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 چکیده

هاي حرارتی در دنیا وجود دارد. هاي محیطی نیروگاهیک نگرانی فزاینده در مورد آلودگیدر حال حاضر 
رو منابع انرژي تجدید پذیر مانند باد به یک بخش مهمی از تولید انرژي در بسیاري از کشورها از این
رت قد هايهاي بزرگی در سیستمشده است. انرژي بادي به دلیل عدم قطعیت تولید سبب چالش تبدیل

شود. در می اي در کنار مزارع بادي استفادهذخیرههاي تلمبهها از واحدشود. براي مقابله با این چالشمی
ي حرارتی براي مشارکت در تامین انرژي الزم براي پمپاژ آب استفاده نشده واحدهامطالعات گذشته از 

در حضور  ت واحدهاي حرارتیریزي امنیت مقید مشارکاست. در این مقاله یک روش جدید برنامه
 نیتأممثبت مشارکت واحدهاي حرارتی جهت  ریتأثي با هدف نشان دادن ارهیذخواحدهاي بادي و تلمبه 

انرژي مورد نیاز براي پمپاژ آب بر هزینه و آلودگی سیستم قدرت پیشنهاد شده است. مدل پیشنهادي 
) است. براي بررسی کارایی مدل ارائه شده از MILPیک مدل تصادفی خطی آمیخته با اعداد صحیح (

دهد که اگر واحدهاي سازي نشان میاستفاده شده است. نتایج شبیه IEEEباس  6شبکه تست استاندارد 
ابت ث برداري کاهش و میزان آلودگیتوان الزم براي پمپاژ آب شرکت کنند، هزینه بهره نیتأمحرارتی در 
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 مقدمه 
بخش صنعت برق،  محیطییستز آثار توجهبا افزایش قابل
باد و خورشید، ، پذیري چون آبتجدید هايياستفاده از انرژ

ي واحدهادر این میان  .است گرفته قرار توجه مورد سرعتبه
 عتسری به دلیل آبي واحدها یمت بودن وقارزانبادي به دلیل 

 وردمدر ورود و خروج به شبکه توان در سرتاسر دنیا بیشتر  باال
ی و براي آبنابع بودن م ارزش با. به دلیل اندگرفته قرار استفاده

ی یهامخزنی در تولید انرژي، از آبي بهینه از منابع برداربهره
ي اهساعتبراي تولید توان در  آنو استفاده از  آببراي ذخیره 

 یآب -هاي برقیروگاهنهاي یژگیوشود. از یمدیگر استفاده 
اي، پاك و ارزان بودن انرژي تولیدي یرهذخمانند نیروگاه تلمبه 

در یک بازه وسیع و با پاسخ سریع  هاآنان تنظیم تولید آن، امک
 ي وبخارهاي یروگاهنباال بودن پایداري در مقایسه با  .است

ها است یروگاهنهزینه کم نگهداري از مزایاي دیگر این نوع 
 ).2011همکاران،  و (جوادي

اي از دو مخزن در ارتفاعات مختلف یرهذخنیروگاه تلمبه 
ین نیروگاه در مواقعی که قیمت برق گران تشکیل شده است. ا

دست یینپابه سمت مخزن  باالدسترا از مخزن  آباست 
شود. این یمسرازیر کرده و سبب ایجاد انرژي الکتریکی 
را از مخزن  آبنیروگاه همچنین در مواقعی که برق ارزان است 

و براي تولید توان  کرده 1پمپاژ باالدستدست به مخزن یینپا
دهد قرار می استفاده موردي بعدي هاساعتی در الکتریک

یروگاه تلمبه ن 3بازده آوردن به دست). براي 2008، 2(ابریو
خروجی به توان در  آباي از یک نمودار تبدیل میزان یرهذخ

مپاژي پ آبحالت تولید و یک نمودار دیگر براي تبدیل توان به 
ن با جریان یرخطی رابطه تواغشود. این دو نمودار یماستفاده 

محدب و ناهموار و در نتیجه دهد که توابعی غیررا نشان می آب
بین نمودار تولید و پمپاژ  اختالفناپذیر هستند. مشتق
اي است یرهذخبازده عملکرد نیروگاه تلمبه  دهندهنشان

 ).2013(خدایار و همکاران، 
یر نظیر انرژي بادي به چرخه تولید به متغورود منابع 

افزاید. هاي شبکه میریزياي مربوط به برنامههپیچیدگی
همچنین به دلیل متغیر بودن سرعت باد در مزرعه بادي، در 

ی توجهقابلهایی که تولید توان این مزارع با یک نسبت شبکه

1 Puming 
2 Abreu 
3 Efficiency 
4 Monte Carlo 

از ظرفیت تولید واحدهاي حرارتی در شبکه نصب شود، باعث 
ت ربرداري از شبکه قدهاي بیشتري در بهرهبروز عدم قطعیت

که منابع نیروگاهی متداول براي جبران این  يطوربهگردد. می
ر یتأثشوند. البته میزان هاي فراوانی میتغیرات دچار چالش

ه پذیري شبکمزرعه بادي در شبکه قدرت بستگی به انعطاف
سازي یهاز شب یگرد. در پژوهشی )2008یو، ابر( قدرت دارد
ي هایتقطعمایش عدم ي تولید سناریو جهت نبرا 4مونت کارلو

بینی روز پیش بار، خروج یشپسیستم قدرت شامل خطاهاي 
و خطوط انتقال و همچنین خطاهاي  ژنراتورهااضطراري 

بینی سرعت باد استفاده شده است. توابع توزیع متفاوتی یشپ
ي خطی و ویبول براي نمایش اتکهمانند توزیع نرمال، نرمال 

گیرد. بعد از ساخت سناریو یمعدم قطعیت مورد استفاده قرار 
 ابد.یوها کاهش یسناربایست یم مسئلهبه دلیل پیچیده شدن 

 زاهاي کاهش سناریو عملکرد و دقت متفاوتی دارند. یتمالگور
 وردم حلراهو دقت  مسئله اندازهبهرو انتخاب یک الگوریتم  ینا
ي سناریوي بزرگ روش هادرختیاز بستگی دارد. براي ن

یع بهترین عملکرد را به همراه کمترین میزان بازگشتی سر
خطا و همچنین زمان محاسباتی دارد (خدایار و همکاران، 

یر مزارع تأث)، به بررسی 2015همکاران (). حدادیان و 2013
هاي حرارتی بر هزینه یروگاهنهاي برقی در کنار بادي و خودرو

اند. هي فسیلی پرداختهاسوختبرداري و آلودگی ناشی از بهره
یر مزارع بادي و تأث)، به بررسی 2016و همکاران ( 5بنرجی

هاي حرارتی با رویکرد کاهش یروگاهنسدهاي آبی در کنار 
اند پرداخته )6PSO(بر اساس الگوریتم اجتماع ذرات ینه هز
کاهش هزینه  دهندهنشانکه نتایج این پژوهش يطوربه

اشد. بیمقدرت  برداري و افزایش قابلیت اطمینان شبکهبهره
مبتنی یزي ربرنامه یک مدل)، 2003همکاران ( و 7گالسرمن

 دهد،یمنشان  بر سناریو که طبیعت نوسانی تولیدات بادي را
)، یک روش مقاوم براي 2014و همکاران ( 8اند. هوداده ارائه

با قید همبستگی  واحدهایزي امنیت مقید مشارکت ربرنامه
 اند که عالوه برپیشنهاد کرده عدم قطعیت بار و تولید بادي

قرار داده  یبررس موردپذیري بار را نیز تغیرطبیعت نوسانی باد، 
پذیري و عدم قطعیت توان بادي، تغیراست. براي مقابله با 

