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 تداٍم تسق زساًی تازّای هْن یکی اش هْنتسیي زٍیکسدّای تَاًایی خَدتسهیوی یک ضثکِ َّضموٌد اسم ا اسمتهادُ اش:ُچکید
ِکِ تاتسی خَدزٍّای تسقی تِ هحض دستسسی ت

خَدزٍّای تسقی تِ ایي هٌظَز هیتَاًد چالص تساًگیص تاضدا اش طسفی هطلَب اس

 ٍ هطکالتی زا دز، اها ایي زٍش هیتَاًد هٌحٌی تاز زا خساب کٌد،ضثکِ ضازض ضَد تا دز هَاقغ اضطسازی ضازض تیطتسی داضتِ تاضٌد
تا شهاى ضازض خَدزٍّای تسقی دز یک ضثکِ َّضوٌد زا تا دٍ ّمدف هطم

پی داضتِ تاضدا لرا یک تاتغ ّدف تؼسیف ضدُ اس

 حداقل ساشی اًحساف هؼیاز هٌحٌی تاز ضثکِ تما احتسماب تماز ضمازض، حداکثس ساشی اًسضی ذخیسُ ضدُ دز تاتسی خَدزٍ تسقی:کٌد
ٍ شهاى زسیدى ٍ هقداز سطح ضازض دز شهاى زسیدى دز زفتاز خَدزٍّمای تسقمی دز

خَدزٍّاا دز ایي هقالِ ًاهؼیٌی دز شهاى ػصیو

 تا کوک زٍشّمای،ًظس گسفتِ ضدُ اس ا تسای کاّص تؼداد هتغیسّای تاتغ تْیٌِ ساشی دز ضسایط ًهَذ تاالی خَدزٍّای الکتسیکی
آهازی خَدزٍّا دستِ تٌدی ضدُاًدا زٍش تْیٌِساشی تاتغ ّدف تس اساس الگَزیتن سیستن ایوٌی هصٌَػی اس ا ضثیِسماشی تمس
ُ تاس تَسط الگَزیتن ذکس ضدُ ٍ الگَزیتن ضًتیک اجسا ضدُ ٍ ًتایج آى تا یکمدیگس هقایسمِ ضمدIEEE 37 زٍی ضثکِ استاًدازد
الگَزیتن پیطٌْاد ضدُ زا تأیید هیکٌدا

ٍ هَفقی

اس

 الگَزیتن سیستن ایوٌی هصٌَػی، خَدتسهیوی، ضثکِ َّضوٌد، خَدزٍی الکتسیکی، ضازض ّواٌّگ:ٍاضُّای کلیدی

Abstract: Power continuation of vital loads is one of the most important feature of self-healing
smart grid. It is desired to charge the batteries of Electric Vehicles (EVs) whenever they can be
connected to the grid in order to have more energy reserved in the case of emergency. However,
this method of charging can deteriorate the load curve, daily peak load, energy generation cost,
reliability and stability of the grid. Therefore, using the vehicle-to-grid (V2G) for this purpose can
be challenging. A multi-objective optimization is formulated that assigns the charging times of EVs
in a smart grid by considering two goals; maximizing of energy stored in EVs and minimizing the
standard deviation (SD) of the grid load curve counting the charging load. Uncertainty of arrival
time, departure time and state of charge at arrival time of EVs are considered. In order to decrease
the number of variables of optimization problem in case of high penetration of EVs, the EVs are
clustered with statistical methods. The proposed optimization method is based on the artificial
immune system algorithm (AISA). Simulation studies are performed on the IEEE 37-bus
benchmark, showing that AISA provides better solutions compared to those of the genetic
algorithm, as more energy is stored in EVs while the SD of the load curve does not deteriorate
much.
1

یازدهمین همایش ملی کیفیت و بهره وری
 11اسفند ماه سال 1931
تػادفی آًْا دستِ تٌذی ضذُاًذ .دس ًْایت ایي هسألِ تِ ٍسیلِ
الگَسیتن طًتیک ( ٍ )GAالگَسیتن سیستن ایوٌی هػٌَػی ()AISA
تِ ٍسیلِ تشًاهِ ًَیسی دس هحیظ  Octaveحل ضذُ است .سٍش
پیطٌْاد ضذُ تش سٍی یک سیستن تَصیغ ًوًَِ اػوال ضذُ است ٍ
ًتایح ضثیِ ساصی تِ ٍسیلِ دٍ الگَسیتن تا یکذیگش همایسِ ضذُاًذ.

