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1-مقدمه
در چند س��ال گذش��ته مفهوم ت��ازه ای در صنعت ب��رق تحت عنوان 
ت��اب آوری1 مورد توجه پژوهش��گران قرار گرفته اس��ت ک��ه مرز بین 
اس��تحکام2 و قابلیت اطمینان3 شبکه محسوب می شود. لزوم توجه به 
بحث افزایش تاب آوری ش��بکه  و تداوم تامین ب��رق با توجه به تبعات 
مختلف ناش��ی از خاموشی  در س��طوح اجتماعی، سیاسی و اقتصادی 
بیش از پیش احس��اس می ش��ود. به اختصار در ادبیات موضوع مفهوم 
تاب آوری این چنین تعریف ش��ده است: ظرفیت بازگشتن از دشواری 
پای��دار و ادام��ه دار و توانای��ی ترمیم خ��ود ]1،2[. ح��وادث از جنس 
ت��اب آوری س��همگین و پیش بین��ی زمان وقوع این ح��وادث در مدت 
زمان طوالنی تری قبل از وقوع آن معموال مشکل است به همین دلیل 
مهم ترین نکته پس از برطرف ش��دن عامل ایجاد اس��ترس این اس��ت 
که ش��بکه با سرعت به حالتی طبیعی و پایدار خود بازگردد. از این رو 
مفهوم تاب آوری به توانایی ش��بکه قدرت و سیس��تم های موجود برای 
پیش بین��ی، انطباق با یک حادثه و بازیابی س��ریع از آن رویداد معرفی 
می ش��ود ]3[. رویکردهای مفهومی تاب آوری سیس��تم های قدرت در 
حوزه حوادث طبیعی و س��وانح مخرب را می توان به س��ه دسته اصلی 
که وجه اش��تراک همه آن ها ایس��تادگی، مقاومت و واکنش مثبت به 

تغییرات و فشار است به شکل زیر دسته بندی نمود.
1- تاب آوری و پایداری
2- تاب آوری و بازیابی

3-تاب آوری و دگرگونی در برابر تغییرات
رویک��رد تاب آوری و پایداری سیس��تم، به توانایی و میزان اس��ترس و 
فش��اری که سیس��تم قبل از ناپایداری می تواند تحم��ل یا جذب کند 
تعریف می ش��ود ]4[. برخی از محققان شدتی از آسیب را که سیستم 
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ق��ادر به بازگش��ت به حالت ع��ادی عملکردی خود نیس��ت را در نظر 
می گیرند چرا که یک سیستم تاب آور از آستانه تحمل باالیی در جذب 
اس��ترس پیش از عبور از آستانه پایداری اش برخوردار است ]5[. تحت 
تاثی��ر این رویکرد مدل های مختلفی برای معرفی، س��نجش و ارزیابی 
مفهوم تاب آوری ارایه ش��ده اس��ت. یکی از این مدل ه��ا، مدل ارزیابی 
4( است که فلوچارت آن در شکل )1( نشان داده شده  PAR ریسک )

است. 

) PAR شکل 1: فلو چارت مدل ارزيابی ريسک )

PAR اس��تفاده از مدل ارزیابی رس��یک برای سنجش  از معایب مدل
میزان تاب آوری ش��بکه بر مبن��ای احتمال، آمار و داده های پیش��ین 
اس��ت در صورتی که حوادث از جنس تاب آوری نادر، ش��دید و معموال 
غیرقابل پیش بینی هس��تند ]6، 7[. این مدل به دلیل نگاه تک بعدی 
و اتکا به داده های پیشین ثبت شده از حوادث گذشته، دچار نارسایی 
در پوش��ش دادن همه حوادث س��همگین غیرقابل پیش بینی است که 

تاکنون رخ نداده است اما احتمال وقوع آن دور از ذهن نیست.
رویک��رد بازیابی در مفه��وم تاب آوری به توانایی سیس��تم قدرت برای 
بازگش��ت به حالت گذش��ته و اولیه خود از تغییرات و عوامل استرس 
و فش��ار روی شبکه اس��ت. تاب آوری در اینجا یک شاخص و معیاری 
مناس��ب به عنوان زمانی اس��ت که یک سیستم قدرت صرف می کند تا 
به طور کامل بازیابی به حالت پیشین خود شود]8[. سیستم تاب آور از 
س��رعت مناسبی برای بازگش��ت به وضعیت قبلی خود برخوردار است 
در صورتی ک��ه سیس��تمی که ت��اب آوری کمتری دارد ی��ا به طور کلی 
فاقدتاب آوری اس��ت، زمان بیش��تری را صرف بازیابی خود می کند و یا 

