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HOMERبهره گیري از با ید انرژيهیبریدي تول: طراحی سیستم هاينام دوره آموزشی-1

: محمدعلی مراديمدرس -2

Excelو HOMER: نرم افزار نرم افزار هاي مورد نیاز-3

هدف از برگزاري دوره-4

شناخت مبانی سیستم هاي انرژي خرد تولید برق و انرژي
روش شناسی برآورد بارهاي الکتریکی و حرارتی متقاضاي
تولید برق و انرژيسیستم هاي هیبریديهآموزش روش طراحی بهین
فناوري انرژي خورشیدي، باد، میکروتوربین، رکت تولید انرژي با مشاطراحی سیستم هاي

CHPهیدروژن و پیل سوختی، و سایر ،

١-
١-١-

در مجتمع هاي مسکونی، تجاري، صنایع و ین انرژي تولید برق در خارج از شبکه سراسري برق، روشی براي تأم
باشد که در اغلب موارد به دلیل موقعیت صعب العبور جغرافیایی و هزینه مناطق دور افتاده و یا روستایی می

سرسام آورد انتقال، اتصال به شبکه غیرممکن می باشد. در این گونه موارد بهره گیري از انرژي هاي بومی 
واند فرایند توسعه این مناطق را تسهیل نماید. بهره گیري از گزینه هاي با حداقل هزینه (تجدیدپذیر) می ت

روش عرضه، جهت توسعه خدمات نوین انرژي در این مناطق یک راه حل پایدار و منطقی محسوب می شود. 
هاي جدید قابلیت مرسوم تولید برق در خارج از شبکه، بهره گیري از دیزل ژنراتور می باشد لیکن ظهور فناوري 

هایی را ایجاد کرده است که همان معماري یک سیستم هیبریدي با مشارکت فناوري هاي انرژي تجدیدپذیر در 
کنار دیزل ژنراتور می باشد. تا بتوان تأمین انرژي مورد نیاز را با حداقل هزینه انجام داد. در رویکرد جدید دیزل 

تجدیدپذیر نظیر فتوولتائیک خورشیدي، باد، زیست توده، زیست گاز، ژنراتور همراه با فناوري هاي انرژي هاي 
پیل سوختی و برق آبی کوچک و یا خرد می باشد. فناوري هیبرید ترکیب منابع چندگانه انرژي همانند 
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تجدیدپذیرها و ژنراتور دیزلی می باشد که ممکن است از یک سیستم ذخیره سازي انرژي (باتري) نیز بهره 
راین به طور کلی یک سیستم هیبریدي ترکیبی از یک یا چند منبع انرژي تجدیدپذیر نظیر خورشید، بگیرد. بناب

نیروگاه برق آبی کوچک/خرد، زیست توده، باد و امواج، جزر و مد همراه با سایر فناوري ها همانند باتري ها و 
کروگرید (شبکه خرد) نیز گفته دیزل ژنراتور می باشد. به سیستم هاي هیبریدي ترکیبی گاهاً سیستم هاي می

نمونه هایی از سیستم هاي هیبرید تولید برق و حرارت دیده می شود که نمودار طرحواره 1در شکلمی شود.
اینگونه سیستم ها می باشد. 

ACیک سیستم دیزلی تولید کننده برق - الف

ACیکی یره ساز باتري تأمین کننده بار الکترهمراه با ذخسیستم فتوولتائیک - ب

AC/DCدیزل همراه با پشتیبان باتري و مبدل/ باد/سیستم هیبریدي برق آبی- ج

، یک بویلر و یک بار تأمین کننده برق و بارهاي حرارتی همراه با دو ژنراتور، باتریخانهسیستم باد/ دیزل - د
حرارتی کمک می کند.که به تأمین بارهاي حرارتی با عبور برق تولیدي توربین بادي از یک مقاومت موقت 

براي تولید هیدروژن در دستگاه ه در آن از برق اضافی فتوولتائیک هیدروژن کیک سیستم فتوولتائیک/ - ر
فتوولتائیکالکترولیز استفاده می شود، هیدروژن تولیدي در مخزن ذخیره شده و در مواقعی که برق تولیدي 

