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Abstract
In this paper, the robust planning of the islanded hybrid system (IHS) to create an integrated system with
wind turbine, photovoltaic, diesel generator, stationary (battery) and mobile (electric vehicles) storages
is presented. The proposed scheme minimizes the planning cost (including construction, maintenance,
and operation) of the mentioned sources and storages, and environmental pollution level. This problem
is constrained to operation and planning model of the different sources and storages, and power balance
constraint in IHS. The proposed scheme is formulated in the Pareto optimization framework based on
method of the summation of weighted functions. Also, the bounded uncertainty-based robust
optimization (BURO) is used to model the uncertainties of load, renewable power, and energy of mobile
storage. Then, the hybrid evolutionary algorithm according to composition of Krill Herd Optimization
(KHO) and Grey Wolf Optimization (GWO) algorithms obtains an optimal solution including low
standard deviation in the final response. Finally, it is seen that the proposed scheme has a suitable
capability in the planning of the proposed system according to economic and environmental viewpoints
based on obtained numerical results.
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چكيده :در این مقاله برنامهریزی استوار سيستم ترکيبی جزیرهای جهت ایجاد یک سيستم یکپارچه شامل توربين بادی،
فتوولتائيک ،دیزل ژنراتور و ذخيرهسازی ساکن (باتری) و سيار (خودروهای الکتریکی) ارائه میشود .طرح پيشنهادی کمينهسازی
مجموع هزینه برنامهریزی (شامل احداث ،تعمير ،نگهداری و بهرهبرداری) عناصر مذکور و سطح آالیندگی زیست محيطی را بر
عهده دارد .این مسأله نيز مقيد به مدل بهرهبرداری و برنامهریزی منابع و ذخيرهسازهای مختلف و قيد تعادل توان در سيستم
ترکيبی جزیرهای است .طرح مذکور در قالب بهينهسازی پارتو مبنی بر روش مجموع توابع وزندار مدلسازی میشود .همچنين
از بهينهسازی استوار مبنی بر عدم قطعيت کراندار برای مدلسازی عدم قطعيتهای بار ،توان تجدیدپذیر و انرژی ذخيرهسازهای
سيار استفاده می شود .سپس از الگوریتم تکاملی ترکيبی مبنی بر ترکيب بهينهسازی دسته ميگوها و بهينهسازی گرگهای
خاکستری جهت دستیابی به راهحل بهينه دارای انحراف معيار پایين در پاسخدهی نهایی استفاده میگردد .در نهایت با استخراج
نتایج عددی مشاهده میگردد که طرح پيشنهادی قابليت مناسبی در برنامهریزی سيستم یاد شده از نظر اقتصادی و زیست
محيطی دارد.
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 -1مقدمه
برخی از مصرفکنندهگان به علت عدم دسترسی به مسير توزیع انرژی الکتریکی توسط سيستم قدرت از منابع مختلفی مانند
دیزل ژنراتور )DiG( 1در محل خود برای تأمين انرژی مصرفی استفاده میکنند [ .]1عالوه بر این ،امروزه منابع انرژی تجدیدپذیر2
( RESها) مانند سيستم بادی و خورشيدی به علت هزینه بهرهبرداری و سطح آالیندگی بسيار پایين استفاده قابل توجهای در
سيستمهای الکتریکی دارند .لذا انتظار میرود که مصرفکنندهگان مذکور تمایلی به استفاده از RESها داشته باشند .ولی از آنجا
که این منابع در برخی ساعات قادر به توليد توان اکتيو باالیی نيستند ،لذا این امکان وجود دارد که برای تأمين ميزان مشخصی
از بار نياز به احداث تعداد باالیی از RESها باشد .برای جبران این موضوع استفاده از سيستمهای ذخيرهساز انرژیESS( 3ها) در
کنار RESها مؤثر خواهد بود ،چرا که آن در ساعاتی که توليد RESها بيش از مصرف مصرفکنندهگان باشد ،انرژی مازاد توليدی
را در خود ذخيره می کند و در ساعات دیگر که توليد توان از مصرف توان کمتر است ،بخشی از انرژی ذخيره شده را به سيستم
تزریق میکنند [ .]2همچنين توجه شود که خودروهای الکتریکیEV( 4ها) به علت توانایی در کاهش مصرف سوخت فسيلی و
آالیندههای زیست محيطی در سالهای اخير استفاده قابل توجهای در ميان مشتریان خودرو داشتهاند [ .]3از آنجا که EVها
برای تأمين انرژی مورد نياز مسافرت خود ،باتری خود را به شبکه الکتریکی متصل میکنند ،لذا تعداد قابل توجهای از آنها در
یک مکان مانند پارکينگ قادرند که وظيفه ESSها را انجام دهند [ .]4این مورد باعث کاهش هزینههای نصب ESSهای ساکن
مانند باتری در شبکه خواهد شد [ .]4در نهایت توجه شود که برای دسترسی به قابليتهای اشاره شده نياز به اجرای سيستم
ترکيبی جزیرهای )IHS( 5برای مصرفکنندهگان دور از دسترس سيستم قدرت نياز است [ .]5عالوه بر این ،در این سيستم
میتوان از  DiGبهعنوان منبع پشتيبان استفاده کرد ،بهطوری که در ساعاتی که RESها و ESSها قادر به تأمين انرژی مصرف-
کننده نبودن DiG ،تأمين انرژی مصرفی مازاد را بر عهده گيرد [ .]5بهعنوان نکته دیگرRES ،ها و EVها دارای عدم قطعيت در
تزریق یا مصرف توان اکتيو هستند ،لذا برنامهریزی  IHSباید بهگونهای باشد که بهتواند بر خطای پيشبينی پارامترهای عدم
قطعيت غلبه کند .برای این منظور پيشبينی میشود که مدلسازی استوار عدم قطعيتها چنين هدفی را در بر داشته باشد .زیرا
که آن بدترین مورد سناریو حاصل از عدم قطعيتها را در نظر میگيرد ،بنابراین برنامهریزی  IHSدر این شرایط مقاوم در برابر
خطای پيشبينی عدم قطعيتها خواهد بود.
در زمينه برنامهریزی  IHSتحقيقات مختلفی صورت گرفته است .در مرجع [ ]6نویسندگان اندازه بهينهای برای  IHSشامل
توربين بادی ،)WT( 6فتوولتائيک DiG ،)PV( 7و باتری با توجه به کمينهسازی هزینههای نصب ،تعمير و بهرهبرداری آنها بهدست
آوردهاند .مدل ارائه شده بهصورت برنامه ریزی قطعی غيرخطی است ،که برای حل آن از الگوریتم جستجوی هارمونی)HSA( 8
استفاده شده است .طرحی همانند مرجع [ ]6نيز در مرجع [ ]7در نظر گرفته شده است ،با این تفاوت که آن دارای  WTنيست
و همچنين شاخص از دست رفتن تغذیه توان )LPS( 9بهمنظور ارزیابی قابليت اطمينان  IHSرا هم در نظر گرفته است .در مرجع
[ ]8نيز یک ساختار بهينه  IHSشامل  ،PVباتری و  DiGبا در نظر گرفته کمينهسازی هزینه برنامهریزی و بهرهبرداری منابع و
ذخيرهسازهای مذکور در کنار کمينهسازی آالیندههای زیست محيطی پيشنهاد شده است ،که آن نيز برای دستیابیبه راهحل
بهينه از الگوریتم بهينهسازی گله فيلها )EHO( 10استفاده کرده است .در مرجع [ ]9جهت تأمين بار ACیک منطقه مشخص از
سيستم ترکيبی  ،DiG ،PVپيل سوختی ،باتری یا ذخيرهساز ابرخازنی با توجه به کمينهسازی هزینه برنامهریزی و آلودگی استفاده
