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چکیده
در اين مقاله تخصیص بهینه منابع تجديدپذير در راستای هدف کمینهسازی هزينة تلفات
توان و هزينة بهبود قابلیت اطمینان و با در نظر گرفتن عدم قطعیت تولید و مصرف بر
اساس روش جديد تئوری تصمیمگیری شکاف اطالعاتی ( )IGDTارائه شدهاست.
متغیرهای تصمیمگیری شامل مکان ،ظرفیت نصب و ضريب قدرت و همچنین شعاع عدم
قطعیت تولید منابع تجديدپذير و بار شبکه با استفاده از الگوريتم اجتماع سالپ بهبوديافته
( )ISSAبصورت بهینه تعیین شدهاست .در روش  ،ISSAعملکرد روش اجتماع سالپ
سنتی ( )SSAبرای بهبود سرعت و دقت همگرايی با استفاده از عملگرهای روش
ديفرانسیلی تکاملی ( )DEبهبود يافته است .مسأله پیشنهادی با دو روش قطعی و روش
مبتنی بر  IGDTبا راهبرد ريسک گريز بر روی شبکه توزيع  33شینه استاندارد IEEE
پیادهسازی شدهاست .نتايج بهدست آمده نشان میدهد که برای شبکه  33شینه برای
توربین بادی با افزايش  %20بودجه عدم قطعیت ،بار شبکه  % 7/61افزايش يافته و تولید
توربین بادی بهمقدار  %44/06کاهش يافتهاست .همچنین نسبت به حالت قطعی مقدار
هزينه تلفات و هزينه قابلیت اطمینان به ترتیب  20/87و  4/58درصد افزايش يافته و سود
مالی شبکه نیز  %6/33کاهش يافتهاست.
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قسمت اعظم تلفات الکتريکی ،در شبکههای توزيع رخ می
دهد .بنابراين يکی از مهمترين اهداف طراحان شبکههای
توزيع کاهش تلفات و بهبود قابلیت اطمینان شبکههای
توزيع میباشد .يکی از روشهای کاهش تلفات شبکه
توزيع 5بکارگیری منابع تولید پراکنده میباشد [ ]2،1ورود
تولیدات پراکنده به صنعت برق باعث شده است بکارگیری
تولیدات پراکنده ،نیاز نصب فیدرهای جديد را در دورههای
بعدی کاهش میدهد ،ارتقا و يا نصب پست جديد را در
دورههای بعدی به تعويق میاندازد که اين مسأله منجر به
کاهش هزينه تلفات و حتی باعث آزادسازی ظرفیت شبکه
* پست الکترونیک نويسنده مسئولb.tousi@urmia.ac.ir :
 .1دانشجوی دکتری ،دانشکده برق و کامپیوتر ـ دانشگاه ارومیه ـ ارومیه ـ
ايران
 .2دانشیار ،دانشکده برق و کامپیوتر ـ دانشگاه ارومیه ـ ارومیه ـ ايران
 .3دانشیار ،دانشکده برق و کامپیوتر ـ دانشگاه ارومیه ـ ارومیه ـ ايران
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میشود .در طراحی و بهرهبرداری از شبکههای توزيع،6
مسأله مکان يابی و تعیین ظرفیت بهینه 7اين منابع برای
رسیدن به حداکثر مزايای آنها امری ضروری است بطوريکه
مکانيابی نامناسب منابع تولید پراکنده در شبکه باعث
افزايش تلفات و باالرفتن هزينههای تولید و انتقال انرژی
میشود .بنابراين الزم است با روشهای بهینهسازی ،مکان
و ظرفیت بهینه اين منابع در شبکه توزيع تعیین گردد [.]3
با توجه به اينکه اساسیترين هدف سیستمهای قدرت تداوم
تأمین انرژی الکتريکی ارزان قیمت و با کیفیت مطلوب است
مهندسان بايد از مفاهیم اساسی و بنیادی ارزيابی قابلیت
اطمینان آگاه باشند ،زيرا امروزه قانون در ايران و اکثر
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کشورها ،طراحان و سازندگان را مشمول خسارتهای وارد
بر مصرفکنندگان در اثر خرابی و عملکرد نامطلوب میداند.
البته به داليلی مانند معايب و خرابیهای احتمالی در
تجهیزات بکار رفته در سیستم ،و نیز بروز خطاهای پیش
بینی شده و پیشبینی نشده نمیتوان انتظار داشت که
همواره اين انرژی در دسترس قرار گیرد از اين رو ارزيابی
قابلیت اطمینان سیستمهای قدرت به صورت مقولهای
بسیار مهم مطرح میگردد [ .]4از طرفی با گسترش
روزافزون میزان توان تولیدی توسط منابع تولید پراکنده
فتوولتائیک و بادی ،نوسان توان خروجی آنها چالشی بزرگ
در راستای عملکردی ايمن و اقتصادی برای سیستمهای
قدرت ايجاد کرده است .اگرچه طبیعت نوسان توان به
صورت اتفاقی میباشد] ،[6,5ولی مشخص کردن میزان
عدم قطعیت ،پیشبینی برای تصمیمگیری عامالن
سیستمهای قدرت امری اجتنابناپذير میباشد .عدم
قطعیت روی برنامهريزیها تأثیرگذار بوده و ممکن است
چالشهای جديدی پیش روی تصمیمگیران قرار دهد.
روشهای مختلفی برای ارزيابی عدم قطعیت وجود دارد که
برای پرداختن به پارامترهای غیرقطعی توسعه داده شدهاند.
روشهای ارزيابی عدم قطعیت شامل بهینهسازی مقاوم
( ،)1ROتحلیل براساس فاصله ( ،)2IAروش احتماالتی
( ،)3PAروش امکانپذيری ( ,)4 PMروشهای ترکیبی
امکانپذيری-احتماالتی ( )5 HPPو نظرية تصمیمگیری
شکاف اطالعاتی ( )6 IGDTمیباشد [ .]8,7هدف اصلی
اين روشها سنجش نفوذ پارامترهای ورودی غیرقطعی روی
پارامترهای خروجی شبکههای توزيع است .يکی از
مهمترين روشهای مرسوم مدلسازی عدم قطعیت روش
مونت کارلو است .روش مونت کارلو به دادههايی نیاز دارد
که دارای توزيع احتمالی در بازه تغییرات دادهها باشد ،اين
توزيع بايد دارای میانگین و واريانسی برابر با میانگین و
واريانس دادههای اصلی باشد .مقادير به صورت کامالً اتفاقی
از توزيع احتمالی انتخاب و به ازای آنها عمل پیشبینی
انجام میشود .عالوه براين روش مونت کارلو روشی بسیار
زمانبر است [ .]9, 7روش  ،IGDTيکی از روشهای بسیار
مطلوب برای ارزيابی عدم قطعیت سیستمها بوده که در

