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 مقدمه .1

این مقاله یک روش جدید برای حل مسئله در مدار قرار گرفتن واحد های تولیدی برق آبی برای سیستم های قددرت اسد    

ای تولید، های مجزا از واحدههای آبی متشکل از گروهتوجه شود که بر نیروگاه .که در آن مشارک  واحد برق آبی رواج دارد

های بار پیش بینی شده، مطالعات برنامه با توجه به منحنی .که هر کدام ویژگی های عملکردی مختلفی دارند تمرکز شده اس 

برداری کوتاه مدت ارائه شده اس ، یک مسئله بهینه سازی فرموله شده اس  تا تعیین شود که چده مقددار و کددام    ریزی بهره

هدد    بدرداری و های بهدره داشته باشد و کدام نیروگاه باید بار را، با در نظر گرفتن محدودی  واحد باید در هر ساع  تولید

تابع هد ، اجدزای متمدایز    .برداری میان مدت انجام شده اس سپس مطالعات برنامه ریزی بهره .انرژی مورد نظر، تامین کند

مربوط به تلفات بهره وری در استفاده از منابع آب، و همچنین هزینه های راه اندازی و خاموشی واحدها را بده حدداقل مدی    

ی تلفات تابع عملکرد، که در واقع شدامل مجموعده ای از منحندی هدای     رساند. مشکالت مطرح شده توسط ماهی  ناپیوسته

این ترفند اجازه می دهد  .، یک سطح پیوسته، به دس  آمده اس  fittingاز طریق بهترین روش های  مجزا اس ،با جمع آنها

تا استفاده از الگوریتم های برنامه نویسی عدد صحیح مختلط، برای حل مسئله در مدار قرار گرفتن واحد های تولیددی بدرق   

عملکرد چنین مدل بهینه سازی از طریق کاربرد آن در  .شودآبی ، کارآمد باشد و به عنوان یک بخش از این مقاله بررسی می 

بدرداری پیشدنهادی اسدتفاده    های واقعی سیستم قدرت برزیل ارزیابی شده اس . نتایج نشان می دهد که سیاس  بهرهنیروگاه

 .شودمی دهد،که منجر به حداقل تخلیه مخازن نسب  به تمام واحدهای ترکیبی دیگربهینه از منابع آب را ارتقا می
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های کوتاه مدت سیسدتم قددرت اسد  کده     بردارییک تابع کلیدی در برنامه ریزی بهره (UC)درمدار قرار گرفتن واحد 

هدفش تعیین اینکه کدام واحدهای تولیدی برای تولید مقرون به صرفه ترین واحد هستند، به منظور تامین تقاضای پیش 

محددودی  هدای فندی و     .باشدد افق زمانی اعم از یک روز تا یک هفته، میبینی شده و رزرو چرخان مورد نیاز درطول 

، هزینده هدای راه انددازی و    (minimum up and down timesزمدان روشدن و خداموش بدودن      عوامل اقتصادی مانند حدداقل  

در  مسدائل حرارتی یکی از پیچیده ترین  هایواحد UC ارائه، حل درنظر گرفته شوند، و غیره، باید دری واحدها خاموش

پخدش بدار   ، شدده را تعیدین مدی کندد    برای یک افدق زمدانی داده    تولید برنامه،  UCهنگامی که  .[1]اس  سیستم قدرت

به منظور محاسبه سطوح تولید برای هدر نقطده   را  در دسترس یتولید هایقادر اس  واحد( Economic Dispatch اقتصادی 

 . ثاب  فرض کندبوط به افق را از منحنی تقاضا مر
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را می توان در مقاالت یاف ، از جمله روش هدای اکتشدافی، تکنیدک هدای هدوش       UCانواع روش ها برای حل مسئله 

بررسدی   [3]و اخیرا در   [2]مروری مفصل در  .هستندبه لحاظ تئوری متراکم ترکه محاسباتی و روش های بهینه سازی 

بدرای   قطعدی  ، که تمرکدز بدر روی روش  [4]، و همچنین در های نامشخص اس جنبه جامع ارائه  شده اس  .که شامل

مقاالت توجه بسیار بیشتری در از حرارتی  UCمسئله ، سریع آن اثرات اقتصادی قطعا با توجه به .اس  برقآبی UCمسئله 

شدده توسدط    مصوب آداپته(این واقعی  خود را در عملیات بهره برداری  .برخوردار اس همتای برق آبی آن نسب  به 

گدروه  ی مدورد عالقده   آبی   UC مسئلهبا این حال،  .که برق آبی رایج اس  یی، به ویژه در کشورهادهدنشان می صنع 

، مانندد  این مسئله ارائده شدده اسد    به پرداختن برای های متمایزی ، و روشبوده اس  های تحقیقاتی در سراسر جهان

 خطدی  ، برنامده نویسدی  [09/12]الگراندژ   آزادسدازی ، [8] دیندامیکی رنامه نویسی ، ب[7-5]محاسباتی هوش روش های 

  .[15] (MINLP)عدد صحیح  غیر خطی مخلوط ، و برنامه ریزی[13،14] (MILP) مخلوط عدد صحیح

-آبدی   UC مسدئله  الگراندژ بدرای حدل   آزادسازی ، یک روش برنامه ریزی درجه دوم متوالی و تکنیک های [9،10]در 

ضرایب الگرانژ استفاده می  نیز برای به روز رسانی bundle هایو روش حرارتی  هیدروترمال( به کار گرفته می شوند 
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به دیسپچ بهینه تولید برق آبی توجده   استفاده از روشهای الگرانژ با زیر مسئله در [11]در همین راستا، نویسندگان  .شود

 .اعمال شد دو نیروگاه آبی سیستم قدرت برزیل به بهینه دیسپچبرای تعیین  روش سپس این .کرده اند

در فرآیند تولید برق آبی با توجه  (LOP)از نقطه نظر به حداقل رساندن تلفات عملکرد  برقآبی UCدیگر مراجع به مسئله 

، یک مدل [11پردازند .در ]، اف   ارتفاع ابگیر و تغییرات راندمان توربین ژنراتور، می tailraceبه عواملی از قبیل ارتفاع 

pre-dispatch   پیش دیسپچ( با هد  به حداقل رساندن تلفات انتقال توان و تلفات عملکرد تولید برق آبی با توجه به

مسئله بهینه سازی از طریق ترکیبی از آزادسازی الگرانژ و تکنیک های اکتشافی حل شدده   .عوامل فوق ایجاد شده اس 

 تعدداد  .مدورد اسدتفاده قدرار گرفتده اسد       [16]در  ،یک نیروگاه آبی تنهابرای  LOP تولید مورددر مشابه مفاهیم  .اس 

یک روش مبتنی بر برنامده   .ایفا می کنند نیز نقش مهمی را در این زمینهی واحدهای تولیدی خاموش دفعات راه اندازی و

واحدد یکسدان،    18ارائه شده و به یک نیروگاه آبدی بدزرم متشدکل از     [16]نویسی دینامیکی به جنبه های فوق که در 

نتایج گزارش شده در آن نشان می دهد که تعداد واحدهای دیسپچ شده به طور قابل توجهی در  بهره  .اعمال شده اس 

ندد نیروگداه   ، همان معیار عملکرد برای سیستم برق آبی برزیل تشکیل شدده از چ [11در ] .وری نیروگاه تاثیر می گذارد

مقایسده   .مسئله بهینه سازی از طریق یک روش اکتشافی مبتنی بر آزادسازی الگرانژ حل شدده اسد     .توسعه یافته اس 

 صدرفه جدویی  سدابق   یاستراتژی پیشنهادی با عملکرد سیستم واقعی در طول یک روز معمولی نشان می دهد که بازده

 .سیستم فراهم می کند  ه کلیبازد بهبودبا توجه به را قابل توجهی از انرژی 

برق آبی کوتاه مدت با یک افق زمانی معموال یک تا چند روز را در نظر می گیریم، به طوری  UC در این مقاله، ما مسئله 

ی کده  بر خال  مدوارد  .که جریان مخزن مورد نظر مشخص فرض شده اس  و یک رویکرد قطعی می تواند به کار رود

، به طوری کده تداثیر   شده اس  مخازن بزرم نمونه ای از سیستم قدرت برزیل در نظر گرفته ،پرداخته شده [11-11در ]

پمپداژ   .[ نادیدده گرفد   6،11،19ا مدی تدوان ]  ( ر" head effect اثر سر"سطح آب مخزن در خروجی نیروگاه  به اصطالح 

یک برنامده متمرکدز از   می کنیم [، ما فرض 11-11همچنین بر خال  ] .نشده اس عملیات ذخیره سازی در نظر گرفته 

