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Abstract
Transmission system reliability is an important issue in transmission network expansion planning
(TNEP). Most of papers and research about TNEP employed N–1 safe criterion to formulate the
transmission reliability, while a few of them have considered load shedding (LS) index to meet the
required reliability of consumers for electric demand. Thus, an economic evaluation is necessary to
clear which of these reliability criteria is more appropriate for transmission expansion planning
studies. This paper tries to compare these reliability indices to each other and show that which of them
are more economic and better for expansion planning of a transmission system. The aim is to
compromise between transmission lines and substations expansion cost, network losses, and system
reliability considering maintenance and repair expenses as well as replacement cost of timeworn lines.
To formulate the network reliability, first deterministic reliability criterion of N–1 was employed and
embedded in the problem formulation and results were discussed, then N–1 criterion was replaced by
probabilistic reliability index of load shedding in TNEP formulation and the results were compared
with results of first model. Both of TNEP models are tested on well known as Garver’s 6-bus network
and IEEE reliability 24-bus test system (IEEE RTS).
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چکیده :قابلیت اطمینان سیستم انتقال یک موضوع مهم در مسئله برنامهریزی توسعه شبکه انتقال ( )TNEPاست .اکثر
تحقیقات در مورد  TNEPاز معیار امنیت  N-1برای فرمولبندی قابلیت اطمینان سیستم انتقال استفاده میکنند ،درحالیکه
تعداد کمی از آنها شاخص بارزدایی ( )LSبرای برآورده کردن قابلیت اطمینان مورد نیاز مصرفکنندگان را در نظر گرفتهاند.
بنابراین ،یک ارزیابی اقتصادی برای روشن شدن اینکه کدامیک از این معیارهای قابلیت اطمینان برای مطالعات برنامهریزی
توسعه انتقال مناسبتر است ،ضروری است .در این مقاله سعی شده است این شاخصهای قابلیت اطمینان با یکدیگر مقایسه
شده و نشان داده شود که کدامیک از آنها برای برنامهریزی توسعه یک سیستم انتقال اقتصادیتر هستند .هدف این است که
بین هزینههای توسعه خطوط انتقال و پستها ،تلفات شبکه و قابلیت اطمینان سیستم با در نظر گرفتن هزینههای نگهداری و
تعمیر و همچنین هزینه جایگزینی خطوط فرسوده ،مصالحه ایجاد شود .همچنین در قدم بعدی با افزودن قیود قابلیت اطمینان
به مجموعه قیود مسئله آنال یز حساسیت بر روی مقدار بهینگی تابع هدف نسبت به شدیدتر شدن قیود قابلیت اطمینان انجام
شده است .برای فرمولبندی قابلیت اطمینان شبکه ،ابتدا معیار امنیت قطعی  N-1بهکار گرفته شده و نتایج مورد بحث قرار
گرفته است ،سپس معیار  N-1با شاخص قابلیت اطمینان احتمالی بارزدایی در فرمول  TNEPجایگزین شد و نتایج با نتایج
مدل اول مقایسه شده است .در نهایت آنالیز حساسیت بر روی قیود قابلیت اطمینان در حالت دوم انجام و نتایج هر سه مطالعه
باهم مقایسه شدهاند .دو مدل  TNEPروی شبکه  6باس معروف گارور و این دو مدل به همراه مدل سوم بر روی سیستم تست
 24باس  IEEE RTSآزمایش شدهاند.
کلمات کلیدی :بارزدایی ،برنامهریزی توسعه شبکه انتقال ،قابلیت اطمینان ،معیار N-k
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 -1مقدمه
برنامهریزی توسعه شبکه انتقال )TNEP( 1تعداد ،زمان ساخت و مکان خطوط انتقال جدید را تعریف میکند که عالوه بر رعایت
محدودیتهای فنی و قابلیت اطمینان ،باید به اقتصادیترین روش به شبکه موجود اضافه شوند [ TNEP .]1،2بلندمدت یک
مسئله بهینهسازی پیچیده و در مقیاس بزرگ است که بهطور کلی میتواند به دو صورت استاتیک و دینامیک طبقهبندی شود.
در برنامهریزی استاتیک ،زمان ساخت خطوط توسط برنامهریز سیستم مشخص نمیشود و سرمایهگذاری کل توسعه در ابتدای
افق برنامهریزی برای داشتن شبکهای ایمن در سال هدف انجام میشود [ .]3درحالیکه ،در برنامهریزی پویا ،چندین سال افق
در نظر گرفته شده و در هر افق خطوطی که باید وارد مدار گردند مشخص میشود [ .]4یکی از اولین رویکردها برای حل
مسئله  TNEPتوسط گارور در سال  1970ارائه شد [ .]5پس از مقاله وی تحقیقات گستردهای در زمینه  TNEPانجام شده
است که میتوان آنها را به شرح زیر طبقهبندی کرد:
 )1مطالعاتی که در زمینه روش حل مسئله هستند مانند تجزیه بندرز [ ،]6هایپر [ ،]7روش جستوجوی تصادفی تطبیقی
حریصانه ،]8[ )GASRP( 2آبکاری فلزات ،]9،10[ )SA( 3بهینهسازی ازدحام ذرات ]11[ )PSO( 4و الگوریتم ژنتیک)GA( 5
[.]12
 )2مطالعاتی که در آنها پارامترهای مختلفی مانند عدم قطعیت [ ،]13،14عوامل اقتصادی [ ]15و معیارهای قابلیت اطمینان
[ ]16برای حل مسئله  TNEPپیشنهاد شده است.
6
 )3تحقیقاتی که مسئله  TNEPو برنامهریزی توسعه تولید ( )GEPرا بهطور همزمان مدلسازی و حل کردهاند [.]17،18
با اینحال ،در بیشتر این تحقیقات ،از معیار امنیت  N-1برای فرمولبندی قابلیت اطمینان شبکه انتقال استفاده میشود .فقط
برخی از مراجع معیارهای دیگری را برای مدلسازی قابلیت اطمینان شبکه در برنامهریزی بلندمدت سیستم قدرت در نظر
گرفتهاند که به شرح زیر بررسی میشود.
در مرجع [ ]19مسئله  TNEPاستاتیک با هدف دست یابی به شبکه با حداکثر قابلیت اطمینان مدلسازی شده است .معیارهای
قابلیت اطمینان مربوط به سیستمهای واقعی است که در نظر گرفتن آنها به حفظ درجه باالتری از قابلیت اطمینان سیستم
کمک میکند .در ادامه ،روش جدیدی را برای طراحی شبکه با حداکثر قابلیت اطمینان در مرجع [ ]20پیشنهاد شده که در آن
احتمال خرابی خطوط به جای ماهیت قطعی ،ماهیت فازی دارند همانطور که در مرجع [ ]19ذکر شده است .در مرجع []17
