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اطالعات مقاله

خالصه

تاریخچه مقاله:

صنعت برق از دو دهه گذشته از حالت انحصاری و نظارت مستقیم دولت خارج شده و در جهت
خصوصیسازی حرکت نموده است .لذا ،تصمیمگیری درخصوص زمانبندی خروج نیروگاهها از بازار
برق ،به یکی از مسائل مهم شبکه تبدیل شده که بر قابلیت اطمینان شبکه تأثیرگذار میباشد.
بهرهبردار مستقل سیستم بهعنوان یک نهاد حاکمیتی ،مسئولیت حفظ سطح مطلوب قابلیت اطمینان
شبکه را با توجه به آرایشهای پیشنهادی خروج نیروگاهها از بازار برعهده دارد .در اغلب مدلهای
کالسیک ،فرض میشود که نیروگاهها همواره طبق برنامه کار خواهند کرد ،درحالیکه در واقعیت
نیروگاهها در معرض اختالل میباشند .در این مقاله ،مسأله زمانبندی تعمیرات نیروگاهها با رویکرد
برنامهریزی تصادفی دو-مرحلهای مبتنی بر سناریو تحت ریسک خرابی نیروگاهها درنظر گرفته شده
است .یک سناریو بهعنوان رویدادی درنظر گرفته میشود که برخی از نیروگاهها بهدلیل اختالل از کار
افتادهاند و سایرشان میتوانند خدمات ارائه دهند .در این مسأله ،زمانبندی تعمیرات در مرحلهی اول
و تصمیمات مرتبط با میزان عرضه در مرحلهی دوم تعیین میشوند .سپس بهرهبردار سیستم پس از
بررسی شاخص قابلیت اطمینان ،در صورت نیاز به زمانبندی مجدد ،سیگنالهای اصالحی را براساس
سهم مشارکت نیروگاهها در کاهش قابلیت اطمینان محاسبه و ارسال مینماید .سپس شرکت تولید
زمانبندی بازبینی شده خود را مجدداً برای بهرهبردار ارسال میکند .این فرایند تکراری تا زمان
حصول قابلیت اطمینان مطلوب ادامه خواهد داشت .بهمنظور حل مسأله پیشنهادی ،ترکیب الگوریتم
حرکت تجمعی ذرات و سیمپلکس پیشنهاد شده است .ارزیابیهای عملکردی مدل بر روی یکی از
شبکههای استاندارد  IEEE-RTSانجام و نتایج گزارش شده است.
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مقدمه1

هر شرکت تولید برق برای انجام برنامه تعمیرات واحدهای تحت
پوشش خود سالیانه هزینههای قابلمالحظهای را صرف میکند .این
هزینهها اصوالً شامل هزینهی فنی تعمیرات و همچنین هزینههای
تحمیلی مربوط به تعامالت تجاری در بازار برق ،همچون فرصت از
* نویسنده مسئول :عماد روغنیان
تلفن021-84063365 :؛ پست الکترونیکیe_roghanian@kntu.ac.ir :

دست رفته بابت تولید انرژی و فروش آن میباشد .در بازارهای برق
تجدید ساختار شده هدف اصلی تولیدکنندگان که همان شرکتهای
تولید نیرو هستند ،سودآوری بیشتر با کمترین ریسک مالی حاصل از
تعامالت تجاری آنها در بازار برق میباشد .این سود ،خود حاصل
کسر هزینههای واحدهای تحت پوشش شرکت از درآمدهای تجاری
وی در یک بازهی زمانی مشخص میباشد .سود شرکتهای تولید
نیرو در این نوع بازار تحتتأثیر پارامترهای مختلف ازجمله رفتار
استراتژیک رقبای بازار و سیاستهای مداخلهجویانه واحدهای
تنظیمکننده بازار میباشد .ازجمله تصمیمات مهم و اصلی یک
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شرکت تولید نیرو ،تصمیمگیری یکپارچه درخصوص سبد تولید
واحدهای نیروگاهی تحت پوشش و زمانبندی خروج آنها برای
تعمیرات از بازار برق میباشد.
از سوی دیگر ،در سیستمهای قدرت ،امنیت شبکه شرط الزم
برای بقای تعامالت تجاری بازار برق محسوب میشود؛ لذا حفظ
قابلیت اطمینان سیستم و توجه به تعامالت تجاری و اقتصادی
بازیگران بازار برق ،از مهمترین مؤلفههای موردنظر در سیستمهای
تجدید ساختار شده میباشند .در اینمیان ،زمانبندی تعمیرات
واحدهای نیروگاهی نقش قابلمالحظهای برروی این مؤلفهها دارد.
مطابق گزارش منتشر شده در سال  2003م .توسط کمیته
رگوالتوری انرژی دولت فدرال آمریکا ) ،(FERCموضوع زمانبندی
تعمیرات واحدهای نیروگاهی یکی از مسائل بسیار مهم در بازار برق
آمریکا شناخته شده است ] .[1مهمترین تفاوت انرژی الکتریکی و
سایر کاالها ،ضرورت توازن لحظهای عرضه و تقاضا است .در
صورتیکه این توازن بهصورت لحظهای حفظ نشود سیستم قدرت
دچار فروپاشی شده و خاموشی میتواند اثرات بسیار نامطلوبی را به
اقتصاد کشور وارد نماید .بخشی از اتفاق معروف بحران انرژی
کالیفرنیا که در زمستان سال  2000م .رخ داد ،بهدلیل کاهش
ظرفیت تولید نیروگاهها در اثر آرایش نامناسب برنامهی خروج
واحدهای نیروگاهی بوده است ] .[2همچنین افزایش قیمتهای بازار
نقدی (لحظهای) در زمانهای پیک بار اتفاقی است که در سال
2000م .در بازار برق استرالیا به علت انتخاب زمان تعمیرات نامناسب
رخ داد ].[3
بهصورت کلی ،خاموشی در شبکه قدرت و بهعبارتی فزونی
تقاضای سیستم از میزان عرضه به دو علت اصلی ممکن است رخ
دهد .اولین علت آن ،بهوجود آمدن نواسانات تصادفی و پیشبینی
نشده در تقاضای شبکه نسبت به سطح مورد انتظار برای آن است که
این علت اغلب با استفاده از مفهوم ظرفیت رزرو یا آمادگی تا حد
قابلقبولی برطرف میشود .علت دیگر خاموشیها ،کاهش ظرفیت در
دسترس شبکه یا کمبود در عرضهی انرژی نسبت به بار مورد تقاضا
میباشد .کاهش ظرفیت در دسترس شبکه بهدالیلی همچون کاهش
توان تجهیزات ،خروجهای برنامهریزی شده و خروجهای اجباری برای
تعمیرات رخ میدهد .خروج برنامهریزی شده از پیش مشخص و
بهدالیلی همچون قرار دادن یک واحد در حالت رزرو یا خروج واحد
بهدلیل تعمیرات اساسی و نیمهاساسی از سیستم رخ میدهد .اما
خروج برنامهریزی نشده در حالت ایجاد خرابی در سیستم رخ داده و
بهصورت اجباری و پیشبینی نشده میباشد .بر ایناساس ،خروج
غیرضروری یک واحد نیروگاهی که میتواند ناشی از عدم وجود
برنامهی زمانبندی مناسب در این زمینه باشد؛ عالوهبر تحمیل
زیانهای اقتصادی فراوان ،ممکن است خطرات و ریسکهای متعددی
را برای شبکهی قدرت و امنیت آن بهوجود آورد .برنامهی بهینه
زمانبندی تعمیرات که بهصورت همزمان عالوهبر تعمیرات
برنامهریزی شده ،ریسک خروجهای اجباری و برنامهریزی نشده را
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پوشش دهد ،میتواند در بهبود قابلیت اطمینان سیستم تأثیر بسزایی
داشته باشد .این برنامه میتواند هزینههای بهرهبرداری سیستم را
کاهش داده و صرفهجوییهایی را در سرمایهگذاری برای خرید
تجهیزات جدید به ارمغان آورد .بر ایناساس ،در این مقاله ،بهمنظور
حفظ قابلیت اطمینان شبکهی قدرت و همچنین تضمین سود
واحدهای تولید نیرو در بازار برق ،مسأله زمانبندی تعمیرات
واحدهای نیروگاهی در قالب یک مسأله برنامهریزی تصادفی دو-
مرحلهای تحت ریسک اختالل در نیروگاهها و تحت نظارت بهرهبردار
مستقل سیستم درنظر گرفته شده است.
در ادامه ،در بخش دوم به مرور ادبیات و پیشینهی موضوع تحقیق
پرداخته شده و در بخش سوم با تعریف مسأله و مفروضات مدل
پیشنهادی ،مدلسازی ریاضی مسأله ارائه شده است؛ سپس در بخش
چهارم روش حل مسأله معرفی شده و در بخش پنجم ارزیابیهای
عملکردی مدل پیشنهادی و تحلیل حساسیت آن نسبت به
پارامترهای کلیدی بر یکی از شبکههای استاندارد  IEEE-RTSانجام
و نتایج بهدست آمده ارائه شده است.

