ديدگاهی جديد در طراحی و بهينهسازی سيستمهای تجديدپذير توليد
انرژی الکتريکی :ارزيابی معيارهای تطابق توليد و مصرف توان همراه با

محمد علی يزدان پناه

جهرمی1

سيد مسعود

برکاتی2

 -1دانشجوی دکتری -دانشکده مهندسي مکانیک -دانشگاه گیالن -گیالن -ايران
M.yazdanpanah.j@gmail.com

 -2دانشیار -دانشکده مهندسي برق و کامپیوتر ،دانشگاه سیستان و بلوچستان  -زاهدان -ايران
Smbaraka@ece.usb.ac.ir
چکيده :انرژی در دنيای امروز يکی از حياتیترين الزامات توسعه جوامع محسوب میشود .در دهه اخير توجه کشورها به منابع
تجديدپذير انرژی افزايش يافته است .علیرغم مزيتهای آشکار ،وابستگی به تغييرات آبوهوايی ،يکی از اساسیترين مشکالت
پيش روی توسعه اين منابع میباشد .کنترل و طراحی بهينه اين سيستمها از موضوعات مهم در سيستمهای قدرت است .در اين
مقاله ،روشی جديد برای تعيين تعداد بهينه واحدهای موجود در سيستم ترکيبی توربين باد و سلولهای فتوولتائيک ،با هدف
حداکثر کردن نرخ تطابق بازههای توليد و مصرف توان در حداقل هزينه اقتصادی ،ارائه شده است .اين مهم با در نظر گرفتن سه
هدف ضريب غير يکنواختی ( ،)ICضريب همبستگی ( )CCو هزينه ساليانه سيستم ( )ACSانجام گرفته است .همچنين قابليت
اطمينان سيستم با استفاده از روش احتمال هدر رفت توان ( )LPSPبررسی شده است .از دادههای آبوهوايی و تقاضای بار برای
روستايی در جنوب شرقی ايران ،به عنوان يک مطالعه موردی استفاده شده است .الگوريتم کنترلی طراحی شده ،راهاندازی ژنراتور
ديزل و يا استفاده از باتری را در زمانهای کمبود توان کنترل میکند .اينچنين مطالعاتی قبل از راه اندازی عملی پروژه ،عالوه بر
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افزايش قابليت اطمينان و ايمنی سيستم ،سبب صرفهجويی اقتصادی نيز میشود.
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بررسی قابليت اطمينان سيستم

 -1مقدمه

کردند و نتايج جالبي را بدست آوردند ] .[17يکي از پارامترهايي که
قابلیت اطمینان سیستم را مشخص ميکند ،احتمال هدر رفت توان
( )LPSPاست .سیستمهای تجديدپذير ترکیبي مختلفي با پیکربندی-
های متفاوت ،با استفاده از روش  LPSPو حداقل کردن هزينه ساالنه
سیستم ( ،)ACSطراحي شدهاند ] .[18-23برخي ديگر ،سیستمهای
قدرت ترکیبي را بر اساس کاهش سطح هزينه انرژی ( )LCEو نیز
میزان  CO2تولیدی بهینه کردهاند ] .[24-26يک سیستم قدرت
ترکیبي با هدف حداقل کردن هزينه ،کاهش انتشار آلودگي و نیز
میزان تقاضای بار برآورده نشده ،در ] [27انجام شده است .گلکار و
همک ارانش يک سیستم توزيع پراکنده را با هدف کاهش توان تلف شده
در حداقل هزينه را بهینه سازی و طراحي نمودند ] .[28روشهای
مختلف بهینهسازی سیستمهای تجديدپذير انرژی که در سالهای
پیش گسترش يافتهاند ،در ] [29بررسي شده است .مرجع ] [30پس
از بررسي مقاالت مختلف در زمینه سیستمهای ترکیبي توربین بادی،
سلول خورشیدی و باتری در سال  ،2015حجم باالی تحقیقات در اين
زمینه را به تفکیک ،به صورت نمودار دايرهای نشان داده شده در شکل
 1ارائه نمود.
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نسبت به سیستمهای منفرد دارا ميباشند ] .[7 -9وجود سیستمهای
ذخیره کننده انرژی در سیستمهای قدرت ،به دلیل ماهیت تصادفي
انرژی باد و خورشید ،ضروری است ] .[10تکنیکهای بهینهسازی
گوناگوني در مجالت برای طراحي سیستمهای قدرت ترکیبي استفاده
شده است .زوها و همکارانش ،يک سیستم قدرت ترکیبي متشکل از
توربین بادی ( )WTو سلول فتوولتائیک ( )PVرا با استفاده از روش
بهینهسازی الگوريتم ازدحام ذرات ( )PSOبهینهسازی کردند ].[11
کوترولیس و همکارانش همین سیستم را با استفاده از الگوريتم ژنتیک
طراحي نمودند ] .[12از الگوريتم بهینه سازی چندهدفه ،NSGA-II
برای حداقل کردن همزمان تلفات توان ناشي از انتقال و نیز هزينه
اقتصادی ،در ] [13استفاده شده است .جوهری ،به تعیین تعداد بهینه
واحدهای موجود در يک سیستم ترکیبي متشکل از توربین بادی،
ماژول فتوولتائیک ،هیدروتوربین و ديزل پرداخت ] .[14شهیری نیا و
همکارانش يک سیستم قدرت ترکیبي مستقل از شبکه متشکل از
ماژول های فتوولتائیک ،توربین بادی ،ديزل و ژنراتور را با استفاده از
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شکل ( :)1حجم مطالعات انجام شده در زمينه سيستمهای ترکيبی
توربين باد ،سلول خورشيدی و باتری ][30

طبق اين نمودار ،اهمیت مطالعات بهینه سازی اندازه سیستمها
تجديدپذير انرژی مشخص ميشود .سیستمهای تجديدپذير انرژی
ترکیبي ،شامل اجزای مختلفي هستند .روشي مناسب ،برای تطابق و
هماهنگي اين اجزا ،چالشي بزرگ در سیستمهای قدرت است.
هماهنگي بیشتر بین اين اجزا ،سبب افزايش راندمان سیستم ميشود.
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تقاضای انرژی روز به روز در جهان در حال افزايش است .آژانس
اطالعات انرژی آمريکا ،پیشبیني کرده است که تا سال ،2040
تقاضای انرژی در جهان  %40بیشتر از میزان فعلي خواهد بود ] .[1در
کنار اين افزايش تقاضا ،خطرات ناشي از تغییرات آب و هوايي ،آلودگي
و گرمايش زمین احساس ميشود .امروزه افزايش نگراني های ناشي از
فعالیتهای انساني در افزايش مداوم دمای میانگین زمین فراگیر شده
است ] .[2دلیل اصلي اين تغییرات آب و هوايي افزايش میزان دی
اکسید کربن در اتمسفر ميباشد که اغلب به دلیل مصرف سوختهای
فسیلي ميباشد .يکي از موضوعات کلیدی پیش روی کشورهای درحال
توسعه ای مانند ايران ،چگونه ايجاد ثبات و نهايتاً کاهش انتشار گازهای
آلوده کننده ميباشد ،به نحوی که بتوان به رشد اقتصادی ادامه داد.
گزينه های متعددی برای حل اين مشکل ،مبتني بر تکنولوژی های
روز دنیا وجود دارد که ميتوان به مواردی مانند انتخاب سوخت های با
میزان کربن کمتر ،انرژی های تجديد پذير و انرژی هسته ای اشاره
نمود ]4و .[3استفاده از منابع تجديد پذير راه حل مناسبي برای صرفه
جويي در مصرف سوختهای فسیلي ميباشد که عالوه بر کاهش هزينه
و آاليندگي کمتر ،بازگشت آنها نیز نهايتاً به خود طبیعت است ].[5
قابلیت اطمینان انرژی ،تحت شرايط مختلف آب و هوايي و هزينههای
مرتبط با آن ،دو موضوع مهم در طراحي سیستمهای تجديدپذير انرژی
است .استفاده از انرژی باد ،بیشترين رشد را در زمینه استفاده از منابع
تجديدپذير داشته است ] .[6انرژی خورشید نیز به عنوان منبعي
سازگار با محیط زيست شناخته شده است .اين دو منبع انرژی ،به
دلیل اينکه به نوعي مکمل يکديگر هستند ،بیشترين استفاده را در
سیستمهای تجديدپذير ترکیبي داشتهاند .سیستمهای قدرت ترکیبي،
معموالً قابلیت اطمینان باالتر ،و نیز هزينه تولید الکتريسیته کمتری،

