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 ایران تهران، ،دانشگاه تربیت مدرس ،(پذیرتجدید هایانرژیمهندسی ) گروه مهندسی مکانیک بیوسیستم 1
2
 دانشگاه تهران، تهران، ایران ،وریبهرهو  تیفیک-یصنعت تیریمد گروه 

* g.najafi@modares.ac.ir 

  چکيده
ابلیت اطمینان ق ،و تصادفی قطعیبه دلیل الگوی تولید غیرد. این منابع ندار عهدههستند و آینده تامین انرژی را بر اقتصادی پاک و پایدار، تجدیدپذیر هایانرژی

 در. تواند باشدهای تجدیدپذیر میقابلیت اطمینان سامانه مسئله ، راه حلو پشتیبان به همراه منابع ذخیره کننده. استفاده از منابع تولید انرژی ترکیبی دارند پایین

 یتمالگورا بکارگیری ب باتری و ژنراتور پشتیبان سامانه یک و خورشیدی و بادی انرژی اولیه تولید منابع از متشکل شبکه، قل ازمست ترکیبی ریزشبکه یک مقاله این

پویا گیری استفاده از مدل تصمیمداد،  نتایج نشان .ه استپیشنهاد شدبرای تامین برق واحد مسکونی  طرحارزیابی و سیزده  ،یا، مدلسازی، ساختهپو گیریتصمیم

انرژی بوده و لیتر  11/1مصرف سوخت فسیلی روزانه تجدیدپذیر،  هایانرژیدرصدی از  24 استفاده طرحدر و  ها شدهسامانه وری شدهموجب افزایش کیفیت و بهره

درصد با  49/21دالر و نرخ بازگشت سرمایه داخلی  68/553خالص ارزش فعلی  با kWh/yr 1697ساالنه تولیدی سامانه تبدیل انرژی تجدیدپذیر ترکیبی معادل 

 kWh/yrلیتر و انرژی تولیدی ساالنه  694/0درصد، مصرف سوخت فسیلی  54پذیر به انرژی تجدید ضریبسال است. با افزایش  71/15دوره بازگشت سرمایه 

انرژی  kWh/yr 1933پذیر، ساالنه انرژی تجدید 100% ها با ضریبمصرف کنندهدیریت انرژی . مبدست آمدسال محاسبه  61/17با دوره بازگشت سرمایه  1652

 . دالر است -09/372رزش فعلی های زیست محیطی و خالص ابدون انتشار آالینده

 کلمات کليدی
 .، مدیریت انرژیپویا، کلبه سبز گيریتصميمی، پایدار، تجدیدپذیر هایانرژی

 

 

 مقدمه -1

اثرات  همچنین داده است. شیفزاتامین انرژی اولیه ا تیها را در مورد امنینگران یلیفس هایسوختو کمبود  یانرژ یتقاضا شیافزا 

به عنوان ت. قرار داده اس ریرا تحت تأث ریدپذیتجد هایانرژیتمرکز بر  ست،یز طیبر مح یلیفس هایسوختبر  یبرق مبتن دینامطلوب تول

  غالب است. ژنراتور زلیبر د یمبتن بانیپشت سامانه ،انرژیتامین  تیاز قابل ینانیاطم

های شدیدی روبه رو خواهد شد که ممکن است مشکالتی سابقه منابع انرژی تجدیدپذیر، با عدم قطعیتشبکه برق آینده، با نفوذ بی

از  79فسیلی که بیش از % هایسوختبینی کرده است، ذخایر سازمان جهانی انرژی پیش .[1]را در بهره برداری از شبکه سبب شوند

در بخش حمل و نقل  7/57ی آن معادل %سرعت در حال کاهش هستند و قسمت عمده دهند بهی جهان را تشکیل میانرژی اولیه

های زیست محیطی، دارای ذخایر فسیلی مانند: زغال سنگ، نفت و گاز با ایجاد چالش هایسوختمنابع . [2]کارگیری شده استبه

برق  دیتولدرحالی که  .[3]ها اقتصاد کشورها ناپایدار خواهد شدبا افزایش تقاضای انرژی و کاهش منابع آن زمانهممحدودی هستند و 

 هاینرژیابر  یبرق مبتن دیدارد. تول ستیز طیبر مح ینامطلوب ریشده است و تأث نهیپرهز اریبسدیزل ژنراتورها،  بر مجموعه یمبتن

در  یانرژ رهیارائه ذخ یدیکل یهااز راه حل یکیدارد.  ریمتناوب و متغ تیموثر است اما ماه نیگزیجا کیکه  کندمیثابت  ریدپذیتجد

 یهاسامانهیر )انرژی بادی، انرژی خورشیدی و ...(، تجدیدپذ هایانرژیباحضور گسترده منابع  .[4]تاس و ترکیبی یچند نسل یهاسامانه

قابلیت اطمینان . [5]تجدیدپذیر تبدیل خواهند شد هایانرژیبا نفوذ باالی یی هاسامانهقدرت از ساختار فعلی خود تغییر خواهند کرد و به 

، این روش .باشدترکیبی چندگانه و ی هاسامانهتجدیدپذیر تحت  هایانرژیطراحی و ادغام منابع مختلف تامین انرژی الزم نماید تا 
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. کندمیتر فراهم استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر را در سطح محلی یا خانگی افزایش داده و شرایط را برای تولید برق در مقیاس بزرگ

 یاگرچه اجرا .[6]جذاب است سامانه ییبه کارا یابیاز برق و دست شیب نیتام یحرارت و برق برا یبیترک دیراستا، توسعه تول نیدر هم

هنوز محدود  به صورت جهانی موضوع نیا یبررساما مطلوب است،  ریدپذیتجد هایانرژیبر  یحرارت و برق مبتن یبیترک یهاسامانه

 نهیبه هز یابیو دست یمصرف انرژ یسازنهیبه یبرا یانرژ تیریو برق، مد رارتح یبیترک یهاسامانه یو کاربردها ی. در طراح[7]است

در  گذاریسرمایهی ی اولیهاز طرف دیگر، هزینه. [8]مهم است اریانتشار و طول عمر قطعات بس ،یدر مصرف انرژ ییجوصرفه نه،یبه

ی خورشیدی و بادی در مقایسه با برق مبتنی بر سوخت فسیلی هنوز نسبتاً زیاد است. با استفاده از یک منبع انرژی مرسوم در هاسامانه

ی تولید انرژی متفاوت اما مکمل . ترکیبی از چنین سامانهشودمیتر ی مقرون به صرفه و مطمئنارتباط با منابع تجدیدپذیر، سامانه

  .[9]شودمیهای کوچک شناخته های تجدید پذیر در شبکهعنوان یک راه حل مدیریت انرژیمبتنی بر انرژی تجدیدپذیر ترکیبی به

ی انرژی بوده های اساسی پژوهشگران حوزهی تجدیدپذیر ترکیبی از دغدغههاسامانهی ی گذشته، کنترل کنندهطی چند دهه

الکتریکی  وریبهرهها افزایش توان و های سامانه ترکیبی بودند. هدف اصل آنترین کنترل کنندهی چند پورت ابتداییهاسامانه. [10]است

 هایای هستند که در پژوهشهای عمدهدارای قابلیت هاسامانهاین . [11]بود ی منفردهاسامانهنسبت  بهتجدیدپذیر انرژی ی هاسامانه

شد. بازخورد بین  گیریاندازهخانوار سوئدی  2000شی پروفایل تقاضای ساعتی انرژی الکتریکی از در پژوه. [12]اندمختلف بررسی شده

این  گذاریسرمایهمثبت بود و بازار به  هاباتریترکیبی خورشیدی و  یسامانه های خانگی درگذاریسرمایهسیستم تولید برق مرکزی و 

 در اءیاش نترنتیا یسلول یهایفناور و کیبار اءیاش نترنتیابه کارگیری . [13]های تک خانواری روی آورده استتکنولوژی در خانه

