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چكیده :در اين مقاله ،يک چارچوب جديد چند معياره برای برنامهريزی ديناميکي و همزمان توسعه توليد و انتقال در بازار برق
ارايه شده است که قادر به برنامهريزی در هر دو حالت کفايت و امنيت شبکه است .هزينههای سرمايهگذاری و بهرهبرداری
بهعنوان معيارهای بلندمدت و کوتاهمدت اقتصادی ،هزينه تراکم خطوط بهعنوان معياری از بازار و متوسط هزينه قطع بار در
پيشامدهای احتمالي بهعنوان معياری از قابليت اطمينان بهعنوان اهداف برنامهريزی انتخابشدهاست .از الگوريتم ژنتيک چندهدفه
برای حل مسأله بهينهسازی ياد شده استفاده ميشود .سپس ،به علت ماهيت متفاوت معيارهای ياد شده و درجات اهميت مختلف
آنها از ديدگاه طراح ،از روش ارضای فازی برای تعيين بهترين طرح استفاده ميشود .برای نشان دادن قابليت و کارآمدی ،روش
پيشنهادی بر روی دو سيستم آزمايشي شبيهسازی شده است که بهراحتي قادر به تأمين کفايت و امنيت شبکه ميشود .هدف
اصلي اين مقاله ،بررسي تاثير برنامهريزی توسعه توليد و انتقال بر شرايط شبکه قدرت در آينده است .در اين راستا ،نتايج طراحي
با برنامهريزی توسعه توليد و برنامهريزی توسعه انتقال مقايسه شدهاند .نتايج گويای آن است که برنامهريزی همزمان توسعه توليد
و انتقال توسط روش پيشنهادی ،بهينهتر از نوع مشابه خود نسبت به برنامهريزی مستقل توسعه توليد و يا توسعه انتقال است.
واژههای كلیدی :الگوريتم ژنتيک چندهدفه ،برنامهريزی ديناميکي ،توسعه همزمان توليد و انتقال ،چارچوب چند معياره ،روش
ارضای فازی

 -1مقدمه
امروزه با توجه به رشد مصرف انرژی ،برنامهريزی
توسعه برای تأمين منابع امری مهم و اجتنابناپذير محسوب
تاريخ ارسال مقاله1394/05/14 :
تاريخ پذيرش مقاله1394/09/08 :

ميشود .در اين ميان برنامهريزی سيستمهای قدرت يکي از
تأثيرگذارترين امور در بهرهبرداری و تعميرات سيستمهای
قدرت در آينده است .درگذشته هدف از توسعه سيستمهای
قدرت ،حداقل کردن هزينه سرمايهگذاری تجهيزات جديد
برای تأمين بار با سطح مطلوبي از قابليت اطمينان بود به
طوری که قيود بهرهبرداری رعايت شوند [ .]1با شکلگيری

نام نويسنده مسئول :ميثم جعفری نوکندی

بازار برق ،اهداف جديدی به مسأله برنامهريزی توسعه توليد

نشاني نويسنده مسئول :ايران بابل خيابان شريعتي دانشگاه

و انتقال اضافه شد و آن را به يک مسأله چندهدفه و پيچيده

صنعتي نوشيرواني بابل دانشکده برق

در مقياس بزرگ تبديل کرده است .ابزارهای حل رياضياتي
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سنتي ،ديگر پاسخگوی محيط جديد نبودند و بازبيني در