الگوريتم ژنتیک طراحي نمودند ] .[5روشهای مختلف تعیین تعداد
بهینه واحدهای موجود در سیستمهای ترکیبي که در مقاالت موجود
است ،در ] [15مرور و بررسي شده است .سیستمهای ترکیبي معموالً
بر اساس کاهش هزينه اقتصادی و تولید آلودگي کمتر طراحي مي-
شوند .بومسما و همکارانش چارچوبي برای ارزيابي ظرفیت و نیز هزينه
های سرمايه گذاری در چارچوب زماني ،برای حالتهای مختلف منابع
انرژی تجديدپذير ارائه نمودند ] .[16برخي ديگر از محققان ،تکنیک-
های پیشپردازش و الگوريتمهای ابداعي برای زمانبندی پروژه ارائه

مدلسازی و شبیهسازی به کمک کامپیوتر ،ابزاری برای طراحي ،آنالیز
و شبیهسازی سیستمهای قدرت ميباشد .در مقايسه با پیادهسازی
مدل آزمايشگاهي ،مدلسازیهای کامپیوتری سبب کاهش هزينه،
زمان ،ايمني و مقیاس بندی آسان مسئله ميشوند .اين شبیهسازیها
سبب مي شوند که کامپیوتر به آزمايشگاهي مجازی جهت انجام
آزمايشات عددی معادل ،تبديل شود و برای پیادهسازی عملي آن
پروژه ،بینشي صحیح ،پیشبیني دقیق و میزان بازگشت سرمايه را
بتوان تخمین زند.

تنظیم سرعت باد انددازهگیدری شدده در ارتفداع تدوپي تدوربین بدادی
( ،)Hubبا استفاده از دادههای سرعت باد در ارتفاع مرجدع نسدبت بده
سطح زمین ،مرحله مهمي است و بايد قبل از محاسدبه تدوان خروجدي
توربین بادی انجام گیرد .اين مهم توسط رابطه ( )1که معروف به قانون
توان توربین است ،انجام ميگیرد ].[34
()1
h 
)

hr

() v (t )  v r (t

که در آن v ،سرعت باد در ارتفاع دلخواه  ،hو  vrسرعت باد اندازهگیری
شده در ارتفاع معلوم hr؛  γضريب توان تغییرات جهدت بداد اسدت کده
برای زمینهای باز ،برابر يدک-هفدتم اسدت .روشهدای احتمداالتي بده
صورت گسترده برای پیشبیني میزان توان تولیدی مندابع تجديدپدذير
استفاده شده است ] .[35تغییرات سرعت باد به بهترين نحو توسط تابع
توزيددع احتمددال ويبددال ( )Weibull PDFتوصددیف مدديشددود،PDF .
احتمالي را محاسبه ميکند که سرعت باد در طدول بدازه زمداني ،بدین
صفر تا بينه ايت اتفاق خواهد افتاد .مساحت زيدر منحندي بدین هدر دو
سرعت بزرگتر از صفر ،برابر با احتمالي است که باد در مکاني بدین آن
دو سرعت ،وزش خواهد کرد .به طور فیزيکي ،اين به معندای تصدادفي
بودن وزش باد است .تابع ويبال  PDFتوسط رابطه ( )2به دست ميآيد
].[36


v

) (
 v
()2
f (v )  ( )  1e 
 
که در آن β ،فاکتور شکل η ،فداکتور انددازه و  vسدرعت بداد اسدت،β .

شکل منحني ويبال را کنترل ميکند و  ،ηچگدونگي انبسدام منحندي
توزيع را معین ميکند .برای نمودار سرعت باد نشان داده شده در شکل
( ،)2منحني توزيع احتمال ويبال در شکل ( ،)3نشان داده شده است.
منحني  PDFو نیز منحني توان توربین بادی ،از اطالعات کلیددی
مورد نیاز ،برای تخمین میزان کل کیلدو وات-سداعت تولیددی در يدک
سال ،توسط توربین بادی در مکان مورد بررسدي اسدت .منحندي تدوان
توربین بادی ،نموداری است که توان خروجي تدوربین بدادی را در هدر
میزان سرعت باد نشان ميدهد و به طور معمول توسط تولیدکننددگان
توربین داده ميشود .منحني توان توربین بادی انتخداب شدده در ايدن
مقاله ،در شکل ( ) 4داده شده است .میزان انرژی در دسترس برای يک
توربین بادی توسط رابطه ( )3محاسبه ميشود.
()3
) EWT  (days )(hours ).Pc f ( ,  ,
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 -2مدل رياضی سيستم ترکيبی

 -2-1مدل توربين بادی ()WT

Journal of Iranian Association of Electrical and Electronics Engineers - Vol.13- No.3- Fall 2016

