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 یک رویه دوسطحی ریاضی بهمنظور حل مسئله توسعه شَبکه انتقال انرژی الکتریکی با در نظر گرفتن قی د ناش ی از توس عه، در این مقاله:چکیده
 مدل پیشنهادی یک ساختار بهینهسازی دوسطحی ریاضی است که در سطح باال مسئله توسعه شبکه انتقال را ب ا در نظ ر.تولید پیشنهاد شده است
 مدلسازی ش ده وDC  شبکه بر اساس مدلهای پخش بار، در این رویه.گرفتن قید توسعه تولید توان بهعنوان سطح پایین آن مسئله بهینه میکند
 استفاده از متغیره ای پیوس ته در م دلس ازی باع ا ایج اد.از متغیرهای پیوسته برای مدلسازی در سطح توسعه شبکه انتقال استفاده شده است
 ای ن م دل ب ا اس تفاده از روش مرب و ب ه مس ا ل ریاض ی ب ا قی ود.مزیتهای فنی شده و بر تسهیل روش محاسباتی تأثیر فراوان گذاشته اس ت
. برای خطیسازی استفاده شده و مزیتهای محاسباتی آن نش ان داده ش ده اس تSOS1  در حل مسئله از روش جدید.بهینهسازی حل شده است
 پیادهسازی و صحت و قابلیت آن توسط مدلس ازیIEEE-RTS  شینه27  شینه گارور و سیستم1 مدل طی مثالهای موردی متنوعی در دو شبکه
. مورد بررسی قرار گرفته استGAMS در نرمافزار
.SOS1  خطیسازی، مسئله ریاضی با قیود بهینهسازی، توسعه تولید، توسعه شبکه انتقال، مدلسازی دوسطحی:واژههای کلیدی
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Abstract: In this paper, a mathematical model has been proposed for organizing of eleetrical transmission network expansion
planning (TNEP) and power generation expansion planning (GEP) together. The mentioned model is a bilevel optimization model
that considers TNEP problem at the upper level and GEP in the lower level as a constraint of upper level. The decision variables of
TNEP are defined as continuous and the model considers transmission network constraints through a lossless DC approximation of
Kirchhoff’s laws. Using continues decision variable for TNEP causes technical advantages and make the model solution easier than
common binary variable structure. This model could be reformulated using Mathematical Program with Equilibrium Constraint
(MPEC) method as a single level optimization problem and linearized with new SOS1 linearization technique that has considerable
advantage for the solvers. The model is applied to in different cases for Garver model and IEEE 24-bus RTS system using GAMS
software to illustrate the methodology and proper conclusions are reached.
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 -1مقدمه
یکی از موارد مهم در حل مسا ل مربو به توسعه شبکه انتق ال ان رژی
الکتریکی ،وابستگی بسیار زیاد پاسخهای آن ب ه مس ئله توس عه تولی د
توان است .درواقع ،نتایج بهدستآمده از مسئله توسعه تولید اس ت ک ه
سیگنالهای مناسب را برای انجام توسعه شبکه انتقال فراهم مینمای د.
بهعبارت بهتر ،حل هر دوی این مسا ل میبایست در یک فرآیند توأمان
صورت پذیرد تا بتوان به واقعی بودن و قابل اتک ا ب ودن نت ایج حاص ل
اعتماد کرد .عالوه بر آن ،با حل توأمان این دو مسئله م یت وان هزین ه
تحمیلشده به کل سیستم را ت ا ح دود زی ادی ک اهش داد .بن ابراین،
توسعه یک مدل واحد که بتواند هردوی این مسا ل را با رعایت ترتی ب
در کنار هم حل نماید ،بسیار مفید و قابل استفاده خواهد بود.
مقاالت زیادی صرفاً برای مدلسازی توسعه تولید و یا انتق ال ارا ه
شدهاند [ .]6-7مقاله [ ،]2سعی کرده است تا با استفاده از یک تکنیک
جدید ،امر برنامهریزی توسعه تولید را به انجام برساند .در ب ین مق االت
ذکرشده مقاالت [ ]7 ،9مدلسازیهای دوسطحی را ارا ه نمودهاند ک ه
توسط تکنیکهای ریاضی سعی کردهاند ب ا ای ده و دی دگاه مرب و ب ه
خودشان ،مسئله سرمایهگذاری تولید را ارزیابی کنند .در برخی از ای ن
منابع ،از مدلسازی تکسطحی ریاضی خطی صرفاً ب رای ح ل مس ئله
توسعه شبکه انتقال استفاده شده است .در تحقی ق دیگ ری نی ز س عی
کرده است تا یک مدل برای توسعه ش بکه انتق ال پیش نهاد ده د ک ه
می تواند با در نظ ر گ رفتن م دل ب ازار ب رق اش تراکی ،از م دلس ازی
دوسطحی خطی آمیخته با اعداد صحیح اس تفاده نمای د [ .]2در روش
مشابهی ]1[ ،یک مدل دوسطحی را پیشنهاد کرده است ک ه در س طح
باال ،کاهش هزینه انتقال مدنظر بوده و در سطح زیرین تسویه ب ازار در
یک بازار اشتراکی انجام میشود .در مقال ه مزب ور ،م دل دوس طحی ب ا
استفاده از تئوری دوگان 1به یک مدل ت کس طحی آمیخت ه ب ا اع داد
صحیح تبدیل شده است .از سوی دیگر مرجع [ ،]4مسئله توسعه تولید
را بهصورت یک مدل دوسطحی ریاضی حل نموده است .به ای ن ش کل
که در سطح باالتر توسعهدهندگان تولید سعی در حداکثر ک ردن س ود
خود دارند و در سطح زیرین مدلسازی تقریبی بازار ب رای حال ته ای
مختلف رقابتی انجام شده است .با این حال مدل مزب ور ب ه ه ی وج ه
توسعه شبکه انتقال را موردتوجه قرار نداده است .مقاله [ ]0با اس تفاده
از مدلهای ارا هشده بر اساس نظری ه ب ازیه ا ،مس ئله توس عه ش بکه
انتقال و تولید را بهصورت همزمان در محیط بازار تحلیل نم وده اس ت.
مقاله مزبور ،با استفاده از روشهای کامپیوتری و ب هص ورت بازگش تی،
توانسته مدل خود را تحلیل نماید.
در این میان در مقاالت [ ]68 ،3به مطالعه تأثیر اقتص ادی تحلی ل
همزمان و نه وابسته مسئله توسعه خطو و تولی د ب هص ورت تقریب ی
پرداخته شده است .در مقاالت مزبور توسعه تولید بر عهده اپراتور شبکه
نیست و صرفاً سرمایهگذاران استراتژیک با در نظر گرفتن بازخورد ب ازار
اقدام به سرمایهگذاری میکنند .مدلهای ارا هشده در ای ن مق االت ب ر
اساس فرآیند تکرار و جستجو برنامهریزی شده است و لزوماً نقطه بهینه
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کلی را ارا ه نمینماید .مقاالت مشابه دیگری نیز سعی ک ردهان د ت ا ب ا
استفاده از روش جستجو -تکرار و یا الگوریتمه ای فراابتک اری ،مس ئله
موردنظر را تحلیل کنند [ .]66-69با توجه به معای ب روش جس تجو-
تکرار و ارجحیت روش مدلسازی ریاضی خطیشده بر آن ،در اینجا ب ه
جز یات مقاالت مزبور پرداخته نم یش ود .مق االت دیگ ری نی ز س عی
کردهاند تا توسعه همزمان تولید و انتق ال را م دلس ازی نماین د [-61
 .]67در مقاله [ ]62با اشاره به ای ن مه م ک ه کماک ان در بس یاری از
کشورها ساختارهای سنتی و یا شبهسنتی بخش برنامهریزی سیستم را
عهدهدار هستند ،سعی شده است مدلی را برای توسعه همزمان تولید و
انتقال با استفاده از ساختار تکالیه ریاضی ارا ه نمایند .مقاله [ ]61نی ز
با رویکردی متفاوت یک مدلس ازی ت کس طحی دیگ ر ریاض ی ب رای
مسئله توسعه همزمان تولید و انتقال ارا ه نموده اس ت .مقال ه [ ]64ب ا
رویک رد متف اوتی ب ه ای ن مس ئله توانس ته اس ت ی ک م دل ریاض ی
چندسطحی خطیسازیشده برای توسعه شبکه انتقال وابسته به توسعه
تولید در ساختار بازار ارا ه نماید .با این حال در مرجع مزبور ،هم شبکه
و هم رفتار بازار بهصورت تقریب ی م دل ش ده اس ت .همچن ین ،ت وان
سرمایهگذاری ش ده و تولی دی در ه ر ب اس فق ط م یتوان د ب ه ی ک
تکنولوژی یا سرمایهگذار متعلق باشد که واقعبینانه نمیباشد.
بررسی مسئله انتقال و تولید بهصورت مجزا با توج ه ب ه وابس تگی
جدی این دو مسئله نمیتواند واقعبینانه باش د و پاس خ بهین ه توس عه
سیس تم را ارا ه نمای د .در حقیق ت توس عه انتق ال زم انی م یتوان د
بهدرستی انجام گیرد که مرتبط و مشرو به توسعه تولید انج ام ش ده
باشد [ .]60در واقع ،نتایج بهدستآمده از مسئله توسعه تولید است که
میتواند سیگنالهای مناسب را برای انجام توسعه شبکه انتق ال ف راهم
نماید .بهعبارت بهتر پاسخ بهینه مس ئله انتق ال مقی د ب ه ح ل بهین ه
مسئله تولید است .در یک مسئله بهین هس ازی دوس طحی ،تص میمات
الیه باالیی مح دوده ش دنی را ب رای الی ه پ ایینی تعی ین م یکن د و
تصمیمات الیه پایینی نیز نقش اساسی را در ی افتن پاس خ بهین ه ک ل
مسئله ایفا مینماید [ .]63در این مقاله برای حل مسئله توسعه ش بکه
انتقال یک مدل دوسطحی ارا ه شده است ،این ساختار دوسطحی برای
توسعه شبکه انتقال ،به یک قید توس عه تولی د ت وان در س طح زی رین
وابسته است .سطح توسعه تولید شبکه را بهطور غیرتقریبی مدل نموده
است و رواب ط ش بکه  DCرا در درون خ ود دارد .م دل ارا هش ده ،ب ا
استفاده از روش مدلسازی مسا ل ریاضی با قیود بهینهسازی ()MPEC
به یک مسئله تک سطحی تبدیل شده است و درنتیجه پس از آن ق ادر
خواهد بود تا نقطه بهینه را با توجه به این مدلس ازی بیاب د .در مقال ه
حاضر ،موضوع وجود دو بازیگر مجزا برای حل مس ئله مط رح نیس ت و
صرفاً نحوه ارتبا دو مسئله با همدیگر است که با استفاده از روشهای
جدید محاسباتی میتوان آن را تحلیل نمود .مدل ب هدس تآم ده ی ک
مسئله غیرخطی خواهد بود که می بایس ت خط یس ازی گ ردد .ب رای
خطیسازی این معادالت از یک روش جدید مبتنی بر برخی متغیرهای
خاص بنام  SOS12استفاده شده است که بهتازگی در برخی از مق االت
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مورد استفاده قرار گرفته است [ .]26 ،28مزیت این روش در این است
که عالوه بر این که میتوان آن را با یک روش آمیخته تقریب ی ترکی ب
کرد ،سرعت محاسبات الگوریتمهای مرتبط ب ا ای ن ن وع متغی ر بس یار
بیشتر از روشهای متداول استفاده از متغیرهای دودویی اس ت [.]22
در این مقاله از متغیرهای پیوسته برای توس عه خط و اس تفاده ش ده
است که میتواند هزینه کلی سرمایهگذاری خط را کاهش دهد .با توجه
به اینکه مقدار موردنیاز افزایش ظرفیت هر خط بهصورت پیوسته نشان
داده م یش ود ،اگ ر نی از ب ه اف زایش ظرفی ت مح دود باش د ،می زان
سرمایهگذاری نیز کم خواهد بود .عالوه ب ر آن ای ن روش ب ا توج ه ب ه
حذف تعداد زیادی از متغیرهای گسسته ،توان ایی ن رماف زار را در ح ل
هرچه بهتر مدل میسر میکند .بر اساس آنچه ذکر ش د در ای ن مقال ه
یک مدلسازی جدید ریاضی کامل و غیرتقریب ی  MILPقاب لاس تفاده
برای مسا ل توسعه شبکه انتقال ارا ه شده است که ب ا در نظ ر گ رفتن
قید توسعه تولید توان برای حل مسئله دوسطحی توسعه شبکه انتق ال
در ساختارهای سنتی میتواند سیگنال های مناسب برای سرمایهگذاری
در برخی از محیط های رقابتی را نی ز ف راهم نمای د .م دل یادش ده ب ا
استفاده از روش نوین خطیسازی ،توانسته اس ت ت ا ب ا به رهگی ری از
متغیرهای پیوسته بهجای متغیرهای گسسته برای توسعه شبکه انتق ال
برداشتهای جدیدی را برای سرمایهگذار خطو انتقال فراهم نماید.
در ادامه مقاله بخش دوم به تشریح م دل اختص اص دارد .در ای ن
بخش ابتدا به نحوه تعریف مدل و نیز توسعه آن پرداخته شده است که
شامل دسته معادالت مسئله توسعه شبکه انتقال و تولید اس ت .س پس
نحوه تبدیل این مدل به یک م دل ت کس طحی بی ان ش ده اس ت .در
بخش سوم نحوه خطیسازی مدل ت کس طحی حاص ل تش ریح ش ده
است .پس از ارا ه مدل خطی ،در بخش چهارم مسئله مذکور در بخ ش
مطالعات عددی بر روی دو سیستم  1شینه گارور و  27شینه  IEEEدر
حالتهای متنوعی ،پیادهسازی شده است و نتایج حاصل از آن بهنحوی
که کارایی مدل را نمایش بدهد ،مورد بحا و بررسی قرار گرفته اس ت.
مدلسازی توسط نرمافزار  GAMSو بهصورت خطی آمیخت ه ب ا اع داد
صحیح انجام شده و در بخش نتیجهگیری ب هاختص ار نک ات حاص ل از
مقاله ارا ه شده است.

