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چکیذُ
دز غالّای اخیس ،غطح ًفَذ تَاى تادی دز غیػتن لدزت تِ ؾدت دز حال افصایؽ هیتاؾد .تَاى خسٍجی هزصاز دز
ّس لحظِ تِ غسعت تاد دز آى لحظِ ٍاتػتِ هیتاؾد .تِ دلیل تغییسات شیاد غسعت تاد ،تَاى خسٍجی هصاز تادی ًَغاًی
ٍ غیس لاتل وٌتسل هیتاؾد .تٌاتسایي افصایؽ غطح ًفَذ تَاى تادی ،غیػتن لدزت زا تا چالؽّای جدیزدی دز زاتطزِ تزا
پایدازی ٍ لاتلیت اطویٌاى غیػتن زٍتسٍ هیغاشد .یىی اش زاُحلّای عولی دز وزاّؽ ًَغزاًات تزَاى خسٍجزی هزصاز
تادی اغتفادُ اش ذخیسُغاشّای اًسضی هیتاؾزد .ذخیزسُ غزاشّای اًزسضی تزا وزاّؽ ًَغزاًات تزَاى هَجزة افزصایؽ دز
دغتسظپریسی تَاى تادی هیؾًَد .دز ایي همالِ دز اتتدا تاثیس ذخیسُغاش تس زٍی واّؽ ًَغاًات تَاى تزادی ٍ افزصایؽ
دز دغتسظپریسی آى هَزد تسزغی لساز گسفتِ اغت .غزسع ًحزَُ هدلػزاشی ت زؽّزای ه تلزس غیػزتن لزدزت دز
هطالعات وفایت غیػتن تَلید تیاى ؾدُ اغت .دز لػوت پایزاًی ،تزِ تزاثیس اغزتفادُ اش ذخیزسُغزاش اًزسضی دز وزاّؽ
ًَغاًات تَاى تادی ٍ تْثَد وفایت غیػتن لدزت پسداختِ ؾدُ اغت .اتتدا تِ یه غیػتن لزدزت ًوًَزِ ،هصزعزِ تزادی
اضافِ ؾدُ ٍ ؾاخفّای لاتلیت اطویٌاى آى هحاغثِ هیؾَد .غسع تا اضافِ وسدى ذخیسُ غاش اًسضی تِ هصزعِ تزادی،
تاثیس هؿ كات ه تلس ذخیسُغاش ،دز تْثَد ؾاخفّای لاتلیت اطویٌاى تسزغی هیؾَد .تسای ؾزثیِغزاشی ٍ گزسفتي
ًتایج اش زٍؼ هًَت وازلَی تستیثی اغتفادُ هیؾَد.

ٍاطُ ّای

کلیذی :لاتلیت اطویٌاى ،هصاز تادی ،ذخیسُغاش ،غسعت تادًَ ،غاًات تَاى ،ؾثیِغاشی هًَتوازلَ.

 -1هقذهِ
دز غال ّای اخیس تِ دلیل افصایؽ زٍش افصٍى تْزای غزَختّزای
فػیلی ٍ ّوچٌیي ًگساًیّزای شیػزت هحیطزی ،اغزتفادُ اش هٌزات
اًسضی تجدید پریس تِ غسعت دز حال گػتسؼ اغت .اش جولزِ هٌزات
اًسضی تجدیدپریس هٌات تادی هیتاؾٌد وِ تِ هٌظَز تاهیي تماضزای
اًسضی الىتسیىی هَزد اغتفادُ لساز هیگیسًد .ظسفیت ًكة ؾدُ تَاى
تادی دز جْاى غال تِ غال دز حال افصایؽ هیتاؾد ٍ ایزي ظسفیزت
دز پایاى غال  2012تا افصایؽ  25دزقدی ًػزثت تزِ غزال 2011
هیالدی تِ حدٍد  280000هگاٍات زغیدُ اغت ].[1
تِ هَجة تغییسات غسعت تاد ،تَاى خسٍجی ًیسٍگاُّای تادی تزِ
ؾدت ًَغاًی ٍ غیس لاتل پیؽتیٌی هیتاؾزد .تٌزاتسایي تزا گػزتسؼ
ًفَذ ًیسٍگاُّای تادی ،غیػتنّای لدزت تا چالؽّای جدیزدی دز

شهیٌِ تسًاهِ زیصی ،ویفیت تَاى ٍ لاتلیت اطویٌاى زٍتزسٍ هزیؾزًَد.
هتغیس تَدى تَاى خسٍجی ًیسٍگاُ تادی ،هَجة ًاهتعادلی تیي تَلیزد
ٍ تاز ؾدُ ٍ لاتلیت اطویٌاى غیػتن لدزت زا واّؽ هیدّد .یىی اش
زاُحلّای عولی دز واّؽ ًَغاًات تَاى تادی ٍ حفظ تعزادل تزیي
تَلید ٍ تماضای تاز اغتفادُ اش ذخیسُغاشّای اًسضی دز ًیسٍگزاُّزای
تادی هیتاؾدٍ .ظیفِ اقلی ذخیسُغاشّزای اًزسضی دز هزصاز تزادی
واّؽ ًَغاًات تَاى خسٍجی اغت .تحمیمات ًؿاى هیدّزد وزِ تزِ
هٌظَز واّؽ  10دزقد اش ًَغزاًات تزَاى خسٍجزی ،تزِ اشای ّزس 1
هگاٍات تَاى تادی  3هگاٍات غاعت ظسفیت ذخیسُ غاشی هَزد ًیزاش
هیتاؾد ].[8
دز غالّای اخیس تحمیمات شیزادی دز زاتطزِ تزا ذخیزسُغزاشّای
اًسضی ٍ تاثیس آًْا تس عولىسد غیػتن لدزت اًجام ؾدُاغت .دز ][10

