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پاسخ بهینه ،باید برنامهریزی تولید و انتقال انرژی الکتریکی همزمان
انجام شود .در برخی از مقاالت ،برنامهریزی همزمان تولید و انتقال
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سپس براساس پاسخ بهدستآمده TEP ،با روش  BDحل شده و این
فرآیند تا رسیدن به هماهنگی موردنظر تکرار شده است .در این مرجع،
مکان و ظرفیت بهینه نیروگاههای بادی تعیین شده و سایر نیروگاهها
ثابت فرض شدهاند .در ] GEP ،[2و  TEPبه روش MILPحل شده است.
در این مرجع ،چندین متغیر باینری جهت خطیسازی تعریف شده و
قابلیت اطمینان سیستم در مسئله جداگانهای بررسی شده است .بررسی
جداگانه قابلیت اطمینان ،پاسخ را از حالت بهینه دور میکند .در ]،[3
هماهنگی  GEP ،TEPو شبکههای کوچک محلی به روش  BDانجام
شده و قابلیت اطمینان ساالنه در مسئله فرعی بررسی شده است .در
] ،[4برنامهریزی همزمان تولید و انتقال با درنظرگرفتن قابلیت اطمینان
با روش  MILPانجام شده است .در این مرجع از خطیسازی و سادهسازی
استفاده شده است و جهت لحاظ نمودن قابلیت اطمینان ،جریمه امید
ریاضی انرژی تامیننشده در تابع هدف درنظر گرفته شده است .در مرجع
] ،[5برنامهریزی انتقال و تولید بهطور جداگانه انجامشده و تنها خروج
خطوط انتقال درنظر گرفته شده است .در برخی مقاالت ]،[6-9
هماهنگی تولید و انتقال در محیط رقابتی انجام میشود .در این مقاالت،
برنامهریزی توسعه با درنظرگرفتن هماهنگی شرکتهای تولید و انتقال
و با لحاظ نمودن قیود  ISO5انجام میگیرد.
در حالتهای کمباری و میانباری ،نیروگاههای پرهزینه باید از مدار
خارج میشوند و بیشتر نیروگاههای پایه و کمهزینه در مدار باقی بمانند.
نیروگاههای بادی نیز ممکن است توان نامی را در حالتهای میانباری و
کمباری تولید کنند .اما در بیشتر مقاالت ،برنامهریزی فقط برای بار پیک
انجام شده است .در این شرایط ،ممکن است که در حالتهای کمباری و
میانباری به علت اضافه بار خطوط انتقال نتوان نیروگاههای پرهزینهتر
را خارج و پخش بار اقتصادی بین نیروگاهها را اجرا نمود .بهعبارتدیگر
ممکن است که محدودیت ظرفیت خطوط انتقال ،اجازه خروج واحدهای
گرانتر را ندهد ،که باعث افزایش هزینه تولید میشود .این موضوع در
روابط بار پیک مدنظر قرار نمیگیرد .بنابراین درنظرگرفتن پخش بار
بهینه در سطوح مختلف بار ،ممکن است باعث کاهش هزینه تولید شود
و خطوط و واحدهای جدید طوری انتخاب شوند که هزینه بهرهبرداری
واحدها برای حالتهای میانباری و کمباری کمینه شود .در تحقیقات
پیشین ،پخش بار بهینه در برنامهریزی توسعه و در فضای سنتی مطرح
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نشده است و در بهرهبرداری سیستم بهمنظور کاهش هزینه تولید مطرح
بوده است .در ] ،[11مشارکت بهینه نیروگاهها در حضور تولیدات پراکنده
بررسی میشود و هزینه بهرهبرداری نیروگاهها کاهش مییابد .در ]،[11
پخش بار بهینه با درنظرگرفتن بار چند سطحی و قیود مختلف مانند
رزرو چرخان و آلودگی بررسی میشود و سبب کاهش هزینه بهرهبرداری
نیروگاهها میشود.
در مطالعات توسعه سیستمهای تولید و انتقال ،خطوط و واحدهای
جدید پیشنهاد میشود .افزودن خطوط و واحدهای جدید سبب افزایش
جریان اتصال کوتاه تجهیزات در شبکه آینده میشود .درنتیجه تجهیزات
با سطح اتصال کوتاه باالتر باید انتخاب شوند که هزینه سرمایهگذاری را
افزایش میدهد .در غیراینصورت احتمال بروز خسارات و خاموشیها
افزایش مییابد .تاکنون به این موضوع بهطور جامع پرداخته نشده است.
در ] TEP ،[12با درنظرگرفتن اتصال کوتاه و امنیت سیستم با استفاده
از روابط  MILPانجام شده است .در این مرجع ،تأثیر اتصال کوتاه هر
خط جدید بر پستی که به آن وصل میشود درنظر گرفته شده است.
درصورتیکه ممکن است جریان اتصال کوتاه سایر پستها را نیز افزایش
دهد .همچنین در این روش از تقریب و خطیسازی استفاده شده است.
در مرجع ] TEP ،[19با درنظرگرفتن اتصال کوتاه انجام شده است .ابتدا
برنامهریزی انتقال با روش  MILPانجام میشود .سپس جریان اتصال
کوتاه پستها بررسی میشود و درصورتیکه از حد مجاز بیشتر باشد،
شاخصی به روابط مسئله اضافه میشود و دوباره برنامهریزی انجام
می شود و این روند تا زمانی که سطح اتصال کوتاه پستها در حد مجاز
قرار گیرد ،ادامه مییابد .این روش تقریبی است و مشخص نیست که
پاسخ بهینه داشته باشد .با توجه به اینکه در مراجع ] [12و ] ،[19فقط
برنامهریزی توسعه سیستم انتقال انجامشده ،تأثیر نیروگاهها در مطالعات
اتصال کوتاه درنظر گرفته نشده است .درصورتیکه در عمل ،اهمیت
نیروگاهها در تعیین سطح اتصال کوتاه زیاد است و انتخابشدن نیروگاه
جدید و خطوط متصل به آن ،در تعیین جریان اتصال کوتاه تأثیر بسزایی
دارد.
جهت جلوگیری از بروز خسارات و خاموشیها در شبکه آینده ،باید
خروج تجهیزات در برنامهریزی توسعه درنظر گرفتهشود .به این منظور
مطالعات قابلیت اطمینان و امنیت انجام میشود .قابلیت اطمینان در
قالبهایی مانند  EENS7 ، LOLE ،LOLP6و یا با بررسی عدم قطعیت
مطرح میشود .در ] ،[18شاخصهای قابلیت اطمینان در حضور مزارع
بادی ارزیابی میشود .در ] ،[12عدم قطعیت سرعت باد در برنامهریزی
تولید بررسی میشود .امنیت سیستم در قالب معیارهای  N-2 ، N-1و ...
درنظر گرفته میشود .در ] ،[11 ،16امنیت سیستم در توسعه سیستم
انتقال در قالب روابط خطی درنظر گرفته شده است .در ] ،[16امنیت
سیستم با درنظرگرفتن خروج خطوط بررسیشده و خروج واحدها لحاظ
نشده است .در ] ،[11ابتدا مسئله اصلی حلشده و سپس امنیت سیستم
در مسئله جداگانهای ارزیابی شده است .در مرجع ] ،[14امنیت سیستم
با استفاده از  BDو مونت کارلو در فضای احتمالی بررسی شده است .در
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] ،[13حالتهای مختلف مطالعه امنیت سیستم شامل خروج چند خط
و واحد باهم با استفاده از روش ابتکاری بررسی شده است و امنیت
سیستم در مسئله جداگانهای ارزیابی شده است .در ] ،[21امنیت بیشتر
در زمینه بهرهبرداری و در محیط بازار صورت گرفته است .در ]،[21
امنیت سیستم در الگوریتمی ابتکاری بررسیشده و میزان اهمیت خطوط
کاندیدا تعیین شده است.
با توجه به تنوع تحقیقات در زمینه برنامهریزی توسعه سیستمهای
تولید و انتقال ،دیدگاههای مختلفی در مطالعات موردنظر بوده است و
برنامهریزی از جنبههای مختلف دستهبندی و بررسی شده است ].[22
از لحاظ روش حل ،شیوههای ریاضی یا ابتکاری استفاده میشود .درروش
ریاضی ،پاسخ بهینه و واحد به دست میآید و زمان حل کمتر اما نوشتن
روابط مشکلتر است .ازجمله روشهای ریاضی میتوان به [29 ،14] BD
10