  .[14]کندمیرا فراهم  یانرژ منیا فیگسترده طبه صورت کم قدرت  یهاشبکه

کنترل منطق فازی سامانه فتوولتاییک مستقل با ذخیره باتری را پیشنهاد  یسامانه 2021ای در سال در بعد کنترل هوشمند، مطالعه

یک روش کنترل هوشمند نیروگاه خورشیدی فتوولتاییک با اتصال مستقیم و دنبال کننده  2021ی دیگری در سال در مطالعه. [15]کرد

های عصبی در کنترل کننده هوشمند سامانه از کنترل کننده مبتنی بر شبکه 2022در پژوهشی در سال  .[16]پیشنهاد شده است

 ضافیدر شرایط کاری مختلف بدون باتری ا برق رسانیمینان رای بهبود عملکرد دینامیکی و قابلیت اطترکیبی استفاده شد. این اقدام ب

های ی ترکیبی متصل به شبکه و الگوریتمهاسامانهی بر تربیشراً منتشر شده تمرکز هایی که اخیبا این حال، پژوهش .[17]انجام شد

، سلیمان و همکاران یک سامانه ترکیبی فتوولتاییک خورشیدی متصل به شبکه را با 2020زمان واقعی دارند. به عنوان مثال، در سال 

عملکرد سامانه ترکیبی انرژی  2018همچنین، لی و همکاران در سال . [18]استفاده از شبیه ساز دیجیتال در زمان واقعی ایجاد کردند

 هاییدر پژوهشی. [19]یت مصرف و اصالح اوج در ژاپن بررسی کردخورشیدی و باتری در منازل مسکونی متصل به شبکه با هدف مدیر

های و استراتژی ک، ذخیره باتری و خازن را مطالعه کردندهمچنین کنترل هماهنگ برای ادغام شبکه یک آرایه فتوولتایی 2022در سال 

ی خورشیدی هاباتریها خوشه بندی اختراع و روند تکامل، در این پژوهش .[20]مختلف توسعه این صنعت اقداماتی صورت گرفته است

کنترل هوشمند انرژی تجدیدپذیر ترکیبی را توسعه دادند.  یسامانهیک  2021. العرفی و همکاران در سال [21]نیز بررسی شده است

قدرت کنترل می یسامانهی عملکرد ی هزینهی قدرت سودآور با کمینهتولید برق برای به دست آوردن بیشینه فرآینددر این سامانه 

ی سود را تجزیه و ستیابی به بیشینهتولید انرژی شرایط محیطی مناسب برای د یسامانهکنترل به شرایط محیطی متکی بود.  طرحشد. 

بینی سازی کرد. عملکرد سیستم پیشنهادی با استفاده از معیارهای سود عملیاتی، عامل عدم تعادل، پیشتحلیل کرده و توزیع بار را مدل

  .[22]موفقیت آمیز عملیات و تأخیر زمانی تجزیه و تحلیل شد

را در  یو دوام اقتصاد ستمیس نانیاطم تیاست که قابل یولتاژ در بخش انرژ میاز تنظ یاتیجزء ح کی نهیبه ویتوان راکت عیتوز

چند منبع با  ایدو  ترکیباما  ،شوندمی تریبرق ضرور دیتول یهاسامانهدر  ریدپذیتجد هایانرژی. کندمی نیمحدوده قابل قبول تضم

بر  یبه نام تکامل متفاوت مبتن یبیترک یسازنهیبه کیتکن استفاده ازحل یک راهبرق شود.  تیفیبه مشکالت ک نجرشبکه ممکن است م

کاهش توان در ترکیب دو یا چند منبع  مشکل دتوانمیپژوهشی در این موضوع نشان داد،  جینتا. [23]است وستهیپ یهامورچه یکلون

 2020یانگ و همکاران در سال . [24]برطرف کرد پارتو قدرت یتکامل تمیو الگور چند هدفه لیفرانسیتکامل د یسازنهیبهتوان را با 

 هایانرژیین بار را توسعه دادند. این سامانه جریان متناوب و تصادفی تربیشبینی بی با روش پیشکنترل انرژی تجدیدپذیر ترکی یسامانه

حالت تطبیقی بوده برای بهبود پاسخ های  ،کرد. رویکرد کنترلتجدیدپذیر را به طوری که قابلیت اطمینان بار افزایش یابد کنترل می

دارند و برآورد اغتشاش به راحتی با هزینه گیریاندازهنیاز به  dqمحور  هایجریان. نتایج نشان داد: فقط طراحی شده استدینامیکی 
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کنترل مبتنی بر انفعال،  کنترل، اتصال و انتساب1دیایپی مشتق –های کنترل مناسب است. عملکرد کنترل معمولی متناسب با انتگرال 

 دیایپی  یسامانهها نشان دادند، خطای توان فعال در کنترل حالت کشویی و کنترل کسری مرتب حالت کشویی مقایسه شده است. آن

برای بررسی عملی بودن در شرایط مختلف اجرا شده  2دی اسپیسکمینه است. در این پژوهش یک آزمایش سخت افزار مبتنی بر 

 ینظارت مبتن یهارنامهو ب گرددمیها رعایت این تکنولوژی نییولتاژ پا عیتوز سامانه یبرا شرفتهیپ گیریاندازه رساختیزدر . [21]است

 نرخ تلفات شبکه ثابت نیو مدل تخم کورهونن نیمدل تخم ی،کاهش ابعاد تلفات احتمال نیتخمهای بر اساس مدل بر شبکه هوشمند

و به  دکرکمک  یبه تبادل اطالعات در شبکه هوشمند چندسطح لیشبکه تبد تیوضع یسازنهیمدل بهدر پژوهشی . [25]شودمیانجام 

ننده کهر مصرف یبرا االب تیفیبا ک یو اقتصاد یراه حل فن نیبه دست آوردن بهتر یتا اطالعات برا دادهوشمند اجازه  کنترل کننده

 .[26]استفاده شود

 یسامانهیک چارچوب برنامه ریزی و کنترل واکنشی برای ادغام منابع انرژی تجدیدپذیر با یک  2020پراوین و همکاران در سال 

پیل سوختی مبتنی بر اصالح کننده و یک دستگاه ذخیره انرژی را طراحی کردند. در این پژوهش سعی شده است تا با ماهیت متناوب 

ذخیره مناسب اقدام شود. یک الیه زمانبندی مناسب که برنامه مفصلی از سهم  یسامانهبادی با اتکا به  خورشیدی و هایانرژیاحتمالی 

نوسانات یا عدم قطعیت گیریاندازهروز( در نظر گرفته شد.  7، در طول مدت یک هفته )دهدمیبهینه منابع مختلف برق موجود را ارائه 

د از مناسب در مورد تولی گیریتصمیمیافت و عملکرد صحیح سیستم تولید برق از طریق های احتمالی در منابع انرژی تجدیدپذیر در

 کنترلی برنامه ریزی شده توانست بار با تعادل مناسب برای منابع یسامانهطریق اصالح کننده مستقر ثبت شد. نتایج نشان داد: عملکرد 

 .[27]ایجاد نشد تا اعتبار سنجی مناسب صورت گیرد انرژی تجدیدپذیر ایجاد کند. چنانچه مدل سخت افزاری آن هرگز

خنک کننده، گرمایش و قدرت ترکیبی انرژی تجدیدپذیر براساس مدل  یسامانهی عملکرد بیشینه 2020دانگ و همکاران در سال 

 .[28]برای تأمین انرژی حرارتی یا انرژی خنک کننده کاربران استفاده شود دتوانمیکنترل پیش بینی بکارگیری کردند. بار تولیدی سامانه 

های دینامیکی واحد ذخیره انرژی، یک مدل بهینه سازی انرژی با خطای پیش بینی ارائه شده است. بر این اساس، یک با توجه به ویژگی

سازی خروجی هر دستگاه سازی هزینه عملیاتی سیستم به عنوان عملکرد هدف در نظر گرفته شده است. با بهینهاستراتژی عملیاتی بهینه