اًَا ذخیسُغاشّای اًسضی ٍ هؿ كات آًْا تیاى ؾزدُاغزت .دز ][8

ذخیسُ غاش هاًٌد یه فیلتس وِ ثاتت شهزاًی آى هتٌاغزة تزا ظسفیزت
ذخیسُغاش اغت هدل ؾدُاغت .دز ]ًَ [5یػٌدُ همالِ زٍؾزی تزسای
ازشیاتی تاثیس ذخیسُغاش اًسضی تس ویفیت تَاى خسٍجی ًیسٍگاُ تزادی
هعسفی وسدُاغت .دز ] [7ازشیاتی لاتلیزت اطویٌزاى غیػزتن لزدزت
ؾاهل ًیسٍگاُ تادی ٍ ذخیزسُغزاش اًزسضی اًجزام ؾزدُاغزت .دز ][6
ؾاخف جدیدی تسای ازشیاتی تاثیس ذخیسُغزاش تزس لاتلیزت اطویٌزاى
غیػتن لدزت هعسفی ؾدُاغت .دز ] [3وفایت غیػتن لدزت ؾاهل
ًیسٍگاُ تادی هَزد تسزغی لساز گسفتِ اغت.
دز ایي همالِ ،دز تتدا تاثیس ذخیسُغاش اًزسضی تزس وزاّؽ ًَغزاًات
تَاى خسٍجی هصاز تادی ٍ افصایؽ دز دغزتسظپزریسی تزَاى تزادی
هَزد تسزغی لساز هیگیسد .غسع ًحزَُ هزدلغزاشی اجزصام ه تلزس
غیػتن لدزت تا ّدف تسزغی وفایت غیػتن تَلید تیاى هیؾَد .دز
ًْایت تاثیس ذخیسُغاش اًسضی تس تْثزَد لاتلیزت اطویٌزاى غیػزتن ٍ
افصایؽ غطح ًفَذ تَاى تادی دز غیػتن لدزت تسزغی هیؾَد.

 -2سیستنّای رخیشُساص اًشطی
تَاى خسٍجی ًیسٍگاُّای تادی تا هىعة غسعت تاد زاتطِ هػتمین
دازد .تٌاتسایي تغییسات غسعت تاد هَجزة ًَغزاًات ؾزدید دز تزَاى
خسٍجی ًیسٍگاُّای تادی هیؾَد .تِ دلیل تغییسپزریسی ٍ غیسلاتزل
پیؽتیٌی تَدى هٌات تادی ،غیػتنّای تَلید تَاى تادی ،تیؿزتس اش
آىوِ هٌات ظسفیتی تاؾٌد تِ عٌَاى هٌات اًسضی ؾٌاختِ هزیؾزًَد.
هٌات ظسفیتی آى هٌاتعی ّػتٌد وزِ تزسای تَلیزد تزَاى تزِ هٌظزَز
تسآٍزدُ ًوَدى تماضای تاز دز دغتسظ هیتاؾٌد ] .[11افصایؽ ًفزَذ
هٌات تادی دز غیػتن لدزت ،هؿىالت جدی دز حفزظ تعزادل تزیي
تماضای تاز ٍ تَلید دز دغتسظ تِ ٍجزَد هزیآٍزد .تزا تزِ وزازگیسی
ذخیسُغاشّای اًسضی هیتَاى عدم هطاتمت تیي تَلید تزَاى تزادی ٍ
تماضای تاز زا واّؽ داد.
اًَا ه تلفی اش ذخیسُغاشّای اًسضی الىتسیىزی دز ًیسٍگزاُّزای
تادی هَزد اغتفادُ لساز هیگیسد .اًسضی الىتسیىی زا ًویتَاى تِ طَز
هػتمین ذخیسُ ًوَد ،تلىِ تِ هٌظَز ذخیسُغاشی تاید آى زا تِ دیگزس
اًَا اًسضی تثدیل وسد .اش ایي هٌظس ،ذخیسُغاشّای اًسضی تزِ چْزاز
گسٍُ هىاًیىی ،الىتسٍ ؾیویایی ،الىتسٍهغٌاطیػی ٍ گسهزایی تمػزین
هیؾًَدّ .وچٌیي ذخیزسُ غزاشّای اًزسضی زا تزا تَجزِ تزِ ظسفیزت
ذخیسُغاشی دز غِ دغتِ ظسفیت تزا ،،ظسفیزت هتَغز ٍ ظسفیزت
پاییي لساز هیدٌّد.
یه ذخیسُ غاش اًسضی دز هصاز تادی ّوصهاى تسای وازتسدّا ٍ اّداف
ه تلفی هزَزد اغزتفادُ لزساز هزیگیزسد .تزسای هلزال یزه غیػزتن
ذخیسُغاش ّن تِ عٌَاى "ذخیسُغاش اًسضی تِ هٌظَز واّؽ ًَغزاًات
تَاى خسٍجی" ٍ ّن تسای "ؾیفت شهاًی اًسضی تاد" اغتفادُ هیؾَد.
هطالعات التكادی ًؿاى هیدّد وِ تِ هٌظَز واّؽ ّصیٌِّزا یزه

غیػتن ذخیسُغاش اًسضی تایزد چٌزدیي ّزدف زا تزِ طزَز ّوصهزاى
تسآٍزدُ غاشد.

