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 مساله، مدل ارايه شده.در اين مقاله يک مدل برنامهريزي بلندمدت سیستم توزيع با در نظر گرفتن قیود فني و اقتصادي ارايه شده است:چکیده
برنامهريزي بلندمدت سیستم توزيع را در محیط رقابتي از ديدگاه شرکت توزيع با در نظر گرفتن تمام تجهیزات شبکه شامل فیدرها و پست و
 با مالکیت شرکت توزيع يا شرکتهاي تولید توان کوچک به عنوان متغیرهاي مساله مورد بررسي قرار داده و يک روش جامع برايDG اينترتاي و
 شینه ضمن42  سناريوهاي ارايه شده بر روي سیستم.برنامهريزي بلندمدت سیستم توزيع با توجه به تصمیمات تجربي برنامهريز ايجاد نموده است
 با مالکیت شرکتهاي تولید توان کوچک را بر طرح نهايي برنامهريزي در قیمتهايDG  تاثیر حضور اينترتاي و،تـايید کـارآيي مدل پیشنهادي
.مختلف انرژي مورد بررسي قرار داده است
. فوتوولتايیک، اينترتاي، تولید پراکنده،برنامهريزي بلند مدت سیستم توزيع
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Abstract:

In this paper, a long-term distribution system planning model is presented considering technical
and economical constraints. The proposed optimization model studied distribution system planning in a
competitive environment, considering all network equipments including feeders, substation, intertie and DISCOowned or SPP (small power producer)-owned DGs in different technologies and created a comprehensive
framework for long-term distribution system planning according to the planner experimental decisions.
Presented cases in electrical market tested on 32 bus distribution system confirm the effectiveness of the
proposed model and have investigated the impact of existence of different energy sources in system operation
and economics.

Keywords: Distribution System Long-term Planning, Distributed Generation, Intertie, Photovoltaic.

1431/12/11 :تاريخ ارسال مقاله
1432/8/12:تاريخ اصالح مقاله
1432/3/13 :تاريخ پذيرش مقاله
 داور میرعباسي:نام نويسنده مسئول
 گروه برق-  دانشکده مهندسي-  دانشگاه شهید چمران اهواز-  میدان دانشگاه-  بلوار گلستان-  اهواز-  ايران:نشاني نويسنده مسئول

