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ی در این مقاله به مطالعه و بررسی مساله ی پخش بهینه —چکیده 

در حضور عدم قطعیت تولید انرژی توسط مزارع بادی فراساحلی  1توان

مزارع  پرداخته شده است. به منظور مدلسازی غیر قطعی بودن تولید توان

استفاده  2فقدان اطالعاتبادی، از روش تئوری تصمیم گیری مبتنی بر 

مبتنی بر مبدل منبع  HVDCشده است. این مزارع توسط خطوط انتقال 

انتقال می  ACتوان خروجی خود را به شبکه ی اصلی  (VSC3)ولتاژ 

توان خروجی هر یک از مزارع بادی دارای ضرایب وزنی خاصی دهند. 

عیت توان تولیدی آنها را میزان اهمیت درنظر گرفتن عدم قطهستند که 

دهد که نتایج مربوط به ضرایب وزنی بهینه استخراج شده است. نشان می

و در محیط نرم   IEEEباسه ی  111مدل ارائه شده بر روی شبکه ی 

پیاده سازی و اجرا شده است. نتایج نشان می دهد که با  GAMSافزار 

ع هدف نسبت به توان خروجی یک مزرعه ی بادی، افزایش حساسیت تاب

میزان توان خریداری شده از آن نیز کاهش می یابد و به ناچار از منابعی 

  که دارای هزینه ی باالتری هستند، انرژی تامین می شود.

                                                           
1
 Optimal Power Flow (OPF) 

2
 Information Gap Decision Theory (IGDT) 

3
 Voltage Source Converter (VSC) 

مزرعه ی بادی فراساحلی، سیستم انتقال جریان  —های کلیدی  واژه

، عدم قطعیت، (VSC-HVDC)ع ولتاژمستقیم ولتاژ باال مبتنی بر مبدل منب

 .(RA)پخش بهینه ی توان، استراتژی ریسک گریز 

 مقدمه   .1

امروزه مزایای استفاده از انرژی باد بر کسی پوشیده نیست. تجدید 

ای است ساختار در صنعت برق نیازمند طرح های بهره برداری و برنامه ریزی

طمینان باالیی داشته باشد، که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه بوده، قابلیت ا

موجب کاهش سطح آالینده ها شود و به ذخایر سوختی در حال اتمام نیاز 

نداشته باشد. چنین نیازمندی هایی موجب گسترش کاربرد و استقرار سریع 

. به دلیل ماهیت تصادفی باد، مدلسازی عدم [1]مزارع بادی شده است 

قطعیت تولید انرژی از باد یکی از مسائل مهم در بهره برداری سیستم های 

قدرت خواهد بود. یکی از اهداف بهره بردار شبکه، بهره برداری از سیستم به 

نحوی است که هزینه ی تولید توان در شرایط بهره برداری عادی شبکه 

ی که مجموعه ای از قیود فنی و محدودیت های بهره حداقل شود، در حال

برداری مانند معادالت پخش توان، محدودیت توان اکتیو و راکتیو ژنراتورها و 
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 عنوان مقاله

