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چکیده -يکي از مشخصه هاي تجديد ساختار بازار برق  ،رقابتي شدن آن است كه موجب تغییرات اساسي در روشهاي برنامه ريزي شده است؛ در
اين مقاله ضمن ارائه تعريف دقیق برنامه ريزي توام تولید وانتقال  ،روشي مبتني بر معیار بازار محوري و شاخص  LMPارائه شده است  .با توجه
به اينکه مطالعات برنامه ريزي توسعه نیروگاهها به تنهايي قادر به تعیین محل احداث نیروگاهها نمي باشد ،در تعیین محل احداث نیروگاهها اگر از
اثر خطوط انتقال چشم پوشي شود  ،ممکن است نیروگاهها در جاهايي احداث گردند كه براي انتقال توان آنها به ساير قسمتهاي شبکه مجبور به
احداث خطوط انتقال اضافي شويم  .براي پرهیز از دچار شدن در چنین وضعیتي و رسیدن به پاسخ بهینه  ،بايد به گونه اي اثر خطوط انتقال نیز در
مطالعات توسعه و جايابي نیروگاهها ديده شود .اين مقاله با عنوان " تأثیر برنامه ريزي توام توسعه سیستمهاي تولید وانتقال قدرت بر سطح
رقابت بازار " با ارائه يك الگوريتم براي اين امر ،ضمن مدلسازي غیر خطي عدم قطعیت هاي غیر تصادفي  ،پاسخ مسأله را به روش احتماالتي-
رياضي بهینه مي كند .اين الگوريتم روي يك شبکه  03شینه  IEEEتست گرديد.
كلید واژه : -برنامه ریزی توسعه توأم تولید و انتقال  ،تجدید ساختار  ،كارایي بازار  ،هزینه سرمایه گذاری  ،شاخص

LMP

بهینه برای توسعه سیستمهای تركیبي با در نظر گرفتن همزمان
 -1مقدمه

ژنراتور ها و خطوط انتقال در یك سیستم واقعي مسأله را دشوار
و پیچیده مي سازد .از اینرو غالباً برنامه

در سا لیان اخیر برنامه ریزی توسعه تـركیبي تولید و انتقــــال
با.دسترسي باز به سیستمهای انتقال به مسأله مهمي در صنعت

ریزی توسعه خطوط انتقال (  ) TEPپس از توسعه سیستمهای

برق تبدیل شده است  .دستیابي به بازار برق این صنعت را از بازار

تولید ( GEPوانتقال توسعه و تقویت شبكه تولید و انتقال جهت

های انحصاری سنتي به بازارهای رقابتي متحول كرده است [. ]1

ایفای بهینه) انجام مي گیرد [ .]2در این مقاله روشي مبتني بر
تصمیم گیری چند معیاری جهت برنامه ریزی توسعه شبكه ارائه

یك بازار رقابتي بهای تحویل توان به مشتری و كیفیت منابع

مي شود كه عبارتند از معیارهزینه گرفتگي خطوط برای سنجش

تأمین آن ( كیفیت ولتاژ و قابلیت اطمینان خدمات ) عواملي

كارایي بازار و معیار هزینه سرمایه گذاری [. ]3

مهمي در تجارت موفق مي باشند  .یك فاكتور كلیدی در
محیطهای رقابتي امروز جهت گیری بازار به سمت نیازهای
مشتریان و تمایل آنها برای پرداخت بها درازای كیفیت است []1
 .هدف از برنامه ریزی تركیبي تولید نقش آنها در بازار رو به رشد
برق است  .به نحوی كه این شبكه ها قادر باشند محدودیت های
فني و اقتصادی بازار را برآورده سازند ]. [2رسیدن به راه حل
1

برنامه ریزی تؤام توسعه تولید و انتقال
از سال  1991بسیاری از شركتهای تولید كننده برق در سراسر
جهان شیوه درآمدزایي خود را از مكانیزم یكپارچه عمودی (
سنتي ) به بازار آزاد ( رقابتي ) تغییر دادند .دالیل و انگیزه های
این تغییر در مناطق و كشورهای مختلف به لحاظ اقتصادی
متفاوت بود  .با تجدید ساختار صنعت برق فرآیند برنامه ریزی
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سیستمهای قدرت دچار تغییرات اساسي گشت  .در یك بازار

