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 چکيده
اين . از الگوريتم ژنتيک جهت زمان بندی بهينه تعميرات واحدهای يک شرکت توليدی در فضای رقابتی استفاده شده است  در اين مقاله 

به صورت مستقل زمان بندی   jدر اين الگوريتم پيشنهادی شرکت توليدی . زمان بندی با استفاده از يک الگوريتم نو و ابتکاری صورت می گيرد
کزيمم کردن سود، به کمک تخمين قيمت بسته شدن بازار و محاسبه هزينه های بهره برداری و تعميرات، انجام   تعميرات خود را با هدف ما

 ماکزيمم شده و j با اين زمان بندی سود نهائی شرکت توليدی . می دهد و سپس نتايج حاصله را به بهره بردار مستقل سيستم تسليم می کند
مستقل سيستم نيز با توجه به تابع هدف خود، که تراز کردن قابليت اطمينان درسرتاسر هفته های بهره بردار . مقدار آن مشخص می شود

يکسال می باشد زمان بندی واحدها را انجام داده و قيمت بسته شدن بازار را به عنوان معيار مرجع جهت محاسبه سود از دست رفته شرکت 
  j هايت بهره بردار مستقل سيستم با توجه به زمان بندی انجام شده توسط شرکت توليدیدر ن. در مرحله نقض قيود محاسبه می کند  jتوليدی 

شود ولی   تاييد می j قابليت اطمينان سيستم و قيود خود را کنترل می کند اگر در حد قابل قبول باشد، زمان بندی از ديدگاه شرکت توليدی
درخواست زمان بندی مجدد   j غير مجاز را شناسائی کرده و از شرکت توليدی اگر غير از اين باشد، بهره بردار مستقل سيستم واحدهای

 در راستای برآورده شدن هدف بهره بردار مستقل سيستم،  j با انجام زمان بندی مجدد توسط شرکت توليدی. واحدهای غير مجاز را می کند
توليدی، اختالف سود حاصل شده در مرحله اول زمان بندی پس از تاييد زمان بندی مجدد شرکت .  کاهش می يابد j سود شرکت توليدی

شرکت توليدی و مرحله آخر، با توجه به معيار مرجع توسط بهره بردار مستقل سيستم محاسبه شده و در انتهای سال از مصرف کننده ها 
 .ننده ها بسيار ناچيز می باشدپرداخت می شود که مقدار اين هزينه با توجه به تعداد کل مصرف ک  jدريافت و به شرکت توليدی 

 

   الگوريتم ژنتيک- قابليت اطمينان- قيمت بسته شدن بازار-زمان بندی تعميرات : واژهاي کليدي
 

                                                 
 ق دانشجوی کارشناسی ارشد بر 1

  دانشيار گروه برق 2
  استاديار گروه برق 3
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   مقدمه-۱
 بدون استثناء اين صنعت .دارد كه تحت نظارت دولت قرار  می باشد صنعت برق يك انحصار طبيعي      در محيط انحصاری،
كليه تأسيسات انتقال، و بخش توليد،  مالكيت ند کهك چه و با ساختار عمودي تحت نظارت فعاليت ميبصورت يك انحصار يكپار

از اين رو در برنامه ريزی تعميرات، حفظ قابليت اطمينان و کاهش هزينه کل سيستم بصورت يک پارچه مد . داردتوزيع را در اختيار 
محيط انحصاری زمان بندی تعميرات را انجام داده اند با توجه به توابع هدف اين موضوع در بسياری از مقاالت که در . نظر می باشد

بنابر اين در اين محيط تابع هدف و محدوديت ها جهت زمان بندی بهينه تعميرات و . انتخابی جهت حل مسئله نمايان است
ا توجه به معيارهای مختلف که از اين زمان بندی ب]. ۱[نگهداری واحدها از ديدگاه شرکت های توليدی و شبکه يکی می باشد

اما در محيط تجديدساختار . مهمترين آنها حفظ قابليت اطمينان سيستم و کاهش هزينه است، توسط واحد شبکه تعيين می گردد
 بخش ه اين س.تقسيم می شود ٦(DISCOs)توزيعو ٥(TRANSCOs)ل  انتقا،GENCOs)4(  توليد،ت به سه بخش اصلي قدرسيستم

