
 

 

 شامل پیل سوختی، فتوولتائیک و شبیه ساز باد های انرژی های نومعرفی آزمایشگاه 

کنترل و کارشناس فنی شرکت دانش بنیان -کارشناسی ارشد مهندسی برق، محمد ملک محمدی

 1تجهیزات ابزارآزما 

 چکیده  اطالعات مقاله

 واژگان کلیدی:

انرژی دستگاه شبیه ساز، 

، توربین بادیهای نو، 

، ریبات، سلول فتو ولتائیک

  پیل سوختی هیدروژنی

و مفاهیم مربوطه برای دانشجویان  انرژی های نوآموزش کاربردی و عملی سیستم های  

 تورینبمعرفی حائز اهمیت می باشد. شاغل در صنعت و مهندسین  رشته مهندسی برق

های بادی، سلول های فتوولتائیک، پیل های سوختی هیدروژنی، باتری، شارژر باتری، 

اینورتر و ... در این مقاله ارائه شده است. همچنین اجزای اصلی تشکیل دهنده دستگاه 

آموزشی انرژی های نو مورد بررسی قرار گرفته و معرفی شده اند. در پایان لیست آزمایش 

 وسط این دستگاه ها بیان شده اند.های قابل انجام ت

 

 مقدمه 

در  یباد نیتورب ساز هیرفتار شب یبه بررسدر این مقاله 

مشخصات سلول فتوولتائیک همچنین  ،یبار یب طیشرا

و بررسی های ذخیره انرژی توسط آن ها چگونگی و روش

های انرژی های نو ساخته با آموزندهمشخصات پیل سوختی 

 آزما پرداخته شده است.شده توسط شرکت تجهیزات ابزار

 

  یباد نیتورببررسی  

 کیشده است از  لیتشک یبرق باد نیتورب 1مطابق شکل 

 نیآن قرار دارد. در ا یدر باال یبرج که موتور خانه ا

 یاجزا ریو سا یمحور اصل ربکس،یموتورخانه : ژنراتور، گ

اد واقع شده اند. با وزش ب ازیمورد ن یکیو الکترون یکیالکتر

 یباال درکه  یباد نیتورب یبه پره ها ییو برخورد توده هوا

متصل شده اند، پره ها شروع به حرکت  یبرج و به محور اصل

 یکنند ول یمنتقل م یخود را به محور اصل یرویکرده و ن

در سرعت  یچرخاندن محور اصل یاز آنجا که سرعت باد برا

. از باشد ینم یباشد، کاف یژنراتور م ازیباال که مورد ن یها

چرخش پره  زاستفاده شده و سرعت کم حاصل ا ربکسیگ

 شود. یم لیبه سرعت باالتر تبد نیتورب یها

 

                                                      
1 Email: info@abzarazma.com 

 
 یباد نیتورب یساختمان داخل -1شکل

اص عملکرد خ هیبا توجه به سرعت باد ناح یباد یها نیتورب

 یها نیربتو یکار هیناح یخود را دارد، به طور مثال منحن

 باشد. یم m/s5 - 20 هیدر ناح لیمنج یباد

 

بر حسب  یباد نیتورب یدیتوان تول یمنحن 2در شکل 

 نمایش داده شده است. سرعت باد

 



 

 

 بر حسب سرعت باد یباد نیتورب یدیتوان تول یمنحن -2شکل

 