 .[29]در سیستم، هزینه کارکرد تحت حداکثر خطای پیش بینی به حداقل رسیده است

تراتژی تفاده از اسی انرژی تجدیدپذیر ترکیبی باد، فتوولتاییک و باتری با اسهاسامانهکنترل توان  2020نوقریان و کوفیگر در سال 

های سوئیچ شده را طراحی کردند. در این سامانه، استراتژی کنترل انطباقی برای تأمین کل تقاضای برق در شرایط مختلف تحت سیستم

د. ای وابسته بوانرژی باد فقط به سرعت و جریان زاویه گیریاندازهسوئیچینگ خودکار ارائه شد. قانون کنترل پیشنهادی بدون نیاز به 

 .[30]سازی برای نشان دادن عملکرد روش پیشنهادی برای یک سیستم انرژی ترکیبی معمولی ارائه و بحث شدنتایج شبیه

. کندمیاستفاده  هازیر سیستمنظارت بر و شده  عیتوز یالگو صیتشخ را برای نیبالک چ یفناورهای هوشمند جدید کنترل کننده 

نشات  یاز هوش مصنوع نیماش یریادگی. کندمی عیو توز رمتمرکزیشده را غ یخاص سفارش یهاخودکار الگو، داده کنندهاین کنترل

مهبه طور گسترده در برنا یداده و داده کاو گاهیمانند کشف دانش در پا یالگوهای عمل سامانه کنترلی، اهطرحبا استخراج گرفته است، 

  .[31]شوندمیاستفاده  او آب و هو یتجار یها

 ددر کاربرد نظارت بر شبکه هوشمن نییولتاژ پا عیتوز یشبکه ها یبرا یابر یهوشمند بر اساس معمار گیریاندازهدر پژوهشی دیگر 

 نیو همچن یریو انعطاف پذ یریپذ اسیمق ،یهمکار تیبه قابل یابیرا در دست یراه حل ابر یاتیمقاله نقش ح نیاانجام شده است. 

برق واحد مصرف  هماهنگ خدمات شبکه اتیمورد بحث قرار خواهد داد. عمل عیتوز ستمیس ونیاتوماس یبرا هاسامانهترکیب زیر امکان 

 .[32]گیردرا بکار میمجدد شبکه مستقل  یکربندیپ نیشده و همچن عیتوز تیوضع نیتخم کیتوسط ابر، تکن کننده

رکیبی سامانه ت کی، فسیلیبا سوخت  کرویهمزمان م دیبا منابع قابل کنترل، مانند تول ریدپذیتجد یانرژ دارجفت شدن منابع نوسان

 یکار بررس نی. هدف از ادهدمیرا کاهش  هیاول یو مصرف انرژاکسید کربن گاز دی انتشار یکه به طور قابل توجه دهدمیرا شکل 

 یسازنهیاز به یمطالعه مورد کیو ارائه  کرویهمزمان م دیبر تول یمبتن ریدپذیتجد یانرژ ی ترکیبیهاسامانهدر مورد  یقاتیتحق یکارها

 با استفاده ازاست که سامانه کنترلی هوشمند نوآوری در  است. و باد به صورت همزمان دیبر خورش یمبتن کرویهمزمان م دیتول سامانه

                                                           
1 Proportional Integral Derivative (PID) 
2 dSpace 
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تریکی کلبه توان الکرا انجام داده و مدیریت انرژی تجدیدپذیر ترکیبی و منظور کردن متغیرهای بهینه سازی،  پویا گیریتصمیمالگوریتم 

 گیرد. را بر عهده می سبز

 هامواد و روش -2

 گیریتصمیمانجام گردید. از کد نویسی برای توسعه الگوریتم  1افزار سامانه کنترلی با استفاده از نرم افزار پروتئوسطراحی سخت 

در نرم افزار پروتئوس طراحی شده  2نویسی بر روی میکرو کنترلر نصب شد. مدار الکترونیکی میکروکنترلراستفاده شد و در پایان برنامه

 به شرح زیر است:

  واحد(؛ 4) 3خود مداخله ولتاژمدارهای 

  مدار توسعه میکروکنترلرPIC16F18877 (1 ؛)واحد 

 ( ؛ 17مدارهای سوئیچینگ پایه رله)واحد 

 واحد(؛ 4)  جریان مستقیم افزاینده به جریان مستقیم هایمبدل 

 واحد(. 1) مبدل جریان مستقیم به جریان غیرمستقیم 

دارهای الکترونیکی کنترل شده از طریق برنامه بارگزاری شده طراحی گردید. مدارهای ، برای ادغام کلیه ممدار توسعه میکروکنترلر

 قسمت است:  2سوئیچینگ رله شامل 

ی سوئیچینگ و کنترل رله که برای انجام تنظیم بین ولتاژهای خروجی تنظیم شده از منابع انرژی تجدیدپذیر خورشید هاماژول .1

 و باد هستند.

. این پایه رله مدارها، از طریق برنامه بارگذاری شوندمیمدارهای سوئیچینگ شارژ یا تخلیه که برای شارژ یا تخلیه استفاده  .2

  .شوندمیشده در میکروکنترلر بکارگیری 

 53دقیقه و  9درجه و  51با مختصات جغرافیایی  شهر تهران ،و در موقعیت کشور ایرانمتری سطح دریا  1281کلبه سبز در ارتفاع 

ی دمای هوا در این . کمینهو ارزیابی شد ، تجهیزاحداث الف(، -1مطابق با شکل )ثانیه عرضی  31دقیقه و  44درجه و  35ثانیه طولی و 

رسد. متوسط دریافت انرژی خورشیدی در موقعیت این کلبه + درجه سلسیوس می7/42ی آن به سلسیوس و بیشینه یدرجه -1/0محل 

ی دمای محیط در ارزیابی موقعیت جغرافیایی و متغیرهای هواشناسی با استفاده از . میانگین ساالنهباشدمی 2KWh/m 9/4بر با براروزانه 

تبدیل انرژی تجدیدپذیر ترکیبی  یسامانهنمای بیرونی  1ی سلسیوس است. شکل درجه 2/21شده برابر  گیریاندازههای هواشناسی داده

تبدیل انرژی تجدیدپذیر ترکیبی در زمان  یسامانه یدهندهلیتشک یاجزا. دهدمیی خوشیدی و بادی را نشان هاسامانهبا اتصال زیر 

 ساز،آماده ی، مدارهاهاگرحس ،یشارژ، بانک باتر یکنندهکنترل ،مدارهای الکترونیک، زیر سامانه خورشیدی و بادی واقعی شامل،

و ساخت  یسازکپارچهی .باشدمی انهیو رای ولتاژ، مدارهای سوئیچینگ رله، اینورتر، دیتاالگر مداخله ها، مدارهایمبدل ،مدارهای ایمنی

. ی انجام شده استدر زمان واقع سامانه شیآزما یبرا میمستق انیجر هوشمند تبدیل انرژی تجدیدپذیر ترکیبی یسامانهسخت افزار 

ر به ، قادشودمیمنطبق  هاباتریطور پویا با تغییرات خروجی منبع خورشیدی و انرژی بادی و کننده هوشمند، ضمن اینکه بهکنترل

های کاربر است. یا درخواست قدرت یسامانههای تاژ و محدودیتهای ولهای بیرونی، مانند سیگنالگویی به درخواستپاسخ

ی انرژی را ضمن ارسال به منبع ذخیره انرژی باتری، به منظور ارزیابی، هاسامانهتریکی تولید شده توسط زیر ی شارژ، توان الککنندهکنترل

. کندمیکننده هوشمند انرژی تجدیدپذیر ترکیبی ارسال کننده و سپس به مبدل آنالوگ به دیجیتال و کنترلبه مدارهای کنترل

 کند.میکننده ارسال ژ باتری، متغیری به نام ولتاژ آزاد را به مدارهای کنترلی شارژ عالوه بر ولتاژ مناسب شارکنندهکنترل