برنامهريزی خطي حل شده است .در [ ،]13مسأله توسعه

روشهای رياضياتي و يا تعويض آنها احساس شد که

انتقال ( )TEP2به شکل در نظر گرفتن هزينههای

سبب پيدايش روشهای فرا ابتکاری همانند الگوريتمهای

سرمايهگذاری ،قابليت اطمينان و تراکم خطوط حل شده

ژنتيک [ ،]2-4باز پخت فلزات [ ،]5جستجوی تابو [ ]6و

است اما مسأله برنامهريزی توسعه توليد در نظر گرفته نشده

بهينهسازی ازدحام ذرات [ ]7شد .اين روشها ديگر معايب

است .همچنين ،هزينه متوسط قطع بار تنها در حالت خروج

روشهای رياضياتي را به همراه ندارند بهطوری که از

تکي خطوط محاسبه شده است .در [ ،]14هدف مسأله TEP

چندين مرحله برای رسيدن به جواب (های) نهايي بهره

کمينه کردن مجموع هزينههای سرمايهگذاری ،تلفات و

ميبرند که شانس گير افتادن در نقطه بهينه محلي را کاهش

تعميرات خطوط انتقال با در نظر گرفتن معيار  N-1برای

ميدهد .همچنين ،به همراه داشتن مزيتهايي همچون هوش

خروج تکي خطوط است که با الگوريتم تکاملي زنبورعسل

مصنوعي ،نخبهگرايي و رقابتي شدن ،رسيدن به جواب بهينه

حل شده است .در [ ،]15توسعه همزمان ظرفيتهای توليد و
3

پاياني با تقريب قابل قبولي به نقطه بهينه مطلق را تضمين

انتقال (  )GTEPبا هدف حداقل کردن مجموع هزينههای

ميکند ،اگرچه حجم محاسبات را افزايش ميدهد [.]8

سوخت ژنراتورها ،انتقال سوخت ،احداث ژنراتورها و

بهطورکلي مسأله برنامهريزی سيستمهای قدرت به دو دسته

خطوط حلشده است .در [ ،]16مسأله  GTEPبا روش

استاتيکي و ديناميکي طبقهبندی ميشود :در برنامهريزی

دوسطحي مطرح شده است که در سطح اول به مسأله

استاتيکي مکان و ظرفيت تجهيزات جديد مشخص ميشود

توسعه خطوط انتقال بهوسيله بهرهبردار خط ميپردازد و در

درحالي که در برنامهريزی ديناميکي عالوه بر موارد ياد شده

سطح پاييني ،درآمد بازار حاصل از تسويه بازار بيان ميشود

زمان نصب هر تجهيز هم معين ميشود [ .]9به عبارت ديگر

که بر پايه نظريه بازی حل شده است .در [ ،]17مسأله

در برنامهريزی استاتيکي ،سالهای طراحي به يکديگر

 GTEPبه شکل تک سطحي با در نظر گرفتن هزينههای

وابسته نيستند و به شکل پيوسته در نظر گرفته ميشوند

سرمايهگذاری و بهرهبرداری شبکه با استفاده از الگوريتم

درحالي که در برنامهريزی ديناميکي ،برنامهريزی هر سال با

ژنتيک به همراه پايگاه داده مجازی حل شده است.

توجه به تجهيزات نصب شده در سالهای قبل انجام ميشود

نويسندگان [ ]18يک روش سه سطحي با استفاده از روش

و برنامهريزی يک سال مستقل از سالهای ديگر نيست [.]10

برنامهريزی خطي همراه با متغيرهای باينری برای حل مسأله

در واقعيت برنامهريزی شبکههای قدرت به شکل ديناميکي

 GTEPاستفاده کردهاند .در سطح پاييني به توازن بازار

انجام ميشود .اگرچه بنا بر همين ويژگياش سبب پيچيدگي

حوضچهای ،در سطح مياني به مسأله توسعه توليد بر مبنای

و طوالني شدن محاسبات ميشود اما به بهبود روند

معادله موازنه  Nashو در سطح بااليي به شرکت توسعه

برنامهريزی در کمينه کردن هزينهها و بهينه کردن جواب

خطوط انتقال در مسأله توسعه توليد پرداخته شده است .در

نهايي کمک شاياني ميکند .با توجه به تأثير باالی بخش

[ ،]19مسأله  GTEPدر محيط سنتي با هدف کمينه کردن

توليد و انتقال در قابليت اطمينان سيستمهای قدرت و

هزينه سرمايهگذاری و با ارزيابي معيار سلسله مراتبي قابليت

هزينههای باالی مرتبط با آن در بخشهای بهرهبرداری و

اطمينان مطرح شده است.

برنامهريزی ،پژوهشهای فراواني در اين زمينه شکل گرفته

آنچه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که ارايه يک

است .در [ ،]11مسأله برنامهريزی توسعه توليد ) (GEP1با

روش انعطافپذير که طراحان مختلف بتوانند طرح بهينه را

کمينه کردن مجموع هزينههای سرمايهگذاری ،بهرهبرداری،

با توجه به سليقههای مختلف نسبت به اهميت معيارهای

تعميرات و انرژی تأمين نشده با استفاده از الگوريتم

فني ،تکنيکي و اقتصادی برگزينند ،ضروری است .بيشتر

اصالحشده پرش قورباغه حل شده است .در [ ،]12مسأله

کارهای پيشين در حوزه  GTEPاز ديدگاه استاتيکي به حل

چندهدفه  GEPشامل هزينههای ناشي از آلودگي،

مسأله اقدام کردهاند بنابراين ،توجه کمتری نسبت به حل

بهرهبرداری و سرمايهگذاری ژنراتورهای جديد بهوسيله

ديناميکي مسأله شده است .همچنين ،بيشتر مقاالت نيز به
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 برنامهريزی از ديدگاه ديناميکي بررسي ميشود.

شکل تک هدفه مسأله  GTEPرا حل کردهاند .هدف اصلي
مقاله حاضر ،ارايه يک چارچوب جديد ديناميکي و
چندهدفه با هدف ايجاد رقابت ،قابليت اطمينان و انعطاف

 -1-2هزینه سرمایهگذاری

عملياتي با کمترين هزينه ممکن است .از آنجا که ماهيت

همواره در هر دو محيط سنتي و بازار برق ،اقتصادی

طراحي توسعه توليد و انتقال در اصل يک مسأله بهينهسازی

بودن طرح از اولويتهای انتخاب آن محسوب ميشود.

غيرخطي گسسته است ،از الگوريتم ژنتيک که يک ابزار

بنابراين ،هزينه سرمايهگذاری بايد بهعنوان معياری اقتصادی

بهينهسازی قوی و مناسب ميباشد ،بهره گرفتهشده است.

