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چکیده :آمادگی سیستمهای قدرت در مقابله با حوادث به ویژه عوامل خرابکارانه به افزایش تابآوری و کاهش هزینهها و زمان
بازیابی خواهد انجامید .در این مقاله ،یک مدل تصمیمگیری سه سطحی مقاوم ارائه شده است که درآن بهرهبردار سیستم قدرت
منابع تولید را در سطح اول برای یک حالت پایه برنامهریزی میکند در حالی که ،عامل خرابکار قصد از کار انداختن حساسترین
پست را دارد به طوری که تمام واحدهای تولیدی و خطوط متصل به آن پست از مدار خارج شوند .در همین حین ،بهرهبردار سیستم
یک بار دیگر سعی در برنامهریزی مجدد واحدهای تولیدی دارد به نحوی که کمترین میزان قطع بار ناخواسته حاصل شود .همچنین،
در سیستمهای قدرت با منابع باالی اتکاناپذیر ،بهرهبردار باید اثرات عدم قطعیت تولیدات این منابع را نیز در تصمیمگیری خود
لحاظ کند .از این رو ،بر خالف بهینهسازیهای متداول دو سطحی مقاوم که سعی در یافتن کمینه هزینه در بدترین سناریو دارند،
خرابکارانه ،کمترین قطع بار حاصل شود .نهایتاً ،عملکرد مدل پیشنهادی بر روی سیستم تست استاندارد  118باسه مورد آزمون قرار
گرفته است.
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روش تولید ستون و قید پیشنهادی منابع را برای یک حالت پایه به گونه ای برنامهریزی میکند که در صورت بروز حمالت

فهرست عالئم و نشانهها

 Mعدد بزرگ برای خطیسازی توابع غیر خطی
متغیرها
ECit

مجموعهها

f lt

 tانديس زمان بر حسب ساعت
 bانديس باس
 lانديس خط انتقال
to (l ),
) fr (l

خط  lبه باس  ، bخط  lاز باس b

 iانديس واحد ژنراتوری
تحقق بار خالص در باس  bو زمان  / tبردار شامل تمام

bt / ω

ˆˆbt / ω

bt / ω
rx l
s
NG
)NG(b
NB
NWB
NT
Si
T

lshbt
wsbt
SUit, SDit
Pita

ritup ritdn

اجزای bt
حداکثر bt / ω
بار خالص پیشبینیشده در باس  bو زمان  / tبردار
شامل تمام اجزای bt
رآکتانس خط l
انديس اجزای منحنی تکهای خطی هزينه پیشنهادی
تعداد واحدهای ژنراتوری
مجموعه واحدهای ژنراتوری متصل به باسb
مجموعه باسها
مجموعه باسها با مزارع بادی
مجموعه خطوط انتقال
مجموعه اجزای منحنی تکهای خطی هزينه
پیشنهادی
افق زمانی  24ساعته

dlt sit
bt
uit

هزينه پیشنهادی واحد ژنراتوی  iدر زمان t
فلوی عبوری از خط  lدر زمان t
جريمهی قطع بار ناخواسته در باس  bو زمان t
کاهش تولید بادی در باس  bو زمان t
هزينهی راهاندازی و خاموش شدن واحد i
باز تنظیم توان تولیدی واحد  iو زمان t
ظرفیت رزرو شیب مشخصشده در دو جهت رو به باال
و پايین
توان تولیدی در هر قسمت از تابع تکهای خطی
پیشنهاد قیمت واحد i
زاويه ولتاژ باس  bدر زمان t
متغیر باينری نشانگر وضعیت روشن و خاموش بودن
واحد  iدر زمان t
توان تولیدی ژنراتور  iدر زمان t

