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چكيده
 به جهت استفاده، بهعنوان یکی از راهحلهای مناسب تأمین انرژی،طراحی بهینه سامانههای انرژی تجدیدپذیر برای مناطق منفصل از شبکه
 باید سعی شود تا حد امکان مدلسازی انجامشده، جهت کسب نتایج واقعیتر و عملیاتیتر. صورت میپذیرد،حداکثری از منافع این سامانهها
 پایگاههای نظامی مرزی، یکی از مناطق منفصل از شبکه که دارای اهمیت باالیی هستند.کاملتر و با در نظرگرفتن جزئیات صورت پذیرد
، ولی بهدلیل حضور سامانه حمل و نقل سوخترسانی، با وجود جدایی این پایگاهها از یکدیگر از لحاظ الکتریکی، از لحاظ تأمین انرژی.هستند
 کاهش هزینه تأمین انرژی مجموعه، از دیدگاه یک سازمان باالسری، در این مقاله.رفتار مصرف انرژی این پایگاهها به یکدیگر ارتباط مییابد
 سامانه سوخترسانی، بهمنظور مدلسازی کامل مسئله. در نظر گرفته شده است،کل پایگاهها بهعنوان تابع هدف مسئله بهینهسازی طراحی
 قیود ارزیابی اقتصادی نیز جهت.بینپایگاهی تحت مدلسازی قرار گرفته و بهعنوان یکی از منابع هزینهای مسئله در نظر گرفته شده است
، پایگاهه4  نتایج شبیهسازی صورت گرفته بر روی یک تست سامانه. نوشته شده است،تضمین اقتصادی بودن سرمایهگذاری صورت پذیرفته
. درصد کاهش داد91  میتوان هزینه کل تأمین انرژی مجموعه را به میزان،نشان میدهد که با استفاده از یک سرمایهگذاری اقتصادی
 طراحی بهینه، سامانه سوخترسانی، پایگاه مرزی، سامانه انرژی تجدیدپذیر:كليدواژهها
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Abstract
The aim of optimal planning of renewable system is to maximize achieved benefits from this investment. Modelling
the problem with more details will cause to achieve the results with more reality and practicality. One of the most
important off-grid areas are border garrisons. Although, these spots are disconnected from each other electically,
but, their energy usages are interconnected because of the presence of unique fuel transportation system. In this
paper, the reduction of energy provision’s cost from a overhead organization’s aspect has been considered as
objective function. To model the problem with elboration, the fuel transportation system has been considered as the
one of cost source of problem. In addition, the constraints of economical evaluation have been written to guarantee
the economic condition of carried out investment. The results of simulation using the test system including 4
garrisons, show that with an economical investment, the total cost of energy provision can be decreased up to 78%.
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 .6مقدمه
امروزه پیشرفتهایی که در فناوری ساخت منابع تأمین انرژی
تجدیدپذیر اعم از پنلهای خورشیدی و توربینهای بادی صورت
پذیرفته است ،باعث رقابتپذیر شدن کامل این سامانهها با منابع
سنتی تأمین انرژی گشته است .هم اکنون ،منابع انرژی
تجدیدپذیر توانسته است سهم قابلتوجهی را در تأمین انرژی
کشورها به خود اختصاص دهد .با وجود منافع بسیاری که
استفاده از این منابع در مقیاس بزرگ برای کشورها داشته است،
استفاده از سامانههای تجدیدپذیر برای تأمین انرژی مناطق
منفصل از شبکه از جذابیت خاصی برخوردار بوده است .این
جذابیت اقتصادی ،به جهت امکان تأمین انرژی این مناطق بدون
هزینه سرمایهگذاری کالن احداث خطوط حاصل میگردد.
یکی از مناطق منفصل از شبکه بسیار پر اهمیت ،پایگاههای
نظامی مرزی هستند .این پایگاهها عموماً به جهت قرار گرفتن در
نقاط مرزی دور از مناطق شهری ،از شبکه سراسری برق فاصله
زیادی دارند .تأمین انرژی این مجموعهها در حال حاضر با
استفاده از ژنراتورهای دیزلی صورت میپذیرد .بهدلیل مشکل
محدودیت سوخت و به خاطر ترجیح فرماندهان پایگاههای برای
کارکرد دیزل در حالت کمفشار جهت کم شدن میزان خرابی ،این
پایگاهها ساعات زیادی در طی روز ،در حالت خاموشی هستند و
بدین ترتیب یکی از راهبردیترین نقاط کشور از لحاظ تأمین
انرژی ،بدون برق میماند .نحوه تأمین سوخت برای این پایگاهها
هم ،توسط یک خودرو سوخترسانی که هر چند وقت یکبار به
حرکت در میآید ،صورت میپذیرد .مشکالت سامانه تأمین انرژی
فعلی پایگاههای مرزی کشور عبارتاند از:
 ساعات زیاد خاموشی :این مشکل باعث تضعیف پایگاه از
لحاظ دفاعی خواهد شد ،در واقع بهدلیل محدودیت انرژی
موجود ،پایگاه مجبور به محدود کردن سامانههای روشنایی و
سایر ادوات انرژی بر خود خواهد بود که از لحاظ دفاعی یک
نکته منفی به حساب میآید.
 سر و صدای زیاد ژنراتور دیزلی :آلودگی صوتی حاصل از
کارکرد ژنراتورهای دیزلی باعث کاهش تمرکز کارکنان پایگاه
میشود.
 وابستگی پایگاه از لحاظ سوخترسانی :در سامانه فعلی
تأمین انرژی ،پایگاه کامالً متکی به سامانه سوخترسانی است
که در صورت بروز مشکل برای این سامانه ،پایگاه از لحاظ
تأمین انرژی دچار مشکل خواهد شد .این مسئله یک نقطه
ضعف از دیدگاه پدافند غیرعامل است.

