شماره  ،95مهر و آبان 1396

46

مدل بهینهسازی شبکه انتقال گاز طبیعی -مطالعه
موردی شبکه سراسری انتقال گاز ایران
شادی حیرانی ،1علی حسینزاده کاشان* 2و علیاکبر اکبری

1

 .1دانشکده مهندسی صنایع ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران جنوب ،ایران
 .2دانشکده مهندسی صنایع و سیستمها ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران
تاريخ دريافت95/3/19 :

تاريخ پذيرش95/11/30 :

چكيده
در ایــن مقالــه یــک مــدل ریاضــی بــرای طراحــی و توســعه یــک شــبکه انتقــال گاز طبیعــی بهمنظــور کاهــش هزینههــای عملیاتــی و
ســرمایهگذاری اولیــه ارائهشــده اســت .یــک مــدل بهینهســازی برنامهریــزی عــدد صحیــح غیرخطــی ( )MINLPبــرای تعییــن شــبکه
انتقــال ،تعییــن محــل ایســتگاههای تقویــت فشــار و ظرفیــت آنهــا ،زمــان نصــب آنهــا در یــک افــق چنــد دورهایــی و درنهایــت میــزان
تولیــد گاز در حالــت پایــدار شــبکه ارائهشــده اســت .ایــن مــدل در نرمافــزار  GAMSحلشــده اســت .مــدل توســعه دادهشــده بــرای
دادههــای شــبکه گازی ایــران بــا دادههــای تولیــد و تقاضــای واقعــی شــبکه در حــاالت مختلــف کــه در متــن مقالــه تشــریح شــدهاند،
حلشــده و تحلیــل حساســیتهای مختلفــی روی اجــزای اصلــی شــبکه صــورت گرفتــه اســت؛ نتایــج حاصــل ،نشــاندهنده بهبــود
 % 30در مجمــوع هزینههــای شــبکه واقعــی انتقــال گاز بــوده اســت.
كلمات كليدي :ایستگاه تقویت فشار ،خط لوله ،شبکه انتقال گاز ،گاز طبیعی.MINLP ،

بخــش خانگــی بــه دلیــل افزایــش درآمــد ،تقاضــا بــرای

مقدمه

امــروزه افزایــش مــداوم در قیمــت نفــت و نگرانــی محیـط

زیســتی در مــورد ســطح آلودگــی هــوا باعــث شــده کــه

گاز طبیعــی 1بــه یکــی از منابــع مهــم انــرژی در جهــان
تبدیــل شــود .بــا زیادشــدن جمعیــت و بهبــود اقتصــاد ،در

قســمت صنایــع بــرای گســترش بخشهــای صنعتــی و در
*مسؤول مكاتبات
آدرس الكترونيكي

a.kashan@modares.ac.ir

اســتفاده از گاز افزایــش پیــدا کــرده اســت .اداره اطالعــات
انــرژی آمریــکا ،در طــی گزارشــی اعــام کــرده اســت کــه

مصــرف جهانــی گاز طبیعــی از ســال  1980تــا  2010دو
برابــر شــده اســت [ ]1و انتظــار م ـیرود تــا ســال 2030

بــه میــزان تقریبــی  4تریلیــون مترمکعــب برســد [.]2

سیســتمهای توزیــع و انتقــال دو جــزء اساســی شــبکه

گاز طبیعــی هســتند.
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یــک سیســتم انتقــال را میتــوان بهصــورت یــک

خطــی عــدد صحیــح باهــدف مینیمــم کــردن هزینههــای

طبیعــی را در یــک فاصلــه طوالنــی از تأمینکننــده

بــرآورده ســازد:

سیســتم خــط لولــه فشــارقوی در نظــر گرفــت کــه گاز
بــه مراکــز توزیــع از طریــق لولههایــی بــا قطــر زیــاد

انتقــال میدهــد .گاز طبیعــی در حجــم زیــاد و از طریــق
ایســتگاههای متراکــم کننــده کــه در نقــاط اســتراتژیک

از خــط انتقــال قرارگرفتهانــد ،انتقــال داده میشــوند.
سیســتم توزیــع 1سیســتمهای خــط لولــه فشــار پاییــن

بــا قطــر کــم هســتند کــه گاز طبیعــی را از سیســتم
انتقــال گرفتــه و آن را بــه مصرفکننــدگان نهایــی

کــه شــامل مشــترکین مســکونی ،تجــاری ،صنعتــی و
نیروگاههــای بــرق هســتند انتقــال میدهنــد .توزیــع

بهوســیله شــرکتهای محلــی انجــام میشــود .وجــود
روابــط غیرخطــی بیــن افــت فشــار 2و نــرخ جریــان 3در

شــبکه خطــوط لولــه انتقــال گاز طبیعــی بــه علــت وجــود
متغیــر جریــان گاز باعــث شــده بــا مســائل متفاوتتــری

نســبت بــه ســایر مســائل جریــان شــبکه روب ـهرو باشــیم
کــه معمــوالً باعــث غیرخطــی شــدن مســئله میگــردد.
زمانــی کــه گاز در طــول خطــوط لولــه انتقــال پیــدا

ســرمایهگذاری و عملیاتــی اســت کــه احتیاجــات زیــر را
 -تأمین احتیاجات فشار در طول شبکه انتقال

 بهترین مکان و ظرفیت ایستگاههای متراکم کننده -بهترین مکان خطوط لوله

 -بهترین مقدار تهیه گاز طبیعی از تأمینکننده

رویکــرد اصلــی ایــن پژوهــش ارائــه یــک مــدل ریاضــی

بهمنظــور بــرآورده کــردن نیــاز مشــتریان ،اســتفاده

حداکثــری از ظرفیــت منابــع و در آخــر تعمیــم مــدل
بهدســتآمده در شــبکه انتقــال گاز ایــران میباشــد.

در ایــن مقالــه پــس از مــروری بــر ادبیــات پژوهــش ،بــه

بیــان مســئله پرداختــه و در بخــش بعــد مــدل ریاضــی
مســئله ارائــه میگــردد .درنهایــت نتایــج بهدســتآمده

از حــل مــدل روی شــبکه انتقــال گاز سراســری را ارائــه

میدهیــم و مقایســهای بیــن مــدل واقعــی و مــدل
طراحیشــده خواهیــم داشــت.

تاریخچه

میکنــد ،فشــار گاز بهدلیــل ســایش بــا دیــواره لولــه

در ادبیــات پژوهــش ،ســه مســئله شــبکهای اصلــی وجــود

داخــل لولــه تــا نقطـهای افزایــش بدهیــم کــه گاز جریــان

در شــبکههای انتقــال گاز طبیعــی اســتفاده میشــوند.

