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چکیده :یکی از وظایف اپراتور مستقل سیستم و یا اپراتور باز ار ،دریافت پیشنهادات سمت عرضه و تقاضاا باهمنظاور تییاین
برنامه ریزی نیروگاه ها در سمت عرضه ،برنامهریزی توان مصرفی مشتریان و قیمت برق در دوره برنامهریزی دربردارندة چندین
بازه زمانی است .مییار اصلی اپراتور مستقل سیستم  ،حداکثرشدن رفاه اجتماعی بازیگران است .برای این منظور الزم است عالوه
بر تابع هزینه سمت عرضه ،تابع منفیت سمت مصرف نیز در تابع هدف گنجانده شود .در این مقاله ،الگوریتم بهینهسازی ترکیبی
جدیدی مبتنی بر الگوریتم غذایابی باکتری و تکامل تفاضلی برای حل مسئلة پخش بار اقتصادی دینامیکی  -زیستمحیطی مبتنی
بر حداکثر رفاه اجتماعی ارائه شده است .الگوریتم ترکیبی ارائهشده عالوه بر جستوجو در یک فضای گسترده برای دستیابی به
پاسخ بهینه کلی ،سرعت همگرایی پذیرفتنی را نیز داراست .برای نشان دادن کارایی الگوریتم ،چندین سیستم تست بررسی شده
است و نتایج بهدستآمده با دیگر روش ها مقایسه شده است .نتاایج نشااندهنادة برتاری روش پیشانهادی نسابت باه دیگار
روشهاست.
واژههای کلیدی :الگوریتم غذایابی باکتری و تکامل تفاضلی ،پخش بار اقتصادی دینامیکی ،پیشنهاد سمت مصرف.

پخش بار اقتصادی استاتیکی که مسئلة مدّ نظر را برای یک

 -1مقدمه
پخش بار اقتصادی یکی از مسائل مهم در بهرهبارداری
از سیستمهای قدرت است که در مراکز کنترل شبکه بارای
تییین توان بهینة واحدهای تولیدی استفاده میشود .بسته به
بازه زمانی ،دو نوع پخش بار اقتصاادی میرفای مایشاود:

میزان بار مشخص در یک بازة زمانی بهصورت بهیناة حال
میکند و پخش بار اقتصادی دینامیکی کاه مسائله را بارای
میزان بارهای متفااوت و در چنادین باازة زماانی بررسای
میکند .بدیهی است فرآیند محاسبات در پخش بار اقتصادی

دینامیکی ،پیچیدهتر از حالت اساتاتیکی اسات؛ اماا نتاایج
محاسبات آن تطابق بیشتری با نیازهای واقیی سیستم قدرت

تاریخ ارسال مقاله1395/01/30 :
تاریخ پذیرش مقاله1395/04/29 :
نام نویسندة مسئول :علیرضا حاتمی
نشانی نویسندة مسئول :ایران
دانشکده مهندسی – گروه برق

همدان دانشگاه بوعلی سینا

دارد [.]1
در سیستم های قدرت با نحوه مادیریت سانتی ،مرکاز
کنترل شبکه پخش بار اقتصادی را با هادف حاداقلکاردن
هزینة بهره برداری برای تأمین بار اجارا مایکناد .در زمیناه
پخش بار اقتصادی دینامیکی با قیود عملیاتی همچون ناحیه
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ممنوعه در بهره برداری ژنراتورها ،امنیت شبکه ،اثر شیرهای

اقتصادی دینامیکی از دید اپراتور مستقل سیستم و با هدف

بخار ،و ...تحقیقات بسیار گستردهای صورت گرفته است و

حداکثرشاادن رفاااه اجتماااعی ماایپااردازد .در ایاان بخااش

انواع روش های بهینهسازی (دربردارندة روش های مبتنی بر

تحقیقات کمی صورت گرفته است [ .]26- 30مرجع [،]26

برنامه ریزی ریاضی و الگوریتم های زیساتی الهاامگرفتاه از

اولین مطالیه صورتگرفته در این زمینه را گزارش میدهد

طبییت) استفاده شده است .برای نمونه میتوان به موارد زیر

که در آن حداکثرکردن رفاه اجتماعی جایگزین حداقلکردن

اشاره کرد :الگوریتم هوشمند مبتنی بر آموزش و یاادگیری

هزینه بهره برداری در پخش بار اقتصادی شده است .مراجع

[ ،]2الگوریتم زیستی مبتنی بر جساتوجاوی فاختاه [،]3

[ ]27- 29نیز تابع هدفی مشابه [ ]21در نظر گرفتهاناد و از

[ ،]4- 5الگاوریتم

الگوریتمهای بهبودیافته ژنتیک ([ )]27- 28و تکامل تفاضلی

بهبودیافته حرکت دستهجمیی ذرات [ ،]6- 7الگوریتم کلونی

([ )]29برای حل مسئلة مذکور استفاده کردهاند .در [ ]30نیز

زنبور عسل [ ،]8الگوریتم جستوجوی هاارمونی [،]9- 10

پخش بار اقتصادی با درنظرگرفتن پیشنهاد ،سمت مصارف

الگوریتم رقابت استیماری [ ،]11الگوریتم تکامل تفاضالی

مطرح شده است و با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهبودیافته،

[ ،]12و روشهای بهینهسازی مبتنی بر کنترل پیشبین [- 14

مسئله برای چند سیستم تست بررسی شده است.

الگوریتم ژنتیک رتباهبنادی غیرِمغلاو

 .]13بخش دیگری از تحقیقات ،پخش بار اقتصاادی را باا

در ایاان مقالااه پخااش بااار اقتصااادی دینااامیکی -

درنظرگرفتن عدم قطییت منابع انرژی تجدیدپاذیر (مانناد

زیست محیطی با درنظرگرفتن پیشانهادات ،سامت مصارف

انرژی بادی و  )...بررسی کرده است [.]15- 17

بررسی می شود .برای حل مسئله از یک الگاوریتم ترکیبای

با تجدید ساختار در سیستم های قدرت و پیدایش بازار

جدید مبتنی بر غذایابی باکتری و تکاملی تفاضلی اساتفاده

برق ،عالوه بر تولیدکننادگان ،سامت مصارف نیاز امکاان

شده است .در الگوریتم ارائاهشاده ،تغییارات عماده ای در

مشارکت در بازار را داشته است و میتوانند سطح مصارف

مراحل مختلف شامل مرحله حرکت ،باز تولید و تولید نسل

خود را با توجه به منفیت اقتصادی و قیمت برق تنظیم کنند

و حذف و پراکندگی پیشنهاد شده است که سبب شده است

[ . ]18در این محیط ،اپراتور مستقل سیساتم (و یاا اپراتاور

ویژگی مثبت الگوریتم غذایابی باکتری (جستوجوی وسیع

بازار) باا دریافات پیشانهاد هاای فاروش تولیدکننادگان و

برای یافتن پاسخ بهینه و توقفنداشتن در بهینههای محلی)

پیشنهاد های خرید مشتریان ،پخش بار اقتصادی را با هدف

حفظ شود و سرعت همگرایی آن نیز بهصورت چشمگیری

حداکثرکردن منفیت شرکت کنندگان باازار اجارا مایکناد.

