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Abstract
Optimal design and operation of a cascade hydropower
reservoir system accounting for the reliability level of the
system’s firm energy is a complex, difficult-to-solve problem
in terms of both the problem formulation and its solution
approach. This study dealt with the reliability-based optimal
design and operation of cascade hydropower reservoirs
considering hydraulic coupling between the tail-race of the
upstream powerplant and the water elevation at downstream
reservoir. The formulation of the resulting optimization
model was a nonlinear, nonconvex program (NLP) which by
accounting for the reliability level of energy production and
the hydraulic coupling it became a mixed integer NLP
(MINLP). The resulted MINLP, which was an NP-hard
(nonpolynomial deterministic-hard) problem, was solved by
both classical and evolutionary optimization algorithms and
their performances were tested in Karoon2-Karoon3 cascade
hydropower system as a real case study. Since the number of
binary variables was large and the nonlinear part of the
MINLP was nonconvex, classical gradient-based algorithms
were unable to solve the problem. However, particle swarm
optimization (PSO) algorithm, a metaheuristic optimization
algorithm, fulfilled to find near optimal good solutions to the
problem. This was made possible by the help of incremental
generating of feasible solutions, which satisfy the equality
constraints of balance equations and the system operation
characteristics during the low-flow periods.
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چکيده
بهينهسازی طراحي و بهرهبرداری از مخازن سدهای برقابي پياپي همراه با
کنترل اعتمادپذيری توليد انرژی يک مسئلهی بهينهسازی پيچيده از منظر
 در اين مطالعه بهينهسازی بر مبنای.فرمولبندی و روش حل آن ميباشد
اعتمادپذيری طراحي و بهرهبرداری از سدهای برقابي پياپي با احتساب
تأثيرات هيدروليکي سراب مخزن پاييندست بر تراز پاياب نيروگاه باالدست
 فرمولبندی مدل بهينهسازی فوق از نوع.مورد توجه قرار گرفت
) ميباشد که در شرايط اعمالNLP( برنامهريزی غيرخطي غيرمحدب
کنترل بر روی قيد اعتمادپذيری توليد انرژی و همچنين مدلسازی تأثيرات
 متغيرهای دو مقداره نيز به ساختار مدل اضافه شده و،متقابل هيدروليکي
)MINLP( مدلي از نوع برنامهريزی غيرخطي غيرمحدب عدد صحيح
 توسط، ميباشدNP-hard  حل اين مدل که در زمره مسائل.نتيجه شد
روشهای بهينهسازی کالسيک و تکاملي مدنظر قرارگرفت و عملکرد اين
-2روشها در مسئلهی طراحي و بهرهبرداری از سيستم برقابي کارون
 با توجه به تعداد زياد متغيرهای گسسته و دومقداره. آزمايش گرديد9کارون
 امکان حل،در ساختار مدل بهينهسازی و نامحدب بودن بخش غيرخطي آن
 عليرغم آن الگوريتم.مدل با روشهای بهينهسازی کالسيک ميسر نشد
 همراه با مالحظات توليد جوابهای،(PSO) بهينهسازی اجتماع ذرات
( و همچنين استفاده ازincremental) شدني مرحله به مرحله يا نموی
ساختار مسئله در تشخيص دورههای شکست و موفقيت در تأمين نياز
 به جوابهای قابل قبول و نه ضرورتاً بهينه سراسری،انرژی پايدار سيستم
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در مقايسهی روشهای مختلف حل مدلهای برنامهريزی غيرخطي
بهرهبرداری از سيستمهای برقابي اشاره کرد.

 -0مقدمه
امروزه با توجه به افزايش جمعيت ،نياز روزافزون جوامع بشری به
مهمترين عامل حيات يعني آب افزايش پيداکرده و اين افزايش تقاضا
و به دنبال آن افزايش نرخ مصرف به حدی بوده است که پيشبيني
ميشود تا  52سال آينده  52کشور با بحران جدی کمآبي مواجه
خواهند شد .توزيع نامناسب زماني و مکاني بارشها در نقاط مختلف،
مصارف بيرويه ،افزايش فعاليتهای انساني و در پي آن افزايش
آلودگي آبهای سطحي و زيرزميني نياز هرچه بيشتر به مديريت
صحيح از منابع آب را بهعنوان اولين و جدیترين راه مقابله با
مشکالت پيش رو را آشکارتر ساخته است .در همين زمينه ،توليد
انرژی برقابي از سدها به دليل استفاده از يک سوخت پاك ميتواند
يکي از روشهای مؤثر در جهت حفاظت از محيط زيست به شمار
رود .انرژی برقابي بهعنوان يک انرژی تجديدپذير در مقابل
انرژیهای تجديدناپذير که با استفاده از سوختهای فسيلي توليد
ميشوند ،قرار ميگيرد که آلودگيهای زيادی را به محيط زيست وارد
ميکنند .در اين راستا طراحي و بهرهبرداری از سدها و نيروگاههای
برقابي بهعنوان يکي از مهمترين مسائل تحليل سيستمي منابع آب
ميتوانند در قالب مدلهای رياضي نظير مدلهای بهينهسازی با
هدف بهگزيني پارامترهای مخزن و نيروگاه و همچنين برنامهريزی
بهينه بهرهبرداری فرمولبندی گردند.

استفاده از روشهای بهينهسازی تکاملي به عنوان ابزاری کارآمد در
حل مدلهای بهينهسازی غيرخطي و ترکيباتي در دهه اخير رو به
گسترش بوده است .رويکرد عمومي اين الگوريتمها جستوجوی
تصادفي در فضای جواب و هدايت جوابها به سمت جوابهای بهتر
با استفاده از يک فرآيند سيستماتيک مبتني بر ترکيبي از شانس و
بازخورد از جوابهای قبلي است .اين الگوريتمها از جمله الگويتم
بهينه سازی اجتماع ذرات ) (PSOو الگوريتمهای ژنتيک ) (GAدر
حل دسته متنوعي از مسائل منابع آب به طور عام و سيستمهای
برقابي به طور خاص مورد استفاده قرار گرفته اند .برای نمونه
) Bozorg Haddad et al. (2008از الگوريتم زنبور عسل به عنوان
الگوريتم فرا ابتکاری برای تعيين قوانين بهرهبرداری بهينه مخازن
استفاده کردند Mousavi et al.(2010) .الگوريتم  PSOرا در حل
مسئلهی طراحي و بهرهبرداری بهينه از سيستمهای برقابي مورد
استفاده قرار دادند Mahor et al. (2010) .با استفاده از الگوريتم
 PSOمسئله توليد بهينه انرژی برقابي در نيروگاههای برقابي را
مدنظر قرار دادند Cai et al. (2001) .از الگوريتم ترکيبي GA-LP
برای حل مدلهای برنامهريزی غيرخطي مسائل مديريت منابع آب
استفاده کردند .همچنين ) Ndiritu (2005کارايي روشهای
شبيهسازی -بهينهسازی را در مسائل طراحي و بهرهبرداری
سيستمهای منابع آب با اهداف تأمين آب و انرژی برقابي بررسي
کردند Sharif et al. (2000) .با ارائه مدل بهينهسازی برای يک
سيستم چندمخزنه با اهداف توليد انرژی و آبياری و حل آن با استفاده
از الگوريتم ژنتيک ،نتايج آن را با روش  DDDPمقايسه
کردند Orero et al. (1998) .نيز با استفاده از الگوريتم ژنتيک ،به
حل مدل بهينهسازی برای برنامهريزی بهرهبرداری بهينه ساعتي يک
سيستم برقابي چندمخزنه پياپي پرداختندBaohong et al. (2013) .
الگوريتمهای  GAو  PSOرا در حل مدل بهينهسازی بهرهبرداری از
يک سيستم تکمخزنه برقابي در چين با تابع هدف حداقل کردن
مقدار حجم آب خروجي برای توليد انرژی بهينه مقايسه کردند.

