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با تجدید ساختار در . ای است  برق منطقهریزی در شرکتهای  تولید یکی از فعالیتهای مهم برنامهۀریزی توسع مسئلۀ برنامه - چکیده
 ۀمقاله مسئلن در ای .کنندگان مستقل بوجود آمدتولیدپیدایش انرژی الکتریکی، امکان بازارهای برق و انحصارزدایی از بخش تولید 

 مبتنی بر الگوریتم سازی ای مورد بررسی قرار گرفته است و یک روش بهینه از دیدگاه یک شرکت برق منطقه تولید ۀریزی توسع برنامه
بشکل جدیدی  ه تحت این شرایط مسئل.تجدید ساختار ارائه شده استمحیط در  همسئلاین ژنتیک برای دستیابی به پاسخ بهینۀ 

 محدودیتهای الکتریکی، محدودیتهای مربوط به قابلیت اطمینان ۀها، کلی سازی هزینه ای که ضمن حداقل فرمولبندی گردیده، بگونه
  .ه بطور همزمان برآورده گرددسیستم و غیر

  ای برقه شبکهقابلیت اطمینان در ریزی توسعه تولید، تولیدکنندگان مستقل،  الگوریتم ژنتیک، برنامه -کلید واژه

 مقدمه -1

در یک  GEP( 1(ی تولیدواحدهای ریزی توسعه   برنامهۀمسئل
ریزی برای شرکتهای   مهم برنامهۀیک مسئلمدت  افق بلند

اینکه چه نوع واحدهایی و با چه . ستای ا برق منطقه
 GEP ۀاندازی شوند، از اهداف اصلی مسئل ظرفیتی باید راه

ای باید  برای این منظور شرکتهای برق منطقه. است
با هدف مدت   تولید را در یک افق بلندۀتوسعریزی  برنامه
  .ها اجرا نمایند سازی هزینه حداقل

 با متغیرهای ریزی غیرخطی  یک مسئلۀ برنامهGEPمسئلۀ 
صحیح و محدودیتهای پیچیده است که تاکنون توسط 

با ساختار ادغام شدۀ (روشهای مختلفی در محیط سنتی 
به دلیل طبیعت . ]1[ مورد بررسی قرار گرفته است) 2عمودی
 بررسی این مسئله توسط روشهای سنتی بسیار GEPمسئلۀ 

و یا همگرایی  ای موارد امکان عدم پیچیده بوده و در پاره
  .توقف در یک نقطۀ بهینۀ محلی زیاد است

                                                           
1 Generation Expansion Planning 
2 Vertical Integrated 

جدیدی بر پایۀ هوش مصنوعی روشهای در سالهای اخیر 
سازی سرد شدن   ، شبیهGA(3 (مانند الگوریتم ژنتیک

)SA(4ها   و کلونی مورچه)AC(5 برای حل مسئلۀ GEP در 
روشهای هوشمند بویژه . ]2-5[اند محیط سنتی مطرح شده
پایۀ پردازش جمعیتی از پاسخهای آلگوریتم ژنتیک که بر 

ممکن مسئله طراحی گردیده، از مزایای متعددی مانند 
نیاز به  پذیری در مدلسازی قیود پیچیده، عدم انعطاف

  .گرادیان و غیره برخوردارند

 در شرایط جدید ناشی از تجدید GEP ۀ مسئل]9[  در مرجع 
ک، ساختار فرمولبندی شده و با استفاده از آلگوریتم ژنتی
در . روشی برای دستیابی به پاسخ مسئله ارائه گردیده است

این مرجع محدودیتهای مربوط به قابلیت اطمینان شبکه 
در مراجع . نظر گرفته نشده است ریزی در کالً در برنامه

 در محیط تجدید ساختار GEP ۀ نیز مسئل]11و10[
ریزی دینامیکی  برنامهروش فرمولبندی شده و به کمک 

                                                           
3 Genetic Algorithm 
4 Simulated Annealing 
5 Ant Colony 

اعمال در محیط تجدید ساختار با یک شرکت برق  تولید ۀریزی توسع  برنامه
 محدودیتهای قابلیت اطمینان