 .2مرور ادبیات
مسأله زمانبندی تعمیرات در سیستم قدرت ،عبارت استتت از تعیتتین
زمان بهینهی خروج تجهیزات برای تعمیرات در افق موردنظر ،که این
بهینه سازی با ارضای تمامی قیود سیستم و حفظ قابلیت اطمینان آن
صورت میپذیرد .این زمانبندی ،یکی از مهمترین ابزارهتتای افتتزایش
دسترسپذیری تجهیزات و قابلیت اطمینتتان سیستتتم و در عینحتتال
کاهش هزینههای تعمیرات و بهرهبرداری سیستم میباشد کتته منجتتر
بتته کتتاهش خطاهتتای سیستتتم ،افتتزایش عمتتر مفیتتد متتورد انتظتتار و
بهرهمندی اقتصادی سیستم قدرت میشود .در سالهای اخیر ،تمرکز
مسأله زمانبندی تعمیرات واحدهای تولید به ستتمت و ستتوی مستتأله
زمانبندی در محیط تجدیدساختار یافته و رقابتی تغییر یافته استتت.
مطالعات بستتیاری بتترروی متترور و تحلیتتل مقتتاالت منتشتتر شتتده در
زمینهی زمانبندی تعمیرات واحدهای تولیتتد از منظتتر توابتتع هتتدف،
روشهای حل ،ویژگیهای شبکهی قتتدرت ،متتدیریت ستتوخت ،عتتدم
قطعیت پارامترهای ورودی و حالتهای پیش از تجدیدساختار و پس
از تجدیدساختار پرداختهاند ] .[8]-[4ازاینرو ،در این مقاله بتته متترور
مدلهای زمانبندی تعمیرات واحدهای تولید برق تحت عدم قطعیت
و رویکردهای حل در مدلسازی مسأله پرداخته میشود.
در سالهای اخیر در بسیاری از مقاالت برای مدلسازی مسأله
برنامهریزی تعمیرات واحدهای تولید از رویکردهای تصادفی و
احتمالی استفاده شده است ] .[12]-[9عدم قطعیت در تقاضا
مرسومترین پارامتر غیرقطعی در مدلهای ارائه شده اخیر میباشد
] .[20]-[13البته عدم قطعیت در پارامترهای منبع انرژی نیز در
برخی از مقاالت مورد توجه قرار گرفته شدهاند ]-[21] ،[14]-[13
].[22
در مقاالت اخیر مدلهای متنوعی از زمانبندی تعمیرات واحدهای
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تولید نیرو تحت حاالت خرابی واحدهای نیروگاهی ارائه شده است
] .[26]-[23] ،[17] ،[14در این مطالعات رویکردهای مختلفی برای
مقابله با عدم قطعیت درنظر گرفته شده است .استفاده از رویکرد
برنامهریزی تصادفی مبتنیبر سناریو همواره یکی از رویکردهای
مرسوم و پرکاربرد در بهینهسازی در فضای عدم قطعیت محسوب
میشود .در مسأله زمانبندی تعمیرات واحدهای تولید نیرو نیز
استفاده از رویکرد تولید سناریو برای پارامتر غیرقطعی مسأله با
احتساب احتمال رخداد مشخص ،موردتوجه قرار گرفته شده است
] .[27] ،[16در مقاالت منتشر شده مبتنیبر برنامهریزی تصادفی دو-
مرحلهای ،شرکت تولید برق در مرحلهی اول به تعیین تصمیمات
زمانبندی تعمیرات واحدهای تولید پرداخته ،و در مرحلهی دوم پس
از مشاهده رخداد تصادفی ،درخصوص نحوهی تخصیص و میزان
تولید تصمیمگیری میکند ] [22] ،[15و ] .[25اما در این مقاالت
حالتهای رزرو نیروگاهها در خروج اجباری واحدهای تولید و
تخصیص نیروگاه پشتیبان به منزلهی پوشش خرابی یک نیروگاه
درنظر گرفته نشده است.
در ساختار جدید صنعت برق بازیگران متعددی مشتتارکت دارنتتد.
اصلیترین بازیگران این حوزه ،بهرهبردار مستقل سیستم بهعنوان نهاد
حاکمیتی و شرکتهای تولیتتد نیتترو بتتهعنوان نهادهتتای خصوصتتی و
رقیب میباشند که با اهداف متعارض و مختلفی در عرصهی بازار برق
ایفای نقش میکنند .شتترکتهای تولیتتد بتتهدنبال ستتودآوری هرچتته
بیشتر و کاهش هزینههای تولید و تعمیرات خود هستند و بهرهبتتردار
مستقل سیستم بتتهدنبال حفتتظ ستتطح مطلتتوبی از قابلیتتت اطمینتتان
شبکه میباشد .لذا تعارض اول در رقابت شرکتهای تولید در کستتب
سهم بازار بیشتر در مقاطع زمانی مختلف میباشتتد و تعتتارض دوم در
تصمیمات شتترکتهای تولیتتد و اهتتداف بهرهبتتردار مستتتقل سیستتتم
مالحظه میشود؛ بهعنوان مثال ،شرکتهای تولید همگتتی تمایتتل بتته
تعمیرات واحدهای خود در فصول کمباری میباشند که قیمتتت بتترق
رقابتی نبوده و از سطح پایینی برخوردار است؛ از سوی دیگتتر ،تمایتتل
دسته جمعی واحدها برای خروج از بازار در مقاطع زمانی مشابه باعث
میشود که تأمین بار شبکه به مخاطره بیافتد .لذا مدلسازی تعامالت
میان شرکتهای تولیتتد و همچنتتین شتترکتهای تولیتتد و بهرهبتتردار
مستقل سیستم اخیرا در برخی از مقاالت موردتوجه قرار گرفته است
].[30]- [27] ،[16
بتتر ایناستتاس ،در ایتتن مقالتته پیشتتنهاد شتتده استتت کتته مستتأله
زمانبندی تعمیرات میان-مدت واحدهای تولیتتد نیتترو بتتا استتتفاده از
رویکتترد برنامتتهریزی تصتتادفی دو-مرحلتتهای تحتتت ریست ک خرابتتی
نیروگاهها با احتساب نیروگاهتتای رزرو و پشتتتیبان بتتهمنظور تضتتمین
قابلیت اطمینان سیستم و ستتودآوری واحتتدهای تولیتتد نیتترو درنظتتر
گرفته شود .در جدول ( )1خالصتتهای از متترور مقتتاالت اخیتتر مستتأله
زمانبندی تعمیرات واحدهای تولید نیرو ارائه شده است.
از بررسی تحقیقات انجام شتتده در مستتأله زمانبنتتدی تعمیتترات
نیروگاهها ،میتوان دریافت که یک مدل تصادفی مبتنیبر سناریوهای
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خرابی واحد تولید ،که سهم اصلی این مقالتته استتت در ادبیتتات متتورد
بررسی قرار نگرفته است .نوآوریهای این مقاله بهصورت کلی بهشرح
زیر میباشند:
 مدلستتازی زمانبنتتدی تعمیتترات پتتیش بینتتی شتتده همتتراه بتتاخروجهای غیرقابل پیشبینی.
 درنظر گرفتن خروجهای غیرقابل پیشبینی بهعنوان ستتناریوهایمدل و دستیابی به جواب بهینه.
 درنظر گرفتن نیروگاههای رزرو بهعنوان سطوح پشتیبان بهمنظورجبران خروجهای غیرقابل پیشبینی ظرفیت.
 استفاده از یک فرایند تکتتراری مبتنیبتتر مکتتانیزم جریمتتهپاداشبرای ایجاد هماهنگی میان اپراتور مستتتقل سیستتتم و واحتتدهای
تولید نیرو بهمنظور تضمین منافع هر دو طرف.
 استفاده از یکی از شبکههای آزمتتون قابلیتتت اطمینتتان (IEEE- )RTSبرای ارزیابی اثربخشی روش پیشنهادی.

