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 نیدر تام یدیبریه ستمیاز س استفاده یاقتصاد و یفن زیآنال و یسنج امکان

 فارس جیدانشگاه خل یمصرف برق یانرژ
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 چکیده
ب و ای نزدیک و همچنین پدیده گرمایش جهانی و در نتیجه آن تغییرات آآیندهروزافزون انرژی و اتمام آنها در  با توجه به نیاز

، انرژی باد و خورشید به های تجدید پذیراز میان انرژی .انکار است دیدپذیر امری غیر قابلهای تجلزوم استفاده از انرژی ،هوایی

ه . با توجبرخوردار است ایمیت قابل توجهولت تبدیل شدن به انرژی الکتریکی از اههدالیل زیادی از جمله دسترسی آسان و س

توان به صورت پیوسته ها میترکیب آن از لذا ،صورت پیوسته را ندارندبه ها قابلیت تولید شدن به اینکه هر کدام از این انرژی

انرژی تولید نمود. در این مقاله دانشگاه خلیج فارس در استان بوشهر، جهت امکان سنجی و نیز بهینه سازی اقتصادی برای 

مورد مطالعه  EnergyHOMER (1) هومر انرژی های نو شامل انرژی خورشیدی و باد به کمک نرم افزارسیستم ترکیب انرژی

ی الکتریکی می بهینه برای تولید بخشی از انرژهدف از این مطالعه، طراحی سیست .تحلیل اقتصادی قرار گرفته است و تجزیه

 ،15 ژنراتور ،50های خورشیدی پنل ،05های که شامل توربینسازی نتیجه بهینه باشد.مورد نیاز برای دانشگاه خلیج فارس می

-و انرژی خورشید و ژنراتور در ماهمیزان برق تولیدی توسط انرژی باد  ارائه شده است. ،اشدبکیلوواتی می 00و مبدل  95 باتری

های دیگری هستند که در این مقاله های مختلف پارامترمیزان هزینه نیروگاه ،هاهم هر دستگاه در هزینههای مختلف سال، س

 مورد بررسی قرار گرفته اند.

  

 کلمات کلیدی: 

 های خورشیدی های بادی، پنلتوربین ،HOMER Energyذیر، نرم افزار های تجدیدپانرژی
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 مقدمه -5
یکی از مسائل مهم و قابل توجه گلخانه ای های گاز اثرات منفی ی زمین به خاطرکرهی اندازهاز امروزه گرم شدن بیش 

عث آلودگی با اعالوه بر تمام شدن سریع آنه هاهت تامین سوخت مورد نیاز نیروگاههای فسیلی جباشد. استفاده از سوختمی

ای تجدیدپذیر هم چون باد، ههای فسیلی، استفاده از انرژیرو به اتمام بودن سوختبا توجه به گردد. محیط زیست نیز می

قرار یست در دستور کار ، پاک و سازگار با محیط زغیره به عنوان منبعی تمام نشدنی ، امواج دریا وخورشید، زمین گرمایی

ها برای برطرف کردن نیاز برق مناطق حلو امیدبخش ترین راه های هیبریدی به یکی از بهترینبنابراین سیستم. گرفته است

 اما از مشکالت ،باشندترین میانرژی باد و خورشید در دسترس ،های تجدیدپذیراز میان انرژی .[1]شده است تبدیل مختلف

ط منابع تجدید پذیر از آنجا که انرژی تولیدی توس .اشاره کردهای مختلف را به شرایط اقلیمی و محیطتوان وابستگی ها میآن

در  .[2] مناسبی برای تولید برق در مناطق مختلف باشدحل ند راهتواهای تجدیدپذیر میناپیوسته است، بنابراین ترکیب انرژی

های انرژی یک منبع توسط دیگر منابع تواند باعث جبران کمبودهای ترکیبی تجدیدپذیر میعمل اثبات شده است که سیستم

دهند. با این وجود ها را کاهش مییر نیاز به ظرفیت باالی باتریدپذهای ترکیبی تجدی. بنابراین می توان گفت که سیستمگردد

، توان سط منابع از توان بار بیشتر باشدها نیاز دارند تا در صورتی که توان تولیدی توبه ظرفیت مناسبی از ذخیره کنندهباز هم 

 هلدر این مقا .[3] ها بگیردرا از ذخیره کننده وان مورد نیازمازاد را ذخیره کنند و هنگامی که نتواند توان بار را تامین کند، ت

