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 این مطالعه.) ارائه شده استPV/DG( دیزل ژنراتور/ یک چارچوب برای بهینهسازی چندهدفه سیستم ترکیبی فتوولتائیک، در این مقاله:چکیده
،(TNPC)  هزینه خالص فعلی. کاهش آالیندگی و افزایش قابلیت اطمینان دنبال میکند، را با اهداف کاهش هزینهPV/DG طراحی سیستم
-1  این سیستم در سه وضعیت.( بهعنوان توابع هدف مسئله انتخابشدهاندLPSP) آالیندگی دیاکسیدکربن و احتمال ازدستدادن منبع تغذیه
 بهمنظور حل. با در نظر گرفتن عدمقطعیت و رزرو بررسی شده است-9  با در نظر گرفتن عدمقطعیت و-2 ،بدون در نظر گرفتن عدمقطعیت و رزرو
) توسعه دادهشده و نتایج شبیهسازی با نتایج حاصل از الگوریتمMO-CSA(  نسخه چندهدفه الگوریتم جستجوی کالغ،مؤثر این مسئله بهینهسازی
 کدنویسی مسئله در محیط نرمافزار متلب انجامگرفته و مرزهای.( مقایسه شده استNSGA-II) II پرطرفدار ژنتیک مبتنی بر رتبهبندی نامغلوب
 نتایج حاصل نشان میدهند که ترکیب دیزل ژنراتور و.پارتو حاصل از بررسی سیستم در هر یک از سه وضعیت مذکور با یکدیگر مقایسه شده است
 ضمن آنکه.سیستم فتوولتائیک گزینه مناسبی برای تحقق اهداف در نظر گرفته شده و تأمین توان الکتریکی مناطق مستقل از شبکه است
. پیدا میکندII الگوریتم جستجوی کالغ چندهدفه نتایج بهتری نسبت به الگوریتم ژنتیک مبتنی بر رتبهبندی نامغلوب
 الگوریتم جستجوی کالغ، بهینهسازی چندهدفه،دیزل ژنراتور/ سیستم ترکیبی فتوولتائیک:واژههای کلیدی
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Abstract: In this paper, a framework for multi-objective optimization of a hybrid photovoltaic/diesel generator (PV/DG) system has
been presented. This study follows the design of the PV/DG system at the lowest cost, lowest emission and highest reliability. The
total net present cost (TNPC), CO2 emissions and the loss of power supply probability (LPSP) are selected as the problem objectives.
This system has been designed in three scenarios: 1- without considering uncertainty and operating reserve, 2- with considering
uncertainties of the system and 3- with considering uncertainties of the system and using DG as operating reserve. In order to
effectively solve this problem, multi-objective version of crow search algorithm (MO-CSA) has been developed and the results are
compared with the results obtained by well-known non-dominated sorting genetic algorithm II (NSGA-II). The coding of the
problem has been done in MATLAB environment and the Pareto fronts have been compared. Simulation results indicate that
combination of DG and PV is a promising alternative for supplying the electrical demand of stand-alone areas. Moreover, the results
obtained by MO-CSA outperform the results obtained by NSGA-II.
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- 1مقدمه
در چند سال اخیر ،با توجه به کاهش سوختهای فسیلی و آلودگیهای
محیطی ناشی از آنها ،منابع انرژی تجدیدپذیر موردتوجه قرارگرفتهاند.
در مناطق دور از شبکه ،تأمین برق بهطور عمده توسط دیزل ژنراتورها
صورت میگیرد .بااینحال ،استفاده از دیزل ژنراتورها مشکالتی از قبیل
انتشار  ،CO2نوسانات قیمت سوخت و هزینههای نگهداری باال را به
همراه خواهد داشت .درنتیجه ،دیزل ژنراتور بهترین راهحل ممکن برای
تأمین برق مناطق دور از شبکه نیست.
در اکثر موارد ،استفاده از یک سیستم ترکیبی مبتنی بر انرژیهای
تجدیدپذیر برای تولید انرژی برق کاهش هزینهها و افزایش قابلیت
اطمینان را بهدنبال خواهد داشت .در چنین سیستمی ،ترکیب بهینه
اجزای سیستم یک مسئله مهم است .در میان سیستمهای ترکیبی،
ترکیب پانلهای فتوولتائیک (  )PVو دیزل ژنراتور (  )DGیک انتخاب
پرطرفدار است .سیستم ترکیبی فتوولتائیک/دیزل میتواند قابلیت
اطمینان و صرفه اقتصادی بیشتری نسبت به سیستم فتوولتائیک تنها و
یا دیزل تنها داشته باشد مشروط بر اینکه طراحی سیستم ترکیبی و
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مدیریت آن در مرحله عملیاتی بهینه باشد [ .]2 ،1این مطالعه بر روی
بهینهسازی چندهدفه سیستم ترکیبی فتوولتائیک/دیزل با استفاده از
الگوریتمهای فرا ابتکاری تمرکز کرده است .بهینهسازی چندهدفه
سیستم ترکیبی به تصمیمگیرنده اجازه میدهد تا یک وضعیت تعادلی
را بین منافع مختلف سیستم تجسم کند .بهینهسازی چندهدفه
مجموعهای از جوابها را ارائه میدهد که همگی معیارهای سنجش
مسئله را برآورده میکنند و این تفاوت کلیدی بهینهسازی چندهدفه
با بهینهسازی تکهدفه است .مهمترین چالشهای سیستم ترکیبی
فتوولتائیک/دیزل یعنی هزینه ،قابلیت اطمینان و آالیندگی بهعنوان
اهداف مسئله در نظر گرفتهشدهاند .این مطالعه اندازهیابی سیستم
ترکیبی را از طریق بهینهسازی همزمان اهداف مسئله دنبال کرده
است.
امکان استفاده از سیستمهای ترکیبی مبتنی بر انرژیهای تجدیدپذیر
در تحقیقات مختلف موردبررسی قرارگرفته است .در مرجع [،]9
نویسنده اندازه بهینه یک سیستم فتوولتائیک/باد/باتری/جزر و مد را
بهوسیله الگوریتم جستجوی کالغ (  )CSAتعیین کرده است (با در نظر
گرفتن هزینه بهعنوان تابع هدف) .این تحقیق نشاندهنده تأثیر مثبت
انرژی جزر و مد در تأمین اقتصادیتر انرژی الکتریکی است .عالوه بر
این نتایج بیانگر کارایی امیدوارکننده  CSAدر مقایسه با الگوریتم
ژنتیک (  )GAو الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات (  )PSOاست .در
مرجع [ ،]9ابتدا یک سیستم فتوولتائیک/باد با استفاده از الگوریتم
ژنتیک مبتنی بر رتبهبندی نامغلوب  (NSGA-II ) IIبهصورت
چندهدفه بهینهسازی شده و سپس با بهکارگیری ضرایب وزنی برای
اهداف سیستم ،مسئله بهصورت تکهدفه در دو سناریو حل شده است.