بهبود یابد (جزئیات تغییرات پیشنهادی در ادامه ذکار شاده

درواقع ،هدف از پخش باار اقتصاادی حاداکثرکردن رفااه

است) .برای اثبات کارایی الگوریتم پیشنهادی چندین سیستم

اجتماعی است که حاصل تفاضل منفیت مصرفکنندگان و

تست بررسی شده است و پاسخهای الگوریتم پیشنهادی باا

هزینه بهرهبرداری تولیدکنندگان در نظر گرفته میشود [.]19

دیگر الگوریتمها مقایسه شده است.

در زمینة پخش بار اقتصادی دینامیکی مبتنی بر حداقل
هزینه بهرهبرداری ،تحقیقات بسیار گستردهای صورت گرفته

 -2مدل ریاضی پخش بار اقتصادی دینامیکی

است [] 20- 22؛ در زمینه پخش باار اقتصاادی و «در مادار

– زیستمحیطی مبتنی بر حداکثر رفاه

گزارش شده است .تحقیقات صورتگرفته در این زمینه را

 -1- 2تابع هدف

قرارگرفتن نیروگاه ها» در محیط بازار نیز تحقیقات متیددی
میتوان به دو بخش تقسایم کارد :بخاش اول (کاه عماده

تابع هادف مسائلة پخاش باار اقتصاادی دیناامیکی –

تحقیقات صاورت گرفتاه را دربرمایگیارد) تاوان تولیادی

زیستمحیطی مبتنی بر حداکثر رفاه ،ماکزیممکردن منفیت

نیروگاه هاا را در باازههاای زماانی برناماهریازی (در مادار

اجتماعی است .این تابع هدف مطابق است با آنچه در ادامه

قرارگرفتن نیروگاه ها) با هدف حداکثرکردن سود آن هاا در

بیان شده است.

بازار برق تییین میکند [ .]23- 25بخش دوم به پخاش باار
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Ng
T  Nd

max   B j ( D j ,t )   Ci ( Pi ,t )
t 1 
i 1

 j 1

()2

B j ( D j ,t )  adj D 2j ,t  bdj D j ,t  cdj

()3

Ci ( Pi ,t )  a pi Pi ,2t  b pi Pi ,t  c pi  CEi

()4

) CEi   i   i Pi   i Pi 2   i exp(i Pi

3
 DRi .t  Pi ,t 1  Pi ,t  U Ri .t

()9

در روابط فوق : DRi ،حداکثر نرخ کاهش توان؛ و : U Ri
حداکثر نرخ افزایش توان هستند.

 -3الگوووریتم ترکیبووی غووذایابی بوواکتری و
تکامل تفاضلی
پاسینو )،(Passinoاولینبار الگوریتم غذایابی باکتری را

در روابط فوق : B j ،تابع سود خریادار  jام؛  : Ciتاابع

در سال  2002مطرح کرد [ .]31روش این الگوریتم بر پایة

هزینه تولیدکننده  iام؛  : C Eiهزینه مقدار آلودگی که ژنراتور

غذایابی و تکثیر گونة خاصی از باکتری است کاه در بادن

ایجاد کرده است  iام؛  : N dتیداد خریاداران؛  : N gتیاداد

انسان زندگی میکند و قادر است با جهش و گامهای کوتاه

تولیدکنندگان؛  : D j ,tمیازان مصارف خریادار  jام در باازة

به سمت مناطقی که غاذا وجاود دارد ،حرکات کناد .ایان

زمانی  tام؛  : Pi ,tمیزان تولید ژنراتور  iام در بازة زمانی  tام؛

الگوریتم به علت دامنه گسترده جستوجو ،احتمال توقاف

 : adj , bdj , cdjضرایب تابع سود خریدار  jام؛ : a pi , b pi , c pi

آن در نقاط بهینه محلای کام اسات و تواناایی مناسابی در

ضرایب تاابع هزیناه تولیدکنناده  iام؛ و :  i ,  i ,  i ,  i ,i

رسیدن به نقطه بهینه کلای دارد ] .[32- 34باا ایان وجاود،

ضرایب آلودگی ژنراتور  iام هستند.

نسخة اصلی الگوریتم مذکور نواقصای نیاز دارد؛ ازجملاه:
پایین بودن سرعت همگرایی در مرحله تولید نسل جدیاد و
همچنین ثابتبودن اندازه حرکت هر باکتری در هر مرحله از

 -2- 2قیود

تکرار؛ همچنین عملکرد الگوریتم و کاارایی آن باا رشاد و

 قید تیادل توان تولیدی و مصرفی
Nd

()5

  D j ,t  Loss
j 1

Ng

P

i ,t

i 1

Ng Ng

()6

Loss   Pi Bi , j Pj
i 1 j 1

در روابط فوق : Loss ،تلفاات سیساتم؛ و  Bمااتری
ضرایب تلفات سیستم است.
 حد باال و پایین توان تولیدی و مصرفی
()7

Pi ,t ,min  Pi ,t  Pi ,t ,max

()8

D j ,t ,min  D j ,t  D j ,t ,max

در روابط فوق : Pi ,t ,min ،کمتارین میازان تاوان تولیادی
ژنراتور  iام؛  : Pi ,t ,maxبیشترین میزان توان تولیدی ژنراتور i
ام؛  D j ,t ,minکمترین میزان مصارف خریادار  jام؛ D j ,t ,max