اين مدلها تاکنون در بسياری از مسائل طراحي و بهرهبرداری از
سدهای برقابي مورد استفاده قرار گرفتهاند .در همين زمينه ميتوان
به مطالعات )،Gablinger & Loucks (1970
) Kim & Palmer (1997و ) Barros et al. (2003اشاره کرد.
) Yeh et al. (1979و ) Grygier and Stedinger (1985با
استفاده از مدلهای  SLPو ) Powell (1983و Diaz & Fontane
) (1989با استفاده از مدلهای  SQPمطالعاتي را بر روی تحليل
سيستمهای برقابي انجام دادندSimonovic and Reznicek .
) (1990با توسعهی مدل  ،GEMSLPمدل بهينهسازی با هدف
حداقل سازی هزينهی توليد انرژی پرداختندMousavi et al. .
) (2004aاز روش نقاط داخلي برای بهرهبرداری بهينه از سيستمهای
چند مخزنه با تابع هدف توليد انرژی و تأمين آب استفاده کردند.
) Mousavi et al. (2004bروش برنامهريزی پويا و مدل
شبيهسازی HEC5را در بهرهبرداری از سيستمهای چندمخزنه با
اهداف توليد انرژی و تأمين آب مقايسه کردند .همچنين از مطالعات
ديگر در اين زمينه ميتوان به پژوهشهای )Arnold et al. (1994

در سيستمهای چندمخزنه برقابي با مخازن پياپي ،عالوه بر ارتباط از
منظر پيوستگي جريان بين مخازن و به عبارتي تأمين تمام يا بخشي
از جريان ورودی به مخزن پاييندست از طريق رهاسازی جريان از
مخزن و نيروگاه باالدست ،تراز پاياب نيروگاه باالدست ممکن است
ازنظر هيدروليکي تحت تأثير تراز آب در مخازن پاييندست قرار
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کالسيک و تکاملي استفاده و کارايي آنها ارزيابي شده است .در
ادامه مقاله ضمن ارائه اجزاء مدل پيشنهادی ،مطالعه موردی و
فرمولبندی مدل بهينهسازی ،نتايج کاربرد الگوريتمهای بهينهسازی
عرضه و مقايسه خواهد شد.

گيرند .در اين سيستمها ،تغييرات تراز آب در مخزن پاييندست،
ميتواند موجب غرقاب شدن تراز پاياب نيروگاه باالدست گردد.
بنابراين ،تعيين مقادير تراز پاياب نيروگاه باالدست در هر دورهی
شبيهسازی ،تنها وابسته به دبي جريان خروجي از اين نيروگاه نيست،
بلکه متأثر از تغييرات تراز در مخزن پاييندست نيز خواهد بود .در
حقيقت افزايش تراز آب در مخزن پاييندست ممکن است موجب
افزايش تراز پاياب نيروگاه باالدست و کاهش بلندای خالص آب روی
توربين آن و در نتيجه کاهش توليد انرژی در مجموعه سيستم گردد.
بنابراين بهگزيني تغييرات تراز مخزن پاييندست و به دنبال آن
بهينهسازی تراز پاياب در نيروگاه باالدست عالوه بر توليد مقادير
بهينه برای رهاسازی از هريک از مخازن برقابي ،در تحليل
سيستمهای چندمخزنه برقابي پياپي بهمنظور افزايش انرژی توليدی
در کل سيستم و سود حاصل از آن حائز اهميت خواهد بود .در اين
رابطه ) Hawary and Christensen (1979موضوع ارتباط
هيدروليکي بين مخازن و نيروگاهها را در بهرهبرداری از سيستمهای
برقابي ،با استفاده از روش برنامهريزی پويا مورد توجه قرار دادند.
همچنين ) Lyra and Ferreira (1995با استفاده از روش DDDP
مدل بهينهسازی بهرهبرداری زمان واقعي از يک سيستم برقابي را با
در نظرگرفتن اثر تبادالت هيدروليکي حل کردندSimononvic et .
) al. (2000بهينهساز بهرهبرداری از يک سيستم چهارمخزنهی
برقابي پياپي با گامهای روزانه و در افق زماني به طول يک هفته را
همراه با مدلسازی تأثير تغييرات تراز در مخازن پاييندست بر تراز
پاياب نيروگاه باالدست در قالب يک برنامه غيرخطي آميخته با اعداد
صحيح ) (MINLPفرمولبندی نمودند .در اين کار با تعريف دسته
منحنيهای دبي –اشل پاياب مخازن در ترازهای مختلف مخازن
پاييندست ،انتخاب منحني مورد نظر برای تعيين تراز پاياب نيروگاه
باالدست با استفاده از متغيرهای صفر و يک ممکن شده است .در
واقع استفاده از متغيرهای دومقداره به اين دليل بوده است که
تشخيص ترازهای پاياب نيروگاهها بر اساس تراز مخازن پاييندست
آنها ،از جنس محدوديتهای اگر-درغيراينصورت ()if-else
ميباشد که در فرايند جبریکردن مجموعه قيود مدلهای
بهينهسازی کالسيک ،با متغيرهای دو مقداره قابل مدلسازی است.

