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 انرژي تامين جهت خورشيدي انرژي از گيري بهره اقتصادي -فني مطالعه
 خراسان شمالي گاز شركت ساختمانهاي
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 چكيده
گاز  شركت ساختمانهايانرژي  تأمين در انرژي خورشيدي از استفاده ظرفيتهاي اقتصادي و فني مطالعه به مقاله اين در

فراجوي  و جغرافيايي، اقليمي فاكتورهاي هواشناسي، به خورشيدي است. انرژي شده شمالي پرداخته خراسان استان
مصارف  ادامه شد. در گرفته بهره ناسا سايت مطالعات هواشناسي در مرجع معتبرترين از منظور اين دارد. به بستگي

 ديگرماخورشي فتوولتائيك و هاي سيستم اقتصادي و محاسبات فني گرفت. سپس قرار مورد تحليل هدف ساختمانهاي
 ها سيستم مختلف اجزاء محاسبه نحوه دريافتي، ميزان تابش خورشيدي و ساختمان مصارف مقدار به توجه با ارائه و

 هاي سيستم از استفاده و هزينه شده پرداخته مذكور هاي سيستم تحليل اقتصادي به نيز انتها تشريح گرديده است. در
است  امر اين از حاكي پژوهش اين در گرفته صورت مطالعات از حاصل نتايج .است قرار گرفته بررسي فتوولتائيك مورد

و  گاز شركت موجود ساختمانهاي تغييرات در شمالي گاز خراسان شركت ستاد االحداث جديد خالف ساختمان بر كه
 .باشد نمي صرف به مقرون اقتصادي لحاظ به جديد در آنها هاي خورشيدي سيستم نصب

  
 .اقتصادي محاسبات فتوولتائيك،  سيستم مصرف، چارت خورشيدي، انرژيهاي كليدي:  واژه
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 مقدمه -1
 ناشي بشر افزون روز است. نياز اقتصادي و محافل سياسي از بسياري تأمل قابل موضوعات از انرژي تأمين موضوع امروزه

 هاي محدوديت فسيلي، هاي سوختمحيطي  زيست هاي آلودگي و انرژي منابع تماما جمعيت، و افزايش طلبي رفاه حس از
 مخصوصاً، اروپاييان پيشرفت زمان از .باشند مي نو هاي انرژي كارگيري به و از انرژي تر بهينه چه هر استفاده براي موجود
 جايگزين ها در ساختمان آسايش شرايط تأمين براي مصنوعي روشهاي و شد كنار گذاشته طبيعت از برگرفته معماري شكل

 مانند طبيعي عوامل از بهتر هرچه گيري بهره به سمت ساختمان صنعت اندركاران دست توجه دوباره حال و گرديد آنها
و  بناها در خورشيدي انرژي از ايرانيان آگاهانه كاربرد ترين قديمي .است گرديده متوجه ساختمان تهويه مطبوع براي خورشيد

 انرژي كاربرد منظور از است. بوده حد پيشرفته در خورشيديفعال  غير هاي سيستم از استفاده سنتي، هاي ساختمان
 لزوم صورت در و سرمايي و گرمايي نيازهاي تأمين در جهت نور خورشيد از بهتر هرچه گيري ها، بهره در ساختمان خورشيدي

اقليم  با مطابق آن طراحي مي بايست ساختمان يك نياز مورد انرژي براي كاهش باشد. مي ها ساختمان الكتريسيته تأمين
 يافت: دست فوق اهداف به مي توان ذيل اطالعات داشتن باشد. با منطقه
 خورشيدي تابش خصوصيات بررسي .1
 دما وضعيت بررسي .2
 رطوبت و بارش ميزان خصوصيات بررسي .3
 باد وزش و شرايط ميزان بررسي .4
 عايقكاري خصوصيات بررسي .5

 
 خورشيدي انرژي از بيشتر وري بهره براي چگونگي طراحي يكي شود. مي مطرح اصلي مسئله دو خورشيدي طرح يك در

 آمده. كاربرد انرژي بدست از بهتر استفاده منظور به حرارتي هاي اتالف رساندن حداقل به طراحي براي چگونگي ديگري و
 تأمين نياز، مورد گرماي تأمين مصرفي، گرم آب تأمين گيرد: صورت مي مختلف طرق به در ساختمانها خورشيدي انرژي

 .الكتريسيته تأمين و نياز سرماي مورد
 نور متحرك، ي پايه يك روي و كنار يكديگر در شكل، كوچك مربع هايي آيينه نصب با م.ق 212 سال در ارشميدس

 هجده قرن در پز خورشيدي خوراك دستگاه كشيد. اولين آتش به را آنها و متمركز رومي كشتيهاي مهاجم روي بر را خورشيد
و  فرانسوي الوازيه آنتوان شد. سپس ساخته اي شيشه درپوشي و سياه يك جعبه بوسيله ساكسر دي فرانسوي محقق توسط
 فاصله كردن كوچك و عدسي دو از استفاده خورشيدي و اي كوره ساختن با هجدهم قرن دوم نيمه در نوين شيمي خالق

اي  تازه ايده خورشيد، انرژي از استفاده با ها ساختمان سرمايش و ]. گرمايش1[ يافت ستد  C 1760 ◌ْ  دماي به موثر، كانوني
 تبريد سيستم افزودن با رسيد. توجهي هاي قابل پيشرفت به دهه يك از كمتر در و شد مطرح 1930 هاي سال در كه بود

 براي گرم فصول در ها سيستم اين از، گرمايش و مصرفي گرم آب تهيه بر عالوه توان مي هاي خورشيدي سيستم به جذبي
 از گيري بدون بهره خورشيدي انرژي آن در كه است سيستمي فتوولتائيك، . سيستم]2[ كرد استفاده ساختمان سرمايش

 را خورشيد تشعشعي انرژي قادرند خورشيدي هاي سلول مي شود. تبديل الكتريكي انرژي به شيميائي، و متحرك مكانيزم هاي
 نيروگاه هاي و ساير مولدها مانند ]. سيستم فتوولتائيك1كنند [ تبديل الكتريسيته به مستقيماً درصد 20 تا 5 بازدهي معادل با

 صورت به تواند و مي است سايرين از كمتر بسيار آن محدوديت شود. حتي برداري بهره و ظرفيتي نصب هر در تواند مي برق
باال  و سيستم اين در انرژي تبديل پائين راندمان به توجه با ليكن ساخته شوند. مگاوات چندين تا ميلي وات توان با ژنراتورهايي

 انواع از استفاده با خورشيدي، گرما هاي روش .تراست گران قدري سيستم اين از توليدي برق آن، تجهيزات قيمت بودن
 قبيل از منظورهائي و براي شده طراحي خورشيدي، حرارتي انرژي جمع آوري و جذب جهت غير فعال، روشهاي و كلكتورها

