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   :چکیده

ي ها نیروگاهافزایش آالیندگی هاي زیست محیطی ورفتن هزینه ها از یک سو ي قدرت امروزي باالها سیستمدر 

از سوي دیگر اهمیت توزیع بهینه اقتصادي زیست  ،ها نیروگاهثرت و گستردگی این نوع کحرارتی با توجه به 

هاي قدرت امروزي با تأکید بر  . لذا موضوع توزیع بهینه تولید در سیستمکند محیطی را بیش از پیش مشخص می

اي و باران هاي اسیدي در دهه  گازهاي گلخانهکاهش هزینه سوخت و آالیندگی هاي زیست محیطی از جمله 

نامه مسئله توزیع بهینه  در این پایان مورد توجه مهندسین و فعاالن محیط زیست قرار گرفته است.  اخیر

با استفاده از و) PSO) و اجتماع ذرات (ABCدو الگوریتم کلونی زنبور عسل(  ترکیبزیست محیطی با اقتصادي

 قرار گرفته است. بررسیبراي تبدیل مسئله چند هدفه به یک مسئله تک هدفه مورد  تابع رتبه بندي کاردینال

تابع هزینه نیروگاه ها به صورت ناصاف در  ،به واقعیت مسئلهپخش بار  شرایط مسئله وبراي نزدیک تر شدن

توازن تولید  نظر گرفته شده است. از طرف دیگر پخش باراقتصادي بهینه با لحاظ قیود عملیاتی ژنراتور ازجمله

فته تلفات شبکه در روند بهینه سازي مد نظر گرو و مصرف درسیستم، حدود تولید همچنین مناطق ممنوعه تولید

آالیندگی به صورت مجزا و تک هدفه بررسی شده و  انتشارپخش بار اقتصادي و شده است. در ادامه مسئله 

ي ها تمبرروي سیس از آن را نتایج بدست آمده چندهدفهبه عنوان مسئله سپس با استفاده از الگوریتم ترکیبی 

  IEEEو سیستم استاندارد ژنراتور 6باسه با  IEEE  30سیستم استاندارد ،ژنراتور 3باسه با  IEEE  6استاندارد

در  PSO ,GAبا الگوریتم هاي  روش پیشنهاديت و نتایج اسارزیابی قرار گرفته  مورد ژنراتور 10باسه با  39

ژنراتتوري و با الگوریتم هاي گسترش  6در حالت NSGA-IIو ABCژنراتوري وبا الگوریتم هاي  3 حالت

کارایی و بهینگی الگوریتم ترکیبی پیشنهاد شده  شده است. کهژنراتوري مقایسه  10در حالت استعماري 
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 مقدمه  - 1- 1

هر گاه  نقش زیر بنایی را ایفا می کند، به این معنا که انرژي در حیات اقتصاد صنعتی جوامع

بود. کشورهاي  باشد، توسعه اقتصادي نیز میسر خواهد مقدار کافی و به موقع در دسترس انرژي به

سطوح باالتر توسعه اقتصادي با دو مسأله عمده مواجه هستند درتالش براي نیل به در حال توسعه 

از آنجا که اقتصاد تحقق رشد اقتصادي باالتر و دوم  منابع موجود به منظور استفاده بهینه ازاول 

با توجه به  ،شود حاصل میکشورهاي فروشنده خام مواد نفتی از طریق فروش این مواد 

مه ریزي توسعه در این نوع ها لزوم توجه به عوامل اساسی تولید در برنا براي آن محدودیت منابع

 .)1390(مهربانی, شود میاحساس  اقتصاد

تواند در  منحصر بفردي بوده و میانرژي است که داراي کاربرد هاي از انواع  الکتریکیانرژي 

ي و انرژ ترین پاك برخی زمینه ها جایگزین منابع انرژي مختلفی باشد، با شناسایی برق به عنوان

لحاظ آثار زیست محیطی گرایش به سرمایه گذاري در برق  ها از برتري آن بر سایر سایر انرژي

  افزایش یافته است.

ران و قرار داشتن کشور در منطقه اي خشک و نیمه موقعیت جغرافیایی ایدر کشور ما نیز، 

دارا  باایران  محدود بوده وتولید برق با استفاده از انرژي آب  حجمخشک باعث گردیده است که 

به استفاده از  رین کشورهاي جهاناز ثروتمندتعنوان یکی   به و ذخایر متنوع انرژي بودن منابع

  . ورزدسوخت هاي فسیلی مبادرت 
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و از  یافتروزي پایان خواهد  منابع انرژي نیز، مانند تمامی پدیده هاي طبیعی دیگر،مسلماً 

بدون استفاده از منابع انرژي ممکن  آنجایی که دیگر حتی تصور زندگی عادي انسان امروزي

به باید هاي نوین  همزمان با توسعه تکنولوژي و این بحران باید چاره اي اندیشید نیست، براي