 زیسد  بهدره بدرداری   عالوه بدر ایدن،    .داده شده اس یک اپراتور تنها ، توسط حوضه آبواقع در یک  چندگانهمخازن 

در عوض، هد  اصلی بده حدداکثر    .نیس  درآمد تولید کننده کردن ، هد  حداکثریعنی، نیس  مبتنی بر قیم  محیطی

 برحسدب مدورد هدد  کده     برای این منظور، فرض بر این اسد  کده اندرژی    .ع آب اس رساندن استفاده کارآمد از مناب

ارضدا  تقاضدا، بایدد    شدده  پیش بینی توان، عالوه بر تعیین شده برای هر نیروگاه میان مدت در مطالعات مگاوات ساع 

 .شود

 توصیف  شده اس  را استفاده کردیم، اما یک روش حل جایگزین [16،17]برق آبی  که در   UCما فرموالسیون مسئله 

، مسدئله  بدون تجزیه دینامیکیی ساده برنامه نویسی یک برنامه استفاده از تکنیک های اکتشافی و یا  کهمعرفی می کنیم 

شدود،   ولیدد ت هایشدامل تعدداد زیدادی از واحدد     مسدائلی که می تواند تبدیل به یک استراتژی ناکارآمد محاسباتی برای 

عملکدرد در فرآیندد تولیدد    تلفات روش پیشنهادی به حداقل رساندن هد  ، مراجع باالهمانطور که در  .اجتناب می کند



مدرتبط بدا    چالش های .، اس راندمان توربین ژنراتورتغییر  -1اف  ابگیر، و  -tailrace  ،1 ارتفاع -1: برق آبی به دلیل

و  اندد در نظر گرفتده نشدده   ، به صورت پیوسته یک نیروگاه آبی LOPدر تابع  فوق فاکتورهای ،این رویکرد این اس  که

(، برای هر ترکیبی از mappingsدر عوض، آن به شکل یک مجموعه از نگاش  ها   .یک تابع تحلیلی نیس  LOPتابع 

 در LOPع نگاش  های مختلدف  یدر تجمجدیدی  برای مقابله با آن، ما استراتژی .واحدهای بهره برداری تعیین می شود

کده  انجام شده اسد    fittingروش های بهترین از طریق  پیوسته این با تعریف یک سطح پیشنهاد می دهیم.تابع هد  

متغیدر   به عندوان یدک   برداری بهرهعالوه بر این، تعدادی از واحد ها در  .اس  تکی LOP های شامل تمام منحنی تقریبا

راه انددازی و خاموشدی   هزینده   در نظدر گدرفتن   تابع هد  نیدز بدرای   .رفتار می کنند (یحعدد صح  بهینه سازی اضافی

، کده   (MINLP) مخلدوط عددد صدحیح    غیر خطدی مسئله  برنامه نویسی نتیجهاین  .، توسعه یافته اس تولیدی واحدهای

نیروگاه شدامل  یک  ،درنظر گرفتن مورد واقعی برایدر نهای ، ما می باشد.  ،توسط ابزارهای محاسباتی مناسب حل شده

اگر چه این مسئله قبال با استفاده از دیگر روش  .مجزا از واحدهای تولیدی، فرموالسیون مسئله را تعمیم دادیم های گروه

قدبال بده چندین     به حداقل کردن تلفات عملکرد اجزا اس  کده مورد بررسی قرار گرفته اس ، روش ما مبتنی بر  [9]ها 

 .رت کلی پرداخته نشده اس صو

مفاهیم اساسی مربوط به مدل سازی نیروگداه هدای بدرق آبدی      1در بخش  .این مقاله به شرح زیر سازماندهی شده اس 

در نظر گرفتده   1در بخش  LOPتابع  ریاضی فاکتورهای مختلف در تعریف سیونویژگی ها و فرموال .بررسی شده اس 

 4بخش  .برای تعداد واحدهای تولیدی متمایز در بهره برداری بحث شده اس   LOPشده اس ، همچنین تجمع اجزای 

 .9 از طریدق روش پیشدنهادی در بخدش   شدده   موردی حل همطالعچند نتایج  .آبی اس برق  UCمسئله کلی  سیونفرموال

 ذکر شده اس . .1در نهای ، یک نتیجه گیری در بخش نشان داده شده و بحث شده اس .
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 نمادها .2

 رامترهاجدول پا
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Formula 

or Fig.No. 
Definition 

 

 پارامتر

 

 

 هدف تابع

 1.4 معادله

هزینه راه اندازی و 

 خاموشی

 

 1.4معادله 

 بار سیستم

 

 

 1.4معادله 

هدف انرژی برای هر 

 نیروگاه

 

 

 1.4 معادله

ماکزیمم تعداد واحد 

 تولیدی هر گروه
 

 1.4 معادله

 مینیمم توان تولیدی

 

 1.4 معادله

 ماکزیمم توان تولیدی

 

 

 

 

 

 

 

 

 هامتغیرجدول 



Formula 

or Fig.No. 
Definition 

 

 متغبرها

 

 

 هدف تابع

 1.4 معادله
 ارتفاع آب

 

 هدف تابع

 1.4 معادله
 LoPهزینه 

 

 هدف تابع

 1.4 معادله

هزینه راه اندازی و 

 خاموشی

 

 1.4معادله 

وضعیت روشن و 

 خاموش بودن واحد

 

 

 

  واحد آبیمدل ریاضی  .1

بر   piتوان الکتریکی   ..  ij ≤ inهستند،  بهره برداریاز آنها در تا  inی که واحد تولید ijمتشکل از  iیک نیروگاه آبی 

برحسب مترمکعب بر    I,jqتوربین میزان تخلیه آب به مربوط ییک تابع  jآبی تولید شده توسط واحد حسب مگاوات 

داده شده ،  𝔶𝑖,𝑗ترکیبی  توربین ژنراتورواحد متر و کارایی  برحسب i,jhخالص(  آبسر  net water head، ثانیه اس 

 توسط: اس 

 
 .به عنوان تابع تولید واحد آبی نامیده می شود اغلب (2.1)معادله  .اس  MJ / M4 0.00981 و برابرثاب   K که در آن

برای  .متغیرهای وابسته هس  به این واقعی  که درگیرم، با توجه یدر نگاه اول فکر می کن اس  که آناین پیچیده تر از 

از آنجا که به طور کلی اس  .(   qijیا هم ارز، , i,jpو  i,jhدر واقع یک تابع غیر خطی از  شروع، راندمان توربین ژنراتور

 به  اس تقریب زده شده دوم  مرتبهای  در عمل توسط یک چندجمله دارد،نهیچ صورت تحلیلی برای منحنی تپه وجود 

 :فرم



 
با  رگرسیون خطی چندمتغیره(" ) best fitting "های  از قبل توسط روش K = 0,1,..,5که   𝛾𝑘,𝑖𝑗که در آن ضرایب

الزم به ذکر اس  که، برای  .استفاده از نقاط به دس  آمده از نمودار تپه واقعی ارائه شده توسط سازنده، تعیین شده اس 

، تا یابدبهره وری نیز افزایش می  یابدتوان خروجی افزایش می  وقتی،شدهداده  (net water head  آب خالصسر

می  مقدار بازده خروجی منجر به کاهش توانافزایش بیشتر در  .آمده باشدزمانی که مقدار بهره وری حداکثر به دس  

به عبارت  .، تغییر می کندثاب  خروجی توانبرای یک ، ارتفاع آب ی کههنگامبه کار برد استدالل مشابه می توان  .شود

𝔶𝑖,𝑗دیگر، یک نقطه حداکثر بهره وری   𝑚𝑎𝑥 واحد آبینامیده می شود( که   "نقطه طراحی"به اصطالح   که وجود دارد 

 .بهینه می رسد عملکرد تبدیل انرژی  به
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 ارتفاع آب ri-biتفاوت  .دارد  tailrace،ir، و سطح forebay  ،ibبستگی به سطح آب  (2.1)در معادله  ارتفاع آب

معموال تخلیه  .ناخالص اس ، اما فشار تلفات با توجه به اصطکاک آب در لوله پرفشار متعادل نیز باید در نظر گرفته شود

 :واحد بر حسب متر و به عنوان یک تابع درجه دوم در نظر گرفته می شود
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𝑠2 حسببر  𝛽𝑗 که در آن  𝑚2⁄ به ویژگی های نصب و راه اندازی خاص داردثاب  اس  که مقدار آن بستگی. 

