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Abstract1

In recent years, with the high cost of building large and centralized power
plants and the problems of long power transmission lines, the electricity
industry has shifted to the use of small and distributed generation near the
location of customers. On the other hand, due to environmental problems,
some of these distributed products are based on renewable energy, which
has a random behavior. Determining the location and capacity of these
products at the distribution network level has a great impact on managing
financial resources and improving supply chain parameters. In this
research, a comprehensive multi-objective and probabilistic model is
proposed to determine the installation location, type, and optimal
capacity of distributed products at the level of the new electricity supply
chain. The ultimate goal of this model is to minimize energy losses,
investment and operation costs, unsupplied energy, and environmental
pollutants. The proposed model is applied on a 33-region network by
MATLAB software and solved in a multi-objective way by a genetic
meta-heuristic algorithm with faulty sorting. The final results show the
effectiveness of the proposed method in various economic,
environmental, and social dimensions of the electricity supply chain.
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چکیده
در سالهای اخیر بهدلیل هزینه باالی ساخت نیروگاههای بزرگ و متمرکز و مشکالت خطوط بلند انتقال
انرژی ،صنعت برق به سمت استفاده از تولیدات کوچک و توزیعشده در نزدیکی محل مشترکین سوق
یافته است .از سوی دیگر با توجه به مشکالت زیستمحیطی ،بخشی از این تولیدات توزیعشده مبتنی بر
انرژیهای تجدیدپذیر هستند که رفتار تصادفی دارند .تعیین محل قرارگیری و ظرفیت این تولیدات در
سطح شبکه توزیع تأثیر بسزایی در مدیریت منابع مالی و بهبود پارامترهای زنجیره تأمین دارد .در این
پژوهش یک مدل جامع چندهدفه و احتماالتی بهمنظور تعیین محل نصب ،نوع و ظرفیت بهینه تولیدات
پراکنده در سطح زنجیره تأمین جدید برق پیشنهاد شده است .هدفگذاری نهایی این مدل کمینهسازی
تلفات انرژی ،هزینههای سرمایهگذاری و بهرهبرداری ،انرژی تأمیننشده و آالیندههای زیستمحیطی
است .مدل پیشنهادی بر روی یک شبکه  33ناحیهای توسط نرمافزار متلب اعمال و بهصورت چندهدفه
توسط الگوریتم فراابتکاری ژنتیک با مرتبسازی نامغلوب حل شده است .نتایج نهایی ،اثربخشی روش
پیشنهادی را در ابعاد مختلف اقتصادی ،زیستمحیطی و اجتماعی در زنجیره تأمین برق نشان می دهند.
کلیدواژهها :زنجیره تأمین توزيعشده؛ تولیدات پراکنده؛ تجديدپذير؛ عدمقطعیت؛
الگوريتم ژنتیک.
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 .1مقدمه

امروزه دنیا با انقالب صنعتی چهارم و رشد بیسابقه در صنعتیسازی جوامع مواجه است و این
موضوع باعث افزایش روزافزاون تقاضا برای انرژی برق شده است [ .]5این افزایش تقاضای
مصرف انرژی باعث بروز نگرانیهایی در رابطه با بهرهبرداری بیشازحد از منابع ،گرمایش
جهانی ،آلودگی محیطزیست و تغییرات آبوهوایی ناشی تولید انرژی شده است که هنوز هم در
بسیاری از کشورها بخش عمدهای از آن توسط سوختهای فسیلی تأمین میشود [ .]7 ،2در
برخی موارد نیز تأثیرات محیطی منفی ناشی از تولید انرژی برق به حدی زیاد است که روند
توسعه پایدار جوامع را دچار مشکل کرده و باعث بروز مشکالتی در بعد اجتماعی شده است که از
جمله آن میتوان به عدالت اجتماعی ،برابری و توسعه اقتصادی پایدار اشاره کرد [ .]34این
مشکالت و دغدغهها باعث مطرحشدن مفهوم زنجیره تأمین پایدار شده است که در تمامی
بخشهای زنجیره تأمین از مرحله تخص یص منابع و مواد خام گرفته تا تعیین محل تأسیسات،
ظرفیت تولید و حملونقل و زیرساختها ،بهجای تمرکز بر جنبه اقتصادی و به حداکثر رسانی
سود ،به جنبههای زیستمحیطی و اجتماعی نیز توجه میکند [.]25 ،2
افزایش آگاهی از مفهوم پایداری در سراسر جهان باعث شده است که بسیاری از صنایع از
سوی مردم ،نهادهای دولتی و غیردولتی ،رسانهها و ذیننفعان مختلف تحت فشار قرار گیرند و
تالش کنند تا به اهداف پایداری دست یابند و صنعت برق نیز از این قضیه مستثنا نیست [،8
 .]11نگاهی به ساختار زنجیره تأمین سنتی در بخش تولید انرژی برق بهخوبی نشان میدهد که
شیوههای بهکارگرفتهشده در این بخش به هیچوجه پایدار نیستند و به همین دلیل شرکتها و
نهادهای درگیر در زنجیره تأمین برق به تغییر رویهها و فرایندهای کنونی خود نیاز دارند تا بتوانند
به اهداف پایداری و رعایت الزامات قانونی مرتبط با آن دست یابند [.]26
از سال  1950به بعد ،مطابق شکل  ،1زنجیره تأمین انرژی الکتریکی مرسوم از یک ساختار
سلسلهمراتبی در سه سطح مختلف پیروی میکرد که شامل تولید ،انتقال و توزیع انرژی بود.
بخش تولید مشخصاً دارای نیروگاههای بزرگ و متمرکزی بود که غالباً بر سه فناوری واحدهای
آبی ،واحدهای حرارتی مبتنی بر سوختهای فسیلی (نظیر زغالسنگ ،نفت و یا گاز طبیعی) و
واحدهای انرژی هستهای استوار بودند .این تولیدکنندههای مرکزی با ظرفیت باال ،انرژی
الکتریکی را از طریق خطوط انتقال طوالنی (دکلهای بلند) به محل شهرها میرساندند .سرانجام
توان انتقالیافته به ورودی شهرها به شبکه توزیع تحویل داده میشد و در سطح شهر توسط
تیرهای برق و دکلهای کوتاه توزیع شده و به مصرفکننده نهایی میرسید؛ درنتیجه انرژی
الکتریکی در زنجیره تأمین مرسوم یکطرفه بود و همواره از تولیدکنندگان بزرگ به سمت شبکه
توزیع و مصرفکنندهها جریان داشت؛ بنابراین در صورت اختالل در بخش انتقال یا بخش توزیع
این زنجیره قطع و جریان انرژی متوقف میشد [.]22 ،16
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شکل  .1شماتیک زنجیره تأمین مرسوم صنعت برق از تولید به مصرف

