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چکيده :يکپارچهسازی توان توليدی باد در يک سيستم توليد الکتريکي باعث ايجاد نوسانات و عدم قطعيت خواهد شد که بايد در
فرآيند برنامهريزی توسعه توليد ( )GEPدر نظر گرفته شود .هدف اين مطالعه ،مدلسازی مسئله  GEPبا يکپارچهسازی توان
توليدی بادی با معرفي و پيشنهاد مدل فازی-احتماالتي به منظور در نظرگرفتن نوسانات و عدم قطعيت موجود در توان توليدی باد
ميباشد .به منظور اعتبارسنجي و بهينهسازی مسئله  ،GEPاز الگوريتم ژنتيک ،جستجوی گرانشي و جستجوی گرانشي بهبود يافته
( )IGSAبرای يک سيستم نمونه استفاده شده که  IGSAبه بهترين پاسخ دست يافته است .برای مدل کردن توان توليدی باد
مدلسازی فازی-احتماالتي معرفي و پيشنهاد گرديده است که در آن ،از الگوريتم خوشهبندی  k-meansاستفاده شده که تعداد
خوشههای مناسب مبتني بر روش معيار اطالعات بيزين انتخاب شدهاند و سپس اعداد فازی به هر مرکز خوشه اختصاص داده شده
است .نتايج نشان ميدهد که در نظر گرفتن نوسانات و عدم قطعيت در توان توليدی باد ترکيب بهينه واحدهای توليد متناظر با
مقادير هزينه کل(  )TCرا تغيير ميدهد به گونهای که با کاهش درصد سهم نيروگاههای بادی نصب شده به دليل کاهش توان توليدی
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 -1-1نوآوریها
با بررسي ادبيا موضوع مشخص ميگردد که همچنان پيدا کردن مدو
مناسبي برای نوسانا و عدم قطعيت موجود در تیوان توليیدی بیاد در
مسئله  GEPبلند مد میورد توجیه اسیت .میدوسیازی دقيین تیوان
توليدی باد ،پيچيدگي مسئله  GEPرا افزايش ميدهید و بیا توجیه بیه
افزايش استواده از تیوان توليیدی بیاد در نينیده ،توسیعه روشیي بیرای
مدوسازی مناسب نوسانا و عدم قطعيت ضروری ميباشد.
بيشتر مطالعا گذشته از ضريب ظرفيت که مقدار ثابتي اسیت ،بیرای
مدوسازی رفتار توان توليدی باد در مسئله  GEPاستواده ميکنند که
البته اين رو نوسیانا و عیدم قطعيیت تیوان توليیدی بیاد را نشیان
نميدهد .مدو سازی احتماالتي رو متیداولي اسیت کیه بیرای میدو
کردن توان توليدی بادی استواده ميشود ] .[29به هر حاو ،به خیاطر
امکان تغيير سرعت باد در ساوهای برنامهريزی که ميتواند منجیر بیه
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نگرانيها در مورد محيط زيست ،کاهش ذخاير سوخت فسيلي و افزايش
تقاضای الکتريسيته موجب افزايش تمايل به بهرهبرداری از منابع انرژی
تجديدپذير همچون باد شده است که در نظرگرفتن خصوصیيا ذاتیي
اين منابع برای اهداف برنامهريزی بلندمد و سياسیتهیای گسیتر
ضروری است ].[1
1
در مسئله برنامیه ريیزی توسیعه توليید ( ،)GEPظرفيیت توليید يی
سيستم توان بايد به گونهای گستر داده شیود تیا بتوانید بیا افیزايش
تقاضا در زمان ،قابليت اطمينان سيستم را در سطح قابیل قبیولي نگیه
دارد ] .[2نتايج مسئله  GEPبهينه شده ،نصب ميزان سهم و ترکيبیا
مختلف منیابع متیداوو و تجديدپیذير را در افین برنامیهريیزی تعيیين
مي کند .به هر حاو ،انرژی باد به عنوان منبع تجديدپذير با سیريعترين
رشد ] [3و با تخمين درصد سهمي حدود  5درصد از کل بیازار توليید
توان در ساو  ،[4] 2040با نوسانا و عدم قطعيتي همیراه اسیت کیه
ناشي از طبيعت متغير سرعت باد ميباشد که موجیب پيچيیدگيهیای
بسياری در مدوسازیها مي شود که در مطالعا متعددی بررسي شده
است [5و.]6
در برخي از مطالعا مرتبط با سياستهیای توسیعه ،نوسیانا و عیدم
قطعيییت در تییوان بییادی در نظییر گرفتییه نشییده اسییت و در نتيجییه
پيشبيني هیا بیا عیدم دقیت مواجیه میيشیوند ] .[9-7بیرای کیاهش
پيچيدگيها در مدو  ،GEPاين مطالعا فرض ميکنند که نیر نویوذ
منابع تجديدپذير پايين باشد و به عبار ديگیر در نظیر نگیرفتن عیدم
قطعيت ها و منقطع بودن توان بادی تأثير زيیادی بیر مطالعیه نخواهید
گذاشت ] .[10در مطالعیه ای توسیط میزا و همکیارانش ] ،[11مسیئله
 GEPبا در نظر گرفتن توان توليدی باد به عنوان يکیي از گزينیههیای
توليد ،بهينه شده است به اين صور که ،ظرفيت توان بادی مورد نيیاز
همانند ديگر گزينههای سوخت فسيلي میدو شیده و نوسیانا و عیدم
قطعيت م رتبط با تیوان توليیدی بیاد در نظیر گرفتیه نشیده اسیت .در
مطالعا ديگری ،برای مدو کردن قطعي توان توليیدی بیاد ،از ضیريب
ظرفيت برای مسئله  GEPاسیتواده شیده اسیت ] [8 ,19-12جیين و
همکاران موهوم ارز ظرفيت را به عنوان معيار پتانسيل توليیدی ،بیه
جای ضريب ظرفيت معرفي کردند تا بتواننید تیوان توليیدی بیادی در
مسئله  GEPرا مدو کنند ] .[20ارز ظرفيت مقیدار کمتیرين تیوان
توليدی بادی که سيستم قدر الکتريکي مي تواند در هر زماني بیر نن
اعتماد کند و به عبارتي بدترين سناريو توليد را مدو میيکنید .در هیر
صور  ،ضريب ظرفيت و ارز ظرفيت نميتوانند به درستي نوسانا و
عدم قطعيت توان توليدی باد را مدو کنند.
در مطالعه ديگری ،برای در نظیر گیرفتن نوسیانا تیوان توليیدی بیاد
شبيه سازی عملکرد برای ي ساو و به صور ساعتي انجام شده است
] .[21در ي مطالعه توسط کايل و چندا ] ،[22توان توليدی بادی بیا
استواده از تابع توزيع احتماالتي ويباو 2مدو شده است که به بازههیای

