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چکیده

 تمامی جوامع بشری را بر آن داشته است که به دنبال منابع جايگزين تجديدپذير،آگاهی از تاثیر مخرب منابع انرژی فسیلی و محدوديت منابع آنها در دهههای آينده
 کیلو وات ساعت انرژی خورشید را تبديل7/5  تا3/4  ساعت آفتاب داشته و در هر متر مربع آن میتوان بین2900  کشور ايران در طول سال به طور میانگین.باشند
 بر، در زمینهای درون دانشگاه. نقش فضاهای آموزشی و دانشگاهی برای افزايش آگاهی و بهبود اين فرآيند کامالً روشن و نمادين است.به برق يا آب گرم نمود
 عدم سايه اندازی و چشم انداز نامناسب میتوان امکان سنجی، شیب مناسب، دسترسپذيری و نظارت،اساس چند معیار مهم مانند نزديکی به شبکه يا پست برق
 انتخاب زمین در. از نیازهای ساختمان های مجاور تاسیسات خورشیدی تامین گردد%10  تا5 احداث نیروگاه های مقیاس کوچک را بررسی کرد به نحوی که بین
، سايهاندازی، و کاهش تلفات ناشی از فاصله زياد از شبکه، نقش تعیین کنندهای در افزايش جذب تابش خورشیدی و تولید برق مورد نیاز،يک پرديس دانشگاهی
 دسترسی به، مرتبط با عوامل محیطی، برای تحلیل محل نصب مناسب صفحههای خورشیدیAHP  روش تحلیل سلسله مرتبی. و آلودگی هوا دارد،شیب نامناسب
 نظارت و نزديکی به ساختمان ها و يا شبکه انتقال نیرو در درجه دوم و، شرايط دسترسی. چشم اندازی مناسب انجام میشود،پست برق و ساختمان های مجاور
.شرايط مساوی قرار دارند و چشم انداز نامناسب در يک پرديس دانشگاهی میتواند در درجه آخر اين ارزيابی قرار گیرد
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Abstract
Awareness of the devastating impact of fossil energy sources and their resource limitations in the coming decades has
prompted all human societies to seek alternative renewable sources. Iran has an average of 2,900 hours of sunshine per
square meter of flat land area that can convert between 3.4 to 7.5 kWh of solar energy into electricity or hot water. The
awareness and acceleration of this process are quite clear and symbolic. On campus, based on several important criteria,
such as proximity to the grid or substation, accessibility and monitoring, proper slope, non-shading, and inadequate
landscape, the feasibility of small-scale power plants can be examined so that Meet 5 to 10% of the needs of buildings
adjacent to the solar plant. Land selection on campus has a decisive role in increasing solar radiation absorption and power
generation and reducing network loss, overcrowding, inadequate slope, and air pollution. The AHP Analysis Hierarchy
Process approach is used to analyze the proper location of solar panels, related to environmental factors, access to power
stations and adjacent buildings. Conditions of access, supervision, and proximity to buildings or power grids are second
and foremost, and poor prospects on campus may be at the bottom of the assessment.
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مقدمه

بررسی دادههای آماری نشان میدهد که روند مصرف برق در چند سال
اخیر در همه بخش های کشور به صورت صعودی افزايش داشته است .با توسعه
شهرها و افزايش جمعیت ،همچنین وابستگی هر چه بیشتر زندگی مدرن به
وسائل برقی ،نیاز به اين نوع انرژی بیشتر احساس میشود .در حالی که تغییرات
اقلیمی و گرمايش زمین به سرعت بر زيرساختارهای جامعه بشری میتازد و
ساخت نیروگاه های مولد برق سنتی پر هزينه ،با کارآمدی کم ،و بسیار آالينده
هستند ،آموزش به کارگیری منابع تجديدپذير به کندی گسترش يافته،
تاسیسات آن گران بوده ،و موانع ساختاری فراوان در پیش رو دارند .برخی
امیدوارانه بر اين باورند که با ارتقاء فرهنگی جامعه و تغیر نظام مهندسی به
سوی کنترل مصرف انرژی و تولید انرژی تجديدپذير زمان از دست رفته را
میتوان جبران کرد و با راهاندازی اين نیروگاه های خورشیدی ،بادی ،ژئوترمال
و مانند اينها از داغ تر شدن جو زمین جلوگیری نمود [.]1
انرژی خورشیدی جايگزين انرژی غیر تجديد پذير معمولی به طور
گستردهای در سراسر جهان به اجرا در آمده است .در حال حاضر يکی از چالش
برانگیزترين مشکالت ،چگونگی بهبود بهرهوری در تولید انرژی خورشیدی است.
در میان منابع انرژی تجديد پذير ،انرژی خورشیدی از اين جهت منحصر به فرد
است که میتواند منبع برق محلی را برای افرادی که در مناطق روستايی يا
واحد های دانشگاهی يا صنعتی زندگی میکنند ،بدون دسترسی مستقیم به
شبکه برقی ،فراهم کند .از اين میان ،موضوع احداث نیروگاههای خورشیدی
فتوولتائیک در مقیاس بزرگ ،به شکل مزارع خورشیدی ،و يا در مقیاس کوچک
بر روی سقف ساختمان ها ،سايهبان پارکینگها ،و يا محوطه باز مجاور
ساختمان ها به شکل راه حلهای عمومی و در دسترس بیشتر مطرح شده است
[.]2
استقبال دانشگاه ها از بهرهگیری اين نوع از مولدهای انرژی به داليل
متفاوتی میتواند به معنای چهره نمادين و پیشرو در حرکت به سوی توسعه
پايدار و ترويج طراحی سبز باشد .با تشويق جامعه و سازمان های دولتی و
خصوصی در به کارگیری انرژی های تجديد پذير ،به ويژه خورشید و سرمايه-
گذاری در محوطه های دانشگاهی ،ممکن است زيرساختارهای مورد نیاز برای
تغییر شیوه های تولید و مصرف انرژی ايجاد شود [ .]3دانشگاه همچنین از
مالکیت زمینهايی با مساحت مناسب در مجاورت ساختمان های مصرف کننده
برخوردارند و با انتخاب مناسب محل مولدها در مجاورت خطوط شبکه ،و بهره
گیری از بام ساختمان ها ،می توانند برق مازاد را با اتالف کمتر به فروش
برسانند و از تولید گازهای آالينده معادل آن ممانعت نمايند .مقدار توان تولیدی
سامانه های فتوولتائیکی کوچک محلی معموالً بین  2تا  50کیلووات می باشد
کهبرای يک پرديس دانشگاهی تا يک مگاوات هم قابل افزايش است .برای

