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چکـیده
انرژي خورشیدي یکی از انرژيهاي تجدیدپذیر است که رایگان ،بدون آالینده و سازگار با محیط زیست میباشد.شهر
تهران با  311روز هواي افتابی در سال از نظر دریافت انرژي خورشید داراي سطح باالیی است که باید از این موقییت با
تکنولوژيهاي الزم استفاده کرد .از این رو استفاده از پنل هاي فوتوولتایک خورشیدي(سیلیکون تک کریستال) ،ابزاري
براي تبدیل انرژي خورشید به انرژي الکتریکی الزم است.با استفاده از برنامه شبیه سازي راینو ورژن  ۷و پالگین هاي
 ،climate studioلیدي باگ ،هانی بی و استفاده از فایل اب و هوایی شهر تهران فرودگاه مهراباد ،مقدار تابش انرژي
خورشید و میزان دریافت انرژي پنل هاي فتوولتائیک محاسبه شده است .هدف از این مقاله ،محاسبه میزان تولید انرژي
الکتریکی پنل هاي فتوولتائیک و تاثیر ان در میزان مصرف انرژي الکتریکی در خانه هاي مسکونی شهر تهران میباشد.
نتایج این تحقیق نشان میدهد با استفاده از  0پنلهاي فتوولتائیک با بازدهی  22.13درصدي ،میتوان KWH 24۷۶.۷0
انرژي الکتریکی در سال تولید کرد که باعث کاهش  03درصد از میزان برق مصرفی خانگی میباشد.کاهش در مصرف برق
میتوان تاثیرات بسیاري در کاهش گاز هاي گلخانه اي داشته باشد.

واژگـان کلـیدی :پنل فتوولتائیک ،انرژي تجدیدپذیر ،صرفه جویی ،گاز هاي گلخانه اي
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 -1مقدمه

سال هشتم ،شماره ( 1پیاپی ،)82 :بهار  ،1041جلد دو

با توجه به افزایش تقاضا براي انرژي هاي مختلف و بحران تمام شدن سوخت هاي فسیلی در اینده  ،جهان همواره به دنبال
یک جایگزین موثر براي کاهش الودگی هاي ناشی از سوخت هاي فسیلی است (1).استفاده بهینه از انرژي و استفاده از انرژي
هاي تجدیدپذیر روز به روز از اهمیت بیشتري برخوردار میشود .(2) .سوخت هاي فسیلی فعلی داراي هزینه باال و اسیب هاي
فراوان انها به محیط زیست همواره نگرانی هاي زیادي را به همراه داشته است.به دلیل اثرات مخرب مصرف سوخت هاي فسیلی
روي محیط زیست ) (3انسانها همواره به دنبال راهی براي جایگزین سوخت هاي فسیلی با سوخت هاي تجدیدپذیر بوده
اند.انرژي هاي تجدیدپذیر مانند انرژي خورشیدي ،انرژي باد و  ..که کمترین اسیب را به محیط زیست وارد میکنند جایگزین
مناسبی براي سوخت هاي فسیلی هستند .فناوري هاي انرژي تجدیدپذیر به دلیل مزایاي بالقوه در مقایسه با منبع انرژي فعلی -
برق از اهمیت زیادي برخوردار هستند (4) .فناوري هاي انرژي تجدیدپذیر متعددي مانند سوخت هاي زیستی ،زیست توده ،پنل
هاي خورشیدي و توربین هاي بادي در حال حاضر در بازار موجود هستند .انرژي خورشیدي یکی از بهینه ترین راههاي تولید
الکتریسیته و سازگار با محیط زیست است که میتواند تاثیرات خوبی در دراز مدت روي محیط زیست داشته باشد(4) .
مزایاي انرژي خورشیدي به عنوان منبع جایگزین و امکانات فراوان ان شامل تامین بخش زیادي از منبع برق ساختمان،
نیازهاي گرمایش آب ،بهره برداري با حداقل هزینه ،کاهش استفاده از برق یا سوخت هاي فسیلی و کاهش هزینه انرژي است )(3
انرژي هاي تجدیدپذیر نقش عمده اي در رفع مشکالت منابع زیست محیطی و طبیعی مانند گازهاي گلخانه اي و حفاظت از منابع
را ایفا می کنند .فنآوريهاي انرژي تجدیدپذیر براي تولید الکتریسیته ممکن است به طور کلی نسبت به منابع فعلی غیر قابل
تجدید انرژي کارآمدتر باشند ) (4امروزه با استفاده از روشهاي تولید مناسب و باالبردن بازدهی سیستم هاي برق خورشیدي
وکاستن هزینه هاي تولید و نیز افزایش قیمت سوختهاي فسیلی ،این سیستم ها توانستند هر چه بیشتر جایگاه خود را در بین
کشور هاي تامین انرژي در دنیا بگشایند و در حال حاضر به صورت گسترده در کشورهاي اروپاي غربی ،امریکاي و قاره آفریقا و
آسیا و دیگر نقاط جهان مورد استفاده قرار میگیرند)4( .
شهر تهران با داشتن سطوح تابش خورشیدي مناسب در بسیاري روز هاي سال ،با میانگین  0111ساعت تابش در سال داراي
موقیت خوبی از لحاظ دریافت انرژي خورشیدي است.با استفاده از پنل هاي خورشیدي مناسب و طراحی اصولی میتوان نهایت بهره
را از انرژي دریافتی داشت .در این مقاله سعی بر این است که با محاسبه میزان دریافت انرژي خورشید در سطع پنل هاي
خورشیدي در شهر تهران و میزان تبدیل این انرژي به انرژي الکتریکی توسط پنل هاي فتوولتائیک در مصرف برق خانگی صرفه
جویی شود .مقدار مصرف برق فعلی و تاثیر ان در اسیب به محیط زیست و انتشار گاز هاي گلخانه اي در مقایسه با انرژي بی
االینده و تجدیدپذیر بسیار متفاوت است.در انتها با برنامه شبیه ساز مقدار انرژي الکتریکی تولیدي پنل هاي فتوولتائیک محاسبه
شده و میزان تاثیر این پنل ها در صرفه جویی در مصرف برق قرار داده شده است.

