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چکیده

یکی ازچالشها در عدم توسعه ریزشبکه سیستم فتوولتائیک ،عدم بازگشت سرمایه به همراه
هزینههای آن در کمترین زمان میباشد .در این پژوهش یک مسئله جدید جهت ارائه مدل
اقتصادی و مدیریت انرژی ریزشبکه سیستم فتوولتائیک ،با استفاده ازساعات آفتابی ،مدل
رگرسیونی شدت تابش و استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل به منظور کمینه کردن
فضای نصب ،جهت ماکزیمم انرژی تولیدی و درآمد حاصل از آن برای شهرهای ایران ارائه
شده است .نتایج بازگشت سرمایه برای پنج شهر یزد ،اردبیل ،گرگان ،اهواز و تهران در
حالت نرمال و بهینه ،نشان دهنده سرعت بازگشت سرمایه در شهر یزد و کاهش آن در شهر
گرگان میباشد .بازگشت سرمایه سیستم فتوولتائیک منصوبه در شهرها ،به دادههای
هواشناسی ،محل جغرافیایی و شناسایی نقطه بهینه تابع هدف وابسته است .همچنین جهت
بررسی دادهها ،سیستم فتوولتائیک منصوبه با قدرتهای  5و  8.6کیلووات در شهر تهران
مقایسه شده ،که نشاندهنده اقتصادی بودن مدل و همچنین صحیح قرار گرفتن دو شهر
تهران و اهواز در یک ناحیه میباشد .با پایدار بودن شبکه توزیع برق و کاهش تاثیر
خاموشیها ،در فعالیت مشترک ،میتوان از ذخیرهکننده انرژی سیستم صرفنظر کرد ،که
باعث سرعت کاهش زمان برگشت سرمایه و هزینهها میشود .اقتصادی بودن ،پایداری
سیستم و شبکهبرق ،قضیه دو شرطی این مدل است ،که سیاستگزاران میتوانند ،با برنامه-
ریزی و تصمیمگیری ،این سیستم را در کشور توسعه و باعث پایداری شبکه توزیع برق
کشور و نیروی انسانی شوند.
واژههای کلیدی :هزینه ،درآمد ،انرژی ،شبکه توزیع ،سیستم فتوولتائیک.
طبقهبندی .Q48 ،Q20 ،Q42 ،Q47 ،Q41 ،Q43 :JEL
 1این مقاله مستخرج از رساله نویسنده اول در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب است.
 نویسنده مسئول مکاتبات
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-1مقدمه
توجه به آمار آژانس بینالمللی انرژی تا سال  2030رشد مصرف انرژی در کشورهای
صنعتی و توسعه یافته محدود شده ،ولی کشورهای غیر صنعتی به شدت با رشد مصرف
انرژی روبرو هستند ،که این امر بسیار نگرانکننده است .یکی از چالشهای مشترکین و
یا بنگاههای اقتصادی در توسعه و تولید انرژی ریزشبکههای سیستم فتوولتائیک عدم
بازگشت سرمایه در کمترین زمان میباشد .مطالعات زیادی در زمینه سیستمهای
فتوولتائیک از دیدگاه تحلیلی ،پارامترهای الکتریکی ،نحوه کنترل و سنکرون کردن آن
به شبکه برق و بعضی مطالعات موردی بررسی شده ،ولی کمتر با نگرش کاربردی و از
دیدگاه علوم انسانی و پایه به آن پرداخته شده است .در این پژوهش یک مسئله جدید
جهت مدیریت انرژی ریزشبکه جریان مستقیم سیستم فتوولتائیک با استفاده از داده -
های هواشناسی و ماکزیمم کردن انرژی تولیدی ریزشبکههای جریان مستقیم سیستم
فتوولتائیک بدنبال اقتصادی کردن هزینههای نصب آن و بازگشت سرمایه در کمترین
زمان ،ارائه شده است .در این پژوهش از الگوریتم کلونی زنبورعسل بـه عنـوان یـک
الگـوریتم فراابتکاری برای بهینهسازی سیستم فتوولتائیک به منظور افزایش تولید انرژی
و کمینه کردن بازگشت سرمایه استفاده شده است .از میان روشهای بهینهسازی،
روشهای فراابتکاری مانند خرد جمعی به یکی از حوزههای مهم پژوهشی برای
پژوهشگران با زمینههای کاری گوناگون تبدیل شده است .خرد جمعی را میتوان به
هرگونه تالشی جهت طراحی الگوریتمها و یا ابزارهای توزیع یافتهی حل مسئله ،که از
رفتار جامعه کلونی حشرات و سایر جوامع حیوانی الهام گرفته شده است اطالق نمود.
الگوریتمهایی مانند زنبور عسل ،مورچگان ،پرندگان و غیره از جمله روشهای محاسباتی
خرد جمعی میباشند که از مجموعهای سازمان یافته از حشرات و یا حیوانات تشکیل
شده اند که جهت یافتن منابع غذایی با یکدیگر همکاری دارند .در روشهای خرد
جمعی ،رفتار جمعی مجموعه ،فقط وابسته به رفتار فردی هر یک از اعضای تشکیل
دهنده اجتماع نیست بلکه به چگونگی تعامل میان آنها نیز وابسته است .تعامل بین
اعضا ،تجربهی آنها دربارهی محیط را افزایش میدهد و موجب پیشرفت مجموعه و
رسیدن به منبع غذایی مناسب میشود در خرد جمعی اعضای یک گروه اطالعات را به
صورت موضعی تبادل میکنند تا به یک جواب فراگیر برسند .روش حل در این
الگوریتمها مسألهای مرکزی نیست ،یعنی حل مسأله به عهده شخص خاصی نیست،
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بلکه بین تمامی اعضا پخش شده است (قائمی راد و کریمی .)1393 ،1دلیل اینکه چرا از
میان الگوریتمهای مختلف ،زنبور عسل انتخاب شده است ،این است که:
✓ به کارگیری الگوریتم فراابتکاری کلونی زنبور عسل در شناسایی نقاط بهینه
انرژی تولیدی سیستم های فتوولتائیک به منظور کمینه کردن زمان بازگشت
سرمایه تاکنون استفاده نشده است (کاربردی جدید)
✓ سادگی منطق به کار رفته در الگوریتم فراابتکاری کلونی زنبور عسل (سادگی
پیادهسازی)
✓ موفقیت روشهای فراابتکاری در مساله تولید وابسته به فرآیند جستجوی
محلی است ،که الزم است از روشهایی برای حل مسئله استفاده شود ،که
بتوانند فضای جواب را به خوبی کاوش نمایند ،الگوریتمهای مبتنی بر جمعیت
میتوانند جوابهای مطلوبی در این مساله ارائه نمایند (عبدالمجید،)2015 ،2
به همین دلیل در این پژوهش از یک الگوریتم جمعیتی استفاده شده است.
کشورهایی مانند آمریکا و اروپا به سمت کاهش مصرف انرژی فسیلی پیش میروند ،ولی
این امر در خاورمیانه و خصوصاً ایران رو به افزایش است .میزان مصرف انرژی برق در
کشور به صورت فصلی بوده ،به طوری که در تابستان بار روی شبکههای برق بسیار زیاد
و در فصلهای دیگر از سال ،این بار روی شبکه کمتر است .عدم تعادل بین شدت و
ضریب مصرف انرژی الکتریکی و کاهش خاموشیها با استفاده از نظریه پویایی سیستمی
در شبکههای توزیع (قاسمیان و همکاران ،)1396 ،3تولید انرژی خورشیدی (اورچی 4و
همکاران )2018 ،درکشورهای توسعه یافته موفقیتآمیز و درکشورهای درحال توسعه
در این زمینه ناموفق بوده است (آنند و همکاران .)2009 ،5کشورهای پیشرفته و در
حال توسعه و بخصوص کشورمان توجه فزایندهای به انرژی تجدیدپذیر (فتوولتائیک)،
جهت ایجاد تنوع در استفاده از منابع انرژی و کاهش وابستگی به یک حامل انرژی و
مالحظات زیستمحیطی برای دستیابی به انرژی پایدار معطوف داشتهاند (امی و

