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 با استفاده از الگوريتم تعاملی ي توليد توسعه چندهدفه خطی  ريزي    برنامه
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 jahan_mahin@yahoo.comکارشناسی ارشد برق قدرت,                                                           

 anh_ghasemi@yahoo.comدانشجوی کارشناسی ارشد,                                                             

  

 چکيده

رشد     ريزی ساخت ظرفیتهای جديد تولید در آينده با توجه به    يك مسئله بلند مدت است که به منظور تعیین و برنامه ولیدتريزی توسعه  مسئله برنامه      

باشد بنابراين به جای اينكه از يك شاخص  ی تولیدبرق به طور ذاتی شامل اهداف چندگانه متضاد و نامناسب می ريزی توسعه برنامه تقاضا مطرح می شود.

را صريحا به     های محیطی  هزينه و محیطی های  محدوديت ی گسترش شبكه,ها  را هر يك به طور مجزا مانند هزينه    های ارزيابی  ی استفاده کنیم جنبهاقتصاد

ابزار حمايت از همچنین  ت.اس متمايل شده یکربن ی تولید برق به سمت اقتصاد کم ريزی توسعه مدل برنامهبرخی کشورها در. گیريم عنوان توابع هدف در نظر می

يكی از راهكارهای حل مساله رقابتی با استفاده از مدل سیستم دينامیكی بررسی شده است.     ی تولید در بازار ريزی توسعه گیرنده برای برنامه تصمیم

همگرا شدن سريعتر پاسخ داخواه  ا بهبود الگوريتم تعاملی وب باشد. در اين مقاله  یمالگوريتم تعاملی   ، استفاده ازی تولید  توسعه خطی چندهدفه ريزی دربرنامه

 از درک سیستم فراهم خواهد شد. وی تصمیم گیرنده ,يك پروسه يادگیری بهتر وسريعتری برای 

 ، الگوريتم تعاملی، مديريت قسمت تقاضا.سازی چندهدفه بهینه ،ی تولید ريزی توسعه    برنامه :كليدي واژه هاي

 

  مقدمه -1

هاای   از مسايلی که همواره در تاسیس نیروگاهها با ظرفیت يكی    

چاه  متفاوت و ورود آنها به شبكه سراسری وجود دارد اين است که 

هايی و در چه زمانی بايد احداث گردناد    هايی با چه ظرفیت  نیروگاه

ی هاا   هزيناه  تا ضمن تامین بار شبكه با قابلیات اطمیناان مناساب،   

ی  ريزی توسعه    برنامهين مساله در حیطه . احداقل گردند تولید برق

 [4]شود. مطرح و بررسی می تولید

برق به طور ذاتی شامل اهداف  ی تولید ريزی توسعه    برنامه

که اين اهداف در بسیاری از مواقع با يكديگر  باشد میای  چندگانه

باشند بدين معنی که نزديك شدن به يك هدف به  در تضاد می

بنابراين به جای اينكه از  هدف ديگری است.قیمت دور شدن از 

 مختلف و     های ارزيابی  جنبه شوديك شاخص اقتصادی استفاده 

صريحا به     غیره ها و  هزينه های محیطی،  مانند محدوديت يی رامجزا

بنابراين در اينجا يك مساله  .گیرند میعنوان توابع هدف در نظر 

    برای حل مسائل چندهدفه ازآيد.  سازی چندهدفه بوجود می بهینه

    استفاده شده است که MMP رياضی چندهدفه    ريزی    روش برنامه

ريزی چندهدفه کاربرد زيادی     روش تحلیلی بوده و در مسايل برنامه

 ،چندهدفهسازی با تابع  حل مسايل بهینهبه طور کلی در . دارد

را بهینه نمايد.     جواب يكتايی وجود ندارد که همزمان تمامی توابع

ها  ای از جواب در اينگونه مسايل معموالً مجموعه به همین دلیل

ا، جواب ه آيد که به هر کدام از اين جواب برای مسأله بدست می

شود. هر  گفته می 4 يا موثر 3 مرغوب, 2 يا جواب غیرغالب 1 پارتو

های پارتو در واقع برای يكی از توابع هدف  چند که هريك از جواب

را از     باشد، اما حداقل يكی از توابع هدف ديگر جواب بهینه می

پارتوی در انتها بايد يكی از اين نقاط  نمايد. جواب بهینه دور می

 ی کهای بین توابع هدف با توجه به ارجحیت هاي مناسب که مصالحه

 ]4 [مد نظر دارد، انتخاب گردد. (DMsتصمیم گیرنده )

در صرفه جويی انرژی، ابتكارات برای تشويق مصرف کنندگان 

را به طور کلی     زيادی طی سالیان انجام پذيرفته است. اين ابتكارات

 ]12،1[نامند.  می    ( DSMمديريت قسمت تقاضا )

                                                                 

1 - Pareto optimal 

2 - Non- dominated optimal 

3 - Non- inferior 

4 - Efficient 
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 ی تولید ريزی توسعه مدل برنامه -2

 مدل سمت تولید - 2-1

های تولیدی در نطر گرفته شده اند که عبارتند   دو مدل اصلی گروه

ی تولید  ريزی توسعه هايی که از ابتدا، قبل از برنامه  حدواالف( از:

 .شوند می    های جديدی که اضافه   واحدب(  .اند وجود داشته

به طور کلی چندين پارامتر برای مدل کردن واحد تولیدی به     

ظرفیت نصب  شوند که عبارتند از:انرژی اولیه منابع، می    کار برده 

 های محیطی.  های محیطی و هزينه  ديتمحدو پذيری، دسترس شده،

 تقاضا سمتمدل  - 2-2

ی که برای مدل کردن بار مورد تقاضا در نظر گرفته دو گروه متفاوت

 بارهايی که به علتو ديگری  تقاضای بارعبارتند ازخود   شده اند

شده  ها جلوگیری ( از آنDSM) 1 مديريت قسمت تقاضا عملكرد

 ]12[.است

  تقاضاي بار - 2-2-1

( استفاده LDCرای مدل کردن تقاضای بار از منحنی تداوم بار )ب

توان تقاضای بار را  بر حسب  هايی  که می شده است از جمله مدل

های برنامه نويسی  منحنی تداوم بار مدل کرد استفاده از مدل

اين است  LPهای اولیه   عیب اصلی مدلباشد ولی  می (LP)خطی

تعداد انواع ، ريزی اد فواصل برنامهتعد، با افزايش  قیودتعداد  که

ها در هر  منحنی دبی   های تولید کننده و بلوک  گروه يا ها،  سیستم

    و  LPيابد. لذا همه توجه ما به مسئله بازيابی مدل  بار گسترش می

تقاضای بار ، از اين رو معطوف گرديدبهبود يافته  Zروش جانشینی 

روش     اين. ته مدل شده استياف بهبود Zروش جانشینی     براساس

های   را که معموالً در تولید برنامه با استفاده از مدل    محدوديتهايی

LP  5[.دهد می    وجود داشت، به طور قابل توجهی کاهش[ 

ها تقسیم می شود که   ريزی به زير دوره    ی برنامه روش دوره    در اين

ها به   زيردوره (.LDC)باشد  هر کدام مطابق با منحنی تداوم بار می

که هر کدام مطابق با میزان  می شود تعداد مشخصی فاصله تقسیم

( سپس با کاهش سطح تقاضا،    1)شكل  باشد تقاضای توان می

رويم، هر سیستم     ( میs+  1به بلوک بعدی ) sکه از بلوک  می    هنگا

 LDCف رو توصی    از اين.کند می    در ماکزيمم سطح بلوک قبلی کار 
                                                                 

1 - Demand side mangement 

ای(  يك از قسمتها )در نمودار میله به جای اينكه به ارتفاع قطعی هر

ی کنار هم )در  مربوط شود به اختالف ارتفاع دو قسمت پیوسته

 روش کالسیك مورد استفاده    شود. اگر می    ای( منجر  نمودار میله

بر حسب اختالف  LDCفاصله، اين )توصیف  Sقرار گیرد، برای 

يكديگر، که در فوق ذکر  بین دو دسته پیوسته مجاور فواصل ارتفاع

بر حسب کل آنچه  S/1را به وسیله ضريب     شد( تعداد محدوديتها

 ]9،8[.دهد می    که مورد نیاز است، کاهش 

 
روش     که در آن متغیرهای به کار برده شده در LDCهیستوگرام  -1شكل

 .دهد می    را نشان     Zجانشینی 

J مگیریمتغیر تصمی
isz  میزان کاهش توان خروجی از گروهi  ام از

 ]12 ,11[.د باش می    (ام j( دز زير قسمت )S( تا )S-1ی ) فاصله

 (DSMمديريت قسمت تقاضا)-2-2-2

1يكپارچه ريزی منابع برنامه
(IRP)   يك قالب مصنوعی از مديريت

ی، از منابع مختلف بتوان ريز باشد، که به واسطه آن برنامهتقاضا می

يكی از اهدف   که به عنوان يك منبع واحد استفاده کرد به عنوان

شود  می    در مدل پیشنهاد شده مدل  (DSM)مديرت قسمت تقاضا 

که در فراهم سازی مزايايی چون بريدگی پیك بار بسیار مفید 

ان برای اينكه بتوان برنامه ريزی منابع يكپارچه را به عنو ]11[است.

قرار داد، نیازمند آن است که بازار برق در DSM يكی از اهداف 

ای سازماندهی شود که قسمت اعظم بار در  ناحیه هدف به گونه

محیط آزاد تامین شود و گسترش ظرفیت تولید اساسا به طور 

 ريزی شود. مرکزی برنامه

اخیرا مدل های چندهدفه برای در نظر گرفتن اهداف چند منظوره 

     ريزی توسعه تولید مورد                                    قابت با يكديگر هستند در برنامهکه در ر

 ]12[اند.توجه قرارگرفته 
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هدف  حيصح اعداد ی آميخته باخط ريزي برنامه-3

