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یکی از مساالل   به هابار اقتصادی و پخش آالیندگی نيروگاهحيطی، مسئله چند هدفه پخش ماقتصادی و زیست به دليل مالحظات مروزها - چکيده

ابع ساختت فسايلی اساتهاده از    منا  به دليل افزایش جمعيت و محادودیت . همچنين های قدرت تبدیل شده استبرداری از سيستممهم در بهره

نيروگااه باادی   اگرچاه  . اسات  تر بخدن و سازگاری با محيط زیست کاربرد بيشتری پيدا کردهيل ارزانبه دلهای تجدید پذیر نظير انرژی باد انرژی

سازی ایان  می باشد . در این مقاله برای مدلآلخدگی ندارد اما به دليل وابسته بخدن به سرعت باد که یک پدیده تصادفی است، دارای عدم قطعيت 

ه تبادیل  مسئله چندهدفه را به یک مسائله تاک هدفا    ، تبدیل و  با محاسبه ضریب استهاده کرده نعدم قطعيت از روش احتماالتی سناریخ بنيا

-( پيااده GAMSافزار گماز   واحد حرارتی با استهاده از نرم 6با  IEEE _باسه 03سيستم تست ،ی روش پيشنهادی. برای نشان دادن کارای ایمکرده

 نيروگاه بادی به سيستم تست نشان داده شده است.اضافه شدن هایت تاثير نتایج مخرد بررسی قرار گرفته و در ن ،سازی شده

 ، عدم قطعيت ، نرم افزار گمز ، سناریو بنيان آلودگی˗بار اقتصادیژی باد ، پخش انر -كليد واژه

 

 مقدمه -1

بررداری از  ار اقصادی یکی از مسائل مهم بهرهبمسئله پخش 

كمترین هزینره   های قدرت است كه هدف آن پيدا كردنسيستم

های حرارتری بره دليرل    سوخت می باشد. اما توليد برق از نيروگاه

 اكسيد نيتروژن ،(2CO) كربن اكسيددیدن گازهایی چون وارد ش

(xNOو اكسيد گوگرد ) (xSO)  ،های زیسرت باعث آلودگیبه جو-

الیحره قرانون    می شود. براسرا  محيطی و گرم شدن كره زمين 

گاههرا ملرزم بره    مريددی، نيرو  1991ل هوای پاک آمریکا در سرا 

. ]1[ شردند انتشرار آالینرده هرا    مينيمم كردن هزینره سروخت و   

الگروریتم  ، ]2[(GAمختلف مانند الگوریتم ژنتير))  هایاستراتژی

هرای تکراملی   الگروریتم ، ]3[(ACO)سازی كلونی مورچگران بهينه

سررازی اجتمررا   الگرروریتم بهينرره ، ]4[(MOEAچنررد هدفرره) 

، ]7[روش بازگشررتی سرراده ، ]6[شررهکه عصررهی  ،]5[(PSOذرات)

 ایرن  بررای حرل  و غيرره   ]8[(RGA)بههود یافتره  الگوریتم ژنتي)