ازآنجاکه این نیروگاههای متمرکز ،بسیار بزرگ و در ظرفیتهای  150تا  1000مگاوات
هستند ،چنین نیروگاههای عظیمی نیازمند مقدار زیادی از سرمایهگذاری در بخشهای اقتصادی،
کارکنان ،فضا و نیز خطوط انتقال و دکلهای بلند با مسافتهای طوالنی و ادوات انتقال انرژی
هستند که باعث افزایش هزینه و زمان طراحی ،نصب ،بهرهبرداری و نگهداری میشود .این
مسائل در کنار مشکالت زیستمحیطی باعث افزایش هزینه و زمان طراحی ،نصب ،بهرهبرداری
و نگهداری میشود .از سوی دیگر با تجدید ساختار و خصوصیشدن صنعت برق ،این مشکالت
دوچندان شده است .این مسائل باعث تحول بنیادی در زنجیره تأمین صنعت برق در چند سال
اخیر شده است.
طراحان ،گزینههای چندان متنوعی برای حل و یا حداقل کاهش این ایرادات ندارند؛ چراکه
باید عالوه بر بهبود و حل مشکالت فنی ،مباحث اقتصادی و زیست محیطی را نیز در نظر داشته
باشند .از سوی دیگر شکل سنتی زنجیره تأمین انرژی الکتریکی توسعه یافته است و هر طرح
جدیدی باید توانایی اتصال پایدار با آن را داشته باشد؛ ازاینرو غالب طراحان شبکه ،استفاده از
منابع تولید پراکنده (DG) 1را بهمنظور برطرفکردن غالب مشکالت صنعت برق پیشنهاد می
کنند .تولیدات پراکنده واحدهای تولید انرژی کوچکی هستند که در سطح شبکه توزیع و در کنار
مصرفکنندگان قرار میگیرند و زنجیره تأمین برق را از حالت یکطرفه خارج میکنند .این
واحدهای تولیدی توزیعشده مزایای زیادی از جمله کیفیت تأمین انرژی باالتر ،کاهش تلفات
انرژی ،آزادسازی ظرفیت خطوط انتقال و توزیع ،کاهش هزینه نصب ،افزایش قابلیت اطمینان
شبکه و امکان استفاده محلی تمام مشترکین از واحدهای متنوع و کوچک تولیدی (نظیر
مولدهای تولید همزمان برق و گرما ،توربینهای بادی ،پنلهای فتولتائیکی و غیره) را دارند.
پژوهشها نشان میدهد در سال  2020تولید پراکنده در برخی از کشورهای توسعهیافته تا40
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درصد نیاز کلی انرژی الکتریکی در زنجیره تأمین برق را فراهم میکند و این رقم هر سال در
حال افزایش است [.]33
هرچند وجود این منابع با مزایای فراوانی همراه است ،بااینحال تعداد باال و پراکندگی زیاد
واحدهای تولیدکننده باعث بروز مشکالت کنترل آنها و نحوه بهرهبرداری بهینه ونگهداری از
آنها میشود .از سوی دیگر با توجه اینکه ،تولید انرژی برخی از منابع پراکنده تجدیدپذیر به
شرایط آبوهوایی مانند سرعت باد ،دما و میزان انرژی خورشید وابسته است ،زنجیره تأمین جدید
دارای مشکالتی همچون پیچیدگی بیشتر و قابلیت پیشبینی پایینتری است؛ ازاینرو ناپایداری و
گسست بین عرضه و تقاضای انرژی در زنجیره تأمین جدید بسیار محتملتر است.
زنجیره تأمین مرسوم بدون درنظرگرفتن منابع تولید پراکنده طراحی شده است .حال سؤال
این است که با توجه به نفوذ ناگزیر این تولیدات در سطح زنجیره تأمین برق ،بهترین محل نصب
در کدام ناحیهها است؟ ظرفیت بهینه این تولیدات پراکنده چقدر باید باشد؟ زنجیره تأمین جدید
صنعت برق با تولیدات توزیعشده و پراکنده نسبت به زنجیره تأمین مرسوم و یکطرفه از نظر
اقتصادی ،زیستمحیطی و عرضه بدون وقف توان ،چه برتریهایی دارد؟ آیا زنجیره تأمین جدید،
در صورت طراحی بهینه میتواند تلفات انرژی را نیز کاهش دهد؟ با توجه به تنوع فناوریهای
تولید انرژی الکتریکی در تولیدات پراکنده (میکروتوربین ،پیل سوختی ،توربین بادی ،پنل
خورشیدی و غیره) بهترین ترکیب بین واحدهای تولیدی برای تأمین بیوقفه انرژی و کاهش
هزینهها در کنار کاهش تولید آالیندههای زیستمحیطی کدام است؟
سرمایهگذاری بر روی بعد اجتماعی در زنجیره تأمین پایدار باعث ارزشآفرینی بیشتر برای
جامعه میشود؛ چراکه تالش میکند تا جنبههای اجتماعی ،زیستمحیطی و اقتصادی را با هم
ادغام کند [ .]11بااینحال دستیابی به اهداف پایداری در زنجیره تأمین امر سادهای نیست و با
چالشهای عملی زیادی در زمینه برقراری تعادل بین اهداف متناقض ،یعنی بهبود عملکرد
اقتصادی ،کاهش آالیندگی زیستمحیطی و بهحداقلرساندن آشفتگیها و شکافهای اجتماعی
مواجه است [.]7
با وجود افزایش آگاهی از مفهوم پایداری در زمینه پایدار در بخش تولید انرژی برق و تأثیرات
مشهود آن بر محیطزیست و جوامع محلی ،پژوهشهای بسیار اندکی بر روی طراحی زنجیره
تأمین پایدار در حوزه صنعت برق انجام شده است .درواقع نتایج جدیدترین بررسی مروری در
رابطه با پژوهشهای انجامشده در زمینه طراحی زنجیره تأمین پایدار حاکی از آن است که فقط
 9درصد از پژوهشها در حوزه انرژی و تولید برق صورت گرفته است [ .]26این در حالی است
که بیشتر پژوهشهای انجامشده نیز بیشتر معطوف به حوزههای مختلفی چون استفاده از منابع
تجدیدپذیر انرژی ،بیوسوختها و تولید برق از سوخت جامد بوده است [ .]20 ،21 ،3 ،6بهعالوه،
نگاهی به پژوهشهای انجامشده در زمینه طراحی زنجیره تأمین در صنعت برق نشان میدهد که
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تمرکز بیشتر پژوهشها بر جنبه اقتصادی (بحث هزینه و سود) [ ]28 ،15 ،4و یا مسائل زیست
محیطی (انتظار آالیندهها و گازهای گلخانهای) و یا دراصطالح زنجیره تأمین سبز [ ]1 ،31بوده
است و پژوهشهای بسیار معدودی به ابعاد اجتماعی زنجیره تأمین پایدار پرداختهاند [.]12 ،11
این در حالی است که عالوه بر جنبههای اقتصادی و زیستمحیطی ،شناسایی و ارزیابی ابعاد
اجتماعی مانند توسعه پایدار ،شیوههای کسبوکار سالم ،کاهش فساد و مسئولیت اجتماعی
شرکت )CSR( 1برای بهبود پایداری در شبکه برق بسیار ضروری است [ .]2در بررسی سیستم
انرژی و تجزیهوتحلیل هزینههای شبکه ،عوامل اجتماعی همچون رشد اقتصادی و نرخ بیکاری
باید در نظر گرفته شوند تا اطمینان حاصل شود که شبکه زنجیره تأمین برق پایدار است و به
جنبه اجتماعی ،درست به اندازه جنبههای زیستمحیطی و اقتصادی توجه میشود [.]11
طراحی شبکه زنجیره تأمین پایدار در صنعت برق )ESCND( 2عالوه بر موارد باال با مشکل
عدمقطعیت در تقاضا نیز مواجه است؛ چراکه تقاضای مصرفکنندگان ماهیت تصادفی دارد و
همین امر پیشبینی دقیق تقاضا را بسیار مشکل میسازد .به همین دلیل طراحی زنجیره تأمین
شبکههای برق با درنظرگرفتن عدمقطعیت باعث میشود نتایج به واقعیت نزدیکتر باشند و با
اجراشدن این طراحیها از تأثیرات مضر قطعی سیستم و نقص آن جلوگیری میشود [.]33
با توجه به مطالب گفتهشده ،هدف اصلی این پژوهش طراحی یک زنجیره تأمین پایدار با درنظر
گرفتن اهداف سهگانه پایداری و با توجه به وجود عدمقطعیت است .به بیان دقیقتر این پژوهش
در پی یافتن پاسخ این سؤاالت است که درنظرگرفتن بعد اجتماعی و زیستمحیطی در طراحی
زنجیره تأمین برق پایدار چه مزایایی دارد؟ و عدمقطعیت در زنجیره تأمین برق پایدار چه نقشی
ایفا میکند؟
 .2مباني نظری و پیشینه پژوهش

