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استراتژی بهینۀ پیشنهاددهی تولیدکننده شامل ذخیرهساز انرژی هوای فشرده
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یافتهاند .این امر سبب افزایش توجه به روشهای برنامهریزی توسط تولیدکنندگان شده است .در این مقاله ،روشی جدید برای برنامهریـزی
مبتنی بر سود یک شرکت تولیدکننده ( )GenCoمتشكل از ذخیرهساز انرژی هوای فشرده ( )CAESبههمراه نیروگاههای بـادی و حرارتـی
ارائه شده است .در الگوریتم پیشنهادی با توجه به عدم قطعیت قیمتهای انرژی و ذخیرۀ چرخان ،مقدار ذخیرۀ فراخوانیشده ،هزینۀ عـدم
توازن و توان تولیدی واحد بادی ،از بهینهسازی تصادفی استفاده شده است .این برنامهریزی برای شرکت تولیدکننده در بازارهای روز-پیش
انرژی و ذخیرۀ چرخان ارائه شده است .روش پیشنهادی ابتدا روی یک سیستم نمونه از مقالۀ دیگری اعمال شده که مقایسـۀ نتـایج آن بـا
نتایج روش قبلی ،بیانگر قابلیت روش پیشنهادی در برنامهریزی واحدهای  CAESاست .در نهایت از اطالعات یک سیستم قـدرت واقعـی
برای ارائۀ نتایج تكمیلی الگوریتم پیشنهادی استفاده شده است.

واژههای کلیدی:

پیشنهاددهی بهینه ،ذخیرهساز انرژی هوای فشرده ،بهینهسازی تصادفی.
] [ DOI: 10.22052/10.2.10
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چكیده:

با تجدید ساختار صنعت برق و همچنین گسترش روزافزون منابع انرژی تجدیدپذیر ،عدم قطعیتهای موجود در سیستم افـزایش

استراتژی بهینۀ پیشنهاددهی تولیدکننده شامل ذخیرهساز انرژی هوای فشرده در بازارهای...
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( 4)CAESیکی از معدود روشهای ذخیرهسهازیِ قابه پیهادهسهازی و

 .۹مقدمه
پس از تجدید ساختار صنعت برق ،هر نیروگاه موظف به تعیهین میهزان
توان تولیدی خود در هر ساعت شده است و باید این امر را به گونه ای
انجام دهد تا سود آن ماکزیمم گردد .در این شرایط ،اگر نیروگاهی تهوان
تعهدشده را تأمین نکند ،ملزم ب پرداخت جریم خواهد شهد .ایهن امهر
باعث شده است تولیدکنندهها در برنام ریزی نیروگهاهههای خهود بهرای
شرکت در بازار برق بها ههدم مهاکزیمم کهردن سهود ،توجه بیشهتری
معطوم کنند.
مانند عدم قطعیت قیمت انرژی ،توان تولیهدی واحهد بهادی ،میهزان آب
جاری و تابش خورشید قرار دارد [1ه .]8بها توجه به ماهیهت متغیهر و
غیرقطعی انرژی باد ،توان تولیدشدۀ واحدهای بادی نوسان زیادی داشهت
و یا در شرایطی همانند وزش شدید یا حتی خیلی مالیم باد ،تولید تهوان
الکتریکی توسط توربین متوقف میشود [ .]9با توج ب وجهود جریمهۀ
عدم تأمین توان در شرایط بهرهبرداری بازار ،سود نیروگهاهههای بهادی از
شرکت در بازار برق ،در اثر عدم قطعیت توان بهادی ،به شهد

کهاهش

مییابد [1ه .]8اگر نیروگاههای بادی با سایر نیروگاهها هماهنه

شهوند،

میتوان سود مجموع را از طریق کهاهش جریمهۀ عهدم تهأمین تهوان و
همچنین دادوستد انرژی افزایش داد .بهرای مثهال ،همهاهنگی واحهدهای
بادی با واحدهای تولیدی دیگر در مراجع [3ه 5و  ]7بررسی شده است.
همچنین با روشهای برنام ریزی در حضور عدم قطعیت ،میتوان سهود
واحدهای بادی را در این شرایط افزایش داد .روشههای مختلفهی بهرای
پیشنهاد شده است؛ برنام ریزی تصادفی یکی از پرکاربردترین آنهاسهت
ک از طریهق تولیهد سهناریوهای مختلهف بهرای پارامترههای غیرقطعهی،
برنام ریزی را ب گون ای انجام میدهد ک امید ریاضی سهود بهرای همهۀ
سناریوها ماکزیمم شود [1ه 11 ،8 ،6و  .]11بهینه سهازی مقهاوم 12[ 1و
 ،]13بهین ه سههازی بههازهای ]14[ 2و نظری هۀ تصههمیم شههکام اطالعههاتی
( ]15[ 3)IGDTاز دیگههر روشهههایی هسههتند ک ه ب هرای برنام ه ری هزی
مشارکت مبتنی بر سود در حضور عدم قطعیت پارامترها ب کار رفت اند.
عالوه بر این موارد ،در صورتی ک امکان ذخیرهسازی انهرژی بهادی
در ساعتهای وجود مازاد توان بادی و تولید انرژی توسط ذخیرهسهازها
در ساعتهای کمبود توان بادی مهیا باشد ،میتوان از وقوع جریم ههای
مختلف ذخیرهسازی انرژی الکتریکی ،ذخیرهسهاز انهرژی ههوای فشهرده
1. Robust Optimization
2. Interval Optimization
)3. Information Gap Decision Theory (IGDT

تا در هنگام نیاز ،از آن برای چرخاندن توربین و تولید برق استفاده کنهد.
این فناوری میتواند توان در مقیاس شبک ب میهزان صهدها مگهاوا

