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1.

IEVADS

1.1. Tēmas aktualitāte
Eiropas Savienībā koăenerācijas elektrostaciju attīstība tiek īpaši veicināta, jo tā Ĝauj
ietaupīt ievērojamus kurināmā daudzumus, uzlabot elektroapgādes drošumu, kā arī būtiski
samazināt izmešus atmosfērā, īpaši siltumnīcas efekta gāzes. Eiropas Savienības Parlaments ir
izvirzījis mērėi līdz 2010.gadam panākt TEC īpatsvara palielināšanos siltumelektrostaciju
vidū no 11% (1998.g.) līdz 18%. Ir pieĦemta jauna direktīva 2004/8/EC par augsti efektīgas
koăenerācijas veicināšanu.
Vienlaicīgi tiek meklētas jaunas tirgus metodes koăenerācijas elektrostaciju
atbalstīšanai. Dažas valstis, piemēram, Dānija un Somija ir atteikušās no obligātā
elektroenerăijas iepirkuma un regulētiem tarifiem, kas Ĝāva koăenerācijas elektrostacijām
strādāt ar garantēto peĜĦu, bet faktiski kropĜoja elektroenerăijas tirgu. Veco atbalsta
mehānismu vietā tiek piedāvātas jaunas shēmas, piemēram, subsīdijas investīcijām,
piemaksas, jaudas iepirkumi, konkursi, sertifikāti, nodokĜu atvieglojumi.
Lielākā atšėirība ir tāda, ka augstāk minētās shēmas sedz tikai daĜu no izmaksām, bet
pārējo daĜu koăenerācijas elektrostacijas īpašniekam ir nepieciešams nopelnīt pašam,
elektroenerăiju piedāvājot brīvajā elektroenerăijas tirgū. Tas nozīme, ka apriori nav zināmi ne
pārdotās elektroenerăijas apjomi, ne elektroenerăijas cenas.
Tas padara koăenerācijas elektrostaciju darba režīmu optimizāciju par daudz
komplicētāku stohastisko uzdevumu. Lai risinātu šo uzdevumu, jāizstrādā jaunas metodes, kas
Ĝautu modelēt koăenerācijas elektrostacijās ražotas elektroenerăijas tirdzniecību SPOT tirgū.
Vēl viens faktors, kas sarežăī koăenerācijas elektrostaciju darba režīmu modelēšanu, ir
CO2 emisijas tirdzniecība, kad fosila kurināmā elektrostacijām jāpērk trūkstošās CO2 emisijas
atĜaujas tirgū. CO2 emisijas atĜauju cena ir mainīga vērtība, bet nepieciešamais daudzums ir
atkarīgs no tirgū realizētas enerăijas apjoma un, respektīvi, no patērēta kurināmā daudzuma.
Lai pieĦemtu pareizo lēmumu, izvēloties visizdevīgāko tirdzniecības stratēăiju,
optimālāko iekārtu sastāvu un tās noslogojumu, ir nepieciešams attiecīgais optimizācijas
modelis.
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1.2.

Darba mērėis

Šī promocijas darba mērėis ir izstrādāt jaunas metodes, algoritmus un matemātisko
modeli koăenerācijas elektrostaciju darbības režīmu optimizācijai elektroenerăijas tirgus
apstākĜos, Ħemot vērā CO2 emisijas tirdzniecības sistēmu.
Koăenerācijas elektrostacijas īstermiĦa optimizācijas galvenie uzdevumi ir optimāla
iekārtu sastāva izvēle (unit commitment) un slodzes optimālais sadalījums starp izvēlētām
iekārtām (unit dispatch). Elektrostacijas ekonomiskās dispečerizācijas mērėis ir nodrošināt
pieprasījumu ar minimālām izmaksām vai ar maksimālo peĜĦu.
Lai sasniegtu augstāk minēto mērėi, ir nepieciešams rast risinājumus sekojošiem
uzdevumiem, kas ir izskatīti šajā promocijas darbā:
-

Elektriskās un siltuma slodžu modelēšana;

-

Enerăijas un energoresursu cenu modelēšana;

-

Koăenerācijas elektrostaciju iekārtu raksturlīkĦu aproksimācija;

-

Koăenerācijas elektrostacijas darbības režīmu optimizācija: optimālo iekārtu sastāva
izvēle un optimālais slodzes sadalījums;

-

Koăenerācijas elektrostacijās ražotās elektroenerăijas SPOT tirdzniecības modelēšana;

-

Stohastisko parametru modelēšana;

-

Jaudas paplašināšanas optimizācija.
1.3.

Pētījumu metodika

Koăenerācijas elektrostacijas elementu (katli, dzinēji, turbīnas) modelēšanai ir
izmantoti otras pakāpes polinoma vienādojumi. Vienādojumu koeficentu noteikšanai ir
izmantotas matricas, kuras ir aprēėinātas ar Kramera formulām.
Elektrisko un siltuma slodžu modelēšanai ir izmantoti autokorelācijas funkcija un
Furjē diskrēta pārveidošana, kā arī matemātiskās statistikas metodes. IlgtermiĦa
elektroenerăijas pieprasījuma prognozēšanai ir izmantota ekonometriskā metode.
Energoresursu cenu modelēšanai ir izmantoti matemātiskas statistikas metodes, Ħemot
vērā Hubberta teoriju par naftas resursu krājumu izsīkšanu. Koăenerācijas tarifu modelēšanai
ir izmantoti regulatora apstiprinātas koăenerācijas tarifu aprēėināšanas metodikas.
Šajā promocijas darbā ir piedāvāta oriăināla metodika ienākumu sadalīšanai starp
elektroenerăiju un siltumenerăiju, tā, lai abi enerăijas veidi būtu konkurētspējīgi.
Koăenerācijas elektrostaciju darbības režīmu optimizācijai statiskā formā ir piedāvāts
izmantot optimizācijas problēmas Lagranža funkciju un pirmās pakāpes Kuna-Takera
nosacījumus (optimalitātes nosacījumus). Tomēr izstrādāta algoritmā tiek pielietota Monte2

Karlo metode, lai meklētu koăenerācijas elektrostacijas iekārtu optimālo sastāvu un tās
noslodzi. Uzdevuma dinamiskam formulējumam ir jāizmanto dinamiskā programmēšana.
Piespiedu dīkstāves modelēšanai ir piedāvāts izmantot varbūtības simulēšanas metode
ar konvolūcijas algoritmu.
Jaudas paplašināšanas optimizācijai tiek izskatītas dažādas metodes, tajā skaitā:
investīciju atmaksāšanas metodes (NPV, IRR), anuitātes metode, izlīdzināto izmaksu metode,
atmaksāšanās lūzuma punkta metode, dinamiskā programmēšana.
1.4.

Galvenie rezultāti

Promocijas darbā ir izstrādāta koăenerācijas elektrostaciju darbības režīmu
optimizācijas programma „Elektrostacijas režīmu optimizācijas modelis (EROM). Programma
EROM ir realizēta matemātiskās programmatūras MATLAB v.6.5. vidē.
Matemātiskais modelis ir aprobēts un verificēts, modelējot AS Latvenergo ražotnes
Rīgas TEC-1 darbības režīmus.
1.5.

