
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 
 تجمعی –با الگوریتم هیبرید ژنتیک  پست های فوق توزیع در خطوط انتقال توان (RCM)عنوان : نگهداری و تعمیرات قابلیت اطمینان محور 

 ذرات

Reliability centered maintenance (RCM) in power transmission lines above substations 

distributed hybrid genetic- particle swarm optimization algorithm 

 

 حسین جوکار دانشجوی دکتری برق قدرت -1

 هنگامه زنگویی دانشجوی رشته پزشکی عمومی -2

 سارا رزمجویی کارشناس ارشد مهندسی صنایع -3

 محسن جوکار کارشناس ارشد عمران گرایش ژئوتکنیک -4

 

 چکیده :

دل برای داشتن یک تعا و بوده برخوردار یاتیح تمیاه از اطمینان در پست های فشار قویقابلیت  و انتقال یهاستمیس ینگهدار یهایاستراتژ

ید بر انتقال با تاکیز عملکرد و پتانسیل خطاهای اجزاء تحلیل و آنال با در این مقالهبین هزینه های نگهداری و قابلیت اطمینان اجرا می شوند. 

گهداری و تعمیرات جهت ، روشی بهینه برای انجام ن "GA -PSOترکیبی "وریتم بر اساس الگ  RCM قابلیت اطمینان سیستم، تکنیک

 .ارائه خواهد داد هدف اصلی این تحقیق می باشد ، که همانبا حفظ قابلیت اطمینان  کاهش هزینه ها

ت های نگهداری و تعمیرات بر اساس حفظ قابلیریزی برای پیدا کردن یک حالت بهینه بین هزینهسعی در برنامه وسیله الگوریتم پیشنهادیبه

های ورودی، الگوریتم هزینه هر بردار تصمیم را شد. برای این کار بردار تصمیم مختلفی تشکیل شده و بر اساس دادهاطمینان سیستم خواهد 

 نماید.رفی میکند و در نهایت یک برنامه بهینه را معبررسی می

 افزار متلب انجام خواهد شد.شبیه سازی شرایط پیشنهادی کامال در نرم

تری در رسیدن به جواب ها سرعت الگوریتم مالک عمل نخواهد بود، زیرا با توجه به ترکیب دو الگوریتم سرعت پاییندر بررسی هزینهنتایج : 

 بهینه خواهیم داشت.

 پوشی خواهد شد و محاسبات تنها بر اساس پیری و طول عمر تجهیزات انجام خواهد شد.چشمهای حوادث غیرمترقبه از وضعیت

 لغات کلیدی:

RCM: Reliability Centered Maintenance, :Particle swarm optimization, GA: Genetic Algorithm 

 PSO 

  

 

 : مقدمه
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های انتقال از اهمیت حیاتی برخوردار بوده و برای داشتن یک تعادل بین هزینه های نگهداری و قابلیت های نگهداری سیستماستراتژی        

د رهای گزافی در خطوط انتقال شود. یکی از چارچوبهای تحلیل و آنالیز عملکتواند منجر به اجتناب از هزینهاطمینان اجرا می شوند. همچنین می

باشد. در این روش  وضعیت عملیاتی سیستم بر اساس می RCM( 1( و پتانسیل خطاهای اجزا انتقال با تاکید بر قابلیت اطمینان سیستم، تکنیک

شود و نمایش داده می Fشود که موقعیت خطای سیستم با دهد تقسیم میهایی که شرایط بیشتری را پوشش میمدل مارکوف به زیر وضعیت

 رساند. می Nرا به وضعیت نرمال  Fمیرات، موقعیت خطای انجام تع

تواند ناشی از طول عمر مفید باشد که برای هر وضعیت قطعه که میهم پیوسته از وضعیت یک قطعه میمدل مارکوف یک زنجیره به      

های بازگشت مستلزم صرف هزینه بوده اما هزینههای اتفاقی باشد، یک نرخ بازگشت به وضعیت نرمال تعیین شده است. این تجهیزات یا آسیب

باشد. در این تحقیق سه وضعیت نت)نگهداری و تعمیرات( سبک، نت نیمه سنگین و نت سنگین در زنجیره مارکوف لحاظ هر وضعیت متفاوت می

 شود.ای در نظر گرفته میها هزینهخواهد شد؛ و برای هر یک از وضعیت

تصمیم گیری می شود که شامل هزینه خاموشی، هزینه   Ctتعمیرات در یک سیستم انتقال بر پایه هزینه کلی در مجموع، نگهداری و        

 تولید، هزینه نگهداری و هزینه تعمیرات می باشد.