را

برای چندین ساعت تأمین کنهد [ CAES .]16چرخهۀ فشهردهسهازی و
انبساط یک توربین گازی معمولی را ب دو فرایند مجزا تقسیم ،و انهرژی
را ب شک انرژی پتانسی کشسانی هوای فشهرده ذخیهره مهیکنهد [.]17
ب رغم اینک تنها دو نمونۀ عملی بزرگمقیاس از آن در حال بهرهبهرداری
میباشد ،مطالع برای ساخت واحدهای جدید و همچنین برنام ریزی آن
در شرایط بازار در سالیان اخیر بسیار مورد توج بوده اسهت .اسهترات ی
پیشنهاددهی 5مقید ب ریسک مبتنی بر  IGDTبهرای  CAESتجهاری در
[ ]15ارائ شده است .مرجع [ ]18نیز از روش  IGDTبرای برنام ریهزی
مقید ب ریسک  CAESمبتنی بهر نیروگهاه خورشهیدی اسهتفاده کهرده و
بازیابی گرمای تلفشده و بازار انرژی گرمایی را نیز در نظر گرفت است.
مسههئلۀ برنام ه ریههزی  CAESدر مرجههع [ ]13بهها اسههتفاده از روش
بهین سازی مقاوم ح شده اسهت .همچنهین در مرجهع [ ،]12اسهتفاده از
روش بهین سازی مقاوم ب منظور برنام ریهزی بهینهۀ یهک  GenCoدارای
نیروگاههای حرارتی و  CAESقیمتپذیر با درنظرگرفتن عهدم قطعیهت
قیمت بازار انرژی روز-پیش و با هدم مهاکزیمم کهردن سهود ،پیشهنهاد
شده است .در مرجع [ ]19نیز استفاده از یک روش برنامه ریهزی مقهاوم
تطبیقی برای نیروگاههای بادی و  CAESپیشنهاد شده ک درجهۀ مقهاوم
بودن آن توسط کاربر قاب کنترل است .برنام ریهزی حضهور  CAESدر
بازارهای انرژی و ذخیرههای چرخان و غیرچرخان با درنظرگرفتن قیهود
ترمودینامیکی  CAESو عدم قطعیت قیمت در مرجع [ ]11انجهام شهده
است .در مرجع [ ]21یک روش بهرای برنامه ریهزی  CAESبه منظهور
حضور همزمان در بازارهای انرژی ،ذخیرۀ چرخان و ذخیرۀ غیرچرخان،
بدون درنظرگرفتن عدم قطعیت پارامترها ارائ شده اسهت .برنامه ریهزی
بهینۀ یک ریزشهبک دارای  CAESدر مرجهع [ ]21انجهام شهده اسهت.
برنام ریزی بهینۀ واحدهای بادی ،فتوولتائیک و  CAESدر مرجهع []22
مورد بررسی قرار گرفت است .بهرهبرداری بهینۀ واحدهای گازی ،بادی و
 CAESبدون درنظرگرفتن عدم قطعیت پارامترها ،در مرجع [ ]23مطالع
شده است .در مرجع [ ]11برنام ریزی همزمهان یهک تولیدکننهده دارای
واحدهای بهادی ،حرارتهی و  CAESدر بهازار انهرژی روز-پهیش و بها
درنظرگرفتن پاسخ تقاضا انجام شده است .این روش روی بازار انرژی و
4. Compressed Air Energy Storage
5. Bidding
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سنگین برای واحدهای بادی پیشگیری کرد [ 1و  .]8از میهان روشههای

غارهای نمکی) یا مخازن سطح زمین (مخازن تحت فشار) ذخیره میکند
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برنام ریزی مشارکت مبتنی بر سود در حضهور عهدم قطعیهت پارامترهها

الکتریکی را در قالب هوای بها فشهار بهار در مخهازن زیرزمینهی (ماننهد
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برنام ریزی مشارکت واحدها تحتتأثیر عدم قطعیتههای مختلفهی

بهرهبرداری در ابعاد بزرگ است .این ذخیرهسهاز ،مقهدار زیهادی انهرژی

 4نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی
با هدم حداق نمودن هزینۀ رزم برای تأمین بار صور

گرفت و بهازار

شرکت قیمت پیشنهادی خود را صفر یا اندکی منفی در نظر میگیرد که

توازن مدنظر نبوده است .همچنین مکانیزم جریمه ای بهرای انحهرام از

از پذیرش پیشهنهاد خهود مطمهئن باشهد و پهس از آن به انهدازۀ قیمهت

توان مورد تعهد در نظر گرفت نشده است .در نهایت ،ترکیب روشههای

تسوی شدۀ بازار پرداخت ب آن صور گیرد [.]8

بهین سازی مقاوم و برنام ریزی تصادفی در مراجع [ 24و  ]25برای حه

 .۲.۲توصیف عدم قطعیت

مسئلۀ برنام ریزی  CAESمورد استفاده قرار گرفت است.
در این مقال  ،روش جدیدی برای برنام ریزی همزمهان ذخیهرهسهاز
انرژی هوای فشرده ( )CAESب همهراه نیروگهاهههای بهادی و حرارتهی،
ب منظور کسب ماکزیمم سود با استفاده از بهین سازی تصادفی ارائ شهده
انرژی روز-پیش ،ذخیرۀ چرخان و توازن مدلسازی شهده اسهت .عهدم
قطعیت قیمت انرژی روز-پیش ،قیمتهای عدم تهوازن انهرژی مثبهت و
منفی ،قیمتهای ظرفیت و انرژی تولیدی واقعی ذخیرۀ چرخهان ،مقهدار
ذخیرۀ فراخوانیشده و میزان توان تولیدی واحد بادی در برنام ریهزی در
نظر گرفت شده است.

 .۲ .۹.۲متغیرهای غیرقطعی
پارامترهای غیرقطعی پارامترهایی هسهتند که پهیش از وقهوع نمهیتهوان
ب طور حتم از مقدار آنها اطالع داشت .در اینجا پارامترههای غیرقطعهی
عبار اند از :قیمت  ،DAMقیمت عدم تهوازن مثبهت و منفهی در ،BM
قیمت ظرفیت و انرژی در  ،RMمیزان تولید واحد بادی و میزان ذخیهرۀ
چرخان فراخوانیشده .مقادیر این متغیرها میتواننهد به صهور فراینهد
تصادفی 6توصیف شده و از طریق سناریوها مدلسازی شوند.
فرض میشود ک مقادیر تحقهق پارامترههای قیمهتههای  DAMو
ظرفیت ذخیرۀ چرخان پس از بست شدن بازار  DAب صور

کام برای

 24ساعت روز بعد مشخص شود .اما مقهادیر تحقهق سهایر پارامترههای

 .۲توصیف مسئله

غیرقطعی مربوط ب هر ساعت ،تنها در ابتهدای همهان سهاعت مشهخص

 .۹.۲مدل بازار

خواهند شد.

یک بازار مشترک انرژی و ذخیرۀ چرخان در اینجا در نظهر گرفته شهده

 .۲ .۲.۲برنامهریزی تصادفی دومرحلهای

است .مدل بازار انرژی دوتسوی ای 1شام بازارهای روز-پیش ()DAM

برنام ریزی تصادفی ( )SPبا مسائ مربوط ب تصهمیمگیهریههای بهینه

و توازن ( )BMمیباشد .بازار روز-پیش ،یک بازار حوضهچ اسهت که

تحت عدم قطعیت سروکار دارد .در اینجا از روش برنام ریزی تصهادفی

اپراتور بازار عمه تسهوی را انجهام داده ،پیشهنهادهای پذیرفته شهده را
مشخص کرده و ب هر تولیدکننده ب اندازۀ تولید واقعی آن ضربدر قیمت

که بها فهرض

مشههخص بههودن تعههدادی تحقههق سههناریوی محتم ه بههرای پارامترهههای
غیرقطعی ،تعیین مقادیر بهینۀ متغیرهای تصمیمگیهری به گونه ای انجهام

میباشد ک انحرام از توان برنام ریزیشده در آن با جریم همراه است.

میشود ک همۀ قیود ب ازای تمام سناریوها برقرار بوده و مقدار میهانگین

دیگر ،تولید کمتر از توان برنام ریزیشهده بها قیمتهی بیشهتر از

سود همۀ سناریوها ماکزیمم شود .پرکاربردترین مدلههای برنامه ریهزی

قیمت  DAMو تولید بیشتر از توان برنام ریزیشده بها قیمتهی کمتهر از

تصادفی شام دو مرحل اند ک در آنها دو گروه از تصمیما باید اتخاذ

قیمت  DAMجریم میشوند [.]26

شوند [:]4

ب عبار

در بازار ذخیرۀ چرخان ( )RMب عوام  4برنده برای ظرفیت ذخیهرۀ



پذیرفت شدهشان ب قیمت تسوی  RMپرداخت انجام میشهود .همچنهین
برای تولید واقعی ذخیره (در صور
ب صور

همزمان اجرا و تسوی میشوند .عالوه بر این ،فرض میشهود

ک شرکت تولیدکنندۀ در نظر گرفت شده ب انهدازهای کوچهک اسهت که
تصمیما

باید پیش از تحقق متغیرهای تصادفی تصمیمگیری شهود؛ ازایهنرو
ب آنها متغیرهای «اینجا و اکنون» 7میگویند.