یک سناریو عدمقطعیت منابع انرژی خورشیدی و بادی را در نظر
گرفته و سناریو دیگر این عدمقطعیتها را در نظر نگرفته است .در
مرجع [ ،]5الگوریتم بهینهسازی بهبودیافته مگس میوه (  )IFOAبرای
کمینهسازی همزمان کل هزینه ساالنه (  )TACو آالیندگی سیستم
ترکیبی فتوولتائیک/باد/دیزل/باتری بهکاررفته است .در مرجع [،]1
سیستم ترکیبی فتوولتائیک/دیزل/باتری با استفاده از الگوریتم PSO
بهینهسازی شده است .در مرجع [ ،]7الگوریتم ژنتیک چندهدفه برای
کمینهسازی همزمان هزینه چرخه زندگی (  )LCCو آالیندگی
دیاکسیدکربن یک سیستم ترکیبی مورداستفاده قرارگرفته است .در
مرجع [ ،]1سیستم فتوولتائیک/دیزل بدون در نظر گرفتن ذخیرهساز
باتری بهینهسازی شده است .تابع هدف این مسئله بر اساس هزینه
انرژی تراز شده )  )LCOEتعریفشده و بر طبق گزارش نویسندگان
این مقاله استفاده از سیستم فتوولتائیک/دیزل بدون در نظر گرفتن
باتری از بهکارگیری دیزل ژنراتور تنها مقرونبهصرفهتر بوده است .در
مرجع [ ،]4یک سیستم فتوولتائیک/باد/دیزل/باتری بهعنوان بهترین
سیستم ترکیبی برای تأمین برق یک مرکز پرتراکم در مالزی
مورداستفاده قرارگرفته است .بهینهسازی سیستم با استفاده از نرمافزار
 HOMER11انجامشده و درنهایت آالیندگی ،هزینه انرژی (  )COEو
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NPCسیستم بهینه ترکیبی با سیستمی که تنها متشکل از دیزل
ژنراتور است ،مقایسه شده است .در مرجع [ ،]13یک سیستم
فتوولتائیک/باد /دیزل مستقل برای تأمین توان موردنیاز با در نظر
گرفتن عدمقطعیت بار ،ارائه شده است .این مطالعه هزینه و قابلیت
اطمینان را بهعنوان توابع هدف در نظر گرفته است .در مرجع
[ LCOE ،]11و آالیندگی دیاکسیدکربن برای سه آرایش از
سیستمهای ترکیبی شامل دیزل/چرخ طیار ،فتوولتائیک/دیزل/چرخ
طیار ،فتوولتائیک/دیزل/باتری/چرخ طیار برای شهر مکه در کشور
عربستان سعودی بررسی شده است .در مرجع [ ،]12بهینهسازی
چندهدفه یک سیستم انرژی فتوولتائیک/باد/دیزل/هیدروژن/باتری
مطالعه شده است .در مرجع [ ،]19بهینهسازی چندهدفه یک سیستم
ترکیبی مستقل از شبکه فتوولتائیک/دیزل مطالعه شده است .این مقاله
یک شاخص قابلیت اطمینان جدید به نام حداکثر انرژی تأمیننشده
مورد انتظار (  )maxENSارائه کرده است .متغیرهای تصمیم این
مسئله تعداد توربینهای بادی ،پانلهای فتوولتائیک و باتریها هستند.
در مرجع [ ،]19نویسندگان روشهای بهینهسازی سیستمهای ترکیبی
مستقل از شبکه را ارزیابی کردهاند .در مرجع [ ،]15از الگوریتم
جستجوی هارمونی بهمنظور بررسی یک آرایش ترکیبی بهینه متشکل
از واحدهای تولیدی حرارتی و منابع تجدیدپذیر بادی و خورشیدی در
یک دوره روزانه استفاده شده است .در مرجع [ ،]11بهینهسازی یک
سیستم ترکیبی مستقل از شبکه ،متشکل از آرایه فتوولتائیک و توربین
بادی با در نظر گرفتن ذخیرهساز بررسی شده است .نتایج این مطالعه
نشان میدهد که استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر در یک سیستم
ترکیبی مستقل از شبکه عالوه بر کاهش آالیندگی ،هزینه را نیز کاهش
میدهد.
مطالعه مراجع موجود حاکی از آن است که اندازهیابی بهینه
سیستمهای مبتنی بر انرژیهای تجدیدپذیر غالباً بهصورت تکهدفه
حل شده است و تعداد اندکی از مراجع نیز این مسئله را بهصورت
دوهدفه حل کردهاند .در این مقاله ،هدف اصلی ارائه یک چارچوب
مناسب برای بهینهسازی چندهدفه یک سیستم ترکیبی متشکل از
فتوولتائیک و دیزل ژنراتور است .اهداف موردنظر هزینه ،آالیندگی و
قابلیت اطمینان بوده و متغیرهای تصمیم مسئله عبارتاند از توان نامی
دیزل ژنراتور و مساحت پانلهای فتوولتائیک .بهمنظور حل مؤثر این
مسئله بهینهسازی ،نسخه چندهدفه  CSAتوسعه داده شده است.
 CSAیک الگوریتم بهینهسازی فرا ابتکاری جدید است که نسخهٔ
تکهدفه آن در سال  2311ارائه شده است [ .]17یکی از ویژگیهایی
که در  CSAموردتوجه قرارگرفته ،احتمال آگاهی کالغ از تعقیب شدن
است .این ویژگی نقش مهمی در برقراری تعادلی سازنده بین کاوش و
بهرهوری که دو اصل حائز اهمیت در الگوریتمهای بهینهسازی هستند،
ایفا میکند .در تئوری بهینهسازی گفته میشود یک الگوریتم
بهینهسازی توانمند است اگر بتواند تعادل مناسبی بین دو مقوله کاوش
و بهرهوری برقرار کند .کاوش به توانایی یک الگوریتم در یافتن نقاط
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جدید مناسب و بهرهوری به توانایی الگوریتم برای مورد بهرهبرداری
قراردادن نقاط مناسب یافتهشده ،اطالق میشود .در این الگوریتم ،هر
کالغی که برای رسیدن به نقطه جدید بهصورت تصادفی یکی از
کالغهای دارای موقعیت خوب (که جایگاه آن در حافظه ثبت شده
است) را انتخاب میکند ،در نزدیک شدن به جایگاه این کالغ با یک
ریسک مواجه است که در این الگوریتم ،احتمال آگاهی کالغ
موردتعقیب نامیده میشود .مقدار آگاهی در این الگوریتم میزان اهمیت
به کاوش و بهرهوری را تعیین میکند .عالوه بر این CSA ،ویژگیهای
دیگری نظیر پیادهسازی ساده و سرعت همگرایی مناسب را نیز دارا
است.
- 2مدلسازی ریاضی سیستم ترکیبی فتوولتائیک/دیزل
در این تحقیق ،سیستم ترکیبی از جنبههای اقتصادی ،قابلیت اطمینان
و آالیندگی موردبررسی قرار میگیرد .توابع هدف مطالعه حاضر هزینه
خالص فعلی ،احتمال ازدستدادن منبع تغذیه و میزان آالیندگی گاز
 CO2هستند .برای تعریف توابع هدف فرمولبندی ریاضی اجزای
سیستم موردنیاز است.
- 1- 2مدلسازی سیستم فتوولتائیک
- 1- 1- 2توان خروجی
توان تولیدی پانلهای فتوولتائیک در هر ساعت (  ) tبهوسیله سه
عامل که عبارتاند از مساحت پانلهای فتوولتائیک (  ،) A pvبازده
پانلهای فتوولتائیک )  (  pvو شدّت تابش خورشید ( )  ) Ra (tبا استفاده
از معادله ( )1بهدست میآید .بازده فتوولتائیک تابعی از دما است و
بهوسیله معادله ( )2محاسبه میشود؛ بنابراین ،در محاسبه توان
خروجی سیستم فتوولتائیک معادالت زیر حاکم هستند:
()1
Ppv (t )  Ra (t )  pv  A pv
()2