Tabriz Journal of Electrical Eng., Vol.43, No.2

Serial No.66

 /26مجله مهندسي برق دانشگاه تبريز ،جلد ،34شماره 2

 -1مقدمه
در سیستم قدرت تجديد ساختار يافته ،هدف شرکتهاي توزيع انـرژي
الکتريکي ( ،)DSCOحداکثر سازي سود بـا حـداقل ريسـک سـرمايه-
گذاري ضمن تامین رشد بار مصرفکنندگان خود ميباشد [ .]1هـدف
برنامهريز سیستم توزيع ( )DSPاين است که با توسعه بهینـه سیسـتم
توزيع با در نظر گرفتن محدوديتهاي فني و اقتصادي تقاضـاي بـار در
حال رشد شبکه را تامین نمايد .مساله برنامهريزي سیستم توزيع بايد با
در نظر گرفتن تمام گزينههاي سرمايهگذاري به منظور دسـتيـابي بـه
يک حالت برد-برد براي تمام بازيگران مساله مدلسازي شود [ 4و .]2
برنامهريز سیستم توزيع به طور مداوم در تالش است تا استراتژيهـاي
برنامهريزي جديد را با تغذيه بـا قابلیـت اطمینـان بـاب بـراي مصـرف-
کنندگان خود به نحوي توسعه دهد که در بازار بـرق رقـابتي موقعیـت
خود را حفظ و ارتقا دهـد[ .]1اولـین مرحلـه از برنامـهريـزي سیسـتم
توزيع ،پیشبیني بار بلندمدت ميباشد .سـس ماالعـات برنامـهريـزي
سیستم توزيع با بررسي اضافه کردن تجهیزات و منابع انرژي جديد بـه
سیستم توزيع در طول دوره بـرنامهريــزي بـراي تـامین تقاضـاي بـار
پیشبیني شده انجام ميشود.
مساله برنامهريزي بهینه سیستم توزيع در مقابت بسیاري مورد تحقیق
قرار گرفته است .تا اواخر دهه  39مساله برنامهريزي سیستم توزيع تنها
شامل انتخاب بهینه فیدرها و پستها با انتخاب ساح ولتـاژ مناسـ و
ظـرفیت و طـول بهینه فیـدرها بـود که در [ 1و  ]3طي يک مرور کلي
بر آن به مدلسازي و ارايه ساختار کلي آن پرداخته شـده اسـت .در دو
دهـه اخیر ،با افزايش نفوذ منابع تولید پراکنده در سیستمهاي توزيـع،
اين منابع نقش مهمي در برنامهريزي سیسـتم توزيـع بـازي مـيکننـد
[ .]6-19پرکار و همکارانش در []11يـک مـدل برنامـهريـزي سیسـتم
توزيع را براي حداقلسازي هزينههاي کل سیستم شامـل هـزينههـاي
کـلي طـرح شامل هزينههاي سرمايهگذاري و بهرهبـرداري ارايـه شـده
است که اندازه و محل بهینه  DGبه عنوان متغیرهاي تصمیمگیري در
نظر گرفتـه شـدهانــد .در[]7يــک روش ابتکـاري بـراي برنامـهريـزي
سرمايهگذاري DGبر اساس روش تحلیل سود-هزينـه از ديـد شـرکت
توزيع ارايه شده است .در [ ]12نیز مدلي بـراي تعیـین انـدازه و محـل
بهینه  DGدر شبکه توزيع ارايه شده است اين مدل به برنامهريز اجازه
ميدهد تا بهترين مصالحه بین هزينه ارتقاي شبکه و هزينه تلفات توان
و هزينه انرژي تغذيه نشده و هزينه انرژي مورد نیاز براي تغذيه بارها را
انجام دهد .در اين مقـابت ،متغیرهـاي تصـمیمگیـري انـدازه و محـل
DGها بوده و ظرفیت فیدرها و پست و ساختار شبکه تـوزيع ثابـت در
نظر گرفته شدهاند.در[ ]8برنامهريزي سیستم توزيع با توجه به تجربیات
برنامهريز براي دستيابي به اندازه و محل بهینه  DGارايه شـده اسـت.
در اين مقاله ،توسعه پست و اينترتاي و اضافه کردن فیدرهاي جديد در
طرح برنامهريزي به صورت متغیر تصمیمگیري نبوده و طي سناريوهاي
تجربي مختلف مورد بررسي قرار گرفتهاند .در [ 13و  ]14روشي بـراي
بهینهسازي مساله برنامهريزي بلندمدت سیستم توزيع با اضـافه کـردن
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پارامترهاي جديد در آن از جمله اينترتـاي و سـرمايهگـذاران شخصـي
روي DGارايه شده است که ارتقا و توسـعه فیـدرها ،پسـت و  DGبـه
عنوان متغیرهاي تصمیمگیري در مساله در نظر گرفته شـدهانـد .روش
ارايه شده ضمن بررسي اثـر سیاسـتهـاي مختلـف اعمـالي از طــرف
دولت بـر اصـول بهرهبرداري و اقتصادي سیستم توزيع ،بـراي انتخـاب
بهتريـن طـرح بــه منظـور جــذب حـداکثر سـرمايهگـذاري در DG
برنامهريزي شـده اسـت .در [ ]11يـک روش برنامـه ريـزي توسـعهاي
سیستم توزيع ارايه شده است که تمرکز اصلي در آن بر روي سه نـو
 DGبـادي ،فوتـوولتايیک و بیوماس و محـدوديت تـوان راکتیـو آنهـا
ميباشد .در [ 17و  ]16مساله برنامهريزي سیستم توزيع به صورت يک
مدل غیرخاي عدد صحیح چندمرحلهاي فرمولبندي شـده اسـت کـه
تابع هدف شامل هزينههاي سرمايهگذاري و بهرهبرداري سیستم توزيع
و نیز هزينه قابلیت اطمینان سیستم در شـرايط احتمـابتي مـيباشـد.
توان تغذيه نشده بـه عنـوان پـارامتر قابلیـت اطمینـان در تـابع هـدف
جايگذاري شده است.
مرجع [ ]18مساله برنامهريزي بلندمدت سیستم توزيع را با در نظر
گرفتن دو هدف حداقلسازي هزينه و آلودگي زيست محیاي انجام
داده و اثر تغییرات بار بر طرح نهايي بررسي شده است .در اين مقاله
فقط جايابي  DGو تغییر ساختار فیدرهاي شبکه به عنوان متغیرهاي
کنترلي در نظر گرفته شدهاند .در [ ]13مساله برنامهريزي توسعهاي
سیستم توزيع شامل توسعه فقط فیدرها و پست فوق توزيع در نظر
گرفته شده و با استفاده از دو روش هوش مصنوعي الگوريتم ژنتیک و
الگوريتم رقابت امسريالیستي حل و مورد بررسي قرار گرفته است .در
اين تحقیق منابع  DGمورد بررسي قرار نگرفتهاند .مرجع [ ]29يک
روش برنامهريزي چندهدفه براي سیستم توزيع را با استفاده از روش
هوش مصنوعي  PSOارايه کرده است که در آن تغییر ساختار شبکه با
استفاده از تغییرات فیدرها و کلیدهاي قدرت جداکننده به عنوان
متغیرهاي کنترلي استفاده شده است .مرجع [ ]21نیز برنامهريزي
سیستم توزيع را بـا هـدف حـداقلسازي هـزينه سرمـايهگذاري و
بهرهبرداري و نیز هزينه انرژي تامین نشده انجام داده و بـا روش
برنامهريزي دينامیکي حل نموده است .در اين روش ،تنها ظرفیت
فیدرها به عنوان متغیرهاي کنترلي در نظر گرفته شده است.
در اين مقاله يک مدل برنامهريزي سیستم توزيع با در نظر گرفتن
قیود فني و اقتصادي ارايه شده است .مدل پیشنهادي ،مباحث مختلف
مربوط به سیستم قدرت تجديد ساختار يافته ،بازار برق و فناوريهـاي
مختلف تولید پراکنده را در مساله برنامهريزي بلندمدت سیستم توزيع
ترکی کـرده و بـا هدف حداقلسازي هزينـههـاي سـرمايهگـذاري و
بهرهبرداري تجهیزات شبکه با در نظر گـرفتن تمـام تجهیـزات شـبکه
شامل فیدرها و پست و اينترتاي (توان خريداري شده از شرکت توزيع
دوم در محل) و  DGبا مالکیت شرکت توزيع يـا شـرکتهـاي تولیـد
توان کوچک به عنوان متغیرهاي مساله مورد بررسي قـرار داده و يـک
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روش جامع براي برنامهريزي بلندمدت سیسـتم توزيـع ايجـاد نمـوده
است.
براي حل اين مساله بهینهسازي ،نرمافزار ( GAMSابزار مخصوص حل
انوا مختلف مسايل بهینهسازي رياضي) به کار گرفته شده است .بـراي
حل مدل ارايه شده از يک روش بهینهسازي دو مرحلهاي استفاده شده
است براي بررسي کارآيي مدل ارايه شـده و نیـز بررسـي تـاثیر تغییـر
قیمت سیستم فوتوولتايیـک و تغییـرات نــرخ تــورم در طـرح نهـايي
برنامهريزي سیستم توزيع ،ايـن مـدل روي سیسـتم  42شـینه IEEE
توسط سناريوهاي مختلف اجرا شده و مورد بحث قرار گرفته است.
در بخش  2اصول برنامهريزي سیستم توزيع و مدلسازي رياضي مـدل
پیشنهادي براي سیستم توزيع ارايه شده اسـت .در ادامـه در بخـش 4
تحلیل و شبیهسازي طرح پیشنهادي بر روي يـک سیسـتم توزيـع 42
شینه اجرا شده و نتايج براي سناريوهاي مختلف ارايه شده و در نهايت
نتیجهگیري از مقاله در بخش  3ارايه شده است.

 -2مدلسازي رياضي و روش شبیهسازي
در حالت ايدهآل يک مدل برنامهريزي غیرخاي عدد صحیح ،MINLP
براي حل مساله  DSPکافي ميبـاشد بــا وجــود ايــن ،مـدلسـازي
چنین مسالهاي اغل مواقع به دلیل معادبت غیرخاـي زيـاد و حجـم
زياد محاسبات ،در همگرايي و دستيابي بـه يـک جـواب بهینـه دچـار
مشکل ميشود .براي رفع مشکل در ايـن مقاله از يک روش بهینهسازي
دو مرحلهاي استفاده شده است که مرحله اول يک مـدل برنامـهريـزي
خاي عدد صحیح  ،MILPميباشـد کـه محـل و زمـان بهینـه نصـ
تجهیزات را در افق برنامهريزي تعیین ميکند و مرحله دوم يـک مـدل
بهینهسازي برنامهريزي غیرخاي ( )NLPميباشـد کـه بـا اسـتفاده از
نتايج حاصل از مرحله اول ،ظرفیت و توان بهینه هـر يـک از تجهیـزات
شبکه را در سالهاي دوره برنامهريزي تعیین ميکند.