فراخوانی) ب آنها پرداخت انجهام

میشود .گفتنی است ک بازارهای انرژی و ظرفیت ذخیهرۀ چرخهان DA

آن تأثیری بر قیمت بازار نداشت و قیمتپذیر است .بنهابراین،



تصمیمهای مرحلۀ دوم :متغیرهای تصهمیم مرحلهۀ دوم به تحقهق
سناریوها وابست بوده و از تصمیما

مرحلۀ اول تأثیر مهیپذیرنهد.

بنابراین ب این متغیرها «صبر کن و ببین» 8میگویند.
شایان ذکر است ک با توج ب توضیحا

ارائ شده ،در برنام ریهزی

5. Uncertainty characterization
6. Stochastic process
7. Here-and-now
8. Wait-and-see

] [ DOI: 10.22052/10.2.10

1.Two-Settlement
2. Real-time
3. Dual-pricing
4. Agents

تصمیمهای مرحلۀ اول :در خصوص متغیرهای تصمیم مرحلهۀ اول

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1399.10.2.10.8

حاشی ای منتج پرداخت میکند .بازار توازن 2نیز به صهور

دوقیمتهی

3

مبتنی بر تشکی سناریو استفاده میشهود .بهدین صهور

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2022-01-26

است .در این برنام ریهزی ،مشهارکت شهرکت تولیدکننهده در بازارههای

5

استراتژی بهینۀ پیشنهاددهی تولیدکننده شامل ذخیرهساز انرژی هوای فشرده در بازارهای...
تصهادفی دومرحله ای ،عبههار

«دومرحله ای» به مراحه حه مسههئلۀ

بهین سازی اشاره نداشهت و به وابسهتگی یها عهدم وابسهتگی متغیرههای
بهین سازی ب تحقق سناریوهای تصادفی اشاره دارد.
در برنام ریزی مورد توج در این مقال  ،دو مجموع تصمیمگیری
وجههود دارد :دسههتۀ اول بایههد پههیش از تحقههق پارامترهههای تصههادفی
اتخاذشده (مانند تصهمیم دربهارۀ میهزان پیشهنهادا

سهاعتی انهرژی و

ذخیرۀ چرخان) و دستۀ دوم با توج به تحقهق پارامترههای تصهادفی
اتخاذ خواهند شد (مانند میهزان تولیهد یها مصهرم ههر واحهد در ههر

 .۹.۹تابع هدف
همان طور ک بیان شد ،هدم برنام ریزی پیشهنهادی ،مهاکزیمم کهردن
سود است .لذا تابع هدم ،حهداکثر کهردن مقهدار مهورد انتظهار (امیهد
ریاضی) سود در همۀ سناریوها ( )ExpProfمیباشد ک ب صور
بیان میشود:
ExpProf    prob (s ) * π TS (s ,t ) 

()1

s ,t

ک  sاندیس سناریوها t ،اندیس دورههای زمانی prob(s) ،احتمال رخهداد
سناریو  sو )  π (s ,tسود در دورۀ زمانی  tدر سناریو  sمیباشد.
TS

مقدار سود حاص شده در سناریو  sو زمان  tنیز به صهور

مناسب است.
در این برنام ریزی ،میزان پیشنهادا ساعتی انرژی و ذخیرۀ چرخان،

(s ,t )  pr (s ,t ) * bp (t ) * dt 
 pr SRC (s ,t ) 


 * bsr (t ) * dt 
SRE
k
(
s
,
t
)
*
pr
(
s
,
t
)


En

()2

 .۹.۲.۲تولید و کاهش سناریو
تولید سناریو برای متغیرهای غیرقطعی با استفاده از روش چرخ گهردان
استفاده میشود [.]1

ک در آن bp(t) ،پیشنهادا
پیشنهادا

 .۹.۲ارزیابی هر تحقق دلخواه متغیرهای غیرقطعی
پس از پایان برنام ریزی و ب دستآمدن متغیرهای «اینجا و اکنهون» بهینه
(شام پیشنهادهای بهین در بازارهای انرژی روز-پیش و ظرفیت ذخیهرۀ
چرخان) ،امید ریاضی سود ب ازای سهناریوهای در نظهر گرفته شهده به
ب دست آورد .ب این منظهور ،مقهادیر متغیرههای «اینجها و اکنهون» روی
مقادیر بهینۀ ب دستآمده ،ثابت در نظر گرفت شهده و در ههر سهاعت بها
تحقق پارامترهای غیرقطعی مربوط به آن سهاعت (مطهابق بخهش 2،)2.
برنام ریزی مجدداً اجرا شده و مقادیر متغیرهای «صهبر کهن و ببهین» بها
توج ب پارامترهای تحققیافت تعیین میشود .بدین صور

ایهن فراینهد

در همۀ  24ساعت اجرا شده و در نهایت سود حاص از تحقق سناریوی
دلخواه ب دست میآید.

π

تولیهد انهرژی در بهازار روز-پهیشbsr(t) ،

تأمین ظرفیت ذخیرۀ چرخان pimb(s,t) ،عهدم تهوازن مثبهت

فروختهه شههده در بههازار تههوازن nimb(s,t) ،عههدم تههوازنهههای منفههی
خریههداریشههده از بههازار تههوازن Cost CAES (s ,t ) ،هزینههۀ واحههدهای
 Cost thermal (s ,t ) ،CAESهزینۀ واحدهای حرارتی pr En (s ,t ) ،قیمت
انرژی در بازار انرژی روز-پهیش pr SRC (s ,t ) ،قیمهت ظرفیهت ذخیهرۀ
چرخان pr SRE (s ,t ) ،قیمت انرژی تأمینشهده بهرای ذخیهرۀ چرخهان،
)  pr pimb (s ,tقیمت عدم توازن مثبت pr nimb (s ,t ) ،قیمت عدم تهوازن
منفی k(s,t) ،درصد ظرفیت ذخیرۀ چرخان برنام ریهزیشهده که بهرای
تولید فراخوانی میشود و  dtطول هر دورۀ زمانی ( 1ساعت) است.
سمت راست این رابط از شش عبار تشکی شهده اسهت .قسهمت
اول در ارتباط با درآمد حاص از فروش انرژی (یا هزینهۀ ناشهی از خریهد
انرژی) در  DAMمهیباشهد .دومهین جمله  ،مجمهوع درآمهدهای تهأمین
ظرفیههت ذخیههره در  RMو انههرژی تولیدشههده بههرای مقههدار ذخیههرۀ
فراخوانیشده میباشد .دو جملۀ بعدی ،درآمد ناشی از فروش تهوان مهازاد
در بازار توازن مثبت و هزینۀ ناشی از خرید کمبود توان از بازار  BMمنفهی

 .۹فرمولبندی پیشنهادی مسئله
مسئلۀ پیشنهاددهی شرکت تولیدکننده ب صهور

مسهئلۀ برنامه ریهزی

خطی مخلوط با اعداد صحیح مدل شهده اسهت .در ایهن مهدل ،عهدم

را لحاظ میکنند .در نهایت ،دو جملۀ آخهر ،هزینهۀ واحهدهای حرارتهی و
هزینۀ واحدهای  CAESهستند ک ب صور زیر ب دست میآیند:

()3

 P D (cu , s ,t ) 



NG
Cost CAES (s ,t )   (  HR d (cu ) * pr   

cu
) V OM exp (cu

 P C (cu , s ,t ) 

+
)
En
c
 pr (s ,t ) V OM (cu )  

] [ DOI: 10.22052/10.2.10

قطعیت پارامترها از طریق برنام ریزی تصادفی در نظر گرفت میشود.

