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افزون مصرف انرژی، به ویژه انرژی الکتریکی، و از طرفی محدود بودن منابع انرژی فسیلی استفاده از منابع با توجه به رشد روز

وال مصرف گیرد و معمپیوسته برق تولید انرژی الکتریکی به صورت مرکزی صورت میهمهای بهشود. در سیستمتجدیدپذیر روز به روز بیشتر می

محیطی، بهبود راندمان و افزایش سالیانه برق رو به افزایش است. به دلیل افزایش هزینه انتقال و توزیع انرژی الکتریکی، حاد شدن مسائل زیست

نابع انرژی در گیری از ساختارهای جدید مانند شبکه هوشمند و بکارگیری مهای بزرگ نیازمند بهرهقابلیت اطمینان، تولید مرکزی توسط نیروگاه

های قدرت ایجاد کردند. در همین راستا منابع تولید پراکنده نقش اساسی در های سنتی شدند و یک ساختار جدید در سیستمکنار سیستم

ها در ساختار جدید سیستم قدرت مباحث بسیاری مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است که های قدرت دارند. با معرفی ریزشبکهسیستم

باشد. در این مقاله ضمن بررسی برخی از تحقیقات گذشته در این زمینه ترین این مباحث مییت انرژی آنها از نظر اقتصادی یکی مهممدیر

ای شامل منبع تولید پراکنده و بار را در حالت متصل به شبکه اصلی و مستقل از آن، به منظور الگوریتمی بررسی گردیده که میتواند ریزشبکه

های جستجوی مستقیم و روش جستجوی مستقیم چندسطحی بررسی ندن هزینه تولید توان، مدیریت نماید. بدین منظور روشحداقل رسا

گردیده است و نتیجه برآن است که روش جستجوی مستقیم چندسطحی سرعت بسیار باالتری داشته و برای مدیریت منابع تولید پراکنده بسیار 

 باشد.مفید می

 مدیریت منابع. ،جستجوی مستقيم ،توليد پراكنده ،رداری اقتصادیببهره -ليد واژهك

 

 قدمهم -1

ریزی توليد روزانه یک عمليات مهم و مشکل در ابزارهای رنامهب

های الکتریکی است و موضوعی تحت تحقيقات فشرده در سال

تر در در مقررات سيستم قدرت نياز پيچيده .]1[دباشگذشته می

تماد و كارآمد قدرت قابل اع مدل به كارگيری یک سيستم

بنابراین درک ظرفيت انتقال در تجزیه و تحليل هزینه . ]2[است

های جدید و یا توليد برای دادن یک شاخص خوب به نيروگاه

های ظرفيت محدود گذاری سيستم انتقال در سيستمسرمایه

 بسيار مهم است.

ه شود كای از بار و منابع كوچک فرض مییزشبکه یک مجموعهر

كند و به عنوان یک سيستم قابل كنترل مستقل عمل می

تواند توان الکتریکی و گرمایی ناحيه محلی خود را تامين كند. می

این مفهوم یک الگوی جدید برای تعریف عملکرد منابع توليد 

كند. در سيستم قدرتی كه شامل ریزشبکه باشد، پراكنده ارائه می

آن را به عنوان یک قسمت توان برای استفاده از ریزشبکه می

همچنين، ریزشبکه  قابل كنترل سيستم قدرت در نظر گرفت.

كنندگان از قبيل تواند برای تامين نيازهای خاص مصرفمی

قابليت اعتماد باال، كاهش تلفات، تامين ولتاژ محلی مورد نياز، 

وری از طریق انرژی حرارتی تلف شده، اصالح افت افزایش بهره

 .]3[ان از وجود برق بدون وقفه طراحی شود ولتاژ و اطمين

های الکتریکی، سالهای سائل مربوط به عملکرد اقتصادی شبکهم

سال است كه موضوع جالب توجهی است. در ميان این مباحث، 

سازی است. برداری اقتصادی، مبنای مسئله بهينهمسئله بهره

 های الکتریکی معمولیبرداری اقتصادی در شبکهمسئله بهره

با ساختار جدید  های قدرت مدرن ووجود داشته و برای سيستم

نيز امر مهمی است و بحث روی این موضوع همچنان ادامه دارد. 

