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1. Опис проблема који се решава техничким решењем
Техничко решење, софтвер DOIRES MA, је алат који служи за рангирање различитих
алтернатива добијених процесом оптимизације, коришћењем вишекритеријуске анализе.
Илустрација проблема који се решава овим техничким решењем приказана је табелама 1. и
2., које су настале као резултат одрећивања оптималног сценарија интеграције обновљивих
извора енергије (ОИЕ) у одређеном региону и временском периоду, коришћењем
специјализованог софтвера за дефинисање оптималне локалне комбинације (интеграције на
регионалном нивоу) технологија које користе обновљиве изворе енергије у складу са
специфичним условима и потребама области за коју се оптимизација примењује. У табели 1.
приказани су четири различита конфигурације које су добијене оптимизовањем истог
сценарија али за различите циљне функције: (а) минимални укупни трошкови, (б)
минимална укупна емисија CO2, (в) максимални удео ОИЕ, и (г) максимална сигурност
обезбеђења.
Табела 1. Оптимизоване конфигурације за различите циљне функције
Configuration 1
Configuration 2 Configuration 3
Configuration 4
(cost minimization)
(CO2 min)
(RES share max) (security of supply max)
Additional power to be installed (MW) year 1 year 2 year 3 year 1 year 2 year 3 year 1 year 2 year 3 year 1 year 2 year 3
centr_wind_1
7.86
8.61
8.61
0.00
8.61
centr_hydro_1
4.00
10.50 0.32 0.32 10.50 0.32 0.00 10.50
0.32
centr_solid_waste_1
0.12
0.00
0.00 0.01 0.24
0.25
0.00
distr_wind_2_2
0.86
1.12
1.12
1.12
distr_wind_3_5
1.04
1.03
0.13
0.13
distr_PV_3_5
0.99
0.09
0.09
0.00
distr_PV_4_7
0.36 0.01 0.01 0.36 0.01 0.01 0.36 0.01 0.01
0.36
0.01
0.01
distr_biomass_5
2.00 0.06 0.06 2.00 0.06 0.06 2.00 0.06 0.06
2.00
0.06
0.06
district_geothermal_1
4.59
0.23 4.38 0.22 0.23 4.38 0.22 0.23
4.38
0.22
0.23
heatdemands_HP_4_3
0.14
0.12
0.02 0.12
0.02
0.12
0.02
heatdemands_geothermal_5_5
8.99
8.99
heatdemands_solarcollectors_5_5
4.50
4.50
heatdemands_solidwaste_6
0.41
heatdemands_HP_6
1.38
1.25 0.06 0.07 1.25 0.06 0.07
1.25
0.06
0.07
gas_turbines_chp
0.32
0.03 1.47
2.09
2.09

На основу података из табеле 1. и коришћењем индикатора за четири различите
оптимизоване конфигурације добија се матрица исплативости, која је приказана у табели 2.,
а у којој болдиране вредности одговарају израчунатим вредностима циљне функције.
Табела 2. Matrica isplativosti

Configuration 1
Configuration 2
Configuration 3
Configuration 4

total cost
M€
160.31
184.63
183.21
182.48

cost
€/kWh
0.27
0.31
0.27
0.27

CO2 RES share Security of supply
kt
%
%
331.43
42.90
46.93
42.87
46.90
321.54
331.27
53.57
50.27
330.06
50.27
53.81

Матрица исплативости најбоље осликава конфликт који постоји између појединих
критеријума. У конкретном случају, види се да постоји изразит конфликт између
пенетрације технологија ОИЕ у енергетски сектор, сигурности обезбеђења,
предпостављених трошкова и редукције CO2. Како постоји различитост захтева, за
рангирање ових дискретних алтернатива, неопходна је вишекритеријумска анализа, што је
управо намена развијеног софтвера DOIRES MA.