1. Roulette Wheel
2. Simultaneous backward reduction

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1399.10.2.10.8

دست میآید .همچنین میتوان سود را ب ازای تحقق هر سناریوی دلخواه

TS

pr pimb (s , t ) * pimb (s ,t ) 
pr nimb (s , t ) * nimb (s , t ) 
) Cost CAES (s ,t )  Cost thermal (s ,t

1

انجهام شده و از روش کهاهش پسرو ههمزمان 2بهرای کاهش سهناریوها

زیهر

نوشت میشود:

متغیرهای تصمیم «اینجا و اکنون» بوده و بقیۀ متغیرهای تصمیم ک وابست
ب تحقق سناریوها هستند ،متغیرهای تصمیم «صبر کن و ببین» میباشند.

زیر

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2022-01-26
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 6نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی
2

Cost thermal (s ,t )  [a (tu ) *  p (tu , s ,t )  sr (tu , s ,t ) 

+b (tu ) *  p (tu , s ,t )  sr (tu , s ,t ) 
) +c (tu ) * I (tu , s ,t
) +SUC (tu ) * su (tu , s ,t
]) +SDC (tu ) * sd (tu , s ,t

()4

tu

 p (u , s ,t )  sr (u , s ,t ) * dt 

( )5

u

) bp (t )  k (s ) * bsr (t ) * dt  pimb (s ,t )  nimb (s ,t
pimb (s ,t ), nimb (s ,t ), bsr (t ), sr (u , s ,t )  0

( )6

) sr (du , s ,t )  k (s ,t ) *bsr (t

( )7

du

ک در این روابط ،متغیرها عبار اند از:

( )8

pimb (s ,t )  va (s ,t ) * M

 :cuاندیس واحدهای .CAES

( )9

sr (du , s ,t )  va (s ,t ) * M

 :tuاندیس واحدهای حرارتی.

()11

nimb (s ,t )  (1  va (s ,t )) * M

()11

va (s ,t )  0,1

)  : P C (cu , s ,tتوان مصرفی  CAESدر مد شارژ.
)  :VOM c (cuهزینۀ متغیر تعمیر ،نگهداری و بهرهبرداری از کمپرسور.
)  :VOM exp (cuهزینۀ متغیر نگهداری و بهرهبرداری از اکسپندر.
 : HRd cu نرخ حرارتی  CAESدر مد تخلی .

 : pr NGقیمت گاز طبیعی.
) :p(tu,s,tتوان خروجی واحد حرارتی .tu

ک در این روابط u ،اندیس همهۀ واحهدهای شهرکت تولیدکننهدهdu ،

اندیس واحدهای کنترلپذیر M ،یک عدد مثبت ب اندازۀ کافی بزرگ و
) va(s,tمتغیر باینری کمکی است.
رابطۀ ( )5بیانگر توازن انرژی بهوده و بیهان مهیکنهد که مجمهوع
انرژیهای فروخت و خریدهشده باید با جمع انرژیههای تولیدشهده و
اختالم آنها عدم توازن انرژی

مصرم شده برابر باشند؛ و در صور

) :sr(tu,s,tانرژی تولیدشدۀ واقعی برای خدما ذخیرۀ چرخان بار.

مثبت/منفی ب صور

) :I(tu,s,tمتغیر باینری ک بیانگر وضهعیت مشهارکت واحهد حرارتهی

میکند ک پیشنهاد ذخیرۀ چرخان ،انرژی تولیدی برای ذخیهره و عهدم

است ( ،1اگر واحد روشن باشد).
) :su(tu,s,tمتغیر باینری ک بیانگر وضعیت راهاندازی واحهد حرارتهی
در ابتدای دورۀ زمانی  tمیباشد ( ،1اگر واحد راهاندازی شده باشد).
) :sd(tu,s,tمتغیر باینری که بیهانگر وضهعیت خهاموش شهدن واحهد
حرارتی در ابتدای دورۀ زمانی  tمهیباشهد ( ،1اگهر واحهد خهاموش شهده
باشد).
) :SUC(tuهزینۀ روشن کردن واحدهای حرارتی.
) :SDC(tuهزینۀ خاموش کردن واحدهای حرارتی.
در رابطۀ ( ،)3هزینۀ واحدهای  CAESمحاسب شهده در مهد تخلیه ،
هزینۀ گهاز طبیعهی مصهرمشهده و هزینهۀ بههرهبهرداری و نگههداری از

توازنهای مثبت و منفی فقط میتوانند مقادیر نامنفی بگیرند .رابطۀ ()7
نیز بیان میکند ک مقدار فراخوانیشده ذخیره بایهد توسهط واحهدهای
کنترلپذیر 1تأمین شود .روابط ( )8تا ( )11بیان میکنند ک تولیدکننهده
همزمان نباید هم عدم توازن مثبهت و/یها تهأمین انهرژی بهرای ذخیهرۀ
چرخان و هم عدم توازن منفی داشت باشند.
 .۲.۲.۹قیود مربوط به واحدهای CAES
ب منظور مشخص کردن حالت کاری  ،CAESمقدار تهوان تولیهدی یها
مصرفی  CAESدر هریهک از حالهتههای کهاری و تغییهرا

انهرژی

ذخیرهشده در مخزن و همچنین برای درنظرگهرفتن حهدود تهوانهها و
ظرفیت مخزن  ،CAESاز روابط ( )12تا ( )21استفاده میشود.
()12

IC (cu , s ,t )  ID (cu , s ,t )  1

()13

IC (cu , s ,t ), ID (cu , s ,t )  0,1

()14

IC (cu , s ,t ) * PCC min (cu )  P C (cu , s ,t ) 
) IC (cu , s ,t ) * PCC max (cu

برای کمپرسور در رابطۀ ( )2لحاظ شده و نباید در رابطۀ ( )3تکرار شود.

()15

ID (cu , s ,t ) * PCD min (cu )  P D (cu , s ,t ) 
) ID (cu , s ,t ) * PCD max (cu

 .۲.۹قیود مسئله

()16

) p (cu , s ,t )  sr (cu , s ,t )  P D (cu , s ,t )  P C (cu , s ,t

 .۹.۲.۹قیود مرتبط با بازارهای مختلف

()17

) E (cu , s ,t  1)  E init (cu

قیود مربوط ب بازارهای انرژی روز-پهیش ،ذخیهرۀ چرخهان و تهوازن

()18

اکسپندر و در مد شارژ ،هزینۀ بهرهبهرداری و نگههداری از کمپرسهور در
نظر گرفت شدهاند .قاب ذکر است در صورتی ک  CAESدر مهد شهارژ
کار کند و انرژی الکتریکی مصرم نماید ،هزینۀ خرید انهرژی الکتریکهی

) E (cu , s ,t  1)  E (cu , s ,t )  P (cu , s ,t ) *  i (cu
 P D (cu , s , t ) /  p (cu ) t  24

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1399.10.2.10.8

) :a(tu), b(tu), c(tuضرایب هزینۀ واحدهای حرارتی.