هزینه توسعه شبکه انتقال بهینه شده که در آن سه معیار قابلیت اطمینان در نظر گرفته شده است .در معیار اول برای
جلوگیری از کمبود توان برای تأمین بارها ،ظرفیت کل خطوط موجود در کاتستهای مینیمال باید بیشتر یا برابر با تقاضای
پیک بار سیستم باشد .معیار دوم و سوم به ترتیب مقدار انتظاری بار از دست رفته )LOLE( 7و  N-kاست .در مرجع []21
مدلسازی جدیدی برای مسئله  TNEPپویا ارائه شده است .تابع هدف فقط شامل هزینههای توسعه شبکه ،هزینه تولید و
معیار قابلیت اطمینان توان تأمین نشد است که فقط قابلیت اطمینان تولید را شامل میشود و انتقال را در نظر نمیگیرد .مدل
جدیدی برای مسئله برنامهریزی توسعه انتقال دینامیکی در سیستمهای قدرت تجدیدساختار شده در مرجع [ ]22معرفی شده
که مسئله  TNEPپویا بهصورت کمینهسازی سه تابع هدف فرموله شده است .این هزینهها شامل هزینه سرمایهگذاری خطوط،
هزینه تراکم و هزینه بارزدایی به دلیل قطعی یک خط (معیار قابلیت اطمینان) است .در مرجع [ ]23هزینه سرمایهگذاری برای
ساخت خطوط انتقال جدید با در نظر گرفتن دو معیار قابلیت اطمینان احتمالی بهعنوان قیود مسئله و همچنین عدم
قطعیتهای مرتبط با نرخ قطع اجباری عناصر شبکه (ترانسفورماتورها و خطوط) به حداقل رسانده شده است .معیارهای قابلیت
اطمینان شامل معیار قابلیت اطمینان سیستم انتقال و دیگری شاخص قابلیت اطمینان باس است .نشان داده شده است که
مدل پیشنهادی میتواند برای برنامهریزی توسعه یک سیستم انتقال با معیارهای مختلف قابلیت اطمینان باس مورد استفاده
قرار گیرد .در مرجع [ ]24روش جدیدی برای انتخاب طرح توسعه بهینه و سطح قابلیت اطمینان برای یک سیستم انتقال
معرفی شده که مجموع هزینههای ساخت و هزینههای قطع بار مشترکین با استفاده از معیار قابلیت اطمینان انرژی انتظاری
تامین نشده )EENS( 8به حداقل رسانده میشود .همچنین نشان دادهاند که استفاده از انرژی انتظاری تامین نشده امکان
تعیین ارزش قابلیت اطمینان باالتر را برای مشتریان فراهم میکند .در نهایت ،در مرجع [ ]25روش جدیدی برای حل مسئله
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 TNEPبا در نظر گرفتن ارزش قابلیت اطمینان پیشنهاد شده است .ارزش قابلیت اطمینان از طریق ارزیابی هزینههای قطع بار
ارائه شده توسط شاخص هزینه )LOLC( 9در نظر گرفته میشود .واضح بود که تأثیر قابلیت اطمینان تصمیمگیری برای بهترین
طرح توسعه شبکه بسیار مهم است .بااینحال ،هیچیک از این مقاالت معیار قطع بار را برای فرمولبندی قابلیت اطمینان
سیستم انتقال در نظر نگرفتهاند .بهعبارتدیگر ،هزینه سرمایهگذاری خطوط انتقال جدید و هزینه قطع بار به طور همزمان
بهینه نشده است .برای این امر اخیراً در مرجعهای [ ]26و [ ]27معیارهای کاهش بار برای نمایش وضعیت قابلیت اطمینان
انتقال در  TNEPدر نظر گرفته شده است ولی با این وجود ،نویسندگان تأیید نکردهاند که شاخص کاهش بار بهتر است یا
معیار ایمن  N-1است .تجهیزات سیستم انتقال یعنی ،خطوط و ترانسفورماتورها در طول زمان بهرهبرداری از آنها فرسوده
میشوند .به گفته آکادمی ملی مهندسی ایاالت متحده ،زیرساختهای برق آمریکای شمالی بیش از دویست هزار مایل خطوط
انتقال با حدود  3500شرکت برق دارد .با اینحال ،به دلیل افزایش عمر تجهیزات این شبکه ،این شبکه درجه  Dرا از جامعه
مهندسین عمران آمریکا )ASCE( 10دریافت کرده است [ .]28بنابراین ،میزان خرابی و در نتیجه احتمال قطع تجهیزات
الکتریکی (خطوط و ترانسفورماتورها) در چنین شبکههای انتقال فرسودهای باالست و بر این اساس ،قابلیت اطمینان سیستم
انتقال کاهش مییابد .هنگامی که خطوط انتقال به پایان عمر مفید خود میرسند ،احتمال خروج اضطراری و در نتیجه قطع بار
افزایش مییابد و برخی از بارهای مهم با مقدار ارزش بار از دست رفته )VOLL( 11باال ممکن است دچار خاموشی شوند.
بنابراین میتوان گفت که هر خط مقدار ارزش انتقال انرژی مشخصی را دارد .بهعنوان مثال ،ارزش انتقال انرژی در خط انتقال
 275کیلوولتی که اسکاتلند و انگلیس را به هم متصل میکند و  85مایل طول دارد ،ساالنه حدود یک میلیون دالر است .هزینه
متوسط برای قطع یک روزه چنین خطی  1600دالر است که مبلغ قابل توجه است [ .]29بنابراین ،در نظر گرفتن یک معیار
قابلیت اطمینان مناسب در  TNEPحائز اهمیت است .در مرجع [ ]30شاخصهای قابلیت اطمینان احتماالتی و قطعی برای
توسعه شبکه انتقال ارائه و روش انتخاب معیار بهینه قطعی به کمک ارزیابی پاسخ بهدست آمده با معیار احتماالتی تعیین شده
است .در این مرجع اشاره شده که معیار احتماالتی بهویژه در محیط تجدیدساختار یافته از اهمیت باالیی برخوردار است لیکن
معیار قطعی نیز به دلیل ارائه قابلیت اطمینان بهتر و محاسبات سادهتر برای مسئله برنامهریزی توسعه خطوط انتقال پیشنهاد
شده است .در مرجع [ ]29روش ارزیابی قابلیت اطمینان حاشیهای در مسئله برنامهریزی توسعه خطوط انتقال ارائه شده است.
برای این منظور سه سناریو برای تجهیزات جدید طراحی شده و مقدار شاخص قابلیت اطمینان افزایشی (حاشیهای) محاسبه
شده است .این روش صرفاً سرعت ارزیابی برای سیستمهای بزرگ را بهبود داده و در واقع قابلیت اطمینان افزوده شده توسط
تجهیزات جدید در آن ارزیابی میگرد د .در نهایت تحلیل هزینه به فایده این شاخص از طریق محاسبه ارزش بار از دست رفته
انجام شده است .این روش برای معیار قطعی قابل اعمال نبوده و لذا مقایسهای بین شاخصها ارائه نشده است .در مرجع []29
نیز معیار قابلیت اطمینان غیرقطعی برای ارزیابی قابلیت اطمینان در مسئله توسعه خطوط انتقال پیشنهاد شده که در آن
مرجع به جای روش احتماالتی از روش فازی استفاده شده است .در واقع کاربرد روشهای فازی وقتی قابل توجیه است که به
دلیل اطالعات کم از پارامترهای غیرقطعی ،امکان محاسبات احتماالتی وجود نداشته باشد .بنابراین در مسئله توسعه خطوط
انتقال که عدم قطعیتهای مسئله قابل ارزیابی به کمک توزیعهای احتمال است توجیه برای استفاده از روش فازی وجود ندارد.