 اند.مسئله پيچيده ارائه شده

انجام شده برای كراهش آلرودگی هروا از    های عدوه بر تدش

( بره  EmD) طریق اضافه كردن مسرئله پخرش انتشرار آالینردگی    

هرای تجدیدپرریر بره    انرژیبار اقتصادی، استفاده از  شمسئله پخ

اهکرار بسريار   ، رد بره دليرل پراک و ارزان برودن آن    ویژه انرژی با

طهق آمرار   به طوریکهف ذكر شده است. اهدا مناسهی برای تامين

مريددی   1996ظرفيت نصب شده توان بادی در جهان در سرال  

 2113در سرال   مگراوات 35289بوده است كه بره  مگاوات 1281

در  یل ظرفيرت نصرب شرده تروان براد     رسيده است. همچنين ك

بروده اسرت كره     مگاوات6111ميددی مقدار 6991جهان تا سال 

 2113 تا سال (گيگاوات318)مگاوات 318115این عدد به مقدار 

منراب  ارزان قيمتری از    بادی هاینيروگاه چه اگر. ]9[رسيده است

-زیسرت  هرای آلرودگی  كاهش سهببوده و  لحاظ مصرف سوخت

 تروان  تصادفی برودن سررعت براد،    دليل به اما ،دنشو می محيطی

بروده و باعرث عردم     بينری  پريش  قابل غير هانيروگاه این خروجی

جهرت مردل    .]11[شروند قطعيت در بهره برداری از سيستم مری 

هرای  روش ماننرد  هرای مختلفری  روشسازی ایرن عردم قطعيرت    

به كرار رفتره اسرت     ]13-14[های تصادفیروش و ]11-12[فازی

 (Scenario Based) مقالرره از روش سررناریو بنيررانكرره در ایررن 

سرازی احتمراالتی   ی) تکنير) مردل   . این روشایماستفاده كرده

-( ورودیPdf) با در اختيار داشتن تاب  چگرالی احتمرال  بوده كه 

 كند.  مسئله را حل می ،های غير قطعی

 آلرودگی ˗بار اقتصرادی پخش  مسئله حل در این مقاله برای

(Economic Emission Dispatch-EED)    در حضررور نيروگرراه

نویسری  زبران برنامره  یر)  كره  ( GAMS) از نرم افرزار گمرز   بادی

نتایج بدست آمده برا   ابليت باالست استفاده شده وسازی با قمدل

آلخدگی در حضخر نيروگاه بادی با ˗حل مسئله چند هدفه پخش بار اقتصادی

  استهاده از نرم افزار گمز

  2، محمود اوكاتی صادق1حميد محمدیان

 hmd1362@yahoo.comيستان و بلوچستان، دانشگاه س1

 oukati@hamoon.usb.ac.irيستان و بلوچستان، دانشگاه س2
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را برودن روش  ها مقایسه شده اسرت. ایرن مقایسره كرا    سایر روش

 دهد.پيشنهادی را نشان می

 بيان مسئله -2

ائل مهرم در حروزه   ی یکری از مسر  آلودگ˗بار اقتصادیپخش

می باشد كه بصورت ی) های قدرت برداری اقتصادی سيستمبهره

كه از تواب  هدف و قيدهای مسئله  سازی چند هدفهمسئله بهينه

این مساله در حضور نيروگاه  تشکيل شده است، مطرح می گردد.

 بادی به ی) مسئله پيچيده بهينه سازی تهدیل شده است.

 تخابع هدف -0

 هابع هزینه تولید نیروگاهتا -3-1

بار اقتصادی بين واحدهای مختلف ی) سيستم  برای پخش

به عنروان ورودی   زینه توليد انرژی )هزینه سوخت(هابتدا  ،قدرت

و ميزان انرژی توليدی )توان اكتيو توليدی( را به عنوان خروجری  

سپس با استفاده از معادله درجه دوم زیر  و در نظر گرفته نيروگاه

هزینه سوخت بررای توليرد    ،بصورت تجربی بدست آمده استكه 

 :شودمحاسهه می( ) امiدر واحد  

(1)    
hr

$.. 2
iiiiiGii cPbPaPF  

مری  ام iضرایب تاب  هزینره واحرد    icو  ia ،ibكه در آن 

 باشند.

 واحرد  nبرا  هزینه سوخت بررای یر) نيروگراه     تاب  هدفو 

 تعریف می شود: بصورت زیر توليدی

(2)  


n

i

Gii PF

1

min  

تابع هزینه انتشار آلودگی  -3-2

 هانیروگاه

محيطی بيش از پيش های زیستگیهای اخير ، آلوددر دهه

، ]15[ 1991 مورد توجه قرار گرفته است. الیحه قانون هوای پاک

ها كرده است كه عردوه  را ملزم به كاهش انتشار آالینده هانيروگاه

 )فيلترهرا(، پخرش برار    نصب تجهيزات كاهش پخرش آلرودگی   بر

باشرد.  ( راهکار مناسب و موثر دیگرری مری  EmD) انتشار آلودگی

 ،هرا های فسريلی در نيروگراه  های اصلی منتشر شده از سوختگاز

 ( و اكسريد گروگرد  xNO) نيتروژن( اكسيد 2CO) اكسيد كربندی

(xSO )عوامل بسياری بر روی ميرزان و نررا ایرن گازهرا      بوده كه

موثرند ولی عامل اصلی همان توان اكتيرو توليردی نيروگراه مری     

آلرودگی   برای نشان دادن رابطه بين ميرزان  ISOباشد. استاندارد 

ی) رابطه غير خطری اسرت، یر) تراب      منتشره و توان اكتيو كه 

 :معرفی كرده استبه صورت زیر وم درجه د

(3)    
hr

kg
.. 2

iiiiiGii PPPE   

ام مرری iضرررایب آلررودگی واحررد  iو  i  ،iكرره در آن 

 باشند.

