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هوای فسوی ی و هوای زیسوت محی وی ناشوی از مسورت سوو تامروزه با توجه به افزایش روز افزون آلوودگیهدف: 

هوای تجدیدپوذیر بوه من وور کواهش توسعه پایودار  اسوتفاده از انورژیهمچنین در معرض توجه قرار گرفتن مبحث 

ها و سایر جوامع قرار گرفتوه اسوت کوه مهمتورین آنهوا انورژی آلودگی و نیز پایدار بودن این منابع  مورد توجه دولت

تفاده از بوه با بررسی تجربی و مدلسازی سیستم هیبرید  ورشید و باد و با اسوبه همین دلیل  باشد. ورشید و باد می

  تجدیدپوذیرهوای کارگیری محاسبات نرم جهت بهینه سازی سیستم برای رسیدن به شرایط پایودار و امنیوت انورژی

 اقدام شده است.

هوای این م العه به جهت پایداری و امنیت تولید انرژی از سویکل هیبریودی شوامل انورژیروش شناسی پژوهش: 

با تووان  TN90P-36 ورشیدی  باد و باتری استفاده شده است. پنل  ورشیدی مورد استفاده در این م العه از نوع 

وات است که با توجه به موقعیت جغرافیایی اردبیل  زاویه بهینه نسبت به به توابش  ورشوید محاسوبه و  90تولیدی 

 یروش هواا ته شد و در معرض آزموایش قورار گرفوت. نسب گردید و همچنین توربین بادی نیز به صورت تجربی س

 یآنهوا اسوتفاده از انوواع روش هوا نیوجود دارند کوه کارامودتر ستمیس کیاز  نهیبه طیبه شرا دنیرس یبرا یمخت ف

بوه هموین من وور در ایون  را بوراورد سوازد. سوتمیس یواقع طیاز شرا یتوان  درک درست یباشد که م یم یمدلساز

بینوی سواعات آفتوابی  های مدلسازی عسبی مسنوعی و عسبی فازی بهره بردیم که هدت از آن پیشم العه از روش

هوای ده سواله بوود کوه از اداره هواشناسوی مورد اسوتفاده داده هایدادهمیزان تابش آفتاب و حداکثر سرعت باد بود. 

 شبکه بررسی گردید.این م العه در دو سناریو متسل به شبکه و مستقل از  اردبیل دریافت گردید.

فازی مدلسازی مشوخ  گردیود  نتوایا حاصول از سوامانه -مسنوعی و عسبی-های عسبیبا توجه به روش ها:یافته

مسنوعی داشت که در این سامانه ضوریب همبسوتگی -فازی دقت بسیار باالیی نسبت به روش عسبی-ت فیقی عسبی

و میزان   ا پایین بود. همچنین با افزایش درصد جایگزینی انرژی  ورشیدی نسبت به انورژی بواد  تعوداد  بسیار باال

ها افزایش یافت. از طرفی با افزایش تعداد پنل  ورشیدی تعداد باتری مورد نیاز افزایش پیدا کورد و بوه طبوع آن پنل

  هزینه ک ی سیستم باال رفت.

به صورت متسل به شبکه عمل کند  دیگر نیازی به باطری جهت ذ یره سوازی  در صورتی که سیستمگیری: نتیجه

وجود ندارد. به طوریکه بیشتر هزینه در سامانه مستقل از شبکه مربوط به هزینه باطری است. در حالی که در سوامانه 

لوی در سوامانه مستقل از شبکه با افزایش درصد جایگزینی انرژی  ورشیدی  هزینه ک ی سیستم افزایش موی یابود و

متسل به شبکه که برای فروش انرژی برق به شبکه برق شهری استفاده می شود  افوزایش درصود جوایگزینی انورژی 

توان نتیجه گرفت در منواط  سردسویر مثول اردبیول از همچنین می  ورشیدی موجب کاهش هزینه ک ی می شود.

 های متسل به شبکه استفاده شود.سیستم

 عسبی مسنوعی-عسبی فازی-انفیس-های هیبریدیسیکل-توربین بادی-انرژی  ورشیدی  های کلیدی:واژه



 

 مقدمه و هدف -1

 
 مقدمه -1-1

 ایو گورید یایاز جسم است که قابل انتقال به اش یتی اص هیکارما ای یانرژ ک یزیدر ف

 یاسوت کوه بورا نیادیوبن یتیکم یمخت ف است. انرژ یهاها و شکلبه حالت لیقابل تبد

 یها. تا به اموروز گونوهشودیسامانه به آن نسبت داده م ای ئیذره  ش کی تیوضع فیتوص

 یهابوه دسوته یرگذاریو تأث آزادسازیشنا ته شده که با توجه به نحوه  یاز انرژ یمتفاوت

 یژانور ل یپتانسو یانرژ  یجنبش یانرژ توانیاز آن جم ه م  شوندیم یبندطبقه یمتفاوت

را نام  یاهسته یو انرژ یکیالکتر ینرژیی  اایمیش یانرژ  یسیالکترومغناط یانرژ  ییگرما

 میرا بوه دو بخوش تفسو یانورژ کیوزی. در ع وم ف(Hunt, 2000 and Dincer, 2004) برد

 : کنندیم

 ( یانرژ دی)بخش مف یاکسرژ -1

که  شودیم لیتبد یاز انرژ یدر واقع به نوع ی)انرژ یانرژ لی)بخش قابل تبد یانرژ-2

 باشد((. دیمف ریغ ای دیمف است ممکن طیدر آن شرا

کوه  شوودیعرضوه م ی یفسو یهاجهان توسط سوو ت یاز مسرت انرژ %80از  شیب

 یهوایاستفاده از انرژ یجوامع مدرن و صنعت لیدل نیسرعت در حال اتمام است. به همبه

و ...  تودهسوتیهیدروژن  ز  ییگرمانین یر انرژی  ورشیدی  بادی  زم ریدپذیپاک و تجد

دهنود. اکثور  یموردتوجه قرار مو شتریفسی ی ب یهاحاصل از سو ت یهایانرژ یجارا به

 ریدپوذیتجد ینفوذ منابع انورژ ایترو استیس یتوسعه  با چارچوب هادر حال  یدولت ها

متعارت  ی یفس یبا کاهش سو تها یا ندهی( که به طور فزایانرژ تیبهبود امن یدر راستا

کواهش  نیو همچنو ی یفسو یهوا یمنوابع انورژ یاثرات جانب گرید زی( و نشوندیم دیتهد

نسووان روبووه رو ا یموویاق  راتییوومحوودود کووردن تغ یبوورا یگ خانووه ا یانتشووار گازهووا

