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تحلیل فنی اقتصادی سامانۀ هیبریدی بهصورت جدا از شبکۀ انرژی بادی و
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میکند .یکی از منابع انرژیهای تجدیدپییر انرژی بادی است که در سالهای اخیر همواره در حال توسعه بوده است .نیروگـاههـای بـادی
گاهی در ساعات پیک مصرف جوابگو نیستند ،لیا یک سامانۀ ذخیرهسازی توان و پشتیبان برای این نیروگاهها ضروری بهنظر میرسد .در این
پژوهش تالش شده است تا یک سامانۀ هیبریدی برای اتصال به نیروگاه بادی متشکل از تولید هیدروژن و پیل سوختی ،بهمنظور تأمین توان
قابل اطمینان و همچنین تولید محصوالت جانبی باارزش ارائه گردد .در این مقاله ،مطالعۀ موردی برای سامانۀ مـوردنظر در منطقـۀ کـوهین
انجام شده است .بهینهسازی فنی و اقتصادی سامانۀ فوق حاکی از آن است که در بهترین طرح (متشکل از  ۳توربین بـادی) ،میـزان تـوان
تولیدی ساالنۀ سامانۀ هیبریدی  ۹۷۱1مگاوات ساعت خواهد بود که از این مقدار  %۹1سهم پیل سوختی است .نتایج نشان داد کـه سـامانۀ
هیبریدی باعث افزایش  1/8درصدی ضریب ظرفیت نیروگاه بادی میگردد .هزینۀ انرژی محاسبهشده برای سامانۀ هیبریدی  ۷7سنت و ارزش
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چکیده:

کاهش منابع انرژیهای فسیلی و افزایش انتشار گازهای گلخانهای روزبهروز نیاز به منابع پـا

و تجدیدپـییر انـرژی را بیشـتر

فعلی سرمایه  1،1۳1،۳77دالر خواهد بود.

* نویسندۀ مسئول
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واژههای کلیدی :توربین بادی ،الکترولیز ،هیدروژن ،پیل سوختی ،ذخیرهسازی انرژی ،بهینهسازی اقتصادی.

تحلیل فنی اقتصادی سامانۀ هیبریدی بهصورت جدا از شبکۀ انرژی بادی...

کورسااینی و همکاااران یااک سااامان باار پایااۀ هیاادروژن باا همااراه

 .۹مقدمه
انرژی یک منبع ارزشمند و حیاتی طبیعت است .بشر از زماان خلقات
هماواره کوشایده اسات تاا باا با کاارییری انارژیهاای در دساترس
فعالیتهای خود را ب آسانی ،با باالترین سارعت و کمتارین هزینا با
انجام رساند .با افزایش جمعیت جهان و ب کارییری فناوریهای جدید،
روند تقاضای انرژی رو ب افزایش است و ایر الگوی جاری مصار
انرژی تغییر نیابد ،مصر

انرژی با چالشهای بزریی روب رو خواهاد

شد .عالوه بر این ،نحوۀ کسب انرژی از طبیعت یا مسائل محیط زیستی
انارژی اسات ،با طاوری کا حظا

محیطزیست ب یک الزام جهانی تبدیل شده اسات .همچناین بحاران
آلودیی و یرمایش جهانی ناشی از بهرهییری از سوختهای فسیلی و
نیز رو ب زوال بودن این منابع ،استظاده و توساعۀ کااربرد انارژیهاای
تجدیدپذیر ب عنوان یک منبع ،انرژی پاک را ب یک امر ضروری تبدیل
نموده است .انرژی بادی یکی از منابع تجدیدپذیر است ک در سالهای
اخیر همواره پیشرفت قابل مالحظ ای داشت است .تولید برق با استظاده
از انرژی باد ،باعث ذخیرۀ میلیاردها بشاکۀ نظات خاام مایشاود و از
آزادسازی کربن و سایر یازهای یلخان ای ب جو جلاوییری مایکناد.
برای مثال ،با راهاندازی یک توربین بادی  1مگاواتی ب مدت یک سال،
از رها شدن  1011تن دیاکسید کربن 6/0 ،تن اکسید سولظور 3/2 ،تن
اکسید نیتروژن و  22کیلویرم جیوه جلوییری میشود [.]1
انرژی بادی با تمام محاسن خود ایراداتی نیز دارد کا اماروزه در
شادن هساتند .میازان سارعت وز

بااد در سااعات و

روزهای مختلف یکسان نیست و همچنین پیشبینی میازان وز

بااد

تولید پراکنده ،طبیعت متغیر باد و عدم انطبااق میازان تولیاد تاوان در
ساعات کمباری و پرباری اسات .لاذا بارای افازایش قابلیات اطمیناان
توربینهای بادی در کاربردهای جدا از شبک  ،ترکیب آن با سایر مناابع
انرژی تجدیدپذیر ضرورت ماییاباد .مطالعاات بررسایشاده در ایان
پژوهش را میتوان با دو دسات تقسایم کارد :طراحای بهیناۀ ساامانۀ
هیبریدی و تحلیل فنی اقتصادی این سیستمها .دالتون و همکااران []2
تحلیل امکان سنجی تاممین انارژی را بارای یاک منطقاۀ توریساتی در
استرالیا و با استظاده از نرمافزارهای هومر 1و هیبرید 2انجاام دادهاناد و
بازیشت سرمایۀ  3/4سال را برای سامانۀ هیبریدی پیشنهادی محاسب
کردهاند .همچنین آنها ب این نتیج رسیدند ک سیستمهای با ظرفیات

