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1گروه مهندسی برق ،موسسه آموزش عالی آیندگان ،تنکابن ،ایران.
2مرکز آموزش عالی سما سیاهکل ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد الهیجان.
نویسنده مسئول

چکیده
هدف از برنامهریزی توسعه شبکه انتقال ( ،)TEPیافتن خطوط موردنیاز شبکه با کمترین هزینه سرمایهگذاری است؛
بطوریکه با رعایت شاخصهایی امنیتی سیستم ،بار آینده به شکلی اقتصادی تامین گردد .با توجه به عدم قطعیت
بار ،تولیدات پراکنده بادی ،منابع پاسخگو به بار و رقابتی شدن بازار برنامهریزی توسعه شبکه انتقال با چالشهایی
مواجه شده است که ازاینرو نیاز به ارائه مدلهای جدید ،بیش از پیش احساس میگردد .در این مقاله یک مدل
 TEPچندهدفه با در نظرگیری هزینههای سرمایهگذاری ،عملکرد و منابع پاسخگو به بار به همراه یک شاخص
جهت تعیین امنیت سیستم ارائه میشود .این توابع هدف ،برای به دست آوردن یک مجموعه راهحلهای غیر غالب،
بر اساس اولویتهای اپراتور(هزینه یا ریسک) ،با استفاده از الگوریتم تکاملی قدرت پارتو مبتنی بر روش بهینهسازی
آزمایش گردیده است و روش پیشنهاد با روشهای  MOPSOو  MOEA/Dمقایسه میشود.
واژههای کلیدی :برنامهریزی توسعه شبکه انتقال ،منابع پاسخگو به بار ،الگوریتم بهینهسازی چندهدفه اجتماع ذرات
 ،مزارع بادی.
دریافت6931/1/62 :

پذیرش6931/66/26 :

 -1مقدمه
برنامهریزی توسعه خطوط انتقال ( Transmission Expansion Planning )TEPبا هدف حداقل سازی هزینهها انجام میگیرد
بهگونهای که تقاضای بار در افق برنامهریزی تامین گردد .برنامهریزی توسعه شبکه از گراور ( )6371با هدف حداقل کردن
هزینه توسعه و در نظر گرفتن قیود تولید نیروگاهها و ظرفیت خطوط با استفاده از روش برنامهریزی خطی شروع شد .با توجه
به تجدید ساختار در صنعت برق ،نیاز به بازبینی مدلها و روشهای بکار رفته شده برای حل مسئله  TEPاحساس شد .نفوذ
انرژیهای تجدید پذیر بهویژه نیروگاههای بادی در سیستم قدرت بهسرعت در حال افزایش است .لزوم در نظر گرفتن اثرات
این مزارع در مطالعات  TEPبهعنوان یکی از بخشهای مهم در برنامهریزی سیستمهای قدرت امری اجتنابناپذیر میباشد.
بعالوه منابع پاسخگویی به بار ) Demand Response (DRدر شبکههای هوشمند )smart grids( 6بهعنوان نیروگاههای مجازی
تلقی میشوند که میتوانند کنترل شوندگی و انعطافپذیری سیستمهای قدرت را بهبود ببخشد(لی و همکاران.)2162 ،
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چندهدفه اجتماع ذرات ( )SPEA2-MOPSOبهینه میگردند .نتایج این تحقیق بر روی شبکه  22باسه

IEEE-RTS

پاسخگویی به بار ،مجموعه اقداماتی هستند که برای تغییر الگوی مصرفی برق بهمنظور پیک زدایی بار ،صاف کردن منحنی
توان تولیدی نیروگاههای تجدید پذیر ،به تعویق انداختن هزینه سرمایهگذاری خطوط انتقال ،بهبود قابلیت اطمینان و
جلوگیری از افزایش قیمتها در ساعات پیک بار انجام میگیرد (روسکو و آلت .)2161 ،بهطورمعمول DR ،به دو نوع
تقسیم میگردد .در نوع اول ،مصرفکنندگان بر اساس مکانیزم مبتنی بر قیمتهای مشخص ،فعاالنه انرژیشان را تنظیم
میکنند .در نوع دوم ،اپراتورهای سیستم بر طبق یک قرارداد ،در باسهایی که کمبود تولید وجود دارد ،مجازند مستقیماً
باران باس را قطع نمایند (لی و همکاران.)2162 ،
071
تاکنون مقاالت متعددی برای فرموله بندی و حل مسئله  TEPپیشنهاد گردیده است .عالمی ،پارسا مقدم و یوسفی ()2161
مدلی برای مسئله توسعه استاتیک شبکه انتقال ارائه کردند که در آن عالوه بر هزینههای احداث شبکه جدید ،هزینه
بهرهبرداری و هزینه خاموشی و قیود امنیتی الزم لحاظ گردید .ژو و همکاران ( )2162مدل جامعی برای پخش بار بهینه
با رعایت قیود امنیتی سیستم ارائه کردند .هدف این کار استفاده کردن از اقدامات اصالحی مانند برنامهریزی مجدد تولید،
کاهش بار ،کلیدزنی خطوط انتقال و غیره بود بهگونهای که امنیت سیستم قدرت بازگردانده شود .سیلوا و همکاران ()2111
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برای مطالعه عدم قطعیت بار ،یک مدل  TEPپیشنهاد کردند که با استفاده از الگوریتم ژنتیک حل گردید .علیزاده و همکاران
( )2169یک مدل جدید  TEPبا در نظرگیری عدم قطعیت در هزینه سرمایهگذاری خطوط و بار با استفاده از یک روش
بهینهسازی قدرتمند مبتنی بر برنامهنویسی خطی ارائه کردند .لو و همکاران ( )2162یک مدل جهت بررسی اثر تولیدات
پراکنده ) Generation Distributed (DGروی برنامهریزی توسعه خط انتقال ارائه کردند .نتایج این تحقیق بیان نمود

