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 اول: کلیات پژوهشفصل 

 

 

 مقدمه 1-1

برنامه زیرمجموعهریمقوله واقع زيسیستمقدرتدر استریزيبرنامهاياز یكکشور انرژيدر .کالن

ستکهتارمصرفکنندگاناريپارامترهاهمچونرشداقتصادي،رفانرژيخودوابستهبهبسیاریزيبرنامه

سیاسياست. ،اقتصاديو اطالعاتفني از طیفوسیعي داشتن اختیار در نیازمند بطورمدلسازيآن

كازمدتوتعیینسهمهریبینيمصرفانرژيالكتریكيبرايیكافقزمانيبلندمعمولپسازپیش

ازاینمرحلهباتأکید،نیازانرژيالكتریكيبصورتيکليمشخصخواهدشد.پسهادرتامینآنانواعانرژي

تولیدبرايیكافقریزيبرنامهبیشتربرمسائلفني،پیشبینيبارالكتریكيانجامشدهوبرمبنايآن

.]1[ شود(انجامميسال03مانيبلندمدت)بعنوانمثالز

تریزيبرنامه طرح مشخصشدن پساز انتقال شبكه وسعه در با و پیشتولید داشتن بااختیار ربیني

ميمنطقه تعیینمحلنیروگاهشودايانجام مرحله دارايدو خود تأمینبارکه و شبكه به هايجدید

ریزيشبكهتأثیراتيبرطرحتوسعهتولیدداشتهباشدکهدراینراینبینممكناستنتایجبرنامهاست.د

تولیدنیازبهاصالحخواهدداشت.ریزيبرنامهصورت

حالگرفت،الذکربصورتمتمرکزوبادراختیارداشتنکلیهاطالعاتانجامميدفوقدرگذشتهتماميموار

بودریزيتاثیرگذارخواهندرگانهايمختلفيدرمقولهبرنامها1شدهتجدیدساختارهايقدرتآنكهدرشبكه

 کنند.کهلزومایكهدفواحدرانیزدنبالنمي

هايقدرتبصورتدولتيویاتحتگذاريوبهرهبرداريشبكه،سرمایهریزيبرنامههمینایدهمنجربه

کشورهايانگلستاناست.پسازتجربهتجدیدساختاردردولتيبراينزدیكبهیكقرنشدهمقرراتسخت

کشورهاي سایر گسترشآنبه کشورهايآمریكايالتینو اياز پاره ،و یافته کهتوسعه مشخصشد

شبكه عتجدیدساختار افزایشبهرهقدرتدر به همچونهايدخیلدرصنعتبرقبنگاه2وريملمنجر

نهایتکاهشقیمتانرژيالكتریكيتحویليبهمصرفکنندگانميشود.واحدهايتولیديودر

دربا نشیبهايفراوان و فراز تجدیوجود ، کالیفرنیا برق بازار بحران مشكالتيهمچون و روند داین

ال انرژي سیستم ساختار ناپذیر اجتناب امري به تبدیل کلیكتریكي اروپا اتحادیه چنانكه است هشده

.]2[کشورهايعضوراملزمبهاینامرکردهاست)باوجودعدمتمایلبعضيکشورهاازجملهفرانسه(

                                                

-1 Deregulated power system 

-2 Efficiency 
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 حال هايدر کشور افزایشبهرهدر مسئله گذاريدروري،توسعه،جداياز سرمایه مشكلتأمیناعتبار

جدیدقرراتاینبخشميباشددرسیستمترژيالكتریكينیزعاملمهميدرتغییرقوانینومبخشان

ساختارشدهباورودبازیگرانجدیدبهسیستموتفكیكنقشها،مشكالتوچالشهايجدیديدرامر

ازافهریك،تجدیدساختارشدهواهدشبكهایجادمیشودولذاشناختبازیگراناصليسیستمریزيبرنامه

خواهدبود.ریزيبرنامهملزوماتبررسيوتهیهمدلمناسب

 های آن شبکه انتقال و ویژگی ریزی برنامهله تعریف مسأ 1-2

 است قدرت سیستمهاي توسعه برنامهریزي اساسيبخشهاي از یكي انتقال شبكه توسعه ریزي برنامه
 به افزودن براي جدید انتقال خطوط مكاناحداث و زمان تعداد، کردن مشخص آن هدف کهمهمترین