])  pv  r t  [1    (T j T ref

()9

) Ra (t
) (NOCT  20
800

T j  T amb (t ) 

- 2- 1- 2عدمقطعیت
شدت تابش خورشید غیرقابلپیشبینی بوده و بنابراین ،توان خروجی
پانلهای فتوولتائیک دارای عدمقطعیت است .با توجه به اینکه شدت
تابش خورشید دارای عدمقطعیت است ،یک میزان انحراف از مقادیر
پیشبینیشده وجود خواهد داشت .یکی از روشهای رایج برای
محاسبه میزان انحراف توان سیستم فتوولتائیک از مقدار
پیشبینیشده ،استفاده از معادله ( )9است [:]11
) dPpv (t )  0.6  Ppv (t
()9
) Ppv,un (t )  dPpv (t )  noise  Ppv (t
()5
در روابط فوق  noiseبا استفاده از توزیع نرمال استاندارد
مدلسازی شده است.
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- 9- 1- 2آالیندگی

ارائه روشی جدید بهمنظور بهینهسازی . . .
IC dg  dg  Pdgn

()15
()11

1   dg l
( OMCdg, npv  OMCdg  N run  
)
1 r
l 1
N

تکنولوژی ساخت پانلهای فتوولتائیک و انتقال پانلهای ساختهشده از
کارخانه به محل نصب ،آالیندگی به همراه دارد .رابطه زیر مفهوم
عددی از این آالیندگیها ارائه میدهد [:]14
E pv  Ppv ,max  e1
()1

()11

در رابطه فوق ،ضریب عددی  e1برابر با  1942 kg CO2/kWpدر
نظر گرفته شده است ] .[14یکی از عوامل عمده تأثیرگذار در مقدار
ثابت  ،e1تکنولوژی ساخت پانلهای خورشیدی مورداستفاده است.

- 2- 2- 2آالیندگی

- 9- 1- 2هزینه
هزینه خالص فعلی پانلهای فتوولتائیک (  ) NPC pvاز هزینه اولیه (
 ) IC pvو ارزش فعلی هزینه تعمیر و نگهداری ( ) OMC pv ,npv
تشکیل شده است .بهعلت طول عمر زیاد پانلهای فتوولتائیک ،هزینه
تعویض در نظر گرفته نشده است؛ بنابراین ،در طول عمر پروژه ،هزینه
خالص فعلی پانلهای فتوولتائیک از روابط زیر محاسبه میشود:
()7

NPC pv  IC pv  OMC pv ,npv

()1

IC pv   pv  A pv

1   pv l
( OMCpv, npv  OMCpv  Apv  
)
1 r
l 1
N

()4
- 5- 1- 2محدودیت

()17

1  l
)
1 r

(



RC dg , npv  RC dg  Pdgn 

l 7,14,21,28

l

N

1 

) (1  r

FC dg ,npv  FC dg 

l 1

آالیندگی دیاکسیدکربن ناشی از مصرف سوخت دیزل ژنراتور از رابطه
زیر بهدست میآید [:]19
8760

()11

) f c (t



E dg  e 2 

t 1

در رابطه فوق ضریب عددی  e 2برابر با  2/9 kg CO2 /lدر نظر
گرفته شده است .این عدد به مشخصه دیزل ژنراتور و نوع سوخت آن
وابسته بوده و معموالً در محدوده  2/9تا  2/1کیلوگرم بر لیتر قرار
میگیرد ].[12
- 9- 2- 2محدودیت
مقدار توان خروجی دیزل ژنراتور در هر ساعت در یک محدوده
مشخص میتواند تغییر کند .رابطه زیر بیانگر این محدودیت است:

سطح سیستم فتوولتائیک همواره باید در رابطه زیر صدق کند:
0  APV  APV ,max
()13

()23

Pdg ,min  Pdg (t )  Pdgn

- 9- 2مدلسازی اینورتر

- 2- 2مدلسازی دیزل ژنراتور
- 1- 9- 2هزینه

- 1- 2- 2هزینه
مصرف سوخت دیزل ژنراتور تابعی از توان خروجی آن است و در هر
ساعت بهصورت زیر محاسبه میشود [:]23
()11
f c (t )  3.2516e 6Pdg (t )3  .0010074Pdg (t )2 
در هر ساعت ،هزینه سوخت دیزل ژنراتور با استفاده از تابع مصرف
سوخت دیزل و قیمت سوخت (  ) pfو به کمک معادالت زیر بهدست
میآید:
()12
) C f (t )  pf  f c (t
درنهایت ،هزینه سالیانه سوخت بهوسیله رابطه زیر حاصل میشود:
8760
()19
) (t

f

FC dg 

t 1

هزینه خالص فعلی دیزل ژنراتور (  ) NPC dgشامل هزینه
سرمایهگذاری اولیه (  ،) IC dgهزینه سوخت )  ،( FC dgهزینه تعمیر و
نگهداری (  ) OMC dgو هزینه تعویض (  ) RC dgاست و بهصورت زیر
محاسبه میشود:
NPC dg  IC dg  OMC dg , npv  RC dg , npv 
()19
FC dg , npv

Serial no. 87

تبدیل میشود .در این تحقیق ،ظرفیت اینورتر برابر با بیشترین توان
خروجی سیستم فتوولتائیک انتخاب میشود .ازآنجاییکه طول عمر
اینورتر با طول عمر پروژه برابر است ،نیازی به محاسبه هزینه تعویض

.39095Pdg (t )  2.2353

C

توان  DCخروجی سیستم فتوولتائیک با عبور از اینورتر به توان

AC

اینورتر نیست و هزینه خالص فعلی اینورتر )  ( NPC invبا در نظر
گرفتن هزینه سرمایهگذاری اولیه (  ) IC invو هزینه تعمیر و نگهداری (
 ) OMC invبهصورت زیر محاسبه میشود:
()21

NPC inv  IC inv  OMC inv ,npv

()22

) Pinv  max (Ppv ,un

()29

IC inv  inv  Pinv

()29

N
1  inv l
( OMCinv, npv  OMCinv  
)
1 r
l 1

- 9- 2مدلسازی بار الکتریکی
هدف نهایی این مطالعه ،تأمین یک بار الکتریکی خانگی به بهترین
شکل ممکن است .در بخشی از این مطالعه بهمنظور مدلسازی دقیق
تقاضا ،عدمقطعیت بار الکتریکی بهصورت زیر محاسبه شده است [:]11
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) dPl (t )  0.6  PL (t

()25
()21

) PL,un (t )  dPl (t )  noise  PL (t

8760

()93

)  LPS (t

t 1
8760

P

 noiseدر رابطه فوق مشابه معادله ( )5با استفاده از یک توزیع نرمال
استاندارد مدلسازی شده است.