به مصرف کننده ها در نهایت های نگهداری و تعمیرات منجر به افزایش قابلیت اطمینان شبکه خواهد شد اما این هزینهباال رفتن هزینه       

کار گرفته شود تا عالوه بر کاهش بندی بههای نگهداری و تعمیرات با زمانشوند. بنابراین الزم است روشی برای کاهش هزینهنهایی منتقل می

ابلیت های قهاست، اما برخی از شاخصها ، قابلیت اطمینان سیستم نیز حفظ شود. هر چند در این تحقیق هدف اصلی کاهش هزینههزینه

هایی که سیستم برای تعمیرات نیاز به خاموشی دارد، مد نظر قرار اطمینان مانند دفعات قطع سیستم و متوسط زمان قطعی سیستم در زمان

 گیرد.می

غیرممکن را عمال  شود که محاسبه دستی آنهای بسیار زیادی میحلها و هزینه های هر وضعیت منجر به راهها و وضعیتتعداد موقعیت      

ها برگرفته از حرکت تکاملی موجودات زنده شود. این الگوریتمهای هوشمند پیشنهاد میها استفاده از الگوریتمکند. بنابراین در این وضعیتمی

یابی به دستهای هوشمند، از ترکیب دو الگوریتم برای باشند و در کلیه علوم کاربرد دارند. گاهی برای بهتر شدن دقت جواب در الگوریتممی

 شود.مزایای هر دو الگوریتم استفاده می

وجود آمده و تجمعی ذرات یک الگوریتم هوشمند جدید است که از ترکیب دو الگوریتم ژنتیک و تجمعی ذرات به –الگوریتم هیبرید ژنتیک         

ین الگوریتم طبق الگوریتم تجمعی ذرات عمل کرده اما در نسبت به دو الگوریتم قبلی از دقت بیشتری در رسیدن به جواب بهینه برخوردار است. ا

های الگوریتم که جوابحالت در صورتیکند. در اینآورد، عملگرهای الگوریتم ژنتیک مانند جهش و ترکیب را اعمال میدست میهایی که بهجواب

های نگهداری و رساند. نقطه بهینه در این تحقیق، کمینه هزینهنه میها را به نقطه بهیاول کامال به نقطه بهینه نرسیده باشند، الگوریتم دوم، جواب

 باشد.تعمیرات می

 

 

 روش تحقیق :
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: نگرش قابلیت اطمینان محور به یک استراتژی بهینه نگهداری در سیستم های انتقال با استفاده از الگوریتم ژنتیک  اولمبحث 

{6} 

یک دکل برای مدل مطالعاتی انتخاب شدند که اجزاء اساسی سیستم انتقال می باشند. در این مقاله یک خط هوایی انتقال، یک عایق و 

برای خط هوایی انتقال وضعیت های تنش ، خمیدگی و دمای خط و برای عایق ها وضعیت های بقایای قوس الکتریکی و صدمات نقطه ای و 

 صدمات فوق در وضعیت های زنجیره مارکوف طبقه بندی شده اند. برای دکل های انتقال فرسودگی و کج شدن در نظر گرفته شده و هر یک از

 

 وضعیت تنشن دمای خط خمیدگی

√ - - N 

√ - - D1 

- √  

- - √ 

√ √ - D2 

√ - √ 

- √ √ 

√ √ √ D3 

 F شکست

 شرایط وضعیت خطوط هوایی -2-5جدول  
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 وضعیت قوس الکتریکی صدمات نقطه ای

- - N 

√ - D1 

- √ 

√ √ D2 

 F شکست

 : شرایط وضعیت عایق ها2-6جدول  

 وضعیت فرسودگی کج شدن

- - N 

√ - D1 

- √ 

√ √ D2 

 F شکست

 : شرایط وضعیت دکل های انتقال2-7جدول  

زینه می باشد ابتدا ههزینه های نگهداری و تعمیرات با توجه به اینکه هدف از کاربرد الگوریتم های هوشمند مانند الگوریتم ژنتیک، کاهش 

و هزینه  MCهای سیستم مورد بررسی قرار گرفته و در قالب یک فرمول بیان می شود. هزینه کل پیش بینی شده جمع هزینه نگهداری 

 خواهد بود. OC و هزینه خروج تجهیزات GCو هزینه تولید  RCتعمیرات 

J = E[MC+RC+GC+OC] 

شبیه سازی شد. الگوریتم ارزیابی   IEEE شینه 9نویسی کامپیوتری، مراحل فوق برای سیستم سپس با استفاده الگوریتم ژنتیک و برنامه 

ابتدا وضعیت قرارگیری تجهیزات سیستم مورد تست و سپس جدول   9-2و  8-2آمده است. ضمنا در جدول های  7-2هزینه ها در شکل 

 ه است.تعیین استراتژی بهینه نگهداری و تعمیرات برای هر یک از اجزا آمد
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 : مراحل ارزیابی هزینه کل مورد انتظار2-8شکل 

 

 توضیحات الگوریتم:

  تصمیم به شروع پروسه بررسی وضعیت برای انجام تعمیرات1مرحله : 

  همه قطعات در حالت نرمال فرض می شوند2مرحله : 

  تعیین زمانی برای بررسی وضعیت تجهیزات: 3مرحله 

  سپری شدن زمان و تغییر وضعیت قطعات5و  4مرحله : 

  بررسی این که خطا رخ داده یا خیر.6مرحله : 

اگر جواب مرحله قبل مثبت است باید در توپولوژی سیستم تغییر ایجاد شود. سپس حداقل هزینه ها به عنوان مجموع هزینه های تولید و 

 .و قطعی بار محاسبه می شود خروج سیستم

 اگر جواب مرحله قبل منفی است باید بررسی شود نیاز به تعمیرات پیشگیرانه دارد یا خیر.

