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چکيده :نيروگاهها سهم عمدهاي از مصرف آبهاي زیرزمينی را به خود اختصاص میدهند .بهمنظور کاهش آب مصرفی در نيروگاهها ،فعالي ته اي
مختلفی نظير تبدیل برجهاي تقطير مرطوب نيروگاههاي حرارتی به برجهاي تقطير خشک و سرمایهگ ااري ب ر روي من اب ان ر ي تجدیدپ ایر در
صنعت برق کشور موردتوجه واق شده است .ليکن ،راهکارهاي ماکور بهعنوان راهکار ميانمدت و بلندمدت با چالشهایی نظير هزینه سرمایهگااري
باال و افت بازده نيروگاههاي هدف همراه است .در این مقاله ،کمينهسازي آب مصرفی مجموعه نيروگاهها در شرایط به رهب رداري ب هعن وان راهک ار
کوتاهمدت موردتوجه واق شده است .بدیهی است که این راهکار پتانسيل محدودي در صرفهجویی آب داشته ،لحاظ ه دف م اکور اف زایش هزین ه
توليد برق را در پی خواهد داشت .لاا ،هدف این مقاله ارزیابی پتانسيل ماکور در صرفهجویی و تخمين هزینههاي مربوطه است .بهمنظور اجتناب از
افزایش چشمگير هزینهها ،مسئله توزی اقتصادي توان بهصورت یک مدل چند تاب هدفه با هدف کاهش هزینه و آب مصرفی ارائه ش ده اس ت .ب ه
این منظور ،ابتدا مسئله توزی اقتصادي توان با لحاظ آب مصرفی نيروگاهها مدلسازي میشود .سپس ،روش حل مدل پيشنهادي تشریح میگ ردد.
در ادامه ،روند استخراج تاب هزینه صرفهجویی آب مصرفی سيستمهاي توليد انر ي الکتریکی ارائه میگردد .در انتها ،مدل و روش ارائهشده بر روي
یک سيستم توليد نمونه پيادهسازي شده و نتایج حاصله ارائه و مورد بحث واق میشود.
وا ههاي کليدي :سيستم توليد انر ي الکتریکی ،مناب آب زیرزمينی ،توزی اقتصادي توان ،صرفهجویی در مصرف آب.
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Abstract: Power plants have noticeable share from underground water consumption. In order to make some water savings, different
approaches such as replacing wet cooling towers and installing renewable energy sources have been proposed. These medium and
long term approaches however need huge investments and may degrade performance of the system. This paper discusses generation
system water consumption minimization as a short term solution. To do so, conventional economic dispatch problem is extended to a
multi-objective problem where a linear combination of electricity generation cost and water consumption is minimized. The paper
presents estimation procedure of water saving cost function in a generation system. Then, a test system is applied to determine
potentials and costs of saving water in a generation system. Different studies are conducted and the results are presented. Finally,
water saving cost function is estimated for the generation system. According to the results, some relevant conclusions are drawn.
Keywords: Electric energy generation system, underground water sources, economic dispatch, water consumption saving.
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- 8مقدمه
با توجه به تغييرات آب و هوایی و خشکسالی سالها و دهههاي اخي ر،
صرفهجویی در مصرف آبهاي سطحی و زیرزمينی توجه ویژهاي را ب ه
خود جلب نموده است .صرفهجویی آب در بسياري از ص نای ني ز ب ه-
عنوان یکی از مصرفکنندگان عمده آب مورد توجه بسياري از محققين
صنعتی و دانشگاهی واق شده است .از جمله این صنای  ،نيروگ اهه اي
توليد انر ي الکتریکی نيز مقدار غيرقابل چشمپوشی از مصرف آب را به
خود اختصاص میدهند [ .]2 ،8همواره نيروگاههاي با سوخت فس يلی
مقدار قابلتوجهی از آب براي سيستم خنکسازي خود م ورد اس تفاده
قرار میدهند .وابستگی این قبيل نيروگاهها به آب امري دائم ی اس ت.
با ارایه یک راهحل که توسط آن در آب مصرفش ده ب راي تولي د ب رق
اندکی صرفهجویی شود میتوان از آن براي جلوگيري از بحران کمآب ی
و بهينهسازي مصرف آب استفاده کرد .در تحقيقات انجامشده در مرج
[ ،]8آب مورد نياز براي بخشهاي مختلف تولي د ان ر ي الکتریک ی در
نيروگاه از قبيل استخراج سوخت ،تأسيسات ،بهرهبرداري و نگهداري آن
مورد مطالعه قرار گرفت ه اس ت .مرج [ ]9اس تفاده از ان وام مختل ف
سيستمهاي خنککننده در ایاالت متحده آمریکا را مورد بررس ی ق رار
داده است .بر اساس فرضيات در نظر گرفتهشده در این مطالعه ،مي زان
آب مورد نياز نيروگاهها در سال  2595برابر ب ا مق دار آب مص رفی در
حال حاضر بوده یا در بهترین شرایط  95درصد کاهش خواه د یاف ت.
ميزان مناب آب در دسترس در این مقال ه در نظرگرفت ه نش ده اس ت.
مرج [ ]9بهطور مختصر افزایش تلفات مصرف آب ب هدلي ل تغيي رات
آب و هوایی را نشان میده د .مرج [ ]0اف زایش تقاض اي آب ب راي
نيروگاههاي با سوخت فسيلی و افزایش بارهاي حرارتی ب راي آبه اي
سطحی بهدليل افزایش تقاض اي آب در ش هر بوس تون را تخم ين زده
است .مرج [ ]1تواب یکپارچه و پيچيدهاي ب راي محاس به آب م ورد
ني از نيروگ اهه ا و م دیریت من اب آب در دس ترس ارای ه داده اس ت.
همچنين برنامهریزي ميانمدت و بلندمدت براي در نظرگرفتن تغييرات
آب و هوایی در مصرف آب در نظرگرفت ه ش ده اس ت .مرج [ ]7ب ه
استخراج ميزان مصرف آب در انوام مختلف نيروگاه ب ا تکنول و يه اي
متفاوت پرداخته است .در این مقاله ،همه انوام نيروگاه اعم از س نتی و
تجدیدپایر م ورد مطالع ه ق رار گرفت ه و به رهگي ري از نيروگ اهه اي
فتوولتایيک و بادي بهعنوان بهترین گزینه براي کاهش مص رف آب در
توليد انر ي الکتریکی مورد اشاره قرار گرفته است.
در نيروگاهها ،انتقال ح رارت از س يال اص لی ب ه مح يط پيرام ون
عمدتاً توسط برجهاي خنککننده صورت میگيرد .در بس ياري م وارد،
بهمنظور افزایش راندمان فرآیند تبدیل انر ي ،پاشيدن آب بر لولهه اي
داغ حاوي سيال اصلی موجب افزایش قابليت خنککنندگی میگ ردد.
برجهاي خنککننده مبتنی بر پاشش آب ب ر روي لول هه اي محت وي
سيال داغ تحت عنوان برجهاي خنککننده مرطوب شناخته میش وند.
در نيروگاههاي حرارتی ،برجهاي خنککننده مرطوب بخش اعظ م آب
مصرفی در چرخه توليد انر ي الکتریکی را مصرف میکنند.
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راهکارهاي مختلفی براي صرفهجویی در آب مصرفی در نيروگاههاي
توليد انر ي الکتریکی توجه دستاندرکاران صنعت برق را به خود جلب
نموده است .سرمایهگااري بر روي نيروگاههاي مبتنی بر من اب ان ر ي
تجدیدپایر نظير انر ي خورشيدي نمونهاي از ای ن راهکاره ا اس ت .ب ا
جایگزینی نيروگاههاي حرارتی با سلولهاي خورشيدي ،ت أمين ان ر ي
الکتریکی مورد نياز جامعه با صرف مقدار کمتري از آبهاي س طحی و
زیرزمينی انجام میگيرد [ .]9اگرچه نصب و بهک ارگيري نيروگ اهه اي
مبتنی بر مناب انر ي تجدیدپایر با کاهش حج م آب مص رفی هم راه
اس ت ،ل زوم س رمایهگ ااري هنگف ت ،ع دمقطعي ت در تولي د ان ر ي
الکتریکی و ظرفيت توليد متغير با زمان از جمل ه چ الشه اي راهح ل
ماکور است .بهعنوان یک راهحل دیگر ،تبدیل ب رجه اي خن ککنن ده
مرطوب به برجهاي خنککننده خشک موجب ک اهش چش مگي ر آب
مصرفی نيروگاه میشود .در برجهاي خنککننده خشک ،جریان هوا ب ا
گار از بين لولههاي داغ محتوي سيال اصلی موجب ک اهش دم اي آن
میگردد .البته ،بهرهگيري از برج خنککننده خشک در مقایسه با ب رج
خنککننده مرطوب با کاهش دماي کمتر و در نتيجه راندمان کمت ري
براي نيروگاه همراه است .عالوه بر چالشهاي ماکور ،راهکارهاي م ورد
اشاره طبيعت بلندمدت داش ته و ص رفهج ویی قاب ل تحص يل پ س از
گاشت مدت زمان نسبتاً طوالنی حاصل میگردد [.]1
در کنار راهکارهاي فوق ،این مقاله ی ک راهح ل کوت اهم دت ب راي
کاهش مصرف آب در فرآیند توليد انر ي الکتریکی ارائه میکن د .ای ن
راهحل بر تفاوت بين ميزان آب مصرفی نيروگاههاي مختلف براي توليد
یک مقدار مشخص انر ي الکتریک ی اس توار اس ت .در به رهب رداري از
سيستمهاي قدرت ،عمدتاً اولویت توليد به واحدهایی ب ا هزین ه تولي د
کمتر اختصاص مییابد [ .]4در مرج [ ]85نيز بهطور هم زمان به حل
مسئله توزی بار اقتصادي هزینه و آلودگی توأم با برنامه پاسخگویی ب ار
پرداخته شده است .در راهحل پيشنهادي این مقال ه ،ع الوه ب ر لح اظ
هزینه بهعنوان تاب هدف ،کاهش آب مصرفی نيروگاهها ني ز ب هعن وان
تاب هدف دوم لحاظ میگردد .به این منظور ،مس ئله توزی اقتص ادي
توان بهصورت یک مسئله بهينهسازي چندهدفه توسعه پيدا میکند .در
مسئله توسعهیافته ،کاهش کل آب مص رفی سيس تم در کن ار ک اهش
هزینهها مورد توجه واق میشود .پس از توسعه مدل ماکور ،روش حل
آن تشریح شده و فرآیندي براي استخراج تاب هزینه ک ل سيس تم ب ر
حسب کل آب مصرفی ارائه میشود .این تاب تحت عنوان ت اب هزین ه
صرفهجویی آب مصرفی شناخته میشود .تاب ماکور بهرهبردار سيستم
قدرت را در سنجش پتانسيل و تخمين هزینه صرفهجویی آب مص رفی
یاري میرساند .همچنين ،با توجه به تاب استخراجشده ،بهرهبردار ق ادر
به مصالحه بين ميزان آب مصرفی و هزینه تأمين ب ار سيس تم خواه د
بود .در ادامه ،مدل توسعهیافته بر روي یک سيستم نمونه پيادهس ازي-
شده و نتایج حاصله مورد بحث واق میش ود .در ای ن بخ ش ،ح االت
مختلفی از جمله حالت متناظر با کمت رین هزین ه ،حال ت متن اظر ب ا
کمترین آب مصرفی و حال ت محافظ هکاران ه ش بيهس ازي م یگ ردد.
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شکل  :8محدوده آب مصرفی نيروگاههاي مختلف

سپس ،تاب هزینه کل سيستم بر حسب کل آب مصرفی براي سيس تم
موردنظر استخراج شده و مورد بحث و بررسی واق میش ود .در انته ا،
جم بندي مطالب و نتيجهگيري مشاهدات ارائهشده و برخی گ امه اي
پژوهشی براي ادامه این مطالعات معرفی میگردد.

- 2آب مصرفی نيروگاه
همانطور که ذکر شد ،هدف این مقاله بررسی پتانسيل صرفهج ویی در
آب مصرفی سيستم توليد و تخمين هزینه مربوطه است .به این منظور،
دستيابی به مدل آب مصرفی نيروگاههاي مختلف ضروري است .لاا ،در
این بخش ،ابتدا انوام سيستمهاي خنککننده در نيروگاههاي حرارت ی
بهطور اجمالی معرفی میگردد .سپس ،مدلی براي تخمين آب مص رفی
یک نيروگاه بهعنوان تابعی از توان توليدي آن استخراج میگردد.
- 8- 2سيستمهاي خنککننده
بخش اعظمی از آب مصرفی یک نيروگاه توسط سيس تم خن ککنن ده
مصرف میشود .از بين انوام سيستمه اي خن ککنن ده ب هکاررفت ه در
نيروگاهها ،سيستمهاي یکبارگار و سيستمهاي مداربسته متداولتر و
رایجتر هستند [ .]88سيستمهاي خنککنن ده ی کبارگ ار عم دتاً در
نيروگاههاي بزرگ مجاور مناب آب ک افی اس تفاده م یش وند .در ای ن
سيستمها ،آب از یک منب طبيع ی مانن د دریاچ ه ،رودخان ه ی ا دری ا
گرفته شده و در مجاورت لولههاي چگالنده حاوي سيال اصلی جری ان
مییابد .به این ترتيب ،گرما از سيال اص لی ب ه آب منتق ل ش ده و آب
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گرم حاصل به منب اوليه باز میگردد .بهدليل مصرف آب قابلتوجه در
این روش و همچنين عدم وجود منب آب در دسترس به ان دازه ک افی
یا محدودیت مصرف آب توسط مق ررات زیس ت محيط ی ،نيروگ اهه ا
ناگزیر به استفاده از سيستمهاي خنککننده مداربسته هستند [.]82
در سيستمهاي مداربسته ،آب از چگالن ده گرفت ه ش ده و پ س از
عبور از یک دستگاه خنککنن ده دوب اره ب ه چگالن ده ب از م یگ ردد.
سيستم مداربسته نس بت ب ه سيس تم ی کبارگ ار از ک ارایی کمت ري
برخوردار است .ليکن ،بر خالف سيستم یکبارگار ،سيستم بسته به آب
بسيار کمتري نياز داشته و در مقابل مس تلزم س رمایهگ ااري ،هزین ه
بهرهبرداري و فضاي احداث بيشتري است [.]89
- 2- 2مدل آب مصرفی نيروگاه
ميزان آب مصرفی در هر نيروگ اه حرارت ی از طری ق ان دازهگي ري آب
ورودي به بخشه اي مختل ف آن قاب ل محاس به اس ت .ل يکن ،ب راي
محاسبه ميزان آب مص رفی ک ل نيروگ اه ،ني ازي ب ه اس تخراج تم ام
جزئيات ميزان آب ورودي و خروجی نيروگ اه نيس ت [ .]89اس تخراج
رابطهاي بين آب مصرفشده در نيروگاه و مي زان ح رارت خروج ی آن
روشی ساده و با دقت مناسب براي تخمين ميزان آب مص رفی نيروگ اه
است .این روش در [ ]80بهص ورت کام ل تش ریح ش ده اس ت .رابط ه
محاسبه ميزان آب مصرفی نيروگاه به این صورت است:
()8

I  A  HR  B   C
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در این رابطه I ،بيانگر ميزان آب مصرفی نيروگاه بر حسب ليتر ب هازاي
توليد هر کيلووات ساعت انر ي الکتریکی است .پارامتر  HRبيانگر نرخ
حرارتی نيروگاه یا ميزان حرارت ورودي مورد ني از جه ت تولي د ی ک
کيلووات ساعت انر ي الکتریکی بر حسب کيل و ول اس ت .پ ارامتر B
نرخ کل حرارت ورودي نيروگاه به جز نرخ حرارتی ورودي ب ه سيس تم
خنککننده را شامل میشود .پارامتر  Aنيز ميزان آب مورد نياز جهت
دف یک کيلو ول حرارت در سيس تم خن ککنن ده را ارائ ه م یکن د.
شایان ذکر است که این پارامتر ک امالً ب ه ن وم سيس تم خن ککنن ده
وابسته است .در نهایت ،پارامتر  Cمقدار آب مورد نياز در نيروگ اه ج ز
بخش خنککننده را نشان میدهد .واحد این پارامتر ليتر ب ر کيل ووات
ساعت است.
آب مصرفی در نيروگاهها به دو قسمت آب خروج ی و آب مص رفی
تقسيم می شود .آب خروجی مقدار آبی است ک ه از زی ر س طح زم ين
استخراج یا از منب خود براي استفاده منحرف م یش ود .آب مص رفی
شامل مقدار آبی است که تبخير شده ،بهصورت تعرق از دسترس خارج
میشود یا براي محصوالت کشاورزي مورد استفاده قرار میگيرد .مقدار
آب مصرفشده در هر نيروگاه با توجه به سيستم خن ککنن ده و ن وم
نيروگاه متفاوت است .از آنجا که این مق دار ب ه ش رایط و پارامتره اي
متنوعی نظير شرایط آب و هوایی محيط اطراف نيروگاه وابس ته اس ت،
مقدار آب مصرفی و پارامترهاي مربوطه عمدتاً بهصورت یک ب ازه ارائ ه
میشود .بازه پارامترهاي مربوط به انوام نيروگاهه ا ب راي محاس به آب
مصرفی آنها در جداول  8و  2ارائه شده است [.]81
جدول  :8پارامترهاي مربوط به ميزان آب مصرفی نيروگاههاي مختلف
پارامتر (کيلو ول یا ليتر بر کيلووات ساعت)

نوم نيروگاه

HR
7255

B
0815-0295

C
5/52- 5/59

4555-4055

0055-0155

5/8- 5/2

هستهاي

85555-82955

9855-9925

5/52- 5/59

زغال سنگ

1455-4155

0855-0955

5/2- 5/9

گازي
بخاري

جدول  :2پارامتر مربوط به ميزان آب مصرفی انوام سيستمهاي خنککننده
نوم سيستم خنککننده

( Aليتر بر کيلو ول)
آب خروجی

آب مصرفی

5/522- 5/599

5/55522- 5/55511

برج خنککننده تر

5/55599 -5/55577

5/55599 -5/5550

برج خنککننده خشک

5

5

یک بار گار

شکل  8بازه بين حداقل و حداکثر آب مصرفی براي تولي د ان ر ي
الکتریکی در انوام نيروگاه را با توجه به ن وم سيس تم خن ککنن ده آن
ارائه میکند [ .]87هم انط ور ک ه مش اهده م یش ود ،در ب ين ان وام
نيروگاهها ،نيروگاههاي هستهاي و بخاري با سيستم خنککنن ده ی ک-
بارگار در مقایسه با سایر نيروگاهها بيشترین مقدار آب را مص رف م ی
کند .همانطور که در شکل  8مشاهده میشود ،بازه مرب وط ب ه مق دار
آب مصرفی بسياري از نيروگاهها بسيار گسترده است .ای ن گس تردگی
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عمدتاً بهدليل تعدد پارامترهاي مؤثر بر مقدار آب مصرفی نيروگاه نظير
شرایط آب و هوایی محيط پيرامون نيروگاه است .راندمان نيروگاه یکی
از پارامترهاي مؤثري است که از اهميت باالیی برخوردار ب وده و ب راي
انوام نيروگاهها در دسترس است .با اف زایش ران دمان نيروگ اه ،ب هازاي
توليد یک مقدار انر ي ثابت ،انر ي کمتري بهصورت حرارت تلف ش ده
و در نتيجه ميزان آب مصرفی کاهش مییابد .ش کل  2ح رارت ورودي
مصرفشده در بخشهاي مختلف نيروگاه حرارتی را نشان میدهد.
به سمت سيستم خنککننده

تلف شده
دودکش

B

انرژي
انرژي الکتريکي

کل نرخ
حرارت
ورودي
HR

شکل  :2تقسيم بندي حرارت مصرفشده در نيروگاهها

حرارت ورودي به نيروگاه حرارتی صرف تبخير آب ورودي در بویلر
میشود .بنابراین ،بخش اعظمی از انر ي خود را ب ه س يال آب انتق ال
داده و مابقی از داخل دودکش به جو هدایت میشود .آب تبخيرشده با
دما و فشار مش خص ب ه داخ ل ت وربين بخ ار ه دایت ش ده و ان ر ي
الکتریکی توليد میکند .در این قسمت ،بخشی از انر ي بخار آب توسط
توربين به انر ي الکتریکی تبدیل شده و بخ ار آب خروج ی ب ا ان ر ي
کمتر نسبت به بخار ورودي ،به س مت سيس تم خن ککنن ده ه دایت
میشود .سيستم خنککننده وظيفه تبدیل بخار ب ه آب مناس ب ب راي
بازگشت به ورودي بویلر را دارد .با توجه به شکل  ،2بخش قابلتوجهی
از انر ي نيروگاه به سمت سيستم خنککننده انتقال مییابد .ب ا ف ر
این که راندمان توربين بخار ثابت باشد ،طبق مرج [ ،]80براي تولي د
 8کيلووات س اعت ان ر ي الکتریک ی ني از ب ه  9155کيل و ول ان ر ي
حرارتی در توربين میباشد .بنابراین ،رابطه راندمان نيروگ اه ب هص ورت
زیر خواهد بود:
()2

)3600(kJ / kWh

) HR (kJ / kWh

از رابطه اخير مشخص است که هر چه راندمان نيروگ اه بيش تر باش د،
نرخ حرارتی ورودي مورد نياز کمتر بوده و حرارت ورودي ب ه سيس تم
خنککننده و درنتيجه آب مصرفی در آن کاهش مییابد .اگر از حرارت
تلف شده در داخل نراتورها صرف نظر شود و نرخ حرارت ی دودک ش را
 )Flue Gas( FGبناميم ،در این صورت خواهيم داشت:
()9
با جايگااري رابطه ( )9در رابطه ( )2و ک مک ردن مق دار دو ط رف از
واحد رابطه زیر استخراج میگردد:
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() 9

HR  B  FG
HR

1  

با جابهجایی پارامترهاي رابطه ( ،)9رابطه زیر قابل دستيابی است:
() 0

صرفهجویی آب در سيستمهاي توليد برق . . .

حل این مسئله ارائه میش ود .در ادام ه ،نح وه اس تخراج ت اب هزین ه
صرفهجویی در آب مصرفی تشریح میگردد .در انته ا ،روش مبتن ی ب ر
تئوري فازي جهت انتخاب پاسخ بهينه مرور میشود.

HR  B  HR *(1   )  FG
Geothermal

با ترکيب روابط ( )8و ( )0میتوان نتيجه گرفت:
()1

hydro power plant

I  A * HR *(1   )  A * FG  C

Wind turbine

با جایگااري  HRاز رابطه ( )2در رابطه ( ،)1رابطه زیر حاصل میشود:
() 7

Photovoltaic cells

1
I  A *3600*(  1)  A * FG  C



Nuclear power plant

با توجه به این که  Aو  FGبراي نيروگاههاي ب ا سيس تم خن ککنن ده
یکسان ثابت میباشند ،بنابراین ،رابطه زیر قابل حصول است:
 k2

() 1

k1



1  2
)
1 *2

( * I 2  I1  k1

در این رابطه ،ميزان مصرف آب نيروگاه در ران دمان و مي زان
مصرف آب نيروگاه در راندمان می باشد .با توجه به رابطه فوق ،اگ ر
ميزان آب مصرفی یک نيروگاه با راندمان مش خ در دس ترس باش د،
ميزان مصرف آب در راندمانهاي دیگر قابل محاسبه است .شکل  9بازه
راندمان برخی نيروگاههاي متداول را ارائه میکند [ .]81ب ا اس تفاده از
روابط فوق ،با توجه به نوم نيروگاه و مشخص بودن راندمان آن ،مي زان
آب مصرفی بهازاي توليد یک مگ اوات س اعت ان ر ي الکتریک ی قاب ل
محاسبه است .در ادامه ،این مقاله ني ز ب ا به رهگي ري از ای ن رواب ط و
مقادیر متداول ارائهشده در سایر مقاالت به محاسبه نرخ آب مصرفی هر
نيروگاه پرداخته شده است .نکته شایان توجه ای ن اس ت ک ه موض وم
اصلی مورد بحث در این مقاله به بهرهگيري از پتانسيل سيس تم تولي د
انر ي الکتریکی جهت صرفهجویی در آب مصرفی ب از م یگ ردد .ل اا،
استفاده از روشهاي دیگر جهت تخمين آب مصرفی نيروگاه یا استفاده
از مقادیر دیگر خللی در مباحث ارائهشده در این مقاله وارد نمیسازد.

- 9توزی توان چندهدفه
این بخش در ابتدا به ارائه روابط ریاضی مربوط به مس ئله توزی ت وان
چندهدفه میپردازد .این مدل ،بر خالف مسئله توزی اقتص ادي ت وان
که بر کاهش هزینههاي بهرهبرداري متمرک ز اس ت ،ب ه مص الحه ب ين
کاهش هزینهه اي ت أمين ب ار سيس تم و ک اهش مي زان آب مص رفی
سيستم توليد میپردازد .سپس ،توضيحات مختصري در خصوص روش

Serial no. 88

MW range gas turbine

I 

میباش ند.
و
در رابطه اخير9155 ،
با توجه به رابطه ( )1میتوان به این نتيجه رس يد ک ه هرچ ه ران دمان
نيروگاه باالتر باشد ميزان آب مصرفی آن پایينتر خواهد بود .همچنين،
با در اختيارداشتن ميزان مصرف آب در راندمان مشخص براي نيروگ اه
معين ،میتوان ميزان مصرف آن نوم نيروگاه در هر راندمان دیگ ر را از
رابطه زیر بهدست آورد:
() 4

Large gas fired CCGT

Up to 100 kW turbine
Coal fired IGCC

80

40
60
)efficiency (%

20

0

شکل  :9بازه راندمان نيروگاههاي مختلف

- 8- 9مدلسازي مسئله توزی توان چندهدفه
در مدل پيشنهادي ،دو هدف مختل ف م ورد توج ه واق ش ده اس ت.
کاهش هزینه تأمين بار بهعن وان ت اب ه دف اول و ک اهش مق دار آب
مصرفی سيستم توليد بهعنوان تاب هدف دوم انتخاب شده اس ت .ای ن
تاب هدف بهصورت زیر قابل تعریف است:
()85

Minimize C  1   W

در رابطه ف وق C ،بي انگر هزین ه ت أمين ب ار و  Wبي انگر مق دار آب
مصرفی سيستم تولي د ان ر ي الکتریک ی اس ت .همچن ين  ،ض ریب
مقایسه دو تاب هدف مختلف است .ای ن ض ریب مق داري ب ين  5و 8
دارد .با افزایش  ، اهميت ک اهش هزین ه بيش تر ش ده و ک اهش آب
مصرفی در اولویت پایينتري قرار میگيرد .به این ترتيب ،با انتخاب 
برابر  ،8مسئله بدون توجه به آب مصرفی در پی کاهش هر چه بيش تر
هزینه تأمين بار میکوشد .بر عکس ،با انتخاب  برابر  ،5هدف مسئله
کاهش هر چه بيشتر آب مصرفی سيستم توليد خواهد بود .بدیهی است
که با لحاظ مقدار  8براي پارامتر  ، این م دل قاب لتب دیل ب ه م دل
سنتی توزی بار اقتصادي است.
هزینه تأمين بار از رابطه ذیل قابل محاسبه است:
()88

C  ai Pi 2  bi Pi  c i
i

در رابطه فوق i ،بيانگر اندیس واحدهاي توليد انر ي الکتریک ی اس ت.
همچنين Pi ،توان توليدي واحد توليدي  iاست .در نهای ت bi ، ai ،و
 c iضرایب تاب هزینه واحد توليدي  iاست .هم انط ور ک ه مش اهده
میشود ،در این مقاله ،تاب هزینه درجه  2براي مدلسازي هزینه توليد
انر ي الکتریکی مورد استفاده واق شده است .شایان ذکر است که تاب
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درجه  2براي بي ان هزین ه واح دهاي تولي د ان ر ي الکتریک ی بس يار
متداول بوده و این انتخاب با توجه به ادبيات موضوم انجام شده است.
مقدار آب مصرفی سيستم توليد انر ي الکتریکی از رابطه زیر قاب ل
محاسبه است:
W  d i Pi  e i

()82

i

در این رابطه d i ،و  e iضرایب تاب آب مصرفی واحد تولي دي  iاس ت.
همانطور که مشاهده میشود ،تاب خطی براي مدلسازي آب مصرفی
واحدهاي توليدي مورد استفاده واق شده است .این انتخاب با توجه به
توضيحات ارائهشده در بخش قبلی صورت گرفته است .تاب هدف ف وق
بایستی با توجه به محدودیت تأمين بار مورد نياز سيس تم ح ل گ ردد.
این محدودیت عبارت است از:
D

()89

P

i

i

در رابطه فوق D ،بيانگر ک ل ب ار سيس تم اس ت .هم انط ور ک ه در
محدودیت فوق مشاهده م یش ود ،مجم وم ت وان تولي دي واح دهاي
توليدي بایستی برابر با کل بار سيستم باشد.
عالوه بر محدودیت تأمين بار مورد نياز سيس تم ،رعای ت مح دوده
مجاز توليد توان براي کليه واحدهاي توليدي مطابق رابطه زی ر الزام ی
است:
Pi  Pi  Pi

()89
در رابطه فوق،

Pi

و

Pi

بهترتيب مقادیر کمين ه و بيش ينه مج از ب راي

توان قابلتوليد واحد توليدي  iاست .مسئله فوق با یک تاب هدف و 9
محدودیت در قالب برنامهریزي با محدودیت درجه  2ارائه شده است .با
جایگزین نمودن روابط ( )4و ( )85در تاب هدف ،مسئله به یک مسئله
بهينهسازي در قالب برنامهریزي درجه  2با تاب هدف درج ه  2و قي ود
خطی تبدیل میگردد .زیربخش بعدي روش حل این مسئله را تش ریح
میکند.
- 2- 9روش حل مسئله توزی توان چندهدفه
مسئله توزی توان چندهدفه در زیربخش قبلی ارائه شد .همانطور ک ه
ذکر شد ،قالب این مسئله برنامهریزي درجه  2با تاب هدف درج ه  2و
قيود خطی است .روشهاي مختلفی براي حل مسئله ب ا چن ين ق البی
وجود دارد .در این مقاله ،روش الگرانژ بهمنظور حل این مس ئله م ورد
استفاده قرار میگيرد .براي به رهگي ري از روش الگران ژ ،ابت دا هزین ه
تأمين بار و آب مصرفی سيستم توليد ب ا به رهگي ري از رواب ط ( )88و
( )82جایگزین شده و رابطه زیر براي تاب هدف استخراج میشود:
()80
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 ei 





Minimize    ai Pi 2  bi Pi  c i
 i

1      d i Pi
i
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رابطه ( )89که تنها قيد مساوي مسئله است ب ا به رهگي ري از ض ریب
الگرانژ به تاب هدف فوق افزوده شده و تاب الگرانژ مطابق رابطه زیر را
تشکيل میدهد:

()81







    D   Pi 
i





L     ai Pi 2  bi Pi  c i
 i


1      d i Pi  e i
 i

در رابطه فوق L ،و  بهترتيب بيانگر تاب و ضریب الگرانژ است .حال،
با توجه به اینکه تواب خطی و درجه دو محدب هستند ،حل مسئله
مقيد ( )80به شرط ( )89معادل با مسئله نامقيد زیر است:
()87

Minimize L

حل مسئله نامقيد با مشتقگيري از تاب هدف نسبت به متغيرهاي
مسئله و برابر صفر قراردادن روابط مربوطه ميسر است .با مشتقگيري
از تاب الگرانژ ارائهشده ،روابط زیر حاصل میشود:
()81

L
 2ai Pi  bi  1    d i  
Pi

()84

L
 D   Pi

i

با برابر صفر قراردادن دو رابطه ماکور ،دستگاه معادالت خطی زیر
حاصل میشود:
()25

2 ai Pi  bi  1    d i   i

D   Pi

i

بنابراین ،حل مسئله بهينهسازي ماکور با حل یک دستگاه معادالت
خطی معادل شد .شایان ذکر است که ابعاد دستگاه معادالت خطی
ماکور برابر با تعداد واحدهاي توليدي بهعالوه یک بوده و ماتریس
ضرایب آن بسيار تنک خواهد بود .لاا ،حل این دستگاه معادالت حتی
براي سيستمهاي بسيار بزرگ بهسهولت قابل انجام است .تنها نکته
باقيمانده مربوط به محدودیت بازه مجاز توليد واحدهاي توليدي است.
بهمنظور لحاظ این محدودیت بایستی روند تکراري زیر که در شکل 9
ارائه شده در دستور کار قرار گيرد:
 )8صرفنظر از محدودیت بازه مجاز توليد واحدهاي توليدي
(رابطه ( ))89و بهينهسازي تاب الگرانژ
 )2بررسی نق یا عدم نق محدودیت بازه مجاز توليد
واحدهاي توليدي و اعالم خاتمه فرآیند بهينهسازي در
صورت عدم نق محدودیتها
 )9تعيين واحدهایی که محدودیت بازه مجاز توليد آنها نق
شده ،لحاظ مقدار مرزي محدودیت نق شده بهعنوان توان
توليدي واحد مربوطه و ادامه فرآیند از مرحله 8
در باال ،ب ا ب هک ارگيري روش الگران ژ ،ح ل مس ئله توزی ت وان
چندهدفه با استفاده از یک روش تکراري و حل یک دس تگاه مع ادالت
ساده تشریح گردید .از خصوص يات ای ن روش س ادگی پي ادهس ازي و
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قابليت لحاظ کمينهسازي آب مصرفی سيستم توليد ب هعن وان یک ی از
تواب هدف قابل عنوان است.
تشکيل تاب الگرانژ مطابق رابطه ()81

نق
قيد

نق

قيود ظرفيت؟

بله

تثبيت توليد واحد متناظر با

بهينهسازي تاب الگرانژ
بدون لحاظ رابطه ()89

خير
گزارش نتایج

شکل  :9فلوچارت روش حل مسئله توزی توان چندهدفه

- 9- 9استخراج تاب هزینه صرفهجویی آب مصرفی
در بخش قبل ،مدلسازي و روند ح ل مس ئله توزی ت وان چندهدف ه
تشریح گردید .در این مسئله ،کمينهسازي هزینه تأمين بار و مقدار آب
مصرفی بهعنوان دو تاب هدف ناسازگار مورد توجه واق شد .ب همنظ ور
مدلسازي رفتار بهرهبردار سيستم در مصالحه بين هزینه ت أمين ب ار و
مقدار آب مصرفی ،ضریب  در تاب هدف لحاظ ش د .ل يکن ،انتخ اب
این ضریب فرآیند پيچيدهاي داشته به مسائل متعددي نظي ر وض عيت
آبهاي زیرزمينی وابسته است .همچنين ،با توجه به تغيير بس ياري از
شرایط اثرگاار غيرقابلکنترل نظير ميزان بارندگی ساالنه ،مق دار ای ن
ضریب در شرایط مختلف متفاوت است .لاا ،ای ن بخ ش رون دي ب راي
استخراج تابعی براي هزینه ت أمين ب ار سيس تم ب ر حس ب مق دار آب
مصرفی ارائه میکند .با بهرهگيري از این تاب  ،بهرهبردار قادر به تصميم
گيري در خصوص مصالحه بين هزینه تأمين ب ار سيس تم و مق دار آب
مصرفی است .بهمنظور اس تخراج ت اب م اکور ،رون د تک راري زی ر در
دستور کار قرار میگيرد:
 )8در این مرحله ،مقدار  5براي ضریب  در نظرگرفته شده و
مسئله توزی توان چندهدفه حل م یش ود .ب دین ترتي ب،
کمترین مق دار آب م ورد ني از جه ت ت أمين ب ار سيس تم
محاسبه میشود .در انتهاي این مرحله ،هزینه ت أمين ب ار و
آب مورد نياز مربوطه ثبت میشود.
 )2در این مرحله ،با اف زایش ض ریب  ب ا ی ک گ ام از پ يش
تعيين شده (ب هعن وان نمون ه  ،)5/58مس ئله توزی ت وان
چندهدفه حل ش ده و هزین ه ت أمين ب ار و آب م ورد ني از
مربوطه ثبت میشود .تفاضل مقادیر ثبتشده در این مرحله
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و مقادیر مرحله ثبتشده در مرحله  8مقدار صرفهج ویی در
آب مصرفی و هزینه مربوطه را نتيجه میدهد.
 )9در مرحله سوم ،مقدار ضریب  ارزیابی میشود .در صورتی
که مقدار ضریب ماکور کمتر از  8اس ت ،فرآین د اس تخراج
تاب از مرحله  2ادامه مییابد .در غير ای ن ص ورت ،خاتم ه
فرآیند اعالم میگردد.
پس از طی فرآیند باال و ثبت مقادیر مختلف مقدار صرفهج ویی در
آب مصرفی و هزینه مربوطه ب هازاي مق ادیر مختل ف ض ریب  ، ت اب
هزینه صرفهجویی در آب حاصل م یش ود .همچن ين ،ب ا رس م نق اط
ماکور و برازش یک تاب مناسب بر روي این نق اط ،ت اب هزین ه قاب ل
حصول است.
- 9- 9انتخاب پاسخ مناسب
مسئله توزی توان چندهدفه در زیربخشهاي قبلی ارائه شد .همانطور
که ذکر شد ،این مسئله بهازاي مقادیر مختلفی ب راي ض ریب  قاب ل
حل است .بدیهی است که انتخاب یک مقدار مناسب براي این ض ریب
به اولویتهاي بهرهبردار سيستم در قبال کاهش هزینههاي تأمين بار و
آب مصرفی سيستم وابسته است .یک روش مرسوم براي انجام مصالحه
مناسب بين تواب هدف مختلف در مسائل چند تاب هدفه بهرهگيري از
سطح یا منحنی پرتو و مقایس ه ب ين مق ادیر تواب ه دف مختل ف در
شرایط متفاوت است .در این مقاله ،بهمنظور رسم منحن ی پرت و ،ح ل
مسئله بهازاي مقادیر مختلف براي ضریب  و در انتها رسم مقادیر دو
تاب هدف موردنظر در دستور کار قرار گرفته است .چالش دیگر انتخاب
از بين نقاط مختلف روي منحنی پرتو است .به این منظ ور ،روشه اي
مختلفی در ادبيات بهينهسازي چندهدفه ارائه شده اس ت .روش ف ازي
یکی از روشهاي مورد توجه بسياري از محقق ين در س اله اي اخي ر
است .در این روش ،تصميمگيري و انتخاب پاسخ مناسب از ب ين نق اط
مختلف روي منحنی پرتو طبق روند زیر انجام میگيرد:
 )8در این گام ،یک حد مطلوب و یک حد ن امطلوب ب راي ه ر
تاب هدف انتخ اب م یش ود .مق دار ح د مطل وب ب دترین
مقداري اس ت ک ه رض ایت کام ل ک اربر را ب هدنب ال دارد.
همچنين ،مقدار حد نامطلوب بهترین مقداري است ک ه ب ه
هيچ وجه رضایت کاربر را بهدنبال ندارد .در این مقاله ،بدون
از دسترفتن کليت ،حد مطلوب و حد ن امطلوب ب راي ه ر
تاب هدف بهترتيب مقادیر متناظر با بهينهسازي صرف ت اب
هدف ماکور و بهينهسازي صرف تاب هدف دیگر لحاظ شده
است.
 )2در این مرحله ،یک تاب عضویت اکي داً نزول ی ب ين ح دود
مطلوب و نامطلوب براي ه ر ی ک از تواب ه دف م وردنظر
لحاظ میشود .مقدار تاب عضویت در نقطه متن اظر ب ا ح د
مطلوب و نامطلوب بهترتيب برابر  8و  5فر میشود .شکل
 0یک تاب عضویت نمونه را ارائ ه م یکن د .در ای ن ش کل،
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مقادیر  a1و  a2بهترتيب حد مطل وب و ح د ن امطلوب ت اب
هدف  fiرا بيان میکنند.

مدل سنتی توزی اقتصادي توان به هزینهاي معادل  18928دالر منجر
میشود .در این حالت ،بيش از  211هزار مترمکعب آب توسط سيستم
توليد مصرف م یش ود .در ص ورت به رهگي ري از م دل پيش نهادي و
برقراري مصالحه بين هزینه و آب مصرفی ،مقدار آب مصرفی به ح دود
 802هزار مترمکعب کاهش مییابد .این ک اهش در ح دود  97درص د
است .این کاهش چشمگير در آب مصرفی با افزایشی در ح دود 0555
دالر (از حدود  18هزار دالر به حدود  11هزار دالر) حاصل شده اس ت.
بهعبارت دیگر ،دستيابی به  97درصد کاهش در آب مصرفی با افزایشی
در حدود  1درصد در هزینه حاصل شده است .ب ا به رهگي ري از م دل
ارائهشده براي کاهش حداکثري آب مص رفی سيس تم ،مق دار بيش ينه
صرفهجویی قابل تصور در حدود  890هزار مترمکعب حاصل م یش ود.
این صرفهجویی چشمگير ب ا اف زایش ح دوداً  1555دالري در هزین ه
همراه است .همانطور که مشاهده میشود ،م دل ارائ هش ده مص الحه
مناسبی بين هزینه و آب مصرفی برقرار نموده است.

 fi
1
fi

a1

a2

شکل  :0یک تاب عضویت فازي نمونه

 )9در این مرحله ،درجه عضویت مقادیر متناظر با تواب ه دف
مختلف در هر نقطه از منحنی پرت و تعي ين ش ده و مي زان
مطلوبيت هر نقطه از سطح پرتو با تجمي درج ه عض ویت
متناظر با تواب هدف مختلف تعيين میگردد .در انتها ،نقطه
متناظر با بيشترین ميزان مطلوبيت ب هعن وان نقط ه بهين ه
معرفی میگردد.

جدول  :9هزینه و آب مصرفی سيستم در حاالت مختلف بهازاي بار بيشينه

- 9نتایج شبيهسازي
در این بخش ،سيستم تولي د متص ل ب ه ش بکه اس تاندارد  881باس ه
 IEEEمورد مطالعه قرار گرفت ه و نت ایج حاص له ارائ ه م یش ود .ای ن
سيستم متشکل از  854واحد نيروگاهی اس ت .ظرفي ت ک وچکترین و
بزرگترین واحدهاي این سيستم ب هترتي ب  25و  925مگ اوات اس ت.
همچنين ،کل ظرفيت سيستم بيش از  85105مگ اوات اس ت .در ای ن
مطالعات ،بار ساعتی سيس تم ب راي ی ک ب ازه زم انی ی ک روزه م ورد
مطالعه و ارزیابی واق شده است .ب ر اس اس اطالع ات م ورد اس تفاده،
کمينه و بيشينه بار سيس تم ب هترتي ب براب ر  2425و  7955مگ اوات
است .به عبارتی ،ظرفيت ذخيره سيستم در پيک بار مورد توجه در این
مقاله بيش از  9555مگ اوات (مع ادل  %98ک ل ظرفي ت نص بش ده
سيستم) است .شکل  1پروفيل ب ار روزان ه سيس تم م ورد مطالع ه را
ترسيم میکند.
8000

4000

)load (MW

6000

2000
21

17

13

9

5

1

hour
شکل  :1پروفایل بار روزانه سيستم مورد مطالعه

در ابتدا ،مدل ارائهشده در بخش  9با لحاظ  𝛼 5/0براي س اعت
پيک بار شبيهسازي شده اس ت .ج دول  9نت ایج حاص له را ب ا نت ایج
مطالعات سنتی توزی اقتصادي توان (معادل لحاظ  )α 8و ح التی از
مطالعات با هدف کاهش آب مص رفی سيس تم (مع ادل لح اظ )α 5
مقایسه نموده است .همانطور که در جدول  9مشاهده میش ود ،ح ل
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تاب هدف

هزینه (دالر)

آب مصرفی (مترمکعب)

مصالحه بين آب مصرفی و هزینه

11195

802275

کاهش هزینه

18928

211845

کاهش آب مصرفی

14129

808195

جدول  9مي زان پتانس يل ص رفهج ویی در آب مص رفی و هزین ه
مربوطه را در شرایط بيشينه بار ،ميانباري و ک مب اري ارائ ه م یکن د.
همانطور که مشاهده میشود ،با افزایش بار ،پتانسيل ص رفهج ویی در
آب مصرفی سيستم توليد افزایش مییابد .البته ،این افزایش پتانسيل با
افزایش هزینه توليد همراه است .هزینه صرفهجویی در ی ک مترمکع ب
آب مصرفی سيستم در ميانباري و بيشينه بار بهترتيب براب ر  5/502و
 5/518دالر است .نکته قابل توجه دیگر اینکه در ک مب اري ،پتانس يل
صرفهجویی در آب مصرفی سيستم توليد ناچيز است .این مقدار ن اچيز
به مقادیر کمينه توليد واحدهاي توليدي که تقریباً با بار برابر است ب از
میگردد .در واق  ،در کمباري ،مقدار توليد قریب ب ه اتف اق واح دهاي
توليدي برابر با کمينه توان واحد بوده و در نتيجه فض ایی ب راي تغيي ر
توليد و در نتيجه مصالحه بين آب مصرفی و هزینه وجود ندارد.
جدول  :9تغييرات هزینه و آب مصرفی در شرایط باري مختلف
شاخص

شرایط بار
کمباري

ميانباري

بيشينه بار

صرفهجویی در آب مصرفی (درصد)

5

97

97

افزایش هزینه (درصد)

5

7/01

85/8

جدول  0ميزان صرفهجویی در آب مصرفی و هزین ه مربوط ه را در
کمباري ،ميانباري و بيشينه بار با ف ر  α 5/0ارائ ه نم وده اس ت.
همانطور که مشاهده میشود ،مدل ارائهشده در دو شرایط ميانباري و
بيشينه بار ،بهطور مناسبی بين آب مص رفی و هزین ه مص الحه برق رار
میکند .همچنين ،همانطور که قابل پيشبينی ب ود ،م دل ارائ هش ده
قادر به برقراري مصالحه در شرایط کمباري نيست.
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جدول  :0آب قابل صرفهجویی و هزینه مربوطه در شرایط باري مختلف
شرایط بار

شاخص

کمباري

ميانباري

بيشينه بار

صرفهجویی در آب مصرفی (درصد)

5

91/4

91/1

افزایش هزینه (درصد)

5

9/8

1/9

همانطور که از نتایج جدول  0بر میآید ،پتانسيل صرفهجویی آب
قابلتوجهی در سيس تم تولي د وج ود دارد .ل يکن ،دس تيابی ب ه ای ن
پتانسيل با افزایش هزینه تأمين بار سيستم همراه است .همانطور ک ه
مشاهده میشود ،ميزان آب صرفهجوییشده در زمان بار بيشينه بيشتر
است .البته ،این صرفهجویی بيشتر با هزین ه ت أمين ب ار بيش تري ني ز
همراه است.
شکل  7مقدار آب قابل صرفهجویی سيستم را بهصورت تابعی از بار
سيستم (از مقدار کمينه تا بيشينه بار) ارائه م یکن د .هم انط ور ک ه
مشاهده میشود ،با افزایش بار ،پتانسيل ص رفهج ویی در آب مص رفی
سيستم افزایش مییابد .این روند غيرخطی بوده و در بازههایی از بار ب ا
شيب کمتر و در برخی بازههاي دیگر با شيب بيشتر تغيير میکند.
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پيشنهادي ،هزینه صرفهجویی در آب مصرفی سيستم توليد بهازاي یک
مترمکعب بهطور چشمگيري کاهش مییابد.
جدول  :1هزینه و آب مصرفی روزانه سيستم در شرایط باري مختلف
تاب هدف

هزینه (دالر)

آب مصرفی (مترمکعب)

مصالحه بين آب مصرفی و هزینه

8081987

9911995

کاهش هزینه

8919915

0914815

کاهش آب مصرفی

8019448

9979175

همانطور که از نتایج ارائهشده بر میآید ،نتيجه مص الحه ب ين آب
مصرفی و هزینه به مقدار  وابسته است .شکلهاي  1و  4به مقایس ه
هزینه و آب مصرفی سيس تم ب هازاي مق ادیر مختل ف  م یپ ردازد.
مطابق انتظار ،با افزایش ضریب ماکور ،هزینه و آب مصرفی ب هترتي ب
کاهش و افزایش مییابد .همانطور که مشاهده میشود ،تغيير کمی در
مقدار این ضریب در بازههاي ابتدایی و انتهایی محدوده مج از ب هط ور
چشمگيري بر روي هزینه سيستم اثر م یگ اارد .ل يکن ،در ب ازهه اي
ميانی حول مقدار  ،5/0مقدار هزینه چندان به تغيير در مق دار ض ریب
وابسته نيست .از دیگر سو ،مقدار آب مصرفی سيس تم ب هازاي مق ادیر
کوچکتر از  5/1براي ضریب تغيير چن دانی نم یکن د .ب هازاي مق ادیر
بزرگتر از  ،5/1مقدار آب مصرفی بهطور چشمگيري با اف زایش ض ریب
 افزایش مییابد .با بررسی روند این دو تاب  ،در بازه بين صفر و ،5/1
انتخاب مقدار  5/1براي این ضریب کامالً عاقالنه محسوب میش ود .در
بازه مقادیر بزرگت ر از  ،5/1ص رفهج ویی در آب مص رفی سيس تم ب ا
افزایش قابل مالحظهاي در هزینه همراه خواهد بود.

)load (MW

1.6

شکل  :7آب قابل صرفهجویی سيستم بر حسب بار سيستم

مدل ارائهشده براي کليه ساعات روز موردمطالعه مورد شبيهسازي
قرار گرفته و نتایج حاصله در جدول  1ارائه شده است .در این ج دول،
سه حالت مختلف معادل  α 5/0 ،α 5و  α 8ش بيهس ازي ش ده
است .با توجه به نتایج ارائهشده در جدول  ،1ح داکثر مق دار آب قاب ل
صرفهجویی در طول روز برابر  8149245مترمکعب اس ت .ای ن مق دار
صرفهجویی معادل  90درصد از آب مصرفی سيستم در مطالعات سنتی
است .ليکن ،دستيابی به این پتانسيل با افزایشی در ح دود  828ه زار
دالر همراه است .این افزایش در هزینهها تقریباً معادل  1درصد هزین ه
سيستم در مطالعات سنتی است .به عبارت دیگر ،بهط ور متوس ط ،ه ر
مترمکعب صرفهجویی در آب مستلزم  1سنت اف زایش در هزین هه اي
توليد است .بهکارگيري مدل ارائهشده بهمنظور ایجاد مصالحه ب ين آب
مصرفی و هزینه به نتایج مطلوبی انجاميده است .همانطور که مشاهده
میشود ،با به رهگي ري از ای ن م دل ،آب مص رفی سيس تم در ح دود
 8112725مترمکعب معادل حدوداً  90درصد از آب مص رفی سيس تم
در مطالعات سنتی کاهش مییابد .این کاهش در آب مصرفی با افزایش
 09هزار دالري در هزینهها همراه است .بهعبارت دیگر ،با مصالحه بين
آب مصرفی و هزینه ،هزینه صرفهجویی یک مترمکع ب آب کمت ر از 9
سنت است .همانطور که مش اهده م یش ود ،ب ا به رهگي ري از م دل
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شکل  :1هزینه سيستم بر حسب مقادیر مختلف ضریب 

در مسائل بهينهسازي چندهدفه ،رسم منحنی پرتو دید مناسبی از
مصالحه بين تواب هدف مختلف ارائه مینماید .شکل  85منحنی پرت و
مربوط به ناحيه پاسخ مسئله تحت بررسی را ارائه مینماید .همانط ور
که در این منحنی مشاهده میشود ،انتخاب مق ادیر کوچ ک ب راي 
متناظر با افزایش چشمگير هزینه است .همچنين ،انتخاب مقدار واح د
براي این پارامتر موجب افزایش بی رویه آب مصرفی سيستم میگ ردد.
با توجه به روند افزایش هزینهها با کاهش مق دار پ ارامتر  ، انتخ اب
مقادیري در حدود  5/1الی  5/47منطقی به نظر میرسد .ش ایان ذک ر
است که انتخاب مقدار  5/47براي پارامتر م اکور موج ب ک اهش آب
مصرفی از  0/99ميليون مترمکعب به  9/41ميلي ون مترمکع ب ش ده،
حال آنکه هزینههاي تأمين ب ار سيس تم تنه ا در ح دود  8/9درص د
افزایش مییابد .با بهرهگيري از روش ف ازي ارائ هش ده در بخ ش 9-9
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براي انجام مصالحه ب ين دو ت اب ه دف هزین ه و آب مص رفی ،مق دار
مناسب پارامتر  برابر  ،5/40آب مصرفی و هزینه سيستم ب هترتي ب
معادل  9/14ميليون مترمکعب و  8/94ميليون دالر است.
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نيست .نکته آخر اینکه با افزایش بار ،هزین ه سيس تم ب هط ور تقریب اً
خطی افزایش مییابد.
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شکل  :88آب مصرفی سيستم بر حسب بار در حاالت مختلف
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شکل  88مقدار آب مصرفی سيستم توليد را بر حس ب مق دار ب ار
بهازاي سه حالت کمترین هزینه ،مصالحه ب ين هزین ه و آب مص رفی و
کمترین آب مصرفی ارائه میکند .با توجه به شکل  ،88آب مص رفی در
دو حالت متناظر با کمترین آب مص رفی و مص الحه ب ين هزین ه و آب
مصرفی در تمام مقادیر بار تقریباً یکسان است .ليکن ،مقدار آب مصرفی
سيستم در حالت متناظر با کمترین هزینه بسيار بيشتر از آب مص رفی
در دو حالت دیگر است .نکته قابلتوجه اینکه در شرایط کمب اري ،آب
مصرفی در هر سه حالت شبيهسازيش ده براب ر ب وده و اخ تالف ب ين
حاالت با افزایش بار بهطور چشمگيري افزایش مییابد .نکته قابلتوج ه
دیگر به رفتار غيرخطی بين آب مصرفی سيستم و مقدار بار سيستم باز
میگردد.
شکل  82هزینه بهرهبرداري از سيستم توليد را بر حسب مقدار بار
بهازاي سه حالت کمترین هزینه ،مصالحه ب ين هزین ه و آب مص رفی و
کمترین آب مصرفی ارائه میکند .همانطور که مش اهده م یش ود ،در
ابتدا ،با افزایش بار سيستم ،هزینه تأمين بار کاهش مییابد .این مهم به
ضرایب تواب هزینه توليد واحدهاي تشکيلدهن ده سيس تم تولي د ب از
میگردد .پس از تجربه مقدار کمين ه هزین ه ،اف زایش ب ار ب ا اف زایش
چشمگير هزینه همراه میگردد .همانطور که مشاهده میشود ،حال ت
متناظر با کمترین آب مصرفی به هزینه بيش تري م یانجام د .ب دیهی
است که کمترین هزین ه در حال ت متن اظر ب ا کمت رین هزین ه قاب ل
مشاهده است .هر چند افزایش بار سيستم با افزایش هزینه همراه است،
تفاوت بين هزینه در سه حالت ش بيهس ازيش ده چن دان چش مگي ر
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شکل  89تاب هزینه صرفهجویی آب مصرفی سيستم را بهازاي ب ار
بيشينه ارائه میکند .همانطور که مشاهده میشود ،هزینه صرفهجویی
یک مترمکعب آب با افزایش مقدار صرفهجویی اف زایش م ییاب د .ای ن
روند در ابتدا رفتار خطی داشته و هزینه مربوطه بهطور خطی و با شيب
مالیمی افزایش مییابد .ليکن ،پس از صرفهجویی مقدار قابلمالحظهاي
از آب قابل صرفهجویی ،شيب افزایش هزینه بهطور چشمگيري افزایش
مییابد .این افزایش بهنحوي است که هزینه صرفهجویی یک مترمکعب
آب در انتهاي بازه حدوداً  25برابر بيشتر از مقدار مربوط به ابتداي بازه
است .با مشاهده این روند میتوان نتيجه گرفت ک ه دس تيابی ب ه ک ل
پتانسيل صرفهجویی در آب مصرفی بسيار هزینهبر بوده ،ليکن دستيابی
به بخش عمدهاي از آن با صرف هزینه منطقی ميسر است.
شکل  89تاب هزینه صرفهجویی آب در طول روز را ارائه میکن د.
همانطور که مشاهده میشود ،تاب ماکور روند افزایشی دارد .بهعبارت
دیگر ،دستيابی به مقدار آب صرفهجوییشده بيشتر تنها با صرف هزینه
حاشيهاي بيشتر ميسر است .در ابتداي روند ،تاب هزین ه ص رفهج ویی
آب رفتار خطی با شيب نسبتاً مالیمی دارد .ليکن ،پس از دستيابی ب ه
بخش اعظمی از پتانسيل آب قابلصرفهجویی ،شيب افزایش هزین هه ا
بهطور چشمگيري افزایش مییابد .همانط ور ک ه مالحظ ه م یش ود،
هزینه حاش يهاي ناش ی از ص رفهج ویی ی ک مترمکع ب آب مص رفی
سيستم در انتهاي بازه در حدود  1برابر مقدار ای ن پ ارامتر در ابت داي
بازه است .اگرچه این رشد در هزینه حاشيهاي قابلتوجه است ،ليکن در
مقایسه با رفتار هزینه حاشيهاي در بار بيشينه بس يار هم وارتر و قاب ل
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پيشبينیتر است .با مقایسه تواب هزینه صرفهجویی آب مصرفی در بار
بيشينه و در طول روز ،صرفهجویی در آب مصرفی در ب ازهه اي زم انی
متناظر با ساعات بار بيشينه در مقایسه با سایر زمانها بسيار هزین هب ر
است.
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شکل  :89تاب هزینه صرفهجویی آب مصرفی در بار بيشينه
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شکل  :89تاب هزینه صرفهجویی آب مصرفی در طول روز

با توجه به نتایج و مباحث ارائ هش ده ،پتانس يل ذخي رهس ازي آب
مصرفی بس يار مناس بی در سيس تمه اي تولي د ان ر ي الکتریک ی در
دسترس است .در صورت کمبود ظرفيت نصبش ده ،ای ن پتانس يل در
ساعات متناظر با پرباري سيستم کمتر است .همچنين ،با بهرهگي ري از
یک سيستم با ظرفيت باال ،پتانسيل صرفهجویی در آب مصرفی سيستم
در ساعات متناظر با کمباري چن دان قاب لتوج ه نخواه د ب ود .ل يکن،
تمرکز بر بازههاي طوالنیمدت شامل دورههاي زمانی متناظر با مي ان-
باري مي زان آب قاب ل ص رفهج ویی چش مگي ري را ف راهم م یکن د.
همچنين ،در سيستمهایی که ظرفيت آنها متناسب با بار سيستم بوده
و پروفيل بار تغييرات کمتري را تجربه میکند ،آب قاب ل ص رفهج ویی
شایان توجه خواهد بود .اگرچه مقدار آب قابل ص رفهج ویی چمش گير
است ،ليکن دستيابی به آن تنها با صرف هزینه بيشتر ميسر است .ای ن
هزینه در زمان بار بيشينه بيشتر و در زمانهاي متناظر ب ا ک مب اري و
ميانباري کمتر است .همچنين ،هزینه ماکور با اف زایش ص رفهج ویی
افزایش مییابد.

- 0نتيجه
این مقاله صرفهج ویی در آب مص رفی سيس تم تولي د و ب هک ارگيري
واحدهایی که آب کمتري براي توليد انر ي الکتریکی مصرف میکنن د
را بهعنوان یک راهکار کوتاهمدت براي کاهش آب مصرفی در دستور کار

Serial no. 88

صرفهجویی آب در سيستمهاي توليد برق . . .

خود قرار داده است .به این منظور ،م دل س نتی توزی ب ار اقتص ادي
توسعهیافته و کاهش آب مصرفی بهعنوان تاب هدف دوم در آن لح اظ
شده است .مصالحه بين دو تاب هدف کمت رین هزین ه و کمت رین آب
مصرفی با در نظرگرفتن مجموم موزون آنها در تاب هدف انجام ش ده
است .پس از توسعه مدل ،قابليت آن بر روي سيستم توليد متص ل ب ه
شبکه استاندارد  881باسه  IEEEارزیابی شد .با توجه به نت ایج ارائ ه-
شده ،پتانسيل آب قابل صرفهجویی چشمگير بوده ليکن با صرف هزینه
بيشتر ميسر است .همچن ين ،ب ا ص رفهج ویی ه ر چ ه بيش تر در آب
مصرفی ،هزینه حاشيهاي مربوطه افزایش مییابد .ليکن ،بخش عمدهاي
از این پتانسيل با صرف هزینه منطقی قابل دستيابی است .با توج ه ب ه
نتایج ،صرفهجویی در آب مصرفی سيستم در زمانهاي متن اظر ب ا ب ار
بيشينه هزینه بيشتري را بهدنبال دارد .پتانس يل ص رفهج ویی ني ز در
ساعات متناظر با بار بيشينه کمتر از مقدار مربوط به ساعات ميانب اري
است.
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