادی ارائه شده است؛ که در آن عدمقطعیت بار و تولید توسط
روش سناریوبنیان وارد مسئله میشود .در [ ]7نیز مسئله تعیین بهینه
توان راکتیو بهمنظور بهبود پایداری ولتاژ در یک شبکه قدرت در
شرایط وجود عدمقطعیت منابع تولید بادی و بار مطالعه شده است.
آنچه مشخص است این است که در تمام مقاالت اشاره شده در
باال و سایر مقاالتی که در اینجا مجال اشاره به آنها نیست ،مسئله
پایداری ولتاژ در حضور منابع بادی بررسی شده است ،اما در هیچیک
مسئله پایداری ولتاژ در حین سالهای توسعه ظرفیت منابع بادی در
شبکه با لحاظ رشد شبکه و بار مطالعه نشده است .این مقاله درصدد
پرداختن به این موضوع میباشد .همچنین اکثر روشهای ارائهشده بر
روی شبکههای غیرواقعی همچون شبکههای نمونه  IEEEپیادهسازی
شدهاند که با واقعیت فاصله دارند .اما در این مقاله ،شبکه واقعی جنوب
شرق ایران که از قضا ضعیفترین قسمت شبکه از دیدگاه پایداری ولتاژ
بوده و درعینحال بیشترین پتانسیل و احتمال احداث مزارع بادی
بزرگ را در آینده را دارد ،مورد مطالعه قرار گرفته است .افزون بر آن،
در این مقاله در کنار تالش برای حفظ حاشیه پایداری ولتاژ مطلوب از
طریق برنامهریزی بهینه منابع تولید شبکه و تعیین فرامین کنترلی
مناسب بهمنظور پرهیز از فروپاشی ولتاژ در شرایط بروز اغتشاشات ،به
تعیین بهینه مقادیر ظرفیت نصب ساالنه توربینهای بادی در مزارع
بادی در حال ساخت با رویکرد مدیریت پروژه و همچنین با
درنظرگرفتن قیود اقتصادی همچون سود و تورم پرداخته میشود ،تا
در نهایت هزینه تراز شده تولید انرژی ) (LCOEاین مزارع بادی کمینه
گردد؛ چیزی که در جهان امروز برای رقابتپذیربودن انرژیهای نو
بسیار حیاتی است .از ویژگیهای این مقاله آن است که سعی شده
است در آن تا بیشترین میزان از سادهسازیهای مرسوم اجتناب شود و
مدل به واقعیت نزدیک گردد .نمونه آن استخراج دقیق تابع ویبول
سایتهای بادی و بهکارگیری آن بهجای تابع رایلی ،استخراج دقیق
تابع پروفیل بار و بهکارگیری آن بهجای تابع نرمال ،لحاظ رشد بار و
توسعه شبکه انتقال و تولید مطابق با مطالعات واقعی انجامشده توسط
مشاورین برقهای منطقهای دو استان و  ...میباشد .همچنین تلفیق
مفاهیم کنترل پروژه با موضوع مقاله بهمنظور نگرش واقعی به روند
احداث و پیشرفت کار و همچنین اصالح معادله  LCOEبرای حالتی که
در آن هر توربین بادی مستقل از سایر توربینها وارد مدار تولید می
گردد ،از دیگر ویژگیهای این مقاله است.
این مقاله در  8بخش سازماندهی شده است؛ ابتدا در بخش
بعدی بهمرور مفاهیم پایداری ولتاژ پرداخته شده و سپس در بخش 3
مدل شبکه مورد مطالعه ارائه میگردد .در بخشهای  4و  5بهترتیب به
مکانیابی سایتهای بادی و لحاظ عدمقطعیت باد و بار در مدل
پرداخته میشود .در بخشهای  6و  7این مقاله منطق فرمولبندی
مسئله آورده شده است .در بخش  8نتایج عددی مورد بررسی و تحلیل
قرار میگیرند و در نهایت در بخش  9به جمعبندی مقاله پرداخته می-
شود.

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 3, autumn 2018

 /1303مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،48شماره  ،3پاییز 1397

 -2پایداری ولتاژ
با نزدیکتر شدن روزافزون نقطه کار سیستم به مرز ناپایداری،
بهخصوص ناپایداری ولتاژ ،ارائه روشهای مدون و دقیق برای تحلیل و
بهبود پایداری ولتاژ سیستم ،بیشازپیش ضروری مینماید .طبق تعریف
پایداری ولتاژ عبارت است از توانایی سیستم در حفظ ولتاژ حالت پایدار
در همه باسها در شرایط عملکرد عادی و حتی پس از قرارگیری در
معرض اغتشاش[ .]8در طرف مقابل ،ناپایداری ولتاژ از تالش
دینامیکهای بار برای بازگرداندن مصرف به بیش از توانایی مجموع
سیستم انتقال و تولید سرچشمه میگیرد .در حقیقت با عبور از حد
بیشینه توان قابل تحویل ،سازوکار بازیابی توان ناپایدار میگردد که
موجب کاهش توان مصرفی بهجای افزایش آن میگردد .این مسئله
هسته ناپایداری ولتاژ است[ .]9جهت سنجش پایداری ولتاژ یک
سیستم ،شاخصهای مختلفی مرسوم است که از آنها به اندیسهای
پایداری ولتاژ نیز یاد میشود .یکی از این شاخصها ،شاخص حاشیه
بارگذاری است .حاشیه بارگذاری یا همان حاشیه امنیت عبارت است از
حداکثر میزان افزایش بار (بارگذاری) سیستم ،از نقطه کار فعلی شبکه تا
نقطه فروپاشی ولتاژ .برای محاسبه حاشیه بارگذاری از نوشتن همزمان
معادالت پخش بار در نقطه کار فعلی و نقطه فروپاشی ولتاژ (نقطه
دماغه منحنی  )P-Vو محاسبه تفاضل آنها استفاده میشود[.]10
همانطورکه در شکل  1مشاهده میشود منحنی  P-Vبرای یک شین
بار دلخواه از سیستم نشان داده شده است؛ نقطه کار  ،Aنقطه کاری
معمول سیستم است که در آن بار سیستم برابر  PD0است .با افزایش
بار ،نقطه کار سیستم بر روی منحنی  P-Vاز  Aبه  Bحرکت میکند.
نقطه  Bنقطه زانویی منحنی یا همان نقطه فروپاشی ولتاژ است که به
آن حد بارگذاری نیز میگویند .به فاصله بین نقاط  Aو  Bنیز
بهاصطالح حاشیه بارگذاری گفته میشود که در اینجا با  λنشان داده
شده است .همانطورکه میدانیم ،تازمانیکه ژنراتورها به حدود توان
راکتیو خود نرسیدهاند ،ولتاژ تولیدیشان بهدلیل عملکرد خودکار و
حلقه بسته سیستم کنترل تحریک ،ثابت خواهد بود .اما بهتدریج با
افزایش تقاضای بار در شینهای بار ،توان راکتیو خروجی ژنراتورها نیز
افزایش مییابد و بهتدریج به حد باالی خود یعنی  QGmaxمیرسد.
ژنراتوری که به حد باالی توان راکتیو خود برسد دیگر قابلیت تثبیت
ولتاژ ترمینال را از دست خواهد داد و با ادامه افزایش بار ،ولتاژ ترمینال
این ژنراتور بهتدریج کاهش مییابد .در یک سیستم چند ماشینه وقتی
ژنراتوری قابلیت تنظیم ولتاژ ترمینال خود را از دست دهد ،روند
کاهش ولتاژ در سایر شینهای بار نیز افزایش مییابد (یعنی شیب
منحنی از نقطه  Aبه  Bبیشتر میشود) .این اتفاق بار بیشتری بر روی
توان راکتیو خروجی سایر ژنراتورهای سیستم تحمیل کرده و درنتیجه
روند رسیدن آنها به حد باالی توان راکتیو تولیدی مربوط به خودشان
را تسریع میکند .دراینشرایط چنانچه روند افزایش تقاضای بار ادامه
یابد ،بهتدریج سایر واحدهای ژنراتور نیز به حدود تولید توان راکتیو
خود خواهند رسید و با ازدسترفتن قابلیت کنترل ولتاژ شبکه ،پدیده
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فروپاشی ولتاژ رخ میدهد[ 11و  .]12از اینرو حاشیه بارگذاری
مناسب میتواند از فروپاشی ولتاژ در هنگام بروز اختالالت ناگهانی
مانند افزایش بار و یا خروج تجهیزات جلوگیری نماید .از اینرو الزم
است تا این حاشیه امنیت برای کلیه شینهای سیستم رعایت شود.
V
A