Pit
 κ iبردار شامل تمام uit
 k iفضای ممکن برای قیود حداقل زمان روشن و خاموش
بودن
  z + zبردارهای متغیر های باينری نشانگر مجموعه عدمقطعیت 
 x bمتغیر باينری نشانگر وضعیت خرابی پست متصل به باس
b
 x iمتغیر باينری نشانگر وضعیت خرابی واحد i
 x lمتغیر باينری نشانگر وضعیت خرابی خط l

Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers - Vol.17- No.2 Summer 2020

پارامترها
 سطح زيرين کمینه سازی
 C itup C itdnقیمت پیشنهادی ظرفیت رزرو واحد  iدر زمانt
Gb

FTb


sui, sdi
slpsi
Pimin, Pimax
Flmax

URi ,DRi
SURRi/
SDRRi
Fi min

R itup R itdn

Voll
W

تعداد ژنراتورهای متصل به باس b
تعداد کل خطوط از باس  bو به باس b
بودجه عدم قطعیت
هزينه روشن و خاموش شدن واحد i
شیب منحنی تکهای خطی هزينه پیشنهادی
کمینه و بیشینه ظرفیت تولید واحد ژنراتوری i
حداکثر فلوی مجاز خط l
بیشینه نرخ شیب رو به باال و پايین واحد. i
نرخ شیب واحد ژنراتوری در زمان راهاندازی و خاموش
شدن
کمینه هزينه تولید واحد i
بیشینه ظرفیت شیب رو به باال و پايین مجاز واحد i
در زمان t
ارزش بار از دست رفته
هزينه جريمه کاهش تولید باد

 -1مقدمه
شرايط وخیم آب و هوايی ،زلزله ،سونامی و خاموشیهای خرابکارانه
عالوه بر تحمیل خسارتهای زيرساختی فراوان بسیاری از مشترکین را
از خدمت برق محروم میسازند ] [ .از اين رو ،علی رغم احتمال بسیار
کم وقوع چنین حوادثی ،مطالعات گستردهای در زمینه تابآوری
سیستمهای قدرت به دلیل هزينههای تحمیلی باال ،مستقل از مطالعات
قابلیت اطمینان در حال انجام است .مرجع[ ،]2به طور مشخص قابلیت
اطمینان را مجزا از مطالعات تابآوری میداند به نحوی که ،بر خالف
مطالعات قابلیت اطمینان که مجموعهای از حوادث را به طور يکجا
مورد مطالعه قرار میدهد و رفتار سیستم را توسط شاخصهای کلی
ارائه میدهد ،مطالعه تابآوری بر روی يک حادثه انجام میشود .به
طوری که تابآوری بیشتر در يک حادثه ،به تابآوری کمتر در
حادثهای ديگر منجر شود .در مرجع ] [ کاهش هزينه و دسترسی به
نیروی برق دو عامل اصلی در برنامهريزی توسعه تولید با هدف افزايش
تابآوری ذکر شده اند .همچنین ،در مرجع ] [4با استفاده از منطق
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 -2مدل مشارکت واحدها مقید به امنیت
) (SCUC4مقاوم با محوریت تابآوری
به جهت مقابله با عدم قطعیت در سیستمهای قدرت میتوان از برنامه-
ريزی تصادفی 5يا بهینهسازی مقاوم 6بهره جست .با وجود مزايای
برنامهريزی تصادفی در مقابله با عدم قطعیت و مطالعات ريسک ،به
دلیل بار محاسباتی باالی اين روش ،پیادهسازی در واقعیت با
محدوديتهايی همراه خواهد بود ] [ .لیکن بهینهسازی مقاوم به
عنوان جايگزين ،جواب بهینه را بدون نیاز به تابع توزيع متغیر تصادفی
با بار محاسباتی کمتر برمیگرداند .از سوی ديگر ،مدلهای بهینهسازی
مقاوم موجود ،فوق محافظه کارانه بوده و بار محاسباتی به نسبت بااليی
دارند .کاهش زمان حل اين روش با استفاده از تکنیکهای مبتنی بر
تجزيه در تحقیقاتی مورد بررسی قرار گرفته است که از آن جمله می-
توان به مقاالت اشاره کرد] [  [ ] , [ ] ,در اين مقاالت ،تجزيه
بندر 7و ساخت ستون و قید [ ] , [ ] ,8به عنوان دو روش کلی به
کار رفته اند که با توجه به ارجحیت مدل  [ ] CCGاز اين روش در
مقاله حاضر استفاده شده است.

