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تعیین ضریب نفوذ بهینه  CHPدر ایران با در نظر گرفتن مالحظات
زیست محیطی و هزینه تامین انرژی
محمد سلیمی
شرکت سهامی برق منطقه ای گیالن
رشت ،ایران
چکیده — این مقاله ،به تعیین ظرفیت بهینه نصب منابع تولید همزمان

است .روشهای مختلفی توسعه پیدا کردهاند و برای اهداف مختلفی استفاده

با استفاده از مدلسازی سیستم یکپارچه حاملهای انرژی در قالب هاب

شدهاند .در واقع موضوع هاب انرژی یکی از جدیدترین موضوعات و مباحث

انرژی میپردازد .ویژگی بارز این مقاله ،مدلسازی هاب انرژی شامل

در زمینه مدیریت انرژی می باشد و بیش از چند سال از انتشار اولین مقاله در

شبکههای برق و گاز طبیعی ،بطور کالن میباشد که به عنوان یک نمونه

این زمینه نمیگذرد .اما از آنجا که این موضوع بسیار جالب میباشد ،تعداد

مطالعه موردی ،شبکههای برق و گاز طبیعی ایران ،مدلسازی شدهاند و هر
استان کشور به عنوان یک هاب در نظر گرفته شده است .در پایان ،در دو
حالت حداقل هزینه تامین انرژی و حداقل انتشار گاز دیاکسید کربن،
ظرفیت بهینه نصب  CHPدر هر هاب بدست آمده است.

واژههای کلیدی — هاب انرژی -منبع تولید همزمان -سیستم یکپارچه
حاملهای انرژی -دیسپاچ بهینه چند حامل انرژی

مقدمه
پخش بار بهینه حاملهای انرژی که امروزه انجام میشود ،مستقل از هم
هستند .الگوریتمها و روشهای زیادی نیز به خصوص در مورد شبکههای
برق ،گاز طبیعی و حرارت منطقهای وجود دارند .آنالیز و مدلسازی
سیستمهای شامل چند حامل انرژی به تازگی مورد توجه قرار گرفته است و
در چند مقاله در این زمینه صحبت شده است .به ویژه در مورد تبادالت
سیستمی شبکههای گاز طبیعی و برق و دیگر شبکهها ،تحقیقاتی انجام گرفته
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مقاالت چاپ شده با افزایش زیاد همراه است و انتظار می رود که مقاالت
متعددی در این زمینه نوشته شود.
در این مقاله ،منابع تولید همزمان ،به عنوان یکی از عناصر اصلی برای هر
هاب انرژی در نظر گرفته شده است .در این تکنولوژی ،سمت مصرف،
انعطاف پذیری الزم برای استفاده از حاملهای مختلف انرژی را دارد.
در مراجع [ ]4-1در مورد فرضیه اولیه هاب انرژی صحبت شده است .در
مورد منشا اولیه ایده هاب انرژی و چگونگی پیدایش آن در این منابع صحبت
شده است .در بعضی از این مقاالت از حاالت کلی سیستمهای شامل چند
حامل انرژی صحبت شده است.
مراجع [ ]11-5توضیحات کلی و اساسی در مورد هاب انرژی را بیان
کردهاند و مثالهایی را ذکر کردهاند .به عنوان مثال فرض کردهاند در ورودی
هاب ،گاز طبیعی و برق و در خروجی هاب برق و حرارت وجود داشته باشد
و بر این اساس و وجود این حاملها سیستم را شبیهسازی نمودهاند .در مرجع
[ ]7مسائل مربوط به تئوری مسئله نیز در نظر گرفته شده است .روابط مربوط
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به مدلسازی ،بهینهسازی و فرمولبندی به همراه مثالهای مختلف در این
منابع ذکر گردیده است .همچنین شبکههای مورد استفاده در هاب انرژی در
بعضی از این منابع بررسی شده است .در مرجع [ ]8مدل متفاوتی از هاب
انرژی ارائه گردیده است که البته این تفاوت تنها در ظاهر مسئله وجود دارد
و در اصل ،تعریف مشابهی از هاب انرژی با دیگر مقاالت ،ارائه شده است.
تاثیر شبکه گاز بر روی شبکه برق در مراجع [ ]12و [ ]13بررسی شده
است.
شکل  -1هاب انرژی متشکل از مبدلهای مختلف در درون خود

