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نتایج مقدمه 
بحران کمبود انرژی در سراسر دنیا به یکی از جدی ترین مشکالت پیش  روی

از میان راه حل های این بحران می توان . تبدیل شده است ۲۱جامعه ی بشری در قرن 
ه عنوان به استفاده از ریز شبکه ها و بهبود بازده در مصارف انرژی صنعتی و خانگی ب

.کارآمد ترین راه حل ها اشاره کرد
ر در این پروژه به این موضوع می پردازیم که آیا استفاده از مولد فتووتائیک د

تر در بنابراین این پروژه بیش.  واحدهای خانگی سرمایه گذاری مفیدی است یا خیر
.بخش مدیریت اقتصادی و صنعتی جای می گیرد

وانیم به روش پاسخ به این شکل است که با مدل سازی صحیح تابع سود و هزینه ها بت
تخمین صحیحی از این که چه مدت زمان است الزم تا هزینه های اولیه برای ما 

. برسیم,جبران شود

.پرداختخواهیمپروژهایندرشدهانجامسازیمدلمعرفیبهبخشبهایندر
کیطیازپسکهاستسودیمیزانوهزینهتابعپروژهایندرالرمسازیمدلترینمهم

:استشدهآوردهزیرشکلبهتابعاینکه.رسیممیآنبهمشخصی
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بخش,داردمابرایشدهخریداریانرژیکهاستایهزینهبهمربوطاولبخشتابعدرکه
بهمربوطسومبخش,داردمابرایباتریعمرکاهشکهاستایهزینهبهمربوطدوم

رفمصتااستمامطلوبونظرمدکهباریبامی شودمصرفواقعاکهاستباریاختالف
.می شودحاصلمابرایبارفروشباکهاستدرآمدیمیزاننیزچهارمبخش.شود

شدهزدهMATLABدرکهکدیدرهاهزینهیمحاسبهشدنتردقیقبرایهمچنین
روزهرگذشتازپسکهصورتاینبهشدهگرفتهنظردرتورمنرخاحتساببرایبخشی
.شودمیضرب0.998ثابتضریبدراستشدهحاصلمابرایکهسودیمیزان

باتری,خورشیدیسلولخریدارییهزینهبگیرقرارمحاسبهموردبایدکهدیگرییهزینه
زدهتخمینتومانمیلیون۲5پروژهنصبزماندرمقداراینکهاستآناندازیراهونصبو

.شد
:استآمدهزیرشکلدرشبکهوکنندهمصرفمیانارتباط

به نتایج زیر دست پیدا MATLABافزار ها و اجرای آن در نرمسازیپس از انجام مدل
:کردیم 

روز۱000= های اولیه برگردد مدت زمانی که طول میکشد هزینه
روز شده در باتری در ساعات مختلف شبانهمیزان انرژی ذخیره
ول میزان بار الکتریکی مورد نیاز خانگی و میزان توان تولیدی توسط سل

.شودخورشیدی و میزانی که به شبکه فروخته می

جمع بندی

دی به همانطور که ذکر شد هدف اصلی این پروژه تحلیل اقتصادی استفاده از سلول خورشی
.همراه باتری در ایران در مصارف خانگی است

سال الزم است تا 3روز یعنی نزدیک به ۱000سازی در حدود ی شبیهبا توجه به نتیجه
(  میلیون تومان ۲5) های اولیه یعنی خرید سلول خورشیدی و باتری و نصب آن هزینه

د در صورتی که وضعیت اقتصادی پایدار باش.بازگردد و پس از آن سوددهی برای کابر آغاز شود
ر های ما چند برابهای ناگهانی در قیمت ارز وجود نداشته باشد که باعث شود هزینهو جهش

. گذاری مناسبی است ولی در غیر این صورت خیرشود سرمایه
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