 -2پیشینه پژوهش
با توجه به مصرف باالي سوخت هاي فسیلی و اهمیت استفاده از انرژي تجدیدپذیر در کاهش سوخت هاي فسیلی ،مطالعات
در این زمینه صورت گرفته است .مهدوي عادلی و همکاران( )2323در پژوهش خود به دغدغه اقتصادي پنل هاي فتوولتائیک در
مجتمع مسکونی واقع در شهر مشهد پرداخته اند و به این نتیجه رسیده اند که نرخ بازدهی داخلی در مجتمع مسکونی با متوسط
مصرف  KWH 011در ماه براي هر واحد برابر با  11/۳3درصد است  .در ادامه به بازگشت سرمایه  23سال و نیز ارزش فعلی به
میزان تقریبی  2۶میلیون ریال میباشد )4( .در پژوهشی دیگر فرزان و همکاران ( )2322به برسی فنی و اقتصادي سامانه خورشیدي
پشت بامی شهر تهران پرداخته اند.انالیز هاي فنی نشان داد با احداث سامانه خورشیدي فتوولتائیک پشت بامی با ظرفیت 4
کیلووات در شهر تهران  ،میتوان طی سال به تور متوسط  ،به میزان حدود  2مگاوات در ساعت انرژي الکتریکی به شبکه سراري
برق تزریق کرد.با توجه به محاسبات درامد سامانه با در نظر گرفتن متوسط ضریب تعدیل ساالنه بازگشت سرمایه این سامانه کمتر
از  4سال با نرخ بازشگت سرمایه حدود  31درصد خواهد بود.همچنین این سامانه به طور خالص از انتشار بیش از  211تن دي
اکسید کربن طی عمر  31سال خود جلوگیري میکند)۶( .
با توجه به ضروري بودن عوامل اقتصادي این موضوع.وي و همکاران( )1120در یک پژوهش انجام شده هزینه اتخاذ یک
فناوري انرژي خورشیدي بهویژه سیستم متصل به شبکه خورشیدي با مقایسه هزینه سرمایهگذاري اولیه و استفاده در یک ساختمان
مسکونی معمولی سه خوابه با منبع تغذیه برق معمولی پرداخته اند.با استفاده از یک رویکرد تحقیق مطالعه موردي ،یافته هاي
تحقیق نشان داد که سیستم فتوولتائیک در دراز مدت در مقایسه با منبع برق تبدیلی مقرون به صرفه تر است .اگرچه پیش سرمایه
گذاري در سیستم فتوولتائیک نسبتاً زیاد است ،اما در بلندمدت یک سرمایه گذاري قابل اعتماد است .تاکید بر این نکته ضروري
است که استفاده از لوازم برقی کم مصرف ،روشنایی ،عایق و شیشه هاي دوبل ،کارایی سیستم را افزایش داده است(4) ..
با توجه به پیشینه پژوهش هاي انجام شده  ،بیشتر تحقیق ها رویکرد اقصادي داشته اند و تحقیقات ذکر شده به جنبه هاي
دیگر این موضوع نپرداخته اند.به دلیل عدم انجام تحقیقات در ارتباط با تاثیر پنل هاي فتوولتائیک در کاهش مصرف برق مسکونی
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شهر تهران  ،این مقاله از اهمیت زیادي برخوردار میباشد.عالوه بر ان  ،در هیچکدوم از تحقیق هاي انجام شده از نرم افزار
 ، climate studioراینو و پالگین هانی بی و لیدي یاگ استفاده نشده است.این مقاله نشان میدهد نرم افزار هاي ذکر شده از
پتانسیل زیادي براي تخمین انرژي وارده بر ساختمان دارا هستند.