 چندگانه

جوابهای پارتو می توانند با بهینه کردن يك تابع اسكالر بدست آيند 

، يك تابع ضرايب وزنی نا منفی از مسئله که اين تابع اسكالر

باشد. نقاط پارتو بدست آمده از حل  ريزی چندهدفه می    برنامه

را در صورت منحصر به فرد بودن     رأس    ضريب وزنی، نقاط پارتوی

به ما می دهد. اگر چه با استفاده از اين نوع اسكالر کردن تنها نقاط 

ی کوژ  روش مرزهای بدنه    رأس بدست می آيند. اين    پارتوی

را مشخص     MOMILPهای پارتوی تابع هدف از مسئله   جواب

ی محدب قرار دارند )رئوس  ها پارتو در داخل بدنه  کند جواب می

    توان به نقاط پارتو روش ضرايب وزنی نمی    نیستند( با استفاده از

به . باشندنقاط غالب يا مسلط می رئوس     رسید زيرا نقاط پارتو در

برای بدست آوردن حل بهینه  مناسبی، ضرايب وزنیعبارت ديگر 

ها نقاط پارتو هستند. ولی چون   اگر چه آن .توان تعريف کرد نمی

اغلب آنها نقاط بهینه کوژ يا ساپورت  ،داخل بدنه محدب قرار دارند

رو بايد الگوريتم محاسباتی اصالح     شوند از اين نامیده می 1 نشده

 ]1،1[ شود.

توضیح داده شده  f2,f1برای دو تابع هدف 2اين نظريه در شكل

 است.

 

 ی کوژ بهینه آل، بهینه، نمايش نقاط ايده -2شكل

هستند.  f2و f1کردن   جوابهای پارتو برای حداقل 2و  1های   پاسخ

 1و  5های   رأس می باشند. پاسخ    نقاط پارتوی 4و  3های   پاسخ

بر اين نقاط مسلط   4و  3های   پاسخ لیوجوابهای پارتو هستند 

رخ     4و  2های   ( با توجه به پاسخ7. همان اتفاق برای پاسخ )هستند 

 و 9پاسخ بر و  1و  4 نقاط پارتویی  ( بوسیله9داده است. پاسخ )

 ]1[.  باشد غالب می 8بر نقطه ی  3پاسخ 

                                                                 

1- Unsupported solotion  

 آل جوابی است که جواب ايدهمنظور از  آل است صفر جواب ايده

که غیر ممكن است چون توابع ، کند همزمان  بهینه  را    تمام توابع

 .با هم سازگار نیستند

ها منجر به   ی اين پاسخ های محاسباتی برای تعیین همه  تالش

، برای MOMILPرويكرد تعاملی با استفاده از     استفاده از

تصمیم روش تعاملی فاز     ی تولید می شود،  در ريزی توسعه    برنامه

 ]3،1[ فراخوانی می شوند.گیری و فاز محاسباتی يك در میان 

 متريك L-Pروش  3-1
بمنظور سنجش نزديكی  متريك  L-P های   روش    فاصله متريك در

قرار آل مورد استفاده  راه حل ايده    راه حل موجود نسبت به    يك

 . اين سنجش از انحراف به صورت يك تابع سازگار خواهدگیرد می

 :بود
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jx*سازی هدف  آل در بهینه راه حل ايده    نشان دهندهj  ،ام است

x راه حل مفروض بوده و     بیانگر يكrj    نشان دهنده درجه اهمیت

به  L-Pباشد. تابع سازگار  می 0jr ام با j)وزن( برای هدف 

 ه شود. نآل بايد کمی منظور حداقل کردن انحرافات از ايده

1≤ P ≤  Pاست. L-Pبیانگر پارامتر مشخص کننده خانواده  ∞

ای  باشد به گونه مشخص کننده درجه تأکید به انحرافات موجود می

 بزرگتر باشد تأکید بیشتری بر بزرگترين مقدارکه هر چه اين 

 به مفهوم آنست که بزرگترين∞=P انحرافات خواهد بود. )اگر 

گردد.(  سازی مد نظر واقع می انحراف از انحرافات موجود برای بهینه

P=∞ مقاديرمعموالً , P=2 , P=1  در محاسبات به کار گرفته

در هر صورت می تواند بستگی به معیارهای  P مقدار شوند، می

ی  از منظر ديگر با توجه به نحوه. گیرنده داشته باشد ذهنی تصمیم

ناحیه ممكن نقاط پارتو بدست می آيند که ما برای دو  p انتخاب 

 ]2[را مورد بررسی قرار داديم.     مسئله P=1و  =P ∞حالت 
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 MOMILPي  الگوريتم تعاملی براي مسئله-3-2