 یدکنندگان توان بادي یک استراتژيتولیشنهاد شده است که پ

5 Banerjee 
6 Particle Swarm Optimization 
7 Glasserman 
8 Hu 
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مینیمم کردن هزینه عدم تعادل  هدف باارائه قیمت) را فروش (
سازي ینهبه مسئلهي یک بندفرمولکنند. این هدف با  خابانت

یوهاي تولید بادي و هزینه عدم تعادل سنارکه تعداد زیادي از 
انرژي الکتریکی  شود.یم آوردهکند به دست یمرا بررسی 

مزارع بادي گرفته و به اشکال متفاوت انرژي مانند  از تواندیم
 ردتواند یمکه شده  فشردهاي و هواي یرهذخیسات تلمبه تأس

ه کیهنگامقرار گیرد، تبدیل شود.  استفاده موردلزوم  واقعم
اطالعات کاملی در مورد قیمت بازار و تولید بادي وجود داشته 

 سازي قطعی برايینهبه مسئلهي یک بندفرمولباشد، امکان 
 اي و مزرعه بادي وجودیرهذخیافتن جواب بهینه نیروگاه تلمبه 

همکاران  و 2یرزرام ).2008همکاران،  و 1دارد (گارسیا
 -آبی-بادي-ي حرارتیواحدهابه بررسی هماهنگی  )،2015(

ي اگونهبهاند ي هوشمند پرداختههاشبکهاي در یرهذختلمبه 
تصادفی مدل  صورتبهکه جریان آب و همچنین توان بادي 

 این مرجع قیود امنیتی در نظر گرفته نشده است. در .اندشده
ي تلمبه واحدها)، مشارکت 2016و همکاران ( 3کیران

رزرو خدمات جانبی براي  عنوان بهاي و پاسخ تقاضا را یرهذخ
کاهش مسائل مربوط به ورود مزارع بادي به شبکه قدرت 

ی یزي هماهنگربرنامهاند. نویسندگان این پژوهش بررسی کرده
ات خدماي و پاسخ تقاضا در بازار انرژي و یرهذخنیروگاه تلمبه 

و  واحدهاي احتماالتی مشارکت هاروشجانبی از طریق 
بررسی  را 4ي الگرانژآزادسازهمچنین با استفاده از روش 

) به بررسی هماهنگی 2012پور و همکاران (شاهیده .اندکرده
اي در کنار مزارع بادي در یرهذخي حرارتی و تلمبهواحدها
بازار  ) در5CSCUواحدها (یزي امنیت مقید مشارکت ربرنامه

)، این 2013پرداخته است. خدایار و همکاران (یش پ روز
SCUC  و خطوط انتقال  ژنراتورهارا با قیود خروج اضطراري

 .اندگرفتهمثبت در نظر  صورتبه
اي، در حضور نیروگاه تلمبه ذخیره SCUCدر سایر مقاالت 

 هاستفاده نشدهاي حرارتی براي پمپاژ آب استفاده از نیروگاه
این مقاله استفاده از واحدهاي حرارتی در کنار  دراست. 

ارائه اي واحدهاي بادي براي پمپاژ آب نیروگاه تلمبه ذخیره

1 Garcia 
2 Ramirez 
3 Kiran 
4 Lagrangian Relaxation 
5 Security Constraint Unit Commitment 
6 Mix Integer Linear Programming 

بررسی تأثیر حضور نیروگاه  مقالههدف از این  شده است.
جهت تامین انرژي الزم براي پمپاژ آب در کنار  حرارتی

اشی از برداري و آلودگی نبر هزینه بهرهواحدهاي بادي، 
 ریزيرو یک روش جدید برنامهاز این هاي فسیلی است.سوخت

ین تأمبراي  هاي حرارتیتصادفی امنیت مقید مشارکت واحد
یر آن بر هزینه عملکرد و تأث براي پمپاژ آب و یازن موردانرژي 

اگر توان هماهنگی  شود.سیستم قدرت ارائه می آلودگی کلی
مثبت در نظر گرفته شود اي هاي بادي و تلمبه ذخیرهواحد

 )،شبکه به ايذخیره تلمبه و بادي (تزریق توان هماهنگی واحد

توانند از توان اي براي پمپاژ آب نمیذخیرهتلمبه هايواحد
هاي حرارتی استفاده کنند و اگر این توان هماهنگی نیروگاه

اي یرهذخهاي تلمبه متغیر در عالمت در نظر گرفته شود واحد
از توان نیروگاه حرارتی استفاده کنند.  آببراي پمپاژ  توانندمی

 -یحرارت نیروگاه مدل با از مدل پیشنهادي آمده به دستنتایج 
 اي براي بررسی میزانیرهذخبادي و بدون حضور نیروگاه تلمبه 

بر هزینه عملکرد سیستم و همچنین  هامدلیر هر کدام از تأث
همراه شیفت زمانی ي پر و خالی شدن حجم مخزن به هازمان

شود. مدل یمبه مخزن نیروگاه بررسی  آبورود و خروج 
-محدب و مشتقخطی، غیردر این مقاله یک مدل غیر شدهارائه

از روشهاي ریاضی بسیار مشکل و  نآ حلناپذیر است که 
که در  آنجانیازمند زمان و محاسبات پیچیده زیادي است. از 

از اهمیت بسیار باالیی برداري، سرعت عملکرد مسائل بهره
ي هاروشرو مدل پیشنهادي به وسیله ینا ازبرخوردار است، 

تبدیل و سپس  انعطافقابل 6MILPسازي، به یک مدل خطی
 است. شده حل 7GAMSافزار با استفاده از نرم

 سازي عدم قطعیت بار و بادمدل

ع باديسازمدل  ي بار و مزار
ي وهایسنارساخت  ي سرعت باد و همچنینسازهیشببراي 

. دو نمونه مهم میکنیمي احتماالتی استفاده هاعیتوزبادي از 
. توزیع رایلی است 9توزیع ویبول و 8یلیادر این زمینه توزیع ر

بر اساس میانگین سرعت باد و توزیع ویبول بر اساس دو پارامتر 

7 General Algebraic Modeling System 
8 Rayleigh Distribution 
9 Weibull Distribution 
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c و 1(ضریب مقیاس (k )تابع کندیمعمل  )2ضریب شکل .
) آورده شده 2) و (1یعی ویبول در رابطه (چگالی و توزیع تجم

تابع  𝐹𝐹(𝑣𝑣)تابع چگالی احتمال و  𝑝𝑝(𝑣𝑣)روابط  است. در این
 میانگین سرعت باد است. vتوزیع تجمیعی ویبول و 

𝑝𝑝(𝑣𝑣) = (𝑘𝑘/𝑐𝑐)(𝑣𝑣/𝑐𝑐)(𝑘𝑘−1)𝑒𝑒−(𝑣𝑣/𝑐𝑐)𝑘𝑘 )1(  
𝐹𝐹(𝑣𝑣) = 1 − exp[1 − (𝑣𝑣

𝛼𝛼
)k] )2(  

ی بار روز پیش از توابع نیبشیپبراي نشان دادن خطاهاي 
این  نیترمهماستفاده کرد.  توانیمتوزیع احتماالتی متفاوتی 

و انحراف  𝜇𝜇توابع، تابع توزیع نرمال است که بر اساس میانگین 
تابع چگالی و توزیع تجمیعی در  .کندیمبار عمل  σ استاندارد

تابع  𝑝𝑝(𝑥𝑥)شده است. در این روابط  آورده) 4) و (3رابطه (
 xتابع توزیع تجمیعی نرمال و  𝐹𝐹(𝑥𝑥)الی احتمال نرمال، چگ