مناسب تعریف خواهد شد .رابطۀ ( )6مشهخص

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2022-01-26

)  : P D (cu , s ,tتوان تولیدی  CAESدر مد تخلی .

du

C

1. Dispatchable

] [ DOI: 10.22052/10.2.10

ب صور

زیر هستند:

استراتژی بهینۀ پیشنهاددهی تولیدکننده شامل ذخیرهساز انرژی هوای فشرده در بازارهای...
()19

E final (cu , s )  E (cu , s ,t  24) 
P C (cu , s ,t  24) *  i (cu ) 
) P D (cu , s ,t  24) /  p (cu

()21

) E min (cu )  E (cu , s ,t )  E max (cu

()21

) E min (cu )  E final (cu , s )  E max (cu

ک متغیرها در آن عبار اند از:
) :IC(cu,s,tمتغیر باینری بیهانگر وضهعیت شهارژ  ،1( CAESاگهر
واحد در حال شارژ باشد).
) :ID(cu,s,tمتغیر باینری بیهانگر وضهعیت تخلیهۀ  ،1( CAESاگهر
) :E(cu,s,tمقدار انرژی ذخیهرهشهده در مخهزن  CAESدر ابتهدای
زمان .t

()25

) I (tu , s ,t ) * Pmin (tu )  p (tu , s ,t )  sr (tu , s ,t
)  I (tu , s ,t ) * Pmax (tu

()26

p (tu , s ,t )  sr (tu , s ,t )   p (tu , s ,t  1)  sr (tu , s ,t  1) 
)RU (tu ) * I (tu , s ,t  1

()27

p (tu , s ,t  1)  sr (tu , s ,t  1)   p (tu , s ,t )  sr (tu , s ,t ) 
) RD (tu ) * I (tu , s ,t

()28

) sd (tu , s ,tt )  1  su (tu , s ,t

()29

) su (tu , s ,tt )  1  sd (tu , s ,t

ک در این روابهطPmin (tu ) ،تهوان تولیهدی مینهیمم واحهدهای حرارتهی،
)  Pmax (tuتوان تولیدی ماکزیمم واحدهای حرارتی RD (tu ) ،نرخ شیب

راهاندازی و وضعیت کاری واحدهای حرارتی را مهدل مهیکننهد .رابطهۀ

)  : PCC max (cuماکزیمم توان فشردهسازی کمپرسور.

( )25حدود مجاز توان تولیدی واحد حرارتی را مشخص میکند .روابط

)  : PCDmin (cuمینیمم توان تولیدی اکسپندر.

( )26و ( )27ب ترتیب قیود افزایش و کهاهش تهوان نیروگهاه حرارتهی را

)  : PCDmax (cuماکزیمم توان تولیدی اکسپندر.

مدل میکنند .در نهایت ،قیود حداق زمان روشن بودن و خاموش بهودن

)  : E init (cuسطح اولی ذخیره در مخزن .CAES
)  : E min (cuمینیمم انرژی معادل ذخیرهشده در مخزن .CAES
)  : E max (cuماکزیمم انرژی معادل ذخیرهشده در مخزن .CAES
روابط ( )12و ( )13حالت کاری  CAESرا مشهخص و اطمینهان
کند .حدود مجاز توانهای شارژ و تخلی ب ترتیب با استفاده از روابهط
( )14و ( )15اعمال می شود .رابطۀ ( )16میزان توان تولید/مصرمشده
توسط  CAESرا با توج ب توان تخلی /شهارژ آن مشهخص مهیکنهد.
همچنین ،رابطۀ ( )17مقدار اولیۀ انرژی معادل ذخیرهشده در مخهزن را
مقدار انرژی ذخیرهشده در

مخزن در اثر شارژ /تخلی را مدل مینمایند .در نهایت ،روابهط ( )21و
( )21حدود انرژی معادل ذخیرهشده در مخزن را مشخص میکنند.

نیروگاههای حرارتی ب ترتیب در روابط ( )28و ( )29لحاظ میشوند.

 .4.۲.۹قید مربوط به واحدهای بادی
حداکثر توانی ک یک واحد بادی در یک سناریو میتواند تولیهد کنهد،
نباید از توان تحققیافت در آن سناریو بیشتر شود:
()31

for
 PWindمیهزان
ک در این رابط  wu ،اندیس واحدهای بادی و ) (wu , s ,t

پیشبینیشدۀ تولید واحد بادی میباشد.

 .۹.۹فرمولبندی نهایی
فرمولبندی نهایی مسئلۀ برنام ریزی ب صور
()31

 .۹.۲.۹قیود مربوط به واحدهای حرارتی
قیود مربوط ب وضعیت ،حدود تهوان تولیهدی ،نهرخ شهیب و حهداق
زیهر در

su (tu , s ,t ), sd (tu , s ,t ) , I (tu , s ,t )  0,1

زیر است:

Maximize z  ExpProf
Subject to
)General Constraints: Eq. (5)-(11

)Constraints of CAES Units: Eq. (12)-(21
)Constraints of Thermal Units: Eq. (22)-(29

)Eq. (30
Constraints of Wind Units:


از میان روابط گفت شده ،فقط رابطۀ هزین واحد حرارتهی (رابطهۀ )4
شام جمال

غیرخطی است .از آنجا ک حضور جملۀ غیرخطی ،برنام

را ب حالت برنام ریزی غیرخطی مخلوط بها اعهداد صهحیح ()MINLP
تبدی میکند و زمان اجهرای برنامه را به شهد

افهزایش مهیدههد ،از

] [ DOI: 10.22052/10.2.10

su (tu , s ,t )  sd (tu , s ,t ) 
I (tu , s ,t )  I (tu , s ,t  1) t  1

) (wu , s ,t

0  p (wu , s ,t )  P

for
Wind
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حاص می کنند ک در هر بازه زمانی CAES ،تنها در یک حالهت کهار

()23



tt t

روابهط ( )22تهها ( )24منطههق حههاکم بهر وضههعیت خههاموش شههدن،

)  : PCC min (cuمینیمم توان فشردهسازی کمپرسور.

()22

tt t

t  MDT 1

)  MUT (tuحداق زمان روشن بودن واحدهای حرارتی (ساعت) است.

)  :  p (cuراندمان تولید انرژی توسط .CAES

نظر گرفت میشوند:



)  MDT (tuحداق زمان خاموش بودن واحهدهای حرارتهی (سهاعت) و

)  : i (cuراندمان تزریق انرژی ب .CAES

زمانهای خاموش و روشن بودن واحدهای حرارتی ب صور

t  MUT 1

پایین واحدهای حرارتی RU (tu ) ،نرخ شیب باری واحهدهای حرارتهی،

) :Efinal(cu,sمقدار انرژی نهایی ذخیرهشده در .CAES

تنظیم نموده و روابط ( )18و ( )19تغییرا

()24

su (tu , s ,t )  sd (tu , s ,t )  1
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واحد در حال تخلی باشد).