 اگر نیاز به تعمیرات نباشد تنها هزینه تولید داریم. اما اگر نیاز به تعمیرات باشد هزینه تولید بعالوه هزینه تعمیرات خواهیم داشت.

انجام مراحل از زمان تعیین شده کمتر باشد مجددا به مرحله چهار رفته و مراحل را تکرار می کنیم.اما در صورتیکه در مرحله بعد اگر زمان 

 زمان به پایان رسیده باشد برای ادامه یا پایان بررسی ها مجددا تصمیم گیری خواهد شد.

 به باس از باس تجهیز

 4 1 1،تاور1،مقره 1خط

 8 2 2،تاور2،مقره 2خط

 6 3 3،تاور3،مقره 3خط

 8 7 4،تاور4،مقره 4خط

 6 7 5،تاور5،مقره 5خط

 9 8 6،تاور6،مقره 6خط

 5 6 7،تاور7،مقره 7خط

 4 9 8،تاور8،مقره 8خط

 5 4 9،تاور9،مقره 9خط

 IEEEشینه  9مکان قرارگیری تجهیزات در سیستم  -2-8جدول 

 تناوب شکست تصمیم گیری های بهینه تجهیز

D1 D2 D3 
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 M1 M2 NO 0 1خط

 NO M2 M3 0 2خط

 NO M2 M3 0 3خط

 NO M2 NO 0 4خط

 NO M2 M3 0 5خط

 M1 M2 M3 0 6خط

 NO M2 M3 0 7خط

 NO M2 M3 0 8خط

 M1 M2 NO 0 9خط

 NO M2 - 0 1مقره

 M1 M2 - 0 2مقره

 NO M2 - 0 3مقره

 NO M2 - 0 4مقره

 NO M2 - 0 5مقره

 NO M2 - 0 6مقره

 NO M2 - 0 7مقره

 NO M2 - 0 8مقره

 M1 M2 - 0 9مقره

 NO M2 - 0 1تاور

 NO M2 - 0 2تاور

 NO M2 - 0 3تاور

 NO M2 - 0 4تاور

 NO M2 - 0 5تاور

 NO M2 - 0 6تاور

 NO M2 - 1 6تاور

 NO M2 - 0 7تاور

 NO M2 - 0 8تاور

 D1 M2 - 0 9تاور
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 - 1376876216 (GC( )KWهزینه تولید)

 - 682566 (MC( )KWنگهداری)هزینه 

 - 8666 (RC( )KWهزینه تعمیرات)

 - 6 (OC( )KWهزینه خاموشی)

 - 1371457616 (KWهزینه کل)

 - 47/312 زمان محاسبه )ثانیه(

 سال 33در  IEEEشینه  9استراتژی بهینه نگهداری و تعمیرات و گزارش عیوب سیستم  -2-9جدول  

 

 

 روش پیشنهادی و روش نگهداری و تعمیرات بر پایه زمان در جدول زیر آمده است. هزینه های پیش بینی شده برای

 (KWهزینه کل مورد انتظار) استراتژی نگهداری و تعمیرات

 1371457616 (Jاستراتژی نگهداری و تعمیرات پیشنهادی )

 1373396895 (J-1هر یک سال )

 1372681395 (J-2هردو سال )

 1371644895 (J-3هر یک سال )

 1371566395 (J-Vسال )5سال،تاور 2سال، مقره  3خط 

 IEEEشینه  9: هزینه های پیش بینی شده برای روش پیشنهادی و روش نگهداری و تعمیرات بر پایه زمان سیستم 2-13جدول 
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 IEEEشینه  9: مقایسه هزینه های روش پیشنهادی با روش های مبتنی بر زمان در واحد یکایی در سیستم 2-9شکل 
 

 

 

 

 تست شد که نتایج آن در زیر آمده است. IEEEشینه  118سپس روش ارائه شده بر روی سیستم 

 (KWهزینه کل مورد انتظار) استراتژی نگهداری و تعمیرات

 33161621495 (Jپیشنهادی ) استراتژی نگهداری و تعمیرات

 33165879193 (J-1هر یک سال )

 33163749197 (J-2هردو سال )

 33163639465 (J-3هر یک سال )

 33162714294 (J-Vسال )5سال،تاور 2سال، مقره  3خط 

شینه  118: هزینه های پیش بینی شده برای روش پیشنهادی و روش نگهداری و تعمیرات بر پایه زمان سیستم 2-11جدول 
IEEE 
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 IEEEشینه  118: مقایسه هزینه های روش پیشنهادی با روش های مبتنی بر زمان در واحد یکایی در سیستم 2-13شکل 

 

 مالحظات:

که قابل کاربرد در استراتژی های مختلف نگهداری و تعمیرات می باشد. از مشخصات آن می توان  در این مدلی بر پایه زنجیره مارکوف ارائه شد

 به موارد زیر اشاره کرد:

 مدل سازی قطعات بر اساس عمر تجهیزات و احتمال رخداد خطا -

 سازگار با تجهیزات مختلف با در نظر گرفتن تعدادی از وضعیت های مختلف برای خرابی اجزا -

 به سیستم های پیچیده شامل انواع مختلفی از تجهیزات مانند سیستم های انتقال قابل اعمال -

