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 چکیده

 

برداری از که یکی از مسائل مهم در مدیریت تولید و بهره (Economic Dispatch)توزیع اقتصادی بار 

شود به ریزی تولید واحدهای تولید انرژی الکتریکی انجام میباشد، با هدف برنامههای قدرت میسیستم

های اقتصادی تولید نیز کمینه گردد. در این مقاله، مسألة نحوی که بار مورد نیاز شبکه تأمین و هزینه

بررسی و انجام شده است.  (Active Set)سازی مجموعة مؤثر بار با الگوریتم جدید بهینه توزیع اقتصادی

هر روش مجموعة مؤثر در مجموع مشتمل بر دو مؤلفه است: اولین مؤلفه، تعیین یک مجموعة کاری که 

ای یهای بهتر بر روای است متشکل از قیود مؤثر جاری، و دومین مؤلفه حرکت به سوی نقطهزیرمجموعه

، ASمنظور ارزیابی عملکرد و نشان دادن کارآیی روش شود. بهکه به وسیلة مجموعة کاری مشخص می

 0088و  0088، 088نیروگاه با مقادیر تقاضای  6الگوریتم پیشنهادی بر روی یک سیستم تست با 

ی دیگر مقایسه شده هابا الگوریتم ASآمده از الگوریتم سازی بدستمگاوات اعمال شده است. نتایج شبیه

های بهینه و بهتری را نسبت به سایر و نتایج گویای این مطلب است که روش پیشنهادی جواب

 باشد.دهد و از دقت و کارآیی و سرعت باالتری برخوردار میها ارائه میالگوریتم

 

 نیروگاه حرارتی برداری، سیستم قدرت،توزیع اقتصادی بار، الگوریتم مجموعة مؤثر، بهرهواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

بار استت کته هتدف از انجتام     های قدرت، توزیع اقتصادی برداری از سیستمریزی، تولید و بهرهیکی از مسائل مهم در برنامه

 Wood) که قیود حاکم بر نیروگاهها و سیستم رعایت شتوند: های توان تولیدی نیروگاهها است، به نحویسازی هزینهکمینهآن، 

and Wollenberg, 1984)گذاری انجام شتده بستیار   برداری اقتصادی برای یک سیستم قدرت، از نظر برگشت سود سرمایه. بهره

هتای بترر را جهتت حصتول     جتویی در ستوخت، شترکت   شده توسط ارگانهای دولتی و اهمیت صرفههای تعیینمهم بوده و نرخ

طتور تقریبتی بتا یتک معادلتة      متداول، توابع هزینة هر ژنراتور به ED دهد. در مسئلةحداکثر بازدهی ممکن، تحت فشار قرار می

 .(Elsayed and ElSaadany, 2015)شود: سازی میدرجة دو ساده مدل

در ده استت.  سازی زیادی برای حل مسألة توزیع اقتصادی بار به کتار گرفتته شت   روشهای ریاضی و تکنیکهای مختلف بهینه

 ( وChen and Wang, 1993)ریزی خطی و غیرخطی انجام شده استت:  ع اقتصادی بار با برنامهبعضی از مقاالت، حل مسألة توزی
(Granville, 1994)زنتد و  ای تقریتب متی  صورت تکته ریزی خطی در عین سریع و قابل اطمینان بودن، توابع هزینه را به. برنامه

هتای ریاضتی اصتوال     باشد. از طرف دیگر، برنامه ریزی غیر خطی مشکل همگرایی دارد. امتا روش بودن جواب زیر سؤال میبهینه

تی در برخی موارد رسیدن به جواب بهینه بسیار مشکل خواهد بتود. از  برای مسائل با توابع هزینة غیرخطی مناسب نیستند و ح

توان های تکاملی و هوشمند پیشنهاد شده است. از جمله این روشها میگیری از الگوریتمرو، برای غلبه بر این مشکالت، بهرهاین

 Sun et) ،( Neyestani et al, 2010) ،( Selvakumer and Thanushkodi, 2007) ( وGaing, 2003)به الگوریتم کوچ پرستتوها:  

al, 2013 )، (Park et al, 2010)   :الگتوریتم ژنتیتک ،(Youssef and El-Naggar, 2000 )و (Chiang, 2005 )، (Subbaraj et al, 

2011 )، (mohammadi-Ivatloo et al, 2013)    :الگتوریتم اجتمتاع موراگتان ،(Pothiya and Nagmroo, 2010) و (Hou et al, 

 Bhattacharya and) ، (Wang et al, 2007) ( وNasimul and Hitoshi, 2008)، الگتتوریتم تفاصتتل تکتتاملی:   (2002

Chattopadhyay, 2010 )، (Zaman et al, 2015) :الگوریتم زنبورعسل ،(Niknam and Golestaneh, 2012)  .و ... نام برد 