 -8روش تحقيق
 -0-8الگوريتم ()PSO
الگوريتم  PSOدر ابتدا توسط )Kennedy and Eberhart (1995

به عنوان يک الگوريتم تکاملي بر پايه جمعيت و برای حل مسائل
بهينهسازی پيشنهاد شد .در اين الگوريتم که از رفتار پرندگان و
ماهيها الهام گرفته شده است ،هر ذره بيانگر يک جواب در فضای D
بعدی مسئله بوده که شامل دو بردار سرعت و وضعيت ميباشد.
حرکت هر ذره در فضای جستوجو با توجه به دو پارامتر بهترين
وضعيت مالقات شده توسط ذره ( )pbestو بهترين وضعيت مالقات
شده در تمامي ذرات ( ،)gbestتعيين ميشود .در هر تکرار الگوريتم،
بردارهای سرعت و وضعيت با توجه به دو معادلهی اصلي زير به روز
ميشوند:
n
()5
v n  1   ( v n  c r n ( p  x n ) 
id

id

id 1 1
n
n
c2 r n
) 2 ( p gd  x id
id

n 1  x n  v n 1
x id
id id

()2

که در اين معادالت d  (1,2,...,D) ،برابر تعداد ابعاد بردار هر ذره
و ) i  (1,2,...,Nکه  Nبرابر تعداد ذرات در فضای جستوجو و
همچنين  r1و  r 2اعداد تصادفي در بازه ]2و [5است .پارامترهای
 c1و  c 2دو ثابت به نامهای ضرايب شناختي و اجتماعي هستند.
همچنين  معرف وزن اينرسي و  Xفاکتور انقباض ناميده
ميشوند .در هر تکرار پارامتر وزن اينرسي بر اساس رابطهی زير به
روز ميگردد:
max  min
()9
n
n

n max

  max 

که در رابطهی فوق   nمقدار ضريب اينرسي در تکرار  min ،n

مقدار حد پايين برای ضريب اينرسي max ،مقدار اوليهی ضريب
اينرسي و  n maxتعداد تکرارهای تعيينشده برای الگوريتم است.

در اين مطالعه يک مدل بهينهسازی برمبنای اعتمادپذيری توليد
انرژی مطمئن به منظور طراحي و بهرهبرداری از مجموعه سيستم
برقابي کارون-9کارون 2با احتساب اثرات تبادل هيدروليکي بين
اجزاء توسعه داده شده است .با توجه به فرمولبندی اين مدل که از
نوع  MINLPميباشد ،در حل مدل از الگوريتمهای بهينهسازی

شروع الگوريتم با توليد تصادفي جواب در فضای موجه مسئله بوده
که در ادامه با توجه به مقادير  Pbestو  gbestبدست آمده از
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معادالت ( )5و ( ،)2ذرات به سمت جواب بهينه هدايت ميگردند .اين
روند تا زمان همگرا شدن به يک جواب و يا رسيدن تعداد تکرارهای
الگوريتم به عدد تعيينشده ميتواند ادامه داشته باشد.

جدول  -0مشخصات سد و نيروگاه کارون8
()Dezab Consulting Engineers 8004
662 Masl
حد پايين تعيين تراز حداقل بهرهبرداری
672 Masl
حد باالی تعيين تراز نرمال
%99
راندمان کل نيروگاه
مجموعه افتهای اصطکاکي و
 2/25متر
موضعي و افت در تونل خروجي

 -8-8مطالعه موردی

مطالعهی موردی در نظر گرفتهشده برای اين تحقيق سيستم سد و
نيروگاههای کارون 2و کارون 9ميباشند که بر روی رودخانهی
کارون قرار گرفتهاند .در اين سيستم ،سد و نيروگاه کارون 9در حال
بهرهبرداری است و سد و نيروگاه کارون 2در حال مطالعه ميباشد .با
توجه به  54سال آمار آبدهي ماهانه موجود ،ميانگين بلندمدت دبي
جريان ورودی به مخزن سد کارون ،9برابر با  268مترمکعب بر ثانيه
و همچنين مقادير حداقل و حداکثر آن برابر با  562و  526مترمکعب
بر ثانيه بوده است .همچنين مقدار دبي نياز زيستمحيطي در رودخانه
کارون برابر  29مترمکعب بر ثانيه ميباشد .ساير مشخصات سيستم
کارون 2و کارون 9در جداول  5و  2ارائه شده است .مقادير فوق
برآمده از مطالعات شرکت مهندسين مشاور طرح کارون 2ميباشد که
جهت اطالع و مقايسه حدود جواب بدست آمده در اين مطالعه با
سوابق قبلي ارايه شده است .با توجه به اين مطالعات و اين که دبي
طراحي نيروگاه کارون 5976 ،9مترمکعب در ثانيه است و با فرض 6
ساعت کارکرد مطمئن روزانه اين نيروگاه با ظرفيت کامل ،حجم
جريان خروجي روزانه از اين نيروگاه حدود  92ميليون مترمکعب
خواهد بود .بنابراين گزينههای تراز حداقل بهرهبرداری و تراز نرمال
به گونهای انتخاب شدهاند که در صورت عدم همزماني کارکرد دو
نيروگاه کارون 9و  ،2مخزن سد کارون 2گنجايش ذخيره و تنظيم
روزانه جريان خروجي از نيروگاه کارون 9را داشته باشد
( .)Dezab Consulting Engineers 2254جداول  9و  4نيز
هزينههای ساخت سد و نيروگاه کارون 2را با توجه به مقادير و
ظرفيت توليد نيروگاه و تراز نرمال مخزن سد نشان ميدهند.
همچنين شکل  5شماتيکي از سيستم برقابي ذکر شده را نشان
ميدهد:

جدول  -8مشخصات سد و نيروگاه کارون3
()Dezab Consulting Engineers 8004
822 Masl
تراز حداقل بهرهبرداری
845 Masl
تراز نرمال
2222Mw
ظرفيت توليد نيروگاه
% 92/4
راندمان کل نيروگاه
مجموعه افتهای اصطکاکي و
 4/5متر
موضعي و افت در تونل خروجي
جدول  -3هزينههای الکترومکانيکال برآورد شده بر اساس
مقادير ظرفيت توليد نيروگاه کارون8
()Dezab Consulting Engineers 8004
ظرفيت توليد
هزينه (ميليون ريال)
(مگاوات)
9256299
592
9592494
658
9587968
699
9249729
648
9252469
694
جدول  -4هزينههای ساختمانی برآوردشده بر اساس رقوم
نرمال سد کارون)Dezab Consulting Engineers 8004( 8

هزينه (ميليون ريال)
تراز نرمال
5296495
664
5268524
666
5288269
668
5555854
672
5596227
672
در اين سيستم نيروگاه کارون 9در صورت قرار گرفتن تراز آب
کارون 2باالتر از تراز مشخص و بسته به دبي خروجي از نيروگاه
کارون 2غرقاب شده و بنابراين از تراز مخزن کارون  2متأثر خواهد

شکل  -0شماتيک سيستم برقابی کارون -8کارون3
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تأمين انرژی مطمئن سيستم ،به مدل اضافه گردد ،مدل بهينهسازی
از برنامهريزی غيرخطي به برنامهريزی غيرخطي غيرمحدب عدد
صحيح ( )MINLPکه در ردهی مدلهای دشوار -برای -حل يا
 NP-hardقرار ميگيرد ،تبديل خواهد شد .در واقع اين مدل شکل
معين ( )Deterministicو قطعي شده از يک مدل احتماالتي است
که با استفاده از يک سری زماني آورد ورودی به مخزن در افق
بلندمدت ،بهعنوان نمايندهای از فرآيند استوکستيک آورد رودخانه،
نمايندگي ميشود.