 ي نرمال است.هادادهطیفی از 
𝑝𝑝(𝑥𝑥│𝜇𝜇,𝜎𝜎) = 1

√2𝜋𝜋𝜋𝜋
. 𝑒𝑒−(𝑑𝑑−𝜇𝜇)2/2𝜎𝜎2.𝑑𝑑𝑥𝑥 )3(  

𝐹𝐹(𝑥𝑥) = ∫ 𝑝𝑝(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝑥𝑥𝑑𝑑
−∞  )4(  

 يارهیذخي نیروگاه تلمبه سازمدل
 و ي سه حالت عملکردي تولید، پمپاژارهیذخنیروگاه تلمبه 
واحد که داراي  شبهکی عنوانبهدارد. هر حالت  3حالت بیکاري

 حال نیا با. شودیمچند محدودیت است در نظر گرفته 
ي منحصر به ارهیذخي مربوط به یک واحد تلمبه واحدهاشبه

ي که در هر ساعت فقط یک شبه واحد اگونهبهفرد هستند 
اه یک نیروگبراي  واحدهایی بین شبه جاجابه .شودیمانتخاب 

ي ناشی از هانهیهزشامل  هانهیهزخواهد بود. این  برنهیهز
 . در شکلشودیمی آبي هانیتوربخوردگی ساییدگی و ترك

یا همان تغیر وضعیت نیروگاه  واحدهایی شبه جاجابه) 1(
 نشان داده شده است. mnو  mmي در بین حاالت ارهیذختلمبه

خاموش
i

خاموش
i

پمپاژ
p

پمپاژ
p

تولید
g

تولید
g

tزمان  t+1زمان 

 
 يارهیذخي عملکرد نیروگاه تلمبه هاحالت): 1ل (شک

1 Scale Factor 
2 Shape Factor 

𝐼𝐼ℎ,𝑡𝑡,𝑚𝑚𝑚𝑚  وضعیت عملکرد حالتmm  (تولید، پمپاژ، بیکاري)
(تولید،  mnوضعیت عملکرد حالت  𝐼𝐼ℎ,𝑡𝑡+1,𝑚𝑚𝑚𝑚و  tدر ساعت 

 مثال عنوانبهشود. تعریف می t+1پمپاژ، بیکاري) در ساعت 
وضعیت از حالت  یک تغیر عنوانبه آبشروع فرآیند پمپاژ 

تغیر  یک عنوانبهبیکاري به حالت پمپاژ و قطع فرآیند تولید 
 mm  کهیهنگام وضعیت از حالت تولید به حالت بیکاري است. 

𝐼𝐼ℎ,𝑡𝑡,𝑔𝑔، دهدیمرا نشان  تولید حالت = 1، 𝐼𝐼ℎ,𝑡𝑡,𝑝𝑝 = 0  

𝐼𝐼ℎ,𝑡𝑡,𝑖𝑖و =  ،دهدیم نشان را پمپاژ حالت که و هنگامی  0
𝐼𝐼ℎ,𝑡𝑡,𝑔𝑔 = 0 ،𝐼𝐼ℎ,𝑡𝑡,𝑝𝑝 = 𝐼𝐼ℎ,𝑡𝑡,𝑖𝑖و  1 = حالت  کهیهنگامو   0

𝐼𝐼ℎ,𝑡𝑡,𝑔𝑔،دهدیمرا نشان  واحد)  (خاموشی بیکار  = 0 ،𝐼𝐼ℎ,𝑡𝑡,𝑝𝑝 =

𝐼𝐼ℎ,𝑡𝑡,𝑖𝑖و  0 =  .)2008، ابریو( است  1

لمبه مدل سازي هماهنگی مزرعه بادي و نیروگاه ت
 يارهیذخ

دي استفاده و مزرعه باي ارهیذخهدف هماهنگی نیروگاه تلمبه
ست ي ااگونهبهي ارهیذخي نیروگاه تلمبهسازرهیذخاز ظرفیت 

د باش ازین موردرا ذخیره و در مواقعی که  ریمتغتوان بادي  که
دي با انوت تعادلعدم  توانیمبا این ادغام . کندیمرا توزیع  آن

این  .توان بادي جلوگیري کرد 4يهاانقطاعرا جبران و از 
ي هانهیهزپیک مصرف باعث کاهش  زمان مدتهماهنگی در 

 .شودیمتولید و همچنین کاهش تراکم جریان خطوط انتقال 
ي و نیروگاه بادي مانند ارهیذخاگر خروجی دو نیروگاه تلمبه

 يبندفرمول) هماهنگ شده باشند، قیود هماهنگی به 2شکل (
 ).2008، ابریو( شوداضافه می

ذخیره و نیروگاه بادي میان نیروگاه تلمبه  که یهنگام
 عنوانبه، توان خروجی این دو نیروگاه شودیمهماهنگی ایجاد 
. اگر شودیمبه سیستم قدرت تحویل داده  𝑝𝑝𝑐𝑐توان هماهنگی 

𝑝𝑝𝑐𝑐  یروگاه ن آنگاهتحویلی به شبکه مثبت در نظر گرفته شود
ي در مواقعی که توان بادي صفر است اجازه ارهیذختلمبه 

نخواهد  آبي بخاري را براي پمپاژ هاروگاهینز توان استفاده ا
 داشت.

3 Idle 
4 Curtailment 
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شبکه قدرت

توان بادي

ان
تو

)
پاژ

پم
( ان

تو
)

ید
تول

(
ن 

توا
گی

هن
ما

ه

توان نوسانی
توان 

هماهنگی

 
 يارهیذخ): هماهنگی نیروگاه بادي و تلمبه 2شکل (

تحویلی به شبکه در این ساعات  𝑝𝑝𝑐𝑐بنابراین توان هماهنگی 
از طرفی ). 2013(خدایار و همکاران، برابر صفر خواهد بود 

تحویلی به شبکه در عالمت مثبت و یا منفی،  𝑝𝑝𝑐𝑐 کهیهنگام
هم بتواند مثبت و  𝑝𝑝𝑐𝑐ي که اگونهبهدر نظر گرفته شود  ریمتغ

ي در ارهیذخنیروگاه تلمبه آنگاههم بتواند منفی شود، 
قادر خواهد بود تا از  شودیمصفر  یی که توان باديهازمان

ده کند استفا آبي بخاري براي پمپاژ هاروگاهینتوان 
 ).2012پور و همکاران، شاهیده(

ي واحدها SCUC مسئلهبندي پیشنهادي فرمول
 ايحرارتی، بادي و تلمبه ذخیره

 تابع هدف
)، حداقل کردن هزینه عملکرد کل سیستم 5هدف از رابطه (

 است.
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀�∑ ∑ �𝐹𝐹𝑐𝑐,𝑖𝑖�𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡� + 𝑆𝑆𝑈𝑈𝑖𝑖,𝑡𝑡 +𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑖𝑖=1
𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑡𝑡=1

𝑆𝑆𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡�+∑ ∑ 𝑃𝑃ℎ,𝑡𝑡
𝑁𝑁𝑁𝑁
ℎ=1

𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑡𝑡=1 ] +

�∑ ∑ 𝐹𝐹𝑐𝑐,𝑖𝑖
𝑟𝑟 (∆𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑚𝑚𝑎𝑎𝑑𝑑) + ∑ ∑ 𝑃𝑃ℎ,𝑡𝑡