برای حل مسأله  G&Tدر دراز مدت استفاده كرده و كارآیي این

رقابتي هزینه و كیفیت انرژی تحویلي شامل كیفیت ولتاژ و

روش را بر روی یك سیستم  6باسه گارور نشان داده است .مزیت

قابلیت اطمینان سیستم  ،فاكتور كلیدی است  .در سیستم

اصلي این نوع برنامه ریزی در مقایسه با برنامه ریزی مجزایي كه

تجدید ساختار شده توقع این است كه تولید كنندگان برندگان

قبالً وجود داشته  ،هزینه كمتر آن است  .مرجع [  ] 6روش

اصلي باشند .در این سیستم ماكزیمم سازی سود برای مالك

ارزیابي حداقل هزینه را برای برنامه ریزی توأم تولید و انتقال

سیستم هدف اصلي است در حالي كه در سیستم سنتي تأمین

ارائه مي دهد  .این روش  ،توسعه تولید و انتقال را بطور همزمان

اقتصادی انرژی برای مشتری با یك درجه قابل قبول پیوستگي و

انجام مي دهد تابع هدف در این روش Min Q=I+O+D

كیفیت مالک است  .با تحول سیستم قدرت  ،تولید كنندگان

است كه  ، Iهزینه سرمایه گذاری و مقداری ثابت است  O .و D

مستقل برق ( )IPPشروع به سرمایه گذاری انفرادی بر روی

 ،نیز هزینه های اجرایي و هزینه های ضرر مشتری هستند كه

فرآیند تولید در زمانها و مكانهایي كه خود مي خواستند ،

وابسته به حالتهای سیستم مي باشد .روش فوق بر روی یك

نمودند .این عدم " توازن " بین توسعه تولید و انتقال مي تواند

سیستم تست قابلیت اطمینان اصالح شده ) MRTS) IEEE

تنگناهایي را در شبكه انتقال موجب شود كه عمده ترین آنها

اعمال و توانایي های آن نشان داده شده است .

گرفتگي برخي از خطوط سیستم است  .از اینرو نمي توان روی

تعريف  LMPومعیار بازار محوري

كمك واحدهای تولیدی محلي برای جبران كمبود بار در سایر

LMP

نواحي سیستم حساب كرد  .در نتیجه نگرانیهایي در ارتباط با

نمودن هزینه های افزایشي تولید ژنراتورها ،پرشدگي خطوط

قابلیت اطمینان از توانایي منابع در مورد جبران رشد بار در

انتقال و تلفات شبكه مي باشد [ . ]8[ ، ]7به كارگیری LMP

نواحي مختلف سیستم بوجود مي آید .

در سیستم قیمت گذاری بازارهای رقابتي به این معنا است كه

به معنای هزینه تأمین مگاوات بعدی بار با لحاظ

بارهای متصل به باسهای مختلف باید  LMPآن باس را پرداخت
مروري بر روشهاي برنامه ريزي تولید و انتقال

نموده و بالعكس تولید كنندگان الزم است  LMPباس مربوطه

مرجع [ ]4هدف مسأله را مینیمم كردن هزینه نصب و بهره

را دریافت نمایند .از نگاه دیگر مي توان  LMPرا مكانیزمي مؤثر

برداری به اضافه هزینه خروج خطوط انتقال از طریق معیارهای

برای اعمال قیمت های بازار محور جهت مدیریت پرشدگي

قابلیت اطمینان احتماالتي قرار داده است  . .این مرجع برای

خطوط انتقال دانست .از طرفي  LMPباس  iهزینه اضافي

ارزیابي هزینه خروج  ،از سه پارامتر  EENSسالیانه  IEAR ،و

برای فراهم آوردن یك مگاوات توان اضافي در این باس است .با

معیار قابلیت اطمینان احتماالتي (  ) LOLERاستفاده نموده و

توجه به تعریف  ، LMPسه عامل در تعیین مقدار آن نقش

از روش پخش بار شاخه و كرانه برای پیدا كردن یك برنامه

اساسي دارند:

توسعه ای تركیبي بهینه بهره برده است  .مرجع [ ]5مسأله

 -قراردادهای خرید و فروش توان

برنامه ریزی توسعه تولید ( )GEPرا ابتدا بصورت یك مسأله

 -مشخصات الكتریكي سیستم

بهینه سازی فرمول بندی كرده و سپس با استفاده از روش

 -محدودیت های بار گذاری خطوط انتقال.