 -۳مبانی نظری
 -1-۳تکنولوژی انرژی تجدیدپذیر – سیستم پنل های فتوولتائیک خورشیدی

سال هشتم ،شماره ( 1پیاپی ،)82 :بهار  ،1041جلد دو

تکنولوژي پنل فتوولتائیک انرژي تابش
خورشید را مستقیم به انرژي الکتریکی تبدیل
میکند .زمانه که فوتونهاي نور خورشید به پنل
فتوولتائیک اثابت میکند ،یک جریال الکتریکی
توسط الکترون هاي تحریک شده تولید میشود.
میدان الکتریمی موجود در سلول خورشیدي این
الکترونها را به سمت الیه هاي دیگر میکشاند ،و
با جریان الکترونها از بار منفی به مثبت انرژي
شکل  -1طرح کلی از یک سلول خورشیدی ()7
الکتریکی تولید میشود(7).
استفاده از انرژي خورشیدي از طریق سیستم فتوولتائیک کاربرد هاي زیادي مدارد و میتواند در کاهش گازهاي گلخانه اي
کمک می کند و پتانسیل صرفه جویی در هزینههاي انرژي نیز را دارد .یک سیستم فتوولتائیک ،انرژي خورشیدي را از خورشید به
سلولهاي خورشیدي خود منتقل میکند و انرژي را به الکتریسیته تبدیل میکند که میتواند در داخل ساختمان استفاده شود یا
میتواند به شبکه برق بازگردانده شود ) (4پنل هاي فتوولتائیک خورشیدي بدون هیچگونه انتشار االینده  ،صدا و یا لرزشی نور
مستقیم خورشید را به الکتریسیته تبدیل میکند.انرژي الکتریسیته تولید شده از پنل فتوولتائیک خورشیدي به وسیله دستگاهی به نام
اینورتر سیستم برق  DCرا به برق  ACتبدیل میکند.باتري هایی براي ذخیره انرژي نیز درنظر گرفته میشود ) (8در مناطق گرم
سیر ،گرم شدن بیش از حد پنل هاي فتوولتائیک باعث کاهش بهره وري آنها می شود  ،براي جلوگیري از این امر می توان از یک
سیستم خنک کننده که توسط مبدل حرارتی ارائه می شود که در قسمت زیرین پنل قرار دارد استفاده کرد (9).هر گونه برق مازاد
تولید شده که در ساختمان استفاده نمی شود به شبکه تامین برق صادر می شود (4) .بیشتر سیستمهاي انرژي خورشیدي مانند
سیستم فتوولتائیک خورشیدي متصل به شبکه ،با مقدار نور خورشید در یک مکان خاص و جهت گیري آن به نور خورشید محدود
میشوند .براي ذخیره و استفاده از الکتریسیته در دورههاي غیر اوج نور خورشید ،به سیستمهاي شبکه پشتیبان و برق نیاز
است .استفاده از یک سیستم ذخیره انرژي اضافی از اهمیت زیادي برخوردار است زیرا بیشتري مصرف انرژي برق از ساعت  ۶بعد از
ظهر تا  ۳صبح است  ،زمانی که نور خورشید در دسترس نیست.افزایش ظرفیت زخیره سازي باتري میتواند مشکل در دسترس
نبودن خورشید در ساعات مختلف را حل کند(4).
با وجود این  ،طراحی ساختمان و استفاده از
تجهیزات خاص می تواند به طور مستقیم عملکرد
یک سیستم فتوولتائیک خورشیدي متصل به
شبکه را بهبود بخشد .بهبود کارایی سیستم
فتوولتائیک خورشیدي از طریق استفاده از روشنایی
کارآمد ،شیشه هاي دوبل ،سیستم هاي گرمایش و
سرمایش ،و عایق بندي دیوار هاي به منظور
جلوگیري از اتالف انرژي امکان پذیر است (4).با
این وجود عوامل زیادي در عملکرد پنل هاي
شکل  -2یک سیستم فتوولتائیک معمولی متصل به شبکه با باتری ()11
فتوولتائیک مانند :عوامل محیطی ،عوامل نصب
سیستم ،تاسیسات و هزینه هاي سیستم و عوامل
متفرقه دیگر تاثیر دارند(11).