1

Robust Optimization
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سالهای اخیر مورد استقبال پژوهشگران و بهرهبرداران
سیستم قدرت برای ارزيابی پارامترهای غیرقطعی قرار
گرفتهاست .روش  ،IGDTيک روش غیراحتماالتی و
غیرفازی برای کمیتسنجی عدم قطعیت است که پارامتر
دارای عدم قطعیت به صورت فاصلة میان آنچه که معلوم
است (پیشبینی شده) و آنچه که ممکن است در واقعیت
اتفاق افتد تعريف میشود .همچنین از روش  IGDTبرای
تصمیمگیریهای مقاوم در برابر عدم قطعیتهای شديد
استفاده میشود [ .]11, 10هدف روش  ،IGDTتعیین
حداکثر شعاع عدم قطعیت مجاز برای پارامترهای غیر
قطعی مسأله با درنظر گرفتن اينکه تابع هدف مسأله توسط
تصمیمگیر در محدوده مجاز قرار داشته باشد ،است.
روش  IGDTمجموعه عدم قطعیت غیرقطعی را که ممکن
است دقیق نباشد دريافت میکند .سپس تالش میکند تا
عملکرد سیستم را در برابر پارامتر غیرقطعی مصون و ايمن
کند و در عین حال نقطة کار را در محدودۀ ايمن حفظ کند.
برخی اوقات ،میزان عدم قطعیت پارامتر غیرقطعی چنان
شديد است که سیستم شايد نتواند ناپايداریهای احتمالی
ناشی از عدم قطعیت مذکور را تحمل کند .اين يکی از
ويژگیهای  IGDTبرای تضمین اين موضوع است که
سیستم وارد ناحیة ريسکپذيری نمیشود .عالوه براين
روش  ،IGDTشامل دو راهبرد مصونیت ،شامل مقاوم بودن
و فرصت است .راهبردهای مصونیت را تصمیمگیران مربوطه
میتوانند برای مدل کردن عوايد مثبت و منفی عدم قطعیت
استفاده کنند .راهبرد مقاوم بودن معموالً برای مدل کردن
آثار منفی عدم قطعیت به کار رفته که در برابرآن سیستم
بايد مقاوم باشد .همینطور ،کارکرد فرصت به منظور ارزيابی
مزايای احتمالی قابل حصول از عدم قطعیت به کار میرود.
روش  IGDTدر بین روشهای ديگر ،برخالف روش مونت
کارلو که از مهمترين روشها است ،نیازی به تابع چگالی
احتمال برای پارامترهای غیرقطعی ندارد .همچنین روش
 ،IGDTبرخالف روش مونت کارلو نیازی به مقدار زيادی
داده برای مدلسازی عدم قطعیت ندارد .با استفاده از
دادههای موجود در مورد پارامتر عدم قطعیت IGDT ،به
بهرهبردار در مورد نتايج مثبت و منفیی که میتواند ناشی
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از عدم قطعیت باشد اطالعرسانی میکند تا تصمیمات
مناسب و منطقی که ممکن است ايمن يا همراه با ريسک
باشد اتخاذ کند .عالوه براين روش مونت کارلو روشی بسیار
زمانبر بوده ولی روش  IGDTروش سريعی است
[.]11, 10
تاکنون مطالعات متعددی در زمینه تخصیص بهینه تولیدات
پراکنده در شبکههای توزيع بدون در نظر گرفتن عدم
قطعیت صورت گرفته است .در [ ،]12با استفاده از الگوريتم
بهینهسازی ازدحام ذرات  1 PSOمکان و ظرفیت قطعی
توربینهای بادی با هدف کاهش تلفات ارائه شده است .در
[ ،]13روش  PSOبرای يافتن پاسخهای نزديک بهینه برای
مسالة مکانيابی خازن در شبکه توزيع  16شینه IEEE
مبتنی بر انرژی بادی به منظور کاهش تلفات توان و بهبود
پروفیل ولتاژ با درنظر گرفتن تابع هزينه شامل هزينه تلفات
توان ،هزينه نصب خازن ارائهشدهاست .در [ ،]14روش
ترکیبی بهینهسازی نهنگ همراه با شینها از نظر حساسیت
تلفات برای تعیین ظرفیت و مکان بهینة واحدهای تولید
پراکندۀ تجديدپذير در شبکههای توزيع شعاعی ,33, 12
 69و  85شینه ارائه شده است .در اين مطالعه ،تأثیر منابع
تولید پراکنده بر روی شاخصهای فنی برای تلفات توان
اکتیو ،تغییرات ولتاژ بررسی شدهاست .بهینهسازی مکان و
اندازه ترکیبی پنلهای فتوولتائیک و توربینهای بادی در
شبکه توزيع با استفاده از الگوريتم شیرمورچه ( )2ALOدر
[ ]15ارائهشدهاست .فاکتور حساسیت تلفات ( )3LSFبرای
نشاندادن شینهای حساس از نظر تلفات ارائه شدهاست.
در اين مطالعه ،با استفاده از اين فاکتور منطقه جستجو و
در نتیجه زمان فرآيند بهینهسازی کاهش میيابد .در [،]16
الگوريتم تکاملی چندهدفه براساس روش تصمیمگیری
فازی تحت عنوان روش ترکیبی آموزش يادگیری-گرگ
خاکستری ( )4MOHTLBOGWOبرای جايابی بهینه
پنلهای خورشیدی و توربینهای بادی در شبکه توزيع با
هدف کاهش تلفات و بهبود قابلیت اطمینان بر اساس انرژی
تأمین نشده مشترکین (( )5 ENSانرژی تأمین نشده
مشترکین شبکه در اثر خروج خطوط شبکه) استفاده
نمودهاست .در [ ،]17از الگوريتم اجتماع سالپ جهت
1
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4
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تخصیص بهینه منابع تولید پراکنده و بانک های خازنی
جهت کاهش تلفات توان و بهبود پروفیل ولتاژ در شبکه
های توزيع شعاعی استاندارد  33 IEEEو  69شینه
استفادهشدهاست .در [ ،]18يک روش برای تعیین مکان
بهینه منابع تجديدپذير بر اساس شاخص پايداری ولتاژ
جديد با استفاده از اگوريتم  PSOبا هدف کاهش تلفات
توان و پروفیل ولتاژ ارائهشدهاست .در [ ،]19تجزيه و تحلیل
مربوط به قابلیت اطمینان و مشخصات ولتاژ  ،با قرار دادن
مطلوب  DGبا استفاده از الگوريتم ( )EMAبه عنوان
ابزاری قدرتمند برای حل مسئله بهینهسازی استفاده شده
است .به منظور استخراج نقطه بهینه جهانی EMA ،از دو
عملگر جستجو و دو عملگر جاذب بر اساس تولید اعداد
تصادفی استفاده میکند .نتايج شبیهسازی نشان دادهاست
که با قرار دادن بهینه و اندازه  ، DGتلفات توان کاهش
يافته و مشخصات ولتاز شبکه بهبود میيابد.
در ادامه برخی از مطالعات انجامشده در بهرهبرداری
شبکههای توزيع براساس منابع تولید پراکنده با درنظر
گرفتن پارامترهای غیرقطعی (با عدم قطعیت) ارائهشده
است .در [ ،]20روش بهینهسازی مقاوم برای برنامهريزی
سیستمهای چندين ريزشبکهای با در نظر گرفتن عدم
قطعیتهای موجود در منابع تجديدپذير ،مقادير پیشبینی
شدۀ بار و قیمتهای بازار به کار گرفتهشدهاست .در []21
يک بهینهسازی مقاوم با مدل بودجة غیرقطعی قابل تنظیم
برای هماهنگسازی قابلیت اطمینان و هزينه يک سیستم
مقیاس بزرگ ترکیبی بادی/فتوولتائیک/آبی/برق حرارتی در
طی دورۀ عدم قطعیت پیادهسازی شده تا قابلیت اطمینان
سیستم بهبود يابد .در [ ،]22مکانيابی بهینه منابع تولید
پراکنده تجديدپذير با استفاده از برنامهريزی تکاملی (EP
 )6با درنظر گرفتن عدم قطعیتهای بار و منابع تولیدات
پراکنده مورد بررسی قرار گرفتهاست .نتايج نشان داده
الگوريتم پیشنهادی به خوبی موجب بهبود پروفیل ولتاژ
شدهاست و درنظر گرفتن عدم قطعیت موجب آگاهی دقیق
و واقعی از کلیه احتماالت ممکن برای مشخصهای شبکه
میگردد .در [ ]23از روش فازی و شبیهسازی مونتکارلو
به صورت يک ابزار ترکیبی ارزيابی احتماالتی-امکانپذيری
Energy Not Supplied
Evolutionary programming
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برای بررسی اثر تولید توان غیرقطعی منابع تجديدپذير روی
تلفات توان اکتیو شبکههای توزيع استفاده شدهاست .در
[ ،]24طراحی بهینه شبکه توزيع اکتیو با درنظر گرفتن عدم
قطعیت تولید پراکنده بادی با استفاده از الگوريتم ترکیبی
تابو-اجتماع ذرات مورد بررسی قرارگرفتهاست .هدف
مطالعه تعیین مکان و ظرفیت بهینه باتریها با کمینهسازی
هزينه و درنظرگرفتن قیود فنی است .در [ ،]25روشی برای
کنترل پیشگیرانه/اصالحی ولتاژ در سیستمهای قدرت
هوشمند ارائهشدهاست .يک روش مقاوم مبتنی بر روش
 IGDTبرای لحاظ عدم قطعیت به کار میرود که از
راهبردهای ريسکگريزی و جستجوگر فرصت استفاده-
نمودهاست .نتايج اين روش انعطافپذيری جهت انتخاب
درجة مقاوم بودن را با در نظرگرفتن بودجة مطلوب عدم
قعطیت بدست آوردهاست .در [ ،]26يک مشارکت واحد
مبتنی بر قابلیت اطمینان حل شده و سپس بر اساس روش
 ،IGDTنتايج برای تسوية بازار رزرو در حضور بارهای پاسخ
گوی غیرقطعی به کار رفتهاست .با استفاده از اين روش،
بهرهبردار سیستم میتواند بر اساس سطح ريسک مطلوب و
با درنظرگرفتن عدم قطعیت سمت تقاضا ،بهترين راهبرد را
انتخاب کند .در [ ،]27روش  ،IGDTبرای برنامهريزی
مقاوم ساختمان هوشمند آپارتمانی در حضور عدم قطعیت
قیمت ارائهشدهاست .بنابراين ،بهرهبرداران خانة هوشمند
آپارتمانی ،که بهعنوان بارهای مقیاس کوچک تلقی
میشوند ،میتوانند از نظرية نامبرده برای اتخاذ تصمیمات
مطلعتری در برابر عدم قطعیت قیمت استفاده کنند.
دراين مقاله جايابی بهینه پنلهای فتوولتائیک و توربینهای
بادی در شبکه توزيع با هدف کاهش هزينه تلفات توان
اکتیو و هزينه بهبود قابلیت اطمینان براساس انرژی تأمین
نشده مشترکین ( )ENSبا درنظر گرفتن عدم قطعیت
تقاضای بار و تولید منابع تجديدپذير براساس روش IGDT
ارائه شده است .همچنین در نظرگرفتن عدم قطعیت با
استفاده از  IGDTبرخالف روش های قطعی با پارامترهای
قطعی ،باعث میشود بهرهبردار در برابر تغییرات احتمالی بار
و تولید ،تصمیمات مناسبی اتخاذ کند .در روشهای
احتماالتی نیاز به تابع چگالی اجتمال ورودیهای مسأله و
تعريف سناريو میباشد که دقت اين روشهای تصادفی به
تعريف سناريوهای واقعی بستگی داشته در حالیکه بعضی از
Improved Salp Swarm Optimization
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سناريوها دور از واقعیت است .بنابراين روشهای تصادفی
نظیر مونت کارلو در مقايسه با روش  IGDTقادر به ارائه
مطمئن هزينه کل مسأله تخصیص بهینه منابع نمیباشند
در صورتی که روش  IGDTبه راحتی اين هزينه را بدست
آوردهاست.
در ابتدا مسأله پیشنهادی بصورت قطعی پیادهسازی شده و
سپس با درنظرگرفتن عدم قطعیت با استفاده از روش
 IGDTنیز حل شده و نتايج ارزيابی شدهاست .در اين مقاله
از روش فرااکتشافی اجتماع سالپ [ ]29, 28بهبوديافته
براساس عملگرهای جهش و کراس آور الگوريتم
ديفرانسیلی تکاملی ( )1 ISSOبرای حل بهینهسازی مسأله
و تعیین متغیرهای تصمیمگیری شامل تعیین مکان و
ظرفیت بهینه منابع انرژی تجديدپذير فتوولتائیک و بادی
در شبکه استفاده شده و عملکرد آن در حل مسأله قطعی
با مطالعات پیشین مورد مقايسه و تحلیل قرارگرفتهاست.
در حل مسأله جايابی بصورت قطعی ،پس از تعیین بهینه
مکان و ظرفیت بهینه منابع تجديدپذير در شبکه توزيع
نتايج مسأله شامل مقادير تلفات توان اکتیو ،حداقل ولتاژ
شبکه ،مقدار هزينه تلفات توان ،مقدار انرژی تأمین نشده
مشترکین شبکه ،هزينه بهبود قابلیت اطمینان شبکه و
همچنین سود مالی ناشی از کاهش تلفات شبکه قبل و پس
از بهینهسازی مقايسهشده است عالوه براين مسأله
پیشنهادی با درنظرگرفتن پارامترهای غیرقطعی تولید منابع
تجديدپذير و بار شبکه با استفاده از روش  IGDTبرای
جايابی منابع تجديدپذير بر روی شبکه توزيع 33
پیادهسازی شدهاست .در حل مسأله در روش  IGDTمبتنی
بر راهبرد ريسکگريزی ،ماکزيمم شعاع عدم قطعیت تولید
منابع تجديدپذير و بار شبکه به ازای بودجه عدم قطعیت
معین به همراه ظرفیت و مکان بهینه منابع با استفاده از
روش  ISSAتعیین شدهاست .عالوه براين نتايج حل مسأله
بصورت قطعی و  IGDTاز نظر هزينه تلفات و قابلیت
اطمینان و همچنین سود مالی شبکه مورد مقايسه و تحلیل
قرار گرفتهاست .بنابراين استفاده از روش  IGDTبرای حل
مسأله جايابی پنل های فتوولتائیک و توربین های بادی در
بهره برداری شبکههای توزيع با درنظر گرفتن هدف کمینه-
سازی هزينه تلفات توان و هزينه بهبود قابلیت اطمینان
بههمراه استفاده از يک روش فرا-اکتشافی جديد بهینهسازی