 -1-2کاّش ًَساًات تَاى خشٍجی هضاسع بادی با
استفادُ اص رخیشُساصّای اًشطی
ٍظیفِ اقلی ذخیسُغاشّای اًسضی دز ًیسٍگاُّزای تزادی وزاّؽ
ًَغاًات تَاى خسٍجی هیتاؾد .تحمیمزات ًؿزاى هزیدٌّزد وزِ تزِ
هٌظَز واّؽ  10دزقد اش ًَغاًات تَاى تادی ،تِ اشای ّزس هگزاٍات
تَاى تادی  3 MWhظسفیت ذخیزسُغزاش ًیزاش اغزت ّ .وچٌزیي تزا
اغتفادُ اش ذخیسُ غاشّایی وِ تِ اشای ّس هگزاٍات تزَاى تزادی دازای
 25 MWhظسفیت ذخیسُغاشی هیتاؾٌد ،هیتزَاى ًَغزاًات تزَاى
تادی زا تا ًكس واّؽ داد .دز ٍال ذخیسُغاش اًزسضی ّوچزَى یزه
فیلتسی وِ ثاتت شهاًی آى هتٌاغة تا ظسفیت ذخیسُغاش اغت ،عوزل
وسدُ ٍ هَجة واّؽ ًَغاًات تَاى تادی هیؾًَد ].[8
تٌاتسایي همداز واّؽ ًَغاًات تَاى تادی تا ظسفیت ذخیزسُ غزاش
زاتطِ هػتمین دازد ٍ تسای واّؽ ًَغاًات دز تاشُّای شهاًی تصزگتس
ًیاش تِ ذخیسُغاشّایی تا ظسفیت ذخیسُغاشی تا ،دازین .اها تِ دلیزل
هؿىالتی وِ دز تىٌَلَضی غاخت ذخیسُغزاشّا ٍ ّوچٌزیي ّصیٌزِ
تا،ی آًْا ٍجَد دازد ،ذخیسُغاشّا دز ظسفیتّزای هحزدٍد غزاختِ
هی ؾًَد .تٌاتسایي تاشُ شهاًی وِ تاید تزَاى خسٍجزی هصزعزِ تزادی زا
ثاتت ًگِدازین دز تعییي ظسفیت ذخیسُغاش هزَثس هزیتاؾزد .پزازاهتس
دیگسی وِ دز اًت اب ظسفیت ذخیسُ غاش هَثس اغت ،داهٌِ تغییزسات
غسعت تاد دز غایت تادی هَزد هطالعِ هیتاؾزد .تزِ طزَزی وزِ دز
غایتّای تادی دازای تغییسات غسعت تاد تا داهٌزِ شیزاد ًػزثت تزِ
غایتّایی تا تغییسات غسعت تاد تزا داهٌزِ وزن ،تزِ هٌظزَز وزاّؽ
ًَغاًات تَاى دز یه تزاشُ شهزاًی هؿز ف ،تزِ ذخیزسُغزاشّایی تزا
ظسفیت تیؿتس ًیاش اغت.

 -2-2افضایش دس دستشسپزیشی تَاى بادی با استفادُ
اص رخیشُساصّای اًشطی دس هضاسع بادی
تِ دلیل حفظ پایدازی ؾثىِ لدزت ،غطح ًفَذ تزَاى تزادی زا دز
یه همداز هؿ ف هحدٍد هیوٌٌد .دز ٍال تِ هَجة ًَغاًی تَدى
ٍ غیس لاتل پیؽتیٌی تَدى تَاى خسٍجی هصاز تادی دز تسًاهِ زیصی
غیػتن لدزت ٍ تِ دلیل حفظ پایدازی غیػتن تٌْا دزقزد ووزی اش
تَاى تادی تِ هٌظَز تاهیي تزاز ؾزثىِ اختكزاـ دادُ هزیؾزَد .تزا
اغتفادُ اش ذخیسُغاشّای اًسضی هیتَاى تَاى خسٍجی ًیسٍگاُ تزادی
زا دز تاشُّای شهاًی هؿ ف ثاتت ًگِداؾت ،تٌاتسایي وٌتسلپریسی ٍ
دز دغتسظپریسی تَاى تادی افصایؽ پیدا هیوٌد.
ذخیسُ غاش اًسضی تا قاف وزسدى پسٍفیزل تزَاى خسٍجزی ،حزدالل
دغتسظپریسی هیاًگیي تَاى تادی زا دز تاشُ شهاًی هؿ ف افزصایؽ
هیدّد .ؾىل ( )1تات تَشی تجوعی تَاى خسٍجی ًیسٍگاُ تزادی زا
دز دٍ حالت حضَز ٍ عدم حضَز ذخیسُغاش اًسضی ًؿاى هیدّد.

غیػززتنٍ ،ضززعیت ٍاحززدّای تَلیززدی دز تززاشُ شهززاًی یززهغززالِ
ؾثیِغاشی هیؾَد.