Zinātniskā novitāte

Atšėirībā no daudziem iepriekšējiem darbiem, promocijas darbā tika izstrādāts
algoritms, kas Ĝauj optimizēt koăenerācijas elektrostacijas darba režīmus, Ħemot vērā
elektroenerăijas tirgus un CO2 emisiju atĜauju cenas. Modelis diezgan precīzi apraksta dažādu
koăenerācijas tehnoloăiju raksturlīknes. Tika analizētas siltuma akumulācijas iespējas un tās
ietekme uz darbības režīmiem.
1.6.

Praktiskā vērtība

Izstrādātās metodes un matemātisko modeli var izmantot: elektroenerăijas ražotāji –
koăenerācijas elektrostaciju ikdienas darbības režīmu plānošanai, tirgotāji – optimālas
tirdzniecības stratēăijas izstrādāšanai, sabiedrisko pakalpojumu regulatori – subsīdijas vai
atbalsta apjoma noteikšanai, plānotāji un attīstītāji – jaudas paplašināšanas vai jaunas
koăenerācijas elektrostacijas celtniecības variantu izvērtēšanai.
AS Latvenergo speciālisti izradīja interesi par modeĜa EROM pilnveidošanu Rīgas
termoelektrostaciju darbības režīmu modelēšanai.
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2.

DARBA STRUKTŪRA UN APJOMS

Promocijas darbs ir uzrakstīts latviešu valodā, satur ievadu, 5 nodaĜas, secinājumus un
rekomendācijas, literatūras sarakstu, 36 tabulas, 76 zīmējumus un ilustrācijas, 212 formulas,
kopā 190 lappuses. Literatūras sarakstā ir 144 nosaukumi.
1. daĜa ir ievads. 2. daĜā ir aprakstītas Baltijas elektroenerăijas tirgus attīstības
tendences. Ir analizētas koăenerācijas elektrostaciju attīstības perspektīvas Eiropas Savienībā
un Latvijā. Latvijai ir noteikts koăenerācijas potenciāls (MW) līdz 2025. gadam. Tika
izvērtēta Rīgas termoelektrocentrāĜu atbilstība ES Direktīvas 2004/8/EC prasībām. Tika
izskatītas koăenerācijas elektrostaciju iespējamie elementi un struktūra, tajā skaitā
koăenerācijas tehnoloăiju dažādība un triăenerācija.
3. daĜā ir formulēts darbības režīmu optimizācijas uzdevums vispārīgā formā. Ir
aprakstīti koăenerācijas elektrostaciju elementu (katli, dzinēji, turbīnas) modeĜi. Ieejas-izejas
raksturlīknes ir uzdotas ar pirmās vai otras pakāpes polinomiem. Ir noteikti elektrisko un
siltuma slodžu ietekmējošie faktori un piedāvātas metodes slodžu prognozēšanai, atsevišėi
īstermiĦa un ilgtermiĦa prognozēm. Ir izskatīti naftas cenu attīstības scenāriji un
likumsakarības starp naftas cenām un citu kurināmo veidu cenām. Ir analizētas koăenerācijas
atbalsta shēmas un koăenerācijas tarifu aprēėināšanas metodikas.
4. daĜā ir detalizēti izskatīts koăenerācijas elektrostaciju darbības režīmu optimizācijas
uzdevums gan statiskā, gan dinamiskā formulējumā. Ir formulētas mērėfunkcijas un uzdoti
optimizācijas uzdevuma ierobežojumi. Tika piedāvāti algoritmi optimizācijas uzdevuma
risināšanai. Ir analizēta nenoteiktību un stohastiska riska faktoru ietekme uz ražošanas
simulācijas procesiem, īpaši piespiedu dīkstāves stohastiskums.
5. daĜā ir izskatītas koăenerācijas elektrostaciju jaudas paplašināšanas optimizācijas
kritēriji, metodes un algoritmi. Ar anuitātes metodi tika izanalizētas dažādas koăenerācijas
tehnoloăijas.
6. daĜā darbības režīmu optimizācijas algoritms un programma EROM ir aprobētas un
verificētas uz AS Latvenergo ražotnes Rīgas TEC-1 piemērā.
7. daĜa ir secinājumi un rekomendācijas turpmākai modeĜa pilnveidošanai.
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2.1.

Koăenerācijas attīstības nozīme un perspektīvas

Koăenerācija ir siltumenerăijas un elektroenerăijas un/vai mehāniskās enerăijas
vienlaicīga ražošana vienā procesā. To veiksmīgi organizējot, iespējams ietaupīt ievērojamus
kurināmā daudzumus, kā arī būtiski samazināt izmešus atmosfērā, tajā skaitā arī
siltumnīcefekta gāzes (SEG) emisijas.
Eiropas Savienības dalībvalstīs koăenerācijas elektrostaciju, jeb termoelektrocentrāĜu
(TEC) attīstība tiek īpaši veicināta. Tā ES Parlaments ir izvirzījis mērėi līdz 2010.gadam
panākt TEC īpatsvara palielināšanos siltumelektrostaciju vidū no 11% (1998.g.) līdz 18%.
ĥemot vērā jauno Eiropas Komisijas politiku enerăētikas jomā, visstraujāko attīstību
var prognozēt atjaunojamo energoresursu izmantojošām koăenerācijas elektrostacijām, īpaši
biomasas un biogāzes TEC.
Lielas cerības saista ar tā saucamo “izkliedēto” enerăijas ražošanu (distributed
generation), kas ir pieslēgta sadales elektrotīklu līmenī, vai darbojas izolētās elektriskās
sistēmās (µ-grid). Perspektīvā pat nelielās dzīvojamās mājās, var uzstādīt koăenerācijas
iekārtas, kurās bez siltuma tiktu ražota arī elektrība.
Līdz 2025. gadam koăenerācijas attīstības potenciāls Latvijā ir vērtējams līdz
1100...1300 MW siltuma jaudas, tajā skaitā 600...800 MW – termofikācijas koăenerācija un
500 MW – rūpniecības koăenerācija.
Mūsdienās koăenerācijas sistēmas var būt pietiekoši sarežăītas (1. att.) un sastāvēt no
vairākiem elementiem, piemēram, koăenerācijas energobloks, ūdenssildāmais vai tvaika katls,
kondensācijas energobloks, siltuma akumulators, elektriskais katls, dzesinātājs (centralizētai
dzesēšanas sistēmai). Katra elementa efektivitātes raksturlīknes var uzdod ar lineāriem vai
kvadrātiskiem vienādojumiem.
1. tabula
Izplatītāko koăenerācijas tehnoloăiju pamatrādītāji
Attiecība starp elektrisko
un siltuma jaudu,
MWel/MWth

Kurināmā izmantošanas
koeficents, %

Iekšdedzes dzinējs

0,75 – 0,89

84% - 91%

Gāzes turbīna ar utilizācijas katlu

0,55 – 0,58

83% - 91%

Pretspiediena turbīna (rūpniecība)

