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چكيده
 يك الگوي برنامهريزي خطي احتمالي با متغيرهاي عدد صحيح ارائه شده است كه مجموع هزينه،در اين مقاله
 در اين. حداقل ميسازد،هاي توليد را با توجه به فنآوريهاي مختلف توليد برق در طول بازه زماني مورد مطالعه
 در. ميزان تقاضا غير قطعي است و سه حالت براي تقاضا در قالب برنامهريزي احتمالي در نظر گرفته شده است،الگو
اين الگو كل كشور به مناطقي تقسيم شده كه تصميمات گسترش ظرفيت براي هر يك از مناطق در يك الگوي يکپارچه
 با، ساز و كاري در نظر گرفته شده است تا كاهش هزينههاي سرمايه گذاري، همچنين در اين الگو.گرفته ميشود
 در انتها نيز به منظور تحليل نتايج خروجي الگوي.بومي شدن فن آوري و افزايش يادگيري نيز در الگو منظور شوند
 الگوي پويايي سيستمها ايجاد شده است تا تاثير برنامه ارائه شده روي شاخصهايي از صنعت برق،بهينه سازي
.نظير هزينه و سود تحت هر يك از حالتهاي تقاضا مورد مطالعه قرار گيرد
 شامل فنآوريهاي مختلف توليد برق است كه نيروگاه،برنامه بهينه گسترش ظرفيت پيشنهاد شده توسط الگو
 زمين گرمايي و، هستهاي، سيکل تركيبي، نيروگاههاي برق آبي.گازي بيشترين سهم از گسترش ظرفيت را داراست
.بادي نيز در طرح بهينه وجود دارند
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A Stochastic Programming Model for Power Generation
Expansion Planning in Iran
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ABSTRACT
In this paper, by developing a mixed integer stochastic programming model, total cost of construction of
new power generation capacity using various technologies and the cost of generating electricity during a
planning horizon is minimized. The demand is considered uncertain in this model and is assumed to follow
three possible scenarios. In this study, the country is divided to several regions and the investment decisions
are taken for each region in an integrated model. Furthermore, a learning mechanism of technologies is
considered in the model, so the cost of investment in technologies will decrease as installed capacity of each
technology is increasing. Finally, in order to analyze the output of optimization model, by developing a
system dynamic model, the impacts of the proposed plan on some power industry indicators such as cost and
profit is shown with respect to each demand scenario.
The resulting capacity expansion plan consists of various power generation technologies among which
gas turbine power plant constitutes the biggest part of the expansion plan. Other technologies such as hydro,
combined cycle, nuclear, geothermal and wind power plants exist in the expansion plan.
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به طور واقعي مد نظر باشد استفاده از چنين الگويي مناسبتر
 -1مقدمه
گسترش سيستم قدرت 1بخشي از برنامه ريزي انرژي است
و بيشتر براساس سياستهاي خاص توسعه در جهت منابع ملي
هر کشورانجام ميشود .در اين مسئله هزينه اقتصادي طرح
گسترش و محدوديت منابع انرژي نقش عمدهاي در
سياستگذاري دارد .هدف از برنامه ريزي انرژي بررسي جامع
منابع انرژي و ايجاد هماهنگي بين اين منابع (فنآوريهاي توليد
برق) است .عالوه بر سياستهاي مبتني بر منافع ملي ،گسترش
سيستم قدرت هماهنگ با ميزان افزايش تقاضاي انرژي در آينده
صورت ميگيرد.
هدف از برنامه ريزي گسترش ظرفيت توليد جستجو براي
انتخاب اقتصاديترين طرح گسترش با دست يابي به يک سطح
خاص قابليت اعتماد و مطابق با پيش بيني افزايش تقاضا در يک
دوره زماني خاص است.
در اين طرح ،پرسشهايي که بايدپاسخ داده شوند عبارتنداز :
 -1نوع نيروگاههاي توليد قدرت که بايد به سيستم اضافه شوند
چيست ؟
 -2هزينه سوخت و منابع انرژي مورد نياز در طرح کدامند ؟
 -3زمان ساخت و بهره برداري از اين واحد ها چه وقت است ؟
 -4مكان استقرار اين واحدهاي توليدي در کجاست ؟

 -2مرور بر تاريخچه گسترش ظرفيت توليد برق

خواهد بود.

برنامه ريزي چند هدفه براي تصميم گيري با وجود چند
تابع هدف متناقض از طريق تبديل آن به مسئلهاي با يک تابع
هدف انجام ميشود .اهداف مختلف در يک مسئله گسترش
سيستم قدرت ميتواند کمينه سازي هزينه ،کمينه سازي آلودگي
محيطي و بيشينه سازي قابليت اطمينان سيستم باشد ].[4
برنامه ريزي پويا مسئله بهينه سازي چند مرحلهاي را به
يک سري مسايل ساده تبديل ميکند و از طريق روش بازگشتي
مسئله را در جهت بهينه سازي تابع هدف حل ميکند .برنامه
ريزي پويا و تلفيق آن با برنامه هاي شبيه سازي هزينه توليد
در بستههاي نرم افزاري معروف مانند  WASPاستفاده شده
است ] .[5در سالهاي اخير ازکاربرد الگوريتم ژنتيک ،به عنوان
يكي از روشهاي بهينه سازي ابتكاري در سيستمهاي قدرت
نتايج خوبي به ويژه در برخورد با مسايل با ابعاد بزرگ بدست
آمده است ].[6
عدم قطعيت ،يكي از موضوعاتي است که صنعت برق در
سالهاي گذشته با آن روبرو بوده است .پارامترها و
فاکتورهايي نظير رشد بار ،قيمت سوخت ،هزينه سرمايه ،و
قوانين تاثير زيادي روي بازدهي سرمايه گذاري در صنعت برق
دارند که اين پارامترها نيز خود تحت تاثير شرايط غير قطعي
هستند .برنامه ريزي احتمالي يک روش مطالعه تصميم گيري
تحت شرايط عدم قطعيت در طول زمان ميباشد .عدم قطعيت

درسالهاي اخير ،روشهاي گوناگوني براي بررسي و حل

مي تواند در پارامترهاي الگو و يا در خود الگو باشد .عدم

مسئله گسترش ظرفيت توليد برق مطرح شدهاند و الگوهاي

قطعيت در طول زمان توسط حالتهايي که تقريبي از آينده

تجاري گوناگوني در اين زمينه ايجاد شدهاند.

هستند الگو ميشود .روش برنامه ريزي احتمالي جوابي را که

 -1-2روشهاي الگو نمودن مسئله گسترش ظرفيت توليد

در مقابل عدم قطعيتهاي آينده استوار است تعيين ميکند.