 حاکم قوانین ساختار امروزه .انرژي و گسترش آنها اقدام نماییم استفاده بهینه از ي درگذار سرمایه

 و تولید در ایجاد رقابت امکان که است کرده تغییر اي گونه به مختلف کشورهاي برق صنعت بر

خاص  ابزارهایی نیازمند قدرت سیستم است. آمده فراهم پیش از بیش الکتریکی انرژي مصرف

 این بیشتر .است برنامه ریزي و برداري بهره مختلف جنبه هاي بهینه کنترل و مانیتور تحلیل، جهت

  .شده اند فرموله سازي بهینه مسائل به شکل مناسبی گونه به ابزارها

 را راکتیو و اکتیو توانهاي تولید از مختلفی هاي ترکیب میتوان قدرت سیستم بار تغذیه براي

 که است آن است مدنظر بار بهینه توزیع دیدگاه از که آنچه.نمودتعیین  نیروگاهی واحدهاي براي

 قدرت سیستم در تولید هزینه قسمت اصلی که آنجا از .است اقتصادي تر ترکیب کدام که دریابیم

 يها نیروگاهسهم  تعیین بحث، این در اصلی مساله لذا است ها نیروگاهدر توان تولید به مربوط

  .شود حداقل تولید هزینه که بصورتی باشد، می توان تولید در سیستم مختلف

 براي کیفیت با برق تأمین براي راهها بهترین جزء واحدها مشارکت و بار اقتصادي توزیع

 تولید تخصیص واقع در بار ي اقتصاديبهینه توزیع .باشد امن می و اقتصادي حالت یک در مشتري

بار محدودیت هایی از قبیل  تقاضاي تأمین با همزمان که به نحوي باشد می فعال واحدهاي بین

 محدودیتهاي سایر و ممنوع کار واحدها، نواحی کاهشی یا افزایشی نرخهايتولید،  محدود

 براي و زمانی بازه هر در تولید کل هزینه شبکه انتقال تلفات لحاظ با و شده گرفته نظر در ها نیروگاه
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 1تولید هماهنگی برنامه توسط غالباً تولیدي واحدهاي شود.این حداقل شده پیش بینی بار شرایط

. ولی شود می بهتر سیستم وضعیت یابد کل کاهش هزینه چه هر ،اقتصاد دید از .گردند می مشخص

 اقتصادي هزینه سازي کمینه تنها است، شده گرفته قرار بررسی مورد نامه پایان این در آنچنان که

 در که مهمی عوامل از یکی باشد، واحدها تولید بار جهت تخصیص مناسبی معیار دتوان مین تولید

 محیطی زیست آلودگی است گرفته قرار تولید ریزان برنامه توجه مورد اقتصادي هزینه کنار

 شود می تالش امروزه بنابراین .کنند مصرف می فسیلی سوخت اکثراً که است انرژي تولید واحدهاي

بهینه  يها روش مبناي بر ها روش ازاین تعدادي. یابد کاهش هزینه ها این مختلف يها روشکه از 

 یافتن اصلی هدف غیره.و دوم درجه ریزي برنامه و خطی ریزي برنامه نظیر باشند می ریاضی سازي

 برآورده را معین هدف تابع یک یا چند که اي گونه به است قدرت سیستم یک براي بهینه تنظیمات

 برآورده هم ها دستگاه بهره برداري هاي محدودیت و  بار پخش معادالت مانند سایر قیود و سازد

 سازي مدل قدرت سیستم در بهینه بار پخش اساس معادالت بر شده معرفی ساختار باشند شده

  .(Ghaderpanah.S,2007).شود می

  ضرورت تحقیق : - 2- 1

تالش شده است براي بهبود توزیع اقتصادي بار با هدف کاهش هزینه   نامه پایاندر این 

یندگی ایجاد شده توسط و همچنین به منظور کاهش آال ها نیروگاهسوخت مورد استفاده در 

ات تأثیرش هاي ژنراتور و همچنین کاه ات زیست محیطی و محدودیتتأثیربا لحاظ  ها نیروگاه

همانطور که از به عنوان  مثال در کشور ایران  .شنهاد گرددیپوش مناسبی ر ون مخرب روي الیه از

                                                
1 Unit Commitment 
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در وزارت نیرو به اوات برق تولیدي مگ 53951از مجموع %  80پیداست بیش از  زیرجدول 

هاي فسیلی در صنعت برق  از سوختکه بیانگر استفاده فراوان آید  بدست می  روش هاي حرارتی

در تولید برق براي وزارت نیرو از سال ) سهم روش هاي مختلف 1- 1جدول ( .کشور است

   .)1391(نیرو, دهد میرا نشان  1391تا سال  1384

  