 -2تشریح مدل پیشنهادی
مدل ارا هشده در این مقاله مربو به سیس تمی اس ت ک ه در آن ی ک
اپراتور انتقال 3با هدف کمینهسازی هزینه توسعه ،مسئول توسعه شبکه
انتقال می باشد .عالوه بر آن ،تمامی و یا اکثر نیروگاههای مؤثر تولی دی
آن سیستم تحت نظر بهرهبردار مستقل سیستم 4هستند که بهنحوی ب ا
اپراتور انتقال در ارتب ا اس ت و ه دف آن ت أمین ان رژی الکتریک ی و
توسعه تولید با کمینهکردن هزین ه تولی د و توس عه من ابع تولی دی ب ا
فناوری های متنوع می باشد .حاصل چنین تعاملی ب ین اپراتوره ا ،ی ک
مسئله بهینهسازی دوسطحی است که س طح پ ایینی مس ئول توس عه
تولید با قیود مربو به خود میباشد و در سطح ب االتر مس ئله توس عه
انتقال با قیود مربو به خود به همراه قید توسعه تولید حل م یش ود.
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نحوه کار این مسئله دوسطحی را میتوان با ش کل  6نم ایش داد .ای ن
شکل نشان میدهد که مسئله مورداشاره در اصل ی ک مس ئله توس عه
شبکه انتقال است که توسعه تولید را هم در نظر گرفته است.
مسئله توسعه انتقال