DG

ها میتوانند بهطور فراوانی هزینههای سرمایهگذاری انتقال را کاهش دهند که این موضوع بستگی بسیاری به مکان ،DG
توپولوژی شبکه و محدودیتهای سیستم قدرت دارد .ارفانوس ،جرجیالکیس و هازیاجریو ( )2169عدم قطعیت در
تولیدات نیروگاههای بادی و بار را در مدل  TEPبا استفاده از روش مونتکارلو بکار بردند .خدایی و همکاران ()2162
یک الگوریتم برنامهریزی انتقال و تولید پیشنهاد کردند که برای کاهش هزینههای عملکرد از منابع  DRاستفادهشده است.
عرب علی و همکاران ( )2162یک مدل برنامهریزی توسعه خطوط انتقال چندهدفه در محیط بازار برق به همراه تولیدات
پراکنده بادی ارائه کردند .تابع هدف بهینهسازی شامل هزینه سرمایهگذاری ،هزینه جذب سرمایهگذاری خصوصی و قابلیت
اطمینان سیستم بوده است .در این کار ،برای پیدا کردن راهحلهای بهینه پارتو 6از الگوریتم ژنتیک با مرتبسازی غیر غالب
( Non Dominated Sorting Genetic Algorithm )NSGA-IIبه همراه پخش بار بهینه تصادفی استفادهشده است .کابررا
و جیمنز ( )2167حل مسئله  TEPرا با در نظرگیری همزمان سه تابع هدف ،حداقل سازی هزینه سرمایهگذاری ،بهبود
سطح ولتاژ گرهها و حداقل سازی تلفات با استفاده از الگوریتم بهینهسازی چندهدفه ژنتیک ارائه نمودند .حاجبهرامی،
عبدالهی و رشیدینژاد ( )2167یک مدل  TEPچندهدفه با مشارکت منابع  DRارائه نمودند .تابع هدف بهینهسازی شامل
هزینههای سرمایهگذاری ،انباشتگی ،2ریسک و هزینههای تشویقی ،به علت مشارکت منابع  DRبا استفاده از الگوریتم
 NSGA-IIارائهشده است .لی و همکاران ( )2162مدل  TEPرا با توجه به عدم قطعیت مزارع بادی و بار به همراه مشارکت
منابع  DRپیشنهاد نمودند .در این مدل ،شرکتهای برق به فراهم آورندگان منابع  DRبه خاطر مشارکتشان در کاهش پیک
بار ،هزینهای پرداخت کردند .مدل پیشنهادی توانست راهحلهای مصلحت جویانهای بین سرمایهگذاری خط انتقال و هزینه
پاسخگویی به بار فراهم نماید .کیو و همکاران ( )2161مدل  TEPرا با توجه به عدم قطعیت مزارع بادی و بار به همراه
مشارکت منابع  DRارائه کردند .در این کار ،یک شاخص ریسک اقدامات اصالحی جهت ارزیابی امنیت سیستم پیشنهاد
شد .سپس یک روش بهینهسازی چندهدفه جهت انتخاب یک راهحل مصلحت جویانه بین هزینههای کل (شامل هزینههای
سرمایهگذاری ،عملکرد و منابع  )DRو شاخص ریسک اقدامات اصالحی ارائه گردید.

Pareto
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تاکنون روشهای بسیار متنوعی برای حل مسئله  TEPارائهشده است بااینحال تحقیقات برای یافتن الگوریتمهای بهتر
همچنان ادامه دارد .در این مقاله ،مدل  TEPبا در نظرگیری عدم قطعیت در توان بادی و هم در بار انجام میگیرد .تابع
هدف بهینهسازی شامل دو بخش است :بخش اول ،هزینههای سرمایهگذاری ،عملکرد ،هزینه منابع پاسخگو به بار و بخش
دوم ،شاخص ریسک اقدامات اصالحی قبل و بعد از اغتشاش که معیاری مناسب جهت ارزیابی امنیت سیستم است.
همچنین برای پیدا کردن راهحلهای بهینه پارتو از الگوریتم تکاملی چندهدفه مبتنی بر بهینهسازی اجتماع ذرات استفاده
میگردد .Strength Pareto Evolutionary Algorithm-2 based MOPSO (SPEA2- MOPSO) ،روش پیشنهادی بر روی
شبکه اصالحشده  22باسه  IEEEموردبررسی قرار میگیرد و نتایج آن با نتایج حاصل از الگوریتمهای  MOPSOو
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 MOEA/Dمقایسه میشود.