در برنامهريزی توسعه با هدف به حداقل رساندن هزينههای

بهعالوه ،هريک از اهداف طراحي ممکن است دارای درجه

توسعه در نظر گرفته شود .ازآنجا که ديدگاه برنامهريزی،

اهميت مختلفي باشند که طراح توسط روش ارضای فازی

ديناميکي است هزينه سرمايهگذاری کل با لحاظ کردن نرخ

با تنظيم سطح ارضای متناظر با هريک از اين اهداف،

تنزيل 4سرمايه به شکل زير محاسبه ميشود:

ميتواند نظر خود را اعمال و بهترين و بهينهترين طرح را
انتخاب کند.
در ادامه ،ابتدا در بخش  2به تبيين اهداف برنامهريزی
پرداخته ميشود .در بخش  3روش بهينهسازی شامل
الگوريتم ژنتيک چندهدفه و روش ارضای فازی ارايه شده
است .فلوچارت مدل پيشنهادی در بخش  4بيان ميشود.
شبيهسازی و نتايج عددی در بخش  5آورده شده و بخش 6
به بيان نتيجهگيری و ارايه پيشنهادات ميپردازد.

 -2مسأله برنامهریزی توسعه شبكه قدرت
يکي از مهمترين مشکالت موجود در بررسي مسأله
برنامهريزی توسعه همزمان توليد و انتقال ،بزرگي بيش از
حد ابعاد مسأله ،پيچيدگي و دشواری در مدل کردن آن
است .به همين علت فرضياتي به شکل زير لحاظ شدهاند:
 مکانهای قابلاستفاده برای احداث واحدهای
توليدی جديد ،محدود به مکانهای خاص کانديدا شده از
قبل هستند.
 رفتار استراتژيک بازيگران (توليدکنندگان) در بازار
برق مدل نميشود.

 رشد بار سيستم در افق طراحي پيشبيني شده

است.

 برای جلوگيری از حجيم شدن محاسبات ،مسأله
بهرهبرداری شبکه ،متناسب با پيکبار آن در سالهای
مختلف مدل شده است تا طرح پاياني بهراحتي بتواند
پاسخگوی شرايط بحراني بهرهبرداری سيستم شود.
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که در آن ict :هزينه سرمايهگذاری در سال  tام؛  icgو
 iclبه ترتيب هزينههای احداث ژنراتور و خط انتقال؛ ugt
و  ultبه ترتيب متغيرهای باينری نشاندهنده وضعيت نصب
ژنراتور و خطوط هستند که يک بودن نشانه نصب تجهيز
مورد نظر در سال  tاز افق طراحي است؛  Ωمجموعه تمامي
عناصر کانديدای نصب؛  IC pvکل هزينه سرمايهگذاری بر
اساس ارزش فعلي ؛  dدرصد نرخ تنزيل ارزش سرمايه و
 NYتعداد سالهای طراحي است.

 -2-2هزینه بهرهبرداری
با توجه به اين که اضافه شدن نيروگاهها و خطوط
جديد در شبکه بر روی هزينه عملياتي سيستم تأثيرگذار
است ،بنابراين ،بايد هزينه بهرهبرداری بازار نيز بهعنوان
مالکي در برنامهريزی توسعه لحاظ شود .مقدار کمتر اين
معيار بيان ميکند که ژنراتورهای ارزانتر ،توان بيشتری
توليد ميکنند که اين نيز خود باعث افزايش رفاه اجتماعي و
رقابت ميشود .با در نظر گرفتن تابع هزينه درجه دو برای
واحدهای توليدی ،هزينه بهرهبرداری ساعتي سيستم برای
هر طرح ،برای هرسال بهطور جداگانه با اجرای پخش بار
بهينه  DCو مطابق رابطه ( )3که به رابطه تسويه بازار
معروف است با در نظر گرفتن قيود ( )4تا ( )8به شکل زير
محاسبه ميشود:
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هدف اصلي در بازار برق ايجاد يک محيط رقابتي و
غيرتبعيضآميز برای تمامي شرکتکنندگان بازار است .تراکم
کمتر خطوط ،توليدکنندگان و مصرفکنندگان را قادر
ميسازد تا به تمامي نقاط بازار دسترسي آزاد داشته باشند.
بهعبارتديگر ،ظرفيت انتقال کافي باعث ميشود رفاه
اجتماعي افزايش يابد ،رقابت بهبود يابد و توان بازار تعديل
شود .ازاين رو معيار تراکم خطوط بهعنوان شاخصي مناسب
برای اين امر در بازار برق در نظر گرفتهشده است .با اجرای

که در روابط ياد شده داريم:
 : octهزينه بهرهبرداری ساعتي سيستم در سال t
 : pgtتوان اکتيو توليدی ژنراتور  gدر سطح بار سال t
 agو  : bgضرايب تابع هزينه ژنراتور g

 : Nbتعداد باسها
 : lcmtتوان اکتيو قطعشده در باس  mدر سطح بار سال t
 : lccmمقدار جريمه ساعتي قطع بار در باس m
 :Ψمجموعه تمام تجهيزات موجود تا سال t

پخش بار  DCبهوسيله  ISOقيمتهای حاشيهای محلي
) (LMPs6تعيين ميشوند .شاخص LMPبه شکل ضريب
الگرانژ معادله تعادل توان اکتيو در هر باس محاسبه ميشود.
برای يک نقطه بهرهبرداری دادهشده (در اينجا پيکبار)،
هزينه تراکم خطوط از رابطه زير به دست ميآيد:
()10