کمینه کردن هزینه توسعه شبکه انتقال
با توجه به:
دسته قیود سطح باالیی

مسئله توسعه تولید

کمینه کردن هزینه تولید و توسعه تولید
با توجه به:
دسته قیود سطح پایینی

شکل  :1ساختار مسئله توسعه انتقال بهصورت یک مسئله دوسطحی

 -1-2مسئله سطح باالیی (مسئله توسعه انتقال)
فرمولبندیهای مرب و ب ه ای ن س طح در مجموع ه رواب ط ( )6ارا ه
شده اند .در این سطح از مسئله همانطور که در رابطه (-6الف) نمایش
داده شده است ،هدف کمینهکردن هزین ه توس عه انتق ال و مق دار ب ار
قطعشده با در نظر گرفتن یک ضریب جریمه ب رای آن م یباش د .ای ن
تابع هدف با توجه به یک سری قی ود مرب و  ،س طح ب االی مس ئله را
تشکیل میدهد .همانطور که در این معادالت دیده م یش ود ،یک ی از
متغیرهای این سطح عبارت است از حداکثر توان قابلعبور از خط ()fnm
که برای افزایش انعطاف تصمیمگیری و تسهیل محاس بات ای ن متغی ر
بهصورت یک متغیر پیوسته در نظر گرفت ه ش ده اس ت [ .]64در ای ن
رابطه برای محاس به هزین ه س رمایهگ ذاری انج امش ده ب رای تقوی ت
خط و  ،مق دار ظرفی ت نص بش ده فعل ی خ ط از مق دار ظرفی ت
تصمیمگیریشده نهایی خ ط کس ر ش ده و در هزین ه س رمایهگ ذاری
یکنواخت سالیانه خط مربوطه بهازای ه ر مگ اوات ض رد ش ده اس ت.
عالوه بر آن حداکثر بار قابل قطع هر شین در هر بازه زمانی از مص رف
که در شبکه با  rntنمایش داده م یش ود ،ج زو متغیره ای س طح ب اال
میباشد .درعینحال کلیه متغیره ای مس ئله س طح پ ایین ب ه هم راه
متغیرهای دوگان مربو به آنها که با عالمتهای  ΞPLLو  ΞDLLنم ایش
داده میشوند ،جزو متغیرهای سطح باال محسود میشوند.
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قید (-6د) حداکثر توان عبوری از خطو را در بین حداقل و ح داکثر
مجاز خود محدود مینماید .حداقل این قید مربو به وضعیت موج ود
(حداکثر توان مجاز عبوری از خط و فعل ی) م یباش د و ح داکثر آن
نشاندهنده حداکثر تقویت ممکن در مسیر مشخصشده ب ا اس تفاده از
گزینههایی همچون نصب خط جدید ،تقویت خطو موجود و یا نص ب
ادواتی همچون ادوات  FACTSاست .قی د (-6ج) نش ان م یده د ک ه
حداکثر مقدار هزینه سرمایهگذاری ممکن برای توسعه خطو مح دود
است و میبایست از یک مقدار بیشینه کمتر باش د .همچن ین ب دیهی
است که مقدار توان قطعشده در هر شین میبایست یک مق دار مثب ت
باشد که توسط قید (-6د) این محدودیت به م دل اعم ال ش ده اس ت.
شایان ذکر است که اگر قید م ذکور ح ذف گ ردد م یبایس ت ب ا قی د
دیگری حداکثر مقدار متغیر  Pdntمحدود گردد ت ا مق دار متغی ر  rntدر
بهینهسازی منفی انتخاد نشود .در نهایت قید (-6ه) بیان میکن د ک ه
حل مسئله الیه پایینی بهعنوان قید برای الیه باالیی میباش د و پاس خ
آن چنانچه قبالً هم در بخش مقدمه ذکر گردید ،سیگناله ای مناس ب
را برای مسئله توسعه انتقال فراهم مینماید.
 -2-2مسئله سطح پایینی (مسئله توسعه تولید)
توسعه تولید که بهعنوان یک قید در مسئله سطح باال در نظ ر گرفت ه
شده است ،خود بهصورت یک مسئله بهینهسازی در سطح پایین مسئله
اصلی ،مدلسازی شده است .در این سطح ،همانطور که در رابط ه (-2
الف) نیز مشخص است ،کمینهسازی هزینه سرمایهگذاری تولید بهعالوه
هزینه تولید نیروگاهها بهعنوان هدف در نظر گرفته شده است .در اینجا
نیز مشابه تابع هدف سطح باالیی برای محاسبه هزین ه س رمایهگ ذاری
انجامش ده ب رای اف زایش ظرفی ت نیروگ اهه ا ،مق دار ظرفی ت فعل ی
نیروگاهها از مقدار سرمایهگذاری تولید جدید انجامشده کم شده اس ت.
بر اساس آنچه گفته شد مدلسازی سطح سرمایهگذاری تولید بهصورت
زیر خواهد بود:
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قید (-2د) به قید تعادل تولید و مصرف مع روف اس ت و در ه ر
گره و به ازای هر سطح از مصرف در بازه زمانی مربو ب ه خ ود م ورد
بررسی قرار میگیرد .در قید (-2ج) حداقل و ح داکثر می زان ظرفی ت
قابل سرمایهگذاری برای هر واحد تولیدی اعمال میشود .بدیهی اس ت
که حداقل میزان توان قابل سرمایهگ ذاری ب ه مق دار ظرفی ت قب ل از
توس عه تولی د ی ا هم ان ت وان قاب ل استحص ال موج ود در آن واح د
برمیگردد و میزان بیشینه نیز حداکثر مقدار ظرفیت قاب ل توس عه ه ر
واحد را نمایان میسازد .در قی د (-2د) مح دودیت قابلی ت تولی د ه ر
واح د در دورهه ای زم انی متف اوت مص رف مش خص م یش ود ک ه
نمیبایست از حداکثر توان سرمایهگ ذاری ش ده ب یشت ر باش د .قی ود
مربو به حداکثر بار قطعشده و بار پذیرفتهشده نیز در رواب ط (-2ه) و
(-2و) اعمال شده است .محدودیت حداکثر بار مجاز ه ر خ ط در قی د
(-2ز) اعمال شده است .الزم به ذکر اس ت ک ه در ای ن رابط ه  fnmک ه
برای سطح باالدست بهعنوان متغی ر ش ناخته م یش ود و ب رای س طح
پایینی ،یک مقدار ثابت فرض شده است .در مدلس ازی  MPECب رای
تمامی متغیرهایی که در الیه پایینی وجود دارد ی ک ش ر در حال ت
تکسطحی (شر  )KKTدر نظر گرفته میشود و در صورتی که چنین
کاری برای یک متغیر انجام نشود در حکم این است ک ه آن متغی ر در
الیه پایینی ثابت فرض شده است در حالی که برای الیه باالتر کماک ان
متغیر محسود میشود و حد و حدود آن اعمال میگردد .قیود بع دی
(-2ح) و ( ،) -2محدودیتهای مربو به زاویه بار را در شینهه ا و در
زمانهای مختلف در مدل اعمال میکنند .متغیرهای دوگ ان ب رای ه ر
رابطه در مقابل ه ر قی د مش خص ش ده اس ت ک ه در س اختن م دل
 MPECبهکار برده خواهند شد.
 -3-2تبدیل مدل دوسطحی به مدل تکسطحی ()MPEC