های تجدیدپذیر تولید المللی انرژیتوسط سازمان بینشده است. هومر استفاده  HOMER(2) هومر افزارسازی از نرمبرای شبیه

های خالص فعلی های هیبرید که براساس هزینهیابی سیستمتواند برای اندازهافزار میو گسترش داده شده است. این نرم

غیر قطعی  هایی با مقادیرسیت را برای متغیرافزار قادر است تا آنالیز حساد. عالوه بر این، نرمباشند، مورد استفاده قرار گیرمی

 .[4] متغیر را بر کل سیستم بررسی کنیمدهد تا تاثیر تغییر یک این امکان را به ما می م افزار هومر انرژیانجام دهد. در واقع نر

شبیه سازی  ،[0] (HOMER) هومرینه با استفاده از نرم افزار بهاز جمله مطالعات انجام شده می توان به طراحی سیستم 

هومر  سلول سوختی و انرژی هیبریدی زیست توده با استفاده از نرم افزار ،باتی و بهینه سازی انرژی خورشیدیمحاس

((HOMER [6] هومر و طراحی نیروگاه هیبریدی بادی خورشیدی با کمک نرم افزار (HOMER) [5]  .هدف از اشاره کرد

. با شدنی و تجدیدناپذیر است طراحی سیستم ترکیبی بهینه جهت جایگزینی منابع تجدیدپذیر به جای منابع تماماین کار 

ای نسبت توان برآیند بهینههای خورشیدی، میبادی، پنلهای ها از جمله توربیناستفاده از منابع طبیعی و ترکیب برخی از آن

  تری دارد.و به صرفهی کمتر به منابع تجدیدناپذیر بدست آورد، که هزینه

 

 انرژی باد-2

ی آن تولید باد زمین باعث تغییر دما و در نتیجه مختلف جغرافیایی به سطح ناهموار هایتابش نامساوی خورشید در عرض

. هر اندازه گردانداری از این تابش را به جو باز میمقد کند واز انرژی تابشی خورشید را جذب میگردد. سطح زمین مقداری می

. بنابراین مقدار ژی توسط زمین بیشتر خواهد بودانرد میزان جذب نهای تابشی خورشید به سطح زمین عمودی تر باشپرتو

. به دلیل چرخش اتمسفر انرژی جذب شده در مناطق قطبی استگردد بیشتر از مقدار نرژی که در مناطق استوایی جذب میا

ه طور کلی ب گردد.های جهانی میشود و باعث افزایش بادده میگرما از مناطق استوایی به مناطق قطبی انتقال دا ،ی زمینکره

 از .انرژی باد طبیعتی نوسانی و متناوب داشته و وزش دائمی ندارد آید.شار هوا بین دو منطقه به وجود میباد به دلیل اختالف ف
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گرمایش خانه و مواردی  ،غالتآرد کردن  ،هاو نیز پمپاژ آب از چاه و رودخانهجهت تولید انرژی الکتریسیته توان میانرژی باد 

 .[8] اده کرداستف هانظیر این

 :دمزایای استفاده از انرژی با
 نداشتن آلودگی محیط زیستی-1

 عدم نیاز توربین بادی به سوخت -2

 عدم نیاز به آب -3

 رایگان بودن انرژی باد-4

 توانایی تامین قسمتی از تقاضای انرژی برق -0

که در  1393های مختلف سال متوسط سرعت باد در شهر بوشهر در ماهبر اساس اطالعات سایت هواشناسی استان بوشهر 

 ( مشخص گردیده است.1) در شکلگیری شده است متری از سطح زمین اندازه 15ارتفاع 

 

  [3] : متوسط سرعت باد در شهر بوشهر5 شکل

 انرژی خورشیدی-9
میلیون تن از جرم خود را به انرژی  4/2باشد. خورشید در هر ثانیه ز حیات میو منشا و سرآغاهامنبع تمام انرژیخورشید 

 نیتروژن کربن و ها اکسیژن،عنصر دیگر که از مهم ترین آن 63 هلیوم و ،هایی هم چون هیدروژنکند. خورشید از گازتبدیل می

از مهم ترین انواع استفاده از  .[8] تواند دریافت کندکمی از تابش خورشید را می سهم تنها زمین. ه استتشکیل شدباشد می