انتقال قیود ايمجموعه گرفتن نظر در با امر این که.باشد مي سیستم  قابلیت و اقتصادي فني، از

 مالكان ازجانب بایستي قبول قابل و منطقي گذاريسرمایه بودجه راستا این در .گردديم میسر اطمینان

 گیرند مي نظر در را گذاريسرمایه با مرتبط اطمینان یتقابل معیارهاي انواع که مشتري توافق با شبكه

.شودتعیین
بلندمدتانجامميگیرد.شبكهانتقالدریكافقریزيبرنامه،1تولیدپسازمشخصشدنطرحتوسعه

سالهنیزانجامگیردکهوابسته0تا2هايزرسانيواصالحطرحهايتوسعهميتواندحتيتاافقوراینبه

است.پسازمشخصشدنطرحتوسعهشبكهانتقال،دربازهریزيبرنامهاتفاقاتپیشبینينشدهدربه

توانراکتیوانجامميشودکههدفازآنتعییننوع،ظرفیتوریزيبرنامهساله0تا2هايکوتاهمدت

کاهشتلفا برايعملكردصحیحشبكهو نیاز مورد نهایتمحلجبرانسازهايتوانراکتیو در تاست.

بهرهبرداريکهافقآنازیكسالقبلتایكورزقبلازبهرهبردارياست،آغازشدهریزيبرنامهفرآیند

واجراي0هايالزمدرشبكهانتقالنیروگاههاوخطوط،سوئیچینگ2مسائليهمچونزمانبنديتعمیرات

يقرارميگیرد.الزمبهذکراستکهدراینتقسیم)تعیینالگويتولیدواحدها(موردبررس9بازارروزقبل

شبكهانتقاللحاظشدهاستکهریزيبرنامهتوسعهشبكهتوزیعاولیهوثانویهنیزجزءریزيبرنامهبندي

ریزشبكهانتقالپیشسال(انجاممیگردد.پیشنیازاولیهبرنامه5طبعادرافقهايکوتاهمدت)حداکثر

سالانجاممیشود.23تا13كیكمراکزمصرفاستکهبرايافقزمانيبینيباربهتف

درعملباتوجهبهاینپیشبینيوپارامترهايمختلفيهمچونمسائلزیستمحیطي،دسترسپذیري

منابعآب،مطالعاتژئوفیزیكي،تعادلتولیدومصرفدرهرناحیهوبسیاريپارامترهايدیگر،سایتهاي

                                                

1Generating expansion planning 

2Maintenance scheduling 

0Transmission switching 

9Days ahead market 
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توجهبهپارامترهايفنيمناسببراي اقتصادي،سایتنهایياحداثو-احداثنیروگاهانتخابشدهوبا

شبكهانتقالبافرضمشخصبودنمحلریزيبرنامهظرفیتنیروگاههامشخصخواهدشد.بهاینترتیب

اینترتیب به مشخصخواهدشد. ظرفیتنیروگاهها فرضمشخصبودریزيبرنامهو انتقالبا نشبكه

شود.بینيبارانجامميهاوپیشمحلوظرفیتنیروگاه



شبكهانتقالدرعملبهچهاردلیلعمدهزیرانجامميشود:ریزيبرنامه

اتصالنیروگاهبهشبكه-

اتصالیكنقطهبارجدیدبهشبكه-

افزایشسطحقابلیتاطمینان-

تقویتشبكهباهدفتبادالتاقتصاديتوان-

جاتصالنقاط درسطحفبار شبكهعمدتا صورتافزایشباردیدبه انبه وتأثیر وقتوزیعانجاممیشود

موارديهمچونتغذیهصنایعبزرگتأمینیرالگويبارگیريآنهامدلخواهدشد.درپستهايانتقالوتغی

توانآنهاميتواندمستقیماازشبكهانتقالصورتپذیرد.

بینيهايانجامشدهدقیقاتحققنخواهدیافت،برنامههايتوسعهدرعملباتوجهبهآنكهتماميپیش

ايازاطالعاتوردبازبینيقرارمیگیرندچراکهباگذشتزمانپارهپسازمدتي)مثالهرپنجسالیكبار(م

مبهممشخصشدهوآیندهبادقتبیشتريقابلپیشبینيخواهدبود.همچنینهموارهبایستيتأثیرات

ریزيشبكهدیدهشودکهاینامرنیازمندیكفرآیندتوسعهشبكهتوزیعنیزدربرنامهبكهتولیدوتوسعهش

رفتوبرگشتيبیناینمسائلبهینهسازيخواهدبود.