روابط ارا هشده برای مدل دوسطحی ( )6-2میتوانند ب ا اس تفاده از دو
روش معمول به یک مسئله تکس طحی تب دیل ش وند [ .]29ه ر دوی
این روشها معادل هم هس تند و م ی توانن د ب هج ای هم دیگر م ورد
استفاده قرار گیرن د .یک ی از ای ن روشه ا اس تفاده از دوگ ان مس ئله
بهینهسازی و تشکیل قی دهای مرب و و همچن ین قی د دوگ ان ق وی
( )SDC5میباشد که میتواند بسته به نوع مسئله قی دهای غیرخط ی و
یا خطی را تشکیل دهد .روش دیگر استفاده از شرو بهینگی کاروش-
کان -تاکر ( )KKTمی باشد که از یک سری قی ود مس اوی و نامس اوی
جدید که ذاتاً غیرخطی هستند ،تشکیل ش ده اس ت .دلی ل غیرخط ی
بودن قطعی این روش وجود قیود مکم ل 6در آن اس ت ک ه ب هص ورت
 0 ≤ a ⊥ b ≥ 0نمایش داده می ش ود .ای ن س ری قی ود در روش اول
وجود ندارد و وجود آنها معادل همان قی د  SDCدر روش اس تفاده از
دوگان مسئله میباشد .پس از تکسطحی کردن مسئله و خط یس ازی
آن ،یک مسئله بهینهسازی ساده با یکسری قیود بهدست میآید که ب ه
آن  MPECاطالق می شود و توسط حلکنندههای ریاضی قابل تحلی ل
است .در این مقاله از روش  KKTبرای تکسطحی کردن مدل استفاده
و پس از بهدست آوردن مدل غیرخطی ،با استفاده از ی ک روش جدی د
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اقدام به خط ی س ازی مس ئله و قی ود مربوط ه ش ده اس ت .ش کل 2
بهصورت شماتیک چن ین مس ئلهای را ب رای م دل ارا هش ده نم ایش
میدهد .بنابراین مسئله توس عه تولی د موردبح ا در بخ ش قبل ی ،ب ا
استفاده از قیود قبلی خود که بنام  ULC7در شکل نمایش داده شدهاند
و یک سری قیود جدید ،به یک مسئله بهینهسازی تکسطحی قابلحل
تبدیل شده است .این قیود جدید ،تمامی سطح پایینت ر ازجمل ه ت ابع
هدف مسئله را در خود دارند .عالوه بر آن ،دسته قیود س طح پ ایینت ر
مسئله که بهعنوان  LLC8شناخته میشوند ،جزو قیدهای سطح ب االیی
در نظر گرفته شده است.

