مطالعه تأثیر قراردادهای تضمینی خرید برق در توسعه تولیدات پراکنده در پستهای فوق
توزیع و توسعه پستهای انتقال(مطالعه موردی :شبکه فوقتوزیع غرب استان مازندران)
فرشیدمیثاقی ،1دانشجوی کارشناسی ارشد ،تقی بارفروشی ،1استادیار ،میثم جعفری ،1استادیار
 -1دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  -دانشگاه صنعتی بابل  -بابل  -ایران
m.jafari@nit.ac.ir - barforoshi@nit.ac.ir - farshid.misaghi941@gmail.com

چکيده  -در اين مقاله ،چارچوبی جديد برای مطالعهی اثربخشی مکانيزم توسعه مولدهای مقياس کوچک در رفتار سرمايهگذاری توليداتپراکنده
با امکان ارتقای ظرفيت پستهای انتقال در سيستمهای فوقتوزيع ارائه میشود .مشوقهای سرمايهگذاری مورد مطالعه قراردادهای تضمينی
خريد برق و پرداختهای ظرفيت را شامل میشود .برنامهريزی در قالب مدل دوسطحی ارائه میشود .سطح اول شامل بهينهسازی تصميمات
سرمايهگذار با هدف کسب سود حداکثر و سطح دوم شامل مسئله بهينهسازی تسويه بازار و تصميمگيری در مورد توسعه پست انتقال میباشد .با
حضور متغير باينری در مسئله سطح پايين و عدم محدب آن ،امکان تبديل مسئله دوسطحی به مسئله برنامه ريزی رياضی با قيود تعادل ()MPEC
و همچنين محاسبه قيمتهای حاشيهای مکانی ( )LMPبا روشهای رياضی غير ممکن میباشد .لذا از روشی نوين که ترکيبی از روش بهينهسازی
رياضی به همراه الگوريتم يکايک شماری میباشد استفاده شده است .اين روش ،تمامی حاالت توسعه پستهای انتقال بصورت يکايک شماری در
نظر گرفته شده و برای هريک از ترکيبها ،يک مسئله برنامه ريزی خطی صحيح آميخته ( )MILPحل میشود که گزينه متناظر با حداقل پرداختی،
بعنوان جواب بهينه توسعه انتخاب میشود .کارآيی چارچوب پيشنهادی برروی شبکه فوق توزيع غرب استان مازندران و با استفاده از اطالعات
مبتنی بر دستورالعمل توسعه مولدهای مقياس کوچک وزارت نيرو با انجام شبيهسازیها و تحليلهای الزم ،مطالعه میشود.
کلید واژه  :برنامه ریزی ریاضی با قیود تعادل ( ،)MPECبرنامهریزی خطی صحیح آمیخته ( ،)MILPپرداخت ظرفیت ( ،)CPRتولید پراکنده ( ،)DGقرارداد
تضمینی ،یکایک شماری .

 -1مقدمه

تعداد ،ظرفیت و مکان آنها از فاکتورهای موثر بر استراتژیهای
توسعه در برنامهریزی به شمار میروند .در غیاب DGها ،سیستمهای
سنتی برای پاسخگویی به رشد بار در افق برنامهریزی بلندمدت نیاز
به ارتقاء شبکه از طریق توسعه پستهای موجود با نصب ترانس و
احداث پستهای جدید دارند[ .]3-4لحاظ نمودن همزمان گزینه-
های ارتقاء پست و مشارکت DGها میتواند استراتژی مناسبتری
جهت برنامهریزی توسعه شبکه باشد[ .]5سرمایهگذاری در توسعه
ظرفیت DGها از جمله سرمایهگذاریهای برگشتناپذیر به شمار
میآید که به علت خطا در پیش بینی ،ممکن است هزینه قابل
توجهی را در بلندمدت به سرمایهگذار تحمیل کند .برای
سرمایهگذار ی در چنین محیطی باید اطمینان از بازگشت سرمایه
در بلندمدت وجود داشتهباشد[ .]6بسیاری از کشورها در این راستا
مکانیزمهایی را برای تشویق و کنترل سرمایهگذاری در بخش تولید
طراحی نمودهاند[ .]7در [ ]8بهرهبرداری بازار برق شیلی در حضور
پرداخت بابت آمادگی ظرفیت بررسی شده است.