1ا هقدهِ
آلَدگی هحیظ صیست ٍ ًیاص تِ کاّص هػشف سَخت تاػث ضذُ است
تا توایل تِ خَدسٍّای الکتشیکی آى لذس صیاد ضَد کِ ّن اکٌَى تِ
تَلیذ اًثَُ سسیذُاًذ .اها آًْا تشای ضاسط تاتشیّای خَد ،تاس صیادی
حتی تیطتش تاس یک هٌضل هسکًَی سا هیتَاًٌذ تِ ضثکِ تشق تحویل
کٌٌذ = .<1تِ ّویي دلیل ضاسط ّواٌّگ دس ٌّگام افضایص ًفَر آًْا
تایذ دس ًظش گشفتِ ضَد.
دس سالّای اخیش اتَهاسیَى سیستنّای تَصیغ تِ عَس فضایٌذُای هَسد
تَخِ لشاس گشفتِ ٍ توشکض تیطتشی تش سٍی لاتلیت اعویٌاى سیستنّای
تَصیغ اًدام ضذُ است .خَدتشهیوی تَاًایی سیستن تشای تطخیع ٍ
تؼویش سیستن دس ٌّگام هَاخِْ تا یک یا چٌذ اتفاق تػادفی تِ غَست
خَدکاس است .ایي خػَغیت دس سیستنّای َّضوٌذ ًمص هْوی
داسد .یکی اص ساُ کاسّای خَدتشهیوی تْشُ تشدى اص اًشطی رخیشُ ضذُ
دس تاتشی خَدسٍّای الکتشیکی است .هؼوَال هذت صهاى تؼویش پس اص
ٍلَع یک خغا دس ضثکِ تَصیغ تیطتش اص چٌذ ساػت ًیست=ٌّ .<2گام
لغؼی تشق ،هیتَاى تاسّای هْن سا تا اًشطی رخیشُ ضذُ دس خَدسٍّای
الکتشیکی تشقداس کشد .ػاضفیفط ّ زیگطاى
الگْضیتوی ضا تطای تمؽین کطزى یک
ؼیؽتن تْظیغ تَ چٌس ضیعگطیس ّ جایاتی
تِیٌَ هٌاتغ تْلیس پطاکٌسٍ ّ هٌاتغ
اًطژی پطاکٌسٍ ّ هٌاتغ اًطژی ضاکتیْ
پطاکٌسٍ زض هطحلَ تطًاهَ ضیعی تَ
پیفٌِاز
ذْزتطهیوی
اُساف
هٌظْض
ؼیؽتنُای
تاظآضایی
[.]3
کطزٍاًس
تْلیس
هٌاتغ
ذطّجی
تْاى
تْظیغ،
پطاکٌسٍ ّ کاُؿ تاض ،ؼَ ػولیات
ذْزتطهیوی اؼت کَ زض حالت ّلْع اًْاع
ذطاُا تَ لْضت تِیٌَ اًجام هیـْز .زض
[ ،]4تاظآضایی ّ کاُؿ تاض ضّؾُای
ذْزتطهیوی ُؽتٌس کَ تَ تطتیة زض زّ
هطحلَ تَ کاض گطفتَ ـسٍاًس .هحوسی
حؽیي ًژاز ّ زیگطاى الگْضیتوی تطای
یافتي هکاى ّ ؼایع پاضکیٌگ ذْزضّی
تطلی پیفٌِاز کطزٍ اًس تا ػولیات
ذْزتطهیوی ضا تمْیت کٌس .]5[ .ایي
هماالت ّ هماالت هفاتَ اگطچَ ضّؾُای
هفیسی ضا پیفٌِاز کطزٍاًس ،اها تا
آًجا کَ ًْیؽٌسگاى جؽتجْ کطزٍاًس،
همالَای تِ هٌظَس استفادُ اص خَدسٍّای تشلی تشای اّذاف
خَدتشهیوی دس صهاى تْشُتشداسی پیذا ًکشدُاًذ.
دس ایي همالِ اتتذا هسألِ تْیٌِ ساصی صهاى ضاسط خَدسٍّا تشای حذاکثش
کشدى اًشطی رخیشُ ضذُ دس خَدسٍّا ٍ حذالل کشدى اًحشاف هؼیاس
هٌحٌی تاس سٍصاًِ ضثکِ تا احتساب تاس ضاسط تاتشی خَدسٍّا تَضیح
دادُ ضذُ است .سپس تِ هٌظَس کاّص تؼذاد هتغیشّای هسألۀ تْیٌِ
ساصی ،خَدسٍّا تا تَخِ تِ پاساهتشّای تاتغ چگالی احتوال هتغیشّای

2ا هدلساشی هسألِ
دس ایي تخص ،تِ تَضیح هذلساصی هسألِ ،فشؼّای دس ًظش گشفتِ ضذُ
ٍ سٍش حل پشداختِ هیضَد.

 -1-2اٌذاف مسألً
یکی اص هْنتشیي ضاخعّای لاتلیت اعویٌاى ،اًشطی تأهیي ًطذُ
است کِ اص ساتغِّای ( )2( ٍ )1هحاسثِ هیضَد:
n

()1

ENS   Li .U i
i 1

U i  i .ri

()2
کِ دس آى ً λiشخ خشاتی ri ،هیاًگیي صهاى الصم تشای تؼویش ٍ Li
هیاًگیي تاس دس ًمغِ -iام است .ضاخع  ENSتِ هؼٌی همذاس اًشطی
است کِ تِ هطتشکیي فشٍختِ ًطذُ است .دس یک ضثکِ هغلَب است
کِ ایي ضاخع حذالل ضَد ٍ دس ایي همالِ اثش خَدسٍّای الکتشیکی
تشای کویٌِ ساصی ایي ضاخع هَسد هغالؼِ لشاس گشفتِ است .تشای ایي
هٌظَس الصم است تا صهاًی کِ خَدسٍّا تِ ضثکِ هتػل ّستٌذ ،حذاکثش
اًشطی دس تاتشی آًْا رخیشُ ضذُ تاضذ تا دس هَالغ اضغشاسی تتَاى اص
اًشطی آى استفادُ کشد .اًشطی رخیشُ ضذُ دس تاتشیّا سا هیتَاى اص
ساتغِ ( )3هحاسثِ کشد:
Nev 24