بیشترین میزان مصرف خریدار  jام هستند.
 نرخ شیب تغییرات توان تولیدی ژنراتورها

توسیه فضای جستوجو تحت تأثیر قرار مایگیارد ].[33
برای بهبود عملکرد الگاوریتم ،ترکیاب الگاوریتم غاذایابی
باکتری با ژنتیک الگاوریتم و حرکات دساته جمیای ذرات
پیشنهاد شاده اسات ] .[35- 36در ] [37از الگاوریتمهاای
غذایابی باکتری و تکاملی تفاضلی (بهصورت مجازا) بارای
حل مسئله پخش بار اقتصادی باا درنظرگارفتن واحادهای
بادی استفاده شده است .در الگوریتم پیشنهادشاده در ][38
از الگوریتم غذایابی باکتری برای بهبود همگرایی الگاوریتم
تکامل تفاضلی اساتفاده شاده اسات .در مراجاع ][39- 42
الگوریتم جدیدی برای حل مسائل بهیناه ساازی (همچاون
تخمین بهترین مقاادیر پارامترهاا در مساائل بهیناهساازی،
اندازه گیری و تییین فاصله بین دو رشته ،مدیریت تراکم در
بازار برق و پخش بار اقتصادی دینامیکی) مبتنی بر ترکیاب
الگوریتم غذایابی باکتری و تکامل تفاضلی ارائه شده است.
در الگااوریتم ارائااهشااده کااه الگااویتم تفاضاالی حرکتاای
(  )Chemotactic Differential Evolutionنامیده شده است،
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در مرحله حرکت باکتری به جای استفاده از گام ثابت از گام
متغیر و در مرحله بازتولید از برخی عملگرهاای الگاوریتم
تفاضلی استفاده شده است .در ] [43از الگوریتم بهبودیافته
غذایابی باکتری برای تخمین هارمونیکها در شبکه قادرت
استفاده شده است .در ایان الگاوریتم باهجاای اساتفاده از
گامهای ثابت در مرحله حرکت باکتری ،از گامهای با اندازه
متغیر (که مطابق مییاار فاازی تاکااگی  -ساوگونو تییاین
میشوند) استفاده شده است.
در الگوریتم ترکیبی پیشنهادی در این مقالاه ،تغییارات
عمادهای در مراحال مختلااف الگاوریتم غاذایابی باااکتری
صورت گرفته است .در الگوریتم پیشنهادی ( :)1در مرحله
حرکت از قدم هاای متغیار کاهشای اساتفاده شاده اسات؛
به طوریکه در ابتدای کار طول قدمها بازر

و باا افازایش

تیداد تکرارها ،طول گامها کاهش مییاباد؛ ( :)2در مرحلاه
تولید نسل از استراتژیهای تکامل تفاضلی برای تولید نسل
جدید باکتریها استفاده شده است؛ و ( :)3در مرحلة حذف
و پراکندگی ،بااکتری انتخاابی باه صاورت کاامالا تصاادفی
پراکنده نخواهد شد؛ بلکه با توجه به ابیاد مسئله  ،قسمتی از
موقییت آن بهصورت تصادفی ایجاد میشود و بخشی دیگر

()10

)  i ( j  1, k , l )   i ( j , k , l )  C (i ) ( j
) (i

()11
در رابطاااه (،)10

)  (i )(i
T

( j ) 

p ( j , k , l )   ( j , k , l ) i  1, 2,..., S
i

t

Pi

موقییت باکتری  iام در گام حرکت  jام ،باز تولیاد  kام ،و
گام  lام مرحله حذف و پراکندگی است.

) ( j

بردار واحد،

مشخصکننده جهت حرکت باکتری  iام C (i) ،اندازة گاام
باکتری  iام ،و  بردار تصادفی با ابیاادی برابار باا ابیااد
مسئله است که عناصر آن در بازه ] [- 1 1قرار دارند.
در تمامی مراحل حرکت ،ابتدا برای هر باکتری جهات
حرکت تییین میشود؛ سس

باکتری باا اساتفاده از رابطاة

( )10شروع به حرکات مایکناد .اگار موقییات جدیاد از
موقییت قبلی بهتر باشد ،موقییت جدید جایگزین موقییت
قبلی میشود .این حرکت برای هر باکتری تا زمانی اداماه
می یابد که مقدار تابع هدف موقییت جدید از مقادار تاابع
هدف موقییت قبلی بهتر باشد و یا الگوریتم به مقدار بیشینة
تییینشده برای تیداد حرکت رسیده باشاد .تیاداد بیشاینة
حرکت با استفاده از متغیر  N sتییین میشود.

را از موقییت بهترین باکتری موجود در بین کل کاندیداهای
جوا

میگیرد و قسمتی از آن بدون تغییر باقی میماند.
در این بخش ،ابتادا دو الگاوریتم غاذایابی بااکتری و

تکامل تفاضلی بهصورت مختصار بیاان مایشاوند؛ ساس

تولید نسل
هنگامی که همة باکتریهای موجود در یک نسل ،تمامی
مراحل حرکت خودرا طی کردند ،مرحله تولید نسل اجارا

الگوریتم ترکیبی غذایابی باکتری و تکامل تفاضلی شرح داده

میشود .در این مرحلاه تماامی بااکتریهاا براساا

میشود.

ارزیابی ،رتبه بندی میشوند (باکتری هاای دارای شایساتگی
بیشتر در ابتدا قرار میگیرند) .سس

 -1- 3الگوریتم غذایابی باکتری
الگوریتم غذایابی باکتری دربردارندة سه مرحلة حرکت،
تولید نسل و حذف و پراکندگی اسات .در اداماه ،توضایح
مختصری برای هر سه مرحله بیان شده است.

حرکت
مرحلة حرکت ،جزء اصلی فرآیناد الگاوریتم غاذایابی
باکتری است [ ]33که دربردارندة یک یا دو جهش و چناد
شنا است .در مرحله حرکت ،موقییت باکتریها مطابق رابطة
( )10بهروز میشود.

تاابعِ

نصف باکتریهایی کاه

در نیمة اول جمییت قرار دارند ،تولید مثل میکنند و به دو
باکتری مشابه تبدیل میشوند و جایگزین باکتریهایِ نیماة
دوم جمییت میشوند؛ بناابراین انادازة جمییات در طاول
فرآیند تولید نسل ثابت می ماند .تیداد مراحل تولید نسل با
متغیر  N reنمایش داده میشود.

حذف و پراکندگی
در طبییت برخی از وقایع طبییی مانند تغییارات دماا،
تغییرات غلظت غذا و جریان آ

باعث مر

و میار و یاا

جابهجایی باکتری ها به نقااط دیگار مایشاود [ .]34بارای

5
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شبیهسازی ایان واقییات ،مرحلاة حاذف و پراکنادگی باه

میشود) مقایسه میشود و درصورت بهتربودن تابع هادف

الگوریتم غذایابی باکتری افزوده شده است .این مرحله ،بید

آن ،جایگزین عضو متناظر خود میشود .متغیرهای موجود

از اینکه تمامی مراحل تولید نسال باه پایاان رساید ،آغااز

در این الگوریتم دربردارندة سه متغیر کنترلی ثابات جهاش

میشود  .بدین صورت کاه بارای هار بااکتری یاک مقادار

 ، Fثابت بازترکیب  C Rو اندازه جمییات  N popهساتند.

