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چکیده
توسعه شبکه انتقال یکي از مهمترین بخشهای سیستم قدرت محسوب ميشود که وظیفه آن تعیین پیکربندی بهینه برای شبکه بر
اساس تقاضای بار در افق برنامهریزی است .گسترش خطوط انتقال همواره مقرون بهصرفه نیست و نیاز است تا راهحلهای دیگر نیز
مورد توجه قرار گیرند و به همین دلیل با رشد تقاضا و کمبود منابع انرژی و سرمایهگذاری برای گسترش سیستم قدرت ،برنامهریزی
پاسخگویي بار مورد توجه ویژهای قرار گرفت .در این مقاله نقش ریزشبکهها به عنوان یک راهحل جایگزین برای توسعه شبکه انتقال
مورد بررسي قرار مي گیرد و یک روش پیشنهادی به منظور مدلسازی ریزشبکه در بازار ظرفیت به عنوان یک راهحل برای مشکل
برنامهریزی توسعه شبکه انتقال ارائه مي گردد .نتایج نشان مي دهد که اضافه شدن ریزشبکه موجب کاهش قابل توجه در هزینه توسعه
شبکه انتقال ميشود .عالوه بر این ،اضافه شدن ریزشبکه موجب افزایش جزئي در سود فروش ظرفیت به مصرفکنندگان ميشود .این
نتایج اثبات ميکند که با ادامه رشد تعداد و ظرفیت ریزشبکههای هر ناحیه ،ميتوان در نهایت از توسعه شبکه انتقال بي نیاز شده و
هزینه بازار ظرفیت را به صفر رساند.
واژه های کلیدی :ریز شبکه ،بازار ظرفیت ،توسعه شبکه انتقال