 .3تعریف مسأله پیشنهادی
هدف از این تحقیق ارائه مدلی کارآمد و قابلاطمینان برای مسأله
زمانبندی تعمیرات میانمدت نیروگاهها در افق یک ساله ( 52هفته)
ضمن درنظر گرفتن ریسک بروز اختالل نیروگاهها میباشد .برای
اینمنظور ،مجموعهای از نیروگاهها و گرههای تقاضا (شین) در
شبکهی قدرت درنظر گرفته شده است؛ بهطوریکه ،هر یک از
شینها دارای یک تقاضای هفتگی میباشد و برای تأمین تقاضا از
واحدهای تولید نیرو ،به شرکت تولید هزینههای ثابت و عملیاتی
تحمیل خواهد شد .هر یک از نیروگاههای در اختیار شبکه ممکن
است با احتمالی دچار خرابی یا اختالل شوند .خرابیها از یکدیگر
مستقل فرض شده و لذا امکان رخداد خرابی در چندین نیروگاه
بهصورت همزمان وجود دارد .هنگامی که یک واحد نیروگاهی دچار
خرابی شود دیگر قادر به ارائه خدمت نبوده و لذا میزان تولید آن
واحد از لحظه خرابی تا بازگشت مجدد به شبکه پس از تعمیر صفر
خواهد شد .بر ایناساس ،در این هنگام میبایست بار تخصیص داده
شده به واحد نیروگاهی مزبور به واحد دیگری تخصیص داده شوند.
در مسأله پیشنهادی برای هر یک از نیروگاهها ،سطوح پشیبانی
تعریف شده است تا در صورت بروز هر گونه اختالل در شبکه ،عرضه
برق دچار وقفه نگردد و از خاموشیهای احتمالی جلوگیری گردد.
آن چه که واضح است این است که هر شرکت تولید ترجیح میدهد تا
در دورههای زمانیای که قیمت بازار برق کم بوده و در نتیجهی آن
ضررهای مالی حاصل از کاهش فروش انرژی او کمتر میباشد،
برنامهی خروج واحدهای خود را برای انجام عملیات تعمیرات اعالم
نماید .اما از سوی دیگر ،بهدلیل اثرگذاری زمانبندی تعمیرات
واحدهای نیروگاهی بر میزان ظرفیت در دسترس نصب شده و در
نتیجه قابلیت اطمینان سیستم قدرت ،پایش و بررسی برنامه
زمانبندی شرکتهای تولید در بازار امری ضروری و بسیار مهم
میباشد؛ لذا ،بهرهبردار مستقل سیستم با توجه به تصمیمات

روغنیان و حسن پور :زمانبندی تعمیرات واحدهای تولید نیرو در بازار برق با استفاده از رویکرد برنامهریزی تصادفی دومرحلهای تحت ...

شرکتهای تولید نیرو به بررسی مالحظات قابلیت اطمینان سیستم
میپردازد و با استفاده از مکانیزم جریمهپاداش ،شرکتهای تولید نیرو
را به بازبینی تصمیمات خود وا میدارد .این فرایند تکراری تا زمانی
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که سطح مطلوب مالحظات اپراتور حاصل شود ادامه خواهد داشت.
شمای کلی مسأله پیشنهادی در شکل ( )1ارائه شده است.
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خرابی نیروگاه



دسترسی به
نیروگاهها
قیمت برق و
استراتژی رقبا
دسترسی خط
انتقال



خرابی نیروگاه





















 .1-3مفروضات مسأله پیشنهادی
مفروضات درنظر گرفته شده برای مسأله زمانبندی تعمیرات
واحدهای تولید نیرو به شرح زیر است:
 منحنی بار شبکه براساس دادههای گذشته پیشبینی شده ومشخص میباشد.
 مقدار قیمت هفتگی انرژی در بازار برق از پیش تعیین شده وقطعی و معلوم میباشد.
 نیروگاهها با احتمالهای متفاوت دچار اختالل میشوند و خرابیآنها از تابع توزیع برنولی پیروی میکند.
 چندین نیروگاه میتوانند بهصورت همزمان خراب شوند و خرابینیروگاهها از یکدیگر مستقل میباشند.
 -هر نیروگاه میتواند یک مرکز پشتیبان در هر سطح داشته باشد.

رزرو
رزرو

الگوریتم تولید ستون-
محدودیت
جریمهپاداش



-

-

-

سیمپلکس

سطح رزرو

سیمپلکس

سطح رزرو
رزرو
ENS

NSGAII
سپمپلکس
آزادسازی الگرانژ

سطح رزرو

تجزیهی بندرز

پاسخ به
تقاضا

تقریب میانگین نمونه

EENS

سیمپلکس

سطح رزرو

سطح رزرو
تنظیم شده

پاسخ به
تقاضای



روش حل

الگوریتم اصالح شده
جستوجوی الکترو

 ENSو
هزینه



تقاضا
تقاضا و منابع
انرژی
تقاضا و سطح رزرو
منبع باد
خروج اجباری
قیمت و ظرفیت
رزرو

سودآوری





تضمین قابلیت
اطمینان



][14



هزینه ،تقاضا،
قیمت ،خروجی
انرژی تجدیدپذیر،
هزینه ،تقاضا و
ظرفیت تولید

شاخص قابلیت اطمینان

منابع

ویژگیهای زمانبندی

سیگنال زمانبندی مجدد

افق زمانبندی

تابع هدف

 LOLPو
EENS

حلکنندههای نرمافزار
گمز
الگوریتم ژنتیک

جریمهپاداش

ترکیب سیمپلکس و
حرکت تجمعی ذرات

نیروگاههایی که برای تعمیرات انتخاب میشوند در دورهی
تعمیرات از لیست واحدهای پشتیبان خارج میشوند.
نیروگاهها میتوانند بهطور همزمان به چندین گره تقاضا خدمت
دهند و تقاضا (بار) در هر گره میتواند از چند نیروگاه مختلف
تأمین شود.
در صورت عدم تأمین تقاضا توسط واحدهای تولید نیرو ،یک
نیروگاه مجازی با ظرفیت نامحدود درنظر گرفته میشود.
تقاضاهایی که توسط نیروگاه مجازی پاسخ داده شوند مشمول
جریمه میشوند که این میتواند نشاندهندهی هزینهی
برونسپاری باشد.
خرابی شبکهی انتقال و تأثیر آن بر زمانبندی تعمیرات
واحدهای نیروگاهی درنظر گرفته نمیشود.

ش یه پ وه ها م دس
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شرکت تولید نیرو
)Max Z(G
ST:
Stage 1 Constraints
Stage 2 Constraints
i=n-1 i=n
0 or 1

0 or 1

...

i=2

i=1

0 or 1

0 or 1

تحت ر داد تصادفی
خرابی نیروگاهها
تصمیمات تعمیرات،
انتخا پشتیبان و
ح ت و لید

سناریوهای مدل
نیروگاه =i

سیگنال اصالحی/جریمه
خروجی برنامه ریزی دو مرحله تصادفی)زمانبندی تعمیرات و میزان تولید(

اپراتور مستق سیست
شک ( :)1شمای کلی مسأله پیشنهادی

 .2-3پارامتر تصادفی و توزیع احتماالتی آن
در این مطالعه ،خرابی در برخی از واحدهای نیروگاهی بهدلیل اختالل
بهعنوان یک سناریو درنظر گرفته شده است .همانطور که در فرض
( )3اشاره شد ،خرابی نیروگاهها با تابع توزیع برنولی مشخص میشود.
توزیع برنولی یک توزیع احتمال گسسته از یک متغیر تصادفی است
که مقدار "یک" را با احتمال " "pو مقدار "صفر" را با احتمال " = q
 "1-pبه خود میگیرد؛ بنابراین ،با توجه به ماهیت باینری وضعیت
دسترسپذیری هر نیروگاه ،توزیع برنولی برای احتمال وقوع هر
سناریو درنظر گرفته شده است .شکل ( )2نمای کلی از مدل
پیشنهادی را با درنظر گرفتن توالی رویدادها نشان میدهد.
امکان خرابی چندین نیروگاه بهصورت همزمان ،در قالب
سناریوهای مختلف محتمل درنظر گرفته شده است؛ لذا بهمنظور
مواجهه با سناریوهای مختلف خرابی نیروگاهها ،برای هر یک از
نیروگاهها در سطوح مختلف نیروگاه پشتیبان درنظر گرفته شده
است.
 .3-3مدلسازی مسأله
در این بخش به مدلسازی مسأله زمانبندی تعمیرات واحدهای
تولید نیرو مبتنیبر رویکرد برنامهریزی تصادفی دو-مرحلهای پرداخته
شده است.
در مدل پیشنهادی یک شرکت تولید نیرو تصمیمات زمانبندی