0,28

81% - 87%

Pretspiediena turbīna (apkure)

0,52

83% - 90%

Kondensācijas turbīna ar tvaika nozarojumu (uz
termofikāciju)

0,3 – 0,45

41% - 75%

Kombinētais cikls

0,95 – 1,15

84% - 91%

Tehnoloăijas
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Siltuma
uzglabāšana

Kurināmais

Elektroenerăija

Siltumenerăija

Aukstums

Koăenerācijas
Energobloks
Siltuma
Akumulators
Absorbcijas
Dzesinātājs
Ūdenssildāmais
/ Tvaika Katls
Elektriskais
Katls
Kondensācijas
Energobloks

Elektriskais
Dzesinātājs

1. att. Modelējamais objekts
Koăenerācijas energobloki var izmantot jebkuru no 1. tabulā minētajām tehnoloăijām.
To cenšas pēc iespējas maksimāli slogot bāzes režīmā visa gada griezumā, lai pilnībā
izmantotu koăenerācijas cikla priekšrocības.
Ūdenssildāmos un tvaika katlus pamatā izmanto pīėu slodžu segšanai visaukstākā
gada laikā vai pārejas režīmos, piemēram, apkures perioda sākumā un beigās, kad siltuma
slodze vēl nav pietiekoša koăenerācijas energobloka optimālai darbībai. ěoti bieži katlus
izmanto koăenerācijas energobloka rezervēšanai. Ūdenssildāmos katlus ir iespējams īsā laikā
palaist un noslogot līdz nominālai slodzei.
Elektroenerăijas tirgus apstākĜos, koăenerācijas energobloka darbības optimizēšanai
Ĝoti bieži izmanto siltuma akumulatorus. Princips ir Ĝoti vienkāršs: stundās, kad
elektroenerăijas cenas ir augstas, bet siltumenerăijas pieprasījums ir zems, koăenerācijas
energobloku joprojām var darbināt ar pilno slodzi, bet pārpaliekošo siltumenerăiju var nodot
uzglabāšanai siltuma akumulatorā.
Gadījumā, kad elektroenerăijas cenas ir zemas vai ir liels elektriskās jaudas
pārpalikums, piemēram, atomelektrostacijās, varētu būt lietderīgi izmantot elektrisko katlu
siltumenerăijas ražošanai.
Aukstuma ražošana Ĝauj būtiski uzlabot koăenerācijas energobloka noslodzi.
Koăenerācijas procesā ražoto siltumu var izmantot absorbcijas dzesinātājā, lai ražotu
aukstumu centralizētai dzesēšanas sistēmai. Dzesēšanas pīėu slodzes var segt lokāli ar
elektriskiem dzesinātājiem.
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2.2.

Koăenerācijas modeĜi un prognozēšanas bloki

PieĦemsim, ka tika nosprausts enerăijas ražošanas procesa optimālās vadības
uzdevums koăenerācijas elektrostacijām ar zināmo iekārtu struktūru Σ o , iespējamo vadības
parametru Π vad un struktūru Π Σ sarakstu, kā arī ar tehniskiem ierobežojumiem ΟT
elektrostacijas parametriem un struktūrām.
Koăenerācijas elektrostacijas optimālas darbības nodrošināšanai ir nepieciešams:
-

Izvēlēties iekārtu struktūras izmaiĦas stratēăiju Σ o (t ) laika periodā t;

-

Katrai konkrētai struktūrai izvēlēties optimālus vadības parametrus Π vad (t ) ;

Nodrošināt tehnisko ierobežojumu ievērošanu:
Σ o (t ), Π vad (t ) ∈ ΟTpieĜ
ΟTpieĜ - pieĜaujamo struktūru un parametru lauks;

kur
-

(1)

Nodrošināt katra enerăijas veida (karstais ūdens, tvaiks, elektroenerăija) ražošanu
uzdotā daudzumā.

Optimālās vadības uzdevuma galvenais mērėis ir nodrošināt maksimāli iespējamās
peĜĦas P gūšanu. Var apgalvot, ka peĜĦa ir atkarīga no izvēlētas struktūras un parametriem:

P = P [Σ o (t ), Π vad (t )]

(2)

Optimizācijas uzdevumu var formulēt sekojoša veidā:
Σ

opt
o

(t ), Π

opt
vad

T


(t ) = arg max ∫ P[Σ o (t ), Π vad (t )]dt 


t =t0

(3)

Ar citiem vārdiem sakot, tika nosprausts optimālās struktūras Σ o (t ) un parametru
Π vad (t ) izvēles uzdevums ar mērėi maksimizēt peĜĦu P laika periodā t.
Atzīmēsim, ka peĜĦu P nosaka ne tikai vadības struktūra un parametri, bet arī cenas

CQ , C N attiecīgi uz siltumenerăiju Qt un elektroenerăiju N e , kā arī enerăijas pieprasījums
WQ (t ) un WN (t ) .
Koăenerācijas

elektrostacijas

darbībā

elektroenerăijas

tirgus

apstākĜos,

visi

augstākminētie ietekmes faktori ir laika gadījumfunkcijas. Tas ienes optimizācijas uzdevuma
(3) risināšanā praktiski nepārvaramas grūtības.
Lai, tomēr, pārvarētu minētas grūtības, pāriesim pie uzdevuma nostādījuma diskrētajā
laikā. PieĦemsim, ka elektrostacijas struktūra un parametri var mainīties tikai laika momentos:
t0 , t1 , t2 ,..., tn . Šajā gadījumā gadījumfunkcijas W (t ) un C (t ) varētu tikt nomainītas ar
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attiecīgajām gadījumlielumu sistēmām: W1 , W2 , ..., Wn un C1 , C2 ,..., Cn . Attiecīgi,
optimizācijas uzdevums atbilstoši (3) transformējās sekojošā veidā:
opt
Σ opt
o (t 0 ), Π vad (t 0 ) = arg max E [P (Σ o1 ,...Σ on , Π vad 1 ,..., Π vadn , C1 ,...Cn ,W1 ,...Wn )] (4)

kur

E [P ] - peĜĦas matemātiskā varbūtība laika posmos T = t1 + t 2 +,...,+tn .

