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چکيده  -یکی از اهداف اصلی بهرهبرداران سيستمهای قدرت کاهش هزینههای تامين بار است .در راستای این هدف ،حل مسائل بهينهسازی
مختلفی از جمله توزیع اقتصادی بار بين نيروگاهها و برنامه در مدار قرار گرفتن واحدها متداول میباشد .بهطور سنتی ،در حل این مسائل ،شبکه
انتقال به عنوان یک سيستم ثابت در نظر گرفته شده و قابليت کليدزنی خطوط انتقال ،در توابع هزینه مدل نمیگردد .با در نظر گرفتن این قابليت
تعداد بسيار زیادی متغير باینری به تابع 3ثهدف افزوده میشود که منجر به افزایش شدید زمان حل دقيق مسأله میگردد .بر این اساس ،در این
مقاله روشی مبتنی بر برنامهریزی پویا برای حل مسأله کليدزنی بهينه خطوط انتقال ارائه میشود .در این روش در ابتدا مسأله کليدزنی بهينه به
صورت مرحله به مرحله مدل میشود .سپس جهت کاهش فضای جستجو ،در هر مرحله ،خطوط کاندیدا بر اساس معيارهای مناسبی گزینش
میشوند .این روش نهتنها به حل سریعتر مسأله منجر میشود ،بلکه در صورت استفاده از پخشبار بهينه  ACامکان تاثير سایر قيود بهرهبرداری
که در مدلهای  DCارائه شده ،از آنها صرفنظر میشود نيز فراهم میگردد .درنهایت بهمنظور ارزیابی کارایی روش پيشنهادی جهت دستيابی به
پاسخ بهينه و کاهش زمان محاسبات ،نتایج مطالعه عددی بر روی شبکه  IEEE 118-busارائه میشود.
كليد واژه -كليدزنی بهينه ،برنامهریزی پویا ،خطوط انتقال برق ،سيستمهای قدرت.

 -1مقدمه
در بهرهبرداری از سيستمهای قدرت ،كليدزنی خطوط انتقال
به عنوان روش مفيدی برای بهبود توپولوژی شبکه و كاهش
هزینههای دیسپاچينگ معرفی میشود .در سيستمهای سنتی،
مركز دیسپاچينگ پخش بار اقتصادی را با فرض ثابت بودن
توپولوژی شبکه انتقال انجام داده و ميزان توليد بهينه واحدهای
نيروگاهی را تعيين میكند .در سيستمهای تجدید ساختار شده
نيز این شبکه ثابت ،بستری برای رقابت واحدهای توليد فراهم
مینماید .در صورتیكه ،با در نظر گرفتن امکان اصالح توپولوژی
شبکه متغيرهای كنترلی بيشتری در اختيار بهره بردار شبکه قرار
میگيرد .در واقع ،بهينهسازی همزمان توليد و توپولوژی شبکه
انتقال میتواند راهکار مناسبی برای بهبود بازدهی اقتصادی و
عملکرد سيستم قدرت و بازار باشد .پس در این روش ،عالوه بر
توان خروجی واحدهای توليدی ،میتوان به كمک قطع یا وصل
خطوط انتقال ،توپولوژی شبکه را نيز بهينه كرد.
در واقع ،كليدزنی بهينه خطوط انتقال با بهبود پروفيل ولتاژ
و كاهش گرفتگی خطوط ،در نهایت باعث دستيابی به هزینههای
به مراتب پایينتری جهت پخش بهينه بار بين واحدهای توليدی
میشود.