فشــار) انــرژی ضــروری بــرای نگهــداری فشــار موردنیــاز

ممکــن اســت مینیمــم کــردن هزینــه ســرمایهگذاری یــا

گازرســانی بــا انتخــاب قطــر مناســب لولــه و بــا در نظــر

جریــان شــبکه هــدف مینیمــم کــردن هزینــه و بــرآورد

حجــم جریــان انتقالــی گاز ،همــواره یکــی از چالشهــای

بهگونــهای تعریــف شــدهاند کــه بتواننــد جریــان گاز در

از % 30قیمــت نهایــی گاز طبیعــی پاالیششــده مربــوط

هــدف زمانبنــدی و برنامهریــزی نحــوه ســرمایهگذاری

از دو میلیــون و شــشصد هــزار نفــر مشــترک خانگــی

ظرفیــت ،بایــد تصمیماتــی از قبیــل انــدازه و محــل خــط

کاهــش پیــدا میکنــد؛ بنابرایــن الزم اســت تــا فشــار را در

دارد کــه بــرای برخــورد بــا چالشهــای مختلــف موجــود

پیــدا کنــد .ایســتگاههای متراکــم کننــده( 4تقویــت

در مســائل طراحــی شــبکه گاز طبیعــی ،تابــع هــدف

در طــول لولــه را تهیــه میکننــد .کمینهســازی هزینــه

ماکزیمــم کــردن ارزش خالــص فعلــی باشــد .در مســائل

گرفتــن محدودیتهــای عــدم افــت فشــار در گرههــا و

تقاضــای مشــتریان اســت .متغیرهــای تصمیــم مســئله

مهــم در صنعــت نفــت و گاز اســت بهطوریکــه بیــش

شــبکه لولــه را تعییــن کنند .در مســائل گســترش شــبکه،

بــه هزینــه توزیــع و انتقــال میباشــد .هماکنــون بیــش

اســت .بــرای بــه دســت آوردن نحــوه گســترش بهینــه

گاز طبیعــی داریــم؛ همیــن امــر حساســیت بهرهبــرداری

لولــه و ایســتگاههای متراکــم کننــده گرفتــه شــوند [.]3

در شــرکتهای گاز اســتانی را بهمنظــور تأمیــن ارزان

نیــاز مشــتریان چندیــن برابــر میکنــد .رویکــرد مــا در
ایــن مقالــه ارائــه یــک مــدل ریاضــی چنــد دورهای غیــر

1. Transmission System
2. Pressure Drop
3. Flow Rate
4. Compressor Station
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ســانچز و ریــوز مــرکادو در مقالــهای تــاش کردنــد تــا

روش بهینهســازی جســتجوی تصادفــی ابتــکاری بــرای

در یــک شــبکه خــط لولــه چرخ ـهاي بــا هــدف مینیمــم

یــک مــدل شبیهســازی را بــا دخالــت دادن پارامترهــای

جــواب بهینــه بــرای عملیــات ایســتگاه متراکــم کننــده
کــردن مصــرف ســوخت ایســتگاههای متراکــم کننــده
را محاســبه کننــد [ .]4شــبکه بهوســیله خــط لولــه و

یالهــای مربــوط بــه ایســتگاههای متراکــم کننــده و

نیــز گرههــای متناظــر کــه در نقــاط تقاطــع یالهــا
قرارگرفتــه بودنــد نمایــش داده میشــد .در مقالههــای

دیگــر ،رویکردهــای ابتــکاری بــرای مینیمــم کــردن
هزینههــای ایســتگاه متراکــم کننــده پیشــنهاد شــد.
الگوریتــم بهینهســازی کلونــی مورچــگان بــرای اولیــن

بــار در مطالعــه چبوبــا و همــکاران جهــت بهینهســازی
عملیــات جریــان گاز اســتفاده شــد [ .]5در مقالــه دیگــری
ریــوز مــرکادو و همــکاران بــه بررســی مســئله انتقــال گاز

بــا ســاختار درختــی چرخـهای پرداختنــد .در ایــن مقالــه
از الگوریتــم ابتــکاری بــرای پیــدا کــردن جــواب اســتفاده
شــد .چانــگ و همــکاران یــک برنامــه ریاضــی چنــد هدفــه

بــرای مســئله پیشــنهاد دادنــد .هزینــه ســرمایهگذاری،
ن و اثــرات محیطــی ،ســه تابــع هــدف
ت اطمینــا 
قابليــ 

مختلفــی بودنــد کــه در مــدل مورداســتفاده قــرار گرفتنــد.

آنهــا مســئله را بــا الگوریتــم ژنتیــک حــل کــرده و یــک
روش تصمیمگیــری فــازی بــرای انتخــاب بهتریــن
ســناریوی برنامهریــزی شــبکه اختیــار کردنــد [.]6

حامــدی و همــکاران بــرای حــل مســئله شــبکه انتقــال

کــه متشــکل از یــک تابــع هــدف بــوده و بهصــورت
 MINLPچنــد دورهای مــدل شــده بــود ،از یــک الگوریتــم

سلســله مراتبــی اســتفاده کردنــد [ .]7یــک مــدل
 MIPتوســط اورایکــول و همــکاران بــرای بهینهســازی

مجموعــه اقدامــات انتخــاب و کنتــرل دســتگاههای
تقویــت فشــار پیشــنهاد شــده اســت .هــدف مطالعــه

حداقلســازی هزینههــای عملیاتــی شــبکه و بــرآورده

کــردن تقاضاهــای مشــتری در سیســتم اســت.

کبیریــان و همتــی یــک مــدل بهینهســازی غیرخطــی
یکپارچــه را بــرای فرمولبنــدی یــک برنامــه اســتراتژیک

بــرای پیــدا کــردن بهتریــن طرحهــای توســعهای

بلندمــدت بــرای یــک شــبکه موجــود ،توســعه دادنــد .یک

حــل مســئله پیشنهادشــده اســت [ .]8ولدیوهانــز و مجیــد
ایســتگاه تقویــت فشــار شــامل ســرعت ،فشــار مکــش و
تخلیــه توســعه دادنــد [ .]9لــی و همــکاران یــک مــدل

بهینهســازی بــرای خطــوط اصلــی گاز طبیعــی ،باهــدف
ایجــاد تعــادل بیــن حداکثــر ســود عملیاتــی و حداکثــر

مقــدار انتقالــی ارائــه دادنــد .از روش جمــع وزنــی بــرای

ترکیــب ایــن دو تابــع هــدف اســتفاده شــد کــه یــک تابــع

هــدف هیبریــدی بــه دســت آمــد [ .]10بــوراز ســانچز و
داگ هاگلنــد یــک مــدل ریاضــی غیرخطــی بــرای شــبکه

انتقــال گاز باهــدف مینیمــم کــردن هزینــه ســوخت
ارائــه دادنــد [ .]11ســیدانت میــزرا و همــکاران نیــز در

تحقیــق خــود مســئله مینیمــم کــردن مصرف ســوخت در
ایســتگاههای متراکــم کننــده را مدنظــر قراردادنــد .آنهــا

از یــک رویکــرد برنامهریــزی هندســی 1جدیــد بــرای

بهینــه کــردن عملیــات متراکــم کننــده در خطــوط لولــه

گاز طبیعــی اســتفاده کردنــد [ .]12میدتــون و همــکاران
مدلــی بهینــه بــرای توســعه زیرســاختهای صنعــت گاز
طبیعــی اعــم از تولیــد ،پاالیــش ،انتقــال و همچنیــن

مباحــث مربــوط بــه تصمیمــات ســرمایهگذاری ارائــه

دادنــد .طراحــی زیرســاختها و آنالیــز ســرمایه بــرای
تصمیمگیرنــدگان صنعــت گاز بــه علــت تحمیــل مبالــغ

هنگفت وابســته بــه میــدان گازی ،تجهیزات پاالیشــگاهی،

خطــوط انتقــال ،ایســتگاههای تقویــت فشــار و ســایر
المانهــای زیرســاختی ،نقــش تعیینکننــدهای دارد.
تصمیمگیرنــدگان بایــد دقیقــاً بداننــد کــدام المــان در

چــه زمانــی و بــا چــه ظرفیتــی مــورد ســرمایهگذاری قــرار

بگیــرد .مــدل ترکیبــی بهینهســازی بــرای آنالیــز مباحــث
فــوق در مقالــه بهخوبــی موردمطالعــه قرارگرفتــه اســت

و در نهایــت یــک مــدل بهینهســازی خطــی مخلــوط

عــدد صحیــح کــه شــامل هــر دو عامــل تصمیمگیــری
در تصمیمــات ســرمایهگذاری و عملیاتــی تعریــفشــده
اســت [.]13

1. Geometric Programming
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بــا توجــه بــه مقــاالت فــوق مشــاهده میشــود کــه در

دورنمــای برنامهریــزی ،از یــک وضعیــت چنــد دورهای

فعــال میباشــد و کــه بــا اصــاح المانهــای موجــود و

در ایــن قســمت ابتــدا ،خــواص اجــزای مخصــوص بــه

گاز را بهینــه کــرد .در ایــن مقالــه ســعی شــده اســت بــا

خواهــد شــد :خطــوط لولــه و ویژگیهــای جریان/فشــار؛

آورد کــه بتــوان طراحــی ســختافزار شــبکه انتقــال

شــرایط هزینــه تــوأم بــا نصــب و عملیــات اجــزا.