شمارش ضمني حل مي كند تا واحدهای تولیدی از میان

در قیمت گذاری گرهای تمام مشتریان انرژی الكتریكي را در

واحدهای

 LMPباسهایشان خرید و فروش مي كنند .با توجه به فراهم

مفروض انتخاب شود تابع هدف نشان دهنده هزینه سرمایه

آمدن محیطي كه همه مشتریان انرژی را در قیمت یكسا ن

گذاری و اجرایي (هزینه سوخت) مي باشد.این مرجع این روش را

خرید
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و فروش مي كنند ،قیمتهای گره ای باید یكسان باشد .از طرفي،

بایستي توانایي برآورده كردن اهداف مختلف را داشته و ضمن

پروفیل قیمت باید هموار باشد .به عبارتي اگر پروفیل قیمت

مدلسازی غیر خطي عدم قطعیت های غیر تصادفي  ،پاسخ مسأله

هموارتر شود ،تفاوت میانگین  LMPباسهای مختلف كاهش

را به روش احتماالتي -ریاضي بهینه كند.

مییابد .بنابراین مشتریان برق را با قیمت تبعیضي كمتری خرید
و فروش مي كنند و در نتیجه ر قابت ترویج مییابد .زماني كه

الگوريتم پیشنهادي

پروفیل قیمت از هموار بودن منحرف گردد ،اختالف میان

 1با توجه به مرور روشها در مقاالت مختلـف  ،مـدلهایي بـا

میانگین  LMPباسهای مختلف افزایش مي یابد ،مشتریان با

تابع هدف مشخص ارائه شده است  .در این مقاله مدلي با هـدف

قیمتهای تبعیضي زیاد خرید و فروش مي كنند و در نتیجه

پاسخگویي به نیازمندیهای بازار برق در سیستمهای تؤام تولیـد و

رقابت از بین میرود .بنابراین ،پروفیل هموار قیمت معیار مناسبي

انتقال ارائه مي شود كه دارای ویژگیهایي نظیـر در نظـر گـرفتن

برای سنجش درجه رقابتي بازار برق است  .هر چه پروفیل هموار

چند سناریو مختلف  ،در نظر گرفتن معیارهـای هزینـه گرفتگـي

قیمت صاف تر گردد  ،هزینه پرشدگي كاهش مي یابد .بنابراین

خطوط و هزینه سرمایه گذاری مي باشد  .به دلیـل اینكـه وقـوع

كاهش مي یابد،

گرفتگي باعث تغییر قیمتها از قیمت تسویه بازار مي شـود  ،مـي

انحراف استاندارد از میانگین LMP

محدودیتهای انتقال و قیمت تبعیضي هم كاهش مي یابد و از

تواند شاخص مناسبي جهت ارزیابي سطح رقابتي بودن بازار باشد

این رو رقابت بیشتر میشود .همین طور هر چه انحراف استاندار

.هر چه قدر كارایي باال باشد مفهوم این است كه سـطح گرفتگـي

د از میانگین  LMPافزایش یابد ،رقابت كاهش مي یابد .بنابراین

پایین است .شكل شـماره ( )1فلوچـارت الگـوریتم پیشـنهادی را

انحراف استاندارد از میانگین  LMPمعیار مناسبي برای اندازه

نشان مي دهد  .این شكل نشان مي دهد كه سـاختار پیشـنهادی

گیری درجه رقابت بازار برق است .همانطور كه معیار بازار

بر مبنای تصمیم گیری چند معیاری بوده كه فرمولهای محاسـبه

محوری كه بر اساس  LMPاست در  ISOبسیاری از كشورها

ای به شرح زیر مي باشد .