در گذشته كليدزنی خطوط انتقال تنها در شرایط اضطراری
به عنوان یک روش كنترلی بکار میرفت .تحت این شرایط،
كليدزنی خطوط انتقال جهت حل مشکالت اضافه ولتاژ یا افت
ولتاژ ،اضافه بار خطوط [ ،]2[-]1كاهش هزینه تلفات[،]4[-]3
افزایش امنيت سيستم [ ]5و یا تركيبی از اینها [ ]6مورد
بررسی قرار میگرفت .در این گونه موارد تصميمگيری توسط
اپراتور سيستم انجام شده و معموالً به جای اجرای یک مسئله
بهينهسازی ،كليدزنی خطوط بر مبنای مجموعهای از
دستورالعملهای از پيش تعيين شده صورت میپذیرد .همچنين
الزم به ذكر است كه در شرایط اضطراری ،سيستمهای حفاظت
ویژه متعددی ) (SPSنيز وجود دارند كه عمليات كليدزنی را
انجام داده و خطوط انتقال را از مدار خارج میكنند.
با این حال ،كليدزنی خطوط انتقال عالوه بر شرایط
اضطراری میتواند در شرایط عادی شبکه نيز مفيد واقع شود .در
واقع ،همگام با تجدید ساختار سيستمهای قدرت ،كليدزنی بهينه
خطوط انتقال به عنوان چالشی مهم برای بهرهبرداری مطمئن،
ایمن و اقتصادی از شبکه قدرت مطرح شده است.
مفهوم كليدزنی بهينه خطوط انتقال اولين بار در [ ]7برای
سيستمهای قدرت تجدیدساختار شده (شرایط بازار) معرفی شد.
در این مرجع نحوه بهرهبرداری و جبران سازی دیناميکی توسط
المانهای خطوط انتقال مورد بررسی قرار گرفت .مرجع [،]8
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مسئله برنامهریزی عدد صحيح مختلط ( )MIPمبتنی بر پخش
بار  DCرا برای حل كليدزنی انتقال ارائه كرده و اثر آن را بر روی
پروفيل متغير بار و پيامدهای عملی كليدزنی مورد بررسی قرار
داده است .در [ ،]9قيود  N-1نيز به مسأله  MIPارائه شده در
[ ]8افزورده شده است .با این حال ،در این مراجع به علت تمركز
بر بکارگيری پخش بار  ،DCاثر كليدزنی خطوط بر روی ولتاژ
باسها و همچنين ميزان دقيق تلفات دیده نشده است .بنابراین
پاسخ بهينه بدست آمده بر اساس این مدلها ممکن است كه در
مدل  ACشبکه قابل اعمال ( )Feasibleنباشد .بنابراین در [،]11
مدل برنامهریزی غيرخطی عددصحيح مختلط ( )MINLPمبتنی
بر پخش بار  ACبه منظور ابزاری برای مدیریت پرشدگی خطوط،
بدون نقض امنيت ولتاژ ارائه شده است.
با این حال ،یکی از مشکالت مدلهای ارائه شده برای حل
مسأله كليدزنی بهينه خطوط انتقال ،زمان بسيار طوالنی انجام
محاسبات است .در واقع ،در شبکههای بزرگ به دليل افزایش
تعداد متغيرهای باینری مربوط به خطوط انتقال ،زمان محاسبات
زیادی برای حل مسئله كليدزنی مورد نياز است .بدین منظور
چندین روش ابتکاری برای حل این مسأله ارائه شده است
[ .]13[ -]11روش ابتکاری مراجع [ ]13[ -]12مبتنی بر رتبه-
بندی خطوط جهت كليدزنی بر اساس متغيرهای اوليه و دوگان
مدل پخش بار  DCو  ACاست ،بدین صورت كه در هر تکرار بعد
از یافتن خطوط كاندیدا ،تنها یک خط كه بيشترین كاهش هزینه
را داشته انتخاب شده و به مرحله بعد میرود .در [ ]14نيز روش-
هایی برای انتخاب خطوط كاندیدا جهت كاهش تعداد متغيرهای
باینری معرفی شده است .با این حال این روشها نيز به علت
كاهش بيش از حد فضای جستجو ،احتمال قرار گرفتن در نقاط
كمينه محلی را افزایش میدهند.
در این راستا ،در این مقاله روشی ابتکاری بر مبنای
برنامهریزی پویا جهت حل مسأله كليدزنی بهينه خطوط انتقال
ارائه گردیده است كه استفاده از این روش نه تنها به حل سریعتر
مسأله منجر میشود ،بلکه در صورت استفاده از پخش بار بهينه
 ACامکان تاثير سایر قيود بهرهبرداری كه در مدلهای  ،DCاز
آنها صرف نظر می شود نيز فراهم میگردد .همچنين در این
روش سعی بر این است كه فضای جستجو به صورت غيرمتعارف
محدود نشود .با این حال با توجه به اینکه حل كامل مسأله
كليدزنی بهينه خطوط انتقال با استفاده از روش برنامه ریزی پویا
مستلزم بررسی تعداد بسيار زیادی حالت كليدزنی مختلف است،
لذا برای دستيابی به زمان اجرای قابل قبول ،در هر مرحله از
اجرای الگوریتم پویا ،با استفاده از معيارهایی ،اولویت خروج

