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چکیده :افزایش تمایل جهانی برای تولید غیرمتمرکز انرژی با استفاده از گاز طبیعی ،باعث فراگیرتر شدن ایدۀ بهرهبرداری همزمان از چند
حامل مختلف انرژی در سالهای اخیر شده است .مهمترین نظریۀ مطرح در این حیطه« ،سپهر انرژی» است که در ایـن ماالـه بـرای تـ مین
بارهای الکتریکی و حرارتی با استفاده از حاملهای برق و گاز بهکار گرفته شده است .برای این کار از ترانسفورماتورها ،کورههای گرمایی،
واحدهای تولید همزمان برق و حرارت ) (CHPو ذخیره سازهای الکتریکی و حرارتی استفاده شده است .برخالف روال رایـ ،،واحـدهای
 CHPبهشکل مبدلی با بازدههای ثابت الکتریکی و حرارتی مدلسازی نشده و مشخصۀ کاری کامل این واحدها ،شامل ناحیۀ کاری عملـی
) (FORو رابطۀ غیرخطی ورودی-خروجی در فرمولبندی مسئله استفاده شدهاند .برای خطیسازی عملکـرد غیرخطـی واحـدهای ،CHP
تاریب تکهای-خطی از ناحیۀ کاری آنها ارائه شده است تا مسئله در قالب برنامهریزی خطی مرکب-عـدد صـحیا ارائـه شـود .شـاخص
قابلیت اطمینان نیز با ارائۀ مدلی از تغییر ناطهکار  CHPدر شرایط خروج تجهیزات در فرمولبندی مسئله گنجانده شده است .هدف ،یافتن
بهترین ترکیب از تجهیزات نامزد برای کاهش هزینههای کل و افزایش قابلیت اطمینان ت مین توان در یک دورۀ برنامهریـزی طـوینیمـدت
است .شبیهسازیها بر روی یک سیستم موردی و با مطالعۀ ت ثیر اعمال نامعینی قیمت انرژی بر نتای ،ارائه شدهاند.

واژههای کلیدی:

سپهر انرژی ،واحدهای تولید همزمان برق و حرارت ،منابع ذخیرۀ انرژی ،قابلیـت اطمینـان ،تاریـب تکـهای خطـی،

برنامهریزی خطی مرکب عدد صحیا ،نامعینی قیمت.
* نویسنده مسئول

طراحی بهینۀ سپهر انرژی برای بهرهبرداری توأم از سیستمهای برق و گاز با3 ...
در رو

 .1مقدمه

سههر انرژی پیب از هر چیز ،مستلزم وجود مدل کاملی برای

درنظرگرفت مششصههای کاری تجهیزات مشتلبف اسبت .از طرفبی،

 .1 .1ضرورت و اهمیت مسئله

شبکۀ بر سراسبری و ببر تولیبدی واحبدهای  CHPببرای تبأمی

در دهه های گذشته ،باور عمومی بر بازده باالی تولید متمرکز انرژی در

بارهای الکتریکی مورداست اده قرار میگیرند و از طرفی هبم ،حبرارت

مقایسه با تولید پراکنده داللت داشته است .با وجود اعتبار نسببی ایب

تولیدی کورههای گرمایی و واحدهای  CHPبرای تبأمی حبرارت در

مسئله برای عصر حاضر ،پیشرفتهای موجود در طراحی توربی هبای

سیستم گرمایب ناحیهای است اده میشود .ای در حالی است که مقادیر

گازی ،تحوالت عمدهای را در رویۀ عمومی تولید انرژی ایجباد کبرده

توا الکتریکی و حرارتبی تولیبدی واحبدهای  CHPنیبز از یکبدیگر

است .ارائۀ توربی های گازی در اندازههای متنوع (چند ده کیلووات تا

مستق نیستند و از مششصههای کاری موسوم به «ناحیۀ کاری عملبی

چند صد مگاوات) و بازدههای باال یکی از دالی گبرایب ببه اسبت اده

( »)FOR4تبتیببت مببیکننببد .بببرای داشببت برنامببهریببزی دقیقببی از

در حبالتی

بهکارگیری بهینۀ ای تجهیبزات در سباعات مشتلبف شببانهروز و ببا

است که ای توربی ها در واحدهای موسوم به تولید همزمبا ببر و

درنظرگرفت الگوهای مششص بارهای الکتریکی و حرارتی و قیمبت

غیرمتمرکز از ای ادوات در مراکز صبنتتی و ببهخصبو

حرارت ( )CHP1مورداست اده قرار گیرنبد .در حالبت کلبی ،یکبی از
عیوب جدی واحدهای تولید انرژی ،اتبف

بشبب بزرگبی از انبرژی

بهصورت گرماست .واحدهای  CHPبا فناوری خا

حام های انرژی در ساعات مشتلف ،باید مدل ریاضبی جبامتی تهیبه
شده و بهکار گرفته شود.

خود ،ای مقدار

یک دستۀ دیگر از تجهیزاتی که میتوانند نقب عمدهای در ترکیب

انرژی را بهشک کارآمبدی ببرای تولیبد حبرارت قابب اسبت اده ببرای

سببههر انببرژی ای ببا کنن بد ،ذخیببرهسببازهای مشتلببف انببرژی هسببتند.

مشتلف بهکار میگیرند و بههمی دلی  ،بازده کلی ای واحدها

سیسببتمهببای ذخیببرهکننببدۀ انببرژی الکتریکببی ،شببام انببواع مشتلببف

به مقادیری بیشتر از  56تا  09درصد میرسد .ای در حالی اسبت کبه

باتریهای نس جدید ،عفوهبر بازدههای شارژ و دشارژ بباال ،تل بات

بازده کلی نیروگاههای متمرکزِ نوعی چیزی در حدود  56تا  09درصد

حالت آمادهبهکارِ 6خیلی پایینی دارند .باتریهای سدیم-سول ور ،اسبید

است]1[ .

سرب ،نیک -کادمیم ،لیتیم-یو و ...قیمت مناسبی بهازای واحد تبوا

مصار

موارد فو الذکر باعث بهکارگیری روزافبزو واحبدهای  CHPدر

خروجی و حجم ذخیرهسازی دارند ،بهطوریکه است اده از آ ها ببرای

سال های اخیر و در بسیاری مراکز صنتتی و حتی مراکز شهری متمرکز

صبنتتی و شبهری ،صبرفهجبویی

جها شده است .بهخصو

هموارسازی الگوی بار در مصبار

که است ادۀ روزافزو از سیستم گرمایب

اقتصادی مناسبی را در طوالنیمدت بههمراه دارد [ .]1ای ذخیرهسازها

ناحیهای 2بهجای سیستمهای حرارتی سنتی ،امکا بهرهگیری بهینبه از

و ذخیرهسازهای حرارتی که عموماً شام مشز های آب گرم هستند،

حرارت تولیدی واحدهای  CHPرا امکا پذیر ساخته است .باتوجهببه

در سمت خروجی سههر جای میگیرند.

وفور نتمت گاز طبیتی و شببکۀ گسبتردۀ انتقبال گباز در کشبورما ،

یکی از مهمتری شاخصههای طراحی سیستمهای انرژی ،قابلیبت

،

اطمینا تأمی توا در شرایط خرابی و خروج تجهیزات تأمی انبرژی

روشی برای بهرهبرداری همزما از سیستمهبای انبرژی چنبدحام در

است .در حالت کلی ،در دسترس نبود تجهیزات بهدلیب خراببی یبا

سالهای اخیر مترفی شده است کبه مزایبای بسبیاری را از نق بهنظبر

تتمیرات دورهای مسئلهای اجتنابناپذیر است و طراحی سیستم تأمی

بهرهگیری از ای فناوریها اهمیتی دوچندا پیدا میکند .درای خصو

بهرهبرداری بهینه بههمراه دارد .نظریۀ موسوم به «سبههر انبرژی» 3بیبا

توا باید بهگونهای صورت گیبرد کبه کمببود تبوا ناشبی از خراببی

میدارد که با بهرهگیری از مبدلهای مشتلف انرژی مبیتبوا ببهطبور

تجهیزات را تا اندازهای جبرا کند .موضوع طراحی ببا شاخصبههبای

همزما  ،از چند حام انرژی مشتلف برای تأمی چندی ببار اسبت اده

قابلیت اطمینا در بحث سههر انرژی موضوعیتی مضاعف پیدا میکند؛

کرد و ببه ایب طریبص ،صبرفهجبویی قابب تبوجهی را در هزینبههبای

چراکه مزیت اصلی م رح برای رو

سههر انرژی ،داشت درجههبای

بهرهبرداری بهوجود آورد .دلی اصلی ایب مسبئله ،درجبههبای آزادی

آزادی بیشتر در ای شیوه از تأمی انرژی است .ای درجبات آزادی از

سببنتی

است ادۀ همزما از حام های مشتلف انرژی و تأمی توا با است اده از

بهرهبرداری جداگانه از حام های انرژی است .طراحی بهینۀ تجهیزات

تجهیزات متنوع ناشی میشوند و هما طورکه باعث کاهب چشبمگیرِ

بیشببتر سیسببتم هببای انببرژی چنببدحام در مقایسببه بببا رو

هزینۀ بهرهبرداری میشوند ،درعی حال قابلیتهای بسیاری را نیز برای
1. Combined Heat and Power
2. District Heating
3. Energy Hub

4. Feasible Operating Region
5. Standby Losses
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م رح شده و بر روی شبکه ببر و گباز ایالبت ویکتوریبای اسبترالیا

افزایب قابلیت اطمینا تأمی توا بههمراه دارند.

موردم الته قرار گرفته است .رو

ارائهشده در مرجع [ ]16نیز ،اندازۀ

 .۲ .1مروری بر کارهای پیشین

بهینۀ واحدهای  ،CCHP2بویلر کمکی و مشز حرارتبی را در سبههر

بهرهبرداری همزما از سیستمهای بر و گاز در بتضی پژوهبهبای

انرژی تتیی میکند.

پیشی  ،از جنبههای مشتلف موردم الته قرار گرفته است .برای مثبال،

تئوری مدل قابلیت اطمینا برای سیستمهای انرژی چنبدحام در

تأثیر زیرساختارهای گاز بر روی سیستم قدرت در مرجع [ ]2و تبأثیر

مرجع [ ]15مترفی شبده اسبت .در ایب مرجبع ،قابلیبت اطمینبا ببا

متقاب شبکۀ گاز و امنیت شبکۀ بر در مرجع [ ]5بررسبی شبدهانبد.