  )165، 1393رو،یوزارت ن يترازنامه انرژ ( 

نسبت قابل توجهی از تولید توان را به خود اختصاص  ي حرارتیها نیروگاهاز آنجا که 

 ین وحاوي خاکستر، اکسید سولفورمورد استفاده داراي کیفیت پای اغلب مواد سوختیدهند و  می

(SOx) روژن (تو اکسید نیNOxازون،که روي الیه  ي حرارتی هستندها نیروگاههاي  ) عمده آالینده 

صنعت برق می بایست ساالنه  1990بر طبق کنوانسیون  گذارد. می اثر ها و حیوانات زندگی انسان

سیکل   گازي  بخار  سال

  ترکیبی

خورشید  بادي  اتمی  آبی  دیزلی

  ي

بیوگا

  ز

جمع 

  (مگاوات)

138
4  

14914  3/9906  7/6831  1/

493  

9/

6043  

-  6/47  144/0  -  7/

38236  
138
5  

14914  9/

11281  

5/7835  9/

417  

2/

6572  

-  8/58  067/0  -  4/

41080  
138
6  

14935  7/

10589  

5/

10478  

9/

417  

3/

7422  

-  74  067/0  -  5/

43917  
138
7  

14935  7/

11798  

5/

11116  

418  5/

7672  

-  9/89  073/0  -  6/

46030  
138
8  

14935  7/

10478  

5/

13663  

5/

424  

7/

7704  

-  3/90  097/0  86/

1  

7/

47298  
138
9  

5/

14935  

2/

12410  

5/

13983  

4/

408  

8/

8487  

-  9/92  097/0  86/

6  

3/

50325  
139
0  

6/

14942  

3/

12260  

5/

14779  

4/

408  

2/

8746  

102
0  

2/98  070/0  86/

6  

2/

52262  
139
1  

6/

14950  

3/

12422  

5/

15259  

4/

439  

1/

9746  

102
0  

1/

106  

069/0  86/

6  

53951  

 کشور يها نیروگاه برق دیتول مختلف يها روش: 1- 1 جدول 
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کم  NOxگاز   انتشارمیلیون تن از  2و همچنین ساالنه  کم کرد SOx  انتشارمیلیون تن از  10

 کمینهکه براي .باشد هره برداري و کنترل دقیق می، بهاي هدفمند م بکارگیري برنامهاین مستلز شود.

موجب بهبود وع این موض .سازي تابع هزینه برخی قیود تساوي و نامساوي را باید در نظر گرفت

م منطقه و جهان مخرب این صنعت بروي اکوسیستات تأثیري قدرت شده و از ها سیستمعملکرد 

  .)1390(مهربانی,کند صنعت را هموارتر میادامه حیات اقتصادي این کاهد و  می

سیکل   گازي  بخار  سال

  ترکیبی

جمع   بیوگاز  خورشیدي  بادي  اتمی  آبی  دیزلی

  (درصد)

1384  67/41  43/223  20/17  00/1  56/16   -    14/0    100  

1385  70/38  10/25  58/18  76/0  70/16   -    16/0    100 

1386  34/36  30/21  21/23  71/0  65/17   -    18/0    100 

1387  70/34  36/23  60/23  68/0  65/17   -    21/0    100 

1388  50/34  99/19  20/27  68/0  40/17   -    22/0    100 
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آژانس بین  .افزایش یابد %60، 2030توان درخواستی جهان تا سال  انتظار می رود که

از بازار  % 85 سوخت هاي فسیلی 2030) برآورد کرده است که تا سالIEA( 2المللی انرژي

ات تأثیردر مورد  IEAانس هاي بین المللی مانند و آژ انرژي را شامل شوند. سازمان هاي جهانی

. سوزاندن زغال سنگ اند ابراز نگرانی کرده لی علی الخصوص زغال سنگفسی موادزیست محیطی 

فزایش باران هاي اسیدي و آلودگی محیطی می انجامد که منجر به پدیده گرمایش جهانی به ا

 در کشور ایران را    روش هاي مختلف تولید برق براي وزارت نیرو درصد2 - 1ول دج .شود می

که بیانگرحجم باالي استفاده شده از مواد فسیلی در .دهد میرا نشان  1391تا سال  1384از سال 

و نیاز اساسی به استفاده بهینه از نیروگاه هاي حرارتی و توزیع بهینه بار بین  الکتریکیي تولید انرژ

         .ستها نیروگاهاین 

  )1393ترازنامه انرژي وزارت نیرو،(

از و منطقی سیاري را براي یافتن ترکیب مناسب ر سالهاي اخیر مطالعات بپژوهشگران د

را مورد بررسی قرار  ها نیروگاه) و هزینه سوخت مصرفی NOx(داراي آالیندگی گازهاي انتشار

ودیت سوخت هاي فسیلی و ي بهینه براي تولید برق با توجه به محدها روشیافتن   لذا اند. داده