خطوط تعيين میشود و سپس تعدادی از آنها گزینش شده و
مورد بررسی قرار داده میشوند.
در ادامه مقاله در بخش دوم ،مسئله و فرموالسيون كليدزنی
خطوط انتقال تشریح شده است .بخش سوم به ارائه روش
پيشنهادی میپردازد .در نهایت ،كارایی روش پيشنهادی با انجام
شبيهسازی بر روی شبکه  IEEE 118-busدر بخش چهارم نشان
داده شده و نتيجهگيری در بخش پنجم ارائه شده است.
 -2مسأله کليد زنی بهينه خطوط انتقال
هدف از مسئله بهينهسازی كليدزنی خطوط انتقال ،كمينه
كردن هزینه كل سيستم ،شامل هزینه توليد انرژی است كه برای
سيستمهایی كه پخش بار به صورت متمركز انجام میشود،
معتبر است .در سيستمهای تجدید ساختار شده نيز  ISOبا در
نظر گرفتن قيمت پيشنهادی واحدها ،هزینه كل سيستم را
كمينه میكند .در این فرموالسيون به هر خط یک متغير باینری
 zkتخصيص داده میشود كه نشان دهنده بودن یا نبودن خط k
در شبکه است .بنابراین فرموالسيون مسئله در سيستمهای
سنتی و تجدید ساختار شده بر مبنای پخش بار  DCبه صورت
زیر خواهد بود:
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در روابط باال M k ،یک عدد بزرگ  ns ،زاویه ولتاژ باس ،n
  nmaxو   nminبه ترتيب بيشينه و كمينه زاویه ولتاژ در باس ،n
 Pnm ksتوان حقيقی عبوری از باس  mبه باس  nبرای خط ،k
 Pn gsتوان حقيقی توليدی ژنراتور  gمتصل به باس  Pnds ،nتوان
حقيقی بار  dقرار گرفته در باس  c ng ،nهزینه توليد انرژی
ژنراتور  gو  B kسوسپتانس خط  kاست .اندیس  sبيان كننده
حالت كليدزنی میباشد.
محدودیتهای بهرهبرداری شامل محدودیت زاویه ولتاژ،
محدودیت توان خروجی واحدها و محدودیت توان عبوری از
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خطوط است .تعادل توان در هر باس  ،nطبق رابطه ( )4خواهد
بود .در این فرمولبندی توان عبوری از خط باز شده باید صفر
باشد .با این حال ،این مسئله را نمیتوان تنها با ضرب متغير
باینری در بيشينه و كمينه توان عبوری از خط  kمدل كرد؛ چرا
كه چنين فرمولبندی باعث میشود كه اختالف زاویه بين دو
باس متصل به خط ،صفر شود .بنابراین به منظور جلوگيری از
چنين حالتی ،محدودیت ناشی از وابستگی فلوی عبوری از خط
به اختالف زاویه دو سر آن به صورت دو محدودیت ( )6و ()7
نشان داده میشود.
بدیهی است كه مدل كليدزنی انتقال با استفاده از پخش بار ،DC
یک مدل بدون تلفات است .با این حال كليدزنی انتقال ممکن
است باعث افزایش یا كاهش تلفات شود و در صورت افزایش
