
 بررسی انرژی مقاوم و قابل تجديد

 ارزيابی منابع قدرتی مقاوم هايبريد برای برق رسانی روستايی در مالزی

 

 چکيده

محققان بر سيستم های انرژی مقاوم هايبريد  برای برق رسانی های تقربيا پر قدرت در سال های اخير، 
سوخت اساس روستايی بر  مناطق با روش کار قديمی برای کنترل يا نيرو زا سيستم های.کار کرده بودند

بعد از اضافه شدن منابع انرژی قابل تجديد، کاربردهای انژری خورشيدی در کنترل سيستم . فسيلی هستند
مطالعه ی اخير و کارهای محققان نشان ميدهد که اضافه کردن منابع .های انرژی معروف شده بودند

مثل باد، نيروی محرک و زيوه توده ميتوانستند يک سيستم هايبريد ثمر بخشتر و انرژی مقاوم ممکن 
مقاله ی حاضر ،با يک بررسی بيشتر از سيستم انرژی در ضمن ، .محيطی مساعد ی را درست کنند

برای روستا های جهانی با توجهی خاص در مالزی پيشنهاد داده ) HRES(مقاوم هايبريد بکار گرفته 
به عالوه، يک طرح .کندميهای حاضر و آينده برای دستبيابی بهتر در اين زمينه کمک بود که به کار

نتايج نشان . خاص و تحليالت برای يک روستا در مالزی بر اساس ترکيبات پيشنهادی نيز مهيا شده است
موثر بخشتر برای روستاها در مالزی معرفی ) HRES(فتوولتائيک بادی به عنوان يک ميدهد که باتری 

.شده است  

 

مقدمه.١  

کشورهای . ميليون نفر بدون برق در جهان زندگی ميکنند ١.٣درصد از جمعيت جهانی يا  ٢٠تقريبا 
به عالوه، تعدادی از . درصد از کل جمعيت ميباشد ٣۶توسعه يافته در قاره آسيا، درصدی در حدود 

بنابراين . باقی خواهند ماندبدون دسترسی به برق  ٢٠٣٠درصد از کل جمعيت تا سال ١۶باالی مردم 
برق رسانی روستايی با سيستم انرژی خاص در اين قسمت از آسيا يک پيامد ضروری در بخش انرژی 

.است  

اگرچه راه حل اول برای برق رسانی روستايی  توسعه دادن از شبکه ملی توسط  نيروی خط انتقال 
ک جهانی ، قيمت توسعه شبکه با اختالف طبق بان. است، اما در بعضی موارد  اين راه حل ممکن نيست

KM/۶٣۴در يک کشور با جمعيت متراکم به$ ٠KM/در بقيه ی کشورها است$ ٠٧٠،١٩.  

شيوه ی . ، سيستم  قدرتی منفصل از شبکه الکتريکی  يک راه حل موثری را ارائه ميدهد در ضمن 
بنابراين ، . محيطی مساعد نيستاستفاده ميکند که  ازموتور ديزل ژنراتوری ،متداول از توليدات محلی

همانطور که يک نمونه ی بهبود يافته از توليد انرژی محلی ،سيستم انرژی قابل تجديد مستقلی را با 
) RE(در دهه گذشته ، کاربرد سيستم های انرژی قابل تجديد مستقل . انرژی منظم تر پيشنهاد داده است

.مناطق روستايی افزايش يافته استبه طور پيوسته به عنوان يک راه حل مناسب برای   