همچون ERCOT ,Midwest ISO ، PJM،NYISO ،

-
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معیار

هزینه

 CAISO،ISO-New England ،برای برنامه ریزی توسعه
انتقال ) (TEPاستفاده شده است ،در این مقاله هم از معیار بازار
محوری جهت برنامه ریزی استفاده شده كه در قسمت بعد ارائه
میگردد.

()1
 : CCكل هزینه تراكم خطوط شبكه
 :توان اكتیو عبوری از مسیر ij
قیمت انرژی در باس  iام

بیان مسأله
برنامه ریزی شبكه بایستي پاسخگوی نیازمندیها و محدودیتهای
مختلف شبكه باشد .ازاینرو در مسأله برنامه ریزی هدف تعیین
یك طرح توسعه ای بهینه است  .پارامترهای مختلف تأثیر گذار
در برنامه ریزی همگي دارای وزن یكساني نیستند  ،عالوه بر این
چون برنامه ریزی برای یك افق بلند مدت صورت مي گیرد ،
اطالعات ورودی مبتني بر پیش بیني و غیر دقیق خواهند بود .
اعمال شرایط رقابتي بازار بر روی شبكه  ،عدم قطعیت داده های
ورودی را بیشتر نیز خواهد كرد  .بنابراین الگوریتم ارائه شده
3

گرفتگي

 -2معیار هزینه سرمایه گذاری
()2
كه در آن :
 : cijهزینه سرمایه گذاری احداث یك خط یك در مسیر  ijاست .
 : nijتعداد خطوط اضافه شده به مسیر ij
در این ساختار جهت تصمیم گیری در یك محیط  ،چند سناریو
ارایه شده شده است] . [9جدول  1ماتریسي است كه نشان مي
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دهد معیارهای برنامه ریزی از نظر هر یك از ذینفعها تا چه حد
اهمیت دارد.
جدول  - 2اهمیت هر ذینفع از دید برنامه ریز
دولت
1/3

مصرف

تولید

كنندگان

كنندگان

1/4

1/3

ذینفع
اهمیت

جدول  - 3اهمیت هر یك از معیارهای برنامه ریزی
كارایي بازار
1/58

هزینه سرمایه گذاری ذینفع
1/42

اهمیت

برای تعیین آلترناتیو نهایي تحت هر یك از سناریو ها ،از
روشهای مختلفي همچون روش احتمالي  ،حداقل – حداكثر
پشیماني  ،هزینه مورد انتظار  ،الپالس  ،بهینه پارتو  ،مقاومت بتا
 ،هورویكس و سایر روشها مي توان استفاده كرد] . [11در این
نوشتار از روش حداقل – حداكثر پشیماني ( تحلیل ریسك )
شكل ( – )1فلوچارت الگوریتم پیشنهادی

استفاده شده است .

جدول  - 1ماتریس ذینفعان  -اهداف

تست شبکه

كارایي بازار

هزینه

سرمایه ذینفع

الگوریتم پیشنهاد شده بروی یك شبكه  31شینه IEEE
تست مي گردد  ،شكل  2شبكه مورد نظر را نشان مي دهد .دو

گذاری
1/ 6

1/4

تولید كنندگان

سناریو رشد بار  171درصدی ( ) S1و  211درصدی( )S2در

1/7

1/3

مصرف كنندگان

افق  5ساله در نظر گرفته شده است .بر اساس برنامه تهیه شده

1/4

1/ 6

دولت

درجه رخداد سناریو اول برابر  1/6و سناریو دوم  1/4فرض شده
است .برای احتراز از پیچیدگي بیش از حد مورد نیاز در مطالعه ،
ضریب قدرت بارهای سیستم ثابت فرض شده است  .پس از وقوع

جدول  2ماتریس اهمیت هر بازیگر را از نظر برنامه ریز نشان مي

رشد بار ،توسعه سیستم ،جهت اعمال شرایط بازار ضروری مي

دهد .بایستي توجه كرد كه اعداد این دو جدول توسط برنامه ریز

گردد .برای اینكار دو روش ممكن خواهد بود  .روش اول افزایش

شبكه و بسته به تجربه و اهداف وی از برنامه ریزی انتخاب مي

توان تولیدی ژنراتورهای موجود سیستم است  .این روش در

شود  .حاصلضرب ماتریسهای جداول 1و 2كه اهمیت هر معیار را

صورتي مؤثر خواهد بود كه ژنراتورهای موجود با توجه به حداكثر

در برنامه ریزی تعیین مي كند در جدول  3آمده است.

