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  تمرينات آموزشي ليپ

  مقدمه

و چگونگي كاربرد آن در تحليل ) لند مدت انرژيسيستم برنامه ريزي ب(اين تمرينات آموزشي كاربران را با ليپ 
  درليپهاي آموزشي   اينگونه تمرينات بعنوان قسمتي از دورهعتاًيطب .آشنا مي كندهاي انرژي و محيط زيست 

 سابقه ذهني و ،كه شركت كنندگان در دوره آموزشيدر تمرينات فوق فرض شده است . نظر گرفته شده اند
  .ا دارندر) مجموعه آفيس و اكسل( همانند رژي و نرم افزارهاي بر مبناي ويندوززمينه آشنايي با مسائل ان

  

خواهيد شناخت  اگر شما تنها چند ساعت وقت داريد و مي. اند  تمرينات آموزشي با ساختار مناسبي طراحي شده
  .  را مرور نماييد1 داشته باشيد، تمرينليپكلي از چگونگي كاربرد  

  
دهد، همچنين اطالعات  هاي عرضه و تقاضاي انرژي را به شما نشان مي حليل عناصر اصلي ت1تمرين  

ملزومات پيش بيني وضعيت آتي سيستم انرژي و محاسبه بارگذاري زيست محيطي را  اجمالي درباره
 . را تكميل نمايد1، تمرين 2الزم است كاربر محترم قبل از آغاز تمرين . دهد ارايه مي

   
  هااي از سياست اي انرژي، ايجاد سناريوها، و ارزيابي مجموعه هاي پايه تحليل در توسعه 2 و3تمرينات  

  نظيرهاي هاي فني، نظير توليد همزمان، استانداردهاي كارايي انرژي و سوئيچينگ از سوخت و گزينه
هاي  هاي تقاضا، عرضه، بارگذاري اين تمرينات تحليل. رساند طبيعي ياري مي به سمت گاززغال سنگ

ا همديگر اين كارها محيطي و مديريت سناريوها را پوشش داده، و مي توان بصورت منفرد و يا بزيست 
 .  روز وقت كامل الزم است4 تا 2 ، اگرچه براي يادگيري فراگير مطالب آنهارا انجام داد

 
 تمرينات.  بهره گرفته شده است"Freedonia" يك كشور فرضي موسوم به  اطالعاتتمام تمرينات ازدر 

دهند كه در جهان واقعي با آنها برخورد خواهيد  هاي ورودي را به شما ارايه مي روند اجراي مدل و داده
ما اشارات و تذكراتي را .  گردندليپها در يك ساختار خاصي وارد  در برخي موارد الزم است، داده. كرد

توجه كنيد كه . موده ايمبراي كمك به كاربران و اطمينان از سازگاري رويكردهاي موردنظر فراهم ن
توانيد نتايج  شما مي. ها بايد يكسان باشند د، ليكن جوابنتوانند تغيير نماي  ميها سازي و داده ساختارهاي مدل

 يتمرينات منفرد را وارد كرده، و استفاده نماييد، در صورتيكه مايل به جست زدن باشيد براي نمونه، كاربران
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ها و نتايج آماده شده در تمرين  توانند از داده باشند مي مي) 3تمرين (رضهكه عالقمند به تحليل هاي سمت ع
  .  استفاده نمايند2

انتها جستجو  دهد كه سناريوهاي جايگزين را در يك سبك بي  اين امكان را به شما مي4تمرين  
هاي  نقشهاي كاري  ها، گروه در اين تمرين. ) وجود ندارد1اگرچه براي هيچكدام پاسخنامه اي(نمايند

 زيست محيطي، 2يعني، عرضه كنندگان انرژي، سازمان هاي مردم نهاد(گيرند  متفاوتي را برعهده مي
 براي ساختن، ارائه و تعريف سناريوهاي سياست گذاري انرژي ليپو از ) آژانس توسعه روستايي

 .نمايدمي كنند كه عاليق و چشم اندازهاي مختلف را منعكس  استفاده مي

   
اي   گسترهن براي ساختليپهاي تحليل حمل و نقل  دهد تا از ويژگي ين اجازه را به كاربر مي ا5تمرين  

هاي متفاوتي را به منظور كاهش مصرف سوخت و انتشار  د كه سياستناز سناريوها استفاده نماي
را   5توانيد تمرين همچنين شما مي.   مي نمايد ارزيابي3ها و خودروهاي اسپرت  سوارييها آاليندگي

 .بدون تكميل تمرينات قبلي انجام دهيد

  
  

 و با حداقل رم ) مگاهرتز يا باالتر400( به يك كامپيوتر شخصي پنتيوم براي تكميل اين تمرينات
همچنين شما به قلم، كاغذ و ماشين حساب نياز پيدا  . ميكروسافت احتياج داريدXP با ويندوز مگابايت256

  . مايكروسافت نيز مي باشدExcel مستلزم دسترسي به نرم افزار 6همچنين انجام تمرين . خواهيد كرد
  

   شروع كار با  ليپ
اگر اجرا نشد، . آنرا اجرا نماييد Start/programs/LEAPاگر  ليپ را نصب كرديد، با شروع از منو 

) adLEAPDownlo/com.tinyurl.www(برنامه نصب را از روي لوح فشرده اجرا كرده، و يا ليپ را از سايت 
بعد از نصب، فايل اجراي  ليپ را فشار دهيد كه  در اينصورت شما را به صفحه . سپس نصب نماييد دانلود و

  . اصلي نرم افزار هدايت خواهد نمود
  

چراكه ويرايش بدون مجوز نرم افزار، . براي تكميل اين تمرينات بايد از نرم افزار مجوزدار استفاده نمايند: تذكر
براي اطالعات بيشتر در مورد مجوز ليپ لطفاً به آدرس . كند ها را فراهم نمي امكان ذخيره داده
LEAPLicensing/com.tinyurl.wwwمراجعه كنيد .  

                                                 
١ Answer Sheets 
٢ Non Governmental Organization(NGO) 
٣  Sport Utility Vehicles(SUVs) 
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 افزار هاي مختلف نرم كدام از اين نماها، اجازه آزموندن جنبهاست، هر » نماي اصلي «8صفحه اصلي شامل 
را براي هر نما ) راهنماي انتخاب(هاي   چپ صفحه قرار دارد و آيكون در سمتميل نما. كند را فراهم مي
  . براي تغيير نماها استفاده نماييد View Menuها كليك كرده، و يا از  برروي يكي از آيكون. نشان مي دهد

  
 مي كنيد، براي دستيابي به فضاي بيشتر مي توانيد در صورتيكه بر روي يك صفحه با رزولوشن پايين كار: راهنمايي

View Barبدين منظور به قسمت .  را پنهان نماييدView: View Bar زمانيكه ستون نما  .يك را برداريدت رفته و
  . پنهان باشد شما مي توانيد با رفتن به قسمت منو، به نماهاي مختلف دسترسي داشته باشيد

) مشاهده(ها را وارد كرده، يا بازرسي  جايي است كه شما داده) Analysis view(ها  نماي تحليل 
 . سازيد نماييد و مدل ها و سناريوهايتان را مي مي

تان را بصورت سيستم مرجع انرژي به شما نشان  سيستم انرژي ) Diagram view(نماي دياگرام 
 . دهد مي

) نمودار(اي مختلف را بصورت گراف جايي است كه شما نتايج سناريوه ) Results view(نماي نتايج  
 . كنيد يا جدول مشاهده مي

  . باره نماهاي ديگر، به راهنماي نرم افزار مراجعه فرماييدبراي اطالعات بيشتر در

  

  ها  نماهاي تحليل
  

 view barهاي جدا از  از تعدادي كنترل) نشان داده شده در شكل زير(ها  نماي تحليل
در سمت چپ، درختي قرار دارد كه امكان . شده استمشروح در قسمت باال تشكيل 

در سمت . داردقرار در سمت راست دو تكه متصل . كند ها را فراهم مي مشاهده يا ويرايش ساختار داده
در .  جدول ويرايش يا مشاهده قرار دارد و همچنين محل ايجاد روابط مدل سازي قرار گرفته استيباال

هاي وارد شده در باال  مودارها و جداول قرار دارند كه بطور اجمالي دادهسمت زيرين، سطوح در برگيرنده ن
ها، ايجاد سطوح جديد، و دسترسي   ذخيره داده فوقاني دستورات استانداردي نظيرميل ابزار. دهند را نشان مي
  . شود هاي پشتيبان، پايگاه داده اثرات و مراجع را شامل مي به سوخت

  
  : با تفصيل در ادامه بيان شده استAnalysis Viewهاي اصلي  قسمت
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هاي عرضه و تقاضا سازماندهي  هايتان را براي انجام تحليل درخت جايي است كه شما داده: درخت •
ها را از طريق كليك يكباره بر روي آنها و تايپ، تغيير نام دهيد و  توانيد شاخه شما مي. كنيد مي
 ياز منو. كنيد) بسط و قبض(گسترده يا فشرده  -+/هاي  نهتوانيد درخت را با فشار دادن بر روي نشا مي

 . ها و تنظيم نماي كلي استفاده كنيد كليك راست براي قبض يا بسط تمام شاخه

 
)Addهاي  براي ويرايش درخت، بر روي آن كليك راست كرده، و از دكمه )، Delete(  و (

properties( توانيد   ميشما.  قابل دسترسي هستندTreeتمام سه گزينه از منوي .  استفاده نماييد(
همچنين . را با كليك كردن و حركت دادن آن به جاي موردنظر منتقل نماييدهاي درخت منتخب  شاخه
 همچنين امكان . ها، آنها را كپي كنيد تقال شاخه و كليك و انCtrlتوانيد با پايين نگه داشتن كليد  مي

كپي و چسباندن ويندوز وجود دارد استاندارد  دكمهده از استفا هاي درخت با كپي و چسباندن شاخه
  . Ctrl-v و Ctrl-cيعني با 

  
 

 
                   

 
 

            
 
 
 

  

داده ها در اين درخت سازمان 
 .دهي مي شوند

داده ها را با تايپ در اين 
 .قسمت ويرايش كنيد

بين نماهاي 
مختلف سوئيچ 

 .كنيد

داده ها به صورت جدول و يا
 .ه مي شوندنمودار نشان دا

در اين قسمت نوع نما و نام 
 .سيستم انرژي درج مي شود

منوي اصلي و ميل ابزار دسترسي 
 به قسمت هاي مختلف

ا را از اينسناريوه
 .قسمت انتخاب كنيد

واحد ها و مقياسها
را از اينجا انتخاب 

 .كنيد
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براي نمونه اعم از اينكه آن (هاست و نوع شاخه به محتوياتش بستگي دارد درخت شامل انواع مختلف شاخه
 key"تقاضا يا عرضه باشد يا يكي از متغيرهاي مستقل افزوده شده تحت شاخه بخش ساختار داده 

Assumption"انواع . دهند ها و كاربرد آنها را نشان مي هاي مختلف انواع متفاوتي از شاخه آيكون. ) باشد
 : اند ها در زير رديف شده اصلي شاخه

  
. شوند ها در درخت استفاده مي تبي دادهاي براي سازماندهي سلسله مرا  به صورت پايههاي رسته شاخه 

در . باشند ها مي هاي حجم فعاليت و هزينه ها تنها محتوي داده هاي تقاضا، اينگونه شاخه در تحليل
هاي  هاي اصلي تبديل انرژي نظير نيروگاه هاي رسته براي نشان دادن ماژول هاي عرضه، شاخه تحليل

ها  ليه انرژي و انتقال در كنار گروهي از فرايندها و سوختهاي او ها و استخراج حامل برق، پااليشگاه
  . شوند استفاده مي

كه انرژي را مصرف، توليد يا هاي واقعي هستند  ي مربوط به فناوريها  محتوي دادههاي فناوري شاخه 
آنها براي . اند نشان داده شده)( هاي فناوري با آيكون هاي عرضه، شاخه در تحليل. كنند تبديل مي

براي مثال يك نيروگاه (شوند كه انرژي را  اي در داخل هر ماژول استفاده مي ايش فرايندهاي ويژهنم
هاي  هاي فناوري ها با سوخت هاي تقاضا، شاخه در تحليل. نمايند تبديل مي) ويژه در ماژول توليد برق

ي تقاضا هاي فناور شاخه. شود ويژه مرتبط شده، و يك كميت شدت انرژي به آن نسبت داده مي
اين روش . شوند  منتخب، آشكار يهاي تقاضا تواند به سه گونه، بسته به نوع روش شناسي تحليل مي

هاي حمل و  و تحليل)  (2، تحليل هاي موجودي) (1هاي سطح فعاليت تحليل: ها عبارتند از شناسي
 . مرور و بررسي شده است5روش شناسي آخري به صورت تفصيلي در تمرين ). (3نقل

 
هاي اقتصاد   جايي هستند كه شما متغيرهاي موردنظرتان همانند شاخص4 فرضيات كليدي هايشاخه  

اين متغيرها مستقل بوده، و به اين متغيرها براي ايجاد . كنيد كالن و جمعيت شناسي و ساير متغيرها را بنا مي
  .عبارات در شاخه هاي ديگر ارجاع داده مي شود

 
توانيد آنها را در  ن شما ميهمچني. ها در زير شاخه درخت منابع قرار دارند ه، اين شاخها  سوخت شاخه 

هاي  هاي توليدي توسط ماژول، سوخت  مشاهده كنيد كه بيانگر سوخت5هاي تبديل  ماژولزيرين
 .باشند كمكي و خوراك مصرفي ماژول مي

                                                 
١ Activity Analysis  
٢ Stock Analysis 
٣ Transportation Analysis 
٤ Key Assumption 
٥ Transformation  
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هاي عرضه و  يهاي مختلف منتشره از فناور  آالينده1 زيست محيطي اثرات بارگذاري شاخه 
. دباش هاي يك درخت مي ين سطوح شاخهتر  اثرات هميشه پايين شاخه. دهد ي انرژي را نشان ميتقاضا

هاي عرضه، آنها زير  هاي تقاضا بوده، در حاليكه در تحليل هاي تقاضا، آنها تهين فناوري در تحليل
انند بصورت اختياري براي تو آنها همچنين مي. گيرند هاي كمكي قرار مي هاي خوراك و سوخت شاخه
توان گفت هر جا كه  بطور كلي مي. هاي غير انرژي نيز استفاده گردند هاي انتشارات بخش تحليل

  .دگي خواهد شگردد منجر به انتشار آاليند سوختي فسيلي مصرف مي
 

 يك. باشد  در سمت راست درخت مي2  شامل دو قطعه)Analysis view(ها نماي تحليل: ها جدول داده •
هاي منتسب به متغيرها در هر شاخه درخت را مشاهده و يا  توانيد داده  ميقطعه باالي جدول است كه در آن

ها،  كنيد، صفحه داده هاي مختلف در درخت كليك مي همانطوريكه شما بر روي شاخه. ويرايش نماييد
هر سطر در . شاهده مي شودها نيز م درنگ در زير شاخه دهد و بي ها را نشان مي هاي منتسب به شاخه داده