با توجه به:
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 -3خطیسازی مدل

مدل تکسطحی یادشده در رابطه ( )9برای مدل دوس طحی ( )6و
( )2ارا ه شده است .در این رابط ه-9( ،ال ف) ت ابع ه دف س طح ب اال
میباشد که در اینجا هم بهعنوان تابع هدف ذکر شده است .قیود قبل ی
سطوح باال و پایینی نیز در این روابط عیناً دی ده م یش وند .ع الوه ب ر
قیدهای یادشده ،قیود (-9ح) الی (-9ک) ،قیود مربو به شرو KKT
سطح پایینی میباشند .این دسته از قیود برای هر متغی ر الی ه پ ایینی
نوشته میشوند .بهعنوانمثال برای متغی ر  xiب ا توج ه ب ه متغیره ای
دوگان موجود در هریک از رواب ط م رتبط ب ا ای ن متغی ر ،قی د (-9ح)
نوشته میشود .همچنین دسته قیود مکمل طی روابط (-9ل) ال ی (-9
ص) برای قیود نامساوی سطح پایینی ارا ه شدهاند.

t , n, m n

t , n, m n

(-9ص)

شکل  :2ساختار مدل ارائهشده بهعنوان یک MPEC
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بر اساس آنچه در روابط  MPECمی توان مشاهده کرد ،این روابط صرفاً
بهدلیل وجود قیدهای مکمل ،غیرخطی میباشند .همین امر م یتوان د
منجر به غیرمحدد شدن 9مدل و ارا ه جواده ای بهین ه محل ی ب رای
مسئله شود .بنابراین میبایست قیود غیرخطی توسط روشهای مناسب
خطیسازی شوند .موارد زی ر را م یت وان در خص وص دالی ل وج ود
خطیسازی مدل بیان نمود [:]63
 یکی از مشکالت موتورهای حل غیرخط ی در ای ن اس ت ک ه ای ن
موتورها زمانی که قیودشان ارضا شد به ارا ه پاس خ م یپردازن د و
نیازی به آزمون ضرایب الگرانژ نمیبینند .همین امر میتواند حت ی
منجر به ارا ه پاسخ ناصحیح نیز بشود.
 عالوه بر آن ،وجود قی ود غیرخط ی ،ناحی ه ش دنی را غی ر مح دد
میکند و بنابراین موتورهای جستجوی غیرخط ی عموم اً در نق ا
بهینه محلی متوقف میشوند و نمیتوانند یافتن نقطه بهینه مطل ق
را تضمین کنند .مفهوم این جمله این است که شاید هم ب ه ج واد
بهینه مطلق برسند ولی نمیتوان آن را تضمین نمود .در ح الی ک ه
پاسخ مدلهای خطیسازی شده ،قطعاً بهینه مطلق است.
در ای نگون ه مس ا ل غیرخط ی عموم اً از ی ک روش مبتن ی ب ر
متغیرهای دودویی و یک مقدار صحیح مثبت بزرگ ،استفاده م یش ود.
استفاده از متغیرهای گسسته در خطیسازی ،م یتوان د در پیچی دهت ر
شدن حل مسئله و همچنین به وجود آم دن مش کالتی نظی ر نی از ب ه
تنظیم مداوم پارامترها تأثیر بسزایی داشته باشد .ب ر هم ین اس اس در
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v  v   a  b  / 2
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v , v  SOS1variables.

() 7

متغیره ای  ،SOS1متغیره ایی هس تند ک ه فق ط ی ک درای ه از
بردارهای آن میتواند دارای ع ددی ص حیح ب وده و م ابقی مق ادیر آن
میبایست صفر باشند .این متغیرها برای تمامی حلکنن دهه ای MILP
قابل تعریف و استفاده میباشد .با این حال بهمنظور کاهش تع داد ای ن
متغیرها می توان با افزودن یک جمل ه جریم ه در ت ابع ه دف ب هنح و
مناسبی به سادهتر کردن محاسبات کمک کرد .بنابراین میبایست ت ابع
هدف مس ئله خ ود را ب هص ورت ذی ل ع وض ک رد و ن وع متغیره ای
خطیسازی را بهشکل زیر در نظر گرفت:
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 -1-4شبکه گارور
یکی از متداولترین شبکههایی ک ه در مطالع ات برنام هری زی توس عه
انتقال مورداستفاده قرار میگیرد ،شبکه  1شینه گارور است .این شبکه
دارای  1خط انتقال و  2شینه در حالت پایه خود میباش د .س ه واح د
تولیدی مسئولیت تأمین مجموع بار این شبکه به میزان  418مگاوات را
بر عهده دارند و مجموع خطو موجود و پیشنهادی این شبکه میتواند
تا  62مسیر افزایش یابد .سایر اطالعات پایه برای این شبکه در مرج ع
[ ]27ذکر شده است .مدل اولیه این سیس تم ب ه هم راه ظرفی ته ای
تولیدی قابلتوسعه و خطو پیشنهادی جدی د در ش کل زی ر نم ایش
داده شده است .در این بخش دو مطالع ه م وردی ب ر روی ای ن ش بکه
انجام یافته است.
n5

n1

~ ~

a  0, b  0

باشد .در مطالعه موردی دوم همان شبکه با افزایش می زان ب ار دوب اره
بهنحوی بررسی میشود که هم توسعه شبکه انتقال و هم توسعه تولی د
صورت گرفته و نتایج حاصل مورد تحلیل قرار گیرد .در مطالعه م وردی
سوم ،مدل بر روی یک شبکه بزرگتر پیادهسازی و نتایج حاص ل از آن
ارا ه شده است .شبکه موردنظر شبکه  27شینه  IEEE-RTSاس ت ک ه
از هر حیا شبکه مناسبی برای بررسی و تحلیل مدل پیش نهادی ای ن
مقاله میباشد.

~ ~

این مقاله از یک روش ترکیب ی ک ه مبتن ی ب ر اس تفاده از متغیره ای
 SOS1و یک ضریب جریمه برای متغیرهای پیوسته مثبت است ،به ره
گرفته شده است که از قابلیتهای محاسباتی چش مگی ری نس بت ب ه
روشهای قبلی برای خطیسازی قی ود مکم ل برخ وردار اس ت [.]22
درصورتیکه بخواهیم یک قی د مکم ل مانن د  0 ≤ a ⊥ b ≥ 0را ب ا
استفاده از متغیرهای  SOS1خطیسازی کنیم ،کافی است ک ه آن قی د
با روابط زیر جایگزین شوند:

ارا ه یک رویه دوسطحی ریاضی . . .

n3

دیگر قیود مسئله بعالوه قیود زیر
a  0, b  0, vi  0, vi  0
n2

v  v   a  b  / 2

() 2

v  v   a  b  / 2

اگر در جواد بهدستآمده ،قیدی از بین قی ود مکم ل ارض ا نش د،
میتوان متغیرهای آن قید را از نوع  SOS1در نظر گرفت و بدین طریق
از مقدار پیچیدگی مسئله تا حد زیادی کاست.