تصادفی بین صفر و یک ایجاد مایشاود .اگار ایان مقادار

باقی متغیرها دربردارندة  N dimبید مسئله max iter ،تیاداد

تصادفی از متغیر از پیش تییین شاده (کاه باا  Pedنماایش

تکرارهای مراحل الگوریتم هستند.

می دهند) کوچکتر بود ،بااکتری حاذف مایشاود و یاک
باکتری دیگر بهصورت تصادفی جایگزین آن میشود.

rand (0,1)  C R

()12

else

P
U i   i ,mu
 Pi

 -3- 3الگوریتم ترکیبی غذایابی باکتری و تکامل
 -2- 3الگوریتم تکامل تفاضلی

تفاضلی

الگوریتم تکامال تفاضالی جازء دساته الگاوریتمهاای
تکاملی است که  stornو  priceآن را برای حال مساائل
بهینهسازی مطارح کردناد [ .]44از مزایاای ایان الگاوریتم
میتوان به ساختار ساده ،استفاده آسان و سرعت باالی این
الگوریتم اشاره کرد [ .]45این الگوریتم ،سه مرحلاة اصالی
تولید نسل ،ارزیابی و انتخا

دارد که تا زمان پایاان یاافتن

الگوریتم در هر مرحله از تکرار اجرا مایشاوند .الگاوریتم
تکامل تفاضلی به جای استفاده از عملگرهای بازترکیاب و
جهش سنتی ،از استراتژیهای خاص خودش استفاده میکند
که برخی از آنها در جدول ( )1نشان داده شده است.
جدول ( :)1استراتژیهای  DEبرای انجام مرحله جهش
استراتژی

نحوه انجام جهش

) Pmu  Pc  F ( Pa  Pb

DE/rand

) Pmu  Pbest  F ( Pa  Pb

DE/best

) Pmu  Pc  F ( Pa  Pb )  F ( Pbest  Pc

DE/rand to
best

آنالیز مرحلة حرکت
در یک الگوریتم بهینهسازی هوشمند ،ایجاد تیادل باین
قابلیت جستوجو و سرعت همگرایی اماری مهام اسات.
وجود قدم های ثابت در مرحلة حرکات الگاوریتم مرساوم
غذایابی باکتری ،باعث کاهش سرعت همگرایای الگاوریتم
میشود؛ بنابراین در الگوریتم ترکیبی ارائاهشاده ،باه جاای
استفاده از قدم های ثابت در مرحلاه حرکات ،از قادمهاای
کاهشی اساتفاده مایشاود .مطاابق رابطاة ( )13در ابتادای
الگوریتم این قدم ها بازر

هساتند و باه تادریج کوچاک

میشوند .درخور ذکر است ،این قدمها متناساب باا مقادار
کمینه و بیشینة متغیرهای فضای مسئله انتخا
()13
()14

iter
(  Cmax ) 
)
max iter

میشوند.

Ci  Cmax  (Cmin

Cmax  rand (0,1)  varmax  varmin 

 varmaxحد باالی جوا های مسئله
 varminحد پایین جوا های مسئله

 Pmuعضو جهشیافته Pbest ،موقییت بهترین عضاو از
تکرار قبلی و  Pb ، Paو  Pcموقییت سه عضو تصاادفی از
جمییت فیلی هستند .با استفاده از یکی از اساتراتژیهاای
بیانشده در جدول ( )1برای هر عضو از جمییت ،یک عضو
جهشیافته ایجاد مایشاود .ساس

باا اساتفاده از عملگار

بازترکیب که در رابطة ( )12نشان داده شده است ،یک بردار
آزمایشی استخراج میشود و بخشی از موقییت هر دو عضو
فیلی و جهشیافته را به ارث میبرد .درنهایت ،ایان باردار
آزمایشی با عضو متنااظر خاود (کاه باردار هادف نامیاده

آنالیز مرحلة تولید نسل
همانگونه کاه در بخاش ( )1- 3توضایح داده شاد ،در
مرحله تولید نسل الگوریتم مرسوم غذایابی باکتری ،موقییت
نیمی از کاندیدهای جوا

مسئله از دست میرود و امکاان

جستوجوی فضای مسئله کااهش ماییاباد .در الگاوریتم
ترکیبی پیشنهادی ،مرحله تولید نسل حذف مایشاود و در
عوض از استراتژیهای الگوریتم تکامل تفاضلی برای تولید

پخش بار اقتصادی دینامیکی – زیست محیطی مبتنی بر پیشنهاد سمت مصرف با استفاده از الگوریتم .............................
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نسل جدید استفاده میشود .درخور ذکر است که برخالف
الگوریتم اصلی تکامل تفاضلی که تنها از یک استراتژی خود

به این ترتیب در هر تکرار ،هر بااکتری مناسابتارین
استراتژی را برای انجام جهش انتخا

میکند.

بارای انجاام جهااش اساتفاده مایکنااد ،الگاوریتم ترکیب ای
مطرحشده از هر سه استراتژی نشان داده شده در جدول ()1

آنالیز مرحلة حذف و پراکندگی

بهره می گیرد (نحوة استفاده از هر ساه اساتراتژی در اداماه

در مرحلة حذف و پراکندگی ،هر باکتری با احتمال Ped

توضیح داده میشود)  .به این صورت که برای هار بااکتری

حذف میشود .برای اینکه جمییت در یک نسل ثابت بماند،

از آن ،ایان باردار

یک باکتری دیگار کاه در باازة فضاای مسائله قارار دارد،

مطابق رابطة ( )15با باکتری متناظر مقایساه مایشاود و در

به صورت تصادفی جایگزین آن میشاود .درواقاع ،مرحلاة

صورت بهتربودن ،جایگزین آن میشود.

