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چکيده  -در این مقاله یک روش نوین مبتنی بر الگوریتم جهش قورباغه بهبود یافته برای حل مسألهی توزیع اقتصادی بار در سيستمهای ترکيبی
توان و حرارت ارائه شده است .پيچيدگی و دشواری در حل مسألهی توزیع اقتصادی بار در سيستمهای توليد همزمان گرما و الکتریسيته به قيود این
مسأله مرتبط است که این الگوریتم به راحتی قادر است این قيود را ارضا نماید .این الگوریتم بهينهسازی حوزه جستجوی عمومی گستردهای دارد و
این امر به الگوریتم در رسيدن به جواب بهينه مطلق کمک میکند .کاربرد الگوریتم جهش قورباغهی بهبود یافته در توزیع اقتصادی بار در
سيستمهای ترکيبی توان و حرارت روی دو مثال آزمایش شده و نتایج عددی این حقيقت را آشکار میسازد که این روش دارای جواب بهتری نسبت
به سایر روشهای موجود برای حل مسأله میباشد.

کليد واژهها -بهینهسازی ،سیستمهای ترکیبی توان

و حرارت ،توزیع اقتصادی ،الگوریتم جهش قورباغه بهبود یافته.

که از تکنیک الگرانژین ریلکسیشن استفاده میکنند .روش ارائه
شده در [ ]3برای حل مسألهی  CHPEDمبتنی بر تفکیک تابع
هدف مسألهی موردنظر از قیود میباشد .جدایی پذیری تعریف
شده توسط نویسندگان ،بدین معنی است که تابع هدف موردنظر،
مجموع توابع هزینهی واحدهای مجزا از هم میباشد و بیشترین
قیود مربوط به یک واحد معین میباشد .در این روش یک
استراتژی دو سطحی درنظر گرفت شده است که در آن الیهی
پایین مساله ی توزیع اقتصادی بار را برای توان و حرارت برای
مقدار المبدای داده شده حل میکند و الیهی باالی ضرایب المبدا
را بروز میکند .این فرآیند تا زمانی که میزان توان و حرارت
برآورده شوند ادامه مییابد .همچنین روش branch and bound
روش دیگری است که به عنوان یک روش ریاضی برای حل این
مساله پیشنهاد شدهاند [ .]9اما شمار بیشتر مقاالت از روشهای
بهینهسازی تکاملی بهره بردهاند .در [ ]4و [ ]5از روش جستجوی
تابو و الگوریتم ژنتیک برای حل مسأله استفاده شده است .در []1
از یک الگوریتم ترکیبی برای حل مسأله استفاده شده که این
روش ترکیبی از الگوریتم ژنتیک با بهروزرسانی چندالیه میباشد.
در [ ]55[-]7به ترتیب روشهای جستجوی هارمونی ،الگوریتم

 -1مقدمه
افزایش تقاضا در استفاده از سیستمهای بازیابی ()cogeneration
که به صورت همزمان حرارت و انرژی الکتریکی تولید می کنند
کامالً چشمگیر است .در بسیاری از موارد این تولید گرما و انرژی
الکتریکی به صورت متقابل به هم وابسته است .بحث توزیع
اقتصادی بار در سیستمهای ترکیبی توان و حرارت )(CHPED
بررسی واحدهای گرما ،توان و واحدهای بازیابی را که به صورت
همزمان کار میکنند بر عهده دارد و در آن پیدا کردن نقطه بهینه
از نظر اقتصادی برای این واحدها هدف مسأله است .به عبارت بهتر
در حل این مسأله هدف این است که هر واحد تولیدی چه اندازه
تولید داشته باشد تا عالوه بر تولید توان و گرما به مقدار مورد نیاز،
وضعیت سیستم در حالت بهینه اقتصادی که همان کمینه شدن
هزینههای سوخت است ،قرار داشته باشد .برای پیدا کردن نقطه
بهینه الزم است یک سری قیود نیز رعایت شوند.
تاکنون مطالعات متعددی در این زمینه صورت گرفته است که
بعضی از آنها اساس بهینهسازی ریاضی تحلیلی دارند مانند []5
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تجمع مورچه تقویت شده EP ،و  SARGAبه کار گرفته شده اند و
در [ ]53نیز از  MOPSOدر حل مسألهی  CHPEDاستفاده شده
است .روشها دیگری نیز در حل مسألهی  CHPEDدر مقالههای
[ ]59و [ ]54آمده است.

