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ا تلال یا اوق سوزی ) هزینه مهره مرداری  DGمیماشدد

) GPitl  DPitl   V itl V jtl ad ij cos (itl   jtl  ij
j 1

مه همیم جهط ،سام هدل مدل پیدنهادی مرای مسا ه

i  N b , l  N l , t  N y

)8

 DDGEPمصور ر امط  )1سا  )3ارائه میکردد:

NB

)1

Min OF=Cinv+Coper

  IC dg   gi  (IG i  DRC )   


 U (t  IT i  1)  U (t  IT i )   
    (t )  
 )2
t 1 i 1

 CR i   ri 
  U (t  RT  1)  U (t  RT )  
i
i  
 

C inv

C oper

شیم اسل

)9

ر امط )4

)5

PPtl  SD tl  PLtl  GPitl
i 1

l  N l , t  N y

RP  (V itl  V jtl )  I ij* (tl ) 

NB





V m  |V itl | V M
i  N B , l  N l , t  N y

i 1 j  i 1

متغیرهای سصمیمم مسا ه مهینه سازی مطرن شده شام
 βri βgiمانوان متغیرهای ماینری

RTi

مانوان متغیرهای عدد ریی میماشندد همرنیم مه علط
ارض شااعی مودن ساختار شه ههای سوزی ا یه،

NB

احد میدتر از  Nbخواهد مود )(NB=Nb+1د

| | S itl |  1   ri .U (t  RT i  1)  .| S max,i

در ایم ملا ه اازای

ردن ظرایط خط سلمداد شده اسطد مه همیم ر  ،در سید
 )11مرای زما های سه از سلویط خط  ،(t<RTi) iظرایط
امی خط مرامر ما  Smax,iمرای همه سا های ماد از اازای
ظرایط) ،(t>RTiمرامر ما  2Smax,iخواهد مود ه ایم ملو ه
م هو ،سام پله احد ) U(t-RTi+1راظ کردیده

پخ

هر سطی مار از

مار سوازن میم سو ید

 سوان سو یدی  DGدر هر ماس شه ه ماید در مرد ده
مجاز میم ملادیر حداس

مار مه ازای سمامی ماس های شه ه مرسرار میماشد:
NB

) PPtl   V 1tl V jtl ad 1 j cos (1tl   jtl  1 j
j 1

l  N l , t  N y
NB

) QPtl   V 1tl V jtl ad 1 j sin (1tl   jtl  1 j
j 1
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ظرایط خطوط مه منز ه د مرامر

اسطد

 مه ازای هر حرن سوساه ا تخامی

)7

i  N b , l  N l , t  N y

)11

مه م

 -3-2قیود بهینه سازی

منرنی  ، LDCمااد

داشته ماشند:

Nb

l  N l , t  N y

یز

 سوان عهوری از خطوط شه ه در حد ده مجاز خود سرار

PLtl  

ITi، IGi

سو ید در دی ر ماسهای شه ه

تاژ هم ی ماسهای شه ه مایستی در مرد ده مجاز

)10

)4

)6

ماس شماره )1

همرنیم ر امط )8

سرار م یر د:

Nb

ی

سیود )6

 ) 7سامیم ننده سوازن لطه ای سو ید مار در

سوزی میماشدد

مراسهه میکردد:

)5

i  N b , l  N l , t  N y

میا ر سیود سوازن مار

 Nl

  PPtl  EEPtl  D l   
Ny
 l 1

   (t )   N N

b
l
t 1

C om GPitl  D l 

i 1 l 1


مطوری ه  PPtlدر رامطه  )3مه م

j 1

)9

N y Nb

)3

) GQ itl  DQ itl   V itl V jtl ad ij sin (itl   jtl  ij

l  N l , t  N y

حدا ثر خود سرار کیرد:

 gi .U (t  IT i  1).mGPi  GPitl   gi .U (t  IT i  1). MGPi

)12
)13

i  N b , l  N l , t  N y
 gi .U (t  IT i  1).mGQ i  GQ itl   gi .U (t  IT i  1). MGQ i
i  N b , l  N l , t  N y

در ایم ملا ه ،حداس سو ید هر احد

DG

ر

ملدار

حدا ثر ان مرامر ما ظرایط امی ا تخامی در سطی ا ل
مهینه سازی ) (IGiدر تر کراته شده اسطد همرنیم در
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سیود )12

