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محیطی مبتنی بر الگوریتم  ها با در نظر گرفتن قید زیست نیروگاه به مدار آوردن

 جهش قورباغه چندهدفه
 

 رسول کالنتری مقدم، محمدرضا آقاابراهیمی، محمد حاجی بابایی، حمید فلقی

 برق و کامپیوتر، دانشگاه بیرجند مهندسی دانشکده

 چکیده

 و در نتیجه های فسیلی مصرف سوخت لی نظیرئن همواره با مساکنندگا مین نیاز مصرفأهدف ت اب ها به مدار آوردن نیروگاه

-شمار می ههای قدرت امروزی بهای سیستمترین چالش از مهم این موضوع یکی که همراه بوده استمحیطی  زیستهای ودگیآل

ن بهینه و مناسب میزان یروشی برای تعی( EUC) محیطی با در نظر گرفتن آلودگی زیست ها به مدار آوردن نیروگاه ی مسئله رود.

 EUCی مسئلهکلی  طور به. ستا محیطی برداری و آلودگی زیست بهره ی کمینه کردن هزینهمنظور  بهواحدهای نیروگاهی  لیدتو

الگوریتم چندهدفه با روش  مطالعهاین  است که در قیوددی اخطی همراه با تعدچندهدفه و غیر یا مسئله ،های قدرت سیستم

کاری برای حل مسائل به صورت  نیز راهی کارا  جبهه .حل شده است ی کارا جبههاستفاده از معیار  و (MOSFLA) جهش قورباغه

ها نشان  ی نامغلوب و پراکندگی مناسب جوابها آمده با توجه به تعداد جواب به دست کارایی  جبهه ،در نهایت هدفه است.چند

ساعته اعمال و  42ی زمانی  با ده واحد نیروگاهی برای یک دوره  این روش بر روی یک سیستم نمونه .از کیفیت پاسخ نهایی دارد

 .  استارائه شده در این مقاله نتایج حاصل از آن 

 ،"محیطی زیست با در نظر گرفتن آلودگی  ها به مدار آوردن نیروگاه" ،"قورباغه جهشچندهدفه م الگوریت" :هاي كلیدي واژه

 ."ی کارا جبههمعیار " ،"توزیع اقتصادی بار"

 مقدمه -1

 ریزی برنامه شامل 1(UC) ها به مدار آوردن نیروگاه ی مسئله

توزیع  و ،ی واحدهای تولید اموش کردن بهینهروشن و خ

ی روشن برای تأمین بار مصرفی واحدها 4(ED) اقتصادی

 بینی شده در یک دوره زمانی خاص در کوتاه مدت است. پیش

هدفه کالسیک،  تک یها به مدار آوردن نیروگاه ی مسئلهدر 

                                                                                 

 

 

 

 
1
 Unit Commitment 

2
 Economic Dispatch 

ی واحدها  برداری همه های بهره مجموع هزینه که شود میفرض 

 توان سیستم( و قیود نامساوی)تعادل  با توجه به قیود تساوی

محدودیت تولید، حداقل زمان  ،ی چرخان سیستم )ذخیره

 خاموش و محدودیت نرخ افزایشی/کاهشی( کمینه شود.روشن/

 ،غیرخطی ی مسئلهها یک  به مدار آوردن نیروگاه ی مسئله

تعداد زیادی روش برای حل  [.1] است و پیچیده ناپیوسته

هایی  اند، روش ها پیشنهاد شده به مدار آوردن نیروگاه ی مسئله

[، شاخه و 3ریزی پویا ] [، برنامه4از قبیل لیست حق تقدم ]

[، تکرار الگرانژ 5ریزی عدد صحیح مختلط ] [، برنامه2کران ]

های تکاملی   [ و الگوریتم7[، سرد شدن تدریجی فلزات ]6]
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[ پیدا 14[ و ]11توان در ] را میبیشتر جزئیات [. 10]-[8]

 کرد. 