برق
الگوهاي برنامه ريزي خطي از سي سال پيش تا کنون
کاربردهاي موفقي را در حل مسئله گسترش ظرفيت توليد برق
داشتهاند .برتري برنامه ريزي خطي ،قابليت الگو نمودن مسائل
بزرگ و پيچيده و همچنين اجراي ساده آن به کمک
الگوريتمهاي موجود است ]. [3
در برنامه ريزي خطي با متغيرهاي عدد صحيح ،ظرفيت
واحدهاي نيروگاهي در اندازه هاي مشخصي در نظر گرفته
ميشوند .با توجه به اينكه واحدهاي توليد نيروگاهي در اندازه
هاي استاندارد موجود هستند ،در مسائلي که انتخاب پروژهها
 11

مقاالت ] [8]،[7به بررسي مسئله گسترش ظرفيتهاي توليد برق
با رويكرد برنامه ريزي احتمالي پرداخته اند .مقاله ] [9مسئله
گسترش ظرفيتهاي توليد برق را در حالتي که قيمتهاي سوخت
براي آينده غير قطعي هستند مطالعه کرده است .در مقاله ][11

نيز يک الگوي برنامهريزي احتمالي دو مرحلهاي براي گسترش
ظرفيتهاي توليد برق حرارتي ارائه شده است که در اين الگو
قابليت دسترسي به واحدهاي حرارتي در آينده غير قطعي است.
يک الگوي ساده شده برنامه ريزي احتمالي دومرحله اي را
ميتوان مطابق با رابطه ) )1نوشت که اين رابطه به نام شكل
گسترده 2الگوي برنامه ريزي احتمالي معروف است.
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در اين رابطه فرض شده است که حالتهاي ممكن يک مجموعه K

عنصري باشد که  p kاحتمال وقوع هريک از حالتها استت .ايتن
رابطه نشان دهنده يک الگوي خطي احتمالي دومرحلهاي معمتول
است .از آن جهت به اين الگتو دو مرحلتهاي گفتته متيشتود کته
متغيرهاي تصميم طتي دو مرحلته بدستت متيآينتد .تصتميمات
مرحله اول با بتردار  xنشتان داده شتده استت .در مرحلته دوم
مقدار متغير غير قطعتي مطتابق بتا هتر حالتت ممكتن مشتخ
ميشتود و بتا مشتخ
مشخ

شتدن آن ،بردارهتاي  h ،qو  Tمعلتوم

ميشتوند .ست ت تصتميمات مرحلته دوم  yبتراي هتر

حالت تعيين ميشود.
 -2-2الگوهاي تجاري موجود براي گسترش بخش انرژي
با توجه مهم بودن مسئله و همچنين ارزش اقتصادي ساخت
نيروگاههاي مناسب ،الگوهاي بسيار زيادي در اين زمينه ايجاد
شده اند که هر يک به گونهاي به گسترش ظرفيتهاي بخش
انرژي مربوط ميشوند .در اين قسمت بعضي از اين الگوها
مورد بررسي قرار گرفته و مقايسه ميشوند ].[1
الگوي مارکال 3که توسط آژانت بين المللي انرژي طراحي
شده است ،مجموعهاي از الگوهاي سيستمي انرژي با رويكرد
تحليلي پايين به باال است .اين الگوها ،هر دو بخش عرضه و
تقاضاي انرژي را در برميگيرند .مارکال قادر است براي
برنامهريزان و سياستگذاران بخشهاي خصوصي و دولتي،
توضيحات و جزئيات وسيعي از فنآوريهاي توليد و مصرف
انرژي را فراهم آورد .همچنين ميتواند ارتباط بين اقتصاد کالن
و مصرف انرژي را به شكلي قابل فهم ،تفسير و توجيه نمايد.
الگوي مارکال کل بخشهاي انرژي را شامل ميشود.
مسيج( 4الگوي آلترناتيوهاي سيستمهاي عرضه انرژي و
اثرات کلي زيست محيطي آنها) يک الگوي بهينهيابي است که
براي برنامهريزيهاي ميانمدت و بلندمدت انرژي ،تحليل
سياستهاي انرژي و توسعه حالتها به کار ميرود .ريشههاي
توسعه آن به برنامه سيستمهاي انرژي  5IIASAدر دهه 71
برميگردد .اين الگو نيز مانند مارکال براي برنامه ريزي همه
بخشهاي انرژي قابل استفاده است.
الگوي  WASP6که توسط آژانت بين المللي انرژي اتمي
ايجاد شده است عمومي ترين و مشهورترين نرم افزار دراين
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زمينه ميباشد که توسط کشورهاي زيادي مورد استفاده قرار
گرفته است .اين الگو فقط گسترش بخش هاي نيروگاهي را مد
نظر قرار ميدهد .اين الگو به صورت ملي و منطقه اي قابل
استفاده است .در نهايت اين الگو تعيين ميکند که چه نوع
نيروگاههايي بايد به سيستم اضافه شوند تا سيستم در سطحي
از قابليت اعتماد پاسخگوي تقاضا بوده و مجموع هزينهها را
مينيمم کند ولي مكاني که بايد نيروگاه در آنجا ساخته شود را
تعيين نميکند.
نمز 7سيستم الگو نمودن انرژي ملي آمريكا؛ براي بازه
زماني تا سال  2125ميالدي طراحي شده است .سياستگذاري
در توليد ،تبديل ،مصرف و قيمت انرژي بر اساس اين الگو براي
دوره زماني مورد مطالعه طراحي ميشود .طراحي سياستهاي
انرژي در سيستم به هم پيوسته اقتصاد و انرژي انجام شده و
تاثير سياستهاي انرژي بر تعامل سيستم اقتصاد و انرژي در
موضوعات و زمينههاي مختلفي مانند مسائل مالي و اقتصاد
کالن ،بازار جهاني انرژي ،هزينهها و نحوه دسترسي به منابع
انرژي ،معيارهاي انتخاب فنآوريهاي توليد و مصرف انرژي،
ويژگيهاي عملكردي و هزينه فنآوريهاي انرژي و متغيرهاي
جمعيتي مورد بررسي قرار گرفته است .اين الگو شامل
بستههاي نرمافزاري بسيار زيادي است که در بخش تقاضا از
روش پويايي سيستمها براي برآورد تقاضا استفاده شده است
ولي در بخش عرضه انرژي از روشهاي بهينه سازي به منظور
الگو نمودن و تصميم سازي استفاده شده است ].[11