در

 )13در ور ا تخاب  DGجهط ص

اازای

DG

ا وریتم مهینه سازی جدید د سطری

ظرایط خطوط شه ه سوسط رامطه )2

ماس  ،(βgi=1) iظرایط سو ید  DGدر ایم ماس مرای همه

مراسهه میکرد دد مدیهی اسط از ا جایی ه ا وریتم

زما های ماد از ایم سال) (t>ITiمه م

م هو ،سام پله

می ند ،پس از

احد ) U(t-ITi+1میم د ملدار حداس

حدا ثر خود

سرار میکیردد

ساییم متغیرهای ماینری

مساله DDGEP

ماادل خود سهدی

ریی مه ار ،ماینری

میکرد دد مطور مثال ،اکر ساداد

سا های اای مر امهریزی را  4در تر کراط  ،)4=22هر
متغیر عدد ریی مرسهط ما سال ) (ITi , RTiرا میسوان ما

متغیرهای سصمیم مدل پیدنهادی مرای مسا ه
متغیرهای ماینری βgi

 DDGEPشام

βri

همرنیم

متغیرهای عدد ریی  RTi ITi ، IGiمیماشدد ا حضور
چنیم متغیرهایی منجر مه سد ی ی

د عدد میط) ماینری ماادل مای
هر پاسخ مسا ه  DDGEPدر ش

مسا ه مختلط ما

متغیرهای باینری
)(βgi , βri
و متغیرهای

نتایج OPF
(GPitl , PLtl ,
)PPtl

مدل مر امه ریزی غیر خطی

مختلط ما اعداد ریی (MINLP)2خواهد مودد همرنیم

عدد صحیح
سطح دوم

مد ی حضور متغیرهای سصمیم ماینری ،سام هدل مدل
مدتی اپ یر 5میماشدد

ا ح

 )2مه مای

BEICA

ا ما در تر کراتم مجموعه ر امط  )1سا  ،)13مدل

پیدنهادی دارای ساختاری غیرملار مردب) ،3اهموار

درامده

سطح اول

مار  )6سا  )9مدل اوق مدد غیرخطی میماشدد

مهینه سازی پیدنهادی ی

دادد ساختار د مرای

اسطد

عدد ریی 1خواهد شدد از سویی دی ر ،مالط جود سیود
پخ

عدد ریی موجود مرای هر

پاسخ  ،BEICAمتغیرهای عدد

 -3روش حل دو سطحی پیشنهادی جهت حل

ا وا

 BEICAمتغیرهای ماینری را پرداز

IPSO

4

ش

چنیم مد ی مه م

 -1ساختار ر

(IGi , ITi ,
) RTi

ح د سطری پیدنهادی

ر شهای سرلیلی متدا ل مر پایه کرادیان سام هدل) امری
دشوار

IT i

سا حد زیادی غیرمم م اسطد مدیم منتور ،در
ح

د سطری

ایم ملا ه ی

ر

مطامی ما ش

 )1پیدنهاد کردیده اسطد

مطامی ما ش

 ،)1متغیرهای سصمیم ماینری

i  N b

به فرم

 gi

به فرم

باینری

i  N b

به فرم

باینری

باینری

معادل

معادل

معادل

)(BEICA+IPSO

عدد ریی ) (RTi ،ITi ،IGiمرای هر پاسخ مسا ه

ri
i  N b

 -2ساختار د مرای هر پاسخ مسا ه DDGEP

ش

DDGEP

IG i

i  N b

i  N b

) (βri،βgi

RT i

در سطی ا ل مهینه سازی ) ،(BEICAمایم میکرد دد
سپس ما سوجه مه ملادیر ا تخامی مرای ایم متغیرها

در ادامه ر د ح مدل پیدنهادی  ، DDGEPما سوجه مه

متغیرهای سرمایهک اری ،)6هزینه سرمایهک اری حرن

ملادیر ساییم شده جهط متغیرهای سرمایهک اری هر

سوساه ا تخامی ) (Cinvماادل ما مجمو هزینههای ص

پاسخ سو یدی در سطی ا ل ،مسا ه  OPFمطور جداکا ه
جهط یااتم لطه مناس
1

Mixed-Integer
Mixed-Integer Non-linear Programming
3
Non-Convex
4
Non-Smooth
5
Non-Differentiable
6
Investment variables
2

مجله مدل سازی در مهندسی

 DGشام
سوزی

مهینه مهره مرداری از شه ه

سوان خر جی احدهای  ،DGسل ا

شه ه

میزان سوان خریداری شده از شه ه ما دسط ،در

هر سطی مار

مرای هر سال از اای مر امه ریزی سوساه
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ح میکرددد در ایم ملا ه ،ح مسا ه  OPFمه م
ا وریتم