مشخصي برای بهينیه کیردن مکیان و انیدازه توليید پراکنیده بیادی و
خورشيدی تقسيم شده است .همچنين در مطالعه ديگری ،مدو سیازی
احتماالتي برای مدو کردن توان توليدی بادی و خورشيدی در سيستم
توزيع استواده شده است ].[23
اين مطالعا فرض ميکنند که روند تغييرا توان توليدی باد در طوو
ساوهای برنامه ريزی ثابت خواهد بود .به هر حیاو برخیي از مطالعیا
هستند که عدم قطعيیت تیوان توليیدی بیاد را در مسیئله  GEPمیدو
کرده اند .برای اين منظور ،کامالينيا و همکاران فرض کردهاند کیه تیوان
توليدی باد به صور توزيع ويباو باشد ] .[24در ايین مطالعیه ،تعیداد
زيادی سناريو برای در نظر گرفتن خطاهای مختلف در پیيشبينیي بیا
استواده از رو مونت کارلو استواده شده است که برای هر سیناريو بیا
فرض داشتن توان توليدی بادی ساعتي شبيه سازی انجام شیده اسیت.
همچنين ،معيني اقطعي و همکارانش نيیز از رو مونیت کیارلو بیرای
پيش بيني ساعتي داده های سرعت باد در طوو ساو و در نتيجیه تیوان
توليدی بادی استواده کردهاند ].[25
برای مدو سازی عدم قطعيت در حل مسئله  ،GEPاز مدو سازی فازی
مي توان استواده کرد .همانگونه که در مطالعه ] [26در دسترس بیودن
انرژی اوليه برای تمام گزينههای واحدهای توليد کانديدا و نيز تقاضای
الکتريکي به صور عدد فازی در نظر گرفته شده و سپس با استواده از
رو برنامهريزی فازی غيردقين در مسئله  GEPبهينه شده اسیت .در
مطالعه ای توسط سوميلي و همکاران ] ،[27برای در نظر گیرفتن عیدم
قطعيت در پيشبيني توان توليدی باد ،تعیداد زيیادی سیناريو توليید و
سپس بر اساس الگوريتم خوشهبندی  ،k-meansسناريوها بیه چنیدين
خوشه و احتماو متناظر با نن هیا تقسیيم شیده اسیت .همچنیين روی
هسون و همکاران برای مدو کردن عدم قطعيت تیوان توليیدی بیاد در
مسئله زمانبندی توليد در يی مطالعیه ،عیدد فیازی را بیرای ضیريب
ظرفيت در نظر گرفته و از رو بر نلوا بیرای حیل مسیئله اسیتواده
کردهاند ].[28

تغيير در مدو احتماالتي مورد استواده برای توان توليدی از انرژی بیاد
شود ،عدم قطعيت به صور ذاتي در اين مدو وجود خواهد داشت کیه
استواده از مدو احتماالتي نن را در نظر نميگيريد.

حل مسئله  GEPبا افن بلندمد با استواده از
GSA، GAو IGSA
انتخاب بهترين الگوريتم

به روز کردن داده های نيروگاه های کانديدا و تقاضا

بهينه کردن تعداد خوشه ها با استواده ازBIC

خوشه بندی توان توليدی بادی با استواده از الگوريتم
k-means
اختصاص دادن عدد فازی به هر مرکز خوشه در مدو
احتماالتي
رو بر نلوا
حل کردن مسئله  GEPبا افن بلندمد با کمينه
کردن تابع برازندگي
محاسبه  TCفازی شده

شکل ( :)1فلوچارت بهينهسازی مسئله  GEPبا افق بلندمدت.

 -2فرمولبندی مسئله GEP
شاخص عملکردی مسئله  GEPبه صور هزينههای کل ،TC ،شیامل
مجموع هزينههای سرمايهگذاری واحیدهای توليیدی جديید )Inv( 9و
هزينه های عملکردی و تعمير و نگهداری (شیامل هزينیههیای ثابیت و
متغير) واحدهای توليدی موجود و جديد ،)OM( 10هزينه عیدم تیأمين
بار ،)ENS( 11هزينه های اسقا واحدهای توليدی جديد )Sal( 12و نيز
هزينههای زيست محيطي تعريف شده اسیت .از ديید رياضیي TC ،بیه
صور زير فرمووبندی شده است [:]30-32
 Inv (U )  OM (X )  ENS (X t ) 


t 1
T

()1

)  Sal (Ut t )  Env (Gt t

Min TC 

که در نن T ،ساو افن برنامهريزی است که به تعداد گامهای مشخصي،
نشان داده شده با  ،tتقسيم شده است .هر گام ميتواند شامل ي و يیا
چندين ساو باشد که محاسبا بهينه سازی هزينه برای هر گام انجیام
مییيشییود U t .و  X tبییه ترتيییب ،بییردار ظرفيییت اضییافه شییده همییه
واحدهای توليدی کانديدا و ظرفيت تجمعیي همیه واحیدهای توليیدی
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ادامه اين مطالعه به صور زير دستهبندی شده اسیت .در بخیش بعید،
مدو  GEPتوضيح داده شده است .مدو سازی توان توليیدی بیادی در
بخش سوم نورده شده است .مدو سازی فازی-احتماالتي جهیت میدو
کردن همزمان نوسانا و عدم قطعيت تیوان توليیدی بیادی در بخیش
چهارم بيان شده است .بخیش پینجم بیه الگیوريتمهیای بهينیهسیازی
اختصاص داده شده است .در بخش ششیم بهينیهسیازی مسیئله GEP
بحث شده است .در بخش هوتم نتیايج شیبيه سیازی اسیتواده از میدو
پيشنهادی برای تیوان توليیدی بیادی در مسیئله  GEPمیورد بحیث و
بررسي قرار گرفته است .در نهايت ،نتيجه گيری و پيشنهادا در بخش
هشتم نورده شده است.