Min . LPSP (A pv , Pdgn ) 

) L ,un (t

t 1

()91

Min . TNPC (A pv , Pdgn )  NPC pv  NPC dg
 NPC inv

- 5- 2رزرو
ازآنجاییکه تابش خورشید و بار الکتریکی ممکن است بهطور ناگهانی
تغییر کنند ،برای افزایش قابلیت اطمینان سیستم ترکیبی از رزرو
استفاده شده است .با در نظر گرفتن رزرو در این سیستم اگر بار
الکتریکی ساعتی تا  13درصد افزایش یابد و توان تولیدی سیستم
فتوولتائیک تا  25درصد کاهش یابد ،بایستی سیستم طراحیشده
امکان تأمین مطمئن تقاضا را داشته باشد [.]21
-راهبرد مدیریت انرژی سیستم )(EMS

1- 2

در هر ساعت ،با مقایسه توان تولیدی سیستم فتوولتائیک و تقاضای بار
الکتریکی ،یک راهبرد مناسب انتخاب میشود .اگر رابطه
PL

inv

 Ppv (t ) برقرار باشد ،سیستم فتوولتائیک کل تقاضای بار را

تأمین میکند .در غیر این صورت ،میزان کمبود توان (  ) PDتوسط
دیزل ژنراتور تأمین میشود PD .بهصورت زیر محاسبه میشود:
()27
) PD (t )  PL (t )  inv  Ppv (t
اگر رابطه

PD  Pdgn

برقرار باشد ،مقدار

) Pdg (t

برابر با

Pdgn

( ) LPS

انتخاب میشود .در این صورت مقدار ازدستدادن منبع تغذیه
بهصورت زیر حاصل میشود:
) LPS (t )  PL (t )  inv  Ppv (t )  Pdg (t
()21
اگر روابط  Pdg (t  1)  PD  Pdgnیا ) Pd g, m i n P D  P d(g t 1
برقرار باشند ،دیزل ژنراتور میتواند کل کمبود توان را جبران کند و
مقدار )  Pdg (tبرابر با  PDانتخاب میشود.
اگر  PD  Pdg ,minبرقرار باشد ،مقدار
انتخاب میشود .در این صورت ،توان تولیدی اضافی )  ( Pdlبهصورت
زیر قابلمحاسبه است:
) Pdg (t

()24

برابر با

Pdg ,min

) Pdl (t )  inv  Ppv ,un (t )  Pdg (t )  PL ,un (t

- 7- 2مدلسازی توابع هدف
سیستم ترکیبی فتوولتائیک/دیزل از جنبههای اقتصادی ،قابلیت
اطمینان و آالیندگی موردمطالعه قرارگرفته است .متغیرهای تصمیم
مسئله ،مساحت پانلهای فتوولتائیک و توان نامی دیزل ژنراتور است.
کمینهسازی همزمان اهداف مسئله ،اندازه بهینه سیستم ترکیبی را
نتیجه میدهد .به این منظور هزینه با استفاده از تابع کل هزینه خالص
فعلی ( ،)TNPCقابلیت اطمینان با استفاده از شاخص احتمال
ازدستدادن منبع تغذیه ( )LPSPو آالیندگی با استفاده از تابع کل
آالیندگی دیاکسیدکربن بهصورت زیر بیان میشوند:

Serial no. 87

Min . TECO2  E pv  E dg

()92
همانگونه که از رابطه ( )93مشخص است ،قابلیت اطمینان از
طریق شاخص احتمال ازدستدادن منبع تغذیه (مقدار انرژی تأمین
نشده تقسیم بر کل انرژی موردنیاز بار) محاسبه شده است .طبق
راهبرد مدیریت انرژی اتخاذشده که در بخش  1-2توضیح داده شده
است  ،مقدار کمبود انرژی در هر ساعت از سال محاسبه میشود
(مطابق رابطه ( .))21درنهایت ،مجموع این مقادیر در طول یک سال
انرژی تأمین نشده ساالنه را بهدست میدهد .نسبت انرژی تأمین نشده
ساالنه بر کل انرژی ساالنه موردنیاز بار ،احتمال ازدستدادن منبع
تغذیه را مشخص میکند.

- 9الگوریتم جستجوی کالغ چندهدفه
یک مرز پارتو بهینه در فضای هدف و یک مجموعه پارتو بهینه در
فضای پارامتر بیانگر نتایج بهینهسازی چندهدفه هستند .الگوریتم
 CSAتوانایی باالی خود را در بهینهسازی تکهدفه سیستمهای
ترکیبی [ ]9و سایر مسائل بهینهسازی نشان داده است [.]22 ،17
ازاینرو برای بهینهسازی چندهدفه سیستم ترکیبی فتوولتائیک/دیزل از
نسخه چندهدفه الگوریتم  )MO-CSA( CSAاستفاده شده است.
مراحل الگوریتم  MO-CSAبهشرح زیر است:
گام اول :مقداردهی اولیه مسئله و پارامترهای قابل تنظیم .در
اولین گام ،طول پرواز )  ،( flاحتمال آگاهی )  ،( APتعداد
)  N cو بیشترین تعداد تکرارها )  ( itermaxتنظیم میشوند.
گام دوم :یک جمعیت اولیه از کالغها در فضای جستجو مقداردهی
اولیه میشوند .موقعیت هر کالغ در فضای جستجو با یک بردار
]  x  [Pdgn APVنشان داده میشود .در اولین تکرار ،ازآنجاییکه
کالغها هیچ تجربهای ندارند ،حافظهٔ آنها بهوسیله موقعیت اولیهشان
مقداردهی اولیه میشود.
گام سوم :برای هر کالغ مقادیر توابع هدف محاسبه میشوند.
کالغها(

گام چهارم :آرشیو خارجی )  ( EAمقداردهی اولیه میشودMO-.