مثال،در يک سامانهسقفی فتوولتائیک با توان تولیدی  2کیلووات ،ساالنه 3600
کیلووات ساعت برق می شود .اين میزان معادل عدم استفادهاز  4/3تن زغال
سنگ در سال و جلوگیری از نشر گازهای گلخانه ای به میزان  2250کیلوگرم
در سال است [.]4
تحقیقات اخیر نشان داده است که کارائی نیروگاه هایکوچک محلی و
بازده سرمايه گذاریآن از نوع مقیاس بزرگ بیشتر است .اما در هر دو حالت،
برای احداث نیروگاه های خورشیدی ،تعیین محل مناسب جهت کاهش هزينه
هایساخت ،افزايش بهرهبرداری ،بهبود انتقال انرژی ،و تعمیر و نگهداری اهمیت
داشته و نیازمند مطالعات امکان سنجی استقرار و انتخاب سايت است .اين
موضوع به معنای تطابق هرچه بهتر نحوهاستقرار آرايهها ،کاهش اثرات نامناسب
محیطی ،رعايت فاصلهو عدم سايه اندازی ،و امکان دسترسی برای تعمیر و
نگهداریاست[ .]5ارزيابی شرايط استقرار و نصب پانل های خورشیدی ،میتواند
بهمیزان قابل توجهی بهافزايش عملکرد و کارائی پانلها بیافزايد .همچنین میزان
تابش دريافتی به سطوح افقی به شرايط اقلیمی و جغرافیايی محل بستگی
داشته و برای موفقیت يک نیروگاه خورشیدی تعیین کننده است [.]6
امکان سنجی نحوه استقرار نیروگاه برق خورشیدی در يک منطقهمشخص
با توجه به کاهش تداخلها و اتالف ناشی از فاصلهمولد تا ساختمانها انجام
گرفتهو از اين رو ارزيابی محل استقرار مولدهای برق فتوولتائیک در دست
يابیبه تعیین نسبتا دقیق میزان برق خروجی ،از اهمیت زيادی برخوردار است
[ .]7از طرف ديگر ،فضای بین رديف ها بايد تا حد امکان کوچک نگه داشتهشده
تا سطح اشغال کمتری از زمین استفادهشود .طراح بايد از ابتدا متوجه مسیر
خورشید در طول سال ،به ويژهدر زمستان ،باشد تا از سايهاندازی يک رديف بر
رديف عقبی اجتناب نمايد [.]8
در اين مقاله محوطه اصلی دانشگاه بین امللی امام خمینی ،با توجه به
قابلیت هایمحیطی آن ،به عنوان نمونه مطالعاتی برای استقرار نیروگاه مقیاس
کوچک فتوولتايیک انتخاب شده و روش امکان سنجی برای انتخاب زمین با
توجه به شرايط خاص آن ،از طريق روش تحلیل سلسلهمراتبی ،ارزيابی چگونگی
و تعداد قابل استقرار ماژول ها در زمین پیشنهادی ،از طريق محاسبه رياضی
ارائه میگردد.
-2