1

)GHaemirad & Karimi (2015
Abdelmaguid
3
)GHasemian et al. (2018
4
Orchi
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Anand et al.
2
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همکاران .)2017 ،1پیش بینی انرژی در بخش خانگی و تجاری با استفاده از بهینه انبوه
ذرات (مومنی و همکاران )1394 ،2و پویایی انرژی تولیدکننده پراکنده در شبکه برق با
استفاده از الگوریتم حداقل مربعات (چای و همکاران ،)2017 ،3مدیریت ظهور انرژیهای
غیرمتمرکز و عرضه و تقاضای آن در هلند (ون در استلت و همکاران،)2017 ،4
همچنین استراتژی مدیریت انرژی در ریزشبکهها جهت تامین برق وسایل نقلیه
الکتریکی (تورس مورنو و همکاران ،)2018 ،5از سویی دیگر چالشهای فنی و ارتقاء
پایداری این سیستم (تمی تایو و همکاران ،)2018 ،6موجب توسعه و تحقیقات در کلیه
کشورها شده است .همچنین بررسی باطری اسید سرب بهعنوان ذخیرهکننده انرژی
(کومار ،)2016 ،7برنامهریزی انرژی توزیع هوشمند ساختمانها و دیگر موارد ،مورد
توجه محققین کشورها قراردارد (پدرسا و همکاران .)2011 ،8در کشورما به علت شرائط
خاص تولید انرژی خورشیدی نامناسب بوده و مشترکین و یا بنگاههای اقتصادی انگیزه-
ای برای نصب آن ندارند .هرچند که وزارت نیرو و شرکتهای وابسته به آن در این
زمینه درحال تحقیق هستند .ایجاد نقشه راهبردی کشورها مانند ژاپن ،چین و
کشورهای اروپایی جهت استفاده بهینه از این انرژی (زینمان و همکاران،)2015 ،9
کاهش هزینههای سرمایهگذاری و افزایش تولید انرژی (موالیی و همکاران،)1394 ،10
همچنین مدیریت انرژی را بررسی نمودهاند (کومار و همکاران .)2014 ،11رابطهی بین
رشد اقتصادی کشورها (تانگ و همکاران ،)2016 ،12مصرف انرژیهای تجدیدیذیر
(انتنوس و همکاران ،)2018 ،13ارزشگذاری اقتصادی (موسوی و همکاران )1396 ،14و
همچنین کاهش آلودگی و افزایش محیط پاک (صادقی و همکاران )1394 ،15را مورد
1
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پژوهش قراردادهاند .مطالعات در زمینه انرژیهای تجدیدپذیر ریزشبکهها بخصوص
سیستمهای فتوولتائک در ایران و کشورهای دیگر جهت کاهش هزینه احداث سیستم
فتوولتائیک ادامه دارد و این تحقیقات منجر به کاهش وابستگی به انرژی فسیلی و
افزایش استفاده از انرژی پاک شده است .دراین پژوهش با استفاده از دادههای
هواشناسی و طبقه بندی جغرافیایی استانهای ایران  ،شدت تابش هر ناحیه شبیهسازی
شده ،سپس درآمد حاصل از فروش ماکزیمم انرژی تولیدی بدست آمده است.
پارامترهای اقتصادی و هزینهها بررسی و در نهایت مدل اقتصادی ارائه شده است .از
نرمافزارهای  Exelو  Matlabجهت شبیهسازی استفاده شده است.

 .2ادبیات موضوع
صنعت برق به خاطر نقش زیربنایی و ارتباط زیادی که با کلیه عوامل موثر بر رشد
اقتصادی دارد ،صـنعتی پویـا و تاثیرگذار است .با توجه به فراگیری گسترده انرژی برق
میتوان آن را به عنوان یکی از اصلیترین عوامل بسترساز توسعه اقتصادی کشور
محسوب کرد .طبق آمار و اطالعات وزارت نیرو ( )1394و برنامه وزیر نیرو برای تصدی
وزارت ( )1396آمده ،درسال  1394روزانه یک میلیارد کیلووات ساعت مصرف انرژی
درکشور تولید شده ،که در زمان پیکبار لحظهای افزون بر  50هزار مگاوات میباشد.
ماکزیمم مصرف برق درتیرماه سال  94به  50هزار و  178مگاوات رسیده ،در سال
 1396نیز پیکبار شبکه درتیرماه به  55هزار و  366مگاوات ثبت شده است .این میزان
نشانگر رشد پنج درصدی مصرف برق است ،که به تنهایی برابر با کل مصرف برق
کشوری مثل ارمنستان با  1800مگاوات مصرف و نزدیک به کشور آذربایجان با مصرفی
بالغ بر  3800مگاوات است .برای جبران این میزان رشد ،ساالنه میبایست حدود 4000
مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار کرد ،که خود به تنهایی حدود  15تا  20هزار میلیارد
تومان هزینه به صنعت برق تحمیل میکند .در سایت تحقیقات و فناوری وزارت نیرو
( )1396داشتن انرژی مناسب عمدهترین عامل اقتصادی جوامع صنعتی پس از نیروی
انسانی است ،چرا که انرژی یک نیاز اساسی برای استمرار توسعه اقتصادی ،رفاهاجتماعی،
بهبود کیفیت زندگی و امنیت جامعه است .اگر انرژی به نحوی تولید و مصرف شود که
توسعه انسانی را در بلندمدت در تمام ابعاد اقتصادی ،اجتماعی و زیستمحیطی تامین
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کند ،مفهوم انرژی پایدار تحقق خواهد یافت .براین اساس میتوان گفت تامین انرژی
پایدار ضرورت توسعه پایدار است.
در سالهای اخیر کشورهای مختلف پیشرفته و در حال توسعه و بخصوص کشورمان
توجه فزایندهای به انرژی تجدیدپذیر (فتوولتائیک) ،جهت ایجاد تنوع در استفاده از
منابع انرژی و کاهش وابستگی به یک حامل انرژی و مالحظات زیستمحیطی برای
دستیابی به انرژی پایدار معطوف داشتهاند .کاربرد استفاده از طرحهای فتوولتائیک در
ساختار شبکه برق ایران به علت تشویق و اطالعرسانی نامناسب به متقاضیان ،معماری
ساختمانها ،هزینه اولیه احداث آن و عدم دریافت هزینه واقعی انرژی برق تولیدی از
مشترکین توسط شرکتهای توزیع برق ،مورد توجه واقع نشده است .با افزایش رشد
مصرف بخصوص افزایش پیکبار شبکه و تحمیل خاموشیهای با برنامه به مشترکین ،در
سالهای اخیر وزارت نیرو انرژیهای تجدیدپذیر بخصوص انرژیهای خورشیدی
(فتوولتائیک) را در مراکز مصرف توزیع برق در اولویت برنامههای تحقیق و توسعه خود
به منظور پایداری و افزایش قابلیت شبکه قرار داده است .انرژی تولیدی سیستمهای
فتوولتائیک در یک مجموعه توسعه یافته در یک بازه زمانی به فضای نصب ،آب و هوا،
زاویهتابش خورشید ،زاویه نصب پنل نسبت به سطح افق زمین و پارامترهای اقتصادی
بستگی دارد .این انرژی به علت دارا بودن توان باال و در دسترس بودن ،یک راه حل
مناسب برای تامین انرژی و سرمایهگذاری اقتصادی در پخش توزیع برق می باشد .این
نوع سیستم به دو شکل متصل و منفصل از شبکه توزیع و با ذخیرهکننده انرژی و بدون
آن طراحی میشود .مدل اقتصادی که بتواند برگشت سرمایهگذاری متقاضیان این
سیستم ها را درکمترین زمان ممکن ایجاد کند ،موجب توسعه آن ،کاهش گازهای
گلخانهای ،پایداری و آزادسازی ظرفیت شبکه توزیع برق ،افزایش درآمد حاصل از
سرمایهگذاری خواهد شد.
ایران درعرض جغرافیایی  25تا  45درجه شمالی ،از جمله مناطق مناسب از نظر تابش
خورشید است .شدت تابش خورشید در شهرهای ایران در طول یک دوره زمانی ،رابطه
مستقیم با ساعات آفتابی ،دمای هوا ،درصد رطوبت نسبی و ارتفاع از سطح دریا دارد،که
این پارامترها در ایستگاههای هواشناسی سازمان هواشناسی ثبت می شود .با استفاده از
داده های ثبت شده ،می توان شهرهای کشور را براساس میانگین ساعات آفتابی ساالنه
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طبقهبندی نمود .متوسط شدت تابش هرشهراز روابط ریاضی که درمعادله ( )1نشان
داده شده ،بدست آمده است (دافی.)1991 ،1
[cos∅cosδsinωs +

3600×n
×)
365

0/33 × cos

24×3600GSG
(1 +
π

= H0

π×ωs
]sin∅sinδ
180

() 1

 H0میانگین تابش کل روزانه در هرماه و 𝐺𝑆𝐺 ثابت تشعشعی خارج جو که برابر با 1373
وات برمتربع در نظر گرفته شده است ∅ .عرض جغرافیایی 𝛿 ،زاویه تابش خورشید
نسبت به خط استوا برحسب درجه 𝜔𝑠 ،زاویه ساعت خورشیدی برحسب درجهn ،
میانگین ماهیانه ساعات آفتابی N ،میانگین ماکزیمم ساعات آفتابی است .مقادیر زوایای
تابش ،ساعت خورشیدی و ماکزیمم ساعات آفتابی از روابط ( )3( ،)2و ( )4بدست آمده
است.
𝑛284+
)
365

()2
()3

δ = 23/45 sin (360

)𝛿𝑛𝑎𝑡∅𝑛𝑎𝑡𝜔𝑠 = 𝑐𝑜𝑠 −1 (−
2

𝑆𝜔 𝑁 = 15

()4
درحالت بهینه از مدل ایزوتروپیک جهت بدست آوردن شدت تابش که در رابطه ()5
آورده شده ،در حالتی که سایه بر روی پنل قرار ندارد ،استفاده شده است .درشکل ()1
زاویای تابش خورشید برسطح پنل نشان داده شده است.
()5

𝛽𝑠𝑜𝑐1−
)
2

( 𝑔𝜌𝐻

𝛽𝑠𝑜𝑐1+
)+
2

( 𝐷𝐻 𝐻𝑇 = 𝐻𝐵 𝑅𝐵 +

𝑇𝐻 :شدت تابش کل برحسب (کیلووات ساعت بر متر مربع).
𝐵𝑅 :ضریب ،که نسبت مقدار تابش روی سطح شیبدار به سطح افق میباشد و از رابطه
( )6بدست میآید.
𝛽 :زاویه پنل نسبت به سطح افق (درجه).
𝐷𝐻 :شدت تابش پراکنده که وابسته به شرائط جوی ابرناکی دارد (کیلووات ساعت بر متر
مربع).