از:  عبارتند خورشيدي گرما هاي سيستم برخي .اند شده برده و ... بكار كردن سرد و بخار توليد هوا، آب، كردن گرم
 مقطرگيري، آب و شيرين تهيه آب سيستمهاي ساختمانها، سرمايش و گرمايش سيستمهاي آبگرم خورشيدي، سيستمهاي
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خورشيدي،  پز خوراك و كن خشك سيستمهاي ها)، سبز (گلخانه توليد فضاي سيستمهاي پمپاژ، و انتقال سيستمهاي
 ].3نيروگاههاي  خورشيدي [ و نيرو برجهاي خورشيدي، كننده سرد سيستمهاي

 خراسان استان گاز شركت ساختمانهاي انرژي در اين از استفاده ظرفيتهاي اقتصادي و فني مطالعه به پژوهش اين در
 تابش مرحله ماهيت اين در شد. پرداخته خورشيدي انرژي از كلياتي ارائه به ابتدا اين منظور به است. شده پرداخته شمالي

 دريافتي تابش ميزان بر جغرافيايي و هندسي مختلف تأثير متغيرهاي و دريافتي انرژي ميزان محاسبات نحوه خورشيدي،
 گرفت. قرار مطالعه مورد آفتابي ساعات مهم مانند هواشناسي متغيرهاي و منطقه جغرافيايي مختصات آن از تشريح گرديد. پس

 به مربوط در محاسبات اطالعات شد. اين گرفته بهره ناسا سايت در هواشناسي مطالعات معتبرترين مرجع از منظور اين به
گرفت.  قرار تحليل مورد برق قبوض هدف ساختمانهاي مصارف باشند. در ادامه مي اي برخوردار ويژه اهميت از سيستم برآورد

 آب و گرمايش منظور به گاز مصرف و و سرمايش اداري لوازم روشنايي، به مربوط برق مصرف كه است شده فرض اين بخش در
 مختلف ادامه كاربردهاي رسيد. در پايان به تحليل جهت پايه اطالعات آوري جمع مرحله در اين نتيجه مي باشد. در گرم

 كاربرد ترتيب به معمول گرديد. روشهاي تشريح ساختمان انرژي مصرفي ميزان و نوع به توجه با خورشيد انرژي از استفاده
 عبارتند از:

 هاي سيستم اقتصادي و فني محاسبات بعد مرحله در .ترمو الكتريك هاي سيستم و فتوولتائيك گرماخورشيدي،
 اجزاء محاسبه نحوه دريافتي، تابش خورشيدي ميزان و ساختمان مصرف مقدار به توجه با بخش اين ارائه گرديد. در فتوولتائيك

 سيستم اجزاء مختلف محاسبه از است. پس گرديده تشريح و ... كلكتور باتري، پانل فتوولتائيك، مانند سيستم مختلف
 در گرماخورشيدي و فتوولتائيك هاي سيستم راه اندازي و نصب قسمت هزينه اين گرديد. در ارائه سيستم اقتصادي محاسبات

 هاي سيستم اقتصادي تحليل به نيز است. در انتها شده محاسبه ميانگين و بيشينه مصارف گرفتن در نظر با هر ساختمان
 صورت مطالعات از حاصل نتايج .گرفت قرار بررسي مورد فتوولتائيك هاي سيستم از هزينه استفاده و شده پرداخته مذكور
در  خورشيدي سيستم هاي نصب و گاز شركت ساختمانهاي در تغييرات كهاست  امر اين از حاكي پژوهش اين در گرفته

 ديگري انكار غيرقابل مزاياي خورشيدي هاي نمي باشد. اگرچه سيستم صرف به مقرون اقتصادي لحاظ به مذكور ساختمانهاي
 اين از ساخت حال در در ساختمانهاي چنانچه باشد. البته نمي صرفنظر قابل كه باشند مي دارا زيست بحث محيط در بخصوص
 .باشند مي مناسب لحاظ اقتصادي به شود استفاده ها سيستم
 

 خورشيدي تابش -2
 بين جاذبه نيروي و زمين گرمايي از هاي حاصل است. انرژي تجديدپذير هاي انرژي تأمين منبع مهمترين خورشيد

 گرمايش هاي توسط سيستم انرژي بيكران منبع اين از نيستند. استفاده توجه قابل انرژي خورشيدي با مقايسه در سيارات
مي  ميسر غيرمستقيم طور به هيدروالكتريك و باد انرژي از استفاده مستقيم و صورت به فتوولتاييك هاي سلول يا خورشيدي

 ضروري تجديدپذير انرژي هاي از سيستم بسياري در استفاده براي خورشيدي تابش درباره دانش و اطالعات داشتن .باشد
 مرئي قسمت به روز فقط نور هاي كميت هستند. مقادير مهم تشعشع فيزيكي مقادير انرژي خورشيدي از استفاده است. براي

 مقادير .مي باشد نيز فرابنفش و قرمز مادون نامرئي هاي اشعه خورشيد شامل نور كه حالي مي شود. در مرتبط خورشيد نور
 كاهش را تابش اتمسفر مختلف هستند. تأثيرات ثابت خورشيدي از كمتر معموالً زمين سطح روي بر شده اندازه گيري تابش

 دهند. از جمله: مي
 .اتمسفر توسط انعكاس براثر كاهش −

 )OR2R, OR3R, HR2RO, CO اتمسفر (عموما توسط جذب اثر در كاهش −
 .رايلي پراكندگي اثر در كاهش −
 ماي. پراكندگي اثر در تشعشع كاهش −
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 نور هاي طيف بعضي روي فقط اتمسفر كربن در اكسيد دي و اوزون آب، بخار مانند مختلف گازهاي توسط نور جذب
 را نور طيف ها تركيبات مي دهد. اين نمايش را زمين سطح روي و اتمسفر از خارج در هاي نور طيف 1 گذارد. شكل مي تأثير

 و % مرئي 47 بنفش، ماوراء اتمسفر از خارج طيف %7شوند.  تشعشع مي مختلف موج هاي طول به مربوط و كنند مي مشخص
 دليل به كه دارد همراه به موج در طول اي مالحظه قابل كاهش زمين سطح در تشعشع مي باشند. طيف % مادون قرمز 46

 .اتمسفريك است گازهاي توسط نور جذب
 

 
 خورشيد نور هاي طيف :1شكل

 
 مي سايه ايجاد خورشيد مستقيم باشد. تشعشع پخشي مي و مستقيم تابش جزء دو شامل جو از عبور از پس خورشيد نور