 بنابراين هر بخش مسئول د عهده دارر هر بخش مسئوليت مشخصي جهت حفظ قابليت اطمينان سيستم ببوده وا جزمهر كدام 
 وظيفه همزمان يا سنكرون كردن كليه فعاليتها در حوزة ].۲[باشد اجراي تعميرات الزم براساس امكانات موجود زير نظر بازار مي

 هماهنگ بهره بردار مستقل سيستمنقش در برنامه ريزی تعميرات . باشد يم ٧(ISO) مستقل سيستم بهره بردار عهدة رمربوطه ب
  شركتهاي توليدي توسط تعميرات اوليهبندين  زمادر اين محيط. می باشد های شرکت های توليدیواحد تعميراتزمان كردن 

، زمان بندی هاي توليدي شركتدات  و بهره بردار مستقل سيستم نمی تواند به تنهائی و بدون در نظر گرفتن پيشنهاشود انجام مي
 ٨ (SMP)هر شرکت توليدی اميدوار است تا تعميرات آن در زمانی قرار گيرد که ميزان حدی قيمت. تعميرات واحد ها را انجام دهد

ست از طرفی بهره بردار مستقل سيستم مايل ا]. ۳[ نزول کرده باشد٩ (MIL)پائين بوده و هزينه تلف شدن سرمايه بعلت تعميرات
بنابر اين توابع هدف و محدوديت ها جهت . زمان بندی تعميرات واحد های شرکت های توليدی در دوره ها با بار پائين صورت گيرد

 و بهره بردار مستقل سيستم يکی نبوده و هر کدام توابع مشخصی هاي توليدي شركتزمان بندی بهينه تعميرات واحدها از ديدگاه 
بنابر اين با ايجاد تجديدساختار در صنعت برق مسئله برنامه ريزی تعميرات واحدهای توليدی ]. ۱[جهت حفظ منافع خود دارند

در اين مقاله به . همانند ديگر مسائل دستخوش تغييراتی شده است که اين تغييرات باعث پيچيده تر شدن حل مسئله شده است
روش . ت های توليدی در فضای رقابتی پرداخته می شوديک روش پيشنهادی جهت زمان بندی عادالنه تعميرات واحد های شرک

 و نتايج آن مورد بحث و بررسی قرار می شده پياده  واحد۳۲ با شرکت توليدیيک ذکر شده با استفاده از الگوريتم ژنتيک بر روی 
 . گيرد

 

  کاربرد الگوريتم ژنتيک در زمان بندی تعميرات واحدهای شرکت های توليدی-٢
باشـد كـه مكـانيزم     نتيك يكي از روشهاي جستجوي تصادفي براي يافتن جوابهاي بهينة مسائل مـاكزيمم كـردن مـي         گوريتم ژ لا    

 خصوصـيات عمـدة الگـوريتم    .كند سازي مي  را شبيه١٢، و جهش١١، تقاطع١٠انتخاب طبيعي سيستمهاي بيولوژيكي همچون بازتوليد    

                                                 
4 Generating Companies 

5 Transmissiom Companies 
6 Distribution Companies 

7 Independent System Operator 
8 Spot marginal price 

9 Maintenance Investment Loss 
10 Reproduction 

11 Crossover 
12 Mutation 
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دن الگوريتم جستجو و عدم نياز به اطالعات در مورد مشتق تابع هدف اي بو ژنتيك، كدكردن مجموعة پارامترهاي مسئله، چند نقطه 
سـازي    مناسبي براي حـل مسـائل بهينـه    وبا توجه به اين خصوصيات الگوريتم ژنتيك اين پتانسيل را دارد كه روش جديد. باشد  مي

باشد، جستجو براي جوابهاي بهينه زمان كردن و چگونگي برخورد با محدوديت ها مناسب ن    اگر نحوة كد  . باشدتركيبي با ابعاد بزرگ     
 و چگونگی برخورد با محدوديت هـا مباحـث تحقيقـاتی در حـل هـر                 نحوة كدكردن . دهد  خود اختصاص مي  ه   ب  را محاسباتي زيادي 

 پارامترها را بصـورتي انجـام داد كـه    می توان کد کردن. مسئله می باشند و بصورت سعی و خطا کارآمدترين روش تعيين می گردد           
با اين كدگذاري فضاي . شود، گنجانده شود  خوانده ميکروموزومكد شده كه  ساختار پارامترهاي ر  د محدوديت هاي مسئلة ازضيبع