بهره گرفته می شود.از پیل سوختی براي تولید کمبود برق،کافی نباشد
همانطورکه در شکل باال دیده می شود یک سیستم هیبریدي می تواند بسیار متنوع بوده و کاربرد متنوعی 
داشته باشد. از هر کدام از ترکیبات بسته به محل جغرافیایی و دسترسی به انواع انرژي هاي تجدیدپذیر و 

در یک وضعیت  تولید برق خارج از شبکه، سیستم محدودیت هاي فنی و اقتصادي می توان استفاده نمود.
هیبریدي امکان تولید برق پاك و مقرون به صرفه اي را فراهم می کند که در بیشتر مواقع از تولید برق با 
ژنراتور دیزلی نیز به صرفه تر است. در نتیجه گزینه هاي انرژي تجدیدپذیر یک راه حل ارجح براي تولید برق در 

محسوب می شوند.خارج از شبکه 

سیستم هاي هیبریدي یک رویکرد فناوري رو به توسعه اي هستند که در سراسر جهان نظر ها را به سمت خود 
جلب نموده اند. دالیلی این جذابیت را می توان در موارد ذیل خالصه نمود:

بهبود قابلیت اطمینان تأمین برق
بهبود خدمات انرژي
اکاهش انتشار آالیندگی و سروصد
تولید توان برقی پیوسته
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افزایش عمر بهره برداري از سیستم
کاهش هزینه هاي تولید برق
مصرف بهینه انرژي

: منونه های از سیستم های هیربیدی متداول و پرکاربرد١شکل
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یک ایستگاه تولید برق هیبریدي به طور معمول شامل اجزاي زیر می باشد:
درصد از حداکثر دیماند60وستی اسمی در حدود ماژول اینورتر با یک توان پی- الف
برابر اندازه اینورتر می باشد.1.5تا 1یک یا دو موتور دیزلی که معموالً اندازه آنها بین - ب
سربی–سیستم ذخیره سازي باتري اسیدي - ج
آرایش فتوولتائیک خورشیدي- د
سیستممیکروپرسسور با واحد کنترلی براي پایش و مدیریت خودکار - ر

٢-١-
کهشودمیاستفادهيهیبریدهايسیستماقتصـاديوفنـیارزیـابیوسازيشبیهجهتهومر افزارنرماز

افـزارنـرم.استیافتهتوسـعهوشـدهایجادآمریکامتحدهایاالتتجدیدپذیرانرژيملـیآزمایشـگاهتوسط
HOMERوتکنیکـیاصـولطبـقبسـیاريمتفـاوتطراحیايهگزینهتـاسـازدمـیقـادرراکـاربر

فراهمراهاوروديدرفراوانیهايقطعیتم عدوتغییراتاعمالامکانهمچنینند.کنمقایسهرااقتصادي
ممکـنهايروشتعیینباسالازسـاعتهـربرايراانرژيسیستمخاصآرایشیکعملکرد. کنـدمـی

ش آرایتمــام، سـازيبهینهفراینددرند. کمیسازيمدلآنعمرچرخههزینهوازنیـمـوردانـرژيتـأمین
برايحالتتریناقتصاديبـهدسـتیابیجهـت،هامحدودیتــهتوان برق با توجه بتــأمینمختلــفهاي

وفتوولتائیـکهايسـلولشـاملسیستمیکسازيمدلجهت.کندمیجستجوراعمر،چرخههزینه
رانظـرمـوردمنطقهبادسرعتمیزانوخورشیديمنبـعاطالعـاتبایـدهومرافـزارنـرمدربـادي،توربین

کندمیمحاسبهراتجدیدپذیرمنابعانرژيمیزانسـاعتهیـکهـايگامطبـقنرم افزار.نمودواردبرنامـهدر
متناوبتجدیدپذیرانرژيمنابعشـاملکـهآنهـاییخصوصـاًکوچک،انرژيهايسیستمانواعبیشتربرايو