و  [12 ،2] MILPو ازجمله روشهای ابتکاری به  SA9 ،GA8و

TS

] [22 ،28اشاره نمود .برنامهریزی در محیط سنتی ] [2 ،9 ،2یا بازار ]-3
 [6انجام میشود .در محیط سنتی تابع هدف ،هزینه و در محیط بازار
تابع هدف ،سود شرکتکنندگان است.
در این مقاله ،برنامهریزی توسعه همزمان سیستمهای تولید و انتقال
به روشی نوین ،ساده و سریع توسط روابط  MILPانجام شده است .امنیت
سیستم در مسئله اصلی و در قالب روابط  MILPدرنظر گرفته شده است
و ظرفیت و مکان بهینه خطوط و واحدهای جدید تعیین شده است.
پخش بار اقتصادی بین نیروگاهها برای سطوح مختلف بار در مسئله اصلی
لحاظ شده است .بهاینترتیب ،این امکان فراهم میشود که بدون
محدودیت ظرفیت خطوط انتقال بهازای بارهای مختلف ،نیروگاههای
پرهزینه از مدار خارج شود و هزینه بهرهبرداری واحدها کاهش یابد .روش
ابتکاری جدیدی برای کاهش سطح اتصال کوتاه معرفی شده است.
بهاینترتیب در شبکه آینده ،سطح اتصال کوتاه محدود میشود و هزینه
سرمایهگذاری تجهیزات کاهش مییابد .نرمافزار متلب  2112جهت
اجرای روش ارائهشده برای شبکه  6شینه گارور و شبکه  28شینه IEEE
استفادهشده و نتایج بهدستآمده از جنبههای مختلف بررسی و با سایر
مراجع مقایسه شده است.
در بخش دوم مقاله ،برنامهریزی توسعه همزمان تولید و انتقال انجام
شده است در بخش سوم ،امنیت سیستم ارزیابی شده است .در بخش
چهارم ،پخش بار بهینه برای سطوح مختلف بار به روابط اضافه شده
است .کاهش سطح اتصال کوتاه در بخش پنجم بیان شده است .در بخش
ششم نتایج مقاله برای موارد مطالعاتی بررسی شده و نتیجهگیری در
بخش هفتم آورده شده است.

