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در اين مقاله يك سيستم تركيبي شامل منابع بادي و  —چكيده 

خورشيدي همراه با باتري به عنوان ذخيره ساز، جهت تأمين يك الگوي 

بار نمونه مستقل از شبكه طراحي شده است. با استفاده از تابع چگالي 

نمونه، ضريب ظرفيت براي چهار توربين   باد منطقهWeibullاحتمال 

بادي مختلف محاسبه شده و توربين بادي با بيشترين ضريب ظرفيت 

انتخاب شده است. به منظور تعيين تركيب اقتصادي بهينه، با استفاده از 

، تابع هدف به همراه قيود GAMS در محيط نرم افزار MINLPالگوريتم 

پياده سازي شده و نتايج ارائه شده است.  

 سيستم تركيبي، مستقل از شبكه، منابع بادي و —ه هاي كليدي واژ
 GAMSخورشيدي، تابع چگالي احتمال، طراحي بهينه، 

 مقدمه .1

در سال هاي اخير، جهان با چالشي بزرگ براي تأمين انرژي، كه يكي از 
مهمترين نياز هاي جامعه بشري مي باشد، مواجه است. امروزه سهم عظيمي از 
انرژي مورد نياز در سرتاسر دنيا از طريق سوخت هاي فسيلي همچون نفت، 

همچنين تقاضاي انرژي به سرعت در  .]1[گاز و زغال سنگ تأمين مي شود 
حال افزايش است و در همين حال، منابع سوخت هاي فسيلي محدود و رو 

در اين بين انرژي هاي بادي و خورشيدي از مهم ترين  .]2[به پايان است 
منابع تجديد پذير محسوب مي شوند، كه به داليلي از قبيل راندمان باال و عدم 

انتشار گاز هاي گلخانه اي و آالينده، پتانسيل بااليي در تبديل به منابع انرژي 
 .]3[سبز در آينده اي نزديك را خواهند داشت 

منابع انرژي بادي و خورشيدي در طول زمان بسيار متغير هستند و 
معموال با تغييرات تقاضا در سمت مصرف مطابقتي ندارد. عدم توازن توليد 

و مصرف در بازه هايي از زمان لزوم يك ذخيره ساز را نمايان مي كند. 
) و توربين هاي بادي PVهمچنين استفاده جداگانه از پنل هاي خورشيد (

)WT .به افزايش اندازه سيستم و در نتيجه افزايش هزينه ها منتهي مي شود (
تركيب منابع بادي و خورشيدي مي تواند عملكرد و قابليت اطمينان سيستم 

را بهبود بخشد و نوسانات در ميزان توليد و اندازه سيستم ذخيره ساز را 
 .]4[كاهش دهد 

روش هاي مختلفي براي طراحي بهينه و كاهش هزينه هاي سيستم هاي 
 اندازه بهينه يك سيستم تركيبي با ]5[توليد توان تركيبي ارائه شده است. در 

در نظر گرفتن قابليت اطمينان بر پايه ذخيره ساز هيدروژني بررسي شده 
 به بررسي تعيين اندازه بهينه يك سيستم تركيبي با ]6-7[است. مراجع 

 يك روش ]8[استفاده از الگوريتم هاي فرا  ابتكاري مختلف پرداخته اند. در 
برنامه ريزي عدد صحيح بر اساس الگوريتم كلوني مورچه ها براي يافتن 

در  WT دو مدل ]9[اندازه بهينه يك سيستم تركيبي ارائه شده است. در 
مناسب با  WTنظر گرفته شده است و با توجه به تابع چگالي احتمال باد 

 بيشترين برداشت انرژي انتخاب شده است.
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در اين مقاله، پس از مدلسازي اجزاي سيستم با توجه به داده هاي باد 
 مناسب انتخاب شده است. سپس با توجه به داده هاي WTيك منطقه نمونه،

 IEEE RTSسرعت باد، تابش خورشيد و همچنين ميانگين ساعتي بار 
تركيب اقتصادي بهينه بدست آمده و عملكرد سيستم بررسي شده است. به 

 بهره گرفته شده است. GAMSمنظور بهينه سازي از نرم افزار 

 مدل و اجزاء سيستم تركيبي .2

با توجه به ناپيوستگي توليد انرژي از منابع تجديدپذير، استفاده از 
سيستم هاي تركيبي راه حل مناسبي مي باشد كه در عمل اثبات شده است. در 

حقيقت با تركيب مناسب اجزاء سيستم مي توان به سيستم مقرون به صرفه، 
. استفاده از سيستم  هاي تركيبي مجزا از شبكه راه ]10[پاك و مطمئن رسيد 

 حل مناسبي براي تأمين توان نواحي دور از شبكه است.

نشان داده شده است. » 1 شكل«ساختار سيستم تركيبي مورد مطالعه در  
به عنوان منابع توليد كننده PV  و WT شامل جدا از شبكه مورد نظر سيتم

توان مي باشد. همچنين بانك باتري براي ذخيره انرژي اضافي و بهبود قابليت 
اطمينان در نظر گرفته شده است. در اين سيستم، هنگامي كه توان توليدي 

توسط منابع تجديدپذير براي تأمين بار كافي نباشد، باتري انرژي مورد نياز 
تقاضا بيشتر باشد از را تأمين مي كند. در مقابل هنگامي كه توان توليدي 

 انرژي اضافي توليدي در باتري ذخيره مي شود.

 
 ساختار سيستم تركيبي مورد مطالعه 1شكل 

به منظور بررسي عملكرد سيستم تركيبي در شرايط مختلف اجزاء 
 سيستم مدلسازي مي شوند.

 توربين بادي .2.1

 به صورت تابعي از سرعت )vpWT)(توان خروجي يك توربين بادي (
) بيان مي شود: 1، با ()vباد در ارتفاع هاب توربين (
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ratedWTpدر اين رابطه  , ) مي باشد. rvتوان خروجي در سرعت نامي ( 

incutv outcutv و−  به ترتيب سرعت قطع پايين و باال است. با استفاده از −
) مي توان سرعت باد اندازه گيري شده را به سرعت باد در ارتفاع هاب 2(

 .]4 [توربين تبديل كرد

)2( ζ)(
measure

hub
measure H

Hvv ×= 

measurevبه طوري كه  سرعت باد اندازه گيري شده در ارتفاع  

measureH است و hubH .ارتفاع هاب توربين مي باشد ζ  براي 10/0بين  
 براي محيط هاي جنگلي و پوشيده از 25/0محيط هاي مسطح  و تا بيش از 

 ζدرخت متغير است. براي محيطي به دور از درختان و ساختمان هاي بلند 
 مقداري مناسب است كه در اين مطالعه در نظر گرفته شده 14/0برابر با 

 » آمده است.1 نمونه در «جدول WTپارامتر هاي مربوط به چهار .]4 [است
  مشخصات فني توربين هاي بادي1جدول 

WT )( s
mincutv −
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)(max, kWWT
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1  1/3 5/12 24 1 20 
2 1/2 9 20 5/2 20 
3 3 12 25 5/7 25 
4 3 14 25 10 25 

پنل خورشيدي  .2.2
براي طراحي مناسب سيستم تركيبي، به  داده هاي ساعتي تابش خورشيد 

 به صورت تابعي از توان تابش خورشيد با PVنياز است. توان خروجي هر 
 ) بدست مي آيد.3استفاده از (

)3( )](1[)()( , refcT
ref

ratedPVPV TTN
R

RpRp −+××= 

Rp)(كه در آن  pv و  rp به ترتيب توان توليدي هر PV و توان 

R است. همچنين PVنامي /2تابش خورشيد بر اساس   mW .مي باشد 

refR2 تابش خورشيد در شرايط مرجع است كه معموال/ mW 1000 در 
 به ترتيب دماي سلول در شرايط كاري و refTو cT نظر گرفته مي شود.

 مي باشد كه در PVضريب دما در TN .مي باشد C° 25دماي استاندارد
 .]7[ صرف نظر شده است PVاين مطالعه از تأثير دما بر 
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باتري  .2.3
 PV و WTبه دليل ماهيت رفتار تصادفي در توليد توان به وسيله 

ميزان شارژ باتري مدام در حال تغيير است. هنگامي كه توان توليدي منابع 
تجديدپذير سيستم بيشتر از تقاضاي بار باشد،  مازاد توان توليدي در باتري 

ذخيره مي شود: 
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t ميزان شارژ باتري در زمان tEbatt)(در اين رابطه  invConاست و   /η 
 كل توان توليدي توربين هاي بادي و tPPV)( و tPWT)(بازده مبدل است. 

پنل هاي خورشيدي است و به صورت زير تعريف مي شود: 

)5( )()( tpNtP WTWTWT ×= 

)6( )()( tpNtP PVPVPV ×= 

در زماني كه توان توليدي منابع تجديدپذير سيستم از تقاضاي بار كمتر 
 باشد، آنگاه كمبود توان از باتري تأمين مي گردد:
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 بررسي داده هاي آماري باد .3

، محاسبه WT يك )AEP(يك روش براي تعيين توليد انرژي ساليانه 
ميزان توليد با توجه به توزيع سرعت باد منطقه است. با توجه به ماهيت 

تصادفي باد و با محاسبه فراواني هاي تعداد وقوع در سال، توزيع سرعت باد 
 » نشان داده شده است.2بر اساس داده هاي ساعتي بدست آمده و در «شكل 

 
 توزيع سرعت باد بر اساس داده هاي ساعتي 2 شكل

 مطابقت بااليي بر داده هاي سرعت باد Weibullتابع چگالي احتمال 
) و 8. اين تابع حالت خاصي از توزيع گاما مي باشد كه با (]11-12[دارد 

) بيان مي شود: 9(

)8( ])(exp[))(()( )1( kk

c
v

c
v

c
kvf −= − 

)9(    ])(exp[1)( k

c
vvF −−= 

) و PDF به ترتيب تابع هاي چگالي احتمال (vF)( و vf)(كه در آن 
  به ترتيب پارامترهاي مقياس و k و c) مي باشند. CDFتوزيع تجمعي  (
. روش هاي متفاوتي براي ]13[ باد منطقه هستند Weibullشكل در مدل 

 وجود دارد كه در اين مطالعه دو Weibullبدست آوردن پارامترهاي تابع 
. ]14[ بررسي شده استMaximum Likelihoodروش حداقل مربعات و 

روش حداقل مربعات براي بدست آوردن  .3.1
 Weibullپارامترهاي مدل 

 استفاده از روش k و cيك از متداول ترين راهكارها براي محاسبه 
) به يك تابع خطي تبديل 10 با (CDFحداقل مربعات است. در اين روش 

د   :]9[مي شو

)10( ( ) ckvkvF lnln])(1(lnln[ −=−− 

 هم چنين با تعريف:

)11( ( )])(1(lnln[ vFY −−= 

)12(                             vX ln= 
)13(                )ln(0 ck−=β  ٫   k=1β 

  ) را به صورت زير بيان كرد:11در نتيجه مي توان (

)14(                        01 ββ += XY 

   سرعت باد نشان داده شده است.CDF» 3در «شكل 

 
 تابع توزيع تجمعي سرعت باد 3شكل 

 به صورت خطي با روش حداقل CDF) 12) و (11با استفاده از (
 » نشان داده شده است.4مربعات تقريب زده شده است، كه در «شكل 
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 تقريب خطي تابع توزيع تجمعي با روش حداقل مربعات 4شكل 

 محاسبه مي شوند كه در k و c) پارامترهاي 14) و (13با توجه به (
 » آمده است.2«جدول 

 براي بدست Maximum Likelihoodروش  .3.2
 Weibullآوردن پارامترهاي مدل 

) 16) و (15 از طريق دو رابطه (Weibullدر اين روش پارامترهاي مدل 
بدست مي آيد: 
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nvvvكه در آن  ,...,  تايي تصادفي از تابع چگالي n يك نمونه 21
 با استفاده از روش هاي عددي مبتني بر kاحتمال است. ابتدا با محاسبه

) بدست آورد. نتايج حاصل از دو روش در 13 را از (cتكرار، مي توان 
 .]15[» آمده است 2«جدول 

 سرعت باد Weibull پارامترهاي تابع توزيع 2جدول 
 k cروش تخمين 
 7961/5 6074/1حداقل مربعات 

Maximum 
Likelihood 8953/1 124/6 

 بدست آمده Weibull» مشاهده مي شود مدل 5همانطور كه در «شكل  
 با داده هاي واقعي مطابقت بيشتري دارد. Likelihood Maximumبا روش 

 استفاده Weibullدر ادامه از اين روش براي بدست آوردن پارامترهاي مدل 
 شده است.

 
 مطابقت تابع توزيع احتمال بدست آمده، با داده هاي واقعي 5 شكل

 بررسي انرژي قابل استحصال از توربين بادي .3.3

 :]9[) محاسبه  مي شود17انرژي ساالنه توليدي يك توربين با استفاده از (
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 T=8760 باد است وWeibull تابع چگالي احتمال vf)(كه در آن 
) با استفاده از 17تعداد ساعت ها در طول يك سال است. انتگرال در (

 روش هاي انتگرال گيري عددي قابل محاسبه است.

است و با  WT) يك شاخص مهم در توليد يك CF (ضريب ظرفيت
 :]9[) بيان مي شود 18(
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REدر اين رابطه برابر است با:  

)19(                   ratedWTR pTE ,⋅= 

 RE بيشترين ميزان انرژي برداشت شده توسط توربين است، در
» 3 در توان نامي خود عمل كند. در «جدول Tصورتي كه در طول دوره 

CF.براي توربين هاي مورد نظر بدست آمده است  

  ضريب ضرفيت محاسبه شده براي چهار توربين بادي3جدول 

 توربين
)(

,

kW

ratedWTp
 CF (%) 

1 1 38/27 
2 5/2 09/46 
3 5/7 82/30 
4 10 59/25 
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  مشخصه توان خروجي توربين ها و تابع توزيع احتمال سرعت باد6شكل 

 2WT» مشاهده مي شود در صورت بكارگيري3همانطور كه در «جدول 
 حاصل مي گردد. در ادامه از اين توربين براي طراحي بهينه CFبيشترين

 سيستم تركيبي مورد نظر استفاده شده است. 

 تابع هدف و مدلسازي هزينه ها .4

 و باتري ها بايد به گونه اي بهينه گردد كه عالوه بر WT ،PVتعداد 
 ساله سيستم نيز حداقل گردد. 20پاسخگويي تقاضاي بار الكتريكي، هزينه 

 20هزينه سيستم شامل هزينه خريد و نصب، هزينه تعميرات و نگهداري در 
 ) بيان مي شود.20سال عملكرد سيستم است كه با (

)20( MtnCptT CCCMinimize += 

 به ترتيب هزينه سرمايه MtnC و CptC هزينه كل، TC در اين رابطه
ساليانه اوليه و كل هزينه تعمير و نگهداري ساليانه است. بايد در نظر داشت 
كه كل هزينه اوليه در شروع طرح رخ مي دهد و هزينه تعمير و نگهداري در 

ل انجام  مي شود. به منظور تبديل هزينه اوليه به هزينه ساالنه، 20طول   سا
 ) بيان مي شود.21 () باCRF( ضريب بازگشت سرمايه

)21( 
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)1(
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+
= n

n
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iiCRF 

 طول عمر سيستم است. در اين طرح طول n نرخ بهره و i كه در آن
) ارزش 22 سال در نظر گرفته شده است كه با استفاده از (5عمر باتري  

 .]6 [فعلي باتري  بدست آمده است

)22( )
)1(

1
)1(

1
)1(

11( 15105 iii
PC BattBatt

+
+

+
+

+
+×= 

BattC در اين رابطه  قيمت باتري است. به BattPارزش فعلي باتري و  
) 23 سال فرض شده است كه با استفاده از (10همين ترتيب طول عمر مبدل 

 ارزش فعلي مبدل  بدست مي آيد.

)23( )
)1(

11( 10// i
PC InvConvInvConv

+
+×= 

InvConvCكه در آن InvConvP ارزش فعلي مبدل و /  قيمت مبدل است. /
بنابراين كل هزينه سرمايه ساليانه اوليه برابر است با: 

)24( 
]

[

// InvConvInvCon

BattBattPVPVWTWTCpt

CN

CNCNCNCRFC

×+

⋅+⋅+⋅⋅=
 

 مي باشند. PV و WT به ترتيب هزينه يك PVC و WTCكه 
InvConN وWTN ،PVN ،BattNهمچنين  ، WT،PV به ترتيب تعداد،/

 باتري  و مبدل ها مي باشند. 

) مي توان 25براي در نظر گرفتن هزينه ساليانه تعمير و نگهداري از (
استفاده كرد: 

)25( PV
MtnPV

WT
MtnWTMtn CNCNC ×+×= 

WTكه در آن 
MtnC و PV

MtnC هزينه ساليانه تعمير و نگهداري WT و PV 
 است.

 قيود .4.1

)26( max0, WTWTWT NNIntegerN ≤≤= 

)27( max0, PVPVPV NNIntegerN ≤≤= 

)28( max0, BattBattBatt NNIntegerN ≤≤= 

maxدر اين روابط 
WTN ،max

PVN و max
BattN بيشترين تعداد در دسترس 

WT ،PVاست.  و باتري 

)29( 24
1

24

1

))()(( LoadtpNtpN PVPV
t

WTWT ≥×+×∑
=

 

24كه در آن 
1Load :برابر است با 

)30(                    ∑
=

=
24

1

24
1 )(

t
load tpLoad 

همچنين بايد براي باتري قيد زير برقرار باشد: 

)31(                   maxmin )( BattBattBatt EtEE ≤≤ 
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)32(                   maxmin ).1( battBatt EDODE −= 

minدر اين رابطه 
BattE) بدست 32 حداقل ميزان شارژ باتري است و با (

maxمي آيد، همچنين 
BattE بيشترين ميزان شارژ باتري است كه برابر با ظرفيت 

 نامي باتري است.

  مشخصات فني و اقتصادي سيستم4جدول 

 پارامترهاي سيستم
6% i 
 n  سال20

توربين بادي 

)kW (5/2 ratedWTp , 

)m/s (1/2 incutv − 
)m/s (9 rv 
)m/s (20 outcutv − 
)$ (8000 WTC 

)$ (100 WT
MtnC 

طول عمر  سال 20

 پنل خورشيدي

)W (260 ratedPVp , 

)$ (312 PVC 
)$( 0 PV

MtnC 
طول عمر   سال20

 باتري

)kWh (1/2 BattS 
)$( 170 BattP 

8/0 DOD 
طول عمر  سال 5

 مبدل

)kW (3 Rated Power 
)$ (2000 invConP / 

95/0 invCon /η 
 طول عمر سال 10

 نتايج مدلسازي .5

به منظور ارزيابي مدلسازي صورت گرفته، داده هاي ميانگين ساعتي 
» نشان داده 7سرعت باد و تابش خورشيد يك منطقه نمونه كه در «شكل 
 كه RTS IEEEشده، در نظر گرفته شده است. همچنين ميانگين ساعتي بار 

» 4«جدول نمايش داده شده به عنوان بار بررسي شده است. » 8«شكل در 
 مشخصات فني و اقتصادي تجهيزات بكار رفته در سيستم را نشان مي دهد.

 تابع هدف GAMS در محيط نرم افزار MINLPبا استفاده از الگوريتم 
» آمده است. به منظور 5به همراه قيود پياده سازي شده و نتايج در «جدول 

 بهره گرفته شده GAMS در نرم افزار CPLEXحل الگوريتم نوشته شده، از 

 GHzاست. زمان انجام محاسبات تحت كامپيوتر با مشخصات پردازنده 
3/2 ،Core i7 و GB RAM 8 ثانيه بوده است. 9/0  برابر با 

 
  داده هاي ميانگين ساعتي سرعت باد و تابش خورشيد7شكل 

 
  داده هاي ميانگين ساعتي بار8شكل 

 GAMSبراي تركيب اقتصادي بهينه در نرم افزار   نتايج حاصل5جدول 

) $هزينه كل( BattN WTN PVNاجزاء 

 07/32330 84 30 118 تركيب بهينه

PV و WT توان خروجي » نمايش 9همراه با تقاضاي بار در «شكل  
 را در PV و WT»، سهم توان توليدي 10داده شده است. همچنين «شكل 

» وضعيت شارژ باتري نشان داده شده 11هر ساعت نشان مي دهد. در «شكل 
) برقرار است و 32) و (31است، همانطور كه مشاهده مي شود قيود (

 وضعيت شارژ باتري از ميزان ماكزيمم و مينيمم مجاز، تجاوز نمي كند.

 
  توان خروجي توليدي سيستم و تقاضا9 شكل

 

 



 طراحي بهينه يك سيستم تركيبي شامل منابع بادي و خورشيدي همراه با باتري به عنوان ذخيره ساز

  تهران، ايران1394 –سي امين كنفرانس بين المللي برق 

 7  
 

 
  سهم توان توليدي در هر ساعت 10شكل 

 
  وضعيت شارژ باتري در هر ساعت11شكل 

 نتيجه گيري .6

در اين مقاله، مدلي براي طراحي بهينه يك سيستم تركيبي شامل منابع 
بادي و خورشيدي همراه با باتري به عنوان ذخيره ساز در سيستم، ارائه شده 

 سرعت باد منطقه براي انتخاب توربين بادي Weibullاست. از تابع توزيع 
مناسب استفاده شده است، كه مشاهده مي شود انتخاب توربين بادي مناسب 
با توجه به تابع توزيع احتمال باد بسيار حائز اهميت است. پس از آن براي 

محاسبه تركيب اقتصادي بهينه براي سيستم تركيبي كه توانايي تأمين تقاضاي 
 استفاده GAMS در محيط نرم افزار MINLPبار را داشته باشد از الگوريتم 

 سال عملكرد سيستم بدست آمده است. 20شده و تركيب بهينه براي مدت 
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