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چکیده :در سیستمهای تولید سنتی ،انرژی دریافتی از سوخت صرفاً به انرژی الکتریکی تبدیل میشود ،درحـالیکـه در سیسـتمهـای تولیـد
همزمان ) ،(CHPانرژی سوخت افزون بر تولید انرژی الکتریکی ،انرژی حرارتی نیز تولید میکند؛ ازاینرو ،بازده این سیستمها بسـیار بیشـتر از
سیستمهای سنتی است و این لزوم استفاده از سیستمهای  CHPرا توجیه میکند .ظهور سیستمهای  CHPدر کنار نیروگاههای سوخت فسـیلی
باعث میشود توزیع اقتصادی توان و حرارت بین واحدهای تولیدکنندۀ انرژی بهنحوی کـه کمتـرین هزینـه را داشـته باشـد ،از مسـالل مهـم
بهرهبرداری از سیستمهای قدرت به شمار آید .در این میان ،لزوم در نظر گرفتن آالیندگی ناشی از واحدهای تولیدکنندۀ انـرژی در کنـار سـایر
قیود عملیاتی نیروگاهها باعث پیچیدگی مسئلۀ توزیع اقتصادی بار میشود .حضور توابع هدف متعدد و گاه متضاد ،مسئلۀ فوق را به یک مسـئلۀ
بهینهسازی چندهدفه تبدیل میکند .این مقاله ضمن بررسی مسئلۀ توزیع اقتصادی بار در نیروگاهها در کنار واحـدهای تولیـد همزمـان بـرق و
حرارت ،از روش فراابتکاری الگوریتم جستوجوی هارمونی چندهدفه در حل مسئلۀ پخش اقتصادی توان و حرارت اسـتفاده مـیکنـد .بـرای
نشان دادن کارایی روش پیشنهادی ،از سیستمی با  ۱واحد تولید توان الکتریکی ۵ ،واحد تولید همزمان و یک واحد تولید توان حرارتی استفاده
میشود .کارایی الگوریتم پیشنهادی از طریق مقایسه با سایر روشهای پیشرفتۀ بهینهسازی چندهدفه نظیـر  NSGA-IIو  MOPSOنشـان داده
شده است.

واژههای

کلیدی :توزیع اقتصادی توان و حرارت ،قیود عملیاتی نیروگاهها ،بهینـهسـازی چندهدفـه ،الگـوریتم جسـتوجـوی هـارمونی،

آالیندههای زیستمحیطی.
* نویسندۀ مسئول

Downloaded from energy.kashanu.ac.ir at 6:09 +0430 on Sunday June 13th 2021

توزیع اقتصادی توان و حرارت ( )CHPEDبا در نظر گرفتن آالیندهها و قیود

] [ DOI: 10.22052/9.1.14

سال نهم ،شمارۀ اول /بهار  /۸۹۳۱صفحه ۸۱ـ۵۲

توزیع اقتصادی توان و حرارت (  )CHPEDبا در نظر گرفتن آالینده ها و قیود51 ...
محدودیت در تولید توان و گرما برای نیروگاههای س گان در این مسدئل
 1)CHPبد سدب

امروزه سیستمهای تولیدد همممدان بدرق و حدرار

بازدهی بیشتر و سازگاری بیشتر با محیطزیست ،بسیار موردتوجد ردرار
گرفتد انددد .در نتیجدۀ افددمایم مفددرر انددرسی و اسددتفادۀ روزافددمون از
سیستمهای  ،CHPبهین سدازی تولیدد تدوان و کداهم همیندۀ تولیدد در
سالهای اخیر اهمیت یافت است.
هدر از مسئلۀ پخم ارتفادی توان و حرار
همممان و بهینۀ توان و حرار

2

 )CHPEDتوزید

بین واحدهای تولیدی است؛ بد گوند ای

بین واحدهای تولیدی در بر داشت باشد .این در حالی است کد بارهدای
چندگان و وابستگی متقابل ظرفیت حرارتیالکتریکی در واحدهای تولید
همممان ،منجر ب پیچیدگی مسئلۀ توزی بدار ارتفدادی در سیسدتمهدای
الکتریکی میشود .تاکنون روشهای متعددی بدرای حدل مسدئلۀ

ردر

پخم ارتفادی تدوان و حدرار نظیدر تکدرار ننددا ] ،[1نگراند ] [2و
الگوریتم سنتیک ] [3در مراج ارائ شده است.
روش ارائ شده در مرج ] [1برای حل مسئلۀ پخم ارتفادی تدوان
و حرار

مبتنی بر جداییپذیری ،تاب هدر مسئلۀ مدنظر اسدت؛ یعندی

تاب هدر مدنظر مجموع تواب همینۀ واحدهای مجما ،و بیشدترین ریدود
مربوط ب یک واحد معین است .در این روش ،اسدترات ی دوسدححی در
نظر گرفت شده است .سحح پایینی با استفاده از روش تکرار نندا  )λبد
حل مسئلۀ توزی ارتفادی برای واحدهای مجما ،بدا ضدرای

متنداظر بدا

بارهای حرارتی و الکتریکی دادهشده میپردازد و سحح بانیی با اسدتفاده
از ضرای

حساسیت ،ضرای

متناظر با بارهای الکتریکدی و حرارتدی را

بهنگام میکند .این فرایند تا زمدان تدیمین بارهدای حرارتدی و الکتریکدی
تکرار میشود .در مرج ] [2از روش نگراند بدرای حدل مسدئلۀ فدوق
استفاده شده است .در اینجا مسئل ب دو زیرمسئلۀ توزی توان الکتریکدی
و توزی توان حرارتی تجمی میشدود .در مرجد ] [3الگدوریتم سنتیدک
برای حل مسئلۀ توزی ارتفدادی تدوان و حدرار

بدا اسدتفاده از توابد

جریم  3بهبودیافت ارائ شده است.
در مرج ] [4برای حل مسئلۀ فوق ،از روش برنامد ریدمی تکداملی
استفاده شده است .سیستم تست ب کاررفت در این مسئل شامل  1واحدد
تولیدی 2 ،واحد تولید همممان و  1واحد تولید حرار

است .الگدوریتم

تکامل تفاضلی از دیگر روشهای تکاملی در حل مسائل بهین سازی است
ک در مرج ] [5برای حل مسئلۀ پخم بدار ارتفدادی در نیروگداههدای