)(3

C j (O j , H j )  a j  b jO j  c jO2j  d j H j  e j H 2j  f jO j H j

)(3

Ck (Tk )  a k  bk Tk  ck Tk2

در این مقاله از روشی مبتنی بر الگوریتم بهینهسازی جهش
قورباغه بهبود یافته (  )Shuffled Frog Leaping Algorithmبرای
حل مسألهی  CHPEDاستفاده شده است و نتایج حاصله با برخی
از روشهای قبلی مقایسه شده و توانایی الگوریتم ارائه شده در
مقابل سایر روشها برای حل مسألهی مذکور نمایش داده شده
است .در نهایت نشان داده شده است که روش پیشنهادی بدون
استفاده از فاکتور جریمه در رعایت قیود عملکرد بهتری نسبت به
سایر روشها داشته و در زمان کمتری به جواب بهینهی مطلق
همگرا میشود.

شکل  :1ناحيه جوابهای ممکن برای واحدهای بازیابی

پارامترهای مربوط به معادالت باال در پیوست و در جدول  1آمده
است Pimin .و  Pim a xمحدودیت های توانی و  H iminو H im a x

 -2فرمولبندی مسأله

محدودیتهای حرارتی هستند .همچنین  bi , aiو  ciضریب تاثیر
هزینه سوخت  iامین واحد تولیدکنندهی توان e j , c j , b j , a j ،و

مسأله  CHPEDدر واقع مشخص کردن حرارت و توان تولیدی
واحدها به گونهای است که هزینهی نیروگاهها کمینه شود در حالی
که مقدار تقاضای توان و حرارت تولید شده و یک سری قیود دیگر
رعایت شوند .توان خروجی واحدهای تولیدکنندهی توان و حرارت
خروجی واحدهای تولید کننده حرارت به وسیله حد باال و پایین
آنها مشخص میشود .برای واحدهای بازیابی نیز محدودیتها به
وسیله منحنی شکل  )ABCDEF( 5مشخص میشود و
نشاندهندهی این است که جوابها در یک ناحیهی ممکن که
درون این منحنی است قرار دارند .در طول منحنی مرزی BC
ظرفیت حرارتی افزایش مییابد در حالی که ظرفیت توانی کاهش
مییابد و در طول منحنی  CDظرفیت حرارتی کاهش مییابد.

 f jضریب تاثیر هزینهی سوخت  jامین واحد بازیابی و  bk , akو
 c kضرایب تاثیر هزینهی سوخت واحد تولیدکنندهی گرما
میباشند.
 -3بهينهسازی مبتنی بر الگوریتم جهش قورباغه
.3.1

الگوریتم جهش قورباغه برای اولین بار در سال  3009میالدی
توسط  Eusuffو  Lanseyمعرفی شد .در این الگوریتم هر قورباغه
اطالعات مربوط به یک جواب از مسأله را داراست .الگوریتم جهش
قورباغه ) (SFLAشامل جمعیت اولیهای از پاسخهای ممکن مسأله
است .این جوابها در واقع مجموعهای از قورباغههای مجازی
میباشند که خود به چندین دسته تقسیم میشوند .هر دسته از
قورباغهها ویژگیهایی دارند که میتواند متأثر از خصوصیات
قورباغههای سایر گروهها تغییر کنند.