 :می شود خالص ارتفاع آبعبارت زیر برای  بیان مالحظات فوق منجر به

 
کوتاه مدت مطالعات برنامه ریزی شامل  بهره برداریدر  .آب مخزن اس  ذخیره به نوبه خود تابعی از Forebayارتفاع 

 .[16] سرکار داریم یز اس ، به ویژه هنگامی که با مخازن بزرمناچ  forebay، تغییرات در سطح هچند روزافق تنها 

واحد  آب انتشارکل ممکن اس  به طور قابل توجهی با  چون، صدق نمی کند  tailraceسطح  این برای  با این حال، 

 تخلیهتوان شامل  Diآبی،  واحد برای .حتی برای یک افق کوتاه مدت(تغییر کند Di  with total hydro plant water releaseآبی 

 :،به طوری که اشاره دارد ،Siو  Qi، به به ترتیب نش  و نرخ واحد

 
نامطلوب اس  و تنها تح  شرایط عملکردی بسیار خداص، دیکتده شدده توسدط      اگر چه در فرمول فوق، نش  معموال

فرض شده اس   اس . که می گویند،  نشدهبنابراین، در  ادامه این مقاله در نظر گرفته  .عوامل بیرونی قابل توجیه اس  

 .دارد ندددددددرخ تخلیددددددده مربوطدددددددهبددددددده اساسدددددددا بسدددددددتگی  یآبددددددد واحدکددددددده انتشدددددددار

تعیدین   از داده های تجربدی  باید از این رو، آن . نیس  در دسترس Diانتشار آب  و کلtailrace  ri سطح تحلیلی رابطه

تقریدب زده  چند جمله ای مرتبه چهدارم  با  سیستم برزیل بهره برداری برنامه ریزیمطالعات مدل مورد استفاده در  .شود

 :فرم به  اس شده اس   

 
 .تعیدددین شدددده اسددد   best fittingهدددای   ، توسدددط تکنیدددک kK ،,1,…4K = 0  کددده در آن ضدددرایب 

اس ، با توجده   بهره برداریدر  ی ممکنهاتعداد واحد  و  آب در نهای  تابعی از دبی هر واحدانتشار کل  -1از آنجا که

 .می کند ایجادرا   qijو  Qiبه وضوح ارتباط بین که  مهم اس این ، باشدمتفاوت می تواند  دیسپچبارگیری و شرایط به 

 طدوری مشدابه   یو فرض کنیدد کده واحددها    اس  مشابه تولیدیشامل یک گروه از واحدهای  i توان واحدهنگامی که 

 :،بایدبرابری تولید می کنند که توان خروجی دیسپچ شده اند

 

  اجزای اصلی تلفات عملکرد .4

 می تواند بدین شکل نوشته شود: i، توان خروجی کل نیروگاه 1بخش  تعمیماز 



 
با فدرض اینکده همده واحددها در      .اس  (plant net headواحد  سر خالص hiاس  و  واحدبازده کلی  𝔶𝑖 که در آن

 ،بازده کلی واحددیسپچ می شوندخروجی برابر  توانبا  مشابه یگفته شد، واحدهاقبالعمل یکسان هستند و همانطور که 

ارتفداع  یک تابع غیر خطدی از   همانطور که در بخش قبلی، بازده واحد مورد بحث .برابر اس با مقدار بازده واحد تکی 

 از خطوط کانتور عنوان یک مجموعهاین به  .اغلب به عنوان نمودار تپه نامیده می شود خالص و تخلیه توربین اس ، آب

(  D-3از واحد آبدی واقعدی    مثال نمودارهای تپهبرای  [12،16] نگاه کنید به سه بعدی  طرح های و یا به صورت [10]

در  ها،تعدداد واحدد  niتابعی از   hiو هم  𝔶𝑖هم ، (2.7)نگاه کنید به معادله    Qi به  به طور مشابهنشان داده شده اس  .

را تح  تاثیر قرار می  pijواحد  خروجیتوان و در نتیجه د واح  qijواحد نرخ تخلیه  niتغییر  چون ، برداری اس بهره 

 .تغییر می کنند ni نیز با   hiو همچنین  𝔶𝑖به وضوح نشان می دهد که   (2.6) - (2.4)، (2.2)معادالت .دهد
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در بهدره بدرداری   به تعیین تعداد واحدها اید توسط نیروگاه ارضا شود، این بنابراین، از انجاکه تقاضای برق مورد انتظار ب

مدی  پیدروی   [12،16،17] .مراجدع  در این مقاله، ما از . ها مربوط می شود senseعملکرد در برخی از  "بهترین"تولید 

به عبارت  .عریف می کنیمت عملکرد ایده آل از مقدار شاخص اتانحراف حداقل ازبه عنوان یکی را و بهترین شرایط  کنیم

که ، رساندحداقل را به  lopکه مجموعه ای از اجزای طوری  می کنیمجستجو  درمدار قرار گرفتن واحدهادیگر، ما برای 

 .قرار می گیردمورد بحث بعدا 
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تدوربین بدا توجده بده نقطده       راندمان مقدارانحرا  از -1  :[12] می شوددر این مقاله در نظر گرفته  lopسه جزء اصلی 

 -1و ؛ tailrace ،LoPrبه دلیل ارتفاع سطح  خالص ارتفاع آبکاهش  -lop 1حداکثر بهره وری، مشخص شده توسط 

هر یک از دسته اجدزا مدورد بحدث و    در بخش های زیر   .LoPfخالص به دلیل اصطکاک آب ابگیر،  ارتفاع آبکاهش 

 .قرار گرفته اند مدل سازی ریاضی

 عملکرد با توجه به انحراف از حداکثر راندمان توربینتلفات  .4.1

که عملکرد حدداکثر   خالص ارتفاع آبتوان خروجی و  مقادیر، یک ترکیب خاص از  1به طور خالصه در بخش 

𝔶𝑖مقدار بهره وری نیروگاه
𝑚𝑎𝑥 نشدان   [12]واحد نمونده   تپه هاینمودار ..، مورد بحث قرار گرفته اس وجود دارد

به طور قابدل  انحرا  قابل توجهی دارد،  "نقطه طراحی"یک واحد تولیدی در یک نقطه که از  عملکرد می دهد که

 .می شود تبدیل انرژی روند عملکرد در تلفاتبه  منجر توجهی

 و تعیین کرد.(3.1) .را می توان از معادله LOP مولفه ، اینNi، سرویسبرای یک تعداد معین از واحدهای تولید در 

𝔶𝑖 حداکثر بهره وری  مقدار
𝑚𝑎𝑥   از نیروگاهiبر این اساس .ای مربوطه به دس  آمده اس   ، از نمودار تپه: 

 
قابدل   مشدابه به طور مستقیم برای مورد یک نیروگاه تشکیل شده از یک گروه از واحددهای تولیددی    (3.2)معادله 

 .از واحدددها تعمددیم داده شددود  اجددرا اسدد  ، امددا مددی توانددد بدده راحتددی بددرای مددورد دو یددا چنددد گددروه      

  tailraceتلفات عملکرد با توجه به ارتفاع   3.2
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با بداز کدردن دریچده واحددهای در حدال      داده شده اس  ، (2.4)به صورت  Qiافزایش در تخلیه کل آب نیروگاه 

با این حال، هر  .نیروگاه افزایش می یابد خروجی سرویس و یا با قرار دادن واحدهای بیشتر در بهره برداری، تولید

نتیجه  .می شود خالص ارتفاع آببه کاهش منجر به نوبه خود  که،افزایش می دهندرا   tailrace ri سطح ،دو عمل

. از بدود  tailraceکه بدون ارتفداع   ی اس حدودی کوچکتر از مقدارنیروگاه اس  که تا  نهایی یک خروجی موثر

نوشدته   بددین صدورت   عملکرد می تواند تلفات به مربوط مولفهکه ، به راحتی می توان نتیجه گرف  (3.1)معادله 

 :شود

 
ℎ𝑖که در آن 

𝑟𝑒𝑓  ، بدرای  در طول همه شرایط بهره برداری مدورد انتظدار   یک مقدار مرجع برای سرآب خالص اس

به حداقل تخلیده  ،، این مقدار [16]در  .به درستی انتخاب شده اس   (LoPr) برای جلوگیری از وقوع مقادیر منفی

تحد  فرضدیه ارتفداع     (2.4)بدا اسدتفاده از ایدن تعریدف و      .واحد در بهره برداری تعریف شده اسد   Ni آب با 

forebay  ثاب ، یک مقدار مرجع𝑟𝑖
𝑟𝑒𝑓 مربوط به ℎ𝑖

𝑟𝑒𝑓  می تواند برای سطحtailrace     تعریدف شدده باشدد کده ،

 :می شود (3.3)منجر به فرم جایگزین 

 
 frictional head losses اصاااطکاکی تلفاااات ارتفااااع تلفاااات عملکااارد باااا توجاااه باااه    1.1