IPSO

ور

هدل در مسائ ما ر ی رد مینه سازی) مه عنوان کر ه

پ یراته اسطد مدیم سرسی  ،ما

سوجه مه ملادیر مدسط امده در سطی د  ،مهینه سازی
) ، (IPSOمجمو هزینههای مهره مرداری) (Coperمرسهط ما

استامارکران ا تخاب کردیده

ماسیما ده دورها سرط

عنوان مستامره لو ی) ایم استامارکرها در تر کراته
میشو دد سپس ،ما سوجه مه سدر

هر استامارکر،

Ncol

هر پاسخ سطی ا ل ) (BEICAما است اده از رامطه )3

لو ی ماسیما ده در اضای مسا ه ) (Ncol=Ncou-Nimpمه هر

مراسهه میکرددد در هایط ،ملدار لی سام هدل مرای

میزان مراز دکی ان مطور

هر پاسخ از حا

دا ،از استامارکرها مرحس

جم  Coper Cinvمرموط مه ان پاسخ

سصادای سخصیص داده میشودد مطوری ه استامارکر

حهی رامطه  )1مراسهه میکرددد ا وریتم  BEICAحی

سویسر ،ساداد لو ی میدتری را مه خود اختصاص میدهدد

س رارهای متوا ی ،ملدار ایم سام هدل را مهینه موده

در مسائ مهینه سازی ما ر ی رد حداس سازی ،مراز دکی

مهتریم پاسخ مه راظ متریم ملدار سام هدل ) (OFرا

ما ع س ملدار سام هدل مه ازای

هر استامارکر متناس

در ور

سرلی شرایط خاسمه 1ارائه میدهدد در ادامه

ان استامارکر میماشدد همرنیم ساداد لو ی اختصاص

ملا ه ،ر

های مارای شده جهط ح د سطری مدل

یااته مه هر استامارکر ) (Ncرا میسوان از ر امط )14
 )15مراسهه مود:

پیدنهادی مسا ه  (IPSO BEICA) DDGEPمه س صی
مورد مررسی سرار میکیر دد

) OF (Impworst )  OF (Imp n
) OF (Impworst )  OF (Impbest

)14
 -1-3شرح مختصر الگوریتم رقابت استعماری

ا وریتم رسامط استاماری ) (ICAی ی از اسسا ،ر

مهینه سازی جمای ،مهتنی مر جستجوی سصادای اضای
پاسخ مرکراته از رسامط استامارحلها ه میم استامارکران
امپراحوریهای جهان) در راستای س

سدر

سلمر

هر چه میدتر می ماشدد ایم ا وریتم مرای ا یم مار سوسط
اسدپز کرکری

ار و س در سال  2007میالدی امدا

مسائ مهینه سازی مهندسی مخصوص در شاخه مهندسی
هر ی

ارمرد داشته اسط][14 13د در ایم ا وریتم،
از پاسخهای ا دید مه عنوان ی

شناخته میشو دد ا در ی

دور لو ی)

مسا ه مهینهسازی ما ساداد

متغیر سصمیم  mساداد  Ncouعضو جمایط دور) ا یه،
موسایط هر دور مه ور

]Coi=[coi1,coi2,…,coim

ملدار سام هدل مه ازای ان مصور

استامارکر  ،nمهتریم استامارکر ما متریم ملدار

)OFic(.

مدسریم استامارکر ما میدتریم ملدار ) OFic(.در میان
استامارکرهای موجود میماشندد مدیم سرسی  ،استامارکر
 nمه همراه  Ncلو ی اختصاص یااته مه خود سد ی
مرحله ،سمامی لو ی های هر استاماری مطامی ما ساعده
ج ب 2مه سمط استامارکر خود حر ط می نندد

) OFic(Coiمای

مراسهه سام هدل مرموط مه هر دا ،،ساداد

ا

موسایط جدید لو یهای استاماری  nمطامی ما رامطه
 )16مدسط میاید:
)  Co

)16

iter
ijn

iter
nj

 Co   . ra nd 1.( Imp
iter
ijn

iter 1
ijn , new

Co

j  1,..., m , i  1,..., N c

ه در ان  iter rand1،σمه سرسی

داده میشودد حال پس از ملداردهی سصادای ا یه
دورها

ه در ان

Impbest ،Pn

 Impworstمه سرسی

سدر

استاماری امپراحوری) nا ،را میدهندد پس از ایم

کردید][12د ا وریتم  ICAمطور کسترده ای جهط ح
مرق سدر

) N c  round (Pn  N col

)15
های

Pn 

ضری

ز ی حر ط

لو ی مه سمط استامارکر خود ،عددی حلیلی سصادای
در مازه )0,1

شمار ده س رار میماشندد همرنیم مه

 Nimpدور پاسخ سصادای ا یه) ما متریم ملدار سام
Stopping Criterion
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ساملیط جستجوی سراسری ،ICA1موسایط