و بورق منبوع  ی یفس یدر سراسر جهان سو تها .(Capellán-Pérez et al. 2017)هستند

و  نوانیعدم اطم  ی یفس یمورد استفاده هستند. استفاده گسترده از سو تها یانرژ یاص 
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 بیآسو یاسویکه در منواط  س یریدارد. ذ ا رما درب یبرا یرا به عنوان منابع انرژ یناامن

  ر  شیمنجر به افزا جهیکه در نت ستیز طیبر مح یمنف ریداشتن تاث زیهستند و ن ریپذ

. اسوتفاده از باشودیسوو تها م نیواثرات ا گریاز د شودیجهان م یمیاق  راتییسالمت و تغ

باعوث  زیوسازد و ن درا برآور یشیو سرما یشیگرما یازهاین تواندیم ریدپذیتجد یها یانرژ

 Karytsas and)شووود یموو یانوورژ یداریووو پا ی یفسوو یتهابووه سووو  یازمنوودیعوودم ن

Choropanitis, 2017)سوتیز یهوا یندگیوآال یدو عامل کمبود منابع انرژ قتی. در حق 

آوردن بوه  یرو ن ی. بنابراندیآ یبه شمار م یمنبع انرژ نییعوامل درتع نیموثرتر  ی یمح

 یریدر کنوار ج ووگ یانورژ نیتوام شوبردیدر جهوت پ یتواند عوام  یپاک م یمنابع انرژ

 یهوا یپواک شوامل انورژ یها ی. انرژدیبه شمار آ ی یمح ستیز یدهایاز  رات و تهد

 ریوز یموج هوا ا ی  امواج در (Ahmedet et al. 2014)  باد (Kumar et al. 2015)دی ورش

جهوان در  یمسورت انورژ زانیو ... هستند. م (Melikoglu, 2017) ییگرما نیزم  یس ح

که مسرت متوسط برق  استمعن نیترا ژول بود که بد 48/5×  810در حدود  2011سال 

 310حودود  نیبر زمو دی ورش یتابش پرتوها زانیترا ژول بوده است. م  4/17کل حدود 

از  یبرداشوت بخوش کووچک یکه حتو سازدیمسأله روشن م نیباشد. ا یترا ژول م 162× 

. (Mojiri et al. 2013)سوازد نیتأم یمارا به انرژ ندهیو آ یفع  ازین تواندیم دیتابش  ورش

 بیبورق و آسو یمهندس یناکارآمد نیمحدود است  بنابرا دروکربنیه ریما  مقاد ارهیدر س

 یتوسوعه منوابع انورژ یبورا  یو هسوته ا یحرارت یها یتوسط انرژ ی یمح ستیز یها

 یانورژ لیکوه پتانسو ییاز آنجوا مهوم اسوت . اریبسو یدی ورش یانرژ ژهیبه و ن یگزیجا

 ی ویمح ستیز ندهیآال چگونهیه یژنوع انر نیباشد و ا یباال م اریبس رانیدر ا یدی ورش

 انیوبا سرعت باال به سمت پا یرو شیدر حال پ گرید یاز سو نیکنند و همچن ینم جادیا

 یانورژ تیوبحوران و امن  ی یمح ستیز هیلذا از ن ر تهو م یهست ی یفس یدادن سو تها

 هوایاسوتیس باشود. یمو تیحائز اهم اریبس ریدپذیمنابع تجد نهیبه طیبه شرا ی دسترس

-و بهوره ریپذ دیتجد هاییسهم منابع انرژ شیبر لزوم افزا یجهان ی یمحستیو ز یانرژ

 Serga et) ددارنودیبورق تأک دیتول یبرا شرفتهیپ هایحل-از نباتات و ارائه راه یانرژ وری

al. 2016). هسوتند کوه عمول  یمنحسر به فرد یها یژگیو یپاک دارا یها یمنابع انرژ

  .باشدیم ی یفس یها یانرژ لیتر از تبدمسرت  پاک لقاب یها یها به انرژآن لیتبد

 دیبواد و  ورشو یهوا یکوه  انورژ شودیزده م نیتخم ریدپذیتجد یها یانرژ انیدر م

و باد  پاک   دی ورش یها ی. انرژ(Mojiri et al. 2013)باشند یرا دارا م لیپتانس نیشتریب

 نودهیجهوان در آ یانورژ یازهوایبوه ن ییپاسوخگو یهستند و آمواده بورا نهیامن و کم هز
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 یمو سوتیز طیو محو یانورژ تیومنا  یبهداشوت عمووم داتیدادن به تهد انیپا ک ینزد

مخت ف  یها یاز انرژ یبیترک ریدپذیتجد یانرژ یها ستمی. س(Serga et al. 2016)باشند

شوده بتوانود  دیوتول یکنند تا انورژ یاستفاده م یباد یو انرژ یدی ورش یمانند آب  انرژ

توانود بوه بهبوود  یآنها مو بیبار مشخ  شده را بسورت مداوم برآورد سازد. ترک یتقاضا

 ی. منابع انرژ(Nastasi et al. 2016)منجر شود  یک  نانیاطم تیستم و قاب یس یبهره ور

به طور کامل به فسوول  یانرژ دیکه تول یهمراه است به نحو یفس  راتییتغبا  ریدپذیتجد

و ... بوا توجوه بوه  دیمانند سرعت باد  تابش نور  ورش یعیدارد. منابع و عوامل طب یبستگ

 یبوه صوورت بو یکه عرضه انورژ یکنند  در حال یم جادیا تیمحدود کی یفس  راتییتغ

 یهوا اسوتیهوا و س یها  فون آور یبرق با استفاده از استراتژ دیاست. تول ازیوقفه مورد ن

 (Wegertseder et al. 2016)کنودیرا جبران م ریدپذیتجد یها یانرژ یمناسب  چالش ها
. 