در مرجع [ ،]31معیارهای قطعی قابلیت اطمینان  N-kبرای برنامهریزی توسعه خطوط انتقال استفاده شدهاند .در واقع اشاره در
این مرجع صرفاً روش محاسبه و برتری سرعت و قابلیت حل مسئله توسعه خطوط انتقال با معیارهای قطعی در مقایسه با
معیارهای احتماالتی ارائه شده است اما مقایسهای بین پاسخهای دو روش ارائه نشده است .در مرجع [ ]32از حق انتقال پویا
در برنامهریزی توسعه خطوط انتقال در سیستمی شامل منابع بادی استفاده شده است ،لذا عدم قطعیتهای مسئله جنبههای
مختلفی داشته و تعداد سناریوهای الزم جهت بررسی در توسعه خطوط انتقال بسیار باالست .در عوض به کمک روش کاهش
سناریو ،تعداد باالی سناریو با تعداد سناریوی مهم تعویض و مسئله حل شده است .در نهایت مقایسهای بین روش ارزیابی
قابلیت اطمینان در مسئله توسعه خطوط انتقال انجام نشده است .در مرجع [ ]33که قابلیت اطمینان و تابآوری سیستم
توسعه داده شده در برابر حوادث شدید آب وهوایی ارزیابی شده است ،معیار احتماالتی برای قابلیت اطمینان معیار عمل قرار
داده شده است .در این مرجع دلیل بر استفاده از معیار احتماالتی یا مقایسهای بین روش قطعی و احتماالتی در ارزیابی قابلیت
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اطمینان برای توسعه خطوط انتقال ارائه نشده است .در مرجع [ ]34یک رویکرد ریاضی جدید برای برنامهریزی توام توسعه
انتقال و جایابی سیستم های ذخیره سازی باتری ارائه شده است .جایابی بهینه سیستمهای ذخیرهسازی باتری در مقیاس
شبکه میتواند به سیستمهای انتقال در مدیریت تراکم و بهبود امنیت سیستم قدرت کمک کند .عالوه بر این ،سیستم های
ذخیره سازی باتری میتوانند قابلیت اطمینان سیستم قدرت را در شرایط اضطراری افزایش دهند .در مرجع [ ]35یک مدل
 TEPمقاوم با در نظر گرفتن عدم قطعیتهای متعدد و بار فعال پیشنهاد شده است .بهطور خاص ،در این مدل ،عدم
قطعیتهای خروجی نیروگاه بادی و احتمال وقوع اتفاقات بهطور همزمان در نظر گرفته میشوند .عدم قطعیتها با سناریو و
فاصله توصیف میشوند و روش تجزیه بندرز برای حل مدل استفاده میشود .در فصل دیگری از مرجع [ ]29یک روش جدید
برای انتخاب یک معیار قابلیت اطمینان احتمالی بهینه در برنامهریزی توسعه انتقال از منظر کفایت سیستم قدرت معرفی شده
است .وظیفه اصلی یک سیستم قدرت الکتریکی تامین انرژی الکتریکی به مشتریان خود تا حد امکان اقتصادی و با درجه قابل
قبولی از تداوم و کیفیت است .بهعنوان روشی برای انتخاب معیارهای قابلیت اطمینان بهینه در  TEPاز یک شاخص قابلیت
اطمینان احتمالی ،مقدار انتظاری بار از دست رفته استفاده شده است .نشان داده شده که برنامهریزی توسعه شبکه با استفاده از
معیارهای قابلیت اطمینان احتمالی در یک شبکه سیستم قدرت از اهمیت خاصی برخوردار است .در ادامه در این مرجع روشی
را برای انتخاب معیارهای قابلیت اطمینان بهینه از میان معیارهای احتمالی و قطعی برای برنامهریزی توسعه سیستم قدرت
مرکب مورد بحث قرار گرفته است .شاخصهای سیستم قدرت مرکب را میتوان بر اساس شاخصهای نقطه بار و شاخصهای
سیستم بزرگ با توجه به هدف مسئله ارزیابی طبقهبندی کرد .در این مرجع همچنین رویکرد جدیدی پیشنهاد شده است که
برای تسهیل تحلیل حساسیت و ارزیابی روند با توجه به رویکرد کالن (فاز برنامهریزی) قبل از بررسی سطح خرد (فاز بهره-
برداری) در  TEPطراحی شده است .از نظریه مجموعه فازی برای مدلسازی عدم قطعیتها و ابهامات مرتبط با هزینه ساخت و
نرخ نهایی تحویل از طریق توابع عضویت مناسب استفاده شده است .فرض بر این است که مقادیر آستانه توابع عضویت از نتایج
شبیهسازی یک مسئله برنامهریزی مرسوم با توابع عضویت قطعی تعیین میشوند .الگوریتم شاخه و کران فازی پیشنهادی ،که
شامل روش جریان شبکه ،و قضیه مجموعه برش حداکثر جریان-حداقل است ،برای حل این مسئله در فضایی با اطالعات
گذشته کم و حضور خبرگان پیشنهاد شده است .در فصل دیگری از مرجع [ ،]29روشی برای انتخاب بهترین طرح توسعه
شبکه انتقال با استفاده از یک معیار امنیتی قطعی مبتنی بر کفایت بر اساس به صورت  N-kارائه شده که با حذف موارد
احتمالی با احتماالت کمتر از حد احتمال تعیین شده انجام میشود .معیارهای قابلیت اطمینان قطعی مانند معیارهای احتمالی
 N-1یا  N-2و محدودیتهای تعادل بار در عمل برای برنامهریزی توسعه انتقال استفاده میشوند زیرا از نظر محاسباتی قابل
ساده هستند .همچنین در فصل دیگری از مرجع [ ]29به مسئله  TEPبا در نظر گرفتن معیار نرخ نهایی تحویل گره قطعی
مرتبط با هزینه ساخت ،مشروط به معیار قابلیت اطمینان گره قطعی که بهعنوان نرخ نهایی تحویل گره/باسه توصیف شد،
میپردازد .این یک روش جدید برای انتخاب بهترین طرح توسعه برای یک سیستم انتقال با در نظر گرفتن معیار قابلیت
اطمینان احتمالی سیستم انتقال پیشنهاد میکند.
این مقاله معیارهای قابلیت اطمینان  N-1و کاهش بار را ارزیابی میکند تا مشخص کند کدامیک از آنها اقتصادیتر است .در
مطالعه حاضر از الگوریتم ژنتیک کدگذاری اعشاری ]36[ )DCGA( 12برای بررسی تأثیر این معیارهای پایایی بر TNEP
استفاده شده است .ساختار مقاله به این شرح است .پس از بیان مسئله در قسمت مقدمه ،فرمولبندی ریاضی موضوع در
قسمت دوم بیان میشود .در قسمت سوم روش حل و در قسمت چهارم نتایج شبیهسازی بیان شده است .در نهایت نتیجه-
گیری مقاله در قسمت پنجم آمده است.
 -2فرمولبندی ریاضی
هدف اصلی این مقاله در نظر گرفتن دو معیار قابلیت اطمینان  N-1و بارزدایی )LS( 13در  TNEPاست .برای انجام این کار،
مسئله با استفاده از پخشبار مستقیم در دو حالت فرموله شده است .مدل قطعی  TNEPبا در نظر گرفتن معیار امنیت معمول،
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یعنی ( N-1در مورد  )1ارائه شده درحالیکه فرمول  TNEPاحتمالی شامل شاخص قابلیت اطمینان ( LSدر مورد  )2تشریح
شده است.
 -2-1مدل حالت اول
مسئله  TNEPبا در نظر گرفتن تلفات شبکه ،هزینه نگهداری و تعمیر با شاخص  N-1به شرح زیر سازماندهی شده است.
()1





