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 تاريخ دريافت مقاله: 
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 چكيده:  
جْاى اهشٍص علي سغمن يشرمش ه ّمان  ٌمي ٍ لوٌَكمَطاوي لما اماكر ّمان  شاٍاًمي          

سٍلشٍسه. اوي اص عوذُ لشاي ااكر ّمان لرمش اهمشٍص لامر اًمشطن اسمه. لما لَجمِ لمِ          

هٌمالع لدذامذ    هاذٍداه ّان هٌالع سَخه  سشلي جْه لاهشي اًشطن ، سٍاوشد اسمفاادُ اص 

يزاش كاهالً ضشٍسن لِ ًظش هي سسذ.اوي اص هٌالعي كِ همي لَاًمذ جماانضاي هٌاسمري لمشان      

جْه لَكشذ ًششٍن لشق اسه. اسفاادُ اص   سَخه ّان  سشلي لاشذ اسفاادُ اص اًشطن خَسششذ

هاشطمي  سلَل ّان خَسششذن داسان هضااان هٌاصش لِ  شدن اص جولِ عذم آكَدگي صاسه 

، عذم ًشاص لِ شروِ ، لَكشذ لشق لِ نَست يشاكٌذُ ٍ ّضاٌِ ّمان  اٌذُ ّان نٌعفيٍ لَكشذ آال

لعوشش ٍ ًنْذاسن  َق اكعادُ يااشي هي لاشٌذ. اوي اص هصشف كٌٌذُ ّان عوذُ اًمشطن لمشق   

دس كرَس ها نٌعه ًاه ٍ نٌااع ٍالسفِ لِ آى هي لاشذ. لا لَجمِ لمِ يشاكٌمذگي ٍاامذّان     

ص آًْا لِ شروِ سشاسشن لشق هاًٌذ ااُ ّان هفعمذد اامش شمذُ    ًافي ٍ عذم دسفشسي لشخي ا

دس هٌاطق كَّسفاًي لْفش اسه اص سلَل ّان  فٍَكفااشک جْه لماهشي لمشق آًْما اسمفاادُ     

گشدد. دس ااي هقاكِ ضوي لشسسي ًوات هشلَط لِ طشااي ااي سشسفن لا اسفاادُ اص ًشم ا مضاس  

RETSCREEN الاٌذُ ّان آى خَاّشن يشداخه.لِ لدضاِ ٍ لالشل هاكي ٍ اًفراس آ 
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آالاٌممذُ ّما،  لدضاممِ ٍ  لالشمل  
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ششكه هلي ًاه ااشاى، اداسُ لعوششات ششكه ًاه هسدذسلشواى (1
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 ممذمه

لمِ گًَمِ ان كمِ     ،لار اًشطن دس عصش ااضمش لرمذال لمِ اومي اص هْوفمشاي اماكر ّمان  مشا سٍن لرمش اهمشٍص شمذُ اسمه            
ًاهنزاسن ااي عصمش لمِ ًمام عصمش اًمشطن دٍس اص ٍانعشمه ًشسمه. لما يشرمش ه لوٌَكمَطن ٍ ٍسٍد آى لمِ صًمذگي اًسماى ّومِ سٍصُ               

شف سمَخه ّمان  سمشلي لمِ شمذت سٍ لمِ ا مضاار اسمه.         شاّذ ا ضاار هصشف اًشطن هي لاششن كمِ دس امال ااضمش شمش  هصم     
لا لَجِ لِ هامذٍداه ّمان اامي گًَمِ اًمشطن ٍ لامر گمشم شمذى صهمشي دس اومش هصمشف سمَخه ّمان  سمشلي جماانضاٌي اامي                 

 سَخه ّا لا گًَِ ّان دانش ضشٍسن لِ ًظش هي سسذ.

، دس شق اانمل اص سمَخه ّمان  سمشلي    ُ اص لم اسفاادُ اص سلَل ّان  فٍَكفائشمک جْمه لماهشي ًشمشٍن لمشق لمِ جمان اسمفااد        
دِّ ّان اخشش لِ شذت هَسد لَجِ نشاس گش فمِ اسمه لمِ گًَمِ ان كمِ اكومش كرمَسّان لَسمعِ اا فمِ سشاسمه انملي لَكشمذ لمشق              

دسنمذ ا مضاار اسمفاادُ اص سملَل      (1)يای خَد سا لش سٍن اسمفاادُ اص سملَل ّمان  فٍَكفائشمک هفوشكمض ًومَدُ اًمذ. جمذٍل شمواسُ          
 ئشک سا دس اٌذ كرَس لَسعِ اا فِ ًراى هي دّذ.ّان  فٍَكفا

ًگر ظرفیت ًصب شذُ بِ اعذاد بیا) ٍَلتائیک در کشَرّاي تَسعِ يافتِ: درصذ رشذ استفادُ از سلَل ّاي فت1جذٍل 