شد .شکل 2مجموعه منحنيهای دبي -اشل پاياب نيروگاه کارون9
در حاالت مختلف تراز مخزن سد کارون 2که با استفاده از مدل
سازی هيدروليکي رودخانه کارون در پاييندست کارون 9تا مخزن
کارون 2با استفاده از نرمافزار  MIKE11محاسبه شده است را نشان
ميدهد (:)Dezab Consulting Engineers 2254
طراحي از منظر برنامهريزی منابع آب سيستم کارون 2و به عبارتي
بهگزيني رقوم نرمال (ارتفاع سد) و ظرفيت نيروگاه کارون ،2ضمن
توجه به بهرهبرداری هماهنگ و سيستمي از مجموعه مخازن و
نيروگاهها همراه با کنترل معيار اعتمادپذيری توليد انرژی ،موضوع
اصلي اين تحقيق است .اين مسئله در قالب يک مسئله مهندسي
طراحي و بهرهبرداری بهينه قابل فرمولبندی است که در ادامه بدان
پرداخته ميشود.

به دليل وابستگي تراز آب در مخزن پاييندست سيستم و تراز پاياب
نيروگاه باالدست و ضرورت احتساب تأثيرات هيدروليکي بين سراب
مخزن پاييندست بر تراز پاياب نيروگاه باالدست ،الزم است از
دستهای ديگر از متغيرهای صفر و يک استفاده شود که بر دشواری
حل مدل  MINLPمسئله خواهد افزود .اضافه کردن اين متغيرهای
تصميم گسسته در تعيين و شناسايي منحني دبي -اشل پاياب
کارون 9از ميان دسته منحنيهای پروفيل سطح آب برآمده از تحليل
هيدروليکي بازه بين نيروگاه کارون 9و مخزن کارون( 2شکل )2
ضروری است .بر اين اساس فرمولبندی مدل بهينهسازی طراحي و
بهرهبرداری از اين سيستم با تابع هدف حداکثرسازی توليد انرژی
مطمئن کل سيستم و حداقل ساختن هزينههای ساخت سد و نيروگاه
پاييندست به شرح زير ميباشد:

-3-8فرمولبندی مدل بهينهسازی

فرمولبندی مدلهای بهينهسازی بهرهبرداری از مخازن برقابي ،به
دليل ماهيت غيرخطي معادالت توليد انرژی و همچنين ساير قيود ،به
شکل مدلهای غيرخطي است .عالوه بر آن ،درصورتيکه برای
کنترل سطوح اعتمادپذيری توليد انرژی ،متغيرهای تصميم صفر و
يک به منظور تبديل قيود احتماالتي صريح مربوط به توليد انرژی به
قيود احتماالتي ضمني و تعيين حالتهای شکست و موفقيت در
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شکل -8نمودار رابطه دبی -اشل پاياب نيروگاه کارون 3در حاالت مختلف تراز مخزن سد کارون8
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تراز سطح آب -متر از سطح دریا

674

Max w1 FE  ( PC  DC)  w2 
2 T
)) (   spill i (t
i  1t  1

()57

2
 E i ( t )  FE  Z( t )  t  1,...,T
i 1

Subject to:

()58

) T Z( t


t 1 T

()5

DC  a  h max  b
2

()59

Smin i  Si (t )  Smax i  t  1,...,T i  1,2

()6

PC  c  Pcap 2  d

()22

 t  1,...,T i  1,2
Q min i  Qi (t )  Q max i

()4

()7

 t  1,...,T

در اين فرمولبندی i ،شمارنده سد و  tنشاندهندهی شماره ماه از
تعداد کل ماههای مورد بررسي ( )Tاست .تابع هدف تعريفشده در
معادلهی ( )4به منظور بيشينهسازی انرژی مطمئن کل سيستم و
کمينه کردن هزينهی ساخت سد و نيروگاه کارون 2ميباشد .در اين
معادله ،پارامترهای  w1و  w 2ضرايب وزني تابع هدف ميباشند که
در يک فرايند مبتني بر سعي و خطا تعيين شده اند .جزييات بيشتر
پيرامون تعيين اين ضرايب در بخش بعد ارايه شده است.

) S1 (t  1)  S1 (t )  I1(t )  Q1 (t )  Spill1 (t

S 2 (t  1)  S 2 (t )  Q1(t )  Spill 1(t ) 

()8

) J 1,2 (t )  Q 2 (t )  Spill 2 (t

 t  1,...,T

()9

)h i (t )  h i (t  1
2

 t  1,...,T i  1,2

( E i (t )  2.725  Q i (t ) 

بر اساس روابط ( )5و ( ،)6هزينه احداث سد و هزينهی ساخت
نيروگاه به ترتيب تابعي از تراز نرمال مخزن کارون ) h max 2 ( 2و

 htw i (t )  hf i )  ei

()52

h i (t )  f i (Si (t ))  t  1,...,T i  1,2

()55

M
h 2 ( t )   hup m  Ztail m (t)  t  1,...,T
m 1

()52

M
h 2 ( t )   hdn m  Ztail m (t)  t  1,...,T
m 1

()59

M
 Ztail m (t)  1  t  1,...,T
m 1

ظرفيت توليد نيروگاه کارون ) Pcap 2 ( 2خواهند بود که با استفاده از
توابع خطي بيان شدهاند .اين توابع براساس جدول هزينههای ناشي از
افزايش تراز نرمال ظرفيت توليد سد و نيروگاه کارون 2که در جدول
نمايش داده شد ،توسعه داده شده اند .در اين روابط  c ،b ،aو d
ثابتهای بدست آمده از منحنيهای خطي برازش داده شده را نشان
ميدهند.
روابط ( )7و ( )8معرف بيالن حجمي آب در هريک از مخازن
سيستم است که در آن )  S1(tو )  S2 (tبه ترتيب حجم ابتدايي
مخازن کارون 9و  I1(t ) ،2حجم ورودی به مخزن کارونQ1 ( t ) ،9
و )  Q 2 (tبه ترتيب حجم جريان عبوری از توربين نيروگاههای
کارون 9و کارون 2و )  Spill1(tو )  Sp ill2 (tحجم سرريز شده از