min F1  CiC x i   CSi x is   CiL   vi x i0 CiM  Cir
ie

ic

il

is

عبارت اول و دوم معادله ( )1به ترتیب نشاندهنده هزینه سرمایهگذاری توسعه خطوط انتقال و پستهای جدید است .عبارت
سوم هزینه تلفات توان را بیان میکند (روش محاسبه ضریب تلفات که د ر رابطه ( )2با نماد  KLبهکار رفته است در مرجع
[ ]37توضیح داده شده) که توسط رابطه ( )2محاسبه شده و تلفات توان هر مسیر ( )fiLبا استفاده از رابطههای ( )3الی ()7
محاسبه میشود [.]27
()2
CiL  8760 k L fiL CL
که در آن:
2

()3
()4



fiL  R i Ii
ri

i

 xi

0
i

()5

x

Ri 

fi
Vi

Ii 

fi  i i

()6



 x  i

()7

0
i

i

x

i 

i

رابطه ( ،)3مقدار تلفات کریدور  ،iرابطه ( )4مقاومت این کریدور و رابطه ( )5جریان عبوری از آن است که به کمک رابطه
پخش بار مستقیم یعنی رابطه ( )6محاسبه میگردد .در رابطه ( ،)6سوپتانس کریدور  iبه کمک رابطه ( )7با افزوده شدن
خطوط جدید به شبکه به روز میگردد.
for x il0  x irl  T

()8

ow

1

vi   CiR
 CM  Cr
i
 i
CiM  i CiFM

()9
()10
Cir  i CiFr
آخرین عبارت هزینههای نگهداری و تعمیر خطوط موجود را توصیف میکند که با استفاده از رابطههای ( )9و ( )10محاسبه
میشود [ .]26متغیر باینری معرفی شده در مؤلفه آخر تابع هدف که توسط معادله ( )8مقدار آن تعیین میگردد [ ،]27بیان
میکند که جایگزینی خطوط انتقال موجود با خطوط جدید درصورتیکه عمر اولیه خطوط کمتر یا برابر با طول عمر معمول
آنها منهای سال افق برنامهریزی باشد ،ضروری نیست .در ادامه قیود مسئله ارائه شده است .طرح توسعه باید تمامی
محدودیتهای ( )11الی ( )15را برآورده کند.
()11
Sf  g  d  0
()12
f f
()13
0 x  x x
()14
0 x  x x
()15
N  1 Safe Criterion
max
i
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معادلههای ( )11الی ( )15به ترتیب محدودیت توازن تولید و تقاضا در هر باس ،حد جریان توان در خطوط انتقال ،محدودیت
حقتقدم و معیار ایمن  N-1را نشان میدهد .که در این روابط نمادهای مطابق جدول ( )1تعریف شدهاند.
Table (1): Model parameters in the first case

جدول ( :)1پارامترهای مدل در حالت اول
نماد

پارامتر

Ωc

مجموعه تمام کریدورهای شبکه (موجود و جدید)

Ωl

مجموعه تمام کریدورهای شبکه شامل خطوط انتقال

Ωs

مجموعه کریدورهای موجود شبکه شامل پستهای انتقال

Ωe

مجموعه کریدورهای موجود شبکه شامل خطوط انتقال

CiC

هزینه احداث یک خط انتقال در کریدور ( iدالر)

xi

تعداد خطوط جدید احداثی در کریدور

CiS

هزینه احداث یک پست انتقال در کریدور ( iدالر)

xiS

تعداد پستهای جدید احداثی در کریدور

CiL

هزینه تلفات توان در کریدور ( iدالر)

vi

متغیر تصمیمگیری که تعیین میکند آیا نیازی به تعویض خط در کریدور  iهست یا نه (وقتی برابر  1باشد ،نیازی به تعویض
نیست و بایستی خط نگهداری شود .در غیر این صورت تعویض انجام خواهد شد و نیازی به نگهداری نیست)

xi0

تعداد خطوط موجود در کریدور

CiM

هزینه نگهداری یک خط در کریدور ( iدالر)

Cir

هزینه تعمیر یک خط در کریدور ( iدالر)

kL

ضریب تلفات

fiL

تلفات توان در کریدور  iدر پایان افق برنامهریزی (مگاوات)

CL

هزینه یک واحد انرژی تلف شده (دالر بر مگاوات ساعت)

Ri

مقاومت کریدور ( iاهم)

Ii

جریان عبوری از کریدور  iدر پایان افق برنامهریزی (آمپر)

i

i

i

ri

مقاومت یکی از خطوط انتقال کریدور  iدر هر کیلومتر (اهم بر کیلومتر)

ℓi

طول کریدور ( iکیلومتر)

fi

توان انتقالی کریدور  iدر پایان افق برنامهریزی (مگاوات)

Vi

سطح ولتاژ خطوط انتقال در کریدور ( iکیلوولت)

γi

مجموع سوسپتانس خطوط در کریدور ( iمهو)

Δθi

اختالف فاز ولتاژ شینهای ابتدا و انتهای کریدور ( iرادیان)

γ´i

سوسپتانس هر کیلومتر از کریدور ( iمهو بر کیلومتر)

T

افق برنامهریزی (سال)

xi10

عمر خطوط موجود کریدور  iدر ابتدای افق برنامهریزی (سال)

xirl

طول عمر مفید خطوط کریدور ( iسال)

CiR

هزینه تعویض یک خط در کریدور ( iدالر)

CiFM

هزینه ثابت نگهداری هر کیلومتر از یک خط انتقال در کریدور ( iدالر بر کیلومتر)

CiFr

هزینه ثابت تعمیر هر کیلومتر از یک خط انتقال در کریدور ( iدالر بر کیلومتر)

S

ماتریس تالقی شاخه و گره

f

ماتریس توان اکتیو هر کریدور

g

بردار تولید
بردار مصرف

d
max

fi

ximax

حداکثر توان قابل انتقال از کریدور ( iمگاوات)
حداکثر تعداد مدارات قابل احداث در کریدور
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 -2-2مدل حالت دوم
در این بخش ،هزینه بارزدایی به تابع هدف ( )1اضافه میشود و معادله ( )15با معادلههای ( )19الی ( )22در محدودیتهای
مسئله جایگزین میشود.
()16
min F2  CiC x i   CSi x si   CiL   vi x i0  CiM  Cir    VOLLn   x i  x i0  LSin Pri
ic

nlb

ic

ie

il

is

عبارت پنجم از معادله ( )16هزینه بارزدایی احتمالی به دلیل قطعی یک خط (قابلیت اطمینان انتقال) را توضیح میدهد ،که در
آن احتمال قطع بار به کمک رابطه ( )17محاسبه میگردد [ .]26این معادله توضیح میدهد که احتمال قطع شدن یک خط
انتقال در یک کریدور برابر است با احتمال در دسترس نبودن آن خط [معادله ( ])18ضربدر احتمال در دسترس بودن خطوط
دیگر (جدید و موجود) در همان کریدور و در کریدورهای دیگر.


()17

 x 0y

y

x

y i

 1  U 

 x  x 1
0
i

Pri  Ui 1  Ui 

i

y

yc

i
 i  i

()18

Ui 

طرح توسعه باید تمام محدودیتهای رابطههای ( )11الی ( )14و رابطههای ( )19الی ( )22را با حداقل هزینه بارزدایی برآورده
کند:
()19
0  LSin  Dn
()20
f  f  i, j   and i  j
c

j

j

i



()21

 LSuj

u

j
u,i

ulb

if i  j

()22

 h D
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ow

j
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e
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fij 

kgb

 max
fimax
f i  0
xi  xi
fi  
f max
i
j

معادلههای ( )19الی ( )22بهترتیب حداکثر بار قابل قطع در هر باس ،محدودیت توان عبوری در حالت بروز خطا (قطع تک
خط) ،مقدار توان عبوری و حداکثر مقدار آن را در هنگام خرابی خط انتقال نشان میدهند [ .]26در نهایت بهمنظور تأمین
حداقل قابلیت اطمینان دو قید ( )23و ( )24نیز بهعنوان قیود امنیتی در نظر گرفته شدهاند.
()23
LOLP  LOLP
()24
EENS  EENS
قید ( )23نشان دهنده حداکثر مجاز احتمال قطع بار و قید ( )24تضمینکننده سقف مجاز انرژی از دست رفته است .در واقع
ضمن اینکه در تابع هدف قطع بار انتظاری بهینه می گردد ،یک مقدار حداکثری هم برای قابلیت اطمینان در نظر گرفته شده
است .که در این روابط نمادهای مطابق جدول ( )2تعریف شدهاند.
max