 -2برنامهریزی توسعه همزمان تولید و انتقال
همانطور که بیان شد در این مقاله برنامهریزی توسعه همزمان تولید و
انتقال در قالب مدل  MILPبیان شده است که پاسخ بهینه را نتیجه
میدهد و از پخش بار  DC11استفاده شده است .مدلسازی مسئله در
روابط ( )1تا ( )14آورده شده است.
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Min (∑𝑖𝑗𝜖Γ 𝐶𝑙𝑖𝑗 𝑛𝑖𝑗 + ∑𝑖𝜖Ω 𝐶𝑇𝑖 × 𝑚𝑖 +

()1

𝑝 𝑝
𝑘 𝑘
𝑖𝑔𝐶 𝑘 𝑑𝑇 ∑𝑖𝜖K ∑𝑖𝜖Ω
𝑃𝑔𝑖 + ∑𝑖𝜖Ω 𝑇𝑑 𝑝 𝐶𝑔𝑖 𝑃𝑔𝑖 +

) 𝑖𝑟 × 𝐹𝑃 𝛺𝜖𝑖∑
𝑝

()2
()3

𝑖𝑑𝑃 = 𝑖𝑒𝑟 𝑃𝑔𝑖 + ∑𝑖𝑗𝜖𝛤 ∀ 𝐴𝑇 𝑓𝑖𝑗 + 𝑟𝑖 −
∀i∈B
𝑝

∀i∈B

𝑖𝑒𝑟 𝑃𝑔𝑖 = 𝑚𝑖 𝑃𝑔𝑖𝑚𝑎𝑥 −
𝑝

()4

𝑃𝑔𝑖𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑃𝑔𝑖 ≤ 𝑃𝑔𝑖𝑚𝑎𝑥 ∀ i ∈ B

()5

0 ≤ 𝑟𝑒𝑖 ≤ 𝑚𝑖 (𝑃𝑔𝑖𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑔𝑖𝑚𝑖𝑛 ) ∀ i ∈ B

()6
()7
()8
()9
()10

𝑝

𝑐
𝑝𝑐𝑔𝑖,
= 𝑎𝑖 × 𝑃𝑔𝑖 + 𝑏𝑖 ∀ i ∈ B

∀i∈B
∀ ij ∈ Γ

𝑝

𝑖𝑔𝑐 ∗

(1+𝑞)𝑤 −1
𝑤)𝑞𝑞(1+

𝑝

= 𝑖𝑔𝐶

) 𝑗𝛿 𝑓 0 𝑖𝑗 = −𝑏𝑖𝑗 (𝛿𝑖 −

̅̅̅ ≤ ̅̅̅0 ≤ 𝑓 0
𝑓−
𝑓 0 𝑖𝑗 ∀ ij ∈ Γ
𝑗𝑖
𝑗𝑖
) 𝑗𝑖𝑛 + (𝛿𝑖 − 𝛿𝑗 ) ≤ 𝑀(1 −

𝑗𝑖𝑓
𝑗𝑖𝑏

≤ ) 𝑗𝑖𝑛 −𝑀(1 −
∀ ij ∈ Γ

()11

−𝑓𝑖𝑗̅ 𝑛𝑖𝑗 ≤ 𝑓𝑖𝑗 ≤ 𝑓𝑖𝑗̅ 𝑛𝑖𝑗 ∀ ij ∈ Γ

()12

0 ≤ 𝑚𝑖 ≤ 𝑚𝑖𝑚𝑎𝑥 ∀ i ∈ B

()13

0 ≤ 𝑟𝑖 ≤ 𝑃𝑑𝑖 ∀ i ∈ B

()14

n binary, i ∈ B, ij ∈ Γ

رابطه ( ،)1تابع هدف است که شامل هزینه خطوط و نیروگاههای
جدید است .اولین و دومین بخش تابع هدف شامل هزینه سرمایهگذاری
خطوط و نیروگاههای جدید است .بخش سوم هزینه بهرهبرداری
نیروگاهها در سطوح بار مختلف غیر از پیک است که در بخش  8تشریح
میگردد .بخش چهارم و پنجم بهترتیب هزینه بهرهبرداری نیروگاهها در
پیک و جریمه بار تأمین نشده است .رابطه ( )2توازن تولید و مصرف را
نشان میدهد .ازآنجاکه لزومًا مجموع ظرفیت نیروگاههای جدید با
مجموع بار برابر نیست ،نیاز بهاضافه نمودن قدرت رزرو است که توازن
تولید و مصرف را برقرار کند .بنابراین توان رزرو در رابطه ( )2درنظر
گرفتهشده و محدوده مجاز آن در رابطه ( )2مشخصشده است .تولید
بهینه نیروگاهها در پیک بار که برای محاسبه هزینه بهرهبرداری مورد
نیاز است ،در رابطه ( )9و محدوده مجاز آن در رابطه ( )8آورده شده
است .هزینه بهرهبرداری واحدها ،با تابع خطی درجه یک در رابطه ()6
مدل شده است .هزینه سرمایهگذاری در سال اول منظور میشود ولی
هزینه بهرهبرداری سالیانه است و ارزش حاضر آن مطابق رابطه ( )1درنظر
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گرفته میشود .در برخی از تحقیقات ،برنامهریزی توسعه شبکه انتقال
توسط معادالت خطی مدلسازی شده است [ .]2اما در این مقاله توسعه
همزمان سیستمهای تولید و انتقال مطرح شده است .بنابراین تعداد
واحدهای موجود روی هر شین ،قدرت رزرو و هزینه بهرهبرداری نیروگاه
ها به روابط اضافه شدهاند .با اضافه نمودن این موارد مطابق روابط ( )1تا
( ،)1برنامهریزی توسعه همزمان تولید و انتقال توسط روش MILP
مدلسازی میشود .رابطه ( )4توان خطوط موجود و رابطه ( )3محدوده
آن را مشخص میسازد .رابطه ( )11و ( )11به ترتیب توان خطوط جدید
و محدوده آنها را نشان میدهد .روابط ( )12و ( )19محدوده تعداد
واحدها و بار تأمین نشده را مشخص میکنند n .متغیر باینری است که
نشاندهنده انتخابشدن یا نشدن خطوط کاندیدا در هر مسیر است و m
متغیر صحیح است که تعداد واحدهای جدید را در هر شین نشان
میدهد.