) f l t,mn (lmpmt  lmpnt

()11



cc t 

l

cc t
(1  d ) t 1

NY





pv

CC

t 1

 : fl,mntتوان عبوری از خط  lبين دو باس  m,nدر سال t

که در آن cct :هزينه ساعتي تراکم خطوط در سال t؛

 : xmnراکتانس خط بين دو باس m,n
 :θ tزاويه باسها در سال t

t

 : fl,mnmaxظرفيت انتقال توان خط  lبين باس m,n

کل هزينه تراکم خطوط بر اساس ارزش فعلي است.

 pgminو : pgmaxحداقل و حداکثر توان توليدی توسط
ژنراتور g
 : pd,mtحداکثر توان اکتيو درخواستي در باس  mدر سال t

 : OCpvهزينه بهرهبرداری ساعتي بر اساس ارزش فعلي
قيد ( )4مربوط به تعادل توليد و مصرف است .رابطه (،)5
توان عبوری از خطوط را بر اساس معادالت پخش بار DC

pv

 lmpmقيمت حاشيهای محلي باس  mام در سال با t؛ CC

 -4-2متوسط هزینه قطع بار
يک شبکه خوب بايد بتواند تغييرات بارها و ژنراتورها
در محدوده کوچک تا بزرگ را تحمل کند و در صورت
وقوع پيشامدهای احتمالي ،حداقل قطع بار را متحمل شود.
در نتيجه ،معيار هزينه قطع بار ) (LOLC7ناشي از خروج
تکي تمام تجهيزات ،بهعنوان معيار قابليت اطمينان در

تعيين ميکند .قيود ( )6تا ( )8به ترتيب مربوط به

برنامهريزی در نظر گرفته ميشود که به شکل زير محاسبه

محدوديتهای توان عبوری خطوط ،توان توليدی ژنراتورها

ميشود:

و ميزان بار قطعشده در هر باس هستند .در پايان ،رابطه ()9
نيز مربوط به کل هزينه بهرهبرداری در افق طراحي بر اساس
ارزش آن در سال جاری است.

()12

N et N b

lolc   lcc mlcmt , k
t

k 1 m 1

که در آن lolct :هزينه ساعتي قطع بار در سال  tام؛
 lcm,ktمقدار بار قطعشده ناشي از خروج  kامين تجهيز
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(شامل :نيروگاه يا خط انتقال) در سال  tام؛  Netتعداد

ميتواند يک روش هزينه -سود ( )Cost-Benefitبرای

مجموعه تمامي نيروگاهها و خطوط انتقال موجود تا سال t

انتخاب نهايي طرح بهکار ببرد.

ميباشد .ازآنجا که تعداد تجهيزات پيشنهاد شده برای نصب
در هر طرح متفاوت با طرح ديگر است ،تعداد پيشامدهای

 -3روش پیشنهادی برای حل مسأله

احتمالي نيز در طرحهای مختلف ممکن است متفاوت باشد.

بهینهسازی

از اين رو برای مقايسه سطح قابليت اطمينان سيستم،

 -1-3الگوریتم ژنتیک NSGA-II8

ميانگين قطع بار به شکل زير محاسبه ميشود:
lolc t
N et

()13
alolct

()14

t 1

NY

)  (1  d

alolc t 

ALOLC pv 

t 1

که در آن  alolctميانگين هزينه قطع بار ساعتي در سال
 tام و  ،ALOLC pvميانگين هزينه قطع بار بر اساس ارزش
فعلي آن است.
در اين مقاله ،دو حالت مبتني بر کفايت و امنيت برای
تابع هدف در نظر گرفتهشده است .تابع هدف کفايت به
شکل زير است:

()15

pv

IC pv  ( pf  LOLC Normal
)

pv
pv
)OC  ( pf  LOLC Normal

Min 
pv
CC pv  ( pf  LOLC Normal
)

pv
pv
 ALOLCContingency  ( pf  LOLC Normal
)


در اين تابع هدف ،ضريب جريمه ( )Pfبايد به مقدار
کافي بزرگ انتخاب شود تا اطمينان حاصل شود تمامي
جوابهای بهينه پاياني دارای قطع بار صفر در حالت
عملکرد نرمال شبکه هستند .در حالت امنيت شبکه تابع
هدف به شکل زير است:
()16

pv
pv
 IC pv  pf  ( ALOLCContingenc
)y  LOLC Normal
 pv
pv
pv
Min OC  pf  ( ALOLCContingency  LOLC Normal
)
pv
CC pv  pf  ( ALOLC pv