T

max

T

 -3روش حل
 -3-1روش حل مسئله در حالت اول
رابطه ( )1که تابعی از متغیرهای بهینهسازی  xiو * xiاست تحت قیدهای ( )11الی ( )15با استفاده از الگوریتم ژنتیک ()GA
بهینه میشود .در این تحقیق از الگوریتم ژنتیک با کدبندی دهدهی ( )DCGAاستفاده شده زیرا پیادهسازی آن راحتتر،
پیچیدگی آن کمتر ،و دقت و سرعت آن بیشتر از الگوریتم ژنتیک استاندارد ( GAبا کدبندی باینری) است .برخالف GA
استاندارد ،احتمال واگرایی الگوریتم در این روش بسیار کم است .در الگوریتم ژنتیک با کدبندی دهدهی  xiو * xiمستقیماً در
کر وموزوم قرار گرفته و نیازی به تبدیل آنها به کدهای باینری نیست .به این ترتیب ،ابتدا الگوریتم ژنتیک با کدبندی دهدهی
یک جمعیت اولیه با  dکروموزوم (فرد) را که قیدهای ( )13و ( )14را برآورده میکند بهصورت زیر تولید مینماید.
Transpose
()25
Xo   X1 X2 ... Xk ... Xd 
فرد kام جمعیت اولیه  ،مطابق رابطه ( )24از اعداد صحیحی تشکیل شده که بیانگر متغیرهای بهینهسازی  xiو * xiهستند.
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Table (2): Model parameters in the second case

جدول ( :)2پارامترهای مدل در حالت دوم
نماد

پارامتر

Ωlb

مجموعه شینهای بار

Ωgb

مجموعه شینهای تولید

Pri

احتمال خروج یک خط انتقال در کریدور

Ui

عدم دسترسپذیری یک خط انتقال در کریدور

λi

نرخ خرابی ساالنه یک خط انتقال در کریدور

i

µi

نرخ ساالنه تعمیر یک خط انتقال در کریدور

i

i
i

LSni

قطع بار شین  nبه علت خروج یک خط انتقال در کریدور ( iمگاوات)

Dn

بار شین  nدر پایان افق برنامهریزی (مگاوات)

fij

توان عبوری از کریدور  iپس از خروج یک خط در کریدور ( jمگاوات)

fij

حداکثر توان قابل انتقالی از کریدور  iپس از خروج یک خط در کریدور ( jمگاوات)

Gk

کل تولید شین  kدر پایان افق برنامهریزی (مگاوات)

ek,ij

نسبت تغییر توان عبوری از کریدور  iبه تغییر تولید در شین  kپس از خروج یک خط در کریدور

j

hu,ij

نسبت تغییر توان عبوری از کریدور  iبه تغییر مصرف در شین  uپس از خروج یک خط در کریدور

j

LOLPT

احتمال قطع بار در سال افق

LOLPmax

حداکثر مجاز احتمال قطع بار مجاز

EENST

انرژی انتظاری از دست رفته در سال افق

EENSmax

حداکثر مجاز انرژی انتظاری از دست رفته

()26

sk
sk
Xk  [x1k , x k2 ,..., x ik ,..., x kl , x1sk , x sk
] 2 ,..., x i ,..., x s

در رابطه فوق  Xikو  Xiskبهترتیب بیانگر تعداد مدارات و پستهای جدیدی هستند که توسط کروموزوم  kبرای احداث در
کریدور  iپیشنهاد میشوند.
()27
x  0,1,..., x  x  k  1, 2,...,d
0
i

()28

k  1, 2,...,d



k
i

max
i



max
x sk
 x 0nm
i  0,1,..., x i

بهعنوان مثال ،معادله ( )27یک کروموزوم نمونه 14را برای یک شبکه انتقال با  15کریدور نمایش میدهد.
()29
]Xk  [3, 2, 2,3,0,3, 2, 2,1, 4,1,3, 4, 4,3
در رابطه ( Xk ،)29سه خط انتقال جدید برای احداث در کریدورهای  12 ،6 ،4 ،1و  ،15دو خط جدید در کریدورهای 7 ،3 ،2
و  ،8یک خط جدید در کریدورهای  9و  ،11و چهار خط جدید در کریدورهای  13 ،10و 14پیشنهاد میدهد .هیچ خط انتقال
جدیدی در کریدور  5پیشنهاد نمیشود .ابتدا معادلههای ( )6و ( )7با در نظر گرفتن قیدهای ( )12( ،)11و ( )15بهمنظور
تعیین توان عبوری از هر کریدور محاسبه میشوند .سپس معادله ( )8بررسی میشود .اگر  ،vi=1آنگاه به ترتیب معادلههای ()9
و ( )10تعیین میشوند .در غیر این صورت عبارت چهارم تابع هدف ( )1با هزینه تعویض خط جایگزین خواهد شد .بعد از آن،
معادلههای ( )2تا ( ) 5محاسبه تا هزینه تلفات شبکه حاصل شود .سرانجام بعد از محاسبه عبارات اول و دوم معادله ( ،)1مقدار
تابع هدف تعیین خواهد شد .رابطه ( )30که به تابع برازش معروف است بهصورت عکس تابع هدف تعریف میشود تا الگوریتم
به جای فرایند حداقل سازی ،روند حداکثرسازی را در پیش گیرد ،زیرا الگوریتم ژنتیک بر حداکثر نمودن برازش 15افراد جمعیت
بنا نهاده شده است .به این ترتیب ،زمانی تابع هدف ( )1حداقل میشود که معادله ( )30حداکثر شده باشد.
13
10
()30
Fit 
F1

