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بهبود روشهای بهرهبرداری از یک نیروگاه سیکل ترکیبی با استفاده از
رویکرد ترکیبی برنامهریزی ریاضی و سیستمهای خبرة فازی
سیدعلی ترابی *1محسن شایگان  2و محمد محمدی
 .1دانشیار دانشکدة مهندسی صنایع دانشگاه تهران
 .2کارشناس ارشد مهندسی صنایع دانشگاه خوارزمی تهران
 .3استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه خوارزمی تهران
3



(تاریخ دریافت  93/03/24ـ تاریخ دریافت روایت اصالحشده  93/11/07ـ تاریخ تصویب )94/3/18

چکیده
در این مقاله ،روشی جدید برای بهره برداری از یک نیروگاه سیکل ترکیبی ارائه شده است .در حالت بهره بـرداری عـادی از نیروگـاه ،دو پـارامتر
بازدهی و ریسک اهمیت بسیاری دارند .در وضعیت فعلی ،مقدار تولید درخواستی از نیروگاه از طرف مرکز کنترل (مدیریت و راهبری شبکة برق
ایران) اعالم می شود و مرکز کنترل و بازار برق و اپراتورهای نیروگاهها به صورت مساوی این مقدار درخواستی را بین واحدها توزیع میکنند کـه
از نظر بازدهی و ریسک ،اقتصادی و بهینه نیست .در روش پیشنهادی ،دادههای لحظهای واحدهای نیروگـاه ،پـس از فـازیشـدن وارد سیسـتم
خبرة فازی میشوند .سپس با توجه به شرایط واحدها ،دو مقیاس بهعنوان بازدهی و ریسک برای هر واحد ،مشخص و بهصورت غیرفازیشده در
خروجی سیستم خبره ارائه میشود .سپس ،این پارامترها در یک مدل برنامهریزی ریاضی دوهدفه بهعنوان ضرایب معادلهها بـهکـار مـیرونـد و
پس از حل مدل ریاضی ،بهترین ترکیب ممکن از توزیع بار واحدهای نیروگاهی ،براساس بازدهی و ریسک آن ها به برنامـه ریـز ارائـه مـی شـود.
درنهایت ،بهکمک مثالی عددی ،میزان تأثیر و کارایی روش پیشنهادی در عمل بررسی میشود.

واژههایکلیدی :برنامهریزی ریاضی ،بهرهبرداری نیروگاه ،روش حدی تقویتشده ،سیستمهـای پشـتیبان تصـمیم،
سیستمهای خبرة فازی ،سیستمهای مبتنیبر قاعده.

مقدمه
در زمینة انواع فراینـد تولیـد انـرژی الکتریکـی ،روش هـا و
فناوری های متفاوت و متنوعی توسعه یافتـه انـد .درنتیجـه،
عملیات بهره برداری از آن ها نیز بایـد بـه روش هـای خـاص
هریک صورت گیرد .بهره برداری از نیروگاه ها شامل عملیات
و مانورهای بسیار زیاد و گسترده و هماهنگی عملیات است،
اما به طورکلی ،در شرایط بهره برداری نرمال ،هـدف ،اجـرا و
کنترل فرایندها به نحوی است که بازده فرایند تولید انـرژی
الکتریکی تا حد ممکن زیاد باشد و درعین حال ،کل فراینـد
بهصورت ایمن و مطمئن و با حداقل هزینه و آلودگی محیط
زیست انجام گیرد.
در فرایند حسـاس و پیچیـدة تولیـد انـرژی الکتریکـی،
عالوه بر اینکه پارامترهای یک طراحی پیشرفته و بهینه برای
تجهیزات -که از طرف سازنده رعایت می شود -در بازدهی و
* نویسندة مسئول :تلفن02161114267 :