 -4هذلساصی سیستن قذست شاهل ًیشٍگاُ بادی ٍ
رخیشُساص اًشطی
هدل غیػتن تسای ازشیاتی وفایت غیػتن تَلید ؾزاهل هصزعزِ
تادی ٍ ذخیسُغاش اًسضی دز ؾىل (ً )2ؿاى دادُ ؾدُ اغت .تا تَجزِ
تِ ؾىل ( )2هدل تَلید غیػتن اش جو هدل ًیسٍگاُّای هعوَلی تا
هدل هصزعِ ٍ ذخیسُ غاش اًسضی تدغت هیآید .غسع تا اضافِ وزسدى
هدل تَلید تِ هدل تاز ،همداز زشزٍ غیػتن تدغت هیآید .زشٍز هٌفی
ًؿاىدٌّدُ ووثَد تَاى ٍ خاهَؾی دز غیػتن هیتاؾد.
شکل ( :)1تابع تَصیع تجوعی تَاى بادی دس حالت حضَس ٍ عذم
حضَس رخیشُساص اًشطی ][5

ّواًطَز وزِ اش ؾزىل ( )2هؿز ف هزیتاؾزد دز حالزت حضزَز
ذخیسُ غاش اًسضی وػس لاتل تَجْی اش تَاى تا احتوال تا ،دز دغتسظ
هیتاؾد .تِ عٌَاى هلال دز ًیسٍگاُ تادی تٌْا ،فم  30دزقد اش تَاى
هیاًگیي تا احتوال  95دزقد دز دغتسظ هیتاؾزد دز حزالی وزِ دز
ًیسٍگاُ تادی دازای ذخیسُغزاش اًزسضی ،تزیؽ اش  75دزقزد اش تزَاى
هیاًگیي تا احتوال  95دزقد هیتَاًد دز دغتسظ هیتاؾد ].[5

 -3اسصیابی کفایت سیستن تَلیذ شاهل هضاسع بادی ٍ
رخیشُساصّای اًشطی
وفایت غیػتن تَلید ،تَاًایی غیػتن دز تاهیي تاز دز ّس لحظِ اش
شهاى هیتاؾدّ .دف اقلی اش ازشیاتی وفایت غیػتن تَلید تسزغی
تَاًایی تجْیصات تَلید تَاى دز تاهیي تاز ول غیػتن هیتاؾد .تِ
هٌظَز ازشیاتی وفایت غیػتن اش همایػِ هدل تاز تا هدل تَلید ،هدل
زیػه غیػتن زا تدغت هیآٍزین .تا اغتفادُ اش هدل زیػه غیػتن
ؾاخفّای زیػه زا هحاغثِ هیًوایین .هْوتسیي ؾاخف
احتوا،تی زیػه غیػتن  LOEE ٍ LOLEهیتاؾٌد .ؾاخف
 LOLEهتَغ هدت شهاى تس حػة غاعت دز غال زا ًؿاى هیدّد
وِ تاز غیػتن اش ول تَلید دز دغتسظ تیؿتس هیتاؾد .ؾاخف
 LOEEهتَغ اًسضی تغریِ ًؿدُ دز ّس غال زا ًؿاى هیدّد.
()1
()2

1 n
 tk
N k 1
1 n
LOEE   ek
N k 1
LOLE 

وِ هعاد،ت ( N ،)2( ٍ )1تعداد غالّای ؾزثیِ غزاشی n ،تعزداد
ول لطعی تازّا tk ،هدت شهاى لطعی تاز kام ٍ  ekهمداز اًسضی تغریِ
ًؿدُ دز لطعی تاز  kام هیتاؾد .دز ایي همالِ اش زٍؼ هًَتوزازلَی
تستیثی جْت هحاغثِ ؾاخفّای وفایت غیػتن اغتفادُ هیوٌزین.
دز ایي زٍؼ تا دز ًظس گسفتي تستیة شهاًی ٍ ًسخ خساتزی ٍاحزدّای

شکل ( :)2هذل سیستن بشای سیستن تَلیذ شاهل هضسعِ بادی ٍ
رخیشُساص اًشطی

دز ازشیاتی وفایت غیػتن ،تِ هٌظَز هزدل غزاشی اجزصام ه تلزس
غیػتن لدزت ،اش اطالعات غاعتی هستزَ تزِ تَلیزد ٍ تزاز اغزتفادُ
هیًوایین.

 -1-4هذل باس
دز اولس هطالعات لاتلیت اطویٌاى غیػتن لدزت اش اطالعات
غاعتی تاز غیػتن تػت لاتلیت اطویٌاى  RBTSاغتفادُ هیؾَد.
هدل تاز زا تا اغتفادُ اش اطالعات غاعتی تاز دز طی یه غال اش زاتطِ
( )3تدغت هیآٍزین.
()3

) L(t )  Ly  Pw  Pd  Ph (t

دز زاتطِ ( Ly ،)3تاز پیه غا Pw ،ًِ،تاز ّفتگی تِ قَزت دزقدی
اش تاز پیه غا Pd ،ًِ،تاز زٍشاًِ تِ قَزت دزقدی اش تاز پیه
ّفتگی Ph)t( ،تاز غاعتی تِقَزت دزقدی اش تاز پیه زٍشاًِ
هیتاؾد .ؾىل ( )3هدل تاز غاعتی زا تسای غیػتن تػت RBTS
وِ دازای تاز پیه غا 185 MW ًِ،هیتاؾد زا ًؿاى هیدّد.

هیتاؾد .ت ویي پازاهتسّای  ARMAطثك آشهَىّای آهازی
ه تلس اًجام هیؾَد ].[9
غسعت تاد ؾثیِ غاشی ؾدُ زا هیتَاى تا اغتفادُ اش زاتطِ ( )5تدغت
آٍزد.