× 1000000000در حوودود  یدیمتسوواعد شووده از  ورشوو یانوورژ یطور ک ووبووه

 ای میب ور مستق هایانرژ ریهمانند سا دی ورش یاست.  انرژ هیژول در ثان 1300000000

شوود.  لتبودی …و تهیسیهمانند گرما و الکتر یاشکال انرژ گریبه د تواندیم میمستق ریغ

 - یدانیوبع ت کمبود دانش و تجربه م لیدر تبد یکیو تکن یشامل )ضعف ع م یاما موانع

 -و فسول سال و جهوت توابش  یجو راتییتغ لیبه دل یانرژو متناوب بودن مقدار  ریمتغ

. ردیوصوورت گ یانورژ نیواز ا ی( موجب شده تا اسوتفاده کموعیوس اریبس عیمحدوده توز

  یکینوامیاسوتفاده د سوته یالکتر یانورژ دیتول یبرا دی ورش یانرژ میاستفاده ازمنابع ع 

 راتییوو تغ یکشواورز داتیوها   شوک کوردن تولها و سوا تمانمحوطه شیگرما جادیا

 یبورا ریا  ی. از جم ه مسارت متداول در سال هااستدهیشروع گرد راًا ی …و ییایمیش

و  شیگرموا  یدیو حموام  ورشو یدی ورشو یهاتوان به آبگرمکن یم یدی ورش یانرژ

 شوک کون   یدیکن  ورشو نیریآب ش  یدیم بوع  ورش هیسا تمان و تهو شیسرما

 اشاره کرد. کیبرق فتوولتائ دیتول یها ستمیو س یدی ورش یهااجاق  یدی ورش
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 مساله انیب  -2-1

اکثر دولت های در حال توسعه  با چارچوب های سیاسوت تورویا نفووذ منوابع انورژی 

تجدیدپذیر در راستای بهبود امنیت انرژی )که به طور فزاینوده ای بوا کواهش سوو تهای 

 ی و فسی ی متعارت تهدید میشوند( و نیز دیگور اثورات جوانبی منوابع انورژی هوای فسوی

همچنین کاهش انتشار گازهای گ خانه ای برای محدود کردن تغییرات اق یمی انسان روبه 

 .(Capellán-Pérez et al. 2017) رو هستند

در سراسر جهان سو تهای فسی ی و برق منبع اص ی انورژی موورد اسوتفاده هسوتند. 

عنووان منوابع انورژی استفاده گسترده از سو تهای فسی ی  عدم اطمینان و نواامنی را بوه 

برای ما دربر دارد. ذ ایری که در مناط  سیاسی آسیب پذیر هستند و نیز داشوتن تواثیر 

منفی بر محیط زیست که در نتیجه منجر به افوزایش   ور سوالمت و تغییورات اق یموی 

جهان میشود از دیگر اثرات ایون سوو تها میباشود. اسوتفاده از انورژی هوای تجدیدپوذیر 

ای گرمایشی و سرمایشی را بورآورد سوازد و نیوز باعوث عودم نیازمنودی بوه میتواند نیازه

در  .(Karytsas and Choropanitis, 2017) سو تهای فسی ی و پایداری انرژی موی شوود

حقیقت دو عامل کمبود منابع انرژی وآالیندگی های زیسوت محی وی  مووثرترین عوامول 

 درتعیین منبع انرژی به شمار می آیند.

روی آوردن به منابع انرژی پاک می توانود عوام ی در جهوت پیشوبرد توامین  بنابراین 

انرژی در کنار ج وگیری از  رات و تهدیدهای زیست محی ی به شمار آید. انورژی هوای 

   (Ahmedet et al. 2014)  بواد (Kumar et al. 2015) پاک شامل انرژی هوای  ورشوید

 و ... هستند. (Melikoglu, 2017) امواج دریا  موج های زیر س حی  زمین گرمایی

بوود کوه بودین  TJ 810×48/5 در حودود 2011میزان مسرت انرژی جهوان در سوال 

بوده است. میوزان توابش پرتوهوای  TW 4/17معناست که مسرت متوسط برق کل حدود

می باشد. این مسوأله روشون میسوازد کوه حتوی  TW 310×162 ورشید بر زمین حدود

ه مارا بوه انورژی توأمین تابش  ورشید میتواند نیاز فع ی و آیندبرداشت بخش کوچکی از 

 . (Mojiri et al. 2013)سازد

در سیاره ما  مقادیر هیدروکربن محدود اسوت  بنوابراین ناکارآمودی مهندسوی بورق و 

آسیب های زیست محی ی توسط انرژی های حرارتوی و هسوته ای  بورای توسوعه منوابع 

 .(Serga et al. 2016) ورشیدی بسیار مهم است  انرژی جایگزین  به ویژه انرژی

با فراگیر شودن اسوتفاده از انورژی  ورشوید در جهوان  هزینوه تولیود بورق از انورژی 

درصدکاهش یافته  480 سال گذشته 10 ورشیدی با استفاده از تکنیک فتوولتائیک طی 
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یسوت محی وی به دلیل افزایش نیاز به انرژی و مسوائل ز.(Ciriminna et al. 2016)است 

بوه  وود ج وب کورده جهانی منابع سوو ت هوای فسوی ی  انورژی بواد توجوه زیوادی را 

. انرژی باد یکی از امیدبخش ترین انرژی های پاک و تجدیدپوذیر (Ramadan, 2017)است

  .(Deng et al. 2017) برای هدایت جامعه آینده میباشد

حاصل از باد را از طری  سیستم توربین های بادی  سیستمی است که انرژی مکانیکی 

در میوان انورژی هوای  .(Petković et al. 2014)ژی الکتریکی تبدیل میکنود ژنراتور به انر

را دارا  تجدیدپذیر تخمین زده میشود که  انرژی های بواد و  ورشوید بیشوترین پتانسویل

انرژی های  ورشوید و بواد  پواک  امون و کوم  .(Capellán-Pérez et al. 2017)میباشند 

هزینه هستند و آماده برای پاسخگویی به نیازهای انرژی جهوان در آینوده نزدیوک  پایوان 

 Ciriminna et)رژی و محیط زیست میباشند دادن به تهدیدات بهداشت عمومی  امنیت ان

al. 2016). 

سیستم های هیبریدی  ورشید و باد به ع ت ویژگی های مکمل  فن آوری های نوین 

 .Al-Falahi et al)یادی بر وردار هستندکثر مناط  از محبوبیت زو در دسترس بودن در ا

2017). 