ایمنی تولید نقش بسیار مهمـی دارد ،روش بهـره بـرداری و
استفاده از فرایند نیز در این بازدهی و ایمنـی (پـایینبـودن
ریسک) از اهمیت بسـیار برخـوردار اسـت .درحـال حاضـر،
علیرغم پیشرفت های زیاد در سیستم های کنترل نیروگاه ها
و اتوماسیون فرایندها ،هنوز در بسیاری از موارد ،تصمیم هـا
از سوی شخص بهره بردار یا سرپرست بهصورت سلیقهای یـا
تجربی اتخاذ می شود که در آن بـی تردیـد ،در شـرایطی بـا
محدودیت زمانی یـا فنـی ،لـزوم یـک سیسـتم پشـتیبان و
درعین حال هوشـمند و خبـره بـرای کمـک بـه بهـره بـردار
احساس میشود.
تمامی پارامترهای مؤثر بر هزینـه و همچنـین آلـودگی
محیط زیست و حتی ایمنی و اطمینان ،درهرصورت به طـور
مستقیم یا غیرمستقیم بر دو پارامتر مهم بازدهی و ریسـک
Email: satorabi@ut.ac.ir
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تأثیرگذارند .البته بازدهی بهطور مستقیم قابـلانـدازهگیـری
است ،اما این امر به طور مستقیم امکانپذیر نیست بنابراین،
مقیاس ریسک به صورت صفر تا صـد تعریـف شـده اسـت و
مقدار آن نیز با توجه به دیدگاههای افراد خبـره بـه صـورت
احتمال آسیب به واحد یـا ازدسـترفـتن تولیـد در شـرایط
مختلف تعیین شـده اسـت بـرای مثـال ،افـزایش بـازدهی
نشان دهندة کاهش مصرف سوخت به ازای یک سطح تولیـد
معین است که عالوهبر کاهش هزینه ،بهعلت مصرف سوخت
کمتر در آن ،آ ینده های زیست محیطی کمتری نیز منتشـر
میشود .همچنین کاهش سطح تولیـد واحـدی -کـه مـثالً
لرزشهای 1بیشتری در یاتاقـان دارد -درواقـع ،دورشـدن از
شرایط ریسک است که عالوهبر کاهش پارامتر ریسک -کـه
در مدل به صورت یک مقیاس تعریف شده است -در کاهش
هزینههای درازمدت (بابت تعمیر و رفع آسیب های واردشده
به یاتاقان ها بر اثر لرزش در ایـن مثـال) و نیـز هزینـههـای
کوتاه مدت (بابت کاهش احتمال خروج اضـطراری واحـد 2و
ازدستدادن تولید و درواقع درآمد) تأثیر بسیاری دارد.
پارامتر ریسک در پژوهش حاضر با توجه به مطالعة فرایند
تولید انرژی الکتریکی ،به صورت ریسک توقف فراینـد 3بـهکـار
میرود .فرایند نیروگاه سیکل ترکیبی ،خود متشکل از چندین
زیرفرایند است و آن ها نیز ممکن است از زیرفرایندهای دیگر و
درنهایت ،از تجهیزات تشکیل شده باشند .بـهطـورکلی ،بـرای
کاهش ریسک توقـف تولیـد ،از تجهیـزات پشـتیبان اسـتفاده
می شود برای مثال ،اگر در زیرفرایندی به دستگاه پمـپ نیـاز
باشد ،از همان پمپ ،دو دستگاه در فرایند نصب می شـود کـه
یک دستگاه به صورت نرمال در مدار و دیگـری آمـاده اسـت و
درصــورت بــروز اشــکال در پمــپ اول ،پمــپ دوم بالفاصــله
بهصورت اتوماتیک در مدار قرار میگیرد.
حال اگر یک تجهیز یا فراینـد پشـتیبان دچـار اشـکال
باشد ،ریسک (احتمـال) توقـف فراینـد افـزایش مـییابـد و
درصورت بروز اشکال در تجهیز یا زیرفرایند مورد نظر ،کـل
فرایند متوقف میشود و این به معنای بروز حادثه (فنی) است.
بدینترتیب ،با توجه به مدت توقف ،تا بازیابی مجدد فرایند یا
تجهیز و بازگشت شرایط بـه حالـت نرمـال ،زیـان مـالی نیـز
متوجه کل مجموعه میشود.
در پژوهش حاضر ،امکان تلفیـق یـک سیسـتم خبـره و
مدل برنامهریزی ریاضی ،برای ایجاد یک سیسـتم درجهـت
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پشتیبانی از تصمیم گیری بهره بردار در فرایند تولیـد انـرژی
الکتریکی در یک نیروگاه سیکل ترکیبی بررسـی مـیشـود.
فرض بر این است که با طراحی چنین سیسـتمی بتـوان در
شرایط مختلف ،بازدهی را افزایش و ریسـک را کـاهش داد.
میزان تغییر در این دو پارامتر نیز در یک مطالعة موردی در
نیروگاه سیکل ترکیبی گیالن ،بررسی و تحلیل میشود.

مرور ادبیات
در این پژوهش ،برای بهینه سازی تولید واحـدهای نیروگـاه
سیکل ترکیبی ،از تلفیق یـک سیسـتم خبـره و یـک مـدل
ریاضی استفاده شـده اسـت بـه ایـن ترتیـب کـه بخشـی از
پارامترهای مدل ریاضی در سیستم خبـره -کـه بـه صـورت
فازی است -تعیین شده است .با تکمیل مدل ریاضی و حل
آن ،جوابهای بهینـه بـهدسـت مـیآیـد کـه مقـدار تولیـد
تخصیصیافته به هر واحـد تولیـد انـرژی الکتریکـی اسـت.
درنهایت ،با اعمال این مقادیر در فرایند ،عالوه بر رسیدن بـه
بیشــترین بــازدهی ممکــن و کمتــرین ریســک ،رعایــت
دســتورالعملهــای ارائــهشــده بــرای بهــرهبــرداری و نیــز
دستورالعمل هـای سـازنده تضـمین مـیشـود .ایـن شـیوه،
دراصطالح ،برنامهریزی برمبنای قوانین 4نام دارد.
پروفسور فیگنبـام ،]1[ 5یکـی از پیشکسـوتان فنـاوری
سیستم های خبره ،تعریفی از سیستم خبره دارد« :برنامهای
کامپیوتری و هوشمند کـه از دانـش و روش هـای اسـتنتاج
برای حل مسائلی استفاده می کند که بهدلیل دشـواری ،بـه
تجربه و مهارت انسان نیاز دارند ».از نظـر سـاختار داخلـی،
سیستم خبره از دو بخش تشکیل می شود .بخش اول پایگاه
دانش 6است .این پایگاه ،حاوی دانشی است که بخـش دوم،
یعنی موتوراستنتاج ،7بهکمک آن نتیجهگیری میکند.
در شکل  ،1ساختار یک سیستم خبره مشاهده میشود.
برای اطالعات بیشتر به [ ]2مراجعه کنید.
تعاریف جدید سیستم های خبره ،آن را سیستمی بـرای
پشــتیبانی از تصــمیمگیــری مــدیران 8در موقعیــتهــای
نیمهساختاریافته معرفی میکند DSS .بهعنوان یک سیستم
در کنار تصمیمگیران ،بـرای افـزایش قابلیـت آنهـا درنظـر
گرفته می شود ،اما جایگزین قضاوت آن هـا نمـی شـود .ایـن
سیستم ها در جاهایی بهکار میرونـد کـه نیـاز بـه قضـاوت
وجود دارد یا تصمیم گیری به صورت کامل به وسیلة الگوریتم
قابلانجام نیست.
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شکل  .1اجزای یک سیستم خبرة مبتنی بر قاعده

برای آگاهی بیشتر از سیستم های پشتیبان تصمیم ،بـه
منابع [ ]5[ ،]4[ ،]3و [ ]6مراجعه کنید (شکل .)2
Decision Support System
Database

Knowledge Base

مسائل بهینه سازی چنـدمعیاره باشـد .در ایـن روش ،توابـع
هدف تجمیع نمی شوند بلکه یکی از توابع هدف اصلی باقی
میماند و بقیه به محدودیت های مسئله منتقـل مـی شـوند.
این رویکرد را هیمـز و همکـاران ( )1971معرفـی کردنـد و
مباحث تکمیلی آن را هیمز و چانکونگ ( )1984ارائه دادند
که در [ ]7بهتفصـیل آمـده اسـت .مطـابق توضـیحات [،]8
مدل برنامهریزی ریاضی چندهدفة زیر را درنظر بگیرید:
()1
Max  f 1  x  , f 2  x  ,, f p  x  