1
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( ISSAمبتنی بر عملگرهای روش  )1DEاز نوآوری های
اين مقاله میباشند.

-2فرمولبندي مسأله
در اين مقاله تابع هدف مسأله ،تعیین مکان و ظرفیت بهینه
پنل خورشیدی و توربین بادی شبکه بهصورت کمینهسازی
هزينه تلفات توان اکتیو و هزينه بهبود قابلیت اطمینان در
نظر گرفتهشدهاست.

 -2-1-2قابلیت اطمینان
شاخصهای قابلیت اطمینان ،فاکتورهای ارزيابی قابلیت
اطمینان سیستم توزيع میباشند که برای اولین بار در سال
 1998توسط  IEEEبطور ويژه برای ارزيابی سیستم توزيع
ارائه گرديدهاست .براساس شاخصهای پايهای نقطه بار و
مصرف انرژی در نقاط بار انرژی تأمین نشده ENS
( )kWh/yearبصورت زير محاسبه میشود [.]4, 16
Nd

ENS   a  i   U i

-1-2تابع هدف

()5

تابع هدف مسأله شامل هزينههای تلفات توان و هزينه
قابلیت اطمینان بهصورت زير ارائه شدهاست:
CTotal  CLoss  CENS
()1

در رابطه فوق N d ،بیانگر تعداد کل نقاط بار U i ،عدم

که  CLossو  CE N Sبهترتیب هزينه تلفات توان و هزينه
CTotal

i 1

دسترسپذيری نقطه بار  )hours/year( iو

ai 

متوسط

بار متصلشده در نقطه بار  )KW( iاست.
مقدار  CENSهزينه انرژی تأمیننشده مشترکین بصورت
رابطه ( )6محاسبه میشود.

قابلیت اطمینان بار شبکه بر حسب دالر است و
هزينه کل و مجموع اين دو هزينه است.
پس از محاسبه هزينه کل در تمامی حاالت شبیهسازی،
سود مالی برابر تفاضل هزينه حالتهای پیشنهادی با هزينه
حالت پايه (بدون تخصیص  )DGمیباشد.

در رابطه فوق  K ENSبیانگر هزينه هر  kWhانرژی تأمین
نشده مشترکین است.

 -1-1-2تلفات توان

 -2-2قیود مسأله

تلفات توان کل شبکه برابر است با تلفات تمام خطوط شبکه.
برای محاسبه تلفات شبکه ابتدا بايد جريان خطوط را بدست
آورد .برای محاسبه جريان خطوط نیز ،نیاز به حل مسئله
پخش بار و بدستآوردن ولتاژ شینها است .با محاسبه ولتاژ
شینها جريان خطوط و تلفات شبکه بصورت زير محاسبه
میشود ].[16

قیود مساوی و نامساوی برای بهینهسازی تابع هدف بصورت
زير در نظر گرفته شده است [:]15

()2

Vi  V j
Rk  jX k

Ik 

CENS  K ENS .ENS .TS

()6

 -1-2-2قیود مساوي
قیود مساوی شامل مجموعه معادالت تعادل توان میباشد.
جمع جبری توان ورودی و خروجی در سیستم توزيع با در
نظر گرفتن تلفات بايد برابر باشد ،بدين ترتیب که:
Nd

Nb

N DG

) PSwing   PDG (i )   PLoss (i )   Pd (i

()7

i 1

i 1

i 1

Nb

()3

PLoss   Rk I k 2

()4

CLoss  K Loss .PLoss .TS

Nd

که ،خط  kبین شینهای  iو  jقرار دارد Rk .و

PSwing

Xk

مقاومت و راکتانس خط  kام و  N bتعداد خطوط شبکه
میباشد CLoss .بیانگر هزينه تلفات اکتیو شبکه است که از
حاصلضرب مقدار تلفات شبکه در  K Lossهزينه هر کیلووات
و  TSدوره مطالعه يکساله يعنی  8760ساعت بدست میآيد.
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) QSwing   QDG (i )   QLoss (i )   Qd (i

()8

k 1

Nb

N DG

i 1

و

QSwing

i 1

i 1

توانهای اکتیو و راکتیو شین اسلک،

PDG

و  QDGبه ترتیب توانهای اکتیو و راکتیو منابع تولید
پراکنده نصب شده PLoss ،و  QL o s sتلفات اکتیو راکتیو

خطوط Pd ،و  Qdديماند توانهای اکتیو و راکتیو شین i
ام میباشد N b ، N DG .و  N dبه ترتیب تعداد واحدهای
تولید پراکنده ،تعداد خطوط و تعداد مصارف میباشند.