برای درك مفهوم زنجیره تأمین پایدار باید به دو عبارت کلیدی «زنجیره تأمین» و «پایداری»
توجه کرد .زنجیره تأمین به شبکهای از تأسیسات شامل تأمینکنندگان ،تولیدکنندگان ،مراکز
توزیع و غیره گفته میشود که مجموعه عملیاتی شامل تأمین مواد خام ،انتقال به سازنده ،تولید
محصول نهایی و درنهایت توزیع آن را دربرمیگیرد [ .]14 ،30طراحی زنجیره تأمین یکی از
پیچیدهترین مسائل در تصمیمگیری راهبردی در رابطه با زنجیره تأمین است؛ چراکه باید به
بسیاری از موارد همچون تعداد ،مکان ،ظرفیت ،نوع و دیگر پارامترهای مربوط به پیکربندی
شبکه تأسیسات در شبکه تأمین توجه شود و سپس برنامهریزی بهینه برای عملیات مؤثر و
بلندمدت کل زنجیره تأمین صورت گیرد [.]35
1. Corporate Social Responsibility
2. Electricity Supply Chain Network Design
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بهطورکلی سه نوع طراحی زنجیره تأمین وجود دارد که عبارتاند از .1 :زنجیره تأمین روبه
جلو 1که تمرکز آن بر تصمیمگیری از تأمینکننده تا مشتری است؛  .2زنجیره تأمین معکوس که
شامل بهینهسازی تصمیمها از مشتریان به سازندگان و مراکز بازیافت است و  .3زنجیره تأمین
حلقهبسته که به لجستیک روبه جلو و معکوس به صورت یک سیستم یکپارچه میپردازد [،25
 .]28در صنعت برق یک شبکه زنجیره تأمین برق متشکل از سه الیه است که عبارتاند از:
نیروگاهها ،پستهای انتقال برق و پستهای برق فشار ضعیف یا پستهای توزیعی [ .]11از
سوی دیگر پایداری متشکل از سه مؤلفه زیستمحیطی ،توسعه اجتماعی و عملکرد اقتصادی
است و فصل مشترك بین این سه بعد به فعالیتهایی در شرکتها منجر میشود که نهتنها تأثیر
مثبتی بر محیطزیست طبیعی و جامعه دارد ،بلکه در بلندمدت منفعت اقتصادی به همراه خواهد
داشت [.]18 ،2
بعد اقتصادی زنجیره تأمین پایدار به طراحی یک زنجیره تأمین عملیاتی اشاره دارد که
هزینهها در آن به حداقل میرسد و درعینحال حداکثر سود ممکن از آن بهدست آید [ .]2بعد
زیستمحیطی زنجیره تأمین پایدار به بهبود عملکرد زیستمحیطی شرکتها اشاره دارد و شامل
فعالیتهای مختلف خارجی و داخلی میشود .فعالیتهای داخلی به پیشگیری از آلودگی قبل از
تولید و بازیافت زباله ،تولید محصول و استخراج منابع و مواد خام اشاره دارد و فعالیتهای خارجی
بیشتر مرتبط با شیوه دفع زباله و جلوگیری از انتشار آالیندههای مضر است [ .]31درنهایت بعد
اجتماعی زنجیره تأمین پایدار به جنبههایی چون حقوق بشر (نبود تبعیض ،ساعات کار عادالنه و
غیره) ،شیوههای کسبوکار سالم (مانند مبارزه با فساد ،معامله عادالنه) و افزایش مسئولیت
اجتماعی و توجه به مفهوم توسعه پایدار اشاره دارد [.]13
جدول  ،1نتایج مرور مبانی نظری پژوهش در رابطه با طراحی زنجیره تأمین در شبکه برق را
نشان میدهد .حسینی و همکاران ( ،)2020در یکی از جدیدترین بررسیهای انجامشده ،یک
استراتژی نوآورانه برای یک زنجیره تأمین پایدار ـ انعطافپذیر پیشنهاد دادند .اهداف مدنظر در
طراحی مدل استوار این پژوهش بهترتیب اهداف اقتصادی (هزینه کل) ،انعطافپذیری و
مسئولیت اجتماعی شرکتی بود و نتایج پژوهش آنها نشان داد که درنظرگرفتن مسئولیت
اجتماعی و انعطافپذیری میتواند هزینه را تا  50درصد افزایش دهد [ .]11دورماز و بیلگن2
( ،)2020یک مدل برنامهریزی چندهدفه بهینه برای زنجیره تأمین پایدار برای سوخت زیستی
معرفی کردند که از مزرعه تا تأسیسات تولید بیوگاز درآن لحاظ شده بود .هدف اصلی آنها در
طراحی این زنجیره تأمین پایدار ،حداکثرکردن سود و بهحداقلرساندن فاصله بین مرزعه تا
تأسیسات بود .نتایج این پژوهش نشان داد که دو عامل هزینه و قیمت خرید تأثیر مهمی بر
1. Forward Supply Chain
2. Durmaz and Bilgen
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تصمیمهای اتخاذشده در طراحی زنجیره تأمین پایدار دارند [ .]8شهبازبیگیان و همکاران ()2020
یک شبکه زنجیره تأمین نیروگاههای برق قدرت سلولهای فوتوولتائیک فیلم نازك را بر اساس
لجستیک روبهجلو /معکوس با توجه به عدمقطعیت طراحی کردند .دو هدف اصلی پژوهش آنها
بهحداقلرساندن هزینه طراحی زنجیره تأمین و بهینهسازی تصمیمها و هدف دوم آنها حداکثر
کردن کارایی تحلیلها برای یافتن محل مناسب تأسیسات بود .صحت نتایج پژوهش با یک
مطالعه موردی در دنیای واقعی سنجیده شد .نتایج نشان داد که استفاده از مدل خوشبینانه برای
عدمقطعیت ،هزینه را تا  20درصد نسبت به حالت بدبینانه کاهش میدهد [ .]28خویشتندار
( )2019از الگوریتمهای تکاملی مبتنی بر شبیهسازی برای طراحی زنجیره تأمین بیوگاز با
محدودیت شانس فازی 1استفاده کرد و در مطالعه خود عدمقطعیتهایی چون نیروی کار ،تقاضای
بیوگاز ،زیستتوده دردسترس و قیمت زیستتوده را در نظر گرفت .وی از یک چارچوب هیبرید
مبتنی بر شبیهسازی مونتکارلو و الگوریتمهای تکاملی (ژنتیک و تفاضلی) برای حل دقیق مدل
استفاده کرد .نتایج نشان داد که الگوریتمهای تکاملی برای حل مدل غیرخطی تخصیص مکان
بیوگاز بسیار مؤثر هستند [ .]15سارکر 2و همکاران ( )2019مدلسازی و بهینهسازی زنجیره
تأمین زیستتوده و بیوگاز تجدیدپذیر را انجام دادند .هدف اصلی در این پژوهش بهینهسازی
هزینه زنجیره تأمین بود و فرایند زنجیره تأمین به چهار مرحله تقسیم شد .الگوریتم ژنتیک برای
یافتن جواب بهینه بهکار رفت و چندین آزمایش عددی برای بررسی صحت نتایج صورت گرفت.
نتایج نشان داد که الگوریتم پیشنهادی برای نمونههای بزرگ در مقایسه با روشهای سنتی،
عملکرد بهتری دارد [ .]27محمدی و همکاران ( ،)2019یک مدل زنجیره تأمین چندپلهای برای
تولید پایدار برق از زبالهها معرفی کردند .هدف از این مدل بهحداکثررساندن هزینه و سود خالص
از طریق بهینهسازی انتخاب فناوری تبدیل زباله به برق بود .مدل پیشنهادی آنها نهتنها آسیب
وارده به محیطزیست را کاهش داد؛ بلکه زبالهها را در کل زنجیره تأمین بهطور یکنواخت توزیع
کرد و در زمینه تأمین برق بسیار مفید بود [ .]21مهرانفر و همکاران ( ،)2019یک الگوریتم بهینه
سازی هیبرید وال برای حل یک مسئله شبکه توزیع ـ تولید پیشنهاد کردند که هدف اصلی آن
کاهش انتشار دیاکسید کربن بود .برای حل این مسئله از یک روش فراابتکاری بهرهگیری شده
و از انجماد تدریجی 3برای بهینهسازی استفاده شد .نتایج این پژوهش حاکی از اثربخشبودن این
الگوریتم در حل مسئله کاهش انتشار دیاکسید کربن است و در زمان معقولی اجرا میشود [.]19
دهقانی و همکاران ( ،)2018یک زنجیره تأمین انعطافپذیر برای برق تولیدی از سلولهای
فوتوولتائیک طراحی کردند که عدمقطعیتها و خطرهای متداول در آن لحاظ شده بود .برای
1. Fuzzy Chance-Constrained
2. Sarker
3. Simulated Annealing
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طراحی این مدل یک روش بهینهسازی استوار توسعه یافت و نتایج با دنیای واقعی مقایسه شد
که حاکی از اثربخشی این مدل برای طراحی یک زنجیره تأمین انعطافپذیر بود [ .]6اسدی و
همکاران ( ،)2018یک مدل دوهدفه تصادفی برای تعیین مکان ـ فهرست موجود ـ مسیریابی
برای زنجیره تأمین سوخت زیستی با استفاده از میکروآلگا پیشنهاد کردند که شامل مراکز تولید،
استخراج و حملونقل بود .دو هدف کاهش هزینه و کاهش انتشار دیاکسید کربن در طراحی این
مدل موردتوجه قرار گرفت .برای حل این مسئله از دو روش  MOPSOو  NSGA-IIاستفاده شد.
مقایسه نتایج نشان داد که الگوریتم  NSGA-IIدر بیشتر معیارهای ارزیابی بهتر از MOPSO
است [ .]1بیاتلو و امیری ( ،)2018از یک مدل برنامهنویسی تصادفی برای یک زنجیره تأمین برق
معرفی استفاده کردند که از ایستگاههای برق ،خطوط انتقال ،پستهای انتقال و نقاط تشکیل
شده بود .اهدافی چون هزینه ،اثربخشی شبکه ،مکانیابی تأسیسات ،قابلیت اطمینان و برنامه-
ریزی برای ظرفیت در مدل آنها موردتوجه قرار گرفت [ .]4جبارزاده و همکاران ( ،)2018یک
مدل استوار چندهدفه برای زنجیره تأمین پایدار برق معرفی کردند که هدف اصلی آن کاهش
انتشار گازهای گلخانهای و بهحداکثررساندن انعطافپذیری سیستم بود .عدمقطعیتهای مفروض
در مدل پیشنهادی آنها عبارت از ظرفیت تولید برق ،تقاضای مصرف و سطح قیمت بود [.]12
وحدتزاد و همکاران ( ،)2018چارچوب حفظ انرژی را در طراحی زنجیره تأمین برق سبز معرفی
کردند .هدف اصلی پژوهش آنها استفاده و مدیریت زباله برای تولید برق با استفاده از بازیافت
انرژی از هر مرحله از زنجیره تأمین بود .در مدل پیشنهادی آنها انرژی بهعنوان یک ویژگی
مستقل در زنجیره تأمین سبز با لجستیک معکوس در نظر گرفته شد .نتایج این پژوهش نشان
داد که نحوه جمعآوری انرژی از هر مرحله و منبع آن عامل مهمی در افزایش بازدهی بازیافت
انرژی برق از مراحل مختلف زنجیره تأمین است [ .]31بایرامزاده و همکاران ( ،)2017انواع
مختلف عدمقطعیت در طراحی شبکه زنجیره تأمین را بررسی کردند و برای این کار از رویکرد
بهینهسازی استوار بهره گرفتند .در این پژوهش طبقهبندی کاملی از انواع عدمقطعیت چون
تصادفیبودن مصرف و فناوری بیانشده و منابع احتمالی آنها نیز مشخص شد .نتایج این
پژوهش نشان داد که مدل پیشنهادی در مقایسه با روشهای قطعی عملکرد بهتری دارد [.]3
جبارزاده و همکاران ( ،)2017یک رویکرد استوار و چندهدفه برای طراحی یک زنجیره تأمین سبز
و انعطافپذیر معرفی کردند و سه هدف اقتصادی ،زیستمحیطی و انعطافپذیری را برای شبکه
های برق هوشمند در نظر گرفتند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که بین اهداف اقتصادی و
زیستمحیطی تعارض وجود دارد [ .]13مشایخی و همکاران ( ،)1399پژوهش با عنوان «طراحی
مدل زنجیره فوالد و برآورد میزان مصرف با رویکرد مدلسازی عاملبنیان» انجام دادند .این
پژوهش با هدف ارائه مدلی عاملبنیان صورت گرفت که بتواند با درنظرگرفتن عوامل کلیدی
صنعت فوالد ،زنجیره تأمین فوالد را شبیهسازی و میزان تولید و مصرف آن را برآورد کند.
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رویکرد این پژوهش آمیخته (کمّی و کیفی) بود و با استفاده از نرمافزار  AnyLogicو کدگذاری
به زبان جاوا مدل برآورد میزان مصرف زنجیره فوالد با رویکرد مدلسازی عاملبنیان طراحی شد
و طبق نظر خبرگان شبیهسازی عاملبنیان ،فرایند تبیین مدل نیز موردتأیید قرار گرفت .با توجه
به نتایج این شبیهسازی ،مدل ارائهشده میتواند برآورد مناسبی از آتیه زنجیره تأمین فوالد و
میزان مصرف زنجیره را ارائه دهد [ . ]17شهبازی و همکاران ( ،)1399مکانیابی و طراحی مدل
شبکه توزیع برق نیروگاههای خورشیدی ،بادی و کوچکمقیاس گازی را در پژوهش خود انجام
دادند و مدل زنجیره تأمین شبکه توزیع برق با هدف بیشینهکردن سود تأمینکننده و کمینهکردن
انتشار آالینده را ارائه و آن را برای استان زنجان بهعنوان مطالعه موردی حل کردند .طبق نتایج،
مناطقی از شهرهای خدابنده ،ایجرود ،ماهنشان برای احداث نیروگاه بادی و مناطقی از خدابنده و
ایجرود برای احداث نیروگاه خورشیدی و خدابنده ،زنجان و ماهنشان برای احداث نیروگاه کوچک
مقیاس گازی مناسب بودند [ .]29رادفر و محمدیتبار ( ،)1398یک مسئله بهینهسازی دوهدفه
برای مدیریت موجودی در یک زنجیره تأمین سبز چندسطحی را حل کردند .اهداف این پژوهش
کاهش هزینه ،کمینهکردن آالیندههای زیستمحیطی و افزایش قابلیت اطمینان بود .برای حل
مسئله از روشهای فراابتکاری ژنتیک ،انجماد تدریجی و الگوریتم ترکیبی از این دو استفاده شد.
مقایسه عملکرد روشهای باال نشان داد که کارایی الگوریتم ترکیبی بهتر از دو الگوریتم بهطور
جداگانه است [.]24
همانطور که در بخش مقدمه نیز اشاره شد ،تمرکز بیشتر مطالعات انجامشده در این زمینه
معطوف به جنبههای اقتصادی و زیستمحیطی بوده است و تعداد اندکی از مطالعات بعد اجتماعی
را نیز در طراحی زنجیره تأمین خود لحاظ کردهاند.
حال با درك قابلیت منابع تولید پراکنده در رفع مشکالت زنجیره تأمین برق ،در این پژوهش
راهکاری بهینه برای حرکت از زنجیره تأمین برق سنتی به سمت زنجیره تأمین برق توزیعشده با
تولیدات پراکنده و چگونگی نفوذ این تولیدات در زنجیره جدید پیشنهاد شده است .ازآنجاکه این
ساختار به مرکزیت واحدهای تولید پراکنده طراحی میشود ،بسیار متأثر از مکان ،ظرفیت و نوع
این واحدها است .به همین دلیل الزم است که مکان و ظرفیت بهینه این واحدها در مرحله
طراحی زنجیره تأمین بهطور بهینه تعیین شوند .هدفگذاری برای کمینهسازی تلفات توان ،بار از
دسترفته ،هزینه سرمایهگذاری و افزایش عرضه انرژی و پیامدهای اجتماعی در این پژوهش
موردتوجه قرار گرفته است.
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جدول  .1نتایج مرور مبانی نظری پژوهش در ارتباط با طراحی زنجیره تأمین در صنعت برق
منبع