 -3درنظرگرفتن امنیت سیستم
در بسیاری از مقاالت ،امنیت سیستم در مسئله جداگانهای بررسی شده
است ] .[20 ،19 ،17این موضوع ،پاسخ را از حالت بهینه دور میکند .در
این مقاله ،ارزیابی امنیت سیستم بهطور خطی در مسئله اصلی آورده
شده است .بهاینترتیب پاسخ ،برای حالت بدون پیشامد و همچنین برای
حالتهای خروج واحدها و خطوط بهینه است .در ] ،[12امنیت سیستم
بهطور خطی در توسعه سیستم انتقال مدنظر بوده اما در این مقاله ،امنیت
 N-1بهطور خطی در توسعه همزمان سیستمهای تولید و انتقال درنظر
گرفته شده است .بنابراین روابط ،متناسب با این موضوع تغییر داده
شدهاند .امنیت سیستم با اضافه نمودن روابط ( )12تا ( )22به مسئله
اصلی ارزیابی میشود t .حالتهای خروج است و زیرمجموعه  Tاست که
مجموعه کل حالتهای خروج خطوط و واحدها است .زیرنویس t
متغیرها را در حالت خروج  tنشان میدهد.

𝑖𝑑𝑃 = 𝑖𝑡𝑟 𝑃𝑔𝑡𝑖 + ∑𝑖𝑗∈𝛤 𝐴𝑇 𝑓𝑡𝑖𝑗 +
𝑡∉ 𝑗𝑖

()12
()16
()11
()14

𝑡 ∉ ∀ t ∈ T, ∀ i ∈ B, i
) 𝑗𝑡𝛿 𝑓 0 𝑡𝑖𝑗 = −𝑏𝑖𝑗 (𝛿𝑡𝑖 −

𝑡 ∉ 𝑗∀ t ∈ T, ∀ ij ∈ Γ, i
𝑡 ∉ 𝑗∀ t ∈ T, ∀ ij ∈ Γ, i

̅̅̅ ≤ ̅̅̅0 ≤ 𝑓 0
𝑓−
𝑗𝑖 𝑓 0
𝑗𝑖
𝑗𝑖𝑡

𝑗𝑖𝑡𝑓
) 𝑗𝑖𝑛 + (𝛿𝑡𝑖 − 𝛿𝑡𝑗 ) ≤ 𝑀(1 −
𝑗𝑖𝑏

≤ ) 𝑗𝑖𝑛 −𝑀(1 −

𝑡 ∉ 𝑗∀ t ∈ T, ∀ ij ∈ Γ, i

()13
()21

𝑡 ∉ 𝑗∀ t ∈ T, ∀ ij ∈ Γ, i

𝑗𝑖𝑛 ̅𝑗𝑖𝑓 ≤ 𝑗𝑖𝑡𝑓 ≤ 𝑗𝑖𝑛 ̅𝑗𝑖𝑓−

𝑥𝑎𝑚𝑖𝑔𝑃 𝑖𝑚 ≤ 𝑖𝑡𝑔𝑃 ≤ 𝑛𝑖𝑚𝑖𝑔𝑃 𝑖𝑚
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𝑡 ∉ ∀ t ∈ T, ∀ i ∈ B, i

()21
()22

𝑡 ∉ ∀ t ∈ T, ∀ i ∈ B, i

𝑖𝑑𝑃 ≤ 𝑖𝑡𝑟 ≤ 0

n binary, i ∈ B, ij ∈ Γ, t ∈ T

 -4درنظرگرفتن پخش بار بهینه در سطوح بار مختلف
به علت محدودیت ظرفیت خطوط انتقال ممکن است که در برخی از
ساعات نتوان پخش بار اقتصادی بین نیروگاهها را اجرا نمود .بنابراین
معادالت پخش بار بهینه بهازای سطوح بار مختلف مطابق روابط ( )23تا
( )32به معادالت اصلی سیستم اضافه میشود .بهاینترتیب با حذف
محدودیت خطوط انتقال ،در بارهای مختلف همواره پخش بار بهینه اجرا
میشود و هزینه تولید نیروگاهها کاهش مییابد .در روابط ( )1تا (،)22
تعداد و ظرفیت واحدهای مورد نیاز جهت تأمین پیک بار مدنظر است و
در روابط ( )23تا ( )32میزان تولید بهینه نیروگاهها در سطوح دیگر بار
درنظر گرفته میشود .بهاینترتیب هزینه بهرهبرداری نیروگاهها و هزینه
انرژی تولیدی در بارهای مختلف کمینه میشود .باالنویس  ،kمتغیرها را
در سطح بار  kام نشان میدهد.
()23