 -3مدل سه سطحی مقاوم SCUC
همانطور که قبالً ذکر شد ،هدف از مدل  DADکاهش اثرات حمالت
خرابکارانه به پست انتقال در يک برنامهريزی تولید روزانه است .از اين
رو ،مدل سه سطحی مقاوم به صورت زير خواهد بود:
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فازی ،سعیشده است تا دقیقترين پیشبینیها برای خروج احتمالی
تجهیزات در زمان وقوع حوادث بزرگ حاصل شود .در مرجع ] [ به
جهت افزايش تابآوری در شبکههای هوشمند ،از يک مدل تصمیم-
گیری خاموشی سلسلهمراتبی با هدف کنترل هوشمند چند ريزشبکه-
ای استفاده شده است .اختصاص منابع برای بازيابی سیستم قدرت،
يکی ديگر از محورهای تحقیق در ارتقاء تابآوری مورد مطالعه قرار
میگیرد .به جهت اختصاص واحدهای تعمیرات برای بازيابی سريعتر
خطوط انتقال و توزيع ،سه مدل بهینهسازی توسط نويستدگان در ] [
ارائه شده که در مدل اول واحدهای تولیدی با در نظر گرفتن شرايط
آب و هوايی برنامه ريزی میشوند .در مدل دوم ،واحدهای تعمیرات
برای کوتاه مدت و در مدل سوم اين واحدها برای طوالنی مدت طی
يک برنامهريزی استراتژيک جايابی میشوند .در مرجع ] [ مدلی
سیستماتیک برای يافتن بهترين برنامهريزی بازيابی پیشنهاد شده
است.
در زمینهی خرابکاریهای عمدی ،دو محور عمده تحقیقاتی حمله-
کننده-مدافع 1و مدافع-حملهکننده-مدافع 2مد نظر محققین بوده است.
مرجع [ ،]8با در نظر گرفتن شاخصهای پدافند غیر عامل ،برنامه
ريزی توسعه تولید واحدهای تولید پراکنده را در يک شبکه هوشمند
توزيع با مدل بهینهسازی چندهدفه پیشنهاد کرده است .يکی از
تحقیقات پیشگام در مدل  ADمرجع ] [ است که در يک مدل دو
سطحی ،حملهکننده در سطح بااليی تالش میکند خسارات را بیشینه
کند و در همین حین مدافع در سطح زيرين تالش میکند آثار اين
حمالت را کمینه کند .همچنین در مدل ] [ از يک الگوريتم تجزيه
ابتکاری استفاده شده است .در مراجع ] [ و ] [ ،مدل دو سطحی
 ADبا استفاده از شرايط کراوش-کان-تاکر تبديل به يک مدل تک
سطحی با عدد صحیح شده است که میتواند با حلکنندههای برنامه-
ريزی خطی با عدد صحیح 3حل شود .همانند مدل  ADمدل سه
سطحی  DADبا استفاده از روشهای ابتکاری ،تئوری بازیها و
روشهای تحلیلی مورد مطالعه قرار گرفته است ] [ .[ ] [ ] ,
لیکن ،حجم باالی محاسباتی استفاده عملی از اين روشها را با چالش
مواجه میکند .از اين رو ،مراجع ] [15]-[17روشهای مبتنی بر
تجزيه را که قابلیت حل با بار محاسباتی پايین را تضمین میکنند ارائه
داده اند .از جمله تحقیقات اخیر در اين زمینه ،نويسندگان ] [ يک
روش  DADپیشنهاد کردهاند که در آن يک مدل min-max-min
سعی در کاهش قطع بار ناخواسته در صورت حمالت خرابکارانه به
اجزای اصلی سیستم قدرت دارد .مقاله حاضر بر پايه اين مرجع،[ ]،
نوآوریهای زير را ارائه میکند:
 -1در اين پژوهش ،مسئلهی مشارکت واحدهای مقید به امنیت
به صورت يک بهینهسازی مقاوم با محوريت تابآوری ارائه
شده است .بر خالف مدلهای مقاوم دوسطحی معمول ،اين
مقاله برنامهريزی تولید را برای يک حالت پايه به صورت غیر
محافظه کارانه به گونه ای میيابد که تضمین میکند در

