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 ، ١روگاهییدر مدار قرار گرفتن واحدهای ن مسئله :دهکیچ
ً
رخطی ید خطی و غویق دارایبا ابعاد باال و  ایپیچیدهرخطی یغ سازیبهینه مسئلهعمدتا

ارائه  لهمسئن یدی برای حل ایاکتشافی جدن مقاله، روش یدر ادا نکرده است. ینه سراسری آن دسترسی پیبه جواب بهچ روشی یکنون هاست که تا
اصالحی.  هایروشخفاش در ادغام با  وجویجستتم یالگور -۲ه، یت اولیجمع هوشمندد یتول -۱که از دو مرحله عمده شکل گرفته است:  شودمی
د یتولنه زمان روشن/خاموش بودن یکمد یدی برای موارد تخطی از قیروش اصالحی جدت و یست اولویله با استفاده از یاول تیجمعن روش، یدر ا
 فایامحلی را  وجویجستخفاش هستند که نقش  هوشمندتم یه برای الگوریاول هاییجواببه منزله  ن مرحله،یدر ا گرفتهشکل هایجواب. شوندمی
که نقش مهمی در کارآمدی  اندشدهدی طراحی یجد هایروش، زین ٣نه زمان روشن/خاموش بودنیو کم ٢ره چرخانید ذخیبرای برقراری ق .کندمی

و  (Taipower) وانیستم قدرت تایس ،IEEE واحد-۵۴ عملی هایسیستمشنهادی بر روی ی. روش پکنندمیفا یات ابو کاهش زمان محاس وجوجست
 ترینپایین دست آوردن هبدر  ،خصوصبه ،شنهادییت روش پیموفقحاکی از  آمدهدستبهج یشده است و نتا سازیپیادهواحد -۱۰۰ستم استاندارد یس

  .باشدمی ذکرشده اول سیستمبرای دو  گرید هایروشن یدر ب دیتول نهیهز

  خفاش. وجویجستتم ید توان، روش اکتشافی، الگوریتول بندیزمانروگاهی، یدر مدار قرار گرفتن واحدهای ن: یدیلک هایواژه
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Abstract: The unit commitment problem is a complex nonlinear optimization problem with large dimensions and linear and nonlinear 
constraints for which no approach has been yet able to extract the global optimum solution. In this paper, a new heuristic approach is 
represented which comprises two major stages: 1- Intelligent generation of initial population, 2- The bat search algorithm integrated 
with repair procedures. In this approach, the initial solutions are generated using a priority list and a new repair procedure for the 
violations related to minimum up/down time constraint. The solutions generated in this stage are infect initial solutions for the bat 
intelligent algorithm which performs a local search. To establish spinning reserve and minimum up/down time constraints, new proce-
dures have been designed, which play important roles in the efficiency of the search and decreasing computational times. The proposed 
approach has been implemented on practical test systems of IEEE 54-unit, the Taiwan power system (Taipower), and the standard 100-
unit test system. The results reveal the approach’s success especially in achieving the lowest production cost in the literature for the 
first two systems. 
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  مقدمه -۱
برداری بهینه اقتصادی یکی از موضوعات کلیدی در ریزی و بهرهبرنامه

 در مدار قرار گرفتن واحدهای نیروگاهی مسئلهو  قدرت بوده هایسیستم

)4UC( ،خص به مش مسئلهکند. این نقش بسیار مهمی در این زمینه ایفا می
و مقدار  کردن وضعیت روشن یا خاموش بودن واحدهای نیروگاهی حرارتی

ل حف اهدیکی از اپردازد. ریزی میزمانی برنامه هایبازهدر  هاآنتوان تولید 
با در نظر گرفتن قیود فنی و ارائه برنامه زمانی تولید واحدها ، UC مسئله این

تولید توان، شامل هزینه  شدهتمامهای که هزینه ایستگونهبه اقتصادی 
 تا حد ممکن کاهش یابد. اندازی واحدهاهای راهسوخت و هزینه

د سازی گسسته با ابعابهینه مسئلهیک موارد  تربیشدر  UC مسئله
چنین وجود قیود متعدد و پیچیده است. وجود دارای  همچنینبزرگ و 

ماهیت غیرخطی تابع هدف  برخی مواقع های پیوسته و گسسته وکمیت
 نکند. با این وجود، ایرا دوچندان می مسئلهو برخی قیود، پیچیدگی این 

ای هتوجه در شبکهبرداری اقتصادی قابلایجاد بهره دلیل به مسئله
 است. در این راستا،های متعددی قرار گرفته پژوهشتوجه مورد قدرت،

جزو  UC مسئلهآن ارائه شده است.  های متنوع و بسیاری برای حلروش
ه طبق تعریف، روشی برای ـک ودـشمیارزیابی  ٥ختـس-NP مسائل
عمده در زمان معقول وجود ندارد.  هاآنیابی به جواب نهایی دست
سخت، در دسته -NP شده برای حل مسائلکار گرفتههب هایروش
. گیرندمیقرار  هوشمند وجویجست هایالگوریتمموسوم به  هایروش

جواب نه به شکل تصادفی بلکه با اعمال  وجویجست، هاروشدر این 
ه ب توانمیبین این. ازپذیردمیانجام  وجوجستنظمی خاصی در فرآیند 

هارمونی برای جایابی منابع  وجویجست هوشمنداستفاده از الگوریتم 
زنبورهای عسل برای طراحی بهینه ، الگوریتم ]۱[تولید پراکنده 

باکتری  وجویجستو الگوریتم  ]۲[انتقال توان بدون تماس  هایسیستم
  اشاره کرد. ]۳[ شدهتوزیعها و ژنراتورهای برای جایابی بهینه خازن

بررسی ، UC یابی به جواب بهینه سراسری برایدستتنها روش 
ممکن برای در مدار قرار گرفتن واحدهاست  هایحالتتمامی  یکبهیک
  دلیل بهکه 

ً
مین نیست. به ه پذیرامکانزمان محاسباتی خیلی زیاد عمال

یربهینه مناسبی تولید کنند، که بتوانند جواب ز هاییروش ،خاطر
لیت که قاب هاییروشالبته، قابل ذکر است که  .اندگرفتهتوجه قرار مورد

 هایبندیفرمولاستخراج جواب بهینه سراسری را دارند، برای 
که دقت  گیرندمیمورداستفاده قرار  UC مسئلهاز  ایشدهسازیساده
  پایینی دارند.خیلی  سازیمدل

در حالت کلی به سه دسته عمده کالسیک،  UC مسئلههای حل روش
، ]۴[لیست اولویت  هایروش. شوندمی بندیطبقهو هیبرید  هوشمند

خطی مرکب  ریزیبرنامهو  ]۶[دینامیکی  ریزیبرنامه، ]۵[الگرانژ  زادسازیآ
هستند.  UC مسئلهکالسیک برای حل  هایروشجزو  ]۷[عدد صحیح 

مبتنی بر  وجویجستهای عمده روش طوربهنیز که  هوشمندهای روش
جمعیت هستند هرکدام مزایا و معایب مخصوص به خود را دارند. الگوریتم 

، ]۱۰[، پرش تصادفی قورباغه ]۹[ازدحام ذرات  سازیبهینه، ]۸[ژنتیک 
 ، الگوریتم]۱۲[ الگوریتم تکاملی کوانتومی ،]۱۱[ تابشبالگوریتم کرم 

الگوریتم ، ]۱۴[خفاش  وجویجستالگوریتم ، ]۱۳[گرانشی  وجویجست
وریتم گ، ال]۱۶[دیفرانسیلی ، الگوریتم تکامل ]۱۵[هرز  هایعلف

 جزو ]۱۸[و الگوریتم کلونی زنبورعسل  ]۱۷[هارمونی  وجویجست
کرار اینکه بر پایه ت دلیل بهها . اکثر این روشانددستهموفق این  هاینمونه

 زیادی دارند.های تصادفی بنا شدهو حرکت
ً
کل مش اند، زمان اجرای نسبتا

است  مسئلهمواجهه با قیود متعدد این  UC در حل هاروشاصلی این دسته 
. برای رفع این کندمی ترمشکل مراتببهدر فضای جواب را  وجوجستکه 

مورد  یاصالحی مختلف هایروشچون عامل جریمه یا  یهایروشمشکل 
قی هستند که به طری هاییالگوریتمدسته سوم،  .اندگرفتهاستفاده قرار 

 سازیآرامبه  توانمی. از این دسته نیز اندکردههم ادغام  دیگر را با هایروش
کلونی -تاگوچی ، الگوریتم هیبریدِ ]۱۹[الگرانژ بر پایه شبکه هاپفیلد 

 اشاره کرد. ]۲۱[الگرانژ و الگوریتم تکاملی  سازیآرام ،]۲۰[مورچه 
ن را با در نظر گرفت تریمتفاوت بندیفرمولدیگر از مقاالت نیز  ایدسته

مدیریت انرژی در  ترِ جامع مسئلهارائه داده و به حل  ایجزیرهحالت کار 
  .]۲۴-۲۲[ اندپرداخته هاریزشبکه

 هوشمند هایروشخفاش یکی از  هوشمند وجویجستروش 
غیرخطی است. این روش در  هایسازیبهینهجدید مورد استفاده در 