از آنجا که کشور ایران ،دارای منابع عظیم گاز طبیعی است بنابراین الزم

هر هاب توسط مجموعه ای از حامل های انرژی در درون خودش شناخته می

است بررسی های جدی تری در زمینه بهره برداری بهینه سیستمهای یکپارچه

شود:

برق و گاز طبیعی انجام گیرد .لذا در این مقاله ،سیستمهای انرژی ایران در

} … و گاز وطبیعی الکتریسیته{ = α, 𝛽, … ∈ ℇ

قالب هاب انرژی مدلسازی گردیده است.

این حاملها ممکن است در طرف ورودی هاب و یا خروجی هاب باشند .اگر

در ادامه این مقاله ،در بخش ( )2توضیحات مختصری از هاب انرژی و

در طرف ورودی هاب باشند با عالمت  Pω , … , Pαو اگر در طرف خروجی هاب

مدل سازی آن و همچنین روابط شبکه های موجود در هاب انرژی ارائه خواهد

باشند با عالمت  Lω , … , Lαنشان داده میشوند .دستگاه ها و مبدلها در هاب انرژی

شد .در بخش ( )3شبکه-های برق و گاز و بارهای الکتریکی و گرمایی در

باعث می شوند که ورودی های مختلف هاب به مقادیر دیگر و یا انواع دیگر

ایران به تفکیک ،مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در پایان این بخش یک

انرژی در خروجی هاب تبدیل شوند .رابطه ( )1نشان دهنده ارتباط بین ورودی

مدل بهم¬پیوسته از هابهای انرژی شامل  33هاب ارائه می¬شود .در بخش

ها و خروجی های هاب می باشد [.]2

( )4مسئله بهره¬برداری همزمان از این شبکه بهم¬پیوسته فرمولبندی خواهد
شد و تابع هدف و قیدهای مسئله تشریح میگردد .در بخش ( )5داده های
مسئله و منابع آن تشریح میشود و بر اساس اطالعات موجود ،شبیهسازی

با توجه به توضیحات باال ،هاب به عنوان یک مجموعه متمرکز محلی از

انجام می گیرد و نتایج آن نشان داده خواهد شد .در بخش ( )6نیز خالصه

مبدلهای انرژی تعریف میشود .شکل ( )2اجزای داخلی یک هاب نمونه را نشان

نتایج این تحقیق ارائه می شود.

میدهد که در ادامه از این نمونه برای مدلسازی هر هاب ایران استفاده خواهد

هاب انرژی

شد .ابعاد یک هاب انرژی می تواند متغیر باشد .در این مقاله ابعاد هر هاب به اندازه

هاب انرژی به طور کلی به عنوان رابط بین تولید کننده انرژی ،مصرفکنندگان

یک استان در نظر گرفته شده است ،لذا مدل کلی هاب میتواند همانند شکل ()2
باشد که مجموعهای از هابهای کوچکتر در درون خود می باشد.

و زیرساختهای شبکههای انتقال انرژی میباشد .از نقطه نظرسیستمی هر هاب
انرژی دارای یک سری حاملهای انرژی مختلف در سمت ورودی و خروجی
خود میباشد که این حاملها توسط اجزای تشکیل دهنده هاب (اتصال دهندهها،
مبدلها و ذخیره کنندهها) با یکدیگر ارتباط دارند .در این مقاله از عناصر
ذخیرهکننده چشمپوشی شده است.

مفهوم هاب انرژی
شکل ( )1یک هاب انرژی متشکل از مبدلهای مختلف را نشان می دهد که
بصورت یک بلوک فرض شده است.
شکل  -2نمونهای از یک هاب انرژی

2
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یکی از پارامترهای مهم در هاب انرژی ،ضریب دیسپاچ 1میباشد که با

) 𝐺𝑖𝑗 = 𝐾𝑖𝑗 𝑠𝑖𝑗 √𝑠𝑖𝑗 (𝑝𝑖2 − 𝑝𝑗2

نشان داده شده است .همانگونه که در شکل ( )2دیده میشود مجموع فلوی

()5

ورودی گاز طبیعی در سمت ورودی هاب به پنج بخش تقسیم خواهد شد.