بهکارگیری نرخهای خرابی و بازسازی تجهیزات و در قالب یک فرایند

بهرهبرداری بهینۀ توأم از زیرساختارهای بر و گباز نیبز شبام چنبد

مارکو

مدلسازی شده است .در مرجع [ ،]17زیرساختارهای بر و

زمینۀ مت اوت پژوهشی است که از آ بی میتوا به بحثهای پشب

گاز در یک برنامهریزی احتماالتی برای تثبیت تغییرات ناشی از تولیبد

بار بهینه [ ،]0پشب بار اقتصادی [ ،]6برنامهریزی در مدار قرار گرفت

بادی بهکار گرفته شدهاند .در مرجع [ ]18نیز ،مدلی ریاضی از عملکرد

واحدهای نیروگاهی [ ]5اشاره کرد .باوجودای  ،یکی از پیچیبدهتبری

سههر با است اده از تئوری گرا

و شبکه ارائه شده است کبه در آ  ،از

مباحث در حوزۀ سیستمهای انرژی چندحام  ،مسئلۀ طراحی بهینۀ ای

انرژی خورشیدی به عنوا منبع انبرژی الکتریکبی و حرارتبی اسبت اده

سیستمهاست .درای خصو

 ،فرمولبندی جامتی از طراحی همزمبا

زیرساختارهای شبکههای بر و گازرسانی با رویکرد امنیت در مرجع
[ ]7ارائببه شببده اسببت .در مرجببع [ ]8هببم ،مببدلی طببوالنیمببدت،
چندناحیببهای و چندمرحلببهای بببرای مسببئلۀ طراحببی بهینببۀ توسببتۀ
سیستمهای بر و گاز پیشنهاد شده است .اص فح «سههر انرژی» نیبز
برای اولی بار در حی ۀ طراحی و بهبرهببرداری سیسبتمهبای انبرژی
چندحام در مرجع [ ]0م رح شد که بتدها گستردگی بیشتری یافت.
سههر انرژی ،موضوع تحقیقات فراوانی در سبالهبای اخیبر ببوده
است که از آ ببی  ،بهبرهببرداری بهینبه و طراحبی بهینبه موردتوجبه
بیشتری قرار گرفتهاند .مسئلۀ بهرهببرداری بهینبه ببا اسبت اده از م هبوم
سههر انرژی در مرجع [ ]19و ببا رویکبردی مناسبب ببرای مصبار
مسکونی موردم الته قرار گرفته است .در پژوهب مشابهی در مرجبع
[ ]11نشا داده شده است که در آنتاریوی کانادا ،رو

سبههر انبرژی

در ادغام با برنامههای پاسخگویی بار میتواند کاهشی  29درصدی در
هزینۀ انرژی و  69درصدی در س ح اوج بار بههمراه داشته باشبد .در
مرجع [ ،]12م هوم سههر انرژی برای یک مصر کننبدۀ مسبکونی ببا
یک سیستم مدیریت انرژی که از الگوریتم یادگیری تقبویتی 1و رو
تشمی مونت کارلو برای یافت جواب زیربهینبۀ مسبئلۀ بهبرهببرداری
بهینه است اده میکند ،ارائه شده است.
بررسی کاملی از مسئلۀ طراحی بهینه سیستمهبای ببر و گباز ببا
است اده از م هوم سههر انرژی در مرجع [ ]15و ببهشبک شببکهای از
سههرهای بههمپیوسته ارائه شده است .در ای مرجع ،احداث خ بو
انتقال جدید و مبدلهای مشتلف جزو پارامترهای مسئله طراحی بهینه

شده است.

 .۳ .1نوآوریها
مقالۀ حاضر به طراحی بهینۀ تجهیزات تأمی و ذخیرۀ انرژی در سبههر
انرژی و با تابع هد ِ هزینه و قابلیت اطمینا پرداخته اسبت .در ایب
مقاله:
 .1مششصۀ کام کاری واحدهای  CHPدر فرمولبنبدی طراحبی
سههر گنجانده شبده اسبت« .ناحیبۀ کباری عملبی» واحبدهای CHP

مششص میکند که  CHPبهطور همزما چبه مقبادیری از تبوا هبای
الکتریکی و حرارتی را میتواند تولید کند .در مدل ببهکارگرفتبهشبده،
«ناحیۀ کاری عملی» شام گسترۀ وسیتی از دو متغیر مذکور است .ای
در حالی است که در مدلهای است ادهشبده ببرای طراحبی سبههر ،دو
مقدارِ خروجی ،کامفً به یکدیگر وابستهاند و ناحیۀ کاری بهجای یبک
گسترۀ پیوستۀ دوبتدی ،شام یک خط راست است.
 .2راب ۀ گاز مصرفی واحدهای  CHPکه بهشک تابتی غیرخ ی
از دو متغیرِ انرژی الکتریکی و حرارتی تولیدی آ است ،با اسبت اده از
تکنیک تقریبزنی تکهای-خ ی ،5خ یسازی شده است .در ای مدل،
بازده کاری  CHPیک عدد ثابت نبوده و متناسب با مقادیر تبوا هبای
الکتریکی و حرارتی خروجی ،مقادیر مشتل ی بهخود میگیرد .در ایب
رو  ،ناحیۀ کاری واحدهای  CHPبا دقت باالیی ببه چنبدی ناحیبۀ
مجزا تقسیمبندی شده و فرمولبندی متناظر آ در قالب برنامبهریبزی
خ ی مرکب-عدد صحیح 0ارائه شده است.
 .5قابلیتهای مدل ارائهشده برای واحبدهای  CHPاز نق بهنظبر

هستند .فرمولبندی مت اوتی با رویکرد کاهب آلودگی در مرجبع []10
1. Reinforcement Learning Algorithm

2. Combined Cooling, Heat and Power
3. Piecewise linear approximation
4. Mixed integer linear programming

طراحی بهینۀ سپهر انرژی برای بهرهبرداری توأم از سیستمهای برق و گاز با5 ...
برای نمایب برهمبستگی 1بارهای الکتریکی و حرارتیِ تأمی شبده

افزایب قابلیت اطمینا  ،با ارائۀ مدلی ببرای تغییبر نق بهکبار آ هبا در
شرایط خروج تجهیزات ،در فرمولبندی قابلیت اطمینا گنجانده شده
از ای کار ،تتیی شبیوۀ بهبرهببرداری از بیشبینۀ ظرفیبت

است .هد

توسط الکتریسیته و گاز طبیتی در درو یک سههر (بدو درنظرگرفت
ذخیرهسبازهای انبرژی) ،متمبوالً از مباتری

2

ج بتشبدگی اسبت اده

ج تشدگی  Cبرای مبدلهای انبرژی موجبود

قاب است اده ای واحدها باتوجهبه اولویت تأمی بارهبای الکتریکبی و

میشود [ .]10ماتری

حرارتی در ای شرایط است.

در ساختار سههر شک ( ،)1در راب ۀ ( )1نشا داده شده است کبه در

 .0نامتینی قیمت حام های انرژی در طبوالنیمبدت ،ببهصبورت

آ  ،هرکدام از درایههای ماتری

 ،Cنمایانگر بازده تببدی هرکبدام از

مجموعه سناریوهایی در ببازههبای چندسباله در فرمبولبنبدی مسبئلۀ

حام های انرژی (الکتریکی  eیا گاز طبیتی  )gبه اشکال خروجی آ

طراحی بهینۀ سههر انرژی اعمال شده است .تأثیر نامتینی قیمت انرژی

(الکتریکی  eیا حرارتی  )hهستند.

بر نتایج طراحی و همچنی هزینههای بهرهببرداری و سبرمایهگبذاری
موردم الته قرار گرفته است.

 .۴ .1ساختار مقاله
ادامۀ مقاله بدی شرح ارائه شده است :در بشبب  2مبدل کلبی سبههر
انرژی و ضرورت است اده از مششصۀ کامب کباری واحبدهای CHP

بههمراه فرضیات طراحی شرح داده شده است .فرمولبندی پیشبنهادی
برای مسئلۀ طراحی بهینبه در بشبب  5ارائبه شبده و در بشبب  0ببه
شاخص قابلیت اطمینا پرداخته شده است .در بشب  6هبم نبامتینی
قیمت و اعمال آ به فرموالسیو طراحی بهینه موردبررسی قرار گرفته
است .نتایج شبیهسازی در بشب  5و نتیجهگیری نهایی نیز در بشب 7
ارائه شدهاند.

in , e

( )1

in , g

Cg  h

eh

out , h

کببه در آ  Ce  h ،برابببر بببا ص ب ر بببوده و دیگببر درایببههببای مبباتری
ج تشدگی را نیز می توا با اسبت اده از مقبادیر ببازده تببدی انبرژی
مربو به ادوات مشتلف موجود در سههر ببهدسبت آورد (ببه مرجبع
[ ]15مراجته شبود) .در ایب مبدل ،هبر واحبد  CHPببا یبک ببازده
الکتریکی ثاببت و یبک ببازده گرمبایی ثاببت مبدلسبازی مبیشبود،
بهطوریکه کسر مششصی از گاز ورودی به انرژی الکتریکبی و کسبر
مششصی نیز به انرژی حرارتی خروجی تبدی میشود .ای مدلسازی
که در عم باعث سبادگی زیبادی در محاسببات مبیشبود ،متأسب انه
قابلیببتهببای بسببیار وسببیتی از عملکببرد واحببدهای  CHPرا نادیببده
میگیرد .در حالت کلی ،هر  CHPقادر است همزما با تولیبد مقبدار

 .۲مدل کلی سپهر انرژی و فرضیات طراحی
ایدۀ سههر انرژی به شک جامع آ اولی بار توسط گیبدل و اندرسبو
[ 10و  ]29در سال  2997مترفی شد .سههر انرژی نظریبۀ قدرتمنبدی
است که برای نمایب فت وان تاالت فناوریهای مرتبط با تبدی انرژی
بهکار میرود .هد
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اصلی ای نظریه شک گیری مدلی است که «برای

پوشب داد تمام انواع انرژی جامتیت کافی داشته و درعی حال ،دقت
الزم را برای درنظرگرفت جزئیات سیستمهبای واقتبی ببهکبار گیبرد»
[ .]10در مقالۀ حاضر ،ساختار موجود در شک ( )1برای پیبادهسبازی
ایدۀ سههر انرژی مورداست اده قرار خواهد گرفت.

متینی از حرارت (یا توا الکتریکی) ،مقبادیر بسبیار متنبوعی از تبوا
الکتریکی (یا حرارت) را تولید نماید .درنظرگرفت چنبی ببازه کباری
منت ی طبیتتاً باعث خواهد شد تا مدل واقتیتبری از عملکبرد ایب
واحدها داشته باشیم و درنهایت با اسبت اده از رو

سبههر انبرژی ،از

تمامی قابلیتهای واحدهای  CHPبرای بهبرهببرداری بهینبه اسبت اده
کنیم .برای نی به ای هد  ،فرمولبندی جدیدی برای مسئلۀ طراحبی
بهینه سههر در بشب بتدی ارائه میشود که در آ  ،مدل کلی راب ۀ ()1
برای درنظرگرفت مششصۀ کاری واحبدهای  CHPتتمبیم داده شبده
است.
در رو

طراحی پیبرو فرض شده است که:

 بلوکهای زمانی بهرهبرداری بهصورت  20ساعته است و همچنبی
تقسیمبندی مربو به چهار فص سال و روزهای طول ه ته و آخر
ه ته را هم در بر میگیرد .بدی ترتیب ،تقاضبای ببار الکتریکبی و
حرارتی و قیمت حام های انرژی ،متناسب با ای تقسیمبنبدیهبا
شکل ( :)1ساختار مورداستفاده برای سپهر انرژی

مقادیر مشتل ی دارند .مقادیر هزینبههبای بهبرهببرداری روزانبه ببا
است اده از تقسیمبندی هشتگانۀ مذکور (چهار فص × تقسیمبندی
1. Interdependency
2. Coupling

نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی

6

هستند .در ای راب ه PC ،تابع جریمۀ ناشی از عبدم تبأمی تبوا در

دوتایی روزهای ه ته) به هزینههای سالیانه تبدی میشوند.
 طراحی برای یک بازه زمانی طوالنیمدت و ببا درنظرگبرفت نبرخ

شرایط خروج تجهیزات است؛ بدی متنیکه هرچبه قابلیبت اطمینبا

بهرۀ سالیانه انجام میپذیرد؛ بهطوریکبه هزینبههبای بهبرهببرداری

سههر انرژی برای تأمی توا بیشتر باشد ،مقدار  PCکمتر خواهد بود.

سالیانه با اسبت اده از ضبریب بازگشبت سبرمایه ببرای یبک ببازه

( )5



تجهیزات بهعنوا تابع هد

 مسئلۀ طراحی بهینه بر پایبۀ اسبتشراج مقبادیر بهینبۀ ورودیهبا و





طوالنیمدت  19ساله تتمیم داده شده و در کنار هزینههای احداث
هزینهها تتیی شدهاند.
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خروجیهای تجهیزات در تمامی بلوکهای زمبانی ،تبدوی شبده

مشابه روال بیشتر مقاالت ،مسئلۀ طراحی در حالت کلی برای یک

طراحی بهینه ،توأم با محاسبۀ مقادیر

دورۀ برنامهریزی  19ساله م رح میشود اما بلوکهای زمبانی مبدنظر

بهینۀ بهرهببرداری از تجهیبزات تحبت ترکیببهبای نبامزد انجبام

برای بهینهسازی ،برای ببازه یبکسباله تنظبیم مبیشبوند تبا از حجبم

میپذیرد.