با توجه به مشکالت فوق و با عنایت به تواناییهای موجود در
مجموعههای داخلی ،برای راهاندازی سامانههای انرژی
تجدیدپذیر ،استفاده از این سامانهها برای رفع مشکالت حالت
فعلی تأمین انرژی پایگاههای مرزی پیشنهاد میشود .لیکن ،آنچه
در این میان از اهمیت بسیاری برخوردار است ،طراحی بهینه این
سامانهها برای بهرهمندی هر چه بیشتر از مزایای آنها ،کاهش
هزینههای تأمین انرژی پایگاهها و دوری از یک سرمایهگذاری
غیراقتصادی است.
طراحی بهینه اهمیت بسیار فراوانی در مهندسی سامانههای
تجدیدپذیر دارد و همین مسئله باعث شده است تا این موضوع
مورد توجه محققان قرار بگیرد .در مطالعات صورت گرفته،
بهینهسازی طراحی سامانههای تجدیدپذیر در حضور سامانههای
قدیمی و ذخیرهساز با استفاده از برنامه تخصصی  HOMERبه
انجام رسیده است ] .[9محققان یک بهینهسازی سامانههای
تجدیدپذیر هیبریدی را مورد مطالعه قرار دادهاند .طراحی بهینه
سامانههای خورشیدی و بادی در کنار اندازهیابی سامانههای
ذخیرهساز ،از اهداف این بهینهسازی صورت گرفته توسط روش
 simulation optimizationبوده است ] .[2بهینهسازی جهت
تعیین اندازه بهینه سامانه خورشیدی با در نظرگرفتن امکان
اتصال به شبکه در منابع مورد مطالعه قرار گرفته است ] .[9در
این مرجع ،عالوه بر شاخصهای فنی ،شاخصهای زیستمحیطی
نیز در نظر گرفته شدهاند .در کارهای صورت پذیرفته ،مطالعه
فنی و اقتصادی ریزشبکهها ،از لحاظ بهرهمندی این مجموعهها از
سامانه بهینه منابع تجدیدپذیر مورد بررسی قرار گرفته است ] 4و
 .[1طراحی سامانههای تجدیدپذیر صرفاً در مقیاس شبکهای مورد
بحث و بررسی نبوده است .استفاده از این سامانهها در مقیاس
خانگی نیز تحت مطالعه پژوهشگران قرار گرفته است .اقدام به
یک بهینهسازی در طراحی سامانههای تجدیدپذیر با هدف ارائه
یک مدل خانگی جهت تأمین صد در صد انرژی مصرفی بهمنظور
کاهش هزینه اقتصادی نمونهای از مطالعات مقیاس کوچک بوده
است ] .[6البته قابل به ذکر است که این مرجع قید قابلیت
اطمینان را نیز در نظر گرفته است .یک تحقیق مروری بر کارهای
صورت پذیرفته در مورد مسئله تأمین انرژی مناطق جزیرهای
منفصل از شبکه با در نظر گرفتن سامانههای تجدیدپذیر نیز از
جمله کارهای صورت پذیرفته در این حوزه است ] .[9یکی از
مزایای برجسته سامانههای انرژی تجدیدپذیر ،کاهش وابستگی
مجموعه به بیرون از لحاظ تأمین انرژی و افزایش امنیت انرژی
تأمینی است .این بحث میتواند از دیدگاه پدافند غیرعامل بسیار
قابل توجه باشد .بدین جهت ،مطالعهای به بررسی اثرات
سامانههای انرژی تجدیدپذیر از دیدگاه پدافند غیرعامل و
شاخصهای زیستمحیطی پرداخته است ] .[1بهینهسازی صورت
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گرفته در این مرجع با استفاده از روش الگوریتم جستجوی
گرانشی بوده است .بررسی تأمین انرژی مجموعههای حساس با
ایجاد ریزشبکههای مبتنی بر اینورتر ] [1و استفاده از روش
الگوریتمهای هوشمند برای طراحی بهینه منابع تجدیدپذیر ][94
از جمله کارهای انجام شده این حوزه است.
در یک مجموعه نظامی با چندد پایگداه ،تمدامی پایگداه هدا از
لحدداظ مسددئله تددأمین انددرژی ،دارای اهمی دت اسددت .از دی ددگاه
فرماندهی یک مجموعه نظامی ،کاهش هزینه تدأمین اندرژی کدل
مجموعه پایگاهها اولویت اصلی است .بنابراین ،سرمایهگدذاری کده
به منظور تجهیز پایگاهها انجام میپذیرد باید بهگونهای باشدد کده
باعث بیشترین کاهش هزینه کل مجموعده شدود و ممکدن اسدت
صرفاً تمرکز بر روی یک پایگداه خداص باعدث هددررفت سدرمایه
گردد .بندابراین ،طراحدی بهینده سدامانه هدای تجدیدپدذیر بدرای
پایگاههای نظامی باید بهصدورت یکجدا انجدام شدود تدا بیشدترین
صرفهجویی حاصل گردد.
شاید در وهله اول به نظر برسد که پاسخ بهینهسازی چندین
پایگاه منفصل از یکدیگر بهصورت مستقل ،همان پاسخی خواهدد
بود که با در نظرگرفتن تمامی پایگاهها در مسئله بهدست خواهیم
آورد .ولی باید در نظر داشت که پایگاههای نظامی مرزی ،اگرچده
از لحاظ الکتریکی منفصل از همدیگر هستند ،ولی از لحاظ سامانه
حمل و نقل سوخت که یکی از هزیندههدای مجموعده در مسدئله