اعتبارسنجي مدو  GEPبا افن بلندمد با مقايسه با
مرجع ][30
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هدف اين مطالعه ،مدوسازی مسیئله  GEPبیا يکپارچیهسیازی 3تیوان
توليدی بادی با معرفي و پيشنهاد مدو فازی-احتماالتي بیه منظیور در
نظرگرفتن نوسانا و عدم قطعيت موجود در توان توليدی باد ميباشد.
برای رسيدن به هدف ،مسئله  GEPمدو شده و سپس بیا مقايسیه بیا
مطالعییه جديداالسییالم و همکییاران ] [30کییه سيسییتمي بییا  15واحیید
توليدی موجیود و  5واحید توليیدی کانديیدا از نیوع سیوخت فسیيلي
ميباشد ،مدو مورد استواده اعتبارسنجي شده است .به منظور انتخاب
4
الگوريتم بهينهسازی برای حل مسئله  ،GEPاز الگوريتمهیای ژنتيی
6
( ،)GAجستجوی گرانشي ،)GSA( 5و جستجوی گرانشي بهبود يافته
( )IGSAاستواده شده است .به منظور میدو کیردن نوسیانا و عیدم
قطعيت توان توليیدی بیادی بیا اسیتواده از رو میدوسیازی فیازی-
احتماالتي ،الگوريتم خوشهبندی  k-meansبه کار رفته اسیت و مراکیز
خوشه و احتماو متناظر با هر خوشیه محاسیبه شیده اسیت کیه بیرای
رسيدن به مدو دقيقتر از معيار اطالعا بيیزين )BIC( 7بیرای تعيیين
تعداد خوشهها استواده شده است .سپس ،به هر مرکز خوشیه در میدو
احتماالتي مرحله قبل ي عدد فازی اختصاص داده شده اسیت .بیرای
حل مسئله  ، GEPاز رو بر نلوا استواده شده و برای بهينه کیردن
مقدار  ،TCاز بهترين الگوريتم به دست نمده در مرحله قبیل اسیتواده
شیده اسییت و مقییدار هزينییه کییل )TC( 8شییامل مجمییوع هزينییههییای
سرمايه گذاری ،تعمير و نگهداری ،ميیزان بیار تیأمين نشیده ،اسیقا و
هزينههای زيست محيطي ،تعريف شیده بیه عنیوان شیاخص عملکیرد،
استواده شده و تعداد واحدهای توليدی مورد نياز متناظر با  TCبهينیه
تعيين شده است ] .[30در شکل ( )1فلوچار روند مدوسیازی GEP
با در نظر گرفتن نوسانا و عدم قطعيت در توان توليدی بیادی نشیان
داده شده است.

مدو سازی مسئله  GEPبا افن بلندمد

موجود و کانديدا در گام tام میيباشید X t .از رابطیه زيیر بیه دسیت
مينيد:
() 2
X t  X t 1 U t
در رابطه ( ،)1اجزائ هزينیه  TCبیا در نظیر گیرفتن نیر بهیره ،i ،را
ميتوان به صور زير نوشت:
N

()3

k 1

 F _ C k  X t ,k  

N

(1  i )t 
S 1 

  (1  i )t 0.5 y   V _ C k Gt ,k  

()4





1

y 0 

k 1

S 1 

(  (1  i )t 0.5 y  EENS t  ENS _ C  )5
1

OM (X t ) 

ENS (X t ) 

y 0
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()8

i
1

X t,j

 M max j

()13

N

X t ,k



M min j 

) (1  i

در گییام  tو  load tبییار پيیی

در گییام زمییاني  tاسییت M min j .و

j

 M maxبه ترتيب ،حداقل و حداکرر مقدار را برای سیوخت نیوع jام
در گام  tرا نشان ميدهد .همچنين  LOLPدر هیر گیام بیه مقیدار 
محدود شده است.

 -3مدلسازی توان توليدی باد
برای مدو سازی توان توليدی بادی از دادههای سرعت باد گذشته برای
ي سايت نمونه استواده شده است .بیرای محاسیبه مقیدار تیواني کیه
مي توان از باد به دسیت نورد ،از منحنیي تیوان ژنراتیور تیوربين بیادی
( )WTGاستواده شده است .در اين مطالعه ،میدو منحنیي  WTGبیا
ظرفيت  2 MWدر شکل ( )2نشان داده شیده اسیت[ .]2پارامترهیای
سرعت قطع پايين (  ،) v ciسرعت قطع باال (  ) v coو نامي (  ) v rنن بیه
ترتيب برابر با  25 m/s ،4 m/sو  16 m/sميباشد.
Pr

Vco

 k ,t 

که  L kطوو عمر مويد واحد توليدی kام ميباشد .همچنين  t و
 T به صور زير تعريف ميشوند:

)t  t 0  S  (t  1
()9
T   t 0  S t
()10
که  Sو  t0به ترتيب ،تعداد ساوها در هر گام و تعداد ساوها بين
ساو مرجع و اولين ساو برنامهريزی برای محاسبا ميباشد.
برای بهينه سازی مسئله  GEPچهار دسته از قيود در نظر گرفته شیده
است .به دليیل مشیکال و محیدوديت هیای فيزيکیي موجیود ،تعیداد
واحدهای توليدی قابل ساخت در هر گام محدود شده است
0  U t  U max,t
()11
و ميزان رزرو برای هر ساو بیه مقیدار حیداقل (  ) R minو حیداکرر نن
(  ) R maxمحدود شده است
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و قيد احتماو از دست رفتن بار )LOLP( 14به صور
LOLP (X t )  
()14
تعريف شده است .که  U max,tماکزيمم ظرفيت در دسترس واحدها را

)Power output (kW

توليدی کانديدا ،ظرفيت تجمعي kامين واحد و ميزان انیرژی توليیدی
توسط واحد kام در گام  tميباشد .همچنين هزينه عدم تأمين بار مورد
انتظار در گام tام ( )EENStبیه صیور  ENS _ Cنشیان داده شیده
13
است .قابل توجه است که برای محاسبه  ، Gt ,kنر خروج اضطراری
( )FORهر واحد توليد در نظر گرفته شده است .همچنين ،الزم به ذکر
است که در رابطه ( ،)1بیرای محاسیبه ارز فعلیي هیر يی از اجیزا
هزينه ،فرض ميشود که نصب و ساخت هر واحد توليدی در ابتدای هر
گام اتواق بيافتد .در حالي که هزينیههیای  OMو  ENSدر وسیط هیر
ساو محاسبه ميشود.
برای سرمايهگذاری هايي با طوو عمر بيشتر از افن برنامهريزی ،از رو
استهالک تنزيل سرمايه برای محاسبه مقدار ضريب اسقا در هر گیام
(  )  k ,tاستواده شده است ]:[33
 (1  i )t

k 1

ظرفيت توليد هر واحد توليدی کانديدا بر اسیاس نیوع سیوخت نن بیه
صور

k 1

که در نن  F _ C k ، Inv _ C kو  V _ C kبیه ترتيیب هزينیههیای
سرمايهگذاری ،هزينه های ثابت و هزينههای متغير عملکردی واحد kام
مي باشد .همچنين env _ C k ،هزينه زيست محيطي واحد kام است.
 X t ,k ، U t ,kو  Gt ,kبه ترتيب نشان دهنده ،ظرفيت kامين واحید

Lk

()12

Vr
Vci
)Wind speed (km/h

شکل ( :)2منحني توان خروجي .]2[ WTG

توان خروجي  WTGدر ترم های سرعت باد در رابطه ( )15نورده شده
است [.]34
v co

()15

v ci and v t

vt

v ci  v t  v r
v r  v t  v co

0


) Pwind t  Pr (A  B v t  C v t 2
P

 r

که  Prو  v tتوان نامي و سرعت باد در زمان  tميباشد .عالوه بر نن،
 B ،Aو  Cبه صور زير تعريف ميشوند
3

v ci  v r  


v ci v ci  v r   4v ci v r 
(  )16
 2v r  




3

v  v r  
4 v ci  v r   ci


 