LOLC
)
Contingency
Normal


در حالت امنيت فرض ميشود که طراح تنها عالقهمند

الگوريتمهای ژنتيک بهطور گستردهای برای حل مسائل
مختلف مهندسي برق استفاده شدهاند .الگوريتم ژنتيک
چندهدفه  NSGA-IIبرای حل مسائل برنامهريزی توسعه
چندهدفه با ماهيت پيچيده ،غير محدب و همراه با متغيرهای
باينری مناسب است .در واقع NSGA-II ،نسخه چندهدفه
الگوريتم ژنتيک است که ساز و کاری مشابه آن دارد .تفاوت
اساسي الگوريتم  NSGA-IIبا الگوريتم ژنتيک سنتي اضافه
شدن دو عملگر بارز در مرحله مرتبسازی است.
افزونههای جديد تعريف دو مفهوم ''فاصله ازدحامي'' و
''مغلوب سازی'' است .مفهوم غلبه در مسايل مينيممسازی،
بدين شکل تعريف ميشود اگر مجموعه جواب  x1در هيچ
نقطهای بيشتر از  x2نباشد و حداقل يک  x1وجود داشته
باشد که از  x2کوچکتر باشد ،آنگاه ميگوييم  x1بر  x2غلبه
ميکند .پس از مغلوبسازی و تشکيل جبهههای اول (جبهه
پارتو 9شامل جوابهايي که مغلوب نشدهاند) تا  nام
(جوابهايي که يکبار يا تعداد بيشتر مغلوب شدهاند)،
نوبت به انتخاب آنها برای نسلهای بعد ميرسد که در اين
مرحله از فاصله ازدحامي جوابها استفاده ميشود .فاصله
ازدحامي هر جواب درواقع ميزان فاصله هر جواب نسبت
به جوابهای قبل و بعد خود است .بديهي است در هر
ناحيهای از جبهه پارتو ،جوابها به يکديگر نزديک باشند،
فاصله ازدحامي آنها کمتر است و برعکس .بنابراين،
جوابهای با شماره جبهه کمتر و فاصله ازدحامي بيشتر

به دستيابي به طرحهايي با قطع بار صفر هم در حالت نرمال

برای نسل بعد انتخاب ميشوند [.]20

ديگر مالک امنيتي  N-1در بهرهبرداری سيستم لحاظ

 -2-3روش ارضای فازی

و هم در حالت وقوع خروج تکي تجهيزات است .به عبارت
ميشود .بنابراين ،مانند حالت قبل ضريب جريمه بايد به حد

پس از دستيابي به مجموعهای از جوابها در جبهه اول

کافي بزرگ باشد تا قطع بار صفر در اين حالتها تضمين

جبهه پارتو ،استفاده از يک روش ثانويه مناسب برای

شود .يکي از مزايای اين تابع هدف آن است که طراح

انتخاب بهترين طرح برنامهريزی امری الزم است .از طرفي،

حفاظت گسترده جزيرهشدگي توربين بادی مجهز به ژنراتور سنکرون مغناطيس دايم به کمک PMU
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طراحان سيستمهای قدرت دارای اهداف و سليقههای

که در آن ،μsi :سطح ارضای طراح مربوط به معيار  iام

متفاوت در اعمال نظر خود برای درجه اهميت هر يک از

است .بديهي است اگر  μsi=1باشد ،معيار بيشترين اهميت

مالکهای طراحي توسعه هستند ،بنابراين ،برای تعيين سطح

را برای طراح دارد و اگر  ،μsi=0اهميتي ندارد .روش

ارضای مرتبط با هر معيار برنامهريزی ،روش ارضای فازی

ارضای فازی با روش باال کوشش ميکند تا در ميان

به علت سادگي و شباهت به قضاوت بشر در

جوابهای جبهه پارتو ،بهترين طرح را که باسياستهای

تصميمگيریها ،ميتواند در حل مسائل با چندين تابع هدف

برنامهريزی مطابقت دارد ،انتخاب کند [.]21

بسيار مفيد و مؤثر باشد .به هر يک از طرحها ،مجموعههای
فازی توسط معادالتي که تابع عضويت ناميده ميشود،
نسبت داده ميشود .تابع عضويت به شکل يک تابع

 -4مدل پیشنهادی
در شکل ( )2فلوچارت مدل پيشنهادی رسم شده است.

يکنواخت نزولي که دارای حدود پايين و باال است،

همانطور که بيان شد هر طرح برای تعيين هزينه

مشخص ميشود .با توجه به تابع عضويت نشان دادهشده در

سرمايهگذاری ،بهرهبرداری ،هزينه تراکم و متوسط هزينه

شکل ( )1به هر يک از جوابها مقادير فازی بر اساس زير

قطع بار در پيشامدهای احتمالي خود بررسي ميشود و

اختصاص ميدهيم:

احتياج به نوع نگرش طراح نسبت به پاسخگويي به حالت

f i ( X )  f i max
f i min  f i ( X )  f i max

()17

f i ( X )  f i min


0
 max
)  fi ( X
 fi
 fi ( X )   max
 f i min
 fi

1


که در آن ،X :انديس هر طرح بهينه جبهه پارتو؛ )،fi(X
تابع هدف معيار  iام مربوط به طرح X؛  ،μfiتابع عضويت
هر طرح مربوط به معيار  iام و  ،fimin,fimaxمقدار حداقل و
مقدار حداکثر معيار  iام است .طبيعي است که هر چه طرح
به مقدار مينيمم نزديکتر باشد مقدار فازی آن به يک
نزديکتر است و برعکس.