واحد توليدی بصورت  nو تاب  هدف آلودگی برای نيروگاه با 

 تعریف می شود: رزی

(4)  


n

i

Gii PE

1

min 

آلودگی ˗اقتصادی بارپخش  -3-3

(EED) 

سرازی  آلودگی ی) مسئله بهينره ˗بار اقتصادی مسئله پخش

 چند هدفه به صورت زیر می باشد:

(5)     




n

i

GiiGii PEPF

1

ofminimise 

به یر)   تعریف ضریب تهدیلتوان آن را با استفاده از كه می

دفه تهدیل كرد. در واق  بره ازای ضرریب   هسازی ت)مسئله بهينه

 :]16[شودگی به معيار تاب  هزینه تهدیل میمقدار آلود ihتهدیل 

(6)    




n

i

Gii

n

i

iGii PEhPF

11

OFminimise 

كرل  ه هزینر  OF ام وiنيروگاه  ضریب تهدیل ih ،كه در آن

 باشد.آلودگی می˗ناشی از پخش بار اقتصادی

تروان از فرمرول زیرر    مری  ihهمچنين برای محاسهه مقدار 

 :]17[استفاده كرد

(7) 
iiiii

iiiii
i

γ.Pβ.Pα

c.Pb.Pa
h






max
2
max

max
2
max 

   مسئله قیود -3-4

معمروال دو قيرد    EEDمسرئله  برای افزایش دقرت در حرل   

 :وددر نظر گرفته می شتساوی و نامساوی زیر 
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 تساوی قید 3-4-1

 :با در نظر گرفتن تلفات رابطه تعادل توان

(8) 




n

i

LDGi PPP

1

 

-تلفرات خرا انتقرال مری    LPتوان مصرف و DPكه در آن 

 ایم.ین مقاله تلفات را در نظر نگرفتهكه الهته ما در ا باشند

 

 نامساوی قید 3-4-2

 :راتورهامحدودیت توليد ژن

(9) max,min, iii PPP  

min,iP  حداقل مقدار مجاز توليد توان در نيروگاه :iام 

max,iP  حداقل مقدار مجاز توليد توان در نيروگاه :iام 

می شوند تا واحرد برا هزینره كمترر،      باعث هااین محدودیت       

كمتر از  ،اكثر توان مجاز خود و واحد با هزینه بيشتراز حد تربيش

 حد مجاز خود توليد نداشته باشد.

 عدم قطعيت آنسازی مدلتخان باد و  -4

منراب    كراهش مختلف از جمله  یلداله ب ير،اخ یهادر سال

در مرورد   یرادی ز هایيشرفتپ مسائل اقتصادی، و يلیفس سوخت

صرورت  یرژه انررژی براد    به وسهز  نوظهور و هاییانرژاستفاده از 

  گرفته است.

اسرتفاده از  اما توجه به این نکته ضروری است كه اگرر چره   

-برداری و آلرودگی های بهرههای بادی سهب كاهش هزینهنيروگاه

شود، اما با توجه به ماهيت غير قابل پيش محيطی میهای زیست

ها، امنيرت سيسرتم كراهش    وگاهبينی بودن توان خروجی این نير

اری تاثير منفری  بردریزی و بهرهمهو این عدم قطعيت در برنا یافته

سرازی  است این عدم قطعيت بطور دقيق مردل الزم  گرارد؛ لرامی

سازی این عردم قطعيرت هرا و    های مختلفی برای مدلروششود. 

های ورودی روی خروجی وجود دارند كه رنشان دادن تاثير پارامت

شوند كره  تصادفی تقسيم میوه قطعی، فازی و گر 3عمده آنها به 

اسرتفاده  های احتمراالتی  یعنی روشما در این مقاله از گروه سوم 

   می كنيم.