 2v r  


  3v ci  v r 




()17
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v ci

1
2
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v ci

A
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 Inv _ C k U t ,k 



1

Inv (U t ) 

N

 X t ,k  (1  R max )  Loadt

(1  R min )  Load t 

 -4نوسانات و عدم قطعيت در توان توليدی باد
توان توليدی باد دارای نوسانا است به گونهای که مقدار نن از ساعتي
به ساعت ديگر تغيير مي کند چرا که وابسته به ميزان سرعت باد در هر
ساعت است .در رو های پيشبيني تیال میيشیود تیا بتیوان رونید
تغييرا را با رو های نماری و يا احتماالتي بیه دسیت نورد ] .[29در
ايیین مطالعییه ،بییرای م یدو کییردن تییوان توليییدی بییادی از الگییوريتم
خوشهبندی  k-meansبرای انتخاب بهترين مراکز خوشه برای توان باد
توليدی و نيز محاسبه احتماو متناظر با هر خوشه استواده شده اسیت.
الزم به ذکر است که در مدو احتماالتي به دست نمده فرض شیده کیه
مراکز خوشهها در افن برنامه ريزی تغييیری نکنید بیا توجیه بیه اينکیه
سرعت باد ميتواند در طوو ساوهای مختلف برنامیهريیزی بیه داليلیي
همچون تغيير سطح پوشش گياهي منطقه و  ...تغييیر کنید ،از طرفیي
سرعت باد در هر لحظه ميتواند رفتیاری غيرقابیل پیيشبينیي داشیته
باشید ،در نتيجییه امکییان تغييییر و جابییهجییايي مرکییز خوشییه در مییدو
احتماالتي به دست نمده وجود خواهد داشت که برای در نظیر گیرفتن
اين ويژگي ،مدو فازی-احتماالتي پيشنهاد شده است.
 -1-4مدل فازی-احتماالتي پيشنهادی
به منظور مدو کردن احتماالتي توان توليدی بیاد ،در ادامیه الگیوريتم
خوشه بندی مورد استواده و رو انتخاب تعداد خوشههای بهينه نورده
شده است.

-1-1-4

الگوريتم خوشهبندی k-means

خوشهبندی  k-meansي الگوريتم تکراری است که برای پيدا کیردن
مراکز خوشهها در دادههای توان توليدی باد استواده شده است .تعیداد
خوشهها ( )Kدر الگوريتم  k-meansهنگامي که تعداد دقين خوشههیا
برای مجموعه داده های مختلف مشیخص نباشید بیه صیور تصیادفي
مقداردهي ميشود .سپس فاصیله اقليدسیي بیين هیر داده تیوان ( )pو
مرکز خوشه ( )CPمحاسبه مي شود و توان به خوشیه ای کیه کمتیرين
فاصله تا داده را دارد تعلن میيگيیرد .در گیام بعید ،مرکیز هیر خوشیه
محاسبه و به روز مي شود .الگوريتم تا زمیاني کیه مراکیز خوشیه در دو
تکرار متوالي تغيير نکند ،ادامه مييابد ].[36
چون پاسخ الگوريتم خوشیهبنیدی  k-meansاغلیب بیه تعیداد خوشیه
انتخاب شده وابسته است ،الگوريتم بايد چندين بار برای تعداد خوشیه
متواو اجرا شود .تعداد خوشهها متناظر با بهترين پاسیخ بیا کمتیرين

1
()19
BIC  L ( p )  K log n
2
که )  L ( pتابع  log-likelihoodبرای توان توليدی باد  K ، pتعیداد

خوشهها و  nتعداد داده های موجود از توان توليدی باد است .با فیرض
سادهسازی های کينپي و همکاران BIC ،به صور زير به دسیت نمیده
است ]:[38




( )20



ni * d

 ni log ni  ni log n  2 log 2 

BIC 
ni
n
2
n K
1
(i 1  i log
p j  CPi )  i
ni  K
2
 2
j 1

1
 K log n
2
K





که  dابعاد دادههای توان توليیدی بیاد و  niانیدازه مرکیز خوشیه iام
است .همچنين j p jامين داده را در خوشه نشان ميدهد BIC .برای
هر تعداد از خوشه ها برای رنج مشخصي تعيين مي شود و سپس نقطیه
زانويه در منحنیي  BICبیه عنیوان بهتیرين تعیداد خوشیههیا انتخیاب
مي گردد .برای تشخيص نقطه زانويه از منحني  BICنرماو شده طبین
پيشنهاد کينپي و همکاران استواده شده است ].[38
(C1  (K max  K min )(BIC  BIC min ) / (BIC max  BIC min ) )21
C K  C1 / K
()22
) C 2  (K max  K min )(C K C K min ) / (C K max C K min
()23
که پارامترهای  C2 ،C1و  CKبر اسیاس مقیدار  BICو  Kتعيیين شیده
است .الزم به ذکر است که  K minو  K maxبه ترتيب ،تعداد حداقل و
حییداکرر خوشییههییا و  BIC minو  BIC maxبییه ترتيییب ،کمتییرين و
بيشترين مقدار  BICميباشد.
برای داشتن تغييرا مشخصتر برای انتخاب نقطه زانیو از روابیط زيیر
استواده شده است:
BIC changes  (C1  C 2 ) / 2
()24
()25

BIC changes  C1  C 2 / 2

در صورتي که منحني  BICروند افزايشي داشته باشد از رابطیه ( )24و
اگر روند کاهشي داشته باشد از رابطه ( )25استواده خواهد شد .مقیدار
ماکزيمم به دست نمده برای منحنیي  ،BIC changesبهتیرين تعیداد
خوشهها را مشخص ميکند.
سپس  ،ي رو فازی برای میدو احتمیاالتي تیوان خروجیي WTG
استواده شده است .برای مسئله  ،GEPي مزرعیه بیادی بیا تعیدادی
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 -0/0588و  0/0071محاسبه شده است.
همانگونه که در رابطه ( )15نشان داده شده است ،توان توليدی WTG
تابعي غيرخطي از سرعت باد است .در اين مطالعه ،سرعت بیاد سیاعتي
برای پنج ساو بیرای منطقیه ای در شیماو غیرب اقيیانوس نرام جهیت
مدوسازی سرعت باد مورد استواده قرار گرفته است ].[35
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3

v  v r  


()18
2  4  ci



2
 2v r  
v ci v r  

که برای  WTGشکل ( ،)2پارامترهای  B ،Aو  Cبه ترتيیب ،0/1215

1

C 

خطا در اختصاص توان توليدی بادی به مراکیز خوشیه در میدوسیازی
مورد استواده قرار ميگيرد .اما تعيين کردن بهتیرين مراکیز خوشیه بیا
استواده از تعداد خوشه های متواو نياز بیه زمیان محاسیبا طیوالني
دارد و از طرفي رسيدن به پاسخ بهينه را تضیمين نمیيکنید .بنیابراين
مناسب تر است که تعداد خوشهها با استواده از رو های ديگیر بهينیه
شود.
در اين مطالعه ،برای انتخاب تعداد خوشیههیای مناسیب از رو BIC
استواده شده است که به صور زير تعريف شده است ]:[38,37