هاي نمونه، بر روي شاخه  براي نمونه، در مجموعه داده. دهد هاي هر شاخه درخت را نشان مي جدول، داده
نمايد  هاي مدنظر تحليل تقاضا را رديف مي ها، بخش تقاضا كليك نماييد كه در اين صورت صفحه داده

هاي خانگي را فهرست  ها، زير بخش ه داده در درخت كليك نماييد و صفح"Household"سپس بر روي 
 ) . در اين مورد شهري و روستايي(كند  مي

 
شاخه  با امكان دسترسي به متغيرهاي متفاوت مربوط به هر 3در قسمت باالي جدول، يك مجموعه برگه

ال كار چه قسمتي از درخت در ح و اينكه با ها ه چگونگي ساختار دادهبينيد ب  ميهايي كه برگه. وجود دارد
اي را خواهيد ديد  هاي تقاضا، شما بطور طبيعي برگه براي نمونه هنگام ويرايش بخش. د، بستگي داردهستي

ترين سطح،  در صورتيكه پايين. نمايند  را فراهم مي"Demand costs" و "Activity level"كه دسترسي به 
  .ز  فراهم خواهد نمود ني  را"Environment Loading" و" Final Energy Intensity"برگه 

   
• Chart/ table/ Notes:هاي ورودي در باال را بصورت نمودار يا جدول   اين قسمت برگه زيرين، داده

. هنگام مشاهده نمودارها، ميل ابزار سمت راست را براي تنظيم نمودار استفاده كنيد. دهد نمايش مي
 ، چاپي، يا كپي شده براي ورود به داخل گزارش ) غيرهميله، قاچي و(انند به اشكال مختلف تو نمودارها مي

                                                 
١ Environment Loadings 
٢ Pane 
٣ Tab 
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 PowerPoint يا Excelها را به نرم افزارهاي  دهد داده ميل ابزار همچنين به شما اجازه مي. استفاده گردند
 .انتقال نماييد

  
آن توانيد با استفاده از  ها، جعبه انتخاب قراردارد، كه شما مي  در باالي جدول داده:جعبه انتخاب سناريو •

هاي   بيانگر دادهCurrent Accounts.  و يا ديگر سناريوها را انتخاب نماييدCurrent Accountsگزينه 
در ليپ، . شوند  شروع ميپايهسناريوهاي مختلف در ليپ همگي از سال . باشند  ميپايهمربوط به سال 

 ر نهايت تمامي سناريوها عباراتد. توانند عبارات مدل سازي را از ساير سناريوها به ارث ببرند سناريوها مي
هايي براي متغير سناريو  به عبارت ديگر، اگر داده. برند هاي جاري را به ارث مي هاي حساب مجموعه داده

 . انتخاب نگردد، مقدار ثابتي براي آينده فرض خواهد شد
 

سناريوي كه شما يك كليك نمايند، زماني) (Manage Scenarios يك سناريو، بر روي ايجادبراي 
ماداميكه شما برخي از .  سناريوهاي ديگري را بنا نماييد،توانيد بر پايه آن كنيد، مي  ميدجديد را ايجا

. ايد نتايج اجراي آن همانند سناريوي وارث خواهد بوده عبارات را در سناريوي جديد تغيير نداد
توانيد بگوييد  اند پس شما مي ها بصورت رنگي كد گذاري شده هاي نشان داده شده در جدول داده عبارت

 از سناريو مادر به يكهاگر آنها بصورت ضمني در سناريو وارد شده باشند، بصورت رنگ آبي و در صورت
  . خواهند بودسياه ارث رسيده باشند، بصورت رنگ 

  
 چگونگي دسترسي به پشتيبان ليپ

 
و بدون  ساده و كاربر پسنداگرچه تالش زيادي شده است كه تا حد ممكن ليپ به صورت يك ابزار 

، به هر حال ممكن است برخي از سواالت و يا مشكالت براي شما مطرح در بيايدمشكلي در بهره برداري 
  :لطفاً مشكالت و سواالت خود را در قالب دستورالعمل هاي زير مطرح نماييد. باشد

وز رساني ليپ از قابليت ي بربرا. ويرايش ليپ استفاده مي كنيدمطمئن باشد كه شما از بروزترين  .1
Help: Check for Updatesدر صورت قابليت دسترسي، آخرين ويرايش ليپ به  استفاده كنيد كه 

  داده هاي موجود نيز حفظ،هنگام نصبدر . صورت خودكار بر روي رايانه شما نصب خواهد شد
مي    ظاهر شده يپ حاوي قابليت هايي براي تعمير باگ ها و خطاهاويرايش جديد لي. خواهند شد

توجه كنيد كه به روز رساني خودكار . باشد كه مشكالت قبلي را تا حدودي برطرف نموده است
همچنين نيازمند اتصال به اينترنت براي بهره .  مگابايت اطالعات جديد مي باشد2نيازمند حدود 
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سايت  از وبديگر شما مي توانيد آخرين ويرايش ليپ را از طرف . گيري از اين امكانات است
 : آوريدستبد .LEAPDownload/com.tinyurl.www آدرس  با رجوع به1كامند

  
بع آموزشي ليپ دو تا از بهترين منا. در گام بعدي منابع مربوطه را در وب سايت كامند بررسي كنيد .2

 1و مجمع مباحثات) در داخل ليپ نيز در دسترس استبه صورت فايل راهنما (راهنماي كاربران 
بررسي مجمع .  خ داده شده استت مختلفي در اين منبع پاسسواال. مي باشد) سايت در وب( ليپ

  .مباحثات ليپ تجربيات و سواالت ديگر كاربران ليپ را در دسترس شما قرار مي دهد
  www.tinyurl.com/LEAPUserGuide :راهنماي كاربران ليپ

 www.tinyurl.com/LEAPDiscussion :مجمع مباحثات ليپ
حثات ليپ ايجاد كنيد و ادر صورت نيافتن پاسخ پرسش ها، يك پيغام جديدي را در مجمع مب .3

ما از تمامي كاربران براي مشاركت در پرسش و پاسخ دعوت .  كنيدپرسش هاي خود را مطرح
 !كرده ايم

در صورت مواجهه با مشكلي در هنگام نصب و يا بهره برداري از ليپ، اين امكان براي شما فراهم  .4
 ارسال   org.us-sei@leap و  به  )URLتحت (شده است كه گزارش مشكل ليپ را ايجاد كرده 

  .نماييد
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
١ COMMEND 
١ Forum 
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   ليپاي بر  مقدمه: 1تمرين 
  
   Freedonia1 مرور -1-1
  

هاي توامان  هاي مختلف و براي انعكاس ويژگي  در زمينهليپ كاربربه منظور نشان دادن چگونگي 
 را Freedoniaكشورهاي صنعتي و كشورهاي در حال توسعه، مفهوم و الگوي منتسب به كشور فرضي 

 همگي برق رساني شده، و در سطح Freedoniaبراي نمونه، جمعيت شهري . ايم ساختار بندي نموده
كه جمعيت روستايي فقيرتر بوده، و از نظر دسترسي به كنند، در صورتي  زندگي ميOECD2استانداردهاي 

اج شان وابسته  براي تامين مايحت هاي زيست توده ، و شديداً به سوختبودهخدمات نوين انرژي در مضيقه 
 و مصارف نهايي ها ز بخشهاي تكراري، ما تعدادي ا براي ساده سازي تمرينات و كاهش ورود داده. هستند
مصرف دهد،  بخش خانگي را مدنظر قرار مي تنها قسمتي از 1براي نمونه، تمرين. ايم مل انتخاب نمودهرا با تأ

. رهاي روستاييخانوا اي پخت و پز و برق در، و تقاض Freedoniaانرژي تجهيزات در خانوارهاي شهري 
، بخش كشاورزي لحاظ نشده است، و تنها مصرف انرژي گرمايش فضا در 2 در تمرينبه همانسان
  .پوشش داده شده اند ي تجاريها ساختمان

  
  اي   پارامترهاي پايه-1-2
  

، رها شامل واحد استاندارد انرژيمتاين پارا. را تنظيم نماييد) (اي   پارامترهاي پايهقبل از شروع تمرينات،
همراه با مدل تنظيم شده  ليپ. باشد  مييو پارامترهاي اصلي پول) از جمله مبناي پولي (پولاستاندارد واحد 

Freedoniaجديدي موسوم ) مدل(هاي خالي  گردد، ليكن براي اهداف اين تمرين مجموعه داده  عرضه مي
 بر "New Freedonia" موسوم به ليپجاد فايل جديدي در  با اي.دهيد را تشكيل New Freedoniaبه 
  . (Area: New menu option)كار را شروع كنيدهاي پيش فرض  ي دادهمبنا

  
ها را انتخاب  ياني تحليلهاي پا  و سالپايه را بازبيني كرده، و سال General: Basic Parametersصفحه 
 را بعنوان تنها 2040همچنين . ي سال نهايي انتخاب نماييد را برا2040 و پايه را بعنوان سال 2010. نماييد
هاي  اين كار سري زماني را براي برون يابي داده(در توابع سري زماني وارده نماييدهاي پيش فرض  سال

                                                 
باشد از آنجاكه خود  باشد كه اين كشور داراي ساختار انرژي و معضالت نزديك به كشورهاي در حال توسعه مي  كشور فرضي ميFreedoniaمنظور ار  1

 .فهوم را چنين ناميديم از اين اسم استفاده نموده است لذا ما هم اين مSEIموسسه  
٢ Organization for Economic Corporation Development 
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 بوده 2010 براي تمامي تمريناتي كه بعداً انجام خواهيد داد، مطمئن شويد كه سال پولي ).آماده خواهد نمود
توانيد ابتدا تمام گزينه را كنار  ، شما ميScope در صفحه . باشد2011 بهره گيري از منابع و سال نخست

را در همان مقادير پيش فرض باقي  ساير گزينه ها .هاي تقاضا را انتخاب نماييد گذاشته، و تنها تحليل
  .خواهيد كردبراي داده هاي تاريخي استفاده ) 2010(در اين تمرين تنها از يك سال: توجه. گذاريد

   
  تقاضا  -1-3
  

 Freedoniaتقاضا، تنها مصرف انرژي در خانوارهاي سمت هاي مقدماتي  تحليلبا بكارگيري اين تمرين در 
شروع كار را  "Current Accounts"  داده هايتوانيد با توسعه يك مجموعه شما مي. بررسي خواهد شد

را بسازيد كه » 1مرجع«سپس شما بايد سناريوي . هدد  را نمايش مي2010نماييد، كه مصرف انرژي در سال 
سرانجام سناريوي . دهد چگونگي الگوهاي مصرف انرژي در غياب هرگونه سياستگذاري جديد را نشان مي

تواند از طريق دخالت  مي  انرژي كه چگونه رشد مصرفرا توسعه خواهيد داد تا نشان دهيد» 2سياستگذاري«
  . گرددي كارايي انرژي كند راهكارها

  
  ها   ساختار داده-1-3-1
  

ساختار تعيين خواهد نمود كه چه نوع . هاست هاي انرژي طراحي ساختارهاي داده گام نخست در تحليل
كار از طريق اين. توانيد تحليل نماييد ميها را  ها و جايگزين ها، سياستگذاري مسيرهاي توسعه فناوري

. تداوم خواهد يافت ، بطور منطقي فرض نموديدروابطي كه و) ها و فرضيات داده(اطالعات گردآوري شده 
هاي نهايي در نظر بگيريد يا  هايي را براي تمام مصرف كننده  شاخهكه شما بخواهيدممكن است براي نمونه 

 يا اينكه شما ممكن است شدت انرژي را برحسب سرانه . خانگي مصارف انرژيرسته هاي اصليتنها براي 
 بعي از درآمد يا قيمت فرض نماييدعه دهيد و يا اينكه تقاضاي انرژي را بصورت تافردي يا خانواري توس

  .)   لحاظ نشده است عواملدر اين تمرين ساده اين(
  

براي رسيدن به بهترين نوع . نمودها را مشخص  قبل از استفاده از نرم افزار، مهم است روش ورود داده
در ) 3-3-1 و 2-3-1در بخش هاي (توضيحات زير. نجام دهيدهاي بيشتري ا ها، بررسي ساختار ممكنه داده

. مورد داده هاي مربوطه جهت دستيابي به يك نوع ساختار داده اي ايده آل و مناسب را با دقت بخوانيد
  . شوندهاي فراهم شده ايجاد  تواند با داده اي وجود دارد كه مي توجه كنيد كه بيش از يك ساختار شاخه

                                                 
١ Reference 
٢ Policy 



 
www.EnergyInformation.ir 

 
11

  
از فضاهاي خالي زير  براي .  ها را مشخص نماييد، طرح ساختار دادهليپها به   ورود دادهبهتر است قبل از

تان در  تان را با  مدرس ايد، طرح اوليه اگر شما در يك دوره آموزشي شركت نموده. تان استفاده كنيد طرح
  .كنيدميان گذاريد و در صورت نياز آن را اصالح 
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  درخت تقاضاطرح دوم   طرح نخستين درخت تقاضا
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راي بناي ساختار درخت تقاضا هاي زير و اتمام طرح يك درخت تقاضا، اكنون بايد ب بعد از خواندن بخش
  .  را منعكس نمايدFreedoniaهاي تقاضاي انرژي در  يپ آماده شويد كه ساختار دادهدر ل

  
. ن شويد كه نماي تحليل ها را از ميل نماي سمت چپ انتخاب نموده ايد مطمئ،قبل از اقدام به ايجاد ساختار درختي: تذكر

توجه كنيد كه شما  . را انتخاب كرده ايدCurrents Accountsدر جعبه مديريت سناريو، سناريوي  همچنين مطمئن شويد
 تغيير  Current Accountsرا مي توانيد در هنگام ويرايش )  همچنين مقياس ها، سوخت ها و واحدها(تنها ساختار درخت

  .دهيد
   

از طريق كليك راست كردن بر روي  ) (properties و )Add)( ،delete)با استفاده از دستورات 
ها، مصارف  در اين تمرين، شما زير بخش.  را بنا كنيدي، ساختار درختدرخت و يا انتخاب از منوي درخت

توانيد   شما مياز طرف ديگر. اد خواهيد نمودرا ايج» Households«نهايي و تجهيزات مختلف تحت شاخه 
به خاطر . هاي تقاضاي انرژي نظير صنعت، حمل و نقل و غيره را حذف نماييد  بخش،هاي ديگر حتي شاخه

را ) ( سوخت شاخهبوده، در حاليكه در سطح زيرين ) (رسته هابياوريد كه باالترين سطح يك شاخه، 
  . را وارد مي نماييد فنĤوري باانتخاب كرده، و شدت انرژي مرتبط

  
  وضعيت موجود -1-3-2
  

 ميليون خانوار 8كه در قالب  بوديون نفر جمعيت ميل 40داراي Freedoniaكشور فرضي ، 2010در سال 
  :  ارائه شده استادامههاي كليدي در  داده.  اين جمعيت در نواحي شهري ساكن بودند%30.كنند زندگي مي

    
  خانوارهاي شهري 

    
 به شبكه برق دسترسي داشته، و براي روشنايي و ديگر خدمات برق مصرف يخانوارهاي شهرتمام  •