محاسبات کاسته شود .در ای صورت ،هزینههای بهرهبرداری سالهای

است .بهعبارتی ،در ای رو

 طراحی سههر انرژی در یک مرحله با ثابت فرض کرد ِ قیمت انرژی

مشتلف به متادل آ برای سال اول تبدی میشوند .برای ای کار ،باید
1

و در یک مرحله با درنظرگرفت نامتینی قیمت برای حام های انرژی

«نرخ بهره» را که در راب بۀ ( )0ببا  IRنمبایب داده شبده اسبت ،در

در بازههای چندساله انجام گرفته است .مقادیر ساعتی پیببینیشدۀ

محاسبات مدنظر قرار داد .ببدی منظبور ،رو

مترفبیشبده در []21

بارهای الکتریکی و حرارتی هم متی فرض شدهاند.

بهکار گرفته شده است که طبی آ  ،مجمبوع هزینبههبای ببر و گباز
مصرفی در یک سال (صورت راب ۀ  ،)0از طریص عببارت موسبوم ببه

 .۳فرمولبندی مسئلۀ طراحی بهینۀ سپهر

«ضریب بازگشت سرمایه» (( )CRF2مشرج در راب ۀ  )0برای یک بازه

در ای بشبب ،مسبئلۀ طراحبی بهینبۀ سبههر انبرژی ببا درنظرگبرفت

بازه برنامهریزی  19ساله تتمیم داده میشود .برای اطفعات کام تر در

مششصههای کاری تجهیزات و طی روابط ( )2تبا ( )02فرمبولبنبدی

ای زمینه به مرجع [ ]22مراجته شود.

میشود .هد

از ای مسئله ،طراحی تجهیزات سبههر ببا تبابع هبد

کاهب هزینهها (مجموع هزینۀ سرمایهگبذاری در تجهیبزات و هزینبۀ
بهرهبرداری) و افزایب قابلیت اطمینا است؛ با ای شر که توا های
الکتریکی و حرارتی در طول دورۀ برنامهریبزی تبأمی شبوند .مسبئلۀ
طراحی بهینه سههر مششص خواهد کرد که کدامیک از تجهیزات نامزد
سههر و کدام نوع از آ ها و هرکدام به چه تتداد ببرای تبأمی انبرژی

 .۲.۳قید تعادل توان در ورودی و خروجی سپهر
توا های ورودی سههر با مجموع توا های ورودی تجهیزات برابرند.
( )6

مششصه های کاری مشتلف) ،منبع ذخیرۀ انرژی الکتریکی و منبع ذخیرۀ
انرژی حرارتی هستند .بتضی از ای تجهیبزات نیبز شبام چنبد نبوع
مشتلف از حیث توا کاری و هزینۀ احداث هستند کبه ببهترتیبب ببا
اندی های   EES ،  CHP ،  CHP ،  Fur ,  Traو   TESمششص شدهاند.
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مورداست اده قرار گیرند .تجهیبزات نبامزد ببرای سبههر انبرژی شبام
ترانس ب ورماتور ،کببورۀ گرمببایی ،دو نببوع واحببد  CHPمت بباوت (بببا

in

in , e

P P

in

in

 ,t

 ,t

 CHP

PTot , t 
in , g

 Fur

توا های خروجی تجهیزات نیز باید توا های موردنیباز را تبأمی
کنند.
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 .۳ .۳قیود کاری ترانسفورمرها و کورههای گرمایی

 .1 .۳تابع هدف

قیود کاری ترانس ورماتورها و کورههای گرمایی شام بازده و محدودۀ

هد  ،یافت ترکیبی از تجهیزات نامزد برای سههر اسبت کبه کمتبری

توا کاری آ ها هستند که بهترتیب در روابط ( )0و ( )19بیا شدهاند.

مقدار را برای تابع هد
( )2

مترفیشده در راب ۀ ( )2بههمراه داشته باشد.
) min (TIC  TOC  PC

( )0

   Tra ,  Fur

P , t   P , t

in

out



که در آ  TIC ،مجموع هزینۀ احداث تجهیزات و  TOCهزینبۀ تبوا
الکتریکی و گاز مصرفی (هزینۀ بهرهبرداری) در طول دورۀ برنامهریزی

1. Interest Rate
2. Capital Recovery Factor

طراحی بهینۀ سپهر انرژی برای بهرهبرداری توأم از سیستمهای برق و گاز با7 ...
   Tra ,  Fur

()19

P , min .u  P , t  P , max .u
out

out

out

بهینهسازی ،است اده از تقریب تکهای خ ی 1است .در ای رو  ،یبک
منحنی غیرخ ی به چند بلوک مجزا تقسیم میشود ،بهطوریکبه ببرای

 .۴ .۳قیود کاری واحدهای CHP

هر بلوک ،تقریب جداگانهای اختصا

 .1 .۴ .۳مشخصۀ کاری واحدهای CHP

اعمال ای بلوکبندی مورداسبت اده قبرار مبیگیرنبد .در ایب حالبت،

هما طورکه در بشب  2اشاره شد ،مقادیر توا خروجی الکتریکبی و
حرارتی واحدهای  CHPتبا حبدی از یکبدیگر مسبتق ببوده و تنهبا
مرزهایی برای مششص کرد حدود کاری آ ها وجود دارد .ای مرزها
بهشک چندضلتیهایی برای دو نوع  CHPمت اوت در شک ( )2نشا
داده شدهاند .ناحیۀ محصور در ای چندضلتیها بهاص فح «ناحیۀ عملی
کاری ) »(FORنامیده میشود .ضلع  ABدر مششصه  CHPنبوع اول
( BCدر  CHPنوع دوم) حد کاری مربو به بیشتری مصر

سوخت

را نمایب می دهد .مششص است که تحت شرایط خاصی مانند عبدم
دسترسی به بر شبکه ،میتوا با کاهب حرارت تولیدی ای واحدها و
تغییر نق هکار از  Bبه  ،Aتوا الکتریکی تولیدی را تا اندازهای (حدود
 )]25[ %16افزایب داد .در  CHPنبوع اول ،ضبلع  BCحبدود کباری
مربو به بیشتری حرارت تولیدی و ضلع  CDحدود مربو به کمتری
میزا از مصر

سوخت را مششص میکند.

مییابد و متغیرهایی نیز ببرای

باوجوداینکه تتداد متغیرهای بهینهسازی افبزایب مبییاببد ،درنهایبت
مسئله خ ی سازی شبده و ببا اسبت اده از رو

رایبجِ شباخه و حبد

2

ببهراحتبی قابب حب خواهببد ببود .مزیببت اصبلی یببک فرمبولبنببدی
خ یسازیشده در ای است که حتی اگر ابتاد مسئله بزرگ هم باشد،
جواب بهینۀ م لص مسئله قاب دسترسی خواهد بود .ای امتیاز تقریباً به
مسائلی محدود میشود که در قالب کلی برنامهریزی خ ی مرکب عدد
صحیح ) (MILP5جای میگیرند .چراکه دسترسبی ببه جبواب بهینبۀ
م لص برای مسائ غیرخ ی در حالت کلی ناممک بوده و برای مسائ
موسوم به برنامهریزی سهمویِ ) (Quadraticمرکب عدد صحیح نیبز
منو به برقراری شرایط خاصی اسبت؛ ببدتر اینکبه حب کننبدههبای
تجاری موجود برای ای قالب بهینهسازی ،با افزایب ابتاد و متغیرهای
مسئله از ح آ بازمیمانند .برای جلبوگیری از ببروز ایب مشبکفت
میتوا مشابه مسائ بسیاری ،از تقریبهای تکهای خ ی است اده کرد
و بدیهی است با افزایب تتداد بلوکهای تکهای ببهکارگرفتبهشبده در
ای رو

میتوا دقت محاسبات را هم بهاندازۀ م لوبی افزایب داد.

چنا که در راب ۀ ( )11آمده است ،گاز مصرفی یک واحبد CHP

راب های غیرخ ی با توا الکتریکی و حرارت خروجبی آ دارد .اگبر
گاز مصرفی  CHPرا بهشک تابتی دوبتبدی از  Eو  Hو ببهصبورت
رویۀ خمداری در فضای سهبتدی تصبور کنبیم ،تقریببهبای تکبهای
شکل ( :)۲مشخصۀ کاری توانهای تولیدی  CHPنوع اول ( )aو CHP

خ ی برای ای رویه ،شام مجموعه ص حات پلهمانندی خواهند بود.

نوع دوم (]۲۴[ )b

برای استشراج ای پلبههبا در ایب مقالبه از منحنبیهبای موسبوم ببه

مقدار گاز مصرفی واحدهای  CHPبهصبورت تبابتی سبهموی از
توا الکتریکی و حرارتی تولیدی آ ها و م ابص راب بۀ ( )11محاسببه
میشود .در ای مقاله ،مشابه با صورتهای دیگر انرژی ،مقدار حامب
انرژی گاز نیز با واحد متادل آ برای مگاوات و مگاواتساعت بیبا
شده است.
P , t  a E , t  b E , t  c u  d  H  , t
2

()11

2

in

 e H  , t  f E , t H  , t    CHP ,  CHP

2

1

 .۲.۴.۳استفاده از تقریب تکهای خطی برای خطیسازی مشخصۀۀ
کاری واحدهای CHP
یکی از رو های رایج برای سادهسبازی رواببط در مسبائ مشتلبف

«منحنیهای همپتانسی » است اده میشود .منحنیهای همپتانسی درواقع
تصویر مح تفقی ص حۀ سهبتدی مذکور با ص حات افقیِ با ارت باع
مششص هستند .به عبارت دیگر ،نقا روی یک منحنبی هبمپتانسبی ،
مجموعه نق هکارهای خروجی  CHPهستند که مقبدار گباز مصبرفی
 CHPبهازای تمامی آ ها یکسا است .ایب منحنبیهبا ببرای واحبد
 CHPنوع اول بهصورت نق هچی در شک ( )5و بههمراه مقدار گاز
مصرفی متناظر با هرکدام نشا داده شدهاند .برای استشراج ای نقبا ،
متادلۀ غیرخ ی ( )11برای مقادیر مشتلف از  Hو مقادیر مشبشص از
گاز ورودی (با فواص  2/0مگاوات) با ح کنندۀ غیرخ بی نبرمافبزار
 MATLABح شده است.
1. Piece-wise Linear Approximation
2. Branch and Bound
3. Mixed Integer Linear Programming
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در ای روابط M ،عدد مثبت بزرگ دلشواهی است تا در مبواقتی
که  u  0است ،مشکلی در برقراری روابط پبیب نیایبد .دو متادلبۀ


( )16و ( )15مششصکنندۀ وضتیت بهکارگیری یا عبدم ببهکبارگیری
واحد  CHPدر ترکیب سههر هستند .پبنج ناحیبه مرببو ببه تقریبب
تکهای خ ی توسط متادالت ( )17تا ( )10بیا شدهاند .در ای روابط،
مقادیر

 rتا

1,  , t

 rمتغیرهای باینری مشبشصکننبدۀ موقتیبت نقبا

5 , , t

کاری  CHPهستند ،بهطوریکه هرکبدام از پبنج ناحیبه کبه نق بهکبار
 CHPدر آ واقع باشد r ،مربو به آ ناحیه یک بوده و  rمربو
 ,t

شکل ( :)۳منحنیهای همپتانسیل متناظر با مقادیر مختلف از گاز مصرفی
برای  CHPنوع اول

به بقیه نواحی ص ر خواهد بود (راب ۀ  .)17در صورتی هم کبه CHP

در سههر حضور نداشته باشد ،تمامی ای متغیرهای ایب راب به صب ر
خواهند بود.

چنا که مشاهده میشود ،منحنیهای هبمپتانسبی خوشببشتانه در

   CHP

()17

برآورد خ ی متوجه میشویم که بیشینۀ خ ای تقریب ای منحنیها با

()18

خ و راست کمتر از  % 1/1است .درنتیجه بهسبادگی مبیتبوا ایب



کرد ،بهطبوری کبه میبانگی گباز مصبرفی مرببو ببه هبر دو منحنبی
همپتانسی ِ مجاور بهعنوا گاز مصرفی نقا کبار ببی آ دو اسبت اده
شود.

مششصۀ ورودی-خروجی را در فرمولبندی مسئله وارد کند .چنا که
مشاهده میشود ،نقا کاری  CHPنوع اول مستق از اینکبه در کبدام
ناحیۀ تقریب واقع باشند ،در داخ چهارضلتی مششصشده ببا نقبا
 D ،C ،B ،Aقرار دارنبد .متبادالت ( )12تبا ( )10بیبانگر ایب نکتبه
هستند.