Matemātisku varbūtību E [P ] var definēt ar sekojošo izteiksmi:
6× n
k =}
n
E (P ) = ∑ ∫ . . . ∫ Pi (Σ, Π , C ,W )dF (C ,W )
i =1

kur

Ω

(5)

k - gadījumlielumu ( C un G ) sistēmas dimensija;

F - sistēmas varbūtības sadalījuma funkcija;
Optimizācijas procedūras realizācijai (4) ir nepieciešams risināt sekojošus uzdevumus:
1) peĜĦas P noteikšana pie uzdotas struktūras, parametriem, enerăijas cenām un slodzēm, 2)
enerăijas ražošanas procesa tehnisko un citu ierobežojumu izpildes pārbaude, 3)
gadījumlielumu, kas raksturo cenas un slodzes grafikus, sistēmas varbūtības sadalījuma
funkcijas uzdošana, 4) daudzkārtēja integrāĜa, kas tiek izmantots peĜĦas matemātiskās
varbūtības noteikšanai, aprēėināšanas procedūras sintēze, 5) struktūras un parametru, kas
maksimizē peĜĦu, meklēšanas procedūras sintēze. Daudzkārtējo integrāĜu aprēėināšanai,
saskaĦā ar (5) formulu, vislabāk piemērota ir Monte-Karlo metode.
Optimālas uzdevuma risinājuma procedūras strukturāla shēma ir uzradīta 2. attēlā.
Laika
prognozes

Tirgus cenas
prognozes

Koăenerācijas
elektrostacija

Prognozēšanas
bloks

Prognozēšanas
bloks

GadījumskaitĜu
ăenerators

Operators

TEC
modelis

Optimālo parametru un
struktūru meklēšanas
procedūra

2. att. Koăenerācijas elektrostacijas vadības algoritma strukturāla shēma
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2.3.

Darbības režīmu optimizācija

Koăenerācijas elektrostacijas īstermiĦa optimizācijas galvenie uzdevumi ir optimāla
iekārtu sastāva izvēle un slodzes optimālais sadalījums starp izvēlētām iekārtām.
Elektrostacijas ekonomiskās dispečerizācijas mērėis ir nodrošināt pieprasījumu ar minimālām
izmaksām vai ar maksimālo peĜĦu.
Koăenerācijas sistēmas mērėfunkciju var formulēt kā tās atsevišėo elementu,
piemēram, koăenerācijas energobloka, ūdenssildāmā katla un kondensācijas energobloka
izmaksu funkciju summu.
Koăenerācijas elektrostacijas mērėfunkcijas formulējums varētu būt šāds:
nKOĂ
nŪK


y
y
= min ∑ Π PEt N PEt + ∑ C y N ty , Qty ⋅ w yt + C Start
⋅ v yt + C Stop
⋅ u yt + ∑ C x Qtx  (6)
t =1 
y =1
x =1


( (

nt

CTEC

)

)

( )

kur
- laika intervālu skaits ar ilgumu ∆t ;
- pirktās elektroenerăijas cena laika momentā t n ;

nt
Π PEt

N PEt

(

y
t

y
t

Cy N ,Q

)

- pirktās elektroenerăijas apjoms (jauda) laika momentā t n ;
- koăenerācijas „y” energobloka izmaksu funkcija, atkarībā no

n KOĂ

elektriskās jaudas N ty un siltuma jaudas Qty laika momentā t n ;
- binārais variabls, kas raksturo energobloka statusu
(„0” – iekārta ir izslēgta, „1” – iekārta ir darbā);
- koăenerācijas energobloku skaits;

y
y
C Start
, CStop

- „y” energobloka palaišanas un apturēšanas izmaksas;

v yt

C x (Qtx )

- binārais variabls, kurš ir lielāks par „0”, ja „y” energobloks bija
iedarbināts;
- binārais variabls, kurš ir lielāks par „0”, ja „y” energobloks bija
apturēts;
- „x” katla izmaksu funkcija, atkarībā no siltuma slodzes Qtx ;

nŪK

- ūdenssildāmo katlu skaits.

w yt

u yt

Palaišanas izmaksas ( C Start ) laika intervālam t = 1,..., nStart var aprēėināt pēc formulas:
CStart =



∑  ∑ (B C

n Start nTEC
t =1

 i =1

it

t
KUR


2
+ EitCO2 Π CO
t



)

kur nStart ir palaišanas laiks. Līdzīgi var aprēėināt apturēšanas izmaksas ( CStop ).
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(7)

Binārais variabls v yt norāda uz to, ka laika momentā t n , koăenerācijas energobloks
bija iedarbināts, ja v yt > 0 , bet u yt - ka energobloks bija apturēts, ja u yt > 0 . To var izteikt
caur energobloka statusa bināro variablo:
v yt = w yt − w yt −1

(8)

u yt = wyt −1 − wyt

(9)

Dažas koăenerācijas atbalsta shēmas, t.i. piemaksas, zaĜie sertifikāti, nodokĜu
atvieglojumi un subsīdijas investīcijām paredz koăenerācijas elektrostaciju darbību
elektroenerăijas tirgū. Tāpēc ir Ĝoti svarīgi izstrādāt algoritmus koăenerācijas elektrostaciju
modelēšanai brīvajā elektroenerăijas tirgū.
Izskatīsim koăenerācijas elektrostacijas cenas piedāvājumu SPOT tirgū. PieĦemsim,
ka Π sEt ir elektroenerăijas tirgus SPOT cena laika momentā t n ( t = 1,..., nt ) un tirgus cenas
scenārijā s ( s = 1,..., ns ). φ s ir SPOT cenas scenārija varbūtība. Koăenerācijas elektrostacijas
cenas piedāvājumu SPOT tirgū ilustrē 3. attēls. Ja cenu līmenis ir zemāk par Π1Et
( Π1Et < Π sEt ), tad koăenerācijas elektrostacija tirgū nepārdod neko, jo tās marginālas ražošanas

(

)

izmaksas C y N yt , Qyt ir augstākas par tirgus cenu Π1Et . Ja cenu līmenis ir Π1Et ≤ Π sEt ≤ Π 2Et ,
tad koăenerācijas elektrostacija pārdod elektroenerăijas apjomu, kas ir vienāds N tA . Attiecīgi,
ja cenu līmenis ir Π 2Et ≤ Π sEt ≤ Π 3Et , tad pārdod apjomu N tB , bet ja Π 3Et ≤ Π sEt ≤ Π 4Et , tad
pārdod NtC , un Π sEt > Π 4Et gadījumā, elektrostacija pārdod nominālo jaudu.

(

Π sEt - cena

C y N yt , Qyt

)

Π 4Et
Π 3Et

Π 2Et
Π 1Et
A
N tmin N t

N tB
N tC
Apjoms

N tmax

3. att. Koăenerācijas elektrostacijas cenas piedāvājums SPOT tirgū
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Respektīvi, ja Π sEt > Π1Et , tad binārais variabls wyts = 1 un koăenerācijas elektrostacijas
cenas piedāvājums ir pieĦemts, bet ja Π1Et < Π sEt , tad wyts = 0 un piedāvājums nav pieĦemts.
Koăenerācijas elektrostacija, kas pārdot elektroenerăiju SPOT tirgū, centīsies
maksimizēt peĜĦu:
 s n ĖOĂ y s

 n KOĂ y s nŪK x 
= max ∑ φs Π Et ∑ N t wyt + Π Qt  ∑ Qt wyt + ∑ Qt  − CTEC 
t =1
y =1
x =1


 y =1

nt

PTEC

(10)

kur
Π sEt

- elektroenerăijas tirgus SPOT cena laika momentā t n , scenārijā s ;

Π Qt

- siltumenerăijas cena vai tarifs laika momentā t n ;

s
yt

w

- TEC statusa binārais variabls;

CTEC

- koăenerācijas elektrostacijas izmaksu funkcija, saskaĦā ar (6).

