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چکیده:

برقرسانی به روستا و مناطق دورافتاده ،با اتصال به شبکۀ محدود و یا بدون اتصال به شبکه ،یکـی از مهـمتـرین چـال هـا در

کشورهای در حال توسعه مانند ایران است .از طرفی در ایران ،بیشتر نیاز الکتریسیته بهواسطۀ مولدهای دیزل تأمین میشود .مولدهای دیزل
نگرانیهای اقتصادی و زیستمحیطی زیادی دارند که توسط استفاده از فناوریهای انرژی تجدیدپذیر هیبریدی به حداقل رسیدهانـد .ایـن
مقاله به کاربرد انرژیهای تجدیدپذیر بهمنظور تأمین نیاز الکتریسیتۀ یک روستا با جمعیت  ۸1خانواده در شهرستان دامغان پرداختـه اسـت.
برای گسترش کنترل سیستم بهینه بر اساس استراتژی مدیریت بار از مدل نرمافزاری هومر استفاده شده است .در این مقاله ،تحقیقی دربـارۀ
آنالیز کارایی یک سیستم انرژی هیبریدی باد /فتوولتاییک /دیزل /و باتری است .نتایج حاصل نشان داد که هزینۀ خالص فعلـی سیسـتم $

 ۶7۹۸7و میزان انتشارات آالیندهها برابر  ۷7۶1 kg yrاست؛ که منجر به کاه

انتشارات آالیندهها در مقایسه با نیروگاههای رایج میشـود.

سیستم انرژی هیبریدی تحلیلشده ممکن است برای سایر مناطق ایران که در وضعیت اقلیمی مشابهی قرار دارند کارآمد باشد.

واژههای کلیدی:
* نویسنده مسئول

سیستم انرژی هیبریدی ،نرمافزار هومر ،بهینهسازی ،فتوولتاییک ،باد ،دیزل ژنراتور.
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سال نهم ،شمارۀ اول /بهار  /۸۹۳۱صفحه ۶۷ـ۱۱

امکانسنجیوآنالیزسامانۀهیبریدیباد-خورشیدی-دیزل(مطالعۀموردی77....


تخلیۀ سریع منابع سوختهای فس یلی در مقی اس جه انی و اف اایش
تدریجی تقاضای انرژی و قیمت سوختهای فس یلی انگی اهای ب رای
کاهش وابستگی به این سوختها شده است [ .]1بهمنظ ور مقابل ه ب ا
موانع فوق مربوط به روشهای رایج تولید ت وان ب رای تهی ۀ تقاض ای
انرژی در حال حاضر ،توسعۀ سیستمهای برق ب ر اس اس ان رژیه ای
تجدیدپذیر بهعنوان یکراه حل سبا جلب توج ه م یکن د [ .]2من ابع
انرژی تجدیدپذیر عمالً آنقدر ف راوان اس ت ک ه م یتوانن د ب یش از
هاینهای میتوانند بهعنوان منبع توان استفاده شوند [ .]3در طول چن د
دهۀ گذشته منابع انرژی تجدیدپذیر با توجه به اهمیت تولید برق بدون
انتشار گازهای گلخانهای و سازگاری با محیطزیست و پای انناپ ذیری
طبیعی در حال رشد نشان داده شده است [ .]4عالوه ب ر ای ن ،بخ ش
بارگی از جمعیت جهان در مناطق روستایی دورافتاده زندگی میکنند؛
بهخصوص در کشورهای در حال توسعه مانند ای ران ،ای ن من اطق ت ا
حدی به شبکۀ برق متصلاند ،ولی توزیع برق در آنجا ض عیف اس ت.
زیرا به دلیل ناهمواریهای جغرافیایی ،فقدان زیرساختهای الکتریکی
و هاینه باالی سرمایهگذاری ،توزیع و گسترش شبکه در این مناطق به
لحاظ اقتصادی توجیهپذیر نیست [ .]5در نتیجه تولید پراکنده ،فن اوری
مبتن ی ب ر ان رژیه ای تجدیدپ ذیر ،ب ه ن ا سیس تمه ای هیبری دی
تجدیدپذیر مستقل است که میتواند بهعنوان گاینۀ مناسب در من اطق
دورافتاده استفاده ش ود [ .]6گس ترش ش بکه هن وز ب هعن وان حال ت
برگایده برای برق دار کردن مناطق روستایی باقی مانده ،ولی گس ترش
شبکه مرکای برق برای روستاهای دورافتاده و پراکن دۀ جغرافی ایی از
نظر اقتصادی قابلاعتماد است نه از نظر کاربردی ،و در بعض ی م وارد
خارج از شبکه میتواند مفید باشد [ .]7در برخی از من اطق روس تایی
برای تأمین نیازهای برقی خود از مولدهای دیال ی اس تفاده م یکنن د.
مولدهای دیالی مضرات زیادی دارند .دیال یک سوخت فسیلی اس ت
که از سوختن سوختهای فسیلی گازهای گلخانهای تولی د م یش ود.
گازهای گلخانهای منجر به گرمای جهانی میش ود [ .]8در س اله ای
اخیر با توجه به پیشرفته ای فن اوری و سیاس ته ای دول ت ارتق ا
استفاده از منابع تجدیدپذیر و در نتیجه کاهش قابلتوج ه هاین هه ای
دستگاههای هیبریدی بر پایۀ ان رژیه ای تجدیدپ ذیر ب ه ی ک واح د
جایگاین و تجاری قابل دوا برای تأمین برق مناطق دورافت اده تب دیل
شده است .تهیۀ منابع تجدیدپذیر نامحدود اس ت و قابلی ت ج ایگاین
شدن با سوختهای متداول را دارد .با این حال استفادۀ تنه ا از من ابع
تجدیدپذیر مانند توربینهای بادی ی ا س لول فتوولتایی ک مس تقل ب ه