1

alpha-cut

K



(p)  1

()26

i

) k 1 F ( k

که )  F (kعدد فازی kام و  pتوان توليدی باد است .قابل توجه اسیت
که تعداد اعداد فازی با استواده از  BICنرماو شده ،بيان شده در بخش
 1-1-4مشخص میيشیود .در شیکل ( ،)4تیابع عضیويت ( )µاز میدو
فازی-احتماالتي توان توليدی بادی نشان داده شده است که برای ي
عدد فازی مرلري مقدار ميیانگين برابیر بیا  ،CPKو  akو  bkبیه ترتيیب
قاعدههای چپ و راست مرلث هستند.

3

1

2

1

p

CP3

CP2

CP1

0

CPk  ak i CPk CPk  bk i CPk  bk

CPk  ak

شکل ( :)4درجه عضويت يک عدد فازی.

از ننجا که توان توليدی بادی قابليت پخش شدن 15را ندارد ،به صور
بار منوي مدو مي شود و بنابراين مقدار حداقل توان توليدی باد ،مقدار
ماکزيمم بار خالص را در بیازه متنیاظر بیا بیر نلویای خیاص تعيیين
مي کند که بار خالص به صور تقاضا منهای توان توليدی بیاد تعريیف
ميشود .بنابراين ،تعداد واحدهای توليدی بيشتری برای نصب مورد نياز
خواهد بود که منجر بیه مقیدار بيشیتر  TCمحاسیبه شیده میي شیود.
بنابراين ،محاسبه TCها برای مقادير ابتدا و انتهای هر بازه از هر بیر
نلوا منطقي مي باشد .به عبار ديگر ،برای هیر بیر نلویا ،محاسیبا
هزينه برای مقادير ابتدا و انتهای هر بازه انجام شده است.

شکل ( :)3تابع عضويت مدل فازی-احتماالتي برای توان توليدی
بادی.

عدد فازی مثلثي بر طبق تعريف زيمرمن به صورت زير ميباشد ].[26
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)  bk

p  CPk  ak

()27

CPk  ak  p  CPk
CPk  p  CPk  bk
p  CPk  b k

در ي

سطح از  ،αiکه iامين بر

Fk (CPk  ak ,CPk ,CPk
0

 p  CPk  ak

ak


p

CP
k  bk


bk

0

نلوا است ،عدد فازی مرلري شیامل

دادههايي در رنج  ak  bkاست که مقادير بزرگتیر  αبیه رنیجهیای
باريکتری از محدوده دادهها منجر ميشود کیه بیه معنیي بیاالتر بیودن
اطمينان در توان توليدی است به عنوان نمونیه هنگیامي کیه مقیدار α
برابر با ي باشد ،توان توليدی بادی ي مقدار قطعي خواهد داشت.
همانگونه که در شکل ( )4نشان داده شده اسیت در رو بیر نلویا،
عدد فازی به صور افقي در تعداد محدودی بیر بیين صیور و يی
بريده ميشود .برای هر مقدار  pدر هر بازه مرتبط با بر های نلوا الزم
است تا مدو اجرا و کمترين و بيشیترين مقیدار  TCدر ايین محیدوده
i

i
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 -5الگوريتمهای بهينهسازی
برای رسيدن به ترکيب بهينه واحدهای توليد و تعيين زمان و ظرفيیت
نصب ننها در مسئله  GEPو همچنين به منظور مقايسه ،سه الگوريتم
بهينه سازی مختلف در اين مطالعه انجام شده است .الگوريتم ژنتي در
مطالعا زيیادی بحیث شیده اسیت بنیابراين در بخیش بعید GSA ،و
 IGSAبررسي شده است.
 -1-5الگوريتم جستجوی گرانشي
 GSAي رو بهينه سازی فراابتکیاری اسیت کیه توسیط راشیدی و
همکارانش ارائه شد [ ]40که بر اساس قییوانين گرانشي نيوتن و تقابل
اجرام ميباشد GSA .با اجرام تصادفي که در فضای پاسخ شدني پخش
شده اند مقداردهي اوليه مي شوند .اجرام در نتيجه تقابل بينشان توسط
نيروهای گرانشي حرکت ميکنند که موجیب حرکیت کلیي اجیرام بیه
سوی اجرام سنگينتر مي شوند .اجرام سنگينتر نيروی بيشیتری را بیر
اجرام ديگر وارد مي کنند و حرکت کندتری نسبت به ديگر اجرام دارند.
اجرام در نظر گرفته شیده در  GSAبیر اسیاس جرمشیان و دو بیردار
سرعت  V iو موقعيت   iشناخته ميشوند .بنابراين iامیين جیرم در
فضای جستجو  Nبعدی و برای  i  1,...., Lرا میيتیوان بیه صیور
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 WTGبه عنوان گزينه توليد کانديدا استواده شده است که به منظیور
مدو کردن توان توليدی باد از رو فازی-احتماالتي پيشنهادی ،برای
هر مرکز خوشه محاسبه شیده در میدو احتمیاالتي ،يی عیدد فیازی
اختصاص داده شده است (شکل ( ))3که اين اعداد فازی بايید بیر هیم
عمود باشند .به عبار ديگر ،هر توان توليدی باد يی معيیار امکیان و
احتماو خواهد داشت.
برای داشتن اعداد فازی عمود بر هم ( ،)Fالزم است تا مجموع مقیادير
عضويت برای هر  pدر تمام اعداد فازی برابر با ي باشد ].[39

محاسبه شود .سپس اين دادهها بیه صیور مسیتقيم بیرای بیه دسیت
نوردن مقدار  TCفازی شده مورد استواده قرار ميگيرد.