 t  1,...,T

()54

M
)htw1 (t)   g1m (Q1 (t))  Ztail m (t
m 1

()55

htw 2 (t )  g 2 (Q 2 (t ))  t  1,...,T

()56

E i (t )  Pcap i  nhours  t  1,...,T i  1,2

هريک از مخازن کارون 9و  2در دورهی  tو بر حسب ميليون
مترمکعب ميباشند .از آن جا که سد و نيروگاه کارون ،2در پايين
دست قرار دارد ،بنابراين مقدار ورودی به مخزن برابر با مجموع
جريان خروجي از مخزن باالدست به همراه جريان بين حوضه ای
( )  ) J1,2 (tدر نظر گرفته شده است .معادله ( )9معادلهی توليد انرژی
برقابي در هر يک از نيروگاهها بوده که در آن )  E i (tانرژی توليد
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جريانهای خروجي از تونل آب بر نيروگاههای سيستم را کنترل
ميکنند.

شده در نيروگاه  iدر دوره  tبرحسب مگاوات ساعت h i (t ) ،تراز
ابتدايي آب در مخزن  iو )  htw i (tتراز ابتدايي پاياب نيروگاه  iدر
دوره  tبرحسب متر ميباشند .همچنين در اين معادله hf i ،بيانگر
ميزان افت طولي و اصطکاکي در مسير تونل آب بر نيروگاه i
برحسب متر و  e iمعرف راندمان نيروگاه  iاست .معادلهی ()52
رابطهی حجم -ارتفاع هر يک از مخازن را بر اساس يک معادله چند
جملهای معرفي ميکند.

 -4-8حل مدل بهينهسازی

در اين بخش روند حل مدل بهينهسازی ارائه شده در بخش قبل با
استفاده از دو روش بهينهسازی کالسيک و بهينهسازی تکاملي با
استفاده از الگوريتم  PSOشرح داده ميشود .در روشهای
بهينهسازی کالسيک ،حل مسئله و تعيين جواب بهينه متغيرهای
پيوسته در فضای جستوجوی مسئله بر اساس مشتقگيری و بررسي
پيوستگي توابع صورت ميپذيرد .بنابراين ،مقدار متغيرهای تصميم
پيوسته توسط روشهای گراديان -پايه و متغيرهای تصميم گسسته
توسط الگوريتمهای کالسيک بهينهسازی نظير شاخه و حد تعيين
خواهند شد .ازجمله بستههای نرمافزاری با قابليت حل مدلهای
بهينهسازی بر اساس روشهای فوق ،ميتوان به نرمافزارهای
 LINGOو  GAMSاشاره کرد .حل مدلهای برنامهريزی غيرخطي
عدد صحيح ( )MINLPدر اين نرمافزارها با بهکارگيری ترکيبي از
يک روش گراديان -پايه مانند روش برنامهريزی خطي متوالي
) (SLPو يا گراديان کاهشي عمومي ) (GRGبرای تعيين متغيرهای
پيوسته و يک الگوريتم جستجو در فضای متغيرهای گسسته مانند
الگوريتم شاخه و حد يا شاخه و برش انجام ميگيرد .الگوريتم شاخه
و حد يک الگوريتم مؤثر در حل مسائل مختلف بهينهسازی گسسته و
ترکيباتي است .اين الگوريتم با شمارش تمامي راهحلهای مسئله و با
حذف بسياری از آنها از طريق تخمين مرزهای باال و پايين جواب،
مقدار بهينه را برای مسئلهی بهينهسازی تعيين ميکند .الگوريتم
شاخه و برش نيز که برای حل مسائل بهينهسازی ترکيباتي و گسسته
به کار ميرود ،شامل اجرای يک الگوريتم شاخه و حد و استفاده از
سطوح برش به منظور دستيابي سريعتر به جواب بهينه مسئله است.

در فرمولبندی فوق ،روابط ( )55تا ( )54به منظور تعريف اثرات
غرقاب شدن تراز پاياب نيروگاه کارون 9به وسيلهی تراز در مخزن
کارون 2بيان شدهاند .در اين روابط ابتدا با توجه به تراز مشخص در
سد کارون ،2يک منحني دبي -اشل پاياب برای نيروگاه کارون9
تعريف ميگردد که  Mنشاندهندهی تعداد معادالت تعريف شده
است .در هر گام زماني ،انتخاب منحني مناسب  mاز ميان تمامي
دسته منحنيهای تعريف شده ،با استفاده از متغيرهای صفر و يک
(  ) Ztail mو محدودههای تعريفشده برای هر تراز مشخص در
مخزن کارون hdn m ( 2و  ) hup mصورت ميگيرد .سپس با
استفاده از معادلهی ( )54مقدار تراز پاياب نيروگاه کارون 9محاسبه
ميگردد .همچنين معادله ( )59تضمين ميکند که تنها يک معادله
دبي -اشل پاياب برای تعيين تراز پاياب نيروگاه کارون 9در هر بازه
زماني انتخاب گردد .پيشتر عنوان شد که هر يک از يک
منحنيهای دبي -اشل پاياب مذکور بر اساس مدلسازی هيدروليکي
بازه بين نيروگاه کارون 9و مخزن کارون 2تعيين ميشود .معادلهی
( )55به منظور تعيين تراز پاياب نيروگاه کارون 2با توجه به مقدار
دبي خروجي از نيروگاه تعريف شده است .قيد ( )56تضمين کنندهی
حداکثر مقدار انرژی توليدشده در هريک از نيروگاههای سيستم با
توجه به ظرفيت هر نيروگاه و حداکثر تعداد ساعت کارکرد در هر
دوره ( )nhoursميباشد.