𝑘
𝑖𝑔𝑃
𝑖𝑘𝑑𝑃 = 𝑘𝑖𝑟 + ∑𝑖𝑗𝜖𝛤 𝐴𝑇 𝑓𝑖𝑗𝑘 +

∀ i ∈ B, ∀ k ∈ K

()24
()25
()26
()21
()28

𝑘
𝑘
𝑖𝑔𝑐
𝑖𝑔𝑃 × 𝑖𝑎 =
𝑖𝑏+

∀ i ∈ B, ∀ k ∈ K

𝑘
𝑖𝑔𝑃 ≤ 𝑛𝑖𝑚𝑖𝑔𝑃 × 𝑖𝑚
≤ 𝑚𝑖 × 𝑃𝑔𝑖𝑚𝑎𝑥 ∀ i ∈ B, ∀ k ∈ K

𝑘
𝑖𝑔𝑐 ×
∀ i ∈ B, ∀ k ∈ K

∀ ij ∈ Γ, ∀ k ∈ K

𝑤)𝑞q(1+

) 𝑗𝑘𝛿 𝑓𝑖𝑗0𝑘 = −𝑏𝑖𝑗 (𝛿𝑘𝑖 −

̅̅̅ ≤ 𝑘̅̅̅0 ≤ 𝑓 0
𝑓−
𝑓 0 𝑖𝑗 ∀ ij ∈ Γ, ∀ k ∈ K
𝑗𝑖
𝑗𝑖
) 𝑗𝑖𝑛 + (𝛿𝑘𝑖 − 𝛿𝑘𝑗 ) ≤ 𝑀(1 −

𝑘𝑗𝑖𝑓
𝑗𝑖𝑏

≤ ) 𝑗𝑖𝑛 −𝑀(1 −

∀ ij ∈ Γ, ∀ k ∈ K

()29
()30

(1+𝑞)𝑤 −1

𝑘
𝑖𝑔𝐶
=

∀ ij ∈ Γ, ∀ k ∈ K

𝑗𝑖𝑛 ̅𝑗𝑖𝑓 ≤ 𝑘𝑗𝑖𝑓 ≤ 𝑗𝑖𝑛 ̅𝑗𝑖𝑓−

()31

0 ≤ 𝑟𝑖𝑘 ≤ 𝑃𝑑𝑘𝑖 ∀ i ∈ B, ∀ k ∈ K

()32

n binary, i ∈ B, ij ∈ Γ, k ∈ K

 -5تأثیر سطح اتصال کوتاه در مطالعات برنامهریزی
تجهیزات سیستم قدرت نظیر پستها ،خطوط و یراق آالت ،سطح اتصال
کوتاه نامی معینی دارند و با افزایش سطح اتصال کوتاه ،قیمت تجهیزات
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افزایش مییابد .در مطالعات برنامهریزی توسعه ،خطوط و نیروگاههای
جدید اضافه میشوند .با اضافه شدن خطوط و واحدهای جدید ،جریان
اتصال کوتاه پستها و درنتیجه هزینه سرمایهگذاری تجهیزات افزایش
مییابد .درصورتیکه افزایش جریان اتصال کوتاه درنظر گرفتهنشود،
احتمال بروز خسارات و خاموشیهای گسترده زیاد میشود .در این مقاله
محدودیت سطح اتصال کوتاه تجهیزات درنظر گرفته شده است و در
ادامه فرآیند کاهش جریان اتصال کوتاه بیان میشود.
امپدانس تونن پستها با استفاده از ماتریس امپدانس که عکس
ماتریس ادمیتانس است ،مطابق روابط ( )99و ( )98بهدست میآید.
𝑠𝑢𝑏𝑌𝑍𝑏𝑢𝑠 = 1⁄
()33
)𝑖 𝑍𝑇𝑖 = 𝑍𝑏𝑢𝑠 (𝑖,

()34
جریان اتصال کوتاه مربوط به هر شین با توجه به امپدانس تونن،
مطابق رابطه ( )92محاسبه میشود.
⁄
𝑖𝑇𝑍 𝐼𝑠𝑐𝑖 = 1
()35
در مطالعات برنامهریزی توسعه ،وضعیت خطوط کاندیدا مشخص
نیست .و ماتریس ادمیتانس نسبت به متغیر باینری خطوط جدید رابطه
خطی دارد .ولی ماتریس امپدانس که معکوس آن است ،غیرخطی است
و محاسبه جریان اتصال کوتاه به این روش کامالً غیرخطی است.
امپدانس تونن را میتوان با تأثیر مستقیم اضافه شدن خطوط جدید
بر ماتریس امپدانس نیز بهدست آورد .روابط موردنظر در این زمینه در
] [26آورده شده است .این روابط غیرخطی هستند و خطیسازی آنها
بسیار مشکل است .در مرجع ] ،[12جریان اتصال کوتاه به این روش
محاسبه شده است ،اما تأثیر اضافه شدن خط جدید بر تمام پستها
درنظر گرفتهنشده و فقط برای پست متصل به خط جدید و بهطور تقریبی
منظور شده است .با توجه به موارد ذکرشده ،بهتر است که بررسی
محدودیت سطح اتصال کوتاه به روش ابتکاری انجام شود تا اینکه بهطور
مطمئن در حد مجاز قرار گیرد .در این مقاله روش ابتکاری جدیدی برای
کاهش سطح اتصال کوتاه معرفی شده است .در این روش ،خطوطی که
سطح اتصال کوتاه را بیشتر افزایش میدهند ،حذف و بهجای آنها
خطوط دیگری جهت حفظ قیود سیستم اضافه میشوند .الگوریتم این
روش ،در مراحل (الف) تا (ه) تشریح شده است.
الف) پس از حل مسئله (روابط  1تا  ،)92سطح اتصال کوتاه تمامی
پستها محاسبه میشود.
ب) درصورتیکه حداکثر سطح اتصال کوتاه پستها در حد مجاز
باشد الگوریتم پایان یافته است .درغیراینصورت خطوط کاندیدا یکییکی
حذف میشود .بهاینمعنی که در هر حالت ،یک خط از مجموعه خطوط
کاندیدا حذف میشود .برای هر حالت بیشترین جریان اتصال کوتاه
مربوط به شینها تعیین و حالتی که کمترین مقدار را دارد انتخاب
می شود .اگر این مقدار کمتر از حد مجاز باشد ،مراحل از (ه)
درغیراینصورت مراحل از (ج) ادامه مییابد.
ج) این مرحله مشابه مرحله (ب) است .با این تفاوت که خطوط
کاندیدا بهصورت دوتایی حذف میشوند یعنی در هر حالت ،دو خط از
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خطوط کاندیدا حذف میشود .برای هر حالت ،بیشترین جریان اتصال
کوتاه مربوط به شینها تعیین و حالتی که کمترین مقدار را دارد انتخاب
می شود .اگر این مقدار کمتر از حد مجاز باشد ،مراحل از (ه)
درغیراینصورت مراحل از (د) ادامه مییابد.
د) در این مرحله ،خطوط کاندیدا بهصورت سهتایی حذف میشوند
و برای هر حالت بیشترین جریان اتصال کوتاه مربوط به شینها تعیین و
حالتی که کمترین مقدار را دارد ،انتخاب میشود.
ه) مسئله (روابط ( )1تا ( ))92حل میشود .درصورتیکه سطح اتصال
کوتاه همه پستها در حد مجاز قرار داشته باشد ،مسئله خاتمه یافته
است .درغیراینصورت مراحل از (الف) ادامه مییابد.
در الگوریتم فوق میتوان خطوط کاندیدا را بهصورت چهارتایی و
بیشتر نیز حذف نمود .اما معموالً با حذف یک یا دو خط در یک تا چند
تکرار الگوریتم خاتمه مییابد .این روش سرعت اجرا و دقت زیادی دارد
و فلوچارت آن در شکل  1مشاهده میشود .در بخش  ،8کارایی این روش
نشان داده شده است.