تابع هدف و قیود مسأله به صورت زیر بیان میشوند:
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 SFLAدارای یک جستجوی محلی نیز است که در آن شبیه
الگوریتم اجتماع ذرات عمل میشود و قورباغههای موجود در هر
گروه با تبادل اطالعات بین یکدیگر ،موقعیت خود را نسبت به غذا
بهبود میدهند و بعد از هر جستجوی محلی اطالعات به دست
آمده از گروهها با یکدیگر مقایسه میشود ].[53]-[55

 H j  Tk  H d

)(9

min

Pi
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2

معرفی الگوریتم بهينهسازی جهش قورباغه

Ci ( Pi )  ai  bi Pi  ci Pi
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بهطورکلی مراحل  SFLAکه در شکل  9نشان داده شده است به-
صورت زیر است].[30

 )5-4اگر  m1  mاست ،فرآیند از گام  3تکرار میشود .اگر
 y1  y maxفرآیند از گام  9تکرار میشود .در غیر این صورت به
مرحله  3میرود.
مرحله  )5اگر شرایط همگرایی حاصل نشده است ،فرآیند
جستجو از مرحلهی  3تکرار میشود .در غیر این صورت الگوریتم
متوقف شده و بهترین جواب به عنوان خروجی در نظر گرفته می-
شود.

مرحله  )5جمعیت اولیهای به صورت تصادفی به تعداد  NPتولید و
سپس برازش اعضای این جمعیت تعیین میشود.
مرحله  )3اعضای جمعیت بر اساس برازش به صورت صعودی
مرتب میشوند.
مرحله  )9قورباغهها به  mگروه تقسیم میشوند به گونهای که هر
گروه شامل  nقورباغه است .به عبارت دیگر  . N P  n  mاین
تقسیمبندی باید به گونهای باشد که اولین قورباغه از جمعیت
مرتب شده به اولین گروه ،دومین قورباغه به دومین گروه و mامین
قورباغه به mامین گروه اختصاص داده شود .سپس )(m+1امین
قورباغه در گروه اول و به همین شکل فرآیند تخصیص ادامه
مییابد تا این که در هر یک از  mگروه n ،قورباغه قرار گیرد.
مرحله  )4در این مرحله جستجوی محلی شامل گامهای زیر انجام
میشود:
 m1  0 )5-4قرار داده میشود وقتی که  m1تعداد
دستهها را شمارش میکند و با مجموع تعداد دستهها ( )mمقایسه
میشود y1  0 .قرار داده میشود وقتی که  y1تعداد مراحل
جستجوی محلی را شمارش میکند و با حداکثر تعداد مراحل

شکل  :2بهبود موقعيت قورباغهها
شرو

تعری

برازش جمعيت اوليه

جستجوی محلی (  ) ymaxمقایسه میشود.
 )3-4قرار داده میشود . m1  m1  1
 )9-4قرار داده میشود . y1  y1  1
 )4-4برای هر دسته ،قورباغهی با بهترین برازش و قورباغهی
با بدترین برازش پیدا میشود و به ترتیب  X bو  X wنامیده
میشود .موقعیت بهترین برازش در بین تمامی قورباغهها نیز X g

مرت

()55

کردن داده ها

تقسيم جمعيت به  mدسته

جستجوی م لی

ير

نامیده میشود .سپس موقعیت قورباغهها با استفاده از رابطهی زیر
مطابق شکل  3بهبود پیدا میکند.
()50

جمعيت اوليه

شرایط همگرایی برآرده شده
بله

م

) Di  rand  ( X b  X w

ک رد ن ج و ا ب ب ه ي ن ه

پایان

old
X wnew  X w
 Di

شکل  :3فلوچارت الگوریتم جهش قورباغه

Dmax  Di  Dmax

()53
که در آن  randیک عدد تصادفی بین  0و  5و  Dm a xحداکثر
تغییر در موقعیت قورباغههاست.

 .3.2بهبود الگوریتم جهش قورباغه
الگوریتم قورباغهی کالسیک در مواقعی که قورباغههای با بدترین
برازش موقعیت خود را نسبت به گروه یا بهترین قورباغه تقویت
میکنند ،در امتداد خطی بین  X bو  X wقرار میگیرند .این امر
ممکن است الگوریتم را به سمت جوابهای اشتباه سوق دهد .به
همین دلیل روشی برای بهبود این الگوریتم معرفی میگردد.
ایدهی اصلی این روش ،ایجاد گسترش جهت و طول جهش هر