Model Base
GUI

User

شکل  .2ساختار یک سیستم پشتیبان تصمیم

نتیج ـة پــژوهش حاضــر ،تولی ـد و ارائ ـة ی ـک سیســتم
پشتیبان تصمیم است که با توجه به نوع مسئله ،شامل تمام
یا بعضی از اجزای مهم سیستم های  DSSاسـت .در مسـئلة
مورد پژوهش ،هدف ،بیشینهکردن بـازدهی و کمینـهکـردن
ریسک در بهره برداری از واحدهای نیروگاه سـیکل ترکیبـی
است که مسئلهای دوهدفه اسـت و کـل تولیـد مـورد نیـاز،
بهنسـبت مشخصـی بـه واحـدهای نیروگـاه تخصـیص داده
می شود به طـوریکـه بـازدهی کـل مجموعـه ،مـاکزیمم و
ریسک ،مینیمم شود .در بسیاری از مقالـههـا و کتـابهـا از
این مسئله بهعنوان مشارکت واحدها 9نام برده شده است.
برای حل این مسئله ،در رویکرد جمـع وزنـی ،از بـردار
وزنها برای تجمیع توابع هدف در یک تابع استفاده میشود
که این رویکرد برای مسائلی که فضـای جـواب غیرمحـدب
باشد ،دچار اشتباه می شود .در کنـار رویکـرد جمـع وزنـی،
شــاید روش  ε-Constraintمعــروفتــرین روش بــرای حــل

()2
کــه 𝒙 بــردار متغیرهــای تصــمیم𝑓1 (𝐱), 𝑓2 (𝐱), … , 𝑓𝑝 (𝐱) ،
تعداد 𝑝 عدد تابع هدف و 𝑆 فضای شدنی مسئله است.
در روش  ،ε-Constraintیکی از توابـع هـدف مـاکزیمم
میشود درحالیکه سایر توابع هـدف بـهعنـوان محـدودیت
بهکار میروند و به بخـش محـدودیت هـای مسـئله منتقـل
می شـوند .مطـابق [ ]9و [ ]10معادلـههـای زیـر بـهدسـت
میآیند:
()3
)𝐱( 𝑀𝑎𝑥 𝑓1
.S.t
()4
𝑓2 (𝐱) ≥ 𝑒2
()5
𝑓3 (𝐱) ≥ 𝑒3
.
.
()6
𝑝𝑒 ≥ )𝐱( 𝑝𝑓
()7
𝑆∈𝐱
حال با تغییرهای پارامتری سمت راست توابع هدف
محدودشده ( 𝑖𝑒) ،جوابهای کارای مسئله بهدست میآید.
اشـــکال روش  ε-Constraintاســـتاندارد در کـــارایی
جواب های پارتوی آن است .به عبارت دیگر ،تضـمینی بـرای
کارایی جوابهای روش  ε-Constraintاستاندارد وجود ندارد
و ممکن است جوابهای غیرکارا نیز تولید شوند .اگـر یـک
جواب پارتوی دیگر وجود داشته باشد که حداقل یـک تـابع
هدف را بدون بدترکردن سایر توابع هدف بهبود دهد ،جواب
پارتوی اولیه غیرکاراست .براساس بررسیهای [ ،]11با ایـن
دیدگاه که تمامی توابع هدف بایـد مـاکزیمم شـوند ،بـدون
ازدستدادن کلیت مسئله ،هرچه مقدار بیشتری برای توابـع
هدف ارائه شود ،مطلوبتر است.
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درواقع ،روش  ε-Constraintاستاندارد ،اغلب جواب ها را
به صورت 𝑝𝑒 = 𝑝𝑓  𝑓2 = 𝑒2 , 𝑓3 = 𝑒3 , . . ,ارائه مـی دهـد.
اگرچه تمامی محدودیت های معادلـة تبـدیل شـدة روش ε-