 های پایان نامه و نوآوریروش پیشنهادی  1-3

بحث بریزيبرنامهدر ... فازيو هرهگرفتهشدهتوسعهانتقالازروشهايمتعدديهمچونابتكاري،

نواقصعمده یكياز اند. گرفته قرار توجه مورد بیشتر اینمیانروشهايریاضياخیرا در اما است.

تحقیقات فرآیند در ایناستکه درمبازاریزيبرنامهگذشته است. نشده گرفته نظر حیطبازارربرقدر

توسعهقابلریزيبرنامهبرايداشتننتراکمخطوط،توازنتوانوقیودامنیتيمطرحاستکهوقیوديچ

.]9و0[ قبولاعمالقیودبازارامريضرورياست

توسعهانتقالدرمحیطبازارصورتگرفتهریزيبرنامهریاضيریزيبرنامهدراینپایاننامهبااستفادهاز

بهدنبالحداقلبااليمسئلهموردنظربهصورتدوسطحيبیانمیشود.تابعهدفحدریزيبرنامهاست.

جدید،هرینهتأمینبارشبكهوبهرهبرداريشبكهوحداقلياگذاريخطوطکاندیدکردنهزینهسرمایه

همانسطح یا سطحپایین،سطحبازار تأمینبارمشترکاناست. عدم ISOکردنهزینه
که1 ميباشد

                                                

1Independent system operator 
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بازاروبهطورکليفرآیندتس بعدازمدلمحیطبازاررقابتي،قیودمربوطبه نشانميدهد. را ویهبازار

شودکهچهروشيبرايحلاینمسئلهاتخاذشود؟سازيمسئلهاینسؤالمطرحمي

 بندرز)ریزيبرنامهاینروشریاضيتحتعنوان سازي روشبهینه با حلBendersریاضي و مطرح )

ستکهمبتنيبرتجزیهمسئلهبرروشبندرزاايمتدوالحلبرنامههايمختلط،یكيازروشهشود.مي

اساسمتغیرهايپیوستهوگسستهاست.اینالگوریتمدرمواقعيازکارآیيخوبيبرخورداراستکهمسائل

تجزیهشدهازساختارویژهايبرخوردارباشندوروشهايحلمناسبيبرايآنهاموجودباشد.

پایاناین در است،لذا وابسته مختلفي معیارهاي به انتقال خط نصب بهینه مكان انتخاب اینكه به توجه با

 پیشنهاد معیاره چند تصمیمگیري هاي روش کاندیدا، طوخط میان از بهینه انتقال خط انتخابجهت نامه

.است شده

 با مسأله در که باشد مي حالتي در بهینه جواب تعیین براي مناسب روش یك معیاره،چند تصمیمگیري 

 انتخاب طرح ترینبهینه قطعیتها، عدم و معیارها به توجه با وميبایست هستیم رو به رو معیار چندین

ارائهشدهدراینپایاننامهعبارتنداز:امكاندرنظرگرفتنپیشنهاديدوویژگياصليالگوریتم.گردد

.ادهازمعیارهايقابلیتاطمینانچندسناریويمختلفوامكاناستف

ه ویژگي این از الگوریهریك نیازمندیهاي از یكي پاسخگوي واقع در ا محیطریزيبرنامهتمهاي در

باشد.تجدید مي یافته امنیتتكساختار جايمعیار معیارهايقابلیتاطمیناناحتماالتيبه از استفاده

درنظرگرفتنخواستبازاردرآیندهجزواینالگوریتمپیشنهادياستومسئلهوجودو(N-1)پیشامدي

یافتهبصورتجديترسن نیزوجودداشتهدرشبكههايتجدیدساختار اریوهايمختلفکهدرگذشته

مطرحشدهاست.

بهصورتشبكهي باتوسعهيتولیدIEEEشینه7همچنیندراینپایاننامهمدلاطالحشدهايرا

برآوردنمع با تولیدي يواحد توسعه است. شده  گرفته نظر باديدر بلیتاطمینانیارهايقانیروگاه

باديانجامميشود.همچنینرشدپیكساالنهيباردرنظرگرفتهشدهوسیستمدرحضورواحدنیروگاه

عالوهبرواحدبادياضافهميشوند.ریزيبرنامهواحدهايسنتينیزدر

شودتادريباروشپیشنهاديکهدرفصلهايآیندهتوضیحدادهخواهدشد،مسئلهدوسطحيادغامم

قابلحلباشد.(Gams)افزاربهینهسازمثلگمزیكنرم



 ساختار پایان نامه 1-4


آنچهدرزمینه درریزيبرنامهدرفصلدومپیشینهو توسعهشبكهانتقالانجامشده،مطرحشدهاست.