 رالگوی وقوع خطاها با استفاده از روش مونت کارلو شبیه سازی شد و الگوریتم ژنتیک برای تعیین استراتژی بهینه نگهداری و تعمیرات به کا

روش های سنتی که بر پایه زمان بودند، کارآیی و تاثیر بیشتری در کاهش هزینه گرفته شد. روش پیشنهادی نگهداری و تعمیرات در مقایسه با 

 های نگهداری و تعمیرات با حفظ قابلیت اطمینان سیستم دارد.
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 {7}: مدل ریاضی تعمیرات و نگهداری قابلیت اطمینان محور شبکه های انتقال و توزیع تواندوم مبحث 

( و همچنین بر +T(  بر پایه در دسترس بودن مطالعات سیستم در زمان معین )+Tت آینده )را زمان بندی عملیا  RCMدر این مقاله 

 ( تعریف کرده است.-Tپایه توالی رویدادهای گذشته )

 

 RCM: زمانبندی های موثر در 2-12شکل 
الوانیا  استفاده شده است. اطالعات برای تخمین قابلیت اطمینان سیستم مورد مطالعه از پایگاه داده ها و نمودار های شرکت توزیع ترانس

 استخراج شده عبارتند از:

Tiزمان متناظر با رویداد :i وقتی که عملیات خط متوقف شده 

Triدوره عملیات اصالحی برای بازگشت خط : 

 

شماره 

 (iحادثه)
1 2 3 ..... 52 53 54 

 62 68 86 ... 1668 1638 1712 (itروزها)

زمان 

 ()دقیقه(riTتعمیر)
213 118 352 ... 463 178 841 

 : زمان های رویداد های خطا و طول دوره عملیات اصالحی2-23جدول 

 

 برای بیان مدل ریاضی از توزیع ویبول به شرح زیر استفاده شده است :

(1-2) 

ضریب تابع ویبول و  مقیاسی وابسته به واحدهای اندازه گیری است.  ( نشان می دهد. 0وTرابطه فوق احتمال رویدادی را در زمان )

t ار زنیز زمانی است که در آن اندازه گیری صورت می گیرد. تخمین پارامترهای فوق یک بار با روش ریاضی و یک بار با جعبه ابزار آماری نرم اف

 نشانه مقادیر بدست آمده با متلب است.RW   نشانه تخمین ریاضی و  RNمتلب انجام شد. در نمودار بعد 
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 مقایسه روش های تجربی و توزیع ویبول: 2-13شکل 
سپس مدلی برای نگهداری و تعمیرات سیستم ارائه می شود که برای ارائه این مدل از مفهوم بازبینی به عنوان  مداخله هر عامل خارجی 

 در سیستم برای بازگشت به عملکرد عادی آن استفاده شده است .

(2-2) 

 ی ها بر تابع قابلیت اطمینان سیستم را نشان می دهد.جدول و نمودار زیر تاثیر تعداد بازبین

 (fPقابلیت اطمینان ) (rتعداد تکرارها)

R0=0 =0.15f1P 

R1=10 =0.39f2P 

R2=50 =0.55f3P 

R3=100 =0.65f3P 

 : تعداد بازبینی ها و تاثیر آن بر قابلیت اطمینان2-21جدول 
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 اطمینان سیستم: تاثیر تعداد بازبینی ها بر قابلیت 2-14شکل 
روزه تقسیم شد و با استفاده از فرمول تعداد  1666روزه در نظر قرار گرفت که به سه دوره  3666سپس نگهداری و تعمیرات در یک دوره 

 بازبینی های مختلف برای آنها  لحاظ شد که در جدول زیر آمده است.

 )روز ها ( T∆دوره زمانی  (rتعداد تکرارها)

R0=0,5,20,50 =10001 ∆T 

R1=0,3,15,30 =10002 ∆T 

R2=0,1,10,20 =10003 ∆T 

 : دوره های زمانی2-22جدول
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 : نمودار تاثیر تعداد بازبینی ها در دوره های زمانی مختلف بر قابلیت اطمینان سیستم2-15شکل 

 کردن هزینه های نگهداری به دست آورد.با استفاده از نمودار فوق می توان تعداد بازبینی ها در هر دوره زمانی را بر اساس مینیمم 

 بحث ونتیجه گیری :

شین بوده که خطوط و تجهیزات  14می باشد. این سیستم شامل  IEEEشینه استاندارد  14سیستم مورد تست در این تحقیق یک سیستم 

 بین شین های آن به شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرند.