صنعت برق در چند دهه اخیر با تغییرات زیادی در زمینههای
ساختاری ،بازار و مدیریتی مواجه بوده است .یکی از این تغییرات
ورود به محیط رقابتی جدید توسط سرمایهگذاران بخش خصوصی
است .در این محیط شرکتهای برق باید گزینههای مختلفی از
سرمایهگذاری و بهرهبرداری را در برنامهریزیهای بلندمدت و
کوتاهمدت انتخاب نمایند .امروزه در محیط رقابتی بازار ،استفاده از
منابع تولیدپراکنده ( )aDGبه عنوان یکی از گزینههای سرمایه-
گذاری در مساله برنامهریزی توسعه ،افزایش یافته است .همچنین
میتوان پستهای فوق توزیع را مکان مناسبی برای نصب منابع DG
نام برد .دلیل اول آن است که پستهای فوق توزیع پل ارتباطی بین
شبکه انتقال و توزیع بوده و محل تزریق انرژی به شبکه توزیع است
و دلیل دوم حضور اپراتور و سیستمهای  SCADAدراین پستها
میباشد[ .]2-1برنامهریزی سیستم فوقتوزیع با حضور انواع مختلف
منابع  DGاز چالشهای پیش روی شرکتها است .نوع تکنولوژی،

1

برای برنامهریزی توسعه DGها و مطالعه تاثیر طرحهای مختلف بازار
در سرمایهگذاری ،انتخاب مدل مناسب بسیار حائز اهمیت میباشد.
در[ ]9مدلی دو سطحی به منظور برنامهریزی توسعه ظرفیت  DGبا
مدلسازی کارنو bدر غیاب تأثیر شبکه انتقال ارائه میشود .در [،]11
مسئله مدیریت انرژی و استفاده بهینه از منابع  ،DGدر قالب یک
مسئله غیرخطی آمیخته با اعداد صحیح تعریفشده است .در[]11
یک مدل دوسطحی ارائه شده ،تا خط مشی پیشنهاد مالک خصوصی
درمورد حجم قرارداد و قیمت توان تولیدی DGها را تعیین کند .در
این مدل ،سطح باال از دیدگاه مالک و مسئله سطح پایین برای
تسویه بازار از پخش بار  DCاستفاده میشود .مرجع [ ]12از روش
تجزیه بندر cبرای حل مسئله دو سطحی مدل پیشنهادی استفاده
کرده که در مسأله سطح باال ،سود مالک  DGحداکثر شده و در
مسأله سطح پایین تسویه بازار انجام شده است.
در اینن مقالنه ،چنارچوبی بنرای حننل مسنئله برنامنهرینزی توسننعه
سیستمهای فوق توزیع با در نظرگرفتن سنرمایهگنذاری در ظرفینت
منابع  DGدر حضور بهرهبردار مستقل سیستم با امکان توسعه منابع
باالدست (ظرفیت پستهای انتقنال) در ینک مندل دوسنطحی ارائنه
میشنود .مشنوقهنای سنرمایهگنذاری منورد مطالعنه قراردادهنای
تضمینی خرید برق و پرداختهای ظرفیت را شامل میشود .مسنئله
بهینهسازی مورد نظر با استفاده از تکنیک برنامهریزی ریاضنی و بنه
کمک الگوریتم یکایک شماری ،مشتمل بر محدودیتهای تعادل بنه
یک مسئله یک سطحی( )dMPECتبدیل میشنود و پنس از خطنی
سازی ،در قالب ینک مسنئله برنامنهرینزی آمیختنه صنحیح خطنی
( )eMILPبه همراه الگوریتم یکایک شماری حل میشود .با توجه به
مراجع بررسیشده نوآوریهای مقاله حاضر به شرح زیر هست:


دستورالعمل توسعه مولندهای مقیناس کوچنک وزارت نینرو نشنان
میدهد .در بلنو اصنلی چنارچوب پیشننهادی شنامل ینک مندل
دوسطحی هست که درآن مسائل مربوط به هر یک از سطوح نشنان
داده شنندهاسننت .مسننائل مننرتبط بننا سننطح بنناال شننامل مسننئله
سرمایه گذاری باهدف کسب سود حنداکثر سنرمایه گنذار در حضنور
مشوقهای سرمایهگذاری و همچنین محدودیتهنای حناکم در دوره
برنامهریزی است .سازوکارهای قنرارداد تضنمینی و آمنادگی نینز در
مسئله سطح باال لحاظ شده است .مسئله سطح پایین با ناحیه جواب
نامحدب ناشی از حضور متغیر باینری در آن ،مربوط به تسویه بازار و
تعیین استراتژی بهینه توسنعه  DGو ینا پسنتهای انتقنال بنا هندف
حداقل نمودن کل هزینه های بهرهبرداری و توسعه پستهای انتقنال
و محدودیتها ی واحدهای تولید ،تعادل توان در هر شین (معادالت
پخش تقاضنا  )DCو تنوان عبنوری از خطنوط فنوق توزینع هسنت.
خروجیهای چارچوب عبارتند از  :مکنان و ظرفینت سنرمایه گنذاری
شده  ،DGانرژی خریداری شده از  DGدر قالنب قنرارداد تضنمینی،
انرژی خریداری شده از پستهای انتقال باالدست و برنامه توسعه انها،
میزان سود مالکان  DGو پرداختی بهرهبردار.

 -2-1فرمول بندی مسأله رياضی دو سطحی
روابط ( )1تا ( )13مدل ریاضی مسئله بهینهسازی دو سنطحی را در
یک دوره زمانی معین نشان میدهد .معرفنی متغیرهنای موجنود در
این مدل ریاضی در جدول ( )4در بخش ضمیمه آمنده اسنت .تنابع
هدف ( )1سود سرمایه گذار ،مشتمل بر سه بخش اسنت .بخنش اول
مربوط به درآمد فروش توان  DGدر قالب قرارداد تضمینی می باشد
که با قیمتی معین خریداری میشود .بخش دوم مربوط بنه درآمند
حاصل از پرداخت ظرفینت بنه تولیندات پراکننده در قالنب قنرارداد
تضمینی است .شایان ذکر است در صورت عدم نیاز شبکه به تولیند
توان پرداخت ظرفیت مشروط بنر آمناده بنودن واحند بنرای تولیند،
پرداخت میگردد .با توجه به مقررات فروش تضنمینی تنوان DGهنا
مننندر در دسننتورالعمل مولنندهای مقی ناس کوچننک وزارت نی نرو،
پرداخت ظرفیت بر اساس نرخ پرداخت ظرفیت ( )fCPRکه 83/33
درصد قیمت قرارداد است ،انجام میشود و همچنین پرداخت هزینه
بهره برداری توان تولیدی  DGدر قرارداد تضمینی ،بر عهدهی بهنره
بردار شبکه است .بخش سوم هزینه سرمایهگذاری DGها منیباشند.
رابطه ( )2و ( )3به این معنی اسنت کنه بنین گزیننه هنای مختلنف
سرمایه گذاری فقط یک منورد جهنت سنرمایه گنذاری در هنر شنین
انتخاب شود .محدودیت مالی شرکت سنرمایه گنذار  DGدر قیند()4
لحاظ شده است .قید( )5مربوط به حداکثر میزان تقاضا در هر شین
و قید( )6نیز ضریب نفوذ ( )gPFتولینداتپراکننده در شنبکه لحناظ
شده است .حداقل سازی هزینه بهرهبرداری و توسعه ظرفیت

مدلسازی مسئله برنامهریزی توسعه همزمان DGها و پست
انتقال در قالب مسئله بهینهسازی دوسطحی.



ارائه الگوریتم ترکیبی مبتنی بر روشهای یکایک شماری و
بهینهسازی ریاضی.




افزودن قراردادهای تضمینی به همراه پرداختهای ظرفیت
به مدل برنامهریزی توسعه تولیدات پراکنده.



پیاده سازی مدل پیشنهادی روی بخشی از شبکه فوق توزیع
واقعی ،به منظور ارزیابی اثربخشی دستورالعمل توسعه
مولدهای مقیاس کوچک وزارت نیرو.