رويكرد ارجاع مستقیم پیشنهادی     ی تعاملی با به هم پیوستن رويه

 يافته است.   توسعه stemروش     با Wavale Vassilevوسط ت

شود. که  تابع هدف جداگانه محاسبه می هر در ابتدا نقاط پارتو برای

رنج هر تابع هدف و     که يك ديد کلی از امر بدين علت استاين 

بدهد. همچنین اجازه می دهد که  DMرا به     ی نقاط پارتو ناحیه

ی مرجع  که به عنوان نقطه ،را مشخص کرد    لآ ی ايده بتوان نقطه

 ی مسئله ی نقاط پارتو در برای محاسبه. مورد استفاده قرار می گیرد

MOMILP روش     ، با استفاده ازL-Pرا نقاط بهینه    فاصله متريك

ی  اين حل )نقطه DMاگر  کند. می حداقلی مرجع  نسبت به نقطه

در نظر بگیرد، سپس يك  بع هدفاز توا را برای ارضای يكی    پارتو(

با  MOMILPرا بدست می آورد.و نقاط پارتوی     نقطه مرجع جديد

ی مرجع جديد محاسبه  متريك تا نقطه L-Pاستفاده از مینمم کرن 

، يا ی مرجع جديد با تعیین نقطه DMشوند. به عبارت ديگر  می

یان را ب    های خود  تجحیارتعیین سطوح جديدی برای توابع هدف، 

منظور  نامند می قیود نرم را  ها  اين فرم اخیر بیان ارجحیت .کند می

با  را تغییر دهد يا بردارد.     می تواند آنها DMاز نرم اين است که 

به صورت مكرر  MOMILPروش محاسبات پاسخ     اين زاستفاده ا

    ی خود جواب پارتوی مورد عالقه DMشوند تا اينكه  بندی می دسته

کند.  را تحمیل می    ه دست آورد که حجم زيادی از محاسباترا ب

ارجحیت  فتن در نواحی نقاط پارتو و تعیینر    با DMارچوب، چدراين 

های جديدنقطه پارتوی جديدرا بدست می آورد. 

 
 

 MOMILPرياضی  مدل    فرمول بندي-4

که  تابع هدف در نظر گرفته شده اند ، سه MOMILPدر مدل 

 های محیطی  محدوديت،  ش شبكههای کلی گستر  هزينه د از:عبارتن

 اند: در شش طبقه کالسه بندی شده نیز  قیود. های محیطی  هزينه و

قابلیت اطمینان منابع سیستم، در دسترس بودن واحدهای تولیدی، 

، ظرفیت کلی نصب شده در طول DSMظرفیت معادل واحد تولیدی 

های در دسترس   های محیطی، و ظرفیت  ريزی، آلودگی    ی برنامه دوره

 هایرمتغی ,ی شبكه برای هر تكنولوژی تولید برای توسعه

تكنولوژی  به توان نصب شده و انرژی خروجی 1 گیری تصمیم

تولیدی اضافه شونده )گازی هم ساده و هم سیكل ترکیبی، زغال 

ی  ريزی توسعه ( و واحدهايی که در آغاز برنامهDSMسنگ و واحد 

 اشاره می کند. وجود دارند )زغال سنگ و نفت( تولید

DSM به معادل يك واحد تولیدی برای جايگزينی واحدی که 

برای کمك به  همچنین و است رسیده مدل شده    حداکثر تولید خود

همان  مورد استفاده قرار می گیرد. یقابلیت اطمینان سیستم تولید

    ولیدی به کارنوع پارامترهايی که برای مشخص کردن واحدهای ت

راه اندازی     های  نیز در نظر گرفته شده است: هزينه DSMرفته برای 

های با مصرف کننده و   سازی، تماس های نصب و پاک  )هزينه

های   ( هزينهDSMهای   های پرداخت شده در آغاز برنامه  محرک

های   های نگهداری و محدوديت  اجرايی )تجهیزات اجرايی، هزينه

فقط بر  LDCبا توجه به هر  ،DSM.در اين مدل واحد محیطی(

 از پیك تولید جلوگیری و در نتیجه گذارد تقاضا اثر می حداکثر

ريزی از آغاز وجود     های تولید که در افق برنامه  گروه]1[کند. می

شوند. پارامترهای زير برای  اند با گسترش ظرفیت مدل می داشته

ی تولیدی مورد استفاده قرار می ها  های واحد  ص کردن ويژگیخمش

های نصب شده، فاکتور در   ی منابع، ظرفیت انرژی اولیه :گیرند

های عملیاتی و   های سرمايه گذاری هزينه  دسترسی بودن، هزينه

در جهت  MOMILPهای محیطی. مدل   نگهداری و محدوديت

و طراح برای انتخاب نوع و ظرفیت کل واحد  DMپشتیبانی از 

مختلف توان تولیدی در  سطوحکارکرد در  و رای نصبتولیدی ب

 کند. ريزی عمل می    سرتاسر افق برنامه

 توابع هدف -4-1

های سرمايه   ( عبارتند از هزينهMW/$های گسترش شبكه)  کل هزينه

ريزی بايد نصب     ول برنامهگذاری که عبارتند از واحدهايی که در ط

( هم مربوط به MWh/$های کارکرد نگهداری )  هزينهشوند و 

واحدهايی جديد و هم واحدهايی که از ابتدا وجود داشتند. که به 

باشد به صورت زير در نظر  طور کلی به عنوان يكی از توابع هدف می

 گرفته شده است.