در حل مسئلۀ پخم ارتفادی توان حدرار

را مدیتدوان در مرجد ][6

جستوجو کرد .در این مسئل  ،محددودیت در تولیدد تدوان و حدرار ،
ب صور یک ناحیۀ امکانپذیر نشان داده شده است .الگوریتم پیشنهادی
از نظر زمان محاسباتی و نتایج عددی بر سایر روشها برتری دارد.
ب منظور بهبود بخشیدن ب پاسخهای بد دسدتآمدده در ] [6از روش
پیشنهادی ب نام تجمیۀ بندرز 5در مرج ] [7اسدتفاده شدده اسدت .نتدایج
محاسبا

نشان میدهد این روش در اثبا

کارایی خود نسبت بد روش

پیشنهادی ب کاررفت در مرج ] [6موفق بوده است .همچندین در مرجد
] [8روش تجمیۀ بنددرز ماداع

بدرای حداکثرسدازی سدود ارتفدادی

نیروگاهها همممان با کاهم آلودگی محیطزیسدت بد کدار گرفتد شدده
است .در ایدن مقالد  ،از نیروگداههدای تولیدد همممدان  )CHPدر کندار
نیروگاههای تولید حرار

استفاده شدده اسدت .در مرجد ] [9الگدوریتم

تبادل بازار برای بهین سازی مسئلۀ پخم بار ارتفادی در واحدهای تولید
همممان ب کار گرفت شده است .نتایج ب دستآمده در این مقال نشدان از
توانمندیهای الگوریتم مذکور در حل مسدائل مربدوط بد بهیند سدازی
پخم بار ارتفادی واحدهای تولید همممان دارد .الگوریتم فاخت نیدم در
مرج ] [11برای حل مسئلۀ پخم بار ارتفادی واحدهای تولید همممان
با در نظر گرفتن اثر شیربخار بر تاب همینۀ سوخت نیروگداههدای تولیدد
توان و تلفا

خحوط انتقال ب کار گرفت شده است.

در مرج ] [11برای حل مسئلۀ پخم بار ارتفادی آلدودگی تدوان و
حرار  6مدنظر ،از الگوریتم سنتیک چندهدف استفاده شده است .دادههدا
و سیستم آزمون مورد نیاز برای شبی سازی و حدل مسدئل در مرجد ][6

آمده است .در مسئلۀ مذکور ،ابتدا هریک از مسائل پخم بار ارتفادی و
پخم آلودگی ب صور

مجما بهین سازی میشوند؛ ایدن بهیند سدازی بدا

استفاده از الگوریتم تکهدفۀ کدشدۀ سنتیک انجام میشود .در مرحلۀ بعد
ب حل توأمان هر دو مسئلۀ فوق با استفاده از الگوریتم سنتیک چندهدفد
پرداخت شده است .نتایج ب دستآمده از ب کارگیری الگوریتم چندهدفدۀ
سنتیک با نسخۀ دوم الگوریتم تکاملی چندهدف مبتندی بدر ردو

پدارتو

7

مقایس میشود .برای حل مسائل فوق از سیستم تسدت اول بدا  7واحدد
تولیدی شامل  4واحد حرارتی متدداول ،دو واحدد  CHPو یدک واحدد
گرمایشی و سیستم تست دوم با  5واحد تولیددی ،یدک واحدد حرارتدی
متداول 3 ،واحد  CHPو یک واحد گرمایشی استفاده میشود .اطالعا

 CHPب کار رفت است .ریدود تعدادل تدوان و تعدادل گرمدا و همچندین
1. Combined Heat and Power
2. Combined Heat and Power Economic Dispatch
3. Penalty Function

4. Heuristic Bee Colony Algorithm
5. Benders Decomposition
6. Combined Heat and Power Economic Emission Dispatch
7. Strength Pareto Evolutionary Algorithm
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ک حدارل همین را با در نظر گرفتن ریود عملی تولیدد تدوان و حدرار

در نظر گرفت شده است .کاربردهای الگوریتم فراتکاملی کلونی زنبورها

] [ DOI: 10.22052/9.1.14

 .۸مقدمه
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مربوط ب تواب هدر و انتشار آنیندگی واحدهای نیروگاهی و همچنین

و همین های تولید ررار میگیرد.
عمدهترین گازهای آلودهکنندۀ تولیدی توسط نیروگاههدای سدوخت

نمودارهای همگرایی پاسخها مربدوط بد حدل مسدئل در حالدت اول و

است از :دیاکسیدکربن ،3دی اکسید سولفور 4و ترکیبدا

همچنین منحنی جوابهای نامغلوب 1برای حل مسئلۀ مدنظر در حالدت

فسیلی عبار

دوم برای دو سیستم تست پیشنهادی ،در ادام آورده شده است.

آن و دیاکسید نیتروسن 5و ترکیبا

آن .با اندازهگیری میمان آلودگی ناشدی

با در نظر گرفتن اثر شدیر بخدار از نسدخۀ خدودتعلیم تحبیقدی الگدوریتم

آنیندگی ناشی از مفرر سوخت هر نیروگاه است ،ب دست آورد .بددین

جستوجوی سیستم شارس 2استفاده میشدود .الگدوریتم جسدتوجدوی

ترتی

در مسئلۀ پخم بار ارتفادی در کنار بهین سدازی مفدرر سدوخت

سیستم شارس از دستۀ روشهای تکاملی برای حدل مسدائل بهیند سدازی

میتوان ب بهین سازی تاب انتشار آنیندگی نیروگاهها نیم پرداخت.

است .از ریود اعمالشده ب این مسئل  ،میتوان بد محددودیت در تولیدد
توان و حرار  ،محدودیت نرخ شی

در بخم  ،2ب طرح مسئلۀ پخم بار ارتفادی تدوان و حدرار

در

دینامیکی ک ب واحددهای تولیدد

نیروگاههای تولید همممان پرداخت شدده اسدت .در بخدم  ،3الگدوریتم

توان و تولید همممان توان و گرما اعمال میشدود و محددودیت خخیدرۀ

جستوجوی هارمونی و جستوجوی هارمونی بهبودیافت ارائ میشود.

چرخان اشاره کرد .حل مسئلۀ مدنظر در  3حالت صور

مدیگیدرد :در

حالت اول ،مسدئلۀ پخدم بدار ارتفدادی دیندامیکی بدا در نظدر گدرفتن
محدودیت خخیرۀ چرخان و بددون واحددهای تولیدد همممدان  CHPو
تولید گرما حل میشود .در این حالت ،حل مسدئل در یدک سیسدتم 11
واحدی و با/بدون در نظر گرفتن تلفا

انجام مدیشدود .در حالدت دوم

مسئلۀ پخم بار ارتفادی مشاب حالت اول ولی با در نظدر گدرفتن تنهدا

بخم  4ب شبی سازی در سیستم تست مدنظر و در نهایدت بخدم  5بد
بررسی نتایج اختفاص یافت اند.

