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 تحت محیط. بهخصوص در مواجهه با چالشهای جدید شبکه هوشمند است،) یکی از مسائل مهمTEP(  برنامهریزی توسعه خطوط انتقال:چکیده
 میتوانند بهصورت یک منبع انرژی قابل،) که یکی از دستاوردهای این شبکهها میباشندV2Gs(  خودروهای برقی متصل به شبکه،شبکه هوشمند
 یک مدل برنامهریزی احتمالی توسعه،TEPها برV2G  بهمنظور تحقیق درباره تأثیر، در این مقاله. تأثیر بگذارندTEP حمل عمل کنند و بر مسئله
 شامل هزینه سرمایهگذاری خطوط جدید وP-TEPV2G ) معرفی شده است که تابع هدفP-TEPV2G( خطوط انتقال ایستا در حضور خودروهای برقی
 از روش تحلیل احتمالیTEP  بهمنظور مواجهه با عدمقطعیت حضور خودروهای برقی در. میباشد، بهدست میآیدEENS هزینه ریسک که با محاسبه
 از الگوریتم بهبودیافته، گسسته بودن و غیرخطی بودن مسئله، قیدهای فراوان، با توجه به پیچیدگی.مدل چندحالته مارکوف استفاده شده است
 جهت مدیریت خودروهای،)EV FO(  حضور یک بهرهبردار ناوگان خودرو برقی، همچنین.جستجوی کوکو برای حل مؤثر مسئله استفاده شده است
 نشان میدهند که حضور خودروهای برقی در مسئله برنامهریزیIEEE  باس27  مطالعات انجامشده بر روی شبکه. در نظر گرفته شده است،برقی
.توسعه خطوط انتقال باعث کاهش هزینه ریسک و به تأخیر انداختن برخی از هزینههای سرمایهگذاری میشود
. خودرو برقی، شبکه هوشمند، مدل چندحالته مارکوف، عدمقطعیت، برنامهریزی احتمالی توسعه خطوط انتقال:واژههای کلیدی
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Abstract: Considering new challenges of smart grids, transmission expansion planning (TEP) is one of the most important issues.
Under the smart grid environment, vehicle to grid (V2G) which is one of the achievements of smart grids, can be used as a portable
power plant. In this paper, in order to investigate the effect of V2Gs on TEP, a static probabilistic transmission expansion planning
model in the presence of V2Gs (P-TEPV2G) is introduced. The objective function in this P-TEPV2G problem consist of investment costs
of new lines and risk cost that calculating by EENS. To study the uncertainty of V2Gs availability on the TEP problem, a probabilistic
analysis method based on the multi-state Markov model is used. Because P_TEPV2G is a complex, non-linear and integer optimization
problem including a number of constraints, an improved cuckoo search algorithm is utilized to effectively solve the problem. In the
problem, it is assumed that there is an electric vehicle fleet operator (EV FO) for management of electric vehicles. On the IEEE 24-bus
system, simulation results show that the availability of the electric vehicles on the TEP result in decreasing risk cost and deferring
construction of new transmission lines.
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برنامهریزی توسعه خطوط انتقال ( )TEP1یکی از مهمترین و در عینحال
چالشبرانگیزترین مسائل در توسعه سیستمهای قدرت است TEP .پاسخ
به سؤالهای «کی»« ،کجا» و «چهمقدار» تجهیزات انتقال جدید باید
احداث یا نصب گردد ،میباشد TEP .تأثیر بسزایی بر نحوه بهرهبرداری
از شبکه قدرت دارد و با توجه به هزینه باالی احداث خطوط انتقال جدید،
برنامهریزی بهینه جهت مدیریت هزینهها اهمیت باالیی دارد .روشهای
گذشته در موضوع  TEPبر مبنای مدلسازی قطعی بودند که با در نظر
گرفتن بدترین شرایط ممکن برای سیستم و بدون در نظر گرفتن میزان
احتمال وقوع این حاالت ،اقدام به حل مسئله با هدف کمینه نمودن
هزینهها میکردند [ .]6هرچند امروزه نیز کاهش هزینه احداث سهم
مهمی در مسئله  TEPدارد اما از طرفی بهدلیل محدودیت منابع انرژی
مرسوم سنتی ،ظهور شبکههای هوشمند و منابع انرژی قابل حمل
(خودروهای برقی) که دارای عدمقطعیت میباشند ،نحوه مواجهه با
موضوع  TEPتحت تأثیر قرار گرفته است [.]3،2
شبکه انتقال بهعنوان ستون فقرات سیستم قدرت ،جهت انتقال
انرژی از نقطه تولید به مصرفکنندگان ،نیاز به بررسی دقیق به جهت
شناخت و برخورد با چالشهای متنوعتر از گذشته ،در مواجهه با شبکه
هوشمند دارد .طبق گزارش  ،IET2شبکه هوشمند بهعنوان یک شبکه
برق که بهصورت هوشمندانه با یکپارچهسازی فعالیتهای تمامی
استفادهکنندگان متصل به آن (تولیدکنندگان ،مصرفکنندگان و
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آنهایی که هردو را انجام میدهند) بهمنظور تحویل کارآمد ،پایدار،
اقتصادی و ایمن برق تولیدی ،انجام وظیفه میکند تعریف شده است.
شبکه هوشمند یک سیستم تحویل برق (از نقطه تولید تا نقطه مصرف)
ترکیبشده با تکنولوژی ارتباطات و اطالعات است [ .]7مفهوم خودرو
متصل به شبکه یکی از دستاوردها و تکنولوژیهای شبکه هوشمند
میباشد که بهکارگیری مدیریتشده از خودرو برقی ،بهبود بهرهبرداری
از سیستم قدرت را باعث میشود .در گزارش شبکههای هوشمند سال
 DOE3 2161آمریکا ،به این نکته اشاره شده است که خودروهای برقی
ازجمله منابع تولید و ذخیرهسازی انرژی میباشند که میتوانند باعث به
تعویق انداختن بهروزرسانی زیرساختهای انتقال و توزیع و ایجاد ظرفیت
به جهت مواجهه با ناهمواریهای منحنی بار برای سیستمهای انتقال و
توزیع شوند [ .]1بنابراین ،بررسی تأثیر حضور خودروهای برقی بر روی
مسئله  TEPامری ضروری است .با ظهور شبکههای هوشمند امکان
بهرهبرداری بهینه از خودروهای برقی متصل به شبکه ایجاد شد .توسعه
و پیشرفتهای اخیر در باتریهای ذخیرهساز انرژی و تکنولوژیهای
الکترونیک قدرت ،خودروهای برقی با امکان ارتباط دوسویه با شبکه را
بهعنوان یک راهحل برای آینده سیستم قدرت معرفی نموده است [.]1
بر اساس گزارش  EPRI4انتظار میرود که تا سال  %31 ،2131کل
خودروها در آمریکا بهصورت خودرو برقی یا هیبریدی متصل به شبکه