شده است .همچنين امکان سنجی احداث سيستم ترکيبی /DiG/PVباتری در مناطق مسکونی مستقر در نواحی بسيار سرد در
مرجع [ ]10مورد بررسی قرار گرفته است .قابل توجه است که در مراجع [ ]6الی [ ]10به منظور کمينهسازی آلودگی زیست
محيطی الویت تأمين انرژی با RESها و ESSها است ،و توليدات پراکنده تجدیدناپذیرNRDG( 11ها) مانند  DiGو پيل سوختی
بهعنوان منبع پشتيبان در نظر گرفته شدهاند .به عبارتی دیگر ،در صورتی ميزان مصرف کمتر از توان توليدی RESها باشد ،مازاد
توان توليدی در ESSها ذخيره میشود .ولی اگر RESها نتوانند توان مصرفی را تأمين کنند ،ابتدا ESSها مازاد مصرف را تغذیه
می کنند ،اگر هم اکنون سيستم ترکيبی دارای مازاد مصرف باشد ،آن توسط  NRDGتأمين میشود .بنابراین عملکرد منابع و
ذخيرهسازها با توجه با مابه التفاوت بار مصرفی و توان توليدی RESها در  IHSدر لحظات مختلف متفاوت است ،لذا نياز به
کليدزنی مناسب برای منابع و ESSها در شرایط مذکور است .از اینرو در مرجع [ ]11طرح کليدزنی اتوماتيک این عناصر با توجه
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به بار مصرفی و توان توليدی RESها در ساعات مختلف بهرهبرداری  IHSمورد بررسی قرار گرفته است .در مرجع [ ]12نيز قابليت
 IHSشامل  IHS ،NRDGشامل  NRDGو  PVو  IHSشامل  PV ،NRDGو باتری بررسی شده است .براساس [ ]12مشاهده
میشود که در مورد سوم توان دریافتی از  NRDGنسبت به دو مورد دیگر کمتر است ،که نتيجه در کاهش آلودگی زیست محيطی
در مورد سوم است .عالوه بر این توجه شود که عموماً مدلسازی ریاضی که برای برنامهریزی  IHSشامل منابع و ذخيرهسازهای
مختلف ارائه شده ،دارای قالب برنامهریزی غيرخطی )NLP( 12و یا  NLPعدد صحيح )MINLP( 13است [ .]13از اینرو عموماً
تحقيقات مختلف از الگوریتمهای تکاملی غيرترکيبی (NHEAها) مانند بهينهسازی گرگهای خاکستری ]14[ )GWO( 14و
الگوریتم کرم شب تاب ]15[ )FFA( 15برای دستیابی به برنامهریزی بهينه برای  IHSاستفاده میکنند.
با توجه به پيشينه تحقيق ،مشاهده میشود که در بيشتر تحقيقات عموماً  IHSدارای  ESS ،RESو  DiGاست .ولی توجه شود
که براساس مراجع [ ]3و [ ]4پيشبينی میشود که تعداد EVها در سال آینده رشد باالیی داشته باشد .از اینرو این امکان وجود
دارد که مصرفکنندهگان دور از دسترس سيستم قدرت دارای  EVباشند .بهعنوان مثال ،برخی از واحدهای صنعتی از طریق
 IHSانرژی مصرفی خود را تأمين میکنند .از آنجا که این واحد نياز به سيستم حمل و نقل دارد ،پس این امکان وجود پارکينگ
 EVها در این واحد حتمی است .بنابراین با مدیریت بهينه شارژ/دشارژ EVها ،میتوان پارکينگ EVها را بهصورت یک  ESSدر
نظر گرفت که این موضوع نتيجه در کاهش هزینههای نصب ESSهای ساکن مانند باتریها دارد .عالوه بر این موضوع ،در بيشتر
تحقيقات خطای پيشبينی ناشی از عدم قطعيت پارامترهای مختلف مانند بار مصرفی و توان توليدی RESها در برنامهریزی IHS
در نظر گرفته نشده است .اما الزمه برنامهریزی یک سيستم که دقت آن در سالهای آینده با احداث سيستم مذکور قابل مشاهده
است ،پيشبينی دقيق بار و توليد RESها است .ولی از آنجا که پيشبينی یک پارامتر دارای خطا است ،لذا برای پوشش این
موضوع نياز به استفاده از برنامهریزیهای تصادفی ،احتماالتی و یا استوار برای طرح پيشنهادی است که این موضوع بسيار کم در
تحقيقات مختلف مطرح بوده است .در نهایت ،برنامهریزی  IHSیک مسأله غيرخطی و یا  NLPعدد صحيح ( )MINLPاست .لذا
در بيشتر تحقيقات برای حل مسأله مذکور از الگوریتمهای تکاملی غيرترکيبیNHEA( 16ها) استفاده کردهاند .اما این حلکنندهها
در زمان محاسباتی باالیی ،راهحل بهينه را بهدست میآورند .عالوه بر این ،در تکرارهای مختلف حل مسأله با الگوریتمهای مذکور،
نتایج مختلفی بهدست می آید ،به عبارتی پراکندگی پاسخ نهایی آنها باال است و دارای شرایط پاسخدهی یکتا نيستند .از اینرو
راهحل بهينه بهدست آمده دارای ضریب اطمينان پایينی است .ولی توجه این مورد میتواند با بهنگامسازی متغيرهای تصميمگيری
در چندین فرآیند مختلف مرتفع شود و یا اینکه ميزان پراکندگی پاسخ نهایی کاهش یابد .برای اثبات این موضوع میتوان به
مقایسه حل یک مسأله با الگوریتم ژنيتک )GA( 17مرسوم و  GAدارای مکانيزم جهش اشاره کرد [ .]16بهطوری که استفاده از
فرآیند جهش در  GAباعث دستیابی به پاسخ نهایی بهينهتر و کاهش پراکندگی آن نسبت به  GAمرسوم میشود.
بهمنظور جبران شکافهای تحقيقاتی مطرح شده ،این مقاله طراحی بهينه  IHSدارای  ESS ،PV ،WTساکن (باتری) و سيار
(EVها) و  DiGدر قالب بهينهسازی چند هدفه را ارائه میدهد .در این طرح ،کمينهسازی مجموع هزینههای احداث ،تعمير و
بهرهبرداری منابع و ذخيرهسازها در  IHSو کمينهسازی سطح آالیندگی زیست محيطی در این سيستم بهعنوان تابع در نظر
گرفته میشود .این تابع برپایه بهينهسازی پارتو مبنی بر روش مجموع توابع وزندار فرمولبندی میشود .مسأله مذکور نيز مقيد
به مدل برنامهریزی و بهرهبرداری منابع و ذخيرهسازهای مذکور و تعادل توان در  IHSاست .در این مقاله ،بهترین راهحل مصالحه
بين توابع هدف یاد شده براساس تکنيک تصميمگيری فازی )FDT( 18تعيين میشود .در طرح پيشنهادی ،پارامترهایی از قبيل
بار مصرفی ،سرعت باد ،تابش نور خورشيد برروی آرایههای  PVو انرژی مصرفی EVها دارای عدم قطعيت است .لذا در ادامه
بهمنظور مدلسازی این عدم قطعيتها از بهينهسازی استوار مبنی بر عدم قطعيت کراندار )BURO( 19استفاده میگردد .همچنين
طرح مذکور دارای مدل  MINLPاست .از اینرو بهمنظور دستیابی به راهحل بهينه با پراکندگی پایين در پاسخدهی نهایی از
الگوریتم تکاملی ترکيبی )HEA( 20مبنی بر ترکيب بهينهسازی دسته ميگوها )KHO( 21و بهينهسازی گرگهای خاکستری
( )GWOاستفاده میشود .در نهایت با مقایسه طرح پيشنهادی و پيشينه تحقيق میتوان بيان کرد که نوآوریهای طرح مذکور
به شرح زیر است:
 استفاده از پارکنيگ EVها در طرح سيستم ترکيبی جزیرهای بهمنظور کاهش هزینههای نصب ESSها ساکن()17
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 در نظر گرفتن خطای پيشبينی عدم قطعيتهای بار ،توان RESها و انرژی EVها جهت دستیابی به برنامهریزی دقيق استفاده از الگوریتم ترکيبی  KHOو  GWOبرای دستیابی به راهحل بهينه دارای پراکندگی پایين در پاسخدهی نهاییدر ادامه مقاله به این صورت سازماندهی میشود :در بخش  2ساختار و مدل برنامهریزی سيستم ترکيبی جزیرهای بيان میشود.
سپس مدلسازی استوار و روند حل مسأله در بخش  3ارائه میشود .در نهایت نتایج عددی و نتيجهگيریها به ترتيب در بخشهای
 4و  5ذکر میشوند.
HIS

