
 ماهنامه رهیافتی در مدیریت نفت و گاز

1911(، خرداد 1)پیاپی: 1، شماره 1دوره   

1-19صفحات   
 

یجهت کاهش مصرف انرژ یباد در منازل مسکون یاستفاده از انرژ یابیارز  

 

 میلاد فراهانی علوی1*، سید محمدرضا حسینی علی آباد2، محمد هارونی3، سید جاوید اطهر4

 گروه مهندسی مکانیک، همدان -1
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 گروه نقشه کشی صنعتی، انزلی -3

 گروه مهندسی مکانیک، انزلی -4

 

 

 

 چکیده

 و پژوهش انجام قیتحق یدر منازل مسکون ازیبرق مورد ن نیجهت تام یباد یاستفاده از انرژ یمقاله بر رو نیدر ا

 هاییاطلاعات موجود و بررس. طبق باشدیشده است. منطقه مورد مطالعه شهرستان نوشهر از استان مازندران م

 ینوشهر بهره برد و استفاده نمود. با بررس شهرستانباد در  یاز انرژ توانیسال م یروزها شتریصورت گرفته، در ب

ساختمان جهت کاهش  نیبام ا یبر رو یباد هاینیاز تورب توانیم یمتر 022و محاسبه در ساختمان با مساحت 

 ،یبایاستفاده نمود. حداکثر توان قابل دست یلیسوخت فس هایروگاهیاز ن یدیدر کنار برق تول یمصرف انرژ

عبارت  یباد نیاستفاده از تورب یایشده است. مزا یابیساختمان ارز نیا یمگاوات برا 07/2ا یوات  77/070272

. کاهدیم یلیفس هایمصرف سوخت زانیخود از م نیبه سوخت ندارند که ا یازین یباد هاینیتورب -1است از: 

 هاینیتورب نین ندارد و همچنیجهت نصب تورب ادیز نیبه زم یازین -9. باشدیم گانیباد را یاستفاده از انرژ -0

 ندارد. یرا در پ یطیمح ستیز یندگیآلا چیه یباد یاستفاده از انرژ -4به آب ندارند.  یازین یباد

 برق، ساختمان ،یباد نیباد، تورب یانرژواژگان کلیدی: 
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 مقدمه -1

رشد روزافزون تقاضای انرژی، افزایش استانداردهای زندگی، گرم شدن بیش از حد کره زمین و در نهایت مشکلات زیست محیطی 

هایی را برای کشورهای مختلف ایجاد کرده های فسیلی به ویژه نفت و مشتقات آن، نگرانیی ناشی از احتراق سوختکیاکولوژو 

ای در تامین انرژی نقاط های منطقهدر بهینه سازی مصرف انرژی، فقدان برنامه ریزی و توجه به پتانسیل ی موجودخلأهااست. 

آید. در این میان، انرژی باد یکی از های تجدید پذیر در کشور به حساب میهای توسعه انرژیمختلف کشور از مهم ترین چالش

 .[1-0]وری از این انرژی دارا استن پتانسیل خوبی را برای بهرههای تجدید پذیر بوده که کشور ایرامهم ترین انرژی

ها با محیط زیست، انرژی باد است. این انرژی به عنوان یک تکنولوژی مناسب با نرخ یکی از مهم ترین و سازگارترین انرژی

ه گردد. علاوه بر این انرژی باد در مقایسکارایی بالا، قابلیت اطمینان بالا، در دسترس و از اشکال رشد اقتصادی امروزه محسوب می

 .[1-9]گرددای میهای زیست محیطی و آسیب کمتر انتشار گازهای گلخانههای فسیلی باعث کاهش آلایندهبا سوخت

 

 یباد ریپذ دیتجد یانرژ -2

 خچهیتار -1-2

 022ایرانیان اولین کسانی بودند که در حدود های مختلف بکار گرفته است. های بسیار دور انرژی باد را به شیوهبشر از زمان

 ادبیتاو  خوافاند که امروزه آثار آن در نواحی های بادی استفاده کردهسال قبل از میلاد مسیح برای آرد کردن غلات از آسیاب

ه نیل استفاد های خود روی رودخانهخورد. همچنین مصریان باستان از نیروی باد برای راندن کشتیدر شرق کشور به چشم می

های بادی را بهبود دادند. همین امر باعث شد تا این کشور در زمره کردند. در قرن هفدهم میلاد، مردم هلند طرح پایه آسیاب

های بادی را برای آسیاب گندم و ذرت، پمپ کردن ترین کشورهای اروپا قرار گیرد. برخی از کشورها آسیابترین و صنعتیغنی

ن تریهای بادی سریع و مدرن ساخته شد. امروزه فعالاند. در آغاز قرن بیستم اولین توربینستفاده کردهآب و قطع درختان ا

 .[4]باشندکشورها در این زمینه آلمان، ایتالیا، آمریکا، دانمارک و هند می

 باد یانرژ -2-2

 رسدنامساوی به سطوح ناهموار زمین میباشد. هنگامی که تابش خورشید به طور انرژی باد، انرژی حاصل از هوای متحرک می

آید. همچنین اتمسفر کره زمین به دلیل حرکت گردد و در اثر این تغییرات باد به وجود میسبب ایجاد تغییرات دما و فشار می

دد. گردهد که این امر نیز باعث به وجود آمدن باد میوضعی زمین، گرما را از مناطق گرمسیری به مناطق قطبی انتقال می

باشند. در مقیاس جهانی این انتقال حرارت کلی در جهان می %92جریانات اقیانوسی نیز به صورت مشابه عمل نموده و عامل 

 تواند در برقرارینمایند. دوران کره زمین نیز میجریانات اتمسفری به صورت یک عامل قوی جهت انتقال حرارت و گرما عمل می

های تجدید پذیر یکی از انرژی باد در بین انرژی .دینماای در اتمسفر، انرژی مضاعف ایجاد ارهیسالگوهای نیمه دائم جریانات 

اشد. طبق بباشد که آلودگی زیست محیطی در پی نداشته و پایان ناپذیر نیز میهای تولید برق میترین روشبهترین و اقتصادی

 .[5]ایدنمهای زیست محیطی به شرح زیر جلوگیری میشار آلایندهآمار موجود تولید یک کیلووات ساعت انرژی برق بادی از انت

 )دی اکسید کربن( 0CO=  052گرم 

 )دی اکسید گوگرد( 0SO=  1/0گرم 
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 )اکسید نیتروژن( NOX=  0/0گرم 

 = خاکستر 55= خاک گرم  1/2گرم 

زهای توان از انتشار گاسوخت فسیلی می هایبه طور کلی با جایگزینی انرژی برق بادی به جای انرژی برق تولیدی از نیروگاه

های انرژی بادی نمادی از انرژی پاک برای مردم تلقی انداز سیستمهای طبیعی و چشمای کاست. از طرف دیگر جاذبهگلخانه

 گردند. می

 یباد نیتورب -2-2-1

ی ، تیغه یا پره1نماید. با توجه به شکلتوربین بادی به طور کلی ماشینی است که انرژی باد را به انرژی الکتریکی تبدیل می

ار شود که فشکند، شکل پره باعث میکند. همان طور که هوا از هر دو طرف پره عبور میتوربین بادی مانند بال هواپیما کار می

های بادی، یک شود. در بالای توربینها به دورِ روتور توربین میهوا در دو طرف پره نامتوازن شود و همین باعث چرخیدن پره

گیرد که به کامپیوتری متصل است و توربین بر اساس اطلاعات بادنما، جهت خود را به سوی باد عوض بادنما و بادسنج قرار می

ای نیست که چرخد، اما این میزان دور، به اندازهبار می 10اند که در هر دقیقه در حدود ها به یک روتور متصل شدهکند. پرهمی

 1022چرخاند که میزان دور در دقیقه را به حدود ها را میدندهبرق کافی باشد. بنابراین، شفت اصلی یک سری چرخ برای تولید

ند های بادی بزرگتر باشتواند شروع به تولید برق کند. معمولا هر چه توربیندهد و در این سرعت است که ژنراتور میافزایش می

 .[0]باشند، توان بالاتری دارندیا در ارتفاعات بالاتری قرار گرفته 

 

 یباد نیاز تورب یکل ی: نما1شکل

 باد انیاصول سه گانه حاکم بر جر -3

تواند به طراحان در جهت استفاده بهینه از این منبع طبیعی کمک آگاهی نسبت به وزش و شدت بادهای موجود در منطقه می

ی اتواند جهت و سرعت باد را با استفاده از اصول سه گانهنباشد، طراح مینماید. اما اگر دسترسی به اطلاعات باد منطقه مقدور 
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های مهای ساختمانی و طبیعی و تاثیر فرباد بر فرم متاقبلکه بر جریان باد حکم فرما است و همین طور با آگاهی نسبت به تاثیر 

 .[7]اقلیم تخمین بزند خردایجاد باد در مقیاس  بر

 اصول اول 

 د. شوطح زمین به دلیل اصطکاک کمتر است و هر چه از سطح زمین بالاتر رویم سرعت باد نیز بیشتر میسرعت باد در س

های سرعت باد برای اراضی مختلف کاملا های آن است. بنابراین منحنیکاهش سرعت باد در سطح زمین، به علت ناهمواری

 متفاوت است. 