 هایموفقیتکنون معرفی شده و تا ]۲۵[توسط یانگ  ۲۰۱۰سال 
، ]۲۶[از جمله پخش بار اقتصادی  سازیبهینهبسیاری را در حل مسائل 

و  ]۲۷[ هاریزشبکهتعیین اندازه بهینه سیستم ذخیره باتری در 
الگوریتم  .داشته است ]۲۸[بدون جاروبک  DCموتور  سازیبهینه

 وجویجستو  6PSO خفاش در واقع ترکیب متعادلی از وجویجست
در  ادنافتو قابلیت بسیار خوبی در جلوگیری از گیر  محلی متمرکز است

ی الگوریتم نیز موفقیت خوب این نسخه باینرینقطه کمینه محلی دارد. 
رایج بر روی توابع محک مختلف  هوشمند هایروش عملکرددر مقایسه با 
خفاش باینری از الگوریتم  ]۱۴[نیکنام و همکاران در  .]٢٩[داشته است 
. در این مرجع بر قابلیت اندکردهاستفاده  UC مسئلهبرای حل 
انتخاب تطبیقی استراتژی جهش تأکید  الگوریتم خفاش با ٧استکشاف

 روش مذکور نتایج  کهاینشده است. با وجود 
ً
ته قبولی داشقابل نسبتا

  مناسبی ندارد. عملکردبا ابعاد بزرگ  هایسیستماست اما در مورد 
بر پایه  ٨در این مقاله یک روش اکتشافی شدهمعرفیالگوریتم 

است؛ بدین معنی که فرآیندهای اکتشافی خاصی  هوشمند وجویجست
که در ادغام  اندشدهطراحی  UC مسئلهبا استفاده از خصوصیات خاص 

 راهمفمطلوب را  هایجواببه  تریمطمئنیابی با الگوریتم خفاش، دست
  .شودمیدر ادامه ارائه  مقاله هاینوآوریلیستی از  .سازندمی

محلی  وجویجستسراسری و  وجویجستروش از دو مرحله کلی  -۱
ت جمعی هوشمندسراسری از طریق تولید  وجویجستکه  شودمیتشکیل 

  .پذیردمیمحلی با استفاده از الگوریتم خفاش انجام  وجویجستاولیه و 
برای تولید جمعیت اولیه ارائه شده است  جدیدی ایده اکتشافی -۲

ی ایابی به فضبرای دستی هوشمندکه روش لیست اولیت را به شکل 
 دهوشمناز انتخاب احتماالتی  . این روشبردمیبه کار  وجوجستبهینه 

  ست اولویت استفاده کرده است.با معیار شباهت به جواب لی
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روش جدیدی برای اصالح موارد عیب مربوط به قید ذخیره  -3
چرخان ارائه شده است. مدل و معیار انتخاب جامعی به این منظور معرفی 

  افزایش در تابع هزینه انجام گیرد. ترینکمشده است تا اصالح مذکور با 
روش اصالحی جدیدی برای موارد تخطی از قید کمینه زمان  -۴

روشن/خاموش بودن ارائه شده است که موارد عیب را در دو دسته 
. در این کندمیکدام ارائه کرده و روش خاصی برای هر  بندیتقسیم

 جواب که گیردمیممکن طوری شکل  هایگزینهبین  هاانتخاب، هاروش
  شود. تریکمح دچار تغییرات در حین اصال آمدهدستبه

اصالح  هایروشو  استفاده از جمعیت اولیه مناسب -۵
. مطلوب شده است هایجواببه  ترمطمئنباعث دستیابی  پیشنهادشده

 آزمایش هایسیستمبرای  آمدهدستبهترین جواب هبدین معنی که ب
  .پایداری خوبی دارند هوشمند هایروش تربیشبرخالف 

 آزمایش هایسیستمبر روی  UC مسئلهای حل ر پیشنهادی ب روش

واحد -۱۰۰و سیستم استاندارد سیستم قدرت تایوان  ،IEEE واحد-۵۴
، اجرا شده و اندگرفته قرارمطالعه متنوعی مورد هایروشکنون با که تا

  .اندشدهبا بهترین نتایج موجود در مقاالت مقایسه  آمدهدستبهنتایج 
 مسئلهبندی ریاضی فرمول ۲ در بخش :بدین شرح استادامه مقاله 

UC کامل تشریح  طوربهروش پیشنهادی  ۳شود. در بخش ارائه می
 مورد هایسیستمسازی بر روی به ارائه نتایج شبیه ۴ . بخششودمی

ها با نتایج موجود در مقاالت اختصاص دارد و مطالعه و مقایسه آن
  .شودمیارائه  ۵گیری نهایی در بخش نتیجه

 UC مسئله یبندفرمول -۲
طور گسترده در مقاالت متعدد مورد که به UC مسئلهرایج  بندیفرمول

قیود ) ارائه شده است. ۹) تا (۱استفاده قرار گرفته است، طی روابط (
شامل قیود مربوط به سیستم قدرت و قیود واحدهای  مسئلهعملیاتی 

کاهش هزینه کل ، بندیفرمولدر این  UC مسئلههدف از نیروگاهی است. 
. اندازی استراه هایهزینهتولید توان است که شامل هزینه سوخت و 

) محاسبه ۱مطابق رابطه ( ،TC یا به اختصار (Total Cost) هزینه کل
 .شودمی

)1(  1 1

[ ( , ) ( ). ( ).(1 ( 1))]
N H

i i i
i h

TC FC i h SC h U h U h
 

     

)که در آن، , )FC i h هزینه سوخت مربوط به واحد i در ساعت h و( )
i

SC h 

). است  hساعت در i واحد اندازیراه هزینه )iU h  نیز نشانگر وضعیت
. عدد کندمیرا قبول  ۱یا  ۰است و یکی از دو مقدار  h ساعتدر  i واحد

به منزله خارج از مدار  ۰دد واحد (روشن) و ع به معنی در مدار بودن ۱
 آن (خاموش) است. بودن

تابعی سهموی از  صورتبه)، ۲وخت هر واحد مطابق رابطه (هزینه س
  .شودمیمقدار توان خروجی آن واحد بیان 

)2(  2( , ) [ ( ) ( ) ( , ) ( ) ( , )]. ( )iFC i h a i b i P i h c i P i h U h    

)،در آنکه  , )P i h  توان خروجی واحدi  در ساعتh مطابق رابطه  .باشدمی
 بودِن خاموشمتناسب با تعداد ساعات نیز هر واحد  اندازیراهزینه )، ه۳(

  :سرد یا گرم خواهد بود اندازِی راه، برابر با یکی از دو مقداِر هزینه واحد

)3(  
   

 
       ( ) ( )

       ( ) ( )

HSC i if DT i CSH i
SC i

CSC i if DT i CSH i










 

 سرد یاندازراهزینه ه CSC(i) گرم و یاندازراههزینه  HSC(i) که در آن،

قبل از  iواحد  تعداد ساعات متوالی خاموش بودن DT(i). هستند i واحد
واحد نیروگاهی  بیشینه مدت زمان خاموش بودن CSH(i) و اندازیراه

 گرم آن واحد است. یاندازراهبرای 
 .اندشدهدر ادامه تشریح  مسئلهقیود عملیاتی 

 نه توان خروجی:ینه و کمیشیب  
باید حدود کمینه و بیشینه  ،)۴مطابق رابطه ( ،توان خروجی هر واحد

 مقدار توان آن واحد را رعایت کند.
)4(  ( ) ( , ) ( )Pmin i P i h Pmax i   

)که در آن، )Pmin i و( )Pmax i کمینه و بیشینه توان خروجی  ترتیببه
  هستند. iواحد 
 تعادل توان:  

های هر ساعت باید با میزان مجموع مقادیر توان خروجی نیروگاه
  برای آن ساعت برابر باشد: شدهبینیپیشتقاضای بار 

)5(     
1

, . ( , )   
N

i

P i h U i h L h


  

 که در آن، L h مربوط به ساعتتقاضای بار h است.  

