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چکیده :در این مقاله به منظور استفاده بهینه از نیروگاههای سوخت فسیلی در جهت کاهش هزینۀ سوخت ،رزرو و کاهش انتشار
آلودگی نیروگاهها به طور هم زمان در شبکه قدرت ،با در نظر گرفتن قیودی چون تأثیر دریچه بخار ،حد نرخ رمپ ،قیود فرکانسی و،..
یک الگوریتم هوشمند چند هدفه برای حل مسئله پخش بار اقتصادی آلودگی ،ارائه شده است .در انتها عملکرد الگوریتم پیشنهادی
با دیگر روشها (از قبیل برنامهریزی غیرخطی ،الگوریتم ژنتیک ،الگوریتم بهینهسازی گروهی ذرات ،الگوریتم جستجوی باکتریایی و
الگوریتم ترکیبی نیلدر مید ( جستجوی باکتریایی) مقایسه شده است .نتایج شبیهسازی ،مزیت قیود فرکانسی در کاهش هزینه
تولید و مزیت الگوریتم پیشنهادی در بهبود نتایج بهینهیابی از نظر دقت و همگرایی نتایج را نسبت به سایر الگوریتهای دیگر نشان
میدهد.
واژههای کلیدی :پخش بار اقتصادی ،پخش آلودگی ،رزرو و آلودگی ،تابع هزینه ناصاف ،قیود فرکانسی ،الگوریتم ژنتیک تکاملی

-1مقدمه
یکی از مسائل مهم در بهرهبرداری از سیستتمهتای قتدرت،

اقتصادی نیز پیچیدهتر خواهد شد .لتذا روش هتایی چتون

پخش بار اقتصادی دقیق و مبتنی بر واقعیت میباشتد بته-

گرادیتتان ،رگرانتت  ،روش نیوتتتون رافستتون و ..بتته دلیتتل

گونهای که سایر قیود حاکم بر میزان تولید را برآورده ستازد.

خصوصیات غیر خطی واقعی ژنراتورها به سختی قابل اعتماد

در مسئله پخش بار اقتصادی نیروگاهها ،بهرهبرداری اقتصادی

میباشند و به علت دقت و سرعت بسیار پایین ،دیگر متورد

ممکن است به عنوان هدف اصلی در نظتر گرفتته شتود ،در

استفاده قرار نمی گیرند [ .]1الگوریتم ژنتیک در حل مستئله

حالی که هزینۀ ذخیره چرخان ،قابلیت اعتماد و آلودگی هتوا

موفقیت آمیز میباشد اما به دلیل همگرایی زودرس ،توانایی

نیز ممکن است به عنوان اهداف دیگر مطرح شده باشند .لذا

جستجو جهت رسیدن به محل یابی احتمالی را کاهش متی-

اخیراً هم زمان با پخش بار اقتصادی ،پخش آلتودگی نیتز در

دهد [ .]2جستوجوی تابو با وجود سرعت بتار دارای دقتت

نظر گرفته شده است برای حل مسئله پخش بتار اقتصتادی

پایینی است [ .]3روش شبکههای عصتبی ،دارای بتازههتای

نیروگاهها ،روش های بهینهستازی متعتددی استتفاده شتده

عددی زیاد و سرعت پایینی میباشد [ .]4الگتوریتم بهینته-

است اما با افزایش متغیر های سیستتم قتدرت ،پختش بتار

سازی گروهی ذرات 1دارای دقت بار ولی سرعت کم میباشد

1
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چند هدفه بر اساس اپسیلون متغیر
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کاربرد الگوریتم MOGA

در شبکههای قدرت با لحاظ اهداف اقتصادی و
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[ .]1الگوریتم جستجوی باکتریایی 2یک ناحیه بزرگ جستجو