𝑗𝑝 ≥ 𝑖𝑝 𝑓𝑖
}
𝑒𝑠𝑙𝑒

درصد سهم هر کدام از مبدلها توسط ضریب دیسپاچ تعیین میشود .در زمان

 K ijضریب خط لوله میباشد که به پارامترهایی همچون طول خط و قطر

حل مسئله بهینه سازی یکی از پارامترهایی که بایستی توسط کنترل کننده

لوله بستگی دارد ] pi .[12فشارگاز در هاب  iمی باشد .ضریب خط لوله

مرکزی تعیین گردد ،همین مقدار ضریب دیسپاچ میباشد.

بصورت زیر با طول خط و قطر لوله ارتباط دارد ]:[13

شبکههای انرژی
در این مقاله ،از زیرساختهای دو شبکه برق و گاز ایران استفاده شده

)5قطر لوله(
√ × 𝐾𝑖𝑗 = 15.1 × 10−3
طول خط

()6

است .لذا الزم است ابتدا روابط و معادالت این شبکه ها معرفی گردد.

مقدار گاز مصرف شده در کمپرسور  ،Qcomبه فشار باالدستی و پائین

در شبکه برق ،از آنجا که در این مقاله بر روی شبکههای انتقال

دستی کمپرسور و فلوی شارش یافته در خط لوله بستگی دارد:

( )230kv,400kvتمرکز میشود ،لذا از معادالت پخش بار  dcاستفاده
میشود که در روابط ( )2و ( )3نشان داده شده است:

()7
𝑃𝑖 − ∑ 𝑃𝑖𝑗 = 0

()2

) 𝑗𝛿 (𝛿𝑖 −
𝑗𝑖𝑋

()3

𝑚𝑜𝑐𝐺
) 𝑙𝑝 = 𝐾𝑐𝑜𝑚 (𝑝𝑖 −
𝑖𝑙𝐺

 K comثابت کمپرسور می باشد.

}
𝑗∈ℋ
} ∀𝑖, 𝑗 ∈ ℋ = {1,2, . . , 𝑁ℋ

مدلسازی زیرساختهای انرژی در ایران

= 𝑗𝑖𝑃

در این بخش ،سیستمها و زیرساختهای انرژی و همچنین بارهای
الکتریکی و گرمایی خاص مناطق مختلف ایران مدلسازی میشوند تا با

شبکه گاز طبیعی را میتوان همچون شبکههای قدرت مدلسازی نمود.

بررسی این زیرساختها بتوان هاب انرژی را مدلسازی نمود.

شکل ( ) 3یک مدل ساده از خط لوله گازی به همراه کمپرسور را نشان می

در پایان این بخش ،ساختار انرژی ایران به  33هاب انرژی تقسیم خواهد

دهد .در هر هاب بایستی تعادل فلوی گاز برقرار باشد یعنی مقدار فلوی وارد

شد و هر هاب توسط شبکههای برق و گاز طبیعی با دیگر هابها ارتباط

شده بایستی با مقدار فلوی خارج شده برابر باشد .رابطه ( )4این مسئله را

خواهد داشت .هابها بصورت جدول ( )1شمارهگذاری شدهاند.

نشان می دهد:

جدول  -1شمارهگذاری هابهای انرژی

شکل  -3یک مدل ساده از خط لوله گازی
𝐺i − ∑ Gij = 0

()4

}
{1,2,
}
= ∀i, j ∈ ℋ
. . , Nℋ
j∈ℋ

معادالت ( )5و ( )7بترتیب روابط پخش فلوی جاری در خطوط لوله گاز
و کمپرسور را نشان می دهند.

Dispatch factor

1

3
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جدول  -2امپدانس و ظرفیت حرارتی خطوط انتقال در سطح ولتاژهای مختلف

تولید ،مصرف و انتقال شبکه برق ایران
اگرچه شبکه برق ایران به صورت یک سیستم  16باسه در نظر گرفته
میشود که هر کدام از این باسها متناظر با یکی از حوزههای برق منطقهای
میباشند [ ،]14اما از آنجا که در این مقاله ،شبکه هاب در نظر گرفته شده

در جدول ( 𝑙 ،)2طول خط انتقال بر حسب کیلومتر و 𝑚𝑘 𝜆 = 6000

برای ایران ،شامل  33هاب میباشد ،بنابراین شبکه برق ایران ،همانند یک

طول موج خط انتقال میباشد.