 Constraintارضا مـی شـوند ،جـواب هـا ممکـن اسـت کـارا
نباشند .برای رفع این اشـکال در [ ]12روش ε-Constraint
تقویــتشــده ارائــه شــد کــه بــا اســتفاده از آن ،ابتــدا
محدودیت های نامساوی توابع هدف بـا افـزودن متغیرهـای
اضافی مثبت یا متغیرهای کمبود ،به محدودیت های مساوی
تبدیل می شوند .سپس تابع اصلی هدف با جمع متغیرهـای
اضافی تکمیل می شود بنابراین ،فرمول روش ε-Constraint
تقویتشده بهصورت زیر است:
()8
}) 𝑝𝑠 𝑀𝑎𝑥 {𝑓1 (𝐱) + 𝛿 × (𝑠2 + 𝑠3 + ⋯ +
.S.t
()9
𝑓2 (𝐱) = 𝑒2 + 𝑠2
()10
𝑓3 (𝐱) = 𝑒3 + 𝑠3
.
.
()11
𝑝𝑠 𝑓𝑝 (𝐱) = 𝑒𝑝 +
()12
𝐱 ∈ 𝑆, 𝑠𝑖 ∈ 𝑅+
-6
-3
که 𝛿 عددی کوچـک معمـو ً بـین  10و  10اسـت [.]8
محدودیت های مساوی معادلة فوق (معادلههای  9تا  )11بـا
محدودیت های نامساوی روش استاندارد (معادلـههـای  4تـا
 )6معادلاند.
درهرحال ،در روش استاندارد ،متغیرهای اضافی 𝑖𝑠 صفر
درنظر گرفته میشوند و جوابهـا بـهصـورت 𝑖𝑒 = 𝑖𝑓 ارائـه
می شوند .از سوی دیگر ،در روش  ε-Constraintتقویتشدة
تــابع هــدف اصــلی بــا مجمــوع متغیرهــای اضــافی تکمیـل
می شود .این سازوکار ،از تولید جواب های غیرکارا جلوگیری
میکند.
ایـن نکتــه کــه روش  ε-Constraintتقویـتشـده ،تنهــا
جوابهای کارا تولید میکند ،از نظر ریاضی قابلاثبات است.
برای اثبات آن به [ ]8مراجعه کنید.
همان طورکه اشاره شد ،مدل مسئلة این پژوهش حالـت
خاصی از مسـئلة مشـارکت واحـدها 10اسـت .از زمـانیکـه
نخستینبار مسئلة مشارکت واحدها رسماً منتشر شد [،]13
رویکردهای زیادی از جمله در [ ]14برای فرمولـهکـردن آن
ارائه شدند .هدف اصلی مسئلة مشارکت واحدها -آن طور که
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در [ ]15آمده -ارائة طرحی با کمترین هزینه برای روشن و
خاموشکردن مجموعه ای از ژنراتورهای تولیدکننـدة انـرژی
الکتریکی است بـهگونـهایکـه تقاضـای تـوان الکتریکـی را
پوشش دهد و مجموعهای از محدودیتهای بهـرهبـرداری را
ارضا کند .هزینه های تولید شامل سوخت ،راه اندازی و توقف
و هزینههای بیباری هستند .محدودیتها نیز شامل ظرفیت
ذخیره ،حـداقل زمـان راه انـدازی یـا توقـف ،حـداکثر تـوان
قابلجریان در خطوط انتقال و محـدوده هـای بهـره بـرداری
است.
برای حل این مسئله ،روش های مرسوم و معروف بهکـار
گرفته شدهاند از جمله برنامهریزی عدد صحیح ،برنامهریزی
دینامیک ،روش تجزیة  ،Benderروش Bound and Branch
و روش  .Relaxation Lagrangianبهتازگی نیـز بـرای حـل
مسئلة مشارکت واحدها ،از روش هـای فراابتکـاری اسـتفاده
شــده اســت :روش  ،Annealing Simulatedجســتوجــوی
ممنوع 11و الگوریتم ژنتیک .در بعضی مطالعـههـای مـوردی
مانند [ ]16نیز از روش های ابتکاری خاص مسـئله اسـتفاده
شده است .همچنین لی و همکاران با رویکرد مدیریت منابع
(انرژی ،سوخت و آ ینده ها) [ ]17مسئلة مشارکت واحـدها
را مدلسازی کردند.
مدل سازی نیروگاه با توجه بـه پارامترهـای بسـیار زیـاد
فیزیکی و پیچیدگی روابط میان آن ها کـار بسـیار دشـوار و
پراهمیتی است .در مرجع [ ]18یک مـدل نیروگـاه سـیکل
ترکیبی برای استفاده در مسائل بهینه سازی طراحـی شـد و
نشــان داده شــد کــه ایـن مــدل دارای دقــت کــافی اســت.
همچنین زو کیس و همکاران [ ]19برای افـزایش بـازدهی
نیروگاه بخار از طریق نرم افزار شـبیه سـازی و بهینـه سـازی
 ،gPROMSاز مـدلی ریاضـی اســتفاده کردنــد کــه در ایـن
مطالعة موردی سبب افزایش مطلق بازدهی بهمیـزان 0/55
درصد و کاهش مصرف سوخت به میزان  2/05درصـد شـد.
در پــژوهش [ ]20روش بهینــهســازی ازدحــام ذرات 12و
الگوریتم ژنتیک برای شبیه سازی و بهینه سازی یک نیروگاه
زمین گرمایی مقایسه شد و نشان داده شـد کـه روش PSO
مقادیری بهتر (و بیشتر) برای تـابع هـدف ارائـه مـیدهـد
درحالیکه الگوریتم ژنتیک ،سرعت بهتری دارد.
کیفیت بخار خروجی از انتهای تـوربین بخـار بـه عنـوان
ی ـک عامــل محدودکننــده نی ـز از ســوی گنجــه کــویری و
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بهبود روشهای بهرهبرداری از یک نیروگاه سیکل ترکیبی با استفاده از رویکرد ترکیبی برنامهریزی ریاضی و سیستمهای خبرة فازی

همکاران [ ]21در یک مسئله افزایش توان خروجی نیروگاه
سیکل ترکیبی درنظر گرفته شد.
همچنین حاجعبداللهی و همکاران [ ]22با استفاده از
روشهای  NSGA-IIو  ،ANNبهینهسازی چندهدفة یک
نیروگاه بخار را انجام دادند .درنهایت 3/76 ،درصد افزایش
بازدهی و  3/84درصد کاهش هزینه گزارش شد.
در پژوهش حاضر ،برای مدلسازی مسئلة مشارکت
واحدها ،از روش برنامهریزی ریاضی استفاده شد و برای
تعیین ضرایب متغیرهای تصمیم در توابع هدف ،استفاده از
یک سیستم خبره پیشنهاد شد .بهدلیل استفاده از سیستم
خبره ،مدل استاندارد مسئلة  UCPبسیار سادهتر و
درنهایت ،سبب کاهش چشمگیر حجم محاسبات شد.

تعریف مسئله و روش حل پیشنهادی
هدف اصلی از طرح مسئلة پـژوهش ،افـزایش سـهم تولیـد
واحدهای با بازدهی با تر و کاهش سهم تولید واحدهای بـا
ریسک بیشتر در تولید کل مورد درخواست از نیروگاه اسـت
و پس از حل مدل ،بهترین ترکیب ممکن بـرای توزیـع بـار
بین واحدهای در مدار نیروگاه بهدست مـیآیـد .متغیرهـای
زبانی و اعداد فازی مربوط و محـدوده هـای آن هـا براسـاس
تجربههای افراد خبرة سیسـتم اسـتخراج و انتخـاب شـدند.
همچنین تمـامی شـرایط و قواعـد سیسـتم خبـره ،پـس از
مطالعة تجربههای این افراد و مصاحبه با آن ها مستند شـد.
به این ترتیب ،پایگاه دانش سیسـتم خبـره سـاخته شـد و از
نتیجه و برایند این قوانین ،درنهایت مـدل ریاضـی تشـکیل
شد .با توجه به اطالعات ورودی ،به ازای هـر واحـد تولیـدی
نیروگاه ،در پایگاه دانش ،خروجی متنـاظر -کـه بـه صـورت
فازی است -ایجاد و پس از دفـازیشـدن ،بـه پایگـاه مـدل
اعمال می شود .سپس در پایگاه مـدل ،بـا اسـتفاده از مـدل
برنامه ریزی ریاضی حل میشود و بهترین جواب ممکـن بـه
دست می آید .این جواب (مقدار تولید تخصیصیافته به هـر
واحــد) ،از طریـق پایگــاه داده و رابــط کــاربر ،بــه وی ارائــه
می شود .با اعمال این مقدار تخصیصیافته ،شـرایط واحـدها
نسبت به حالت قبلی تغییر می کند .درنتیجه ،این چرخه بار
دیگر با شرایط جدید ،اجرا و جواب جدیدی ایجاد می شـود.
تکرار این چرخه تا زمانی انجام میشود که محـدودیتهـای
فنی واحدها ،مانع تغییرهای خاصی در جواب مسئله شوند.