ظرفیت مجاز تولید خود (  ) Pmaxقادر به جبرانسازی رشد بار
سیستم باشند  .در غیر اینصورت سعي مي شود با نصب

4

اولین کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسالمی واحد لنگرود

واحدهای تولیدی جدید ،رشد بار جبران شود .در برای این كار

اگر فرض كنیم كه تغییرات بار در كل سیستم الگوی یكساني را

ژنراتورها روی باسهایي كه بیشترین مقدار بار را دارند  ،نصب مي

دنبال مي كند نگران اینكه در چه زماني بار به مقدار خاصي مي

شوند .پس از اعمال شرایط بازار برروی آلترناتیو های ، GEP

رسد  ،نخواهیم بود  .از طرف دیگر رشد بار در سیستم ممكن

برای دستیابي به آلترناتیو مطلوبتر با در نظر گرفتن معیار درصد

است عالوه بر باسبارها در باسهای فاقد بار نیز اتفاق بیافتد به

گرفتگي خطوط و با استفاده از" الگوریتم توسعه پیشرو و پسرو "

عبارت دیگر مصرف كنندگان جدیدی به شبكه اضافه شوند .

عمل مي شود [11و . ]11آلترناتیو های توسعه ای در جدول  4نشان

چیزی كه مهم است  ،تداوم هر سطح بار است  .در این نوشتار

داده شده است .

منحني تداوم بار سه پله ای ( سه سطحي ) فرض شده است .

جدول  – 4آلترناتیو های توسعه پیشنهادی

روش انجام شده در محاسبه هزینه گرفتگي از نرم افزار

واحدهای تولیدی اضافه شاخه های اضافه شده به آلترناتیو

 MATPOWERبر مبنای پخش بار  ACدر محیط

شده به شبكه

شبكه

MATLAB

انجام شده است  .برای هر یك از آلترناتیوها تحت دو سناریوی

 %51:PG7و %51:PG8

خط 22-21

A1

مطرح شده  ،هزینه گرفتگي خطوط و هزینه سرمایه گذاری به

 %51:PG7و %51:PG8

خط 22-21و18-15

A2

ازای هر آلترناتیو محاسبه شده و نتایج محاسبات در جدولهای 5و

 %51:PG7و %51:PG8

خط 22-21و27-25

A3

 6آمده است  .با توجه به نتایج جدول  5و هزینه سرمایه گذاری

A4 -15

هر آلترناتیو ( با توجه به طول و ظرفیت خطوط جدید ) در

 %51:PG7و %51:PG8

خط

22-21و

18و27-25

جدول  6مي توان آلترناتیوها را نسبت بهم مقایسه كرد  .بایستي
توجه كرد كه به ازای یك آلترناتیو با هزینه سرمایه گذاری
مشخص  ،رشد بار كمتر به معنای هزینه سرانه بیشتر خواهد بود
.
جدول - 5هزینه گرفتگي به ازای آلترناتیوها در دو سناریو
S2
)($/h
()%211

S1
)($/h
()%171

37/17

2/9135

A1

14/58

1

A2

37/22

2/8544

A3

17/76

1

A4

1/ 4

1/ 6

درجه رخداد

سناریو

آلترناتیو

شكل( – )2شبكه  31شینه  IEEEموجود و كاندیداهای ممكن
5
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كارایي بازار

هزینه

سرمایه

51/76

49/4

A1

93/7

89/5

A2

آلترناتیو

44/41

44/26

A3

A1

71/88

74/8

A4

1/4

1/ 6

درجه رخداد

معیار

گذاری
سرمایه گذاری
جدول  -6هزینه
111
15/1

معیارA
2

85گذاری
111هزینه سرمایه
)p.u) 15

85

A3

و همانطور كه اشاره شد با استفاده از معیار حداقل حداكثر

86

51

آلترناتیو
A
4

پشیماني جدول  11تشكیل مي شود  .به این ترتیب آلترناتیو

139/13

A1

سوم (  ) A3بهترین آلترناتیو توسعه سیستم مي باشد زیرا دارای

218/69

A2

حداقل حداكثر پشیماني موزون است .