1. HOMER Software
2. HYBRIDS

آناینوستوپولوس دربارۀ جزئیات طراحی بهینا و اساتراتژی عملکارد
یک سامانۀ هیبریدی متشکل از آبشیرینکن برای تاممین آب شارب
یک منطقۀ دورافتاده تحقیق کرده اند .ایان ساامان شاامل یاک واحاد
آبشیرینکن اسمز معکوس بود ک توسط تاوان باادی و خورشایدی
عمل میکرد [ .]4باج ای و دا

مقایسۀ ابعادی ،بهین سازی ،مادیریت

انرژی و مادل ساازی اجارای ساامانۀ هیبریادی تجدیدپاذیر را مارور
کردهاناد .مطالعاۀ آناان شاامل مادلساازی ساامان هاای فتوولتائیاک،
سامان های انرژی پشاتیبان (پیال ساوختی ،بااتری ،ابرخاازن و دیازل
ژنراتور) ،واحدهای همگام سازی (مبدل ها و شارژکنندههای بااتری) و
تکنیکهایی برای مدیریت جریان انرژی میشد [ .]0پرایین و همکاران
مدل هایی برای یک جزیرۀ انرژی صظر ارائ کردند .هد

از پاژوهش

آنان ،بررسی وضعیت یذشت و آینده در حالت بهرهییری از انرژیهای
تجدیدپذیر بود [ .]6کومار و همکاران یک الگوریتم بهین سازی بارای
پیش بینی طراحی بهینۀ سامانۀ هیبریدی انرژی بادی و خورشیدی ارائ
کردهاند [.]7
سیستمهای انرژی تجدیدپذیر ب خصوص در بارق رساانی منااطق
دورافتاده در حال توسع هستند .از آنجایی ک تممین تقاضای انرژی در
مناطق دور از شبک بسیار حیاتی است ،تحلیل اقتصادی نمود بیشتری
مییابد .مطالعاتی دربارۀ این مسئل انجام شده است .برای مثال محامد
و پاپاداکیس بر روی طراحی ،شبی ساازی و تحلیال اقتصاادی ساامانۀ
هیبریدی متشکل از توربین باد ،پنلهای فتوولتائیاک و آبشایرینکان
اسمز معکاوس مطالعا کاردهاناد [ .]8در ایان مطالعا هزیناۀ تولیاد
آبشیرین  0/2یورو بر مترمکعب یزار
مصر

شده بود ک بالغ بر  %48در

انرژی صرف جویی می یردد .کاظیم تحلیل ایزرژی-اقتصاادی

مبسوطی روی یک پیل سوختی غشاء پلیماری  11کیلاوواتی در دماا،
فشااار ،ولتاااژ و اسااتوکیومتری مختلااف انجااام داد [ .]9زولیاااس و
لیمبرولوپوس تحلیل فنی-اقتصادی سامانۀ یک ارچۀ تولید هیادروژن و
سیستمهای انرژی تجدیدپذیر در یک جزیره را انجام دادهاناد .ساامانۀ
بهین شامل یک پنل خورشیدی  10/9کیلوواتی ،یاک پیال ساوختی 8
کیلوواتی و الکترولیزکننده  16کیلوواتی می شد ک قادر با تولیاد 3/2
مترمکعب هیدروژن در ساعت بود .همچناین ظرفیات مخازن ذخیارۀ
هیدروژن  321کیلویرم هیدروژن فشردهشده تا  31اتمسظر برآورد شده
بود .در طرحهای بلندمدت ،کاهش قیمت  %01در هزیناۀ الکترولیاز و
کاهش  %41در هزینۀ ذخیره سازی هیدروژن لحاظ شاده اسات [.]11
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بیش از  1111کیلووات ،اقتصادیتر از چندین سیستم کوچکتر است.

 %61صرف جاویی در مصار

ساوخت فسایلی داشاتند [ .]3اسا یرو
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معموالً با خطا مواج است .مهمترین مشکل استظاده از انرژی بادی در

آب شیرین کن را مورد آزمایش قرار دادند و در تمامی تحلیالهایشاان
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یکی دیگر از چالشهای مصر
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و همکاران پیکربندی بهین برای تممین نیاز یک خانوار معماولی

دی ا

س س سامانۀ هیبریدی موردنظر تشریح شده و رو

تحلیل ،فرضیات

( 3کیلووات ساعت در روز) بارای  3منطقا را تحلیال نماودهاناد .در

مسئل و منطقۀ کوهین را موردمطالع قرار میدهاد .در نهایات نتاای

مطالعۀ آنان ،بهین سازی فنی-اقتصادی یک ساامان متشاکل از انارژی

تحلیلهای انجامشده بررسی خواهد شد.

بادی و خورشیدی ب همراه باتری انجام یرفت و ظرفیت ذخیره ساازی
معرفی شد [ .]11لیو و وو برنام ریزی و پیادهسازی سیستمهای انرژی

سامانۀ هیبریدی در این پژوهش مطابق شکل ( )1متشکل از چهار جزء

تجدیدپذیر را با اساتظاده از انارژی خورشایدی ،باادی و جازر و ماد

اصلی بود :توربین بادی ،الکترولیزر ،ذخیرۀ هیدروژن و پیال ساوختی.