تعمیرات واحدهای نیروگاهی تحت اختیار خود را با هدف
حداکثرسازی سود اخذ مینماید .شرکت تولید نیرو زمان تعمیرات
واحدهای خود را در مرحلهی اول تعیین مینماید .بدینترتیب در
مرحلهی اول و پیش از مشاهده رخداد تصادفی خرابی نیروگاهها،
شرکت تولید نیرو وضعیت تعمیرات نیروگاهها در بازار را برای مقاطع
زمانی مختلف در افق یکساله ( 52هفته) مشخص مینماید .سپس
در مرحلهی دوم پس از مشاهده شدن رخداد تصادفی خرابی واحدها،
شرکت تصمیمات مربوط به جایگزینی نیروگاه جدید و میزان تولید و
نحوهی پاسخدهی به تقاضا را اخذ میکند.
اپراتور مستقل سیستم پس از دریافت زمانبندیهای تعمیرات و
میزان عرضهی انرژی ،شاخص قابلیت اطمینان "متوسط انرژی عرضه
نشده" را محاسبه نموده و عندالزوم مقادیر جریمه را مبتنیبر سهم
مشارکت هر یک از واحدها در خاموشیهای سیستم و میزان پاداش
را مبتنیبر میزان رزرو و آمادگی نیروگاهها برای جبران تولیدات
واحدهایی که دچار خرابی شدهاند ،تعیین مینماید .این فرایند
تکراری تا زمانیکه سطح مطلوب مالحظات اپراتور حاصل شود ادامه
خواهد داشت.
در ادامه فهرست عالئم و نشانههای بهکار برده شده در مدلسازی
مسأله پیشنهادی در قالب مجموعهها و اندیسها ،پارامترها و
متغیرهای تصمیم ارائه شده است:
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س

تصمیمات زمانبندی تعمیرات پیشگیرانه

i=3 i=4

خرا شده ;0

دردستر

i=2

وضعیت
نیروگاه

1
1

;1

0

نیروگاه i:

1

1

ω=2

ω=4

ω=5

1

...

شماره سناریو ω:

1

0

1

1

0

0

0

0

رخداد تصادفی
تعداد سناریوها=16

1

ω=1

ω=3

1

0

1

1

1

1
1

i=1

0

1

اول

سناریوها برای
i=4

ω=16

دو

س

تصمیمات تولید مبتنی بر سناریو ر داده شده ) (ω
شک ( :)2نمای شماتیک مدل برنامهریزی تصادفی دومرحلهای و تولید سناریو با  4نیروگاه

م موعهها و اندیسهای مدل
مجموعه واحدهای تولید نیرو
مجموعه دورههای زمانی
مجموعه شینها (گرههای سیستم انتقال)
مجموعه واحدهای متصل به شین 𝑏
مجموعه شینهای متصل به شین 𝑏
مجموعه سطوح پشتیبان واحدها

𝑚 𝑖,
𝑡
𝑏 𝑎,
)𝑏(𝜉
)𝑏(𝜓
𝑟
پارامترهای مدل
𝑛

𝑡𝑏𝐷
𝑖𝑑
𝑖𝑓
𝑖𝜏
𝑖𝑂
𝑖𝑀
𝑎𝑏𝑝𝑎𝑐
𝑖𝑅𝑂𝐹
𝑖𝑃
𝑥𝑎𝑚
𝑖𝑞
𝑛𝑖𝑚𝑖𝑞
𝑡𝜋
𝐾

حداکثر تعداد تعمیرات همزمان ممکن
مقدار بار شبکه (تقاضا) در شین 𝑏 در دورهی 𝑡
مدتزمان تعمیرات واحد 𝑖 (هفته)
هزینهی هر واحد سوخت برای نیروگاه 𝑖 ()$/Mbtu
میزان استفاده سوخت نیروگاه 𝑖 ()Btu/ kWh
هزینهی عملیاتی واحد تولید 𝑖 ()$/MWh
هزینهی تعمیرات واحد تولید 𝑖 ()$/KW
ظرفیت خط انتقال میان شین 𝑏 و شین 𝑎 ()MW
نرخ خروج اجباری واحد 𝑖
احتمال سالم ماندن واحد 𝑖𝑃𝑖 = 1 − 𝐹𝑂𝑅𝑖 ،
حداکثر ظرفیت تولید واحد 𝑖 ()MW
حداقل ظرفیت تولید واحد 𝑖 ()MW
قیمت انرژی در مقطع زمانی 𝑡
جریمه به علت استفاده از نیروگاه مجازی به علت

کمبود عرضه ()$

پاداش به ازای هر مگاوات تولید به علت پشتیبانی از
واحدهای دارای اختالل ()$
یک عدد بسیار بزرگ

𝛼

𝑀
متغیرهای تصمی مدل
Z
𝑡𝑖𝑋

سود شرکت تولید نیرو
وضعیت تعمیرات واحد 𝑖 در دوره 𝑡

𝑡𝑖𝑞

مقدار تولید واحد 𝑖 در دوره 𝑡 ()MW
مقدار تولید واحد 𝑖 بتهعنوان پشتتیبان واحتد 𝑚 در
سطح 𝑟 در دوره 𝑡 ()MW

𝑟
𝑡𝑚𝑖𝑞

ظرفیت استفاده شده از نیروگاه مجازی برای تأمین
𝑡𝑏𝑄
تقاضای شین 𝑏 در زمان 𝑡 ()MW
میزان جریان میان دو شین 𝑎 و 𝑏 در دوره 𝑡
𝑡𝑎𝑏𝑙𝐹
متغیر صفر و یک برای پشتیبانی نیروگتتاه 𝑖 از نیروگتتاه
𝑟
𝑡𝑚𝑖𝑦
𝑚 در سطح 𝑟 در دوره 𝑡
𝑟
احتمال پشتیبانی واحد 𝑖 از واحد 𝑚 در 𝑟 و 𝑡
𝑡𝑚𝑖𝑃
در ادامه مدل زمانبندی تعمیرات واحدهای تولیدی پیشنهادی با
رویکرد برنامهریزی تصادفی دو-مرحلهای بهصورت زیر ارائه میگردد:

M q

max
X it
i i

i ,t

) −  i f i − Oi

()1

t

Z g = Min
X ,q , y

 Pq (
i it

−

i ,t

 +  t −  i f i − Oi ) + K  Qbt

P

r
r
( imt qimt

bt

i ,r ,t

−
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()2

𝑖∀

()3

𝑡 ∀𝑖,

= di

X

it

t

()4

𝑡∀

()5

𝑏 ∀𝑡,

() 6

𝑚 ∀𝑡,

()7

𝑎 ∀𝑡, 𝑏,

()8

𝑡 ∀𝑖,

()9

𝑡 ∀𝑖,

()10

𝑡 ∀𝑖, 𝑚,

()11

𝑟 ∀𝑖, 𝑡,

()12

𝑟 ∀𝑖, 𝑡,

()13

𝑟 ∀𝑖, 𝑚, 𝑡,

X it +1 − X it − X it + di  0
n

it

X



r
( qit − qimt
)

) r ,m ,i ( b

Flba + Qbt = Db



−

) b ( a
r
qimt  qmt


i ,r

Flba  Capba

q

r
imt

qimin (1 − X it )  qit +

m, r

)  qimax (1 − X it

r

q

qit +

imt

m,r

1

r

r

r
r
imt

q

y

imt

m
r
Pimt

 1 − FOR P
FORi

r −1 r −1
imt yimt

i

r
X it , yimt
] [0,1

()16

𝑡 ∀𝑟, 𝑖, 𝑚,

()17

𝑡 ∀𝑟, 𝑖, 𝑚,

𝑟−1
𝑟−1
𝑡𝑏𝑖𝜔
𝑡𝑏𝑖𝑦 ≤
𝑟−1
𝑟−1
𝑟−1
𝑡𝑚𝑖𝜔
𝑡𝑚𝑖𝑃 ≥
𝑡𝑚𝑖𝑦 − 𝑀(1 −
)