منتور اازای

ی

ا وریتم مهینه سازی جدید د سطری

لو ی مطور سصادای مه ی ی از استاماریهای دی ر

هر لو ی پس از اعمال رامطه  )16مصور زیر سغییر پیدا

میپیو ددد در ور

می ند:

مهتریم استامارکر موجود میان مجموعه استامارکرهای
iter 1
iter 1
Co ijn
 Co ijn
), new   . Rn (0,1

)17

ه در ان  عددی سصادای میم
عددی سصادای میم
میا یم

ر

ر

ی

اریا س ی

 )17مه هر مو ه ی

ما سوزی

)Rn(0,1

رمال دارای

میماشدد ما اعمال عمل ر

لو ی ،موسایط جدیدی مرای ان

لو ی در استاماری خود موجود می ایدد حال اکر پس از
اعمال عمل ر )16

 )17پیدای

موسایط جدید مرای

هر لو ی ،ملدار سام هدل لو ی جدید متر از ملدار
متناظر مرای استامارکر ان استاماری ماشد ،جای ایم
لو ی استامارکر االی عوض شده حر ط لو ی های
دی ر مه سمط استامارکر جدید خواهد مودد مدیم سرسی
پس از اعمال ر امط )16
استاماری ،سدر

ماسیما ده در اضای جستجو ما متریم ملدار ) ،OFic(.مه
عنوان پاسخ هایی  ICAمرکردا ده خواهد شدد

j  1,..., m , i  1,..., N c

ر ی ،

سو شرایط خاسمه اخریم س رار)،

 -1-1-3الگوریتم تقویت شده رقابت استعماری

در حول ارایند مهینه سازی  ،ICAلو ی های متالی مه
هر استاماری حهی ساعده ج ب رامطه  ))16مه سمط
استامارکر مرموط مه خود حر ط می نندد اکر هر
استامارکر موجود در هر استاماری را ماادل ما ی
مینیمم مرلی ارض نیم ،حر ط لو یهای دی ر مه
سمط ایم استامارکر را میسوان ماادل حر ط پاسخهای
موجود در اضای جستجو مه سمط مینیمم چا ه)های
مرلی 2دا سطد

ا در ایم حا ط ،ام ان مه دا ،ااتادن

پاسخها در ایم چا ههای مرلی زیاد موده ماضاً منجر مه

 )17مه همه لو ی های ی

لی ان استاماری مطامی ما رامطه )18

مراسهه میکردد:

هم رایی ز درس 3ا وریتم میکرددد ایم امر در مسائ
مهینه سازی ما حضور حیف متنوعی از متغیرهای سصمیم
ماینری عدد ریی ،هما ند مدل پیدنهادی ،DDGEP

TPniter  OFic ( Imp niter )   . mean (OFic (Col niter )) )18

ه در ان  αعددی سصادای

حلیلی در مازه )0 1

مدهود میماشدد

ا جهط اازای

ساملیط جستجوی

اضای پاسخ سوسط  ICAسهدی ان مه  ،EICAاز م هو،

همرنیم  Col niterمجموعه لو یهای استاماری  nدر

حر ط مه سمط مهتریم خاحره شخصی ) (Cbمر کراته از

س رار  iterمیماشدد

ا وریتم  [15] PSOدر ر د ج ب هر لو ی مه سمط

در هایط ،ضایفسریم لو ی مرموط مه ضایفسریم
استاماری ا تخاب شده مطور سصادای مر حس

سدر

ا وریتم  PSOدر مخ

استاماریها مه ی ی از ا ها ا تلال داده میشودد ا ایم امر
ماعث سغییر ساداد لو یهای سوی سریم اازای
احد) ضایف سریم استاماری اه
س رار میکرددد در مسائ

ی

مینه سازی ،ضایفسریم لو ی

سریم استاماری دارای متریم سدر
ی

ی

کراته موسایط جدید هر دا ،از ا ها مصور رامطه زیر
سغییر می ند:

ضایف

) (TPمیماشدد اکر

)  u . ra nd 2 .(Cbijniter  Co ijniter

)19

j  1,..., m , i  1,..., N c

استامارکر ان مصور
Exploration

مجله مدل سازی در مهندسی

سرسی  ،عال ه مر حر ط مه سمط استامارکر خود ،هم ی

) Co ijniter, new  Co ijniter   . ra nd 1 .( Imp njiter  Co ijniter

استاماری همه لو ی های خود را از دسط داده

ماشد ،ان استاماری ح ل شده

 2-3سدریی خواهد شدد مدیم

لو یها مهتریم خاحره شخصی در س رار سهلی را در تر

احد) در هر

مرموط مه لو ی ما میدتریم ملدار سام هدل

استامارکر خود است اده شده اسطد م اهیم

جزئیا

1

Local minima
Premature convergence

2
3
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ز ی حر ط لو ی مه سمط مهتریم