Duffie

1
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𝐵𝐻 :شدت تابش مستقیم (کیلووات ساعت بر متر مربع).
() 6

𝛿𝑛𝑖𝑠)𝛽𝑐𝑜𝑠𝛿 cos(∅−𝛽)𝜔𝑠′ +(𝜋⁄180)𝜔𝑠′ sin(∅−
𝛿𝑛𝑖𝑠∅𝑛𝑖𝑠 𝑠𝜔)𝑐𝑜𝑠𝛿𝑐𝑜𝑠∅𝑠𝑖𝑛𝜔𝑠 +(𝜋⁄180

= 𝐵𝑅

−1

)𝛿𝑛𝑎𝑡∅𝑛𝑎𝑡[𝑐𝑜𝑠 (−
𝜔𝑠′ = [min
]
𝛿𝑛𝑎𝑡)𝛽𝑐𝑜𝑠−1 (− tan(∅−

()7

شکل( :) 1زاویه زینت ،شیب ،زاویه سطح آزیموت و زاویه آزیموت خورشید برای سطح
شیبدار و همچنین نمای پالن زاویه آزیموت نشان داده شده است
منبع :دافی ()1991

از سویی تولید انرژی رابطه مستقیم به تعداد پنلهای نصب شده و شدت تابش دارد.
هرچه تعداد پنل ها در مساحت نصب یک سیستم فتوولتائیک بیشتر و اثر سایه برروی
هر پنل کمتر و زاویه پنل طوری تنظیم شود،که بیشترین تابش خورشید را جذب کند،
انرژی تولیدی افزایش خواهد یافت .برای تحقق آن ،تابع هدف ازکمینه کردن فضای
ن صب به منظور ماکزیمم کردن تولید انرژی با استفاده از الگوریتم فراابتکاری کلونی
زنبورعسل در نظر گرفته شده است و قیود آن شامل ،توان تولید انرژی ،تقاضا و مصرف
انرژی ،زاویه نصب پنل ،شدت تابش خورشید و اثر سایه میباشد .در رابطه (S ،)8
مساحت فضای نصب پنلها برحسب مترمربع در ابعاد طول ( )lو عرض ( )wبعنوان تابع
هدف و در رابطه ( 𝐸𝑝 ،)9انرژی تولیدی پنل برحسب کیلووات ساعت H ،شدت تابش
برحسب کیلووات ساعت بر مترمربع 𝜂𝑠𝑦𝑠 ،راندمان سیستم و  rبرحسب سال میباشد .با
بهینه نمودن  Sو  ،Hانرژی تولیدی ماکزیمم خواهد شد.
()8
()9

Minimaz:S=l*w
𝑟 × 𝑠𝑦𝑠𝜂 × 𝑆 × 𝐻 = 𝑝𝐸
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ارزیابی اقتصادی به ارزش فعلی ،1نرخ بازده داخلی ،2دوره بازگشت سرمایه تنزیل ،3و
شاخص سودآوری 4وابسته است .همچنین معیار اقتصادی بودن یک سیستم را میتوان
از خالص ارزش فعلی سیستم تجزیه و تحلیل نمود NPV.خالص مجموع ارزش خالص
دریافتها و پرداختها در محاسبه جریان نقدی در طول زمان بهره برداری از سیستم
میباشد (احمدی.)1393 ،5
()10

𝐹𝐶

𝐹𝐶

CF

1
𝑛
)𝑖𝑁𝑃𝑉 = ∑𝑛𝑟=0 (1+𝑖)𝑟 𝑟 = 𝐶𝐹0 + (1+
𝑛)𝑖1 + ⋯ + (1+

 CFسرمایهگذاری اولیه و 𝑟 CFبرابر وجه نقد دریافتی و یا پرداختی در زمان  i ،rبرابر
نرخ تنزیل یا بهره است ،در این رابطه پارامترهای اقتصادی مانند نرخ تورم و نرخ
استهالک جهت اقتصادی بودن یک سیستم تاثیرپذیراست .سیستمهایی صرفه اقتصادی
دارند که نرخ بازده داخلی آنها از نرخ تنزیل مورد انتظار سرمایهگذاران بیشتر باشد .در
رابطه ( IRR ،)11نرخ بازده داخلی است.
()11

=0

𝑟CF
𝑟)𝑅𝑅𝐼(1+

∑𝑛𝑟=0

دوره بازگشت سرمایه تنزیل برابراست بامدت زمانی که طول میکشد تا مجموع ارزش
حال دریافتهای سیستم بتواند سرمایهگذاری را پوشش دهد .شاخص سودآوری برابر
ارزش فعلی مجموع جریان نقدی آتی ،تقسیم بر سرمایهگذاری اولیه ،هنگامی که یک
سیستم صرفه اقتصادی دارد ،که سودآوری بزرگتر از یک باشد .در رابطه (،)11
سودآوری با  PIنشان داده شده است.
𝑉𝑃𝑁

𝑡𝑛𝑒𝑚𝑡𝑠𝑒𝑣𝑛𝐼 𝑙𝑎𝑖𝑡𝑖𝑛𝐼 = 1 +

𝑤𝑜𝑙𝐹 𝑃𝑉 𝑂𝐹 𝐹𝑢𝑡𝑢𝑟𝑒 𝐶𝑎𝑠ℎ
𝑡𝑛𝑒𝑚𝑡𝑠𝑒𝑣𝑛𝐼 𝑙𝑎𝑖𝑡𝑖𝑛𝐼

= PI

()12
با توجه به مفهوم ارزش فعلی و الگوریتم فراابتکاری کلونی زنبورعسل در ماکزیمم
نمودن انرژی تولیدی سیستم در این پژوهش ،آنالیزو مدل اقتصادی براساس درآمد
حاصل از فروش انرژی تولیدی به هزینهها درطول دوره بهرهبرداری سیستم بدست آمده
است .میزان درآمد حاصل از فروش انرژی رابطه مستقیم به ماکزیمم تولید انرژی دارد.

1

Net Present Value
Internal Rate of Return
3
Discouted Payback Period
4
Profitability Index
5
)Ahmadi (2015
2
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قیمت فروش انرژی تولیدی حاصل از سیستم ،به مراتب از هزینه انرژی تولیدی شبکه
توزیع قیمت باالتری دارد،که مشترکین تمایل به فروش انرژی تولیدی به شرکتهای
توزیع دارند .اگر قیمت انرژی تولیدی سیستم و شبکه توزیع اختالف کمی داشته باشد،
در این حالت مشترک سعی به کاهش مصرف و فروش انرژی را به شرکتهای توزیع
خواهند داشت .مجموع هزینههای سیستم عبارتند از ISC ،سرمایهگذاری اولیه𝐸𝑅𝐶𝑟 ،
هزینه جایگزینی قطعات سیستم شامل انرژی ذخیرهکننده و اینورتر 𝑆𝑀𝐶(𝑟) ،هزینه
سرویس و نگهداری 𝐶𝐸𝑆𝑘 ،هزینه شارژ و دشارژ میباشد .بهجزهزینه سرمایهگذاری
اولیه ،هزینهها ،به پارامترهای اقتصادی مانند نرخ استهالک ،نرخ تورم ،نرخ تنزیل یا بهره
سالیانه وپایداری شبکه توزیع برق در طول بهرهبرداری سیستم وابسته است .مقدار
سوددهی در این پژوهش از نسبت درآمد به هزینهها در طول دوره عمر سیستم و
بازگشت سرمایه در کمترین زمان وابسته است ،در صورتی  PIبزرگتر از صفر باشد و
زمان بازگشت سرمایه در کمترین زمان بدست آمده باشد ،سیستم اقتصادی است.
پارامترهای تاثیرپذیر فنی و اقتصادی معادالت دراین پژوهش ارائه شده است.
()13