بررسی کرده اند [ .]12همچنین سیلوا و همکاران سامان ای متشاکل از

سازوکار سامانۀ مذکور ب این صورت بود ک در ساعات کمباری ،توان

پنل فتوولتائیک ،پیل سوختی و باتری را برای تممین انارژی الکتریکای

اضافی تولیدشده توسط توربین بادی وارد واحد الکترولیاز شاده و در

پژوهش آنان ،تحلیل اقتصادی

آنجا آب ب هیدروژن و اکسیژن تبدیل میشاود .هیادروژن و اکسایژن

منطق ای در آمازون ارائ کردهاند .هد

پایلوت سامانۀ مذکور بود .تحلیلهای انجام شده حاکی از آن باود کا
هزینۀ اولیۀ بهین  ،ارز

فعلی سرمای و هزینۀ انارژی الکتریکای ایان

تبدیل شده فشرده شده و در مخازن مخصوص ب خود ذخیره میشدند.
این یازها در مواقع پیک مصار

(زماانی کا تاوان تولیادی توساط

سامان ب همراه ذخیرهسازی هیدروژن ب ترتیب  87،138دالر112،323 ،

نیرویاه بادی کمتر از میزان تقاضای شبک بود) برای تولیاد بارق وارد

دالر و  1/301دالر بر کیلوواتساعت خواهد بود [ .]13بزمالیونیویچ و

پیل سوختی میشوند تا تقاضای برق شبک ارضا یردد.

همکاران تحلیلی فنی-اقتصادی را بر روی یک ساامانۀ فتوولتائیاک و
پیل سوختی غشاء پلیمری انجام دادند .آنان طرحهای مختلظی ازجمل
ساااامانۀ فتوولتائیک/بااااتری ،فتوولتائیک/بااااتری/دیزل ژنراتاااور و
فتوولتائیک/باتری/پیل سوختی غشاء پلیمری را بررسای کردناد [.]14
کالینجی و همکاران تحلیل فنی-اقتصادی برای برقرسانی یک جزیره
در ترکی با استظاده از پنلهای فتوولتائیک ،توربین بادی و ذخیرهسازی
هیدروژن انجام دادناد .در پاژوهش ماذکور دو طارح ،یکای ترکیاب
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ب مدت دو روز ب عنوان بهین ترین پیکربندی با کمترین هزیناۀ انارژی

 .1توصیف سیستم

فتوولتائیک و توربین بادی و دیگری فقط توربین بادی در نظر یرفتا
شد ک هزینۀ انرژی در طرح اول کمتر باود .همچناین ظرفیات بهینا
توسط براتی و امینزاده با تمرکز بر عملکرد سیستم براساس اطالعات

 .۳تحلیل سیستم

[.]16

 .۹ .۳روش تحلیل

سرعت باد ،تابش خورشید و منحنی تقاضای بار صورت یرفت اسات
ایرچ تحقیقات متعددی بر روی تحلیل فنی-اقتصادی سامان های

در این پژوهش ،تاوان الزم بارای تاممین بارق  201خاانوار در منطقاۀ

هیبریدی بادی-الکترولیزر-ذخیره ساز -پیل ساوختی تحلیلای در دنیاا

توربین بادی و پیل ساوختی تحلیال شاد .در بخاش دیگاری از ایان

صورت ن ذیرفت است .همچنین این برای اولین بار است ک در ایاران

پژوهش ،مطالعۀ موردی برای ساامانۀ هیبریادی ماوردنظر انجاام شاد.

برای منطقۀ بادخیزی همچاون منطقاۀ کاوهین قازوین تحلیال فنای-

ب منظور رسیدن ب طراحی بهیناۀ ساامانۀ هیبریادی ،نارمافازار هاومر

اقتصادی سامانۀ هیبرید بادی-پیل ساوختی صاورت مایپاذیرد .البتا

مورداستظاده قرار یرفت .این نرمافزار هم برای سامان هاای متصال با

تحلیل های ایازرژی بارای منااطقی نظیار ابرکاوه توساط روشاندل و

شبک و هم جدا از شبک  ،کااربرد دارد .مهامتارین ورودیهاای ایان

همکاران صورت یرفت است [ .]17پژوهش حاضر ابتدا یاک نمونا

نرمافزار عباارتاناد :از اطالعاات تقاضاای بارق ،مناابع تجدیدپاذیر،

سامانۀ هیبریدی بادی -پیل سوختی را برای منطقۀ کوهین مدلساازی

مشخصات اجزای سامان  ،تعداد اجزا و شاخص های اقتصاادی اجازا.

کرده و میزان تولید انرژی و هزین هاای ساامان را بررسای ماینمایاد.