برداری اقتصادی در یک سيستم قدرت، اقداماتی منظور از بهره

است كه برای هر واحد توليد كننده توان، مقدار توان مشخصی را 

ام تقاضای توان بار تامين گردد و كنند تا تمبرای توليد تعيين می

در عين حال از لحاظ اقتصادی نيز كمترین هزینه را به دنبال 

توان به عنوان یک برداری اقتصادی را میداشته باشد. مسئله بهره

 های اقتصادی منابع تولید پراکنده در ریزشبکهریزبرنامه

 2، امير اسمعيلی روزبهانی*1نشلجی هدی حلواچیم

 m_halvachi@elec.iust.ac.ir ارشد مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشجوی كارشناسی1
 li@ut.ac.iramir.smaiهای انرژی دانشگاه تهران، دانشجوی كارشناسی ارشد مهندسی سيستم2
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سازی در نظر گرفت و توسط روشهای جستجوی مسئله بهينه

 .]4[كالسيک و هوشمند حل كرد 

برداری از اقتصادی در بهرها توجه به اهميت انرژی مسائل ب

ها، یکی از مسائل مهم در این رابطه، مدیریت انرژی ریزشبکه

باشد. در این مقاله برداری بهينه اقتصادی میبرای بهره

الگوریتمی برای حل این مسئله ارائه شده است. در این راستا 

 چندین شبکه مورد بررسی قرار گرفته است.

ن است كه برای نوع منابع توليد کته حائز اهميت در اینجا این

تواند در سيستم پراكنده محدودیتی وجود ندارد و هر منبعی می

وجود داشته باشد و تنها الزم است كه تابع هزینه توليد توان آن 

منبع و محدوده حداقل و حداكثر توان توليدی آن در اختيار 

باشد از مزایای اگوریتم پيشنهاد شده، امکان حل مسئله 

سازی در سيستمی شامل چندین ریزشبکه متصل به هم، هبهين

باشد. در هر دو حالت متصل به شبکه اصلی و مستقل می

همچنين با در نظر گرفتن ظرفيت خطوط ارتباطی به عنوان یک 

وط توان تاثير ظرفيت خطاز پارامترها در الگوریتم مورد نظر، می

 ارتباطی را بررسی كرد.

 عرفی روش جستجوی مستقیمم -2

روش جستتتجوی مستتتقيم بتترای حتتل مستتئله بختتش بتتار 

اقتصادی با تعدادی محدودیت برابری و نتابرابری و واحتدهایی بتا 

ای قابل استفاده است. بر خالف اكثتر روشتهای هر نوع تابع هزینه

مبتنی بر تکرار كه معمتوال بتا یتک حتدل اوليته اتفتاقی شتروع 

پذیر عملتی حل امکانشود، روش جستجوی مستقيم با یک راهمی

شود كه این یکی از ویژگيهتای برجستته ایتن روش بته شروع می

روش جستجوی مستقيم از دو قسمت تشتکيل  .]5[آیدحساب می

شده است، تخمين اوليه و مراحل جستجوی مستقيم كته در زیتر 

 گردد.تشریح می

های مبتنی بتر تکترار، حتدل اوليته مناستب تتاثير ر روشد

رعت رستيدن بته جتواب دارد. در زیادی در همگرا شدن حل و س

روش جستجوی مستقيم حدل اوليه با اقتداماتی ستاده انتختاب 

شود اما این اقدامات در راستای حتل مستئله استت و سترعت می

دهد. این مراحتل بته صتورت زیتر رسيدن به جواب را افزایش می

 است:

بتدا توان توليدی تمام منابع را روی كمترین مقدار توانی ا .1

 كنيم.ند توليد كنند تنظيم میتوانكه می

در آن كمتر از بقيه است انتخاب ( 1) احدی كه مقدارو .2

شود و توان توليدی آن روی مقدار ماكزیم آن واحد می

 شود.تنظيم می

(1) max min

max min

[ ( ) ( )]i i i i

i i

F P F P

P P




 

