یازدهمین همایش ملی کیفیت و بهره وری
 11اسفند ماه سال 1931

امکان سنجی پیش بینی اثرات شرایط اقلیمی روی مقدار تولید
نیروگاهها در شبکه برق ایران
هحوذرضا کاکاًٍذ ، 1کارضٌاس تْرُ ترداری ًیرٍگاُ تخار  ،ػثذالوزیذ دیٌارًٍذ ،2هؼاًٍت تَلیذ ًیرٍگاُ تخار
 -1ضرکت هذیریت تَلیذ ترق ضْیذ ررایی  -لزٍیي  -ایراى
– mrkakavand@gmail.com
 -2ضرکت هذیریت تَلیذ ترق ضْیذ ررایی  -لزٍیي  -ایراى
– dinarvand1350@yahoo.com
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 -1مقدمه

ضثکِّای تَلیذ ٍ هػرف ًمص تسیار هْوی دارد .تا هؼرفی ت ااار

ًمص اساسی هذیریت ضثکِ در پیص تیٌی همذار تَلیذ ًیرٍگاُ ّا
تا تَرِ تِ اهکاى ترآٍرد همذار تَلی ذ ت ر کس ی پَض یذُ ًیس ت.
سالْا است هحاسثات آهاری تسیار خَتی ترای پیص تیٌی هم ذار
هػرف در هزوَػِ دیسپاچیٌگ اًزام هی پ یرد .ت ا ی ک س ری
فرآیٌذ هحاسثاتی ،هیتَاى تیي دادُّای هرتَط ت ِ ض رایظ آب ٍ
َّایی ٍ همذار تَلیذ راتغِ ًسثی تر لرار ًوَد.
تا تَرِ ت ِ تط کیل ت ااار ت رق ترخ ی اا اعالػ اتی ک ِ هالک اى
ًیرٍگاُّا تایذ تِ تااار اػالم کٌٌذ ت ِ ض رح ای ر اس ت« :لاتلی ت
تَلیذ اتراا ضذُ»« ،لاتلیت تَلیذ لاتل گسیل تا تؼییي اح رات ّ ر
ی ک اا هح ذٍدیتْا»« ،هتَس ظ ّزیٌ ِ هتغی ر تَلی ذ ٍاح ذ
ًیرٍگاّی»« ،ظرفیت اختػاظ یافتِ ت ِ تراًزی ت (ت ِ تفکی ک)،
ّوراُ تا سایر اعالػات هرتَعِ (ّوچَى ًیاا هػرفکٌٌ ذُ ت رای
ّواى ساػت ،لذرت لراردادی تراًزیت ٍ هطخػات ػرضِکٌٌذُ ٍ
هػرف کٌٌذُ)»« ،اٍلَیت ًسثی تراًزیت(ّا) در اػوال خاهَضی ٍ
یا هذیریت هػ رف» ٍ «ً ر پیط ٌْادی اً ر ی تَلی ذی ٍاح ذ
ًیرٍگاّی هزتَر (ترای تالیهاًذُ ظرفیت ٍاحذ ًیرٍگاّی تا سمف
لاتلیت تَلیذ اتراا ضذُ) ٍ ترای ّ ر س اػت اا ّ ر رٍا» ک ِ ای ي
اعالػات تایذ غثح سِ رٍا لثل ،تِ هذیریت تااار ترق اػالم ضًَذ.
سپس هذیریت تااار تا استفادُ اا ایي اعالػات ،تا س اػت  12رٍا
لثل اا ػرضِ ،پ یرش ٍ یا ػذم پ یرش ّر ٍاحذ ًیرٍگاّی ت رای
تَلیذ اًر ی را تِ هال ک ًیرٍگ اُ اػ الم ه یًوای ذ ٍ در کٌ ار آى
اعالػات ایر تِ ٍی ػرضِ هی ضَد ً« :ر پ یرفت ِ ض ذُ اً ر ی
تَلیذی آى ٍاحذ ًیرٍگاّی»« ،ترآٍرد ًیاا ساػت تِ ساػت ضثکِ