)𝐸𝑆𝑅PV (r
𝑘𝑆𝐸𝐶𝑟 +𝑆𝑀𝐶(𝑟)+

𝐶𝑅𝐸𝑃𝐼 = ∑𝑛𝑟 ISC+

محققین درپژوهشهای داخلی و خارجی بدنبال اقتصادی کردن ریزشبکه جریان
مستقیم سیستمهای فتوولتائبک و جایگزین نمودن انرژی تولیدی آن بجای انرژی
سوختهای فسیلی میباشند .تحقیقات پژوهشگران در حال حاضر در ریزشبکهها به
صورت مطالعات موردی بوده است.
آنند و همکاران در موسسه فناوری کشور هند ( )2009محتوای انرژی خورشیدی را
بررسی نمودهاند .مطالعات در خصوص تولید انرژیهای خورشیدی در کشورهای اروپایی
بخصوص آلمان و دیگر کشورها مانند چین ،ایالت متحده آمریکا ،اروگوئه و سوئد در
بخش تولید و توزیع صورت پذیرفته است .ولی در کشورهای در حال توسعه بخصوص
کشور ما ،تولید انرژیهای تجدیدپذیر ،بخصوص استفاده از انرژی خورشیدی پیشرفت
خوبی نداشته است .در پژوهش بررسی ساختار ذخیرهسازی و تولید انرژی خورشیدی و
راهبرد کشورها ،مانند نقشه راه ژاپن ،توسعه انرژی خورشیدی (فتوولتائیک) با قیمت
رقابتی تا سال  ،2030به بررسی چندگانه استفاده از انرژی خورشیدی در آینده ،با توجه
به نگرش کاهش هزینهها و افزایش تکنولوژی پرداخته شده است .در این تحقیقها هیچ
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کدام از محققین ادعا نمینمایند که فورا "انرژیهای نو جایگزین انرژیهای فسیلی می-
شود.
در بخش انرژی ایاالت متحده ( )2015به مروری بر تکنولوژی پیشرفته فناوری انرژی
پاک ،برای پایداری و افزایش قابلیت اطمینان صادرات انرژی ،اقتصادی نمودن صنعت
توزیع برق ،پژوهشها و تحقیقاتی در داخل و خارج کشور پرداخته است .همچنین سهم
انرژی خورشیدی در ایالت متحده و تولید برق ساالنه را ارزیابی نموده ،در این تحقیق
آمده که از سال  2010تا  ،2015حدود  %50از هزینههای تولید انرژی خورشیدی
کاسته شده است .پروژههای تحقیق و توسعه شامل برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت در
جهت کاهش هزینهها ،افزایش تولید و ساختار و تکنولوژی انرژی خورشید در صنعت
برق ایاالت متحده قرار داده شده است.
هاتفی و همکاران )2017( 1به مدیریت توان از چند منبع انرژی تجدیدپذیر ترکیبی
(خورشید ،باد و باطری) پرداخته است.
فینا و همکاران )2018( 2به ارزیابی اقتصادی و مدلهای تجاری سیستم فتوولتائیک
ساختمانهای چند طبقه در اتریش و آلمان پرداخته است .هزینههای مربوط به
سوختهای فسیلی ،انرژی تولیدی و میزان سودآوری محاسبه شده است.
زسیبوراک و همکاران )2019( 3تجزیه و تحلیل اقتصادی سیستم فتوولتائیک متصل به
شبکه برق در مجارستان درخصوص نحوه سرمایهگذاری ،بازپرداخت ،هزینههای نصب
سیستم ،مساعدت دولت و عرضه و تقاضای انرژی را ارائه داده است.
مواللم و همکاران )2017( 4به طراحی ریزشبکه ترکیبی بادی و خورشیدی منفصل از
شبکه جهت ایستگاه های موبایل و برآورد اقتصادی هزینه برق مصرفی فسیلی و
تجدیدپذیر در محلهای فاقد شبکه برق در ارومیه پرداخته است.
رایت و همکاران  )2018( 5هزینههای انرژی مصرفی فسیلی و تولیدی سیستم
فتوولتائیک ،تعرفههای برق ،هزینههای نصب و سرمایهگذاری در جنوبغربی آمریکا را
تجزیه و تحلیل نمودهاند.
1

Hatefi et al.
Fina et al.
3
Zsiborács
4
Mulualem et al.
5
Wright et al.
2
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ستاره و قاسمی )1394( 1به کمینه کردن هزینه بهرهبرداری در حین تغییرات بار
مصرفی و عرضه و تقاضای انرژی در ریزشبکههای جریان مستقیم پرداختهاند.
موالئی و همکاران ( )1394به تئوری بنگاهها ،که یک بنگاه تولیدی میتواند به دنبال
حداکثر کردن سود یا حداکثر کردن تولید با مقدار مشخص هزینه یا حداقل کردن
هزینه با مقدار مشخصی تولید باشد ،پس مقدار تقاضا برای حاملهای انرژی به عنوان
نهاده تولیدی میتواند تابعی از قیمت نهاده ،قیمت سایر نهادهها و مقدار تولید محصول
باشد.
صادقی و همکاران ( )1394بهینه کردن تامین منابع انرژی در تولید برق از نیروگاههای
سیکل ترکیبی ،بخار ،گاز و خورشیدی و کاهش آلودگیها را بررسی کردهاند.
موسوی و عسگریان )1396( 2به یک روش برای ارزشگذاری برق در شبکههای توزیع با
استفاده از تولیدات پراکنده  DGارائه داده است .در این مقاله ارزشگذاری برق به
صورت قیمت حاشیهای محلی  LMPدر شینهای متصل به تولیدات پراکنده مدل شده
است.
قلینیا و همکاران )1397( 3به برنامهریزی بهینه اقتصادی در حوزه کوتاهمدت ریزشبکه
در دو سطح با افق های متفاوت کوتاه جهت مبادله انرژی میان مشترکین و بهرهبردار و
پاسخگویی بار را ارائه دادهاند.
امیری و همکاران )1398( 4نفوذ منابع انرژی تجدیدپذیر و قیمت برق و مبادله زنجیره
انرژی ریزشبکه ها را نشان دادهاند.
در جدول ( )1خالصه پیشینه مقاالت داخلی و خارجی آمده است .اکثر مقاالت ارائه
شده ،با استفاده از نرم افزار متلب GAMS ،و  HOMERشبیهسازی شده است.در این
پژوهش استفاده از الگوریتم فرابتکاری کلونی زنبور عسل ،طرحی نوین جهت کمینه
کردن زمان بازگشت سرمایه نصب سیستم فتوولتائیک و با نگرش علوم انسانی می باشد.

1

)Setare & GHasemi (2016
)Mosavi & Asgarian (2018
3
)GHolinia et al. (2019
4
)Amiri et al. (2020
2
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جدول( :)1خالصه پیشینه مقاالت داخلی و خارجی
ردیف

موضوع

نام محقق

مدل

1

تحقیق در مورد انرژی خورشیدی (نیروگاه)
در مؤسسه فناوری کانپور در هند
تاثیر شرائط آب و هوایی بر شبکه توزیع برق
ایالت کالیفرنیا
مدیریت قدرت در یک شبکه میکرو متصل به
برق با چندین منبع انرژی تجدیدپذیر
طراحی سیستم برق ترکیبی  /بادی ترکیبی
خارج از شبکه برای موبایل از راه دور ،مطالعه
موردی
هزینه ردیابی میکروسیستم فتوولتائیک با
هزینه رقابتی با تغییرات بار
ارزیابی اقتصادی و مدل های تجاری از
سیستم های فتوولتائیک پشت بام در
ساختمانهای چند طبقه :مطالعات موردی
برای اتریش و آلمان
تحلیل اقتصادی سیستم  PVمتصل به شبکه
مقررات :یک مطالعه موردی مجارستانی
مدیریت توان در ریزشبکه متعادل جزیرهای با
در نظرگرفتن پایداری سیگنال کوچک و پاسخ
دینامیکی
بهینهیابی تامین منابع انرژی با هدف تولید
برق :چشمانداز ایران در افق 1404

آنند و
همکاران
کوهن و
همکاران
هاتفی و
همکاران
مواللم و
همکاران

---

تاریخ
انتشار
2009

----

2015

شبیهسازی/
متلب

2017

2
3
4

5

2017
HOMER

رایت و
همکاران
فینا و
همکاران

شبیهسازی/
متلب
شبیهسازی/
متلب

زسیبوراک

شبیهسازی/
متلب
شبیهسازی
در متلب
GAMZ
برتسیمس
و سیم

10

رابطه بین مصرف انرژی و رشد تولید در
بنگاههای بزرگ تولیدکننده وسایل حمل و
نقل ایران (رهیافت علیت گرنجر ،تودا و
یاماماتو و دادههای تابلویی پویا

موالیی و
حسینزاده

11

قیمتگذاری برق در شبکههای توزیع با هدف

موسوی و

مدل
اقتصـاد
سـنجی از
رویکـرد
دادههای
تابلویی پویا
-----

6

7
8

9

ستاره و
قاسمی
صادقی و
همکاران

2018
2018

2019
1394

1394

1394

1396
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کاهش تلفات و آلودگی با استفاده از الگوریتم
بهینهسازی چندهدفه ازدحام ذرات
خودتطبیقی
طرح روشی نوین در برنامهریزی بهینه کوتاه-
مدت ریزشبکه
بهرهبرداری چندریزشبکه باحاملهای انرژی با
در نظر گرفتن عدمقطعیت مختلف

