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   چکیده

 نیتامی برا ریخای ها دهه در که باشدیمی انرژ رهیذخ ستمیس و دیخورش و باد ريدپذيتجدی انرژی هاستمیس ازی بیترک ديبریه ريپذ ديتجدی انرژ ستمیس

 نیتام ستمیس مدلی هخوابگا ساختمانی مصرف برقی انرژ زانیم و محليی ایجغراف طيشرا به توجه با قیتحق نيا در. شودیم استفاده آن از هاساختمانی انرژ

 انواعی سازهیشب و لیحلت با و است شده گرفته نظر در مبدل وی انرژ سازرهیذخی باتر ک،یفتوولتائی هاپنل ،یباد نیتورب شامل ساختمان مناسب ديبریهی انرژ

ی برا ناسبم ديبریه ستمیس ،یاقتصاد لحاظ از آنی بررس و شدهی طراحی ديبریه ستمیس اجزاء مختلف ابعاد بیترک با شدهی طراح ديبریهی انرژ ستمیس

 آمده دست هب ديبریهی انرژ ستمیس روش به ساختمانی مصرف برقی انرژ نیتامی برا مناسب طرح و است شدهی مدلساز وی طراح ساختمان برقی انرژ نیتام

 .است
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Abstract  

The hybrid renewable energy system, combination of wind and solar renewable energy system and storage system, have 

been being used for the hybrid power supply of buildings. In this study, considering the geographic location and the 

electric power consumption of the dormitory building, the appropriate model for the hybrid power supply system of the 

building including wind turbine, photovoltaic panel, energy storage battery and converter is intended. Furthermore, by 

analysis and simulation of various energy systems, designed by combining the diverse dimensions of the hybrid 

system’s components and checking them economically, the suitable hybrid system for electricity supply of the building 

is designed and modeled.  Finally, the proper design for the power supply of the building is obtained. 
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 مقدمه -1