 -2توصیف مسئله

سرمایهگذاری ،عملکرد منابع پاسخگو به بار با در نظرگیری شاخص ریسک ناشی از اقدامات اصالحی جهت ارزیابی
امنیت سیستم است .برای واقعیتر شدن مسئله ،با توجه به حوادث ممکن در سیستم قدرت ،برنامهریزی مجدد ژنراتورها،
کلید زنی خطوط  ،حذف بخشی از بار و غیره جهت بازگرداندن امنیت به سیستم ،بهعنوان اقدامات اصالحی در برنامه
پخش بار بهینه مقید شده بر اساس امنیت لحاظ میگردد و بر این اساس تابع هدف مسئله  TEPبهصورت زیر فرموله
بندی میگردد (ژو و همکاران ،2162 ،کیو و همکاران.)2161 ،
اولین بخش از تابع هدف  O1به ترتیب شامل مجموع هزینه سرمایهگذاری ،هزینه عملکرد و هزینه پاسخگویی بار میباشد.
متغیر  tبیانگر ساعت است و یک سال  1711ساعت میباشد .در اینجا فرض میشود که 𝑗𝑖𝐶 با طول هر خط متناسب
است .در اینجا  𝐶𝑖𝑗 = 50فرض شده است.
() 6

𝐷8760 Ω

𝐺8760 Ω

𝑡∑ 𝐶𝑖𝑗 𝜂𝑖𝑗 + ∑ ∑ 𝑓𝑖,𝑡 + ∑ ∑ 𝐶𝐷𝑅𝑖,
𝑡=1 𝑖=1

𝑡=1 𝑖=1

= 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑠𝑡 = 𝑂1

𝐵(𝑖,𝑗)∈Ω

در این رابطه 𝑗𝑖𝜂 خط اضافهشده بین باسهای𝑗  𝑓𝑖 ، 𝑖,هزینه عملکرد ژنراتور 𝑖 و 𝑡 𝐶𝐷𝑅𝑖,هزینه تنظیم مصرفکنندگان یا
هزینه منابع پاسخگو به بار میباشد.
() 2

2
2
𝑖𝐺𝑃 𝑖𝑓 = ∑ (𝑎1
𝑖𝐺𝑃 𝑖+ 𝑎2
) 𝑖+ 𝑎3
𝐺𝑖∈Ω

𝑛𝑖𝑚
) 𝐺𝑃𝐺𝑖, 𝑉𝑖 (𝑖 ∈ Ω

در این رابطه 𝑖 𝑎3و 𝑖𝑎2و 𝑖 𝑎1بهرههای هزینه ژنراتورها و 𝑖𝐺𝑃 توان اکتیو ژنراتورها هستند Ω𝐺 .بیانگر تعداد باسهای
ژنراتورها میباشد .هزینه پاسخگویی به با  CDRشامل مصرفکنندگانی است که به علت قطع بار ،مصرف برق خود را از
دست میدهند .بهطور مثال ،خانوادهای ک ه در فصل گرم سال با خاموش کردن کولر ،رفاه خود را از دست میدهد یا
رستورانی که با خاموش کردن المپهای تزئینی خود جذابیت مغازهاش را از دست میدهد .هزینه پاسخگویی به بار با
رابطه زیر توصیف میشود:
() 9

𝐿 ∈ 𝑙∀

𝑙𝑥) 𝑙𝜃 𝐶𝐷𝑅 = 𝑎𝑥𝑙2 + 𝑏(1 −

مقدار قطع بار هر مصرفکننده 𝑙 به  MWhمیباشد L ،𝑙 ∈ 𝐿 .کامل مصرفکنندگان متصل به یک سیستم قدرت میباشد.
𝑙𝜃 ضریب تصحیح تمایل مصرفکنندگان میباشد که بین  1و  6است  𝜃𝑙=0 .بیانگر کمترین تمایل مصرفکننده و

𝜃𝑙=1

بیانگر حداکثر تمایل مصرفکننده است .هنگامیکه 𝑙𝜃 افزایش مییابد ،هزینه  CDRافزایش مییابد زیرا مصرفکننده تمایل
بیشتری به تامین (مشارکت) در قطع بار دارد .بعالوه بهرههای  aو  bمرتبط با مصرفکنندگان میباشند .بنابراین در یک
بازار پاسخگویی به بار ،مصرفکنندهای که در یک زمان مشخص قطع باری را فراهم میکند ،بهایی را از طرف شرکت

برنامهریزی توسعه شبکه انتقال چندهدفه در شبکههای هوشمند با در نظرگیری منابع پاسخگوی بار و امنیت سیستم

در این بخش ،فرموله بندی برنامهریزی توسعه خطوط انتقال چندهدفه ارائه میشود که هدف آن حداقل سازی هزینههای

برق دریافت مینماید .دومین بخش تابع هدف ،بیانگر سطح ریسک سیستم تحت یک مجموعه اغتشاشات احتمالی است.
شاخص ریسک اقدامات اصالحی ( Corrective Control Risk Index )CCRIبهصورت زیر تعریف میگردد:
8760

()2

𝑡𝑂2 = 𝐶𝐶𝑅𝐼 = ∑ ∑ 𝑃𝐾 . 𝐶𝐶𝑘,
𝑐𝑡=1 𝑘∈Ω

در اینجا 𝐾𝑃 احتمال رخداد 𝐶𝐶𝑘,𝑡 ،هزینه اقدامات اصالحی مرتبط با رخداد احتمالی Ω𝑐 ،مجموعه رخدادهای احتمالی که
کنترل (اصالح) شدند و  kتعداد کل رخدادهای احتمالی است k = 0 .بیانگر حالت قبل از رخداد و  k > 0بیانگر حالت
071