اصا قادر به بازیابی نیست ]9[.
در کنار رویکردهای مفهومی ارایه شده که بیشتر به حفظ حالت پایدار 
و بازیابی به حالت پایدار گذشته تاکید دارد، رویکرد دگرگونی در برابر 
تغییرات بیش��تر به ظرفیت سیستم برای واکنش به تغییرات و منطبق 
س��اختن ساختار خود با این تغییرات تعریف می شود. این دگرگونی به 
جای بازگش��ت س��اده به حالت پایدار قبلی با ایجاد تغییراتی در خود 
به س��مت حالتی جدید ک��ه در محیط موجود پایدارتر باش��د حرکت 
می کند و سیستم در نقطه کار پایدار جدیدی قرار می گیرد]10[. تحت 
تاثیر رویکرد بازیابی و رویکرد دگرگونی در برابر تغییرات، مدل ارزیابی 
 ) PAR تاب آوری معرفی می ش��ود که بر خاف مدل ارزیابی ریس��ک )
تعریف کامل تری از مفهوم تاب آوری ارایه می نماید. فلوچارت این مدل 

را در شکل )2( ماحظه می کنید. 
این مدل در مقایسه با مدل ارزیابی ریسک، خطر را نه از حیث احتمال 
وق��وع آن بلکه از منظر ماندگاری حادثه ایجاد ش��ده به همراه ش��دت 
وقوع آن مورد بررس��ی و ارزیابی قرار داده و با جایگزین کردن مفهوم 
خودترمیمی با ظرفیت و دوام به ازای آسیب پذیری، مفهوم جدیدی از 

ارزیابی تاب آوری سیستم معرفی می نماید.
 5 UC مس��اله در مدار ق��رار گرفتن واحدهای نیروگاه��ی یا به اختصار
یک��ی از مباحث بنیادی و مهم در بهره برداری از سیس��تم های قدرت 

اس��ت، که در تعریفی س��اده به برنامه ریزی ورود و خ��روج واحدها با 
در نظر گرفتن قیودی گفته  می ش��ود که به موج��ب آن، بهره برداری 
از سیس��تم با حداقل هزینه ممکن می ش��ود   و واحدهای غیرضروری 
موجود در ش��بکه خاموش  می گردد ]11[. به منظور افزایش تاب آوری 
شبکه در برابر حوادث و تداوم برق رسانی در شرایط بحرانی حل مساله
UC با در نظر گرفتن مفهوم تاب آوری امری ضروری اس��ت. به همین 

دلیل با ارایه راهکار و اعمال حوادثی س��همگین مانند سیل، زلزله و یا 
طوفان های شدید بر شبکه مورد مطالعه، می توان به مدل سازی گروهی 
از حوادث مخرب که تاب آوری شبکه را به چالش می کشند پرداخت و 
میزان تاب آوری ش��بکه را با ارایه شاخصی مناسب سنجید. ]13-12[ 
در ادبیات موضوع ش��اخص ها و استانداردهای مختلفی برای تاب آوری 
سیستم معرفی شده است که پیشرفت  بدست  آمده در بهبود تاب آوری 
سیس��تم قدرت را به منظور مقایس��ه و ارزیابی سیس��تم، اندازه گیری 
می کند. مطالعات اخیر پیرامون اندازه گیری تاب آوری،  ش��اخص های 
ای��ن مفه��وم را در برابر حوادث مخ��رب در یکی از چهار دس��ته زیر 

طبقه بندی می نماید:
1- ش��اخص هایی که ورودی ه��ا و فعالیت های خ��اص را اندازه گیری 
می کنن��د؛ مانند اثر س��رمایه گذاری در افزایش تاب آوری سیس��تم 

قدرت در برابر حوادث و سوانح شدید.
2-شاخص هایی که فعالیت های ورودی را اندازه گیری می کنند؛ مانند 

بخش هایی از سیستم قدرت که در معرض حوادث قرار دارند.
3-پیامده��ای رویدادها، مانند عواقب سیاس��ی، اجتماعی، اقتصادی و 

صدمات وارده به زیرساخت های اصلی سیستم
4-تاثیر بر اهداف نهایی توسعه و رفع نقاط ضعف سیستم

شکل 2: فلوچارت مدل ارزيابی تاب آوری

با اس��تفاده از این ش��اخص ها، معیار مناس��بی برای محاس��به میزان 
تاب آوری سیستم  و مقایسه آن ها فراهم شده و قسمت هایی از سیستم 
که نیاز به تقویت تاب آوری دارند مش��خص می ش��وند. با این حال به 
دلیل تنوع سیس��تم های قدرت موجود در کشورهای مختلف، تفاوت 
در مناطق جغرافیایی و عوامل و حوادث اثرگذار بر تاب آوری سیس��تم 
قدرت، تعیین یک شاخص واحد برای اندازه گیری و برنامه ریزی ورود و 