 -۴روش پژوهش
در این مقاله ،در ابتدا با استفاده از فایل اب و هوایی شهر تهران ،فرودگاه مهراباد و برنامه شبیه سازي راینو و پالگین
 climate studioمیزان انرژي دریافتی در سطح پنل هاي فتوولتائیک و میزان سطح تابش نور خورشید در شهر تهران محاسبه
شده است .با انتخاب نوع پنل فتوولتائیک ،نوع عملکرد ان ،میزان تاثیر دما و عوامل مربوطه،میزان تولید انرژي الکتریکی پنل ها را
55

میتوان بدست اورد.در انتها با استفاده از داده هاي بدست امده ،تاثیر میزان تولید انرژي الکتریکی پنل هاي فتوولتائیک خورشیدي در
مقایسه با مصرف انرژي فعلی براورد میشود.

 -1-۴انتخاب نوع پنل فتوولتائیک

سال هشتم ،شماره ( 1پیاپی ،)82 :بهار  ،1041جلد دو

پنل هاي فتوولتائیک سیلیکونی مونوکریستال ،قدیمی ترین
شکل سلول هاي فتوولتائیک هستند که باالترین راندمان تبدیل
را در بین پنل هاي فتوولتائیک موجود داراست )۷( .دلیل
انتخاب این نوع پنل بازدهی باال و دردسترس بودن ان در بازار
فعلی میباشد .با استفاده از پنل هاي خورشیدي با بازدهی
 22.13درصدي و داراي ابعاد 224۶×221×01مدل TBM72-
( 375Mجدول  )2و اینورتر مدل ( M 5.0.3 SYMOجدول
نمودار  -1نمودار دریافت انرژی در سطح پنل ها
 )1با بازدهی  2۳درصد میتوان استفاده مطلوبی از انرژي
فتوولتائیک در برنامه climate studio
خورشیدي داشت.به دلیل باالترین نرخ بهره وري و محدودیت
هاي فضا پنل هاي سیلیکون تک کریستال 2در نظر گرفته شده
است(12) .
پنل نصب شده در سقف ساختمان با ارتفاع  21سانتی متر از سطح سقف و زاویه  31درجه رو به جنوب میباشد ( )23که سالیانه
 kw/m2 122۷انرژي دریافت میکند .نمودار  2سطح دریافت انرژي در سال توسط پنل هاي فتوولتائیک را نشان میدهد.
بهترین زاویه قرار گیري پنل هاي فتوولتائیک بین 33-31
درجه محاسبه شده است و بیشترین میزان دریافت انرژي را
دارد.در این زاویه سطح پنل هاي فتوولتائیک ٪ 2۳ – 21
انرژي خورشید را دریافت میکند (14).با توجه به تاثیر دما در
بازدهی پنل هاي فتوولتائیک  ،دماي بین  ۶1-14درجه
سانتیگراد را دما مناسب براي بهره وري از پنل هاي سیلیکونی
تک کریستال در نظر گرفته شده است(15).
نمودار  -1بازدهی پنل های فتوولتائیک نسبت به افزایش
دما)(16