در اين مقاله ،يک سیستم تجديدپذير ترکیبي که شامل توربین بادی،
سلول فتوولتائیک ،ديزل و باتری است ،پیشنهاد شده است .روشي
جديد برای تعیین اندازه بهینه واحدهای موجود در سیستمهای
ترکیبي ،بر اساس میزان هماهنگي بین بازههای تولید و مصرف
الکتريسیته ،به نحوی که کمترين هزينه اقتصادی میسر شود ،ارائه
شده است .نرخ تطابق الکتريسیته ،به عنوان معیاری برای تعیین تعداد
بهینه واحدهای موجود در سیستم ترکیبي پیشنهادی ،پیشنهاد شده
است  .اين تکنیک ،بر اساس الگوريتم بهینه سازی چندهدفه ازدحام
ذرات ( )MOPSOگسترش يافته است .برای اين کار ،دادههای شدت
تابش خورشید ،دما ،سرعت باد و میزان تقاضای بار ،برای روستايي
کوچک در استان سیستان و بلوچستان ،ايران ،به صورت ساعت به
ساعت و برای مدت يک سال ،جمع آوری شده است .از اين دادهها
برای مدلسازی و بهینهسازی سیستم پیشنهادی استفاده شده است.
فرض شده است که دادههای تولید و مصرف در هر بازه زماني ثابت
بمانند .در تکنیک پیشنهادی ،از سه پارامتر ضريب نابرابری (،)IC
ضريب همبستگي ( ،)CCو هزينه سالیانه سیستم ( )ACSاستفاده
شده است .دو ضريب  ICو  ،CCمیزان  EMRرا کنترل ميکنند ،و
پارامتر  ،ACSهزينه سالیانه سیستم را نشان ميدهد .ضريب ،IC
معیاری برای نشان دادن میزان هماهنگي يک سری داده زماني تخمین
زده شده ،با مقادير مشاهده شده واقعي را ارائه ميکند ] .[31به عبارت
ديگر ،IC ،يک اندازه گیری نسبي از میزان دقت دادههای اندازهگیری
شده نسبت به دادههای واقعي را فراهم ميکند ] .[32ضريب ،CC
نشان ميدهد که مقادير تخمین زده شده تا چه اندازه برای مدل
پیشبیني شده با دادههای واقعي تناسب دارد ] .[33ضريب  ،ICنشان
دهنده میزان اندازه تطابق است ،در حالي که ضريب  ،CCروند تطابق
را نشان ميدهد .به همین دلیل ،اين دو ضريب هر دو با هم ،برای
بررسي میزان  EMRبین بازههای تولید و مصرف ،مد نظر قرار گرفته
شده است .برای بررسي میزان کارايي تکنیک پیشنهادی ،فرايند بهینه-
سازی با استفاده از مدل سیستم ،و دادههای واقعي شرايط جوی و
تقاضای بار برای منطقه گفته شده ،بر اساس يک روند تکرار بدست
ميآيد .استفاده از اين تکنیک ،سیستمي با راندمان باال در کمترين
هزينه اقتصادی را ممکن ميسازد.

سیستم قدرت ترکیبي پیشنهادی ،شامل توربین بادی ،آرايه ،PV
بانک باتری ،ديزل ،کنترل کننده ،اينورتور ،کابل و لوازم جانبي
ميباشد .قبل از اعمال الگوريتم بهینه سازی مناسب ،مدلسازی رياضي
واحدها بايد انجام گیرد .مدلسازی واحدهای موجود در سیستم
ترکیبي پیشنهادی به اختصار در بخشهای زير ارائه شده است.

35

تکنولوژی استفاده از سلولهای ،PVبه عنوان سازگارترين تکنولوژی با
محیط زيست شناخته شده است ] .[37شبیه سازی عملکرد آرايه ،PV
با در نظر گرفتن وجود کنترل کننده دنبالکننده حدداکرر نقطده تدوان
( )MPPTانجام شده است .مدل استفاده شده ميتواند تدوان خروجدي
پنلهای  PVرا در دما و شدت تابشهای مختلف خورشید پدیشبیندي
کند ] . [38ولتاژ مدار باز سلول ،در هدر دمدا و شددت تدابش خورشدید
توسط رابطه ( )4محاسبه ميشود.
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شکل ( :)4منحنی توان توربين بادی ARE442
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که در آن Vx ،ولتاژ مدار باز بر حسب ولدت ] ،[Vدر هدر شددت تدابش
خورشید موثر برخوردی به سطح پنل ( )Eiبر حسدب ] [W/m2و دمدا
( )Tاست EiN ،شدت تابش خورشید در شرايط تست استاندارد ()STC
) ] )1000 [W/m2است ،TCV ،ضريب دمايي  Vocبر حسب ]،[V/°C
 ،Tدمای پنل خورشیدی بر حسب درجده سدانتيگدراد مديباشدد،TN ،
دمای شرايط استاندارد آزمايش که ] 25 [°Cاست s ، ،تعداد پنل های
فتوولتائیک سری شده؛  pتعداد پنل هدای فتوولتائیدک مدوازی شدده؛
 Vmaxحداکرر ولتاژ مدار باز در دمای ] 25 [°Cو شدت تابش ][W/m2
 1200است (معموالً  Vmaxنزديک به  1/03.Vocاست) Vmin ،حدداقل
ولتاژ مدار باز در دمای ] 25 [°Cو شددت تدابش ] 200 [W/m2اسدت
(معموالً  Vminنزديک به  0/85.Vocاسدت) ،و  Vocولتداژ مددار بداز در
دمای ] 25 [°Cو شدت تابش ] 1000 [W/m2ميباشد.
جريان مدار کوتاه سلول خورشدیدی ( )Ixدر هدر دمدا و شددت تدابش
خورشید ،توسط رابطه ( )5قابل محاسبه است.
Ei
()5
که در آن Isc ،جريان مددار کوتداه در دمدای ] 25 [°Cو شددت تدابش
] ،1000 [W/m2و  ،TCiضريب دمايي  Iscبدر حسدب ] [A/°Cاسدت.
جريان خروجي پنل فتوولتائیک بر حسب آمپر ] [Aتوسدط رابطده ()6
بدست ميآيد.
()6
Ix
V
1


)Power Output (KW

8

V
V oc
Ei
.ln( max
))
E iN
V max V min

( s .(V max V min ).exp

.I sc TCi .(T T N )

)Energy (kWh/Year
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شکل ( :)5انرژی خروجی کل توربين بادی برای يک سال
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=)I(V

که در آن V ،ولتاژ خروجي پنل بر حسب ولت ] ،[Vو  bمشخصه ثابت
است که بر اساس منحني  ،I-Vبا استفاده از رابطده ( )7بدا يدک روندد
تکرار محاسبه ميشود .محدوده تغییرات  ،bبین  0/01-0/18ميباشد.
V op V oc
()7
1
V oc .ln(1 
))) (.(1  exp
Isc
bn
I op

bn 1 

نهايتاً توان خروجي پندل فتوولتائیدک ،P ،بدر حسدب وات ] [Wطبدق
رابطه ( )8محاسبه ميشود ( .) I (V ).V
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که در آن Ewt ،انرژی تولیدی توسط توربین بادی بدر حسدب ][kWh؛
 Pcتوان خروجي توربین بادی f(v) ،تابع توزيع ويبال برای سرعت بداد
 β ،vفاکتور شدکل و  ηفداکتور انددازه اسدت .ضدريب )،(day)(hours
میزان کل ساعتهای شبیه سازی است .در اين مقاله از نمونه تدوربین
بادی کوچک ”“ARE442برای فرايند شبیه سازی استفاده شده است.
شکل ( ،) 5انرژی خروجي کل توربین برای منطقده داده شدده در يدک
سال را نشان ميدهد.