حذف و پراکندگی باعث میشاود کاه احتماال گیرافتاادن

یک بردار آزمایشی ایجاد میشاود .پا

if f (ui )  f ( Pi ) then Pi 1  U i else
Pi 1  Pi

()15

الگوریتم در مینیممهای محلی کاهش یابد .ایان مرحلاه از
الگوریتم نواقصی نیز دارد .اگر باکتری انتخابی نزدیاک باه
جوا

طریقة استفاده از هر سه استراتژی

بهینه مسائله باشاد ،حاذف و پراکنادگی آن باعاث

دورشدن الگوریتم از جوا

بهینة مسئله میشود و درنتیجه

در ابتدای الگوریتم ،هر ساه اساتراتژی دارای احتماال

کاهش سرعت و دقات در همگرایای الگاوریتم را در پای

یکسان هستند .برای هر سه استراتژی ،شامارندة  CNTBدر

خواهد داشت .برای جلوگیری از این مشکل در الگاوریتم

نظر گرفته میشود .مقدار اولیة ایان شامارنده برابار صافر

ترکیبی ارائاهشاده ،بااکتری انتخاابی در مرحلاة حاذف و

است .در هر مرحله از تکرار الگوریتم ،باکتریها با توجه به

پراکندگی بهصورت کامالا تصادفی پراکنده نخواهد شد؛ بلکه

تابعِ ارزیابی ،مرتب میشاوند و مطاابق

با توجه به ابیاد مسئله ،قسمتی از موقییات آن باهصاورت

شایستگی براسا

رابطة ( )16مقادیر وزنی برای آنها در نظر گرفته میشود.
,S

()16

; i  1,

)log(S  i  1
S

 log k

Wi 

k 1

دریافت میکند .سس

روش در رابطه ( )20انجام شده است.

رابطة ()17
()20

بهروز میشود.
()17

باکتری موجود در بین کل کاندیداهای جوا

Wh
; h  1,..., N m
Wm

مای گیارد و

قسمتی از آن بدون تغییر باقی میماناد .فرماولبنادی ایان

مطابق رابطاة ( ،)16بااکتری بهتار ضاریب بااالتری را
شمارنده  CNTBبراسا

تصادفی ایجاد میشود و بخشی دیگر را از موقییت بهترین

CNTB  CNTB 

()21

d

Pbest
P   d
d
d
)  LB  r  (UB  LB

r  Pg
else
ell
N ed

Pg  Pg ,max  ( Pg ,min  Pg ,max ) 

 N mتیداد باکتری های است که از استراتژی  Bاستفاده
میکنند .با اساتفاده از شامارنده  CNTBاحتماال هار ساه
استراتژی مطابق رابطة ( )18بهروز میشوند.
CNTB
iter

()18

 Pgاحتمال حرکت باکتری در حال پراکندگی به سمت

PB  (1   )  PB   

 ضریب ثابتی است که تیادل بین هر سه احتمال را در
مرحلة آخر برقرار میسازد .سس

هر ساه احتماال مطاابق

رابطة ( )19نرمالیزه میشوند.
PB

()19

 rعددی تصادفی بین صفر و یک؛

3

P

B

B 1

PB 

بهترین باکتری موجود.
درواقع ،رابطة ( )21نشان مای دهاد کاه  Pgدر ابتادای
تکرار حلقة حذف و پراکندگی بازر

اسات و باهتادریج

کوچک می شود .فلوچارت الگوریتم ترکیبی ارائاهشاده در
شکل ( )1نشان داده شده است.
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 -4- 3مراحل اجرای الگوریتم ترکیبی پیشنهادی
مراحل اجرای الگوریتم برای حل مسئله به شارح زیار

7
باکتری با تاابعِ ارزیاابی بررسای مایشاود .تاابع ارزیاابی
به صورتی در نظر گرفته میشاود کاه تاابع رفااه اجتمااعی
حداکثر شود و قیود عملیاتی مسئله بارآورده شاوند .بارای

است.
تنظیم پارامترهاا (گاام اول) :در ایان گاام پارامترهاای

تبدیل بهینهسازیِ مقید به نامقید میتوان قیود مسائله را باا

الگوریتم بهینهسازی همچون تیداد جمییت بااکتری ،ابیااد

ضرایبی در تابع هدف گنجاند .تابعِ ارزیابی باکتری که باید

مسئله ،تیداد گامهای مراحل حرکت ،باز تولید و تولید نسل

حداقل شود بهصورت زیر تیریف میشود.
Nd

) C i (Pi ,t )   B j (D j ,t

و حذف و پراکندگی ،مقادیر اولیه و نهاایی ،احتماال هاای
مرتبط به جهش و حذف و پراکندگی ،ضرایب تابع هادف،
قیود عملیااتی مسائله (دربردارنادة حادود پاایین و بااالی

Ng

()25

j 1

Evaluation Function 

i 1

2

Ng


 
Pi ,t 
D j ,t  Loss 


j 1
 i 1

Nd





متغیرها و نرخ های مجاز کاهش و یا افزایش توان تولیادی
ژنراتورها و بارها) و تیداد تکرارها انتخا

میشوند.

مقدار دهی جمییت اولیه باکتریها (گام دوم) :در ایان

رابطه فوق بهازائ بازه زمانی خاصی محاسبه میشاود؛
همچنین ضریب  عدد بسیار بزرگی انتخا

میشود.

گام برای جمییت بااکتری ،بااکتریهاا باه صاورت کاامالا

انجام عملگر حرکت روی باکتریها (گام چهارم) :هار

تصادفی ،تولید و نسبت به حداقل و حداکثر توان تولیادی

باکتری (برداری از توان های بهینه ژنراتورها و بارها) مطابق

نیروگاه ها و سطوح بار مشتری مطابق رابطاه زیار نرماالیزه

روابط ( ،)13( ،)11( ،)10و ( )14حرکتای تصاادفی انجاام

میشوند .باکتری iام بهصورت زیر تیریف میشود.

میدهد .اگر موقییت قبلی بهتر از موقییات جدیاد باشاد،

()22

n
n
 i (1,1,1)  ( pin1, pin2 ,..., piN
, Din1 , Din2 ,..., DiN
)
g

d

i  1, 2,..., S

n
 pimبهترتیب سطح بار خریادار
در رابطه فوق, Dion ،

oام و ژنراتور mام هستند.
بید mام باکتری از روابط زیر به دست میآید.
()23

n
max
min
Pim
 Pi min
) ,m  rand  (Pi ,m -Pi ,m
n
max
min
Dim
 Dimin
) ,m  rand  (Di ,m -D i ,m

در روابط فوق  randتابع توزیع تصادفی یکنواخت در
[ ]0- 1است .برای درنظرگرفتن شیب مجااز کااهش و یاا
افزایش توان ،میتوان از رابطه زیر ،مقادیر حداقل و حداکثر
بازه مجاز توان تولیدی ژنراتورها (و بارها) را اصالح کرد.
()24

Max (Pi min , Pi0  DR i )  Pi
) Pi  Min (Pi max , Pi0  UR i

ارزیابی جمییت بااکتری (گاام ساوم) :شایساتگی هار

موقییت قبلی حفظ میشود (از نظر تابع ارزیابی)؛ در غیار
اینصورت موقییت جدید حفظ میشود و باکتری در همان
جهت ،قدم بیدی را برمایدارد و اگار موقییات جدیاد از
موقییت قبلی بهتر باشد ،جایگزین موقییت قبلی میشود.
عملیات باز تولید و تولید نسال (گاام پانجم) :در ایان
مرحله به ازای هر باکتری ،یک بردار آزمایشی (مطابق آنچه
که در الگوریتم ترکیبی پیشنهادی ارائه شد) براسا