S w  t   t yt

()5
دز زاتطِ تا µt ،هیاًگیي غسعت تاد دز غاعت  σt ٍ tاًحساف هعیاز
غسعت تاد دز غاعت  tهیتاؾد.
دز ایي همالِ اش اطالعات غاعتی غسعت تاد غایت ٍ Mandanال دز
 North Dakotaطی  10غال اغتفادُ ؾدُ اغت ] .[2ایي اطالعات
تسای تدغت آٍزدى هدل  ARMAهَزد اغتفادُ لساز گسفتِاغت .تا
تَجِ تِ ؾثیِغاشیّای اًجام ؾدُ هدل ) ARMA(2,3تسای ایي
غایت تِ قَزت زاتطِ ( )6هیتاؾد
(yt  0.944 yt 1  0.107 yt 2  0.0797 yt 3   t  0.0428 t 1 )6
شکل ( :)3هذل باس ساعتی تشتیب صهاًی بشای RBTS

 -2-4هذل هضسعِ بادی
اقزَل هززدلغزاشی هززصاز تززادی ؾزاهل غززِ لػزوت هززیتاؾززد:
ؾثیِ غاشی غسعت تاد ،تدغت آٍزدى هدل تَلید تَاى تَزتیي تادی ٍ
جو تَاى خسٍجی تَزتیيّای تادی تا دزًظس گسفتي غاتمِ عولىزسد
ّززس تززَزتیي .هسحلززِ اٍل تؿز یف تغییززسات تكززادفی غززسعت تززاد
هی تاؾد .ایي تكادفی تَدى تاید ؾاهل یه هدل هٌاغزة تزِ هٌظزَز
هٌعىع وسدى ٍیطگیّای تستیة شهاًی ٍ خَد ّوثػتگی غسعت تاد
دز یه هىاى جغسافیای خاـ تاؾد .لدم دٍم دز ًظس گزسفتي زاتطزِ
غیس خطی تیي تَاى خسٍجی تَزتیي تادی ٍ غزسعت تزاد اغزت .ایزي
زاتطِ تا اغتفادُ اش پازاهتسّای عولىسدی ٍ هٌحٌی تَاى تَزتیي تادی
تعییي هی ؾَد .هسحلِ آخس ،ؾاهل اعوال غاتمِ عولىسدی ّس تَزتیي
تادی دز هدل تَاى خسٍجی ٍ جو آًْا تِ هٌظَز تدغت آٍزدى تَاى
خسٍجی هصزعِ تادی هیتاؾد.

 -1-2-4هذل سشعت باد
ّس غیػتن تا زفتاز تكادفی زا هیتَاى تا اغتفادُ اش غسی شهاًی
 ARMAاش هستثِ ( )n,n-1تا حد لاتل لثَلی تِ دزغتی هدل ًوَد
] .[9تا اغتفادُ اش غسی شهاًی  ARMAهیتَاى خَد ّوثػتگی
هستثِ تا ٍ ،تَشی زٍشاًِ ٍ فكلی غسعت تاد ٍالعی زا تَلید ًوَد.
تٌاتسایي تسای ازشیاتی وفایت غیػتنّای تَلید ؾاهل ًیسٍگاُّای
تادی هٌاغة هیتاؾد ] .[9غسعت تاد تسای یه غایت تادی هؿ ف
تا اغتفادُ اش هدل ٍ ARMAیطُ آى غایت ؾثیِغاشی هیؾَد.
ایي هدل دز زاتطِ (ً )4ؿاى دادُ ؾدُ اغت.
yt  1 yt 1  2 yt 2  ...  n yn   t  1 t 1
()4
  2 t 2  ...   m t m
وِ دز آى  ytهمداز غسی شهاًی دز شهاى θi ٍ )i;1,2,3...n( ϕi ٍ t
( ) i;1,2,3...mتِ تستیة پازاهتسّای خَد ّوثػتِ ٍ هیاًگیي
هتحسن هدل هیتاؾٌدًَ αt .یص غفید تا هیاًگیي قفس ٍ ٍازیاًع σa2

 0.0298 t 2

تا تسویة زاتطِ ( )5( ٍ )6هیتَاى غسعت تاد زا تسای غایت تزادی
هَزد ًظس ؾثیِغاشی ًوَد .ؾىل ( )4غسعت تاد ؾزثیِغزاشی ؾزدُ
تسای غایت تادی هَزدًظس زا ًؿاى هی دّد.

شکل ( :)4سشعت باد ساعتی بشای سایت بادی Mandan

 -2-2-4هذل طًشاتَس تَسبیي بادی
زاتطِ تیي تَاى خسٍجی تَزتیي تادی ٍ غسعت تاد غیس خطی
هیتاؾد ٍ تا اغتفادُ اش هعادلِ ( )7تَقیس هیؾَد .تِ دلیل تلفات
شیاد تَاى دز غسعتّای تاد پاییي ،تَزتیيّای تادی طَزی طساحی
هیؾًَد وِ دز غسعتّای تاد ووتس اش غسعت ٍقل  Vciتَاى تَلید
ًىٌٌدّ .وچٌیي تِ دلیل حفاظت تَزتیي اش خساب ؾدى دز
غسعتّای تاد خیلی تا ،،آًْا زا طَزی طساحی هیوٌٌد وِ دز
غسعتّای تاد تیؿتس اش غسعت لط  Vcoهتَلس ؾًَد .تٌاتسایي
تَزتیي تادی دز یه زًج هحدٍدی تیي غسعت ٍقل  ٍ Vciغسعت
ًاهی  ،Vrتَاى هتغیس ٍ دز غسعتّای تیي غسعت ًاهی  ٍ Vrغسعت
لط  ،Vcoتَاى ًاهی خَد زا تَلید هیوٌد ].[6

0  S wt  Vci

()7

Vci  S wt  Vr
Vr  S wt  Vco
Vco  S wt

0

2
( A  B * S wt  C * S wt ) * Pr
P( S wt )  
 Pr
0


دز زاتطِ تا Pr ،تَاى ًاهی تَزتیي هیتاؾد .پازاهتسّای  C ٍ B ،Aتا
اغتفادُ اش هعاد،ت ( )10( ٍ )9( ،)8تدغت هیآید.