شبکه برق  33باسه مدل شده است.

تولید ،مصرف و انتقال شبکه گاز ایران

تولید:
ظرفیت نیروگاههای مختلف در هر هاب در پیوست آمده است [ .]15اکثر

شبکه گاز ایران به  13منطقه راهبردی انتقال گاز تقسیم شده است [.]18

استانهای کشور دارای نیروگاه (بخاری ،گازی و یا سیکل ترکیبی) میباشند.

همانند بخش قبل ،از آنجا که مدل هاب در نظر گرفته شده شامل  33هاب

در زمان شبیهسازی ،اگر در هر هاب ،دو نیروگاه از یک نوع موجود باشد،

میباشد لذا هر هاب به عنوان یک منطقه در نظر گرفته شده است.

مجموع آنها به عنوان ظرفیت کل نیروگاه در آن هاب محاسبه میشود .در

تولید:

این مقاله ،از نیروگاههای تجدیدپذیر و یا نیروگاههای برقآبی چشم پوشی

ظرفیت تولید گاز در هر هاب در پیوست الف آمده است [ .]15در این

شده است.

مقاله ،پاالیشگاه های گاز به عنوان منابع تولید گاز در هر هاب در نظر گرفته

مصرف:

شدهاند .مجموع پاالیشگاهها در هر هاب بصورت یک پاالیشگاه تجمیع شده

بار الکتریکی را میتوان به بخشهای مختلفی تقسیم نمود .از آنجا که در

در نظر گرفته شده است که ظرفیت آن برابر مجموع ظرفیت تکتک

هر هاب ،تنها یک بار الکتریکی در نظر گرفته شده است ،مجموع این بخشها

پاالیشگاهها در آن هاب میباشد .اکثر میادین گازی کشور در جنوب ایران

در هر هاب به عنوان بار الکتریکی در آن هاب در نظر گرفته شده است.

میباشند .پاالیشگاههای گاز ایران در استانهای خراسان رضوی ،فارس ،ایالم،
خوزستان ،بوشهر و هرمزگان قرار دارند و گاز طبیعی بایستی از این مناطق به

میزان مصرف ساالنه برق در هر هاب در پیوست الف آمده است [ .]15با

کل کشور انتقال یابد.

تقسیم این مقدار بر  365روز ،با تقریب میتوان متوسط بار مصرفی روزانه را

مصرف:

بدست آورد .ا ز طرفی الگوی مصرف برق در طول روز تقریبا در طول سال
مشابه میباشد و تنها پیک بار روزانه تغییر میکند .بنابراین یک روز معمولی

مصرف گاز در کشور را میتوان به سه بخش حمل و نقل ،پخت و پز در

که مربوط به روز  11اردیبهشت  1315میباشد ،انتخاب شده است و اطالعات

منازل و سیستم گرمایشی تقسیم نمود .بارهای مربوط به پخت و پز در منازل

مصرف برق کشور در این روز از مرجع [ ]14بدست آمده است که در پیوست

و سیستم گرمایشی ،بصورت بار گرمایی در خروجی هاب مدل شدهاند .از

آورده شده است .با استفاده از دو شکل ذکر شده ،با تقریب خوبی میتوان

طرفی سیستم حمل و نقل که از گاز طبیعی استفاده میکنند را میتوان به عنوان

میزان مصرف برق در هر ساعت و در هر هاب را بدست آورد.

یکی دیگر از حاملهای انرژی در خروجی هاب تعریف نمود که در این مقاله
از آن چشم پوشی شده است و در آینده میتواند در مدل توسعه یافته هاب

انتقال:

ایران قرار گیرد .بنابراین در مدل هاب ارائه شده ،بار مربوط به گاز طبیعی از

مدل خطوط انتقال ( )230 kV , 400 kVکه در این مقاله استفاده شده

سیستم حذف شده است.