 اصول دوم 

 زند. کند. بنابراین موانع را دور میظ میباد در برخورد با موانع جهت خود را حف

 اصول سوم 

 یابد. باد از مناطق با فشار بالا به سمت مناطق با فشار پایین جریان می

 

 شهرستان نوشهر -مطالعه موردی: استان مازندران  -4

ردد. گمرطوب و کوهستانی تقسیم میاستان مازندران به لحاظ آب و هوایی، با توجه به وجود جنگل، کوه و دریا به دو نوع معتدل 

درجه  91/90درجه شمالی و  92/51های استان مازندران است. نوشهر در طول جغرافیایی شهرستان نوشهر یکی از شهرستان

های البرز، از شرق به شهرستان نور و از غرب شرقی قرار دارد. شهرستان نوشهر از شمال به دریای خزر، از جنوب به رشته کوه

متر است. شهرستان نوشهر دارای دو بخش به نام کجور و مرکزی  -1/0هرستان چالوس متصل است. ارتفاع آن از سطح دریا به ش

 است. 

 

 ایستگاه هواشناسی شهرستان نوشهر -5
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 [8نوشهر] ستگاهای – یهواشناس ی: پارامترها1جدول

و  10، 20، 22و در چهار زمان:  1917هر ماه( سال  15های )تاریخ: ماهبا توجه به جداول فوق، پارامترهای هواشناسی در کلیه 

کیلومتر بر ساعت باشد  10متر بر ثانیه یا  5بایست بالای های صورت گرفته، سرعت باد میارزیابی شده است. طبق بررسی 10

ایت سازمان هواشناسی کشور، در بیشتر وری از انرژی بادی فراهم گردد. با توجه به بررسی اطلاعات موجود در ستا امکان بهره

 د.  کرتوان از انرژی باد بهره برد و استفاده روزهای سال می

 

 یجهت کاهش مصرف انرژ یباد در منازل مسکون یاستفاده از انرژ -6

مان ساختتوان بر روی سقف های بادی میطبق پارامترهای ایستگاه هواشناسی نوشهر، وضعیت سرعت باد مطلوب و از توربین

نمایی از ساختمان دو طبقه )چهار واحد( نشان  0های ساختمان کاهش داد. در شکلاستفاده نمود و مصرف انرژی را در واحد

 داده شده است. 
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 های بادی در سقف این ساختمان: ایزومتریک از ساختمان مورد نظر جهت نصب توربین2شکل
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متر مربع  022بادی بر روی سقف این ساختمان )مساحت قسمت سقف این ساختمان، های توان از توربین، می0با توجه به شکل

های بادی در مرحله نخست انرژی جنبشی را به انرژی مکانیکی در نظر گرفته شده است( جهت تولید برق استفاده نمود. توربین

ای باد به سرعت هکند. توان تولیدی توربینیل مینماید و بعد انرژی مکانیکی تولید گردیده را به انرژی الکتریسیته تبدتبدیل می

 گردد.های بادی ارزیابی میبرداری از توربینباد بستگی دارد. در ادامه با ذکر روابط حداکثر قدرت قابل بهره

 E = F.S                        انرژی برابر است با مقدار نیرو در جابجایی                                                                   

 F = m.aبا توجه به قانون دوم نیوتن: نیرو برابر است با جرم در شتاب                                                                     

 E = m.a.s                                         نتیجه رابطه انرژی با نیرو برابر است با:                                                   

نماییم و با توجه به اینکه سرعت اولیه باد جایگزین می a.s0=  0U – 0Vمقدار شتاب را از طریق معادله  E = m.a.sدر رابطه  

(U) ی باشد، مقدار معادل شتاب را از رابطهصفر میa.s0=  0U – 0V  در فرمولE = m.a.s ی نموده و نتیجه جایگذارE = 

0½ .m.v شود. می 

  dm/dt0P = dE/dt = ½ v.رویم. توان برابر است با تغییرات کار در واحد زمان           حال سراغ رابطه توان با کار می      

 بگذاریم. ρAVتوانیم می (dm/dt)در رابطه فوق به جای دبی جرمی       

 رسیم. جهت محاسبه توان توربین می  ½ = 9A Vρ Pی لذا تا اینجای کار به رابطه      

ل شود همه انرژی باد را به انرژی مکانیکی تبدییک فیزیکدان آلمانی به نام بتز طی تحقیقات و انجام محاسبات پی برد که نمی

  p maxC  =2/51تعریف کرد.     pCمحاسبه نمود و این مقدار را در یک ضریبی به نام  %9/51نمود و حداکثر تبدیل را 

گیری آن توان توربین که واحد اندازه  Pباشد. که در این رابطه، می  ½ = 9V pA Cρ Pدر نتیجه فرمول نهایی توان توربین، 

 m ،pC)0(مساحت که واحد آن متر مربع  Kg/m ،A)9(گیری آن کیلوگرم بر متر مکعب چگالی که واحد اندازه ρ، (w)وات 

 باشد. می (m/s)سرعت باد که واحد آن متر بر ثانیه  Vضریب توان و 

 km/h 75/0یا  m/s 01، 1917و طبق آنالیز، میاگین سالانه سرعت باد در شهرستان نوشهر سال 1با توجه به اطلاعات جدول

و  0m 022برداری از توربین باد ، مساحت در نظر گرفته شده در سقف ساختمان جهت بهره9Kg/m 1/09باشد. چگلی هوا می

حداکثر توان قابل   ½ = 9V pA Cρ Pباشد. بنابراین با توجه به اطلاعات مندرج و بر اساس رابطه می 51/2ضریب توان نیز 

مگاوات برای این ساختمان ارزیابی گردیده است. به طور کلی با جایگزینی انرژی برق بادی  07/2وات یا  77/070272دستیابی، 

 ای را کاهش داد. توان انتشار گازهای گلخانههای سوخت فسیلی میاز نیروگاه به جای انرژی برق تولیدی

 

 گیرینتیجه -7

با توجه به گسترش جوامع و افزایش روزافزون مصرف لوازم برقی خانگی در منازل مسکونی، میزان برق مصرفی خانگی دائم در 

های نمایند که مصرف برق در استانایران از برق استفاده میمردم  %17/11باشد و طبق آمار در حال حاضر حال افزایش می

از مصرف برق مربوط  %49برابر بیشتر از میانگین کشوری است. در استان مازندران،  0شمالی کشور )گلستان، مازندران و گیلان(، 

ن به مازندران، میزان مصرف به مشترکان خانگی است و در فصل تابستان به علت گرمای هوا و آمدن گردشگران از سراسر ایرا
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شود. از این رو در این مقاله بر روی استفاده از انرژی بادی جهت تامین برق مورد نیاز در منازل برابر می 5/0برق در این استان 

های صورت گرفته، سرعت باد طبق بررسیمسکونی در شهرستان نوشهر از استان مازندران، تحقیق و پژوهش انجام شده است. 

وری از انرژی بادی فراهم گردد. با توجه به بررسی کیلومتر بر ساعت باشد تا امکان بهره 10متر بر ثانیه یا  5بایست بالای می

توان از انرژی باد در شهرستان نوشهر بهره برد و اطلاعات موجود در سایت سازمان هواشناسی کشور، در بیشتر روزهای سال می

های بادی بر روی سقف این ساختمان توان از توربینابی یک ساختمان دو طبقه در چهار واحد میهمچنین با ارزیاستفاده نمود. 