باشند [ .]4آلمان برنامهریزی نموده تا  6میلیون خودرو برقی تا سال
 2121داشته باشد [ PEV5 .]1هم بهصورت تکنولوژی خودرو متصل به
شبکه ( )V2G6که خودرو میتواند انرژی ذخیرهشده در باتری خود را به
شبکه تزریق کند و هم بهصورت شبکه متصل به خودرو ( )G2V7که در
این حالت باتری توسط شبکه شارژ میشود ،در زمینههای متفاوت
سیستم قدرت مورد مطالعه قرار گرفته است [.]3-66
بهکارگیری حجم عظیمی از خودرو برقی چالشهای جدیدی را پیش
روی سیستم قدرت قرار میدهد .درصورتیکه صاحبان خودرو آزاد باشند
هرگاه که خواستند خودرو خود را شارژ نمایند ،انرژی مصرفی خودروهای
برقی میزان پیک بار شبکه را افزایش خواهد داد و نیاز به ظرفیت تولید،
انتقال و توزیع بیشتری خواهد بود [ .]3مطالعات بسیاری مزایای حضور
خودروهای برقی و چالشهای آن در شبکه هوشمند را بررسی کردهاند.
در مقاالت نشان دادهشده است که یک بهرهبردار ناوگان خودرو برقی
) (EV FO8یا بهاختصار  FOمیتواند حضور داشته باشد تا عملکرد بهینه
ناوگان خودرو برقی را مدیریت نماید [ FO .]67-62میتواند بهصورت
مستقل یا زیرمجموعهای از فراهمکنندگان انرژی ،بهرهبردار سیستم
انتقال ( )TSO9و یا بهرهبردار سیستم توزیع ( )DSO10باشد [FO .]62
میتواند بهصورت متمرکز یا پراکنده عمل کند .کنترل متمرکز به این
معناست که FOها بهصورت مستقیم نحوه شارژ و دشارژ خودروهای برقی
را برنامهریزی و کنترل میکنند ،درحالیکه کنترل غیرمستقیم بهنحوی
است که هر خودرو برقی با استفاده از سیگنال قیمت که توسط FOها یا
 DSOدر اختیارش قرار گرفته ،برنامهریزی بهینه را انجام میدهد [.]63
برنامهریزی کنترلشده PEVها از اضافهبار شبکه پیشگیری میکند،
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موجب بهرهبرداری بدون گرفتگی خطوط میشود و بهرهبرداری از
سیستم را از لحاظ اقتصادی و فنی بهبود میبخشد [ .]67تحقیقات
کاربرد PEVها در شبکه توزیع [ ،]3پخش بار اقتصادی [ ،]61حذف
هارمونیک و حضور بهعنوان رزرو [ ]66را مورد مطالعه قرار دادهاند.
از آن جایی که پیک سالیانه شبکه کمتر از چند ساعت در سال اتفاق
میافتد و یکی از اهداف  TEPبرنامهریزی بهینه برای عبور این میزان
توان از شبکه میباشد ،از سوی دیگر یکی از کاربردهای خودروهای برقی
بدینصورت میتواند باشد که با حضور برنامهریزیشده در شبکه قدرت
و تزریق توان به شبکه منجر به کاهش پیک سیستم شوند ،بنابراین
حضور PEVها میتواند نحوه برخورد با مسئله  TEPرا تحت تأثیر قرار
دهد .خودرو برقی میتواند در بازار خدمات جانبی حضور داشته و منجر
به کاهش پیک سیستم شود [ ،]3از طرفی حضور خودروهای برقی دارای
عدمقطعیت میباشد .در مدلسازی حضور خودروهای برقی در سطح
شبکه توزیع معموالً از روشهای عددی مانند روش مونتکارلو استفاده
شده است [ ]61 ،61که این روشها بار محاسباتی زیادی دارد .در مرجع
[ ]64یک رویکرد متفاوت اتخاذ شده و از مدل میکروسکوپی ترافیکی
خودروها جهت شبیهسازی رفتار خودروهای برقی استفاده شده است.
این روش عالوه بر نیاز به دادههای فراوان ،حجم محاسباتی بسیار باالیی
نیز دارد .امروزه منابع دارای عدمقطعیت در برنامهریزیهای کوتاهمدت
و بلندمدت سیستمهای قدرت بسیار مورد توجه قرار گرفتهاند [.]63 ،61
از نظر عدمقطعیتهای حاکم بر مسئله  TEPموضوعات مختلفی در
مقاالت بررسی شده است .در مرجع [ ،]21مسئله  TEPبا در نظر گرفتن
برنامههای پاسخگویی بار و عدمقطعیت منابع بادی حل شده است .مرجع
[ ]26به موضوع عدمقطعیت رشد بار و در دسترس بودن منابع تولید
پرداخته است .مرجع [ ،]22موضوع عدمقطعیت هزینه سرمایهگذاری و
بار پیشبینیشده را با استفاده از تئوری شکاف اطالعات بررسی کرده
است .در مرجع [ ،]2تأثیر حضور خودروهای برقی بر روی مسئله TEP
مورد بررسی قرار گرفته و برنامهریزی توسعه شبکه انتقال بهصورت ایستا
و بلندمدت (افق زمانی  61سال) با در نظر گرفتن خودروهای برقی حل
شده است .در این مرجع ،حضور خودروهای برقی بهصورت قطعی
مدلسازی شده و عدمقطعیت حضور خودروهای برقی در نظر گرفته
نشده است.
در حل مسئله  TEPموارد دیگری نیز وجود دارند که باید مدنظر
قرار گیرند TEP .ازنظر افق زمانی به دو گروه برنامهریزی ایستا و پویا
تقسیم میشود .در مسئله  TEPایستا ،افق زمانی مشخص نیست و برنامه
بهینه برای یک سال انجام میشود .بهعبارتدیگر ،فرض میشود تمام
خطوط جدید در یک دوره زمانی (سال اول برنامهریزی) نصب میشود،
درحالیکه  TEPپویا شامل چند بازه زمانی برنامهریزی است و خطوط
جدید برای هر سال جداگانه محاسبه میشود [ .]23در این مقاله ،مسئله
 TEPبهصورت بلندمدت و افق زمانی  61سال حل شده است .همچنین،
برنامهریزی بهصورت ایستا در نظر گرفته شده است یعنی فرض میشود
که تمام تجهیزات در ابتدای دوره نصب خواهند شد TEP .در مقاالت با
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در نظر گرفتن اندیسهای قابلیت اطمینان گوناگون ازجمله
[ ،]27ارزیابی قابلیت اطمینان سلسله مراتبی [ ]21و  ]21[ EENS12و
همچنین تحلیل امنیت جهت اطمینان از عملکرد مطلوب مانند معیار
 ]21[ N-1در نظر گرفته شده است.
برنامهریزی بهینه توسعه خطوط انتقال با توجه به پیچیدگی،
قیدهای فراوان ،گسسته بودن و غیرخطی بودن یک مسئله پیچیده
بهینهسازی میباشد که حل آن با روشهای کالسیک بسیار زمانبر بوده
و نیاز به حجم محاسبات باالیی دارد بههمین دلیل ،امروزه استفاده از
روشهای بهینهسازی فراابتکاری ،با سرعت همگرایی باال بسیار مورد
توجه قرار گرفته است [ .]21 ،21 ،3 ،2الگوریتم استفادهشده در این
مقاله الگوریتم جستجوی کوکو است .الگوریتم جستجوی کوکو ازجمله
الگوریتمهای الهام گرفتهشده از طبیعت ارائهشده توسط یانگ در سال
 2113میباشد .الگوریتم  CS13بر اساس نحوه جالب غذا دادن انگلی
نوزادان گونه خاصی از کوکوها است [ .]24این روش بهدلیل استفاده از
توزیع  Levyدارای تناسب خوبی بین کاوش و بهرهوری است که باعث
میشود الگوریتم عالوه بر سرعت مناسب همگرایی در بهینههای محلی
گیر نکند و برای حل مسائل  TEPمناسب باشد.
جنبههای نوآوری مقاله بهصورت زیر بیان شده است:





در نظر گرفتن حضور احتمالی منبع عدمقطعیتدار
خودروهای برقی در مسئله برنامهریزی توسعه خطوط
انتقال ()TEP
مدلسازی احتمالی (مدل چندحالته مارکوف) حضور
خودروهای برقی
ارائه الگوریتم بهبودیافته جستجوی کوکو برای حل
مسئله

در این مقاله ابتدا با مدلسازی احتمالی عدمقطعیت حضور
خودروهای برقی با استفاده از مدل مارکوف نحوه رفتار خودروهای برقی
در شبکه هوشمند مدلسازی شده است .در ادامه با توجه به مدل
مارکوف عدمقطعیت حضور خودروهای برقی ،یک مدل TEPجدید
پیشنهاد گردیده است .مسئله بهصورت احتمالی با هدف مینیمم کردن
هزینه کل که شامل هزینه احداث خطوط و هزینه ریسک میباشد،
بهصورت  TEPایستا ،با مدل پخش بار  DCو محاسبه  EENSبا در نظر
گرفتن معیار  ،N-1محاسبه شده است .الگوریتم بهبودیافته جستجوی
کوکو برای حل این مسئله پیچیده بهینهسازی استفاده شده است .روش
پیشنهادی بر روی شبکه اصالحشده  27باس  IEEEپیادهسازی شده
است.
ادامه مقاله بدینصورت سازمان یافته است :در بخش دوم به موضوع
شبکه هوشمند پرداخته شده است .مدلسازی عدمقطعیت حضور
خودروها در بخش سوم تشریح شده است .در بخش چهارم ،الگوریتم
بهبودیافته جستجوی  Cuckooبا توزیع  L’evyتوضیح داده شده است.

Serial no. 81

برنامهریزی احتمالی توسعه خطوط انتقال . . .

در بخش پنجم ،فرمولبندی ریاضیاتی مدل  TEPپیشنهادی ارائه شده
است .در بخش ششم ،سیستم مورد مطالعه و نتایج حاصل گزارش شده
است .درنهایت نتیجهگیری در بخش هفتم بیان شده است.

 -2شبکه هوشمند
ظهور شبکههای هوشمند و ایجاد ارتباط دوسویه بین بهرهبرداران شبکه،
تولیدکنندگان و مصرفکنندگان نحوه برخورد با مسائل گوناگون در
سیستم قدرت را تحت تأثیر قرار داده است .شبکه هوشمند با ایجاد
بستری مناسب زمینه حضور مؤثر PEVها در سیستم قدرت را فراهم
کرد .در گذشته خودروهای برقی توانایی اتصال به شبکه بهصورت یک
بار و شارژ باتری خود را داشتند ،در حالی که با ورود شبکههای هوشمند
خودروهای برقی میتوانند بهصورت مصرفکننده یا تولیدکننده در شبکه
هوشمند حضور داشته باشند و طیف وسیعی از خدمات جانبی را عرضه
کنند .حضور تعداد محدود و پراکنده از PEVها تأثیر زیادی بر سیستم
قدرت ندارد ،اما با توجه به افزایش روزافزون تعداد PEVها در شبکههای
هوشمند نیاز به یک بهرهبردار ناوگان خودرو برقی ( )FOدر شبکه
احساس میشود تا با برنامهریزی مناسب زمینه بهرهبرداری بهینه از
خودروهای برقی را فراهم کند [ .]62خودروهای برقی میتوانند بهعنوان
یک منبع ذخیرهساز انرژی ،توزیعشده در سطح شبکه ،در خدمات جانبی
سیستم ،مانند کاهش پیک یا کمک در کاهش نوسانات انرژیهای
تجدیدپذیر عمل کنند [ .]64استفاده از توانایی کاهش پیک توان مصرفی
شبکه توسط خودروهای برقی ،میتواند در مسئله  TEPتأثیرگذار باشد.
 -1-2خودرو برقی
محدود بودن منابع سوختهای فسیلی و همچنین برنامههای کاهش
تولید کربن توسط منابع آلودهکننده محیطزیست که توسط دولتها در
حال اجراست ،همگی عواملی هستند که حرکت به سمت استفاده از
خودروهای برقی و هیبریدی را ناگزیر کرده است .امروز PEVها به دالیل
راندمان انرژی باال ،کربن کم ،آلودگی صوتی پایین و هزینه بهرهبرداری
کم بسیار مورداستفاده قرار میگیرند [ .]21خودروهای برقی امروز ،با
توانایی ارتباط دوسویه با شبکه قدرت ،بسیار مورد توجه واقع شدهاند و
در برنامه حضور این خودروها توجه به این نکته ضروری است که عدم
برنامهریزی صحیح برای برنامه شارژ و دشارژ آنها میتواند منجر به
افزایش پیک شبکه ،سرمایهگذاری زیاد جهت افزایش منابع تولید ،توسعه
شبکه انتقال و توزیع شود [ .]23در صورت برنامهریزی بهینه این
خودروها میتوانند عالوه بر کاهش میزان پیک بار شبکه (با دشارژ توان
از باتری به شبکه) و در ساعات کم باری موجب افزایش مصرف (شارژ
باتری توسط شبکه) باعث بهبود پروفیل بار شبکه شوند و درنتیجه فاصله
پیک تا دره را کاهش داده و از سرمایهگذاری بیش از حد نیاز در سیستم
قدرت جلوگیری به عمل آورند [ .]3استراتژی شارژ هوشمند میتواند
عالوه بر کاهش اثرات سوء بر شبکه ،موجب بهبود عملکرد شبکه نیز
گردد .البته در نظر داشتن این نکته ضروری است که هدف اولیه
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خودروهای برقی تأمین نیاز صاحبان خودرو در جابهجایی آنها است ،نه
ایجاد خدمات جانبی برای سیستم قدرت.
عوامل متعددی در رشد و حضور خودروهای برقی در یک منطقه
تأثیرگذار میباشد .در مقاله [ ]31بررسی شده است که سیاستهای
مالیاتی منطقهای /ایالتی میتواند بر تعداد خودروهای برقی در آن مناطق
 /ایاالت تأثیر بگذارد .از سوی دیگر در مقاله [ ]36بررسی شده است که
سیاستهای مالی تشویقی (کمکهزینه خرید خودرو برقی) و تعداد
ایستگاههای شارژ خودروهای برقی بهصورت توأم از تأثیرگذارترین عوامل

برنامهریزی احتمالی توسعه خطوط انتقال . . .

 -3مدلسازی عدمقطعیت حضور خودروهای برقی در حالت
پارک با استفاده از مدل مارکوف
عدمقطعیت حاکم بر خودروهای برقی بر نحوه حضور و اثرگذاری آنها
در مسائل سیستم قدرت مؤثر میباشد .پارامترهای عدمقطعیت
خودروهای برقی شامل مدتزمان شارژ ،وضعیت میزان شارژ اولیه و زمان
آغاز و پایان شارژ/دشارژ میباشند .با توجه به این عدمقطعیتهای ذاتی
PEVها ،بهرهبرداری از آنها بسیار مشکل میشود .جهت مواجهه با این
عدمقطعیتها مدلسازیهای احتمالی میتواند بسیار کارساز باشد.

