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در راستاي سياستهاي كشور مبتني بر استفاده بيشتر از  —چكيده 

منابع تجديدپذير در بخش توليد انرژي الكتريكي، برق منطقهاي خراسان 

 مگاوات توربين بادي در منطقه تحت پوشش خود 600بزرگ براي نصب 

 به بررسي اثرات نفوذ گسترده توليد بادي بر اين مقالهاقدام نموده است. 

برنامهريزي انرژي و رزرو در شبكه برق خراسان بزرگ ميپردازد. در اين 

راستا، با انتخاب مدل برنامهريزي مناسب، نحوه مديريت توليد بادي در 

كنار ساير واحدهاي توليدي سنتي مورد بررسي قرار ميگيرد. عالوه 

براين، مقدار رزرو مورد نياز شبكه قدرت خراسان بزرگ به منظور 

پوشش عدم قطعيت توليد بادي تخمين و آناليز حساسيت هزينههاي 

انرژي و رزرو با توجه به ميزان توليد بادي صورت گرفته است. نتايج 

حاكي از آن است كه استفاده از مدل برنامهريزي تصادفي به منظور 

 مديريت توليد بادي گريز ناپذير است.

شبكه ؛ برنامهريزي توليد؛ رزرو؛ توليد بادي —ه هاي كليدي واژ
 خراسان
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 مقدمه  .1

با توجه به هشدارهاي جهاني در زمينه آلودگي و تغييرات آب و هوايي 
و رشد روزافزون تقاضاي انرژي الكتريكي، توليد انرژي الكتريكي پاك مورد 

، بحران انرژي در نيار بتوجه اكثر مجامع علمي جهان شده است. عالوه 
جهان نيز مزيد علت شده و لزوم توجه به توليد انرژي الكتريكي پاك را 

ي توليد انرژي هاي تكنولوژ. بنابراين، توجه به سازدي مبيش از پيش آشكار 
، يكي از ست تودهيزپذير، از قبيل باد، خورشيد و د از طريق منابع تجدي

 .گرددي مي موجود محسوب بحران هاراه حل هاي اساسي براي رفع 

شركت برق منطقهاي خراسان يكي از پيشگامان كشور در زمينه استفاده 
از منابع تجديدپذير در بخش توليد انرژي الكتريكي ميباشد. در اين راستا، 

 مگاوات توربين بادي در منطقه بادخيز خواف، 600اين شركت جهت نصب 
از شهرستانهاي خراسان رضوي، برنامهريزي نموده است. با توجه به پيك 

 مگاوات، اين مقدار توليد بادي سهم قابل توجهي از 3000بار منطقه، حدود 
 درصد) را به خود اختصاص ميدهد. لذا، نگرانيهايي در زمينه 20بار (

مديريت اين توليد داراي عدم قطعيت در كنار ساير توليدكنندههاي سنتي 
ايجاد خواهد شد. بررسي اثرات استفاده از توليد بادي در بخش توليد انرژي 

 ]. 3-1الكتريكي در كشورهاي مختلف مورد توجه محققين بوده است [

با توجه به عدم وجود تكنولوژي ذخيره سازي انرژي الكتريكي در 
مقياس وسيع، حفظ تعادل پيوسته توليد و مصرف هدف اصلي در 

بهره برداري سيستم قدرت مي باشد. معموالً، حفظ تعادل انرژي در كوتاه مدت 

به وسيله برنامه ريزي روز قبل، ساعت قبل و زمان واقعي صورت مي پذيرد. 
در كوتاه مدت، اثر توليد بادي در بهره برداري سيستم قدرت يك مسئله بسيار 
مهم بوده كه مي تواند هزينه هاي بهره برداري و آلودگي ساير توليدكننده هاي 

]. از ديدگاه بهره برداري، عدم قطعيت و 4سنتي را تحت تأثير قرار دهد [
نوسانات توليد بادي مي تواند اثرات نامطلوبي در بهره برداري سيستم قدرت 