  حبیب رجبی مشهدی                                 رضا قاضی                        سعید رضا گلدانی
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در روش ارائه شده در . له محاسبه گردیده استپاسخ مسئ
 بدون در نظر گرفتن GEP ۀاین مراجع ابتدا پاسخهای مسئل

شود، سپس  محدودیتهای قابلیت اطمینان محاسبه می
چنانچه این پاسخ، محدودیتهای مربوط به قابلیت اطمینان 
شبکه را برآورده ننماید، یک یا چند واحد گازی جهت 

. گردد حدودیتها به شبکه اضافه میبرآورده شدن این م
نظر گرفتن محدودیتهای  برای درروش این بدیهی است 

و هیچ تضمینی برای چندان مناسب نیست قابلیت اطمینان 
  . مسئله وجود نداردسراسری ۀ بهینۀدستیابی به نقط

اعمال به منظور رفع این نقیصه در این مقاله هدف 
حین اجرای فرایند در شبکه محدودیتهای قابلیت اطمینان 

جدید برای فرمولبندی در این راستا یک . سازی است بهینه
  .در محیط تجدید ساختار ارائه گردیده است GEP ۀمسئل

ریزی توسعه تولید در شرایط جدید  برنامه - 2
  ناشی از تجدید ساختار

در سالهای اخیر تجدید ساختار در بازارهای برق شرایط و 
را در راستای افزایش رقابت های معامالتی جدیدی  مکانیزم

  های تولید، انتقال و توزیع انرژی الکتریکی پیش در عرصه
تحت  .]6-8[کنندگان در این بازار قرار داده است روی شرکت

شرایط جدید بوجود آمده در بازار برق و با رقابتی شدن 
 IPP(1 (بخش تولید، تعداد روزافزونی تولیدکنندۀ مستقل

ای به   شده و با شرکتهای برق منطقهوارد بازار تولید برق
ای  در این شرایط شرکتهای برق منطقه .پردازند رقابت می

های  اساس هزینۀ کل شامل هزینه توانند بر می
 هزینۀ خرید انرژی همچنینبرداری و  گذاری و بهره سرمایه

گیری نمایند که آیا کالً  از تولیدکنندگان مستقل، تصمیم
ا خودشان بسازند و یا اینکه طرحهای نیروگاهی جدید ر

های خود را از سایر  بخشی از انرژی مورد نیاز مصرف کننده
 عقد قراردادهای بلندبا شرکتها و یا تولیدکنندگان مستقل 

  مدت خریداری نمایند؟

 از دیدگاه یک شرکت برق  GEPدر این مقاله مسئلۀ
، استای که شامل انواع مختلفی از واحدهای تولیدی  منطقه

نوع سه در این مدل . د بررسی قرار گرفته استمور
نیز در نظر گرفته پایه، میانی و پیک تولیدکنندۀ مستقل 

در این بررسی نیروگاهها از نظر نوع تکنولوژی  .شده است
                                                           
1 Independent Power Producer 

بکار رفته در آنها به چهار دستۀ نیروگاه با سوخت اتمی، 
 1در شکل. اند بندی شده تقسیم و گازی سنگی، مازوت  زغال
 در سال هدف نشان داده شده LDC(2 (سالیانهی بار منحن
ها، واحدهای مختلف بر اساس  برای کاهش هزینه. است

مقدار هزینۀ متغیرشان از کمترین به بیشترین روی این 
  .]9-11[شوند منحنی مرتب می

  
  منحنی بار سالیانه : 1شکل

با وارد شدن تولیدکنندگان مستقل آنها عمالً بخشی از بار 
ای را  ی تولیدی مشابه خود در شرکت برق منطقهواحدها

های متغیر  چنانچه فرض نماییم هزینه. تولید خواهند نمود
کنندگان مستقل از واحدهای مشابه آنها در شرکت               تولید