                                                                 

1 - Decision variables 

الگوريتم تعاملی با مسئله  -3شكل  MOMLIP 
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(min

کند  ريزی اشاره می    ی برنامه (ام در دورهj( به زير پريود )jانديس )

(j=1 , …j( انديس ،)Sبه فواصل در زير پريود )  کند،  ها اشاره میi  به

( به aکند که بايد اضافه شوند و انديس ) واحدهايی اشاره می

 ( a=1,…Aاند ) واحدهايی که در ابتدا وجود داشته

i
rx( نشان دهنده ی کل توان خروجی از واحد نوع :i در زير )

 (MW. )باشد ( میrقسمت )

J
isZمتغیر در    ( روش جانشینیz بهبود يافته مطابق با گروه نوع )

(iدر فاصله ) ( یs( از زير پريود )j( ام )MW ) 

Ciهزينه :  ( های سرمايه گذاری از گروه نوعi( )$/MW ) 

biهزينه :  ( های نگهداری و کارکرد از گروه نوعi( )$/MWh) 

K موجود در يك فاصله  : تعداد ساعات 

J
azZمتغیر در :    ( روش جانشینیz بهبود يافته مطابق با گروه نوع )

(aدر فاصله ) ( یs( از زير پريود )j( ام)MW). 

های   شامل هزينه DSMهای مربوط واحد معادل تولیدی   هزينه 

نصب  ( مربوط به سخت افزار مورد نیاز برایMW/$سرمايه گذاری )

های   های عملیاتی شامل هزينه  (. هزينهMW/$های عملیاتی )  و هزينه

های مربوط به از   های مشتری و هزينه  کارکرد و نگهداری، محرک

 باشد.  می KWhرفت درآمد به علت کاهش فروش     دست

grهای يك سال )کسری از سرمايه گذاری اولیه(  : هزينه 

رای نصب ظرفیت تولیدی حیطی بهای م  تابع هدف محدوديت

 ريزی به صورت زير تعريف می شود.     ی برنامه دوره
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Vi ضريب محدوديت محیطی است )بدون واحد( که با توجه به :

نصب تسهیالت تولیدی و میزان استفاده از زمین و تأثیر بر 

 اکوسیستم مقداردهی می شود. 

های محیطی، خسارت مالی وارد شده به محیط با   تابع هدف هزينه

 کند.  را حداقل می    توجه به انرژی تولیدی

(4 ) 
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ei وeaهای محیطی مربوط به انرژی خروجی به ترتیب برای   هزينه

 eaو eiباشد.  واحدهای جديد و واحدهايی که در ابتدا وجود دارند می

زنی هستند که با توجه به میزان تشعشات و سالمت ضرايب و

 شوند.  عمومی مقداردهی می

 قيود -4-2

قابلیت اطمینان شبكه بر اين اصل استوار است که واحدهای 

رزرو )که بر اساس     را به خوبی حد    تولیدی، تقاضای توان لحظه ای

درصدی از پیك تقاضای توان مشخص می شود( تامین کنند، که 

های   ( ظرفیت1تعريف دو گروه از قیود می شود که بر حسب  باعث 

 شوند.  ( متغیرهای عملیاتی بیان می2نصب شده     

(5) ),...,1(
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j
kPی  توان مود تقاضا در فاصلهk ( ام در زير قسمتjام می )  .باشد

( کسری از پیك Rباشد(. ) می jP1(ام jسمت ))پیك بار در زير ق

( ام در نظر jرزرو در زير پريود )    تقاضای بار است که به عنوان حد

 توان نصب شده از واحدهای موجود است.Gaشود.  گرفته می

 های  موجود :        برای واحد

(1)  ),...,1,,...,1(
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بودن برای واحدهايی که از ابتدا حضور  فاکتور در دسترسMa که 

 باشد. اند می داشته
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باشد. حد باالی  فاکتور در دسترس بودن واحدهای جديد میmi که 

بر اساس درصدی از پیك تقاضای  در هر زير پريود که DSMتولید 

وجه بار تعیین می شود به وسیله ی معادله ی زير تعیین می شود  ت

 باشد. می  (i=DSM)داريم که در معادله ی زير 

(8 )),...,1,,...,1( TkJjuPz j
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ks
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(Tتعداد فاصله )   ها از بیشترين میزان تقاضای توان درLDC  در زير

ور در آن را دارد. )بنابراين از پیك ضاجازه ی ح DSM(ام که jپريود )

 ]5[تقاضا جلوگیری می شود(
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u می: درصدی از پیك تقاضای بار باشد که برای نصب در واحد

DSM ( در زير پريودjام در نظر گرفته شده است) 
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 (ujحداکثر ظرفیت )   های جديد نصب شده برای واحدهای جديد و

های تكنیكی و   ی محدوديت کند که تشريح کننده قديم را بیان می

 باشد.  ای می بودجه

(11)    
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imy ی تعداد  متغیر عدد صحیح است که نشان دهنده

( نصب شده در زير قسمت i( مربوط به گروه )Mهای مدل )  ظرفیت

(jام می)  که توان نامی آن( باشدαim ( و )استMiتعداد مدل )   های

 (ام( i)مربوط به گروه )باشد.  در دسترس می

( بر اثر CO2( و )NOX( و )SO2های )  حداکثر میزان تولید آلودگی

 تولید برق با معادالت زير بیان می شود:
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( بر CO2( و )NOX( و )SO2میزان تولید ) ha / la / ta ,(hi / li / ti)که 