 بررسی توربین بادی در حالت بی باری 

وسط ت یباد نیتورب ربکسیموجود باد، پره و گ ستمیدر س

 رییمدل شده است و با تغ نورتریفاز و ا 3 ییموتور القا کی

 راتییتوان اثر تغ یم نورتریتوسط ا ییسرعت موتور القا

 .کرد یرا بررس یژنراتور برق باد یشدت باد بر رو

ژنراتور قرار  یبر رو یکیبار الکتر چیه یباریب طیدر شرا

فاز ) 3 نورتریژنراتور از ا یاثر باد بر رو یبررس یندارد و برا

ز سرعت ا یری(، جهت اندازه گ ریفرکانس متغ هیمنبع تغذ

 یمولت کیولتاژ ژنراتور از  یریپالس متر و جهت اندازه گ

 دیگرد انین بیاز ا شیمتر  استفاده شود. همانطور که پ

که  شودیمنجر م PMولتاژ ژنراتور  راتییتغ عیمحدوده وس

توان در همه محدوده  لیقادر به تبد DCبه  ACمبدل 

ترانس سه فاز با  کیاز  طیشرا نینباشد. در ا یولتاژ ورود

صورت که در  نیاستفاده شده است بد میتپ قابل تنظ

 کم نراتورژ یکه مقدار موثر ولتاژ خروج نییپا هایفرکانس

 جیخود را دارد و به تدر لیاست ترانس حداکثر نسبت تبد

 ابدی یکاهش م زیترانس ن لینسبت تبدفرکانس  شیبا افزا

ولت  220ثابت و برابر  بایتقر dcبه  acمبدل  یتا ولتاژ ورود

، 25 یتپ ترانس در مرز فرکانس تیوضع رییبماند. تغ یباق

در فرکانس  گرید ارتبه عب شودیهرتز انجام م 45و  40، 30

و در  ردگییقرار م کی تیوضع یهرتز تپ ترانس رو 25

 تیوضع رییتپ به حالت دوم تغ دیهرتز کل 30فرکانس 

مربوطه  دیکل تیهرتز وضع 45خواهد داشت و در فرکانس 

تا قبل از  نیخواهد کرد. بنابرا رییچهارم تغ تیبه وضع

 رارصفر ق تیتپ چنجر در وضع دیهرتز کل 25فرکانس 

یاعمال نم dcبه  acبه مبدل  یولتاژ چگونهیگرفته و ه

 شود

 یدر حالت باردار یباد نیبتور 

ترانس  قیاز طر دیمعموال پس از تول یباد یها نیتورب

د که در مور ی. نکته اردیگ یشبکه قرار م یبر رو ندهیافزا

 دینوع از تول نیاست که ا نیوجود دارد ا یباد یها نیتورب

در  و ستندیکننده مطرح ن دیکننده ها صرفا به عنوان تول

کم  عتبا سر ییبادها ایو  دیشد یمانند بادها طیشرا یبرخ

 .درنیگ یقرار م ینداشته و در حالت ترمز دیتول ییتوانا

بلوک دیاگرام اتصال توربین بادی به شبکه  3در شکل 

 نمایش داده شده است.

 
 به شبکه یباد نیاتصال تورب اگرامیبلوک د -3شکل

 

 مشخصه سلول خورشیدی فتوولتائیک:  

نشان داده  4در شکل  کیسلول فتوولتائ کیمشخصه نمونه 

گردد که سلول  یشده است. با توجه به نمودار مشخص م

عمل  انیاز عملکرد خود مانند منبع جر یعیدر محدوده وس

سلول بر حسب  یتوان خروج یمنحن نیکند. عالوه بر ا یم

جهت جذب حداکثر توان  نهیولتاژ نشان دهنده نقطه کار به

(MPPTم )باشد. ی 

 

 
 کیسلول فتوولتائ کیمشخصه  یمنحن -4شکل

 

 

 

 

 یدر باتر یدیخورش یانرژ رهیذخ 

ف تواند در لحظه مصر یم کیسلول فتوولتائ یدیتول یانرژ

گردد. جهت کنترل شدت شارژ  رهیذخ یدر باتر ایشود 

 یشارژر استفاده م یعمل از باتر نیو انجام مناسب ا یباتر

 به صورت یالت کلذکر شده در ح یاجزا نیگردد. اتصال ب

 باشد. یم 5شکل 



 

 

 

 
 یکیشارژر و بار الکتر یبه باتر یدینحوه اتصال پنل خورش -5شکل

 

 به برق متناوب یدیخورش یانرژ لیبدت 

د مورخورشیدی برق متناوب از سلول  دیتول مرحله نیدر ا

 یبارها هیامکان تغذ طیشرا نی. در اردیگ یقرار م یبررس

 نیگردد. در ا یفراهم م ییمتداول چون روشنا یکیالکتر

 یدیورشخ یانرژ کیسلول فتوولتائ لهیدستگاه ابتدا به وس

ردد. گ یم میمستق انیبه برق جر لی( تبدینور مصنوع ای) 

 تیآن تثب یخروج یشارژر انرژ یادامه به کمک باتر در

 که بار یگردد. در موارد یم لیتحو یباتر ایشده و به بار 

AC تکفاز نورتریا لهیشارژر به وس یباتر یاست، خروج 

 ییبار روشنا لیمتناوب شده و تحو انیبه برق جر لیتبد

نحوه تغذیه بار متناوب به کمک مولد  6در شکل  گردد. یم

 فتوولتائیک نشان داده شده است.