پژوهشهــای انجامشــده فــرض بــر وجــود یــک شــبکه

اســتفادهشــده اســت.

تغییــر در نــرخ جریــان عبــوری گاز بتــوان شــبکه انتقــال

یــک شــبکه انتقــال گاز طبیعــی در ســه گــروه تعریــف

ترکیــب ســه مســئله عمومــی مذکــور مدلــی بــه دســت

ایســتگاههای تقویــت فشــار و ویژگیهــای فشــاری و

گاز را انجــام داد ،بــه شــکلی کــه بــا انتخــاب مســیر
مناســب خطــوط لولــه و همچنیــن محــل مناســب
ایســتگاههای تقویــت فشــار جریــان عبــوری مناســب بــا
تقاضــا بــرآورده شــود .بــا توجــه بــه شــرایط تولیــد گاز

در ایــران بهعنــوان بزرگتریــن دارنــده ذخیــره گاز جهــان
و ظرفیــت بــاالی انتقــال گاز ،ضــرورت طراحــی شــبکه

بهینــه و پایــدار انتقــال گاز بهمنظــور داشــتن کمتریــن
هزینــه ســرمایهگذاری کامــ ً
ا مشــخص میگــردد.
بیان مسئله

فــرض بــر ایــن اســت کــه شــبکه انتقــال موردنظــر از

یــک تأمینکننــده و چندیــن مصرفکننــده تشــکیل

شــده و تنهــا توســط یــک شــرکت قانونگــذار ،یعنــی
تصمیمگیرنــده ،اداره میشــود .فــرض شــده کــه سیســتم

در هــر دوره زمانــی بهصــورت ثابــت و یکنواخــت کار
میکنــد و ازایــنرو عبــور گاز درون سیســتم مســتقل از

زمــان اســت .هرچنــد بــهعلــت ماهیــت ســیال بــودن گاز

ممکــن اســت برخــی حــاالت گــذرا رخ دهــد امــا بــه علت

ناچیــز بــودن اثــر تغییــرات از آن چشمپوشــی میکنیــم.

شــبکه از گــره تأمیــن ،گرههــای تقاضــا ،انتقــال و نقــاط

ورودی و خروجــی بــه ایســتگاه کمپرســور تشکیلشــده
اســت .هــدف مســئله ،کاهــش ســرمایه الزم کلــی

و هزینههــای عملیاتــی شــبکه اســت .هزینههــای
ســرمایهگذاری شــامل هزینههــای نصــب خطــوط لولــه
و ایســتگاههای کمپرســور هســتند .هزینههــای عملیاتــی

در برگیرنــده هزینههــای انتقــال ،هزینههــای عملیاتــی

خطــوط لولــه و ایســتگاههای کمپرســور (ماننــد نگهــداری
و تأمیــن انــرژی) و هزینــه خریــد گاز طبیعــی هســتند.

بــرای امــکان ایجــاد تغییــرات در شــبکه در خــال یــک

خطوط لوله

معادلــه عمومــی جریــان بــرای حالــت یکنواخــت در

خطــوط لولــه گاز بهصــورت زیــر داده شــده اســت [:]14
()1

Pi 2 − Pj2 0.5
T
(
) Q i j = c1 ) b ( 2
Pb
GT f L i jZf

کــه در آن  c1برابــر  1/1494 × 10-3اســت .پارامترهــای
fاPb ،اTb ،اG ،ا Tf ،و  ،Zبــه ترتیــب ،فاکتــور اصطــکاک
(فاقــد واحــد) ،فشــار مبنــا بــر اســاس  ،barدرجــه حــرارت

مبنــا بــر اســاس درجــه کلویــن ،وزن مخصــوص گاز(فاقــد

واحــد) ،متوســط دمــای گاز ســیالو فاکتــور تراکمپذیــری
گاز (فاقــد واحــد) هســتند .معادلــه  1روابــط مبنــا بیــن

افــت فشــار و نــرخ جریــان در هــر بخــش از خــط لولــه

کــه نقــاط انتهــای آن در  iو  jاســت را شــرح میدهــد.
اساسـاً ایــن معادلــه بیــان مـیدارد کــه جریانــی مثبــت در
مقطعــی از خــط لولــه ،تابعــی از تفــاوت فشــار در سراســر
لولــه (بــا فــرض  ،)Pi > Pjقطــر و طــول لولــه و خــواص
گاز اســت .فــرض میکنیــم شــبکه انتقــال بهصــورت

خطــوط افقــی بلنــدی باشــد و گاز در درجــه حــرارت
ثابــت جریــان دارد (جریــان همدمــا) .معادلــه  1نــرخ

جریــان ( )Qijدر مقطعــی از لولــه ( )i,jبــا طــول آن  L ijو
قطــر  ،D ijبــا مقادیــر فشــار جریــان باالدســتی P i 1و فشــار

جریــان پاییندســتی Pj 2را بیــان م ـیدارد و میتــوان آن
را بدینصــورت بازنویســی نمــود؛
()2

= Pi t 2 − Pj t 2
δ ij Q i jt 2

یعنــی براســاس معادلــه  ،1مقــدار ( δijمقاومــت خــط
لولــه) بهصــورت زیــر بیــان میشــود:
()3

1 2 GT f L i j Z f Pb 2
(
( )
C1
Di j 5
Tb

) = δ ij

1. Up Stream
2. Down Stream
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در ایــن مطالعــه مقادیــر fاP b،اT b ،اG ،ا T f،و  ،Zبهترتیــب،

ســرمایهگذاری ،هزینههــای نصــب و راهانــدازی خطــوط

ایســتگاه تقویت فشــار

عملیاتــی شــامل هزینههــای نگهــداری و تعمیــرات،

 283 °K ،0/66 ،288 °K ،1 bar ،0/01و  0/805هســتند.
ایســتگاههای تقویــت فشــار بــرای تأمیــن فشــار الزم

بــرای انتقــال گاز در خطــوط لولــه نصــب میشــوند؛ و ایــن

اطمینــان را فراهــم میآوردنــد کــه گاز با فشــاری مناســب
در محــدوده فشــار حداقــل  75 barو حداکثــر

bar

90

بــه نقــاط تقاضــا میرســند .از آنجاییکــه فشــار گاز در
خطــوط لولــه بهواســطه اصطــکاک کاهــش مییابــد و

جریــان گاز در سیســتم بــا حرکــت آن در خطــوط لولــه

کنــد میشــود ،بــرای انتقــال گاز در حجــم معیــن در
خطــوط لولــه طوالنــی ،بــه چندیــن ایســتگاه تقویــت
فشــار نیــاز اســت .در هــر ایســتگاه تقویــت فشــار چندیــن

کمپرســور ،بــرای افزایــش ظرفیــت ایســتگاه بهمنظــور
اداره کــردن نرخهــای بــزرگ جریــان نصــب میشــوند.
در ایــن تحقیــق ،تعــداد کمپرســورهایی کــه بایــد در هــر
ایســتگاه نصــب شــوند ،بهعنــوان یــک تصمیــم طراحــی

در نظــر گرفتــه میشــود.

هــر کمپرســور تنهــا در یکجهــت جریــان کار میکنــد.