 اهمیت زا آن تداوم مورد در نگرانی و بشری جوامع نیاز مورد انرژی تأمین امروزه،

 کي از انرژی روزافزون تقاضای و جهان صنعتی توسعه با. است برخوردار خاصی

 و آتی های نسل برای فسیلی سوختهای منابع حفظ لزوم و بودن محدود و سو

 راهی سوی، ديگر از آن سوختن از ناشی محیطی زيست خسارات از جلوگیری

 اقیب را باد و خورشید نظیر تجديدپذير انرژيهای از استفاده به آوردن روی جز

 با جايگزينی در انرژی منابع اين از استفاده حاضر، حال در .است نگذاشته

 از يکی آنها اقتصادی و محیطی زيست ويژگیهای به توجه با فسیلی انرژيهای

 ساختمانها تنها که آنجايی از. است انرژی بخش سیاستگذاران های دغدغه

 به کلی ديدگاه دهندمی اختصاص خود به را کل انرژی مصرف از %40 حدود

 يرتجديدپذ انرژی منابع از هاساختمان انرژی مصارف که باشدمی سو اين

 که معنا اين به  صفر انرژی ساختمان طرح خواستگاه. ]2و1[ گردد تامین

 همین هب نیز آيدمی بدست تجديدپذير انرژی منابع از تماما ساختمانها انرژی

 دخورشی و باد تجديدپذير انرژی تکنولوژی روزهااين. ]2[ گرفت شکل دلیل

 هینهب و طراحی در. است گرفته قرار زمینه اين در محققین توجه مورد بسیار

 اجرای جمله از مختلفی های جنبه ساختمان انرژی تامین سیستم سازی

 دانب اين. شودمی گرفته نظر در اطمینان قابلیت و محیطی شرايط اقتصادی،

 .دارد سازیشبیه و سازیبهینه به نیاز مهندسی مشکالت اين که معناست

 سوختی سلولهای جايگزينی که دهدمی نشان ایگسترده تحقیقات همچنین

 اختارس اضافه، باتری ذخیره همراه به فتوولتائیک سلولهای بادی، توربین با

 انرژی سیستم که دهدمی شکل ساختمان انرژی تامین برای را ایبهینه

 درجه تکی نمونه با مقايسه در هیبريدی انرژی سیستم. دارد نام هیبريد

 بهینه افزايش منظور به بخش هر مشارکت سطح تعیین برای بیشتری آزادی

 توجیه چنینهم آلودگی تولید عدم علت به سیستم اين. ]3[ دارد عملکرد

 هایانرژی بوسیله برق تولید منابع پرطرفدارترين از کیي اقتصادی،

 لمانا هر ظرفیت میزان و اندازه بهینه انتخاب همچنین. باشدمی تجديدپذير

 . است گرفته قرار بسیاری محققین توجه مورد هیبريد سیستم در

 انرژی تامین مسیست ،خطی برنامه مدل کي اجرای با ]1[ میالن

 مینیمم اساس بر مدل اين هدف. ساخت بهینه را هاساختمان تجديدپذير

 به کدانمار در ساختمانی برای را خود متد میالن. کند می کار سیستم هزينه

 و فتوولتائیک پنلهای خورشیدی، کلکتور تکنولوژی سه شامل که برد کار

 . بود گرمايی پمپ

 تجديدپذير انرژی سیستم دينامیک مدل کي بکارگیری با ]4[ داگدوگو

 بکار مدل. کرد فراهم را ساختمان کي الکتريکی و حرارتی انرژی هیبريد

 ایتوربینه فتوولتائیک، پنلهای شامل پیچیده هیبريد سیستم کي شده گرفته

 اين در. باشد می ساز ذخیره ابزارهای و برقی شبکه خورشیدی، کلکتور بادی،

 دهش گرفته بکار بهینه حل راه افتني برای پیشگويانه کنترل مدل کي تحقیق

 . است

 انرژی سیستم کي 1هومر سازی شبیه افزار نرم از استفاده با ]5[ پراساد

 ساختمان برای جانشین ژنراتور کي و بادی توربین فتوولتائیک، پنلهای شامل

 .کند می کار هزينه میزان ارزيابی اساس بر متد اين داد ارائه را ها

 انرژی سیستم انتخابهای از تعدادی مقايسه برای تحلیل کي ]6[ رضايی

 به گرمايی پمپ ک. يداد ارائه کانادا در ساختمان چهار برای تجديدپذير

 پنلهای و داغ آب و گرمايش برای نوری کلکتور گرمايش، و سرمايش منظور

 که است آن از حاکی نتیجه. رود می بکار الکتريسیته تولید برای فتوولتائیک

                                                           
1.HOMER  

 اگر و است گزينه بهترين خورشیدی آبی هیتر باشد هزينه کاهش هدف اگر

 هیبريد سیستمهای گزينه بهترين باشد کربن اکسیددی تولید کاهش هدف

 . است

 انرژی سیستم سازی بهینه و مدلسازی منظور به مدلی کي ]7[ فابريزو

 تولید و هزينه انرژی، مصرف میزان اساس بر مدل اين. داد ارائه ساختمانها

 عدم اگرچه. است شده امتحان طراحی معیار عنوان به کربن اکسیددی

 . باشدمی مدل اين اشکاالت از ساز ذخیره وسايل از استفاده

 انرژی سیستم سازیبهینه منظور به ژنتیک الگوريتم زا ]8[ اوکا

 اجزاء، ترکیب بهترين به دستیابی او متد اصلی هدف. کرد استفاده ساختمانها