عسگریان

قلینیا و
همکاران
امیری و
همکاران

شبیهسازی/
متلب
پخش بار

1397
1398

منبع :یافتههای تحقیق

 -3روششناسی تحقیق
در حال حاضر نگاه صنعت برق ایران به نصب ریزشبکه جریان مستقیم سیستم
فتوولتائیک ،نگاهی اقتصادی ،افزایش ظرفیت انرژی شبکه برق و پایداری آن میباشد.
هرچند که کاهش گازهای گلخانهای نیز از مزایای دیگر این نگرش است .در کشورهای
پیشرفته و توسعه یافته برخالف صنعت برق ایران ،به علت نزدیکی قیمت انرژی برق
شهری و انرژی تولی دی سیستم فتوولتائیک ،مشترکین به دنبال استفاده و تامین برق
ساختمان از طریق این سیستمها می باشند .در طول یک سال پژوهش از متخصصین
توزیع صنعت برق ایران  ،قراردادهای منعقد در شرکتهای توزیع برق ،مطالعات
کتابخانهای و بازدیدهای میدانی ،پارامترهای اقتصادی و فنی تجزیه و تحلیل و عملکرد
ثبت انرژی ریزشبکهها ،پیشینه پژوهشهای داخل و خارج کشور ،دادههای هواشناسی،
استخراج و در مدل اقتصادی بکار گرفته شده است .پارامترهایی مانند ابرناکی ،دما و
رطوبت کمترین تاثیر را در محاسبات شدت تابش هر شهر داشت ،که در مدل
رگرسیونی آن صرف نظر و فقط متوسط ساعات آفتابی هر شهر در نرم افزار SPSS
محاسبه شده ،همچنین تاثیر سایه ،فاصله هر پنل از هم ،زاویه تابش و دیگر پارامترها در
شبیهسازی جهت افزایش ماکزیمم انرژی و بیشترین درآمد حاصل از فروش انرژی مد-
نظر قرار گرفته است .با استفاده از مدل ریاضی ارائه شده ،ماکزیمم درآمد حاصل از
تولید انرژی هر شهر و هزینه های آن ،آنالیز شده است .در این مدل افزایش و کاهش
نرخ تعدیل به علت تغییرات نرخ ارز و تورم ،نرخ فروش انرژی و انرژی تولیدی هرشهر و
درآمد حاصل از اتصال سیستم به شبکه توزیع و همچنین هزینه انرژی ذخیره شده
(باطری) و میزان سرمایهگذاری اولیه به صورت نقدی و یا وام آورده شده ،سپس خالص
ارزش فعلی درآمد حاصل از فروش انرژی ،دوره برگشت سرمایه و میزان درآمد حاصل از
سرمایهگذاری در نرمافزار متلب شبیهسازی و ارزیابی شده است .به عبارت دیگر متوسط
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سرمایهگذاری اولیه نصب سیستم به صورت نقدی و یا نقدی به همراه کمکهای دولت و
با بررسی قراردادهای منعقده شرکتهای توزیع برق و قیمتگذاری روز بازار ،برآورد
شده است .دوره برگشت سرمایه با نرخ خرید انرژی تولیدی شرکتهای توزیع برق ،در
حالت نرمال و بهینه و با رویکرد سیستم بدون ذخیرهکننده و یا با ذخیرهکننده انرژی
(باطری) آنالیز شده است .در این پژوهش جامعه آماری کلیه شرکتهای توزیع ایران
میباشد و مدل اقتصادی براساس نگرش تعییرات بار شبکه و سیستم فتوولتائیک توامان
توسط مشترک و شرکتهای توزیع برق ایران مدنظر قرار گرفته است .نتایج نشان می-
دهد که مدل ریاضی ارائه شده ،جهت سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه توزیع در دو
حالت ،با ذخیره کننده انرژی و بدون آن ،برای اکثر شهرهای ایران اقتصادی ولی
بازگشت سرمایه در هر طبقهبندی متفاوت میباشد .بهترین حالت سرمایهگذاری در
سیستم فتوولتائیک بدون ذخیرهکننده انرژی با متصل به شبکه توزیع است.

 -4آنالیز اقتصادی
اقتصادی کردن هزینههای نصب ریزشبکه جریان مستقیم سیستم فتوولتائیک و برگشت
سرمایه در کمترین زمان ،موجب تشویق سرمایهگذاران و مشترکین خواهد شد .یکی از
فرآیندها و روشها ،چرخه هزینه عمر میباشد ،که تمام هزینهها را درآینده و حال در
نظرمیگیرد .بدین منظور که تمام روابط ریاضی ارائه شده هزینهها به ارزش فعلی،
ارزشگذاری شده است.
در این پژوهش ،هزینهها ،درآمد حاصل از فروش انرژی تولیدی و بهینه نمودن فضای
نصب پنلها بمنظور ماکزیمم نمودن تولید انرژی با استفاده از الگوریتم فراابتکاری
زنبورعسل در نرم افزار  Matlabشبیهسازی شده است .قیمت تجهیزات سیستم براساس
مستندات شرکتهای نصب سیستم فتوولتائیک به مشترکین در شرکت توزیع برق
تهران بزرگ درسال  98 ،97و  99بدون ذخیرهکننده انرژی (باطری) و همچنین
برندهای متفاوت موجود دربازار لحاظ شده ،که هزینه سرمایهگذاری اولیه بدون ذخیره-
کننده انرژی با نرخ تورم بانک مرکزی و به ازای هر وات حدود یک تا یکودودهم دالر
برآورد شده است .هر چند این هزینهها برای کیلوواتهای بیشتر ،کاهش مییابد.
هزینههای ذخیرهکننده انرژی و جایگزینی قطعات و همچنین سرویس و نگهداری
جداگانه و براساس سرمایهگذاری اولیه ،نرخ تورم و بهره وام براساس برآورد بانک مرکزی
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در شبیهسازی لحاظ شده است .همچنین نرخ تعدیل در صورت تغییرات تورم سالیانه در
مدل پیشبینی شده است .درصورت افزایش هزینه سرمایهگذاری اولیه به ازای یک
کیلووات تولید انرژی سیستم ،به علت تحریم و بحرانهای بیولوژیکی جهانی ،کاهش
شدید ارزش پول کشور و یا افزایش تورم نامتعارف ،سیاستگذاری دولت دادن وام و یا
افزایش قیمت خرید انرژی تولیدی سیستم میباشد .این در حالی اتفاق خواهد افتاد که
سوبسید انرژی برق مصرفی حذف نشده باشد .به عبارت دیگر در صورتی که نرخ قیمت
انرژی برق مصرفی شبکه توزیع برق واقعی شده باشد ،مدل ریاضی ارائه شده ،اقتصادی
و برگشت سرمایه دارای شیب افزایشی است .دراین پژوهش تاثیر پایداری شبکه توزیع
برق و حساسیت مشترک به خاموشیها در میزان هزینه ذخیرهکننده انرژی و سرعت
برگشت سرمایه تاثیر زیادی خواهد داشت.
 -4-1طبقه بندی شهرهای مورد مطالعه
طبقهبندی دادههای ایستگاههای هواشناسی مراکز استانهای ایران براساس متوسط
ابرناکی ،رطوبت ،دما و ساعات آفتابی سالیانه در جدول ( )2و مدل رگرسیونی شدت
تابش هرناحیه در جدول ( )3آورده شده است.
جدول ( :)2طبقهبندی مراکز شهرهای مورد مطالعه استانها و شهرهای ایران
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ناحیه اول
اصفهان
بیرجند
زاهدان
شیراز
کرمان*
یزد

ناحیه دوم
اهواز
ایالم
بندرعباس
بوشهر
تهران
خرم آباد
سمنان
شهرکرد
قم
یاسوج
آبادان

ناحیه
اردبیل
سوم
تبریز
ارومیه
زنجان
بجنورد
مشهد
اراک
سنندج
قزوین
کرج
کرمانشاه

متوسط ساعات افتابی سالیانه
3400-3200
ناحیه اول:
(ساعت)

ناحیه
رشت
چهارم
ساری
گرگان
رامسر

ناحیه دوم3200-3000 :
ناحیه سوم3000-2100:
ناحیه چهارم :کمتر از2100

منبع :برزی و همکاران ()1398

جدول ( :)3مدل رگرسیونی شدت تابش و ساعات آفتابی نواحی مختلف
ردیف

شهر

1

اهواز و تهران

مدل رگرسیونی
n
N

= 0 / 203 + 0 / 535

H
H0
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2

یزد

3

گرگان

4

اردبیل

n
N
n
N
n
N

= 0 / 094 + 0 / 653

= 0 / 039 + 0 / 782
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H
H0
H
H0

= −0 / 069 + 0 / 985

H
H0

منبع :برزی و همکاران ()1398

 -4-2درآمد حاصل از فروش انرژی
میزان درآمد حاصل از تولید انرژی رابطه مستقیم به تعداد پنلهای نصب شده و شدت
تابش دارد که در رابطه ( )14آمده است .قیمت فروش انرژی تولیدی حاصل از سیستم،
به مراتب از هزینه انرژی تولیدی شبکه توزیع قیمت باالتری دارد ،که مشترکین تمایل
به فروش انرژی تولیدی سیستم به شرکتهای توزیع دارند .همچنین اگر قیمت انرژی
تولیدی سیستم و شبکه توزیع اختالف کمی داشته باشد ،در این حالت مشترک سعی
به کاهش مصرف و فروش انرژی را به شرکتهای توزیع خواهند داشت .زمان تولید
انرژی سیستم طبق جدول ( )2و ( )3وابسته به ساعات آفتابی و شدت تابش هر شهر است.
درآمد حاصل از فروش انرژی ( )𝑅𝐸𝑆1 < 0از حاصلضرب مقدار انرژی تولیدی (< 𝐸𝑃 2
 ،)0قیمت فروش انرژی ( )Cو نرخ تعدیل سالیانه حاصل از فروش انرژی (،)𝐴𝑅𝑟 3 < 0
برای سالهای آتی بعالوه انرژی تولیدی در قیمت اتصال به شبکه توزیع  ،𝑐1 < 0که از
رابطه ( )15برآورد و بدست میآید .متغیرنرخ تعدیل توسط وزارت نیرو ،براساس رشد
قیمت ارز و نرخ تورم بانک مرکزی هدفگذاری میشود .همچنین میتوان میزان متغیر
نرخ تعدیل را به عنوان سیاستگذاری فروش انرژی و براساس شرائط روز بازار و براساس
نرخ تورم ،قرارداد تا بنگاههای اقتصادی و مشترکین برق به نصب سیستمهای
فتوولتائیک تشویق شوند .جدول ( )4قیمت خریداری شده انرژی تولیدی را در شرکت-
های توزیع نشان داده شده است.