 .2فرموالسیون ریاضی مسئله
در ادامه به فرمدول بنددی ریاضدی مسدئله بهیندهسدازی طراحدی
سامانههای تجدیدپدذیر بدرای مجموعدهای از پایگداههدای مدرزی
منفصل از شبکه با لحاظ سامانه حمدل و نقدل سدوخت پرداختده
شده است.
الزم بدده ذکددر اسددت در ای دن مطالعدده هماننددد روال معمددول
مطالعات بهینهسازی طراحی ،بهمنظدور کداهش حجدم مسدئله از
لحاظ تعداد متغیر و کاهش بار محاسباتی ،از روش کالسده بنددی
اطالعات استفاده شده است .با توجه به ایدن موضدوع کده سدیکل
کاری سامانه سوخترسانی چند روزه است ،بنابراین ،هدر کدالس،
به میزان  24ساعت انتخاب نشده است ،بلکه چند روز  24ساعته
انتخاب گشته تا نحوه برنامهریزی بهینه سامانه حمل و نقدل طدی
چند روز مشخص گردد .الزم به ذکر است کده بدرای نشدان دادن
روز و ساعت از عالئم ریاضی متفاوتی استفاده شده است.
 .6-2تابع هدف
هدف بهینهسازی ،کمینه کدردن هزینده تدأمین اندرژی مجموعده
پایگدداههددای مددرزی اسددت .روش کدداهش هزیندده مددد نظددر نی دز،
سرمایهگذاری برای نصب سامانههای تجدیدپذیر استفاده میشود،
که بررسی اقتصادی بودن این سرمایهگذاری در قیود مسئله آمده
است .رابطه ( )9تابع هدف مسئله را نشان میدهد.
∑ ∑∑∑

تأمین انرژی محسوب میگردد ،به یکدیگر متصل شدهاند .به بیان
دیگر ،آنچه مسئله را پیچیدهتر و چالشبرانگیزتر از طراحی بهینه
یک مجموعه منفصل از شبکه مینماید ،در نظدر گدرفتن سدامانه
سوخترسانی به همراه قیود آن است که مسدئله تدأمین اندرژی و

() 9
∑∑

رفتار مصرف انرژی تمامی پایگاهها را به هم مربوط ساخته و الزم
میدارد تا بهینهسازی بهصورت یک جا و بدا مددلسدازی سدامانه
حمل و نقل سوخت نوشته شود.
مطالعهای که در این مقاله صدورت پذیرفتده اسدت ،طراحدی

}
() 2

بهینه سامانههدای تجدیدپدذیر چنددین پایگداه مدرزی از دیددگاه

() 9

مجموعه باالسری ،با در نظرگرفتن هزینه و قیود عملیاتی سامانه

() 4

سوخترسانی بینپایگاهی است .در این مقاله ،سامانه حمل و نقل
سوخترسانی از دو لحاظ مورد مدلسازی قرار گرفته است .اول از
لحاظ هزینه ای و دوم از لحاظ فندی و عملیداتی .در نظدر گدرفتن
حجم محدود سوخت تانکر سامانه سدوخترسدانی و سدایر قیدود

() 1
()6

عملیاتی باعث خواهد شد که دیدد جدامعتدری در نحدوه طراحدی

() 9

بهدست آید و پایگاهها (در صدورت محددودیت بودجده) از لحداظ

() 1

سرمایهگذاری اولویتبندی گردند.