شتود و كنتار گذاشتته متی 2احد انتخاب شتده در مرحلته و

روند تتا جتایی كته مجمتوع شود و این دوباره تکرار می 2مرحله 

 كند.توان توليد شده برابر مجموع بار شود ادامه پيدا می

س از تخمين اوليه برای توان واحدها، با استفاده از پارامتر ثابت پ

(، مراحل زیر را برای رسيدن 1kw)مثال  ∆از پيش تعيين شده 

 دهيم:به جواب مسئله انجام می

ا كاهش توان آنها به احدهایی كه با افزایش یو .1

، از محدوده تغييرات توانشان خارج  Δاندازه 

، (3( و )2شوند انتخاب و توسط روابط )نمی

 ( و هزینه كاهشیIC) مقدار هزینه افزایشی

(DCآنها محاسبه می ):شود 

(2) ( ) ( )i i i i
i

F P F P
IC

  



 

(3) ( ) ( )i i i i
i

F P F P
DC

 



 

كنيم را محاسبه كرده و بررسی می جموع هزینهم .2

كه آیا بهبودی حاصل شده است؟ اگر جواب 

منفی باشد، آنگاه پایان الگوریتم است و اگر 

 رویم.جواب مثبت باشد به مرحله بعد می

( را داشته ICاحدی كه حداقل هزینه افزایشی )و .3

ام(، برای افزایش توان xباشد )فرض كنيد واحد 

، و همچنين واحدی كه Δتوليدی آن به اندازه 

( را دارد )فرض DCبيشترین هزینه كاهشی )

(، برای كاهش توان توليدی y≠xام، yكنيد واحد 

 كنيم.انتخاب می Δآن به اندازه 

س از تغيير توان دو واحد انتخاب شده، اگر با پ .4

، مقدار Δافزایش یا كاهش توان آنها به اندازه 

توان آنها از محدوده مجاز آن واحدها تجاوز 
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كند، مقدار هزینه افزایشی و كاهشی دو نمی

گردد و در غير این واحد دوباره محاسبه می

نهایت و صورت مقدار هزینه افزایشی را برابر بی

دهيم مقدار هزینه كاهشی را برابر صفر قرار می

حدها دچار تا در تکرار بعدی توان توليدی این وا

 تغيير نشود.