 .(] 2 [هگاٍات است

 رشذ% 2009 2008 2007 2006 2005 کشَر

 115 322 184 105 13 7 ايتالیا

 48 57 31 17 9 8 ٌّذ

 52 846 470 261 145 103 اآهريک

 45 78 43 26 15 12 چیي

 18 673 464 312 287 290 شاپي

 18 1983 1625 1300 953 866 آلواى

 121 1046 698 450 61 20 اسپاًیا

 

ِ عممذم اسممفاادُ اص اسممفاادُ اص سمملَل ّممان  فٍَكفائشممک داسان هضااممان صاممادن هممي لاشممٌذكِ اص جولممِ آى ّمما هممي لممَاى لمم  
، عمذم ًشماص لمِ شمروِ ٍ لَكشمذ لمِ نمَست يشاكٌمذُ ، سمَْكه ًصم  ٍ ساُ اًمذاصن ٍ اص ّومِ هْوفمش كماّر               شليسَخه ّمان  سم  

ادُ دس سٍصّمان  آكمَدگي ّمان صاسمه هاشطمي اشماسُ ًومَد. دس هصماسف يشاكٌمذُ همي لمَاى اص لماطشن جْمه رخشمشُ لمشق ٍ اسمفا               

 .]2[الشن اسفاادُ ًوَد

شم ٍ خرممک اسممفعذاد لمماكقَُ ان جْممه لْممشُ لممشداسن اص سشسممفن ّممان لممشق  كرممَس ااممشاى لمما لَجممِ لممِ نشاسگشممشن دس هٌطقممِ گمم 
 هراّذُ ًوَد. (1) فٍَكفائشک داسد. سْن اًشطن دساا في هٌاطق هخفلف دس ااشاى سا هي لَاى دس شول 
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 : سْن اًرشي خَرشیذي دريافتی هٌاطق هختلف ايراى ) اعذاد برحسب ٍات بر هتر هربع است(1شکل 

شمذُ اسمه هصماسف امک ٍاامذ ًوًَممِ لَكشمذ ًامه لَسمو سشسمفن  فٍَكفائشمک جماانضاي گمشدد. هااسممرات             دس اامي هقاكمِ سمعي    

 RETSCREENهصماسف ٍ ّضاٌمِ ّمما الفمذا لَسممو  شهمَل ّمان سااضممي لخومشي صدُ شممذُ سمز  لما اسممفاادُ اص ًمشم ا ممضاس          
          س آالاٌممذُ ّممان نممٌعفي  لممِ لدضاممِ ٍ لالشممل نسمموه ّممان هخفلممف يممشٍطُ يشداخفممِ ٍ دس ياامماى لممِ لالشممل همماكي ٍ اًفرمما      

 هي يشداصان.

 RETSCREENنرم افسار 

ًممشم ا ممضاسن نذسلوٌممذ اسممه كممِ لَسممو دٍكممه ٍ لشخممي    ،(RETSCREEN)ًممشم ا ممضاس لالشممل يممشٍطُ اًممشطن يممای  
امِ ٍ  هشاكض نٌعفي كرَس كاًادا لَسمعِ اا فمِ ٍ لمِ نمَست ساانماى دس اخفشماس هاققماى نمشاس گش فمِ اسمه. اامي ًمشم ا مضاس دس لدض             

لالشمل ّمماار اص هٌمالع هعفرممشن اسممفاادُ همي كٌممذ ٍ داسان ياانمماُ اطالعمالي لسممشاس نممَن همي لاشممذ. ّوممِ سماكِ نممذّا يممشٍطُ       
 . ضاس دس سشاسش جْاى لالشل هي شَدلَسو ااي ًشم ا

 مختصات و مشخصات پروشه

اًفخما  هٌاسم  سشسمفن ّمان      دس ااي هقاكِ الفذا لِ لدضامِ ٍ لالشمل هامل لمِ كماسگششن يمشٍطُ همي يمشداصان صامشا لمشان          
  فٍَكفائشک هال ًص  لسشاس اائض اّوشه اسه.

 هحل پرٍشُ

هال ًص  ااي سشسمفن امک ٍاامذ ًوًَمِ ًافمي ٍانمع دس شْشسمفاى هسمدذ سملشواى اسمه كمِ دس جٌمَ  غشلمي اامشاى ٍ               
دس جمذٍل شمواسُ   دس اسفاى خَصسفاى ٍانع شذُ اسمه. سمْن اًمشطن دساما في خَسشمشذن اامي هٌطقمِ دس هماُ ّمان هخفلمف سمال            

كممِ خممَد آى ًشممض اص   RETSCREENآهممذُ اسممه. اطالعممات ااممي جممذٍل اص ياانمماُ اطالعممات آ  ٍ ّممَااي ًممشم ا ممضاس     (2)
NASA .دساا ه ًوَدُ اسه اسفخشاج گشداذُ اسه 
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 سلیواى در هاّْاي هختلف سال: اًرشي خَرشیذي دريافتی هسجذ2جذٍل 