 -2-2مدلسازی مولد PV

()8

1
) (1  exp
b
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در رابطه فوق c ،ضريب دمايي باتری و به طور معمول مقدار  %0/6در
''
 ، C batظرفیت نامي باتری است
هر درجه ،برای آن استفاده ميشود.
که در کاتالوگ تهیه شده توسط کارخانه سازنده داده ميشود .در اين-
جا فرض شده است که توربین بادی دارای خروجي  DCباشد .اگر از
تلفات ناشي از هدر رفت توان در کابل صرفه نظر شود ،نرخ جريان
باتری در زمان  ،tميتواند توسط رابطه ( )11بیان شود ].[20
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شکل ( :)6شدت تابش خورشيد برای يک سال به صورت ساعتی
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شکل ( :)7نمودار مشخصه  P-Vو  I-Vبرای ماژول PV

 -2-3مدل عملکردی باتری
باتری ها ،معمولترين دستگاههای ذخیرهسدازی اندرژی در کاربردهدای
مختلف صنايع هستند .انرژی الکتريکدي تولیدد شدده اضدافي در باندک
باتری ذخیره ميشود ،تا در زماني که توان تولیدی کل ،بدرای تقاضدای
بار موجود ناکافي است ،کمبود توان را جبدران کندد .بندابراين ،تعیدین
تعداد صحیح باتریها امری مهم است .مددلسدازی بداتری بدر اسداس

I bat (t ) 

()11
که در آن inverter ،راندمان اينورتور ميباشد ،و برابر  %92در نظر
گرفته شده است .مقدار  SOCدر هر بازه زماني  ،tوابسته به جريان
باتری ،شارژ و يا دی شارژ شدن باتری و میزان شارژ در زمان قبل دارد.
با در نظر گرفتن همه اين موارد SOC ،باتری توسط رابطه ()12
تعريف ميشود.
I (t ).t .bat
 .t
()12
SOC (t  1)  SOC (t ).(1 
' )  bat
24

C bat

0.2

0

PPV (t )  PWind (t ) 

که در آن bat ،راندمان باتری است که در فرايند شارژ شدن برابر %90
و در دی شارژ شدن ،برابر  %100در نظر گرفته شده است  .نرخ دی
شارژ شدن خودبهخودی باتری است که  0/2 %برای هر روز پیشنهاد
شده است .زماني که توربین بادی و سلول خورشیدی ،تواني بیشتر از
میزان تقاضای بار موجود تولید کنند ،فرايند شارژ شدن بیش از حد
اتفاق ميافتد .از طرف ديگر ،زماني که تقاضای بار بیشتر از انرژی
خروجي کل منابع تولید کننده انرژی باشد ،میزان  SOCباتری کاهش
مييابد .حداقل سطح  SOCباتری توسط رابطه SOCmin=1–DOD
مشخص ميشود؛ که  ،DODعمق دی شارژ شدن باتری ميباشد .برای
افزايش طول عمر باتری و محافظت از آن در برابر خراب شدن ،مقدار
 ،DODبرابر  %50و  SOCدر قید ( )13کنترل ميشود.
()13
SOC min  SOC  SOC max
که  ،SOCmaxحداکرر حالت شارژ باتری است ( .)SOCmax=1در اينجا
از نمونه باتری “”USBattery US250برای فرايند شبیهسازی استفاده
شده است که مشخصات ان در جدول ( )1آورده شده است ].[40
جدول ( :)1مشخصات باتری [40] USBattery US250
ظرفیت
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برای محاسبه مقدار کیلو وات-ساعت تولیدی در يک سال در يک مکان
به خصوص ،که نمودار شدت تابش خورشید آن در شکل ( )6داده شده
است ،از معادله ( )9استفاده ميکنیم ].[39
()9
) E PV  Pout (E x ).(SolarWindow ).(TotalDay
که در آن EPV ،اندر ژی فتوولتائیدک تولیددی مدورد انتظدار بدر حسدب
] [kWhدر طول مدت زمان  TotalDayبرای يک مکان خداص اسدت.
 ،SolarWindowتعداد کل ساعتهايي است کده خورشدید بدا سدطح
ماژول با مقدار متوسط ساعتي شدت تابش برخورد ميکنددPout(Ex) .
توان خروجي ماژول  ،PVدر میدانگین شددت تدابش خورشدید در هدر
ساعت است .در اين جا از مشخصات نمونه ماژول ” KyoceraKC200
 “ GHT-2برای فرايند شبیه سازی استفاده شده است .در اينجا فرض
شده است که  36ماژول  PVبه صورت سری به يکديگر متصدل شدده
باشند .نمودارهای مشخصه  P-Vو  I-Vدر شکل ( )7آورده شده است.

'
 ، C batدر دمای داده شده (] ،) Tbat [Kميتواند توسدط رابطده ()10
محاسبه شود ].[18
'
''
()10
Cbat
 Cbat
)).(1  c .(Tbat  298.15
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V
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]) 
bVx
.
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(.[1  exp

V .Ix

P (V ) 

میزان سطح شارژ باتری ( ،)SOCيکي از معمولتدرين روشهدا اسدت.
 ،SOCپارامتری مهم برای ارزيابي سیستم است ] .[20دما ميتواند بدر
ظرفیت باتری تأثیر گذار باشد .میزان ظرفیت در دسترس باتری ][AH

 -2-4مدل بار

n

)  d ).(S t  s

توان خروجي کل سیستم ترکیبي پیشنهادی بايد بتواندد تقاضدای بدار
موجود را برآورده سازد .تغییرات میزان تقاضای بار موجود در طول يک
سال به صورت ساعتي ،در شکل ( )8نشان داده شده است.

 -3دو مدل پيشنهادی برای طرحی سيستم
در اين قسدمت ،طراحدي سیسدتم ترکیبدي پیشدنهادی ،از دو ديددگاه
مختلف بررسي شده است .در ديدگاه اول ،بر اساس ارزيابي نرخ تطدابق
بازه های تولید و مصرف ،و در ديدگاه دوم ،بر اساس احتمال ندرخ هددر
رفت توان ( ) LPSPطراحي شده است .واحدهای در نظر گرفتده شدده
مانند ماژول  ،PVتوربین بادی ،باتری و ديزل در هر دو طراحي يکسان
مي باشد .در زير اين رو رويکرد بررسي شده است.

 -3-1رويکرد اول :مدل پيشنهادی بر مبنای ارزيابی

()15

n

 s )2

t

 (S
t 0
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که در آن Dt ،و  ،Stبه ترتیب میزان تدوان تولیددی و تقاضدای بدار در
زمان  tميباشند .مقدار  ،LSهمواره مربت است و مقدار صفر برای آن،
نشان دهنده تطابق کامل است .ضريب رتبه همبستگي اسپیرمن ()CC
که بر مبنای روش  LSاست ،يکي از توابعي است کده مديتواندد بدرای
نشان دادن میزان تطابق بازههای تولید و مصدرف اسدتفاده شدود .ندرخ
تغییرات  CCبین  -1تدا  +1اسدت .مقددار “ ”+1نشدان دهندده تطدابق
مربت و مقدار “ ”-1تطابق منفي بین تدوان تولیددی و تقاضدای بدار را
نشان ميدهد .مقدار صفر برای اين ضريب ،نشدان دهندده عددم وجدود
تطابق ميباشد .ضريب  ،CCتوسط معادله ( )15تعريف ميشود ].[42
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t