 ه مرحله دوم ميرویم.ب .5

شروع

تخمين اوليه

محاسبه هزینه كاهشی و 
افزایشی

i= تعداد منابع با هزینه
افزایشی كمينه

j= تعداد منابع با هزینه
كاهشی بيشينه

بهبود هزینه؟  +iP=iP

 +iP=iP

پایان

بله

نه

 
 الگوریتم روش جستجوی مستقيم: 1کل ش

تواند مسائل بسيار پيچيده با محدودیتهای مختلف این روش می

، تعداد تکرار الگوریتم Δرا حل كند. در صورت كوچک بودن 

سرعت رسيدن به پاسخ كم شود كند كه باعث میافزایش پيدا می

شود كه برای حل این مشکل از روش جستجوی مستقيم چند 

 .ن استفاده كردتوامی ایمرحله

دف اصلی روش جستجوی مستقيم چند سطحی، بهبود ه

عملکرد روش جستجوی مستقيم است. دیگر ویژگی مهم روش 

جستجوی مستقيم چندسطحی این است كه احتمال فرار از نقاط 

شود، كه این ویژگی برای واحدهایی ی خيلی زیاد میبهينه محل

 .باشد بسيار مهم استكه توابع هزینه آنها غير یکنواخت می

های گرچه معموال روش جستجوی مستقيم نسبت به روشا

های بيشتری برای رسيدن به مبتنی بر تکرار دیگر، تعداد گام

باید انجام ای جواب دارد، اما در هر گام یا تکرار، محاسبات ساده

شود و به زمان محاسبات خيلی كمی نياز دارد. بنابراین اگر مدت 

زمان رسيدن به جواب زیاد باشد دليل آن تعداد تکرارهای زیاد 

است. برای رفع این مشکل و یا به عبارتی افزایش همگرایی روش 

جستجوی مستقيم، روش همگرایی چندسطحی پيشنهاد 

 شود.می

( بزرگ برای روش جستجوی ∆ول گام )ین روش ابتدا از یک طا

كند و در تکرارهای بعدی مقدار طول گام را مستقيم استفاده می

 دهد تا به دقت مورد نظر برسد.مرحله به مرحله كاهش می

نظور از سطح در روش چندسطحی، هر كدام از مقادیری است م

شود. معموال تعداد سطوح همگرایی در نظر گرفته می ∆كه برای 

سطح در  5تا  3ش جستجوی مستقيم چندسطحی بين در رو

 شود.نظر گرفته می

نتخاب طول گام نيز یک فاكتور مهم در همگرایی است. اگر طول ا

 درگام خيلی بزرگ باشد ممکن است مسئله همگرا نشود و 

صورتی كه طول گام را خيلی كوچک انتخاب كنيم تعداد تکرار 

بنابراین در انتخاب طول  شود.تا رسيدن به حالت بهينه زیاد می

گام باید دقت كرد تا همواره مسئله همگرا باشد و از طرفی تعداد 

 تکرارها هم زیاد نباشد.

ا توجه به نکات گفته شده، معموال طول گام اوليه، درصدی از ب

ر توان توليدی واحدها )معموال بيشترین توان از بين حداكث

( 4)شود. بنابراین طول گام اوليه از رابطه درصد( انتخاب می11

 آید.بدست می

(4) max

1 0.1 ( )iMax P   

1,2,....,i N 

عد از اولين سطح همگرایی، یعنی اعمال روش جستجوی ب

، باید طول گام را برای سطح دوم تغيير 1مستقيم با استفاده از 

داد. بدین منظور مقدار طول گام سطح دوم را كسری از طول گام 

گيریم و باز روش جستجوی مستقيم را در سطح اول در نظر می

 كنيم.در این سطح اعمال می

نابراین مقدار طول گام هر سطح )به جز سطح اول( را كسری از ب

مقدار طول  (5كنيم. رابطه )يين میطح قبلی تعطول گام در س

1nام )nگام سطح  دهد:( را نشان می 
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(5) 1n
n

K


  

باشد.  1ضریب كاهش نام دارد و باید بزرگتر از  Kه در آن ك

بدین ترتيب در هر سطح بعد از تعيين طول گام، با استفاده از 

شود و بعد از آن با ئله حل میروش جستجوی مستقيم مس

مقدار طول گام برای سطح بعدی تعيين  استفاده از رابطه باال

كند كه مقدار طول گام شود. این روند تا جایی ادامه پيدا میمی

كيلووات(  1از مقدار ثابتی كه از قبل تعيين شده است )مثال 

فلوچارت روش جستجوی مستقيم چند  2شکلكمتر شود. 

 دهد.ان میسطحی را نش

شروع

تخمين اوليه

تنظيم طول گام اوليه و 
ضریب كاهشی

 = 1

روش جستجوی مستقيم

همگرایی؟

پایان

آیا طول گام بزرگتر از طول 
گام نهایی است؟

/ = k

بله

نه

بله

نه

 
 : الگوریتم روش جستجوی مستقيم چندسطحی2کل ش

 

 بندیرمولف -2-1

ر یک سيستم قدرت، تابع هدف اوليه برای مسئله پخش بار د

باشد، ( میTFاقتصادی، حداقل كردن مجموع هزینه توليد )

های درحالی كه شرایط توازن بين توليد و مصرف و محدودیت

های این تابع هدف و محدودیت .]6[توليد توان واحدها ارضا شود

 ست:اوليه به صورت زیر ا

 هتاوال باید مقدار هزینه كمينه گردد یعنتی مجمتوع هزینتها

مينيمم گردد. ثانيا مجموع توليد بتا مجمتوع مصترف بایتد برابتر 

گردد. ثالثا توليد هر قسمت باید از مقدار حداقل توليد بيشتر و از 

 مقدار حداكثر توليد كمتر باشد.