 H

M i 1

i  2, 3, 4, 5    CHP

 ,t

N



M

H i  H i
M

N

M

 (1  ri , ,t ) M

H

 E

M i 1

 H

M i 1

N i 1

N i 1

E
H



E , t  E 

M i 1

 (1  ri ,  , t ) M

هستند .دو راب ۀ ( )18و ( )10بهترتیب بیا میکنند که ناحیۀ  ،iپایی ِ
پارهخط  MiNiو باالی پبارهخبط  Mi-1Ni-1قبرار دارد .گباز مصبرفی
 CHPنوع اول با است اده از تقریب بهدسبتآمبده م بابص راب بۀ ()29
محاسبه میشود.
P , t  5.6 r1,  , t  8r2 ,  , t  10.4r3 ,  , t
in

()29

   CHP

1

   CHP

1

0


   CHP


   CHP

1

 H

A

 H

 ,t

B

 ,t

H

H

E  E

B

H  H

B

A

E  E

C

A

B

 H

C

 ,t

H

E  E

D

E , t  E 
B

D

C

استشراج میشوند .ای منحنیها که در شک ( )0نمایب داده شدهاند،
نسبتبه منحنیهای شک ( )5شیب کمتری دارند .ای مسبئله بیبانگر

C

H  H

 .۴ .۴.۳روابط کاری  CHPنوع دوم
م ابص با روال ارائهشده ،خ و همپتانسی برای  CHPنبوع دوم نیبز

B

H  H

C

 12.8r4 ,  , t  15.2 r5 ,  , t

A

E , t  E 

 (1  u ) M

1

E , t  E 
C

 (1  u ) M

ای واقتیت است که نسبت گاز موردنیاز برای تولید حرارت ،ببه گباز
مصرفی برای تولید توا الکتریکی ،در ای نوع  CHPنسبتببه CHP

نوع اول کمتر است .در ای شک نیز اختف

ارت اع هبر پلبه ببا پلبه

0  E , t  E .u    CHP

مجاور بهاندازۀ  2/1مگاوات از گاز مصرفی انتشاب شده است .راب ۀ

0  H  , t  H  .u    CHP

گاز مصرفی برای  CHPنوع دوم در ادامه آمده است:

A

()16
()15

Mi

E i  E i

E , t  E i 

همپتانسی iام با مرزهای چندضلتی مششصکنندۀ ناحیۀ کاری عملی

مرحلۀ بتدی ،تنظیم روابط بهگونهای است که تقریب پیشنهادی ببرای

()10

 u

i,  , t

در ای روابط Mi ،و  Niنقا تفقبی برآوردهبای خ بی منحنبی

 .۳ .۴.۳روابط کاری  CHPنوع اول

()15

H  ,t  H 

i  1, 2, 3, 4    CHP

خ و راست را بهعنوا مرز پلههای تقریب تکبهای خ بی انتشباب
()10

5

r
i 1

داخ بازه کاری  ،CHPطرح نسببتاً سبادهای دارنبد و ببا انجبام یبک

()12

 ,t

1

B

1

طراحی بهینۀ سپهر انرژی برای بهرهبرداری توأم از سیستمهای برق و گاز با9 ...
 12.55r

3, ,t

()21

   CHP

2

 16.75r

5, ,t

 10.45r

2 , ,t

in

P , t  8.35r

1, , t

 14.65r

()25

0

   CHP

2

 H

B

 ,t

E  E

C

H

H  H

C

4 , , t



()20

 H

C

 ,t

   CHP

()26

B

E  E

D

E , t  E 

C

H  H
C

D

E , t  E 
C

  (1  u ) M

2



H

B

B

 H

D

   CHP

 ,t

H

E  E
D

E

H  H
D

E

E , t  E 
D

  (1  u ) M


2

0  E , t  E .u    CHP
B

()25

2

()27

شکل ( :)۴منحنیهای همپتانسیل متناظر با مقادیر مختلف از گاز مصرفی

0  H  , t  H  .u    CHP
C

2

بزرگتری خ ا برای برآورد خ ی خ و همپتانسی برای CHP

برای  CHPنوع دوم

نوع دوم کمتر از 1/6درصد اسبت .ببدیهی اسبت ببا اسبت اده از مبدل
نکتۀ دیگری که دربارۀ  CHPنبوع دوم در مقباالت اشباره شبده،

پیشنهادی برای خ یسازی بازه کاری ،میتوا تتداد پلههای تقریب را

فرورفتگی مششصۀ کاری در امتداد  DEFاسبت .ایب مسبئله باعبث

به تتدادی افزایب داد که خ ای تقریبزنبی تکبهای خ بی براببر ببا

غیرخ یشد متادالت ای بشب میشود کبه رو هبایی نیبز ببرای

خ ای برآورد خ ی منحنیهای همپتانسی برای هر نوع از واحبدهای

خ یسازی آ مورداست اده قرار گرفتهاند .اهمیت ایب بحبث از ایب

 CHPباشد .در ای صورت ،تقریب خ ی بسیار مناسببی از عملکبرد

ناشی میشود که در صورت نادیده گرفت ناحیبۀ محصبور در مثلبث

غیرخ ی واحدهای تولید همزما بر و حرارت بهدست خواهد آمبد

( EFGشک  )2برای CHPهای با اندازۀ بزرگ ،مبدل ببهدسبتآمبده

که تأثیری راهبردی در ح مسائ طراحی و بهرهبرداری بهینبه سبههر

دارای خ ببای قاب ب تببوجهی خواهببد بببود .ای ب در حببالی اسببت کببه

انرژی خواهد داشت.

درخصو

CHPهای با اندازۀ موردبحث در موضوع سههر انبرژی و

با روالی که برای خ ی سازی پیب گرفته شده اسبت (تقریبب تکبهای
خ ی) ،ای خ ا قاب چشمپوشبی خواهبد ببود .البتبه مشبابه ببا بقیبۀ
تقسیمبندیها ،مبیتبوا ایب قسبمت را نیبز ببا چنبد متادلبۀ خ بی
مدلسازی کرد .اما چنا که در شک ( )0قابب مشباهده اسبت ،امتبداد
منحنی همپتانسی زیری و پارهخبط  ،DEاخبتف

بسبیار انبدکی ببا

پارهخط  EFدارند .در بشب بزرگنماییشده شک ( )0نیبز مشباهده
میشود که پارهخط باالیی را (که برآورد خ ی از منحنی همپتانسی در
داخ ناحیۀ کاری را نشا میدهد) میتوا با خ ایی کمتبر از  %1ببا

 .۵ .۳قیود کاری منابع ذخیرۀ انرژی
محدودۀ توا شارژ ،توا دشارژ ،حجم ذخیرهسبازی و مقبدار انبرژی
ذخیرهشده در منابع ذخیرۀ انرژی بهترتیب توسط روابط ( )28تا ()51
مششص میشوند .قید دیگری نیز که در ای مدلسبازی ببهکبار رفتبه
است ،بیا میدارد که مقدار انبرژی ذخیبرهشبده در هبر منببع ذخیبرۀ
انرژی ،در ساعت اول و ساعت 20ام از هر شبانهروز یکسبا ببوده و
برابر با 19درصد از بیشینۀ حجم انرژی قاب ذخیرۀ آ هاست.
ch

()28

امتداد پارهخط  DEتشمی زد .در ای حالت ،همبا طورکبه پبیبتبر

()20

اشاره شد ،با صر نظر از مثلث کوچک  ،EFGمیتوا مرز بازه کاری

()59

 CHPرا متادل با چندضلتی  ABCDGدانست .روابط ( )22تا ()26

()51

بهترتیب تضمی میکنند که نقا کباری در داخب اضبفع ،BC ،AB

S , min  S , t  S , max    EES ,  TES

   EES ,  TES

S , min  S , t  S , max
dis

    EES ,  TES

V , t  V , t 1   S , t  S , t / 

dis

dis

ch

ch

 CDو  DGقرار دارند و رواببط ( )25و ( )27وضبتیت ببهکبارگیری
 CHPرا مششص میکنند .برای تقسیمبندی مششصۀ کاری به نبواحی

 .1 .۴قابلیت اطمینان در سیستمهای چندحامل

()22

   CHP

2

0

 H

A

 ,t

H

E  E

B

A

H  H

B

در بشب مقدمه م رح شد که بهرهبرداری بهرو

A

E , t  E 
A

dis

dis

V , min  V , t  V , max    EES ,  TES

 .۴قابلیت اطمینان

یک تا پنج نیز م ابص روابط ( )17تا ( )10عم میشود.

ch

ch

سههر انرژی ،موجب

افزایب چشمگیر قابلیت اطمینا تأمی توا میشود .یک دلی اولیۀ ای
مسئل ه ،است اده از تجهیزات متتدد برای تأمی انرژی در ای رو

است

01
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که بهخودی خود باعث خواهبد شبد تبا در صبورت خبروج یکبی از

اطمینا است اده شده است EENS .به مجموع انرژیهای تبأمی نشبده

تجهیزات ،بتوا بششی از کمبود توا را توسط بقیه تأمی کبرد .ببرای

بهدلی خروج تجهیزات در طول دورۀ برنامهریبزی اطبف مبیشبود،

نمونه ،تصور کنید که طراحی بهرو

چندحام صورت نگیرد و توا

بهطوریکه مقدار کمبود انرژی ناشی از هر سناریوی خروج تجهیزات

الکتریکی موردنیاز تنها از طریص ترانس ورماتور تأمی شود .طبیتی است

در احتمال وقوع آ سناریو ضرب میشود .در ای مقاله ،بناببه متیبار

که حتی در ای حالت ،درصورتیکه از دو ترانس ورماتور کوچک بهجای

رایجِ موسوم به امنیتِ  ،N-1سبناریوهای مرببو ببه خبروج یکبی از

یک ترانس ورماتور بزرگ (با اندازۀ دو برابر) است اده شود ،سیستم قدرت

تجهیزات سههر (سناریو تبک-خروجبی )2در محاسببۀ متیبار قابلیبت

سههر انبرژی

اطمینا در نظر گرفته شدهاند .طبص ای توضبیحات ،شباخص EENS

قابلیت اطمینا بیشتری خواهد داشت .بهکارگیری رو

بهخودی خود ای امتیاز را برای سیستم تأمی انرژی بههمراه دارد.
اما دلی اصلی و مهم افزایب قابلیت اطمینا در طراحی ببهرو
سههر انرژی ،است اده از چندی حامب انبرژی مشتلبف در ایب رو

برای تأمی بار نوع  م ابص راب ۀ ( )52محاسبه میشود [.]15



( )52

  FOR   1  FOR u   u LL


 ,t

یا تمامی) کمبود توا ایجادشده را تأمی کنند .همچنی بهطور مثال ،در
صببورت خببروج یکببی از واحببدهای  ،CHPکمبببود تببوا الکتریکببی
بهوجودآمده میتواند توسط ظرفیت موجبود بقیبۀ واحبدهای  CHPو
ترانس ورماتورها تأمی شود و برای جبرا کمبود تبوا حرارتبی نیبز،
عفوهبر دیگر واحدهای  CHPاز کورههای گرمایی موجود هم است اده
شود .عفوه بر ای نکات ،اولویتبندی بی بارهای الکتریکی و حرارتی
در شبرایط خبروج تجهیبزات نیببز ،یکبی دیگبر از عوامب دخیب در
مدلسازی قابلیت اطمینا است .ای اولویتبندی ،بهخصو

اگر مدل

کام کاری واحدهای  CHPدر طراحی سههر بهکار گرفته شده باشبد،
نقب پررنگتری در شیوۀ بهرهبرداری تحت شرایط خروج تجهیبزات
خواهد داشت؛ چراکه در ای مدل ،آزادانه (البته با درنظرگبرفت نبرخ
شیب) میتوا نق هکار را متناسب با نوع نیاز (الکتریکی یبا حرارتبی)





 



t

 FOR u LL



است .در یک سههر انرژی ،تحت شرایط عدم دسترسی به شبکۀ بر ،
واحدهای  CHPقادر خواهند بود با افزایب توا تولیدی ،بششی از (و