خروج واحدهای نیروگاهی بسیار مشکل است ]14، 15[.
یکی از روش های کنترل فرکانس شبکه استفاده از چرخ لنگر یا چرخ 
طیار است که از اینرسی باالیی برخودار هستند و قادر به ذخیره انرژی 
دورانی و مقاومت در برابر تغییرات ش��دید سرعت هستند. این قابلیت 
چ��رخ لنگ��ر در مواقعی که فرکانس به دلیل بروز حادثه ای ش��دید در 
حال افت س��ریع می باشد بس��یار کاربردی است. استفاده از چرخ لنگر 
در ح��ال طی کردن ف��از مطالعاتی خود اس��ت و در ادبیات موضوع با 
رویکردهای مختلفی مورد بررس��ی قرار گرفته اس��ت. استفاده از این 
تجهیز به همراه ژنراتورهای القایی دو سو تغذیه که در واحدهای بادی 
مورد اس��تفاده ق��رار می گیرند یکی از روش های موث��ر حفظ پایداری 
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ت��وان و فرکانس خروجی اس��ت ]16[. کاربرد پیل س��وختی به همراه 
چرخ طیار در ریزشبکه های مبتنی بر واحدهای بادی و دیزل ژنراتورها 
به عنوان تنظیم کننده فرکانس ریزشبکه مورد مطالعه قرار گرفته است 
]17[. کلیدزنی ژنراتور سنکرون مجهز به چرخ لنگر برای معتدل کردن 
عملکرد شبکه در هنگام تغییرات شدید بار در زمان بسیار کوتاه بین 5 

تا 30 ثانیه پیشنهاد شده است ]18[. 
مس��اله کلیدزنی بهینه به عنوان رویکردی کاربردی در حل مش��کات 
بحرانی شبکه مورد استفاده قرار می گیرد. این راهکار با ایجاد تغییرات 
در توپولوژی شبکه انعطاف پذیری بیشتری برای سیستم مهیا می کند. 
یکی از این رویکردها حل مش��کل تراکم خطوط انتقال در مس��اله در 
مدار قرار گرفتن واحدهای نیروگاهی اس��ت که ب��ا ایجاد تغییرات در 
نحوه اتصال خطوط به یکدیگر این مشکل مرتفع شده است ]19، 20[ 
ای��ن روش در عین کارآمدی همراه با مخاطراتی اس��ت که در صورت 
عدم توجه به آن ها  پایداری ش��بکه در اث��ر افزایش تنش های فیزیکی 
UC بح��ث کلیدزنی بهینه  و اس��ترس از بین خواهد رفت. در مس��اله
واحدهای تولید پراکنده به صورت مستقیم مورد توجه قرار نگرفته است 
6 به طور معمول یا به عنوان بار منفی  DG و در ادبیات موضوع واحدهای

و یا نیروگاه مجازی در نظر گرفته شده است]21، 22[.
توجه به مدیریت تقاضا یکی از راهکارهای مناس��ب افزایش تاب آوری 
UC اس��ت. اهمیت این موضوع هنگام بروز حوادث  ش��بکه در مس��اله
در س��اعات بحرانی پیک مصرف و عدم توانایی واحدها در پاسخگویی 
تقاضا، نمود بیش��تری پی��دا می کند از این رو مدلی ب��رای برنامه های 
 UC پاس��خگویی بار اضطراری و قراردادهای بارهای وقفه پذیر در حل
پیش��نهاد شده اس��ت ]23[. مرجع ]24[، به مطالعه چگونگی تخمین 
تقاضا در هر س��اعت که بایس��تی قطع و یا بین دو ساعت جابجا شوند 
می پردازد تا بهره بردار سیس��تم قدرت بتواند بیش��ترین کاهش بار در 
س��اعاتی که هزینه تولید واحدها گران  تر اس��ت داشته باشد تا هزینه 
کل بهره برداری شبکه کمینه شود. مطالعه برنامه ریزی هم زمان انرژی 
و ذخی��ره کنترل فرکانس اولیه با در نظر گرفتن اثر خودتنظیمی بارها 
در یک بازار خدمات جانبی کنترل فرکانس مورد ارزیابی و بررسی قرار 

گرفته است ]25[.
UC مبتنی ب��ر الگوریتم ژنتیک با  ای��ن مقاله ب��ه معرفی مدل تاب آور
اس��تفاده از کلیدزنی بهینه واحدهای مجهز به چرخ طیار و واحدهای 
تولید پراکنده می پردازد تا از افت سریع فرکانس شبکه در هنگام بروز 
یک حادثه شدید و سهمگین جلوگیری نماید و نرخ افت کاهش یافته 
UC با تابع هزینه  و فرکانس شبکه حفظ شود و در نهایت به حل مساله

سوخت درجه دوم به روش برنامه ریزی دینامیکی پرداخته می شود.
 نکته قابل توجه در این پژوهش این است که  واحدهای تولید پراکنده 
برای شروع بارگیری و شرکت در برنامه های کنترل فرکانس حداقل در 
حدود 15 دقیقه به زمان نیاز دارند. از طرفی بهره بردار سیستم قدرت 
برای تکمیل پاس��خ فرکانس��ی ش��بکه کمتر از 20 ثانیه فرصت دارد. 
DG و جبرانساز مجهز به چرخ لنگر به  بنابراین اس��تفاده از واحدهای
تنهایی از سرعت پاسخ فرکانسی مناسب برخودار نیست بنابراین فرض 
می شود که شبکه تا آماده شدن واحدهای تولید پراکنده دارای ظرفیت 
مناسبی از ذخیره سازها می باشد که قادر است تقاضای شبکه را تا قبل 

از دشارژ کامل در مدت 15 دقیقه پاسخگو باشد.
در ادام��ه این مقال��ه، بخش دوم به معرفی روابط، مدل س��ازی ریاضی 
مس��اله و محدودیت های ش��بکه مورد مطالعه اختص��اص می یابد. در 
بخش س��وم توضیحات و فلوچارت روش پیشنهادی ارایه می شود و در 
نهایت در بخش چهارم و پنجم به ترتیب نتایج حاصل از شبیه س��ازی، 

نتیجه گیری و برآیند پژوهش را ماحظه می کنید.