 

                                                           
1 Proteus 
2 PIC16F18877   

3 Voltage Based Self Intervention Circuitries 
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 ب  الف

 هاسامانهب: شماتيک اتصال الف: نمای بيرونی کلبه سبز؛  تجدیدپذیر ترکيبی و تجهيزات کنترلی. یسامانه :  1 شکل 

Fig. 1: Hybrid renewable energy system and control equipment  A: Green hut; B: System connection schematic 

. این سامانه بار شودمیبینی دریافت و قابلیت تولید توان در هر زیر سامانه، پیش گیریاندازهتوسط ابزار  زمانهمهای هواشناسی داده

 یانرژکنترلی  یسامانهرساند. همچنین ی کلبه سبز به صورت بهینه میبه مصرف کنندهبه بار متناوب متصل باتری را  یهمنبع تغذ

کرده  یریتمدیا پو گیریتصمیممطابق با الگوریتم را  یه منبع باتریتخل یاشارژ  فرآیند مداومبه طور ی در زمان واقعترکیبی  تجدیدپذیر

ولت مصرف  230به ولتاژ  یبادیدی و خورش تجدیدپذیر یرا از منابع انرژ ولت 15تا  12ولت و  12تا  7 شده یمتنظ یخروج یولتاژها و

ساعت به مدت یک سال  1کنترلی، در بازه زمانی هر  یسامانهرساند. هواشناسی منطقه آزمون از طریق کننده بار در کلبه سبز می

مدیریت  ثبت شده است. برنامه اکسل و سپس در 1بسته تجاری لب ویو شده و از طریق مبدل در گیریاندازهساعت(  8760)مجموعا 

دی و و انرژی باخورشیدی  منبعا تغییرات خروجی پویا بو  خودکارطور به. این سامانه شودمیهوشمند انجام کننده کنترلژی توسط انر

های تقدرت یا درخواس یسامانههای محدودیت ولتاژ وهای های بیرونی، مثل سیگنالگویی درخواستقادر به پاسخ یافته وتطبیق  هاباتری

 .دهدمیو سخت افزار سامانه کنترلی را نشان  ولتاژ بر یمبتن مداخله خود مدل 2شکل اپراتور است.

 
 ترکيبی جریان مستقيم.تجدیدپذیر  یانرژ یسامانه: بلوک دیاگرام مدل کنترل ولتاژ  2 شکل 

Fig. 2: Block diagram of voltage control circuit of hybrid renewable energy system 

                                                           
1 LabVIEW 
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 یبیو ترک یعکنترل تمرکز، توز یهایمبه پارادا یدر زمان واقع ترکیبی جریان مستقیمتجدیدپذیر  یانرژ یسامانهساختار کنترل 

عملکرد  و ییکه کارا شوندمیکنترل کننده متصل  یکبه  تجدیدپذیر یکنترل، منابع انرژ یمشده است. در هر سه پارادا یطبقه بند

 .کندمی یینرا تع هاسامانه یرهمه ز ینهبه

نترل ک یگنالس یکو  کرده گیریاندازهموجود  تجدیدپذیر یشده را از تمام منابع انرژ یمتنظ یخروج یولتاژهاهای تمرکز، پارادایم

سازی استفاده از ولتاژهای خروجی منابع انرژی با هدف بهینهبر ولتاژ  یفرستد. کنترل کننده مبتنیبه کنترل کننده م یفعال ساز

ا انجام ر گیریتصمیمکار شده  یمتنظ یولتاژ خروج یطکه بر اساس شرارای تامین بار و شارژ منبع ذخیره انرژی باتری تجدیدپذیر ب

ه واحد ب یگنالس یککرده و  گیریاندازهشده را از منابع تجدیدپذیر  یمتنظ یخروج یولتاژها یزانم ،ولتاژ یهکننده پا کنترل .دهدمی

 . کندمیارسال  گیریتصمیم

دیدپذیر تج یمنابع انرژ تا دهدمیکرده و مطابقت  یافتبر ولتاژ در یرا از کنترل کننده مبتن یفعال ساز یع، سیگنالتوز پارادایم

ارتباط  انرژی منابع یطقطع کننده مدار و کنترل کننده شرابا  ژولتا یچینگسوئ باشند.متصل  سامانه درمتصل به کنترل کننده ولتاژ 

یدپذیر تجد یموثر منابع انرژ یریتمد مکان،  ایتقابل ینبا اسازی را بر اساس سیگنال دریافتی، ایجاد کند. تصمیم فعالتا  کندمیبرقرار 

 .شودمی ینهتجدیدپذیر به یهر منبع انرژ یخروج شده ومحاسبات کنترل کننده فراهم بر اساس 

. منابع شود یریتمد یمربوطه در زمان واقع یهاسامانه یرشده است تا تمام ز یلتشک یعکنترل توز یهایماز پارادا یب،ترک یالگو

گروه در  یطقطع کننده مدار و شرا یچینگ. سوئشوندمی یبندگروه سامانه یرواحد در ز یکتجدیدپذیر به طور مشروط به عنوان  یانرژ

 یانرژ رهیذخمنبع شارژ  یا برایتجدیدپذیر به بار متصل شده  یاز منابع انرژ یخروج یموثر ولتاژها یو هماهنگ یریتمد یبرا سامانه یرز

پویا  گیریتصمیمالگوریتم  3. شکل دهدمیانجام  یادیز هایگیریتصمیم یب،ترک ی، الگویاتیدر سطح عمل .شوندمیاستفاده  یباتر

 یکه به منابع انرژ کندمیبررسی مختلف را  یطشرا 9پویا  گیریتصمیم. الگوریتم دهدمیسامانه مدیریت انرژی کلبه سبز را نشان 

را متصل  ژشار فرآیند یبرا یباتر یانرژ یرهذخ منبع تقاضای الکتریکی کلبه سبز یامنبع  دهدمیاجازه  یو باد یدیخورش یدپذیرتجد

منبع ارژ ش یولتاژ برا یناز اباشد،  یولتاژ خروج ینقادر به تأم تجدیدپذیر یاز منابع انرژ یکیکه  ی، هنگامهاپیکربندی یندر اکند. 

 یباد-ییدخورش تجدیدپذیر یدر هنگام در دسترس نبودن منابع انرژ یهثانو یهکه به عنوان منبع تغذ شودمیاستفاده  هاباتریذخیره 

شده  میتنظ یخروج یو کنترل رله به ولتاژها یچینگهشت ماژول سوئ .شودمیولتاژ از آن یا دیزل ژنراتور استفاده  یخروج یدتول یبرا

 به منبع هیتخلیا  شارژ فرآیندانجام  یبرا یزن یگرو باد متصل هستند و هشت ماژول کنترل و رله د یدیخورش یردپذیتجد یاز منابع انرژ

متصل  یکروکنترلرم یخروج یا یورود یهادرگاهو کنترل رله به  یچینگسوئ یهاماژولمتصل هستند. اگرچه تمام  یباتر یانرژ یرهذخ

 یککنند. هر یم پیروی، به صورت جداگانه یاپو یریگ یمتصم یتماز الگوربیشینه  فعال شده یگنالس اسها براساز آن یکهستند اما هر 

در زمان نبود منابع انرژی تجدیدپذیر،  .اندشدهمتصل  یکروکنترلردر م یدرگاه خروج یکو کنترل رله به عنوان  یچینگسوئ یهاماژولاز 

. چنانچه شارژ بانک یابدمیبه صورت متناوب ادامه  40% آغاز شده و تخلیه شارژ تا وضعیتاول و باتری  دوم شارژ از بانک باتریتخلیه 

. کندمیر وارد مدا هاباتریپذیر برای اتصال نباشد، سامانه کنترلی دیزل ژنراتور را برای تامین شارژ برسد و منبع تجدید 40ری به زیر %بات