متر مربع در نظر گرفته شده است( جهت تولید برق استفاده کرد. طبق محاسبه  022)مساحت قسمت سقف این ساختمان، 

توان از توان مان ارزیابی گردیده است. بنابراین میمگاوات برای این ساخت 07/2وات یا  77/070272حداکثر توان قابل دستیابی، 

های سوخت فسیلی، از این انرژی توان در کنار برق تولیدی از نیروگاهبدست آمده از انرژی باد طبق محاسبه صورت گرفته می

چنین توان مصرف سوخت را کاهش داد و همدر منازل مسکونی جهت کاهش مصرف انرژی بهره برد و به همین منظور می

 های زیست محیطی را به حداقل رساند. آلاینده

 

 مراجع

، ح. امیری، م. اهمیت استفاده از انرژی باد دشت سیستان به عنوان انرژی نوین، دومین همایش صحراگردتناکیان، س. پیری  [1]

 . 1910ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران، تهران، 

وری از این انرژی تجدید پذیر در شهرهای ی، ه. بررسی سرعت و قدرت باد برای بهرهپرشکوهبر نیاجلیلی، م. عابد، ح. تاج [0]

 .1919لاهیجان و بندرانزلی از استان گیلان، اولین کنفرانس ملی مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لنگرود، 

مسکونی،  هاینیا روشن، م. بررسی کاربرد استفاده از انرژی باد در تامین انرژی ساختمانهر، ز. شکرالله م غیدریبنیاجلیلی، م.  [9]

 .1917های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه، پنجمین کنفرانس بین المللی یافته

ه بین المللی علوم مهندسی و توسعه گیری از انرژی بادی، کنگرهای با بهره، ع. ارشاد، ا. هوشمند سازی ساختمانانیتوکل [4]

 .1917، شهریور کپنهاگ –شهری پایدار، دانمارک 

ها، اولین های نو، پاک و تجدید پذیر و اهمیت استفاده از آننظری، ف. کشوری، ع. رضایی، س. صفری، م. بررسی انرژی [5]

 . 1910اردیبهشت  5های نو و پاک، همایش ملی انرژی

 https://www.zoomit.ir انرژی و محیط زیست، توربین بادی،  ]0[

ها، کنفرانس ملی تحقیقات ، ک. افشین مهر، و. نحوه تامین انرژی پایدار از طریق توربین بادی در ساختمانجزک ینور [7]

 .1917بنیادین در عمران، معماری و شهرسازی، تهران، خرداد 

 www.irimo.ir سایت سازمان هواشناسی کشور، ایستگاه هواشناسی، قابل دستیابی در وب  ]0[

 

https://www.zoomit.ir/
https://www.zoomit.ir/
http://www.irimo.ir/
http://www.irimo.ir/
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برداری از انرژی خورشیدی در یک ساختمان مسکونی به منظور کاهش مصرف انرژی و بهره

 آلایندگی زیست محیطی

 

سید محمدرضا حسینی علی آباد1*، رضا حسنی2، مهدی کشاورز3، محمدمعین رشیدپور4، حدیث 
 سرلک5

 گروه مهندسی مکانیک، مازندران -1

 برق، ارومیهگروه مهندسی  -2

 گروه مهندسی برق، ارومیه -3

 گروه مهندسی مکانیک، انزلی -4

 گروه مهندسی مکانیک، قم -5

 

 

 

 چکیده
-سوخت نیگزیجا تواندیو مقرون به صرفه بودن م ریدپذیپاک، تجد ت،نهاییب یانرژ کیبه عنوان  دیخورش یانرژ

 وانتیگردد، میو پاک محسوب م زیتم یانرژ کیکه به عنوان  یدیخورش یگردد. با استفاده از انرژ یلیفس های

. سلول دیگرد ندهیآلا یگازها تشارکاهش ان نیبه نفت و همچن یکاهش وابستگ ،یباعث کاهش مصرف انرژ

که به دست بشر  یرو در منازل مسکون نی. از ادینما دیبرق تول د،یبا جذب نور خورش تواندیم زین یدیخورش

 نایروز به پا کی ریدناپذیتجد یهاو از آنجا که سوخت باشدیم ادیز هادر آن یمصرف انرژ زانیم شود،یساخته م

 نیبهتر تواندیم یکیالکتر یانرژ نیبه جهت تام یدر منازل مسکون یدیخورش یهااستفاده از پنل رسند،یم

توسط  یساختمان دو طبقه سه واحد کیدر  یدیخورش یرو از انرژ شیرو در مقاله پ نیباشد. از هم نهیگز

 است. دهیگرد سازیهیاستفاده و شب PV SYST افزارنرم

 PVSYSTافزار نرم ،یندگیساختمان، آلا ،یدیخورش یانرژ ،برداریبهرهواژگان کلیدی: 
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 مقدمه -1

 پیشرفته وامعج بین در جهان در پاک انرژی منابع بهینه تولید و گیریکاربه مختلف صنایع در تکنولوژی توسعه و رشد به توجه با

 محدودنا منابع کردن پیدا پی در را پیشرفته هایکشور همواره انرژی منابع ارزش و اهمیت. باشدمی برخوردار ایویژه اهمیت از

 از افزونوزر استفاده به را انسان نیاز صنایع سطوح کلیه در نوین هایفناوری شدید رشد. است کرده ترقیب اقتصادی صرفه با و

 (.1912شمارد)برهانی و همکاران، می بر را بهینه و پاک انرژی یک عنوان به برق نیروی

 متفاوت خوردیبر انرژی، به مربوط مسائل با که داشته آن بر را جهان کشورهای گردید، آغاز 1191 دهه از که انرژی بحران

 و اهشک منظور به خورشیدی انرژی جمله از و پذیرتجدید هایانرژی با فسیلی هایانرژی جایگزینی میان این در. باشند داشته

 هر رد متوسط طور به خورشید. است شده روبرو فراوانی استقبال با آلاینده هایگاز انتشار کاهش و انرژی مصرف در جوییصرفه

 به آن %12 حدود در تنها خورشید، توسط شده منتشر انرژی کل از. کندمی ساطع انرژی ساعت وات کیلو 1/1× 1171 ثانیه

 نزمی که است معنی بدان این(. هوا در معلق ذرات توسط نور از بخشی جذب و بازتاب همچون مسائلی دلیل به) رسدمی زمین

 نرژیا تمام با برابر زمین به خورشید تابش روز سه از ناشی انرژی یعنی. کندمی دریافت BTU میلیون 91 حدود در ساعت هر در

 چهل دتم به خورشید تابش اثر در که گرفت نتیجه توانمی بنابراین. است زمین دل در فسیلی هایسوخت کل احتراق از ناشی

 (.1911ایران،  نو هایانرژی سازمان نمود)نشریه ذخیره را قرن یک نیاز مورد انرژی توانمی روز،

 پذیرتجدید و نو هایانرژی از استفاده است، اقلیم تغییر و هوا آلودگی اصلی علت فسیلی هایانرژی مصرف اینکه بر توجه با

 نجرم نهایت در و زیست محیط حفظ نفت، به وابستگی کاهش همچنین و ایگلخانه هایگاز انتشار  و هوا آلودگی کاهش موجب

ور و پاست)حاجی پذیرتجدید و نو های انرژی بر تکیه دنیا در پایدار توسعه اصلی رویکرد سویی از و شودمی پایدار توسعه به

 و پاک انرژی توانند می که هستند هاییابزار جمله از خورشیدی هایپنل اصطلاحا یا خورشیدی هایسلول (.1919فروزان، 

 شکلم جبران جهت هاآن گیریبکار ادوات، این قیمت کاهش و بازده افزایش با. نمایند تبدیل برق انرژی به را خورشید متناهینا

 یک رد مصرفی برق سوم یک از بیش آینده سال چهل در شودمی بینیپیش که طوری به است گسترش حال در انرژی کمبود

 .(Kumar Shukla et al, 7119)گردد تولید هاپنل این طریق از آلمان مانند صنعتی کشور

 انسان طرفی، از. باشد می زیاد هاآن در انرژی مصرف میزان که هستند بشر ساخت دست هایساختار جمله از مسکونی منازل

 از یزیاد بسیار مقادیر دیگر، طرفی از و دارد خود خصوصی هایفضا این در انرژی تامین به نیاز گزینی سکنی و آرامش برای

 آینده ایهنسل دسترس در که هستند هاییسوخت شوندمی مصرف انرژی تولید برای امروزه که ناپذیرتجدید فسیلی هایسوخت

 مدت دراز در دارند نقش انرژی به سوخت تبدیل در که هاییفرآیند بدلیل. ماند خواهند محروم آن از آیندگان و بود نخواهد

 اثیرت تحت زیستی فضای و محیط در آسایش و آرامش بنابراین،. گذارد خواهند و گذاشته خواهند زیست محیط بر منفی اثرات

 نرژیا تامین نحوه جمله، از گیرند؛ قرار مداقه مورد مباحثی بایدمی راستا، این در. باشدمی انرژی تامین نحوه و انرژی هایآلاینده

 گوییاسخپ قابلیت و حس که باشند هاییرویکرد اساس بر باید آینده، برای شده ایجاد و موجود ساختمانی هایفضا نوع و شکل و

 یلپتانس از گیریبهره و آن ذخایر و طبیعت حفظ و سو، یک از آرامش و آسایش زیستی، شرایط برابر در پذیریمسئولیت و