ترکیب منابع انرژی بههمراه یک واحد پشتیبان میتواند ای ن م وارد را
حل کند [ .]9فعالیت یک مولد دیال به هم راه ی ک س امانۀ هیبری دی
قابلیت سامانه را افاایش میدهد و منجر ب ه هاین هه ای کمت ر تولی د
انرژی میشود .بهینهسازی ابعاد اج اای ی ک س امانۀ هیبری دی ب رای
تأمین احتیاجات با کمترین سرمایهگذاری و هاینههای کارکرد میتواند
بارگ ترین چالش هر س امانه باش د [ .]11ترکی ب دی ال ژنرات ور ب ا
فتوولتاییک و سیستم بادی برای تضمین حداقل مصرف سوخت دیال
باعث حداقل رساندن هاینههای عملی اتی و ک اهش ردپ ای ک ربن از
سیستم میشود [ .]11با اس تفاده از ترکی ب ب اد -دی ال -فتوولتایی ک
میتوان روشی مطمئنتر برای تأمین تقاضای برق از من اطق دورافت اده
در مقایسه با سیستمهای خورشیدی ،یا ب ادی تنه ا ایج اد ک رد [.]12
بهترین وسیله برای اینکه ماارع کشاورزی را از سیستمهای متص ل ب ه
شبکۀ مرس و  ،مس تقل و یروابس ته کن یم ،ان رژیه ای تجدیدپ ذیر
بهصورت سیستمهای مستقلاند که بهصورت پیوسته میتوانند ب رق را
تأمین کنند [ .]11ع الوه ب ر آن ،ت الشه ایی در زمین ۀ فن اوریه ای
انرژیه ای تجدیدپ ذیر مس تقل مانن د سیس تم مس کونی ت وانده ی
خورشیدی و سیستمهای کوچک توان آبی ،تمرکا یافته است؛ اما ای ن
سیستم ا لب برای مصرفکنندههای در دسترس نیستند و فقط بر ای ن
منابع محدود تکیه دارند .محققان و م دلس ازان بخ ش ان رژی ب رای
مدلسازی از اباار و برنامههای گوناگونی استفاده کردهاند تا عملکرد و
قابلیت اعتماد این سیستمها را سنجیده ،ابااره ای م دلس ازی ان رژی
نر افاار هومر که اهداف مدلسازی بهینهسازی توسط محققان استفاده
شده است .اباار بهینهسازی سیستم برای امکانسنجی پروژه ب هوس یلۀ
آزمایشگاه انرژی تجدیدپذیر آمریک ا توس عه یافت ه اس ت .ای ن اب اار
میتواند تما انواع فناوریهای نوظهور چون فتوولتاییک ،ب اد ،س لول
س وختی ،هی درو و ...را ب ه ک ار بب رد و م یتوان د ش بیهس ازی
ساعتبهساعت انجا دهد .این اباار برای تجایه و تحلیل امکانسنجی
و مطالعات سیستمهای تواندهی مس تقل در جه ان ب ه ک ار م یرود.
تحقیقاتی دربارۀ استفاده از سیستمهای مرکب و منفرد ان رژی ،ت اکنون
انجا شده است؛ از جمله:
مونوسوامی و همکاران [ ]13آنالیا مقایسهای هاینهبر روی سیستم
متصل به شبکۀ یک مرکا سالمت در مناطق روستایی با استفاده از پی ل
سوختی ،بهوسیلۀ نر افاار هومر انجا دادهاند .نتایج حاص ل از برس ی
آنها نشان داد که تأمین برق متصل از منفصل ارزانتر است اگر فاصلۀ
پایگاه تأمین شبکه بیش از  4/4 kmباشد.
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تقاضای برق جهانی انرژی را فراهم کنند .همچن ین ب دون ه یچگون ه

راهحل مناسبی نیست .یک سیس تم هیبری دی مان دگار و اقتص ادی ب ا
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 .۸مقدمه

خاطر اینکه منابع آن بهطور پیوسته و بادوا نیست ،برای تولید ان رژی

نشریهعلمیپژوهشیمهندسیومدیریتانرژی

77

یک جامعۀ روستایی با فتوولتایی ک ،زیس تس وخت هی درو و دی ال

استفاده در ساعات عد تولید ،امری ضروری محسوب میشود .این در

بهعنوان منابع تولید برق برای اوج بار  55149 kWhانجا دادند .آنها

حالی است که هاینۀ اولیۀ باتری بسیار باال و عمر آن بسیار کوتاه است

با استفاده از شبیهساز نر افاار هومر 1به این نتیجه رسیدند ک ه سیس تم

و کسر قابلتوجهی از هاینههای سیستم را در بر میگیرد .با توج ه ب ه

متشکل از  6 kWhگاز زیستی 16 kWh ،زیستسوخت61 kWh ،

دالیل فوق ،پژوهش به سمتی پیش میرود که وابستگی به ذخیرهسازی

فتوولتایی ک و  11 kWhژنرات ور دی ال ،ب ا قابلی ت ذخی رهس ازی

انرژی در سیستم مستقل حداقل گردد.

مناسبترین گاینه برای سطح مورد مطالعه است.
تان و نگان امکانپ ذیری س امانهه ای هیبری دی را ب ا اس تفاده از

 .2مطالب اصلی

نشان دادند که کارایی اقتصادی و محیطی در ساختارهای فتوولتاییک-

شهرستان دامغان در استان سمنان ب ا  12111 km 2ک وس عت واق ع

باد -دیال -باتری ،مایت دارند و جایگاین مناسبی ب رای دس تگاه ه ا

شده است .مختصات جغرافیایی آن به ط ول  54درج ه و  21دقیق ه و

دیال تنها هستند [.]15

 48ثانیه ،عرض  36درجه 9 ،دقیقه و  48ثانیه ،ارتفاع آن از سطح دریا

نگن و همکاران سامانۀ هیبریدی باد و دی ال را در ی ک روس تای

 1131متر و دارای اختالف ساعتی برابر با  11دقیق ه و  5ثانی ه اس ت.