EENS 



 ,t





t

که در آ  FOR ،نرخ خروج اجباری 5هرکدام از تجهیزات تأمی توا
است که احتمال خروج آ در هر بازه زمانی را بهصورت عبدد ثبابتی
بیا میکند .برای محاسبۀ احتمال وقوع سناریو مربو به خبروج هبر
یک از تجهیزات سههر FOR ،الما مربوطه در احتمبال عبدم خبروج
بقیۀ تجهیزات ضرب میشود .میتوا نشا داد مقدار عبارت اخیر که
متادل با جملۀ

 1  FOR u     




در راب بۀ ( )52اسبت،

نزدیک به یک میباشد .بههمی سبب ،در س ر دوم ایب راب به از آ


صر نظر شده است .در ایب راب به LL ،نشبا دهنبدۀ مقبدار ببار
 ,t

تأمی نشده از نوع



در بازه زمانی  tاست کبه در اثبر خبروج  رخ

داده است .برای محاسبۀ ای مقدار ،باید ابتدا امکا تأمی کمبود تبوا
ناشی از خروج  توسط بقیۀ تجهیزات حاضر در سههر را بررسی کرد.
با فرض اینکه متغیر باینری


 ,t

 zمششصکنندۀ ای مسئله باشد،




LL ,t

طوری تغییر داد که  CHPمقادیر دلشواهی از تبوا هبای خروجبی را

م ابص راب ۀ ( )55قاب محاسبه خواهد ببود .صب ر ببود ِ

تولید کند .درنظرگرفت تمامی مبوارد اشبارهشبده در طراحبی سبههر،

راب ه ،بدی متنی است که تجهیزات حاضر در سههر قابلیت رفع کام

 ,t

مستلزم ادغام مدل قابلیبت اطمینبا ببا مسبئلۀ بهبرهببرداری بهینبه در

کمبود توا ناشی از خروج  را دارند .در غیر ای صورت،

فرمولبندی نهایی مسئلۀ طراحی سههر است .مسئلۀ نهایی مصبالحهای

با یک خواهد بود [.]15

خواهد بود بی دو عام هزینه و قابلیت اطمینا تا درنهایبت بهتبری

()55

تجهیزات را برای حضور در ترکیب سههر مترفی کند ،شیوۀ بهرهبرداری







out , 

 Reservet  R , t


 ,t

 zبرابر




LL , t  z , t P , t



در ای راب ه Reserve ،ذخیرۀ توا موجود در سههر را مششص
t

بهینببه از تجهیببزات در طببول دورۀ برنامببهریببزی را اسببتشراج کنببد و

میکند که از راب ۀ ( )50بهدست میآید.

باتوجهبه اولویت میا بارهای الکتریکی و حرارتی ،کمبود توا ناشی از

()50

خروج تجهیزات در بازههای زمانی مشتلف را به حداق برساند.





 zدر ایب



R

 ,t



Reservet 




که در آ  R ،توا مازاد قاب بهرهبرداری هرکدام از تجهیزات سبههر
 ,t

 .۲.۴مدل قابلیت اطمینان

در شرایط وقوع خرابی و خروج تجهیزات است .بهعبارتی دیگر،

در ای مقاله ،از شاخص رایجِ  EENS1بهعنوا متیار ارزیابی قابلیبت

به میزا افزایب توا ِ ممک هرکدام از تجهیزات در ای شرایط اطف

1. Expected Energy Not Supplied



R , t

2. Single-contingency Scenario
3. Forced Outage Rate

طراحی بهینۀ سپهر انرژی برای بهرهبرداری توأم از سیستمهای برق و گاز با00 ...
میشود (توضیحات بیشتر در ادامه ارائه خواهد شد) .در راب بۀ (،)55
out , 

 Pتوا خروجی  است و درصورتیکه بششی از ای توا توسط

 ,t

بقیۀ تجهیزات قاب تأمی

باشد 

 ،  Reserve  Rبقیبه آ ببهعنبوا





 ,t

t

برای خ یسازی مششصۀ کاری  ،CHPفرض کنید که مبرز پلبههبای
تقریب تکهای خ ی ،محدودۀ «بیشتری گاز مصرفی» را م ابص شبک
( )6در  kنق ه ق ع کند (در اینجا

).



توا تأمی نشده  LLتتیی میشود .با تتریف ارائهشده ببرای متغیبر
 ,t

باینری


 ,t

 ، zامکا یا عدم امکا ِ رفع کام کمبود توا ِ از نبوع



در

صورت خروج  در زما  tاز طریص راب ۀ ( )56قاب استشراج خواهد
بود [.]25
()56

z


 ,t



  Reservet  R,t 

  Reservet  R


 ,t



out , 

P

 ,t

G

P

out , 
 ,t

G

 1

شکل ( :)۵تعیین نقطۀ بیشینۀ توان  CHPدر شرایط خروج تجهیزات

که در آ  G ،یک عدد مثبت بزرگ دلشواه است .درصورتیکه عبارت
سمت چپ ای راب ه کوچکتر از ص ر باشد،


 ,t

باتوجهبه تقریب تکهای خطی

 zالزاماً ص ر بوده و


در غیر ای صورت برابر با یک خواهد بود .ببرای محاسببۀ  Rببرای

حال برای انتشاب یکی از ای نقا برای تتیی نق بهکبار بیشبینۀ

 ,t

ب تبوا
هرکدام از تجهیزات نیز بایبد دقبت داشبت کبه میبزا افبزای ِ
تجهیزات ،محدود ببه ظرفیبتِ در دسبترسِ آ هبا و نبرخ شبیبِ ایب
تجهیزات خواهد بود .ای دو نکته ببهترتیبب در رواببط ( )55و ()57
بیا شدهاند که در آ  MRR ،بیشینۀ توا قاب افزایب  از نوع



در

زما نسبتاً کوتاهی است.
()55
()57

i , , t

( )09است اده میشود ،بهطبوریکبه ببا انتشباب هریبک از ایب نقبا
بهعنوا نق ه بیشینۀ توا  s ،متناظر با آ ناحیه یک بوده و برای بقیه
i , , t

i

i





ص ر خواهد بود .مقادیر  Eو  Hروی شک ( )6مششص شدهاند.
k

out , 



out , 

R , t  P , max u  P , t


 u

()58

واحدهای  ،CHPتغییبر نسببت تبوا الکتریکی/حرارتبی تولیبدی در
شببرایط خببر وج تجهیببزات اسببت .بببرای تتمببیم راب ببۀ ( )55بببرای
درنظرگرفت ناحیۀ کاری  CHPباید توجه داشت که بیشینۀ توا کاری
در ناحیبۀ کباری CHP

و برای  CHPنوع دوم شام پارهخط  BCاست که بهاص فح با مبرز
«بیشتری گاز مصرفی» شناخته میشود و میتوا متناسب با نوع نیباز،
نق هکار بیشینۀ توا را در هر نق های از ای بازه انتشباب کبرد .ببرای
مثال در  CHPنوع دوم ،با تغییر نق هکبار از  Cببه  Bو کباهب تبوا
حرارتی خروجی ،میتوا بیشینۀ توا الکتریکبی تولیبدی را ببهانبداز
16درصد [ ]22افزایب داد .انتشاب مناسبتری نق ه ببهعنبوا نق بۀ
بیشینۀ توا باید متناسب با اولویتبندی پیبفرض بی تأمی بارهبای
الکتریکی و حرارتی و برای هر بازه زمانی ببهطبور جداگانبه صبورت
گیرد .برای ای کار ،متغیرهای جدیدی بهکار گرفته میشبوند تبا ایب
انتشاب را برای هر بازه زمانی ممک سازند .باتوجهبه ایدۀ م رحشبده

P , max u  s1,  , t E  s2 ,  , t E  ...  sk ,  , t E

Sk

()50

S1

S2

out , e

P , max u  s1,  , t H   s2 ,  , t H   ...  sk ,  , t H  k
S

()09

S1

S2

out , h

با جمعبندی م الب فو و ادغام روابط ( )52و ( ،)55راب ۀ کلی
شاخص قابلیت اطمینا بهشک راب ۀ ( )01درمیآید.
()01

نیست ،بلکه شام بازهای از مقادیر مشتلف توا خروجی الکتریکی و
حرارتی است .ای بازه کاری برای  CHPنوع اول شام پارهخط AB

i , , t

s
i 1



0  R , t  MRR u

هما طورکه پیبتر نیز اشاره شد ،یکی از قابلیبتهبای راهببردی

واحدهای  CHPشام یک نق بهکبار خبا

توا در راب ه ( )55از چندی متغیر باینری  sم ابص روابط ( )58تا









 Reservet  R , t

out , 

 FOR u z  P

 ,t



 ,t





t



EENS 



چنا که مشاهده میشود ،ای راب ه شام حاص ضرب دو متغیبر
باینری  uو



 ,t

 zو یک متغیر پیوسته (عبارت درو پبارانتز) اسبت.

تکنیکهای رایجی برای خ یسازی چنی مواردی وجود دارد کبه در
فصب  7از مرجببع [ ]26هببم قابب دسبترسانببد .اولببی شببام تبببدی
حاص ضرب دو متغیر باینری به یک متغیر باینری اسبت .دومبی هبم
شام خ یسازی حاص ضرب یک متغیر باینری و یک متغیر پیوسبته
است که مستلزم اطفع از کرا باال و پبایی متغیبر پیوسبته (در اینجبا









 Reservet  R , t

out , 

 ) Pمیباشد .کرا باالی ای متغیر وقتی رخ

 ,t

میدهد که تمامی ظرفیت  در حالت عادی بهکار گرفته شده و هیچ
ذخیرۀ توانی نیز وجود نداشته باشد .کرا پایی نیز مربو به وضتیتی
می شود که ظرفیت کام تمامی تجهیزات نامزد بهعنوا ذخیبره عمب

نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی

01

کنند .با ای توضیحات ،کرا باالی کمیبت مبذکور براببر ببا
کرا پایی آ

برابر با   min  P 
out , 

 , max



out , 

out , 

 Pو

 , max

   Pخواهد بود.

انرژی بتد از دو سال اول شام یکی از سه حالت زیر خواهد بود:

 , max



باتوجهبه م الب ارائهشده EENS ،متیاری از عدم تبأمی قابلیبت
اطمینا است که برای است اده از آ در تابع هد

مسئله ،باید در قالب

تابع جریمه ارائه شود .تابع جریمۀ  PCبا است اده از ضبرایب



VOLL

در راب ۀ ( )02تتریف شده است.
h

()02

h



1

در ای راب ه ،مقادیر



e

VOLL

 1  IR 

Y

IR 1  IR  /
Y

 .1افزایب 29درصدی قیمت انرژی با احتمال وقوع 59درصد
 .2ثابت بود قیمت انرژی با احتمال وقوع 69درصد
 .5کاهب 16درصدی قیمت انرژی با احتمال وقوع 29درصد
بتد از یک دورۀ چهارساله ،در ابتدای سال ه تم نیز ای سه حالت
برای بقیۀ سالها دوباره تکرار خواهد شد .ببه ایب ترتیبب ،تغییبرات

e

VOLL .EENS  VOLL .EENS

دورۀ چهارساله دچار تغییرات احتمالی میشود .در ای رو  ،قیمبت

PC 

قیمتِ هر حام انرژی در بازه  19سالۀ برنامهریزی ،شبام  0سبناریو
خواهد بود که در شک ( )5نمایب داده شبده اسبت .در ایب شبک ،

ببهمنزلبۀ تواببع وزنبی هسبتند کبه

احتمال وقوع هریک از سناریوها از حاص ضرب دو احتمبال متبوالیِ

اهمیت افزایب قابلیت اطمینا در مقاب کاهب هزینبههبا و همچنبی

منجر به سناریو بهدست میآید ،بهطوریکه برای مثال ،احتمبال وقبوع

اولویتبندی بی بارهای الکتریکی و حرارتی را مششص میکنند.

سناریوی  2برابر با  16درصد ( )9/5 ×9/6 =9/16است.