جدول  -1مشخصه های الکتریکی پنل خورشیدی
فتوولتاییک تابان ،مدل )6( TBM72-375M
مقدار
مشخصه
3۷4
توان نامی (وات)
23.۷2
ولتاژ حداکثر توان (ولت)
2.03
جریان حداکثر توان (آمپر)
0۳.2۳
ولتاژ مدار باز (ولت)
2.22
جریان اتصال کوتاه (آمپر)
22.31
بازده ماژول (درصد)

جدول  -2مشخصهای الکتریکی اینورتر فرونیوس،
مدل )6( M 5.0.3 SYMO
مقدار
مشخصه
41111
توان خروجی ( ACوات)
2۶
حداکثر جریان ورودي (آمپر)
424
ولتاژ نامی ورودي (ولت)
4
تعداد MPPT
41
فرکانس خروجی ()Hz
2۳
حداکثر بازده (درصد)

 2-۴مقدار تابش افتاب
کشور ایران با حدود  311روز آفتابی در سال در کمربند خورشیدي است و  kw-h 1111انرژي خورشیدي در متر مربع
دریافت میکند .با در نظر گرفتن تنها  %2از کل منطقه و با  %21راندمان سیستم براي مهار انرژي خورشیدي ،حدود  2میلیون
مگاوات انرژي می تواند در روز به دست اورد(17) .

1 M-SI

52

شکل  3ماتریکس اسمان (پالگین لیدی باگ)

نمودار  2نمودار تابش افتاب در هر تهران طبق فایل اب و
هوایی فرودگاه مهراباد با نرم افزار CLIMATE STUDIO

نمودار  3نمودار دمای حباب خشک تهران طبق فایل

شکل  4میزان ساعت دریافت انرژی خورشید (رنگ زرد۹ :

اب و هوایی فرودگاه مهراباد

ساعت ،رنگ قرمز  ۵ساعت  ،رنگ نارنجی  ۸ساعت) ()1۹
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تهران با عرض جغرافیایی  34.02.32درجه شمالی و طول جغرافیایی  42.14.2۷شرقی از شمال محدود به رشته کوه هاي البرز
و از جنوب هم مرز با دشت هاي مرکزي ایران است (18) .نمودار  3سطح دریافت انرژي خورشیدي در شهر تهران بر اساس فایل
اب و هوایی فرودگاه مهراباد و برنامه شبیه سازي  climate studioاست .طبق این نمودار شهر تهران داراي سطح دریافت خوبی
از انرژي خورشیدي است که استفاده الزمه از این انرژي در سطح شهر صورت نمیگیرد.با استفاده از تکنولوژي هاي بروز در دریافت
این انرژي و تبدیل ان به انرژي الکتریکی و بهره وري ان در خانه هاي مسکونی میتوان مقدار مصرف قابل توجهی انرژي برق را
کاهش داد و انرژي هاي تجدیدپذیر را جایگزین کرد.استفاده از پنل هاي فتوولتائیک مناسب براي تبدیل این انرژي و مصرف ان
در خانه هاي مسکونی الزم است.