 -3الگو و اجراي برنامه ريزي گسترش ظرفيت
مسئله گسترش ظرفيت توليد برق شامل تغييرات موجودي
سرمايه صنعت برق در بازه برنامه ريزي از طريق سرمايه
گذاري است .اين مسئله به اين پرسش پاسخ ميدهد که چگونه
صنعت برق ،قابليتهاي توليد خود را در اثر تغيير تقاضا و يا
مقررات عمومي تغيير ميدهد .اين الگو شامل تصميمات سرمايه
گذاري در ظرفيتهاي جديد ميشود .همچنين محدوديتهاي
آلودگي هاي محيطي توسط واحدهاي توليدي نيز در اين الگو
لحاظ خواهند شد.
نيروگاهها را ميتوان به سه دسته واحدهاي بار پايه ،مياني،
و قله تقسيم بندي کرد .واحدهاي بار پايه واحدهايي هستند که
هزينه سرمايه گذاري آنها باال ولي هزينه عملياتي آنها پايين
است .اين نوع واحدها در طول کل زمانهاي برنامه ريزي قابل
بارگيري هستند .در صورتي که کار دائم توليد برق مورد انتظار
باشد (بار پايه) ،فنآوري با هزينهاي زياد سرمايهاي و هزينه
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کم اجرا انتخاب مناسبي براي استفاده در افزايش ظرفيت توليد

محيطي در طول افق برنامه ريزي است .ضريب هر متغير

خواهد بود .در مقابل واحدهاي قله واحدهايي هستند که هزينه

تصميم ارزش حال هزينههاي تنزيل شده به قيمت سال جاري

سرمايه گذاري کم و عملياتي زيادي دارند و در طول ساعات

است .اجزاي هزينهاي تابع هدف شامل موارد زير ميگردد.

قله بار گيري ميشوند .در صورتي که برآورده کردن حداکثر

هزينه ساخت ظرفيت جديد ()CBLD*BLD

نياز مصرف انرژي (قله بار) مورد نظر باشد ،واحدهاي قله

هزينه ساخت ظرفيت جديد براي منطقه ديگر ()CBDI*BDI

گزينه مناسبتري براي گسترش ظرفيت خواهند بود .واحدهاي

هزينه عملياتي ثابت واحدهاي توزيع پذير ()CFXD*EXD

مياني نيز واحدهايي هستند که در بين اين دو حالت قرار دارند

هزينههاي عملياتي شامل حمل و نقل براي ظرفيتتهتاي توزيتع

الگوي برنامهريزي گسترش ظرفيت به دنبال انتخاب مناسبي

پذير ()COPD*OPD

بين انواع نيروگاههاي پايه ،مياني و پيک با توجه به رشد تقاضا

هزينه عملياتي ظرفيت تجديد پذير ()COPR*OPR

است.

هزينه عملياتي ظرفيت آبي ()COPH*OPH

ظرفيت توليد نيز به تفكيک شرکتهاي برق منطقهاي موجود

هزينتته ستتوخت گتتاز ،نفتتت کتتوره و گازوئيتتل( ،PNG*QNG

الگو شدهاند .صنعت برق شامل  16شرکت برق منطقهاي در

 POL*QOLو )PGO*QGO

سطح کشور است که ظرفيت توليد به تفكيک اين مناطق در نظر

هزينه برآورده نشدن تقاضا ()CUSD*USD

گرفته شده و ظرفيت انتقال برق نيز براي سادگي فقط شامل
ظرفيت انتقال بين هر يک از مناطق فرض شده است.

متغيرهاي تصميم مسئله در دو مرحله اتخاذ ميشوند.
متغيرهاي مرحله اول تصميمات مربوط به گسترش ظرفيت

اين الگو از روش برنامه ريزي خطي احتمالي با متغيرهاي

است .پارامتر غير قطعي در اين الگو تقاضا است .متغيرهاي

عدد صحيح براي حل مسئله گسترش ظرفيتها استفاده ميکند.

شدن مقدار پارامتر غير

در اين الگو از کمينه سازي ارزش خال

تصميم مرحله دوم بعد از مشخ

کاسته شده هزينه

قطعي تقاضا تعيين ميشوند .متغيرهاي مرحله دوم شامل

هاي سرمايه گذاري و عملياتي در بازه زماني برنامه ريزي

ميزان توليد هر يک از انواع ظرفيتها و تقاضاي پاسخ داده نشده

براي تعيين برنامه گسترش ظرفيت استفاده شده است .بازه

در هر مرحله است.تابع هدف به شكل زير خواهد بود.

زماني برنامه ريزي  21سال و مراحل برنامه ريزي دو ساله در
نظر گرفته شدهاند.
کل بار ساليانه با تقسيم بندي فصلي (تابستان ،زمستان،
بهار/پاييز) و ساعات روز (روز ،غروب و شب) به  9بخش

 EXD yrc

yrc

 CFXD

 BDI yerc 

yerc

y , r ,c

 CBDI

 BLD yrc 

yrc

 CBLD

Min

y , r ,c

y ,e , r ,c


  Ps   COPD yrDl  OPD yrDls   COPR yrn  OPR yrns   COPH yrl  OPH yrls
sS
y ,r ,n
y , r ,l
 y , r , D ,l

  (PNG y  QNGrys  POL y  QOLrys  PGO y  QGOrys )   CUSD yl  USDyrls 
y ,r
y , r ,l


تقسيم شده است .دو بخش هم براي قله تابستان و زمستان

کتته  EXDمجمتتوع ظرفيتهتتاي در دستتترس و ظرفيتهتتاي جديتتد

جداگانه در نظر گرفته شدهاند.

ساخته شده تا سال  yميباشد.

انواع فنآوري هاي توزيعپذير نظير بخاري ،گازي ،سيكل
ترکيبي ،پيل سوختي و هستهاي و انواع فنآوريهاي تجديدپذير
نظير برق آبي و زمين گرمايي و انواع فنآوريهاي متناوب نظير
بادي ،حرارتي خورشيدي و فتوولتائيک در الگو لحاظ شدهاند.
در اين الگو متغيرهاي تصميم شامل ساخت ظرفيتهاي جديد
توليد ( فنآوريهاي توزيع پذير ،تجديد پذير و متناوب )،
ومبادله برق واحدها ( بين مناطق) ميباشد .اين الگو ترکيبي از
گزينههاي موجود که موجب رعايت مقررات محيطي و توليد
اقتصادي و قابل اطمينان برق در طول افق برنامه ريزي
ميشود را ارائه ميکند.
 -1-3تابع هدف
تابع هدف مسأله کمينه سازي مجموع تنزيل شده ارزش
هزينههاي گسترش جهت پاسخگويي به تقاضا با رعايت قوانين
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 -2-3محدوديتها

آلودگيها
اين محدوديتها توليد آلودگيهاي مختلف توسط واحدهاي
توليد برق را محدود ميکند .معادالت زير نشاندهنده محدوديت
توليد آلودگيهاي  SO2و  CO2است.
 SO2نشاندهنده نرخ آلودگي دي اکسيد سولفور و CO2

نشاندهنده نرخ آلودگي دي اکسيدکربن براي هر يک از
سوختها است .ميزان آلودگي براي هر منطقه برابر ضرب ميزان
مصرف سوخت نيروگاه در همان منطقه ()QNG,QOL,QGO
در نرخ آلودگيهاي آنها ( )SO2,CO2خواهد بود.
 SO2 NG  QOLrys  SO2 OL  QGOrys  SO2 GO )  ASO2 y

 (QNG

rys

r

براي هر سال  yو حالت ، s
اين محدوديت به طور مشابه براي آلودگي هاي دي اکسيد
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کربن نيز نوشته ميشود.