سیستم های انورژی تجدیدپوذیر ترکیبوی از انورژی هوای مخت وف ماننود آب  انورژی 

 ورشیدی و انرژی بادی استفاده می کنند تا انرژی تولید شده بتواند تقاضای بار مشخ  

می تواند بوه بهبوود بهوره وری سیسوتم و شده را بسورت مداوم برآورد سازد. ترکیب آنها 

منوابع انورژی تجدیدپوذیر بوا   .(Watson et al. 2017)قاب یت اطمینان ک وی منجور شوود

تغییرات فس ی همراه است به نحوی که تولید انرژی به طور کامل به فسول بسوتگی دارد. 

تغییرات فسو ی  منابع و عوامل طبیعی مانند سرعت باد  تابش نور  ورشید و ... با توجه به

یک محدودیت ایجاد می کنند  در حالی که عرضه انرژی به صورت بوی وقفوه موورد نیواز 

است. تولید برق با استفاده از استراتژی ها  فن آوری ها و سیاست هوای مناسوب  چوالش 

 .(Logesh et al. 2017)ذیر را جبران میکندهای انرژی های تجدیدپ

وجوود دارنود کوه  سوتمیس کیواز  نوهیبه طیبه شرا دنیرس یبرا یمخت ف یروش ها

 یتوان  درک درست یباشد که م یم یمدلساز یآنها استفاده از انواع روش ها نیکارامدتر

 را براورد سازد. ستمیس یواقع طیاز شرا

 و محاسبات نرم. یوتریکامپ  یاضیر یعبارتند از: مدلساز یمدلساز انواع

موجوود در  یدگیوچیمحاسبات نرم باعث شده پهوشمند در بخش  یاز روشها استفاده

 رد یوگیمدل انجوام م ستمیس یکه رو یرود و با برازش نیاز ب یاضیر  یاستفاده از مدلساز
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  یهوشمند شامل شبکه عسب یانواع مدلها (Ardabili et al. 2016a)ابدی شیدقت آن افزا

محاسوبات نورم  یها ستمیو ... هستند که از آنها به عنوان س عسبی – یفاز  یمن   فاز

 شده است ایرا اریبخش ها بس نیمحاسبات نرم در ا یها ستمیشود. استفاده از س یم ادی

(Ardabili et al. 2016b). 

و استفاده از  یباد نیو تورب یدیبا سا ت پنل  ورش یتجرب یپژوهش داده ها نیا در

 قرار  واهند گرفت. یآنها بدست آورده و در محاسبات نرم تحت مدلساز
 ضرورت پژوهش -3-1

باشود و  یبواال مو اریبس رانیدر ا یو باد یدی ورش یها یانرژ لیکه پتانس ییاز آنجا

 یاز سوو نیکننود و همچنو ینم جادیا ی یمح ستیز ندهیآال چگونهیها ه ینوع انرژ نیا

لوذا  م یهست ی یفس یدادن سو تها انیبا سرعت باال به سمت پا یرو شیدر حال پ گرید

منوابع  نوهیبه طیبوه شورا ی دسترسو یانورژ تیو امن نبحرا  ی یمح ستیز هیاز ن ر تهو

 باشد. یم تیحائز اهم اریبس ریدپذیتجد

های  ورشیدی و بادی و ت فیقی از این دو انرژی )اص الحا سیستم به کارگیری انرژی

امین انورژی بورق عمدتا به عنوان جایگزینی برای منابع فسی ی در راستای ت های هایبرید(

-می باشند  ولی به هر حال با توجه به شواهد حاکی از به کارگیری و ارزیابی این سیسوتم

ها از مدیریت و بعضا تکنولوژی در س ح پایین در کشور ما بوده و در این راستا مشوکالتی 

را پدید می آورد که از عمده ترین مشکالت  عودم وجوود آگواهی و منوابع تجربوی الزم و 

ین باال بودن هزینه می باشد که موجب عدم گرایش به این نووع منوابع انورژی موی همچن

باشد. لذا انجام تحقیقات  م العات متعدد و ارائه تکنینک هوا و روش هوای جدیود بوا بوه 

کارگیری الگوریتم های متنوع و مناسب با تکنولووژی هوای جدیود و م زوموات پیشورفته 

ی  و مناسب نرم افزاری گام مهمی در به کوارگیری موجود در این حوزه با تح یل های دق

صحیح با کارایی باال از این سیستم ها  واهد بود. بنابراین م العه و کوار ع موی و تجربوی 

بیشتر در این زمینه و پتانسیل سنجی مناسب بر اسواس ویژگوی هوای من قوه ای تحوت 

رت دارد. از جنبوه هوای ابزارهای آنالیز قدرتمند در روند رو به رشد این سیستم هوا ضورو

نوآورانه این تحقی  می توان به م العه سیستم های هایبرید در شهرستان اردبیول بوا بوه 

کارگیری ابزارهای مدلسازی قدرتمند اشاره کرد. نتایا و گزارش نهوایی ایون م العوه موی 

تواند در طراحی  سا ت و به کارگیری سیستم های هایبرید جایگزین برای انرژی فسوی ی 

ر تامین برق مورد مسرت سرانه به کار گرفته شود که برای طراحوان و محققوان در ایون د

 زمینه بسیار مفید  واهد بود.
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 ( پژوهش:هایسؤال )سؤال -4-1

تواند انت وارات  یو باد بسورت همزمان تا چه حد م دی ورش یها یاستفاده از انرژ-1

 کند؟ برآورد یانرژ دیما را در تول

دربوازه  یانرژ تیو امن یداریبه پا میتوان یم دیباد و  ورش یها یانرژ بیبا ترک ایآ-2

 م؟یبرس یمختف زمان یها

بوه صوورت  سوتمیاز س یانورژ دیوتول ییکارا شیافزا یتوان برا یم ییوهایچه سنار-3

 کرد؟ فیهمزمان تعر

 یتوانود نسوبت بوه مدلسواز یمحاسبات نرم تا چه حود مو یها ستمیاستفاده از س-4

 داشته باشد؟ ییکارا یاضیر

 د؟یآ یبدست م ستمیاز س یانرژ نهیبه دیتول ی یدر چه شرا-5
 ( پژوهش:هایهی)فرضهیفرض -5-1