CSAدارای یک آرشیو خارجی است .در اولین تکرار ،جوابهای
نامغلوب حافظه در آرشیو خارجی ذخیره میشوند.
گام پنجم :موقعیت هر کالغ بهروزرسانی میشود .در تکرار ، iter
کالغ  ( i  1,2,..., N c ) iبهطور تصادفی یکی از کالغهای جمعیت
(کالغ  ) jرا انتخاب میکند و برای یافتن مخفیگاهش او را دنبال
میکند .موقعیت جدید کالغ  iبهصورت زیر بهروزرسانی میشود:
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ارائه روشی جدید بهمنظور بهینهسازی . . .

x i .iter  ri  fl i ,iter 


x i ,iter 1  (m j ,iter  x i ,iter ) r j  AP j ,iter

a random position otherwise

در رابطه فوق  m j ,iterبهترین تجربه کالغ  jدر تکرار  iterو
یک عدد تصادفی با توزیع یکنواخت در بازه ] [0 1است.
گام ششم :مقبولیت موقعیتهای جدید کالغها بررسی میشود .در
این مرحله اگر موقعیت جدید هر کالغ محدودیتهای مسئله را برآورده
کند موقعیت کالغ بهروزرسانی میشود .در غیر این صورت ،کالغ در
موقعیت فعلی خود باقی میماند.
گام هفتم :مقادیر توابع هدف برای موقعیتهای جدید کالغها
محاسبه میشوند.
گام هشتم :حافظه هر کالغ بهروزرسانی میشود .اگر جواب حافظه
مغلوب موقعیت جدید شود و یا نسبت به یکدیگر نامغلوب باشند،
حافظه بهوسیله موقعیت جدید بهروزرسانی میشود.
گام نهم :آرشیو خارجی بهروزرسانی میشود .در این مرحله جوابهاای
نامغلوب از میان اعضای فعلی آرشیو خارجی و حافظه بهعنوان اعضاای
جدید آرشیو انتخاب میشوند .چالشی که با افزایش تعداد تکرارها پیش
میآید ،افزایش بیشازحد اندازه آرشیو خارجی اسات .بارای حال ایان
مشکل فاصله ازدحامی اعضاای باهروز شاده آرشایو خاارجی محاسابه
میشاود؛ بناابراین اگار اناداز آرشایو از حاد معینای بازر تار شاود،
جوابهایی با بیشترین فاصله ازدحامی در آرشیو باقی میمانند.
گام دهم :شرط توقف بررسی میشود .در صورت برآورده شادن شارط
توقف ،اعضای آرشیو خارجی به عنوان جواب هاای نهاایی مسائله ارائاه
میشوند.
r

شکل  :1بلوک دیاگرام سیستم ترکیبی موردمطالعه
60
50

30
20

)Load(kW

40

10
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

0
0

Hour

(الف)
1200

800
600
400
200
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

)Radiation(W/m2

1000

0
0

Hour

(ب)
40

بهمنظور بررسی چارچوب پیشنهادی ،یک مطالعه موردی در استان
کرمان انجامشده است .شکل  1نمایی از سیستم ترکیبی
فتوولتائیک/دیزل را نشان میدهد .مشخصات بار و شرایط محیطی
(شدّت تابش خورشید و دمای محیط) در شکل  2نشان داده شده
است .جداول  1-9مقادیر پارامترهای مورداستفاده برای تجزیهوتحلیل
فنی -اقتصادی سیستم ترکیبی را نشان میدهد .برای بهینهسازی
سیستم ترکیبی از الگوریتمهای بهینهسازی چندهدفه NSGA-II
و  MO-CSAدر محیط نرمافزار متلب استفاده شده است.
تنظیم پارامتر این الگوریتمها بهصورت زیر انجامشده است:
 :MO-CSAاندازه جمعیت= ،23حداکثر تعداد تکرارها =  ،233طول
پرواز= 2و احتمال آگاهی= 3/1
 :NSGA-IIاندازه جمعیت= ،23بیشترین تعداد تولید نسل= ،233
احتمال همبری=  ،3/75احتمال جهش=  3/315و همبری محدّب

20
10

)Temperature (°C

- 9نتایج و بحث

30

0
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000

0

Hour

(ج)
شکل( :2الف) پروفایل بار الکتریکی( ،ب) شدت تابش و (ج) دمای محیط در
طول یک سال
جدول  :1مقادیر پارامترهای اقتصادی سیستم ترکیبی
%12



%12

r

%1

δ

جدول  :2مقادیر پارامترهای سیستم فتوولتائیک
 93سال
3/15

Serial no. 87

PV lifetime

r
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ارائه روشی جدید بهمنظور بهینهسازی . . .

t

میکند .این ویژگی باعث توزیع خوب جوابها در این الگوریتم شده
است .با بررسی شکل  5مشاهده میشود که بهازای  LPSPبرابر ،مرز
پارتو بهدستآمده بهوسیله  NSGA-IIباالی مرز پارتو بهدستآمده
بهوسیله  MO-CSAقرارگرفته است؛ بنابراین  MO-CSAنقاطی با
قابلیت اطمینان مشابه را با هزینه و آالیندگی کمتری بهدست آورده
است .بهطور مثال در  LPSP=3هزینه و آالیندگی بهدستآمده بهوسیله
 MO-CSAبرابر با  914123دالر و  292241کیلوگرم دیاکسیدکربن
است؛ اما مقادیر بهدست آمده برای هزینه و آالیندگی با  NSGA-IIدر
 LPSP=3برابر  971132دالر و  299945کیلوگرم دیاکسیدکربن
است .همچنین MO-CSA ،نقطهای با  LPSP=3/112را با
هزینه 243413دالر و آالیندگی  144491کیلوگرم دیاکسیدکربن
بهدست آورده درحالیکه  NSGA-IIنقطهای با  LPSP=3/111را با
هزینه  249141دالر و آالیندگی  232419کیلوگرم دیاکسید کربن
بهدست آورده است .در  LPSP=3/5نیز  MO-CSAبه هزینه 231117
دالر و آالیندگی  191171کیلوگرم دیاکسیدکربن رسیده و NSGA-II
هزینه  231993دالر و آالیندگی  192121کیلوگرم دیاکسیدکربن را
بهدست آورده است.

1
 3/3395بر درجه سلسیوس
 25درجه سلسیوس



T ref

 95/5درجه سلسیوس

NOCT

 pv

 4دالر بر مترمربع
 5/2دالر بر مترمربع

OMC pv

 233مترمربع

A pv ,max

جدول  :9مقادیر پارامترهای دیزل ژنراتور
DG lifetime

 7سال

dg

 991دالر بر کیلووات
 3/35دالر بر ساعت
3

OMCdg

دالر بر کیلووات

RCdg

 / 3دالر بر کیلووات
 13کیلووات

pf
Pdgn ,max

جدول  :9مقادیر پارامترهای اینورتر
 93سال

Inverter lifetime

3/34

inv

 933دالر بر مترمربع

inv

 23دالر بر سال

OMC inv

- 1- 9بهینهسازی چندهدفه سیستم ترکیبی فتوولتائیک/دیزل بدون
در نظر گرفتن عدمقطعیت و رزرو