دسترس محدود ميکند که شامل واحدهاي موجود و جديد

محدوديت تعمير و نگهداري برنامه ريزي شده

ميشود.

اين محدوديتها تضمين کننده آن هستند که مجموع تعميرات

براي توليد برق ،هر يک از فنآوريهاي توليد از ظرفيتهاي

برنامه ريزي شده براي هر فنآوري موجود ،نيازهاي ساليانه

خود بهرهبرداري ميکنند ( .)OPDقابليتهاي توليد براي ظرفيت

تعميرات فنآوري مورد نظر را برآورده ميکند.

نوع  cمجموع ظرفيتهاي موجود ( )EXDRو ظرفيت جديد

 LHRSتعداد ساعات در مقطع  lو  PMCتعيين کننده ميزان

تجمعي ( BLDيا  )BDIبا در نظر گرفتن تعميرات ()PMC

ظرفيتي است که در مقطع مورد نظر تعميرات برنامه ريزي شده

ميباشد .همچنين ميزان ظرفيت موجود به تصميمات صادرات

خواهد داشت .عبارت  CPMR*EXDتعداد ساعات تعميرات

و واردات( )TRNآن مربوط است.
براي ظرفيتهاي تجديدپذير نيز حالتي مشابه ظرفيتهاي

ظرفيتهاي موجود را نشان ميدهد.
 PMC yrcls  CPMRrc  EXD yrc  0

l

توزيع پذير برقرار است .در حاليكه بهره برداري از ظرفيتهاي

 LHRS

تجديدپذير توسط دسترسي به منابع آن مشخ

l

براي هر ظرفيت نوع  cدر منطقه  rو سال  yو حالت تقاضاي ،s

ميشود .براي

ظرفيت برق آبي نيز نرخ بهره برداري از اطالعات ميزان توليد

نيازمنديهاي بار

آن در گذشته مشخ

هر مقطع بار نيازمنديهاي مخصوص ظرفيت (ارتفاع) و

ميشود ،که فرض شده محدوديتهاي

مصرف آب را رعايت ميکند.

انرژي دارد .از آنجاييكه هر مقطع بار يک مقطع ثابت زماني را

براي ظرفيتهاي توزيع پذير:

نشان ميدهد ،ظرفيت و انرژي مورد نياز به طور مستقيم

OPD yrcls  EXDR yrc   BLD jrc   BDI jecr  TLOSS jer  PMC yrcls

متناسبند و قابل اندازه گيري در واحد ظرفيت و يا انرژي
هستند ELC .نشاندهنده ارتفاع مقاطع بار براي هر منطقه است.

y

y

j 1

j 1 e

  TRN yrcgs   TRN yecrs  TLOSS yer  0
e

انرژي مورد نياز در هر مقطع ممكن است توسط روشهاي
مختلفي تامين شود .سهم ظرفيتهاي توزيع پذير در تامين
نيازهاي مقطع بار حاصلضرب ظرفيت عملياتي از واحدهاي
توزيع پذير  OPDدر نرخهاي کاهش آنها  ELAاست.

حالت مشابهي را براي ظرفيت تجديدپذير خواهيم داشت.
اين محدوديت براي ظرفيت برق آبي به شكل زير است.
y

y

OPH yrls  ELH yrl  EXDR yrh   ELH yrl  BLD jrh   ELH yel  BDI jehr  TLOSS jer
j 1

j 1 e

ظرفيتهاي تجديد پذير (به غير از متناوب) مانند زمين
گرمايي با توجه به محدوديت منابع از ظرفيت کامل خود براي
تامين بار استفاده ميکنند .سهم بار براي ظرفيتهاي تجديدپذير

g

براي هرنوع ظرفيت  cدرمقطع  lمنطقه  rسال  yوحالت تقاضا .s

  TRN yrhgs   TRN yehrs  TLOSS yer  0
g

e

براي هر مقطع  lو منطقه  rدر سال ، y
مصرف سوخت توسط فنآوريهاي مختلف توليد
براي واحدهاي نوع  cبا سوخت نفت ،گاز و گازوئيل اين

برابر ظرفيت  OPRدر نرخ کاهش  ELRاست.
ظرفيت انرژيهاي متناوب براي تامين انرژي هر يک از

محدوديت به شكل زير است .توليد برابر با حاصلضرب ظرفيت

مقاطع نيز با توجه به ورودي آنها که ميتواند کامل و يا قسمتي

( )OPDدر نرخ کاهش آنها ( )ELAو تعداد ساعات هر مقطع بار

از آن در دسترس باشد استفاده ميشود .به عنوان مثال واحد

( )LHRSاست .ضرب ميزان توليد در سهم مصرف سوخت

خورشيدي در طول مقاطعي از بار که خورشيد ميتابد ،قابل

( )FSمورد نظر در نرخ حرارتي ( )HRDتقسيم بر  8297که

استفاده است .در نهايت بار ميتواند توسط ظرفيت برق آبي

ارزش حرارتي گاز ميباشد ،مجموع سوخت مصرفي مطابق با

 OPHتامين گردد .بار تامين نشده نيز توسط متغير  USDنشان

ظرفيتهاي انتخاب شده ميباشد QOL ،QNG .يا  QGOبه

داده شده است .پارامتر  TLOSSنيز تلفات بين منطقه اي را

ترتيب متغيرهاي تصميم ميزان مصرف گاز و نفت و گازوئيل

نشان ميدهد.

ميباشد .اين محدوديتها به شكل زير تعريف ميشوند.
 OPD yrcls   ELR yrn  OPR yrns  OPH yrls

yrcl

 ELA
c

n
y

c ,l

y

  ELI yril  EXDR yri   ELI zril  BLD zri   ELI zril  TLOSS zer  BDI zeir  USDyrls  ELC yrls
i ,e z 1

 OPD yrcls  FSr ,c , NG  LHRSl  HRD yrc / 8297  QNGrys  0

z 1

i

i

براي تمام مقاطع بار  lدر سال  yو منطقه  rو حالت تقاضا ، s
تعادل توليد
اين محدوديت ميزان توليد برق را با قابليتهاي توليد در
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yrcl

 ELA

هر ظرفيت نتوع  cبتا ستوخت گتاز طبيعتي در ستال  yو حالتت
تقاضا ، s
اين محدوديت به شكل مشابه براي سوختهاي نفت کوره و
گازوئيل نيز نوشته ميشود.
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براي هر سال ، y

محدوديت صادرات برق بين منطقه اي
محدوديت صادرات جريان برق بين منطقهاي از يک منطقه
توسط قابليتهاي انتقال موجود محدود ميشود.