∑
∑

()1
که در آن تعاريف زير صورت گرفته است:
هزينه مهندسي و ساخت و ارتقاي فیدرها  ،Jaپست  Jbو اينترتاي Jc
هزينه سرمايهگذاري روي  DGمتعلق به شـرکت توزيـع ()utilityDG
که بسته به تکنولوژي آن متفاوت ميباشد Jd
هزينه وارد کردن انرژي از شبکه خارجي توسط پست فوق توزيع Je
هزينه انرژي خريداري شده از شبکه توزيع کناري توسط اينترتاي Jf
هزينه بهرهبرداري از  DGمتعلق به شرکت توزيع Jg
هزينه انرژي خريداري شده از تولیدکنندگان توان کوچـک ( )SPPبـر
اساس قرارداد منعقده Jh
هزينه مربوط به آلودگي تعیینشده بر اساس سیاستهاي اعمالي دولت
Ji

درآمد به دست آمده براي شرکت توزيع به واساه انتقال تـوان اضـافي
احتمالي توسط پست به شبکه فوق توزيع ()Jj
اين پارامترها به صورت زير تعريف ميشوند:
∑

()2
∑

()4

∑

()3

∑

()1
∑

()6
()7

∑
∑

 -1-2مرحله اول :مدل بهینـهسـازي خاـي عـدد صـحیح
()MILP
وروديهاي مدل  MILPشامل تقاضاي بار در هر شین در هر سال بـر
اساس پیشبیني بار انجام شده ،اطالعات مربوط به DGها و مشخصات
آنها از جمله ظرفیت هر واحد و هزينه تولید انرژي هر کدام به همـراه
قیمت تعیین شده براي آنها ميباشد .تصمیمات به دست آمده از ايـن
مرحله نیز طرح بهینه برنامهريزي سیستم شامل ترکی بهینه پستهـا
و فیدرها و DGها و اينترتاي و محل و سال نص هـر يـک مـيباشـد.
همچنین تصمیمات تجربي برنامهريز سیستم توزيع نیز ميتواند در اين
مرحله به صورت مقادير از پیش تعیین شده در مساله وارد شود.
تابع هدف در اين مساله ،مقدار زمـان حاضـر هزينـه سـرمايهگـذاري و
بهرهبرداري سیستم توزيع بر اساس نرخهاي تورم سـرمايه و انـرژي در
طول دوره برنامهريزي ميباشد .تابع هدف ارايه شده شامل بخشهـاي
زير ميباشد:
Serial No.66

()8
()3

∑

()19
∑

()11
قیود مساله برنامهريزي سیستم توزيع نیز شامل قیود فنـي و اقتصـادي
به صورت زير ميباشند:
توازن توان در شینها:
معادبت توازن توان در شینها يک دسته معادبت غیرخاي ميباشـند
که در اين مرحله به منظور کاهش حجم محاسبات،حالت خاي شده از
اين معادبت به صورت زير در نظر گرفته شده است به اين صـورت کـه
تلفات توان در خاوط توسط يک ضري تلفات در معـادبت وارد شـده
است:
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(( ∑

∑
∑

()21
()22

∑

()12
محدوديت بارپذيري فیدرها:
ماابق نامعادبت زير حداکثر ظرفیـت حرارتـي فیـدرها تعیـینکننـده
حداکثر مقدار مجاز بارپذيري فیدرها ميباشد.
∑
()14
()13
توازن توان تولیدي و مصرفي در شبکه:
اين قید تضمین ميکنـد کـه  89درصـد ظرفیـت پسـت و اينترتـاي و
DGها براي تامین بار پیک به اضافه توان رزرو در نظر گرفتـهشـده در
هر سال کافي خواهد بود .اين قید به صورت زير در نظر گرفته ميشود:
∑
∑

∑

∑
∑

()24
محدوديت  DGمتعلق به :SPP
اين واحدهاي DGمعموبً بر اساس سیاستهاي اعمـالي دولـت طبـق
قرارداد در شبکه نص ميشوند و برنامهريز سیستم توزيع بايد در طرح
خود آنها را وارد کند ،البته برنامهريز ميتواند محل نص اين DGهـا
را از بین محلهاي تعیین شده اولیـه در مسـاله برنامـهريـزي سیسـتم
توزيع به صورت بهینه تعیین کند .اين محدوديتها به صـورت زيـر در
نظر گرفته ميشوند:
∑
()23
()21
محدوديت ظرفیت کل DGها:
ماابق نامعادبت زير اين قید حـداقل و حـداکثر سـاح نفـوذ  DGدر
شبکه را تعیین ميکند:
∑

∑
∑

()11
محدوديت ظرفیت پست:
ماابق نامعادبت زير انرژي خريداريشده از شبکه خارجي يا بازار برق
توسط پست فوق توزيع نبايد از ظرفیت پست در هر سال تجاوز کند:
∑
()16
()17
()18

محدوديت ظرفیت اينترتاي:
ماابق نامعادبت زير فرض ميشود که سیستم توزيع ميتوانـد توسـط
اينترتاي به يک شبکه توزيع جانبي اتصـال يابـد کـه تـوان تحـويلي از
اينترتاي بايد طبق قرارداد منعقده و در محدوده ظرفیت اينترتاي ايجاد
شده باشد:
∑
()13
()29
محدوديت  DGمتعلق به شرکت توزيع:
برنامهريز سیستم توزيع ،ظرفیت ،محـل و تکنولـوژيDGهـا را تعیـین
ميکند به طوري که توان تحويلي هر يک از DGهـا بايـد در محـدوده
ظرفیتي تعیین شده باشند .ايـن محدوديتها بـه صـورت زيـر تعريـف
ميشوند:

Serial No.66

∑
∑

()26
∑

∑
∑
∑

()27
محدوديت بودجه:
هـزينه سرمايهگذاري سـابنه شـرکت توزيـع نبايـد از بودجـه در نظـر
گرفته شده تجاوز نمايد.
()28
محدوديت آلودگي:
بر اساس آلودگي دياکسیدکربن ايجاد شده توسط DGهاي با سوخت
فسیلي ،سیاستهاي مختلف اعمالي توسط دولت در مسـاله مـيتوانـد
وارد شود که در اين تحقیق سـقف آلـودگي مجـاز در هـر سـال بـراي
شرکت توزيع در نظر گرفته شده است کـه در صـورت تولیـد آلـودگي
بیشتر ،به ازاي هر کیلوگرم آلودگي اضافي ،جريمه براي شرکت توزيـع
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در نظر گرفته خواهد شد .اين محدوديت به صورت زير در نظـر گرفتـه
ميشود.

|

|

∑

∑
∑∑

∑

∑

()23

 -2-2مرحله دوم :مدل بهینهسازي غیرخاي ()NLP
در اين مرحلـه ،از خروجـيهـاي مـدل  MILPمرحلـه اول بـه همـراه
تقاضاي بار سابنه و قیمتهاي پیشبیني شده اسـتفاده کـرده و مـدل
برنامهريزي سیستم توزيع با ارائه دقیقتـري از تـوان عبـوري و تلفـات
توان فیدرها به دست ميآيد .در اين مرحله محل و زمان نص تمـامي
تجهیزات جديد يا ارتقاي تجهیزات موجود ،بر اسـاس نتـايج حاصـل از
مرحله اول در نظر گرفته شده و تغییري در اين مرحله بـراي آنهـا در
نظر گرفته نميشود .اما ظرفیتهاي به دست آمده در مرحله اول براي
هر يک از عناصر سیستم توزيع ،با در نظر گرفتن يک کرانه باب و پايین
براي آنها به مرحله دوم وارد ميشوند .معادبت مربوط به تابع هدف و
قیود در اين مرحله مشابه با معادبت در مرحله اول مـيباشـد بـا ايـن
تفاوت که معادبت مربوط به قید پخش توان شبکه توزيـع بـه صـورت
غیرخاي ميباشد .براي حل معادبت نیز از روش بهینهسازي غیرخاي
دينامیکي (حـل کننده  DNLPدر نـرم افـزار  )GAMSاستفاده شـده
است .دلیل استفاده از اين روش اين است که اوبً معادبت پخش تـوان
و تـوازن توان در شینها به صورت غیرخاي ميباشند و در ضـمن بـه
دلیل استفاده از متغیرهاي مساله در ساختار حلقههاي نوشته شـده در
برنامــه  GAMSبــه ناچــار از حالــت دينــامیکي اســتفاده شــده اســت.
معادبت پخش توان در حالت غیرخاي به دادههاي بیشتري نیاز دارند
که ايـن اطالعات شامل امسدان هـاي هـر يــک از فیــدرهاي شـبکه
ميباشد.
تابع هدف اين مرحله مشابه تابع هدف در مدل  MILPمـيباشـد .امـا
قید پخش توان در اين مرحله جايگزين قیـد تـوازن تـوان در شـین در
مدل  MILPميشود که يک تقري غیرخاي از معادله پخش تـوان و
تلفات ميباشد .بر اساس نتايج حاصل از مرحله اول ،ماتري امسـدان
شبکه به عنوان ورودي اين مرحله در نظر گرفته ميشود.
|

()49

Serial No.66

|

()41
همچنین با توجه به معادبت پخش توان ،پروفیل ولتاژ شینها بايـد در
محدوده مجاز تعیین شده توسط ناظر قرار داشته باشد .به عبارت ديگر:
()42
ساير قیود در نظر گرفته شده در اين مـدل مشـابه معـادبت قیـود در
مدل مرحله اول ميباشند.
مقادير به دست آمـده مربـوط بـه محـل نصـ و سـال نصـ پسـت،
اينترتايDG ،ها و فیدرها در پايان مرحله اول ،عیناً در مرحله دوم بـه
صورت دادههاي ورودي اين مرحله استفاده ميشـود ولـي مقـادير بـه
دست آمده مربوط به ظرفیت فیدرها ،ظرفیت پست ،ظرفیت اينترتاي و
ظرفیت DGهاي متعلق به شرکت توزيع در پايان مرحله اول لزوماً بـه
صورت نهايي در مرحله دوم استفاده نميشوند بلکـه مقـادير آنهـا در
مرحله دوم ميتوانند داراي تغییراتي در يک محدوده با تغییـر ±ch%
نسبت به مقدار به دست آمده در مرحله اول باشند کـه در روابـط زيـر
نشان داده شدهاند:
()44
()43
()41
()46
که در آنها  chمحدوده يا کران باب و پايین متغیرهاي مذکور بر
حس درصد در مرحله  NLPنسبت به مقادير مرحله  MILPميباشد.
ساير مقادير به دست آمده در مرحله اول شامل )،P(i,j,l,t
،
،
،
به عنوان مقدار اولیه براي شرو
و
مساله در مرحله دوم استفاده شدهاند.
فلوچارت حل مساله در شکل ( )1ارايه شده است.
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دريافت دادهها و
پارامترهاي سیستم

حل مرحله اول

تنظیم پارامترها

خیر

همگرايي
مرحله اول

بله
ي
دريافت
مرحله دوم و انتقال
نتايج مرحله اول به
مرحله دوم

حل مرحله دوم

همگرايي
مرحله دوم

خیر

بله

شکل( :)1فلوچارت حل مساله

-4

ماالعه موردي

در اين بخش سیستم مورد ماالعه و دادههاي مربوط به آن و
سناريوهاي شبیهسازي شده و تحلیل آنها ارايه شده است.