 -2معرفی چارچوب پيشنهادی
شننکل( )1شننماتیک چننارچوب پیشنننهادی را بننرای حننل مسننئله
سننرمایهگننذاری در منننابع  DGو بننه منظننور ارزیننابی اثربخشننی
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داده های ورودی :
-1الگوی بار پيش بينی شده  -2اطالعات واحدهای توليد کانديدای
 -3اطالعات پستهای انتقال و فوق توزيع -4قيمت و حجم

توسعه
قرارداد

 -5هزينه بهره برداری منابع توليدپراکنده

-6مشخصه و هزينه پستهای کانديدای توسعه
-7اطالعات پرداخت آمادگی ظرفيت

مسأله سطح باال (حداکثرسازی سود سرمايه گذار)
مشوق های سرمايه گذاری (قرارداد و آمادگی) به همراه قيود حاکم
قيمتهای مکانی توليد
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 -5سود سرمايه گذار توليدات پراکنده و پرداختی بهره بردار

شکل ( :)1شماتيک چارچوب پيشنهادی

پستهای انتقال در رابطه ( )7لحاظ شده است .رابطه ( )7مشتمل
بر پنج بخش میباشد که سه بخش اول آن به ترتیب مربوط به
خرید توان ،پرداخت هزینه بهرهبرداری و پرداخت ظرفیت به DGها
در قالب قرارداد تضمینی است .پرداختی بهرهبردار برای خرید توان
از شبکه باالدست در بخش چهارم رابطه ( )7آمده است .بخش
انتهایی پرداختی هزینه توسعه پستهای باالدست میباشد که مقدار
متغیر باینری در هربازه زمانی برابر است .رابطه( )8معادالت پخش
بار مستقیم( )DCرا نشان میدهد .قیمتهای مکانی()h LMPS
متغیرهای دوگان قیود مربوط به تعادل توان می باشند .روابط
()9و( )11به ترتیب مربوط به محدودیتهای توان تولیدی شبکه
باالدست و DGها میباشند .قیود ()11و( )12مرتبط با
محدودیتهای توان عبوری از خطوط و ولتاژ زاویه شینها در پخش
بار  DCهستند که در ان  S bقدرت مبنا است k   j .نشان
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میدهد که شین  kمتصل به شین  jاست .رابطه ( )13مربوط به
زاویه ولتاژ شین اسلک هست .متغیرهای دوگان هر قید در مقابل
قید مربوطه بیان شده اند.
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پسننتهننای  ROYANو DANIYAL

کاندینندای نصننب DGهننا و
کاندینندای توسننعه ظرفیننت (بننه ترتیننب افننزایش ظرفیننت 125و
71مگاواتی) می باشند .شایان ذکر است ،در عمل واحدهای ِ DGبنه
شینهای  21کیلوولت پستهای  63/21کیلوولت متصنل منی شنوند،
لیکن برای سادگی در مطالعات ،بنه شنینهای  63کیلوولنت متصنل
شده اند .قیمت ترانسفورماتور 125و71مگاواتی به ترتینب  5و 2/5
میلیاردتومان در نظر گرفته شده اسنت .حنداکثر ظرفینت DGهنای
قابل نصب در هر شین 25مگاوات و در پلنههنای  5مگناواتی فنر
شده است .قیمت خرید قراردادی توان DGهنا در همنه سنطوح بنار
 2665دالربر مگاوات ساعت میباشد .بنار کنل شنبکه  675مگناوات
میباشد .در جدول( )1اطالعات مورد نیناز شنبیهسنازی نشنان داده
است.
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عبارت  X s u sدر رابطه ( )9مربوط به تصمیمگیری درمورد توسعه
i
شبکه باالدست میباشد .حضور متغیر باینری در مسأله سطح پایین
یکی از نوآوریهای اصلی این مقاله میباشد .وجود این عبارت در
مسأله سطح پایین باعث ایجاد ناحیه نامحدب در مجموعه جواب
شده ،فضای جستجو را محدود میکند .لذا امکان تبدیل مسئله
دوسطحی به مسئله برنامهریزی ریاضی با قیود تعادل( )MPECو
سپس خطیسازی در قالب مسئله برنامهریزی خطی صحیح
آمیخته( )MILPوجود ندارد .با توجه به عدم امکان حل مسأله پیش
رو با روشهای موجود ،باید از روش جدیدی برای حل مشکل
خطیسازی و ایجاد فضای مناسب جستجو برای جواب استفاده کرد.
مدل پیشنهادی این مقاله ترکیبی از روشهای بهینهسازی ریاضی با
الگوریتم یکایک شماری میباشد .در این روش ،تمامی حاالت توسعه
پستهای انتقال بصورت یکایک شماری در نظر گرفته شده و برای
هریک از ترکیبها ،یک مسئله برنامه ریزی آمیخته صحیح خطی حل
میشود که جواب متناظر با حداقل هزینه بهرهبرداری و توسعه
ظرفیت پستهای انتقال به عنوان جواب بهینه انتخاب میشود.
استفاده از الگوریتم یکایک شماری مشکالت خطیسازی را برطرف
کرده و در فضای جستجوی موجود ،روند حل مسأله را ممکن
میسازد .تبدیل مسئله دوسطحی به یک سطحی در مراجع [-13

