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  هاي حرارتی و آبی با ریزي مشارکت واحدها براي نیروگاهبرنامه
   زیست محیطی دهايو قی ايذخیرهتلمبه درنظر گرفتن واحد 

  

  چکیده
از جمله  یمختلف يقیدهاتحت  ياندازنه سوخت و راهیهز شامل اينهیتابع هز عبارت از حداقل سازيمشارکت واحدها  يزیربرنامه مسئله

نه سوخت یبه مفهوم حداقل نمودن هز توزیع اقتصادي بار مسئله باشد.یمیره ره چرخان و غیحداقل زمان روشن و خاموش بودن، ذخ
. وضع ه آنها خواهد بوددشده در هر ساعت است که تأمین تقاضا بر عهییناز قبل تعو مشارکت کننده  یکیالکتر ينرژد ایتول يواحدها

ی حرارت يمشارکت واحدها يزیربرنامه رسد.یبه نظر م يضرورواحدهاي حرارتی  یآلودگی جهت کاهش اساس يهاتین و انجام فعالیقوان
باشد. یمهاي مناسب یکی از راه حل محیطیزیست يقیدهابا در نظر گرفتن  توزیع اقتصادي بار و محیطیزیست يقیدهابا در نظر گرفتن 
نقش  یحرارت يواحدها یآلودگ هزینه و کاهش ی از تقاضا و در نتیجهن قسمتیتأمدر  هاریزي مشارکت آنو برنامه یآب ياستفاده از واحدها

ساعات پربار و مصرف آن در ساعات  د توان دریتولباشد وظیفه آن یم يارهیذخ تلمبه يها، واحدي آبیواحدهای از انواع کی فا کند.یا یمهم
 یره چرخان، هموار نمودن منحنیذختأمین  ی، درعالوه بر کاهش آلودگ يارهیذخ تلمبه يمشارکت واحدها يزیربرنامه باشد.می بارکم

- برنامهحل  يد برایجد يسازنهیک روش بهیاز  بخش است: اول استفاده امل چهارش مطالعهن یاهداف ای دارد. ره، نقش مهمیتقاضا و غ
 یروشي حرارتی، دوم ارائه واحدها توزیع اقتصادي بار مسئلهحل  يافته برایبهبود الگوریتم ژنتیکک ی يریگکارو بهمشارکت واحدها  يزیر
- ستیز یدر جهت کاهش آلودگ يارهیذخ تلمبه ياز واحدها استفاده جهیو در نت يارهیذخ تلمبه يمشارکت واحدها يزیربرنامهحل  يبرا
مشارکت  يزیرهبرنام مسئلهتقاضا، سوم حل  یره چرخان و هموار نمودن منحنین ذخی، تأمی و هزینه سوخت واحدهاي حرارتیطیمح

 يزیرهبرنام مسئلهاي حل هایی برچهارم ارائه روشمحیطی، زیست يقیدهای و توزیع اقتصادي بار با در نظر گرفتن حرارت يواحدها
ي مشارکت واحدها و توزیع اقتصادي بار با حضور واحدهاي تولید همزمان برق و زیرهبرنام مسئلهحل آبی و پنجم  يمشارکت واحدها

ي برا مختلف هايستمیسي بر رو يزیآمتیه صورت موفقهاي پیشنهاد شده بالگوریتم .به کمک الگوریتم مبتنی بر تجزیه بندرزحرارت 
باشد. با یگر مید مطالعاتسه با یدر مقاهزینه کل و آلودگی اضافی  دهنده بهبودج، نشانیاعمال شده است. نتا هاي زمانی مختلفبازه

در  يارهیذخ تلمبه يواحدهاب یافته است. با ترکیدرصد کاهش  4/7، یحرارت ينه کل واحدهای، هز يارهیذخ تلمبه ياستفاده از واحدها
 افت.یدست  یاضاف ینه کل و آلودگیزمان هزتوان به کاهش همیممحیطی زیست يقیدهابا در نظر گرفتن  ت واحدهامشارک مسئله

ي مشارکت واحدها و توزیع اقتصادي بار با حضور واحدهاي تولید همزمان زیرهبرنام مسئلههمچنین استفاده از روش تجزیه بندرز براي حل 
شود، بلکه به کمک این روش نواحی عملکرد غیر محدب ها میهاي کمتري نسبت به سایر روشهبرق و حرارت نه تنها منجر به هزین

  شوند.واحدهاي تولید همزمان برق و حرارت به نحو موثري در نظر گرفته می
  

  يعبدالمحمد درضایحم: دانشجو
 

  مهندس احد کاظمی  :استاد راهنما
 

  ؛یکانیکیهان شش دکتر ؛دکتر مسعود علی اکبر گلکارعضاء هيات داوري:  ا
  دکتر محسن کالنتر ؛دکتر شهرام جدید ؛دکتر حیدرعلی شایانفر

     16  ساعت:                  12/12/92 شنبه دو              دفاع:تاريخ 
  دانشکده برق 202کالس     محل:  

  

  396    جلسه دفاعیه از پایان نامه دکترا