Serial no. 87

در دومین سناریو از این مطالعه ،تأثیر عدمقطعیت بار الکتریکی و انرژی
خورشیدی در عملکرد سیستم ترکیبی ،موردبررسی قرارگرفته است.
شکلهای  1و  7بهترتیب مجموعه پارتو بهینه این سناریو را با استفاده
از  MO-CSAو  NSGA-IIنشان میدهد .همانطور که در شکلهای 1
و  7دیده میشود اضافهشدن عدمقطعیت به سیستم بیشینه توان نامی
بهدستآمده برای دیزل ژنراتور را افزایش داده است .طبق نتایج این
سناریو ،در = LPSPاستفاده بیشتری از دیزل ژنراتور شده و بیشینه
توان نامی بهدستآمده برای دیزل که مربوط به  LPSP =3بوده نسبت
به سناریو قبلی افزایشیافته است .مرزهای پارتو بهینه دو الگوریتم در
این سناریو در شکل  1مقایسه شده است .در این سناریو هم بیشتر
نقاط بهدستآمده در مرز پارتو الگوریتم  NSGA-IIبا  LPSPبرابر باالی
مرز پارتو  MO-CSAقرارگرفتهاند.
50

MO-CSA

40
30
20

)Pdgn(kW

در اولین سناریو از این مطالعه ،سیستم ترکیبی بدون در نظر گرفتن
رزرو و عدمقطعیت بررسی شده است .شکلهای  9و  9بهترتیب
نشاندهنده مجموعه پارتو بهینه این سناریو در  LPSPکمتر از  3/5با
استفاده از  MO-CSAو  NSGA-IIهستند .نقاط بهدستآمده در
مجموعه پارتو بهینه جوابهای مسئله را در فضای پارامتر ارائه
میدهند .هر یک از این نقاط مقادیر متغیرهای تصمیم (مساحت پانل و
توان نامی دیزل) را برای طراحی بهینه سیستم ترکیبی با قابلیت
اطمینان ،هزینه و آالیندگی مشخصی بیان میکند .هیچیک از نقاط
مجموعه پارتو بهینه ،مغلوب دیگری نمیشود .متناظر با نقاط مجموعه
پارتو ،مرزهای پارتو بهینه بیانگر جوابهای مسئله در فضای هدف
هستند .شکل  5مرزهای پارتو بهینه دو الگوریتم را مقایسه میکند.
مقایسه نتایج ،عملکرد بهتر الگوریتم  MO-CSAرا نسبت به NSGA-II
ازلحاظ دقّت و توزیع جوابها نشان میدهد .در نسخه چندهدفهای که
برای  CSAارائه شده است ،از یک آرشیو خارجی برای حفظ جوابهای
برتر در طول تمام تکرارها میشود ،درحالیکه  NSGA-IIفاقد آرشیو
خارجی است؛ بنابراین ،تعداد جوابهای یافتهشده توسط MO-CSA
بیشتر است .ازسویدیگر ،کنترل اندازه آرشیو خارجی با استفاده از
محاسبه فاصله ازدحامی صورت گرفته است که باعث کنترل تنوع
جوابها شده و از تجمع بیشازحد جوابها در یک قسمت جلوگیری

- 2- 4بهینهسازی چندهدفه سیستم ترکیبی فتوولتائیک/دیزل با در
نظر گرفتن عدمقطعیت

10
200

180

160

140

120

100

80

)Apv(m2
بهینه MO-CSA

برای سیستم ترکیبی بدون در
شکل  :9مجموعه پارتو
نظر گرفتن رزرو و عدمقطعیت
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50

NSGA-II

30

)Pdgn(kW

40

20

140

120

130

110

90

100

10
70

80

)Apv(m2
شکل :9مجموعه پارتو بهینه  NSGA-IIبرای سیستم ترکیبی بدون در نظر

گرفتن رزرو و عدمقطعیت
5

x 10

ارائه روشی جدید بهمنظور بهینهسازی . . .

ژنراتور از  73کیلووات فراتر رفته است و رسیدن به =  LPSPمستلزم
استفاده بیشتر از دیزل ژنراتور نسبت به دو سناریو قبلی است .شکل
 11مرزهای پارتو حاصل از دو الگوریتم را در سناریو سوم مقایسه
میکند .در این سناریو نیز ،الگوریتم پیشنهادی عملکرد مناسبی را در
مقایسه با  NSGA-IIاز خود نشان میدهد.
بهمنظور مقایسه بهتر مرزهای پارتو ،نحوه توزیع جوابها در دو
الگوریتم ،با استفاده از شاخص توزیع مقایسه شدهاند .طبق ارزیابیهای
انجامشده شاخص  از میان شاخصهای توزیع مطرح در زمینه
مطالعات چندهدفه ،اطالعات دقیقتری از توزیع جوابها ارائه میدهد
[ .]29این شاخص به کمک رابطه ( )99تعیین میشود.
70

MO-CSA
NSGA-II

3.5

)Cost($

MO-CSA

50
40
30

2.5

20
0.4

0.5

0.2

0.3

10

2
0

0.1

LPSP

200

150

5

1.8
1.6

0.4

0.5

0.2

0.3

50

شکل  :1مجموعه پارتو بهینه  MO-CSAبرای سیستم ترکیبی با در نظر
گرفتن عدمقطعیت
80
NSGA-II

60

1.2
0

40

2.4 x 10

20

0.1

LPSP
5

MO-CSA
NSGA-II

2
1.8
1.6
1.4

3.8
5
x 10

3.6

3.4

3.2

3

2.8

2.6

2.4

2.2

)Emission (kg CO2

2.2

)Cost ($

- 9- 9بهینهسازی چندهدفه سیستم ترکیبی فتوولتائیک/دیزل با در
نظر گرفتن عدمقطعیت و رزرو
در سومین سناریو این مطالعه ،تأثیر عدمقطعیت و رزرو بهطور
همزمان بررسی شده است .در این سناریو ،عالوه بر عدمقطعیت انرژی
خورشیدی و بار الکتریکی ،امکان افزایش بار الکتریکی تا  13درصد
مقدار ساعتی و کاهش انرژی خورشیدی تا  25درصد مقدار ساعتی نیز
در نظر گرفته شده است .همانطور که در شکلهای  4و  13دیده
میشود ،در این سناریو نیز بیشینه توان نامی بهدستآمده برای دیزل

0
0

50

)Apv(m2

شکل  :7مجموعه پارتو بهینه  NSGA-IIبرای سیستم ترکیبی با در نظر
گرفتن عدمقطعیت

1.2
2

شکل :5مقایسه مرزهای پارتو بهینه حاصل از دو الگوریتم برای سیستم
ترکیبی بدون در نظر گرفتن رزرو و عدمقطعیت

Serial no. 87

200

150

100

)Pdgn(kW

1.4

)Emission (kg CO2

MO-CSA
NSGA-II

2

100

0
0

)Apv(m2

2.4 x 10
2.2

)Pdgn(kW

3

60

di  d

()99

S 1

S 1



(S ) 

i 1

که  dفاصله اقلیدسی بین جوابهای متوالی در ( Sمجموعه
جواب) و  dنشاندهنده متوسط فاصله است .مقادیر کوچکتر 
نشاندهنده عملکرد بهتر الگوریتم هستند .با توجه به اینکه استفاده از