این نرمافزار پس از وارد نمودن اطالعات و تحلیلهای اولی  ،طرحهای
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هیبریدی بادی صاورت پذیرفتا اسات ،لایکن تااکنون بارای ساامان

کوهین واقع در استان قزوین با استظاده از ساامانۀ هیبریادی مبتنای بار

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1397.8.1.1.3

برای تک تک اجزای سامان برآورد شاده باود [ .]10پژوهشای مشااب

شکل ( :)۹پیکربندی سامانۀ هیبریدی پیشنهادی

تحلیل فنی اقتصادی سامانۀ هیبریدی بهصورت جدا از شبکۀ انرژی بادی...
فعلی سرمای  2اولویتبندی

مختلف را بر اساس هزین انرژی 1و ارز

11

ک  tremو  tcomب ترتیب بیانگر عمر باقیمانده در پایاان پاروژه و عمار

نمود .ضمن آنک تحلیل حساسیت را نسابت با پارامترهاای ورودی

تجهیزات است.

نرم افزار انجام داد .برای مثال اثر تغییرات بازده الکترولیز در خروجای

هزینۀ ساالنۀ یک جزء سامان  ،هزین ای است ک در هرساال تاا پایاان

کل سیستم مورد تحلیال قارار یرفات .هاد

از مادلساازی ساامانۀ

موردنظر تممین توان قابلاطمینان و کمین نمودن هزین های سامان بود.
بدین منظور از نرمافزار هومر با رو
ساالن  3استظاده شد .ارز

ارز

فعلای سارمای و هزیناۀ
میشاود منهاای

فعلی سرمای در فاکتور بازیابی سرمای محاسب کرد.
( )0

-

مصرفی میباشد .بدیهی است ک ب علت عدم استظاده از منابع فسایلی،
فعلی سرمایۀ کال را مایتاوان باا

جمعکردن تمام جریان نقدی پروژه با در نظر یارفتن نارت تنزیال در
هرسال محاسب نمود .نرت تنزیل نیز نسبتی اسات کا بارای محاسابۀ
فعلی یک جریان نقدی مورداستظاده قرار می ییرد .نرت تنزیال

-

4

∑

در نهایت هزینۀ انرژی را میتوان ب صورت زیر محاسب نمود:
( )7
ک در آن  Eservedبار الزم است.

 .1 .۳فرضیات مسئله
فرضیات اولیۀ مسئل ب صورت زیر لحاظ شد:
 -سامانۀ موردنظر برای تممین برق  201خانوار در منطقۀ کوهین در

ب صورت زیر قابلمحاسب است:

نظر یرفت شد [.]19
 -متوسط مصر

( )1

ساالنۀ برق هر خانوار  2741کیلوواتساعت فرض

ک در آن  iو  Nب ترتیب نرت سود ساالن واقعای و تعاداد ساالهاای

شد [.]21

مورد محاسب در پروژه است .ب منظور محاسبۀ نرت سود سالیانۀ واقعی

 -تیرماه و مردادماه ب عنوان ماههای دارای بیشترین مصر

از رابطۀ زیر استظاده میشود:

یرفت شد [.]21
 -تحلیل اقتصادی بر مبنای قیمت انرژی و قیمت فعلی سرمای انجام

-

( )2

ک در آن ' iو  fب ترتیب نرت سود نامی و نرت تورم سالیان اسات .باا
فعلی سرمای ب صورت زیر قابلمحاساب خواهاد

بود:
( )3

(

) -

ک در آن  tطول عمر پروژه و  Cmain ،Crep ،Ccapو  Csب ترتیب هزینۀ
و هزینۀ فرو

 عمر سامان  21سال تعیین شد [.]18 نرت تنزیل و نرت تعدیل بر اساس آمار بانک مرکزی ب ترتیب  %6و %2فرض شدند.

∑

سرمای یذاری ،0هزینۀ جایگزینی تجهیزات ،6هزینۀ تعمیر و نگهداری

یرفت.

7

تجهیزات 8پس از عمر پروژه است [ .]18هزینۀ فرو

تجهیزات پس از عمر پروژه ب طور مستقیم متناسب با عمار باقیمانادۀ
تجهیزات بوده و ب صورت زیر محاسب میشود:
()4

 توربین بادی محور افقی با عمر  21سال و ظرفیت  311کیلوواتلحاظ شد .علت انتخاب چند توربین با ظرفیت کمتر افزایش قابلیت
اطمینان در سامان بود [.]18
 پیل سوختی غشاء پلیمری با عمر  41111ساعت کارکرد موردنظرقراریرفت [.]21
 الکترولیزکننده غشاء پلیمری 11با عمر  10سال در نظر یرفت شد[.]22
 مخزن ذخیرۀ هیدروژن با عمر  20سال فرض شد .ضمناً از آنجا کشروع راهاندازی ساامانۀ هیبریادی با  311کیلاویرم هیادروژن نیااز
داشت ،این مقدار ب عنوان ذخیرۀ اولی در نظر یرفت شد [.]10
)9. Capital Recovery Factor (CRF
10. Polymer Membrane Electrolyzer

] [ DOI: 10.22052/8.1.30

)1. Cost of Energy (COE
)2. Net Present Cost (NPC
)3. Annual Cost (AC
4. Discount Factor
5. Capital Cost
6. Replacement Cost
7. Operating Cost
8. Salvage Cost