خاحره شخصی خود

 rand2عددی سصادای ما سوزی

ی نواخط در مازه  )0,1میماشدد ما اضااه مودن  Cbدر
رامطه  ،)19احتمال ج ب لو ی های ضایفسر سوسط
لو یهای سویسر استامارکران) در حول چند س رار
متوا ی

همرنیم کیر ااتادن پاسخهای سصادای در دا،

ماینری ،سخه ماینری شده  ICAسرط عنوان

پیدنهاد میکرددد مطوری ه پس از اعمال عمل رهای
ج ب ا لالب مر ر ی هر لو ی متالی مه استاماری
مطامی ما ر امط )16

مورد تر )  ( Co ijniter, new j  1, 2,3,...., mمه م
سام سهدی

اشط 2میکرد دد پس از ان،

پاسخهای ضایفسر در هر س رار ایم ار ط داده میشود سا

سمامی مو ه های سهدی یااته ما ی

مت ا

سری جستجو نندد مدیم سرسی

ما اعمال عمل ر

ر

ا تخاب مناس

منطلی ضرای

ساملیط جستجوی سراسری
ساادل

زی σ

 ،uمی سوان

رامطه  )21ملایسه میکردد:

 EICAسهط مه  ICAمیا جامدد
ز ،مه

ر اسط پس از اعمال مه سرسی

 )17مه هر لو ی سد ی ی



ر امط )19

موسایط جدید مرای ان،

در ورسی ه ملدار سام هدل مه ازای ایم موسایط جدید
از ملدار متناظر مرای  Cbان متر کردد ،موسایط جدید
لو ی جای زیم  Cbخود میکرددد همرنیم در ور
جدایی هر لو ی از استاماری خود حی ارایند رسامط میم
استاماریها ،ا تلال ان مه استاماری دی ر

مد هال ان

1
iter 1
Co ijn
, new

)20



1
1, if Rand (0,1)  S Co ijniter,new


Coijniter 1  
iter 1
0, if Rand (0,1)  S Co ijn ,new 
j  1,..., m , i  1,..., N c

)21
مدیم سرسی



1  exp



iter 1
S Co ijn
, new 

j  1,..., m , i  1,..., N c

مرلی  EICAرا در حد

اه داشته ه ایم امر مه ا اطال پ یری میدتر

عدد سصادای میم

ما سوزی ی نواخط )) (Rand(0,1مطامی ما

 Cbدر  ،EICAاحتمال یااتم پاسخهای مهتر سوسط هر
لو ی سهط مه  ICAمیدتر خواهد شدد همرنیم ما

م هو،

سی موید 1مطامی ما رامطه  )20مه عددی

چا ههای مرلی متر میکرددد ماهارسی دی ر ،مه مجموعه

ی

n

 ،)17سمامی مو ه های لو ی

حلیلی در مازه )0 1

متوا ند موسایطهای دی ر اضای پاسخ مسا ه را در جها

BICA

سما ،مو ههای هر لو ی مه ماادل ماینری

ما ملدار  0یا  1سهدی میکرد دد
ا وریتم ماینری
) ،(BEICAحا

سلویط شده رسامط استاماری
سر ی

سا ون ج ب ا الن شده )19

عمل ر اشط  )21 -)20در سخه ا یه ا

وریتم ICA

میماشدد
 -2-3شرح مختصر الگوریتم اجتماع ذرات

سجرمه موسایط مهتر Cb ،مرموط مه ان لو ی ح ل
ریسط) میکرددد مدیم مانی ه مر ز شدن  Cbهر لو ی
در مریط استاماری) جدید ا جا ،کراته

لیه سجارب

ا ننوریتم اجتمننا

را ) (PSOی ننی دی ننر از ر

هننای

مهینه سازی کر هی مهتنی مر جستجوی سصادای موده نه
مرای ا یم مار سوسنط نندی امرهنار در سنال 1997

سهلی در استاماری سامی پاک میکرددد

میالدی مارای کردید ][15د ا وریتم  PSOسخه هنای
-2-1-3الگوریتم رقابت استعماری باینری و تقویت شده