()3

  Ci .SOCi, j

E

i 1 j 1

کِ دس آى  Eهدوَػِ اًشطی رخیشُ ضذُ دس تاتشیّا دس ّش ساػت
است Nev ،تؼذاد خَدسٍّای الکتشیکی Ci ،ظشفیت تاتشی خَدسٍی -i
ام ٍ  SOCi,jسغح ضاسط تاتشی خَدسٍی -iام دس ساػت -jام است.
تِ هٌظَس خلَگیشی اص خشاب ضذى هٌحٌی تاس ضثکِ ،اًحشاف هؼیاس
تاسّای ضثکِ ضاهل تاس ضاسط کشدى خَدسٍّا ٍ دیگش تاسّا تِ ػٌَاى یک
تاتغ ّذف دیگش تؼشیف ضذُ است.
()4
)f1  SD( L
کِ دس آى  Lآسایِای ضاهل تاسّای ضثکِ دس ساػات هختلف تِ غَست
یکایی ضذُ استّ .ش چِ اًحشاف هؼیاس کوتش تاضذ ،هٌحٌی تاس غاف تش
است.
اص آًدا کِ الصم است تا تاتغ ّذفی تؼشیف ضَد کِ آى سا کویٌِ کٌین،
تِ خای استفادُ اص تیطیٌِ کشدى  ،Eهمذاس هؼکَس اًشطی ضشب دس غذ
تشاتش تؼذاد خَدسٍّای الکتشیکی استفادُ ضذُ است تا همذاس تاتغ ّذف
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 -3-2تخمیه سطح شارژ

دٍم تا همذاس تاتغ ّذف اٍل لاتل همایسِ تاضذ .همذاس تاتغ ّذف دٍم اص
ساتغِ صیش تِ دست هیآیذ:
Nev  100
E

()5

تخویي سغح ضاسط تاتشی خَدسٍّای الکتشیکی دس ٌّگام اتػال تِ
ضثکِ دس ساػتّای هختلف تستگی چٌذیي ػاهل داسد :سغح ضاسط
تاتشی اٍلیِ دس ٌّگام اتػال تِ ضثکِ ،ضشٍع صهاى ضاسط ٍ ًَع ضاسط.
سغح ضاسط اٍلیِ تِ سیکل ساًٌذگی ٍ سغح ضاسط دس ٌّگام خذا ضذى
اص ضثکِ داسد .صهاى ضشٍع ضاسط عثؼاً پس اص صهاى سسیذى است .یک
فشؼ سادُساصی کِ تا تَخِ تِ صیشساخت ضثکِ َّضوٌذ دس ًظش
گشفتِ ضذُ ،ایي است کِ هالکاى خَدسٍّای لاتل اتػال تِ ضثکِ
خَدسٍی خَد سا دس ٌّگام سسیذى تِ ضثکِ هتػل هیکٌٌذ ،اها صهاًی
کِ ضثکِ َّضوٌذ تِ آى اخاصُ دّذ ،ضاسط ضذى ضشٍع هیضَد ٍ تا
صهاًی کِ تِ عَس کاهل ضاسط ضًَذ ،اداهِ هییاتذ.
سِ ًَع استاًذاسد ضاسط تاتشی خَدسٍّای الکتشیکی ٍخَد داسد :سغح
 ،1سغح  ٍ 2ضاسط خشیاى هستمین سشیغ  .خػَغیات ایي سِ ًَع دس
خذٍل  1آهذُ است .دس ایي همالِ تش سٍی سغح ضاسط  2توشکض ضذُ
است ٍ فشؼ ضذُ کِ هالکاى خَدسٍ اص ایي ًَع ضاسط ،استفادُ هیکٌٌذ،
صیشا ضاسط خَدسٍّا دس ایستگاُ ضاسط دس ًظش گشفتِ ضذُ است .سغح
ضاسط تاتشی دس هذت صهاى ضاسط ضذى تش اساس ضکل  1هیتَاًذ
تخویي صدُ ضَد =.<6

f2 

تاتغ ّذف ًْایی یک هذل سیاضی چٌذ ّذفِ تا دٍ ّذف تاال است کِ
دس ساتغِ ( )6آهذُ است ٍ تایذ ایي تاتغ کویٌِ ضَد.
()6
ft  w1. f1  w2 . f 2
کِ دس آى ٍ wiصى هشتَط تِ ّش تاتغ ّذف است ٍ تَسظ اپشاتَس ضثکِ
َّضوٌذ هطخع هیضَد.