بعد از رخداد میباشد.
()2

𝑡𝑖𝑓 ∑ 𝑃𝐺𝑜𝑖,𝑡 ≤ ∑ 𝑃𝐺𝑘𝑖,
𝐺𝑖∈Ω

∑ 𝛼𝐺𝑖 . (𝑃𝐺𝑘𝑖,𝑡 − 𝑃𝐺𝑜𝑖,𝑡 )2
𝐺𝑖∈Ω

𝐺𝑖∈Ω

= 𝑡𝐶𝐶𝑘,
𝑒𝑠𝑙𝑒 ) 𝑡𝛽 . ( ∑ 𝑃𝐺𝑜𝑖,𝑡 − ∑ 𝑃𝐺𝑘𝑖,
𝐺𝑖∈Ω

()1

𝐵𝑖 ∈ Ω

𝐺𝑖∈Ω

{

𝑛

𝑃𝐺𝑜𝑖,𝑡 (𝑃𝐷𝑖,𝑡 − 𝑃𝐷𝑅𝑖,𝑡 ) − 𝑉𝑖,𝑡 ∑ 𝑉𝑗,𝑡 (𝐺𝑖𝑗 cos 𝜃𝑖𝑗,𝑡 + 𝐵𝑖𝑗 sin 𝜃𝑖𝑗,𝑡 ) = 0

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره ، 2شماره ( ،) 2بهمن  ،6931صفحه671-613 :

𝑗=1
𝑛

𝑄𝐺𝑜𝑖,𝑡 − 𝑄𝐷𝑖,𝑡 − 𝑉𝑖,𝑡 ∑ 𝑉𝑗,𝑡 (𝐺𝑖𝑗 sin 𝜃𝑖𝑗,𝑡 + 𝐵𝑖𝑗 cos 𝜃𝑖𝑗,𝑡 ) = 0

()7

𝑛

𝐵𝑖 ∈ Ω

{

𝑗=1

𝑡𝑟𝑢𝑐
𝑡𝑃𝐺𝑘𝑖,𝑡 − (𝑃𝐷𝑖,𝑡 − 𝑃𝐷𝑘𝑖,
) − 𝑉𝑖,𝑡 ∑ 𝑉𝑗,𝑡 (𝐺𝑖𝑗 cos 𝜃𝑖𝑗,𝑡 + 𝐵𝑗𝑡 sin 𝜃𝑖𝑗,𝑡 ) = 0
𝑗=1
𝑛

𝑄𝐺𝑘𝑖,𝑡 − 𝑄𝐷𝑖,𝑡 − 𝑉𝑖,𝑡 ∑ 𝑉𝑗,𝑡 (𝐺𝑖𝑗 sin 𝜃𝑖𝑗,𝑡 + 𝐵𝑖𝑗 cos 𝜃𝑖𝑗,𝑡 ) = 0
{

𝑗=1

محدودیتهای مرتبط با برنامه پخش بار بهینه مقید با امنیت سیستم بهصورت زیر میباشد:
()1
()3
()61

𝐵∀𝑖, 𝑗 ∈ Ω

𝐺∀𝑖 ∈ Ω

𝑛𝑖𝑚
𝑥𝑎𝑚
𝑖𝐺𝑃
𝑖𝐺𝑃 ≤ 𝑡≤ 𝑃𝐺𝑖,
;

𝑅∀𝑖 ∈ Ω
;) 𝑗𝑖𝜂 +

𝑛𝑖𝑚
𝑖𝐺𝑄

𝑥𝑎𝑚
𝑖𝐺𝑄 ≤ 𝑡≤ 𝑄𝐺𝑖,
;
𝑥𝑎𝑚
𝑡𝑠𝑖𝑥𝑒 𝜂( 𝑗𝑖𝑆 ≤ 𝑡≤ 𝑆𝑖𝑗,

𝐵∀𝑖 ∈ Ω

) 𝑗𝑖𝜂 𝑆𝑖𝑗𝑚𝑖𝑛 (𝜂 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡 +

; 𝑥𝑎𝑚𝑖𝑉 ≤ 𝑡𝑉𝑖𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑉𝑖,

()66

𝐷∀𝑖 ∈ Ω

𝑥𝑎𝑚
𝑡𝑃𝐷𝑅𝑖,𝑡 ≤ 𝑃𝐷𝑅𝑖,
;

()62

𝐷∀𝑖 ∈ Ω

𝑡𝑟𝑢𝑐
𝑡𝑃𝐷𝐾𝑖,
; 𝑡≤ 𝑃𝐷𝑖,

()69
()62

{

𝐵𝑌𝑖𝑖 = 𝑌𝑖𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡 + ∑(𝑌𝑖𝑗𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡 + 𝜂𝑖𝑗 𝑦𝑖𝑗 ) ; (𝑖 ≠ 𝑗, ) ∀𝑖, 𝑗 ∈ Ω
𝐵𝑌𝑖𝑗 = −(𝑌𝑖𝑗𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡 + 𝜂𝑖𝑗 𝑦𝑖𝑗 ); (𝑖 ≠ 𝑗, ) ∀𝑖, 𝑗 ∈ Ω
𝑥𝑎𝑚
𝑗𝑖𝜂 = 𝑗𝑖𝜂

