
  

  

  

  

                         

  

  فنی و مهندسیي دانشکده

 مهندسی برقگروه آموزشی 

  

  

  ي کارشناسی ارشدنامه براي دریافت درجهپایان

  قدرتگرایش  مهندسی برقي در رشته

  

  عنوان:

هاي سیستم تغذیه الکتریکی ترکیبی براي کار در حالت کیمدیریت بهینه انرژي 

  پروانه - شمع يساز نهیبه تمیجدا از شبکه با استفاده از الگور

  

  

   :راهنما استاد

  دکتر سیدجالل سیدشنوا

  

  

 :مشاور استاد

  حسین شایقیپروفسور 

  

  

 :پژوهشگر

 نوید افسري اردبیلی

  

95 - پاییز



  نوید: نام                                                     اردبیلیافسري : دانشجو خانوادگی نام

هـاي جـدا از شـبکه بـا     سیستم تغذیه الکتریکی ترکیبی براي کار در حالت کیمدیریت بهینه انرژي  :نامهپایان نعنوا

  پروانه-شمع يساز نهیبه تمیاستفاده از الگور

  دکتر سیدجالل سیدشنوا :راهنما استاد 

  حسین شایقی پروفسورر: مشاو استاد 

                         برق: رشته                                           کارشناسی ارشد ی:تحصیل مقطع 

    اردبیلی محقق :دانشگاه                                                            قدرت           :گرایش 

  116 ات:صفح تعداد             22/8/95دفاع: تاریخ                  سیو مهندفنی  :دانشکده 

هاي ترکیبی تأمین انـرژي الکتریکـی از مبـاحثی اسـت کـه امـروزه مـورد توجـه         موضوعات مربوط به سیستم :چکیده

یـک سیسـتم ترکیبـی انـرژي      نامـه پایـان هاي قدرت قرار گرفته است. از همین رو در ایـن  محققان در زمینه سیستم

سیسـتم فتوولتاییـک و   الکتریکی در حالت جدا از شبکه از دید مدیریت بهینه تولید مورد مطالعه قـرار گرفتـه اسـت.    

اساس انرژي تابشـی خورشـید و سـرعت بـاد     بینی شده برتوربین بادي به عنوان منابع تجدیدپذیر انرژي با تولید پیش

 انـرژي  سـاز ژنراتور و باتري نیز به ترتیب به عنـوان سیسـتم پشـتیبان و ذخیـره    ز دیزلاند. امنطقه در نظر گرفته شده

هـا بـراي تعیـین انـدازه     سازي عالوه بر روش استفاده شده در دیگر پـژوهش براي حل مسأله بهینه استفاده شده است.

ریـزي غیرخطـی   ریاضی برنامـه  پروانه و الگوریتم-بهینه اجزا، از یک روش ابتکاري با ترکیب الگوریتم جستجوگر شمع

انتخاب اندازه بهینه اجزا توسط الگوریتم جستجوگر و انجـام پخـش بـار     که بدین صورتت؛ اس شدهاستفاده مرتبه دو 

باشد، توسـط الگـوریتم ریاضـی انجـام     برداري که بخشی از فرآیند تعیین اندازه بهینه اجزا میبهینه در طول دوره بهره

نحـوي کـه در هـر سـناریو شـرایط مختلـف       تحلیل قرار گرفته بهومختلف مورد تجزیه ايهسناریوينتایج در شود. می

افـزار متلـب و   با اجراي کدهاي برنامـه در محـیط نـرم    برداري سیستم ترکیبی انرژي الکتریکی بررسی شده است.بهره

هـاي سـاعتی   بـا اسـتفاده از داده   همچنـین نامه اثبات شده است. کارآمدي روش ارائه شده در این پایان ،مقایسه نتایج

بهینه اجـزاي یـک سیسـتم ترکیبـی انـرژي الکتریکـی بـراي تـأمین تقاضـاي بـار الکتریکـی دانشـکده              اندازهساالنه، 

امکـان مطالعـه بـر روي    مشـخص شـده و    ، به عنوان یک مـورد مطالعـه عملـی،   مهندسی دانشگاه محقق اردبیلیوفنی

    فراهم شده است. ترکیبی انرژي الکتریکی تمهاي قابلیت اطمینان سیسشاخص

  

پروانـه،  -سیستم ترکیبی انرژي الکتریکی، مدیریت تولید، اندازه بهینه، پخش بـار بهینـه، الگـوریتم شـمع    : هاواژه کلید

  .ریزي غیرخطی مرتبه دوالگوریتم برنامه
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  فهرست مطالب

