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چکیده 
اين مقاله عملکرد شبیهسازي شده سیستم فتوولتائیک  Si-polyمتصل به شببکه  21کیلبووات در غبر مازنبدران را تحلیبل
ميکند .سیستم شبیهسازي شده شامل  66ماژول با توان  001وات ميباشد و از دو اينورتر  8.8کیلو وات براي اتصال به شببکه
استفاده شده است .شبیه سبازي ببا اسبتفاده از نبرم افباار  PVSyst 6.69انجبام شبده و دادههباي آ و هبوايي از پايگباه داده
هواشناسي مازندران و از نرم افاار  Meteorormبراي اين تحلیل استفاده شده است .نتايج شبیه نشبان مبيدهبد سیسبتم 21
کیلووات ساالنه  01400کیلووات با نسبت عملکرد ساالنه حدود  ٪92به شبکه تاريق ميکند.
امکانسنجی،ماژول،سیستمفتوولتاییک .PVSyst،

واژگانکلیدی:

تاريخ دريافت مقاله 89/16/24 :
تاريخ پذيرش مقاله 89/00/06 :
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-1مقدمه

است .اين نرم افاار با ادغام اباارهاي مبورد نیباز ببراي ابعباد
گايني ،امکانسنجي و شبیهسازي سیستمهاي فتوولتايیک،
يک نرم افاار جام و مفید براي پژوهشگران و مهندسان ببه
حسا ميآيد .اطالعات خورشیدي بر حسب طول و عبر
جغرافیايي تفکیک شده و در نرمافاار  pvsystدسترسي ببه
آنها امکانپذير است.
در ايبن حبوزه تحقیقبات ارزشبمندي در داخبل و خبار از
کشور صورت گرفته است .سیستم خورشیدي  2کیلبووات ،
شبیه سازي و تحلیل شده براي دانشگاه شاه فیصبل توسبط
مونیر بوزوندوندا و همکاران ( ،)2104طراحي شده است .در
اين مطالعه ،اثر سايه زنبي ببه علبت وجبود سباختمانهباي
اطراف و درختان ،بر عملکرد سیستم مورد تجايه و تحلیبل
قرار گرفته و مشخص شده است که اثر محدودي از شبرايط
سايه بر عملکرد سیستم وجود دارد]0[.
پببارس کرکببي و همکبباران ( ،)2102يببک بررسببي عملکببرد
مقايسببهاي از سیسببتم فتوولتائیببک وابسببته بببه شبببکه در
کاتمانببدو و بببرلین بببا اسببتفاده از  PVsystارائببه کببرده
انبببد .يبببک سیسبببتم  61کیلبببووات توسبببط نويسبببندگان
شبیه سبازي شبده اسبت ،ببا پبارامتر مشبابه در دو شبهر و
مقببدار انببرژي تولیببد شببده توسببط آرايببه هببا و همچنببین
انببرژي تاريببق شببده بببه شبببکه نیببا تجايببه و تحلیببل
قرارگرفته است .ببه غیبر از تولیبد انبرژي ،تلفبات احتمبالي
مختلف نیا مورد بررسي قرار گرفته است]2[.
تالببب و همکبباران ( ،)2100عملکببرد شبببیهسببازي يببک
سیسببتم فتوولتائیببک  0مگبباواتي را کببه بببه شبببکه توزي ب
متصببل اسببت ،نشببان دادهانببد .نويسببندگان عملکببرد را بببا
اسبببتفاده از  PVsystببببراي شبببیب ثاببببت و همچنبببین
تنظیمببات شببیب فصببلي مببورد تجايببه و تحلیببل قببرار
دادنببد .نتببايج مطالعببه نشببان مببيدهببد کببه ممکببن اسببت
تنببو در عملکببرد انببرژي بببراي شببیب ثابببت و شببیب
فصلي ،نسبتهايي وجود داشته باشد]0[.
همچنببین محمببد حسببین شببمر و همکبباران در سببال
 82مطالعببات اتصببال يببک نیروگبباه  011کیلببوواتي بببا
نببرمافبباار  pvsystرا بببا شبببیهسببازي انجببام دادهانببد و
سبباير مطالعببات مشببابه کببه گببامي در عرصببه دانببش
سیستمهاي خورشیدي به شمار ميآيد]8[.