در ارتباط با نحوه انتخاب وزنها در تابع هدف بايد گفت که مقادير
انتخاب شده بر اساس سعي و خطا به گونه ای تعيين شدهاند که
بزرگ يا کوچک شدن عبارتهای مختلف متوازن باشد و نتايج نسبت
به تغيير آنها حساسيت نشان دهد .به عبارت ديگر وزن هر يک از
عبارات بايد مقداری باشد که وجود يا عدم وجود آن عبارت
بالموضوع نشود و مدل حساسيت خود نسبت به تغييرات نسبي آن
عبارت را از دست ندهد .در اين فرايند جوابهای مساله ابتدا برای
شرايط ساده شده و با تعداد گامهای زماني کمتر تحليل حساسيت
شد .پارامتر  w1تعادل بين مقدار انرژی مطمئن توليدی و هزينههای
احداث سد و نيروگاه را و پارامتر  w2نيز احجام سرريز از هريک از

مالحظات مربوط به مقدار انرژی مطمئن کل سيستم در سطح
اعتمادپذيری مورد نظر توسط قيود ( )57و ( )58در نظر گرفته
ميشود .در اين قيود )  Z( tمتغير دومقداره صفر و يک ميباشد که در
شرايط تأمين انرژی مطمئن برابر  5و در غير اين صورت برابر با صفر
خواهد بود .همچنين نامعادلهی ( )58به منظور کنترل حداکثر تعداد
ماههای عدم تأمين انرژی مطمئن کل سيستم با توجه به سطح
اعتمادپذيری مورد نظر (  ) اعمال شده است .قيود ( )59و ( )22نيز
به ترتيب برآورده شدن مقادير کمينه و بيشينه احجام ذخيره مخازن و
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از روش رونديابي متوالي جريان ( )SSRدر شبيهسازی بهرهبرداری از
مخازن و نيروگاههای برقابي انجام ميشود.

مخازن را کنترل مينمايند .در سيستمهای پياپي با قابليت و ظرفيت
توليد قابل مالحظه نيروگاه باالدست ،هماهنگي بهرهبرداری و کنترل
حجم سرريز و احتراز از هدررفت انرژی در قالب کمينهسازی سرريز
در دورههای پرآب حائز اهميت است .نتايج تحليل حساسيت نشان
داد که اگر مقدار مجموع جريانهای سرريزی جريمه نشوند ،مدل با
افزايش سرريز و عدم استفاده کامل از آب رهاشده ،انرژی توليدی و
ظرفيت توليد کمي را برای نيروگاه کارون 2نتيجه خواهد داد.
همچنين در صورت انتخاب اعدادی بزرگتر برای ضريب جريمه
سرريز ،مقدار ذرات (متغيرها) در الگوريتم  PSOو عملکرد سيستم
صرفا به سمت کاهش مقدار سرريز (افزايش انرژی کل) متمايل
ميشود که اين موضوع از منظر انرژی مطمئن توليدی و ظرفيت
نصب نيروگاه کارون 2مناسب نخواهد بود .براين اساس مقادير نهايي
پارامترهای  w1و  w 2به ترتيب برابر با  9505و  652در نظر گرفته
شدند.

در  ،SSRمقادير رهاسازی از مخازن و انرژی توليدی به شکل متوالي
برای هر بازهی زماني در دوره تحليل محاسبه ميشود .در اين روش
از معادله پيوستگي در هر دوره استفاده شده و تغييرات ارتفاع مخزن
ناشي از تنظيم مخزن مورد توجه قرار ميگيرد .الزم به ذکر است،
مقدار جريان رهاسازی از هريک از مخازن سيستم ميبايست به
صورت دوره به دوره توليد شده و با توجه به حجم مخازن در ابتدای
دورهی بعد ،انتخاب مقادير رهاسازی برای دورهی آتي انجام شود.
چنانچه تمامي اين متغيرها بهصورت يکجا و به شکل تصادفي توليد
گردند ،امکان ارضای قيود بيالن حجمي آب مسئله در تمامي دورهها
و به عبارت ديگر توليد جوابهای موجه و شدني در نسل اول امکان
پذير نخواهد بود .به عبارتي فرايند ساخت و توليد جوابهای شدني
خصوصاً از منظر ارضای قيود از نوع تساوی (معادالت پيوستگي
جريان) بايستي به شکل نموی ) (incrementalو نه يکجا صورت
پذيرد .در اين فرايند حدود باال و پايين متغير رهاسازی از مخزن در
هر دوره که بايد به شکل تصادفي توليد شود ،بر اساس مقدار
تصادفي توليد شده از اين متغير در گام زماني قبل و حدود باال و
پايين حجم ذخيره مخزن و بر اساس معادله بيالن به گونه ای تعيين
ميشود که نهايتاً مقدار تصادفي توليد شده اين متغير از منظر معادله
بيالن شدني باشد .اين مالحظه نيز از ديگر نکات مهم در تضمين
موفقيت و کارايي استفاده از الگوريتمهای بهينهسازی مبتني بر
جستجوی تصادفي نظير  PSOدر حل مسئله پيش رو ميباشد.

با توجه به معادالت ارائهشده و درنظرگرفتن  54سال آمار آبدهي
ماهانه ،مدل بهينهسازی دارای  9888متغير پيوسته شامل متغيرهای
رهاسازی ماهانه از توربين ( ) ،) Qi (tمتغيرهای جريانهای سرريزی
ماهانه ( ) ) Spilli (tو متغيرهای تراز ماهانه آب در مخازن ( )) h i (t
ميباشد .همچنين با توجه به تعريف  9منحني دبي اشل پاياب در
حالتهای مختلف تراز سراب کارون ،2تعداد متغيرهای دومقداره
مربوط به آدرسدهي و تعيين مقدار تراز پاياب نيروگاه کارون9
( ) ،) Ztail m (tبرابر با  5892ميباشند .عالوه بر اين ،متغيرهای
ظرفيت توليد ،رقوم نرمال و حداقل بهرهبرداری سد و نيروگاه کارون2
بهعنوان متغيرهای طراحي مسئله و  5296متغير صفر و يک قيد
اعتمادپذيری توليد انرژی ( )  ) Z(tنيز ميبايست تعيين شوند .اين
تعداد از متغيرهای پيوسته و گسسته بيانگر دشواری فرايند حل مدل
است.

پس از تعيين سری زماني انرژی توليدشده در يک تکرار از الگوريتم و
پس از شروع تکرارهای الگوريتم  PSOو برای تشخيص حالتهای
شکست و موفقيت در تأمين انرژی مطمئن ،از يک شرط کنترلي
ديگر استفاده شد که بر اساس آن اگر مقدار انرژی کل سيستم در
دورهی  ،tيعني )  ، E(tاز  درصد مقدار انرژی در کل دوره در تکرار
قبل کمتر باشد ،حالت شکست در تأمين انرژی مطمئن کل سيستم
در نظر گرفته شد؛ در غير اين صورت حالت موفقيت در تأمين انرژی
مطمئن کل سيستم برقابي منظور گرديد .در دورههايي که مدل
متحمل شکست در تأمين انرژی مطمئن ميشود ،بايد تا جای ممکن
(حفظ شرايط موجه ماندن مسئله) رهاسازی از مخازن را کاهش داد
تا با ذخيره آب در مخزن ،بتوان در ماههايي خشک آتي به افزايش
ميزان رهاسازی برای توليد انرژی مطمئن کمک کرد .در واقع از اين
طريق عالوه بر ارضای قيد اعتمادپذيری توليد انرژی مطمئن در