 EXPyr

yrcgs

TRN
c, g

 -3-3بومي شدن فنآوري
در اين قسمت رويكرد منحني يادگيري براي الگو نمودن
بومي شدن فنآوريهاي توليد استفاده شده است که

براي هر منطقه  rدر سال  yو حالت تقاضا ، s

نشاندهنده کاهش هزينهها در اثر افزايش تجربه توليد ميباشد.

محدوديت ساخت ظرفيت جديد

تجربه توسط ظرفيت تجمعي اندازه گيري ميشود.

به دليل وجود منابع محدود ساخت ظرفيتهاي جديد
متناوب ،تجديد پذير و برق آبي محدود ميشود.

براي الگو نمودن رفتار يادگيري در اين الگو از روش موجود
y

y

شكل ( )1تقريب پلهاي از منحني يادگيري را نشان ميدهد.

EXDR yrc   BLD jri   BDI jrie  CAPLcr

در مرجع ] [12استفاده ميشود.

j 1

j 1 e

براي هر فنآوري متناوب،تجديد پذير و برق آبي  cدر منطقه ، r
محدوديت توليد متناوب
اين محدوديت ميزان توليد برق توسط فنآوريهاي
تجديدپذير متناوب براي حفظ پايداري در سيستم انتقال را
مطرح ميکند.
y

y

 EXDR yri  LHRSl   ELI yril  BLD jri  LHRSl   ELI yril  BDI jeir  LHRSl
j 1 i ,l

j 1 i ,e ,l

yril

 ELI
i ,l

 PINT  GEL yrs  0

براي هر منطقه  rدر سال  yبا حالت تقاضاي ، s
که  GELميزان مجموع توليد برق است .در واقع سهم توليد
شکل ( :)1تقريب پله اي از منحني يادگيري

متناوب از کل توليد بايد از  PINTبيشتر نشود.

اين روش از متغيرهاي صفر و يک براي الگو نمودن

محدوديت سهم توليد تجديدپذير
اين محدوديت نشان ميدهد که يک ميزان کمينه از سهم
توليد برق بايد توسط فنآوريهاي تجديدپذير توليد شود .اين

يادگيري استفاده ميکند که باعث کمتر شدن زمان حل ميگردد.
اين روش در اين قسمت توضيح داده ميشود.

ظرفيت تجمعي توسط مجموع متغيرهاي  در هر يک از

محدوديت براي فنآوريهاي تجديدپذير نظير خورشيدي ،بادي،

مقاطع منحني يادگيري نشان داده ميشود.

و زمين گرمايي براي هر سال نوشته ميشود.
y

))  ELI yril  LHRSl  (EXDR yri   ( BLD zri   TLOSS zer  BDI zrie
z 1

e

i

 ISHR
r ,i , l

  RSHR n  ELR yrn  LHRSl  OPR yrns  RMINy   GEL yrs  0
r , n ,l

r

براي هر سال  yو حالت تقاضاي ، s
جمله اول مربوط به توليد فنآوريهاي متناوب موجود و
جديد با توجه به سهم توليد مشخ

شده ( )ISHRهر فنآوري

است .جمله دوم نيز به طور مشابه نشاندهنده توليد ظرفيت
بقيه تجديدپذيرهاست .از ضرب مجموع توليد در سهم تعيين
شده ( )RMINمينيمم نيازمنديهاي توليد تجديدپذير حاصل

N

C cy   ciy

))2

i 1

که  Cظرفيت تجمعي هر يک از فن آوري ها در هر سال استت و
انديت  iنيز هر يک از مقاطع منحني يادگيري را نشان ميدهد و
 Nتعداد مقاطع ميباشد.

هزينه تجمعي نيز به صورت ترکيب خطي از متغيرهاي ، 

متغيرهاي صفر و يک و پارامترهاي  و  به صورت زير
نوشته شده است.
N

) TCcy   ( ci   ciy   ci  ciy

ميشود .در واقع سهم مجموع توليد تجديدپذير و متناوب از کل

))3

توليد بايد از  RMINبيشتر باشد.

 متغير صفر و يک است که فقط به ازاي يک  iبرابر يک استت

محدوديت بودجه سرمايهگذاري
اين محدوديت تعيين کننده ميزان بودجه در اختيار صنعت
برق براي ظرفيت سازي است که مجموع هزينههاي ساخت
نبايد از بودجه موجود در هر سال فراتر رود.

 BLD yrc   CBDI yerc  BDI yerc  BDGLy
e , r ,c
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yrc

 CBLD

i 1

که مقطع فعال را نشان ميدهد .پارامتر  شيب خط هر مقطتع
را نشان ميدهد که بر اساس رابطه ( )4تعيين ميشود.
))4

TCc ,i  TCc ,i 1
Cc ,i  C c ,i 1

 ci 

r ,c
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پارامتر  نيز عرض از مبدا هر يک از مقاطع را نشان ميدهتد
که توسط رابطه ( )5محاسبه ميشود.

 ci  TCc,i 1   ci  Cc,i 1

))5

محدوديتهايي در اين زمينه اضافه مي شوند تا مقطتع فعتال از
هزينه تجمعي را توسط متغير هاي صفر و يک تعيين کنند.

ciy  C c ,i   ciy

))6

 -4-3آزمايش الگو
به منظور آزمايش و اعتبار سنجي الگوي ارائه شده
آزمايشهاي مختلفي روي آن انجام شد .هر يک از آزمايشها و
نتايج آنها به طور خالصه در اين قسمت توضيح داده ميشوند.
براي آزمايش تاثير بخش احتمالي الگو ،احتمال وقوع
حالتهاي مختلف تقاضا متفاوت در نظر گرفته شد .يكبار احتمال

ciy  C c ,i 1   ciy
در واقع اين دو محدوديت تعيين ميکنند کته متغيتر  بتين دو

احتمال حالت سوم  111در صد و دو حالت ديگر  1در صد در

نقطه متوالي از ظرفيت تجمعي مقاطع قرار گرفته است.

نظر گرفته شد .در آزمايش اول که بر حالت اول تاکيد داشت

حالت اول  111در صد و دو حالت ديگر  1درصد و در بار دوم

 4511مگاوات ظرفيت ساخته شد در حاليكه در آزمايش دوم که
بر حالت سوم تاکيد بيشتري دارد  61111مگاوات ظرفيت
ساخته شد .نتايج آزمايش اول برابر با جواب قطعي الگو با
حالت اول تقاضا است و آزمايش دوم نيز برابر جواب قطعي
الگو با حالت سوم است.
براي آزمايش تاثير ضرايب تابع هدف يكبار مقدار مرحله
اول تابع هدف  11برابر در نظر گرفته شد و يكبار هم مقدار
مرحله دوم تابع هدف  11برابر شد .در آزمايش اول
نيروگاههاي سيكل ترکيبي ،زمين گرمايي و آبي سهم بيشتري
پيدا کرده اند .ولي در آزمايش دوم نيروگاههاي گازي ،اتمي و
شکل ( :)2پارامترهاي آلفا و بتا هر مقطع از هزينه تجمعي

بادي سهم بيشتري دارند .دليل آن هم اين است که با گران

با توجه به اينكه در هر مرحله زماني فقط يک مقطع فعال

شدن هزينه سرمايه گذاري تمام فنآوريها ،آنهايي که هزينه

خواهد بود ،لذا مجموع مقادير صفر و يک در هر مرحله برابر

متغير کمتري دارند (نيروگاههاي بار پايه) پسنديدهتر ميشوند.