داشته باشد كه هزينه و كيفيت عرضه انرژي را مي تواند تحت تأثير قرار دهد. 
بهرهبرداري از شبكه قدرت تحت نفوذ مقادير باالي توليد بادي مورد توجه 

 ].10-5تعداد بسياري از محققين نيز بوده است [

در اين مقاله، به مساله برنامهريزي توليد كوتاه مدت در حضور مقادير 
باالي توليد بادي در شبكه قدرت خراسان پرداخته شده است. تاثيرات توليد 
بادي در برنامهريزي و روش مناسب جهت مديريت منابع مورد بررسي قرار 
مي گيرد. در اين راستا، رزرو مورد نياز شبكه قدرت خراسان جهت پوشش 

عدم قطعيت توليد بادي تعيين ميگردد. جهت بررسي كمي اثرات توليد 
بادي بر هزينههاي بهرهبرداري شبكه، آناليز حساسيت هزينههاي انرژي و 

 رزرو با توجه به ميزان توليد بادي صورت پذيرفته است. 

  اثرات نفوذ توليد بادي در سيستم قدرت .2

به دليل وابستگي توليد از طريق منابع تجديدپذير به شرايط آب و هوايي 
و عدم امكان پيشبيني دقيق آن، نفوذ مقادير باالي اين نوع انرژيها در 

 سيستم قدرت اثرات سوئي به همراه خواهد داشت.

اثرات نفوذ منابع تجديدپذير در هر شبكه قدرتي به دو عامل اصلي 
 بستگي دارد: 

 سطح نفوذ منابع تجديدپذير در سيستم قدرت •

 انعطاف پذيري سيستم قدرت •

از ديدگاه زماني نيز نفوذ منابع تجديدپذير دو نوع اثر كوتاه مدت و بلند 
ي بازه هامدت را بر سيستم قدرت خواهد داشت. اثرات كوتاه مدت در 

ي شبكه قدرت هاي زيرمدت به برنامه  زماني بهرهبرداري و اثرات بلند
. عمده اثرات نفوذ منابع تجديدپذير در سيستم قدرت در گرددي ممربوط 

 .]4ادامه خالصه گرديده است [

 توليد كارا .2.1
پذير، ساير واحدهاي د عدم قطعيت در توليد توان توسط منابع تجدي

 كه اين گرددي م و باعث دهدي متوليدي سنتي مرسوم را نيز تحت تاثير قرار 
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 هميشه در شرايط بهينه بهرهبرداري نشوند. اين مشكل با پيش بيني واحدها
. با اين وجود، حتي با فرض باشدي مدقيق توليد منابع تجديدپذير قابل حل 

انجام پيش بيني دقيق، نوسانات در توليد منابع تجديدپذير باعث افزايش 
 .]4 [شوندي مي بهرهبرداري شبكه قدرت نه هايهز

 افزايش نيازمندي رزرو سيستم قدرت .2.2

پذير در سيستم قدرت، عدم قطعيت در توليد و دنفوذ منابع تجدي
. لذا، بهرهبردار سيستم به منظور دينماي منوسانات توان را به سيستم تحميل 

 .حفظ تعادل توان در بهرهبرداري شبكه بايستي رزرو بيشتري در نظر بگيرد

 نياز به قطع توليد منابع تجديدپذير .2.3
ي به بهرهبرداري ايمن و پايدار در ابيدست در برخي موارد به منظور 

0Fشبكه، نياز به قطع توليد

. در شرايط كم باري، باشدي م منابع تجديدپذير �
بهرهبردار ممكن است نياز به قطع توليد منابع تجديدپذير به منظور اطمينان 

 رزرو باشد. همچنين ممكن است به نيتأماز وجود واحد توليدي كافي براي 
دليل توليد مازاد محلي و تراكم خطوط نياز به قطع توليد منابع تجديدپذير 

 باشد.