اگر در طی این مرحله قورباغهی بهتری (جواب بهتری) حاصل
شد با قورباغههای قبلی جایگزین میشود در غیر این صورت در
رابطهی ( )50به جای  X bاز  X gاستفاده میشود و مراحل فوق
دوباره تکرار میشود و اگر جواب بهتری حاصل شد ،جایگزین
جواب قبلی میشود .در غیر این صورت یک قورباغه به صورت
تصادفی تولید و با قورباغهی قبلی جایگزین میشود.
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گام ششم :مرتب کردن دادهها
گام هفتم :چککردن شرایط توقف
گام هشتم :معرفی بهترین جواب به عنوان خروجی برنامه

قورباغه میباشد به همین دلیل از همگرایی اشتباه الگوریتم
جلوگیری میکند [.]35
در این روش اگر چهار قورباغه اول در بین قورباغه های مرتب شده
(  ) X g ,4 , X g ,3 , X g ,2 , X g ,1به صورت تصادفی به گونهای انتخاب
شوند که

X g ,4  X g ,3  X g ,2  X g ,1

 .3.3دستیابی برای قيود

باشد ،آنگاه تغییر بردار

برای رعایت قید ( P1 ،)51و  T1به صورت شناور در نظر گرفته و
بقیه دادهها به صورت تصادفی تولید میشوند .برای ارضای قید
( )30متغیرهایی که از حد باال و پایین تجاوز میکنند ،به ترتیب
در حد باال و پایین تنظیم میشوند .برای برآورده کردن قیود ()57
تا ( )53نیز همان گونه که ذکر شد ،به تعداد زیاد پاسخ تصادفی
تولید میشود و اولین تعداد که قیود مذکور را رعایت کند ،به
عنوان جمعیت اولیه منظور میشوند.

موقعیت قورباغهها به صورت زیر انتخاب میشود.

)X change  X g ,1  rand1  ( X g ,2  X g ,3
)  rand 2 ( X g  X g ,4

()59

 X change if rand 3  rand 4 or j  randperm
X wnew
,j  
otherwise
 X g

()54
که در آن  tشماره تکرار را نشان میدهد و  randpermعددی
تصادفی بین  5و تعداد دستهها را نشان میدهد،rand2 ،rand1 .
 rand3و  rand4نیز اعداد تصادفی بین  0و  5هستند.
اگر این بهبود منجر به جوابی بهتر شد ،جایگزین جواب قبلی
میشود در غیر این صورت یک پاسخ تصادفی تولید شده و
جایگزین جواب قبلی میگردد.
.3.3

 -3سيستمهای مورد مطالعه
در این مقاله جهت کارایی باالی روش پیشنهادی در حل مسألهی
 CHPEDدو سیستم مورد مطالعه ارائه شده است که در ادامه
جزئیات آنها ذکر خواهد شد .برنامهی کامپیوتری مبتنی بر
الگوریتم پیشنهادی در محیط  MATLABتدوین شده و مطالعات
عددی روی یک کامپیوتر  PIVو با پردازندهی  2180 dual coreو
 5 RAMگیگابایت اجرا شده است.

بکارگيری الگوریتم قورباغه در حل مسأله CHPED

در الگوریتم پیشنهادی هر قورباغه اطالعات تولید نیروگاهها را
دربردارد و یک پاسخ از مسأله را نشان میدهد .مراحل تطابق
الگوریتم  SFLAدر حل مسألهی مورد مطالعه به ترتیب زیر است:

.3.1

گام اول :تنظیمات پارامترها
در این مرحله اطالعات مربوط به  ، NPبعد مسأله ،تعداد تکرارهای
جست و جوی محلی ،تعداد تکرارهای کل برنامه و تعداد گروه ها
( )memplexesوارد می شود.

برای بررسی کارایی الگوریتم پیشنهادی از یک مثال استفاده شده
است که از مرجع [ ] 7اخذ شده است .این مثال شامل یک واحد
منحصراً توان ،سه واحد بازیابی و یک واحد منحصراً گرما میباشد.
تابع هدف و قیود و ناحیه جوابهای ممکن واحدهای شمارهی
یک ،دو و سه بازیابی به ترتیب در شکلهای  5 ،4و  1آورده شده
است .مدل ریاضی مسأله به صورت زیر است:

گام دوم :تولید جمعیت اولیه به صورت رندوم
در این مرحله با توجه به قیودی که برای مسأله  CHPEDوجود
دارد (منحنی بسته  ABCDEFدر شکل  ،)5جمعیتی به تعداد زیاد
تولید میشود و اولین  NPتعدادی که در درون مرز بسته باشد ،به
عنوان جمعیت اولیه انتخاب میشوند .مابقی مراحل بهبود جواب بر
روی همین دادهها انجام میشود.