 ره چرخان:یذخ  
 ودشتنظیم  ایگونهبهبرنامه زمانی در مدار قرار گرفتن واحدها باید 

ساعت،  هر شدهبینیپیشکه سیستم قدرت عالوه بر تأمین تقاضای بار 
از مقدار تقاضای بار را برای مواقع  تربیشقابلیت تأمین مقدار توانی 

شناخته  ضروری داشته باشد. این مقدار توان با عنوان ذخیره چرخان
  ارائه شده است. )۶(و قید مربوط به آن در رابطه  شودمی

)6(     
1

. ( , ) ( )
N

i

Pmax i U i h L h SR h


   

)که در آن، )SR h مقدار ذخیره چرخان مربوط به ساعت h  
ً
است و معموال

  اندازهبه) ۷مطابق رابطه (
ً
از تقاضای بار  درصد) ۱۰کسری (مثال

  :شودمیهر ساعت در نظر گرفته  شدهبینیپیش
)7(     0.1.SR h L h  

، ثانویه ٩به انواع اولیه باال توانمیقابل ذکر است که ذخیره چرخان را 
نمود. در این  بندیتقسیم ١١و ثالثیه چرخان و غیرچرخان ١٠باال و پایین

یک نوع ذخیره چرخان ، UC مشابه روال مقاالت مطرح در زمینهمقاله، 
 هایمقایسه کهاینبرای ر گرفته شده است و ظدر نبرای سیستم نوعی 
از  داشته باشیم،موجود در مقاالت  هایروشنتایج با  یمعتبر

 دقیق ذخیره چرخان استفاده نشده است. هایبندیتقسیم
 بینرخ ش: 

)، میزان افزایش و کاهش مقدار توان خروجی یک ۸مطابق رابطه (
و  ١٢از مقدار نرخ شیب به باال ترتیببهواحد نسبت به ساعت قبلی، باید 

 باشد. ترکوچکآن واحد،  ١٣مقدار نرخ شیب به پاییِن 
)8(       , 1 ( ) , , 1 ( )P i h RD i P i h P i h RU i      
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)که در آن، )RU i مقدار نرخ شیب به باال و( )RD i  مقدار نرخ شیب به
  هستند. i مربوط به واحد پاییِن 
 نه زمان روشن/خاموش بودن:یکم 

)یک واحد بودِن خاموشتعداد ساعات متوالی  )SDT i باید از مقدار ،
هر واحد بودِن روشنباشد. تعداد ساعات متوالی  تربزرگکمینه آن 

( )SUT i  باشد. تربزرگنیز، باید از مقدار کمینه آن  

)9(  
( ) ( ) 
( ) ( ) 

SDT i MDT i
SUT i MUT i







 

)که در آن، )MUT i  و بودنروشنکمینه زمان( )MDT i  کمینه زمان
قید کمینه زمان روشن/خاموش بودن، هستند.  i واحد بودنخاموش

که است. درصورتی UC مسئلهقید عملیاتی در حل  برانگیزترینچالش
برای هر  راحتیبهرا  UC جواب توانمیاین قید در نظر گرفته نشود، 

قید نرخ شیب  همراه بهآورد. اما وجود این قید  دست بهساعت جداگانه 
 سئلهمباعث وابستگی جواب ساعات مختلف به همدیگر شده و درنتیجه، 

  حل شود. یکجا صورتبه ریزیبرنامهباید برای کل بازه 

 شنهادییروش پ -۳
 وجویجست هوشمنداز الگوریتم  UC مسئلهروش پیشنهادی برای حل 

اکتشافی جدید برای مواجهه با قیود این  هایروشخفاش در ادغام با 
تشکیل شده است. اولین روش اکتشافی پیشنهادی نقشی کلیدی  مسئله

 . بدین ترتیب که ابتدا جوابکندمیبازی  وجوجستدر تولید جمعیت اولیه 
با  سپس و شودمیتهیه  هانیروگاهبا استفاده از لیست اولویت  ایاولیه

شنهادی برای برقراری قید کمینه زمان استفاده از روش اکتشافی پی
 وجوجستاولیه  هایمکانمتنوعی برای  هایجوابروشن/خاموش بودن، 

با  و هوشمند به شکلیاولیه  هایجواب. این مرحله از تولیِد شودمیفراهم 
 دلیل همین بهو  گیردمیمعیار شباهت به جواب لیست اولویت اولیه شکل 

  . دهدمیسراسری جامعی در مرحله تولید جمعیت اولیه رخ  وجویجست
 که طوریبهاست  آمدهدستبه هایجوابکردن  کاملمرحله بعدی، 

ز ابرای این کار،  موردنیاز در بعضی ساعات رفع شود. توان کمبودمشکل 
ای ممکن بر  هایحالتکه  شودمی استفادهروش اکتشافی جدید دیگری 

توان را شناسایی کرده و با استفاده از معیار خاصی، بهترین  کمبودرفع 
که قید  شوندمیطوری انتخاب  هاحالتاین . کندمیرا انتخاب  هاآن

برای  شدهمعرفیکمینه زمان روشن/خاموش بودن نقض نشود. معیار 
انتخاب بهترین حالت نیز، شامل معیار هزینه سوخت، تعداد ساعات 

  است. اندازیراهروشن شدن واحد و هزینه 
کامل و معتبری  هایجوابتا بدین مرحله  آمدهدستبه هایجواب

، ترپایینبا تابع هزینه  هاییجواببه  یابیدستهستند، اما برای 
. دشومیالگوریتم خفاش شروع  از گیریبهرهبا  تریمحلی وجویجست

در بین ی هوشمند ١٤تصادفیشبه هایحرکتالگوریتم خفاش شامل 
را  ترپایینبا تابع هزینه  هایجوابنامزد است که دسترسی به  هایجواب
در موارد تخطی از قیود نیز با  آمدهدستبه هایجواب. کنندمیفراهم 

ابتدا  ،. بدین منظورشوندمیاصالح  شدهمعرفی هایروشاستفاده از 
موارد عیب مربوط به کمینه زمان روشن/خاموش بودن اصالح شده و 

اصالح  ایگونهبه هاجوابیا ازدیاد توان،  کمبودسپس در صورت وجود 
 نشود.که قید کمینه زمان روشن/خاموش بودن دوباره نقض  شوندمی

  .دهدمینمای کلی روش پیشنهادی و مراحل آن را نمایش  ۱شکل 
قابل ذکر است که برای کاهش زمان محاسبات، تعدادی از 

 هاجواباز بقیه  تریبیش) که تابع هزینه هاخفاشنامزد ( هایجواب
این تعداد . شوندمیکنار گذاشته  وجوجستدارند، در هر مرحله از 

از هر چند مرحله و ممکن است  شودمیانتخاب  مسئلهمتناسب با ابعاد 
در یک مرحله تکرار،  اینکه یا کنار گذاشته شده ویک خفاش  ،تکرار

پخش بار اقتصادی نیز  حذف شوند. وجوجستچندین خفاش از فضای 
تشریح شده  ۳-۳سهموی انجام پذیرفته و در بخش  ریزیبرنامه روش به

 است.

  هیت اولید جمعیتول -۳-۱
 یهوشمند وجویجستتولید جمعیت اولیه، مرحله نخستین از هر روش 

) از مکان اولیه مناسبی هاخفاش(در اینجا  وجوجست است. اگر ذرات
 کاهش یافته و شانس گیریچشمبرخوردار باشند، زمان محاسبات به طرز 

 مطلوب فراهم خواهد شد.  هایجواببرای دسترسی به  تریبیش
برای تولید جمعیت اولیه در روش پیشنهادی، از دو ایده لیست 

مربوط به قید کمینه زمان روشن/خاموش بودن  هایاصالحاولویت و 
اولیه  هایمکان  مرسوم هایروشبرخالف   کهطوریبه شودمیاستفاده 

  .یا تصادفی نیستند یکسان هاخفاشبرای  آمدهدستبه
 

  
  شنهادیی: شمای کلی روش پ۱شکل 
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روش پیشنهادی برای تولید جمعیت اولیه باعث دسترسی اولیه 
. ودشمی وجوجستبه بخش جامعی از فضای بهینه  وجوجستالگوریتم 

 :شودمیدر این روش، جمعیت اولیه در طی دو مرحله تولید 
تولید دو جواب خام اولیه (جواب لیست اولویت) از روی دو لیست  -۱

  هانیروگاهاولویت متفاوت برای 
اصالح هرکدام از این دو جواب با اصالح کردن موارد عیب مربوط  -۲

 کمینه زمان روشن/خاموش بودن به چندین شیوه مختلفبه 

  تیست اولوید جواب لیتول -۳-۱-۱
واحدهای نیروگاهی بر اساس ابتدا برای تولید جواب لیست اولویت، 

 بندیاولویتصعودی  ترتیب بهواحدها  توانتقسیم بر  تولیدهزینه مقدار 
با توجه به نمودار تقاضای بار، واحدهای الزم به تعدادی  ،. سپسشوندمی

 یبترت بهکه تقاضای بار و ذخیره چرخان مربوط به هر ساعت تأمین شود 
 ایزیربهینهگیرند. این رویه، جواب شده در مدار قرار می بندیاولویت

کند که البته قید مربوطه به کمینه زمان روشن/خاموش بودن تولید می
 ایت نشده است.در آن رع

متفاوت برای  بندیاولویتدر این مقاله، دو  شدهارائهدر روش 
ر ها ببندیواحدهای نیروگاهی مد نظر قرار گرفته است. یکی از اولویت

در توان بیشینه واحدها و دیگری بر » هزینه تولید بر توان«اساس مقدار 
در توان میانگین تولیدی واحدها » هزینه تولید بر توان«اساس مقدار 

) نشان داده ۱۱و ( )۱۰با روابط ( ترتیببهگیرد. دو کمیت مذکور شکل می
).اندشده )Pmean i ،توان میانگین( )Pmax i و  توان بیشینه( )Pmin i 

 . باشندمینیروگاهی  هایکمینه توان خروجی واحد

)10(  .
( ( )) ( ) ( ) ( ) ( )( ) ( )

FC Pmax i a i b i c i Pmax iPmax i Pmax i    

)11(  

( ( )) 2 ( ) ( )( ) ( ) ( )
( ).( ( ) ( ))

2

FC Pmean i a i b iPmean i Pmax i Pmin i
c i Pmax i Pmin i

 




 