تلفات ،توليد نيز افزایش مییابد .اگر چه ممکن است حالتی نيز
پيش بياید كه كاهش هزینهها با استفاده از كليدزنی انتقال باعث
افزایش تلفات نيز شود .بنابراین در نظر گرفتن تلفات نيز اهميت
خواهد داشت .همچنين در مسأله مبتنی بر پخش بار  ACبه
دليل این كه محدودیتهای ولتاژ و توان راكتيو واحدها در نظر
گرفته میشود ،ممکن است به دليل ناپایداری ولتاژ و یا سایر
قيودی كه در پخش بار  DCمدل نمی شوند ،جواب بهينهای
برای مسأله كليدزنی بهينه وجود نداشته باشد .بدیهی است كه
این موارد در فرموالسيون مبتنی بر پخش بار  DCدر نظر گرفته
نمیشود .فرموالسيون كليدزنی انتقال مبتنی بر پخش بار  ACبه
صورت زیر خواهد بود:
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ادميتانس و   n nماتریس زاویه ادميتانس است.
 -3مدل پيشنهادی حل مسأله کليد زنی بهينه خطوط
انتقال
به صورت كلی مسأله كليدزنی بهينه ،یک مسأله ایستا است.
به عبارتی هدف از این مسأله یافتن آرایش بهينه شبکه انتقال
برای كاهش هزینههای بهرهبرداری تحت شرایط بار مشخص،
میباشد و لذا هيچگونه توالی زمانی مشخصی مد نظر نيست .با
این حال ،یکی از روشهایی كه برای حل مسائل استاتيک كه
دارای متغيرهای از نوع اعداد صحيح یا باینری میباشند ،برنامه-
ریزی پویا است.
الگوریتم پيشنهادی برای حل مسأله كليدزنی بهينه در ابتدا
با بررسی  Nحالت ممکن شروع میشود .هر یک از این حاالت
نشان دهنده یک خط كاندیدای خروج میباشد .الزم به ذكر است
كه مطابق آنچه در بخش قبل بيان شد ،بررسی تمامی حاالت
ممکن ،به علت تعداد بسيار باالی آنها ممکن نيست و لذا در هر
مرحله تعداد محدودی از حاالت گزینش میشوند .گزینش این
حاالت بر اساس شاخصهایی كه در بخش بعد معرفی میشوند
صورت میپذیرد .در گام بعد به ازای هر یک از این حاالت یک
ليست اولویت جدید تشکيل داده میشود و ميزان هزینه كل
مسير جدید محاسبه میگردد .علت اصلی این امر كه حاالت
ممکن مرحله بعد ،برای هر یک از حالتهای مرحله فعلی متفاوت
انتخاب میشود این است كه ليست اولویت مرحله بعد تا حد
زیادی به وضعيت حالت فعلی بستگی دارد .لذا دو انتخاب ممکن
را میتوان مطرح كرد:
 .1ليست اولویت مرحله بعد را برای كل مسيرهای ممکن
یکسان در نظر گرفته شود.
 .2ليست اولویت مرحله بعد برای هر یک از حالتهای
مرحله قبل به صورت مجزا در نظر گرفته شود.
با توجه به اینکه در هر مرحله( X ،در مرحله اول )N
