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  استفاده از انرژي هاي نو درتوليد كابل مخابراتي (فتوولتاييك)
 
  

  احد اميري خراساني
 

 ahad.amiri66@yahoo.comكارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات كرمان 

  
 

  چكيده 

براي تبديل نور  pvهاي انرژي تجديد پذير است كه از ماژول هاي  سيستم فتوولتاييك خورشيدي يكي از سيستم
خورشيد به الكتريسيته استفاده مي كند. الكتريسيته توليد شده را هم مي توان ذخيره نمود يا به طور مستقيم 

ثرات بسياري از ا اثرارزيابي  انجام با هدفتجزيه و تحليل تجربي  نتايج حاصل از مقاله ايناستفاده كرد. در 
مورد بررسي قرار گرفته شده است. مقادير مخابرات و توليد كابل  شبكهكيفيت و بهينه سازي توان  در فتوولتائيك
  به طور كامل رعايت شده است. استاندارد در شده منتشر محدوديت هايدر مقايسه با  شده اندازه گيري

 

  ينه سازي .واژه هاي كليدي : انرژي نو، سيستم فتوولتاييك ، مخابرات، به
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  مقدمه

انسان اوليه ميدانست كه براي فراهم كردن محيط مناسب براي زندگي و داشتن امنيت و آرامش ميبايست از منابع 
همگام با  پيشرفتهاي تكنولوژيكي و باالرفتن سطح نياز جامعه ، تالش جهت دسترسي  به   انرژي استفاده نمايد

 يرژمنابع اوليه انرژي قادرنبودند پاسخگوي ميزان تقاضا براي انواع ان د زيرامنابع جديدانرژي گسترده تر انجام گردي
و ازطرفي ايجاد آلودگيهاي محيط زيستي  باشند. منابع اوليه فسيلي بدليل محدود بودن و ارزش اقتصاديها 

انرژي اليزال امكان استفاده از  نميتوانستند تامين كننده تمامي تقاضاهاي مطرح شده باشند. بدين جهت بررسي
بكارگيري  يل اصليدال .اخير بسيار مورد توجه قرار گرفت يسالهاالهي خورشيد به عنوان انرژي نو تجديدپذير، در

 يانرژباالي هزينه توجه به با انرژي خورشيد به جاي منابع فسيلي ، توان و كارآيي باال ، قابل رقابت بودن اين انرژي 
  .درتمامي عرصه هاي توليد انرژي ميباشدنو يها يتر شدن انرژ يكاربردو  يفسيل يها

  

  بدنه اصلي مقاله

سيستم فتوولتاييك خورشيدي يا سيستم انرژي خورشيدي يكي از سيستم هاي انرژي تجديدپذير است كه از 
  براي تبديل نور خورشيد به الكتريسيته استفاده مي كند.  pvماژول هاي 

  اجزاي اصلي :

خش هاي مختلفي تشكيل شده كه بايستي با توجه به كاربرد ، موقيعت مكاني و نوع خورشيدي از ب pvيك سيستم 
سيستم انتخاب شوند . اجزاي اصلي سيستم عبارتند از: ماژول فتوولتاييك (پنل خورشيدي) ، شارژ كنترلر، اينورتر، 

  باطري و بار مصرفي. 

توان و انرژي مصرفي براي تمام بارهايي كه  اولين مرحله در توليد سيستم فتوولتاييك خورشيدي اين است كه كل
نياز به تغذيه دارند را مشخص كنيم. هر چه اندازه ماژول بيشتر باشد به همان اندازه توان بيشتري توليد خواهد 

  و آب و هواي منطقه بستگي دارد.  pvنمود.بيشترين توان توليدي يا وات پيك به ماژول 

هاي خورشيدي كه نورخورشيد را به الكتريسيته تبديل ميكنند سلولهاي عنصراصلي مبدلهاي خورشيدي وياماژول
خورشيدي است كه بدليل شكنندگي وظرافتي كه دارند، تحمل شرايط محيطي را نداشته ونميتوانند مستقيما مورد 

يي ، استفاده قرار بگيرند وتوان الكتريكي كمي را توليد ميكنندو براي بكارگيري آنهادرشرايط مختلف آب وهوا
براي بكارگيري  دسترسي به ولتاژ و توان مورد نياز ، افزايش مقاومت مكانيكي ، كاهش تغييرات مشخصات

آنهادرشرايط مختلف آب وهوايي ، دسترسي به ولتاژ و توان مورد نياز ، افزايش مقاومت مكانيكي ، كاهش تغييرات 
به در دسترسي دارند  توسعه   ياليزال خداوند يانرژ اكثر قريب به اتفاق كشور ها به اينباتوجه به اينكه  مشخصات
 ي صنعتي را به همراه داردكشورهابه قطع وابستگي  كمك به استقالل انرژيك كشورها و  ي ،اين انرژ يكار گير