 اشعِ خَسششذن سٍصاًِ

         
 هاّْان هخفلف

3/25 January 

4/39 February 

4/97 March 

5/71 April 

6/74 May 

7/60 June 

7/28 July 

6/80 August 

5/75 September 

4/26 October 

3/12 November 

2/85 December 

5/23 Average 

 

ٍ اسلامماآ آى اص  شممشني ٍانممع شممذُ اسممه 49.3شممواكي ٍ عممشر ج شا شممااي  32.0شْشسممفاى هسممدذ سمملشواى دس طممَل ج شا شممااي 

       Dark greenلوٌَكممَطن  دس ااممي هٌطقممِ آ  ٍ ّممَااي لْفممشاي سشسممفن جممز  كٌٌممذُ   هفممش هممي لاشممذ.  876سممطد دسامما 
) هماٍسا    Infraredهقمذاس صامادن اص ًمَس     دس ضموي ٍ  دكمِ ياسمم هٌاسمري دس هقالمل ًمَس شمذاذ اهما هاامل خَسشمشذ داس          هي لاشذ
 .كٌذ لاصلا  هي َدش هي سلَلّر طَل عوش اشاست ٍ كاااداد كِ لاعر  الٌار( س

 هشخصات فٌی ٍاحذ ًفتی

لمِ هٌظمَس لاوشمک گمماص اص ًامه اامذان همي شمًَذ. ًاممه خشٍجمي اص اماُ ّمان ًاممه اص            لمِ طمَس عوممذُ  ٍاامذّان ًافمي   
            ْ اامه  طشاق خو كَكِ ٍاسد ٍااذّان لْشُ لمشداسن شمذُ ٍ دس طمي عرمَس اص اٌمذ هشالمِ لاوشمک گمش ًامه اص گماص جمذا شمذُ ٍ دس ً

 گاص ٍ ًاه اص طشاق خو كَكِ جْه هصشف اا نادسات اسسال هي گشدد.

، نمٌعه ًامه ٍ نمٌااع ٍالسمفِ اص هصمشف كٌٌمذگاى       شمک گماص ٍ دانمش ًاخاكصمي ّما اص ًامه      لِ دكشل هاّشمه عولشمات لاو  
ااساًمِ   عوذُ لشق دس كرَس ّسفٌذ كِ كمضٍم لْشٌمِ سماصن اامي هصماسف ضمشٍسن لمِ ًظمش همي سسمذ. لما اجمشان نماًَى ّذ وٌمذن              

ّمما ٍ آصادسمماصن نشوممه ااهممل ّممان اًممشطن لااممذ هصمماسف سا گًَممِ ان لٌظممشن ًوممَد كممِ اٍالً هصممشف لممشق كوشٌممِ گممشدد ٍ ااممي  
كوشٌِ كشدى هصشف سا هي لَاى لا جماانضاي ًومَدى ٍسماال يمش هصمشف لما كمن هصمشف اًدمام داد كمِ الهمر ّمان كمن هصمشف               

اً همي لمَاى لمِ جمان اسمفاادُ كاهمل اص شمروِ نسموفي اص هصمشف سا لما           هوال هٌاسمري لمشان اامي همَسد لمِ شمواس همي سًٍمذ. واًشم         
اسفاادُ اص اًشطن ّان ًَ ٍ لدذاذ يزاش جماانضاي ًومَد كمِ اسمفاادُ اص اامي همَسد ّمن لاعمر نمش ِ جمَاي انفصمادن شمذُ ٍ ّمن              

 اص اًفراس آكَدگي ٍ گاصّان گلخاًِ ان جلَگششن هي كٌذ.
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ف هفعممذدن ٍجممَد داسد كممِ اص ًظممش  اكفَسّممان هخفلاممي هممي لممَاى آًْمما سا دس ٍااممذّان لْممشُ لممشداسن ًاممه ٍ گمماص هصمماس
 ااي هصاسف لِ نَست خالنِ ركش شذُ اسه. (3)طرقِ لٌذن ًوَد. دس جذٍل شواسُ 

 
 : هصارف برقی ٍاحذّاي بْرُ برداري ًفت ٍ گاز3جذٍل 

 کاربرد سطح ٍلتاش تجْیسات

 الضاسدنشق DC 24 VDCهصاسف 

 اسسال ًاه لاوشک ٍ 380VAC نٌعفي

 عوَهي AC 220VACيور ٍ لدْشضات 

 عوَهي 220VAC سٍشٌااي

 عوَهي 220VAC سشهاار ٍ گشهاار

 