 -۵یافتهها
با توجه به نوع  ،جهت گیري و زاویه قرارگیري پنل ها
در سقف در راستاي بیشترین بهره وري  ،با قرار دادن  0پنل
و با بازدهی  22.13و بازدهی  2۳درصدي اینورتر میتوان
نتیجه گرفت  kwh 24۷۶انرژي الکتریکی در سال میتوان با
این پنل ها تولید کرد.
)E = N×E(PV)×E(INVERTER

 =Eانرژي الکتریکی تولید شده
 =Nتعداد پنل ها
) = E(PVدرصد بازدهی پنل هاي فتوولتائیک
) = E(INVERTERبازدهی اینورتر

شکل  4موقیت قرارگیری پنل های فتوولتائیک در سقف
ساختمان شبیه سازی نرم افزار راینو (با در نظر گرفتن عدم
سایه اندازی روی هم)

2117 kwh × 4 × 0.19 × 0.98 = 1576.74 kwh

این فرمول میزان انرژي الکتریکی تولید شده از پنل هاي فتوولتائیک بدون در نظر گرفتن تاثیر میزان وجود گرد و غبار در
پنل ها فتوولتائیک را محاسبه میکند .با در نظر گرفتن مصرف انرژي الکتریکی خانگی در سال  1112در شهر تهران که 1۳13
 kwhمحاسبه شده است این عدد  02درصد از سال  22۳2افزایش یافته است) (20که میزان اهمیت استفاده از انرژي تجدیدپذیر
را نشان میدهد.
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با درنظر گرفتن میزان تولید انرژي الکتریکی پنل هاي
فتوولتائیک ،میتوان نتیجه گرفت با قرار دادن  0پنل فتوولتائیک
میتوان مصرف انرژي الکتریکی را به  kwh 2110کاهش داد .با
کاهش  03درصد در مصرف برق در خانههاي مسکونی میتوان
صرفه جویی بسزایی در کاهش سرانه مصرف برق داشت .با در نظر
گرفتن قیمت برق این میزان صرفه جویی در انرژي کمک بسیار
زیادي در صرفه جویی در هزینه هاي مربوطه نیز برخوردار است.
عالوه بر این با میزان کاهش مصرف برق  ،کاهش گاز co2
نیز کاهش میابد.میزان کاهش  co2رابطه مستقیم با میزان کاهش
مصرف برق سرانه شهر دارد(21).

نمودار  -4ساختار انتشار  CO2و نرخ انتشار برای ظرفیت
های مختلف ()21

 -۶نتیجه گیری
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انرژي خورشیدي یک منبع انرژي رایگان  ،غیر االینده و تجدید پزیر است.شهر تهران داراي سطح تابش بسیار خوبی از انرژي
خورشیدي در بیشتر روزهاي سال میباشد.با این حال این منبع به اندازه کافی مورد توجه قرار نمیگیرد.در این مطالعه با برسی
موقیت تهران در کمربند خورشیدي میزارن دریافت انرژي خورشیدي محاسبه گردید است و در ادامه با توجه به بازدهی 22
درصدي پنل هاي فتوولتائیک و استفاده از نرم افزار راینو ورژن  ۷و پالگین  climate studioمیزان دریافت انرژي خورشیدي در
هر یک از سطوح پنل فتوولتائیک محاسبه شده است.با در نظر گرفتن مصرف برق خانه هاي مسکونی با قرار دادن  0پنل
فتوولتائیک میتوان حدود  03درصد در مصرف برق صرفه جویی کرد.کاهش  03درصدي میزان برق در کاهش تولید گاز هاي
گلخانه اي کمک بسیاري میکند.با توجه به موقییت اقتصادي در ایران و در نظر گرفتن تورم شاهد افزایش روز افزون قیمت برق در
ایران هستیم.با در نظر گرفتن مصرف سرانه انرژي برق در ایران به خصوص زمان پیک مصرف در تابستان برخی از شهر هاي
ایران شاهد قعطی برق در برخی از ساعت پیک مصرف برق بودند  ،از این رو استفاده از پنل هاي فتوولتائیک میتواند تاثیر بسزایی
در صرفه جویی در هزینه هاي انرژي الکتریکی در مصارف خانگی و در ابعاد بزرگ تر میتواند کمک زیادي به سرانه مصرف برق
کل کشور داشته باشد.به طور متوسط اگر  41درصد از خانه هاي شهر تهران از این انرژي تجدیدپذیر استفاده کنند میتوان شاهد
کاهش  03درصدي مصرف برق شهر بود.
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