صورت بروز حمالت خرابکارانه کمترين خاموشی حاصل
خواهد شد.
 -2در اين مقاله فرض شده است که حملهکنندهی منطقی ،سعی
دارد که حساسترين پست انتقال را از کار بیاندازد و
همزمان با از کار افتادن حساسترين پست ،خطوط و
ژنراتورهای متصل به آن نیز از مدار خارج خواهند شد.
 -3همچنین ،در شبکههای قدرت با نفوذ باالی منابع اتکاناپذير،
گاهاً حمالت خرابک ارانه با توجه به شرايط نامساعد تولیدات
اتکاناپذير به وخیمتر شدن اوضاع خواهد انجامید .از اين رو،
عدم قطعیت تولیدات اتکاناپذير نیز در مدل پیشنهادی برای
واقعیتر شدن تصمیمگیری گنجانده شده است.
در ادامه به شرح مدل اولیه مسئله مشارکت واحدهای مقید به امنیت
ب ه صورت مقاوم خواهیم پرداخت .در بخش بعد ،مدل تجزيه محور
پیشنهادی برای حل بررسی میشود .نهايتاً مدل پیشنهادی بر روی
يک سیستم تست ارزيابی جامع میشود.
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هدف از سطح اول ( ،)1کمینه کردن برنامهريزی تولید روزانه برای يک
حالت پايه است که بدون وابستگی به عدم قطعیت ها و يا خروج
تجهیزات در نظر گرفته میشود .در ( ،)1سطر اول نشاندهنده هزينه-
های سوخت ،راهاندازی و خاموش شدن واحد ژنراتوری ست و سطر
دوم به هزينههای تأمین ظرفیت رزرو رو به باال و پايین تعلق دارد .در
روابط ( )2و ( )3مدل تکهای خطی توابع هزينه لحاظ شده است.
همچنین ،قیود کمینه زمان روشن و خاموش بودن واحدها به طور
خالصه در رابطهی ( )4آورده شده ،که جزيیات آن را میتوان در ] [
يافت .قیود ( )5و ( )6به ترتیب هزينههای اختصاصيافته به روشن
شدن و خاموش شدن واحدها را نشان میدهند .قید ( )7توازن گرهای
را مشخص میکند .و قید ( )8مربوط به معادالت پخش بار  DCاست.
همچنین ،قید ( )9محدوده فلوی خطوط انتقال را معین میکند .قیود
شیب ساعتی نیز برای شیب رو به باال و پايین به ترتیب در ( )10و
( )11نشان داده شدهاند .قیود ( )12و ( )13نیز به ترتیب مربوط به
کمینه و بیشینه ظرفیت تولید ساعتی واحدهای ژنراتوریاند .ظرفیت
رزرو ها نیز در روابط ( )14و ( )15گنجانده شدهاند.
در سطح سوم ( ،)29بهرهبردار با برنامهريزی مجدد تولید ،سعی دارد
قطع بار اجباری و هدر رفت تولید باد را کمینهسازی کند .توازن تولید
و بار در تمام تحققها در رابطه ( )30نشان دادهشده است .همچنین،
يک پخش بار  DCامکانپذير بودن برنامهريزی مجدد تولید را بررسی
میکند( .)31(-)33قطع بار اجباری به بار خالص و کاهش تولید
اجباری باد به میزان تولید باد به ترتیب با قیود ( )34و ( )35محدود
میشوند .نهايتاً تولید بازبینیشده واحد ژنراتوری بايد در محدوده مجاز
باشد که توسط روابط ( )36و ( )37معین شده است .الزم به ذکر است
که متغیرهای دوگان تمام روابط ( )30(-)37با عالمت " ":مشخص
شده اند.
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 -4استراتژی حل تولید ستون و قید