 تلفات توزيع و انتقال .2.4
 آن هامنابع تجديدپذير بسته به ميزان سطح نفوذ، همبستگي زماني توليد 

 باعث كاهش يا توانندي م از مراكز بار آن هابا پروفيل بار و فاصله نصب 
 ].4افزايش تلفات سيستم قدرت (توزيع و انتقال) گردند [

 بهره برداري از شبكه قدرت .2.5
ي تجديدپذير در بهره برداري شبكه هاي انرژ راتيتأثدر بيشتر مطالعات، 

قدرت در سه بازه زماني بررسي شده است كه عبارت است از: بازه زماني 

1Fتنظيم

2F، تعقيب بار�

3F و برنامه ريزي به مدار آمدن واحدها�

�.  

در اين مقاله، اثرات توليد بادي بر بهرهبرداري كوتاه مدت شبكه برق 
 خراسان مورد بررسي قرار ميگيرد.

                                                           
1 Spillage 
2 Regulation 
3 Load following 
4 Unit commitment 

مدل برنامهريزي توليد كوتاه مدت در حضور  .3

 مقادير باالي توليد بادي

با توجه به عدم قطعيت توليد بادي، استفاده از برنامهريزي توليد قطعي 
از كارايي الزم برخوردار نبوده، لذا از برنامهريزي تصادفي استفاده شده است. 

مدل استفاده شده در اين مقاله يك مدل برنامهريزي دومرحلهاي برگرفته از 
 ميباشد. در مرحله اول، برنامهريزي توليد و رزرو براي روز بعد ]7[مرجع 

با لحاظ نمودن قيود فني و اقتصادي مورد نظر ميباشد. سپس، در مرحله 
بعد، با لحاظ نمودن سناريوهاي محتمل توليد بادي براي روز آينده، تسويه 
زمان واقعي صورت خواهد گرفت. در ادامه، فرموالسيون مدل استفاده شده 

 ].7در اين مقاله آمده است [
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برنامهريزي تصادفي فوق، يك مساله بهينهسازي با متغييرهاي باينري و 
قيود خطي ميباشد. با استفاده از تقريب پلهاي تابع هزينه درجه دوم 

واحدهاي توليدي، مساله فوق به يك مساله خطي با متغييرهاي باينري تبديل 
 قابل GAMS در محيط نرم افزار CPLEX  12.5شده كه توسط حل كننده

 . ]11[ حل ميباشد 

 تحليل شبكه برق خراسان .4

 400 كيلومتر خطوط فشارقوي (2280شبكه قدرت خراسان متشكل از 
 كيلوولت) 63 و 132 كيلومتر خطوط فوق توزيع (8470 كيلوولت)، 230و 

 نيروگاه متصل به شبكه 6 مگاوات ميباشد. تعداد 3002با پيك بار ساليانه 
فشارقوي و فوق توزيع خراسان وجود دارد كه متشكل از واحدهاي گازي، 

 شماي شبكه قدرت خراسان را 1بخاري و سيكل تركيبي ميباشد. شكل 
 مگاوات در 600نشان مي دهد. واحد بادي در محل پست خواف و به ميزان 

 .نظر گرفته شده است

 1393 مرداد 5شبيه سازي هاي بر مبناي اطالعات بار موجود در تاريخ 
 درصد باالترين 25صورت گرفته است. هزينه رزرو واحدهاي توليدي برابر 

 . ]7[هزينه حدي پيشنهادي فرض گرديده است 

به منظور لحاظ نمودن خطاي پيشبيني توليد بادي در كوتاه مدت از 
] حول مقدار پيشبيني شده در هر بازه زماني استفاده شده 12تابع توزيع بتا [

 سناريو براي توليد بادي 3). براي سادگي تحليل نتايج، تنها 2است (شكل 
) Preدر نظر گرفته شده است. اين سناريوها عبارتند از: سناريوي پيشبيني (

 و سناريوي با 2/0) با احتمال Low، سناريوي با توليد كم (5/0با احتمال 
. نحوه تعيين اين سناريوها از روي تابع 3/0) با احتمال Highتوليد زياد (

 نشان داده شده است. به عنوان مثال، كل سناريوهاي 2توزيع بتا در شكل 
 2/0توليدي واقع در كران پايين تابع توزيع بتا كه احتمال وقوع آنها برابر 