 -2ساختار و برنامهريزي سيستم
(ESS ،)PV

در این بخش برنامهریزی سيستم جزیرهای ترکيبی ( )IHSشامل RESها مانند توربين بادی ( ،)WTفتوولتائيک
ساکن (باتری) و سيار (EVها) و دیزل ژنراتور ( )DiGارائه میشود .ساختار طرح پيشنهادی در شکل ( )1نمایان شده است،
بهطوری که سيستم مذکور دارای دو باس  ACو  DCاست که از طریق یک مبدل  AC/DCدوطرفه به یکدیگر متصل هستند.
در باس  ،ACمنابع  WTو  DiGبه همراه بار  ACقرار دارند ،ولی ESSها و  PVبه باس  DCمتصل میشوند .در ارتباط با عملکرد
سيستم ،فرض بر این است که اولویت تأمين انرژی مصرف کنندهگان بر عهده RESها است و  DiGیک منبع پشتيبان است که
در صورت عدم توانایی RESها و ESSها در تأمين انرژی ،آنها وارد مدار میشوند [ .]6-8از اینرو عملکرد سيستم براساس 4
شرط زیر خواهد بود:
شرط  -1اگر توان توليدی RESها بيش از مصرف بار  ACباشد ،مازاد توليد در ESSهای ساکن و سيار ذخيره میشود [.]8
شرط  -2در صورتی که ميزان مصرف بار  ACبيش از توان توليدی RESها باشد ،در ابتدا تأمين مازاد مصرف بر عهده ESSها
است .سپس  DiGمازاد مصرف نسبت به توان توليدی RESها و ESSها را تغذیه میکند [.]6
شرط  -3عملکرد شارژ و دشارژ EVها در بازه افق بهرهبرداری بهگونه ای است که ميزان انرژی مورد نياز آنها برای مسافرت در
این بازه تأمين شود.
شرط ESS -4های مختلف میتوان انرژی خود را در دیگر ESSها ذخيره کنند ،بهطوری که در یک ساعت یک  ESSمیتواند در
مد شارژ کار کند ،ولی  ESSدیگر در مد دشارژ فعاليت کند .اما مجموع توان ESSها متناسب با شروط  1و  2است ،بهطوری که
مجموع توان  ESSمتناسب با شرط  1در مد جدب توان هستند ،اما متناسب با شرط  2در مد تزریق توان هستند.
در نهایت طرح پيشنهادی متناسب با تأمين انرژی مصرفی بار  ACو EVها اندازه بهينهای برای RESها DiG ،و باتری تعيين
میکند .همچنين بایستی توجه شود که عمليات شارژ EVها در دو مدل غير هوشمند و هوشمند است [ .]3در طرح غير هوشمند،
EVها به محض اتصال به شبکه باتری خود را شارژ میکند و سپس بعد از مدت زمان شارژ مخصوص ،باتری پر شده و EVها
توانی از شبکه دریافت نمیکنند .ولی در طرح هوشمند ،از زمان ورود  EVبه پارکينگ با فرض اینکه آن در این زمان به شبکه
متصل میشود ،تا زمانی که آن از شبکه قطع می شود ،عمليات شارژ متناسب با اهداف اپراتور شبکه و تمایالت مالک آن انجام
میشود .همچنين در این طرحEV ،ها قادر هستند که در مد دشارژ نيز فعاليت کنند [.]3
بانک باتری

باس AC

باس DC

توربين بادی

مبدل  AC/DCدو طرفه
پارکينگ EVها

دیزل ژنراتور

PVها

بار AC

شكل ( :)1ساختار سيستم پيشنهادي
Figure (1): Proposed system structure
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از آنجا که در طرح هوشمند قابليت کنترل توان اکتيو EVها وجود دارد ،لذا در مسأله پيشنهادی از این طرح متناسب با شروط
 1-4در راستای بهبود شرایط برنامهریزی سيستم ترکيبی یاد شده استفاده میشود .در ادامه ،مسأله پيشنهادی بهصورت یک
بهينهسازی دو هدفه فرمولبندی میشود که کمينهسازی مجموع هزینههای احداث ،بهرهبرداری ،تعمير و نگهداری ،و کمينهسازی
سطح آالیندگی در دو تابع هدف در نظر گرفته میشوند .قيود مسأله شامل مدل برنامهریزی و بهرهبرداری ESS ،RESها و DiG
متناسب با شروط  4-1ارائه شده میباشد .جزئيات مدل طرح مذکور در ادامه ارائه میشود.
الف) توابع هدف :توابع هدف مسأله پيشنهادی متناسب با اهداف برنامهریزی و شرایط زیست محيطی پاک در رابطه ( )1ارائه
شده است ،که دارای دو بخش است .در بخش اول ،کمينهسازی مجموع هزینههای ساليانه احداث و تعمير RESها ،DiG ،باتری
و مبدل  AC/DCبعالوه هزینه ساليانه بهرهبرداری  DiGمد نظر است [ .]6،8در این رابطه ،هزینه احداث و تعمير RESها و باتری
متناسب با تعداد نصب شده آنها در سيستم ترکيبی شکل ( )1است ،در صورتی که این هزینهها برای  DiGو مبدل AC/DC
متناظر با اندازه و یا ظرفيت آنها است .در بخش دوم ،کمينهسازی آلودگیهای ساليانه  CO2 ،NOxو  SO2حاصل از عملکرد DiG
در نظر گرفته شده است ،که آن برابر با حاصلضرب توان  DiGو ضرایب آلودگی مذکور است [ .]17از اینرو ضریب  در بخش
دوم رابطه ( )1بيانگر مجموع ضرایب حاصل از آلودگیهای  CO2 ،NOxو  SO2است .در این رابطه  NTبيانگر افق بهرهبرداری و
 CPمعرف ضریب همزمانی است .عالوه بر این ،رابطه ( )1مبنی بر بهينهسازی پارتو برپایه روش مجموع توابع وزندار نگارش شده
است [ .]18لذا عبارتهای  Costو  EMمعرف ضرایب وزنی استفاده شده در تابع هدف ( )1است ،که بهترتيب برای توابع هزینه
برنامهریزی ( )Costو تابع سطح آالیندگی ( )EMاستفاده میگردند .مقادیر مختلفی برای ضرایب مذکور میتوان اتخاذ کرد ،ولی
براساس مرجع [ ،]18باید مجموع آنها برابر  1باشد .بنابراین انتظار میرود که بهازای مقادیر مختلف این ضرایب مقادیر متفاوتی
برای توابع هزینه و  EMبه دست آید ،که رسم آنها در یک صفحه مختصات دو بعدی معرف جبهه پارتو برای طرح پيشنهادی
خواهد بود [ .]19لذا در ادامه بهمنظور دستیابی به یک نقطه بهينه که برابر با بهترین راهحل مصالحه بهينه مابين توابع مذکور
است ،از تکنيک تصميمگيری فازی در این مقاله استفاده میشود.
Cost

 N PV CCPV  N WT CC WT  N B CC B  P CC D  PCmax


 AC CC C  N PV MC PV  N WT MC WT 
min F  Cost 

max
max
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در  ،FDTابتدا یک ميزان تابع عضویت خطی برای توابع هزینه و  EMبهازای مقادیر مختلف ضرایب وزنی بهدست میآید .ميزان
عضویت برای هر تابع دارای مقدار یک (صفر) است ،اگر ميزان هر تابع از حد پایين (باالی) خود کمتر (بيشتر) باشد [ .]19در
غير اینصورت ميزان عضویت یک تابع برابر با نسبت مابه التفاوت تابع مذکور نسبت به حد باالی خود و مابه التفاوت حد پایين
با حد باالی این تابع خواهد بود .حد باالی و پایين توابع هزینه و  EMنيز با توجه به دو مورد  Costو  EMبرابر با یک ،قابل
محاسبه است .سپس بهازای هر مقدار ضرایب وزنی ،کمينهترین مقدار مابين ميزان عضویت توابع هزینه و  EMتعيين میگردد،
که در این مقاله این عدد با حرف  مشخص میشود .در نهایت نقطه متناظر با بهترین راهحل مصالحه مابين توابع مذکور برابر
با بيشينهترین مقدار  به ازای تمامی مقادیر انتخاب شده برای ضرایب وزنی است [ .]19در رابطه ( ،)1هزینه احداث ساليانه هر
عنصر با توجه به هزینه کل ظرفيت )TCC( 22آن براساس ضریب بازیابی ظرفيت )CFR( 23بهصورت رابطه ( )2قابل محاسبه
است .در این رابطه r ،معرف نرخ بهره و  nبيانگر عمر مفيد عنصر است [.]6
r(1+r) n
.TCC
(1+r) n -1

()2

=CC

ب) فتوولتائيکها :توان توليدی PVها ( )PPVدر  IHSبا توجه با این موضوع که سطح تابش نور خوشيد ( )IPVبرروی آنها یکسان
است ،بهصورت رابطه ( )3در ساعت  tمحاسبه میشود .پارامترهای  Aو  PVبه ترتيب معرف سطح یک  PVو راندمان این RES
است .عبارت  NPVبرابر تعداد PVها در  IHSاست که آن یک متغير عدد صحيح است و متناسب با رابطه ( )4ميزان آن مشخص
میشود N PV .نيز بيانگر حداکثر تعداد PVها قابل نصب در  IHSاست [.]6
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برنامهریزی استوار سيستم ترکيبی جزیرهای  /.....فرشاد خلفيان
)PPV (t)=N PV .A PV .ηPV I PV (t