در شکل  3سیستم پشتیبان تصـمیم پیشـنهادی بـرای
مسئلة خـاص افـزایش بـازدهی و کـاهش ریسـک نیروگـاه
سیکل ترکیبی مشاهده میشود.
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شکل  .3سیستم پشتیبان تصمیم نیروگاه سیکل ترکیبی

تشکیل پایگاه دانش (بخش خبره و هوشمند سیستم) در
سیستم پیشنهادی ،از سوی مدیر یا طراح سیستم و با استناد
به مصاحبه با افراد خبره و باسابقه و نیز راهنماییها و
دستورالعملهای سازنده انجام میشود .بهاینترتیب که بهازای
شرایط خاص واحدها -که با جملههای شرطی «اگر -آنگاه» و
با پارامترهای فازی بیان میشود -برای هر بلوک تولیدی،
اولویتی برای بازدهی و همچنین ریسک تعیین میشود.
کاربر شرایط واقعی و فعلی واحدها را بهعنوان ورودی
وارد میکند .بخشی نیز از طریق حسگرهای نصبشده در
فرایند اندازهگیری میشوند ،از طریق سیستم مونیتورینگ
واحدها استخراج و به پایگاه داده وارد میشوند .این
ورودیها در پایگاه دانش ،بررسی و تحلیل میشوند .سپس
با توجه به هریک از شرایطی که برقرار باشد ،اولویت بازدهی
و ریسک برای هر بلوک مشخص میشود که پارامتری فازی
است .درنهایت ،پس از دفازیشدن ،بهعنوان ورودی به
پایگاه مدل -که شامل مدل برنامهریزی ریاضی است-
اعمال میشود.
در پایگاه مدل ،با توجه به مقدار تولیدی درخواستی از
نیروگاه ،مسئلة ماکزیممکردن مقیاس بازدهی و
مینیممکردن مقیاس ریسک ،حل میشود .پاسخ بهصورت
تخصیص بخشی از کل تولیدی مورد نیاز به هر بلوک ،از
طریق پایگاه داده و رابط کاربری ،به کاربر ارائه میشود.
با اعمال این پاسخ (تنظیمات جدید) به فرایند و
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گذشت زمان اندک ،پارامترها و شرایط تغییر میکند ،دوباره
در سیستم خبره ،بررسی و پس از حل ،پاسخ جدیدی ایجاد
میشود .این چرخه -همانطورکه گفته شد -ممکن است
تا برقراری محدودیتهای فنی یا رسیدن به مقدار تولیدی
مورد درخواست تکرار شود.
این پژوهش در نیروگاه سیکل ترکیبی گیالن انجام شد
و در آن ،در خروجی هر توربین گاز ،یک بویلر بازیاب نصب
شد .هردو بویلر بازیاب ،یک توربین بخار را تغذیه میکنند.
هردو توربین گازی بههمراه بویلرها و توربین بخار مربوط،
یک بلوک را تشکیل میدهند .درمجموع ،سه بلوک تولیدی
(شش توربین گازی و بویلرهای بازیاب مربوط بههمراه سه
توربین بخار) بههمراه سایر تجهیزات جانبی و کمکی در این
نیروگاه نصب شدند و درحال بهرهبرداریاند (شکل .)4

شکل  .4تولید انرژی در نیروگاه سیکل ترکیبی گیالن

توربینهای گازی ،با اسـتفاده از هـوا و سـوخت ،انـرژی
الکتریکی را به عنوان ورودی ،در ژنراتور و حرارت را به عنوان
خروجی در دودکش ارائه میکنند .انرژی گرمایی تلف شـده
در بویلرهای بازیاب ،بازیافـت و سـبب تبـدیل آب بـه بخـار
می شود .بخارهای تولیدشده از دو بویلر با یکـدیگر مخلـوط
میشوند و در توربین بخار برای تولید انرژی الکتریکی بهکار
میروند .درنهایت ،بخار مجدداً بـه آب ،تبـدیل و در سـیکل
تولید انرژی برق استفاده می شود .درنتیجه ،می تـوان گفـت
که سوخت به عنوان تنها ورودی مجموعه و کل تولید شـش
واحد گاز و سه واحد بخار ،خروجی این چرخهاند.
توان اسمی هر واحد گازی 130 ،مگاوات و هر واحد
بخار  130مگاوات است و درمجموع در هر بلوک390 ،
مگاوات و در کل نیروگاه 1170 ،مگاوات قابلتولید است.
البته در شرایط محیطی بسیار مناسب ،این توان برای