)12(  ( ) ( )
2( ) Pmax i Pmin iPmean i   

ان مقادیر تو این است کهمتفاوت  بندیاولویتاستفاده از دو دلیل 
شوند و خروجی واحدها تنها بعد از انجام پخش بار اقتصادی مشخص می

هزینه «معلوم نیستند. از طرفی هم کمیت  UC مسئلهدر مرحله حل 
به  مقادیر مختلفی شدهانتخابمتناسب با توان خروجی  ،»تولید بر توان

گیرد. پس با انتخاب مقادیر مختلف توان برای محاسبه کمیت می خود
متفاوتی شکل خواهد گرفت. استفاده از هر  هایبندیاولویتمذکور، 

در این مرحله، باعث خواهد شد تا فضای  هابندیاولویتدوی 
 ریتجامعپوشش داده شده و جمعیت اولیه  تریبزرگبهینه  وجویجست
  گیرد. شکل

  نه زمان روشن/خاموش بودنید کمیق اصالح مربوط به -۳-۱-۲
موارد تخطی از قید کمینه زمان روشن/خاموش  متفاوت هایاصالح

است. نکته اساسی که در  اولیه هایجواببرای تولید بودن، ایده دیگر 

کن مم های مختلفست، در نظر گرفتن حالتاین مقاله به آن توجه شده ا
گزینه مناسب برای  هوشمندو انتخاب  شدهنقض موردهر برای اصالح 

رای ب بودنروشنمثال، فرض کنید که کمینه زمان طوربهاست.  آناصالح 
ساعت باشد، پس در این صورت، این قید نقض  ۵برابر با  ۱ جدول واحد

توان به دو روش عمل می ،جدول این شده است. برای اصالح برنامه واحد
  نمود:
  ۵و  ۴ هایساعتواحد در  کردنروشن -۱
  ۳و  ۲و  ۱های واحد در ساعت کردنخاموش -۲

  بودنروشننه زمان ید کمیق : نقض۱جدول 

  
قید کمینه زمان روشن/خاموش بودن به شکل  موارد مربوط به نقض

مشابهی به دو شیوه متفاوت قابل اصالح هستند. برای انتخاب بین دو 
شود. در این روش، گزینه ممکن از یک شیوه احتمالی استفاده می

احتمال انتخاِب یکی از دو شیوه اصالِح مربوط به قید کمینه زمان روشن 
انی روشن (خاموش) بودن متوالی بازه زم مقایسه(خاموش) بودن، از 

و کمینه تعداد ساعات الزم برای روشن (خاموش) نگه ) ساعت a( واحد
مطابق   bو a آید. با توجه به مقادیرمی به دست)، ساعت b( داشتِن واحد

  . شودمی) عمل ۱۳رابطه (

   
 روشن (خاموش) کردن واحد برای

"b" (0,1)  شتریساعت متوالی ب   

 (0,1)   

aif rand
a b

aif rand
a b







 


 


 

)13(  
 خاموش (روشن) کردن واحد در

"a"  شدهمشخصساعت متوالی  

بین  یکنواختعددی تصادفی با توزیع احتمال  rand(0,1) که در آن،
گزینه  ب، احتمال انتخا۱جدول  و یک است. بدین ترتیب برای مثال صفر

. برای اعمال آیدمی دست به ۴/۰و برای گزینه دوم برابر با  ۶/۰اول برابر با 
ت (از عبارا شودمینیز به همین شیوه عمل  بودنخاموشقید کمینه زمان 

 از آمدهدستبهجواب که استفاده شود). حال فرض کنید  پرانتزدرون 
روش لیست اولویت در چندین واحد (و در هر واحد یک یا چندین بار) قید 
کمینه زمان روشن/خاموش بودن را نقض کرده باشد. با اجرای روش 
مذکور در هر مورد نقض شده و انتخاب یکی از دو گزینه ممکن، جوابی 

که قید مذکور در آن رعایت شده است. بدیهی است با  شودمیتولید 
متفاوتی تولید خواهند شد  هایجواب ،ندباره این روشاجرای چ

بعد از رفع – هاجوابمشابه نیز وجود دارد). این  هایجواب(احتمال تولید 
ه ک دهندمیرا تشکیل  ایاولیه هایجواب کمبود یا ازدیاد توان احتمالی

مورداستفاده قرار  هاخفاشبرای  وجوجستمکان اولیه  عنوانبه
  .گیرندمی

روش  فاده از شیوه احتمالی مذکور، سعیت اصلی استمزی
از روش لیست اولویت است.  آمدهدستبهپیشنهادی در حفظ جواب 
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دقت شود که جواب لیست اولویت، بدون در نظر گرفتن قید کمینه زمان 
 تابع هزینه بسیار  دست بهروشن/خاموش بودن 

ً
آمده است و عمال

به این جواب  تربیششباهت هرچه به همین دلیل،  مناسبی دارد.
داشته باشد. در این  همراه به هاجواببرای  تریکمتابع هزینه  تواندمی

 دوم و اوِل  گزینهمیزان انحراف  دهندهنشان ترتیب به bو  a روش، مقادیر
با تعریف احتماِل  .هستند اولویت)) از جواب لیست ۱۳رابطه (در اصالح (
بین دو گزینه ممکن به حالتی تمایل پیدا  هاانتخاب، بدین شیوهانتخاب 

 تبه جواب لیس تریبیش، شباهت آمدهدستبه هایجوابکه  کنندمی
، ایده کلیدی تولید جمعیت اولیه مسئلهاولویت داشته باشند. این 

 .استمناسب برای روش پیشنهادی 

 تم خفاشیبا الگور هوشمند یوجوجست -۳-۲
 هایحرکتاز  گیریبهرهاولیه، با  هایجواببعد از تعیین مجموعه 

در طبیعت الگوبرداری شده است، به  هاخفاش حرکتی که از هوشمند
. در طی این شودمیمطلوب پرداخته  هایجواب وجویجست
است قیود مختلفی را نقض ممکن  آمدهدستبه هایجواب، وجوجست

 هایجوابباید به  ،که برای محاسبه تابع هزینه هر خفاشحالیکنند، در
اب برای اصالح جو استفادهمورد هایروشمعتبر دسترسی داشته باشیم. 

 . اندشدهارائه  ۴-۲-۳و  ۳-۲-۳ ،۲-۲-۳ هایبخشدر 

 خفاش یسازنهیبهتم یالگور -۳-۲-۱
ر حین د هاخفاش یصوت یابیمکانخفاش از رفتار  سازیبهینهالگوریتم 

یک پالس صدا با صدای بسیار  هاخفاشالهام گرفته شده است.  شکار
. دهندمیو به اکوی صدای اشیاء اطراف گوش  کنندمیبلند را منتشر 

و  کنندمیبا طول موج متفاوت استفاده  هایفرکانساین موجودات از 
 هاخفاشمتفاوت است.  هاآندر ارتباط با استراتژی شکار  هاآنپالس 

شار رده و نرخ انتکم کصدا را  یل دارند بلندیار خود تماکِب شیهنگام تعق
  .شودمین رفتار در ادامه بیان یا یاضیش دهند. مدل ریآن را افزا

انس کو بردار فر  iv عتبردار سر ، ix انکبردار م یدارا i خفاش هر
 )۱۵و ( )۱۴ر، طبق روابط (یاز بردارها در طول مس یکه هر کاست 

  :]۲۵[ شوندمی روزرسانیبه
)14(  ( 1) ( ) ( ( ) )

i i i i
v t v t x t Gbest F     

)15(  ( 1) ( ) ( 1)
i i i

x t x t v t     

 iFاست و t مرحله تکرارتا  آمدهدستبهبهترین جواب  Gbest، که در آن

) ۱۶مطابق رابطه ( ام است که در هر تکرارi فرکانس خفاش دهندهنشان
  .]۲۵[ شودمی روزرسانیبه
)16(  min max min

( )
i

F F F F     

 ،۱و  ۰ن یب یکنواختع یبا توز یتصادف یعدد که در آن،
max

F  بیشینه
 فرکانس و

min
F  و۴۱( روابط هستند. هاخفاشکمینه فرکانس تولیدی ( 

 هاخفاش که شوندیممختلف باعث  يهافرکانسه ک دهندیم) نشان 15(

ن یا ١٥کدشبهنند. کل یم هاجوابن یبه سمت بهتر یمتفاوت هایجهتدر 

ن یه در اکد ی. توجه داشته باشاستنشان داده شده  ۲ شکلتم در یالگور
  ] است.۰،۱در بازه [ یتصادف یعدد rand شکل،

 

  
  ]٢٩[خفاش  وجویجستتم ی: الگور۲شکل

ه الگوریتم کن گفت یچن توانمی، شدهارائهم یبا توجه به مفاه
ریز از گ هایروشازدحام ذرات با  سازیبهینهاز الگوریتم  یبکیخفاش، تر 

و  A اصد یبلند وسیلهبهن دو، ین اینقطه کمینه محلی است. تعادل ب
ن دو عنصر با استفاده از روابط ی. اشودمینترل ک rنرخ انتشار پالس

  .]۲۵[ شوندمی روزرسانیبه) ۱۸) و (۱۷(
)17(  ( 1) ( )

i i
A t A t   

)18(  ( 1) (0)[1 exp( )]
i i

r t r t     

صفر میل  سمتبه تیدرنهاiA.ثابت هستند و ن روابط،یدر ا
برای شکل دادن  است. ir(0)برابرir یی، اما مقدار نهاکندمی