در قالب اغلب ها  یروگاهبه مدار آوردن ن ی مسئله حل، هرحال به

  ی هدفه برای کمینه کردن مجموعه هزینه سازی تک بهینه

افزایش  د. از طرف دیگر،شو بندی می برداری فرمول بهره

باعث شده  های حرارتی نیروگاه ناشی از محیطی زیست آلودگی

ها عالوه بر مسائل  آوردن نیروگاه به مدار ی مسئلهکه در 

که  ،محیطی نیز در نظر گرفته شود آلودگی زیست ،اقتصادی

های  ژیدر استرات سوق دادن تأسیسات و ایجاد بهبود  هدف آن

های  کاهش میزان انتشار آالیندهمنظور بهبرداری،  طراحی و بهره

روی بر  مطالعات اخیر [.13] ها است محیطی از نیروگاه زیست

 منظور هب 3(EED) محیطی زیستتوزیع اقتصادی  ی مسئله

ل ها به عنوان یک تابع هدف مستق میزان انتشار آالینده کاهش

های  . روشاست  و همچنین کمینه کردن آن انجام شده

توزیع اقتصادی بار چندهدفه از  ی مسئلهمتفاوتی برای حل 

سازی  [ و بهینه15] ɛ -[، محدودیت12] قبیل ضرایب وزنی

 اخیراً روند تحقیقات به[ پیشنهاد شده است. 16] زمان هم

غلبه، در ی  اهداف به وسیله جداگانه زمان سازی هم بهینه سمت

در  .[17] شده است متمایل کارای  ی بهینه جستجوی جبهه

ها  آوردن نیروگاهی به مدار  بندی چندهدفه این مطالعه، فرمول

روشن/خاموش ریزی  توزیع اقتصادی و برنامه ی مسئلهبا دو زیر 

ها به صورت  میزان انتشار آالینده واحدها با هدف کاهش

ها با در نظر گرفتن آلودگی  به مدار آوردن نیروگاه ی مسئله

 شده است. بررسی 2(EUC) یطیمح زیست

دوم  بخشاست: در  این صورت مقاله بهاین ساختار 

بندی  سوم فرمول بخشدر  ،ها های ناشی از نیروگاه آالینده

سازی چندهدفه جهش  بهینه الگوریتم چهارم بخشدر ، مسئله

مبتنی بر  EUC ی مسئلهسازی  بهینه پنجم بخشدر  قورباغه،

باالخره و ششم مطالعات عددی  بخشدر  الگوریتم پیشنهادی،

 اند. مراجع آورده شده در پایان گیری و نتیجه هفتم بخشدر 

 ها آالیندهها و تولید  نیروگاه -2

ها  های فسیلی جزء منابع ثابت در تولید آالینده نیروگاه

ها را که ناشی  شوند و طیف وسیعی از انواع آالینده محسوب می

نمایند.  می اتمسفرهای فسیلی است، وارد  از مصرف سوخت

اکسید گوگرد  یدها شامل  یدشده در نیروگاهتولعمده گازهای 
                                                                                 

 

 

 

 
3
 Environmental Economic Dispatch 

4
 Environmental Unit Commitment 

(SO2) اکسید ازت و ترکیبات آن ،(NOx)، اکسید ید 

، ذرات معلق و ازون (CO)کربن یدمونواکس ،(CO2)کربن

باشند. چهار مورد اول مستقیماً در اثر مصرف سوخت  می

های شیمیایی است که بعداً  یندهآال ازجملهو ازون حاصل آمده 

برای انسان  تنها نهشود. هر یک از این گازها  در هوا تشکیل می

زیست نیز آسیب  ضر است بلکه به گیاهان، حیوانات و محیطم

هوایی زمین را  و نماید و تغییر نامطلوب الگوی آب وارد می

حد استاندارد  از  یشبSO2 افزایش غلظت  شود. موجب می

ها،  باعث تحریک مجاری فوقانی تنفسی، تحریک تورم ریه

 غلظت ،شود. همچنین و تغییرات کروموزومی می DNAکاهش 

  باالی این گاز در هوا برای بسیاری از گیاهان سمی است.