()3
()4

N PV Î 0,1,2,...,N PV 

ج) توربينهای بادی :با فرض اینکه سرعت باد ( )vدر ساعت  tبرای کل WTها در  IHSیکسان است ،توان توليدی مجموع WTها
( )PWTدر این زمان بهصورت رابطه ( )5قابل محاسبه است .در صورتی که سرعت باد کمتر از سرعت آستانه ( )vc-inو یا بيشتر از
سرعت قطع ( )vc-outباشدWT ،ها قادر به توليد توان نيست .همچنين این  RESبهازای افزایش سرعت باد از  vc-inالی سرعت نامی
( )vrبهصورت خطی افزایش مییابد ،که شيب خط وابسته به ظرفيت نامی  )Pr( WTاست .در نهایت بهازای سرعت باد مابين vr
و  WT ،vc-outهمواره توانی برابر ظرفيت نامی خود را توليد میکند .در این رابطه NWT ،معرف تعداد WTهای نصب شده در IHS
است ،که یک متغير عدد صحيح است .محدودیت این متغير در رابطه ( )6بيان شده است [.]8
0
()5

v(t)£v c-in or v(t)³v c-out
v c-in £v(t)£v r
v r £v(t)£v c-out

()6



v(t)-v c-in
PWT (t)=  N WT Pr

v r -v c-in


 N WT Pr
N WT Î 0,1,2,...,N WT 

د) ذخيرهسازهای انرژی :همانند شکل ( IHS ،)1دارای دو نوع  ESSساکن (باتری) و سيار (EVها) است ،که انرژی مصرفی آنها
در عمليات شارژ براساس شروط  4-1ارائه شده تنها توسط RESها تأمين میشود [ .]9بنابراین توان مبدل  AC/DCدر بخش
 DCمتناسب با مابه التفاوت توان توليدی WTها ( )PWTو توان بار  )PL( ACخواهد بود .عالوه بر این ،در صورتیکه توان توليدی
WTها بيشتر از بار مصرفی  ACباشد ،پس جهت توان از سمت  ACبه سمت  DCمبدل مذکور خواهد بود .بنابراین بخش DC
در این شرایط به عنوان خروجی مبدل یاد شده است ،و توان این بخش در این وضعيت همانند رابطه ( )7محاسبه میشود .در
این رابطه بخش  DCبهعنوان خروجی این مبدل در نظر گرفته شود .عبارت  Cنيز بيانگر راندمان مبدل  AC/DCاست .عالوه بر
این ،اگر توان توليدی WTها کمتر از بار  ACباشد ،توان در این مبدل از سمت  DCبه سمت  ACحرکت میکند .پس بخش
 DCدر این شرایط تحت عنوان ورودی مبدل خواهد بود .از اینرو توان بخش  DCکه در وضعيت ورودی قرار دارد متناسب با
رابطه ( )8قابل محاسبه است .در قيود ( )10(-)9محدودیت ظرفيت بخش  DCمبدل در دو وضعيت عملکرد ارائه شده فرمولبندی
شده است .متغير باینری  xبيانگر وضعيت عملکردی بخش  DCدر مد ورودی ( )x = 0و یا خروجی ( )x = 1است .در نهایت
تعادل توان در باس  DCمتناسب با رابطه ( )11است [ ،]20که توان شارژ و دشارژ ESSها از این رابطه محاسبه میشود .در ادامه،
مدل بهرهبرداری و برنامهریزی باتریها در روابط ( )17(-)12ارائه شده است [ .]7محدودیت نرخ شارژ و دشارژ مجموع باتریها
در  IHSبه ترتيب متناسب با قيود ( )12و ( )13است .انرژی قابل ذخيره در باتریها ( )EBو انرژی اوليه این ]EB(0)[ ESS
بهترتيب از رابطههای ( )14و ( )15قابل محاسبه هستند .در قيدهای ( )16و ( )17نيز به ترتيب محدودیت انرژی قابل ذخيره در
باتریها و محدودیت تعداد آنها در  IHSفرمولبندی شده است .براساس رابطه ( ،)14انرژی ذخيره شده در باتریها ،EB(t) ،برای
ساعت  tدر صورتیکه باتریها در مدل شارژ باشند ،نسبت به انرژی ذخيره شده در ساعت  ،EB(t-1) ،t-1افزایش مییابند .ولی در
مد دشارژ باتریها EB(t) ،نسبت به ) EB(t-1کاهش مییابد .همچنين در لحظه  tبرابر  1ثانيه ،انرژی اوليه باتریها به جای EB(t-
) 1استفاده میشود .در این رابطه  ،معرف یک ضریب است که تنها در به ازای  tبرابر  1ثانيه دارای مقدار  1است و برای
ساعتهای دیگر دارای مقدار صفر است .متغير باینری  yBمعرف وضعيت عملکرد شارژ (برابر  )1و دشارژ (برابر صفر) باتری است.
متغير عدد صحيح  NBنيز برابر تعداد باتریهای قابل نصب در  IHSاست ،که دارای حداکثر مقدار  N Bاست [.]7
مدل بهرهبرداری EVها در قيود ( )21(-)18ارائه شده است [ .]3،4محدودیت نرخ شارژ و دشارژ مجموع EVها در  IHSبهترتيب
در رابطههای ( )18و ( )19بيان شده است .انرژی قابل ذخيره در باتری EVها ( )EEVمتناسب با رابطه ( )20است ،که براساس
رابطه ( ،)21آن همواره باید دارای مقدار مثبت باشد .همانند باتریها ،انرژی ذخيره شده در EVها برای ساعت  ،EEV(t) ،tنسبت
به ساعت قبل خود ( )t-1در صورت شارژ (دشارژ) باتری EVها افزایش (کاهش) مییابد .عالوه بر این در لحظه  tاین امکان وجود
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دارد که تعدادی  EVبه  IHSمتصل/قطع شوند .در این صورت انرژی اوليه آنها (/)EArrانرژی مصرفی مورد نياز مسافرت آنها ()EDep
در ساعت  tبه  EEVاضافه/کم میشود ،که این مورد در ابطه ( )20نيز مدلسازی شده است.
out
)PC-DC (t)=ηC  PWT (t)-PL (t)  x(t
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0£P (t)£P
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EV
EV
)E EV (t)=E Arr (t)+ 1-γ(t) 1-σ  E EV (t-1) +ηEV PCH (t)-PDIS (t)-E Dep (t
()20
E EV (t)³0
()21
شایان ذکر است که مقدار شارژ EVها به دشارژ EVها در ساعت  tبرابر مجموع نرخ شارژ ( )crبه دشارژ ( )drکل EVهای متصل
به  )Np( IHSاست .همچنين  EDepدر لحظه  tبرابر مجموع انرژی مصرفی مورد نياز مسافرت کل EVهای قطع شده از  IHSدر
این ساعت است ،که بهصورت رابطۀ زیر قابل مطرح است:
max
EV-DIS

EV
DIS

)N p-out (t
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)BC(i


i=1

در این مقاله فرض بر این است که هر  EVبهصورت کامل شارژ میشود ،از اینرو انرژی مصرفی مورد نياز مسافرت هر
براساس مرجع [ ]3برابر با ظرفيت باتری  )BC( EVآن خواهد بود .در نهایت  EArrدر ساعت  tبرابر با مجموع انرژی اوليه کل
EVهای تازه متصل شده به  )Np-in( IHSاست ،که بهصورت رابطۀ زیر قابل فرمولبندی است:
EV

)N p-in (t

) SOC(i).BC(i

() 23

i=1

انرژی اوليه هر  EVنيز برابر حاصلضرب ظرفيت باتری  EVو حالت شارژ )SOC( 24اوليه  )1-SOC( EVاست SOC .همانند یک
سوخت سنج در  EVاست که درصد انرژی باقی مانده در باتری  EVرا نمایش میدهد [.]3
ه) دیزل ژنراتور :براساس شرط  DiG ،2درصورتی روشن میشود که ESSها و RESها قادر به تأمين بار  ACنباشند [ .]6این
عملکرد با توجه به مابه التفاوت مجموع توان توليدی WTها و توان بخش  ACمبدل  AC/DCنسبت به توان بار  ACسنجيده
میشود .بخش  ACاین مبدل در دو وضعيت ورودی و خروجی میتواند قرار بگيرد .در صورتی که در باس  DCميزان توان توليدی
بيشتر از توان مصرفی باشد ،پس بخش  ACمبدل در وضعيت خروجی قرار دارد .در این صورت توان بخش  ACمبدل در وضعيت
عملکرد خروجی از رابطه ( )24محاسبه میشود .همچنين اگر در باس  ،DCتوان مصرفی نسبت به توان توليدی بيشتر باشد ،پس
بخش  ACمبدل در وضعيت ورودی قرار دارد .در این صورت توان بخش  ACدر وضعيت عملکرد ورودی بهصورت رابطه ()25
محاسبه میشود .در قيدهای ( )26و ( )27بهترتيب محدودیت عملکرد بخش  ACمبدل  AC/DCدر وضعيت عملکرد ورودی و
خروجی ارائه شده است .همچنين محدودیت اندازه مبدل  AC/DCدر رابطه ( )28ارائه شده است .در نهایت توان توليدی DiG
در لحظه  tبرابر ) PD(tبراساس رابطه ( )29که برابر مابه التفاوت توان بار  ACو مجموع توان توليدی WTها و توان  acخروجی
()21
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مبدل است .باید گفت که زمانی که بخش  ACمبدل  AC/DCدر وضعيت ورودی قرار دارد ،این موضوع بهاین معنی است که
توان بار  ACکمتر از توان توليدی WTها است .بنابراین در این شرایط  DiGخاموش است ،از اینرو عبارت توان  acوردی مبدل
در رابطه ( )29ظاهر نمیشود .در ادامه ،قيد ( )30بيانگر محدوده عملکرد  DiGاست .در رابطه ( )31نيز هزینه بهرهبرداری ساليانه
 DiGفرمولبندی شده است ،و در نهایت محدودیت اندازه  DiGدر قيد ( )32مطرح شده است .در این رابطهها CP ،معرف ضریب
همزمانی است fuel ،اشاره به قيمت سوخت  DiGدارد AD ،و  BDبيانگر ضرایب منحنی سوخت مصرفی  DiGهستند.
 P (t)+P B (t)+P EV (t)
 PV