شکل -V ، از یک تابع تبدیلهاخفاشباینری برای مکان  هایروزرسانیبه
 هایآرایهر ییتغ را به مقادیر احتماِل  هاخفاشتا سرعت  شودمیاستفاده 

) هاآنان کبردار م ( ))k

iV v t .مقدار تابع بنگارد V- شکل برای آرایهk ام
. آیدمی دست به) ١٩مطابق رابطه ( امt در تکرار i از بردار مکان خفاش

بق طو  با استفاده از تابع تبدیل مذکور هاخفاشان کم هایروزرسانیبه
در این رابطه، عددی تصادفی با  rand .شودمی انجام) ٢٠رابطه ( قانون

  .]٢٩[ تابع توزیع یکنواخت در بازه صفر و یک است
  

)19(  ( ( )) arctan( ( ))
2

k k

i i
V v t v t


  

)20(  
1 ( ( )) ( (t 1))

( 1)
( ) ( (t 1))

k k

i ik

i k k

i i

x t if rand V v
x t

x t if rand V v
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/خاموش  روش اصالحی مربوط به قید کمینه زمان روشن -۳-۲-۲
  بودن

برای اصالح موارد تخطی جواب لیست  ۱-۲-۳مشابه آنچه در بخش 
 هایجواباولویت از قید کمینه زمان روشن/خاموش بودن انجام شد، 

باید با توجه به قید از مراحل تکرار الگوریتم خفاش نیز  آمدهدستبه
قرار گیرند. در روش پیشنهادی این مقاله،  الزم هایاصالحمذکور مورد 

موارد عیب مربوط به قید کمینه زمان روشن/خاموش بودن به دو دسته 
  :شوندمیتقسیم 

i-  ان دو حالت متوالی واحد زممجموع مدت هاآنمواردی که در
کمینه زمان روشن/خاموش بودن آن واحد  یا مساوی با تربزرگنیروگاهی 

  باشد.
ii-  زمان دو حالت متوالی واحد مجموع مدت هاآنمواردی که در

  باشد. ترکوچکنیروگاهی از کمینه زمان روشن/خاموش بودن آن 
 در بخش 

ً
برای اصالح موارد عیب  شدهطراحیروش  ،۱-۲-۳قبال
از  آمدهدستبهکه جواب درصورتی ه اول معرفی شد.دسته بمربوط 

 ه روش بخشـاشد، بـی بـچنین عیباوی ـفاش حـتکرارهای الگوریتم خ
روش اصالحی پیشنهادی مربوط به  .گیردمیمورد اصالح قرار  ۳-۲-۱

 .شودمیبا ارائه یک مثال تشریح نیز عیوب دسته دوم 
برای یک نیروگاه در جواب حاصله از  آمدهدستبهبرنامه  فرض کنید

 اینکه د. با فرضباش ۲ جدول صورتبهیک مرحله تکرار الگوریتم خفاش 
بدیهی ساعت باشد،  ۶این واحد،  ِبودنخاموشو  بودنروشنکمینه زمان 

  است که قید کمینه زمان روشن/خاموش بودن نقض شده است.

نه زمان روشن/خاموش بودن از دسته ید کمیب مربوط به قی: نمونه ع۲جدول
  )ii( دوم

  
  

یعنی زمان دو حالت متوالی این واحد مجموع مدت کهییجاآناز 
 بودنخاموشزمان اضافه مدتبه ۷ اعتزمان روشنی نیروگاه در سمدت

 ۶( است ترکوچکآن  بودنروشناز کمینه زمان  ۹و  ۸ت انیروگاه در ساع
دو گزینه ممکن ، برنامه این واحد حاوی عیبی از دسته دوم است. )۳> 

  خواهند بود: گونهاین عیببرای اصالح این 
واحد  کردنروشن عبارتیبه( ۱۲تا  ۷ تاساع درواحد  کردنروشن -۱

  واحد) بودنروشنبه طول کمینه زمان  ایبازهدر 
  )۱۲تا  ۷همان بازه (ساعات  درواحد  کردنخاموش -۲

احتماالتی  یاز روش ،۱-۲-۳برای این انتخاب نیز مشابه بخش 
واحد در بازه  احتمال روشن (خاموش) شدن ،که این بار شودمیاستفاده 

بودِن واحد در این  روشن (خاموش) هایساعتبرابر با تعداد  مورد بحث،
نتخاب ا . با این تعریف، احتماِل شودمیتعیین بازه تقسیم بر طول کل بازه 

برابر با  ۲ جدولگزینه اول از دو گزینه ذکرشده برای اصالح جواب 
 ۲÷۶=۳۳/۰و احتمال مربوط به انتخاب گزینه دوم برابر با  ۴÷۶=۶۷/۰

  .آیندمی دست به

  روش اصالحی مربوط به قید ذخیره چرخان -۳-۲-۳
بعد از برقراری قید کمینه زمان روشن/خاموش  تولیدشده هایجواب

 ؛باشندتوان مورد نیاز  کمبودبودن ممکن است در برخی ساعات دچار 
ها، مجموع بیشینه توان واحدهای روشن بدین معنی که در برخی ساعت

باشد. در این حالت به  ترکماز مجموع تقاضای بار و ذخیره چرخان 
. در کرده استقید ذخیره چرخان را نقض  آمدهدستبهاصطالح، جواب 

رفع این مشکل، باید  منظوربه تربیشضمن، در مدار قرار دادن واحدهای 
صورت گیرد که قید کمینه زمان روشن/خاموش بودن نقض نشود. طوری 

ظرفیت موجود در مدار برای  کمبود ،توان کمبودمنظور از در این مقاله 
، در این بخش است. شدهبینیپیشتأمین تقاضای بار و ذخیره چرخان 

ه توان ب کمبودشود که بهترین واحدها را برای رفع روش جدیدی ارائه می
بر اساس این روش، ابتدا . کندمیدر بعضی ساعات انتخاب وجود آمده 

واحدهای خاموش در ساعت  کردِن روشنهای ممکن برای تمامی حالت
مربوطه (بدون نقض شدن کمینه زمان روشن/خاموش بودن) گردآوری 

ای نمود. بر  بندیتقسیمتوان در پنج دسته را می هاحالتشوند. این می
به  مربوط مختلِف  هایحالت، h ه ساعتتواِن مربوط ب کمبودرفع 

به پنج شیوه زیر ، h واحدی از واحدهای خاموش در ساعت کردِن روشن
  اند:بندیقابل دسته

واحد نیروگاهی از آخرین ساعتی که از مدار  داشتننگهروشن  -۱
که قید کمینه زمان  به شرطی( h خارج شده است تا ساعت

  ).I نوع( روشن/خاموش بودن نقض نشود)

تا ساعتی بعدی که واحد  h واحد نیروگاهی از ساعت کردنروشن -۲
که قید کمینه زمان  به شرطیدر آن به مدار وارد شده است (

  ).II نوع( روشن/خاموش بودن نقض نشود)

 MUTا واحد نیروگاهی در یک بازه زمانی برابر ب کردنروشن -۳

که قید  شرطی بهشود (شروع می h ساعت متوالی که از ابتدای ساعت
  ).III نوع( کمینه زمان روشن/خاموش بودن نقض نشود)

ساعت  MUT واحد نیروگاهی در یک بازه زمانی برابر کردنروشن -۴
که قید کمینه  به شرطییابد (خاتمه می h متوالی که در انتهای ساعت

  ).IV نوع( زمان روشن/خاموش بودن نقض نشود)

واحد نیروگاهی از آخرین ساعتی که از مدار  داشتننگهروشن  -۵
  ).V نوع( شودخارج شده است تا ساعت بعدی که دوباره وارد مدار می

و کمینه زمان  بودنروشنمثال، فرض کنید کمینه زمان  طوربه
ساعت است. با فرض  ۲برابر با  ۳ تمامی واحدهای جدول بودِن خاموش

 هایحالتمجموعه از بین ، چند حالت ۴توان در ساعت  کمبودوجود 
  :استواحدهای خاموش در ادامه آمده  کردنروشنممکن برای 

  :)II نوع( ۵و  ۴ت ادر ساع ۲واحد  کردنروشن) 1

 ۲برابر با  ۴قبل از ساعت  ۲واحد  بودنخاموشتعداد ساعات متوالی 
  .شوندنمیپس قیود نقض  ،ساعت است

  :)IV نوع( ۴و  ۳ت ادر ساع ۱واحد  کردنروشن) ۲
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ساعت است.  ۲برابر با  ۱واحد  بودنروشنتعداد ساعات متوالی 
و بعد  ۳آن، قبل از ساعت  بودنخاموشتعداد ساعات متوالی  همچنین
  .شوندنمیدرنتیجه قیود نقض ، ساعت است ۲برابر با  ۴از ساعت 

  :)V نوع( ۵و  ۴، ۳در ساعات  ۳واحد  کردنروشن )۳

  .شودنمیقیدی نقض  است ودر تمامی ساعات روشن  ۳واحد 
  ممکن برای رفع کمبود توان هایحالت: استخراج ۳جدول 