واحدها تا  150مگاوات و درمجموع 1350 ،مگاوات
قابلافزایش است .این شرایط ،در فصول مختلف سال و با
توجه به شرایط واحدها متغیر است.
درنتیجة مصاحبه با کارکنان خبره و مطالعة
دستورالعملها ،پارامترهای مؤثر و ورودیهای سیستم خبره
به این صورت بهدست آمدند :مقدار تولیدی فعلی هر واحد،
مقدار بازدهی لحظهای (محاسبهشده با استفاده از دبی
سوخت و تولیدی فعلی) ،دمای خروجی توربینهای گازی،
دمای اسالتهای ژنراتورها ،دمای روغن روانکاری ،دمای
روغن روانکاری ورودی به یاتاقانها ،میزان فشار کندانسور
هوایی ،تعداد پمپهای سیرکو سیون ،فیدواتر و کندانس
دردسترس و آماده ،میزان لرزش یاتاقانهای توربینها.
بعضی از عوامل فوق ،بر بازدهی و بعضی نیز بر ریسک
تأثیرگذارند .همچنین بعضی از این متغیرها را میتوان فازی
کرد و بعضی نیز غیرفازی هستند ،اما میتوان از آنها برای
استنتاج و ایجاد خروجی فازی استفاده کرد .منظور از
ریسک ،احتمال خروج اضطراری واحد (در کوتاهمدت) یا
افزایش آسیب به واحد (در درازمدت) است.
در این مطالعه ،برای ورودیها و خروجیهای فازی،
تشکیل پایگاه قواعد و درنهایت ،ایجاد خروجی سیستم
خبره و دفازیکردن آنها ،از نرمافزار  fuzzyTECHشرکت
 Informاستفاده شده است (.)fuzzytech.com
پس از این مرحله ،برای هر پارامتر ورودی غیرفازی،
محدودة تغییرها مشخص و سپس برای هر سطح از پارامتر،
یک مقدار زبانی اختصاص داده میشود و بهاینترتیب،
درجة عضویت متغیرهای ورودی تعیین میشود .این
مرحله ،فقط برای متغیرهای ورودی که نیاز به فازیشدن
دارند ،انجام میشود .این کار نیز بهکمک مصاحبه با افراد
خبره انجام میشود .در این مرحله به هر متغیر فازی،
عبارتهای زبانی very ،low ،medium ،high ،very high
 lowاختصاص داده میشود .در نرمافزار مورد استفاده،
میتوان بهراحتی این سطوح را تعریف کرد .نتیجة این عمل
برای دو متغیر ورودی تولیدی واحد و دمای خروجی
توربین گازی ،در شکل  5مشاهده میشود.
پس از مشخصکردن ورودیها ،مرحلة بعد ،تعریف و
تعیین محدودههای فازی برای متغیرهای خروجی است .در
شکل  6متغیرهای خروجی بازدهی و ریسک و سطوح فازی
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بهبود روشهای بهرهبرداری از یک نیروگاه سیکل ترکیبی با استفاده از رویکرد ترکیبی برنامهریزی ریاضی و سیستمهای خبرة فازی

آنها مشاهده میشود .سایر متغیرها را کاربر درهنگام
تشکیل مدل از طریق رابط کاربری تشکیل مدل ریاضی
(که در نرمافزار اکسل طراحی شده) وارد میکند .سپس
برای تشکیل سیستم خبره ،باید ارتباط این پارامترها با
13
یکدیگر و با خروجیها ،با استفاده از بلوکهای قواعد
مشخص شود (شکل  .)7همچنین یک نمونه از قواعد
مربوط به ریسک نوع سوخت واحد گازی ،در جدول  1آمده
است .تجمیع قواعد و ایجاد خروجی دفازی نهایی ،بهروش
ممدانی (مرکز سطح) انجام شده است .در پنجرة
 Interactive Debug Modeنیز با تغییر در وضعیت
ورودیها میتوان بالفاصله تغییر خروجیها را مشاهده کرد.
در نیروگاه مورد مطالعه ،تغییرهای تولیدی کل سیستم،
عموماً با تغییر تولیدی واحـدهای گـازی انجـام مـی شـود و
تولیدی واحدهای بخار ،تابعی از تولیـدی واحـدهای گـازی
مربوط است بنـابراین ،معادلـة برنامـه ریـزی در ایـن مـورد
خاص ،با توجه به مدل ارائه شده در قسـمت مـرور ادبیـات،
بهازای  n=6بهصورت زیر است:

𝑀𝑎𝑥 𝐵 = 𝐺1 𝐸1 + 𝐺2 𝐸2 + ⋯ + 𝐺6 𝐸6

()13
()14

𝑀𝑖𝑛 𝐶 = 𝐺1 𝑅1 + 𝐺2 𝑅2 + ⋯ + 𝐺6 𝑅6
S.t

𝑖𝐺 ≤ 𝑖𝑛𝑖𝑀 ∀𝑖:
𝑖𝑥𝑎𝑀 ≤
𝑗𝑆 ≤ 𝑗𝑛𝑖𝑀 ∀𝑗:
𝑗𝑥𝑎𝑀 ≤

()15
()16

𝑛

𝑚

𝐷 ≥ 𝑗𝑆 ∑ ∑ 𝐺𝑖 +

()17

𝑗=1

𝑖=1

جدول  .1نمونة قواعد سیستم خبره
THEN
Risk1 GT
low very
low very
Low
Medium
high
low
medium
high
high very
high very
low
medium
high
high very
high very
low
low
medium
high
high very

شکل  .5تعریف متغیرهای ورودی فازی

AND
MW GT
low very
low
medium
high
high very
low very
low
medium
high
high very
low very
low
medium
high
high very
low very
Low
medium
high
high very

IF
Type Fuel
GasDiff
GasDiff
GasDiff
GasDiff
GasDiff
GasPrmx
GasPrmx
GasPrmx
GasPrmx
GasPrmx
Oil
Oil
Oil
Oil
Oil
Mix
Mix
Mix
Mix
Mix
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شکل  .6تعریف متغیرهای خروجی فازی

شکل  .7ترکیب متغیرهای ورودی فازی و ایجاد خروجی

در روابط  13تا  17داریم:
𝐵 :تــابع هــدف بــازدهی کــه از نــوع ســود و بــهمفهــوم
بیشینهکردن بازدهی است
𝐶 :تــابع هــدف ریســک کــه از نــوع هزینــه و بــهمفهــوم
کمینهکردن ریسک است
𝑖𝐸 :مقیاس بازدهی هر واحد گازی (ضریب ثابت هنگام حل
مدل)
𝑖𝑅 :مقیاس ریسک هر واحد گازی (ضریب ثابت هنگام حـل
مدل)
𝑖𝐺 :مقدار ست پوینت هر واحد گازی که پس از حـل مـدل،
بهعنوان خروجی به کاربر ارائه میشود (متغیر)
𝑗𝑆 :مقدار تولید هر واحد بخار
𝐷 :کل تولید مورد درخواست از نیروگاه که از طـرف مرکـز
کنترل اعالم میشود (پارامتر ورودی)
𝑖𝑛𝑖𝑀 𝑀𝑖𝑛𝑗 ،𝑀𝑎𝑥𝑖 ،و 𝑗𝑥𝑎𝑀 :حداقل و حـداکثر تـوان