نگاه ترتیب قرار گرفتن واحدهای آای کمتر است،  برق منطقه
ار مختلف شرکت و تولیدکنندگان مستقل روی منحنی ب

  . خواهد بود، نشان داده شده است1ای که در شکل بگونه

، به همراه ))1( ۀرابط (IPP یک  های  منحنی هزینه2در شکل
 بابت خرید انرژی با یک IPPمنحنی مبلغ پرداخت شده به 

  .، نشان داده شده است))2( ۀابطر(قیمت ثابت 

)1(  3,,1L=+= jQbxaiC jjjjj  

)2(  3,,1L== jQPtC jjj  
 ،  امIPP  j هزینۀ ثابت و متغیر : bj و aj : که در آن داریم 

xj :  ظرفیتIPP  jام   ،Qj :  انرژی سالیانۀ خریداری شده از
IPP  jو  ام Pj :  قیمت خرید انرژی ازIPP  jام   

  
  IPP یکتأثیر قیمت خرید انرژی روی سود  : 2شکل

                                                           
2 Annual Load Duration Curve 
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 شود در صورتی که مقدار خرید همانگونه که مشاهده می
 بیش از IPPهای   باشد هزینهQ0 کمتر از IPPیک انرژی از 

 و در نتیجه هدرآمد آن از فروش انرژی به شرکت برق بود
 مقرون به صرفه نخواهد IPPفروش این مقدار انرژی برای 

 IPP یکبنابر این حداقل مقدار انرژی قابل خریداری از . بود
ی شده از در صورتی که مقدار انرژی خریدار . استQ0برابر 
IPP برابر Q1آنگاه سود حاصل از فروش انرژی برای  باشد ،
iCtC برابرIPPاین  با افزایش انرژی خریداری . خواهد بود −

 .یابد  از این معامله افزایش میIPPشده توسط شرکت، سود 
تواند در  شود که شرکت برق می به این ترتیب مشخص می
تری را به  تر انرژی، قیمت پایینصورت خرید مقادیر بیش

در این مقاله با بررسی . پیشنهاد نمایدمستقل تولیدکنندگان 
 در IPPاز هر  چند حالت مختلف تأثیر قیمت خرید انرژی

  . نشان داده شده استGEPنتایج مسئلۀ 

  قابلیت اطمینان و منحنی بار معادلقیود  -3
 و LOLP(1(در این مقاله دو معیار احتمال از دست دادن بار 

رود  بینی از دست دادن آن می مقدار باری که پیش
)EENS(2 به عنوان دو شاخص تعیین قابلیت اطمینان 

 در نظر گرفته GEP سازی مسئلۀ  سیستم در فرایند بهینه
برای هر یک از واحدهای شرکت و یا . ]12[اند شده

تولیدکنندگان مستقل یک احتمال خروج اضطراری در نظر 
حال چنانچه اولین واحد تأمین کنندۀ بار . دشو گرفته می

 باشد، منحنی q و احتمال خروج اضطراری Cدارای ظرفیت 
بار معادل شبکه را با لحاظ نمودن احتمال خروج اضطراری 

  .محاسبه نمود) 3(  توان به کمک رابطۀ این واحد می

)3(  )()()1()( )0()0()1( Cxfqxfqxf −+−=  

)0()(که در آن  xf1()(ی بار اولیه و  منحن( xf منحنی بار 
  .معادل سیستم است

 منحنی بار اولیۀ شبکه و همچنین منحنی بار 3در شکل
معادل با در نظر گرفتن احتمال خروج اضطراری واحد یک 

توان احتمال  به همین ترتیب می .نشان داده شده است
اعمال خروج اضطراری سایر واحدها را نیز به منحنی بار 

نموده و منحنی بار معادل نهایی سیستم را با استفاده از 
با محاسبۀ این منحنی پارامترهای . محاسبه نمود) 4(رابطۀ 

                                                           
1 Loss Of Load Probability 
2 Expected Energy Not Supplied 

LOLP و EENS گردد میمحاسبه ) 6(و ) 5( از روابط.  