يک در نظر گرفته ميشود.

در حالت دوم با گرانتر شدن هزينه متغير توليد ،نيروگاههايي

1

))7

N

ciy


i 1

که هزينه ساخت کمتري دارند (نيروگاههاي بار قله) پسنديدهتر
هستند.

براي کاهش حجم محاسبات و افزايش سرعت حل مسئله

در يک آزمايش هم هزينه سوخت گاز دو برابر شد .در اين

ميتوان محدوديتهاي اضافي تعريف نمود که در واقع اين

حالت نيروگاه گازي سهم کمتري را در طرح بهينه پيدا کرد.

محدوديتها نشانگر آن هستند که تجربه بايد افزايش يابد و يا

زيرا هزينههاي متغير توليد آن افزايش يافته است .همچنين به

در همان حد باقي بماند .اين محدوديتها در رابطه ( )8آمده

دليل اينكه نيروگاه سيكل ترکيبي بهرهوري بسيار باالتري

است.

نسبت به نيروگاه گازي دارد با گران تر شدن سوخت هزينه
i

i

   c , P , y 1
P 1

))8

c,P, y

P i

P 1

c,P, y


P i

سرمايه گذاري انجام شده در هر مرحله نيز با توجه بته هزينته
تجمعي در رابطه ( ،)9محاسبه ميشود.
))9

شده و کمي سهم آن در طرح بهينه افزايش يافته است.

N

N

   c , P , y 1



هاي متغير آن به مقدار کمتري زياد ميشود و لذا مطلوب تر

ICcy  TCc, y  TCc, y 1

در نهايت متغير  ICبا احتساب ضتريب کتاهش در هتر ستال در
تابع هدف مسئله وارد ميشود.
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 -5-3نتايج اجراي الگو
در اين قسمت نتايج اجراي الگو ارائه شده است .الگوي
برنامه ريزي گسترش ظرفيت نيروگاهي شامل  11نوع فنآوري
مختلف توليد در نظر گرفته شده است .افق زماني الگو  21ساله
است که به منظور کاهش حجم الگو و افزايش سرعت حل آن
به  11مرحله دو ساله تقسيم شده است.
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اين الگو با استفاده از نرم افزار  LINGOنسخه  9.1طراحي

Demand

و اجرا شده است .اين الگو شامل  147124متغير تصميم است

100,000

که از اين تعداد  221متغير آن عدد صحيح است .تعداد

75,000

محدوديتهاي الگو نيز  64237است .زمان اجراي الگو در حالت

50,000

کلي در حدود  261دقيقه است .با حذف بخش بومي سازي

25,000

فنآوري زمان حل به کمتر از  61دقيقه کاهش خواهد يافت.
با توجه به اينكه برنامه ريزي نيروگاهي صنعت برق ،يک

0
1405

1403

1401

1399

1393 1395 1397
)Time (year

1391

1389

1387

1385

SDThs[h20,summer] : scenario1
SDThs[h20,summer] : scenario2
SDThs[h20,summer] : scenario3

برنامه ريزي طوالني مدت است ،استفاده از روشهاي رگرسيون
و اقتصاد سنجي براي پيش بيني تقاضاي برق آينده مناسب به
نظر نمي رسند .زيرا روشهاي اقتصاد سنجي براي پيش بيني

شکل ( :)3پيش بيني تقاضا براي ساعت  22فصل تابستان بر حسب

هاي کوتاه مدت مناسب است و تغييرات ساختاري در روند

مگاوات

تقاضاي آينده را لحاظ نميکنند .روشهاي اقتصاد سنجي و

خروجي اصلي الگو ساخت فنآوريهاي مختلف در هر منطقه

رگرسيوني به علت استفاده از ساختار خطي در پيش بيني،

و در هر سال برنامه ريزي است .در اين قسمت خالصهاي از

براي پيش بيني کوتاه مدت مناسب است درحاليكه برنامهريزي

خروجيهاي کلي الگو توضيح داده ميشوند.

گسترش ظرفيت طوالني مدت (در اين مقاله  21ساله) استفاده از
روشهاي پيش بيني با ساختار خطي به علت طوالني بودن مدت
پيش بيني خطاي پيش بيني را به مقدار زيادي افزايش خواهد
داد .روشي که در اين مقاله براي پيش بيني تقاضا مورد
استفاده قرار گرفته است روش پويايي سيستمها است که به
علت استفاده از ساختاري غير خطي پيش بينيهاي بلند مدت
قابل قبولي از رفتار سيستم در آينده توليد ميکند و امكان
تحليل تغييرات ساختاري در صنعت برق نظير تاثير تغيير قيمت
برق بر تقاضاي آينده را فراهم ميکند.

ظرفيتهاي جديد پيشنهاد شده توسط الگو براي ساخت
در(جدول  )1براي هر فنآوري در هر سال نشان داده شده
است که هزينه طرح بهينه برابر  388823ميليارد ريال است.
همانطور که در جدول مشخ

است ساخت ظرفيت برق آبي

براي دورههاي اوليه افق زماني به مقدار زيادي پيشنهاد شده
است .از بين انرژي هاي نو نيز از فنآوريهاي زمين گرمايي و
بادي در طرح بهينه حضور دارند .از بين نيروگاه هاي حرارتي
نيز نيروگاه گازي بيشترين سهم را در ساخت ظرفيت دارد و

در اين راستا از پروژهاي که اخيرا در موسسه پژوهش در

بيشتر در دورههاي پاياني ساخته ميشود .نيروگاه سيكل

مديريت و برنامه ريزي انرژي انجام شده است با عنوان

ترکيبي با اينكه کارايي بيشتري از نيروگاه گازي دارد ولي در

مدلسازي سيستم هدفمند يارانه برق با نگرش سيستمي[2] 

طرح بهينه سهم کمتري را به خود اختصاص داده است .نيروگاه

استفاده شده است.