(6) 

1

min ( )
genN

T g g

g

F F P


 

(7) 

1 1

gen load
N N

g d

g d

P LD
 

  

(8) min max

g g gP P P  

تتوان توليتد  gP، تعداد واحدهای توليتد تتوان genNه در آن ك

تعتداد  loadN، امgتابع هزینه واحتد  gF، امgشده توسط واحدهای 

min، امdمقدار بار واحد  dLD، بارها
gP  حداقل توانی كته واحتدg ام

maxباید توليد كند و 
gP نی كه واحد حداكثر تواgتواند توليد ام می

 ، است.كند

ر ایتتن روش بتترای منتتابع تجدیتتد پتتذیر كتته در طتتول روز د

كنند تابع هزینه به صورت ساعتی یتا های متفاوتی توليد میتوان

توانتد بترای منتابع شتود. پتس ایتن روش متیروزانه تعيتين متی

 تجدیدپذیر مورد استفاده قرار گيرد.

 

 مستقیم ررسی عملکرد روش جستجویب -2-2

ر این بخش سيستمی شامل سه واحد توليدی مورد مطالعه د

قرار گرفته است. توابع هزینه این سه واحد به صتورت یتک چنتد 

 باشد.ای درجه سه میجمله

(9) 2( )i i i i iF P a b P c P   

، ام )بر حسب دالر بر مگاوات(iتابع هزینه واحد  iFه در آن ك

iP  تتتوان توليتتدی واحتتدi)ام )بتتر حستتب مگتتاوات ،ia ،ib ،ic  وid 

باشند. ضرایب سته واحتد در نظتر ام میiضرایب تابع هزینه واحد 

گرفته شده به همراه محتدوده حتداقل و حتداكثر تتوان توليتدی 

minها )آن
iP  وmax

iP)6[آمده است 1، در جدول[. 
 نضرایب تابع هزینه سه واحد توليد توا: 1دول ج

محدوده توان 
 خروجی

نابع م رایب توابع هزینهض
تولید 
max پراکنده

iP 
(KW) 

min
iP 

(KW) 
id ic ib ia 

800 320 0700000012. 70000080 070. .507.. 1 

1200 300 0700000005.3 07000.3.. .70.1 128. 2 
1100 2.. 070000000008 0700105 07.31 1.31 3 

 جموعم .80 3100
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كه در جدول فوق مشخص است، در صورتی كه هر سه  طورمانه

واحد روشن باشند، حداقل و حداكثر باری كه این سه واحد 

كيلووات  3111كيلووات و  895توانند تامين كنند به ترتيب می

 است.

ز آنجایی كه فرض ما بر این است كه هر سه واحد باید روشن و ا

ن سيستم در نظر توان توليد كنند، بنابراین باری كه برای ای

شود باید بين این دو مقدار باشد. در اینجا بار مورد نظر گرفته می

كيلووات در نظر گرفته شده است. طول گام مورد  2511برابر با 

( نيز برابر با یک كيلووات ∆نياز در روش جستجوی مستقيم )

 تعيين شده است.

 :آید مطابق زیر استسازی به دست میای كه از شبيهتيجهن

ای كه برای تأمين بار با استفاده از این سه واحد به جموع هزینهم

دالر و توان توليدی  22729732آید معادل است با دست می

آید. كيلووات به دست می 865و  911، 725واحدها به ترتيب 

 311، برای حل این مسئله DSMالگوریتم جستجوی مستقيم یا 

ت كه این روش دارای تکرار شود. كامال واضح اسمرتبه تکرار می

. این همان عيب بزرگی است زیادی است و سرعت خوبی ندارد

 .داردروش جستجوی مستقيم  كه

رای برطرف كتردن پتایين بتودن سترعت روش جستتجوی ب

مستقيم، روش جستجوی مستقيم چندسطحی ارائه شتده استت. 