 خط  19خطوط انتقال هوایی شامل  -

 مقره19شامل مقره  -

 دکل 19دکل های انتقال فشارقوی شامل  -

 دیاگرام تک خطی این سیستم در شکل زیر آمده است.
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 IEEEشینه  14: سیستم 5-1شکل 

 وضعیت های نگهداری و تعمیرات هر تجهیز

 قرار دارند. بر این اساس وضعیت قطعات و تجهیزات به صورت زیر تعیین می شود. Nابتدا فرض می شود که همه قطعات در وضعیت نرمال 

در نظر گرفته میشود. یعنی برای خطوط انتقال نیرو سه وضعیت  D3, D2, D1برای خطوط انتقال نیرو سه وضعیت نگهداری  -

 د.نگهداری و تعمیرات سبک، نگهداری و تعهمیرات نیمه سنگین و سنگین را پیشنهاد می شو

در نظر گرفته می شود. یعنی برای عایق ها و دکل ها دو وضعیت نگهداری و  D2, D1برای عایق ها و دکل ها تنها دو وضعیت  -

تعمیرات سبک و نیمه سنگین پیشنهاد می شود و این قطعات هیچ گاه نیاز به تعمیرات سنگین نداشته و در صورت عبور از وضعیت 

D2  به وضعیتF و جایگزینی قطعات می رسند. یا تعمیرات اساسی 

جدول زیر هزینه های نگهداری و تعمیر هر یک از قطعات در وضعیت های نگهداری و تعمیر سبک، نگهداری و تعمیر نیمه سنگین، نگهداری و 

در نظر گرفته  دهد. تلورانسی که برای هر وضعیتتعمیر سنگین و تعمیرات اساسی یا جایگزینی که منجر به خاموشی می گردد را نشان می

های آب و هوایی در حین انجام عملیات نگهداری های مختلف جغرافیایی و زمانی و حتی وضعیتشده است، نشان از تغییرات هزینه در وضعیت

 و تعمیرات دارد.

 هزینه های نگهداری برای هر کیلووات ساعت

Repair M3 M2 M1 وضعیت 

        تجهیز

 تجهیز            نوع              

 خط 1166-1666 2266-2666 3366-3666 5666

 مقره 556-566 666-666 - 3666

 دکل 3366-3666 5566-5666 - 8666

 : هزینه های نگهداری و تعمیرات اجزاء خطوط انتقال5-1جدول 

 تشکیل بردار تصمیم:

 تعداد وضعیت های همزمان قطعات طبق فرمول زیر به دست می آید:

 (3×19)+(2×19)+(2×19)=133 

کنیم که هر یک از وضعیت ها بتوانند زمان وجود دارد. برای تشکیل بردار تصمیم، فرض میحالت به صورت هم 133بنابراین در هر وضعیت 

 . شکل قسمتی ازمقادیر صفر و یک را اختیار کنند. عدد صفر به منزله عدم انتخاب آن مرحله و عدد یک به منزله انتخاب آن مرحله خواهد بود

 این بردار در زیر آمده است.
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 : ساختار بردار تصمیم5-2شکل 

 

 : تکمیل بردار تصمیم5-3شکل 

 بردار تصمیم فوق به شرح زیر تحلیل می شود:

 تعمیرات سنگین پیشنهاد می شود. D3برای تجهیز اول تنها دروضعیت  -الف 

اد نمی ود. بنابراین این تجهیز نیاز به تمیرات سبک، نیمه سنگین و سنگین ندارد و تنها برای تجهیز دوم، هیچ یک از وضعیت ها پیسنه  -ب 

 زمانی که نیاز به تعمیرات اساسی یا تعویض داشته باشد، در مورد آن اقدام خواهد شد.

 تعمیرات پیشنهاد نشده است. D2تعمیرات سبک پیشنهاد شده، در وضعیت  D1برای تجهیز آخر در حالت  –ج 

بردار خواهیم  133به توان  2خانه داریم که هر یک از خانه ها دو وضعیت صفر و یک را اختیار می کنند؛ بنابراین  133بنابراین برداری با 

وضعیت ممکن وجود دارد که باید هزینه های هر یک از این وضعیت ها 6889635741476636836827987437817/1×4616داشت. یعنی

هزینه ممکن مشخص شود. مشخصا محاسبه این همه وضعیت از توان ما خارج است. بنابراین از روش های هوش  محاسبه شده و کم ترین

 مصنوعی و الگوریتم های هوشمند برای محاسبات استفاده می شود. در زیر شرح انتخاب حالت بهینه بر اساس شبیه سازی می آید.

 تابع هدف

هزینه های نگهداری و تعمیرات اجزاء خطوط انتقال است. بنابراین در ادامه نابع هزینه های ارائه الگوریتمی برای کاهش  تحقیقهدف این 

 سیستم بیان می شود و واضح است که الگوریتم پیشنهادی باید در جهت کمینه کردن تابع هزینه کل شود.

 خواهد بود. OC هزینه خروج تجهیزات و GCو هزینه تولید  RCو هزینه تعمیرات  MCهزینه کل پیش بینی شده جمع هزینه نگهداری 

J = E[MC+RC+GC+OC] 
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 شرح کاربرد الگوریتم هوشمند برای انتخاب حالت بهینه

ا ر برای اینکه روشن شود، الگوریتم هوشمند چگونه بهترین حالت را انتخاب می کند، ابتدا مراحل معرفی بردار تصمیم به الگوریتم و هزینه ها

 ل به شرح زیر می باشند:بررسی می کنیم. این مراح

 خانه( 133تعداد متغیرهای تصمیم گیری یا همان تعداد خانه های بردار تصمیم را برای الگوریتم هوشمند تعیین می کنیم. ) -

 مقادیر هر خانه از بردار تصمیم را به الگوریتم معرفی می کنیم. )همان صفر و یک( -

ها به الگوریتم معرفی می کنیم. یعنی الگوریتم در صورتی که برای یک خانه هزینه های هر یک از خانه ها را طبق جدول هزینه  -

وضعیت صفر در نظر گرفت؛ هیچ هزینه ای محاسبه نکند و در صورتی که برای آن خانه وضعیت یک در نظر گرفت؛ با مراجعه به 

 جدول هزینه ها؛ هزینه آن تجهیز در آن وضعیت را به هزینه کل اضافه کند.