 با ساختمان قدرت بار و گرمايش و سرمايش تولید برای اجرا نقشه و ظرفیت

 . باشدمی کربن اکسیددی تولید مینیمم نگرفت نظر در

 انتخاب بهترين شناسايی منظور به سازی شبیه مجموعه کي ]9[ هاسون

 ساختمان به دستیابی برای لبنان در ساختمانی برای ممکن نیروی طراحی

 با الکتريکی بار تهیه برای نیرو مختلف اشکال هاسون. کرد اجرا صفر انرژی

 کمترين و يرتجديدپذ هایانرژی از استفاده بیشترين شبکه، هزينه کمترين

 سلولهای از ترکیبی نتايج،. کرد مقايسه کديگري با را ایگلخانه گازهای تولید

 سیستم عنوان به ديزلی ژنراتور و مبدل باتريها، بادی، توربین فتوولتائیک،

 . دهدمی ارائه kwh/day 90 نهايی بار برای بهینه تجديدپذير انرژی

 بکار هیبريد سیستم سازیشبیه و طراحی برای متعددی افزارهاینرم

 هومر افزارنرم آنها پرکاربردترين و ترينشدهشناخته از کیي که. شودمی گرفته

 جهت افزار نرم اين. است شده استفاده آن از نیز مقاله اين در که باشدمی

 که شود می استفاده هیبريد سیستمهای اقتصادی و فنی ارزيابی و سازی شبیه

 اصول طبق بسیاری متفاوت طراحی های گزينه تا سازد می قادر را کاربر

 عدم و تغییرات اعمال امکان همچنین کند، مقايسه را اقتصادی و تکنیکی

 يک عملکرد افزارنرم اين. کندمی فراهم را وروديها در فراوانی های قطعیت

 ممکن روشهای تعیین با سال از ساعت هر برای را انرژی سیستم خاص آرايش

 هومر افزار نرم .کندمی مدلسازی آن عمر چرخه هزينه و نیاز مورد انرژی تأمین

 هایهزينه شامل که کندمی استقاده عمر چرخه هزينه برای NPC یمعادله از

-جريمه شبکه، از برق خريد سوخت، تعمیرات، جايگزينی، هزينه اولیه، تأسیس

 تمام ،NPC محاسبه در. است شبکه به برق فروش و هوا آلودگی از ناشی های

 سازیشبیه فرايند در .شوندمی گرفته نظر در منفی درآمدها و مثبت ها،هزينه

  NPCطبق را آنها سپس و کندمی سازیشبیه را ممکن حاالت تمام هومر

 عنوان به را  NPCکمترين توسط تحقق قابل آرايش نهايت در و کند می مرتب

 .کندمی معرفی بهینه آرايش

 ساختمان هیبريد انرژی سیستم طراحی منظور به تحقیق اين در

 های ويژگی و مصرفی برق میزان ارزيابی با تفرش شهر در خوابگاهی

 توربین شامل هیبريدی پذير تجديد انرژی تامین مدل کي منطقه جغرافیايی

 شده گرفته نظر در مبدل و انرژی سازذخیره باتری فتوولتائیک، پنلهای بادی،

 با هزينه پارامتر اساس بر هیبريد سیستم اجزاء بهبود منظور به و است

 بررسی هیبريد سیستم گوناگون پیشنهادی مدلهای هومر افزار نرم از استفاده

 و کرده انتخاب را هیبريد شده طراحی سیستم ترين صرفه به مقرون و شده

 بررسی شده انتخاب هیبريد سیستم توسط شده تولید انرژی میزان نهايت در

 . شد خواهد
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 تعیین بار مصرفي ساختمان  -2

 متوسط مصرفی برق میزان گرديد مشخص شده انجام میدانی های بررسی با

 در شده داده نمودارنشان  با مطابق روز شبانه طول در تفرش شهر در خوابگاه

  با برابر ساعت 24 برای برق کل مصرف میزان که باشد می 1 شکل

KWh8/519، با برابر بار کم ساعات کل در مصرف میزان KWh 7/57، کل در  

-می KWh 2/385 برابر بار اوج ساعات درکل و KWh  9/76 بار میان ساعات

  .باشد

 ايهاي منطقهمشخصات و ويژگي -3

 درجه 50 جغرافیايی طول  و دريا سطح از متر 1980 ارتفاع در تفرش شهر

. دارد قرار شمالی دقیقه 41 و درجه 34 جغرافیايی عرض و شرقی دقیقه10و

 را تفرش شهر سال 22 طول در مربع متر يک بر روزانه تابش میانگین 2شکل

 .]10[ دهدمی نشان

 در Jun ماه در تابش میانگین بیشترين شودمی مشاهده که گونههمان

 در Dec ماه در تابش میانگین کمترين و 𝐾𝑊/𝑚2/𝑑𝑎𝑦  357/7 حدود

 .باشدمی 𝐾𝑊/𝑚2/𝑑𝑎𝑦 539/2 حدود

 محاسبه گیرد قرار بررسی مورد بايد که منطقه اقلیمی ويژگیهای ديگر از

 مختصات به توجه با که باشدمی مختلف فصول طی در باد سرعت میانگین

 به متری 30 ارتفاع در سال 22 طول در پارامتر اين مقدار شده ذکر جغرافیايی

 های ماه در (m/s) حسب بر منطقه در باد سرعت نمودار ،3شکل صورت

       با برابر درسال باد سرعت میانگین آن در که يدآمی دست به مختلف،

m/s 16/5 10[ باشدمی[. 