 :ها عبارتند از. برخی از این استفادهی خورشیدی اشاره کردهای آن در نیروگاهی گستردهمی توان به استفادهانرژی خورشیدی 

 نیروگاه خورشیدی از نوع سیستم فتوولتاییک-1

 ی مرکزینیروگاه خورشیدی از نوع دریافت کننده-2

 نیروگاه خورشیدی از نوع دودکش خورشیدی-3

 [15] کلکتورهای نوع جفت سهموی-4

توجه قرار های خورشیدی صورت گرفته است به مراتب بیشتر مورد هایی که در پنلامروزه انرژی خورشیدی به دلیل پیشرفت

میزان های هواشناسی بر گرفته از اداره هواشناسی استان بوشهر براساس طول و عرض جغرافیایی منطقه و داده. ستگرفته ا

 نشان داده شده است.( 2) در شکلهای مختلف در شهر بوشهر تابش خورشید در ماه
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 [3] 5939سال  مختلف یهاماه در دیخورش تابش زانیم: 2 شکل

 بار مصرفی -4
مورد مطالعه قرار  1393هیبریدی نو در سال  هایارزیابی اقتصادی استفاده از انرژیجهت در این مقاله، دانشگاه خلیج فارس 

( به 4) ( و3) هایشکلساعات مختلف ارائه شده است. در مختلف سال  هایماه میانگین میزان بار مصرفی درگرفته است که 

دهد. تامین چنین صرف انرژی ساعتی در طول روز و پروفایل میزان انرژی مصرفی ماهانه را نشان میترتیب پروفایل میزان م

دلیل که، در فضای شهری غیر عملی است و به همین و مستقل از شب ییباری توسط یک سیستم انرژی ترکیبی به تنها

 .[8] شبکه برق تغذیه نمودبایست در مواقع نیاز از می

 

 5939دانشگاه خلیج فارس در سال  بار مصرفی لیپروفا: 9 شکل

 

 
 [55] 5939 در طول سال فارس جیخل دانشگاهدر  ماهانه یمصرف انرژ زانی: پروفابل م4 شکل

 پنل خورشیدی-5
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کند. اثر فتوولتاییک یک فرآیند فیزیک میهای فتوولتاییک انرژی خورشیدی را به طور مستقیم به انرژی الکتریکی تبدیل پنل

تواند از های خورشیدی میهزینه نصب پنل. [12] کندقیما به انرژی الکتریکی تبدیل میپایه است که انرژی خورشیدی را مست

های خورشیدی برای سیستم برای این مطالعه هزینه نصب و تعویض پنل ،[13] دالر به ازای هر وات تغییر کند 15دالر تا  6

kw 1  ها . طول عمر این پنل[8] باشددالر می 25انه داری سالیچنین هزینه نگهدالر و هم 3555دالر و  0555به ترتیب

( ارائه 0باشد. منحنی ارزشی پنل خورشیدی در شکل )باشد و فاقد سیستم ردیاب خورشید میسال می 20تا  25بین  معموال

 شده است.

  

 

 5939در سال   مطالعه نیامورد استفاده در  یدیخورش یهاپنل یارزش ی: منحن5 شکل

 

دتوربین با-6  

دالر و ساالنه  2955باشد. هزینه اولیه و جایگزینی آن قیم میجریان مستیلووات ک 24/1، دارای  12BWC XLتوربین مدل 

( 6ی آن در شکل )متری از سطح زمین قرار دارد، که منحنی ارزش 15سال و در ارتفاع  20دالر هزینه دارد. عمر توربین  155

 .[8] قابل مشاهده است

 

 
 شکل الف

 
 شکل ب

 بر حسب سرعت ) متر بر ثانیه(، ب: منحنی ارزش توربین بادی نمودار قدرت توربینالف:  :6 شکل

 ژنراتور -7
گردد. باید توجه داشت که های هیبریدی اغلب از منابع تجدیدپذیر جهت تامین بار مورد نیاز استفاده میدر طراحی سیستم

. [14] کنندیزل ژنراتور استفاده مییک سیستم پشتیبان شامل درو از منابع تجدیدپذیر توان تولیدی محدودی دارند، از این