( واحدد اسد ، و   penstocksمربوط به تلفات فشار آب با توجه به اصطکاک آب در پنستاکهای   LOPجزء سوم 

د بحث مور 1همانطور که در بخش  .گیر یا تلفات هیدرولیک نامیده می شودارتفاع آبگاهی اوقات به عنوان تلفات 

برحسب متر اس  که معموال توسط یک تابع درجه دوم از نرخ تخلیده تقریدب زده    ،قرار گرف ، مانند تلفات فشار

داده  ، (2.4)معادله  صورتبه  که اس  خالص ارتفاع آب، اثر آن کاهش  tailrace ارتفاع به طور مشابه به .می شود

 .بیان شود (3.3)شابه به مگاوات توسط یک معادله م برحسبو می تواند شده اس  



با هش  واحد تولیدی در بهره   Marimbondoبرای نیروگاه آبی  LOP جامع و مولفه های LOP -1 .شکل 

 .برداری

 
 .واحدهای در بهره بردرای با تعداد متغیر از  Marimbondoبرای نیروگاه  LOPمنحنی جامع  .2 .شکل

 تواند می خاص تخلیه مقدارانتخاب شده بود. قبل مشابه الزامات، برای تحقق قبلی، مورد در که همانطور همچنین

ℎ𝑖 یک هستند، بهره برداری در تولیدی  واحد ni این که فرض با  و مرجع مقدار تخلیه به   آداپته شود
𝑙𝑜𝑠𝑠,𝑟𝑒𝑓   

ℎ𝑖 از استفاده با (1.1  معادله می تواند از  (،head lossسر  تلفات مقدار
𝑙𝑜𝑠𝑠,𝑟𝑒𝑓  ارتفاع تلفات مرجع عنوان به   

 :توسط اس  شده داده مگاوات برحسب مربوطه اجزاء ، تلفات عملکردمحاسبه شود اصطکاکی

 



 تلفات عملکرد تولید معمول  منحنی. 1.4

 معادلده   منحنی تپده  برای ای جمله چند تقریب جمله از هستند، دسترس در آبی نیروگاه برای فنی های داده تمام که این فرض با

 بده  LOP اجزای برای منحنی ها  ،((1.1  معادله  اصطکاکی (head loss ارتفاع و تلفات ،((1.9  معادله  tailrace ارتفاع ،((1.1 

تولیدد  مقددارش   حدداکثر  تا حداقل از تولیدی تخلیه واحد تدریجی نرخ توسط افزایشرا  می توان  خروجی توان از توابعی عنوان

 سیسدتم  از بخشدی  کده  ،Marimbondo آبدی  نیروگداه  .شد بحث قبال که ثاب  باشد forebay سطح فرض که  تح  این  ، کرد

 181 واحدد   هشد   ی از نیروگداه  چندین . استفاده شده اس  LOP منحنی مفهوم تبیین منظور به مقاله این در اس ، برزیل قدرت

با در نظر داشتن تمام واحددها  در   .اس  مگاوات 1441 آن خروجی توان حداکثر که طوری به ،اس  شده تشکیلی مشابه مگاوات

جامع ، به عنوان یک واحد از حداقل تا  LOPرا نشان می دهد ، و همچنین  برای  LOPمنحنی های  سه جز   1بهره برداری شکل 

 :، دیسپچ شده اس ریف شدهجامع که به سادگی به صورت زیر  تع LOPبا  حداکثر  توان خروجیش  تح  شرایط توصیف شده،

 
 1ایدن در شدکل   .باشدد  بهره بدرداری در ها واحد تعدادتغییرات خروجی به عنوان  در توان  LOPبرای تعیین  اس  همچنین ممکن

 های مجزا از  ترکیبکه  کردمشاهده  1 .شکل از ، می توانواحدخروجی  از توان  شده  دادهیک مقدار برای اس  . نشان داده شده

از آنجدا کده ایدن     .اسد   LOP بدرای کمتدرین   بهره بردرای در  هاوجود دارد،اما تعداد بهینه از واحد دیسپچ مشابه برای ها واحد 

 LOPمخزن را نشان می دهد ، همانطور که در بخش های زیر نشان داده شده اس ، به حدداقل رسداندن    حداقل کاهش حجم آب

 .شددددودمددددی کوتدددداه مدددددت در نظددددر گرفتدددده   آبددددی ریددددزی یددددک جنبدددده اساسددددی در مطالعددددات برنامدددده  

تدابعی از دو   انهایتد  ،برای یک نیروگاه آبی داده شده  کلی عملکرد شاخص تلفاتاین واقعی  اس  که نشان دهنده   1و  1شکل 

مشدابه  کده واحددهای    فرض این بهبا توجه  .اس  خروجی هر واحد توانو  بهره برداریتولید در  های ، یعنی، تعداد واحد متغیر

 اس  بده صدورت     داده شده به عنوان یک تابع t در زمان iنیروگاه   LOPکنیم که  ، ما می توانیم بیانمقدار یکسانی را دیسپچ  کنند

LoPi: RNI × N → R  شود تعریف میبه صورت زیرکه: 

 

در  iنیروگداه آبدی    هایتعداد واحدد  NTI اس  ،t در زمان بهره برداریدر  iتوان خروجی هر واحد تولیدی نیروگاه PTIکه در آن 

هدر یدک از    .غیر خطی اس های  نگاش   "گروه"  .fi نشان داده شده اس  1همانطور که در شکل .اس   t در زمانبهره برداری 

واحدد   NTI بدا توجده بده اینکده     داده شده اسد .  (3.6) .و توسط معادلهاس   NTIمربوط به یک مقدار خاص از  ها  این نگاش 

 .هستند بهره برداریدر  تولیدی
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  هاواحد مجزا از  های گروه در نظر گرفتنبا آبی  UC مسئله ریاضی  سیونفرموال .4

 از واحدها مجزابا گروه های  آبیایستگاه های  .4.1

 هدای شدامل گدروه   هایبه طوری که نیروگاهتعمیم یافته اس   lopبرق آبی مبتنی بر به حداقل رساندن  UCدر این مقاله، رویکرد 

در نتیجده،   .داردبقیده   از متفداوت  یگروه ویژگی های عملکرد هرواحد از  ، هرگرفتیم را در نظر تولیدی مشابهمجزا از واحدهای 

 . یابد بسط حضور این گروه ها باید به منظور قبلی در بخش استفاده شدهنماد 

اجدازه دهیدد فدرض     .اشاره دارد تولید، هایو واحد هاواحد های گروه، ها به نیروگاهبه ترتیب  j ، وi،l های  اول از همه، شاخص

 lگدروه   هاس .واحد ازگروه مجزا  Liشامل iآبی تشکیل شده ، و این که نیروگاه  نیروگاه  Iاز کنیم که سیستم قدرت مورد مطالعه 

𝑛𝑖𝑙واحد تشکیل شده اس ، که در واقع  Jilبه نوبه خود از  iاز نیروگاه 
𝑡 در بهره برداری در مددت زمدان   واحد تا t اجدازه   .هسدتند

𝑝𝑖,𝑙دهید 
𝑡 باشد  به یاد آورید که تمام واحد ها  مشابه و  با توان  tخروجی تولید شده توسط هر یک از این واحدها در زمان  توان 

𝑄𝑖، نیروگداه یه کلی می تواند به راحتی برای تخل (3.1) و (2.7)بر این اساس، معادالت  .خروجی برابر دیسپچ شده اند( 
𝑡  تدوان  و

𝑃𝑖 ، کلددی نیروگدداه خروجددی
𝑡 در زمددان t  تعمددیم داده شددود های مشددابهاز واحددد مجددزا، بددرای ایددن مددورد از گددروه هددای. 