 -6مطالعات عددی و تحلیل نتایج
در این بخش ،نتایج عددی حاصل از اعمال مدل پیشنهادی توسعه
سیستمهای انتقال و تولید برای شبکه گارور و نیز شبکه  24شینه IEEE
ارائه شده است .سیستم کامپیوتری مورد استفاده در انجام شبیهسازیها
دارای  2گیگابایت رم و پردازشگر دو هستهای  1/87گیگاهرتز است .از
بسته نرمافزاری متلب  2015برای انجام شبیهسازی و مطالعات عددی
استفاده شده است .پخش بار بهینه در سطوح مختلف بار و هماهنگی
بین  GEPو  TEPبرای شبکه گارور و محدودیت اتصال کوتاه و ارزیابی
امنیت سیستم برای شبکه  24شینه ارزیابی شده و نتایج با سایر مراجع
در زمینههای فوق مقایسه شده است .ضریب جریمه حذف بار 100000
درنظر گرفته شده است.
 -1-6اجرای الگوریتم برای شبکه گارور
اطالعات شبکه در مرجع ] [21و دیاگرام آن در شکل  2آورده شده
است .قیمت خطوط  191هزار دالر بهازای هر کیلومتر درنظر گرفتهشده
و مشخصات نیروگاهها در جدول  1نشان داده شده است.

(

)32 1

شکل  :1فلوچارت کاهش سطح اتصال کوتاه

 -1-1-6درنظرگرفتن تأثیر سطوح مختلف بار
در این بخش ،تأثیر پخش بار اقتصادی بین نیروگاهها در سطوح
مختلف بار بررسی شده است .بهاینمنظور سه سطح بار پیک ،متوسط و
کم درنظر گرفته شده است .بار پیک  1811مگاوات ،بار متوسط 1111
مگاوات و بار حداقل  211مگاوات فرض شده و دیاگرام بار سهسطحی
مطابق شکل  9است .مسئله برای دو حالت حل شده است.
حالت اول :با درنظرگرفتن سه سطح بار
حالت دوم :با درنظرگرفتن بار پیک

Serial no. 83

شکل  :2دیاگرام شبکه گارور

خطوط و نیروگاههای جدید برای دو حالت در جدولهای  2و 9
نشان داده شده است .مشاهده میشود که با درنظرگرفتن سه سطح بار،
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هزینه خطوط جدید  4میلیون دالر بیشتر و هزینه بهرهبرداری نیروگاهها
 98میلیون دالر کمتر شده است .برای اینکه علت کاهش هزینه
بهرهبرداری با درنظرگرفتن سه سطح بار مشخصتر شود ،بهازای بار
حداقل ،پخش بار بهینه انجامشده و نتایج در جدول  8نشان داده شده
است .در حالت اول نیروگاههای  1و  2که هزینه بیشتری دارد ،در بار
حداقل خارج شده است ولی در حالت دوم نیروگاه  2در بار حداقل نیز
در مدار است .بنابراین هرچند که هزینه خطوط جدید در حالت اول
بیشتر شده ولی هزینه بهرهبرداری نیروگاهها به میزان بیشتری کم شده
است .در این سناریو مشاهده میشود که درنظرگرفتن پخش بار بهینه
در سطوح مختلف بار ،هزینه بهرهبرداری نیروگاهها را به میزان
قابلتوجهی کاهش میدهد و پاسخ بهتر و با هزینه کمتری را نتیجه
میدهد.

(گ

1500
1400
1300
1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

)

0
365
730
1095
1460
1825
2190
2555
2920
3285
3650
4015
4380
4745
5110
5475
5840
6205
6570
6935
7300
7665
8030
8395
8760

( ع )

شکل  :3منحنی بار سهسطحی
جدول  :1مشخصات نیروگاهها در شبکه گاور
نیروگاه

حداکثر ظرفیت
(مگاوات)

هزینه سرمایهگذاری هر
مگاوات (میلیون دالر)

هزینه بهرهبرداری هر
مگاوات ساعت (دالر)

1

111

1/8

12

2

911

1/8

12

9

921

1/22

11

6

221

1/22

11

جدول  :4پخش بار بهینه برای بار حداقل در شبکه گاور
حالت یک سطح بار

حالت سه سطح بار
نیروگاه

ظرفیت (مگاوات)

نیروگاه

ظرفیت (مگاوات)