 .شودمیتکرار  فرآیند، دیزل ژنراتور خاموش و باتریل شدن شارژ پس از کام
A
C
C
E
P
T
E
D
 M

A
N

U
S
C
R
IP

T



7 

 

 
 پویا سامانه مدیریت انرژی کلبه سبز گيریتصميم: الگوریتم  3 شکل 

Fig. 3: Dynamic decision-making algorithm of the system 

واتی با مصرف  75عدد  1وات و  10وات با مصرف  100عدد  2ولت، چنانچه در بخش روشنایی  12برای تعیین آمپر ساعت باتری 

در  مصرفکم های روشناییبا انواع به روز المپ دتوانمیوات هستند استفاده شده است که  5/27وات که دارای مصرف مجموع  5/7

آمپرساعت در هر روز  29/2ولت قبل از اینورتر، معادل  12مصرف بخش روشنایی با ولتاژ باتری  کند. وات تغییر 10تا  5توان  یمحدوده

مصرف  1ولتی دارد. جدول  12آمپر ساعت نیاز به باتری  45/11زمان  ینا روشن نگهداریم، آنگاهساعت  5المپ را به مدت  3اگر هر و 

 .دهدمیسبز را نشان  یکلبههای برقی کننده
 سبز یکلبههای برقی مصرف کننده:  1 جدول

Table 1: Electricity consumers of the green cottage. 
 (Ahآمپرساعت روزانه ) زمان )ساعت( (Aجریان ) (Wمصرف ) بخش

 33/8 1 33/8 800-40 پخت و پز

 5 2 5/2 100-17 سرگرمی

 10-5 روشنایی

83/0 5 

45/11 62/0 5 

83/0 5 

 28/33 8 16/4 50 رایانه

 9/79 24 33/3 100-20 نگهداری

 96/137 - 6/20 1060-132 جمع
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کوچک  هایکلبهمنطقی مصرف  یمحدودهتقاضای انرژی کلبه سبز خواهد بود. این مقدار در ساعت آمپر  138در مجموع روزانه 

آمپر ساعت در  200 هاباتریوات و تخلیه کامل  247آمپر ساعت( است. چنانچه مجموع توان مصرفی در حالت بحرانی  200تا  100)

که  دهدمی. این شرایط زمانی رخ گرددمیدقیقه محاسبه  10/408ولت ورودی اینورتر باشد، آنگاه حداقل زمانی پشتیبانی  12ولتاژ 

ذیر موجود نبوده و دیزل ژنراتور به سامانه متصل نباشد. چنانچه الگوریتم کنترلی اجازه نخواهد داد ذخیره انرژی منابع انرژی تجدیدپ

سنجش عملکرد زیر سامانه  در این پژوهش از استاندارد پشتیبان وارد شبکه خواهد شد. یسامانهاین مقدار برسد و  40باتری به %

ی توان بیشینه ینقطه، ولتاژ در 𝐼𝑠𝑐سلول  یا کوتاه، جریان مداربسته 𝑉𝑜𝑐شامل: ولتاژ مدارباز  استفاده گردید. این اطالعات 1خورشیدی

𝑉𝑀𝑃𝑃 ی توان بیشینه ینقطه، جریان در𝐼𝑀𝑃𝑃 بیشینه  ینقطه، توان در𝑃𝑀𝑃𝑃 عملکرد یا بازده ،𝜂 متغیر پوششباشدمی .FF  مطابق با

 .شده استمحاسبه ( 2رابطه )( از طریق ηهمچنین عملکرد ). گرددمیمحاسبه ( 1رابطه )

MPP MPP

oc sc

V I
FF

V I





                                                                                              )1( 

t

P
S

I
                             )2(    

Wبرابر مجموعه تابش بر روی سطح آرایه با واحد  Iفوق،  یرابطهدر 
m2⁄  و𝑆𝑡 ی فتوولتاییک با واحدبرابر سطح آرایه𝑚2  وP   برابر

 . باشدمی Wدلخواه با واحد  ینقطهدر  یسامانهتوان 

ی ارزیابی توان و برا IEC 61400-12-1:2017 RLVو  IEC 61400-5:2020برای ارزیابی زیر سامانه انرژی بادی از استانداردهای 

برابر با طول یک  rو  1415/3برابر با  πپیروی شده است. چنانچه  IEC 61400-12-1:2017 RLVالکتریکی زیر سامانه بادی از استاندارد 

 ( محاسبه شد.4رابطه )و سرعت چرخش روتور با استفاده از ( 3رابطه )تیغه توربین بادی باشد، مساحت جاروب شده با استفاده از 
2A πr                                         )3(  

 
 speed 

wind speed 

Tip r
TSR

V V

 
                                          )4(  

ای برابر سرعت زاویه و  (mی توربین بادی )برابر طول تیغه r( و m/sec) TIPبرابر نسبت سرعت  . rبرابر با  𝜈، (4رابطه )در 

(rad/sec برابر )2πf  و همچنینf ( برابر فرکانس چرخشHz است. چنانچه )r  شعاع چرخش تیغه توربین بادی وT  زمان چرخش یک

 . دهدمیها را نشان سرعت باد در نوک تیغه( 5رابطه )دور با واحد ثانیه باشد، 

 
2

 
r

BladesTIP V
T Time


                                     )5(  

TSR ها انجام شد، بیشینه توان متغیری برای بیشینه کردن توان خروجی و بهبود کارایی توربین بادی است. هنگامی که اندازه گیری

 ؛شودمیمحاسبه ( 6رابطه )توربین بادی با استفاده از 
3

2
WP

A V
P

  
                                   )6(  

مساحت جاروب  Aکیلوگرم بر متر مکعب در سطح دریا و  225/1 یمحدودهچگالی هوا در  توان بر حسب وات و  P، (6رابطه )در 

 شد. گیریاندازهسرعت باد بر حسب متر بر ثانیه که توسط دستگاه  Vهای توربین بادی بر حسب متر مربع و شده توسط تیغه

 ISOبرای محاسبه اثرات زیست محیطی تامین برق کلبه سبز از طریق سامانه تبدیل انرژی تجدید پذیر ترکیبی از استانداردهای

برای  2انسی و با میانگین وزنی ملی 2COشیه با استفاده از نرخ انتشار حا ایگلخانهاستفاده شد. معادالت گاز  ISO/IEC 17029و  14067

سازی اکسید کربن استفاده گردید. کاربرد عمومی معادالت، یافتن معادلتبدیل کاهش کیلووات ساعت به واحدهای کاهش انتشار دی

  استفاده شده است.ذیر تجدیدپ هایانرژیانرژی یا  وریبهرههای برای انتشارهای مربوط به برق است. این معادالت انتشار در برنامه

                                                           
1 IEC 61853-4:2018 
2 Ansi 
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ارزش محاسبه شده است.  3و دوره بازگشت سرمایه 2، نرخ بازده داخلی 1در ارزیابی اقتصادی سامانه، معیارهای خالص ارزش فعلی

 محاسبه شده است.( 7وجوه نقد آینده از طریق رابطه ) ای از جریاناتفعلی مجموعه

(7) 
     

1 2
0 2

NCF
1 1 1

t

t

NCFNCF NCF
NPV

i i i
   

  
 

 NPV. باشدمیی مالی برابر دوره tبرابر نرخ تنزیل و  iبرابر خالص وجوه نقد،  NCFبرابر خالص ارزش فعلی،  NPV(، 7) یرابطهدر 

عدم انتخاب پروژه( یا یک عدد مثبت )انتخاب پروژه( باشد. در صورتی که خالص ارزش فعلی مساوی با صفر )ممکن است یک عدد منفی 

نرخ تنزیلی است که بر اساس آن، ارزش  ،نرخ بازده داخلیتفاوت خواهد بود. عدم انتخاب انجام پروژه بیگردد، آنگاه طراح در انتخاب یا 

آن پروژه از نرخ بازدهی که برای نرخ بازده داخلی ای مثبت باشد، پروژهخالص ارزش فعلی . اگر شودمیخالص فعلی پروژه برابر صفر 