در ریاضتیات  ستازی غیرخطتی   نته سازی عددی در حل مستائل بهی های بهینهروشعنوان یکی از الگوریتم مجموعة مؤثر به

 ,Melanie)باشتد:  ستازی توانمنتد متی   کاربرد بسیاری دارد که سرعت بسیار باال و مقاوم بودن از خصوصیات این الگوریتم بهینه

 .Fukushima and Tseng, 2002 )، (Judice et al, 2007 )، (Nocedal and Wright, 2006)( و )1979

بترای حتل مستألة توزیتع      (Active Set)روشی جدید برپایة ریاضیات عددی به نام الگوریتم مجموعتة متؤثر   در این مقاله، 

سازی توان تولیدی واحدها با توجه به قیود مساوی و نامساوی موجود ارائته شتده استت. بته منظتور      اقتصادی بار با هدف بهینه

ریتم پیشنهادی، از سیستم تست با تقاضاهای مختلف استفاده شده است و نتایج عتددی و مقایستة   نمایش و بررسی کارآیی الگو

هتای زیتر   ها، گویای برتری روش پیشنهادی برای حل مسألة توزیع اقتصادی بار استت. ادامتة مقالته، در بختش    آن با سایر روش

الگوریتم مجموعة مؤثر معرفی و پیشنهاد  ،سپسشده و بندی مسألة توزیع اقتصادی بار، فرمول بعد،تنظیم شده است: در بخش 

های دیگر نیتز در  تست با روش شود. معرفی سیستم آزمون و مقایسة نتایج حاصل از اعمال روش پیشنهادی بر روی سیستممی

 گیری و ارائه پیشنهادات پرداخته شده است.نیز به نتیجه پایانیآمده است. در نهایت، در بخش  های بعدیبخش
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 توزیع اقتصادی بار

همانطور که گفته شد، مدلسازی تابع هزینه برای هر ژنراتور در مسألة سادة توزیع اقتصادی بار به صورت یتک تتابع درجتة    

باشد. هدف اولیه در توزیع اقتصادی بار، مشخص نمودن ترکیبهای بهینه بترای خروجتی تتوان تمتام واحتدهای تولیتدی       دو می

بینی شده با کمترین هزینه، حفظ شود. لذا مسألة توزیع اقتصادی بتار  توانایی شبکه در تأمین تقاضای بار پیشطوریکه است، به

 شود:سازی با تابع هدف زیر بیان میبه صورت یک مسألة بهینه

   2

1 1

min
G GN N

T i Gi i Gi i Gi i

i i

F F P a P b P c
 

                                                                                             )0( 

 که در آن:

TF کل هزینة تولید بر حسب :$ hr، 

iF تابع هزینة سوخت ژنراتور :i،ام 

GN،تعداد کل ژنراتورهای متصل به شبکه : 

GiP توان خروجی ژنراتور :i،ام 

ia ،ib  وic ضرایب هزینة سوخت ژنراتور :iباشند.ام می 

 از طرف دیگر، قیود تساوی و نامساوی زیر نیز باید برای برآوردن کردن تقاضای مورد نظر درنظر گرفته شوند:

1

,min ,max

GN

Gi D loss

i

Gi Gi Gi

P P P

P P P



 

 


                                                                                                                                              

(0)   

که در آن 
DP کننده بار کل موردنیاز مصرف( ها بر حسبMW و )

lossP تواند با رابطة تلفات تلفات کل شبکه است که می

 و به فرم زیر محاسبه گردد: Bماتریس 

0 00

1 1 1

loss i ij j i i

i j i

P P B P B P B
  

                                                                                                                        )3(

  
یب ضرا

ijB ،0iB  00وB باشند.ضرایب ثابت در فرمول تلفات می 

 

 (Active Set)الگوریتم مجموعة مؤثر 

متؤثر در نظتر   های مجموعة مؤثر، افراز کردن قیود نامساوی به دو گروه است: آنهایی که قترار استت   ایده زیربنایی در روش

 شود.گرفته شوند و آنهایی که قرار است نامؤثر به حساب آیند. از قیودی که نامؤثر تشخیص داده شوند، اساسا  صرف نظر می

های مجموعة مؤثر مبتنی بر تعریف مجموعه ای از قیود، به نام مجموعة کاری، به عنوان مجموعة قیتود متؤثر در   ایدة روش

شتود کته عمتال  در نقطتة     ای از قیود در نظر گرفته میز یک الگوریتم است. مجموعة کاری، زیرمجموعههر تکرار، یا هر مرحله، ا

جاری مؤثرند، و بدین ترتیب نقطة جاری برای مجموعة کاری، شدنی است. الگوریتم از اینجا با حرکت بر رویه ای که به وستیلة  

رود. در این نقطة جدید، مجموعة کاری ممکتن استت تیییتر    یشود به سوی نقطة بهتری پیش ممجموعة کاری قیود تعریف می

 یابد.