از آن جا که در الگوريتم  PSOبا شبيهسازی روابط هيدروليکي بين
سراب کارون 2و تراز پاياب نيروگاه کارون 9با استفاده از دستورات
 if-elseبه راحتي قابل اجرا تعريف است ،در فرايند حل با اين روش
نيازی به تعريف متغيرهای صفر و يک نيست .به بيان ديگر مدل
فوق با استفاده از  PSOميتواند در قالب بهينهسازی بر مبنای
شبيهسازی حل شود .اين خاصيت يکي از مزايای اصلي استفاده از
الگوريتمهای فراکاوشي است .در اين روش پس از تعيين متغيرهای
تصميم مسئله در فضای موجه ،تعيين حجم انتهای هر دوره و انرژی
توليد شده از هريک از نيروگاهها و ساير متغيرهای وابسته با استفاده
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سطح  ، ميتوان به روند دستيابي به يک جواب مطلوب سرعت
بخشيد .ضمناً از ديگر عواملي که ميتواند منجر به تسريع در
همگرايي الگوريتم به سمت جواب بهينه گردد افزايش مقدار حد
پايين انتخاب مقدار رهاسازی از مخازن در دورههايي با قابليت تأمين
انرژی باالتر از انرژی مطمئن است .مجموعه مالحظات فوق در
فرايند حل مدل با روش  PSOلحاظ گرديد .در شکل 9روند حل
مسئله بهينهسازی براساس الگوريتم  PSOو روش رونديابي متوالي
جريان نشان داده شده است .با توجه به اين شکل n ،در اين الگوريتم
بيانگر شمارهی تکرار الگوريتم  PSOميباشد .روند حل مسئله به
گونه ای طراحي شده است که بدون نياز به استفاده از متغيرهای
صفر و يک و با کمک دستورات شرطي ،ارتباط هيدروليکي بين تراز
پاياب نيروگاه کارون 9و سراب مخزن کارون 2برقرار گردد .همچنين
در اين روش برخالف روش گراديان پايه ،مقدار جريان سرريز از
هريک از مخازن ،با توجه به مقادير حداکثر جريان عبوری از توربين
و ظرفيت توليد نيروگاه تعيين ميگردند.

نبودند .اگرچه روشهای کالسيک بهينهسازی مانند شاخه و حد در
تعيين متغيرهای تصميم دو مقداره کارايي بااليي در حذف بسياری از
جوابهای زيربهينه دارند ،در مواجهه با تعداد زياد از اين متغيرها در
مسئلهی پيش رو ناتوان عمل ميکنند .به طوری که حتي با گذشت
زمان بيش از يک روز جواب موجهي برای مسئله در نرم افزار
 GAMSپيدا نشد .در روش حل با استفاده از الگوريتم PSO
پارامترهای الگوريتم مطابق با اعداد جدول  5در نظر گرفته شد.
گرچه تضميني بر بهينه سراسری بودن جوابها وجود ندارد ،الگوريتم
 PSOهمراه با تمهيدات و مالحظات پيشگفته قادر بوده است به
جوابهای قابل قبول همگرا شود .بهترين جواب نتيجه شده در قالب
مقادير انرژی مطمئن قابل استحصال از هر نيروگاه ،انرژی مطمئن
کل سيستم ،ظرفيت توليد نيروگاه کارون ،2رقوم نرمال و رقوم
حداقل بهرهبرداری سد کارون 2در دو سطح اعتمادپذيری  82و 92
درصد در جدول 6ارائه شده است .شکل  4منحنيهای همگرايي
مقدار تابع هدف بهترين ذره  PSOرا در سطح اعتمادپذيری 92
درصد نشان ميدهد .همچنين شکلهای 5تا  7به ترتيب منحنيهای
تداوم انرژی در نيروگاه کارون ،9نيروگاه کارون 2و کل سيستم
کارون-2کارون 9را در سطح اعتمادپذيری  92درصد نشان ميدهند.
عالوه بر آن شکلهای  8و  9مقادير توزيع ماهانه ميانگينهای
بلندمدت متغيرهای رهاسازی و شکلهای  52و  55مقادير حجم
ذخيره هريک از مخازن را در سطح اعتمادپذيری  92درصد به تصوير
ميکشند.

 -3نتايج
در اين بخش نتايج حل مدل بهينهسازی برای يک دوره زماني 54
سال با گامهای زماني ماهانه و در سطح اعتمادپذيری  %92و %82
ارائه ميشود .همان طور که انتظار ميرفت روشهای بهينهسازی
کالسيک به دليل وجود متغيرهای دومقداره مربوط به کنترل سطح
اعتمادپذيری توليد انرژی مطمئن سيستم و منحنيهای هيدروليکي
پاياب و همچنين نامحدب بودن مدل غيرخطي قادر به حل مسئله

جدول  -0پارامترهای الگوريتم PSO

X

min

max

c2

c1

تعداد ذرات در هر جمعيت

تعداد تکرارهای الگوريتم PSO

5

209

502

508

205

52

522

جدول  -0نتايج حل مدل بهينهسازی در سطح اعتمادپذيری  %80و  %60از توليد انرژی مطمئن با الگوريتم PSO

روش حل

انرژی مطمئن
کل سيستم
()Mwh

انرژی مطمئن
نيروگاه
کارون)Mwh(9

انرژی مطمئن
نيروگاه
کارون)Mwh(2

تراز حداقل
بهرهبرداری
کارون)masl(2

تراز نرمال
کارون)masl(2

ظرفيت توليد
نيروگاه
کارون)Mw(2

سطح
اعتمادپذيری

الگوريتم

992578

256955

552685

66405

667

694

%82

الگوريتم

992258

587962

592255

665

666

599

%92

PSO

PSO
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زمان
اجرای
مدل
کمتر از 9
ساعت
کمتر از 9
ساعت

توليد تصادفي بردارهای سرعت و وضعيت متغيرهای حداقل تراز بهره برداری (

) ،تراز نرمال (

) و ظرفيت توليد سد و نيروگاه کارون(2

) در تکرار اول

توليد تصادفي بردارهای سرعت و وضعيت متغيرهای رهاسازی از هريک از مخازن کارون 9و
کارون( 2

) با توجه به مقادير حداقل و حداکثر ظرفيت مخازن در تکرار اول
n=1

محاسبهی مقادير حجم مخازن و انرژی توليدی نيروگاههای سيستم برقابي با استفاده از روش  SSRو متغيرهای توليد شده توسط الگوريتم  PSOدر
هرگام زماني در تکرار  nام
For t=1:T

n=n+1

End

تعيين انرژی مطمئن کل سيستم بـراساس سطح اعتمادپذيری مورد نظر و سری زماني انرژی کل به دست
آمده(