محدودیت توان عبوری از خطوط ارضا شود. به مدل ریاضی این مساله 

 .[3, 2]اطالق می گردد  (OPF)پخش بهینه توان 

در بسیاری از کشورها، نقاط اتصال بهینه برای مزارع بادی ساحلی 

مشخص شده است. از اینرو در حال حاضر به سمت استفاده از سایت های 

برداری سودمند از انرژی باد روی آورده شده است. از  فراساحلی برای بهره

دالیل جذابیت سایت های فراساحلی می توان به وجود بادهایی با شدت زیاد 

 .[4]و تقریبا ثابت اشاره کرد 

که کمتر در   AC-DCیکی از جنبه های کلیدی سیستم های       

تحقیقات گذشته بدان پرداخته شده است، تاثیرشان در افزایش بازده اقتصادی 

در صنعت برق است. به منظور تعیین بازده اقتصادی چنین سیستم هایی، باید 

 آنها را به طور مناسب در فرموالسیون پخش بهینه ی توان مدل کرد. در

 VSC-HVDCمربوط به ترکیب سیستم های  OPFبعضی از تحقیقات مدل 

-VSCمدل پشت به پشت سیستم های  [5]دو ترمیناله بیان شده است. در 

HVDC  در فرموالسیونOPF  بیان می شود. در این مقاله، مجموعه ی

حل شده است.  NRتوسط روش  AC-DCمعادالت غیر خطی پخش بار 

ارائه نشده است و لینک های   DC بعالوه در این مطالعه مدلی از شبکه ی

DC یو تزریقی به شبکه ی تنها توسط معادالتی معرفی می شوند که توان اکت

DC  را برابر تلفات خطDC  به حساب می آورند. تلفات خطDC  نیز بر

باس مرجع تعریف می شود، که مقدار آن قبل از حل مساله  DCمبنای ولتاژ 

 مشخص و ثابت است.  OPFی 

 VSC-HVDCدر این مقاله مدل پخش بهینه ی توان با حضور سیستم 

مشترک به هم  DCها از طریق یک لینک  برای حالتی است که در آن مبدل

برای اتصال مزارع بادی  VSC-HVDCمتصل می شوند. از روش انتقال 

استفاده شده است. روش تئوری تصمیم  ACفراساحلی به شبکه ی اصلی 

(، روشی مناسب به بهره بردار شبکه IGDTگیری مبتنی بر فقدان اطالعات )

رت بهینه از منابع مختلف خریداری ارائه می دهد تا بتواند توان را به صو

هایی که به مدلسازی عدم قطعیت تولید انرژی باد پرداخته اند، نماید. از روش

 [7] ، برنامه ریزی تصادفی دو مرحله ای[6]می توان به روش تخمین نقطه 

عدم قطعیت تولید انرژی باد در حضور لینک  [2]اشاره کرد. تنها در مرجع 

HVDC  توسط روشIGDT  مدلسازی شده است. تابع هدف تعریف شده

قل کردن هزینه ی پرداختی برای ، حداIGDTمبتنی بر  OPFدر مدل 

خریداری انرژی است، در حالی که آن را در مقابل عدم قطعیت های 

 تابع هدف شامل مجموع هزینه های خریداری [2]نامطلوب مقاوم کند. در 

انرژی از واحدهای حرارتی و شبکه ی خارجی است. الگوریتم پیشنهادی در 

این مقاله، هزینه ی خریداری انرژی از مزارع بادی را نیز به تابع هدف اضافه 

شعاع عدم قطعیت یکسانی برای هر دو مزرعه ی  [2]میکند. از طرفی در 

بادی در نظر گرفته شده است، در حالی که در این مقاله برای هر یک از 

شود و به اثر مزارع بادی، شعاع عدم قطعیت جداگانه ای را در نظر گرفته می

شود. ها ضرایب وزنی متناظری نسبت داده مینسبی هر یک از عدم قطعیت

هی شده است: در بخش دوم ن مقاله بصورت زیر سازماندهای بعدی ایبخش

نتایج شبیه  سوم بهپرداخته شده است. بخش  OPFارائه فرموالسیون مساله به 

اختصاص دارد و نهایتا نتیجه گیری  IEEE شینه  111سازی بر روی شبکه 

 صورت خواهد گرفت. چهارمدر بخش 

  OPFفرموالسیون مساله ی  .2

، معادالت پخش بار شبکه ی OPFساله ی فرموالسیون تابع هدف م

AC معادالت توان عبوری از خطوط و مدلسازی لینک ،VSC-HVDC  بر

شود. متغیرهای تصمیم گیری، مبنای پخش بار بهینه، در این بخش انجام می

قیود و محدودیت های بهره برداری و نیز فرضیات الزم در این بخش بررسی 

هادی و عدم قطعیت تولید انرژی باد، خواهند شد. با توجه به روش پیشن

 شوند.ی متغیرهای مربوطه تعیین میمقادیر بهینه

 تابع هدف  .2.1

، به صورت جمع IGDT، مبتنی بر روش OPFتابع هدف مساله ی 

هزینه برای خریداری انرژی از منابع مختلف تعریف می شود. هدف، حداقل 

 ( تعریف می شود :1کردن تابع هدف است و به صورت )