روابط

( )16تا ( )19و عملگرهای جدول ( )1ایجاد میشود؛ سس
بردار آزمایشی تولید میشود و باکتری مربوطه مطابق رابطه
( )25ارزیابی مایشاود و درصاورتیکاه شایساتگی باردار
آزمایشی بیشتر باشد ،جایگزین باکتری میشود .عملیات باز
تولید برای همه باکتریها انجام میشود.
عملیات حذف و پراکنادگی (گاام ششام) :در مرحلاة
حذف و پراکندگی ،هر باکتری با احتمال  Pedحذف میشود
و برای اینکه جمییت در یک نسل ثابت بماند ،یک باکتری

8

پخش بار اقتصادی دینامیکی – زیست محیطی مبتنی بر پیشنهاد سمت مصرف با استفاده از الگوریتم .............................

دیگر که در باازة فضاای مسائله قارار دارد ،جاایگزین آن
م ایشااود .بااا اسااتفاده از رابطااه ( ،)20قساامتی از باااکتری
به صورت تصاادفی ایجااد مایشاود و بخشای دیگار را از
موقییت بهترین باکتری موجاود در باین کال کاندیاداهای
جوا

شروع

 -1مقدار دهی متغیرها  -2صفر کردن
شمارنده های مراحل حرکت )(j
حذف و پراکندگی) (Lشمارنده باکتری
) (iشمارنده شنا )(m

میگیرد و قسمتی از آن بدون تغییر باقی میماند.

L=L+1

انجام گام های دوم تا ششم برای همه بازه زمانی ماورد
مطالیه (گام هفتم):

خیر
L<Ned

t  1, 2,...,T

مییار توقف (گام هشاتم) :گاامهاای دوم تاا هفاتم تاا

اجرای حذف و پراندگی برای هر
ذره با احتمال Ped

J=j+1

رسیدن تیداد تکرارها به مقدار حداکثر تکرار مشخصشاده
انجام میشود و بهترین پاسخ ،ذخیره و انتخا

میشود.

اجرای مرحله تولید نسل
J<Ne

 -4شبیهسازی

شاخص باکتری i=i+1

سیستم تست  :1در این سیستم تست الگوریتم ترکیبای
غذایابی باکتری و تکامل تفاضلی برای حل مسئلة پخش بار
اقتصادی دینامیکی – زیست محیطی مبتنی بر حداکثر رفاه،
بر روی سیستم  30باسة  IEEEبه کار گرفتاه شاده اسات.
پیشنهادات (مناقصه) پرداخت خریداران براساا

ضارایب

انجام حرکات جهش و شنا

 -1محاسبه تابع هدف باکتری  iام
 -2اضافه کردن حرکات جمیی
باکتری ها به آن
Jlast = J(i,j,k) -3

J<S

تابع سود ارائهشده ،باه ساه دساتة پیشانهاد پرداخات کام،
متوسط و زیاد تقسیم شده اناد [ .]44دادههاای مرباوط باه

شاخص باکتری i=i+1

تولیدکنندگان در جدول ( ،)2دادههای مربوط به خریاداران
J<S

در جدول ( )3و ضرایب هزینة آلودگی که ژنراتورها ایجاد
کرده اند در جدول ( )4و همچنین ماتری

ضرایب تلفاات

m=m+1

نیز در شکل ( )2نشان داده شده است .گفتنی است ،دادههای
مذکور از [ ]30و [ ]45اخذ شدهاند.
فرض شده است در هر سه حالت پیشانهاد (مناقصاه)
پرداخت خریداران ،دو مصرفکننده در سیستم وجود دارد
که پیشنهاد خود را به اپراتور مستقل سیستم ارائه میدهناد.

M<NS

 -1محاسبه تابع هدف
)J(j , j+1, L

 -2اضافه کردن حرکت
جمیی باکتری ها به آن

مطابق جدول ( )3برای هر سه حالات ،مقادار ضاریب adj

متفاوت ،اما مقدار  bdjثابت است؛ بهطوریکه برای خریدار
اول و در سه حالت ،مقدار  - 0/06 ، 0/07 ، 0/01 adjو bdj

 20است.

J(j,j+1,L)<j Last

)JLast = J(j,j+1,L

شکل  : 1فلوچار الگوریتم ترکیبی غذایابی
باکتری و تکامل تفاضلی

پایان
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همچناین در باازة زمااانی اول ،میازان باار درخواسااتی

ترکیبی غذایابی باکتری و تکامل تفاضلی الگاوریتمی کاارا

مشتری اول بین  100تا  150مگاوات و مشتری دوم بین 50

باارای حاال مساائلة پخااش بااار اقتصااادی دینااامیکی –

تاا  100مگاااوات اسات  .بااا اساتفاده از الگااوریتم ترکیباای

زیست محیطی مبتنی بر حداکثر رفاه است.

ارائهشده ،پخش بار اقتصادی بر روی سیستم مدّ نظر اعمال
شااده اساات و مقاادار بهینااة خروجاای ژنراتورهااا ،بااار

تولیدکنندگان سیستم 1

جدول ( :)2اطالعا
DRi

URi

Pmax

Pmin

bpi

85

65

200

50

2

0/00375

حالت و به ترتیب در بازه زمانی اول و دوم نشان میدهناد.