{

در اینجا t ،بیانگر زمان 𝜂𝑖𝑗 ،خطوط اضافهشده بین گرههای 𝑖  𝐶𝑖𝑗 ،𝑗,هزینه خطوط اضافهشده 𝑦𝑖𝑗 ،ادمیتانس جدید مدار،
𝑖𝑖𝑌 و 𝑗𝑖𝑌 ادمیتانس خودی و متقابل بین گرههای 𝑖  𝑗,میباشد .زیرنویس  existبیانگر و شماره خط موجود ادمیتانس خط
موجود میباشد.
 -3الگوریتم تکاملی قدرت پارتو مبتنی بر روش بهینهسازی چندهدفه اجتماع ذرات (SPEA2-

)MOPSO
در محیط بازار رقابتی ،معموالً اهداف برنامهریزی توسعه شبکه انتقال باهم در تناقض هستند .با توجه رابطه ( )6و (،)2
مقدار کمتر تابع هدف  O1مقدار باالتر تابع هدف  O2را در پی خواهد داشت .بهینهسازی همزمان این هدفها جهت به
دست آوردن یک مجموعهای از راهحلهای غیر غالب ،اصطالحا مجموعه تقریب پارتو نامیده میشود و با استفاده از اصل

سلطهگری پارتو انجام میگیرد .استراتژی حل استفادهشده در این کار ،الگوریتم PSOمیباشد .ازآنجاکه این استراتژی یک
الگوریتم جستجوی چندنقطهای است ،میتواند مجموعهای از راهحلهای غیر غالب را در اختیار قرار دهد.
در  PSOهر راهحل توسط یک ذره نشان داده میشود i .امین ذره بهصورت ) xi = (xi1, xi2, …, xidنشان داده میشود.
در این فرمول ،d ،بعد فضای جستجو میباشد .هر ذره بهترین مقدارش بهصورت ) (Pi1, Pi2, … Pidو بهترین موقعیت
سراسری ذره بهصورت ) pg= (Pg1, Pg2, … Pgdنشان داده میشود .شتاب هر ذره بهصورت

)Vi = (Vi1, Vi2, … Vid

بیان میشود .درنهایت ذرات به یکدیگر متصل میشوند و تشکیل یک ساختار کامل را میدهند و در هر تکرار الگوریتم،
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شتاب و موقعیت ذره با روابط زیر بهروزرسانی میشوند.
()62

)𝑉𝑖𝑑 (𝑡) = 𝑤𝑣𝑖𝑑 (𝑡 − 1) + 𝐶1 𝑟1 (𝑝𝑖𝑑 − 𝑥𝑖𝑑 )(𝑡 − 1) + 𝐶2 𝑟2 (𝑝𝑔𝑑 − 𝑥𝑖𝑑 )(𝑡 − 1

()61

)𝑡( 𝑑𝑖𝑣 𝑥𝑖𝑑 (𝑡) = 𝑥𝑖𝑑 (𝑡 − 1) +

اینرسی است که جستجو و اکتشاف در فضای جستجو را کنترل میکند .این ضریب میتواند عددی ثابت باشد یا بهصورت
خطی یا غیرخطی با زمان تغییر کند R1 .و R2متغیرهای تصادفی بین  1و 6هستند (میشرا ،پاندا و مجهی.)2162 ،
در مجموعه پارتو غالب یک مسئله بهینهسازی  Mهدفه ،یک راهحل به راهحل دیگر غلبه میکند اگر:
()67

𝑎𝑛𝑑 ∃𝑗,

)𝑞( 𝑗𝑓 < )𝑝( 𝑗𝑓 𝑡𝑎𝑠𝑢𝑐ℎ 𝑡ℎ

∀𝑖ƒ𝑖 (𝑝) ≤ 𝑓𝑖 (𝑞),

که ’ fi │i= 1, … Mتوابع هدف هستند (ساهو ،جانگولی و داس .)2166 ،مجموعه راهحلهای غیر غالب بهینه بهعنوان
مجموعه بهینه پارتو نامگذاری میشود که در آن ،همه راهحلها از درجه اهمیت یکسانی برخوردارند و هیچیک نسبت به
دیگری برتری ندارد .دو هدف اصلی مبتنی بر پارتو ،به دست آوردن همگرایی و تنوع بهتر در بین جوابها هست .یکی
از روشها برای برآورده کردن این هدفها ،انتخاب راهنماست .انتخاب راهنما یعنی:
()61

𝑟𝑒𝑡𝑖
𝑟𝑒𝑡𝑖
𝑟𝑒𝑡𝑖
𝑟𝑒𝑡𝑖
𝜃𝑖𝑡𝑠𝑒𝑏𝑝( 𝑃𝑉𝑖𝜃𝑖𝑡𝑒𝑟+1 = 𝑃𝑉𝑖𝜃𝑖𝑡𝑒𝑟 + ∅1 𝑟1
𝜃𝑖𝑋 −
𝜃𝑖𝑡𝑠𝑒𝑏𝑛( ) + ∅2 𝑟2
𝜃𝑖𝑋 −
)

ازآنجاکه در یک مسئله بهینهسازی چندهدفه ،چندین هدف وجود دارد ،هیچیک از اهداف نمیتواند بهعنوان فیتنس یک
ذره استفاده شود .در  ،SPEA2یک مقدار فیتنس ( )FITNESSبر اساس قدرت غیر غالبش و تراکم اطرافش انتخاب
میگردد (ساهو ،جانگولی و داس ،2166 ،زیزلر ،الومان و تیل .)2116 ،در  SPEA2_MOPSOبهمنظور حفظ کردن
راهحلهای غیر غالب یافته شده توسط الگوریتم بهینهسازی ،یک آرشیو نخبه ایجاد میشود .انتخاب راهنما
در SPEA2_MOPSOبا مقدار فیتنس هر ذره از طریق استفاده از توپولوژی همسایگی انجام میشود .بهطور مثال در
توپولوژی بهترین سراسری بهترین ذره بر اساس مقدار فیتنس ،بهعنوان راهنما برای تمام ذرات در نظر گرفته میشود .در
توپولوژی بهترین محلی راهنما برای یک ذره بر اساس مقادیر فیتنس ذرات همسایهاش انتخاب میشود SPEA2 .دو
جمعیت را کنترل میکند ،یعنی آرشیو نخبه ) (Aو جمعیت  MOPSOتکرار کنونی ) .(Bگامهای انتخاب

FITNESS

بهصورت زیر میباشند .قدرت هر عضو بهصورت زیر تعریف میشود (ساهو ،جانگولی و داس:)2162 ،
()63

𝑗𝑖∑ ℎ

= )𝑖(𝛿

)𝐵𝑗∈(𝐴+

مجموع قدرت سلطهگر بهصورت زیر تعریف میشود:
()21

)𝑖(𝛿

= )𝑖( 𝑅𝜉

∑
𝑗≻𝑖∧)𝐵𝑗∈(𝐴+

درنهایت فیتنس هر عضو از جمع فیتنسش و تراکم اطرافش محاسبه میشود .تراکم هر عضو
فاصله نزدیکترین نقطه تعریف میگردد .فیتنس عضو  Iام بهصورت زیر تعریف میشود:
()26

)𝑖(𝜁 𝛾(𝑖) = 𝜉𝑅 (𝑖) +

بهصورت عکس

برنامهریزی توسعه شبکه انتقال چندهدفه در شبکههای هوشمند با در نظرگیری منابع پاسخگوی بار و امنیت سیستم

 N . d= 1,2, … D , i= 1,2 ,… Nاندازه جمعیت X ،ضریب انقباضی است که شتاب ذره را کنترل میکند W .ضریب

مراحل اصلی الگوریتم  SPEA2–MOPSOدر حل مسئله  TEPدر ادامه بیان میگردد.
 جمعیت آرشیو نخبه )∅ = 𝐴( و جمعیت  MOPSOموردنظر ) (Bرا مقداردهی اولیه نمایید.
 پارامترهای حداکثر تکرار الگوریتم ،اندازه جمعیت و اندازه آرشیو نخبه را تنظیم نمایید.
 از جمعیت  ،Bراهحلهای غیر غالب را پیدا کنید و سپس آن ها را به ماتریس  Aمنتقل نمایید.
 راهحلهای غیر غالب نتیجه را تعیین کنید و سپس ماتریس  Aرا به روز رسانی نمایید.
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 با استفاده از روابط ( 63تا  ،)26تابع فیتنس همه اعضای ماتریسهای  Aو  Bرا به دست بیاورید.
 درصورتیکه اندازه ماتریس  Aبزرگتر از اندازه آرشیو نخبه باشد ،فواصل اقلیدسی بین تمامی راهحلهای همسایه
)𝜏( را محاسبه کنید و آنها را بهصورت صعودی مرتبسازی نمایید.
 تعداد راهحلهای ماتریس  Aبا 𝜏 کمتر را حذف کنید.
 در صورتی که اندازه ماتریس  Aکوچک تر از اندازه آرشیو نخبه باشد ،آن گاه راهحلهای غالب با بهترین فیتنس را
وارد کنید.

نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره ، 2شماره ( ،) 2بهمن  ،6931صفحه671-613 :

 استراتژیهای اقدامات اصالحی را تعیین نمایید:
 )6بر اساس راهحلهای  TEPیافته شده ،جبهه پارتو بهینه را برای شبیهسازی کردن پخش بار مقید شده با
مشارکت منابع  DRاستفاده کنید .بهمنظور برآورده کردن محدودیت امنیتی سیستم ،توزیع تولید ژنراتورها
بهعنوان حالت عملکرد اولیه سیستم در نظر گرفته میشود.
 )2برای هر رخداد احتمالی برنامهریزی مجدد تولید با استفاده از رابطه ( )2انجام میگیرد.
 )9اگر همچنان محدودیتهای سیستم نقض شدهاند ،کاهش (حذف) بار با استفاده از رابطه ( )2انجام میشود.
توجه شود که این پروسه بر اساس حداقل سازی حذف بار کلی میباشد نه بر اساس حداقل سازی هزینه
ژنراتورها.
 اگر شرایط خاتمه الگوریتم محقق شده است (که در اینجا رسیدن به حداکثر تکرار میباشد) ،آنگاه توقف کنید ،در
غیر این صورت به تکرار بعدی بروید.
همانطور که در شکل  6دیده میشود ،تصمیمگیری توسعه خط𝜂 بهصورت کدهای با عدد صحیح نمایش داده میشوند.
عدد  1یعنی هیچ خط جدیدی ساخته نشود .حداکثر خط جدید ساخته شده بهصورت موازی 9 ،در نظر گرفته میشود.

شکل  -1تصمیم گیری توسعه خط بهصورت کد.

 -4نتایج شبیهسازی
مدل  TEPپیشنهادی بروی سیستم  22باسه  IEEE-RTSآزمایش میشود (کیو و همکاران  .)2161،دیاگرام تکخطی این
سیستم در شکل  2نشان دادهشده است .پیک بار 3090 MW ،و ظرفیت کل ژنراتور 4900 MW ،میباشد .دو مزرعه بادی
با سطح نفوذ  )490MW( %61در باسهای  9و  2قرار دادهشدهاند .سرعت  Cut-out ،Cut-inو نامی توربینها به ترتیب
 22 ،2و  62متر بر ثانیه میباشد .منابع  DRدر تمام باسها در نظر گرفتهشدهاند و قیمت میانگین در لی و همکاران()2162

قابلمشاهده است .فرض میکنیم که توسعه شبکه برای  2سال و نرخ رشد بار سالیانه  %2است .ظرفیت خطوط جدید
 621 MVAو هزینه سرمایهگذاری خط  50 M$/100kmفرض میشود .احتمال رخداد تمامی حوادث برابر  1016فرض شده
است.

071

بهمنظور بررسی تاثیر پاسخگویی بار بر مدل  ، TEPنتایج با و بدون در نظرگیری هزینه منابع پاسخگو به بار ارائه میشود.
نتایج حاصل از رابطه بین دو تابع هدف یعنی هزینه کل و شاخص  ،CCRبا استفاده از روش بهینهسازی چندهدفه
 MOEA/D ،MOPSOو روش پیشنهادی  SPEA2-MOPSOدر شکل  9نشان دادهشده است .مشاهده میشود که

CCRI

کمتر ،متناسب است با هزینه کل باالتر .برای رسیدن به یک سطح ریسک مشابه ،هزینه کل با در نظرگیری منابع  DRکمتر
از هزینه کل بدون در نظرگیری منابع  DRاست .بدون در نظرگیری منابع  ،DRمحدوده شاخص  CCRIبین  6931تا 6111
میباشد درحالیکه محدوده هزینه کل  9129تا  391 M$است .با در نظرگیری منابع  DRو با استفاده از روش ،MOPSO
محدوده شاخص  CCRIبین  6999تا  6722است و هزینه کل مرتبط با آن در محدوده  2229تا  396M$است .با در
نظرگیری منابع  DRو با استفاده از روش  MOEA/Dمحدوده  CCRIبین  6111تا  6731و هزینه کل مرتبط با آن در
محدوده  2266تا  112 M$هست .درنهایت با در نظرگیری منابع  DRو روش پیشنهادی  CCRI ،SPEA2-MOPSOدر
محدوده  6112تا  6299و هزینه کل مرتبط با آن در محدوده  6112تا  232 M$میباشد.

برنامهریزی توسعه شبکه انتقال چندهدفه در شبکههای هوشمند با در نظرگیری منابع پاسخگوی بار و امنیت سیستم

شکل  -2سیستم  24باسه  IEEE-RTSبا منابع پاسخگو به بار.
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نشریه تصمیمگیری و تحقیق در عملیات ،دوره ، 2شماره ( ،) 2بهمن  ،6931صفحه671-613 :

شکل -3رابطه بین  CCRIو هزینه کل با و بدون در نظرگیری منابع  ،DRبا استفاده

از سه روش  MOEA/D ،MOPSOو SPEA2-

.MOPSO

نتایج خطوط اضافهشده با و بدون در نظرگیری  DRو سه روش بهینهسازی در جدول  6آورده شده است .دیده میشود
که بدون در نظرگیری  DRو بهمنظور جذب ظرفیت مزارع بادی واقع در باسهای  9و  ،2نیاز است که توانایی ظرفیت
انتقال شبکه افزایش یابد و خطوط جدیدتری در بخشهای ضعیف شبکه افزوده شوند .در ضمن تکرار خطوط در هر
حالت ،نشاندهنده اهمیت آن در بهبود وضعیت شبکه میباشد.
جدول  -1نتایج برنامهریزی خطوط اضافهشده با و بدون در نظرگیری منابع  ،DRبا استفاده از سه روش  MOEA-D ،MOPSOو
.SPEA2-MOPSO
خطوط اضافهشده جدید پیشنهادی

بدون DR

𝜂1−2 = 1 𝜂2−4 = 2، 𝜂5−10 = 3 𝜂9−12 = 1، 𝜂10−11 = 1، 𝜂3−9 = 1 ،

با  DRو روش MOPSO

،𝜂8−7 = 2،𝜂2−6 = 1، 𝜂16−17 = 1
،𝜂2−4 = 2،𝜂3−9 = 1، 𝜂8−9 = 1، 𝜂9−12 = 1، 𝜂12−23 = 1، 𝜂16−17 = 1،

با  DRو روش MOEA/D

𝜂16−17 = 1، 𝜂3−9 = 2، 𝜂12−23 = 2،,𝜂2−4 = 1 𝜂1−2 = 1

با  DRو روش MOEA/D

𝜂2−4 = 1𝜂19−20 = 1، 𝜂6−10 = 1، ، 𝜂16−17 = 1، 𝜂1−2 = 1

با  DRو روش SPEA2-MOPSO

برای بررسی پروفیلهای روزانه بار و  ،DRمقادیر میانگین سالیانه بار ،هزینه  DRو سرعت باد در  22ساعت را در نظر
میگیریم (کیو و همکاران .)2162،معموالً پاسخگویی بار در ساعات اوج مصرف ( 7بعدازظهر) اتفاق میافتد ولی بااینحال
بهمنظور متعادلسازی توان بادی ،پاسخگویی به ابر میتواند در دیگر ساعتها هم اتفاق بیفتد .با توجه به نوسانی بودن
توان بادی ،به منابع رزرو و کنترلی پشتیبانی نیاز میباشد که این خود باعث افزایش هزینه اقدامات کنترلی و پیچیدگی
سیستم میشود .نتایج کاهش پیک بار هفتگی در شکل  2نشان دادهشده است .بدون  ،DRپیک بار  3812 MWبوده و با
در نظرگیری  DRبا استفاده از روش  9196 ،MOPSOمگاوات ،با استفاده از روش  9237 ، MOEA/Dمگاوات و با استفاده
از روش  9291 ،SPEA2-MOPSOمگاوات به دست میآید .در مقایسه با دیگر روشها ،روش  SPEA2-MOPSOکاهش
پیک بار بیشتری را منجر میشود چون آن راهحلهای پارتو بهینهتری را نتیجه میدهد .بنابراین روش پیشنهادی میتواند
بهطور مؤثرتری توسعه شبکه انتقال را به تعویق بیاندازد و کارآمدی سیستم را ارتقاء دهد.
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با توجه به حضور مزارع بادی ،تاثیر سطح نفوذ آنها را نیز در مدل  TEPخود بررسی نمودیم .این نتایج در جدول 2
آورده شدهاند .دیده میشود که افزایش ظرفیت مزارع بادی ضرورتاً باعث کاهش بیشتر پیک بار نمیشود اما در سطح
نفوذهای باالتر ،هزینههای مرتبط با سرمایهگذاری ،بهرهبرداری و پاسخگویی به بار به همراه شاخص امنیت  CCRIافزایش
قابلمالحظهای مییابند .با افزایش سطح نفوذ توان بادی ،به خطوط بیشتری برای جذب توان بادی نیاز میباشد که این
باعث افزایش هزینه سرمایهگذاری خطوط میشود .از طرفی دیگر با توجه به نوسانی بودن توان بادی ،عدم قطعیت بیشتری
در عملکرد ژنراتورها خواهیم داشت و هزینه منابع پاسخگو به بار بخصوص در دوره کمبود توان بادی افزایش مییابد و
مقدار ریسک امنیتی اقدامات کنترلی  CCRIنیز افزایش خواهد یافت .با استفاده از روش  ،SPEA2-MOPSOبا افزایش
سطح نفوذ توان بادی از  %61به  ،%91هزینه کل از 211011به  13701و شاخص  CCRIاز  627701به  621202افزایش
مییابد .این در حالی است که با استفاده از روش  MOEA/Dهزینه کل از  612106به  621106و شاخص  CCRIاز
 696702به  611207و با روش  ،MOPSOهزینه کل از  611101به  6237و شاخص  CCRIاز  621107به  616902افزایش
مییابند.
جدول  -2نتایج در سطح نفوذهای بادی مختلف.
پیک بار (مگاوات)

CCRI

هزینه کل

M$

درصد نفوذ بادی %

موارد

2183

6227

297206

بدون

2328

621107

611101

MOPSO

2953

696702

612106

MOEA-D

2323

627701

211011

SPEA2-MOPSO

2183

622303

2162

بدون

2328

6221

661103

MOPSO

2953

691902

662206

MOEA-D

2323

692602

191072

SPEA2-MOPSO

2183

611207

212106

بدون

2328

616902

6237

MOPSO

2953

622309

621106

MOEA-D

2323

621202

13701

SPEA2-MOPSO

DR

61

DR

21

DR

91

برنامهریزی توسعه شبکه انتقال چندهدفه در شبکههای هوشمند با در نظرگیری منابع پاسخگوی بار و امنیت سیستم

شکل  -4کاهش پیک بار هفتگی با استفاده از سه روش  MOEA-D ،MOPSOو .SPEA2-MOPSO

 نتیجهگیری-5
در این مقاله یک مدل برنامهریزی توسعه شبکه انتقال چندهدفه ارائه شد که در آن هزینه مرتبط با سرمایهگذاری جدید و
 با توجه به.هزینه عملکرد سیستم با در نظرگیری منابع پاسخگو به بار و نیز شاخص تعیین امنیت سیستم لحاظ میشود
 لذا یک روش مصلحت جویانه بنام الگوریتم تکاملی،  ریسک ناامن شدن سیستم کاهش مییابد،اینکه با افزایش هزینهها
 جهت انتخاب راهحلهای بهینه پارتوSPEA2-MOPSO قدرت پارتو مبتنی بر روش بهینهسازی چندهدفه اجتماع ذرات
 عدم قطعیت بار و مزارع بادی به همراه مشارکت،TEP  در مدل.بر اساس اولویتهای اپراتور(هزینه یا ریسک) پیشنهاد شد
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 نتایج شبیهسازی نشان میدهد که مشارکت در پاسخگویی به بار باعث کاهش.منابع پاسخگویی به بار در نظر گرفته شد
 کارآمدی الگوریتم پیشنهادی با نتایج حاصل،  بعالوه. هزینههای سرمایهگذاری و عملکرد و بهبود امنیت سیستم میشود
 پیشنهادی میتواند ابزاری سودمندTEP  بنابراین مدل. مورد مقایسه قرار گرفتMOPSO  وMOEA/D از الگوریتمهای
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