{

() 1

∑
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در تابع هدف فوق ،قسمت اول نشاندهنده هزینه انرژی
الکتریکی تأمین شده است که با عنایت به رابطه ( ،)2شامل
هزینه سوخت مصرفی کل پایگاهها است .قسمت دوم تابع هدف
نمایانگر هزینهای است که سامانه بهازای خاموشی متحمل
میشود .برای مدلسازی این هزینه از یک ضریب جریمه برای هر
کیلووات ساعت تأمین نشده استفاده شده است .قسمت سوم،
هدررفت سرمایه به جهت قطع تولید منابع تجدیدپذیر را نشان
میدهد .نحوه مدلسازی این بخش با این فرض صورت گرفته
است که هر کیلووات ساعت انرژی قطعشده در منابع تجدیدپذیر
بهعنوان سرمایهای است که میتوانست در پایگاه مورد استفاده
قرار بگیرد که بهدلیل عدم مهندسی مناسب مجبور به قطع آن و
عدم استفاده از آن هستیم .به همین خاطر میزان انرژی
تجدیدپذیر قطعشده با یک ضریب جریمه مدلسازی میگردد تا
از سرمایهگذاری مازاد نیاز جلوگیری نماید.
قسمت چهارم تابع هدف بهمنظور مدلسازی هزینهای عدم
تمرکز کارکنان و ناراحتی مجموعه از کارکرد دیزل ژنراتور
گنجانده شده است .این مدلسازی بدینصورت بوده است که
خسارت ناشی از عدم تمرکز و ناراحتی کارکنان در اثر کارکرد
دیزل ژنراتور با یک ضریب جریمه مدل شده است .به عبارت دیگر
در نظر گرفته شده است بهازای هر کیلووات ساعت تولید انرژی
توسط دیزل چه هزینهای بر پایگاه بر اثر ناراحتی و عدم تمرکز
کارکنان تحمیل خواهد شد.
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 .3-2قیود ذخیرهساز انرژی الکتریکی
برای تأمین انرژی پایدار یک پایگاه با استفاده از منابع تجدیدپذیر
بادی یا خورشیدی و بهمنظور مقابله با تغییرات تولید این منابع،
در طراحی سامانههای تجدیدپذیر از ذخیرهساز استفاده میشود.
جهت مدلسازی این سامانه ذخیرهساز از قیود ( )99تا ()91
استفاده شده است .روابط ( )99و ( )92بهمنظور مدلسازی
آهنگ شارژ و دشارژ ،رابطه ( )99به جهت جلوگیری از رخداد
شارژ و دشارژ همزمان ،رابطه ( )94برای اعمال محدودیت حجم
ذخیرهساز و رابطه ( )91جهت برقرار قانون بقای انرژی نوشته
شده است.
()99
()92
()99
()94
()91

در مدلسازی نوشتهشده برای ذخیرهساز توجه به یدک نکتده
ضروری اسدت .در روابدط ( )99و ( )92ضدرب متغیدر بداینری در
متغیری دیگر این روابط را غیرخطدی و در نتیجده کدل مسدئله را
غیرخطی میکند .جهت استفاده از مزایای مددل خطدی ،ایدن دو
رابطه توسط روش خطیسازی بدون سادهسازی ضرب بداینری در

قسمت پنجم هزینه حمل و نقل سوخت را بهعنوان یکی از
شاخصهای هزینهای کل معرفی مینماید که همانگونه که در
رابطه ( )1آورده شده است تابعی از مسیر انتخابی برای حرکت
است .نهایتاً بخش آخر معرفیگر هزینه تعمیرات تجهیزات
تجدیدپذیر است که برابر  %9هزینه سالیانه تجهیزات در نظر
گرفته شده است .در مورد رابطه ( )1نیز قابل به ذکر است که
فرض شده است  %94هزینه تجهیزات ،هزینه احداث خواهیم
داشت که باید در هزینه سرمایهگذاری لحاظ گردد.

پنلهای خورشیدی کده فضدا را بدهصدورت قابدلتدوجهی درگیدر

 .2-2قید تعادل توان

میکنند وجود دارد .برای رعایت ایدن محددودیت از رابطده ()96

در مسائل مدیریت انرژی ،قید تعادل توان الکتریکی مهمترین قید
فنی است که بهمنظور پایداری سامانه الکتریکی مجموعه باید
رعایت گردد .این قید تضمینکننده تعادل تولید و مصرف در
رابطه ( )94نشان داده شده است:
()94

متغیر ،تحت خطیسازی قرار گرفته است ].[99
 .4-2قید محدودیت مکا
در پایگاههای نظامی ،بهمنظور امکان محافظت از تجهیزات ،بایدد
تمامی ادوات در داخل محدوده مشخصی کده فدن کشدی شدده
است ،نصب گردد .احداث هیچگونه تجهیزی در خارج از محددوده
پایگاه ،مجاز نیست .بدین منظور ،مساحت محدودی بدرای نصدب