 -1-4مشخصات سیستم
سیستم توزيع مورد ماالعه در اين تحقیق سیستم توزيع استاندارد 42
شینه  IEEEاست که در شکل ( )2نشان داده شده است .اين سیسـتم
از چهار شاخه انشعابي تشکیل شده است که پست فوق توزيع در شین
 1قرار گرفته و شین  49نیز به عنوان کانديد براي ايجـاد اينترتـاي در
نظر گرفته شده است .تقاضاي پیک بار سیستم با در نظـر گـرفتن رزرو
در ابتداي دوره برنامهريزي برابر  47MWو نرخ رشد بار سابنه برابر 4
درصـد ميباشد .طول هر فیدر برابر  1متر فرض شده اسـت کـه البتـه
ميتوان مقدار آن را با ضري طول فیدر به راحتي در مساله تغییر داد.
ضري تلفات توان براي مدل  MILPنیـز برابـر  2درصـد فـرض شـده

Serial No.66
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است .همچنین فرض شده است که طبق تصمیم اتخاذ شده بر اسـاس
قرارداد منعقده با SPPها ،طبق برنامهريزي 4منبع تولید پراکنده شامل
يک سیستم فوتوولتايیک  1.5MWدر سال سوم در يکي از شینهـاي
 41 ،49 ،23 ،17يا  ،42يـک ژنراتـور گـازي 1MWدر سـال سـوم در
شین  24و يک توربین بادي 2MWدر سال پنجم در يکي از شینهاي
 13يا  29بر اساس طرح برنامهريزي در شبکه نص شوند .هزينههـاي
ثابت سرمايهگذاري فیدر و پست و اينترتاي به ترتی برابـر  119هـزار
دبر در هر کیلومتر 299 ،هزار و 299هـزار دبر و هزينـههـاي متغیـر
فیدر و پست و اينترتاي نیز به ترتی برابر يک هـزار 19 ،هـزار و يـک
هزار دبر به ازاي هر مگاوات مـيباشـند .هزينـه پايـه سـرمايهگـذاري
DGها نیز به ازاي هر مگاوات براي موتور ديزلي برابر  9/3میلیون دبر
با  4درصد افزايش هزينه بهـرهبـرداري در سـال ،ژنراتـور گـازي برابـر
 9/821میلیون دبر با  3درصد افزايش هزينـه بهـرهبـرداري در سـال،
سیستم فوتوولتايیک بـرابـر  7/1میلیون دبر با  3درصـد کاهش هزينه
سرمايهگذاري در سال و توربین بادي برابر  2/1میلیون دبر با  1درصد
کاهش هزينه سرمايهگذاري در سال ميباشد .هزينه بهرهبرداري DGها
نیز براي موتور ديزلي ،ژنراتور گـازي ،سیسـتم فوتوولتايیـک و تـوربین
بادي به ترتی  39و  71و  3و  19دبر به ازاي هر مگـاوات سـاعت در
نظر گرفته شده است .حداکثر ضري نفوذ  DGدر شبکه نیز  29درصد
در نظر گرفته شده است .تولید آلودگي موتور ديزلي 9/ 61میلیون تـن
به ازاي هر مگاوات ساعت و ژنراتور گازي 9/64میلیون تن بـه ازاي هـر
مگاوات ساعت ميباشد .حداکثر آلودگي مجاز نیز  49هزار تن در سـال
ميباشد کـه  19دبر بـه ازاي هـر تن اضـافي جريمـه در نظـر گرفتـه
شده اسـت .قیمت انـرژي منابع مختلف در سال صفر برنامهريـزي نیـز
با نرخ تـورم انرژي و سرمايه سابنه برابر  8درصـد در جـدول ( )1داده
شده است .منحني بار سابنه با تقريـ خاـي تکـهاي بـه سـه سـاح
مختلف بار پیک به مدت  876ساعت در سال ،بـار پايـه بـه مقـدار 19
درصد بار پیک به مدت  3489ساعت در سال و بار متوسـط بـه مقـدار
 81درصد بار پیک به مدت  4193ساعت در سال تقسیم شـده اسـت.
سیستم توزيع مورد ماالعه و تمـام دادههـاي مربـوط بـه آن از مرجـع
[ ]14ميباشند.
سیستم مورد ماالعه بر اساس فرموبسیون ارايه شده در بخش قبل در
محیط نرمافزار  GAMSبرنامهريزي و اجرا شده اسـت .در مرحلـه اول
روش برنامهريزي MILPبا استفاده از حل کننده  CMPLXبراي حـل
از معادبت خاي استفاده شده است و در مرحله دوم نیز ،معادبت تابع
هـدف و قـیود مساله با اسـتفاده از روش بهینـهسـازي DNLPتوسـط
حلکننده  MINOSشبیهسازي و حل شدهاند.
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حالتها ميباشد ،البته ديده ميشود که قیمتهاي مختلـف انـرژي بـا
توجه به کاهش سرمايهگذاري بر ساح ولتاژ شینها نیز تاثیرگذار شده
است.

Substation
Bus

18

2

19

22
23

3

20

24

 -2-2-4سناريو دوم :در اين سناريو ،اجازه نص اينترتاي در سیستم

4

21

5

توزيع داده نشده است و تنها  SPPDGو  DGدر مساله وجـود دارنـد.
شبیهسازيها مشابه سناريو اول در سه حالت مختلـف بـا قیمـتهـاي
مختلف انرژي انجام شدهاند:

25
26
27

6

28
29

7

10

9

8

11

12

13

Intertie Candidate Bus

30
31

14

32

15
16
17

شکل ( :)2سيستم توزيع  22شينه
جدول ( :)1قیمت انرژي مربوط به منابع مختلف
قیمت توان

قیمت (دبر به ازاي هر مگاوات ساعت)

دريافت شده از پست فوق توزيع

71

32

119

دريافت شده از اينترتاي

19

79

199

فرستاده شده به سیستم فوق توزيع

74

39

198

دريافت شده از تولیدکنندگان کوچک

11

72

39

حالت ب

1.06
1.04
1.02
1
0.98
0.96
0.94

شماره شین ها

شکل ( :)4ولتاژ شینهاي سیستم توزيع سناريو اول در ساح پیک بار شبکه
در آخرين سال دوره برنامهريزي
حالت الف

حالت ب

حالت ج

1.06
1.04
1.02
1
0.98

(با مالکیت شرکت توزيع و شرکتهاي تولید توان کوچـک) در مسـاله
حضور دارند .سیستم در سه حالت مختلف زير با قیمـتهـاي مختلـف
انرژي برنامهريزي شده است:
حالت الف -با  89درصد قیمت پايه انرژي
حالت ب -با قیمت پايه انرژي
حالت ج -با  129درصد قیمت پايه انرژي
خالصه نتايج به دست آمده براي حالتهاي مختلـف ايـن سـناريو کـه
شامل طرح توسعه سیستم در طول  19سال دوره برنامهريزي ميباشد
در جدول( )2ارايه شده است.منحني پروفیل ولتاژ شینهاي شـبکه در
سـال آخـر دوره برنامهريزي براي ساح بار پیک نیز در شکل ( )4آمده
است کـه نشان دهنـده حــفظ پايــداري اسـتاتیکي ولتـاژ در تمـامي
Serial No.66