(1)    min ( )
b iE b i G w w

DV
b i w

TC P F P P      

( 1ی )در معادله 
bE b

b

P  ی نرخ تبادل انرژی با شبکه

)خارجی، )w w

w

P  ی بهره برداری از مزارع بادی و  هزینه 
ii GF P  تابع

( 2ورت )ی واحدهای حرارتی است که توسط تابع درجه ی دو به صهزینه

$مدل می شود. همه مولفه های  فوق بر حسب  h باشند.می 

(2)   2

i i ii G i G i G iF P a P b P c   

  ACبار شبکه ی  پخشمعادالت  .2.2

 به صورت زیر تعریف می شوند : ACمعادالت پخش بار شبکه ی      

(3)  
1

cos       ;   
NB

net

b b j bj b j bj

j

P V V Y b NB  


     

(4) 
1

+          ;  
b

i b b b

NG
net

b G E L w

j

P P P P P b NB


     

(5)  
1

sin          ;  
NB

net

b b j bj b j bj

j

Q V V Y b NB  
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(6) 
1

+         ;   
i b b b

NG
net

b G E L w

j

Q Q Q Q Q b NB


     

 محدودیت های بهره براری مربوطه نیز به صورت زیر تعریف می شوند:

(7) min max        
i i iG G GP P P i NG    

(1) min max      
i i iG G GQ Q Q i NG   

 
(1) min max            b b bV V V b NB    

(11)   max,           S V S NL    

(11) min max       
b b bE E E EP P P b NB    

(12) min max      
b b bE E E EQ Q Q b NB    

(13) 0   avl

wg wgP P 
 

(14) min max       wg wg wgQ Q Q 
 

 

  VSC-HVDCمدل حالت ماندگار  .2.2

را نشان می دهد. مطابق این  VSC-HVDCدیاگرام تک خطی  «1شکل »

به هم متصل شده اند. به کمک  DCاز طریق لینک  VSCشکل دو مبدل 

مبدل  ACی فاز ولتاژ خروجی توان دامنه و زاویهمی PWMکنترل کلیدزنی 

. بدین ترتیب به [5]به صورت همزمان تنظیم نمود  DCرا با ولتاژ ثابت 

منظور تحلیل فرکانس اصلی، هر کدام از مبدل ها توسط منبع ولتاژ 

مختلط
m m mE E  و امپدانس ترانسفورماتور کوپلینگ

mTZ  نشان داده

می شوند  ,m r i ه شود ک. از اینرو دو باس فرضی به سیستم اضافه می

-VSCاست. مدار معادل لینک  VSCمربوط به  ACنشان دهنده ی سمت 

HVDC  ی ولتاژ رسم شده است. دامنه «2شکل »درAC ی تبدیل یافته

، به اندیس مدوالسیون دامنه mEمربوطه در دو سمت یکسوساز و اینورتر، 

PWM  و همچنین میانگین ولتاژDC نی، در دو سر بانک خاز
mdcV بستگی ،

 ( نشان داده می شود :15، که توسط )[1]دارد 

(15) 
    0,1

2 2

mm dc

m m

M V
ME   

 

i iV r rV 

iTZ
rTZ

idcQ

idcP

rdcQ

rdcP

dcI

wg wgP jQ
w wV 

HV

wg wg
P jQ

Offshore Wind Farm

Rectifier Side Inverter Side

rdcV
idcV

To the rest of the AC 

network

iLP

 

   VSC-HVDCخطی لینک -:  دیاگرام تک 1شکل 

 

i iV r rV 

idcV
rdcV i iE r rE 

dcI

+

-
+

-

rTZ
rTZ

dcLR

 
 

   VSC-HVDC: مدار معادل لینک  2شکل 

 

mM  تغییر می یابد.  1تا  1اندیس مدوالسیون دامنه نام دارد و بین

مبدل،  DCو توان اکتیو در سمت  HVDCنک جریان جاری شده در لی

 توسط روابط زیر بیان می شوند :

(16) r i

dc

dc dc

dc

L

V V
I

R


 