 -2-5الگوريتم جستجوی گرانشي بهبود يافته
بهبود دادن عملکرد  GSAهدف چندين مطالعه بوده است .به عنوان
نمونه ،در مطالعهای توسط راشدی و همکارانش نسخه جديدی از
 GSAباينری معرفي شده است ] .[41همچنين ،ي استراتژی جديد
حرکت در فضای جستجوی  ،GSAمشابه با الگوريتم  ،PSOمعرفي و
برای تشخيص پارامترهای سيستم گاورنر توربين هيدروليکي توسط لي
و ژو استواده شده است ].[42
در روند جستجوی  ،GSAجهت حرکت ي جرم بر اساس نيروی کیل
وارد شده از طرف تمامي اجرام ديگر محاسبه ميشود و در نتيجه حجم
محاسبا میورد نيیاز زيیاد و متعاقبیا سیرعت پیرداز الگیوريتم کیم
مي باشد .برای افزايش عملکرد  ،GSAراشیدی و همکیارانش پيشینهاد
کردند که در نظر گرفتن درصدی از اجرام برای محاسبه نيروهیای وارد
بر ي جرم در هر تکرار ميتواند برای کاهش دادن محاسبا مورد نياز
و متعاقبا بهبود دادن سرعت پرداز  GSAموثر باشد ].[41
برای بهبود دادن  GSAدر اين مطالعه ،پيشینهاد میي شیود تیا فضیای
جستجو ،شبيه به پرداز موازی در الگوريتم جهش قورباغه،)SFL( 16
به چند دسته تقسيم شود و سپس از استراتژی در نظر گرفتن درصدی
از اجرام برای محاسبه نيروها استواده شیود .بنیابراين تمیامي جمعيیت
اجرام به  Lگروه که هر گروه شامل  µجرم ميباشد ،تقسيم میيشیود
که اجرام هر گروه جستجوی محلي را در فضای شدني بر عهده دارند.
در هر تکرار  ،IGSAبرای دسته بندی اجرام ،شاخصهای عملکردی هر
جرم براساس رابطه ( )1محاسبه مي شیوند و سیپس اجیرام بیر اسیاس
مقادير شاخص عملکرديشان به صور افزايشي مرتب ميشوند .سپس،
اولين جرم به اولين گروه اختصاص مي يابد و دومين جیرم بیه دومیين
گروه ،و به همين ترتيب تا )(L×µامين جرم به  Lامیين گیروه تعلین
مييابد.
برای هر گروه حرکت تمامي اجرام محاسبه شده است .اجرام سنگين تر
در هر گروه مي توانند کانديداهايي برای پاسخ های کمينه محلي باشند.
برای پيدا کردن پاسخ بهتر برهمکنش داخلي اجرام در هر گروه در نظر
گرفته شده است .در گام بعد ،درصد مشخصي از اجرام سنگين تر از هر
گروه انتخاب شده و بر اساس نيروی وارده از طرف اين اجرام ،موقعيت
اجرام محاسبه مي شود .سپس بهترين پاسخ انتخاب شده و برای شروع
گام بعد ،تمامي اجرام را در کنار هم جمع کرده و تقسيمبندی جديدی

بیرای اسیتواده از الگیوريتمهیای  GSA ، GAو  IGSAبیرای مسیئله
 ،GEPهر کروموزوم/جرم به صور ي بردار  1×Mتعريف شده است
که  Mحاصل ضرب تعداد گام ها ( )Tsو انواع واحدهای توليدی کانديیدا
( )Nمي باشد .شکل ( )5ساختار ي کروموزوم/جرم اسیتواده شیده در
الگوريتم بهينه سازی را نشان ميدهد که هر المیان ، x i j ،يی متغيیر
صحيح است که نوع واحد توليیدی کانديیدای iام در گیام jام را نشیان
ميدهد.
……

x N 1 … xN Ts

…

x i Ts

...

x i1 … x i j

…

Unit type i

x 1T s

…

x 12

x 11

Unit type 1

شکل ( :)5ساختار يک کروموزوم/جرم الگوريتم بهينهسازی.

برای بهينیهسیازی مسیئله  GEPاز  ،GSA ،GAو  IGSAاسیتواده و
سپس بهترين الگیوريتم بیرای حیل مسیئله  GEPبیا در نظیر گیرفتن
نوسانا و عدم قطعيت توان توليدی باد در اين مطالعیه انتخیاب شیده
است .زماني که بهترين الگوريتم برای محاسبه محدوده پايين و بیاالی
ي بازه و برای بر نلویای معينیي از هیر کرومیوزوم/جیرم اسیتواده
مي شود ،متناسب با هر عدد فازی در هیر بیازه ،مقیدار  TCبیر اسیاس
رابطه (( )1در کل Kتا) محاسبه شیده اسیت .سیپس ،مقیدار ميیانگين
TCها با در نظر گرفتن احتماو هر کیدام در عیدد فیازی مربوطیه ،بیه
عنوان تابع برنزندگي در الگوريتم بهينهسازی تعيين شده است.
K

 i TC i

()28

Fitness 

i 1

که  iاحتماو عدد فازی iام ميباشد.
بنابراين ،رابطه ( )28برای تعيين بهترين برنزندگي يا بهترين گزينه در
مسئله توسعه توليد در بين تمام جمعيت ميباشد.

 -7بحث و نتايج شبيهسازی
برای مدو  GEPمورد نظیر ،يی سيسیتم تسیت نمونیه بیا  15واحید
توليدی موجود و  5واحد توليد کانديدا استواده شیده اسیت .دادههیای
فني و اقتصادی واحدهای توليد موجود و کانديدا در مرجع ] [30نورده
شده است.
برای سيستم مورد استواده برای اعتبارسنجي ،نر تنزيل  ،%8/5مقیدار
 LOLPي روز در ساو ( )%0/27در هر گام زماني و مقیدار کمينیه و
بيشينه حاشيه رزرو به ترتيب برابر با  %20و  %50در نظر گرفتیه شیده
است .حداقل و حداکرر ظرفيت ها متناسب با انواع سوخت بیه ترتيیب،
بییرای واحیید نوییت سییوز  %0و  ،%30بییرای گازسییوز  %0و  ،%40بییرای
زغاوسین سیوز %20 ،و  %40و بیرای هسیتهای  %30و  %60در نظیر
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موقعيت iامين جرم در بعد dام را نشان ميدهید .همچنیين هیر جیرم
دارای جرم گرانشي است که در هر تکرار الگیوريتم و بیر طبین مقیدار
شاخص عملکردی (به دست نمده از رابطه ( ))1به روز ميشود .سیپس
نيروی وارده بر هر جرم از طرف ديگر اجرام و متعاقباً شیتاب وارده بیر
هر جرم محاسبه ميشود .ننگاه ،موقعيیت و سیرعت جديید هیر جیرم
به روز مي شود .در هیر تکیرار ،اجیرام در فضیای شیدني پاسیخ حرکیت
ميکنند و الگوريتم تا برنورده شدن شر همگرايي تکرار ميشود.

 -6بهينهسازی مسئله GEP
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  i  x i 1, x i 2 ,..., x i N مشخص کرد که  Lتعداد اجرام و xi d

برای فضای شدني انجام مي شود .اين روند تیا همگرايیي شیر توقیف
ادامه مييابد.