در رشد تعداد خودروهای برقی در یک منطقه میباشند .بنابراین میزان
رشد و حضور خودروهای برقی در تمام مناطق بهصورت یکسان نمیباشد

 -1-3مدل احتمالی مارکوف

و در برخی مناطق بسته به سیاستهای محلی و تجهیزات موجود رشد

در بحث مدلسازی خودروهای برقی ،نحوه رفتار خودروها وابسته به نیاز
صاحبان خودرو میباشد و این موضوع که خودرو در حالت پارک یا
حرکت باشد یک فرآیند تصادفی است [ .]61در دنیای واقعی این نوع از
فرآیندها میتوانند بهصورت یک فرآیند تصادفی در فضای نمونه گسسته
مدل شوند.
زنجیره مارکوف جهت مدل کردن تغییرات فرآیندهای تصادفی
بهصورت انتقال میان حاالت مارکوف ،جایی که هر حالت بیانکننده یک
مقدار گسسته است میتواند مورداستفاده واقع شود .تعداد حاالت
گسسته وابسته به میزان دقت موردنیاز میباشد .برای یک متغیر تصادفی
که بهوسیله فرآیند مارکوف مدل میشود ،ایستا بودن فرآیند الزم است،
بهعبارتدیگر نرخ انتقال میان حاالت مختلف در طول مدت مطالعه باید
ثابت بماند .مدل کردن یک فرآیند تصادفی با فرآیند مارکوف ایستا
نیازمند نمایی بودن توزیع زمان ماندن در حاالت است [ .]32در این
مقاله ،زمان ماندن خودروهای برقی در هر حالت بهصورت نمایی در نظر
گرفته شده است [.]33
توزیع نمایی ،نرخ انتقال را بهصورت یک عدد ثابت در نظر میگیرد
که بهصورت زیر تعریف میشود [:]32

حضور خودروهای برقی میتواند بیشتر باشد.
 -2-2بهرهبردار ناوگان خودرو برقی
در مواجهه با مسئله چگونگی برنامهریزی ،بهرهبرداری و کنترل
خودروهای برقی در شبکه قدرت هوشمند ضرورت حضور  EV FOجهت
ایجاد یک مکانیسم مشخص کنترلی ضروری میباشدFO .ها میتوانند
بهصورت کنترل متمرکز یا غیرمتمرکز باشند .در کنترل غیرمتمرکز
کنترل در اختیار صاحبان خودرو باقی میماند و نیاز به تجهیزات ارتباطی
نیز کاهش پیدا میکند .نحوه کنترل در این روش معموالً بهوسیله
سیگنال قیمت است .موضوع اساسی که در این نوع کنترل با آن مواجه
میشویم هدف صاحبان خودرو است که بدون در نظر گرفتن اثرات
استراتژیهای اتخاذشده آنها بر سیستم قدرت ،اقدام به کمینه نمودن
هزینههای خود میکنند [ .]62در سیستم کنترل متمرکز صاحبان
خودرو بهصورت مستقیم در فرآیند کنترل دخالت ندارند .از مزایای این
نوع کنترل به توانایی در فراهم کردن خدمات جانبی میتوان اشاره کرد.
 FOدر این حالت به جهت عملکرد موفق نیاز زیادی به زیرساخت
مخابراتی برای ارتباط با صاحبان خودرو و همچنین با تجهیزات شارژ و
دشارژ خودروها دارد .در کنترل مرکزی تصمیمات در سطح شبکه گرفته
میشود و بنابراین میتواند نتایج بهتری در امنیت شبکه قدرت داشته
باشد [ .]3در این مقاله FO ،بهصورت متمرکز در نظر گرفته شده است.
در این استراتژی کنترل FO ،نیاز به چهار پارامتر ورودی شامل مدل
باتری خودروها ،الگوی حرکت خودروها ،محدودیتهای شبکه و قیمت
برق دارد تا برنامه مناسبی برای EVها فراهم کند .خودروهای برقی جهت
عملکرد مطلوب نیاز به تجهیزات شارژ/دشارژ هوشمند دارند که معموالً
DSOها وظیفه نصب تجهیزات موردنیاز در سطح شبکه را بر عهده دارند
[.]62
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نرخ انتقال از حالت iام به حالتهایی با خروجی بزرگتر و خروجی
کوچکتر تعداد خودرو در دسترس در مدل مارکوف بهترتیب بهصورت
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احتمال و فرکانس حضور خودروها بهصورت زیر داده شده است
[.]32
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( )1اگر  40530  Nreal  47344باشد ،آنگاه  Nrealمطابق شکل  2و
جدول  6به حالت  3که برابر با  77611است خوشهبندی میشود .با
استفاده از روابط ( )4و ( )1کلیه دادهای واقعی با یکی از حالتها
خوشهبندی میشود.

14V 2G

شکل  :1دادههای واقعی و خوشهبندیشده تعداد خودرو در حالت
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جهت مشخص شدن کاربرد موارد باال ،مثالی آورده شده است .در
شکل  6اطالعات  16111خودرو برای مدت  61روز بهصورت ساعتی ،از
تعداد خودروهایی که در هر ساعت در حالت پارک قرار دارند رسم شده
است .بسته به میزان دقت مورد نیاز تعداد پلهها مشخص میشود و
هرچقدر که تعداد پلهها بیشتر باشد دقت باالتر میرود .تعداد خودروها
به چهار پله تقسیم شده است .با توجه به شکل  6دیده میشود که تعداد
خودروهای در دسترس از یک تعداد مشخصی کمتر نمیشود بنابراین در
روابط  4و  1به جهت جلوگیری از ایجاد حالتهایی با احتمال وقوع صفر
دادههای میان حد پایین و تعداد نامی خودروها را خوشهبندی میکنیم.
در شکل  2مدل مارکوف و ماتریس انتقال نشان داده شده است .برای
مثال جهت محاسبه مقدار  23بر طبق رابطه ( )6با توجه به دادههای
شکل  6مقدار

V 2G

توجه به ماتریس

V 2G

،

V 2G

 T2برابر با  31ساعت و با

)  0/ 2778 (occ. / hr

 است .سایر مقادیر

V 2G
23

دادههای واقعی بدینصورت عمل میکنیم که برای مثال مطابق رابطه

0

0.0556

0.1379

State4

با استفاده از روابط ( )6تا ( )1میتوان احتمال ،فرکانس و نرخ خروج
از هر حالت را بهدست آورد .بدین ترتیب یک جدول فرکانس و تداوم
کامل برای حضور خودروها بهدست میآید .برای دادههای قبل جدول 6
جدول فرکانس و تداوم را نشان میدهد.
جدول  :1جدول فرکانس و تداوم دادههای شکل 1
نرخ انتقال

نرخ انتقال

فرکانس

به حالت

به حالت

fi

پایینتر

) (occ / hr

i

باالتر i

احتمال

ظرفیت

حال

Pi

موجود

ت

) (occ / hr

) (occ / hr
1/6311

1

1/1173

1/2764

31111

6

1/6163

1/6427

1/2441

1/3113

34342

2

1/1733

1/2336

1/1333

1/611

77611

3

1/1717

1/6331

1

1/21

16111

7

 -4مدل برنامهریزی احتمالی توسعه خطوط انتقال در حضور
عدمقطعیت خودروهای برقی
در این بخش تابع هدف  P-TEPV2G14در حضور عدمقطعیت خودروهای
برقی ارائه شده است .شکل  3ساختار سلسله مراتبی P-TEPV2G
پیشنهادی در حضور  FOرا نشان میدهد .مسئله  TEPدر این مقاله در
چارچوب ایستا یا تکحالته حل شده است .بنابراین تابع هدف برای
 P-TEPV2Gبهصورت زیر آمده است:

V 2G
 ijنیز بهصورت مشابه محاسبه میشوند .برای خوشهبندی کردن

Serial no. 81

0.0333

0

0.0233

0.2759

State3

 V 2G 

شکل  :2مدل مارکوف  4حالته برای تعداد خودرو در حالت پارک

N real  NV 2Gtk

 N 23برابر  61مرتبه و

0

0.2778

0

0.1724

State2

0

جهت خوشهبندی تعداد واقعی خودروها در تعداد گسستهشده داریم
[:]37
() 1

0

fi

برای استفاده از زنجیره مارکوف برای تعداد خودروهای موجود در
حالت پارک باید این تعداد خودرو را در تعدادی حالت گسسته
خوشهبندی نماییم .اگر بخواهیم  Nsteptحالت گسسته ایجاد کنیم
آنگاه پلههای تعداد خودرو را بهصورت زیر محاسبه میکنیم [:]37
NV 2Gr