 .۵فرمولبندی مسئله
 .۸.۵تابع هزینۀ سوخت
تاب همیندۀ سدوخت در مسدئلۀ پخدم بدار ارتفدادی تدوان و حدرار

واحدهای گرمایشی بررسی میشود .در این حالت ،از سیستمهای تسدت

ب صور

 31 ،11و  151واحدی اسدتفاده مدیشدود .در حالدت سدوم ،واحددهای

)1

رابحۀ  )1بیان میشود:
FTotal  FP  FCHP  FH

 CHPو گرمایشی هر دو در نظر گرفت میشوند .نتایج مسئلۀ پخم بدار

ک  FCHP ،FPو  FHب ترتی

مدنظر با در نظر گدرفتن  24بدازۀ زمدانی در جددول بیدان شدده اسدت.

توان الکتریکی ،تولید همممدان تدوان الکتریکدیحرارتدی و تولیدد تدوان

مقایس ای بین روش بد کاررفتد در مرجد ] [12و روشهدایی از ربیدل

حرارتی هستند ک روابط آنها ب ترتی

برنام ریمی مربعی متوالی ،برنام ریمی تکاملی ،تکامل تفاضدلی تحبیقدی،
ازدحام خرا

بهبودیافت  ،ترکیبدی ازدحدام خرا

و برنامد ریدمی مربعدی

متوالی و همچنین نسخۀ متداول الگوریتم پیشنهادی فوق صور

گرفتد

است ک برتری نتایج عددی روش ب کاررفت را در تمامی حالدتهدا بد
اثبا

میرساند.
تیمین انرسی کافی و محمئن از الماما

رشدد ارتفدادی جوامد بد

حساب میآید ،اما متیسفان استفادۀ روزافدمون از سدوخت هدای فسدیلی
باعث گسترش آلودگی و افدمایم گازهدای گلخاند ای شدده و تدیثیرا
مخرب و جبرانناپذیری را بر محیطزیست تحمیل میکند .از آنجایی ک
نیروگاههای سوخت فسدیلی از بدمر تدرین عوامدل تولیدد آنینددگی و
گازهای گلخان ای هستند ،مسئلۀ کاهم آنینددگی ناشدی از نیروگداه هدا
ب طور وسیعی مدنظر محققان و بهدرهبدرداران واحددهای تولیددی ردرار
گرفت است .ب همین دلیل در مسئلۀ پخم بار ارتفادی ،موضوع کاهم
1. Non-Dominated Solutions
2. Self-Adaptive Learning Charged System Search Algorithm

تواب همینۀ سوخت برای واحدهای تولیدد
زیر آمده است ]:[13
NP

) FP   (ai  bi Pi  ci Pi 2

)2

i 1

) ))  ei sin( f i ( Pi min  Pi
تدداب همینددۀ سددوخت در نیروگدداههددای تولی دد تددوان الکتریک دی،

ب شکل های گوناگونی مدل میشود ،اما استفاده از تداب همیندۀ درجدۀ
دوم مرسومترین شکل مدل کردن است .این تداب درجدۀ دوم معمدون
ب کمک آزمایمهای مختل
مختل

و تست واحدهای نیروگداهی در شدرایط

تعیین میشود.

عالوه بر این ،سنراتورها معمون چندین شیر متفداو

بدرای بخدار

دارند ک باعث میشود منحندی ورودیخروجدی از حالدت یدک تداب
همینۀ هموار خارج شود .در نتیج یک مؤلفۀ سینوسی بد رابحدۀ تداب
3. CO2
4. SOx
5. NOx

Downloaded from energy.kashanu.ac.ir at 6:09 +0430 on Sunday June 13th 2021

در مرج ] [12برای حل مسئلۀ دینامیکی پخم تدوان و حدرار و

از نیروگاه میتوان تاب انتشار آنیندگی نیروگاه را کد نشداندهنددۀ همیندۀ

] [ DOI: 10.22052/9.1.14

ضرای

تلفا

برای دو سیستم تست در مرجد [ ]11داده شدده اسدت.

آنیندگی ب عنوان یک تاب هدر در فرایند بهین سازی مفدرر سدوخت

توزیع اقتصادی توان و حرارت (  )CHPEDبا در نظر گرفتن آالینده ها و قیود51 ...
همینۀ سوخت درجۀ دوم افموده میشود .هر شیر بخاری ک باز شدود،
تیثیر بارگذاری خود را ب صور

NC

)3

 f j (Pj , h j )  a j  b j Pj  c j Pj2 

FCHP 

j 1

d j H j  e j H 2j  f j Pj H j

 ( j   j  j )Pj

)7

j 1

ک  θjو  ηjب ترتی

ضرای

تداب انتشدار آنینددگی گازهدای  SOxو

 NOxدر نیروگاههای تولیدد همممدان و  ψjنیدم ضدری

تداب انتشدار

آنیندگی گاز  CO2در نیروگاههای فوق هستند.
NH

NH

 f k (H k )  a k  bk H k  ck H k2

)4

FH 

k 1

تولید همممان و تولید توان حرارتی هستند.

)8

k 1

ک  πkو  ρkب ترتی

ضرای

 NOxو  Soxو  σkضددری

تاب انتشار آنیندگی حاصل از گازهدای
تدداب آنیندددگی ناشددی از گدداز  CO2در

نیروگاههای تولید توان حرارتی هستند.

 .۹.۵قیود مسئله
 .۸.۹.۵تعادل در تولید توان الکتریکی و حرارتی
روابط این رید ب صور

زیر بیان میشود [:]14
NC

)9

 Pj  PD  PL

Pi 

j 1

شکل ( :)۸منحنی هزینۀ سوخت برحسب توان تولیدی با در نظر گرفتن اثر

ک  PDو HDب ترتی

 .۵.۵تابع انتشار آالیندگی
تاب انتشار آنیندگی برای نیروگداههدای سد گاندۀ مشداب تداب همیندۀ
سوخت در رابحۀ  )5بیان میشود [:]14
ETotal  E P  ECHP  E H

)5
ک  ECHP ،EPو  EHبد ترتید

توابد میدمان انتشدار آنینددگی بدرای

واحدهای تولید توان الکتریکی ،تولید همممان توان الکتریکیحرارتی و
تولید توان حرارتی هستند ک روابط آنها در ادام آمده است .هریدک
از این روابط ،ب صور

حاصل جم دو مؤلف بیان میشود :مؤلف اول

تاب انتشار ناشی از گازهای اکسید نیتدروسن و اکسدید گدوگرد را بیدان
میکند؛ مؤلفۀ دوم نیم تاب انتشار ناشی از گازهای دیاکسدید کدربن را
نشان میدهد ]:[14
NP