)4(  )()()1()( )1()1()(
i

i
i

i
i

i Cxfqxfqxf −+−= −−  

)5(  )()(
T

n CfLOLP =  

)6(  dxxfTEENS DT

T

PC

C
n∫

+
= )()(  

  حداکثر بار سیستم در سال هدف : PD :یم که در آن دار
n :  واحدهای شرکت و تولیدکنندگان مستقلکل تعداد  

CT : کل ظرفیت واحدهای شرکت و تولید کنندگان مستقل  
T : طول دوره مورد نظر  

  
  منحنی بار معادل با اعمال احتمال خروج اضطراری واحد یک : 3شکل

 همراه  منحنی بار معادل نهایی سیستم به4در شکل
  . نشان داده شده استEENS و LOLPپارامترهای 

  
  منحنی بار معادل نهایی و پارامترهای قابلیت اطمینان : 4شکل

بر (ام i تحت این شرایط انرژی تأمین شده توسط واحد 
  .گردد می محاسبه )7(از رابطۀ ) اساس لیست حق تقدم

)7( nidxxfqTQ ii

i

xX

X
i

ii ,,1)()1( 1

1

)1( L=−= ∫
+ −−

−

  

)8(  0,,,1 01 ==+= − XnixXX iii L  
ام  i ظرفیت اضافه شدۀ واحد نوع : xi :که در آن داریم 

ظرفیت تجمعی  : Xi ، شرکت و یا تولید کنندۀ مستقل
انرژی سالیانۀ تولید شده توسط واحد  : i ، Qi تا 1واحدهای 

   ام شرکت و یا تولیدکنندۀ مستقلiنوع 
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  GEP ۀتابع هدف مسئل -4
از وارد در شرایط جدید ناشی  را GEP ۀتابع هدف مسئل

توان بصورت یک تابع شامل  میشدن تولیدکنندگان مستقل 
های ثابت و متغیر کلیۀ واحدهای تولیدی شرکت به  هزینه

   :انرژی بصورت زیر فرمولبندی نمودخرید همراه هزینۀ 

)9(  ( ) ∑∑
==

++=
3

11,
)(

j
jj

m

k
kkkk

xx
QPQbxaxfMin

jk

  

  تعداد انواع واحدهای تولیدی شرکت : m :که در آن داریم 
ak و bk :  ثابت و متغیر واحد نوعهزینۀ k شرکتام   

Qk : انرژی سالیانۀ خریداری شده از واحدk  شرکتام   
Pj و Qj :  انرژی سالیانۀ خریداری شدهو قیمت خرید انرژی 
)(: که داریم (  امIPP  j از jj xfQ =(   
  GEPمحدودیتهای مسئلۀ  -5
مقدار کل ظرفیت واحدهای : محدودیت تعادل بار  •

 در شبکه باید بیشتر از مقدار تقاضای مصرف بعالوه تولیدی
  :رزرو مورد نیاز شبکه باشد 

)10(  ∑∑
==

+≥+
3

11 j
resDj

m

k
k PPxx  

ظرفیت : محدودیت ظرفیت واحدهای تولیدی جدید  •
  :های مجاز صدق نماید  واحدهای جدید باید در محدوده

)11(  nixxx iii ,,1maxmin L=≤≤  
: دهای تولیدی محدودیت انرژی خریداری شده از واح •

 با توجه به ظرفیت IPPمیزان انرژی خریداری شده از هر 
  : مجاز صدق نماید ۀ و قیمت خرید باید در محدودهشبک

)12(  3,,1maxmin L=≤≤ jQQQ jjj  
 از IPP مقدار انرژی خریداری شده از هر حداقلکه در آن 

  .گردد محاسبه می) 13(رابطه 

)13(  3,,1min L=
−

= j
bP
xa

Q
jj

jj
j  

شاخصهای قابلیت : قابلیت اطمینان شبکه های یتمحدود •
 :های مجاز صدق نمایند  اطمینان باید در محدوده