State3

State1

TS 

i 1

 piV 2G (Vi2G  Vi2G )  piV 2G iV 2G

State1 State2

0.2093 0.2222 0.1333

V 2G

2
_____
37372

V 2G
12

V 2G
21

1
______
30558

42V 2G

N

()4

32V 2G 23V 2G

V 2G
24

TiV 2G
TS

()1

31V 2G

41V 2G

()3

2G
2G
2G
{TCVprob
}  {TLCVprob
 RCVprob
}

Min :
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هدف اصلی مطالعه توسعه خطوط انتقال ایستا پاسخ به سؤالهای
چهمقدار و کجا خطوط جدید باید نصب شود میباشد .تابع هدف بهنحوی
است که هزینه سرمایهگذاری کمینه گردد (ترم اول رابطه ( ))3و سطح
قابل قبولی از قابلیت اطمینان (ترم دوم رابطه ( ))3برآورده شود .هزینه
کل در پایان بهصورت زیر محاسبه میشود:
2G
 TCVprob

()61



2G
 RCVprob

V 2G
prob

TLC

 Pr

Nstep

TC 

Nstep

 Pr

Nstep 



Nstep

هزینه احداث خطوط بهصورت زیر محاسبه میشود:

)  C (n

()66

k

k

2G
TLCVprob


k

V 2G

بهمنظور محاسبه هزینه ریسک (  ) RC probدر

EENS ،P-TEPV2G

V 2G
شبکه انتقال محاسبه میشود RC prob .بهصورت زیر فرمولبندی شده
است و به جهت تبدیل میزان انرژی تأمیننشده به هزینه مقدار EENS
در  IEAR15ضرب شده است:

prob
2G
Min : RCVprob
 IEAR  EENSTR

()62

یک عامل مهم جهت ارزیابی کیفیت جوابهای حاصلشده از
الگوریتم ،محاسبه قابلیت اطمینان میباشد .هزینه ریسک در این مقاله
نشاندهنده شاخص قابلیت اطمینان است EENS .خط انتقال بهعنوان
فاکتور ارزیابی قابلیت اطمینان در نظر گرفته شده است [.]31
prob
prob
prob
()63
EENSTR
 EENSHLII
 EENSHLI
 EENSمرتبط با هر جواب پیشنهادی با روش  N-1محاسبه شده
است .معیار  N-1بیان میدارد که برنامهریزی و بهرهبرداری سیستم باید
بهگونهای انجام شود که خروج یک عنصر سیستم منجر به فروپاشی
سیستم نشود.
N

()67

B j ).Pj

()61

(E

prob
EENS HLI


j 1

( Lk j ).Dk j .F j 



Lk j . j .8760



EENSkprob 

) j( x, y



) j( x, y

مقدار ساالنه  EENSدر سطح سیستم ترکیبی ،انرژی تأمیننشده
توسط هر باس میباشد که بهصورت زیر مشخص شده است:
NL

()61

prob
k

-1-4

محدودیتهای  PEVو P-TEPV2G

 EENS

prob
EENS HLII


k 1

 )6زمان تزریق به شبکه توسط  FOدر ساعت پیک روز و زمان شارژ در
ساعات کمباری در نظر گرفته شده است .رابطه ( )64قانون جریان
کیرشهف میباشد pdk .میزان بار و  pPEVi probتوان احتمالی تزریقی
خودرو برقی میباشد.

Serial no. 81

برنامهریزی احتمالی توسعه خطوط انتقال . . .

0
)

p
dk
PEVi prob





Nv

  (   p

iNlk 

i

()64



pgi 

iNlk

k  1,..., Nb

در زمان دشارژ
در زمان شارژ

 pPEV  pPEV ,

 pPEV   pPEV ,

0  Pgi  PgiMax

()61

 )2در زمان فراخوانی خودروها جهت تزریق توان به شبکه هر خودرو
 %21ظرفیت کل باتری خود را میتواند تزریق کند .خودروهایی که در
این برنامه شرکت میکنند در قرارداد خود با  FOاین اطمینان را دادهاند
که هر خودرو موجود در حالت پارک در صورت دسترسی به تجهیزات
شارژ/دشارژ این میزان توان اکتیو را میتواند به شبکه تزریق کند .کلیه
خودروها در باس سوم قرار دارند.
 )3بهمنظور پایداری سیستم ،بار خط باید کمتر از حد حرارتی خط
باشد.



 nij fimax

()63

n

0
i

|

j
i

| f

 i

 )7تعداد خطوط جدید قابل احداث بهنحوی است که بین هر دو
باس که امکان احداث خط وجود دارد حداکثر  Nmaxخط میتواند وجود
داشته باشد.
 N max

()21

n

ik

i , k 

 )1پخش بار  DCمیان شاخهها با استفاده از رابطه ( )26محاسبه
میشود.
()26







0
b
flkb   lk nlk
 nlk
mb  nb

m  n, m, n  Nb

 )1از در نظر گرفتن تلفات خطوط در محاسبات صرفنظر شده است.
 )4در هر ساعت باید تعداد خودروهای موجود از بیشینه تعداد
خودروها کمتر باشد.
()22

t  1,2,...,24

max
N PV  t   N PN

 -5الگوریتم بهبودیافته جستجوی  Cuckooبا توزیع L’evy

الگوریتم جستجوی  Cuckooازجمله الگوریتمهای الهامگرفتهشده از
طبیعت ارائهشده توسط یانگ در سال  2113میباشد .الگوریتم  CSبر
اساس نحوه جالب غذا دادن انگلی نوزادان گونه خاصی از Cuckooها
است [ .]24از سوی دیگر تحقیقات بسیاری نشان داده است که رفتار
پروازی بسیاری از حیوانات و حشرات از خصیصه عام پروازهای L’evy
تبعیت میکنند .متعاقباً چنین رفتاری به جستجوی بهینه در فضای
مسئله منجر میشود [ .]31برای سادگی توضیح جستجوی  Cuckooسه
اصل ایدهآل زیر در نظر گرفته شده است )6 :انتخاب النه تخمگذاری هر
 Cuckooبهصورت تصادفی است )2 .بهترین النهها یا تخمهایی باکیفیت
باال به نسلهای بعد منتقل میشوند.
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دادههای دمق عیت
س

f iV 2 G

س Pi V 2 G
ا )(4-5

ا

COPT

س
 V 2G

)(6

)(1-3

ا

ا

س

س

ا ا
ا

ا

)(8 7

ا ا  OPFا

)(12

ا
ا

ا

ا

ا
ت ا
/
ت

EV FO

 /ا

ا

س ا

 EVاس

ا

N-1

ا

Pa

ا

(

Levy

ت

س

R<Pa

R

ا

ا  /ا
 /ا ا

)