)6

) E P   ( i   i Pi   i Pi 2   i exp(i Pi

ک  ζi ،γi ،βi ،αiو λiضرای

i 1

 SOxو  NOxدر نیروگاههای توان الکتریکی و  τiضری

تداب همیندۀ

i 1

NH

NC

k 1

j 1

 PLمقدار تلفا

توان الکتریکی و حرارتی مورد تقاضا هسدتند و

توان الکتریکی در سیستم را نشان میدهدد .در رابحدۀ

 Pi ،)9و  Pjب ترتی

توان الکتریکی خروجی در واحدهای تولید توان

الکتریکی و تولید همممان است.
در رابحۀ  Hj ،)11و  HKب ترتی

توان حرارتدی در نیروگداههدای

تولید همممان و تولید توان حرارتی را نشان مدیدهندد NC ،NP .و NH

نیم ب ترتی

تعداد نیروگاههای تولید توان الکتریکی ،تولیدد همممدان و

تولید توان حرارتی را نشان میدهد.
مقدار تلفا

را میتوان از روشهای مختل

پخم بار بد دسدت

آورد .اما یک روش تخمینی سادهتر نیم برای انجام این کار وجود دارد.
ب کمک رابحۀ  )11ک ب رابحۀ کرون 1معرور است ،میتدوان مقددار
تلفا

را با درت مناسبی ب دست آورد [:]14
NC  N P NC  N P

)11

  Pi Bij Pj

)   i Pi

تاب همینۀ آنیندگی حاصل از گازهدای



 H j   Hk  H D

)11

شیر بخار

NP

j 1

ک  NPو  NCب ترتی

PL 

i 1

تعداد واحدهای تولید تدوان الکتریکدی و تولیدد

همممان و  Bijنیم عناصر ماتریس ضرای

تلفا

است.

آلودگی حاصل از گاز  CO2در این نیروگاهها هستند.

1. Kron
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ک  NC ،NPو  NHب ترتی

تعداد واحدهای تولیددی تدوان الکتریکدی،

 ( k   k   k )Pk

EH 

] [ DOI: 10.22052/9.1.14

ریپل در شکل  )1نشان میدهد.

NC

E CHP 
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نیروگاهها با توج ب طراحی آنها و مشخفا فیمیکی و ترمودیندامیکی

این محدودیت در نیروگاههای تولید توان الکتریکی و تولید همممان محرح

میتوانند در بازۀ مشخفی ب تولید توان بپردازند .مقدار تولید نیروگاههدا

است؛ یعنی در شرایط وارعی مقدار تغییر تولید در هدر سداعت نسدبت بد

از حد ماکمیمم نمیتواندد بیشدتر شدود .همچندین بدا توجد بد شدرایط

تولید اولی دارای محدودیت است .با در نظدر گدرفتن ایدن محددودیتهدا

راهاندازی و عملکرد نمیتوانند در مقادیر پایین نیم تولیدد داشدت باشدند.

شرایط مسئل ب شدرایط وارعدی نمدیدکتدر مدیشدود .روابدط مربدوط بد

پس حد مینیمم تولید برای آنها تعری

میشود .بنابراین توان خروجدی

محدودیتهای فوق ب صور رابح های  )16تا  )17است ]:[13

حداکثر ظرفیت تولیدی آنها محدود مدیشدود .در نیروگداههدای تولیدد

)17

PO
PiPO
 DRiPO , i  1,...,N P
,0  Pi

همممان  )CHPچون خروجی نیروگاه شامل دو کمیت توان و حدرار

)18

CHP
P jCHP  P jCHP
, j 1,...,N C
,0  UR j

)19

CHP
P jCHP
 DR CHP
, j 1,...,N C
j
,0  P j

واحدهایی ک تنها اردام ب تولید توان و یا حرار

است .لذا رید محددودیت در تولیدد ،شدامل محددودیت در تولیدد تدوان
ب صور

توأم است .بنابراین نمایم این ریدد

الکتریکی و تولید حرار

مانند نیروگاههای حرارتی ب صور

یدک

بازهای نیست .بلک ب صدور

منحنی بست  ABCDEFمحابق شکل  )2خواهد بود.
روابط این ریود ب صور

زیر بیان میشود ]:[14

)12
)13

Pjmin ( H j )  Pj  Pjmax( H j ), j  1,2,..NC

)14

max
H min
j ( Pj )  H j  H j ( Pj ), j  1,2,...NC

)15

H kmin  H k  H kmax, k  1,2,...N H

حد پایین و بان برای توان الکتریکی تولیددی در

واحدهای تولید توان الکتریکی Hkmin ،و  Hkmaxب ترتی

در نیروگاههای توان الکتریکی URjCHP ،و DRjCHPب ترتی

حد افدمایم

و کاهم تولید توان الکتریکدی در نیروگداههدای تولیدد همممدان اسدت.

Pimin  Pi  Pimax, i  1,2,...N P

ک  Piminو  Pimaxب ترتی

ک  URiPOو  DRiPOب ترتی

حد افمایم و کاهم تولید توان الکتریکی

حد پدایین و بدان

برای توان حرارتی در واحدهای تولید توان حرارتی اسدت .روابدط  )13و
 )14روابددط نامسدداوی و خحددی هسددتند کد محدددودیت در تولیددد تددوان
الکتریکی و حرارتی را در نیروگاههای تولید همممان نشان میدهند .این دو
رابح ب صور توأمان یک ناحیۀ عملکردی را نشان میدهند ک در شدکل
 )2نشان داده شده است .با توج ب شدکل  )2مدیتدوان بد رابحدۀ تدوان
الکتریکی و حرارتی در نیروگاههای تولید همممان پی برد.

 Pi,0POو  Pj,0CHPنیم ب ترتی

توان اولیۀ تولیدی در نیروگداههدای تدوان

الکتریکی و تولید همممان است.