 از یکی عنوان به خورشید از گیریبهره. گردد واقع حصول مورد هاآن در خورشیدی، انرژی خصوص به پذیر،تجدید هایانرژی

 زیست مخرب اثرات فاقد و بوده، دسترس در ایران، در خصوص به و گیتی سراسر در که دارد اهمیت سو آن از انرژی مهم منابع

 (.1917باشد)هدفی و نجفی زارع، می محیطی

 دارند، ایران به نسبت متفاوتی اقلیمی شرایط حتی که هاییکشور از خیلی در مسکونی منازل در خورشیدی انرژی از استفاده

 به را جهان فتوولتاییک شده نصب ظرفیت کل درصد 01 تا 91 آلمان کشور مثال عنوان به. است افزایش حال در روز به روز
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 دولت و است گیگاوات 70 حدود در کشور این خورشیدی انرژی از برق تولید ظرفیت 7112 سال از. است داده اختصاص خود

 اسپانیا اروپایی کشورهای دیگر در که چیزی آن نظیر. دهد افزایش گیگاوات 99 به 7191 سال تا را ظرفیت این دارد قصد آلمان

 دهه دو مدت به و است داده کاهش درصد 11 تا را انرژی تعرفه آلمان دادند، رخ 7111 و 7111 در ایتالیا و 7111 و 7111 در

 بعضی رسیدند؛ تصویب به 1111 سال در آلمان انرژی تعرفه قوانین اولین بوده، پذیرتجدید هایانرژی زمینه در پیشرو کشوری

 (:1911است)شمالی،  ذیل شرح به دارد انرژی تولید سیستم این که مزایایی از

 زیست محیط آلودگی کاهش (1

 بودن صرفه به مقرون (7

 آن از برداریبهره و نصب و سیستم طراحی آسانی (9

 زندگی کیفیت و آسایش سطح رفتن بالا و خانواده هر زندگی هایهزینه کاهش (1

 دولت کلان هایهزینه در جوییصرفه (0

 بودن پذیرتجدید (9

 بودن پاک (2

 اشتغال ایجاد (1

 زیرزمینی ذخایر حفظ (1

 توسعه و تحقیق  (11

هایی را ساخت توان ساختمانریزی دقیق میبیان کردند که با یک تفکر طراحی و برنامه 1911افتخار افضلی و افهمی در سال 

وجه به ها و با تهمچنین اذعان داشتند که با طراحی اصولی ساختمانکه کمترین تاثیر منفی بر محیط زیست داشته باشند و 

توان نقش بسزایی در کاهش مصرف انرژی ساختمان داشت. شرایط اقلیمی آن منطقه و استفاده درست از انرژی خورشیدی می

در افزار دیزاین بیلسط نرممندی از تابش خورشید در شهر کرمان تودر نهایت، محاسبه بار حرارتی ساختمان با تمرکز بر بهره

مندی از انرژی تجدیدپذیر در های نوین در راستای بهرهتوان با استفاده از تکنولوژیاند که طبق نتایج تحقیق میانجام داده

 طراحی مجتمع مسکونی، مصرف انرژی در ساختمان را کاهش داد. 

های مسکونی پرداخت. این نویسنده بیان در طراحی ساختمانبه بررسی استفاده بهینه از انرژی خورشیدی  1912ترابی در سال 

ای هرسند و نسلها روزی به پایان میشوند و اینگونه سوختهای فسیلی استفاده مینمود امروزه جهت تولید انرژی از سوخت

که به عنوان یک منبع آینده دسترسی ندارند. از همین رو وی در پژوهش خود ذکر نمود یکی از منابع مهم انرژی خورشید است 

ستی سازی بایتواند در بیشتر نقاط جهان بکار گرفته گردد. همچنین عنوان نمود در ساختمانی انرژی میمفید و تامین کننده

تمهیداتی اعمال گردد که بتوان حداکثر استفاده از انرژی خورشیدی را به صورت جذب مستقیم و یا از طریق هدایت حرارتی و 

 ذب و انباشت حرارت نمود تا برای گرمایش و سرمایش استفاده شود. یا از طریق ج

های تجاری و مسکونی تحقیق و پژوهش کرد. بر روی نقش انرژی خورشیدی در ساختمان 1912جورسرایی آلاشتی در سال 

زیست  نه انرژی و محیطتواند بسیاری از مشکلات در زمیپایان میاین نویسنده ذکر نمود انرژی خورشیدی به عنوان یک منبع بی

ترین مسائل مطرح در طراحی و ساخت ها به یکی از مهمجویی در مصرف انرژی ساختمانرا حل نماید. وی با بیان اینکه صرفه
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ود توان در بهبهای پاک میهای نو تبدیل شده است؛ اذعان داشت با استفاده از انرژی خورشیدی به عنوان یکی از انرژیساختمان

 های مسکونی و تجاری قدم بزرگی برداشت. اختمانطراحی  س

 

 خورشیدی و مزایای آن یانرژ -2

 رد علمی هایبرآورد طبق. است دیگر هایانرژی تمام منشا و حیات سرآغاز بلکه است، انرژی عظیم منبع خود تنها نه خورشید

 تبدیل انرژی به خورشید جرم از تن میلیون 7/1 ثانیه هر در و گذردمی آتشین گوی این تولد از سال میلیون 9111 حدود

 عظیم منبع عنوان به توانمی را نورانی کره این. است زمین وزن برابر هزار 999 حدود که خورشید وزن به توجه با. شودمی

 ثانیه 11 و دقیقه 1 و است واقع خورشید کیلومتری میلیون 101 فاصله در زمین. آورد حساب به آینده سال میلیارد 0 تا انرژی

 (.1919زاده و امیری، برسد)ملک زمین به خورشید نور تا کشدمی طول

 گردی موارد بسیاری و هادریا امواج و آبشار و باد هایانرژی زمین، اعماق در شده ذخیره فسیلی هایسوخت که بدانیم است جالب

 قبل ما زمان به مختلف هایمنظور برای آن از استفاده و خورشید انرژی شناخت. گیرندمی خورشید از را خود دریافتی انرژی

 و شده داده صیقل طلایی بزرگ هایجام کمک به معابد روحانیون هنگام آن در. سفالگری دوران به شاید گردد؛می باز تاریخ

 آن درب خورشید طلوع با که بود ساخته معبدی مصر فراعنه از یکی. کردندمی روشن را هامحراب هایآتشدان خورشید، اشعه

 سارشمید داستان شده، بهین خورشید از استفاده درباره که روایتی ترینمهم ولی. شدمی بسته درب خورشید غروب با و باز

 نیز رانای در. کشید آتش به خورشید حرارتی انرژی از استفاده با را روم ناوگان که باشدمی قدیم یونان بزرگ مخترع و دانشمند

 ودهب قدیم هایزمان در خورشید انرژی از موثر و صحیح استفاده در آنان خاص توجه دهنده نشان باستان ایرانیان سنتی معماری

 نینچ اولیه هزینه بودن بالا ولی بود شده شناخته خوبی به گذشته قرون در آن مزایای و خورشید انرژی آنکه وجود با و است

 قیمت شافزای اینکه تا بود شده هاسیستم این پیشرفت راه سد دیگر، طرف از ارزان گاز و نفت عرضه و طرف یک از هاییسیستم

 زا غیر) دیگر هایراه از انرژی تولید مسئله به شدند مجبور صنعتی پیشرفته هایکشور که شد باعث 1129 سال در نفت

 فاوتمت مقاصد برای و مختلف هایسیستم توسط خورشیدی انرژی از حاضر عصر در. نمایند تریجدی توجه( فسیلی هایسوخت

 (:1919زاده و امیری، از)ملک عبارتند که شودمی گیریبهره و استفاده

 نیروگاهی و صنعتی خانگی، مصارف برای خورشید حرارتی انرژی از استفاده (1

 این تاییکیفتوول نام به تجهیزاتی وسیله به الکتریسیته به خورشید هایپرتو از حاصل نور مستقیم تبدیل (7

 . باشدمی نیروگاهی غیر و نیروگاهی هایکاربرد گروه دو شامل خورشیدی انرژی هایکاربرد از بخش

 نیروگاه ،شودمی تبدیل الکتریسیته به خورشید حرارتی شده جذب انرژی هاآن از استفاده با که تاسیساتی: نیروگاهی کاربرد

 اهم که باشدمی متعددی موارد شامل خورشید حرارتی انرژی از نیروگاهی غیر کاربردهای. شودمی نامیده خورشیدی حرارتی

 ی،خورشید کن خشک خورشیدی، کن شیرین آب خورشیدی، گرمایش و سرمایش خورشیدی، حمام و آبگرمکن: از عبارتند هاآن