 توان به صورت زیر بیان کرد:برنامة درجه دوّم کلی را می
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1

) min
2

,

,

T T

T

i i

T

i i

QP q x x Q x x c

subject to a x b i E

a x b i I

    

 

 

                                                                                     )4( 

 
 

E  وI قیود تساوی و نامساوی هستند. ماتریس  های اندیس برایمجموعهQ .متقارن و معین مثبت است 

شود. نتوع  ( که شامل قیود نامساوی است، تقریبا  همواره با یک روش مجموعة مؤثر حل می4برنامة درجة دوّم کلی معادلة )

یر را بته عنتوان فضتای شتدنی     معین مثبت باشد وجود دارد. در این نوع، فرض ز Qبسیار ساده ای از این روش برای حالتی که 

 خواهیم داشت: QPمسألة 
T

i in

T

i i

a x b i E
F x

a x b i I

   
  

   

                                                                                                      )5( 

ام در نقطة  kفرض کنید در تکرار 
kx ( قرار داریم

kx Fشود:(. در این نقطه، مجموعة مؤثر به صورت زیر تعریف می 

   T

k k i iW A x i E I a x b                                                                                                       )6( 

nجهت 

kd   در نقطة
kx :شدنی است هرگاه داشته باشیم 

 

0

0

T

i

T

i k k

a x i E

a x i I I A x

 

  
                                                                                                         )7( 

بنتدی  ستازی زیتر فرمتول   صورت مسألة بهینههام حل شود، ب kای که بایستی در تکرار با توجه به جهت شدنی فور، مسأله

 شود:می
   min

0

0

k k k k

T

i k

T

i k k

q x d q d

a d i E
subject to

a d i I

 

  


 

                                                                                                     )0( 

کنتد.  ریزی درجة دوم با قیود تساوی زیر را حل میام به جای حل این مسئله، مسئله برنامه kروش مجموعة مؤثر در تکرار 

بدین ترتیب، برنامة درجة دوم متناظر با مجموعة کاری، با انتقال به نقطة 
kxشود:، به صورت زیر تعریف می 

 
1

) min
2

0,

T T

k k k k k k k

T

i k k

QP q d d Q d g d

subject to a d i W

    

 

                                                                               )9( 

kکه در آن  kg c Q x   

 kdریزی درجة دوم با قیود تساوی استفاده کرد و جواب بهینه های حل مسائل برنامهتوان از روشبرای حل این مسأله می

 را به دست آورد.

 شود:موجود در الگوریتم نیز به صورت زیر تعریف می kطول گام نیوتنی 

0
min 1,
T
i k

T

i i k

k T
a d

i k

b a x

a d




 
  

 
                                                                                                                )08( 

0kdیابد که شرط تکراری تا زمانی ادامه می فرآیند     برآورده شود و در هر تکرار مقادیر بهینة متییرها طبق رابطتة زیتر

 آیند:بدست می

1k k k kx x d                                                                                                                              )00( 
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نهایتتتتتتتتتتت 
kx  در

 باشد.شده معادل با همان توان تولیدی بهینه جهت مینیمم سازی تابع هزینه سوخت مورد نظر میبهینه

 دهد.(، فلواارت کامل این الگوریتم را نشان می0)شکل 

شتود و بتا حتل یتک     شود، روند با حدس اولیة متییرها و مجموعة کاری شروع متی همانطوری که در فلواارت مشاهده می

مرحلته   یابد. محاسبة ضرایب الگرانژ و بدست آوردن نقاط کار بهینه از جمله فرآیندهای بعتد از ایتن  معادلة درجة دوم ادامه می

 طور مفصل توضیح داده شده است.باشد که همة این مراحل در باال بهمی

 
 
 

 نتایج شبیه سازی

آوردن بهترین تولید برای ژتراتورها، سیستم تستی با دستدر این بخش، به منظور نشان دادن کارآیی روش پیشنهادی و به

 نیروگاه حرارتی انتخاب شده است و نتایج با اند روش دیگر مقایسه شده است.  6

$)با واحد پول بر ساعت تابع هزینة سوخت هر نیروگاه 
h

شود و محدودیتهای خروجتی  داده می 0که با یک تابع درجة (  

 واحدها در رابطة زیر آمده است:

 

 

 

 

 

2

1 1 1 1

2

2 2 2 2

2

3 3 3 3

2

4 4 4 4

2

5 5 5 5

6

0.001562 7.92 561 $ 100 600

0.001940 7.85 310 $ 100 400

0.004820 7.97 78.0 $ 50 200

0.00139 7.06 500 $ 140 590

0.00184 7.46 295 $ 110 440

MW

MW

MW

MW

MW

F P P hr P

F P P hr P

F P P hr P

F P P hr P

F P P hr P

F

    

    

    

    

    

 2

6 6 60.00184 7.46 295 $ 110 440MWP P hr P    

 

800الگوریتم توزیع اقتصادی بار برای تقاضاهای  MW ،1200 MW  1800و MW    انجام شده است و بترای ستادگی ار

 افت تلفات انتقال صرفنظر شده است.