 .۱.۹ .۵محدودیت تولید در نواحی ممنوعه
یکی دیگر از محدودیتهای عملی نیروگاهها محدودیت ناشی از نواحی
ممنوع د اسددت .در حقیقددت ایددن محدددودیت ناشددی از عملکددرد فنددی
نیروگاههاست ک ب دلیل مشکالتی در لوازم جانبی ،از ربیل پمپ و بویلر
در هنگام تولید ب وجود میآید و باعث میشدود واحددهای نیروگداهی
نتوانند در تمام محدودۀ معرفیشده در رابحۀ  )12توان تولید کنند .شکل
 )3نواحی ممنوع را در تاب همینۀ سوخت یک نیروگاه نشان میدهد.
این محدودیت برای واحدهای تولید توان الکتریکی و تولید همممان
میشود و رابحۀ آن ب صور

تعری

زیر بیان میشود:
LB1

P jmin  Pj  P j

)21
k  2,3,...,N PZj

)21

k  N PZj

)22

LBk

 Pj  P j

UBk 1

 Pj  P jmax

Pj

UBk

Pj

j  1,2,...,N GPZ

ک

LB k

 Pjو

UBk

 P jب ترتی

محدودههای بان و پدایین منداطق اجرایدی

ممنوعۀ kام از واحد تولیدد همممدان jام  NPZj ،)MWتعدداد منداطق
ممنوعۀ سنراتور jام و  NGPZمجموع تعداد واحدهای تولید همممدان و
تولید توان الکتریکی با مناطق اجرایی ممنوع است.
شکل ( :)۵ناحیۀ عملکردی برای سیستم تولید همزمان
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میکنند بدا حددارل و

)16

PO
PiPO  PiPO
,0  URi , i  1,...,N P
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 .۵.۹.۵محدودیت در تولید توان الکتریکی و حرارتی

 .۹.۹ .۵محدودیت در کاهش یا افزایش تولید توان الکتریکی

توزیع اقتصادی توان و حرارت (  )CHPEDبا در نظر گرفتن آالینده ها و قیود51 ...
هدر امکانپذیر است .با اینهم در مسدائل بهیند سدازی چندهدفد ،
گرفت میشوند.
اگر  x1و  x2جوابهایی از مسئلۀ معین باشند ،گفت مدیشدود ،x1
شکل ( :)۹تأثیر نواحی ممنوعۀ بهرهبرداری بر تابع هزینۀ سوخت نیروگاه

 x2را مغلوب میکند اگر و فقط اگر داشت باشیم [:]17

i  {1,2,..,m} : f i ( x1 )  f i ( x 2 ) 
) j  {1,2,..m} : f j ( x1 )  f j ( x 2

)24

][۸۲

 .۹الگوریتم جستوجوی هارمونی چندهدفه ()MOHS

۸

جمئی در میان مجموع جوابهای ب دستآمده تعری

میشدود .لدذا

میتوان نتیج گرفت جوابهای ب دستآمده ب دو گروه جدوابهدای

الگوریتم جستوجوی هارمونیکی روش ابتکاری ساده و جدیدی اسدت

غال

ک در راستای جستوجوی جواب بهین در مسائل بهین سازی ،از فرایند

غال  ،مجموعۀ جوابهای بهینۀ پارتو 3و مجموعۀ تواب اهدار ناشی

نواختن همممان گروه ارکستر موزیک الهام میگیدرد .بد عبدار

دیگدر،

میان پیدا کردن یدک حدل بهیند در مسدئل ای پیچیدده و فرایندد اجدرای
موزیک تشاب وجود دارد .این روش حل را ابتددا گدیم 2در سدال 2111
میالدی ارائ کرد ] .[16محابق با منحق این روش فراابتکاری تالش بدرای
ب دستآمدن هماهنگی در یک فرایند موزیک ،مشاب پیدا کدردن جدواب
بهین در مسدائل بهیند سدازی اسدت .مراحدل الگدوریتم جسدتوجدوی
هارمونی ب ترتی

شامل تعری

مسئل و پارامترهای الگوریتم ،مقداردهی

حافظۀ هارمونی ،ایجاد هارمونی جدید ،ب روزرسانی حافظدۀ هدارمونی و
بررسی شرط اتمام الگوریتم است ک معمون رسیدن بد حدداکثر تعدداد
تکرار است.

نامغلوب) و مغلوب تقسیمبندی میشوند .مجموع جوابهای

از آنها ،جبهۀ بهینۀ پارتو 4نامیده میشوند.

 .۹.۹معرفی الگوریتم جستوجوی هارمونی چندهدفه
یکی از اولین روشهای مبتنی بر الگوریتمهای تکاملی بدرای حدل مسدائل
بهیندد سددازی چندهدفدد الگددوریتم  NSGA-IIاسددت ] .[18ایددن روش
ب صور

موفقیتآمیمی برای حل مسائل بهین سازی چندهدف ب کار رفت

است .در این مقال  ،از الگوریتم جستوجوی هارمونی چندهدف برای حل
مسئلۀ بهین سازی چندهدفۀ مدنظر استفاده و نتایج با پاسخهدای حاصدل از
سایر روشهای مرسوم مقایسد خواهدد شدد .روش مرتد سدازی سدری
پاسددخهددای نددامغلوب کدد در الگددوریتم  NSGA-IIدر مرجدد ][18

توصی

شدده ،در الگدوریتم  MOSHنیدم بد کدار مدیرود .در الگدوریتم

 .۵.۹بهینهسازی چندهدفه و مفهوم جوابهای غالب و مغلوب

 MOSHیک بایگانی ] [19همۀ جوابهای نامغلوب را در هدر مرحلد از

بهین سازی چندهدف در وار تعمیم بهین سازی تکهدف برای تعدادی

تکرار نگهداری میکندد .جمئیدا الگدوریتم  MOSHمددنظر بدرای حدل

محدود از اهدار است ک میتوانند حتی با یکدیگر در تعارض باشند.
در کاربردهای عملی بهیند سدازی چندهدفد  ،اهمیدت بسدمایی دارد و
ب شکل رابحۀ  )23بیان میشود:
)23

توأمان مسئلۀ پخم بار ارتفادی و پخدم آلدودگی بد صدور زیدر بیدان
میشود:
مرحلۀ  :۸مقداردهی اولیۀ پارامترها

) (
) (

Min/Max
) (

مقداردهی پارامترها از ربیل  HMSاندازۀ حافظۀ هدارمونی)AS ،

اندازۀ حافظۀ بایگدانی؛  )Archiveو  HMCRندرخ در نظدر گدرفتن
حافظۀ هارمونی) در این مرحل انجام میشود.