سرعت افزایش مییابد .این پدیده ،اثر دریچه بخار 1نامیتده

را پوشش میدهد اما دارای سرعت همگرایی پایینی میباشد

می شود .مطابق «شکل  ،»1اثرات دریچه بخار ،باعث ایجتاد

[ .]6اخیراً پیشرفتهایی در علتم محاستبات انجتام شتده و

یک تابع هزینۀ گسسته و نامحدب با چندین نقطه ماکزیمم و

نتایج بسیار خوبی در حل مسائل بهینهسازی با توابتع چنتد

مینیممهای محلی میشود که معمورً در این نقا  ،تابع هزینه

هدفه صورت گرفته است [ .]0با توجه به مشتکالت اساستی

مشتقپذیر نمیباشد .لذا تابع هزینه یتک تتابع ناصتاف ،بته

روشهای مذکور و خصوصاً الگوریتم ژنتیک در رستیدن بته
3







 di Pi  ei .sin fi  Pi ,min  Pi  


جواب بهینه ،در این مقالته از روش تکتاملی چنتد هدفته
  v  MOGAبر اساس مفهوم   – dominanceجهت حل

مسئله پخش بار اقتصادی ،رزرو و آلودگی 4در یک سیستتم

  a  b P  c P

2

i i

i i

i

min Fcos t 

i 1

 ei , fiضرایب بازگشت نقا زانویی تابع هزینۀ نیروگاه i

 13ژنراتوری با در نظر گرفتن تلفات خطتو انتقتال و ستایر

ام میباشد.

قیود عملکردی نیروگتاههتا در جهتت کتاهش هزینته رزرو
چرخان استفاده گردیده است .این روش موجب بهبود نتتایج

 -2-2تابع هزینۀ چرخان

بهینهیابی از نظر دقت و همگرایی نتایج میگردد.

ذخیرۀ چرخان باید در سیستم موجود باشد تا در صورت
از دست رفتن یک یا چنتد واحتد ،افتت شتدیدی در ولتتاژ
سیستم ایجاد نشود و از قطتع سترویسدهتی بته مصترف-

 -2بیان مسئله

کنندگان ممانعت نماید .ذخیرۀ چرختان ،بته منظتور تتأمین
قابلیت اطمینان سیستم ،هزینهای را به تولیدکننده تحمیتل

مسئله پخش بار اقتصادی نیروگاها به صورت یک مسئله
بهینهسازی مطرح میگردد که از توابع هدف و قیود مسئله
تشکیل شده است.

خواهد کرد به طوری که [:]8
()4

FRi  Ri 

N



FRcos t  FR1  FR2  ...  FRn 

i 1

 FRcos tمجموع هزینۀ رزرو تمام واحدها و  Riرزرو هتر

 -1-2تابع هزینه سوخت نیروگاهها

واحد

(استاندارد ایزو) جهت هزینۀ سوخت به صورت زیر تعریت

مسئله می باشد به طوری که:

()1

F P 

()2



i

i

Fcos t  F1  F2  ....  Fn 

 di Pi 3

ri

i 1

 -3-2تابع هزینۀ آلودگی نیروگاهها

i 1

a  b P  c P
N

2

 bri Ri  cri Ri

a

min FRcos t 

 ari ,bri ,criضرایب هزینه هر واحد میباشد.

خواهد شد:
N



()5

2

N

i i

i i

i

min Fcos t 

i 1

تولید توان الکتریکی ناشی از سوختهای فسیلی چندین
از جمله ترکیبات اکسیدنیتروژن



NOX

و

که در آن  Fcos tهزینۀ سوخت کل نیروگاههتا ai ,bi ,ci ,di ،
ضرایب هزینۀ واحد نیروگاه  iام و  Nتعداد نیروگاههتا متی-