218/69

A3

جدول  -11پشیماني های موزون طرحهای توسعه در دو سناریو

278/26

A4

امتیازدهي بصورت مقایسه خطي آلترناتیوها با بهترین آلترناتیو (

حداكثرپشیماني S2
()%211
موزون

S1
()%171

باالترین امتیاز ) انجا م شده است كه نتایج این ارزیابي ها در
جداول  7و  8آمده است .
جدول  -7ارزیابي آلترناتیوها در سناریوی %171
كارایي بازار

هزینه

معیار

سرمایه

گذاری
آلترناتیو
21

91

A1

111

75

A2

22

75

A3

111

41

A4

آلترناتیو
سناریو

3/184

2/544

3/184

A1

27/144

19/72

27/144

A2

1

1

1

*A3

18/324

11/592

18/324

A4

1

1

1

*A3

18/324

11/592

18/324

A4

برای اطم ینان از كارایي سیستم در شرایط غیر مترقبه ( وقوع
انحراف از رشد بار مورد انتظار) نتایج تست این سیستم مورد

حال مي توان با توجه به اهمیت هر معیار (جدول ،)3آلترناتیو ها

بررسي قرار مي گیرد  .در صورت خطا در پیش بیني رشد بار با

را بطور كلي ارزیابي كرد  .برای این منظور نتایج حاصلضرب

انحراف  ، %11طرح بهینه تغییر نمي كند و الگوریتم پیشنهادی

جدول  3در جداول  7و  8در جدول  9آمده است [. ]11

مقاوم است .
نتیجه گیری

جدول  -8ارزیابي آلترناتیوها در سناریوی %211

در این نوشتا ر با ارائه تعریفي از برنامه ریزی تؤام تولید و انتقال

جدول  - 9ارزیابي كلي آلترناتیوها در هر سناریو در شبكه

و بیان تفاوتهای عمده آن درمحیط های انحصاری و رقابتي ،

31شینه

دالیل رفتن به سمت بازارهای رقابتي بیان گردید .سپس با توجه

S2
)($/h
()%211

6

S1
))%171(($/h

سناریو

به تابع هدف در نظر گرفته شده یعني معیارهای سنجش كارایي
بازار و هزینه سرمایه گذاری و در حد امكان توجه به معیارها و

آلترناتیو

محدودیتهای فني (پروفیل ولتاژ و محدودیتهای ژنراتورها )
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ساختاری برای برنامه ریزی توأم تولید و انتقال سیستمهای

 -2در مدل بازار در نظر گرفته شده در این مقاله  ،تنها بازار عمده

قدرت ارائه گردید  ،با اعمال الگوریتم پیشنهادی بر روی شبكه

فروشي مدل شده است  .رسیدن به طرحي جامع تر جهت برنامه

تست  31شینه  ، IEEEتوانایي این روش در رسیدن به نتیجه

ریزی توسعه توأم تولید و انتقال سیستم  ،مستلزم اعمال

مطلوب با توجه به معیارهای در نظر گرفته شده مشاهده گردید

پیشنهادات قیمت ژنراتورها و بارها است .

و نتایج زیر بدست آمد:
 -1با مقایسه نتایج بدست آمده (هزینه گرفتگي خطوط ) از دو
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S1

281/181

3/2547

 GEPبرنامه ریزیتولید

37/2615

2/9135

 G&Tبرنامه ریزی

سناریو
مدل

توأم
بر اساس نتایج تست شبكه مشخص گردید ساختار پیشنهادی ،
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