 -2-2دستً بىذی خُدرٌَا
اگش تؼذاد خَدسٍّای تشلی خیلی کن تاضذً ،یاصی تِ تْیٌِ ساصی
ًیست ٍ اگش تِ هٌظَس خَد-تشهیوی ّن تِ کاس سًٍذ ،هیتَاًٌذ دس
صهاًی کِ دستشسی تِ ضثکِ پیذا هیکٌٌذ ضشٍع تِ ضاسط کٌٌذ تا صهاًی
کِ پش ضًَذ .اها اگش تؼذاد آىّا لاتل تَخِ تاضذ ،تشای خلَگیشی اص آثاس
ًاهغلَتی کِ چٌیي سٍش ضاسطی دس ضثکِ پذیذ هیآٍسد ،الصم است تا
تْیٌِ ساصی صهاى ضاسط اًدام پزیشد .دس غَستی کِ تؼذاد خَدسٍّای
الکتشیکی خیلی صیاد تاضذ ٍ ًفَر آًْا دس ضثکِ تاال تاضذ ،هسألِ رکش
ضذُ داسای تؼذاد هتغیشّای صیادی خَاّذ ضذ ،صیشا صهاى ضاسط ّش
خَدسٍ سا دس هذتی کِ تِ ضثکِ دستشسی داسد ،تایذ هطخع کٌذ .تشای
ایي کِ دس ایي ضشایظ حل هسألِ اهکاى پزیش تاضذ الصم است تا تؼذاد
هتغیشّا کاّص پیذا کٌذ.
تشای دستِ تٌذی خَدسٍّا اص صهاى ٍسٍد ٍ خشٍج هیاًگیي آًْا هیتَاى
استفادُ کشد .حذاکثش تؼذاد دستِّا تشاتش  24×24;576دستِ است .اها
تا تَخِ تِ ایي کِ صهاى ٍسٍد تِ پاسکیٌگ ضاسط تشای اکثش خَدسٍّای
تشلی تیي ساػت  6تا  11غثح ٍ صهاى خشٍج تیي ساػت  14تا  20تؼذ
اص ظْش است ،تؼذاد دستِّا تشاتش  6×7;42خَاّذ ضذ.
صهاى ٍسٍد ٍ خشٍج ّش دستِ تشاتش هیاًگیي صهاى ٍسٍد ٍ خشٍج
خَدسٍّای آى دستِ استّ .ن چٌیي ظشفیت تاتشیّای ّش دستِ تشاتش
هدوَع ظشفیت تاتشیّای خَدسٍّای آى دستِ است ٍ سغح ضاسط دس
صهاى ٍسٍد دستِ ًیض اص ساتغِ ( )7تِ دست هیآیذ .هیاًگیي ٍ ٍاسیاًس
هتغیشّای تػادفی رکش ضذُ ًیض تشای ّش دستِ تش اساس هؼادالت
آهاسی هحاسثِ هیضَد.

جدٍل  :1هط صات اًَاع ضازض استاًدازد
سغح 1

سغح 2

ضاسط خشیاى
هستمین سشیغ

ٍلتاط

ٍ 120لت
هتٌاٍب

ٍ 208/240لت
هتٌاٍب

تا ٍ 500لت
هستمین

تَاى خشٍخی ًَػی

kW 1.4

kW 7.2/3.6

kW 50

حذاکثش تَاى
خشٍخی

kW 1.9

kW 19.2

kW 50
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ضکل  :1سطح ضازض تاتسی لیتیَهی ٌّگام ضازض ضدى تا سطح 2

i 1

پػ اظ ایي کَ تؼساز زؼتَُا ّ هفرمات
ّ تْاتغ تْظیغ احتواالتی ُط زؼتَ هفرك
ـس ،هؽألَ تِیٌَ ؼاظی طثك ترؿ تؼسی
حل ـسٍ ّ ظهاى ـاضژ ُط زؼتَ هفرك
هیـْز ّ تَ آىُا اػالم هی ـْز.

 -4-2الگُریتم پیشىٍاد شذي
هؼواسی فشؼ ضذُ ضثکِ َّض وٌذ ت ِ ای ي ض کل اس ت ک ِ اپشات َس
سیستن لذست تا استفادُ اص ٍسایل ٍ اتضاسات اًذاصُگیشی ٍ صی ش س اخت
ضثکِ َّضوٌذ ،هیتَاًذ ضثکِ تَصیغ سا آًالیض ٍ سغذ کٌذ .تا تَخ ِ ت ِ

3

SOC%

60

یازدهمین همایش ملی کیفیت و بهره وری
 11اسفند ماه سال 1931
کَ زض آى  Xهمساض حمیمی هتغیطُکای
یک آًتی تازی β ،یک ضطیة ثاتکت تکطای
لسم ج ِؿ ا ؼت کَ هؼ وْال تیي لفط ّ یک
اًتراب هیـْز f* ،همساض ًطهال ـکسٍی f
(ه مساض ـای ؽتگی آً تی تازی ُا) ا ؼتّ ،
) N(0,1همساضی تمازفی اؼت ککَ اظ تکاتغ
چگالی احتوال ًطهال تا ه یاًگیي لفط ّ
اً حطاف ا ؼتاًساضز  1پ یطّی هیک ٌس.
همساض * fاظ ضاتطَ ظیط تَ زؼت هیآیس:

صیشساخت ٍ ساختاس ضثکِ َّضوٌذ تَصیغ ،اپشاتَس هیتَاًذ تَاتغ ّ ذف
هتفاٍتی سا تؼشیف کٌذ ٍ آى سا تِ ٍسیلِ ػولیات گًَاگًَی تْیٌِ کٌ ذ.
ػولیات گًَاگَى ضاهل تاصآسایی ،هذیشیت ٍ کٌتشل تاسّای پاسخگَ ت ِ
غَست کٌتشل هستمین تاس یا کٌتشل تاس تش اساس لیوتی اػالم ضذُ ت ِ
آىّ ٍ ،وچٌیي کٌتشل تَلیذ تَاى اکتیَ ٍ ساکتی َ هَل ذّ ای پشاکٌ ذُ
است .ایي همالِ تش سٍی استفادُ تْیٌِ اص خَدسٍّ ای تشل ی هتػ ل ت ِ
ضثکِ تِ ػٌَاى سیستن رخی شُ اً شطی ت شای ت شق داس ک شدى تاسّ ای
ضشٍسی دس ٌّگام لغؼی تشق است.
زض ـککککل  2فلْچکککاضت الگکککْضیتن
پی فٌِازی ضا ه فاُسٍ هیکٌ یس .زض ـثکَ
ُْ ـوٌس ،زازٍ ُای تاض ُا ّ ذْزضّ ُای
تطلی زض اتاق کٌتطل لاتل هفاُسٍ اؼت.
ا گط ذ طایی ضخ ز ُس ،ف یسض هطتثط تا آى
ل طغ ذْا ُس ـس ّ اپطا تْض آى ضا هالح ظَ
هیکٌس ّ تا کوک ذْزضُّای تطلی تاضُای
هِن ضا تطقزاض هیکٌٌس.