  16 ساعت در باد سرعت میانگین طور به که دهدمی نشان هابررسی

 .است مقدار بیشترين دارای

 مدل منبع انرژي هیبريد -4

 تولید سیستم ترکیب ساختمان، انرژی تولید برای هیبريد پیشنهادی مدل

 فتوولتائیک، آرايه از متشکل  که باشدمی بادی و خورشیدی پذيرتجديد انرژی

 دياگرام يک .باشدمی الزم ابزارهای ديگر و مبدل باتری، بانک باد، توربین

 در باتری ذخیره سیستم همراه به باد و فتوولتائیک ترکیبی سیستم از شماتیک

 .است شده داده نشان 4شکل

 توربین و فتوولتائیک آرايه که است صورت اين به سیستم اين عملکرد روش       

 بر مضاعف تولیدی توان. کنندمی تامین را ساختمان بار همزمان طور به باد

 و شد خواهد ذحیره آن کامل شارژ زمان تا باتری سیستم در ساختمان بار

 کم ساختمان مصرفی بار میزان با مقايسه در تولیدی انرژی میزان که زمانی

 تخلیه مجاز حد تا ساختمان بار تامین برای باتری شده ذخیره انرژی باشد

 .   شد خواهد

 

 
 روزشبانه کي در مصرفی برق میزان 1شکل

 
-ماه در 𝐾𝑊/𝑚2/𝑑𝑎𝑦  حسب بر منطقه خورشید تابش نمودار از نمايی 2 شکل

 سال مختلف های

 

 
  سال مختلف های ماه در (m/s) حسب بر منطقه باد سرعت نمودار 3شکل

 مدل توربین بادي -4-1

 بوسیله بادی انرژی دريافت منظور به روتور، کي شامل بادی توربین ساختار

 منظور به چرخدنده، سیستم کي چنینهم چرخشی، انرژی به آن تبديل

 انرژی تبديل منظور به الکتريکی ماشین کي و روتور، چرخشی سرعت افزايش

  بوسیله  بادی توربین خروجی توان. ]11[ باشدمی الکتريسیته به مکانیکی

                                                  .[12-17  [آيد می بدست  (1) معادله

𝑃𝑊𝐺 = 0.5𝐶𝑝(𝜆, 𝜃)𝜌𝐴𝑉𝑊
3 (1 )                                                  

 عملکرد ضريب Cp  ،(W)  برحسب مکانیکی توان PWG رابطه اين در

 زاويه و ( 𝜆)  برحسب ماکزيمم سرعت نسبت از تابعی صورت به بادی توربین

 پره گیرنده بر در سطح 3kg/m(، A ( برحسب هوا چگالی  𝜌 ، )𝜃( چرخش

 .باشد می  )m/s( برحسب باد سرعت 𝑉𝑊 و )2m ( برحسب توربین های

 .باشدمی Tridal 20KW  سازی شبیه اين در  استفاده مورد بادی توربین

. دهدمی نشان را باد سرعت حسب بر توربین خروجی توان( 5) شکل

 مشخصی، حد از باد سرعت افزايش با توربین، خروجی توان شود می مشاهده

 .ماندمی ثابت

 در سازی شبیه در شده استفاده بادی توربین پارامترهای و مشخصات

 .]14و18[ است شده بیان 1جدول
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 سیستم همراه به بادی توربین  و فتوولتائیک شامل هیبريد سیستم نمای 4شکل

 باتری ذخیره

 

 
باد سرعت حسب بر توربین خروجی توان 5شکل  

 

 توربین مشخصات 1 جدول

 مقدار فاکتور

 20KW نامی توان

 25KW خروجی توان ماکزيمم

  3 ها پره تعداد

 m  10 روتور قطر

 m/s  50 باال قطع سرعت

 m/s  3 پايین قطع سرعت

 20-   تا    50 ( C ) کارکرد دمای

 $67900 اولیه هزينه

 $30000 عملکرد و داری نگه هزينه

 سال 20 عمر طول

 

 منبع انرژي خورشیدي -4-2

 قابلیت دارای ديگر تجديدپذير انرژی منابع میان در خورشیدی انرژی

 انرژی تامین برای. ]11[ باشدمی زيست محیط سازگار و باال اطمینان

می استفاده خورشیدی فتوولتائیک سلولی های پنل سیستم از خورشیدی

 طور به که باشدمی خورشیدی سلولهای از ای مجموعه فتوولتائیک. گردد

 سلول .]3[ کندمی تبديل الکتريکی نیروی به را خورشیدی انرژی مستقیم

 توان .دارند p-n ديودهای به بسیاری شباهت فیزيکی لحاظ از خورشیدی های

  [20-18 [ ايد می بدست( 2) معادله از خورشیدی های پنل تولیدی

𝑃𝑃𝑉 = 𝑖𝑛𝑠𝑜𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 × 𝜂𝑃𝑉 × 𝑆𝑃𝑉 (2                                     )