9

مدل خالصه شدهی مسئله مشارک واحدهای مقید به امنیت با
محوريت تابآوری را میتوان به صورت زير خالصه نمود:
تابع هدف:



 c gT p



cbT x

min
x ,p

قیود:
سری اول :شامل قیود حالت پايه برای متغیرهای مستقل از عدم
قطعیت )(Here-and-now

سری دوم{ :قیود وابسته به تحقق سناريو ){ (Wait-and-see
  US
که تابع هدف شامل عبارتهای هزينهای ( )cbوضعیت روشن و
خاموش بودن به صورت باينری ( )xو همچنین هزينه سوخت ()cg
واحدهای ژنراتوری به صورت ( )pدر نظر گرفته شده است .همچنین،
قیود مرتبط با متغیرهای مستقل از عدم قطعیت ()here-and-now
شامل قیود کمینه زمان روشن و خاموش بودن ،توازن تولید و تقاضا،
شیب ساعتی و همچنین قیود روشن و خاموش شدن به همراه قیود
کمکی باينری در سری اول خالصه شده اند .در قیود سری دوم،
تغییرات در شرايط بهرهبرداری وابسته به تحقق هر سناريو در خرابی
پست به همراه عدم قطعیت ناشی از تولیدات اتکاناپذير (باد) لحاظ
شده است .حل اين مسئله ب ه صورت مطرح شده به دلیل قیود بیشمار
سری دوم نا ممکن خواهد بود .از اين رو ،قیود سری دوم را با يک
مسئله  max-minبه صورت زير جايگزين کرده که با تجزيه به دو
مسئله پايه ( )MPو پیرو ( )SPبه صورت تکراری زير قابل حل
خواهند بود [:]26

تابع هدف:





min cbT x  c gT p

)(MP

خاموشی تضمین شود [.]27[ ,]26
در ادامه ،مسئله پیرو ( max-min ،)SPداخلی با استفاده از تئوری
دوگان به يک مسئله  max-maxتبديل میشود ] [ .سپس ،مسئله
غیر خطی  max-maxحاصل شده با تئوری عدد بزرگ M-به يک
مسئله بیشینه سازی با عدد صحیح تبديل میشود که به آن مسئله
پیرو ) (SPگفته میشود .با حل مسئاله پیرو در هر تکرار نقاط حدی
به صورت پارامترهای معین به مسئله پايه ) (MPتوسط برشهای
بهینگی اولیه 12اضافه میشوند .اين روند تا همگرايی کامل ادامه می-
يابد .در مدل پیشنهادی روابط ( )38(-)45متعلق به مسئله پايه بوده
که تابع هدف آن عیناً مانند مدل سه سطحی ست .عالوه بر اين متغیر
 شامل تمام هزينههای قطع اجباری باد و بار که به صورت تکراری
اضافه میشوند به مسئله پايه افزوده میشود .قیود مسئله پايه شامل
قیود ( )2(-)15و همچنین برشهای بهینگی اولیه در هر تکرار به
صورت ( )41(-)45هستند .در هر تکرار  mبرشهای بهینگی همان
قیود سطح زيرين ( )30(-)37هستند که در آنها نقاط حدی
*
*
 z wbtکه در تکرار قبلی مسئله پیرو به دست
, z wbt
*, x i* , x l* , x b
آمدهاند ثابتند .الزم به ذکر است که باالنويس *) (.داللت بر ثابت بودن
پارامترهايی دارد که ديگر متغیر نیستند.