( )8


()9
()10

3






 V  Vr
Vci Vci  Vr   4VciV  ci

 2Vr
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  3Vci  Vr 
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Vci  Vr 2
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 V  Vr
4Vci  Vr  ci

 2Vr
3

 Vci  Vr  
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2  4
C
Vci  Vr 2   2Vr  
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Vci  Vr 2

B

تٌاتسایي ّواًطَز وِ دز ؾىل (ً )5ؿاى دادُ ؾدُ اغت ،تِ هٌظَز
تدغت آٍزدى تَاى خسٍجی هصز تادی ،اتتدا هدل دٍ حالتِ ّسیه اش
تَزتیيّای تادی زا تا تَجِ تِ همادیس ًسخ خساتزی (ً ٍ )λزسخ تعویزس
( )µتَزتیي تادی تدغت هیآٍزین .غسع تَاى خسٍجزی ّزس تزَزتیي
تادی زا تا تَجِ تِ هؿ كات غسعت تاد هحاغثِ هیوٌین .تا تسویزة
ایي دٍ هسحلِ هدل تَاى خسٍجی تَزتیي حاقل هیؾَد.

تَاى
خسٍجی تَزتیي

هدل
تَزتیي تادی

هدل دٍ
حالتِ
غسعت تاد

شکل ( :)5هذل قابلیت اطویٌاى تَسبیي بادی

دز ًْایت تا جو تَاى خسٍجی تَزتیيّزای تزادی هَجزَد ،تزَاى
خسٍجی هصز تادی زا هحاغزثِ هزیًوزایین .دز ایزي هطالعزِ فزسل
هیوٌین ّس یه اش تَزتیيّای هصزعِ تادی دازای تَاى خسٍجی ًاهی
 1/2 MWتاؾٌد .دز ؾىل ( )6تَاى خسٍجی هصزعِ تادی تسای زضیزن
تادی غایت  Mandanدز تاشُ شهاًی یهغالِ ًؿاى دادُ ؾدُ اغت.

 -3-4هذل رخیشُساص اًشطی الکتشیکی
اًسضی تاد دز هَالعی وِ غسعت تاد تا،غت دز ذخیسُغاش ذخیسُ
هیؾَد ٍ دز هَالعی وِ غسعت تاد ون هیتاؾد تِ غیػتن لدزت
تصزیك هیؾَدّ .دف اقلی ذخیسُغاشّای اًسضی دز ًیسٍگاُّای
تادی واّؽ ًَغاًات تَاى ٍ قاف وسدى پسٍفیل تَاى خسٍجی
هیتاؾد .ذخیسُغاشّای اًسضی تا واّؽ ًَغاًات تَاى ًیسٍگاُ تادی
هَجة افصایؽ حدالل دز دغتسظپریسی تَاى تادی هیؾَد.
ذخیسُغاشّای اًسضی زا تا تَجِ تِ ظسفیت اًسضیً ،سخ ؾازض ٍ دؾازض،
تاشدُ ؾازض ٍ دؾازض ٍ حدالل ٍ حداولس ظسفیت ،هدلغاشی هیوٌین.
تِ دلیل هالحظات پایدازی غیػتن لدزت غطح ًفَذ تَاى تادی زا تِ
دزقد هعیٌی اش تاز ،هحدٍد هیوٌین .تا واّؽ ًَغاًات تَاى تادی تِ
ٍغیلِ ذخیسُغاش اًسضی غطح ًفَذ تَاى تادی دز غیػتن لدزت
افصایؽ پیدا هیوٌد .تِ هٌظَز ازشیاتی تاثیس ذخیسُغاش اًسضی تس
وفایت غیػتن تَلید تِ قَزت شیس عول هی وٌین.
دز حالتی وِ دز تاشُ شهاًی هَزد ًظس تَاى تَلید ؾزدُ ًیسٍگزاُّزای
هعوَلی تسای تغریِ تاز غیػتن وافی تاؾد .تَاى تادی دز ذخیسُغزاش
اًسضی ذخیسُ هیؾَد .اگس تَاى تَلیدی ًیسٍگاُّای تادی تسای تغریِ
تاز غیػتن وافی ًثاؾد .اش تَاى تادی تسای تغریِ تاز اغتفادُ هیؾَد،
دز حالتی وِ تَاى تادی تیؿتس اش تَاى هَزد ًیاش تاز تاؾد ،ایزي تزَاى
اضافی دز ذخیسُغاش ذخیسُ هیؾَد .اگس تَاى تادی تسای تغریزِ تزاز
وافی ًثاؾد اش تَاى ذخیسُ ؾدُ دز ذخیسُغاش تسای تغریِ تاز اغتفادُ
هیؾَد .دز ایي حالت اگس هجوَ تَاى ًیسٍگاُّای هعوَلی،تزادی ٍ
ذخیسُ غاش اًسضی ووتس اش تماضای تاز تاؾد خاهَؾزی دز غیػزتن زخ
هیدّد.

ً -5تایج شبیِساصی
دز ایي همالِ جْت ؾثیِغاشی ٍ گسفتي ًتایج اش ؾثىِ ًوًَِ RBTS

اغتفادُ ؾدُ اغت .ایي ؾثىِ دازای ً 11یسٍگاُ هعوَلی هیتاؾد وِ
هجوَ تَاى تَلید ایي ًیسٍگاُّا تساتس تا  240 MWاغت ٍ تاز پیه
ؾثىِ  185 MWهیتاؾد ]ً .[4یسٍگاُ تادی ٍ ذخیسُغاش اًسضی زا
تِ ؾثىِ  RBTSاضافِ ًوَدُ ٍ تاثیس تغییس فاوتَزّای ه تلس دز
ؾاخفّای  LOEE ٍ LOLEزا تسزغی هیوٌین.