Formulu (10) var vienkāršot un pārrakstīt šāda veidā:

[

nt

PTEC = max ∑ φs Π sEt N EtSPOT + Π Qt QSt − CTEC

]

(11)

t =1

kur

N EtSPOT - SPOT tirgū realizējama elektriskā jauda, saskaĦā ar (16);
QSt
- siltumenerăijas tirgū realizējama siltuma jauda, saskaĦā ar (17) vai (26).
Gadījumā, kad koăenerācijas elektrostacija ar kādu patērētāju ir noslēgusi
elektroenerăijas pirkšanas-pārdošanas līgumu par apjomu N EtEPL un cenu Π EPL
Et , daĜu no
elektriskās jaudas N EtSPOT plāno realizēt SPOT tirgū, kur prognozētā cena ir Π sEt (ar varbūtību

φ s ),

bet

pārējo

plāno

jaudu

piedāvāt

pārvades

sistēmas

operatoram

( N EtAUX = N tmax − N EtSPOT − N EtEPL ) kā rotējošo rezervi par samaksu Π EtAUX , tad koăenerācijas
elektrostacijas peĜĦas funkcija būs:
nt

[

EPL
s
SPOT
PTEC = max ∑ φs Π EPL
+ Π EtAUX N EtAUX − CTEC
Et N Et + Π Et N Et

]

(12)

t =1

Eiropas Savienības Emisijas tirdzniecības sistēma nopietni ietekmējusi elektrostaciju
darbības režīmu plānošanas un vadības loăiku. Optimizācijas funkcijā tagad jāiekĜauj papildus
izmaksas, kas ir saistītas ar CO2 emisijas kvotu pirkšanu:
nt
 n KOĂ
CO2
y
y
2
CTEC = min ∑  ∑ C y N ty , Qty ⋅ wyt + CStart
⋅ v yt + CStop
⋅ u yt + Π CO
yt E yt
t =1 
 y =1

( (

)

kur
12

)


(13)

2
Π CO
yt

E

CO2
yt

- CO2 emisijas kvotu cena laika momentā t n ;
- CO2 emisijas apjomi laika momentā t n , saskaĦā ar formulu:
EijCO2 = u0 + u1Bij + u2 (Bij )

2

(14)

Otrajā tirdzniecības periodā (2008.-2012.g.) elektroenerăijas ražotājiem joprojām būs
izvēle: ražot elektroenerăiju un tērēt viĦiem piešėirtās bezmaksas CO2 emisijas kvotas, vai
apturēt ražošanu un gūt peĜĦu no CO2 emisijas kvotu pārdošanas. Lēmumu var pieĦemt
balstoties uz elektroenerăijas un kvotu cenu analīzi. Šo gadījumu var aprakstīt ar šādu
mērėfunkciju, Ħemot vērā (10) un (13):
n ĖOĂ
n KOĂ
n KOĂ
nt



CO2
s
2
PTEC = max ∑ φs  Π sEt ∑ N ty + Π Qt ∑ Qty  ⋅ wyts + Π CO
E
⋅
1
−
w
−
C
∑
yt
yt
yt
TEC 
t =1
y =1
y =1
y =1




(

)

(15)

Šajā gadījumā optimizācijas uzdevums būtu maksimizēt peĜĦu no elektroenerăijas un
siltumenerăijas tirdzniecības, vai CO2 emisijas kvotu pārdošanas. Bināram koeficentam

(1 − w )
s
yt

(

)

ir pretēja vērtība, salīdzinot ar wyts : jā wyts = 0 , tad 1 − wyts = 1 . Aprēėinot

mērėfunkciju, ir jāĦem vērā visus ierobežojumus, tajā skaitā CO2 emisijas ierobežojumu. Ja ir
nepieciešams, tad līdzīgi var Ħemt vērā arī papildus izmaksas, kas ir saistītas ar NOx, SO2 un
cietam daĜiĦām.
Veicot mērėfunkcijas (6) un (13) minimizāciju, vai mērėfunkcijas (10), (12) un (15)
maksimizāciju, ir nepieciešams ieverot globālus un lokālus ierobežojumus. Koăenerācijas
sistēmas elektriskās un siltuma jaudas bilances ir globālie ierobežojumi, bet koăenerācijas
energobloka minimālā un maksimālā jauda ir lokālie ierobežojumi. Papildus tam, uzdevumā
var iekĜaut emisijas, enerăijas un kurināmā apjomu ierobežojumus.
Globālie ierobežojumi:
n KOĂ

N PEt +

∑N

y
t

wyt = N Et ,

t = 1,..., nt

(16)

∑Q

wyt = QSt ,

t = 1,..., nt

(17)

y =1

nŪK

∑ Qtx +
x =1

n KOĂ

y
t

y =1

Ja koăenerācijas sistēmā darbojās siltuma akumulators, tad siltuma bilanci ir
jāpapildina ar siltuma akumulatora kapacitāti (tilpumu), atbilstoši (26). Gadījumā, ja daĜu no
koăenerācijas elektrostacijās saražotās elektroenerăijas ir paredzēts pārdot SPOT tirgū
( N EtSPOT ), daĜu realizēt saskaĦā ar divpusējo elektroenerăijas pirkšanas-pārdošanas līgumu
( N EtEPL ), bet neizmantoto jaudu piedāvāt sistēmas operatoram energosistēmas sistēmas
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pakalpojumu nodrošināšanai ( N EtAUX ) kā rotējošo rezervi, tad vienādojumu (16) var pārrakstīt
sekojošā veidā:
n KOĂ

N PEt +

∑N

y
t

= N EtSPOT + N EtEPL +N EtAUX

(18)

y =1

Lokālie ierobežojumi:

N ytmin wyt ≤ N ty ≤ N ytmax wyt ,

y = 1,..., nKOĂ

(19)

Q ytmin wyt ≤ Qty ≤ Qytmax wyt ,

y = 1,..., nKOĂ

(20)

Qxtmin ≤ Qtx ≤ Qxtmax ,

x = 1,..., nŪK

(21)

Vt min ≤ Vt ≤ Vt max

(22)

Emisijas, enerăijas un kurināmā apjomu ierobežojumi:
nt

∑E

⋅ ∆t ≤ E ykvota

(23)

y
t

⋅ ∆t ≤ W y max day

(24)

y
t

⋅ ∆t ≤ Fy max day

(25)

CO2
yt

t =1
nt

∑N
t =1
nt

∑B
t =1

kur
- attiecīgi siltuma un elektriskā slodze laika momentā t n ;

N Et , QSt

N

min
yt

, N

max
yt

- koăenerācijas „y” energobloka minimālā un maksimālā elektriskā
jauda laika momentā t n ;

Q

min
yt

,Q

max
yt

Q

min
xt

,Q

max
xt

E

kvota
y

- koăenerācijas „y” energobloka minimālā un maksimālā siltuma jauda
laika momentā t n ;
- „x” katla minimālā un maksimālā siltuma jauda laika momentā t n ;
- brīvās CO2 emisijas kvotas (ja tādas ir);

Wy max day

- diennakts maksimālā ăenerācija;

Fy max day

- diennakts maksimālais kurināmā patēriĦš.