کفايت يا امنيت شبکه دارد .هزينه تراکم ،بهرهبرداری و
هزينه قطع بار هر طرح از حل تابع تسويه بازار (رابطه )3
محاسبه ميشود .پس از تعيين معيارهای برنامهريزی هر
طرح ،نرخ کنونيشان محاسبه ميشود .سپس ،آماده مرحله
مرتبسازی طرحها با استفاده از هوش محاسباتي در
الگوريتم ژنتيک  NSGA-IIميشود .پس از مرتبسازی،
گسترهای از جوابهای مغلوب نشده توليد ميشوند .يک
جمعيت از جوابهای جديد با استفاده از ابزار نخبهگرايي
دوباره توليد ميشوند .هر دو شرط "رسيدن به ماکزيمم
تکرارهای معينشده" و يا "پيدا کردن جوابهای جديدی

)µfi(X

که در مقايسه با جوابهای قبلي در تکرارهای پيدرپي
تغييری نداشتهاند" ،بهعنوان معيار خاتمه انتخاب شدهاند.

1

سرانجام با تعيين سطح ارضای مربوط به هر معيار ،جواب
نهايي موردنظر تعيين ميشود.

)fi(X

fimax

fimin

 -5شبیهسازی و نتایج عددی

0

شكل ( :)1تابع عضویت برای معیارهای برنامهریزی

برای نشان دادن قابليت و کارآمدی ،چارچوب
پيشنهادی بر روی سيستم  IEEE-RTSو شبکه قدرت

با تعيين تابع عضويت برای هر طرح ،برنامهريز بايد

واقعي خراسان شبيهسازی شده است .افق طراحي برای هر

سطح ارضای هر معيار را مشخص کند تا با استفاده از يک

دو مورد مطالعه ،بازه زماني  5ساله در نظر گرفته شده است.

روش بهينهسازی جواب پاياني انتخاب شود .در اين مقاله،

نرخ تنزيل و همچنين رشد بار  10درصد برای هر سال در

از روش  minimaxبرای رسيدن به جواب نهايي استفاده

نظر گرفته شده است .قيمت نصب ژنراتورهای جديد بر

شده است که روابط آن به شکل مسأله بهينهسازی زير است:

اساس گزارش سازمان مديريت انرژی آمريکا )(U.S.EIA

)( X ParetoSet

[ ]22لحاظ شده است .برای در نظر گرفتن قيود طراحي

()18

)| ) (max |  si   fi ( X
i

min
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فرض شده است در مسيرهای تک مداره امکان نصب سه

وجود دارد .برنامهريزی توسعه توليد ) (GEPو برنامهريزی

خط و در مسيرهای دو مداره امکان نصب دو خط جديد

توسعه انتقال ) (TEPنيز در شرايط يکسان و فرضيات مشابه

فراهم است .همچنين ،امکان نصب يک ژنراتور در هر سال

برای دو سيستم موردمطالعه پيادهسازی شدهاند و مقايسهای

و  4واحد جديد در هر باس کانديدا در کل افق طراحي

بين نتايج آنها با نتايج  GTEPارايه شده است.
شرو

ا

عات شبكه ژنراتور ها و بارها

تولید معیت اولیه با م موعه ای از ر

های توسعه

تكرار اول

t=1

سال اول راح

اضافه كردن تما كاندیدای انت ا
تا سال اری برای هر ر
خرو

تك

تما ت هیزات برای هر ر
تا سال اری

شده

ا رای برنامه تسویه بازار

تعیی هزینه قطع بار
برای هر ر

تعیی هزینه بهره برداری
برای هر ر

تعیی هزینه تراكم
برای هر ر

تعیی

هزینه سرمایه گذاری
برای هر ر

t=t+1

بله

t<=N Y

خیر

م اسبه ارزش كنون

هر معیار برنامه ریزی

سازی براسا

الگوریتم ژنتیک چند هدفه

وا

ها به عنوان معیت دید

مرت

انت ا

بهتری

خیر

معیار خاتمه

بله

گستره ای از
تعیی

سطو

وا

های م لو

نشده

ارضا برای هر معیار توسط قانون گذار با روش ارضای فازی
وا

نهای
پایان

شكل ( :)2فلوچارت مدل پیشنهادی

به تكرار بعدی برو

ا رای برنامه تسویه بازار

م اسبه توان اكتیو واحدهای
تولیدی و مشتركی

م اسبه LMPs
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IEEE-RTS -1-5
اين سيستم برای نشان دادن قابليت و کارآمدی
چارچوب پيشنهادی بر روی شبکههای قدرت واقعي
انتخاب شده است .اطالعات شبکه در [ ]23قابل مشاهده

است .به منظور فراهم کردن شرايط مورد نياز برای طراحي
توسعه ،فرض شده است شرايط اوليه توليد و مصرف 2/2
برابر مقدار اوليهشان است .به عبارت ديگر سطح توليد و بار
به ترتيب  7490و  ،6720مگاوات است .شاخصهای
خطوط کانديدای نصب همانند خطوط موجود است .امکان
نصب خطوط در همه  34مسير موجود به انضمام  10مسير
جديد (که در ضمايم قابلمشاهده است) فراهم است .هزينه
نصب هر خط  1000 $/MWبرای هر مايل در نظر گرفته
شده است .باسهای کانديدای نصب ژنراتور در شکل ()3
به شکل ستارهدار مشخص شده است .قيمت پيشنهادی
توسط ژنراتورها در [ ]13آورده شده است.
برای شرايط ياد شده با جمعيت اوليه  250کروموزوم
پس از  80تکرار 139 ،کروموزوم در جبهه اول قرار گرفتند.
شکل ( )4جبهه پارتو جوابهای يافت شده را نشان
ميدهد .همانطور که در شکل ( )4الف ،ب و ج مشاهده
ميشود در اين سيستم ،بهطورکلي هزينه سرمايهگذاری با
سه معيار ديگر رابطهی عکس دارد .به عبارت ديگر با
افزايش هزينه سرمايهگذاری سه معيار ديگر کاهش مييابند.