 سطح به فرودي تشعشع ندارد. اي شده تعريف جهت خورشيد، پخشي تشعشع ديگر طرف از و جهت است به وابسته زيرا كند
 روي بر خورشيد پخشي و مستقيم تشعشع مجموع كه شود مي تعريف  EG,horتشعشع كلي  عنوان به زمين روي بر افقي

 مي باشد. افقيسطح 
 
 )1( ERdiff,horR   + ERdir,horR= ERG,horR  
 

 سيستم جهت محاسبات از وجود بسياري با اين گيرند. مي اندازه را كلي تشعشع فقط هواشناسي هاي ايستگاه از بسياري
 تحقيقات كه از تجربي باشد. توابع مي پخشي و مستقيم هاي تشعشع شده تفكيك نيازمند مقادير خورشيدي انرژي هاي

 .كنند تقسيم توانند مي و پخشي مستقيم بخش دو به را كلي تشعشع اند آمده دست به آماري
 

 
 ]1: نور خورشيد در گذر از اتمسفر [2شكل 
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 شدت به انرژي بازده باشد، صفر برخورد كه زاويه كند دنبال ردگيري و طوري را خورشيد خورشيدي، سيستم يك اگر
 با روز طول در .گردد بازده مي افزايش باعث خورشيد جهت به عمود سطح يك روي بيشتر مستقيمتابش  شود. يك مي زياد

كرد.  كسب انرژي افقي سطح از بيشتر زمستان % در 300 تا و حتي تابستان % در 50 مي توان ردگيري با باالتر، مستقيم تابش
 زيرا شود انرژي بازده كاهش به منجر تواند ابري مي خيلي آسمان در خورشيد ردگيري حال اين جغرافيايي) با به عرض (بسته
 ابري روزهاي تابستان است كه در سيستم، يك اصلي انرژي كسب كلي طور است. به ناچيز پشت صفحه از پخشي تابش سهم

 .است بيشتر انرژي خالص مقدار و كم
 يك همواره محوره دو ردگيري محوره. دردو  و محوره يك است: ردگيري موجود خورشيد ردگيري براي مهم حالت دو 
 محور يك نوع برخي مواقع در است. بنابراين پيچيده حال عين در و كند مي حركت آل موقعيت ايده در قرارگيري براي صفحه
 مسير تعقيب با ردگيري .كند تعقيب را خورشيد ساليانه يا روزانه مسير تواند مي محوره يك ردگيري .مي شود داده ترجيح
 يك در ردگير سيستم اگر .كند تغيير بايد ماه در يكبار نهايتاٌ يا هفته در مورب يكبار صفحه زاويه زيرا است ساده نسبتاٌ ساليانه

هاي  سيستم توسط شده كسب باالي مي شود. انرژي كم بسيار خروجي سيستم بيفتد، كار از موثر غير و كارا غير موقعيت
 دارند. فقط وجود كمي هاي نمونه حاضر در حال بنابراين كند.  برطرف را آن نواقص نمي تواند هم باز ردگير خورشيدي

 هاي سيستم براي .باشند داشته اقتصادي صرفه مي توانند باال بسيار ساليانه تابش با مناطق و در بزرگ اندازه با هاي سيستم
اين  است. متفاوت كلي طور به شرايط كنند،مي  متمركز كوچك يك منطقه در را انرژي كه خورشيدي انرژي كننده متمركز
 از فرودي تابش با كمي بسيار زاويه و كاربرد داشته فتوولتاييك هاي سيستم و خورشيدي برج هاي نيروگاه در ها سيستم

 تابش از متمركز كننده، هاي سيستم اكثر حال اين نمي كنند. با كار خوب خيلي بدون ردگيري، دارند. بنابراين خورشيد
 .برند مي سود خورشيدي مستقيم
 

 
 ]1[ 50 °جغرافيايي عرض با محلي در روزهاي ابري براي دو محوره ردگيري صفحه يك و افقي صفحه يك روي بر تابش :3شكل 

 
 بارندگي، عوامل اين دارد. مهمترين انرژي دريافتي ارزيابي و تشخيص در مهمي نقش اقليمي، پارامترهاي دقيق بررسي

 از تبخير و پتانسيل و تعرق تبخير باد، وزش جهت و سرعت آفتابي، ساعات نسبي، رطوبت روزهاي يخبندان، حرارت، درجه
 شمالي خراسان استان شركت گاز هاي ساختمان نياز مورد مصرفي انرژي تأمين ميزان تخمين جهت .مي باشند آب آزاد سطح

 اطالعات مربوط يكسري از استفاده همچنين و باال در شده ذكر هواشناسي تحليل اطالعات نيازمند خورشيدي، تابش انرژي از
 از استفاده با توان توليد سيستم هر باشيم. بطوركلي است مي گرديده استخراج ناسا سايت از كه بجنورد اقليمي پارامترهاي به

 و خورشيد تابش باشد. نحوه مورد نظر مي منطقه در خورشيد تابش نحوه و مقدار از ورودي اطالعات خورشيد نيازمند انرژي
حائز  و گذار تأثير بسيار استفاده مورد سيستم نوع انتخاب در پخشي تابش مستقيم و تابش شامل آن مختلف اجزاء درصد

 عنوان نمايند. به مي استفاده انرژي خورشيد از بخشي از يك هر خورشيد، انرژي از استفاده مختلف هاي است. سيستم اهميت
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 اين تنها ها اين سيستم در زيرا مي شود گرفته نظر در مستقيم تابش تنها هاي متمركز كننده سيستم محاسبات در مثال
از  متنوعي اطالعات ديگر گوناگون سيستم هاي در ترتيب همين گردد. به گرمايي مي انرژي به تبديل خورشيد تابش از قسمت

  .است نياز مورد سال مختلف هاي ماه در آن مقدار و خورشيد تابش نحوه
 

 
 2009-1978 سال  22 طي افقي صفحه بر خورشيد تابش ماهيانه متوسط : 1نمودار 

 

 
 2009-1978 سال  22 طي روز ساعات تعداد ماهيانه متوسط : 2نمودار 

 

 گاز استان خراسان شمالي شركت ساختمانهاي مصرف چارت بررسي -3
 را نو هاي انرژي از استفاده پروژه يك يا شكست و موفقيت در مهمي نقش اجزايش و توان تأمين سيستم برآورد و انتخاب