 -1مقدمه
توسعه شبکه انتقال باید به گونهای باشد که اضافه کردن کاندید توسعه هم اقتصادی بوده و هم قابلیت اطمینان شبکه را افزایش دهد.
در واقع گسترش خطوط انتقال همواره مقرون بهصرفه نیست و نیاز است تا راهحلهای دیگر نیز موردتوجه قرار گیرند و به همین دلیل
با رشد تقاضا و کمبود منابع انرژی و سرمایهگذاری برای گسترش سیستم قدرت ،برنامهریزی پاسخگویي بار مورد توجه ویژهای قرار
گرفتهاند .این برنامهها در سیستمهای تجدید ساختاریافته یکي از مهمترین روشها برای بیشینه کردن سود شرکتکنندگان در بازار
برق ميباشند .برنامههای پاسخگویي بار به دالیل متعددی از جمله کاهش پیک ،جلوگیری از تغییرات سریع قیمت در بازار برق و
افزایش بازده سیستم قدرت و بازار انرژی مورد توجه قرار گرفته است.
برنامه ریزی توسعه شبکه انتقال یکي از مهم ترین بخش های طراحي در سیستم قدرت محسوب مي شود که وظیفه آن تعیین
پیکربندی بهینه برای یک شبکه بر اساس تقاضای بار در افق برنامه است و باید به گونه ای باشد که اضافه کردن کاندید توسعه (خطوط
جدید) هم اقتصادی بوده و هم قابلیت اطمینان شبکه را افزایش دهد .برنامه ریزی توسعه شبکه از گراور در سال  ،1970با هدف
حداقل کردن هزینه توسعه و در نظر گرفتن قیود تولید نیروگاه ها و ظرفیت خطوط با استفاده از روش برنامه ریزی خطي شروع شد.
پس از آن ،تکنیک های مختلفي از جمله ،الگوریتم آنالیز حساسیت ،الگوریتم مورچه ها ،الگوریتم ژنتیک ،جستجوی تابو و ...در برنامه
ریزی توسعه شبکه مورد استفاده قرار گرفته اند [ .]1در سال های اخیر تحقیقات مختلفي انجام شده است تا حداقل هزینه وقفه
(خاموشي) در عملکرد بار بر اثر بحران در شبکه ،به عنوان هزینه برقراری امنیت در شبکه لحاظ شود .منظور کردن این هزینه در
مطالعات طراحي توسعه شبکه انتقال ،شبکه را به سمت یک شرایط امن تر و اقتصادی تر هدایت خواهد کرد .در یکي دو دهه اخیر،
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صنعت برق در کشورهای دنیا دست خوش تحوالت اساسي و بنیادین گردیده است که از آن تحت عناوین مختلفي همچون مقررات
زدایي یا تجدید ساختار یاد مي شود.
پاسخ به تقاضا نه تنها ميتواند به عنوان یک منبع تأمین برق مورد استفاده قرار گیرد بلکه هنگامي که قابلیت اطمینان شبکه در
معرض تهدید است نیز فایده دارد .از این برنامه ها در مفهوم ریزشبکه ها نیز بهره گرفته مي شود .از اینرو برای حل مشکل برنامهریزی
توسعه شبکه انتقال به جای اجرای یک راه حل ارتقای انتقال پر هزینه و پیچیده ،استفاده از ریزشبکه ها ميتواند نیاز ظرفیت برای یک
منطقه بار را کاهش دهد و در نتیجه ،نیاز به توسعه خطوط انتقال را از بین ميبرند.
ریز شبکهها که از مجموعهای از منابع انرژی تشکیل شدهاند ،قادرند بار محلي خود را در دو حالت مجزا و متصل به شبکه تأمین کنند.
وجود ریز شبکهها در داخل شبکههای توزیع فعال باعث تغییر فضای تصمیمگیری در این سطح شده است .ریز شبکهها ميتوانند هم
با یکدیگر و هم با شرکتهای توزیع تعامل داشته باشند .تعامل ریز شبکهها با شرکت توزیع ميتواند در یک بازار برق محلي صورت
گیرد که در این بازار ریزشبکه ها با توجه به منابع خود و میزان مصرف خود در هر زماني ميتوانند به عنوان مصرفکننده و یا
تولیدکننده عمل کنند .همچنین ریز شبکهها ميتوانند میزان رزرو درخواستي شرکت توزیع به منظور مشارکت آن در بازار رزرو
باالدست ،را فراهم کنند .مطمئناً تعامل همزمان ریز شبکهها و شرکت توزیع در بازارهای انرژی و رزرو محلي باعث تغییر رفتار و
تصمیمگیری آنها خواهد شد .از طرف دیگر خود ریز شبکهها نیز ميتوانند با یکدیگر تعامل داشته باشند به طوری که از منابع یکدیگر
به منظور کاهش هزینههای کل شبکه استفاده کنند .در این حالت تعامل ریز شبکهها ميتواند منجر به استفاده بیشتر از منابع ریز
شبکهها و کاهش وابستگي به شبکه باالدست شود[.]2
مساله توسعه سیستم قدرت ،دانش مشخص کردن زمان ،مکان ،سایز و تعداد بهینه المان های جدید به سیستم قدرت مي باشد که در
مورد مساله برنامه ریزی توسعه خطوط انتقال مشخص کننده زمان ،مکان و تعداد خطوطي مي باشد که باید در سیستم قدرت نصب
گردد تا سیستم بتواند از تامین تقاضا پشتیباني کند[ .]3مساله  TEPاز منظر روش ها ،محدودیت ها و توابع هدف قابل بیان مي باشد؛
همچنین از جنبه های مختلفي از قبیل مدل سازی [ ،]4روش حل [ .]5در [ ]6یک مدل خطي همراه با مدل کردن تلفات در پخش
بار  DCبرای حل مساله  TEPارائه شده است .در [ ]7مساله ی  TEPدر یک بازار برق مبتني بر حوضچه مدل شده است .در این
مدل برای تقاضای مصرف آینده تعدادی سناریو ارائه گردیده است که این سناریوها به بررسي مساله بهره برداری در برنامه ریزی کمک
فراواني خواهد کرد .در [ ]8یک مدل سه سطحي برای  TEPفرمول بندی شده است که که در پایین ترین سطح تسویه بازار و در
سطح میاني توسعه ظرفیت تولید و در باالترین سطح توسعه ظرفیت انتقال انجام مي گیرد .در [ ]9مساله توسعه سیستم با هدف
کمینه سازی هزینه های برنامه ریزی و بهره برداری در افق برنامه ریزی با محدودیت های مسائل کوتاه مدت بهره برداری و قابلیت
اطمینان بلندمدت در یک سیستم مرکب قدرت ارائه گردیده است .در [ ]10استفاده از بازار ظرفیت برای سیستمهای هیدروترمال با
بخش قابلتوجهي از تولید آبي ارزیابي ميشود .در این پژوهش ،شبیهسازی مبتني بر نظریه بازی برای ارزیابي عملکرد مدل در سطوح
مختلف شرایط رقابت ارائه شده است .مطابق این پژوهش ،تئوری بازی یک روش سودمند جهت پیشبیني استراتژی بازیگران بازار و
تحلیل تعادل در بازار تجدید ساختاریافته ميباشد .نتایج شبیه سازی نشان ميدهد که روش پیشنهادی ارائه شده در این مقاله به
خوبي عمل ميکند .در تحقیقي مشابه ،در [ ]11جایگزین جدیدی برای طراحي بازار ظرفیت فعلي ارائه ميشود که ميتواند بهطور
واقعي به کاهش آلودگيهای ناشي از تولید انرژی در سیستم توزیع کمک کند .مطابق این پژوهش ،مدل های فعلي بازار ظرفیت در
ایاالتمتحده و دیگر مکانها ،مسئله مهم انتشار آلودگي تولیدشده توسط ژنراتورهای برق را نادیده ميگیرند .همچنین طرحهای فعلي
ميتوانند قیمتهای بازار مطلوب و کارآمد را ارائه دهند اما این طرحها به هیچوجه به کاهش چنین انتشاری کمک نميکند .نتایج این
پژوهش که با استفاده از بازار ظرفیت  PJMبه عنوان یک مدل پایه صورت ميگیرد ،نشان ميدهد که طراحي بازار ظرفیت جدید
ميتواند با کاهش معقولي از قیمتهای بازار ظرفیت و کاهش آلودگي کمک کند.
در [ ]12یک مدل سرمایهگذاری ظرفیت پویا برای ارزیابي اثر گزینههای مختلف طراحي ظرفیت بازار در سه سناریو بررسي ميشود که
نتایج در سه بعد کلیدی سیاست قیمت برق ،قابلیت اطمینان و پایداری مقایسه ميشود .در این پژوهش که بر روی شبکه بریتانیا
صورت گرفته است ،نشان مي دهد که یک بازار ظرفیت ،ظرفیت تولید را افزایش ميدهد .عالوه بر این ،نتایج نشان ميدهد که یک بازار
ظرفیت ميتواند مجموع تولید را کاهش دهد ،زیرا ميتواند بار از دست رفته و توان بالقوه برای استفاده از قدرت بازار را کاهش دهد.
مرجع [ ]13به بررسي تاثیر ادغام منابع تولید پراکنده و میکروگریدها در توسعه و تولید شبکه انتقال در سیستم های قدرت پرداخته