این شاخص در بیش از دو بعد با ابهام و پیچیدگی همراه است؛
بنابراین ،برای هر یک از ابعاد (هزینه( ،)LPSP-آالیندگی )LPSP-و
(هزینه-آالیندگی) این شاخص بهطور جداگانه محاسبه شده است.
جدول  :5مقادیر شاخص  در سناریو اول
الگوریتم

بعد

هزینهLPSP-

بعد LPSP
آالیندگی-

بعد هزینه-
آالیندگی
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MO-CSA

1373/4
1495/7

NSGA-II

492/7
1151/2

ارائه روشی جدید بهمنظور بهینهسازی . . .
80

1992/4
12219

70

NSGA-II

جدول  :1مقادیر شاخص  در سناریو دوم
بعد

الگوریتم
MO-CSA

بعد

هزینهLPSP-

آالیندگیLPSP-

1932/7
1139/4

NSGA-II

50

بعد هزینه-آالیندگی

135/7
5914/2

1919/4
13974

30
20

جدول  :7مقادیر شاخص  در سناریو سوم
بعد

الگوریتم
MO-CSA

بعد

هزینهLPSP-

آالیندگیLPSP-

1513/1
13513

NSGA-II

40

180

بعد هزینه-آالیندگی

175/9
1111/1

شکل :13

160

140

120

100

60

80

40

20

گرفتن رزرو و عدمقطعیت
5

4 x 10

4.5 x 10

MO-CSA
NSGA-II

3.5

4

)Cost ($

3.5

3

3
2.5

2.5
0.4

0.5

0.2

0.3

0.5

2
0

0.1

)Cost ($

MO-CSA
NSGA-II

10
0

)Apv(m2
مجموعه پارتو بهینه  NSGA-IIبرای سیستم ترکیبی با در نظر

1991/1
12249
5

)Pdgn(kW

60

0.4

0.2

0.3

2
0

0.1

LPSP

LPSP
5

5

3 x 10

2.6 x 10
)Emission (kg CO2

MO-CSA
NSGA-II

2.2
2

2

1.8
1.6
0.4

0.5

0.2

0.3

1.4
0

0.1

0.5

0.4

0.2

0.3

)Emission (kg CO2

2.4

MO-CSA
NSGA-II

2.5

1.5
0

0.1

LPSP

LPSP
5

2.6 x 10

MO-CSA
NSGA-II

2
1.8
1.6

3.5

4

2.5

3

5

شکل  :1مقایسه مرزهای پارتو بهینه حاصل از دو الگوریتم با در نظر گرفتن
عدمقطعیت (سناریو دوم)
70

50
40
30

)Pdgn(kW

60

20
200

شکل :4

150

100

50

10
0

)Apv(m2
مجموعه پارتو بهینه  MO-CSAبرای سیستم ترکیبی با در نظر

گرفتن رزرو و عدمقطعیت

Serial no. 87

MO-CSA
NSGA-II

2.2
2
1.8
1.6

4.5
5
x 10

4

3

3.5

2.5

1.4
2

)Cost ($

شکل  :11مقایسه مرزهای پارتو بهینه برای سیستم ترکیبی با در نظر گرفتن
عدمقطعیت و رزرو (سناریو سوم)

80
MO-CSA

2.4

1.4
2

)Cost ($

x 10

2.6

)Emission (kg CO2

2.2

)Emission (kg CO2

2.4

5

2.8 x 10

همانطور که مشاهده میشود  MO-CSAدر هر سه سناریو از
توزیع بهتری برخوردار بوده و به مقدار کمتری برای شاخص  رسیده
است.
بهمنظور مشاهده تأثیر سناریوهای در نظر گرفته شده بر روی مرزهای
پارتو ،نتایج حاصل از هر الگوریتم در هر سناریو بر روی یک شکل رسم
شده است .بهمنظور مقایسه بهتر عملکرد الگوریتم پیشنهادی ،نتایج
حاصل از  MO-CSAبا نتایج حاصل از الگوریتم بهینهسازی تجمّعی
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ذرات ) (MO-PSOنیز مقایسه شده است .شکلهای  12تا 19
بهترتیب مرزهای پارتو سه سناریو مطرحشده را برای الگوریتمهای
 NSGA-II ،MO-CSAو  MO-PSOمقایسه کردهاند .همانطور که
مشاهده میشود ،بهازای تمام مقادیر  ،LPSPدر سناریو سوم نسبت به
دو سناریو قبلی ،هزینه و آالیندگی به طرز چشمگیری افزایشیافته
است .همچنین ،واردکردن عدمقطعیت در سناریو دوم باعث باالرفتن
مرزهای پارتو نسبت به سناریو اول شده است .با مقایسه شکلها
میتوان دریافت که الگوریتم  MO-CSAآرایش منظمتر و دقیقتری از
مرزهای پارتو در هر سه سناریو ارائه داده است.

ارائه روشی جدید بهمنظور بهینهسازی . . .

NSGA-II

الگوریتم

29/9
29/7
17/4

71/7
77/9
12/9

MO-PSO
NSGA-II

5

4.5 x 10

without uncertainty & reserve
with uncertainty
with uncertainty & reserve

4
3.5

)Cost($

3
2.5

2.5
0.5
0.5

0.4

0.2

0.3

0.4

0.3

0.2

0.1
5

LPSP

2.8 x 10

5

2

1.5

)Emission (kg CO2

without uncertainty & reserve
with uncertainty
with uncertainty & reserve

2.5

0.5

0.3

0.4

2.4
2.2
2
1.8
1.6

0.5
0.2

2.6

0.4

0.2

0.3

LPSP

0

5

2.8 x 10

5

2.6

2

4.5
5
x 10

3.5

4

1.5
3

)Emission (kg CO2

2.5

2

شکل  :12مقایسه مرزهای پارتو بهینه  MO-CSAدر سه سناریو

ازآنجاییکه نقطه  LPSP=0بهعلت داشتن بیشترین قابلیت
اطمینان یکی از نقاط حائز اهمیت برای سیستم ترکیبی است .سه
الگوریتم  MO-PSO ،MO-CSAو  NSGA-IIدر این نقطه با یکدیگر
مقایسه شدهاند .جداول  1و  4بهترتیب بیانگر نتایج و میزان مشارکت
اجزای سیستم در سناریو اول برای نقطه  LPSP=0هستند .در سیستم
ترکیبی اگر انرژی مازاد بر مصرف بار تولید شود ،در جعبه تخلیه در
نظر گرفته شده تلف خواهد شد.
جدول  :1نتایج سناریو اول در LPSP=0
الگوریتم

)Apv (m2

MO-CSA

119

59/1

Serial no. 87

2.2
2
without uncertainty & reserve
with uncertainty
with uncertainty & reserve
4.5
5
x 10