ميباشد (
0

( ) 0.2
x

x dxβ  در Low) را تحت يك سناريو به عنوان ∫=

نظر گرفته و مقدار مورد انتظار توليد در اين محدوده بعنوان توليد بادي اين 
 زير 4سناريو لحاظ گرديده است. عالوه بر اين، بازه زماني مورد مطالعه، به 

   ساعته با سناريوهاي بادي يكسان تقسيم بندي شده است.6بازه زماني 
 

 اثر خطاي پيش بيني بر هزينههاي توليد- 1جدول 

  % نفوذ بادي20 

  % خطا50  % خطا30  % خطا20  % خطا10

 KR( 5418725 5437283 5458491 5477048هزينه انرژي (

 KR( 30672 70128 104688 161856هزينه رزرو (

 MWh (1519 3317 5220 8055ميزان رزرو (

 
 - شبكه قدرت خراسان1شكل 

 

 
 - تابع توزيع بتا2شكل 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 بهرهبرداري از شبكه قدرت خراسان بزرگ در حضور مقادير باالي توليد بادي
  تهران، ايران1394 –سي امين كنفرانس بين المللي برق 

 5  
 

 
 مگاوات ) مساله به 600 درصدي توليد بادي (ظرفيت 20براي نفوذ 

ازاي مقادير خطاي پيش بيني بادي مختلف (روز قبل) اجرا شده و نتايج 
 گنجانده شده است 1مربوط به تغييرات هزينه انرژي و رزرو در جدول 

  است).)R(هزينهها برحسب ريال (

همانطور كه در جدول فوق مالحظه ميگردد، توليد بادي اگرچه باعث 
كاهش هزينههاي توليد واحدهاي مرسوم ميگردد اما هزينههاي رزرو 

سيستم را افزايش ميدهد. هزينههاي رزرو با بزرگتر شدن خطاي پيشبيني 
-، مقدار كل رزرو برنامه1توليد بادي افزايش مييابد. در سطر آخر جدول 

ريزي شده براي هركدام از حاالت مختلف خطاي پيشبيني گزارش گرديده 
 است. 

به منظور واضح تر شدن اثر توليد بادي در افزايش هزينههاي رزرو 
 هزينه واحد انرژي و رزرو نيز گزارش گرديده است. 2سيستم، در جدول 

 24هزينه واحد انرژي با تقسيم هزينه كل توليد بر ظرفيت كل توليد در 
ساعت بدست آمده است. از آنجا كه توليد بادي باعث ايجاد هزينه رزرو 

ميگردد، هزينه واحد رزرو از تقسيم كل هزينه رزرو بر ظرفيت بادي نصب 
. همانطور كه مشاهده ميگردد، با ]7[ ساعت بدست آمده است 24شده در 

افزايش خطاي پيشبيني هزينه رزرو تحميل شده به شبكه به واسطه توليد 
 بادي قابل مالحظه ميشود. 

 - هزينه واحد انرژي و رزرو2جدول 

  % نفوذ بادي20 

  % خطا50  % خطا30  % خطا20  % خطا10

 KR/MWh( 32/61 53/61 77/61 98/61هزينه واحد انرژي (

 KR/MWh( 13/2 87/4 27/7 24/11هزينه واحد رزرو (

 

در ادامه اثر ميزان توليد بادي و تغييرات آن بر هزينه كل توليد انرژي و 
 ميزان كاهش در هزينههاي 3رزرو مورد بررسي واقع گرديده است. شكل 

توليد به واسطه افزايش توليد بادي به ازاي خطاهاي پيشبيني مختلف نشان 
 مي دهد. 

 ديده ميشود، خطاي پيشبيني نقش قابل 3همانطور كه در شكل 
 توجهي در افزايش هزينههاي رزرو تحميل شده به سيستم ايفا ميكند. 

، نحوه تغييرات رزرو برنامهريزي شده در توليدات 4در شكل شكل 
بادي مختلف و به ازاي درصد خطاهاي پيشبيني مختلف رسم گرديده 

 است.