 .۵طراحی بهینۀ سپهر انرژی بۀا درنظرگۀرفتن نۀامعینی
قیمت حاملهای انرژی
برای اعمال نامتینی قیمت به مسئلۀ طراحی بهینۀ سههر در طبول دورۀ
برنامه ریزی از رو

برنامهریزی تصادفی دومرحلبهای 1اسبت اده شبده

است .برنامهریزی تصادفی ،چارچوبی ببرای مبدلسبازی آ دسبته از
مسائ بهینهسازی است که برخی اطفعاتِ مربو به تبابع هبد

یبا

قیود آ ها حاوی نامتینی باشد .در برنامهریزی تصبادفی دومرحلبهای،
متغیرهببای مسببئله در دو مرحلببه و بببا درنظرداشببت مجموعببهای از
سناریوها تتیی میشوند .متغیرهای مسئله هم شام دو دستهاند :دستۀ

شکل ( :)6سناریوهای مربوط به نامعینی قیمت

اول کببه بببه متغیرهببای مرحل بۀ اول ی با متغیرهببای here and now

موسوماند ،تحت تمامی سبناریوها مقبدار یکسبانی دارنبد .متغیرهبای
مرحلۀ دوم یا متغیرهای  wait and seeهم باتوجهبه نتایج حاصب از
مرحلۀ اول بهدست آمده و تحت هر سناریو مقادیر مشتل بی ببهخبود
میگیرند [ 25و  .]27در مسئلۀ طراحی بهینۀ سههر ،متغیرهبای بباینریِ
مششصکنندۀ وضتیت بهکارگیری تجهیزات (  ،) uمتغیرهای مرحلبۀ
اول را تشکی داده و متغیرهای مرحلۀ دوم شبام مقبادیر تبوا هبای
ورودی و خروجی تجهیزات یا بهعبارتی دیگر ،خروجیهبای مسبئلۀ
«بهرهبرداری بهینه» هستند.
تتداد سناریوهای مربو ببه نبامتینی قیمبت حامب هبای انبرژی
متناسب با حجم محاسبات طراحبی انتشباب مبیشبود .ایب نبامتینی
همچنی بهدلی اینکه طراحی برای یک بازه بلندمدت انجام میپذیرد،
بهصورت بلندمدت اعمال شده است .بدی ترتیب ،قیمت انرژی در دو
سال اول ثابت فرض شده و در هشت سال بتدی نیبز ببهصبورت دو
1. Two-stage Stochastic Programming

با ای توضیحات ،تابع هد

بهینهسازی با درنظرگبرفت نبامتینی

قیمت انرژی ،بهصورت راب ۀ ( )05خواهد بود.
()05





min TIC  EOC


9

  ( s )TOC ( s ) 

()00

EOC 

s 1

در ای روابط،

TIC

هزینبۀ سبرمایهگبذاری کب و

EOC

هزینبۀ

بهرهبرداری موردانتظار باتوجه به مجموعۀ سناریوهاست TOC ( s ) .نیز
هزینۀ بهرهبرداری ک تحت سناریوی  sاست که در احتمال وقوع آ
) (s

ضرب شده است .هزینۀ سرمایهگذاری ک مشابه با حالت متی

و م ابص راب ۀ ( )5محاسبه مبیشبود ،درحبالیکبه )  TOC ( sاز روی
راب ۀ ( )06بهدست میآید .در ای راب ه 1,t ( s ) ،قیمت ساعتی انرژی
(مربو به حام انرژی  ) در دو سال اول 2, t ( s ) ،بهعنوا قیمبت


ساعتی انرژی در دورۀ چهارساله اول و )  3,t ( sبهعنوا قیمت ساعتی
انرژی در دورۀ چهارسالۀ دوم هستند CRF .نیز باتوجه به تقسیمبنبدی

طراحی بهینۀ سپهر انرژی برای بهرهبرداری توأم از سیستمهای برق و گاز با03 ...
م رحشده دربارۀ بازههای سهگانه اعمال نامتینی ،اصفح شده است.


  1  IR   1 
in ,

TOC ( s )    PTot , t ( s ).1, t ( s )   

  t
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  1  IR   1 1  IR   1 
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  1  IR   1 1  IR   1 
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   PTot ,t ( s ).3,t ( s )   


IR 1  IR  
  t
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()06
بقیۀ روابط مربو به فرموالسیو برنامهریزی تصبادفی ،مشبابه ببا
روابط ( )6تا ( )51است ،با ای ت اوت کبه تمبامی متغیرهبای مسبئله
بهجز

TIC

و متغیرهای باینری مشبشصکننبدۀ وضبتیت ببهکبارگیری

تجهیزات (  ،) uتابتی از سناریو (  ) sهستند.

تقسیمبندی دوتایی مربو به روزهای طول ه ته و آخر ه ته نیز جزو
تقسیمبندیهای مدنظر برای بلوکهای زمانی در ای مقاله اسبت .ایب
دو نکته توسط ضرایب تتیی شده در جدول ( )2اعمال شدهاند .با ای
توضیحات ،تتداد بلوکهای زمانی برنامهریزی برای طول مبدت یبک

سال برابر با  0  2  20  102بلوک است.

مششصات کام تجهیزات نامزد برای حضور در ترکیب سههر در
جداول ( )5و ( )0ارائه شدهاند .مقادیر مرببو ببه ضبرایب سبوخت
مصرفی واحدهای ( CHPبرگرفته از مقادیر موجبود در مرجبع [)]25
در جدول ( )6آمدهانبد .واحبدهای  CHPاز دسبتهای از تبوربی هبای
گازی (موسوم به  GGTدر مرجع [ )]28انتشاب شده و انبدازۀ آ هبا
نیز با است اده از اطفعات موجود در مراجع [ 28و  ]20تتیی شدهاند.
مقادیر توا های مربو به ناحیۀ کاری عملی ای واحدها نیز از مرجع
[ ]20برگرفته شده و در جدول ( )5ارائه شدهاند.

 .6شبیهسازی و نتایج

 .۲.6نتایج عددی

در ای بشب ،مدل ارائهشده روی یک سیستم موردی پیادهسازی شده
و نتایج مسئلۀ طراحی بهینه برای آ ارائه میشود .شببیهسبازیهبا در
نرمافزار  GAMSو در قالب  MILPپیادهسازی شده و برای حب آ

 .1.۲.6طراحی بهینه سپهر انرژی با درنظرگۀرفتن قیمۀتهۀای
معین برای حاملهای انرژی

از ح کنندۀ  CPLEXاست اده شده است .رایانۀ ششصی ببا پردازنبدۀ

طراحی تجهیزات تأمی و ذخیرۀ انبرژی تحبت  0حالبت مشتلبف از

 core i5 2/5 GHzو ببببا حافظب بۀ داخلبببی  0 Gbببببرای اجبببرای

بهکارگیری تجهیزات و شاخصهای طراحی مشتلف انجام گرفته است

شبیهسازیها مورداست اده قرار گرفته است .مسبائ طراحبی بهینبه ببا

و نتایج بههمراه مقادیر توابع هد

هزینه و قابلیت اطمینا در جدول

بیشینۀ زما اجرای  29ساعت (مربو به حالبتهبای شبام قابلیبت

( )7ارائه شدهاند .حالت اول مربو به بهبرهببرداریهبای جداگانبه از

اطمینا ) و با فاصلۀ نسبی 9/91 1شبیهسازی شدهاند ،اما نتبایج نهبایی

سیستمهای بر و گاز و بدو درنظرگرفت ایدۀ سههر انرژی است که

بتد از ح بهرهبرداری بهینه با دقت  9/9991گزار

شدهاند.

بیشتری تابع هزینه را بهخود اختصبا

داده اسبت .ببا اضبافهکبرد

واحدهای ذخیرهکنندۀ انرژی در حالت دوم مشاهده میشود که عفوه

 .1.6ورودیهای مسئله

بببر کبباهب تتببداد ترانسب ورماتورها و کببورههببای گرمببایی ،مجمببوع

مقادیر بار الکتریکی و حرارتی و قیمت حام های انبرژی ببهصبورت

هزینههای بهرهبرداری و احداث تجهیزات بهاندازۀ 1/0درصبد کباهب

ساعتی برای مدت یک شبانهروز در جدول ( )1ارائه شدهاند .قاب توجه

یافته است .در حالتهای سوم و چهارم تأثیر بهکبارگیری هبر نبوع از

است که در ای مقاله ،برای کاهب تتداد واحدهای زمانی برنامهریزی،

واحدهای  CHPدر تابع هزینه موردبررسی قرار گرفتبه اسبت .نتبایج

متمولِ موسوم به منحنبی گسسبتهسبازیشبده مبدتزمبا ببار

حالت پنجم نشا میدهد که ببا اسبت اده از واحبدهای  ،CHPتتبداد

( ]15[ )DLDC2اسببت اده نشببده اسببت .در طراحببی سببههر انببرژی،

ترانس ورماتورها و کورههای گرمایی موردنیاز به  2و  1کباهب یافتبه

طبقهبندی بازههای زمانی باید بهصورتی انجام پذیرد که ارتبا بی دو

است .بتد از اضافه کرد ذخیرهسازها در حالت شب ،ای تتداد به 1

منحنی بار الکتریکی و حرارتی نیز در نظر گرفته شود؛ چراکه تجهیزات

و  9رسیده است و هزینۀ کب بهبرهببرداری و احبداث تجهیبزات تبا

طراحیشده باید قابلیت تأمی همزما هبر دو ببار را داشبته باشبند و

 51/586میلیو دالر کاهب پیدا کرده است کبه کاهشبی 26درصبدی

اطفع همزما از مقادیر آ ها در هر ساعت از شبانهروز ضروری است.

یدهد .دلی اصبلی ایب مسبئله ،قیمبت
نسبتبه حالت اول را نشا م 

رو

عفوهبر  20بلوک زمانی شبانهروز ،چهار فصب مشتلبف سبال و

پایی حام انرژی گاز در مقایسه با بر و البته بازده باالی تولید توا
در واحدهای  CHPاست.

1. Relative Gap
2. Discretized Load Duration Curve

نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی
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جدول ( :)1مقادیر  ۲۴ساعته بارهای الکتریکی و حرارتی ( )MWو
قیمت برق و گاز ()$/MW
ساعت