1
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 -2-2-2قیود نامساوي


قیود ولتاژ

مقدار ولتاژ در هر يک از شینها میبايستی بین يک مقدار
مینیمم و ماکزيمم بصورت زير باشد:
Vmin  Vi  Vmax

()9

در رابطه فوق  Vminو  Vmaxحدود پايین و باالی ولتاژ به
ترتیب  0/95و  1/05پريونیت در نظر گرفتهشدهاند.


قید محدوده تولید DG

برای جلوگیری از جريان توان معکوس ،ظرفیت نصب شده
 DGدر شبکه بصورت زير محدود شده است به طوری که
نبايد بیش از قدرت عرضه شده توسط پست باشد:
()10

()11

Nd

3  Nb
  PLoss (i )   Pd (i ) 
4  i 1
i 1


Nd

3  Nb
  QLoss (i )   Qd (i ) 
4  i 1
i 1


(i ) 

(i ) 

N DG

P

DG

i 1

N DG

Q

DG

i 1

از طرفی DGها نیز خود دارای مینیمم و ماکزيمم ظرفیت
تولید بصورت زير می باشند:
()12

min
max
PDG
 PDG i   PDG

()13

min
max
QDG
 QDG i   QDG



بسیار مشابه ژله ماهی بوده که آب از طريق بدن آن پمپ
میشود تا نیروی رانش به سمت جلو فراهم شود .در
مدلسازی الگوريتم اجتماع سالپ از رفتار اجتماعی و
زنجیروار آنها برای جنش و حرکت بهتر با استفاده از
تغییرات سريع هماهنگ و تعقیب غذا الهام گرفته شده
است .برای مدلسازی رياضی زنجیرههای سالپ ،ابتدا
جمعیت به دو گروه تقسیم میشود :رهبر 1و پیروان .2رهبر
گروه همان سالپ جلوی زنجیره است ،و ساير سالپها
بهعنوان پیرو در نظر گرفته میشوند .همانطور که از نام
اين سالپها هم مشخص است ،رهبر در واقع گروه را هدايت
و رهبری میکند و پیروان از همديگر (و بهطور مستقیم يا
غیرمستقیم از رهبر) پیروی میکنند .مشابه ساير روشهای
جمعی ،موقعیت سالپها در يک فضای جستجوی  nبعدی
تعريف میشود که در آن  nتعداد متغیرهای يک مسئلة
مشخص است .بنابراين ،موقعیت همة سالپها در يک
ماتريس دوبعدی موسوم به  xذخیره میشود .همچنین
فرض میشود که يک منبع غذايی موسوم به  Fدر فضای
جستجو بهعنوان هدف جمع وجود دارد.
برای بهروزرسانی موقعیت رهبر ،روابط زير به کار میرود
[:]31
c3  0.5
c3  0.5

()15

قید ظرفیت خط:

توان مختلط عبوری از هر خط بايد از مقدار نامی آن که در
رابطه زير داده شده است ،کمتر باشد.
S Li  S Lirated

()14
min

max

min

max

پراکنده میباشد .همچنین  S Liتوان عبوری از خط و
S Lirated

1
که  x jنشاندهندۀ موقعیت اولین سالپ (رهبر) در بعد -j

Fj

موقعیت منبع غذايی در بعد  jام بوده،

نشاندهندۀ کران باالی بعد  jام است،

lb j

ub j

نشاندهندۀ

کران پايین بعد  jام بوده c2 ، c1 ،و  c3اعداد تصادفی
هستند.
رابطه ( )15نشان میدهد که رهبر فقط موقعیت خود را
c1

مقدار نامی آن میباشد.

-3معرفی روش ISSA
الگوريتم بهینهسازی اجتماع سالپ توسط میر جلیلی و
همکاران در سال  2017با توجه به رفتار اجتماعی سالپها
ارائهشده است [.]30-29
سالپها بدن شفاف و لولهای شکل دارند و بافت بدن آنها
Leaders
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  c2  ub j  lb j   lb j 

()16

اماست،

در اين روابط  QDG ، PDG ، PDGو  QDGحد پايین تولید
توان اکتیو ،حد باالی تولید توان اکتیو ،حد پايین تولید توان
راکتیو و حد باالی تولید توان راکتیو واحدهای تولید


 Fj  c1
x1j  

 Fj  c1

1

نسبت به منبع غذايی بهروزرسانی میکند .ضريب
مهمترين پارامتر در الگوريتم  SSAاست چون کشف و
بهرهبرداری از آن را بهصورت ذيل متعادل میکند [:]31
2

()17

 4l 
 
L

c1  2e

که  lتکرار کنونی بوده و  Lحداکثر تعداد تکرارها است.
Followers
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پارامترهای  c2و  c3اعداد تصادفی هستند که بهصورت

يکنواخت در فاصلة  0,1تولید میشوند.
برای بهروزرسانی موقعیت پیروان ،روابط زير به کار گرفته
میشوند (قانون حرکت نیوتن) [:]31
1 2
at  v0 t
2

()18

انحراف پارامتر غیرقطعی  نسبت به مقدار پیش بینی شده

xij 

i

که  i  2و  x jنشاندهندۀ موقعیت سالپ پیرو iام در بعد
jام t ،زمان 𝑣0 ،سرعت اولیه است .چون زمان در
بهینهسازی همان تکرار است ،اختالف میان تکرارها برابر
يک است ،و با در نظر گرفتن  𝑣0 = 0اين معادله را میتوان
بهصورت زير نوشت [:]31
()19

1 i
 x j  xij1 
2

xij 

در اين مطالعه از عملگرهای تزويج و جهش روش 32[ DE
 ]33 ,برای بهبود عملکرد روش  1 SSAاستفاده شده است.
روش  SSAاز قابلیت مطلوبی برای تعادل بین اکتشاف و
استخراج برخوردار بوده بگونهای که فضای جستجو را
اکتشاف نموده و نواحی قابل قبول را که دارای جواب
مطلوب میباشد استخراج مینمايد .با اين وجود روش SSA
در مسائل بهینهسازیهای با مقیاس بزرگتر ممکن است
قادر به دستیابی سريع به همگرايی نبوده و در بهینه محلی
گرفتار شود به همین دلیل روش  SSAبهبوديافته ()ISSA
ارائه شده است .روش  ISSAجهت غلبه بر برخی از چالش
های پیش روی روشهای بهینهسازی در شرايط افزايش
ابعاد مسأله و همچنین برای دستیابی به همگرايی سريعتر
ارائه شدهاست .بنابراين روش  ISSAبا هدف تضمین
پوشش مناسب فضای جستجوی مربوط به محدوده
متغیرهای بهینهسازی و همچنین رسیدن به يک همگرايی
مطلوب بهینه سراسری ارائه شدهاست.
 -1-3مراحل پیادهسازي مسأله
در اين پژوهش از روش  IGDTبا راهبرد ريسک گريز
( )2RAاستفاده شده بگونهای که عدم قطعیت پارامتر
غیرقطعی اثر نامطلوبی بر روی تابع هدف مسئله دارد].[34
بدين معنا که که مقادير بهینه متغیرهای تصمیمگیری به
گونهای تعیین میشوند که حداکثر شعاع عدم قطعیت
م مکن برای پارامتر غیرقطعی به ازای يک مقدار مشخصی