 -4مطالعات موردی
بر اساس آنچه در بخشهای قب ل بی ان ش د ،م دل پیش نهادی دارای
مزیت حل مسئله توسعه شبکه انتقال با در نظر گ رفتن توس عه تولی د
میباشد .ولی میبایست قابلیتهای یادشده ،در عمل نیز با ارا ه نت ایج
قابلقبول ،کارایی مدل را بهنحو مناسبی مشخص کند .بدین منظ ور در
این بخش دو شبکه استاندارد موردمطالعه قرار گرفته است .شبکهه ای
استاندارد موردمطالعه شبکه های  1شینه گارور و  27شین IEEE-RTS
است .در مطالعه م وردی اول ،بررس ی ب ر روی ش بکه  1ش ینه گ ارور
بهنحوی صورت میپذیرد که نیازی به توسعه تولید در آن وجود نداشته

Serial no. 80

n4

n6

~ ~
شکل  :3شبکه تست گارور

مطالعه موردی  -6مقایسه نتایج حاصل از این مقاله با تجربیات دیگران
بسیار ارزشمند خواهد بود .اما با توجه به ماهیت مدل و در نظر گ رفتن
توسعه انتقال مقید به توسعه تولید ،نمیتوان نتایج دیگ ر مق االت را ب ا
این مقاله مقایسه نمود .بدین معن ا ک ه ه ی ک دام از مق االت دیگ ر از
چنین مدلی چه بهصورت ریاضی و چه بهصورت الگوریتمهای جس تجو
استفاده ننمودهاند .در این قسمت سعی شده است تا با کافی قرار دادن
نیاز شبکه به تولید ،حالتی را مشابه مقاالت توس عه انتق ال معم ول در
دیگر مقاالت مرتبط را ایجاد نماییم .اوالً با توجه ب ه اینک ه م یبایس ت
مقدار بار در دورههای زمانی مصرف در دورههای ب ار میان ه و ب ار پای ه
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متفاوت فرض شود ،مقدار بار در این دورهها ،به ترتیب  12و  98درصد
کل بار شینهها در نظر گرفته شده است .ط ول دوره زم انی ب ار پی ک،
میانه و پایه به ترتیب برابر با  9228 ،6208و  7298ساعت از یک سال
در نظر گرفته شده است .ثانیاً با توج ه ب ه اینک ه مق دار پ ارامتر 𝑚𝑛𝐶
میبایست بهصورت سالیانه 10و بهازای هر مگاوات محاسبه گ ردد ،ای ن
پارامتر معادل هزینه یکنواخت سالیانه ه ر خ ط در نظ ر گرفت ه ش ده
است .این مقدار برابر  68درصد از ک ل هزین ه خ ط اس ت [ ]22و ب ه
نسبت ظرفیت هر خط ،محاسبه و جایگذاری شده است .در انتها کلی ه
ظرفیت های تولیدی موجود صفر در نظر گرفته ش ده و ح داکثر آنه ا
تنها از یک نوع تکنولوژی ب ر روی مق دار ظرفی ت موج ود تولی دی در
شبکه پایه قرار داده شده است .با این کار عمالً توسعه ظرفیتی تولیدی
در شبکه انجام نمیشود و میتوان صرفاً توسعه شبکه انتقال را مطالع ه
کرد .در مطالعات گزارشش ده در مراج ع قبلقبل ی [  ]21-20هم واره
خطو  9-2و  7-1ب ه عن وان خط و قاب ل توس عه ب رای م دل پای ه
پیشنهاد شدهاند .بنابراین در این بخش نیز با در نظ ر گ رفتن ح داکثر
پنج برابر ظرفیت نامی برای این خطو  ،مطالعه انجام شده است .ب ا در
نظر گرفتن تنظیم مجدد تولید ،توسعه انتقال پیشنهادشده در جدول 6
نمایش داده شده است .خروجیهای جدول ب ه ای نص ورت اس ت ک ه
ظرفیت خط  9-2تا  672مگاوات (افزایش ی در ح دود نص ف ظرفی ت
نامی) و خط  7-1نیز تا  968مگاوات (ایجاد ظرفی ت ب یش از  9براب ر
نامی) با هزینه  682میلیون دالر انجام گردد .اگر ای ن نت ایج ب ا نت ایج
مقاالت یادشده مقایسه شود ،شباهت قابلتوجهی را می ت وان مش اهده
کرد .مقاالت یادشده پیشنهاد نمودهاند که تعداد  6خط برای مس یر -2
 9و  9خط برای مسیر  7-1با مجموع هزین ه  668میلی وندالر اض افه
گردد .مقایسه نتایج نشان میدهد که الگوریتمهای مبتنی بر متغیرهای
گسسته ،حتی در مواقعی که با مقدار اندکی تقویت ظرفیت خط مثالً با
تغییر نوع هادیها میتوان مشکل را برط رف ک رد ،اح دا ی ک خ ط
جدید را پیشنهاد میدهند .این مقایسه نشان میدهد که درصورتیک ه
بتوان شرایط سایر مقاالت را در مدل پیادهس ازی نم ود ،ک ارایی م دل
بهوضوح قابل رؤیت خواهد بود.
جدول  :1ظرفیتهای موردنیاز برای توسعه خطوط شبکه گارور با در
نظر گرفتن جابجایی تولید
خطوط پیشنهادی برای
توسعه

هزینه توسعه
خطوط []M$

خروجیهای مدل پیشنهادی

خط )145 MW( 3-5
خط )310 MW( 4-6

682

خروجیهای مقاالت قبلی

خط )000 MW( 3-5
خط )300 MW( 4-6

668

مطالع ه م وردی  -2در مطالع ه م وردی دوم ،ظرفی ته ای موج ود از
تکنولوژیهای مختلف و مطابق جدول  2فرض ش ده اس ت .همچن ین
فرض شده است که بار شبکه در تمامی ش ینهه ا  2براب ر ش ده اس ت.
هزین ه یکنواخ ت س الیانه ب رای اح دا ه ر مگ اوات تولی د ب رای

Serial no. 80

ارا ه یک رویه دوسطحی ریاضی . . .

تکنولوژیهای پیک و پایه به ترتیب برابر با  22و  22هزار دالر در نظ ر
گرفته شده است .هزینه تولید بهازای تکنولوژیهای یادشده ب ه ترتی ب
 22و  0دالر در نظر گرفته شدهاند .خطو نشان دادهشده در جدول 9
خطو جدیدی را با ظرفیتهای نامی و قابل توس عه در م دل نم ایش
می دهند .باقی خطو موجود هم حداکثر تا دو برابر ظرفیتهای ن امی
خودشان قابل توسعه خواهند بود.
جدول  :2ظرفیتهای موجود و قابل توسعه واحدهای تولیدی از
تکنولوژیهای مختلف
تکنولوژی
تولید پایه
تکنولوژی
تولید پیک