 یو مدلسواز  یسواز نوهیتوانود در به یمحاسبات نورم مو یروشها ستمیاز س استفاده

 کند. فایا ینقش موثر یانرژ دیتول ستمیس
 هدف )اهداف( پژوهش:    -6-1

 یهوا یانورژ دیوبریه سوتمیس یو مدلسواز یتجرب یپژوهش بررس نیاز انجام ا هدت

بوه  دنیرسو نیمحاسبات نرم و همجن طیدر شرا کلیس نهیعم کرد به یو باد برا دی ورش

 باشد. یپاک م یها یانرژ تیو امن داریپا طیشرا
 محدودیت های پژوهش: -7-1

مشخسات سیستم های به کار رفته در سنجش و ثبت اطالعات و داده هوای تجربوی و 

طراحی سیستم تاثیر به سزایی در دایره محدودیت های موجود در ایون همچنین دقت در 

م العه دارد. از طرفی دیگر وضعیت و شرایط جوی که عامل مهمی در داده هوای تجربوی 

تواند یکی از فاکتورهای مهم و اساسی در ایجاد محدودیت برای این م العوه می باشد  می

ل کنترل و تا حدودی قابل پیشبینی می باشد. باشد زیرا که عام ی  ارجی و کامال غیر قاب

میزان سرعت  دقت و هزینه پایین از جم وه مزایوای وابسوته بوه مشخسوات فنوی و نووع 

سیستم به کار رفته می باشند و می توانند متناسوب بوا اهودات کواربردی پوژوهش نتوایا 

 .م  وب و دقیقی ارائه نمایند.



 

 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

2   
 مقدمه -1-2

دنیای مودرن اموروزی در بخوش توامین انورژی جهوانی  های یکی از مهمترین چالش

استفاده از اصول کواهش آالینودگی زیسوت محی وی بوا بوه کوارگیری درسوت و صوحیح 

 تجهیزات انرژی های تجدیدپذیر در بخش های مخت ف صنعتی و اقتسادی می باشد. 

ها  جهت بهبوود کیفوی و افوزایش ضوریب ها و تکنولوژیبه تبع  همانند سایر سیستم

هوا و زموان  بررسوی تجهیوزات و ارایی تولید و استفاده از انرژی و صرفه جویی در هزینهک

رسد. این بررسی موی توانود شوامل های تجدیدپذیر امری ضروری به ن ر  میمنابع انرژی

هوای توامین انورژی بور بررسی کیفیت و نوع تجهیزات و اصول حاکم بر طراحوی سیسوتم

 ریزی شده باشد.  اصول استاندارد طرححسب تکنولوژی و نیاز کاربر طب

با توسعه تکنولووژی هوای مدلسوازی و اسوتفاده از نورم افزارهوا و سوخت افوزار هوای 

 کامپیوتری روند بررسی و تشخی  بهترین سیستم به امری سهل تبدیل شده است. 
 معرفی سیستم های فتوولتائیک -2-2

ی تابشو یانورژ یکیمکوان یهوا زمیکه در اثر آن و بودون اسوتفاده از مکوان فرایندیبه 

 حقیقوت. در ندیگویم «کیفتوولتائ دهیپد» را شودیم لیتبد یکیالکتر یبه انرژ  ورشید

بنوا شوده اسوت و هور  ی  ورشویدتابشو یبودن انرژ یاذره یهیبر اساس فرض دهیپد نیا

 هوایسوتمینامند. س یم کیفتوولتائ ستمید را سیاستفاده نما تی اص نیکه از ا یستمیس

 یدی ورشو یهارا توسوط سو ول دیموجوود در نوور  ورشو یانرژ  ورشیدی کیفتوولتائ

از  ییجوو. با استفاده از برق حاص ه و بهرهدنکنیم لیتبد DC ای میبه برق مستق ماًیمستق

 DC یبارهوا یهیوک  یکویالکتر یانورژ توانیموجود  م یکیو الکتر یکونیالکتر زاتیتجه

بورق از انورژی  دیوبورای تول کییفتوولتا ستمی( اجزای س1-2نمود. در شکل ) نیتام ACو

 یهیوعبارتنود از: آرا کییفتوولتا ستمیاجزای س نیشده است. مهمترنشان داده دیی ورش



 

 . DC/ACقدرت  کیمبدل الکترون ای نورتریا ساز رهیذ  ک ییفتوولتا

  

 
 کییفتوولتا هایستمیس  یاجزا -1-2شکل 

 

 
 کییفتوولتا هیآرا -1-2-2

 یهوواگووردد  پنل یاتووالق موو کییووفتوولتا یهووابووه مجموووع پانل کییووفتوولتا هیووآرا

 کییفتوولتا یهاو ماژول شوندیتشکل م کییفتوولتا یهااز مجموع ماژول زین کییفتوولتا

سو ول  مواژول   کی( شومات2-2)هستند. شکل  کییفتوولتا یهااز س ول تشکیل شده زین

عبارتنود  کییوفتوولتا یهاس ول یدهد. انواع اص یرا نشان م کییفتوولتا یهاهیپانل و آرا

 . کیینانو فتوولتا یهاآمورت و س ول ستال یکر یپ  ستال یاز: تک کر

شوبکه ب ووری  کیو بوا کونی یسو یهاسو ولاز  ستال یتک کر کییفتوولتا یهاس ول

 هوا رانها بوازده بواالی آسو ول گونوهنیا اییو. مزاندا شدهلیتشک یبدون نا الس وستهیپ

 یدگیوچیبوه پ تووانیم هوانآ بیو. از معامی باشد%  15که در حدود عنوان کرد  توانیم

 . شودیم هاآن متیق شیمنجر به افزا یسخت نیاشاره کرد که ا هاکونی یس نیسا ت ا

 لیتشوک کونی یسو سوتالیتوک کر نیچند وستنیهم پبه از ستال یکر یپ  هایس ول

مذاب به صورت شومش  کونیس  ستالیکر یگونه است که پ  نیسا ت بد ندیاند. فرآشده

 یهاشوده و بورای سو ول دهینازک بر یهاو بعد از آن  به صورت قرص شودیم یریگقالب

سوا ت  نودیفرا  یها نسوبت بوه حالوت قب واز سو ول گونوهنی. اشودیآماده م دیی ورش

دسوته از  نیوحوال بوازده ا نیاست. در ع ترنییها پاآن متیق جهیدارند و در نت یترراحت

زده  نی% تخمو 12در حودود  زییوکمتور از حالوت قبول بووده و چ دیی ورش یهاس ول

 . شودیم
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 یهااز سو ول  یسوتالی(  بوه جوای سوا تار کرن میآمورت )بو کییفتوولتا یهاس ول

. انودسوا ته شوده رند یگینازک قرار م دستکی یهاهیکه در ال ونکی یس یهااتم ن میب

نسوب نموود کوه  ریپذهم بر روی بستر  شک و هم انع ات توانیها را منوع از س ول نیا

بوه بوازده  دیوها بادسوته از سو ول نیا بیها است. از معامنحسر به فرد آن اییااز مز یکی