4

3

3.5

1.8
1.6
2.5

1.4
2

)Cost ($

شکل  :19مقایسه مرزهای پارتو بهینه  NSGA-IIدر سه سناریو

)Cost ($

)Pdgn (kW

2.4

)Emission (kg CO2

x 10

2.5

1.4
0

0.1

LPSP

without uncertainty & reserve
with uncertainty
with uncertainty & reserve

)Emission (kg CO2

without uncertainty & reserve
with uncertainty
with uncertainty & reserve

x 10

0.1

2
0

LPSP

2
0

0.1

)Cost ($

4

3

E PV
)(%
E load

E diesel
)(%
E load

MO-CSA

5

3.5

973399
971132

جدول  :4میزان مشارکت اجزای سیستم در  ،LPSP=0سناریو اول

4.5 x 10

without uncertainty & reserve
with uncertainty
with uncertainty & reserve

171/7
199/1

MO-PSO

55/2
55

292992
299945

)TNPC ($

)TECO2 (kg

914121

292244

بهتر MO-

نتایج حاصل از جدول  1در سناریو اول ،بیانگر عملکرد
 CSAدر نقطه  ،LPSP=0از نظر هزینه و آالیندگی است .جداول  13و
 11بهترتیب بیانگر نتایج و میزان مشارکت اجزای سیستم در سناریو
دوم برای نقطه  LPSP=0هستند .همانگونه که از جدول  13مشخص
است ،الگوریتم  MO-PSOدو جواب را متناظر با مقدار صفر برای
 LPSPیافته است که نسبت به هم نامغلوب هستند.
جدول  :13نتایج سناریو دوم درLPSP=0
الگوریتم

)Apv (m2

)Pdgn (kW

)TNPC ($

)TECO2 (kg

MO-CSA

12/5

19/9

912949

292719

MO-PSO

159/1

15/9

919511

299541

MO-PSO

149/5

79

942529

299371
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112/9

NSGA-II

911151

12/5

ارائه روشی جدید بهمنظور بهینهسازی . . .

299121

NSGA-II
NSGA-II

جدول  :11میزان مشارکت اجزای سیستم در  ،LPSP=0سناریو دوم

الگوریتم

E PV
)(%
E load

E diesel
)(%
E load

1/7
23/5
25/1
21/5

41/9
13/2
75/4
74/9

MO-CSA
MO-PSO
MO-PSO
NSGA-II

174/9
172/9

جدول  :19میزان مشارکت اجزای سیستم در  ،LPSP=0سناریو سوم
الگوریتم

E PV
)(%
E load

E diesel
)(%
E load

MO-CSA

2/1
11/1
4/5
11/29
15/1

47/4
12/9
43/5
19
19/1

MO-CSA
MO-PSO
NSGA-II
NSGA-II

5

4.5 x 10

without uncertainty & reserve
with uncertainty
with uncertainty & reserve

4

3

)Cost($

3.5

2.5
0.4

0.5

0.2

0.3

LPSP
5

نتایج حاصل از این مطالعه نشاندهنده تأثیر بهسزای تغییرات شدت

x 10
2.5

2

1.5
0.4

0.5

0.3

0.1

0.2

)Emission (kg CO2

without uncertainty & reserve
with uncertainty
with uncertainty & reserve

0
5

2.6

2

with uncertainty & reserve
with uncertainty
with uncertainty & reserve
4.5
5
x 10

4

3.5

1.8
1.6

)Emission (kg CO2

2.2

1.4

2.5

3

1.2
2

)Cost ($

شکل  :19مقایسه مرزهای پارتو بهینه  MO-PSOدر سه سناریو

همانطور که نتایج جدول  13نشان میدهد ،الگوریتم
ازنظر هزینه و آالیندگی عملکرد بهتری نسبت به  MO-PSOداشته
است اما مقایسه  MO-CSAو  NSGA-IIنشان میدهد که نقاط
بهدستآمده در این دو الگوریتم نسبت به هم نامغلوب هستند و امکان
مقایسه آنها وجود ندارد .جداول  12و  19بهترتیب بیانگر نتایج و
میزان مشارکت اجزای سیستم در سناریو سوم برای نقطه LPSP=0
هستند.
MO-CSA

جدول  :12نتایج حالت سوم

درLPSP=0

الگوریتم

)Apv (m2

)Pdgn (kW

)TNPC ($

)TECO2 (kg

MO-CSA

29/9
144/5
135/2

72/9
14/9
79/9

915195
929951
929252

213945
254141
211145

MO-CSA
MO-PSO

Serial no. 87

فتوولتائیک/دیزل ژنراتور است .این امر بیانگر اهمیت اتخاذ یک راهبرد
مدیریت انرژی صحیح با توجه به الگوی بار منطقه و شرایط جوی است.
نتایج این مطالعه در هر سه سناریو ،نقش تکمیلی مثبت دیزل ژنراتور
را در کنار پانلهای فتوولتائیک برای افزایش قابلیت اطمینان مسئله
را با در نظر گرفتن جنبههای مختلف سیستم فراهم میکند .در همین

2.8

2.4

تابش خورشید و بار الکتریکی بر عملکرد سیستم ترکیبی

بیان میکند .بهینهسازی چندهدفه مسئله امکان اتخاذ بهترین تصمیم

LPSP
x 10

مقایسه جوابهای بهدستآمده در جدول  12نشان میدهد که
اولین نقطه بهدستآمده توسط  MO-CSAبر جواب حاصل از MO-
 PSOغالب است و دومین جواب  MO-CSAبر جوابهای حاصل از
 NSGA-IIغلبه دارد و به هزینه و آالیندگی کمتری رسیده است.

- 5نتیجهگیری

2
0

0.1

79/2
79/2

921129
921249

254433
213399

راستا استفاده مناسب از الگوریتمهای فرا ابتکاری چندهدفه با توجه به
ساختار مسئله حائز اهمیت است .نتایج حاصل از این شبیهسازی نشان
میدهند که ( )1ترکیب بهینه سیستمهای دیزل ژنراتور و فتوولتائیک
میتواند منجر به داشتن یک سیستم مقرونبهصرفه همراه با آالیندگی
پایین و قابلیت اطمینان باال شود )2( ،در نظر گرفتن عدمقطعیت
شدت تابش خورشید و بار الکتریکی ،اندازه (و بالطبع آن هزینه)
سیستم را افزایش خواهد داد )9( ،در نظر گرفتن رزرو ،قابلیت اطمینان
سیستم را باال برده و افزایش هزینه را در پی خواهد داشت و ()9
الگوریتم بهینهسازی چندهدفه جستجوی کالغ در مقایسه با الگوریتم
پرطرفدار ژنتیک مبتنی بر رتبهبندی نامغلوب ،نتایج بهتری را تولید
میکند .ضمن اینکه پارتوهای بهدستآمده از الگوریتم بهینهسازی
چندهدفه جستجوی کالغ ،تعداد جواب بیشتر و توزیع بهتری را به
همراه دارند.
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