 (D
t 0

که در آن ،Dt ،بار و  Stتوان تولید در زمان  tميباشد d .و  ،sبه ترتیب،
میانگین بار و توان تولیدی در مددت زمدان  nهسدتند .از ضدريب ،CC
برای بررسي روند تطابق بین سریهای زماني اسدتفاده مديشدود .ايدن
ضريب ،اندازه تطابق نسبي بین متغیرهای مورد بررسي را بیدان نمدي-
کند .بنابراين اگر اندازه منبع تولیدکننده توان دو برابر شود ،بدا وجدود
اينکه توان اضافي تولید شده است ،اما  CCهمچنان ثابت باقي ميماند.
عالوه بر اين ،اگر دو سری مورد بررسي دقیقاً با يکديگر همفداز باشدند،
اما در اندازههای بسیار متفاوت CC ،تطابق کاملي را به ما نشدان مدي-
دهد .اين در حالي است که در واقعیدت چندین نیسدت .بدرای داشدتن
تطابق کامل ،بايد فاز و اندازه ،هر دو به صورت همزمان در نظدر گرفتده
شوند .از اين رو معیار ديگری برای بررسدي انددازه تطدابق نیداز اسدت.
ضريب نابرابری ( ،)ICمیزان نابرابری ،در حوزه اندازه را با توجه به سده
منبع :میانگین ،واريانس و کوواريانس ،توصیف مينمايد ] .[42بنابراين،
 ICو  CCهر دو با هم برای بررسي میزان  EMRدر نظر گرفته شدده-
اند .ضريب  ICميتواند در محددوده  0تدا  +1تغییدر کندد .هرچده IC
کوچکتر باشد ،نرخ تطابق باالتر اسدت .مقددار “ ”0بدرای ضدريب ،IC
نشان دهنده نرخ تطابق کامل و مقدار “ ”+1عدم تطابق را نشان مدي-
دهد .ضريب  ،ICميتواند توسط رابطه ( )16محاسبه شود ].[42
n

 S t )2

t

 (D
t 0

()16

n

2

)  (S
t 0

افزايش نرخ تطابق الکتريسیته بدین تولیدد و مصدرف در سیسدتمهدای
تجديدپذير انرژی ترکیبي ،موضوع مهمي در صنايع قدرت است .بدرای
اندازهگیری میزان انحراف دو مجموعه از دادههای متغیر ،روش حدداقل
مربعات ( ،)LSطبق معادله ( ،)14توصیف ميشود ].[41

n

 d )2 .

t

نرخ تطابق

()14

t 0

CC 

1
n
n



1
( Dt ) 
n
t 0
2

IC 
1
n

مقدار  ICبین  0 – 0/4نشان دهنده تطابق مناسب بین دو سری مورد
بررسي است و مقادير باالتر از  ،0/5تطابق ضدعیفي را نشدان مديدهدد
] St .[42در معادالت ( )15و ( )16از مجموع دو قسمت تقسدیم شدده
اسددت؛  NPV.SPVو  NWT.SWTکدده بدده ترتیددب نشددان دهنددده منددابع
تولیدکننده انرژی ،توربینهای بادی و پنلهای  PVهستند NPV .تعداد
کل پنلهای  ،PVو  NWTتعداد کل توربینهای بادی را نشان ميدهد.

 -3-2رويکرد دوم :مدل پيشنهادی بر مبنای احتمال
هدر رفت توان ()LPSP
در رويکرد  ،LPSPاحتمال حالت هايي را که منابع تولید کننده تدوان،
قادر به تامین میزان تقاضای بار نیستند محاسبه مي شود ] .[43مقدار
 LPSPبرابر با صفر ،نشان دهنده اين است اين تقاضدای بدار بده طدور
کامل توسط منابع تولید کننده توان تدامین مدي شدود ،مقددار LPSP
برابر با يک ،به معني اين است که منابع تولید توان نمیتوانند تقاضدای
بار را تامین کنند ].[44
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شکل ( :)8تغييرات ساليانه ميزان تقاضای بار

t

 (D

)  Pneeded (t

) available (t

t 0

n

LPSP 

که در اين رابطه n ،تعداد ساعت های در نظر گرفته شده برای فرايند
شبیه سازی مي باشد Pavailable ،توان در دسترس مي باشد و طبق
رابطه زير میتواند محاسبه شود:
 0.2C bat

 t


 C .V bat .Min 
 C bat .(SOC (t )  SOC min ) 


t

که  ،Cبرای حالت شارژ شدن باتری برابر با صفر و برای حالت تخلیه
شارژ باتری برابر  1در نظر گرفته مي شود .همچنین  Pneededمیزان
تقاضای بار در زمان  tمي باشد ،که طبق رابطه زير میتواند محاسبه
شود:
()19

) PAC load (t
)  PDC load (t
) inverter (t

Pneeded (t ) 

 -4تحليل اقتصادی سيستم
تحلیل اقتصادی سیسدتم بدر اسداس مفهدوم هزينده سدالیانه سیسدتم
( )ACSانجام شده اسدت ] ،ACS .[9شدامل هزينده سدرمايه گدذاری
( ،)ACCهزينه عملکرد و نگهداری ( ،)AOCهزينه تعدوي (،)ARC
و هزينه سوخت ( )AFCاست .در اين تحلیل فرض شده است که طول
عمر پروژه  20سال باشد ACS .طبق معادله ( )20بیان ميشود.
ACS  ACC (PV Wind Tower  Diesel
()20
 Battety )  AOC (PV Wind Tower

 -4-3هزينه تعويض ()ARC
واحدهايي که طول عمری کمتر از طول عمر پروژه دارند ،در طول عمر
پروژه نیاز به تعوي دارند ARC .از معادله ( )25محاسبه ميشود.
) ARC  C rep * SFF (i , n rep
()25
که در آن Crep ،هزينه تعوي واحد و  SFFفداکتور وجدوه اسدتهالکي
است و به طول عمر هر واحد ( )nrepو نرخ بهره ( ،)iطبق ( )26وابسته
است.
i

()26

(1  i )nrep  1

 -4-4هزينه سوخت ()AFC
هزينه سوخت برای ژنراتور ديزل از معادله ( )27محاسبه ميشود.
()27
) AFC  T fc *CRF (i , n
که در آن Tfc،مصرف سوخت کل برای طول عمر پروژه است.
توان خروجي ژنراتور ديزل برابر  ،5 kWمیزان آلدودگي  CO2تولیددی
برابر  0/669 kg/kWhو قیمت سدوخت گازوئیدل0/16049 $/kWh ،
در نظر گرفته شده است .ساير پارامترهای مربوم به هزينه که در ايدن
تحلیل در نظر گرفته شده است ،در جداول ( )2و ( )3آمده است.
جدول ( :)2هزينه و طول عمر واحدها برای سيستم پيشنهادی ][39
طول عمر

هزينه تعويض
US $

 -4-1هزينه سرمايه گذاری ()ACC

20
20

-

65/00
101/50

میزان  ACCبرای هر واحد ،با توجه به هزينه نصب آنها محاسبه مي-
شود ACC .برای هر واحد با استفاده از معادله ( )21بیان ميشود.
) ACC  C cap *CRF (i , n
()21

5
20
20

126/35
-

25/00
1000/00
90/00

)  Battey )  ARC (Battery )  AFC (Diesel

کدده در آن ،Ccap ،هزيندده سددرمايه گددذاری هددر واحددد و  CRFفدداکتور
بازگشت سرمايه ميباشد که از رابطه ( )22محاسبه ميشود.
i (1  i )n

()22

(1  i )n  1

CRF (i , n ) 

که  ،nطول عمر سیستم و  ،iنرخ بهدره سدالیانه مديباشدد .ندرخ بهدره
سالیانه شامل نرخ بهره اسمي ( ،iloanنرخي که بدا آن وام گرفتده مدي-
شود) و نرخ تورم ، f ،است و از رابطه ( )23قابل محاسبه است.
()23

i loan  f
1 f

i 

 -4-2هزينه عملکرد و نگهداری ()AOC
هزينه تعمیر و نگهداری هر واحد ،توسط رابطه ( )24بدست ميآيد.