𝑟𝑟𝑁𝑁𝑁𝑁
ℎ=1

𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑡𝑡=1

𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑖𝑖=1

𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑡𝑡=1 �+

�∑ 𝑃𝑃𝑠𝑠(∑ ∑ 𝐹𝐹𝑐𝑐,𝑖𝑖
𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑖𝑖=1

𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑡𝑡=1

𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑠𝑠=1 �𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑠𝑠 � +

∑ ∑ 𝑃𝑃ℎ,𝑡𝑡
𝑠𝑠𝑁𝑁𝑁𝑁

ℎ=1
𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑡𝑡=1 )�  )5(  

) هزینه عملکرد حالت پایه به همراه 5ه (قسمت اول در رابط
بینی ساعتی بار و تولید بادي روز پیش مربوط به پیش

ند. کاي را بیان میذخیرهي حرارتی و نیروگاه تلمبههاروگاهین
قسمت دوم در تابع هزینه، هزینه عمل اصالحی شامل هزینه 
در دسترس بودن واحد حرارتی براي تهیه رزروهاي چرخان و 

اي ذخیرهتلمبه واحدهاي مشارکت وضعیت تغیر هزینه نهمچنی

کند. همچنین هاي دیگر را بیان میاز حالت پایه به سناریو
 هاي حرارتی وهایی را که نیروگاهقسمت سوم هزینه

ی بار بینهاي ناشی از پیشاي در برابر عدم قطعیتذخیرهتلمبه
 کند.، بیان میدنشویمو تولید بادي متحمل 

𝐹𝐹𝑐𝑐,𝑖𝑖  6رابطه ( صورتبهتابع هزینه نیروگاه حرارتی است که (
تابع هزینه  بیضرا 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖و  𝑏𝑏𝑐𝑐𝑖𝑖و  𝑎𝑎𝐶𝐶𝑖𝑖شود. در این رابطه بیان می
 هستند.

𝐹𝐹𝑐𝑐,𝑖𝑖(𝑝𝑝𝑖𝑖,𝑡𝑡) = 𝑎𝑎𝐶𝐶𝑖𝑖 + 𝑏𝑏𝑐𝑐𝑖𝑖.𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖.𝑝𝑝𝑖𝑖,𝑡𝑡2  )6(  

ی خطياتکهیک تابع  صورتبهتوان این تابع غیرخطی را می
ا از ر آنکاست و  شدتبه مسئلهتبدیل کرد و از پیچیدگی 

محدودیت عمل اصالحی ) 7(حل کرد. رابطه  MLIP روش
 .کندرا بیان می ژنراتورها

−∆𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑠𝑠 ≤ 𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑠𝑠 − 𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡 ≤ ∆𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑠𝑠  
∆𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑚𝑚𝑎𝑎𝑑𝑑= 𝑀𝑀𝐴𝐴𝑀𝑀(∆𝑖𝑖,𝑡𝑡1 + ∆𝑖𝑖,𝑡𝑡2 + ∆𝑖𝑖,𝑡𝑡3 … ,∆𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑠𝑠 )   
∀𝑠𝑠∈ [1,2,3, … ,𝑁𝑁𝑆𝑆] )7(  

دهد. این قید تعادل توان در هر شین را نشان می) 8(رابطه 
 بر روي هر شین شده دیتولدهد که میزان توان رابطه نشان می

باید با بار موجود بر روي آن شین و اختالف توان ورودي و 
 شین برابر باشد.  آنخروجی به 

∑ 𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑖𝑖∈𝐵𝐵𝑏𝑏

𝑖𝑖 + ∑ 𝑃𝑃ℎ,𝑡𝑡
𝑁𝑁𝑁𝑁
ℎ∈𝐵𝐵𝑏𝑏

ℎ + ∑ 𝑃𝑃𝑤𝑤,𝑡𝑡
𝑁𝑁𝑁𝑁
𝑤𝑤∈𝐵𝐵𝑏𝑏

𝑤𝑤 = ∑ 𝑝𝑝𝐷𝐷,𝑡𝑡
𝑑𝑑

𝑑𝑑∈𝐵𝐵𝑏𝑏
𝑑𝑑 +

∑ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙,𝑡𝑡 −𝑙𝑙∈𝐿𝐿𝑓𝑓,𝑏𝑏
∑ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙,𝑡𝑡𝑙𝑙∈𝐿𝐿𝑡𝑡,𝑏𝑏  )8(  

 
دهد. این را نشان می DC) محدودیت پخش بار 9رابطه (

خطوط انتقال به  کند که پخش بار بر رويمحدودیت بیان می
از این خطوط  کدام هرها و امپدانس اختالف زاویه ولتاژ باس

 بستگی دارد.

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙,𝑡𝑡 =
𝜃𝜃𝑗𝑗,𝑡𝑡 − 𝜃𝜃𝑜𝑜,𝑡𝑡

𝑀𝑀𝑗𝑗,𝑜𝑜
 

|𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙,𝑡𝑡| ≤ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑙𝑙𝑚𝑚𝑎𝑎𝑑𝑑 )9(  

 کند. انقطاعانقطاع توان بادي را بیان می) محدودیت 10رابطه (
هاي که شیب کاهشی واحد افتدتوان بادي زمانی اتفاق می

حرارتی ناکافی باشد و یا براي انتقال توان بادي موجود، تراکم 
 ).2013(خدایار و همکاران، وجود داشته باشد 

𝑃𝑃𝑤𝑤,𝑡𝑡 + 𝑃𝑃𝑑𝑑,𝑤𝑤,𝑡𝑡 = 𝑃𝑃𝑓𝑓,𝑤𝑤,𝑡𝑡 )10(  
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 هاي مربوط به نیروگاه حرارتیمحدودیت
یان را ب هاي حرارتی) محدودیت توان تولیدي واحد11رابطه (

 کند.می
𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚. 𝐼𝐼𝑖𝑖,𝑡𝑡 ≤ 𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡 ≤ 𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑚𝑚𝑎𝑎𝑑𝑑. 𝐼𝐼𝑖𝑖,𝑡𝑡 )11(  

را  هاي حرارتیواحد میزان رزرو ساعتی) محدودیت 12رابطه (
 ظرفیت رزرو چرخان است.  𝛥𝛥𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑚𝑚𝑎𝑎𝑑𝑑کند. در این رابطهبیان می

∑ (𝑝𝑝𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑚𝑚𝑎𝑎𝑑𝑑. 𝐼𝐼𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑖𝑖 − 𝑃𝑃𝑡𝑡) ≥  ∆𝑖𝑖,𝑡𝑡𝑚𝑚𝑎𝑎𝑑𝑑 )12(  
) 14( و رابطهحداقل زمان روشن بودن ) محدودیت 13رابطه (

هاي حرارتی را حداقل زمان خاموش بودن واحدمحدودیت 
 .کندبیان می

�𝑀𝑀i,(t−1)
𝑜𝑜𝑚𝑚 −  𝑇𝑇i𝑜𝑜𝑚𝑚� . �Ii,(t−1) −  Ii,t�  ≥ 0 )13(  

�𝑀𝑀i,(t−1)
𝑜𝑜𝑓𝑓𝑓𝑓 −  𝑇𝑇i

𝑜𝑜𝑓𝑓𝑓𝑓�  . �Ii,t −  Ii,(t−1)�  ≥ 0 )14(  
شیب افزایشی و کاهشی ) محدودیت 16) و (15روابط (