2. Стање решености проблема у свету – приказ и анализа постојећих решења
Вишекритеријумска анализа је процес који се коритсти за доношење одлуке у случајевима
када постоје два или више конфликтна критеријума. Суштина вишекритеријумске анализе
јесте да се пронађе начин који ће понудити компромисно решење за супростављене
критеријуме. Основна тешкоћа која постоји код оваквих проблема је да је код доношење
неке одлуке, постизање општег консензуса у мултидисциплинарном тиму веома тешко
постићи. Коришћењем вишекритеријумске анализе, чланови тог мултидисиплинарног тима
не морају да се слажу о релативној важности критеријума за рангирање различитих
алтернатива. Сваки члан тима прави свој суд и ствара јасан допринос заједничком заључку.
На тржишту постоји велики број софтвера који служе као алат за решавање проблема
вишекритеријумске анализе. Такође, ови софтвери користе различите алгоритме за
решавање описаног проблема. Међутим, ти софтвери су углавном скупи, и опште намене, па
је за њихово успешно коришћење, поред лиценце, неопходна и одговарајућа вештина, а за
једну групу тих софтвера и значајне програмерске способности. За разлику од ових општих
софтвера (general purpose), постоји знатно мањи број софтвера за решавање конкретног
проблема (problemorientred) у оквиру вишекритеријумске анализе.

3. Суштина техничког решења
Развијено техничко решење, софтвер DOIRES МА, представља алат за решавање конкретног
проблема рангирања алтернатива у оквиру проналажења оптималне интеграције
обновљивих извора енергије. Алгоритам за одређивање оптималне интеграције технологија
које користе ОИЕ у специфичном региону може се представити следећим корацима: (а)
сакупљање података (енергетски подаци, подаци о заштити животне средине, социолошки
подаци, метеоролошки подаци), (б) одређивање сценарија који су засновани на
прикупљеним подацима и системским параметрима, (в) оптимизацији која резултира у
комбинацији конвенционалних технологија и технологија које користе ОИЕ, и (г)
вишекритеријумска анализа, која омогућава истраживање предложених решења и дијалог
међу доносиоцима одлука у циљу постизања најбољег компромиса.
Развијено техничко решење, софтвер DOIRES МА, представља ефикасан алат за решавање
описаног проблема, и пријатељски је (user friendly) оријентисан ка кориснику. Коришћење
овог софтвера не захтева додатне вештине корисника, већ га могу користити и они
доносиоци одлука у конкретном сектору који не познају програмирање или суштину
вишекритеријумске анализе, кроз једноставне дијалоге које им софтвер нуди.

4. Детаљан опис техничког решења (укључујући и пратеће илустрације и
техничке цртеже)
За рангирање дискретних алтернатива, које се добијају као резултат одрећивања
оптималног сценарија интеграције обновљивих извора енергије (ОИЕ) у одређеном региону
и временском периоду, у циљу проналажења најбољег компромисног решења, коришћена је
вишекритеријумска анализа, која је за конкретан проблем приказана на слици 1. Метод који
се користи у оквиру ове анализе је PROMETHEE метод, који представља посебну класу
алгоритама за рангирање.
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Слика 1. Суштина софвера за мултикритеријумску анализу DOIRES МА

Развијени софтвер DOIRES MA, је због још веће једноставности коришћења инкорпориран у
софтвер за одређивање оптималне интеграције обновљивих извора енергије DOIRES
(Determining Optimum Integration of Renewable Energy Sources), а кориснички интерфејс је
приказан на слици 2.

Слика 2. Изглед корисничког интерфејса софтвера DOIRES МА
У циљу проналажења компромисне опције у оквиру ове вишекритеријумске анализе,
користе се одговараући индикатори одрживости. Вишекритеријумска анализа примењује се
на различите конфигурације (шеме) интегрисаног система ОИЕ, које потичу или од
различитих оптимизованих сценарија или дефинисањем различитих циљних функција
(минимизирање укупних трошкова или укуоне емисије, максимизирање учешћа ОИЕ или
други индикатори).
Индикатори одрживости који се користе у овој вишекритеријумскох анализи бира корисник
софтвера са листе предложених индикатора модела. Предложени индикатори (критеријуми)
сврстани су у четири категорије: индикатори ресурса, социолошки индикатори, економски
индикатори, и индикатори животне средине. Листа ових индикатора у графичком окружењу
софтвера DOIRES MA приказна је на слици 3. Ову листу индикатора сачинио је експертски
тим конзорцијума RES INTEGRATION пројекта.
Индикатори одрживости прорачунавају се за сваки сценарио који треба оптимизовати у
сваком појединачном случају. Због тога је неопходно познавати изабране индикаторе током
процеса оптимизације, и они морају бити заједнички за разлиите сценарије које треба
рангирати процесом вишекритеријумске анализе.

