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برنامه ریزی بهینه تولید همزمان برق و حرارت•

یکی از  کنووورژ  اژ دناخته د.ه و مت.اول در صنعت انررژی  وول.  هممان برق و حرارت می باد.  با  بودن بازده

کارژ و  هچنلن آ ین.گی کهتر نسبت به روش  اژ  م رده دیگر باعث مقبوولت این  کنووورژ در کشور اژ

 وسعه یافته د.ه است   هچنلن در کشور اژ در حال  وسعه نلم ملل به این  کنووورژ افمایش یافته است  بطور

می  وان ویژگی  اژ  وول.  هممان برق و حرارت را در موارد زیر بلان نهود:خلصه 

افمایش بازده انررژ

کا ش انتشار گاز اژ آ ین.ه

کا ش  مینه  اژ انررژ نواحی صنعتی

بهبود قابللت اطهلنان نواحی صنعتی از دی. انررژ

کا ش وقفه در  أملن زیر ساختهاژ ج.ی.  وزیع و انتقال

طلی وسلع سوخت  اژ قابل استفاده با آ ین.گی کهتر

حرارت  وول.ژ در این نوع نلروگاه  ا در بلشتر اوقات مورد استفاده بخش صنعتی می باد.  بطورژ که در

% از ظرفلت  وان  وول.ژ واح. اژ  وول.  هممان برق و حرارت به86کشورژ مثل ایا ت متح.ه آمریکا در ح.ود 

طور عه.ه مورد استفاده در صنایعی مانن.:

صنایع غذایی

صنایع نساجی

صنایع چوب و مبلهان

صنعت کاغذ

صنعت چاپ و نشر

صنایع دلهلایی

صنایع پا یش فراورده  اژ نفتی

صنایع پلستلک

صنایع سنگی خاک و دلشه

صنایع فراورژ فلمات اووله و آولار ا

می باد. 

در کاربرد اژ واقعی  وول.ی  أملن  وان اوکتریکی و حرار ی  قاضا د.ه صرفا  وسط واح. اژ  وول.  هممان انجام

نهی گلرد بلکه  ع.ادژ نلروگاه براژ  وول.  وان اوکتریکی و  ع.ادژ براژ  وول.  وان حرار ی موجود خوا . بود  در

مسئله برنامه ریمژ بهلنه  وول.  هممان برق و حرارتی  قاضاژ  وان اوکتریکی و  هچنلن حرار ی بایستی بلن

واح. اژ  وول.  وان به گونه اژ  قسلم گردد که علوه بر  أملن  وان مورد نلاز با کهترین  مینه مهکنی پارامتر اژ



کارژ نلروگاه  ا به دکلی قابل قبول  عللن گردن.  به عبار ی نقطه کار نلروگاه  ا بایستی قل. اژ موجود براژ

فعاولت  ر یک از آن  ا را ارضاء نهای.  این قلود می  وانن.  ساوژی نا ساوژ یا قرار گرفتن نقطه کار در یک ناحله در

فضاژ کارژ بادن. که در ادامه به طور کامل به آن پرداخته خوا . د. 

فرموسسیون مسئله برنامه ریزی بهینه تولید همزمان برق و حرارت•

به طور خلصه مسئله برنامه ریمژ بهلنه  وول.  هممان برق و حرارت عبارت است از دست یابی به  مینه کارژ

کهلنه در کنار برآورده کردن درایط کارژ واح. اژ نلروگا ی و  أملن  وان مورد  قاضاژ اوکتریکی و حرار ی   ابع

 مینه این مسئله بهلنه سازژ با رابطه زیر نهایش داده می دود که مجهوعه  مینه کارژ نلروگاه  اژ  وول.  هممان

برق و حرارتی نلروگاه  اژ  وول.  وان اوکتریکی و نلروگاه  اژ  وول.  وان حرار ی می باد.:
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 ابع  مینه براژ واح. ایی که صرفا  وان حرار ی  وول. می نهاین.:
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 ابع  مینه واح. ایی که بطور  وام  وان اوکتریکی و حرار ی  وول. می نهاین.:
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 ابع  مینه واح. ایی که صرفا  وان حرار ی  وول. می نهاین.:
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قل.  ساوژ  وول.  وان اوکتریکی که بای. برابر  وان اوکتریکی مورد  قاضا باد.:
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قل.  ساوژ  وول.  وان حرار ی که بای. برابر  وان حرار ی مورد  قاضا باد.:
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مح.وده کهترین و بلشترین  وانی که  ر یک از واح. اژ  وول.  وان اوکتریکی می  وانن.  وول. نهاین.:

Pi
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مح.وده  وول.  وان اوکتریکی و حرار ی براژ واح. اژ  وول.  هممانی که بطور متقابل به  م وابسته  ستن.:
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مح.وده کهترین و بلشترین  وانی که  ر یک از واح. اژ  وول.  وان حرار ی می  وانن.  وول. نهاین.:

H k
hmin≤ H k

h≤ H k
hmaxk=1,…,Nh

در صور ی که اثر دلر اژ بخار نلم در م.ل سازژ در نظر گرفته دودی عبارت ق.ر مطلق سلنوسی به عبارت درجه

دوم به دکل زیر اضافه می گردد:
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دکل زیر ناحله قابل قبول براژ یک نلروگاه  وول.  هممان برق و حرارت را نشان می د .   هانطور که مشا .ه

می گرددی  هبستگی متقابل بلن ح.اقل و ح.اکثر  وول.  وان اوکتریکی و حرار ی موجود می باد.   هچنلن ناحله

می  وان. غلر مح.ب باد. که باعث سختتر د.ن مسئله بهلنه سازژ می گردد 

 ابع  مینه با در نظر گرفتن اثرات دلر اژ بخار براژ پارامتر اژ نهونه در دکل زیر رسم گردی.ه است:

 لفات انتقال نلم با رابطه زیر قابل محاسبه می بادن. که روش  لفات کرون نامل.ه می دود:

Ploss=∑
i=1

N p

∑
m=1

N p

Pi
pBim Pm

p
+∑

i=1

N p

∑
j=1

N c

Pi
pB ij P j

c
+∑

j=1

Nc

∑
n=1

Nc

P j
c B jn Pn

c

 با پایتون:CHPEDحل مسئله •



براژ حل مسئله برنامه ریمژ بهلنه  وول.  هممان برق و حرارت استفاده از اوگوریتم  اژ  ودهن. بسلار مرسوم

می باد.  با  وجه به ما لت غلرخطی و غلرمح.ب این مسئله بهلنه سازژی روش  اژ کلسلک قادر به ارائه حل

 مورد استفاده قرار می گلرن. CHPEDمناسب براژ این مسائل نلستن. وذا اوگوریتم  اژ  ودهن.  صادفی براژ حل 

اوگوریتم استفاده د.ه در این آموزش اوگوریتم بهلنه سازژ ازدحام ذرات می باد.  پلاده سازژ بر روژ  ست سلستم

 واح.ژ زیر انجام گرفته است:۲۴

 واح. که صرفا  وان حرار ی5 واح.  وول.  هممان  وان اوکتریکی و حرار ی و 6 واح.  وول.  وان اوکتریکیی 13

 وول. می نهاین.ی واح. اژ  شکلل د ن.ه این  ست سلستم می بادن.  در این  ست سلستم اثر دلر اژ بخار در

 ابع  مینه واح. اژ  وول.  وان اوکتریکی وحاظ د.ه است   هچنلن  قاضاژ  وان اوکتریکی و  وان حرار ی در این

 مگاوات حرار ی می باد. 1۲50 مگاوات و ۲350 ست سلستم برابر 

ج.ول زیر نشان د ن.ه ضرایب  ابع  مینه براژ واح. اژ  وول.  وان اوکتریکی می باد.:

ρλγβαUnit

0.0353005508.10.000281

0.0422003098.10.000562

0.0422003098.10.000563

0.0631502407.740.003244

0.0631502407.740.003245

0.0631502407.740.003246

0.0631502407.740.003247

0.0631502407.740.003248

0.0631502407.740.003249

0.0841001268.60.0028410

0.0841001268.60.0028411

0.0841001268.60.0028412

0.0841001268.60.0028413

ج.ول زیر به نهایش ضرایب  ابع  مینه براژ واح. اژ  وول.  هممان برق و حرارت پرداخته است:

fedcbaUnit

0.0314.20.03265014.50.034514

0.110.60.0271250360.043515

0.0314.20.03265014.50.034516

0.110.60.0271250360.043517

0.0512.2030.025265034.50.103518

0.042.340.021565200.07219



ج.ول زیری ضرایب  ابع  مینه را براژ واح. اژ  وول.  وان حرار ی نشان می د .:

cbaUnit

9502.01090.03820

9502.01090.03821

9502.01090.03822

4803.06510.05223

4803.06510.05224

مح.وده ح.اقل و ح.اکثر  وان قابل  وول. براژ واح. اژ  وول.  وان اوکتریکی:

PmaxPminUnit

68001

36002

36003

180604

180605

180606

180607

180608

180609

1204010

1204011

1205512

1205513

مختصات چن.ضلعی م.ل کنن.ه ناحله قابل قبول براژ واح. اژ  وول.  هممان برق و حرارت:

Feasible region coordinates [ Pc ,H c ]Unit

[ 98.8,0 ] , [81,104.8 ] , [ 215,180 ] , [247,0]14

[ 44,0 ] , [ 44,15.9 ] , [ 40,75 ] , [ 110.2,135 .6 ] , [ 125.8,32.4 ] ,

[125.8,0]
15

[ 98.8,0 ] , [81,104.8 ] , [ 215,180 ] , [247,0]16

[ 44,0 ] , [ 44,15.9 ] , [ 40,75 ] , [ 110.2,135 .6 ] , [ 125.8,32.4 ] ,17



[125.8,0]

[ 20,0 ] , [10,40 ] , [ 45,55 ] , [60,0 ]18

[ 35,0 ] , [ 32,20 ] , [90,45 ] , [ 90,25 ] ,[105,2]19

ح.اقل و ح.اکثر  وان قابل  وول. براژ واح. اژ  وول.  وان حرار ی:

HmaxHminUnit

2695.20020

60021

60022

120023

120024

ک. ارائه د.ه براژ حل این مسئله با استفاده از اوگوریتم ازدحام ذرات داراژ چن. کلا و  ابع می باد. که بطور

ولست وار در ج.ول زیر نام برده د.ه و  وضلح آن  ا بلان د.ه است 

نامتوضیحات

بردار پاسخ را ورودژ گرفته و مجهوع  وان اوکتریکی

 وول.ژ را بر می گردان.
Total_Power

بردار پاسخ را ورودژ گرفته و مجهوع  وان حرار ی

 وول.ژ را بر می گردان.
Total_Heat

بردار پاسخ ورودژ را گرفته و  مینه کارژ کل مجهوعه

را باز می گردان.
Total_Cost

بردار پاسخ ورودژ را گرفته و قرار گرفتن نقطه کار واح.

 وول.  هممان برق و حرارت اول را داخل ناحله قابل

قبول مختص واح. چک می کن.  در صورت قرار گرفتن

در داخل ناحله یعنی قابل قبول بودن برنامه ریمژ براژ

واح. اولی صفر و در غلر این صورت یک باز می گردان. 

isinFRCCHP1

بردار پاسخ ورودژ را گرفته و قرار گرفتن نقطه کار واح.

 وول.  هممان برق و حرارت دوم را داخل ناحله قابل

قبول مختص واح. چک می کن.  در صورت قرار گرفتن

در داخل ناحله یعنی قابل قبول بودن برنامه ریمژ براژ

واح. دومی صفر و در غلر این صورت یک باز می گردان. 

isinFRCCHP2

isinFRCCHP3بردار پاسخ ورودژ را گرفته و قرار گرفتن نقطه کار واح.



 وول.  هممان برق و حرارت سوم را داخل ناحله قابل

قبول مختص واح. چک می کن.  در صورت قرار گرفتن

در داخل ناحله یعنی قابل قبول بودن برنامه ریمژ براژ

واح. سومی صفر و در غلر این صورت یک باز می گردان. 

بردار پاسخ ورودژ را گرفته و قرار گرفتن نقطه کار واح.

 وول.  هممان برق و حرارت چهارم را داخل ناحله قابل

قبول مختص واح. چک می کن.  در صورت قرار گرفتن

در داخل ناحله یعنی قابل قبول بودن برنامه ریمژ براژ

واح. چهارمی صفر و در غلر این صورت یک باز

می گردان. 

isinFRCCHP4

بردار پاسخ ورودژ را گرفته و قرار گرفتن نقطه کار واح.