 از جمع هزینه های تولید، هزینه خاموشی، هزینه تعمیرات و هزینه نگهداری به دست می آید. هزینه کل  -

 ساعت تولید می باشد. 175266سال تعیین می شود، که معادل  26طول دوره زمانی در نظر گرفته شده برای این تحقیق  -

دالر در هر کیلوولت ساعت در نظر  2/6سوخت فسیلی هزینه تولید برای هر کیلووات ساعت طبق متوسط جهانی تولید واحدهای با  -

 گرفته شده است.

 مگاوات ساعت در نظر گرفته شده است. 1تولید دائمی سیستم  -

ساعت در نظر  24کیلووات ساعت و با دوره خاموشی هر بار  566دوره خاموشی با قطع متوسط بار  5برای هر سال به طور متوسط  -

 گرفته شده است. 

 دوره تعمیرات اساسی به شرح زیر در نظر گرفته شده است: 5برای هر سال  -

 دالر بر کیلووات ساعت 5666دوره تعمیرات برای خطوط انتقال با هزینه  1الف( 

 دالر بر کیلووات ساعت 3666دوره تعمیرات برای مقره ها با هزینه  2ب( 

 دالر بر کیلو وات ساعت 8666دوره تعمیرات برای دکل ها با هزینه  2ج( 

 جدول زیر شامل نوع، تعداد و وضعیت اولیه تجهیزات می باشد.

 وضعیت اولیه نوع تجهیز شماره قطعه

 نرمال خط انتقال هوایی 1

 نرمال خط انتقال هوایی 2

 نرمال خط انتقال هوایی 3

 نرمال خط انتقال هوایی 4

 نرمال خط انتقال هوایی 5

 نرمال خط انتقال هوایی 6

 نرمال هواییخط انتقال  7

 نرمال خط انتقال هوایی 8

 نرمال خط انتقال هوایی 9

 نرمال خط انتقال هوایی 13
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 نرمال خط انتقال هوایی 11

 نرمال خط انتقال هوایی 12

 نرمال خط انتقال هوایی 13

 نرمال خط انتقال هوایی 14

 نرمال خط انتقال هوایی 15

 نرمال خط انتقال هوایی 16

 نرمال انتقال هواییخط  17

 نرمال خط انتقال هوایی 18

 نرمال خط انتقال هوایی 19

 نرمال مقره 23

 نرمال مقره 21

 نرمال مقره 22

 نرمال مقره 23

 نرمال مقره 24

 نرمال مقره 25

 نرمال مقره 26

 نرمال مقره 27

 نرمال مقره 28

 نرمال مقره 29

 نرمال مقره 33

 نرمال مقره 31

 نرمال مقره 32

 نرمال مقره 33

 نرمال مقره 34

 نرمال مقره 35

 نرمال مقره 36

 نرمال مقره 37

 نرمال مقره 38

 نرمال دکل فشارقوی 39

 نرمال دکل فشارقوی 43

 نرمال دکل فشارقوی 41

 نرمال دکل فشارقوی 42

 نرمال دکل فشارقوی 43

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 نرمال دکل فشارقوی 44

 نرمال دکل فشارقوی 45

 نرمال دکل فشارقوی 46

 نرمال دکل فشارقوی 47

 نرمال دکل فشارقوی 48

 نرمال دکل فشارقوی 49

 نرمال دکل فشارقوی 53

 نرمال دکل فشارقوی 51

 نرمال دکل فشارقوی 52

 نرمال دکل فشارقوی 53

 نرمال دکل فشارقوی 54

 نرمال دکل فشارقوی 55

 نرمال دکل فشارقوی 56

 نرمال دکل فشارقوی 57

 : شماره گذاری تجهیزات و وضعیت اولیه آن ها5-2جدول 

 با قرار دادن اطالعات فوق در فایل های مربوط به الگوریتم، نتایج اجرای الگوریتم به شرح جداول و نمودارهای زیر می باشد.

 

 HGAPSO: نمودار هزینه در تکرارهای الگوریتم 5-4شکل 

تجمعی ذرات برای حل بهینه مسئله نگهداری و تعمیرات قابلیت اطیمنان محور را برای  –هیبرید ژنتیک  نمودار فوق نتایج اجرای الگوریتم

سیستم مورد تست نشان می دهد. در نمودار فوق محور عمودی نمودار نشان دهنده هزینه کل و محور افقی نمودار نشان دهنده تکرار الگوریتم 
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وی نمودار نشان دهنده جواب هایی است که قبل از جواب بهینه به دست آمده است. آخرین جهت رسیدن به جواب بهینه است. گره های ر

تکرار  به جواب بهینه رسیده است. این جواب بهینه یا  25کمترین هزینه را نشان می دهد. بنابراین الگوریتم در  25گره در تکرار شماره 

های زیر نگهداری و تعمیرات دالر می باشد)از محور عمودی(. در جدول 666/666/689/42یا  4.2089e10کمترین هزینه پیشنهادی برابر با 

 پیشنهادی برای هر یک از قطعات که منجر به هزینه فوق می شود به تفصیل بیان شده است.