؟
Risk Aversion

مجله مدل سازی در مهندسی

از افزايش تابع هدف ،به دست آيد .استراتژی ريسک گريز
تابع هدف را در برابر امکان خطا در پیشبینی پارامتر
غیرقطعی ورودی مقاوم میسازد .مجموعه متغیرهای
تصمیمگیری بايد به گونهای تعیین شود که تابع هدف
واقعی يعنی تابع هدف بدست آمده از مسأله قطعی در برابر
 بصورت بهینه محاسبه شود .زمانی که تابع هدف در برابر
حداکثر شعاع عدم قطعیت ايمنسازی شود ،تصمیمگیری
مقاوم بدست میآيد.
به بیانی ديگر تصمیمگیرنده مطمئن خواهد بود به ازای
تغییرات پارامتر غیرقطعی در محدوده شعاع عدم قطعیت
بدست آمده ،مقدار تابع هدف از حد مجازی که برای تعیین
شعاع عدم قطعیت پارامتر غیرقطعی درنظر گرفتهشدهاست
تجاوز نخواهد کرد .روابط رياضی توصیف کننده اين
استراتژی بصورت زير است:
C  max 

()20

X ,

()21

Hi  X ,    0, i I

()22

Gi  X ,    0, i E

()23

f  X ,    C

()24

C  fb  X ,   .1    ,  

()25

 



()26

0   1

که  Cمقدار بحرانی تابع هدف (حداکثر مقدار مجاز
افزايش تابع هدف نسب به مقدار پايه) است که غالبا توسط
تصمیم گیرنده تعیین میگردد .اين مقدار تابعی از مقدار
C

که همان شعاع عدم
پايه تابع هدف تعريف میشود.
قطعیت پارامتر غیر قطعی مسأله است يک متغیر مثبت

است .پارامتر  نیز همان درجه تحمل افزايش تابع هدف
نسب به مقدار پايه بهدلیل عدم قطعیتهای نامطلوب
تعريف شده است که مقدار آن توسط تصمیمگیرنده
مشخص میشود .در مدل ارائه شده حداکثر شعاع عدم

1
2
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قطعیت  Cبهگونهای تعیین میشود که به ازای تغییرات
 

 مقدار تابع
پارامتر غیرقطعی  مطابق رابطه

هدف از محدوده مجاز تعیین شده در رابطه
 f  X ,    Cتجاوز نکند.

مقدار پايه تابع همان هزينه ( CTotalرابطه ( ))1با در نظر
گرفتن پارامترهای قطعی است .در اين مقاله پارامترهای بار
و تولید منابع تجديدپذير برخالف روش قطعی بصورت
غیرقطعی با درنظر گرفتن عدم قطعیت لحاظ گرفته
شدهاست بگونهای که براساس راهبرد ريسک گريز افزايش
بار و کاهش تولید منابع که منجر به افزايش  CTotalمیگردد
موجب اثر منفی بر روی تابع هدف میگردد .بنابراين در اين
مطالعه سه پارامتر غیر قطعی بار شبکه  ،  Loadتوان

فتوولتائیک   PVو توان بادی  WTدرنظر گرفتهشدهاست.
لذا بر اين اساس مسأله ارائهشده به همراه تقاضای بار هر
شین ،توان تولیدی پنلهای فتوولتائیک و توان خروجی
توربینهای بادی در شین مورد نظر بصورت زير تعريف
شدهاست:
()27

max  Load ,  PV , WT

()28

CTotal  IGDT  CTotal .1   

()29

PLoad  Pload .1  Load 

()30

PPV  PPV .1   PV 

()31

PWT  PWT .1  WT 

DV

روال حل مسأله براساس روش  IGDTبدين صورت است

که بايستی مقادير ماکزيمم شعاع عدم قطعیتهای ،  Load

  PVو  WTبه ازای افزايش معین يعنی بودجه عدم

قطعیت  بصورت بهینه با استفاده از روش  ISSAتعیین
میگردد .بعبارتی در حل مسأله براساس ،IGDT
پارامترهای زير بصورت بهینه توسط روش  ISSAتعیین
میگردد.
 محاسبه حداکثر شعاع عدم قطعیت در تقاضای بار
شبکه  Load



محاسبه حداکثر شعاع عدم قطعیت در تولید توان

فتوولتائیک  PV

مجل ه مدل سازی در مهندسی



محاسبه حداکثر شعاع عدم قطعیت در تولید توان

بادی WT

بلوک دياگرام پیادهسازی تخصیص بهینه منابع تجديدپذير
فتوولتائیک و بادی در شبکههای توزيع بدون درنظر گرفتن
پارامترهای غیرقطعی و با درنظر گرفتن پارامترهای
غیرقطعی شکلهای (-1الف) و (-1ب) نشان دادهشدهاست.
مراحل پیاده سازی روش  ISSAدر حل مسأله بصورت
قطعی در زير ارائه شده است:
 مرحله  -1اعمال اطالعات شبکههای توزيع شامل داده
های مقاومت اهمی و راکتانس خطوط شبکه و
اطالعات بار اکتیو وراکتیو باس های شبکه و وارد
کردن ظرفیت مینیمم و ماکزيمم پنل خورشیدی و
توربین بادی
 مرحله  -2تعیین تعداد جمعیت الگوريتم  ISSAو
همچنین حداکثر تکرار الگوريتم
 مرحله  -3تولید تصادفی جمعیت اولیه از مجموعه
متغیرهای بهینه سازی شامل محل نصب پنل
فتوولتائیک و توربین بادی ،ظرفیت توان تولیدی و
ضريب قدرت
 مرحله  -4اجرای پخش بار پسرو-پیشرو به ازای
مجموعه متغیر های مرحله 3







مرحله  -5محاسبه مقدار تابع هدف  CTotalبرای هر
مجموعه از متغیرها با رعايت قوايد بهره برداری،
ظرفیت منابع و انتخاب بهترين مجموعه از نظر مقدار
تابع هدف (کمترين هزينه) به عنوان نماينده کل
جمعیت
مرحله  -6بروز رسانی هر کدام از مجموعه متغیرها
توسط الگوريتم ISSA
CTotal

برای هر
مرحله  -7محاسبه مقدار تابع هدف
مجموعه از متغیرها با رعايت قوايد بهره برداری،
ظرفیت منابع و جايگزينی با مجموعه قبل درصورتیکه
متغیرهای جديد دارای نتايج بهتری (مقدار بهتر تابع
هدف) باشند.
مرحله  -8پیادهسازی اپراتورهای روش  DEبه ازای
جمعیت الگوريتم .در اين گام اپراتورهای جهش و
تقاطع روش  DEبرای هر يک از اعضای جمعیت
الگوريتم  ،ISSAبرای بهبود عملکرد آن شامل
جلوگیری از به دام افتادن در بهینه محلی و دستیابی
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دقیق به بهینه سراسری استفاده میشوند .در اين گام
بهترين مقدار جواب در صورتی که بهتر از مقدار بدست
آمده در گام  7باشد جايگزين میشود.
مرحله  -9بررسی احراز شرايط همگرايی (با شرط
دستیابی بهکمترين هزينه و اجرای حداکثر تکرار
الگوريتم  .)ISSAدر صورت مثبت بودن به مرحله 10
رفته و در غیر اينصورت به مرحله  6میرويم.
مرحله  -10توقف الگوريتم و ذخیره بهترين مجموعه
متغیر شامل مکان نصب ،ظرفیت و ضريب قدرت بهینه
پنل فتوولتائیک و توربین بادی

 -4نتایج شبیهسازي و بحث
در اين بخش نتايج شبیهسازی جايابی بهینه پنلهای
فتوولتائیک و توربینهای بادی در شبکههای توزيع شعاعی
با هدف کاهش هزينه تلفات توان و هزينه بهبود قابلیت
اطمینان با درنظر گرفتن عدم قطعیت بار و تولید با استفاده
از روش  IGDTارائهشدهاست .نتايج شبیهسازی ابتدا
بصورت قطعی با استفاده از روشهای  SSAو  ISSAارائه
شده و سپس نتايج شبیهسازی با لحاظ عدم قطعیت
براساس روش  IGDTبا درنظر گرفتن بودجه عدم قطعیت
   20% %20ارائه شده است .روش پیشنهادی در
محیط  MATLABبر روی سیستم  33شینه استاندارد
 IEEEپیادهسازی شده است .قابلیت روش پیشنهادی با
روش  SSAسنتی و همچنین مطالعات پیشین ارزيابی شده
است.