 EUCي چندهدفه ي مسئله بندي فرمول -3

ریزی بهینه  نیاز به یک برنامه EUC ی چندهدفه ی مسئلهدر 

ها در  که هزینه تولید و میزان انتشار آالینده است، به طوری

سیستم و  های رعایت محدودیت با ریزی برنامه یک افق زمانی

   EUCی مسئلهبنابراین،  برداری کمینه شود. های بهره محدودیت

برداری و  های بهره باید شامل هر دو هدف کمینه کردن هزینه

 بندی شود. فرمول ها کمینه کردن میزان انتشار آالینده

(1                                   )],[ ec ffMinimize 

است.  ( سیستمfc) برداری بهره ی هزینهکمینه کردن هدف اول 

برداری شامل هزینه سوخت واحد تولیدی، هزینه  هزینه بهره

ریزی  اندازی و هزینه خاموش کردن واحد در کل دوره برنامه راه

 شود: به صورت زیر در نظر گرفته می و ،است
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FCiکه در آن 
t  هزینه سوخت واحدi ام در ساعتtام ،STi

t  و

SDi
t اندازی و خاموشی واحد  های راه به ترتیب هزینهi ام در

uiتعداد واحدها و  N ،ریزی دوره برنامه T ام،tساعت 
t  بیانگر

و  1)روشن:  امtام در ساعت iوضعیت روشن یا خاموش واحد 

 . باشند می( 0خاموش:

 شود: هزینه سوخت واحد به صورت زیر در نظر گرفته می

(3       )                     2)(. t
ii

t
iii

t
i PaPbcFC  

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

3 

 

iiiکه در آن  abوc Pi ،امiضرایب تابع هزینه واحد  ,
t  توان

STi .است امtدر ساعت  امiتولیدی واحد 
t توان به صورت  را می

 زیر تعریف کرد:

(2 )  
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هزینه  Cstart upاندازی گرم،  هزینه راه Hstart upکه در آن 

میزان زمانی که مشخص کننده صرفه  Tcoldاندازی سرد،  راه

اندازی گرم یا سرد است و  اقتصادی واحد نیروگاهی برای راه

 باشد. ام میiحداقل زمان مجاز فعالیت واحد  MDTiهمچنین 

سرد اندازی  اندازی گرم و راه اندازی خود شامل دو حالت راه راه

، که این که میزان خاموشی از یک حد مشخص یدرصورت .است

اندازی  بیشتر باشد راه ،های نیروگاه است از شاخص میزان یکی

اندازی  گیرد و در غیر این صورت راه می انجامسرد  صورت به

واحدهای نیروگاهی  گرم خواهد بود. خاموش کردن صورت به

ی هر واحد دارای ای است که این هزینه برا هم دارای هزینه

 است.  یمیزان مشخص

است که  (fe) ها دوم کمینه کردن میزان انتشار آالیندههدف 

 توان آن را به صورت زیر در نظر گرفت: می

(5)                                          
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ECiبه طوری که 
t آلودگی واحد  میزانi ام در ساعتtاست و  ام

 شود: به صورت زیر در نظر گرفته می
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t
i PPEC   

iiiکه  و   باشند. ام میiضرایب آلودگی واحد  ,

که شود  دنبال میبه گونه ای  EUCی  مسئلهحل  واقع در

را با رعایت  واحدها و میزان تولید آلودگی واحدها تولید هزینه

 .رساندبقیود زیر به حداقل 

 محدودیت تعادل بار -3-1
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Pd در این رابطه
t  میزان بار تقاضا در ساعتtباشد. ام می 

 ي چرخان محدودیت ذخیره -3-2

(8                                   )




N

i

tt
d

t
i

t
i SRPPu

1
max

 

SRکه در آن 
t ی چرخان در ساعت  میزان ذخیرهt ،امP

t
i max 

 است. امtام در ساعت iتوان تولیدی واحد  حداکثر

 محدودیت حداقل زمان روشن/خاموش -3-3
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Tiکه در آن 
ON ،Ti