نیاز به کاهش انتشار گازهاي گلخانهاي و افاايش قابل توجه
قیمت سوختهاي مرسوم انرژي ،فرصتي ببراي بسبیاري از
کشورها براي ايجاد سیاست هاي جديد انبرژي ببوده اسبت،
اين سیاستها براي ارتقباي منباب انبرژي تجديبد پبذير در
بخش انرژي الکتريکي طراحي شبده اسبت .از میبان منباب
تجديدپذير انرژي خورشیدي بسیار مورد توجه قبرار گرفتبه
است .انرژي خورشیدي به دلیل سبازگاري بیشبتر و وجبود
تکنولببوژي تولیببد مسببتقیم از پرتوهبباي خورشببیدي،روا
بیشتري يافته است .سیسبتمهباي فتوولتايیبک کبه انبرژي
خورشید را مستقیم به انرژي الکتريکي تبديل مبيکننبد از
پنلهاي فتوولتايیک ،باتري و تجهیباات الکترونیبک قبدرت
تشکیل ميشوند .سیستمهاي فتوولتايیک را ببه دو صبورت
متصل به شبکه و مستقل از شبکه تقسیم بندي مبيکننبد.
سیستمهاي متصل به شبکه را به صبورت مبوازي ببا سباير
مناب به شبکه انرژي تاريق ميکنند .سیستمهاي متصل به
شبکه انرژي پاک را بدون اينکه تلفبات انبرژي يبا سیسبتم
ذخیره انرژي داشته باشند در ناديکترين محل مصرف تولید
ميکنند]0[.
استان مازندران يکي از استانهايي است که داراي پتانسبیل
خوبي براي احداث سیستمهاي فتوولتايیک ميباشبد کبه از
میانگین ساعت آفتابي 0820.92برخودار ميباشد ايبن رنبج
از ساعت آفتابي از میانگین  2111ساعت آفتابي کل کشبور
جايگاه مناسبي براي نیروگاه فتوولتايیک مهیا مبيکنبد .در
اين مقاله به بررسي سیستمهاي خورشیدي در غر استان
مازندران پرداخته ميشود .در مقیاس جهاني مقايسه منطقه
غر مازندران با کشورهايي که سرمايهگبذاري مناسببي در
حوزه انرژي خورشیدي کرده اند بیانگر اين مفهوم است کبه
ايببن منطقببه بببا میبباان انببرژي دريببافتي خورشببیدي
 4.0KW/M2البببببي  0در منطقبببببه بلبببببده و سببببباير
مناطق 4 KW/M2از بوخوم آلمان ،2.09 KW/M2توکیو
ژاپن  ،2.89KW/M2کانادا 0.61 KW/M2و ...پتانسبیل
بهتري براي نیروگاههاي خورشیدي دارد.
نرم افاارهاي مربوط به سیستمهاي فتوولتايیک را مبيتبوان
اباارهبباي تجايببه و تحلیببل امکببانسببنجي  ،ابعببادگاينببي و
شبیهسازي طبقهبندي کرد .نبرمافباار  pvsystيبک بسبته
نرمافااري براي طراحي سیستمهاي فتوولتايیبک و نیروگباه
خورشیدي ميباشد که توسط دانشگاه ژنو توسعه داده شده
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در ايبن مقالببه ابتببدا نقطببه مناسبب بببراي احببداث نیروگبباه
در غببر مازنببدران مببورد ارزيببابي قببرار گرفتببه اسببت و در
ادامببه شبببیهسببازي نیروگبباه  21کیلببوواتي بببا تمببامي
جوانب و تجهیاات صورت گرفته است.
امکانسنجیخورشیدی

-0
بررسي اطالعات هواشناسي ايستگاههاي مازنبدران از لحبا
پارامترهاي اقلیمي هماننبد میباان سباعت آفتبابي  ،میباان
بارندگي و رطوبت نسبي و ارتفا منطقه ،بیانگر اين موضو
است که ايستگاه بلده در غر مازندران با تعداد روز آفتبابي
 2928ساعت و درصد رطوبت  06درصد و میباان بارنبدگي
 019.9میلیمتر در بازه 0090-80از ساير ايستگاههاي واق
در غببر مازنببدران و همچنببین در کببل مازنببدران شببرايط
بهتري از لحا پتانسیل خورشیدي دارد.