توریستی در اسپانیا نصب کردند و عملکرد آن را در حدود ی ک س ال

مطالعۀ حاضر بهمنظور تأمین نیاز الکتریسیتۀ روستای عبیرآباد شهرستان

زیر نظر داشتند .آنها مشاهده کردند که فناوری باد ک ارایی بهت ری را

دامغان که دارای جمعیتی برابر  11خانوادۀ فعال در زمینۀ کش اورزی و

نسبت به سایر سامانههای انرژی نشان میدهد [.]16

با ات پسته انجا شده است .موقعیت جغرافیایی منطقۀ مورد مطالعه در

امکانسنجی توسط بکل و پالم برای ت أمین ان رژی الکتریک ی ،ب ا

شکل ( )1نشان داده شده است .بهلحاظ آبوهوایی شهرس تان دامغ ان

استفاده از سامانۀ مستقل هیبریدی خورشیدی -باد ب رای ی ک جامع ۀ

بهعلت وزش بادهای شمالی و بارندگی ناشی از بادهای نواحی گرگان

مدل  211خانواده (شامل  1111نفر جمعیت) در یک منطقه خ ارج از

و مازندران زمستانهای سرد و تابستانهای معت دل دارد؛ و در فص ول

شبکه در اتیوپی انجا پذیرفت؛ با توجه به نتایج حاص ل دریافتن د ک ه

گر سال این شهر از خنکترین شهرهای ایران به شمار میآید [.]21

سامانههای هیبریدی ماایای متعددی از نظر بازدهی دارد [.]17
عبداهلل و همکاران اظهار داشتند که ط رحه ای ق درت هیبری دی
بهعلت عد تابش خورشیدی از نظر تأمین برق ،به ی ک مرک ا پای دار
نسبت به یک سامانۀ فتوولتایی ک مس تقل در من اطق روس تایی تب دیل
میشوند [.]18
سراسکانرود و زاهدی به تحلیل فنی و اقتصادی س امانۀ هیبری دی
جدا از ش بکه ان رژی ب اد و پی لس وختی در منطق ۀ ک وهین ق اوین
پرداختند؛ نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد ک ه اس تفاده از س امانۀ
هیبریدی باعث افاایش  2/8درصدی ض ریب ظرفی ت نیروگ اه ب ادی
میشود .هاینۀ انرژی محاسبهشده برای س امانۀ هیبری دی  76س نت و

شکل ( :)۸موقعیت جغرافیای روستای عبیرآباد

ارزش فعلی سرمایه  5235166دالر خواهد ب ود [ .]19ه دف از ای ن

دادههای مربوط به تابش خورش یدی ب رای روس تای عبیرآب اد ب ا

تحقیق ،تأمین انرژی الکتریکی روستاهای محرو از شبکۀ برق ش هری

استفاده از نر افاار هومر به دست آمده اس ت .دادهه ای ن ر اف اار ب ر

ب ا اس تفاده از ی ک سیس تم هیبری دی ش امل من ابع ان رژی فس یلی و

اساس دادههای هواشناسی ناسا و پایگاه انرژیهای تجدی دپ ذیر تهی ه

تجدیدپذیر است .یک سیس تم هیبری دی ب رای ت أمین تقاض ای ب رق

میشود .میانگین تابش سالیانه در شکل ( )2نشان داده شده است و ب ا

روستای  11خانوار مدل در شهرستان دامغان مورد مطالعه قرار گرفت ه

توجه به موقعیت منطقه مورد مطالعه ک ه ب هعن وان داده ورودی ب رای

است .از آنجایی که انرژیهای تجدیدپذیر از قبیل باد و خورشیدی در

نر افاار هومر تعریف میشود ،اطالعات مربوط به سرعت باد منطقه را
در اختیار ما قرار میدهد .اطالعات بهدستآم ده در ش کل ( )3نش ان

1. HOMER Software

داده شده است.
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نر افاار شبیهسازی  HOMERدر جوهور بهرو ،مالای تحلیل کردن و

 .۸.2منطقۀ مورد مطالعه و منابع انرژی تجدیدپذیر
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آمگیت و همکاران [ ]14یک طرح بهینه و آنالیا امکانسنجی برای

برخی از ساعات شبانهروز در دس ترس نیس تند ،ذخی رۀ ان رژی ب رای
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 .2.2بار مصرفی

منطقۀ مورد مطالعه

انرژی مورد نیاز در بخش کشاورزی و مسکونی روزان ه براب ر ب ا

این سیستم مستقل از شبکه برای تأمین نی از الکتریس یته ی ک جامع ه

 79941 Wh dayو  138111 Wh dayاست .پروفی ل روزان ۀ ای ن

روستایی کوچک با  11خانواده طراحیشده است .بار مصرفی موردنیاز

روستا در فصل تابستان با هم ترکیب شده و در ش کل ( )4نش ان داده

برای منطقه روستایی شامل بخش مرب وط ب ه مس کونی و کش اورزی

شده است .بیشترین میاان مصرف برق مربوط به فصل تابستان اس ت؛

میباشد .بار مصرفی محاسبهشده برای هریک از بخشهای مسکونی و

زیرا در این فصل تنها فعالیتهای کشاورزی انجا میشود و در فصول

کشاورزی به ترتیب در جدول ( )1و ( )2ارائه شده است.