imt

r
 yimt
M

1

یک سطح را نمایش میدهد و محدودیت ( )11تضمینکنندهی تولید
در هر سطح در صورت تخصیص نیروگاه بهعنوان پشتیبان میباشد.
محدودیت ( ) 12ضرورت وجود حداکثر یک پشتیبان در هر سطح را
برای هر نیروگاه نشان میدهد و محدودیت ( )13احتمال پشتیبانی
هر واحد نیروگاه از نیروگاه دارای اختالل را در سطوح مختلف نشان
میدهد .محدودیت ( )14نیز محدوده مجاز زاویهی ولتاژ شینهای
خطوط انتقال و متغیرهای تصمیم تعمیرات و پشیبانی را نمایش
میدهد.
𝑟−1 𝑟−1
بهمنظور خطیسازی عبارت غیرخطی 𝑡𝑚𝑖𝑦 𝑡𝑚𝑖𝑃 در مدل مسأله،
𝑟−1
𝑟−1 𝑟−1
𝑡𝑚𝑖𝜔 جایگزین شده و
𝑡𝑚𝑖𝑃 با متغیر جدید
عبارت 𝑡𝑚𝑖𝑦
محدودیتهای ( )15تا ( )17به مسأله اضافه میشوند.
𝑟−1
𝑟−1
()15
𝑡𝑚𝑖𝑃 ≤ 𝑡𝑚𝑖𝜔
𝑡 ∀𝑟, 𝑖, 𝑚,

y

= (1 − FORi ) FORm

(∀𝑖, 𝑏, 𝑎, 𝑡, 𝑟 )14

i
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i

r
Flba , Pimt
 0,

معادلهی ( )1تابع هدف مسأله پیشنهادی را در قالب
حداکثرسازی سود شرکتهای تولید نیرو نمایش میدهد؛ بهطوریکه
عبارت اول نشاندهندهی هزینهی تعمیرات واحدها ،عبارت دوم
تفاضل درآمد حاصل از فروش برق و هزینههای سوخت و ثابت تولید
میباشد و دو عبارت آخر نیز بهترتیب پاداش ناشی از پشتیبانی از
واحدهای دچار اختالل شده و جریمهی ناشی از استفاده از نیروگاه
مجازی را نمایش میدهد .معادلهی ( )2مدتزمان تعمیرات هر یک از
واحدهای نیروگاهی را نمایش میدهد .محدودیت ( )3پیوستگی
تعمیرات هر یک از واحدهای تولیدی از لحظه آغاز تا پایان دورهی
تعمیرات را تضمین میکند .با توجه به اینکه تعمیرات واحدهای
تولیدی نیازمند منابع فنی و انسانی کافی میباشد ،محدودیت ()4
حداکثر تعداد نیروگاههایی که شرکت تولید نیرو توانایی تعمیرات
همزمان آنها را دارا میباشد ،نشان میدهد .معادلهی ( )5ضرورت
برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا را در افق برنامهریزی برای هر گره
تقاضا نشان میدهد .محدودیت ( )6تضمینکنندهی تأمین ظرفیت از
دست رفته در حین خرابی یک نیروگاه میباشد و محدودیت ()7
تضمینکنندهی این است که حداکثر فلوی عبوری از خط انتقال از
ظرفیت خط بیشتر نباشد .محدودیتهای ( )8و ( )9تضمینکنندهی
تولید انرژی در حدود مجاز یک نیروگاه میباشد و محدودیت ()10
تخصیص هر نیروگاه پشتیبان برای هر واحد دچار اختالل تنها در

 .4روش ح مسأله پیشنهادی
مدل پیشنهادی در بخش  3با عنایت بهوجود عبارت غیرخطی ضرب
𝑟
𝑟
𝑏𝑚𝑖𝑃) در تابع هدف ،یک متتدل برنامتتهریزی
𝑡𝑚𝑖𝑞
دو متغیر پیوسته (
عدد صحیح مختلط غیرخطی میباشد که با استتتفاده از نرمافزارهتتای
موجود و روشهای مرسوم امکان دستیابی به مقدار بهینهی سراسری
برای آن میسر نمیباشد .در این مقاله ،روش ترکیبی الگوریتم حرکت
تجمعی ذرات-سیمپلکس بهمنظور حل مسأله پیشت نهاد شتتده استتت.
الگتتوریتم حرکتتت تجمعتتی ذرات یتتک روش بهینهستتازی مبتنیبتتر
جمعیت است که اولینبار کنتتدی و ابرهتتارت ( )1995آنرا پیشتتنهاد
نمودند .ایدهی اصلی این الگوریتم ،مدلسازی و شبیهسازی حرکت و
رفتار گروهی پرندگان است .این الگوریتم با یک گتتروه از جوابهتتای
تصادفی شروع بهکار میکنتتد .ستتپس بتترای یتتافتن جتتواب بهینتته در
فضای مسأله با بهروز نمودن موقعیت و سرعت هر ذره به جستتتوجو
میپردازد ].[32
برای اینمنظور ،در ابتدا با استتتفاده از روش فراابتکتتاری حرکتتت
𝑟
𝑏𝑚𝑖𝑃 تعیین و مدل پیشتتنهادی در قالتتب
تجمعی ذرات ،مقدار متغیر
یک مسأله برنامهریزی خطتتی بتتا استتتفاده از روش ستتیمپلکس حتتل
میشود .بهعبارت دیگر ،از الگوریتم حرکتتت تجمعتتی ذرات بتتهمنظور
𝑟
𝑏𝑚𝑖𝑃 بتتهعنوان ذرات استتتفاده میشتتود کتته
تولید جمعیتی از متغیر
مقدار بهینهی متناظر با هر یک از ذرات تولید شده ،توسط حل یتتک
مدل عدد صحیح مختلط خطی با استتتفاده از حلکننتتدهی CPLEX
در نرمافزار  GAMSمحاسبه میگردد .جتتواب حاصتتل از متتدل عتتدد
صحیح مختلط خطی حاصله بهعنوان تابع برازندگی متنتتاظر بتتا ذرات
در الگوریتم حرکت تجمعی ذرات درنظر گرفته خواهد شد.
درنهایت پس از یافتن بهترین جتتواب بتترای مستتأله پیشتتنهادی،
شاخص قابلیت اطمینان مبتنیبر میزان استتتفاده از نیروگتتاه مجتتازی
تعیین و با مقدار حداقل قابلیت اطمینتتان قابتتل قبتتول بتترای اپراتتتور
مستقل سیستتتم مقایستته میشتتود .درصتتورتیکه میتتزان استتتفاده از

روغنیان و حسن پور :زمانبندی تعمیرات واحدهای تولید نیرو در بازار برق با استفاده از رویکرد برنامهریزی تصادفی دومرحلهای تحت ...

نیروگاه مجازی کمتر از سطح قابل قبول تعیتتین شتتده باشتتد ،جتتواب
بهینهی مسأله بهدست آمده است .در غیراینصورت ،اپراتتتور مستتتقل
سیستم برای هر نیروگاه متناسب با سهم مشارکتش در کمبود انرژی،
جریمه تعیین میکند .مقدار جریمه در تابع هدف مستتأله پیشتتنهادی
بهعنوان سیگنال اصالحی از سوی نهتتاد حتتاکمیتی بهصتتورت هزینتته
درنظر گرفته میشود تا بهواستتطهی آن شتترکت تولیتتد نیتترو آرایتتش
ختتروج نیروگاههتتای در اختیتتار ختتود را تغییتتر دهتتد .ستتپس متتدل
پیشنهادی با تابع هدف جدید مجتتدد بتتا استتتفاده از روش فوقالتتذکر
حل میشود .فرایند تعیین جریمه و تکرار حل مسأله تا حصول سطح
قابلیت اطمینان مناسب ادامه خواهد داشت.
در ادامه ،فرایند حل مدل پیشنهادی در قالب شش گام ارائه شده
است.
گا اول :تنظیم پارامترهای الگوریتم فراابتکاری (انتتدازهی جمعیتتت،
تعداد تکرار ،ضتتریب اینرستتی ،ضتتریب هتتوش جمعتتی و انفتترادی) بتتا
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استفاده از روش تاگوچی.
𝑟
𝑏𝑚𝑖𝑃) و ارسال دادهها به
گا دو  :انتخاب یک جامعه از ذره (متغیر

نرمافزار گمز.
گا سو  :حل مدل و یافتن جواب بهینه و ارسال پاسخ به الگتتوریتم
در نرمافزار متلب بهمنظور تولید جامعهی دیگر و مقایسه جوابهتتای
حاصل با تکرارهای قبل.
گا چهار  :یافتن بهترین جواب برای متغیرهای مسأله.
گا پن

 :تعیین میزان انرژی پاسخ داده نشده در افق برنامهریزی و

مقایسه با سطح موردنظر اپراتور مستقل سیستم.
گا شش  :تعیین جریمتته در صتتورت عتتدم ارضتتای ستتطح مطلتتوب
اپراتور مستتتقل و حتتل مجتتدد مستتأله و بازگشتتت بتته گتتام دوم و در
غیراینصورت حصول زمانبندی نهایی.
شکل ( )3شبهکد الگوریتم پیشنهادی را نمایش میدهد.