[]11
[]8
[]28
[]15
[]27

[]20

[]19

[]6

[]1
[]4

[]13

پژوهشگر
حسینی و
همکاران،
()2020
دورماز و
بیلگن)2020( ،
شهبازبیگیان و
همکاران،
()2020
خویشتندار،
()2019
سارکر و
همکاران،
()2019
محمدی و
همکاران،
()2019
مهرانفر و
همکاران،
()2019
دهقانی و
همکاران،
()2018
اسدی و
همکاران،
()2018
بیاتلو و امیری،
()2018
جبارزاده و
همکاران،
()2018

حوزه کاربردی

ESCND

تولید برق از
زیستتوده
تولید برق از
سلولهای
فوتوولتائیک

روش

روش

اهداف زنجیره

عدم

مدلسازی

حل

تأمین

قطعیت

1MILP

دقیق

اقتصادی،
زیستمحیطی،
اجتماعی

فازی،
تصادفی

MILP

دقیق

اقتصادی

-

MILP

دقیق

اقتصادی

فازی،
استوار

ابتکاری

اقتصادی

فازی،
تصادفی

ابتکاری

اقتصادی

-

اقتصادی،
زیستمحیطی،
اجتماعی

-

اقتصادی،
زیستمحیطی

تصادفی

2

بیودیزل

NLP

تولید سوخت از
زیستتوده و
بیوگاز

MILNP

تولید برق از زباله

MILP

دقیق

ESCND

MILNP

فرا
ابتکاری

3

تولید برق از
سلولهای
فوتوولتائیک

LRO

تولید سوخت از
زیستتوده

MILP

فرا
ابتکاری

ESCND

NLP

ابتکاری

ESCND

4

MILP

دقیق

اقتصادی

استوار

اقتصادی و
زیستمحیطی

استوار

اقتصادی

تصادفی

اقتصادی،
زیستمحیطی،
اجتماعی

تصادفی

دقیق

1. Mixed Integer Linear Programming
2. Non Linear Programming
3. Mixed Integer Non-Linear Programming
4. Linear Robust Optimization
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منبع

[]31

پژوهشگر
وحداتزاد و
همکاران،
()2018
بایرامزاده و
همکاران،
()2017
جبارزاده و
همکاران،
()2017
مشایخی و
همکاران،
()1399

حوزه کاربردی
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روش

روش

اهداف زنجیره

عدم

مدلسازی

حل

تأمین

قطعیت

اقتصادی،
زیستمحیطی

-

بازیافت و استفاده
مجدد از انرژی

-

دقیق

تولید سوخت
زیستی از
میکروآلگا

MILP

دقیق

اقتصادی

استوار

ESCND

MILP

ابتکاری

اقتصادی،
زیستمحیطی

استوار

صنعت فوالد

مدلسازی عامل
بنیان

دقیق

اقتصادی

-

[]29

شهبازی و
همکاران،
()1399

شبکه توزیع برق
نیروگاههای
کوچک خورشیدی،
بادی

محدودیت
اپسیلون

دقیق

اقتصادی،
زیستمحیطی

-

[]24

رادفر و
محمدیتبار،
()1398

مدیریت موجودی

الگوریتم ژنتیک،
انجماد تدریجی

فرا
ابتکاری

اقتصادی،
زیستمحیطی

-

[]3

[]12

[]17

 .3روششناسي پژوهش

با توجه به توضیحات بیانشده ،در ادامه مسئله تعیین محل ،نوع و ظرفیت بهینه تولیدات پراکنده
در زنجیره تأمین برق جدید بررسی شده است .مسئله مکانیابی تولیدات پراکنده از جمله مسائل
بهینهسازی است که در آن سعی میشود بهترین ترکیب از متغیرهای تصمیم بهنحوی انتخاب
شوند که توابع هدف مسئله کمینه شده و قیود مسئله برآورده شوند .متغیرها و شاخصها مدل
ریاضی به شرح جدول  ،2مورداستفاده قرار گرفته است.
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جدول  .2شاخصها و متغیرهای مدل ریاضی
i,j
G
𝐺𝐷𝑔𝑃
𝑑𝑎𝑜𝐿𝑖𝑃
𝑒𝑛𝑖𝐿
𝑗𝑃𝑖,

𝑔𝐶𝐶
𝑔𝑀𝑂
𝑔𝜌
𝑔𝑉𝐻
𝑔𝜂
𝑔𝑇𝐿
D
𝜏
𝑔𝐷

̅̅̅̅
𝐺𝐷𝑃
𝑔
𝐺𝐷
̅̅̅̅
𝐺𝐷𝑃
𝑖𝑃 و 𝑖

̅̅̅̅̅
𝑒𝑛𝑖𝐿𝑃
𝑗𝑖,
̅̅̅
𝐷𝑃
𝑥𝑎𝑚𝑁

شاخص ناحیهها
شاخص واحدهای تولید پراکنده
میزان ظرفیت واحد تولید پراکنده gام
میزان بار مصرفی مشترکین واقع در ناحیه iام
میزان توان الکتریکی انتقالی بین دو ناحیه  iو j
هزینه کل سرمایهگذاری برای واحد تولید پراکنده gام
هزینه تعمیرات و نگهداری واحد تولید پراکنده gام
هزینه سوخت مصرفی واحد تولید پراکنده gام
ارزش حرارتی سوخت ورودی به .احد تولید پراکنده gام
بازدهی واحد تولید پراکنده gام
طول عمر واحد تولید پراکنده gام
نرخ بهره ساالنه
میزان جریمه انرژی تأمیننشده
چگالی آالیندههای تولیدی واحد تولید پراکنده gام
حداکثر ظرفیت مجاز برای تولید پراکنده gام
حداقل و حداکثر ظرفیت تولید تجدیدپذیر در ناحیه iام
حداکثر ظرفیت مسیر موجود بین ناحیه
حداکثر ضریب نفوذ تولیدات پراکنده
حداکثر تعداد تولیدات پراکنده

iوj

فرضیات مدل

ـ شبکه مورد مطالعه از لحاظ فنی و تکنیکال یک شبکه پایدار و ثابت در نظر گرفته شده است؛
ـ نوع شبکه موردمطالعه شبکه جریان متناوب است؛
ـ نوع آالیندههای درنظرگرفتهشده  NOX, SO2و  CO2است.
توابع هدف .چهار هدف اصلی در طرح تعیین محل ،نوع و ظرفیت واحدهای تولید پراکنده در
زنجیره تأمین جدید برق در نظر گرفته شده است .این چهار هدف به شرح زیر است:
ـ هدف اقتصادی ( .)ECOFتابع هدف اقتصادی هزینه تأمین انرژی الکتریکی موردنیاز
مشترکین را کمینه میکند .انرژی الکتریکی مشترکین با خرید ،نصب و بهرهبرداری از واحدهای
تولید پراکنده در زنجیره تأمین شبکه توزیع فراهم میشود .این تابع هدف شامل دو بخش هزینه
سرمایهگذاری 1و هزینه بهرهبرداری 2است .هزینه بهرهبرداری خود شامل دو هزینه ،یعنی هزینه
1. Capital Cost
2. Operation Cost
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تعمیر و نگهداری 1و هزینه سوخت 2است .هزینههای سرمایهگذاری واحدهای تولید پراکنده شامل
خرید تجهیزات ،نصب آنها و هزینه موردنیاز برای دریافت مجوزهای الزم است .بیان ریاضی
تابع هدف اقتصادی بهصورت رابطه  ،1است.
رابطه ()1

PgDG .OM g .  PgDG . g .rg

DG
.
g .Pg

 AC

ECOF 

g G

در تابع هدف اقتصادی AC ،معادل هزینه سالیانه سرمایهگذاری 3برای هر یک از واحدهای
تولید توان الکتریکی است و با استفاده از رابطه  ،2محاسبه میشود.
LT g

رابطه ()2

.CC g

1

) d (1  d

LT g

) (1  d

AC g 

با استفاده از رابطه  ،2هزینه سرمایهگذاری واحدهای تولید پراکنده در طول سالهای عمر
آنها تقسیم میشود و بهازای هر سال بهرهبرداری مقدار سالیانه هزینه سرمایهگذاری به تابع
هدف افزوده خواهد شد .بدین صورت تأثیر طول عمر هر تجهیز در انتخابشدن آن برای
برنامهریزی بهینه زنجیره تأمین لحاظ میشود .بهمنظور تبدیل هزینههای آینده (دوره زمانی  )tبه
هزینهی فعلی ،ضریب 𝛽 در تابع هدف به کار گرفته شده است .این ضریب از رابطه  ،3بهدست
میآید.
رابطه ()3

1
(1  d )t



یادآوری این نکته الزم است که در طرح پیشنهادی از هر دو دسته کلی تولید پراکنده
تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر استفاده میشود .هزینه سوخت واحدهای تجدیدپذیر صفر است؛ اما
هزینه سوخت واحدهای تجدیدناپذیر به بازدهی آنها و ارزش حرارتی سوخت مورداستفاده
وابسته است؛ بنابراین نرخ تبدیل انرژی اولیه در واحد تولیدی gام به انرژی الکتریکی در
واحدهای تجدیدناپذیر با استفاده از رابطه  ،4محاسبه میشود.
رابطه ()4

1
HV g . g

r

1. O&M Cost
2. Fuel Cost
3. Annual Investment Cost
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ـ هدف اجتماعي ( .)ROFاین هدف کمینهسازی بار ازدسترفته و بهحداقلرساندن انرژی
تأمیننشده مشترکین در افق برنامهریزی را دنبال میکند .عدمتأمین انرژی الکتریکی و قطع برق
مشترکین ،عواقب جبرانناپذیری را در پی دارد .قطعی برق در بخش صنعت ،توقف تولید و
کاهش  ،GDPدر بخش مسکونی ،کاهش رفاه اجتماعی ،در بخش تجاری ،تعطیلی کسبوکارها
و افزایش بیکاری را در پی دارد؛ همچنین در بخش خدمات حساس مانند بیمارستانها این
عواقب ممکن است جبرانناپذیر باشد؛ بنابراین افزایش قابلیت اطمینان عرضه انرژی در زنجیره
تأمین جزو ارکان اساسی است.
همانطور که توضیح داده شد ،در گذشته با توجه به ماهیت و ساختار یکطرفه زنجیره
تأمین ،در صورت بروز مشکل در شبکه انتقال یا توزیع ،انرژی الکتریکی مشترك قطع میشد.
حضور تولیدات پراکنده در کنار مشترکین و ایجاد زنجیره تأمین توزیعشده خود ذاتاً قطعی برق را
کاهش میدهد.
هزینه وقفه در برقرسانی به مشترکین بهصورت جریمه در تابع هدف اعمال میشود .این
هزینه به شاخص قابلیت اطمینان ( ENSمقدار انرژی تأمین نشده )1وابسته است .هر چه میزان
این شاخص کوچکتر باشد ،تعداد مشترك تأمیننشده کمتر و قابلیت اطمینان بیشتر است.
)

رابطه ()5

i

 (ENS

ROF   .

i B

ـ هدف کاهش تلفات انرژی .)ELOF( 2یکی از توابع هدف مهم در مکانیابی واحدهای تولید
پراکنده در زنجیره تأمین ،کمینهکردن مقدار تلفات انرژی الکتریکی است .بدیهی است که هر چه
میزان تلفات در سیستم کمتر باشد ،سود اقتصادی به علت کاهش تولید توان ،افزایش مییابد .با
توجه به اینکه میزان تلفات زنجیره تأمین در سطح شبکه توزیع برق بسیار زیاد است ،کاهش
تلفات با بهکارگیری واحدهای تولیدی باعث افزایش قابلتوجه سود اقتصادی بهرهبردار میشود.
این تابع هدف با رابطه  ،6نشان داده میشود:
رابطه ()6

)  ENS i

Load

 (P

i

i B



P

DG
g

LEOF 

g G

ـ هدف زيستمحیطي ( .)EOFآلودگیهای زیستمحیطی منابع انرژی مبتنی بر سوختهای
فسیلی و مشکالت گرمایش زمین و معاهدههای بینالمللی ،موجب محدودشدن استفاده از
نیروگاههای بزرگ مبتنی بر سوختهای فسیلی در سالهای اخیر شده است .همین امر موجب
1. Energy Not Supplied
2. Energy Loss
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افزایش گرایش دولتها به سرمایهگذاری در حوزه منابع انرژی تجدیدپذیر و پاك شده است.
یکی از مناسبترین راهکارهای استفاده از منابع تجدیدپذیر در زنجیره تأمین برق ،استفاده به
صورت تولیدات پراکنده و کوچک توسط مشترکین است .این تابع هدف میزان انتشار گازهای
گلخانهای در افق برنامهریزی را با استفاده بیشتر از منابع تجدیدپذیر و منابع تولید با آالیندگی
کمتر (مثل گاز طبیعی) کمینه میکند.
بهمنظور درنظرگرفتن اثرات مخرب زیستمحیطی ناشی از آالیندههای تولید شده توسط
منابع مختلف انرژی ،تابع هدف زیستمحیطی مسئله بهینهسازی بهصورت میزان انتشار کل
زنجیره تأمین در کنار سایر توابع هدف در نظر گرفته شده است تا تولید کنندههای مبتنی بر
انرژی تجدیدپذیر بیشتر موردتوجه قرار گیرند .این تابع هدف شامل میزان انتشار آالیندههای
تولیدشده توسط واحدهای تولیدی غیرتجدیدپذیر است و با استفاده از رابطه  ،7محاسبه میشود.
)

رابطه ()7

DG
g .Pg

 (D

EOF 

g G

قیود و محدوديتها .قیود طرح پیشنهادی با توجه به محدودیتهای زنجیره تأمین و واحدهای
تولید پراکنده به شرح زیر است:
معادالت تعادل توان تولیدی و مصرفی در هر یک از گرههای زنجیره تأمین با رابطه ،8
تعریف میشود.
رابطه ()8

g G

(i , j )  B

Load
Pi Line
 PgDG
,j
,i  Pi

هر مسیر حداکثر ظرفیت مشخصی دارد .محدودیت توان عبوری از هر مسیر در ادامه بیان
شدهاند.
رابطه ()9

(i , j )  B

Pi Line
 Pi Line
,j
,j

حداکثر ظرفیت واحدهای تولید پراکنده توسط رابطه  ،10بیان میشود.
رابطه ()10

g G

0  PgDG  PgDG

حداکثر ظرفیت تولید در هر ناحیه با توجه به شرایط محیطی و اقلیمی توسط رابطه  ،11نشان
داده میشود .این محدوده بهصورت احتماالتی و از طریق روش تخمین نقطه مشخص میشود.
این رویکرد در بخش بعد شرح داده شده است.
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رابطه ()11

DG
Pi DG  PgDG
,i  Pi

g G , i  B

میزان توان تولیدشده در کل زنجیره تأمین نباید از یک مقدار مشخص بیشتر باشد .معادله
 ،12سطح نفوذ کل واحدهای تولیدی در زنجیره تأمین را کنترل میکند؛ چراکه سطح باالی
تولید میتواند به بروز مشکالتی متعددی منجر شود.
DG
رابطه ()12
 Pg
g G , i  B

Load

P

g

PD 

i

i

PD  PD

رابطه ()13

حداکثر تعداد واحد تولیدی جدید مجاز برای احداث در زنجیره تأمین نیز نباید از 𝑥𝑎𝑚𝑁

فراتر رود.
رابطه ()14

g G

g  N max

مدلسازی عدمقطعیت تولید تجديدپذير .ازآنجاکه سرعت باد و شدت تابش خورشید ماهیت
احتماالتی دارند ،توان خروجی این واحدها متناوب است .در این پژوهش برای مدلسازی عدم
قطعیتهای تولید این واحدها از دو تابع چگالی احتمال استفاده شده است.
مدلسازی تولید واحد بادی .تابع چگالی احتمال رایلی برای مدلسازی مناسب رفتار سرعت
باد در هر دوره پیشبینی استفاده شده است .تابع چگالی احتمال رایلی نوع خاصی از تابع چگالی
احتمال ویبال است.
رابطه ()15





2

 v
 2v 
f w  v    2  exp    
c 
  c 

در رابطه  c ،fw(v) ،15و  vبهترتیب ،تابع چگالی احتمال رایلی ،شاخص مقیـاس و سـرعت
باد هستند .اگر مقدار متوسط سرعتهای باد ) (vmبرای یـک ناحیـه ،مشـخص باشـد ،شـاخص
مقیاس  cمیتواند با استفاده از روابط  ،16محاسبه شود.
رابطه ()16



  v 2 
 2v 2 

v m   vf w  v  dv    2  exp      dv 
c
c 
2
  c  
0
0

c  1.128vm
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توان خروجی توربین بادی با استفاده از پارامترهای منحنی توان توربین بادی بهصورت نشان
دادهشده در رابطه  ،17محاسبه شده است.
رابطه ()17

, 0  v aw  v ci
0

 v  vci  , P v  v  v , v  v  v

PgDG (v)  Pgrated  aw
 vr  vci  rated r aw co ci aw r

0
, vco  vaw


در رابطه  vr ،vci ،17و  vcoبهترتیب سرعت  ،cut-inسرعت نامی و سرعت  cut-offتـوربین
بادی در ناحیه و  PgDG  v توان خروجی واحد تولید پراکنده gام از نوع بادی بهازای سرعت بـاد v
است.
مدلسازی تولید توان خورشیدی .توان خروجی واحد فتوولتائیک به شدت تابش بستگی دارد.
توزیع ساعتی تابش در یک موقعیت خاص معموالً یک توزیع دوقلهای را دنبال میکند که یک
ترکیب خطی از دو تابع توزیع تکقلهای است .برای هر تابع تکقلهای از یک تابع چگالی
احتمال بتا بهصورت رابطه  ،18استفاده شده است.
رابطه ()18

     
1
1
 si   1  si 
, for 0  si  1,   0,   0

f b  si          

, otherwise
0

در رابطه  si ،18نشاندهنده تابش خورشید ) (kW/m2است .برای محاسبه پارامترهـای تـابع
توزیع بتا )𝛽  (𝛼,متوسط و انحـراف معیـار متغیرهـای تصـادفی بـا اسـتفاده از روابـط  19و ،20
محاسبه شدهاند.
   1    
رابطه ()19
  1     
 1
2


رابطه ()20







1 

با دراختیار داشتن توزیع تابش و تابع تبدیل تابش به توان ،توزیع تـوان خورشـیدی بـهدسـت
میآید .تابع تبدیل تابش به توان استفادهشده بهصورت رابطه  ،21است.
رابطه ()21

PgDG  si   g DG  Si  si i
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در رابطه  PgDG  si  ،21توان خروجی واحد تولید پراکنده gام از نوع فتوولتائیک بهازای تـابش
 siو بر حسب کیلو وات 𝜂𝑝𝑣 ،و  Spvنیز بهترتیب ،بهرهوری و مساحت کـل محـدوده مجهـز بـه
فتوولتائیک در ناحیه iام هستند.
روش تخمین نقطه .برای مدلسازی احتماالتی عدمقطعیت تولید توان توسط واحدهای بادی و
خورشیدی از روش تخمین نقطه استفاده شده است که در ادامه مراحل مختلف آن تشریح خواهد
شد.
مرحله نخست :در این مرحله ،تعداد متغیرهای تصادفی ورودی کـه بـا  mنشـان داده مـیشـود،
تعیین میگردد.
مرحله دوم :در این مرحله ،مومنت اول و دوم iامین متغیر تصادفی خروجی در مقدار صفر تنظـیم
میشوند.
h
E S i   0 , h  1 , 2
رابطه ()22
مرحله سوم :در این مرحله ،پارامتر احتماالتی  zlانتخاب میشود.
مرحله چهارم :در این مرحله ،ضریب چولگی پارامتر  zlمحاسبه میشود.

3 

رابطه ()23

E  z l  zl
 
3

 zl 

l ,3

در رابطه  l ,3 ،23ضریب چولگی  z ،میانگین  z ،انحراف معیار  zlو  Eعملگـر نشـان
دهنده امید ریاضی است.
مرحله پنجم :در این بخش ،دو مکان استاندارد با استفاده از رابطه  ،24تعیین میشود.
l

رابطه ()24

l

2

l ,3

 l ,3 

 m 

2
 2 

l ,1

مرحله ششم :در این گام ،دو پارامتر مکان با استفاده از رابطه  ،25تخمین زده میشود.
رابطه ()25

z l ,k  zl  l ,k . zl , k  1, 2
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مرحله هفتم :تابع هدف غیراحتماالتی برای دو پارامتر موقعیت 1تخمینزدهشده در بـاال محاسـبه
میشود.
S i ( l ,k )  F  z 1 , z 2 ,..., zk ,..., zm  , k  1, 2

رابطه ()26

مرحله هشتم :در این مرحله دو عامل وزنی محاسبه میشود.

1
 1 k  l ,( 3 k ) , k  1 , 2
m
l ,1  l ,2

رابطه ()27

l ,k 

مرحله نهم :در این مرحله ،مومنتهای اول و دوم متغیرهای تصادفی خروجی بـهروزرسـانی مـی
شوند.
رابطه ()28

,h 1,2

h



2

) i ( l ,k

   S
l ,k

E ( S ih )  E ( S ih ) 

k 1

مرحله دهم :در این بخش ،مراحل چهارم تا نهم برای تمامی متغیرهای ورودی دارای عدمقطعیت
تکرار میشود.
مرحله یازدهم :در این مرحله ،میانگین و انحراف معیار متغیر خروجی  Siمحاسبه میشود.
رابطه ()29

2



 

S i  E  S i  ,  S i  E S i2   E S i

 .4تحلیل دادهها و يافتههای پژوهش

در این پژوهش برای یافتن پاسخ بهینه از الگوریتم ژنتیک با مرتبسازی نامغلوب که یک
الگوریتم بسیار قدرتمند در حل مسائل بهینهسازی چندهدفه محسوب میشود ،استفاده شده است.
الگوریتم ژنتیک روشی برای حل مسائل بهینهسازی پیچیده است که جوابهای حاصل از آن
کیفیت قابلقبول و مطلوبی دارند .تفاوت عمده این الگوریتم بهبودیافته با الگوریتم ژنتیک
استاندارد در سازوکار مرتبسازی پاسخها است .مفاهیمی از قبیل غلبه ،رتبهبندی و فاصله
ازدحامی از مهمترین و اصلیترین مفاهیم این الگوریتم است .به این ترتیب که هر میزان رتبه
جواب کمتر بوده و فاصله تراکمی بیشتر باشد ،جواب مطلوبتر خواهد بود.