ص خالفرض بر این است که نرخ تنزیل مشخص است و خالص ارزش فعلی در محاسبه  است. تربیشبه کار برده شده،  گذاریسرمایه

پروژه معادل صفر قرار گرفته و نرخ تنزیل که همان خالص ارزش فعلی ، نرخ بازده داخلی. در محاسبه گرددمیپروژه تعیین ارزش فعلی 

های سالیانه ای که در آن مجموع درآمد، دوره 4ی بازگشت سرمایهپروژه است، تعیین شده است. با استفاده از معیار دورهنرخ بازده داخلی 

.  آزمون آماری بر مبنای طرح آزمایشی فاکتوریل و تاگوچی برای چهار سطح گرددمی( مشخص سرسربهبرابر ) گذاریسرمایهی با هزینه

 ایلخانهگ خورشیدی، سرعت باد( انجام شده است.نهایتاً میزان انتشار گازهای هایسلولو سه فاکتور )شدت تابش خورشیدی، دمای سطح 

 انتشار واحدهای به ساعت کیلووات کاهش تبدیل برای انسی وزنی و با میانگیناکسید کربن گاز دی حاشیه انتشار نرخ از استفاده با

 کربن استفاده شده است. اکسیددی

 نتایج و بحث -3

حالت منطقی برای آرایش زیر  13با در نظر گرفتن ترکیب انرژی خورشیدی، بادی و استفاده از پشتیبان باتری و دیزل ژنراتور،  

دالر به ازای هر  381/0و هزینه تولید انرژی الکتریکی  کندمیاستفاده  هاسامانهمحاسبه شده است. ترکیبی که از همه زیر   هاسامانه

)هزینه اولیه  i500توربین بادی مدل  1دالر( با  410کیلو وات زیر سامانه خورشیدی )با هزینه اولیه  205/0کیلو وات داشته باشد، دارای 

. باشدمیآمپر ساعتی  100عدد باتری  2ت و کیلو وا 890/0با ظرفیت اسمی  TG2500DCدالر( و دیزل ژنراتور )موتور برق( مدل  1000

لیتر سوخت مصرف کرده است. همچنین موتور برق در این  253درصدی انرژی تجدیدپذیر بوده و ساالنه  54این سامانه دارای نفوذ 

بوده و کل انرژی  ساعت 03/7کیلو وات ساعت انرژی تولید کند. توان جبران باتری در این آرایش  675ساعت کار کرده تا  1345آرایش 

. گزارش شده است 2در جدول  هاسامانه ریز . نقاط بهینه ترکیبباشدمیکیلو وات ساعت  499ساالنه گذرا از منبع ذخیره انرژی باتری 

ساعت پس از آن خواهد بود.  3، الگوی مصرف برق خانگی با پیک شبانه از غروب آفتاب تا دهدمینتایج مصرف برق کلبه سبز نشان 

کیلو وات  01/0کیلو وات رسیده است. کمینه مصرف در ساعات خاموشی و معادل  09/2ینه مصرف برق در برخی از روزهای سال به بیش

کیلو وات خواهد بود و تا زمان غروب آفتاب به صورت میانگین  33/0ثبت شد. در زمان طلوع خورشید، شروع مصرف برق در کلبه سبز 

 درصد محاسبه شد. 22شد. همچنین از دید مهندسی برق ضریب بار کلبه سبز  گیریاندازهکیلو وات  47/0ساالنه 

 های بهينه سامانه تبدیل انرژی تجدیدپذیر ترکيبی.: ترکيب 2 جدول

Table 2: Optimum hybrid design of renewable energy system. 

 ترکیب
خورشیدی 

(kW) 

بادی 

(i500) 
TG2500 

(kW) 

باتری 

(100Ah) 

-COEهزینه برق )

$) 

هزینه اولیه 

($) 

سوخت 

(L) 

1 368/0 0 890/0 2 379/0 1222 407 

2 205/0 1 890/0 2 381/0 1888 253 

                                                           
1 Net Present Value (NPV) 
2 Internal Rate of Return (IRR) 
3 Payback Period 
4  Payback Period 
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3 0 1 890/0 3 402/0 1579 359 

4 0 0 890/0 4 407/0 6/695 585 

5 396/0 2 0 4 446/0 3378 0 

6 0 3 0 5 510/0 3800 0 

7 42/1 0 0 11 547/0 4130 0 

8 0 0 890/0 0 636/0 46/285 1080 

9 00651/0 0 890/0 0 637/0 83/289 1080 

10 0 1 890/0 0 721/0 1278 1011 

11 00348/0 1 890/0 0 717/0 1325 1017 

12 0397/0 14 0 0 8/1 14083 0 

13 0 15 0 0 91/1 15000 0 

ه تساعت کارکرد در سال توانس 7239از مجموع . اینورتر دهدمیتولید و مصرف برق کلبه سبز طی دوره یک ساله را نشان  4شکل 

سامانه  DCبه  ACکیلو وات ساعت انرژی در سال خارج کند. بنابراین با تبدیل بار  871کیلو وات ساعت انرژی  917است با دریافت 

 درصد اتالف انرژی داشته است. 8/45

 
وان ت –)محور افقی: روزهای سال؛ محور عمودی: ساعت  الف: تولید برق سامانه تبدیل انرژی تجدیدپذیر ترکیبی

(kW)) 

A: Electricity generation (horizontal axis: days of the year; vertical axis: hours - power (kW)) 

 
 ب: مصرف برق کلبه سبز

B: Electricity consumption 
 .ساله کی دوره یط سبز کلبه برق مصرف: توليد و  4 شکل 

Fig. 4: Annual electricity production and consumption 

 675درصد برابر  8/40کیلو وات ساعت در سال و زیر سامانه بادی با نفوذ  331برابر  20تولید ساالنه زیر سامانه خورشیدی با نفوذ %

خواهد بود. عملکرد دیزل ژنراتور نشان کیلو وات ساعت در سال  647درصد برابر  2/39کیلو وات ساعت در سال و دیزل ژنراتور با نفوذ 

کیلو وات ) کمینه  502/0کیلو وات ساعت در سال بوده و خروجی الکتریکی این سامانه  675، کل انرژی تولیدی این واحد دهدمی

لیتر سوخت دارد و تقاضای ویژه سوخت در ازای  253نیاز به  2از جدول 2( ثبت شد. این واحد با آرایش ترکیبی 798/0و بیشیه  223/0

 2/11بار در سال با عمر مفید  589این واحد  کاره لیتر به کیلو وات ساعت بوده است. همچنین تعداد شروع ب 376/0تولید توان برابر 

 .دهدمینه پشتیبان و ذخیره را نشان کارکرد ساما 5درصد محاسبه شد. شکل 1/27سال خواهد بود. عملکرد اسمی این واحد نهایتا 
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خروجی واحد  –)محور افقی: روزهای سال؛ محور عمودی: ساعت  کارکرد دیزل ژنراتور طی یک سالالف: 

(kW)) 
A: One-year operation of the generator (horizontal axis: days of the year; vertical axis: hours - 

unit output (kW)) 

 
وضعیت  –)محور افقی: روزهای سال؛ محور عمودی: ساعت  وضعیت شارژ منبع ذخیره انرژی باتریب: 

 شارژ )%((
B: State of charge of the battery energy storage source (horizontal axis: days of the year; 

vertical axis: hours – state of charge (%)) 
 ذخيره.: کارکرد سامانه پشتيبان و  5 شکل 

Fig. 5: One-year performance of the backup and storage system 

 0977/0ولت مناسب بوده و هزینه میانگین تولید انرژی این منبع  12، ولتاژ اسمی دهدمیاستفاده از منبع ذخیره انرژی باتری نشان 

کیلو وات  446و انرژی خارج شده از این منبع  577دالر به ازای هر کیلو وات ساعت خواهد بود. انرژی وارد شده به منبع ذخیره باتری 