ا

س

)(13-16

j

ا
است )(Fi<Fj

)( j

س EENS HLI
ا
HLII

ا

س

ا

ا

تا
ا ا

)(17-19

ا

)(11

ا

س
ا

س

ا ا

ا

)(9

ا
) ( Nstepت
ا

ا
ا

ا

ا )(Fi

ا
ا

س

ا ا

ا

ا

/

ا

ا

FO

شکل  :3ساختار سلسله مراتبی  P-TEPدر حضور دمق عیت خودروهای برقی

 )3تعداد النههای موجود ثابت است و تخمهای گذاشتهشده توسط یک
 Cuckooمیتوانند توسط پرنده میزبان با احتمال  Pa  0,1شناسایی
شود .در این حالت پرنده میزبان میتواند تخم را دور انداخته یا النه را
ترک کند و یک النه کامالً جدید احداث کند [ .]24در این مقاله الگوریتم
 CSبهبود داده شده است و مرحله انتخاب جهت جایگزینی عضو جدید
با یکی از اعضای جمعیت بهوسیله چرخ رولت اتفاق میافتد .همچنین،
اندازه گام در الگوریتم بهصورت کاهشی در نظر گرفته شده است .گام
کاهشی از یک مقدار بیشینه آغاز میشود و در طول تکرارها به مقدار
کمینه خود میل میکند .ساختار در شکل  3نشان داده شده است.
هنگام تولید جواب جدید ) ،x(t+1پرواز  L’evyبهصورت زیر اعمال
میشود:
()23

) xit 1  xi(t )    L ' evy(

که    0اندازه گام است که مرتبط با مقیاس پارامترهای مسئله
مورد بحث میباشد.

) (t

 xiمکان فعلی است .رابطه باال اساساً یک معادله

تصادفی برای گام تصادفی میباشد که وضعیت یا مکان بعدی فقط
وابسته به مکان فعلی (ترم اول معادله باال) و احتمال انتقال (ترم دوم)
است [ .]24پرواز  L’evyاساساً یک گام تصادفی ایجاد میکند درحالیکه
طول گام تصادفی از یک توزیع  L’evyبهدست آمده است.
()27

Serial no. 81

)(1    3

L ' evy u  t  ,

توزیع  L’evyدارای واریانس و میانگین بینهایت میباشد .بعضی از
جوابهای جدید باید تولیدشده با گام  L’evyدر اطراف بهترین راهحل
بهدستآمده تاکنون باشد و بعضی بهصورت تصادفی از بهترین جواب
باید در حد قابل قبولی دور باشند ،این موضوع سرعت جستجوی محلی
را افزایش میدهد .همین ویژگیهای توزیع  L’evyباعث ایجاد یک
تناسب مطلوب بین کاوش و بهرهوری الگوریتم میشود و مانع از گیر
افتادن آن در بهینههای محلی میشود.

 -6سیستم مورد مطالعه و نتایج
 -1-6دادههای خودرو برقی
اطالعات سفرهای خودرو برقی از دادههای سایت  ]34[ NHTSسال
 2113آمریکا استخراج شده است .دادههای  NHTSبهصورت دادههایی
خام از ساعات آغاز و پایان سفرهای خودروها و تاریخ روز گزارششده در
دسترس میباشند .در دادهها حرکت هر خودرو آغاز سفر و رسیدن آن
به مقصد پایان سفر میباشد .در این مقاله ،دادهها بهصورت روزانه مرتب
شدهاند در مرتب کردن دادهها حداقل بازه یک ساعته در نظر گرفته شده
است ،مثالً اگر خودرویی سفر خود را در ساعت  4:61شروع کرده و
ساعت  4:71به مقصد رسیده است ،این حالت بهصورت یک سفر بین
ساعت  4تا  1در نظر گرفته شده است و خودرو در این بازه در دسترس
نمیباشد .تعداد کل خودروها  16111عدد در نظر گرفته شده است.
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این شارژر توانایی برقراری ارتباط با  FOرا دارد [ .]31استاندارد
در زمینه خودرو برقی استاندارد غالب در آمریکای شمالی و نواحی از
اروپا میباشد .در این مقاله حداکثر توان شارژر برابر  1کیلووات در نظر
گرفته شده است.
SAE

شکل  :4تعداد خودرو در حالت پارک در یک روز کاری نمونه در فصل
بهار

با توجه به دادهها مشاهده میشود که نحوه رفتار خودروها در
روزهای هفته (دوشنبه تا جمعه) متفاوت از روزهای تعطیل (شنبه-
یکشنبه) میباشد که در شکل  7و  1نمایش داده شده است .جهت
مقایسه تأثیر فصول مختلف بر روی نحوه سفرهای خودروها ،شکل  1که
یک روز نمونه در فصلهای مختلف را بر روی یک نمودار نشان داده
است .شکلهای  7-1تعداد خودرو در دسترس در حالت پارک را در هر
ساعت از روز نمونه نشان میدهد .همانطور که مشاهده میشود کمترین
تعداد خودرو در حالت پارک اغلب در ساعات  4و  61میباشد که معموالً
زمان حرکت از منزل بهسوی محل کار ،مدرسه و  ...و برعکس میباشد.
نحوه رفتار خودروها در فصل تابستان متفاوت از سایر فصول میباشد که
میتواند بهعلت تعطیلی مدارس در این فصل و همچنین تغییرات بیشینه
دمای هوا باشد .روزهای تعطیل بهعلت اینکه سفرهای کمتری بهسمت
محل کار انجام میگیرد ،کمترین میزان خودرو در حوالی ساعت 62
میباشد.
همانگونه که از شکلهای  7تا  1مشخص است همواره بیش از %11
خودروها در حالت پارک قرار دارند .بنابراین ،خودروهای برقی میتوانند
بهعنوان یک منبع قابل اعتماد در سیستم قدرت حضور داشته باشند.
برای خودروهای برقی موجود فرض شده است که همه خودروها مشابه
و دارای باتری با ظرفیت  21 kWhباشند .با توجه به فرض صورتگرفته،
هر خودرو در زمان فراخوانی توسط  FOدر ساعت پیک بار 1 kWh ،در
بازه یک ساعته میتواند انرژی تزریق نماید .در این حالت ،ماکزیمم
پتانسیل قابل دسترس ( )MAP16برابر با مقدار  211 MWاست هرچند
که پتانسیل قابل دسترس واقعی ( )RAP17کمتر از این مقدار میباشد.
 ηمبدل برابر  %31و در حالت دشارژ خودرو برقی بهصورت بار منفی
مدل شده است.
نوع شارژر خودرو برقی مورداستفاده در این مقاله از نوع استاندارد
18 SAE J2836/3و  SAE J 2847/3از نوع  ACسطح  2میباشد که
21

در ولتاژ  271ولت تا جریان  11آمپر را میتواند مصرف نماید و توانایی
مصرف یا تزریق حداکثر توان  63/2کیلووات را دارا میباشد .همچنین،

Serial no. 81

شکل  :5تعداد خودرو در حالت پارک در یک روز تع یل نمونه در
فصل بهار

شکل  :6تعداد خودرو در حالت پارک در یک روز کاری نمونه در چهار
فصل
جدول  :2جدول فرکانس و تداوم دادههای  NHTSدر سا ات پیک بار

فرکانس
fi

) (occ / hr

نرخ انتقال

نرخ انتقال به

به حالت

حالت باالتر

پایینتر

i

i

) (occ / hr

احتمال

ظرفیت

Pi

موجود

حالت

) (occ / hr
6

1/1671

1

1/6143

2/2332

31711

1/1766

1/3231

1/7311

2/5323

37631

2

1/6131

1/3231
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برنامهریزی احتمالی توسعه خطوط انتقال . . .