B

λ

P
PD

شکل  :1حاشیه بارگذاری و حد بارپذیری در یک شین بار

شکل  1رابطه بین بار مصرفی و توان تولیدی در نقطه حد
بارگذاری را برحسب مقادیر متناظر در نقطه کار فعلی و با استفاده از
پارامتر بارگذاری  λنشان میدهند .از اینرو میتوان گفت که نقطه حد
بارگذاری بهصورت پارامتری برحسب نقطه کار فعلی بیان شده است.
()1
PD  (1   )  PD , i  NB
i

i

QDi  (1   )  QDi , i  NB

()2

عالمت ^ نشانگر پارامترها در نقطه زانویی منحنی میباشد .در
حقیقت در این روش سعی میشود تا شبکه را در حالتی بهرهبرداری
کرد تا  λموردنظر در تمامی شرایط حالت پایدار دائمی حفظ شود تا
شبکه در شرایط پس از حادثه نیز از فروپاشی فاصله داشته باشد .در
این مقاله مقدار  λطبق توصیه شورای هماهنگی برق غرب آمریکای
شمالی ( )WECCبرابر با  %10انتخاب شده است[.]13

 -3مدل شبکه
شبکه مورد مطالعه ،شبکه سراسری تولید و انتقال (400-230
کیلوولت) جنوبشرق ایران مربوط به سال  1391است.
b115

WT

b117
b23-b26

b2

b116
G

G

2

b114

T3-T6
b71-b73

G

b39
b42-b43

b21-b22

WT

T7-T8

b27
T9-T16

b36-b37

b96-b97
b82-b84
T29
b75-b81

b38

b40

b16-b17
b53-b54
b51-b52

b20

T22-T28

G

G5-G12
b28-b35

b41
b9-b13
T1-T2
b14-b15

b99

G

b85-b91

b49-b50

b92-b93

b18-b19

b47

b58-b63

b3

b94-b95
b55-b56
b98

T17-T19

b111
G
b112
b68-b70
b100-b101

b4

b46

b44

b5
b6

G

b57,b102-b103

b45
b7

b64,b66
b106,b107,b109,b113
T30-T33

b65,b67,b74
G

b105,b108,b110

G26,G27,G28

شکل  :2شبکه تولید و انتقال جنوبشرق ایران
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سیستم برق ایران ،شبکهای گسترده و قدیمی است که بیشترین
مشکل و ضعف ذاتی آن در همین منطقه وجود دارد زیرا که از دیدگاه
شبکه ،این منطقه شبکهای تنک محسوب میشود؛ و درعینحال وجود
منابع بادی قابل توجه در کانال بادی همراستای مرز شرقی ایران ،از
خواف در خراسان به سمت زابل در شمال استان سیستان و بلوچستان،
چشمانداز احداث مزارع بادی بزرگ در این منطقه را بسیار پررنگ
نموده است.
بهمنظور تمرکز بر روی شبکه جنوبشرق الزم است که به
جداسازی شبکه جنوبشرق از شبکه مادر اقدام گردد .با اینکار یک
شبکه  117باسه (به همراه  10شین خارجی که در شکل  2با خطوط
 Tie-Lineمشخص شدهاند) با  140شاخه ) (Branchو  6نیروگاه که
مجموعاً دارای  28ژنراتورمی باشد ،حاصل میشود که مطالعات بر
روی آن متمرکز میشود .در شکل  2پیکربندی این شبکه در سطح
تولید و انتقال  230و  400کیلوولت نشان داده شده است .شایان
ذکر است که از این  140شاخه ،تعداد  80عدد خط انتقال 27 ،عدد
اتصال کابلی بین سوییچگیرها در پستها و  33عدد ترانسفورماتور
نیروگاهی و پست  230KV/400KVمیباشند؛ اما در شکل  2برای
اجتناب از پیچیدگی و سردرگمی ،پستهای انتقال و نیروگاهها
بهصورت متمرکز نشان داده شدهاند .بهعنوان نمونه پیکربندی نیروگاه
کرمان در شکل  3قابل مشاهده است.

b26
G4

b25
G3

b24
G2

b23
G1

G

G

G

G

هدف آن است که در این شبکه دو مزرعه بادی با ظرفیتی
مشخص احداث شود بهگونهای که در ابتدای سال  ،1402در این شبکه
به ضریب نفوذ  10درصدی انرژی تولیدی از مزارع بادی دستیابیم.
جدول  :1پیشبینی پیک بار منطقه جنوبشرق
سال

پیک بار سیستان و
بلوچستان)(MW

)(MW

1392

1188

1825

2862

1393

1208

1954

3003

1394

1299

2060

3191

1395

1362

2218

3401

1396

1430

2560

3790

1397

1500

2750

4037

1398

1570

3135

4470

1399

1645

3455

4845

1400

1735

3720

5182

1401

1825

3975

5510

پیک بار کرمان

پیک
همزمان

طبق اطالعات مدیریت شبکه برق ،در سال  94بار پایه در این
منطقه  %35بار پیک و بار متوسط نیز  %65بار پیک بوده است .با
رعایت همین الگو (ضریب  0/65برای تبدیل پیک انرژی به انرژی
متوسط در هر سال) ،انرژی مورد نیاز شبکه در سال  1401برابر خواهد
بود با:
()3
Eg-1401: 5510×8760×0.65 = 31373940 MWh
چنانچه طبق برنامهریزی  10ساله از ابتدای سال  ،1392در پایان
سال  1401این امکان حاصل شود که  %10از انرژی شبکه از منابع
بادی تأمین شود ،انرژی بادی مورد نیاز در آن سال برابر خواهد بود با:
Ew-1401: 31373940 ×0.1 = 3137394

()4
با درنظرگرفتن ضریب ظرفیت  %40برای مزارع بادی (جدول )4
الزم است تا ظرفیت نهایی مزارع بادی برابر با مقدار زیر باشد:
MWh

400 KV

T8

برنامهریزی بهینه مقید به پایداری ولتاژ . . .