در این قسمت تتأثير روش جستتجوی مستتقيم چندستطحی در 

شتود. داده متی وش جستتجوی مستتقيم نشتانایش سرعت رافز

عالوه بر این با مقایسه نتایج به دستت آمتده بترای هتر دو روش، 

توان توليدی واحدها در اثر اعمال دو روش را با یکتدیگر مقایسته 

كنيم تا مشاهده شود كه هر دو روش مسئله را به یتک نقطته می

كننتتد یتتا ممکتتن استتت نقتتاط بهينتته بتترای دو روش همگتترا متتی

ت ستجوی مستقيم و جستتجوی مستتقيم چندستطحی متفتاوج

بتا  باشد. برای این منظور سيستم مشخص شده در قسمت قبلتی،

و  وش جستتجوی مستتقيم چندستطحی حتل شتتدهاستتفاده از ر

 .شوندها با یکدیگر مقایسه مینتایج حاصل از آن

التت قبلتی ر اینجا مشخصات واحدها و مقدار بار مشتابه حد

داكثر تتوان برابتر بتا ده درصتد حت ح اول،است و طول گتام ستط

داكثر تتوان توليتدی آن بيشتتر از بقيته توليدی واحد دوم )كه ح

. بنابراین طول گتام ستطح اول شودداده میباشد( قرار واحدها می

های بعدی نيز طول گتام باشد. در سطحكيلووات می 121برابر با 

قل حتدا د ووشتدرصد طول گام در سطح قبلتی انتختاب متی 21

 2شود. جدولگرفته میطول گام هم برابر با یک كيلووات در نظر 

 دهد.سازی را نشان مینتایج حاصل از شبيه
: نتایج حاصل از روش جستجوی مستقيم چندسطحيروی سيستمی 2دول ج

 شامل سه واحد

عداد ت 3P (KW)2P (KW)1P(KW) هزینه)دالر(
 تکرار

 (KWطوح)س

 خمین اولیهت - 800 000 1100 2280.7.5
22.35715 800 000 080 3 120 

22.20730 800 012 .28 2 25 

22.20733 80578 012 .2372 1 578 
22.20732 80578 010708 .2.712 2 0700 

سازی این ، نتایج شبيهطور كه از جدول فوق مشخص استمانه

ترین هزینه روش، یعنی توانی كه هر واحد باید توليد كند تا كم

برای تأمين بار را در بر داشته باشد، با نتایج روش جستجوی 

مستقيم یکسان است )چند صدم اختالفی كه وجود دارد به علت 

باشد(. به همين ترتيب، اعشاری شدن طول گام در سطوح باال می

هزینه ریزشبکه برای تأمين بار نيز مشابه روش قبلی به دست 

جستجوی مستقيم چندسطحی برای آید. از طرفی با روش می

سيستم مشخص شده، تنها هشت تکرار نياز است كه در مقایسه 

با روش جستجوی مستقيم كه بيش از سيصد تکرار نياز داشت 

گيری در روش جستجوی مستقيم افزایش سرعت چشم

 شود.چندسطحی مشاهده می

طتتور كتته انتظتتار داشتتتيم روش جستتتجوی نتتابراین همتتانب

ی نسبت به روش جستتجوی مستتقيم تعتداد مستقيم چندسطح

كمتری نياز دارد و به دنبال آن زمان كمتتری بترای رستيدن بته 

جواب بهينه، نيتاز دارد و ایتن برتتری روش جستتجوی مستتقيم 

 دهد.چندسطحی را نسبت به روش جستجوی مستقيم نشان می

ررسی روش جستجوی مستقیم چندسطی روی ب -2-3

 سیستمی شامل دو ناحیه

بترای  مت، روش جستجوی مستقيم چندستطحیر این قسد

سيستمی شامل چند ناحيه )چند ریزشبکه( مجزا از هتم كته بته 

 .شودشبکه اصلی اتصال دارد بررسی می صورت شعاعی با

مجموع توان توليدی توسط تمام منابع توليتد  AiPه در آن ك

مجموع بار موجتود در ناحيته  AiLD، امiپراكنده موجود در ناحيه 

i ام وmax
i_i+1FL  حداكثر توانی است كه خط متصل بين ناحيهi  و

(i+1) تواند از خود عبور دهد.می 

، ظرفيت خطتوط ارامتر مهمی كه در اینجا اضافه شده استپ
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وط بين نواحی است. در این قسمت به بررسی تاثير ظرفيتت خطت

. روش جستجوی مستقيم شودپرداخته میها بين نواحی بر هزینه

چندسطحی این قابليت را دارد كه با اندكی اصالحات، سيستتمی 

 شامل چند ناحيه را حل كند.