()13

f  f min
f max  f min

f*

ککککَ زض آى  fmaxهمکککساض تیفکککیٌَی
ـای ؽتگی زض ا یي ً ؽل ا ؼت .زض ّا لغ تا
ا یي ًط هال ؼاظی تَ ُط آً تی تازی یک
ـایؽتگی ًؽثت هیزُین کَ تیي لفط ّ یک
هیتْا ًس تغی یط ک ٌس .ا یي ـای ؽتگی
ًط هال ـسٍ تطای آً تی تازی ُایی کَ
کوتطیي ـای ؽتگی ضا زاضًس تطاتط لفط ّ
تطای آى ُا کَ تی فتطیي ـای ؽتگی ضا
زاضًس تطاتط یک ذْاُس ـسُ .واًطْض کَ
اظ ( )12ز یسٍ هی ـْز ُط چَ ـای ؽتگی
آًتی تازی تی فتط تاـس ،لسم جِؿ تطای
آى کوتط ذْاُس تْز.

 -1-4-2رَش حل مسألً
سیستن ایوٌی تذى سیستوی َّضوٌذ است کِ تذى سا دس هماتل ّدَم
آًتی طىّا ،یؼٌی سوَم ٍ هَاد خاسخی هحافظت هیکٌذٌّ .گ اهی ک ِ
یک آًتیطى ٍاسد تذى هیضَد ،سیستن ایوٌی تحشیک هیضَد تا آًت ی
تادی هٌاسة سا تَلیذ کٌذ تا دس هماتل آى دفاع کٌذ .تَلیذ آًتی ت ادی
هٌاسة سًٍذی َّضوٌذاًِ است کِ تْیٌِ ض ذُ اس ت ت ا ت ا آًت ی طى
تغاتك داضتِ تاضذ .الگَسیتن سیس تن ایوٌ ی هػ ٌَػی ی ک الگ َسیتن
تْیٌِ ساصی است کِ تش اس اس هذلس اصی سیاض ی تَلی ذ آًت ی ت ادی
هٌاسة پیطٌْاد ضذُ است .اگشچ ِ ای ي الگ َسیتن هط اتْت ّ ایی ت ا
الگَسیتن طًتیک داسد ،تِ ًظش هیسس ذ ک ِ ًمغ ِ تْیٌ ِ کل ی سا تْت ش
هیتَاًذ پیذا کٌذ.
فشاخْص ٍ تػحیح گیشًذُ دٍ خاغیت لاتل تَخ ِ دس سیس تن ایوٌ ی
ّستٌذ .آًْا تا استفادُ اص خاغیت حافظِ ایي الگَسیتن ،دس تکاهل آًتی
تادیّای خذیذ کِ داسای هیل تشکیثی تیطتشی اص آًتی تادیّای لثلی
تا آًتی طىّا ّستٌذ کوک هیکٌٌذ .فشاخْص ضثیِ تِ ػولگ ش خْ ص
دس الگَسیتن طًتیک است ،اص آى سٍ کِ ّش دٍ تغییشات تػادفی سا ت شای
هتٌَع ساختي فضای خستدَ هؼشفی هیکٌٌذ .اها تفاٍت آًْ ا دس ً شخ
تؼذیل ًْفتِ است کِ تستگی تِ هیل تشکیثی آًتیطًی داسد.
تطْض کلي آًتيتازيُکاي زاضاي هیکل
تطکیثي پاییي تا آًتکيژى زض یکک ًکطخ
تیفتط زض همایؽکَ تکا آًتکيتکازيُکاي
زاضاي هیل تطکیثکي تکاال تکا آًتکيژى،
فطاجِؿ پیسا هيکٌٌس .ایکي پسیکسٍ تکَ
ػٌْاى تمحیح گیطًسٍ ـٌاذتَ هکيـکْز ّ
فطاجِؿ ضا ازاضٍ هيک ٌس .ا یي ػول گط
طثك فطهْل ظیط تیاى هیـْز :
()12
)X  X  ( .e f *). N (0,1
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تشًاهِ خاتوِ هییاتذ .دس ایي همالِ اص ّش دٍ هؼی اس تؼ ذاد تک شاس حلم ِ
تْیٌِ ساصی ٍ حذاکثش همذاس تاتغ ّذف استفادُ کشدین.