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1397.8.1.1.3

استظاده از  ،fdارز

برق در نظر

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2022-01-28

سرمای یذاری اولی  ،هزین های تعمیر و نگهداری و هزین های سوخت
نخواهد شد .ارز

همچنین هزینۀ ساالن را میتوان ب صورت زیر بیان کرد:
( )6

کل درآمدهای کسبشدۀ آن است [ .]18این هزینا هاا شاامل هزینا

ارز

9

فعلی سارمایۀ یاک ساامانۀ انارژی ،ارز

فعلی تمام هزین هایی ک در طول عمر سیستم صر

سوختی مصر

عمر پروژه باید صر

یردد .این فاکتور را می تاوان باا ضارب ارز

نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی

13

همچنین فرضیات مربوط ب هزینا هاای اولیاۀ هریاک از اجازای

متوسط  2741کیلووات ساعت در سال مصر برق دارند و اوج مصر

سامان  ،هزینۀ جایگزینی ،هزینۀ تعمیار و نگهاداری و عمار آنهاا در

برق در سال مربوط ب ماه مرداد است .ب عبارت دیگر مصر

جدول ( )1آمده است .این موارد ب عنوان پیشفرض از نرمافزار هاومر

 1876کیلووات ساعت در روز تعیین شد.

مورد استظاده قرار یرفت.

کل برق

یکی از دکلهای بادسنجی ساازمان انارژیهاای ناو ایاران (ساانا) در
مجاورت محل موردنظر قرار دارد .دکل بادسنجی در قسمت شرقی سایت

جدول ( :)۹هزینههای اجزای سامانه
هزینۀ اولی

هزینۀ

هزینۀ

عمر

با فاصلۀ  3/0کیلومتر ،در مختصات  49/7111شمالی و  36/3370شرقی در

)($/kW

جایگزینی

نگهداری

(سال)

ارتظاع  1447متر باالتر از سطح دریا بنا شده است .سنسورهای فنجاانی در

توربین بادی

1011

)($/kW
1261

)($/kW
16

21

مبدل

311

311

-

10

اجزا

س ارتظاع  61 ،41و  81متری از سطح نصب شدهاناد .عاالوه بار آن ،دو
بادنما هم در ارتظاعهای  61و  78متری قرار دارد .سنسورها نیز بر اسااس

الکترولیزر

2111

2111

-

10

مخزن هیدروژن

011

011

-

20

با دقت  91درصد ب باال در بازه زمانی  11دقیق ای ثباتشاده و دادههاای

پیل سوختی

2011

2011

 1/17در

41111

خروجی از تاریخ  27اردیبهشت  1393تا  7خرداد  1390در این پاژوهش

ساعت

ساعت

استظاده شد ک خالص ای از آن در جدول ( )2قابلمشاهده است [.]23

 .۳.۳منطقۀ نمونه

جدول ( :)1میانگین سرعت باد ارتفاعات  7۳ ،0۳و  8۳متری کوهین
میانگین سرعت

ارتظاع سنسور

در امتداد کریدور بادی نشئتیرفت از رشت کوه البرز شناخت میشاود،

(متر بر ثانی )

(متر)

7/31

41

ب عنوان منطقۀ موردمطالع در نظر یرفت شد .محل سایت پیشنهادی در

7/87

61

مجاورت شمالی روستای کوهین در نظر یرفت شد (شکل  .)2این منطق

8/18

81

منطقۀ کوهین ک در استان قزوین ب عنوان یکی از مناطق بادخیز ایران و

در بخش شمالی ایاران و در اساتان قازوین ،در  31کیلاومتری غارب
شهرستان قزوین و در  171کیلومتری شمال غرب پایتخت ایران ،تهران
قرار دارد .ارتظاع متوسط این ساختگاه از سطح دریا  1421تا  1011متر
است .سایت موردنظر در مختصات  36/33درجۀ شمالی و  49/66درجۀ
شرقی قرار یرفت است.

سرعت متوسط باد ب تظکیک ماههای سال در س ارتظاع  61 ،41و 81
متری نشان داده شده است .همانطور ک در شکل ( )3مالحظ مایشاود،
بیشترین سرعت وز

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2022-01-28

استانداردهای بینالمللی کالیبره شدهاند .اطالعات خروجی از دکل بادسنجی

باد در تابستان (ماههای ژوئان تاا سا تامبر) اسات.

همچنین در شکل ( )4نمودار سرعت متوسط روزانۀ باد در ارتظاعهای ،41
باد در ساعات شب رت میدهاد .طباق ایان نماودار

بیشترین میزان وز

نتیج میشود ک سرعت باد در تمام ساعات شبان روز بیشتر از  6متار بار
ثانی بوده و همچنین سرعت باد در ارتظاعات باالتر ،بیشتر است.
12

8
6

ارتظاع  81متری

4

ارتظاع 61متری

2

ارتظاع 41متری

0

سرعت باد (متر بر ثانیه)

10

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1397.8.1.1.3

 61و  81متری نشان داده شده است .همانیونا کا مالحظا مایشاود،

ماه

همان یون ک در فرضیات مسئل اشاره شد ،تقاضای برق برابر باا
تقاضای  201خانوار در منطقۀ کوهین لحاظ شد ک هر خانوار ب طاور

] [ DOI: 10.22052/8.1.30

شکل ( :)1موقعیت منطقۀ موردمطالعه

شکل ( :)۳میانگین ماهانۀ سرعت باد

تحلیل فنی اقتصادی سامانۀ هیبریدی بهصورت جدا از شبکۀ انرژی بادی...