7

 8نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی
روشهای متداول خطیسازی تک ای 1برای رابطۀ ( )4استفاده مهیشهود

مشخص شدن متغیرهای غیرقطعی آن ساعت ،اقداما

[ .]27شایان ذکر است ک تعداد تک های خطی طوری انتخاب شهدهانهد

رزم انجام میگیرد و در نهایت ،مقدار نهایی تهابع ههدم به ازای

ک ه خطههای محاسههبۀ هزین ه  ،کمتههر از  %1/111باشههد .بههدین صههور ،

تحقق مربوط ب دست میآید.

برنام ریزی ارائه شهده در رابطهۀ ( )31به یهک برنامه ریهزی تصهادفی
دومرحل ای خطی مخلوط با اعداد صحیح ( 2)SMILPتبدی میشود.

اصهالحی

3

 .4نتایج شبیهسازی
روش ارائ شده بر روی دو سیسهتم تسهت پیهادهسهازی و نتهایج آن ارائه

 .4.۹الگوریتم حل مسئلۀ پیشنهاددهی بهینه

خواهد شد .اطالعا سیسهتم نخسهت از مرجهع [ ]15اسهتخراج شهده و

طرحوارۀ روش پیشنهاددهی پیشنهادی در شک ( )1ارائ شده است.

ب منظور اعتبارسنجی روش پیشنهادی ارائ شهده اسهت .سیسهتم Iberian

روش پیشنهادی انتخاب شده است .برای ح مدل برنامه ریهزی تصهادفی
دومرحله ای خطهی مخلههوط بهها اعههداد صههحیح پیشههنهادی از حه کننههدۀ
 CPLEXتحت نرمافزار  GAMSاستفاده شده است.

 .۹.4مقایسۀ نتایج روش پیشنهادی با روش دیگر
ب منظور اعتبارسنجی روش پیشنهادی ،ابتدا ایهن روش بهر روی سیسهتم

-

موجود در مرجهع [ ]15پیهادهسهازی شهده که اطالعها
/

-

آن در بخهش

پیوست ارائ شده است .در این مقال  ،تولیدکننده تنها دارای یهک واحهد
 CAESبوده و پیشنهاددهی بهینۀ آن با استفاده از روش  IGDTب دست
آمده است .همچنین این مقال س مجموعۀ تحقهق قیمهت شهام تحقهق
قیمت واقعی (تحقق  )1و بهتهرین قیمهت (تحقهق  )2و بهدترین قیمهت
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 ]28[ Peninsulaب عنوان دومین سیستم تست برای ارائهۀ نتهایج تکمیلهی

(تحقق  ،)3مطابق شک ( ،)2برای این بازار ارائ کرده است .بها اسهتفاده
از روش چرخ گردان 5111 ،سناریو برای قیمتههای روز-پهیش ایجهاد
شكل ( :)۹طرحوارۀ روش  SPپیشنهادی برای حل مسئلۀ پیشنهاددهی بهینه

گام  :۹با استفاده از اطالعا

پیشینۀ قیمتهای انرژی در بازارهای

همزمان ،ب  21سناریو کاهش مییابد .شک ( 21 ،)3سناریوی نههایی را
ک در برنام ریزی تصادفی مورد استفاده قرار گرفت اند ،نمایش میدهد.
100
Realization 1 - Forecasted DA prices
Realization 2 - Best DA prices
Realization 3 - Worst DA prices

روز پیش و توزان مثبت و منفهی ،قیمهتههای ظرفیهت و انهرژی
تولیدشدۀ ذخیرۀ چرخان ،مقدار فراخوانی ذخیرۀ چرخان و مقدار

90
80

گــام  :۲مسههئلۀ  SMILPدومرحله ای پیشههنهادی رابطههۀ ( )31بهها

60

استفاده از یک ح کنندۀ مناسب ح میشود.

50

بهینۀ شرکت تولیدکننده برای

40

گام  :۹پاسخ بهین  ،شام پیشنهادا

بازارههای انهرژی روز-پهیش و ظرفیهت ذخیههرۀ چرخهان ،مقههدار

30

تولید/مصرم هریک از واحدها در هریهک از سهناریوها و مقهدار

20

بهینۀ امید ریاضی سود استخراج میشود.
گام  :4ب منظور اعتبارسهنجی مهدل پیشهنهادی ،تحقهق خاصهی از
متغیرهای غیرقطعی در نظر گرفت شده و در هر ساعت ،با فهرض

شكل ( :)۲تحققهای قیمت در نظر گرفتهشده برای سیستم تست ۹
3. Recourse actions

] [ DOI: 10.22052/10.2.10

10

25

1. Piecewise Linearization Methods
2. Two-stage Stochastic Mixed-Integer Linear Programming

20

10
15
)Time (hour

5

0

)Price ($/MWh

توان تولیدی واحدهای بادی ،سناریوهای مختلف تولید میشوند.

70

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1399.10.2.10.8

روش پیشنهادی دارای مراح زیر است:

شده است و در مرحلۀ بعد ،تعداد آنها با استفاده از روش کاهش پسهرو

استراتژی بهینۀ پیشنهاددهی تولیدکننده شامل ذخیرهساز انرژی هوای فشرده در بازارهای...
100

جدول ( :)۹سود  GenCoدر حالتهای مختلف سیستم تست ۹

90

عدم امکان انحرام از پیشنهاد

80

دادهشده

60
50
40

)Price ($/MWh

70

روش مرجع []15
امید ریاضی
سود
()$

30
20
10

روش SP

پیشنهادی
روش SP

با امکان انحرام

پیشنهادی

از پیشنهاد دادهشده

-

31489

31489

تحقق 1

31915

32711

32711

تحقق 2

39881

41491

41513

تحقق 3

23929

24113

24191

سود

با مقایسۀ سود ب دستآمده در این س تحقق ،با استفاده از  SPبها

شكل ( :)۹سناریوهای استفادهشده در روش  SPپیشنهادی

نتایج [ ،]15مشخص میشود ک روش  SPپیشنهادی ،ب رغهم اسهتفاده

برای سیستم تست ۹

از پیشنهادهای ساده ب جای منحنیههای عرضه  ،در حه ایهن مسهئل
اندکی بهتر از روش  IGDTدر مرجع [ ]15عمه کهرده و به مقهادیر

باید گفت شود از آنجا ک هدم از شبی سازی ایهن سیسهتم ،بررسهی

سود بهتری دست یافت است.

