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اسائِ هی ضَد. ثب تَجِ ثِ  الکتشیکیدس سیضضجکِ اًشطی تَاى ثیي هٌبثغ تَلیذ پشاکٌذُ  اختػبظجذیذی اص  سٍشدس ایي هقبلِ،  :چکیده

سبختبس  ثب استفبدُ اصثبالیی است. اّویت هذیشیت تَاى دس سیضضجکِ ّبی هستقل داسای  اًشطی،دس تَلیذ  تبخیش صهبًیٍجَد هٌبثغ داسای 

سا افضایص داد. سٍش جذیذ ًیبص ثِ الکتشیکی تَاى تَاًبیی سیضضجکِ ثشای هَاجِْ ثب اًَاع سٌبسیَّبی تغییش ثبس کٌتشل تَاى هؼشفی ضذُ هی

ّبی پیطیي سا کِ دس سٍشًظیش پیل سَختی ثکبسگیشی اص رخیشُ سبصّبی اًشطی دس کٌبس هٌبثغ داسای تبخیش صهبًی دس تَلیذ تَاى 

-یبفتِ ٍ کیفیت سشٍیس دّی ثِ هػشفٍسی اص هٌبثغ ٍ ظشفیت هَجَد سیضضجکِ استقب ثْشُثذیي تشتیت  .هتذاٍل است، هشتفغ هی سبصد

-َس خَدکبس تطخیع دادُ ضذُ ٍکٌتشل. ثب استفبدُ اص هکبًیضم هؼشفی ضذُ، تغییش ثبس دس سیضضجکِ ثِ طگبى اًشطی حفظ هی ضَدکٌٌذ

ول هی ضَد. ثِ هٌظَس اسصیبثی الگَی پیطٌْبدی، یک سیضضجکِ کٌٌذُ دس طَل صهبى گزسای هٌجغ تب سسیذى ثِ حذ تَاى هطلَة ٍاسد ػ

 .ثِ ػٌَاى ًوًَِ هَسد آصهبیص قشاس گشفتِ است. ًتبیج ضجیِ سبصی ثِ خَثی ًطبى دٌّذُ ثْجَد تخػیع تَاى دس سیضضجکِ است

 

 .ثْشُ ٍسی اًشطیتَاى،  هذیشیتتَلیذ پشاکٌذُ، سیضضجکِ الکتشیکی، هٌجغ : کلیدی واشه های

 

 هسؼَد ػلی اکجش گلکبسی هسئَل : ًَیسٌذًُبم 

 داًطگبُ غٌؼتی خَاجِ ًػیش الذیي طَسیی هسئَل : ًطبًی ًَیسٌذُ
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 مقدمه .1

است  غٌؼت ثشقسبختبس دس  یک هفَْم جذیذسیضضجکِ الکتشیکی 

اص هٌبثغ تَلیذ پشاکٌذُ ٍ ثبسّبی الکتشیکی ثب  ایکِ ثیبًگش هجوَػِ

. سیضضتجکِ ّتب   [1]قبثلیت ػولکشد هجضا اص ضجکِ سشاسشی استت  

شاحی آى ّب هی تَاًٌذ ثِ ضجکِ سشاستشی هتػتل   ثستِ ثِ ًَع ط

ضًَذ ٍ دس استقبی پبساهتشّبی کیفیت تَاى ٍ یب فتشٍش اًتشطی دس   

دس ػولکتشد  . [2]چْبسچَة ثتبصاس ثتشق هطتبسکت داضتتِ ثبضتٌذ      

هٌبثغ هَجَد ٍظیفِ تبهیي اًشطی سا ثِ ػْتذُ   ،ای سیضضجکِجضیشُ

ًَتِ ای  ػولکشد تَلیتذ کٌٌتذُ ّتب ثبیتذ ثتِ گ     دس ایي حبلت  داسًذ.