 .دهدهاي حرارتی را نشان میواحد
𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡 −  𝑃𝑃𝑖𝑖(𝑡𝑡−1)  ≤  𝑈𝑈𝑅𝑅𝐼𝐼 . 𝐼𝐼𝑖𝑖(𝑡𝑡−1) +  𝑃𝑃𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 . �𝐼𝐼𝑖𝑖𝑡𝑡 −
 𝐼𝐼𝑖𝑖(𝑡𝑡−1)�+  𝑃𝑃𝑖𝑖𝑚𝑚𝑎𝑎𝑑𝑑 . (1 −  𝐼𝐼𝑖𝑖𝑡𝑡) )15(  
𝑃𝑃𝑖𝑖(𝑡𝑡−1) −  𝑃𝑃𝑖𝑖𝑡𝑡  ≤  𝑃𝑃𝑅𝑅𝐼𝐼 . 𝐼𝐼𝑖𝑖𝑡𝑡 +  𝑃𝑃𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 . �𝐼𝐼𝑖𝑖(𝑡𝑡−1) −
 𝐼𝐼𝑖𝑖𝑡𝑡�+  𝑃𝑃𝑖𝑖𝑚𝑚𝑎𝑎𝑑𝑑 . �1 −  𝐼𝐼𝑖𝑖(𝑡𝑡−1)� )16(  

را مدل  واحدهاي حرارتیآلودگی ) محدودیت 17رابطه (
𝐹𝐹𝑒𝑒,𝑖𝑖در این رابطه .کندمی

𝐸𝐸𝑁𝑁 ستتابع آلودگی واحدهاي حرارتی ا .
همانند تابع ی شدن مدل رخطیغاین تابع براي جلوگیري از 

قرار  استفاده موردی خطي اتکه صورتبههزینه نیروگاه 
 گیرد.می

∑ ∑ �𝐹𝐹𝑒𝑒,𝑖𝑖
𝐸𝐸𝑁𝑁�𝑃𝑃𝑖𝑖,𝑡𝑡� + 𝑆𝑆𝑈𝑈𝑒𝑒,𝑖𝑖,𝑡𝑡

𝐸𝐸𝑁𝑁 + 𝑆𝑆𝑃𝑃𝑒𝑒,𝑖𝑖,𝑡𝑡
𝐸𝐸𝑁𝑁 �𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑖𝑖=1
24
𝑡𝑡=1  ≤

𝐸𝐸𝑀𝑀𝑆𝑆𝑚𝑚𝑎𝑎𝑑𝑑
𝐸𝐸𝑁𝑁   

∀𝑀𝑀,𝐸𝐸𝑇𝑇 = {𝑃𝑃𝐶𝐶2} )17(  

 ايهذخیرهاي مربوط به نیروگاه تلمبهمحدودیت
هاي توان خالص خروجی واحد) محدودیت 18رابطه (

 .کنداي را بیان میذخیرهتلمبه
𝑃𝑃ℎ,𝑡𝑡 = 𝑃𝑃𝑔𝑔,ℎ,𝑡𝑡 − 𝑃𝑃𝑝𝑝,ℎ,𝑡𝑡 )18(  

اي ذخیرهدبی واحدهاي تلمبه) محدودیت 20) و (19روابط (
محدودیت تولید و پمپاژ واحدهاي ) 22(و ) 21(و روابط 

 .دهداي را نشان میذخیرهتلمبه
𝑞𝑞𝑔𝑔,ℎ
𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚. 𝐼𝐼𝑔𝑔,ℎ,𝑡𝑡 ≤ 𝑞𝑞𝑔𝑔,ℎ,𝑡𝑡 ≤ 𝑞𝑞𝑔𝑔,ℎ

𝑚𝑚𝑎𝑎𝑑𝑑. 𝐼𝐼𝑔𝑔,ℎ,𝑡𝑡 )19(  
𝑞𝑞𝑝𝑝,ℎ
𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚. 𝐼𝐼𝑝𝑝,ℎ,𝑡𝑡 ≤ 𝑞𝑞𝑝𝑝,ℎ,𝑡𝑡 ≤ 𝑞𝑞𝑝𝑝,ℎ

𝑚𝑚𝑎𝑎𝑑𝑑. 𝐼𝐼𝑝𝑝,ℎ,𝑡𝑡 )20(  
𝑃𝑃𝑔𝑔,ℎ
𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚. 𝐼𝐼𝑔𝑔,ℎ,𝑡𝑡 ≤ 𝑃𝑃𝑔𝑔,ℎ,𝑡𝑡 ≤ 𝑃𝑃𝑔𝑔,ℎ

𝑚𝑚𝑎𝑎𝑑𝑑. 𝐼𝐼𝑔𝑔,ℎ,𝑡𝑡 )21(  
𝑃𝑃𝑃𝑃,ℎ
𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚. 𝐼𝐼𝑝𝑝,ℎ,𝑡𝑡 ≤ 𝑃𝑃𝑃𝑃,ℎ,𝑡𝑡 ≤ 𝑃𝑃𝑝𝑝,ℎ

𝑚𝑚𝑎𝑎𝑑𝑑. 𝐼𝐼𝑝𝑝,ℎ,𝑡𝑡 )22(  

) 25) و (24) محدودیت دبی خالص و روابط (23رابطه (
. کنداي را مدل میذخیرهنیروگاه تلمبه آبمحدودیت حجم 

کند که حجم اولیه و نهایی نیروگاه بیان می) 26(رابطه 
 .اي باید یکسان باشدذخیرهتلمبه

𝑞𝑞ℎ,𝑡𝑡 = 𝑞𝑞𝑔𝑔,ℎ,𝑡𝑡 − 𝑞𝑞𝑝𝑝,ℎ,𝑡𝑡 )23(  

𝑉𝑉𝐶𝐶ℎ,𝑡𝑡 = 𝑉𝑉𝐶𝐶ℎ,(𝑡𝑡−1) − 𝑞𝑞ℎ,𝑡𝑡 )24(  

𝑉𝑉𝐶𝐶ℎ,𝑡𝑡
𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 ≤ 𝑉𝑉𝐶𝐶ℎ,𝑡𝑡 ≤ 𝑉𝑉𝐶𝐶ℎ,𝑡𝑡

𝑚𝑚𝑎𝑎𝑑𝑑 )25(  

𝑉𝑉𝐶𝐶ℎ,0 = 𝑉𝑉𝐶𝐶ℎ,𝑁𝑁𝑁𝑁 )26(  
خالص خروجی نیروگاه  توان) محدودیت 27رابطه (

 کند.اي را بیان میذخیرهتلمبه
𝑃𝑃ℎ,𝑡𝑡 ≤ 𝑃𝑃𝑔𝑔,ℎ

𝑚𝑚𝑎𝑎𝑑𝑑. 𝐼𝐼𝑔𝑔,ℎ,𝑡𝑡 − 𝑃𝑃𝑝𝑝,ℎ
𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚. 𝐼𝐼𝑝𝑝,ℎ,𝑡𝑡 

𝑃𝑃ℎ,𝑡𝑡 ≥ 𝑃𝑃𝑔𝑔,ℎ
𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚. 𝐼𝐼𝑔𝑔,ℎ,𝑡𝑡 − 𝑃𝑃𝑝𝑝,ℎ

𝑚𝑚𝑎𝑎𝑑𝑑. 𝐼𝐼𝑝𝑝,ℎ,𝑡𝑡 )27(  
هاي جایی بین وضعیتهزینه جابه) محدودیت 28رابطه (

دهد. این محدودیت براي اي را نشان میذخیرهنیروگاه تلمبه
 د. تنها هزینه نیروگاهشوحالت بدون سناریو در نظر گرفته می

هاي مربوط به تغیر وضعیت بین اي هزینهذخیرهتلمبه
هاي تولید، پمپاژ و بیکاري است. هزینه تغیر وضعیت از حالت