زمستان و پاییا تقریباً فعالی ت خاص ی در بخ ش کش اورزی ص ورت

جدول ( :)۸انرژی الکتریکی مورد نیاز خانگی

نمیگیرد و از طرف ی بیش ترین نی از مص رفی نی ا مرب وط ب ه بخ ش
( )Wh day

طراحیشده برای تما سال پاسخگو خواهد بود.

1

پنکه سقفی

111

2

14

2811

2

پنکه معمولی

71

1

9

631

3

المپ

24

4

9

864

4

تلویایون

175

1

4

711

5

یخچال

151

1

12

1811

6

اتو

1211

1

1.5

611

شماره

تعداد

وسایل

توان

موردنیاز

مصرفی

کارکرد

( )w

( )h

211

16:11
مجموع انرژی الکتریکی در بخش کشاورزی

دسامبر

4

پنکۀ زمینی

71

1

ماه سال
شکل ( :)۹میانگین سرعت باد منطقۀ مورد مطالعه

 .۹.2اجزای اصلی سیستم
 .۸.۹.2توربین بادی
در یک توربین بادی ،انرژی جنبشی ب اد ب ه ان رژی الکتریک ی تب دیل
میشود .ماارع توربین بادی در حال تبدیلشدن به من ابع مه م ان رژی
تجدیدپذیرند و باعث کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی و تولی د
گازه ای گلخان های و در نتیج ه ک اهش آالین دهه ا م یش وند [.]21
توربینهای بادی استفاده شده در این تجایه و تحلیل دارای ظرفی ت 1
1

6:11
– 13:11

اکتبر

3

المپ

24

5

– 18:11

721

نوامبر

17:11

سپتامبر

چمنزن

– 15:11

2811

اوت

2

دستگاه

1411

1

18:11

ژونیه

1

پمپ آبیاری

11191

1

مه

- 6:11

134281

( )w

زوئن

کشاورزی

مصرفی

استفاده

( )Wh day

مارس

شماره

وسایل

توان

تعداد

زمان

مصرف روزانه

آوریل

جدول ( :)2انرژی الکتریکی موردنیاز کشاورزی

فوریه

مجموع انرژی مصرفی  11خانواده

79941

ژانویه

مجموع انرژی مصرفی یک خانواده

7994

8
6
4
2
0

سرعت باد( 𝑠) 𝑚⁄

ساعات

مصرف روزانه

کشاورزی است .پس با تأمین برق در فصل تابستان ،در واق ع سیس تم

کیلووات و ولتاژ خروجی  ACهستند .هاینۀ سرمایه مرتبط با سیستم
انرژی باد شامل هاینۀ توربین ،برج ،اینورتر ،سیمکشی ،بستههای ض د

138111
1. Alternating Current
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شکل ( :)2میانگین تاب

تابش روزانه 𝑦𝑎𝑑(𝑘𝑊ℎ⁄(𝑚^2⁄

شاخص وضوح

1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
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کیلوواتی  2111 $اس ت؛ هاین ۀ ج ایگاینی و تعمی ر نگه داری نی ا

تحلیل  1111 $ kWلحاظ شده است .هاینۀ نگه داری و ج ایگاینی

 .2.۹.2ژنراتور

$
 1/12و  911 $ kWدر نظر گرفته ش ده اس ت .ط ول
بهترتیب
hr
عمر ژنراتور  15111ساعت ارزیابی شده است [.]22

بهترتیب  1411 $و  411 $است [.]11
طیف گستردهای از ژنراتورها در دسترس هستند .هاینۀ سرمایهگ ذاری
برای طیف دیال ژنراتورهای تجاری در دسترس از  811 $ kWhتا

10

بار مصرفی خانگی
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

کل بار مصرفی

ساعت
شکل ( :)7پروفیل بار مصرفی روزانه

 .۹.۹.2ماژول فتوولتاییک

 .7.۹.2باتری

سیستمهای فتوولتاییک یکی از منابع مهم انرژی تجدیدپذیرن د ک ه ب ا

بهدلیل طبیعت متناوب سیستم ب ادی خورش یدی ،اهمی ت اس تفاده از

استفاده از انرژی خورشیدی برق جریان مستقیم تولید میکنند .پنلهای

سیستمهای ذخیرهکنندۀ انرژی برای ایجاد توان پیوسته نمایان میش ود.

خورشیدی از سلوله ای فتوولتایی ک مخص وص س اخته ش ده و ب ه

با توجه به اهمیت اقتصادی در این تجای ه و تحلی ل ،از ب اتری اس ید

یکدیگر وصل شدهاند .معم والً ب ه ص ورت ولت اژ  12 Vدس تهبن دی

سرب برای ذخی رهس ازی ان رژی اس تفاده ش ده اس ت .ب اتری م دل

میشوند .ولتاژهای باالتر نیا در دسترس است .هاینۀ خری د نص ب و

 Surrette6CS25Pبا ظرفیت  1411آمپرساعت انتخ اب ش ده اس ت.