است  ،از مدل تک خطی خطوط انتقال ایران بدست آمده است [ .]14طول

انتقال:

خطوط نیز در مرجع مذکور موجود میباشد .مشخصات این خطوط در
پیوست نشان داده شده است .امپدانس و حد حرارتی خطوط انتقال در سطح

ایران دارای چندین خط سراسری و منطقهای گاز میباشد که انتقال گاز

ولتاژهای مختلف را میتوان از جدول ( )2بدست آورد [ ]16و [.]17

توسط این خطوط انجام میشود .اطالعات این خطوط در پیوست آمده است
[ .]18از آنجا که طول خط لوله بین دو هاب مشخص نیست ،فاصله بین مراکز
استانها به عنوان فاصله هابها در نظر گرفته شده است.
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تخمین بار گرمایی در ایران
همانگونه که گفته شد ،بار گرمایی بطور مستقیم در خروجی هاب در نظر
گرفته شده است .یکی از مبدلهایی که میتواند گرما تولید کند سیستم تولید
همزمان برق و گرما میباشد
همچنین عالوه بر  CHPمیتوان از دستگاههای معمول دیگری نیز در
بخش تامین بار گرمایی استفاده نمود ،بنابراین از یک مبدل گاز به گرما (بویلر)
در هاب استفاده شده است که سوخت آن گاز طبیعی میباشد .در این مقاله،
از مبدلهای دیگری که می توانند گرما تولید نمایند اما سوخت آنها فسیلی
میباشد ،صرف نظر شده است.

شکل  -4الگوی مصرف انرژی گرمایی در هر ساعت شبانه روز

بار گرمایی را می توان به سه بخش آب گرم ،فضای گرم و پخت و پز

فرمولبندی مسئله

تقسیم نمود .مقدار مصرف روزانه انرژی گرمایی در هر بخش را میتوان به
تعداد جمعیت در هر هاب نسبت داد [ ،]11بدین ترتیب که:

در این بخش ،فرمولبندی کلی مربوط به بهینهسازی پخش فلوهای انرژی
در یک سیستم بهمپیوسته از هابهای انرژی بررسی میشود .از آنجا که،

 .1آب گرم 12kWh :در روز به ازای هر نفر
.2

فضای گرم 24kWh :در روز به ازای هر نفر

مسئله مورد بحث ،شامل تبدیل و انتقال انرژی میباشد ،لذا این مسئله را

.3

پخت و پز 5kWh :در روز به ازای هر نفر

می توان به عنوان یک مسئله پخش فلوی بهینه حاملهای انرژی در نظر گرفت.

این مقادیر بطور میانگین در سال میباشند و در فصول مختلف ممکن

توابع هدف:

است تغییر کنند .تعداد جمعیت در هر هاب در پیوست آمده است .بنابراین با

در این برنامهریزی ،دو تابع هدف در نظر گرفته شده است:

داشتن تعداد جمعیت ،گرمای روزانه مصرفی در هر هاب بدست میآید.

-1تامین انرژی با کمترین هزینه:

مصرف گرما در هر هاب را از منظر دیگری نیز میتوان تخمین زد .بر
اساس مرجع [ ،]15میزان مصرف گاز طبیعی در بخشهای خانگی ،تجاری و

هزینه تامین انرژی یکی از مهمترین شاخصها در عملکرد بهینه

صنعت برابر  65333میلیون مترمکعب در سال میباشد.بنابراین میزان سرانه

سیستمهای انرژی محسوب میشود و این موضوع در دیسپاچ بهینه کالسیک

مصرف گاز طبیعی  54/2متر مکعب در روز میباشد .اگر ارزش حرارتی گاز

نیز وجود دارد .به عنوان مثال ،دیسپاچ بهینه نیروگاهها را میتوان یک رویکرد

طبیعی  35/13کیلو وات ساعت بر متر مکعب و راندمان تبدیل گاز به گرما

کالسیک در بخش قیمت انرژی نام برد که در آن کاهش هزینه سوخت ،هدف

 75درصد فرض شود ،آنگاه مقدار مصرف سرانه انرژی گرمایی در طول روز

اصلی میباشد .در اینجا ،از آنجا که تنها سوخت تامین انرژی ،گاز طبیعی در

را  35کیلو وات ساعت میتوان تخمین زد .دو مقدار بدست آمده از دو روش

نظر گرفته شده است ،لذا هزینه تامین انرژی مورد نیاز بصورت رابطه زیر

باال ،تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند ،لذا در این مقاله از روش اول یعنی

میباشد:

مقدار  41کیلو وات ساعت در روز ،به عنوان مصرف سرانه انرژی گرمایی

24

استفاده شده است .الگوی مصرف گرما در طول ساعات روز در هر هاب با

()8

𝑡
𝑖𝐺𝐺 𝑔𝜋 ∑ ∑ = 𝐶𝑇
𝑖∈ℋ 𝑡=1

توجه به شرایط آب و هوایی متفاوت است اما برای ساده سازی ،الگوی
مصرف در تمامی هابها یکسان فرض شده است .شکل ( )4الگوی مصرف

-2تامین انرژی با کمترین میزان انتشار آلودگی:

گرما در هر هاب را در طول ساعتهای مختلف شبانهروز ،بر حسب پریونیت

حداقل رساندن انتشار گازهای گلخانهای در نیروگاهها نیز میتواند به

نشان میدهد .بنابراین با توجه به مشخص شدن مصرف سرانه انرژی گرمایی

عنوان یک هدف منطقی در بهرهبرداری از سیستمهای انرژی در نظر گرفته

در یک روز و با استفاده از منحنی الگوی مصرف گرما در  24ساعت ،میزان

شود .هریک از عناصر استفاده شده در مدل هاب ،دارای ضریب انتشار گاز

بار گرمایی را در هر ساعت و در هاب میتوان تخمین زد.

دیاکسید کربن  γمیباشند .بنابراین انتشار گازها در هاب انرژی را میتوان
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بصورت تابعی از توان خروجی مبدلها ،مدل نمود .این ضرائب در جدول

قیود

( )3آمده است [.]23

روابط داخلی هاب انرژی:

جدول  -3ضرایب انتشار گاز دیاکسیدکربن برای عناصر مختلف هاب انرژی

()11
()12
()13
()14
()15
()16
()16
()18
()11
()22
()21
()22
()23
()24
()25

بنابراین کل گاز دیاکسید کربن منتشر شده در طول یک روز بر حسب
کیلوگرم بصورت زیر محاسبه میگردد:

بمنظور عملکرد بهینه هاب انرژی ،با در نظر گرفتن هر دو هدف هزینه
انرژی و تولید گازهای گلخانهای ،بایستی یک مسئله بهینهسازی دو هدفه

2

𝑡
𝑡
𝑡
𝑖𝐺𝑃 𝐿𝑡𝑒𝑖 = 𝑃𝑖𝑡 +
𝑖𝐶𝑃 +
𝑖𝑃𝐻𝐶𝑃 + 𝑃𝑆𝑖𝑡 +
𝑡
𝑡
𝑡
𝑖𝐵𝐻 𝐿ℎ𝑖 = 𝐻𝐶𝐻𝑃𝑖 +
𝑡 𝑒𝑔
𝑡
𝑖𝐺𝑃
𝑖𝐺𝑣 𝐺𝜂 =
𝑡𝑖𝐺
𝑡 𝑒𝑔
𝑡
𝑡𝑖𝐺 𝑖𝐶𝑣 𝐶𝜂 = 𝑖𝐶𝑃
𝑡 𝑡 𝑒𝑔
𝑖𝑆𝑣 𝑆𝜂 = 𝑡𝑖𝑆𝑃
𝑖𝐺
𝑒𝑔
𝑡
𝑡
𝑖𝑃𝐻𝐶𝑣 𝑃𝐻𝐶𝜂 = 𝑖𝑃𝐻𝐶𝑃
𝑡𝑖𝐺
𝑔ℎ
𝑡
𝑡
𝑖𝑃𝐻𝐶𝐻
𝑖𝑃𝐻𝐶𝑣 𝑃𝐻𝐶𝜂 =
𝑡𝑖𝐺
𝑡 𝑔ℎ
𝑡
𝑡
𝑖𝐺 𝑖𝐵𝑣 𝐵𝜂 = 𝑖𝐵𝐻
𝑡
𝑖𝐺𝑃 ≤ 0
𝑖𝐺𝑃 ≤
𝑡
𝑖𝐶𝑃 ≤ 0
𝑖𝐶𝑃 ≤
𝑡
𝑖𝑆𝑃 ≤ 𝑖𝑆𝑃 ≤ 0
𝑡
𝑖𝑃𝐻𝐶𝑃 ≤ 0
𝑖𝑃𝐻𝐶𝑃 ≤
𝑡
𝑖𝐵𝐻 ≤ 0
𝑖𝐵𝐻 ≤
𝑡
𝑡
𝑡
𝑡
𝑡
𝑖𝐺𝑣 ≤ 0
𝑖𝐶𝑣 ,
𝑖𝑆𝑣 ,
𝑖𝑃𝐻𝐶𝑣 ,
𝑖𝐵𝑣 ,
≤1
𝑡
𝑡
𝑡
𝑡
𝑡
𝑖𝐺𝑣
𝑖𝐶𝑣 +
𝑖𝑆𝑣 +
𝑖𝑃𝐻𝐶𝑣 +
𝑖𝐵𝑣 +
=1