(17) 
m mdc dc dcP V I 

( 11توسط قیود ) HVDCاز طرفی محدودیت های مربوط به لینک      

 ( بیان می شوند :22تا )

(11) min max

m m mE E E  
(11) min max

m m mM M M  
(21) min max

m m mdc dc dcV V V 
 

(21) max0
mdc dcP P 

 
(22) min max

m m mdc dc dcQ Q Q 
 

معادالت پخش بار شبکه در محل اتصال  .2.2
 شبکه با مزرعه ی بادی

-VSC، معادالت توازن توان در سمت اینورتر «1شکل »با توجه به      

HVDC  در سیستمAC/DC  :به صورت زیر است(i=inverter) 

(23) 
i i i

net

i G dc LP P P P   

(24) 
i i i

net

i G dc LQ Q Q Q   

به  AC/DCهمچنین در سمت یکسوساز، معادالت توان شبکه ی      

 (r=rectifierصورت زیر زیر بیان می شوند: )

(25) 
rdc wgP P

 
(26) 

r

HV

dc wgQ Q 
(27)   

,

cosHV r
wg w w r r

tr w

V
Q V V

X
   

 

بر مبنای  IGDTپیاده سازی روش  .2.2
 استراتژی ریسک گریز

در این مقاله، به منظور در نظر گرفتن عدم قطعیت تولید انرژی بادی، 

را پیشنهاد خواهیم داد که در عدم قطعیت های شدید،  IGDT [1]ی مدل پایه
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 عنوان مقاله

. مقاوم بدین معنی که راه حل پیشنهادی می [11, 11]قوی و مقاوم است 

نه نیازی به تابع  IGDTرا تحمل نماید. روش  تواند عدم قطعیت بیشتری

 .[11, 11]چگالی احتمال و نه نیازی به تابع عضویت متغیرها دارد 

 مدلسازی عدم قطعیت 
توان به بیان ریاضی به صورت زیر طعیت را میی عدم قمجموعه

 مدلسازی نمود :

(21) ( , )

( , )

  

 
  



 


  

 

  حداکثر اختالف ممکن پارامتر غیر قطعی از مقدار پیش بینی شده اش

 و  را نشان می دهد و حداکثر شعاع عدم قطعیت نام دارد. پارامترهای 

به ترتیب بردار پارامترهای غیر قطعی ورودی و مقدار پیش بینی شده ی 

)پارامتر غیر قطعی هستند.  , )   مجموعه ی تمام متغیرهای  است که

برای  و  بزرگتر باشد. هر دو پارامتر  ز ، نباید ااختالفش با 

 تصمیم گیرنده غیر قطعی هستند.

   تابع هدف پایه 
ی زیر نشان توان توسط رابطهی بهینه سازی را به صورت کلی، میمساله

 داد :

(21) 
min ( , )f 


  

(31) H ( , )  0,    ii eq   
 

(31) ( , )  0,    j      j ineqG    
 

(32)  
 

جواب  یک مجموعه ی متغیرهای تصمیم گیری را نشان می دهد. Xکه 

( این است که فرض کنیم پارامترهای غیر 32)-(21)بدیهی در مواجهه با 

 ی خود منحرف نمی شوند، لذا داریم :قطعی از مقدار پیش بینی شده

(33) min ( , )bf f 


  

(34) H ( , )  0,    i   i eq   
 

(35) ( , )  0,    j      j ineqG    
 

به عنوان  آید،بدست می (34)-(35( که با توجه به قیود )33تابع هدف )

 (. bfمقادیر تابع هدف پایه نامیده می شود )

  ( استراتژی ریسک گریزRA ) 
اگر مقدار پارامتر غیر قطعی با آنچه که پیش بینی شده است متفاوت 

ی مقابله با عدم قطعیت اشاره شده روبه رو برا RAباشد، می توان با روش 

معموال توسط تصمیم گیر محافظه کارانه انتخاب می شود.  RAشد. روش 

روش تصمیم گیری، یافتن متغیرهای تصمیم گیری به گونه ای است که 

مقاومت تصمیم را حداکثر کند، که به صورت ریاضی توسط معادالت زیر 

 بیان می شود :

(36) ˆmax  
X

  