قابلتولید هر واحد گاز و بخار (اندیس 𝑖 بـرای واحـد گـاز و
اندیس 𝑗 برای واحد بخار) که با توجه بـه شـرایط محـیط و
شرایط فنـی واحـدها ،قابـلتعیـین اسـت و از سـوی کـاربر
مشخص می شود .اگر واحدی در دسترس نباشد ،این مقادیر
در سیستم خبره از سوی کاربر برای آن واحد ،برابر با صـفر
درنظر گرفته میشود.
در محدودیت اول بیان شده اسـت کـه مقـدار تولیـدی
تخصیصیافته به هر واحد باید بزر تر از حداقل توان مجاز
و نباید بیشتر از حداکثر توان قابلتولید واحد باشـد (عمـالً
امکانپذیر نیست) .همچنین مطـابق محـدودیت دوم ،تـوان
تولیدی واحدهای گازی نباید به حدی پایین تنظیم شود که
توان تولیدی واحد بخار از مقدار معینی کمتر شود زیـرا در
حالت عادی با این کار ،دمای بخار ورودی به تـوربین بخـار،
افت میکند و سبب ایجاد اشکالهایی در توربین بخار می-
شود .همچنین تولید واحد بخـار نیـز نبایـد از حـد معینـی

بهبود روشهای بهرهبرداری از یک نیروگاه سیکل ترکیبی با استفاده از رویکرد ترکیبی برنامهریزی ریاضی و سیستمهای خبرة فازی

با تر باشد .همانطورکه در پاراگراف قبل توضیح داده شـد،
با صفرکردن این مقادیر برای هر واحد میتوان خـارجبـودن
واحد از مدار را مـدل کـرد .محـدودیت سـوم نیـز بـه ایـن
معناست که مجموع تولیدی های تخصیصیافته به واحدهای
گازی و واحدهای بخار مربـوط ،بایـد جوابگـوی کـل تولیـد
درخواستی باشد.
برای حل مدل ،ابتدا برای استانداردکردن مدل ،تابع هدف
دوم (معادلة  )14را نیز به فرم ماکزیمم تبدیل میکنیم:
Max  C  G1R1  G 2 R 2  ..  G 6 R 6
()18
ســـپس مطـــابق روش  ε-Constraintتقویـــتشـــدة
پیشنهادی ،مدل را بهشکل زیر بازنویسی میکنیم:
()19
´

Max B  G1E 1  G 2 E 2  G 6 E 6  eps . s 2 / r2 

S.t

i : Mini  Gi  Max i

()20
()21

j : Min j  S j  Max j
m

n

j 1

i 1

G i  S j  D

()22

G1R1  G 2 R 2  ..  G 6 R 6  s 2  e 2

()23
سپس براساس فرایند حل مسئله ،جدول  Payoffرا
برای تابع هدف دوم -که به فرم ماکزیمم تبدیل کردهایم-
تشکیل میدهیم .برای راحتی کاربر درهنگام حل مسئله،
حد پایین را برابر با پایینترین مقدار تابع هدف دوم در
جدول  Payoffدرنظر میگیریم .دامنه را نیز برابر با اختالف
با ترین و پایینترین مقدار تابع هدف دوم در جدول
 Payoffدرنظر میگیریم.
سپس کاربر این مقادیر و مقدار  gرا -که تعداد نقاط
شبکه است -انتخاب میکند .این پارامتر در واقع همانطور
که توضیح داده شد -تراکم مجموعة جوابهاست و هرچه
بیشتر باشد ،تعداد جوابهای ارائهشده بین حد با و پایین
بیشتر میشود بنابراین ،باید این مقدار بهطور مناسبی از
سوی کاربر انتخاب شود.
برای پارامتر( epsاپسیلون) نیز در فرایند حل ،مقدار
 0/001انتخاب شده است.

آزمایش عددی
برای نمونه و مشاهدة نتایج سیستم ،در چند حالت برنامه اجرا
شده و جوابها بهصورت جدولهای  2و  3بهدست آمدهاند.
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مطابق جدولهای زیر ،در نمونة اول ،دو واحد  5و  6با
توجه به اندکی ریسک بیشتر و بازدهی با در مقایسه با
واحدهای  1تا  ،4افزایش بیشتری داده شدهاند .در نمونة
دوم -که برای کاهش تولیدی واحدها حل شده است -باز
هم دو واحد  5و  6بهدلیل بازدهی با تر و ریسک تقریباً
برابر در مقایسه با واحدهای دیگر ،کاهش تولیدی داده
نشدهاند و درعوض ،واحدهای  1تا  4این کاهش تولیدی را
متحمل شدهاند .این امر سبب میشود که همواره تخصیص
تولیدی مورد نیاز بین واحدها بهنحو مناسب انجام شود.
از لحا شهودی ،این نتایج منطقی بهنظر میرسند ،اما
از نظر تجربی ،بهدلیل نبود امکانات بررسی شرایط واحدها
بهطور لحظهای و کمبود زمان ،جز در موارد کامالً مشخص،
معمو ً کاربران ترجیح میدهند همة واحدها بهطور یکسان
تولیدی مورد نیاز را تأمین کنند که این عمل از نظر
بازدهی و ریسک صحیح نیست و هدف از این پژوهش نیز
نشاندادن این واقعیت است.
برای نمونه ،فقط با محاسبة بازدهی برای حالت اول،
درهنگام آغاز ،بازدهی کل نیروگاه حدود  38درصد است.
اگر کل واحدها را بهطور یکسان افزایش دهیم تا درمجموع
به کل تولیدی مورد درخواست برسیم ،بازدهی کل حدود
 48/7درصد میشود درحالیکه با استفاده از سیستم
پیشنهادی و بهبود روش تخصیص تولیدی به واحدها
مطابق جدول فوق ،بازدهی در حدود  49/1درصد خواهد
شد.
با یک محاسبة ساده میتوان دریافت که این مقدار
بهمعنای کاهش حدود  0/8درصد در مصرف سوخت است
که در شرایط مربوط به مثال اول ،صرفهجویی معادل حدود
 24هزار مترمکعب گاز طبیعی در یک ساعت خواهد بود.
بهطور متوسط ،اگر این شرایط دو ساعت در شبانهروز و
حدود  350روز در سال اتفاق بیفتد ،صرفهجویی سا نهای
معادل بیش از  16میلیون مترمکعب گاز طبیعی خواهیم
داشت که با دانستن قیمت گاز طبیعی ،صرفهجویی
مستقیم در هزینة سوخت مشخص خواهد شد و فواید
جانبی دیگری از جمله کاهش آلودگی محیط زیست و
کاهش استهالک نیروگاه و کاهش هزینههای تعمیرات نیز
بهدست خواهد آمد.
درصورت محاسبة ریسک واحدها نیز به نتیجة مشـابهی
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میرسیم و میبینـیم کـه تخصـیص یکسـان تولیـدی بـین
واحدها ،عالوه بر نرسیدن به بازدهی مناسب ،سبب افـزایش
ریسک در بهرهبرداری از واحدها میشود.
جدول  .2نمونة حلشده برای افزایش تولیدی
Test1: Act.=735, Demand=950
S3