شک ( :)3شبهکد الگوریت ح مسأله

 .1-4معرفی شاخص قابلیت اطمینان

 .2-4تعیین میزان جریمه و پاداش واحدهای تولید

اپراتور مستقل سیستم وظیفهی پایش و حفظ قابلیت اطمینان
سیستم را برعهده دارد و سیاستهای خود را براساس وضعیت قابلیت
اطمینان شبکه تنظیم میکند .همانگونه که در تشریح مدل نیز
اشاره شد ،با توجه به امکان کمتر بودن ظرفیت دردسترس شبکه از
حداقل یکی از پیکهای بار هفتگی ،بهمنظور شدنیشدن مدلهای
مرحلهی دوم ،یک نیروگاه مجازی با ظرفیت نامحدود در مسأله
درنظر گرفته شده است که در صورت عدم تأمین تقاضا توسط
واحدهای تولید نیرو ،تقاضا از نیروگاه مجازی با یک جریمه تأمین
شود .در اینجا شاخص قابلیت اطمینان برمبنای ظرفیت استفاده شده
از نیروگاه مجازی و معادل مقدار انرژی عرضه نشده محاسبه میشود.

مکانیزم جریمه با توجه به سهم مشارکت هر یک از واحتتدهای تولیتتد
در کاهش قابلیت اطمینان شبکه و یا بتتهعبارتی بتتاال رفتتتن متوستتط
انرژی عرضه نشده درنظر گرفته شده است .از آنجاییکه انرژی عرضه
نشده معادل مقدار استفاده از ظرفیت نیروگاه مجازی میباشد ،در هر
مرحله جریمه در تابع هدف بهعنوان سیگنال بتتازبینی زمانبنتتدی بتتا
توجه به سهم مشتتارکت هتتر یتتک از واحتتدهای تولیتتد در استتتفاده از
نیروگاه مجازی بهروزرسانی میگردد .انرژی عرضه نشده در هتتر دوره
زمانی در تکرار فعلی الگوریتم برابر خواهد بود با:
()18

)𝑊𝑀( 𝑡𝑏𝑄 ∑ = 𝑡𝑆𝑁𝐸𝐸
𝑏

سهم مشارکت هر یک از نیروگاهها از رابطهی ( )19حاصل میشود:
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= 𝑡𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖,

()19

𝑖𝑅𝑂𝐹) 𝑡𝑖𝑋 𝑞𝑖𝑚𝑎𝑥 𝑋𝑖𝑡 + 𝑞𝑖𝑚𝑎𝑥 (1 −
𝑡𝑓𝑓𝑖𝑑
) 𝑖𝑅𝑂𝐹) 𝑡𝑖𝑋 ∑𝑖(𝑞𝑖𝑚𝑎𝑥 𝑋𝑖𝑡 + 𝑞𝑖𝑚𝑎𝑥 (1 −

بهطوریکه:
) 𝐿𝑡𝑆𝑁𝐸𝐸

𝑑𝑖𝑓𝑓𝑡 = (𝐸𝐸𝑁𝑆𝑡 −

در اینجا 𝐿𝑡𝑆𝑁𝐸𝐸 حد مجاز انرژی عرضه نشده در دورهی tام
میباشد که توسط اپراتور مستقل سیستم تعیین میشود؛ لذا
بهمنظور حل مدل در تکرار بعدی عبارت ( )20بهعنوان ضریب
جریمه در تابع هدف اضافه خواهد شد:
()20
𝑡𝑖𝑋𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖,𝑡 𝐶 
بهطوریکه  Cمقدر جریمه برای هر واحد انرژی عرضه نشده بتتیش از
حدمجاز میباشد؛ لذا تابع هدف مسأله در تکرار بعد بهصورت رابطهی
( )21درنظر گرفته میشود:
𝑛𝑖𝑀
∑ 𝑀𝑖 𝑞𝑖𝑚𝑎𝑥 𝑋𝑖𝑡 + 𝐾 ∑ 𝑄𝑏𝑡 −
𝑦 𝑋, 𝑞,
𝑡𝑏

=Z

𝑡𝑖,

∑[𝑃𝑖𝑡 𝑞𝑖𝑡 (𝜋𝑡 − 𝜏𝑖 𝑓𝑖 − 𝑂𝑖 ) − 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖,𝑡 𝑋𝑖𝑡 𝐶] −

()21

𝑡𝑖,
𝑟
𝑟
) 𝑖𝑂 (𝛼 + 𝜋𝑡 − 𝜏𝑖 𝑓𝑖 −
𝑡𝑚𝑖𝑃 ∑
𝑡𝑚𝑖𝑞
𝑡,𝑟,

نکتهی حائز اهمیت این است که مقدار 𝑡 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑖,از تکتترار قبلت ی
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الگتتوریتم بهدستتت میآیتتد و لتتذا در متتدل مستتأله بهصتتورت پتتارامتر
جاگذاری میشود.

 .5م العهی عددی
در این قسمت ،مطالعات عددی بهمنظور ارزیابی مدل پیشنهادی
برروی یک شبکه تست استاندارد  IEEE-RTSانجام شده است.
اطالعات این شبکه بههمراه الگوی بار موردمطالعه با استفاده از
دادههای استاندارد منتشر شده برای یک شبکه با  24شین توسط
شاهیدهپور و همکاران ( )2000استخراج شده است ] .[33در شکل
( )4شمای کلی شبکه مورد بررسی شامل  24گره 32 ،واحد تولید
نیرو و  38خط انتقال ارائه شده است .جدول ( )2اطالعات موردنیاز
درخصوص  32نیروگاه در شبکه مورد بررسی را نمایش میدهد و در
جدول ( )3درصد بار هفتگی سیستم از پیک بار سالیانه نشان داده
شده است .با توجه به دادههای جدول ( ،)3ظرفیت نصب شدۀ شبکه
 3996مگاوات میباشد؛ همچنین فرض میشود پیک بار شبکه در
طول افق برنامهریزی برابر  2850مگاوات است .جدول ( )4نیز مقدار
درصد بار هر شین از بار هفتگی شبکه ارائه شده است .تمامی
محاسبات با استفاده از نرمافزار  GAMS 23.5و MATLAB2014
انجام شده است.

شک ( :)4شبکهی  24شین مورد بررسی م ابق با IEEE-RTS
جدول ( :)2دادههای مرتبط با واحدهای تولید نیرو
هزینه

ظرفیت واحد

تعمیرات ()$/KW/Year

عملیات ()$/MWh

5-1
9-6
13-10
19-14
23-20

نفت
نفت
سوخت فسیلی
نفت
سوخت فسیلی

2.4
4
15.2
25
54.25

12
20
76
100
155

1
1
3
4
5

10
0.3
10
8.5
7

5
5
0.9
0.8
0.8

سوخت ()$/Mbtu

شماره واحد

نوع واحد

حداقل
()MW

حداکثر
()MW

مدت
تعمیرات
(هفته)

2.3
3
1.2
2.3
1.2

نرخ
سوخت
( Btu/
)kWh

نرخ خروج
اجباری

شین متصل

12000
14500
12000
10000
9700

0.02
0.1
0.02
0.04
0.04

15
1و2
1و2
7
 16 ،15 ،7و 23
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نفت
سوخت فسیلی
هستهای

29-24
30
32-31

197
350
400

68.95
140
100

5
4.5
5

6
8
8

0.7
0.7
0.3

9600
9500
10000

2.3
1.2
0.6
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22
23
 21و 18

0.05
0.08
0.12

جدول ( :)3مقادیر بار هفتگی سیست در طول یکسال (درصد نسبت به پیک بار ساالنه)
1
86
14
75
27
76
40
72

شمارهی هفته
بار ()%
شمارهی هفته
بار ()%
شمارهی هفته
بار ()%
شمارهی هفته
بار ()%

2
90
15
72
28
81
41
74

3
88
16
80
29
80
42
74

4
83
17
75
30
88
43
80

5
88
18
88
31
72
44
88

7
83
20
88
33
80
46
91

6
84
19
87
32
77
45
89

9
74
22
81
35
72
48
89

8
81
21
86
34
73
47
94

10
73
23
90
36
71
49
94

11
71
24
89
37
78
50
97

13
70
26
86
39
72
52
95

12
73
25
90
38
69
51
100

جدول( :)4مقدار درصد بار در هر شین شبکه
شین

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

14

15

16

18

19

20

بار ()%

3.8

3.4

6.3

2.6

2.5

4.8

4.4

6

6.1

6.1

9.3

6.8

11.1

3.5

11.7

6.4

4.5

 .1-5بررسی مدل ق عی
در این بخش در ابتدا بهمنظور بررسی عملکتترد متتدل پیشتتنهادی بتته
بررسی رفتار مدل در حالت قطعتتی و بتتدون درنظتتر گتترفتن ریستتک
اختالل در واحدهای تولیدی پرداخته شتتده استتت .بتترای اینمنظتتور
فرض میشود:
𝑟
𝑡𝑚𝑖𝑦
=0