لمما لدضاممِ ٍ لالشممل هصمماسف هَجممَد دس ٍااممذّان لْممشُ لممشداسن هممي لممَاى لْفممشاي سممٌاساَ سا لممشان جمماانضاٌي لشخممي   
لمَاى لسمشاس صامادن هصمشف همي كٌٌمذ اص اامي سٍ        هصاسف لا لشق  فٍَكفائشک ًَشمه. هصماسف نمٌعفي اص نرشمل يومر ٍ كوزشسمَس       

اافشاج لِ ادن عظشوي اص يٌل ّان خَسشمشذن لمِ جْمه جماانضاٌي اامي هصماسف همي لاشمذ. سمااش هصماسف اص جولمِ لدْشمضات             

AC سشهاارمي ٍ گشهاارمي علمي سغمن لمَاى هصمشف هعومَكي ًشاصهٌمذ اعومال ّضاٌمِ ًسمرفاً لماال لما لَجمِ لمِ ادمن                 ، سٍشٌااي ،
 دس ٍااذ هي لاشذ. ااي لدْشضات

لممِ  DCهممي لاشممٌذ. هصمماسف  DC، هصمماسف س ٍااممذّان لْممشُ لممشداسن ًاممه ٍ گمماص لْفممشاي هصمماسف نالممل جمماانضاٌي د
نَست گسفشدُ دس ٍاامذّان ًافمي ٍجمَد داسًمذ كمِ عومذُ لمشاي آى ّما هصماسف الضاسدنشمق همي لاشمٌذ. ٍ شامِ لدْشمضات المضاس                

اوشمک همي لاشمذ كمِ اامي ٍ مااف لمِ امذن هْمن همي لاشمٌذ كمِ لمذٍى اامي               دنشق لِ طَس كلي كٌفشل ٍ هاًشفَساٌم  يشٍسمِ ل  
لدْشضات عواًل سشسفن نادس لمِ اداهمِ كماس ًخَاّمذ لمَد. لمشق هصمش ي سشسمفن المضاس دنشمق لاامذ داسان  اكفَسّمان خانمي لاشمذ               

ن ٍ لمذٍى ًَسماى دس   كِ اداهِ كاس كٌفشل يشٍسِ سا لما اماكر هَاجمِ ًوٌمذ. اٍكمشي ًوفمِ اامي اسمه كمِ لمشق لاامذ لمِ نمَست دائم              
اخفشاس هصشف كٌٌذُ نشاس گششد. نطعي لمشق لاعمر لمشّن خمَسدى يشٍسمِ لاوشمک خَاّمذ شمذ. دس امال ااضمش لمشق سشسمفن ّمان              

ِ       الضاسدنشق دس ٍااذّا اص طشاق اوسَساصّا لماهشي هم   ، لمشق هصمش ي سا لماهشي همي كٌٌمذ.      ي گمشدد كمِ لما اوسمَ كمشدى لمشق شمرو
 اٌذ سشن لاطشن اسفاادُ هي شَد كِ ٍ شاِ لاهشي لشق هصش ي سا لش عْذُ داسًذ.دس هَانع اضطشاسن ٍ نطع لشق اص 

لدْشمضات الضاسدنشممق شمماهل گسمفشُ ٍسممشعي اص لدْشممضات اكوفشًٍشوممي ّسمفٌذ كممِ لممش اسمماف لوٌَكمَطن لممِ كمماس س فممِ دس     
لممِ آى سشسممفن ّممان ٍااْمما هفامماٍت هممي لاشممٌذ. هفممذاٍل لممشاي سشسممفن ّممان لومماس س فممِ دس ٍااممذّان ًافممي ٍ نممٌااع ٍالسممفِ 

هممي لاشممٌذ. لدْشممضات كٌفممشل ٍ الممضاس دنشممق داسان لممَاى هصممش ي كوممي ّسممفٌذ ٍكممي لممِ دكشممل    PLC  ٍDCSاكوفشًٍشوممي ، 
 ااٌوِ لعذاد ااي لدْشضات دس ٍااذ لاالسه دس هدوَآ لَاى هصشف شذُ نالل لَجِ اسه.

 هصارف ابسار دقیق در يک ٍاحذ ًفتی

سماف ًمَآ لوٌَكمَطن كٌفشكمي لمِ كماس س فمِ دس ٍاامذ ّمان ًافمي لمَاى هصمش ي آى             ّواى گًَِ كِ يشرفش لشماى شمذ لمش ا   
ًشض ل ششش هي كٌذ ٍكي لا لَجمِ لمِ سمطد ٍكفماط ٍ جشاماى هصمش ي اكومش لدْشمضات لمَاى هصمش ي آًْما دس امک شمراًِ سٍص اص اٌمذ               