دالر،  3055نماید. هزینه اولیه آن  تولید برق تواندکیلو وات می 0باشد که تا دیزلی می اب شده برای این کار،ژنراتور انتخ
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 15555باشد. عمر دستگاه دالر به ازای هر ساعت می 2/5دالر و هزینه تعمیر و نگه داری آن  3555هزینه جایگزینی آن 

باشد که در ایران به آن . سوخت مورد استفاده دیزل می[8] رائه شده است( ا5باشد و منحنی ارزشی آن در شکل )ساعت می

 .ر گرفته نشده است(ای در نظ)مصرف سوخت گازوییل یارانه دالر قابل دسترسی است 10/5و با قیمت گوییم گازوییل می

 

 ژنراتور یارزش ی: منحن7 شکل

 باتری -8
ش خورشید نامناسب است استفاده از باتری برای ذخیره انرژی الکتریکی در روز و استفاده آن در شب و یا هنگامی که تاب

آمپر  106/1ولت و توان آن  6باشد که ولتاژ آن می surrete6cs25pباتری استفاده شده در ارزیابی پروژه، . [12] گرددمی

دالر هزینه تعمیر و  05االنه چنین سهمدالر است.  1155دالر، هزینه جایگزینی آن  1255باشد. هزینه اولیه آن می ساعت

 .[8] ( منحنی قیمت بر حسب اندازه باتری نشان داده شده است8) داری دارد. در شکلنگه

 
 یباتر اندازه حسب بر متیق یمنحن: 8 شکل

  مبدل-3

باشد. دالر می 155دالر و هزینه تعمیر ساالنه  555دالر، هزینه جایگزینی  855باشد. هزینه اولیه کیلو وات می 1سایز مبدل 

  .[8] ( نشان داده شده است9باشد. منحنی ارزشی آن در شکل )سال می 10چنین عمر مفید آن هم
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 زیآنال نیا در استفاده مورد مبدل یارزش یمنحت: 3 شکل

 شماتیک کلی نیروگاه-51
باشد. خروجی های فتوولتاییک، توربین بادی، مبدل، شبکه برق، کنترلر و سایر تجهیزات میسیستم به طور کلی شامل پنل

کنند. در صورتی که تبدیل شده که بار الکتریکی را تغذیه می AC فتوولتاییک و توربن بادی با مبدل به هایاز پنل DCتوان 

نماید. چناچه خروجی از توان تولید شده از مقدار مورد نیاز برای بار الکتریکی بیشتر باشد مقدار مازاد را به شبکه برق تزریق می

در . [10] بار الکتریکی را تغذیه نمایند بار الکتریکی از شبکه برق تغذیه خواهد شد های فتوولتاییک نتوانندتوربین بادی و پنل

 نشان داده شده است. ،مورد بررسی قرار گرفته است Homerروگاه طراحی شده که در نرم افزارشماتیک کلی نیشکل زیر 

 

 

 یدیخورش و یباد یبیترک روگاهین یکل کیشمات: 51شکل 

 بهینه سازی-55
-نصب، نگهی ین مقاله و مقایسه هزینهترکیبی به کار رفته در ا سیستماز بررسی اقتصادی  پس  Homer Energyنرم افزار

کند که بهترین هیبریدی پیشنهاد میهای ای سیستمبربا صرفه اقتصادی باال ای در نهایت آرایش بهینه، هاداری و خریداری آن

ز از آنالی پس اند.های مختلف بررسی شده نشان داده شده( آرایش11در شکل ) .گیردسیستم ترکیبی در اولویت قرار می

، ژنراتور 50های ، پنل05در نهایت سیستم ترکیبی بهینه و به صرفه شامل توربین  Homer Energyهیبریدی در نرم افزار 

-باشد، که ترکیب این منابع بهترین نیروگاه تجدیدپذیر را ارائه میکیلوواتی می 00چنین مبدل کیلووات و هم 95، باتری15

های خورشیدی اظهار نظر کرد زیرا چنین مساحت پنلهای بادی الزم و همی تعداد توربینتوان دربارهدهد. با این وجود نمی

-می 3165/25های خورشیدی برابر با توان گفت که شیب مورد نیاز برای پنلکه نرم افزار هومر چنین قابلیتی را ندارد، اما می

های خورشیدی، ذیر به کار رفته در این کار که شامل پنل( ترکیب تولید برق با استفاده از منابع تجدیدپ12. در شکل )باشد
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-شود در اکثر ماهطور که در شکل دیده میهای مختلف نشان داده شده است. همانهای بادی و ژنراتور است را در ماهتوربین

است و ژنراتور  های خورشیدیهای سال میزان برق تولیدی توسط توربین بادی بیشتر از میزان برق تولیدی توسط پنل

 کمترین میزان برق تولیدی را دارد.