2- مدل سازی رياضی مساله
در ای��ن پژوهش برنامه ریزی ورود و خروج تاب آور واحدهای نیروگاهی 
در قالب یک مس��أله بهینه سازی تعریف می گردد که تابع هدف و قیود 

آن در ادامه بیان می شود.

1-2-تابعهدف

)1( . . .U C DG O SMin Cost Cost+

که درآن:
: هزینه در مدار قرار گرفتن واحدها .U CCost

: هزینه کلیدزنی بهینه واحدهای تولید پراکنده . .DG O SCost

)2( 
.

, , 1
1 1

, , 1

[ { (1 )}

{ (1 )}[

ng th
U C

i i i t i t
i t

i i t i t

Cost FC SUC U U

SDC U U

−
= =

−

= + −

+ −

∑∑

که درآن:
ام i iFC : تابع هزینه سوخت واحد حرارتی

ام i iSUC :  تابع راه اندازی واحد

ام  i iSDC : تابع هزینه خاموش شدن واحد در حال تولید

ام t ام در ساعت i i, : حالت واحد در حال تولید tU

ng : تعداد واحدهای در حال تولید

th : تعداد کل ساعت ها

تابع درجه دوم هزینه سوخت در روش برنامه ریزی درجه دوم

)3(
, ,

2
i t i i ti i g g iFC P Pα β γ= + +

که درآن:
ام i , : ضرایب هزینه سوخت واحد حرارتی ,i i iα β γ

t ام ام در ساعت i i, : توان خروجی واحد در حال تولید tgP

)4( 
i

i

i

i

if t
i off downi coldi

if t
i off downi coldi

HSC
SUC

CSC

HSC T T T

CSC T T T

 
=  
 

→ ≤ +

→ ≥ +

که درآن:
ام i : هزینه راه اندازی گرم واحد HSC
ام i CSC: هزینه راه اندازی سرد واحد

ام i  : دوره خاموشی مداوم واحد
i

t
offT

ام i downiT : حداقل زمان خاموش بودن واحد
ام i coldiT : زمان استارت سرد واحد

)5(. .DG O S Loss Operation EnvironmentCost C C C= + +

که درآن:
LossC : هزینه تلفات خطوط انتقال انرژی

OperationC : هزینه بهره برداری واحدهای تولید پراکنده
EnvironmentC : هزینه آلودگی سوخت واحدهای تولید پراکنده
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)6(
1

.
l

nl
Loss

Loss
l

C L P
=

=∑
که درآن:

ام l  : تلفات توان حقیقی در خط
lLossP

ام l L : ضریب هزینه تلفات خط 
nl : تعداد خطوط شبکه

)7(2

1
. .

k k

nDG
Operation

k DG k DG k
K

C C P B P A
=

= + +∑
که درآن:

ام k , : ضرایب هزینه سوخت واحد تولید پراکنده ,k k kC B A
ام k  : توان خروجی واحد تولید پراکنده

kDGP

)8(
1

( )
k k

nDG
Environment

DG DG
k

C E P
=

= ∑
که درآن:

) : آلودگی ناشی از تولید انرژی )
k kDG DGE P

در ای��ن پژوهش، منحنی آلودگی واحده��ای تولید پراکنده به صورت 
تابع چند جمله ای درجه دوم طبق رابطه 8 مدلسازی می شود.

)9(
2( )

k k k kDG DG k DG k DG kE P c P b P a= + +

که درآن:
ام k : ضرایب هزینه آلودگی سوخت واحد تولید پراکنده , ,k k kc b a

محدودیت های مسأله
قیود اصلی مس��اله در مدار قرار گرفتن واحدهای نیروگاهی را می توان 

بطور کلی، به دو دسته قیود تساوی و نامساوی تقسیم بندی نمود.

2-2-1-قیدتساوی
قید تعادل توان

)10(, , _ _
1

i t t t t

ng

g i t D Load Curtail Load Shedding
i

P P P PU
=

= − −∑ ∑ ∑ ∑

که درآن:
ام t  : میزان تقاضای بار در ساعت

iDP
ام t : میزان بار قطع شده در برنامه قطع بار ساعت

_ tLoad CurtailP
ام t _ : میزان بار حذف شده در ساعت tLoad SheddingP

2-2-2-قیودنامساوی
محدوده تولید واحدها

)11(,

min max
i i t ig g gP P P≤ ≤

که درآن:
ام i min : حداقل میزان توان تولیدی واحد

igP
ام i max : حداکثر میزان توان تولیدی واحد

igP

قید رزرو چرخان

)12(, ,
1

i t t

ng

g i t D t
i

P U P SR
=

≥ +∑

که درآن:

ام t tSR : بیشترین میزان رزرو در ساعت
قید حداقل زمان روشن ماندن

)13(i iON UPT T≥

که درآن:
ام i  : زمان در مدار بودن واحد در حال تولید

iONT
ام i  : حداقل زمان روشن بودن واحد

iUPT

قید حداقل زمان خاموش بودن

)14(i iON UPT T≥

که درآن:
ام i  : زمان خاموش بودن واحد در حال تولید

iOFFT
ام i  : حداقل زمان خاموش بودن واحد

iDOWNT

قید نرخ تولید

)15(
, , 1

, , 1

i t i t

i t i t

g g i

g g i

P P UR

P P DR
−

−

− ≤

− ≥

که درآن:
ام i  : نرخ افزایش تولید واحد

iUR
ام i iDR : نرخ کاهش تولید واحد

2-3-شاخصتابآوری
در این پژوهش شاخص جدیدی برای سنجش میزان تاب آوری شبکه 
معرفی می ش��ود. این شاخص از مجموعه اینرسی حاصل از چرخ لنگر 
و نرخ تغییرات فرکانس ROCOF7 ]26[ محاس��به می ش��ود، که با 
هدف کنترل فرکانس ش��بکه در محدوده مجاز خود مورد استفاده قرار 

می گیرد. 
در رابطه ) 16( و )17( به ترتیب نحوه محاسبه میزان تغییرات فرکانس، 

محاسبه میزان اینرسی چرخ لنگر با لختی باال ارایه شده است:

)16(
0

2
a

sys

T fdf
dt H

=

که درآن:
: نرخ تغییرات فرکانس /df dt

: گشتاور شتاب شبکه
aT

: فرکانس نامی شبکه
0fثابت اینرسی کل شبکه :

sysH

)17(
2

2
WRJ

g
=

که درآن:
 2lb.in.- Sec : اینرسی چرخ طیار برحسب J

W: وزن بر حسب پوند
: شعاع بر حسب اینچ  R

) 2386 in. / sec : ثابت گرانش زمین ) g

3-الگوريتم روش پیشنهادی
UC3-1-معرفیمدلتابآور

UC با در نظر گرفتن چرخ لنگر  در ش��کل )3 ( فلوچارت مدل تاب آور
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ارایه ش��ده اس��ت که مدلی ترکیبی اس��ت مبتنی بر الگوریتم ژنتیک 
ک��ه با هدف افزایش تاب آوری، کاهش هزینه های بهره برداری، تلفات و 

آلودگی محیط زیست پیشنهاد می شود. 
UC برای نقطه کار عادی ش��بکه اطاع��ات تولید و  در ابت��دا برنام��ه
برنامه ریزی واحدها را به دس��ت می آورد. س��پس اطاعات سناریو های 
مورد مطالعه، ش��امل زم��ان وقوع حوادث و ش��ماره واحدهایی که به 
خاطر پیامدهای ناشی از حوادث از مدار خارج شده اند برای شبیه سازی 
یک حادثه ش��دید به عنوان ورودی دریافت می ش��ود. در شبکه منابع 
DG آم��اده به کار  ذخیره س��از ان��رژی در مدت زمانی ک��ه واحدهای
می ش��وند مورد نیاز اس��ت تا به تامین تقاضا بپردازند و مانع رس��یدن 

فرکانس شبکه به نقطه فروپاشی شود. 
DG مجهز به چ��رخ لنگر برای  DG معمول��ی و واحدهای واحده��ای
ش��رکت در برنامه کنترل فرکانس شبکه، با استفاده از کلیدزنی بهینه 
مبتنی بر الگوریتم ژنتیک انتخاب می شوند تا سهمی از ممان اینرسی 
سیس��تم را جبران نمایند در نهایت پس از انجام تمام این راهکارها در 
صورتی که فرکانس سیس��تم باز هم  از محدوده مجاز خود خارج شود 
فرمان جزیره ای ش��دن اجباری شبکه برای جلوگیری از وسعت بیشتر 

خسارات حادثه صادر می شود.

مبتنی بر الگوريتم ژنتیک با  UC شکل 3: الگوريتم کنترل فرکانس مدل تاب آور 
در نظر گرفتن چرخ لنگر

3-2-الگوريتمژنتیکوساختارمسالهکلیدزنیبهینه
  اس��تفاده  از الگوریتم ه��ای تکامل��ی مانن��د الگوریتم ژنتی��ک یکی از 

روش های حل مسایل بهینه سازی است. این تکنیک با الهام از ساختار 
کروموزوم های بدن انسان و استفاده از مفاهیم زیست شناسی از جمله 
وراثت8 و جهش9 برای مس��ایل بهینه سازی و جستجو پاسخی با دقت 

مناسب ارایه می کند ]27[. 
DG  دارای  ، هر واحد دارای چرخ لنگر و هر واحد UC در مدل تاب آور
یک کلید قدرت است که به واسطه آن به شبکه متصل می شوند. ساختار 
مسأله کلیدزنی بهینه در این پژوهش مبتنی بر الگوریتم ژنتیک است 
به همین دلیل این قسمت به معرفی سازوکار استفاده از این الگوریتم 

در کلیدزنی بهینه مدل تاب آور پیشنهادی می پردازد. 
در ش��کل )4( نمونه ای از س��اختار کروموزوم مساله کلیدزنی بهینه را 
مش��اهده می کنید که از ژن های مختلفی تش��کیل شده است. هر ژن 
نماین��ده یک کلید قدرت اس��ت ک��ه وضعیت باز و بس��ته بودن آن ها 

به صورت باینری به ترتیب با اعداد یک و صفر نشان می دهد.