0.96
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

-1-2-4سناريو اول :حالت پايه :اينترتاي و هر دو نو تولید پراکنده

ولتاژ (پریونیت)

سناريوهاي به کار گرفته شده براي ارزيابي کارآيي مدل پیشنهادي ،به
بررسي و مقايسه تاثیر مقررات اعمالي دولت در زمینه حضـور يـا عـدم
حضور و  DGبا مالکیت شرکتهاي تولید توان کوچـک ( )SPPDGدر
مساله برنامهريزي سیستم توزيع مـيپردازنـد .بـه ايـن منظـور در سـه
سناريو زير ،تاثیر وجود منابع مختلف تامین توان در طرح کلي برنامـه-
ريزي و هزينههاي نهايي بررسي شده است .در هر سناريو ،سـه حالـت
مختلف بر مبناي قیمتهاي مختلف انرژي در نظر گرفته شده و نتـايج
حاصل با هم مقايسه شدهاند.

حالت الف

حالت ج

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

 -2-4سناريوهاي ماالعه شده

-

ولتاژ (پریونیت)

بار پايه

بار متوسط

بار پیک

حالت الف -با  89درصد قیمت پايه انرژي
حالت ب -با قیمت پايه انرژي
حالت ج -با  129درصد قیمت پايه انرژي
خالصه نتايج به دست آمده براي حالتهاي مختلـف ايـن سـناريو کـه
شامل طرح توسعه سیستم در طول  19سال دوره برنامهريزي ميباشد
در جدول( )4ارايه شده است  .پروفیل ولتاژ سه حالت مربوط به سناريو
دوم در بار پیک در آخرين سال دوره برنامـهريـزي در شـکل( )3ارايـه
شده است.

شماره شین ها

شکل ( :)3ولتاژ شینهاي سیستم توزيع سناريو دوم در ساح پیک بار شبکه
در آخرين سال دوره برنامهريزي

-4-2-4سناريو سوم DG :متعلق به تولیـد کننـدگان تـوان کوچـک
اجازه کار و نص در شبکه ندارنـد و تنهـا اينترتـاي و  DGمتعلـق بـه
شرکت توزيع در مساله وجود دارند و شبیهسازيها نیـز در سـه حالـت
مختلف با قیمتهاي مختلف انرژي زير انجام شدهاند:
حالت الف -با  89درصد قیمت پايه انرژي
حالت ب -با قیمت پايه انرژي
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حالت ج -با  129درصد قیمت پايه انرژي
خالصه نتايج به دست آمده براي حالتهاي مختلـف ايـن سـناريو کـه
شامل طرح توسعه سیستم در طول  19سال دوره برنامهريزي ميباشد
در جدول( )3ارايه شده است .شکل( )1نیز نشان دهنده پروفیـل ولتـاژ
حالتهاي مختلف مربوط به اين سناريو در بار پیـک در آخـرين سـال
دوره برنامهريزي ميباشد.

با توجه به نتايج به دست آمده ديده ميشود که اينترتـاي (در صـورت
وجود شرايط نص ) در سال اول به مقدار ( 19MWحـداکثر ظرفیـت
مجاز) در طرح توسعهاي سیستم در نظر گرفته شده است که ايـن امـر
به واساه هزينه نص و بهرهبرداري نسبتاً پايین آن در مقايسه با ساير
روشهاي تامین انرژي ميباشد به عبارت ديگر خريد و فروش توان بین
شرکتهاي توزيع ميتواند در کاهش هزينه ايـن شـرکتهـا در تـامین
تقاضاي بار مصرفي خود موثر باشد.

جدول ( :)2طرح برنامهريزي سیستم توزيع  42شینه در  4حالت مختلف سناريو اول
حالت

الف

ب

ج

فیدرها

شین  2به شین ( 22اول)1/197-
شین  49به ( 41هفتم)9/461-

شین  2به شین (22دوم)9/72-
شین  23به شین( 49پنجم)1/978-
شین  49به ( 41سوم)9/46-

شین  2به شین ( 22اول)9/431-
شین  49به شین ( 23اول)2/716-

SPP

 :SPP1شین17
 :SPP2شین24
 :SPP3شین29

 :SPP1شین17
 :SPP2شین24
 :SPP3شین29

 :SPP1شین41
 :SPP2شین24
 :SPP3شین29

توربین بادي( :شماره شینها)

 3و  19و  11و  14و  13و  11و
 16و 23

 6و  7و  8و  19و  11و  12و  14و
 13و  21و 23

 19و  11و  14و  13و  11و  16و
 18و  21و  22و  23و 27

(DEسال-توان)

شین( 4اول)1/111 -

-

-

اينترتاي (سال-توان)

(اول)19-

(اول)19-

(اول)19-

پست (سال-توان)

(اول)73341-

-

-

هزينه سرمايهگذاري(DGدبر)

44893119

83371716/8

32923691/7

هزينه سرمايهگذاري فیدر(دبر)

4728/931

2117/331

4961/144

هزينه سرمايهگذاري پست(دبر)

471164336

9

9

هزينه سرمايهگذاري اينترتاي(دبر)

19999

19999

19999

تلفات کل

29741119

13239969

65226662

هزينه کل (میلیون دبر)

655/6562

665/2266

666/6633

جدول ( :)4طرح برنامهريزي سیستم توزيع  42شینه در  4حالت مختلف سناريو دوم
حالت

الف

ب

فیدرها

شین  1به ( 18چهارم)2/192-
شین  2به (1اول)3/243-
شین  2به (4اول)1/333-
شین  4به (3اول)9/297-
شین  18به (13سوم)9/937-
شین  22به (2اول)4/24-
شین  22به (24ششم)1/793-
شین  24به (23ششم)9/891-

شین  1به شین( 2اول)4/913-
شین  1به شین ( 18نهم)9/443-
شین  2به شین( 4اول)1/411-
شین  18به شین ( 13سوم)9/937-
شین  2به شین ( 22اول)1/973-

SPP

 :SPP1شین41
 :SPP2شین24
 :SPP3شین29

 :SPP1شین41
 :SPP2شین24
 :SPP3شین29

 :SPP1شین41
 :SPP2شین24
 :SPP3شین29

توربین بادي( :شماره شینها)