شکل()8بارندگیدربازه1839-59برحسبمیلیمتر 


همچنین داده نبرمافباار  Meteororm 9.2میباان انبرژي
دريافتي خورشیدي در شبهرهاي غبر مازنبدران ،ايسبتگاه
بلده را با میاان 0919 KW/M2در سال نقطه مناسببي در
منطقببه غببر نشببان مببيدهببد .جببدول ( )0میبباان تببوان
خورشیدي در سال در غر مازندران نشان ميدهد.
Meteororm2.0
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شکل( )1ساعتآفتابیدربازه1839-59برحسبساعت 
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شکل()4سیستمفتوولتاییکمتصلبهشبکه 

-8سیستمفتوولتاییکمتصلبهشبکه 
دراين بخش از مقاله يک نیروگاه خورشبیدي  21کیلبوواتي
بببراي نصببب در بلببده مازنببدران توسببط نببرم افبباارpvsyst
شبیه سازي شده و از لحا میباان تولیبد انبرژي و ببازده و
برآورد اقتصادي مورد بررسي قرار گرفتبه اسبت .شبکل ()4
مدل يک سیستم متصل به شبکه را نمايش ميدهد.

-1-8زاویهپنل 
اگر زاويه تابش خورشید را با  SAو عر جغرافیايي محبل
را با Lنمايش دهیم ،مقبدار بیشبینه و کمینبه زاويبه تبابش
خورشیدي در روزهاي اول تابستان و زمستان در هبر نقطبه
در نیم کره شمالي زمین برابر است با:
SA(MAX)=09-L+099
SA(MIN)=09-L-099

شکل()9تعیینزاویهپنلهادرPvsyst

انتخابماژولها 

–0-8
انتخا مباژول ببا توجبه ببه بررسبيهباي بعمبل آمبده ،از
يک شرکت آلمباني انتخبا شبده اسبت .امبا دربباره تبوان
انتخببابي پنبببلهببا بايببد توجببه داشببت کببه بنببا بببه داليلببي
نظیببر کبباهش قیمببت بببراي هببر وات مبباژول ،کبباهش
مسبباحت اشببغال شبببده ،سبببهولت تعمیبببر و نگهببداري و
عیببب يببابي ،کبباهش اتصبباالت مبباژولهببا ،کبباهش وزن
مبباژولهببا و رونببد انتخببا نیروگبباههبباي جهبببان ،تبببوان
بببباالتر (ببببا توجببه بببه خببط تولیببد فعببال شببرکت 001
وات) انتخببا شببده اسببت.جببدول ( )0مشخصببات مبباژول
انتخا شده ميباشد.

زاويه تابش خورشید به صورت زاويهايبي ببین خبط واصبل
فرضي بین مرکا زمین و مرکبا خورشبید و خبط تبراز افبق
ميباشد .با توجه به موقعیت طول عبر جغرافیبايي شبهر
بلده ،طول 06.08و عر  00.9زاويه پنلهبا ببه گونبهايبي
انتخا شدهاند که حداکثر ببازده در تبوان خروجبي اعمبال
شود.
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–8-8انتخاباینورتر 

جدول()8مشخصاتماژول CS6X - 812P-FG

بببراي نیروگبباه  21کیلببوواتي مببي تببوان از اينورترهبباي بببا
توانهاي متفاوت بهره برد .يکي از برندهاي معتببر در ايببن
زمینببه ،برنببد  SMAاسببت کببه محصببوالت متنببوعي در
محدودههاي تواني مختلف با قیمتهاي متفاوت عرضه مي-
کند .براي نیروگاه  21کیلوواتي چندين حالت را با توجه ببه
قیمتها و ببازدهي ايبن نبو اينورترهبا مبيتبوان در نظببر
گرفبت.