 ( .Chang eta al. 2011)شودیزده م نیتخم %6ها اشاره کرد که در حدود آن نییپا

نسل سووم  رودیبا فناوری نانو هستند. انت ار م ییهاس ول ک یینانو فتوولتا یهاس ول

 موتیبوه بوازار عرضوه شوود و ق ندهیآ یهانانو( در سال یها)س ول دیی ورش یهاس ول

 شدت کاهش دهد.و دوم را بهنسل اول  دیی ورش یهاباالی س ول

 
 کییفتوولتا یهاهیسلول، ماژول، پانل و آرا کیشمات -2-2شکل 

 

 

 دیوتول میگوال دیو آرسن دیسولف میمس  کادم کون ی یاغ ب از س دیی ورش یهاس ول

مواد بر ووردار  نیا نیبهتری در ب تی واص نوری از موقع لیبه دل کونی یکه س شوندیم

بوه  تووانیمخت ف م یهارا در حالت کییفتوولتا یهاهیتوان مناسب  آرا دیاست. برای تول

بوه  دنیسوری و بورای رسو گریکدیها با  هیولتاژ باالتر  آرا به دنیهم وصل نمود. برای رس

سری آنهوا را  -ازیبه صورت مو توانیم یحت ایو  شوندیموازی م گریکدیبا  شتریب انیجر

 متسل نمود. گریکدیبه 
 کییفتوولتا ستمیبرق س رهیذخ -2-2-2

بورق  دیوکوه تول ی. وقتشودیانرژی  بانک باتری گفته م رهیذ  یهامجموعه باتری به

و  شوودیم رهیوذ  یاست  مازاد انورژی در بواتر ازیاز بار موردن شتریب کییفتوولتا ستمیس



 

کمتور از  دیی ورشو ستمیانرژی س دیمقدار تول ایدر دسترس نباشد و  دینور  ورش یوقت

 نی. بنوابراسوازدیو کمبود انورژی را جبوران م شودیباشد  باتری وارد مدار م ازیبار مورد ن

 د یسرب اسو یهایامروزه باتر .شارژ و دشارژ شدن مکرر را داشته باشد تیقاب  دیباتری با

سورب  یهوایکوه باتر باشوندیدر دسترس م ومیتیو ل کلین دیدروکسیه وم یکادم -کلین

 یهاسووتمیفواکتور در انتخوواب بواتری بوورای س نیتووردارنوود. مهم شوترییمسوورت ب دیاسو

هرگونه  جادیدر دفعات مخت ف بدون ا دیشدن و شارژ شدن شد هیتخ  تیقاب  کییفتوولتا

را  هایباتر توانیباالتر م یهاتیبه ظرف یابیبرای باتری است. برای دست بی سارت و آس

 موازی بست. ایسری و  گریکدیا ب

 
 دستگاه کنترل شارژ باتری -3-2-2

کامول  هیواز تخ  رییمن ور ج ووگمسوتقل از شوبکه  بوه کییوفتوولتا یهاستمیس در

 دیوحداکثر عمور مف اریبه طوری که از مع رود یاز حد آن به کار م شیشارژ ب ایو  هایباتر

و ولتواژ ورودی   انیرا ازن ر جر هایشارژ باتر تی. بخش شارژ  وضعگرددیها استفاده مآن

 یهوایکنترل کرده و در مواقع لوزوم  طبو  طراح رهیو غ تیرولغ  ت الکت ط یدمای مح

 کنود یاعمال م ستمیبر س هایباتر تیو وضع طیشده عم کرد الزم را متناسب با شراانجام

 تیوظرف نیرشوتیداده و امکوان اسوتفاده از ب شیرا افوزا دیوکوه طوول عمور مف یاگونهبه

 قرار دهد. دهکننمسرت اریدر ا ت زیرا ن هایدسترس باترقابل

 
 مبدل ای نورتوریا -4-2-2

 انیوو آن را بوه جر ردیوگیم کییوفتوولتا یهاهیورا از آرا DCاست که بورق  یا هیوس

های آن ماننود ولتواژ و فرکوانس را بوا م لفوه یهاو مشخسه کندیم لیتبد ACاستاندارد 

بوه دو دسوته  کییواحدهای فتوولتا ی. در حالت ک دهدیکننده م ابقت ممسرت ازیموردن

استفاده شوده در هور  یهامبدل نی. بنابراشوندیم میتقس همتسل به شبکه و مجزا از شبک

 توانیقدرت را م کیالکترون یها اص  ود را داشته باشند. مبدل اتی سوص دیحالت  با

نموود.  میمتسل به شبکه تقس یهامجزا از شبکه و مبدل یهامبدل یک  یبه دودسته زین

توابش  یهی. زاوباشدیها منسب آن یهینکته  زاو نیترمهم کییفتوولتا یهاهیدر نسب آرا

دارد.  یکویانورژی الکتر دیودر تول ادییوز اریبسو ریتوأث دی یبه صوفحات  ورشو دی ورش

 دی ورشو یهیوزاو رییتغ لیه به دلبه صورت ثابت است. البت هاهیحالت نسب آرا نیترساده

د بوه یتوابش  ورشو زانیوآن در فسول مخت ف سوال  م ییجابجا نیدر طول روز و همچن
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 کییوفتوولتا یهاهیونسوب آرا هیولذا زاو ابد ییصفحات ثابت در طول روز و سال کاهش م

نسوب  یهوا( بازده جذب انورژی بورای حالت1. در جدول)باشدیبرای هر فسل متفاوت م

 شده است.مخت ف ارائه
 کییفتوولتا هایستمیس  یاجزا -1-2جدول 

ثوواب نوع نسب

 ت

ثابت دو 

 فس ی

ثابووووووت 

 یچهارفس 

ردیوووواب 

 دومحوره

سهم جذب انرزی نسوبت 

 به حالت بهینه

1/

71% 

2/75% 7/75% 100% 

 

توابع  نیسو ح در زمو کیوبوه  دهیرس دی ورش یاست که  مقدار انرژ حیبه توض الزم

هووا و  یصواف بیضر ل یم هیزاو ن یتا س ح زم دیمانند فاص ه  ورش یمخت ف یپارامترها

از  یوربهوره شی. لوذا بوه من وور افوزاباشدیها نسبت به اف  مس ح پنل یریقرارگ هیزاو