پیشینه تحقیق

موضوع انتخاب سايت از اهمیت زيادی در مرحله مطالعهاحداث يک
نیروگاهبرق خورشیدیبرخوردار است و برای بهدست آوردن بهترين کارائی آن،
شرايط زمین و محیط اطراف نیروگاهنقش کلیدیدارند .گاستلی و همکاران []9
مطابق شکل  ،1شناسايی و تحلیل مکان مناسب زمین برایقرار دادن پنل
خورشیدی را با توجه به دسترسپذيری ،اقتصادی بودن و شرايط محیط زيستی،
برای انتقال انرژی بررسی کردهاند.
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شکل  1سودمندی ها تعیین زمین برای نصب توسعه مولدهای برق خورشیدی []9
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يوسون چوی و همکاران در سال  ،2019برای دستیابی به انتخاب زمین
مناسب ،روش مبتنی بر سیستم اطالعات جغرافیايی 1 GISرا برای برنامه-
ريزی منطقی و طراحی سیستم انرژیخورشیدی ،در يک مقیاس بزرگ
پیشنهاد کردهاند[ .]10در اين روش سیستم های اطالعات جغرافیايی غالباً
با مدلها و روشهای ترکیبی از تحلیلآماریو آزمون احتمال ،مقايسه می-
شوند تا قابلیتهای مکانیسايت و ساير ويژگیهای آن به خوبی مشخص گردد.
اگر دادههای تابش خورشیدی در منطقه ای خاص وجود نداشته باشد ،از
طريق نمودارهای محاسباتی و اطالعات مختلف جغرافیايی و زمینی ،سنجش
از راه دور ،میتوان مقدار تابش اشعهخورشیدی را تا حد قابل قبولی تخمین
زد .روشهای مبتنی بر  GISبرای ارزيابی مکانهای مناسب برای نیروگاههای
خورشیدی بستهبه کاربرد آنها ،در مقیاس منطقهای يا محلی ،میتوانند در
کاربرد متنوع باشند.
غضنفرخان و همکاران ،مطالعاتی را برای تعیین قابلیت تولید برق
خورشیدی در مناطق مختلف کشور هند ،از مناطق کم ارتفاع و آفتابی تا
مناطق کوهستانی و ابری شمال ،به انجام رساندهاند .در اين کار پتانسیل
تولید برق برای در مناطق مختلف ،براساس میانگین تابش خورشیدی ساالنه،
بر واحد سطح در يک روز محاسبهشدهو قابلیت هريک بر اساس میزان کارائی
و زمان بازگشت سرمايهالويت بندی میشود [ .]11وگت ل 2و همکاران
پیشنهاد کردند که سايهناشی از توپوگرافی ،سازه و يا پوشش گیاهیبايد در
فرآيند انتخاب محل قرارگیری 3PVبر روی سقف در نظر گرفتهشود .به طور
کلی ،نصب صفحات خورشیدی روی پشت بام ها يا زمین ها ممکن است در
برخی ساعات از روز با مشکل سايه اندازی درختان اطراف ،ساختمانها و يا
شیب زمین مواجه شود[.]12
آوگن براون طرح مستقل مطالعاتی را برای دانشگاه مک کواری در
استرالیا برای امکان سنجی نصب مولد برق خورشیدی تهیهکردهاست .نتايج
اين پژوهش نشان دادهاست که اين دانشگاه در هر سال  3000000کیلووات
ساعت انرژی مصرف میکند و هزينههای سنگینی برای دانشگاه دارد .بنابر
اين پیشنهاد شده است تا از طريق سرمايه گذاری در حوزه برق خورشیدی
هزينههای جاری دانشگاه در سال های آينده کاهش يابد[ .]13گزارش وی
همچنین نشان داد که به ازای هر کیلوات ساعت مبلغ  0/26دالر هزينهمی-
شود و بازگشت سرمايهاز طريق صرفهجويی و فروش مازاد نیازاين نوع برق،
 16سال طول میکشد .همچنین اين ارزيابی نشان داد که با اختصاص
 71000متر مربع از زمین دانشگاهمیتوان  % 46از نیاز به برق را تامین نمود.

در انتها نیز چنین نتیجهگیری مینمايند که اگرچه تا سال  2030نمیتوان
به برق خورشیدی تولید شده در داخل دانشگاه اتکاء نمود و الزم است
همچنان به انرژی برق نیروگاههای فسیلی وابستهباشند ،اما کمک مهمی به
کاهش گازهای گلخانه های و ترويج به کارگیری انرزی های تجديد پذير
خواهد بود .ماريک مان به سرپرستی گروهی از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی،
مطالعات امکان سنجی ايجاد يک نیروگاه خورشید را در سايت اصلی دانشگاه
بررسی نموده است [ .]14با افزايش مساحت اين دانشگاه در سال ،2000
مصرف انرژی آن دو برابر شد و ايده استقرار يک سامانهبرق فتوولتائیک
خورشیدی ،نیازمند مطالعات امکان سنجی بهرهبرداری از اين انرژی در داخل
دانشگاهبوده است.
موضوع پايدارسازی در دو دهه خیر در آمريکا مورد توجه دانشگاهها قرار
گرفته و رابطه تاثیر گذاری را با جامعهبرقرار کردهاست .برای مثال ،در گزارش
امکان پذيرینصب نیروگاهکوچک در دانشگاهايلینويز در آمريکا ،که توسط
مايکل چیمک4و همکارش به نگارش در آمده است ،مسئله شیوه کاهش
مصرف انرژی در آمريکا ،با راه حل استفادهاز انرژیهای تجديد پذير و فناوری
تولید برق خورشیدی ،در محل مجموعههای انسانیپاسخ داده شده است
[ .]15در همین راستا ،با تشکیل يک کمیتهدانشجويی در همین دانشگاه،
امکان بهرهگیری از پنلهای برق خورشیدی در مساحت  333متر مربع بر
روی بام ساختمان را برای تولید 55000کیلو وات ساعت در سال(در هر
روزآفتابی به طور میانگین  18کیلووات ساعت) ارزيابی و اجراء گرديد .پشت
بامهای چند ساختمان ،بر اساس جهتگیری مناسب شمال-جنوب ،برای
اجرا و استقرار آرايهها در نظر گرفتهشد .در پايان ،مطالعه امکانسنجی
انتخاب زمین برای تاسیسات اين نیروگاه انجام و معیارهای چشم انداز
مناسبی برای نیروگاه در داخل دانشگاه ،قابلیت اجراء با مشخصات اجرايی
استاندارد ،و بیشترين سود و کارائی برای تامین انرژی استنتاج گرديد.
در برخی از دانشگاه های آمريکا عالوه بر سقف ساختمان ها ،از سقف
سايهبان پارکینگها ،سايهبان پنجرهها و در ترکیب با سامانههای روشنايی
خارجی ،محلهای متنوعی برای نصب پنلها استفاده میشود و در گام اول،
میتوان از  2تا  30کیلووات از آنها بهرهبرداری نمود .در يک برآورد اولیه ،با
نصب آرايههای برق فتوولتايیک بر روی دو ساختمان در دانشگاه تگزاس در
شهر آستین ،در مجموع  406000کیلووات ساعت در سال برق تولید شدهو
سهدرصد از نیاز دانشگاهرا تامین کرده است.
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مايکل رايلی1در گزارش امکان سنجی به کارگیری نیروگاه خورشید
کوچک در دانشگاهردلندز 2،به موضوع نیازهای مالی و سیاسی پروژهتوجه
کرده است [ .]16او برای جانمايی مناسب ،سهوضعیت ممکن از استقرار
فضايی آرايههای خورشیدی و سهگزينه امکان پذير برای تامین مالی جهت
خريد و نصب آرايههای خورشیدی را بررسی کرده است .در اين امکان ستجی
سه گزينه نصب بر روی سقف پارکینگ ،بام ساختمان و فضای باز (پنل ها
روی زمین)مطرح شدهاست .پشت بامها با استفاده از فناوری های  GISمورد
بررسی قرار گرفتهاند تا تمام سناريوهای بالقوه با هدف حداکثر تولید برق ،با
قوانین ساختمانی هماهنگ شوند .همچنین داگ پیرس3در امکان سنجی
به کارگیری پنل های برق خورشیدی در دانشگاهاسترالیای غربی ،به نکات
مهمیدر نحوهنصب مولدهایتولید انرژی رسیدهاست چنان که  ،با وجود فن
آوریهای مختلف در تولید پانل های خورشیدی ،نوع تک کريستالی4را
مناسبترين برای نصب سقف در بام ساختمان میباشد ،ساختمان های
دانشگاه بايد برای نصب و راه اندازی پنل هایخورشیدیاز جهت گیری
مناسب برخوردار باشند ،و زيبايیساختمان در اثر به کار گیریاين پنل ها،
مخدوش نگردد .قابلیت اين نیروگاهبرای تامین  5تا  %10از نیازهایبرق
دانشگاه در نظر گرفته شده است چنان کههزينهسرمايه گذاری آن در بازه
 10تا  15ساله بازگشت پذير باشد[.]17
بررسی چند معیاری اين عوامل ،نیازمند روش تحقیق سلسلهمراتبی
است .اين روش متداولترين روش برای اندازه گیری وزن با توجهبه نظر
متخصصین است .ساختارهای سلسلهمراتبی برای نشان دادن يک مشکل و
تصمیمگیری بر اساس متخصصان به دست میآيند تا از مقیاسیبرای تعیین
اولويتها استفاده کنند .وزن و اهمیت کلی هر پارامتر ورودیبا استفادهاز يک
ماتريس مقايسه زوجی به دست میآيد .در ارزيابی های القرنی و همکاران از
منابع تجديدپذير در عربستان سعودی نشان میدهد که با توجه به شاخص
های موجود در انتخاب سايت و توان تولید برق در اين کشور ،فناوری
فتوولتائیک مطلوبترين گزينه است .آنها برای رسیدن بهيک مدل تصمیم
گیری ،از روش تحلیل سلسله مراتبی  AHP5استفاده نمودند در حالی که
معیارها و زير معیارهای مورد نیاز را پايگاه اطالعات جغرافیايی  GISبه دست
آورده و آنها را وزن گذاری کردند .همچنین از اين ابزار برای انتخاب سايت
پروژههای فتوولتائیک با توجه به لزوم مجاورت به شبکه سراسری استفاده
کردند .اين پژوهش همچنین نشان داد که معیارهای تعیین کننده ديگری
مانند شرايط اقلیمی ،امنیت ،شرايط زمین و پوشش گیاهی نیز میتواند بر
انتخاب سايت نصب و کارائی آن تاثیر بگذارد[ .]18دسترسی به جادههای
اصلی نیز عامل مهمی برای اثربخشی هزينه و سهولت در ساخت و ساز است.
از طرف ديگر ،نزديکی به جادهها يا بزرگراهها میتواند باعث افزايش پوشش
گرد و غبار روی تابلوهای  PVشده و اثر منفی بر تولید انرژی بگذارد[.]19
اگر پانل های  PVدر نزديکی جادهها يا مناطق در دسترس عموم واقع شوند،
ممکن است خرابکاری و سرقت نیز رخ دهد ،اما طبق گفته های آراگونس
بلترون6و همکاران ،در تحلیل سلسله مراتبی  ،وزن اين معیار در شرايط
واقعی تقريباً برابر با صفر است [.]20
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 -3مباني نظري پژوهش