 آبی UC مسئلهریاضی  سیونفرموال .4.2
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 تلفدات  اس  که هد  اصلی بده حدداقل رسداندن کدل      شده بهینه سازی فرموله مسئله به عنوان یکآبی   UC مسئلهدر این مقاله 

 طدول  بده ، هر یک از آنها شده اس  گسسته Tاین افق زمانی به فواصل  .اس  معین یزمانافق عملکرد سیستم تولید در طول یک 

 ر نظدر دبده طدور همزمدان     ی واحدد راه اندازی و خاموشهزینه های  فرآیند بهینه سازی ، همیندر ،اس  ℎ𝑡 ,t=1,…,Tمدت زمان

 .شودمیگرفته 

از  ای در هر فاصلهی پیش بینی شده تقاضا شده توان موردمتعهد هایکه توان خروجی نیروگاهباید تضمین کند  UCراه حل بهینه 

مگاوات  برحسب (energy target تعیین شده  عالوه بر این، فرض بر این اس  که یک هد  انرژی .را ارضا می کندافق زمانی 

حجم آب موجود برای تولید بدرق در سراسدر   تابعی از  یچنین هدف .شود باید ارضاهم این  وجود دارد کههر نیروگاه  در ساع  

 محدودی  های باقی مانده .[18] بهره برداری میان مدت مشخص شده اس  برنامه ریزیمطالعات ، و قبال توسط اس  افق زمانی

؛ تعیدین شدده اسد     توسدط فرآیندد بهینده سدازی    این واحدها ر گروه و وضعی  در ه برداریواحدهای بهره بین تعداد روابط  به

 .، اشداره دارد وضدعی  واحدد   نشان دهندده متغیرهای  باینری؛ و ماهی  واحد  خروجی ی توانپایین و باال کرانمحدودی  های 

𝑢𝑖,𝑙,𝑗توسط اس   مشخص شده t در زمان iمربوط به نیروگاه  lاز گروه j تولیدی  وضعی  واحد
𝑡   اسد  اگدر واحدد     1و برابدر بدا

 .باشدخاموش  و صفر اس  اگر روشن باشد
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 اولدی  :د انترم را به حدداقل مدی رسد   دو نوع  ،تابع هزینه.بیان شده اس   (4.1)در  برق آبی  UCمسئله درمدار قرار گرفتن واحد 

واحدد را در   یراه اندازی و خاموش هزینه های ی، در حالی که دومقدرت سیستمواحدهای آبی  کلمع اج LOPنشان دهنده هزینه 

𝐶𝑖,𝑙پارامترهای نظر گرفته اس . 
𝐿 بر حسب که$ / MW)  )و 𝐶𝑖,𝑙

𝑆 برای برآورد هزینه به ترتیب، (  ($برحسبLOP  هزینده ی راه  و

مقدار بدرای ندوع دوم از    .اختصاص دارند    iنیروگاه مربوط به  l از گروه تولیدی هر دو به یک واحدهستند ،  یخاموش /اندازی 

تدابع   .و واحدهایی کده تدوان شدان بدرآورد شدده، بدرآورد کدرد         [19]پارامترهای هزینه را می توان از توصیه های مطالعات قبلی 

𝑓𝑖𝑙(𝑝𝑖𝑙
𝑡 , 𝑛𝑖𝑙

𝑡 نتایج از نظدر تدرم هدا بده       .شامل گروه های مجزا از واحدها اس   یبرای نیروگاه ها  (3.7)ساده شده ای ازکلی    (
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را در نظر  ی متوالیفواصل زماندر واحد  یراه اندازی و خاموش دفعات  که تعدادبستگی دارد   (4.1)وضعی  واحد در تابع هد  

 .گرفته اس 

 

𝑝𝐷، (4.1)در محدودی  اول مسئله بهینه سازی 
𝑡 بار سیستم در مدت زمان t     دهندده  اس ، در حالی که سم  چد  معادلده نشدان

در محدودی  دوم   Mt( . اس نشده گرفته در نظر تلفات انتقال    اس  مجموع انرژی تولید شده توسط تمام نیروگاه های انرژی

در محددودی  مدوقتی را    ،ایدن  .تمام افق زمانی اسد   در،  iتوان نیروگاه مگاوات ساع  برای  برحسبنشان دهنده هد  انرژی 

 .شدود  ارضدا  مجدزا  ی تولیدد  هدای  مربوط به گروه بهره برداریواحدهای باید توسط خروجی  ، کهتعریف می کندسطح نیروگاه 

و  tفاصله زمدانی   رابطه ای  بین متغیرهای باینری نشان دهنده واحدهای فعال مربوط به یک گروه در (4.1)سومین محدودی  در 

محددودی  هدای بداقی ماندده هدم       .ایجداد مدی کندد     تعداد واحدهای تولیدی  این گروه در بهره برداری در همان فاصله زمدانی 

این مهم اسد  کده توجده داشدته      .ها را نشان می دهدو تعداد واحد یا انواع متغیر واحد خروجی توانمحدودی  های فیزیکی در 

در هدر   بهدره بدردرای  در  یهاو تعداد واحدد های تولیدی واحد خروجی توان  (4.1)بهینه سازی اصلی مساله متغیرهای باشید که 

 .اس  (3.7)به معادله  منطبق   3.4بخش  ، بحث می باشد فاصله زمانی

 

 آبی UCحل مسأله   .5

غیدر   جا که، از آنمی باشدچالش برانگیز مسئله بهینه سازی و  اس  بزرم (4.1) مسئلهبرای سیستم های قدرت واقعی، 

در  (time-couplingوابسدته بده زمدان      ترم هدای  عدد صحیح، و شامل  پیوسته و خطی اس ، شامل هر دو متغیرهای

در  lopبا این حال، مشکل اصلی برای حل آن این واقعی  اسد  کده    .محدودی  ها و همچنین در تابع هد  آن اس 

 یدک  .های حل تحلیلی می باشدد  و متشکل از چند بخش غیر خطی اس ، که مانع استفاده از روش تابع هد  ناپیوسته

بسدتگی  متوسل به تکنیک های مبتنی بر محاسبه مستقیم مقدار تابع هد  شویم، اما آنهدا  جایگزین این  اس  که  روش

کده بده طدور مکدرر      ییها، مقدار تصمیم گیری و دستورالعمل بهره برداریدر  یتولید هایواحد تغییراتتعداد  دارند به



، معموال با برخی از [16] اس  معتبر موردیک  (DP) دینامیکیبرنامه نویسی .آوردرا به دس      LOP اجرا شده تا مقدار

 که معموال با  " curse of dimensionality "با اثرات به اصطالح تا  می شود ترکیب روش های اکتشافی مرتب سازی 

 ابتکاری، مانندد الگدوریتم   فراروش های  استفاده ازاحتمال دیگر   .مقابله  کند. همراه اس ، DP برنامه نویسی دینامیکی

درگیدر، بدار    یبا ایدن حدال، بسدته بده تعدداد واحددهای تولیدد        .اس . [5،6] ، روش کلونی مورچه ها، و غیرهتکاملی 

 UCمحاسباتی عظیمی برای چنین روش هایی مورد نیاز اس  که  ممکن اس  تبدیل به یک مانع معنی دار برای  حدل  

 برق آبی مطالعات برنامه ریزی کوتاه مدت شود.

 

می   پیشنهاد تابع هد  LOP رویکرد جدید برای مقابله با مشکالت ناشی از ماهی  ناپیوسته اجزایدر این مقاله، ما یک 

𝑆𝑖𝑙 توسط یک تابع معادل که به شکل یک سطح Iنیروگاه  Lناپیوسته برای گروه  LOPجزء  از  متشکلکه  دهیم ∈ ℝ3  

 .ریاضی توصیف  شده  اس   به صورت عبارت چند جمله ای،  اس 
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دو مرحله تشکیل  ازدیده می شود می تواند  1شکل در  که  آن هایی نظیر lopاز منحنی  𝑆𝑖𝑙س  آوردن سطحروش به د

نشدان داده   رابهدره بدرداری   اضافی که تعدداد واحدد در    افقی به عنوان یک محور ،بٌعداول از همه، یک سوم  .باشدشده 

، شدود   "unstacked"  1در شدکل   هدا  از منحندی  گروهیاین اجازه می دهد تا که  اضافه شده اس . 1، به شکل.اس 

 اسد .  .𝑛𝑖𝑙 یدک مقددار   کده هدر کددام مربدوط بده      از هدم جداشدده اندد    متمدایز،   یپلن هادیگر بر روی منحنی های 

سدپس،  اس   ilXشده توسط  تعیینیک متغیر پیوسته  بهره بردرای در  ها که تعداد واحدموقتی مرحله دوم شامل  فرض 
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 .می شود س  lopبه منحنی های مختلف  𝑥𝑖𝑙و 𝑝𝑖𝑙بر حسب  با یک عبارت چند جمله ای شده  توصیفکه یک سطح 

 fitدرجه چند جمله ای  .انجام شود حداقل مربعاتتکنیک های این می تواند با استفاده از روش برازش سطح بر اساس 

کده بهتدرین    نشان می دهدد  تجربه ما  .انتخاب شود تکی lopمنحنی  برایبه منظور تولید پایبندی خوب  دشده می توان

 .اس  چهارم به دس  آمدهچند جمله ای مرتبه نتایج با 

نشان داده شده بدود را ارائده     1قبال در شکل   Marimbondoبه دس  آمده از منحنی برای نیروگاه  lopسطح  1 .شکل

داده  به رنگ آبی نشانشده  fit ، در حالی که سطح اس  تکیآثار سیاه و سفید مربوط به منحنی در این شکل می دهد. 