درصد  10حالت پمپاژ و یا تولید به حالت بیکاري را برابر با 
 مگیریهاي تغیر وضعیت بین حاالت دیگر در نظر میهزینه

هزینه کل  𝑃𝑃ℎ,𝑡𝑡در این رابطه  ).2008(گارسیا و همکاران، 
 tدر زمان  h براي واحد mnبه حالت  mmجابجایی از حالت 

 است.
𝑃𝑃𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑚𝑚𝑚𝑚,ℎ,𝑡𝑡+𝑇𝑇𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑚𝑚𝑚𝑚,ℎ�1 − 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚,ℎ,𝑡𝑡 − 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚,ℎ,𝑡𝑡+1� ≥ 0 
𝑃𝑃𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑚𝑚𝑚𝑚,ℎ,𝑡𝑡 ≥ 0 
𝑃𝑃ℎ,𝑡𝑡 = ∑ ∑ 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑚𝑚𝑚𝑚,ℎ,𝑡𝑡𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚   )28(  

جایی بین وضعیت نیروگاه هزینه جابه) محدودیت 29( رابطه
اي را بین حالت بدون سناریو و حالت سناریو بیان ذخیرهتلمبه

 کند.می
𝑃𝑃𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑚𝑚𝑚𝑚,ℎ,𝑡𝑡

𝑟𝑟 +𝑇𝑇𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑚𝑚𝑚𝑚,ℎ�1− 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚,ℎ,𝑡𝑡 −
𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚,ℎ,𝑡𝑡+1
𝑁𝑁 � ≥ 0  
𝑃𝑃𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑚𝑚𝑚𝑚,ℎ,𝑡𝑡

𝑟𝑟 ≥ 0 
𝑃𝑃ℎ,𝑡𝑡
𝑟𝑟 = ∑ ∑ 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑚𝑚𝑚𝑚,ℎ,𝑡𝑡

𝑟𝑟
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  )29(  

هاي جایی بین وضعیتهزینه جابه) محدودیت 30رابطه (
 ند.کهاي مختلف بیان میاي را در سناریوذخیرهنیروگاه تلمبه

𝑃𝑃𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑚𝑚𝑚𝑚,ℎ,𝑡𝑡
𝑠𝑠 +𝑇𝑇𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑚𝑚𝑚𝑚,ℎ�1− 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚,ℎ,𝑡𝑡

𝑁𝑁

− 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚,ℎ,𝑡𝑡+1
𝑁𝑁 � ≥ 0 

𝑃𝑃𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑚𝑚𝑚𝑚,ℎ,𝑡𝑡
𝑠𝑠 ≥ 0 

𝑃𝑃ℎ,𝑡𝑡
𝑠𝑠 = ∑ ∑ 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑚𝑚𝑚𝑚,ℎ,𝑡𝑡

𝑠𝑠
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  )30(  
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) محدودیت هماهنگی میان نیروگاه 32) و (31رابطه (
 کند.بادي را بیان می و مزارع ايذخیرهتلمبه

�
∑ 𝑃𝑃ℎ,𝑡𝑡𝑡𝑡 + ∑ 𝑃𝑃𝑤𝑤,𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝐸𝐸𝐶𝐶,𝑤𝑤,ℎ  ∀𝑤𝑤 ∈  𝑆𝑆𝐶𝐶,ℎ
∑ 𝑃𝑃ℎ,𝑡𝑡

𝑠𝑠
𝑡𝑡 + ∑ 𝑃𝑃𝑤𝑤,𝑡𝑡

𝑠𝑠
𝑡𝑡 = 𝐸𝐸𝐶𝐶,𝑤𝑤,ℎ∀ 𝑤𝑤 ∈  𝑆𝑆𝐶𝐶,ℎ

 )31(  

واحد هماهنگی  لهیوسبه شدهارائهانرژي   𝐸𝐸𝐶𝐶,𝑤𝑤,ℎدر این رابطه
 ، است.hي اذخیرهو نیروگاه تلمبه w يباد

�
𝑃𝑃ℎ,𝑡𝑡 + 𝑃𝑃𝑤𝑤,𝑡𝑡 = 𝑃𝑃𝑐𝑐,𝑤𝑤,ℎ∀ 𝑤𝑤 ∈  𝑆𝑆𝐶𝐶,ℎ

𝑃𝑃ℎ,𝑡𝑡
𝑠𝑠 + 𝑃𝑃𝑤𝑤,𝑡𝑡

𝑠𝑠 = 𝑃𝑃𝑐𝑐,𝑤𝑤,ℎ
𝑁𝑁 ∀ 𝑤𝑤 ∈  𝑆𝑆𝐶𝐶,ℎ

 )32(  

 واحدهماهنگی  لهیوسبه شده دیتولتوان   𝑃𝑃𝑐𝑐,𝑤𝑤,ℎرابطه در این
𝑃𝑃𝑐𝑐,𝑤𝑤,ℎو hاي ذخیرهو نیروگاه تلمبه wي باد

𝑁𝑁  دشدهیتولتوان 
، hي اذخیرهو نیروگاه تلمبه wي بادواحد هماهنگی  لهیوسبه

 𝑃𝑃𝑐𝑐,𝑤𝑤,ℎو   𝐸𝐸𝐶𝐶,𝑤𝑤,ℎ بار ک. در این مقاله یاست sدر سناریو 
 شود. در عالمت در نظر گرفته می ریمتغ بار کمثبت و ی

قیود سیستمی و واحدي هرکدام از منابع  ،در حالت سناریو
 يرهایمتغ) است. با این تفاوت که 8(-)27تولیدي مشابه قیود (

ي متناظر در حالت سناریو رهایمتغحالت پایه جاي خود را به 
حالت  ، روابط مربوط بههاسیانددهند. با اضافه شدن این می

 .شوندیمپایه به روابط مربوط به سناریوها تبدیل 

 سازينتایج شبیه
گردد و در در این بخش ابتدا سیستم تحت مطالعه ارائه می

سازي حاصل از روش پیشنهادي بر روي این ادامه نتایج شبیه
 گیرد.سیستم مورد بحث قرار می

ستم تحت مطالعه  سی
 6از یک سیستم قدرت  هشدارائههاي براي بررسی کارایی مدل

استفاده شده است. ) 3(مطابق با شکل  IEEEباس استاندار 
، یک مزرعه G3 و G2 و G1 يژنراتورهااین سیستم شامل 

. ژنراتورها به است ps اي ذخیرهو یک واحد تلمبه wبادي 
. همچنین اندگرفته قرار 6 و 2 و 1هاي ترتیب بر روي باس

 5باس شماره  به psي ارهیذخو واحد تلمبه wمزرعه بادي 
اي و واحد بادي بر روي ذخیرهاند. اگر واحد تلمبهمتصل شده

باشند ممکن است که  گرفته قرارهایی دور از همدیگر باس
رد ی انجام نگیخوببههماهنگی تولید به دلیل تراکم شبکه 

بر  %35. میزان توزیع بار به ترتیب )2013خدایار و همکاران (
 5درصد بر روي باس  30و  4بر روي باس  %35، 3روي باس 

. ستا MW 75داراي ظرفیت  نظر مورداست. مزرعه بادي 
خدایار و همکاران ها در پژوهش اطالعات مربوط به ژنراتور

، ضرایب تابع آلودگی )1(انتقال در جدول  خطوط ،)2013(
و اطالعات مربوط به نیروگاه  )2( ژنراتورها در جدول

در این  .آورده شده است )3(اي در جدول هذخیرتلمبه
هاي تولیدي توان برحسب مگاوات و سازي تمامی متغیرشبیه