سلویط ا الن) شده ان در ح مسائ پیریده مهندسنی

در حول ارایند مهینه سازی  ،ICAلو ی های متالی مه

ارمرد ارا ا ی داشته ا د][17 16د درایم ر

سخه ا یه ا وریتم  ICAما ر ی رد مسائ مهینه سازی

را  ،اضای جستجوی مسنا ه مهیننه سنازی را جسنتجو

پیوسته پیدنهاد کردیده اسطد در ایم سسمط ،جهط ح

 ،کر هی از

رده سا مه پاسخ مهینه هنایی ینا پاسنخی زدین

منه ان

مسائ مهینه سازی ماینری ما متغیرهای سصمیم 1 0
همرنیم ساملیط ا وریتم  ICAدر پرداز

مجله مدل سازی در مهندسی

متغیرهای

Sigmoid Transformation Function
map

1
2
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مرسندد هر دا ،از ایم را مه عنوان ی

ا وریتم مهینه سازی جدید د سطری

پاسخ سصنادای

تیجه جستجوی پاسخهای متنو سر در اضای پاسخ

در اضای جستجوی مسا ه در تر کراته میشو دد سرعط

ز ی  ψمطور سطهیلی در س رارهای متوا ی

موسایط هر ره در ا وریتم  PSOرا میسوان منه سرسین

مطامی ما رامطه  )24سغییر می ند:

منا ] Pi =[pi1,pi2,…,pik] SPi =[spi1,spi2,…,spikدنان
داد ه در ان  kدنان دهننده سانداد متغیرهنای سصنمیم
مسا ه مهینه سازی امااد هر ره) میماشدد همرنیم ملدار
سام هدل مه ازای موسایط هر ره را میتنوان منا
مای

)OFP(Pi

دادد در حنول مهیننه سنازی  ،PSOرا

اعضنای

جمایط) مه ور کر هی مه سمط مهتریم پاسخ حر ط
می نندد مطوری ه در هر س رار ایم ا وریتم ،مهتریم عضنو
جمایط ) (Gbاحالعا سو ی ی خود را منا دی نر اعضنای
جمایط مه اشنتراک منیکن اردد مندیم سرسین  ،سنرعط
موسایط جدید هر ره پاسخ سصادای) در س رار جدید منه
م

)24

ه در انψmin ،itmax ،

it max

 ψmaxمه سرسی

س رار ا وریتم  ، PSOحداس

حدا ثر ساداد
ψ

حدا ثر ملدار ضری

می ماشندد در هایط ،پس از سرلی شرایط خاسمه حدا ثر
ساداد س رار) ،مهتریم پاسخ از راظ متریم ملدار سام
هدل در مسائ

مینه سازی) یا همان  Gbدر س رار

اخر ،مه عنوان پاسخ هایی  PSOساییم میکرددد
 -1-2-3الگوریتم  PSOبهبود یافته

م هو Gb ،همرنیم مهتریم خناحره شخصنی ان
)23

از رخ سرعط هم رایی خومی

) SPi it 1   SPi it  1r1 (Gb it  Pi it )  2 r2 ( Pbiit  Pi it
i  1,..., N P

i  1,..., N P

)23

ا وریتم  PSOایم ر

مرخوردار اسط ی م در مسائ مهینه سازی ما ساداد ما ی

مر ز میکردد:

متغیرهای سصمیم
دچار مد

Pi it 1  Pi it  SPi it 1

ه در ان it NP ،مه سرسی میا ر ساداد اعضای جمایط
PSO

 it

 max  min

 (it )   max 

اکر چه متناس ما ر د ساریف شده مرای حر ط را در

ره در س رار سهلنی ) (Pbمطنامی منا ر امنط )22

)22

مسا ه ،ضری

در تیجه مینیممهای مرلی زیاد

شده غا هاً دچار هم رایی ز درس میشودد

ا جهط را ایم مد

1

شمار ده س رار ایم ا وریتم میماشندد پس از

اازای

 PSOدر اضای پاسخ مسا ه
هم رایی ان جهط ی

ساملیط جستجوی

همرنیم اازای

رخ

مه پاسخ های مطلومتر ،عمل ر

مراسهه

جدیدی مرای جستجوی ارامدسر در احرال پاسخهای

ملدار سام هدل مه ازای موسایط های جدید مدسط امده

ا وریتم اجتما

های

مرای ا ها ،اکر ملدار سام هدل هر ره جدید متر از

سو یدی هر س رار پیدنهاد میکرددد مدیم سرسی

مر زرسا ی موسایط سمامی را

در هر س رار

ملدار متناظر مرای  Pbهمان ره کردد ،موسایط جدید
ره جای زیم  Pbخود خواهد شدد مه همیم سرسی