 
 کیبار متناوب به کمک مولد فتوولتائ هینحوه تغذ -6شکل

 هیدروژنیبررسی پیل سوختی  -8

ند هست یانرژ دیتول یبرا یدیجد یفناور یسوخت یهالیپ

از  ،یو صوت یطیمح ستیز یهایآلودگ جادیکه بدون ا

 یانرژ دکننده،یسوخت و اکس نیب میمستق بیترک

 میمستق دی. تولکنندیم دیباال تول یبا بازده یکیالکتر

و چرخه کارن یکینامیترمود تیبدون محدود تهیسیالکتر

 یحاصل از سوخت به انرژ ییایمیش یانرژ لیجهت تبد

تالف است که ا تهیسیالکتر تیو در نها یکیو مکان ییگرما

 یو به بازده تئور رساندیرا به حداقل مقدار ممکن م یانرژ

جامد  دیاکس یسوخت یهالی. در پکندیم دایدست پ ییباال

است  تیدر الکترول ونی ی( رساناکیسرام دی)اکس یکیسرام

 نیب یدر دما لیپ نیبرخوردار است. ا ییبسزا تیو از اهم

و با بازده در  کندیکار م گرادیدرجه سانت 1000تا  600

 مگاوات دارد. 100معادل  یکیدرصد، توان الکتر 60حدود 

 یسوخت لیحال حاضر پ یسوخت لینوع پ نیترمعروف

 توانیم یدروژنیه یسوخت لیدر مورد پ است. یدروژنیه

فاده آب است زیل عکس الکترولاز عم لیتبد نیگفت که در ا

و  دروژنیه نیاز واکنش ب گریبه عبارت د گردد،یم

. هر سلول گرددیم دیتول تهیسیآب، حرارت و الکتر ژن،یاکس

غشا  و تیاز سه جزء آنُد، کاتُد و الکترول یسوخت یلهایدر پ

 است.شده لیتشک

ماژول پیل سوختی هیدروژنی نمایش داده شده  7در شکل 

 است.

 

 
 ماژول پیل سوختی هیدروژنی -7شکل

 

 

های و قابلیت معرفی مدل های تجهیزات -9

 آنها

تولید  نسخه و مدل متفاوت 6این دستگاه های آموزنده در 

می شوند. نام، کد و تصویر مدل های مختلف در شکل ادامه 

 بیان شده است.



 

 

 

 

 

 

 

 

بر اساس سرفصل های جدید  انرژی های نوهای آموزنده 

مصوب وزارت علوم طراحی گردیده و دارای دستور کار 

های این دستگاه جهت ارائه آزمایشگاه .مدون می باشد

و همچنین آموزش پرسنل شرکت های برق  انرژی های نو

منطقه ای و توزیع نیروی برق استفاده می گردد. از قابلیت 

 :اشاره کردمی توان به موارد زیر  هااین دستگاه



 

 

  یسوخت لیرفتار پ یبررس -1

 یسوخت لیمشخصه پ یمنحن یبررس امکان -2

  یکیبه الکتر یدیخورش یانرژ لیتبد -3

مراه به ه ییباد با موتور القا نیتورب یساز هیشب -4

 سه فاز نورتریا

 سیژنراتور مغناط یپارامترها یریاندازه گ امکان -5

 دائم

 عیوس یسرعت باد در محدوده  رییتغ امکان -6

 یخروج یکیالکتر یانرژ لیتوان جهت تبد مبدل -7

متناوب  یدائم به خروج سیژنراتورمغناط

 استاندارد

مشخصه سلول  یبه دست آوردن منحن امکان -8

 کیفتوولتائ یدیخورش

 یدر باتر یدیخورش یانرژ ی رهیذخ -9

 ییجهت روشنا یدیخورش یاز انرژ استفاده -10

 یدیسلول خورش یها تیکم یریاندازه گ امکان -11

 یو باتر

به برق متناوب با  یدیخورش یانرژ لیتبد -12

 تک فاز نورتریاستفاده از ا

 یانبج زیتجه قیاز طر وتریاتصال به کامپ تیقابل -13

 یدیخورش یکردن سلول ها یمواز امکان -14

 

 اجزای اصلی دستگاه -10

شوند. اجزای ماژوالر تولید می به صورتاین دستگاه ها 

بیان اصلی تشکیل دهنده و مشخصات آنها در ادامه 

 شده است.

محاسبه دور موتور/  یدستگاه برا نیا: پالس متر -1

 شود. یژنراتور به کار گرفته م

 دیولت یکیالکتر یانرژ لیتبد یماژول برا نیاز ا: بار -2

و بار  یدوران یبه انرژ یسوخت لیشده توسط پ

 .ردیگیمورد استفاده قرار م یمقاومت

که به منظور  یسوخت لیماژول پ: پیل سوختی -3

ه قرار مورد استفاد یکیبه الکتر ییایمیش یانرژ لیتبد

 .ردیگیم

نترل ک تیساز باد قابل هیماژول شب: شبیه ساز باد -4

 را دارد. عیسرعت باد در محدوده وس

کنترل  یماژول برا نیا: الیت کنترل و باطری -5

ه شده در نظر گرفت کیپنل فتوولتائ ازیمورد ن ییروشنا

 ماژول نیهم  در ا کیفتوولتائ ستمیس یاست. باتر

 گنجانده شده است.