 .0نتایج و بحث

10

6

ارتظاع 81
متری

4

ارتظاع 61متری

2

ارتظاع 41متری
23

19

21

سرعت باد (متر بر ثانیه)

8

17

13

15

11

9

7

5

1

طرح برای تممین تقاضا امکانپذیر بودند .علات انتخااب  3و  4عادد

مشخصات

واحد

مقدار

توان نامی

kW

311

قطر روتور

m

28

ارتظاع هاب

m

31

بازه سرعت

m/s

4- 20

تعداد پره

-

3

منطق توسط توربین باد و مابقی توسط پیل سوختی مهیا شد.
جدول ( :)0ظرفیتهای مختلف در نظر گرفتهشده برای اجزای سامانه

350
250
200
150
100
50

ظرفیت اسمی (کیلووات)

300

0
25

23

21

19

17

9

7

5

3

1

محدوده سرعت (متر بر ثانیه)

توربین بادی در نظر یرفتا شاده در ایان پاژوهش ،تاوربین 311
کیلوواتی نوردتانک )NTK( 1دارای ژنراتاور شارکت بارق سراساری
سوئدی براون -بووِری )ABB( 2بود ک مشخصات فنی آن در جادول
( )3و منحنای تاوان آن در شاکل ( )0آمااده اسات .علات اسااتظاده از
توربین های  311کیلوواتی ب جای توربین هاای باادی  661کیلاوواتی،
تناسب بیشتر ظرفیت این توربین ها باا تاممین بارق هماۀ خانوارهاای
منطقۀ کوهین ب همراه تممین برق الکترولیزر تولیدکنندۀ هیدروژن پیال
سوختی بود .ضمن اینک انتخاب چند توربین با ظرفیات کمتار سابب

)1. Nordtank Energy Group (NTK
2. ASEA (Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget) Brown
)Boveri (ABB

پیل سوختی

کیلووات

211 ،101 ،121 ،111

الکترولیزر

کیلووات

611 ،011 ،411 ،311 ،211

مخزن هیدروژن

کیلویرم

3011 ،3111 ،2011 ،2111 ،1011

مبدل

کیلووات

011 ،411 ،311 ،211 ،111

طبق اطالعات بادسنجی منطقۀ کوهین ،توربین بادی  311کیلوواتی
با کارکرد ساالنۀ  2240سااعت با طاور متوساط خروجای معاادل باا
 234/00کیلووات دارند [ .]23از طر

دیگر ،طبق پژوهش زاهادی و

همکاران [ ]24توان خروجی متوسط ساالن پیل سوختی غشاء پلیمری
مورد استظاده  44کیلووات محاسب یردید .بازده پیل معاادل  1/4باود.
لذا استظاده از پیل سوختی با توانی باالتر از  111کیلووات ضروری ب
نظر میرسید .سامان ب یون ای راهاندازی شد ک س یا چهاار تاوربین
بادی ب همراه یک پیل سوختی و الکترولیز تممینکنندۀ هیادروژن بارق
منطق را تممین کنند.

 .۹ .0تحلیل اقتصادی
در شبی سازی حاضر ،دو طرح برتر ازنظر کمین سازی هزینۀ انارژی و
هزینۀ فعلی سرمای با درنظریرفتن  3و  4توربین باادی بارای ساامان
معرفی شدند .با درنظریرفتن  3توربین بادی برای تاممین بارق منطقاۀ
کوهین هزینۀ انرژی  1/7099دالر بر کیلووات سااعت و هزیناۀ فعلای
سرمای  0،230،166دالر محاسب شد .درحالیک با در نظار یارفتن 4
توربین بادی این شاخص هاای اقتصاادی با ترتیاب  1/7804دالر بار
کیلووات ساعت و  0،411،162دالر خواهند بود .جزئیات این دو طرح
برتر در جدول ( )0نشان داده شده است.

] [ DOI: 10.22052/8.1.30

افزایش قابلیت اطمینان در سامان میشد [.]18

توربین بادی

تعداد

4 ،3

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1397.8.1.1.3

شکل ( :)1منحنی توان توربین بادی NTK300

جزء سامان

واحد

ظرفیتهای در نظر یرفت شده

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2022-01-28

توربین بادی مبتنی بر این فرضی بود ک  911یا  1211کیلووات از برق

جدول ( :)۳مشخصات فنی توربین بادی NTK300

15

هریک از اجزای سامان  ،ظرفیتهای مختلظای در نظار یرفتا شاده و

ب سامانۀ بهین دقیقاً  1111شبی سازی انجام شد ک از این تعداد123 ،

شکل ( :)0میانگین روزانه سرعت باد

13

بهینۀ اقتصادی نیازمند بررسی طرحهای مختلف بود .از همین رو برای

یرفت شده برای سامان در جدول ( )4نشان داده شده است .برای نیال

زمان (ساعت)

11

ب منظور تممین برق منطقۀ کوهین از سامانۀ هیبریدی رسیدن ب سیستم

سیستم موردنظر بر طبق آنها شبی سازی یردید .ظرفیتهاای در نظار

0
3

13

نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی

13

جدول ( :)1نتایج دو طرح برتر اقتصادی

انرژی سالیان و توان اسمی است .نتیجتاً فاکتور ظرفیت ساامان بادون
قیمت

توربین
بادی
(تعداد)

پیل سوختی الکترولیزر
(کیلووات) (کیلووات)

مخزن
هیدروژن
(کیلویرم)