()38


 T NG
Min     EC it  SU it  SDit   

t 1 i 1
T NB

()39

    Voll .lshbt W .wsbt m

()40

()2(-)15

b

x ,p

قیود:
سری اول :شامل قیود حالت پايه برای متغیرهای مستقل از عدم
قطعیت )(Here-and-now
جريمه تخطی از قید{ (SP) Max-min
{قیود وابسته به تحقق سناريو )(Wait-and-see

همانطور که مشاهده میشود ،در مدل پیشنهادی ،مسئله بهینهسازی
در مقابل تهديدات خرابکارانه برای يک حالت پايه بدون در نظر گرفتن
عدم قطعیت به گونه ای حل میشود که ،اوالً قادر خواهد بود ،بر خالف
مدلهای دوسطحی مقاوم با بازبینی کامل 10معمول ،يک جواب بهینه
برای يک حالت پايه در اختیار بهرهبردار قرار دهد .اين در حالی است

)(MP

()41

()42

NT b

NTb

NGb

f lta lshbt 



b , t , m

bt ˆbt (z bt* z bt* )wsbt

l , t , m

fr (l )b



()43

f lta 



t

Pita 

to (l )b



*
l

x

 fr (l )t
rx l fr (l )t



i 1

f lta 

()32(-)35

()44

i , t , m

()45

i , t , m



Pita  x i*  Pit  ritdn 
Pita  x i* Pit  ritup

مسئله پیرو ،)46(-)70(،شامل دوگان مسئله کمینهسازی اليه زيرين و
قیود بیشینهسازی اليه میانیست ( .)17(-)28همچنین متغیرهای
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همانطور که ذکر شد مدل سه سطحی مقاوم به صورت مستقیم قابل
حل نیست .از اين رو ،از مدل تجزيه محور ساخت ستون و قید
( )CCGبهره گرفته میشود.

که مدل های موجود دو سطحی مقاوم [ ،]18صرفاً متغیرهای مستقل
از عدم قطعیت برای بهرهبردار قابل استفاده خواهند بود (مانند وضعیت
صفر و يک واحدهای ژنراتوری در يک مسئله مشارکت واحدها و اين
در حالیست که مدل پیشنهادی عالوه بر صفر و يک وضعیت واحدها
تولید ساعتی مشخصی را نیز برای يک حالت پايه ارائه میکند) [.]27
ثانیاً ،قادر خواهد بود يک جواب بهینه برای يک حالت پايه به گونهای
بیابد که با تحقق هر سناريويی در محدوده ريسک مشخص شده بتواند
تغییرات را در چینش تولید 11به گونه ای اعمال کند تا کمترين

کمکی  wbt ,wbt , itو   itبه ترتیب جهت خطیسازی عبارات


 it x i wbt z wbtو  it x iمعرفی شدهاند.
غیر خطی
wbt z wbt
حدی
نقاط
پیرو
مسئله
در
تصمیم
متغیرهای



 z wbtهستند که در هر مرحله تولید میشوند .از
, z wbt
, x i , x l , xb
اين رو ،مسئله پیرو به صورت زير خواهد بود:
T NB