تحليل نتايج شبيه سازی :
سناريوی اول :سناریوی اول ،سناریوی پایه میباشد .بر اساس
مقررات موجود [ ،]17مالکان DGها در شبکه موظف به فروش تمام
توان تولیدی  DGدر قالب قرارداد تضمینی میباشند .در غیاب
DGها با توجه به مقدار تقاضای شبکه ،به علت محدودیت خطوط
انتقال ،جواب حاصل نشده است .در صورت تقویت خطوط و توسعه
پستهای ِ ،DANYALپرداختی بهرهبردار به  66/53میلیوندالر
رسیده و پاسخ بهینه حاصل میشود .در حالت دیگر (حالت پایه)،
درحضور DGها نیز توسعه پستهای باالدست حذف شده و
پرداختی بهرهبردار به میزان 44درصد افزایش مییابد .نتایج در
جدول ( )2نشان داده شده است .با توجه به رشد بار شبکه ،توسعه
شبکه در سال های آتی برای پاسخگویی به تقاضا ضروری است.
استراتژی توسعه DGها نسبت به توسعه شبکه ،به علت نصب در
محل بار ،باعث آزادسازی ظرفیت خطوط انتقال شده و نیازی به
تقویت خطوط را به تعویق می اندازد .اما با توجه به قیمت باالی
خرید توان DGها در قرارداد تضمینی و مشارکت آنها در پاسخگویی
تقاضا ،پرداختی بهرهبردارافزایش چشمگیری داشته است.
شایان ذکر است که با توجه به جدول( ،)2هیچ یک از واحدهای
نصب شده  DGبا ظرفیت کامل خود در تولید مشارکت ندارند ،اما با
توجه به مشوقهای سرمایهگذاری مناسبی که در دستورالعمل
مولدهای مقیاس کوچک وزارت نیرو پیش بینی شده است ،سود
مناسبی برای مالکان حاصل شده است که حاکی از وجود فضای
مطلوبی برای سرمایهگذاری برروی تولیدات پراکنده می باشد.

 ]14و تکنیکهای خطیسازی مربوطه در [ ]16-15آمده است

 -3مطالعات عددی
در این بخش ،کارآیی چارچوب پیشنهادی برروی شبکه فوق توزینع
غرب استان مازندران بررسی میشود .مدل پیشنهادی با اسنتفاده از
حل کننده  CPLEXدر نرمافزار  GAMSحنل شنده اسنت .دیناگرام
تکخطی شبکه در شکل ( )2نشان داده شده اسنت .در اینن شنبکه
4پست اصلی  231/ 63کیلوولت وجوددارد که مطابق ظرفینتشنان
به صورت واحد تولید مدل میشوند14 .شین  63کیلوولنت بعننوان

سناريوی دوم  :مطالعات انجام شده در سناریوی دوم ،به منظور
بررسی حجم قرارداد تضمینی( )CVانجام شده است .نتایج سناریوی
دوم در جدول( )2آمده است .مالحظه میشود که کاهش حجم
قرارداد سبب کاهش 18درصدی در توان خریداری شده از DGها

4

شکل ( :)2دياگرام تک خطی شبکه فوق توزيع غرب مازندران
جدول ( -)1اطالعات شبيه سازی غرب شبکه مازندران
هزینه سرمایه گذاری مولدهای گازی (میلیون دالر بر
مگاولت آمپر)

1/95

هزینههای بهرهبرداری و نگهداری مولدهای
گازی(دالر بر مگاواتساعت)

7/5

قیمت خرید برق از در ساعات پر ،میان و کم باری
( دالر بر مگاوات ساعت)