𝐹𝑂𝑅𝑖 = 0

بهمنظور تحلیل حساسیت مدل پیشتتنهادی نستتبت بتته تغییتترات
حداکثر تعداد نیروگاههای مجاز برای تعمیرات همزمتتان ( ،)nمقتتادیر
این پتتارامتر در بتتازه ( 32تتتا  )8تغییتتر داده شتتده استتت .شتتکل ()5
تغییرات زمانبندی ختتروج متتدل پیشتتنهادی را تحتتتتأثیر تغییتترات
پارامتر مزبور نشان میدهد .همانگونه که مالحظه میشتتود ،شتترکت
تولید نیرو برنامهریزی خود را بهگونهای تنظیم میکند که واحتتدهای
خود را در دورههای کتتم بتتاری (فصتتول بهتتار و پتتاییز یتتا بتته عبتتارتی
هفتتتههای 9ام تتتا 17ام و 31ام تتتا 43ام) کتته قیمتتت انتترژی کمتتتر
میباشد از بازار خارج کند؛ لذا بت ا محتتدود کتتردن تجهیتتزات و تتتوان
تعمیرات (کم کردن مقدار  )nالگوی زمانبندی تغییر یافته و شتترکت
به ناچار مجبور به انجام تعمیرات در دورههای پرباری (فصول زمستان

و تابستان یا هفتههای 1ام تتتا 8ام و 18ام تتتا 30ام و 44ام تتتا 52ام)
میباشد .شکل ( )6تغییرات زمانبندی بتترای واحتتدهای شتتمارهی ،1
 14و  30را با تغییتترات پتتارامتر  nنمتتایش میدهتتد .همانگونتته کتته
مالحظه میشود با کاهش مقدار  nواحدها ناگزیر به تغییر زمانبندی
تعمیرات و انجتتام تعمیتترات در هفتتتههای پربتتاری میباشتتند .واحتتد
نیروگاهی شمارهی  ،1در حالت  n=12و  n=20هفتهی 17ام را بتترای
تعمیرات انتخاب خواهد کرد درحالیکه در حالت  n=8هفته 8ام سال
میالدی (هفتهی پرباری در زمستان) را برای تعمیرات انتخاب نمتتوده
است .از سوی دیگر ،واحد نیروگاهی شمارهی  14نیز در حالت n=20
هفتههای  32تا 35ام و در حالت  n=12هفتتتههای  15تتتا 18ام و در
حالت  n=8هفتههای 6ام تا 9ام را برای تعمیتترات انتختتاب مینمایتتد.
همچنین واحد نیروگاهی شمارهی  30نیز در حالت  n=20هفتتتههای
 32تتتا 39ام و در  n=12هفتتتههای  34تتتا 41ام و در حالتتت n=8
هفتههای  12تا 19ام را برای تعمیرات انتختتاب مینمایتتد؛ کتته رونتتد
تغییرات زمانبندی تعمیرات بهسمت فصول پرباری که قیمت انتترژی
در بازار بیشتر است نمایش میدهد.
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20
18

16

تعداد واحدهای در تعمیرات

14
12

n=20
n=12

10

n=8

8
6
4
2
0

زمان (هفته)

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51

شک ( :)5تعداد واحدهای در تعمیرات در طول افق یک ساله ( 52هفته)

زمانبندی واحدهای نیروگاهی

زمان (هفته)
شک ( :)6تغییرات زمانبندی واحدهای  14 ،1و  30با تغییر پارامتر n
400000

K=0

350000

250000

200000
150000
100000

میزان استفاده از نیروگاه مجازی )(MW

300000

50000

K=10

K=30

K=80
0

سود (ده میلیون دالر) 6.4

6.2

6

5.8

5.6

5.4

5.2

شک ( :)7تغییرات میزان سودآوری شرکت تولید و میزان استفاده از نیروگاه م ازی بهازای تغییر در ضریب جریمهی نیروگاه م ازی

همچنین بهمنظور تحلیتتل حساستتیت متتدل نستتبت بتته پتتارامتر
جریمه ،مقادیر این پارامتر در بازهی ( 0تا  100دالر) تغییر داده شده
است .شکل ( )7تغییرات میزان استفاده از نیروگاه مجازی یا بهعبارتی
شاخص قابلیتتت اطمینتتان "میتتزان انتترژی از دستتت رفتتته" و میتتزان

سودآوری به ازای مقادیر مختلف ضریب جریمهی شرکت نمایش داده
شده است .جدول ( )5تغییرات مزبور را نمایش میدهتتد .همانگونتته
که مالحظه می شود با افزایش ضریب جریمه ،مقدار انتترژی از دستتت
رفته کاهش و قابلیت اطمینان شبکه افزایش یافتتته ،ولتتی ستتودآوری

روغنیان و حسن پور :زمانبندی تعمیرات واحدهای تولید نیرو در بازار برق با استفاده از رویکرد برنامهریزی تصادفی دومرحلهای تحت ...

واحد تولید تعدیل شده است.

∑
𝑥𝑎𝑚 𝑞> 𝑡𝐷𝑆𝑐𝑒𝑛,

 .3-5بررسی مدل تصادفی
در مسأله برنامهریزی تصادفی دو-مرحلهای پیشنهادی برای هر یک از
نیروگاههای شبکهی سطوح پشتتیبانی ( )rتعریتتف شتتده استتت تتتا در
صورت بروز هرگونه اختالل در شبکه ،عرضهی برق دچار وقفه نگتتردد
و از خاموشیهای احتمالی جلوگیری گردد .در این بخش بتته ارزیتتابی
مدل تصادفی دو-مرحلهای پیشتتنهادی پرداختتته شتتده استتت .بتترای
اینمنظتتور ،مستتأله در حالتهتتای بتتدون احتستتاب نیروگتتاه رزرو ،بتتا
احتساب یک سطح نیروگاه رزرو و با احتساب دو سطح نیروگتتاه رزرو
از منظر میزان متوسط استفاده از نیروگاه مجتتازی در ستتال ،متوستتط
میزان تولیدات در سطوح پشتیبان و تعداد تکرار بتترای دستتتیابی بتته
سطح مطلوب قابلیت اطمینان شتتبکه بررستتی و متتورد مقایستته قتترار
گرفته است .تحلیل حساسیت مدل با درنظر گرفتن حداکثر انتترژی از
دست رفتهی مجاز  1.68مگاواتساعت در سال در جتتدول ( )7ارائتته
شده است .همانگونه که مالحظه میشتتود ،بهصتتورت کلتتی متوستتط
انرژی عرضه نشده با احتساب سطوح رزرو در مدل کاهش یافته و لذا
قابلیت اطمینتتان شتتبکه افتتزایش مییابتتد؛ زیتترا بتتا افتتزایش ستتطوح
پشتتتیبانی بتترای خرابتتی هتتر یتتک از واحتتدهای نیروگتتاهی ،احتمتتال
خاموشی و عدم تأمین تقاضای شبکه کاهش خواهد یافت.
همچنین در جدول ( )8تحلیل حساسیت مدل تصادفی برمبنتتای
تغییرات احتمال سالمماندن نیروگتتاه شتتمارهی  1ارائتته شتتده استتت.
همانگونه که مشخص است با افتتزایش احتمتتال خرابتتی نیروگتتاه یتتا
کاهش احتمال سالم ماندن آن ،شرکت تولید تالش بتترای جابتتهجایی
تعمیرات نیروگاه به هفتههای کم باری که نتترخ عرضتته انتترژی کمتتتر
است مینماید.

جدول ( :)5سود و انرژی از دست رفته با ضرایب جریمه مختلف

ضریب جریمه
() K
0
10
30
50
80
100

= 𝑡𝑆𝑁𝐸𝐸

متوسط انرژی عرضه نشده در هر هفته در افق زمانی یکساله یتتا
بهعبارتی حداقل مقادیر شاخص تنظیم شده ازسوی اپراتتتور مستتتقل
سیستم در جدول ( )6نشان داده شده است .همچنین بتتا استتتفاده از
مقادیر بهدست آمده از جدول ( ،)6مقدار انرژی عرضه نشده انتظاری
در طول  52هفته ،برابر با  752kWhمیباشد.
لذا اپراتور مستقل سیستم هیچگاه نمیتواند حدود مجاز قابلیتتت
اطمینان شبکه را سختگیرانهتر از مقتتادیر بهدستتت آمتتده در حالتتت
بدون خروج برنامهریزی شده که در جدول ( )6ارائه شده است ،درنظر
گیرد .در غیراینصورت مباحث توسعه نیروگاههتتا و افتتزایش ظرفیتتت
نصب شده مطرح خواهد شد.