وشینه0یستمتوسعهشبكهانتقالارائهشدهاست.درفصلچهارمنیزسریزيبرنامهفصلسوممدلسازي

خواهیمبررسيبرايIEEEشینه7 روشآوردهشدهاست.درفصلپنجمنتیجهگیريوپیشنهاداترا

داشت.
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 : مبانی نظری و سابقه مطالعاتی پژوهشفصل دوم 2

 مقدمه 2-1

 قدرت هاي سیستم توسعه ریزي برنامه اساسي هاي بخش از یكي انتقال شبكه توسعه ریزي برنامه مسأله

 بینيپیشبار میزان الاو که اي گونه به باشد، مي کاندیدا خطوط بین از خط یك انتخاب آن هدفکه است

.]4و8[گردد حداقل عملیاتي و گذاريسرمایه هاي هزینه ثانیا و گردد تأمین موردنظر زماني بازه براي شده

 میسر اطمینان قابلیت و فني،اقتصادي قیود از ايمجموعه گرفتنریزيتوسعهشبكهانتقالبادرنظربرنامه

 توافق با شبكه مالكان جانب از بایستي قبولي قابلو منطقي گذاري سرمایه بودجه ، راستا این در.میگردد

.]0[نظرمیگیرندتعیینشوددر را گذاريسرمایه به مرتبط اطمینان قابلیت معیارهاي انواع که مشتري

جوابدرو شدبامي مهم بسیار مسأله یك خود نوبه به نیز ممكن خطوط بین از کاندیدا خطوط تعیین

.]12[بهینهتأثیرفراوانيدارد

 تقسیم در و باشدميپیوسته و گسسته متعدد متغیرهاي شامل انتقال شبكه توسعه یزيربرنامه مسأله

 مسائلاین حلگیرد.مي قرار عددصحیح غیرخطي ریزي برنامه مسائل جزو مسأله این مربوطه، هايبندي

 .]14[و]8[گرددمي نیز ترمشكل بسیار آن حل قدرت، سیستم ابعاد افزایش با و میباشد پیچیده بسیار

 استفاده انتقال توسعه ریزيبرنامه براي صحیح غیرخطيآمیختهبهعدد نامهریزي بر از ،نامهپایان ایندر

 در استفاده مورد معیار .گرددمي تقسیم مسأله زیر و اصلي مسأله بخش دوریزيبهاینبرنامه .است شده

هزینهعدم برداريرهبه و گذاريسرمایه سازيهزینه حداقل شده، بیني پیش بار تأمین نامهپایان این و

اشد.بميتأمینبار

 انتقال شبکه توسعه ریزی برنامه یروشها بر یمرور 2-2

Deregulationندهیفزارشدوکنترليبرادولتهاياقتصاديتشویقهااعمالقوانینوتغییربه

 و دیتول يها بخش در را برق صنعت يساز ي خصوص که دهیپدینا.]13[گرددمياطالقبرقصنعت

 ا،یکلمب گواتماال، پرو، ،يویبول سپس ورژانتیندرآ1442درشیلي،1483يسالها در دارد، يپ در فروش
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 از یيها ش بخ و هلند ا،یاسپان گلستان،ان نروژ، ،يشمال رلندیا اسكاتلند، ك،یل،مكزیبرز پاناما، السالوادر،