و  Laو  Ha( می باشند. i( و )a( برای واحدهای نوع )g/kwhحسب )

Ta  و(Ti , li , Hi),  حد باالی ارسالSO2  وNOX  و CO2  برای گروه

a  وi ( در زير قسمتjام می) باشد 

 سازي شده سيستم شبيه -5

رويكرد تعاملی برای    ی استفاده از  اين قسمت سعی در توضیح نحوه

حمايت از تصمیم گیرنده جهت  بدست آوردن پاسخ مصالحه آمیز 

ريزی توسعه ی تولید دارد.     برای برنامه MOMILPبراساس مدل 

 روش    برای p=1و =p ∞ه سازی به ازای دو مقدارنتايج شبی

 L-P  .متريك در الگوريتم تعاملی مورد بررسی قرار گرفته است

های مختلف   همچنین در اين قسمت سعی شده است که ارجحیت

DM های جديد اضافه   را بر میزان توابع هدف و ظرفیت    و تاثیر آن

استفاده برای ساختار  شده مورد بررسی قرار دهیم . اطالعات مورد

بندی مدل از چندين منبع که با مقادير واقعی سازگار است جمع 

( ذکر شده 1( تا )1آوری شده است. اطالعات مورد نیاز در جداول )

زير قسمت تقسیم شده که هر کدام  3ريزی از     است.دوره ی برنامه

 93تابع هدف، 3از  MOMILPبخش تقسیم شده است.مدل  12به 

متغیر تصمیم گیری  18متغیر تصمیم گیری پیوسته و  222قید، 

 عدد صحیح تشكیل شده است.

هايی که   واحدهای تولیدی نفتی و زغالی از آغاز بوده اند. تكنولوژی

در ادامه اضافه می شوند. عبارتند از واحد زغال سنگی و گاز طبیعی 

 .DSMی واحد  )ساده و سیكل ترکیبی( به اضافه

 ريزی وجود داشته اند. ای تولیدی که از آغاز دوره برنامه(  واحده1جدول)

هزينه های  دسترس

محیطی 
($/MW 

h) 

هزينه های 

 عملیاتی

($/MW 

h)  

کل توان 
(MW) 

 نوع

 زغال سنگ 1880 20 105.7 0.75

 نفت 2400 26.6 93.39 0.8

 (  واحدهای تولیدی که بايد اضافه شوند2جدول)

هزينه های  دسترس

محیطی 
($/MW h) 

محدوديت 

های 

 محیطی

هزينه های 

 عملیاتی

($/MW h) 

هزينه های 

سرمايه 

گذاری 
$/kW 

 نوع

 زغال سنگ 950 16.2 4.33 105.7 0.80

 گاز )ساده( 195 29.6 2.67 39.43 0.90

گاز  375 20.7 2.56 25.71 0.70

 )ترکیبی(

تصمیمات  211 75.1 0 0 0.95
DSM 

 (MWاوم بار بر حسب )(   ماکزيمم بار از منحنی تد3جدول)

6 5 4 3 2 1  

3476 3538 3600 3663 3727 3791 1 
4259 4329 4399 4470 4541 4613 2 
5135 5212 5290 5368 5447 5526 3 

 

12 11 10 9 8 7 
3117 3178 3236 3295 3355 3415 
3860 3922 3988 4054 4122 4190 
4695 4759 4833 4907 4982 5058 
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 ايب و حد اکثر میزان مواد آالينده(   ضر4جدول)

تأثیر بر  متوسط وزن

 اکوسیستم

حداکثر حوادث 

 طبیعی

زمین مورد 

 استفاده

 نوع تكنولوژی

 وزن 1 3 5 

 زغال سنگ 5 3 5 4.33

 نفت 3 5 4 4.22

 گاز )ساده( 3 2 3 2.67

 گاز )ترکیبی( 4 3 2 2.56

تصمیمات  0 0 0 0
DSM 

 ای محیطیه  (   ضرايب محدوديت5جدول)

حداکثر میزان در هر زيرقسمت 
kton/year 

 g/kwh a,jضرايب برای گروه های 

 گاز 1 2 3

 )ترکیبی(

گاز 

 )ساده(

زغال 

 سنگ

(new) 

زغال  نفت

 سنگ
 

185 214 226 0 0 4.00 14.30 5.84 So2 
42 44 46 0.018 0.028 2.20 2.49 2.93 Nox 

12000 14000 15000 285 448 830 753 890 Co2 

 های محیطی  (   ضرايب هزينه1جدول)

حوادث شغلی  متوسط وزن

)عملیاتی( 
($/MWh) 

تأثیربرسالمت 

 (MWh/$)عمومی 

 نوع تكنولوژی

 2 5 Weight 

 زغال سنگ 113.9 85.2 105.7

 نفت 112.5 45.6 93.39

 گاز )ساده( 38 43 39.43

 گاز )ترکیبی( 20 40 25.71

 DSMتصمیمات  0 0 0

 ها  می ظرفیت مدل    وان نا(  ت1جدول)