 .شده اس 

 یدک مسدئله غیدر خطدی     به عنوانآبی  UC مسئلهاجازه می دهد تا که نیروگاه  برای هر گروه از  lopتعریف یک سطح 

ت متفداو  (5.1) مسئلهتوجه داشته باشید که  داده شده اس  .(5.1)توسط که   (MINLP)  ارائه شود عدد صحیح مخلوط

. شدده اسد    𝑓 𝑖𝑙 جایگزین تابع ناپیوسدته  𝑆𝑖𝑙پیوسته تحلیلی  lopسطح در تابع هد   (الفاس  در :  (4.1)  مسئلهاز 

𝑥𝑖𝑙 متغیر (ب
𝑡 جایگزین𝑛𝑖𝑙

𝑡 𝑥𝑖𝑙نتگرال ماهی  (اجشده اس .   
𝑡 شدده   اجدرا  اضدافی  متغیدر  محدودی  با تحمیل یک نوع

 .اس 

  بهینده سداز گسسدته و      DICOPTکدارا مانندد     MINLPمی تواند از طریق حل کننده هدای   (5.1)راه حل برای مسئله 

ابداع شدده اسد ، و بده     [20]باینری و پیوسته  /برای حل مسائل شامل متغیرهای عدد صحیحکه پیوسته( حاصل شود، 

محدودی  های  ریلکس کردن متکی به  DICOPT الگوریتم  .در دسترس اس  GAMSعنوان بخشی از بسته محاسباتی 

زیر مسئله های و مسئله برنامه ریزی خطی عدد صحیح  ، DICOPTدر داخل،  .جریمه می باشدبرابری از طریق تحمیل 

الگوریتم  .آیدتا زمانی که یک راه حل به دس  به صورت تکرار شونده و متناوب حل می شوند  غیر خطیبرنامه ریزی 

با  .، امکان پذیر نیس همیشه بهینه سراسری بودن  از  اطمینان حصول ، اگر چه ا می باشدمحدب هقادر به مقابله با غیر 

به عنوان یک تابع  تولید هایاز واحدمعمول  بهره برداریدر محدوده تا  تمایل دارد 𝑆𝑖𝑙، سطح جاریدر برنامه این حال، 

تا راه کند ی رسیدگی به غیر محدب ها  کفای  برا  DICOPT شروط ، به طوری که انتظار می رود کهمحدب رفتار  کند 

 .حل بهینه را فراهم کند

 



 

تکی به دس  آمده  lopبا اعمال روش های برازش منحنی های   Marimbondoسه بعدی برای نیروگاه آبی lopسطح  .3 .شکل

 ارجاع  شود، خواننده به نسخه وب مقاله اشاره کرده اس ( شده  رنگ  برای تفسیر به جمله .اس 

 

 نتایج مطالعات موردی .6

 تسد  مجدزا   آبی از طریق روش پیشنهادی انجام شده  و شامل دو سیستم  UCدر این بخش، نتایج حاصل از مطالعات 

ک مطالعه برای تایید بهینگی راه حل به دس  آمدده  ی -1دو نوع شبیه سازی انجام شده اس  : .ارائه شده اس می باشد،

یدک   -1، و مدی باشدد  و تاثیر آن بر حجم آب تخلیه شده کلی در طول افق زمانی داده شده،  UCبا استراتژی پیشنهادی 



شبیه سازی واقعی بر اساس سه نیروگاه برق آبی موجود واقع در جنوب شرقی منطقه سیستم قدرت برزیدل، کده شدامل    

 .شددده و بعدددا بحددث خواهددد شددد    دو  ارائدده هددر نتددایج بدده دسدد  آمددده بددرای    .واحددد اسدد  14مجموعددا  

 GAMS پکیج محاسباتی آبی با استفاده از UC مسئلهبرای  (5.1) ما MINLP سیوندر تمام موارد شبیه سازی شده، فرموال

بدرای    GAMSاصلی  solverدر بخش قبلی اشاره شد ، همانطور که  .[21] (حل شده اس  سیستم جبری مدل سازی 

به ترتیدب بدرای بده     CONOPTو   CPLEX، که به نوبه خود باعث استفاده از حل کننده [20]اس   DICOPTاین مسئله 

 .می شود  (NLP)خطی  و زیرمسئله های برنامه ریزی غیر (MIP)دس  آوردن راه حل برنامه ریزی عدد صحیح مختلط 
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 کلی آب تخلیه شده حجمر تجزیه و تحلیل بهینگی و تاثی .6.1

های واحدد  ترکیدب هدای   که تمام شمارشیاز طریق یک روش  یپیشنهاد UC سنجی استراتژیهد  از این بخش اعتبار

واضدح اسد  کده      .کندد را ارضا  که یک منحنی بار تعریف شده برای افق زمان داده شده تولید ممکنه را لیس  می کند

اسدتفاده   قابدل شود تدا  برخی محدودی  های عملی بر روی سیستم تس  تحمیل باید مستلزم آن اس  که  یچنین روش

، این که (  combinatorial explosionی جلوگیری از ترکیبی انفجاربرای ، کند ارضا  برآورده( را منحنی بار  و، شود

بنابراین سیسدتم  ؛نحل شدود الی مسئلهبه یک منجر و قرار گیرد،  از ترکیبات امکان پذیر مورد بررسیزیادی  خیلیتعداد  

شامل دو گروه متمایز از واحدهای تولیدی مدی   که شدمحدود به یک نیروگاه تکی  را تس  مورد استفاده در این بخش

در  اسد   مگداوات  230مگداوات و   55 به ترتیدب،   گروه اول متشکل از سه واحد که حداقل و حداکثر خروجی .باشد

نتیجده،   در .مدی باشدد  مگداوات   50کده خروجدی حدداقل     ی اس مگاوات 180حالی که گروه دوم  متشکل از دو واحد 

اگدر چده نیروگداه بدرای ایدن مطالعده        .تغییر می کندمگاوات  1050مگاوات تا  50از  آبی ایستگاه بهره برداری محدوده

 موجود در سیستم قدرت برزیل واقعی نیروگاههای آبی بامطابق  ه اشمربوط تولیدیواحدهای  اما اس  فرضی  موردی

در حالی  دارد ،  Agua Vermelha نیروگاه آبی  های واحد مشابهگروه اول دارای ویژگی های فنی  هایواحد :می باشد

خاموشدی در   /هزینده هدای راه انددازی     .هستند Marimbondo واحدهای نیروگاه که در گروه دوم تکرار ویژگی های
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𝑐𝑖𝑙مقادیر ضرایب  .در نظر گرفته شده اس  که به شرح زیر اس نتایج 
𝑆  بدرآورد   [19] .براساس پیشنهاد مرجدع  مربوطه

ارائه شده اسد  البتده،     به ترتیب برای واحدهای گروه  اول و دوم  (   Mو AV تح  عنوان  1شده اس  و در جدول 

ی واحددها  دفعدات بهدره    انددازی   خاموشد  دفعدات راه   تعدداد   طدوری کده   مقادیر دیگری می تواند اسدتفاده شدود ،   

 به عنوان مثال، مقادیر بدزرم اختصداص داده   .را تح  تاثیر قرار دهد راه حل نهایی (switching operationsبرداری 

𝑐𝑖𝑙 به شده
𝑆  بهره برداری  دفعات به کاهش منجرswitching operations ) مندابع  جانبی کاهش استفاده بهینده از   اثر،با

 .شود آب

 

 .الف( مقادیر تابع هد  و ب (حجم آب تخلیه شده برای چند ترکیب از واحدهای بهره برداری .4 .شکل

 1جدول 

 .بهینه UCو  1مشخصات بار برای مورد 

 

 های منحنی، مشخص شده اس  . .5بخش  با استفاده از روش شرح داده شده دردو گروه تولیدی،عملکرد برای هر  تلفاتسطوح 

lop  آبدی  از اطالعات فنی ایستگاه های 1از طریق روش بخش ،  2در شکل قبال که  آن هایی هستند مشابه Agua Vermelha  و

Marimbondo بدس  آمده شده بود.  
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بدرای   .را در نظر می گیدرد  تقسیم شده اس  هساعت 1به فواصل زمانی  ،ساعته که  4بهره برداری این مطالعه یک افق برنامه ریزی 

 بده تعدداد   واحدد  ممکنه ، تعدادی از ترکیبات کند کار هر بازه در بایدفواصل و این فرض که حداقل یک واحد  تعداد محدودی از