سیلیکون پلي
کريستال

نو ماژول
توان در نقطه بیشینه

001

()W

جريان اتصال کوتاه()A

8.19

ولتاژمدار باز ()V

44.81

ولتاژ در توان در نقطه
بیشینه()V

06.41

جريان در توان در نقطه
بیشینه()A

9.02

بازده()%

09.9


جدول()4مشخصاتماژول-Sunny Tripower 12222TLEE-JP-11

 SMA

SMA

نو اينورتر
توان در نقطه بیشینه

()KW

8.8

جريان نرمال متناو

()V

28

فرکانر()HZ

01

ماکايمم ولتاژ ()V

081

ماکايمم ولتاژ روي ماژول ()V

611

بازده()%

86.0

شکل()2منحنیمشخصهکیفیتتوانTripower 12222TLEE-

شکل( )6رفتارپنلخورشیدیCS6X - 812P-FGدردرجه

 SMA-JP-11

حرارتوتابشمختلف
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شبیهسازی 

-4نتایج
بعببد از اعمببال پارامترهبباي بهینببه بببه نببرمافبباار pvsyst
مطالعات زير استخرا شده است .با توجه به انتخا ماژول-
هببا و اينورترهببا و داشببتن ابعبباد اسببتاندارهاي تجهیبباات،
مساحت 028مترمرب براي احداث نیروگاه مورد نیاز مبي-
باشد.
با توجه به شکل ( )9جامعه آماري تعداد روزهايي که در آن
به سبببب افبباايش میبباان دريافببت انببرژي بببر واحببد
مترمرب در زاويه نصب بهینه منطقه شبکل گرفتبه ،تبراکم
زيادي دارد خصوصاً از زمباني کبه تببابش بببه بببیش از 4
کیلووات ساعت بر متر مرب مبيرسبد و در پبي آن ،انبرژي
تازيق شده به شببکه بببه بببیش از 61کیلببووات سبباعت
افباايش مييابد.
از طرفي ديگر پارامتر مهم در بازدهي نیروگباه فتوولتايیبک
ضريب عملکرد ميباشد .ضبريب عملکبرد  PRبراببر اسبت
نسبت عملکرد نهايي سیسبتم فتوولتايیبک ببه عملکبرد
ميباشد.
مرج

شکل()5میانگینضریبعملکردسیستممتصلبهشبکه
سایتبلده 

=PR
که طبق شکل ( )8میانگین ضريب عملکرد سیستم متصبل
به شبکه سايت بلده 1/92ميباشد.

شکل()12میانگینماهانهتلفاتوتولیدانرژیسایتبلده 

جائیات میانگین ماهانه تلفات در شکل ( )01بر حسب
کیلووات بر ساعت نشان داده است .تلفات آرايهها  1/90و
تلفات سیستم شامل اينورتر 1/04کیلووات ساعت بر
کیلوات پیک بر روز ميباشد .و مجمو انرژي مفید قابل
دسترسي در خروجي اينورتر برابر  4.06کیلووات ساعت بر
کیلووات پیک بر روز ميباشد.
اما پارامتر مهم در نیروگاه ،تلفات کل يا تلفات ساالنه
ميباشد که نمايانگر آن است که کدام بخش از نیروگاه
بیشترين تلفات را در طول سال ايجاد خواهد کرد .شکل
( )00نمودار کل تلفات در يک سال ميباشد .بیشترين

شکل( )3نمودارپراکندگیتوزیعانرژیتزریقشدهبهشبکه
بهنسبتانرژیدریافتشده
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نحوه حرکت مسبیر خورشبید در فصبول مختلبف سبال ببه
همراه درصد تلفات به سبب سايهاندازي در محل نیروگاه ،از
جمله تلفات در نیروگاه فتوولتايیک ميباشند .همانطور کبه
در شکل ( )00نیا قابل مشاهده ميباشد ،خطبوط مختلفبي
به صورت ممتد و نقطه چبین تلفبات را از  0درصبد تبا 41
درصد دسته بندي کردهاند.
براساس منحني حرکت روزانه خورشید ببا  pvsystارتفبا
خورشید در طوالنيترين روز سال در ارتفا  90درجبه و در
کوتاهترين سال در ارتفا  20درجه قرار دارد.
و در آخر میاان تولید ماهانه نیروگاه مورد مطالعه در جدول
( )0آمده است که با توجه به انرژي دريافتي بیشترين تولید
را در ماههاي تیر و مرداد و شهريور خواهیم داشت.