OFF و MUTi  به ترتیب بیانگر زمان روشن

ام iبودن، زمان خاموشی و حداقل زمان مجاز فعالیت واحد 

 .هستند

 محدودیت توان تولیدي واحدها  -3-4

(10                  )NiforPPP iii ,...2,1maxmin  

 Pi minام و iتوان تولیدی واحد  حداکثر Pi maxدر این رابطه 

 ام است.iتوان تولیدی واحد  حداقل

سازي چندهدفه جهش  بهینه الگوریتم -4

 قورباغه

کارایی بسیار مناسبی برای حل مسائل   الگوریتم جهش قورباغه

سازی دارد. با توجه به دقت و سرعت باالی این الگوریتم،  بهینه

چندهدفه  سازی با استفاده از الگوریتم بهینهEUC  ی مسئله

 حل شده است. 5 جهش قورباغه

 الف( تولید جمعیت اولیه 

، شود تصادفی تولید می صورت بهقورباغه  Pجمعیت اولیه شامل 

ی فضای جواب  ها در محدوده که هر یک از قورباغه یطور به

نمایش Xi=(x1,i , x2,i , …, xd,i)  صورت بهام iباشند. قورباغه 

ی تعداد متغیرهای تصمیم  نشاندهنده dشود که در آن  داده می

 باشد. می

 بندی ب( دسته
ها  هدفه برازندگی هر یک از قورباغه سازی تک در بهینه

 یحالشود در  مستقیماً بر اساس میزان تابع هدف مشخص می
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 Multi Objective Shuffled Frog Leaping Algorithm (MOSFLA) 
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سازی چندهدفه با توجه به وجود چند تابع هدف  در بهینه که

 در الگوریتم جهش قورباغه گردد. تر می این فرآیند مشکل

(SFLA)6 ها باید بر اساس میزان برازندگی مرتب شوند قورباغه 

ها بر اساس  ابتدا تمام قورباغه MOSFLAدر  که یطوربه 

هایی که در یک جبهه  ی جبهه مربوطه و سپس قورباغه شماره

شوند. سپس  گیرند بر اساس فاصله ازدحام مرتب می قرار می

ای که هر دسته  گردد به گونه دسته تقسیم می mجمعیت به 

خواهد بود.  p=m×nقورباغه است. در این صورت  nشامل 

ها به نحوی است که  ها به دسته استراتژی تخصیص قورباغه

اولین قورباغه به اولین دسته، دومین قورباغه به دومین دسته و 

m امین قورباغه بهmیابد، سپس  امین دسته اختصاص می

(m+1)  امین قورباغه در دسته اول قرار گرفته و این روند تا

 یابد.  دسته قرار گیرند، ادامه میm قورباغه در  Pزمانی که تمام 

 ج( آرشیو
ها در هر تکرار و همچنین توزیع  حفظ بهترین جواب منظور به

ی کارا از مکانیزم آرشیو استفاده شده است.  یکنواخت جبهه

بدین منظور در هر تکرار مجموعه جواب مغلوب نشدنی که در 

گردد و با اعضای  گیرد به آرشیو منتقل می قرار می 1ی  جبهه

چ یک از ها که توسط هی شود، بهترین جواب آرشیو مقایسه می

شوند باقی مانده  های دیگر موجود در آرشیو مغلوب نمی جواب

شوند. در صورتی که تعداد  ها از آرشیو حذف می و بقیه جواب

تر باشد،  از ظرفیت معین آرشیو بیش مانده یباقهای  جواب

 ی اندازه بهی ازدحام و  اعضای موجود در آرشیو بر اساس فاصله

 .گردند ظرفیت آرشیو انتخاب می

 د(جستجوی محلی
ها به تعداد تکرار  فرآیند جستجوی محلی در هر یک از دسته

شود. در هر تکرار الزم است بهترین  مشخص انجام می

( و بهترین Xw) دسته ی(، بدترین قورباغهXb) ی دسته قورباغه

توزیع یکنواخت  منظور به( تعیین گردد. Xgی کل) قورباغه

ی هر دسته،  ی جواب، بهترین قورباغه ها در مجموعه جواب

شود.  ی ازدحام در نظر گرفته می جوابی با باالترین میزان فاصله

های هر دسته بر اساس  همچنین با توجه به اینکه جواب

اند، آخرین عضو  ی ازدحام مرتب شده ی جبهه و فاصله شماره

( شناخته Xw) ی دسته رباغههر دسته به عنوان بدترین قو

( در هر تکرار یکی از Xgکل) یشود و برای بهترین قورباغه می

 گردد. ی آرشیو به صورت تصادفی انتخاب می اعضای مجموعه

                                                                                 