بــا فــرض اینکــه نقطــه ورودی هــر کمپرســور  CS-Entو
نقطــه خــروج  CS-Extاســت ،یــک کمــان ( )i,jنشــانگر
یــک کمپرســور بــرای جریــان از نقطــه  iتــا نقطــه  jاســت،

کمــان کمپرســور دیگــر ( )j,iنشــانگر جریانــی متفــاوت در
جهــت  jبــه  iاســت .ممکــن اســت هر ایســتگاه کمپرســور

مفــروض برحســب راهحــل مــدل فعــال ،جانبــی یــا بســته
باشــد .خصوصــاً اگــر مقــدار فشــار خروجــی بیشــتر از
مقــدار فشــار ورودی در نقــاط کمپرســور باشــد ،ایســتگاه
فعــال اســت .زمانــی کــه مقادیــر فشــار خروجــی و

ورودی برابــر باشــد ،ایســتگاه جانبــی ( )Bypassاســت.
اگــر جریانــی از طریــق کمــان کمپرســور نگــذرد ،آنــگاه
ایســتگاه کمپرســور بســته اســت.

ساختار هزینه

در مســائل شــبکه انتقــال گاز طبیعــی ،تابــع عمومی هزینه
شــامل دو بخــش اســت :هزینههــای ســرمایهگذاری
و هزینههــای عملیــات .اجــزای اصلــی هزینههــای

لولــه و ایســتگاههای کمپرســور هســتند .هزینههــای

انــرژی مصرفــی ،هزینــه انتقــال گاز ،بهرهبــرداری و
همینطــور مدیریتــی هســتند کــه در دورههــای مختلــف
تکــرار میشــوند .هزینههــای خریــد گاز طبیعــی را نیــز
میتــوان در هزینههــای کلــی سیســتم بهحســاب آورد.

بــا توجــه بــه اینکــه در ایــن مطالعــه تأمینکننــده مــا
پاالیشــگاههای تولیــد گاز در جنــوب کشــور میباشــند

هزینــه تولیــد گاز جایگزیــن هزینــه خریــد شــده اســت؛
بنابرایــن ،هزینههــای کلــی بــرای شــبکه خطــوط لولــه

انتقــال گاز را میتــوان بهصــورت زیــر محاســبه نمــود:

( )4هزینههــای کلــی= هزینــه خطــوط لولــه (نصــب

 +عملیاتــی)  +ایســتگاههای تقویــت فشــار (نصــب +

عملیاتــی) +هزینــه حمــلو نقــل  +هزینــه خریــد گاز

طبیعی

هزینــه ســرمایهگذاری بــه ازای هــر واحــد طــول خــط
لولــه شــامل هزینههــای مــواد و مصالــح ،نیــروی کار،

نصــب و راههــای دسترســی اســت و بــه طــول خــط
لولــه و قطــر آن بســتگی دارد و فــرض میشــود کــه

هزینههــای عملیاتــی نیــز نســبتی از هزینههــای ســاالنه

ســرمایهگذاری اســت .هزینههــای ثابــت یــک ایســتگاه

کمپرســور بســته بهتــوان استفادهشــده در ایســتگاههای
تقویــت فشــار براســاس مــگاوات ( )MWبــرق مصرفــی
تغییــر میکنــد .فــرض بــر ایــن اســت کــه نیــروی بــرق

بــهکار رفتــه بــرای راهانــدازی ایســتگاههای کمپرســور و
مالیــات ،بیمــه و ســایر هزینههــا در تابــع هزینــه دخیــل

نیســتند .هزینههــای عملیاتــی یــک ایســتگاه کمپرســور
ناشــی از مخــارج نیــروی بــرق و نگهــداری هســتند

و بهصــورت نســبتی از هزینههــای بــرق مشــخص
میشــوند .هزینههــای خریــد بــهازای هــر واحــد حجــم

گاز خریــداریشــده پرداختشــده و تــا حــد زیــادی

بــه تأمینکننــده بســتگی دارد .در نهایــت ،هزینههــای
حمــل و نقــل را میتــوان بهصــورت هزینههــای
خدمــات حمــل واحــدی از گاز در مقطعــی از خــط لولــه
تعریــف نمــود.

مدل بهینهسازی شبکه ...
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همانطــور کــه قبــ ً
ا نیــز اشارهشــده در ایــن مطالعــه

تصمیــم کمانهــای خطــوط لولــه و ایســتگاه کمپرســور

نظــر گرفتهشــده اســت ،الزم بــه ذکــر اســت کــه ایــن

فعلــی مقــدار یــک را داراســت و متغیرهــای خطــوط لولــه

یــک تأمینکننــده (منطقــه گازی پــارس جنوبــی) در

(بهترتیــب V ijt ،و  )CS ijutدر شــبکه فعلــی کــه در شــبکه

تأمینکننــده خــود متشــکل از چندیــن پاالیشــگاه اســت

و ایســتگاههای کمپرســور افزودنــی احتمالــی را نیــز

دارنــد ،ازایـنرو مجموعــه ایــن پاالیشــگاهها بهعنــوان یــک

=کل هزینهها

کــه بــا فاصلــه اندکــی ازنظــر جغرافیایــی در کنــار هــم قرار

میتــوان بهوســیله حــل مــدل تعییــن کــرد.


s
f
c
p
 ∑∑Q ijt βt + ∑∑Q ijt βt + ∑∑∑uCS ijut βt + ∑∑Q ijV ijt βt
i j
i j u
i j
i j

مجتمــع یکپارچــه کــه هزینــه تولیــد و انتقــال یکســانی

دارنــد در نظــر گرفتهشــده اســت.
مدل ریاضی و قیدهای مسئله

مــدل ریاضــی

MINLP

ارائهشــده بهمنظــور کاهــش

هزینههــای ســرمایهگذاری و عملیاتــی دارای تابــع هــدف

خطــی و مجموعــه قیــود شــامل نامســاویهای خطــی

و غیرخطــی بــا متغیرهــای دوگانــه و پیوســته اســت.
مــا یــک شــبکه انتقــال گاز طبیعــی را بهصــورت یــک
گــراف خطــی ( G=(N,Aنشــان میدهیــم کــه در آن N

نشــانگر مجموعــه نقــاط {| iϵ{1,2,…,|Nو  Aنشــاندهنده
مجموعــه کمانهایــی اســت کــه جفتجفــت ( )i,jدر

نقــاط بهخصوصــی از  Nمنظــم شــدهاند .در ادامــه کلیــه
اعالیــم بهکاربــرده شــده در ایــن فصــل آورده شــده اســت.

()5

حداقل


+ ∑∑Q ijt (V ijt +1 −V ijt ) αtp+1 + ∑∑∑u )CS ijut +1 − CS ijut (αtc+1 
i
j
i
j u


اولیــن عبــارت در تابــع کارکــرد بیانگــر هزینــه کلــی

حملونقــل اســت .عبــارت دوم مربــوط بــه قیمــت کلــی
خریــد اســت .ســومین و چهارمیــن عبــارت ،بهترتیــب،

نشــانگر هزینههــای عملیاتــی ایســتگاه کمپرســور و
خــط لولــه هســتند .پنجمیــن و پنجمیــن و ششــمین
عبــارت ،بهترتیــب ،نشــانگر هزینههــای ســرمایهگذاری

ایســتگاههای کمپرســور و خطــوط لولــه هســتند.

S.T:

()6

Pit = Pmax ∀i ∈ N s , t ∈T

()7

Pmin ≤ Pit = Pmax ∀i ∈ N D , t ∈T

()8

, t ∈T

E
C

Pit ≤ Pmax ∀i ∈ N

هــدف ایــن مــدل کــم کــردن مجمــوع هزینههــای

()9

ایســتگاههای کمپرســور و خطــوط لولــه اســت .مــدل

معادلــه  9مشــخص میســازند کــه  Bijtمســاوی  1اســت.