 ها بر حسب دالر است.تمامی هزینه
wind psG1 G2

G3

1 3

4 5 6

2

load

load  load

 
 باس مورد بررسی 6قدرت  ستمیس :)3شکل (

سناریو  3000در این مقاله جهت بررسی روش پیشنهادي 
-استفاده از روش کاهش سناریو در نرم ساخته شده و سپس با

) تعداد سناریوها بر اساس Scenred(الگوریتم  GAMSافزار 
بیشترین احتمال وقوع و بهترین وضعیت نشان دادن جبران 

عداد اي به تعدم قطعیت توان بادي توسط نیروگاه تلمبه ذخیره
در ادامه براي نشان دادن  سناریو کاهش پیدا کرده است. 12

کل عدم قطعیت توان بادي، توان هماهنگی میان رفع مش
اي در یکی از این سناریوها واحدهاي بادي و تلمبه ذخیره

 شود.بررسی می
 مورد) نمودار بار و تولید بادي روزانه سیستم قدرت 4شکل (

 دهد.را نشان می نظر

 
 ساعت 24براي  شدهینیبشیپبار و باد  لیپروف :)4شکل (

 خطوط انتقالاطالعات  :)1جدول (
 خط از باس به باس (P.u) امپدانس  (MW) ظرفیت خط 
97 170/0 2 1 1 
700 258/0 4 1 2 
113 197/0 4 2 3 
81 140/0 6 5 4 
121 018/0 6 3 5 
111 037/0 3 2 6 
103 037/0 5 4 7 
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دالر و  100اي برابر هزینه تغیر وضعیت نیروگاه تلمبه ذخیره
درصد هزینه روشنی آن در  10اه هزینه خاموشی این نیروگ

 شود.نظر گرفته می

 ي حرارتیواحدهای آلودگ بیضرا :)2جدول (
A 

(Kg𝑐𝑐𝑐𝑐2/h) 

b 

(Kg𝑐𝑐𝑐𝑐2/mwh) 

C 

(Kg𝑐𝑐𝑐𝑐2/𝑚𝑚𝑤𝑤2h) 

 واحد

0 0/000304 19/945 G1 

0 0/000312 18/933 G2 

0 0/003000 17/734 G3 

 ايذخیرهاطالعات واحد تلمبه :)3جدول (
 psي ارهیذخواحد تلمبه 

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 
𝐻𝐻𝑚𝑚3/ℎ 

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑎𝑎𝑑𝑑 
𝐻𝐻𝑚𝑚3/ℎ 

𝑝𝑝𝑔𝑔𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 
𝐻𝐻𝑚𝑚3/ℎ 

𝑝𝑝𝑔𝑔𝑚𝑚𝑎𝑎𝑑𝑑 
𝐻𝐻𝑚𝑚3/ℎ 

𝑞𝑞𝑝𝑝𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 
𝐻𝐻𝑚𝑚3/ℎ 

20 240 16 180 0/1 

𝑞𝑞𝑔𝑔𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 
𝐻𝐻𝑚𝑚3/ℎ 

𝑞𝑞𝑔𝑔𝑚𝑚𝑎𝑎𝑑𝑑 
𝐻𝐻𝑚𝑚3/ℎ 

𝑉𝑉𝐶𝐶𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚 
𝐻𝐻𝑚𝑚3 

𝑉𝑉𝐶𝐶𝑚𝑚𝑎𝑎𝑑𝑑 
𝐻𝐻𝑚𝑚3 

𝑞𝑞𝑝𝑝𝑚𝑚𝑎𝑎𝑑𝑑 
𝐻𝐻𝑚𝑚3/ℎ 

0/1 1 1/5 10 1 

در سه حالت پیشنهاد شده  SCUCي زیربرنامهدر این مقاله 
 است.

هاي بخاري و بادي با در نظر برداري از نیروگاه: بهره1حالت 
 گرفتن اثرات آلودگی.

هاي بخاري و بادي و برداري از نیروگاه: بهره2حالت
ن ی و مثبت بودآلودگي با در نظر گرفتن اثرات ارهیذختلمبه

 .𝑃𝑃𝑐𝑐توان هماهنگی 
هاي بخاري و بادي و برداري از نیروگاه: بهره3حالت 

ي با در نظر گرفتن اثرات آلودگی و اینکه توان ارهیذختلمبه
 مثبت و یا منفی باشد (روش پیشنهادي). تواندمی 𝑃𝑃𝑐𝑐 هماهنگی

 بررسی نتایج
این حالت، هماهنگی میان سه واحد بخاري به  : در1حالت 

برداري شود. هزینه بهرههمراه یک واحد بادي بررسی می
ت است. در این حال شده گرفتهمزرعه بادي برابر با صفر در نظر 

و میزان  دالر 15/197058 نظر موردبرداري شبکه هزینه بهره
 شود.می kgco294142 آلودگی واحدهاي حرارتی برابر 

ي حرارتی را نشان واحدها) وضعیت مشارکت 4جدول (
و  1ي واحدهاکه مشارکت  دهدیمدهد. این جدول نشان می
) 5شکل (ساعت است.  23، 3ساعت و واحد شماره  24، 2

دهد. ي حرارتی را نشان میواحدهااز  کدام هرمیزان تولید 
زمان الزم  حداقل، کم بودن 3علت خاموش شدن واحد شماره 

 براي خاموشی این واحد است. )عتسا 1(

 1هاي حرارتی در حالتوضعیت مشارکت واحد :)4جدول (
 12 )1-12ساعت ( 1 ↓واحد

G1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

G2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

G3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 

 24 )13-24ساعت ( 13 ↓واحد

G1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

G2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

G3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
 1ي حرارتی در حالت واحدها داتیتول :)5شکل (

اي ذخیره: در این حالت از هماهنگی، واحد تلمبه2حالت
هاي حرارتی اضافه و هماهنگ با واحد بادي به واحد صورتبه

هاي حرارتی و مزرعه بادي مثبت در نظر توان هماهنگی واحد
برابر  نظر موردبرداري شبکه . هزینه بهرهشودگرفته می

هاي حرارتی برابر ی واحدآلودگدالر و میزان  87/114448
 kgco233832 وضعیت مشارکت 5شود. جدول (می (
دهد دهد. این جدول نشان میي حرارتی را نشان میواحدها

، 3و واحد شماره  15، 2، واحد شماره 11، 1که واحد شماره 
میزان ) 6(شکل . اندشده دادهامه روزانه شرکت ساعت در برن 5

شکل  دهند.نشان می 2ي حرارتی را در حالت واحدهاتولید 
اي و مزارع بادي را در ذخیرهتلمبه ) توان هماهنگی واحد7(

ی خوببهاین نمودار  دهد.ساعت نشان می 24و براي  12سناریو 
 دهد.نشان می اي و مزرعه بادي راذخیرههماهنگی واحد تلمبه

 4، 19بادي در ساعت  شدهینیبشیپتوان  مثال عنوانبه
دلیل عدم قطعیت، این توان قابل استحصال  به که است مگاوات
 نیست.