ارزش خالص معادلهازافزارنرمد.رسمینظربهدقیقیمقیاستحلیل،برايسـاعتهیـکهـايگامهستند،
هزینـهاولیـه،سرمایه گذاريهايهزینهشاملکـهکنـدمـیاسـتفادهعمـرچرخههزینهبرايفعلی، 

شـبکهبهبرقفروشوهواآلودگیازناشیهايجریمهشبکه،ازبرقخریدسوخت،تعمیـرات،جـایگزینی،
هاهزینه. شوندمیگرفتهنظردرمنفیدرآمدهاومثبتهـا،هزینـهارزش خالص فعلیمحاسـبهدر. اسـت

دادناثـرهـتجارزیابینوعایندرکنند.میارزیابیسـالطـولدرثابـتبهـرهنـرخیکبارادرآمدهاو
ازناشیکهواقعیبهرهنرخمحاسبهبـابایـدسیسـتمبررسـیوتحلیلفرآیندانتهايدرمحاسباتدرتـورم
میسازيشبیهممکنحاالتتمامي، سازشبیهفراینـددر.کرداعمالویژه اي روابـططبقواستتورم
توسـطتحقققابلآرایشنهایتدروکندمیمرتبارزش خالص هزینه ها طبـقراآنهـاسـپسوشوند

د.کنمیمعرفیبهینهآرایشبعنوانراهزینه خالص ارزش فعلی کمتـرین
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۱-۲-۱-
هومر، مدل بهینه سازي میکرو پاور(شبکه خرد)، ارزیابی طرح هاي سیستم هاي تولید برق متصل بـه شـبکه یـا    

واع کاربردها ساده و قابل فهم می کند. هنگام طراحی یک سیستم تولید برق، بـا پیکـره   مستقل از شبکه را در ان
بندي هاي مختلفی از سیستم برخورد می کنید که کار تصمیم گیري براي انتخاب طرح ها را مشکل می سازد.

HOMER: محیط نرم افزار 2شکل

ت آنها سیستم را متغیر مـی کنـد؟ چـه تعـداد و     اینکه چه پارامترهایی در طراحی سیستم حساس بوده و تغییرا
اندازه از هر مؤلفه اي از سیستم باید مورد استفاده قرار بگیرد. تعداد زیاد گزینه هاي فنآوري و تعمیرات و هزینـه  
هاي فناوري و دسترسی به منابع انرژي، تصمیم گیري را مشکل تر می کند. الگوریتم هاي بهینه سازي و تحلیل 

ر، امکان ارزیابی تمام پیکره بندي هاي قابل قبول سیستم را تسهیل می کند.حساسیت هوم

٢-٢-١-
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از هومر، مدلی را با ورودي هاي مختلف خواهید داشت که گزینـه هـاي فنـاوري، هزینـه هـاي      بهره گیريبراي 
ایج شبیه سـازي را در جـداول و نمودارهـاي    اجزاء و دسترسی به منابع را در بر می گیرد. از طرف دیگر، هومر نت

مختلف نشان می دهد که به مقایسه پیکره بندي هاي مختلف کمک کرده و بر اساس رتبه بنـدي هـاي فنـی و    
اقتصادي آنها را مقایسه می کند و امکان اسـتخراج جـداول و نمودارهـا در گزارشـات و ارایـه هـا را فـراهم مـی         

تغییرات عواملی همانند دسترسی به منابع و شرایط اقتصـادي بـر اثربخشـی و    کند.هنگامی که می خواهید تأثیر 
کارایی اقتصادي پیکره بندي هاي سیستم هاي مختلف را بررسی نمایید از قابلیت تحلیل هاي حساسـیت هـومر   
بهره می گیرند. براي انجام تحلیل هاي حساسیت الزم است مقادیر تحلیل حساسیت براي دسترسی به منـابع و  
یا هزینه ها را در محیط هومر وارد کنید. هومر پیکره بندي از سیستم را براي تمام مقادیر شبیه سازي می کنـد.  
از نتایج تحلیل هاي حساسیت براي تعیین و شناسایی عواملی که بیشترین تأثیر را بـر طراحـی و بهـره بـرداري     

حساسـیت بـراي جـواب دادن بـه معـادالت      سیستم برق دارند، شناسایی کنید. همچنین هومر از نتـایج تحلیـل  
عمومی گزینه هاي فناوري به منظور برنامه ریزي و تصمیم گیري استفاده کنید.