DIS
DIS
out
) z(t
PC-AC
(t)=ηC  B
) -P (t)-P EV (t

CH
 CH

B
EV
B

1  PCH (t)+PCH (t)-PDIS (t)
in
 1-z(t) 
PC-AC
(t)=  EV

)ηC  -PDIS (t)-PPV (t


()24
()25

out
max
0£PC-AC
(t)£PC-AC

()26
()27
()28
()29
()30

max
C-AC

(t)£P

in
C-AC

0£P

max
0£PC-AC
£PCon
out
PD (t)=PL (t)-PWT (t)-PC-AC
)(t

0£PD (t)£PDmax
Nr

()31

) OCD =365×CP×ρfuel ×(BD PDmax +A D PD  t 

()32

0£P

t-1
max
D
D

£P

 -3برنامهريزي استوار  IHSمبني بر HEA

در طرح پيشنننهادی ،پارامترهایی از قبيل ميزان تابش خورشننيد برروی آرایههای  ،IPV ،PVسننرعت باد ،v ،نرخ شننارژ و دشننارژ
EVها ،انرژی اوليه و عزیمت EVها EArr ،و  ،EDepو بار  ،PL ،ACبهصننورت عدم قطعيت هسننتند .از اینرو در این مقاله بهمنظور
دستیابی به برنامهریزی مطمئن و مقاوم در بدترین شرایط از برنامهریزی استوار استفاده می شود .شرایط مذکور برابر با بدترین
مورد سناریو حاصل از عدم قطعيتهای مذکور است [ .]21جهت دستیابی به این هدف از تکنيک بهينه سازی استوار مبنی بر
عدم قعطيت کراندار ( )BUROا ستفاده می شود [ .]21در این روش ،ميزان صحيح یک عدم قطعيت ( )uمابين یک کران باال (
 ) 1+κ  .uو کران پایين (  ) 1-κ  .uقرار دارد ،یعنی  . 1-κ  .u£u£ 1+κ  .uعبارت  uمعرف ميزان پيشبينی شننده و یا نرمال
یک پارامتر عدم قطعيت اسننت .همچنين عبارت  بيانگر خطای پيشبينی و یا سننطح عدم قطعيت اسننت .براسنناس تکنيک
 ، BUROميزان صحيح پارامتر عدم قطعيت در بدترین مورد سناریو در حد باال یا پایين خود قرار میگيرد .این شرایط ب ستگی
به موقعيت قرارگيری پارامتر مذکور در م سأله بهينه سازی ا ست ،بهطوری که ف ضای جواب م سأله ن سبت به مدل قطعی کمتر
شود ،یا این که ميزان تابع هدف نسبت به مدل قطعی دارای وضعيت بهينهتری نباشد [ .]21بهعنوان مثال ،اگر یک پارامتر عدم
قطعيت با ضریب مثبت در تابع هدف با شرایط کمينه سازی با شد ،پس ميزان صحيح این پارامتر عدم قطعيت در بدترین مورد
سناریو برروی کران باالی خود قرار میگيرد .در این صورت ميزان تابع هدف نسبت به مدل قطعی بيشتر خواهد بود که متناسب
با اهداف مدل سازی استوار است .عالوه بر این ،در طرح پيشنهادی بهمنظور این که فضای جواب در بدترین مورد سناریو نسبت
به مدل قطعی ،)33(-)1( ،کمتر با شد ،ميزان صحيح عدم قطعيت  PLدر حد باالی خود قرار میگيرد .در نهایت با توجه به این
شرایط ،مدل استوار طرح پيشنهادی بهصورت زیر قابل بيان است:
min F
()33
به شرطی که:
)PPV (t)=N PV .A PV .ηPV 1-κ  .I PV (t
()34
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()35

0



v  (t)-v c-in
PWT (t)= 
 N WT Pr

v r -v c-in



 N WT Pr

v  (t)£v c-in or v  (t)³v c-out
v £v  (t)£v
r

c-in

v r £v  (t)£v c-out
)"v  (t)= 1-κ  .v(t

out
PC-DC
)(t)=ηC  PWT (t)- 1+κ  PL (t)  x(t

()36

1-x(t) 

()37
()38
()39
()40

)1-κ  .PL (t)-PWT (t
ηC

in
PC-DC
=)(t

EV
max
0£PCH
(t)£ 1-κ  PEV-CH
)(t)y EV (t

EV
max
0£PDIS
(t)£ 1-κ  PEV-DIS
(t) 1-y EV (t) 

EV
EV
E EV (t)= 1-κ  .E Arr (t)+ 1-γ(t) 1-σ  E EV (t-1) +ηEV PCH
(t)-PDIS
)(t)- 1+κ  .E Dep (t

out
PD (t)= 1+κ  .PL (t)-PWT (t)-PC-AC
)(t

()41
قيود ()32(-)31( ،)31(-)21( ،)17(-)9( ،)6( ،)4
()42
با توجه به مدل ( ،)42(-)33بهمنظور دستیابی به فضای جواب کمتر از مدل قطعی ،)30(-)1( ،در بدترین مورد سناریو حاصل
از عدم قطعيتهای یاد شننده نياز اسننت که ميزان صننحيح عدم قطعيت پارامترهای بار  ،PL ،ACو انرژی عزیمت EVها،EDep ،
برروی کران باالی خود قرار گيرند .همچنين ميزان صننحيح عدم قطعيتها دیگر در شننرایط مذکور بر روی حد پایين خود قرار
میگيرد .در ادامه توجه شننود که مسننأله ( )42(-)33دارای چارچوب غيرخطی عدد صننحيح ( )MINLPاسننت که در این مقاله
بهمنظور د ستیابی به راهحل بهينه از  HEAمبنی بر ترکيب الگوریتمهای  ]22[ KHOو  ]23[ GWOا ستفاده می شود .از آنجا
در این حلکننده ،بهنگامسننازی متغيرهای تصننميمگيری در دو فرآیند  KHOو  GWOانجام میشننود ،لذا انتظار میرود که آن
بتواند راهحل بهينه را در کمترین زمان محاسباتی دارای شرایط پاسخدهی یکتا بهدست آورد .قابليتهای این الگوریتم نسبت به
حلکنندههای دیگر در بخش -2-4الف مورد ارزیابی قرار میگيرد .در ادامه توجه شنننود که در این مقاله از تکنيک تابع جریمه
[ ]24برای برآورد محدودیت های ظرفيت بخش  DCو  ACمبدل  ،)27(-)26( ،)10(-)9( ،AC/DCقيد تعادل توان در باس
 ،)11( ،DCمحدودیت انرژی قابل ذخيره در ESSها )18( ،و ( ،)21و محدودیت ظرفيت  )30( ،DiGاسننتفاده میشننود .در این
تکنيک ،تابع هدف م سأله (تابع برازندگی) برابر مجموع تابع هدف ( )33و توابع جریمه است .تابع جریمه برای محدودیت a  b
و قيد  a = bبه ترتيب به صورت ) .max(0, a - bو ) .(b - aبيان می شود ،که    0و )  (-, +معرف ضرایب الگرانژ
ه ستند [ .]24در طرح پي شنهادی دو نوع متغير ت صميمگيری و واب سته وجود دارد .متغيرهای ت صميمگيری مانند ،NWT ،NPV
  ، ،yEV ،yB ،NBو  ...هسننتند ،که مقدار آنها توسننط الگوریتم ترکيبی  KHOو  GWOبه ترتيب با توجه به روابط ( )6( ،)4و
( ،)17مجمو عه های } {0, 1و } ،{0, 1روابط ( )28( ،)19( ،)18( ،)13( ،)12و ( ،)32بازه های ) [0,+و ) (-,+تعيين
می شوند .متغيرهای واب سته مانند  OCD ،PD ،EEV ،EB ،z ،x ،PWT ،PPVو  ...ه ستند که ميزان آنها با توجه به ميزان متغيرهای
ت صميمگيری و قيود ( )29( ،)25( ،)24( ،)20( ،)15( ،)14( ،)8( ،)7( ،)5( ،)3و ( )32محا سبه می شود .در این محا سبات ،اگر
ميزان ) PW(t) – PL(tمثبت با شد ،پس  x=1و ميزان توان  dcورودی مبدل برابر صفر ا ست ،در غير این صورت  x=0و توان dc
خروجی مبدل برابر صفر ا ست .همچنين اگر رابطه ( )43دارای مقدار مثبتی با شد ،لذا  z=1و ميزان توان  acورودی مبدل برابر
صفر است ،در غير این صورت  z=0و توان  acخروجی مبدل برابر صفر است.
B
EV
B
EV
PP(T)=PPV (t)+PDIS
(t)+PDIS
(t)-PCH
(t)-PCH
)(t