 در .مي كند را تضمين توان تأمين سيستم اقتصادي تر و مطمئن تر عملكرد برآورد، دقيق در مرحله بررسي باشد. هر مي دارا
 ديزل مجموعه يك و ذخيره باتري فتوولتائيك پانل سيستم شامل يك باشد، داشته اهميت توان سيستم اوليه هزينه كه مواقعي
 مي فتوولتائيك هاي باشد. پانل اضافي نمي توان منابع و ذخيره باتري به نيازي آب پمپاژ مثل كارهايي مناسب است. در ژنراتور
در  اي كننده تعيين عامل تواند مي توان سيستم نياز مورد اطمينان درجه .متصل گردند پمپ سيستم به مستقيماً توانند

پذيرد.  صورت بايستي قيمتي هر به پيوسته به طور انرژي تأمين مخابراتي كاربردهاي در مثال عنوان فناوري باشد. به انتخاب
 فني تحليل هر در .توان است تأمين منبع ترين مناسب ذخيره باتري و هاي فتوولتائيك پانل مخابراتي تركيب تقويت مراكز در
گاز  كه مي شود فرض بررسي اين ارائه گردد. در نياز ميزان از بايستي تخميني ابتدا جديد، تجهيزات نصب جهت اقتصادي و

 .گرديده است استفاده مصرفي گرم آب و گرمايشي مصارف جهت تنها مصرفي
 بيشتر در برق باشد. انرژي مي نوع انرژي دو اين از استفاده نحوه متفاوت ماهيت دليل به گاز و برق مصرف تفكيك

 در و بوده لوازم الكتريكي اين تمامي بطوركلي كه مي گردد مصرف امنيتي و كنترلي اداري، روشنايي، وسايل توسط ساختمانها
از  استفاده ها، دستورالعمل و ها هندبوك بيشتر در سبب همين به .باشند نمي دارا را اصلي كاركرد گرما به انرژي تبديل آنها

 وسايل نوع اين انرژي تأمين هاي فتوولتائيك) جهت پانل (مانند الكتريكي مستقيم خروجي با خورشيدي توان هاي سيستم
 ساعات تفكيك با ها اين سيستم در روز طول در خورشيد تابش شدت ميزان تغيير به توجه با است. از طرفي گرديده پيشنهاد
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برق  قيمت تفاوت به توجه با نمود. همچنين ريزي برنامه را ها باتري در سازي انرژي ذخيره نحوه توان مي پربار و بار كم عادي،
 .گردد مصرفي برق هزينه كاهش حداكثري به منجر كه نمود ريزي برنامه  نحوي به توان مي مختلف ساعات در

 

 برق انرژي مصرف ميزان بررسي -4
 هاي ماه در آنها مقادير مقايسه و هاي انرژي تحليل سري يك به نياز هدف، هاي ساختمان برق قبوض بررسي براي

 كنتور وجود در صورت - مصرف نوع و سال هاي ماه تفكيك به واحد هر برق مصرف منظور ميزان باشد. بدين مي سال مختلف
از  دريافت قابل انرژي ميزان همچنين و برق مصارف سازي بعد بي با انتها در .است گرديده بررسي 88 سال براي  -تعرفه سه

 امكان خصوص در مذكور نتايج از كننده براي استفاده مناسبي برآورد كه است شده آورده پيوست 1 جدول در نتايج خورشيد،
 انرژي مصرف مقادير بهتر مقايسه براي .مي باشد ساختمان نياز مورد الكتريكي انرژي تهيه خورشيدي براي انرژي از استفاده

 با خورشيد از تابش الكتريكي انرژي تأمين به مربوط مولفه بودن مقايسه قابل براي نيز سال و مختلف هاي ماه تفكيك به برق
 را خورشيد تابش و انرژي مصارف تمامي منظور مي كنيم. بدين سازي استفاده بعد بي روش از واحدها، در برق انرژي مصارف

مي  هدف ساختمان هر براي توليد يا مقدار مصرف بزرگترين داراي كه ماه هر به كنيم. يعني مي تبديل 1 عدد به مقياس
 1 از كوچكتر و عددي كرده تقسيم توليد يا مصرف بزرگترين به را ها ماه بقيه توليد يا و مصرف داده اختصاص 1 عدد باشد،
 و مصرف مقادير بين فاصله بزرگترين توان مي راحتي به كه روش اين است اين مزيت آيد. يك مي بدست ها ماه ساير براي
 مصرف و توليد بين اختالف بزرگترين ،17براي ساختمان مثال عنوان آورد. به دست به طراحي هدف ماه تعيين را براي توليد

گيرد.  مي قرار مورد استفاده ساختمان اين براي فتوولتاييك سيستم طراحي براي ماه اين مي دهد. بنابراين رخ آبان ماه در
 .است پيوست آمده در 1 جدول در الكتريكي انرژي مقادير نسبت
 

 (فتوولتائيك) خورشيدي برق سيستم اقتصادي و فني محاسبات -5
 در خورشيدي انرژي به مربوط اطالعات انرژي خورشيدي، توليد سيستم يك اقتصادي و فني محاسبات ركن ترين مهم

 فتوولتائيك سيستم محاسبات فني ابتدا شده ارائه اطالعات از استفاده با باشد. حال مي مصارف همچنين ميزان و دسترس
 سيستم از استفاده منظور به .گردد مي ارائه سرمايه گذاري برگشت زمان و مدت اقتصادي هاي تحليل سپس و پذيرفته صورت

 در كشورهاي دارد. امروزه اتصال برق شبكه به نحوي چه به نظر مورد كه سيستم نمود مشخص بايستي ابتدا فتوولتائيك
 مشترك مصرفي برق روش اين شود. در مي استفاده اتصال شبكه فتوولتائيك هاي سيستم از خانگي هاي سيستم در پيشرفته

 تفاضل دوره هر پايان در و شود گيري مي اندازه دو سويه كنتور يك شبكه) توسط به (تحويلي مشترك برق توليدي و شبكه از
 نيز برق  منفي قبض است ممكن گاهي حالت اين مي شود. در گرفته نظر در عنوان هزينه به مشترك توليدي و مصرفي برق

 است شده فرض پژوهش اين است. در خورشيدي سيستم در محاسبه گام اولين شبكه، به سيستم اتصال نحوه تعيين باشد! لذا
 ].4باشد [ مي مستقل كه سيستم