 T NB
(SP) Max   bt bt   bt bt

t b
t b
T NWB

  wbt wbt  ˆbt





wbt ˆwbt 

wb
T NG

T NWB

t




t

wb
T NT





*   lt  lt Flmax    it Pit* ritup
i

t

t l
T NG



   it Pit* ritdn* 

t i




()46
()47



()17(-)28

()48

s.t . b (i )t it  it 0 i , t

()49

to (l )t fr (l )t lt  lt  lt 0 l , t

()50

b (i )t bt Voll b ,t

()51
()52

b (i )t bt W b , t

 lt
 lt
 
 0 b , t
rx
rx
l to (l )b
l
fr (l )b




wbt  Mz wbt
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()53

wbt

()54


wbt Mz wbt
wbt

()55


wbt wbt  M (1z wbt
) wbt

()56


wbt wbt M (1z wbt
) wbt

()57
()58


wbt Mz wbt
wbt

()59


wbt wbt  M (1z wbt
) wbt

()61
()62
()63
()64
()65
()66
()67
()68
()69
()70

در اين بخش عملکرد مدل پیشنهادی بر روی سیستم تست  118باسه
 IEEEآزمايش شده است .اطالعات واحدهای ژنراتوری ،خطوط و بار از
مرجع ] [28اخذ شدهاند .اين سیستم تست شامل  54واحد ژنراتوری،
 168خط انتقال با بار بیشینه  MW6600است .همچنین ده مزرعه
بادی با ظرفیت تولید معادل  %20بار هر گره در پر بار ترين باس ها
( )90 ،80 ،62 ،60 ،59 ،56 ،54 ،49 ،15 ،11گنجانده شده اند که
دارای محدوده تغییراتی معادل  %90بازه اطمینان دارند .الگوی تولید
باد نیز از ] [ در روز  13ژوئن  2016استخراج شده است .تمامی
شبیهسازیها با نرمافزار حالل  GAMSبا پردازنده Core i3-3 GB
 RAMانجام شده اند .جهت بررسی جامع مدل پیشنهادی سه مورد
مطالعاتی در نظر گرفته شده است.
مورد مطالعاتی اول :در اين آزمون میزان محافظه کارانه بودن مدل
13
پیشنهادی توسط معیار بودجه عدم قطعیت نرمالیزهشده ()NBU
مورد ارزيابی قرار میگیرد .معیار  NBUبه اين صورت تعريف میشود
 . / maxپاسخ با  NBU=0همان برنامهريزی قطعی
مشارکت واحدها بدون در نظر گرفتن عدم قطعیت است و =NBU
نشانگر محافظه کارانه ترين تصمیمگیری است.
مورد مطالعاتی دوم :برای در نظر گرفتن کارايی مدل پیشنهادی در اين
شبیهسازی تنها يک تجهیز میتواند از مدار خارج شود و سپس
عملکرد مدل پیشنهادی در طوالنی مدت با روش خارج از نمونه مورد
ارزيابی قرار میگیرد.
مورد مطالعاتی سوم :در اين مورد ،حمله کننده سعی دارد حساسترين
پست انتقال را از مدار خارج کند .عالوه بر آن ،تأثیرات عدم قطعیت
تولید بادی نیز در نظر گرفته میشود.
14


wbt  Mz wbt

wbt

()60

 -5نتایج عددی


wbt wbt M (1z wbt
) wbt
 it  Mx i
 it  it 0
)  it it  M (1x i
 it  Mx i
 it it 0
)  it it  M (1x i
 lt  Mx l
lt Mx l
) lt lt M (1x l
) lt lt M (1x l

مسئله

جدول ( :)1نتایج مدل پیشنهادی برای مقادیر مختلف NBU
NBU

هزينه کل

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

1،776،876
1،781،875
1،784،292
1،786،769
1،788،973
1،790،728
1،793،008
1،795،243
1،797،923
1،799،988
1،802،467
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باس متصل به مزرعه باد انتخاب شده )%( PoR

59
59،80
54،59،80
15،54،59،80
15،49،54،59،80
15،49،54،56،59،80
15،49،54،56،59،80،90
15،49،54،56،59،60،80،90
15،49،54،56،59،60،62،80،90
11،15،49،54،56،59،60،62،80،90

0
0,28
0,42
0,56
0,68
0,78
0,91
1,03
1,18
1,3
1,44

در اين شبیه سازی تنها منبع عدم قطعیت تولیدات بادی در نظر گرفته
شده است .جدول  1مقادير بهینه هزينه کل ،باسهای انتخاب شده
متصل به مزرعه بادی و هزينهی مقاوم بودن را برای مقادير مختلف
 NBUنشان میدهد .همچنین ،مقدار هزينه مقاوم بودن 15که
عبارتست از تفاوت نرمالیزه شده بین هزينه در مقادير  NBUبزرگتر از
صفر از حالت  NBU=0در ستون آخر به درصد گنجانده شده است.