106
برای سطح ارضای معيارها 1 ،1 ،1 ،0/8 ،به ترتيب مربوط
به هزينههای سرمايهگذاری ،بهرهبرداری ،تراکم خطوط و
هزينه متوسط قطع بار در نظر گرفته شده است .در اينجا،
تابع هدف کفايت در يک بازار عمدهفروشي در نظر گرفته
شده است .سه سناريو  GEP ،GTEPو  TEPبرای
برنامهريزی توسعه شبکه در نظر گرفته شدهاست .نتايج
توابع هدف  GEPو  TEPنيز با فرض همان سطح ارضای،
در جدول ( )1آورده شده است .با توجه به نتايج
بهدستآمده و با مقايسه بين  GEPو  ،TEPمشخص
ميشود که اجرای  GEPدر اين سيستم سبب قطع بار کمتر
و اجرای  TEPسبب بهبود تراکم خطوط خواهد شد .اگرچه
بهينهترين حالت ترکيب اين دو با يکديگر است (مسأله
 )GTEPکه با توجه به مقايسه مقادير بهدستآمده نتيجه
ميشود .اگر مقادير سناريوی  GTEPرا با بهترين مقدار
معيار بهدستآمده در حالت  GEPو يا  TEPمقايسه کنيم،
مشاهده ميشود ،مسأله  GTEPسبب بهبود  82/44درصد
در قطع بار 40/19 ،درصد در تراکم خطوط و  7/22درصد
در هزينه بهرهبرداری سيستم ميشود اگرچه سبب افزايش
 20/39درصد مجموع سرمايهگذاری در بخش توليد و انتقال
در مقايسه با مشابه آن در  GEPميشود .جزئيات تجهيزات
نصبشده در جدول ( )2آورده شده است.
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سیستم ]23[ IEEE-RTS

(الف)

(ب)

(ج)

شكل ( :)4بهه پارتو سیستم IEEE-RTS؛ الف -رابطه میان هزینه قطع بار و هزینه سرمایهگذاری؛

 -رابطه میان هزینه تراكم و

هزینه سرمایهگذاری؛  -رابطه میان هزینه بهرهبرداری و هزینه سرمایهگذاری.
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دول ( :)1مقادیر توابع هدف هر سناریو
هزينه متوسط قطع بار

هزينه تراکم

هزينه بهرهبرداری

()k$/h

()k$/h

هزينه سرمايهگذاری خطوط هزينه سرمايهگذاری ژنراتورها

سناريو

()k$/h

)(M$

)(M$

4/25

15/147

315/47

178/54

1530/4

GTEP

24/20

82/883

342/94

0

1419/4

GEP

58/10

25/328

340/04

114/07

0

TEP

دول ( :)2ر پیشنهادی حالت كفایت

IEEE-RTS

سناريو GTEP

سال 1

نصب خط6-7 ،18-21 ،15- 21 ،14-16 ،10-12 ،7-8 :
نصب ژنراتور :باس  13ظرفيت 591MW

سال 2

نصب خط20-22 ،6-8 ،20-23 ،8-9 ،4-9 :

سال 3

نصب ژنراتور :باس  4ظرفيت 400MW
صب خط6-7 ،20-22 ،12-13 ،8-10 ،7-8 ،3-9 :

سال 4

نصب ژنراتور :باس  8ظرفيت 300MW
نصب خط16-23 ،6-10 :

سال 5

نصب ژنراتور :باس  9ظرفيت 591MW
بدون سرمايهگذاری

 -2-5شبكه قدرت خراسان
روش پيشنهادی بر روی شبکه واقعي قدرت شمال
شرقي ايران (منطقه خراسان) پيادهسازی شده است.
اطالعات اين سيستم در [ ]13قابل مشاهده است .اين
سيستم در شکل ( )5نمايش داده شده است .در اينجا فرض
شده است که تمامي باسها کانديدای نصب ژنراتور هستند.
شاخصهای ژنراتورهای جديد همانند ژنراتورهای موجود
است .از سوی ديگر ،خطوط انتقال در تمامي مسيرهای
موجود (مسيرهای خط پررنگ) به انضمام مسيرهای جديد
(مسيرهای خطچين) قابليت نصب دارند .هر دو حالت
کفايت و امنيت برای اين سيستم بررسي شده است .با اندازه
 200کروموزوم پس از  77تکرار 116 ،جواب مغلوب نشده
در حالت کفايت و  37جواب مغلوب نشده پس از 64
تکرار در حالت امنيت توسط روش پيشنهادی پيدا شد..
جبهه پارتو جوابهای حالت کفايت و امنيت شبکه
خراسان در شکلهای ( )6و ( )7ارايه شدهاست .شکلهای
(-)6الف-)6( ،ج نشاندهنده يک رابطه مستقيم بين افزايش
هزينه سرمايهگذاری و کاهش دو معيار ديگر در اين سيستم
است .درحاليکه با توجه به شکل (-)6ب لزوماً هزينه