اتمي نيز به ميزاني در دورههاي مياني وارد مدار شده است که

با استفاده از الگوي پويايي سيستمها در اين قسمت سه

به دليل وجود محدوديت انتشار آلودگي توسط الگو ساخته مي-

حالت خوشبينانه ،ميانه و بدبينانه براي تقاضا در نظر گرفته

شود .پيشنهاد ساخت ظرفيت براي نيروگاه هاي بخاري ،پيل

شده است .در حالت خوشبينانه فرض شده که قيمتهاي برق در

سوختي ،حرارتي خورشيدي و فتوولتائيک نيز در طرح بهينه

سال  1388به طور ساختاري تغيير مييابند که در اثر اين تغيير

داده نشده است.

قيمت رشد تقاضا متعادلتر خواهد شد .در حالت ميانه سال
تغيير قيمتها  1396در نظر گرفته شده و حالت بدبينانه نيز
فرض مي کند تا انتهاي دوره مورد مطالعه تغييرات ساختاري
در ميزان تعرفههاي برق صورت نخواهد کرد .پيش بيني تقاضا
در سالهاي آتي توسط مدل پويايي سيستمها براي فصل
تابستان در ساعت  21تحت هر يک از حالتها در شكل ( )3نشان
داده شده است.

 -4تحليل رفتار ميزان سرمايهگذاري حاصل از
برنامه بهينه گسترش ظرفيتها
در اين قسمت به منظور تحليل رفتار سرمايه گذاري در
هزينههاي صنعت برق تحت هر يک از حالتها الگوي پويايي
سيستمهايي ايجاد شده است که قادر است نحوه تغيير رفتار
سرمايه گذاري با برنامه ارائه شده توسط الگوي بهينه سازي
را تحت هر يک از حالتهاي ممكن شبيه سازي کند .اين الگو با
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استفاده از نرمافزار  vensimنسخه  5.3 DSSطراحي و اجرا

موجود را براي پيشبيني تقاضا کافي بداند ،روند ظرفيت سازي

شده است.

را کندتر خواهد کرد .همچنين اگر صنعت برق به مقدار زيادي
کمبود ظرفيت در آينده را پيش بيني کند اقدام به ساخت

براي تحليل رفتار ميزان سرمايه گذاري يک الگوي پويايي

ظرفيتهاي گازي به منظور کاهش کمبود توليد را خواهد داشت.

سيستمها ايجاد شده است که شامل سه بخش است .بخش اول
ظرفيت سازي در نيروگاهها با فنآوريهاي مختلف را نشان

در شكل (-4الف) سه خط اول تغيير ظرفيتها را توسط طرح

ميدهد که ظرفيتها با توجه به نتايج طرح بهينه شده در الگوي

بهينه شده تحت هر يک از حالتهاي تقاضا و سه خط دوم نيز

پويايي سيستمها ساخته ميشوند .يک بخش هم به زمانبندي

تغيير ظرفيتها را توسط الگوي شبيه سازي نشان ميدهد که

توليد هر يک از فنآوريها با توجه به تقاضاي موجود اختصاص

براي مقايسه آورده شدهاند .با مقايسه نتايج آنها پيداست که در

دارد .بخش آخر نيز هزينهها و سود صنعت برق را محاسبه

الگوي شبيه سازي شده با طرح بهينه در ابتدا ظرفيتهاي زيادي

ميکند.

ساخته شده است که بيش از ظرفيت مورد نياز است و بيشتر

الگوي تحليل رفتار ارائه شده از الگوي پويايي سيستمهاي

آنها ظرفيتهاي برق آبي است .دليل پيشنهاد ساخت آنها توسط

پيش بيني تقاضا نيز بازخورد دارد که نتايج به ازاي حالتهاي

الگو نيز نياز سيستم به نيروگاه بار پايه است .براي حالتهاي

مختلف تقاضا بررسي شده است .در بخش ظرفيت سازي اين

اول و دوم با کاهش تقاضاي آنها روند ظرفيت سازي نيز کندتر

الگو فرض شده است در هر يک از حالتها هنگاميكه ميزان

شده است ولي در حالت سوم صنعت برق با کمبود ظرفيت

تقاضا با ظرفيت تفاوت زيادي دارد روند ظرفيت سازي به طور

مواجه شده که مقداري از اين کمبود را با ساخت نيروگاه گازي

منطقي کاهش و يا افزايش مييابد .يعني اگر صنعت برق ظرفيت

جبران کرده است.

جدول ( :) 1پيشنهاد ساخت ظرفيت ها براي كل كشور بر حسب مگاوات در برنامه  22سال
1413

1411

1399

1397

سال

1395

1393

1391

1389

1387

1385

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

بخاري

32

9375

4939

3349

1

1

1

1

1

1

گازي

115

2876

1584

519

2726

1

1

1

1

1

سيكل ترکيبي

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

پيل سوختي

1

1

289

1629

781

1

1

1

1

1

اتمي

1

1

1

1

1

1

448

1552

1

1

زمين گرمايي

1965

665

912

125

2519

6474

3349

1

1

1

برق آبي

نوع نيروگاه

1

1

1

1

1

1

317

1

1

1

بادي

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

حرارتي خورشيدي

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

فتوولتائيک

شكل (-4ب) درصد تقاضاي برآورده نشده را تحت هر يک

خواهد کرد .همانطور که نشان داده شده سود صنعت برق منفي

از حالتهاي تقاضا نشان ميدهد .همانطور که نشان داده شده

است .يعني صنعت برق يک صنعت زيان ده است که با تغيير هر

است درصد تقاضاي برآورده نشده کاهش يافته و به نزديک

چه زودتر قيمتها صنعت برق ميتواند زيان خود را کمتر کرده

صفر رسيده است .در حالت سوم تقاضاي برآورده نشده در

و در آينده سود آور شود.

انتهاي دوره به شدت افزايش يافته است زيرا صنعت برق در

به منظور محاسبه هزينه اضافي که صنعت برق به علت عدم

انتهاي حالت سوم با کمبود ظرفيت مواجه ميشود که با شروع

قطعيت در تقاضا متحمل خواهد شد ،طرح بهينه قطعي تحت هر

به ساخت نيروگاه گازي کمي از آن را جبران ميکند .سود

يک از حالتها ايجاد شد و نتايج آن در الگوي پويايي سيستمها

صنعت برق نيز درشكل (-4ج) نشان داده شده است که حاصل

وارد شد تا مقايسهاي بين هزينه ها صورت گيرد .درشكل (-4

کسر درآمد حاصل از فروش برق از هزينهها است.