) (شناسايي دورههای شکست و موفقيت در تامين انرژی مطمئن)

برنامهريزی برای رهاسازی مناسب از مخازن به صورت کاهش رهاسازی در دورههای شکست براساس شناسايي دورههای
شکست و پيروزی در تعيين انرژی مطمئن

ارزيابي تابع هدف مدل بهينهسازی و تعيين  pbestو gbest

اگر شرط اتمام الگوريتم  PSOفراهم شود

بلي

خير

به روزرساني بردارهای
سرعت و وضعيت
متغيرهای تصميم با
استفاده از معادالت اصلي

پايان

شکل  -3روندنمای حل مدل بهينهسازی توسط الگوريتم  PSOو روش رونديابی متوالی جريان ()SSR
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PSO

5000000

4500000
4000000
3500000

سود تولید انرژی برقابی

5500000

3000000
400

600

0

200

120

100

شماره تکرار الگوریتم PSO

احتمال تجمعی -درصد

شکل -4روند همگرايی بهترين مقدار تابع هدف در هر نسل

شکل  -0منحنی تداوم انرژی کل توليدی نيروگاه کارون 3در

( )gbestدر سطح اعتمادپذيری %60

سطح اعتمادپذيری %60
انرژی تولیدی -مگاوات ساعت

120

100

80

60

20

0

1800000
1600000
1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0
120

احتمال تجمعی -درصد

100

80

60

40

20

0

انرژی تولیدی -مگاوات ساعت

450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0
40

80

60

40

20

0

انرژی تولیدی -مگاوات ساعت

6000000

1400000
1200000
1000000
800000
600000
400000
200000
0

احتمال تجمعی -درصد

شکل -0منحنی تداوم انرژی کل توليدی نيروگاه کارون 8در

شکل -0منحنی تداوم انرژی کل توليدی سيستم کارون-8

سطح اعتمادپذيری %60

کارون 3در سطح اعتمادپذيری %60

میلیون متر مکعب

مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور

مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند
فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور

میانگین رهاسازی ماهانه-

میلیون مترمکعب

ماه

ماه

شکل -8متوسط توزيع ماهانه جريان خروجی از مخزن کارون3

شکل -6متوسط توزيع ماهانه جريان خروجی از مخزن

حاصل از اجرای حل مدل بهينهسازی در سطح اعتمادپذيری %60

کارون 8حاصل از اجرای حل مدل بهينهسازی در سطح
اعتمادپذيری %60
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میانگین رهاسازی ماهانه-

1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1000
500
0
800

400

600

200

حجم -میلیون متر مکعب

2000
1500

800

0

600

400

200

حجم -میلیون متر مکعب

3000
2500

220
215
210
205
200
1۹5
1۹0
185

0

ماه

ماه

شکل -00سری زمانی حجم مخزن سد کارون 3در سطح

شکل -00سری زمانی حجم مخزن سد کارون 8در سطح

اعتمادپذيری %60

اعتمادپذيری %60

به بيالن حجمي آب در تمام دورههای زماني را برآورده ميکنند ،و
همچنين استفاده از اطالعات حالت سيستم در تعيين دورههای
شکست سيستم در تأمين نياز انرژی توانست با تالش محاسباتي
قابل اداره توسط امکانات پردازش متعارف و موجود به جوابهای
قابل قبول منتهي شود .در اين رابطه گرچه نيل به جواب بهينه
سراسری مسئله قبل تضمين نيست ،نزديکي جوابهای حاصل از
اجراهای مختلف در دفعات متعدد برای حالتهای سادهتر و کوچکتر
از مسئله با تعداد گامهای زماني کمتر در فرايند برآورد پارامترهای
الگوريتم  ،PSOبيانگر احتمال باال برای نزديک به جواب بهينه
سراسری بودن نتايج است.

 -4خالصه و جمعبندی
در اين تحقيق مسئلهی طراحي و بهرهبرداری بهينه از سيستمهای
برقابي پياپي کارون-2کارون 9با اعمال کنترل بر روی سطح
اعتمادپذيری توليد انرژی مطمئن و احتساب اثر غرقاب شدن تراز
پاياب نيروگاه باالدست توسط سراب مخزن پاييندست ،در قالب يک
برنامه غيرخطي آميخته با اعداد صحيح ( )MINLPبهينهسازی
فرمولبندی شد .تأثيرات متقابل هيدروليکي بين پاياب نيروگاه
کارون 9و سراب مخزن کارون 2با استفاده از مدلسازی هيدروليکي
بازه فيمابين که منجر به توليد دسته منحنيهای پاياب کارون 9شده
بود (شکل  ،)2با استفاده از متغيرهای دو مقداره برای تعيين منحني
پاياب صحيح از بين دسته منحنيهای فوق در هر گام زماني در
درون مدل بهينهسازی لحاظ شد .در ادامه حل اين مدل بهينهسازی
توسط روشهای بهينهسازی کالسيک و الگوريتم فراکاوشي اجتماع
ذرات ) (PSOبررسي شد .در حل مسأله با الگوريتم بهينهسازی
 PSOشبيهسازی بهرهبرداری از سيستم مخازن و نيروگاهها با
استفاده از روش رونديابي متوالي جريان ( )SSRدر قالب ماجول
شبيهساز و در قالب رويکرد شبيهسازی -بهينهسازی پيگيری شد .با
توجه به تعداد متغيرهای دو مقداره مدل بهينهسازی که برای کنترل
سطح اعتماد توليد انرژی مطمئن و احتساب تأثيرات هيدروليکي بين
پاياب نيروگاه کارون 9و سراب مخزن کارون 2استفاده شدند ،و
همچنين نامحدب بودن بخش غيرخطي مدل بهينهسازی با توجه به
روابط و قيود توليد انرژی برقابي ،ترکيب روش کالسيک گراديان-
پايه با الگوريتم جستجوی شاخه و حد در فضای متغيرهای گسسته
مسئله منجر به يافتن جوابهای موجه نگرديد .عليرغم آن الگوريتم
 PSOبا دو تمهيد ناظر به ساخت و توليد گام به گام و نموی
جوابهای موجه و شدني که قيود و معادالت از نوع تساوی مربوط

در خاتمه يادآور ميشود که به منظور ارزيابي دقيقتر اثر تغييرات
وزنها در تابع هدف بهتر است مساله در قالب يک مدل بهينهسازی
چند هدفه فرمولبندی و جوابهای پارتو توليد و ارزيابي شوند که
اين مهم بايستي در قالب کارهای آتي مد نظر قرار گيرد.
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