بار الکتریکی

بار حرارتی

قیمت بر

قیمت گاز

ساعت

بار الکتریکی

بار حرارتی

قیمت بر

قیمت گاز

( )$

هزینه احداث

بازده ()%

ورودی

بیشینۀ توا

()MW

کمینه توا

اجباری ()%

نرخ خروج

ورودی ()MW

h
e

تجهیزات

MRR /MRR

1
2
5
0
6
5
7
8
0
19
11
12

0
0
0
5
8
19
19
11
12
10
15
18

2
2
5
0
5
2
0
0
5
8
19
12

89
89
89
09
09
09
199
199
119
119
129
129

69
69
69
69
69
69
79
79
79
79
79
79

15
10
16
15
17
18
10
29
21
22
25
20

17
15
16
10
15
10
29
22
20
22
18
19

19
0
0
0
19
12
10
15
17
10
8
0

89
89
89
09
09
09
199
199
119
119
129
129

69
69
69
69
69
69
79
79
79
79
79
79

جدول ( :)۴مشخصات مبدلهای انرژی

ترانس ورماتور سایز 07 599999 1

7

9/1

5

6/-

ترانس ورماتور سایز 08/6 069999 2

12

9/2

1/6

19 / -

کوره گرمایی سایز 76 569999 1

7

9/97

5

-/6

کوره گرمایی سایز 89 099999 2

19

9/12

2

-/7

واحد  CHPنوع اول 1999999

-

-

-

0

2/2

واحد  CHPنوع دوم 1999999

-

-

-

0

2/2

جدول ( :)۲ضرایب مربوط به فصول مختلف و روزهای هفته
زمستا

طول ه ته

آخر ه ته

بهار

پاییز

تابستا

بار الکتریکی

9/7

1

9/0

9/8

1

9/8

بار حرارتی

9/76

9/56

9/86

1

1

9/8

قیمت بر
قیمت گاز

9/8
9/8

1
9/7

9/0
9/0

9/7
1

1
1

9/8
9/8

جدول ( :)۵ضرایب مربوط به سوخت مصرفی واحدهای CHP
CHP

جدول ( :)۳مشخصات ذخیرهسازهای انرژی

f

b

9/5196

 CHPنوع اول

9/80 9/270

9/27

1/18

2/0

 CHPنوع دوم

9/12 9/9596

9/16

9/00

9/25026 7/55

هزینه احداث ()$

بیشینه انرژی MWh

دشارژ MW

دشارژ MW

کمینه توا شارژ و

بیشینۀ توا شارژ و

ذخیرهساز حرارتی 169999

19

9/6

9

2

9/76

()%

ذخیرهساز الکتریکی 299999

19

9/6

9

0

بازده شارژ و دشارژ

کمینه انرژی MWh

جدول ( :)6مقادیر توان نقطهکارهای ناحیۀ کاری عملی ()MW

9/86

تجهیزات

e

d

c

a

 CHPنوع اول

EF
-

ED
9/50

EA EB EC
6/05 0/75 9/67

 CHPنوع دوم

9/68 9/76 9/76

6/96 6/96 0/05

 CHPنوع اول

HF
-

HD
9

HB HC
5/05 1/21

HA
9

 CHPنوع دوم

9

9/05 9/55

1/59 6/00

9

CHP

CHP

EE
HE
-

جدول ( :)7نتایج نهایی طراحی برای تجهیزات سپهر تحت حالتهای مختلف

شماره حالت

CHP

ذخیرهساز انرژی

h

VOLL /VOLL
( )$/MWh

h

قابلیت اطمینا

e

)EENS (MWthh

0

نوع 2

-

-

05/5

152/5

50/085

-

5/16

51/555

-

2

-

1

9

1

1

)EENS (MWh

e

تابع هد

5

نوع 1

-

-

2/07

9

76/859

-

5/66

72/519

-

-

-

2

2

9

2

1

ک ()M$

تابع جریمه ()$

هزینه احداث ( )M$

2

-

*

-

525/0 272/0

89/776

-

2/86

77/026

1

6

-

-

2

9

2

9

( )M$

1

-

-

-

20/6

85/7

82/522

-

2/56

70/072

-

-

-

-

2

1

2

1

هزینه بهرهبرداری

حرارتی

الکتریکی

 CHPنوع دوم

 CHPنوع اول

سایز 2

سایز 1

سایز 2

ذخیرهساز

سایز 1

حالت

کوره گرمایی ترانس ورماتور

6

دو نوع

-

-

05/5

152/5

50/085

-

5/16

51/555

-

2

9

1

9

1

1

5

دو نوع

*

-

9

65/2

51/586

-

0/0

65/086

2

0

2

1

9

9

9

1

7

دو نوع

*

5699/2999

12/0

9/0

55/628

15770

0/86

68/619

5

0

2

1

9

9

9

2

8

دو نوع

*

2999/5699

9

16/7

55/597

10565

0/7

68/015

2

0

1

2

9

9

1

9

0

دو نوع

*

6999/7999

9

9

55/709

9

0/76

60/909

2

0

1

1

1

1

2

9

طراحی بهینۀ سپهر انرژی برای بهرهبرداری توأم از سیستمهای برق و گاز با05 ...
20

ب به سیسببتم تحمی ب مببیشببود .بببرای محاسبببۀ مقببادیر  EENS در

15

هزینه هستند ،باید مقبادیر

حالتهای  1تا  5که تنها شام تابع هد

10



بهینۀ  R ,tو  si , , tاستشراج شوند .برای ای کار بتد از محاسبۀ هزینه

5

)E (MW

0
-5

مجموع توان خالص خروجی منابع ذخیره انرژی الکتریکی
مجموع توان الکتریکی تولیدی واحدهای CHP
توان انتقالی از طریق ترانسفورماتور
بار الکتریکی

-10
-15
-20

بهرهبرداری بهینه ،شببیهسبازی یبک ببار دیگبر ببا همبا تجهیبزات
بهدستآمده و با رعایت قید دیگری که حاکی از براببر ببود هزینبۀ
بهرهبرداری با مقدار بهدستآمده است ،اجرا میشود.
است اده از شاخص قابلیت اطمینا در تابع هد

مسبئلۀ طراحبی

بهینه ،روند ح مسئله را به دو شیوۀ کلی تحت تأثیر قبرار مبیدهبد:

شکل ( :)7توانهای خروجی تجهیزات مختلف برای تأمین بار الکتریکی

اولبی بببه تتببداد و انببواع تجهیببزات مورداسببت اده مربببو مببیشببود،

یک شبانهروز مربوط به حالت 6

بهطوریکه ظرفیت موردنیاز برای بهرهبرداری در شرایط خروج فراهم
شود .نکتۀ دوم مربو به نبوع بهبرهببرداری اسبت ،ببدی متنبی کبه

شک ( ) 7سهم تجهیبزات مشتلبف را در تبأمی ببار الکتریکبی

توا های خروجی تکتک ای تجهیزات باید طوری تتیی شوند کبه

مربو به یک شببانهروز از آخره تبه تابسبتا در حالبت  5را نشبا

با خروج هرکدام از آ ها کمتری کمبود توا به سیستم تحمی شود.

میدهد .چنا که مشاهده میشود ،سهم عمدۀ تولیبد ببر متتلبص ببه

برای م التۀ ای نکته ،تجهیزات بهدستآمبده از حالبت  ،6یبک ببار

واحدهای  CHPاست؛ درحالیکه توا انتقالی از طریص ترانس ورماتور

دیگر با تابع هد ِ هزینه بهاضافه تابع جریمۀ قابلیبت اطمینبا مبورد

یا مربو به ساعات اوج بار است یا مرببو ببه سباعاتی کبه قیمبت

بهرهبرداری قرار گرفتهاند .نتایج بهدسبتآمبده از ببهکباربرد مقبادیر

حام بر پایی بوده و بر انتقالی از شبکه برای شارژ منابع ذخیبرۀ

مشتلف  VOLLدر ای شبیهسازی در شک ( )8به نمایب درآمده

انرژی الکتریکی بهکار میرود .ای انرژی ذخیبرهشبده ،طببص انتظبار،

است .نتایج ،مصالحۀ بی دو عام هزینه و قابلیت اطمینا را در شیوۀ

برای تولید تبوا در سباعات پربباری و قیمبت بباالی ببر اسبت اده

بهرهبرداری از یک ترکیب واحد از تجهیزات سههر را نمایب میدهد.

میشود.

بدیهی است عوام مشتل ی ازجمله ظرفیت تجهیزات ،احتمال خروج

مقایسۀ نتایج مربو به حالتهای  6و  5نشبا مبیدهبد کبه ببا
اضافه کرد منابع ذخیرۀ انرژی به ترکیب سههر ،هزینهها بهاندازه 0/8

اجباری MRR ،و مششصه ورودی-خروجی واحدهای  CHPدر ای
مصالحه نقب دارند.

درصد کاهب مییابد و ای نکته بیانگر ای اسبت کبه اضبافه کبرد

61835000

بهببرهبببرداری جداگانببه (0/8درصببد در مقایسببه بببا

61815000

1/0درصد) دارد .دلی کلی ای مسبئله ،وجبود دو حامب انبرژی ببا

61805000

قیمت های مشتلف برای شارژ ای منابع در ساعات کمباری است.

61795000

آ هببا در رو

در حالتهای  7تا  0قابلیت اطمینا بهعنوا یک شاخص دیگبر

)Operation Cost ($

منابع ذخیرۀ انرژی به ترکیب سههر نقب مؤثرتری نسبتبه است اده از

61825000

61785000
180

170

160

150

140

130

120

طراحی بهکارگرفته شده است و تابع هزینۀ بهینهسازی ،عفوهبر هزینۀ

)EENSe + EENSh (MWh

احداث و بهرهبرداری شام تابع جریمۀ مربو به قابلیت اطمینا نیز

شکل ( :)8مصالحه بین قابلیت اطمینان و هزینه بهرهبرداری برای

میباشد .در ای حالتها تجهیزات بیشتری نسبتبه حالتهای قبلبی

تجهیزات بهدستآمده از حالت ۵

مورداست اده قرار گرفتهاند و طبص انتظار ،هزینهها در مقایسه با حالت
 5افزایب یافته است .دو سبتو آخبر از جبدول ( )7مقبادیر انبرژی

سهم تجهیزات مشتلف در تأمی بارهای الکتریکی و حرارتی در

تأمی نشده در طول یک سال را با احتساب احتمال خروج تجهیبزات

حالتهای  5 ،1و  ،0بههمراه حجم انرژی تبادلی توسط ذخیرهسازها

مشتلف نشا میدهبد .قابب مشباهده اسبت کبه ببا افبزایب مقبادیر

و نیز مقادیر گاز و بر خریداریشده در طول یک سال در شک ()0

 ، VOLLمقادیر متناظر  EENS کاهب مییابد و بدی ترتیبب ببا

برحسب مگاواتساعت نمایب داده شدهاند .چنا که مشاهده میشود

افزایب وز شاخص قابلیت اطمینا در تابع هد  ،هزینۀ بیشتری نیز

طراحیِ بدو قابلیت اطمینا (حالت  )5بیشتری سهم گاز مصرفی را

06
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نسبت به بقیه دارد .مقبادیر ببازده کب (نسببت مجمبوع انبرژیهبای

را نشا میدهد .از طرفی دیگر ،بهکارگیری واحبدهای  CHPبیشبتر،

خروجی به مجموع انرژیهای ورودی) ببرای حالبتهبای  5 ،1و 0

ببهمتنبی بهببرهگیبری از مجموعبه CHPهببا در تبوا هبای خروجبی

بهترتیب  78/8 ،01/2و  87/6درصد است.

پایی تری است .ای مسئله خودبهخود ،ببازدههبای کباری بباالتری را
200000

180000

بدی طریص بششی از افزایبِ هزینهها را تا حدی جبرا خواهد کبرد.

140000

درنتیجۀ افبزایب تتبداد واحبدهای  CHPدر ایب طراحبی از سبههر

100000

انرژی ،تتداد ترانس ورماتورهای موردنیاز نیبز کباهب یافتبه و کبورۀ

160000
120000
80000

گرمایی کوچکتری مورداست اده قبرار گرفتبه اسبت .مقایسبۀ نتبایج

40000

طراحی سههر با وجود ذخیرهسازها (س ر انتهایی جدول  8و حالت 5

0

از جدول  )7نشا میدهد که با وجود اعمال نامتینی قیمت ،ترکیبب

60000
20000
ورودی کل گاز

ورودی کل برق

TES

انرژی مبادله شده

CHP

حرارت تولیدی

کوره گرمایی

EES

حرارت تولیدی

انرژی مبادله شده

تولیدی CHP

انرژی الکتریکی

انرژی الکتریکی

انتقالی ترانسفورماتور

8

7

6

5

4

3

2

ببرای ایب واحبدها تحبت سببناریوهای مشتلبف ببههمبراه داشببته و

1

شکل ( :)9مقادیر ورودی حاملهای انرژی و سهم تجهیزات مختلف در

یکسانی برای تجهیزات بهدست آمده است .ای مسئله به ایب نتیجبه
اشاره دارد که است اده از منابع ذخیرۀ انرژی در ترکیب سههر ،میتواند
انت ا پذیری سههر انرژی را در مقاب تغییرات قیمبت در بلندمبدت
بهمیزا قاب توجهی افزایب دهد.

تولید انرژی موردنیاز الکتریکی و حرارتی برحسب مگاواتساعت

حرارتی

الکتریکی

 CHPنوع دوم

 CHPنوع اول

سایز 2

سایز 1

سایز 2

ذخیرهساز

بدو ذخیرهسازها

-

-

2

1

9

1

1

9

با ذخیرهسازها

2

0

2

1

9

9

9

1

طراحی سههر انرژی با درنظرگرفت نامتینی قیمت حام هبای انبرژی
طبص فرمولبندی ارائهشده در بشب  6و با درنظرگبرفت هبر دو نبوع
 ،CHPیک بار بدو ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی و حرارتی و بار
دیگر با بهکارگیری آ ها در ترکیب سههر انجام پذیرفته است .در ای

کوره گرمایی

ترانس ورماتور
سایز 1

 .۲.۲ .6طراحی بهینۀ سپهر انرژی با درنظرگرفتن نامعینی قیمت

جدول ( :)8نتایج طراحی بهینه با درنظرگرفتن نامعینی قیمت

بشب باتوجه به اینکه قیمت حامب گباز طبیتبی در مقایسبه ببا ببر
تغییرات کمتری دارد ،از تغییرات قیمت گاز صر نظر شده است .ای

جدول ( )0سهم تجهیزات مشتلف در تأمی انرژیهای الکتریکی

درحالی است که قیمت جهانی بر در طوالنیمدت تغییرات احتمالی

و حرارتی موردنیاز سالیانه را برای تجهیزات نشا دادهشده در جدول

زیادی دارد که ای نکته با بیشینۀ افزایبِ تا  09درصد در پایبا ببازه

( )8و تحببت سببه سببناریوی نببوعی  6 ،2و  8نمببایب مببیدهببد.