استفاده میشود.
()96

 .5-2رابطه تولید توان توربین بادی
توان تولید شده توسط توربین بادی وابسته به سرعت بداد منطقده
است .به منظور به دست آوردن میزان تولید توربین بادی میتدوان
از رابطه ( )99استفاده نمود ].[92
()99
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 .1-2قیود دیزل ژنراتور
نحوه کارکرد دیزل ژنراتورهای در مطالعه حاضر با روابط ( )91تدا
( )24مورد مدلسازی قرار گرفته است .رابطه ( )91نشانگر رعایت
قید حد باالی تولید توان دیزل اسدت .قیدد ( )91میدزان مصدرف
سوخت دیزل را بهدست میآورد .رابطده ( )24حدد بداالی تولیدد
انرژی دیزل را که بهمنظور لحداظ کدرد محددودیتهدای کدارکرد
طوالنی مدت دیزل در نظر گرفته میشود ،مدل میکند.

()29

∑

()24

∑∑
∑∑

()21
∑

()91
()91
()24

سوخت مورد انتقال تانکر بیشتر باشد .رابطه ( )26نیز این حقیقت
را مدلسازی میکند که متغیر شارژ مخزن سوخت پایگداه ،فقدط
در ساعتی که تانکر به پایگاه میرسد غیر صدفر خواهدد بدود و در
بقیه ساعتها یا در مسدیرهدایی کده پایگداه مشخصدی در مسدیر
حرکت نیست ،این متغیر مقدار صفر به خود خواهد گرفت.

()26
∑

 .1-2ارزیابی اقتصادی
 .1-2سامانه حمل و نقل سووخت و محودودیت سووخت
پایگاهها
بددهمنظددور مدددلسددازی سددامانه سددوخترسددانی بدین پایگدداهی و
محدودیتهای پایگاهها از لحاظ استفاده از سدوخت بدرای تدأمین
انرژی الکتریکی توسط دیزل ژنراتور ،ابتدا بده مددل سدازی قیدود
استفاده از سوخت درون پایگاه میپردازیم.
سوخت مصرفی هدر پایگداه مقددار محددود اسدت کده از مخدزن
سوخت داخل پایگاه تأمین میگردد .این مخزن در زمانهایی کده
ماشین سوخت رسان به پایگاه میرسد ،امکان شارژ پیدا میکندد.
بنابراین ،یک قانون بقای جرم بدرای مخدزن سدوخت هدر پایگداه
نوشته میشود.
()29
()22

حال شروع به مدل سازی تردد تانکر سدوخت بدین پایگداه هدا
مینماییم .اولین قید عملیاتی حرکت تانکر سوخت این است کده
تانکر نمیتواند در هر روز از حرکت بیشتر از یدک مسدیر انتخداب
کند .این قید در رابطه ( )29مدل شده است .رابطده ( )24بیدانگر
این محدودیت است که طبق برنامه مجموعه ،تدانکر فقدط تعدداد
روزهای معینی طی بازه بهینه سازی حدق حرکدت دارد و هدر روز
نمیتوان تانکر را برای تأمین سوخت پایگاه ها بده حرکدت درآورد.
در رابطه ( )21نحوه رفتار مصرف سدوخت پایگداههدا بده یکددیگر
لینک میشود .رابطه ( )21نشدان مدیدهدد کده میدزان دریافدت
سوخت تمامی پایگاه ها در هر بار حرکدت تدانکر ،نبایدد از حجدم

همانگونه که پیشتر نیز ذکر شد ،سرمایهگذاری صورت پذیرفته
برای احداث سامانه تجدیدپذیر بایدد از لحداظ اقتصدادی مقدرون
بهصرفه باشد .در این مطالعه برای ارزیابی اقتصادی سرمایهگذاری
صورت پذیرفته از روش ارزش کنونی 9بهره جستهایم.
()29

از سوی دیگر با توجه به اینکده سدرمایهگدذاریهدای صدورت
گرفته در یک مجموعده نظدامی بدا یدک بودجده محددود صدورت
میپذیرد ،بنابراین ،باید قیدی در مسئله گنجانده شود که هزینده
سرمایه گذاری را محدود سدازد .رابطده ( )21بددین منظدور ذکدر
میشود.
()21

 .3سامانه مورد مطالعه
به منظور ارائه نتایج مطالعه ،از یدک تسدت سدامانه کده شدامل 4
پایگاه است استفاده می شود .پایگاه هدا بدهصدورت خطدی در یدک
راستا قرار گرفته اند (شکل  .)9در این صورت برای حرکت ماشین
سوخت 4 ،مسیر متصور است .در مسیر  9به کلیه پایگداههدا سدر
میزند و برمیگردد .در مسیر  2فقط به  9پایگاه ابتدایی ،مسیر 9
تنها به  2پایگاه اول و مسیر  4فقدط شدامل پایگداه  9مدیگدردد.
ماشین سوخت طی هر مسیر ،در ساعتی مشخص بده هدر یدک از
پایگاهها میرسدد و مسدافت مشخصدی را مدیپیمایدد کده طبدق
جدول ( )9مشخص گردیده است .ماشین سوخت در هر سده روز،
یک روز مجاز به حرکت و انجام مأموریت سوخترسانی است.
Net Present Value