شکل 4: نمونه ای از ساختار کروموزوم مساله کلیدزنی بهینه
در این ساختار تعداد متغیرهای مستقل برابر با تعداد کلیدهای قدرت 
DG و 8 واحد دارای چرخ لنگر هستند. ژن شماره  است که 10 واحد
DG و ژن شماره 10 الی 18 به واحدهای مجهز  1 تا 10 به واحدهای

به چرخ طیار اختصاص یافته است. 
جمعیت مورد مطالعه 100 در نظر گرفته ش��ده اس��ت. درصد س��هم 
کروموزوم های وراثت 70% و س��هم کروموزوم های جهش30% در نظر 
گرفته می ش��ود. تابع هدف م��ورد ارزیابی در مس��اله کلیدزنی بهینه 
یک تابع چند هدفه اس��ت که در آن با اس��تفاده از شاخص تاب آوری 
اینرس��ی واحده��ای مجهز ب��ه چرخ لنگ��ر و نرخ تغیی��رات فرکانس، 
بهترین حالت وضعیت کلیدها توس��ط الگوریتم ژنتیک انتخاب شده و 
هزینه بهره برداری، آلودگی ناش��ی از مصرف سوخت فسیلی واحدهای 
جبران ساز و تلفات خطوط انتقال حداقل می شود. رابطه )17(  و) 18(
به ترتیب تابع هدف و قید جبران سازی ممان  اینرسی سیستم در مساله 

DG می باشد. کلیدزنی بهینه واحدهای

)18(. .DG O S Loss Operation EnvironmentMin Cost C C C= + +

)19( DGTrip
H H ε− ≤∑ ∑

که در آن:
: ممان اینرسی از دست رفته کل شبکه

TripH
: ممان اینرسی جبران شده توسط واحدهای جبرانساز

DGH

4-نتايج شبیه سازی
، که در  IEEE UC بر روی ش��بکه 57 باس��ه اس��تاندارد  مدل تاب آور
ش��کل )5 ( نشان داده شده است، مورد بررس��ی و ارزیابی قرار گرفته 
اس��ت. این ش��بکه دارای 7 واح��د نیروگاه حرارت��ی و 80 خط انتقال 
است. مشخصات این واحدهای حرارتی در جدول )1( ارایه شده است. 
در ش��بکه مورد مطالعه، 10 واحد DG اضط��راری و 8 واحد مجهز به 
چرخ لنگر تعبیه ش��ده اس��ت و برای هر واحد یک کلید قدرت در نظر 
گرفته می ش��ود.  این کلیدها به طور پیش فرض در حالت باز شده قرار 
دارند. جدول) 2 (شامل اطاعات مربوط به مشخصات واحدهای تولید 
پراکن��ده و م��کان کلیدهای قدرت مربوط به آن ها اس��ت و در جدول 
)3( نیز اطاعات واحدهای مجهز به چرخ لنگر ارایه ش��ده است. منابع 
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ذخیره ساز انرژی شبکه نیز در وضعیت کاما شارژ شده قرار گرفته اند.

IEEE شکل 5: سیستم 57 باسه استاندارد

در هر س��اعت نش��ان داده  MW در جدول) 4 (میزان تقاضا برحس��ب
UC اولیه پیش از وقوع حادثه  شده است. در جدول) 5 (پاسخ مساله 
با فرض سالم بودن هر 7 واحد حرارتی، در نقطه کار عادی شبکه ارایه 

شده است. 
طبق اطاعات بار در س��اعت 12، ش��بکه شاهد بیشترین میزان تقاضا 
، ساعت  UC اس��ت. بنابراین به منظور ارزیابی بهتر وکامل مدل تاب آور
پی��ک تقاضا به عن��وان بدترین زم��ان وقوع حادثه انتخاب می ش��ود و 
مطالعات موردی در این س��اعت مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند. 
دسته بندی مطالعات موردی با توجه به آثار و شدت پیامدهای حوادث 
تاثیرگذار در خروج واحدها، انجام ش��ده اس��ت. مطالعات موردی این 

پژوهش در جدول )6 ( دسته بندی شده است.

جدول 1: مشخصات واحدهای حرارتی شبکه

جدول 2: مشخصات واحدهای تولید پراکنده و مکان کلیدهای قدرت

جدول 3: اطالعات واحدهای مجهز به چرخ لنگر

جدول 4: اطالعات تقاضا بر حسبMV  در هر ساعت
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4-1-خروجيکواحدمهمشبكه
UC در اثر خروج یکی از واحدهای مهم  نتای��ج حاصل از مدل تاب آور 
ش��بکه، واقع در باس های شماره 8 و 12 را به ترتیب در جدول) 7 ( و 
ج��دول) 8(  ماحظه می کنید. این دو واحد به واس��طه ظرفیت باالی 

خود نقش مهمی در حفظ فرکانس شبکه ایفا می کنند.