سناريوی سوم :در این سناریو تأثیر تغییرات قیمت انرژی در شبکه
باالدست مطالعه میشود .در جدول( ،)3نتایج این سناریو مشاهده
میشود .در حالت  1و با کاهش قیمت شبکه باالدست نسبت به حالت
پایه ،پرداختی بهره بردار 5درصد کاهش مییابد .اما محدودیت توان
عبوری از خطوط انتقال در کنار این تغییر نقش مهمی را ایفا مینماید.
مشاهده میشود در حالت 3و در غیاب محدودیت توان عبوری از
خطوط ،توان خریداری شده از شبکه باالدست با توسعه پست
 ROYANبه میزان 11درصد افزایش یافته و به میزان  521مگاوات
رسیده است .لذا پرداختی بهره بردار به میزان9درصد کاهش مییابد.
مجموع توان خریداری شده از شبکه باالدست در این سناریو در
شکل( )3آمدهاست .با افزایش قیمت انرژی در شبکه انتقال ،توان
خریداری شده از آن کاهش یافته و به تبع آن سود مالکان DGها
افزایش مییابد.

12 -14/5 -17

جدول ( -)2نتايج سناريوهای اول و دوم
شماره سناریو

1

2

حجم قرارداد

1

166

مکان و ظرفیت
 DGنصب شده( مگاوات)

)3،5(15و)17(21
)2،4،8،11،16،19(25

)2،4،16،17،19،21(25
و)2(21و)3،11(15

توان خریداری شده از
( DGمگاوات)

)5(3و)22/13(4و
)4/18(5و)23/58(16و
)21(17و)21(19

)11/5(3و)12/13(4و
)4/18(5و)17/58(16و
)17(17و)16(19

 18/57میلیون دالر

 13/63میلیون دالر

سود مالکان

DG

جدول ( -)3بررسی تغيير قيمت انرژی در سناريوی سوم
شماره حالت

1

2

3

هزینه مسأله سطح پایین

 97میلیون دالر

 91میلیون دالر

قیمت شبکه باالدست در پیک بار ( دالر)

15/5

21/5

15/5

توان خریداری شده از
شبکه باالدست (مگاوات)

)243/3(1و)51(9
)162/6(13و)19/3(13

 )242/3(1و)235/1(13
)51(9و )51(21

شده و به تبع آن سود مالکان به میزان 26درصد نسبت به حالت پایه
کاهش یافته است .در این شرایط پستهای انتقال در تولید مشارکت
بیشتری داشته و به علت پایین تر بودن قیمت انرژی در شبکه
باالدست نسبت به قیمت قرارداد تضمینی ،هزینه مسأله سطح پایین به
میزان 7درصد کاهش داشته است .بر اساس قوانین پرداخت هزینه
بهرهبرداری DGها برعهدهی بهرهبردار شبکه بوده ،لذا با مقایسه
قیمتهای انرژی ،توسعه شبکه باالدست در صورت امکان (توجه به
محدویت خطوط فوق توزیع) می تواند هزینه مسأله سطح پایین را
کاهش دهد.

حالت توسعه

--

--

شین 1

درامد مالکان (DGمیلیوندالر)

17/57

49/14

14/14

هزینه مسأله سطح پایین (میلیوندالر)