بهمنظور بررسی مدل تصادفی در ابتدا به تعیتتین حتتداقل ستتطح
قابلیت اطمینان مورد نظر اپراتور مستقل سیستم پرداخته شده است.
همانطور کتته در بختتش  2-4تشتتریح شتتد ،در فراینتتد تکتترار مقتتدار
استاندارد و قابتتلقبول بتترای شتتاخص متوستتط انتترژی عرضتته نشتتده
( 𝐿𝑡𝑆𝑁𝐸𝐸) میبایست توسط اپراتور مستقل سیستم بهعنوان شاخص
قابلیت اطمینان شبکه مشخص شود .این مقدار قطعاً نبایتتد از مقتتدار
متوسط انرژی عرضه نشده در شبکه بدون درنظتتر گتترفتن تعمیتترات
برنامهریزی شده کمتر باشد؛ لذا در ابتدا بتته محاستتبهی شتتاخصهای
قابلیت اطمینان شبکهی بدون احتساب خروجهای برنامهریزی شتتده
برای تعمیرات پرداخته شده است .بنابراین ،فرض میشود که هیچیک
از واحدهای نیروگاهی نیازمند تعمیرات اساسی در افق زمانی مستتأله
نباشند ( )𝑑𝑖 = 0و فقتتط خروجهتتای اجبتتاری و برنامتتهریزی نشتتده
محتمل باشند.

سود شرکت تولید
()$
6.22107
5.86107
5.54107
5.49107
5.45107
5.42107

𝑃) 𝑥𝑎𝑚
𝑛𝑒𝑐𝑠𝑞 (𝐷𝑡 −
𝑛𝑒𝑐𝑠

()22

 .2-5تعیین حداق شاخص قابلیت اطمینان
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انرژی از دست رفته
()MW
379210.8
9215.2
2185.7
477.3
0
0

بر این استتاس ،بتترای تمتتامی ستتناریوهای محتمتتل بتترای خرابتتی
نیروگاهها در مسأله که معتتادل تعتتداد ( )232حالتتت میباشتتد ،مقتتدار
احتمال سناریو و میزان ظرفیت دردسترس شبکهی محاسبه و میزان
ظرفیت باقیمانده با تقاضا در تمتتام هفتتتهها در افتتق زمتتانی مقایستته
میگردد .همانطور که مشخص است درصتتورتیکه مقتتدار تقاضتتا در
هفته بیشتر از ظرفیت باقیمانده باشد ،کمبتتود و یتتا انتترژی از دستتت
رفته با احتمال سناریو متناظر رخ میدهد .بنابراین ،متوسط انرژی از
دست رفته در هر هفته برابر با امیدریاضی کمبودهای رخ داده بهازای
سناریوهای مختلف میباشد .نحوه محاسبهی این شاخص در رابطهی
( )22نمایش داده شده است.

جدول ( :)6مقادیر متوسط انرژی عرضه نشده در افق یکسال با احتسا خروجهای اجباری نیروگاهها

هفته

بهار

زمستان
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

بار

2456

2565

2502

2377

2508

2397

2371

2297

2109

2100

2037

2072

2006

EENS
)(MWh

0

هفته

0.504

0.336

بهار

0

0.336

0

0

0

0

تابستان

0

0

0

0
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14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

بار

2137

2055

2280

2149

2385

2479

2508

2439

2311

2565

2538

2553

2454

EENS
)(MWh

0

0

0

0

0

0.168

0.336

0

0

0.504

0.504

0.504

0

هفته

پاییز

تابستان
27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

بار

2151

2325

2282

2508

2058

2211

2280

2077

2069

2009

2223

1980

2063

EENS
)(MWh

0

0

0

0.336

0

0

0

0

0

0

0

0

0

هفته

زمستان

پاییز
40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

بار

2063

2117

2120

2280

2511

2522

2591

2679

2536

2685

2764

2850

2722

EENS
)(MWh

0

0

0

0

0.336

0.336

0.84

2.856

0.504

3.024

6.216

17.136

4.368

جدول ( :)7تحلی حساسیت مدل تصادفی در 𝐸𝐸𝑁𝑆𝑡𝐿 = 1.68𝑀𝑊ℎ

معیار ()MWh

حالت مدل

𝑡𝑏𝑄
52
𝑡𝑏
𝑟
𝑟
𝑡𝑚𝑖𝑃
𝑡𝑚𝑖𝑞
∑
52
𝑡𝑖,𝑟,
𝑡𝑏𝑄
∑ 168
52
𝑡𝑏
𝑟
𝑟
𝑡𝑚𝑖𝑃
𝑡𝑚𝑖𝑞
∑
52
𝑡𝑖,𝑟,
𝑡𝑏𝑄
∑ 168
52
𝑡𝑏
𝑟
𝑟
𝑡𝑚𝑖𝑞 𝑡𝑚𝑖𝑃
∑
52
∑ 168

𝑟
𝑡𝑚𝑖𝑦
بدون رزرو = 0

با رزرو در یک سطح 𝑟 = 1

با رزرو در دو سطح 𝑟 = 2

سه تکرار آخر الگوریتم
3
2
1
23.52

5.04

1.68

-

-

-

58.8

11.76

1.512

341

419

486

30.24

8.4

1.344

تعداد تکرار

5

3

3
389

475

502

𝑡𝑖,𝑟,

جدول ( :)8تحلی حساسیت مدل تصادفی برمبنای تغییرات احتمال
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 .6نتی ه و جمعبندی
در این مقاله ،بهمنظور حفظ قابلیت اطمینان شبکهی قدرت و
همچنین تضمین سود شرکتهای تولید نیرو در بازار برق ،مسأله
زمانبندی تعمیرات واحدهای نیروگاهی در قالب یک مسأله برنامهریزی
تصادفی دو-مرحلهای تحت ریسک اختالل در نیروگاهها و تحتنظارت

بهرهبردار مستقل سیستم بهمنظور تضمین قابلیت اطمینان شبکه
درنظر گرفته شد .برای اینمنظور ،در مسأله پیشنهادی برای هر یک از
نیروگاههای شبکه ،نیروگاههایی بهعنوان پشتیبان در سطوح مختلف
تعریف شد تا در صورت بروز هرگونه اختالل در نیروگاه مورد نظر،
نیروگاه پشتیبان بخشی از ظرفیت خود را در اختیار بازار قرار دهد تا
عرضهی برق دچار وقفه نگردد و از خاموشیهای احتمالی جلوگیری
شود .مدل پیشنهادی از مزیت بهینهسازی مسأله زمانبندی تعمیرات
برنامهریزی شده با احتساب تعمیرات برنامهریزی نشده برخوردار است.
مکانیزم جریمهپاداش بهعنوان یکی از ابزارهای مرسوم نهادهای
حاکمیتی نیز بهمنظور بهبود در شاخص قابلیت اطمینان و افزایش
تمایل برای نیروگاهها بهمنظور تخصیص بخشی از ظرفیت تولید
بهعنوان رزرو در این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است .ارزیابی مدل
پیشنهادی برروی یک شبکهی تست استاندارد جهانی IEEE-RTS
انجام و تحلیل حساسیتهای مدل عملکرد موفق و مناسب آنرا نشان
میدهد.
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ABSTRACT
Since the past two decades, the electricity industry has begun to change
from monopolized and under the direct supervision of the state to
privatization. Therefore, the power unit’s outage scheduling in the electricity
market has become one of the most important issues that affect system
reliability. The independent system operator, as a public authority, is
responsible for maintaining the desired level of network reliability
concerning the proposed arrangements of outages. In most classical models
assumed that units will always operate as schedules, while in the real world,
units are under the risk of disruption. In this paper, a generation maintenance
scheduling problem based on a two-stage stochastic programming approach
under the risk of the units’ failure is considered. A scenario is considered as
an event where some of the generation units have failed due to the
disruption and, the others can provide service. In the first stage, maintenance
scheduling decisions are set. Then, generation amounts are made in the
second stage. Then the independent operator system determines the
corrective signals based on the power units’ contribution in decreasing the
reliability index. The generation company reviews and modifies its
maintenance scheduling and sends them back to the independent system
operator. This iterative procedure will continue until the optimal reliability
level reach. To solve the proposed model, a combination method consisting
of particle swarm optimization and simplex is proposed. The capability of
the proposed algorithm is evaluated on an IEEE reliability test system and
the results are reported.
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