 -1-5تاثیش ظشفیت ًیشٍگاُ بادی

شکل ( :)6تَاى خشٍجی شبیِساصی شذُ بشای سایت بادی
Mandan

ًیسٍگاُ تادی زا تِ ؾثىِ  RBTSاضافِ هیوٌین ٍ تا تغییس ظسفیت
ًیسٍگاُ تادی تاثیس آى زا تس ؾاخفّای وفایت غیػتن تسزغی
هیوٌین .دز ازشیاتی وفایت غیػتن تَلید هىاى لسازگیسی ًیسٍگاُ
تادی دز ؾثىِ  RBTSتاثیسی تس ًتایج تدغت آهدُ ًدازدّ .واىطَز
وِ دز جدٍل ( )1هؿاّدُ هیوٌین ،ؾاخفّای وفایت تا افصایؽ
ظسفیت ًیسٍگاُ تادی تْثَد پیدا هیوٌٌد.
ًىتِ لاتل تَجِ دز جدٍل ( )1ایي اغتوِ ؾیة تغییسات ؾاخفّا
تا افصایؽ ظسفیت ًیسٍگاُ تادی ووتس هیؾَد .ایي پدیدُ تِ دلیل ایي
حمیمت وِ ول تَلید تَزتیيّای تادی دز یه ًیسٍگاُ تادی تاتعی اش

دز دغتسظپریسی تاد دز غایت تادی هفسٍل هیتاؾد .ضسیة ًفَذ
تَاى تادی زا  10دزقد دز ًظس هیگیسین.
جذٍل ( :)1شاخصّای کفایت سیستن بشای ظشفیتّای هختلف
تَاى بادی
LOEE
)(MWh/yr

LOLE
)(hr/yr

10/143

1/052

Wind
Capacity
)(MW
0

8/874

0/923

10

دز ٍال ذخیسُغاشّای اًسضی هَجة تْثَد ویفیت تَاى خسٍجی
ًیسٍگاُ تادی ؾدُ ٍ تٌاتسایي غطح ًفَذ تَاى تادی دز زا افصایؽ
هیدٌّد .دز جدٍل ( )3تاثیس غطح ًفَذ تَاى تادی تس زٍی
ؾاخفّای وفایت غیػتن لدزت دز حضَز ذخیسُغاش اًسضی تا
ظسفیت ً 20 MWhؿاى دادُ ؾدُ اغت.
جذٍل ( :)3تاثیش سطح ًفَر تَاى بادی
LOLE
)(hr/yr

Wind Power
Restrition
)(%

7/760

0/835

20

10/143

1/052

0

6/914

0/764

30

6/231

0/763

5

6/363

0/721

40

5/762

0/663

10

5/957

0/685

60

5/448

0/645

15

4/879

0/597

80

4/932

0/632

20

4/439

0/572

100

 -2-5تاثیش ظشفیت رخیشُ ساص اًشطی
دز ایي لػوت تِ ًیسٍگاُ تادی یه ذخیسُغاش اًسضی اضافِ ًوَدُ ٍ
تاثیس آى زا تس ؾاخف  LOLEتسزغی هیًوایین .دز جدٍل ( )2تاثیس
ذخیسُغاش زا دز ظسفیتّای ه تلس دز حالیوِ ضسیة ًفَذ تَاى
تادی  10دزقد اغت ،هؿاّدُ هیوٌین.
جذٍل ( :)2تاثیش رخیشُ ساص بش شاخص LOLE
ESS=20
)(MWh

ESS=30
)(MWh

ESS=00
)(MWh

Wind
Capacity
)(MW

0/868

0/893

0/901

10

0/765

0/791

0/812

20

0/641

0/687

0/722

30

0/612

0/663

0/689

40

0/518

0/573

0/640

60

0/417

0/469

0/524

80

0/402

0/452

0/521

100

تٌاتسایي اضافِ ًوَدى ذخیسُغاش تِ ًیسٍگزاُ تزادی هَجزة تْثزَد
ؾاخفّای وفایت غیػتن هیؾَد .الثتِ ّواىطزَز وزِ دز جزدٍل
( )2هؿاّدُ هیؾَد دز ًیسٍگاُّایی تا تَاى پاییي ،تِ دلیزل ایٌىزِ
تَاى ووتسی دز ذخیسُ غاش ،ذخیسُ هیؾَد ،اضافِ ًوَدى ذخیسُغاش
تِ ًیسٍگاُّای تادی ،تاثیس ووتسی تس ؾاخف  LOLEدازد.

 -3-5تاثیش سطح ًفَر تَاى بادی
ّواًطَز وِ اؾازُ ؾد ،ذخیسُغاشّای اًسضی تا واّؽ ًَغاًات تَاى
تادی هَجة افصایؽ دز دغتسظپریس هیاًگیي تَاى تادی هیؾًَد.

LOEE
)(MWh/yr

تٌاتسایي افصایؽ غطح ًفَذ تَاى تادی دز ؾثىِ لدزت وِ ًاؾی اش
واّؽ ًَغاًات تَاى خسٍجی ًیسٍگاُ تادی تِ ٍغیلِ ذخیسُغزاشّای
اًسضی اغت ،تاعث تْثَد ؾاخفّای لاتلیت اطویٌاى غیػتن لدزت
هیؾَد.