استفاده  بابدون از دس  دادن کلی ،ما  .طلب می کند یمحاسباتی بزرگ بارپردازشش از طریق یک روش شمارشی  که ،  641 ,14

منحندی  چندین  بدا   .دادیم کنترل کاهشسطح  قابل به را  ، تعداد ترکیبات امکان پذیر 1در جدول  از مشخصات بار نشان داده شده

 .نشود هر واحد نقضهستند طوری که محدوده تولید  پاسخگویی به تقاضا به  ترکیب قادر 24، تنها یبار

 

 ساع  در مطالعه موردی اول 4در   Agua Vermhelaتوان تولیدی 

http://www.tarjomehrooz.com/
http://www.tarjomehrooz.com/


 

 ساع  در مطالعه موردی اول 4در   Marimbondoتوان تولیدی 

ترکیب امکان پدذیر   14به منظور شناسایی اینکه کدام  ترکیب واحد از  (5.1)گام بعدی این اس  که برای حل مسئله بهینه سازی 

ن داده شده اس  نشا  K1 – K2به عنوان رشته ای از نوع  1ترکیب بهینه در ردیف آخر جدول  .را فراهم می کند UCراه حل بهینه 

سپس، دو شاخص عملکرد ، برای تمام ترکیبات امکدان پدذیر در نظدر     .  l=1,2واحدهای بهره برداری اس   lگروه Kl، که در آن 

نتایج به  .هساعت 4 حجم آب تخلیه شده کلی  در تمام طول افق زمانی ، و  ب(5.1)گرفته شده اس :  الف مقدار تابع هزینه مساله 

 (5.1) ارائه شده توسط راه حل بهینه برای مسئله مقادیر ( رسم شده اند.الف( وب 4در شکل  ی نمودار نواربه صورت دس  آمده 

 به صورتمربوط به تمام ترکیبات جایگزین دیگر  مقادیر محاسبه شده سیاه و سفید نشان داده شده اس ، در حالی که  به صورت

 .شده اس  خاکستری نشان داده

در واقعی  حدداقل   (5.1)تعیین شده توسط حل مسأله  تایید می کنند که ترکیب واحد ارائه شده اس   الف 4شکل در ی کهنتایج

ارائده   توسدط روش پیشدنهادی   واحد نتایج بهینگی ترکیب رف  که انتظار می   کهاین علی رغم  .را ارائه می دهدمقدار تابع هد  

 .شده را نشان دهد
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همده راه حدل هدای     نشان می دهد که، .را  می رساند مهم یک مفهومانتظار می رود، و کمتر ب(  4 نتایج شکلدر از سوی دیگر، 

، و  تمایدل دارد  شده مقدار حجم آب تخلیه کردن به حداقلکه  به حداقل می رساند نیروگاه را در طول کل افق زمانی lopعملی، 

بده   به طور غیدر مسدتقیم  را  lopاجزا روش پیشنهادی  رت دیگر،به عبا .را ارائه می دهد  در نتیجه حداقل کاهش حجم آب مخزن

در نهای ، نتایج حاصل  .در نظر گرفته شده، می شود افق زمانیدر طول منجر به حداکثر صرفه جویی در آب حداقل می رساند و 

دیگر از نظر بهره وری کلدی   در تمام راه حل های عملیبرتری نتایج تولید شده توسط استراتژی پیشنهادی  ی،از این مطالعه مورد

 تایید می کند. را فرآیند تبدیل انرژی

 

 .موقعیدددددد  نسددددددبی ایسددددددتگاه هددددددای بددددددرق آبددددددی در حوضدددددده رودخاندددددده       .5 .شددددددکل

 واقعاااااااییااااااا  سیساااااااتم تولیاااااااد بااااااار  آبااااااای  کااااااااربرد در .6.2

و  Grandeنده  ، واقدع در رودخا Marimbondoنیروگداه   :اسد   سیستم تس  واقعی شامل سه ایستگاه آبی سیستم قدرت برزیل

 ازو اسد   ، نیز بر روی رودخانده قدرار گرفتده     Agua Vermelhaایستگاه آبی ؛ یمگاوات 180 مشابههش  واحد  ازتشکیل شده 

و شدامل   اس  که بر روی رودخانه پارانا  Ilha Solteira  آبی ایستگاهو ؛ ی تشکیل شده اس مگاوات  232.7از  مشابهشش واحد 

، شدامل چهدار واحدد    اشاره  مدی کندیم   IS-I ت رصو، به  اولگروه  :به دو گروه تقسیم می شوند بعدا .تولیدی می باشد واحد 11

مگداوات متفداوت    174و  111بدین   ندرخ تدوان  ، که اس  واحد باقی مانده 16، در حالی که گروه دوم شامل یمگاوات 176 مشابه

 .در نظدر مدی گیدریم   مگداوات   170 با  نرخ توانو را مشابه   IS-IIبا این حال، در این مقاله، ما تمام واحدهای گروه  های  .اس 

 نسبیشانمکان  اس .مگاوات، 3424مگاوات و  1396.2مگاوات،  1441به ترتیب  بنابراین، ظرفی  نصب شده از سه ایستگاه آبی

که  آن هاییوجود دارد، تنها  در حوضه آبیاگر چه دیگر ایستگاه های نشان داده شده اس . .5 .در حوضه رودخانه پارانا در شکل

ارائده شدده    مطالعده مدورد ی  واحد تولید در ایدن   34در مجموع، .در شکل نشان داده شده اس  را تشکیل می دهند سیستم تس 

در حالی که داده شده اس  ، 9و  3 .در شکل  Agua Vermelha نیروگاه آبی و Marimbondo  نیروگاه برای LOPسطوح .اس 



به ذکر اس  که دامنده همده    الزمنشان داده شده اس .  .7 .شکل در  Ilha Solteiraنیروگاه  واحدهای برای دو گروه LOP سطوح

در ،بخش هدایی از سدطح بداقی ماندده     بیان می کند که نای . اس  شده تعریف سیاه و سفید تکیتوسط منحنی های  LOPسطوح 

 .بازی نمی کنند بهینه سازی گونه نقشی در فرآیند،هیچاز آثار سیاه و سفید خارج

منحنی بار  .ساعته تقسیم شده اس  1، فاصله زمانی 14افق زمانی در مطالعه موردی یک روز کامل در نظر گرفته شده اس  که به 

 /راه انددازی  اسد .هزینه هدای    .11و  10، که پیک در سداعات  نشان داده شده اس   (لف  8باالیی در شکل  منحنی در متناظر 

 .2و در جددول  برآورد شده اسد    [19] .مرجع  پیشنهاد بر اساس یبرای واحدهای مربوط به هر گروه نیروگاه ی واحدخاموش

 Miو همچندین اهددا  اندرژی    را نشان می دهد ی واحد در داخل هر گروه تولید LOPجدول هزینه های  همین شده اس   ارائه

 می شدود با مدل های بلند مدت مشخص  واقعی در  .ر نظر گرفته شده اس د  هساعت 24 افق زمان برای هر نیروگاه در تمام طول

 .[18] را نشان می دهد که جزئیات بهره برداری سیستم های برق آبی

 

 .Agua Vermelhaبرای نیروگاه آبی  lopسطح  .6 .شکل



 

گروه دوم، تشکیل  (واحد تولیدی و  ب، متشکل از چهار IS-Iالف( گروه  Ilha Solteiraبرای نیروگاه آبی  lopسطوح  .7 .شکل

 .واحد 16شده از 
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 .برای چهار گروه واحد تولیدی تکی LOPو منحنی کلی  LOPمنحنی  ( نحنی بار و منحنی توان خروجی و  بمالف( .8 .شکل
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 Agua  هایواحدگروه )ب و     I IS Ilha Solteira- هایگروه واحد (الف واحدآبی 4برای سیستم با  UC نتایج  .9 .شکل

Vermelha (AV)  وMarimbondo (M). 