 (.1919زاده و امیری، خورشیدی)ملک هایخانه و خورشیدی هایکوره خورشیدی، اجاق

 اتقریب. است زمین دیگر هایانرژی و گرما نور، کننده تامین و شمسی منظومه وسط در درخشانی پیکر غول گوی خورشید،

 انرژی از قسمتی آن و زمین داخل انرژی اتمی، انرژی فقط. گرددمی تامین خورشید وسیله به زمین روی انرژی منابع تمامی

 (.1919زاده و امیری، شود)ملکنمی تامین خورشید وسیله به باشدمی ماه جاذبه نیروی وسیله به که مد و جزر
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 مزایای انرژی خورشیدی عبارتند از:

 نانهمچ خورشید که زمانی تا و رود؛نمی بین از و است پایانبی منبع یک خورشید انرژی: بودن تجدیدپذیر (1

 میلیارد 9/0 حدود را خورشید عمر دانشمندان و دارد وجود انرژی این از استفاده امکان است تابش حال در

 (.Görig and Breyer, 7119. 1919زاده و امیری، اند)ملکزده تخمین سال

 ست،نی استوایی کشورهای مختص فقط و شودمی یافت دنیا جای همه در خورشیدی انرژی: دسترسی قابلیت (7

 مندهرهب آن از توانندمی انرژی این از استفاده در نوین هایتکنولوژی از بکارگیری با نیز کشورها سایر بلکه

اده زاست)ملک آلمان خورشیدی، توان بالا ظرفیت با کشورهای از یکی که گفت توانمی مثال طور به. شوند

 Görig and Breyer, 7119. 1919و امیری، 

 چند هر. ندارد همراه به آلودگی کل در خورشیدی انرژی از استفاده: زیست محیط سلامت حفظ و دوستدار (9

 مقابل در هاآن میزان اما دارد، وجود خورشیدی هاینیروگاه نصب و انتقال ساخت، اثر در آلودگی مقدار که

-می حداقل به را ایگلخانه هایگاز انتشار رو این از و است کم بسیار فسیلی متداول سوخت هاینیروگاه

 (.Kabir et al, 7111. 1919زاده و امیری، رسانند)ملک

 برق هایشبکه از استفاده به نیاز تا شده موجب خورشیدی انرژی از استفاده: مصرفی برق هزینه کاهش (1

 داشته وجود آن ایشبکه امکانات که صورتی در مسکونی هایخانه صاحبان و نماید پیدا کاهش مصرفی

 را مصوب هایتعرفه مقابل در و فروخته شبکه به را خود مصرف بر مازاد تولیدی برق میزان توانندمی باشد

 اهشک شدت به را خود مصرفی برق هزینه توانندمی خانه صاحبان که است معنی بدین این. نمایند دریافت

 (.Machol and Rizk, 7119. 1919زاده و امیری، دهند)ملک

 

 یدیخورش یانرژ افتیدر زانیاز نظر مموقعیت کشور ایران  -3

 نقاط بین در خورشیدی انرژی دریافت لحاظ به منطقه این که گرفته قرار شمالی عرض درجه 11 تا 70 مدارهای بین در ایران

 مترمربع بر ساعت وات کیلو 7711 تا 1111 ایران در خورشید تابشی میزان که نحوی به دارد؛ قرار هارده بالاترین در زمین

 ایران در آفتابی روز 911 از بیش سالیانه متوسط طور به همچنین. است جهانی متوسط از بالاتر بسیار که است شده زده تخمین

 نرژیا از استفاده جهت در کشورمان بالای بسیار پتانسیل دهنده نشان آمار این است توجه قابل بسیار که. است شده گزارش

 یاربس خود هاینیاز تامین جهت انرژی این از استفاده امکان و خورشیدی انرژی دریافت لحاظ به ایران کشور. باشدمی خورشید

 با را کشور نیازهای اکثر توانمی. باشدمی آن مصرفی انرژی برابر 1111 حدود آن در خورشیدی انرژی دریافتی و است غنی

 (. 1912نمود)مسائلی،  تامین خورشیدی انرژی منبع از استفاده

 

 یدر ساختمان مسکون یدیخورش یاستفاده از انرژ -4

های خورشیدی به عنوان یک دهد، پنلبا پیشرفت علم و آگاهی از میزان انرژی که خورشید به فراوانی در اختیار ما قرار می

ر های خورشیدی که ب. پنلگرفت مورد استفاده قرار های مسکونیدر ساختمانفناوری و تکنولوژی برای تولید انرژی مورد نیاز 
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نرم  .های خورشیدی تشکیل شده استفاده قرار گرفته شده، از کنار هم قرار گرفتن سلولها مورد استروی بعضی از ساختمان

باشد. های کیلووات و مگاوات میهای فتوولتاییک در مقیاسهای طراحی نیروگاهیکی از بهترین نرم افزار PV SYSTافزار 

مسکونی واقع در استان مازندران، شهرستان واحد  9ساختمان آزمایش شده در این مقاله یک ساختمان دو طبقه متشکل از 

باشد. طبق سرشماری از تعداد لوازم و کل وات مصرفی بکار رفته در این ساختمان، در هنگام بروز بدترین سوادکوه می

کیلووات  19.29شرایط)روشن ماندن تمامی لوازم برقی به صورت همزمان( به منظور دریافت کل وات مصرفی ساختمان، برابر 

های اولیه )ورودی به نرم کیلووات در نظر گرفته شده است. در ادامه به داده11.11ساعت بوده و حداکثر توان نامی نیروگاه بر 

های ثانویه)خروجی از نرم افزار( اشاره خواهد شد و خواهیم دید که همین نیروگاه ساختمان مسکونی چگونه از ورود افزار( و داده

ای هاتمسفر و محیط زیست جلوگیری خواهد کرد. شایان ذکر است عمر مفید این نیروگاه طبق برآوردها مواد آلاینده به جو تن

 باشد.سال می 91نرم افزار 

 باشد:بدین صورت می PVSYSTافزار سازی از طریق نرمپارامترهای شبیه

 N °81/63 موقعیت عرض جغرافیایی

 E °79/25 موقعیت طول جغرافیایی

 UT + 8/7 منطقه زمانی

 2/99 درصد نور بازتابیده

 6222 – 6232 تاریخ آب و هوا

 19:11 – 77/17/7111 سازیتاریخ و زمان شبیه

 درجه 91 جهت گیرنده هوایی، شیب

 درجه نسبت به جنوب 1 جهت گیرنده هوایی، قوس

 1 پیکربندی سایه اندازی

 تا 9 تعداد سایه اندازی

 تک خطی بردار

 m 0/72 اندازیهای سایهفاصله

 m 8/81 عرض جمع کننده

 m 2/29 باند غیرفعال بالا

 m 2/29 باند غیرفعال پایین

 05/2° یزاویه حد سایه، زاویه محدوده

 50/17 زاویه حد سایه، نسبت پوشش زمین

 JAP1 (DG) 12-912 ماژول خورشیدی، ماژول سیلیکونی

 JA Solarشرکت  ی اصلی پنل خورشیدی، سازندهپایگاه داده

 ماژول  2 های خورشیدی، به صورت سریتعداد ماژول

 ایرشته 1 های خورشیدی، به صورت موازیتعداد ماژول

 70 های خورشیدی، تعداد ماژولمجموع ماژول

 PW 912 های خورشیدی، قدرتمجموع ماژول

 PKW 60/20 آرایه قدرت کل، به صورت نامی

 C)°72( PKW 69/16 هاآرایه قدرت کل، در عملیات هادی 
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 V 978 ولتاژ ،C°72های عملیاتی آرایه در دمای ویژگی

 A 72 جریان ،C°72های عملیاتی آرایه در دمای ویژگی

 9m 32/6 هامجموع کل ناحیه دربرگیرنده، ناحیه ماژول

 9m 53/3 هامجموع کل ناحیه دربرگیرنده، ناحیه سلول

 V 022 – 697 ولتاژ عملیاتی

 acKW 0/12 نامی واحدقدرت 

 8 پک اینورتر، تعداد اینورترها

 acKW 68/3 پک اینورتر، قدرت کل

 6/29 پک اینورتر، نسبت توان نامی

 

 های خورشیدی:فاکتورهای تلفات ماژول

 )ولتاژ ثابت( K9W/m 92 ضریب افت حرارتی

 )ولتاژ ناشی از تلفات( K / m/s9W/m 2 ضریب افت حرارتی

 mOhm 31 ، آرایه مقاومت کلتلفات هرسیم 

 at STC 6/77 تلفات هرسیم، کسر تلفات

 2/37- تلفات کیفی  ماژول، کسر تلفات

 at MPP 67 ضررهای عدم تطابق ماژول، کسر تلفات

 2/627 های عدم تطابق، کسر تلفاتتلفات رشته

 ASHRAE IAM= 6-bo (6/cos i -6)   bo=2/27اثر بروز پارامترهای 

 