ها رآينده كشو ياوليه قرن بيست و يكم بسيار سريع بوده و برنامه ها ينو در سالها يها يرشد و توسعه انرژ
كاربرد افزايش دهد. دراين بين  يتوسعه يافته و در حال توسعه نيز اين رشد را نشان م ، يصنعت يهابخصوص كشور
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 يبيشتر بوده است. در اين رابطه آمار ها تجديد پذير يها ياز ساير انواع انرژ يولتي فتوولتائيك يا نور يانرژ
تا  يولت ي نور يانرژ ،تجديد پذير يها يرژساير ان  ينشاندهنده اين نكته است كه درمقابل رشد ده برابر يجهان

. عالوه برآن بدليل رشد جمعيت كه طبق آمارمركز تحقيقات  تبرابر خواهد داش 100رشدي يميالد 2020سال 
بيليون نفر خواهد رسيد كه مي بايست جهت تامين  10ميالدي جمعيت جهان بالغ  بر 2050؛ در سال  ¹اروپا 

انرژي توليد گردد وبه عبارتي هر دوروز يك راكتورجهت توليد انرژي ساخته شود.  TW20انرژي ؛ ساالنه بيش ا ز 
 ينو حركت م يها يو به سرعت در جهت توسعه و به كار گيري انرژ نيستيم  يمستثنانرژيك نيز از اين توسعه ما 
  .يمكن

  رشيدي :خوسلول 

سانتي متر مربع بوده كه طي  10×10ا ابعادسلول هاي فتوولتائيك ساخته شده در شركت از نوع   پلي كريستال  ب
  :دفرآيند خاص ساخته مي شوند و داراي مشخصات ذيل مي باشن

  

  

  

  

  

  

  

  :مشخصات سلول توليدي

  

  وات       1/3توان : 

  ولت    0/45 ولتاژ : 

  پرآم  2/7جريان :    

  ميكرون 300ضخامت:  

  

  : وات45پنل فتوولتائيك 
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در سالن توليد پنل خورشيدي  توسط دستگاه هاي  كهسلول خورشيدي ميباشد  36هر پنل فتوولتائيك متشكل از 
ويژه ابتدا بصورت سري توسط دستگاه جوش آلترا سونيك به يكديگر جوش داده  و  سپس  بوسيله دستگاه 

بعد از اين   وخاص  لمينه مي شوند   يلميناتور، جهت مقاومت دهي به سلولها و نشكن شدن پنل، در يك  دما
مرحله ، عمل نصب جعبه اتصال، نصب فريم دور پنل و   عايق بندي آن  انجام  ميگيرد كه در نهايت بعد از  تست و 

  . آزمايش تك تك پنلها توسط واحد اندازه گيري ،  بسته بندي  و به  انبار منتقل ميگردند

  
  :مشخصات پنل

  وات   45توان    :   

  ولت 5/16ولتاژ   :   

  آمپر 2/ 73جريان :  

  ميلي مترمكعب 977×462×11ابعاد   : 

+ درجه سانتيگراد رادارابوده وتوانائي كاردرمحيطي 90- 50تحمل كاردردماي  پنل ها ي فتوولتائيك توليد  شده 
خاص در مقابل  بندي   بد ليل  استفاده از فريم هاي استيل وعايق  پنل ها ين ا دندارا ميباش %  را100بارطوبت 

مقا وم هستند . از ديگر ويژ گيهاي اين پنلها مي توان به انعطاف پذيري آنها در برابر ضربات وارده،   ربسيا خورد گي 
DOUBLE GLASS  (دبل گلس)  يا  دو طرف شيشه  بودن آنها و استفاده  از جوش  آلترا سونيك  بر روي

يستال و آمورف بدليل شرايط  سلول ها اشاره كرد.  انتخاب پنل هاي پلي كريستال در مقابل پنل هاي تك كر
وجود آفتاب شديد در بيشتر روز هاي سال و طول عمر باالي آنها بوده كه توانسته در  خاص آب و هوايي ايران و

  . مواردي برق خورشيدي را جانشين مطمئن سوخت فسيلي در ايران نمايد

  : بارتند ازاستفاده از برق خورشيدي داراي مزيت هاي بسيار بوده كه برخي از آنها ع

  

  قابل نصب  درنزديكترين محل به مصرف كننده – 1

  طول عمر باال - 2

  قابل استفاده در سيستم هاي متحرك –3
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  عدم ايجاد آلود گي هاي زيست محيطي – 4