 . كنند مي

 برق در سال مصرف kwh500يخچال دارند كه  هر يخچالي بطور متوسط حدود  خانوارها % 95 •
 . نمايد مي

 . كنند  برق براي روشنايي مصرف ميkwh400خانوارهاي شهري بطور ميانگين در سال  •
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از اجاق گاز بهره نيز كنند، مابقي  هاي برقي براي پخت و پز استفاده مي  از اجاقيساكنين شهر% 30 •
 . تمام خانوارها تنها يك نوع وسيله پخت و پز دارند. گيرند مي

هاي گاز سوز،   در سال و مصرف گاز طبيعي در اجاقkwh400هاي برقي  شدت مصرف انرژي اجاق •

 . باشد  متر مكعب در سال مي60

هاي باال را  توانيد داده بطور كلي، شما مي: 1تذكر 
 current"بصورت مقادير عددي ساده در ستون 

Accounts Expression"مقياس .   وارد نماييد
و واحد ستونها، واحد سطوح فعاليت و شدت 

ضرايب مقياس گذاري (انرژي براي هر شاخه را 
انتخاب ) دنتـواند در جاهاي خالي قرار گير مي
 مقدار  وييد، الزم است در ادامه تنها نوعنما

هاي برقي وارد   براي اجاق بهره گيريدرصد
هاي گاز وارد نماييد  براي اجاق. دنگرد

"Remainder (100)" . يپ اين عبارت را ل
براي محاسبه خانوارهاي دارنده اجاق گاز 

  . نمايد استفاده مي
  

هنگام انتخاب واحدهايي براي سطوح : 2تذكر 
 و "saturations"ت، مهم است بدقت بين فعالي

"shares"سهم بايد تنها .  يكي را انتخاب نماييد
 كه مجموع مقادير شودهايي استفاده  براي شاخه
 گردد، همانند سهم انواع 100ها  برابر  تمام شاخه

 نياز دارد ليپمحاسبات . ها در قسمت باال اجاق
 نباشد 100ها هميشه برابر  كه مجموع سهم

منجر به % 100 براي مواردي نظير مالكيت يخچال استفاده نماييد كه مجموع بيش از "saturation"براين از بنا
  .شدايجاد خطاي محاسباتي نخواهد 
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  خانوارهاي روستايي
  
انواع ) هم برق رساني شده و هم بدون برق( اخير از خانوارهاي روستايي بررسي ها و آمارگيريهاي •

 :مشخص كرده است كه اين اطالعات در جدول زير ارايه شده اند وسايل پخت و پز را

  
 اطالعات مصرف انرژي براي پخت و پز در روستاها

  شدت انرژي خانوار   خانوار روستاييدرصد سهم  )وسيله(نوع فناوري 
  )كيلوگرم بر خانوار(

  166  %30  1اجاق زغال چوبي
  59  %15  2پي جي سوز  اجاق ال

  525  %55  3اجاق چوبي
  

دار بوده و ديگري براي   دو شاخه ايجاد كنيد كه يكي از آنها براي خانوارهاي روستايي برقدياگر شما قصد دار: تذكر
 تنها يك شاخه را ساخته و داده هاي آن را وارد كرده و ساختار در اين صورتخانوارهاي روستايي بدون برق باشد، 

      براي اين منظور  .ه را كپي كرده و موازي شاخه قبلي بچسبانيدسپس كل شاخ. مقياس ها را تنظيم نماييدواحدها و 
آن را  CTRL-Cنمودن بر روي شاخه آن را كپي نموده و يا با انتخاب شاخه و گرفتن كليد راست مي توانيد با كليك 

 و گرفتن توامان براي چسباندن نيز مي توانيد با كليك راست نمودن بر شاخه اصلي و يا انتخاب شاخه اصلي. كپي كنيد
  . اقدام نماييدCtrl-Vكليدهاي 

  
 . خانوارهاي روستايي به شبكه برق دسترسي دارند% 25تنها  •

 در سال برق مصرف kwh500خانوارهاي برق رساني شده يخچال دارند، كه بطور ميانگين حدود % 20 •
 .كنند مي

 در kwh335 كنند كه  اده ميتمام خانوارهاي روستايي برق رساني شده، از برق براي روشنايي استف •
 هاي براي روشنايي) نفت سفيد( نفتيچراغ هاياين خانواها همچنين از % 20. كنند برق مصرف ميسال 
 . كنند  سال استفاده ميدر ليتر 10 با مصرف فرعي

                                                 
١ Charcoal Stove 
٢  LPG Stove    

٣ Wood Stove 
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كه برخي از خانوارها بيش از   استفاده نماييد چرا"saturations"براي واحدهاي سطح فعاليت از : تذكر 

  .يك وسيله روشنايي دارد
 در سال به ازاي هر خانوار برق kwh111حدود ) ها و غيره تلويزيون، راديو، پنكههمانند (وسايل ديگر برقي •

 . كنند مصرف مي

گيرند كه مصرف ساالنه آن در  بهره مي) نفت سفيد(هاي نفتي  خانوارهاي بدون برق براي روشنايي از المپ •
 .باشد  ليتر مي69هر خانوار حدود 

 
ها را ذخيره نماييد و اينكار را از طريق كليك كردن بر روي آيكون  قبل از ادامه كار داده: تذكر 
  .  انجام دهيد)Save(ذخيره

  
  سناريوي مرجع -1-3-3
  

ها   سالهمهتان آماده هستيد، تحليل چگونگي تقاضاي انرژي خانگي در   براي ايجاد سناريوي نخستاكنون
كليك نماييد )("Manage Scenario"بر روي دكمه . ريوي مرجع ممكن خواهد گرديدبا استفاده از سنا

 داده قرار "Reference"نام سناريو را . و از صفحه مديريت سناريو براي افزودن نخستين سناريو بهره بگيرد
سناريوي خارج شويد، اگر الزم باشد از صفحه مديريت سناريو . بناميد "REF"و تلخيص آن 

"Reference"هاي آتي در  هاي داده حاال فرضيات و پيش بيني.  را از جعبه انتخاب گزينش كنيد
Freedoniaرا بصورت زير تنظيم نماييد .  

  
  Current Accountsتوانيد به   باشيد ميپايههاي سال  ها يا ويرايش داده اگر شما مايل به افزودن شاخه: تذكر

  .برگرديد
  

انتظار .  به وقوع بپيونددFreedonia كشورد نماييد كه انتظار داريد در  را وار جمعيتي نخست تغييرات
  . در سال رشد نمايد% 3 با سرعت 2010 ميليون در سال 8رود كه تعداد خانوارها از  مي
  

 كليد )( عبارتفضاي را فشار داده و يا بر روي دكمه چسبيده به Ctrl-Gبراي ورود يك نرخ رشد، : تذكر 
براي مشاهده اين عبارت بايد در يك سناريويي غير از سناريوي ( را انتخاب كنيد"Growthrate"نماييد و 



 
www.EnergyInformation.ir 

 
17

Current Accounts3(توانيد بطور مستقيم عبارات  شما ميهمچنين . ) قرار داشته باشيد (%Growth را تايپ 
  . كنيد

  
  

  خانوارهاي شهري 
  

 . يدخانوارها در مناطق شهري سكني خواهند گز% 45  حدود2040تا  •
 

 به اين . كه شما به وارد كردن حداقل داده ها اكتفا مي كنيده يك وضعيت متداول در ليپ است اين مسئل:تذكر
يابي در سال  معنا كه با وارد كردن حداقل دو داده در سال هاي مختلف ليپ با استفاده از تابع ويژه اي قادر به درون

ساده ترين روش  . مختلف وجود داردبا روش هاييابي  اي درون امكان وارد كردن داده ه.هاي مابين خواهد بود
 بر روي 45 مي باشد سپس با نوشتن مقدار ”EndYeaValue“و انتخاب ) (كليك كردن بر روي عالمت عبارت

Okكليك نماييد در اين صورت ليپ تابع   Interp را در فضاي عبارت نويسي به صورت “Interp(2040, 45)” 
  .وارد خواهد كرد

  
 . خواهد رسيد% 55 به 2040هاي برقي تا سال  ميزان اجاق •

 .  درصد در سال كاهش يابد5/0هاي برقي و گازي حدود  رود شدت انرژي اجاق انتظار مي •

، متوسط شدت مصرف ساالنه اين وسايل به هاي بزرگتر ش درآمد و خريد يخچالبا افزاي •
kwh600 به ازاي هر خانوار خواهد رسيد2040 در سال .  

 .  خواهد رسيد2040 در خانوار تا kwh500به همان سان، متوسط شدت روشنايي ساالنه به  •

 درصد در سال  5/2 ها آن رشداستفاده از تجهيزات مصرف كننده برق بسرعت رشد كرده، و نرخ •
 .بودخواهد 

 
  .وارد كنيد، نرخ رشد را منفي براي تعيين يك مقدار كاهشي: تذكر

  
  خانوارهاي روستايي 

  
 خانواري رساني به  برقرود كه درصد پوشش ، انتظار ميمستمربا پيگيري برنامه برق رساني  •

 .  برسد2040 درصد در سال 50 و 2020در سال % 28روستايي به 
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در سال افزايش % 1يابد، شدت انرژي روشنايي برقي حدود  همان طوري كه درآمدها افزايش مي •
 . خواهد يافت

 به 2040و تا سال % 40 به 2020 برق تا سال اي روستايي متصل به شبكه ه خانهها در  پوشش يخچال •
 . كردافزايش پيدا خواهد % 66

 تغيير خواهد 2040نتيجه توسعه سطح زندگي روستايي، سهم وسايل مختلف پخت و پز تا سال  در •
 و ده بالغ ش%25 سوز به 1، سهم زغال چوب% 55خانوارها به سوز گازمايع هاي  اجاقسهم نمود، 
 . سوز استفاده خواهند كرد هاي چوب  از اجاق نيزمابقي

 
  . نماييد)(تان را ذخيره ها و مدل قبل از ادامه كار، داده:  تذكر

  
   مشاهده نتايج -1-3-4

  ساماندهي نتايجليك نماييد براي كنتايج بر روي نماي  براي مشاهده نتايج سناريوي مرجع
  : موارد زير را مدنظر قرار دهيد 

  

                                                 
١ Charcoal 
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20102040 شاخه ها
تمام خانوارهاي (شهري 
 99,3  19,0  )برقدار
 17,9  4,1  تبريد

 12,9  4,5   پخت و پز    

 6,0  1,0   برق         

 6,9  3,4  گازطبيعي

 15,7  3,5  روشنايي    

 52,8  6,9  ساير مصارف

 77,5  48,8  روستايي
 40,8  11,7  برقدار
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روي نمودار، از  بر  ها براي گزينش نوع داده •
ها  ل معموالً  سا. كنيداستفاده هاي انتخاب  جعبه

 درنظر گرفته و (X) يرا در روي محور طول
"Fuels" و "Branches" را به صورت لژند 

 .در نظر مي گيرند

 :Showبا استفاده از  ميل ابزار باالي نمودار،  •

“Demand: Energy Demand Final 
Units” با سپس. را در نتايج انتخاب كنيد 

هاي تقاضاي مدنظر  استفاده از درخت، شاخه
اي مشاهده نمودار آنها انتخاب خود را بر

براي مشاهده كل تقاضاي انرژي بر . كنيد
 .  كليك نماييدNew Freedoniaروي 

همچنين .  استفاده كنيدYواحدها بر روي محور از جعبه انتخاب براي تغييرات واحدهاي گزارشات  •
با  .كنيد بازآراييود  آن را به سليقه خ،شما مي توانيد با استفاده از جعبه ابزار سمت راست نمودار

يا چينش ) ميله اي، خطي، سطحي، قاچي و غيره(استفاده از گزينه هاي جعبه ابزار مي توانيد نوع نمودار
 .نمودار را تغيير دهيد

تا نتايج را در فرمت جدول   كليك نماييدTable، بر روي برگه كرديدبعد از اينكه نمودار را ايجاد  •
 قادر هستيد شكلي خاصي از نمودارها را براي استفاده در ارجاعات از طرف ديگر شما .مشاهده كنيد

كاركرد اين  ). كليك كنيدFavoriteبر روي منوي (ذخيره كنيد) Favorite(مختلف به شكل دلخواه
 . در اينترنت مي باشدFavorite/Bookmarkويژگي  مشابه گزينه 

 
توجه داشته باشد كه (مقايسه كنيدان داده شده  نشو نمودار تان را با جدول هاي تقاضاي اكنون پيش بيني

 بررسي نتايج .)جدول خودكار توليد شده توسط ليپ با جدول نشان داده شده در اين قسمت متفاوت است
به سمت سطوح براي مقايسه و بررسي مشكالت احتمالي  باالترين سطح شروع كرده، و سپس را از

     % 1خطاي مجاز حدود (قبل از اقدام به قياس تنظيم كنيداي خروجي را  داده.  نماييدحركتتر  تفصيلي
  ).مي باشد

 6,3  0,5  تبريد

 23,3  8,9  پخت و پز

 6,4  2,0  زغال چوب         

 8,7  6,3  چوب
 8,2  0,6  گاز مايع         

 9,1  1,8  روشنايي

 8,7  1,7  برق         
 0,4  0,1  نفت سفيد         

 2,1  0,6  ساير مصارف

 36,7  37,1  بدون برق
 23,3  26,6  پخت و پز    

 6,4  6,0  زغال چوب         

 8,7  18,8  چوب         

 8,2  1,8  گاز مايع         

 13,4  10,5  روشنايي    

 176,8  67,8  كل خانوارها

)گيگاژول ميليون ( تقاضاي انرژي بر حسب شاخه 



 
www.EnergyInformation.ir 

 
21

هـاي جـاري را بـراي         هـاي آتـي، نخـست داده      ل    هميشه قبل از پرداختن به تـصحيح مـشكالت در نتـايج سـا             : تذكر  
 . خطاگيري بررسي نماييد

 
  
  
  
  

  
  

 
 
 
  عرضه -1-4
   

20102040 حامل هاي انرژي
8,112,8 زغال چوب

18,3109,6 برق
10,613,7 نفت سفيد
2,316,4 گاز مايع
3,46,9 گازطبيعي

25,117,4 چوب

 )ميليون گيگاژول(ضاي انرژي بر حسب نوع حامل انرژي 
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هاي تبديل نظير   جهت مدل كردن عرضه انرژي و بخش1ها ماژولهاي ويژه موسوم به  بخش تبديل از شاخه
اژولي هر م. كند ، انتقال و توزيع استفاده ميطبيعي، گاز، فراورش يا توليد زغال چوب، نفتتوليد برق

نوع ويژه اي از نيروگاه برق يا پااليشگاه باشد، كه يك فناوري منفرد نظير   مي2فرايندمحتوي يك يا چند 
ها، انرژي توليد شده توسط  اين فرآورده. دهد  را نشان مي3سوخت محصولنفت و يا توليد يك يا چند 