    جواب كه بايد توسط الگوريتم جستجو شود، محدودتر شده و در نتيجه زمان محاسبات بـراي جتسـجوي جوابهـاي بهينـه كـاهش                        
  .]۴[يابدمی 

شـود، بـا     زياد مي یسازي تركيبي در سيستم قدرت است و وقتي تعداد واحدهاي توليد            يك مسئلة بهينه  ات  زمان بندی تعمير        
اين بدان دليل است كه تركيبهاي . آوردن جواب بهينه در يك زمان مناسب بسيار مشكل است هاي بهينه سازي معمول بدست روش

ريز سيستم مطلوب   از نقطه نظر عملي، براي يك برنامه      . يابد  ش مي تحت تعميرات واحدها بطور شديدي افزاي      حالتهاي در دسترس و   
دهد چندين جواب جايگزين زير بهينه در دسترس داشته باشد تـا بـا    نيست كه فقط يك جواب بهينة مطلق را بداند زيرا ترجيح مي   

زمان بندی تعميرات بي براي حل مسئلة ابزار مناس الگوريتم ژنتيک از اين نقطه نظر. کند تبقاطمبرداري سيستم  شرايط واقعي بهره
 در يك زمان محدود جواب بهينة مطلق را بيابد، الگوريتم ژنتيک زيرا حتي اگر تضميني نباشد كه می باشد در محيط تجديدساختار

 ].۵[ دادخواهدچندين جواب زير بهينه ارائه در عوض 
 
 م و شرکت توليدیبهره بردار مستقل سيست  توابع هدف و محدوديت ها از ديدگاه-۳

  تابع هدف و محدوديت های بهره بردار مستقل سيستم-الف 
در طول بازه تعميرات، ظرفيت واحد در دسترس .  صورت گيرددر سيستم  بايد بدون افزايش سطح ريسكزمان بندی تعميرات      

 سطح ريسك سيستم افزايش ،سترسكاهش ظرفيت در دبا يابد و   كل سيستم كاهش مينمی باشد، بنابر اين ظرفيت در دسترس
 بهره بردار  بنابراين وظيفه مهم.ريزي شده قابل قبول در سيكل بار ساليانه بيشتر شود   برنامهاين مقدار نبايد از مقدار. می يابد

ر طول  که اين هدف با تراز کردن ظرفيت رزرو دباشد  قابليت اطمينان سيستم در طول بازه مورد مطالعه مي حفظ،مستقل سيستم
 ]. ۴[بيان می شود) ۱(تابع هدف مربوطه توسط رابطه . بازه مورد مطالعه ميسر می شود
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==
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maxmin )۱                                                     (  
 
 

  itx وMW)( برحسبt بار در دورهi، tL ماکزيمم ظرفيت واحدt، maxiP ظرفيت رزرو در دوره tR ،)۱(      که در رابطه 
 جهت تعميرات بوده و اگر برابر با صفر باشد tوره در دi اگر برابر با يک باشد بيانگر خروج واحد می باشد کهمتغير حالت تعميرات

 . جهت تعميرات می باشدt  در دورهiبيانگر عدم خروج واحد
 .مجموعه قيود بهره بردار مستقل سيستم در زمان بندی تعميرات واحدها بصورت زير بيان می شود

بيان   ) ۲(اين قيد بيان کننده مقدار قابل قبول ظرفيت رزرو در کليه دوره ها می باشد که توسط رابطه  :  رزرو شبکهظرفيت -١
  ].۶[می شود
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 .وره ها می باشد مقدار ظرفيت رزرو مورد قبول در کليه دRکه در رابطه باال
 که دوره تعميرات مشخص کننده تعداد دوره های خروج واحد جهت تعميرات می باشد : دوره تعميرات واحدهای توليدی -٢

    برای افزايش سرعت عملکرد الگوريتم ژنتيک و سادگی کار، اين قيد در کروموزوم گنجانده.بيان می شود) ۳(توسط رابطه 
 .می شود

) ۳                (                            tiDx i
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t
it ∀∀=∑

=

,
1

  

 . می باشدiتعداد دوره تعميرات واحد iD      که در رابطه باال
برای افزايش سرعت عملکرد . شد می باiاين قيد نشان دهنده پيوسته بودن تعميرات واحد توليدی : تعميرات پی درپی  -۳