ریود  gjو  hkب همراه حدود  ximaxو  ximinفاای ممکن جدواب و
یا تفدمیمگیدری  )Ωرا تشدکیل مدیدهندد .در مسدائل بهیند سدازی،
چندهدف اغل

مرحلۀ  :۵مقداردهی به حافظۀ هارمونی ()HM
در این مرحل طبق ماتریس زیر ب حافظ مقداردهی میشود:

با بیم از یک جواب بهین روب رو هستیم .با افدمایم

تعداد اهدار مقایسۀ این جوابها پیچیده میشود .این در حالی اسدت
ک در مسائل بهین سازی تکهدف مقایسۀ جوابها از طریق خود تداب

1. Multiobjective Optimization Harmony Search
2. Geem

)25

3. Pareto Optimal Solutions
4. Pareto Optimal Front
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 .۸.۹مقدمهای بر الگوریتم جستوجوی هارمونی

ک  mتعداد تواب هدر مسئل است .در این صور

یک مرت سدازی

] [ DOI: 10.22052/9.1.14

مفهوم جوابهای نامغلوب در مقایسۀ جوابهای ب دستآمده ب کدار

 02نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی

است.
مرحلۀ  :۹تولید حافظۀ بایگانی

حددذر هددارمونیهددای اضددافی پرداختدد مددیشددود .همچنددین چنانچدد
تعداد هارمونیهای موجود در  HMاز انددازۀ آن کمتدر باشدد ،بدا انتخداب
تعداد مناسبی از هارمونیهای تفادفی حافظۀ هارمونی ب انددازۀ  HMSپدر
میشود.
مرحلۀ  :6بررسی شرط اتمام الگوریتم
اگر تعداد تکرار ب تعداد ماکمیمم رسید ،الگوریتم ب مرحلۀ  )7و

۸

در حافظۀ هارمونی محاسب میشوند .سپس هارمونیهدای موجدود بدا
استفاده از روش مرت سازی سری پاسدخهدای ندامغلوب و همچندین
کد در مرجد [ ]18بیدان شدده اسدت رتبد بنددی

مدیشددوند .آنگدداه هددارمونیهددای بددا رتبددۀ بددانتر در حافظددۀ بایگددانی
 )Archiveنگهداری و هارمونیهایی با رتب های پایینتدر در حافظدۀ
هارمونی  )HMباری میمانند.

در غیر این صور

مرحلۀ  :7بهدستآوردن بهترین جواب سازگار
بهترین جواب سازگار بر اساس راعددۀ عادویت فدازی [ ]19کد
ب صور

زیر توصی

شده است ،استخراج میشود:

 .1ابتدا تمام پاسخهایی ک تاب هدر iام آنها بدین  Fiminو Fimax

است ،جستوجو میشود.
 .2مقدار عاویت فازی پاسخها برای هر تاب هدر را میتدوان از
طریق تاب عاویت فازی خحی ،ب شکل رابحۀ  )27محاسب کرد:

مرحلۀ  :۱تولید هارمونیهای جدید
 .1یک هارمونی  XNDبد طدور تفدادفی از  Archiveو هدارمونی
دیگر  XDب طور تفادفی از حافظۀ هارمونی  HMانتخاب میشوند.

Fi  Fi min
)27

استفاده از رابحۀ  )26ب دست میآید:
) xiN E W = xiN D + r a n d ( - 1 , 1 ) * ( x iN D - x iD
rand<HMCR

if

) xiN E W = xim i n + r a n d ( 0 , 1 ) * ( x im a x - x im i n
if rand  HMCR

max

 Fi  Fi

min

Fi

Fi  Fi max

 .2یک هارمونی جدیدد از هدارمونیهدای انتخدابی  XDو  XNDبدا

)26

ب مرحلۀ  )4بازمیگردد.


1
 F max  F
i
i
ik   max
min
F

F
i
 i
0


ک  μikمقدار عاویت فازی مربوط ب جواب kام از تاب هدر  iام است.
 .3تاب عاویت فازی مرتبط با مقددار تداب  μkبدرای جدواب kام
میتواند بدین صور

محاسب شود:
nObj

  ik

i=1,2,...,NH

ک  xiNEWمتغیر iام از هارمونی جدید  XNEWاسدت و xiNDو  xiDمتغیدر

i 1
AS nObj

)28

   ik

iام از هددارمونیهددای تفددادفی  XNDو  XDهسددتند ximin .و  ximaxنیددم
کرانهای پایین و بان برای هر متغیر است .چنانچ متغیری از حد بدان و
پایین خود فراتر برود ،مقدار حد بان و پایین ب ترتی

برای مقددار متغیدر

تنظیم میشود NH .نیم تعداد گام یا متغیرها در یک هارمونی است.
رسمت  )1و  )2در مرحلۀ  )4ب تعداد  HMSبار تکرار میشوند.

k 

k 1 i 1

 nObjدر اینجا تعدداد توابد هددر و  ASتعدداد هدارمونیهدای
موجود در  Archiveهستند .بهترین جواب سدازگار بدا توابد هددر
جوابی است ک مقدار  μkرا ماکمیمم کند.

مرحلۀ  :۲بهروزرسانی  HMو Archive

 .۱مروری بر سایر الگوریتمهای بهکاربردهشده

در ایدددن مرحلدد  ،هدددارمونیهدددای موجدددود در  HMوArchive

 .۸.۱الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات

و هددارمونیهددای جدیددد تولیدشددده بددا هددم ترکی د

م دیشددوند .سددپس

هارمونیهای جمد آوریشدده بدا اسدتفاده از راعددۀ مرتد سدازی سدری
پاسخهای نامغلوب رتب بندی میشوند .در نهایت ،هارمونیهای با رتبۀ اول
در  Archiveخخیره و هارمونیهای با رتب های پایینتر در حافظۀ هارمونی
1. Archive

کندی 2و ابرهار  3ایدۀ الگوریتم بهین سدازی ازدحدام خرا

 PSO4را

برای اولین بدار در سدال  1995محدرح کردندد PSO .یدک الگدوریتم

2. Kennedy
3. Eberhart

4. Particle Swarm Optimization
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در این مرحل  ،ابتدا مقدار هریک از تواب هدر هارمونیهای موجدود

معیار ازدحام خرا

فراتر رفت ،با استفاده از معیار تراکم کد در مرجد [ ]18آمدده اسدت ،بد

] [ DOI: 10.22052/9.1.14

 x 11
x 21
x N1 1 x N1 
 2

x 22
x N2 1 x N2 
 x1


HM  

1
 x 1HMS 1 x 2HMS 1
x NHMS
x NHMS 1 
1
 HMS

x 2HMS
x NHMS
x NHMS 
 x1
1


ک  HMSتعداد هارمونیهای حافظ و  Nتعداد متغیرهای هر هارمونی

باری میمانند .اگر تعداد هدارمونیهدای موجدود در  Archiveاز انددازۀ آن

توزیع اقتصادی توان و حرارت (  )CHPEDبا در نظر گرفتن آالینده ها و قیود05 ...
تمام خرا ؛

محاسب ای تکاملی الهامگرفت از طبیعت و بر اساس تکرار است .منبد
دست جمعی پرندگان و ماهی ها بود .از آنجایی کد  PSOنیدم بدا یدک