 پارامترهای اصلی سیستم )نوع سیستم: متصل به شبکه(:

 82° جهت گیرنده خورشیدی، شیب 

 20 گیرنده خورشیدی، قوس افقی جهت

 JAP1(DG) 12-912 PW 912های خورشیدی، مدل ماژول

 70 هاآرایه خورشیدی، تعداد ماژول

 PKW 60/20 آرایه خورشیدی، توان کل

 W ac 0122 توان ،Powador 0726 xiاینورتر مدل 

 تا 9 پک اینورتر

 KW ac 19/11 پک اینورتر، توان کل
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 انداز زمینه خورشیدی و صحنه سایه اطراف: چشم1شکل

پایه نگهدارنده )استرینگ(  9شود از گردد. همانطور که مشاهده میهای خورشیدی مشاهده میچگونگی چینش ماژول 1در شکل 

پنل خورشیدی به صورت  01پایه نگهدارنده  9ردیف که در مجموع  7ستون و  1متشکل از  های خورشیدی که هر پایهماژول

اند استفاده شده است. چنانکه مستحضرید خورشید از شرق سری برای  تامین انرژی الکتریکی مورد نیاز ساختمان بسته شده

درجه تنظیم  91انرژی به سمت جنوب با زاویه  های خورشیدی جهت دریافت مداومکند. بنابراین، پنلطلوع و در غرب غروب می

 گردیده است تا تلفات حاصل از سایه اندازی به حداقل برسد.

 

 (ISOهای سایه زنی در استاندارد : نمودار سایه اندازی )محاسبه خطی ضریب پرتو سایه: منحنی2شکل
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 سازی پارامترهای اصلی سیستم:نتایج شبیه

 MWh/year 65/89 تولید سیستم، انرژی تولید شده

 KWh/KWp/year 6980 تولید سیستم، تزریق به شبکه

 58/177 تولید سیستم، نسبت عملکرد

 

 

 های میلادی: نمودار نسبت عملکرد در ماه3شکل

𝑝𝑟دهد که از فرمول های سال بر حسب میلادی نشان می، نسبت عملکرد سیستم را در ماه9شکل  =
𝑌𝑓

𝑌𝑟
 𝑌𝑓آید. بدست می 

 باشند. در این شکل از تاثیر شدت تابش بنابر استناد بهتابد میبیانگر انرژی تابشی که بر سطح پنل می 𝑌𝑟بیانگر تولید ویژه و 

 دهد.کمتر بدست آید میزان تلفات عملیاتی را نشان می %111فرمول صرف نظر شده است. پس هرچه از 

 

 (KWp 14.44یلادی )قدرت نامی: ها در هرماه م: نمودار تولیدات عادی پنل4شکل
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اشد. بخش بباشد که بخش قرمز رنگ بخش مقدار انرژی الکتریکی تزریقی به شبکه می، مربوط به تولیدات نیروگاه می1شکل 

)شامل تلفات تابش  DC)شامل اینورتر و ...( و بخش آبی رنگ نیز مربوط به تلفات بخش  ACسبز رنگ مربوط به تلفات بخش 

گردد در ماه اوریل بالاترین میزان تزریق برق به مشاهده می 1باشند. همانطور که در شکلو ...( می DCهای روی پنل، کابل

بیشترین مقدار را ماه مارچ دارد. دلیل آن این است ک همانطور که در بهار بهترین وضعیت تابشی  9شبکه را دارد اما در شکل 

 باشد. زمان مقداری هم تلفات اهمی بیشتری داریم لذا عملکرد سیستم در این ماه اندکی کم می را داریم هم

 دهد.های مختلف میلادی نشان میسازی پارامترهای اصلی سیستم را در ماهها و نتایج شبیه، تراز1جدول

 های میلادیسازی بر اساس ماهها و نتایج اصلی شبیه: تراز1جدول

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GlobHor: Horizontal global irradiation )تابش کل روی سطح افق(            

DiffHor: Horizontal diffuse irradiation   )تابش پراکنده کل(

T Amb: Ambient Temperature )دمای  متوسط محیط( 

Globlnc: Global incident in coll. plane شده( )تابش انرژی کل بر سطح پنل در زاویه تعیین   

GlobEff: Effective Global, corr. For IAM (Incident Angle Modifier) and shadings  

های نوری()تابش انرژی کل بر سطح پنل در زاویه تعیین شده با لحاظ تلفات سایه اندازی و انعکاس پرتو  

EArray: Effective energy at the output of the array شده توسط پنل ها( )انرژی الکتریکی تولید  

E_Grid: Energy injected into grid )انرژی تزریق شده به شبکه( 

PR: Performance Ratio )نسبت عملکرد( 
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 در طول سال بر اساس پارامترهای اصلی سیستم: DCو  ACنمودار انرژی تلف شده 

 

ین دهد. ابه زمان )برحسب سال( را نشان می نمودار زیر، مقدار کربن دی اکسید جلوگیری شده از ورود به محیط زیست نسبت

 نماید. تن کربن دی اکسید به محیط زیست جلوگیری می 2711/سال عمر مفید خود از ورود  91نیروگاه خورشیدی در طی 
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 ستیز طیشده از ورود به مح یریجلوگ دیاکس ی: نمودار مقدار کربن د5شکل

 

 نتیجه گیری -5

برداری از انرژی خورشیدی به منطور کاهش طبقه متشکل از سه واحد مسکونی جهت بهره در این مقاله، یک ساختمان دو

سازی شد. بر طبق نتایج بدست آمده از ارزیابی و شبیه PV SYSTافزار مصرف انرژی و آلایندگی زیست محیطی از طریق نرم

 باشد:در طول سال بدین ترتیب می DCو  ACافزار، انرژی تلف شده نرم

، تابش کلی زیر آستانه +%19/0، تابش انرژی کل بر سطح پنل در زاویه تعیین شده 7KWh/m 1120تابش کل روی سطح افق 

7KWh/m 1099 ها ، تابش موثر در جمع کننده-%7/1، ضریب انعکاس پرتوهای نوری -%0/0اندازی نزدیک ، تلفات سایه-1/1%

coll 7m 11*  نامی در استاندارد  ، انرژی%10/21، مبدل فتوولتاییکSTC MWh 71/01 تلفات حاصل از تغییر شدت توان ،

، تلفات %1/1+ها و تلفات کیفی ماژول %9/1-ها ، سایه اندازی: تلفات برقی ماژول%2/1-، تلفات حرارتی فتوولتاییک %1/1-تابشی 

، MWh 11/11نی شده نقطه توان ماکزیمم ، انرژی پیشبی%1/1-ها ، تلفات اهمی سیم%1/1-ها ها و استرینگعدم تطابق ماژول

، تلفات اینورتر هنگام حداکثر جریان %1، تلفات اینورتر در هنگام قدرت بیش از توان نامی %0/1-تلفات اینورتر در هنگام کارکرد 

، %1، تلفات اینورتر ناشی از ولتاژ آستانه %1، تلفات اینورتر ناشی از آستانه توان %1، تلفات اینورتر ناشی از اضافه ولتاژ %1ورودی 

 طی خورشیدی در نیروگاه . اینMWh 12/97، انرژی تزریقی به شبکه نیز MWh 12/97انرژی در دسترس از خروجی اینورتر 

از این رو با کمک انرژی . نمایدمی جلوگیری زیست محیط به اکسید دی کربن تن 2/711 ورود از خود مفید عمر سال 91

توان از این انرژی پاک و نو جهت کاهش مصرف انرژی و های خورشیدی بر روی بام ساختمان، میدی و نصب پنلخورشی

 آلایندگی زیست محیطی استفاده نمود.
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آنالیز و تحلیل سرسیلندر موتورهای بنزینی با استفاده از سیمولیشن حرارتی نرم افزار 

 سالیدورک

 

 میلاد فراهانی علوی1، وحید مرادی2*، حامد رستمی3، حسین کامیار4

 گروه مهندسی مکانیک، همدان -1

 خودرو، بندر انزلیگروه مهندسی  -2

 گروه مهندسی خودرو، بندر انزلی -3

 گروه مهندسی خودرو، بندر انزلی -4

 

 

 

 

 چکیده
 ریاخ یو زمان بر است. در دهه ها نهیپرهز اریمعمولا بس ،یخودروساز عیدر صنا یشگاهیو آزما یتجرب یروش ها