است. بوا توجوه  ریپذها توسط امکانس ح پنل یریقرارگ هیزاو نییتنها تع دی ورش یانرژ

س ح عموود بور جهوت توابش  یرو میمستق یدیتشعشع  ورش زانیم نیشتریب کهنیبه ا

عموود بور  بواًیس ح صوات تقر دیبا یمقدار انرژ نیشتریب افتیدر یهست لذا برا دی ورش

 یهاکننودهافتیای بورای تعیوین شویب بهینوه درجهت تشعشع باشد. تحقیقات گسوترده

شویب بهینوه در  هیشده که در اغ ب تحقیقات  زاوون دنیا انجام ورشیدی  در نقاط گوناگ

 ییایورو بوه جنووب وابسوته بوه عورض جغراف یدی ورشو یهواپنل یبورا یشمال کرهمین

 Hussein et al . 2004; Rezaei et al. 2018; Moghadam et al. 2011; Mohanty)است

ea al. 2017) ها نسبت بوه سو ح پنل هیاز زاو یمتفاوت یتجرب یاز محققان الگوها ی. بر

کرد  انیرا ب β=Ø+20 یهی( زاوHeywood, 1971) هیوودمثال  یکرده اند. برا انیاف  را ب

 β=Ø-10را بوه صوورت  هی( زاوYellott, 1973) ی وتمحل هست.  ییایعرض جغراف Øکه 

و در تابسوتان  یرا بوا عالموت منفو β=+20Ø دوده( محوYellott, 1973)  وتیکرد.  انیب

 کرد. انیعالمت مثبت در زمستان ب

 
 کییفتوولتا ستمیبازده س -5-2-2

مانند: به کار بردن انوواع مخت وف  یعوامل مخت ف ریتحت تاث کییفتوولتا ستمیس بازده

 نورتوریت فات ا هامیافت ولتاژ در س ک ییفتوولتا یهاهیآرا یاندازهیسا ه یآرا کیماژول در 



 

 یانورژ رهیود  یباتر یو نوع وزهایق ع کننده وف دیک  هاچییها در اتساالت  سوو مقاومت

 طیتحوت شورا شگاهیکه در آزما ی)بازده یمستقل باشد. لذا بازده تئور یهاستمیباشد. س

موورد انت وار اسوت(  یواقعو طیکوه در شورا ی)بازده یاوجود دارد( با بازده مزرعه الدهیا

 تفاوت دارد.

 
 توان ینهیشیب -6-2-2

مواژول(  کیو ایس ول ) کیاست که  ی(  حداکثر توانWp) کیتوان پ ایتوان  ینهیشیب

و آسمان  دی ورش دی)تابش شد دی ورش میتابش مستق طیکند. در شرا دیممکن است تول

سو ول  بوا مقودار  کی یکیالکتر یمقدار  ود قرار دارد.  روج نیدر باالتر یصات(   روج

تشعشعات پراکنده)  طیست. در شرامتناسب ا کند یمکه به آن بر ورد  یدی ورش یپرتو

دموا کواهش  شیبا افوزا یدیبازده س ول  ورش نیکمتر است. همچن ی(  روجیابر یهوا

نسبت به  یشتریب تیحساس کینوار بار یهابا س ول سهیدر مقا نیب ور یها. س ولابدییم

ش دموا  حودود یافوزا وسیس سو یدرجوه کیوبوا  نیس ول ب ور کی یدما دارند و  روج

سو ول را  یدر دما   روجو یوسیس س یادرجه 30 شیافزا کی. ابدییدرصد کاهش م5/0

 کیوآموورت بوا  کونی یس ول سو کی ی. بازده  روجدهدیدرصد کاهش م 15 یاندازهبه

 ی. در تابسوتان  دمواابودییدرصود کواهش م2/0دموا  حودود  شیافوزا وسیس س یدرجه

 دیوها تا حد ممکن باماژول نیبرسد. بنابرا گراددرجه سانتی 50تا  40به  تواندیها مماژول

داده  حیآموورت تورج کونی یسو یهاگرم  س ول اریبس طیداشته شوند  و در شرا نک نگه

 .شوندیم

 انی( بSTCاستاندارد ) طی)برحسب وات(  در شرا کییس ول فتوولتا یکیالکتر ی روج

ا قورار گورفتن در معورض بو کییوس ول فتوولتا یکیالکتر یشود که م اب  آن  روج یم

 گوراددرجوه سوانتی 25 یدر دما وات بر متر مربع 1000با شدت تابش  دی ورش یاشعه

در  ی  بوازدهسانتی متر مربوع 100س ول با مساحت  کی ط یشرا نی. تحت اشودیم انیب

سو ول  یکویالکتر ی.  روجوکندیم دیتول وات 5/1معادل  یدرصد داشته و توان 15حدود 

 با مساحت آن متناسب است. ماًیمستق کییفتوولتا

 
 های انرژی بادیمعرفی سیستم -3-2

 شورفتیاز پ یکویبه عنوان  دیبارا جهان در  یباد به عنوان منبع مهم انرژ انرژیظهور 

ظهوور موتوور بخوار  پوس از آن   رسود یبه ن ر م .دانست  ستمیاوا ر قرن بدر مهم  یها
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در نهایت به پی  د یمف یبه انرژ ی یفس یسو ت ها لیتبد یبرا گرید یهایظهور فن آور

از  یینشانه هوا نی  اول1960در اوا ر دهه . منجر شود یانرژ دیباد در تول تیاهمبردن به 

در  یاساسو رییوتغ کیومشخ  شد که  1990دهه  لیبود و در اوا  یانقراض قابل تشخ

نسوب  تیوباد  با ظرف یانرژ صنعت ی برایقو دیتجد کیدهه شاهد  نای حال انجام است.