مبدل

ارز

فعلی

(کیلووات) سرمای (دالر )

انرژی

(کیلووات
ساعت بر
دالر)

پیل سوختی برابر  %26و در صورت حضور پیل سوختی این عدد با
 %28/8افزایش یافت .در این صورت با درنظریرفتن فرض برقرسانی
 201خانوار ،این سامان قادر ب تممین کامل و قابالاطمیناان تقاضاای
برق این خانوارها از طریق مناابع کاامالً تجدیدپاذیر باود .شاکل ()8

3

121

411

3111

411

1/7099 0،230،166

نشانگر سهم تولید توربین بادی و پیل ساوختی در مااههاای مختلاف

4

121

311

3111

311

1/7804 0،411،162

است .این نمودار دو نتیجۀ مهم ب دست میدهد :اوالً در آذر و دی ک
وز

باد در منطق در کمترین میزان خود در ساال قارار دارد ،میازان

اجزای سامان  ،جریان نقدینگی پروژه برای طول عمر آن قابل ترسایم

ماههای تابستان ک از یک سو تقاضای برق بیشتر بوده و از سویی دیگر

بود .جریان نقدینگی هزینۀ اولی در ابتدای پروژه انجام شد و مقدار آن

وز

باد در وضعیت بسیار مطلاوبی قارار دارد ،عماده تولیاد توساط

برابر با  4،171،111دالر یردیاد .هزیناۀ جاایگزینی وابسات با عمار

توربینهای بادی انجامیرفت و تمام تقاضا برآورده مییردد.

تجهیزات است .کمترین عمر در بین تجهیزات ماورد اساتظاده در ایان

$4,070,000

$4,000,000

سامان مربوط ب پیل سوختی با  41111ساعت کارکرد باود .همچناین

$3,000,000

با درنظریرفتن طول پروژه ب مدت  21سال ،الکترولیزکننده و مبدل نیز
باید در سال 10ام تعویض مییردند (این موارد ب عناوان پایشفارض

-$499,550

$895,939

$2,000,000
$768,676

$1,000,000

$0

$0

نرمافزار لحاظ شدند) .تحت این شرایط هزینۀ سرمای یذاری و تعمیار

-$1,000,000

نگهداری توربین بادی ب ترتیب  301،111،1دالر و  210،279محاساب

-$2,000,000
-$3,000,000

شده و کل هزینۀ تعمیر و نگهداری در  21سال معاادل  768،676دالر
تخمین زده شد .درحالیک هیچیون هزیناۀ ساوختی وجاود نخواهاد

$5,000,000

-$4,000,000

شکل ( :)7هزینههای تنزیلشده کل پروژه به تفکیک انواع هزینهها

داشت .در شکل ( )6تمام هزین های تنزیلشدۀ اجازای ساامان نشاان
داده شده است.

$1,800,000
$1,555,279
$1,361,002

شکل ( )7نیز بیانگر هزین هاای کال با تظکیاک اجازای ساامان

$1,400,000

$1,166,300

تاوربین

$1,002,160

$1,200,000
$1,000,000

بادی و مخازن ذخیرۀ هیدروژن میشد .کمترین هزین نیاز مرباوط با
مبدل بود.

$1,600,000

$800,000
$600,000
$400,000

$150,324

$200,000

 .1 .0میزان تولید انرژی سامانه

$0

محاسبات نشان داد ک در سامانۀ هیبریدی ماوردنظر باا درنظریارفتن
طرح اول ،ساالن ب میزان  1790مگاوات ساعت برق تولید میشود ک

شکل ( :)۷هزینههای کل به تفکیک اجزای سامانه

از این مقدار %88معادل  1081مگاوات ساعت سهم توربینهای باادی

سهم توربین بادی

ب دستآوردن فاکتور ظرفیت سامانۀ مذکور ،فارض شاد تاوربینهاای
بادی ب تنهایی در تمام ساعات شبان روز سال با ظرفیت نامی خود در
()8

ماه

ک در آن  AEP ،CFو  NPب ترتیب ضریب ظرفیت ،میزان تولید
شکل ( :)8سهم تولید توربین بادی و پیل سوختی در ماههای مختلف

] [ DOI: 10.22052/8.1.30

حال تولید توان هستند.

توان (کیلووات)

و  %12معادل  216مگاوات ساعت سهم پیل سوختی باود .با منظاور

سهم پیل سوختی
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] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1397.8.1.1.3

است .همان یون ک مالحظ میشود بیشاترین هزینا صار

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2022-01-28

پس از تعیین هزین های اولی  ،با جایگزینی و نگهداری هریاک از

تولید توان توسط پیل سوختی بیشتر از ماه های دیگار اسات .ثانیااً در

تحلیل فنی اقتصادی سامانۀ هیبریدی بهصورت جدا از شبکۀ انرژی بادی...
طبق محاسبات برآورد شد ک در این سامان  ،توربین بادی ب طاور

13

با توج ب موارد باال بر طبق طرح اول خواهیم داشت:

متوسط خروجی معادل باا  234/00کیلاووات دارد .ایان سا تاوربین

 : 234/00×6736=1،079،928 kW/yearتولید برق توربینهای بادی

ساالن  6736ساعت در کار هستند .درنتیج هزینۀ هم تراز شده بارای

 : 44×4911=210/644 kW/yearتولید برق پیل سوختی

توربینهای بادی معادل  1/16دالر بر کیلووات ساعت اندازهییری شد.