سرمايهگذاری بيشتر در اين سيستم ،آن را به سمت هزينه
تراکم کمتر سوق نخواهد داد .در اينجا رابطه مشخصي بين
هزينه سرمايهگذاری و تراکم وجود ندارد .در حالت کفايت
شبکه با در نظر گرفتن سطح ارضای ياد شده در قسمت قبل
جواب بهينه نهايي انتخاب شده است .مقدار توابع هدف در
جدول ( )3آمده است .در اينجا نيز در مقايسه مسأله GEP

و  GEP ،TEPدر کاهش هزينه بهرهبرداری و قطع بار
سيستم و  TEPدر تراکم خطوط با توجه به هزينه
سرمايهگذاری کمتر رقابت را از يکديگر ميبرند .اگرچه
ترکيب اين دو مسأله ( ،)GTEPبيانگر آن است که در اين
سيستم GTEP ،ميتواند حتي اقتصادیتر از  GEPباشد.
زيرا با کاهش  11/29درصد در هزينه سرمايهگذاری مجموع
بخش توليد و انتقال توانسته است سبب بهبود  17/20درصد
در قطع بار سيستم با هزينه بهرهبرداری کمابيش يکسان
شود .جزئيات تجهيزات نصب شده نيز در جدول ( )4آورده
شده است.
با توجه به شکل (-)7الف ،چون در حالت امنيت تمامي
جوابها دارای هزينه تراکم و قطع بار صفر (در حالت N-

 )1هستند ،برای انتخاب جواب نهايي حالت امنيت از يک
روش ساده نرخ افزايشي هزينه-سود ) )ICBزير استفاده
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امنيت نشان ميدهد که در حالت امنيت بايد سرمايهگذاری
ICBi 

که در آن  ICBiنرخ افزايشي هزينه -سود برای طرح ،i
 ∆OCiاختالف مقدار هزينه بهرهبرداری در شرايط پايه و
طرح  iو  ∆ICiاختالف بين مقدار سرمايهگذاری در حالت
پايه (صفر) و طرح  iاست .طرحي با هزينه سرمايهگذاری
) 2478/8 (M$و هزينه بهرهبرداری (،479/39)1000$/h
بيشترين  ICBرا در ميان جوابها دارد .جزئيات طرح در

بيشتری انجام شود؛ اگرچه سيستم قادر به بهرهبرداری در
شرايط  N-1بدون قطع بار خواهد شد .همچنين ،با توجه به
نتايج طرحها ميتوان دريافت که نصب ژنراتور جديد در
باس سبزوار و احداث خط جديد کاشمر به شادمهر ،يکي از
مهمترين پروژهها برای تأمين کفايت سيستم است و تقويت
باس اسفراين با نصب ژنراتور در آن ،برای امنيت شبکه
اهميت بااليي دارد.

جدول ( )5ارايه شده است .بررسي دو حالت کفايت و

شكل ( :)5مدار تکخط شبكه قدرت خراسان []13
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(الف)

(ب)

(ج)

شكل ( :)6بهه پارتو سیستم واقع خراسان (حالت كفایت)؛ الف -رابطه میان هزینه قطع بار و هزینه سرمایهگذاری؛
هزینه تراكم و هزینه سرمایهگذاری؛  -رابطه میان هزینه بهرهبرداری و هزینه سرمایهگذاری.

 -رابطه میان
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(الف)

(ب)

شكل ( :)7بهه پارتو سیستم واقع خراسان (حالت امنیت)؛ الف -رابطه میان هزینه تراكم و هزینه سرمایهگذاری؛

 -رابطه میان

هزینه بهرهبرداری و هزینه سرمایهگذاری.
دول ( :)3مقادیر توابع هدف هر سناریو در حالت كفایت
هزينه متوسط قطع بار

هزينه تراکم

هزينه بهرهبرداری

هزينه سرمايهگذاری خطوط

()k$/h

()k$/h

()k$/h

)(M$

)(M$

0

445/59

138/84

1649/5

GTEP

10/679

0

445/10

0

2016/1

GEP

312/185

0

721/96

54/982

0

TEP

8/842

هزينه سرمايهگذاری ژنراتورها

دول ( :)4ر پیشنهادی حالت كفایت شبكه خراسان
سناريو GTEP

سال 1
سال 2

نصب خطL1&L9&L14 :

نصب ژنراتور :باس  8ظرفيت1000 MW
نصب خطL2&L4 :

نصب ژنراتور :باس  3ظرفيت 1000 MW

سال 3

نصب ژنراتور :باس  8ظرفيت 1000 MW

سال 4

نصب خطL9&L16 :

سال 5

بدون سرمايهگذاری

سناريو
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 ر نهای حالت امنیت شبكه خراسان سناریو:)5( دول
L2&L8&L10&L12&L13&L17 :نصب خط

1 سال

1200 MW  ظرفيت11  باس:نصب ژنراتور
1000 MW  ظرفيت4  باس:نصب ژنراتور

2 سال

1000 MW  ظرفيت1  باس:نصب ژنراتور

3 سال

1200 MW  ظرفيت11  باس:نصب ژنراتور

4 سال

بدون سرمايهگذاری

5 سال
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