  

 بازده η ،(𝑚2)  حسب بر فتوولتائیک پنل سطح𝑆𝑃𝑉  رابطه اين در که

 اثر از معادله اين در. باشدمی (𝑤/𝑚2) حسب بر نیز تابش و  فتوولتائیک پنل

 .است شده نظرصرفه پنل سطح بر دما

 2جدول در پژوهش اين در استفاده مورد فتوولتائیک هایپنل مشخصات

 .است آمده

 باتري -4-3

 استفاده ساختمان مصرف برای شده تولید نیروی از مستقیما اينکه وجود با

 شب در فتوولتائیک منابع. باشدمی ضروری باتری انرژی ذخیره شودمی

 است ممکن روز طول در شده تولید بار همچنین. کندنمی تولید الکتريسیته

 باشد،می lead-acid نوع از شده انتخاب باتری. ]11[ باشد بیشتر تقاضا مقدار از

 خودی تخلیه و پايین هزينه باال، راندمان در مشابه موارد بر باتری نوع اين برتری

 در که است آن باالی وزن اصلی عیب . باشدمی( ماه در درصد 5 از کمتر) کم

 به توجه با باتری ورودی توان .است پوشیچشم قابل ساکن های سیستم

 معادله از باتری توان میزان. باشد منفی يا مثبت تواندمی دشارژ يا شارژ عملکرد

 .]21[  آيدمی بدست (3)

𝑃𝐵𝐴𝑇 = 𝑃𝑊𝐺 + 𝑃𝑃𝑉 − 𝑃𝑙𝑜𝑎𝑑 (3                                                )  

-می استفاده Hoppecke 24 OPzS 3000 مدل باتری از مجموعه اين در

 .باشند می  3500Ah ظرفیت دارای و 2v  انتخابی باتريهای. شود

 .باشد می $ 215 آن جايگزين قیمت و $ 300 ها باتری از کي هر قیمت

 .است شده گرفته نظر در درسال $ 20 نیز نگهداری و تعمیرات هزينه

 مبدل -4-4

 چون. باشدمی بالعکس يا و AC به DC نوع از برق کننده تبديل واقع در مبدل

مصرف نیاز مشخصات با مطابق بايد نیز فتوولتائیک سلولهای از حاصل برق

 متناوب جريان به مستقیم جريان مبدل از بايست می لذا ، شود تأمین کننده

 جهت AC ولتاژ به را خورشیدی ماژولهای از DC ولتاژ مبدل،. نمود استفاده

  .کندمی تبديل کنندهمصرف نیاز مورد انرژی تأمین

 typical SMAمدل  مبدل از توانمی انتخابی توربین مدل به توجه با

Windy boy   آورده شده است. 3جدولقیمت آن در برآورد استفاده کرد که 

 نتايج تحلیل سیستم هیبريد -5

 اين در هیبريد هایسیستم اقتصادی و فنی ارزيابی جهت سازيهاشبیه تمام

 .است شده انجام هومر افزار نرم توسط پژوهش

 
 فتوولتائیک پنل مشخصات 2جدول

 مقدار فاکتور

 کريستالین پلی تکنولوژی

 W 120 استاندارد توان

 A 5.47 کوتاه اتصال جريان

 V 29.32 باز مدار ولتاژ

 A 5.07 ماکزيمم توان در جريان

 V 23.66 ماکزيمم توان در ولتاژ

 W/$2.5 اولیه هزينه

 year/$0 عملکرد و نگهداری هزينه

 سال 20 مفید عمر



  ستار سیاوش زاده،هاشم علی فالح، هادی پور،مهدی رامین
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 SMA windy boy  مدل مبدل هزينه 3جدول

 ($)هزينه   (kw)نرخ  شماره

1 5/2  2146 

2 3  2331 

3 6  4053 

 

  

 تولیدی، انرژی ساعتکیلووات هر هزينه کمترين براساس افزار نرم اين 

 را مبدل  و باتری باد، توربین فتوولتائیک، هایماژول تعداد از مختلفی هایحالت

 دالر به  ساعتکیلووات هر براساس هزينه کمترين با گزينه سپس کرده انتخاب

 .شودمی انتخاب بهینه گزينه عنوان به

 مورد انرژی میزان مقايسه شامل عمده طور به سیستم اقتصادی بررسی

 باشدمی ها ماژول توسط شده تولید انرژی همچنین و سیستم برای نیاز

 اين در نیز ماژول هر تولیدی توان محدوده و شده تمام قیمت همینطور

 .دارد ایعمده سهم بررسی

 برای ای بهینه حالت درنهايت مختلف حالتهای اقتصادی بررسی از پس

 از تعدادی 4درجدول .گرددمی مشخص افزارنرم توسط هیبريدی سیستم

 .است شده داده نشان بررسی مورد مختلف حالتهای
 4جدول به توجه با پیشنهادی هیبريدی سیستمهای تحلیل از پس