کیلو وات ساعت در سال ثبت شد.  499 هاباتریل انرژی گذرا از کیلو وات ساعت در سال و ک 111ساعت در سال بوده است. افت توان 

دالر به ازای هر کیلو  112/0ساعت و هزینه تولید  03/7همچنین استقالل منبع ذخیره انرژی باتری در تامین تقاضای برق کلبه سبز 

بز را امین تقاضای توان الکتریکی کلبه سین سهم از تتربیشوات ساعت گزارش شد. سامانه هوشمند تبدیل انرژی تجدیدپذیر ترکیبی، 

. با دهدمیرا نشان  گذاریسرمایهپویا و خالص ارزش  گیریتصمیمی تجدیدپذیر با مولفه هایانرژیامکان نفوذ  6. شکلکندمیمدیریت 

 3/3349 گذاریرمایهس. با خالص ارزش یابدمیکاهش  گذاریسرمایهافزایش میانگین سرعت باد و با کاهش قیمت سوخت، خالص ارزش 

متر بر ثانیه  5انرژی تجدیدپذیر به نسبت بار را داشت و چنانچه میانگین سرعت باد مطلوب و در محدوده  %38سهم نفوذ  توانمیدالر 

 دالر خواهد بود. 2600دالر، سامانه دارای خالص ارزش فعلی  6/0و قیمت سوخت 
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 .گذاریسرمایهپویا و خالص ارزش  گيریيمتصمی تجدیدپذیر با مولفه هایانرژی: نفوذ  6 شکل 

Fig. 6: Fraction of renewable energies with dynamic decision-making model and net investment value 

 گذاریسرمایه. با خالص ارزش یابدمیکاهش  گذاریسرمایهبا افزایش میانگین سرعت باد و با کاهش قیمت سوخت، خالص ارزش 

متر  5انرژی تجدیدپذیر به نسبت بار را داشت و چنانچه میانگین سرعت باد مطلوب و در محدوده  %38سهم نفوذ  توانمیدالر  3/3349

دالر به باال  3300از  گذاریسرمایهدالر خواهد بود. افزایش  2600دالر باشد، سامانه دارای خالص ارزش  6/0بر ثانیه و قیمت سوخت 

با در نظر گرفتن میانگین  دهدمیسازی سامانه نشان . بهینهدهدمیو هزینه تولید انرژی را به صورت خطی افزایش غیر منطقی بوده 

باتری و افزایش ظرفیت زیر سامانه خورشیدی و بادی  3متر بر ثانیه و خارج کردن دیزل ژنراتور از ترکیب، استفاده از  3سرعت باد 

 داد. دالر به ازای هر کیلو وات ساعت کاهش 402/0را تا  هزینه تولید برق تجدیدپذیر توانمی

، تعرفه خرید 7/16سال با فرض نرخ تنزیل  20انجام شده است. سامانه برای دوره  2جدول  فایده  برای سه طرح –ارزیابی هزینه 

. زمان مورد نیاز برای باشدمی 10های انرژی %دالر( متوسط تورم حامل 12/0ریال ) 30000دالر، قیمت بنزین  05/0برق تجدیدپذیر 

اول به منظور تامین برق کلبه سبز با هدف  طرحفرض شده است.  2040تا مستهلک در سال  2020ماه و از سال  1ها اندازی پروژهراه

لیتر سوخت بنزین  407درصد و انرژی تجدیدناپذیر با مصرف  8/23میزان نفوذ انرژی تجدپذیر  طرح. در این باشدمی« اقتصادی»

تجدیدپذیر »درصد با هدف  54لیتر میزان نفوذ منابع انرژی تجدیدپذیر )خورشیدی و بادی(  253دوم با مصرف سوخت  طرح. در باشدمی

 هایسوختژی کلبه سبز از طریق منابع انرژی تجدیدپذیر است. بنابراین درصد انر100سوم به دنبال تامین  طرح. باشدمی« و اقتصادی

 .فسیلی صفر بوده و از پشتیبان انرژی باتری تقاضای برق کلبه سبز تامین شده است

دالر و  68/553برابر ص ل. همچنین ارزش فعلی خاباشدمی kWh/yr 1697معادل  کل انرژی تولیدی ساالنه کلبه سبزاول  طرحدر 

دالر  79/2710مجموعا  2039در سال در پایان برنامه فروش برق به کلبه سبز  .است درصد 49/21برابر بازگشت سرمایه داخلی نرخ 

تحلیل  است. سال 71/15 ( و در حالت دینامیک2029سال )سال  10/9انرژی فروخته شده است. دوره بازگشت سرمایه در حالت طبیعی 

فایده معادل  –های عملیاتی است و نسبت هزینه مربوط به درآمد فروش و پس از آن مربوط به هزینهین اثر تربیش داد،حساسیت نشان 

کیلوگرم در سال دی اکسید کربن برای  1065لیتر سوخت بنزین معادل  407ساالنه  1 طرح. از لحاظ زیست محیطی، باشدمی 38/1

 .بکار گرفته است تامین برق از طریق دیزل ژنراتور

. همچنین ارزش فعلی باشدمی kWh/yr 1652ترکیبی معادل  وم کل انرژی تولیدی ساالنه سامانه تبدیل انرژی تجدیدپذیرد طرحدر 

 2039در سال در پایان برنامه فروش برق کلبه سبز  خواهد بود. درصد 5/19برابر دالر و نرخ بازگشت سرمایه داخلی  47/341برابر ص لخا

 ( و در حالت دینامیک2029سال )سال  8/9فروخته شده است. دوره بازگشت سرمایه در حالت طبیعی دالر انرژی  90/2638مجموعا 

ین اثر مربوط به درآمد فروش و تربیشبوده و  21/1فایده معادل  –نشان داد نسبت هزینه تحلیل حساسیت پروژه   است. سال 61/17

  633لیتر سوخت بنزین معادل  44/253ساالنه  2 طرحزیست محیطی، پس از آن مربوط به افزایش دارایی های ثابت است. از لحاظ 

. باشدمی kWh/yr 1933معادل انرژی تولیدی ساالنه سوم  طرحدر  .کیلوگرم در سال دی اکسید کربن برای تامین برق بکار گرفته است

پایان برنامه فروش برق کلبه سبز در ت. در اس درصد 08/15 برابر نرخ بازده داخلیو دالر  - 09/379برابر  خالص ارزش فعلی سرمایه
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مشخص است، اجرای پروژه  ارزش فعلی سرمایهانرژی فروخته شده است. چنانچه از منفی بودن دالر  77/3087مجموعا  2039سال 

مربوط به درآمد فروش و پس از ین اثر تربیشتوجیه اقتصادی ندارد و دوره استهالک و بازگشت سرمایه خارج از طول عمر پروژه است. 

 ندارد. ایگلخانهانتشار گازهای  طرحآن مربوط به افزایش دارایی های ثابت بوده و اجرای این 

وات بر متر مربع،  1200تا  0 یمحدودهتحلیل آماری متغیرهای اثرگذار بر توان و عملکرد سامانه نشان داد: تابش خورشیدی در 

تا  900اثر زیاد و از سطح  2m/W 900ن سامانه خواهد داشت. با طلوع خورشید و افزایش شدت تابش تا همواره اثر مثبت بر روی توا
2m/W 1200  ی خورشیدی فتوولتاییک منفی بوده و با هاسامانهاثر با شیب کمتر اما مثبت بر توان سامانه خواهد بود. اثر دما بر عملکرد

. این فاکتور تاثیر محدودتر بر توان سامانه دارد. اما افزایش دمای شودمیمانه را موجب افزایش مقاومت داخلی و خارجی، کاهش توان سا

ی بر کاهش توان سامانه خواهد داشت. فاکتور سرعت باد اثر مسقیم تربیشدرجه سلسیوس، اثر  80خورشیدی بیش از  هایسلولسطح 

متر بر ثانیه  8تا  4توربین بادی در محدوده  وسیلهبهزیر سامانه بادی و مثبت بر عملکرد سامانه تبدیل انرژی تجدیدپذیر ترکیبی دارد. 