به منظور شناسايی سايتهای مناسب برای نصب پانل خورشیدی ،ابتدا
بايد میزان اشعه خورشیدی در نظر گرفته شود .سازمان هواشناسی محلی و
برخی مراکز تحقیقاتی و خدماتی ،میتوانند بر اساس ارتفاع از سطح دريا،
میزان تابش خورشیدی را با استفاده از روش های مختلف محاسبه نمايند
[ .]21در گذشته ،دادههای پرتویخورشیدی به دست آمده از چند ايستگاه-
های آب و هوايی را برای ايجاد نقشه تابش خورشیدی با تکنیک هایزمین-
آماری و به شکل دستی ترکیب می نمودند .اين فرايند شامل پنج مرحلهبود:
 )1جمع آوری داده ها )2 .تجزيهو تحلیل تک متغیره  )3محاسبات واريوگرام
تجربی و تناسب مدل )4 .تخمین اشعهخورشیدی با استفادهاز میانگین
گیریپويا و  )5ترسیم نقشههای کانتور ساعت به ساعت .اين فرآيند امروزه
به کمک داده های سنجش از راه دور و ترسیم دقیق رقومی توسط رايانههای
مرکزی با کاربردهای متنوع ايجاد می شود .اين داده ها برای تعیین محل
مناسب نصب نیروگاههای خورشیدی کاربرد دارند.
برای تعیین مکانهای بالقوه برای پانلهای  ،PVالزم است تا بر اساس
مقیاس و انواع ماژول( ابعاد اولیه و قابل توسعه صفحات) و شیوه نصب ،عوامل
و مولفه های ديگری نیز در نظر گرفته شود .برای مثال ،برای نصب پانل
خورشیدی در پشت بام ،اثرات سايهاندازی ،با توجه به موانع اطراف و ساختار
سقف ،از عوامل مهم تلقی میشوند .همچنین با توجه به ويژگی های نصب
پنل خورشیدی در زمین ،دسترس پذيری برای شستشو ،و خنک سازی
صفحات بايد در فرايند انتخاب سايت مورد توجه قرار گیرند .همچنین ،سايت
های نصب بايد دور از مناطق جنگلی و زمین های حساس محیط زيست در
نظر گرفتهشوند .نزديکی به امکانات انتقال موجود برای کاهش تلفات انتقال
نیز مطلوب است .در برخی مناطق با گرد و غبار فراوان ،تأثیر تجمع گرد و
غبار بر عملکرد صفحات خورشیدی نیز از اهمیت برخوردار است[.]9
از نظر موضوع مقیاس نیز میتوان گفت که سهدستهاصلی از سیستم-
های فتوولتائیک برای نصب در نیروگاهکوچک وجود دارد :خودکفا ،ترکیبی
و شبکه متصل که بر اساس نیازهای خاص ،مکان و بودجـــه نوع مـورد نظر،
انتخاب میشود .سیستمهای خودکفا به منابع انرژی ديگر بستگی ندارند اما
برای ذخیرهسازی به باتری نیاز دارند .سیستمهای ترکیبی بخشی از توان
خود را از منابع خارجی دريافت میکنند و برای ذخیره سازی به باتری نیاز
دارند .سیستم های متصل به شبکه باعث کاهش برق مصرفی از شبکه
میشوند و در بعضی موارد برق اضافی تولید شدهرا دوبارهبه داخل شبکه
انتقال میدهند .پس اين دسته از مولدها باتری الزم ندارند و الزم است تا
سايت احداثی در مجاورت شبکه برق قرار داشتهباشد[ .]22در اين مقیاس
نیز سیستمهای  PVمیتوانند برای طیف گسترده ای از نیازها -به شکل
مستقل يا متصل به شبکه -به کار گرفته شوند[ .]2معموالً يک سیستم
مستقل ،از يک ماژول  PVيا ماژول ،يک کنترلر شارژ و يک يا چند باتری
تشکیل شده و برق مستقیم تولید میکنند .کنترل شارژر ،باطری ها را در
زمان اشباع انرژی از روند ذخیرهسازی خارج میکند و در مولدهای مصرف
مستقیم و متصل به شبکه شهری ،نصب نمیشوند ،شکل.2
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امکان سنجی در انتخاب زمین برای استقرار نیروگاه برق فتوولتائیک در مقیاس کوچک