150

اعتبار مدلسازی انجامشده است ،شرایط مرجع [ ]15برای شبی سازی در
نظر گرفت میشود .بر اساس مرجع [ ،]15در بهین سازی ،ذخیرۀ چرخهان

100

گرفت نشده و واحدها لزوماً باید در هر سهاعت به میهزان پیشهنهاد داده
شده برای آن ساعت انرژی تولید کنند .بنابراین از آنجا ک در این حالت،

0

ه هیچ متغی هر «صههبر کههن و بب هین» در نظههر گرفت ه نشههده اسههت ،مسههئلۀ

Optimal Bids
DA price realization 1
DA price realization 2
DA price realization 3

برنام ریزی ب یک مسهئلۀ برنامه ریهزی تصهادفی یهکمرحله ای تقلیه
مییابد .پیشنهادهای بهین و سود ب دستآمده در هریهک از تحقهقههای
قیمت با استفاده از روش  SPپیشنهادی ب ترتیب در شک ( )4و جهدول

-50

10
15
)Time (hour

5

0

-100

شكل ( :)5پیشنهادات بهینۀ  CAESو توانهای خروجی نهایی

150

برای هر تحقق توسط روش  SPپیشنهادی با درنظرگرفتن امكان
انحراف واحدها از پیشنهاد پذیرفتهشده در سیستم تست ۹

100

0

)Power (MW

50

در مرحلۀ بعد ،ب منظهور بررسهی تهأثیر امکهان انحهرام واحهدها از
پیشنهاد دادهشده در ح این مسئل برای این سیسهتم ،قیمهتههای عهدم
توازن مثبت و منفیای ب ترتیب برابر  1/95و  1/15قیمت بهازار  DAدر
نظر گرفت شده و بهین سازی مجدداً انجام شده اسهت .پیشهنهادا

-50

25

20

10

15

5

0

-100

)Time (hour

بهینهۀ

این حالت و تولید نهایی واحد و سهود به دسهتآمهده بهرای هریهک از
تحققهای قیمت  DAدر شک ( )5و جدول ( )1آمدهاند .مطابق شهک

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1399.10.2.10.8

( )1ارائ شدهاند.

25

20

)Power (MW

در نظر گرفت نشده است .همچنین هیچگون مکانیزم جریمه ای در نظهر
50
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25

20

10
15
)Time (hour

5

0

9

( ،)5پیشنهاد بهین برای این حالت مشاب حالت قب اسهت .همچنهین در

در حالت غیرمجاز بودن تخطی واحدها از پیشنهاد پذیرفتهشده

پذیرفت شدۀ خود را (با متحم شدن هزینهۀ عهدم تهوازن) در پاسهخ به

در سیستم تست ۹

تحقق قیمتهای  DAدارند .لذا مطابق جهدول ( ،)1سهود ایهن حالهت،
بزرگتر یا مساوی سود حالت الزام واحدها ب تولید پیشنهاد پذیرفت شدۀ

] [ DOI: 10.22052/10.2.10

شكل ( :)4پیشنهادهای بهینه  CAESبهوسیلۀ روش  SPپیشنهادی

این حالت واحدها امکهان اصهالح برنامهۀ خهود و انحهرام از پیشهنهاد

 01نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی
خود خواهد بود .با توجه به شهک ( )5مشهخص اسهت که پیشهنهاد

حالت ب صور

دادهشده برای تحقق  ،1مناسب بوده و نیازی ب اصالح برنام ریزی نبوده



حالت  :1پیشنهاددهی تولیدکننده تنها دارای .CAES

است .اما در تحققهای  2و  3با اصالح اندکی در برنامه ریهزی ،CAES



حالت  :2پیشنهاددهی تولیدکننده تنها دارای واحدهای بادی.

امکان رسیدن ب سود بیشتری فراهم شده است.



حالت  :3پیشنهاددهی تولیدکننده تنها دارای واحدهای حرارتی.



حالت  :4پیشنهاددهی تولیدکننده دارای واحدهای  CAESو بادی.



حالت  :5پیشنهاددهی تولیدکننده دارای واحهدهای  ،CAESبهادی و

 .۲.4نتایج تكمیلی روش پیشنهادی
ب منظور بررسی بیشتر قابلیهتههای روش پیشهنهادی ،سیسهتم Iberian

حرارتی.

 ]28[ Peninsulaدر اسپانیا ب عنوان سیستم تست  2انتخاب شده اسهت.
کشور ،برای محاسبۀ تولید واحدهای بادی اسهتفاده شهده و مشخصها
واحدهای بادی برای تبدی سرعت باد ب توان بادی ،مطابق [ ]29اسهت.
در نهای هت ،از اطالعهها

 41روز کههاری سیسههتم Iberian Peninsula

(مربوط ب مارس و آوریه  )2117بهرای تولیهد سهناریو و از اطالعها
اولین روز کاری ماه م  2117برای محاسبۀ سود تحققیافت استفاده شده
است .عالوه بر این ،قیمت گاز طبیعی ،سناریوهای قیمت انهرژی  DAو
تولید واحهد بهادی و اطالعها

واحهدهای حرارتهی و  CAESدر نظهر

نتایج این حالتها در جدول ( )2ارائ شدهانهد .بها توجه به نتهایج
حالتهای  2 ،1و  4مشخص است ک برنام ریهزی همزمهان  CAESو
نیروگاه بادی منجر ب افزایش  1176درری ( 6/4درصدی) امید ریاضهی
سود و افزایش  3719درری ( 21/2درصدی) سود تحققیافت نسبت به
برنام ریزی مجزای این واحدها خواهد شد .این موارد ناشهی از توانهایی
واحدهای  CAESبرای ذخیرۀ انرژی بادی مازاد بر پیشنهاد پذیرفت شهده
از یک سو ،و تولید انرژی برای جلوگیری از تخطی از پیشنهاد دادهشهده
در ساعا

جدول ( :)۲نتایج پیشنهاددهی بهینه توسط روش  SPپیشنهادی برای

گرفت شده در بخش پیوسهت ارائه شهدهانهد [ .]31توضهیح ایهن نکته
ضروری است ک با توج ب کنترلناپذیر 1بودن توان خروجی واحدهای
بادی ،این واحدها نمیتوانند در بهازار ذخیهره شهرکت کننهد .به منظهور

کمبود انرژی بادی از سوی دیگر است.

سیستم تست  ۲با درنظرگرفتن بازارهای انرژی روز-پیش و توازن
1

حالت

2

3

 CAESو

 + CAESبادی +

بادی

حرارتی

بههدون درنظرگههرفتن عههدم قطعی هت متغیرههها ،از شههاخص ارزش پاسههخ

بیشترین سود ()$

118821 111981 116421 21551

187431

تصادفی ( 2)VSSاستفاده شده است [ .]31ارزش پاسخ تصادفی ()VSS

کمترین سود ()$

26389 -3655 -2111

-2838

43183

یک معیار برای تعیین کمی این است ک راهح  SPچ مقدار از راهحه

انحهههرام اسهههتاندارد

19884 29693 3575

31611

32669

امید ریاضی سود ()$

71862 15387 1548

18111

91191

سود تحققیافت ()$

39186 11694 5822

21225

62394

* %EPI

-

-

-

6/4

2/7

** %API

-

-

-

21/2

11/2

)$( VSS

842

424

311

641

291

قطعی بهتر است و میتواند ب شرح زیر محاسب شود [:]31
()32

*VSS  z S *  z D

ک *  z Sمقدار تابع هدم از راهح مسئلۀ برنام ریزی تصادفی است ،و
*  z Dمقدار تابع هدم مربوط ب راهح مسئلۀ امیهد ریاضهی ()EVP

3

است .در  ،EVPتمام پارامترهای غیرقطعهی روی مقهادیر امیهد ریاضهی

* درصد افزایش امید ریاضی سود ناشی از برنام ریزی مشترک.