تابع هدف:
3

)  C1 (O j , H j )  C1 (T1

گام چهارم :مشخصکردن دستهها،

Xb

و

Xw

در صورتیکه:
C1 ( P1 )  254.8863  7.6997 P1  0.00172 P12
 0.000115P13
C1 (O1 , H1 )  1250  36O1  0.0435O12  0.6 H1

وXg

 0.011O1 H1

برای کل دادهها
گام پنجم :تولید

Xw

های جدید با توجه به

Xb

و

Xw

و

Xg

min f cost  C1 ( P1 ) 

j 1

گام سوم :برازش  NPجمعیت اولیه تولید شده و مرتب کردن
دادهها به ترتیب صعودی
برای دستهها

سيستم مورد مطالعه 1

 2.203H 2

و

برازش آنها
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 0.027 H12

C 2 (O2 , H 2 )  2650  34.5O2  0.1035O22
 0.025H 22  0.051O2 H 2
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C3 (O3 , H 3 )  1565  20O3  0.072O32  2.3H 3
 0.02 H 32  0.04O3 H 3

C1 (T1 )  950  2.0109T1  0.038T12

قیود تأمین بار:

P1  O1  O2  O3  Pd
H1  H 2  H 3  T1  H d

قیود واحدهای بازیابی شمارهی  3، 5و  9و واحدهای تولید توان و
گرما بهترتیب:

1.158415842H1  O1  46.88118818  0
0.151162791H1  O1  130.6976744  0

0.067681895H1  O1  45.07614213  0
0.25H 2  O2  20  0
2.333333333H 2  O2  83.3333333333  0
0.272727272727 H 2  O2  60  0

شکل  :6ناحيه عملکرد واحد 3

2.2H 3  O3  8.999999999  0
0.6H 3  O3  105  0

جدول  :1نتایج الگوریتم پي نهادی و سایر روشها

35  P1  135
0.00  T1  60

MSFLA

]HS [7

]GA [5

Power/Heat

135

134.67

199.22

P1

40

52.99

45.12

O1

10

10.11

15.82

02

65

52.23

69.89

03

75

85.69

78.94

H1

40

39.73

22.63

H2

14.49

4.18

18.40

H3

45.40

45.40

54.99

T1

250

250

250

Pd

175

175

175

Hd

12116.60

12284.45

12327.37

Total cost

برای مقایسهی پاسخ الگوریتم پیشنهادی با سایر روشهای موجود،
در جدول  5نتایج حاصله با جمعیت اولیهی  500در کنار پاسخ
حاصل از الگوریتم ژنتیک ) (GAو جست و جوی هارمونی )(HS
در مقالهی [ ]7ارائه شده است .همان گونه که از نتایج پیداست دو
روش ذکر شده هیچ کدام نتوانستهاند به جواب حاصل از الگوریتم
پیشنهادی دست پیدا کنند ولی الگوریتم ارائه شده در این مقاله با
زمانی قابل توجه به جواب بهینه مطلق رسیده است.

شکل  :3ناحيه عملکرد واحد از مورد  1و واحد  3از مورد 2

برای بررسی کارایی روش پیشنهادی ،الگوریتم بهینهسازی ارائه
شده برای جمعیتهای اولیهی  75، 50 ، 51و  500اجرا شده
است .برای جمعیت اولیه  75 ،50و  500از  5دسته در الگوریتم و
برای جمعیت اولیه  51تا از  4دسته در الگوریتـــم استفاده شده
است .برنامه برای جمعیتهای مختلف  500مرتبه اجرا شده است
و بهترین ،بدترین و میانگین و انحراف معیار پاسخها در  500اجرا
برای سیستم مورد مطالعه در جدول  3ارائه شده است .زمان

شکل  :5ناحيه عملکرد واحد 2
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اعالمشده در این جدول زمان میانگین  500بار اجرا میباشد
همچنین در این مثال برای همه جمعیتها زمان اعالمشده زمان
 300تکرار میباشد .همانطور که مشاهده میشود الگوریتم
پیشنهادی قادر است حتی با تعداد کم جمعیت اولیه نیز به بهترین
پاسخ مسأله دست پیدا کند.