Слика 3. Листа индикатора вишекритеријумске анализе софтвера DOIRES МА

Индикатори ресурса
Индикатори ресурса узимају у обзир потрошњу примарних енергетских извора и њихову
доступност:
1. Индикатор горива (kg/kWh) – прорачунава се дељењем тоталне потрошње горива у
целокупном енергетском систему и планираном временском оквира, са укупном
произведеном енергијом у систему током планираног временског оквира,
2. Индикатор односа ресурса и производње (/) – однос енергетских ресурса који остају
на крају године са производњом енергије у тој години.
Социолошки индикатори
Социолошки индикатори рефлектују социолошки аспект разматраних опција:
1. Индикатор нових радних места (број радних места) – означава број нових радних
места која ће се отворити у одреженом периоду,
2. Индикатор произведеног капитала (€/kWh) – односи се на количину капитала по
произведеном kWh у току животног циклуса,
3. Додата вредност производње енергије (€/kWh) – односи се на плате и профит од
производње енергије и система снабдевања.
Економски индикатори
Економски индикатори се базирају на укључивању следећих елемената:
1. Цена производње енергије (€/kWh) – укупни трошкови енергетског система деле се
са укупном произведеном енергијом током целог временског оквира планирања,
2. Укупни трошкови (М€) – укупни трошкови за енергију током целог временског
оквира планирања,
3. Потрошња енергије по јединици БДП‐а (kWh/€) – укупна произведена енергија дели
се са БДП‐ом за сваку годину временског оквира планирања, а односи се сабирају
током целог временског оквира планирања,
4. Потрошња енергије по глави становника током целог временског оквира планирања
(MWh/capita), ‐ укупна произведена енергија дели се са популацијом током сваке
године временског оквира планирања, а односи се сабирају током целог временског
оквира планирања,
5. Обезбеђење од зависности од увоза енергије (%) – енергије произведене
технологијама које користе и које не користе примарне изворе дају се као проценти
укуоне енергије произведене у систему.

Индикатори животне средине
Индикатори животне средине рефлектују аспект заштите животне средине разматраних
опција:
1. Учешће ОИЕ (%) – укупно произведена енергије од ОИЕ даје се као проценат укупно
произведене енергије у систему
2. Учешће технологија које не емитују CO2 (%) – енергије произведене техологијама које
не користе примарне изворе и оним технологијама које користе биогорива дају се као
процеат укупно произведене енергије,
3. Емисија GHG (kTCO2 eq) – укупна емисија различитих полутаната изражава се као
еквивалентна CO2 емисија,
4. Загађење ваздуха од енергетског система (kT) – током целог временског оквира
планирања, изражено у kT, а укључује CO2, NOx, SOx, CO, UHC и PM,
5. Учешће биогорива (%) – потрошња биогорива током временског оквира планирања
као проценат укупне потрошње у енергетском систему,
6. Површина заштићене области (ha),
7. Однос количине чврстог отпада и произведене енергије (t/MWh) – за сваку
технологију за производњу енергије,
8.

Количина течног отпада од енергетског система (kg) – суштина овог индикатора је
мониторинг штетних отпадних вода које се изливају у водотокове,

9. Стопа сече шума у према потрошњи енергије (%) – суштина овог индикатора је да
прикаже промену пошумљених површина током времена.
Тежински фактори и циљни ниво
Токм процеса оптимизације добијају се различити сценарији за које су дефинисани
индикатори који су описани у претходном тексту. У циљу вршења вишедимензионалне
анализе један од начина је дефинисање тежинских фактора који одређују „тежину“ сваког
индикатора, вредношћу од 0‐1, при чему је збир свих тежинских фактора изабраних
индикатора једнак јединици (слика 4). Након извршења вишекритеријумске анализе добија
се листа рангираниг посматраних сценарија (слика 5).
Алтернативно, уместо тежинских фактора могу се за изабране идикаторе корситити и
циљни нивои, који дефинишу смер вишекритеријумског модела и важност индикатора у
складу са маргином између вредности индикатора и циљног нивоа.