ماتریس جمعیت تفادفی اولی شروع میشود ،شبی بسدیاری دیگدر از
الگوریتم های تکاملی همچدون الگدوریتم سنتیدک پیوسدت و الگدوریتم
ررابت استعماری است .برخالر الگوریتم سنتیک PSO ،هیچ عملگدر
تکاملی همانند جهم و تمویج ندارد .هر عنفر جمعیت ،یک خره نامیده
میشود ک همان معادل کرومدوزوم در  GAو یدا کشدور در الگدوریتم
خرا تشکیل میشود ک ب طور تفادفی ،مقدار اولی میگیرند .برای هر
خره دو مقدار وضعیت و سرعت تعری

میشود کد بد ترتید

بردار مکان و یک بردار سرعت مدل می شدوند .ایدن خرا

بدا یدک
بد صدور

تکرارشوندهای در فاای nبُعدی مسئل حرکت میکنند تدا بدا محاسدبۀ
مقدار بهینگی ب عنوان یک مالک سنجم ،گمین های ممکدن جدیدد را
جستوجو کنند .بُعد فاای مسئل  ،برابر تعداد پارامترهای موجدود در
تاب مدنظر برای بهین سدازی اسدت .یدک حافظد بد خخیدرۀ بهتدرین
مورعیت هر خره در گذشت و یک حافظ بد خخیدرۀ بهتدرین مورعیدت
پیمآمده در میان همۀ خرا  ،اختفاص مییابد .بدا تجربدۀ حاصدل از
این حافظ ها ،خرا

تفمیم میگیرندد کد در نوبدت بعددی ،چگوند

حرکت کنند .در هر بار تکرار ،همۀ خرا

در فادای  nبُعددی مسدئل

حرکت میکنند تا بانخره نقحۀ بهینۀ عام پیدا شود .خرا
مورعیتشان را برحسد

سرعتهدا و

بهتدرین جدوابهدای محلدق و محلدی بد روز

میکنند .رابحۀ ب روزرسانی سرعت و مورعیت برای ایدن الگدوریتم در
روابط زیر آمده است [:]21

شدتاب یدا

نوستال ی r1 ،و  r2اعداد تفادفی بدین صدفر و یدک w ،ضدری

اینرسی x(t) ،v(t) ،ب ترتی

سرعت و مکان ربلی خره و ) v(t+1سدرعت

جدید خره اسدت g(t) .و) p(tنیدم بد ترتید

بهتدرین مورعیدت خرا

و

بهترین خاطرۀ شخفی برای هر خره است [:]21

تفاو هایی بدا نسدخۀ تدکهدفدۀ آن اسدت .بدا خکدر مراحدل الگدوریتم
چندهدف  ،تفاو های آن با نسدخۀ تدکهدفد معدین مدیشدود .مفهدوم
جوابهای نامغلوب در رابحدۀ  )24بیدان شدد .در الگدوریتم چندهدفد
ازدحام خرا نیم مانند جستوجوی هارمونی چندهدف حافظ ای ب ندام
مخمن 2برای نگهداری جوابهای نامغلوب ب کار مدیرود .تفداوتی کد
مابین این الگوریتم و نسخۀ تکهدفۀ آن ایجاد میشود ،در مرحلۀ تعیدین
بهترین خره و بهترین خاطرۀ شخفی اتفاق مدیافتدد .بد گوند ای کد در
نسخۀ تکهدف  ،این ب روزرسانی بر مبنای یک مقایسدۀعددی اسدت کد
بین مقادیر تواب هدر اتفاق میافتد ،اما در نسخۀ چندهدف  ،این مقایس
یک مقایسۀ برداری است ک بر مبنای مفهوم جوابهای غال

ک ) x(t+1مورعیت جدید خره است.
مراحل الگوریتم بهین سازی ازدحام خرا

عبار

است از:



ایجاد جمعیت اولی ؛



تعیین بهترین خره و بهترین خاطرۀ شخفی هریک از خرا ؛



ب روزرسانی سرعت و مورعیت از روابدط  )29و  )31بدرای

و مغلوب

و مقایسۀ بردارهای تواب هدر اتفاق میافتد [.]21

 .۵ .۱الگوریتم ژنتیک
الگوریتم سنتیک نوع خاصدی از الگدوریتم هدای تکداملی اسدت کد از
فن های زیست شناسی مانند وراثدت و جهدم اسدتفاده مدی کندد .ایدن
الگوریتم را نخستین بار ،جان هلند معرفی کرد .الگوریتم سنتیک ب طور
کلی یک الگوریتم مبتنی بدر تکدرار اسدت کد اغلد
ب صور



بخدمهدای آن

فرایندهای تفدادفی انتخداب مدیشدوند .مراحدل الگدوریتم
است از:

ایجاد جمعیت تفادفی و ارزیابی آنها؛
انتخاب والدین و ترکی

آنها برای ایجاد جمعیت فرزنددان

)Crossover؛


انتخاب اعاای جمعیت برای اعمال جهم و ایجاد جمعیت
جهمیافتگان )Mutation؛



ادغام جمعیت اصدلی ،فرزنددان و جهدمیافتگدان و ایجداد
جمعیت اصلی جدید؛

)x(t  1)  x(t )  v(t  1

)31

۸

الگددوریتم چندهدفددۀ بهین د سددازی خرا در مفهددوم و پارامترهددا دارای



)29
ضری

 .۸.۸.۱الگوریتم بهینهسازی ذرات چندهدفه ()MOPSO

سنتیک عبار

)) v(t  1)  w * v(t )  c1 * r1 ( p(t )  x(t ))  c 2 * r2 * ( g (t )  x(t

در رابحۀ ب روزرسانی سدرعت در بدان  c1و  c2ضدرای

این صور

پایان.



اگر شرایط خاتم محقق نشود ،از مرحلۀ  2تکرار میشود؛



پایان.