اری و عدم نیاز به نگهدابتدا بردار تصمیم حاوی صفر و یک های پیشنهادی الگوریتم برای هر قطعه بیان می شود. در این بردارها صفر نشانگر 

 تعمیرات در آن وضعیت و عدد یک نشانگر نیاز به نگهداری و تعمیرات در آن وضعیت می باشد.

 

شماره 

 قطعه

 نوع

 تجهیز

 بردار تصمیم

  D1 D2 D3 

 1 6 1 خط انتقال هوایی 1

 1 1 1 خط انتقال هوایی 2

 1 1 6 خط انتقال هوایی 3

 1 6 6 خط انتقال هوایی 4

 1 6 1 انتقال هوایی خط 5

 6 1 1 خط انتقال هوایی 6

 6 1 6 خط انتقال هوایی 7

 1 1 6 خط انتقال هوایی 8

 6 1 6 خط انتقال هوایی 9

 6 6 1 خط انتقال هوایی 13

 1 6 1 خط انتقال هوایی 11

 1 1 1 خط انتقال هوایی 12

 1 1 6 خط انتقال هوایی 13

 6 1 6 خط انتقال هوایی 14

 6 6 1 انتقال هوایی خط 15

 6 1 1 خط انتقال هوایی 16

 1 1 6 خط انتقال هوایی 17

 6 1 6 خط انتقال هوایی 18

 1 1 1 خط انتقال هوایی 19

 1 1 × مقره 23

 6 6 × مقره 21

 6 6 × مقره 22
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 1 6 × مقره 23

 6 1 × مقره 24

 6 1 × مقره 25

 1 6 × مقره 26

 1 1 × مقره 27

 6 6 × مقره 28

 1 6 × مقره 29

 1 6 × مقره 33

 6 1 × مقره 31

 6 1 × مقره 32

 1 1 × مقره 33

 6 6 × مقره 34

 6 1 × مقره 35

 6 1 × مقره 36

 1 6 × مقره 37

 6 6 × مقره 38

 6 6 × دکل فشارقوی 39

 1 6 × دکل فشارقوی 43

 1 1 × دکل فشارقوی 41

 1 1 × دکل فشارقوی 42

 6 1 × دکل فشارقوی 43

 6 1 × دکل فشارقوی 44

 6 6 × دکل فشارقوی 45

 1 6 × دکل فشارقوی 46

 1 6 × دکل فشارقوی 47

 6 1 × دکل فشارقوی 48

 1 6 × دکل فشارقوی 49

 1 6 × دکل فشارقوی 53

 1 6 × دکل فشارقوی 51

 1 1 × دکل فشارقوی 52

 6 1 × دکل فشارقوی 53

 6 1 × دکل فشارقوی 54

 6 6 × فشارقوی دکل 55
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 1 1 × دکل فشارقوی 56

 1 1 × دکل فشارقوی 57

 : جدول وضعیت های پیشنهادی تجهیزات5-3جدول

یعنی خط انتقال دوم، سه وضعیت نت سبک، نیمه سنگین و سنگین پیشنهاد می شود. اما برای قطعه شماره  2به طور مثال برای قطعه شماره 

که مقره می باشد، نت سبک و  27شود. همینطور برای قطعه شماره تنها نت سبک و سنگین پیشنهاد می، نت نیمه سنگین پیشنهاد نشده و 1

که دکل  52چنین برای قطعه شماره شود. همکه آن هم مقره می باشد تنها نت سبک پیشنهاد می 26نیمه سنگین و برای قطعه شماره 

 شود.فشارقوی می باشد، نت سبک و نت نیمه سنگین پیشنهاد می

هیچ گونه نگهداری و تعمیراتی  55و 45و  39و  38و  34و 28و  22، 21با دقت در نتایج به دست آمده، مشاهده می شود برای قطعات شماره 

پیشنهاد نشده و قطعات فوق تا رسیدن به شرایط تعمیرات اساسی نیاز به تعمیرات سبک، نیمه سنگین و سنگین ندارند. شرح کامل جدول 

 ول زیر ارائه شده است.فوق در جد

 

 

شماره 

 قطعه

 بردار تصمیم نوع تجهیز

 تعمیرات

 اساسی

D3 D2 D1 

 نت سبک نت نیمه سنگین نت سنگین  

 انجام شود عدم انجام انجام شود  خط انتقال هوایی 1

 انجام شود انجام شود انجام شود  خط انتقال هوایی 2

 انجام شود انجام شود عدم انجام  خط انتقال هوایی 3

 انجام شود عدم انجام عدم انجام  خط انتقال هوایی 4

 انجام شود عدم انجام انجام شود  خط انتقال هوایی 5

 عدم انجام انجام شود انجام شود  خط انتقال هوایی 6

 عدم انجام انجام شود عدم انجام  خط انتقال هوایی 7

 شود انجام انجام شود عدم انجام  خط انتقال هوایی 8

 عدم انجام انجام شود عدم انجام  خط انتقال هوایی 9

 عدم انجام عدم انجام انجام شود  خط انتقال هوایی 13

 انجام شود عدم انجام انجام شود  خط انتقال هوایی 11

 انجام شود انجام شود انجام شود  خط انتقال هوایی 12

 شودانجام  انجام شود عدم انجام  خط انتقال هوایی 13

 عدم انجام انجام شود عدم انجام  خط انتقال هوایی 14

 عدم انجام عدم انجام انجام شود  خط انتقال هوایی 15

 عدم انجام انجام شود انجام شود  خط انتقال هوایی 16
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 انجام شود انجام شود عدم انجام  خط انتقال هوایی 17