 .  الگوريتم ژنتيک، اين قيد در کروموزوم گنجانده می شود
)۴    (                                  tixxx

iDtitiit ∀∀≤− −+− ,)1()1(  
 

بيان کننده بيشترين مقدار هزينه خريد توان از شرکت های توليدی در طول بازه مورد مطالعه  : ماکزيمم هزينه خريد -۴
 ].۳[بيان می شود) ۵(ت تعميرات توسط بهره بردار مستقل سيستم می باشد که توسط رابطه جه

dLC t

T

t
t ≤∑

=1

)۵                                                                                        (  

 
 باالترين قيمت خريد توان در کل بازه مورد مطالعه می باشد که برابر با       dو مقدار حدی قيمت tC     که در رابطه باال

 . در نظر گرفته شده است۳۵/۱ × ۱۰۷ $
بصورت يک تابع نمائی ) tx(و نسبت عرضه و تقاضا ) tC(     فرض می کنيم که ارتباط بين پيش بينی مقدار حدی قيمت 

 . بيان می شود) ۷(اين تابع مطابق رابطه . نشان داده شده است باشد) ۱(که در شکل 
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، يک مقدار ثابت که k بيشترين هزينه واحد جهت توليد وbC کمترين هزينه واحد جهت توليد،aC، )۷( که در رابطه 
 در ۵/۰ و MW/$ ۲۵،MW/$۵۰ترها برابر بابه ترتيب مقادير اين پارام. توسط بهره بردار مستقل سيستم تعيين می گردد

 .نظر گرفته شده است
 

 
ارتباط بين پيش بينی مقدار حدی قيمت و نسبت عرضه و تقاضا) : ۱(شکل   
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اشد که اين پيش بينی       جهت زمان بندی تعميرات از ديدگاه بهره بردار مستقل سيستم نياز به پيش بينی بار ساليانه می ب
 را نشان می دهد که در آن پيک بار برابر با گیپيش بينی بار هفت) ١(جدول .  توسط بهره بردار مستقل سيستم صورت می گيرد

 ].۷[می باشد  مگا وات٢٨٥٠
 پيش بينی بار توسط بهره بردار مستقل سيستم   ) : ۱(جدول 

در صد  هفته
پيک 
 بار

در صد  هفته
پيک 
 بار

ر صد د هفته
پيک 
 بار

در صد  هفته
پيک 
 بار

در صد  هفته
پيک 
 بار

در صد  هفته
پيک 
 بار

1 86.2 10 73.7 19 87.0 28 81.6 37 78.0 46 90.9 
2 90.0 11 71.5 20 88.0 29 80.1 38 69.5 47 94.0 
3 87.8 12 72.7 21 85.6 30 88.0 39 72.4 48 89.0 
4 83.4 13 70.4 22 81.1 31 72.2 40 72.4 49 94.2 
5 88.0 14 75.0 23 90.0 32 77.6 41 74.3 50 97.0 
6 84.1 15 72.1 24 88.7 33 80.0 42 74.4 51 100 
7 83.2 16 80.0 25 89.6 34 72.9 43 80.0 52 95.5 
8 80.6 17 75.4 26 86.1 35 72.6 44 88.1 - - 
9 74.0 18 83.7 27 75.5 36 70.5 45 88.5 - - 

 
 وديت های شرکت توليدی تابع هدف و محد-ب

       همان طورکه گفته شد در فضای رقابتی، بهره بردار مستقل سيستم نمی تواند به تنهائی و بدون در نظر گرفتن منفعت شرکت 
های توليدی زمان بندی تعميرات واحدهای شرکت های توليدی را انجام دهد بنابر اين به يک تابع هدف ديگر از ديدگاه شرکت 

تعريف شده است که در آن ) ۸( در رابطه jتابع هدف از ديدگاه شرکت توليدی. ياز می باشد تا سود طرفين تأمين گرددتوليدی ن
 ]. ۸[ در طول دوره ماکزيمم می شود١٣سود کل شرکت توليدی با پيش بينی قيمت بسته شدن بازار
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 در j تخمين قيمت بسته شدن بازار توسط شرکت توليدیT(،tMCP=۵۲( تعداد دوره ها بر حسب هفته T،)۸(     که در رابطه 
)( ،t در دورهi توان توليدی واحدt ،itPدوره itPCهزينه توليد واحد i در دوره t ،itFMCهزينه ثابت تعميرات واحد i در 

 تعداد ساعات در يک هفته  HW و (MWh/$) برحسبt در دوره i هزينه متغير واحدitVMC،(Kw/YR/$) بر حسب tدوره 
 .می باشند