ضشٍع

دادُّای ضثکِ ٍ خَدسٍّای تشلی

خیش

3ا ضثیِ ساشی ٍ ًتیجِ گیسی
تاتغ ّذف تَضیح دادُ ضذُ تشای ضثکِ استاًذاسد  37تاسِ <7= IEEE
تؼشیف ضذُ ٍ تَسظ الگَسیتن طًتیک ٍ الگَسیتن سیستن ایوٌی تذى
اخشا ضذُ ٍ ًتایح همایسِ ضذُاًذ .ایي ضثکِ داسای  35تاس 4.8
کیلٍَلت ،یک تاس  230کیلٍَلت ٍ یک تاس  0.48کیلٍَلت است.
همذاس تَاى اکتیَ ٍ ساکتیَ تاسّای سیستن تِ تشتیة  2457کیلٍَات ٍ
 30کیلٍَاس است.
تشای ضثیِ ساصی خَدسٍّای الکتشیکی دس ضثکِ ،فشؼ کشدین 1000
خَدسٍ تِ غَست تػادفی دس  3پاسکیٌگ پخص ضذُ است .هحل
پاسکیٌگ ّا دس ضثکِ هطاتِ هشخغ = <8دس ًظش گشفتِ ضذُ است.
ظشفیت تاتشی ّش خَدسٍ ًیض تِ غَست تػادفی اص تیي سِ ًَع تاتشی
لیتیَم-یَى  24 ٍ 16 ٍ 12کیلٍَات اًتخاب ضذُ است .همادیش
پاساهتشّای تاتغ تَصیغ هشتَط تِ هتغیشّای هختلف خَدسٍ اص تَاتغ
تَصیغ رکش ضذُ دس خذٍل  2اًتخاب ضذُاًذ.

تؼذادصیادخَدسٍ؟
تلِ

خَدسٍّا سا تا تَخِ تِ صهاى ٍسٍد ٍ خشٍج دستِ تٌذی کي.
هتغیشّای هؼادل صهاى ٍسٍد ،صهاى خشٍج ٍ سغح ضاسط ّش
دستِ سا هطخع کي.

آًتی تادیّای اٍلیِ سا ایداد کي.

هطاتْت آًتی تادیّا تا آًتیطىّا سا تسٌح
(تاتغ ّذف سا هحاسثِ کي)

جدٍل  : 2تاتغ تَشیغ هقادیس اًت اب ضدُ تسای پازاهتسّای تاتغ تَشیغ

آًتی تادیّای هٌاسة سا اًتخاب کي.
ضشیة فشاخْص آىّا سا هحاسثِ کي.

هستَط تِ هتغیسّای ه تلف خَدزٍ
صهاى ضاسط ّش خَدسٍ سا
هطخع کي.

ػولیات فشاخْص سا اًدام تذُ.

آًتی تادیّا سا خایگضیي کي.

خیش

ضشط خاتوِ؟

ضکل  :2الگَزیتن پیطٌْاد ضدُ تسای هط

هیاًگیي

اًحشاف استاًذاسد

صهاى سسیذى

)N(8.5,0.5

)N(0.5,0.1

سغح ضاسط ٌّگام سسیذى

)N(0.5,0.1

)N(0.05,0.02

صهاى سفتي

)N(17,1

)N(1,0.5

تشای ضثیِ ساصی یک سٍص ًَػیً ،وًَِّای صهاى سسیذى ،سغح ضاسط
ٌّگام سسیذى ٍ ،صهاى سفتي تش اساس سفتاس ّش خَدسٍی الکتشیکی
اًتخاب ضذُ است.
ُ واى طْض کَ زض ل ثل ش کط ـس ،ظ هاى
ـاضژ پػ اظ ظ هاى ض ؼیسى زض ٌُ گاهی کَ
ـثکَ ُْ ـوٌس ا جاظٍ ز ُس ـطّع هی ـْز.
ا فعایؿ ؼطح ـاضژ زض ٌُ گام ـاضژ ـسى
 %22تَ اظای ُط ؼاػت تا ظ هاى ـاضژ
کاهل ـسى زض ًظط گطفتَ ـسٍ اؼت .ا یي
فطن تا تْ جَ تَ ـکل  2هؼ مْل ا ؼت زض
کتط
کاضژ اظ  %99تیفک
کطح ـک
کَ ؼک
کالتی کک
حک
ًثاـس.
تطای هطال ؼَ تط ضّی تما ضای تاض
ضّظا ًَ ،فطن ـسٍ ا ؼت کَ تاض ضّظا ًَ
ـککثکَ تککَ جککع تککاض ـککاضژ ذْزضُّککای
الکتطی کی زض ضطیثی ضطب هی ـًْس تا زض
ُط ؼاػت تاض هفرك ـْز .ضطیة ُط ؼاػت
زض ـکل  ً 3فاى زازٍ ـسٍ ا ؼت .ؼاػت
پ یک زض ا یي ـکل ؼاػت  14ا ؼت ّ پػ اظ
ؼککاػت  15همککساض تککاض ضّ تککَ کککاُؿ
هیگصاضز.