)14(  maxLOLPLOLP ≤  

)15(  maxEENSEENS ≤  

میزان انتشار گاز :  در محیط Co2محدودیت انتشار گاز  •
Co2 توسط واحدهای تولیدی شرکت و تولیدکنندگان 

  :دودۀ مجاز صدق نماید مستقل باید در مح

)16(  
2

1
2 Co

n

i
i LCo ≤∑

=

  

 منتشر شده توسط Co2مقدار گاز  : Co2i :که در آن داریم 
  ام شرکت و یا تولیدکنندۀ مستقل i واحد نوع

LCo2 :  حداکثر مقدار مجاز انتشار گازCo2در محیط   
   به کمک الگوریتم ژنتیکGEPحل مسئلۀ  -6

آلگوریتم ژنتیک یک روش بهینه سازی کارآمد بر اساس 
ین آلگوریتم استفاده از ا. اصول اولیه تئوری تکامل است

.  دارای سودمندیهای زیادی استGEPبرای حل مسئلۀ 
بطور طبیعی این آلگوریتم براحتی قادر به بکار بردن 
متغیرهای صحیح است بعالوه اینکه ابعاد مختلف محدودیتها 

توان در قالب این   را به خوبی میGEPمسئلۀ و اهداف 
توان  با استفاده از این الگوریتم می. آلگوریتم مدلسازی کرد

نقطۀ بهینۀ سراسری را محاسبه نمود و یا اینکه در یک 
در این  .زمان محدود به یک نقطۀ بهینۀ نسبی دست یافت

 استفاده GEPمقاله از الگوریتم ژنتیک برای حل مسئلۀ 
 برای این منظور کروموزومهایی به صورت نشان .شده است

هر ژن . ستا   مورد استفاده قرار گرفته5داده شده در شکل
در این رشتۀ کروموزوم نشان دهندۀ ظرفیت یک نوع از 

  .استواحدهای شرکت و یا یک تولیدکنندۀ مستقل 

  
  رشته کروموزوم بکار برده شده در روش پیشنهادی : 5شکل

نیز توسط ضریب جریمه در تابع هدف محدودیتهای مسئله 
، بطوری که در هر تکرار آلگوریتم ژنتیک و اند شدهمنظور 

برای هر کروموزوم کلیۀ محدودیتها کنترل شده و در صورت 
 که بصورت تجربی تعیین عدم رعایت، یک ضریب جریمه

فرمولبندی جدیدی در  .گردد  به تابع هدف اضافه میشود می
در مقاله مطرح شده است این در  GEPبرای حل مسئلۀ که 

 و برای هر یک از کروموزومها، GAهر تکرار مسئله توسط 
 و LOLPمنحنی بار معادل محاسبه شده، سپس دو معیار 

EENSآمده است، محاسبه )6( و )5(ای که در روابط   بگونه 
انرژی تولید شده توسط هر یک از واحدهای . گردد می

یز برای هر کروموزوم از شرکت و تولیدکنندگان مستقل ن
  .شود  محاسبه می)7(رابطۀ 
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  روش پیشنهادی به یک شبکه نمونه  اعمال - 7
 ۀشبکدر این قسمت روش پیشنهادی در این مقاله به یک 

حداکثر بار در سال هدف برابر . نمونه اعمال گردیده است
. فرض شده استمگاوات  60 و مقدار رزرو برابر 4100

ابه منحنی نشان داده شده در منحنی بار در سال هدف مش
 اطالعات مربوط به انواع مختلف واحدهای . است1شکل

 نیز 2 داده شده و در جدول1تولیدی شرکت در جدول
 .اطالعات مربوط به سه نوع تولیدکنندۀ مستقل آمده است

در این بررسی کالً پنج حالت مختلف برای قیمت خرید 
ای قابلیت انرژی از تولیدکنندگان مستقل و محدودیته