جدول ( :)1مقايسه عملکرد  GSA ،GAو .IGSA
اختالف  TCبا بهترين
مقدار )(%

)TC (M$

2.75
0.13
7.01
-

19689.87
19411.36
20508.39
19163.31

بادی

5

200

2

24/2

2213

0

39/55

20

برای مدو کردن توان توليدی بیادی بیرای مسیئله  ،GEPاز دادههیای
سرعت بیاد واقعیي در محاسیبه تیوان توليیدی  WTGدر رابطیه ()15
استواده شده است .سپس مقادير  BICبا استواده از رابطیه ( )20بیرای
تعداد خوشههای مختلف محاسبه و در شکل ( )7نشان داده شده است.
عالوه بر اين BIC ،نرماو شده با استواده از رابطیه ( )24در شیکل ()8
نورده شده است .قابل توجه اسیت کیه بیر اسیاس نیوع تیوربين بیادی
انتخابي و داده های سرعت باد منطقه مورد نظر ،ضريب نویوذ نيروگیاه
بادی برابربا  %24/2به دست مي نيد.
جدول ( :)3دادههای پيشبيني تقاضای بار( )MWبه روز شده برای

نوع الگوريتم

سال .2011

]SFL [28
GA
GSA
IGSA

بر اساس نتايج به دست نمده از شبيهسازی IGSA ،به کمترين مقیدار
 TCبرابر با  19163/31M$دست يافتیه در حاليکیه  GAو  GSAبیه
مقدار  TCبيشتری به ترتيب برابر با  0/13و  %7/01نسبت بیه IGSA
رسيده اند .عالوه بر ايین ،پاسیخ  TCکمينیه شیده بیا رو  IGSAدر
مقايسییه بییا مقییدار  TCبییه دسییت نمییده از الگییوريتم  SFLبرابییر بییا
 19689/87M$در مطالعییه جديداالسییالم و همکییاران [ ،]30کمتییر
مي باشد .الزم به ذکر اسیت کیه بیرای اعتبارسینجي نتیايج بیا مطالعیه
جديداالسالم و همکاران ،هزينههیای زيسیت محيطیي در نظیر گرفتیه
نشده است.

مرحله

0

1

2

بار

5

7/5

9

3

4

5

14 13/3 11/4

6

7

8

9

10

15/5

17/7

20

21/5

23

جدول ( :)4ميزان انتشار آاليندهها بر حسب نوع سوخت ].[44
زغاوسن

نوع

نوت

گاز

مقدار )($/MWh

93/39

39/43

105/7

از نن جا که مقدار ماکزيمم  BICنرماو شده در  K=3اتویاق میيافتید،
تعداد بهينه خوشه ها برای توليد توان بادی برابیر بیا  3در نظیر گرفتیه
شده است .مراکز خوشه ها و احتماو متناظر با ننها برای  WTGمورد
نظر در جدوو ( )5نورده شده است .قابل توجیه اسیت کیه هیر مزرعیه
بادی شامل  WTG 100مي باشد .در جدوو ( ،)6اعداد فازی برای هیر
خوشه در مزرعه بادی نشان داده شده است.
Number of clusters

GSA
IGSA

1.22E+11

-500
-2500

-6500
-8500
-10500

2.23E+09
81 121 161 201 241 281 321 361 401

41

-12500

1

-14500

Iteration

شکل  :6همگرايي  GSA ،GAو  IGSAدر مسئله بهينهسازی .GEP

شکل ( :)7مقدار  BICبه ازای تعداد مراکز خوشه مختلف.

برای مدو کردن مسئله  GEPبا وجود نوسانا و عیدم قطعيیت تیوان
توليدی بادی ،ابتدا دادههای مرجع [ ]30برای ساو  2011به روز شده
و در ادامه شبيهسازی از دادههای جداوو ( )2و ( )3استواده شده است.
همچنين هزينه های زيست محيطي مربو به هر واحد توليد بسته بیه
نوع سوخت در جدوو ( )4نورده شده است.
جدول ( :)2دادههای فني و اقتصادی واحدهای توليدی کانديدا به روز
شده برای سال .[43] 2011
هزينههای هزينههای
هزينه
فاکتور
طوو
ظرفيت FOR
ثابت
( )%ظرفيت سرمايهگذاری متغير
نوع سوخت تعداد
عمر
()MW
()$/kW-yr( )$/MWh( )$/kW
()%

14
12
10
8
6
4
2
0
19

17

15

9
11
13
Number of clusters

مختلف.
جدول ( :)5مراکز خوشه و احتمال متناظر با آن برای .WTG

6

200

7

-

2100

10/5

52/8

25

1/89

0/73

0/09

گاز

10

85

10

-

973

15/45

7/34

20

0/14

0/197

زغاو سن

5

600

9/5

-

4400

7/22

62/25

25
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7

5

3

1

شکل ( :)8تغييرات مقدار  BICنرمال شده به ازای مراکز خوشه

0/663

نوت

BIC changes
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-4500

BIC value

6.22E+10

Perforemance index

GA

1.82E+11

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

8

7

6

5

4

3

2

100

مراکز دسته )(MW
احتماو
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گرفته شده است .همچنين ،مقدار هزينه عدم تأمين انیرژی الکتريکیي
( )EENSبرابر با  0/05 $/kWhفرض شده است.
افن برنامهريزی  20ساله به  10گام دو ساله تقسيم شده اسیت .عیالوه
بر نن ،تعداد ساو ها بين ساو مرجع و اولين سیاو برنامیهريیزی بیرای
محاسبا  2ساو ميباشد.
به منظور مقايسه  GSA ،GAو  ،IGSAهر سیه الگیوريتم بیه مسیئله
 GEPاعماو شده است که در شکل ( )6منحنيهیای همگرايیي ننهیا
نورده شده است .همچنين ،پاسخهای بهينیه بیه دسیت نمیده از ،GA
 GSAو  IGSAدر جدوو ( )1نورده شده است.