شکل  2نمودار مفهومی عملکرد يک آرايهفتوولتائیک با قابلیت ذخیرهسازی []3

اينورتر يا تبديل کننده؛ وظیفهتغییر انرژی الکتريکی مستقیم DCبه
حالت متناوب  ACرا به عهدهدارد و از به واسطه آن وسائل کم مصرفی مانند
فنها ،رايانهها ،روشنايی ،ارتباطات ،پمپاژ کم فشار آب و غیره به کار
میافتند[ .]3بنابراين ،در کنار يک نیروگاههای خورشیدی ،اتاقکی(رک) برای
نصب اين تجهیزات مورد نیاز است .در شکل  ،3نمودار ارتباطی تاسیسات

برق فتوولتايیک در ارتباط با مصرف کننده متناوب ،مشاهده میشود که در
يک اتصال تعاملی با برق شبکه قرار دارد ،چنان که در طول روز به شبکهبرق
رسانی نمودهو در طول شب درصورت نیاز ،از آن برق میگیرد .معموالً عمر
مفید اين تاسیسات  25سالهاست و بايد بیشترين بازدهی را در اين مدت
داشتهباشند تا بازگشت سرمايهاز آن قابل قبول باشد.

شکل  3نمودار مفهومی عملکرد يک آرايه فتوولتائیک با قابلیت اتصال به شبکه []3
 3-2ابعاد زمین و تعداد ماژول

 3-1بهبود بهرهوري

ابعاد زمین و فاصلهبین آرايهها و تعداد ماژول ها مستقیماً بر هزينه-
ساخت و توان خروجی مولد تاثیر میگذارند .در انتخاب زمین برای ساخت
يک نیروگاه مولد خورشیدی ،مرز بحرانی مقادير هر يک از اين متغیرهای
کلیدی ،برای محاسبه تعداد ماژولها و ترکیب بندی آرايهها متناسب با ابعاد
زمین تعیین خواهد شد .برای اين کار پیش فرض هايی را بايد مد نظر قرار
داد[:]27
 ماژولهای ثابت از هزينهکمتری نسبت به نوع متحرک برخوردارند وبرای اين طرح پژوهشی پیشنهاد میشوند.
 مطالعات نشان داده است که زاويه شیب مطلوب نسبت به صفحهافقبرای نصب پنلها را میتوان ،با تقريبی ،همان زاويه عرض جغرافیايی
در نظر گرفت .همچنین در زاويهسمتی ،آرايهها در راستای جنوب
جغرافیايی قرار داده می شوند.
 در عرض جغرافیايی طرح و در نیمکره شمالی مقدار انرژی برخوردمتوسط خورشیدی بر سطح افقی  750وات بر متر مربع در نظر گرفته
شدهاست.
 محاسبه تعداد کل ماژول بر پايهتوان  %10نیاز مجموعه ،در فاز اول ،باکارائی  10تا  %15بودهاست حال آن که فاصله آرايهها به حداکثر طول
سايه آرايهها در زمستان و عدم سايهاندازی آنها بر هم بستگی دارد
[]28
پژوهش گران به تجربه و آزمون متوجهشده اند که زمین های دارای
ابعاد مساوی برای نصب تاسیسات خورشیدی فتوولتائیک پاسخ بهتری دارند
[ .]16بنابر اين با فرض وجود ابعاد مساوی از زمین ،مساحت زمین مربع و
تعداد ماژول  PVدر هر رديف را با کمک معادله ( )2میتوان محاسبه نمود:

برای بهبود بهرهوری تولید برق فتوولتايیک خورشیدی ،زاويهشیب پانل
ها دارای اهمیت است .زاويه بهینه برای شیب صفحات آرايهها با سطح افق
به شرايط آب و هوايی محلی ،دورهاستفادهاز پانل های خورشیدی و عرض
جغرافیايی محل بستگی دارد [ .]23نتايج محاسبات اخیر تايید نمودهاست
که زاويهشیب مطلوب برای يک آرايه  PVاز نوع پايهثابت بايد برابر با عرض
جغرافیايی با قدری میل به جنوب غربی در نیمکرهشمالی باشد [ .]24الزم
است بهذکر است که استفادهاز پايه هایمتحرک و تعقیب کنندههای
خورشیدی ،هزينه هاینصب اين تجهیزات را افزايش دادهو شانس نصب آنها
را در کشورهای در حال توسعه کاهش میدهد .برای عملکرد متوسط در يک
دوره فصلی ،زاويه شیب مطلوب برای پنل ها را میتوان تقريباً با دامنه تغییر
 15درجه ای نسبت به زاويه عرض جغرافیايی محل  φتنظیم کرد .در حالی
که برخی نتايج زاويه شیب مطلوب ساالنه را تقريبا برابر است با ()φ ×0. 9
دانستهاند [.]25،26
در روند بهبود بهرهوری تعیین پتانسیل تولید برق مولد خورشیدی
دارای اهمیت است .برای برآورد ساالنه آن از معادله کالسیک ( )1استفاده
میشود [:]9
()1
 GP = SR ×CA × AF × η
که در آن:
 ሺȀሻتوان تولید برق خورشیدی در سال = 
 ሺȀʹ.ሻمیزان تابش خورشیدی برخوردی بر سطح افقی =
 ሺʹሻسطح سايت مناسب با شیب ماليم = 

ضريب مناسب بودن و عدم تداخل سايهاندازی برای پنل های = 

خورشیدی که معموالً  0/7در فرض اولیه است.
ضريب کارآئی ساختاری پنل های خورشیدی (اعالم کارخانه)
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که در آن  کل توان نصب بر حسب وات  ،توان هر ماژول η ،بازده
ماژول در شرايط تست استاندارد  ،مساحت ماژول بر حسب متر مربع و
مقدار انرژی برخوردی اشعه خورشیدی بر حسب ʹ Ȁاست .تعداد کل
پنل ها بر حسب تعداد رديف و تعداد ماژول در هر رديف از رابطه ( )3محاسبه
میشود:
()3
𝑚𝑚𝑛𝑛𝑁𝑁ൌ𝑛𝑛𝑟𝑟ൈ
برای محاسبه فاصله رديف ها از هم الزم است تازاويه ارتفاعی خورشید
در ساعت مفروض ) (αو زاويه سمتی در همان ساعت) (zو  βزاويه مفروض
آرايه نسبت به افق لحاظ گردد1در حالی که  Lmعرض يک آرايه مفروض
است .بنابر اين مطابق شکل ( ،)4ابعاد استقراری هر آرايه از رابطه ( )4تعیین
میشود.
()4
𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝐿𝐿𝑋𝑋ൌǡ𝑌𝑌ൌ
با محاسبه  Yمیتوان در اين حالت  -Dsفاصله مناسب برای استقرار
آرايهها ،بدون آن که سايه زمستانی بر روی صفحات پشتی بیافتد ،را تعیین
نمود.

شکل  4نمای جانبی از نحوه استقرار آرايه ها []17

اکنون با توجه به شکل( )5و مطابق با معادله( ،)4طول سايه متمايل
برای  9صبح را میتوان محاسبهکرد:
()5

   

شکل  5نمای فوقانی از فاصله دو آرايه []17

میدانیم که مساحت مورد نیاز برای زمینی با پهنای  و درازای
مفروض  مطابق با رابطه ( )6خواهد بود:
()6
𝑡𝑡𝐿𝐿𝑡𝑡𝑊𝑊 𝐴𝐴𝐿𝐿ൌ

و از آنجا که اين پهنای زمین با تعداد ماژول های آرايه و پهنای همه_آنها
در ارتباط است ،پس:
()7

  

()8

        1

اگر عرض و طول زمین مساوی باشد و طول زمین مجموع تصوير تمامی
ماژول بر زمین و فاصله متعادل شده بین آنها باشد ،رابطه( )8مشخص
میشود:
با جايگذاری رابطه ( )3در رابطه (:)8
()9

     ሺ 1ሻ

          ሺ     ሻ 
0
با حل معادلهدرجه دوم ،يک پاسخ معتبر برای تعداد ماژول𝑚𝑚𝑛𝑛 متناسب
2

با ابعاد زمین مورد نیاز ،جدول تولید کاال ،و نوع مورد نظر تعیین میشود.
 3-3انتخاب زمین