 12و  14و  11و  16و 28

 3و  19و  11و  12و  14و  13و 16
و  18و  23و  27و 28

 8و  3و  19و  11و  12و  14و  13و
 11و  16و  18و  21و  23و  27و 28

پست (سال-توان)

(اول)11/1178-

(اول)11/344-

(اول)23/918-

هزينه سرمايهگذاريDG

32933139

31784741/3

38962897/1

هزينه سرمايهگذاري فیدر(دبر)

12682/142

1786/114

3342/416

هزينه سرمايهگذاري پست(دبر)

738674/33

761644/924

1187338/193

هزينه سرمايهگذاري اينترتاي(دبر)

19999

19999

19999

تلفات کل

23979989

23133399

23911369

هزينه کل (میلیون دبر)

223/6164

279/8838

494/6813

Serial No.66

ج

شین  2به (1اول)2/441-
شین  2به (4اول)1/928-
شین  22به (2اول)1/973-
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جدول ( :)3طرح برنامهريزي سیستم توزيع  42شینه در  4حالت مختلف سناريو سوم
حالت

الف

فیدرها
(سال-توان)

شین  1به (18چهارم)9/311-
شین  22به (2اول)1/671-
شین  22به (24پنجم)9/163-
شین  23به (49اول)1/393-
شین  49به (41هفتم)9/46-

توربین بادي(شماره شینها)

 19و  11و  12و  14و  16و 21
و 23

ب

ج

شین  22به شین(2اول)9/72-
شین  49به شین(23اول)1/393-
شین  49به شین(41هفتم)9/46-

شین  49به
(23اول)1/393-
شین  49به 41
(هفتم)9/46-

 8و  19و  11و  12و  14و  13و  11و
 16و  21و  22و 23

 19و  11و  12و  14و  13و
 11و  16و  18و  21و  22و
23

(DEسال-توان)

-

شین ( 11اول)93197-

-

پست (سال-توان)

(اول)8/616-

-

-

اينترتاي(سال-توان)

(اول)19-

(اول)19-

(اول)19-

هزينه سرمايه گذاريDG

34933714

3167311334

3643419332

هزينه سرمايه گذاري فیدر

3918/263

2384/698

1764/183

هزينه سرمايه گذاري پست(دبر)

342814/281

9

9

هزينه سرمايه گذاري اينترتاي(دبر)

19999

19999

19999

تلفات کل

21614619

29337769

13734479

هزينه کل (میلیون دبر)

214/3681

212/1133

282/7241

حالت الف

حالت ب

حالت ج

1.06

1.02
1

ولتاژ (پریونیت)

1.04

0.98
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

شماره شین ها

شکل ( :)1ولتاژ شینهاي سیستم توزيع سناريو سوم در ساح بار پیک در
آخرين سال دوره برنامهريزي

شکلهاي ( )3( ،)4و ( )1ولتاژ شـینهـاي سیسـتم توزيـع بـراي سـه
سناريو و در ساح بار پیک در آخرين سال دوره برنامهريزي را به عنوان
نمونهاي از ولتاژ در کل دوره برنامهريزي نشان دادهاند .همان گونه کـه
مشاهده ميشود ولتاژها در محدوده مجاز تعیین شده توسط برنامهريـز
قـرار گـرفتهاند و بـه عبارت ديگـر پايـداري اسـتاتیکي ولتـاژ در تمـام
سالهاي دوره برنامهريزي وجود دارد.
شکل ( )6تلفات کل دوره ،براي تمام حالـتهـاي سـناريوهاي بررسـي
شده را به صورت مقايسهاي ارائه کرده است که در حالـت کلـي نشـان
دهنده کاهش تلفات کل با افزايش قیمت انرژي و افـزايش هزينـه کـل
برنامهريزي سیستم ميباشد .همچنین سـناريو دوم بـیشتـرين مقـدار
تلفات را دارد .در شکل ( )7نیز هزينه سرمايهگـذاري شـده طـرحهـاي
مختلف در مقايسه با کل هزينه هر طرح ارايه شده است .در اين شـکل
ميتـوان ديـد کـه بــا افـزايش قیمـت انـرژي و افـزايش هزينـه کـل
سرمايهگذاري ،مقدار سرمايهگذاري بر روي  DGنیز افزايش يافته است
(مخصوصاً حالتهاي ب و ج سه سناريو در مقايسه با حالت الف).

Serial No.66

با بررسي نمودارهاي به دست آمده و جداول نتايج سناريوها همچنـین
ديده ميشود که در حالت (ب) که اينترتاي از مساله حذف شده اسـت
بیشترين هزينه سرمايهگذاري (به علت افزايش تلفات) نسبت به سـاير
حالتها نیاز است .در هر دو سناريو الف و ج اينترتاي در همان ابتـداي
دوره برنامه ريزي بايد بالفاصله تا حداکثر مقدار مجاز خود توسعه يابـد.
هم چنین در سناريو اول با توجه به وجود منابع مختلـف تـامین تـوان،
تنها در حالت الف به میزان  7/341مگاوات نیاز به توسعه پست دارد در
حالي که در سناريوهاي ديگر به منظور تامین بار پست بايد بـه مقـدار
بیشتري توسعه يابد .در هر سه سناريو با افزايش قیمت انـرژي هزينـه
کل سرمايهگذاري نیز تقريباً به صورت خاي افـزايش يافتـه اسـت .در
حالتهاي الف و ب طرح توسعهاي SPPDGها تفاوت چنداني بـا هـم
ندارند که البته با توجه به مشخص بودن کلیـات اجرايـي آنهـا در اول
مساله ،دور از ذهن نميباشد .در سناريو ب با توجه به عدم اجازه نص
اينترتاي ،ضمن اين که ظرفیت نص شده  DGو هزينـه کـل افـزايش
يافته است ،مقدار سرمايهگذاري بزم براي توسعه فیدرها نیز نسبت بـه
سناريوهاي ديگر بسیار بیشتر ميباشد .در تمام سناريوها توربین بادي
بیشترين ظرفیت  DGدر طرح توسـعهاي را بـه خـود اختصـاص داده
است .دلیل اين امر ،هزينه سرمايهگذاري پايین آن نسبت بـه سیسـتم
فوتوولتايیک و هزينه بهرهبرداري بسیار پايین آن نسبت به دو نو DG
فسیلي ميباشد.
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حالت الف
20

Millions

40

0

شکل ( :)6مقايسه انرژي کل تلف شده در دوره برنامهريزي سناريوها در
حالتهاي مختلف (بر حس )MWh
DG