1

سپس ،عملگر انتخاب ،16به اندازه تعداد افراد جمعیت اولیه ،کروموزومهایی که مقادیر تابع برازش آنها بیشتر است
(کروموزومهای برتر) را بر اساس روش چرخ رولت برای عمل تولید مثل (تکثیر )17بهعنوان کروموزومهای والد 18انتخاب
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میکند .به این صورت که با توجه به معادله ( )28به هر فرد امتیازی تعلق میگیرد که بیانگر احتمال شرکت این فرد در تولید
نسلهای آینده است .این افراد در اختیار عملگر تزویج 19قرار میگیرند که این عملگر با احتمال ( Pcعددی بین صفر و یک)
کرموزومهای والد را برای تولید مثل انتخاب میکند .به این منظور ،یک مولد تصادفی عددی بین صفر و یک تولید مینماید.
درصورتیکه این عدد کوچکتر از  Pcباشد عمل تزویج صورت میگیرد .پس از انتخاب کروموزومها ،مولد تصادفی دیگری با
تولید عددی تصادفی موقعیت تزویج را بهطور اتفاقی مشخص نموده و سپس کروموزومهای والد را به تصادف از چند نقطه در
مرز بین اعداد صحیح شکسته و آرایههای بردارهای والد را با یکدیگر تعویض مینماید .برای تولید فرزندانی متفاوت با والدین
خ ود و در نتیجه جلوگیری از گرفتار شدن الگوریتم در نقاط بهینه محلی هریک از افراد تولید شده توسط عملگر تزویج
(کروموزومهای فرزند) برای تشکیل نسل جدید در اختیار عملگر جهش 20قرار میگیرند .عملگر جهش با احتمال  Pmکروموزوم
مورد نظر را انتخاب و مقدار هر متغیر را به طور تصادفی یک واحد کاهش و یا یک واحد افزایش میدهد .ضمن اجرای عملگر
جهش ،مقادیر هر کروموزوم نباید از حد مجاز خود تجاوز نماید .یعنی تعداد مدارات و پستهای جدید احداثی طبق قیدهای
( )13و ( )14باید در محدوده تعریف شده باشند .بعد از جهش و تولید نسل جدید ،این روند دوباره با ارزیابی تابع ( )28برای
هر کروموزوم ،تا زمانی که شرط پایان الگوریتم برآورده شود تکرار میشود .نحوه اجرای الگوریتم پیشنهادی در شکل ( )1نشان
داده شده است .شرط پایان به این صورت است که ابتدا الگوریتم مورد نظر با تعداد تکرارهای مشخصی اجرا و جواب نهایی در
جمعیت اولیه قرار داده شده و اجرای برنامه بار دیگر انجام میشود تا مطمئن شویم که مقدار تابع برازش ثابت میماند .اگر در
این اجراها ،پاسخ بهتری پیدا نشود این جواب بهعنوان طرح بهینه انتخاب خواهد شد ،در غیر این صورت پاسخ بهتر در جمعیت
اولیه قرار داده شده و این روند بار دیگر تکرار میشود .کل این فرایند تا زمانی که جواب بهتری بهدست نیاید ادامه خواهد
یافت.
 -3-2روش حل مسئله در حالت دوم
رابطه ( )16عالوه بر متغیرهای بهینهسازی  xiو  xisتابعی از متغیر بهینهسازی  LSniنیز است که تحت قیدهای ( )11تا ( )14و
( )19تا ( )22با استفاده از  DCGAو تابع  fminconموجود در نرمافزار متلب بهینه میشود .متغیرهای گسسته  xiو  xisبا
استفاده از  DCGAو متغیر پیوسته  LSniبه کمک تابع بهینهسازی  fminconتعیین میشوند .مشابه حالت اول ،یک جمعیت
اولیه با  dکروموزوم تحت قیدهای ( )13و ( )14با استفاده از رابطههای ( )23الی ( )26تولید میشود .پس از تعیین معادلههای
( )6و ( )7با رعایت قیدهای ( )11و ( ،)12معادله ( )8بررسی میشود .اگر  viبرابر یک باشد ،آنگاه معادلههای ( )9و ()10
محاسبه میشوند .در غیر این صورت هزینه تعویض خط جایگزین عبارت چهارم تابع هدف ( )16خواهد شد .سپس ،معادلههای
( )2الی ( )5تعیین میشوند .پس از آن ،بهینهسازی تابع هدف ( )29تحت قیدهای ( )19الی ( )22به ازای خروج یک خط از
هر کریدور به کمک تابع  fminconانجام میشود .به این ترتیب قطع بار شینها برای تمام حاالت ممکن (خروج تکتک خطوط
هر کریدور) محاسبه خواهد شد.
i
()31
min F3   LSn
nlb

در رابطه ( ،)21ضرایب توزیع توان خطوط به هنگام وقوع پیشامد برای تکتک حالتهای خروج خط از شبکه با استفاده از
پخش بار  DCتعیین میشوند .بعد از محاسبه رابطههای ( )17و ( ،)18تابع هدف ( )16تعیین خواهد شد .سپس تابع برازش
( )32بهصورت زیر تعریف میشود.
1013
F2

()32

Fit 2 

مشابه روش حل مسئله در حالت اول ،عملگرهای انتخاب ،تزویج و جهش با رعایت قیدهای ( )13و ( )14اعمال میشوند .بعد از
تولید نسل جدید ،این روند دوباره با ارزیابی تابع ( )32برای هر کروموزوم ،تا زمانی که شرط پایان الگوریتم برآورده شود تکرار
میشود .نحوه اجرای الگوریتم پیشنهادی در شکل ( )2نشان داده شده است.
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شکل ( :)1نحوه اجرای الگوریتم پیشنهادی در حالت اول
Figure (1): Implementation of algorithm for first case

 -4نتایج شبیهسازی
برای نشان دادن اعتبار راه حل پیشنهادی ،مدل ارائه شده به دو شبکه اعمال میشود .شبکه اول ،سیستم  6شینه گارور ،شبکه
دوم ،سیستم  24شینه  ) IEEE RTS( IEEEاست .در ادامه ،جزئیات هر دو شبکه بیان خواهند شد .شایان ذکر است که در هر
دو شبکه ،سال افق برنامهریزی  15و ضریب رشد بار  10درصد در نظر گرفته شده است .تعداد تکرار ،اعضای جمعیت ،درصد
جهش و درصد ادغام برای حل دو شبکه (گارور )RTS/بهترتیب  0/05/0/05 ،200/100 ،400/150و  0/9/0/9انتخاب شده
است.
 -4-1شبکه گارور
اطالعات مربوط به این شبکه بهطور کامل در مرجع [ ]5ارائه شده است .روش پیشنهادی در دو حالت به شبکه گارور اعمال و
نتایج پیادهسازی آن در هر یک از سناریوها بهطور جداگانه بیان شده است .در حالت اول مسئله  TNEPبا در نظر گرفتن معیار
امنیت  N–1و در حالت دوم با لحاظ نمودن معیار قطع بار حل شده است.
 -4-1-1نتایج حالت اول برای شبکه گارور
مدل ارائه شده در حالت اول به شبکه گارور اعمال شده که نتایج حاصل شده در ادامه بیان شده است.
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شکل ( :)2نحوه اجرای الگوریتم پیشنهادی در حالت دوم
Figure (2): Implementation of Algorithm for Second Case

خطوط جدیدی که الزم است به شبکه اضافه شوند بهصورت خطچین بزرگ در شکل ( )3نمایش داده شدهاند.ا ین خطوط
شامل چهار خط جدید در کریدور  ،6-2سه خط جدید در کریدورهای  6-4و  6-5هستند .همچنین خطوط انتقال موجودی
که عمر مفیدشان از مجموع افق برنامه ریزی و عمر اولیه آنها کمتر است ،با خطوط جدید جایگزین میشوند که این خطوط با
خطچین کوچک در محل کریدورهای موجود شبکه یعنی کریدورهای  3-2 ،5-1و  5-3نشان داده شدهاند .عالوه بر آن،
هزینههای توسعه ،قابلیت اطمینان و بهرهبرداری از شبکه در جدول ( )3آمده است.
 -4-1-2نتایج حالت دوم برای شبکه گارور (بدون قیود قابلیت اطمینان)
در این بخش ،مدل توصیف شده در حالت دوم به شبکه گارور اعمال و نتایج بدون در نظر گرفتن قیدهای ( )23و ( )24مطابق
شکل ( )4حاصل شدند .همانطور که در شکل ( )4نشان داده شده است ،عالوه بر تعویض خطوط در کریدورهای  3-2 ،5-1و
 ،3-5چهار خط جدید در کریدور  ،6-2دو خط جدید در کریدور  ،6-4و یک خط جدید نیز در کریدورهای  5-3و 6-5
پیشنهاد میشوند .با مقایسه شکلهای ( )3و ( )4مشاهده می شود که در حالت دوم که معیار قطع بار در نظر گرفته شده است،
تعداد خطوط کمتری به شبکه اضافه شده است که با توجه به جدولهای ( )3و ( )4منجر به کاهش  33درصدی هزینه خطوط
انتقال جدید در حالت دوم شده است .به عبارت دیگر طراح شبکه انتقال به جای اینکه خطوط بیشتری را برای تأمین قابلیت
اطمینان صددرصد شبکه احداث کند ،حاضر شده است با پرداخت فقط  2/36میلیون دالر هزینه قطع بار به مشتریان که حدود
 3/5درصد کل هزینه شبکه را تشکیل میدهد ،ترکیبی را پیشنهاد دهد که هزینه سرمایهگذاری آن کمتر است.
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شکل ( :)3طرح پیشنهادی توسعه شبکه گارور در حالت اول
Figure (3): Proposed solution for Garver system in first case
Table (3): Expansion and operation costs for Garver system in first case