 عدد 150شامل هزينه کمترين به توجه با شده گرفته نظر در هیبريد سیستم

 به واقع در. باشدمی KW100 مبدل و باتری عدد 400 همراه به 1KW پنل

 تحلیل در منطقه، در موجود باد سرعت همچنین و توربین باالی قیمت علت

 های ماه در برق تولید ترکیب 6 شکل در. است نشده استفاده توربین از نهايی

 سیستم توسط تولیدی برق تمام که است شده داده نشان سال مختلف

 .است شده تولید پیشنهادی هیبريدی

 فتوولتائیک هایپنل توسط شده تولید برق میزان 6 شکل به توجه با

 توان میزان 7 شکل در چنینهم. باشدمی KWh/year  401/249 با برابر

 از استفاده با سال ماههای مختلف روزهای در خورشیدی هایپنل از تولیدی

 .است شده داده نشان  پیشنهادی هیبريدی سیستم

 

 هومر افزار نرم توسط اقتصادی سازی بهینه نتايج 4 جدول

Tot. NPC 
($) 

 مبدل

KW 

 باتری

H3000 

 توربین

G20 

 فتوولتائیک

KW شماره 

667.240 100 400 0 150 1 
671.227 100 300 0 175 2 
682.017 100 300 1 150 3 
695.997 150 400 0 150 4 
696.497 100 450 0 150 5 
699.984 150 300 0 175 6 
700.484 100 350 0 175 7 
710.774 150 300 1 150 8 
711.274 100 350 1 150 9 
733.727 100    300 0 200        10 
739.530 200    300 1 150       11 

 سال مختلف های ماه در برق تولید ترکیب 6 شکل

 

 
سال روزهای مختلف ساعات در خورشیدی های پنل از تولیدی توان میزان 7 شکل  

 

 نتیجه گیري -6

 فتوولتائیک، پنلهای شامل هیبريد انرژی سیستم بهینه مدل مقاله اين در

 طراحی هزينه پارامتر اساس بر مبدل و انرژی ساز ذخیره باتری بادی، توربین

 جغرافیايی شرايط و ساختمان مصرفی بار به توجه با ابتدا در. است شده

. گرددمی تعیین شده گرقته نظر در هیبريد انرژی سیستم اجزاء نوع منطقه

 ساختمان مصرفی برق تامین برای سیستم اجزاء ابعاد ترکیب نحوه سپس

 اقتصادی بررسی. شودمی هزينه براورد ممکن حاالت و گرددمی بررسی

 و سیستم برای نیاز مورد انرژی میزان مقايسه شامل عمده طور به سیستم

 محدوده و شده تمام قیمت همینطور اجزاء، توسط شده تولید انرژی همچنین

 سیستم ابعاد ترکیبی حالت نهايت در. باشدمی قسمت هر تولیدی توان

 داشته بر در را هزينه کمترين که شودمی انتخاب انرژی تامین برای هیبريدی

 توجه با شده گرفته نظر در هیبريد سیستم که است آن از حاکی نتیجه .باشد

 و باتری عدد 400 همراه به KW 1 پنل عدد 150شامل هزينه کمترين به

 همچنین و توربین باالی قیمت علت به واقع در. باشدمی KW100 مبدل

. است نشده استفاده توربین از نهايی تحلیل در منطقه، در موجود باد سرعت

 تامین برای فتوولتائیک های پنل توسط شده تولید برق میزان نیز نهايت در

 .گرددمی بررسی نیز ساختمان انرژی

 تامین سیستم بهینه طراحی پژوهش اين از هدف که داشت توجه بايد

 ديزل از پیشنهادی سیستم در بنابراين و باشدمی ساختمان هیبريدی انرژی

 به نسبت ادوات و اجزا تمام تعداد دلیل همین به و نشده استفاده ژنراتور

 مصرفی برق میزان آن بر عالوه. يابدمی افزايش طبیعتا ژنراتور با حالت

 نتیجه در و است زياد مشابه هایپروژه به نسبت نیز نظر مورد ساختمان
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