ماده مختل

اکسیدگوگرد  SOX 

باشد .طبق معادله ( )2هدف از پخش بار اقتصتادی ،در واقتع

زمین خواهد شد.از این رو پیمانهایی با هدف موظ

تالشی برای استفادۀ بهتر از منابع انرژی جهتت واحتدهتای

کشورهای جهان جهت کاهش اثرات گازهای گلخانهای ،میان

تولیدی در مدار است .هنگامی که یک واحد تولید به محت

کشورهای جهان به امضاء رسیده است [ .]9این مسئله موجب

 ،باعث آسیبهای جهانی و گرم شدن
ساختن

افزایش تولید فراخوانده میشود ،دریچههای پذیرش سوخت

شد تابع هزینۀ آلودگی تعری

ژنراتورها ،یک به یک باز شده و تلفات دریچه کنترل بخار به

برای یک سیستم قدرت ،یک تابع صاف جهت کاهش هزینۀ

2

و بر تابع هزینه اثرگذار گردد.
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برای ژنراتور  iام با توان تولیدی  ،  Pi یتک تتابع صتاف

میباشد .حداقل کتردن هزینته  FRcos tاز اهتداف
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صورت زیر خواهد بود [:]8
3
( )3

N

مجله علمی -تخصصی تحقیقات نوین در برق -سال دوم -شماره دوم -تابستان 92

آلودگی به صورت زیر تعری

Pim  Pi( m1 )  URi

خواهد شد .هدف کلی از مسئلۀ

پخش بار آلودگی ،کاهش میزان آریندگی خروجی نیروگاهها

()11

,i  n ,m  M

Pi( m1 )  Pim  DRi

میباشد [:]8
()6

 URiحداکثر مقدار افزایش و  DRiحداکثر مقدار کاهش
تولید نسبت به تولید ساعت قبل نیروگاه  iام و  Mتعداد

FEmisson  F1  F2  ....  Fn

()7

i

i 1

 FEmissonمیزان هزینۀ آلودگی کل نیروگاهها  i , i ,i ،

-0-2نواحی عملکرد ممنوعه

ضرایب آلودگی ژنراتورها میباشند .اعمال قیود عملکردی به

6

نواحی عملکرد ممنوعه یک محدوده مکانیکی ژنراتورها می-

صورت یک جا ،پخش بار اقتصادی را به شرایط واقعی سیستم

باشد که در صورت قرار گرفتن تولید در این نواحی،

نزدیکتر و باعث افزایش دقت مسئله خواهد گردید که به

مشکالتی در لوازم جانبی از قبیل پمپ ،بویلر و  ...در هنگام

صورت زیر شرح داده خواهند شد.

تولید به وجود میآید [ .]8مطابق «شکل  »1این نواحی باعث
گسستگی در منحنی هزینه خواهند شد .این قیود ،به صورت

-4-2قیود توازن توان

زیر مدل خواهند گردید:

 Pi ,min  Pi  Pi,1
 u
 P i ,k 1  Pi  Pi,k
 u
 P i ,z  Pi  Pi ,max

محدودیت اساسی در بهرهبرداری سیستمهای قدرت این
است که مجموع توانهای تولیدی ،باید مساوی کل بار و
تلفات سیستم باشد [ .]8اعمال تلفات خطو

()12

انتقال ،ابعاد

مسئله را گسترش میدهد .بنابراین:
()8

 Ploss



N

 Pi ,kو

P  P
i

load

i 1

()9

 B00

N

B

i 0 Pi

PB
i ij Pj 

i 1

N

N



u
i ,z

P
 :به ترتیب حدود پایینترین و بارترین  Kامین

ناحیه

Ploss 

i 1 j 1

Cost  $ h 

B ,B , B
که  oo io ijضرایب تلفات خط Ploss ،تلفات خط و

Output , P  MW 

-1-2محدودیت تولید ژنراتورها

Pi ,max

Pu

Pl

Pi ,min

شکل( :)1تابع هزینۀ نیروگاه با در نظرگرفتن اثر دریچه بخار و
نواحی ممنوعه

هر واحد نیروگاهی نصب شده ،با توجه به میزان مجاز تولید
خود ،میتواند توان محدودی را تولید کند آن چنان که:
()11

-8-2قید رزرو چرخان ژنراتورها

Pi ,min  Pi  Pi ,max

-6-2نرخ رمپ
در شرایط واقعی ،خروجی هر واحد ،نمیتواند هنگامی که بار

رزرو چرخان قابل دسترس هر ژنراتور ،به ماکزیمم تولید
توان آن بستگی دارد آن چنان که [:]8
()13