 -1-4سیستم توزیع  33شینه
دياگرام تکخطی شبکه توزيع شعاعی  33شینه در شکل
( )2نشان داده شده است .اين شبکه دارای  1فیدر اصلی و
 3زيرشاخه است .در شبکه  33شینه ،مجموع بار مصرفی
اين شبکه برابر  3720کیلو وات و  2300کیلووار میباشد.
شبکه  33شینه دارای  32شاخه است .اطالعات سیستم در
مرجع [ ]35ارائهشدهاست.
 -2-4نتایج روشهاي قطعی و IGDT

ابتدا مقدار هزينه کل که شامل هزينه تلفات و هزينه
قابلیت اطمینان است در حالت قطعی با استفاده از الگوريتم
پیشنهادی  ISSAحل شده و مقدار هزينه کل و پايه بدست
میآيد .از روش  IGDTبا راهبرد ريسک گريز استفاده شده
بگونهای که عدم قطعیت پارامتر غیرقطعی اثر نامطلوبی بر
روی تابع هدف مسئله دارد .بدين معنا که مقادير بهینه
مجله مدل سازی در مهندسی
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متغیرهای تصمیمگیری به گونهای تعیین میشوند که
حداکثر شعاع عدم قطعیت ممکن برای پارامتر غیرقطعی به
ازای يک مقدار مشخصی از افزايش تابع هدف ،به دست آيد
که در اين مقاله مقدار افزايش تابع هزينه  20درصد لحاظ
شدهاست.که عواملی که می تواند باعث افزايش هزينه گردد
کاهش تولید پنل ،توربین و افزايش بار میباشد که با توجه
به روابط ذکر شده در مقاله مقدار توان بار اضافه شده ولی
مقادير توان پنل و توربین منها شده تا باعث افزايش تابع
هزينه شود چون بدترين حالت که باعث افزايش تلفات و
هزينه قابلیت اطمینان میشود کاهش تولید منابع و افزايش
بار است.
شبیهسازیها در دو سناريو به روش قطعی توسط روش
 ISSAانجام شدهاست .منحنی همگرايی روش  ISSAدر
حل هر دو سناريو در شکل ( )3ارائهشدهاست .همانطور که
مشاهده میگردد تخصیص بهینه توربین بادی ،مقدار هزينه
تلفات و هزينه قابلیت اطمینان کمتری را بدست آورده
است .عالوه براين قابلیت روش  ISSAدر مقايسه با روش
 SSAبا ارائه منحنی های همگرايی طبق شکلهای ( )4و
( )5نشان داده شده که بیانگر برتری روش  ISSAدر
دستیابی به جواب بهینه با تلورانس همگرايی کمتر و با
سرعت همگرايی بیشتر در تکرار کمتر بودهاست.
شروع

اعمال داده ها ،ظرفیت هر واحد تجديدپذير ،قیود بهره برداری

اجرای پخش بار

تعیین مکان و ظرفیت بهینه منابع خورشیدی و بادی با درنظر گرفتن
تابع هدف کاهش هزينه تلفات توان اکتیو و هزينه بهبود قابلیت
اطمینان با استفاده از ISSA
محاسبه هزينه های تلفات توان ،هزينه بهبود قابلیت اطمینان،
سودمالی شبکه ،پروفیل ولتاژ شبکه ،انرژی تامین نشده مشترکین
شبکه به ازای متغیرهای تصمیم گیری بهینه تعیین شده براساس
 ISSAدر حل مساله بصورت قطعی

پايان

شکل -1الف  -بلوک دياگرام حل مسأله براساس روش قطعی
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شروع

اعمال داده ها ،ظرفیت واحدهای تجديدپذير ،قیود بهره برداری

تعیین بدترين سناريوهای با ريسک باالتر برای سیستم
افزايش هزينه ،افزايش بار و کاهش تولید واحدهای تجديدپذير

در شکل ( )6و ( )7پروفیل ولتاژ شبکه  33شینه بهترتیب
برای پنل خورشیدی و توربین بادی براساس SSA ،ISSA
در مقايسه با حالت پايه شبکه نشان دادهشدهاست .همچنین
سناريوی تخصیص بهینه توربین بادی دارای کمترين افت
ولتاژ در شبکه با توجه به شکل ( )8میباشد که اين شکل
پروفیل ولتاژ شبکه در سه حالت پايه بدون منبع تولید
پراکنده ،پنل خورشیدی و توربین بادی میباشد.

تعیین مقدار اضافه شده  βبه تابع هدف برای هر پارامتر غیرقطعی
CTotal  IGDT  CTotal . 1   

فرمولبندی
PLoad  Pload . 1   Load 
PPV  PPV . 1   PV 
PWT  PWT . 1  WT 

فرموله سازی تابع هدف
max  Load ,  PV , WT
DV

بکارگیری  ISSAو متغیر درنظر گرفتن
 Load ,  PV , WT

شکل  -3منحنی همگرايی تابع هدف (هزينه کل) روش ISSA

اجرای پخش بار با درنظر گرفتن پارامتر غیر قطعی و مقدار β

تعیین حداکثر   Load ,  PV , WTو مکان و ظرفیت واحدها

پايان

شکل -1ب -بلوک دياگرام حل مسأله براساس روش  IGDTبا
در نظر گرفتن عدم قطعیت

شکل -2شبکه  33شینه  IEEEشعاعی

مجل ه مدل سازی در مهندسی

شکل  -4منحنی همگرايی روشهای  ISSAو  SSAبرای پنل
خورشیدی

شکل  -5منحنی همگرايی روشهای  ISSAو  SSAبرای
توربین بادی
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اين مقادير ذکر شده افزايش بار است .عالوه براين ماکزيمم
شعاع عدم قطعیت تولید برای پنل خورشیدی  34/76و
برای توربین بادی  44/06درصد بدست آمده است .به
عبارتی مقدار بودجه عدم قطعیت  ،%20کاهش تولید به
اندازه مقادير ذکر شده (ماکزيمم شعاع عدم قطعیت تولید)
را پوشش میدهد.
جدول  -1ماکزيمم شعاع عدم قطعیت بار و تولید واحدهای
شکل  -6پروفیل ولتاژ شبکه (پنل خورشیدی) براساس ،ISSA
 SSAدر مقايسه با حالت پايه

تجديدپذير با روش  IGDTو   20%

توربین بادي

پنل

منبع تجدیدپذیر /شعاع

فتو ولتائیک

عدم قطعیت

0/0761

0/0533

--

0/3476

0/4406

--

 Load
 PV
WT

نتايج عددی شبیهسازی در دو روش قطعی براساس
الگوريتم های  SSAو  ISSAو روش  IGDTبا لحاظ

شکل  -7پروفیل ولتاژ شبکه  33شینه برای(توربین بادی)
براساس  SSA ،ISSAدر مقايسه با حالت پايه

شکل  -8پروفیل ولتاژ شبکه  33شینه برای پنل و توربین
براساس  ISSAدر مقايسه با حالت پايه

مقادير ماکزيمم شعاع عدم قطعیت بار شبکه   Loadو تولید

واحدهای تجديدپذير   PVو  WTدر جدول  1ارائهشده
است .در روش  IGDTمقدار بودجه عدم قطعیت برابر %20
در نظر گرفته شده تا به ازای آن میزان افزايش بار شبکه و
همچنین کاهش تولید منابع تجديدپذير برآورد شود.
همانطور که مشاهده میشود به ازای افزايش  %20هزينه
کل در حالت قطعی ،ماکزيمم شعاع عدم قطعیت بار شبکه
(افزايش بار نسبت به حالت قطعی) پنل خورشیدی 5/33
درصد و برای توربین بادی  7/61درصد بدست آمده که به
معنای اين است  %20بودجه عدم قطعیت قادر به پوشش
مجله مدل سازی در مهندسی

   20%با استفاده از الگوريتم  ISSAدر جدول  2ارائه
شده است .نتايج بدستآمده به روش قطعی نشان میدهد
که عملکرد روش  ISSAدر تخصیص پنل همانند روش
 SSAبوده و در تخصیص توربین بهتر بوده بهعبارتی هزينه
تلفات و هزينه قابلیت اطمینان کمتری را بدست
آوردهاست .روش  ،ISSAظرفیت ،مکان نصب و ضريب
قدرت بهینه توربین را به ترتیب برابر  2445کیلووات ،شین
 26و  0/8234تعیین نمودهاست .تخصیص بهینه توربین
بادی موجب شده که تلفات توان شبکه از مقدار 202/68
کیلووات به  62/48کیلووات ENS ،از مقدار  6447کیلووات
ساعت بهمقدار  3824/77کیلووات ساعت ،هزينه تلفات از
مقدار  106528/26دالر به  32842/57دالر ،هزينه ENS
از مقدار  3223/51دالر بهمقدار  1912/38دالر کاهش يابد.
عالوه براين هزينه کل از مقدار  109751/77دالر به
 34996/81دالر کاسته شده که برای شبکه  33شینه مقدار
 74996/81دالر يعنی معادل  68/33درصد سود يا
صرفهجويی مالی داشته است .همچنین تخصیص بهینه پنل
خورشیدی با سود مالی  48/43درصد میباشد .بکارگیری
توربین بادی به دلیل تزريق توان راکتیو عالوه بر توان اکتیو،
موجب کاهش بیشتر هزينه شده و سود مالی بیشتری را
بدست آورده است .در روش  IGDTبودجه عدم قطعیت به
مقدار  %20افزايش يافته و بهازای آن مقادير ماکزيمم شعاع
عدم قطعیت بار شبکه و تولید منابع تجديدپذير بصورت
بهینه براساس  ISSAطبق جدول  ،1تعیین شده اند.
سال بیستم ،شماره  ،68بهار 1401
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جدول  -2نتايج عددی روشهای قطعی و  IGDTبا   20%
IGDT
)(ISSA

