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 مقدمه  نتایج
یوزیش  هوای فسوي ی پ یایوا    های صیست محيغی ناضی اص سووتت افضایص آلودگی

 استفاده اص منواتغ ووليوذ   است که حشکت ته سمتها سثة ضذهتود  این نوع سوتت
کننوذ  یزیش تشای ووليذ انشطی الکتشیکوی اسوتفاده موی   های وجذیذیشاکنذه که اص انشطی

اسوتفاده اص منواتغ ووليذیشاکنوذه تاػوز افوضایص تواصدهی       . افضپنی یيذا کنذضتاب سپص
های های ووليذ انشطی الکتشیکی، کاهص مصشف سوتت پ کاهص ووليذ آالینذهسيستم

تاحضوس مناتغ ووليذ یشاکنوذه دس سيسوتم    یظپهصدس این . صیست محيغی تواهذ ضذ
ایم وا تا استفاده اص این منواتغ ، تواس   ضثکه سا ته پجود آپسدهووصیغ ساتتاسی ته نام سیض

تودجه ی دس نظش گشفتوه  . ضثکه سا دس حالت ایضپله اص ضثکه سشاسشی وامين نمایيمسیض
هوضاس سیوا     100ليمت هوش دالس  .)هضاس دالس است 70ضذه تشای وامين تشق سیضضثکه 

ضثکه سا دس حالت ایضپلوه  سیض Homerافضاس این یظپهص تا استفاده اص نشم دس .( می تاضذ
وشین حالت سا اص نظش التصادی پ اص ضثکه موسد وح يل پ تشسسی لشاس می دهيم پ تهينه

 .صیست محيغی انتخاب می کنيم

 : است صیش ضکل صوست ته  Homer نشم افضاس دس ضذه عشاحی ضثکه 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
مشتوط ته یشپفيل تاس  داده های انتخاب مولؼيت مکانی منغمه ی موسد نظش پ پاسد کشد  تا   

مصشفی منغمه، داده های آب پ هوایی پ همچنين داده های مشتوط ته هضینه های اپليه پ 
، (ینل توسضيذی، تاوشی، اینوسوش، ووستين تادی، دیض  طنشاووس)وؼميش پ نگهذاسی وجهيضات 

نشم افضاس محاسثات مشتوط ته تهينه ساصی ضثکه سا انجام می دهذ، پ تهينه وشین حالت ضثکه سا 
 .اص نظش التصادی پ صیست محيغی انتخاب می کنذ

 :حالت مخت ف تشای تهينه ساصی ضثکه دس نظش گشفته ضذه است که ته ضشح صیش است دپ   
 .هستنذتشاتش ممذاس پالؼی تود ها  کميتحالت اپ  ممذاس ومام دس  -1

   6.29دالس پ ميانگين سشػت تاد منغمه  0.06دس این حالت ليمت هش ليتش سوتت دیض  
 .متش تش ثانيه است

پ نتایج سا تشای مموادیشی کوه دس   می کنيم دس حالت دپم اص سپش آناليض حساسيت استفاده -2
 : تهينه ساصی می کنيم نيض داده ضذه است جذپ  صیش 

 

 
 
 
 
 
 
  

 :نتایج بهینه سازی حالت اول 
 کي وپات دیض  طنشاووس، 10ضثکه تهينه ضذه تا ضشایظ حالت اپ  متطکل اص   

 .کي وپات است 15ػذد تاوشی پ اینوسوشی تا ظشفيت  30کي وپات نيشپگاه توسضيذی،  22.6
 هضاس دالس است که دس محذپده ی 46ميضا  سشمایه اپليه تشای اجشای این عشح دس حذپد 

 45.9دسصذ نفور انشطی های وجذیذیزیش دس این عشح . داسدتودجه دس نظش گشفته ضذه لشاس 
نموداس صیش سهم ووليذ انشطی ووسظ دیض  طنشاووس پ نيشپگاه توسضيذی سا دس . دسصذ است

 .ماه های مخت ف نمایص می دهذ
 
 
 
 
 
 
 
 

 :نتایج بهینه سازی حالت دوم 
 :  نتایج تهينه ساصی تشای حالت دپم دس جذپ  صیش لاتل مطاهذه است  
  
 
 
 
 
  

 جمع بندی
تا تشسسی داده ها ته این  . تشسسی حالت های مخت ف تشای تهينه ساصی ضثکه انجام یزیشفت  

نتيجه می سسيم هش چه ليمت سوتت تاال وش یا ميانگين سشػت تاد منغمه تيص وش دس نظش گشفته  
ضود استفاده اص انشطی های وجذیذیزیش ووجيه التصادی تيص وشی یيذا کشده پ تهشه گيشی اص 

 .  دیض  طنشاووس ته حذالل می سسذ
 22.6تا ووا  منغمه انتخاب می گشدد ضثکه ای نهایت ضثکه ای که تشای وامين تشق دس   

ػذد تاوشی پ اینوسوشی تا ظشفيت  30دیض  طنشاووس، کي وپات  10، کي وپات نيشپگاه توسضيذی 
 .کي وپات تواهذ تود 15

 :کاربرد های صنعتی
دس تؼضی اص مناعك که تشق سسانی اص عشیك تغوط انتما  هضینه های تاالیی ته همشاه داسد، وامين تشق   

منغمه اص عشیك سیضضثکه  پ انشطی های وجذیذ یزیش می ووانذ دس ميضا  سشمایه گزاسی ها صشفه جویی 
 .چطم گيشی ته همشاه داضته تاضذ
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 ميانگين سشػت تاد منغمه
6.29 m/s 

   8 m/s 

 ميانگين ميضا  واتص توسضيذ
5.16 

kWh/m2/day 

 ليمت سوتت

  

0.06 $/L 

0.5 $/L 

1 $/L 

ليمت  
 سوتت
$/L 

ميانگين  
 سشػت تاد

m/s 

انذاصه ی  
نيشپگاه  
 توسضيذی

kW 

وؼذاد 
ووستين 
 تادی

انذاصه ی  
دیض  
 طنشاووس

kW 

وؼذاد 
 تاوشی

انذاصه ی  
 اینوسوش

kW 

 تودجه اپليه

$ 

دسصذ نفور 
انشطی های  
 وجذیذ یزیش

0.06 6.29 22.6 0 10 30 15 46,168 45.9 

0.06 8 16.4 2 10 30 15 56,818 56.5 

0.5 6.28 23.1 4 10 45 20 84,999 75.5 

0.5 8 18.2 5 10 45 15 86,700 79.4 

1 6.29 31.3 6 10 120 20 142,864 98.8 

1 8 28.3 5 10 105 20 126,073 98.8 
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