1

Revenue from energy sales
Energy prices
3
Adjustment rate
2
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× 𝑠𝑦𝑠𝜂 × 𝑆 × 𝐻 = 𝑝𝐸

()14
()15

) 𝐸𝑆𝑅PV (r) = 𝐸P (C × AR r + C1

جدول( :)4قیمت خریداری شده انرژی تولیدی مصوب
مقدار توان نصب
(کیلووات)

قیمت انرژی تولیدی به ازای یک کیلووات ساعت
(ریال)

1-20

10400

20-100

9100

100-10000

7410
منبع :دادههای وزارت نیرو و شرکتهای تابعه آن

 -4-3ارزش فعلی درآمد
در اکثر کشورها کنترل تورم یکی از اساسیترین پارامترهای اقتصادی تلقی میشود،
ولی امکان کنترل کامل آن امکانپذیر نمیباشد .درکشورمان ایران نیز این امر مستثنی
نمیباشد .بهطوریکه درچند سال گذشته به علت تحریم ،نرخ تورم به شکل نوسانی بوده
و این باعث تاثیر در هزینههای نصب سیستم فتوولتائیک و کاهش ارزش پول شده است.
درآمد حاصل از فروش انرژی ( )𝐸𝑆𝑅𝑃𝑉 < 0با توجه به تورم 1سالهای آتی ،متفاوت
میباشد و ارزش آن به تورم وابسته است .در این پژوهش نرخ رسمی آن توسط بانک
مرکزی برآورد شده است .در رابطه ( ،)16درصد نرخ تورم سالیانه بر ارزش درآمد حاصل
از فروش انرژی سالهای آتی ( )𝐸𝑆𝑅𝑃𝑉 < 0با  jنشان داده شده است.این رابطه نشان
میدهد ارزش درآمد سالیانه حاصل از فروش انرژی ،با نرخ تورم ارزش فعلی خود را در
هرسال ،ازدست میدهد .با تغییر نرخ تعدیل سالیانه ( )𝐴𝑅𝑟 2 < 0در رابطه (،)14
تغییرات نرخ تورم قابل کنترل است.
()16

)𝑟( 𝑣𝑝𝑅𝑆𝐸
𝑟)𝑗(1+

𝐸𝑆𝑅PV (r) = ∑𝑛𝑟=1

 -4-4مجموع هزینههای سیستم
هزینه نصب یک سیستم فتوولتائیک به سرمایهگذاری اولیه شامل هزینههای پنل،
استراکچر ،باطری ،اینورتر و هزینههای آن در طول بهرهبرداری به جایگزینی تحهیزات،
شارژ و دشارژ باطری (ذخیرهکننده انرژی) ،سرویس و نگهداری و همچنین تاثیر
پارامترهای اقتصادی مانند تورم بستگی دارد.
Inflation
Adjustment rate

1
2
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-4-4-1سرمایهگذاری اولیه
در حال حاضر ریز شبکه جریان مستقیم سیستم فتوولتائیک که توسط بنگاههای
اقتصادی و یا مشترکین درایران نصب میگردد ،به نحوه سرمایهگذاری ،آزادسازی
ظرفیت انرژی و پایداری شبکه توزیع صنعت برق بستگی دارد ،ولی در دیگر کشورها،
بجز موارد مطرح شده ،مزیت به حداقل رساندن خاموشی برق برای مشترکین را دارد.
اختالف سرمایهگذاری در سیستمهای فتوولتائیک به ذخیرهکننده انرژی در سرمایه-
گذاری اولیه و هزینههای آتی آن وابسته است ،که به پایداری شبکه توزیع نیز مرتبط
است.
رابطه ( )17سرمایهگذاری اولیه ( )ISC1برای نصب یک سیستم فتوولتائیک نشان داده
شده است .سرمایهگذاری اولیه میتواند نقدی ( ،)CCیا توامان به صورت نقدی و وام
)𝑛  𝐿(𝑟𝑛 .تامین شود .دررابطه ( )s( ،)17بهره وام )𝑟𝑛 ( ،تعداد اقساط برحسب ماه می-
باشد.
)ISC = CC + ∑ L(rn . s
()17
دررابطه ( )18اصل وام و کسر بهره آن نشان داده شده است ،در این رابطه  rتعداد سال
میباشد.
()18

× 12 × r

s
s rn
(1+
)
1200
1200
s r
(1+
) n −1
1200

×L

= )L(rn , s

 -4-4-2انرژی ذخیرهکننده و اینورتر
در سیستم فتوولتائیک منبع ذخیرهکننده انرژی و بخشی از قطعات دیگر پس از دورهای
نیاز به تعویض دارند .عکس این دوره ( 𝑛𝑧) و با درنظر گرفتن ارزش صفر در پایان دوره
برای قطعه ،نرخ استهالک ( 𝜇) را نشان میدهد .عمرپنل حدود  20تا  25سال و قرارداد
شرکتهای توزیع صنعت برق با متقاضیان نصب سیستم فتوولتائیک در حال حاظر 20
سال میباشد .ولی عمر مفید اینورتر و باطری کمتر از آن ( 𝑛𝑍𝐶𝑅𝑈 )2است .به همین
منظور هزینه جایگزینی آنها ( )3𝐸𝑅𝐶𝑟 < 0در طول عمر سیستم آورده شده است .در
این پژوهش برای دوره قرارداد  20سال ،تعویض باطری چهار بار و اینورتر یک بار در
شبیهسازی آمده است .مقدار سرمایهگذاری هزینه باتری به عنوان ذخیرهکننده انرژی،
1

Initial System Capital
Unite Replacement Cost
3
Equipment Replacement Cost
2
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به شرائط پایداری شبکه توزیع برق و حساسیت مشترک به قطع برق بستگی دارد.
جایگزینی قطعاتی مانند اینورتر نیز بهتر است یک بار در طول  20ساله قرارداد تعویض
شود .روابط ریاضی ( )22( ،)21( ،)20( ،)19و ( )23نرخ استهالک و هزینه جایگزینی
قطعات آورده شده است 𝑧𝑟 .درصدی ازمیزان سرمایه گذاری اولیه  jمتوسط تورم سالیان
قبل و  Fعمر سیستم به عمر مفید قطعات میباشد.
1
𝑧=𝜇
()19
𝑛
𝐶𝑆𝐼 × 𝑟𝑧 = 𝑛𝑍𝐶𝑅𝑈
() 20
zn
𝑗̅ = ∑i=1 jj
()21
𝑟
=𝐹
𝐹≠1
()22
𝑛𝑧
𝐹 × 𝑛𝑧 )𝑗 𝐸𝑅𝐶𝑟 = 𝑈𝑅𝐶𝑍𝑛 × (1 +
()23
 -4-4-3سرویس و نگهداری
یک سیستم جهت عملکرد مناسب نیاز به سرویس و نگهداری ( )SMC1در طول عمر
مفید خود دارد .که هزینه آن از رابطه ( )24بدست آمده است .دراین رابطه  𝑧rدرصدی
از سرمایه اولیه میباشد.
𝑟)𝑗 𝑆𝑀𝐶(𝑟) = 𝑧𝑟 × 𝐼𝑆𝐶 × (1 +
()24
-4-4-4هزینه شارژ و دشارژ باتری
در ریزشبکه جریان مستقیم سیستم فتوولتائیک که دارای ذخیرکننده انرژی میباشند.
هزینه شارژ و دشارژ ذخیرهکننده انرژی ( )CES2در هر مرحله برابر است با مجموع
هزینه شارژ ذخیرهکننده ( )CSC3به مجموع انرژی مانده در ذخیرهکننده انرژی ()SE4
میباشد که در رابطه ( )25نشان داده شده است.
()25