سمه ٍ هعومَالً جشاماى آًْما اص     ا DCٍكمه   24ٍات لداٍص ًوي كٌذ. سمطد ٍكفماط اسمفاًذاسد جْمه لدْشمضات كٌفمشل ٍ المضاس دنشمق         
 هشلي آهزش لداٍص ًوي كٌذ. 20
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هصمماسف اممک ٍااممذ ًوًَممِ ًافممي ركممش شممذُ اسممه كممِ اص سشسممفن كٌفممشل اكوفشًٍشممک اسممفاادُ هممي كٌممذ    (4)دس جممذٍل شممواسُ 
لشخممي ياساهفشّممان لممَاى هصممش ي   (4)لرمموِ هممي لاشممٌذ دس جممذٍل شممواسُ    30000لدْشممضات كٌفشكممي جْممه لَكشممذ سٍصاًممِ   

 ت لشاى شذُ اسه.لدْشضا

 : هصارف ابساردقیق يک ٍاحذ ًوًَِ ًفتی بِ تفکیک تجْیسات4جذٍل 

 اًرشي هصرفی تعذاد ٍلتاش ًام تجْیس
 1440 100 24 لشاًسوشفش

 432 15 24 وره كٌٌذُ

 345 30 24 هرذل جشااى لِ  راس

 576 50 24 كٌفشٍكش

 576 5 24  لَ كاهزشَلش

 1152 100 24 آشواس ساص گاص

 807 140 24 ِ ٍ سَئشچسك

 673 --- 24 لاس اضا ي

 6001 هدوَآ 

 

دنشمق   كشلمٍَات هصمشف المضاس    6لا لشسسي كلي هصاسف كٌفشل ٍ الضاس دنشمق همي لمَاى  ْوشمذ كمِ اامي ٍاامذ ًوًَمِ ًافمي سٍصاًمِ           

شمق داسان هامذٍدُ   داسد كِ ااي هصشف لا لمااللشاي جشاماى هااسمرِ شمذُ اسمه ٍ اامي دساماكي اسمه كمِ اكومش لدْشمضات الضاسدن           

هشلممي آهزممش جْممه  شسممفادى سممشنٌال ّممان جشامماًي هممي لاشممٌذ ٍ دس ااكممه ًشهممال ّممش لدْشممض دس هشاًممِ سًمم     20لمما  4جشامماى 

هشلمي آهزمش ٍ لما لَجمِ لمِ اامي هَضمَآ لمَاى ٍانعمي هصمش ي دس اامي ٍاامذ امذٍداً               12جشااًي خَد كاكشرشُ هي شَد اعٌي جشااى 

كشلممٍَات سمماعه دس سٍص سا  6اشممذ ٍكممي دس هااسممرات لااممذ لممَاى لشرممشٌِ هصممش ي اعٌممي دسنممذ لممَاى هصممش ي لشرممشٌِ هممي ل 60

 كااظ كشد.

 مسایای استفاده از برق فتوولتایی جهت سیستم ابسار دلیك

 
اسه كزا  DCاص ًَآ  هي لاشذ ٍ هصاسف الضاس دنشق لواهاً DCلذكشل ااٌوِ لشق لَكشذن لَسو هاطٍل ّان خَسششذن  -1

 ًشسه ي  لاعر نش ِ جَاي انفصادن هي شَد. ACلِ  DCااٌَسلش جْه لرذال لشق  ًشاصن لِ اسفاادُ اص

دس ٍااذّان ًافي لشان سشسفن يرفشراى دس ٌّنام نطع لشق شروِ اص لاًک لاطشن اسفاادُ هي شَد ٍ لشان شاسط ااي لاًک  -2
شسفن  فٍَكفااي ًشاص لِ شاسطس اص شاسطسّان نٌعفي اسفاادُ هي شَد كِ داسان نشوه لاالاي ّسفٌذ ي  لا اسفاادُ اص س

 هشلاع خَاّذ شذ.

 

 محاسبات سیستم فتوولتائیک

ذام لمِ اًفخما  هماطٍل    يشر اص اًدام هااسمرات سشسمفن  فٍَكفائشمک الصم اسمه لما لَجمِ لمِ ٍكفماط سشسمفن المضاس دنشمق انم            
ِ  خَسشممشذن ًومماا يمم  اص لشسسممي ّممان  شن. دس ااممي طشااممي اص همماطٍل ّممان شممشكه ااشاًممي آسااسممَالس اسممفاادُ شممذُ اسممه كمم

كاسشٌاسي هرخص گشداذ اص كااظ كشاشمه ٍ نشومه كماهاًل لما هماطٍل ّمان خماسجي نالمل سنالمه اسمه. دس طشاامي اامي سشسمفن              
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ركممش شممذُ  (5)ٍات ااممي شممشكه اسممفاادُ شممذُ اسممه. هرخصممات اكوفشاوممي ااممي همماطٍل دس جممذٍل شممواسُ   120اص همماطٍل ّممان 
 اسه.