 

 

 

 
6
 Shuffled Frog Leaping Algorithm (SFLA) 

های زیر در هر تکرار انجام  در فرآیند جستجوی محلی گام

 شود: می

( بهترین و بدترین قورباغه در دسته تعیین و به ترتیب 1گام

Xb  وXw شود. نامیده می 

( با توجه به Xw) ی دسته ( موقعیت بدترین قورباغه4گام

زیر تغییر  صورت به( Xb) ی دسته موقعیت بهترین قورباغه

 کند: می

(11  )                   )(... 1
wb

kk XXrandcDuD  
 

(14)                                          
kold

w
new
w DXX  

Dکه در روابط فوق 
k در   جهش قورباغه اندازهkتکرار  ینام

)ضریب جهش( یک مقیاس برای گسترش اندازه  cالگوریتم، 

باشد،  از یک می تر بزرگگام حرکتی قورباغه است و عددی 

ی  یک عدد تصادفی در بازه rand وزن اینرسی و uپارامتر 

oldست. ا [0,1]
wX  وnew

wX  به ترتیب موقعیت فعلی و جدید

اگر جواب جدید طبق مفهوم باشد.  ی دسته می بدترین قورباغه

سازی چندهدفه جواب قبلی را مغلوب نماید  مغلوبیت بهینه

یند به آشود و فر ی قبلی می ی جدید جایگزین قورباغه قورباغه

 شود. اجرا می 3رود، در غیر این صورت گام  می 5گام 

ی  در رابطه Xb، جایگزین Xgها  ( بهترین جواب کل دسته3گام

ی  ( قورباغه14ی ) شود و سپس با استفاده از رابطه ( می11)

آید. در صورتی که بهبودی در جواب حاصل  جدید به دست می

ی قبلی شده و فرآیند  ی جدید جایگزین قورباغه شد، قورباغه

 شود. اجرا می 2صورت گام  رود. در غیر این می 5به گام 

ی جدید به صورت تصادفی تولید شده و  قورباغه کی( 2گام

 شود. ی دسته می جایگزین بدترین قورباغه

های موجود در هر دسته با یکدیگر مقایسه شده  ( قورباغه5گام

بهه مرتب شوند و در نهایت بر اساس شماره ج بندی می و جبهه

 گردند. می

 شود. ص تکرار میبه تعداد مشخ 5تا  1های  ( گام6گام

 ه( توقف الگوریتم

شود  فرآیند )ب( تا )د( برای یک تعداد تکرار مشخص اجرا می

و در نهایت مجموعه جواب موجود در آرشیو به عنوان نقاط 

 گردند. انتخاب می مسئلهی کارا و جواب نهایی  جبهه
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 ي كارا جبههمعیار  -4-1

های مناسب  ی که چند تابع هدف دارند جوابدر حل مسائل

ب محدود به یک جواب نیستند و دارای یک مجموعه جوا

ها از دیگری بهتر یا بدتر  شوند که هیچ یک از این جواب می

گیری نهایی لحاظ  مگر اینکه ترجیحاتی را در تصمیم ،نیستند

های خوب  آوردن مجموعه جواب به دستیم. برای کن

 ی کارا جبهههای مختلفی همچون ضرایب وزنی و معیار  روش

از  ی کارا جبههد دارد که در اینجا به دلیل سرعت معیار وجو

های  جواب ی کارا جبههت. در معیار آن استفاده شده اس

وند ش یی گفته میها هستند و به جواب کننده نییتعلوب مغنا

هتر بوده های دیگر ب ها از جواب که حداقل در یکی از تابع هدف

های  جواب و در سایر اهداف نیز بدتر نباشد. به مجموعه

های  هر چقدر تعداد جواب گویند. می کارانامغلوب جبهه 

نامغلوب بیشتر و دارای پراکندگی بیشتری باشند نشان از 

 دارند. ی کارا جبههکیفیت معیار 

 