 
 انرژي مصرف اول: محاسبه قدم

 هاي ماه در يا مختلف هاي فصل مثل تابشي متفاوت هايبازه  در بايستي مصرف سال، طول در تابش نوسانات به توجه با
 مي صورت ماهي اساس بر خورشيدي انرژي محاسبه .شود محاسبه زمستان و تابستان مقادير حدي بين حداقل يا مختلف
 و مكان اساس بر و را داراست ميزان بيشترين ساختمان در انرژي مصرف و خورشيدي انرژي اختالف توليد ميزان كه پذيرد
ادامه  در مختلف تمايل زواياي و متفاوت جغرافيايي طول هاي براي پذيرد. محاسبات تابش مي صورت كلي تابش هاي داده
 آغاز آنها توان بازه و تجهيزات و وسايل تمامي مصرف انرژي محاسبه با مستقل سيستم طراحي در قدم شد. اولين خواهد ارائه
 .گردد مي
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 آنها استفاده زمان مدت و بارها تمامي منظور بايستي اين ]. به6گردد [ مي آغاز انرژي تقاضاي تخمين با برآورد فرآيند
 از اي نمونه زير مي گردد. در شكل ترسيم تقاضا منحني و ماه هر براي روزانه مصرف اين اطالعات اساس گردد. بر شناسايي

  .نماييد مي مشاهده را نمودارها اين
 

 
 17 ساختمان برق مصرف :3نمودار 

 
 خورشيدي تابش دوم: تخمين قدم

 صورت به خورشيدي تابش گردد. اطالعات تعيين مي مدنظر مكان در دسترس در خورشيدي انرژي ميزان مرحله اين در
 تابش اطالعات ]. با داشتن5است [ موجود ناسا سايت در متفاوت هاي مكان در افقي سطح بر روي كل تابش ماهانه ميانگين

اوج  ساعات و كل خورشيدي تابش اطالعات از استفاده نمود. با را محاسبه خورشيد اوج ساعات توان مي كل خورشيدي
 و افقي سطح روي بر خورشيدي تابش كه شود بايستي ذكر سويي آورد. از بدست را دسترس در انرژي ميزان توان مي خورشيد

 سطح روي بر ساالنه خورشيدي ميانگين تابش مقدار كه است شده اثبات مطلب اين متفاوت است. بطور كلي زاويه دار سطوح
 كه ماژولهاي است واضح باشد. بنابراين مي ميزان بيشترين درجه) 37 محل (در بجنورد جغرافيايي عرض برابر زاويه با دار زاويه

 بيشترين ميانگين طور به سال طول در محل، جغرافيايي برابر عرض نصب زاويه با گردند. پانل نصب مايل بايستي فتوولتائيك
 با صفحات روي بر ماهانه تابش ميزان 2 جدول باشد. در مي بيشتر سال سرد ماههاي در اثر مي كند. اين توليد انرژي را ميزان
 زاويه با پانل شود مي مشاهده 2 جدول در كه همانطور .نماييد مي مشاهده بهينه (عرض جغرافيايي) را زاويه و مختلف زواياي
 از بيش آن دريافتي تابش ميانگين ميزان طور به بلكه نمي كند دريافت را ميزان بيشترين سال طول درجه) در تمام 37(بهينه 
  .مي باشد زوايا ساير

 
 انرژي توليد سوم: ميزان قدم

 ماژولهاي توليدكنندگان با تماس با .مي پردازيم نصب مكان در فتوولتائيك ماژول خروجي انرژي تخمين به حال
 شرايط در  Sanyo HIP-200BA19مثال ماژول عنوان به .آورد بدست را فني محصوالت موجود اطالعات توان مي فتوولتائيك،

mw/cmP استاندارد

2
P 100 )kw/mP

2
P 1كند. بنابراين مي توليد الكتريسيته وات200 سانتيگراد، درجه 25 دماي و نور ) شدت 

 مي بدست زير صورت به افقي كلكتور براي خرداد ماه در بجنورد در Sanyo HIP-200BA19ماژول  روزانه الكتريسيته ميزان
 : آيد

  6.95 * 200= 1390 watt. hour/ day 
 

 همان الكتريسيته توليد .باشد مي بجنورد خرداد شهر ماه در افقي صفحه در خورشيد اوج ساعات ميزان 6,95 آن در كه
 :با بود خواهد برابر شود نصب جغرافيايي عرض برابر با زاويه استوا) جنوب (خط به رو كلكتور چنانچه ماژول

 
   6.03 * 200= 1206 watt. hour/ day 
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 .باشد مي شهر بجنورد خرداد ماه در مايل صفحه خورشيد اوج ساعات ميزان 6,03 آن در كه
شود.  مي ارائه C ْ◌ 25استاندارد  شرايط در معموالً فتوولتائيك ماژول خروجي به مربوط اطالعات كه است ذكر شايان

 كند. سلولهاي خورشيدي مي افت درصد 0,5 سانتيگراد درجه هر ازاء به الكتريكي به انرژي خورشيد اشعه تبديل بازدهي
درجه  22 محيط هواي دماي اگر مثال به عنوان مي باشند. بنابراين محيط دماي از گرمتردرجه سانتي گراد  30تا  10 معموالً

درجه  52تا  32 بين بايستي خورشيدي سلولهاي دماي باشد بجنورد) ماه خرداد روز نيم متوسط هواي (دمايسانتي گراد 
 با: بود خواهد سلول برابر واقعي درجه سانتي گراد بازدهي 25دماي  % در 17,2 بازدهي نظرگرفتن در با سانتي گراد باشد.

 
17.2 – ((52-25)* 0.5

100
∗ 17.2) = 14.87 

 
 بايستي فتوولتائيك ماژول تخميني كه خروجي معناست بدين يابد. اين مي كاهش % 14,9 به واقعي بازدهي بنابراين

 با: بود خواهد برابر جغرافيايي عرض زاويه درHIP-200BA19 ماژول  توليد بنابراين .شود تصحيح دما تأثير براي
 

1206*14.78/17.2= 1042.7 watt.hour/day 
 

 خورشيدي انرژي ماهانه چهارم: توليد قدم
 هاي ماه خورشيد اوج ساعات منظور مي پردازيم. به اين سال مختلف زمانهاي در فوق ماژول خروجي محاسبه به حال

 .است شده داده نمايش شكل در بجنورد شهر براي نماييم. نتايج مي ماژول ضرب خروجي توان در را سال
 

 
 بجنورد منطقه در انتخابي پانل انرژي توليد ميزان :4نمودار 

 
 خروجي گرفتن نظر در با ) بايستي17(ساختمان 6 شكل در شده رسم تقاضاي تأمين براي نياز مورد ماژولهاي تعداد

 بين فاصله بيشترين آبان ماه كه در شود مي مشاهده كنيم مقايسه 7 شكل با را 6 شكل گردد. اگر ماژول محاسبه هر تخميني
 قرار چنانچه .است فتوولتائيك ماژول خروجي توان و بار بين تطابق عدم هستيم. اين نشانگر شاهد را انرژي توليد و مصرف

 مذكور پذيرد. سيستم صورت آبان ماه اساس بر سيستم بايستي برآورد باشد، فتوولتائيك اساس بر تنها انرژي سيستم كه باشد
 .نمايد انرژي مي توليد مصرف ميزان از بيش باشد مي كمتر مصرف كه سال هاي ديگر ماه در