(37) H ( , )  0,    ii eq   
 

(31) ( , )  0,    j      j ineqG    
 

 

(31) 
 

ˆ max

( , )  ( , ) 1 ,bf f

 

   

  
 

      

 

 شود و یک پارامتر مثبت است که توسط تصمیم گیرنده تنظیم می

مقدار تلرانس قابل قبول را در افزایش )بدترشدن( مقدار تابع هدف پایه، به 

حداکثر شعاع عدم قطعیت ند.خاطر عدم قطعیت های نامطلوب، تعیین می ک

̂  برای مقادیرX ( 31داده شده، توسط)  بدست می آید و به سطح باالتر

گیرنده متغیرهای شود. در این حالت، تصمیم( برده می31) -(36یعنی )

یش دهد. بدین را افزا ̂کند تا ای تنظیم میرا به گونه Xتصمیم گیری 

طریق تابع هدف با یک سطح تلرانس مشخص نسبت به تابع هدف پایه 
bf 

بیشتر نخواهد شد، حتی وقتی انحراف زیادی در پارامترهای غیر قطعی نسبت 

به مقادیر پیش بینی شده رخ دهد.

   مدلOPF  برای سیستم پیشنهادی بر اساس روشIGDT 
که از استراتژی ریسک گریز  IGDTلب بیان شده، روش با توجه به مطا

(، تابع هدف پایه ای 1کند، برای تابع هدف معرفی شده توسط )استفاده می

 به صورت زیر ایجاد می کند:

(41)    min ( )
b i

avl f
w w

b E b i G w w
DV

b i w P P

TC p F P P 


 
    

 
  

 
(41) (2)-(27)st: 

bTC بینی شده مقدار پیش هزینه ی کل برای حالت پایه است، وقتی که

هیچ خطایی نداشته باشد. در قدم بعدی، سه قید به صورت زیر اضافه می 

 کنیم :

(42) 
 

max
DV 

  

(43) (2)-(27)  

(44)  1bTC TC    

(45)  

 

( 1) 1

( 2) 2

1

       1

avl f

wg wg WF

f

wg WF

P P

P





  

  
 

(46) 
1 1 2 2total w w       

( 1)

f

wg WFP  و
( 2 )

f

w g W FP  به ترتیب توان اکتیو خروجی پیش بینی شده از

به ترتیب حداکثر شعاع عدم قطعیت  2و1هستند. 2و  1مزارع بادی 

هستند. همان طور که دیده می شود برای هر یک  2و  1به مزارع بادی  مربوط
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از مزارع بادی، حداکثر شعاع عدم قطعیت مجزایی تعریف شده است، زیرا 

با هم متفاوت هستند و توان  B90و  B25ظرفیت توان انتقالی باس های 

خروجی تولیدی  مزارع بادی که از طریق دو باس مذکور به شبکه تزریق می 

در شوند. 2و 1 شوند، ممکن است یکی نباشند و باعث تفاوت مقادیر 

در  2و 1(، حداکثر شعاع عدم قطعیت کل را به صورت جمع وزنی 46)

و  1رعه ی بادی به ترتیب وزن های مربوط به مز 2wو  1wنظر گرفته ایم. 