از قطعات مهم خودرو  یکینموده است  فایو توسعه قطعات خودرو ا یدر طراح یمحدود نقش مهم یروش اجزا

 یاجزا ریو سوپاپ ها، بادامک ها و سا هکرد جادیرا ا ستونیمحفظه احتراق پ لندر،یاست. سرس لندریها، سرس

 عیموتور دما، فشار و سرعت ما یخنک کار ستمیکارکرد س طیشود. با توجه به شرا یآن نصب م یبر رو نگیمیتا

انتقال  زانیاثر دارد. م یخنک کار الیانتقال حرارت از بدنه به س زانیسطح بر م یخنک کننده، جنس و زبر

اثرات  قیتحق نیدارد . در ا یبستگ یخنک کار الیسطح و س یانتقال حرارت و اختلاف دما بیحرارت به ضر

گرفته  قرار یمورد مطالعه و بررس دورکیبا استفاده از نرم افزار سال ینیبنز یموتورها لندریانتقال حرارت در سرس

کند،  یم شکارآ جی. مطالعه نتاردیگ یقرار م یبه وجودآمده در آن مورد بررس یحرارت یتنش ها نیاست. همچن

 دارند. ازین یتر شیب یدارند رنگ قرمز نشان داده شده و به آب بند یشتریکه تنش ب ینقاط

 ،تنشل حرارتانتقا اثرات، سالیدورکسرسیلندر، واژگان کلیدی: 
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 مقدمه -1

ه موتور قرارگرفته است که مجموع ییدر قسمت بالا لندریباشد و سرس یآن م لندریموتور خودرو سرس یاصل یاز قسمت ها یکی

)که ردیاز حد تحمل خود قرار گ شیب یتحت حرارت لندریسرس کیشوند. اگر  یقطعه مونتاژ م نیا یهوا بر رو فولدیسوپاپ و من

ع همان سوخته است. در واق لندریکه سرس ندیگو یدهنده آن دارد( اصطلاحا م لیمواد تشک و لندریسرس تیفیکاملا بسته به ک

 ی. محمدشود یم لندریسرس ضیکه معمولا منجر به تعو ندیگو یاز اندازه را سوختن م شیشکل در اثر حرارت ب رییو تغ چشیپ

قرار دادند آنان  یرا مورد بررس یو هوش مصنوع یکیودرو با استفاده از امواج مکانخ لندریسر س یابی بی[ ع1-2و همکارانش ]

اج به کمک امو دیخودرو پرا لندریسرس یابی بیع هیبر پا یمصنوع ینو جهت استفاده از شبکه عصب یروش شیآزما نیدر ا

ند کرده ا یکامل مدلسازی شده را در نرم افزاربه روش المان محدود مدلساز اتیخودرو با جزئ لندریارائه دادند و سرس یکیمکان

ازی س هیمدل شب دییبه مدل اجزاء محدود، قطعه تحت تست مودال قرار گرفته و بعد از تا یو اعتبار سنج دییو سپس برای تا

 مدل دو زمان –شتاب  گنالی( سFEMبر مدل ) رویسازی اعمال ن هیها بر روی مدل اجزاء محدود انجام شده است. با شب بیع

 شود. یم اسبهمح بیبرای هر ع وبمعی و سالم

قرار  یمورد مطالعه و بررس دورکیبا استفاده از نرم افزار سال ینیبنز یموتورها لندریاثرات انتقال حرارت در سرس قیتحق نیدر ا

 یکند، نقاط یآشکار م جی. مطالعه نتاردیگ یقرار م یبه وجودآمده در آن مورد بررس یحرارت یتنش ها نیگرفته است. همچن

 دارند. ازین یتر شیب یقرمز نشان داده شده و به آب بند رنگدارند با  یتر شیکه تنش ب

 

 عملکرد سرسیلندر -2

یفیتی کسرسیلندرها با استفاده از مواد با . باشدانواع سرسیلندر میتولید های تولید قطعات خودرو، کمپانی از تولیدات یکی

های قالب گیری، ساخته ها و تکنولوژیهمچون آلومینیوم و انواع آلیاژ آلومینیوم و چدن تولید و با استفاده از آخرین روش

شوند. اما به هر حال این قسمت از هر جنسی که ساخته شود، دارای یک محدوده تحمل فشار محدودی است و مسلما گذر می

یکی از قسمت های اصلی موتور خودرو سرسیلندر آن می باشد و  .کندبری به آن وارد میهزینه از حد استاندارد، صدمات زیاد و

زیک بر طبق قوانین فی. در قسمت بالایی موتور قرار گرفته که مجموعه سوپاپ و مانیفولدها بر روی این قطعه مونتاژ می شوند

ه محفظه احتراق موتور )گرم ترین قسمت موتور( در داخل حرکت جریان گرما معمولاً به سمت بالا می باشد. به این دلیل ک

ترین عاملی که روی مهم  سرسیلندر قرار دارد، این قطعه باید بتواند در حین کار کردن حرارت بسیار زیادی را تحمل کند.

ه برداشتن را ب تاب مجاز است که عیوبی چونگذارد، افزایش دمای حاصل از وارد آوردن فشار غیرساختار آن تاثیر مستقیم می

ها را رعایت نکنید و آنها را بیش از حد سفت کنید، اگر سیلندر، ترتیب بستن پیچکردن سرهمراه دارد. اگر در هنگام باز و بسته

 رسیلندر کنید و باز هم اگر طی مدتی به طور یکسره خودرو را تحت فشاهای سرکردن پیچبودن پیشرانه، اقدام به باز هنگام گرم

ان استفاده شود. همچنین در سرسیلندر مسیرهای جریقرار دهید، باید منتظر باشید سرسیلندر خودرویتان تاب برداشته و عملا بلا

ها و ادواتی که آب و روغن وجود دارد تا هم بتوان حرارت را در آن کنترل کرد، هم بتوان روغن مورد نیاز برای مجوعه سوپاپ

 .ها ارسال کردا به آننیاز به روغنکاری دارند ر
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 : نمایی از سرسیلندر موتور خودرو1شکل

 عیوب سرسیلندر:

تاب برداشتن از عیوب متداول کلیه سرسیلندرها می باشد . عواملی مانند بیش از حد گرم کردن موتور یا سوختن واشر  -1

رفع عیب پس از تشخیص تعمیرکار به  برای .سرسیلندر و یا نامیزان سفت کردن پیچ های سرسیلندر باعث این عیب می شود

تراشکاری انتقال و با تراش سرسیلندر عیب آن برطرف می شود. مقدار تراش توسط کارخانه سازنده تعیین شده و نباید بیشتر 

از مقدار تعیین شده تراشیده شود. در صورتی که بیش از حد مجاز تراش شود اتاق احتراق کوچکتر شده و باعث گرم کردن و 

 .سوزی می شود. خودسوزی یعنی پس از خاموش کردن موتور لحظه ای موتور روشن می ماندخود

زود به زود عوض کردن آب رادیاتور ، ، خوردگی مجرای آب سرسیلندر: عواملی چون زنگ زدگی ، مواد معدنی داخل آب -8

 .نامناسب بودن آب همگی در خوردگی مجرای آب نقش دارند

عواملی چون یخ زدگی، فشار زیاد، حرارت بالا باعث ترک برداشتن نقاطی از سرسیلندر می شود  ترک خوردگی سرسیلندر: -9

موجوب مخلوط شدن آب و روغن و فرار کمپرس و روغن سوزی می گردد که با دستگاهی مخصوص به ترک خوردگی سر  که

 .یر می شودبرند و در صورتی که امکان داشته باشد با دوختن یا جوشکاری تعم سیلندر پی می

مرور مقداری دود در اطاق  در اثر احتراق مخلوط هوا و بنزین در داخل سیلندر به: )اطاق احتراق( کربن گرفتن سرسیلندر -4

دوده علاوه بر اینکه حجم اطاق احتراق را کوچک ساخته    احتراق چمع شده که می تواند کاملا در کار موتور موثر واقع شود این

موتور بالا می برد که خود باعث احتراق زود رس در موتور می شود سرخ شدن کربن در زمان احتراق چه در نسبت تراکم را در 

الکترود های شمع و چه در نقاط گرم دیگر مانند سطح نعلبکی سوپاپها و سطح بالای پیستون باعث ایجاد احتراق های نابه هنگام 

 .می گردد
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 سرسیلندر: نمایی از عیوب به وجود آمده در 2شکل

 

 : نمایی از کربن گرفتگی سرسیلند3شکل

ه مجاز است کگذارد، افزایش دمای حاصل از وارد آوردن فشار غیرتاثیر مستقیم می سرسیلندرترین عاملی که روی ساختار مهم

ش پیشرانه و در نتیجه افزایبرداشتن را به همراه دارد. ترک برداشتن نیز حاصل وارد آوردن فشار بیش از حد به  عیوبی چون تاب

هنگام تصادف  سیلندر و ضربات شدیددرون پوسته سر زدن آب درکاری، یخمجاز دمای آن، نقص شدید در سیستم خنکغیر

 می باشد.