1. Location

28

چشمانداز مديريت صنعتي ،سال يازدهم ،شماره  ،42تابستان 1400

شبکه تست موردمطالعه .شبیهسازی بر روی یک شبکه استاندارد و مرجع با عنوان «شبکه
توزیع  33ناحیه  »1IEEEانجام شده است [ .]23این شبکه در حالت زنجیره تأمین سنتی از شبکه
انتقال باالدست که به ناحیه یک متصل است ،تأمین انرژی میشود و هیچ واحد تولید پراکندهای
ندارد .تمامی محاسبات با استفاده از نرمافزار متلب صورت گرفته است .در ادامه ابتدا شبکه 33
ناحیهای  IEEEمعرفی میشود و در ادامه با انجام آزمونهای مختلف ،چگونگی نفوذ تولیدات
پراکنده و اثر آنها بر زنجیره تأمین برق ارزیابی میشود .نمودار خطی شبکه موردمطالعه در
شکل  ،2نشان داده شده است.

شکل  .2شبکه  33ناحیهای IEEE

همانطور که گفته شد ،ناحیه شماره  1به شبکه اصلی متصل شده است و انرژی موردنیاز
مشترکین در ساختار سنتی از طریق این ناحیه با دریافت از شبکه انتقال تأمین میشود.
میزان مصرف کل مشترکین  3/7مگاوات در نظر گرفته شده است .مشخصات بارهای موجود
در این سیستم در جدول  ،3مشاهده میشود .اطالعات مربوط به واحدهای تولیدی مختلف در
جدول  ،4ارائه شده است .قیمت انرژی توزیعنشده در این شبکه  7000 $/MWhدر نظر گرفته
شده است.

1. The Institute of Electrical and Electronics Engineers
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جدول  .3اطالعات بارهای مختلف شبکه
شماره
ناحیه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

توان مصرفي
مشترکین
()MW
0
0/11
0/09
0/22
0/06
0/16
0/2
0/2
0/06
0/06
0/045

شماره
ناحیه
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

29
 33ناحیهای IEEE

توان مصرفي
مشترکین
()MW
0/06
0/06
0/1
0/06
0/06
0/06
0/08
0/08
0/08
0/08
0/08

شماره

توان مصرفي

ناحیه

مشترکین

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

()MW
0/1065
0/22
0/22
0/06
0/0885
0/06
0/12
0/2
0/2
0/21
0/16

جدول  .4اطالعات واحدهای مختلف تولید پراکنده []10 ،9
نوع

هزينه

هزينه

میزان

هزينه تعمیرات

تولیدات

سرمايهگذاری

سوخت

آاليندگي

و نگهداری

پراکنده

()$/kW

()$/kWh

()kg/MWh

()$/kWh

میکروتوربین
پیل سوختی
دیزل ژنراتور
توربین بادی
فتوولتائیک

1485
3674
1351
6675
3866

0/075
0/067
0/06
0
0

530
510
920
0
0

0/015
0/01
0/018
0/009
0/005

طول عمر
(سال)
13
13
12
20
20

حداکثر ظرفیت هر یک از واحدهای تولید پراکنده  400کیلووات در نظر گرفته شده است .در
ارتباط با محل نصب واحدها تجدیدناپذیر محدودیتی اعمال نشده است .بدین معنا که این واحدها
میتوانند در هر ناحیهای ،به جز ناحیه شماره  1که محل اتصال به شبکه انتقال است ،وصل
شوند .ظرفیت استاندارد واحدهای تولید پراکنده بهصورت ضریبی از  10کیلووات فرض شده
است؛ بنابراین با توجه به بیشینه  100کیلووات برای هر واحد ،ظرفیت واحدهای تولیدی میتواند
مقادیر  20 ،10تا  100کیلووات داشته باشند .ضریب نفوذ تولیدات پراکنده  100درصد در نظر
گرفته شده است؛ بدین معنا که زنجیره تأمین بهطور کامل از نظر انرژی خودکفا شود و بتواند کل
انرژی موردنیاز خود را از تولیدات پراکنده محلی تأمین کند .در این صورت حتی در صورت قطع
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شبکه انتقال یا تولید باالدست ،زنجیره تأمین قابلیت عملکرد در حالت مستقل یا جزیرهای 1را
دارد.
نتايج عددی .در این قسمت نتایج عددی بهدستآمده از شبیهسازی انجامشده در سناریوهای
مختلف ارزیابی میشود .در هر سناریو ،محل نصب واحدهای تولید و ظرفیت آنها ،میزان تلفات
توان ،مقدار انرژی تأمیننشده و همچنین مقدار آالیندگی تولیدشده بیان میشود .سناریوهای
موردبررسی به شرح زیر است:
ـ زنجیره تأمین بهصورت سنتی در نظر گرفته میشود و تمام توان الکتریکی موردنیاز از شبکه
انتقال متصل به ناحیه  1دریافت میشود؛
ـ زنجیره تأمین با نفوذ تولیدات پراکنده بهمنظور استقالل در تأمین انرژی در نظر گرفته میشود
و تابع هدف مسئله اقتصادی و اجتماعی است؛
ـ زنجیره تأمین با نفوذ تولیدات پراکنده بهمنظور استقالل در تأمین انرژی در نظر گرفته میشود
و تمام توابع هدف در نظر گرفته میشوند.
سناريوی اول :این سناریو ،حالت اولیه و سنتی زنجیره تأمین را نشان میدهد که هیچ واحد
پراکندهای در آن نصب نشده است و صرفاً از طریق شبکه انتقال و بهصورت یکطرفه تأمین
میشود .تمام انرژی الکتریکی موردنیاز مشترکین در این حالت از شبکه انتقال متصلشده به
ناحیه  1تأمین میشود و شبکه توزیع تنها وظیفه توزیع انرژی دریافتی از این ناحیه را برعهده
دارد و از خود ماهیتی مستقل ندارد .هدف از انجام این سناریو ،مطالعه و بررسی وضعیت زنجیره
تأمین قبل از بهروزشدن و نصب واحدهای تولید پراکنده و بهکارگیری روش پیشنهادی است .با
توجه به اینکه انرژی الکتریکی در این حالت توسط نیروگاههای بزرگ مبتنی بر سوختهای
مختلف تأمین میشود ،میزان آالیندگی تولیدشده برای تأمین هر مگاوات ساعت انرژی الکتریکی
 810کیلوگرم در نظر گرفته شده است [ .]10شکل  ،3توان جاریشده در خطوط (مسیرهای) این
زنجیره را نشان میدهد .با توجه به اینکه کل توان باید از شبکه انتقال دریافت و از طریق
مسیرها بین مشترکین توزیع شود ،بیشترین توان از مسیرهای  1-2و  2-3عبور میکند؛ بنابراین
این دو مسیر بسیار تحت فشار هستند .ازآنجاکه حداکثر میزان توان عبوری از مسیرها برابر
ظرفیت آنها است و با توجه به اینکه میزان توان عبوری از این دو مسیر ( 1-2و  )2-3در آستانه
باالی ظرفیت آنها قرار دارد ،بنابراین زنجیره اگر بخواهد تمام مشترکین پاییندست را تأمین
انرژی کند ،این دو خط از محدوده مجاز خارج میشوند؛ به همین دلیل نمیتواند انرژی الکتریکی
تمام مشترکین پاییندست را تأمین کند .میزان انرژی توزیعنشده در این حالت برابر 0/2 MWh
1. Islanding mode
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و هزینه تحمیلی این مقدار بار ازدسترفته برای بهرهبردار زنجیره تأمین  1400$است .اطالعات
مربوط به این سناریو در جدول  ،5مشاهده میشود.

شکل  .3توان عبوری از مسیرهای مختلف
جدول  .5نتایج سناریوی اول
میزان آاليندگي ()kg/kWh

میزان انرژی تأمین نشده ()kWh

تلفات انرژی ()kWh

3094/2

200

320

یکی از بزرگ ترین مشکالت زنجیره تأمین مرسوم ،قابلیت اطمینان پایین عرضه انرژی است.
با توجه به یکطرفه و شعاعیبودن این زنجیره ،در صورت خرابی در یکی از مسیرهای شبکه،
کل انرژی مشترکین پاییندست قطع میشود که خسارتهای اقتصادی و اجتماعی زیادی را به
وجود میآورد.
در ادامه این سناریو ،حالت احتماالتی برای خرابی یا قطع در خطوط شبکه با استراتژی N-1
در نظر گرفته شده است .بهعبارتدیگر زنجیره تأمین در شرایط بهرهبرداری بحرانی موردارزیابی
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قرار میگیرد .مسیر  6-5با انتخاب تصادفی و بر اثر خرابی ،قطع میشود .در این حالت زنجیره
به دو ریزشبکه 1 1و ریزشبکه  2مطابق شکل  ،4تقسیم میشود .مشترکین واقع در ریزشبکه 1
همچنان انرژی موردنیاز خود را از طریق شبکه انتقال متصل به ناحیه  1دریافت میکنند؛ اما کل
مشترکین واقع در ریزشبکه  ،2بهدلیل یک طرفه بودن و غیرفعال بودن شبکه توزیع در زنجیره
تأمین سنتی ،بیبرق میشوند که شامل بیش از نیمی از مشترکین است .به بیان دیگر 2/3535
مگاوات از کل  3/7مگاوات توان موردنیاز مشترکین ،بیبرق میشود .این آزمون بهخوبی یکی از
بزرگترین مشکالت این زنجیره را نشان میدهد.