هره برداری و تعميرات مورد نياز ب جهت محاسبه سود نهائی شرکت های توليدی، تخمين قيمت بسته شدن بازار و هزينه های 
قابل ذکر است که تخمين دقيق قيمت بسته شدن بازار توسط شرکت . می باشد که بايد توسط شرکت های توليدی تعيين شوند

از قيمت فروش ) ۲(از اين رو مطابق جدول . توليدی، نقش به سزائی در انتخاب بهينه زمان بندی تعميرات شرکت مربوطه دارد

                                                 
Market Clearing Price13    
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اطالعات واحدها و ) ۳(در جدول ]. ۷[ استفاده شده استj بازار برق نروژ، جهت ماکزيمم کردن سود شرکت توليدیانرژی در
 ].۱[ لحاظ شده استjهزينه های بهره برداری و تعميرات واحدها جهت محاسبه سود ساالنه شرکت توليدی

 
 

 مت بسته شدن بازار  تخمين قي) : ۲(جدول 
قيمت تسويه  هفته

 بازار
قيمت تسويه  هفته

 بازار
قيمت تسويه  هفته

 بازار
قيمت تسويه  هفته

 بازار
1 36.7 14 28.8 27 29.2 40 25.5 
2 39.3 15 25.2 28 34.1 41 27.7 
3 37.2 16 33.2 29 33.2 42 27.9 
4 35.6 17 29.1 30 38.1 43 33.1 
5 37.9 18 35.7 31 25.2 44 38.1 
6 35.9 19 37 32 30.9 45 38.2 
7 35.4 20 37.8 33 33.1 46 40.3 
8 33.5 21 36.4 34 26 47 42.2 
9 27.2 22 33.7 35 25.8 48 38.7 
10 26.7 23 39.7 36 25 49 42.8 
11 25.1 24 38.3 37 31.1 50 45 
12 25.9 25 39 38 23.8 51 58 
13 24.9 26 36.6 39 25.6 52 43.4 

 

 اطالعات واحدهای توليدی و هزينه های بهره برداری و تعميرات واحدها) : ۳( جدول 
 ظرفيت واحد ها بر حسب

(MW) 
        هزينه بهره برداری و تعميرات

 
 شماره واحدها

Pmax Pmin 

 
تعداد 
 واحدها

تعداد دوره 
تعميرات بر 
 ثابت بر حسب حسب هفته

($/kw/YR) 
 متغير بر حسب
($/MWh) 

1-5 12 2.4 5 1 10.0 5.0 
6-9 20 4.0 4 1 0.3 5.0 

10-13 76 15.2 4 3 10.0 0.9 
14-19 100 25 6 4 8.5 0.8 
20-23 155 54.25 4 5 7.0 0.8 
24-29 197 68.95 6 6 5.0 0.7 

30 350 140 1 8 4.5 0.7 
31-32 400 100 2 8 5.0 0.3 

 
 . در زمان بندی تعميرات واحدها بصورت زير بيان می شودjشرکت توليدیمجموعه قيود 

که در مجموعه قيود بهره بردار مستقل سيستم نيز بيان شده است از يک محدوديت ديگری جهت ) ۳(و ) ۲( قيود        به جز
 .بيان می شود استفاده می شود که به صورت زير j شرکت توليدیسود نهائیصحيح محاسبه 
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اين قيد بيان کننده محدوديت توان توليدی واحد ها می باشد که در توزيع اقتصادی بار  : ماکزيمم و مينيمم ظرفيت توليد -
 .بيان می شود) ۹( مد نظر قرار داده می شود که توسط رابطه jبين واحدها جهت تعيين سود نهائی شرکت توليدی

  

)۹       (          tiPxPPx iititiit ∀∀−≤≤− ,)1()1( maxmin 

 
 نمی توانند در ۱۵ و۶ صورت گيرد و واحدهای۲۴ نمی تواند در دوره ۳۲ و ۴،۱۴بايد توجه شود که شروع تعميرات واحدهای 

 .  جهت تعميرات از مدار خارج شوند۱۳دوره 
 

 فضای رقابتی الگوريتم پيشنهادی جهت زمان بندی تعميرات واحدهای شرکت های توليدی در -۴  
در بازار رقابتی توليد کنندگان توان، برق توليدی خود را در کنار ساير توليد کنندگان به بازار عرضه می کنند، بنابر اين         