 

 واشرسرسیلندر

ند. اگر یک کای به نام واشر سر سیلندر آب بندی می سرسیلندر توسط پیچ به بلوک موتور پیچ می شود و مابین آن دو را قطعه

واشر سرسیلندردارای کیفیت پایینی باشد امکان دارد باعث سوختن سرسیلندر یا راه پیدا کردن آب به روغن و اصطلاحاً آب و 

نسوز، شده پنبهگراد را داشته و از چند لایه پرسدرجه سانتی 1011روغن قاطی کردن بشود. واشرسرسیلندر توانایی تحمل دمای 

  .بندی شوندسیلندر کاملا به هم چسبیده و آببلوک و سر شود تا دو بخشساخته میکروم و آلومینیوم 



 ماهنامه رهیافتی در مدیریت نفت و گاز

1911(، خرداد 1)پیاپی: 1، شماره 1دوره   

82-93صفحات   
 

 

 : نمایی از شکل واشرسرسیلندر در موتور خودرو4شکل 

 دلایل سوختن واشر سرسیلندر

 آب رادیاتور کم باشد *

 مجراهای عبور آب در موتور مسدود شود*

 ر عملکرد پروانهخنک نشدن آب رادیاتور به دلیل رسوب و یا نقص د *

 نقص فنی در واتر پمپ و عدم گردش جریان آب در موتور *

 رانندگی طولانی در ترافیک و فشار بر موتور در فصل گرما *

 پیچ خوردگی شلنگ های ورودی و خروجی رادیاتور*

 نقص فنی در ترموستات*

 

 های مورد استفاده در سرسیلندرآلیاژ

شد، اما امروزه با پیشرفت تکنولوژی و شناخت و آهنی در تولید سرسیلندر استفاده می ر گذشته، بیشتر از آلیاژهای چدنید 

های گری آلیاژهای آلومینیم و ویژگی خاص آنها، تولید حجم وسیعی از قطعات موتور از جمله سرسیلندر، توسط ریختهآلیاژ

 .ید دارای دو خصوصیت مهم باشدگیرد. آلیاژ مورد استفاده برای تولید سرسیلندر، باآلومینیم انجام می

 .دشومقاومت در برابر تغییر فرم و تنش حاصل از احتراق سوخت و نیروهای وارد بر آن که باعث جلوگیری از نشت گاز می 1-

وجود آمدن ترک در ناحیه بین سوپاپ ورودی و خروجی در معرض در دمای بالا که باعث جلوگیری از به داشتن چقرمگی 8-

 .شوداحتراق، می

گی برخوردار ها از بهترین قابلیت ریختهای ریختگی بوده و بین دیگر آلیاژریختگی یکی از پرکاربردترین آلیاژ ومهای آلومینیآلیاژ

توان به مواردی همچون سیالیت خوب برای پر کردن مقاطع باریک، نقطه ذوب پایین ها میاست. از خواص مطلوب این آلیاژ
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انتقال حرارت سریع از آلومینیم مذاب به قالب و در نتیجه کاهش زمان هر سیکل ریختگی، کنترل آسان نسبت به دیگر فلزات، 

 دهنده، باید دارایزدایی و ... اشاره کرد. آلیاژ ریختگی آلومینیم علاوه بر عناصر استحکام های گازانحلال هیدروژن توسط روش

لیسیم( به منظور دادن سیالیت لازم برای جبران کاهش حجم ناشی از مقادیری کافی از عناصر سازنده یوتکتیک )معمولا سی

 .موارد ریختگی باشد

  گری سرسیلندرروش ریخته

توان تفاوت آنها را در سه زمینه شود که میگری استفاده میهای مختلف ریختهبرای تولید سرسیلندرهای آلومینیمی از روش

 :زیر بیان کرد

 شودالب مینیرویی که باعث پر شدن ق 1-

 جنس قالب 8-

 سیستم راهگاهی 9-

گری ثقلی است که مذاب توسط نیروی وزن گری در تولید سرسیلندر آلومینیمی، ریختههای ریختهترین روش یکی از متداول

شاره کم اگری تحت فشار توان به ریختهها میشود. از دیگر روشای، تزریق میای، دائمی و یا پوستهنوع قالب ماسه 9خودش در 

تم گری، طراحی سیسشود. یکی از عوامل مهم در کیفیت قطعات ریختهکرد که مذاب توسط فشار از پایین وارد قالب فلزی می

های توربولانس در حین پر شدن راهگاهی است. اگر سیستم راهگاهی به طور مناسب طراحی نشده باشد، امکان ایجاد جریان

گیرد. نوع جریان حاصل از ریخته شدن مذاب از پاتیل به درون سیستم تاثیر قرار میه تحتآید و کیفیت قطعقالب به وجود می

یکی از عوامل بسیار موثر در کیفیت  .راهگاهی، عامل مهمی در ایجاد اکسیدها و عیوب، از جمله عیب نشتی در سرسیلندرهاست

 گری شده، این عامل بسیار تاثیرگذار است. ریخته گری شده، فرایند پر شدن قالب است. در خصوص سرسیلندرهایقطعه ریخته

 

 : نمایی از شکل مدل تحلیلی 5شکل

 این تحلیل نحوه تحمل حرارت و فشار را سرسیلندر در درجه حرارت های مختلف نشان می دهد 0با توجه به شکل 
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 سالیدوورک: نمایی از نحوه بارگذاری بر روی سرسیلندر از طریق نرم افزارتجاری 6شکل

 مدل تحلیلی

در این قسمت یک مدل تحلیلی برای تحلیل بارگذاری روی سرسیلندر به روش المان محدود توسط نرم افزار سالیدورک ارائه 

شده است. که بتواند رفتار سطح مقطع و تغییرات حرارتی در نقاط مختلف را در اثر اعمال بار پیش بینی نماید. مزیت مدل 

این است که در یک زمان محاسباتی بسیار کم تر نسبت به شبیه سازی اجزای محدود پیش بینی خوبی از تحلیلی ارائه شده 

هندسه و عملکرد سرسیلندر را مهیا می سازد. همچنین، علاوه بر فهم بهتر نسبت به مکانیک شکل دهی نمونه، با مطالعه مدل 

سیستم نرم افزاری در این مدل را  0در حاصل خواهد شد. شکل تحلیلی فرآیند، درک بهتری برای تفسیر نتایج تحلیلی سرسیلن

 1398واسونبا ضریب پ ایزوتروپیک الاستیک انعطاف پذیر خطینشان می دهد که جنس سرسیلندراز آلومینیوم بوده و نوع تحلیل 

 برای تحلیل مذکور به کار برده شده است. 9kg/m  8011و چگالی  1e31و مدول الاستیسیته 
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 نمایی از مقدار حرارت وارده بر سرسیلندر: 7شکل

 

 نتیجه گیری

یکی از قسمت های اصلی موتور خودرو سرسیلندر آن می باشد و سرسیلندر در قسمت بالایی موتور قرارگرفته که مجموعه 

می باشد.  بالا بر طبق قوانین فیزیک حرکت جریان گرما معمولاً به سمت سوپاپ و منیفولدها بر روی این قطعه مونتاژ می شوند.

به این دلیل که محفظه احتراق موتور )گرم ترین قسمت موتور( در داخل سرسیلندر قرار دارد، این قطعه باید بتواند در حین کار 

در این پژوهش برروی اثرات انتقال حرارت در سرسیلندر موتورهای بنزینی تحقیق  کردن حرارت بسیار زیادی را تحمل کند.

مطالعه نتایج آشکار می کند، نقاطی که تنش بیش تری دارند رنگ قرمز نشان داده شده و به آب بندی بیش انجام گرفته است. 

 همچنین نتایج حاصل از این تحقیق را می توان به صورت زیر خلاصه کرد: تری نیاز دارند. 

ه و نرم افزار سالیدورک، روشی سادروش تحلیل اثرات حرارتی سرسیلندر موتورهای بنزینی با استفاده از سیمولیشن حرارتی -1

 مناسب برای تحلیل حرارتی اجزای مختلف موتور است.

در روش تحلیل اثرات حرارتی سرسیلندر موتورهای بنزینی با استفاده از سیمولیشن تنش نرم افزار سالیدورک هرچه تعداد -8

 می یابد.گره ها بیش تر باشد دقت محاسبات بالاتر بوده و همچنین زمان حل افزایش 
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