شکل  .4تبدیل زنجیره به دو ریزشبکه بعد از قطع مسیر 6-5

سناريوی دوم .در این سناریو ،حالتی از نصب تولیدات پراکنده پیشنهاد شده است که هزینهها و
انرژی ازدسترفته حداقل مقدار باشند؛ یعنی تنها اهداف اقتصادی و اجتماعی در نظر گرفته شده
است .محل نصب و ظرفیت تولیدات پراکنده در جدول  ،6نشان داده شده است.
در این حالت بهمنظور خودکفایی کامل انرژی در زنجیره تأمین واحدهای تولید پراکنده در
نقاط مختلف زنجیره قرار گرفتهاند تا مقدار توان دریافتی از شبکه انتقال ناحیه  1به صفر برسد؛
بهعبارتدیگر ضریب نفوذ  100درصد است.
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جدول  .6محل نصب و ظرفیت تولیدات پراکنده در سناریوی دوم
ظرفیت ()kW

شماره ناحیه نصب

ظرفیت ()kW

شماره ناحیه نصب

320
240
280
400
240
360
40
160

6
9
10
11
13
14
15
18

400
40
400
40
280
120
280
400

24
25
26
28
29
30
31
33

با توجه به اینکه در این سناریو محدودیتی برای تولید آالیندههای زیستمحیطی وجود ندارد،
مدل از تولید پراکندهای استفاده میکند که کمترین هزینه را داشته باشد .به همین دلیل تمام
تولیدات پراکنده از نوع دیزل ژنراتور انتخاب شده است .در صورتی که این واحدها بهدرستی
مکانیابی شوند ،با توجه به نزدیکشدن تولیدکنندان به محل مصرف ،میتوان انتظار داشت که
تلفات انرژی هم علیرغم درنظرنگرفتن تابع هدف مربوطه ،کاهش یابد .نتایج حاصل از این
آزمون در جدول  ،7ارائه شده است.
جدول  .7نتایج سناریوی دوم
شماره سناريو
سناریوی اول
سناریوی دوم

میزان آاليندگي

میزان انرژی تأمین نشده

تلفات انرژی

()kg/kWh

()kWh

()kWh

3094/2
3597/2

200
0

320
210

با توجه به نتایج جدول  ،7با بهکارگیری تولیدات پراکنده در سطح زنجیره تأمین صنعت برق،
میزان بار ازدسترفته صفر میشود و هیچ مشترکی بدون برق باقی نمیماند؛ همچنین با توجه به
نزدیکشدن محل تولید و مصرف و کاهش عبور توان از خطوط ،تلفات انرژی نیز کاهش یافته
است؛ اما میزان آالیندههای تولیدشده بهعلت استفاده از تولید پراکنده ارزانقیمت دیزلی با
آالیندگی باال بسیار افزایش یافته است.
سناريوی سوم .در این سناریو ،تمام اهداف بیانشده در بخش قبل در نظر گرفته شده است .به
عبادتدیگر حالتی از نصب تولیدات پراکنده پیشنهاد میشود که عالوه بر هزینهها و انرژی از
دسترفته ،میزان تلفات انرژی و آالیندگی تولیدشده در شبکه را نیز کمینه کند .محل نصب و
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ظرفیت تولیدات پراکنده در جدول  ،8ارائه شده است .الزم به ذکر است ،مناطق  19تا  22از نظر
آبوهوایی مناسب نصب پنل خورشیدی و مناطق  26تا  33مستعد نصب توربین بادی هستند و
توان خروجی این منابع بهصورت احتماالتی مدل شده است.
در این حالت نیز به منظور خودکفایی کامل انرژی و کاهش تلفات در زنجیره تأمین ،واحدهای
تولید پراکنده در نقاط مختلف زنجیره قرار گرفتهاند تا مقدار توان دریافتی از شبکه انتقال ناحیه 1
به صفر برسد؛ به عبارت دیگر ضریب نفوذ  100درصد است.
جدول  .8محل نصب و ظرفیت تولیدات پراکنده در سناریوی دوم
ظرفیت ()kW
80
400
160
200
120
400

شماره

نوع تولید

ناحیه

پراکنده

نصب
3
4
7
8
13
15

میکروتوربین
میکروتوربین
میکروتوربین
میکروتوربین
میکروتوربین
میکروتوربین

ظرفیت ()kW
400
360
320
240
350
400

شماره ناحیه

نوع تولید

نصب

پراکنده

17
26
27
29
30
31

میکروتوربین
خورشیدی
خورشیدی
خورشیدی
خورشیدی
خورشیدی

با توجه به اینکه در این سناریو میزان آالیندهها نیز بهعنوان یکی از توابع هدف مطرح شده
است ،از تولید پراکندهای استفاده میکند که تا حد امکان هزینه و آالیندگی کمتری داشته باشد.
به همین دلیل از میان تولیدات پراکنده غیرتجدیدپذیر ،میکروتوربین انتخاب شده است .درضمن
از میان واحدهای تجدیدپذیر نیز پنل خورشیدی ،بهدلیل هزینههای کمتر به توربین بادی ،ترجیح
داده شده است .نتایج حاصل از این آزمون در جدول  ،9مشاهده میشود.
جدول  .9نتایج سناریوی دوم
میزان آاليندگي

میزان انرژی تأمیننشده

تلفات انرژی

()kg/kWh

()kWh

()kWh

سناریوی اول

3094/2

200

320

سناریوی دوم

3597/2

0

210

سناریوی سوم

1076

0

90

شماره سناريو

با توجه به نتایج جدول  ،9با بهکارگیری تولیدات پراکنده در سطح زنجیره تأمین صنعت برق،
میزان بار ازدسترفته صفر میشود و هیچ مشترکی بدون برق باقی نمیماند؛ همچنین با درنظر
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گرفتن تابع هدف تلفات در کنار سایر اهداف ،تلفات انرژی نسبت به سناریوی اول حدود 120
کیلو وات کاهش یافت .سوخت میکروتوربین گاز طبیعی است و میزان آالیندگی کمتری نسبت
به دیزل ژنراتور تولید میکند؛ همچنین با بهکارگیری تابع هدف زیستمحیطی ،مدل به سمت
استفاده از تولیدات خورشیدی علیرغم هزینه تولید نسبتا باالی آنها حرکت کرده است .به
همین دلیل در این سناریو میزان آالیندگی بسیار کاهش یافته است و تقریبا یکسوم شده است.
در سناریوی اول در صورت وقوع پیشامد (شرایط بحرانی) و خروج ناگهانی مسیر  ،6-5کل
مشترکین این بخش بیبرق میشدند .در این سناریو با نفوذ تولیدات پراکنده و توزیع آنها در
سطح زنجیره تأمین ،این رقم صفر میشود و انرژی الکتریکی هیچ مشترکی قطع نمیشود؛
بنابراین قابلیت اطمینان زنجیره تأمین که نتایج اجتماعی و اقتصادی بسیاری دارد ،افزایش قابل
توجهی یافته است.
 .5نتیجهگیری و پیشنهادها

در این پژوهش از یک سو لزوم حرکت زنجیره تأمین برق از حالت یکطرفه با تولیدات متمرکز و
بزرگ به سمت زنجیره تأمین توزیعشده با تولیدات پراکنده و کوچک نشان داده شد و از سوی
دیگر استراتژی مناسب برای تعیین محل ،نوع و ظرفیت بهینه این تولیدات در زنجیره تأمین
جدید صنعت برق پیشنهاد شد .بدین منظور یک مسئله بهینهسازی مقید با چهار هدف برای
کمینهکردن هزینهها ،انرژی تأمیننشده ،آالیندههای تولیدشده و تلفات انرژی پیشنهاد شد .به
منظور یافتن پاسخهای بهینه مسئله چندهدفه نیز از الگوریتم فراابتکاری ژنتیک با مرتبسازی
نامغلوب استفاده شد که یکی از پرکاربردترین و قدرتمندترین الگوریتمهای موجود برای حل
مسائل بهینهسازی چندهدفه است و کارایی آن در حل بسیاری از مسائل مختلف ،به اثبات رسیده
است .مطابق نتایج بهدستآمده از اعمال روش پیشنهادی بر روی زنجیره تأمین استاندارد 33
ناحیهای  ،IEEEتغییر رویکرد از زنجیره تأمین سنتی با رویکرد یکطرفه به زنجیره تأمین جدید
با نفوذ تولیدات پراکنده تأثیر زیادی بر افزایش مداومت عرضه انرژی ،بهخصوص در زمان وقوع
پیشامد در شبکه دارد .میزان تلفات انرژی حدوداً به یکچهارم کاهش یافت؛ همچنین نشان داده
شد که با بهکارگیری تولیدات پراکنده مبتنی بر انرژیهای تجدیدپذیر میتوان میزان آالیندگی
تولیدشده را نیز حدوداً به میزان یکسوم کاهش داد .پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی
استفاده از منابع ذخیرهساز انرژی در کنار تولیدات پراکنده و همچنین درنظرگرفتن خودروهای
الکتریکی و مکانیابی ایستگاههای شارژ مورد مطالعه و پژوهش قرار گیرد.
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