T7
230 KV

()5
از اینرو با احداث  900مگاوات مزرعه بادی در طی ده سال به
ضریب نفوذ  10درصدی دست خواهیم یافت.
MW

G

G

G

G

G

G

G

G

G12
b35

G11
b34

G10
b33

G9
b32

G8
b31

G7
b30

G6
b29

G5
b28

شکل  :3پیکربندی نیروگاه کرمان

)MWh/(8760h ×0.4

= 895

Pwf-r: 3137394

 -4مکانیابی سایتهای بادی و تعیین مشخصات توربین
بادی

این منطقه شامل دو استان سیستان و بلوچستان و کرمان است که
اطالعات بار ده ساله آنها ،مطابق با اطالعات دریافتی از برقهای
منطقهای این دو استان و شرکت مدیریت شبکه برق ایران ،در جدول
 1برای پیک بار سالهای  91تا  95و پیش بینی آن تا سال 1401
آمده است .دقت شود از آنجاییکه این پیک بارها همزمان نیستند،
 0/95مجموع آنها بهعنوان پیک بار همزمان درنظر گرفته شده است.

Serial no. 85

بهطورکلی نخستین مرحله در روند احداث مزارع بادی ،انجام مطالعات
امکانسنجی احداث نیروگاه بادی و گام نخست برای انجام مطالعات
امکانسنجی احداث ،انجام پتانسیلسنجی باد است .بر اساس دادههای
ایستگاههای بادسنجی سازمان انرژیهای نو ایران (جدول  ،)2میتوان
گفت که بهترین سایتهای بادی در این منطقه با توجیه اقتصادی
مطلوب ،سایتهای بادی "میلنادر" و "لوتک" میباشند.

Tabriz Journal of Electrical Engineering, vol. 48, no. 3, autumn 2018

 /1305مجله مهندسی برق دانشگاه تبریز ،جلد  ،48شماره  ،3پاییز 1397
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جدول  :2اطالعات باد برخی از دکلهای بادسنجی در جنوبشرق

(یا حداقل) توان راکتیو خود را نیز تولید نماید .در حقیقت هنگامیکه
ژنراتوری در بیشینه توان اکتیو خود کار میکند توانمندی تولید
بیشینه (کمینه) توان راکتیو آن کاهش مییابد.
برای تقریب این حدود نرمافزار  MATPOWERامکان لحاظکردن
یک شیب باالیی و پایینی به منحنی قابلیت مربع-مستطیلی را ایجاد
min
PGmin ،Qmax
کرده است .از اینرو الزم است این پارامترها یعنی
G ،Q G
و  PGmaxبه ترتیب در دادههای ورودی نرمافزار برای هر ژنراتور مورد
نظر وارد گردد .در این صورت نرمافزار بهصورت خودکار منحنی قابلیت
ذوزنقهای شکل  4را برای آن ژنراتور درنظرمیگیرد [.]14

5/282

6/844

6/907

5/383

5/409

5/157

5/316

7/312

7/421

5/699

5/712

5/477

5/792

7/867

7/911

6/011

6/101

5/848

ط
ع 40 m
ط
ع 60 m
ط
ع 80 m

الگوی وزش باد در هر منطقهای با تقریب خوبی تابع توزیع احتمال
ویبول است .در این دو سایت نیز با استفاده از اطالعات ساالنه باد
توزیع ویبول برای هر سایت محاسبه شدهاند (شکل  )5که در بخش 6
این مقاله برای محاسبه توان تولیدی نیروگاههای بادی بهکار میروند.
شایان ذکر است در این مقاله بهمنظور افزودن مدل مزارع بادی به
شبکه از مدل نمایش تکتوربینه ) (STRاستفاده خواهد شد .طبق
مکانیابیهای انجامشده دو مزرعه بادی  450مگاواتی ،جمعاً به توان
 900مگاوات ،هر یک از طریق یک مدل  STRجداگانه ،بهتدریج در
طول  10سال به شبکه اضافه خواهند شد.
از آنجاییکه بیشتر مطالعات امکانسنجی انجامشده در ایران،
توربینهای بادی با ژنراتور  DFIGرا برای استفاده در کشور پیشنهاد
میدهند( ،بهعنوان نمونه نیروگاه بادی در دست احداث شرکت مپنا در
کهک قزوین که دارای توربینهای بادی  2/5مگاواتی با ژنراتور DFIG
کمپانی  Fuhrlanderاست) ،در این مقاله نیز توربینهای بادی 2
مگاواتی با ژنراتورهای  DFIGبرای مزارع بادی درنظرگرفته شدهاند.
جدول  :3اطالعات ژنراتور بادی
)Pwt-r (MW
2

)Vcut-out (m/s
25

)Vrated (m/s
14

)Vcut-in (m/s
4

جهت افزایش دقت مدل مزارع بادی الزم است تا مشخصات
عملکردی این نوع ژنراتور نیز بهدقت در شبکه مدل شود .بهاینمنظور
از منحنی قابلیت ژنراتور استفاده شده است .منحنی قابلیت ژنراتور
شامل قیود پایداری و حدود جریانهای استاتور و روتور است .لحاظ
حدود بهرهبرداری عملی یک ژنراتور مشخص میکند که این ژنراتور به
چه میزان میتواند به تولید توان بپردازد .بهاینمنظور با درنظرگرفتن
تمام مقادیر بهصورت پریونیت ،بر اساس مقادیر نامی ژنراتور ،DFIG
الزم است تا محدودیتهای حد جریان استاتور ،حد جریان روتور ،حد
حالت پایدار دائمی ،حد بهرهبرداری کلی و حد خروجی توان اکتیو و
راکتیو توربین بادی به معادالت پخش بار شبکه اضافه گردند [.]5
سادهترین نوع منحنی قابلیت ژنراتور یک چهارضلعی مربع -مستطیل
است که حدودی بر توانهای اکتیو و راکتیو ژنراتور تحت عنوان حدود
باال و پایین توان اکتیو و حدود باال و پایین توان راکتیو اعمال میکند.
اما منحنی قابلیت یک ژنراتور واقعی معموالً شامل موازنهای بین
توانمندی تولید توان اکتیو و راکتیو است بهطوریکه این امکان وجود
ندارد که ژنراتور بهطور همزمان حین تولید حداکثر توان اکتیو ،حداکثر

Serial no. 85

PG
Pmax
G

Pmin
G
QG

min

max

QG

QG

شکل  :4منحنی قابلیت کار ژنراتور  DFIGدر

نرمافزارMATPOWER

 -5مدلسازی عدمقطعیت تولید برق توربین بادی و بار
شبکه
یک روش رایج برای مدلسازی فرایندهای تصادفی روش مونتکارلو
است .در حقیقت این روش یک الگوریتم محاسباتی است که
از نمونهگیری تصادفی بر روی تابع توزیع احتمال یک مت یر برای
محاسبه نتایج استفاده میکند .اما هنگامیکه با سیستمهای بزرگ با
مت یرهای فراوان روبرو هستیم روشهای سادهتر و سریعتر موجه
خواهند بود .یکی ازاینروشها ،رهیافت سناریوبنیان است که در آن
حوزه ت ییرات پارامترها به چندین سناریو تقسیمشده و با
متوسطگیری در بازه این سناریوها ،احتمال رخداد هر سناریو در
محاسبات لحاظ میگردد .گفتنی است هر چه این سناریوها بیشتر
شوند ،روش سناریو بنیان به روش مونتکارلو نزدیکتر میشود [.]15
الف) باد
در این مقاله برای مدلسازی عدمقطعیت باد ،مدل مبتنی بر سناریو
بکارگرفته خواهد شد که در آن با درنظرگرفتن منحنی توزیع احتمال
ت ییرات سرعت باد ) (PDFو همچنین نمودار تولید توان توربین بادی،
سناریوهای مختلفی برای شرایط مختلف وزش باد درنظر گرفته می
شود .همانطورکه پیشتر گفته شد تابع توزیع احتمال ت ییرات سرعت
باد از نوع ویبول است که رابطه آن بهصورت زیر است:
()6

x K
) x K 1 ( C
)
e
C

(

K

PDF( x ) 