حملونقــل ،خریــد ،عملیــات و ســرمایهگذاری
شــامل محدودیتهــای خطــی متعــددی بــرای نگهــداری
جریــان اســت و رابطــه نــرخ فشــار ـ جریــان بهوســیله

Q ijt ≤ M 1t B ijt ∀)i , j ( ∈ A , t ∈T

اگــر از  iتــا  jجریــان برقــرار باشــد ،محدودیتهــای
ازآنجاییکــه متغیرهــای

ijt

Q

در رابطــه  9میتواننــد

مقادیــری بزرگتــر از  1داشــته باشــند M 1t ،بیانگــر

نامســاوی غیرخطــی تعریــف میشــود .عالوهبرایــن،

مقــدار ورودی بــه آن بزرگــی اســت کــه میتوانــد نشــانگر

و ظرفیــت آن وجــود دارد .بــا بــرآورده شــدن الزامــات

قراردادیــم ،ازآنجاییکــه در

محدودیتهایــی نیــز در رابطــه باوجــود ایســتگاه کمپرســور

فشــار در شــبکه ،گاز طبیعــی در یکجهــت در هــر بــازه
از زمــان حرکــت خواهــد کــرد .همانطــور کــه قب ـ ً
ا هــم

گفتــه شــد ،فشــار در طــول کمانهــای خطــوط لولــه

جریــان کلــی احتمالــی روی یــک کمــان در بــازه زمانــی t
باشــد .مــا  M 1tرا در

بدتریــن حالــت ،ممکــن اســت هــر کمانــی نیــاز بــه اداره

کــردن جریانــی معــادل کل تقاضــا را داشــته باشــد.
()10

B ijt + B jit ≤ 1, ∀)i , j ( ∈ A , I < j , t ∈T

کاهــش مییابــد درحالیکــه در کمانهــای ایســتگاههای

محدودیتهــای رابطــه  10ایــن اطمینــان را فراهــم

مــدل مدلــی عمومــی بــرای طراحــی شــبکههای گاز

خــط لولــه ( )i,jدر بــازه زمانــی  tجریــان مییابــد ،هرچنــد،

کمپرســور افزایــش مییابــد .همچنیــن ،اگرچــه ایــن

میســازند کــه گاز تنهــا در یکجهــت در مقطعــی از

طبیعــی اســت ،میتــوان از آن بــرای توســعه شــبکههای

جهــت جریــان در مقطعــی از خــط لولــه میتوانــد در
بازهــای زمانــی متفــاوت ،تفــاوت داشــته باشــد.

موجــود نیــز اســتفاده نمــود .مقادیــر متغیرهــای دوگانــه
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()11

− ∑Q jit = q it ∀i ∈ N d , t ∈T

ijt

∑Q

را برقــرار میســازد.

محدودیــت اعمــال شــده در رابطــه  11ارضــای

()16

تقاضــا در یــک بــازه زمانــی بیــان میشــوند.

لول ـهای در بــازه زمانــی  tنصــب گــردد ،در خــال تمــام

محدودیتهایــی را خواســتار اســت کــه در هــر نقطــه

()12

= 0,∀i ∈ N t ∪ N CI ∪ N CE , t ∈T

jit

∑Q − ∑Q
ijt

محدودیــت اعمالــی در رابطــه  12مربــوط بــه
محدودیتهــای نگهــداری جریــان بــرای نقــاط انتقــال

=V ijt ≤V jit +1 , ∀)i , j ( ∈ A p , I < j ,
t 1, 2,...T − 1

محدودیــت  16تضمیــن میکنــد کــه هــر بــار خــط

مــدت افــق برنامهریــزی باقــی خواهــد مانــد کــه از بــازه
زمانــی  t+1آغــاز میشــود.
()17

≤ 1, ∀)i , j ( ∈ AC , t ∈T

ijut

∑CS

بهوســیلهای دیگــر اســت کــه شــامل نقــاط مربــوط بــه

محدودیــت  17اجبــار میســازد کــه در هــر کمــان تنهــا

چــپ رابطــه  11بیانگــر تفــاوت جریــان بــه خــارج

()18

∑CS

بهعنــوان نقطــه انتقــال بهوســیله دیگــر هــم عمــل کنــد.

تنهــا در جهــت یــک جریان قابلاســتفاده اســت.

کمــان ایســتگاه کمپرســور میشــوند .قســمت ســمت

یــک نــوع ایســتگاه کمپرســور قابــل ســاخت اســت.
+ ∑CS jiut ≤ 1, ∀)i , j ( ∈ AC , I < j , t ∈T

ijut

و داخــل اســت ،چراکــه هــر نقطــه تقاضــا میتوانــد

محدودیــت  18نشــان میدهــد کــه یک ایســتگاه کمپرســور

)Pi t 2 − Pj t 2 ( − δ i j Q ijt2 ≥ M 2 )B i jt − 1(, ∀)i , j ( ∈ A p , I < j , t ∈T

(S ijut ≤ S ijut +1 , ∀)i , j ( ∈ AC , I < j ,u ∈U .t ∈1, 2,...T − 1)19

)Pi t 2 − Pj t 2 ( − δ i j Q ijt2 ≥ M 2 )1 − B i jt (, ∀)i , j ( ∈ A p , I < j , t ∈T

بــار کــه یــک ایســتگاه کمپرســور در بــازه زمانــی  tنصــب

()13
()14

محدودیــت  19ایــن اطمینــان را فراهــم میســازد کــه هــر

گردیــد ،در خــال تمــام مــدت افــق برنامهریــزی باقــی

محدودیتهــای  13و  14افــت فشــار بیــن دونقطــه از

خواهــد مانــد کــه از بــازه زمانــی  t+1آغــاز میگــردد.

باهــم تســاوی را اعمــال میکننــد کــه محاســبات

(Pjt − Pit ≥ M 3 )B ijt + ∑CS ijut − 2(, ∀)i , j ( ∈ AC , t ∈T )21

کمــان لولــه را محاســبه میکننــد .ایــن دو محدودیــت
افــت فشــار بیــن دونقطــه  iو  jرا در طــول مقطــع

()i,j

لولــه تحمیــل میکننــد .اگــر جریانــی از  iبــه  jوجــود

داشــته باشــد ( ،)Bijt=1آنــگاه قســمت ســمت چــپ ایــن
محدودیتهــا (در هــر دو ســو بــه یــک صــورت) بایــد

برابــر صفــر باشــند .در غیــر ایــن صــورت ،زمانــی کــه Q ijt

برابــر صفــر باشــد ،ایــن تفاضــل میتوانــد هــر مقــداری،

مثبــت یــا منفــی ،داشــته باشــد و ازآنجاکــه نمیتوانــد

بیشــتر از تفاضــل مربــع فشــار بیشــینه باشــد ،بهجــای
 P2Maxمقــدار  M 2را قــرار میدهیــم .ایــن محدودیتهــا،

بههمــراه محدودیــت رابطــه  ،9ایــن اطمینــان را فراهــم
میســازند کــه در یــک خــط لولــه جریــان گاز هرگــز

از نقط ـهای بــا فشــار پاییــن بــه نقط ـهای بــا فشــار بــاال

برقــرار نمیشــود.
()15

B ijt + B jit ≤V ijt , ∀)i , j ( ∈ A p , I < j , t ∈T

اگــر بیــن دونقطــه جریانــی ،در هــر جهتــی ،برقــرار باشــد،

آنــگاه محدودیــت معادلــه  15ایــن اطمینــان را فراهــم
میســازد کــه خــط لولـهای وجــود دارد کــه ایــن ارتبــاط