توپولوژی مختلف شبکه مطرح میباشد و هر یک از این
توپولوژیها محدودیتها و شرایط كامال متفاوتی را دارند ،لذا
انتخاب حالتها و ليست اولویت یکسان برای تمام آنها
محدودیتهایی را به وجود میآورد كه ممکن است دستيابی به
نقطه بهينه را دچار مشکل كند .لذا در روش پيشنهادی در هر
مرحله به ازای هر حالت ،ليست اولویت متفاوتی مرتبط با آن
حالت تشکيل میشود.
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در گام بعد ،مقدار هزینه تمام مسيرهای ممکن به مرحله
بعدی محاسبه میشود .تعداد این مسيرها مطابق شکل  1برابر
 X×Nحالت است .سپس ميزان هزینه مرتبط با هر یک از این
حالتها با یکدیگر مقایسه شده و  Xحالت از بين آنها گزینش
میشوند .در روش پيشنهادی برای گزینش این  Xحالت از مقدار
هزینه كل پخش بار بهينه استفاده شده است .به عبارتی از بين
 X×Nحالت ممکن X ،عدد از آنها كه كمترین هزینه
دیسپاچينگ را دارند ،انتخاب میشوند .نکته دیگری كه در
گزینش حالتها باید مدنظر قرار داده شود ،حذف حالتهای
مشابهی است كه با ترتيبهای مختلفی در ليست حالتهای
موجود ظاهر شدهاند.
سپس همين روند تا جایی كه الگوریتم به معيار توقف برسد،
ادامه پيدا میكند .در این مقاله ،معيار توقف كمتر بودن مينيمم
هزینه مرحله بعد نسبت به مينيمم هزینه مرحله فعلی در نظر
گرفته شده است .در بخش بعد جزئيات مربوط به شاخصهای
مورد استفاده جهت تشکيل ليست اولویت بيان خواهد شد.
 -1-3معيارهایی جهت تشکيل ليست اولویت
در مقاالت مختلف روشهای گوناگونی برای اولویتدهی به
خطوط جهت كليدزنی ارائه گردیده است .با این حال به لحاظ
مفهومی اكثر آنها تا حدود زیادی مشابه یکدیگر هستند .در این
مقاله جهت تشکيل ليست اولویت از معيارهایی كه در ادامه به
آن میپردازیم ،استفاده شده است.
 -1-1-3نقض محدودیت خطوط انتقال
در ابتدا یک پخش بار بهينه بر روی شبکه پایه انجام می-
شود .در صورتی كه هيچ كدام از خطوط به محدودیت خود
نرسيده باشند ،كليدزنی مورد نياز نخواهد بود .زمانی كه فلوی
عبوری از خط به محدودیت خود برسد ،میتواند به صورت هزینه
در تابع هدف ظاهر شود .اگر كليدزنی باعث شود كه نقض
محدودیت خطوط انتقال نداشته باشيم ،منجر به كاهش هزینه-
های جریمه و در كل كاهش هزینه سيستم میشود .بنابراین در
درجه اول میتوان گفت كه خطوطی كه به محدودیت توان
عبوری خود رسيدهاند ،میتوانند به عنوان كاندیدای خروج
انتخاب شوند.
 -2-1-3هزینه پرشدگی خطوط انتقال در مدل DC