3 2 1 
im  

 زغال سنگ 300 450 700

 گاز )ساده( 160  

 گاز )ترکیبی( 330 400 

از پیك بار برای هر فاصله از هر زير قسمت  R=20%رزرو     )حد 

( که اجازه ی DSMباشد. حد باالی ظرفیت جديد )به جز واحد  می

 ( uj=1750 Mwباشد. ) می Mw 1151ا داريم ر    نصب در هر قسمت

در هر زير پريود در نظر  DSMاز پیك بار برای نصب در واحد  7/5%

ی اول از هر زير  فقط در چهار فاصله DSMگرفته شده است. واحد 

در پیك بار عمل  DSMکند )همان طور که گفتیم  قسمت عمل می

 ]1[باشد می =4391kکند( تعداد ساعات موجود در هر فاصله  می

 سازي نتايج شبيه -6

سازی   الگوريتم تعاملی، نتايج شبیه متريك در L-Pبا توجه به روش 

 بدست آمده اند. =P 1و =P ∞به ازای دو مقدار

ی هر تابع هدف به  سازی جداگانه نقاط پارتوی بدست آمده از بهینه

به ی مرجع اولیه  نقطه 9-5از جدول  C1, C2 , C3تنهايی، عبارتند از 

 صورت پررنگ نشان داده شده است

 (Payoff table) (  نقاط بهینه،ماتريس بهره وری 9جدول)

F3 F2 F1 حل 

45623922000 1124400 22334260000 C1 

45863254000 1018000 25546215000 C2 

41875346000 1516700 26845673000 C3 

باشد که  می   Pتوجه داريم که ماتريس بهره وری مستقل از مقدار 

 باشد. البته امری بديهی می

 متريك L-Pی پارتو حاصل از  (   نقطه8جدول)

F3 F2 F1 حل 

40159734200 1204500 21987955000 C4 (P= ) 
40156445200 1203300 21976555000 C4(P=1) 

را با اضافه کردن     F3 بخواهد  C4  ،DMفرض کنیم با توجه به حل 

برای بهبود ديگر توابع آزاد کند قیدهای زير به مسئله اضافه 1010×2.

 گیريم(. های محیطی بیشتر می  می شود )حد هزينه

P=∞ 

10

10
3

2

1

102.0040156445203

12033002

021976555001

1

102.004015973420

1204500

02198795500















f

f

f

P

f

f

f

 

 (C5نقاط پارتوی جديد با کاهش ناحیه ممكن بدست آمده است )

 (∞=Pمتريك ) L-Pی پارتو حاصل از  (   نقطه11جدول)

F3 F2 F1 حل 

42159734200 1164300 20456943000 C5 (P= ) 
42158644600 1164810 20455882300 C5(P=1) 
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مندی برای يكی از توابع  رضايت    را پاسخ    حل بدست آمده DMاگر 

ی مرجع در نظر گرفته و  را به عنوان نقطه    هدف در نظر بگیرد، آن

متريك  L-Pاده از حداقل کردنبا استف MOMILPنقاط پارتوی 

 I1شوند. جواب بدست آمده ی مرجع جديد محاسبه می تا نقطه

آمده است. و ظرفیت  11باشد. مقادير توابع هدف در جدول  می

 آمده است.  12واحدهای اضافه شده در جدول 

 (   نقطه بهینه صحیح11جدول)

F3 F2 F1 حل 

42164253800 1152130 20596733500 I1 (P= ) 
42164239500 1152130 20596766000 I1 (P=1) 

 های تولیدی اضافه شونده برای نقاط بهینه صحیح  (  ظرفیت12جدول)

  (MW)زير قسمت 

DSM )زغال سنگ  گاز )ساده( گاز )ترکیبی

 )جديد(

 حل

140 730 1120 0 I1 

(P= ) 

137 730 1120 0 I1 (P=1) 
 

 (MW)زير قسمت 

DSM  گاز

 )ترکیبی(

زغال سنگ  گاز )ساده(

 )جديد(

0 1130 480 0 

0 1130 480 0 
 

 (MW)زير قسمت 

DSM  گاز

 )ترکیبی(

زغال سنگ  گاز )ساده(

 )جديد(

0 0 480 0 

0 0 480 0 

ديگری از تصمیم گیرنده  اکنون اگر مسئله را به ازای ارجحیت های

  سی می کنیم.را به صورت زير برر

 نقطه بهینه صحیح( 13جدول)

F3 F2 F1 حل 

42986123000 1188100 20205623000 I2 (P= ) 
42699654700 1156100 20197431000 I2(P=1) 

 های اضافه شده به ازای نقاط پارتوی مختلف  (  ظرفیت14جدول)

  (MW) 1زير قسمت 

DSM )زغال سنگ  ه(گاز )ساد گاز )ترکیبی

 )جديد(

 حل

140 730 1120 0 I2 

 

 P=1 (MW) 1زير قسمت

137 730 1120 0 I2 
 

  (MW) 2زير قسمت 

DSM )زغال سنگ  گاز )ساده( گاز )ترکیبی

 )جديد(

 حل

0 1530 0 0 I2 
 

 P=1 (MW)2زير قسمت

0 1530 0 0 I2 
 

 

  (MW)3زير قسمت 

DSM )زغال سنگ  گاز )ساده( گاز )ترکیبی

 جديد()