، مقادير انرژي و رزرو برنامه ريزي شده و به كار گرفته 3جدول جدول 
 (نيروگاه 25 (نيروگاه فردوسي) و واحد شماره 11شده براي واحد شماره 

 شريعتي) را نشان ميدهد.

 - انرژي و رزرو برنامهريزي شده و بكارگرفته شده3جدول 

ساعت  واحد

برنامه

ريزي 

توليد 

)MW (

برنامه ريزي رزرو 

)MW (
) MWتوليد بكارگرفته شده (

سناريوي كاهشي افزايشي 
Low 

سناريوي 
Pre 

سناريوي 
High 

11 9 90 30 0 120 90 90 

25 17 5/4 0 50/4 5/4 5/4 0 

 

 90 به ميزان 11 برداشت مي گردد، واحد 3همانگونه كه از جدول 
 مگاوات آن به عنوان رزرو گردان براي 30مگاوات برنامهريزي شده است و 

تامين رزرو افزايشي مورد نياز براي سناريوي با توليد بادي كم  برنامهريزي 
 

 تغييرات هزينه توليد نسبت به تغييرات توليد بادي- 3شكل 

 
 تغييرات رزرو برنامه ريزي شده نسبت به تغييرات توليد بادي- 4شكل 
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 مگاوات برنامهريزي شده است، 5/4 كه به ميزان 25شده است. واحد شماره 
در سناريوي با توليد بادي باال خاموش شده تا رزرو كاهشي مورد نياز 

 سيستم را تامين نمايد. 

از مهمترين مزيتهاي استفاده از مدل تصادفي براي برنامه ريزي انرژي 
و رزرو، تعيين آنالين رزرو مورد نياز سيستم به واسطه پوشش عدم قطعيت 

توليد بادي ميباشد. به منظور نشان دادن اهميت اين مطلب، هزينههاي 
-برنامهريزي انرژي و رزرو در شبكه خراسان در دو حالت استفاده از برنامه

ريزي تصادفي و برنامهريزي قطعي (آنچه در حال حاضر استفاده ميشود) 
مورد مقايسه قرار گرفته است. در مدل برنامه ريزي تصادفي، مقدار رزرو 

مورد نياز سيستم در برنامه تعيين ميگردد اما در روش قطعي بايستي از معيار 
ثابتي براي پوشش عدم قطعيت بادي استفاده نمود. در اين مقاله، اين معيار 

 مگاوات) 600ثابت برابر با كل توليد بادي نصب شده در شبكه خراسان (
درنظر گرفته شده است. با در نظر گرفتن اين مقدار رزرو، مينيمم هزينه 

 ريال خواهد بود. با توجه به 430200 ساعت برابر با 24رزرو در طول 
، استفاده از مدل برنامهريزي تصادفي به منظور برنامهريزي انرژي و 1جدول 

  درصد كاهش هزينه رزرو را در پي خواهد داشت.62رزرو حداقل 

 جمعبندي .5

در اين مقاله،  مديريت كاراي توليد بادي در شبكه برق خراسان مورد 
بررسي واقع گرديد. در اين بررسي، از يك مدل برنامهريزي كوتاه مدت 
تصادفي انرژي و رزرو استفاده گرديد. خروجيهاي اين مدل، نحوه برنامه 
ريزي توليد انرژي واحدهاي سنتي در كنار واحد بادي، تعيين رزرو مورد 

نياز سيستم به منظور پوشش عدم قطعيتهاي توليد بادي و چگونگي 
 اختصاص رزرو برنامهريزي شده به واحدهاي مرسوم مي باشد. 

نتايج شبيهسازي ها حاكي از وابستگي زياد هزينههاي توليد (انرژي و 
رزرو) به خطاي پيشبيني و سطح نفوذ توليدات بادي بود. افزايش خطاي 
پيشبيني توليد بادي موجب ايجاد نگرانيهايي در هزينههاي رزرو تحميل 

  شده به سيستم ميگردد. 

 قدرداني
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