جدول 5: نتايج مساله پیش از وقوع حادثه

جدول 6: مطالعات موردی

4-2-خروجهمزماندووسهواحدنیروگاهی
در قس��مت اول این بخش مطالعاتی، دو واحد به صورت همزمان در اثر 
وقوع حادثه ای سهمگین در ساعت پیک بار خارج می شوند. این اتفاق 
منجر به از دست رفتن بخش عظیمی از ظرفیت کل سیستم می شود. 
UC  در هنگام خروج  همزمان دو واحد  نتای��ج حاصل از مدل ت��اب آور 

مهم شبکه، در جدول) 9 ( ارایه شده است.
در قس��مت دوم این بخ��ش به جای خروج دو واح��د، خروج همزمان 
س��ه واحد نیروگاهی شامل یک واحد با ظرفیت باال 400 مگاوات و دو 
واحد با ظرفیت کمتر مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از مدل 
7G در جدول  4G 2G پیشنهادی در صورت خروج سه واحد حرارتی

10 ارایه شده است.

G5  با خروج واحد UC جدول 7:  نتايج مدل تاب آور

G7  با خروج واحد UC جدول 8:  نتايج مدل تاب آور

4-3-خروجهمزمانچهارواحدنیروگاهی
در این بخش خروج همزمان چهار واحد نیروگاهی به عنوان بخش  آخر 
مطالعات مدل پیش��نهادی مورد بررس��ی قرار می گیرد. در این حالت 
ش��بکه به خاطر خروج همزمان چهار واحد حرارتی خود، تحت فش��ار 
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بیشتری برای حفظ فرکانس شبکه قرار دارد. در ترکیب این چهار واحد 
 یکی از واحدهایی اس��ت با ظرفیت باالی 400 

7G حرارت��ی،  نیروگاه
مگاوات که در حفظ فرکانس کل شبکه بسیار اثرگذار است. 

G2G5 با خروج واحد UC جدول 9:  نتايج مدل تاب آور

G2G4G7 با خروج واحد UC جدول 10:  نتايج مدل تاب آور

6G به عنوان  4G 2G از ای��ن رو خروج این واحد به همراه س��ه واحد

یکی از بحرانی ترین حالت های خروج واحدهای نیروگاهی مورد ارزیابی 
UC در این مورد مطالعاتی،  قرار می گیرد. نتایج حاصل از مدل تاب آور 
در جدول)11( ارایه ش��ده اس��ت. به عنوان جمع بندی،  برآیند هزینه  
نهایی هر سناریو شامل هزینه در مدار قرار گرفتن واحدهای نیروگاهی، 
کلیدزن��ی بهینه واحدهای  DG جبرانس��از و واحدهای مجهز به چرخ 
طیار در جدول )12(به نمایش گذاش��ته شده است. وضعیت واحدهای 
مجهز به چرخ لنگر به تفکیک هر س��ناریو در جدول)13( ارایه ش��ده 

است.
G7G6G4G2 با خروج واحد UC جدول 11:  نتايج مدل تاب آور

جدول 12: هزينه نهايی هر سناريو

5-نتیجه گیری
ای��ن مقال��ه، به معرفی یک مدل ت��اب آور مبتنی ب��ر الگوریتم ژنتیک 
برای حل مس��اله در م��دار قرار گرفتن واحده��ای نیروگاهی پرداخته 



فصلنامه

علمي- ترويجي 
انجمن مهندسین برق و الکترونیک ايران-شاخه خراسان

سال چهارم/شماره6/ بهار 1396 24

و تاثیر حوادث مخرب و ش��دید را بر روی ش��بکه م��ورد مطالعه قرار 
 DG  می دهد. این مدل در ترکیب با مس��اله کلیدزنی بهینه واحدهای
و واحدهای مجهز به چرخ لنگر به ارایه روش��ی ابتکاری در حل مسأله
UC می پردازد. این مدل با معرفی مجموع اینرسی حاصل از واحدهای 
دارای چرخ طیار و نرخ تغییرات فرکانس شبکه، به عنوان یک  شاخص 
جدی��د تاب آوری ب��ه دنبال کنترل و حفظ فرکان��س در هنگام خروج 

واحدهای مهم شبکه است.

جدول 13: وضعیت واحدهای مجهز به چرخ لنگر به تفکیک هر سناريو

در ش��کل )6 ( مقایس��ه ای بین هزینه نهایی سناریو اول و دوم صورت 
7G در اثر بروز  و  5G گرفته اس��ت. در این دو س��ناریو به ترتیب واحد
حادثه ای از مدار خارج می ش��وند. این دو واحد واحدهای مهم با ممان 
اینرس��ی باال شبکه هس��تند و س��هم و ظرفیت زیادی در تولید توان 
حقیقی سیس��تم دارند. طبق ش��کل) 6 (هزینه برنامه ریزی شبکه در 
5G به دلیل باال بودن ممان اینرسی و ظرفیت باالی  حالت خروج واحد
7G بیش��تر است. در ترکیب های  این واحد از س��ناریوی خروج واحد
 به دلیل باال 

7G و
5G مختلف از خروج واحدها یکی از واحدهای مهم 

ب��ودن ظرفیت تولید توان آن ها و به منظور ایجاد یک ش��رایط بحرانی 
استفاده شده است.