  صفحه                                                         عنوان مطالبشماره و 

  

  پژوهش کلیات :اول فصل

  2  ............... ................................................................................................................................  مقدمه -1-1

  3  ...................................................................................................................  يانرژ ریدپذیتجد منابع -1-2

  4  ................................................................................................  یکیالکتر يانرژ یبیترک يهاستمیس -1-3

  5  ................................................................................................................................  پژوهش اهداف -1-4

  6  ..............................................................................................................................  نامهانیپا ساختار -1-5

  قیتحق نهیشیپ :دوم فصل

  9  ............... ................................................................................................................................  مقدمه -2-1

  9  .................................................................................................................................  بهینه بار پخش -2-2

  .Error! Bookmark not defined  .................  الکتریکی انرژي ترکیبی سیستم اجزاي بهینه هانداز -2-3

  .Error! Bookmark not defined  ..................................................................  بینیپیش هايروش -2-4

  .Error! Bookmark not defined  ...............................................................  يسازنهیبه يهاروش -2-5

 Error! Bookmark notیکیالکتر يانرژ یبیترک يهاستمیس نهیزم در يسازنهیبه يابزارها -2-5-1

defined.  

 !Error)ریدپذیتجد منابع يبرا یبیترک يهاستمیس يسازنهیبه مدل( HOMER افزارنرم - 2-5-1-1

Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  .......  )ستمیس جامع يجبر يسازمدل( GAMS افزارنرم - 2-5-1-2

  .HYBRID2  ......................................................  Error! Bookmark not defined افزارنرم - 2-5-1-3

  .RETSCREEN................................................  Error! Bookmark not defined افزارنرم - 2-5-1-4

  .Error! Bookmark not defined  .....................................................  يسازنهیبه يهاتمیالگور -2-5-2



 ب

 

  .Error! Bookmark not defined  ................................................................................  يبندجمع -2-6

  یکیالکتر يانرژ یبیترک ستمیس ياجزا يسازمدل :سوم فصل

  .Error! Bookmark not defined  .......................................................................................  مقدمه -3-1

  .Error! Bookmark not defined  ...........................................................  يباتر شارژ يهاستمیس -3-2

  .Error! Bookmark not defined  ................................................  یبیترک يهاستمیس يهانورتریا -3-3

  .Error! Bookmark not defined  .............................................................................  ژنراتورزلید -3-4

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................................  کییفتوولتا ستمیس -3-5

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................  يانرژ سازرهیذخ يهاستمیس -3-6

  .Error! Bookmark not defined  ..................................................................................  باد يانرژ -3-7

  .Error! Bookmark not defined  ................................  پروانه - شمع يسازنهیبه تمیالگور یمعرف -3-8

  .QP(......................................  Error! Bookmark not defined( دوم مرتبه يزیربرنامه تمیالگور -3-9

  .Error! Bookmark not defined  .........................  یکیالکتر يانرژ یبیترک ستمیس یکل ساختار -3-10

  .Error! Bookmark not defined  ............ ................................  يباتر در يانرژ رهیذخ معادالت -3-11

  .Error! Bookmark not defined  ..................................................  يسازنهیبه مسأله حل روش -3-12

  .Error! Bookmark not defined  ...........   یکیالکتر يانرژ یبیترک ستمیس توان توازن معادله -3-12-1

  .Error! Bookmark not defined  ...........   یکیالکتر يانرژ یبیترک ستمیس ياقتصاد معادالت -3-12-2

  .Error! Bookmark not defined  .............  مسأله حل در استفاده مورد یمهندس اقتصاد مباحث -3-13

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................  نانیاطمتیقابل يهاشاخص -3-14

  .Error! Bookmark not defined  .............. ................................................................  يبندجمع -3-15

  يسازهیشب از حاصل نتایج :چهارم فصل

  .Error! Bookmark not defined  .......................................................................................  مقدمه -4-1

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................................  ستمیس يپارامترها -4-2

  .Error! Bookmark not defined  ..............   بار پخش لحاظ از فقط نهیبه تیریمد: اول يویسنار -4-3



 ج

 

  .Error! Bookmark not defined  ...........   اجزا نهیبه اندازه نییتع با نهیبه تیریمد: دوم يویسنار -4-4

  .Error! Bookmark not defined  ......  یواقع ستمیس کی در دیتول نهیبه تیریمد: سوم يویسنار -4-5

 Error! Bookmark notانعطاف قابل ریغ نانیاطم تیقابل يهاشاخص با ستمیس یطراح -4-5-1

defined.  

 Error! Bookmark notنانیاطم تیقابل يهاشاخص يریپذانعطاف لحاظ با ستمیس یطراح -4-5-2

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ................................................................................  يبندجمع -4-6

  شنهاداتیپ و گیرينتیجه :پنجم فصل

  .Error! Bookmark not defined  ............... ................................................................  يریگجهینت -5-1

  .Error! Bookmark not defined  ................................................................................  شنهاداتیپ -5-2

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................................  مآخذ و منابع فهرست

  .Error! Bookmark not defined  ............ ................................................................  ضمائم و هاوستیپ

  .Error! Bookmark not defined  .......................  الف - 19-4 شکل دیخورش تابش يهاداده: 1وستیپ

 Error! Bookmarkلیاردب یهواشناس از یساعت سه يریگنمونه براساس باد سرعت يهاداده: 2وستیپ

not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ............   ج -19-4شکل در بار يتقاضا به مربوط يهاداده: 3وستیپ
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  هافهرست جدول

  صفحه                                                         شماره و عنوان جدول

  

  .Error! Bookmark not defined  .......  دیخورش تابش و باد سرعت ساله ده یواقع ریمقاد: 1-2 جدول

  .Error! Bookmark not defined  ...........   يانرژ کنندهرهیذخ يهاستمیس اطالعات خالصه: 1-3 جدول

 !Error  (Maleki et al., 2015) کییفتوولتا ستمیس واحد هر ياقتصاد اطالعات و پارامترها: 1-4 جدول

Bookmark not defined.  

 !Maleki et al., 2015(  .........Error( يباد نیتورب واحد هر ياقتصاد اطالعات و پارامترها: 2-4 جدول

Bookmark not defined.  

 !Maleki et al., 2015(  .......Error( مبدل و يباتر واحد هر ياقتصاد اطالعات و پارامترها: 3-4 جدول

Bookmark not defined.  

 Tazvinga et al., 2015(  ......  Error! Bookmark not( ژنراتورزلید اطالعات و پارامترها: 4-4 جدول

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ......  يبرداربهره حالت دو در شده اعمال یوزن بیضرا: 5-4 جدول

 Error! Bookmark not  ......  نهیبه اندازه محاسبه بدون اول يویسنار نهیبه بار پخش جینتا: 6-4 جدول

defined.  

 Error! Bookmark  ....  دوم يویسنار در مختلف يهاحالت يبرا يسازنهیبه جینتا خالصه: 7-4 جدول

not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ...................  دوم يویسنار در يسازنهیبه جینتا اتیجزئ: 8-4 جدول

  .Error! Bookmark not defined  .....................  یبیترک ستمیس ياجزا به مربوط اطالعات: 9-4 جدول

 LPSP=  ........  Error! Bookmark not %0 با سوم يویسنار در يسازنهیبه جینتا خالصه: 10-4 جدول

defined.  

 LPSP=  .......  Error! Bookmark not %0 با سوم يویسنار در يسازنهیبه جینتا اتیجزئ: 11-4 جدول

defined.  

 LPSP=  ........  Error! Bookmark not %7 با سوم يویسنار در يسازنهیبه جینتا خالصه: 12-4 جدول

defined.  

 LPSP=  .......  Error! Bookmark not %7 با سوم يویسنار در يسازنهیبه جینتا اتیجزئ: 13-4 جدول

defined.  
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  هافهرست شکل

  صفحه                                                         شماره و عنوان شکل

  

 !Tazvinga et al., 2015(  ..................Error( مرجع در یبررس مورد ترکیبی سیستم ساختار: 1-2 شکل

Bookmark not defined.  

 Tazvinga et al., 2014(  .  Error! Bookmark not( مرجع در شده بررسی سیستم ساختار: 2-2 شکل

defined.  

 Tazvinga et al., 2014(  ....  Error! Bookmark not( بسته حلقه حالت در ترکیبی سیستم: 3-2 شکل

defined.  

هوشمند خانه سه شامل شبکه از جدا حالت در) Dai et al., 2013( مرجع ترکیبی سیستم: 4-2 شکل

  ................................................................................................ ...........  Error! Bookmark not defined.  

 !Fetanat et al., 2015(  .......Error( مرجع در بررسی مورد ترکیبی سیستم دیاگرامی نمایش: 5-2 شکل

Bookmark not defined.  

 مرجع در فتوولتاییک سیستم و بادي توربین شده بینیپیش مقادیر و ترکیبی سیستم ساختار: 6-2 شکل

)Maleki et al., 2015(  .....................................................................  Error! Bookmark not defined.  

 !Maleki & Pourfayaz, 2015(  ..................Error( در بررسی مورد ترکیبی سیستم ساختار: 7-2 شکل

Bookmark not defined.  

 ,Maleki & Pourfayaz( مشخص هاي LPSP ازاي به بار تقاضاي تأمین ساالنه هزینه: 8- 2 شکل

2015(  ................................................................................................  Error! Bookmark not defined.  

 !Maleki & Askarzadeh, 2014(  .....Error( مرجع در بررسی مورد ترکیبی سیستم ساختار: 9-2 شکل

Bookmark not defined.  

)Ogunjuyigbe et al., 2016( در بار تقاضاي تأمین در دیزلی واحدهاي مشارکت کنترل: 10-2 شکل

  ................................................................................................ ...........  Error! Bookmark not defined.  

 !Errorساعته 48 دوره براي (Ogunjuyigbe et al., 2016) مرجع در بهینه بار پخش نتیجه: 11-2 شکل

Bookmark not defined.  

)Lan et al., 2015( نفتکش یک الکتریکی انرژي تأمین براي ترکیبی سیستم ساختار: 12-2 شکل

  ................................................................................................ ...........  Error! Bookmark not defined.  
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 مرجع در شده استفاده بار يتقاضا و باد سرعت د،یخورش تابش يبرا یاحتمال توابع: 13-2 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..............................................................  )1395 همکاران، و يجواد(

  .HOMER....  Error! Bookmark not defined افزارنرم طیمح در یبیترک ستمیس ساختار: 14-2 شکل

  .HOMER  ..  Error! Bookmark not defined طیمح در يورود يهاداده و جینتا شینما: 15-2 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .........................  عتیطب در پروانه یعرض حرکت شینما: 1-3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..................  تکرار شیافزا با شده روز به يهاشمع تعداد: 2-3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ....  پروانه –شمع تمیالگور در رهایمتغ یرسان روزبه نحوه: 3-3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ....  مطالعه مورد يانرژ تأمین یبیترک ستمیس یکل ساختار: 4-3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .......................  یبیترک ستمیس یطراح گام به گام مراحل: 5-3 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ستمیس و لهیوس برابر عمر طول حالت يبرا یمال ندیفرآ: 6-3 شکل

 Error! Bookmark  ..  ستمیس عمر طول یط در لهیوس ضیتعو گرفتن نظر در با یمال ندیفرآ: 7-3 شکل

not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ..............   اسقاط نرخ گرفتن نظر در با لهیوس یمال ندیفرآ: 8-3 شکل

 Error! Bookmark  .  یکیالکتر يانرژ یبیترک ستمیس يسازنهیبه محاسبات انجام يروندنما: 9-3 شکل

not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ................................  مطالعه مورد یبیترک ستمیس ساختار: 1-4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..................  یساعت باد سرعت و یتابش يهاداده نیانگیم: 2-4 شکل

 Error! Bookmark not  ............   يباد نیتورب و PV واحد هر دیتول و بار يتقاضا نیانگیم: 3-4 شکل

defined.  

 ):ج( =soc(0)%20 و case 2 ):ب(  =soc(0)%20 و case 1): الف( يبرا بار پخش جینتا: 4-4 شکل

case 1 50 و%soc(0)=  )د:( case 2 50 و%soc(0)=  .......................  Error! Bookmark not defined.  

 !Error...........   نهیبه اندازه محاسبه بدون يبرداربهره مختلف طیشرا در يباتر شارژ تیوضع: 5-4 شکل

Bookmark not defined.  

 يباتر/کییفتوولتا ستمیس/يباد نیتورب یبیترک ستمیس ياجزا نهیهز و توان دیتول درصد: 6- 4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..................................................................................................  زلید/



 ح

 

زلید/ يباتر/کییفتوولتا ستمیس شامل یبیترک ستمیس ياجزا نهیهز و توان دیتول درصد: 7-4 شکل

  ................................................................................................ ...........  Error! Bookmark not defined.  

 !Error.................  زلید/يباتر/يباد نیتورب یبیترک ستمیس ياجزا نهیهز و توان دیتول درصد: 8-4 شکل

Bookmark not defined.  

 !Error...............   ژنراتورزلید توسط بار يتقاضا نیتأم طیشرا در نهیهز و توان دیتول درصد: 9-4 شکل

Bookmark not defined.  

 !Error...  زلید/يباتر/کییفتوولتا ستمیس/يباد نیتورب شامل یبیترک ستمیس نهیبه بار پخش: 10-4 شکل

Bookmark not defined.  

 Error! Bookmark  ..  زلید/يباتر/کییفتوولتا ستمیس شامل یبیترک ستمیس نهیبه بار پخش: 11-4 شکل

not defined.  

 Error! Bookmark not  ..  زلید/يباتر/ يباد نیتورب شامل یبیترک ستمیس نهیبه بار پخش: 12-4 شکل

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  .  ژنراتورزلید فقط شامل یبیترک ستمیس نهیبه بار پخش: 13-4 شکل

 Error! Bookmark not  .  یبیترک يهاستمیس يبرا بار يتقاضا نیتأم ساالنه نهیهز سهیمقا: 14-4 شکل

defined.  

 case 1”...  Error! Bookmark“ در یبیترک ستمیس يساختارها انواع يباتر شارژ تیوضع: 15-4 شکل

not defined.  

 Error! Bookmark  .....  یلیاردب محقق دانشگاه یومهندسیفن دانشکده ییایجغراف تیموقع: 16-4 شکل

not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  .........  باس تک یکیالکتر يانرژ یبیترک ستمیس ساختار: 17-4 شکل

 Error! Bookmarkلیاردب شهر باد سرعت نمودار) ب( و يدیخورش تابش نمودار) الف: (18-4 شکل

not defined.  

) ج( و يباد نیتورب واحد هر توان دیتول) ب( ،يدیخورش پانل واحد هر توان دیتول) الف: (19-4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .........................................................  مطالعه مورد یساعت بار يتقاضا
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  مقدمه -1- 1

دور  ریجزا ایکوچک و  يروستاها رینظ یدر سراسر جهان در مناطق يادیز تیدر حال حاضر جمع

 يهامکانگسترش شبکه برق به  .(Mohammed et al., 2014) ندارند یبه برق شبکه دسترس یاز خشک

 ياقتصادریغ و یعملریغ ،هموارنا يهانیو زم تیجدا از شبکه با توجه به شکل پراکنده جمع

 نیمأت يروش برا نیبهترکوچک  يکل از انواع منابع انرژتشم يهاشبکهزیر.  (Salas et al., 2015)است

از منابع  شتریتوان که ب دیتول ریپذکنترل ستمیسزیر کیعنوان توان بهیهستند. آنها را م یمحل يهابار

 يحل فناورراه ومیبار توسط کنسرس نیاول يبرا اهزشبکهیهستند در نظر گرفت. ر يانرژ ریدپذیتجد

 ریپذمجموعه انعطاف کیعنوان که آن را بهمطرح شد ) CERTS( 1برق نانیاطم تیقابل شیافزا يبرا

مورد  یها به تازگشبکهزیر نکهیوجود اباآوردند. یبه حساب م يدیتوان تول نانیاطم تیقابل شیافزا يبرا

تمام  ،میتحوالت صنعت برق توجه کن لیدارند. اگر به اوا یمیقد ممفهو کی یول اندتوجه قرار گرفته

و منهتن در سال  لندن درصورت بخار جهان به هايروگاهین نی. اولانداز هم جدا بوده قدرت يهاستمیس

بوده براي تأمین بارهاي محلی  DC يبرق توسط ژنراتورها دیتول آنهاهدف ند که آغاز به کار کرد 1882

 يبرق برا دیتول هیاول يهاستمیس هیشب اریها بسشبکهزیررو از این. (Hina Fathima et al., 2015) است

  .باشندمی یمصرف محل نیمأت

 شودیاستفاده م ریپذدیتجد يچند منبع انرژ ایمعموالً از دو  الکتریکی يانرژ یبیترک هايستمیسدر 

از  شی. علت تمرکز بشوندیم يانرژ نیمأدر ت ترشیتعادل ب باعث ستمیس ییکارا شیکه در کنار افزا

                                                
1 Consortium for Electricm Reliability Technology Solutions 
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از اندازه  شی، بزرگ شدن بيانرژ دیقابل تجد ریمنابع غ نیمأدر ت تیها محدودستمیس نیا ياندازه بر رو

 عوامل خرابکارانه موجود است. دیموجود، کاهش تراکم بار در خطوط موجود و تهد يهاشبکه

ادغام  لیدل نیبه برق وابسته است. به هم یدفاع نهیدر زم یکشورها حت یارتباط يهاستمیساخت سریز

حمالت خرابکارانه قرار  انجام يبرا یمجموعه آن را هدف مناسب کیوسعت در  نیبا ا یستمیس به کنترل

کنترل  لیدل نیمرتبط با آنهاست، به هم يو بارها يانرژ دیشبکه شامل منابع تولزیاز آنجا که رد. دهیم

 شیعوامل در کنار افزا نیادارد. تري در مقایسه با ادوات کنترلی شبکه قدرت کم نهیتر و هزآنها آسان

 انرژي الکتریکی نیمأت يهاستمیس دینسل جد وسعهموجب ت يانرژ ریدپذیبه استفاده از منابع تجد لیتما

به عنوان  دیشود. بخش تولیم يسازرهیو ذخ دیشامل دو بخش تول پراکنده يمفهوم منابع انرژ شده است.

توانند در هر یتوان کوچک هستند و م دیتول هايد که واحدنشویشناخته م پراکنده دیتول هايستمیس

  .(Mitra et al., 2008) رندیگ کننده قرارمصرف کیصورت جدا از شبکه و نزدبه یمحل

 تیقابل ،ايهگلخان يگازها دیکم، عدم تول يو نگهدار ریتعم يهانهیهز رینظ ییهاتیمز هاشبکهزیر

استفاده از  ،نهیبه يبردارحال بدون بهره نی. با ا(Lasseter, 2007) باال دارند يریپذباال و انعطاف نانیاطم

کردن  دایپ به معنیهاي ترکیبی انرژي الکتریکی مدیریت بهینه سیستمندارد.  ياقتصاد هیها توجشبکهزیر

ها و کیرو ابزارها، تکننیاست. از ا هاشبکهزیاز ر يبرداربهره يحل براراه نیترو مقرون به صرفه نیبهتر

  نه هستند.یزم نیپژوهش در ا ياز موضوعات تازه برا يسازنهیبه يکاربردها

  انرژيمنابع تجدیدپذیر  -2- 1

اما با  کاهش یافتهاي بزرگ استفاده از مولدهاي کوچک براي تولید برق بعد از ایجاد نیروگاه

هاي تولید برق در مقیاس کوچک و ایجاد تجدید ساختار در صنعت برق و مسائل پیشرفت تکنولوژي

از  ياریدر بسمحیطی، باعث مطرح شدن مجدد این مولدها در صنعت تولید برق شده است. زیست
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هاي گذاريهاي تجدیدپذیر تدوین و سیاستيمنظور توسعه انرژهجهان اهداف راهبردي ب يکشورها

در اروپا در کمیسیونی  افتهیدر این رابطه کشورهاي توسعه  است. انجام شده آتیهاي الزم براي سال

به  2020ذیر تا سال هاي تجدیدپانرژي خود را از منابع انرژي يازهایدرصد از ن 20منظور تأمین  نیبد

در  2020شود که تا سال یم ینیبشیپ رانیدر ا يگذاراستیس نیبا تدو اند.نموده نیتدوعنوان هدف 

 با توجه بهلذا  برسد. درصد 15حداقل به  سهم منابع تجدیدپذیر از تأمین انرژي الکتریکی زین رانیا

 اریموضوع بس نیا ،رسدیدر آینده نزدیک به اتمام م بینی شدهپیش کههاي فسیلی سوختمحدودیت 

به  هاکشور يهاي تجدیدپذیر منافع اقتصادي و اجتماعی مختلفی را براتوسعه انرژيو  بوده تیحائز اهم

 تجدیدپذیر انرژي منابع هاي مثبتمحیطی خود از جنبههاي زیستفقدان هزینه عالوه براین .همراه دارد

  باشد.یم

  هاي ترکیبی انرژي الکتریکیسیستم -3- 1

 ستمیس يکه در حالت جدا از شبکه قرار دارد، اجزا یکیالکتر يتأمین انرژ یبیترک ستمیس کی يبرا

منابع  ،یکیالکتر يانرژ ریدپذیچهار دسته شامل منابع تجد نی. اشوندیم میبه چهار دسته تقس یبیترک

 ACهمچنین با توجه به نوع  و بار است. یکیالکتر يانرژ سازيهریذخ هايمستیس ،يتأمین انرژ بانیپشت

 استفاده شود. ي الکترونیک قدرتهاسطوح ولتاژ متفاوت اجزا، الزم است از مبدل بودن و DCو 

دسته کلی تقسیم  دوماً به هاي قدرت ترکیبی شامل منابع تجدیدپذیر عموسیستمهاي عملکرد حالت

  :(Kaundinya et al., 2009) دشونمی

 هاي قدرت جدا از شبکه:سیستم  

دلیل ی، بهشبکه قدرت محلی که به دلیل موقعیت جغرافیایی و دور بودن از شبکه عموم

ها گونه سیستمباشد. اینک سیستم کامالً مستقل از شبکه میی ،انتقال وطخط احداثاقتصادي بودن غیر
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 معموالً .باشندبیوماس و ...) میعموماً شامل یک یا چند منبع انرژي تجدیدپذیر (بادي، خورشید، 

ي دهاحاز وا ،هاي تأمین انرژي الکتریکیگونه از سیستماین در منظور افزایش قابلیت اطمینانبه

  شود. ساز انرژي نیز استفاده میذخیره

 هاي قدرت متصل به شبکه:سیستم  

. استفاده از این رددگعنوان پشتیبان استفاده میهاي قدرت از شبکه عمومی بهدر این نوع سیستم

براي مناطقی که پتانسیل تولید انرژي توسط یکی از منابع تجدیدپذیر را داشته باشد بسیار نیز ها سیستم

  مناسب است.

  اهداف پژوهش -4- 1

هدف از این پژوهش مدیریت بهینه یک سیستم ترکیبی انرژي الکتریکی در حالت جدا از شبکه 

. در انتخاب اجزاي ساختار سیستم ترکیبی از بین منابع باشدمیکننده براي تأمین تقاضاي بار مصرف

سازي انرژي الکتریکی، اجزایی چون توربین هاي گوناگون ذخیرهمختلف انرژي تجدیدپذیر و روش

ژنراتور به علت اینکه در اکثر مناطق جغرافیایی قابلیت اجرایی بادي، سیستم فتوولتاییک، باتري و دیزل

نحوي که ضمن تأمین همناسب این اجزا ب اندازهاند. انتخاب دسترس هستند، مدنظر قرار گرفتهداشته و در 

شد، یکی از برداري از سیستم ترکیبی انرژي الکتریکی را داشته باحداقل هزینه بهره ،کامل تقاضاي بار

 نیاز ا (Bekker, 2007) یساعت کی یکم گام زمان يبا توجه به خطا نیهمچناهداف این پژوهش است. 

کلی اهداف زیر در این پژوهش دنبال طوربه ها استفاده شده است.هداد لیتحلوهیتجز يبرا یگام زمان

  شده است:

  اندازه بهینه اجزاي سیستم ترکیبی انرژي الکتریکی در حالت جدا از شبکه براي تأمین تقاضاي

بینی شده، مشخص ورشید پیشبینی شده و با استفاده از مقادیر سرعت باد و تابش خبار پیش
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عالوه بر اندازه بهینه اجزاي سیستم ترکیبی انرژي الکتریکی، اندازه بهینه اجزا براي  شده است.

 مشخص شده با هم این اجزا در ترکیبساختارهاي ممکن  سایرشرایط استفاده از تک منابع یا 

 .اندو نتایج با هم مقایسه شده

 براي انتخاب اندازه بهینه اجزا، با استفاده از یک روش  1جستجوگرهاي عالوه بر استفاده از روش

و نتایج با هاي ریاضی و جستجوگر اندازه بهینه اجزا مشخص شده و ترکیب روشفرا ابتکاري 

 است.ها مقایسه شده روش معمول استفاده شده در سایر پژوهش

 نترلی سیستم ترکیبی که باعث به اندازه بهینه براي اجزا، پخش بار بهینه بین اجزاي ک عالوه بر

 شود، به ازاي هر ساعت مشخص شده است.برداري میحداقل رسیدن هزینه بهره

 تقاضاي بار، تابش خوشید و سرعت  هاي اقتصادي بازار ایران و همچنین مقادیربا استفاده از داده

مهندسی دانشگاه وانرژي الکتریکی براي دانشکده فنیساعتی سالیانه، یک سیستم ترکیبی  باد

  شده است. یشنهادمحقق اردبیلی پ

  نامهساختار پایان -5- 1

   :اندها به شرح زیر تدوین شدهئه مقدمات در فصل اول، بقیه فصلانامه پس از اردر این پایان

  فصل دوم: پیشینه تحقیق

ترکیبی هاي در این فصل به معرفی اولیه و کلی از موضوعات مورد بحث محققان در زمینه سیستم

شده است. ضمن معرفی مباحث مختلف، دهی به مقاالت پرداختهانرژي الکتریکی از طریق مرجع

انواع ساختارهاي کاربردي معرفی و عملکردشان بررسی از بین هاي ترکیبی ساختارهاي مختلف سیستم

                                                
1 Heuristic 
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تحلیل قرار وهاي انجام شده مورد تجزیهشده است. در این فصل سعی بر این بوده تا جدیدترین پژوهش

  گیرند.

  سازي اجزا و ساختار سیستم ترکیبی انرژي الکتریکیمدلفصل سوم: 

مزایا و معایب و نوع  ،عملکرد اجزاي سیستم ترکیبی قبل از اتصال به هم بررسیفصل در این 

بیشتر تمرکز در این فصل بر روي اجزاي سیستم ترکیبی شده است.  ارائهبندي توان تولیدي اجزا فرمول

سازي و بندي مسأله بهینهدر ضمن نحوه فرمول نامه است.رژي الکتریکی مورد مطالعه در این پایانان

  تحلیل قرار گرفته است.وروش حل مسأله در این فصل مورد تجزیه

  سازي : نتایج حاصل از شبیهمفصل چهار

مختلف در این فصل مورد  هايدر سناریو یک سیستم نمونه سازيهیحاصل از شب جینتا

وتحلیل قرار گرفته است. در سناریوي اول مدیریت بهینه فقط از لحاظ پخش بار و در سناریوي تجزیه

اند. برداري با یکدیگر مقایسه شدههاي مختلف بهرهبهینه اجزا نتایج در حالت اندازهدوم با انتخاب 

انرژي الکتریکی براي ی، یک سیستم ترکیبی هاي واقعهمچنین در سناریوي سوم با استفاده از داده

  ومهندسی دانشگاه محقق اردبیلی پیشنهاد شده است.دانشکده فنی

  گیري و پیشنهاداتنتیجه: مفصل پنج

و در ادامه پیشنهاداتی تحلیل قرار گرفته واي از نتایج فصل چهار مورد تجزیهدر این فصل خالصه

  نامه ارائه شده است.پایانبراي پیشبرد کار انجام شده در این 
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9 

 

  

  

  

  

  مقدمه  -1- 2

 نیمورد مطالعه محققان در ا یمباحث مختلف ،يپراکنده انرژ دیتول ستمیس کیبا توجه به ساختار 

 شیافزا لیاز قب یبیترک ستمیس ياجزا ییکارآ يارتقا نهیمطالعات هم در زم نیقرار گرفته است. ا نهیزم

مباحث  نهیدر زم مو ه و کنترلی یادوات حفاظت زیها و نلو مبد يانرژ دیمنابع تول نهیو کاهش هز بازده

بوده است. در اجزا  نهیبه اندازه و حالت ممکن از نظر پخش بار نیتريموجود در اقتصاد منابعاستفاده از 

 رقابلیشده و غ ینیبشیپ توان دیتولبار و  يتقاضا انواع یبررسپخش بار، بهینه و  اندازهکنار مطالعات 

دو حالت جدا از  يبرا یبیترک يهاستمیدر س بار ییموضوعات بازار برق و پاسخگو نیو همچن ینیبشیپ

مطالعه مباحث  نیدر ا نامه،نایموضوع پا به. با توجه اندمورد توجه قرار گرفتهنیز شبکه و متصل به شبکه 

بار در  يتقاضا نیمأت براينه یبار به نه اجزا و پخشیاندازه بهمدیریت انرژي از نظر  مربوط به

با استفاده از در حالت جدا از شبکه  یکیالکتر يانرژ یبیستم ترکیک سی يبرا حالت ممکن نیترياقتصاد

  شده است.  یبررس شده ینیبشیپ يهاداده

  نهیپخش بار به -2- 2

  ک،ییفتوولتا ستمیشامل س یبیترک ستمیس کی گاننویسند (Tazvinga et al., 2015)در مرجع 
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Abstract: 

Issues related to hybrid power systems is among the issues that are of interest to 

researchers in the field of power systems. Hence in this Thesis, a hybrid power system in 

off-grid mode is studied from the perspective of optimal management. Photovoltaic 

systems and wind turbines as renewable energy sources with predicted production based on 

solar radiation and wind speed in the region have been considered. Diesel generators and 

battery respectively backup systems and energy storage systems are used. For solving the 

optimization problem in addition to the other methods that used in other researchs to 

determine the optimal size components, an innovative approach by combining heuristic 

Moth-flame algorithm and mathematical quadratic programming algorithm is used; so that 

the selection of the optimal size of components by Moth-flame algorithm and optimal 

power flow in during operation that is a part of the process of determining the optimal size 

of the components quadratic programming algorithm is done. Results have been analysis in 

several scenarios so that in each scenario, different conditions of operation of the hybrid 

system is investigated. By running code in MATLAB software and compare the results the 

effectiveness of the method presented in this thesis is proven to improve results. Also by 

using the annual hourly data, The optimal size of the components of a hybrid power system 

to meet the electrical demand of Faculty of Technical and Engineering of Mohaghegh 

Ardebili University as a practical study has been found and The possibility of studying on 

indicators of reliability of the hybrid power system is provided. 
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