ISSA

SSA

Base Net

1817/5
8
1

2609
6
1

2609
6
1

--

محل نصب
ضريب قدرت

125/16

103/98

103/98

202/68

تلفات توان kW

4254/76

3883/69

3883/69

6447

انرژی تأمین نشده kWh/year

65787/28

54653/93

54653/93

106528/2

هزينه تلفات توان $

2127/38

1941/84

1941/84

3223/51

هزينه قابلیت اطمینان $

67915

56595/78

56595/78

109751/7

هزينه کل $/year

41837
)(38/12%

)53155/99 (48/43%

53155/99
)(48/43%

--

سود مالی $/year
%

IGDT
)(ISSA

ISSA

SSA

Base Net

توربین بادی

2004,5
7
0/8007

2445
26
0/8234

1673
29
0/7869

--

محل نصب
ضريب قدرت

75/5284

62/48

64/05

202/68

تلفات توان kW

4017/23

3824/77

2983/92

6447

انرژی تأمین نشده kWh/year

39697/72

32842/57

33668/02

106528/2

هزينه تلفات توان $

2000/08

1912/38

1491/96

3223/51

هزينه قابلیت اطمینان $

41706

34754/96

35159/98

109751/7

هزينه کل $/year

68046
)(62%

)74996/81 (68/33%

)74591/79 (67/96%

--

سود مالی $/year
%

با در نظرگرفتن مقادير شعاع عدم قطعیت برای هر سناريو،
نتايج عددی مقادير تلفات و  ENSو همچنین هزينههای
آنها محاسبه گرديد .طبق جدول  2مقدار تلفات در حالت
پايه در حل قطعی پنل ،از  202/68کیلو وات به 103/98
کیلووات و در حالت غیر قطعی به  125/16کیلووات ،مقدار
 ENSاز  6447کیلووات ساعت در سال به 3883/69
کیلووات ساعت در سال در حالت قطعی و در حالت غیر
قطعی به  4254/76کیلووات ساعت در سال رسیده است.
همچنین مقدار تلفات در حالت پايه در حل قطعی توربین
از  202/68کیلووات به  64/05کیلووات و در حالت غیر
قطعی به  75/52کیلووات ،مقدار  ENSاز  6447کیلووات
ساعت در سال به  2983/92کیلووات ساعت در سال در
حالت قطعی و در حالت غیر قطعی به  4017/23کیلووات
ساعت در سال رسیدهاست .پس تخصیص پنل و توربین
باعث کاهش  ENSشدهاست.در حل مسأله براساس روش
 IGDTبا    20%نیز کمترين هزينه مربوط به
تخصیص توربین است .نتايج نشان داده که مقدار هزينه اين

مجله مدل سازی در مهندسی

پنل فتوولتائیک
اندازه kW

اندازه kW

سناريو در حالت قطعی برابر 34754/96دالر بوده که با
افزايش  %20بودجه عدم قطعیت به  41706دالر ،طبق
جدول  ،1مقدار بار شبکه  %7/61افزايش و تولید توربین
بادی به مقدار  %44/06کاهش يافته ،مقدار هزينه تلفات از
 32842/57دالر به  39697/72دالر و هزينه قابلیت
اطمینان از مقدار  1912/38دالر به  2000/08دالر افزايش
يافتهاست .همچنین سود مالی شبکه از  74996/81دالر
( )%68/33به  )% 62( 68048کاهش يافته است .بنابراين
افزايش بودجه عدم قطعیت موجب افزايش هزينه تلفات و
قابلیت اطمینان شدهاست .از طرفی نتايج نشان داده که در
روش  IGDTبه وضوح درصد تغییرات پارامترهای غیر
قطعی بار و تولید به ازای مقدار مشخص بودجه عدم قطعیت
بدستآمده که اين از مزيتهای روش مذکور بوده و برخالف
روشهای احتماالتی براساس توابع توزيع احتمال که نتايج
به تعريف نمونه دادهها وابستهاست .در روش  IGDTبه
راحتی میزان تغییرات پارامترهای غیرقطعی مشخص
میگردد .منحنی پروفیل ولتاژ شبکه  33شینه براساس

سال بیستم ،شماره  ،68بهار 1401
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روش  IGDTو    20%در شکل ( )9نشان دادهشده که
مشاهده میگردد با تخصیص بهینه منابع تجديدپذير
نوسانات ولتاژ شبکه نسبت به حالت پايه کاسته شده است.
همچنین واضح است که تخصیص توربین از پروفیل ولتاژ
بهتری نسبت به تخصیص پنل برخوردار بوده مقدار حداقل
ولتاژ بیشتری دارد .برای نشان دادن کارايی الگوريتم
پیشنهادی منحنی همگرايی روش  ISSAدر حل هر دو
سناريو در شکل ( )10برای شبکه  69شینه استاندارد
 IEEEارائه شدهاست .همانطور که مشاهده میگردد
تخصیص بهینه توربین بادی ،مقدار هزينه تلفات و هزينه
قابلیت اطمینان کمتری را بدست آوردهاست.

شکل  -9منحنی پروفیل ولتاژ براساس روش IGDT

شکل  -10منحنی همگرايی تابع هدف (هزينه کل) روش
 ISSAبرای شبکه  69شینه

 -5مقایسه با مطالعات پیشین
در اين بخش عملکرد روش پیشنهادی با مطالعات پیشین
ارزيابی شدهاست .طبق جداول  3و  ،4تخصیص بهینه پنل
خورشیدی و توربین بادی در شبکه  33شینه با مرجع []16
مقايسه شده است .در مرجع [ ،]16جايابی بهینه پنل
خورشیدی و توربین بادی با هدف کاهش تلفات و بهبود
قابلیت اطمینان با استفاده از الگوريتم چندهدفه ترکیبی
آموزش يادگیری-گرگ خاکستری ()MOHTLBOGWO
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مقايسه شدهاست .همانطور که مشاهده میگردد روش
 ISSAنسبت به روش  MOHTLBOGWOبرای شبکه
 33شینه سود مالی بیشتری را بدست آورده که دلیل بر
برتری روش  ISSAاست .جهت مقايسه نتايج روش IGDT
با درنظرگرفتن پارامترهای غیرقطعی بار و تولید ،عملکرد
آن در تخصیص پنل خورشیدی با نتايج قطعی اين سناريو
در مرجع [ ]15مقايسه و بحث شدهاست.
در مرجع [ ،]15جايابی بهینه يک پنل خورشیدی با هدف
کاهش تلفات ،بهبود پروفیل و پايداری ولتاژ شبکه  33شینه
با استفاده از الگوريتم شیرمورچه ( )ALOطبق جدول 5
ارائه شدهاست .همانطور که مشاهده میشود برای شبکه 33
شینه مقدار تلفات  103/053کیلووات بدستآمدهاست.
الزم بهذکراست که در [ ،]15پارامترهای بار شبکه و تولید
بصورت قطعی درنظر گرفتهشده و عدم قطعیت آنها لحاظ
نشدهاست .با توجه به اينکه بار شبکه بطور پیوسته در حال
تغییر است از طرفی توان پنلهای خورشیدی به دلیل
تغییرات ذاتی تابش دائماً در حال تغییر میباشد بنابراين
درنظرگرفتن بار شبکه و تولید منبع تجديدپذير بصورت
قطعی دور از بهرهبرداری دقیق و واقعی شبکه توزيع است.
بنابراين درنظر گرفتن پارامترهای غیرقطعی میتواند بهره
بردار را از مشخصههای دقیق شبکه آگاه نموده تا بتواند
براساس بودجههای سرمايهگذاری و ريسکهای موجود
تصمیمات درستی اتخاذ نموده و براساس آن برنامهريزی در
شبکه پیاده گردد .همانطور که مشاهده میگردد مقدار
تلفات با بودجه عدم قطعیت  %20براساس  IGDTبرای
شبکه  33شینه با درنظرگرفتن عدم قطعیت بار و تولید
 125/16کیلووات بدست آمده که مقادير تلفات بدست آمده
در مرجع [ ،]15نسبت به مقادير روش  IGDTبا درنظر-
گرفتن پارامترهای غیرقطعی بار و شبکه فاصله داشته و نمی
تواند به بهره بردار در اتخاذ تصمیمات درست کمک نمايد.
همچنین نتايج حل تخصیص بهینه توربین بادی مبتنی بر
 IGDTبا بودجه عدم قطعیت  20درصد با روش مونت کارلو
مقايسه شدهاست .طبق جدول ،2برای شبکه  33باسه مقدار
هزينه کل در روش قطعی برابر  34754/96دالر و براساس
روش  IGDTبرابر  41706دالر بدست آمدهاست.
در اين مطالعه جهت مقايسه نتايج با روش مونت کارلو،
تعداد  500سناريو برای بار شبکه و توان تولیدی توربین
بادی تولید شدهاست.