همانگونه که مشاهده میشود ،شبکه از لحاظ ظرفیت تولید توانایی

نتایج مارکوف V2G

جهت مدلسازی عدمقطعیت حاکم بر خودروهای برقی از مدل مارکوف
استفاده شده است .با توجه به اینکه در برنامهریزی توسعه خطوط انتقال
دادههای پیک ساالنه اهمیت دارد ،دادههای  NHTSبرای یک سال در
ساعت پیک روزانه در نظر گرفته شده است .جهت خوشهبندی دادههای
خودرو تعداد پله گسستگی برابر با  3در نظر گرفته شده است .بیشینه و
کمینه تعداد خودرو در دسترس در ساعات پیک روزانه در داده سال
 NHTS 2113بهترتیب برابر با  34146و  31711است .با استفاده از
روابط ( )1-6جدول فرکانس و تداوم برای دادههای یک سال NHTS
بهدست آمده است که در جدول  2گزارش شده است.
با استفاده از نتایج جدول  2اقدام به حل مسئله  TEPبا در نظر
گرفتن عدمقطعیت خودروهای برقی از دید شبکه انتقال شده است.

برآورده کردن بار سیستم را دارد اما با توجه به خطهای موجود ظرفیت
انتقال توان تولیدی ژنراتورها جهت تأمین این بار را ندارد و در صورت
محاسبه پخش بار همگرایی صورت نمیگیرد ،بنابراین نیاز به خطوط
جدیدی است تا این مشکل برطرف گردد .با توجه به دادههای بار شبکه
 27باس با شروع از اول تابستان پیک بار در هفته 61ام اتفاق میافتد
که برابر  1111MWاست .شبکه اصالحشده  27باس  IEEEدارای 76
مسیر کاندید جهت احداث خطوط است.
برای حل مسئله  ،TEPماکزیمم تعداد خودرو برقی برابر  16111در
نظر گرفته شده است .جهت نشان دادن تأثیر حضور خودروهای برقی،
مسئله در پنج سناریو حل گردیده است .سناریو اول بدون حضور خودرو
برقی و بدون محاسبه ریسک ،سناریو دوم بدون حضور خودرو برقی با در
نظر گرفتن هزینه ریسک ،سناریو سوم با حضور خودرو برقی بهصورت

 -3-6مورد مطالعاتی
مطالعه در محیط نرمافزار  MATLABبا اعمال الگوریتم  CSبهبودیافته
انجام و پخش بار بهینه بهوسیله  Matpower 5.1محاسبه شده است.
سیستم مورد مطالعه سیستم  27باس  IEEEاصالحشده است .شبکه 27
باس  IEEEو نحوه حضور خودروهای برقی در سطح شبکه توزیع از دید
شبکه انتقال در شکل  4نشان داده شده و اطالعات مربوطه از مرجع
[ ]33گرفته شده است .مجموعه خطوط کاندید جهت احداث خط جدید
و همچنین هزینه احداث از مرجع [ ]33اخذ شده است و حداکثر تعداد
خط در هر مسیر پیشنهادی سه خط ( )Nmax=3در نظر گرفته شده است.
افق برنامهریزی  61سال در نظر گرفته شده است.
در برنامهریزی توسعه خطوط انتقال شبکه باید بهنحوی باشد که
بتواند ماکزیمم توانی که در پیک ساالنه با آن مواجه میشود را از خود

قطعی و محاسبه هزینه ریسک و سناریو چهارم با حضور خودرو برقی
بهصورت احتمالی و محاسبه هزینه ریسک انجام شده است .سناریو پنجم
به تأثیر حضور خودروهای برقی بر روی یک باس دیگر میپردازد .در
الگوریتم  CSبهبودیافته تعداد جمعیت اولیه برابر با  61و تعداد تکرار
برابر با  61111در نظر گرفته شده است .اندازه گام بین ][0.04-0.07

بهصورت کاهشی در طول تکرارها لحاظ شده است.
 -1-3-6نتایج
سناریو اول :در این سناریو مسئله  P-TEPV2Gبدون حضور خودروهای
برقی و بدون در نظر گرفتن هزینه ریسک ( TEPمعمولی) حل گردیده
و خطوط انتخاب شده و هزینه کل بهدست آمده است .جهت احداث

عبور دهد بدون آنکه محدودیتهای خطوط انتقال نقض و بار مشترکین

خطوط جدید باید در نظر داشت که بین هر دو باس که مسیری در بین

دچار ریزش شود .در شبکه اصالحشده  27باس  ،IEEEبیشینه بار برابر

خطوط کاندید دارد ،حداکثر سه خط میتواند وجود داشته باشد

با  1111مگاوات و بیشینه ظرفیت تولید  61261مگاوات میباشد.

( .) N max  3

شکل  :7نحوه تأثیر حضور خودروهای برقی در س ح شبکه توزیع از دید شبکه انتقال
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نتایج حاصل در جدول  3گزارش شده است .در این سناریو نحوه
همگرایی الگوریتم اصلی  CSو الگوریتم بهبودیافته  CSدر شکل  1نشان
داده شده است .همانگونه که از شکل  1مشخص است الگوریتم
بهبودیافته با تعداد تکرار برابر به جواب بهتری دست یافته است .در
صورت مقایسه جواب بهدستآمده با نتایج سایر مقاالت که در جدول 7
گزارش شده است ،میتوان مشاهده نمود که جواب حاصل با بهترین
جوابهای سایر مقاالت برابر است و نشان از مناسب بودن الگوریتم
پیشنهادی دارد .در این مراجع نیز ،مسئله  TEPبهصورت ایستا و
بلندمدت (افق زمانی  61سال) در نظر گرفته شده است .نتایج حاصل از
الگوریتم  CSبهبودیافته 1 ،خط با هزینه سرمایهگذاری  612میلیون دالر
را پیشنهاد داده است.
سناریو دوم :در این حالت عالوه بر حل مسئله  TEPهزینه ریسک نیز
مد نظر قرار گرفته است .جهت محاسبه هزینه ریسک مقدار  IEARبا
توجه به مرجع [ ]21برابر با  1111 $/MWhدر نظر گرفته شده است .با
توجه به نتایج الگوریتم ،تعداد  3خط با هزینه  216میلیون دالر جهت
احداث خطوط جدید پیشنهاد گردیده است .هزینه ریسک در این حالت
برابر با  41/64میلیون دالر بهدست آمده است .همانگونه که از نتایج
این سناریو مشخص است هزینه احداث خطوط نسبت به سناریو اول
افزایش داشته است که ناشی از در نظر گرفتن هزینه ریسک میباشد.
در حالتی که هزینه ریسک در نظر گرفته میشود باید دقت داشت که
درصورتیکه هزینه ریسک بخواهد کمینه شود هزینه سرمایهگذاری
خطوط بهشدت افزایش مییابد و درصورتیکه هزینه سرمایهگذاری
بخواهد کمینه شود هزینه ریسک بهشدت افزایش مییابد ،بنابراین باید
یک تناسب مطلوبی بین هزینه ریسک و سرمایهگذاری در نظر گرفته
شود.
سناریو سوم :در این حالت مسئله با در نظر گرفتن حضور خودروهای
برقی بهصورت قطعی حل گردیده و هزینه ریسک نیز در نظر گرفته شده
است .در این حالت باس سوم جهت حضور خودروهای برقی انتخاب شده
است .تعداد خودروهای برقی در این حالت  71111در نظر گرفته شده
است که با توجه به محدودیت توان تزریقی توانایی تزریق توان 211
مگاوات را دارند .در این حالت با توجه به نتایج حاصل از الگوریتم CS

برنامهریزی احتمالی توسعه خطوط انتقال . . .