)(43

در نهایت تابع برازندگی طرح پيشنهادی براساس رابطه ( )43و مقادیر متغيرهای تصميمگيری و وابسته محاسبه میشود .در
ادامه فرض میشود که الگوریتم مذکور قادر است که با تکرار مراحل بيان شده به تعداد ( Imaxمعرف حداکثر تکرار) ،نقطه همگرایی
مسأله را بهدست آورد .در نهایت جزئيات روند حل پيشنهادی به شرح زیر است:
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 گام اول :تعداد ( Nاندازه جمعيت) مقدار تصادفی برای متغيرهای تصميمگيری یاد شده براساس بازه مجاز خودشان گام دوم :محاسبه متغيرهای وابسته و تابع برازندگی به ازای  Nمقدار متغيرهای تصميمگيری گام سوم :تعيين بهينهترین (کمينهترین) مقدار تابع برازندگی گامل چهارم :بهنگامسازی ميزان متغيرهای تصميمگيری با توجه به مقدار بهينه تابع برازندگی در مرحله قبل ،بهطوریکه ابتدا  KHOفرآیند بهنگامسازی متغيرهای مذکور را بر عهده دارد ،و سپس  GWOاین فرآیند را انجام میدهد.
 گام پنجم :اجرای گام دوم و سوم گام ششم :بررسی وضعيت همگرایی مسأله ،بهطوری که اگر تکرار بهنگامسازی متغيرهای تصميمگيری توسط الگوریتمترکيبی  KHOو  GWOبرابر  Imaxباشد ،همگرایی مسأله بهدست آمده است .در غير این صورت گام چهارم اجراء شود.
 -4نتايج عددي
در این ق سمت مورد مطالعاتی و طرح پي شنهادی به همراه حلکننده ترکيبی که در محيط نرمافزار متلب کدنوی سی شده ،آمده
است.
 -1-4مورد مطالعاتي
در این بخش ،طرح پي شنهادی در یک سي ستم مانند شکل ( )1متنا سب با منطقهای از شهر رف سنجان در ایران [ ،]6اجراء
می شود که دارای بار  ACبا مقدار پيک  30کيلووات و پارکينگ EVها دارای ظرفيت  10کيلووات ا ست .پروفيل روزانه بار AC
نيز برابر با حاصل ضرب پيک بار و منحنی روزانه ضریب بار است که این منحنی در شکل ( )2نشان داده شده است [ .]6عالوه
بر این ،فرض شده که EVها از استراتژی شارژ هوشمند پيروی میکنند ،از اینرو منحنی روزانه نرخ نفوذ آنها همانند شکل ()2
خواهد بود [ .]3برا ساس این شکل EVها عموماً از ساعت  12:00به بعد به شبکه مت صل می شوند و در ساعتهای  4:00الی
 9:00صبح از شبکه قطع می شوند و سپس از پارکينگ خارج می شوند .در ادامه ،م شخ صات برنامهریزی و بهرهبرداری RESها
شامل  PVو  ESS ،WTساکن مانند باتری ،و  DiGدر مراجع [ ]6و [ ]8ارائه شده است .در مورد EVها ،نرخ شارژ و دشارژ هر
 EVبرابر  3کيلووات مد نظر ا ست ،ظرفيت باتری هر  EVبرابر  12کيلووات -ساعت ا ست ،راندمان آن برابر  90در صد و SOC
اوليه برابر  20درصننند اسنننت [ .]3در مورد مبدل  ،AC/DCهزینه احداث و تعمير و نگهداری آن به ترتيب برابر  667دالر بر
کيلووات و صننفر اسننت .حداکثر ظرفيت قابل نصننب آن برابر  60کيلووات و عمر مفيد آن  10و دارای راندمانی برابر  95درصنند
اسننت و همچنين نسننبت بين ظرفيت بخش  DCو  ACآن ( )برابر  95درصنند اسننت [ .]6عالوه بر این ،نمایه روزانه تابش نور
خورشننيد برروی آرایههای  )IPV( PVبرابر با حاصننل ضننرب حداکثر مقدار  IPVو منحنی روزانه نرخ تابش اسننت .همچنين توان
روزانه توليدی  WTبرابر با حاصل ضرب ظرفيت  )Pr( WTو منحنی روزانه نرخ توان  WTاست .این دو منحنی نيز در شکل ()2
رسم شدهاند [ .]6نرخ بهره ( )rبرابر  10درصد است.
 -2-4نتايج
طرح پيشنهادی به همراه حلکننده ترکيبی  KHO+GWOدر محيط نرمافزار متلب کدنویسی شده است.
الف) تعيين بهترین راه حل مصنننالحه برای طرح پيشننننهادی :جدول ( )1نتایج جبهه پارتو بين توابع هزینه ( )Costو سنننطح
آالیندگی زیست محيطی ( )EMرا بهازای سطح عدم قطعيت برابر با صفر یا مدل قطعی طرح پيشنهادی ارائه میدهد .براساس
این جدول مشنناهده میشننود که کاهش سننطح آالیندگی (یعنی افزایش اهميت آن در تابع هدف ( )1با افزایش ضننریب ()EM
متنا سب با افزایش مجموع هزینه احداث ،تعمير و بهرهبرداری ا ست .زیرا که در طرح پي شنهادی برا ساس بخش دوم رابطه (،)1
تنها عامل توليد آلودگی  DiGاسنننت .لذا بهمنظور کاهش آلودگی نياز به افزایش تعداد RESها و باتریها اسنننت ،و از آنجا که
هزینه توليد یک کيلووات تو سط RESها برا ساس مرجعهای [ ]6و [ ]8ن سبت به  DiGبي شتر ا ست ،این مو ضوع متنا سب با
افزایش تابع هزینه است.
()24
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شكل ( :)2پروفيل روزانه ضريب بار ،نرخ توان  RESو ضريب نفوذ EVها
Figure (2): Daily profile of load coefficient, RES power rate and penetration coefficient of EVs

جدول ( :)1جبهه پارتو طرح پيشنهادي در مدلسازي قطعي
Table (1): Parto front of the proposed design in definitive modeling
)Cost ($
)EM (kg
Cost
EM

5621/3

26905/5

0

1

4854/5

27010/3

0/1

0/9

4088/4

27135/5

0/2

0/8

3321/1

27259/5

0/3

0/7

2555/7

27340/1

0/4

0/6

2044/5

27423/4

0/5

0/5

1533/4

27511/9

0/6

0/4

1022/1

27778/2

0/7

0/3

511/3

28441/3

0/8

0/2

0

30149/2

1

0

در ادامه ،بهترین راهحل مصالحه بين هزینه و  EMبراساس  FDTدر جدول ( )2به ازای مدل قطعی گزارش شده است.
در جدول ( ،)2نتایج چندین حلکننده مانند  ،GWO ،KHO ،KHO+GWOبهينهسازی ازدحام ذرات ]24[ )PSO( 25و GA
[ ]16مورد ارزیابی قرار گرفته است .اندازه جمعيت ( )Nو حداکثر تکرار همگرایی ( )Imaxبرای این الگوریتمها به ترتيب برابر 50
و  2000مفروض است ،و اطالعات دیگر پارامترهای تنظيم آنها در مرجع [ ]16و [ ]22الی [ ]24گزارش شده است .همچنين
در این بخش بهمنظور بررسی شاخصهای آماری مانند انحراف معيار پاسخدهی نهایی ،حل مسأله پيشنهادی توسط الگوریتمهای
مختلف یاد شده  20بار تکرار میشود .براساس جدول ( )2میتوان بيان کرد که ،الگوریتم ترکيبی  KHO+GWOنسبت به
NHEAهای مذکور توانسته است که در کمترین تکرار همگرایی ،یعنی  ،698متناسب با زمان محاسباتی  91/3ثانيه ،کمينهترین
مقدار را برای توابع هزینه ( 27611/3دالر) و  )1281/6 kg( EMبهدست آورد .در صورتی که NHEAها دارای تکرار همگرایی
بيش از  820و زمان حل بيش از  107ثانيه هستند ،و نقطه بهينه آنها دارای مقدار هزینه و  EMباالتری نسبت به  HEAمذکور
است .عالوه بر این ،الگوریتم  KHO+GWOدارای انحراف معيار پایينی در پاسخدهی نهایی نسبت به دیگر حلکنندههای اشاره
شده در جدول ( )2است ،بهطوری که آن دارای انحراف معيار پاسخدهی نهایی  0/94درصد است .این بدین معنی است که
پراکندگی پاسخ دهی نهایی آن بسيار پایين است ،و آن تقریبا دارای شرایط پاسخدهی یکتا است .این موضوع تأیيد کننده نوآوری
آخر طرح مذکور گزارش شده در بخش  1است .در نهایت براساس جدول ( )2مشاهده میشود که در بهترین نقطه مصالحه ،تابع
هزینه و آلودگی برای مدل قطعی به ترتيب دارای مقادیر  27611/3دالر و  1281/6 kgاست .لذا با توجه به جدولهای ( )1و
( )2میتوان گفت که مقدار هر دو تابع در نقطه مصالحه به مقدار کمينه خود نزدیک است ،بهطوری که  EMدر نقطه مصالحه
نسبت به مقدار کمينه خود (صفر کيلوگرم) در حدود  22/8درصد [( ])0 - 1281/6()0 - 5621/3در مدل قطعی طرح
پيشنهادی فاصله دارد .این عبارت برای تابع هزینه برابر  21/8درصد است.
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جدول ( :)2بهترين راهحل مصالحه مسأله قطعي پيشنهادي
Table (2): The best way to resolve the proposed definitive issue