ترق ت ِ ػٌ َاى ی ک ٍاس ظ ت یي تخ ص تَلی ذ ٍ تَای غ اً ر ی
الکتریکی در دِّ ّای اخیر تَلیذ اًر ی الکتریکی تِ ػٌَاى ی ک
پاراهتر اراضوٌذ ترای هذیریت ضثکِ در ضرایظ اضغراری ٍ پیک
تار تِ ضوار هیرٍد .تا تَرِ تِ ًمص اساسی ضرایظ اللیو ی ٍ آب
ٍ َّای هحیظ ،رٍی راًذهاى سیکل ًیرٍگاُّای حرارتی کِ تاػج
ایزاد تغییراتی در همذار تَاى تیطیٌِ تَلیذ ٍاحذّای حرارتی در
رٍاّای گرم سال هیگردد هی تَاى ی ک رٍش هذلس اای ت رای
ایي رفتار پیذا کرد .ایي هَضَع اا هٌظر ترهَدیٌاهیکی ًی ز لات ل
تَریِ ٍ تررسی است چرا ک ِ راً ذهاى ت ردّ ای خٌ ک کٌٌ ذُ
خطک تِ ضذت اا ده ای هح یظ ت احیر ه ی پ یرد .در س الیاى
هتوادی رٍش خاغی ترای پیص تیٌی همذار تَلیذ ت رای ض رایظ
ًاهس اػذ هحیغ ی ٍر َد داض تٍ .اح ذّای ًیرٍگ اّی رفت ار
هطخػی را در لثال تغییر ترخی اا هَلف ِ ّ ای هحیغ ی اًز ام
هیدٌّذ .در ایي همالِ تِ دًثال هؼرفی رٍضی هٌاسة ترای یافتي
ایي رفتار ّستین ٍ سپس هذلساای ایي رٍش را ترای یک ض ثکِ
تزرگ هخل ضثکِ ترق ایراى را پیطٌْاد خَاّین کرد.
واشه های کلیدی :تَلیذ ،آب ٍ َّا ،راًذهاى ،دیسپاچیٌگ
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ًیرٍگاُ ّای هَرَد در ّر  AOCدر هٌاعك رغرافیایی تا الل ین
ًسثتاً ّواٌّگ ٍالغ ضذُاًذ.
رذٍل  1همذار تَلیذ ّر  AOCرا تِ اًضوام هم ذار تَلی ذی در
آى ٍ ّوچٌیي همذار تَلیذ ّر ٍاحذ ًیرٍگ اّی اغ لی در AOC
تیاى هی دارد]2[ .

تِ اًر ی ترای ّر ٍاح ذ ًیرٍگ اّی»« ،هح ذٍدیتّ ای ًاض ی اا
اًتمال»« ،هحذٍیتْای تراًزیت» ٍ «حَادث لْریِ»]1[ .
 -2مدلسازی پیش بینی مقدار تولید نیروگاهها
ترای پیص تیٌی همذار ًیاا ضثکِ ت ِ اً ر ی الکتریک ی (دیواً ذ)
رٍش ّای آهاری ٍ ػولی ٍر َد دارد ّوچٌ اى ک ِ یک ی اا ای ي
راُّا تمسین ضثکِ تِ سغَح هختلف کٌترلی اس ت .ض ثکِ هل ی
ترق ایراى دارای پٌذ سغح کٌترلی است:




جدول  -1مقدار مگاوات تولید و نام نیروگاه اصلی در هر  AOCدر سال
2002

س غح ًخس ت :کٌت رل هرک زی (دیس پاچیٌگ
هل ی) در ّو ِ کط َرّا هرک ز کٌت رل اغ لی ت ا ً ام
دیسپاچیٌگ هلی یا  *SCCهطخع هیگردد.
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تا تَرِ تِ همذار تَلیذ در ّر  ٍ AOCاا آًزایی کِ همذار تَلیذ
ترای ًیرٍگاُ هطخع ٍ حاتت است هیتَاى تِ رٍضی کِ در اداه ِ
هؼرفی خَاّین کرد تِ پیص تیٌ ی هم ذار تَلی ذ در ّ ر AOC
پرداخت]3[.تا [.]5
در هَرد ًیرٍگاُ حرارتی ض ْیذ رر ایی ک ِ ٍاح ذ اغ لی تَلی ذ
کٌٌذُ اًر ی الکتریکی در  TAOCهی تاضذ ،تحلی ل رگرس یَى
خغی رٍی دادُّای تَلی ذ ٍ ض رایظ هحیغ ی ض اهل س رػت ٍ
رْت تاد ،فطار اتوسفر ،رعَتت ٍ دهای هحیظ ت رای ٍاح ذ ی ک
ًیرٍگاُ اًزام گرفتِ است.
تالش ترای تخویي همذار هیاٍات تَلیذی ک ل ًیرٍگ اُ ت ذٍى در
ًظر گرفتي تک تک ٍاحذّا خغای ایادی خَاّذ داضت .تٌاترایي
ّر کذام اا ٍاحذّای یک ًیرٍگاُ را تِ ع َر هز زا ه َرد تحلی ل
لرار دادُ ضذُ است.

شکل  -1مراکس بهرهبرداری ناحیهای در شبکه ملی برق ایران

تا تَرِ تِ ض کل  1هط خع اس ت ّ ر  AOCدر ی ک هٌغم ِ
رغرافیای تا ضرایظ آب ٍ َّایی ّو اٌّیی ل رار گرفت ِ اس ت ٍ

*

System Control Center
Area Operation Center
‡
Regional Dispatching Center
§
Distribution Dispatching Center
†
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Scatterplot of Unit1 MW vs Temp

Scatterplot of Unit1 MW vs Humidity

استفادُ اا اللین ّر هٌغمِ تِ ػٌ َاى ی ک هتغی ر هس تمل ت رای
رٍش فَق هی تَاًذ تاػج تِ دست آٍردى ی ک فره َل کاه ل ت ر
ضَد.
ترای ایي هَضَع هیتَاى اا ّ AOCای هؼرفی ضذُ در تخص 3
استفادُ ًوَد ٍ .تواهی ًیرٍگاُ ّای هَر َد در ّ ر  AOCرا ت ا
رٍش فَق هَرد تررسی لرار داد ٍ همذار تَاى تَلی ذی رٍی آى را
فرهَلِ ًوَد.
تِ ایي ترتیة تا ٍرٍد ساهاًِّای هختلف َّاضٌاسی در فػلّای
گرم سال هی تَاى ترًاهِ ری زی دلی كت ری رٍی هم ذار تَلی ذ ٍ
هػرف ّر ً AOCوَد.
تغییرات اللیوی تاتغ ضرایظ هحیغی ّر ًاحیِ استّ .واًٌذ ای ي
هَضَع در غٌؼت ترق هَضَع خَردگی هغرح ضذُ است .در ایي
هَرد ،خَردگی اتوسفری در تزْیزات ضثکِ اًتمال ٍ تَایغ ت رق
هَرة ٍارد آه ذى خس ارت ت ِ غ ٌؼت ت رق ه یگ ردد .هی زاى
خَردگی ت ِ ض رایظ هحیغ ی ٍ ر ٌس لغؼ ات ه َرد اس تفادُ
تستیی دارد.
ّواًٌذ ایي پرٍ ُ هی تَاى اعلسی اا تاحیرات ضرایظ اللیو ی رٍی
همذار تَلیذ ٍاحذّای ًیرٍگاّی تْی ِ ٍ ت ذٍیي ًو َد ٍ ت ِ ای ي
ترتیة اٍلَیت ّای ضرایظ اللیوی را رٍی همذار تَلیذ ٍاح ذّای
ًیرٍگاّی ترآٍرد ًوَدّ .وچٌیي ایي اعلس هی تَاًذ ترای پ یص
تیٌی هَلؼیت هکاًی ًػة ٍاحذّای ًیرٍگاّی در آیٌذُ ًیز هَرد
استفادُ لرار گیرد.
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Scatterplot of Unit1 MW vs Wind Dir
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شکل  -2داده های مقدار تولید واحد (نمودار عمودی) براساس شرایط
آب و هوا :دمای محیط( ،)aرطوبت ( ،)bفشار اتمسفر ( ،)cسرعت باد
( )dو جهت باد ()e