در صورتيکه بخرواهيم نيروگراه برادی را در مسرئله      :تخجه

 :لحاظ كنيم بایستی قيد تعادل توان را بصورت زیر اصدح كنيم

(11) 




n

i

LDwGi PPPP

1

 

 .است نيروگاه بادی توان توليدیwP كه در آن

 scenario) روش سناریو بنیان -4-1

based) 

سرناریو بنيران مری     روش ،هرای احتمراالتی  )یکی از تکني

انتخرا    بره دليرل  كارلو كه در مقابل روش مونتباشد. این روش 

برر برودن حرل    زمان با مشکل وان و تکرار حل مسئلههای فراداده

هرای  سعی دارد كره برا مقردار داده    و هروبرو بود، ابدا  شدمسئله 

بدسرت  كرارلو را  جروا  روش مونرت  بسيار كمتر، با تقریب خوبی 

 ورودی هایداده چگالی تاب  احتمال، نياندر روش سناریو ب. آورد

را بره تعردادی   ( ریلی برای سرعت براد  )برای مثال منحنی توزی 

مقردار  بایسرت  مری  سپسخص تقسيم كرده و مش )سناریو( ناحيه

 .آید ناحيه مورد نظر بدست گيری ازحتمال هر سناریو با انتگرالا

 مدل سازی سرعت باد -4-2

تراب  چگرالی   از مدل كرردن رفترار سررعت براد     اغلب برای 

مقردار   حالرت خاصری از توزیر  ویهرال برا     ( كره  11)ریلی احتمال

 .شود، استفاده میباشدمی 2( k) شکل ضریب

(11)  
































2

2
exp

2

c

v

c

v
vf 

 و سررعت براد   vتاب  چگالی سرعت باد ،  f(v) رابطه فوقر د       

C باشندضریب مقيا  می. 

 مشخص باشد ناحيهقدار متوسا سرعت باد برای ی) اگر م

)mV(  ضریب مقيا ،C زیر محاسهه مری  دو رابطه با استفاده از-

 :شود

(12)   








































0

2

2

2

0
exp

2
dv

c

v

c

v
dvvvfvm 

(13) mvc 128.1 

حال طهق روش سناریو بنيان بایستی تاب  چگرالی احتمرال   

ها م كنيم كه در آن سرعتپيوسته را به سناریوهای مختلف تقسي

. توجه شود كه تعرداد سرناریوها   گيرندهای خاصی قرار میدر بازه

ها روی دقت و صحت باید به دقت انتخا  شوند چون تعداد كم آن

-زیاد آنها هم مسئله را پيچيده میگرارد و تعداد می مسئله تاثير

 كند.
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احتمال هر سناریو wGP ( محاسهه می14با استفاده از )-

 شود:

(14)   
2

1

)(
w

w

v

v
w dvvfGP 

 .های سرعت هستندبازهن كرا2wvو  1wvكه در آن 

خروجی توربين برادی مربروب بره هرر سرناریو طهرق       توان 

( قابرل  15) رابطره  از رویپارامترهای منحنی توان توربين برادی  

برای سادگی، اغلب مقدار ميانگين هر برازه   كه باشندمحاسهه می

بره  ) شرود خروجی هر سناریو در نظر گرفته مری  را به عنوان توان

در نظر بگيرریم در سرناریو   متر بر ثانيه  1ها را مطور مثال اگر گا

كره مقردار    قررار دارد  متر برثانيره  2و  1های دوم باد بين سرعت

 خواهد بود(. متر بر ثانيه 1.5ميانگين آن 

 
های بادین خروجی توربين: شکل توا1شکل   

(15) 
 
 




























awo

awrrated

rawi
ir

iaw
rated

iaw

pw

vv

vvvP

vvv
vv

vv
P

vv

vP

0

00

)(/0 

كننرد كره تروربين    ای را مشخص میبازهovو  ivكه در آن       

،  ovترا   rv در برازه  توانرد تروانی توليرد كنرد و    نمیخارج از آن 

مربوب  هایداده ]18[ در .كندتوربين توان نامی خود را توليد می

ارائره   1ی) نيروگاه مطرابق جردول   توربين بادی و سرعت باد  به

( و 14مقادیر احتمال و توان سناریوها برا اسرتفاده از )   شده است.