C
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Vcut.out
w2

4-5

0/0834

0/00417Pwf-r

0/0902

0/00451Pwf-r

w3

5-6

0/0790

0/01185Pwf-r

0/0857

0/01285Pwf-r

w4

6-7

0/0762

0/01905Pwf-r

0/083

0/02075Pwf-r

w5

7-8

0/0740

0/0259Pwf-r

0/0798

0/02793Pwf-r

w6

8-9

0/0644

0/02898Pwf-r

0/0697

0/03137Pwf-r

شکل  :5تغییرات ساالنه سرعت باد در محل سایت و منحنی ویبول آن

w7

9-10

0/0611

0/033605Pwf-r

0/0593

0/03261Pwf-r

راست میلنادرK=1.51 C=7.61 m/s .

w8

10-11

0/059

0/03601Pwf-r

0/0493

0/03205Pwf-r

چپ لوتکK=1.63 C=7.73 m/s .

w9

11-12

0/048

0/035445Pwf-r

0/0451

0/03382Pwf-r

w10

12-13

0/0417

0/034865Pwf-r

0/0415

0/03528Pwf-r

w11

13-14

0/0367

0/034865Pwf-r

0/0352

0/03344Pwf-r

0/1389

0/1389Pwf-r

0/1307

0/1307Pwf-r

در شکل  ،5از آنالیز دادههای واقعی باد در سایتهای میلنادر و
لوتک در طول سه سال ،تابع توزیع احتمالی ویبول سرعت باد برای هر
سایت با ضرایب  Cو  Kمربوطه محاسبه شده است؛ با بهکارگیری این
پارامترها ،بهعنوان نمونه برای سایت لوتک عبارت خواهد بود از:
v 1.63
)
1.63
v 0.63  ( 7.73
(
) e
7.73 7.73

()7

w12

 Vratedتا
Vcut.out

ضریب ظرفیت هر سایت:

CF=0/395

CF=0/407

PDF (v) 

با تقسیم تابع توزیع احتمال سرعت باد به سناریوهای مختلف،
احتمال اینکه مت یر تصادفی  vدر بازه  vw,minتا  vw,maxقرار بگیرد یعنی
احتمال رخ دادن هر سناریو برابر است با:
v 1.63
)
1.63
v 0.63 -( 7.73
(
) e
dv
7.73 7.73

()8

vw ,max



Pwt-r

πw 

vw ,min

سرعت متوسط باد در هر سناریو برابر است با:

vw,max  vw,min

()9

Vw 

2

که معادل  xدر فرمول  6است .توان تولیدی ژنراتور بادی در هر
سناریو نیز با استفاده از  vwبهدست میآید:
0
if vw  vcut .in or vw  vcut .out

v

v

  w cut .in Pwt r if vcut .in  vw  vrated
 vrated  vcut .in

if vrated  vw  vcut .out
 Pwt-r

()10

) Pwt ( vw

این منحنی توان در شکل  6قابل مشاهده است [ .]16از آنجاییکه
توان تولیدی مزرعه بادی جمع آثار توان کلیه توربینهای بادی آن
مزرعه است ،معادل این منحنی برای توان تولیدی مزرعه بادی )(Pwf
میلنادر و لوتک بهکار گرفته میشود .دقت شود که ضرایب احتمالی
وزش باد در هر سناریو (فرمول  ،)8باید در توان تولیدی هر سناریو
(فرمول  ،)10ضرب شوند .این سناریوها و احتماالت متناظر با آنها و
همچنین توان تولیدی در هر سناریو در جدول  4آورده شده است.

)(m/s

vcut.out

vrated

vcut.in

شکل  :6منحنی توان توربین بادی

ب) بار
بنا بر ذات مت یر و تصادفی بار شبکه ،نیاز است عدمقطعیت بار نیز وارد
مسئله شود .بهطورکلی در شرایطی که دسترسی به دادههای واقعی بار
نباشد توزیع احتمال بار را میتوان با استفاده از تابع توزیع نرمال
تقریب زد [ ،]16که این امر موجب کاهش دقت مسئله میگردد.
چهبسا با استفاده از تکنیکهای صحتسنجی ،توزیع نرمال حتی
نزدیک به توزیع احتمال بار منطقه مورد نظر نیز نباشد .در اینجا با
استناد به دادههای واقعی بار منطقه ،دقیقترین برازش برای توزیع بار
منطقه محاسبه و بهکار گرفته شده است.

جدول  :4سناریوهای وزش باد در سایتهای بادی لوتک و میلنادر
بازه سرعت

سایت لوتک

سایت میل نادر

سناریو

باد
(Vw,max −
)Vw,min

احتمال

توان تولیدی

احتمال

توان تولیدی

پایین
w1

 Vcut.inو
باالی
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0/2376

0

0/2305

0

شکل  :7دادههای واقعی بار در سال  1393و منحنی توزیع احتمالی آن
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همانطورکه قابل مشاهده است ،از آنالیز اطالعات بار شبانهروزی
در این منطقه در طول سال  1393بهمنظور استخراج دقیقترین برازش
منحنی ،توزیع احتمال  ]17[ Johnson-SBبا پارامترهای ،γ=0/21225
 β=1790/1 ،δ=0/68961و   =1190/4بهعنوان توزیع احتمالی
ت ییرات بار بهدستآمده که با روش صحتسنجی Kolmogorov
 Smirnovنیز دقت آن تأیید شده است.

L1

1035-1363

1199

0/075

L2

1364-1691

1528

0/264

L3

1692-2019

1856

0/214

F( z ) 

L4

2020-2347

2184

0/174

L5

2348-2675

2512

0/176

L6

2676-3003

2840

0/097





()11

2

 1

z 
(exp       ln
)
 2
1

z 
)  2 z (1  z


که در آن:

Ld  



جدول  :5سناریوهای بار در منطقه جنوب شرق در سال 1393
سناریو

بازه بار سناریو

بار متوسط متناظر

)(Pdmin-Pdmax

با این سناریو

احتمال رخداد این
سناریو

)(Pd

) 𝑑𝜋(

z

احتمال رخداد هر سناریو نیز توسط فرمول ( )12و با استفاده از مقادیر

 -6فرمولبندی مسئله

حدی (  Ld,maxو  )Ld,minبهدستمیآید.