تغییر میکند ،به صورت آنی تنظیم شود به طوری که
تغییرات تولید در هر ساعت نسبت به ساعت قبل دارای
محدودیت میباشند .در این صورت ،محدودیت حداکثر

Ri   Pi ,max  Pi 

-9-2قید رزرو چرخان مورد نیاز
()14

 SP , R i SP / 4

N

i

R
i 1

افزایش و یا حداکثر کاهش تولید در سیستم به وجود خواهد

 SPمقدار رزرو چرخان مورد نیاز کل سیستم میباشد .در

آمد [:]3

این مقاله ،این ذخیره مورد نیاز برابر ماکزیمم درصدی از بار

3
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 Ploadتوان مصرفی سیستم میباشد.
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 i Pi   i Pi 2

 
N

min FEmisson 

ساعت شبانه روز میباشد.
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کل ( ) %17و توان تولیدی واحدی که بیشترین بخش از توان

زمانی ،حد ماکزیمم آلودگی از سیستمهای قدرت افزایش می

سیستم را تولید میکند ،در نظر گرفته شده است [:]8

یابد [ .]8بنابراین:



()51



SP  t   max 0.1  load  t  , max  P1,t ,..., Pn ,t 

(,t  t1 ,t2  )19

 Pi ,t    i  i Pi ,t   i P2i ,t   EmCapt
N

i 1

-17-2حد انحراف فرکانس

EmCapt

0

N

F
Emission ,i ,t

حد ماکزیمم آلودگی در فاصلۀ زمانی

i 1

t  t1 ,t2 

سرعت تغییرات فرکانس سیستم به مقدار تولید واحدی که
از مدار خارج شده و مقدار انرژی جنبشی و در نهایت به

-13-2تابع هدف پیشنهادی

ذخیرۀ چرخان قابل دسترس در سیستم قدرت ،مرتبط است
و به همین منظور ،در مسئلۀ پخش بار اقتصادی نیروگاهها

از آنجایی که تابع هزینۀ سوخت و هزینۀ رزرو از یک جنس

نقش موثری را ایفا میکند معمورً انحراف فرکانس به H/S

بوده و با تابع آلودگی در تضاد میباشند بنابراین ضروری

 7/21محدود میشود .انحراف فرکانس سیستم بعد ازخارج

است تا توابع هدف به صورت جداگانه حداقل شوند و به

شدن هر واحد به صورت زیر محاسبه خواهد شد [:]8
df
P
()16
 25
dt
KEsys

صورت همزمان ،مصالحهای بین جوابهای به دست آمده
انجام گردد .پس طبق روابط زیر ،مدل کامل تابع هدف تعری
میشود:

 Pتوان تولیدی واحدی که از مدار خارج شده است و

KEsys





F1   ai  bi Pi ,t  c i Pi ,t 2  d i Pi ,t 3  e i .sin f i  Pi ,min,t  Pi ,t   


i 1

 ،انرژی جنبشی ذخیره شده در سیستم قدرت می-

()21

باشد.
اگر  Kامین نیروگاه شامل  l Kواحد باشد آنگاه داریم:
()17




N

()21

N

 100 
1
 1   KEk  KEi  
 Pk  KEload
 lK 
 lK 
i 1





 b ri R i ,t  c ri R i ,t 2



 i  i Pi ,t   i Pi ,t 2


N

F2 

i 1

)  F  Min ( F1 , F2

 subject to :
)  Equs : ( 8 ) to ( 19


ik

اگر هر یک از قیود عملکردی یک واحد تولیدی )  ( Uiاز حد

جنبشی تولید شده توسط واحد  iام و  Pkتوان مطلوب

صورت یک تابع پنالتی

-11-2قید حداقل فرکانس

) ( PFi

) ( Qr ,i

 ،به

 ،به توابع هدف به صورت زیر

افزوده خواهد گردید:

قید حداقل فرکانس به رزرو چرخان قابل دسترس ژنراتورها
, Q  Fcos t ,i  max
r ,i
FEmisson ,i  max
otherwise