  سهولت در نصب و جابجايي - 5

  توانايي ارائه ولتاژ هاي مختلف با جريانهاي مناسب براي مصارف گوناگون – 6

  ه نگهداري ، سرويس و تعميراتعدم نياز ب – 7

  تامين انرژي الكتريكي پس از نصب و حذف هزينه هاي جاري و غيره - 8

  

  برق خورشيدي همچنين داراي كاربرد هاي گوناگوني از قبيل :

  قابل استفاده در انواع سيستم هاي روشنايي : - الف 

  روشنايي خياباني، روشنايي پارك ها ، منازل

  

  
  

  ترافيكيچراغهاي هاي  -ب  

  

 

  

  

  

  سيستم هاي آبياري –ج 
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  سيستم هاي  امدادرساني –د 

  

  
  

  امداد جاده اي  GSMسيستم پشتيباني تلفن هاي  -ذ

  

  
  

  سيستم هاي برق رساني به چادرهاي عشايري –ر 
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  ستم هاي تلفن موبايلسيستم هاي بي سيم و تكراركننده و سي  -

حفاظت كاتوديك خطوط نفت وگاز وبسياري از كاربردهاي ديگر بوده كه هريك به تنهائي نشانگر جايگاه   -ژ
  واهميت اين محصول وچرخه توليد انرژي مي باشد

  در مدار شكل زير جگونگي توليد انرژي نشان داده شده است :

  
  :مزاياي نيروگاههاي خورشيدي

كنند اميد است در آينده با مزاياي قاطعي كه در  هاي خورشيدي كه انرژي خورشيد را به برق تبديل مي نيروگاه
باشند، مشكل برق بخصوص در  هاي فسيلي و اتمي دارند به خصوص اينكه سازگار با محيط زيست مي برابر نيروگاه

اي  اي پر ثمر و زمينه هاي خورشيدي آينده ي نيروگاهدوران انجام ذخائر نفت و گاز را حل نمايند. تأسيس و بكارگير
است  گسترده را براي كمك به خودكفايي و قطع وابستگي كشور به صادرات نفت فراهم خواهد كرد. اكنون شايسته

  ها بپردازيم كه به ذكر چند مورد از مزاياي اين نيروگاه

  :توليد برق بدون مصرف سوخت

هاي فسيلي كه قيمت برق توليدي آنها تابع قيمت  خت ندارند و برخالف نيروگاههاي خورشيدي نياز به سو نيروگاه
توان بهاي برق  هاي خورشيدي اين نوسان وجود نداشته و مي باشد. در نيروگاه نفت بوده و هميشه در حال تغيير مي

   مصرفي را براي مدت طوالني ثابت نگهداشت
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  :عدم احتياج به آب زياد

بخصوص دودكشهاي خورشيدي با هواي گرم احتياج به آب ندارند لذا براي مناطق خشك هاي خورشيدي  نيروگاه
  هاي حرارتي سنتي هنگام فعاليت نياز به آب مصرفي زيادي دارند باشند. (نيروگاه مثل ايران بسيار حائز اهميت مي

  : عدم آلودگي محيط زيست

كنند در  نداشته و مواد سمي و مضر توليد نمي هاي خورشيدي ضمن توليد برق هيچگونه آلودگي در هوا نيروگاه
گاز و يا ذغال سنگ آلوده كرده و  –هاي فسيلي هوا و محيط اطراف خود را با مصرف نفت  صورتي كه نيروگاه

اي خود كه بسيار خطرناك و راديواكتيو هستند محيط زندگي را آلوده و  هاي هسته هاي اتمي با توليد زباله نيروگاه
  آورند ي را براي ساكنين كره زمين بوجود ميمشكالت عظيم

  

  : اي هاي كوچك و ناحيه امكان تأمين شبكه

هاي  توانند با توليد برق به شبكه سراسري برق نيرو برسانند و در عين امكان تأمين شبكه هاي خورشيدي مي نيروگاه
رند و نياز به هزينه زياد احداث اي، احتياج به تأسيس خطوط فشار قوي طوالني جهت انتقال برق ندا كوچك ناحيه

  باشد هاي انتقال نمي شبكه

  : استهالك كم و عمر زياد

باشند در حالي كه عمر  هاي خورشيدي بداليل فني و نداشتن استهالك زياد داراي عمر طوالني مي نيروگاه
  است سال محاسبه شده  30تا  15هاي فسيلي بين  نيروگاه

  : عدم احتياج به متخصص

توان آنها را بطور اتوماتيك بكار انداخت، در صورتي كه  اي خورشيدي احتياج به متخصص عالي ندارند و ميه نيروگاه
هاي اتمي وجود متخصصين در سطح عالي ضروري بوده و اين دستگاهها احتياج به مراقبتهاي دائمي و  در نيروگاه
  ويژه دارند

  قيمت برق بدون استفاده از سيستم فتوولتاييك :