شین 1

شین 3

شین 6

8

918

188

188

188

188

ظرفیت موجود []MW

628

8

8

ظرفیت قابل توسعه []MW

988

988

988

ظرفیت موجود []MW
ظرفیت قابل توسعه []MW

جدول  :3ظرفیتهای فعلی و قابل توسعه خطوط شبکه گارور

خط 1-0
خط 1-4
خط 0-6
خط 3-5
خط 4-6

ظرفیت فعلی
[]MW

ظرفیت قابل
توسعه []MW

100
00
0
100
0

000
160
500
500
500

نتایج حاصل از اعمال مدل و حل آن نشان میدهد که با توجه ب ه
ظرفیتهای توسعه شبکه میبایست مقدار  642/04مگاوات در شین 9
و مقدار  988مگاوات در شین  1از تکنولوژی پی ک س رمایهگ ذاری در
بخش تولید انجام شود .جدول  7مقدار تولی د واح دها را در ب ازهه ای
زمانی مختلف با توجه به سرمایهگذاری انجامشده نشان میدهد .جدول
مورداشاره نشان میدهد ،علیرغم اینکه سرمایهگ ذاری انج امش ده ب ر
روی تکنول وژی پی ک ب وده اس ت ،ول ی تولی د انج امش ده در اکث ر
ساعتهای سال (بازههای زمانی بار می انی و پای ه) توس ط ژنراتوره ای
پایه خواهد بود .بنابراین انتخاد سرمایهگذاری بر روی تکنولوژی پی ک
منطقی میباشد .از سوی دیگر مق دار ظرفی ت موردنی از ب رای توس عه
خطو انتقال شبکه در جدول  2نمایش داده شده است .بر اساس ای ن
مقادیر در دوره برنامهریزی نیازی نیست در مسیرهای  6-2و  6-7خط
جدیدی احدا شود و صرفاً م یت وان ب ا تقوی ت خط و ای ن مس یر
ظرفیت موردنیاز را برای شبکه تأمین کرد.
 -2-4شبکه  22شینه IEEE-RTS

در این بخش قابلیتهای مدل پیشنهادی در یک ش بکه ب زرگت ر ک ه
عبارت از شبکه  27شینه  IEEE-RTSاست ،بررسی میش ود .وض عیت
فعلی این شبکه در شکل  7به هم راه ژنراتوره ا و خط و پیش نهادی
نمایش داده شده است 3 .مسیر جدید ب رای توس عه ش بکه و  7مح ل
برای نصب ژنراتور از تکنولوژیهای مختلف پیشنهاد ش ده اس ت .کلی ه
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پارامترهای ش بکه ب ر اس اس مق ادیر اع المش ده در من ابع []98 ،23
میباشد .در خصوص ژنراتورهای پیشنهادی ،هزین ه یکنواخ ت س الیانه
نصب برای ژنراتورهای پیک ،میانه و پایه بهترتی ب  72 ،22و  22ه زار
دالر و هزینه بهرهبرداری از این تکنولوژیها بهترتی ب  29 ،96و 68/2
دالر در نظ ر گرفت ه ش ده اس ت .الزم ب ه ذک ر اس ت ک ه ه ر ی ک از
تکنولوژیهای مختلف تولید در محلهای پیشنهادی قابل نصب هستند
و مقدار ظرفیت قابل توسعه برای هر ی ک از تکنول وژیه ای ذکرش ده
بهترتیب برابر با  188 ،228و  6888مگاوات در نظر گرفته شده اس ت.
لیست خطو جدید پیشنهادی به همراه مشخصات مربو به آنه ا در
جدول  1ارا ه شده است .پیشبینی شده است که بار مص رفی در س ال
هدف  28درصد نسبت به مقدار فعلی آن افزایش داشته باشد.
جدول  :2تولید انجامشده از تکنولوژیهای مختلف در دورههای
مختلف مصرف
شین 1

شین 3

شین 6

بار پیک

-

918

188

تکنولوژی
تولید پایه

بار میانه

-

924/12

188

[]MW

بار پایه

-

612/82

238/32

تکنولوژی
تولید پیک
[]MW

بار میانه

-

-

بار پایه

-

-

-

عالوه بر توسعه خطو  ،ظرفیت هایی برای توسعه ظرفیت تولی دی
از تکنولوژیهای مختلف پیشنهاد شده است ک ه بهین هت رین وض عیت
توسعه همزمان تولید و خطو را برای شبکه موردنظر نمایش میدهد.
الزم به ذکر است که تکنولوژی مورداستفاده ه ر ی ک از نیروگ اهه ای
موجود بر اساس قیمت حاشیهای تولید هریک از واح دها تعی ین ش ده
است .همانطور که در جدول  0مشاهده میشود ،عمده توسعه ظرفیت
تولیدی بر روی شین  4و  69انجام ش ده اس ت ک ه دارای ب یشت رین
ظرفیت توسعه خطو مربو بودند.
مدل ارا هشده در نرمافزار  GAMS11پیاده و از ح لکنن ده مس ا ل
خطی آمیخته با اعداد صحیح  CPLEXبرای تحلیل استفاده شده است.
سیستم مورداستفاده برای ش بیهس ازی دارای پردازن ده Intel Core i7
چهارهستهای  3.4 GHzمیباشد که از حافظه  4GBبرخوردار میباش د.
مقدار زمان صرفشده برای تحلی ل م دل در مطالع ات م وردی  6و 2
تقریباً برابر صفر بوده و برای شبکه  27شینه  RTSزمانی در حدود 68
ساعت و  68دقیقه برای حل استفاده شده است که نشاندهنده مق دار
پیچیدگیمسئله در این حالت است.

~
n22
to n1

Serial no. 80

n17

to n2

~
n19

n13

n16

n14

n15

~

~
n11

n24

n12

n6

با توجه به ورودیهای ذکرشده برای مسئله و نیز م دلس ازی آن،
نتایج ذیل برای توسعه خطو توأم با توسعه تولی د حاص ل م یش وند.
جدول  4نتایج حاصل برای توسعه خطو را بهصورت پیوس ته نم ایش
میدهد که شامل ظرفیتهای توسعهای درنظرگرفتهشده ب رای توس عه
خطو جدید و قبلی می باش د .در ای ن ب ین خط و  n7-n8 ،n1-n5و
 n15-n21جزو خطو موجود بوده و باقی خطو ج زو خط و جدی د
بهحساد میآیند .در خصوص ظرفیتهای موردنیاز برای توسعه خطو
موجود بهجز خط  n7-n8که نیاز به توس عه قاب لت وجهی را نس بت ب ه
ظرفیت قبلی خود ( 642مگاوات) دارا میباشد ،باقی خطو موج ود را
می توان با راهکارهایی مانند نصب ادوات  ،FACTSافزایش بان دله ای
خط و  ...توسعه ظرفیت داد بهنحوی که نیازی ب ه نص ب م دار جدی د
نداشته باشند .در خصوص باقی خطو پیشنهادی نیز میتوان با نص ب
ظرفیت ارا هشده در جدول  4وضعیت شبکه را بهنحوی توسعه داد ک ه
بتواند افزایش بار مصرفی را در سال هدف ،پاسخگو باشد.