(11) 
1 1 1 2A A mainP LD P FL     

(11) 
( 1)_An An n nP LD FL    

(12) max max

( 1)_ ( 1)_ ( 1)_i i i i i iFL FL FL     

، سيستمی شامل دو ناحيه كه در هر ناحيه دو سازیرای شبيهب

. توابع هزینه شودگرفته میواحد توليد توان وجود دارد در نظر 

 (9صورت یک تابع درجه دوم به فرم )این واحدها به 

 .]6[باشندمی
 زینه چهار واحد موجود در دوناحيه: ضرایب تابع ه3دول ج

نابع م رایب توابع هزینهض محدوده توان خروجی
تولید 
 پراکنده

 واحین
(KW)max

iP (KW)min
iP ic ib ia 

000 1.0 07001.02 .702 .01 1 1 
200 .0 0700582 .70. .8 3 
500 100 0700105 .78. 310 2 2 
350 .0 0700181 .7. 2.0 5 

شتود گرفتته میوات در نظتر كيلو 1121م جموع بار سيستم

 31درصتد و  71از این مقدار بار به ترتيب  2و  1كه سهم نواحی 

تتوان باشد. در واقع این مسئله را به این صورت نيز متیدرصد می

كته  استتتحليل كرد: دو ریزشبکه متصل به یکتدیگر در اختيتار 

د كه توابتع باشنها شامل دو واحد توليد پراكنده میهركدام از آن

هتا برابتر بتا ها مشخص است. بار یکی از ایتن ریزشتبکههزینه آن

تعيتين  باشتد. هتدفمتی 336كيلووات و بار دیگری برابر با  784

توان توليدی هر كدام از واحدهاست به طوری كه بار هر دو ناحيه 

تأمين شود و از لحاظ اقتصادی نيز كمتترین هزینته را بته دنبتال 

نتقال توان بين دو ناحيه نيتز دارای محتدودیت داشته باشد. خط ا

 باشد.مشخصی برای عبور توان توان الکتریکی می

 
 : ساختار سيستمی با چند ناحيه به صورت شعاعی3شکل 

ر این قسمت ابتدا سيستم متورد نظتر بتا روش جستتجوی د

مستقيم چندسطحی و بدون محدودیت برای خط انتقال بتين دو 

ين بار در حالتت بهينته را بته دستت و هزینه تأم شدهناحيه حل 

از آن هزینتتته را بتتتا در نظتتتر گتتترفتن  . پتتتسشتتتودآورده می

 آوریم.های مختلف به دست میمحدودیت

سازی روش جستجوی مستقيم چندسطحی روی سيتمی : نتایج شبيه4دول ج

 شامل دو ناحيه

حدودیت م دون محدودیتب کیلووات 200 کیلووات 1.0

خطوط بین 

 نواحی

 (KWطوح)س کرارت زینه)دالر(ه کرارت زینه)دالر(ه کرارت زینه)دالر(ه

 خمین اولیهت --- 10002788 --- 10818710 --- 10818710

100.5730 2 1002273. 3 10.007.3 3 00 

1005.7.5 3 10010750 3 10.0070 3 12 

10053720 3 1000.7.0 5 10.00781 5 275 

10052723 . 1000.72. 5 10.0078 5 0758 

حدودیت م واتکیلو 100 کیلووات 0. کیلووات 0

خطوط بین 

 نواحی

 (KWطوح)س کرارت زینه)دالر(ه کرارت زینه)دالر(ه کرارت زینه)دالر(ه

 خمین اولیهت --- ..1000.7 --- 10.50713 --- 10818710

10818710 0 10.50713 0 100057.. 1 00 

1081.733 1 10.58730 2 10000705 5 12 

1081.72 3 10.5873 3 1008070. 1 275 

1081.710 5 10.58720 5 1008070. 2 0758 

دهد. در دول فوق نتایج حاصل از شش آزمایش را نشان میج

ها با تعداد تکرارهای كمی مسئله به جواب تمام این آزمایش

نهایی رسيده است. بنابراین روش جستجوی مستقيم با اندكی 

پخش  تواند مسئلهتغيير، به آسانی و با صرف مدت زمان كمی می

 بار اقتصادی توان بين چند ناحيه را انجام دهد.