راهاندازی برای ی ک کیل ووات آرای ۀ فتوولتایی ک در ای ران3511 $ ،

هاینۀ نصب و راهاندازی و هاینۀ جایگاینی آینده بهترتیب برابر 1211

فرض میشود؛ و در این فرض هاین ۀ نگه داری س الیانه  25دالر ب ر

و  1111دالر در هر کیلووات تخم ین زده م یش ود .هاین ۀ تعمی ر و

کیلووات است [ .]23در این مطالعه ،از  6آرایه در اندازههای (،3 ،2 ،1

نگهداری  11دالر بر ساعت است [.]24

 )8 ،6 ،4کیلووات مورد تجایه و تحلیل ق رار گرفت هان د .ط ول عم ر
سیستم فتوولتاییک  21سال فرض شده است.
جدول ( :)۹دادههای ورودی نرمافزار هومر
اجاا

مدل یا اندازه

طول عمر

هاینۀ سرمایهگذاری

هاینۀ جایگاینی

فتوولتاییک

8-6-4-3-2-1 kW

21 yr

3511 $ kW

3511 $ kW

دیال ژنراتور

12-8-6-4-2 kW

15111 hr

1111 $ kW

1511 $ kW

توربین بادی

Generic 3 kW

21 yr

6511 $Turbin

مبدل قدرت

12-8-6-4-2 kW

15 yr

911 $ kW

811 $ kW

باتری

Surrette 6CS25P
) (6v , 1156 Ah

9645 kWh

1211 $ kW

1111 $ kW

هاینۀ تعمیر و نگهداری
yr

1/12 $ hr

6111
$
Turbin

21 $ kW

yr

211 $Turbin

yr

41 $ kW
51 $ hr

مقدار
8-6-5-3-2-1

-16-14-12-8-4
21

 .7.۹.2مبدل قدرت

 ACهاینۀ اولیۀ خری د  911دالر در نظ ر گرفت ه ش ده اس ت .هاین ۀ

برای یک مبدل قدرت بهمنظور حفظ جریان بین منابع قدرت DC 1ب ه

جایگاینی  811دالر و طول عمر مبدل ت وان  15س ال در نظ ر گرفت ه
شده است .همچنین مبدلها با اندازههای  8 ،6 ،4 ،2و  12برای تعیین

1. Direct Current
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بار مصرفی کشاورزی

0

بار مصرفی ()kW

20
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خوردگی و هاینۀ نصب میشود .هاینۀ سرمایۀ کل ی ک ت وربین ی ک

 1211 $ kWhاست .هاینۀ دیال ژنراتور گرفتهشده برای این تجایه و

امکانسنجیوآنالیزسامانۀهیبریدیباد-خورشیدی-دیزل(مطالعۀموردی78....

سرعت باد ،میانگین متوسط تابش روزانه ،قیم ت دی ال و بیش ینۀ

اندازۀ بهینه لحاظ شدهاند [ .]21مشخصات کلی بههم راه پ ارامتره ای

 .7.2پیکربندی سیستم هیبریدی

گرفته شده است .رایجترین مقدار برای کمب ود ظرفی ت س الیانه براب ر

پنلهای خورشیدی و ت وربین ب ادی ،دو گاین ۀ اص لی ت أمین ان رژی
الکتریکی از انرژیهای تجدیدپذیرند .استفادۀ هم زمان از این دو منب ع
انرژی ،احتمال تأمین بار مورد نیاز مصرفکنن ده در س اعات مختل ف
شبانهروز را افاایش میدهد؛ اما هم واره مص رفکنن ده در س اعتی از
شبانهروز با عد تأمین انرژی توسط منابع تجدیدپذیر مواج ه خواه د
نیاز بیش از مصرف است ،مورد استفاده قرار گرفته و همچن ین دی ال
ژنراتور برای زمانهایی که سایر منابع ق ادر ب ه ت أمین مص رفکنن ده

 %111بار الکتریکی و همچنین مقدار انرژی الز برای ذخیرهس ازی را
تأمین کند .از سوی دیگر اگر بخواهیم برخی از تقاضای ب ار ب رآورده
نشود ،میتوان مقادیر خاصی برای کمبود ظرفیت سالیانه گرف ت .اگ ر
شما میاان کمبود ظرفیت سالیانه را  %5بگیرید ،در واقع سیستم  %95از
بار الکتریکی ساالنه بهعالوۀ مقدار ذخی رۀ ان رژی را ت أمین م یکن د.
مقادیر درنظرگرفتهشده برای آنالیا حساسیت در جدول ( )4ارائه ش ده
است.

نیس تند ،در سیس تم هیبری دی اس تفاده م یش ود .پیکربن دی سیس تم

جدول ( :)7پارامترهای حساسیت

هیبریدی پیشنهادی در شکل ( )5ارائه شده است.
(

میانگین تابش

سرعت متوسط باد

کمبود ظرفیت

قیمت دیال

خورشیدی

( )ms

سالیانه
)(%

( ) $ lit

3

3

1

1/5

5/42

4

15

1

6/5

5/42

31

1/5

6/5

45

2

m2

) kWh

 .۹نتایج و بحث
 .۸.۹نتایج بهینه مربوط به نرمافزار هومر
شکل ( :)7طرحوارۀ سیستم هیبریدی

با توجه به وضعیت آبوهوایی و محیطی منطقه ،یعنی موقعی که میاان
تابش متوسط خورشید در روز

m2

 ،4/35 kWhو میانگین سرعت باد

 .7.2پارامترهای حساسیت

 ،4/75 m sقیمت سوخت دی ال  1/6 $ litو کمب ود ظرفی ت س االنه

بهمنظ ور تجای ه و تحلی ل حساس یت ،چن د مق دار ب رای هری ک از

صفر در نظر گرفته شود .سیستم بهینۀ پیشنهادی نر افاار ه ومر ش امل

متغییرهای ورودی در نر افاار هومر تعریف میشود .نر افاار با تکرار

 3 kWآرایۀ فتوولتاییک ،ی ک ت وربین ب ادی  2 kW ،3 kWدی ال

فرایند بهینهسازی برای هریک از مقادیر متغیرها ،اثر آنها را روی نتایج

ژنراتور 6 ،عدد باتری  Scc25Pو  3 kWکانورتر اس ت .مشخص ات

بررسی میکند .متغیرهای حساسیت ،همان متغیره ای ورودی هس تند

کلی سیستم در جدول ( )5ارائه شده است .هاینۀ خالص فعلی سیستم

که چندین مقدار خاص برای هریک جاء از سیستم وارد ش ده اس ت؛

 315 $دالر ،هاینۀ ان رژی  1/45و هاین ۀ عملی اتی سیس تم 3125 $

میتوان متغیرهای حساسیت مختلفی را با توجه به نوع سیستم م دنظر

است .میاان الکتریسیتۀ تولیدی هریک از اجاا بهطور خالصه در شکل

تعریف کرد .نر افاار هومر قابلیتهای گرافیکی قدرتمندی ب ه منظ ور

( )6نشان داده شده است.