1

641

نشریه علمی «علوم و فناوریهای پدافند نوین»؛ سال یازدهم ،شماره  ،2تابستان 6311

ضریبی که برای پایگاههای  9و  4عدد  ،9برای پایگاه  2عدد 9/1
و برای پایگاه  9عدد  4/11است.

شکل  .6نحوه قرار گرفتن پایگاهها

سایر دادهها در جدولهای ( )2و ( )9نشان داده شده است.
الزم به ذکر است که دادههای ارائهشده در جدول ( )2با توجه به
قیمتهای موجود در بازار و شرایط منطقه نظامی مورد مطالعه
انتخاب شده است.
جدول  .6ساعت رسیدن ماشین سوخت به پایگاه
پایگاه

پایگاه

پایگاه

پایگاه

6

2

3

4

مسیر 6

 94کیلومتر

9

94

94

91

مسیر 2

 24کیلومتر

9

94

94

-

مسیر 3

 44کیلومتر

9

94

-

-

مسیر 4

 64کیلومتر

9

-

-

-

مسافت

شکل  .2سرعت باد

جدول  .2لیست دادههای هزینهای (هزار تومان)
داده

مقدار

مقدار

داده

9

944444

94

1144

4

2444

94

642214

4/1

9444444

هر  4پایگاه بهدلیل فاصله نه چندان زیاد جغرافیایی از لحاظ
آب و هوایی یکسان در نظر گرفته شدهاند .الزم به ذکر اسدت کده
اطالعات ساالنه آب وهوایی و بار پایگاهها در  92کالسه نشان داده
شده است .شکل ( ،)2میزان سرعت باد پیشبینیشدده بدرای 92
ماه سال را طی یک روز نمونه برای هر ماه نشان میدهدد .شدکل
( ،)9میزان انرژی خورشیدی قابل کسب بهازای نصب هر کیلووات
خورشیدی در پایگاهها را برای  92ماه (بهازای یک روز نمونده در
هر ماه) نمایان میسازد .شکل ( )4نیز الگوی مصرف بار پایگداه را
نشان می دهد .با توجه به اینکه الگوی مصرف پایگاههدا در حالدت
واقعی تقریباً یکسان است و صرفاً میزان مصرف با هدم تفدددداوت
میکند ،برای نشان دادن بار پایگاهها ،الگوی بار (شکل  )4نمایش
داده شده است .برای بهدست آوردن بار هر پایگداه ،بایدد الگدو در

شکل  .3تولید هر کیلووات سامانه خورشیدی

شکل  .4الگوی بار پایگاهی

جدول  .3لیست دادههای فنی
داده

مقدار

واحد

داده

مقدار

واحد

داده

مقدار

واحد

91

سال

4/11

-

1

کیلووات

91

%

1

کیلووات

92

کیلووات

4/6

کیلووات

94

کیلووات

9

لیتر/کیلووات ساعت

4/6

کیلووات

92

متر /ثانیه

11

کیلووات ساعت

9/2

کیلووات ساعت

9

متر /ثانیه

91

کیلووات ساعت

4/11

-

21

متر /ثانیه

144

لیتر

9

کیلووات
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 .4نتایج و بحث
برای بررسی کامل تدأثیر سدرمایهگدذاری بدر روی احدداث مندابع
تجدیدپذیر با در نظر گرفتن سامانه حمدل و نقدل سدوخت ،ابتددا
میزان هزینه فعلی پایگاهها (در حالدت کدارکرد بهینده) محاسدبه
شده است .سپ  ،ایدن هزیندههدا بدا وضدعیت اسدتفاده از مندابع
تجدیدپذیر مورد مقایسه قرار گرفتده اسدت .نتدایج ایدن مقایسده
اقتصادی ،در جدول ( )4ارائه شده است .همانگونه که در جددول
( )4نشان داده شده اسدت ،اسدتفاده از مندابع تجدیدپدذیر بدرای
مجموعه پایگاهها ،میتواند باعث کاهش  91درصدی هزیندههدای
جاری سالیانه شود .قابل ذکر است که این صدرفهجدویی در قبدال
انجام یک سرمایهگذاری حدوداً 9میلیاردی بهدست میآید.