 = 1،790،072 kW/yearمجموع تولید ساالن برق

از طر

: 201×2741= 680،111 kW/yearمصر

دیگر طبق شکل ( ،)8پیل ساوختی سااالن  4911سااعت در

کار بوده و ب طور متوسط توان خروجی  44کیلوواتی خواهد داشت.

: 46/41×0/7×4149= 1،170،726 kW/yearمصر

برق منطقۀ کوهین
برق الکترولیزر

 = 1،761،726 kW/yearمجموع مصر

 .۳ .0میزان تولید هیدروژن
سامانۀ هیبریدی این پژوهش ساالن  14،868کیلویرم معادل 211100
لیتر یاز هیادروژن تولیاد مایکناد .شاکل ( )9بیاانگر مصار
الکترولیزر برای تولید هیدروژن در ماههای مختلف سال است.
مصرف انرژی (کیلووات)
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همانطور ک مالحظ می شود ،این سامان قادر ب تاممین کامال و
قابل اطمینان تقاضای برق خانوارهاای منطقاۀ کاوهین از طریاق مناابع
کامالً تجدیدپذیر خواهد بود.

 .1نتیجهگیری و جمعبندی
در این پژوهش یک سامانۀ هیبریدی برای اتصال ب نیرویاه بادی ،جهت
تممین توان قابلاطمینان با تولید هیدروژن معرفی شد .سامانۀ هیبریدی ک
در این پژوهش معرفی شد ،متشکل از چهار جزء اصلی باود :تاوربین
بادی ،الکترولیزکننده ،ذخیرۀ هیدروژن و پیل سوختی .سازوکار سامانۀ
مذکور ب این صورت است کا در سااعات کامبااری ،تاوان اضاافی

ماه

شکل ( :)۱هیدروژن تولیدی توسط الکترولیزکننده ر در ماههای مختلف

الکترولیزکننده این سامان انرژی با ساالن  4149سااعت کاارکرد،
ب طور متوسط هر ساعت  0/71کیلویرم و در حالت مااکزیمم در هار
ساعت  8/62کیلویرم یاز هیدروژن تولید میکند .این الکترولیزکنناده
ب طور میانگین برای تولید هر کیلویرم یاز هیدروژن  46/41کیلووات
هیدروژن طبق طرح برتر  3111کیلویرم بود کا  %11آن معاادل 311
کیلویرم ظرفیت پرشدۀ ابتدایی مخزن است .این مقدار در انتهای سال
هیدروژن موردنیاز برای اول سال بعد را تممین میکند .شکل ( )11بیانگر
میزان هیدروژن موجود در مخزن در ماههای مختلف سال است.
3500
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هیدروژن تولیدی (کیلوگرم)

3000

هیدروژن و اکسیژن تبدیل مییردد .هیدروژن و اکسایژن تبادیلشاده
فشرده شده و در مخازن مخصوص ب خود ذخیره مییردند .این یازها
در ساعات پیک مصر

(زمانی ک توان تولیدی توسط نیرویاه باادی

کمتر از میزان تقاضای شبک است) برای تولید برق وارد پیل ساوختی
مییردند تا تقاضای برق شبک ارضا یردد .در این پاژوهش ساامانۀ
هیبریدی مذکور برای تممین برق  201خانوار تحلیل شاده و مطالعاۀ
موردی برای سامانۀ موردنظر در منطقۀ کوهین انجام شد .بهین سازی فنی
و اقتصادی سامانۀ فوق حاکی از آن بود ک در بهترین طرح (متشکل از
 3توربین بادی) ،میزان توان تولیادی سااالن ساامانۀ هیبریادی 1790
مگاوات خواهد بود ک از این مقدار  %12سهم پیل سوختی است .سامانۀ
هیبریدی باعث افزایش ضریب ظرفیت نیرویاه باادی با میازان %2/8
میشود .هزینۀ انرژی محاسب شده برای سامانۀ هیبریدی  1/7099دالر و
ارز

فعلی سرمای  0،230،166دالر خواهد بود.

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1397.8.1.1.3

ساعت انرژی صر میکند [ .]24ظرفیت در نظر یرفت شده برای مخزن

تولیدشده توسط توربین بادی وارد واحد الکترولیز شده و در آنجا آب ب

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2022-01-28

بارق

ساالن برق

0

شکل ( :)۹۳هیدروژن تولیدی توسط الکترولیزر در ماههای مختلف

] [ DOI: 10.22052/8.1.30

ماه

نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی
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فهرست عالئم
هزینۀ جایگزینی تجهیزات

Crep

ارز

NPC

هزینۀ تعمیر و نگهداری

Cmain

قیمت انرژی

COE

هزینۀ فرو

Cs

هزینۀ ساالن

AC

عمر باقیمانده در پایان پروژه

trem

نرت تنزیل

fd

عمر تجهیزات

tcom

سود ساالنۀ واقعی

i

ضریب ظرفیت

CF

سود نامی

i'

میزان تولید انرژی سالیان

AEP

نرت تورم سالیان

f

توان اسمی

NP

تعداد سالهای پروژه

N

هزینۀ سرمای یذاری

Ccap
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