برای پیادهسازی مسئله در محیط  ،MATPOWERمطابق شکل ،1
الزم است تا با بهینهسازی فرامین کنترلی در چهارچوب OPF
 ،Stochasticنقطه ( Aنقطه کار سیستم) در هر سناریو بهگونهای
انتخاب گردد تا با کمترین هزینه همواره نقطه کار  Bبیش از ده درصد
مقدار بار با آن فاصله داشته باشد.
مت یرهای کنترلی (پارامترهای بهینهسازی) نیز در این شبکه
عبارتاند از ولتاژ و توان اکتیو تولیدی  28ژنراتور مرسوم که در 6
نیروگاه مستقر هستند و همچنین تپ  33ترانسفورماتور شبکه که 28
عدد از آنها ترانسفورماتورهای نیروگاهی و مابقی ترانسفورماتورهای
پست هستند .ازاینرو مجموع این مت یرهای کنترلی به  89عدد بالغ
میگردد.
همانطورکه میدانید هدف مسئله  OPFکمینهسازی هزینه کل )(TC
پرداختی بهازای برقراری تعادل انرژی در شبکه است که بهصورت
معادله زیر تعریف میشود:

()12

2
 1
δ
z  
(exp    γ+δln
)   dz
 2
1  z  
)β 2πz(1  z


Ld,max

πd = 

Ld,min

مقدار متوسط بار در هر سناریو ،نیز برابر است با:
L
+Ld,min
()13
= d,max
2

Ld

در اینجا نیز مقدار بار هر سناریو در احتمال آن سناریو ضرب میگردد.

()15
شکل  :8سناریوهای بار تولید شده در طول سال1393

با تولید تعداد مناسبی از سناریوهای باد و بار ،مجموع تعداد کل
سناریوهای عدمقطعیت برابر است با حاصلضرب تعداد سناریوهای
بادی در سناریوهای بار .یعنی  6×12=72سناریو احتمالی در هر سال
و نهایتاً  720سناریو در کل ده سال برای پخش بار وجود دارد .که در
هر سناریو پخش بار بهینه بهمنظور تعیین مقادیر بهینه مت یرهای
کنترلی انجام میشود.
احتمال رخداد هر سناریو در طول یک سال برابر است با [:]18
()14

s   w  d

با همین روش ،سناریوهای بار در سالهای  1391تا  1394که
اطالعات آنها در دسترس است ،تولید میشوند (سناریوهای بار تولید
شده برای سال  1393در جدول  5آورده شده است) .برای سالهای
 1395تا  1401نیز با استفاده از پیشبینی پیک و متوسط بار ،و
رعایت همین الگوی ت ییرات بار در طول یک سال ،مقدار بار در هر
سناریو و احتمال آن تخمین زده میشوند.
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TC  min  i Fi (PG )
i

) 𝑖𝐺𝑃( 𝑖𝐹 تابع هزینه سوخت واحد حرارتی -iام است که معموالً
بهصورت زیر تعریف میشود:
()16

Fi (PG )  a i PG2  bi PG  ci

()17

) TC   i (a i PG2i  bi PGi  ci

i

i

i

که  TCبا توجه به قیود زیر کمینه میشود:
()18
()19
()20
()21
()22
()23

)  NG P   P  V NB V Y cos(    
  Gi  D
b
j bj
b
j
bj
j1
 i 1 
NG
NB
)  Q   Q  V V Y sin(    
  Gi 
D
b
j bj
b
j
bj
j1
 i 1

PGmin
 PGi  PGmax
, i  NG
i
i

QGmin
 QGi  QGmax
, i  NG
i
i
, b  NB
, l  NL

 Vb  V

max
b

min
b

V

0  Sl (V , )  S

max
l

()24
t  td  t , d  NT
از آنجاییکه این مدل  OPFبرای بهبود پایداری ولتاژ بکار میرود
max
d

min
d

الزم است تا برای لحاظ کردن شاخص حاشیه بارگذاری  ،λقیود پخش
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بار برای هر دو نقطه کار فعلی و نقطه حد بارپذیری بهطور همزمان
نوشته شود .رابطه بین این قیود نیز همانطورکه پیشتر اشاره شد با

ع

استفاده از پارامتر بارگذاری  λمشخص میشود (فرمول  .)1ازاینرو:
()25
()26

)

)  NG P   P  V NB V Y cos(    
  Gi  D
b
j bj
b
j
bj
j1
 i 1 
)  NG Q   Q  V NB V Y sin(    
 G 
D
b
j bj
b
j
bj
j1
 i 1

PG  min( PGmax , (1   )  PG ), i  NG

()27

K=0

 PGi  P

()28

, i  NG

()29
()30
()31
()32

QGmin
 QGi  QGmax
, i  NG
i
i

max
Gi

, b  NB
, l  NL

 Vb  V

min
Gi

P

min
b

V

ع

)(PDF

72

For
i=1:72 do

0  Sl (V , )  S

max
l

0.10 < λ

شایان ذکر است که در هر سال بار اکتیو و راکتیو شبکه متناسب با نرخ
پیشبینی بار افزایش مییابد و از اینرو ژنراتورهای موجود شبکه تا
آنجاییکه میتوانند به تأمین بار پرداخته و از آنپس برای سالهای
بعدی مطابق با  GEPو  TEPشبکه ،طرح توسعه شبکه به مدل شبکه
اضافه میشود .میزان ظرفیت نصب نیروگاههای بادی در هر سال نیز
باید در ابتدا محاسبه شده و به مدل اضافه شود .از اینرو الزم است تا
ابتدا مقادیر بهینه ظرفیتهای نصب ساالنه یعنی  P1تا  P10را مطابق
با روش پیشنهادی در بخش بعدی (روابط  33تا  )36محاسبه نمود و
سپس با تنظیم بهینه پارامترهای کنترلی شبکه که در باال به آن اشاره
شد ،حاشیه پایداری ولتاژ  10درصدی را با کمترین هزینه در همه
حاالت برقرار نمود .توالی این مراحل در روند نمای شکل  9قابل
مشاهده است.

 -7بهینهسازی میزان ظرفیت نصب ساالنه
همانطورکه اشاره شد ،جهت دستیابی به ضریب نفوذ  10درصدی
انرژی تولیدی در شبکه جنوبشرق ،الزم است که در افق  10ساله
 900مگاوات نیروگاه بادی در دو سایت بادی لوتک و میل نادر نصب
شود .در حالت انتزاعی ممکن است تصور شود که این امر بهصورت
خطی و با میزان نصب ساالنه  90مگاوات امکانپذیر است .اما در عمل
مت یرهای بیشماری همچون نیروی انسانی ،منابع مالی ،ماشینآالت،
تجهیزات و برنامهریزی ،بر اجرای یک مگاپروژه مهندسی در این ابعاد
تأثیرگذارند .بهطورکلی یک پروژه احداث نیروگاه بادی را میتوان به
سه بخش تقسیم نمود؛ نخست برنامهریزی و محاسبات مهندسی،
مرحله دوم خرید تجهیزات ،ساخت و اجرا و مرحله آخر راهاندازی .در
بخش نخست ،مطالعات بادسنجی ،مطالعات اقتصادی و همچنین
مطالعات اتصال به شبکه در قالب مطالعات امکانسنجی احداث انجام
میپذیرد .در مرحله دوم عملیات سفارش و خریداری توربینهای بادی
و حمل اجزای آن به سایت ،آمادهسازی سایت همچون پیریزی
فنداسیونها و احداث جادههای دسترسی و درنهایت مونتاژ توربین
بادی در سایت ،انجام میپذیرد.
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K=K+1