متر  4وات( بیش از  400بادی مقیاس کوچک ) هایتوربینبه حد مطلوب تولید توان خواهد رسید. سرعت باد مطلوب برای استفاده از 

 متر بر ثانیه ثبت شده است. 8بر ثانیه و در محدوده 

 گيرینتيجه -4

نظارت،  یابر یر زمان واقعترکیبی جریان مستقیم د یدپذیرتجد ینرژسامانه تبدیل ا طراحی، ساخت و ارزیابیبه منظور  یقتحق ینا

تبدیل انرژی تجدیدپذیر  الگوریتم کنترل پویا که در سامانه انجام شده است. یانرژ یسازینهبه با هدفموجود  یو منابع انرژ یریتمد

 منابع انرژی تجدیدپذیر را مطابق با اقدامات ذیل انجام داده است. یخروج ی وورود یسازینهبهقیت و با موفشده  ترکیبی بارگذاری

  ولتاژ و انجام محاسبات ریاضی ولتاژ تنظیم شده منابع انرژی تجدیدپذیر خورشیدی و بادی؛ گیریاندازهحس و 

  شده سامانه ذخیره انرژی باتری و گزارش آن به درصد بر روی  گیریاندازهانجام محاسبات ریاضی جهت ارائه وضعیت ولتاژ

 ؛ نمایشگرصفحه 

 یو مدارهایدی و بادی خورش یدپذیرتجد یمنابع انرژ یرله برا یضتعو یهاماژولو کنترل  یریت، مدینظارت، هماهنگ 

 .شارژ یتبر اساس وضع یباتر یانرژ یرهذخ سامانه یبرا یهشارژ / تخل وئیچینگس

درصد و کمترین  8/15ین اتالف توان را مربوط به اثر دما با تربیشی تامین برق کلبه سبز هاطرحفایده اجرای  –نتایج ارزیابی هزینه 

کیلو وات ثبت  01/0ی آن کیلو وات و کمینه 09/2ین مصرف برق کلبه سبز تربیش. کندمیگزارش  هاسامانهکشی زیر را مربوط به سیم

درصد  22کیلو وات رسیده است. به صورت میانگین ضریب بار کلبه سبز  33/0طلوع خورشید، مصرف برق کلبه آغاز و به شد. در زمان 

 محاسبه شد.

آزمون آماری بر مبنای طرح آزمایشی فاکتوریل و تاگوچی برای چهار سطح و سه متغیر )شدت تابش خورشیدی، دمای سطح 

های متناظر ماتریس آزمایش، از طریق طراحی داشبورد دینامیک دادهاست. دریافت داده خورشیدی، سرعت باد( انجام شده هایسلول

( معادله توان سامانه تبدیل انرژی تجدیدپذیر ترکیبی در شرایط 8. رابطه )باشدمیویو های ذخیره شده اکسل، منتقل شده از نرم افزار لب

 ؛دهدمیمحیطی را نشان 

  5.656 0.00047Irr 0.00115AvgCTemp 0.046WindSP W      ; R-sq=96.9          )8( 

خورشیدی  هایپنلدمای سطح  AvgCTemp( و 2W/mتابش خورشیدی ) Irrدرصد و  93/96معادله توان سامانه  Sq-Rچنانچه، 

(°C و )WindS ( سرعت باد در محل نصب توربین بادیm/s )06/0دالر  به  05/0با تغییر تعرفه فروش تجدیدپذیر از مبلغ پایه . باشدمی 

فایده طرح سامانه تبدیل انرژی تجدیدپذیر ترکیبی تغییر خواهد کرد. در این  -، شرایط هزینه 7دالر مطابق با تحلیل حساسیت شکل 

 سال 99/16معادل  نرخ بازگشت سرمایهر و دال 93/70در حالت بحرانی برابر  ارزش فعلی سرمایهدرصد،  7/16حالت، در نرخ تنزیل 

سال خواهد بود.  52/20سال و با احتساب نرخ تنزیل )دینامیک(  68/10خواهد بود. همچنین دوره بازگشت سرمایه در حالت طبیعی، 

ترین، درصد اقتصادی 8/23با نفوذ انرژی تجدیدپذیر  1 طرح. بنابراین گرددمیمحاسبه  03/1فایده معادل  –در این حالت، نسبت هزینه 

در ایران  100با نفوذ انرژی تجدیدپذیر % 3 طرحدرصد و اجرای  54دارای توجیه اقتصادی با ضریب نفوذ انرژی تجدیدپذیر % 2 طرح
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 هایختسوه از دیزل ژنراتور و مصرف ، بدلیل عدم استفادطرحاما با رعایت اثرات اجتماعی و زیست محیطی، اجرای این  باشدمیاقتصادی ن

 فسیلی، آالینده زیست محیطی ندارد.

  
 ب الف

 .طرح 3؛ ب: اثر نرخ تنزیل بر روی طرح 3: بررسی متغيرهای مالی سامانه. الف: تحليل حساسيت  7 شکل 

Fig. 7: Review of financial variables. A: Sensitivity analysis of 3 scenarios; B: The effect of the discount rate on 3 

scenarios 

ت شنهادایپهای انرژی و مصرف انرژی نظر به نتایج تحقیق، پیشنهادهای ذیل برای نزدیک شدن به الگوی توسعه پایدار مدیریت هزینه

  .گرددمی

 ر بر ثانیه مناسب است.مت 4وات( در سرعت باد بیش  400بادی مقیاس کوچک )کمتر از  هایتوربیناستفاده از  .1

درجه و بهترین جهت گیری  2/30بر اساس الگوی بهینه دریافت انرژی تجدیدپذیر محیطی، بهترین زاویه شیب بام کلبه سبز  .2

 . باشدمیدرجه آزیموت  195شهرها متناسب با این الگو  

 ی حذف یا کمینه گردد.طیمحستیزاثرات مخرب  .3

 دالر محاسبه شده است. 06/0)در بخش خانگی( افزایش یابد. حد بحرانی این تعرفه  رهایدپذیتجد از برق ینیتضم دیخر تعرفه .4

، افزایش قیمت فروش انرژی از منابع تجدیدپذیر مهمترین عامل در اقتصادی هاطرحدر بعد سیاستگذاری مطابق با تحلیل حساسیت  

های زیست های ثابت است. آالیندهمربوط به عامل افزایش داراییهای عملیاتی است. کمترین اثر و پس از آن کاهش هزینه هاطرحبودن 

کیلوگرم دی اکسید کربن  633دوم تولید ساالنه  طرحکیلوگرم دی اکسید کربن در سال و اجرای  1065اول معادل  طرحمحیطی اجرای 

  است.
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NPV مدول االستیسیته، $ 

 عالئم یونانی
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Abstract: 

Renewable energy is vital for the future of the energy supply because of its properties, which include 

sustainability, affordability, and environmental friendliness. The low dependability of these sources is a 

disadvantage due to their nondeterministic and unpredictable production patterns. Utilizing several energy 

production sources in conjunction with energy storage and backup sources could relieve the problem of system 

dependability. This study recommends a hybrid microgrid that is independent of the grid and consists of 

primary sources of wind and solar energy production in addition to a battery and generator backup system. 

This is achieved through the use of dynamic decision-making algorithm, modeling, construction, and 

assessment, as well as thirteen distinct strategies for the electrical supply of residential units. Under the 

scenario to use 24% renewable energies, the consumption of fossil fuel is 1,1 liters per day, and the yearly 

production energy of the total renewable energy conversion system is comparable to 1,697 kWh with a net 

present value of $553.68. By increasing the renewable energy factor to 54 percent, the consumption of fossil 

fuel is reduced to 0.69 liters and the annual production energy is increased to 1,652 kWh.  

Keywords: 

Renewable Energy, Sustainability, Energy Storage, Microgrid, Strategies. 
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