تلفات به علت راندمان پانلها در شبرايط اسبتاندارد و
درجبه حرارت محیط ميباشد .دريافت انرژي مجموعه
پانلها09/66مگاوات ساعت در مجموعه نیروگاه بوده که
پر از کسر تلفات سیستمي به 04/10مگاوات ساعت در
زمان تاريق به شبکه رسیده است .شکل( )02میاان
پراکندگي انرژي در ماههاي مختلف را نشان ميدهد.

شکل( )18نمودارتلفاتسایهاندازیسایتبلده 
جدول()9میزانتولیدتوانبرحسبکیلوواتساعتدر
شکل()11تلفاتکلنیروگاهازتابشتاتزریقانرژیبهشبکه 

سایتبلده 

)E-GRID (KWH

پراکندگیانرژیتولیدیدرماههایمختلف 

شکل()10میزان
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-9نرخخالصارزشفعلیسایتبلده( )NPV
تاب  NPVبهمنظور ارزيابي اقتصادي پروژهها مورد استفاده
قرار مي گیرد .عملکرد اين تاب بدين صورت است کبه ارزش
فعلي تمامي پرداختيهبا و دريبافتيهبا (جريبان نقبدي) را
محاسبه مي کند و سپر آنها را با يکديگر جم مبيکنبد،
در صورت مثبت بودن عبدد نهبايي پبروژه سبودده اسبت و
سرمايهگذار ميتواند با بررسي ساير فاکتورها ازجمله ريسک
پروژه در آن سرمايه گذاري کند ولي در صورت منفي شبدن
آن ،پروژه زيانده خواهد بود و براي سرمايهگبذاري مناسبب
نميباشد .شکل ( )04نمودار  NPVنیروگاه مبورد بررسبي
با در نظبر گبرفتن تمبامي مبوارد اقتصبادي اعبم از قیمبت
تجهیاات ،هاينه بهرهبرداري و ...ميباشد.

شکل()14نمودارNPVسایتبلدهبرحسبکیلوتومن 

جدول()6جدولاثرسایهزنیدرسایتبلده 


شبیهسازیسهبعدیبههمراهنمودارسایهزنی 

شکل()19

مقاله ،يک روش عملیاتي براي احداث و انتخا ابعاد بهینه
اجااي نیروگاه فتوولتائیک با در نظر گرفتن شرايط اجبااي
نیروگاه نظیر ولتاژ و توان خروجي ماژول ،محدوده ولتاژ و
جريان ورودي اينورتر در غر مازندران پیشنهاد شده است.
درنهايت ،محاسببه خروجبي نیروگباه توسط نرم-

-6نتیجهگیری 
مهمترين دلیل استفاده از انرژي خورشیدي در استانهاي
شمالي کشور ،مربوط به بحث صرفه جويي در مصرف
سوختهاي فسیلي است .تنها سوخت مورد استفاده اين
مناطق در کل کشور ،سوختهاي فسیلي است .در اين
09
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دهقان منشادي محسن و،جوادي شهرام،معیني سام
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 روش پیشنهادي براي احداث نیروگاه،PVSyst افاارهاي
 نتايج حاکي.فتوولتائیک را در اين منطقه تصديق مبيکنبد
 متر و نصب028 از انتخا يک زمین به مساحت
 کیلووات8.8  اينورتر2  وات با001 پنل66 جايگذاري
 مگاوات در سال به شبکه تاريق04.10 خروجي ساالنه
.ميکند
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