 
 

 از هزینه کم به باال یدیبریه ستمیس مختلف یها شیآرا: 2شکل 

 

5939سال مختلف یهاماه در برق دیتول: 52 شکل  

 

ین مطالعه دالر فرض شده است. واحد پول در ا .( رسم شده است 13نمودار پخش هزینه ها در طول عمر این پروژه در شکل )

برای هر کیلو وات ساعت  385/5باشد. هزینه تمام شده برق نیز برابر( هزار دالر می-005هزینه سرمایه گذاری اولیه سیستم )

( 1چنین در جدول )است که عالمت منفی در هر یک از این مقادیر به معنای سود حاصل از فروش برق به شبکه است. هم

 055/001ها در این طرح آمده است. در این طرح میزان سرمایه گذاری اولیه ( میزان آالینده2ها و در جدول )خالصه هزینه

هزار دالرمی باشد. بنابراین اگر شرایط زیست محیطی در درجه اولویت قرار بگیرد  5253152هزار دالر و هزینه خالص نهایی 

 گردد.های هیبریدی پیشنهاد میاستفاده از سیستم
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 خالصه هزینه ها: 59 لشک

(: خالصه هزینه در طرح5جدول )  

(: میزان آالینده در طرح2) جدول  

Emissions(kg/yr) pollutant 

46511 Carbon dioxide 

114 Carbon monoxide 

6/12  Unburned hydrocarbons 

06/8  Particulate matter 

4/92  Sulfur dioxide 

1513 Nitrogen oxides 

 

 

 

 

TOTAL SALVAGE FUEL O&M REPLACEMENT CAPITAL component 

141651 25955- 5 15225 35415 255555 PV 

185511 11262- 5 63915 65053 140555 BWC XL.1 

661562 1922- 33053 106802 136455 02055 GENERATOR 

193856 22319- 5 65521 55543 114555 SURRETTE  

6CS25P 

81562 2518- 5 63915 14654 45555 CONVERTER 

1209512 09191- 33053 300633 326544 001055 SYSTEM 
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 نتیجه گیری 
ترین موضوعات در های نو به ویژه باد و خورشید از اساسیپذیر بودن منابع انرژی تجدیدناپذیر استفاده از انرژیبا توجه به پایان

های بین طرحاز  سازد که بتواندین امکان را برای کاربر فراهم میا  Homerنرم افزار باشد.های نو میبحث ذخیره انرژی و انرژی

گیرد انجام میها بر اساس کمترین هزینه ممکن اگر چه بسیاری از طراحی .دطرح بهینه را بر اساس اولویت انتخاب کن ،مختلف

 هایاز این رو فناوری طراحی و ساخت نیروگاه رار گیرد.تواند به عنوان اولویت قبا این وجود کمترین میزان آالیندگی نیز می

هیبریدی عالوه بر رفع نیاز به انرژی و افزایش ضریب اطمینان آن موجب حفظ منابع نفتی خواهد گردید. در این راستا استفاده 

 هیبریدی یاری رساند.های نیروگاهتواند ما را در تخمین اولیه مولفه می سازیسازی و بهینههای شبیهاراز نرم افز
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Abstract 

Due to the growing demand for energy and climate changes as a result of global warming, it is 

undeniable necessity of using renewable. Wind and solar energy among renewable energies are so 

important because of many reasons such as availability and easy transforming into electricity and they 

are very considerable. Since none of these energies can be produced continuously so by combining of 

them consistent and steady energy can be produced. In this paper Persian Gulf University in Bushehr 

province, goes under consideration to study the feasibility study and economical optimization for 

combined renewable energy system consists of wind and solar energies.The purpose of this study is to 

design the optimum system for the production of a part of required electrical energy for the Persian 

Gulf University.  The optimization results clearly show that hybrid system contains of turbine (20 

kW), solar panels (10 kW), generator (15 kW), battery (60 kW) and transformer (35 KW). Magnitude 

of produced electricity by wind, solar energy and generators in each month of the year and also the 

portion of each device and power plant in costs are the other parameters that have been considered in 

this work. 
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