تلِ

کسدى شهاى ضازض

خَدزٍّای تسقی

 -2-4-2معیار پایان الگُریتم
پیشىٍادی
تِ عَس کلی هؼیاس خاظ ٍ هؼیٌی خْت پایاى یک تشًاهِ تْیٌِ س اصی
تا استفادُ اص ایي الگَسیتن پیط ٌْادی ٍخ َد ً ذاسد .تٌ ا ت ِ تط خیع
اپشاتَس هؼیاس اتوام الگَسیتن هیتَاًذ صهاى اخشای تشًاه ِ ،تؼ ذاد تک شاس
الگَسیتن یا حذاکثش همذاس تاتغ ّذف اًتخاب ضَد .هؼیاس صهاى یؼٌ ی ت ا
گزضت هذت صهاى هطخػی اص اًدام ایي الگَسیتن ،تشًاهِ خاتوِ یات ذ.
ایشاد ایي هؼیاس آى است کِ اگش هذت صهاى کوی دس ًظ ش گشفت ِ ض َد
هوکي است پیص اص سسیذى تِ تْتشیي خَاب ،تِ ًمغِ پایاى الگ َسیتن
تشسین .دس هؼیاس حذاکثش همذاسٌّ ،گاهی کِ پاسخی پیذا ضَد کِ همذاس
تاتغ ّذف هحاسثِ ضذُ تشای آى کوتش اص همذاس هط خع ض ذُ تاض ذ،
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ً یکٌْا ذت زض ا یي
ـاضژ تَ لْضت تمطی ثا
هست پ رؿ ـسٍ ا ؼت ّ ه ؽطح کطزى هٌح ٌی
تاض ز یسٍ هی ـْز .تا تْ جَ تَ ـکل 4
( ،)cپیک تکاض ًؽکثت تکَ حالکت تکسّى
تِی ٌَ ؼاظی  %39تِ ثْز پ یسا کطزٍ ا ؼت
ّ ًؽککثت تککَ حالککت تِیٌککَ ؼککاظی تککا
الگْضیتن ژًتیک  %22تِتط ـسٍ اؼت.

Coefficient of loads to make daily demand
1.8
1.6
1.4

Coefficient

1.2
1
0.8
0.6
0.4
25

20

10

15

5

0

Hour

ضکل  :3ضسیة تاز ضثکِ (تِ جص تاز ضازض خَدزٍّا) دز ساػات
ه تلف

تککاتغ ُککسف پیفککٌِاز ـککسٍ تْؼککط
کتن
کْضیتن ؼیؽک
کْضیتن ژًتی کک ّ الگک
الگک
ایو ٌی ه مٌْػی تِی ٌَ ـسٍ ا ؼت .ا یي زّ
ال گْضیتن تَ زل یل ه فاتِت زض چ ٌسیي
جٌ ثَ اًت راب ـسٍا ًس .ت ؼساز ت کطاض زض
ُط زّ ال گْضیتن  59زض ً ظط گطف تَ ـسٍ
ا ؼت .ت ؼساز جوؼ یت ژى ُا زض ال گْضیتن
ژًت یک ّ ت ؼساز جوؼ یت آً تی تازی ُا زض
الگْضیتن ؼی ؽتن ایوٌی همٌْػی یکؽاى ّ
تطاتط  59اًتراب ـسٍ اؼت.
صهاى ضاسط پس اص صهاى سسیذى خَدسٍ تِ پاسکیٌگ دس ٌّگاهی کِ
ضثکِ َّضوٌذ اخاصُ دّذ ضشٍع هیضَد .افضایص سغح ضاسط دس ٌّگام
ضاسط ضذى  %22تِ اصای ّش ساػت تا صهاى ضاسط کاهل ضذى دس ًظش
گشفتِ ضذُ است .ایي فشؼ تا تَخِ تِ استفادُ اص ضاسط سغح  2هؼمَل
است دس حالتی کِ سغح ضاسط اص  %90تیطتش ًثاضذ.
تِ تطیي پا ؼدُای تَ ز ؼت آ هسٍ تْ ؼط
کتن
کْضیتن ؼیؽک
کْضیتن ژًتی کک ّ الگک
الگک
ایوٌی همٌْػی تَ تطتیة زض ـککل )a( 4
ّ (ً )bفاى زازٍ ـسٍ اؼت .ایي ـککلُا
تْظ یغ ؼاػتی تاض ـثکَ زض تاغ ُای
هرت لف زض ؼاػات ـثاًَ ضّظ ضا ً فاى
هیزُس.
ـکل  )c( 4هٌحٌی تکاض ضا زض چِکاض
حا لت ً فاى هیز ُس :تسّى ح ضْض ذْزضّ،
تسّى تِی ٌَ ؼاظی ،تِی ٌَ ؼاظی ـسٍ
تْ ؼط ال گْضیتن ژًت یک ّ تِی ٌَ ؼاظی
ـککسٍ تْؼککط الگککْضیتن ؼیؽککتن ایوٌککی
ه مٌْػی .اظ آً جا کَ ذْزضّ ُا حسّزا
تیي ؼاػات  6تا  29زض پاضکی ٌگ ح ضْض
زاض ًس ّ زض ُ ویي ظ هاى ُن تا یس ـاضژ
ـًْس ّ ،اظ ططف زی گط پ یک تاض ـثکَ
ً یع حسّز ؼاػت  15ا ؼت ،لصا زض ُط
لْضت پ یک تاض ـثکَ تا زض ً ظط گطفتي
تاض ـاضژ افعایؿ هییاتس .تا ایي حال،
هع یت تِی ٌَ ؼاظی تا ال گْضیتن ؼی ؽتن
ایو ٌی ه مٌْػی ً ؽثت تَ حا لت تسّى
کط
کاظی تْؼک
کَ ؼک
کا تِیٌک
کاظی یک
کَ ؼک
تِیٌک
ال گْضیتن ژًت یک زض آى ا ؼت کَ تاض