 19ساله ،در مسئله مدنظر قرار گرفته است.

هما طورکه مشاهده میشود ،با افزایب قیمت بر در سبناریوهای 2

قاب ذکر است که تتداد بلوکهای زمانی مربو به مسئلۀ طراحی

تا  ،8انرژی الکتریکی بیشتری از طریص واحدهای  CHPتولید شده و

سههر ( 102بلوک) در حالتی که نامتینی قیمت در مسئله اعمال شود،

حجم انرژی انتقالیافته از طریبص ترانسب ورماتور کباهب پیبدا کبرده

بهدلی است اده از سه بازه مربو به اعمال نامتینی ،سه برابر میشبود.

است .ای نکته بهوضوح مصالحۀ بی قیمت بر و تغییرات نق هکبار

ای حجم از محاسبات متناسب با تتداد سناریوهای تغییبرات قیمبت

واحبدهای  CHPرا نمبایب مبیدهبد کبه برخاسبته از ببازده کباری

هم بهطور تصاعدی افزایب مییابد .نتایج شبیهسازی با درنظرگبرفت

غیرثابت ای واحدهاست .با افزایب قیمت ببر  ،انبرژی مبادلبهشبده

تابع هد

بیا شده در راب ۀ ( )05در جدول ( )8ارائه شده است .ببا

توسط منابع ذخیرۀ انرژی نیز افزایب یافته و چنا که انتظبار مبیرود،

مقایسۀ نتایج ای جدول برای طراحی سههر ببدو ذخیبرهسبازها ببا

سهم دو حام انبرژی گباز و ببر در تبأمی انبرژیهبای موردنیباز

حالت مشابهی که نامتینی قیمت در آ لحاظ نشده است (حالت  6از

بهترتیب افزایب و کاهب یافته است.

جدول  ،)7مشباهده مبیشبود کبه ببا درنظرگبرفت نبامتینی ،تتبداد
CHPهای بهکارگرفتهشدۀ یک واحد افزایب یافته است .ایب مسبئله
لزوم کاهب وابستگی به شبکۀ بر در سناریوهای با قیمتِ باالی بر

طراحی بهینۀ سپهر انرژی برای بهرهبرداری توأم از سیستمهای برق و گاز با07 ...
جدول ( :)9سهم تجهیزات مختلف در تأمین انرژیهای موردنیاز سالیانه و مقادیر ورودی حاملهای انرژی در سناریوهای مختلف (برحسب )MWh
بر انتقالی

سناریو
بدو
ذخیرهسازها

با ذخیرهسازها

ترانس ورمر

انرژی الکتریکی انرژی مبادلهشده حرارت تولیدی حرارت تولیدی انرژی مبادلهشده
کوره گرمایی
تولیدی CHP
TES
CHP
EES

ورودی ک بر

ورودی ک گاز

سناریو 8

11050

09595

9

1687

71577

9

11515

185968

سناریو 6

12785

88052

9

1556

71901

9

12078

182095

سناریو 2

10702

87995

9

006

71502

9

10055

178511

سناریو 8

5918

00189

0896

9

58559

0520

5111

185690

سناریو 6

0020

07717

0725

9

58115

0502

0656

185960

سناریو 2

6850

05119

0556

9

57902

0650

5910

189099

جدول ( )19هزینههای موردانتظار برای طراحی بهدستآمبده در

قابلیت اطمینا (حدود 26درصد ،مربو ببه حالبت  )5اسبت .دلیب

جداول ( )8و ( )11هزینههبای بهبرهببرداری از آ هبا را تحبت سبه

اصلی ای مسئله ،است اده از تتداد بیشتر واحدهای  CHPو جایگزی

سناریوی مشتلف نمایب میدهد .هما طورکه مشاهده میشود ،هزینۀ

کرد تولید سهم بزرگی از بر موردنیاز با گاز طبیتی بهجای تبأمی

ک موردانتظار در مقایسه با حالتهای متی مشابه (حالتهای  6و 5

بر از شبکه است .از طرفی دیگر ،حرارت تولیدی همزما واحدهای

از جدول  )7بهترتیب  1/5و  9/2درصد افزایب داشبته اسبت .ببرای

( CHPدر ادغام ببا ذخیبرهسبازهای حرارتبی) ببرای تبأمی بارهبای

حالتِ بدو منابع ذخیرۀ انبرژی ،بششبی از ایب مقبدار ببه افبزایب

حرارتی است اده شد ،بهطوریکه هیچ کبورۀ گرمبایی در ایب حالبت

هزینههای سرمایهگذاری مرببو مبیشبود .ببرای حبالتی هبم کبه از

بهکار گرفته نشد .حدود 5/7درصد از ای میزا کاهب ،به اسبت اده از

ذخیرهسازها در ترکیب سههر است اده شده ،افزایب کمی در هزینههای

ذخیرهسازهای انرژی الکتریکی و حرارتی مربو میشبود کبه نشبا

بهرهبرداری موردانتظار رخ داده است .ای نکته حاکی از مزیبتهبای

داده شد نقب مؤثرتری در کاهب هزینههای سبههر انبرژی نسببتببه

ویژۀ است اده از منابع ذخیرۀ انرژی است که در مقادیر نشبا دادهشبده

حالت بهرهبرداری سنتی دارند.

در جدول ( )11نیز ،در مقایسه با حالتِ بدو ذخیبرهسبازها مشبهود
است.

طراحی سههر ببا درنظرگبرفت شباخص قابلیبت اطمینبا نتبایج
مت اوتتری داشت .تتداد تجهیزات بیشتری در ای حالتهبا ببهکبار

جدول ( :)11هزینههای بهرهبرداری موردانتظار و هزینههای احداث

گرفته شدند و شیوۀ بهرهبرداری از تجهیزات باتوجهبه ایب شباخص

باتوجهبه تابع هدف تعریفشده در رابطۀ ()۴۳

تحت تأثیر قرار گرفت ،بهطوریکه با افزایب 2/6درصبدی هزینبههبا
هزینه ک

نسبتبه حالت  ،5توا تأمی نشده تحبت تمبامی سبناریوهای تبک-
خروجی به ص ر رسید .مزیت دیگر ای طراحی ،داشبت ببازده کلبی
انرژی بیشتری نسبت به حالت 87/6( 5درصد در مقاب 78/8درصبد)

هزینه بهرهبرداری

هزینه احداث

موردانتظار )M$( EOC

( )M$

()M$

بدو ذخیرهسازها

51/728

5/8

56/628

با ذخیرهسازها

67/117

0/0

51/617

جدول ( :)11هزینۀ بهرهبرداری از تجهیزات بهدستآمده تحت

است .البته شایا ذکر است که با درنظرداشت بازده پایی ِ تولید تبوا
شبکه در نیروگاههبای حرارتبی و تل بات مسبیر انتقبال و دیبدگاهی
سراسببری از تولیببد انببرژی ،بهببرهبببرداری بببهرو

سناریوهای مختلف (برحسب )M$
سناریو

بدو ذخیرهسازها

با ذخیرهسازها

سناریو 8

52/786

67/058

سناریو 6

51/980

65/086

سناریو 2

60/575

65/555

 .7نتیجهگیری
در ای مقاله ،طراحی سههر انرژی با بهکارگیری مششصۀ کاری عملی
واحدهای  CHPفرمولبندی شبد و شببیهسبازیهبا ببا درنظرگبرفت
حالتهای مشتلف بر روی یک سیستم آزمایب اجبرا شبدند .نتبایج
حاکی از کاهب قاب مفحظۀ هزینۀ کب در طراحبی ببدو شباخص

سببههر نببهتنهببا از

نق ه نظرهای هزینه و قابلیت اطمینا  ،بلکه از دید بازده ک انرژی نیز
مزیتهای فراوانی برای تأمی انرژی خواهد داشت.
با اعمال نامتینی قیمت انرژی در طوالنیمدت ،باوجوداینکه میزا
و احتمال افزایب قیمت بیشتر از کاهب آ در نظر گرفته شده است،
مشاهده شد که افزایب نسبتاً کمی در هزینۀ کب موردانتظبار رخ داده
است .ای نتیجه حاکی از انت با پبذیری رو

سبههر انبرژی ببرای

مقابله با تغییرات قیمت است؛ چراکه تنبوع تجهیبزات در ایب رو
کمک میکند تا بتبوا متناسبب ببا سبناریوهای مشتلبف ،سبهمهبای
مت اوتی از حامب هبای انبرژی را ببهکبار گرفبت .درایب خصبو

،

نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی
جریمۀ ناشی از عدم تأمی قابلیت اطمینا بهازای



VOLL


EENS واحد

 ( s)

 امs احتمال وقوع سناریوی

متغیرها

 متغیر باینری مششصکنندۀ وضتیت بهکارگیری مبدل

u

)expected operation cost( هزینۀ بهرهبرداری موردانتظار

t  در زماCHP  حرارتی خروجی/ توا الکتریکیE
t  در زما از نوع

 مقدار افزایبِ توا

ذخیرهسازهای انرژی نقب مهمی در افزایب ای انت ا پبذیری ای با
 سههر انرژی درجههای آزادی بیشبتری، با وجود ذخیرهسازها.میکنند
 میبزا،برای مقابله با تغییرات قیمت مییابد؛ بهطوریکه بناببه نتبایج
 ببا وجبود،تغییرات در هزینۀ بهرهبرداری تحت سناریوهای مشتلبف
.ذخیرهسازها کاهب یافته است



فهرست عالئم

EOC
 ,t

/H

08

اندیسها

 ,t



  e, g )نوع حام انرژی ورودی (بر یا گاز



R ,t

  e, h )نوع انرژی خروجی (الکتریکی یا حرارتی



t  در زما  ذخیرۀ توا از نوعReservet

مششصکنندۀ هرکدام از تجهیزات نامزد برای سههر

اندی





  در اثر خروجt  در بازه زمانی توا تأمی نشده از نوع

LL ,t

t مربو به بلوکهای زمانی

اندی

t

t  به سههر در زما توا ک ورودی حام انرژی

PTot , t

in ,

مربو به سناریو

اندی

s

t در زما
t در زما



پارامترها

  دشارژ منبع ذخیرۀ/ توا شارژSch,t / Sdis,t

 انرژی ذخیرهشده در منبع ذخیرۀ

 درCHP متغیر باینری مششصکنندۀ اینکه نق هکبار خروجبی

t  حرارتی در زما/بار الکتریکی

V

 ,t

)(برای ترانس ورماتورها و کورههای گرمایی

r

i , , t

در زما

  ناشی از خروج توا نوع

 درCHP متغیر باینری مششصکنندۀ اینکه نق هکبار خروجبی

t


ch

dis

t  در زما قیمت حام انرژی



. را ندارندt

 بازده مبدل

h

/L

 دشارژ ذخیرهسازهای انرژی/ بازده شارژ / 

./ از ناحیه عملی کاری قرار داردi ناحیۀ
متغیر باینری مششصکنندۀ اینکه تجهیزات سههر قابلیت تأمی

e

Lt

z  ,t
 تحببت، t



t

 در زمببا  قیمببت حامب انببرژی1, t ( s ), 2 , t ( s ), 3, t ( s )






 سالۀ بازه برنامهریزی0  و0 ،2  ام در دورههای سهگانهs سناریوی

si ,  , t

 ام از محدودۀi  در ناحیه، t شرایط خروج تجهیزات در زما

از سههر

.«بیشتری گاز مصرفی» خواهد بود

 هزینۀ احداث الما

IC

 نرخ خروج اجباری
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