جدول ( :)3هزینههای توسعه و بهرهبرداری از شبکه گارور در حالت اول (میلیون دالر)

مولفههای هزینهای تابع هدف
هزینه توسعه شبکه
انتقال

هزینه برحسب میلیون دالر

هزینه احداث خطوط انتقال جدید

47

هزینه تعویض خطوط انتقال موجود

5/06

هزینه تلفات اکتیو

6/98

هزینه نگهداری خطوط موجود

2/52

هزینه تعمیر خطوط موجود

7/2

هزینه کل شبکه

70/23
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شکل ( :)4طرح پیشنهادی توسعه شبکه گارور در حالت دوم
Figure (4): Proposed Solution for Garver system in second case

با این روش ،اگرچه طراح نتوانسته قابلیت اطمینان صددرصد را برای شبکه فراهم کند ولی توانسته هزینه کل شبکه را 10/86
میلیون دالر ( 15/5درصد) کاهش و در ضمن سطح قابلیت اطمینان مطلوبی را برای سیستم انتقال فراهم کند .بنابراین نتیجه
گرفته میشود که معیار  LSاز نظر اقتصادی مناسبتر از معیار امنیت  N–1برای برنامهریزی توسعه شبکه انتقال است.
 -4-2شبکه RTS

دومین شبکه ای که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته است ،سیستم قابلیت اطمینان  24شینه  IEEEاست .اطالعات این
شبکه در مرجع [ ] 37ارائه شده است .شایان ذکر است که خطوط شبکه دارای دو سطح ولتاژ  230و  138کیلوولت هستند .در
اینجا نیز روش پیشنهادی در دو حالت به شبکۀ  IEEE RTSاعمال میشود .در حالت اول از معیار  N–1و در حالت دوم از
معیار  LSبرای تأمین قابلیت اطمینان مورد نیاز شبکه استفاده شده است.
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 -4-2-1نتایج حالت اول برای شبکه RTS

مدل ارائه شده در حالت اول به شبکه  RTSاعمال و خطوط موجود تعویضی به همراه خطوط و پستهای جدیدی که الزم
است به شبکه اضافه شوند در جدولهای ( )5و ( )6آمده است.
 -4-2-2نتایج حالت دوم برای شبکه  RTSبدون قیود قابلیت اطمینان

نتایج زیر پس از پیاده سازی مدل پیشنهادی حالت دوم بدون قیدهای ( )23و ( )24روی شبکه مورد مطالعه بهدست آمدند .با
مقایسه جدولهای ( )5و ( ) 9واضح است که خطوط کمتری در حالت دوم به شبکه انتقال اضافه شدهاند که کاهش 28
درصدی هزینه احداث خطوط جدید مؤید این واقعیت است [جدولهای ( )7و ( )9را مقایسه کنید] .برخالف شبکه گارور ،در
ا ین شبکه حتی تلفات هم کاهش یافته که این کاهش نه تنها هزینه قطع بار را جبران بلکه هزینه کل شبکه را نیز کاهش داده
است زیرا هزینه قابلیت اطمینان در این حالت فقط  0/22میلیون دالر است یعنی  0/18هزینه کل شبکه را تشکیل میدهد.
این هزینه ناچیز نشان میدهد که طراح نه تنها توانسته هزینه کل شبکه را  18/5میلیون دالر ( 15درصد) در حالت دوم
کاهش دهد ،بلکه قابلیت اطمینان به مراتب بهتری را برای سیستم انتقال نسبت به شبکه گارور فراهم کند .این میزان هزینه
قطع بار بیانگر قابلیت اطمینانی نزدیک صددرصد است ولی با طرحی خیلی اقتصادیتر .در واقع با داشتن قابلیت اطمینان
تقریباً یکسان هزینه کمتری حاصل شده است .ضمن اینکه در حالت دوم قابلیت اطمینان تعیین شده بهینه بوده و مصالحه بین
قابلیت اطمینان و هزینه قطع بار است درحالیکه در سناریوی اول بدون مصالحه قابلیت اطمینان  N-1تأمین شده است.
بنابراین مشهود است که معیار قطع بار برای مطالعات برنامهریزی توسعه از معیار امنیت شبکه خیلی مناسبتر است.
 -4-2-2نتایج حالت دوم برای شبکه  RTSبا قیود قابلیت اطمینان
در این حالت قیدهای قابلیت اطمینان به مسئله افزوده شده و با تغییرات این قیود مقدار تابع هدف ارزیابی شده است .جدول
( )10مقایسه بین حالت های مختلف این قیدها در مسئله است .جهت درک و تحلیل روند تغییرات اعداد بهدست آمده در
جدول ( )10ذکر چند نکته الزم است.
Table (4): Expansion and Operation Costs for Garver System in Second Case

جدول ( :)4هزینههای توسعه و بهرهبرداری از شبکه گارور در حالت دوم (میلیون دالر)
مولفههای هزینهای تابع هدف
هزینه توسعه شبکه انتقال

هزینه برحسب میلیون دالر

هزینه احداث خطوط انتقال جدید

32/56

هزینه تعویض خطوط انتقال موجود

5/06

هزینه تلفات اکتیو

9/67

هزینه نگهداری خطوط موجود

2/52

هزینه تعمیر خطوط موجود

7/2

هزینه قطع بار شبکه (هزینه قابلیت اطمینان)

2/36

هزینه کل شبکه

59/37

Table (5): Replaced line for RTS System in First Case
جدول ( :)5خطوط تعویضی در حالت اول برای شبکه RTS

کریدور

تعداد مدارات تعویضی

سطح ولتاژ (کیلوولت)

4-9
12-23
15-16
20-23
21-22

1
1
1
2
1

138
230
230
230
230
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Table (6): Proposed New Line and substation for RTS system in first case

جدول ( :)6خطوط و پستهای جدید پیشنهادی در حالت اول برای شبکه

RTS

کریدور

تعداد خطوط یا پستهای جدید

سطح ولتاژ (کیلوولت)

1-4

1

138

1-5

1

138

1-8

1

138

2-4

1

138

2-10

2

138

3-10

1

138

4-5

1

138

4-10

1

138

5-8

1

138

6-7

2

138

9-12

( 1پست)

138/230

11-16

1

230

12-17

2

230

13-15

1

230

13-17

1

230

13-24

1

230

14-21

2

230

14-23

1

230

16-23

1

230

18-20

1

230

Table (7): Expansion and operation costs for RTS system in first case

جدول ( :)7هزینههای توسعه و بهرهبرداری شبکه  RTSدر حالت اول (میلیون دالر)
مولفه هزینهای
هزینه توسعه شبکه
انتقال