 .۸.۵.۱الگوریتم ژنتیک چندهدفه

1. Multi Objective Particle Swarm Optimization
2. Repository
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ررابت استعماری) است .در وار الگوریتم  PSOاز تعدداد مشخفدی از

در صور

محقق نشدن شرایط خاتم ب  3برویدد و در غیدر

] [ DOI: 10.22052/9.1.14

الهددام ایددن الگددوریتم ،رفتددار اجتمدداعی حیوانددا  ،هماننددد حرکددت



تعیین بهترین خره و بهترین خاطرۀ شخفی هریک از خرا ؛

 00نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی

115/11

111/2742

95/11

P2

122/7712

135/11

112/7367

P3

با چندهدفۀ نامبرده در بانست .برخالر سایر الگوریتمهای چندهدفدۀ

173/1678

141/5154

181/7717

P4

فوق ،این الگوریتم ب یک حافظۀ مجما مانندد آرشدیو یدا مخدمن بدرای

84/1381

84/1915

81/4343

P5

61/11

61/11

61/11

P6

86/7576

86/4469

112/7554

H1

1/11

1/11

1/8341

H2

تنها تفاوتی ک میان این الگدوریتم و نسدخۀ تدکهدفدۀ آن ایجداد

65/5487

63/8441

45/6229

H3

میشود ،در مرحلدۀ  4از نسدخۀ تدکهدفد اسدت؛ زیدرا بدرای ایجداد

611/7354

611/9491

611/9411

جمعیت جدید در این الگوریتم نیاز بد حدذر و در آخدر رتبد بنددی

152/3163

151/2911

151/2124

وجود دارد .معیار رتب بندی در دو نسخۀ تکهدف و چندهدف متفاو

1/7235

1/7216

1/7261

PL

است.

1142/3

1141/1

1133/2

Cost

53/4133

52/9331

52/7526

Emission

الگوریتمهای بهین سازی چندهدف است .تفاوتی ک الگوریتم فدوق بدا
نسخۀ تکهدفۀ سنتیک دارد ،مشاب تفاو

سایر الگوریتمهای تکهدف

نگهداری جوابهای نامغلوب در هر تکرار نیاز ندارد؛ و مراحل حذر
و رتب بندی جوابها در میان اعاای جمعیت انجام میشود.

 .۲نتایج شبیهسازی سیستم مورد مطالعه

 Pi
 Hi

سیستم آزمایشی مورد استفاده در این مقال  ،شامل  4واحد تولید تدوان
الکتریکدی 2 ،واحدد تولیدد همممددان  )CHPو  1واحدد تولیدد تددوان
حرارتی است .میمان توان الکتریکی و حرارتی مورد تقاضا بدرای ایدن
مسئل ب ترتی

 611و  151مگاوا

است .اطالعا

مربوط ب ضرای

تواب همینۀ سوخت نیروگاههای س گاندۀ فدوق ،محددودیت در تولیدد
توان الکتریکی ،محدودیت نرخ شی
و تولید همممان و ماتریس تلفدا

برای نیروگاههای توان الکتریکی
سیسدتم در رسدمت ضدمیم آمدده

است .نواحی عملکردی برای نیروگاههدای تولیدد همممدان در مرجد
شکل ( :)۱منحنی جوابهای نامغلوب برای الگوریتم جستوجوی

[ ]22داده شده است.
در ادام  ،نتایج مسئلۀ توزی بار ارتفادی در سیستم آزمایشی مورد

هارمونی چندهدفه

محالع بدا در نظدر گدرفتن ریدود عملیداتی نیروگداههدا و آنینددههدای
زیستمحیحی ،تیثیر توان الکتریکی و حرارتی دیماند بر همینۀ سوخت
نیروگاهها و میمان آنیندگی آنها و همچنین نمودار همگرایی آن بیدان
شده است .نتایج ب خوبی رابلیت الگدوریتمهدای محدرحشدده در حدل
مسئلۀ بهین سدازی چندهدفد مددنظر را بد رغدم پیچیددگی آن نشدان
میدهد .محدابق جددول  ،)1نتدایج حاصدل از الگدوریتم  MOHSدر
مقایس با سایر الگوریتمها بهین ترند .جداول  )2و  )3تدیثیر افدمایم
دیماند توان الکتریکی و توان حرارتی را بر میدمان همیند و آنینددگی
نشان میدهد .با توج بد نتدایج جددول کد بدا اسدتفاده از الگدوریتم
 MOHSب دست آمده است ،افدمایم دیماندد تدوان الکتریکدی تدیثیر
بیشتری بر میدمان آنینددگی در مقایسد بدا افدمایم دیماندد در تدوان
حرارتددی دارد .شددکلهددای  )6-4ب د ترتی د

جددوابهددای نددامغلوب

ب دستآمده از الگوریتمهای مورد استفاده را نشان میدهد.

شکل ( :)۲منحنی جوابهای نامغلوب برای الگوریتم ازدحام ذرات
چندهدفه

] [ DOI: 10.22052/9.1.14

وار نسخۀ چندهدفۀ الگوریتم سنتیک ب حساب میآید ،از موفقتدرین

NSGA-II
55/7584

MOPSO
69/9691

MOHS
69/9984

Case
P1
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همان طور ک در بخم  3.3اشاره شدد ،الگدوریتم  NSGA-IIکد در

جدول ( :)۸نتایج شبیهسازی و مقایسۀ آن با سایر روشها

توزیع اقتصادی توان و حرارت (  )CHPEDبا در نظر گرفتن آالینده ها و قیود02 ...
 MOPSOازدحددام خرا چندهدفد ) و  NSGA-IIسنتیددک چندهدفد )
سوخت و میمان آنیندگی نیروگاههدای سد گاند نشدان داده شدده اسدت.
همان طور ک جداول نشان میدهد ،با افمایم تدوان حرارتدی و الکتریکدی
موردتقاضا ،میمان همینۀ سوخت و میمان آنیندگی در نیروگداههدا افدمایم
مییابد.

ضمالم

] [ DOI: 10.22052/9.1.14

نشان میدهد .تیثیر افمایم توان الکتریکی و حرارتی مورد تقاضا بر همیندۀ

جدول ( :)۱اطالعات مربوط به ضرایب تابع هزینۀ سوخت در واحدهای
شکل ( :)6منحنی جوابهای نامغلوب برای الگوریتم ژنتیک چندهدفه
جدول ( :)۵تأثیر افزایش توان الکتریکی دیماند بر هزینۀ سوخت و میزان آالیندگی
PD

811

751

711

651

611

14316

12659

11769

11556

11332

Cost

87/2792

73/3362

64/4162

57/7882

52/7526

Emission

F

E

C

B

2/240

022

2/220

0/22

02

0

2/24

042

2/220

0/0

02

0

1/138

161

1/1112

2/1

111

3

1/137

181

1/111

2/11

121

4

جدول ( :)۲اطالعات مربوط به محدودیتهای نرخ شیب و محدودیت در

جدول ( :)۹تأثیر افزایش توان حرارتی موردتقاضا بر هزینۀ سوخت و

تولید در واحدهای تولید توان الکتریکی

آالیندگی
351

311

251

211

151

HD

13232

12618

12193

11651

11332

Cost

54/7561

54/1932

54/3444

54/2329

52/7526

Emission

 .6نتیجهگیری
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