(Pjt − sPit ≤ M 3 )2 − B ijt − ∑CS ijut (, ∀)i , j ( ∈ AC , t ∈T )20

(Pjt − Pit ≤ M 3 )1 − B ijt + ∑CS ijut (, ∀)i , j ( ∈ AC , t ∈T )22
(Pjt − Pit ≥ M 3 )B ijt − ∑CS ijut − 1(, ∀)i , j ( ∈ AC , t ∈T )23
محدودیتهــای  20و  21فشــاری را بــرای نقطــه خروجــی
یــک کمــان کمپرســور تنظیــم میکننــد کــه بــه ترتیــب،
کوچکتــر یــا مســاوی بــا دفعــات ̅ sشــار ورودی و
بزرگتــر از فشــار ورودی اســت؛ البتــه درصورتیکــه
کمپرســور نصبشــده و جریانــی مثبــت در آن برقــرار
باشــد؛ یعنــی ،اگــر هــم ijutاCSاuا∑ و هــم  B ijtبرابــر یــک
باشــند .از ســویی دیگــر ،اگــر جریانــی مثبــت باشــد امــا
کمپرســوری نصــب نباشــد (اگــر jutاCSاuا∑ برابــر صفــر امــا
 B ijtبرابــر یــک باشــد) ،آنــگاه محدودیتهــای  22و 23
ایــن اطمینــان را فراهــم میســازند کــه فشــار در نقــاط
ورودی و خروجــی مســاوی اســت.
اگــر هیــچ جریانــی در کمــان کمپرســور نباشــد ،یعنــی،
 B ijtصفــر باشــد ،فــارغ از وجــود داشــتن یــک کمپرســور،
ایــن محدودیتهــا اذعــان میدارنــد کــه  P itبــا  P jtهیــچ
ارتباطــی نداشــته ،و میتواننــد مقــداری را بهطــور مجــزا
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در محدودیتهــای عمومــی فشــار در نظــر بگیرنــد .ایــن
امــر بــا قــرار دادن  M 3بهجــای  P Maxممکــن میشــود.
()24

σ ∑uCS ijut − ∑Q kit ≥ M It )∑CS ijut − 1(, ∀)i , j ( ∈ AC , t ∈T

شــبکه گازی کشــور ،نتایــج حــل مســئله طراحــی شــبکه
انتقــال و درنهایــت روی جــواب بهدســتآمده آورده
شــده اســت.

محدودیــت معادلــه  24نشــانگر آن اســت کــه نــرخ

دادههای شبکه گازی ایران

از ظرفیــت کلــی یــک ایســتگاه کمپرســور باشــد .در ایــن

اســتانها و پاالیشــگاهها را بــرای راحتــی بهصــورت

جریــان در تمــام کمــان ایســتگاه کمپرســور بایــد کمتــر
محدودیــت ،اگــر ijutاCSاuا∑ برابــر یــک باشــد ،آنــگاه اذعان

م ـیدارد کــه جریــان کلــی در سراســر کمــان کمپرســور

بایــد کمتــر از ظرفیــت کمپرســور نصبشــده باشــد.

در غیــر ایــن صــورت ،اگــر ijutاCSاuا∑ برابــر صفــر باشــد،
نشــاندهنده آن اســت جریانــی عــادی از آن میگــذرد،

بــرای اجــرای مــدل روی شــبکه گازی ایــران ،ابتــدا مراکــز
جــدول  1شــمارهگذاری میکنیــم .شــکل  1موقعیــت

مکانــی گرههــای تقاضــا (مراکــز اســتانها) و گــره
عرضــه (پاالیشــگاهها) را نشــان میدهــد .گــره شــماره
 32مربــوط بــه گــره عرضــه (مجموعــه باالیشــگاه هــای
گازی موجــود در عســلویه) اســت و ســایر گرههــا مطابــق

و در ایــن صــور میتوانــد بیشــتر از بزرگتریــن جریــان
ممکــن در سراســر یــک کمــان باشــد کــه قب ـ ً
ا توســط

انتخــاب مســیرهای مناســب بــه فواصــل مراکــز اســتانها

∀= CS ijut
0, )i , j ( ∈ AC , u ∈U

و عــدم وجــود محدودیتهــای جغرافیایــی بهراحتــی

 M1tدادهشــده اســت.
()25

بــا جــدول  1شــمارهگذاری شــدهاند .عالوهبرایــن بــرای
از هــم نیــاز هســت کــه بــا فــرض خطــی بــودن فاصلههــا

∀= V ij 0
0, )i , j ( ∈ AC , I < j

قابلمحاســبه اســت میــزان تولیــد گاز در گــره منبــع در

وجــود یــک ایســتگاه کمپرســور و خطــوط لولــه را در

 310میلیــون مترمکعــب بهطــور میانگیــن در روز اســت

()26

محدودیتهــای معــادالت  25و  ،26بهترتیــب ،عــدم

حــال حاضــر در پاالیشــگاههای پــارس جنوبــی درمجمــوع

ابتــدای افــق برنامهریــزی مشــخص میســازند.
=, j , t ( ∑ q ) jj , t (,
∀t , i sup plynode
=∑ Q )i
()27

کــه بــا تکمیــل کلیــه پروژههــای پــارس جنوبــی توانایــی

( j ∈) i , j

jj

محدودیــت معادلــه  27تأمیــن تقاضــا در گــره تولیــد را

در هــر بــازه زمانــی تضمیــن میکنــد کــه در آن

(q )jj, t

تولیــد گاز بــه  780میلیــون مترمکعــب افزایــش خواهــد
یافــت  .همچنیــن فــرض شــده اســت کــه در هــر یــک
1

از گرههــای تقاضــا ،مقادیــر ماکزیمــم و مینیمــم فشــار

تقاضــای گــره  jjدر دوره  tاســت( .الزم بــه ذکــر اســت

بهترتیــب برابــر  90و  75 barباشــد؛ و میــزان تقاضــای

وجــود دارد؛ کــه در مــورد آن در بخــش ســاختار هزینــه

پارامترهــای مســئله نیــز مطابــق بــا جــدول  2مقــدار

تنهــا یــک گــره عرضــه ( )supplynodeدر ایــن مســئله
توضیــح دادهشــده).

()28

(Pit ,Q ijt ≥ 0, B ijt ,CS ijt ,V ijt ∈ )0,1

محدودیت معادله  28نشانگر دامنههای متغیرهاست.

شبیهسازی و مطالعه موردی

در ایــن بخــش ،مــدل توســعه دادهشــده بــرای دادههــای
شــبکه گازی ایــران اجــرا میشــود و نتایــج حاصــل از
ل ارائــه میشــود .ایــن نتایــج شــامل طراحــی شــبکه
مــد 

انتقــال گاز بــه گرههــای تقاضــا ،میــزان فشــار هــر گــره

تعــداد خطــوط اصلــی انتقــال و تعــداد ایســتگاههای
تقویــت فشــار اســت .در ادامــه پــس از معرفــی دادههــای

گرههــا در  12دوره یــک مــاه لحــاظ شــدهاند .ســایر

دهــی شــدهاند.

حل مسئله طراحی شبکه گازی کشور

مســئله تعریفشــده بــا توجــه بــه دادههــای بخــش قبلــی
در نرمافــزار  GAMSنســخه  23/5کــد نویســی و اجــرا شــد.

بــا توجــه بــه اینکــه مــدل مســئله از نــوع برنامهریــزی

غیــر خطــی عــدد صحیــح مختلــط یــا  MINLPاســت،
از  Baronبهعنــوان ســالور مســئله استفادهشــده اســت

کــه بــرای مســائل برنامهریــزی غیــر خطــی عــدد صحیــح
مختلــط کاربــرد دارد.