شدت باد به  یریاندازه گ یماژول برا نیا: باد سنج -6

 رودیکار م

و  یماژول، به عنوان بار مقاومت نی: ایبار مقاومت -7

توسط مصرف کننده ها در  ویمدل مصرف توان اکت

 .ردیگ یمورد استفاده قرار مشبکه 

 نیواحد رابط ب نیا: واحد کنترل شارژ هیبریدی -8

ل جهت کنتر یباد نیو تورب یدیو سلول خورش یباتر

 زیبار ن یخروج نیباشد و همچن یم یسطح شارژ باتر

 ماژول فراهم شده است. نیدر ا

ولتاژ  لیجهت تبد: مبدل دی سی به دی سی -9

ولت متناوب استفاده  220به  یولت باتر 12 میمستق

 شود.یم

ماژول جهت کنترل دور موتور  نیااینورتر سه فاز:  -10

 فرکانس میگرداننده ژنراتور سنکرون و تنظ ییالقا

 .شودیژنراتور استفاده م یخروج

اژ، ولت یریگاندازه یدستگاه برا نیمتر: ا یمولت -11

 .باشدیمقاومت و... مورد استفاده م ان،یجر

سه فاز جهت  ییسه فاز: موتور القا ییموتور القا -12

 .ردیگیژنراتور مورد استفاده قرار م یراه انداز

توان  دیجهت تول نیماش نیژنراتور سنکرون: ا -13

 .ردیگیشبکه مورد استفاده قرار م

 میمستق انیجر نیماش ینا: آهن ربای دائمموتور  -14

ن بر آه یشده و استاتور مبتن یچیپ میس چریبا آرم

جهت سبیه سازی توربین بادی  باشد یم دائم یربا

 گردد.استفاده می



 

 

و  نگیتوریماژول جهت مان نیاز ا: MCPCماژول  -15

. به کمک شودیاستفاده م یباد نیکنترل حلقه بسته تورب

تا در کنار  شودیم فیباد تعر یالگو برا کی زیتجه نیا

از سرعت موتور  یرگیدبکیو با ف PID کنندهماژول کنترل

 باد مورد نظر گام برداشته شود. یتحقق الگو یدر راستا

 آزمایش های قابل انجام 

آزمایش ارائه  7 انرژی های نوآزمایشگاه در دستور کار 

مطالب بیان شده در دستور کار هر آزمایش  گردیده است.

شامل مقدمه، شرح آزمایش و تحلیل و جداول مربوطه و در 

. این دستور کار باشدیممربوط به آزمایش  سؤاالتپایان 

طوری طرح شده است تا دانشجو حین انجام مراحل مختلف 

ی مختلف آن را تکمیل نماید و با تحلیل هابخشآزمایش 

 انرژی های نواز مفاهیم  یترقیعمک نتایج حاصل به در

به دلیل زمان محدود آزمایشگاه، انجام  عتاًیطبدست یابد. 

برخی محاسبات در آزمایشگاه توسط دانشجو امکان پذیر 

انتهای هر بخش منتقل  سؤاالتنبوده و این مهم به بخش 

 شده است. 

 باشد:های قابل انجام به شرح زیر میلیست آزمایش

 بارییدر حالت ب یباد نیتورب یبررس -1

 ارداریدر حالت ب یباد نیتورب یبررس -2

 کیفتوولتائ یدیمشخصه سلول خورش -3

 یدر باتر یدیخورش یانرژ رهیذخ -4

 به برق متناوب یدیخورش یانرژ لیتبد -5

 ی باد نیکنترل حلقه بسته تورب -6

 بررسی مشخصات پیل سوختی -7

انرژی های نو استفاده جهت آموزش کاربردی سیستم های 

از دستگاه های شبیه ساز رله و حفاظت ضرورت دارد. 

قابلیت ها و مشخصات انواع دستگاه ها مرور شدند و 

 آزمایش های قابل انجام با هر دستگاه بیان گردید.

 نتیجه گیری 

در این مقاله دستگاه های شبیه ساز تنرژی های نو شامل 

ند. بررسی قرار گرفت بادی، فتولتائیک و پیل سوختی مورد

رفتار اجزای اصلی تشکیل دهنده دستگاه مورد بررسی قرار 

گرفتند. با استفاده از این تجهیزات می توان آموزش 

 کاربردی حوزه انرژی های نو را انجام داد.

 

 