٣-٢-١-
سـاعت از سـال شـبیه سـازي مـی      8760هومر روش بهره برداري از یک سیستم را با ایجاد معادالت تراز در هر 

و حرارتی را در هر ساعت که باید توسط سیستم تأمین شـود، را فراخـوان کـرده و    کند. هومر تقاضاي الکتریکی 
جریان انرژي تحویلی و یا دریافتی به/از اجزاي سیستم را محاسبه می کند. همچنین هومر بـراي سیسـتم هـاي    

نـدازي  شامل باتري ها یا ژنراتورهاي تولید برق از سوخت،  تصمیم     مـی گیـرد کـه در چـه زمـان هـایی راه ا      
ژنراتورها اقتصادي بوده، و یا در چه زمان هایی باتري ها را شارژ و یا تخلیه نماید. سپس تصمیم مـی گیـرد کـه    
چه پیکره بندي امکان پذیر است یعنی در حالیکه این پیکره بندي تقاضـاي الکتریکـی را تحـت شـرایط مـدنظر      

م را در طـی عمـر پـروژه محاسـبه مـی کنـد.       کاربر تأمین می کند، هزینه هاي نصب و بهـره بـرداري از سیسـت   
گهـداري، سـوخت و   محاسبات هزینه سیستم براي هزینه هایی نظیر سرمایه گذاري، جایگزینی ، بهره برداري و ن

می دهد.بهره انجام

: بعد از شبیه سازي پیکره بندي هاي ممکن سیستم، هومر فهرستی از پیکـره بنـدي هـاي چیـده     بهینه سازي
الص هزینه کنونی(بعضی اوقات به هزینه چرخه عمر موسوم است) نشان می دهد که شـما مـی   شده بر اساس خ

توانید گزینه هاي مختلف طراحی سیستم را مقایسه کنید.

: زمانیکه شما متغیرهاي حساسیت را به عنوان ورودي تعریف می کنید،  هـومر فراینـد   تحلیل هاي حساسیت
که تعیین کردید، تکرار می کند. براي نمونه، اگر سرعت بـاد بـه عنـوان    بهینه سازي را براي هر متغیر حساسیت
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یک متغیر حساسیت تعریف شود، هومر پیکره بندي هاي سیستم را براي دامنه اي از سـرعت هـاي کـه تعیـین     
کرده اید، شبیه سازي می کند.

۵-
آموزش مبانی اقتصاد انرژي
ژي و اجزاي آن و روابط بین اجزاءآموزش مفهوم سیستم انر
آموزش مفهوم سیستم هاي هیبریدي و اجزاي آن
روش برآورد بارهاي الکتریکی و حرارتی در یک منطقه
 روش شبیه سازي سیستم انرژي خرد(هیبریدي) با استفاده ازHOMER

آموزش طراحی انواع سیستم هاي فتوولتائیک خورشیدي
 بهینه اجزاءو تعیین اندازهبهینه سازي سیستم هاي هیبریدي
تحلیل حساسیت متغیر هاي با عدم قطعیت باال
طراحی سیستم هاي هیبریدي دیزل و فتوولتائیک
طراحی سیستم هاي دیزل+فتولتائیک+بادي
طراحی سیستم هاي دیزل+فتوولتائیک+بادي+ پیل سوختی هیدروژنی
وژنی + طراحی سیستم هاي دیزل+فتولتائیک + بادي+ پیل سوختی هیدرCHP

۶-
ساعت20زمان: 

۷ -
هزار تومان...........................هر شرکت کننده 
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۸-
و سایر مهندسی شیمی ناسان محترم مهندسی سیستم هاي انرژي، مهندسی برق، مکانیک،کارش

عالقمندان

۹-
-CDمحتوي نرم افزار و انواع مثالها
به زبان فارسییآموزشجزوه -