بررسی نتایج حاصل از تجایه و تحلیل حساسیت در اختی ار م ا ق رار
میدهد.
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شد .لذا باطری بهعنوان ذخیرهکنندۀ انرژی در ساعاتی که انرژی م ورد

صفر است .موقعی که برابر صفر قرار م یده یم بای د سیس تم ق درت
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ورودی نر افاار در جدول ( )3گاارش شده است.

کمبود ظرفیت سالیانه بهعنوان پارامترهای حساس یت سیس تم در نظ ر
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جدول ( :)7نتایج سیستم بهینه پیشنهادی نرمافزار هومر
( ) kW

بادی 3

ژنراتور

kW

( ) kW

1

2

3

3

6

TNPC

$

kW

75315

1/456

کربن

سرمایهگذاری کربندیاکسیدی مونواکسید
$

3126

( yr
34911

kg

) ( yr

6312

kg

15/85

( yr

kg

)

)

گوگرد

( yr
139/13

kg

)

12/68

عمر مورد انتظار

جدول ( :)۷میزان تولیدات اجزای سیستم
کمیت

مقدار

واحد

آرایۀ فتوولتاییک
کل تولیدات

772۱

yr

kWh

9

yr

متوسط تولید برق ماهیانه برای هری ک از اج اای سیس تم نی ا در
ج دول ( )6آم ده اس ت .در سیس تم م ورد بح ث آرای ۀ فتوولتایی ک

ظرفیت نسبت به کل سیستم

43/3

%

 )%37/6( ،55 kWh yrو سیستم دیال ژنراتور  7167 kWh yrک ه

میانگین خروجی

1/63

kW

 %48از تولیدات منطقه را به خود اختصاص م یده د .ت وربین ب ادی

هاینۀ انرژی

1/181

ساعات کارکرد

4386

$

kW
hr
yr

توربین بادی
kWh

کل تولیدات

2118

ظرفیت نسبت به کل سیستم

15/72

%

میانگین خروجی

1/23

kW

هاینۀ انرژی

1/38

ساعات کارکرد

4321

کل تولیدات

7161

yr

$

kW
$
yr

 %13/6 ،2118 kWh yrرا تولید میکند .یعنی میاان تولید الکتریسیته
ساالنه کل سیستم  14697 kWمیباش د .می اان الکتریس یته اض افی
 198/9 kWh yrاست که تنه ا  %1/14از ت وان ک ل سیس تم اس ت.
همچنین مقادیر مربوط ب ه تع داد س اعات ک ارکرد و ت وان ورودی و
خروجی هریک از اجاا را نیا میتوان محاسبه کرد .مقادیر ج دول ()5
آالیندههای مربوط به سیستم در حالتی اس ت ک ه تنه ا  %48از دی ال
ژنراتور استفاده شده است .از آنجایی که بیش تر آالین دهه ای تولی دی
مربوط به سیستم دیال است ،میتوان برآورد کرد ک ه اگ ر تم ا نی از

دیال
kWh

الکتریسیته بهواسطۀ دیال ژنراتور تأمین شود ،در واقع همۀ آالین دهه ا

ظرفیت نسبت به کل سیستم

41/9

%

دو برابر مقادیر سیستم موجود خواهد ش د ،و اگ ر بح ث مرب وط ب ه

میانگین خروجی

1/89

kW

ساعات کارکرد

3792

جریمههای انرژی برای سیستم مطرح شود ،سیستم دیال ی ک سیس تم

تعداد استارتها

553

مصرف سوخت

2397

انرژی ورودی

3566/8

انرژی خروجی

2861

تلفات

696

توان سالیانه

3199

yr

yr

Start
lit

باتری
yr

yr
yr

yr

kWh

kWh
kWh

kWh

گرانی خواهد شد .ولی چون سیستم با توجه به شرایط کن ونی منطق ه
طراحی شده ،و از آنجایی که در ای ران هن وز بح ثه ای مرب وط ب ه
جریمههای انرژی مطرح نشده اس ت ،ای ن هاین هه ا در هاین ۀ کل ی
سیستم لحاظ نشده است .کسر تجدیدپذیری سیستم  %43/9است.
میاان تولید سالیانۀ اجاای تولید توان بهطور خالصه در شکل ()7
نشان داده شده است.
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شکل ( :)۷میانگین الکتریسیتۀ تولیدی ماهیانه
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فتوولتاییک

توربین

دیال

کانورتر
( ) kW

باتری

 LCOEهاینۀ عملیاتی
$
yr
$

هاینۀ

انتشارات

اکسید نیتروژن دیاکسید

امکانسنجیوآنالیزسامانۀهیبریدیباد-خورشیدی-دیزل(مطالعۀموردی78....
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 .2.۹اثر پارامترهای حساسیت

بیشتر تحتتأثیر سوخت دیال است؛ یعنی با افاایش قیم ت س وخت

در این بخش ،اثر هریک از پارامتره ای حساس یت روی نت ایج بهین ۀ

دیال هاینۀ انرژی افاایش مییابد.