تغییر می کنند. بدین ترتیب،  1-1و  1-1هستند که به صورت بازه ی  2

پایین تر  TCزمانی که تولید توان از باد، از مقدار پیش بینی شده کمتر شود، 

ی امنیت می شود. ماند و موجب افزایش حاشیهاز یک حد مناسب می
 

 نتایج شبیه سازی  .2

 اطالعات و داده های مساله .2.1

 IEEEباسه ی  111ارائه شده در این مقاله بر روی سیستم  OPF مدل

 116باس ژنراتوری و  54پیاده سازی و اجرا شده است. سیستم مذکور شامل 

خط انتقال است. انرژی مورد نیاز شبکه از طریق واحدهای ژنراتوری، مزارع 

شود. در این مقاله فرض شده است که دو بادی و شبکه ی خارجی تامین می

به شبکه ی اصلی  VSC-HVDCپالسه ی  24مزرعه ی بادی از طریق لینک 

دو قطبی بوده و دارای مقادیر نامی پیش فرض  HVDCمتصل شده اند. لینک 

1000MW 250وKV  به ترتیب به باس های  2و  1می باشد. مزارع بادی

به صورت ارع بادی متصل شده اند. هزینه ی خریداری انرژی از مز 11و  25

$10پیش فرض برابر با  MWh  در نظر گرفته شده است. انرژی خریداری

 61ی ، که باس شماره4شده از طریق شبکه خارجی نیز از طریق باس مرجع

ی انرژی خریداری شده از شود. از طرفی هزینهاست، به شبکه تزریق می

$40شبکه ی خارجی برابر با  MWh  .فرض شده است 

تعیین مقادیر بهینه ی وزن ها و بررسی  .2.2
 نتایج حالت بهینه

با توجه به متغیر بودن وزش باد، توان تولیدی از مزارع بادی همیشه  

بینی شده نخواهد بود و ممکن است بیشتر و یا کمتر  از آن مطابق مقدار پیش

به توان خروجی این مزارع، توان شود. با افزایش حساسیت تابع هدف مساله 

شود و مزارع بادی حساس تر )دارای تولیدی آنها دستخوش تغییراتی می

بردار شبکه ضریب وزنی بزرگتر( دارای عدم قطعیت مهم تری برای بهره

خواهند بود. از اینرو برای هر یک از مزارع بادی به صورت مجزا ضرایب 

                                                           
4

 Slack bus 

به ازای وزن های مختلف  OPFمساله (( و 46وزنی تعریف کرده ایم )رابطه )

 شود تا آثار ضرایب وزنی بر روی جواب ها بررسی گردد. حل می

در ادامه خواهیم دید که با تغییر ضرایب وزنی هر یک از مزارع، حداکثر  

شوند. اگر وزن مربوط به یک شعاع عدم قطعیت آنها نیز دستخوش تغییر می

ه شود، یعنی هیچ عدم قطعیتی برای مزرعه ی بادی برابر صفر در نظر گرفت

-تولید توان آن مزرعه ی بادی در نظر نگرفته ایم و فرض کرده ایم که مزرعه

 کند.بینی شده را بطور کامل و قطعی تولید میی بادی مذکور، دقیفا توان پیش
فرض شده است. بدین معنی که هزینه  2/1برابر با  βاز طرفی حداکثر میزان 

( TCbبرابر هزینه ی مربوط به حالت پایه ) 2/1برابر با  حداکثر می تواند

برای هر دو مزرعه ی  5/1ی شود. به کمک روش ارضای فازی، دو وزن بهینه

ی وزن یکسانی داشته آید. برای حالتی که هر دو مزرعهبادی بدست می

 را خواهیم داشت.  «5تا  3اشکال  »باشند، 

دم قطعیت مربوط به مزرعه ی ، حداکثر شعاع ع«3شکل »با توجه به  

0از 2بادی    0.114تا   بیشتر از حداکثر شعاع عدم قطعیت مربوط

است، که به معنای حساسیت کمتر تابع هدف نسبت به  1به مزرعه ی بادی 

0به ازای  2ی ی بادی شمارهتوان خروجی مزرعه  0.114تا   .است

دامنه  2، مزرعه βاین بدین معنی است که به ازای این محدوده از تغییرات 

. بنابراین 1تواند داشته باشد بر خالف مزرعه وسیعتری از عدم قطعیت را می

0از  2توان خریداری شده از مزرعه ی بادی  0.114تا   کمتر از

گویای این  «4شکل »باشد، که می 1توان خریداری شده از مزرعه ی بادی 

0.114مطلب است. اما از    به بعد شرایط کامال برعکس خواهد شد. به

ی بیان دیگر، تابع هدف مساله حساسیت بیشتری نسبت به خروجی مزرعه

 1یجه نرخ کاهش توان آن مزرعه نسبت به مزرعه پیدا کرده و در نت 2بادی 

نیز  «5شکل » این مساله نشان داده شده است. «4شکل »کمتر می شود که در 

 «5شکل »دهد. با توجه به مشارکت منابع مختلف در تامین انرژی را نشان می

میزان مشارکت مزارع بادی در تامین انرژی مورد نیاز شبکه  βبا افزایش 

ی خارجی د، در حالی که مشارکت واحدهای حرارتی و شبکهیابکاهش می

 تر برای مقادیری تصمیم محافظانه کارانهیابد. این امر نشان دهندهافزایش می
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و  2و  1: حداکثر شعاع عدم قطعیت تولید توان توسط مزارع بادی  2شکل 