 حل

0 0 960 0 I2 
 

 P=1 (MW)3زير قسمت

0 0 960 0 I2 

را با شیفت نقطه ی مرجع از     f1، تصمیم گیرنده I2در 

 .بهبود بخشیده است  1010*2(  بهC5،) 1010*2.0456943میزان

های   طور که از نظر گذشت در قبل سعی شد که  ارجحیت همان

را بر میزان توابع هدف و     را بررسی کرده و تاثیر آن    DMمختلف 

های جديد اضافه شده مورد بررسی قرار دهیم و همچنین   ظرفیت

در فرايند حل بپردازيم. حال سعی   (P)سعی کرديم به بررسی اثر 

 در تحلیل هر چه بهتر نتايج شبیه سازی داريم.

گونه  ،همان 14و12با توجه به نتايج شبیه سازی موجود در جداول  

 ی شود:که مشاهده م

 DSM جز در نزديكی جواب ه ها ب  تقريباً در تمام حل

حضور داشته است. اگر چه يك ظرفیت در  ی تابع هدف هزينه بهینه

بايد به اين نكته  دسترس است ولی هرگز کامل استفاده نمی شود.

( اجازه ی  S=4ی اول ) فاصله 4فقط در    DSMهم توجه کرد واحد 

يد به نوعی اثر آن کمرنگ شده، البته ور دارد و به همین علت شاحض

بريدن پیك   DSMبه اين نكته بايد توجه کرد که بیشترين هدف از 

 باشد. تقاضای بار و تغییر الگوی مصرف می

 (واحد زغال سنگیcoal به ) علت آاليندگی و محدوديت

 .های محیطی باالی آن در پاسخ ها مورد استفاده قرار نگرفته است

 ساده و سیكل ترکیبی( به علت شرايط های گازی)  واحد

ها   در اکثر حل  DSMمطلوبشان نسبت به واحد زغال سنگی و 

 DSMور دارند، البته اين نكته حائز اهمیت هست که واحد حض

باشد اجازه ی  ( که پیك بار میS=4ی اول ) فقط در چهار فاصله

را برای تامین     های گازی  حضور دارد و اين موضوع اثر واحد
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 همیشگی بار بیشتر نمايان کرده است.

رياضی حل و تاثیر     روش    را از نظر    از منظر ديگر می توان مسئله

متريك  مورد بررسی قرار داد .همان گونه   L-Pروش     ( درPپارامتر )

( ،تا حد P=1( با حالت )∞=Pهای حالت )  که مشاهده می شود پاسخ

ن بیان کننده ی اين موضوع باشد که اي زيادی به هم نزديك می

( و ∞=Pی پاسخ مسئله ی ما برای دو حالت ) باشد که ناحیه می

(P=1همديگر  )     .را در بر گرفته اند که می تواند به شكل زير باشد 

 
 ∞=Pو  P=1نمايش شماتیك ناحیه ممكن نقاط پارتو برای  -4شكل

متريك  L-Pروش     (  درP=1در اين مقاله با اضافه کردن حالت )

سعی در بهبود الگوريتم تعاملی داشته ايم که از مزايای آن می توان 

همگرا ,به موارد زير اشاره کرد:افزايش ناحیه ی ممكن نقاط پارتو

 DMی آزادی  افزايش يك درجه,DMشدن سريعتر پاسخ دلخواه 

يك پروسه يادگیری بهتر و ,جهت بدست آوردن پاسخ دلخواه

 از درک سیستم خواهد بود. DMرا برای     سريعتری

بايد توجه داشت که از معايب الگوريتم تعاملی مشخص نبودن تعداد 

بود که با افزايش  DMرسیدن به پاسخ دلخواه     تكرار الزم جهت

 ناحیه ممكن نقاط پارتو اين مشكل تا حدی بهبود پیدا کرده است.

 گيري نتيجه -7
انتخاب نوع و  حمايت از تصمیم گیرنده جهت بزار ا MOMILPمدل 

ظرفیت کل واحد تولیدی برای نصب و کارکرد در سطوح مختلف 

ريزی را فراهم می کند. در مدل     توان تولیدی در سرتاسر افق برنامه

معادل يك واحد تولیدی مشابه ساير واحدهای   DSMمورد بررسی 

تولیدی در نظر گرفته شده است که هدف آن بريدگی پیك بار 

های کلی   هدف در نظر گرفته شده شامل هزينهباشد. توابع می

های محیطی    های محیطی، هزينه  گسترش شبكه ،محدوديت

با استفاده از الگوريتم تعاملی MOMILP باشد نقاط پارتوی مدلمی

اند که نیازی به کسب اطالعات از کاربر برای قبل از  محاسبه شده

    (  درP=1حالت )حل مسئله نیست. در اين الگوريتم با اضافه کردن 

متريك و در نتیجه با افزايش ناحیه ممكن نقاط پارتو و  L-Pروش 

و همگرا شدن سريعتر پاسخ دلخواه تصمیم  بهبود الگوريتم تعاملی

گیرنده , يك پروسه يادگیری بهتر و سريعتری برای وی از درک 

  . سیستم فراهم خواهد شد
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