 .ارائه شده است 2( بدست آمده كه در جدول 15)
های توربين بادی و سرعت باد: داده1جدول   

Vmax Vm Vi Vo Vr Prated 

22 
يهمتر/ثان  

6036 
يهثانمتر/  

4 
يهمتر/ثان  

22 
يهمتر/ثان  

14 
يهمتر/ثان  

101 
 مگاوات

 
نشان دادن  سناریو و12بندی نمودار تاب  چگالی احتمال به : تقسيم2جدول 

 مقادیر توان و احتمال هر سناریو

 شماره سناریخ
مقدار تخان در 

 هر سناریخ

احتمال هر 

 سناریخ

S1 133 30367422 

S2 4404646 30322 

S0 7404627 30302647 

S4 640466 30342341 
S2 6404642 30323114 

S6 2404724 30366270 

S6 4404726 3034121 
S7 0404747 30112212 

S4 1404406 30130620 

S13 1404474 30112024 

S11 404474 30366346 

S12 3 30232406 

 

 (GAMSافزار گمز معرفی نرم -2

 افرزار نررم از  EED سرازی مسرئله  بررای شرهيه  در این مقاله 

General Algebraic Modeling System(GAMS)  استفاده شده

ها انوا  محدودیتدارای قابليت در نظر گرفتن افزار این نرم است.

افزار این نرم و برای حل مسائل بزرگ و پيچيده كاربرد دارد.بوده 

نهرایی  جروا   پریری و قردرت مرانور براال بروده و     دارای انعطاف 

ریرزی  برای حل مسائل برنامره  GAMSاز  .كندتوليد میكاملی را 

ریرزی صرحي    ، برنامره (NLP)ریزی غيرخطی ، برنامه(LP) یخط

و  (MINLP)ریزی خطی صرحي  مخرتلا   ، برنامه(MIP)مختلا 

   كنند.استفاده می (MCP)مسائل مکمل خطی 

 :به صورت زیر استGAMS  نرم افزار ساختار ی) مدل در

 (Setsا )همعرفی مجموعه (1

 (Parameters, Table, Scalarsهای ورودی )داده تعریف (2

 (Variablesمتغيرهای تصميم مسئله و نو  آنها ) تعریف (3

 (Equations)های مسئله و محدودیت تاب  هدف روابا (4

 (Modelتعریف مدل و نام آن ) (5

 (Solveحل مدل ) (6

 (Outputتحليل خروجی ) (7

 سازینتایج و شبيه -6

ی روش پيشرنهادی، ایرن روش بره    رای نشران دادن كرارای  ب

)كره اطدعرات آن    واحرد نيروگراهی   6سيستم تست استاندارد با 

هرای  لرودگی و محردودیت  شامل ضرایب هزینه سوخت، ضرایب آ

بردون حضرور نيروگراه    با/حالرت   2در  (تآمده اس ]19[ توليد در

-پيراده  GAMS-23.7افرزار  نررم  اعمال شده و با اسرتفاده از بادی 

 سازی شده است. 
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ئله پخش بار حل مس  -6-1

حضور دون آلودگی ب˗اقتصادی

 نیروگاه بادی

آلودگی برای شهکه تست ˗ر این قسمت پخش بار اقتصادید

-شهيه مگاوات811مگاوات و 711مگاوات،611برای بارهای نمونه 

قهلی  هایروش با 4تا  2نتایج مطابق جداول سپس و شده سازی 

 است.مقایسه 
 

نهادی با سایر خت محاسهه شده از روش پيش: مقایسه هزینه سو3جدول 

ها برای بارهای مختلفروش  

Fuel Cost ($/h)     

Method 
Load(MW) 

PD=633 PD=633 PD=733 

γ_iteration 0162706 06014 4114704 

PSO 0160404 0601402 4116300 

DE 0162402 06014 4112206 

GAMS 0162706 0601007 4702411  

ر ده از روش پيش نهادی با سای: مقایسه ميزان آلودگی محاسهه ش4جدول 

ها برای بارهای مختلفروش  

Emission Cost (kg/h)   

Method 
Load(MW) 

PD=633 PD=633 PD=733 

γ_iteration 0070440 404007 2460646 

PSO 004072 4040632 2460744 

DE 0040362 4040420 2460732 

GAMS 0070021 4000234 2460633 

 
واحد نيروگاهی 6آلودگی برای ˗: نتایج پخش بار اقتصادی5جدول   

Unit Power 

Output(MW) 

Load(MW) 

PD=633 PD=633 PD=733 

P1 010636 400402 220160 

P2 270644 420412 260171 

P0 1370427 1200644 1040104 

P4 1340332 1160772 1010662 

P2 1660462 1740040 2120212 

P6 1630612 1700126 232024 

Fuel Cost($/h) 01627021 06010042 41147006 

Emission 

Cost(kg/h) 
0070021 4000234 2460633 

 