 (βشعاع عدم قطعیت کل بر حسب میزان مجاز افزایش هزینه )
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بر حسب میزان  2و  1: تغییرات توان اکتیو خروجی مزارع بادی  2شکل 

(βمجاز افزایش هزینه )
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: سهم منابع مختلف انرژی از تامین بار مورد نیاز شبکه بر حسب  2کل ش

 (βمیزان مجاز افزایش هزینه )

 

مالحظه می شود، مشارکت  «5شکل »است. همان طور که از  βبزرگتر 

روند  2/1تا  1بکه ی خارجی به ازای تغییرات بتا از واحدهای حرارتی و ش

زیرا در این حالت خریداری انرژی از این منابع به صرفه بوده  افزایشی دارند،

 و موجب افزایش زیاد هزینه نمی شود. 

 

 گیرینتیجه .2

ی توان در حضور در این مقاله مدل جدیدی برای مساله ی پخش بهینه

بادی ارائه شده است. غیر قطعی بودن تولید عدم قطعیت تولید توان مزارع 

مدلسازی و تحلیل شده است. بطوری که با  IGDTتوان از باد توسط روش 

استفاده از این روش نیازی به دانستن توزیع چگالی احتمالی وزش باد 

بر  GAMSنخواهیم داشت. نتایج بدست آمده از طریق نرم افزار بهینه سازی 

ی نشان می دهند وقتی که یک مزرعه IEEEباسه ی  111روی شبکه ی 

ی بادی دیگر در یک شبکه داشته بادی موقعیت حساس تری نسبت به مزرعه

باشد، میزان عدم قطعیت تولید توان مربوط به آن نیز اهمیت بیشتری خواهد 

داشت و شبکه برای جبران، توان را از سایر منابع تولید انرژی مانند شبکه ی 

ید. با توجه به کمتر بودن هزینه ی تولید توان مزارع خارجی تهیه می نما

 بادی، این امر موجب افزایش هزینه در تولید توان شبکه می شود.

 

 

 فهرست عالئم و اختصارات

 مجموعه ها :

NB مجموعه ی باس های سیستم : 

NG  مجموعه ی ژنراتورهای موجود در سیستم : 

NBE س های متصل به شبکه ی خارجی: مجموعه ی با 

NL مجموعه ی خطوط انتقال : 

eq:  ی قیود تساوی مجموعه 

ineq  :ی قیود نامساوی مجموعه 

 شاخص ها :
m ( یکسوساز :m=r( اینورتر / )m=i) 

 : ACپارامترها و متغیرهای شبکه ی 

i iG GP Q  توان های اکتیو/راکتیو تولیدی واحد حرارتی :i  ام 

b bL LP Q  بارهای اکتیو/راکتیو در باس :b 

b bE EP Q در باس   : توان اکتیو و راکتیو خریداری شده از شبکه ی خارجیb  

/
b bw wP Q زارع بادی در سمت اینورتر: توان های اکتیو و راکتیو خروجی م 

wg wgP Q توان های اکتیو/راکتیو خروجی از مزرعه ی بادی : 

avl

wgP توان اکتیو واقعی در دسترس خروجی از مزرعه ی بادی : 
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HV

wgQ توان راکتیو خروجی مزرعه ی بادی که به ترمینال یکسوساز : HVDC  رسیده

 است.

 ,S V  :   ام توان ظاهری عبوری از خط انتقال 

bj bjY   اندازه و زاویه ی مولفه ی :b  ام از ماتریسYbus 

b bV   اندازه/زاویه ی ولتاژ در باس : b 

,tr wX  راکتانس ترانسفورماتور افزاینده که مزرعه ی بادی فراساحلی را به :HVDC 

 متصل می کند.
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