روابط مربوط به شبکههای برق و گاز طبیعی:

اجرا گردد .بنابراین یک تابع هدف ترکیبی را میتوان تعریف نمود که دارای

این روابط بر اساس روابط بخش ( )2میباشد و از تکرار این روابط در

دو تابع هدف شامل هزینه انرژی و انتشار گازها میباشد و معموال در چنین

اینجا پرهیز میشود .اما محدودیتهای مربوط به پارامترهای شبکه بصورت

شرایطی به هریک از توابع هدف یک ضریب وزنی تعلق میگیرد .تغییر

زیر میباشد:

ضرایب وزنی این امکان را به وجود میآورد که بتوان بین دو نوع پارامتر

()26

اهمیت قائل شد .همچنین گازهای مختلفی میتوانند در محیط انتشار یابند اما
در این مقاله تنها بر روی گاز دیاکسیدکربن تمرکز شده است .با توجه به

()27

توضیحات ارائه شده ،تابع هدف ترکیبی برای این مسئله را میتوان بصورت

()28

زیر نوشت:

𝑗𝑖𝑃 ≤ | 𝑡𝑗𝑖𝑃| |𝛿𝑖𝑡 − 𝛿𝑗𝑡 | ≤ 30∘ ,
𝑎𝑃𝑀5.5𝑀𝑃𝑎 ≤ 𝜌𝑗𝑡 ≤ 7.5
𝑡𝑎𝜌
𝑖𝑗𝐺 ≤ | 𝑡𝑖𝑗𝐺| 1.2 ≤ 𝑡 ≤ 1.8,
𝑖𝜌
𝑡
𝑖𝐺𝐺 ≤ 0
𝑖𝐺𝐺 ≤

شبیهسازی

در رابطه فوق 𝜁 ،ضریب وزنی انتشار-هزینه نامیده میشود .اگر ≤ 0

 ζ ≤ 1آنگاه رابطه فوق نمایانگر تابع پارتو خواهد بود [ ]21و [ .]22برای

قیمت گاز طبیعی برای بخش نیروگاهی  833ریال بر متر مکعب میباشد

نشان دادن نتایج ،معموال از منحنی جبهه پارتو 3استفاده میشود .دو حالت

[ ]15که با در نظر گرفتن ارزش حرارتی گاز طبیعیHV = 10.35 kWh/

خاص برای ضریب 𝜁 را میتوان بصورت زیر بیان نمود:

 ،m3قیمت گاز طبیعی برای بخش نیروگاهی  3/77ریال بر کیلو وات ساعت
بدست میآید .راندمان عناصر هاب انرژی بصورت جدول ( )4در نظر گرفته

اگر  ζ = 1آنگاه هزینه انرژی کمینه خواهد شد.

شده است.

اگر  ζ = 0آنگاه انتشار گاز کمینه خواهد شد.

جدول  -4راندمان عناصر مختلف هاب انرژی بر حسب درصد

تغییر ضریب وزنی  ζهمواره باعث کاهش یک تابع هدف و افزایش تابع
هدف دیگر میشود.

Bi-objective Optimization

2

Pareto Front
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است ،ولی مجموع ظرفیت مورد نیاز  CHPدر حالت  ζ = 1بیشتر از حالت

نتایج:

 ζ = 0است .این موضوع از دید ملی بسیار حائز اهمیت میباشد زیرا میزان

شکل ( )5ظرفیت مورد نیاز  CHPرا برای هر هاب در دو نقطه بحرانی

نیاز کل کشور به  CHPدر هر دو حالت تقریبا یکی است اما اینکه در کدام

 ζ = 0,1نشان میدهد.