  ي كارا جبهه :1 شکل

هر کدام  Bو  Aمشخص است نقاط  1طور که در شکل  همان

دارد ولی در هدف دیگر  در یک هدف نسبت به دیگری برتری

توان گفت که کدام  در حالت کلی نمی تری دارد. جواب ضعیف

اما هر دوی این نقاط نسبت به  ها بهتر است. یک از این جواب

C ،های  پاسخ در هر دو هدف بهتر هستند و این دو جواب

 نامغلوب هستند.

مبتنی بر  EUCي مسئلهسازي  بهینه -5

 الگوریتم چندهدفه جهش قورباغه

ساعته یک  42در یک دوره زمانی  4طبق مشخصه بار شکل 

مشخصه  شود. واحد نیروگاهی چندین بار روشن یا خاموش می

دار پیک است و هر واحد بار روزانه همواره دارای دو مق

سیکل زمانی روشن یا خاموش  8نیروگاهی طبق این مشخصه 

 مشخصعدد باینری برای  42اینکه از  یجا بهبنابراین  دارد.

 8استفاده شود از  ها نیروگاه روشن یا خاموشکردن وضعیت 

هر  خاموش روشن یا عدد صحیح برای نشان دادن طول دروه

که عدد مثبت یعنی طول دوره زمانی ؛ شود استفاده می واحد

ضمن اینکه ، روشن، عدد منفی یعنی طول دوره زمانی خاموش

د به عدد صفر نشان دهنده این است که دوره زمانی آن واح

 پایان رسیده است.

 : مشخصه بار و آرایش ساعات مختلف واحدها1جدول           

24 0 0 0 0 0 0 0 -3 12 -5 4 0 0 0 0

T1
1 T10

3  T10
4   T10

5            T10
6      T10

7      T10
8    T1

2 T1
3  T1

4 T10
2    

T1
6    T1

7  T1
8T1

5  T10
1

...

1واحد 10واحد 

 

ساعت یک واحد ممکن است  42در طی  1جدول مطابق با 

چندین تغییر  10کامل روشن باشد یا همانند واحد  صورت به

 .وضعیت داشته باشد

های باینری این است که  برتری این حالت نسبت به روش

های ناممکن در تولید جمعیت اولیه حذف  بسیاری از حالت

شوند. بر همین اساس روش زیر برای تولید جمعیت اولیه  می

 باشد: زیر می صورت بهی آن  شود که رابطه معرفی می

    











0)),,0(max(

0)),,0(max(

00

00

1

iii

iii

i
TifTTMDTrand

TifTTMUTrand
T

 
(13) 

Tiکه در آن 
 .اولیه سیستم است طیشرا 0

زیر عمل  صورت بههای بعدی  دوره زمان مدتبرای تعیین 

 شود: می

  اگر Ti
c-1

باشد یعنی دوره قبلی خاموش بوده، لذا 0>

آن  زمان مدتشود که  روشن می cدوره بعدی یعنی 

 شود: ی زیر محاسبه می طبق رابطه

 















otherwiseRT

MUTRTifRTMUTrand
T

c
i

i
c

i
c

iic
i

,

)(),(

1

11

 

(12) 

  اگرTi
c-1

باشد یعنی دوره قبلی روشن بوده، لذا  0<

 زمان  مدتشود که  خاموش می cدوره بعدی یعنی 

 شود: ی زیر محاسبه می آن طبق رابطه
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otherwiseRT

MDTRTifRTMDTrand
T

c

i

i

c

i

c

iic

i
,

)(),(

1

11

 (15) 

RTiدر روابط فوق 
c-1 آید ی زیر به دست می طبق رابطه: 

(16                                      )