.]12[استاجراشدهيمختلف يها ه ویش به كایآمر

شدنيرقابتلزومومختلفعیصناشدنيرقابت،يانرژمتمرکزریغدیتولامكانويتكنولوژشرفتیپ

دردیجديشهارودرارائهعیتسرورقابتامكانبودنفراهم،يكیالكتريانرژازجملهوابستهيهامؤلفه

ازيمیحجمعظمبادلهامكانشدنفراهمواطالعاتيتكنولوژ،يبخشدولتبهنسبتيخصوصبخش

رايدگرنظمکههستنديعواملانه،یگرايمشترتنگاهیتقوواستيرقابتيطهایمحالزمهکهاطالعات

.]10[اندشدهبموج

يبراانتقاليفضايسازفراهملزومد.باشيمنتقالا،ازمهمترینمسائلبخشانتقالتوسعهيزیربرنامه

يدسترسامكانجادیاومطلوبدرسطحنانیاطمتیقابلينگهدار،درازمدترقابتد،امكانیجدداتیتول

کسانيبراعادالنه عوامل،دارنديرقابتبازاردرحضوربهلیتماکهيتمام بهتوجهکههستنديسلسله

سازند.ترميراجديریزيتوسعهانتقالبرنامه

TEP
تابع2نهیبهبایتقرنقطهچندایكیافتنیيبراکهشوديماطالقيمنطقيمحاسباتابزاركیبه1

.]0[رودتوسعانتقالبهکارمييزیربرنامههدف

 های مرسوم و رقابتی درمحیط TEPهای  تفاوت 2-2-1

ساختارکهاستآنيرقابتويانحصاريهاطیمحدرانتقالتوسعهریزيبرنامهانیمتفاوتنیترعمده

انتقالد،یتوليتمامبخشهارندهیبرگدرکهيانحصاريهاطیمحدرقدرتستمیسریزيبرنامهمسألهيکل

بههربخشيزیربرنامهوشدهشكستهیيمجزايهابخشبهيرقابتيهاطیمحدرباشد،يمعیتوزيحتو

.]18و17[گردديمانجامجداگانهصورت

،باشنديميقطعاکثراًيوروداطالعاتکهيانحصاريهاطیمحخالفبرکهاستآنگریدمهمتفاوت

.] 17و9[شودلحاظياساسكپارامترینعنوابهيرقابتيهاطیدرمحاطالعاتتیقطعکهعدماستالزم

:ازعبارتندتفاوتهاازگریديبرخ

درهدفتابعکهيحالدرباشديمنهیحداقلهزنافتیاساسبريانحصاريهاطیمحهدفتابع

 .]14[استسودحداکثرافتنیاساسبريرقابتيطهایمح

اینعدمقطعیتميتواندبهدالیلزیرباشد:طعیتدربازارهايرقابتيباالست.عدمق

رفتارتولیدکنندگانتوانغیرمشخصاست.-

م- محلاحداثنیروگاههايجدید ظرفیتو ، طولعملیاتاجرایيطرحهاينوع مكناستدر

انتقالتغییرکند.

سهمشرکتتوسعهدهندهانتقالازبازارارتباطاتتوانمشخصنبودهوباعدمقطعیتارائهمیشود.-

                                                

1Transmission expansion planning 

2Locatinal marginal price 
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لیدلبهسكیرويگذارهیسرمادرسكیبار،رنیتأمعدمازيناشسكیرومهیجربیضراریتأث-

استبارزاریبسيرقابتيطهایمحبددريهايطراح

 درمحیط های انحصاری TEPروشهای حل  2-2-2

:]0[بهدونوععمدهتقسیممیشوديممیتقسعمدهنوعدوبههاستمیسنیادريطراحيروشها

 روشبهینهسازيریاضي

 روشبهینهسازيابتكاري

1الف(روشبهینهسازيریاضي

يمحلرامسألهياضیريمدلهاکهيمحاسباتروشازهاستفادبارانهیبهتوسعهساختاركیروشنیا

ساختار،انتقالریزيبرنامهمسألهيهاجنبهتمامنمودنلحاظامكانعدملیبدل.دینمايجستجوم،کند

،ي،اقتصاديفنمتعددموارددرهايسازسادهازيادیزتعدادکهشوديمحاصليهنگامتنهانهیبه

تیمطلوبسنجشيبراياریمعهدفتابعكی،ياضیرمدليبندفرمولدر.شوداعمال...ويطیمح

يفنيارهایمعازياعظمبخشود،یقشوديمگرفتهنظردرودیقيتعدادونهیهزاکثراً-يطراحساختار

:ازعبارتندخصوصنیادرشدهگرفتهبكاريروشهايکنند.ممدلراياقتصادو

2خطيریزيبرنامه

0دینامیكيریزيبرنامه

9خطيغیرریزيبرنامه

5عددصحیحریزيبرنامه

0ب(روشبهینهسازيابتكاري

يكهایتكنتمامحیتشريبرايابتكارعبارتندیگويابتكارراياضیرمدليسازنهیبهياریاختروند

بكارقدمهردرآنيابیوارزقدمبهقدم،ياضیركیکالسيسازنهیبهروشكیيبهجااستفادهمورد

.]0[روديم






                                                