 1جدول 

 هزینه های بهره بردرای و اهدا  انرژی

 

 energy هد  انرژی مقادیرو  را فرض می کنیم یک سناریوی هیدرولوژیکی معمولی بدون از دس  دادن کلی ، در این مقاله، ما

target)  را تولیدد   ی،این معیدار نتدایج  اس  اگر چه به وضوح یک تقریب .کنیمی نیروگاه ایجاد می مگاوات های نسب  به ظرفی

فقط یدک مقددار    .به دس  آمده ،منحر  نشده اس  [18]از طریق روش آنچه که کرده اس  که، در شرایط نسبی، بیش از حد از 

 .ها اعمال شود احدوگروه  جای اینکه چند هد  انرژی به بهارائه شده اس   ، Ilha Solteira (IS) نیروگاه هد  برای
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 ساع  در مطالعه موردی دوم 14در   Marimbondoتوان تولیدی 

 

 ساع  در مطالعه موردی دوم 41در  IS1توان تولیدی 



 

 ساع  در مطالعه موردی دوم 41در  IS2توان تولیدی 
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LOP   چهار گروه تولیدی، به ترتیب از چ  به راسIS1-Marimbondo- Agua Vermhela-IS2 .در یک نمودار، 

 LOP، توضیح داده شد، اولین گام استفاده از روش پیشنهادی برای این سیستم تس  اس  کده سدطوح   5پیرو روشی که در بخش 

محددودی    .چهار گروه واحد تولیدی نشدان داده شدده اسد     ، برای هر یک از 3تکی تعیین  شوند، شبیه به چیزی که  در شکل 

در میدان تمدام گدروه هدای      -1اسد    ، به شرح زیدر اما برخی از اظهارات آنها نمی دهدرا  LOPارائه چهار سطح اجازه  فضا های

 LOPهزینده  IS-I مشخصه، همراه با -1 .اس  بقیه نسب  به  IS-I  برای گروه  MW مقادیر برحسباز  تری ، طیف وسیعییتولید

در همدین راسدتا،   -1هدا شدود    گدروه  کمتر از بقیه  LOP ، IS-Iهزینه های باعث می شود کهداده شده  ،2واحد در جدول  متوسط

، که بداالترین هزینده   M Marimbondo ی، و در نهای  گروه تولیدIS-IIپس ساس  و  AVمتوسط دوم برای گروه  رین هزینهکمت

تنها عاملی نیس  که نتدایج در مددار    LOPبا وجود این مشاهدات، باید روشن باشد که هزینه های  .را ارائه می دهد LOPمتوسط 

را دیکته می کند، از محدودی  های مسئله،  به ویژه آنهایی که مربوط به اهدا  اندرژی هسدتند، نیدز نقدش      UCقرارگرفتن واحد 

 .مهمی در این بازی ایفا می کنند

و هفد  تکدرار از     MIPبا  شش تکرار از حدل   GAMS این سیستم تس  با استفاده از بسته محاسباتیبرای  (5.1)راه حل مسئله 

 24در طول افدق زمدانی    تس  تولیدی گروه برای چهار UCنتایج  9 .شکل .تا رسیدن به همگرایی به دس  آمده اس   NLPحل 

شده  ، همانطور که در شکل توصیفشده اند تمایز گروه بندیدو نمودار م پالت ها دربرای تجسم بهتر از  ه را ارائه می دهد.ساعت

طدول   ی در چهار گروه تولید تکاملی   LOPمقادیر در نهای ،  .نشان داده شده اس  الف8خروجی مربوطه در شکلتوان  . اس 

 نشان داده شده اس . ب8در شکل   هساعت 24دوره 



در ظرفید     SI-Iنشان می دهد که، در راه حل بهینه ، هر چهدار واحدد از گدروه     (a) 9و  (a) 8درشکل های  UC نتایج حاصله ی

چندین   .متفداوت اسد    مربوط به گروه دوم با توجه به منحنی بدار   UC، در حالی که دیسپچ شده اند کامل در طول کل افق زمانی

محدودی  هد  اندرژی  گروه در معرض یک  ، و این واقعی  که هر دومطابق  داردقبلی  های با تجزیه و تحلیل هزینه ای نتیجه

در کل مجموعه  واحدهای ایستگاه های هیدرولیکی در این دوره از فرآیند بهینه  را این درجه خاصی از آزادی .هستند ،ایجاد شده

 بود.انتظار  مورد  می شود که نسبی ی  منجر به نتیجه و فراهم می کند سازی

 شدد  همانطور که قدبال اشداره  شود، فکر  بهره برداریتنها از نظر هزینه های  ، اگرندنی نیستنتایج برای دو گروه دیگر قابل پیش بی

در طدول افدق    با این وجود، این بدان معنا نیس  که در راه حل آنهدا  .هستند گران ترین   Marimbondo های ایستگاه آبیواحد

بهره بدرداری کمتدری   که هزینه های  ، AV های، واحدمی شودگفته ، کمتر متعهد می شوند   کمتر در مدار  قرار می گیرند( زمانی

بده   .دند که هر  دو نیروگاه هد  اندرژی خدود را دار  می آید از این واقعی   توضیحات( . 9b کمتر متعهد می شوند  شکل دارند، 

 (a) 8در شکل  د که ی متعهد و دیسپچ شده اندر همه فواصل زماندر راستای تحقق هدفشان  Mگروه  واحدهایعنوان یک نتیجه، 

دارند .   .(b) 8با توجه به شکل  را    دوره در سراسر lop  مقدار نتیجه،آنها در نهای  باالترین  در .اس .  نشان داده شده ،(b) 9و 

 .اس   h m3 877.6 تخلیه شده  مگاوات ساع  اس  و کل حجم 3803.6افق زمانی  درکل lopدر راه حل، با 

حدل   GAMS با اس  که  متغیر گسسته 936متغیر پیوسته و  1618بلوک  معادله،  16معادله تنها،  2935 شاملمسئله  بهینه سازی 

 1 ،، زمان مورد نیاز برای رسیدن به همگراییگیگابای  رم میکرو 1.1، یبیت 94گیگاهرتز،  1.11، ای دو هسته CPU با  .شده اس 

 حتی با توجه بده تکامدل تکنولدوژی    .،هس ی می باشدواحد تولید 34که در مجموع شامل مسئله ثانیه برای حل یک  14دقیقه و 

گزارش شده در مقاالت برای حل  یرقابتی در مقایسه با بار محاسبات وجه های در دهه های گذشته، این  قطعا یکی از  کامپیوترها

 UC مسدئله  ژ و مرحله پس پردازش اکتشافی برای حدل  الگران آزادسازیکه شامل  [12] .در مرجعبرای مثال،  .اس  مشابه مسائل

،که تقریبا یک چهارم اندازه سیستم تس  مدا  تولیدی تشکیل شده واحد 11از  که برای حل یک سیستم  ،مورد نیاز cpuآبی اس  

آزادسدازی  و ترتیبدی   درجده دوم  [، یک استراتژی حل بر اسداس برنامده نویسدی   6در ] .اس ، مرتبه ی بزرگی گزارش شده اس 

در حدود چهار می باشد  و بنابراین  ،تشکیل شده اس  واحد 111 که  از  بزرگتر مسئلهدقیقه برای حل یک  181الگرانژ خواستار 

 (سیستم تس  مورد استفاده در این مقالهتر از برابر بزرگ

 نتیجه گیری  .1

 شراه حل مناسببا که  نهفته اس  ببرق آبی به طور عمده در صرفه جویی قابل توجهی از حجم آ UCاهمی  مسئله 

از نقطه نظر  مسئلهدر این مقاله به   .بهره برداری آینده کمک کنددر نتیجه به کاهش هزینه های و ، ارتقا یاید می تواند

تقاضا و اهدا   های همزمان محدودی  بطور که ،های تولیدی گروه واحد (LOP)عملکرد  تلفاتبه حداقل رساندن 

 .برآورد می کند، پرداخته شد برنامه ریزی دراز مدت مطالعات ایجاد شده توسط برق ایستگاه(  energy target  انرژی



 با واحدهای مشابهگروه های متعدد  ازدر نظر می گیرد که در آن یک ایستگاه آبی  را  حال  کلی فرموالسیون مسئله ،

هر گروه، معموال به عنوان یک  LOP(منحنی multiple-segmentedطبیع  چند بخشی ناپیوسته   .اس  تشکیل شده

روش  از طریق  LOP عامل بازدارنده برای استفاده از ابزار بهینه سازی تحلیلی اس  ، این با تعیین سطوح چند جمله ای

می تواند با موفقی  کارآمد  عدد صحیح مختلط در نتیجه، الگوریتم غیر خطی .ارتباط داده می شود، best fittingهای 

 .باشدقادر به پاسخگویی به محدودی  های باال  مورد استفاده قرار گیرد طوری که ترکیب واحدپربارترین  برای تعیین 

ارزیابی  هاتمام ترکیبات ممکن واحد کوچک برای مطالعه موردی  روش ارائه شده با استفاده از یک  ویژگی های بهینه

 متشکل از سه تس واقعی بر روی یک سیستم برای استفاده در مسائل کان سنجی آن عالوه بر این، ام .شده اس 

 .، موفقی  آمیز بوداس  برزیل واحد که بخشی از سیستم قدرت 34آبی و  ایستگاه
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