و پاسخ دینامیکی بار بستگی دارد .برای مسئلۀ پخش بار

if violated

اقتصادی ،قید فرکانس به صورت زیر بیان میشود [:]8
N
N
C j ,2

1
.PK  C j ,3 Ri  C j ,4
 1   KEk  KEi  C j ,1 Pload 
l
 lK 
i 1
i l





i k

ik

()23

2





Q U  Ui lim
r ,i
i

PFi  0

NC

J  F   PFi
i 1

ماتریس  Cبرای خطی کردن اثر قید فرکانسی به کار می-
رود و در پیوست بیان شده است.

-3الگوریتم  v  MOGA

-12-2حد ماکزیمم آلودگی
نیروگاهها و سایر منابع آلودگی ،سطح باریی از آلودگی را

  v  MOGAیک الگوریتم تکاملی چند هدفۀ نخبه گرا بر
اساس مفهوم    do min anceمیباشد .در این روش،

طی ساعات خاص از روز ساطع میکنند .در این فاصلههای

4
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مجاز خود منحرف شود ،ضریب قیمت جریمه

نیروگاه می باشد.

()18

ri

i 1

()22

 : KEloadانرژی جنبشی تولید شده توسط بار KEi ،انرژی

 a
N
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(    J   )28

مجموعهای از جوابهای مینیمم ،ذخیره شده و جهت

2

جلوگیری از همگرایی زودرس استفاده خواهد شد [.]17
الگوریتم  ،  v  MOGAشامل مجموعه ذرات  پارتو
  
 P 



    

box  2  box  1  box  2  J  1

یکی از مزایای الگوریتم   v  MOGAنسبت به سایر
الگوریتمهای دیگر این است که از سه جمعیت متفاوت

 P  t  
،
تشکیل شده است که عبارتند از :جمعیت اصلی

میباشد که همگرایی را به سوی مجموعه بهینۀ پارتو

 A  t  
 که تعداد جمعیت آرشیو هرگز بیشتر از
آرشیو

تعداد ثابتی از جعبهها تقسیم شده است .مجموعه ذرات 

رابطه زیر نخواهد شد:

پارتو از جوابهای خارج از محدوده و همگرایی به سوی فقط
یک نقطه یا ناحیه داخل فضای تابع ،جلوگیری خواهد نمود.


()29

 i  J i max  J i min n _ boxi

()24



,  P ,   ,
1

2

2

  

  

i 1



n _ boxmax  1

Nind _ max_ A 

G  t   8
 که تعداد آن باید یک عدد زوج
و جمعیت کمکی

تعداد  n _ boxiسلول ،روابط زیر برقرار است:
1

n _ boxi  1

s

در نظر گرفته شود .مراحل اصلی الگوریتم عبارتند از [:]17



 P   P  box  1  box  2

 P  0  
 ، با تعداد ذرات  ، Nind Pبه
مرحله  :1اولین جمعیت
صورت تصادفی از فضای جستجوی  Dتعیین میشود.
مرحله  :2مقدار تابع هدف برای هر ذره در
خواهد شد.
مرحله  :3ذرات

P t 

و

At 

P t 

 ،محاسبه

یک به یک آنالیز میشوند و

A t
ذراتی که توسط ذرات    d omi n a t e d،  نیستند،

شکل( :)2مفهوم .   do min ance

در
i

تمام ذرات واقع در ناحیه هاشورزده توسط

  do min ance

، 

مرحله  :4در هر تکرار،

 

 J    J i min

boxi     i max
.
n
_
box

i
min
 J i  J i


box    box1   ,...,boxs  

()26
1

با مقدار تابع هدف

مقدار تابع هدف

 

 

J 1

 

شد

با

گنجانده خواهند شد.

J 2
را    dominateمیکند آن

مرحله  :1مقدار تابع هدف برای هر ذره در

چنان که:
()27

p2
p1
u  Pc m
 توسط توزیع
 و
 ،آنگاه
و اگر

گاسین ،جهش )  (mutationپیدا کرده و سپس در

2

 ،متغیر

u 0...1

خواهد شد.