شکل 6: هزينه نهايی سناريو 1 و 2

 به طور 
5G در سناریو شماره یک و سه که در هر دو سناریو خروج واحد

مشترک اتفاق می افتد اما در سناریو شماره سه واحد دیگری نیست به 
 به علت وقوع حادثه از مدار خارج می شود هزینه نهایی 

5G همراه واحد
در س��ناریو سه نسبت به سناریو ش��ماره یک به اندازه %0/74  کاهش 
یافته است. این کاهش هزینه به دلیل کاهش تعداد انتخاب های ورود و 
خروج واحدها در مساله در مدار قرار گرفتن واحدهای نیروگاهی است 
که نقطه بهینه سیستم را تغییر داده است. با توجه به هزینه کلیدزنی 
بهینه ماحظه می ش��ود که در سناریو سوم هزینه کلیدزنی واحدهای 

جبرانساز مجهز به چرخ لنگر و واحدهای تولید پراکنده به اندازه %14 
افزایش یافته است.

در س��ناریوی چهار و پنج حاالت مختلف خروج هم زمان س��ه و چهار 
واحد به عنوان بحرانی ترین پیامدهای حوادث ارزیابی گردید. از مقایسه 
این دو س��ناریو با سناریو ش��ماره دو این نتیجه به دست می آید که با 
افزایش تعداد واحدهای خارج ش��ده به علت کاهش وسعت انتخاب در 
روشن و خاموش کردن واحدها هزینه نهایی برنامه ریزی ورود و خروج 
واحدها کاهش می یابد ولی ش��بکه در نقط��ه ای غیر از نقطه کار عادی 
خود به منظور پاسخگویی حداکثری تقاضا کار خواهد و در هر سناریو 
بخشی از تقاضا توسط کلیدزنی بهینه واحدهای جبران ساز دارای چرخ 
طیار و تولیدات پراکنده پاسخ داده می شود که در سناریو شماره چهار 
و پنج نسبت به سناریو شماره دو به ترتیب با 7/2% و 25/18% افزایش 
در هزینه کلیدزنی روبرو هس��تیم. هزینه نهایی این مدل پیش��نهادی 
برای برنامه ریزی واحدهای حرارتی وابس��ته به تعداد واحدهای خارج 
ش��ده، ظرفیت از دست رفته و ممان اینرسی آن ها می باشد و با هزینه 
نهایی برنامه ریزی ش��بکه در حالت عادی متفاوت اس��ت و این مساله 
به خاطر اس��تفاده از واحدهای جبرانس��از تولی��د پراکنده و واحدهای 
دارای چرخ طیار می باش��د که نسبت به حالت عادی شبکه، تاب آوری 
و انعطاف بیش��تری در بهره برداری از سیس��تم قدرت ب��ه همراه دارد. 
ای��ن مدل ب��ه عنوان یک طرح موق��ت برای حفظ فرکانس ش��بکه تا 
زم��ان به مدار آمدن واحدهای حرارتی جدید و یا آماده به کار ش��دن 
واحدهای خارج شده بس��یار کاربردی است. بنابراین در برخی حاالت 
هزینه نهایی مدل پیش��نهادی به خاطر افزایش تاب آوری سیس��تم و 
اس��تفاده از واحدهای جبرانس��از  DG و واحدهای مجهز به چرخ لنگر 
UC با مساله سنتی  با افزایش روبرو بوده اس��ت. از مقایسه مدل تاب آور
UC به این نتیجه می توان دست یافت که مدل پیشنهادی با استفاده از 

شاخص جدید تاب آوری که مجموع اینرسی واحدهای دارای چرخ لنگر 
و نرخ تغییرات فرکانس اس��ت با دقت بس��یار زیادی تغییرات فرکانس 
ش��بکه را محاس��به و به میزان نی��از از واحده��ای دارای چرخ طیار و 
واحدهای جبرانس��از استفاده می کند تا در صورت خروج بخش بزرگی 
از واحدهای نیروگاهی، ش��بکه همچنان به حیات خود ادامه دهد و در 
نهایت ش��بکه از تاب آوری بیشتری در مقابل حوادث مخرب برخوردار 
باشد. نکته قابل توجه در این روش پیشنهادی، عدم ایجاد تغییرات در 
نقطه کار سیس��تم پیش از وقوع سوانح اس��ت بنابراین تا زمان اصاح 
مجدد سیستم، تنها در زمان وقوع حادثه و ساعات پس از آن، نقطه کار 
سیس��تم به نقطه ای جدید تغییر می یابد. نتایج حاصل از شبیه سازی، 

کارآمدی مدل تاب آور پیشنهادی را نشان می دهد.

پينوشتها
1 Resilience
2 Robustness
3 Reliability
4 Pressure and Release
5 Unit Commitment
6 Distributed Generation
7 Rate of Change of Frequency
8 Crossover
9 Mutation
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