1

1

1

1

2

1

2

211

9

281

9

911

6

261

6

1

 -2-1-6درنظرگرفتن برنامهریزی همزمان سیستمهای تولید و
انتقال
در این بخش ،نتایج مطالعه همزمان سیستمهای تولید و انتقال ارزیابی
شده است .هزینه سرمایهگذاری نیروگاهها برابر با  1/92میلیون دالر
بهازای هر مگاوات و هزینه بهرهبرداری برابر با  11دالر بهازای هر مگاوات
ساعت فرض شده است .مجموع بار  161مگاوات درنظر گرفته میشود.
در این بخش خروج نیروگاهها درنظر گرفته نشده و فقط خروج خطوط
منظور شده است .مسئله در دو حالت بررسی شده است .در حالت اول
ظرفیت نیروگاهها مطابق جدول  ،5ثابت فرض شده است و تنها
برنامهریزی توسعه انتقال انجام میشود و در حالت دوم برنامهریزی
توسعه همزمان تولید و انتقال لحاظ میشود .نتایج در جدولهای  5و 6
آورده شده است .مشاهده میشود که در برنامهریزی همزمان ،هزینه
کاهش یافته است .در این حالت با ترکیب بهینه خطوط و واحدها ،پاسخ
بهتر حاصل شده و ظرفیت تولید ،بیشتر در مرکز بار انتخاب شده که
منجر به انتخاب خطوط کمتر و کاهش هزینه شده است.
جدول  :5ظرفیت نیروگاهها برای ارزیابی برنامهریزی توسعه همزمان
در شبکه گاور
برنامهریزی همزمان تولید و انتقال

برنامهریزی انتقال
نیروگاه

ظرفیت (مگاوات)

نیروگاه

ظرفیت بهینه (مگاوات)

1

161

1

1

611

9

211

9

2

211

6

811

6

121

9

921

مجموع هزینه

 619میلیون دالر

مجموع هزینه

 619میلیون دالر

6

221

جدول  :2ظرفیت بهینه نیروگاهها در شبکه گاور

نیروگاه

ظرفیت (مگاوات)
911
911

جدول  :6خطوط اضافه شده برای ارزیابی برنامهریزی توسعه همزمان
جدول  :3خطوط جدید با و بدون درنظرگرفتن سه سطح بار در شبکه
گاور
حالت سه سطح بار

حالت یک سطح بار

،2-6 ،1-2 ،9-2 ،8-6 ،9-2 ،8-6
8-6 ،2-6

،1-2 ،9-2 ،8-6 ،9-2 ،8-6
2-6

هزینه خطوط  24میلیون دالر

هزینه خطوط  21میلیون دالر

هزینه بهرهبرداری نیروگاهها
 661میلیون دالر

هزینه بهرهبرداری نیروگاهها
 638میلیون دالر

Serial no. 83

در شبکه گاور
برنامهریزی انتقال

برنامهریزی همزمان تولید و انتقال

،8-6 ،2-6 ،2-6 ،2-6 ،9-2 ،9-2
2-6 ،2-6 ،8-6 ،8-6

،8-6 ،2-6 ،2-9 ،2-9 ،1-2 ،1-2
8-6

هزینه خطوط )82/6( :میلیون دالر

هزینه خطوط )22/1( :میلیون دالر

 -2 -6اجرای الگوریتم برای شبکه  24شینه IEEE

در این بخش ،ارزیابی امنیت و محدودیت سطح اتصال کوتاه برای شبکه
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 28شینه  IEEEدرنظر گرفته شده است .دیاگرام شبکه در شکل  6و
مشخصات آن در مرجع ] [24آورده شده است.
 -1-2-6ارزیابی امنیت سیستم
در این مقاله خروج خطوط و واحدها در مسئلهی اصلی بهصورت خطی
درنظر گرفتهشده و خطوط و واحدهای جدید برایناساس تعیین شدهاند.
در بیشتر مقاالت ،امنیت سیستم در برنامهریزی شبکه انتقال مطرح شده
است و تنها خطوط جدید جهت حفظ امنیت سیستم اضافه شدهاند .اما
در این مقاله نیروگاهها نیز در حفظ امنیت سیستم دخالت دارند و با
هماهنگی در انتخاب خطوط و واحدهای جدید و صرف کمترین هزینه،
امنیت  N-1رعایت میشود .در ادامه ،نتایج روش ارائهشده با مرجعهای
] [2و ] [14مقایسه شده است.
جهت مقایسه با مرجع ] ،[5مجموع بار ،مشخصات نیروگاهها و
خطوط مطابق با آن تغییر داده میشود .نتایج در جدولهای  7و  8آورده
شده است .در این مقاله با تعیین جریمه زیاد برای حذف بار ،در اثر خروج
خطوط و نیروگاهها حذف بار رخ نمیدهد ،اما در مرجع ] ،[5جریمه
انرژی تامیننشده در تابع هدف لحاظ شده است و با خروج واحد ،AE1
مجموع تولید از مصرف  4مگاوات کمتر میشود و حذف بار رخ میدهد.
بنابراین در این مرجع امنیت  N-1رعایت نشده است .مشاهده میشود
که در این مقاله هزینه خطوط و نیروگاههای اضافهشده بیشتر است ولی
در عوض ،امنیت  N-1رعایت شده است.
جهت مقایسه با مرجع ] ،[18مجموع بار و تولید  3برابر (8550
مگاوات) فرض شده و خروج نیروگاهها درنظر گرفته نشده است .نتایج
این مقاله و مرجع ] [18در جدولهای  9و  10آورده شده است .مشاهده
میشود که در این مقاله هزینه خطوط و نیروگاههای جدید کمتر است.
زیرا ارزیابی امنیت سیستم با روش ریاضی  MILPانجامشده درصورتیکه
در مرجع ] [18از ترکیب مونت کارلو و  BDاستفاده شده است .بنابراین
درنظرگرفتن امنیت سیستم بهصورت خطی در مسئله اصلی باعث
میشود که پاسخ بهتر و با هزینه کمتر بهدست آید.
جدول  :7خطوط اضافهشده در این مقاله مرجع ][5

خطوط جدید در مرجع

][2

خطوط جدید در این مقاله

،2-6 ،2-6 ،1-8 ،1-8 ،2-9 ،2-9
1-2

،2-6 ،2-8 ،1-8 ،2-9 ،1-2
9-6

هزینه خطوط  21/8میلیون دالر

هزینه خطوط  91/41میلیون دالر

برنامهریزی توسعه همزمان سیستمهای . . .