کته دیگر در مورد جدول فوق، مقدار هزینه نهایی در هر شش ن

آزمایش است. در صورتی كه برای خط انتقال بين دو ریزشبکه 

محدودیتی قائل نباشيم یا به عبارت دیگر خط انتقال بين دو 

ا داشته باشد، ناحيه، ظرفيت انتقال هر ميزان توان از خود ر

دالر خواهد بود. در صورتی كه  1156678هزینه تأمين بار برابر با 

برای همين سيستم ظرفيت خط انتقال بين دو ناحيه را محدود 

درصد  1736كيلووات در نظر بگيریم، هزینه توليد توان با  211به 

طور رسد. به همين ترتيب هماندالر می 11615727افزایش به 

دهد، هرچه محدودیت خط بين دو جدول نشان میهای كه داده

ناحيه بيشتر شود، هزینه توليد توان نيز بيشتر خواهد شد، كه 

این امر كامال منطقی است. زیرا هرچه ظرفيت خط انتقال كمتر 

در نظر گرفته شود، در واقع محدودیت بيشتری به سيستم اعمال 

دنبال شده است و محدودیت بيشتر هم هزینه بيشتری را به 

خواهد داشت. نهایتا وقتی كه ظرفيت خط انتقال صفر در نظر 
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گرفته شود یا به عبارت دیگر دو ریزشبکه به صورت كامال 

مستقل از یکدیگر عمل كنند و امکان مبادله هيچ توانی بين 

دالر  11817719ها ميسر نباشد، هزینه توليد توان برابر با آن

 2737دون محدودیت( خواهد بود كه نسبت به حالت اول )ب

 درصد افزایش هزینه به دنبال دارد.

توان با برآورد هزینه خطوط بين نواحی، و نابراین در عمل میب

ميزان افزایش هزینه ریزشبکه در حالتی كه خطوط محدودیت 

ها، در مورد ظرفيت خطوط بين نواحی دارند، و مقایسه آن

 گيری كرد.تصصميم

 یریگجهیتن -3

وش جستتتجوی مستتتقيم و روش جستتتجوی ستتازی را شتتبيهبتت

مستقيم چندستطحی، طترز عملکترد و نتيجته حاصتل و سترعت 

های انجام شده نتيجته بتر ها بررسی شد كه با بررسیعملکرد آن

آن است كه به دليتل بتاالتر بتودن سترعت الگتوریتم جستتجوی 

مستقيم چندسطحی برای مدیریت منابع و پخش بار اقتصتادی از 

چندستتطحی نستتبت بتته الگتتوریتم  روش جستتتجوی مستتتقيم

 جستجوی مستقيم استفاده گردد.

كه شتدها بررسی تاثير ظرفيت خطوط بين نواحی بر هزینه پسس

دهد هرچه محدودیت ظرفيت خطوط بين نواحی بيشتر نشان می

باشد هزینه توليد توان بيشتر خواهد بود و هرچه ظرفيت خطوط 

بته عبتارت دیگتر افزایش یابد هزینه توليتد تتوان كمتتر شتده و 

 تر است.اقتصادی

 

منظتور  ک روش ساده برای حتل مشتکالت متدیریت منتابع بتهی

هتای ظرفيتت ختط محتدودیتاز جملته  بترداری اقتصتادی،بهره

 انتقال، در این مقاله ارائه شده است.

 دهد:سازی نشان میر این روش نتایج حاصل از شبيهد

 ارد.يچ محدودیتی در تابع هزینه ژنراتور وجود نده 

 های اضافی وجود دارد.وانایی در كنترل محدودیتت 

 باشتد و حافظته متورد نيتاز مان محاسبات بسيار كم میز

 برای كامپيوتر نيز كم است.

كه الگوریتم برای تعيين بهينه برنامته آینتده دهد تایج نشان مین

روشی كارآمد است و نتایج عددی یک شاخص خوب بته نيروگتاه 

گتذاری در ظرفيتت ختط انتقتال ی سرمایهگيری برابرای تصميم

 دهد.جدید می
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