 انجامعدم  انجام شود عدم انجام  خط انتقال هوایی 18

 انجام شود انجام شود انجام شود  خط انتقال هوایی 19

 انجام شود انجام شود ×  مقره 23

 عدم انجام عدم انجام × ● مقره 21

 عدم انجام عدم انجام × ● مقره 22

 انجام شود عدم انجام ×  مقره 23

 عدم انجام انجام شود ×  مقره 24

 عدم انجام انجام شود ×  مقره 25

 انجام شود عدم انجام ×  مقره 26

 انجام شود انجام شود ×  مقره 27

 عدم انجام عدم انجام × ● مقره 28

 انجام شود عدم انجام ×  مقره 29

 انجام شود عدم انجام ×  مقره 33

 عدم انجام انجام شود ×  مقره 31

 عدم انجام انجام شود ×  مقره 32

 انجام شود انجام شود ×  مقره 33

 عدم انجام عدم انجام × ● مقره 34

 عدم انجام انجام شود ×  مقره 35

 عدم انجام انجام شود ×  مقره 36

 انجام شود عدم انجام ×  مقره 37

 عدم انجام عدم انجام × ● مقره 38

 عدم انجام عدم انجام × ● دکل فشارقوی 39

 انجام شود عدم انجام ×  دکل فشارقوی 43

 انجام شود انجام شود ×  دکل فشارقوی 41

 انجام شود انجام شود ×  دکل فشارقوی 42

 عدم انجام انجام شود ×  دکل فشارقوی 43

 عدم انجام انجام شود ×  دکل فشارقوی 44

 عدم انجام عدم انجام × ● دکل فشارقوی 45

 انجام شود عدم انجام ×  دکل فشارقوی 46

 انجام شود عدم انجام ×  دکل فشارقوی 47

 عدم انجام انجام شود ×  دکل فشارقوی 48

 انجام شود عدم انجام ×  دکل فشارقوی 49
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 انجام شود عدم انجام ×  دکل فشارقوی 53

 انجام شود عدم انجام ×  دکل فشارقوی 51

 انجام شود انجام شود ×  دکل فشارقوی 52

 عدم انجام انجام شود ×  دکل فشارقوی 53

 عدم انجام انجام شود ×  دکل فشارقوی 54

 عدم انجام عدم انجام × ● دکل فشارقوی 55

 انجام شود انجام شود ×  دکل فشارقوی 56

 انجام شود انجام شود ×  دکل فشارقوی 57

 : شرح کامل وضعیت پیشنهادی تجهیزات5-4جدول 

 بررسی دقیق تر نتایج:

می شود. از لحاظ نظری نیز این وضعیت محتمل می باشد زیرا هزینه  D1برای بسیاری از قطعات پیشنهاد نت سبک در موقعیت   -1

نت در این مرحله پایین تر بوده و زمان بیشتری به تعمیرات اساسی مانده است. بنابراین برای اکثر قطعات، نت سبک پیشنهاد 

 شود.می

نگهداری و تعمیرات خطوط در حد متوسط برای خطوط انتقال هوایی حداقل یکی از سه وضعیت پیشنهاد شده است، زیرا هزینه  -2

 بوده و وضعیت های بیشتری نسبت به عایق ها و دکل ها را شامل می شود؛ این حالت نیز منطقی به نظر می رسد.

که برای سه تا از شود؛ در صورتی، عدم نگهداری و تعمیرات تا رسیدن به وضعیت تعمیرات اساسی پیشنهاد میهابرای پنج تا از مقره -3

 ل ها این وضعیت پیشنهاد می شود. دک

 

 پیشنهادات:

 استفاده از این الگوریتم در سیستم های پیچیده تر و با اجزاء بیشتر  -1

جهت سرعت بیشتر در رسیدن به جواب ما نند الگوریتم قورباغه جهنده و علف های هرز استفاده از الگوریتم های هوشمند دیگر  -2

 مدنظر قرار گیرد.

 درنظر گرفتن همه قطعات یک خط –واقعی تر کردن شرایط سیستم تست  -3

 تفکیک نوع دکل ها و بررسی اجزاء وقطعات تشکیل دهنده هر دکل برای برنامه ریزی در جهت نگهداری وتعمیرات جزئی دکل ها  -4

 در واقع وضعیت اولیه هر –تقسیم طول دوره شبیه سازی به چند قسمت وتفکیک هزینه های مبتنی بر پیری وطول عمر هر تجهیز  -5

 تجهیز به صورت واقعی در زنجیره مارکوف مشخص شود.
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