i

i

max
b

)(macro-siting

10

i

i

(

K
)(TEP GEP

72

K

? K>10

شکل  :9روند نمای مسئله

مرحله سوم نیز مرحله تکمیل تستهای پیشراهاندازی و درنهایت
راهاندازی و اتصال به شبکه است.
الزم به اشاره است که فاکتور زمان در اجرای پروژهها و برنامهها
نقش مهمی را ایفا میکند .در این مقاله فرض میشود که تأخیری در
اجرای پروژه در افق زمانی ده ساله به وجود نخواهد آمد و در پایان
سال دهم تمام میزان ظرفیت پیشبینیشده وارد مدار میشود .البته
باید توجه داشت که تأخیر در پروژهها ،بهویژه در ایران امری معمول
است .تأخیر در پروژهها ،پیامدهایی به دنبال دارد که هر چه از زمان
شروع آن میگذرد آثار و تبعات منفی آن بیشتر میشود .بهویژه اینکه،
اغلب ،تأخیر در پروژه هزینه اتمام آن را افزایش داده و همچنین موجب
زیانهای پنهانِ ناشی از بهرهبرداری دیرهنگام پروژه نیز میگردد.
 -1-7چرخه عمر پروژه
چرخه عمر پروژه ) (Project Life Cylceتوالی مراحلی است که پروژه
از ابتدای شروع تا پایان آن ،پشت سر میگذارد .با آنکه ابعاد
پروژههای مختلف از نظر بزرگی و پیچیدگی متفاوت است ،اما میتوان
بر اساس استاندارد بینالمللی مدیریت پروژه ) ، (PMBOKهمه آنها را
در یک ساختار چرخه عمر کلی بهصورت شکل  10مدل کرد که شامل
مراحل :شروع پروژه ،سازماندهی و آمادهسازی ،انجام کار مد نظر پروژه
و اتمام پروژه میباشد [ .]20شکل  10نشاندهنده میزان هزینه و
بهکارگیری نیروی انسانی متناسب با پیشرفت یک پروژه است.
همانطورکه مشخص است در ابتدای پروژه میزان هزینه و سطح نیروی
انسانی پایین است.
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P8
P9

P7
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بهرهبرداری ،هزینه استهالک و غیره از ابتدای پروژه تا انتهای دوران
بهرهبردای است .در حقیقت  LCOEنقطه سربهسر هزینه و سود پروژه
است .از اینرو الزم است تا قیمت قرارداد فروش برق ) (PPAباالتر از
 LCOEباشد تا پروژه سودآور گردد [ 21و .]22

P6
P5

P4
P10
P3

()37

شکل  :10نمودار پیشبینی پیشرفت پروژه

زیرا که ابتدای هر پروژهای ،هنگام تولید مدارک مهندسی ) (Eمی
باشد .پس از آن میزان سرمایهگذاری در پروژه متناسب با پیشرفت
عملیات اجرایی افزایش یافته و در سرانجام در انتهای پروژه هزینهها
کاهش مییابد تا به صفر برسد .همین روند متناظر با تولید اقالم قابل
تحویل پروژه ) (deliverablesنیز هست .به این معنی که در ابتدای
پروژه به دالیل مختلف همچون تولید مدارک مهندسی ،انعقاد قرارداد
خرید و حمل تجهیزات به سایت) ،(Pآمادهسازی سایت و غیره ،روند
پیشرفت پروژه کند است .البته یکی دیگر از دالیل این کندی ،باال
بودن میزان ریسک و عدمقطعیتها در ابتدای پروژه نیز هست .با
پیشرفت پروژه ،میزان ریسک و عدم قطعیتها کاهش یافته و روند
پیشرفت پروژه سرعت میگیرد .از اینرو بدیهی است که در پروژه
توسعه مزارع بادی لوتک و میلنادر در دو سال نخست ،بهدلیل شروع
عملیات مهندسی ،خرید و حمل اجزا توربینهای بادی ،پیریزی
فنداسیونها ،انجام شبکه ارت سایت و همچنین ساخت پست برق
جهت اتصال مزرعه بادی به شبکه ،تولید انرژی وجود نخواهد داشت و
بر اساس منطق و یک قضاوت مهندسی میتوان شروع تولید را در سال
سوم و تداوم آن را بهصورت شکل  10انتظار داشت .از اینرو تابع هدف
برابر است با:
()33
)Objective Function= Min (LCOE
Subject to:
10

()34

∑ P(t) = Pwf−r
t=1

And
P1=P2=0

()35
()36
Pmin-t < Pt< Pmax-t
که در آن ) P(tظرفیت نصب توربینهای بادی در پایان سال tام و
 LCOEهزینه تراز شده تولید انرژی است ،که در ادامه معرفی میشود.
 -1-1-7هزینه تراز شده تولید انرژی
هزینه تراز شده انرژی ) ،(LCOEهزینه متوسط نصب و بهرهبرداری از
یک پروژه به ازاء هر کیلوات ساعت انرژی تولیدی در طول زمان
بهرهبرداری (عمر پروژه) برحسب  $/KWhاست .این هزینه شامل
هزینههای نصب ،هزینههای فاینانس ،مالیات ،هزینه تعمیرات و
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(1+k) t
)  nt=1(I t +M t
(1+r) t
 nt=1E t

=LCOE

فرمول فوق هزینههای توزیع شده پروژه در طول عمرکاری آن به مبدأ
زمانی شروع پروژه منتقل کرده و ارزش خالص فعلی ) (NPWرا
محاسبه میشود .گفتنی است که فرمول فوق برای محاسبه LCOE
توربینهای بادی که در یک زمان وارد مدار شدهاند مناسب است؛ اما
در این پروژه در طی  10سال ،هرساله مقداری از ظرفیت مزرعه بادی
وارد مدار میگردد ،بهتر است اصالحی در آن ایجاد گردد .از اینرو با
بازنویسی فرمول  37بهصورت زیر و محاسبه مقادیر پارمترهای آن در
فرمولهای  39تا  ،41داریم:
()38

) N (I +M
 t=1
t
t
N

E
 t=1 t

=LCOE

که در آن:
 : Itارزش خالص فعلی هزینه سرمایهگذاری احداث در سال tام
 : M tارزش خالص فعلی هزینه تعمیرات و بهرهبرداری
توربینهای نصب شده در سال tام تا پایان عمر اقتصادیشان)(n

)(O&M

 : E tانرژی کل تولیدی توسط توربینهای نصب شده در سال tام تا
پایان عمر اقتصادیشان)(n
 : Nطول دوره احداث ( 10سال)
همانطورکه در فرمول فوق مشخص است هزینه تولید برق شامل
دو بخش اصلی است؛ هزینه سرمایهگذاری احداث و هزینه تعمیرات و
بهرهبرداری .در طول سالیان اخیر با پیشرفت تکنولوژی ،هزینه
سرمایهگذاری احداث مزارع بادی در خشکی بهطور متوسط به 1550
دالر در کیلووات تقلیل یافته است؛ که این نرخ در این مقاله بهعنوان
هزینه سرمایهگذاری احداث ( )Pinsدرنظر گرفتهشده است[ .]23هزینه
تعمیرات و بهرهبرداری نیز بخش قابلتوجهی در هزینه تولید برق
( )LCOEتوربینها بادی بهشمار میرود .هزینههای تعمیرات و
بهرهبرداری بهطورکلی شامل هزینههای بیمه ،تعمیرات پیشگیرانه
منظم ) ،(PMتعمیر خرابیها ،تأمین یدک ،هزینههای مدیریتی و غیره
است .طبق تجربیات جهانی در مزارع بادی جدید هزینه تعمیرات و
بهرهبرداری میتواند بهطور متوسط در حدود  10تا  30درصد
هزینههای تولید برق ) (LCOEدر طول عمر کاری توربین بادی باشد.
در محاسبه  ،LCOEطول عمر مفید توربینهای بادی  20سال
درنظرگرفته میشود؛ همچنین باید دقت داشت که نهتنها به علت
فرسودگی ( )wear and tearسالیانه حدود  0/1درصد از توان تولیدی
نیروگاه کاسته میشود ،بلکه به هزینههای تعمیرات و بهرهبرداری
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( )Comنیروگاه نیز مطابق با تورم متعارف در ایران ساالنه  10درصد
افزوده خواهد شد .همچنین با توجه به استهالک مضاعف توربینها در
نیمهعمر پایانی آنها ،هزینههای تعمیرات و نگهداری برای آنها در ده
سال دوم 2 ،برابر میشود [ .]21از اینرو مقادیر  Mt ، Itو  Etدر فرمول