  ساعت
  واحد

6  5  4  3  2  1  

0  0  0  0  0  0  1  

1  0  0  0  0  1  2  

1  0  0  0  1  1  3  

1  1  1  1  1  1  4  

  

های ممکن برای تمامی واحدهای خاموش در ساعت تمامی حالت
گردآوری شده و سپس نوبت به انتخاب بهترین حالت بدین ترتیب مربوطه 

 تاس ایشیوهواحدها به  کردنروشنرسد. منظور از بهترین حالت، می
افزایش در هزینه را در پی داشته باشد. بدین منظور کمیتی  ترینکمکه 

 هایحالتتوسط  شدهتحمیلکه بتواند مقدار هزینه اضافی  شودمینیاز 
  تقریبی باهم مقایسه کند. صورتبهمختلف را 

 »هزینه بر تواِن «روش لیست اولویت از مقدار  مشابهبرای این کار، 
رای ب ، با این تفاوت کهشودمیاستفاده  هاآن بندیاولویتواحدها برای 

واحد مربوطه در تعداد ساعاتی که » هزینه بر تواِن «هر حالت، مقدار 
ر نظر گرفتن نیز برای دشود. عبارت دیگری روشن خواهد شد، ضرب می

شود که درنهایت معیاری برای مذکور اضافه می عبارتبهاندازی هزینه راه
د. آیمی دست بهسنجش مقدار هزینه اضافی تحمیلی توسط هر حالت 

 به اندازه i واحد کردنروشنبرای ، شودمیداده  نمایش γ این معیار که با

k شودمی) تعریف ۲۱مطابق رابطه ( ،ساعت.  

)21(  
( ( )) ( ). ( )( ) ( )

FC Pmean i SC ik Pmean i Pmean i    

  

اندازی نیز سه حالت مختلف وجود برای در نظر گرفتن هزینه راه
 هایاندازیراهتعداد ، II و I نوع هایحالتدارد. با توجه به تعریف، در 
در  کهماند. درحالیاز اعمال تغییر ثابت میواحد موردنظر، قبل و بعد 

ها یک واحد افزایش یافته و در اندازیراه تعداد، IV و III های نوعحالت
. پس به این ترتیب، عبارت دوِم شودمییک واحد کم  ،V های نوعحالت

 نوع هایحالتظاهر نشده، برای  II و I نوع هایحالت) در ۲۱رابطه (

III و IV  نوع هایحالتبا عالمت مثبت و برای V  با عالمت منفی اعمال
  .شودمی

در واقع معیاری برای گزینش بهترین حالت از بین  γ کمیت
تواِن مربوط به یک ساعت خاص  کمبودممکن، جهت رفع  هایحالت

 حالتی که 
ً
حالت  بهترین عنوانبهرا داشته باشد،  γ ترینکماست. نهایتا

 ۳در این مرحله در شکل  شدهمعرفی روش. فلوچارت شودمیانتخاب 
 انتخاب و با ،ررسی تمامی حاالت ممکننمایش داده شده است. بعد از ب

 کامل مرتفع نشده باشد، این طوربهاعمال بهترین حالت، اگر کمبود توان 
اعت، دوباره از سر گرفته الگوریتم برای بقیه واحدهای خاموش در آن س

  شود.می

  

  ره چرخان ید ذخی: روش اصالحی مربوط به ق۳شکل 

نکته مهمی که در استفاده از این روش باید به آن دقت کرد، 
واحدهایی است که کمینه  کردنروشنمربوط به  هایحالت کارگیریبه

  ۱برابر با  هاآن بودنروشن هایزمان
ً
ساعت است. این واحدها معموال

 γ، هاآن کردنروشنمربوط به  هایحالتهزینه تولید باالیی دارند، اما 
دارند. برای جلوگیری از انتخاب  هاحالت تربیشاز  تریکوچک

 γاین واحدها، یک مقدار ثابت مثبت به مقدار  کردنروشن هایحالت
 .شودمیاین واحدها اضافه  کردنروشن هایحالتمربوط به 

  رضروری از مداریخارج کردن واحدهای غ -۳-۲-۴
، ۳-۲-۳ و ۲-۲-۳ هایبخشدر  شدهمعرفی هایروشبعد از اعمال 

 شدهتأمینممکن است در بعضی ساعات، توان  آمدهدستبههای جواب
دون ب بیش از حد داشته باشند؛ بدین معنی که بتوان بعضی واحدها را 

  قیود کمینه زمان روشن/خاموش بودن و ذخیره چرخان نقص شوند اینکه
موجب  هاسیستم تربیشاین واحدها در  کردنخاموش. از مدار خارج کرد

 در شودمیهزینه کل تولید توان کاهش 
ً
. برای این کار از روشی که قبال

. فلوچارت این روش به اختصار شودمیمعرفی شده است، استفاده  ]۳۰[
  ارائه شده است. ۴در شکل 
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  رضروری از مداری: خارج کردن واحدهای غ۴شکل 

  پخش بار اقتصادی -۳-۳
به تعیین مقادیر توان خروجی واحدهای نیروگاهی  ١٦پخش بار اقتصادی

. در این مقاله، برای انجام پردازدمیهزینه سوخت  سازیکمینهبا هدف 
بهره گرفته شده است.  ١٧سهموی ریزیبرنامهپخش بار اقتصادی از روش 

ریاضی برای انجام  سازیبهینهسهموی یک روش  ریزیبرنامه
 چندین همچنیناست که دارای تابع هدف سهموی و  هاییسازیبهینه

) ۲۲( هطبار  دراین روش  بندیفرمولهستند.  ١٩و نامساوی ١٨قید تساوی
  .نمایش داده شده است

   min  1  2
T

X
X H X fX   

  به شرطی که:  

   

 )22( 
 

 

eq eq

lb X ub

A X B

A X B

 





 

در ساعات  هانیروگاهخروجی توان مقادیر ، Xبردار هایدرایهکه در آن 
 همچنین و ubو lb . بردارهایشوندمیمختلف در نظر گرفته 

که قیود  اندشدههم طوری مقداردهی  eqBو A،B، eqAهایماتریس
قید تعادل توان و قید نرخ شیب  و بیشینه و کمینه توان خروجی واحدها

سهموی اعمال شوند. قابل  ریزیبرنامه هاینامساویو  هاتساویدر قالب 
نیز مشابه با برنامه  هانیروگاهکه مقادیر توان خروجی ذکر است 

تعیین شده و قبل از  خطبرون صورتبهباید  هاآنروشن/خاموش بودن 
نرخ  ، قیددلیلقرار گیرد. به همین  هاآندر اختیار  ریزیبرنامهشروع بازه 

است که در مرحله محاسبات پخش بار اقتصادی  قیدهاییشیب نیز جزو 
برای پخش بار  شدهارائه بندیفرمولباید مدنظر قرار گیرد. طبق 

سهموی اعمال  ریزیبرنامهاقتصادی، این قید تحت قید نامساوی 
  .شودمی

  و بحث یسازهیشبج ینتا -۴
و بدون استفاده از  MATLAB افزارشده در نرمارائهسازی روش شبیه

انجام شده است.  GHz۶/۲ core i5  های موازی و با پردازشگرپردازش
روز و برای برنامه در مدار قرار گرفتن واحدها برای مدت زمان یک شبانه

ساعته تهیه شده است. پارامترهای مربوط به الگوریتم های زمانی یکبازه
 ،γ=α=9/0 های مورد آزمایش یکسان و برابر باسیستمخفاش در 

25/0)=0(iA، 5/0)=0=(ir، 2=maxF،0=minF 29[ اندشده گرفته[ .

اند و بهترین و بار تکرار شده ۴۰ها برای هر سیستم به تعداد سازیشبیه
ها های جوابآمده و همچنین میانگین تابع هزینهدستبدترین جواب به

اند. میزان موفقیت الگوریتم در پایداری بهترین برای هر سیستم ارائه شده
بار اجرای  ۴۰آمده نیز با معیار تعداد تکرار این جواب در دستجواب به

 های دقیق از زمانبرنامه گزارش شده است. برای داشتن مقایسه
ها در نسبت خطی های اجرای مربوط به سایر روشمحاسبات، زمان

ضرب شده و  GHz6/2  فرکانس پردازشگرهای مورد استفاده با فرکانس
 اند.در این بخش گزارش شده

  IEEE واحد-۵۴ش یستم آزمایس -۴-۱

های یکی از سیستم IEEE باس-۱۱۸واحد یا -۵۴سیستم آزمایش 
نیروگاهی حرارتی است. اطالعات مربوط واحد  ۵۴آزمایش عملی رایج با 

 شده سیستم ازبینیبه مشخصات واحدهای حرارتی و تقاضای بار پیش

http://motor.ece.iit.edu/data/JEAS_IEEE118.doc]31[ اند.ذ شدهاخ 

 اند و فرض بر این است که تمامیبدیهی است که قیود شبکه لحاظ نشده
 واحدها و بارها به یک باس مشترک متصل هستند. ذخیره در نظر

الزم به  .از تقاضای بار هر ساعت است %۵شده سیستم نیز برابر با گرفته
ای غیرضروری که در بخش ـدهـردن واحـارج کـله خـذکر است که مرح