حل مسئله پخش بار  -6-2

آلودگی در حضور ˗اقتصادی

 نیروگاه بادی

 .اسرت  سيستم اضافه شرده  در این قسمت نيروگاه بادی به

زان آلودگی و نيز مقایسه با حالرت عردم   نتایج هزینه سوخت و مي

 .آمده است 8 تا 6های جدول حضور نيروگاه بادی در سيستم در
 

در حضور واحد نيروگاهی  6: هزینه سوخت محاسهه شده برای 6جدول 

 نيروگاه بادی

Fuelcost ($/h) 

شماره 

 سناریخ

  Load(MW)   

PD=633 PD=633 PD=733 

 S1 24041046 00422061 12040076  

S2 24426011 04363021 07704036 

S0 24670021 04032036 04366034 

S4 24413067 04243 04017046 

S2 03107020 0466200 04261020 

S6 03066062 02313047 04734006 

S6 03242002 02246034 43346077 

S7 03724002 02470046 43241062 

S4 01167046 02707064 43627026 

S13 12700060  02426042 43673060 

S11 01210046 06144046 41322060 

S12 01627064 06010077 41147026 

در حضور واحد نيروگاهی  6: هزینه سوخت محاسهه شده برای 7جدول 

 نيروگاه بادی

Emission cost (kg/h) 

شماره 

 سناریخ

  Load(MW)   

PD=633 PD=633 PD=733 

S1 2460466 0700662 6072247  

S2 2440424 0760362 4430636 

S0 0300027 0430767 446041 

S4 0360266 0420616 2320127 

S2 0110264 4330634 2360421 

S6 0120036 4320246 2100677 

S6 014004 413020 2140661 

S7 0200214 4120227 2220244 

S4 0240642 4200174 2040262 

S13 001041 4220644 2060274 

S11 0060160 4030411 2400622 

S12 0070021 4000234 2460633 
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ور در حضور و عدم حضآلودگی ˗نتایج پخش بار اقتصادی ه: مقایس8جدول 

 نيروگاه بادی

  
Load(MW) 

PD=633 PD=633 PD=733 

 Without 

WIND 

Fuel 

Cost($/h) 

01627062 06010077 41147026 

 BY 

WIND 

Fuel 

Cost($/h) 

02203730  02461061 43264012 

Without 

WIND 

Emission 

Cost(kg/h) 

0070021 4000234 24606 

 BY 

WIND 

Emission 

Cost(kg/h) 

020004 412027 222020 

 

 تحليل نتایج -6

نشان داده شده است مقردار   4و  3طور كه در جداول همان

بررای  هزینه سوخت و نيز هزینه آلودگی با استفاده از برنامه گمز 

نيرز   5هاسرت. جردول   بار متفاوت كمتر از سرایر روش تقاضای  3

تروان هرر واحرد را مشرخص      مربوب بره نتایج حاصل از پخش بار 

 كرده است.

تاثير نيروگاه برادی را برر هزینره سروخت و ميرزان       7و  6جدول 

نيروگاه برادی و   حضور( s1) 1سناریوآلودگی نشان می دهند كه 

طرور  نشان می دهرد و همران  عدم حضور آن را  (s12) 12سناریو 

برادی، هزینره   توليردی نيروگراه   كرم شردن تروان    كه پيداست با 

برای نشان  8در جدول  د.ابسوخت و ميزان آلودگی افزایش می ی

ای برين حضرور و عردم حضرور     تاثير نيروگاه بادی مقایسره  دادن

هزینره  مقردار   كه كاهش قابرل توجره   صورت گرفتهنيروگاه بادی 

 .   به وضوح قابل رویت استگی سوخت و ميزان آلود

 گيرینتيجه -7

برا در نظرر    آلرودگی ˗بار اقتصادی له پخشدر این مقاله مسا

افرزار  ها برا اسرتفاده از نررم   های توليدی نيروگاهگرفتن محدودیت

كردن هزینره سروخت و ميرزان     هدف مينيمم باسازی گمز بهينه

ه شد كره  ها نشان دادنجام شد و با مقایسه با دیگر روشاآلودگی 

برنامه گمز برای حل چنين مسائلی برا متغيرهرای فرراوان بسريار     

ف فروق  اهدا به بهتر همچنين برای دستيابی هرچهكارا می باشد. 