در انتخاب سايت مناسب برای نصب يک مولد برق فتوولتائیک بهپارامتر-
های زير بايد توجهنمود:
منابع خورشیدی :ساعات آفتابی متوالیو تابش برخوردی بر سطوح افقی
شرايط اقلیمی محل :آب و هوای محلی ،درجه حرارت شديد ،وزش باد
شديد ،جاری شدن سیل ،بارش برف.
مساحت محل نصب تاسیسات( سطح اشغال) :بستهبهنوع و کارايی ماژول
 ،PVنیروگاهنیاز بهمساحت کافی برای تشکیل آرايه و دسترسی برای تعمیر
و نگهداری دارد .همچنین برای کنترل عدم سايه اندازی ،بايد فاصلهکافی
بین رديفها وجود داشته باشد.
کاربری اراضی :اين امر بر هزينهتامین زمین و حساسیت زيست محیطی
تأثیر خواهد گذاشت و بهتر است باير باشد.
توپوگرافی :زمین مورد نظر بايد تقريبا مسطح و يا دارای شیب ماليم رو
بهجنوب باشد.
ژئوتکنیک :الزم است تا به موارد تهديد آبهای سطحی ،مقاومت خاک،
pHخاک ،و خطر زلزله در منطقه توجه کرد.
دسترسی و امنیت :برای انجام تعمیر و نگهداری و عملیات نظارت و
بازرسی الزم است که نیروگاهدر نزديکی جادههای مناسب احداث شوند.
اتصال بهشبکه :تاسیسات فتوولتائیک به واسطه اتصال مستقیم بهشبکه-
سراسری سودآوری دارند و بنابراين الزم است که در نزديکی خطوط شبکه
يا پست برق نصب شوند.
آلودگی ماژول آرايه ها :در شرايط آب و هوای غبار آلود محلی ،وجود
فضوالت پرندگان و ساير عوامل مداخلهگر زيست محیطی و انسانی ،صفحات
به تدريج آلوده شده و کارائی شان کاسته میشود .بنابراين زمین محل
استقرار نیروگاههای برق خورشیدی به دور از منابع آالينده -مانند معادن
سنگ و ماسه -در نظر گرفته میشوند .همچنین احداث کاربریهای مشابه-
اطراف نیروگاههای خورشیدی مجاز نیست.
در دسترس بودن آب تمیز :برای شستشو و خنک سازی ماژول ها الزم
است تا از آب تمیز و بدون نمک استفاده شود.

 1اين مقدار در قزوين و در کوتاهترين زاويه ارتفاع زمستانی که در ساعت  12و برای اول دی ماه با
زاويه 31درجه نسبت به افق در نظر گرفته شده است.
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مرحلهمهم برای محاسبهوزن اولويت و بررسی ناسازگاریها است که محور
مشخصهو نشانگر اعتبار وزن و اولويت هر معیار است.

بهتر است که زمین مناسب را به شکل رايگان به سرمايه گذاران در
بخش برق خورشیدی داده شود .در پرديس های دانشگاهیالزم است اين
زمین بدون وجود سايه اندازی انتخاب شوند.
برای مکانگزينی يک مولد در مقیاس کوچک ( نمونه موردی در يک
دانشگاه) از روش تحلیل سلسله مرتبی  AHPاستفاده میتوان کرد .القرنی و
همکار در مطالعات خود مراحل کلیدی تعیین بهترين سايت برای استقرار
تاسیسات  PVخورشیدی ،استفاده از اين روش را به شکل زير توضیح
دادند[:]18
در مرحله اول مسئلهتصمیم گیری در انتخاب سايت به تحلیل يک مدل
سلسلهمراتبی وابستهاست .همانطور که در نمودار شکل 6نشان دادهشده،
هفت معیار برای انتخاب سايت در داخل دانشگاه میتواند مطرح باشد که با
ارزيابی و تعیین وزن آنها ،راه برای تصمیم گیری و انتخاب زمین مناسب
هموار میشود.

-4

روش شناسي پژوهش

-5

تجزيه و تحلیل يافته هاي پژوهش

در تجزيهو تحلیل محل استقرار آرايههای پنل فتوولتائیک در دانشگاه
(مقیاس کوچک) ،در ابتدای کار ،استخراج پیشینهتحقیق ،تعاريف پايه و
معیارها و نکات فنی جهت شناخت عرصه تحقیق مورد توجهقرار میگیرند.
دادههای محیطی استان و شهر قزوين ،ويژگیهای اقلیمی محل و عوامل
موثر آن را بر کارائی پنل های خورشیدی ،تعیین میشوند .با توجه به تعدد
پارامترهای موثر در انتخاب زمین معیارها و گزينه های متنوعی در پژوهش
مطرح است ،که الزم است تا از روش تحلیل سلسله مراتبی و تصمیم گیری
براساس معیارهای چندگانه در انتخاب سايت استفادهشود .با اين کار ،انتخاب
محل استقرار مولد انرژی برق خورشید از میان زمین های پیشنـهاد شده
دانشگاه به شکل بهینه میسر میگردد .مشاهدات میدانی ،مصاحبهبا
کارشناسان دفتر فنی دانشگاه و کسب دادههای بروز شدهاز شرايط فعلی
زمین ،تغییرات احتمالی ،امکانات زير ساختاری ،نقاط قوت و ضعف زمین
مورد نظر را مشخص میکند.
پس از تعیین معیارها و گزينههای قابل بررسی در سايت مورد مطالعه،
دانشگاه بین المللی امام خمینی ،از روش  AHPبرای تحلیل محل نصب
مناسب صفحههای خورشیدی در کنار آنالیز چند معیاری  1MCAمرتبط با
عوامل محیطی ،دسترسی به پست برق و ساختمان های مجاور ،و چشم
اندازی مناسب ،استفاده میشود .با انتخاب زمین مناسب ،امکان محاسبات
فنی و پیشنهاد مشخصات نیروگاهکوچک مقیاس در فاز اول امکانپذير است.