در ًتیزِ فرهَالسیَى ایر ترای ایي ّر چْار ٍاحذ ًیرٍگاُ ضْیذ
ررایی اًزام گرفتِ است کِ ًتایذ آى تِ ضرح ایر است:
() 1
() 2
() 3
() 4

 -3مراجع

P1 = 301.99 – 2.163 θ + 0.867 Dw – 0.798 Vw
P2 = 321.38 – 2.494 θ+0.0716 Dw – 0.776 Vw
P3 = 321.38 – 2.494 θ+0.0716 Dw – 0.776 Vw
P4 = 283.95 – 1.581 θ + 0.0674 Dw – 0.455 Vw

« - 1رٍض ْای س رهایِ گ اری» .س ااهاى تَس ؼِ ت رق ای راى (.)IPDC
تااتیٌیضذُ در  1فرٍردیي .1390
2 - Madahi, Seyed Siavash Karimi, Saeid Amir
Araghi, Farzad Razavi, and Ali Asghar
Ghadimi. "Evaluation of IRAN Dispatching
Status for Next 10 Years with Neural
Network." In Future Power and Energy
Engineering (ICFPEE), 2010 International
Conference on, pp. 50-53. IEEE, 2010.
 - 3فی رٍاُ راهط خَاُ ،هْ رداد ػات ذی ٍ سیذحس یي حس یٌیاى
«رٍیک ردی ً َ در سیس تن ّ ای کٌت رل ٍ دیس پاچیٌگ ض ثکِ
ل ذرت ای راى ت ا اس تفادُ اا اهکاً ات پ ایص ٍ کٌت رل فراگی ر
( ،»)WACSتیست ٍ سَهیي کٌفراًس تیي الوللی ترق1387 ،
 - 4خلیل للوث رً ،اغ ر لٌ ذّاری " ،تط کیل دیس پاچیٌگ فط ار ض ؼیف
تکوی ل آخ ریي حلم ِ اًزی رُ هراک ز دیس پاچیٌگ" ّط تویي
کٌفراًس سراسری ضثکِ ّای تَایغ ًیرٍی ترق1382 ،

کِ در آىّا کِ در آى  Pهمذار ت َاى تَلی ذی ٍاح ذ  θ ،1ده ای
هحیظ H ،همذار درغذ رعَتت Q ،فطار هحیظ  Dwرْت ت اد ٍ
 Vwسرػت تاد هیتاضذ]6[ .
تا تِ دست آٍردى سالیاًِ فرهَلّای تیاى ضذُ در تخص  4ت رای
یک دٍرُ چٌذ سالِ هیت َاى ض ریثی ت رای اف زایص ع َل ػو ر
ٍاحذّا تیاى ًوَد.تا استحػال ایي ضریة ه یت َاى پ یص تیٌ ی
غحیحی ترای دٍرًوای آتی ٍضؼیت تَلیذ در غٌؼت ترق کط َر
داضت ٍ ترًاهِ ریزی کاهلی ترای تَسؼِ ضثکِ ًوَد.
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5 - Mahmood Aghaie, "The ways to form
dispatching centers in Iran" Research and
scholarly journal of electricity, number
19, November 1996. "Fixed guide direction
of exploitation" Iran Grid Management
Company (IGMC).
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