های مربوط به این سیستم اعمال سازیمعرفی شد، در شبیه ۳-۲-۴
شود. ها مینشده است؛ چراکه باعث افزایش تابع هزینه جواب

با تعداد جمعیت ، IEEEواحد -۵۴سازی مربوط به سیستم آزمایش شبیه
در هر اجرا شده است و  ۶۰خفاش و با تعداد بیشینه تکرارهای  ۱۰۰اولیه 

ها کنار گذاشته شده است. مرحله از تکرار، یک خفاش از جمعیت خفاش
نمایش داده  ۴آمده برای این سیستم در جدول دستبهترین جواب به

دقت شود که قسمت اعشاری مقادیر توان واحدها گرد  شده است.
در  آمدهدستاند. تابع هزینه و زمان محاسباتی مربوط به نتایج بهشده

اند. ارائه شـده ۵با نتایج موجود در مقاالت مختلف در جدول مقایسه 
آمده توسط روش دستشود بهترین جواب بهطور که مشاهده میهمان

ارد. ها دتری از بقیه روشپیشنهـادی، تابع هزینه و زمـان محاسباتی کم
  .بار تکرار شده است ۳۴بار تکرار اجرای برنامه،  ۴۰این جواب در 
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 IEEE واحد-۵۴ش یستم آزمایشنهادی برای سیتوسط روش پ آمدهدستبهن جواب ی: بهتر۴جدول 

ساعت  

123456789101112131415161718192021222324  واحد

3-1  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 201 179 150 150 150 150 201 261 260 277 281 263 242 212 269 275 260 272 286 298 300 275 266 260 
5 201 179 139 100 100 146 201 261 260 277 281 263 242 212 269 275 260 272 286 298 300 275 266 260 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 0 0 28 43 46 31 25 25 36 41 28 38 51 60 67 41 33 28 
9-8  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 201 179 139 100 100 146 201 261 260 277 281 263 242 212 269 275 260 272 286 298 300 275 266 260 
11 350 350 350 348 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 

13-12  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
14 0 0 0 0 0 0 0 0 28 43 46 31 25 25 36 41 28 38 51 60 67 41 33 28 
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 0 0 0 0 0 0 0 0 28 43 46 31 25 25 36 41 28 38 51 60 67 41 33 28 

18-17  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19 0 0 0 0 0 0 0 0 28 43 46 31 25 25 36 41 28 38 51 60 67 41 33 28 

21-20  250 250 250 125 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 
23-22  0 0 0 0 0 0 0 0 28 43 46 31 25 25 36 41 28 38 51 60 67 41 33 28 
25-24  200 200 173 73 150 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

26 0 0 0 0 0 0 0 0 28 43 46 31 25 25 36 41 28 38 51 60 67 41 33 0 
28-27  420 399 357 213 296 365 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 

29 201 179 139 80 80 146 201 261 260 277 281 263 242 212 269 275 260 272 286 298 300 275 266 260 
33-30  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
35-34  0 0 0 0 0 0 0 0 28 43 46 31 25 25 36 41 28 38 51 60 67 41 33 0 

36 201 179 150 150 150 150 201 261 260 277 281 263 242 212 269 275 260 272 286 298 300 275 266 260 
37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 41 28 38 51 60 67 41 33 28 
38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
39 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 
40 200 179 139 50 79 146 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

42-41  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
45-43  201 179 139 100 100 146 201 261 260 277 281 263 242 212 269 275 260 272 286 298 300 275 266 260 

46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
48-47  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 41 28 38 51 60 67 41 33 28 
50-49  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
52-51  0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 46 31 25 25 36 41 28 38 51 60 67 41 33 0 

53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 41 28 38 51 60 67 41 33 0 
54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 IEEE واحد-۵۴ستم یمختلف برای س هایروشاز  حاصله جینتا: ۵جدول 

  روش پیشنهادي
20ACTH 

]20[  

21FBRCF 

]32[  

22ABC 

]18[  

23SDP 

]33[  
  الگوریتم

  )$بهترین جواب ( 1645445  1644270  1644141 1643840 1643486

  )$میانگین (  -  1655155  -  -  1643511

  )$بدترین جواب (  -  1661071  -  - 1643802

 (s)زمان محاسبات   476  318  798  208  86

  ه روشن برای واحدهایاول هایحالتبا ، Taipower ستمیمختلف برای س هایروشاز  آمدهدستبهج ی: نتا۶جدول 

روش 

  پیشنهادي

24DACGA 

]34[ 

21BRCFF   

]32[ 

25IPPD 

]35[ 

26ASAB 

]14[ 

6PSO  

]32[ 

27LR-ALH 

]19[  

28ALH-IPL 

]36[ 

29FF 

]11[ 

30HASSA  

]37[ 
  الگوریتم

  )M$(بهترین جواب   41/197  082/197  05/197  55/196  126/196 08/196 066/196  916/195 042/195 620/194

 ($M) هاجوابمیانگین   34/198  0711/199 -  -  -  21/197 - - -  629/194

 ($M)بدترین جواب   94/199 - -  - - 67/198 - - -  802/194

 (s)زمان محاسبات   5از  ترکم  603  9/0  6  752  101  4/1  714  - 56
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  )Taipower( وانیستم قدرت تایس -۴-۲

نیز  ٣١روش پیشنهادی بر روی سیستم قدرت واقعی تایوان سازیشبیه
 ۳۸بسیاری برای این سیستم که شامل  هایروششده است.  سازیپیاده

. جزئیات کامل مربوط به سیستم اندشدهواحد حرارتی است، به کار گرفته 
ا واحده اندازیراه هایهزینهاست که در آن  شده اخذ ]۳۸[قدرت تایوان از 

از  %11ثابت بوده و ذخیره چرخان مورد نیاز برای هر ساعت نیز برابر با 
این  مربوط به سازیشبیهتقاضای بار آن ساعت در نظر گرفته شده است. 

 ۸۰تکرارهای بیشینه  و با تعدادخفاش  ۶۰سیستم، با تعداد جمعیت اولیه 
خفاش از جمعیت  یکمرحله از تکرار، دو است که در هر  گرفتهانجام 
حذف شده است. در اطالعات مربوط به سیستم قدرت تایوان،  هاخفاش

 هاسازیشبیهدلیل،  همین بهگزارش نشده است؛  هانیروگاهحالت اولیه 
واحدها) و یک بار نیز  اولیه مثبت (در مدار بودن هایحالتیک بار با فرض 

واحدها) اجرا شده و  اولیه منفی (خارج از مدار بودن هایحالتبا فرض 
 هایروشو در مقایسه با  ۷و  ۶در دو جدول  ترتیب به آمدهدستبهنتایج 

مورداستفاده در مرجع  (SABA) جمله روش الگوریتم خفاشمختلف از
این دو جدول شامل در  شدهگزارش هایهزینه. تابع اندشدهارائه  ]۱۱[

 طورانهمبهترین نتایج موجود در مقاالت برای سیستم قدرت تایوان است و 
 نتریپایینپیشنهادی  روش، در هر دو گروه از نتایج، شودمیکه مشاهده 

ورده آ به دست هاجواببهترین جواب و میانگین  هایردیفتابع هزینه را در 
 هایحالتبرای  شدهگزارشواب بار اجرای برنامه، بهترین ج ۴۰است. در 

بار تکرار شده است که  ۳۷اولیه منفی  هایحالتبار و برای  ۳۶اولیه مثبت 
برای سیستم است. این جواب  حاصلهحاکی از پایداری مناسب جواب 

Taipower  در این  ارائه شده است. ۸در جدول  اولیه مثبت هایحالتبا
  .اندشدهجدول، قسمت اعشاری مقادیر توان واحدها گرد 

، با Taipower ستمیمختلف برای س هایروشاز  آمدهدستبه جینتا: ۷جدول 
  ه خاموش برای واحدهایاول هایحالت

روش 

  پیشنهادي

32HBRKGA 

]39[  

33MRCGA 

]39[ 

34BCPSO 

]9[  

35FA 

]40[ 
  الگوریتم

  )M$( بهترین جواب  9/213 71/208  7/206  3/205 676/204

  )M$( میانگین  - - 4/207  1/206 681/204

  )M$ترین جواب (بد  - - 0/208  7/206 860/204

 (s)زمان محاسبات   5  12 53  119 53

  واحد-۱۰۰ستم استاندارد یس -۴-۳
آزمایش بسیار  هایسیستمواحد یکی از -۱۰۰سیستم آزمایش استاندارد 

بسیاری به استخراج  هایروشاست که  UC مسئلهرایج مطرح در زمینه 
. اطالعات مربوط به مشخصات اندپرداختهجواب زیربهینه برای آن 

. ذخیره چرخان هر اندشدهاخذ  ]۳۱[واحدهای حرارتی و تقاضای بار از 
است. تعداد جمعیت  شدهبینیپیشاز تقاضای بار  %10 ساعت برابر با

خفاش و تعداد  ۱۷۰برای این سیستم آزمایش برابر با  وجوجستاولیه 
انتخاب شده است. برای تسریع در فرآیند  ۷۰تکرارها نیز برابر با 

، شودمیخفاش کنار گذاشته  ۲هر مرحله تکرار، در نیز  وجوجست
از . نتایج حاصله رسدمی ۳۰در تکرار آخر به  هاخفاشتعداد  کهطوریبه