Слика 4. Приказ тежинских фактора

Слика 5. Приказ рангирања сценарија коришћењем тежинских фактора

Развијени софтвер DOIRES МА је настао као резултат рада на међународном FP6 пројекту ‐

Rural sustainable development through integration of Renewable Energy Technologies in poor
European regions - Specific support actions (SSA) for Western Balkan Countries, и коришћен је
за проналажење оптималне интеграције технологија ОИЕ у следећим регионима:
‐

Milos Island, Cyclades Islands (Грчка)

‐

Achental, Bavaria (Немачка)

‐

Leukental, Tyrol (Аустрија)

‐

Mountain Community of Limina, Calabria (Италија)

‐

Kragujevac‐Knic (Србија)

‐

Podbelasica region (Бивша Југословенска Република Македонија), и

‐

Bregu region (Албанија)

Ови резултати оптимизирања добијени помоћу софтвера DOIRES МА могу се видети на
Интернет адреси: http://www.res‐integration.com.
Софтвер DOIRES МА је расположив за комерцијалну употребу, на домаћем и страном
тржишту, као и за потребе истраживања и едукације.
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H3BEIIITAJ
TeXHH"tJKO pemeIbe "CotjJmaep 3a auweKpumepujYMCKy aHQAU3Y" - DOlRES MA
ayropa: MHJIOpa,n; BojHn, MHJIaH i1:ecrroToBHn, Loukia Geronikolou, Spyros Kyritsis,
PajKo qYKHn, peaJIH30BaH 2005-2007 ro.nHHe, rrpHKa3aHO je Ha 10 CTpaHHua $opMaTa A4,
rrHCaHHX 11 $OHTOM, rrpope.noM 1, ca.nP)I(H 5 CJlHKY H 2 TafieJle. CaCTaBJI:,eHO je O,l{
cJle.nefiHX ITOfJlaBJba:
1. OrrHc rrpOfiJleMa KojH ce pemaBa TeXHH"tJKHM pemeIbeM
2. CTaIbe pemeHOCTH rrpOfiJleMa y CBery - rrpHKa3 HaHaJIH3a rrocTojefiHX pemeIba
3. CymTHHa TeXHH"tJKOr pemeIba

4. )J;eTaJbaH OITHC TeXHH"tJKOr pemeIba (YKJDyqyjyhH H rrpaTelie HJIYcrpanHje H
TeXHHqKe upTe)l(e)
5. JIHTeparypa
TeXHH~O

pemeIbe rrpHrra.na OfiJlaCTH HayqHO-TeXHOJlOIIIKHX yCJlyra, rrpO]eKTOBaIbe H

Pa3BOj KOMITjyrepcKor cO¢TBepa (maca 42)
HapynmJlan TeXHH"tJKOr pemeIba je 6th Framework Programme of the European

Commission by Research Directorate-General, peaJIH30BaHO je y OKBHPY pa.na He FP6
ITpojeKry: Rural sustainable development through integration of Renewable Energy

Technologies in poor European regions - Specific support actions (SSA) for Western
Balkan Countries
OCHOBHe H,l{eje Kao Hpe3YJlTaTH 3a OBO TeXHH"tJKO pemeIbe rrpHXBatieHH cy HofijaBJbeHH y
pa.ny: L. Geronikolou, S. Rozakis, M. Z. Despotovic, G. Papadakis, S. Kyritsis, Model
Development and Application for Determining Optimum Integration of RES in target
Regions, First International Conference on Environmental Management, Engineering,
Planning and Economics (CEMEPE), Skiathos island, Greece, 2007, June 24 to 28.

ilpHMeHa rrpe,D)IO)I(eHOr TeXHHqKOr perneffia peaJIH30BaHa je

y CE,l1;AM H3ADPAHHX

PErHJA HA MEllYHAPO,ll;HOM HHBOY H TO:

Milos Island, Cyclades Islands (fpqKa)
Achental, Bavaria (HeMaqKa)
Leukental, Tyrol (AycrpHja]
Mountain Community of Limina, Calabria (HTaJIHja)
Kragujevac-Knic (Cp6Hja)
Podbelasica region (6HBma JyrOCJIOBeHCKa Peny6JIHKa MaKe,a;oHHja),