  .)3جدول( اطمینان مورد بررسی قرار گرفته است

  اطالعات انواع واحدهای تولیدی شرکت : 1جدول

واحد  نوع
  شرکت

هزینۀثابت 
)$/KW(  

هزینۀمتغیر 
)$/KWh(  

 قابل ظرفیت
  )MW( نصب

خروج  احتمال
  اضطراری

  040/0  1500  010/0  360  اتمی 
  035/0  800  024/0  250  سنگی زغال 

  025/0  1000  047/0  155  مازوت
  020/0  300  060/0  115  گازی

  

  اطالعات انواع تولیدکنندگان مستقل موجود در بازار : 2جدول

 IPPنوع 
هزینۀثابت 

)$/KW(  
هزینۀمتغیر 

)$/KWh(  
قابل  ظرفیت

  )MW(نصب 
خروج  احتمال

  اضطراری
  040/0  700  015/0  240  پایه
  035/0  500  034/0  3/193  میانی
  030/0  260  052/0  3/133  پیک

  

قیمتهای مختلف پرداخت شده به تولیدکنندگان مستقل و  : 3جدول
  مقادیر حدی شاخصهای قابلیت اطمینان

خرید  قیمت  
   پایهIPPاز 

خرید  قیمت
   میانیIPPاز 

خرید  قیمت
  LOLP  EENS   پیکIPPاز 

  %60/1  08/0  100/0  068/0  048/0  1حالت
  %29/1  70/0  100/0  068/0  048/0  2حالت

  %29/1  07/0  110/0  068/0  048/0  3لتحا
  %29/1  07/0  100/0  074/0  048/0  4حالت
  %29/1  07/0  100/0  068/0  505/0  5حالت

  

 بقدری بزرگ EENS و LOLPدر حالت اول مقادیر حدی 
ریزی ایجاد  اند که عمالً محدودیتی در برنامه انتخاب شده

ای  اندازهدر حالتهای دوم تا پنجم این مقادیر تا . نمایند نمی
در حالتهای سوم تا پنجم در هر مرحله . اند کاهش یافته

% 10 به میزان حدود IPPقیمت خرید انرژی از یک نوع 
افزایش داده شده تا تأثر تغییرات قیمت روی نتایج مسئله 

 نتایج حاصل از اعمال روش 4در جدول .نشان داده شود
 5در جدول. پیشنهادی در پنج حالت مختلف آمده است

نتایج انرژی خریداری شده از هر یک از واحدها نشان داده 
 IPP های شرکت، سود هر  مجموع هزینه6شده و در جدول

  .ه همراه دو معیار قابلیت اطمینان شبکه آمده استب

شود با ورود محدودیتهای قابلیت  همانگونه که مشاهده می
 کالً به سمتی GEP ۀاطمینان در حالت دو، پاسخهای مسئل

رود که واحدهای با قابلیت اطمینان باال، بیشتر در  میپیش 
همچنین در این حالت . ریزی مورد استفاده قرار گیرد برنامه

در  .یابد های شرکت افزایش می ظرفیت کل و مجموع هزینه
هر یک از حالتهای سه تا پنج با افزایش قیمت خرید انرژی 

لی شود و  سود آن بطور قابل توجهی زیاد میIPPاز یک 
رود که مقدار انرژی  ریزی به سمتی پیش می متقابالً برنامه

با مقایسه نتایج .  کاهش یابدIPPخریداری شده از این 
توان نتیجه گرفت که  بدست آمده در حالتهای دو و چهار می
. های شرکت نیست این امر الزاماً به معنی افزایش هزینه

ت خرید توان نتیجه گرفت که تغییرات قیم بنابر این می
انرژی از تولیدکنندگان مستقل تأثیر بسزائی روی نتایج 

  .ریزی توسعه تولید دارد مسئلۀ برنامه

  نتیجه گیری -8
با بررسی نتایج بدست آمده از اعمال روش پیشنهادی 

شود این روش قادر است بطور کامالً مؤثری  مشاهده می
ریزی  محدودیتهای مربوط به قابلیت اطمینان را در برنامه

در این روش برخالف تکنیکهای . سعه تولید لحاظ نمایدتو
تأمین قابلیت اطمینان شبکه تنها با ) ]11و10[مراجع (قبلی 