نق وه ع فوی در بوه کوارگیری  1990. دهوه از پنا برابر در سراسر جهان بوود شیشده ب

و دریوایی  یباد یها نیتورب دیدر تول تیتقو و مگاواتدر مقیاس  یبادبزرگ  یها نیوربت

روند همچنوان اداموه داشوت و  نیا کم یو  ستیدر آغاز قرن ببود. باد  یانرژ یتوسعه واقع

متمرکز  یدولت یها استیس  یرا از طر شیافزا نیکنندگان( ا دی)و تول ییاروپا یاکشوره

 با جدیت ادامه دادند. ندهیو کاهش انتشار آال یدا   داریپا یمنابع انرژ توسعهبر 

ین . اولوگرفته شوودرا در ن ر  یدهد  الزم است پنا عامل اص  یدرک آنچه رخ م یبرا

فاکتور عامل نیاز به تامین انرژی برق از منبع جایگزین بود. دومین فاکتور  پتانسیل منبوع 

انرژی جایگزین بود. به طوریکه می توان ادعا کرد پتانسیل انرژی باد تقریبا در تمام نقواط 

حمل و نقل بوه  نیو همچن یکیمکان کاربردهای یباد در گذشته براکره زمین وجود دارد. 

 از آن قابل قبول بوود. رده مورد استفاده قرار گرفته است. م مئنا  استفاده مجددطور گست

 ییهواشورفتیپ گورید یها نهی. به طور  اص  در زمبود یفن آور تیظرفسومین فاکتور  

ی از آنها استفاده کورد و آنهوا را باد یها نیتوربمی شد جهت ارتقا   که بودصورت گرفته 

 یبوود اموا کواف یباد ضرور یدوباره ظهور انرژ تیتقو یبرا سه فاکتور نیا متحول سا ت.

استفاده از باد  و دوم  یبرا دیراه جد کیاز  دگاهید کیابتدا  گر یبود دو عامل د الزم نبود.

  افتد. یآن اتفاق م جادیا یبرا یاسیاراده س نکهیا

بواالتر از سوو ت  اریبسو یباد یها نیاز تورب یانرژ نهیظهور مجدد باد  هز یدر ابتدا

ارائوه اصوالحات   شیتوسوعه و آزموا   یانجام تحق یدولت برا یبانیپشت بود. ی یفس یها

 یبورا زهیوو ارائوه انگ ی بورق سراسوریبا شبکه ها یباد یها نیتورب ارتباط یبرا ین ارت

 نیوا یالزم بورا یاسویاراده س. بوود ازیمورد ن دیجد یتکنولوژ استقرار در عیکمک به تسر

متحوده   االتیوبوار در ا نیکشور ظاهر شود: اولو نیدر چند زمان های مخت فدر  تیحما

  .گرید یاز کشورها یاریدانمارک و آلمان و در حال حاضر در بس

 
 توربین های بادی مدرن -1-3-2

 هماننودکند.  یم لیبرق تبدانرژی به ی را بادانرژی است که وسی ه ای   یباد نیتورب 

 نیوشووند. ا یبورق متسول مو یاز شبکه هوا یبه بر  یباد یها نیبرق  تورب یژنراتورها



 

 یشبکه هوا  یمسکون اسیبرق مق یها ستمیس  یشارژ باتر یشبکه ها عبارتند از مدارها

 نیشتریکه ب یباد یها نیاز لحاظ تعداد کل  توربوسیع.  یو شبکه ها ای رهیجز اایزوله ی

 تیو. از لحاظ ظرف(کمتر و  وواتیک 10در حدود ) کوچک هستند ابعادرا دارند  در  کاربرد

ها  نیتورب نیا .می باشند مگاوات 5تا  5/1ی در حدود تیظرفدارای ها  نیتورباکثر  د یتول

یوک تووربین  3-2شوکل  .رنودیگ یبزرگ برق مورد استفاده قرار مو یعمدتا در شبکه ها

بادی مدرن که در یک مزرعه بادی متسل به شبکه سراسری برق می باشود را نشوان موی 

 مویمگواوات  5/1دهد. توربین مورد ن ر  سا ت شرکت جنرال الکتریک بوا تووانی برابور 

 واحد از این نوع توربین را روانه بازار کرده است.  10000باشد. این شرکت تا کنون حدود 

 
 های بادی مدرن )ساخت شرکت جنرال الکتریک(توربین -3-2شکل 

 

 

عم کرد  به آگاهی از اصول حاکم بر الزم  یباد یها نیدرک نحوه استفاده از تورب یبرا

 دیتول موجبباالبر  کینامیرودیآ یاهیپا یروین ن ینو یباد یها نیدر توربآنها است. 

و  یکیقدرت مکان دیتولآن  جهیکه نت  ی شدهگشتاور مثبت  ال  در شفت چر ش

  .باشدمیژنراتور  کیدر  یکیالکتر یانرژ استفاده از آن قدرت مکانیکی در راستای تولید
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Abstract 
Purpose:Today, given the increasing environmental pollution caused by the use of 

fossil fuels and the focus on sustainable development, the use of renewable energies 

to reduce pollution and sustainability of these resources is of government interest. 

And other communities are located, the most important of which is solar and wind 

energy. For this reason, the empirical study and modeling of the solar and wind 

hybrid system and the use of soft calculations to optimize the system to achieve stable 

conditions and security of renewable energies has been done. 

Research methodology: This study used a hybrid cycle consisting of solar, wind, and 

battery to sustain and secure energy production. The solar panel used in this study is 

TN90P-36 with 90 Watt power output which was calculated and installed due to the 

geographical location of Ardebil. Tested. There are several ways to achieve optimal 

conditions of a system, the most effective being the use of a variety of modeling 

techniques that can be used to understand the actual conditions of the system. For this 

purpose, in this study, we used artificial neural and fuzzy neural modeling methods to 

predict sunshine hours, sun exposure and maximum wind speed. The data used were 

ten-year data obtained from Ardabil Meteorological Department. This study 

investigated two network-connected and network-independent scenarios. 

Results: According to neuro-fuzzy and neural-fuzzy modeling methods, it was found 

that the results of the fuzzy neuro-fuzzy system had a higher accuracy than the neural-

fuzzy method, which had a very high correlation coefficient and a low error rate. The 

number of panels also increased as the percentage of solar energy to wind energy 

increased. On the other hand, as the number of solar panels increased, the number of 

batteries needed increased, so the overall cost of the system increased. 

Conclusion: If the system is connected to the network, there is no need for storage 

batteries. Most of the charge in a network-independent system is related to the battery 

charge. While in a standalone system, the overall cost of the solar system increases as 

the percentage of replacement of solar energy increases, but in a grid connected 

system used to sell electricity to the municipal grid, increasing the percentage of solar 

energy replacement reduces the overall cost. Be. It can also be concluded that 

networked systems are used in cold regions such as Ardabil. 

Keywords:  Solar Energy-Wind Turbine-Hybrid Cycles-Anfis-Fuzzy Neural-

Artificial Neural 
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