20

12

80

20

1/75

0/0175

15

12

50

15

1

0/00625

3

همچنین در جدول ( )7منفیت اجتماعی بهدستآمده در هر

16

8

35

10

3/25

0/00834

4

9

6

30

10

3

0/025

5

16

8

40

12

3

0/025

6

مصرفکنندگان و میزان منفیت اجتماعی باه دسات آماده
است .جداول ( )5و ( )6نتیجة پخش بار را بارای هار ساه

سه حالت درج شده است.
مطابق جداول ارائهشده ،مشاهده میشاود میازان تاوان
تولید ی ژنراتورها با افزایش پیشانهاد پرداخات خریاداران

جدول ( :)3اطالعا

افزایش می یابد .به این صاورت کاه در باازة زماانی اول از

خریدار دوم

مقدار  171/39مگاوات در حالت پیشنهاد پرداختی کم به مقدار
 276/80مگاوات در حالت پیشنهاد پرداختی زیااد ،افازایش

high

med

یافته است .این مقادیر نشان مایدهناد در حالات پیشانهاد

0.09

0.05

پرداخت زیاد ،خریداران پول بیشتری را بابت خریاد تاوان
پرداخت میکنند .همچنین اگرچه در این حالت میزان هزینة
توان تولیدی ژنراتورها نسبت به حالتهاای قبال افازایش
یافته است ،اما به دلیل اینکه خریداران پول بیشاتری بارای

api

G
1
2

خریداران سیستم 1
خریدار اول

low
0.08

15

high

med

0.01

0.07

low
0.06

) adj($/MWh2
) bdj($/MWh

20

 Min=50
 Max=100

 Min=100
 Max=150

 Min=100
 Max=200

 Min=20
 Max=70

 Load at
period 1
) (MW
 Load at
period 2
) (MW

خرید توان پرداخت میکنند ،منفیت اجتماعیافزایش یافته
است .شکل هاای ( )4( ،)3و ( )5نیاز همگرایای الگاوریتم

جدول ( :)4ضرایب آلودگی

ترکیبی ارائهشاده بارای باهدسات آوردن بیشاترین منفیات

.10 2

 .10 4

 .10 6

 .10 4

 .10 2

اجتماعی را در سه حالت پیشنهاد پرداختی نشان مایدهاد.

2/587

2

6/490

- 5/554

4/091

جدول ( )8نیز مقایسة بین الگوریتمهاای مختلاف در حال

3/333

5

5/638

- 6/047

2/543

مسئلة پخش بار اقتصادی دینامیکی – زیستمحیطی مبتنی

8

0/01

4/586

- 5/094

4/258

2

20

3/380

- 3/550

5/326

8

0/01

4/586

- 5/094

4/258

6/667

10

5/151

- 5/555

6/131

بر حداکثر رفاه در  20مرتبه اجارای الگاوریتمهاا را نشاان
می دهد .مقایسة الگوریتم ها نیز در شارایط یکساان توقاف
صورت گرفته است .گفتنی است ،مؤلفان به غیار از ماوارد
ذکرشااده در جاادول ( ،)8نتااایج مااابقی الگااوریتمهااا (بااا
برنامهنویسی) را به دست آوردهاند.
با توجه به جدول ( ،)8مشاهده میشود الگوریتم ترکیبی
مطرحشده ،عملکرد بهتری نسبت به بقیة الگوریتمها در هر
سه حالت پیشنهاد پرداخت خریداران دارد .همچنین میزان
انحراف مییار کام الگاوریتم مطارحشاده نسابت باه بقیاه
الگوریتم ها در اجرای  20بار نشان مایدهاد کاه الگاوریتم

0.3
0.2 0.01 0.12 0.1 
1
0.1 0.1 0.08 
4
  10
0.1 1.5 0.06 0.5 
0.1 0.06 2.5 0.2 

0.08 0.5 0.2 2.1 
0

0.15 0.05

0.1
 2
 0.1
3

 0.15 0.2
B 
 0.05 0.01
 0
0.12

 0.3 0.1

شکل ( :)2ماتریس ضرایب تلفا

سیستم

............................. پخش بار اقتصادی دینامیکی – زیست محیطی مبتنی بر پیشنهاد سمت مصرف با استفاده از الگوریتم
1  مقایسة نتایج روشهای مختلف سیستم:)8( جدول
strategy

L
O
W

M
E
D
I
U
M

H
I
G
H

 algorithm

Social
profit $
 (average)

SD

 PSO [30]

3098/3

 DE [30]
Biogeography
 optimization
Artificial Bee
 Colony
 Bactrial Foraging
Cultural
 Algorithm
 Harmony Search
Hybrid SA and
 GA
Hybrid BF and
 DE
 PSO
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) نتایج پخش بار در سه حالت پیشنهاد (مناقصه:)5( جدول
پرداخت خریداران در بازة زمانی اول
Bid
 G1 (MW)

128/8

 Low
105/59

 Medium
131/93

High
167/34

 G2 (MW)

3168/5

30/1

31/66

45/98

26

 G3 (MW)

49/98

44/55

15

3202/2

99/2

G4 (MW)

10/83

10/03

17/63

3128

16/4

 G5 (MW)

10

10/02

11/97

3148/3

36/9

 G6 (MW)

13/94

12

18/08

2756/7

249/3

 Cus1 (MW)

142/44

149/99

150

 Cus2 (MW)

2973/5

82/2

76/59

100

100

Total.G

222/03

254/54

256/05

2971/7

134/3

 Total.D

219/03

249/99

250

3243/2

2/6

 Loss

2/99

4/56

6/03

11984/9

37/0

 Total cost ($)

498/86

597/27

659/04

 DE
Biogeography
 optimization
Artificial Bee
 Colony
 Bactrial Foraging
Cultural
 Algorithm
 Harmony Search
Hybrid SA and
 GA
Hybrid BF and
 DE
 PSO

11996/8

28/3

 Income ($)

2311/04

6574/7

7650

12013/2

207/2

11942/4

30/5

11954/3

47/7

11227/4

333/5

11533/3

149/1

11638/1

430/4

12045/9

13/9

14598/5

 DE
Biogeography
 optimization
Artificial Bee
 Colony
 Bactrial Foraging
Cultural
 Algorithm
 Harmony Search
Hybrid SA and
 GA
Hybrid BF and
 DE

) نتایج پخش بار در سه حالت پیشنهاد (مناقصه:)6( جدول
پرداخت خریداران در بازة زمانی دوم
Bid
 G1 (MW)

 Low
64

 Medium
133/16

High
173/73

 G2 (MW)

25/21

42/31

37/87

 G3 (MW)

47/05

48/18

16/41

G4 (MW)

11/57

17/45

16/62

 G5 (MW)

10/15

13/89

17/47

60/6

 G6 (MW)

13/39

19/65

14/67

14610/1

44/2

 Cus1 (MW)

70

70

70

14639/4

103/3

 Cus2 (MW)

100

200

200

Total.G
14602/9

64/9

171/39

274/66

276/80

 Total.D

170

270

270

14703/5

54/3

 Loss

1/38

4/66

6/79

13887/4

762/4

 Total cost ($)

372/16

662/90

717/95

3098/3

296/3

 Income ($)

1806

6743

8490

13947/6

456/4

14708/2

11/6

 مقادیر منفعت اجتماعی برای سه حالت پیشنهاد:)7( جدول
پرداخت (مناقصه) خریداران
Bid
Social profit
($)

 Low

 Medium

High

3245/89

12057/35

14716/90
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از این پخش بار نیز در جدول ( )11نشان داده شده است.
جدول ( :)9اطالعا