هزینه برحسب میلیون دالر

هزینه احداث خطوط انتقال جدید

62/46

هزینه احداث پستهای انتقال جدید

3/5

هزینه تعویض خطوط انتقال موجود

32/72

هزینه تلفات اکتیو

16/68

هزینه نگهداری خطوط موجود

1/84

هزینه تعمیر خطوط موجود

5/34

هزینه کل شبکه

122/54

توجه شود که ستون اول اعداد مربوط به حالت پایه بدون قید بوده و لذا جهت اثرگذاری قیود قابلیت اطمینان ،ابتدا مقادیر این
شاخص ها در حالت پایه محاسبه شده و سپس این قیود نسبت به اعداد بهدست آمده برای حالت پایه کوچکتر در نظر گرفته
شدهاند زیرا اگر اعداد بزرگتری در نظر گرفته شوند بهینه بودن همان پاسخ حالت پایه را خواهد داد .هزینه توسعه در ابتدای
شدیدتر شدن قیدها قابلیت اطمینان تغییرات کمتر و سپس تغییرات بیشتری را شاهد است .روال تقریباً مشابه برای هزینه
تعویض تجهیزات مشاهده میگردد .هزینه احداث پست ها و در دو قدم آخر تغییر دارد که دلیل آن تأثیر کم مجموعه
ترانسفورماتورها نسبت به خطوط بر روی قابلیت اطمینان است .زیرا این شبکه فقط  4کریدور ترانسفورماتور دارد .هزینه
نگهداری با هزینه تعمیرات تغییرات خالف جهتی دارد زیرا هرقدر از خطوط نگهداری بیشتری انجام شود ،تعداد خرابی آن
کاهش یافته و لذا هزینه تعمیرات کاهش خواهد یافت.
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آنچه در این مطالعه اهمیت میی ابد این است که با شدیدتر کردن قیود قابلیت اطمینان تا پله چهارم طراحی شده در جدول
( ،) 10همچنان مقدار تابع هدف کل از تابع هدف کل حالت قید قطعی  N-1بهتر است .بهعبارت دیگر ،عالوه بر اینکه نقطه
بهینه هزینه توسعه خطوط با استفاده از تحلیل هزینه فایده قابلیت اطمینان (حالت دوم) هزینه کمتری نسبت به حالت اول
دارد ،حتی با تنگ تر کردن قیدهای قابلیت اطمینان نیز تا نقطه مشخصی ،هزینه حالت دوم کمتر است .نکته آخر اینکه،
میدانیم در حالت اول به دلیل قید  ،N-1اگر شاخص های قابلیت اطمینان محاسبه گردند ،احتماالً وضعیت دو شاخص مطرح
شده از پله آخر جدول ( )10نیز بهتر خواهد بود .حال سؤالی که ایجاد میشود اینکه چرا با وجود داشتن شاخصهای قابلیت
اطمینان بهتر ،هزینه توسعه حالت اول از حالت دوم کمتر است؟ دلیل این امر وجود مؤلفه جریمه قطع بار در تابع هدف است
که منجر به افزایش هزینه حالت دوم می گردد .در واقع این مؤلفه نه به طور مستقیم بلکه بهصورت غیرمستقیم با افزایش سایر
مؤلفهها (که منجر به کاهش خود این مؤلفه خواهد شد) ،منجر به افزایش هزینه توسعه شده است.
 -5نتیجهگیری
در این مقاله امکان مقایسه بین شاخص قابلیت اطمینان کاهش بار و معیار امنیت  N-1فراهم شده است .معیار  N-1به دلیل
مدلسازی ساده آن بهطور گسترده توسط محققان که در زمینه برنامهریزی توسعه سیستم قدرت کار میکنند استفاده میشود.
Table (8): Proposed new line and substation for RTS system in second case
جدول ( :)8خطوط و پستهای جدید پیشنهادی در حالت دوم برای شبکه RTS

کریدور

تعداد خطوط یا پستهای جدید

سطح ولتاژ (کیلوولت)

1-3

1

138

1-8

2

138

1-9

1

138

1-10

2

138

5-7

1

138

7-8

1

138

3-24

( 1پست)

138/230

12-16

1

230

13-14

2

230

14-15

1

230

14-18

1

230

15-23

1

230

17-19

1

230

21-24

1

230

23-24

1

230

Table (9): Expansion and operation costs for RTS system in second case

جدول ( :)9هزینههای شبکه  RTSدر حالت دوم (میلیون دالر)
هزینه برحسب میلیون دالر

مولفه هزینهای
هزینه احداث خطوط انتقال جدید

44/75

هزینه احداث پستهای انتقال جدید

3/5

هزینه تعویض خطوط انتقال موجود

32/72

هزینه تلفات اکتیو

15/67

هزینه نگهداری خطوط موجود

1/84

هزینه تعمیر خطوط موجود

5/34

هزینه قطع بار شبکه (هزینه قابلیت اطمینان)

6/22

هزینه کل شبکه

110/04

هزینه توسعه
شبکه انتقال
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Table (10): Expansion and operation costs for RTS system in second case considering reliability constraints

جدول ( :)10هزینهها(میلیون دالر) و مقدار قیود قابلیت اطمینان شبکه  RTSدر حالت دوم با قیود قابلیت اطمینان
مقدار

پارامتر
LOLPMax

-

0/009

0/007

0/005

0/003

0/001

)EENSMax(PU

0/00982

0/002

0/001

0/0009

0/0005

0/0001

0/009

0/007

0/00384

0/00289

0/001

)EENS(PU

0/0021

0/0011

0/00094

0/0009

0/0005

0/000078

هزینه احداث خطوط انتقال جدید

44/75

44/75

48/95

49/57

57/75

63/38

هزینه احداث پستهای انتقال جدید

3/5

3/5

3/5

3/5

4/5

4/5

هزینه تعویض خطوط انتقال موجود

32/72

37/39

37/39

37/39

37/26

42/95

هزینه تلفات اکتیو

15/67

14/41

13/91

13/67

11/97

10/07

هزینه نگهداری خطوط موجود

1/84

2/76

3/69

3/98

3/87

4/95

هزینه تعمیر خطوط موجود

5/34

4/22

4/09

3/97

4/11

3/43

هزینه قطع بار شبکه (هزینه قابلیت اطمینان)

6/22

5/18

3/14

2/13

2/109

1/098

هزینه کل شبکه

110/04

112/21

114/67

114/21

121/569

133/378

LOLP

با اینحال ،نتایج شبیهسازی نشان میدهد که این معیار نمیتواند برای مطالعات  TNEPاقتصادی باشد ،زیرا منجر به افزایش
هزینه ساخت خطوط جدید و گاهی اوقات تلفات بیشتر شبکه انتقال میشود .اگرچه ،شاخص قطع بار (بارزدایی) ممکن است
قابلیت اطمینان صد درصد را برای شبکه فراهم نکند ،اما هزینه توسعه بسیار کمتری را به برنامهریزی سیستم تحمیل میکند.
توجه شود که قابلیت اطمینان کامل برای شبکه انتقال ضروری نیست ،زیرا مانع از یافتن طرحهای اقتصادیتر توسط الگوریتم
حل میشود ،در حالیکه اگر بخشی از بار در هر باس در شرایط خاص قطع شود ،باعث میشود الگوریتم پیکربندیهای
بهینهتری پیدا کند .بنابراین ،میتوان نتیجه گرفت که شاخص  LSبهتر از معیار امنیت  N-1است ،زیرا منجر به صرفهجویی
زیادی در هزینه میشود و میتواند عالوه بر ارائه سطح قابل قبولی از قابلیت اطمینان شبکه ،هزینههای سرمایهگذاری و هزینه
کل شبکه را به میزان قابل توجه کاهش دهد .در نهایت با دقت در نتایج آنالیز حساسیتی که بر روی شاخصهای قابلیت
اطمینان انجام شد ه مشاهده گردید که حتی با بهبود بیشتر قابلیت اطمینان نسبت به نقطه بهینه بهدست آمده از تحلیل
هزینه -فایده قابلیت اطمینان ،بازهم هزینه توسعه حالت دوم از حالت اول کمتر است که این نکته نشاندهنده این است که
حتی در صورت سیاستگذاری قابلیت اطمینان سختتر از نقطه بهینه قابلیت اطمینان ،باز هم مدل توسعه مبتنی بر جریمه
قطع بار پاسخ بهینهتری نسبت به حالت  N-1دارد.
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