سیستم م ورد بح ث ،تجای ه و تحلی ل ش ده اس ت .اث ر پارامتره ای

در شکل ( )9اثر پارامترهای حساسیت مربوط ب ه س رعت ب اد ب ا

حساسیت مربوط به قیمت دیال و کمبود ظرفیت سالیانه ب ا توج ه ب ه

میانگین تابش خورشیدی ،وقتی که قیم ت دی ال  1/6 $ litو کمب ود
ظرفیت سالیانه صفر باشد ،ارائه شده است .نتایج حاصل از شکل نشان

میشود .با توجه به شکل م یت وان نتیج ه گرف ت ک ه هرچ ه کمب ود

میدهد که با افاایش سرعت باد و ت ابش خورش یدی ،ه ر دو مق ادیر

ظرفیت سالیانه بیشتر و قیم ت دی ال کمت ر باش د ،سیس تم هیبری دی

مربوط به هاینۀ خاص فعلی و هاینۀ انرژی کاهش مییاب د .م یت وان

خورشیدی -باد -دیال ،هاینۀ خالص فعلی کمتری خواهد داش ت .ب ا

مشاهده کرد که تغییرات سرعت باد و تابش خورشیدی ،قیمت سیستم

افاایش این جاء از پارامترهای حساسیت ،هاینۀ خالص فعلی سیس تم

را تا  1511دالر میتواند تغییر دهد.

شرایط محیطی (تابش و س رعت ب اد منطق ه) در ش کل ( )8مش اهده

نیا افاایش مییابد .هاینۀ ان رژی در ب ین ای ن دو پ ارامتر حساس یت،

شکل ( :)۱اثر پارامترهای حساسیت قیمت دیزل و کمبود ظرفیت بر هزینۀ خالص سیستم
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شکل ( :)۸1اثر پارامترهای حساسیت مربوط به سرعت باد و کمبود ظرفیت سالیانه

اثر کمبود ظرفیت سالیانه و سرعت باد در موقعی که هاینۀ مرب وط ب ه
سوخت دیال  1/6 $ litو میاان تابش خورشیدی برابر تابش منطقه باش د،
بررسی شده است .با توجه به شکل ( )11که اث ر ای ن دو پ ارامتر را نش ان
میدهد ،با افاایش سرعت باد و میاان کمبود ظرفیت سالیانه ،می اان ه ر دو
کمیت هاینۀ خالص فعلی و هاینۀ انرژی کاهش مییابد.
اثر قیمت دیال بر روی سیستم در دو حالت

 1/6 $ litو

lit

$

$
 1/5مقایسه شده است .چنانچه قیم ت دی ال از  1/6 litب ه lit

$

 1/5افاایش پیدا کند ،سیستم حاوی دیال بههیچوجه توجیه اقتص ادی
نخواهد داشت .و همانطور که در شکل ( )11نیا مشاهده میشود ،اگر
قیمت دیال به  1/5 $ litافاایش پیدا کند ،اس تفاده از سیس تم دی ال
ژنراتور اصالً توجیهپذیر نخواهد بود.

(الف)
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شکل ( :)۸۸اثر قیمت دیزل روی سیستم در حالت (الف) قیمت دیزل  1/۷ $ litو در حالت (ب) قیمت دیزل ۸/7 $ lit

بهمنظور تعیین اثر کمبود ظرفیت سیستم روی میاان دیال و ب اتری،

بیشتر باتری و دیال ژنراتور مطرح است.

اثر پارامتر حساسیت مربوط به کمبود ظرفیت سیستم در دو حالت  45و

اثر کمبود ظرفیت سالیانه روی ظرفیت فتوولتاییک و توربین ب ادی

صفر روی ظرفیت باتری و دیال ژنراتور بررس ی گردی د؛ زی را ای ن دو

نیا مطابق با میاان کمبود ظرفیت در دو حالت صفر و  45موردبررسی

بهمنظور تأمین نیاز ذخیرهسازی استفاده میشوند .با توجه به ش کل ()12

قرار گرفت؛ نتایج حاصل در شکل ( )13ارائه شده است .ظرفیته ای

که در حالت (الف) مربوط به وضعیتی است ک ه کمب ود ظرفی ت براب ر

سیستم در کمبود ظرفیت صفر در ش کل (-13ال ف) و س ایر ش رایط

صفر و در حالت (ب) میاان این پارامتر برابر  45است ،مشاهده میش ود

مطابق با شرایط منطقه است .ظرفیتهای سیستم فتوولتاییک و ب اد در

که هرچه کمبود ظرفیت سالیانه بیشتر شود ،لاو استفاده از دیال ژنراتور

کمبود ظرفیت  45در شکل (-13ب) نشان داده شده است .در مقایسۀ

و باتری کاهش مییابد؛ در حالت بهینۀ سیستم از تعداد کمتری ب اتری و

بین دو سیستم خورشیدی و بادی ،لاو استفاده از سیستم خورش یدی

دیال ژنراتور با توان کمتری استفاده شده است .ولی در حالتی که کمبود

به نسبت بیشتر از سیستم بادی خواهد بود .در واقع نت ایج ظرفی ته ا

ظرفیت سالیانه برابر صفر باشد ،به نسبت قابلی ت اس تفاده از ت وانه ای

مشابه با نتایج سیستم بهینۀ پیشنهادی است.

شکل ( :)۸2اثر کمبود ظرفیت سالیانه روی ظرفیت باتری و دیزل ژنراتور
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 ، 79511 kWساالنه نادیک به  48میلیون تومان خرج خواهد شد.