 

 ماژولها تعداد پنجم: تعيين قدم
 بر را روزانه تقاضاي باشد. چنانچه مي تأمين توان سيستم جهت نياز مورد ماژولهاي تعداد نمودن مشخص بعدي قدم

 عنوان آمد. به بدست خواهد مذكور ماه در نياز مورد ماژولهاي تعداد نماييم، تقسيم نظر ماژول مورد روزانه تخميني خروجي
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 HIP-200BA19ماژول  تخميني روزانه خروجي و ) بوده6(شكل  ساعت كيلووات 65,6روزانه  انرژي تقاضاي آبان ماه در مثال،
 :با بود خواهد برابر  نياز مورد ماژولهاي تعداد مي باشد. بنابراين، ساعت وات 820،

 
65.6 ∗ 1000

820
= 80 

 
 نظر در بايستي نيز اينورتر مانند قطعات در ساير تلفات و باتري تخليه و شارژ فرايند راندمان كه نمود نشان خاطر بايستي

 است. بنابراين، شده نظر گرفته در تلفات اين جبران % براي 70 راندمان ماژولها، برآورد براي در اينجا منظور اين شود. به گرفته
 با: است برابر آبان ماه در نياز مورد ماژولهاي واقعي تعداد

 
65.6 ∗ 1000

820.0.7
= 114.28 ≅ 115 

 
 از است مشخص شكل از كه همانطور .آيد مي بدست 8 شكل نتايج كنيم تكرار ديگر هاي ماه براي را پروسه اين اگر

 در جويي اهميت صرفه اينجا در بود. لذا خواهد كافي مرداد ماه در آن عدد 28 تعداد ماه آبان، در نياز مورد ماژول 115 تعداد
 سيستم اوليه هزينه مهمترين كه ماژولها هزينه برسد به نصف زمستان مصارف مي شود. چنانچه مشخص انرژي مصرف

  .يابد مي كاهش نصف به باشد فتوولتائيك مي
 

 
 17 ساختمان در نياز مورد ماژولهاي تعداد :5نمودار 

 

 باتري ظرفيت تخمين :ششم قدم
 احتمال كه باشد نحوي به بايد ها باتري برآورد .شود بررسي ماژولها اتصال نحوه و باتري ها برآورد بايستي مرحله، اين در

 بدون روز 4تا  3تأمين توانايي بايستي ها باتري موارد بيشتر شود. در گرفته نظر در بد و هوايي آب شرايط روز چندين وقوع
در  نيز را باتري تخليه مقدار كمترين مجاز ميزان بايستي باتري ها، باشند. در برآورد داشته را فتوولتائيك ماژولهاي از ورودي

 كمتر نبايستي آنها كه شود مي پيشنهاد ها اغلب باتري دهد. براي مي كاهش را آن عمر باتري شارژ و كامل گرفت. تخليه نظر
 ظرفيت و باشد ساعت كيلووات65,6 آبان ماه براي روزانه انرژي مصرف ميزان اگر مثال، اين در بنابراين .گردند تخليه % 30 از

 با: بود خواهد برابر باتري ها نياز ظرفيت مورد شود، گرفته نظر در روز 3 ذخيره
 

65.6*3*(1/0.7)*0.3= 365.5 kwh 
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 باشد. همچنين مي مختلف قطعات تلفات در و بازدهي عدم گرفتن نظر در منظور به 1,3 ضريب فوق محاسبات در
مورد نياز  Amp- Hourمقدار  ولت، 12 ورودي ولتاژ گرفتن نظر در با .است شده گرفته در نظر 0,7 باتري مجاز تخليه ماكزيمم

 ت:اس به مقدار زير
365.5 ∗ 1000

12
= 30457 𝐴𝐴𝐴 −  𝐻𝐻𝐻𝐻 

 
 ها باتري ذخيره مجموعه و انتخاب را باتري مدنظر مي توان دسترس در مشخصات به توجه با و الذكر فوق مشخصات با

 باتري 153برابر نياز مورد باتري هاي تعداد دسترس در هاي باتري براي آمپرساعت 200گرفتن  نظر در داد. با تشكيل را
 ماژول يك به سري صورت به باتري 3 هر بايستي است ولت12 كه ها باتري ولتاژ به توجه با كه است ذكر شد. شايان خواهد
 چنانچه كه معني گردد. بدين محاسبه مي لحظه اي توان ماكزيمم اساس بر مستقيم بطور نيز اينورتر برآورد .گردند متصل

 اين بر اساس نيز اينورتر باشد وات 3000 برابر مي شوند روشن يكديگر با كه همزمان مختلف وسايل نياز مورد اي لحظه توان
 اي لحظه توان تأمين جهت پس شود مي فرض درصد 90 در حدود اينورتر راندمان كه است ذكر به شود. الزم مي انتخاب توان

 است. نياز مورد  watt 3333 =0,9/3000اينورتر  وات، يك 3000

 يابد، كاهش نصف به مصرف طوريكه به گرفته شود كار به انرژي جويي صرفه استراتژي هاي چنانچه كه شود ذكر بايستي
 ارائه بررسي مورد هاي ساختمان ساير فني محاسبات نتايج 3 جدول در .يابد مي كاهش به نصف نيز باتري ها ظرفيت ميزان

 .شده است
 

 فتوولتائيك سيستم اقتصادي محاسبات -6
 در اوليه هاي تصميم گيري مستلزم سيستم فتوولتائيك اقتصادي بررسي فني، بحث در شده مطرح موارد به توجه با
 در اي كه گونه به ندارند چنداني هزينه برداري بهره از پس فتوولتائيك هاي پانل .باشد مي اين سيستم از استفاده نحوه زمينه
 در ها پانل نوع شود. اين مي برآورد سال 30 تا 20 هاي فتوولتائيك پانل از برداري بهره عمر نامند. مي صفر انرژي را آن اروپا
 به نيازي ديگر بندي عايق با اند و شده سقف پوشش جايگزين جديد هاي ساختمان در كشورها از در بسياري حاضر حال

 و اين زمينه در دولت گذاري سرمايه صورت دهد. در مي ساختمان شكل به نيز زيبائي خاصي و نبوده سقف براي كردن هزينه
 با هاي نيروگاه جايگزين تواند مي منازل بام پشت بر هاي خورشيدي نيروگاه اين برق، مشتركين به مدت بلند هاي وام دادن