12350
12300

12250

12150

)Cost ($

12200

12100

12050

جدول  :2نتایج اجرا با جمعيتهای م تل

12000

جمعيت

بهترین

متوسط

بدترین

ان راف

زمان

اوليه

جواب

جوابها

جواب

معيار

اجرا

16

12116.60

12117.95

12173.94

7.23

0.75

50

12116.60

12117.25

12173.93

3.10

1.29

75

12116.60

12116.70

12119.73

0.39

1.90

100

12116.60

12116.74

12118.16

0.23

2.17

MSFLA

GA

HS
Algorithm type

شکل  :9مقایسهی هزینهی الگوریتمها

 .3.2سيستم مورد مطالعه 2
این سیستم مورد مطالعه یک سیستم با چهار واحد که شامل یک
واحد منحصراً توان ،یک واحد منحصراً گرما و دو واحد بازیابی
میباشد [ .]5توان الکتریکی و گرمای مورد نیاز به ترتیب شامل
 300و  MW 555میباشد .نواحی عملکرد ممکن نواحی بازیابی
در شکل  4و  50نشان داده شده است .معادالت زیر بیانکنندهی
تابع هدف و روابط قیود میباشند.

)  C j ( Pj , H j )  C 4 ( H 4

min f cost  C1 ( P1 ) 

j  2, 3

درصورتیکه:

C1 ( P1 )  50P1
C 2 ( P2 , H 2 )  2650  14.5P2  0.0345P22
 4.2 H 2  0.03H 22  0.031P2 H 2

شکل  :7نمودار همگرایی با جمعيتهای م تل

C3 ( P3 , H 3 )  1250  36 P3  0.0435P

2
3

نمودار شکل  7نشاندهندهی چگونگی رسیدن به جواب بهینه
برای جمعیتهای مختلف است .در شکل  3نتایج  500بار اجرای
الگوریتم  MSFLAبه صورت گرافیکی ارائه شده است .در شکل 3
نیز مقایسهی هزینهی الگوریتم پیشنهادی GA ،و  HSدر سیستم
مورد مطالعه آمده است.

 0.6 H 3  0.027 H 32  0.011P3 H 3

C 4 ( H 4 )  23.4H 4

در رابطه با:
P1  P2  P3  Pd
H 2  H3  H 4  H d
1781914894H 2  P2  105.7446809  0
0.177777778H 2  P2  247.00  0
0.169847328H 2  P2  98.8  0
1.158415842H 3  P3  46.88118818  0
0.151162791H 3  P3  130.6976744  0
0.067681895H 3  P3  45.07614213  0

P3  125.8

if

0  H 3  32.4

P3  44

if

0  H 3  15.9

0.00  P1  150.00
شکل  :8نتایج  111بار اجرای الگوریتم  MSFLAدر سيستم

31

مجله علمی-پژوهشی رایانش نرم و فناوری اطالعات ) ................................................................ (JSCITجلد  ،5شماره  ،4زمستان سال 5935
0.00  H 4  2695.20

در بیشتر تحقیقها ،الگوریتم  SFLAتوسط نویسنده همانند
الگوریتم  MSFLAاجرا شده است .شکل  53دیاگرام همگرایی
الگوریتمهای  SFLAو  MSFLAرا نشان میدهد .روش
پیشنهادی در حل مسألهی بهینهسازی در تکرار کمتری نسبت به
 SFLAهمگرا میشود .از این شکل همگرایی خوب الگوریتم
 MSFLAرا میتوان نتیجه گرفت.