 .۹.۹گسترش شبکه
را دارد .از ماایای این روش میتوان به پایداری و ب اال ب ودن قابلی ت
اطمینان سیستم (در صورت پایدار بودن شبکۀ برق و کم بودن دفع ات
قطع برق در محل موردنظر) اشاره کرد .از معایب ای ن روش ،س ختی
اجرا و هاینههای هنگفت آن برای توسعۀ شبکۀ برق سراسر برای یک
روستا در مناطق صعبالعبور و با جمعیت مح دود اس ت .ب ر اس اس
قیمتهای جهانی ،هاینۀ سرمایهای ساخت نیروگاه حرارتی در مقیاس
پیک مصرفی در حدود  14کیلووات است ،باید معادل آن ب ه ظرفی ت
نیروگاههای کشور اضافه شود .در نتیجه هاینۀ اف اودن ظرفی ت م ورد
نظر برابر با  21111دالر است.
با توجه به قیمت دالر (هر دالر  3211توم ان)  67میلی ون توم ان
هاینۀ افاایش ظرفیت نیروگاه برای ت أمین ت وان م ورد نی از اس ت .از
طرفی با توجه به تعرفههای مصوب مجل س در س ال  ،1396متوس ط
قیمت برق خانگی ایران  1311ریال بر کیلووات س اعت اس ت [.]26
این در حالی است که قیمت تما شدۀ ه ر کیل ووات س اعت ب رق ب ا
احتساب هاینۀ آزاد سوخت برای نیروگاه به  6111ریال میرسد .لذا تا
واقعی شدن قیمت برق ،همچنان گران شدن برق ادام ه پی دا م یکن د

هاینههای راهاندازی ،بهرهبرداری ،نگه داری و س رویسه ای ج انبی،
خدمات انرژی ،هاینۀ ترانسفورماتوره ای ش بکه و ...اس ت [ .]28ب ا
توجه به اینکه روستای مورد نظر در فاصلۀ  11کیلومتری از شهر ق رار
دارد ،هاینۀ انتقال شبکه در حدود  511میلیون برآورد میشود.
بنابراین با توجه به فاصلۀ روستا و همچنین توان ب رق م ورد نی از
آن ،هاینۀ سیستم هیبریدی کمتر از هاینۀ انتق ال ش بکه م یگ ردد .در
واقع هاینۀ اتصال به شبکه در حدود  611میلیون تومان خواهد بود .در
این صورت استفاده از سیستم هیبریدی اقتصادیتر خواهد ب ود .ب رای
بررسی این موضوع باید تما هاینههای عمر  21سال پروژه را قبل از
احداث محاسبه کرد و این مقدار با هاینۀ احداث خطوط انتقال قدرت
برق مقایسه شود .در واقع برای سیستم هیبریدی بای د هاین ۀ خ الص
فعلی را که مجموع همۀ هاینهه ا (ش امل هاین ۀ تعمی ر و نگه داری،
هاینۀ تما سوخت ساالنه ،هاینۀ تعویض سالیانه و )...است ،ب ا هاین ۀ
احداث خط مقایسه کرد .هاینۀ خالص فعلی پروژه ( 75315 $مع ادل
 241میلیون تومان) است که در مقایسه با هاینۀ انتقال خط بسیار کمتر
خواهد بود.

[ .]27بنابراین ب رای ت أمین ب رق روس تا عبیرآب اد ب ا مص رف س االنه

شکل ( :)۸۹اثر کمبود ظرفیت بر ظرفیت سیستم فتوولتاییک و بادی
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متوسط 1511 ،دالر بهازای هر کیلووات است [ .]25با توجه به اینک ه

حداقل  51میلیون تومان برآورد شده است .این هاینهها در واقع شامل
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تأمین برق از طریق برق شبکه نیاز به توسعۀ شبکه تا محل م ورد نظ ر

همچنین هاینۀ احداث ه ر کیل ومتر ش بکۀ ب رق فش ار متوس ط،
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 گس ترش ت دریجی اس تفاده از من ابع،یاران ۀ س وخته ای فس یلی
 ب هعن وان. در آینده رویکرد مناسبی خواهد بود،انرژیهای تجدیدپذیر
تجایه و تحلیل حساسیت هاینۀ انرژی سیستم تحتتأثیر قیمت دی ال
قرار دارد و با افاایش کمبود ظرفیت سالیانه نیا هاین ۀ ان رژی ک اهش
.مییابد

سپاسگزاری

 نتیجهگیری.7
 دیال ب ا- خورشیدی-مطالعۀ امکانسنجی سیستم انرژی هیبریدی باد
 خانوار جمعی ت در شهرس تان11 باتری برای تأمین برق یک روستا با
 نتایج برای سیستم بهینۀ، با استفاده از نر افاار هومر.دامغان بررسی شد
3 kW  دارای،بهدستآمده بیانگر این است که اقتصادیترین سیس تم
2  دی ال ژنرات ور،3 kW  ع دد ت وربین ب ادی1 ،آرای ۀ فتوولتایی ک
 هاین ه خ الص فعل ی. میباش دS6CS25P  عدد باتری6 کیلوواتی و

 از جن اب آق ای محم د مح راب،بدین وسیله نویسندگان ای ن مقال ه

 و میاان انتش ار%44  و کسر تجدیدپذیری سیستم، دالر75315 سیستم

مهدوی وجناب آقای محمد نجفی که در پیشبرد اهداف پژوهشی ای ن

 هاینۀ مربوط به گسترش شبکۀ. است6471 kg yr گازهای گلخانهای
، میلیون تومان برآورد شده است611  حدود،برق برای روستای مدنظر

 همچن ین از دانش گاه ته ران ب هس بب،تحقیق کمک و یاری رساندند
. بسیار سپاسگااری میشود،برعهدهگرفتن حمایت مالی این پروژه

. میلیون خواه د ب ود241 درحالیکه هاینۀ مربوط به سیستم هیبریدی
 در خص وص ح ذف،بنابراین با توجه به برنامۀ حفاظت انرژی ای ران
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