الگوريتم

)Cost ($

)EM (kg

تكرار همگرايي

زمان حل (ثانيه)

انحراف معيار ()%

KHO+GWO

27611/3

1281/6

698

91/3

0/94

KHO

27734/6

1296/2

821

107/4

1/31

GWO

27751/7

1301/5

882

111/3

1/63

PSO

27968/4

1356/1

1211

172/6

2/58

GA

28022/1

1366/8

1532

209/8

3/45

ب) ارزیابی و ضعيت اقت صادی و زی ست محيطی  IHSپي شنهادی :شکل ( )3منحنی توابع هزینه و  EMبرح سب سطح عدم
قطعيت ( )ترسيم میکند .براساس این شکل ،مقادیر هزینه و  EMبا افزایش  افزایش مییابد ،بهطوری که شيب افزایش EM
نسبت به شيب افزایش هزینه بيشتر است .این امر بدین دليل است که براساس فرمولبندی ( ،)40(-)31افزایش  در بدترین
مورد سناریو موجب افزایش ميزان بار  ACو تقا ضای انرژی م صرف EVها ( )EDep–EArrمی شود .در صورتی که در این شرایط
توان توليدی سي ستم بادی و خور شيدی کاهش مییابد .پس ن سبت به مورد  DiG ،=0در صد بي شتری از بار  ACرا تغذیه
میکند .در این شرایط هزینه بهرهبرداری آن براساس رابطه ( )29افزایش مییابد و موجب افزایش هزینه میشود .همچنين تنها
 DiGعامل توليدکننده آلودگی در  IHSا ست ،لذا افزایش  موجب افزایش  EMمی شود .توجه شود که به ازای افزایش سطح
عدم قطعيت تا  0/4برا ساس شکل (-3الف) دیده می شود که هزینه برنامهریزی افزایش ناچيزی دارد .این بدین معنی ا ست که
افزایش  موجب تغييرات هزینه بهرهبرداری  DiGمی شود و تغييری در تعداد منابع و ذخيره سازی ن صب شده ندارد .زیرا که
انتظار میرود هزینه احداث یک عنصر بيش نرخ افزایش هزینه در شکل (-4الف) باشد .این موضوع در بخش -2-4ج مورد تأیيد
قرار میگيرد .بنابراین طرح پي شنهادی به ازای برنامهریزی بهينه  IHSهمانند شکل ( )1متنا سب با مدل ( )42(-)33قادر است
که بهازای خطای پيشبينی باالیی قابل اجراء باشد.
ج) بررسننی نتایج برنامهریزی و بهرهبرداری  :IHSنتایج برنامهریزی  IHSپيشنننهادی به ازای مدل قطعی ( )=0و مدل اسننتوار
برای  >0در جدول ( )3ارائه شده است .در مدل استوار ،نتایج برنامهریزی به ازای سطح عدم قطعيت برابر  0/4مورد برسی قرار
میگيرد .براسننناس جدول ( )3مشننناهده میشنننود که تعداد RESها و باتریها ،اندازه  DiGو اندازه مبدل  AC/DCبرای طرح
پيشنننهادی به ازای مدل قطعی و اسننتوار دارای نتایج یکسننانی اسننت .بنابراین هزینه احداث و تعمير عناصننر مذکور در دو مدل
استوار و قطعی یکسان خواهد بود .ولی براساس جدول ( )3مشاهده میشود که هزینه بهرهبرداری و ميزان آلودگی در  IHSبرای
مدل استوار نسبت به مدل قطعی افزایش مییابند .زیرا که در مدل استوار براساس مدل ( ،)42(-)33افزایش سطح عدم قطعيت
موجب افزایش انرژی مصننرفی  IHSو کاهش توليد انرژی RESها میشننود .از اینرو ميزان انرژی توليدی  DiGافزایش خواهد
یافت که متناسب با افزایش هزینه بهرهبرداری و سطح آالیندگی در  IHSبراساس رابطههای ( )1و ( )31است .همچنين مشاهده
می شود که نتایج برنامهریزی تا سطح عدم قطعيت  0/4ثابت است ،بنابراین میتوان بيان کرد که طرح پيشنهادی ایمنی باالیی
در ارتباط با خطای ناشی از عدم در نظر گرفتن خطای پيشبينی پارامترهای عدم قطعيت دارد .این موضوع تأیيد کننده قابليت
نوآوری دوم در بخش  1است.
نتایج بهرهبرداری منابع و ESSها به ازای مدل قطعی و ا ستوار ( شامل سطح عدم قطعيت  )0/2در شکل ( )4نمایش داده شده
است .براساس شکل ( )4مشاهده می شود که در ساعاتی که توان توليدی RESها بيش از بار  ACاست ،مازاد انرژی در باتریها
و EVها ذخيره میشننود .همچنين ESSهای مذکور در سنناعاتی که توان توليدی RESها کمتر از بار  ACاسننت ،در مد دشننارژ
فعاليت میکنند و توان اکتيو به  IHSتزریق میکنند DiG .ها نيز در سننناعاتی که  ESSها و  RESها قادر به تأمين بار AC
نيستند ،توان توليد میکنند .در نهایت توجه شود که افزایش سطح عدم قطعيت نسبت به مدل قطعی باعث کاهش سطح توان
توليدی RESها شده ا ست ،زیرا که برا ساس مدل ( ،)40(-)31در این شرایط سرعت باد و ميزان تابش برروی آرایههای PV
کاهش مییابند .همچنين افزایش  موجب افزایش بار و تقاضننای انرژی EVها براسنناس مدل ( )42(-)33میشننود .پيرو این
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موضوع ،سطح توان باتریها براساس شکل ( )4در مدل استوار نسبت به مدل قطعی در افق بهرهبرداری کاهش مییابد ،زیرا که
در شرایط مذکور ،توان RESها کاهش یافته و توان بار  ACافزایش یافته است.

(الف) تابع

cost

(ب) تابع

EM

شكل ( :)3ميزان توابع در بهترين راهحل مصالحه بهازي مقادير مختلف سطح عدم قطعيت )(k
Figure (3): The amount of functions, (a) Cost and (b) EM in the best compromise solution to optimize different values of the level of
)uncertainty (
جدول ( :)3نتايج برنامهريزي IHS
Table (3): IHS programming results

پارامتر

=0

 = 0.4

تعداد فتوولتائيکهای نصب شده

60

60

تعداد توربينهای بادی نصب شده

30

30

تعداد باتریهای نصب شده

35

35

ظرفيت نصب شده دیزل ژنراتور ()kW

16/3

16/3

ظرفيت نصب شده مبدل )kW( AC/DC

37

37

هزینه نصب ساليانه فتوولتائيکها ()$

5705

5705

هزینه تعمير و نگهداری ساليانه فتوولتائيکها ()$

0

0

هزینه نصب ساليانه سيستمهای بادی ()$

13276/1

13276/1

هزینه تعمير و نگهداری ساليانه سيستمهای بادی ()$

150

150

هزینه نصب ساليانه باتریها ()$

1863

1863

هزینه تعمير و نگهداری ساليانه باتریها ()$

0

0

هزینه نصب ساليانه مبدل )$( AC/DC

4144/9

4144/9

هزینه تعمير و نگهداری ساليانه مبدل )$( AC/DC

10/5

10/5

هزینه نصب ساليانه دیزل ژنراتور ()$

1134

1134

هزینه تعمير و نگهداری ساليانه دیزل ژنراتور ()$

65/2

65/2

هزینه بهرهبرداری ساليانه دیزل ژنراتور ()$

1262/6

2623/4

هزینه کل ساليانه ()$

27611/3

28972/1

سطح آالیندگی زیست محيطی ()kg

1281/6

1760/8
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(الف)

(ب)
شكل ( :)4منحني روزانه ،الف) بار  ACو توان توليدي  ،RESب) ذخيرهسازهاي سيار و ساکن براي مقادير مختلف سطح عدم قطعيت
Figure (4): Daily curve, (a) AC load and RES output power, (b) Mobile and stationary storage for different values of uncertainty level