برق توليدي در هر كشور به اقتصاد , ميزان رشد صنعتي , ميزان دسترسي به منابع انرژي و ....دارد و دقيقا هزينه 
به همين دليل است كه هزينه برق توليدي به ازاي هر كيلو وات ساعت در كشورهاي مختلف و حتي در مناطق 

تومان براي هر  140تا  120كشور تركيه  مختلف يك كشور با هم تفاوت دارد به عنوان مثال هزينه توليد برق در
تومان است امااين هزينه به طور متوسط در  83تومان و در ايران تقريبا  120تا  100كيلو وات ساعت , در هند 

اما در ايران هزينه توليد برق بسيار بيشتر از هزينه اي است . تومان براي هر كيلو وات ساعت است 100تا  80جهان 
پرداخت ميشود و در واقع بخش اعظم هزينه برق مصرفي يك مشترك توسط دولت وبه شكل كه توسط مشترك 
حال فرض كنيم بخواهيم هزينه برق را از ديدگاه توليد كننده بسنجيم و مساله اقتصادي بودن  .يارانه تعلق مي گيرد
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ر كه گفته شد قيمت هر كيلو همانطو. سيستم را با توجه به هزينه برق توليد شده يعني بدون يارانه محاسبه كنيم
تومان ميباشد البته اين رقم در نيروگاههاي مختلف متفاوت است مثال در 83وات ساعت برق توليدي در ايران تقريبا 

اما تقريبا ميتوان گفت ميانگين   توماني صرف ميشود 100نيروگاه گازي براي توليد هر كيلو وات ساعت هزينه 
است  KWH250ست بنابراين در يك منزل مسكوني كه مقدار توان مصرفي ان تومان ا 83هزينه توليد همان 

تومان براي برق مصرفي پرداخت ميكند كه البته در ايران تنها يك هشتم اين هزينه توسط  20750هزينه اي برابر 
يعني  مشترك و بقيه توسط دولت پرداخت ميشود اما در اين بخش ما بايد كلي به اين موضوع نگاه خواهيم كرد

  . اينكه هزينه ها را از ديدگاه توليد كننده برق ميسنجيم نه از ديدگاه مصرف كننده برق

  نتيجه گيري اقتصادي:

در اين قسمت سوال اين است كه ايا با توجه به قيمت برق توليد شده توسط نيروگاههاي فسيلي ايا صرفه اقتصادي 
كوني وجود دارد براي پاسخ به اين پرسش ابتدا هزينه برق براي استفاده از سيستمهاي فتوولتاييك در مصارف مس

:                سال 12سال با قيمت برق ازاد(بدون يارانه)محاسبه ميكنيم هزينه در مدت  12مصرف كننده مفروض را در مدت 
000/988/2=20750×12×12  

تومان خواهد بود كه البته  000/988/2سال  12مشاهده ميشود كل هزينه حاصل از مصرف اين مقدار برق در مدت 
%قيمت 5در واقعيت اين رقم بيشتر است چرا كه قيمت برق معموال به طور ساالنه تغيير ميكند حال اگر ساالنه فقط

  .تومان خواهد بود 000/373/4برق افزايش يابد رقم جديد هزينه 

ق شبكه كه در ايران بيشتر توسط نيروگاههاي فسيلي نتيجه حاصل بيانگر اين است كه با توجه به قيمت پايينتر بر
توليد ميشود و با در نظر گرفتن سرمايه اوليه زياد و مدت بازگشت طوالني سرمايه در توليد برق فتوولتاييك در 
حال حاضر استفاده از سيستم فتوولتاييك در محلي كه برق شبكه به راحتي در دسترس باشد مقرون به صرفه 

ند كه اختالف قيمت زيادي وجود دارد با نظر به اين موضوع كه سلولهاي خورشيدي همچنان در نيست اما هر چ
حال افزايش كيفيت و راندمان و كاهش قيمت هستند و از طرفي برق توليدي توسط نيروگاههاي فسيلي با افزايش 

ولتاييك براي تهيه بخشي از افزايش ميابد امكان استفاده وسيع از فتو  بهاي سوخت و ساير هزينه هاي نيروگاهي
برق منازل مسكوني در اينده نزديك به هيچ عنوان دور از ذهن نخواهد بود چراكه هم اكنون نيز در كشورهاي 

  مختلف اين حركت اغاز شده است

  تشكر و قدرداني

راستاي اين در اينجا الزم است از معاونت محترم سازمان انرژي هاي نو جناب آفاي دكتر كيهاني كه بنده را در 
مقاله ياري نمودند و همچنين مديريت محترم بخش توليد شركت توليدي كابل هاي مخابراتي شهيد قندي جناب 

  آقاي مهندس دهقان كمال تشكر و قدرداني را داشته باشم.
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