 وول.  هممان برق و حرارت پنجم را داخل ناحله قابل

قبول مختص واح. چک می کن.  در صورت قرار گرفتن

در داخل ناحله یعنی قابل قبول بودن برنامه ریمژ براژ

واح. پنجمی صفر و در غلر این صورت یک باز می گردان. 

isinFRCCHP5

بردار پاسخ ورودژ را گرفته و قرار گرفتن نقطه کار واح.

 وول.  هممان برق و حرارت دشم را داخل ناحله قابل

قبول مختص واح. چک می کن.  در صورت قرار گرفتن

در داخل ناحله یعنی قابل قبول بودن برنامه ریمژ براژ

واح. دشمی صفر و در غلر این صورت یک باز می گردان. 

isinFRCCHP6

بردار پاسخ ورودژ را گرفته و  ابع  .ف مسئله

برنامه ریمژ بهلنه را بر می گردان.  این  ابع  .ف به دکل

مجهوع  ابع  مینه کارژ و جریهه مربوط به نقض قلود

 عریی د.ه است 

cost

این  ابع بصورت  صادفی بردار پاسخی در فضاژ مسئله

ایجاد می نهای. 
particle_generator

این  ابع بصورت  صادفی بردار سرعت اووله براژ

اوگوریتم بهلنه سازژ ازدحام ذرات را ایجاد می نهای.
particle_velocity

این کلا براژ م.ل کردن  ر عضو از جهعلتی مورد

استفاده قرار می گلرد  داراژ پنج پارامتر موقعلتی

بهترین موقعلتی  مینهی بهترین  مینه و سرعت ذره

می باد.  براژ ایجاد یک دی از این نوع نلم به دو  ابع

ایجاد موقعلت  صادفی در فضاژ مسئله و ایجاد سرعت

اووله  صادفی نلاز می باد. که در موقع  وول. دی ورودژ

particle



داده می دود 

این کلا براژ ایجاد یک حل کنن.ه به روش اوگوریتم

بهلنه سازژ ازدحام ذرات بکار می رود  داراژ سه ورودژ

 ع.اد ذراتی  ابع ایجاد کنن.ه ذره بشکل  صادفی و  ابع

ایجاد سرعت اووله براژ  ر ذره می باد.  دو  ابع آخر که

بصورت ورودژ گرفته می دود براژ ایجاد ذرات با

 بکار گرفته می دود  اینparticleاستفاده از کلا 

 می باد. که وظلفه انجام  رiterateکلا داراژ  ابع 

 داراژ سه ورودژiterate کرار اوگوریتم را دارد   ابع 

می باد. که ضرایب  اثلر سرعتی بهترین موقعلت ذره و

بهترین موقعلت کل ذرات در موقعلت د ی ذره

می بادن. 

PSOSolver

خروجی  ا براژ یک اجراژ نهونه به دکل زیر می بادن.:

Solution:

P1: 444.2753150355036 P2: 320.92575842473826 P3: 225.87364981752623 P4: 69.64487490529751 P5: 

113.42864411017025 P6: 159.98693049954514 P7: 109.8681336045227 P8: 178.30791535883986 P9: 

76.68755894279298 P10: 42.314394063154104 P11: 72.5218747078635 P12: 98.00716764619791 P13: 

60.54399361743582 P14: 104.96326395761929 P15: 40.495857512668955 P16: 85.24933748302703 P17: 

52.059535575054916 P18: 34.76581663671377 P19: 60.46201050161813 H14: 118.24790532848523 H15: 

67.6882708849696 H16: 107.16840612645974 H17: 85.08904996653607 H18: 9.238578511269798 H19: 

31.573640269361793 H20: 474.51670397727054 H21: 59.99973567191527 H22: 59.99991457535954 H23: 

116.58919369400776 H24: 119.88833572711238 

Cost: 61080.4994277587

نهودار  هگرایی نلم به دکل زیر می باد.:



ضمیمه )الف(، نصب کتابخانه های مورد نیاز•

pip3 install numpy scipy matplotlib