بديهی است که يک برنامه ريزی اقتصادی جهت . رقابتی بين توليدکنندگان در زمينه کاهش قيمت تمام شده به وجود می آيد
بهره بردار مستقل سيستم، که وظيفه  . نقش به سزايی در کاهش قيمت برق و در نتيجه افزايش ميزان سود داردتعميرات واحدها

  اوليهبندي نزما. اصلی آن تضمين امنيت شبکه می باشد موظف به بررسی زمان بندی تعميرات شرکت های توليدی می باشد
ار مستقل سيستم نمی تواند به تنهائی و بدون در نظر گرفتن  و بهره بردشود انجام مي هاي توليدي  شركتتوسطتعميرات 

  .]۹[پيشنهادات شرکت های توليدی زمان بندی تعميرات واحدها را انجام دهد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

و تخمين قيمت بسته شدن بازار ISO زمان بندی تعميرات از ديدگاه 
به عنوان معيار مرجع جهت محاسبه سود از دست رفته شرکت 

شروع زمان 

شرکت توليدی با توسط زمان بندی مجدد واحدهای غير مجاز 
  ISOتوجه به شرايط جديد

ماکزيمم محاسبه وزمان بندی تعميرات شرکت توليدی در جهت 
 کردن سود نهائی 

 

 ISOدو زمان بندی انجام شده، توسط  مقايسه قابليت اطمينان

 اجرای زمان بندی تعميرات از ديدگاه  شرکت توليدی 

 

 خير

 
 بله

 
شرکت آخر زمان بندی  و مقايسه سود حاصل شده در مرحله اول

 با توجه به معيار ی سود از دست رفته شرکت توليدتوليدی و پرداخت

 ISOشناسائی واحدهای غير مجاز توسط 
آيا اختالف 

بين دو زمان 
بندی ناچيز 

پايان زمان 
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 الگوريتم پيشنهادی جهت زمان بندی تعميرات در محيط رقابتی) : ۲(شکل 

 

شرکت . در اين روش پيشنهادی زمان بندی تعميرات از ديدگاه شرکت توليدی انجام می گيرد) ۲( شکل        مطابق الگوريتم
به صورت مستقل زمان بندی تعميرات خود را با هدف ماکزيمم کردن سود، به کمک تخمين قيمت بسته شدن بازار و   jتوليدی 

با .  نتايج حاصله را به بهره بردار مستقل سيستم تسليم می کندمحاسبه هزينه های بهره برداری و تعميرات، انجام می دهد و سپس
بهره بردار مستقل سيستم نيز با توجه به .  ماکزيمم شده و مقدار آن مشخص می شودj اين زمان بندی سود نهائی شرکت توليدی 

واحدها را انجام داده و قيمت بسته تابع هدف خود، که تراز کردن قابليت اطمينان درسرتاسر هفته های يکسال می باشد زمان بندی 
.       در مرحله نقض قيود محاسبه می کند  jشدن بازار را به عنوان معيار مرجع جهت محاسبه سود از دست رفته شرکت توليدی 

ستقل سيستم قرار گرفته و  مورد تاييد بهره بردار مjبرای سادگی محاسبات قيمت بسته شدن بازار از ديدگاه شرکت توليدی( 
در نهايت بهره بردار مستقل سيستم با توجه به .)  ، از اين قيمت استفاده می کندjجهت محاسبه سود از دست رفته شرکت توليدی 

 قابليت اطمينان سيستم و قيود خود را کنترل می کند اگر در حد قابل قبول باشد، j زمان بندی انجام شده توسط شرکت توليدی 
شود ولی اگر غير از اين باشد، بهره بردار مستقل سيستم واحدهای غير مجاز را   تاييد می j ن بندی از ديدگاه شرکت توليدیزما

با انجام زمان بندی مجدد ]. ۹[درخواست زمان بندی مجدد واحدهای غير مجاز را می کند  jشناسائی کرده و از شرکت توليدی 
پس از .  کاهش می يابد j آورده شدن هدف بهره بردار مستقل سيستم، سود شرکت توليدی در راستای بر j توسط شرکت توليدی

تاييد زمان بندی مجدد شرکت توليدی، اختالف سود حاصل شده در مرحله اول زمان بندی شرکت توليدی و مرحله آخر، با توجه 
  jاز مصرف کننده ها دريافت و به شرکت توليدی به معيار مرجع توسط بهره بردار مستقل سيستم محاسبه شده و در انتهای سال 