∑𝑘−1
𝑘𝐶𝑆𝐶 𝑖=1
∑𝑘−1
𝐾𝐸𝑆 𝑖=1

= 𝑘𝑆𝐸𝐶

متوسط هزینه انرژی در هر کیلووات ساعت ( )AEC5برابر با نسبت کل هزینه ساالنه
( )AEC6به مجموع انرژی سالیانه ( )TEP 7در رابطه ( )26آمده است.
()26

)𝑟𝑎𝑒𝑦(𝐶𝐴𝑇
𝑘𝑤ℎ
)
𝑟𝑎𝑒𝑦

(𝑃𝐸𝑇

= 𝐶𝐸𝐴

1

Service and Maintenance Cost
Cost of Energy Storage
3
Cost of Storage Charge
4
Stored Energy
5
Average Energy cost
6
Total Annual cost
7
Total energy produced
2

فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد /سال هفتم /شماره  /4زمستان 1399

239

 -5شبیهسازی و ارائه مدل سیستم
ریزشبکههای جریان مستقیم سیستم فتوولتائیک را میتوان نوعی از سیستم تخصیص
انرژی بازار که متکی به مصرفکنندگان و تولیدکنندهها است را یک سیستم اقتصادی
دانست که منابع در این سیستم تولید و برنامهریزی میشود .دراین مدل:
الف .ازالگوریتم فراابتکاری زنبورعسلکلونی به منظور بهینهکردن فضای نصب
سیستم فتوولتائیک شکل( )2جهت ماکزیمم کردن انرژی تولیدی و با رعایت قیود
رابطه ( )27استفاده شده ،شکل ( )3نمودار نقاط بهینه محلی و سراسری
شهراردبیل که با استفاده از الگوریتم کلونی زنبور عسل در نرمافزار  Matlabشبیه-
سازی شده ،نشان داده شده است.
ب .به علت هزینه پایین برق مصرفی ازشبکه توزیع ،الویت تامین برق مصرفکننده
از این شبکه بوده و انرژی تولیدی سیستم فتوولتائیک با قیمتگذاری مصوب
به شبکه تزریق میشود.

()27

MINIMAZ: S=l*w
𝑤 ≤ 𝛽𝑠𝑜𝑐 × 𝐴 × 𝑘 (𝑘 − 1) × 𝐷 +
𝑜0𝑜 ≤ 𝛽 ≤ 90
𝑥𝑎𝑚𝐴 ≤ 𝐴
𝑛𝑖𝑚𝐸 ≤ 𝐸
) 𝑥𝑎𝑚𝑤 × 𝑥𝑎𝑚𝑙( ≤ 𝑥𝑎𝑚𝑆 × )𝑤 × 𝑙(𝑆
𝑤
𝜉1 ≤ ≤ 𝜉2
𝑙
𝑛𝑖𝑚𝐷 ≥ 𝐷
{

شکل ( :)2تاثیر اثر سایه بر پنلهای ردیف ()k-1
منبع :یافتههای تحقیق
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شکل ( :)3نقاط بهینه محلی و سراسری شهراردبیل
منبع :یافتههای تحقیق

()28
()29

𝑛∑
)𝑟( 𝑟=1 𝑅𝐸𝑆PV

𝑘−1
𝑛
𝑛∑𝐼𝑆𝐶+
𝑘𝑆𝐸𝐶 𝑟=1 𝐸𝑅𝐶𝑟 +∑𝑟=1 𝑆𝑀𝐶𝑟 +∑𝑖=1
𝑟
) ∑𝑖=1 𝐻×𝑆×𝜂𝑠𝑦𝑠 ×𝑟×(𝑐×𝐴𝑅𝑟 ×𝑐1
𝑘−1

∑
𝑘𝐶𝑆𝐶
𝑛𝑧
̅ 𝑧𝑛 ×𝐹)+∑𝑟 (𝑧𝑟 ×𝐼𝑆𝐶×(1+𝑗)𝑟 + 𝑖=1
[𝑐𝑐+∑ 𝐿(𝑟𝑛 ,𝑠)]+∑𝑖=1
)𝑗(𝑈𝑅𝐶𝑧𝑛 ×(1+
𝑖=1
𝑘−1

= 𝑀𝐸
= 𝑀𝐸

𝑘𝐸𝑆 ∑𝑖=1

رابطه ( )28مدل کلی اقتصادی و رابطه ( )29گستره آن را در حالت بهینه ریزشبکه
جریان مستقیم سیستم فتوولتائیک نشان داده شده است .در این مدل صورت کسر که
درآمد حاصل از فروش انرژی )  (𝑅𝐸𝑆PVبه شرکتهای توزیع برق است ،با استفاده
الگوریتم کلونی زنبور عسل در نرمافزار متلب براساس قیود رابطه ( )27بهینه و شبیه-
سازی شده و نقاط بهینه محلی و سراسری فضای نصب سیستم در انرژی تولیدی
استخراج شده است.
هرچه قابلیت اطمینان شبکه توزیع برق محل نصب سیستم فتوولتائیک پایدار باشد،
هزینه ذخیرهکننده انرژی (باطری) و هزینه شارژ و دشارژ آن از مخرج کسر رابطه ()29
حذف و رابطه ( )30به عنوان مدل اقتصادی بهینه بدون منبع ذخیرهکننده انرژی ارائه
شده است.
()30

) ∑𝑟𝑖=1 𝐻×𝑆×𝜂𝑠𝑦𝑠 ×𝑟𝑖 ×(𝑐×𝐴𝑅𝑟 ×𝑐1
𝑟)𝑗𝑟 (𝑧 ×𝐼𝑆𝐶×(1+
1
𝑧̅
∑𝑛 ,𝑠)]+𝐼𝐶 ×(1+𝑗) 𝑛 +
𝑟
𝑖=1

𝑟(𝐿 ∑𝐸𝑀 = [𝑐𝑐+

-5-1تحلیل اقتصادی مدل
متوسط ساعات آفتابی دادههای استخراج شده ازسازمان هواشناسی با طبقهبندی شهر-
های ایران در جدول ( )2نشان داده شده ،که در نرم افزار  spssدرج و مدل رگرسیون

Inverter Cost

1
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متوسط شدت تابش درحالت نرمال بدست آمده ،سپس با استفاده از رابطه ( )14انرژی
تولیدی محاسبه شده است ،از سویی با استفاده از قیود رابطه ( )27و شکل ( ،)2فاصله
میان دو پنل ( ،)Dزاویه پنل نسبت به سطح افق ( )βو شدت تابش ( )Hبه گونهای
تعیین شده است ،که اثر سایه روی پنل کاهش و فضای نصب سیستم بهینه و انرژی
تولیدی ماکزیمم شده ،در نتیجه درآمد حاصل از فروش مجموع انرژی تولیدی 𝑅𝐸𝑆PV
افزایش مییابد .نتایج شبیهسازی در حالت بهینه و نرمال در جدول ( )5آمده است.
جدول( :)5نتایج شبیهسازی انرژی تولیدی در حالت نرمال و بهینه
یزد

اهواز

تهران

اردبیل

گرگان

شهر

4/4

4/4

4/22

3/98

3/34

انرژی تولیدی (کیلووات ساعت)

7727

7551

7245

6984

5860

متوسط شدت تابش
(کیلووات ساعت برمترمربع)

4/65

4/4

4/7

4/28

3/56

8580

8030

8490

7810

6503

متوسط شدت تابش
(کیلووات ساعت برمترمربع)

انرژی تولیدی (کیلووات ساعت)

نرمال

بهینه

منبع :یافتههای تحقیق

 -5-1-1زمان برگشت سرمایه
نتایج شبیهسازی مدل ریاضی روابط ( )29و ( )30در جدول ( )6با نرخ  10400ریال
آمده است .نتایج اقتصادی بودن مدل ریاضی رابطه ( )29برای چهار شهر یزد ،اهواز،
اردبیل و گرگان و همچنین شیب برگشت سرمایه در حالت بهینه و کمینه شدن فضای
نصب سیستم در این حالت نسبت به حالت نرمال و اقتصادی بودن آن ،نشان داده شده
است .جدول ( )6نشان میدهد هرچند که نصب سیستم فتوولتائیک در شهر گرگان
قابلیت برگشت مجموع هزینهها و سرمایهگذاری اولیه را دارد ،ولی محل مناسبی برای
سرمایهگذاری نصب سیستم فتوولتائیک با ذخیرهکننده انرژی نسبت به استانهای دیگر
را با توجه به شرائط تحریم ،تورم و میزان ساعات آفتابی سالیانه ندارد .این موضوع برای
شهرهای سه استان گیالن ،مازندران و گلستان قابل تعمیم میباشد .در صورتیکه نرخ
تعرفه های انرژی مصرف برق از سوی وزارت نیرو واقعی شود آنگاه با توجه به ناپایداری و
شرائط جوی محل ،نصب سیستم فتوولتائیک برای این شهرها با توجه به مدل ریاضی
رابطه ( )30اقتصادی خواهدشد .مشترک در این مدل میتواند با تامین درصدی از انرژی
ذخیرهکننده براساس ضرورت ،هزینهها را کاهش و برگشت سرمایه سریعتر صورت
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پذیرد .نصب سیستم فتوولتائیک بدون ذخیرهکننده انرژی و متصل به شبکه توزیع برق
برای محلهایی که دارای پایداری ،افزایش قابلیت اطمینان و تاثیرخاموشیهای سالیانه
کمتر بر فعالیتهای مشترک میباشد ،دراین صورت از مدل ریاضی رابطه ( )30استفاده
میشود .نتایج نشان داده شده در جدول ( ،)6استفاده از این مدل در کل کشور،
اقتصادی و برگشت سرمایه دارای شیب تندتری بخصوص در حالت بهینه میباشد.
جدول( :)6نتایج شبیهسازی رابطه ( )29و ()30
تعداد سال برگشت سرمایه برای قدرت  5کیلووات
شهر اردبیل