هزینه کل
Millions $

500
400
300
200
100
0

شکل ( :)7نمودار مقايسهاي هزينههاي کل طرح و هزينه سرمايهگذاريDG

در اين مقاله يک مدل جامع براي مساله برنامهريزي بلندمدت سیسـتم
توزيع در محیط تجديد ساختار يافته از ديد شرکت توزيـع ارايـه شـده
است .مدل ارايه شده شامل نص يا ارتقاي فیـدرها ،پسـت ،اينترتـاي،
DGهاي متعلق به شرکت توزيع و نیز DGهـاي متعلـق شـرکتهـاي
تولید کننده کوچک ميباشد .همچنین تصـمیمات تجربـي برنامـهريـز
سیستم توزيع ميتواند در مساله وارد شود .براي حل مساله برنامهريزي
سیستم توزيع از يک روش دومرحلهاي استفاده شده است.
روش ارايه شده روي يک سیستم توزيع نمونه  42شینه بر اسـاس سـه
سناريو پیشنهادي توسط نرمافزار  GAMSشـبیهسـازي و اجـرا شـده
است .در اين سناريوها ،تاثیر وجود منابع مختلف تامین تـوان در طـرح
کلي برنامهريزي و هزينههاي نهايي در قیمتهاي مختلف انرژي بررسي
شده است .نتايج حاصل نشاندهنده تاثیر بسیار زياد اينترتاي در طـرح
توسعهاي ،تلفات و هزينه کل دوره برنامـهريـزي مـيباشـد .هـمچنـین
افزايش قیمت انرژي باعث افزايش هزينه سرمايهگذاري شـرکت توزيـع
روي تجهــیزات سیســتم و مخصوصــاً  DGمــيشــود .در نـهايــت،
شبیهسازيهاي انجام شده در حالتهاي مختلـف ،کـارآيي مـدل ارايـه
شده براي برنامهريزي سیستم توزيع در شرايط مختلف اقتصادي و فني
شبکه و نیز انوا مختلف تولید پراکنده را نشان ميدهد.

-3
 -1نتیجهگیري
ضمیمه :فهرست پارامترها
 :i ,jشماره شین
 :lساح بار (از تقري تکهاي خاي منحني بار سابنه)
 IRcو  IReنرخ تورم هزينه سرمايهگذاري و انرژي ()%
 Ccffdrو  Ccfssو  :Ccfintهزينه ثابت ارتقاي فیدر ،پست و اينترتاي
()$/Km
Ccvfdrو  Ccvssو  :Ccvintهزينه متغیر ارتقاي فیدر ،پست و اينترتاي
()$/Km
) :CoDGu(techهزينه بهره برداري DGبا مالکیت شرکت توزيع ()$/MWh
) :Cess(l,tهزينه انرژي دريافت شده از طريق پست ()$/MWh
) :Ceint(l,tهزينه انرژي دريافت شده از طريق اينترتاي ()$/MWh
) :CRcDGu(techنرخ تغییر سابنه در هزينه ثابت سرمايهگذاري  DGمتعلق
به شرکت توزيع()%
) :CcDGu(techهزينه سرمايهگذاري ثابت سابنه DGمتعلق به شرکت توزيع
()$/MW
) :CRoDGu(techنرخ تغییر سابنه در هزينه بهرهبرداري DGمتعلق به
شرکت توزيع()%
) :CeDGp(techهزينه انرژي خريداري شده از  DGمتعلق
به)$/MWh(SPP
) :Cx(l,tقیمت انرژي فروخته شده به شبکه فوق توزيع
) :G(i,jضري هزينه مکاني فیدر
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) :L(i,jطول فیدر ()Km( )i,j
)Wfdr(i,j,tو ) Wss(i,tو ) :Wint(i,tظرفیت اضافه شده به فیدر ،پست و
اينترتاي ()MW
) wDGu(tech,i,tظرفیت اضافه شده به  DGمتعلق به شرکت توزيع()MW
) wDGp(tech,i,tظرفیت  DGمتعلق به )MW( SPP
) Wfdrmax(i,jحداکثر ظرفیت فیدرها
 :ظرفیت فیدر به دست آمده از مرحله اول()MILP
 :ظرفیت پست به دست آمده از مرحله اول()MILP
 :ظرفیت اينترتاي به دست آمده از مرحله اول()MILP
 :ظرفیت  DGبه دست آمده از مرحله
اول()MILP
Wssmaxو  :Wssminحداکثر و حداقل ظرفیت پست
 :Wintmaxحداکثر ظرفیت اينترتاي
) wDGmax(techو ) :wDGmin(techحداکثر و حداقل ظرفیت DG
FDGmaxو  :FDGminحداکثر و حداقل ضري نفوذ )%( DG
)zfdr(i,j,tو ) zss(i,tو ) :zint(i,tضري باينري تصمیمگیري ارتقاي فیدر،
پست و اينترتاي ()0/1
) zDGu(tech,i,tو ) :zDGp(tech,iضري باينري تصمیمگیري نص DG
متعلق به شرکت توزيع يا متعلق به )0/1( SPP
) :Psss(i,l,tتوان تغذيه شده توسط پست ()MW
):Psint(i,l,tتوان تغذيه شده توسط اينترتاي ()MW
) :PsDGu(tech,i,l,tتوان تغذيه شده توسط )MW( DG
) :PsDGp(tech,i,l,tتوان تغذيه شده توسط )MW( DG
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)MW( )i,j(  توان فیدر:P(i,j,l,t)
)MW( توان فروخته شده به شبکه خارجي:Px(i,l,t)
)MW( l  در ساح بارi  تقاضاي توان تخمیني شین:Pd(i,l,t)
)%(  درصد تخمیني تلفات فیدر:Lsfdr(i,j,t)
)%(  توان رزرو:Rs
 ساعتهاي هر ساح بار:Hrs(l)
) دوره برنامهريزي (سال::T
)$/tonnes(  جريمه تجاوز از حد مجاز:Em(t)
)tonnes/MWh( DG  آلودگي ايجاد شده توسط:Em(tech)
( مقدار آلودگي بیش از حد مجاز (تن:Emx(t)
) حداکثر آلودگي مجاز (تن:Emmax
)$(  بودجه کل سرمايهگذاري سابنه:Budget(t)
) ولتاژ (ولت بر حس پريونیت:V(i,l,t)
 اندازه امسدان فیدر::Z(i,j,t)
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