SFF (i , n rep ) 

(سال)

هزينه تعمير در

هزينه سرمايه

اولين سال پروژه
US $

گذاری توليد
US $

800/00
1404/86
126/35
500/00
900/00

واحد

ماژول PV
توربین بادی
و برج آن
باتری
ديزل
ساير اجزا

جدول ( :)3پارامترهای هزينه ][9
هزينه سوخت

مالیات کربن

نرخ تورم

نرخ بهره بانکي

()$/kWh

()$/kWh

f%

iloan%

0/160490

0/010485

2

5

 -5بهينهسازی چندهدفه با استفاده از MOPSO
روش بهینه سدازی ازدحدام ذرات ( ،)PSOاولدین بدار در سدال 1995
توسط کندی و ابرهارت معرفي شد ] .[45به طور کلي ،الگوريتم PSO
دارای زمان محاسباتي پايین ،پیاده سازی ساده و حافظه محاسباتي کم
مي باشد .اين الگوريتم با بايگاني جمعیتي از جواب های بهینه بدسدت
آمده عمل میکند .هر جواب به عنوان يک ذره در نظر گرفته مي شدود.
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()18

Pavailable (t )  PPV  PWT

که در آن AOC(1) ،هزينه تعمیر و نگهداری واحد ،برای اولدین سدال
راه اندازی پروژه است.
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()17

()24

n

 (Time (P

AOC  AOC (1)*(1  f )n
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شده (  ) n  n maxانجام شد ،الگوريتم به پايدان مدي رسدد .در اينجدا
 n  200و  n pop  200در نظر گرفته شده است .نهايتاً مجموعده
ای از جواب های بهینه و تعداد متناسب هدر کددام از واحددها بدسدت
خواهند آمد.
داده های آب و هوايي به صورت ساعتي وارد شود
)سرعت باد ،شدت تابش خورشید ،دما و تقاضای بار(

حدس اولیه برای  NWT، NPVوNBatt

دمای مدل PV
)(TPV

مدل سیستم
فتوولتائیک و
محاسبه PPV

مدل عملکردی
باتری

ارزيابي توابع هدف:
حداقل کردن  ICو  ،ACSو
حداکرر کردن CC

تعدا بهینه واحدها:
 NPV ،NWTو NBatt

بلي

ارتفاع نصب توربین
)(HWT

مدل توربین بادی و
محاسبه PWT

ژنراتور ديزل

همه واحدها بهینه
شدند
خیر
انتخاب حالت عملکردی:
حداقل ACS

اعمال عملکرد تقاطع و جهش
در الگوريتم بهینه سازی
MOPSO

تولید جمعیت اولیه
جديد برای واحدها

شکل ( :)9فلوچارت الگوريتم بهينه سازی اعمالی

 -6استراتژی عملکردی سيستم
به منظور تولید توان به صورت پیوسته ،نیداز بده سیسدتم هدای منبدع
پشتیبان مانند ژنراتور ديزل و باتری مي باشد .مصرف سدوخت ژنزاتدور
ديزل يکي از موضوعات مهم است که بر هزينه کل سیستم تاثیر گدذار
است .بنابراين يکي از فاکتورهای مهم ،مديرت زمان های شروع و پايان
کارکرد ژنراتور ديزل مي باشد .استراتژی عملکردی سیستم اعمدالي در
فلوچارت شکل ( )10نشان داده شده است .ايدن اسدتراتژی عملکدردی
طبق زير عمل ميکند:
 اگر توان تولیدی کل ،که مجموع توان تولیدی تدوربینهدای بدادی
( )PWTو پنل های  )PPV( PVاست ،بیشدتر از بدار ( )PLباشدد ،از
توان اضافي برای شارژ باتریها استفاده ميشدود .در ايدن حالدت،
فرايند تعیین تعداد بهینه واحدها ،تنها با دو منبع انجام ميشود.
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ذرات در فضای محاسباتي به صورت کنترل شده ای حرکت مديکنندد.
در هر تکرار الگوريتم ،جواب های بايگاني شده کده بده عندوان بهتدرين
ذرات ذخیره شده اند ،مقايسده و ارزيدابي مدي شدوند .بهتدرين جدواب
بدست آمده به عنوان بهترين فضای تجربده شدده توسدط آن ذره نگده
داشته مي شود .بهترين مکان تجربه شده توسط کل ذرات نیدز ذخیدره
مي شود .اين جواب ها در هر تکرار الگوريتم مقايسه و به روز مي شدود
تا نهايتاً بهترين جواب ها بدست آيد .برای هدف در نظر گرفته شده در
اين مقاله ،ابتدا سلول خورشیدی ،توربین بادی و باتری با مشخصدات و
هزينه های اقتصادی متفاوت طبق روند بیان شده در باال مددل سدازی
شده اند .با اعمال الگوريتم بهینه سازی  ،MOPSOالگوريتم به صورت
دينامیکي پیکربندی های بهینه سیستم را مورد جستجو قرار مي دهد،
به نحوی که بیشترين تطابق بین بازه های تولید و مصرف در کمتدرين
هزينه محاسباتي میسر شود.
به طور کلي ،طراحي و بهینه سازی يدک سیسدتم ترکیبدي ،بده دلیدل
وجود متغیرها و پارامترهای چندگانهای که در فرايند بهینه سازی بايد
مد نظر قرار گیرند و نیز تضاد بین توابع هدف ،به مراتدب مشدکلتدر از
يک سیستم با يک منبع منفدرد اسدت .عملکدرد سیسدتم بدرای مددت
طوالني ،پارامترهای هزينه و بررسي  ،EMRبرای رسدیدن بده بهتدرين
مصالحه بین ندرخ تطدابق وس هزينده ،بايدد مدد نظدر قدرار گیرندد .دو
الگوريتم بهینهسازی چندهدفده  MOPSOو  ،NSGA-IIبدر سیسدتم
پیشنهادی اعمال شده است .بدا تعدداد برابدر جمعیدت اولیده و تکدرار،
الگ دوريتم  MOPSOسددريعتددر همگددرا مدديشددود .بنددابراين ،الگددوريتم
 MOPSOبرای اين فرايند انتخاب شده است .اين الگدوريتم بدا هددف
حداکرر کردن  ،EMRبه وسیله حداقل کدردن  ACSو  ،ICو حدداکرر
کردن  ،CCبه دنبال ترکیبهای بهینه ميگدردد .بدا اعمدال الگدوريتم،
مجموعه ای از جوابهای ممکن (سطح پرتو) بدسدت مديآيدد .تعدداد
پنلهای  ،PVتوربینهای بادی و باتری ،متغیرهای تصمیمگیری بدرای
اين فرايند بهینهسازی هستند .حد پايین متغیرهای تصمیمگیری برابر
با يک در نظر گرفته شده است تا از وجود حداقل يک واحد از هرکددام
در واحدددها اطمینددان حاصددل ش دود .حددد بدداالی ايددن متغیرهددا ،برابددر
) max(D)/min(Snدر نظر گرفتده شدده اسدت ،کده در آن max(D)،و
) min(Snبه ترتیب ،مقادير حداکرر و حداقل تقاضای بار و توان تولیدی
هستند .داده های ورودی برای اين فرايند شبیه سازی ،دمدای محدیط،
ارتفاع نصب توربین بادی ،شدت تابش خورشید ،سدرعت بداد و میدزان
تقاضای بار به صورت سداعتي بدرای يدک سدال مدي باشدد .بدا اعمدال
الگوريتم بهینه سازی  MOPSOبه پیکربندی گفته شده ،مجموعه ای
از جواب های ممکن بدست مي آيندد .فلوچدارت اعمدال شدده توسدط
توسط الگوريتم بهینه سازی در شکل ( )9نشان داده شده است.
فرايند بهینه سازی با گرفتن داده های ورودی بیدان شدده شدروع مدي
شود .سپس حلقه ای برای اعمال الگوريتم بهینه سازی بدرای چنددين
تکرار و بدا هددف کداهش  ICو  ،ACSو نیدز حدداکرر کدردن  CCراه
اندازی مي شود .نتايج بدست آمده برای تعداد بهینه واحدها ،به نزديک