 منتقل سراسري برق شبكه به را اين توليدات توان مي برق، مصرف روزي شبانه تأمين براي ديگر طرف شود. از سوخت فسيلي
 فتوولتائيك هاي سيستم از استفاده .گردد خريداري مشتركين از و محاسبه برگشت كنتور با يك شده توليد انرژي مازاد و نمود

 به باشد. با توجه مي اوليه نصب جهت تجهيزات باالي بسيار هزينه صرف تجديدپذير نيازمند انرژي سيستم هر بطور كلي و
 هاي سيستم در سال 20 (مثالً محصول مفيد عمر در طول اوليه هاي هزينه مي پذيرد صورت كه اقتصادي برآوردهاي بيشتر

بي  كه باشد مي محصول عمر مفيد نيمه حدود در اوليه هاي هزينه سر سر به نقاط موارد بيشتر در و جبران شده فتوولتائيك)
 كوتاه تر خواهد زمان اين جهان در انرژي قيمت هاي افزايش و توليد هاي كاهش هزينه و تكنولوژي پيشرفت واسطه به شك

است.  شده گرفته نظر در بسياري حمايتي هاي برنامه ها اين نيروگاه رشد براي جهان كشورهاي بيشتر در سبب همين شد. به
 هزينه كاهش به ويژه % كمك 50 شود. در كره مي تأمين بهره كم وامهاي با بقيه و دولت توسط نيروگاهها % هزينه40 اروپا در

 ارائه بر هندوستان عالوه و تايلند چك، جمهوري آلمان، آمريكا، متحده اياالت در كشورهاي وام، مابقي و گذاري سرمايه هاي
 در شده مطرح مباحث به توجه با .شود مي داده ها نيروگاه احداث اين هاي هزينه و ماليات در هايي تخفيف بهره، كم هاي وام
 پرداخته استان خراسان شمالي گاز شركت شده تحليل ساختمان هاي در سيستم فتوولتائيك از استفاده بررسي به قسمت اين

 :]7[ مي باشد زير موارد شامل فتوولتائيك سيستم نصب اوليه مي شود. هزينه هاي
 

 :فتوولتائيك هاي پانل خريد -6-1
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پانلهاي  خريد هزينه اين تخميني طور باشد. به مي فتوولتائيك هاي پانل خريد اوليه هاي هزينه بخش مهمترين
 زمينه اين در علمي مطالعات بيشتر دليل مي شود. به همين شامل را سيستم نصب اوليه هزينه هاي درصد 60 فتوولتائيك

 قيمت ميانگين نمود. به طور توليد كمتر هاي قيمت با پانل هاي بتوان مختلف روشهاي از با استفاده تا است شده متمركز
پانل  هر تقريبي باشد. مساحت مي 4.5 $ تا 3.5 $ حدود در هر وات ازاء به جهاني بازار در فتوولتائيك پانل هاي ميانگين

 پانل هاي باالي اوليه هزينه باشد. عليرغم مي سانتيمترمربع 10×10 حدود پانل، توليد توان وات هر ازاء به هم فتوولتائيك
 همين اي ندارند. به ويژه نگهداري و تعمير به نيازي سال) و 20 (معموالً بوده بااليي عمر داراي طول قطعات اين فتوولتائيك

 جهت شده صرف اوليه هزينه برابر چندين بگيرند قرار استفاده بهينه مورد و كامل بطور خود مفيد عمر طول در چنانچه سبب
 گردانند. مي باز را خريد آنها

 
 :باتري ها مجموعه خريد -6-2

 و هستند. ظرفيت برخوردار ه اي ويژ اهميت از فتوولتائيك هاي سيستم در انرژي هاي ذخيره كننده عنوان به ها باتري
 در نيز ها گردد. باتري مي تعيين ها مجموعه باتري توسط فتوولتائيك سيستم هر در الكتريكي بارهاي به توان پاسخگويي

 جهت شده صرف نصف هزينه حدود در مبلغ اين شوند. اگرچه مي شامل را اوليه سيستم فتوولتائيك هزينه درصد 35 حدود
 10 حدود خورشيدي (در پانلهاي به نسبت باتري ها كمتر مفيد عمر توجه به با ولي باشد، مي فتوولتائيك هاي سلول خريد

 از بيش باتري ها هزينه كل در و سيستم فتوولتائيك از استفاده زمان مدت در ها باتري نگهداري و تعمير هاي سال) هزينه
  .باشد مي آنها اوليه هزينه

 
 :تجهيزات ساير هزينه -6-3

 كشي كمتر سيم شبكه و كنترلي مدارات كنترلر، شارژ اينورتر، شامل فتوولتائيك سيستم در استفاده مورد تجهيزات ساير
 به نياز و باشند مي دارا باتري از كمتر عمري غالباً شوند. اين تجهيزات مي شامل را سيستم نصب اوليه هزينه از درصد 5 از

 مي تجهيزات اين به مربوط هاي فتوولتائيك سيستم نگهداري و تعمير هاي هزينه بيشتر دارند. لذا نگهداري بيشتري و تعمير
 هزينه محاسبه به پذيرفت، صورت مختلف نياز ساختمانهاي مورد توان تأمين مورد در كه محاسباتي به توجه با ادامه در .باشد
 مصرفي توان تمامي بايستي سيستم فتوولتائيك كه است شده فرض حالت اين شود. در مي پرداخته سيستم مورد نظر اوليه
نمايد (جدول  تأمين دارد، را خورشيد از آن توليد و برق مصرف بين فاصله بيشترين كه در ماهي نظر مورد ساختمان نياز مورد

 هاي هزينه شامل جانبي هاي هزينه و شده است پرداخته قطعات خريد اوليه هزينه به تنها گرفته صورت محاسبات ). در4
 و كشي كابل و شبكه كنترلي مدارات شامل جانبي لوازمات و سيستم مفيد عمر در نگهداري تعمير و هاي هزينه سيستم، نصب
 .است نشده گرفته نظر در ...