با افزايش میزان  NBUمیزان هزينه کل به تدريج افزايش میيابد چرا
که افزايش مقدار  NBUبه معنی تصمیمگیری محافظه کارانه تر است.
الزم به ذکر است که هزينه مقاوم بودن برابر است با اختالف نرمال
شده هزينه کل با پاسخ قطعی در هر مقدار  . NBUنکته قابل توجه در
اين شبیهسازی اين است که در محافظه کارانهترين حالت هزينه عدم
قطعیت تنها  %1,44خواهد بود که به معنی عدم تولید تمام مزارع
باديست .اين میزان کم هزينه مقاوم بودن به اين دلیل است که بر
خالف مدلهای موجود ،مدل پیشنهادی در پی يافتن کمترين هزينهی
توزيع اقتصادی برای بدترين حالت تحقق عدم قطعیت نیست بلکه يک
برنامهريزی پايه بهینه را به گونهای ارائه میکند که بهرهبرداری در تمام
تحققها ممکن باشد.

 -2-5مورد مطالعاتی دوم
در اين شبیهسازی ،خروج تنها يک تجهیز در حضور مقادير مختلف
 NBUمورد مطالعه قرار میگیرد .جدول  2نتايج حاصل از اين شبیه-
سازی را نشان میدهد.
جدول ( :)2نتایج شبیهسازی برای خروج یک تجهیز

از آنجا که هدف اصلی اين تحقیق ،بررسی اثرات خروج حساسترين
پست انتقال است ،در اين بخش تغییرات تولید بادی برای ده سناريوی
مختلف در باسهای دارای منابع بادی برای خروج هر  118باس با
مجموع  1180سناريو در نظر گرفته شده است .سپس برای مقادير
ثابت متغیرهای تصمیم سطح اول،بهینهسازی زيرين ،)30(-)37( ،برای
هر سناريو به صورت شبیهسازی مونت کارلو اجرا شد که هزينهی
میانگین اين سناريوها با عنوان هزينه مونت کارلو در جدول  3منعکس
شده است .در اين شبیهسازی برای تمامی حاالت پست  65به عنوان
حساسترين پست انتخاب شد .اين پست به چهار خط  102 ،97 ،96و
 104و واحد ژنراتوری  27با  MW 420ظرفیت تولید که يکی از
بزرگترين واحده است متصل است .الزم به ذکر است که در هزينهی
بهرهبرداری حالت پايه میزان هزينهقطع بار لحاظ نشده است چرا که
در عمل اين هزينه اتفاق نمیافتد و صرفاً به عنوان يک محک مورد
استفاده قرار میگیرد .از اين رو ،بدترين حالت تولید باد تنها %1,68
افزايش هزينه میدهد در حالی که ،شبیهسازی مونت کارلو در طوالنی
مدت  %21,8کاهش هزينه را نشان میدهد.
$4,990,167-$4.094.840=$895.327

500 000

400 000

هزینه کل

NBU
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1

هزينه کل
1،808،662
1،818،772
1،853،933
1،914،643
2،015،129
2،145،106
2،290،777
2،404،026
2،521،429
2،695،201
2،895،206

)%( PoR
1,79
2,07
3,9
7,16
12,64
19,79
27,76
33,91
40,24
49,73
60,62

 -3-5مورد مطالعاتی سوم

300 000
200 000
100 000

الزم به ذکر است که برای تمام حالتها الگوی يک روز گرم تابستان با
بار حداکثر  MW 6600در نظر گرفته شده است .از اين رو ،حتی در
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