ضکل  )a( :4تَشیغ تاز ضثکِ تا  )b( ،GAتَشیغ تاز ضثکِ تا
 )c( ،AISAهٌحٌی تاز ضثکِ دز حال ّای :تدٍى خَدزٍ ،تدٍى
تْیٌِ ساشی ،تْیٌِ ساشی تا  ،GAتْیٌِ ساشی تا )d( ،AISA
اًسضی ذخیسُ ضدُ دز تاتسیّا دز حال ّای :تدٍى تْیٌِ ساشی،
تْیٌِ ساشی تا  ،GAتْیٌِ ساشی تا AISA
اًطژی شذیطٍ ـسٍ زض ذْزضُّای هتمل
تَ ـثکَ زض ؼَ حالت ًیع زض ـکل )d( 4
ًفاى زازٍ ـسٍ اؼت .هفاُسٍ هی ـْز کَ
اًطژی شذیطٍ ـسٍ تْؼط الگْضیتن ؼیؽتن
ایو ٌی ه مٌْػی اظ زّ حا لت زی گط کو تط
ا ؼت .زل یل آى ا یي ا ؼت کَ زض ؼاػات
زیط تطی ا لسام تَ ـاضژ ذْزضّ ُا ـسٍ
اؼت .ایي ًفاى هیزُس کَ زض لْضت لطؼی
تطق تیي ؼاػات  7تا  ،16ا ًطژی کو تطی
زض اذت یاض ا ؼت تا ت تْاى اظ آى تَ
هٌظْض ذْزتطهیوی اؼتفازٍ کطز ،زض ػْن
هٌحٌی تاض پیک ذیلی کوتطی ًؽثت تَ زّ
حالت زیگط زاضز.
ّواى عَس کِ دس ضکل  4دیذُ هیضَد ،تْیٌِ ساصی تا کوک الگَسیتن
ایوٌی هػٌَػی تاػث ضذُ است تا هٌحٌی تاس ًسثت تِ حالتّای
تذٍى تْیٌِ ساصی ٍ یا تا کوک الگَسیتن طًتیک تسیاس تْتش تاضذ.
ـکل  5تغییطات هتغیطُای تْاتغ ُسف
زض تکطاض ُای هرت لف ضا ً فاى هیزُ ٌس.
ُ واى طْض کَ ش کط ـس ،زّ تاتغ ُسف
تؼط یف ـسٍ ا ؼت :حساکثط کطزى ا ًطژی
تطای کاُؿ ا ًطژی تأهیي ً فسٍ ّ حسالل
کطزى اًحطاف هؼیاض تاض .تاتغ ُسف کلی
هج وْع اً حطاف هؼ یاض تاض کل ضّظا ًَ ّ
لس تطا تط ت ؼساز ذْزضّ ُا تم ؽین تط
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هجوْع اًطژی شذ یطٍ ـسٍ زض تاتطی ُا زض
هست ات مال تَ ـثکَ تؼط یف ـسٍ ا ؼت.
ه مساض هؼ کْغ ا ًطژی اظ آً جا ا ؼتفازٍ
ـسٍ اؼت کَ تا حسالل کطزى آى ،همساض
ا ًطژی شذ یطٍ ـسٍ حساکثط ـْز .ه مساض
ّظى اذت ماق زازٍ ـسٍ تَ ُط زّ تاتغ
ُسف تطاتط اؼت.

4ا ًتیجِ گیسی
دس ایي همالِ الگَسیتن خذیذی تشای ضثکِ َّضوٌذ پیط ٌْاد ض ذُ ت ا
صهاى ضاسط خَدسٍّای الکتشیکی سا تا تَخ ِ ت ِ ح ذالل ک شدى اً شطی
تأهیي ًطذُ ٍ اًحشاف هؼیاس هٌحٌی تاس سٍصاًِ ،تْتش ه ذیشیت ٍ کٌت شل
کٌذ .ایي الگَسیتن سفتاس احتواالتی ّش خَدسٍی الکتشیکی ضاهل صه اى
سسیذى ،صهاى سفتي ٍ سغح ضاسط دس ٌّگام سسیذى سا دس ًظش هیگیشد.
دس غَستی کِ تؼذاد خَدسٍّا صیاد تاض ذ ،ت ا سٍشّ ای آه اسی تؼ ذاد
هتغیشّا کن ضذُ است تا صهاى اخشای الگَسیتن خیلی صیاد ًثاضذ .تْیٌِ
ساصی اًدام ضذُ تش اساس الگَسیتن سیستن ایوٌی هػٌَػی است کِ اص
سیستن ایوٌی تذى الگَ گشفتِ ضذُ است .ضثیِ ساصی ت ش سٍی ض ثکِ
تَصیغ ضؼاػی استاًذاسد  IEEEداسای  37ت اس ت ا الگ َسیتن پیط ٌْاد
ضذُ ٍ الگَسیتن طًتیک اخشا ضذُ استً .تایح تا یکذیگش همایسِ ضذُاًذ
ٍ ًطاى هیدٌّذ کِ الگَسیتن سیستن ایوٌی هػٌَػی همذاس پیک تاس سا
ًسثت تِ حالت تذٍى تْیٌِ ساصی ح ذٍد ً ٍ %30س ثت ت ِ الگ َسیتن
طًتیک  %22کاّص دادُ است.

5ا هساجغ

شکل  )a( :5تغییرات تابع ٌذف کلی با دَ
الگُریتم )b( ،تغییرات تابع ٌذف اورژی
با دَ الگُریتم )c( ،تغییرات تابع ٌذف
اوحراف معیار بار با دَ الگُریتم
ـکل  )b( ّ )a( 5تکَ تطتیکة تْاتکغ
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