 . ه شده استاي ماژول بصورت زير نشان داد  ساختار پايه.دنده ماژول را نمايش مي

  
  ليپساختار ماژول 

Output
Fuel

Output
Fuel

Output
Fuel

Output
Fuel

Module
Dispatch

Process
(efficiency)

Co-Product
Fuel (e.g Heat)

Feedstock Fuel

Feedstock Fuel

Process
(efficiency)

Feedstock Fuel

Feedstock Fuel

Process
(efficiency)

Feedstock Fuel

Feedstock Fuel

Process
(efficiency)

Feedstock Fuel

Feedstock Fuel

Process
(efficiency)

Feedstock Fuel

Feedstock Fuel

Output
Fuel

Auxiliary Fuel Use

Auxiliary Fuel Use

  
.  را توسعه خواهيد دادFreedonia  كشور در انتقال و توزيع برق توليد، سادهدر اين تمرين شما يك مدل

  . كرد آن را ايجاد خواهيد 3باشد كه در تمرين   مي و واقعي ترتر هاي تفصيلي اي براي مدل اين مدل پايه
 & Transformation برگرديد  و جعبه مشخص شده با )( General: Basic parametersه به صفح

Resources مختلفي را در ماژول هاي سمت عرضه وارد هم اكنون بايد اطالعات چراكه . كنيد را انتخاب
  .كنيد

                                                 
١ Modules  
٢ Processes 
٣  Output Fuels 
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   انتقال و توزيع -1-4-1

    
با افزودن ماژول  كار را همانند شكل

ات انتقال و توزيع ف تلنمايشاي براي  ساده
 و تلفات خطوط لوله (T&D)برق 
تلفات انتقال و توزيع . كنيد آغاز طبيعيگاز

.   بود2010 درصد در سال 15برق حدود 
رود در سناريوي مرجع اين مقدار  انتظار مي

تلفات انتقال .  برسد2040در سال % 12به 
 بود انتظار 2010در سال % 2گاز طبيعي 

  .  سناريوي مرجع كاهش يابدتحت و 2040 درصد در سال 5/1رود كه به مقدار  مي
  

)Add كليك كرده، و دستور Transformation بر روي شاخه  مذكور،براي ايجاد ماژول  را انتخاب (
 را وارد كرده، و Transformation and Distribution، نام بر روي صفحه ويژگي هاي ماژول. نماييد

 simple , non- dispatched"جعبه . كنيدهاي ورودي استفاده  وع دادهاز چك باكس براي نشان دادن ن

Module" تلفات را عالمت گذاري نماييد و سپس در قسمت پايين كارايي را بصورت (Loss) عالمت 
  .گذاري كنيد

   
هاي جديد را باز كرده،  شاخهزير. شود نماييد ماژول افزوده مي  كليك مي"OK"هنگامي كه شما بر روي 

بر روي .  را مشاهده خواهيد نمودprocesses و output fuelsهايي با نام   در اين صورت شما شاخهكه
processes كليك نموده، و ابتدا فرايند جديدي موسوم به "Electricity"سوخت .  را اضافه نماييد

. بنويسيد Energy Losses را انتخاب كرده، و سپس درصد تلفات برق را در برگه )Feedstock(خوراك
 نيز ادامه داده، و سپس ميزان تلفات خطوط لوله گاز را )گاز طبيعي(اين فرايند را براي افزودن فرايند ديگر 

  . وارد كنيد
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هاي متغير زماني وارد نماييد، به سناريوي   بصورت داده، همانند سمت تقاضا راها برخي ويژگي : تذكر
راي تشخيص چگونگي تغييرات تلفات برق در كل زمان  بInterpolateمرجع سوئيچ كرده، و از تابع 

  . بهره گيريد
  

   توليد برق-1-4-2
   

در ادامه چگونگي توليد برق در 
Freedoniaرا شبيه سازي خواهيم نمود  .

 "Electricity Generation"ماژول 
بايد اكنون در فهرست آشكار گردد و 

  . نيازي به افزودن آن نيست
  

 توليد برق در زير مطمئن گرديد كه ماژول
ها  ماژول انتقال و توزيع در فهرست ماژول

توانيد از  در صورت نياز مي. آن را اضافه نماييد البته در صورت نبود، مطابق تنظيمات شكل. قرار دارد
بر روي قبل از انجام اين كار الزم است . گيردبها بهره  براي جابجايي ماژول) (و ) (هاي  جهت ياب

Current Accountsانتهاي (ها، جريان انرژي از منابع اوليه و استخراج  سازي ماژول مرتب. ، كليك نماييد
 به همان. برق بايد قبل از انتقال و توزيع، توليد گردد. نمايد به سمت مصرف نهايي را منعكس مي) ليست

  . ار بگيردتري قر  پايينمكانسان، يك ماژول معدن زغال سنگ براي تغذيه نيروگاه برق بايد در 
  

بايد چراكه . ايد  درست تنظيم كردهرا مطابق شكل )(كه خواص ماژول توليد برقمطمئن گرديد 
فرايند سه سپس بايد .  را وارد نماييد4، و منحني بار سيستم3ها ، راندمان 2ها ، هزينه1هاي مربوط به ظرفيت داده

اي  هاي پايه  ويژگيبرخي. لعه وارد نماييد در منطقه مورد مطاموجود هاي مختلف را براي نمايش نيروگاه
  .  استشدهارائه  اينگونه نيروگاه در جدول

    

                                                 
١  Capacity 
٢  Costs 
٣  Efficiencies  
٤  System Load Curve 
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  نوع نيروگاه
  ظرفيت موجود

  )مگاوات(
  راندمان

  1رتبه چينش  )درصد(
  دسترسي بيشينه

  )درصد(
  70  )پايه(1  30  1000  بخار زغال سنگي

  70  )پايه(1  100  500  برق آبي
توربين هاي احتراقي 

  ديزلي
  80  )پيك(2  25  800

  
كه در  چرا. لب يك روش ويژه سرو كار داريددر اين تمرين با شبيه سازي بهره برداري سال پايه در قاشما 

هاي  ما ديسپاچينگ نيروگاه. هاي مربوط به مشخصات مختلف نيروگاه دسترسي كامل داريم آن سال به داده
 ينگيپ ديسپاچلفي تنظيم خواهيم نمود تا لي مختمختلف را از طريق تعيين نوع ديسپاچينگ و پارامترها

  .  انجام دهدرتبه آرايشيها را به ترتيب  نيروگاه
  

وجود  Current Accountsبراي فعليت اينگونه شبيه سازي، نياز به تنظيم تعدادي متغير فرايندي در 
) پايه بعد از سال سال (2011 را First Simulation  براي تمام فرايندها مقدار پارامترنخست. خواهد داشت

 براي تمام فرايندها in ascending merit order2 را به processes Dispatch Rulesسپس . قرار دهيد
امكان انتخاب روش .  به بعد اعمال خواهد گرديد2011 ديسپاچينگ بعد از ويژگي. تنظيم كنيد

  . فراهم شده استربران در انتهاي جعبه عبارت براي كا دكمهسپاچينگ از فهرست گزينه هاي دي
  

برق آبي، از نيروگاه % 29كه از اين مقدار برق توليدي،  بوده است Gwh 5970در سال پايه، كل توليد برق 
  .تامين شده استهاي زغال سنگي   از نيروگاه نيز و مابقياز نيروگاه ديزلي% 15
  

همچنين فرمول مشابه اي را براي توربين . وارد كنيدآبي   جهت تعيين توليد سال پايه نيروگاه برق 5970*0,29فرمول  :تذكر
 براي نيروگاه هاي زغال سنگي وارد  برق براي تعيين باقيمانده توليدRemainder(5970)فرمول  .احتراقي ديزلي وارد كنيد

  .كنيد
ليد اين داده را در شاخه تو. شود بهره برداري مي% 35برق با يك حاشيه برنامه ريزي حداقل توليد سيستم 

  .برق وارد كنيد

                                                 
١  Merit Order 

 قرار گرفتن به ترتيب شايستگي 2
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شكل بار بيانگر چگونگي تغييرات بار از ساعتي به ساعت . همچنين الزم است شكل بار سيستم تعيين شود
  :كنيداز سه گام ذيل براي ورود شكل بار سيستم استفاده  .ديگر در طي سال مي باشد

نخست  كل سال را به مجموعه اي  .1
. از بازه هاي زماني تقسيم نماييد

 را با رجوع به صفحه اين عمل
General: Time Slices انجام 

 براي ايجاد Setup دكمهاز . دهيد
  .بازه ها همانند شكل بهره جوييد

  
  .بازه هاي ايجاد شده بايد به صورت شكل زير ظاهر شوند

  
  
م نجابراي ا. د، الزم است يك منحني بار ساالنه با مقادير مشخص براي هر بازه ساعتي ايجاد گردسپس. 2

 را براي كل Peak Load Shapeو ) شكل زير( رفته General: Yearly Shapesاينكار به قسمت 
  .سيستم وارد كنيد
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مطمئن شويد كه .  اين مقدار نياز به وارد كردن ندارد.باشد% 100مقدار بار در ساعت صفر هميشه بايد عدد : تذكر
  . مي باشد8760 ت وارد شده است كه متناظر با ساع در انتهاي صفحه Minimumدر جعبه % 10مقدار كمينه

  
ون  اكن. را انتخاب نماييدCurrent Accountsسرانجام، به صفحه نماي تحليل ها برگشته و سناريوي  . 3

  . در شاخه توليد برق ايجاد كنيدSystem Peak Load Shape متغير پيوندي بين اين شكل بار جديد  و 
  

 متصل به انتهاي عبارت خالي و انتخاب  دكمه اينكار كليك كردن بر روي آسان ترين روش براي انجام
  . مي باشدYearly Shape: System Load Curveگزينه 

  
 the را مشاهده نكرديد، الزم است به قسمت System Peak Load نام با متغيري صورتيكه در: تذكر

General: Basic Parameters: Loads گزينه كه شويد مطمئن و رفته “Load Shape for Entire 

System (Entered as % of Peak Generation”) است شده انتخاب.  
  
   سناريوي مرجع -1-4-2-1
  

  .سيستم توليد برق در سناريويي مرجع مشخص شودآتي چگونگي تغييرات بايد اكنون 
  

 Peakانتخاب گزينه 
Load Shape  

 !مهم است
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 .  در حال ساخته نيستFreedoniaاكنون هيچگونه نيروگاه جديدي در هم  •

 از Mw 500. دن از رده خارج شو زغال سنگي موجودي هارود نيروگاه ريوي مرجع، انتظار ميدر سنا •
 خارج 2030 نيز در سال Mw 500 از رده خارج گرديده، و 2020 موجود زغالي در سال هاينيروگاه
  .شدخواهد 

الزم براي ظرفيت عبارت .   براي مدل سازي وضعيت فوق بهره گيريدBaseYearValueسعي كنيد از تابع : تذكر
  :زغال سنگي بايد به صورت زير  در فضاي عبارت نوشته شود

  
   Step (2020, BaseYearValue-500, 2030, BaseYearValue-1000) 

  
و ظرفيت برنامه /هنگام وارد كردن مقادير ظرفيت هاي مشخص براي انعكاس ظرفيت موجود يا

  . استفاده كنيدExogenous Capacity، از برگه  ظرفيتريزي شده و يا از رده خارج ساختن
  

هاي  رود نيروگاه انتظار مي) هاي فرسوده و جايگزيني نيروگاه(در آينده براي برآورد تقاضاي فزاينده  •
و % ) 35 و بازدهي حرارتي Mw 500با ظرفيت ( براي پوشش نيروگاه زغال سوز بار پايه يجديد

همچنين نيروگاه بار پيك جديد 
با (بين احتراقي نفت سوز با تور

 و بازدهي Mw 300ظرفيت 
هر دو نوع . ساخته شود%) 30

  سال و ضريب30نيروگاه عمر 
 . دارند% 80 دسترسي بيشينه

 
هاي  ع نيروگاهانونخست ا: تذكر

 Current Accountsجديد را در 
 براي  دكمهاز . اضافه كنيد

افزودن يك فرايند در اين قسمت 
هاي افزودني درونزا را در برگه   سپس اطالعات ظرفيت). رست فرآيندها در درخت استفاده كنيداز فه(استفاده كنيد

Endogenous Capacity) وارد كنيد) فقط سناريوها .  
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براي اطالعات بيشتر در مورد ظرفيت هاي درونزا و برونزا، . باشد  Merit order همان  بايدديسپاچينگروش همچنين 
  . قرار داردHelp: Contentsجعه كنيد كه در آدرس اا مرلطفاً به فايل راهنم

از نماي ( براي مشاهده جريان انرژي در سيستم عرضه انرژي ايجاد شده استفاده نماييدDiagram viewاز 
ر روي با دابل كليك كردن ب. هاي ايجاد شده را نشان دهد دياگرام شما بايد ماژول. )دياگرام استفاده كنيد

اگر صحيح به نظر . باشدم ايجاد شده همانند دياگرام شكل مقابل يد كه دياگراق، مطمئن شوماژول توليد بر
  .هاي خروجي را بررسي نماييد هاي ورودي و سوخت نرسد شما بايد براي يافتن خطا، تمام سوخت
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   مشاهده نتايج -1-4-3
  

  شاخه . كليك نماييدResult viewبر روي  جهت مشاهده نتايج سناريوي مرجع
Transformation: Electricity Generation   را انتخاب كرده، و در شاخه توليد برق

  . ببينيدتوانيد در شكل هاي زير   را مي1ن اطمينا  حاشيهها، توليد برق و ر ظرفيتهاي مختلف نظي نتايج دسته
  

                                                 
١ Reserve Margin 
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  سناريوي مرجع: Freedoniaتوليد برق در 
 

 
.اوات ساعت گيگ34,583= 2040،  گيگاوات ساعت5,970=پايهسال : يادداشت  

 :Showزير ماژول توليد برق در درخت كليك كنيد، و به اين نمودار، بر روي فرآيندهاي براي رسيدن : تذكر

Transformation: Outputsسپس، بر روي محور .  انتخاب نماييدXگزينه  Selected Years را انتخاب كرده و هر دو سال 
 در نهايت مطمئن شويد كه واحدهاي . را انتخاب كنيدAll Branchesژند نمودار بر روي ل .بار نتايج را انتخاب كنيديك

، بر روي منوي ن اين تنظيمات براي سناريوي مرجعبراي ذخيره كرد . گيگاوات ساعت مي باشدYانتخاب شده بر روي محور 
Favoritesو كليك كرده “Save Chart as Favorite”را انتخاب كنيد  .   
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  )مگاوات(ظرفيت توليد برق

 
   مگاوات11,400=2040مگاوات، 2300=پايهسال : يادداشت

  

   2040ديسپاچينگ نيروگاهي در سال 

 

  

  )درصد(حاشيه اطمينان واقعي
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     آاليندگي انتشارات-1-5
  

يپ براي تخمين انتشارات اكنون از لهم 
ه ع استفادها در سناريوي مرج آاليندگي

  برگشتهAnalysis viewبراي اين منظور به قسمت . كنيد 
 General: Basic Parameters to switchو به قسمت 

on Energy Sector Environmental Loading 
 را انتخاب Current Accounts اكنون سناريوي .برويد
هاي فناوري   سپس پيوندهاي بين هر كدام از شاخهكرده،
اوري مشابه قرار گرفته در پايگاه داده و فن  مرتبط

شما پيوندها .  ايجاد كنيد(TED)فناوري و محيط زيست 
 و Environment Loadingاز طريق انتخاب برگه را 

. انجام دهيد )(TEDسپس كليك كردن بر روي دكمه 
  . شدخواهد  مقابل اينكار باعث آشكار شدن جعبه شكل

  
 تغييرات آب و يهيئت بين الدول پيشنهادي توسطفرض  پيششارات براي اين تمرين شما از ضرايب انت

جهت ايجاد پيوندها، نخست بر روي شاخه فناوري كليك كرده، و برگه . كنيد استفاده )IPCC1  ( هوايي
  فنĤوري پيشسپس براي هر فناوري سمت تقاضا و توليد برق، . بارگذاري زيست محيطي را انتخاب نماييد

 معين TEDنوع انتشارات آاليندگي را با استفاده از  انتخاب كرده و  IPCC Tier 1فرض مناسب 
  .  )شكل باال(كنيد

  
  هايهاي مورد استفاده در فناوري  سوختمشابه TEDهاي ورودي به فناوري   كه سوختشويدمطمئن 

رد، در براي تمام سوخت ها ورودي متناظر ندا IPCC tier1 در برخي موارد، فناوري هاي .دنباش  ليپ
 Oil“رستهبه عنوان مثال  (الزم است شما به نزديكترين ورودي مناسب كليك نماييداينگونه مواقع 

Residential” براي ايجاد پيوند با رسته  “Kerosene Lighting”  استدر محيط ليپ مناسب(.  

                                                 
١ Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 
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ري زيست محيطي نيازي به بارگذا) ها نظير المپها و يخچال(براي وسايل مصرف كننده برقدر سمت تقاضا 
  . گردند لحاظ مي) نيروگاه توليد برق (باالدستكه اينگونه اثرات زيست محيطي در   چرانيست

  
  مشاهده نتايج  -1-5-1
  

.  كليك نمايدResult viewبر روي  جهت مشاهده نتايج زيست محيطي در سناريوي مرجع
 :Environment رسته كليك كرده، و Freedoniaهمچنين بر روي باالترين شاخه 

Global Warming Potentialمقايسه كنيد زير تان را با شكل نتايج.   را انتخاب كنيد .
  . اي نظير اكسيد نيتروژن و اكسيد سولفور بررسي نماييد گازهاي غير گلخانه  ساير براي  راهمچنين نتايج

  
  Freedoniaپتانسيل گرمايش زمين انتشارات زيست محيطي در كشور 

  ) گازهاي گلخانه ايتمام(سناريوي مرجع

 
 

  ميليون تن معادل دي اكسيد كربن33,9=2030 و 6,1=پايهسال : يادداشت
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  مديريت سمت تقاضا : سناريوي دوم  -1-6
  

اكنون سناريوي دومي براي 
جستجوي پتانسيل صرفه جويي برق 

از . كنيد ايجاد Freedoniaدر 
) (گزينه مديريت سناريوها 

جديد را استفاده كرده، و سناريوي 
سناريوي جديد را . اضافه نماييد

تحت سناريوي مرجع اضافه كنيد تا 
بتواند بطور منطقي فرضيات و 

سازي سناريوي مرجع  عبارات مدل
  . را به ارث ببرد

  
  بناميد و DSM قرار داده، و اختصار آن را "Demand Side Management"اسم سناريوي جديد را  

ازده،  مديريت سمت تقاضا شامل روشنايي پرب:سناريوي مذكور اضافه كنيدزير را براي ) Notes(توضيحات
  .  و بهبود ضريب بار سيستم الكتريكي خواهد بودكاهش تلفات انتقال و توزيع

  
در صفحه اصلي  ”Demand Side Management“ يريت سناريوي خارج شده و سناريوياز مد

  :كاس تغييرات زير ويرايش نماييدانتخاب كنيد، سپس داده هاي سناريو را براي انع
  

از ميل نماي سمت . برويد  Analysis viewشود كه شما بايد براي تغيير سناريو به قسمت  يادآوري مي: تذكر
  .چپ صفحه براي رفتن استفاده كنيد

  
  : دهد ، چهار راهكار سياستي را پوشش ميDSMسناريوي 
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مصرف شدت ميانگين هاي بازدهي جديد براي يخچال، با اعمال استانداردرود  انتظار مي :ها يخچال. 1
. كاهش يابد% 20، 2040در سال نسبت به مقدار فعلي و % 5  به ميزان2020 تا سال نهايي ساالنه يخچال ها

  . انتظار مي رود  شدت مصارف نهايي انرژي در خانوارهاي روستايي در همان مقادير فعلي باقي بماند
  : مقادير را به دو صورت وارد نماييدتوانيد اين  شما مي: تذكر 
o  ازTime series Wizardهاي آتي وارد نماييد، يا  ها در سال  استفاده كرده، و مقادير را براي شدت انرژي يخچال 

o  كنيد را وارد مقابلعبارت :Interp (2010, BaseYearValue*,0/95, 2030, BaseYearValue* 0,8)  

 
هاي  اي از راهكارها شامل استانداردهاي جديد روشنايي و برنامه ستردهرود گ  انتظار مي:روشنايي. 2 

 در -1(%كاهش داده% 1مديريت سمت تقاضا، شدت انرژي روشنايي برق در خانوارهاي شهري را ساالنه 
  .  برساند)در سال+ 0,3 (%%3/0به % 1، و رشد شدت روشنايي خانوارهاي روستايي را از )سال

  
تا سال % 9 و 2025سال  تا % 12، تلفات انتقال و توزيع برق به DSMتحت برنامه  :رقانتقال و توزيع ب. 3

  . كرد كاهش پيدا خواهد 2040
  
 اجراي  بارود انتظار مي :بهبود ضريب بار سيستم برق. 4

 منجر به بهبود DSMراهكارهاي مختلف تراز بار در برنامه 
% 64 به 2040تدريجي ضريب بار گشته، و مقدار آن را تا سال 

 همانند 2040درنتيجه منحني بار ساالنه سيستم در سال . برساند
  . خواهد بود مقابل شكل

  
  
  

را  2-4-1براي چگونگي اينجام اينكار بخش (  ايجاد كنيد”DSM Load Shape“يك منحني شكل بار ساالنه با نام : تذكر
 در انتهاي فضاي عبارت دكمه رفته و بر روي System Peak براي توليد برق به متغير DSMدر سناريوي ). يادآوري كنيد

يابي بين منحني بار در  نمودار زير چگونگي درون. بي درنگ شكل بار ايجاد شده را انتخاب نماييد.  كليك نماييدنويسي
  .مي دهد  نشان  را )DSMمنحني بار (2040و منحني بار در سال ) منحني بار سيستم (2010سال 



 
www.EnergyInformation.ir 

 
37

  
  
   DSMي نتايج سناريو -1-6-1

تان را با    كليك نماييد و نتايجResult viewبر روي  DSMجهت ديدن نتايج سناريوي 
  . مقايسه كنيد زير اشكال

 
 DSMمقايسه سناريوي مرجع با : توليد برق

 
               (GW)ظرفيت 

                      
                   

 

                                                
 7400MW=  ظرفيت   .GWh 29,159=2040 در سال DSMتوليد در سناريوي 

 

  )GWh‘000 ( توليد برق
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 رفته و واحدها و Show: Transformation: Outputs  براي ايجاد منحني توليد برق در نماي نتايج، به قسمت :كرتذ
با نتايج  شكل همخواني داشته رخت مطمئن شويد كه شاخه برجسته شده در د. سناريوي پيكره بندي شكل باال را تنظيم نماييد

نتايج را در . ) كليك كنيد”Transformation: Electricity Generation: Processesدر اين مورد شما بايد بر روي (باشد
براي اطمينان از دقيق بودن نتايج، مقادير را در سال .  تصوير نماييدx در منوي محور ”Selected“ سال از طريق گزينه5هر 

  .مورد نظر چك نماييدهاي 
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  تقاضا :  2تمرين 

  
 با پوشش سه بخش ديگر سمت تقاضا توسعه پيدا 1هاي تقاضاي آغاز شده در تمرين   تحليل2در تمرين 

 براي تكميل ساختار درختي، داده هاي وضع موجود و تحليل هاي 2از اطالعات بخش  .خواهد كرد
  .ها  استفاده كنيد سناريوي مرجع در  اين بخش

  
   صنعت -2-1
   مقادير فعلي -2-1-1

بر در  دو صنعت اصلي انرژي
:  وجود داردFreedoniaكشور 

.   چوب– فوالد و كاغذ –آهن 
توان در داخل يك رسته  تمام صنايع ديگر را مي

جدول مقابل توليد هر صنعت و گروه را . قرار داد
يا ) يعني ارزش افزوده(خش صنعت هم بصورت اقتصادي هاي تقاضاي انرژي ب تحليل. دهد نشان مي
ها و تنوع محصوالت در زير  ها به دسترسي داده نوع انتخاب. گيرد انجام مي) يعني تناژ توليدي(فيزيكي 

  . در اين تمرين، هر دو روش استفاده شده است. بخش بستگي دارد
  

چراكه در اين بخش شما سطح ( قرار دهيد "No data"هنگام افزودن شاخه صنعت، واحد سطح فعاليت را : تذكر 
  ).نماييد فعاليت مختلفي را براي هر زير بخش انتخاب مي

  
توان به دو نوع مصرف نهايي حرارت فرايند و   كاغذ را مي– فوالد و چوب –مصرف انرژي در صنايع آهن 

  . برق تقسيم كرد
  

  آهن و فوالد 
 استفاده 1 از زغال سنگ قيري نيزبوده، و بويلرها GJ/t24  نهم اكنون، نياز حرارتي فرايند بطور ميانگي •

 . كنند مي

                                                 
١ Bituminous 

 )2010(توليد صنعتي
 

 آهن و فوالد 
 Tones 400،000 كاغذ و چوب
 $Billion US 1,8 ساير صنايع
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 .  برق الزم داردGJ5/2  توليد هر تن فوالد بطور ميانگين •
 

  چوب و كاغذ
 جهت توليد هر GJ/t40  سوز حرارت موردنياز تمام فرايندها را تامين كرده، و به ميزان بويلرهاي چوب •

 .تن حرارت الزم دارند

 . برق خواهد بودMWh 3  ن چوب و كاغذ نيازمند مصرفتوليد هر ت •

  
  ساير صنايع 

o  صنايع ديگرFreedonia اند  مصرف نموده2010 ميليون گيگاژول انرژي در سال 36، حدود . 

o 40 %اين انرژي برق و مابقي نفت كوره بوده است . 

) اين ايكون(كن سبز رنگ ، نوع شاخه را به آيOther Industryاي به نام   هنگام افزودن شاخه: تذكر 
. دهد كه شما مي خواهيد شدت انرژي همفزون را در اين شاخه وارد كنيد  نشان مي كاراين. تغيير دهيد
هاي زيرين تنها محتوي سهم سوخت  اين شاخه. توانيد دو شاخه يا بيشتر زير اين اضافه نماييد شما مي

شما نياز به محاسبه شدت انرژي برحسب شايان ذكر است كه . هاي انرژي خواهند بود و نه شدت
GJ/US$هاي   با استفاده از ارزش افزوده براي زير بخش“Other Industry”   داشتخواهيد .  

  
   سناريوي مرجع -2-1-2

  آهن و فوالد 
o تمام كارخانجات در حداكثر ظرفيت بهره برداري شده، و در افق : رود كل توليد تغيير نماييد انتظار نمي

 . زي هيچ كارخانه جديدي ساخته نخواهد شدبرنامه ري

o برسد2040تا % 10رود سهم گاز طبيعي از توليد حرارت فرآيندي به  انتظار مي  . 

o  باشند از بويلرهاي زغال سوز بيشتر مي% 10بازدهي بويلرهاي گازي حدود . 
 

شما .  برگرديدCurrent Accountsالزم است براي افزودن شاخه جديدي براي گاز طبيعي به سناريوي : تذكر
توانيد عبارت زير را براي محاسبه شدت انرژي گاز طبيعي بصورت تابعي از شدت انرژي زغال سنگ وارد  مي

   Coal*90%: نماييد
  .  براي محاسبه سهم بويلرها استفاده كنيد”Interp“از توابع: تذكر
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  چوب و كاغذ 

o  انتظار مي رود كه دو كارخانه جديد هر
در سال ظرفيت د هزار تن يكص با كدام 

 و 2015 به ترتيب در سال شود كهساخته 
 .شد آماده بهره برداري خواهند 2020

  
 Time Series Wizardاي در  از تابع پله: تذكر 

اليت يا براي تعيين تغييرات گسسته در سطوح فع
  . دايياستفاده نممتغيرهاي ديگر همانند شكل 

  
  ساير صنايع

  
o در سال برخوردار خواهد شد% 5/3 از رشدي بالغ بر يگر دميزان توليد صنايع . 

o شودبالغ % 55 به حدود 2040در توليد اين صنايع تا سال رود سهم برق  انتظار مي . 
 

   مشاهده نتايج - 2-1-3
  . هاي نشان داده شده در جدول زير مقايسه نماييد تان را بازبيني كرده، و با جواب اكنون نتايج

  
  )ميليون گيگاژول( در سناريوي مرجع Freedoniaر بخش صنعت تقاضاي انرژي د

  2040  2010  زيربخش ها  2040  2010  سوخت ها
  15,8  15,9  آهن و فوالد  13,0  14,4 )بيتومينه(زغالسنگ
  101,0  36,0  ساير  63,6  20,2  برق

  30,5  20,3  چوب و كاغذ  1,3  -  گازطبيعي
  45,5  21,6  نفت كوره
  24,0  16,0  چوب

  

  147,3  72,2    147,3  72,2  جمع
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   بخش حمل و نقل -2-2
   مقادير فعلي -2-2-1
  

  ناوگان مسافري 
كل ناوگان مسافري در  •

Freedonia از طريق جاده 
يا راه ) ها سواري و اتوبوس(

گيرد          آهن صورت مي
ناوگان هواپيمايي و (

كشتيراني را در اين تمرين 
 ) . حذف شده است

 
ها  ي، سوار2010در سال  •

 ميليارد كيلومتر و 8حدود 
 ميليارد كيلومتر 1ها  اتوبوس

 . اند تردد نموده
 

دهد كه  بررسي نشان مي •
 نفر سرنشين را در خود جاي 40ها نيز بطور متوسط   نفر سرنشين و اتوبوس5/2سواري ها به طور متوسط 

 . اند داده
 

ها،   ناوگان سواري(Fuel Economy)ت ها نشان داد كه متوسط فعلي بازدهي سوخ همچنين نتايج بررسي •
km/liter12)  28حدود m.p.g ( و اين مقدار در اتوبوس ها حدودkm/liter3مي باشد  . 

 . ميليارد نفر كيلومتر گزارش شده است15 حدود 2010ميزان حجم مسافربري راه آهن ملي در سال  •
  

  : تذكرات 

محاسبه نفر-كيلومتر
A استفاده از سواريها(ميلياردنفر كيلومتر)
B ضريب بار(نفر-كيلومتر بر خودرو كيلومتر) 2.5          

C=A*B جمع نفر كيلومتر سواري

D استفاده از اتوبوس(ميليارد نفر كيلومتر)
E ضريب بار(نفر كيلومتر بر خودرو كيليومتر) 40.0        

F=D*E جمع نفر كيليومتر

G=F+C نفر كيلومتر جاده اي
H نفركيلومتر ريلي

I=G+H جمع نفر كيلومتر

محاسبه شدت هاي انرژي 
J اقتصاد سوخت سواري(خودو كيلومت بر ليتر) 12.0        
K ضريب بار(نفر-كيلومتر بر خودرو كيلومتر) 2.5          

L=1/(J*K) شدت مصرف(ليتر بر نفركيلومتر  )

M اقتصاد سوخت اتوبوس 3.0          
N ضريب بار(نفر كيلومتر بر خودرو كيليومتر) 40.0        

O=1/(M*N) شدت مصرف(ليتر بر نفركيلومتر  )
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 واحدهاي محاسبات در ليپ
ه چگونه ليپ هنگام تعيين فعاليت هاي حمل بار، توجه كنيد ك

  .به صورت خودكار واحدها را تنظيم مي نمايد
  

در اين مثال،آغاز كار با تعيين جمعيت به عنوان واحد سطح 
فعاليت در بخش حمل و نقل مي باشد در سطح بعدي واحد 

به عبارت ديگر  ليپ به .  استtone-km/personفعاليت 
  :صورت زير واحدها را حذف مي كند

 
    [People] x   [tone-km] 
   [Person]   

 

 را براي 3-1بخش( وارد نماييدبخش حمل و نقلتوانيد كل جمعيت را به عنوان  سطح فعاليت  شما مي •
 ). هاي جمعيتي ببينيد داده

از اطالعات باال براي محاسبه تعداد نفر كيلومتر، درصد هر مد حمل و نقل و ميانگين شدت انرژي   •
 .  بهره بگيريدباالاز برگه محاسباتي  توانيد  مي. استفاده نماييد

 و تمامي اتوبوس ها نفت گاز مصرف  م سواري ها بنزينبراي بارگذاري زيست محيطي فرض كنيد تما •
  . مي كنند

شدت انرژي . باشند از ترانزيت ريلي مربوط به قطارهاي برقي بوده، و مابقي سهم قطارهاي ديزلي مي% 20 •
 . باالتر از قطار برقي بوده است% 25  نيز بر نفر كيلومتر و شدت انرژي قطار ديزليkwh1/0 قطار برقي  

 
  ن باري ناوگا

  
 كيلومتر – تن 250 بطور ميانگين رسرانه جابجايي با •

 .بر نفر است

حمل بار بوسيله جاده، و مابقي توسط ريل % 85 •
 .  مي شودانجام

  نفت گاز به ازاي MJ4اي حدود  حمل و نقل جاده •
 . كند كيلومتر مصرف مي-هر تن

انرژي قطارهاي باري ديزلي داراي شدت  •
Mj/tonne-km 3باشند  مي.  

  
 ايجاد Key Assumptionsخت در در”Income” and “Population“ي نام هامتغيرهايي با: تذكر

از عبارت . كنيد، سپس چشم انداز تقاضاي حمل و نقل را به صورت تابعي از اين متغيرها محاسبه كنيد
  : برآورد تقاضاي سرانه حمل و نقل بهره بگيريدزير براي 

  GrowthAs (Key\Income, 1,1) 
 

   سناريوي مرجع -4-2-2
  ناوگان مسافري 

اندكي سريعتر از ميانگين سطح درآمد سرانه )  كيلومتر بر نفر–نفر(رود حجم تردد مسافري  انتظار مي •
 ). است 1/1 نسبت به درآمد سفركشش تقاضا (افزايش يابد 

 . در سال برخوردار باشد% 5/2در همان حال، كل جمعيت از رشد  •
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 .  رشد يابد2030تا سال % 5/3 با نرخ ،3000$نگين درآمد سرانه از مقدار فعلي ميارود  انتظار مي •

 .درصد برسد70 سهم سواري شخصي از ميزان حمل ناوگان مسافري به 2030انتظار مي رود تا سال  •
سپس تقاضاي آتي حمل و .  در درخت ايجاد نماييدKey variables تحت "Income"متغيري را به نام : تذكر 
 استفاده  مسافري از عبارت زير براي تقاضاي سرانه حمل و نقل. ا بصورت تابعي از اين متغير محاسبه نماييدنقل ر
 . كنيد

GrowthAs (Income, 1,1) 

  ناوگان باري 
 . شدبرخوردار خواهد % 2سازي از رشدي  تقاضاي سرانه حمل بار تا انتهاي سال مدل •

بهبود پيدا خواهد % 5/0 ساالنه 2040تا سال ) ز مسافري و بارياعم ا(كارايي انرژي تمام مدهاي حمل و نقل •
 . خواهد بود% 1ها كه در اين مورد مقدار بهبود مصرف انرژي ساالنه  كرد به جز سواري

  
 

   مشاهده نتايج - 2-2-3
  .تان را با جدول زير  مقايسه نماييد  سوئيچ كرده، و نتايجResults viewاكنون بر روي 

  
  )ميليون گيگاژول ( Freedonia حمل و نقل در تقاضاي انرژي

20102040سوخت ها 20102040شاخه ها 
         182.6         56.5نفت گاز     125.9     38.5باري 
            6.1           1.1برق       14.7       4.5ريلي

         240.1         22.1بنزين     111.1     34.0جاده اي 
     303.0     41.1مسافري

       36.4       6.5ريلي
       30.3       5.4ديزلي
        6.1       1.1برقي

     266.6     34.7جاده اي 
       26.5     12.6اتوبوس هاي ديزلي
     240.1     22.1سواري هاي بنزيني

       428.8      79.6كل حمل و نقل 428.8   79.6كل حمل و نقل
  تحليل انرژي مفيد :  بخش تجاري- 2-3
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 با بكارگيري هاي تجاري، مايش فضا در ساختمانمصارف گرمحاسبات اين تمرين 
هاي انرژي مفيد بخصوص زماني  تحليل. خواهد شدهاي تحليل انرژي مفيد انجام  تكنيك
ها خدمات يكساني را تدارك نمايند و موقعيتي را كه در  ست كه تركيبي از سوخت امناسب

  . خدمات انرژي را مدل نماييد تجهيزات و كل نيازهاي خواهيد مستقالً بازدهي شما ميآن 
  هاي فعلي   داده-2-3-1
  
 2010 ميليون متر مربع در سال 100هاي تجاري در كشور فرضي مجموعاً  زير بناي مفيد ساختمان •

 . باشد مي

 .  ميليون گيگاژول بوده است20، حدود 2010كل مصرف انرژي گرمايشي در سال  •

رود بزودي  نمايند و انتظار مي هم اكنون نفت كوره و برق هر كدام نصف انرژي گرمايشي را تامين مي •
 . شودگاز طبيعي وارد سبد سوخت مصرفي گرمايش فضاي بخش تجاري 

 
 ، شما نياز به ايجاد شاخهبراي اين تمرين : تذكر

Category with aggregate energy 
intensity دقت كنيد .  براي گرمايش فضا داريد

 useful energyكه باكس هاي بيانگر 

analysis و final energy intensities in 

Current Accounts همانند شكل انتخاب 
همانند شكل  از صفحه خواص شاخه . شده باشند

  . براي تنظيم اين مسئله كمك بگيريدسمت راست
   
% 100هيترهاي برقي بازدهي نزديك به  •

 . مي باشد % 80و بازدهي بويلرهاي گاز طبيعي % 65دارند، در حاليكه بازدهي بويلرهاي نفت كوره 
 

   سناريوي مرجع -2-3-2
  

 . رشد خواهد داشت% 3سطح زير بناي بخش تجاري  ساالنه  •
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مقدار (هاي تجاري، شدت انرژي مفيد بندي ساختمان  استاندارد عايقبه خاطر انتظار بهبود در •
 . افت خواهد كرد% 1، ساالنه 2040تا ) 1حرارت تحويلي در واحد مترمربع

خواهد رسيد  در حاليكه ) سهم از سطح زيربنا( %25 سهم بويلرهاي گاز طبيعي به 2040تا سال  •
توجه كنيد كه اين سهم (هاي برقي خواهد بود و مابقي سهم گرمكن% 10سهم بويلرهاي نفتي تنها 

 وارد خواهيد Current Accountsاز سهم سوخت ها متفاوت بوده و شما آنها را در  فعاليت ها
 ).كرد

  
سرانجام اينكه، استانداردهاي بهبود تدريجي كارايي انرژي بويلر منجر به بهبود ميانگين كارايي  •

در سال هاي نفت سوز  رود كارايي سيستم  انتظار مي.شدانرژي بويلرهاي نفتي و گازي خواهد 
 . برسد% 85هاي گازسوز به  و سيستم% 75به  2040

 

   مشاهده نتايج -2-3-3
  . زير مقايسه نماييد تان را با جدول هاي فوق، به منوي نتايج رفته، و نتايج بعد از ورود داده

  
  )ميليون گيگاژول(سناريوي مرجع: تقاضاي انرژي گرمايش فضا در بخش تجاري

  2040  2010  حامل هاي انرژي
  19,3  10,0  برق

  8,7  -  گاز طبيعي
  3,9  10,0  نفت كوره

  31,9  20,0  جمع تجاري
  
  
   جمع تقاضاي نهايي بخش ها-2-4
  

قبل از اقدام به انجام تمرينات سمت عرضه، درستي نتايج كل تقاضاي انرژي نهايي را با نمودارهاي زير 
  . يدمقايسه و چك نماي

  

                                                 
 .مقدار انرژي مصرفي در واحد مترمربع:  بر خالف شدت انرژي نهايي 1
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 سناريوي مرجع: تقاضاي انرژي در بخش ها

 
 سناريوي مرجع: تقاضاي انرژي بر حسب نوع حامل انرژي
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 :Show: Demand، گزينه )شكل باال ( هابراي مشاهده نمودار تقاضاي انرژي بر حسب  گروه بندي حامل: تذكر

Energy Demand Final Units قسمت لژند(نمودار  را انتخاب كرده و در سمت راست (Fuelsرا انتخاب نماييد  
  . را انتخاب كنيدGroup Fuelsسپس چك باكس .
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  )عرضه(تبديل و فراورش انرژي: 3تمرين 
  

در .  توسعه داده خواهد شد1هاي ساده سيستم عرضه ساخته شده در تمرين  در تمرين سوم، داده
 ، پااليشگاه نفت و فراورش1ال چوبهاي جديدي را براي ارزيابي توليد زغ اين تمرين ماژول

  . زغال سنگ اضافه خواهيد كرد
  
   توليد زغال چوب -3-1
  

هم اكنون كل . آيد  از طريق تبديل از هيزم بدست ميود و تماماًش هيچگونه زغال چوبي وارد يا صادر نمي
بر ( تبديل به همين دليل بازدهي. شود زغال چوب در كشور فرضي با استفاده از روش سنتي ساخته مي

% 47در آينده با بكارگيري روش هاي مدرن، بازدهي تبديل به حدود . باشد مي% 20حدود ) اساس انرژي
% 20 و 2020كل تقاضاي زغال چوب تا % 5رود از فناوري جديد براي توليد  انتظار مي. بالغ خواهد گرديد

  .  استفاده گردد2040زغال چوب تا 
وارد   Process Efficiencyيجاد كرده و داده هاي بازدهي را در متغيرا)  نباشدساده(يك ماژول استاندارد:تذكر 
  . نماييد

  
   توليد برق -3-2
  

.  خواهد رسيدGWh16200، تقاضا براي توليد برق به حدود 2 در تمرين جديد تقاضاهاي  با افزودن بخش
تر جهت برآورد تقاضاي اضافي  بنابراين، شما نياز به مشخص كردن يك سيستم توليد برق بزرگتر و واقعي

هاي جدول   را در قسمت فرايند ماژول توليد برق جهت هماهنگي با دادههتغييرات الزم. برق خواهيد داشت
  . زير  انجام دهيد

  2010ظرفيت سال  نوع نيروگاه
)MW(  

 توليد سال پايه
(% of GWh) 

%34 1،000 برق آبي
%44 2،500 بخار زغال سنگي

%22 2،000 قي نفتيتوربين احترا
(GWh 16،200) %100 5،500 جمع

                                                 
١  Charcoal 
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فنĤوري جديد زير . در آينده، گزينه هاي كاهش انتشار آاليندگي انرژي باد را نيز در بر خواهد گرفت
Process در سناريوي Current Accounts ايجاد نماييد ليكن فعالً داده اي را در متغيرهاي آن وارد 

  .نكنيد
  
   پااليش نفت -3-3
  

 فراورش 2010 ميليون تن نفت خام را در سال 16/4هاي نفت بطور تقريبي  در كشور فرضي پااليشگاه
.  بوده است1 ميليون تن نفت خام6اند، اين در حالي است كه ظرفيت اسمي خوراك آنها حدود  نموده

ي براي ساخت ا هم اكنون هيچگونه برنامه. بوده است% 95حدود ) اساس انرژيبر (ها بازدهي پااليشگاه
  .  وجود ندارد پااليشگاه هاي موجودپااليشگاه جديد و يا افزايش ظرفيت

  
كنند كه شامل   نوع فرآورده توليد مي7دارند و ) نفت خام(هاي مورد استفاده تنها يك خوراك پااليشگاه

 پااليشگاه .، گاز مايع و روغن موتور مي باشدبنزين موتور، سوخت هواپيما، نفت سفيد، ديزل، نفت كوره
اي را  انعظاف پذيري كافي داشته و  متناسب  با سبد  نياز مصرفي فرآورده ها در كشور فرضي،  هر فرآورده

  .كند توليد مي
  

            هركدام از فرآورده هاي نفتي مورد نياز كه در پااليشگاه توليد نمي شوند از طريق واردات تامين 
  .مي گردند

  
  . پااليشگاه نفت را به ماژول استاندارد همراه با داده هاي ظرفيتي تنظيم نماييدويژگي هاي ماژول: تذكر

  
تنظيم كنيد با ) by process shares(به ديسپاچينگ بر حسب سهم فرآيند را روش ديسپاچينگ: تذكر

  . را قرار دهيد100 عدد Process Shareتوجه به وجود تنها يك فرآيند، در متغير 
  
  
  

                                                 
براي اين تمرين، فرض كنيد . هستيد) تن معادل زغال سنگ  يا تن معادل نفت خام( انرژيشما ملزم به ورود داده هاي ظرفيت با واحدهاي پايه اي: يادداشت 1

  . مي باشد1TOE تن نفت خام معادل 1 و 1TCEكه يك تن زغال سنگ برابر 
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  ل سنگ  فراورش زغا-3-4
  

 ميليون 7/4توليد زغال سنگ در سال پايه .  است1كل زغال سنگ استخراجي در كشور فرضي، زغال قيري
شامل واحد (باشد، و بازدهي فراورش زغال   ميليون تن مي6تن و كل ظرفيت اسمي استخراج زغال قيري 

  . بوده است% 80) شستشوي زغال
  

 ميليون تن تا 14. زغال سنگ بصورت زير افزايش يابدكند كه ظرفيت فراورش  سناريوي مرجع فرض مي
هاي مياني بصورت  شود كه ظرفيت فراورش زغال سنگ در سال فرض مي. 2040 ميليون تن تا 23و  2020

 براي پوشش نياز داخلي به 2020رود كه بعد از  عليرغم اين برنامه توسعه، انتظار مي. يابد خطي افزايش 
دليل نياز به واردات محدوديت منابع داخلي نبوده، بلكه دليل اصلي  عدم . دواردات زغال سنگ نياز باش

  .توانايي در افزايش ظرفيت توليد متناسب با رشد تقاضاي زغال سنگ مي باشد
  

واردات زغال سنگ به صورت ظرفيت .  وارد شودExogenous Capacityظرفيت مشخص بايد در متغير : تذكر
 Outputاي آن توسط ويژگي هاي متغير وارد نخواهد شد، بلكه به ج

Properties در شاخه Coal Mining\Output Fuelsمعين مي شود  .
 Import fuel to meet“ به صورت Shortfall Ruleمطمئن شويد كه 

shortfall”براي تامين كمبودهاي تقاضا تنظيم شده باشد .  
  
   منابع-3-5
  

شود كداميك از منابع  از ورود اطالعات بايد مشخص  مرحلهدر آخرين
در  .اوليه در داخل كشور توليد مي شود و كداميك جزء واردات است

ليپ امكان تعيين ذخاير سال پايه منابع فسيلي و بيشينه دسترسي ساالنه به 
در صورتيكه مقاديري . آبي و باد وجود دارد منابع تجديدپذير نظير برق

 آنها را به صورت حامل براي هر كدام از حامل ها درج نشده باشد، ليپ
  .هاي انرژي وارداتي تلقي مي كند

  

                                                 
١ Bituminous  
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 مورد استفاده توجه كنيد كه براي هر سوخت. شوند ذخيره مي Resourceهاي اطالعات منابع  در شاخه 
 اين شاخه ها به صورت خودكار ،با ايجاد تغييرات در مدل. در مدل يك سوخت در نظر گرفته شده است

  .ذف و يا افزودن اين شاخه ها به صورت مستقيم ممكن نيستامكان ح. بهنگام مي شوند
  

. و باد مي باشد) چوب(، زيست تودهع انرژي داخلي زغال سنگ، برق آبي، تنها منابFreedoniaدر مدل 
هيچگونه اطالعات دقيقي و تفصيلي در . تمام منابع گازطبيعي و نفت خام جزء واردات محسوب مي شود

، زيست توده و باد در دسترس نيست، براي تحليل هاي پيش رو يگ، برق آبمورد ذخاير پايه زغال سن
  .فرض بر اين است كه ميزان اين منابع نامحدود باشد

  
براي زغال (براي انعكاس موارد فوق در محيط ليپ، به قسمت شاخه هاي منابع رفته و  ميزان منابع سال پايه 

 نيهمچن. ون گيگاژول واردكنيد تريلي1را )  و بادبرق آبي، چوب(و براي انرژي هاي تجديدپذير) سنگ
توجه كنيد كه نيازي به وارد كردن دسترسي به منابع  .مقادير منابع نفت خام و گازطبيعي را  صفر وارد كنيد

  .براي حامل هاي انرژي ثانويه نيست
  

  مشاهده نتايج  -3-6
  

ده، و مطمئن گرديد كه تان را بررسي نمو قبل از پرداختن به نتايج، دياگرام سيستم انرژي
  . مطابق شكل زير باشد
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  نمودار مرجع سيستم انرژي 

  
  
  

 زير  و پاياني را با جداولپايه كليك كرده، و تراز انرژي سال Energy Balanceاكنون به نماي 
  .مقايسه كنيد
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  )ميليون گيگاژول (2010 در سال  Freedoniaتراز انرژي 

 
  

  )ميليون گيگاژول (2040 در سال  Freedoniaرژي تراز ان
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درستي اطالعات سمت تقاضا را در جوع به سناريوها، اگر تراز انرژي بدست آمده درست نيست، ابتدا قبل از ر: تذكر
به طور كلي برخي از روش هاي ميانبر براي رفع . بررسي كنيد) 2010دراين مورد سال  (Current Accountsسناريوي 

  :هات تراز انرژي عبارتند ازاشتبا
با نتايج همخواني نداشته باشد، بهتر است نتايج مدل ) توليد داخلي/صادرات/اعم از واردات(اگر مقدار انرژي مورد نياز -1

 در شاخه هاي تقاضا، عرضه و منابع رديابي كرده و كاركرد درست آنها را  به ترتيبرا به صورت قسمت به قسمت
 .بررسي نماييد

درست باشد، واردات، صادرات و يا توليد داخل اشتباه به نظر برسد در آن صورت ممكن ار انرژي موردنياز اگر مقد -2
در اينچنين موقعيتي الزم است  . است اعداد ورودي درست باشند ليكن ويژگي هاي شاخه به درستي تنظيم نشده باشد

 :برخي موارد چك شوند

. اينكار از طريق نماي تحليل ها ميسر خواهد شد. ه را چك نماييدويژگي هاي خروجي تمامي ماژول هاي سمت عرض •
) Transformation\Oil Refining\Output Fuelsمثالً ( هركدام از ماژول هاي عرضه "Output Fuels"در فولدر 

 را چك نماييد و مطمئن  "Export Target" و  "Output Properties"  ، "Import Target"كاركرد متغيرهاي 
 .يد كه از كاركرد صحيحي برخوردارندشو

 را چك نماييد و مطمئن شويد كه منابع اوليه و ثانويه "Yield" و "Base Year Reserves" متغيرهاي ،در شاخه منابع •
 .براي توليد منابع و حامل هاي انرژي بومي كافي مي باشند

اين متغيرها واردات مازاد . نويه بررسي نماييدمتغير هاي هدف گذاري واردات و صادرات را در شاخه منابع اوليه و ثا •
 .و صادرات مازاد حاصل از توليد ماژول هاي مختلف سمت عرضه را معين مي كنند

  
  . تان را با مقادير نمودارهاي زير مقايسه نماييد اكنون به نماي نتايج رفته، و خروجي
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  سناريوي مرجع: توليد برق

 
 . گيگاوات ساعت62,640=2040گيگاوات ساعت،  16,200=سال پايه: يادداشت

 
  سناريوي مرجع: ظرفيت توليد برق 
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  فايده-تحليل هاي هزينه: 4تمرين
  

در اين تمرين كاربران با چگونگي ورود داده هاي مربوط به هزينه هاي فناوري هاي مختلف در سمت هاي 
گيري از ليپ براي انجام تحليل هاي سپس چارچوب بهره . عرضه و تقاضاي سيستم انرژي آشنا خواهند شد

قبل از ادامه كار، مطمئن شويد كه . خواهد شديكپارچه هزينه و فايده سناريوهاي مختلف سياستگذاري ارايه 
  . را تكميل كرده ايد تا بتوانيد تمرين اين فصل را براحتي انجام دهيد3تمرين

  
  فايده-مقدمه اي اجمالي بر تحليل هاي هزينه -4-1
  

فايده در ليپ از ديدگاه اجتماعي و با مقايسه -ات هزينهمحاسب
       ليپ. هزينه هاي هر دو سناريوي سياستگذاري انجام مي شود

مي تواند تمامي مولفه هاي هزينه هاي زير را در محاسبات دخيل 
  :نمايد

هزينه هاي سرمايه گذاري، بهره برداري، تعميرات و  •
 شده به صورت تقاضا بيانفنĤوري هاي سمت نگهداري 

كل هزينه ها، هزينه در واحد، يا هزينه هاي صرفه جويي 
 انرژي نسبت به يك سناريوي ديگر

  عرضهسمتهزينه هاي سرمايه گذاري مولفه هاي  •

 هزينه هاي تعميرات، نگهداري و بهره برداري ثابت و متغير •

 هزينه هاي منابع درونزا •

 ارداتي وحامل هاي انرژيهزينه هاي  •

 صادراتي هاي انرژي منافع حامل •

 هزينه هاي غير مستقيم انتشار آالينده ها •

  هزينه هاي گوناگون تعريف شده توسط كاربر همانند هزينه هاي اجراي يك برنامه كارايي انرژي •
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 نخست بايد مرز تجزيه و تحليل هزينه در محيط ليپ و اجتناب از دوباره شماري،براي ايجاد يك رويكرد 
براي نمونه، در صورتي كه  هزينه هاي حامل هاي انرژي مصرفي توليد . ترسيم نماييدسيستم تان مشخصي حول 

  .فايده نيست-برق در محاسبات لحاظ شده باشد، ديگر نياز به لحاظ كردن هزينه برق در يك محاسبه كلي هزينه
  

بر  ) ( General: Basic Parametersدر صورتيكه تاكنون اين مرحله را اجرا نكرده ايد، با رفتن به قسمت 
 رفته و مرز تحليل را  با توجه Costingسپس به برگه .  سوئيچ نماييد و هزينه ها را فعال كنيد Scopeروي برگه

 را  ”Complete Energy System“ براي اين تمرين گزينه. فايده مشخص نماييد-به اهداف تحليل هزينه
نه هاي سوخت تنها زماني در محاسبات لحاظ مي شوند كه براي مرز سيستم انتخاب نماييد، به اين معنا كه هزي

نرخ تنزيل را . صادرات يا وارداتي اتفاق افتاده و يا اينكه حامل هاي انرژي به صورت استخراج منابع اوليه باشند
تنظيم نماييد و بعد از لحاظ كردن موارد قبلي، نوبت به ساخت مجموعه اي از سناريوهاي سياست گذاري مد % 5

در ادامه داده هاي هزينه اي را براي اينگونه سناريوها در سمت هاي تقاضا، عرضه و منابع وارد .  خواهد رسيدنظر
منافع سناريوهاي مختلف را ارزيابي  -اي شامل يك مقايسه كلي بين هزينهدر نهايت برخي از نتايج هزينه . كنيد
  .نماييد

  
   ايجاد سناريوهاي سياستگذاري-4-2
  

 Manage Scenariosبه قسمت 

( رفته و پنج سناريوي زير را   (
  :اجرا كنيد

 )Efficient Lighting(روشنايي بهينه  •

 )Efficient Refrigerators(تبريد بهينه  •

 )CNG) CNG Busesتوبوس هاي ا •

 Natural(گاز طبيعي و تجديد پذيرها  •

Gas & Renewable( 
 Industrial(كارايي انرژي در صنعت •

Efficiency(  
  
  . ايجاد كرده ايد، حذف نماييد1 را كه در تمرين DSMشما مي توانيد سناريوي : نماييراه
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مطمئن شويد كه هر كدام از سناريوهاي .  همانند شكل باال ظاهر خواهد شدManage Scenariosصفحه 
و   ايجاد شده است در اين صورت سناريوهاي مذكور اعداد Reference سياستگذاري باال در زير سناريوي

 را به ارث خواهند برد، مگر اينكه داده هاي جديدي براي سناريوها  Referenceعبارات وارد شده در سناريوي
 را تحت Mitigationدر نهايت سناريوي . ت به رنگ آبي در خواهند آمداوارد شوند كه در اين صورت عبار

 برگهاز . ده در قسمت باال مي باشدفهرست ش ايجاد نماييد كه تركيبي از پنج سناريو Referenceسناريوي 

Inheritance   براي تنظيم اين سناريوي جديد و همچنين به ارث بردن عبارات و داده ها از پنج سناريو
  .سياستگذاري باال استفاده كنيد

  
   وارد كردن داده هاي هزينه اي-4-3
  

 اين سناريو با سناريوي مرجع در گام بعدي داده هايي وارد خواهند شد كه براي ارزيابي چگونگي تفاوت
  ف براي سناريوهاي مختلف يكسان بطور كلي، هزينه هاي واحدهاي فناوري هاي مختل. د شدناستفاده خواه

مي باشند، ولي بدليل تفاوت در مقدار بهره گيري از فناوري ها و سوخت ها، سناريوها با همديگر تفاوت قابل 
  .خواهند داشتتوجهي 

 سپس داده هاي مبين  وارد شوندCurrent Accountsداده هاي هزينه اي در سناريو ابتدا ت بنابراين، الزم اس
كار را با وارد كردن داده . تغذيه گردند در سناريو هاي سياستگذاري مختلف  هاميزان بهره گيري از فناوري

  . هاي هزينه اي در گزينه هاي سمت تقاضا آغاز نمايد
  

  :در سناريوها وارد شوند داده هاي مشروح م است سه نوع ازبطور كلي الز
  وسايل در سناريوي سياستگذاري نصب خواهد شد؟) پر بازده( چه مقدار از انواع جديد:نفوذ فناوري •

  وسايل جديدتر چه ميزان كارآمدتر هستند؟: عملكرد فناوري •

ينه هاي  هزينه وسايل جديد چه مقدار است؟ همچنين كاربر مي تواند كل هز:هزينه هاي فناوري •
وسايل جايگزين مورد استفاده در سناريوهاي مرجع و سياستگذاري را معين نمايد يا به صورت ساده 
مازاد هزينه وسايل جديد لحاظ شده در سناريوي سياستگذاري را نسبت به هزينه هاي وسايل مورد 

  .استفاده در سناريوي مرجع در مدل تغذيه نمايد

   سناريوي روشنايي بهينه-4-3-1
  

  .قبل از تغذيه داده ها، يك شاخه فناوري جديد تحت رسته روشنايي براي فناوري هاي پر بازده ايجاد نمايد: راهنمايي
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يك برنامه مشخصي براي نصب سيستم هاي روشنايي پر بازده از جمله المپ هاي مهتابي : نفوذ فناوري •
فرض شده . هري را كاهش دهد و ساير فناوري ها مي تواند برق مصرفي خانوارهاي ش(CFLs)فشرده

% 75، 2030خانوارها و تا سال % 40، 2017 آغاز شده و تا سال 2012است كه برنامه مذكور در سال 
 Activity و در  متغيرEfficient Lightingاين داده ها را تحت سناريوي . خانوارها را در بر بگيرد

Level وارد نماييد .  

     از برق مصرفي در روشنايي سنتي خانوارها را مصرف% 30تنها  روشنايي پر بازده :عملكرد فناوري •
  . وارد كنيدCurrent Accountsاين داده ها را در متغير سناريوي . مي كند

     نهايتاً يك سال  ها دالر و عمر آن1المپ هاي حبابي استاندارد حدود قيمت : هزينه هاي فناوري •
 5هر خانوار حدود .  سال است3 دالر و عمر آنها 6ازده در صورتيكه قيمت المپ هاي پر ب. مي باشد

 Demand براي متغير Current Accountsالمپ در سال استفاده دارد اين داده ها را در سناريوي 

Cost براي اطمينان از وارد كردن داده ها  براي هر خانوار، روش هزينه ها را . وارد كنيدActivity 

Cost  انتخاب كنيد.  

براي سرشكن كردن هر دو هزينه مربوط به روشنايي AnnualizedCost  يگر الزم است كه از تابعاز طرف د
براي نمونه سرشكن هزينه هر . شودموجود و روشنايي بهينه براي سال هاي عمر و بر حسب هر خانوار استفاده 

  : شود بصورت زير در فضاي عبارت متغير هزينه نوشته مي خانوار براي المپ هاي پر بازده

AnnualizedCost (6*5, 3) 

در طي )  دالر براي هر المپ6*المپ 5( براي سرشكن كردن هزينه هر خانوار ابع باال از يك فرمول استاندارد ت
از فرمول مشابهي براي وارد كردن هزينه هاي المپ هاي موجود نيز .  سال از عمر المپ ها استفاده مي كند3

  .استفاده كنيد
  . مفيد است AnnualizedCost هنگام استفاده از توابعي نظير  (Ctrl+F)توابع  1 جعبه جادويي ازگيريبهره : راهنمايي

  
   سناريوي تبريد بهينه-4-3-2
  

اين . جديدي را براي يخچال ها اجباري كندانرژي ظر دارد استاندارد كارايي دولت در ن: نفوذ فنĤوري •
مام يخچال هاي موجود بايد اين استاندارد جديد را  ت2025 و تا سال  شده شروع2014برنامه از سال 
 .پاس نمايند
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استاندارد الزام كرده است كه توليد كنندگان، يخچال را با ميانگين شدت مصرفي : عملكرد فناوري •
  . كيلو وات ساعت در سال توليد نمايند380حداكثر 

 دالر 100رمايه گذاري حدود  مستلزم سkwh380هزينه افزايش راندمان يخچال به : هزينه هاي فناوري •
.  ساله دارند10هر دو مورد يخچال هاي فعلي و جديد  عمر حدود . آمريكا به ازاي هر يخچال مي باشد

بنابراين زمانيكه .  پر بازده جديد را وارد مي كنيديخچالدر اين مثال شما تنها داده مربوط به مازاد هزينه 
 وارد كنيد، الزم است براي Current Accountsناريوي  در س Demand Costا براي متغيرداده ها ر

 سال يخچال پر 10 دالر را براي عمر 100يخچال موجود هزينه صفر را وارد كرده و سپس مازاد هزينه 
فايده نيازي به وارد -شايان ذكر است كه در هنگام تحليل هزينه. بازده به سال هاي عمر سرشكن نماييد

ها به وارد كردن هزينه هايي وط به فناوري ها نمي باشد و كاربر مي تواند تنكردن تمامي هزينه هاي مرب
  .متفاوت است )سناريوي مرجع( نسبت به ديگري ها نمايد كه در آن موارد، هزينه هاي سناريواكتفاء

   سناريوي كارايي انرژي صنعتي-4-3-3
  

ز فرايندهاي متفاوت در نظر گرفته  گستره اي اFreedoniaاز سيستم انرژي  ”Other Industrial“ در بخش
مميزي انرژي صنايع مذكور نشان مي دهد كه با كاهش شدت مصرف انرژي از طريق راهكارهاي . شده است

 سنت بر هر كيلو وات ساعت انرژي صرفه جويي شده مورد نياز 5مختلف بطور متوسط هزينه اي حدود 
از مصرف انرژي در بخش % 30 پتانسيل صرفه جويي تا اينگونه راهكارها). هم براي برق و هم براي نفت(است

“Other Industrial”  را دارند2040تا سال .  
بر خالف مثال هاي قبلي، براي اينگونه تحليل ها، اطالعات هزينه به شكلي كه امكان محاسبه تعداد وسايل 

 Cost ofرا به صورت به جاي آن شما مجبوريد هزينه ها . جديد نصب شده را شامل شود، در دسترس نيست

Saved Energy  وارد كنيد.  
 را براي شاخه هاي برق و نفت كوره تحت شاخه Demand Cost  متغيير، Current Accountsدر سناريوي 

 را انتخاب كنيد، زمانيكه شما Cost of Saved Energyسپس روش . انتخاب كنيد ”Other Industry“ اصلي 
 اين روش را انتخاب مي كنيد يك
جعبه محاوره اي همانند شكل 
ظاهر مي شود در آن جعبه واحدها 

 Dollars/KWhرا به صورت 

saved versus the Reference Scenario خواهيد كرددوار .  
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 را وارد نماييد و براي تمامي KWH05/0/$  كليك كرده و سپس عددOKپس از تنظيم واحدها بر روي 
  .سوخت ها اين مراحل را تكرار كنيد

 را انتخاب نماييد و ميزان صرفه جويي )Industrial Efficiency( ون سناريوي كارايي انرژي در صنعتاكن
 Final Energy Intensityيك روش ساده براي انجام اينكار انتخاب متغير . انرژي انتظاري را مشخص كنيد

 ليپ مي گويد كه شدت سپس فرمول زير را وارد نماييد كه به.  مشخص شده استOther Industryدر شاخه 
  .در سناريوي مرجع خواهد بودپايين تر از خط مبنا % 30  حدود2040انرژي تا سال 

BaselineValue * Interp (2010, 1, 2040, 0,7) 
  CNG سناريوي اتوبوس هاي -4-3-4
  

لوده و  يك گزينه مطلوب براي بهبود كيفيت هوا در شهرهاي پرجمعيت و آCNGديزلي به تبديل اتوبوس هاي 
  . مي باشدCO2هم روش قابل قبول براي كاهش انتشارات 

از كل % 7، 2017 شروع به كار خواهند نمود و تا سال 2012 از سال CNG اتوبوس هاي :نفوذ فناوري •
 . بالغ خواهد شد% 70 به حدود 2040تا سال  نيز  سهم آن  پوشش داده ونفر كيلومتر را 

 مگاژول بر نفر كيلومتر CNG ،29/0زسوز اتوبوس هاي شدت مصرف موتور گا: فناوريعملكرد  •
 .است كه اندكي از شدت مصرف اتوبوس هاي ديزلي پايين تر است

 دالر بر نفر كيلومتر از اتوبوس هاي ديزلي فعلي 1/0 حدود CNGهزينه اتوبوس هاي : هزينه فناوري •
  . سال عمر اتوبوس ها سرشكن شود15بيشتر است كه اين هزينه بايد براي 

   هزينه هاي عرضه-4-3-5
  

.  در آخرين سناريوي كاهش انتشار قرار داده خواهند شد(NGCC)نيروگاه هاي بادي و سيكل تركيب گازي 
.  وارد كرده و عملكردشان را تنظيم نماييد ها ، شما بايد شاخه هاي جديدي براي فناوريهزينه هاقبل از تغذيه 

  . استفاده كنيدcurrent accountsا در سناريوي  جدول زير براي تنظيم و تغذيه داده هاز
  

ثير متفاوتي بر اندازه و ميزان بهره برداري از بخش هاي زينه هاي سياستگذاري سمت تقاضا تأهر كدام از گ
بنابراين بر خالف گزينه هاي سمت تقاضا كه تنها نياز به وارد كردن هزينه ها براي توصيف . سمت عرضه  دارند
  . دارد، در سمت عرضه الزم است هزينه ها براي تمام نيروگاه ها و فناوري ها وارد شوندگزينه هاي جديد
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  مشخصات عملكردي تاسيسات نيروگاهي در آينده
سيكل تركيبي گازسوز بادي 

 Merit Order  Merit Order  سپاچينگيروش د
 1 1 رتبه چينش

 2011 2011 سال نخست شبيه سازي

 55 100 (%)راندمان فرآيند

 80 35 (%)بيشنه دسترس پذيري

 100 30 (%)1اعتبار ظرفيت

 GWh(  0 0(توليد تاريخي

 MW(  0 0(ظرفيت برونزا

 30 30  )سال(عمر 

متغير اعتبار ظرفيت، قسمتي از ظرفيت را در محاسبات لحاظ مي كند كه به خاطر غير دائمي بودن  فناوري هاي تجديد پذير . 1  
  .است% 100 ميزان اعتبار ظرفيت ا كه در تمام فناوري ها به غير از باد،ثابت است به اين معن

  
كار را با وارد كردن هزينه هاي سرمايه گذاري، نگهداري و بهره برداري ثابت و متغير براي تمام نيروگاه هاي 

  :ل زير بهره برداري كنيداز داده هاي جدو. توليد برق در سيستم آغاز نماييد
  

  ات نيروگاهي مو جود وآتيهزينه هاي تاسيس
سرمايه گذاري 

($/kW) 
نگهداري و بهره برداري 

  ثابت
($/kW) 

نگهداري و بهره 
  برداري متغير
 ($/MWh) 

  نرخ بهره
 [%] 

 نيروگاه هاي موجود
 5 3 40 1000  زغال سنگي

 5 1 0 2000  برق آبي

 5 0,7 10 400 توربين احتراقي

 نيروگاه هاي جديد
 5 3 40 1000 زغال سنگي

 5 0,7 10 400 توربين احتراقي

 5 0,5 10 500 سيكل تركيبي گازسوز

                                                 
١  Capacity Credit 
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 5 0 25 800 بادي

را  وكار خواهيد داشت كه داده هازماني با هزينه هاي سوخت سر. وندهزينه هاي فوق شامل هزينه هاي سوخت نمي ش: توضيحات
  .در متغيرهاي هزينه منابع  مشخص نموده باشد

  
  
  
  ي گاز طبيعي و  تجديد پذيرهاسناريو -4-3-6
  

در سناريوي مرجع، توربين هاي احتراقي زغال سنگي و نفتي، انواع غالب نيروگاه ها هستند كه در آينده ساخته 
محل قرار (مشخص نماييد  Endogenous Capacityبدين منظور، اين فناوري ها را در متغير . خواهند شد
  ).ليد برق مي باشد،  ذيل فرايندهاي ماژول تو هاگرفتن آن

كاربران مي توانند تاثير احداث تركيب مختلف نيروگاه ها را در آينده بررسي و  در اين سناريوي سياستگذاري،
اين سناريو آثار احداث تركيبي از نيروگاه هاي بادي و سيكل تركيبي براي بار پايه در كنار . ارزيابي نمايند

  .ي تامين بار پيك مورد نياز را تحليل خواهد نموداحداث توربين هاي احتراقي نفت سوزي برا
، داده  Endogenous Capacity را انتخاب كرده و در صفحهء Natural Gas and Renewable سناريوي

  .هاي سناريوي مرجع را با داده هاي جدول جايگزين كنيد
  

  اندازه هاي ظرفيت افزوني در سناريوي گاز طبيعي تجديدپذيرها
 اندازه افزونه فزونهرتبه ا فرآيند

 400 1 سيكل تركيبي گاز طبيعي

 200 2 توربين احتراقي جديد

 200 3 بادي

  
شما مجبور به وارد كردن .  وارد نموده ايدMitigation در سناريوي مطمئن شويد كه شما اين فناوري ها را مستقيماً: راهنمايي

  . افزودني صحيح همانند باال ايجاد كنيد ، اگر چه الزم است ساختار يا رتبه)اين مقادير به ارث خواهند رسيد(اندازه افزونه نيستيد
  
  هزينه هاي منابع  -4-3-7
  

از . سرانجام، در بخش منابع، واحد هزينه ها را براي منابع اوليه و ثانويه توليد داخل و وارداتي مشخص نماييد
  :اطالعات زير براي ورود اين هزينه ها استفاده كنيد

  
  )توليد داخل و واردات(اوليهمنابع 
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  .2040 دالر بر تن در سال 30، افزايش به مقدار 2010 دالر بر تن در سال 20قيمت زغال سنگ  •

  دالر بر مترمكعب در سال2/0 و افزايش به 2010 دالر بر متر مكعب در سال 1/0قيمت گاز طبيعي  •
2040.  

  
  

  )توليد داخل و واردات(منابع ثانويه
  

 دالر بر تن در سال و 300 هواپيما و روغن ها سوختنزين، گازمايع، نفت سفيد، نفت كوره و قيمت نفت گاز، ب
  2040 دالر بر تن در سال 400افزايش به 

وارد كردن قيمت برق لزومي ندارد چرا كه شما هزينه هاي برق را بر اساس نوع سوخت ورودي و هزينه هاي 
  .نيروگاه مدل سازي نموده ايد

 وارد نموده و در تمامي سناريوها، Current Accounts سال پايه را در سناريوي ي داده هاهر كدام از اين
    تنها يكبار و در سناريوي مرجع وارد  هاپيش بيني قيمت ها و هزينه. واحد هزينه را يك سال در نظر بگيريد

  .مي شوند
  
  فايده-نتايج تحليل هزينه -4-4
  

براي دستيابي به نتايج . ريوها را جهت انجام محاسبات انتخاب كنيددر صحفه مديريت سناريوها تمامي سنا
  .را انتخاب كرده و مقايسه كنيد Mitigation منطقي و ساده ابتدا مي توانيد تنها سناريوي مرجع و سناريوي 

 را نسبت  Mitigation سناريوي (NPV)  مي توانيد ارزش خالص فعلي راSummariesدر نماي 
 جمع تنزيل يافته NPV. مشاهده كنيد) در اين مورد سناريوي مرجع(هاي منتخب به ساير سناريو

تجميع در طول تمام (تمام هزينه ها و منافع در يك سناريوي منهاي سناريوي ديگري مي باشد 
  ).دسال هاي مطالعه سيستم انرژي اتفاق مي افت

كنيد كه اين نتايج نشان مي دهد كه هزينه توجه . در نهايت نتايجي همانند جدول زير را مشاهده خواهيد نمود
 مي باشد كه دليل آن هزينه هاي Reference بيشتر از سناريوي Mitigationهاي سمت تقاضا در سناريوي 

بطور كلي ميزان . سرمايه گذاري و تعميرات و نگهداري باالي راهكارهاي افزايش كارايي انرژي مي باشد
 جويي اتفاق افتاده انرژي و كاهش هزينه هاي سرمايه گذاري احداث سرمايه گذاري بيشتر از ميزان صرفه

مي   منفي است كه نشان  Mitigation كلي سناريو NPVبنابراين . ظرفيت هاي مازاد در سمت عرضه مي باشد
  .دهد هزينه ها كمتر از سناريو مرجع مي باشد
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ده كنيد با استفاده از نماي نتايج در صورتيكه بخواهيد نتايج هزينه ها را بصورت نمودار مشاه
شاخه مادر در ساختار درختي را انتخاب كرده و نتايج و هزينه ها را مشاهده . ممكن خواهد شد

. عموماً مشاهده هزينه ها به صورت اختالف بين آن سناريو و سناريوي مرجع مفيد مي باشد. كنيد
  بر Mitigationينه همفزون تنزيل يافته را در سناريوي براي نمونه تالش كنيد نمودار زير را ايجاد كنيد كه هز

  .حسب سناريوي مرجع نشان مي دهد

 

 2040-2010 منافع  همفزون -هزينه
 .، قياس با سناريوي مرجع2010 درصد در سال 5، نرخ تنزيل 2010ميليارد دالر 



 
www.EnergyInformation.ir 

 
67

 