200

1000

900

168

164

164

848

150

1+kt t

] It =Pt × Cins × [1+r

()39

t

116

100

120
568

)1+r(t+n

)(n−1
E t =∑20
)n=0 0.4 × 8760 × Pwf(t) (1 − .001

()41

دقت شود با توجه به درنظرگرفتن  20سال بهعنوان دوره در مدار
بودن هر توربین بادی ،دوره تولید انرژی و همچنین نیازمندی به
تعمیرات و نگهداری برای هر توریبن بادی نیز  20سال و برای کل
مزرعه بادی با توجه به در سرویس آمدن گروه آخر توربینهای بادی
در سال دهم ،به  30سال میانجامد .از اینرو برای تمایز بین سالهای
احداث و سالهای بهرهبرداری ،اندیس سالهای بهرهبرداری را با  nو
اندیس سالهای احداث را با  tنمایش داده شده است.

 -8نتایج
با بهکارگیری روش شرح داده شده در بخش  ،7مقادیر بهینه ظرفیت
نصب ساالنه و تعداد توربینها در هر سال به شرح جدول 6است:
جدول :6ظرفیت نصب بهینه ) (MWو تعداد توربینهای بادی در سال
P10

P9

P8

P7

P6

P5

P4

P3

P2

P1

52

116

164

168

164

120

76

40

0

0

توان

26

58

82

84

82

60

38

20

0

0

تعداد

40

200
116
40

0

n
Co&𝑚(t+n) + ∑20
× )n=11 0.4 × 8760 × Pwf(t) (1 − .001
)(t+n

400

50

n
Mt =(∑10
× )n=0 0.4 × 8760 × Pwf(t) (1 − .001

]

76

236

10

)1+k(t+n

600

400

ظ

[ × ) )2 × Co&𝑚(t+n

800

732

52

 38عبارتاند از:

()40
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9

7

8

5

6

صب ال

0

4

ظ

3

0

0

2

1

ع

شکل  :11مقادیر ظرفیت نصب ساالنه و تجمعی توربینهای بادی

همانطورکه پیشتر گفته شد ،شبکه مورد بررسی دارای  89مت یر
کنترلی ،شامل ولتاژ و توان اکتیو  28ژنراتور نیروگاهی و تپ 33
ترانسفورماتور ،میباشد .از آنجاییکه گزارشدهی این حجم از دادهها
در گنجایش این مقاله نمیگنجد ،نتایج بهینهسازی برای چند پارامتر
از هر سه دسته پارامترهای ولتاژ ژنراتورها ،تپ ترانسفورماتورها و توان
اکتیو ژنراتورها را بهعنوان گزیده در ادامه آورده میشود .از اینرو دو
ژنراتور  160مگاولتآمپری  G12و  G28که بهترتیب در دو نیروگاه
کرمان و چابهار و همچنین دو ترانسفورماتور  T8و  T28که به ترتیب با
توان  315مگاولتآمپر در نیروگاه کرمان و  40مگاولتآمپر در نیروگاه
زاهدان وجود دارند ،بهعنوان تجهیزات منتخب برای ارائه نتایج
انتخابشده و نتایج بهینهسازی برای پارامترهای ولتاژ و توان اکتیو این
دو ژنراتور و گام تپ برای این دو ترانسفورماتور در ادامه آورده شده
است .موقعیت این تجهیزات در شکل  2برجسته شده است .افزونبرآن،
از آنجاییکه در تمام حاالت عدمقطعیت باد و بار در طول ده سال،
دیسپچ بهینه برای هریک از این مت یرهای کنترلی بهدست آمده است،
ناگزیر مقدار متوسط ساالنه آنها ،با استفاده از میانگین وزنی بر روی
 72سناریوی عدمقطعیت ساالنه ،به روش زیر محاسبه و ارائه میشود:

)X ave ( N )   l 1  w1  ( l , w)  X ( N ,l , w
6

12

()42

با بهکارگیری این روش ،مقادیر بهدستآمده برای این پارامترهای
منتخب در طول ده سال در شکلهای  12تا  14آورده شده است.

روند این مقادیر بهینه ظرفیت نصب در شکل  11بر حسب مگاوات
آورده شده است و مشاهده میگردد که با روند کلی پیشرفت پروژه
هماهنگ است (معادالت  .)36-33همچنین این مقادیر منجر به هزینه
تراز شده بهینه تولید انرژی  0.19 USD/KWhمیگردد؛ که این عدد به
علت هزینههای تعمیرات و نگهداری باال و میزان باالی تورم در ایران،
از میزان متوسط جهانی باالتر است اما برای ایران رقم متعارف و
مناسبی است .الزم به اشاره است که بهدلیل عدم دسترسی به مقادیر
متقن هزینههای تولید ژنراتورها در شبکه جنوبشرق ،ضرایب تولید
ژنراتورهای شبکه  118باسه  IEEEبهعنوان مبنا در این مقاله بهکار
گرفته شده است .همچنین هزینههای تعمیرات نگهداری نیز با تقریب،
برابر با متوسط نرخ جهانی و با لحاظ ضریب تورم ساالنه ایران در
معادالت لحاظ شدهاند.

شکل  :12مقادیر متوسط متغیر  Vg12و  Vg28در طول ده سال

Serial no. 85
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1.07
1.06
1.05
1.04
1.03

Vg 12

1.02

Vg 28

1.01
1

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1
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در شکل  ،12با استفاده از فرمول  ،34مقادیر متوسط ولتاژ خروجی
ژنراتورهای  12و  28برحسب پریونیت آورده شده است.
180
160
140
120

Pg 12

100

Pg 28

80
60

10

8

9

7

5

6

4

2

3

1

شکل  :13مقادیر متوسط متغیر  Pg12و  Pg28در طول ده سال
1.02
1.015
1.01
1.005

Tap 8

1

Tap 28

0.995
0.99

10

8

9

7

5

6

3

4

2

1

شکل  :14مقادیر متوسط متغیر  TAP8و  TAP28در طول ده سال

0.861

250,000

0.8
0.731

0.8

200,000

0.667

0.6
0.401

0.49 0.461
0.434

0.539

0.576

150,000

0.4

100,000

0.2

50,000

0

0
10

Dev%

9

8

7

6

Befor Opt.

5

4

3

2

1

After Opt.