1. www.pogc.ir
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جدول  1شماره گرههای تقاضا و پاالیشگاهها در مسئله.
شماره گره

مرکز

شماره گره

مرکز

شماره گره

مرکز

1

اراک

12

تهران

23

قم

2

اردبیل

13

خرمآباد

24

کرج

3

ارومیه

14

رشت

25

کرمان

4

اصفهان

15

زاهدان

26

کرمانشاه

5

اهواز

16

زنجان

27

گرگان

6

ایالم

17

ساری

28

مشهد

7

بجنورد

18

سمنان

29

همدان

8

بندربوشهر

19

سنندج

30

یاسوج

9

بندرعباس

20

شهرکرد

31

یزد

10

بیرجند

21

شیراز

32

پاالیشگاه

مراکز استانها
پاالیشگاه

شکل  1موقعیت مکانی گرههای تقاضا (مراکز استانها) و گره عرضه (پاالیشگاه).
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جدول  2مقادیر پارامترهای مسئله.
پارامتر

تعریف

واحد

αtc

هزینه سرمایهگذاری نصب یک واحد ایستگاه تقویت فشار در
دوره t

 112میلیارد تومان برای هر ایستگاه تقویت فشار شامل 4
کمپرسور

αtp

هزینه سرمایهگذاری نصب یک خط لوله در دوره

 14/8میلیارد تومان برای هر کیلومتر خط لوله 56 in

βtc

هزینه عملیاتی یک واحد از یک ایستگاه تقویت فشار در دوره t

 900میلیون تومان در ماه

βt p

هزینه عملیاتی یک  kmاز کمان خط لوله در دوره t

 2میلیون تومان در ماه برای هر کیلومتر

βtf

هزینه خرید گاز طبیعی از عرضهکننده
(هزینه تولید هر مترمکعب  21سنت اعالمشده است)

σ

ظرفیت یک واحد از یک ایستگاه تقویت فشار

1

کــد مســئله در دســتگاهی بــا مشــخصات

Core i3:

 810میلیون تومان برای هر میلیون مترمکعب گاز
 110میلیون مترمکعب در روز

 80و  %120مقــدار دادههــای پایــه فــرض شــده اســت.

 2.3GHz ،RAM: 4GBو سیســتمعامل  64-bitاجراشــده
اســت .زمــان حــل الگوریتــم نیــز حــدودا ً  700 secاســت.

گــزارش میشــوند .پارامترهــای مســئله و مقادیــر

شــامل  4کمپرســور بــوده کــه  3عــدد از آنهــا در حــال

مقادیــر پایــه آورده شــده اســت .الزم بــه ذکــر اســت

در جــواب بهدســتآمده هــر ایســتگاه تقویــت فشــار
کار بــوده و یکــی بهصــورت پشــتیبانی 1اســت .بهتریــن
جــواب بــرای شــبکه خــط لولــه توزیــع گاز بــرای خــط
لولــه  ،56 inدر شــکل  2زیــر نشــان دادهشــده اســت.

شــبکه حاصــل از حــل مــدل 3 ،خــط لولــه جداگانــه
هســتند کــه از گــره پاالیشــگاهها شروعشــده و هــر یــک
تقاضــای برخــی از مراکــز اســتانها را تأمیــن میکننــد.

طــول خطــوط لولــه و مقــدار تقاضایی کــه روزانــه در دوره

 1پاســخ میدهنــد بهصــورت جــدول  3اســت .طــول

کل خــط لولــه بــهکار رفتــه در شــبکه برابــر 9332 km
اســت .تعــداد ایســتگاههای تقویــت فشــار برابــر بــا 31

مــدل مســئله دوبــاره اجــرا گردیــد و هزینههــای شــبکه

آنهــا در جــدول  5بــهازای هــر دو مقــدار  80و %120

کــه ســاختار شــبکه بـهازای تغییــرات ایجادشــده مطابــق
جــدول فــوق تغییــری نمیکنــد ولــی هزینههــای
سیســتم تغییــر میکننــد .در تحلیــل دیگــری جــواب

مســئله بــرای خطــوط لولــه بــا قطــر  30و  42اینچــی
ارائهشــده و درنهایــت نتایــج آنهــا بــا خطــوط لولــه

 56اینچــی مقایســه میشــود .الزم بــه ذکــر اســت کــه
قیمــت هــر کیلومتــر از خطــوط لولــه بــا قطــر  30و 42

اینچــی بــه ترتیــب برابــر  10/4و  7/4میلیــارد تومــان

اســت .بهتریــن جــواب بــرای شــبکه خــط لولــه توزیــع

گاز بــرای خــط لولــه  42اینــچ و خــط لولــه  30اینــچ در

ایســتگاه هســت .همچنیــن هزینههــای مرتبــط بــا شــبکه

شــکل  3نشــان داد ه شــده اســت .بــا توجــه بــه شــکل

اســت .همانطــور کــه از نتایــج جــدول قابلمشــاهده

نســبت بــه خطــوط لولــه  56اینــچ ،بــه شــبکه افــزوده

بهصــورت تفکیکشــده در جــدول  4خالصهشــده
اســت بخــش زیــادی از هزینههــای کل شــبکه مربــوط

بــه احــداث خطــوط لولــه اســت کــه ایــن مقــدار معــادل
 %66هزینههــای کل شــبکه اســت .هزینههــای خریــد
گاز نیــز حــدود  %32از کل هزینههــای شــبکه بــوده

و تنهــا  %1/23از هزینههــای کل مربــوط بــه احــداث

ایســتگاههای تقویــت فشــار اســت.
تحلیل حساسیت پارامترهای مدل

در ایــن بخــش پارامترهــای مــدل طراحــی شــبکه
تغییــر دادهشــده و مقادیــر پارامترهــای مســئله بــهازای

بــرای خطــوط لولــه  42 ،8اینــچ ایســتگاه تقویــت فشــار
شــده اســت کــه بــا عالمــت دایــره نشــان دادهشــدهاند

و ده ایســتگاه تقویــت فشــار نســبت بــه خطــوط لولــه 42

اینــچ بــه شــبکه افــزودهشــده اســت که بــا عالمت ســتاره
ســبز نشــان دادهشــدهاند .شــکل  3نتایــج شــبکه را

بــرای قطرهــای مختلــف خطــوط لولــه بهصــورت خالصــه
نشــان میدهــد .همانطــور کــه قبــ ً
ا نیــز اشارهشــده

بــود ،نصــب خطــوط لولــه درصــد بســیار زیــادی از
هزینههــای کل را بــه خــود اختصــاص میدهــد.
1. Back-up
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مراکز استانها
پاالیشگاه

شکل  2بهترین جواب برای شبکه خط لوله توزیع گاز کشور با خطوط لوله  56اینچی.
جدول  3مشخصات خطوط لوله در بهترین جواب.
طول کل خط لوله (کیلومتر)

مقدار تأمین روزانه در دوره ( 1میلیون مترمکعب در روز)

خط لوله 1

3209

68

خط لوله 2

1928

96.6

خط لوله 3

4195

61.5

جدول  4هزینههای شبکه در بهترین جواب برای خط لوله  56اینچی.
جزء هزینه

مقدار هزینه به میلیارد تومان

نسبت هزینه بهکل هزینهها

هزینه احداث خطوط لوله

138128

% 66 /2

هزینه احداث ایستگاههای تقویت فشار

2576

% 1/23

هزینه عملیاتی ایستگاههای تقویت فشار

248.4

% 0/12

هزینه عملیاتی خطوط لوله

220

%0

هزینههای خرید گاز

67648/7

% 32/4

مجموع هزینهها

208601
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جدول  5تحلیل حساسیت هزینههای شبکه در بهترین جواب نسبت به پارامترهای مسئله (کلیه هزینههابه میلیارد تومان میباشد).
مقدار

هزینههای
خرید گاز

هزینه عملیاتی
ایستگاههای تقویت فشار

هزینه احداث
خطوط لوله

هزینه احداث ایستگاههای
تقویت فشار

مجموع هزینهها به
میلیارد تومان

90

67649

248

138128

2070

208095

135

67649

248

138128

3105

209130

12

67649

248

111996

2576

182469

18

67649

248

167994

2576

238467

720

67649

198

138128

2576

208552

1080

67649

298

138128

2576

208651

650

54286

248

138128

2576

195239

970

81011

248

138128

2576

221964

مراکز استانها
پاالیشگاه

شکل  3نتیجه تحلیل حساسیت روی قطر لوله

بــا توجــه بــه نتایــج مقایسـهای در جــدول فــوق مشــاهده
میشــود کــه اســتفاده از خطــوط لولــه بــا قطــر  30و

بایــد شــرایط حــدی فشــار را بررســی کــرد.
مقایسه شبکه طراحیشده با شبکه واقعی انتقال گاز