H

Bregu region (AJI6aHHja]

MHIDJbEIbE
Aymopu meXnU'-lK02 pezuel-ba "CorjJmaep 3a aUUleKpumepujYMCKy aHa.tlU3Y" -

DO/RES

.MA, cy jacno npUKa3aJlU, meopujcKu o6paowLU U WWnJleMenmUpaJlu KOMnJlemny
cmpyKmypy meXnU'-lK02 pezuel-ba.
IIpeolloJICenu corjJmeep nanucan je na ocnoey KOMnJleKCn02 3axmeea 3a OOnOUlel-beM
oOllYKe 0 u360py o02oeapajyne2 clJenapuja 3a unme2palJujy mexnollo2uja o6noeJbueux
U3eopa enep2uje, y oope~enoM MepeMencKoM oKeupy, npu '-leMY nocmoju KonrjJlluKm
u3Me~y nojeounux KpumepujYMa.

Ha ocnoey onuca meXnU'-lK02 peUlel-ba M02Y ce oonemu clleoenu 3aKJby'-llJu:

1. Pa3eujenu corjJmeep DO/RES MA npeocmaeJba erjJuKacan corjJmeep 3a pezuaeal-be
onucan02 npo611eMa.

2. CorjJmeep DO/RES MA je pa3eujan npeMa ymep~enoM np02paMCKOM 3aoamKY, a y
oKeupy Me~ynapoono2 npojeKma, KOpUZUnel-beM eKcnepmcKo2 3nal-ba eellUK02 6poja
ucmpaJICuea'-la KOjU cy Y'-lecmeorjJeaJlu y pa3eojy corjJmeepa.

3. CorjJmeep DO/RES MA oMo2ynaea pan2Upal-be pa3Mampmlux aJlmepnamuenux
clJenapuja Y3WWal-beM y 063Up eellUK02 6poja unouKamopa KOjU cy cepcmanu y
'-lemupu lwme2opuje: (a) unouKamopu pecypca, KOjU y3UMajy y 063Up nOmpOUll-by

npUMapHUX eHepZemCKUX U3eOpa

U 1-bUXoey oocmynHocm,

(6) COljUOJlOUlKU

uHouKamopu, KOju pe¢JleKmyjy COljUOJlOUlKU acneKm pa3Jl1ampaHUX onljuja, (e)
eKOHOMCKU uHouKamopu, KOjU yKJbyttyjy Y aHaJlU3Y cem 00 Ulecm eKOHOMCKUX
napaMemapa, U (z) uHouKamopu JlCUeOmHe cpeouHe, KOjU pe¢JleKmyjy acneKm
3aUlmume JlCUeOmHe cpeouHe pa3MampaHUX onljuja.

4. Co¢meep DO/RES MA OU3ajHupaH je y npujamHoM zpa¢uttKOM oKpYJICe1-bY U
npujamelbcKu je opujeHmucaH Ka KOPUCHUKY (user friendly),

U y

npoljecy

OOHOUle1-ba OOJlYKe, MOZY za Kopucmumu U OHU OOHOCUOljU OOJlYKa y Kom<pemHoM
ceKmopy KOjU He n03Hajy npozPaMupa1-be WlU CYUlmUHY eUUleKpUmepujYMCKe
aHaJlU3e, Kp03 jeOHocmaeHe oujaJloze Koje UM co¢meep HYOU.

J(aKfle, "COIjjm6ep 3U 6uweKpumepujYMCKy UHaJlU3Y" - DO/RES MA Ulvta 3HattajHo
Mecmo Kao e¢uKacaH aJlam 3a u360p OnmUMaJlHZ c'lleHapuja uHmeZpa'lluje meXHOJlOzuja
Koje Kopucme 06Hoeibuee u3eope eHepzuje Kopuutfie1-beM eUUleKpumepujYMcKe aHaJlU3e.
Ca

3aOoeo/bcmeoM

npeOJlaJICeMO

oa

ce

" COIjjm6ep

3U 6uweKpumepujYMCKy

UHaJlU3Y" - DO/RES MA npuxeamu Kao Hoeo meXHUttKO peUlefbe.
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