اکر
Gb

)) (OFP(Gbماشد ،جای زیم ان خواهد شدد مدیم سرسی
در هر س رار ،ملادیر  Gbجمایط

از مر زرسا ی سرعط
)22

ه پس

موسایط هر ره مطامی ما ر امط

 ،)23ساداد  Kره دی ر در همسای ی ان ره

مطامی ما رامطه  )25سد ی میکردد:

ره ای از میان را جدید ،دارای ملدار متری از سام
هدل)) (OFP(.در ملایسه ما ملدار متناظر مرای

را

) (PSOی ی دی ر از ر

 Pbهر ره مر ز

میکرد دد

)25

Y i it 1,k  Pi it 1  Rand 3 . Pi it 1
k  1, 2,....., K

i  1,..., N P

ه در ان Rand3 ،عددی سصادای ما سوزی ی نواخط در
مازه  )-1 1می ماشدد ا ما اعمال رامطه  )25مه هر ره

مطور مامول ،جهط مههود هم رایی ا وریتم

PSO

در

سو ید  Kپاسخ سصادای دی ر در احرال همسای ی) ان،
احتمال سو ید پاسخ مهتر سهط مه موسایط ره مورد تر

Population Size

مجله مدل سازی در مهندسی

1

ما سر می ر دد مه ایم سرسی  ،در س رار جدید مه ازای هر
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عضو جمایط ساداد  K+1پاسخ سصادای موجود میماشدد

 )3مراسهه شده ملدار ان مه سطی ا ل مهینه سازی

مهتریم پاسخ از میم ایم  K+1پاسخ ،یانی پاسخ دارای

) (BEICAمنتل میشودد

متریم ملدار  ،OFPمطامی ما رامطه  )26مانوان موسایط
جدید ان ره مرای س رار ماد ا تخاب میکردد:

 -3در ایم مرحله ما سوجه مه ملادیر ساییم شده متغیرهای
سرمایهک اری مرای هر عضو جمایط ،مجمو هزینههای
سرمایهک اری متناس

}) Pi it 1  argmin{ O FP ( Pi it 1 ), O FP (Y i it 1,k ),...,O FP (Y i it 1,K

 )2مراسهه میکرددد ا ملدار هایی سام هدل مرای هر

i  1,..., N P

)26

در ایم ملا ه ،سخه سلویط شده  PSOما اضااه ردن
ر امط  )26 -)25مه ر د مهینه سازی  PSOا یه مدسط
امده مصور  IPSOام اری شده اسطد

پاسخ مصور

 -4پس از مراسهه ملدار  OFمرای همه اعضای جمایط
 ،BEICAجمایط س ماد مه سرسی
)17

پیدنهادی

ح

()BEICA+IPSO

جهط ح مسا ه  DDGEPمطامی ما ا وی دانداده شده
در ش

سوسط ر امط ،)19

 )21 -)20سو ید میکرد دد

 -5در ور سرلی شرایط خاسمه حدا ثر ساداد س رار یا

حل مساله DDGEP

مراح

مجمو

Cinv

 Coperمطامی ما رامطه )1

ساییم میکرددد

 -3-3اعمال روش پیشنهادی  BEICA+IPSOجهت

اجرای ر

ما هر عضو ) (Cinvمر حهی رامطه

 ،)1مصور زیر خال ه میکردد:

 -1امتدا در سطی ا ل مهینهسازی ) ،(BEICAجمایط
ا یه پاسخها در مرد ده مجاز متغیرهای سصمیم ماینری
عدد ریی) ما ساختار د دان داده شده در ش

)2

مه حور سصادای سو ید میکرد دد
 -2ما سوجه مه ملادیر ا تخامی متغیرهای سصمیم مرای هر
عضو جمایط  ،BEICAمسا ه  OPFمطور جداکا ه مرای
هر سطی مار از هر سال اای مر امه ریزی مه م
مارای شده  IPSOح میشودد

ا وریتم

ا ساداد مسائ

OPF

مرای هر عضو جمایط مرامر ما  Nl*Nyخواهد مودد سخطی از
سیود مسا ه  ))13 -)6 OPFسوسط ی

ضری

جریمه

1

 ،)itermaxمهتریم عضو جمایط ا وریتم  BEICAماادل ما
استامارکر ما متریم ملدار  OFمانوان پاسخ هایی مسا ه
 DDGEPا تخاب میکرددد در غیر اینصور  ،ی