 

 گيري نتيجه -7
 اين نشانگر نتايج خورشيدي، هاي و آبگرمكن فتوولتائيك هاي سيستم روي بر شده انجام اقتصادي محاسبات به توجه با
 توليد هاي از سيستم استفاده همچنان ها يارانه هدفمندي از پس انرژي هاي حامل افزايش قيمت عليرغم كه است مطلب
 لحاظ به در شركت گاز استان خراسان شمالي  موجود هاي در سيستم جايگزين عنوان به خورشيدي تابش بوسيله انرژي

هاي  سيستم اندازي راه و نصب اوليه هزينه همچنان كه است سبب اين مسأله به باشد. اين نمي صرفه به مقرون اقتصادي
 هاي ساختمان در سيستم ها اين از استفاده همين سبب باشد. به مي متداول هاي سيستم از بيشتر و باالتر بسيار خورشيدي

 .است بيشتري اقتصادي توجيه داراي استان خراسان شمالي شركت گازستاد  جديد ساختمان عنوان مثال به احداث دست در
 در كارمندان آموزش اهميت كه بوده انرژي مصرف بهينه مستلزم خورشيدي انرژي توليد هاي سيستم از استفاده همچنين
 هاي انرژي از استفاده رويكردهاي مهمترين از يكي البته .مي سازد نمايان را انرژي مصرف سازي اصول بهينه رعايت خصوص
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 بايد را مطلب اين كه است هاي فسيلي سوخت تجديدناپذير منابع به وابستگي كاهش و زيست محيط از تخريب جلوگيري نو
 .قرارداد نظر مد انرژي نوع از اين استفاده بر مبتني هاي تصميم گيري در
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 پيوست
 

88: مقايسه نسبت انرژي ماهيانه دريافتي از خورشيد به مقدار مورد نياز هر ساختمان براي تامين انرژي برق براي مقادير سال 1جدول   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

kw/mميزان تابش انرژي خورشيدي بر روي پانل هاي زاويه دار در طول و عرض جغرافيايي بجنورد : 2جدول P

2
P/day 

  

 

 اسفند بهمن دي آذر آبان مهر شهريور مرداد تير خرداد ارديبهشت فروردين 

تابش كلي 

 خورشيدي
0,744 0,896 1,000 0,984 0,895 .0742  0,532 0,376 0,324 0,340 0,460 0,575 

رد
نو

بج
 

1ساختمان   0,412 0,372 0,417 0,476 0,371 0,247 0,252 0,588 0,839 1,000 0,968 0,911 

 0,757 0,811 1,000 0,810 0,487 0,138 0,119 0,233 0,268 0,204 0,718 0,299 2ساختمان 

 0,720 0,765 1,000 0,913 0,675 0,268 0,279 0,337 0,408 0,443 0,465 0,466 3ساختمان 

 0,666 0,710 1,000 0,836 0,549 0,181 0,166 0,198 0,298 0,252 0,229 0,342 4ساختمان 

 0,644 0,684 1,000 0,850 0,584 0,103 0,109 0,214 0,253 0,189 0,163 0,350 5ساختمان 

 0,957 0,782 0,560 0,801 1,000 0,323 0,202 0,088 0,104 0,254 0,440 0,958 6ساختمان 
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ميزان تابش بر  صفحه 
 افقي

5,14 6,2 6,9 6,79 6,19 5,08 3,79 2,66 2,21 2,41 3,2 4,08 4,56 

ميزان تابش بر صفحه 
 درجه) 22متمايل  (

5,38 6,12 6,63 6,61 6,34 5,71 4,74 3,66 3,25 3,4 4,08 4,67 5,05 

ميزان تابش بر صفحه 
 37متمايل  بهينه (

 درجه)
5,22 5,69 6,03 6,06 6,04 5,77 5,08 4,1 3,74 3,85 4,41 4,79 5,07 

ميزان تابش بر صفحه 
 درجه) 52متمايل  (

4,8 4,99 5,14 5,23 5,44 5,51 5,14 4,31 4,02 4,09 4,51 4,65 4,82 

ميزان تابش بر صفحه 
 درجه) 90عمودي(

2,91 2,61 2,47 2,56 3,01 3,67 4,06 3,75 3,67 3,64 3,66 3,32 3,27 

ميزان تابش بهينه 
 ماهانه

5,38 6,24 6,9 6,82 6,37 5,78 5,15 4,32 4,07 4,12 4,51 4,79 5,38 

 32,9 36 50 59 62 57 48 32 16 5 3 8 20 بهينه ماهانه ميزان زاويه
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*مصرف ماهانه  
(kwh) 

 مصرف روزانه
(kwh) 

تعداد 
 پانل

 توان خروجي
(kw) 

مساحت نصب 
 پانلها
(m2) 

 تعداد باتري

7ساختمان ش   6000 200 360 64,8 453,6 465 
8ساختمان ش   164 5,5 11 2,2 15,4 13 
9ساختمان ش   697 23,2 44 8,8 61,6 54 
10ساختمان ش   6794 219,2 308 51,8 362,6 411 
11ساختمان ش   1056 34,1 41 8,2 57,4 80 
12ساختمان ش   798 25,7 33 6,2 43,4 42 
13ساختمان ش   112 3,7 6 1,2 8,4 9 
14ساختمان ش   1673 55,8 107 21,4 149,8 130 
15ساختمان ش   1481 49,4 80 16 112 97 
16ساختمان ش   8040 259,4 307 61,4 429,8 603 
17ساختمان ش   1968 65,6 115 23 161 153 
18ساختمان ش   270 8,7 15 2,2 15,4 19 

 

 سيستم هاي فتوولتائيك با توان حداكثر مشخصات: 3جدول 
 آمپر ساعت در نظر گرفته شده است.) 200وات و ظرفيت باتري ها  200(توان پانل ها 

 

 

 مصرف ماهانه
(kw

h) 

 مصرف روزانه
(kw

h) 

 تعداد پانل

 توان خروجي
(kw

) 

ب 
ت نص

مساح
  

پانلها
 

(m
2) 

قيمت 
 واحدپانل

)م.ر(  

تعداد 
 باتري

قيمت واحد 
)م.ر( باتري  

قيمت 
 اينورتر

)م.ر(  

 قيمت كل
)م.ر(  

7ساختمان ش   5815 194 360 72 504 10 465 5 45 5970 
8ساختمان ش   164 5,5 11 2,2 15,4 10 13 5 30 205 
9ساختمان ش   697 23,2 44 8,8 61,6 10 54 5 30 740 
10ساختمان ش   5299 176,6 308 61,6 431,2 10 411 5 30 5165 
11ساختمان ش   1056 34,1 41 8,2 57,4 10 80 5 30 840 
12ساختمان ش   530 17,7 33 6,6 46,2 10 42 5 30 570 
13ساختمان ش   112 3,7 6 1,2 8,4 10 9 5 30 135 
14ساختمان ش   1673 55,8 107 21,4 149,8 10 130 5 30 1750 
15ساختمان ش   1481 49,4 80 16 112 10 97 5 30 1315 
16ساختمان ش   8040 259,4 307 61,4 429,8 10 603 5 30 6115 
17ساختمان ش   1968 65,6 115 23 161 10 153 5 30 1945 
18ساختمان ش   234 7,8 15 3 21 10 19 5 30 275 

 

 محاسبات اقتصادي نصب سيستم با حداكثر توان در ساختمانهاي مختلف شركت گاز خراسان شمالي: 4جدول 
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