ثتِ   ضتَد  کٌتشل گشدد کِ تَاى هَسد ًیبص ثبس ثتیي هٌتبثغ تَصیتغ    

طَسی کِ ایي تخػیع تَاى ثب تَجِ ثتِ ظشفیتت هٌتبثغ غتَس      

 .[3]گیشد 

یذ دس سیضضجکِ ّب ، هٌبثغ ثبیذ اًؼطبف ثِ دلیل ظشفیت هحذٍد تَل

پزیشی ثبالیی دس پبسخگَیی ثِ تغییشا  ثبس داضتِ ثبضٌذ. دس غیتش  

ایي غَس  پبیتذاسی سیضضتجکِ ثستیبس ضتکٌٌذُ خَاّتذ ثتَد. دس       

ضشایطی کِ هٌبثغ هجتٌی ثش هجذل ّبی الکتشًٍیک قذس ، قبثلیت 

، ًجتَد  کٌتشل پزیشی سشیغ سا دس اختیبس سیضضجکِ قشاس هی دٌّتذ 

ای تَاى ثبس ثِ ػٌَاى یک ظشفیت کبفی ثشای تبهیي تغییشا  لحظِ

 .[4]چبلص جذی هطشح است 

هٌبثؼی هبًٌذ پیل سَختی ثتِ دلیتل داسا ثتَدى فؼتل ٍ اًفؼتبال       

تَلیتذ تتَاى ّستتٌذ. ػوتذتب اص     هکبًیکی داسای تتبخیش ًستجی دس   

َد دیٌبهیتک ایتي هٌتبثغ استتفبدُ     رخیشُ سبصّبی اًشطی ثشای ثْج

ثش ثَدى ایتي سٍش چٌتذاى هقتشٍى ثتِ     ضَد کِ ثِ دلیل ّضیٌِهی

دس کٌبس هٌبثغ سشیؼتش  ثغبایي هٌ . دس حبلت دیگش[5]غشفِ ًیست 

 ،کِ ٍجَد ػذم قطؼیت ذًضَهبًٌذ ثبدی ٍ خَسضیذی استفبدُ هی

 .[6]بثلیت اطویٌبى چٌیي سیستن ّبیی سا کبّص هی دّذ ق

تتَاى دس  دس ایي هقبلِ یک سبختبس جذیذ ثتشای ثْجتَد تخػتیع    

اسائِ ضذُ است. دس ایي سبختبس تَاى تخػیع  الکتشیکیسیضضجکِ 

یبفتِ ثِ هٌبثغ داسای تبخیش صهبًی دس تَلیذ تَاى ثتِ ًحتَی استت    

کِ ثذٍى ثْشُ گیشی اص رخیتشُ ستبصّب ٍ تحویتل ّضیٌتِ ا،تبفِ،      

 گشدد.  شقشاس هیتَاصى تَلیذ ٍ هػشف ثِ خَثی ث

 

 مدیریت توان مدل  .2

دس ًظش سشاسشی سیضضجکِ دس حبلت هجضا اص ضجکِ دس ایي هطبلؼِ 

گشفتِ هی ضَد. ثٌبثشایي تَلیذ کٌٌذُ ّب ػالٍُ ثش ػْذُ داس ثتَدى  

ثبیذ ٍلتبط ٍ فشکتبًس سا   ،تبهیي کلیِ تَاى اکتیَ ٍ ساکتیَ هَسد ًیبص

 حفظ کٌٌذ.  ًیض دس هحذٍدُ هجبص 

استت. اهتب    (localداسای هتبّیتی هحلتی     تَلیذ کٌٌذٍُلتبط ّش 

هبًٌذ ٍلتبط ثستِ ثتِ هحتل قتشاس گیتشی     فشکبًس هٌبثغ ًوی تَاًذ 

دس ثبس ّبی هختلت  هتفتبٍ  ثبضتذ. ایتي ًکتتِ دس       تَلیذ کٌٌذُ

تؼییي هقذاس تَاى تَلیذی هٌبثغ ثب تَجِ ثِ تَاى دسخَاستتی ثتبس،   

ًقص اسبسی سا ایفب هتی کٌتذ ٍ ستجت هتی گتشدد کتِ فشکتبًس        

( پیتذا کٌتذ. ثتشای دس     global خشٍجی هٌبثغ هبّیتت جتبهغ   

 ( اسائِ ضذُ است.1هٌبست تش ایي هفَْم فشهَل  

 1          )              

{
 
 

 
 
             
             

 
 
 

             

 

هقتذاس        فشکبًس جتبهغ سیضضتجکِ استت.      دس ایي ساثطِ 

است ٍ هیتضاى تتبریش    تَاى اکتیَ ،شیت دسٍح  ٍ ًبهی فشکبًس 

ثش استبس   سٍی فشکبًس سا تؼییي هی کٌذ.(   گزاسی تَاى اکتیَ 

تتَاى اکتیتَ    یب ّوبى ،شیت دسٍح  ( ٍ پس اص تؼییي 1فشهَل  

ثشای ّش هٌجغ، تَاى خشٍجی آى ثتِ ضتکلی استت کتِ هٌجتش ثتِ       

داضتي فشکبًس خشٍجتی ثشاثتش ثتب ستبیش هٌتبثغ هتی ضتَد. ایتي         

ّوگشایی فشکبًسی ثتِ ستشػت دس تٌظتین تتَاى خشٍجتی هٌتبثغ       

-ِ ایٌکتِ ثشختی اص هٌتبثغ هبًٌتذ پیتل     ثب تَجِ ث غَس  هی گیشد.