تعداد  1خط با هزینه  612میلیون دالر و هزینه ریسک  14/24میلیون
دالر بهدست آمده است که در جدول  3گزارش شده است .همانگونه
که مشاهده میشود ،در این سناریو نسبت به سناریو دوم ،هزینه احداث
خطوط و هزینه ریسک بهترتیب  13و  22/3میلیون دالر کاهش داشته
است و هزینه کل کاهش  %31/43را نشان میدهد که نتایج نشاندهنده
تأثیر بهسزای حضور مدیریتشده خودروهای برقی است.
سناریو چهارم :در این حالت با استفاده از مدلسازی عدمقطعیت حضور
خودروهای برقی مدل احتمالی مارکوف PEVها جهت حل مسئله P-
 TEPV2Gاستفاده شده است .همانگونه که در جدول  2گزارش شده
است در این حالت مدل مارکوف به سه پله شکسته شده است و احتمال
هر حالت نیز محاسبه شده است .با توجه به تعداد حاالت گسستگی و
شرط میزان تزریق توان در حالت اول  612 MWبا احتمال 1/133
درصد ،حالت دوم  641/11 MWبا احتمال  1/13درصد و حالت سوم
 613/31 MWبا احتمال  1/36درصد توان توسط خودروهای برقی به
شبکه تزریق میشود .در این حالت نیز جهت محاسبه هزینه ریسک
مقدار  IEARهمانند سناریو دوم در نظر گرفته شده است .با توجه به
نتایج حاصل از  CSبهبودیافته تعداد  1خط با هزینه احداث  633میلیون
دالر و هزینه ریسک  41/16میلیون دالر بهدست آمده است .در این
حالت نیز باس سوم جهت حضور خودروهای برقی انتخاب شده است.
نحوه همگرایی الگوریتم  CSاصلی و بهبودیافته در شکل  1نشان داده
شده است .همانگونه که در این حالت نیز مشخص است الگوریتم CS
بهبودیافته توانایی بهتری در پیدا کردن جواب دارد.
نتایج حاصل در این سناریو نسبت به سناریو دوم در هزینه کل
کاهش  %27/16را نشان میدهد ،اما نسبت به سناریو سوم در هزینه
ریسک و احداث خطوط جدید به ترتیب افزایش  62/47و  66میلیون
دالری و هزینه کل  %3/12افزایش را نشان میدهد .این افزایش هزینهها
ناشی از مدلسازی احتمالی عدمقطعیت حضور خودروهای برقی میباشد
که نشاندهنده اهمیت این موضوع میباشد .توپولوژی خطوط پیشنهادی
در مدلسازی قطعی و احتمالی با یکدیگر متفاوت میباشد و هزینه کل
در حالت احتمالی بیشتر میباشد ،اما مدلسازی احتمالی (سناریو
چهارم) به مدل واقعی نزدیکتر است.

شکل  :8نحوه همگرایی الگوریتم در سناریوهای اول و چهارم
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جدول  :3نتایج حاصل از سناریوهای 5-1
نتایج حاصل از الگوریتم جستجوی کوکو

نتایج حاصل از الگوریتم جستجوی کوکو بهبودیافته

اصلی
هزینه

زمان اجرای
الگوریتم به
ازای هر تکرار
()Sec

هزینه

احداث

ریسک

خ وط

()M$

پیشنهادی
()M$

هزینه

زمان اجرای
الگوریتم به

خ وط

ازای هر تکرار

پیشنهادی

()Sec

هزینه

احداث

ریسک

خ وط

()M$

پیشنهادی

سناریو

()M$

1/613

---

612

1/661

()1-4()61-1( )1-4()62-61( )61-67

---

612

اول

1/17

622/12

364

1/11

()61-1( )61-1( )1-4( )1-4( )62-61
()67-63( )1-6( )2-6( )27-3

41/64

216

دوم

1/14

37/11

637

1/4

()67-63( )1-6( )61-1( )1-4( )1-4( )62-61

14/24

612

سوم

1/47

42/6

261

1/44

()67-63()7-2( )61-1()1-4( )1-4()62-61

41/16

633

چهارم

1/47

11/23

271

1/44

()61-1()1-4()1-4()62-61()64-61()67-63

31/21

631

پنجم

شکل  :3تقاضای هفتگی بار با و بدون حضور خودروهای برقی

جدول  :4مقایسه جواب الگوریتم پیشنهادی جستجوی کوکو
بهبودیافته با سایر روشها

جدول  :5خ وط جدید پیشنهادی در سناریو 5-2
سناریو
پنجم

سناریو
چهارم

سناریو
سوم

سناریو
دوم

خطوط
پیشنهادی

هزینه احداث خ وط

2

2

2

2

()1-4

()M$

6

6

6

6

()62-61

612

6

6

6

6

()61-1

روش شاخه و حد []3

612

6

6

6

6

()67-63

روش بهینهسازی حرکت براونی []21

612

1

1

6

6

()1-6

روش تفاضل تکاملی چندهدفه []71

227

1

1

1

6

()61-1

روش جستجوی کوکو بهبودیافته

612

1

1

1

6

()27-3

1

1

1

6

()2-6

1

6

1

1

()7-2

6

1

1

1

()64-61

روش
روش کلونی زنبور عسل []2

بنابراین ،در حالت قطعی (سناریو سوم) در مواجهه با حاالت واقعی،
ممکن است شبکه پیشنهادی توانایی رویارویی با آن شرایط را نداشته
باشد و سیستم دچار ریزش بار شود و عالوه بر کاهش قابلیت اطمینان
سیستم هزینههای اضافی دیگری را به سیستم تحمیل کند .شکل 3
منحنی بار پیش از حضور خودروهای برقی و پس از حضور آنها را نشان
میدهد .همانگونه که از شکل  3مشخص است ،میزان پیک شبکه
بهعلت حضور V2Gها کاهش پیدا کرده است.
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سناریو پنجم :در این حالت تأثیر حضور خودروهای برقی بر روی
یک باس دیگر به غیر از باس  3بر مسئله  P_TEPV2Gمورد مطالعه قرار
گرفته است .در این سناریو حضور خودروها در باس  1فرض شده است.
نحوه حضور خودروهای برقی همانند سناریو چهارم از جدول  2اخذ
شده است .در این حالت نتایج حاصل از  CSبهبودیافته تعداد  1خط با
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خودروهای برقی و مقایسه روشهای مختلف مدلسازی عدمقطعیت
. اشاره کردTEP حضور خودروهای برقی بر مسئله
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 میلیون دالر را31/21  میلیون دالر و هزینه ریسک631 هزینه احداث
 را نسبت به%3/1  نتایج حاصل در این سناریو افزایش.نشان میدهد
.سناریو چهارم نشان میدهد
عاملی که باعث تفاوت تأثیر حضور خودروهای برقی در باسهای
 میشود محدودیت ظرفیت خطوطP_TEPV2G ) بر1  و3 متفاوت (باس
 اگرچه در هر دو سناریو چهارم و پنجم.انتقال موجود در هر باس است
ظرفیت حضور خودروهای برقی برابر میباشد اما با توجه به محدودیت
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متفاوتی حاصل میشود که منجر به تفاوت توپولوژی خطوط
.پیشنهادی برای هر کدام از سناریوها میشود
 بهبودیافته در یافتن جوابCS به جهت ارزیابی توانایی الگوریتم
 مقایسهای میان نتایج حاصل از سناریو اول که7 بهینه در جدول
بهصورت مشترک در سایر مقاالت مرجع نیز وجود داشت انجام شده
 نتایج توانایی مطلوب الگوریتم پیشنهادی در این مقاله را در یافتن.است
.جواب بهینه نشان میدهد
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EV FO

 حضور یک. معرفی شده استP-TEPV2G سیستم قدرت مدل

در شبکه هوشمند جهت برنامهریزی بهینه حضور خودروهای برقی
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 باس27 شده است و ساختار پیشنهادی بر شبکه اصالحشده
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