Siltuma akumulatorus Ħem vērā, sastādot koăenerācijas elektrostacijas siltuma bilanci
(17), to pārrakstot šāda formā:
n KG

nŪK

y =1

x =1

y
Vt +1 = Vt + ∑ QKGt
+ ∑ QŪxKt − QSt − QTDt , t = 1,..., nt

(26)

kur Vt un Vt +1 - siltuma akumulatora jauda (tilpums) attiecīgi laika periodā t un t + 1 .
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Promocijas darbā ir izstrādāta koăenerācijas elektrostaciju darbības režīmu
optimizācijas programma „Elektrostacijas režīmu optimizācijas modelis (EROM)”, kas
izmanto Monte-Karlo metodi, lai meklētu koăenerācijas elektrostacijas iekārtu optimālo
sastāvu un tās noslodzi. Programma ir realizēta matemātiskās programmatūras MATLAB
v.6.5. vidē.
4. attēlā ir uzrādīts kombinētā cikla koăenerācijas elektrostacijas darbības režīmu
optimizācijas algoritms. Par piemēru tiek izmantota Rīgas TEC-1 iekārta (skat. 2.4. sadaĜu).
Algoritms ir izveidots ar diviem cikliem: iekšējais cikls – gāzes turbīnu un utilizācijas katlu
peĜĦas maksimizēšanai un ārējais cikls – visas elektrostacijas peĜĦas maksimizēšanai.
Rezultātu iegūšanai tiek izmantotas vairākas iterācijas, kamēr tiek sasniegti optimizācijas
kritēriji, attiecīgi ξ un γ .
Algoritms uzsākas ar izejas datu (tarifi, cenas, ārējā gaisa temperatūra un siltuma
slodze) ieviešanu un ierobežojumu (iekārtu minimālā un maksimālā jauda) definēšanu. Pēc
tam sākas ārējais cikls. Izmantojot gadījumskaitĜu ăeneratoru, dotajā iterācijā tiek noteikta
pirmā ūdenssildāmā katla siltuma jauda un kurināmā patēriĦš. Tvaika turbīnas siltuma jaudu
aprēėina kā starpību starp uzdoto siltuma slodzi un pirmā ūdenssildāmā katla jaudu, to
reizinot ar gadījumskaitĜu funkciju „rand”. Zinot tvaika turbīnas siltuma jaudu, var aprēėināt
tās elektrisko jaudu un tvaika patēriĦu uz turbīnu.
Tālāk seko iekšējais cikls. Pirmais solis ir tvaika patēriĦa sadalīšana starp diviem
utilizācijas katliem. Šeit atkal tiek izmantots gadījumskaitĜu ăenerators „rand”, lai noteiktu
tvaika patēriĦu no pirmā utilizācijas katla. Pārējais tvaika patēriĦš tiek nodrošināts ar otro
utilizācijas katlu. Gadījumā, ja tvaika patēriĦu no katla nevar nodrošināt, darbinot tikai gāzes
turbīnu, tad tiek ieslēgta arī pēcdedzes iekārta. Tiek aprēėināts kurināmā patēriĦš gāzes
turbīnās un pēcdedzes iekārtās. Gāzes turbīnas elektrisko jaudu aprēėina kā funkciju no tās
kurināmā patēriĦa. Tagad var noteikt gāzes turbīnu un utilizācijas katlu peĜĦu. Aprēėināto
peĜĦu salīdzina ar peĜĦu iepriekšējā iterācijā. Ja starpība ir mazāka par uzdoto kritēriju ξ , tad
iekšējā cikla optimums ir atrasts un jāatgriežas uz ārējo ciklu, ja nav, tad – turpina ar nākošo
iterāciju.
Atgriežoties ārējā ciklā, tiek aprēėināta otra ūdenssildāmā katla jauda un kurināmā
patēriĦš, kas nodrošina siltuma bilanci. Tālāk tiek aprēėināta elektrostacijas kopējā peĜĦa. To
salīdzina ar peĜĦu iepriekšējā iterācijā un, ja optimums ir sasniegts, tad izdrukā rezultātus un
nobeidz aprēėinu.
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Cikla inicializācija
CGT = 0 DUtK = 0 QUtK = 0

Izejas dati:
Π S , Π E , C KUR , Tār , QS

N GT = 0 BGT = 0 BPD = 0

Ierobežojumi
min
max
min
max
N GT
≤ N GT ≤ N GT
QŪK
≤ QŪK ≤ QŪK
min
max
min
max
DGT
≤ DGT ≤ DGT
DPD
≤ DPD ≤ DPD
max
max
max
DUtK
= DGT
+ DPD

(

)

max
min
min
DUtK (1) = DUtK
(1) − QUtK (1) × random + DUtK (1)

DUtK (2 ) = DTT − DUtK (1)

min
max
DTT
≤ DTT ≤ DTT

max
min
min
QŪK (1) = (QŪK
(1) − QŪK (1) )× random + QŪK (1)

Jā

max
DUtK (2 ) > DUtK

BŪK (1) = f (QŪK (1) )

Nē

QTT = (QS − QŪK (1) )× random

Nē

max
DUtK (1, 2 ) > DGT

Jā

''
DTT
= f (QTT )

( )

''
NTT = f DTT

Ar pēcdedzi
max
max
BUtK (1, 2 ) = BGT (1, 2 ) (DGT
(1, 2 ) ) + BPD (1, 2 ) (DUtK (1, 2 ) − DGT (1, 2 ) )

''
DTT = DTT
+ DAUX

Bez pēcdedzes
BUtK (1, 2 ) = BGT (1, 2 ) DGT (1, 2 )

(

QUtK (1, 2 ) = f (BUtK (1, 2 ) )

2


QŪK (2 ) = QS −  QŪK (1) + ∑ QUtK (i ) + QTT 
i =1



Jā

QŪK (2 ) > QŪmax
K

)

N GT (1, 2 ) = f (BGT (1, 2 ) )
2

2

2

i =1

i =1

i =1

Opt
CGT − CGT
≤ξ

Nē

CGT = ∑ CKUR BUtK (i ) − ∑ Π E N GT (i ) − ∑ Π S QUtK (i )

Nē

BŪK (2 ) = f (QŪK (2 ) )

CGT (i ) = 0
QTT (i ) = 0
NTT (i ) = 0
Jā
Opt
CGT
(i ) = CGT (i ) ;

Opt
N GT
(i ) = N GT (i ) ;

Opt
BGT
(i ) = BGT (i ) ;

Opt
QUtK
(i ) = QUtK (i ) ;

Opt
UtK (i )

D
2

2

i =1

i =1

= DUtK (i );

Opt
BUtK
(i ) = BUtK (i ) .

C = ∑ C KUR BŪK (i ) − ∑ Π S QŪK (i ) − Π S QTT − Π E NTT + CGT

Nē

C − C Opt ≤ γ

Jā

Rezultāts

Beigt

4. att. Kombinētā cikla koăenerācijas stacijas darbības režīmu optimizācijas algoritms
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2.4.

Rīgas TEC-1 darbības režīmu modelēšana

Rīgas TEC-1 ir kombinētā cikla koăenerācijas elektrostacija ar eklektisko jaudu (neto)
144 MW un kopējo siltuma jaudu 375 MW, tajā skaitā tajā skaitā 232 MW no

ūdenssildāmiem katliem. Rīgas TEC-1 kombinētā cikla energobloka galvenie komponenti ir
divas gāzes turbīnas ar elektrisko jaudu 43 MW, divi utilizācijas katli ar diviem kontūriem
(tvaika un termofikācijas kontūri) un ar pēcdedzes iekārtu, kā arī viena pretspiediena tvaika
turbīna MP 24 ar uzstādīto elektrisko jaudu 54 MW. Energobloka siltuma jauda ir 142 MW.
Rīgas TEC-1 kombinētā cikla energobloka principiāla shēma ar pamatrādītājiem ir
uzrādīta 5. attēlā. Pamatrādītāju apzīmējumi:
NGTj
- gāzes turbīnas „j” elektriskā jauda;
DUtKj
- utilizācijas katla „j” tvaika ražība;
QUtKj
- utilizācijas katla „j” termofikācijas kontūra
siltuma jauda;
BŪKl
- ūdenssildāmā katla „l” kurināmā patēriĦš;
QŪKl
- ūdenssildāmā katla „l” siltuma jauda;

BGTj
BPDj
DTT

- gāzes turbīnas „j” kurināmā patēriĦš;
- pēcdedzes iekārtas „j” kurināmā patēriĦš;
- tvaika patēriĦš uz tvaika turbīnu;

NTTi
QTTi

- tvaika turbīnas elektriskā jauda;
- siltumtīklu boilera „i” siltuma jauda;

5. att. Rīgas TEC-1 principiālā shēma

Noteiksim korelāciju starp Rīgas TEC-1 ikstundas siltuma slodzi (Qt, MW) 2007. gada
janvārī un ārējā gaisa temperatūru ( tār , ºC) par attiecīgo periodu. Uzzīmēsim grafiku

Qt = f (t ār ) ,

skat.

6.

attēlu.

To

var

aproksimēt

ar

lineāro

Qt = −6,5716 ⋅ tār + 137,86 , jeb eksponenciāla veidā Qt = 133,12 ⋅ e −0, 0463 .
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vienādojumu
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6. att. Rīgas TEC-1 ikstundas slodžu korelācija ar ārēja gaisa temperatūrām
Utilizācijas katla tvaika ražību ( DUtK ) un termofikācijas kontūra siltuma jaudu ( QUtK )
var definēt kā funkciju no kurināmā patēriĦa gāzes turbīnā un pēcdedzes iekārtā pie uzdotas

BGT = f (DUtK , QUtK )

ārējās gaisa temperatūras. 7. attēlā ir uzradīta funkcija

un

BPD = f (DUtK , QUtK ) pie Tā = +10 0 C .
BGT = f (DUtK , QUtK )

BPD = f (DUtK , QUtK )
Bpd1, MW
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7. att. Utilizācijas katla raksturlīknes
8. attēlā ir uzrādītas attiecības: tvaika patēriĦš atkarībā no turbīnas siltuma jaudas

DTT = f (QTT ) un elektriskā jauda atkarībā no tvaika patēriĦa uz turbīnu N TT = f (DTT ) .
N TT = f (DTT )

DTT = f (QTT )
60
200

55

180

y = -0.0016x2 + 1.8003x - 14.531
2
R = 0.9883

50
2

45
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y = -5E-05x + 0.3064x - 3.7526
R2 = 0.991

30
25

80
20
60
15
40

10

20

5

0

0
30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

40

60

80

100

Qt, MW

120
Dt, t/h

8. att. Tvaika turbīnas raksturlīknes
18

140
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Rīgas TEC-1 darbības režīmu modelēšanai ir izmantots optimizācijas modelis EROM,
kurš ir izstrādāts šajā promocijas darbā programmas MATLAB v.6.5. vidē. Lai verificētu
izstrādāto algoritmu, aprēėinu rezultāti ir salīdzināti ar atskaites datiem. Tika pārbaudīti
dažādi elektrostacijas darbības režīmi, tajā skaitā ziemas maksimuma režīms ( Tā = −250 C ),
apkures perioda vidējais režīms ( Tā = −50 C ), vasaras režīms ( Tā = +200 C ) un pavasara
režīms ( Tā = +50 C ). Aprēėinu rezultāti ir salīdzināti ar 2006. gada datiem, kas ir iegūti no
elektrostacijas vadības un monitoringa sistēmas (CMS – Control Monitoring System). Tika
modelēti diennakts grafiki ar laika soli viena stunda.
Sīkāk izpētīsim pavasara režīmu, kas ir reăistrēts 2006. gada 30. martā. 9. attēlā ir
uzrādīti siltumenerăijas un elektroenerăijas ražošanas grafiki reālam un modelētām režīmam.
Modelētie parametri ir uzrādīti ar raustīto līniju. Simulētais siltumenerăijas ražošanas grafiks
praktiski sakrīt ar atskaites datiem (starpība ir 0,07%), bet modelējamais elektroenerăijas
ražošanas grafiks nedaudz atšėiras no statistikas (starpība ir -7,5%). Galvenā atšėirība ir gāzes
turbīnu un pēcdedzes iekārtu darbībā. Optimizācijas modelis izvēlas stratēăiju, kura paredz
vienas gāzes turbīnas jaudas samazināšanu par labu pēcdedzes iekārtai un otrai gāzes turbīnai.
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9. att. Siltumenerăijas un elektroenerăijas ražošanas apjomu salīdzinājums
Šī stratēăija ir attaisnojama ar nelielo kurināmā ekonomiju, apmērām -3,5% robežās
diennakts laikā un, kas ir svarīgi, arī ar CO2 emisijas samazināšanu par -7%. Vēl viens
loăiskais skaidrojums iegūtam rezultātam ir zemais elektroenerăijas tarifs, kurš neveicina
elektrostacijas darbību ar maksimālo elektroenerăijas izstrādi koăenerācijas režīmā. Rezultātā
Rīgas TEC-1 aprēėinātā elektroenerăijas izstrāde ir mazāka par faktisko (9. att.).
10. attēlā var konstatēt lielāku kurināmā patēriĦu pēcdedzes iekārtās un kurināmā
patēriĦa samazinājumu gāzes turbīnā. Līdz ar kurināmā ekonomiju ir arī CO2 emisijas
samazinājums.
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Kurināmā patēriĦš
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10. att. Kurināmā patēriĦa un CO2 emisijas apjomu salīdzinājums

ĥemot vērā elektroenerăijas ražošanas apjoma samazinājumu, aprēėinātā variantā
kopējie ienākumi ir mazāki, salīdzinot ar atskaites datiem (11. att.). Tomēr, mazākas ir arī
ražošanas izmaksas kurināmā ekonomijas dēĜ. Kopsummā, aprēėinātā režīma peĜĦa ir lielāka
par faktisko peĜĦu.
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PeĜĦa
350

3000

Ptec

Ptecm

300

2500

250
2000

Ls

Ls

200
1500

150
Cb
Rs
Re
Cbm
Rsm
Rem

1000

500

100
50

0

0
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

1

stundas

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
stundas

11. att. Izmaksu, ienākumu un peĜĦas salīdzinājums
Modelis salīdzina izmaksu un ienākumu mainīgo daĜu, neĦemot vērā pastāvīgas un
investīciju izmaksas. Diennakts režīmu dispečerizācijā tiek ievērotas tikai marginālas
(mainīgas) izmaksas, kas ietver pamatā kurināmā un CO2 emisijas kvotu pirkšanas izmaksas.
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2.5.