سَختی داسای تبخیش صهبًی دس تَلیذ تَاى ٍ سسیذى ثِ حذ ًتبهی  

( 1ّستتتٌذ، ثتتش استتبس هطخػتتِ دسٍح اسائتتِ ضتتذُ دس فشهتتَل  

هطتکل هَاجتِ   پبیذاسی فشکبًسی سیضضجکِ دس حضَس ایي هٌبثغ ثب 

 .  [7] هی گشدد

ی دس کٌبس پیل بص ثِ استفبدُ اص رخیشُ سبص اًشطًیپیطٌْبدی  سٍش

هجتٌی ثش تحلیتل سفتتبس ایتي هٌجتغ     ٍ سَختی سا هشتفغ هی سبصد 

ثتش   .س استت تَلیذ پشاکٌذُ اًشطی دس هَاجِْ ثب تغییشا  پلِ ای ثتب 

صهبى سسیذى تَاى پیل سَختی اص حذ فؼلتی  هذ  دس  ایي اسبس

اًشطی فشاّن ًطتذُ ثبسّتبی الکتشیکتی ثتِ      تبهیيحذ هطلَة،  ثِ

ػْذُ هٌبثغ ثب دیٌبهیک سشیغ خَاّذ ثَد. ثِ ػجبس  دیگش ًیبص ثتِ  

ًػت ظشفیتت پطتتیجبى ثتشای ججتشاى دیٌبهیتک پیتل ستَختی        

تخػیع اًتشطی ثتیي هٌتبثغ     ثشطشف هی ضَد. ایي کبس ثب هذیشیت

 دس سیضضجکِ ثب ظشفیت ًػت ضذُ هَجَد اًجبم هی ضَد.

اص ًتتَع سیستتتن ّیجشیتتذ   DG1  ٍDG2(، هٌتتبثغ 1دس ضتتکل  

ثبتشی ّستٌذ کِ داسای قبثلیت پبسخگَیی سشیغ ثتِ   -خَسضیذی

پیتل ستَختی اص ًتَع اکستیذ جبهتذ       DG3تغییشا  ثتبس استت.   
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 SOFCى ثتتِ تتتَاى هطلتتَة ( ٍ داسای تتتبخیش صهتتبًی دس سستتیذ

 تَلیذی است.

 
ثب کٌتشل  ضضجکِیدس س یاًشط ذیسِ هٌجغ تَل یذی(: تَاى تَل1ضکل  

 ثبس شییتغ طیدس ضشا یطٌْبدیکٌٌذُ پ

ثب استفبدُ اص کٌتشل کٌٌذُ پیطتٌْبدی، پتس اص ٍقتَع تغییتش ثتبس      

دسسیستن تَاى پیل سَختی سفتِ سفتِ افضایص هی یبثذ. ثتِ ایتي   

پس اص تغییش ثبس، ٍقَع آى ثب سٍش اسائتِ ضتذُ   تشتیت کِ ثالفبغلِ 

دس هقبلِ تطخیع دادُ هی ضَد. تَاى اختػتبظ یبفتتِ ثتِ پیتل     

سَختی دس لحظِ اٍل پس اص تغییتش ثتبس ثشاثتش هقتذاس آى قجتل اص      

-ایي اختػبظ تَاى کن کن افضایص هیتغییش ثبس تٌظین هی ضَد. 

َلیتذ تتَاى   یبثذ کِ ایي افضایص هتٌبست ثب ربثت صهبًی هٌجتغ دس ت 

 سسذ.است. دس ًْبیت تَلیذ هٌجغ ثِ هقذاس هطلَة هی

 

   نتیجه گیری. 3

ثب تَجِ ثِ ٍجَد هٌبثغ داسای دیٌبهیتک دس تَلیتذ تتَاى، ستبختبس     

جذیذی ثشای تخػیع تَاى ثیي تَلیتذ کٌٌتذُ ّتب دس سیضضتجکِ     

اسائِ ضذُ است. دس سٍش ّبی هشستَم اص رخیتشُ ستبصّب دس کٌتبس     

دُ هتی کٌٌتذ. اهتب    دیٌبهیک هبًٌذ پیل سَختی استفبهٌبثغ داسای 

، اص ظشفیت هَجَد ثشای ججشاى تبخیش صهتبًی  دس سٍش پیطٌْبدی

هٌبثغ دس پبسخگَیی ثِ تغییشا  ثبس ثْشُ گشفتِ ضذُ است. ثِ ایي 

ٍسی دس سیضضجکِ استقب یبفتِ ٍ ثِ دلیل ػذم استفبدُ اص تشتیت ثْشُ

استت. ثتب اػوتبل سٍش    رخیشُ سبص دس ّضیٌِ غشفِ جتَیی ضتذُ   

تطخیع خَدکبس تغییش ثبس سیضضجکِ، کٌتشل کٌٌذُ پیطٌْبدی دس 

ضتَد ٍ دیٌبهیتک تخػتیع تتَاى سا     ضشایط گزسا ٍاسد ػوتل هتی  

ثْجَد هی دّذ. ّوچٌیي هٌبثغ ثب پبست  کٌتذ پتس اص تغییتش ثتبس      

دچبس جْص دس تَاى تخػیػی ًوی ضًَذ. ثب اػوبل سٍش جذیتذ  

کتبسایی آى دس تخػتیع هٌبستت     سٍی یک سیض ضجکِ آصهبیطتی، 

 تَاى ًطبى دادُ ضذُ است.
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