 42اینچــی بــه ترتیــب باعــث افزایــش  8و  18ایســتگاه

شــبکه انتقــال گاز سراســری موجــود کــه از منطقــه پارس

هزینههــای کل کاهــش بســیار زیــادی نســبت بــه شــبکه

خــط انتقــال مجــزای  56اینچــی اســت کــه درمجمــوع

اینچــی بهترتیــب کاهــش  19و  %32درمجمــوع هزینههــا

را حمایــت میکننــد .1همچنیــن ترکیــب ایســتگاههای

تقویــت فشــار در شــبکه انتقــال میشــود ،درصورتیکــه

جنوبــی بهعنــوان گــره منبــع تغذیــه میکنــد ،شــامل 8

 56اینچــی میکنــد .بهعبارتدیگــر ،در شــبکه  42و 30

 12710 kmطــول دارد و  66ایســتگاه تقویــت فشــار آن

را مشــاهده میکنیــم .البتــه بایــد توجــه کــرد بــا کاهــش

قطــر لولــه فشــار داخــل خــط افزایــش مییابــد و حتم ـاً

تقویــت فشــار در  6خــط بهصــورت  3 +1هســت
1. www.naftma.com
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کــه بــه معنــای وجــود ســه کمپرســور فعــال و یــک

ناپایــداری سیســتم گــردد .در اینجــا فــرض بــر این اســت که

خــط انتقــال دیگــر ترکیــب ایســتگاههای تقویــت فشــار

واقعــی ممکــن اســت عــدم قطعیــت در مــورد ایــن دادههــا

کمپرســور غیرفعــال بهعنــوان پشــتیبان اســت .در دو
 4+1هســت .مقایســه دو شــبکه انتقــال گاز واقعــی و مــدل

طراحیشــده نشــاندهنده کاهــش بیــش از 2000 km

در خــط انتقــال و  30ایســتگاه تقویــت فشــار اســت ،بــا
توجــه بــه ترکیــب ایســتگاههای مــدل طراحیشــده کــه
دارای  4کمپرســور فعــال اســت میــزان صرفهجویــی
ریالــی معــادل  32960میلیــارد تومــان خواهــد بــود.

نتيجهگیری

دادههــای تقاضــا قطعــی هســتند .درصورتیکــه در دنیــای
داشــته باشــیم؛ بنابرایــن ارائــه جوابــی اســتوار بــا اســتفاده از

رویکــرد برنامهریــزی اســتوار میتوانــد جالبتوجــه باشــد.
عالئم و نشانهها

 :Tمجموعه دورههای زمانی

 :Uمجموعه تعداد واحدهای ایستگاههای کمپرسور

 :Nsمجموعه نقاط تأمین

 :Ndمجموعه نقاط تقاضا

در ایــن مقالــه ابتــدا بــه معرفــی اجمالــی شــبکه انتقــال

 :Ntمجموعه نقاط انتقال به وسایل دیگر

ایســتگاههای تقویــت فشــار و  ...بــود پرداختیــم و ســپس

 :Nc Eنقاط  CS-Extکمانهای کمپرسور

خطــوط لولــه و تعــداد بهینــه ایســتگاههای تقویــت فشــار

 :Acمجموعه کمانهای ایستگاههای کمپرسور

حالــت پایــدار خــود قــرار دارد و پاالیشــگاههای موجــود

 :Aاجتماع مجموعههای  Acو

بهعنــوان گرههــای تقاضــا در نظــر گرفتــه شــدند .در

 :qitتقاضای نقطه  iام در بازه زمانی

گاز و اجــزای اصلــی آنکــه شــامل خطــوط لولــه،

 :NcIنقاط  CS-Entکمانهای کمپرسور

یــک مــدل ریاضــی بهمنظــور مشــخص کــردن محــل

 :Nاجتماع مجموعههای ،NsاNdاNt،ا NcI،و

ارائــه شــد .در ایــن مــدل فــرض شــده اســت شــبکه در

 :Apمجموعه کمانهای خطوط لوله

در عســلویه بهعنــوان گــره منبــع و مراکــز اســتان

پارامترها

Ap

مرحلــه بعــد مــدل توســعه دادهشــده توســط نرمافــزار

 :δijمقاومت خط لوله بین نقاط

شــد .بــا توجــه بــه جــواب ارائهشــده بــرای شــبکه خــط

یک ایستگاه کمپرسور در بازه زمانی

 GAMSو دادههــای شــبکه انتقــال گاز در ایــران حــل

NcE

tϵT

Apاϵا()i,j

 :αtcهزینه سرمایهگذاری برای نصب یک واحد از
t ϵT

لولــه ،ســهم هزینههــای خطــوط لولــه ،هزینــه خریــد

 :αtpهزینــه ســرمایهگذاری بــرای نصــب یــک خــط لولــه

بهترتیــب برابــر  %32 ،%67و  %1اســت .نتیجــه حاصــل

هزینــه عملیــات یــک واحــد از یــک ایســتگاه

و هزینــه ایســتگاههای تقویــت فشــار از هزینــه کل

در بــازه زمانــی t ϵT

:βtc

نشــاندهنده کاهــش  %30هزینههــا بــود .بــا توجــه بــه

کمپرســور در بــازه زمانــی

ب ـرروی پارامترهــای هزینــه بیــن  80تــا  ،%120تحلیــل

لولــه در بــازه زمانــی

الزم بــه ذکــر اســت کــه ســاختار شــبکه بـهازای تغییــرات

 :βitfهزینــه خریــد گاز طبیعــی از تأمینکننــده

درصــد ســهم هزینههــا عالوهبــر تحلیــل حساســیت

t ϵT

 :βtpهزینــه عملیــات یــک کیلومتــر از یــک کمــان خــط
t ϵT

حساســیت روی قطــر خــط لولــه نیــز انجــام گرفتــه اســت.

 :βtsهزینه حملو نقل در

ایجادشــده تغییــری نمیکنــد ولــی هزینههــای سیســتم

در

توجــه کــرد کــه درســت اســت بــا کاهــش قطــر خــط

 :Pminحداقل فشار موردنیاز برای گاز در نقطه تقاضا

داخــل خــط بهشــدت بــاال رفتــه و ممکــن اســت باعــث

گرفتــن نقطــه تقاضــا

t ϵT
Ns i ϵ

t ϵT

تغییــر میکننــد .در مــورد تغییــر قطــر خــط نیــز بایــد

 :σظرفیت یک واحد از ایستگاه کمپرسور

هزینههــا نیــز کاهــش مییابــد امــا بــا کاهــش قطــر ،فشــار

 :Pmaxحداکثــر فشــار مجــاز گاز در سیســتم بــا در نظــر
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.صفــر اســت

 فشــار بیشــینه کــه در یــک کمپرســور کــه توســط:s̅

 در غیــر،1  نصبشــده باشــدt ϵ T واحــد در بــازه زمانــی

متغیرهای تصمیم

u ) بــاi,j) ϵاAp  اگــر ایســتگاه کمپرســور روی کمــان:CSijut

0 ایــن صــورت

) در بــازهi,j) ϵ اAp,اi<j اگــر خــط لولــه جدیــد روی ا:Vijt
 در غیــر ایــن،1  نصبشــده باشــد برابــرt ϵ T زمانــی

.صــورت صفــر اســت

tϵT

 در بازه زمانیi ϵاNs  فشار در نقطه:Pit

 افــزوده میشــود،افزاینــده

tϵT

 در بازه زمانیi ϵاNs  فشار در نقطه:Pit

 در بــازهNs i ϵ  وNs i ϵ  دبــی جریــان بیــن نقــاط:Qijt

زمانــی

tϵT

 در بــازه زمانــیNs i ϵ  وNs i ϵ  اگــر گاز بیــن نقــاط:Bijt
 در غیــر ایــن صــورت1  جریــان داشــته باشــد برابــرt ϵ T
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