بهطوریکه اثر تعداد جمعیت اولیه در عملکرد فرآیند بهینهسازی
نشان داده میشود ،روش پیشنهادی با جمعیتهای اولیهی
متفاوت اجرا خواهد شد و نتایج بدست آمده حاصل از  500بار
اجرا میباشد که در جدول  9آمده است .وضعیت همگرایی در
 500بار اجرا برای این مورد در جدول  4ارائه شده است .همانطور
که جدولها نشان میدهند MSFLA ،با هر تعداد از جمعیت اولیه
میتواند به بهترین جواب برسد .اگرچه انحراف معیار مربوط به
جوابهای نهایی با جمعیت کوچک دارای عدد بزرگی میباشد.
هزینهی کل متفاوت در نمودار همگرایی الگوریتم  MSFLAبرای
اندارهی جمعیتهای مختلف در شکل  55نشان داده شده است.
ماکزیمم تعداد تکرار در برنامه حل شده برابر  300میباشد.
جدول  :3اثر تعداد جمعيت اوليه الگوریتم  MSFLAدر مورد 2
جمعيت

بهترین

متوسط

بدترین

ان راف

زمان

اوليه

جواب

جوابها

جواب

معيار

اجرا

16

9257.07

9258.11

9322.95

6.66

0.76

50

9257.07

9257.40

9286.41

2.94

0.98

75

9257.07

9257.26

9265.10

0.94

1.13

100

9257.07

9257.08

9257.22

0.024

1.29

شکل  :12دیاگرام همگرایی الگوریتمهای  SFLAو  MSFLAدر مورد 2

جوابهای  CHPEDبا استفاده از الگوریتم پیشنهادی و تعدادی
دیگر از روشهای موجود در این مورد مطالعه در جدول  5پیوست
آمده است .نتایج گزارش شدهی الگوریتمهای  SFLAو MSFLA
با  500جمعیت اولیه و  300تکرار بدست آمده است .مقایسهی
نتایج بدست آمده با دیگر روشها ،برتری روش پیشنهاد شده را
نشان میدهد .همچنین روش  MSFLAمیتواند در زمان کمتری
نسبت به دیگر روشها به حل کلی بهینهسازی برسد.
همانگونه که نتایج حاصل از اجرای الگوریتم پیشنهادی نشان
میدهد ،این الگوریتم در مقایسه با روشهای دیگر از کارایی
بهتری برخوردار بوده و به خوبی میتواند فضای مقید مسأله را
برای رسیدن به پاسخ نهایی و مطلوب جست و جو نماید.

شکل  :11فرآیند همگرایی الگوریتم پي نهادی با جمعيت م تل

 -5نتيجهگيری
در این مقاله روش جدیدی را برای حل مسأله  CHPEDمعرفی
شد که قادر است در زمانی اندک به نواحی جوابهای ممکن و
قیدهای  CHPدسترسی پیدا کند و همچنین این توانایی را دارد
که با جمعیت اولیهای اندک به بهترین جواب مسأله برسد .نتایج
مطالعات عددی حاکی از ان است که روش معرفی شده میتواند
در بهرهبرداری بهینه از سیستمهای ترکیبی گرما و توان بهعنوان
ابزار بهینهسازی مورد استفاده قرار گیرد.

جدول  :3تعداد دفعات همگرایی در  111اجرا برای مورد 2
م دود

م دود

م دود

م دود

م دود

اوليه

هزینه:

هزینه:

هزینه:

92579258

92589259

هزینه:
92599260

هزینه:

92609261

بي تر از

جمعيت

9261
5

16

90

1

4

-

50

98

1

-

-

1

75

96

1

1

-

2

100

100

-

-

-

-
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Abstract- In this paper a new method has been proposed to solve Combined Heat and Power
Economic Dispatch (CHPED) based on Modified Shuffled Frog Leaping Algorithm (MSFLA).
Difficulty on complexity of the problem is related to its constraints. This algorithm can satisfy
constraints simply. This optimization algorithm has a wide spread search space and this characteristic
helps to achieve optimum solutions. Application of MSFLA in CHPED problem has been simulated
on two test cases. Numerical results show that MSFLA has proposed better solutions in comparison
with other existing methods.
Keywords- optimization, combined heat and power systems, economic dispatch, modified shuffled
frog leaping algorithm.