احد مه

شمار ده س رار ) (iterاضااه شده مه مرحله  2مازکدط
میشودد مراح

 2سا  5سا رسیدن مه شرایط خاسمه

) (iter=itermaxادامه پیدا می ندد
 -4مطالعه موردی
در ایم مخ  ،مدل
 DDGEPمر ر ی ی

ح پیدنهادی مرای مسا ه

ر

شه ه سوزی شااعی  34ماسه مو ه

پیاده سازی شده اسطد هم ی شهیه سازی ها در مریط
مر امه ویسی ر ،اازار

MATLAB7.5

در ی

شخصی  5هسته ای ما حااته ی  4GBور

رایا ه
پ یراته

سهتاً مزرگ مه سام هدل  OPFاضااه میکردد][18د ما

اسطد مای

ح مسا ه  ،OPFسوان سو یدی  DGاس در ماس  iدر

مداهده اسطد تاژ امی ایم شه ه  11 kVموده دارای

سطی مار  lاز سال  (GPitl) tمراسهه میکرددد همرنیم

ماس

ما ساییم  ،GPitlملادیر
ر امط )4

PPtl

 PLtlمه سرسی

مطامی ما

ی

س

خطی شه ه ازمون در ش

پسط اوق سوزی ) 33 ،(HV/MVماس مار ،ی

مرج

 )3سام

ماس شماره  )1متص مه خر جی پسط اوق سوزی

 )5مراسهه میکرد دد ا ما سوجه مه ملادیر

ساداد  33خط سوزی میماشد ][19د پارامترها دیتاهای

 PLtlهزینه مهرهمرداری

احدهای  DGمرکراته از

مدسط امده مرای

PPtl ،GPitl

مهینه شده ) (Coperمرای هر عضو جمایط سوسط رامطه

استصادی مرسهط شه ه سوزی
مرج ] [6میماشدد ظرایط ص
م اا

Penalty coefficient

مجله مدل سازی در مهندسی

مصور

سر ی

 DGمرامر ما 4 3،2،1

احدهای ی

م ا اسی در تر

1
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کراته شده اسطد رخ رشد مار در ی
رخ سنزی

 4سا ه مرامر ما %5

د ره مر امه ریزی

یز  12%در تر کراته

شده اسطد همرنیم ظرایط خیره  DGمرامر ما  1م ا ا
ارض شده اسط )(DRC=1د مدیم مانی ه اارغ از هر
ملدار ا تخامی جهط ظرایط  ،DGی

مورد اازای

ا وریتم مهینه سازی جدید د سطری

ظرایط خطوط ،سسمط د  ،در مرکیر ده 33
ظرایط

متغیر عدد ریی میم  1سا  4مانوان سال اازای

خطوط شه ه ،سسمط سو ،دارای 33متغیر ماینری دی ر
جهط ساییم م ان ص

DG

در هایط سسمطهای

احد  1م ا اسی

چهار ،پنجم هر پاسخ شام  33متغیر عدد ریی میم

سرط عنوان خیره در ماس ا تخاب شده راظ میکرددد

 1سا  4مه سرسی

مانوان ظرایط ص

 DGدر ماسهای

ساداد سطون مار در منرنی سدا  ،سا یا ه مار مرامر ما 3

شه ه مر حس

م ا ا ) سال ص

 DGمیماشدد ا

سرط اسامی مه سرسی مار حدا ثر ،مار میا ه متوسط) مار

ما در تر کراتم 4=22

حداس در تر کراته شده اسط)(Nl =3د احالعا سو ی ی

عدد ریی ما د میط ماینری ماادل ،ساداد متغیرهای

هر دا ،از سطون مار یاد شده در جد ل  )1دان داده

ماینری موجود در ساختار د هر پاسخ سصادای مرامر ما

شده اسطد همرنیم جد ل  )2شام پارامترهای سنتیم

 33+33+66+66+66=264خواهد مودد

 IPSO BEICAدر مطا اه موردی ایم ملا ه می ماشدد

جهط مای
تایح حا

ساملیط ر

مای

ح

هر دا ،از متغیرهای

د سطری پیدنهادی،

از م ارکیری ان جهط ح مسا ه

در شه ه مو ه ش

DDGEP

 )3ما تایح مدسط امده از 12ر

دی ر در جد ل  )3مه مای

درامده اسطد ملادیر جد ل

هم ی مر حس

میلیون د ر میماشندد همرنیم در ایم

جد ل ،عهارا

 BPSO،BHS،GSA،DE،BBOمه سرسی

میا ر اسامی ا وریتم زیسط جغراایایی ] ،[20س اض
س املی ] ،[21جستجوی جا مه ] ،[22ا وریتم جستجوی
 -3مای

ش

خطی شه ه سوزی مو ه  34ماسه
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