اين زمان بندی کامال عادالنه . پرداخت می شود که مقدار اين هزينه با توجه به تعداد کل مصرف کننده ها بسيار ناچيز می باشد
 .بوده و وابسته به شرايط حاکم بر سيستم می باشد

 
 م پيشنهادی  نتايج زما ن بندی تعميرات با استفاده از الگوريت-۵

از ديدگاه بهره بردار مستقل ( نسل ۱۰۰۰ بعد از ۰۰۸/۰ و احتمال جهش ۷/۰عملکرد الگوريتم ژنتيک با احتمال برش ) ۳(شکل 
قابليت اطمينان مورد تاييد بهره بردار ) ۴(شکل .  نسل به جواب بهينه رسيده است۳۰۰را نشان می دهد که تقريباً بعد از ) سيستم

، مايل است زمان بندی )۴(و جدول ) ۵(بهره بردار مستقل سيستم مطابق شکل . ليه دوره ها را نشان می دهدمستقل سيستم درک
 بصورتی انجام گيرد که اکثر واحدها در دوره ها با بار پائين جهت تعميرات از مدار خارج شوند j تعميرات واحد های شرکت توليدی

 . ا تراز کندتا بتواند قابليت اطمينان را در کليه دوره ه
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قابليت اطمينان حاصل شده از زمان بندی تعميرات واحد های ) : ۴(شکل 
 ISOتوليدی، از ديدگاه 

  از ديدگاه بهره بردار مستقل سيستم واحدهازمان بندی تعميرات) : ۴(جدول 
 

 شماره واحدها

 

شروع دوره 
 تعميرات 

 
 شماره واحدها

 

شروع 
دوره 

 تعميرات 
21-27 1 25 31 

26 6 8 32 
23 8 2-14-15 34 
31 9 17-28 36 
7 11 29 37 

16-22 12 10 38 
9-11 13 18 39 
4-30 17 13-20 40 
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19 26 3 43 
1-6-12 27 24 44 

32 28 5 51 
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 ISO نسل از ديدگاه ۱۰۰۰عملکرد الگوريتم ژنتيک بعد از ) : ۳(شکل 
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 ISOاز ديدگاه زمان بندی تعميرات واحدهای توليدی ) : ۵(شکل 

) j شرکت توليدی  از ديدگاه( نسل 500 بعد از 006/۰ و احتمال جهش ۷/۰عملکرد الگوريتم ژنتيک با احتمال برش ) 6(شکل 
قابليت اطمينان مورد تاييد بهره بردار  اختالف ) 7(شکل .  نسل به جواب بهينه رسيده است140را نشان می دهد که تقريباً بعد از 

.   را نشان می دهدjا قابليت اطمينان حاصل شده از زمان بندی اوليه تعميرات واحدها از ديدگاه شرکت توليدی مستقل سيستم ب
، مايل است زمان بندی تعميرات واحدها در زمانی قرار گيرد که قيمت فروش انرژی )۵(و جدول ) ۸(مطابق شکل  j  شرکت توليدی

 ماکزيمم j  شرکت توليدینهائی سود با اين زمان بندی ميزان . تعميرات نزول کندپائين باشد تا هزينه تلف شدن سرمايه به علت 
 .  می شود۸۱۳۷/۳ ×۱۰۸$ شده و برابر با  
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 مقايسه قابليت اطمينان حاصل شده از زمان بندی تعميرات) : 7(شکل 

 j و شرکت توليدی ISO واحد های توليدی، از ديدگاه 
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  نسل از ديدگاه ۵۰۰عملکرد الگوريتم ژنتيک بعد از ) : 6(شکل 

j شرکت توليدی

 
   j شرکت توليدی از ديدگاه  واحدها تعميرات اوليهزمان بندی) : ۵(جدول 

 
 شماره واحدها

 

شروع دوره 
 تعميرات 

 
 شماره واحدها

 

شروع 
دوره 

 تعميرات 
11-15 1 1-2-8-9-25 17 

19 3 23 21 
6-10-14 4 32 26 

21 7 24 31 
31 8 13-28-30 34 
5 11 3-26 38 

20 12 22 39 
29 15 27 41 

12-16-18 16 4-7-17 42 
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 زمان بندی اوليه تعميرات واحدهای توليدی از ديدگاه ) : 8(شکل 

jشرکت توليدی 

 