با افزایش  .یابد افزودن به واحدهای گازی شرکت تحقق نمی
وزن نسبی محدودیتهای مربوط به قابلیت اطمینان سیستم 

بلیت ریزی به سمت استفادۀ بیشتر از واحدهای با قا برنامه
های شرکت  رود، هرچند اینکار هزینه اطمینان باال پیش می

  .دهد را نیز افزایش می

افزایش قیمت خرید انرژی از یک تولیدکنندۀ مستقل سبب 
افزایش سود این تولیدکننده و در مقابل کاهش خرید انرژی 

معموالً تأثیر افزایش قیمت در این قسمت از (شود  از آن می
ای موارد   این امر در پاره.)شتر استکاهش خرید انرژی بی
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  .های شرکت گردد تواند حتی سبب کاهش هزینه می

توانند با پیشنهاد قیمت  در عمل تولیدکنندگان مستقل می
مناسب ضمن رقابت با دیگر تولیدکنندگان، سود خود را در 

به هر حال قیمت خرید . بازار تولید انرژی حداکثر نمایند
ریزی توسعه تولید در  در برنامهانرژی نقش بسیار مهمی 
  .محیط تجدید ساختار دارد

تواند  نتایج بدست آمده از روش ارائه شده در این مقاله می
ای در  پیشنهادات مناسبی را به شرکتهای برق منطقه

منطقی . ریزی مناسب توسعه تولید ارائه دهد راستای برنامه
 است در گامهای بعدی این پژوهش به بررسی آثار عدم
قطعیتهای مختلف بویژه قیمتهای بازار بر پاسخ مسئلۀ 

  .ریزی توسعه تولید پرداخته شود برنامه
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  نتایج بدست آمده برای ظرفیت واحدهای شرکت و تولیدکنندگان مستقل : 4جدول
  X1 (KW)  X2 (KW)  X3 (KW)  X4 (KW)  X5 (KW)  X6 (KW) X7 (KW)  کل ظرفیت مورد نیاز(KW) 
  4160000  230753  5257  636348  206731  917201  663710  1500000  1حالت 
  0571242  259806  156923  624577  299466  812339  604012  1500000  2حالت 
  4261220  379202  160429  672259  300000  836216  554399  1500000  3حالت 
  4272740  239840  48812  700000  300000  744458  739630  1500000  4حالت 
  4256860  259869  156857  616454  300000  811523  612158  1500000  5حالت 

  

  نتایج انرژی خریداری شده از هر یک از واحدهای شرکت و تولیدکنندگان مستقل : 5جدول
  Q1 (GWh)  Q2 (GWh)  Q3 (GWh)  Q4 (GWh)  Q5 (GWh)  Q6 (GWh) Q7 (GWh) 
  786/643  887/29  422/5263  943/433  566/3628  714/4751  373/12606  1حالت 
  307/723  157/892  684/5168  718/490  876/3107  899/4424  373/12606  2حالت 
  166/660  280/912  232/5551  392/484  681/3175  976/4027  373/12606  3حالت 
  366/666  905/235  204/5772  093/454  900/2695  083/4984  373/12606  4حالت 
  596/723  780/891  197/5103  683/492  400/3105  939/4490  373/12606  5حالت 

  

  های شرکت، سود هر یک از تولیدکنندگان مستقل و شاخصهای قابلیت اطمینان نتایج بدست آمده برای مجموع هزینه : 6جدول
 LOLP EENS  )1000$( پیکIPPسود  )1000$(میانی IPPسود  )1000$( پایهIPPسود  )1000$(کلۀهزین  
  %525/1  075/0  294/142  015/0  20970  1627610  1حالت 
  %274/1  07/0  542/86  138/0  20668  0220164  2حالت 
  %268/1  07/0  6575  577/6  21849  1644880  3حالت 
  %290/1  07/0  851/14  912/0  22483  0355916  4حالت 
  %274/1  07/0  075/92  126/0  56179  1676360  5حالت 