هزینه پرشدگی به صورت حاصلضرب اختالف قيمت بين
دو باس  nو  mكه خط  kآنها را به هم وصل میكند ،در فلوی

عبوری از خط  kتعریف میشود .از این شاخص میتوان برای
رتبهبندی خطوط پُر شدهی سيستم استفاده كرد .باز كردن
خطوطی كه هزینه پرشدگی باالیی دارند ،به احتمال زیاد باعث
كاهش هزینههای گرفتگی خواهد شد [.]12

()17

 -3-1-3ميزان حساسيت هزینه توليد به خروج خط
در مدل AC

به عبارتی   kنشاندهنده نرخ حساسيت تابع هدف
نسبت به بودن یا نبودن خط انتقال  kاست .این شاخص مبتنی
بر مدل  ACبه صورت زیر به دست میآید [.]13

()18

 kAC  Pnmk ( mp   np )  Pkloss  mp

 Q nmk ( mQ   nQ )  Q kloss  mQ
 Q kloss ، Pklossميزان تلفات اكتيو و راكتيو خطط انتقطال  kاسطت.

همانطور كه مالحظه میشود در مدل  ACميطزان تلفطات تطوان
اكتيو و راكتيو خط انتقال  kنيز بر روی ایطن شطاخص تأثيرگطذار
خواهد بود .هر چه ميزان شاخص   kبرای خط  kبيشطتر باشطد
اولویت این خط برای خروج بيشتر است.
 -4بررسی روش پيشنهادی در یک شبکه نمونه
در این قسمت ،الگوریتم بيان شده در بخش  3بر روی شبکه
تست  IEEE 118-Busپياده سطازی شطده و نتطایا حاصطل از آن
مورد ارزیابی قرار میگيرد .این شبکه متشکل از  118باس186 ،
خط انتقال و  54واحد توليطدی مطیباشطد .ایطن شطبکه در واقطع
بخشی از شبکه قدرت ایاالت متحده آمریکا در سال  1962اسطت
كه به عنوان یک شبکه تست استاندارد در اختيار شركتهای برق
قرار داده شده بود [ .]15به منظور انجام محاسبات پخش بطار بطر
روی این شطبکه معمطوال  19واحطد از  54واحطد موجطود را قابطل
تخصيص در نظر میگيرند .الزم به ذكر اسطت كطه در ایطن مقالطه
خطوط موازی موجود در شبکه اصلی با خطوط معادل جطایگزین
شدهاند و در نتيجه تعداد خططوط شطبکه بطه  179عطدد كطاهش
یافته است .رایانه استفاده شده در این ارزیطابی دارای مشخصطات
 Intel ® Core ™ i7 CPU 2.67 GHz Memory 4.00GBاست.
روش پيشططنهادی بططه ازای مقططادیر مختلططف  N=2،4،6و
 X=1،2،3بر روی شبکه تست پيطاده سطازی شطده و بطه منظطور
تشططکيل ليسططت اولویططت از شططاخصهططای   kDCو   kACاسططتفاده
گردیده است .شکل  2بهترین درصد كاهش هزینه را در هر تکرار
به ازای  X=1و مقادیر  N=2،4،6با اسطتفاده از پخطش بطار  DCو
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شاخص   kDCنشان میدهد .همانطور كه مالحظه مطیشطود بطه
ازای  N=2تعداد تکرارها بيشطتر و درصطد كطاهش هزینطه كمتطر
است .بنابراین در  X=1هر چه  Nبيشطتر باشطد بطا تعطداد تکطرار
كمتری به جواب بهتری میرسيم .الزم به ذكر اسطت كطه حالطت
 X=1معادل بطا روش هوشطمندانه معرفطی شطده در []13[ -]12
است .در روش هوشمندانه ابتطدا بطرای شطبکه پایطه بطا توجطه بطه
شاخصهای پرشدگی خطوط انتقال ليست اولویتی تشکيل مطی-
شود ،سپس از بين خطوط كاندیدا با انجام پخطش بطار بهينطه بطه
ازای خروج هركدام از آنها ،كطاهش هزینطه محاسطبه شطده و در
نهایت یک خط كه خروج آن بيشطترین كطاهش هزینطه را منجطر
میشود ،انتخاب میگردد و به مرحله بعد رفته تا الگوریتم همگرا
شود .بنابراین این روش هوشمندانه معادل آن است كطه در مطدل
پيشنهادی  X=1قرار داده شود .از شکل  1میتوان نتيجه گرفطت
كه روش هوشمندانه به ازای Nهای بزرگ مناسب خواهد بود.
شکل  2درصد كاهش هزینه نهایی بدست آمطده بطه ازای مقطادیر
مختلف  Xو  Nرا نشان میدهد .میتطوان نتيجطه گرفطت كطه در
Nهای بزرگتر حساسيت نسبت به  Xكم است و با افزایش  Xبطه
جواب بهتر نرسيده و تنها زمان محاسبات بيشتر میشود.

ازای مقادیر مختلف  Nو  Xدر مدل  ACنشان میدهد ،میتطوان
مشاهده كرد كه در  N=6بهترین جواب به ازای  X=2نتيجه می-
شود .پس به ططور كلطی مطیتطوان گفطت در ایطن شطبکه تسطت،
حساسيت نسبت به  Xكمتر از  Nاست .البته در شبکههای بزرگ
میتواند این گونه نباشد و بطه دليطل زیطاد بطودن تعطداد خططوط
حساسيت نسبت به  Xنيز افزایش یابطد كطه در مطالعطات بعطدی
میتوان به آن پرداخت.

شکل  :3درصد كاهش هزینه در هر تکرار به ازای  X=1در مدل

AC

شکل  :4درصد كاهش هزینه نهایی به ازای مقادیر مختلف  Xدر مدل

شکل  :1درصد كاهش هزینه در هر تکرار به ازای  X=1در مدل

DC

شکل  :2درصد كاهش هزینه نهایی به ازای مقادیر مختلف  Xدر مدل

DC

شکلهای  3و  4بر اسطاس پخطش بطار  ACو شطاخص   kACبطه
دست آمدهاند .از شکل  3كه معادل بطا روش هوشطمندانه اسطت،
مالحظه میشود كه در مدل  ACنيز به ازای  Nبزرگتر بطا تکطرار
كمتر به جواب بهتر میرسيم .از شکل  4كه كاهش هزینطه را بطه

در جداول  1و  2تعداد تکرارهطا ،زمطان اجطرا بطر حسطب ثانيطه و
كاهش هزینه بر حسب درصد نسبت به حالت پایه به ازای مقادیر
مختلف  Nو  Xبه ترتيب در مدلهای  DCو  ACنشان داده شده
است .به منظور ارزیابی دقت جواب بدست آمده از پخش بار ،DC
بهترین جطواب مطدل  DCدر شطبکه  ACاعمطال شطده و ميطزان
كاهش هزینه محاسبه گردیده و در ستون سمت راست جطدول 1
آورده شده است .در  N=4به ازای مقادیر مختلف  Xو در  N=2به
ازای  X=3جواب به دست آمده از مطدل  DCدر پخطش بطار AC
همگرا نمیشود و قابل اعمال ( )Feasibleنيست .در حالطتهطای
دیگر نيز درصد كاهش هزینه ،كمتر از مقداری است كه در مطدل
 DCنشان میدهد .با مقایسه دو جطدول  1و  2مطیتطوان نتيجطه
گرفت در مدل  ACبه جوابهای دقيقتر و بهتری (درصد كاهش
بيشتری) خواهيم رسيد ،در حالی كه زمان محاسبات نيز افزایش
چندانی ندارد .جدول  3نيز خططوط خطارج شطده در حالطتهطای
بهينه مدلهای  DCو  ACرا نشان میدهد.
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 به منظور نشطان دادن كطارایی روش.) میباشدN  وX( این روش
 نتطایا عطددی،پيشنهادی جهت دستيابی به اهطداف مطورد نظطر
IEEE حاصل از شبيهسازی روش پيشطنهادی بطر شطبکه نمونطه
 این نتایا نشان میدهد كطه مطیتطوان بطه. ارائه گردید118-Bus
 در زمان كم به درصد كاهش هزینه، مناسبX  وN ازای انتخاب
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 در رX  وN  جوابهای نهایی به ازای مقادیر مختلف:1 جدول
زمان اجرا تعداد تکرارها
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X
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 وDC  خطوط خارج شده در مدلهای:3 جدول
خطوط خارجشده

X
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N=4
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1
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98-92-123-77-75-74
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2
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78-61-65

3
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1
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 نتيجهگيری-5
در این مقاله یک روش مبتنی بر برنامهریزی پویا بطرای حطل
 در ایطن روش بطه.مسأله كليدزنی بهينه خطوط انتقال ارائطه شطد
 مطدلسطازی،AC دليل فراهم بودن امکان استفاده از پخطش بطار
 ميسطر، از آنها صرف نظطر مطی شطودDC قيودی كه در مدلهای
 امکان برقراری مصالحه، از جمله مزایای عمده این روش.می باشد
بين ميزان كاهش زمان اجطرای مسطأله كليطدزنی بهينطه و حفط
 به كمک تنظيم پارامترهای موجود در،گستردگی فضای جستجو
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