 

J 2



انتخاب میشود .اگر

u  Pc m

(

Pc m

:

p2
p1
احتمال تولید مثل و یا جهش)  ،و  توسط تکنیک
ترکیبی خطی توسعه یافته ،ترکیب )  ( crossoverخواهند

خواهد شد:

(i  1...s  )25

متغیر

،

boxi  

به صورت زیر

به بازه

At 

یک عدد به صورت تصادفی متعلق

 

مرحله  :6ذرات

J 1

G t 

و

At 

G t 

G t 

 ،محاسبه

یک به یک آنالیز میشوند و

A t
ذراتی که توسط ذرات    d omi n a t e d،  نیستند،

اگر و تنها اگر:

5
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p2
P t
 از
  و

max
min
 J iو  J iحدود مقادیر توابع هدف به ازای ذرات بهینۀ

تعری

G t 

به شرح زیرتشکیل خواهد

p1
شد :ابتدا دو ذره به صورت تصادفی انتخاب میشوند  :از

میباشند.

پارتو میباشد .برای یک متغیر  

At 

گنجانده خواهند شد.

Downloaded from jeps.iaud.ac.ir at 14:11 +0430 on Tuesday June 18th 2019

   P ایجاد میکند .مطابق «شکل  ،»2فضای تابع هدف در

برای هر تابع هدف ،با پهنای جعبه   iو ذرات  ،  Pبرای

 

box  1
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در

At 

گنجانده خواهند شد و ذراتی از

At 

G t
ذرات    do min ated ،  هستند ،از
خواهند شد.
مرحله  :0ذرات

 

 

G t 

J G

J P

At 

حذف

آپدیت میشود.

یک به یک آنالیز میشوند .اگر

 ،آنگاه

G

 جایگزین  میشود.
P

شکل( :)3مقایسه کل هزینۀ عملکردی و آلودگی سیستم حاصل از

الگوریتم  v  MOGA

-4نتایج شبیه سازی
در حل مسئلۀ پخش بار اقتصادی

آلودگی  ERELD 

با

قیود فرکانسی ،رزرو چرخان آن چنان که قیود فرکانسی
رضایت بخش باشد ،تعری

خواهد شد .طبق «جدول ،»1

هزینۀ رزرو سیستم در ساعت  8در مسئلۀ  ERELDبا قیود

فرکانسی نیز کمتر از هزینه رزرو در مسئلۀ ERELD
مرسوم برای همۀ الگوریتمهای مذکور (الگوریتم

های غیر-

خطی ،نیلدر – مید و )..میباشد .همچنین «شکل  »3نشان بر
برتری قیود فرکانسی در جهت کاهش هزینۀ عملکردی و

شکل( :)4مقایسه هزینۀ عملکردی کل سیستم حاصل از الگوریتم-
های   v  MOGAو BF  NM

هزینۀ آلودگی در حل مسئلۀ  ERELDمرسوم و با قیود
فرکانسی ،با استفاده از روش   v  MOGAاست« .شکل »4

نشان میدهد که الگوریتم   v  MOGAنسبت به الگوریتم
 BF  NMدارای عملکرد و دقت بهتری میباشد و اختالف

در «شکل  »1نمودار بهینۀ پارتو برای مسئلۀ ERELD
مرسوم و مسئلۀ  ERELDبا قیود فرکانسی ،حل شده
توسط الگوریتم  ،  v  MOGAبرای بار در ساعت  8ارائه

شده است.
جدول( :)1هزینۀ رزرو چرخان مسئله ERELD

شکل( :)1نمودار بهینۀ پارتو با قیود فرکانسی( بار) و بدون قیود
فرکانسی(پایین) در ساعت  8با استفاده از الگوریتم

 v  MOGA

6
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معادل بین هزینهها ،مزیت قیود فرکانسی را نشان میدهد.
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ذرات

P t 

و

P t 

توسط ذرات

G t 

که توسط
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