ترين عدد صحیح به باال گرد شده اند تا اندازه بهینه هدر واحدد بدسدت
آيد .اندازه بهینه واحدهای بدست آمده در يک آرايه سلولي ذخیره مي
شوند و در هر تکرار به روز مي شوند .زماني که تعداد تکرارهای تعیدین

-0.9105

-0.911

-0.9115

-0.912
CC

-0.9125

-0.913
داده های ساعتي شدت تابش خورشید ،سرعت باد،
دما و تقاضای بار را بخوان

-0.9135
محاسبه  CC ،ICو  ACSبا
داشتن
S1=PPV, S2=PWT

محاسبه انرژی مفید ماژول فتوولتائیک
)(PPV

شارژ باتری ها

0.0925
محاسبه انرژی مفید توربین بادی
)(PWT

0.092

0.091

0.0915

0.0905
IC

0.09

0.0895

0.089

-0.914
0.0885

شکل ( :)11سطح پرتو دوبعدی برای توابع هدف IC-CC

بلي

توان اضافي دفع شود

خیر

SOC<SOCmax

1650
خیر

1640
PL>PWT+PPV

PL>PBatt+PWT+PPV
يا
SOC<SOCmin

1620
ACS

محاسبه  CC ، ICو ACSبا داشتن
 S2=PWT ،S1=PPVوS3=PBattery

باتری ها کمبود توان را
جبران میکندد ،و تخلیه
شارژ مي شوند

خیر

بلي

1630

1610
بلي
ديزب روشن مي شود و کمبود
توان را جبران میکند.
توان اضافي برای شارژ باتری ها
استفاده مي شود

1600

1590
محاسبه  CC ،ICو ACS
با داشتن
 S1=PPV, S2=PWTو S3=PDiesel

0.106

0.104

0.102

0.1

0.096

0.098

0.094

0.092

0.09

1580
0.088

شکل ( :)12سطح پرتو دوبعدی برای توابع هدف IC-ACS

شکل ( :)10استراتژی عملکردی سيستم ترکيبی پيشنهادی

 -7نتايج بهينه سازی

2260
2250
2240
2230

ACS

توان خروجي توربین بادی و پنل فتوولتائیک ،بر اسداس مددلي کده در
بخشهای قبل بیان شد ،انجام گرفته است .الگوريتم بهینه سدازی ،بده
صورت دينامیکي به جستجوی ترکیبهای بهینهای که دارای حدداکرر
تطابق بین توان تولیدی و تقاضای بار ،با حداقل هزينده هسدتند ،مدي-
پردازد .همانطور گفته شد ،برای داشدتن تطدابق مطلدوب ،ضدريب IC
بايد تا حد امکان کوچک باشد .مقادير کمتر از  ،0/4نشان دهنده تطابق
مطلوبي هستند .هزينه  ACSنیز بايد تا حد امکان کوچک باشد .بزرگ
بودن  ،CCمعیار ديگری برای اين فرايند است .الزم به ذکدر اسدت کده
 CCروند تطابق و  ICاندازه آن را نشان ميدهد پس  ICنسبت به CC
مهمتر است ] .[46سطوح پرتو برای توابع هددف ،دوبدهدو رسدم شدده
است که در شکلهای ( )13-11آورده شده اسدت .سدطح پرتدوی سده
بعدی برای سه تابع هدف موجود نیز در شکل ( )14آورده شده اسدت.

2270

2220
2210
2200

-0.885

-0.89

-0.895

-0.9
CC

-0.905

-0.91

2190
-0.915

شکل ( :)13سطح پرتو دوبعدی برای دو توابع هدف CC-ACS
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 اگر توان تولیدی کل ( ،)PWT + PPVکمتر از تقاضدای بدار باشدد ،و
 SOCباتریها ،باالتر از  ،SOCminاز باتریها برای جبران کمبدود
توان استفاده خواهد شد .اگر  SOCباتریها کوچکتر و يا مساوی
 SOCminباشد ،ژنراتور ديزل روشن شده و کمبود توان را جبدران
ميکند تا از دی شارژ شدن بداتریهدا ،جلدوگیری کندد .از تدوان
اضافي تولیدی توسط ديزل ،برای شدارژ بداتریهدا تدا حدد بداالی
 SOCmaxاستفاده ميشود .در ايدن حالدت ،تعیدین تعدداد بهینده
واحدها به دو گروه تقسیم ميشود :يکدي شدامل تدوربین بدادی-
پنل -PVباتری؛ و بار ديگر توربین بادی–پنل  PVو ژنراتور ديزل.

الگوريتم پس از تعداد معین تکرار ( )N = Nmaxمتوقف ميشدود (300
=  Nmaxو اندازه جمعیت Npop = 200در نظر گرفته شده است).

2280
2260
2240
ACS

2220
2200

-0.89

0.11
0.105

-0.9

0.1
0.095

-0.91

0.09

IC

0.085

CC

-0.92

شکل ( :)14سطح پرتو سه بعدی برای سه هدف IC-CC-ACS

نتايجي که توسط اين فرايند بهینه سازی به دست آمده اسدت ،در
جدول ( )4نشان داده شده است 20 .جواب بهینه بعد از  30مرتبه راه-
اندازی الگوريتم برای واحدها در اين جدول آورده شده است.
جدول ( :)4جوابهای پرتو بدست آمده از الگوريتم بهينهسازی
حل

نتايج به دست آمده از الگوريتم بهینهسازی MOPSO
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IC

CC

ACS

NPV

NWind

NBattery

0/1041
0/1055
0/0980
0/0903
0/0886
0/1018
0/0900
0/1046
0/0942
0/0923
0/0921
0/1044
0/0914
0/0917
0/0928
0/0911
0/0907
0/0923
0/0899
0/0941

0/8924
0/8934
0/9022
0/9116
0/9111
0/8948
0/9123
0/8900
0/9086
0/9078
0/9077
0/8965
0/9109
0/9086
0/9069
0/9116
0/9105
0/9106
0/9104
0/9096

2207/1
2301/8
2273/2
2347/7
2559/4
2206/2
2354/1
2559/3
2392/2
2240/6
2339/5
2312/6
2358/6
2265/7
2263/3
2363/4
2295/1
2362/9
2350/4
2460/7

1/0102
1/0116
1/0680
1/0065
1/0000
1/0105
1/0050
1/0042
1/0442
1/02886
1/0126
1/1620
1/0051
1/0378
1/0242
1/0146
1/0017
1/0289
1/0110
1/0050

1/0266
1/4203
1/1641
1/3256
1/0024
1/0000
1/4004
1/2515
1/5754
1/0000
1/0176
1/1443
1/4805
1/0525
1/0000
1/4500
1/2249
1/4499
1/0000
1/9275