 EVها به علت افزایش انرژی مصرفی مورد نياز برای مسافرتشان در مدل استوار در بيشتر ساعات در مد شارژ عمل میکنند ،و
در ساعات کمی توان به  IHSتزریق میکنند .در نهایت براساس شکل ( DiG ،)4در مدل استوار نسبت به مدل قطعی ساعات
بيشتری توان توليد میکند که توان توليدی آن نيز در مدل استوار نسبت به مدل قطعی بيشتر است.
 -5نتيجهگيري
این مقاله مسأله برنامهریزی سيستم ترکيبی جزیرهای شامل  ،WT ،PVباتری ،پارکينگ EVها و  DiGرا ارائه داده است .مسأله
در قالب بهينه سننازی دو هدفه دارای چارچوب تکنيک پارتو مبنی بر روش مجموع توابع وزندار بيان شنند .آنگاه کمينهسننازی
مجموع هزینههای احداث ،تعمير و بهرهبرداری عناصر مذکور و کمينه سازی سطح آالیندگی زیست محيطی سيستم مذکور در
بخشهای اول و دوم تابع هدف در نظر گرفته شنند .طرح مذکور نيز مقيد به مدل برنامهریزی و بهرهبرداری عناصننر یاد شننده و
تعادل توان در  IHSاست.
در ادامه بهينه سازی ا ستوار برا ساس روش  BUROعدم قطعيتهای RESهاEV ،ها و بار  ACرا بر عهده گرفت .سپس HEA
مبنی بر ترکيب الگوریتمهای  KHOو  GWOجهت دسننتیابی به راهحل بهينه اسننتفاده شنند .در نهایت براسنناس نتایج عددی
مشاهده شد که حلکننده  KHO+GWOنسبت به NHEAها قادر است که کمينهترین هزینه و آالیندگی زیست محيطی را در
کمترین تکرار همگرایی و زمان محا سباتی بهد ست آورد .همچنين آن دارای انحراف معياری در حدود  0/94در صد ا ست که به
معنای توانایی الگوریتم مذکور در دستیابی به راهحل بهينه دارای شرایط تقریبی پاسخدهی یکتا است .همچنين روش مجموع
توابع وزندار در بهينهسننازی پارتو توانسننته اسننت که برای طرح پيشنننهادی نقطه بهينه مصننالحهای بين توابع هزینه و آلودگی
بهد ست آورد بهطوری که آنها از حداقل مقدار خود در حدود  22در صد فا صله دارند .عالوه بر این ،افزایش سطح عدم قطعيت
موجب افزایش انرژی مصننرفی  IHSناشننی از بار  ACو EVها و کاهش توليد انرژی RESها در بدترین مورد سننناریو نسننبت به
سننناریو متناظر با مدل قطعی میشننود .پيرو این موضننوع هزینه و آلودگی در  IHSدر شننرایط مذکور افزایش خواهد یافت .در
نهایت اسنتفاده از  DiGدر  IHSدر کنار معایب افزایش هزینه بهرهبرداری و آلودگی دارای مزیتی شنامل افزایش ایمنی  IHSدر
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قبال در نظر گرفتن خطای پيشبينی ا ست بهطوری که برای  IHSپي شنهادی ،افزایش سطح عدم قطعيت تا  40در صد تغييری
در برنامهریزی منابع و ذخيرهسازها در  IHSندارد.
ضمائم
پارامترها
نماد

پارامتر
توان بخش  dcمبدل

out
C-DC

توان شارژ باتری

B
CH

توان دشارژ باتری

B
DIS

حداکثر ظرفيت یک باتری

max
B

P
P

حداکثر تعداد باتریهای قابل نصب در
نرخ شارژ

P

E

NB

HIS

max
EV-CH

P

EV

انديس
انديس

نماد

ساعت بهرهبرداری

t

متغيرها
متغير

نماد

مجموع هزینه ساليانه احداث ،تعمير و بهرهبرداری منابع و ذخيرهسازها در  IHSبر حسب دالر بر سال

Cost

انرژی ذخيره شده در باتری و EVها بر حسب کيلووات ساعت

EB, EEV

آالیندگی زیست محيطی بر حسب کيلوگرم

EM

تابع هدف

F

تعداد PVهاWT ،ها و باتریهای نصب شده در

IHS

هزینه بهرهبرداری (سوخت) ساليانه  DiGبر حسب دالر بر سال

NPV, NWT, NB
OCD

توان شارژ و دشارژ باتری برحسب کيلووات ساعت

B
DIS

B
CH

توان شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی (EVها) بر حسب کيلووات

EV
DIS

EV
CH

P ,P

P ,P

توان بخش  ACمبدل  AC/DCدر مد ورودی و خروجی برحسب کيلووات ساعت

out
C-AC

ظرفيت بخش  ACو  DCمبدل  AC/DCبرحسب کيلووات ساعت

max
C-DC

توان بخش  DCمبدل  AC/DCدر مد ورودی و خروجی برحسب کيلووات ساعت

out
C-DC

,P
,P

,P

u
EV-DIS

in
C-AC

P

max
C-AC

P

in
C-DC

P

u
EV-CH

متغير عدم قطعيت مربوط به نرخ شارژ و دشارژ EVها برحسب کيلووات ساعت

,P

ظرفيت نصب شده  DiGبرحسب کيلووات ساعت

max
D

P

P

توان توليدی  WT ،PVو  DiGبرحسب کيلووات ساعت

PPV, PWT, PD

متغير باینری وضعيت عملکرد بخش  DCو  ACمبدل  AC/DCدر مد ورودی یا خروجی

x, z

متغير باینری وضعيت عملکرد باتری و EVها در مد شارژ یا دشارژ

yB, yEV
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ثابتها
نماد

ثابت
DiG

AD, BD

ضرایب تابع سوخت

APV

 برحسب متر مربعPV سطح آرایه

CCC, CCD

 برحسب دالر بر کيلووات بر ساعتDiG  وAC/DC هزینه ساليانه احداث مبدل

CP

ضریب همزمانی

CCPV, CCWT, CCB

 و باتری برحسب دالر بر ساعتWT ،PV هزینه ساليانه احداث

EArr, EDep

ها برحسب کيلووات ساعتEV انرژی اوليه و عزیمت

E

max
B

ظرفيت باتری برحسب کيلووات ساعت

IPV

 برحسب کيلووات ساعت بر متر مربعPV تابش نور خورشيد بر روی

MCC, MCD

 برحسب دالر بر کيلووات بر ساعتDiG  وAC/DC هزینه تعمير ساليانه مبدل

MCPV, MCWT, MCB

 و باتری برحسب دالر بر سالWT ،PV هزینه تعمير ساليانه

N PV ,N WT ,N B

HIS

 و باتری قابل نصب درWT ،PV حداکثر تعداد
کليه ساعات بهرهبرداری

NT
max
EV-CH

P

max
EV-DIS

,P

PD ,PCon

ها برحسب کيلوواتEV نرخ شارژ و دشارژ
 برحسب کيلوواتIHS  درAC/DC  و مبدلDiG حداکثر ظرفيت قابل نصب

PL

بار مصرفی برحسب کيلووات

Pr

 برحسب کيلوواتWT ظرفيت یک

v, vr, vc-in,

vc-out

 و سرعت باد قطع برحسب کيلووات بر ثانيه، سرعت باد آستانه، سرعت باد نامی،سرعت باد

CH, DIS

ضریب نرخ شارژ و دشارژ باتری

EV

EV راندمان باتری

max
PEV-CH

IHS ها مستقر درEV نرخ شارژ

max
EV-DIS

P

IHS

ها مستقر درEV نرخ دشارژ

B

 بيانگر راندمان باتری  وB .



نرخ دشارژ ساعتی
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زيرنويسها
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 فرشاد خلفيان/..... برنامهریزی استوار سيستم ترکيبی جزیرهای
1. Diesel generators (DiG)
2. Renewable energy sources (RESs)
3. Energy storage systems (ESSs)
4. Electric vehicles (EVs)
5. Islanded hybrid system (IHS)
6. Wind turbine (WT)
7. Photovoltaic (PV)
8. Harmonic search algorithm (HSA)
9. Loss of power supply (LPS)
10. Elephant herd optimization (EHO)
11. Non-renewable distributed generations (NRDGs)
12. Nonlinear programming (NLP)
13. Mixed-integer nonlinear programming (MINLP)
14. Gray wolf optimization (GWO)
15. Firefly Algorithm (FFA)
16. Non-hybrid evolutionary algorithms (NHEAs)
17. Genetic algorithm
18. Fuzzy decision technique (FDT)
19. Bounded uncertainty-based robust optimization (BURO)
20. Hybrid evolutionary algorithm (HEA)
21. Krill herd optimization (KHO)
22. Total capacity cost (TCC)
23. Capacity Recovery Factor (CRF)
24. State of charge (SOC)
25. Particle swarm optimization (PSO)
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