 
1

1

1
c

k

k

i

c

i TTRT 

کردن جمعیت اولیه، این احتمال وجود دارد  روز بهکه بعد از 

های روشن یا خاموش بودن واحدها  های حالت که مجموع زمان

ساعت بیشتر یا کمتر شود. به همین دلیل مقدار  42از 

های  نسبی بین جواب صورت بهساعت را  42تر یا کمتر از  اضافه

 صورت بهگوریتم چون ال ،کنیم. همچنین جدید اضافه یا کم می

ها باید گرد شوند.  ی جواب شود لذا همه پیوسته استفاده می

ها این احتمال وجود دارد که مجموع  بعد از گرد شدن جواب

ساعت  45یا  43های روشن یا خاموش واحدها  های حالت زمان

یک ساعت اختالف در آخرین سیکل   یناشود. در این صورت 

ساعت  42ها  ع ساعات دورهیابد تا مجمو تأثیر می صفر یرغ

 شود.

 رعایت قیود -5-1

 برآورده کردن قیدهای حداقل زمان روشن / خاموش  -5-1-1

های جدید باید قیدهای حداقل زمان روشن  بعد از تولید جواب

و خاموشی واحدها رعایت شوند. به همین دلیل برای هر واحد 

تصحیح  8تا  4 های و سپس سیکلاول  سیکلنیروگاهی، ابتدا 

 .شوند می

Tiبرای
1
Ti  ، اگر0<

1
<max(0,MUTi-Ti

0
و  1 سیکلباشد آنگاه (

 کنند: زیر تغییر می صورت به 4

(17          )










),0max(

),0max(

01

0122

iii

iiiii

TMUTT

TMUTTTT
 

Tiبرای
1
Ti– ، اگر 0>

1
<( max0,MDTi+Ti

0
 سیکلباشد آنگاه  (

 :کنند زیر تغییر می صورت به 4و 1

(18)          










),0max(

),0max(

01

0122

iii

iiiii

TMDTT

TMDTTTT
 

Tiبرای ،بعد های سیکل همین صورت برایبه 
c
 ، اگر0<

Ti
c
<MUTi ،یابند: زیر تغییر می صورت بهبعد  های سیکل 

(19)                                          









 

i

c

i

i

c

i

c

i

c

i

MUTT

MUTTTT 11

 

Tiبرای 
c
Ti– ، اگر 0>

c
<MDTi های بعد به صورت  سیکل

 :کنند زیرتغییر می

(40)                                          









 

i

c

i

i

c

i

c

i

c

i

MDTT

MDTTTT 11

 

 ی چرخان برآورده کردن قید ذخیره -5-1-4

عدد  42روز  برای هر واحد نیروگاهی طی شبانهدر حل باینری، 

ی  باینری صفر یا یک وجود دارد که عدد صفر نشان دهنده

خارج از مدار بودن و عدد یک بیانگر در مدار بودن واحد است. 

ی  ها میزان ذخیره ن هایی که در آ بر این اساس و برای ساعت

چرخان رعایت نشده باشد، واحدهای خاموش طبق لیست حق 

ی چرخان  شوند تا زمانی که میزان ذخیره تقدم، وارد مدار می

شود  استفاده از این روش سبب می در هر ساعت برآورده شود.

واحدهای تر جای  که به مرور واحدهای نیروگاهی ارزان

تر به سمت جواب  ها سریع تر را بگیرند و جواب نیروگاهی گران

میزان ذخیره چرخان هر  مطالعه در این بهینه همگرا شوند.