هره بردار مستقل سيستم در بعضی قابليت اطمينان مورد تاييد ب) ۷( ، مطابق شکل jبا توجه به زمان بندی اوليه شرکت توليدی 
را شناسائی کرده و با  ) ۳۲ -۲۹ -۲۶ -۲۵ -۱۷واحدهای (بهره بردار مستقل سيستم واحدهای غير مجاز . از دوره ها نقض می شود

  موظف به زمان بندی مجدد jشرکت توليدی .  ، در زمان بندی مجدد به آن کمک می کندjبه شرکت توليدی ) ۴(ارائه جدول 
 در حد تاييد بهره j اين رويه تا زمانی که قابليت اطمينان حاصل شده از زمان بندی شرکت توليدی . های غير مجاز می باشدواحد

سرانجام پس از چند تکرار قابليت اطمينان حاصل شده از زمان بندی شرکت . بردار مستقل سيستم نباشد ادامه پيدا خواهد کرد
 و احتمال ۷/۰عملکرد الگوريتم ژنتيک با احتمال برش ) ۹(شکل . ستقل سيستم قرار می گيردمورد تاييد بهره بردار مj توليدی 
 نسل به جواب بهينه رسيده ۲۰۰را نشان می دهد که تقريباً بعد از ) j شرکت توليدی  از ديدگاه( نسل 500 بعد از 006/۰جهش 
قل سيستم با قابليت اطمينان حاصل شده از زمان بندی نهائی قابليت اطمينان مورد تاييد بهره بردار مست مقايسه) ۱۰(شکل . است

  مورد تاييد بهره بردار مستقل سيستم قرار j  را نشان می دهد که با توجه به آن، زمان بندی نهائی شرکت توليدی jشرکت توليدی 
ا اين زمان بندی ميزان سود  را نشان می دهد که ب j ،  زمان بندی نهائی شرکت توليدی)۶(و جدول ) ۱۱(شکل . گرفته است

در نهايت اختالف سود حاصل شده در زمان بندی اوليه و نهائی که برابر با .  نزول می يابد۸۱۱۸/۳ ×۱۰۸$   به jشرکت توليدی 
 .  پرداخت می شودj می باشد توسط بهره بردار مستقل سيستم به شرکت توليدی  190000$
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 قايسه قابليت اطمينان حاصل شده از زمان بندی تعميراتم) : ۱۰(شکل 

 j و شرکت توليدی ISO واحد های توليدی، از ديدگاه 
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  نسل از ديدگاه ۵۰۰عملکرد الگوريتم ژنتيک بعد از ) : ۹(شکل 

j شرکت توليدی

 
   j شرکت توليدی از ديدگاه  واحدها تعميرات نهائیزمان بندی) : ۶(جدول 

 
 شماره واحدها

شروع دوره  شروع دوره  
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 شماره واحدها تعميرات  

 

 تعميرات 

11-15 1 26 20 
19 3 23 21 

6-10-14 4 32 27 
21 7 24 32 
31 8 13-28 34 
29 9 30 35 
5 11 3 38 

20 12 22 39 
25 15 27 40 

12-16-18 16 4-7 42 
1-2-8-9 17 17 43 
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 های توليدی از ديدگاه زمان بندی نهائی تعميرات واحد) : ۱۱(شکل 

jشرکت توليدی 
 

  نتيجه گيری-۶
در اين مقاله با استفاده از الگوريتم ژنتيک و يک روش نو و ابتکاری به بررسی زمان بندی بهينه تعميرات واحدهای يک شرکت 

ار مستقل سيستم و هم روش پيشنهادی منصفانه بوده، بطوری که هم منفعت بهره برد. توليدی در فضای رقابتی پرداخته شده است
  در زمان بندی تعميرات تا حدی سود خود را ماکزيمم jشرکت توليدی .   در آن مد نظر قرار داده می شودjمنفعت شرکت توليدی 

 می کند تا قابليت اطمينان شبکه در سطح قابل قبول بهره بردار مستقل سيستم قرار گيرد، در عوض بهره بردار مستقل سيستم
  پرداخت      jشرکت توليدی  دريافت و به مصرف کننده ها  را محاسبه نموده و در انتهای سال از jرفته شرکت توليدی سود از دست 

 .مقدار اين هزينه با توجه به تعداد کل مصرف کننده های موجود بسيار ناچيز می باشدمی کند که 
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