 



 41 ............... اي و مزارع باديریزي تصادفی امنیت مقید مشارکت واحدهاي حرارتی در حضور واحدهاي تلمبه ذخیرهبرنامه

 2ي حرارتی در حالت واحدها): وضعیت مشارکت 5جدول(
 12 )1-12ساعت ( 1 ↓واحد

G1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

G2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 

G3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 24 )13-24ساعت ( 13 ↓واحد

G1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

G2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 

G3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

 
 2ي حرارتی در حالت واحدها داتیتول :)6شکل (

ي با تولید توانی معادل ارهیذخدر این ساعت نیروگاه تلمبه 
جبران عدم قطعیت به کاهش هزینه  برعالوه مگاوات  57/147

ر ي اگبرداربهره. در این حالت از کندیمي نیز کمک برداربهره
 داشته باشد و توان آبي نیاز به پمپاژ ارهیذخنیروگاه تلمبه 

)، به دلیل مجاز نبودن 24مانند ساعت باشد (بادي صفر 
ابر صفر بر 𝑃𝑃𝑐𝑐از توان نیروگاه حرارتی، توان هماهنگی  استفاده

 .شودیم
را در  2اي در حالت ذخیرهوضعیت نیروگاه تلمبه) 6(جدول 

ترتیب  به ،iو  g ،pدهد. در این جدول می ساعت نشان 24افق 
هاي تولید، پمپاژ و بیکاري هستند. همچنین تغیرات حالت

ساعت در  24ي در افق ارهیذخحجم مخزن نیروگاه تلمبه 
 ) آورده شده است. 8شکل (

 
 2در حالت  12در سناریو  psبادي و  واحدی هماهنگ :)7ل (شک

 

 2حالت در  ps واحدمشارکت  تیوضع :)6جدول (
 12 )1-12ساعت ( 1 ↓واحد

PS g g g g g g g g g g g g 

 24 )13-24ساعت ( 13 ↓واحد

PS g p g g g g g g g g p i 

 
 2حالت ي در ارهیذخمخزن نیروگاه تلمبه  حجم :)8شکل (

اي ذخیرهاین حالت از هماهنگی، واحد تلمبه در: 3لت حا
هاي حرارتی اضافه هماهنگ با واحد بادي به واحد صورتبه

تواند مثبت و می 𝑃𝑃𝑐𝑐شود. با این تفاوت که توان هماهنگی می
برداري از شبکه در این حالت براي یا منفی باشد. هزینه بهره

ی آلودگو میزان  ردال 99/100006ساعت برابر  24یک دوره 
 kgco233931هاي حرارتی برابر ناشی از تولیدات واحد

، واحد شماره 11، 1) واحد شماره 7شود. با توجه به جدول (می
ي روز پیش زیربرنامهساعت در  6، 3و واحد شماره  15، 2

ي حرارتی واحدها) میزان تولید 9. شکل (اندشده دادهشرکت 
 هند.دساعت نشان می 24را در 

اي و مزارع بادي ذخیرهتلمبه ) توان هماهنگی واحد10شکل (
این حالت  در دهد.ساعت نشان می 24و براي  12را در سناریو 

مقداري منفی است.  24در ساعت  𝑃𝑃𝑐𝑐 کهدهد نمودار نشان می
منفی بودن توان هماهنگی به معناي عدم توانایی مزرعه بادي 

 آب ي براي پمپاژارهیذخنیروگاه تلمبه ازین موردبراي ارائه توان 
 آباي براي پمپاژ ذخیرهدر این حالت نیروگاه تلمبه است.

هاي حرارتی نیز استفاده کند (مانند تواند از توان نیروگاهمی
 .)مگاوات 74/18و به مقدار  24زمان 

 
 3ي حرارتی در حالت واحدها داتیتول :)9شکل (

 
 



 دوازدهم سال چهارم / شماره/  آبیبرقنیروگاه  پژوهشی سد و ـ لمیریه عنش  ...................................................... 42

 تی) وضع7، جدول (آب) تغیرات حجم مخزن 11شکل (
وضعیت نیروگاه ) 8(ي حرارتی و جدول واحدهامشارکت 

 .دهدیمساعت نشان  24اي را در افق ذخیرهتلمبه

 
 3در حالت  12و در سناریو  psبادي و  واحدی هماهنگ :)10شکل (

 
 3حالت در  psمخزن نیروگاه  حجم :)11شکل (

 3لت هاي حرارتی در حاوضعیت مشارکت واحد :)7جدول (
 12 )1-12ساعت ( 1 واحد
G1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
G2 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 
G3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
 24 )13-24ساعت ( 13 واحد
G1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
G2 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 
G3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

 3حالت ر د ps يواحدهامشارکت  تیوضع :)8جدول (
 12 )1-12ساعت ( 1 ↓واحد
PS g g g g g g g g g g g p 
 24 )13-24ساعت ( 13 ↓واحد
PS p g g g g g g g g g g p 

 

برداري و میزان آلودگی در هر سه ) هزینه بهره9در جدول (
 حالت به صورت خالصه بیان شده است.

 بررسیبرداري و آلودگی در سه حالت مورد ): هزینه بهره9جدول (
 برداريهزینه بهره ↓واحد

 دالر
 میزان آلودگی

 𝑘𝑘𝑔𝑔𝑐𝑐𝑐𝑐2 
 94142 15/197058 1حالت
 33931 87/114448 2حالت
 33832 99/100006 3حالت

دهند که روش پیشنهادي قادر این نتایج به وضوح نشان می
است ضمن مدیریت عدم قطعیت بار و باد و کاهش قابل توجه 

برداري را حالت پایه، هزینه بهره میزان آلودگی نسبت به
 کاهش دهد.

 گیرينتیجه
ریزي تصادفی امنیت مقید در این مقاله یک روش برنامه

هاي اي در کنار واحدذخیرههاي بادي و تلمبهمشارکت واحد
کند که بیان می حرارتی ارائه شده است. مدل پیشنهادي

جبران  هاي حرارتی براياي به واحدذخیرههاي تلمبهواحد
عدم قطعیت توان تولیدي مزارع بادي در حالتی اضافه شود که 

 نیتأمهاي بادي، بتوان از واحدهاي حرارتی براي عالوه بر واحد
فاده ي استارهیذختوان مورد نیاز براي پمپاژ آب نیروگاه تلمبه 

که اگر در سیستم  دهدیمشود. نتایج مدل پیشنهادي نشان 
ي واحدهاي از ارهیذخگاه تلمبه نیرو آبقدرت براي پمپاژ 

ي بادي استفاده کنیم، عالوه بر کاهش واحدهاحرارتی در کنار 
ي و افزایش قابلیت اطمینان سیستم، میزان برداربهرههزینه 

ن کند. ایي حرارتی نیز تغیر نمیواحدهاکل آلودگی تولیدي 
ي بادي واحدهافقط از  آبدر حالی است که اگر براي پمپاژ 

ي برداربهرهکنیم با همین میزان آلودگی، هزینه استفاده 
 رونیابیشتري براي سیستم قدرت در پی خواهد داشت. از 

ي حرارتی باعث جابجایی ساعات تولید واحدهامشارکت دادن 
به همین دلیل  .شودیمي ارهیذخي تلمبهواحدهاو پمپاژ 

ي حرارتی در دو حالت واحدهای تولیدي آلودگاختالف میان 
ا ي بارهیذخهاي بخاري و بادي و تلمبهبرداري از نیروگاهبهره

ی و مثبت بودن توان هماهنگی آلودگدر نظر گرفتن اثرات 
 𝑃𝑃𝑐𝑐  بااست.  اغماض قابلبسیار ناچیز و و روش پیشنهادي  

ي حرارتی در هر دو حالت یکسان واحدهاتوان تولیدي  نکهیا
 يارهیذخحد تلمبه است، اما به دلیل جابجایی زمان پمپاژ وا

ي شبکه به میزان قابل برداربهرهبه ساعات ارزانی برق، هزینه 
. این کاهش هزینه با کاهش قابل کندیمتوجهی کاهش پیدا 

توجه میزان آلودگی روش پیشنهادي نسبت به حالت پایه 
هاي بخاري و بادي با در نظر گرفتن برداري از نیروگاهبهره
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