 ٍات آرياسَالر 120: هشخصات الکتريکی هاشٍل 5جذٍل 

120 W Peak Power 

4.88 A Max. Power Current 
24.6 V Max. Power Voltage 

2Cm84.88 Area 

 

 هحاسبات هاشٍل ّاي خَرشیذي

 كشلممٍَات 6هرمماّذُ گشداممذ هصممشف سٍصاًممِ ااممي ٍااممذ جْممه سشسممفن الممضاس دنشممق   (4)ّومماى گًَممِ كممِ اص جممذٍل شممواسُ 
 آهزشساعه هصش ي سٍصاًِ سا هااسرِ هي كٌشن. 1ساعه هي لاشذ دس گام ًخسه اص سالطِ

250Ah
24

6000

VoltageSys

PowerSys
Ah           (1) 

هفَسممو سمماعات  .كممشد ضممش  2/1لممشان دس ًظممش گممش في للاممات لمماطشن ّمما طرممق اسممفاًذاسد لااممذ هشممضاى آهزشسمماعه سا دس عممذد  
 هي لَاى هشضاى آهزش سشسفن خَسششذن سا لِ دسه آٍسد. 2اعه اسه. اص سالطِ س 7آ فالي شْشسفاى هسدذسلشواى 

42.85A
7

1.2*250
AmpereSysSolar          (2) 

لعمذاد هماطٍل ّمان همَاصن سا لمِ       3آهزمش، همي لمَاى اص سالطمِ      88/4لا لَجِ لمِ جشاماى هماكضاون ّمش هماطٍل كمِ لشالمش اسمه لما          
 دسه آٍسد.

9A8.78
4.88

42.85
ModulesEqual           (3) 

ضمش  لعمذاد هماطٍل ّمان      ّمان سمشن دٍ هماطٍل اسمه. لعمذاد كمل هماطٍل ّما اص اانمل          ّا لعذاد هاطٍل لا لَجِ لِ ٍكفاط هاطٍل 
 لعذاد هاطٍل ّا سا لشاى هي كٌذ 4سشن ٍ هَاصن لذسه هي آاذ سالطِ 

   1829ModuleTotal                                 (4) 

 هي لاشذ. هفش هشلع16/15 لا لَجِ لِ لعذاد هاطٍل ّا ٍ هسااه ركش شذُ لشان اک هاطٍل هسااه كل هاطٍل ّا

 

 هحاسبات باًک باطري

جْممه اسممفاادُ دس شمم  ٍ سٍصّممان الممشن اص اممک لاًممک لمماطشن لممشان لمماهشي اًممشطن سشسممفن اسممفاادُ هممي كٌممشن. طرممق   

اص ًمَآ   Lead Acidلْفمشاي ًمَآ لماطشن جْمه اسمفاادُ دس سشسمفن ّمان  فٍَكفائشمک لماطشن          لشسسمي ّمان لمِ عومل آهمذُ      

Deep Cycle       لمَدُ ٍ لاًمک    5/0آهزشسماعه داسان هامذٍدُ دشماسط     500ٍكمه ٍ جشاماى    2/2هي لاشمذ. اامي لماطشن لما ٍكفماط

سٍصّمان المشن هفمَاكي دس هامل     ًنْمذاسن همي شمَد. لمشان هااسمرات لاًمک لماطشن الفمذا لاامذ لعمذاد            C◦ 25لاطشن دس دهمان  

 يشٍطُ سا اص َّاشٌاسي هالي اسفعالم كشد.
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 5دس شْشسفاى هسمدذ سملشواى لعمذاد سٍصّمان المشن هفمَاكي دٍ سٍص همي لاشمذ. هشمضاى آهزشسماعه رخشمشُ سا همي لمَاى اص سالطمِ               
 لِ دسه آٍسد.

500AhDaysCloudyAhDailyAhStored                    (5) 

لذسمه همي آامذ لما لَجمِ لمِ دهمان         Ah 1000 لمش هامذٍدُ دشماسط عمذد      3لا لقسشن كشدى آهزشساعه لذسمه آهمذُ دس اص سالطمِ    
هال ًنْذاسن لاطشن ّا عذد اانمل سا دس امک ضمش  همي كٌمشن كمِ ل ششمشن ًومي كٌمذ. لعمذاد لماطشن ّمان همَاصن اص سالطمِ               

 هااسرِ هي گشدد. 6

   2
500

1000

AhBattery

AhTotal
BatteryTotal                                (6) 

لذسمه همي آامذ كمِ      11ٍكمه( ٍ سًمذ كمشدى آى لمِ عمذد لمااللش عمذد         2/2ٍكه( لش ٍكفاط امک لماطشن )   24اص لقسشن ٍكفاط سشسفن )
صن لذسمه همي آامذ    لشاًنش لعذاد لاطشن سشن هَسد ًشماص اسمه. لعمذاد كمل لماطشن ّما اص ضمش  لعمذاد لماطشن ّمان سمشن ٍ همَا            

 لاطشن ًشاص داسان. 22كِ دس ااي طشااي لِ 

 هحاسبات شارش کٌترل

اوممي اص اجممضان هْممن طشااممي سشسممفن  فٍَكفائشممک اًفخمما  شمماسط كٌفممشل هممي لاشممذ. ٍ شاممِ شمماسط كٌفممشل جلممَگششن اص   
لمَاى جشاماى ًماهي شماسط     همي   7شاسط لشر اص اذ لاطشن ّا ٍ جلمَگششن اص آسمش  لاًمک لماطشن همي لاشمذ. لما اسمفاادُ اص سالطمِ          

 كٌفشل سا لذسه آٍسد.