 -4-5ظشفیت هعادل ًیشٍگاُ بادی ٍ رخیشُساص اًشطی
همداز ظسفیت لاتل اعتثاز هصزعِ تادی وِ دز همایػزِ تزا ظسفیزت
ًیسٍگاُّای هعوَلی تدغت هزیآیزد ،ظسفیزت هعزادل هصزعزِ تزادی
ًاهیدُ هی ؾَد .هعیاز غٌجؽ دز ایزي هعزادلغزاشی ،ؾزاخفّزای
پایایی غیػتن اش جولِ  LOEE ٍ LOLEهیتاؾزد ] .[12الگزَزیتن
هحاغثِ ظسفیت هعادل هزصاز تزادی دز حضزَز ذخیزسُغزاش اًزسضی
هثتٌی تس پایایی تِ قَزت شیس اغت:
-1
-2
-3

-4
-5

حرف یىی اش ًیسٍگاُّای هعوَلی دز غیػتن هَزد هطالعِ.
هحاغثِ ؾاخفّای پایایی غیػتن جدید.
اضافِ ًوَدى هصزعزِ تزادی ٍ ذخیزسُغزاش اًزسضی تزِ ؾزثىِ
ٍافصایؽ ظسفیت ٍاحد تزادی تزِ قزَزت پلزِای ٍ هحاغزثِ
ؾاخفّای پایایی.
تىساز گام غَم (افصایؽ ظسفیت ٍاحد تزادی) تزا جزایی وزِ
ؾاخف پایایی تساتس تا ؾاخف تدغت آهدُ اش گام دٍم ؾَد.
همداز ظسفیت ٍاحد تادی وِ ؾس هستَ تِ گزام چْزازم زا
تسآٍزدُ هزیغزاشد ،ظسفیزت هعزادل ٍاحزد تزادی دز حضزَز
ذخیسُغاش تِ حػاب هیآید.

ظسفیت هعادل یه هصزعِ تادی تِ عزَاهلی ّوچزَى ،زضیزن تزادی
هستَ تِ هصزعِ تادی ٍ ضسیة ًفَذ تزَاى تزادی دز غیػزتن لزدزت
ٍاتػتِ هیتاؾد .دز ایي لػوت ظسفیزت هعزادل هصزعزِ تزادی دز دٍ
حالت ،حضَز ٍ عدم حضَز ذخیسُغاش اًسضی دز هصزعِ تادی ،تدغزت
آٍزدُ ٍ تاثیس اغتفادُ اش ذخیسُغاش اًسضی تس ظسفیزت هعزادل هصزعزِ

تادی زا هَزد تسزغی لساز هیدّین .فسل هیوٌین هصزعِ تادی هزَزد
هطالعِ دز ؾثىِ ًوًَِ  RBTSلساز دازد .ضسیة ًفَذ تَاى تزادی دز
غیػتن لدزت زا  20دزقد دز ًظس هیگیسین.
اتتدا یه ٍاحد هعوَلی تا تَاى  20 MWاش ؾثىِ  RBTSحزرف
هیوٌین .دز ایي حالت ؾزاخفّزای وفایزت  LOEE ٍ LOLEتزِ
تستیة تساتس تا  68/317 ٍ 6/1299هیؾًَد .غسع تزِ ایزي غیػزتن
هصزعِ تادی ٍ ذخیسُغاش اًسضی زا اضافِ وسدُ ٍ ؾاخفّزای پایزایی
غیػتن زا هحاغثِ هیوٌینً .تایج ایي هطالعِ دز جزدٍل (ً )4ؿزاى
دادُ ؾدُ اغت .تِ هٌظَز هحاغثِ ظسفیت هعادل اش ؾاخف LOLE
اغتفادُ هیوٌین.
جذٍل ( LOLE :)4سیستن تست  RBTSبا حزف یک ٍاحذ
هعوَلی ٍ اضافِ کشدى هضسعِ بادی بِ ّوشاُ رخیشُساص اًشطی
Index

)LOLE (hr/yr
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اغتفادُ اش ذخیسُ غاش اًسضی دز هصاز تزادی هَجزة تْثزَد ظسفیزت
هعادل هصزعِ تادی هیؾَد.

ً -6تیجِ گیشی
اغتفادُ اش ذخیسُ غاشّای اًسضی دز هصاز تادی هَجة وزاّؽ
ًَغاًات تَاى خسٍجی هصاز تادی ٍ افصایؽ دز دغتسظپریسی تزَاى
تادی هیؾَد .تا تَجِ تِ ًتایج تدغت آهدُ ،اضزافِ ًوزَدى ًیسٍگزاُ
تادی هَجة تْثَد لاتلیت اطویٌاى غیػتن لدزت هیؾَدٍ .لزی تزِ
دلیل ًَغاًی تَدى تَاى تادی ،دزقد هحدٍدی اش تماضای تاز غیػتن
زا تِ تَاى تادی اختكاـ هیدٌّد .اضافِ ًوَدى ذخیسُغاش اًسضی تِ
هصاز تادی هَجة تْثَد لاتلیت اطویٌاى غیػتن لدزت هیؾَدّ .س
چمدز ظسفیت ذخیسُ غاش تیؿتس تاؾزد ایزي تْثزَد ،تزاثیس آى تْثزَد
وفایت غیػتن تیؿتس اغت .ذخیسُ غاش اًسضی تا واّؽ ًَغاًات تَاى
تادی ٍ افصایؽ دز دغتسظ پریسی آى ،هَجزة افزصایؽ غزطح ًفزَذ
تَاى تادی ؾدُ ٍ تٌاتسایي هَجة تْثَد لاتلیت اطویٌاى غیػتنّای
غیػتنّای لدزت ؾاهل ًیسٍگاُ تادی هیؾَد.
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