  روي محیط زیست امري ضروري به نظر می رسد.مخرب تأثیر

  : و نوآوري اهداف - 3- 1

  براي اینگونه مسائل معرفی شده است.در مواجهه با مسائل مقید و بهینه سازي دو روش حل 

                                                
2 International Energy Agency 

1389  30/34  09/22  95/25  62/0  83/18   -    22/0    100 

1390  28/31  06/21  12/26  56/0  78/18  96/1    22/0    100 

1391  27/30  59/20  17/26  59/0  25/20  90/1    23/0    100 

 روین وزارت يها نیروگاه  انواع یعمل تیظرف نیانگیم سهم:  2- 1 جدول 
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  :3پویا ریزي اي برنامهه سنتی از قبیل روشهاي  روشروش کالسیک
 مسائل حل در 

 تعداد افزایش با که معنی بدین هستند؛ روبرو ابعاد مشکل با بار اقتصادي توزیع

 برايیابد.  می افزایش ینمای بطور مساله حل زمان و میزان حافظهتولیدي  واحدهاي

 و هموار خروجی -مشخصه ورودي منحنی که هنگامی تنها مشکل این بر آمدن فائق

 بر برنامه ریزي پویابا این حال  .است شده هاي مناسبی ارائه راه حل باشد، محدب

 خروجی -ورودي مشخصه منحنی روي بر محدودیتی عمومی هاي روش خالف

 ندارند توان تولید واحدهاي

 واحدهایی تنها نه ،هوشمند هاي الگوریتم بر مبتنی يها روش در: روش هاي هوشمند 

 بخار، تعدادي شیر با حرارتی واحدهاي همانند خروجی ورودي مشخصه منحنی با

             مشخصه منحنی روي بر محدودیتی هیچ بلکه شوند، می تحلیل براحتی

 تولیدي، واحدهاي تعداد با افزایش همچنین ندارد وجود واحدها خروجی-ورودي

  .یابد می افزایش خطی صورت به اًتقریب مساله حل زمان و حافظه میزان

مانند الگوریتم ژنتیک، اجتماع ذرات، کلونی زنبور عسل  4ابتکاريبطور کلی روش هاي 

)ABC ي هوشمند پیشرفت روز افزون خود را در حل مسئله پخش بار اقتصادي ها روش) و سایر

. به توجه به مطالب گفته شده نیاز به بهبود راه حل اند آلودگی به اثبات رسانده انتشاربا لحاظ 

از  ، سرعت محاسباتی باالتر وهمگرایی سریعتر، تلفات کمتر جهتمسئله پخش بار اقتصادي از 

  .شود میودگی احساس همه مهمتر کاهش هزینه سوخت و آل

                                                
3 Dynamic Programing 
4 Heuristic Method 
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مناسب، زمان  محاسباتی ی همگرایی از جمله : سرعت یاین روش باید داراي ویژگی ها

حل براي ترکیب دو راه  .را کمینه کندو میزان آالیندگی هزینه  توابعاینکه تر  همسریع و از همه م

یا ي سنتی و ها روشبا  ابتکاري يها روشد شامل ترکیب توان میبود که  خواهد مناسب این مسئله

جواب هاي قابل  ABCو   PSOالگوریتم هاي اگرچه هر کدام از .باشد ابتکاريترکیب دو روش 

ولی انتظار داریم با ترکیب این دو الگوریتم در معیار هاي بیان شده شاهد بهبود اند. قبولی داشته

از دیگر ویژگی هاي این پایان نامه لحاظ کردن محدودیت هاي ژنراتور کیفیت حل مسئله باشیم. 

کند. که در مطالعاتی که  می کترمقیاس واقعی نزدیا به ر نامه پایانو تلفات خط انتقال است که 

شده اند. لذا این بکار گرفته  ترکیبییتم انجام شده است کمتر این دو محدودیت در کنار یک الگور

  با تحقیقات پیشین دانست. نامه پایان تمایزتوان به عنوان نقطه  پژوهش را میجنبه از 

 ات زیست محیطی تأثیرلحاظ تلفات و  با اقتصادي بار پخش مسأله حل براي نامه پایان این در

 که اینرسی ضریب یک از استفاده جمله از یحالتاصالبا  ABC-PSO ترکیبی سازي بهینه الگوریتم

  .است شده معرفی یابد می کاهش سازي شبیه طول در خطی طور به

  :ساختار پایان نامه  - 4- 1

  می باشد که: فصل  5شامل  نامه پایاناین 

تشریح شده  اول ضرورت و اهمیت تحقیق ، اهداف و نوآوري ها در حل این مسئله فصلدر 

  .است

حقیقات اخیر پرداخته تاریخچه و تبیان  و آلودگی انتشارو  توزیع اقتصاديبه در فصل دوم 

  شده است.
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