شکل  .5الگوی بهینه تأمین انرژی در حالت فعلی

جدول  .4مقایسه هزینههای بهرهبرداری (هزار تومان)
حالت فعلی

حالت منابع
تجدیدپذیر

کاهش ()%

هزینه سوخت

299644

11114

11

هزینه قطع بار

994441

4944

11

هزینه ناراحتی

91644

96492

11

هزینه حمل و نقل

99444

99444

4

هزینه تعمیرات

4

4616

-

کل

642241

991422

91

هزینه سرمایهگذاری

4

111214

-

سرمایهگذاری صورت گرفتده در حالدت بهینده ،طدوری بدوده
است که از تمدام بودجده در نظدر گرفتده شدده بدرای ایدن طدر
(9میلیارد تومان) اسدتفاده کامدل نمایدد .قابدل توجده اسدت کده
سرمایه گذاری صدورت گرفتده کدامالً اقتصدادی بدوده و از لحداظ
ارزیابی اقتصادی به جهت اعمدال قیدود ارزیدابی اقتصدادی سدود
بیشتری را در مقایسه با سود بانکی  91درصد نصیب مدا خواهدد
نمود.
نکته قابل توجه دیگر ،صفر نشدن میزان استفاده از دیزل
ژنراتورها در الگوی بهینه تأمین انرژی پایگاهها است .با وجود
نصب منابع تجدیدپذیر ،ولی همچنان منابع ژنراتور دیزلی بهدلیل
جذابیت اقتصادی کارکردشان ،سهمی را در الگوی تأمین انرژی
مجموعه پایگاهها به خود اختصاص میدهند .شکلهای ( )1و
( ،)6الگوی تأمین انرژی مجموعه را در دو حالت مختلف کاری
نشان میدهند.
مقایسه شکلهای ( )1و ( )6نحوه تغییر الگدوی تدأمین اندرژی
مجموعه را نشان میدهد .همانگونه که در شکل ( )6نمایان است
بار مجموعه با مجموع منابع تولیدی در بعضی از ساعتها متفاوت
است که این امر بهدلیل حضور باطریها و عملکرد شارژ و دشدارژ
آنها رخ داده است.

شکل  .1الگوی بهینه تأمین انرژی در استفاده از منابع تجدیدپذیر

مورد دیگر جدول ( ،)4عدم تغییر هزینه حمل و نقل است.
تحلیلی که میتوان برای این عدم تغییر ارائه داد بدینصورت
است که با توجه به ناچیز بودن هزینه حمل و نقل در مقایسه با
هزینههای منابع تأمین انرژی از یک سو و لزوم کارکرد دیزل
ژنراتورها در الگوی بهینه تأمین انرژی مجموعه از سوی دیگر
حالتی را بهوجود آورده است که تأمین سوخت دیزل ژنراتورها در
اولویت قرار گرفته و سامانه حمل و نقل با همان انتخاب مسیر
حالت قبل در حال سوخترسانی به تمامی پایگاهها است .جدول
( ،)1نحوه برنامه حرکت ماشین سوخترسانی را برای حالت
استفاده از منابع تجدیدپذیر نمایش میدهد .همانگونه که ذکر
شد دلیل انتخاب مسیر  9یا همان مسیری که تمامی پایگاهها را
تحت پوشش قرار میدهد ،اهمیت دیزل ژنراتورها و سوخترسانی
این ادوات بهمنظور مشارکت در تأمین انرژی پایگاهها است .به
عبارت دیگر با توجه به این حقیقت که هزینه حرکت ماشین
سوخترسانی در مقایسه با هزینه قطع بار بسیار کمتر است،
ترجیح در بهینهسازی صورت پذیرفته بدینصورت است که
پایگاهها دارای مقدار کافی سوخت برای استفاده از دیزل ژنراتور
در مواقع لزوم باشند و قطعی باری رخ ندهد ،حتی اگر این
تصمیم به بهای طی شدن بیشترین مسافت توسط ماشین
سوخترسانی و مراجعه به تمامی پایگاهها باشد.
سرمایه گذاری صورت گرفته برای احداث منابع تجدیدپذیر با
توجه به محدودیت بودجه صورت پذیرفته است .طراحی بهینه به
نحوی صورت گرفتده اسدت کده بیشدترین اسدتفاده از بودجده بدا
لحاظکرد ارزیابی اقتصادی بودن آن صورت پذیرد .طراحی بهینده
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صورت پذیرفته برای هر یک از پایگاهها بهصورت جدول ( )6بوده
است .همانگونه کده در ایدن جددول مشداهده مدیشدود ،تعدداد
تجهیزات با توجه به میزان بار هدر پایگداه انتخداب شدده اسدت و
میزان ظرفیت ذخیرهسازی نیز کدامالً متناسدب بدا میدزان مندابع
انرژی نصبشده در هر پایگاه است.
جدول  .5برنامه حرکت ماشین سوخترسانی