1/0242
1/0000
1/3246
1/8844
1/7803
1/0942
1/7371
1/0000
1/6031
1/4954
1/4582
1/7070
1/5452
1/6334
1/4500
1/6829
1/5408
1/6504
1/6529
1/4536

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

با گردکردن اعداد بدست آمده برای تعداد بهینه واحدها به سمت بداال،
کلیه مقادير در جدول ( )5خالصه ميشود .مقادير توابع هددف جديدد،
برای تعداد جديد واحدها نیز در جدول محاسبه شده است.
جدول ( :)5مقادير نهايی توابع هدف برای تعداد بهينه واحدهای
ACS

CC

IC

NBattery

NWind

NPV

2670/9
2426/2
2520/9
2591/9

0/7592
0/7569
0/9110
0/7514

0/2565
0/2477
0/0938
0/2577

2
2
2
1

2
1
2
2

2
2
1
2
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جدول ( :)6تعداد ساعتهای عملکردی ديزل بررای جروابهرای
بهينه
تعداد ساعات عملکرد
ديزل در يک سال (تعداد

LPSP%

NBattery

NWind

NPV

کل ساعتها = )8760

3230
3269
4907
3906

2/85
1/01
0/58
1/24

2
2
2
1

2
1
2
2

2
2
1
2

با بررسي جدول ( ،)6مشخص ميشود که ديزل در حالت اسدتفاده
از  2پنل  2 ،PVتوربین بادی و  2باتری ،نسبت به ديگر جوابها ،کم-
تر وارد مدار ميشود .در اين صورت استفاده از منابع تجديد ناپدذير بده
حداقل ميرسد اما طبق جددول ( ،)5بداالترين هزينده اقتصدادی را بده
دنبال دارد .حالت استفاده از  1پنل  2 ،PVتدوربین بدادی و  2بداتری،
اگرچه دارای بیشترين  EMRاست ،امدا بیشدترين سداعات عملکدردی
ديزل را نیز به همراه دارد .انتخاب يکي از جوابهای بهینده بده دسدت
آمده ،بستگي به نظر طراح ،میزان  LPSPمورد نظر ،شدرايط محیطدي،
قیمت سوخت در کشور مورد بررسي و اطالع از میزان بحراني بودن بار
دارد.

 -8نتيجه گيری
به دلیل مصرف بسیار سريع منابع فسیلي ،به طور قطع در آيندهای نده
چندان دور منابع تجدپذير انرژی ،نقش کلیدی را در تولیدد اندرژی در
جهان ايفا خواهند کرد .منابع تجديدپذير باد و خورشدید ،اصدليتدرين
منابع انرژی هستند که تدا انددازه زيدادی پتانسدیل تدامین تدوان را در
مقیاس باال دارند .با اين حال ،زمانیکه اين مندابع بده صدورت مسدتقل
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2180
-0.88

از مقايسه جدول ( )4و ( )5مشاهده ميشود که گرد کدردن اعدداد
بدست آمده برای تعداد واحدها ،سبب تغییرات فراواني در توابع هددف
ميشود .همانطور که از جدول ( )4مشخص است ،نتايج به دست آمده
برای تعداد بهینه واحدها ،نزديک به عدد يک هستند .گرد کدردن ايدن
اعداد به سمت باال ،سبب برهم خوردن میزان تطابق ميشود .به همین
دلیل است که تعداد بهینده  1پندل  2 ،PVتدوربین بدادی و  2بداتری،
دارای نرخ تطابق بسیار بهتری نسبت به ديگر جوابها ميباشد .يکي از
اهداف استفاده از سیستمهای اندرژی تجديدپدذير ،اسدتفاده حدداقل از
منابع تجديد ناپذير (مانند ديدزل در ايدن تحلیدل) اسدت .پدس تعدداد
ساعتهايي که ديزل در کل سال وارد مدار ميشود ،ميتواندد معیداری
برای انتخاب ترکیب مطلوب باشد .بنابراين نیاز است که تعداد سداعت-
های عملکرد ديزل را نیز محاسبه کنیم .همچنین برای تعداد واحدهای
بهینه بدست آمده میزان قابلیت اطمینان سیستم با اسدتفاده از LPSP
بررسي ميشود .جدول ( ،)6تعداد ساعتهای عملکردی ژنراتور ديزل و
نیز مقادير  LPSPهر کدام نشان داده شده است.
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 به دلیدل ذات غیرقابدل پدیشبیندي تغییدرات آب و،استفاده مي شوند
 به دلیل ذات تکاملي ايدن دو. قابلیت اطمینان آنها پايین است،هوايي
 نده تنهدا قابلیدت، هنگامي که با يکديگر ترکیب مي شوند،منبع انرژی
اطمینان سیستم افزايش مييابد بلکه هزينه اقتصادی نیز کداهش مدي
، تأمین انرژی برای تقاضای بار موجدود، تمرکز اصلي، در اين مقاله.يابد
 عليرغدم غیرقابدل،با هدف استفاده حداکرر از منابع تجديدپذير انرژی
پیشبیني بودن شرايط جوی بود؛ که امروزه موضوع اغلب مقاالت و نیز
مشکل اساسي در راهاندازی اين سیستمها به صدورت عملدي بده شدمار
 متشددکل از سددلول، سیسددتم ترکیبددي مسددتقل پیشددنهادی.مدديآيددد
 تعیین تعدداد، هدف. ديزل و باتری مي باشد، توربین بادی،خورشیدی
 از الگوريتم بهینده سدازی چندهدفده.بهینه واحدهای موجود مي باشد
 از دادههدای. استفاده شده اسدت، برای رسیدن به اين هدفMOPSO
 برای يک منطقه انتخابي در جندوب شدرقي،واقعي شرايط آب و هوايي
 بدر مبندای تطدابق تدوان، دو رويکرد مختلف.ايران استفاده شده است
)LPSP(  و نیز ارزيابي احتمال هددر رفدت تدوان،تولیدی و تقاضای بار
 اضافه نمودن باتری و ديزل به سیستم ترکیبي.بررسي شده شده است
 و اعمال الگوريتم کنترلي مناسب برای،سلول فتوولتائیک-توربین بادی
 نه تنها سبب افزايش قابلیت،راهاندازی ژنراتور ديزل و استفاده از باتری
 بلکه میزان تطابق بازههای تولید و مصرف را،اطمینان سیستم ميشود
 پندل1  نتايج شبیه سازی نشان ميدهد کده اسدتفاده از.باال برده است
 باتری دارای نرخ تطابق الکتريسدیته بداالتری2  توربین بادی و2 ،PV
 امدا. قابل قبولي مدي باشددLPSP نسبت به ديگر جوابها و نیز مقدار
 در گرو تعداد ساعتهای عملکردی باالتری نسبت به ساير جوابها،اين
،PV  برای هرکدام از پندل هدای2  استفاده از تعداد، حالت ديگر.است
 کده سداعتهدای عملکدردی،توربین بادی و باتری را پیشنهاد ميکند
 امدا دارای، کمترين و میدزان تطدابق در حدد قابدل قبدول اسدت،ديزل
 طراح ميتواند بهتدرين ترکیدب را بدا.باالترين هزينه اقتصادی ميباشد
. انتخاب کند،توجه میزان اهمیتي که به هر هدف ميدهد
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