سال بیستم ،شماره  ،68بهار 1401
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جدول  -3مقايسه جايابی پنل فتو ولتائیک با مطالعات پیشین
MOTLBOGWO
][16

ISSA

پنل فتوولتائیک

1817,5/8
1

2609/6
1

اندازه(کیلووات)/محل
نصب
ضريب قدرت

125/1661

103/98

تلفات توان (کیلو وات)

41837

53155/99

)سال/دالر( سود مالی

جدول  -4مقايسه جايابی توربین بادی با مطالعات پیشین
MOTLBOGWO
][16

ISSA

توربین بادي

2078/30
0/833

2445/26
/0/8234

محل /اندازه(کیلووات)
نصب
ضريب قدرت

73/38

62/48

تلفات توان (کیلو وات)

72321/7

7499/81
6

)سال/دالر( سود مالی

جدول  -5مقايسه نتايج روش  IGDTبا مطالعات پیشین
]ALO [15

ISSA
IGDT
1817,5/8

103/053

125/16

2450/6

پنل فتوولتائیک
محل /اندازه(کیلووات)
نصب
تلفات توان (کیلو وات)

شکل  -11مقايسه هزينه کل برای روش های قطعی MCS ،و
IGDT

مقدار متوسط هزينه کل در روش مونت کارلو براساس توابع
توزيع احتمال در شکل ( )11برای شبکه  33باسه 45287
دالر بدست آمده است .همانطور که می دانیم خروجی روش
مونت کارلو به شدت به تعريف توابع توزيع احتمال ورودی
های آن و مدل بهینهسازی تصادفی مبتنی بر سناريو
وابسته بوده که از معايب عمده اين روش است .دقت روش
های تصادفی به شدت به تعريف سناريوها وابسته است که
در اين حین ممکناست تعدادی از سناريوهای از واقعیت
دور باشند .افزايش تعداد سناريو ،موجب افزايش دقت و
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اطمینان تصمیمگیری شده ولی در مقابل زمان محاسبات
را افزايش میدهد .بنابراين روشهای اتفاقی نظیر مونت
کارلو در مقايسه با روش  IGDTقادر به ارائه مطمئن هزينه
کل مسأله تخصیص بهینه توربین بادی نمیباشند در
صورتی که روش  IGDTبه راحتی اين هزينه را بدست
آوردهاست.

 -6نتیجه گیري
در اين مقاله جايابی منابع تجديدپذير فتوولتائیک و بادی
در شبکه توزيع با هدف کاهش هزينه تلفات توان اکتیو و
هزينه بهبود قابلیت اطمینان با درنظرگرفتن پارامترهای
غیر قطعی بار شبکه و تولید منابع به کمک روش IGDT
ارائه شدهاست .مسأله پیشنهادی در  2سناريوی شبیهسازی
شامل تخصیص يک پنل ،تخصیص يک توربین بصورت
قطعی بدون عدم قطعیت و سپس با استفاده از روش
 IGDTبا راهبرد ريسکگريز با درنظر گرفتن عدم قطعیت
بار و تولید حل شده و نتايج هزينه تلفات و هزينه انرژی
تأمین نشده مشترکین به عنوان شاخص قابلیت اطمینان
ارزيابی شدهاست .در اين مقاله از روش فرا-اکتشافی اجتماع
سالپ بهبوديافته با عملگرهای جهش و کراس اور الگوريتم
ديفرانسیلی تکاملی ( )ISSAبرای تعیین متغیرهای
تصمیمگیری استفادهشدهاست .نتايج شبیهسازی نشان داده
در حل مسأله بصورت قطعی ،عملکرد توربین بادی نسبت
به پنلهای فتوولتائیک در کاهش هزينه بهتر بودهاست.
نتايج حاکی از اين بوده که سناريوی تخصیص بهینه توربین
بادی موجب دستیابی به کمترين هزينه ،بیشترين سود
مالی حداقل ولتاژ شبکه  33شینه بودهاست .همچنین
کارايی روش  ISSAدر مقايسه با روش  SSAاز نظر
دستیابی به هزينه کمتر به تأيید رسیدهاست .در حل مسأله
در روش  IGDTمبتنی بر راهبرد ريسک گريزی ،ماکزيمم
شعاع عدم قطعیت تولید منابع تجديدپذير و بار شبکه به
ازای بودجه عدم قطعیت معین به همراه مکان و ضريب
قدرت بهینه منابع با استفاده از روش  ISSAتعیین شده
است .عالوه براين نتايج حل مسأله بصورت قطعی و IGDT
از نظر هزينه تلفات و قابلیت اطمینان و همچنین سود مالی
شبکه مورد مقايسه و تحلیل قرار گرفتهاست .نتايج حل
مسأله با درنظر گرفتن پارامترهای غیرقطعی بار و تولید
منابع تجديدپذير براساس روش  IGDTنشان داده که
بهترين سناريو از نظر کمترين هزينه سناريوی تخصیص
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فتحی ،طوسی و گلوانی

توربین بادی است .نتايج نشان داده که برای شبکه  33شینه
مقدار هزينه کل سناريوی تخصیص بهینه توربین بادی در
حالت قطعی برابر  34754/96دالر بوده که با افزايش %20
بودجه عدم قطعیت به  41706دالر رسیده که مقدار بار
شبکه  % 7/61افزايش يافته و تولید توربین بادی به مقدار
 %44/06کاهش يافتهاست .همچنین نسبت به حالت قطعی
مقدار هزينه تلفات و هزينه قابلیت اطمینان به ترتیب
 20/87و  4/58درصد افزايش يافته و سود مالی شبکه نیز
 %6/33کاهش يافته است .نتايج بدست آمده در مقايسه با
مطالعات قطعی پیشین نشان داده که راهبرد ريسکگريزی
يک ابزار تصمیمگیری مقاوم برای رسیدگی به عدم قطعیت
بار شبکه و توان منابع تجديدپذير بدست میدهد .همچنین
در نظرگرفتن عدم قطعیت با استفاده از  IGDTبرخالف
روشهای قطعی با پارامترهای قطعی ،باعث میشود
بهرهبردار در برابر تغییرات احتمالی بار و تولید ،تصمیمات
مناسبی اتخاذ کند.
پیوست
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 0/5دالر
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d
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U
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توان اکتیو پست (کیلو وات)

PSwing

توان راکتیو پست (کیلو وار)
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توان اکتیو منبع تولید پراکنده (کیلو وت)

PDG
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QDG
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Loss
P
d
Q
d
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موقعیت اولین سالپ (رهبر) در بعد  jام

x1j
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F
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j

ub
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j
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j

موقعیت سالپ پیرو  iام در بعد  jام

i
j

مقدار بحرانی تابع هدف
شعاع عدم قطعیت پارامتر غیر قطعی

lb

x


C

C

راکتانس خط  kام (اهم)

Xk

جريان خط  kام (آمپر)

Ik

درجه تحمل افزايش تابع هدف



ولتاژ باس ( iولت)

Vi

حداکثر شعاع عدم قطعیت بار شبکه

ولتاژ باس ( jولت)

Vj

حداکثر شعاع عدم قطعیت توان فتوولتائیک

 load
 pv

تلفات توان اکتیو (کیلو وات)

Ploss

حداکثر شعاع عدم قطعیت توان بادی

 wt

هزينه هر کیلو وات توان اکتیو(دالر)

K loss
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Ppv
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