همانگونه که در شکل ( )9نمایش داده شده است ،با افزایش
میزان سرمایهگذاری ،درصد کاهش هزینهها افزایش مییابد .ولدی
آنچه باید مدورد توجده قدرار گیدرد ایدن اسدت کده شدکل حالدت
سهمیوار دارد که نشانگر نزولی بودن منحنی مشدتق آن خواهدد
بود .این بدین معنی است که با افزایش سرمایهگذاری بده در هدر
پله ،به میزان کمتدری از کداهش هزینده بهدرهبدرداری بهدرهمندد

ماه

روز

مسیر

ماه

روز

مسیر

6

اول

یک

9

-

-

2

دوم

یک

1

دوم

یک

3

سوم

یک

1

دوم

یک

4

سوم

یک

94

دوم

یک

5

سوم

یک

99

دوم

یک

میزان کاهش هزینه تأمین اندرژی پایگداه خواهدد بدود .بندابراین،

1

دوم

یک

92

دوم

یک

مدتزمان بازگشت سرمایه بهصورت زیر خواهد بود:

خواهیم شد.
در پایان میزان شداخص اقتصدادی بازگشدت سدرمایه بدرای
سرمایهگذاری صورت گرفته محاسبه میشود .بازگشت سرمایه از
تقسیم میزان کل سرمایهگذاری صورت پذیرفته بر سود حاصل در
هر سال محاسبه میشود .سود بهدستآمده در این سرمایهگذاری

جدول  .1تعداد بهینه ادوات تجدیدپذیر برای هر پایگاه

توربین
بادی
(عدد)
خورشیدی
(کیلووات)

پایگاه 6

پایگاه 2

پایگاه 3

پایگاه 4

9
(9کیلووات)

2
(6کیلووات)

2
(6کیلووات)

9
(6کیلووات)

میزان مدت بازگشت سرمایه پروژه 2/99 ،سال خواهد بود که
از لحاظ اقتصادی یک عدد بسیار مناسب است.

 .5نتیجهگیری
1

94

2

1

باتری

96

94

96

29

(عدد)

()kWh 91/2

()kWh 96

()kWh 91/2

()kWh 29/6

همان گونه که بحث شد ،بدا توجده بده بودجده یدک میلیدارد
تومانی میتوان میزان هزینده تدأمین اندرژی کدل مجموعده را بده
میزان  91درصد کاهش داد .انجام یک آنالیز حساسیت در مدورد
نحوه تغییر این درصد بر حسب درصد تغییر بودجه تعیین شدده،
می تواند دید جامع تری را در مورد انجام این سرمایه گذاری بدرای
ما فراهم آورد .بدین منظور ،شکل ( )9نحوه تغییر درصدد کداهش
کل هزینه را بر حسب تغییرات حد باالی بودجده در نظدر گرفتده
شده برای این کار نمایش میدهد.

جذابیت باالی منابع تجدیدپذیر باعث شده است تا این منابع برای
تأمین انرژی مجموعه پایگداههدای مدرزی در نظدر گرفتده شدوند.
اصلیترین مسئله در استفاده از این منابع برای هدف مدورد نظدر،
طراح دی بهیندده و اقتصددادی ایددن تجهیددزات بددهمنظددور اسددتفاده
حداکثری از منافع این امر است .بدین منظور ،الزم است تا تمامی
بحثهای مرتبط با هدف تأمین انرژی مورد مدلسازی قرار گیرند
تا نتایج بهدست آمده واقعیتر و عملیاتیتدر باشدد .در ایدن مقالده
تجهیز یک مجموعه شدامل  4پایگداه بدا در نظدر گدرفتن سدامانه
سوخترسانی بین پایگاهی مورد ارائه قرار گرفته است .عدالوه بدر
بحث مدل سازی سامانه سوخت رسدانی بده عندوان یکدی از مندابع
هزیندددهای مجموعددده پایگددداههدددا ،قیدددود اقتصددددادی بدددودن
سدددرمایهگذاری صدورت پذیرفتده و حدد بداالی سدرمایهگدذاری
به عنوان یک چدالش جددی ،در نظدر گرفتده شدده اسدت .نتدایج
شبیهسازی نشان داد که برای تست سامانه در نظدر گرفتده شدده
میتوان با استفاده از یک بودجه تقریباً یک میلیارد تومدانی ،کدل
هزینههای سالیانه تأمین انرژی پایگاههدا را بدا اسدتفاده از مندابع
تجدیدپذیر به میزان  91درصد کاهش داد.

شکل  .1آنالیز حساسیت تغییر درصد کاهش هزینه
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طراحی بهینه سامانههای انرژی تجدیدپذیر برای پایگاههای مرزی با در نظرگرفتن سامانه سوخترسانی بینپایگاهی؛ رضا غفارپور

)حجم تانکر در حال تردد برای تأمین سوخت (لیتر
داده باینری مشخصکننده ساعت ورود تانکر به پایگاه
هزینه سالیانه کل تأمین انرژی مجموعه در شرایط قبل
احداث
حد باالی سرمایهگذاری

دادهها و متغیرها
داده یا متغیر
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