Jaudas palielināšanas optimizācija

Jaudas palielināšanas plānošanai var izmantot virkni metožu - gan Ĝoti vienkāršo
investīciju atmaksāšanos izvērtēšanu, gan sarežăītas dinamiskas programmēšanas metodes:
investīciju atmaksāšanas metodes, piemēram, diskontētas patreizējas vērtības (NPV) metode
vai iekšējas peĜĦas (IRR) metode, anuitātes metode, izlīdzināto izmaksu metode,
atmaksāšanās lūzuma punkta analīze, drošuma, ražošanas un investīciju izmaksu izvērtēšana,
lineāra programmēšana,

nelineāra

programmēšana algoritmi ar vispārīgo Bendera

dekompozīciju, dinamiskā programmēšana.
Šajā darbā elektroenerăijas (12. att.) un siltumenerăijas (13. att.) ražošanas izmaksas
dažādam koăenerācijas tehnoloăijām ir aprēėinātas izmantojot anuitātes metodi. Tas ir vidējas
enerăijas ražošanas izmaksas visā elektrostacijas ekspluatācijas periodā. Šeit nav iekĜauti:
peĜĦa, atsevišėie nodokĜi un inflācija. Anuitātes metodi izmanto tehnoloăiju salīdzināšanai.
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12. att. Aprēėinātas TEC elektroenerăijas izmaksas (2010. gads)
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13. att. Aprēėinātas TEC siltumenerăijas izmaksas (2010. gads)
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3.

SECINĀJUMI UN REKOMENDĀCIJAS
3.1.

Secinājumi

1) Eiropas Savienībā koăenerācijas elektrostaciju attīstība tiek īpaši veicināta, jo tā Ĝauj
ietaupīt ievērojamus kurināmā daudzumus, uzlabot elektroapgādes drošumu, kā arī
būtiski samazināt izmešus atmosfērā, īpaši siltumnīcas efekta gāzes.
2) Jaunās koăenerācijas atbalsta shēmas (piemaksas, zaĜie sertifikāti, nodokĜu
atvieglojumi un subsīdijas investīcijām) paredz koăenerācijas elektrostaciju darbību
elektroenerăijas tirgū, kur apriori nav zināmi ne pārdotās elektroenerăijas apjomi, ne
elektroenerăijas cenas.
3) Koăenerācijas elektrostaciju darba režīmu optimizācija ir kĜuvusi par daudz
komplicētāku stohastisko uzdevumu. Lai risinātu šo uzdevumu, jāizstrādā jaunas
metodes, kas Ĝautu modelēt koăenerācijas elektrostacijās ražotas elektroenerăijas
tirdzniecību SPOT tirgū, divpusējos elektroenerăijas pirkšanas – pārdošanas darījumus
un sistēmas pakalpojumu sniegšanu sistēmas operatoriem.
4) Koăenerācijas elektrostaciju darba režīmu modelēšanu sarežăī CO2 emisijas
tirdzniecība, kad fosila kurināmā elektrostacijām jāpērk trūkstošās CO2 emisijas
atĜaujas tirgū. CO2 emisijas atĜauju cena ir mainīga vērtība, bet nepieciešamais
daudzums ir atkarīgs no tirgū realizētas enerăijas apjoma, un patērēta kurināmā
daudzuma.
5) Tirgus apstākĜos TEC režīmu operatīvu vadību nav iespējams veikt bez specializētas
programmas, kas Ĝautu modelēt TEC tirdzniecību enerăijas tirgos.
6) Promocijas darbā ir izstrādāts algoritms un matemātiskais modelis, kura galvenais
uzdevums ir noteikt koăenerācijas elektrostacijas optimālo iekārtas sastāvu un tās
noslogojumu.
7) PeĜĦas maksimizācija varētu kĜūt par galveno optimizācijas kritēriju elektroenerăijas
tirgus apstākĜos. Šajā gadījumā TEC varētu strādāt „pēc elektriskā grafika” jauktā
koăenerācijas / kondensācijas režīmā. Lai regulētu siltumenerăijas piegādi no šādas
„tirgus TEC”, būtu lietderīgi izmantot siltuma akumulatorus.
8) Matemātiskais modelis ir aprobēts un verificēts, modelējot Rīgas TEC-1 darbības
režīmus. Simulācijas rezultāti būtiski neatšėiras no atskaites datiem.
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3.2.

Rekomendācijas

1) Izstrādātās metodes un matemātisko modeli var izmantot: elektroenerăijas ražotāji –
koăenerācijas elektrostaciju ikdienas darbības režīmu plānošanai, tirgotāji – optimālas
tirdzniecības stratēăijas izstrādāšanai, sabiedrisko pakalpojumu regulatori – subsīdijas
vai atbalsta apjoma noteikšanai, plānotāji un attīstītāji – jaudas paplašināšanas vai
jaunas koăenerācijas elektrostacijas celtniecības variantu izvērtēšanai.
2) AS Latvenergo izrādīja interesi par modeĜa adaptāciju Rīgas TES darbības režīmu
prognozēšanai. Nākošā etapā būtu lietderīgi turpināt darbu pie modeĜa pielāgošanas
uzĦēmuma vajadzībām ar mērėi modelēt divas koăenerācijas stacijas Rīgas TEC-1 un
TEC-2, lai optimāli dalītu siltuma slodzi ne tikai vienas stacijas ietvaros, bet arī starp
divām minētām elektrostacijām.
3) Siltumenerăijas zudumu prognozēšanai ir jāizstrādā ekvivalento siltumtīklu shēma un
modelis, kurš simulētu siltuma plūsmas, balstoties uz enerăijas un masas bilanču
aprēėiniem. Šīs modelis Ĝautu precīzāk modelēt siltuma slodžu sadalījumu starp
diviem, trim un vairākiem siltuma avotiem.
4) AS Latvenergo ir interese par iespēju ietvert hidroelektrostaciju modelēšanas iespējas,
jeb tā saucamo „termo- un hidroelektrostaciju kopīgo dispečerizāciju”.
5) Ir nepieciešams turpināt darbu pie modeĜa dinamiskās daĜas realizācijas un stohastisko
parametru modelēšanas.
6) Koăenerācijas elektrostaciju darbības režīmu optimizācijas programmai EROM ir
nepieciešams izstrādāt „user-friendly” interfeisu.
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