n21

n20

~

خط 1-0
خط 1-4
خط 0-6
خط 3-5
خط 4-6

3/55
13/50
454/05
000
405/54

~

n18

~

جدول  :5ظرفیتهای موردنیاز برای توسعه خطوط در شبکه گارور
ظرفیت موردنیاز برای توسعه
[]MW

~

n23

~

بار پیک

12/36

642/04

988
98/90

ارا ه یک رویه دوسطحی ریاضی . . .

n10

n3

n9
n4

n5
n8

to n23

n2

n7

~ ~

~ ~

to n22

n1

~

شکل  :2شبکه  22شینه  IEEEبههمراه خطوط و نیروگاههای
پیشنهادی

 -5نتیجهگیری
در این مقاله یک مدل دوسطحی ریاض ی ب ا قی ود بهین هس ازی ب رای
برنامهریزی همزمان توسعه شبکه انتقال و توسعه ظرفی ت تولی دی آن
بدون هی گونه استفادهای از روشهای تجزیه ،تقریب و یا حت ی تک رار
ارا ه شده است .این مدل میتوان د در ش بکهه ایی ک ه عم ده توس عه
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ظرفیت خطو و ظرفیت تولید بر عهده ی ک مرج ع م یباش د ،م ورد
استفاده قرار گیرد .همچنین این روش میتواند در سیستمهای تجدی د
س اختاریافته ک ه اپرات ور مس تقل سیس تم مت ولی ارا ه س یگنال
سرمایه گذاری است ،مورد استفاده قرار گیرد .م دل ارا هش ده در ای ن
مقاله میتواند بهنحو مؤثری ب ه برنام هری زان توس عه در ی ک سیس تم
کمک کند تا تصمیمهای توسعهای منطقیتر و واقعیتری را ب ا هزین ه
کمتر اتخاذ نمایند .استفاده از متغیرهای پیوسته برای توسعه خطو به
سرمایهگذار اجازه می دهد تا خطوطی را که صرفاً نیاز به تقویت دارن د،
شناسایی کرده و با هزینهای بسیار کمتر از سرمایهگ ذاری ب رای نص ب
خطو جدی د ،ب ه تقوی ت آن ه ا بپ ردازد .ب ا توج ه ب ه اینک ه م دل
بهدستآمده یک مدل غیرخطی می باشد ،لذا از یک روش خطیس ازی
جدید بنام  SOS1که میتواند سرعت ارا ه پاسخ را در اینگونه مدله ا
افزایش دهد ،استفاده شده است .مثالهای عددی از شبکههای کوچک
و بزرگتر برای تشریح هرچه بهتر عملکرد مدل ارا ه شدند که هر ی ک
از ویژگیهای پیشبینیشده مدل را بهخوبی نمایان کردهاند.

ارا ه یک رویه دوسطحی ریاضی . . .

گزینههای بیشت ری را ب رای توس عه انتق ال ه م در پ یش روی
سرمایهگذار بگذارد .بنابراین با توجه ب ه رش د و گس ترش من ابع
تولید پراکنده ،پیش نهاد م یش ود م دل ارا هش ده را ب ا ایج اد
تغییراتی به مدل مناسب برای این منابع و مسا ل ،تبدیل نمود.
جدول  :8خروجی موردنیاز برای توسعه ظرفیتهای تولید شینهای
مختلف شبکه  22شینه
ظرفیت موردنیاز
توسعه []MW

تکنولوژی تولید

شین 0

42/0

بار میانه

شین 5
شین 13

53/55
135/51
115/2

پیک
پیک
میانه

050

پیک

اندیسها
جدول  :6ویژگیهای خطوط قابل نصب در شبکه  22شینه
خطوط کاندیدا
n1-n18
n1-n22
n2-n23
n3-n14
n6-n13
n6-n19
n7-n10
n9-n15
n9-n20

سوسپتانس حداکثر ظرفیت
خط ][MW
خط
500
500
500
500
1000
500
1000
500
500

150
150
150
150
150
150
150
150
150

هزینه سرمایهگذاری
سالیانه ][$
0000
0665
5333
4665
5333
6000
5333
5333
6665

n,m
t
i
j

متغیرها
𝑚𝑛𝑓
𝑡𝑛𝑟
𝑖𝑥
𝑡𝑖𝑔𝑃

جدول  :7خروجی موردنیاز برای توسعه ظرفیتهای خطوط شبکه 22

𝑡𝑛𝑑𝑃

شینه
حداکثر ظرفیت
حداکثر ظرفیت
خطوط کاندیدا
خطوط کاندیدا
خط ][MW
خط ][MW
n1-n5
n1-n18
n1-n22
n3-n14
n6-n13

0/06
02/54
51/61
03/64
143/25

n7-n8
n7-n10
n9-n15
n9-n20
n15-n21

103/03
24/10
35/31
31/64
04/04

یکی از کاربردهای مهم این مدل ،در مدلسازی مسئله و استفاده
سرمایهگذاران تولیدات پراکنده میباشد .بدین معنی که با توج ه
به ماهیت انرژیهای نو ،این نوع از تولی دات عموم اً در من اطقی
قابل سرمایهگذاری هستند که عدم دسترسی به شبکه م یتوان د
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اندیس شماره شینهها.
اندیس دوره زمانی مصرف بار.
اندیس واحدهای تولیدی.
اندیس مربو به تکنولوژی تولید مورداستفاده در واحدها.

𝑡𝑛𝛿

حداکثر توان قابل عبور از خط  n-mپس از توس عه ظرفی ت
خط [.]MW
مقدار بار قطعشده از شین  nدر دوره زمانی مصرف .]MW[ t
حداکثر ظرفیت قابل تولید سرمایهگ ذاری ش ده در واح د iام
[.]MW
مقدار تولید نیروگاه iام ،در بازه زمانی مصرف tام [.]MW
مقدار مصرف انجامشده در شینه nام در بازه زمانی مص رف tام
[.]MW
زاویه شین nام در بازه زمانی مصرف tام.

پارامترها
𝑚𝑛𝐶
𝑒𝑛𝑖𝑙𝐶
𝑚𝑛𝑓
𝑚𝑛𝑓
𝑚𝑛𝐵
Υ
𝑖𝑥
𝑖𝑥

هزینه یکنواخت سالیانه توسعه هر مگ اوات ظرفی ت در خ ط
[.]$/MW
حداکثر بودجه ممکن برای توسعه خطو انتقال [.]$
ظرفیت موجود خط انتقال خط .]MW[ n-m
حداکثر ظرفیت قابل توسعه خط .]MW[ n-m
سوسپتانس خط .]s[ n-m
ضریب جریمه برای حداقل کردن مقدار بار قطعشده.
ظرفیت نصبشده فعلی در واحد iام [.]MW
حداکثر ظرفیت قابل توسعه در واحد iام [.]MW
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