آنها تنظیم میشوند و مسئلۀ حاصه بهرای تعیهین متغیرههای «اینجها و
اکنون» ح میشود .سپس متغیرهای «اینجا و اکنهون» روی مقهادیر قهبالً
محاسب شده تنظیم گردیده و سناریوهای پارامترهای غیرقطعی دوبهاره در
نظر گرفت میشوند z D * .راهح مسئلۀ  SPاصالحشده است.

 .۹.۲.4پیشنهاددهی در بازارهای انرژی روز-پیش و توازن
بهین در بازارهای انرژی روز-پیش و توازن در سیستم تسهت  ،2پهنج
1. Non-dispatchable
2. Value of stochastic solution
3. Expected value problem

 .۲.۲.4پیشنهاددهی در بازارهای انرژی و ذخیرۀ چرخان
ب منظور بررسی قابلیت روش پیشنهادی در ح مسئل پیشنهاددهی بهین
در بازارهای انرژی و ذخیرۀ چرخان در سیستم تسهت  ،2چههار حالهت
ب صور

زیر در نظر گرفت شدهاند:



حالت  :6پیشنهاددهی تولیدکننده تنها دارای .CAES



حالت  :7پیشنهاددهی تولیدکننده تنها دارای واحدهای حرارتی.



حالت  :8پیشنهاددهی تولیدکننده دارای واحدهای  CAESو بادی.



حالت  :9پیشنهاددهی تولیدکننده دارای واحدهای  ،CAESبادی و حرارتی.

] [ DOI: 10.22052/10.2.10

ب منظور بررسی قابلیت روش پیشنهادی در ح مسهئلۀ پیشهنهاددههی

** درصد افزایش سود تحققیافت ناشی از برنام ریزی مشترک.
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بررسی کمی مزیت استفاده از برنام ریزی تصادفی نسبت ب برنام ریهزی

واحد(ها)

 CAESبادی

سودها ()$

حرارتی

4

5
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00

حالت های  6و  7با نتایج حالتهای  1و  ،3واضح اسهت که درصهد

آوردن پاسخ های درست و بهین نشان میدهد .در نهایت ،با استفاده از

افزایش امید ریاضی سود ناشی از حضور همزمان در بازارهای انهرژی

اطالعا

بازار اسپانیا ،نتایج تکمیلی روش پیشنهادی ارائ شده اسهت.

و ذخیره ،در حالتی ک تولیدکننده تنها دارای واحدهای حرارتی باشهد،

نتایج شبی سازی در دو حالهت بهازار انهرژی و سهپس بهازار انهرژی و

چندان زیاد نبوده اسهت ( %11/4معهادل  8218درر)؛ در صهورتی که

ذخیرۀ چرخان ارائ شده است .در بازار انرژی ،نتایج نشان میدهد که

درصد افزایش سود ناشی از حضهور همزمهان در بازارههای انهرژی و

استفاده از  CAESمیتواند مدیریت بازار انرژی را ب منظور کم کهردن

ذخیره در حالتی ک تولیدکننده تنها دارای  CAESباشد ،برابر %568/5

هزین ها و افزایش سودآوری ارتقها دههد .در حالهت برنامه ریهزی در

(معادل  8811درر) است .دلیه ایهن امهر ،نهرخ شهیب بهاری واحهد

بازارهای انرژی و ذخیرۀ چرخان ،میزان مزیت  CAESبا توج ب نرخ

 CAESاست ک آن را برای حضور در بازار ذخیره مناسب میسازد.

شیب باری آن ،از برنامه ریهزی فقهط در بهازار انهرژی بیشهتر بهوده و

در نهایت ،با مقایسۀ نتایج حالتهای پیشنهاددهی همزمان CAES

سودآوری برنام ریزی افزایش مییابد.

با واحدهای دیگهر (حالهتههای  8 ،5 ،4و  )9بها نتهایج حالهتههای

در نهایت ،درنظرگرفتن دسترسناپذیری و عدم قطعیت قیمت گاز

پیشنهاددهی مجزای هر واحد (حالتههای  6 ،3 ،2 ،1و  ،)7مشهخص

طبیعی و آلودگی تولیدشده توسط  CAESب عنوان موضهوعاتی بهرای

میشود ک برنام ریزی مشترک واحدها همهواره باعهث افهزایش قابه

ادامۀ این پ وهش پیشنهاد میگردد.

توجهی در مقادیر سود نسبت ب مجموع مقادیر سود در برنامه ریهزی
مجزای همان واحدها میشود .ایهن امهر را مهیتهوان ناشهی از جبهران
انحرام توان در بدترین سناریوها توسط خروجی واحد ههای CAES

و حرارتی و همچنین انعطامپهذیری  CAESبهرای عکهسالعمه به
تغییرا

متغیرهای غیرقطعی در این سناریوها دانست.

پیوست :اطالعات سیستمهای تست
بههرای سیسهههتم تسهههت  ،1قیمههت گهههاز طبیعهههی برابهههر 3/5 $/GJ
(برابر  )12/6 $/MWhبوده و پارامترهای  CAESدر نظر گرفته شهده
در این سیستم تست نیز در جدول ( )4آورده شده است [.]15

جدول ( :)۹نتایج پیشنهاددهی بهینه توسط روش  SPپیشنهادی برای
سیستم تست  ۲در بازارهای  ،DAMذخیرۀ چرخان و BM
حالت

6

7

جدول ( :)4اطالعات  CAESسیستم تست ]۹5[ ۹
پارامتر

8
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MWh
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MW

1

ماکزیمم توان در حالت تخلی

MW
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-

1/75
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115331 33746
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کمترین سود ()$

32526 1123

3163

18128 6281

32112
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81171 11348

26427

119576

ER

نسبت انرژی CAES

سود تحققیافت ()$

59132 27316

42264

112179

HR d

نرخ حرارتی  CAESدر حالت تخلی

MJ/MWh

%EPI

-

-
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exp

هزینۀ تعمیر و نگهداری متغیر اکسپندر

$/MWh
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481

861
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سودها ()$

)$( VSS

VOM
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همچنین برای سیستم تست  ،2قیمت گاز طبیعهی برابهر $/MWh

 .5نتیجهگیری
بههرای ح ه مسههئلۀ پیشههنهاددهی بهینههۀ تولیدکننههده دارای واحههدهای
 ،CAESبادی و حرارتی در بازارهای انرژی ارائ شهده اسهت .سهپس
دیگر پیادهسازی

 12و ظرفیت واحد بادی برابر  115 MWدر نظر گرفته شهده اسهت.
اطالعا

نیروگاههای حرارتی و  CAESسیسهتم تسهت  2در جهداول

( )5و ( )6ارائ شده است .همچنین سهناریوهای در نظهر گرفته شهده
برای قیمت های انرژی روز-پیش و توان های تولیدی واحهد بهادی در
شک های ( )6و ( )7ارائ شدهاند.

] [ DOI: 10.22052/10.2.10
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نتایج این حالتها در جدول ( )3ارائ شدهانهد .بها مقایسهۀ نتهایج

شده و نتایج ب دستآمده ،معتبر بودن روش پیشنهادی را در ب دسهت

 نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی01
]۹3[ ۲  اطالعات نیروگاههای حرارتی سیستم تست:)5( جدول
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Wind power scenarios (MW)
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DA energy price scenarios ($)

Pmax,i
60

توضیح
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