 دیگرروش گوناگون  ۱۷ از آمدهدستبهنتایج  همراهبه، پیشنهادیروش 
  هایروشردیف اول این جدول به  چهار. اندشدهارائه  ۹در جدول 

ً
 نسبتا

از هیچ مقدار تصادفی  هاآنکه در  پیچیده کالسیک اختصاص دارد
 در هاروشتوسط این  آمدهدستبهاستفاده نشده است. جواب یکتای 

 هایروشنیز  ۱۴تا  ۵ هایردیف. اندشدهستون بهترین جواب گنجانده 
  ترکیبی هستند. هایروش ۱۷تا  ۱۵ هایردیفو  هوشمند

 ه مثبت برای واحدهایاول هایحالتبا ، Taipower ستمیشنهادی برای سیتوسط روش پ آمدهدستبهن جواب ی: بهتر۸جدول 

ساعت  

123456789101112131415161718192021222324  واحد

2-1  550 546 481 445 457 440 445 490 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 
8-3  500 500 484 448 460 443 448 493 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 388 405 418 277 405 413 405 410 321 281 384 358 370 329 336 
10 0 0 0 0 0 0 0 0 340 388 405 418 277 405 413 405 410 321 281 384 358 0 0 0 
11 0 0 0 0 0 0 0 0 341 386 403 415 278 406 410 402 407 323 285 382 358 369 331 337 
12 0 0 0 0 0 0 0 0 361 410 427 440 299 427 435 426 431 342 303 405 380 391 351 358 
13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 284 296 126 236 297 283 291 142 0 0 0 0 0 0 
14 98 90 90 90 90 90 90 90 95 161 185 203 90 182 196 184 191 90 90 156 121 136 90 90 
15 88 82 82 82 82 82 82 82 86 146 168 184 82 174 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 190 184 174 180 120 120 147 120 130 120 0 
17 224 0 0 0 0 0 0 0 0 237 242 245 0 245 244 242 0 0 0 0 0 0 0 0 

19-18  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
21-20  272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 272 

22 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 260 
23 0 0 0 0 0 0 0 152 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 190 
24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25 125 125 125 118 122 117 118 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 
26 110 106 96 91 93 90 91 98 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 
27 75 50 43 39 41 39 39 55 75 75 75 75 74 75 75 75 75 75 75 75 75 75 0 0 

36-28  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
37 38 26 24 22 23 22 22 28 38 38 38 38 35 38 38 38 38 38 36 38 0 0 0 0 
38 38 25 23 22 22 21 22 26 36 38 38 38 33 38 38 38 38 0 0 0 0 0 0 0 
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ستم استاندارد یمختلف برای س هایروشاز  آمدهدستبهج ی: نتا۹جدول 
  واحد-۱۰۰

زمان محاسبات 
(s) 

  میانگین

  ($) هاجواب

  بهترین

 ($)جواب 
  الگوریتم

27  -  5603728  ]41[ 36SOCP 

64  -  5600537  ]42[ 37NBD 

73  -  5600210  ]43[ 38OIA 

18  -  5599761  ]44[ 39RM 

 26SABA ]14[  گزارش نشده  5618063  479

740  5606377  5604196  ]16[ 40BRCDE 

300  5605200  5603355  ]12[ 41IQEA 

640  5604275 5602856  ]30[ 42QBPSO 

406  5603120  5602433  ]45[ 43BNFO 

150 5603815  5602039  ]46[ 44EPSO-ES 

 21BRCFF ]32[  5601298  گزارش نشده 1163

 34BCPSO ]9[   5600975  گزارش نشده  209

157 5605036  5600883  ]47[ 45GSA 

47  5598188 5597474  ]48[ 46QOTLBO 

260 5610536  5602538  ]49[ 47RCSDP 

5/17  5601885  5601825  ]50[ 48LRPSO 

 49NS-IPL ]51[  5600108  گزارش نشده  2/7

روش پیشنهادي  5599597  5600926  203

، بهترین جواب حاصله روش شودمیکه مشاهده  طورهمان
از بقیه  تریکمتابع هزینه ، QOTLBO پیشنهادی، به جز در مورد روش

در مورد میانگین تابع هدف  مسئلهدارد. این  UC حل هایروش
در جدول  شدهاشاره هایروشنیز صادق است.  آمدهدستبه هایجواب

 هیجاخیرند و نت هایسالموجود در مقاالت  هایروشجزو بهترین  ۹
با  UC مسئلهحاکی از موفقیت روش پیشنهادی در حل  آمدهدستبه

ز روش ا آمدهدستبه. مقایسه نتایج حاصله با نتیجه باشدمیابعاد باال 
در مورد سیستم قدرت تایوان و سیستم آزمایش اخیر ] ۱۱[خفاش در 

با این روش  شدهمعرفیاکتشافی  هایروشکه ادغام  دهدمینشان 
  آن شده است. عملکرددر  چشمگیریموجب بهبود  هوشمند

  یریگجهینت -۵
، از ادغام یک سری UCمطلوب  هایجوابدر این مقاله برای دسترسی به 

خفاش استفاده شد. برای طراحی  هوشمنداکتشافی با الگوریتم  هایروش
شکل  UC مسئلهاز خصوصیات خاص  گیریبهرهاکتشافی که با  هایروش

ه اول گرفته شد. مرحل کاربه، ایده لیست اولویت به شکل مؤثری گیرندمی
سراسری بود که  وجویجستشامل یک  پیشنهادی، ایدومرحلهاز روش 

از روش اکتشافی جدیدی شکل  گیریبهرهاولیه با  هایجواببا تولید 
خفاش برای  هوشمند وجویجستگرفت. در مرحله دوم نیز از الگوریتم 

ر د هوشمند هایالگوریتممحلی استفاده شد و مشکل اصلی  وجویجست
 اکتشافی جدیدی هایروشبا معرفی ، UC مسئلهمواجهه با قیود متعدد 

برای اصالح موارد عیب مربوط به قیود مختلف برطرف گردید. روش 
اکتشافی مناسب و  هایروشو نتایج آن حاکی از این است که  شدهارائه

 سئلهمروشی کارآمد برای حل  توانندمیکارآمد در ادغام با الگوریتم خفاش، 

UC  ینپای هایهزینهرا ایجاد کنند که به نتایج موفقی در تولید تابع 
از روش پیشنهادی بر خالف  آمدهدستبه هایجواب. یابدمیدسترسی 

، پایداری مناسبی دارند؛ بدین معنی که هوشمند هایالگوریتم تربیش
در هر بار اجرای برنامه، نوسان بسیار کمی دارند.  آمدهدستبه هایجواب

لیه جمعیت او –و نه تصادفِی – هوشمند هایانتخاب ،مسئلهدلیل اصلی این 
توان است.  کمبودبرای رفع  شدهمعرفیروش اصالحی کارآمد  همچنینو 

در این روش، جمعیت اولیه با ایده شباهت به جواب لیست اولویت شکل 
ه ک پذیرندمیتوان نیز طوری انجام  کمبودمربوط به  هایاصالحو  گیردمی

. دشومیتعداد ساعت انتخاب  ترینکمشدن در  روشنبهترین واحد برای 
به فضای  وجوجستخود کمک بزرگی به هدایت مسیر نوبهاین موارد به
  .کنندمیبهینه جواب 

  پیوست

 عالئمفهرست 

N  تعداد واحدها  

H  ریزي (به ساعت)افق برنامه 
(h)iU   وضعیت روشن یا خاموش بودن واحدi  در ساعتh  

L(h)   براي ساعت  شدهینیبشیپتقاضاي بارh 
SR(h) چرخان سیستم در ساعت  رهیذخh  

Pmax(i)  توان خروجی واحد  نهیشیبi  

Pmin(i)  توان خروجی واحد  نهیکمi  

Pmean(i)   میانگین کمینه و بیشینه توان خروجیi 
MDT(i) /MUT(i)  خاموش بودن واحد  /کمینه زمان روشنi 

SDT(i) /SUT(i)   زمان روشن/ خاموش بودن متوالی واحد i 
RD(i) /RU(i)   نرخ شیب به باال/به پایینِ واحدi 

(h)iSC  اندازي واحد راه نهیهزi  در ساعتh 
HSC(i)/CSC(i)  اندازي گرم/ سرد براي واحد راه نهیهزi  

CSH(i)   سردِ واحد  ياندازراهمربوط به  يهاساعتتعدادi  

DT(i)   واحد  بودنِخاموشساعات متوالیi  ياندازراهقبل از  

TC  هزینه کل  

FC(i,h)  سوخت واحد ه هزینi  در ساعتh 
a(i),b(i),c(i)  سوخت واحد  نهیهزهاي مربوط به ثابتi  

P(i,h)   توان خروجی واحدi  در ساعتh 
ix   بردار مکان خفاشi 
iv   بردار سرعت خفاشi 
iF   فرکانس پالس صداي خفاشi 

max/ F minF   هاخفاشکمینه/ بیشینه فرکانس  

( ( ))
k

iV v t   هیآرار ییاحتماِل تغ k ان خفاش کبردار م امi   

  ام tدر تکرار 

iA   بلندي صداي خفاشi  

ir   نرخ انتشار پالس خفاشi  
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