درصد از بار همان ساعت در نظر  10ساعت به میزان 

 است. شده گرفته

 مطالعات عددي و نتایج -6

اندازی  با در نظر گرفتن هزینه راه EUC ی مسئله قاله،در این م

ی چرخان برای یک سیستم  و همچنین رعایت قید ذخیره

که مشخصات واحدهای آن در ،  IEEEی   واحده 10ی  نمونه

 ،ساعته 42آمده است، برای تأمین یک بار نمونه  [18]و [ 10]

 شود. آمده است، بررسی می 4در شکل نیز ی آن  که اندازه

 

 ار روزانه: منحنی ب2شکل 
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 هدفه  عملکرد تک و همگرایی مناسب مقایسه -6-1

 ی ی هزینه برای محاسبه اعمال شده الگوریتم نمودار همگرایی

روی  هدفه در حالت تک برداری و میزان آلودگی تولیدی بهره

 اند. نشان داده شده 2و  3 هایواحدی در شکل 10سیستم 

 SFLAبا استفاده از الگوریتم  دست آمده ی به هزینه 1جدول 

 دهد. های حل شده را نشان می در مقایسه با دیگر روش

هدفه در سیستم  سازي هزینه تک : مقایسه با نتایج بهینه2 جدول

 واحدي 11

 10دار هزینه برای مق

 ($واحد)
 ها روش

565845 [19] GA 

565848 [40] SA 

565898 [41] NSGA-II 

565500 
SFLA (present 

study) 
 

 

 : نمودار همگرایی هزینه در حالت تک هدفه3شکل 

 

 : نمودار همگرایی آلودگی در حالت تک هدفه4شکل 

 

 سازي چندهدفه ارزیابی عملکرد بهینه -6-2

 

 حاصل از الگوریتم كارا ي : جبهه5شکل 

 سازي چندهدفه در بهینه : میزان هزینه و آلودگی3جدول 

 (tonآلودگی ) ($هزینه )

565930 463510 

670850 152810 
 

در حالی که  دارای یک جواب است  هدفه سازی تک بهینه

سازی چندهدفه دارای یک مجموعه جواب است که از  بهینه

توان جواب موردنظر را انتخاب کرد.  ها می میان این جواب

 .آورده شده است 5حاصل از الگوریتم در شکل  کاراجبهه 

عدد  48 ی کارا جبهههای نامغلوب در این معیار  تعداد جواب

ی یافتن یک جواب مناسبی دارد، برا است و پراکندگی نسبتاً

هزینه و آلودگی را مشخص کرد توان محدوده  دلخواه در آن می

که این نمود  ها را انتخاب جواب نیتر کینزد ها آنو بر اساس 

 3همانطور که در جدول  بردار دارد. انتخاب بستگی به نظر بهره

شود به ازای کمترین هزینه مقدار آلودگی آن  مالحظه می

 ،نشان داده شده است و همچنین به ازای کمترین آلودگی

هزینه آن نیز مشخص شده است. که این انتخاب بستگی به 

آلودگی و هزینه بردار دارد که کدام یک از اهداف  نظر بهره

تواند با اهمیت داشتن آن  برای آن اهمیت بیشتری دارد و می

  هدف کمترین مقدار آن را در نظر بگیرد.

 گیري نتیجه -7

ها با قید  به مدار آوردن نیروگاه ی مسئله، مطالعهدر این 

با هدفه  در حالت تک ،ابتدااست.  بررسی شدهمحیطی  زیست

در  شده های حل یگر روشبا د SFLAیتم مقایسه نتایج الگور

های بهتر و سرعت  دارای جواب SFLAروش یابیم که می

الگوریتم جهش از روش در ادامه  باشد وحل باالتری می

 استفاده شده EUC ی مسئلهی چندهدفه برای حل  قورباغه

0 200 400 600 800 1000 1200
5.64
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Min Emission=154810(ton) 
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 ی کارا جبههگیری از تکنیک معیار  این الگوریتم با بهره است.

 و پردازدهدفه میچند ه صورتب EUC ی مسئلهبه حل 

 ،. از این روکارایی این الگوریتم نشان داده شده است

توان را می ی کارا جبههمبتنی بر معیار  MOSFLAالگوریتم 

به عنوان یک روش حل بسیار قوی و کارآمد در حل 

کرد که باعث ایجاد یک مدیریت لمداد ق EUC ی مسئله

نجر به ای فسیلی و همچنین مه کارآمد در مصرف سوخت

محیطی ناشی از تولید برق  های زیست سازی آلودگی حداقل

 .  شودها، مینیروگاه
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