اضافه  تست نيروگاه بادی به دليل پاک و ارزان بودنش به سيستم

و عدم قطعيرت آن برا اسرتفاده از روش احتمراالتی سرناریو       شده

كره نترایج بررای هزینره      شرد  ان دادهنشر و سازی شد بنيان مدل

نيروگاه بادی بههود پيدا مری  سوخت و ميزان آالیندگی در حضور 

 .كند

 مراجع

[1] El-Keib AA, Ma H, JL Hart, “Economic Dispatch in view of the 
Clean Air Act of 1990,” IEEE Trans Power Syst, Vol.9, No. 2, 

pp.972–978,1994. 

[2] U. Güvenç, ‘‘Combined Economic and Emission Dispatch 

solution using Genetic Algorithm based on similarity crossover,” 

Scientific Research and Essays, vol.5, no. 17, pp. 2451–2456, 

2010. 
[3] PanigrahiB.K., Yadav S.R., Agrawal S. and TiwariM.K., “A 

Clonal Selection Algorithm to Solve Economic Load Dispatch “, 

Electric power Systems Research, vol. 77, pp. 1381-1389, Aug. 
2007. 

[4] M. Abido, “Environmental/Economic Power Dispatch using 

Multi-objective Evolutionary Algorithms,” IEEE Trans. Power 
Syst. vol.18, no. 4, pp.1529–1537, 2003. 

[5] Alrashidi M. R. and EL-Hawary M.E., “A Survey of Particle 

Swarm Optimization Applications in Electric Power Systems”, 
IEEE Trans. On Evolutionary Computation, vol. 13, pp. 913-918, 

Aug. 2009. 
[6] F. Benhamida and R. Belhachem, “Dynamic Constrained 

Economic/Emission Dispatch Scheduling Using Neural Network,” 

Power Engineering And Elecrrical Engineering, vol. 11 number 
1,March, 2013. 

[7] R. Balamurugan and S. Subramanian, “A Simplified Recursive 

Approach to combined economic emission dispatch,” Electric 
Power Components and Systems, vol. 36 number 1, pp. 17–27, 

2008. 

[8] M. Sudhakarn, S.M.R Slochanal, R. Sreeram and N. 
Chandrasekhar, “Application of Refined Genetic Algorithm to 

Combined Economic Emission Dispatch,” J. Institute of Engg. 

(India), vol-85, pp.115-119, Sep.2004. 

[9] Global Wind Energy Council)GWEC(. Available at: 

www.gwec.net  

[10] JM .Morales. , “Impact on system economics and security of a 
high penetration of wind power,”. Ph.D. dissertation. Ciudad 

Real, Spain: Dept Electr Eng, Univ Castilla-La Mancha; 2010. 

[11] Liang RH, Liao JH , “A fuzzy-optimization approach for 
generation scheduling with wind and solar energy systems,”. IEEE 

Trans Power Syst ;22: 1665e74.2007 

[12] V .Miranda, PS .Hang, “Economic dispatch model with fuzzy 
wind constraints and attitudes of dispatchers,”. IEEE Trans Power 

Syst ;20:2143e5.2005 

[13] Liu X, Xu W. Minimum emission dispatch constrained by 

stochastic wind power availability and cost. IEEE Trans Power 

Syst ;25:1705e13.2010 

[14] J. Aghaei and et al, “Scenario-based dynamic economic emission 
dispatch considering load and wind power uncertainties,” 

Electrical Power and Energy Systems, Vol. 47, pp. 351-367, 2013. 

[15] A. IEEE Current Operating Problems Working Group, “Potential 
impacts of clean air regulations on system operations,” IEEE 

Trans. Power Syst,. vol. 10, no. 2, pp. 647–653, May 1995 

[16] P .Venkatesh, R .Gnanadoss, Padhy , “Comparison and 
application of evolutionary programming techniques to combined 

economic emission dispatch with line flow constraints,”, IEEE 

Transactions on Power Systems, 18(2): 688-697.2003 
[17] R. Balamurugan , S. Subramanian , “A Simplified Recursive 

Approach to Combined Economic Emission Dispatch,”, Electric 

Power Components and Systems, 36(1): 17-27.2008 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.gwec.net/
http://www.sid.ir


 

7 

   

[18] Y.M. Atwa E.F. El-Saadany, “Probabilistic approach for optimal 

allocation of windbased distributed generation in distribution 
systems”, IET Renew. Power Gener., Vol.5,pp. 79-88,2011 

[19] U. Sapra, “Solving Combined Economic and Emission Dispatch 

using Cuckoo Search”, International Jornal of Engineering 
Trends and Technology(IJETT)., Vol.4,Issue 6,2013 

 

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir