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است .در این مقاله یک روش بهینه به منظور ادغام این منابع در برنامه ریزی توسعه انتقال ارائه شده است که هدف آن کاهش هزینه
های توسعه شبکه انتقال مي باشد .در آخر نتایج به دست آمده با نتایج حاصل از توسعه شبکه انتقال با ایجاد خطوط جدید مقایسه
شده است که نشان مي دهد ،در حالتي که از میکروگرید ها به منظور توسعه خطوط انتقال استفاده مي شود ،از نظر اقتصادی بسیار
مقرون به صرفه تر مي باشد و زمان بهره برداری نیز به شدت کاهش مي یابد .همچنین در [ ]14زمان بندی مصرف انرژی در یک
شبکه توزیع با ریزشبکه های متصل شده شامل نواحي محلي با بار مصرفي مشخص و نواحي همسایه با بارهای دارای عدم قطعیت را
مورد بررسي قرار داده اند .در این دو مقاله علیرغم ارائه مفهومي بسیار جذاب و مهم ،مدل های سادهای بدون در نظر گرفتن شبکه
توزیع ارائه شده است که با توجه به آنها ،با تعامل میان ریزشبکه ها و شبکه اصلي عدم قطعیت های مربوط به بار مصرفي پوشش داده
شده است .این دو مقاله بیشتر بر روی ساختار مخابراتي و تبادل اطالعاتي میان عامل های مختلف تکیه داشته و بسیار از مسائل فني
شبکه در آن مدلسازی نشده است .همچنین مدل ریاضي دقیقي برای توصیف مسئله بیان نشده است .در [ ]15یک سیستم مدیریت
انرژی هوشمند برای فراهم آوردن تبادل توان مابین ریزشبکه های مختلف و اجازه دادن به مصرف کنندگان مختلف برای شرکت در
برنامه های پاسخگویي بار بر پایه مفهوم عامل ارائه شده است .روش ارائه شده از پاسخگویي های بار متنوع در الگوهای برق مصرفي
مشترکان و در دسترس بودن توان تولیدی منابع تولید پراکنده به عنوان ابزارهایي برای مدیریت توان استفاده کرده است .در []16
مسئله بهره برداری شبکه توزیع فعال شامل شرکت توزیع و ریزشبکه ها بصورت یک مسئله بهینه سازی چند هدفه حل شده است .در
سطح باالی مسئله تابع هدف شرکت توزیع و در سطح پایین تابع هدف ریزشبکه بهینه خواهند شد .توان مبادله شده بین شرکت
توزیع و ریزشبکه ها با یک قیمت ثابت صورت مي گیرد و فقط دستورات کنترلي از شرکت توزیع به ریزشبکه ها ارسال خواهد شد.
بررسيها نشان ميدهد که تاکنون هیچ کار تحقیقاتي وجود ندارد که از ریزشبکه ها در بازار ظرفیت به عنوان یک راه حل برنامهریزی
توسعه انتقال استفاده کرده باشد .به همین دلیل در این مقاله ،نقش ریزشبکه ها به عنوان یک راه حل جایگزین برای ارتقاء انتقال مورد
نیاز در یک بازار پیشنهادی ظرفیت مورد بررسي قرار ميگیرد تا بررسي شود که آیا ریزشبکه ها ميتوانند جایگزین مناسبي برای
توسعه و ارتقای خطوط انتقال باشند یا خیر .به همین منظور یک روش پیشنهادی به منظور مدلسازی یکپارچه هر دو مدل بازار
ظرفیت و مدل پاسخ تقاضا به عنوان یک راه حل جایگزین برای مشکل برنامهریزی توسعه شبکه انتقال ارائه ميشود .در ادامه استفاده
از ریزشبکه ها به عنوان منابع تأمین برق برای شرکت در بازار ظرفیت مورد تحلیل و بررسي قرار ميگیرد و با ارائه فرموالسیون مربوط
به توابع هدف و قیود مربوط به آن ،نقش ریزشبکه به عنوان جایگزین توسعه شبکه انتقال در بازار ظرفیت مورد ارزیابي قرار خواهد
گرفت .الزم به ذکر ميباشد که کلیه شبیهسازیها در نرمافزار گمز انجام مي شود .این مقاله شامل پنج بخش مي باشد؛ در بخش اول
مقدمه و مرور بر پیشینه و ساختار مقاله ارائه شد .در بخش دوم بازار ظرفیت و مدل سازی آن ارائه مي گردد؛ در بخش سوم تجمیع
مدل بازار ظرفیت و ریزشبکه به روش پیشنهاد ی ارائه مي شود و در ادامه در بخش چهارم نتایج شبیه سازی مورد تحلیل و بررسي قرار
مي گیرد و در نهایت در بخش آخر ،نتیجه گیری کلي ارائه مي گردد.
 -2بازار ظرفیت در سیستم قدرت
اغتشاش هارمونیکي یک پدیده جدید در سیستم قدرت نیست .بررسي اغتشاشات در سیستمهای قدرت جریان متناوب فراز و
نشیبهایي داشته اسـت .اولین منابع هارمونیکي شناختهشده ترانسفورماتورها بودند و اولین مشکل نیز در سیستمهای تلفن پدید آمد.
استفاده گروهي از المپهای قوس الکتریک به دلیل مؤلفههای هارمونیکي توجهات خاصي را برانگیخت ولي این مسائل بهاندازه اهمیت
مبدلهای الکترونیک قدرت از سال  1970به بعد نبوده است .با بررسي آمار سالهای  1930و  1940مقاالت زیادی در رابطه با این
موضوع به دست خواهد آمد .ادوارد لوئن در سال  1998میالدی تاریخچهای را در مورد هارمونیک ها در شبکه قدرت منتشر نمود .او از
تجربه شهر هارتفورد آمریکا در سال  1893میالدی به عنوان اولین مشکل اعوجاجات هارمونیکي یاد ميکند و اینکه مهندسین قدرت با
مشکل گرم شدن بیش از حد یک موتور الکتریکي و خرابي عایقبندی آن مواجه شده بودند .نتایج بهدستآمده عامل گرم شدن موتور
را تشدید ایجادشده در خط انتقال ،ناشي از وجود هارمونیک ها تشخیص داد[.]14
ا ز دیگر تجارب هارمونیک ها در شبکه قدرت در آن سالها ميتوان به بهکارگیری یک ژنراتور سه فاز  125هرتز با ولتاژ نامي 3/8
کیلوولت اشا ره کرد که توسط شرکت جنرال الکتریک طراحي شده بود .قدرت تولیدی این ژنراتور از طریق یک خط انتقال به سمت
شهر هارتفورد منتقل ميشد  .ازآنجاکه طراحان از احتمال تشدید خط بياطالع نبودند با انجام محاسبات هارمونیکي و اندازهگیری
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اندوکتانس و ظرفیت خازني خط و اندوکتانس بار دریافتند که در فرکانس  1600هرتز (هارمونیک سیزدهم فرکانس اصلي) در خط
تشدید رخ ميدهد[ .]15با ظهور سیستمهای الکترونیک قدرت از قبیل یکسوکننده ها و سایر بارهای غیرخطي ،مسئله هارمونیک ها
ابعاد تازهتر و پیچیدهتری پیداکردهاند و اثرات منفي آنها بیشتر آشکار گردید .آقای اشتین متنز یکي از معروفترین مهندسیني بود که
هارمونیک ها را مورد مطالعه قرار داد و نتایج کار خود را در سال  1900به چاپ رسانید[ .]16برای نخستین بار در سال  1985موضوع
هارمونیک های سیستم قدرت توسط آریالگا به صورت کتابي منتشر گردید که در آن ضمن جمعآوری تجربیات دهههای قبل به
توصیف دالیل حضور ولتاژها و جریانهای هارمونیکي و همچنین عوامل ایجاد آنها در شبکه استاندارها اندازهگیری شبیهسازی و حذف
آنها پرداخت .امروزه بررسي هارمونیکي سیستم قدرت یک قسمت اساسي در برنامهریزی و طراحي سیستم ها گردیده است و در حال
حاضر نیز برنامههای تجاری زیادی موجود ميباشند و کمیتههای  IEEEو  CIGREبهطور فعال در حال تهیه راهنمایي جهت
تسهیل امر تعیین و ارزیابي سطوح اعوجاج هارمونیکي ميباشند[.]17
 -1-2مدل سازی بازار ظرفیت
بازار ظرفیت ،همانند بازارهای دیگر ،از فروشندهها و خریدارها تشکیل ميشود که منابع ظرفیت را خرید و فروش ميکنند .خریدارهای
منابع ظرفیت به طور معمول شرکتهای خدمات بار هستند که در نواحي مشخص ،وظیفه تامین بار مورد نیاز مصرفکنندگان را بر
عهده دارند .فروشنده های بازار ظرفیت نیز معموال صاحبان واحدهای تولید توان و در برخي موارد نیز مشترکین یا تجمیعکنندگان
سمت مصرف ميباشند .در این بخش فرمولبندی ریاضي مدل قیمتگذاری پایایي بازار ظرفیت  PJMارائه ميشود .در این مدل،
کمینهسازی هزینه بازار ظرفیت به صورت رابطه  1فرمولبندی ميشود.
B

.PrGR
) ,b

GR
r ,b

 (

Minimize

b 1

B

L

VRR
  ( lVRR
) ,b .Pl ,b

() 1

l 1 b 1
L

)   ( lTU .Pl TU
lda
GR
 PrGRبه ترتیب قیمت و ظرفیت پیشنهادی تولید کننده  rدر بلوک ظرفیت  bميباشد.
در این رابطه ،پارامترهای   r ,bو ,b

 PlVRRبه ترتیب قیمت و ظرفیت پیشنهادی بار  lدر بلوک
,b

b

VRR
l ,b

و

است .همچنین   lTUو  PlTUنیز به ترتیب هزینه و ظرفیت توسعه

خطوط انتقال جدید ميباشند .مشخص است که رابطه  1از سه بخش مختلف تشکیل شدهاست .بخش اول مربوط به هزینه
پیشنهادهای پذیرفتهشده منابع تولیدی ميباشد .بخش دوم نشان دهندهی سود بدستآمده از منابع متغیر موردنیاز به عنوان بار یک
نا حیه یا یک ریزشبکه بوده و بخش آخر نیز هزینه اپراتور سیستم مستقل یا شرکت انتقال برق منطقهای ميباشد.
مقدار ظرفیت پیشنهادی تولیدکنندگان توان و  VRRمحدود ميباشد و الزم است این محدودیت مدلسازی شود .قیدهای  2و  3به
ترتیب نشاندهندهی محدودیت ظرفیت پیشنهادی هر یک از منابع تولیدی و  VRRميباشند.
() 2
() 3

r , b
l , b

GR ,max
,max
PrGR
 PrGR
,b  ( Pr ,b
) ),( b 1
,max
,max
PlVRR
 ( PlVRR
 PlVRR
)
,b
,b
),( b 1

VRR
 ( PrGRبوده و سمت راست رابطهها نیز مقدار سطح باالی منابع و
در نامعادلههای باال ،سمت چپ مقدار ظرفیت هر بلوک ) ,b , Pl ,b
,max
,max
VRR ,max
,max
, PlVRR
 ( PrGRمنهای سطح باالی بلوک قبلي )
) VRR
 ( PrGRميباشد که مقدار تغییرات مجاز ظرفیت را نشان
),( b 1) , Pl ,( b 1
,b
,b

مي دهد .تابع هدف بازار ظرفیت دارای تعدادی قید به صورت معادله و نامعادله ميباشد .قید  4تضمین ميکند که مقدار منابع در
دسترس در هر ناحیه قابل تحویل یا هر ریزشبکه ،الزامات قابلیت اطمینان را برآورده سازد که نشان دهندهی سطح هدف برای رزرو
مورد نیاز جهت محقق شدن استانداردها و مفاهیم قابلیت اطمینان ميباشد .هر  LDAنیز ميتواند شامل یک یا چند ریزشبکه باشد.
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 Re l Re ql

B

 P

GR
r ,b

r  l b 1

Re l Re ql  UCAPl  CETOl

() 4

UCAPl  PeakLoadForecast  FPR
در این رابطه Re l Re ql ،الزامات پایایي در lامین  LDAاست UCAPl .و  CETOlنیز به ترتیب نرخ ظرفیت آزاد (ظرفیت در دسترس)
و ظرفیت انتقال مورد نیاز در در  lامین  LDAميباشند .مطابق رابطه  ،4مقدار  UCAPlبر اساس پیک بار پیشبیني شده و الزامات
پیشبیني شده بازار حوضچه بدست ميآید FPR .دربرگیرنده حاشیه رزرو نصبشده و نرخ خروج اجباری ميباشد CETOi .ظرفیت
ورودی انتقال الزم برای محقق ساختن معیارهای قابلیت اطمینان ناحیه است .قید  5نشان دهندهی تعادل منابع تغذیه در دسترس ،بار
مورد نیاز و  CETOدر هر  LDAميباشد .برای LDAهایي که داری  CETOمثبت ميباشند ،اختالف بین تقاضای بار و منابع تغذیه در
دسترس نباید بیشتر از ظرفیت ورودی به  LDAباشد .همچنین برای LDAهایي که دارای  CETOمنفي ميباشند ،اختالف بین منابع تغذیه
در دسترس و بار مورد نیاز نباید کمتر از ظرفیت صادراتي  LDAباشد .این محدودیتها در قید  5گنجاده شدهاست.
() 5

B

  PrGR
,b  CETOl

l

r l b 1

B

P

VRR
l ,b

b 1

برای هر  ، LDAاگر ظرفیت خطوط انتقال ورودی محدود باشد ،که محدودیت انتقال اضطراری ظرفیت ( (CETLنامیده ميشود ،این
محدودیت کمتر از  CETOبوده و راهحل آن ،توسعه شبکه انتقال ميباشد .این قید به صورت رابطه  6مدلسازی ميشود .به عبارت
دیگر ،اگر برای یک  LDAخاص ،مقدار  CETLکوچکتر از  CETOباشد ،تجهیزات خطوط انتقال  LDAباید ارتقا دادهشود.
() 6

l

B

CETOl  CETLl   Pl TU
,b
b 1

 Pl TUظرفیت توسعه خطوط انتقال برای  LDAمورد نظر ميباشد .یکي از مهمترین قیدهای سیستمهای قدرت ،تعادل
در این رابطه,b ،
توان تولیدی و مصرفي ميباشد که به صورت رابطه  7فرمولبندی شدهاست.
B

() 7

L

B

R

0
 PrGR,b   PlVRR
,b
l l b 1

r 1 b 1

در این رابطه  L ،Rو  Bبه ترتیب نشان دهندهی تعداد منابع ،تعداد  VRRو بلوکها ميباشند .متغیر دوگان مرتبط با قید تعادل 7
نشان دهندهی قیمت تسویه بازار ) (MCPبرای LDAهایي ميباشد که محدودیت واردات ظرفیت ندارد.
 -3تجمیع مدل بازار ظرفیت و ریزشبکه به روش پیشنهادی
در این بخش یک مدل جدید برای مشارکت ریزشبکهها در بازار ظرفیت ارائه ميشود که در این مدل ،منابع ریزشبکه نقش یک راهحل
جایگزین برای توسعه خطوط انتقال را ایفا ميکنند و ریزشبکهها ميتوانند در بازار ظرفیت مشارکت داشتهباشند .فرض بر این است که
پیشنهاد قیمت و ظرفیت ریزشبکه ،توسط بهرهبردار ریزشبکه به بازار ظرفیت اعالم مي شود و این کار از طریق بسترهای مخابراتي و
کنترلي ریزشبکه محقق مي شود .همچنین قیمت پیشنهادی ریزشبکه با دو رویکرد در نظر گرفته ميشود .در رویکرد اول ظرفیت
پیشنهادی ری زشبکه از بار شبکه کاسته شده و بازار ظرفیت تسویه ميشود .در نهایت متناسب با قیمت بازار ظرفیت به ریزشبکهها
پرداخت ميشود .در رویکرد دوم نیز هزینههای سرمایه گذاری و ثابت ریزشبکه محاسبه و به عنوان قیمت پیشنهادی ریزشبکه در بازار
ظرفیت در نظر گرفته ميشود[ .]26با در نظر گرفتن ریزشبکه در سیستم قدرت ،ظرفیت مورد نیاز برای تامین بخشي از بارها از طریق
منابع ریزشبکه تامین ميشود .منابع ریزشبکه شامل منابع انرژی تجدیدپذیر ،ذخیرهسازها و پاسخگویي بار ميباشد .فرض بر این است
که هر ریزشبکه دارای مقداری بار ميباشد که بخ شي از بار کلي سیستم خواهد بود .بنابرین مقدار ظرفیت  VRRبا کم کردن مجموع
ظرفیت ریزشبکهها از ظرفیت بار کلي سیستم قدرت بدست مي آید .در این کار فرض بر این است که ریزشبکه به صورت یک نیروگاه
رفتار کرده و قادر است مازاد ظرفیت خود را در بازار ظرفیت به فروش برساند .ساختار ریزشبکهها به صورت شکل  1در نظر گرفته
شده است .بر اساس این شکل مشخص است که بارها به همراه منابع انرژی در شین ولتاژ پایین به ریزشبکه متصل شده و ریزشبکه به
یک پست ولتاژ باال متصل ميشود.
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شکل .1ساختار یک ریزشبکه نمونه []26
  cMGو
تابع هدف مسئله مشارکت ریزشبکهها در بازار ظرفیت در رویکرد اول بهصورت رابطه  8فرمولبندی شده است .در این رابطه,b ،
 PcMGبه ترتیب قیمت و ظرفیت پذیرفته شده ریزشبکه  cدر بلوک  bميباشد.
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سه بخش اول این رابطه مشابه رابطه  1به ترتیب نشان دهنده هزینه منابع تولیدی در دسترس ،سود VRRها و هزینه توسعه خطوط انتقال
ميباشند .با این وجود بخش دوم رابطه  8با بخش دوم رابطه  1متفاوت ميباشد .در این بخش با افزایش مقدار ظرفیت پذیرفتهشده ریزشبکه،
سود  VRRکاهش ميیابد .آخرین بخش رابطه  8نشاندهنده هزینه پیشنهادهای پذیرفتهشده تمام ریزشبکهها ميباشد.
با توجه به اینکه مقدار ظرفیت و قیمت هر بلوک از محنيهای ریزشبکه ) (MGو پیشنهاد  VRRميتواند متفاوت باشد ،برای مدلسازی تاثیر
 MG
 PlVRRتعریف شدهاست .بر اساس رابطه  ،9مجموع ظرفیت تمام بلوکهای ریزشبکهها
ریزشبکه بر روی  ،VRRیک متغیر کمکي با نام
,b

در یک  LDAبرابر تمام بلوکهای متغیر کمکي در  LDAميباشد .قید  10هر بلوک متغیر کمکي را مشابه منحني پیشنهاد  VRRمحدود
ميسازد .قیدهای  11الي  14حالت اصالح شده قیدهای  4الي  7ميباشند که تاثیر حضور ریزشبکه را مدلسازی ميکنند.
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هر یک از ریزشبکهها دارای تعدادی بار و منابع توان ميباشند .اولویت اول ریزشبکهها ،تامین بارهای داخلي ریزشبکه ميباشد .بنابراین
ظرفیت پیشنهادی ریزشبکه بر اساس ظرفیت قابل ارائه ریزشبکه در بلندمدت  PMG,LTو حداکثر بار پیشبیني شده ریزشبکه )(DMG,max
محدود ميباشد .این محدودیت به صورت قید  15مدلسازی ميشود .ظرفیت قابل ارائه هر یک از ریزشبکهها در بلندمدت بر اساس منابع
انرژی نصب شده در آنها و مقدار پاسخگویي بار مطابق رابطه  16محاسبه ميشود.

برنامه ریزی تقاضا و توسعه شبکه انتقال در بازار ظرفیت با استفاده از ریز شبکه ها

49

MG , LT
0  PcMG
 DcMG ,max
,b  Pc

() 15

Ns

PcMG , LT   Pi MG , LT  DRcMG

() 16

i 1

در این رابطه Ns ،تعداد منابع ریزشبکه Pi MG , LT ،ظرفیت قابل ارائه منابع تولید پراکنده در بلندمدت و  DRcMGمقدار پاسخگویي بار در
ریزشبکه  cميباشد .هزینههای سرمایهگذاری و ثابت ریزشبکهها شامل هزینه سرمایهگذاری برای نصب منابع جدید ،هزینه تعمیرونگهداری و
بهرهبرداری از منابع (بجز هزینه سوخت) و هزینههای سرمایهگذاری و ثابت پاسخگویي بار ميباشد .بنابراین قیمت پیشنهادی ریزشبکه در
رویکرد دوم مطابق رابطه  17بدست ميآید.
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در این بخش CiOM ، CiI ،و   cDRبه ترتیب هزینه سرمایهگذاری منابع جدید ،هزینه بهرهبرداری (بجز هزینه سوخت) و تعمیر و نگهداری
منابع تولید پراکنده و هزینه پاسخگویي بار بر حسب دالر بر کیلوواتروز ميباشند Ny .نیز تعداد دورههای برنامهریزی سرمایهگذاری در
ریزشبکه بر حسب سال ميباشد .مشخص است که رابطه  20از سه بخش متفاوت تشکیل شدهاست .بخش اول هزینه سرمایهگذاری منابع
جدید ریزشبکه ميباشد که با تقسیم شدن بر دوره برنامهریزی (تعداد سالها ضرب در تعداد روزهای هر سال) ،هزینه سرمایهگذاری مربوط به
یک روز بدست آمدهاست .بخش دوم هزینه مربوط به تعمیر و نگهداری و بهرهبرداری از منابع جدید و منابع موجود ریزشبکه در یک روز بوده
و بخش سوم نیز مربوط به هزینه سرمایهگذاری و ثابت اجرای برنامههای پاسخگویي بار در ریزشبکه در هر روز ميباشد.بر اساس توضیحات
ارائه شده ،تابع هدف مسئله مشارکت ریزشبکهها در بازار ظرفیت و به عنوان جایگزین توسعه خطوط انتقال در رویکرد دوم ،به صورت رابطه
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 -4نتایج شبیه سازی
در این بخش مدل پیشنهادی بر روی اطالعات بازار ظرفیت  PJMدر سال  2020/2021اعمال ميشود[ .]28برای این کار 14 ،ناحیه از
این بازار در نظر گرفته شدهاست که مقدار محدودیت خط انتقال ) (CETLو همچنین حداقل ظرفیت مورد نیاز برای محقق شدن
قابلیت اطمینان ) (RelReqهر ناحیه مشخص مي باشد .برای حل مسئله که به صورت یک برنامهریزی خطي ميباشد[ ،]29از نرمافزار
 GAMSاستفاده شدهاست[ .]30برای سیستم مورد نظر ،بازار ظرفیت در چهار حالت زیر حل شدهاست:
 بازار ظرفیت بدون در نظر گرفتن ریزشبکه
 بازار ظرفیت با در نظر گرفتن حداکثر یک ریزشبکه در هر ناحیه
 بازار ظرفیت با در نظر گرفتن حداکثر دو ریزشبکه در هر ناحیه
 بازار ظرفیت با در نظر گرفتن حداکثر سه ریزشبکه در هر ناحیه
بر اساس نتایج شبیهسازی ،در حالتهای  2الي  ،4حداکثر تعداد مجاز ریزشبکه در نواحي  2 ،1و  10در نظر گرفته شدهاست .برای حالتهای
مذکور ،هزینه تولید توان ،هزینه توسعه شبکه انتقال ،سود فروش ظرفیت به مصرفکنندگان ،هزینه ریزشبکه و در نهایت هزینه بازار ظرفیت
در جدول  1ارائه شدهاست .بر اساس جدول  1مشخص است که اضافه شدن ریزشبکه موجب کاهش قابل توجه در هزینه توسعه شبکه انتقال
ميشود .با اضافه شدن اولین ریزشبکه به هر ناحیه ،هزینه توسعه شبکه انتقال به میزان  6میلیون دالر کاهش ميیابد ،در حالي که
ریزشبکه تنها حدود  2میلیون هزینه در پي دارد .عالوه بر این ،اضافه شدن ریزشبکه موجب افزایش جزئي در سود فروش ظرفیت به
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مصرفکنندگان ميشود.
جدول .1هزینههای بازار ظرفیت با در نظر گرفتن تعداد ریزشبکه مختلف در هر ناحیه
سه ریزشبکه در هر
ناحیه

دو ریزشبکه در هر
ناحیه

یک ریزشبکه در هر
ناحیه

بدون ریزشبکه

هزینهها

44،092،610

44،092،610

44،092،610

44،092،610

هزینه تولید توان

101،175،400

101،052،000

100،564،200

99،528،450

سود فروش ظرفیت

71،839،000

77،839،000

83،839،000

89،839،000

هزینه توسعه شبکه
انتقال

6،087،945

4،058،630

2،029،315

0

هزینه ریزشبکه

20،844،14

24،938،20

29،396،670

34،403،160

هزینه بازار ظرفیت

مطابق جدول  ، 1با اضافه شدن اولین ریزشبکه به هر ناحیه ،هزینه بازار ظرفیت بیش از  5میلیون دالر کاهش ميیابد که قابل توجه
بوده و معادل کاهش حدودا  15درصدی در هزینه بازار ظرفیت برای حالت اول ميباشد.
ب ا افزایش تعداد ریزشبکه در هر ناحیه ،روند کاهش هزینه توسعه انتقال و همچنین روند کاهش هزینه بازار ظرفیت همچنان ادامه پیدا
ميکند به صورتي که در نهایت پس از اضافه شدن ریزشبکه سوم ،هزینه توسعه خطوط در مقایسه با حالت اول به میزان  18میلیون و
هزینه بازار ظرفیت نیز  14میلیون دالر کاهش پیدا کردهاست .این نتایج اثبات ميکند که با ادامه رشد تعداد و ظرفیت ریزشبکههای
هر ناحیه ،ميتوان در نهایت از توسعه شبکه انتقال بي نیاز شده و هزینه بازار ظرفیت را به صفر رساند.
در شکل  2میزان تولید توان منابع برای چهار حالت و برای هر ناحیه نشان داده شدهاست .در شکل  3نیز میزان ظرفیت خریداری شده
مصرفکنندگان ) (PVRRنشان داده شدهاست.

شکل .2میزان ظرفیت فروخته شده منابع در بازار ظرفیت
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شکل .3میزان ظرفیت خریداری شده مصرفکنندگان
مطابق شکل  3با افزایش تعداد ریزشبکهها PVRR ،نیز افزایش یافتهاست .در شکل  4میزان توسعه ظرفیت شبکه انتقال بدون حضور
ریزشبکه و برای تعداد مختلف ریزشبکه نشان داده شده است .بر اساس این شکل مشخص است که با اضافه شدن ریزشبکه ،مقدار
ظرفیت توسعه شبکه انتقال به تدریج کاهش ميیابد.

شکل .4مقدار ظرفیت توسعه شبکه انتقال
بر اساس نتایج شبیه سازی ،مقدار ظرفیت توسعه شبکه انتقال در چهار حالت مورد نظر به ترتیب  77839 ،8389 ،89839و 71839
مگاوات بدست آمدهاست .مقایسه ظرفیت حالت اول و دوم نشان ميدهد که با اضافه شدن حداکثر یک ریزشبکه به نواحي ،مقدار
ظرفیت الزم برای توسعه شبکه انتقال به میزان  6000مگاوات کاهش ميیابد که معادل  6.6درصد کاهش ظرفیت ميباشد .این مقدار
قابل توجه بوده و با توجه به چالشهای فراواني که توسعه شبکه انتقال با آن روبهرو است ،ریزشبکه را ميتوان یک جایگزین مناسب
برای توسعه شبکه انتقال در نظر گرفت .حالت دوم نسبت به حالت سوم و همچنین حالت سوم نسبت به حالت چهارم نیز به میزان
 600مگاوات کاهش در ظرفیت توسعه انتقال داشتهاست .در شکل  5میزان ظرفیت فروخته شدهی تمام ریزشبکهها برای هر چهار
حالت نشان داده شدهاست .مشخص است که با افزایش تعداد ریزشبکهها ،میزان ظرفیت فروخته ریزشبکهها نیز افزایش یافتهاست که
کامال طبیعي ميباشد.
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شکل .5میزان ظرفیت فروخته شده ریزشبکه در هر حالت
در شبیه سازی قبلي فرض بر این بود که هر یک از نواحي قادر به احداث تعداد مشخصي ریزشبکه ميباشد .در سناریو دوم برای تمام
نواحي یک محدودیت کلي برای احداث ریزشبکه در نظر گرفته شدهاست ،به این صورت که حداکثر  Nmgعدد ریزشبکه قابل احداث
است که مي تواند در یک ناحیه یا چند ناحیه احداث شود .برای این سناریو نیز چهار حالت مختلف در نظر گرفته شدهاست که این
حالتها عبارتند از:
حالت  )1هیچ یک از نواحي دارای ریزشبکه نميباشند.
حالت  )2حداکثر  5ریزشبکه در تمام نواحي
حالت  )3حداکثر  10ریزشبکه در تمام نواحي
حالت  )4حداکثر  15ریزشبکه در تمام نواحي
برای حالتهای باال ،نتایج مربوط به هزینه تولید ،هزینه سرمایه گذاری خطوط ،سود فروش ظرفیت و هزینه ریزشبکه در جدول  2ارائه
شدهاست.
جدول .4هزینههای بازار ظرفیت با در نظر گرفتن تعداد ریزشبکه مختلف در هر ناحیه
 15ریزشبکه

 10ریزشبکه

 5ربزشبکه

بدون ریزشبکه

هزینهها

44،092،610

44،092،610

44،092،610

44،092،610

هزینه تولید توان

101،938،700

101،580،030

101،119،280

99،528،450

سود فروش ظرفیت

59،839،000

69،839،000

79،839،000

89،839،000

هزینه توسعه شبکه
انتقال

10،146،580

6،764،383

3،382،191

0

هزینه ریزشبکه

12،139،510

19،115،720

26،121،020

34،403،160

هزینه بازار ظرفیت

برای تمام حاالت ،ناحیه بهینه برای احداث ریزشبکه ،ناحیه شماره یک بدست آمدهاست .دلیل آن این است که ناحیه یک دارای ظرفیت
تقاضای باالتر بوده و مجموع ظرفیت تولید و انتقال ،جوابگوی تقاضا نميباشد .بر اساس جدول  2مشخص است که حضور ریزشبکه موجب
کاهش هزینه توسعه شبکه انتقال شدهاست .به صورتي که با اضافه شدن  5ریزشبکه اول ،میزان هزینه الزم برای توسعه انتقال به میزان 10
میلیون دالر کاهش یافته که معادل  12درصد کل هزینه توسعه انتقال در حالت  1ميباشد .برای حالتهای دوم الي چهارم نیز کاهش هزینه
توسعه انتقال برابر  10میلیون دالر بودهاست .مشخص است که میزان کاهش هزینه توسعه انتقال در این سناریو نسبت به سناریو قبلي (یک
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ریزشبکه در هر ناحیه) بیشتر است .دلیل این موضوع این است که در این سناریو مکان ریزشبکهها نیز به صورت بهینه مشخص ميشود .در
واقع در هر حالت  2الي  4سناریو دوم ،تمام ریزشبکهها در ناحیه  1احداث شده است که بیشترین کمبود ظرفیت را داشتهاست.

شکل .6میزان ظرفیت فروخته شده منابع در بازار ظرفیت در سناریو 2

شکل .7میزان ظرفیت فروخته شده منابع در بازار ظرفیت در سناریو 2

شکل .8میزان ظرفیت فروخته شده منابع در بازار ظرفیت در سناریو 2
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شکل .9میزان ظرفیت فروخته شده ریزشبکه در هر حالت در سناریو 2
بر اساس شکل  6مشخص است که استفاده از ریزشبکه تاثیری بر میزان ظرفیت فروخته شده در هیچ یک از نواحي نداشتهاست .شکل
 7نشان ميدهد که با افزایش تعداد ریزشبکهها ،میزان سود ناشي از فروش ظرفیت بیشتر شدهاست .دلیل این موضوع ،کاهش قیمت
ظرفیت در نواحي ،پس از احداث ریزشبکه ميباشد .بر اساس شکل  ،8استفاده از ریزشبکه موجب کاهش ظرفیت توسعه انتقال
شدهاست .مطابق شکل  9نیز مشخص است که با افزایش تعداد ریزشبکهها ،ظرفیت فروخته شده ریزشبکهها نیز افزایش یافتهاست که
این موضوع طبیعي ميباشد.
 -5نتیجهگیری
در این مقاله نقش ریزشبکهها به عنوان یک راهحل جایگزین برای توسعه شبکه انتقال مورد بررسي قرار گرفت تا بررسي شود که آیا
ریزشبکهها ميتوانند جایگزین مناسبي برای توسعه خطوط انتقال باشند یا خیر .به همین منظور یک روش پیشنهادی به منظور
مدلسازی ریزشبکه در بازار ظرفیت به عنوان یک راهحل برای مشکل برنامهریزی توسعه شبکه انتقال ارائه شد.
برای سیستم مورد نظر ،بازار ظرفیت در چهار حالت بازار ظرفیت بدون در نظر گرفتن ریزشبکه ،بازار ظرفیت با در نظر گرفتن حداکثر
یک ریزشبکه در هر ناحیه ،بازار ظرفیت با در نظر گرفتن حداکثر دو ریزشبکه در هر ناحیه و بازار ظرفیت با در نظر گرفتن حداکثر سه
ریزشبکه در هر ناحیه انجام گرفت .نتایج نشان مي دهد که اضافه شدن ریزشبکه موجب کاهش قابل توجه در هزینه توسعه شبکه
انتقال مي شود .با اضافه شدن اولین ریزشبکه به هر ناحیه ،هزینه توسعه شبکه انتقال به میزان  6میلیون دالر کاهش ميیابد ،در حالي
که ریزشبکه تنها حدود  2میلیون هزینه در پي دارد .عالوه بر این ،اضافه شدن ریزشبکه موجب افزایش جزئي در سود فروش ظرفیت
به مصرفکنندگان ميشود .با اضافه شدن اولین ریزشبکه به هر ناحیه ،هزینه بازار ظرفیت بیش از  5میلیون دالر کاهش ميیابد که
قابل توجه بوده و معادل کاهش حدودا  15درصدی در هزینه بازار ظرفیت برای حالت اول ميباشد .با افزایش تعداد ریزشبکه در هر
ناحیه ،روند کاهش هزینه توسعه انتقال و همچنی ن روند کاهش هزینه بازار ظرفیت همچنان ادامه پیدا ميکند به صورتي که در نهایت
پس از اضافه شدن ریزشبکه سوم ،هزینه توسعه خطوط در مقایسه با حالت اول به میزان  18میلیون و هزینه بازار ظرفیت نیز 14
میلیون دالر کاهش پیدا کردهاست .این نتایج اثبات ميکند که با ادامه رشد تعداد و ظرفیت ریزشبکههای هر ناحیه ،ميتوان در نهایت
از توسعه شبکه انتقال بي نیاز شده و هزینه بازار ظرفیت را به صفر رساند.
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ABSTRACT:
Transmission network development is one of the most important parts of the power system that determines
the optimal configuration for the network based on load demand. Expansion of transmission lines is not
always cost effective; for this reason, with the growth of demand and shortage of energy resources, Planning
of Demand Response has received special attention. In this paper, the role of microgrids as an alternative
solution for transmission network development is investigated and a proposed method for modeling
microgrids in the capacity market is presented as a solution to the transmission network development
planning problem. The results show that the addition of microgrids causes reduction in transmission network
development costs. In addition, the addition of microgrids causes a slight increase in the profitability of
selling capacity to consumers. These results prove that by continuing to grow the number and capacity of
microgrids in each area, it is possible to ultimately eliminate the need for transmission network development
and reduce the market cost of capacity to zero.
KEYWORDS: Microgrid, Capacity Market, Expansion of Transmission Network, Demand Response