1-  Mathematical optimization 

-2 Linear programming 

-0 Dynamic programming 

-9 Non-linear programming 

-1 Mixed integer programming 

-2 Heuristic optimization 
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:نموداشارهریمواردزبهتوانيميابتكاريروشهازمرهاز

 شبكهبرايبهینهسازيهزینه2الحاقي:معرفيمدل1روشنزدیكترینهمسایه-

 ارزیابيجایابيمدارهاياضافهشونده-

استفادهازساختارهايدرختيوجستجويمرحلهبهمرحلهنقطهبهینه-
 

يروشهامقایسه:1-2جدول  

 درمحیطهای رقابتی TEPروشهای حل  2-2-3

درمحیطهايرقابتيارائهنشدهاست.برخيازروشهايTEPايدرموردانجامهنوزروشجامعویكپارچه

:درمحیطهايرقابتيرامیتوانبهشرحزیرنامبردTEPمورداستفاده

0الگوریتمبهینهسازيچندمنظوره-
 

 استفادهازتئوريمجموعههايفازي-

gameتئوريالحاقي-
1

 

                                                

-0 Nearest neighbor method 

-9 Adjoin network 

1-Multiple-objective optimization algorithm 

روشهايابتكاريروشهايریاضي

يهانهیهزشاملنهیهزتابعيسازنهیهبهدف

يبرداربهره،احداث

حصولساختاربهینهباتوجهبهمعیارارزیابي

فنيواقتصاديفنيواقتصاديقیود

الفمیاندوحلمتواليبهمقدارکاهشاختمعیارارزیابي

حداقلتعریفشده

کاهشیاافزایشضرایبحساسیتبرحسب

مورد

باتوجهبهتابعهدف،قوانینریاضيوبادخالتنقطهشروع

طراحتعیینمیشود

سناریوياولیهتوسططراحتعیینمیشود

مشكالتهمگرایي-1معایب  

افزایشزمانوحجممحاسبات-2  

هینهبهدلیلطبیعتحصولحلب-0

 غیرخطيتابعهدفمشكلاست

سادهسازيهايمتعدددرمدلنمودن-9

 شرایطواقعي

وابستگيحلنهایيبهسناریوياولیه-1  

لزومیكایكشماريسناریوهايمتعدد-2  

سادهسازيهايمتعدددرمدلنمودن-0

 شرایطواقعي

تقریبادراکثرمواردحلشبهبهینهحاصل-9

 میشود

زمانمحاسباتکمترازروشهايریاضي حصولحلبهینهامكانپذیراستزایام

 است
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 ریاضی ریزی برنامه  2-3

روشهايحساسیتبعنوانابزاريکارآمدبرايبرنامهبلندمدتشبكهانتقالاستفاده درمقالهدیگراز

تأثی عوامل به توجه با احتمالي هاي گذاري سرمایه است. تزریقشده مختلف هاي بخش گذاردر ر

ازیكطرفمیتواندباعثافزایشتولیدوازطرفيمیتواندقطعيباررابهحداقلبرساند.سیستممیشود،که

.]15[ لعهاینمقالهازجنوببرزیلاستموردمطا

دیگري تحقیق سیستمدر انرژيمدلسازي از بااستفاده الكتریكي انرژي تولید بهاي مورد نو ررسيهاي

انتخاببهترینطرحقرارگرفتهاست،وپارامترهايهزینهوآلودگيبعنوانپارامترهايتصمیم هاگیريدر

مدلتحلیلپوششيدادهمطرحشده بعنوانروشيجهتتصمیماند. انتخابطرحها هايبرترگیريدر

مي که شده پیشنهاد الكتریكي انرژي قطعیتدرتأمین عدم به توجه با ریزيطرحدرمحیطبرنامهتواند