هستهای

3

1000

9

-

5530

2/14

93/28

25

1

)µ (TC

جدول ( :)6اعداد فازی متناسب با هر مرکز خوشه برای مزرعه
بادی.
عدد فازی

مرکز خوشه

شماره خوشه

)F(0,9,73

9

1
200268

)TC (M$

بر اسیاس توضیيحا در بخیش  ،2-4بیه هیر مرکیز خوشیه در میدو
احتماالتي ،عدد فازی مرلري اختصاص داده شده که برای بهينه کیردن
مسئله  GEPبا در نظر گرفتن نوسانا و عدم قطعيت از سه بر نلویا
استواده شده است .برای هر بر نلوا و برای هر عدد فازی ،مقدار توان
تو ليدی بادی در شروع و انتهای هر بازه در جدوو ( )7نشان داده شده
است.
جدول ( :)7مقدار توان توليدی بادی در ابتدا و انتهای هر بازه به ازای
هر برش آلفا.
خوشه

α=0/5

α=0
ابتدا

انتها

ابتدا

α=1
انتها

ابتدا

انتها

1

0

73

0

41

0

9

2

9

189

41

131

73

73

3

73

200

131

200

189

200

شکل ( )9فلوچار  IGSAاستواده شده برای مدو کیردن نوسیانا و
عدم قطعيت در مسئله  GEPرا نشان ميدهید .بیا اسیتواده از ،IGSA
مسئله  GEPبهينه شده و مقادير  TCفازی شده در شکل ( )10نشیان
داده شده است .عالوه بر نن ،در جدوو ( ،)8مقدار کمترين  TCمتناظر
با ابتدا و انتهای هر بازه از بر نلوا گزار شده است.
i=1

g=1
k=1

i=i+1

g=g+1

محاسبه  TCبرای تمام جمعيت
رابطه1
تعداد خوشه=K

به روز کردن پارامترهای
IGSA

نه
بله
محاسبه تابع برنزندگي برای هر جرم
رابطه28

نه

نه

تعداد تکرار=g
بله
تعداد بر

شکل ( :)10مقدار  TCفازی محاسبه شده با استفاده از مدل فازی-
احتماالتي.
جدول ( :)8مقدار  )M$( TCمحاسبه شده برای توان توليدی در
ابتدا و انتهای بازه در هر برش آلفا.
Α=0

α=1

α=0.5

بدترين TC

بهترين TC

بدترين TC

بهترين TC

بدترين TC

بهترين TC

201291/4

180268/6

197003/3

187341/2

193221/1

192312/7

الزم به ذکر است که مقادير کمينه و بيشينه بیرای  TCبیه ترتيیب در
انتها و ابتدای بازه مقدار توان توليدی بادی از اولين بر اتواق ميافتد
که به ترتيب برابر بیا  180268/91M$و  201290/97ميباشد .تعیداد
بهينه واحدهای توليدی کانديدا برای چنين مقادير توان توليدی بیادی
در جداوو ( )9و ( )10ليست شده است .همانگونه که انتظیار میيرود،
تعداد مزارع بادی محاسبه شده برای ابتدای بیازه از اولیين بیر نلویا
(جدوو ( )) 9کمتر از تعداد مزارع بادی برای انتهای بازه است (جیدوو
(.))10
جدول ( :)9تعداد بهينه واحدهای توان توليدی در هر گام از مسئله
 GEPبرای توان توليدی بادی در ابتدای بازه از اولين برش آلفا.
تعداد نيروگاههای انتخاب شده

مقداردهي اوليه پارامترها و جمعيت
IGSA

k=k+1

190268

نلوا=i

بله
 TCفازی شده

شکل ( :)9فلوچارت استفاده از  IGSAدر بهينهسازی مسئله .GEP

نوع
نيروگاه
گام
کانديدا گام  1گام  2گام  3گام  4گام  5گام  6گام  7گام  8گام 9
10
نوت

6

0

4

2

1

3

3

3

1

2

گاز

4

4

9

3

2

2

4

1

5

4

زغاوسن

3

1

1

1

0

2

0

1

0

2

هستهای

1

1

1

1

1

0

2

2

1

0

بادی

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

جدول ( :)10تعداد بهينه واحدهای توان توليدی در هر گام از مسئله
 GEPبرای توان توليدی بادی در انتهای بازه از اولين برش آلفا.
تعداد نيروگاههای انتخاب شده

نوع
نيروگاه
گام
کانديدا گام  1گام  2گام  3گام  4گام  5گام  6گام  7گام  8گام 9
10
نوت

4

3

0

1

3

1

3

4

3

0

گاز

2

5

5

10

1

1

7

9

3

8

زغاوسن

2

1

1

0

1

1

1

1

1

2

هستهای

2

0

2

1

0

1

1

1

0

0

بادی

1

5

2

3

1

1

3

1

2

1
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)F(9,73,189

73

2

0
180268

K

()29

 i pi

Capacity factor 

i 1

که داده توان توليدی بادی (  ) piو احتماال متناظر با ننهیا (  ) iاز
جدوو ( )5گرفته شده است.
نتايج به دست نمده از بهينهسازی مسئله  GEPبا مدو کیردن فیازی-
احتماالتي (مبتني بر در نظر گرفتن نوسیانا و عیدم قطعيیت) نشیان
ميدهد که  TCبهينیه شیده در محیدودهای بیين  180268/91M$و
 201290/97تغيير ميکند که برابر بیا  21022/06M$میيباشید .بیا
کاهش در مقدار توان توليدی بادی ،درصید سیهم نيروگیاههیای بیادی
کاهش و هزينه کل افزايش يافته اسیت بیه گونیهای کیه ميیزان سیهم
نيروگاههای بادی از مقدار  %1/6در بدترين حالت به  %17/1در بهترين
حالت مي رسد .عالوه بر اين نتايج نشیان میيدهید کیه امکیان رخیداد
هزينهها در محدودهای برابر با  192312/7تا  193221/1برابر بیا يی
مي باشد که اين امکان برای بقيه هزينهها روندی کاهشیي دارد کیه در
نهايت به صور ميرسد.

 -8نتيجهگيری
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در اين مطالعه ،ي مدو جديد فازی-احتماالتي به منظور مدو کیردن
نوسانا و عدم قطعيت توان توليدی بیادی در مسیئله  GEPاسیتواده
شده است .به منظور اعتبارسنجي ،نتايج به دست نمده با نتايج مدو در
مرجیع میورد مطالعییه مقايسیه شییده اسیت .همچنییين ،سیه الگییوريتم
بهينه سازی مختلف شیامل  GSA ،GAو  IGSAبیرای بهينیه کیردن
مدو  GEPاستواده و بهترين الگوريتم برای مدو  GEPبا وجود میدو
فازی-احتماالتي پيشینهادی بیرای میدو کیردن تیوان توليیدی بیادی
استواده شده است .برای مدو کردن تیوان توليیدی بیادی از الگیوريتم
خوشهبندی  k-meansاستواده شده است که تعداد خوشهها با استواده
از معيار اطالعا بيزين برابر با  3انتخاب شده است .سپس ،به هر مرکز
خوشه ي عدد فازی اختصاص داده شده و مقدار  TCفیازی شیده بیا
استواده از رو  IGSAمحاسبه شده است .نتايج نشان ميدهد که در
نظر گرفتن نوسانا و عدم قطعيت در توان توليدی بادی موجب تغيير
 TCدر محدودهای بين  180268/91M$و  201290/97ميگردد .بیه
عبار ديگر ،میدو تغييیرا  TCبرابیر بیا  21022/06M$را در نظیر
بگيرد.
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