د) سه خط اول مربوط به هزينه طرح بهينه احتمالي و سه خط

همانطور که نشان داده شده است با تغيير قيمتها سود به

دوم هزينه طرح بهينه قطعي تحت هر يک از حالتها است .در

يكباره زياد شده که در دراز مدت روند رشد بيشتري پيدا

دورههاي انتهايي حالت سوم هزينه رشد زيادي پيدا کرده است

اميركبير /مهندسی مکانيک  /سال چهل ويکم  /شماره  / 1تابستان 1811

 89

نيز در طرح بهينه وجود دارند که نيروگاه اتمي به علت وجود

که به دليل وجود تقاضاي برآورده نشده است.
براي محاسبه هزينه اضافي ،ارزش انتظاري اطالعات

محدوديتهاي آلودگي ساخته ميشود .از نيروگاههاي انرژي

درست ( )8EVPIمحاسبه ميشود که برابر بيشينه هزينهاي

هاي نو ،فنآوري زمين گرمايي و بادي در طرح بهينه حضور

است که صنعت برق آمادگي پرداخت در مقابل اطالعات درست

دارند .ساخت نيروگاه زمين گرمايي اقتصاديتر از نيروگاه

از آينده را دارد .اين مقدار توسط رابطه ( )11تعريف ميشود.

بادي به نظر ميرسد ولي ساخت چنين نيروگاهي براي کشور

EVPI  HN  WS

محدوديت دارد و پتانسيل زيادي از اين نوع در کشور موجود

که  9HNهزينه طرح احتمالي و  11WSاميد رياضي هزينه

نيست ،اگر چه هنوز مطالعه جامعي در زمينه تعيين پتانسيل

))12

طرحهاي قطعي براي هر حالت است .ارزش انتظاري مورد
محاسبه براي افق زماني  21ساله رقم  19219ميليارد ريال
است.در واقع اين مبلغ هزينهاي است که صنعت برق بايد به
علت وجود عدم قطعيت در تقاضا ب ردازد.

ميزان اندکي در طرح بهينه ديده ميشود.
در کل طول دوره مورد مطالعه پيشنهاد ساخت 46311
مگاوات ظرفيت نيروگاهي جديد داده شده است .سهم
نيروگاههاي گازي از گسترش ظرفيتها  39درصد است که

 -5نتيجه گيري و پيشنهادها
با نگاهي گذرا به نتايج به دست آمده مشخ

زمين گرمايي کل کشور انجام نشده است .ظرفيت بادي نيز به

بيشترين سهم را در مقابل با بقيه فنآوريها دارد .بعد از آن به
است که الگو،

پيشنهاد ساخت نيروگاه برق آبي را در دورههاي اوليه ميدهد.
نيروگاه گازي نيز بيشترين سهم را از گسترش ظرفيت دارد .از

ترتيب نيروگاه برق آبي با  33درصد ،نيروگاه سيكل ترکيبي با
17درصد ،هستهاي با  6درصد ،زمين گرمايي با  4درصد و
بادي با  1درصد در طرح بهينه گسترش ظرفيت سهم دارند.

ديگر نيروگاههاي حرارتي ،نيروگاههاي سيكل ترکيبي و اتمي

شکل ( :)4شبيهسازي رفتار ميزان سرمايهگذاري حاصل از برنامه بهينه گسترش ظرفيتها

در بخش آخر با استفاده از يک الگوي پويايي سيستمها،

بيشترين ميزان تقاضا در حالت اول در حدود  39711مگاوات،

رفتار سرمايه گذاري تحت هر يک از حالتها تحليل شد .همچنين

براي حالت دوم  44611مگاوات و براي حالت سوم 77611

تقاضا براي حالتهاي مختلف در اين بخش نشان داده شد.

مگاوات است .اين اعداد نشان ميدهند که سياستهاي صحيح
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قيمتگذاري تاثير بسيار زيادي در ميزان تقاضا خواهند داشت.

لحاظ شوند .س ت در مرحله بعدي هر يک از بخشها به صورت

همچنين در اين بخش نشان داده شد که تقاضاي برآورده نشده

جزئيتر الگو شوند تا بدين شكل ارتباط بين بخشهاي مختلف

توسط طرح بهينه شده تحت حالت اول و دوم بسيار کم است،

انرژي در تصميمگيري حفظ شود.

ولي تحت حالت سوم از اواسط دوره به شدت افزايش يافته و تا

در اين مقاله تاثير قيمت گذاري متفاوت براي ساعات اوج

انتهاي دوره به  4درصد نيز ميرسد .هزينهها تحت هر حالت به

مصرف مورد بررسي قرار نگرفت .با استفاده از سياستهاي

ترتيب برابر  ،334896 ،297996و  466366ميليارد ريال است.

صحيح قيمت گذاري ساعات اوج مصرف ميتوان مصرف

سود صنعت برق که برابر تفاوت درآمد و هزينه ها است نيز در

کنندگان را به مصرف در ساعات کمبار تشويق کرد که باعث

اين قسمت محاسبه شد .سود صنعت برق در آخرين سال

کاهش اوج مصرف ميشود .با کاهش اوج مصرف نيز نياز به

برنامهريزي براي حالت اول  ،24531براي حالت دوم  11711و

سرمايه گذاري در ظرفيتهاي جديد کاهش خواهد يافت .بررسي

براي حالت سوم  -18711ميليارد ريال خواهد بود .بنابراين

اين مسئله و تحليل هزينه و سود آن براي صنعت برق نيز

صنعت برق ميتواند با ايجاد تغييرات ساختاري در تعرفهها و

ميتواند موضوعي براي تحقيقات آتي باشد.

اجراي سياستهاي صحيح قيمتگذاري سود خود را به مقدار

در اين مقاله فرض شد که واحدهاي موجود به هنگام تمام

زيادي افزايش دهد.

شدن عمر آنها ،با تعميرات اساسي طول عمر آنها افزايش داده

چند پيشنهاد براي ادامه کار در اين زمينه ارائه ميشود.

مي شود ولي تعميرات اساسي ميتواند به عنوان يک متغير

از لحاظ تئوري امكان افزودن پارامتر ريسک به الگو

تصميم براي واحدهاي موجود باشد که چه زماني روي

ميتواند جالب باشد .يعني تصميم گير بتواند با تعيين ميزاني از

واحدهاي موجود تعميرات اساسي انجام گيرد و يا مستهلک

ريسک براي آينده سرمايه گذاري کند .همچنين ميتوان حل

شده و از موجودي ظرفيتها خارج شوند .در نظر گرفتن اين

مسئله برنامهريزي گسترش ظرفيت را با روش بهينه سازي

موضوع به اطالعات ميزان هزينه الزم براي تعميرات اساسي

پيشنهاد داد تا نتايج استوارتري را نسبت به عدم

هر يک از واحدها نياز خواهد داشت که به سادگي قابل دسترس

قطعيت موجود در تقاضا بدست آورد .در روش بهينه سازي

نيست و همچنين پيچيدگي الگو را نيز بيشتر خواهد نمود ولي

استوار که شاخهاي از برنامه ريزي احتمالي است ،واريانت

نتايج آن به واقعيت نزديک تر خواهد بود.

استوار

11

برآورده نشدن محدوديتها به حداقل ميرسد که باعث
هموارسازي جوابها خواهد شد.
با توجه به وسعت مسئله و زمان حل زياد آن ،ارائه
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