76/13

115/4

69/66

تاثير تغييرات نرخ رشد تقاضا :با افزایش نرخ رشد بار به 11درصد،
مشارکت DGها در تولید نسبت به حالت پایه به افزایش مییابد و منجر
به توسعه پست  ROYANمیشود .افزایش مشارکت  ،DGافزایش سود
 25درصدی را نسبت به حالت پایه برای سرمایهگذار در پی داشته،
همچنین پرداختی بهره بردار به میزان  8درصد ،افزایش مییابد .شایان
ذکر است ،افزایش نرخ رشد بار موجب افزایش مشارکت  DGها در
توسعه و ارتقاء شبکه و افزایش هزینه کل سیستم میگردد.
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 نتيجهگيری-4
 برای حل مسئله برنامهریزی توسعه سیستمهای فوق،در این مقاله
توزیع با چهارچوبی جدید درنظرگرفتن سرمایهگذاری در ظرفیت منابع
.تولیدپراکنده و امکان توسعه ظرفیت پستهای انتقال ارائه شده است
:نتایج شبیه سازیها نشان داده اند
 مشکل خطیسازی ناشی از، استفاده از الگوریتم یکایک شماری
عدم تحدب مسأله سطح پایین را به خوبی حل کرده است و مدل
.برای شبکههای آزمون بزرگ هم کارآیی دارد
 قرارداد تضمینی و پرداخت آمادگی ظرفیت منجر به افزایش میل
 سود شرکتهای تولید میشوند؛ اما لزوماً باعث،به سرمایهگذاری
 میل به سرمایهگذاری.کاهش هزینههای پرداختی بهرهبردار نمیشوند
 زیرا توسعه پستهای.در قراردادهای با قیمت باال نسبتاً باال کم هست
 هر اندازه قیمت قرارداد تضمینی.انتقال هزینه کمتری خواهد داشت
ها میل بیشتری برای احداث واحدهای جدیدDG بیشتر باشد مالکان
 همچنین افزایش نرخ پرداخت ظرفیت سبب افزایش.خواهند داشت
.ها میشودDG سرمایهگذاری و سود مالکان
 به این علت که در، نسبت به توسعه شبکه باالدستDG  توسعه
 نیازی به تقویت خطوط انتقال شبکه،محل بار نصب میشوند
 لیکن هزینه،نداشته و توسعه شبکه باالدست را به تعویق انداخته
پرداختی بهره بردار را به علت قیمت باالی قرارداد تضمینی
.افزایش می دهد
 کاهش قیمت انرژی در شبکه باالدست منجر به خرید توان بیشتر
.از آنها میشود و توسعه پستهای انتقال را به همراه دارد
 کاهش ظرفیت حرارتی خطوط فوق توزیع موجب تغییر استراتژی
 بطوریکه موجب محلی شدن تولید و،توسعه مولدها شده است
.کاهش توان عبوری از شبکه میشود
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جدول ( :)4معرفی واژهها و عبارات

مجموعه

ها

 :مجموعه ی شین ها

 :مجموعه ی شین های  63کیلوولت

 :مجموعه ی شین های  21کیلوولت
انديسها
 :j/kشماره شین ها
 :nشماره شینهای 21
کیلوولت
 :iشماره شینهای ژنراتوری

 :مجموعه ی بال

 :مجموعه ی سطوح بار

های ظرفیتی DGها
خروجیها

ورودیها
 :هزینه نهایی DGدر شین )$/MWh( n

:حجم قرارداد در شین n
 :قیمت قرارداد شین nو سطح بار)$/MWh( l

 :سوسپتانس خطوط ()p.u.

 :قیمت انرژی در شبکه باالدست ()$/MWh

 :ظرفیت قابل سرمایهگذاری )(MW

 :احتمال نیاز شبکه به تولید DG

 :ظرفیت واحد موجود در شبکه باالدست
)(MW

 :تعداد ساعت سطوح بار ( ) h

 :lشماره سطوح بار

 :قیمت پرداخت ظرفیت در قرارداد در
شینnو سطح بار)$/MWh(l

 :dشماره تقاضا،
 :bشماره هریک از بال
های توانی DG

 :هزینه سرمایهگذاری سالیانه واحد DG
() $/MW

 :ظرفیت پستهای کاندیدای نصب در شبکه
باالدست )(MW
 :تقاضا ()MW
 :نرخ خرو اجباری DGها

 :حداکثر بودجه سرمایهگذاری ( )$

 :هزینه سالیانه سرمایهگذاری توسعه پست
انتقال ()$

 :ظرفیت خطوط () MW

زيرنويسها :

a

)Distributed Generation (DG
Cournot
c
Benders decomposition
d
Mathematical programming with equilibrium constriants
)(MPEC
e
)Mixed integer linear programming (MILP
f
)Capacity payment rate (CPR
g
)Penetration factor (PF
h
)Local marginal price (LMP
b
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 :ظرفیت سرمایهگذاری
واحدجدیدتولیدپراکنده)(MW
 :توان تولیدی DGها در قرارداد
)(MW
 :توان خریداری شده از شبکه
باالدست)(MW
 :متغیر باینری تصمیم توسعه DG
 :متغیر باینری تصمیم توسعه پست
انتقال
 :زاویه ولتاژ شین
 :قیمت مکانی()$/MWh