های دیگر ( آمده است و با الگوریتم0سازی برای تقاضاهای فور با الگوریتم پیشنهادی مجموعة مؤثر در جدول )نتایج شبیه

 است.مقایسه شده
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عورش

      یراک ةعومجم و       اهرییتم ةیلوا سدح

رارکت سیدنا              

:یواست دویق هب دیقم مود ةجرد ةلأسم لح

0x
0W

0k 

 
1

) min
2

0,

T T

k k k k k k k

T

i k k

QP q d d Q d g d

subject to a d i W

    

 

0kd 

1k k k kx x d  ژنارگال بیارض ةبساحم       

                      و
kQP

min
k

q i
i I W

 
 



0q 

فیرعت و        زا     فذح
    ،

q
kW

1kW 1k k 

هنیهب راک طاقن       فقوت
kx

نایاپ

 رد زاس ممینیم سیدنا ندوزفا             رگا
           فیرعت و        هب ینتوین ماگ لوط

                   ،

1k 

kW1kW 

1k k 

هلب ریخ

ریخهلب

 
 مؤثر(: فلوچارت الگوریتم مجموعة 1شکل )
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مقایسه نتایج حل  (: 1) جدول

: الگوریتم ژنتیک کنترل شده با کنترل فازی با تابع FCGA1: الگوریتم ژنتیک سنتی، CGA: الگوریتم مجموعة مؤثر، AS. با EDمسئله 

 شده باکنترلر فازی با تابع عضویت گاوسی: الگوریتم ژنتیک کنترل FCGA2عضویت مثلثی و 

 

شود که در الگوریتم پیشنهادی مجموعة مؤثر هزینة کمتری نسبت بته ستایر روشتها بته     خوبی مشاهده می( به0از جدول )

 دست آمده است.

 

 ینتیجه گیر

بتا هتدف    Active Setزی ستا های حرارتی بتا الگتوریتم جدیتد بهینته    در این مقاله، مسألة توزیع اقتصادی بار میان نیروگاه

سازی مجموعة مؤثر یکی ار روشتهای حتل   الگوریتم بهنیهمینیمم سازی کل هزینة تولید واحدها مورد بررسی قرار گرفته است. 

بتا ستایر   سازی با الگوریتم پیشنهادی، شبیهنتایج باشد. باشد که قادر به حل مسائل خطی و غیرخطی میسازی میمسائل بهینه

این مقایسه، کاهش کل هزینتة تولیتد    ةواحد تولیدی مقایسه شده است. نتیج 6با  توزیع اقتصادی باردر یک مسألة ها الگوریتم

همیتت زیتادی   کته از ا نستبت بته ستایر الگوریتمهتا     واحدها به عنوان یک پارامتر اساسی و نیز زمان حتل و ستادگی الگتوریتم    

 باشد.برخوردارند  می

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (DPتقاضا ) روش حل
تولید واحد 

0 (MW) 

تولید واحد 

0 (MW) 

تولید واحد 

3 (MW) 

تولید واحد 

4 (MW) 

تولید واحد 

5 (MW) 

تولید واحد 

6 (MW) 
 ($) هزینه

AS 088 088 088 58 63/385 09/000 09/000 89/0007 

CGA 088 43/080 830/006 0/54 0/040 83/067 03/003 5/0059 

FCGA1 088 0/088 33/087 57/55 39/380 6/000 33/008 0036 

FCGA2 088 05/008 00/085 67/60 47/076 75/000 70/003 0049 

AS 0088 76/003 69/007 58 43/440 86/038 86/038 89/00477 

CGA 0088 65/037 06/008 43/04 4/409 4/086 77/040 0/00459 

FCGA1 0088 53/005 60/050 95/67 04/394 35/030 90/007 84/00493 

FCGA2 0088 70/030 70/048 65/58 50/406 85/060 00/005 04/00490 

AS 0088 040 70/007 00/75 84/500 53/335 53/335 33/06579 

CGA 0088 0/305 07/030 70/64 9/543 63/380 50/306 5/06595 

FCGA1 0088 30/070 80/005 00/06 03/559 35/364 45/334 9/06509 

FCGA2 0088 00/308 40/079 50/00 94/556 0/308 5/350 00/06594 
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