هاب و به چه میزان سرمایهگزاری صورت گیرد بسیار مهم میباشد .شکل ()6
نتایج مربوط به بهینهسازی را به ازای مقادیر مختلف ضریب وزنی نشان میهد.
این نمودار به نمودار جبهه پارتو مشهور است .جبهه پارتو ،ارتباط بین اهداف
متضاد را نشان میدهد .از آنجا که هزینه تامین انرژی و انتشار گاز
دیاکسیدکربن دو هدف مختلف در نظر گرفته شدهاند ،لذا همانگونه که از
این شکل پیداست ،هزینه انرژی و انتشار گاز ،رفتاری تضاد هم دارند .بدین
ترتیب میتوان در میان طیف وسیع  ζمقدار مناسب را انتخاب نمود.

شکل  -5ظرفیت مورد نیاز  CHPبرای هر هاب در دو نقطه بحرانی

𝟏 𝛇 = 𝟎,

همانگونه که مشاهده میشود ظرفیت مورد نیاز  CHPدر هر هاب
متفاوت است .این تفاوتها میتواند ناشی از میزان بار گرمایی ،میزان بار
الکتریکی ،نسبت بار گرمایی به الکتریکی و محدودیتهای شبکه در هر هاب
باشد .اما نکتهای که در شکل ( )5وجود دارد این است که ظرفیت مورد نیاز
 CHPبرای هر هاب در دو حالت  ζ = 0و  ζ = 1نیز متفاوت است و این
شکل  -6منحنی جبهه پارتو مربوط به هزینه و انتشار گاز دیاکسید کربن

تفاوت بسیار محسوس میباشد .وقتی تابع هدف حداقل هزینه تامین انرژی
باشد  ،ζ = 1بعضی از هابها نیازی به نصب  CHPندارند ولی وقتی تابع

جمعبندی

هدف حداقل انتشار گاز دیاکسید کربن باشد  ،ζ = 0تمامی هابها به CHP

در این مقاله ،سیستم یکپارچه شبکههای برق و گاز طبیعی در ایران

نیاز دارند که مقدار  CHPمورد نیاز در هر هاب متفاوت میباشد .بنابراین با

مدلسازی گردید و سیستم انرژی در کشور ایران به  33هاب که متناظر با 33

مشخص شدن میزان اهمیت انتشار گاز دیاکسید کربن ،میتوان میزان نیاز به

استان کشور میباشند تقسیمبندی گردید .در هر هاب میزان نیاز به نصب

 CHPرا در هاب تعیین نمود .در هابهایی که نیاز به نصب  CHPندارند

 CHPبا توجه به زیرساختهای انتقال انرژی در کشور در دو حالت

مسئله بدین صورت توجیه میشود که نیاز گرمایش این هابها بهتر است

حداقلکردن هزینه تامین انرژی و حداقلکردن انتشار گاز دیاکسیدکربن

توسط بویلر تامین شود ولی نیاز الکتریکی این هابها از طریق نیروگاههای

بدست آمد .نکتهای که بایستی اشاره گردد این است که در اینجا تنها از دید

داخل خود آن هاب و یا از طریق خطوط انتقال برق تامین میشود .به عنوان

ملی به قضیه نگریسته شده است و حالت بهینه نصب  CHPدر هر هاب

مثال ،استان گیالن که متناظر با هاب شماره یک است ،در حالت  ζ = 1نیازی

بصورت کالن بدست آمده است ،اما اگر هر هاب بخواهد حالت بهینه ظرفیت

به نصب  CHPندارد .علت این امر را میتوان در بازده کم  CHPدر تبدیل

مورد نیاز  CHPرا برای خود بدست آورد ،آنگاه میتوان با استفاده از تئوری

گاز به گرما ( 45درصد) در مقایسه با بویلر ( 75درصد) و محدودیت انتقال

بازی و یا سایر روشها میزان نیاز به  CHPدر هر هاب را بدست آورد.

شبکه گاز در انتقال به این هابها جستجو کرد.
نکته دیگری که در شکل ( )5وجود دارد این است که علیرغم اینکه تعداد
هابهایی که به  CHPنیاز دارند در حالت  ζ = 1کمتر از حالت ζ = 0
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