کیلوآمپر ولی در حالت دوم حدود  26کیلوآمپر است و حد مجاز سطح
اتصال کوتاه رعایت شده است.
جدول  :8نیروگاههای اضافهشده در این مقاله و مرجع ][5

ظرفیت تولید در مرجع
(مگاوات)

شماره نیروگاه

ظرفیت تولید در این مقاله
(مگاوات)

1

22/9

21

2

11/2

19

9

11

11

8

9

4

2

4

9

6

23/2

29

جمع

31

48

مجموع هزینه

 11/23میلیون دالر

 66/46میلیون دالر

][2

جدول  :9خطوط اضافهشده در این مقاله و مرجع ][18

خطوط جدید در مرجع

خطوط جدید در این مقاله

][14

،4-1 ،11-6 ،3-8 ،28-9 ،2-1
،21-12 ،19-12 ،12-11
،29-21 ،13-16 ،28-12
29-18

،11-6 ،3-8 ،28-9 ،3-9 ،2-1
،19-12 ،12-11 ،12-3 ،4-1
4-1 ،11-6 ،3-9 ،29-21 ،16-18

هزینه خطوط  3/11میلیون دالر

هزینه خطوط 19/19میلیون دالر

جدول  :11نیروگاههای اضافهشده در این مقاله و مرجع ][18

ظرفیت تولید در
(مگاوات)

شماره
نیروگاه

ظرفیت تولید در این مقاله
(مگاوات)

1

216

216

2

216

216

1

311

311

19

1119

1119

12

682

682

16

862

862

14

1161

1211

21

1141

1211

22

-

311

29

1491

1341

مجموع

3212

11221

مجموع هزینه
(میلیون دالر)

1246

4118

][14

 -2-2-6تأثیر قدرت اتصال کوتاه
در این بخش ،درنظرگرفتن محدودیت سطح اتصال کوتاه ارزیابی شده
است .راکتانس ژنراتورها  1/2پریونیت ،مجموع بار برابر با  2421مگاوات
و خطوط موجود مطابق جدول  11فرض شدهاند .دو حالت درنظر گرفته
شده است .در حالت اول محدودیتی برای سطح اتصال کوتاه لحاظ نشده
و در حالت دوم محدودیت سطح اتصال کوتاه  21کیلوآمپر درنظر گرفته
شده است .نتایج برای دو حالت در شکل  8مقایسه شده است .مشاهده
می شود که در حالت اول حداکثر جریان اتصال کوتاه پستها98 ،

Serial no. 83

خطوط جدید در حالتهای اول و دوم در جدول  12نشان داده شده
است .مشاهده میشود که خطوط  16-13 ،12-28و  18-16حذف و
در عوض  6خط دیگر به سیستم اضافه شدهاند .مقادیر نامی موجود برای
جریان اتصال کوتاه  91 ،22 ،21و  92است .بنابراین در جدول ،19
مواردی که سطح اتصال کوتاه باید ارتقاء یابد و هزینه افزایش سطح
اتصال کوتاه ،آورده شده است .با توجه به جدولهای  12و  19نتیجه
میشود که با درنظرگرفتن محدودیت سطح اتصال کوتاه ،هزینه خطوط
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40
35
30
25
20
15
10
5

جریان اتصال کوتاه (کیلو آمپر)

جدید افزایش مییابد ،ولی کاهش هزینه مربوط به کاهش سطح اتصال
کوتاه بیشتر است .بنابراین هزینه کل برای حالت دوم کمتر است.
برای نشان دادن کارایی این روش ،نتایج آن با مرجع ] [12مقایسه
شده و به این منظور مجموع بار 4221 ،مگاوات فرض شده است و
مشخصات خطوط مطابق با این مرجع تغییر داده شدهاند .مقادیر اتصال
کوتاه و خطوط جدید بهترتیب در شکل  2و جدول  18مقایسه شدهاند.
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 نتیجهگیری-7
 روشی جدید برای برنامهریزی همزمان سیستمهای تولید،در این مقاله
 از، در تحقیقات پیشین.و انتقال با درنظرگرفتن امنیت سیستم ارائه شد
خطیسازی و روشهای ابتکاری استفاده شده است و در این مقاله با
 پخش بار بهینه برای. پاسخ بهتری حاصل گردیدMILP استفاده از روش
سطوح مختلف بار به روابط اضافه شد و خطوط جدید بهصورتی تعیین
شد که در سطوح بار کمتر بتوان نیروگاههای با هزینه بیشتر را از مدار
خارج نمود و هزینه بهرهبرداری نیروگاهها را به مقدار قابل توجهی کاهش
 محدودیت سطح اتصال کوتاه به روش ابتکاری درنظر گرفته شد و.داد
 نتایج بهتری نسبت به استفاده از خطیسازی و،با استفاده از این روش
 درنظرگرفتن محدودیت جریان اتصال.روشهای ریاضی بهدست آمد
 ولی در،کوتاه تاکنون فقط در برنامهریزی شبکه انتقال لحاظ شدهبود
 ارزیابی.این مقاله در برنامهریزی همزمان تولید و انتقال درنظر گرفته شد
 نیز در قالب روابط خطی در مسئله اصلی آورده شد و باN-1 امنیت
 خطوط و واحدهای جدید برای تأمین امنیت سیستم،کمترین هزینه
 جزئیات عملکرد، اجرای این روش برای موارد مطالعاتی.تعیین گردید
 مقایسه نتایج مقاله با سایر مقاالت نیز نشانگر.مناسب آن را نشان داد
 با توجه بهسرعت اجرای زیاد در این روش.هزینه کمتر و نتایج بهتر بود
.برای مسائل عملی و بزرگ نتایج مناسبی به همراه دارد
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