تولیدکنندگان سیست م 2

DRi

URi

Pmax

Pmin

cpi

bpi

api

G

80

80

470

150

958/20

21/60

0/00043

1

80

80

460

135

131/60

21/05

0/00063

2

80

80

340

73

604/97

20/81

0/00039

3

50

50

300

60

471/60

23/90

0/00070

4

شکل ( :)3همگرایی الگوریتم ارائه شده در حالت پیشنهاد

50

50

243

73

480/29

21/62

0/00079

5

پرداختی کم خریداران

50

50

160

57

601/75

17/87

0/00056

6

30

30

130

20

502/70

16/51

0/00211

7

30

30

120

47

639/40

23/23

0/00480

8

30

30

80

20

455/60

19/58

0/10908

9

30

30

55

55

692/40

22/54

0/00951

10

خریداران سیستم 2

جدول ( :)10اطالعا

خریدار

D6

D5

D4

D3

D2

D1

12

15

16

17

19

20

)  adj($/MWh

12

15

16

17

19

20

)bdj($/MWh

شکل ( :)4همگرایی الگوریتم ارائه شده در حالت پیشنهاد

110

116

200

130

180

300

1

250

150

200

100

220

190

2

پرداختی متوسط خریداران

250

100

300

250

150

208

3

160

300

200

256

230

270

4

250

150

260

240

280

300

5

300

208

230

170

320

400

6

200

400

300

350

192

250

7

250

150

406

350

250

370

8

234

420

350

200

400

320

9

250

300

350

400

300

472

10

306

360

240

250

490

500

11

300

360

350

380

420

410

12

2

بیشترین
بار
درخواستی
در هر
بازة
زمانی
)(MW

شکل ( :)5همگرایی الگوریتم ارائه شده در حالت پیشنهاد
پرداختی زیاد خریداران

همانند سیستم تست  ،1برای نشاندادن برتری الگوریتم
ترکیبی غذایابی باکتری و تکامل تفاضلی ،نتایج حاصال از

سیستم تست  :2در این سیستم تست ،الگوریتم ترکیبی

این سیستم تست نیز با دیگر الگوریتم ها مقایسه شده است

پیشنهادشده در حالت پیشنهاد پرداختی زیاد خریاداران بار

و نتایج حاصل در جدول ( )12درج شده است .درخور ذکر

روی سیستمی باا  10تولیدکنناده و  6خریادار در  12باازة

است ،مقایسة الگوریتمها تحت شرایط یکساانِ توقاف ،باا

زمانی اعمال شده است .اطالعات مربوط به تولیدکنندگان و

تیداد تکرار  500و تیاداد مشاخص محاسابة تاابع هادف

خریداران این سیستم از مرجع [ ]30اخذ شده اسات و باه

(پانصد هزار) ،انجام شده است.

ترتیب در جداول ( )9و ( )10درج شده است .نتایج حاصل

پخش بار اقتصادی دینامیکی – زیست محیطی مبتنی بر پیشنهاد سمت مصرف با استفاده از الگوریتم .............................

12

جدول ( :)11نتایج پخش بار در حالت پیشنهاد (مناقصه)

پخش بار اقتصادی دینامیکی – زیسات محیطای مبتنای بار

پرداختی زیاد خریداران در  12بازة زمانی

حداکثر رفاه ارائه شد .در الگوریتم ارائهشده ،بهجای استفاده

 Income

Tot.
 demand
1014/60

Tot.
 cost
26864/71

Tot.
 Gen
1014/61

1

38706/91

1103/61

28675/48

1103/62

2

45709/79

1156/09

30196/39

1156/98

3

56679/93

1406/53

36020/05

1406/60

4

60903/62

1472/24

38137/39

1472/26

5

64633/46

1395/74

36455/90

1395/81

6

64157/42

1353/71

35142/59

1353/75

7

ابیاد مسئله  ،قسمتی از موقییت آن بهصورت تصادفی ایجاد

71887/48

1383/42

35295/30

1383/72

8

میشود و بخشی دیگر را از موقییت بهترین باکتری موجود

71161/18

1372/20

35789/53

1372/43

9

74911/09

1383/23

35918/63

1383/41

10

میگیرد و قسمتی از آن بدون

85924/14

1372/37

35081/91

1372/73

11

77817/07

1419/12

36676/95

1419/89

12

37167/31

 hour

از گامهای ثابت حرکت باکتری ،از گامهای متغیار اساتفاده
شده است که در طول شبیه سازی کاهش می یابند .همچنین
از الگوریتم های مبتنی بر تکامل تفاضلی برای تولیاد نسال

Social
profit

339483/49$

جدول ( :)12مقایسة نتایج روشهای مختلف سیستم 1
average

Max
.social
profit

Min.
social
profit

226760

246499

209796

208760

229886

180749

320390

329987

307542

270820

288459

250604

322010

337283

303879

Harmony
Search
Cultural
Algorithm
Artificial Bee
Colony
Hybrid SA and
GA
BBO

299070

314760

285832

PSO
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جدید بااکتری اساتفاده شاده اسات .در مرحلاة حاذف و
پراکندگی ،باکتری انتخابی در مرحلاة حاذف و پراکنادگی
به صورت کامالا تصادفی پراکنده نمی شود؛ بلکه با توجه باه

در بین کل کاندیداهای جوا
تغییر باقی میماند.

درنتیجة بهبودهایِ صورتگرفته ،الگاوریتم عاالوه بار
جستوجو در یک فضای گسترده (برای جلوگیری از توقف
در پاسخهای بهینه محلی) سرعت همگرایای مناسابی دارد.
برای نشان دادن کارایی آن ،مطالیات عاددی روی چنادین
س یستم تست صورت گرفته است و نتایج بهدستآماده باا

Algorithm

دیگر الگوریتمهای هوشمند مقایسه شده است .نتایج ،بیانگر
برتری الگوریتم پیشنهادی نسبت به دیگر الگوریتمها در حل

مطابق جدول ( )12مشاهده میشود الگاوریتم ترکیبای
مطرحشده ،عملکرد بهتری نسبت به بقیة الگوریتمها در حل
مسئلة پخش بار اقتصادی دینامیکی مبتنی بر حداکثر هزینه
دارد.

 -5نتیجهگیری
در ایان مقالاه ،الگاوریتم ترکیبای جدیادی مبتنای بار
الگوریتم غذایابی باکتری و تکامل تفاضلی برای حل مسئلة

مسئله پخش بار اقتصادی دیناامیکی – زیساتمحیطای باا
درنظرگرفتن پیشنهادات سمت مصرف است.
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