S2

S1

G6

G5

G4

G3

G2

G1

Input

85

85

85

80

80

80

80

80

80

MW

-

-

-

60

60

50

50

50

50

R

-

-

-

80

80

60

60

60

60

E

-

-

-

130

130

130

130

130

130

Max

85

85

85

80

80

80

80

80

80

Min

G4

G3

G2

G1

Output

105 105 125 125 90 110 125

82

82

Setpoint

S3

S2

S1

G6

G5

جدول  .3نمونة حلشده برای کاهش تولیدی
Test 2: Act.=1153, Demand=950
S3

S2

S1

G6

G5

G4

G3

G2

G1

Input

127

129

131

128

130

126

126

128

128

MW

-

-

-

60

60

50

50

50

50

R

-

-

-

80

80

60

60

60

60

E

-

-

-

130

130

130

130

130

130

Max

85

85

85

80

80

80

80

80

80

Min

S3

S2

S1

G6

G5

G4

G3

G2

G1

Output

125

102

102

122

122

94

94

94

94

Setpoint

نتیجهگیری
در این پژوهش ،یک مدل برنامه ریزی ریاضی دوهدفه بـرای
ماکزیممکردن بازدهی و مینـیممکـردن ریسـک در فراینـد
تولید انرژی الکتریکی در یـک نیروگـاه سـیکل ترکیبـی (از
طریق یافتن بهترین ترکیب از توزیع بار میان واحـدهای در
مــدار نیروگــاه) در مطالعــهای مــوردی در نیروگ ـاه س ـیکل
ترکیبی گیالن ارائه شد .در تشـکیل مـدل ریاضـی ،از یـک
سیستم خبرة فازی برای تعیین ضرایب متغیرهای مـدل در
توابع هدف استفاده شـده اسـت کـه ایـن ضـرایب درواقـع،
مقیاسی برای بازدهی و ریسک هر واحد بهشمار میروند.
پس از حل مدل ،وظیفة تولید توان الکتریکی مورد نیاز،
بـه واحـدهای بـا ضــریب بـازدهی بـا تر و ضـریب ریســک

پایین تر با توجه به کل تـوان مـورد نیـاز شـبکه اختصـاص
مییابد .بدینترتیب ،هدف اصلی ایـن پـژوهش -کـه ایجـاد
یک سیستم خبره و تلفیق آن با رویکرد برنامـهریـزی بـرای
تولید انرژی الکتریکی با بهترین بـازدهی ممکـن و ریسـک
پایین است -ارضا شده است .مقدار بهبود بازدهی و ریسـک
نیز براساس مطالعة موردی انجامشده ،شـایان توجـه اسـت.
این تغییرها از یک سو با صرفه جـویی در هزینـة سـوخت و
کاهش خروجهای اضطراری و هزینـه هـای تعمیـر از سـوی
دیگر ،سبب بازگشت هزینه های شایان توجهی به مجموعـه
خواهند شد.
یکی از تغییرهایی که در تکمیـل فراینـد ایـن پـژوهش
می توان پیشنهاد کرد ،تشکیل مدل به صـورت فـازی اسـت.
بهاینترتیب که پس از تعیین خروجی های سیسـتم خبـره،
عمل دفازیکردن انجام نشود و مدل ریاضی بهطور مستقیم
به صورت فازی تشـکیل شـود .سـپس بـا کمـک روش هـای
موجود در برنامهریزی ریاضی فازی ،مسئله حل شود.
پیشنهاد دیگر طراحی سیستم خبره و استنتاج و تعیین
ضرایب با استفاده از روش تحلیل سلسلهمراتبی فازی است.
در این روش نیز می تـوان بـا اسـتفاده از نظـر افـراد خبـره،
مــاتریس مقایســههــای زوج ـی را تشــکیل داد و درنهای ـت،
ضرایب مدل را به صورت فـازی یـا غیرفـازی (دفـازی شـده)
تعیین کرد.
پیشنهاد بعدی برای پژوهش های آینـده ،حـل مـدل بـا
اســتفاده از روش  ε-Constraintتقوی ـتشــدة وزی ـن اســت.
اغلب ،هریک از توابـع هـدف در یـک مسـئلة بهینـه سـازی
چندهدفــه ،درجــة اهمی ـت مخصــوص بــه خــود را دارنــد
بنابراین ،با درنظرگرفتن اوزان مشخص برای دو تـابع هـدف
مسئله (بازدهی و ریسک) می توان مدل را تکمیل تر ساخت.
جزئیات روش  ε-Constraintتقویـتشـدة وزنـی در مرجـع
[ ]11آمده است.
همچنین برای توسعة سیسـتم طراحـی شـده مـی تـوان
عالوهبر بازدهی و ریسک ،عوامـل دیگـری را کـه در فراینـد
تولید انرژی الکتریکی تأثیرگذارند و نیز مانورهـا و عملیـاتی
را که هنگام بهره برداری انجام می شـود و نیـاز بـه تجربـه و
تصمیم بهره بردار دارند ،تحلیل کرد و به سیستم پیشنهادی
افزود.
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1. Vibration Problem
2. Trip
3. Process Failure Risk
4. Rule-Based Programming
5. Feigenbaum
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7. Inference Engine
8.. DSS: Decision Support System
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10. UCP
11. Taboo Search
12. Particle Swarm Optimization (PSO)
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