شهر گرگان

شهر اهواز

شهر یزد

بهینه

نرمال

بهینه

نرمال

بهینه

نرمال

بهینه

نرمال

14

15

12

13

10

12

12

13

8

9

6

7

5

6

7

7

پایه فروش
انرژی(ریال)

10400

شرح
سیستم فتوولتاپیک
با ذخیره کننده
انرژی
سیستم فتوولتاپیک
بدون ذخیره کننده
انرژی

منبع :یافتههای تحقیق

 -5-1-2آزمایش مدل
ریزشبکه جریان مستقیم سیستم فتوولتائیک با قدرت  5و  8/6کیلووات در محدوده
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ نصب شده ،نتایج با حالت نرمال و بهینه مقایسه
شدهاند .که طبق جداول ( )7و ( )8برگشت سرمایه با حالت نرمال و بهینه شبیهسازی
شده ،نزدیک میباشد .در حالت بهینه نتایج تولید انرژی و درآمد حاصل از آن تعمیم
داده شده است.
جدول ( :)7نتایج تست شبیهسازی رابطه ( )29و ( )30و نصب سیستم موجود در
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ برای توان  5کیلووات
تعداد سال برگشت سرمایه برای قدرت  5کیلووات
نصب

بهینه

نرمال
13
8

بهینه

نرمال

12

14

11

8

8

7

پایه فروش انرژی(ریال)

10400

منبع :یافتههای تحقیق

شرح
سیستم فتوولتاپیک با ذخیره
کننده انرژی
سیستم فتوولتاپیک بدون
ذخیره کننده انرژی
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جدول( :)8نتایج تست شبیهسازی رابطه ( )29و ( )30و نصب سیستم موجود در
شرکت توزیع برق تهران بزرگ برای توان  8/6کیلووات
تعداد سال برگشت سرمایه برای قدرت  8/6کیلووات
نصب

بهینه

نرمال
14
8

بهینه

نرمال

13

15

11

7

8

7

پایه فروش انرژی(ریال)

10400

شرح
سیستم فتوولتاپیک با ذخیره-
کننده انرژی
سیستم فتوولتاپیک بدون
ذخیرهکننده انرژی

منبع :یافتههای تحقیق

شکلهای ( )6( ،)5( ،)4و ( )7درصد برگشت سرمایه سیستم فتوولتائیک با ذخیرهکننده
انرژی و بدون آن مربوط به پنج شهرایران برای قدرت درخواستی پنج کیلووات با نرخ
فروش  10400ریال به ازای یک کیلووات ساعت انرژی تولیدی در شرایط نرمال و بهینه
و براساس مدل ریاضی روابط ( )29و ( )30نشان میدهد ،که مدل ریاضی رابطه (،)30
در حالتی که قیمت تعرفههای انرژی شبکه توزیع برق با نرخ یارانهای و یا واقعی باشد و
دارای قابلیت اطمینان باالیی باشد اقتصادی است و مشترکین با سرمایهگذاری در نصب
سیستم فتوولتائیک و فروش انرژی ضمن کسب درآمد ،انرژی تولیدی را به شبکه تزریق
و پایداری شبکه را افزایش میدهند .در حالتی که تورم و تحریم اقتصادی افزایش یابد
به علت شرائط خاص کشورما ،رابطه ( )30بازهم اقتصادی میباشد .ولی در صورتی که
تورم و تحریم دارای شیب افزایشی بسیار زیادی داشته باشد مانند تورم در کشورهای
آمریکای جنوبی در این صورت با اصالح نرخ خرید یا تعدیل انرژی توسط دولت ،مدل
ریاضی اقتصادی خواهد بود.
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شکل( :)4درصد برگشت سرمایه سیستم با ذخیرهکننده انرژی در شرایط نرمال
منبع :یافتههای تحقیق

شکل( :)6درصد برگشت سرمایه سیستم با ذخیرهکننده انرژی در شرایط بهینه
منبع :یافتههای تحقیق
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شکل( :)5درصد برگشت سرمایه سیستم بدون ذخیرهکننده انرژی در شرایط نرمال
منبع :یافتههای تحقیق

شکل( :)5درصد برگشت سرمایه سیستم بدون ذخیرهکننده انرژی در شرایط بهینه
منبع :یافتههای تحقیق

 -6نتیجهگیری
ریزشبکه جریان مستقیم سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه توزیع بخش مهمی از
شبکه برق می باشند ،که تاثیر زیادی بر توسعه و پایداری انرژی درآینده خواهند داشت.
اقتصادی کردن سیستم فتوولتائیک میتواند باعث افزایش پایداری و آزادسازی ظرفیت
شبکه توزیع برق و از سویی سهم بسزایی در حفاظت از محیطزیست ،شرائط بحرانی
دارد .دراین پژوهش تمرکز برمدیریت افزایش انرژی سیستم و بازگشت سرمایه در

246

آنالیز و ارزیابی مدل اقتصادی ریزشبکه سیستم فتوولتائیک متصل به شبکه...

کمترین زمان میباشد .با استفاده از پارامترهای موجود در سازمان هواشناسی در طی
سالیان قبل شامل میزان ساعات آفتابی ،رطوبت ،دما و ابرناکی ،مراکز استان ها طبق
جدول ( ) 2در چهارطبقه قرار گرفتند و مدل رگرسیون شدت تابش هر طبقه طبق
جدول ( )3بدست آمده است .مدل ریاضی اقتصادی سیستم فتوولتائیک با ذخیرهکننده
انرژی و بد ون آن ،با توجه به افزایش بهینه تولید انرژی ،درآمد حاصل از آن و هزینهها،
طبق رابطه ( )29و ( )30ارائه شده ،که سیاستگذاران و برنامهریزان میتوانند با استفاده
از نتایج بدست آمده ،خطمشی آینده کشور را در تولید انرژی ترسیم کنند .در این
پژوهش مدل اقتصادی ریزشبکه سیستم فتوولتائیک و ارزیابی اقتصادی براساس چرخه
هزینه عمر و درآمد حاصل از فروش انرژی تولیدی سیستم در دوحالت نرمال و بهینه و
نرخ  10400ریال ،با دو سناریو شامل سیستم انرژی ذخیرهکننده و بدون آن در نرمافزار
 Matlabشبیهسازی و نتایج  5شهر یزد ،تهران ،اهواز ،اردبیل و گرگان تجزیه و تحلیل
شده است .هدف از مدل ریاضی رابطه ( ،)29ماکزیمم کردن صورت کسر با استفاده از
الگوریتم فراابتکاری زنبورعسل و افزایش درآمد حاصل فروش انرژی نسبت به مجموع
هزینهها در طول بهرهبرداری و سرمایهگذاری اولیه با ذخیرهکننده انرژی میباشد .در
این مدل ،درصد هزینه جهت ذخیرهکننده انرژی وابستگی مستقیم به قابلیت اطمینان
شبکه توزیع برق و میزان انرژی ضروری مشترک در زمان ناپایداری شبکه توزیع برق
دارد .در صورتیکه ضرورت انرژی مورد نیاز مشترک با قابلیت اطمینان شبکه توزیع
مرتفع شده باشد ،دراین صورت از مدل ریاضی رابطه ( )30استفاده میشود .زمان
برگشت سرمایه در مدل اقتصادی ( )30نسبت به مدل ( )29دارای شیب تندتری می-
باشد .تاثیر تورم و تحریم در رابطه ( )30تاثیر کمتری دارد ،در صورتی که نرخ تورم و
تحریم شدت زیادی داشته باشد ،با سیاست تعدیل کمی از سوی دولت در نرخ خرید
انرژی باز هم سیستم اقتصادی خواهد بود .با واقعی شدن نرخ تعرفههای برق سیاست
مقدار مصرف و انتقال انرژی از سوی مشترک متفاوت خواهد بود ،ولی در نتیجه
اقتصادی مدل تغییری ایجاد نخواهد کرد .جدول ( )5تولید انرژی سیستم در  5شهر
کشور و جدول ( )6برگشت سرمایه در حالت نرمال و بهینه با استفاده از مدل ( )29و
( )30که در نرمافزار متلب شبیهسازی شده است .در حالت بهینه برگشت سرمایه نسبت
به حالت نرمال با کمترین فضای نصب ،سریعتر صورت میگیرد .نتایج جداول ( )7و ()8
سیستم فتوولتائیک منصوبه دو مشترک در شهر تهران ،نشان میدهد ،زمان برگشت
سرمایه در حالت بهینه و نرمال ،با مدل ارائه شده رابطه ( )29و ( )30تقریبا مشابه می-
باشند.
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