شکل  :15مقدار متوسط هزینه تأمین انرژی پس و پیش از بهینهسازی

Pg
12

TAP
8

Cost
after
Opt.

Cost
before
Opt.

1/02

181260

182003

1/01

181260

182009

181275

182020

 -9نتیجهگیری

182031

با افزایش ضریب نفوذ نیروگاههای بادی در جهان ،چشمانداز
بهکارگیری این منبع پاک انرژی در ایران نیز پررنگتر از پیش شده
است .در این بین ارزیابی ریسک بهکارگیری این منابع جدید بسیار
اهمیت مییابد .یکی از مواردی که موجب ایجاد نگرانی است ،نوسانات
دائم این منابع انرژی است که ناشی از ذات مت یر باد است .این
نوسانات در ضرایب نفوذ باال و یا در شبکههای ضعیف خود عاملی
جدی برای ناپایداری شبکه و از جمله ناپایداری ولتاژ است.

1

1/1

150/351

2

1/024

150/351

3

1/03

150/354

1/03

4

1/092

150/351

1/01

181257

5

1/1

150/351

1/02

181277

182042

6

1/024

150/351

1/01

181290

182048

7

1/1

150/351

1/01

181278

182040

8

1/1

150/351

1/01

181261

182023

9

1/1

150/351

1/02

181273

182038

10

1/019

150/351

1/01

181272

182046

11

1/088

150/351

1

181284

182040

12

1/031

150/342

1/01

181451

182215

سناریوی بار چهارم

سناریو باد

Vg
28

Serial no. 85

1

Dev %

جدول  :7پارامترهای بهدستآمده در سناریوی بار  4از سال 8

افزونبرآن هزینه تأمین انرژی در این ده سال نیز با توجه به
بهینهسازی انجامگرفته در شکل  15آورده شده است .هزینه تأمین
انرژی شبکه پس از بهینهسازی با رنگ آبی پیش از بهینهسازی با رنگ
قرمز نشان داده شده است .باید توجه داشت که چنانچه حاشیه
پایداری ولتاژ  10درصدی درنظرگرفته نشود ،میتوان به حاالت
بیشتری را برای یافتن حداقل هزینه مدنظر داشت .اما لحاظ قید
حاشیه بارگذاری  10درصدی موجب کاهش تعداد حاالت دیسپچ
بهینه میگردد.
همانطورکه مشاهده میشود با افزایش بار ،هزینه تأمین انرژی نیز
در شبکه افزایش مییابد .بهگونهایکه این هزینه از  81963/43دالر بر
ساعت در سال نخست ،به  195301/6دالر بر ساعت در سال دهم بالغ
میگردد .این درحالیاست که در صورت عدم نصب توربینهای بادی
این هزینه در سال دهم به  201486/32دالر بر ساعت بالغ میشد.
در شکل  15دیده میشود که با افزایش بارگذاری شبکه در هر
سال ،میزان اختالف هزینه تأمین انرژی بهینه شبکه با هزینه بدون
بهینهسازی ،کاهش مییابد .این ازآنروست که با افزایش بار ،شبکه تا
حداکثر توان قابل انتقال بارگذاری شده است و از این جهت احتمال
یافتن بهترین دیسپچ برای پخش باری که در عین حفظ حاشیه امنیت
ولتاژ  10درصدی ،به کمترین هزینه نیز بیانجامد ،نسبت به قبل
محدودتر میگردد .گفتنی است از آنجاییکه در دو سال نخست هیچ
توربین بادی نصب نشده است ،کاهش هزینه تأمین انرژی (در شکل
 )15تنها از طریق دیسپچ بهینه پارامترهای کنترلی بهدست آمده است.

Cost

در شکل  13نیز متوسط ساالنه توان اکتیو ژنراتورها قابل مشاهده است.
این پارامتر از آن جهت در بهینهسازی اهمیت دارد که نشان دهنده
میزان مشارکت هر ژنراتور در تأمین توان شبکه در کلیه سناریوهاست.
در شکل  14نیز متوسط ت ییرات تپ ترانسفورماتورها دیده میشود.
همانطورکه پیشتر بیان شد هریک از این مقادیر ساالنه ،بر روی
 72سناریو بهصورت وزنی متوسطگیری شدهاند .در جدول  ،7برای
نمونه ،مقادیر سناریوی بار چهارم از سال هشتم برای سه مت یر از
مجموع کلیه مت یرهای شبکه آورده شده است.

برنامهریزی بهینه مقید به پایداری ولتاژ . . .
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در این مقاله روشی جهت برنامهریزی افزایش ضریب نفوذ
نیروگاههای بادی در شبکه پیشنهاد شده است که هدف آن حفظ
پایداری ولتاژ شبکه در کلیه حاالت بهرهبرداری از شبکه با لحاظ
عدمقطعیت باد و بار است و درعینحال با رعایت رویکرد مدیریت
پروژه ،سعی در کمینهسازی هزینه برق بادی تولیدی نیز دارد.
مطالعات و روش پیشنهادی در این مقاله بر روی شبکه جنوبشرق
ایران پیادهسازی شده است .نتایج بهدستآمده گویای کارآمدی این
روش پیشنهادی است و نشان میدهد که با برنامهریزی بهینه
مت یرهای کنترلی در حین رشد شبکه و بار در طول سالهای توسعه
منابع بادی ،نهتنها میتوان به حاشیه پایداری مطلوب با کمترین هزینه
دست یافت ،بلکه هزینه تولید برق بادی را نیز کمینه ساخت.
در پایان الزم به اشاره است که بهمنظور کاهش اثرات نامطلوب
عدمقطعیت انرژی منابع تجدید پذیر ،میتوان به بهکارگیری ادوات
ذخیرهساز انرژی در شبکههای قدرت نیز توجه کرد .این ذخیرهسازها
شامل مواردی نظیر نیروگاههای تلمبه ذخیرهای ،باتری و غیره هستند.
استفاده از ذخیرهسازهای انرژی مزایای متعددی دارد ،از جمله ،اصالح
پروفیل بار (از طریق پیکسایی و جابجایی بار) ،کاهش تلفات
(بهخصوص در بار پیک) ،کاهش قیمت برق ،آزادسازی ظرفیت
واحدهای حرارتی ،کاهش اثرات نامطلوب ت ییرات سریع توان خروجی
واحدهای بادی و موارد دیگر .لذا درنظرگرفتن ذخیرهساز انرژی در
مسئله برنامهریزی توسعه نیروگاههای بزرگ و تعیین ظرفیت و محل
بهینه احداث ذخیرهسازهای انرژی بهعنوان یک محور جدید برای
پژوهشهای آتی پیشنهاد میگردد.

برنامهریزی بهینه مقید به پایداری ولتاژ . . .
Vbmin /Vbmax
Sl
Eg-1401
Ew-1401
Pwf
Pwf-r
vcut.in/ vcut.out
vrated
Pwt-r/Pwt
vw,min/vw,max
vs
Ld,min/Ld,max
Ld
πw
πd
πs
a, b, c
C/ K
γ/δ
𝛽/ζ
λ

مت یرها
Pt
It
Mt
Et

فهرست عالئم و اختصارات
مجموعهها
NB
NG
NL
NT

مجموعه شینها
مجموعه ژنراتورها
مجموعه خطوط
مجموعه ترانسفورماتورها

اندیسها
l
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