ModulsCurrentMax.ModuleCurrent Crtl Charge              (7) 

 .] 1[آهزش لاشذ 84/87ذ  لضسگفش هساٍن جشااى شاسط كٌفشل لاا

 RETSCREENآنالیس پروشه با نرم افسار 

شٍاًممي جْممه هممي لاشممذ كممِ داسن گضاٌممِ ّممان    EXCELاممک ًممشم ا ممضاس لاممه    RETSCREENًممشم ا ممضاس 
ّما يمشٍطُ شمرشِ سماصن      شرشِ ساصن يمشٍطُ ّمان اًمشطن ًمَ همي لاشمذ. اامي ًمشم ا مضاس داسان لاًمک اطالعمالي لسمشاس نمَن ٍ دُ             

، اًمَاآ لدْشمضات   ضاس همي لمَاى لمِ اطالعمات َّاشٌاسمي     شذُ دس ًقاط هخفلف دًشاسه. اص جولمِ اطالعمات ٍ اهواًمات اامي ًمشم ا م      

 .[3]خه ّا ٍ ... اشاسُ ًوَداًَاآ سَ نٌعفي ، اطالعات گشهااي

ّواًنًَِ كِ گافِ شذ اطالعات سا لااذ ي  اص طشااي لمِ ًمشم ا مضاس ل زامِ كمشد ٍ لما لٌظمشن نماشد گضاٌمِ ّما انمذام لمِ لدضامِ              
ِ   ٍ لالشل اک سشسفن اًمشطن ًمَ ًومَد. همَاسد همَسد اًفظماس جْمه دساا مه خشٍجمي اص ًمشم ا مضاس             ، هشمضاى  شماهل: هصمشف سماكشاً

شداخمه سمادُ ٍ   گاصّمان آالاٌمذُ ٍ هعمادل سماصن آى ٍ لدضامِ ٍ لالشمل هماكي ًظشمش ناللشمه سمَددّي ، سمال لماص ي            كاّر اًفراس 
 صهاى لاصگره سشهااِ هي لاشذ.

 آهذُ اسه. 6الفذا لااذ ّضاٌِ اجضان هخفلف يشٍطُ سا لخوشي صد. ّضاٌِ ّان يشٍطُ لِ لاوشک اجضا دس جذٍل شواسُ 
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 شُ طراحی شذُ ٍاحذ ًفتی: لیست ّسيٌِ ّاي پر6ٍجذٍل 

 قیوت)ريال( تجْیس
 75000000 هاطٍل ّان خَسششذن

 44000000 لاطشن

 5000000 شاسط كٌفشل

 10000000 اسفشاكچش ٍ سااش ٍساال

 134000000 جوع

 

لممِ  الفممذا لااممذ دس ًممشم ا ممضاس اطالعممات هشلممَط لممِ سشسممفن هممَسد اسممفاادُ  علممي سا ٍاسد كممشد ٍ سممز  لااممذ گضاٌممِ ّممان هشلممَط 
 سشسفن يشرٌْادن سا لٌظشن ًوَد.

دالس لممش ّممش كشلممٍَات سمماعه هممي لاشممذ.  1/0كشلممٍَات سمماعه ٍ ًممشط هفَسممو  6سشسممفن  علممي اكوفشاسممشفِ شممروِ لمما  ش شممه 

دالس دس سممال هممي لاشممذ.  300ًممشط لممشق هصممش ي لقشارمما  هنمماٍات سمماعه اسممه. 190/2ٍ دس سممال هدوَعمماً DCهصممشف لواهمماً 

دسنممذ هممي لاشممذ ٍ اص اممک سممشن لمماطشن لمما طشااممي سٍصّممان    13فٍَكفائشممک لمما ساًممذهاى يٌممل سشسممفن يشرممٌْادن سشسممفن  

سٍص همي لاشمذ. عاهمل  ش شمه كمِ لشماًنش هفَسمو لَكشمذ اًمشطن لَسمو سشسمفن دس سمال اسمه كمِ دس اامي يمشٍطُ                  4خَدگشداًي 

 دسنذ اسه. 5/21لشالش لا 

 تجسيِ ٍ تحلیل اًتشار آاليٌذُ ّا

ٌاسمري جْمه لالشمل اًفرماس آالاٌمذُ ّما دس ّمش يمشٍطُ ان سا داساسمه. اامي ًمشم ا مضاس لما هااسمرِ               ااي ًشم ا ضاس اهواًات ه
هشضاى اًفرماس دس ّمش دٍ سشسمفن  علمي ٍ يشرمٌْادن هشمضاى كماّر اما ا مضاار اًفرماس دس نمَست جماانضاٌي سشسمفن يشرمٌْادن               

لمي دن اكسمشذ كمشلي     3/1شاسمشفِ شمروِ اسمه    طرق ًفماا  ًمشم ا مضاس دس سشسمفن  علمي كمِ اسمفاادُ اص اكوف        سا هرخص هي كٌذ.
دس سال اًفراس همي االمذ كمِ دس سشسمفن يشرمٌْادن اامي هشمضاى نماش اسمه. لما هعمادل سماصن اامي عمذد همي لمَاى دسی ٍانعمي                  

لمي دن اكسمشذ كمشلي دس     3/1لشماًنش لعمذادن هعمادل هلومَف جْمه كماّر        (7)لشن اص ااي هشمضاى لذسمه آٍسد. جمذٍل شمواسُ     
 سال اسه.

 : هعادل سازي هیساى کاّش اًتشار آاليٌذُ ّا7جذٍل 

 كشلَگشم 400 هشضاى صلاكِ لاصاا ه شذُ دس سال

 كشفش 529 هشضاى لٌضاي هصشف ًرذُ

 ّوفاس 4/0 هشضاى جٌنل دس اال جز  كشلي

 لروِ 7/2 لروِ ّان ًاه خام هصشف ًرذُ

 

امَسٍ لمِ كاٌّمذُ اامي آالاٌمذُ ّما لَسمو         10ّما هعمادل    الصم لِ ركش اسه طرق اسفاًذاسد جْاًي لِ اصان ّمش لمي كماّر آالاٌمذُ    
دٍكه يشداخه هي گشدد كِ اجمشان اامي اسمفاًذاسد دس اامشاى لمِ ّومشاُ هرمَق ّمان دانمش همي لَاًمذ لاعمر گسمفش  اسمفاادُ اص               

 اًشطن ّان ًَ دس ااشاى گشدد.
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 تجسيِ ٍ تحلیل عَاهل هالی

دسنمذ، ًمشط    8لمَسم   ًمشم ا مضاس سا اًدمام داد. دس اامي طشاامي ًمشط      لشان لدضاِ ٍ لالشمل هماكي اامي يمشٍطُ لاامذ لٌظشومات       
سممال ٍ اجممشان آى لممذٍى دساا ممه ٍام لمماًوي دسًظممش گش فممِ شممذُ اسممه. كممل ّضاٌممِ ّمما كممِ    20، عوممش يممشٍطُ دسنممذ 8لٌضاممل 

دالس  12833ا ، اسمفشاكچش ٍ سممااش ّضاٌمِ ّما هدوَعماً لشالمش لمم     اٌمِ هماطٍل ّما ، ّضاٌمِ لاًممک لماطشن، شماسط كٌفمشل       عراسلٌمذ اص ّض 
هي لاشذ. لذٍى اافسما  هرمَق ّما ٍ دسآهمذ ّمان ًاشمي اص  مشٍ  لمشق دس سماعات يشمک هصمشف ٍ اعفرماسات ًاشمي اص كماّر               

سمال ٍ صهماى لاصگرمه     7/20دسنمذ ، هشمضاى لاصيشداخمه سمادُ      6/7دن اكسشذ كشلي هشضاى داساامي نرمل اص هاكشمات لشالمش اسمه لما       
دد. الصم لمِ ركمش اسمه لما اافسما  ّضاٌمِ  مشٍ  ٍ اعفرماسات كماّر آالاٌمذُ هشمضاى            سمال لمشآٍسد همي گمش     1/12سشهااِ هعادل 

همي لمَاى ًومَداس ًقمذن لشاكومي لمش اسم  دالس سا ًسمره لمِ سمال ّمان             (2)سَددّي يشٍطُ ا ضاار هي االمذ. دس شمول شمواسُ    
 يشٍطُ هراّذُ ًوَد.

 : ًوَدار ًقذي تراکوی برحسب دالر ًسبت بِ عور پرٍش2ُجذٍل 

 

 ه گیرینتیج

لا لشسسي ّان لِ عول آهذُ دس ضموي طشاامي لمِ اامي ًفشدمِ همي لمَاى سسمشذ كمِ اسمفاادُ اص اًمشطن ّمان ًمَ لما كماّر                
هٌالع  سشلي هي لَاًذ ساّواس هٌاسري لاشمذ دس ضموي لما آصادن نشومه ااهمل ّمان اًمشطن همي لَاًمذ ناللشمه سمَددّي اامي ًمَآ              

 يشٍطُ ّا ا ضاار االذ.

  سپاسگساري

 ششكه هلي ًاه ااشاى لِ دكشل اوااه ّان هاكي لروش ٍ نذسداًي ًوااذ. ًَاسٌذُ اص
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