برتريکهدرشرایطمختلفکارایيباالیيداردانتخابنماید.سپسکارایياینروشدریكناحیهمصرفي

ازشبكهنشانکوچكشاملبارهايمسكونيدرمنطقه ايدرشمالایراندرحالتمتصلبهشبكهومجزا

برهمقایسهشدهوتأثیرتغییرپارامترهايمحیطيسازيچندهدفهبااعمالنظرخدادهشدهوباروشبهینه

.]25[بررسيقرارگرفتهاستدرانتخابپارامترهامورد

 دیگريدر برنامهيبرايمدلتحقیق قطعيزیرتوسعه عدم لحاظ با انتقال يباديانرژيهاتیخطوط

داربودهونهادبرنامهبرخوريباالتريریازانعطافپذيقبليباروشهاسهیشدهاستکهدرمقايمعرف

حساسيمزیر دهيهانفعيذيهاتیتواند وزن قراردادن با را دهد.وردمناسبميبازار قرار توجه

باشند،يمنهیحداقلهزيتوسعهممكنکهدارايطرحهانیباارائهچندطرحکهازبيشنهادیپيبرنامه

بارموردنظرمقاومباشندودرادامهبايهاویسناريکندکهدرمقابلتماميرامعرفیيطرحهاتوانديم

ها،ازطرحكیشبكهدرهريبهرهبردارنهیهاوهزطتراکمخنهیهزنان،یاطمتیقابليوبررسلیتحل

.]20[کنديراانتخابمنهیطرحبه

بهینهدر،مكانیزميجهتپخشبارMATLABافزارايبرپایهنرمدرتحقیقدیگريبااستفادهازبرنامه

طوريکهسهماست،بهبارمبتنيبرتبادالتارائهشدههايتجدیدساختارشده،براساسروشپخشسیستم

وهربخشازبازار،اعمازبازاراشتراکيوقراردادهايدوجانبه،ازتلفاتتوانخطوطانتقالمشخصشده

حقیقياینروش،قیودحداقلوحداکثرتوانکنند.درهریكازاینبخشها،سهمخودازتلفاتراخودتأمینمي

لويتوانحقیقيخطوطدرنظرگرفتههاومحدودیتفکتیوتولیديژنراتورها،دامنهولتاژشینهورا

.]27[استریزيخطياستفادهشدهبرنامه.برايبهینهسازيدراینتحقیقازروشاستشده

توسعهانتقالکهریزيبرنامهائهمیشودکهدرحلریزيخطيعددصحیحاربرنامهايدیگرروشدرمقاله

دارايراه حلطوالنيعموما میگیرد.درکلمسئله قرار مقیاسریزيبرنامهستمورداستفاده انتقال،مسئله

غیرمحدباست.دراینمقالهفرمولبنديخطيعددصحیح مختلطمعرفيمیشودکه-بزرگ،غیرخطيو

.]10[سازدادهازنرمافزارهايبهینهسازراممكنميدستیابيبهیكنقطهبهینهبااستف

                                                                                                                                                 

2-Cooperative game theory 
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 شینه 6معرفی شبکه نمونه  2-3-1

[گرفته1و.Error! Bookmark not definedجع]امرمورداستفادهازشینه0اطالعاتشبكهنمونه

 است. اینشده از گسترده طور به سیستمشبكه تحقیقاتمربوطبه است.در شده هايقدرتاستفاده

نمایشدادهشدهاست.1-2شكلشماياینشبكهدر



 شینه 6: شمای شبکه نمونه 1-2 شکل 

سهدبودهکهشینهششاینشبكهداراي دارايبارمصرفيميشینه)شینهر پنج( بارهايسهتا باشد.

هايیك،دووشینههمچنیناینشبكهدارايسهژنراتوراستکهدرباشد.ها،صفرميشینهمصرفيسایر

باشند.ميacباشدکههمگيازنوعدراینشبكههفتخطانتقالموجودمياند.ششقرارگرفته

 های شبکهاطالعات ژنراتور 2-3-1-1

9-9جدولاطالعاتفنيواقتصادياینخطوطدر.شوندنصبدرشبكهدرنظرگرفتهميطوطکاندیداي

]5-9و است شده سرمایه.Error! Bookmark not definedارائه هزینه در[. شده ارائه گذاري

بهمعنايهزینه اینجاجداولزیر، در بایدمصرفشود. اياستکهبراينصبهریكازخطوطانتقال،

شودکهنصبخطوطانتقال،دارايتاخیر[فرضمي.Error! Bookmark not definedمشابهمرجع]

شود.البتهباتوجهبهمفهومارزشزمانيپول،درصورتيکهخطزمانينبودهودرابتدايسالنصبمي

ازهنگامياستکهدرگذاريآنبیشترهاينخستمطالعهنصبشود،ارزشفعليسرمایهانتقالدرسال

 شاملdcبیانشدهبرايخطوطهزینهمطالعهنصبشود.هايآخرسال
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