 5-1شرايط محیطي نمونه مطالعاتي :دانشگاه بین المللي امام خمیني در
شهر قزوين

شکل 6معیارهای تصمیم گیری در انتخاب محل نصب نیروگاه کوچک خورشیدی

شهر قزوين در جبههجنوبی رشتهکوه البرز مرکزی با ارتفاع  1200متر
از سطح دريا قرار گرفته و متاثر از بادهای مرطوب شمالی ،سرد و خشک
غربی و گرم جنوب شرقی است .بررسی آمار ماهانهنشان میدهد که در
ايستگاه شهر قزوين ،متوسط حداکثر و حداقل دما در يک بازه  20ساله ،در
مردادماه 36/5oCگرم ترين و در دی ماه -6/5oCسردترين ماه سال میباشند.
در طول دورهآماری اين ايستگاهپائینترين دمای مشاهدهشده  -24درجه
سانتیگراد که در تاريخ  1355/10/20ثبت گرديدهاست .همچنین در طول
دوره آماری میانگین ساالنهتعداد روزهایيخبندان ( حداقل دمای صفر و
پايین تر )  60روز بودهاست .میانگین ساالنهنم نسبی در قزوين  51درصد
است .افزايش رطوبت نسبی در شبانهروز معموالً در اوايل صبح و کاهش آن
در بعداز ظهر رخ میدهد .میانگین حداقلها و حداکثرهای رطوبت نسبی نیز
همانند میانگین ساالنه در ماههای سرد سال از مقدار بیشتری برخوردار است.
به طوری که بیشترين مقدار میانگین نم نسبی هوا مربوط به دی ماه و
کمترين مقدار آن به مربوط به ماههای تابستان میباشد[ .]30اين دادهها
دارای اهمیت هستند زيرا کههوای ابری و بخار آب بر کاهش کارکرد صفحات
فتوولتايیک تاثیر مستقیم دارند .بررسی داده های تعداد روزهای همراه با
پوشش ابری ايستگاه سینوپتیک قزوين بیانگر آن است که از اواسط فصل
پايیز تا اواسط فصل بهار که مصادف با فصول سرد سال است مقادير ماهیانه

[]18

در مرحلهدوم اقدام مهمی برای به دست آوردن يک ماتريس مقايسه
زوجی و معرفی معیارها و همچنین تعیین وزن اولويت معیارها انجام
میشود[ .]29در اين مرحله برای بدست آوردن ماتريس مقايسه معیارها از
جملهتابش خورشیدی ،میانگین دمای ساالنه ،شیب ،جنبههای زمین،
مجاورت يک منطقهشهری ،نزديکی به جادهاصلی و مجاورت با خطوط برق
تالش میشود چنان که همگی عناصری هدفمند برای مطالعهدر چهارچوب
تصمیم گیری در انتخاب زمین پیشنهادی هستند.
چند نکته منطقی ،در اين مرحله ،برای اهمیت وزنه دهی معیارها وجود
دارد .اول آن که معیارهای اقلیمی ،از جمله تابش خورشیدی و میانگین
دمای ساالنه ،مهمترين معیارها برای تداوم و کارائی مناسب عملکرد پنل ها
هستند .در مرتبهبعدی معیار شیب زمین و جهت گیری نسبت به جنوب
وجود دارای اهمیت است ،که در ارتباط با مقدار تابش دريافت شده توسط
پانلهای خورشیدی ،الزم است به آن توجهشود .همچنین از ديدگاهاقتصادی،
فاصلهتا ساختمان ها،پست يا شبکهبرق ،و جادهاصلی ازاهمیت بااليی
برخوردارند ،زيرا زيرساخت ها و هزينهانتقال نصب را تعیین میکنند .سومین

1
Multipurpose Criteria Analysis
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ابرناکی افزايش داشته است و درماههای گرم سال مقدار ابرناکی کاهش يافته
وبه حداقل میرسد .در مجموع ايستگاه قزوين  69روز از سال دارای آسمان
پوشیده از ابر است .در قزوين بیشترين تعداد ساعات آفتابی مربوط به ماه
تیرماه با  354/8ساعت و کمترين آن با  142/9ساعت در ماه آذر محاسبه
شده است .میانگین جمع ساالنه ساعات آفتابی در قزوين  2955ساعت است.
مطابق شکل  ،7بخش آموزشی دانشگاه امام خمینی در شمالی ترين
منطقه شهر قزوين و مجاور به آزاد راه قزوين زنجان احداث شده است .ساخت
و توسعه دانشگاه ،به اتکاء دسترسی به بلوار شرقی بوده و به تدريج به سمت
غرب گسترش يافته است.

جدول  1توصیف کمّی قطعات زمین های پیشنهادی قابل ارزيابی در سايت 75
هکتاری

 5-2تحلیل سلسله مراتبي براي تعیین قطعه زمین مناسب

شکل  7محل استقرار سايت  75هکتاری دانشگاه بین المللی امام خمینی در شهر
قزوين

در توسعه دانشگاه برخی قطعات زمین ،برای ساخت ساختمان های آتی
انتخاب شده اند و برخی برای کاربری های تاسیساتی يا کشاورزی به شکل
آزاد در نظر گرفته شده اند .در بخش ارزيابی و تحلیل مکان مناسب برای
استقرار نیروگاه کوچک خورشیدی نزديکی به خطوط انتقال و ساختمان ها،
نزديکی به جاده ،شرايط زمین ،امنیت و کنترل دسترسی ،منظر مناسب1
مورد توجه و معیارانتخاب قرار گرفته اند .در جدول  ،1مشخصات فیزيکی
قطعات زمین ها با توجه به شکل  ،8آورده شده است.

در مرحله اول برای تحلیل سلسه مراتبی زمین های پیشنهادی نمودار
هدف ،مهمترين معیارها و گزينههای ممکن ترسیم میشود .معیارها بر اساس
مطالعات کتابخانهای و گزارشهای کارشناسی قرارداد شدهاند.

شکل  9نمودار ارتباطی معیارها و گزينه -ها

در گام بعد بايد مقايسات زوجی را بر اساس طیف  1تا - 9براساس روش
مقیاس ساعتی -انجام میدهیم .سپس برای محاسبه وزن هر زمین ماتريس
زوجی معیارهای آن تشکیل ومیانگین هندسی هر رديف وزن نرمال شده
محاسبه میشود .متوسط هندسی به دست آمده را جمع و هر يک برمجموع
کل تقسیم میکنیم تا وزن نرمال شده هر معیار به دست آيد .در جدول 2
نتايج اين محاسبه نمايش داده شده است.
جدول  2وزن نرمال شده هريک از معیارها

شکل  8نمايش توجیهی محل قطعات زمین پیشنهادی در سايت  75هکتاری

 1با توجه به محاسبه عدم تداخل سايه اندازی در پیش فرض ،معیار اهمیت منظر نیروگاه
خورشیدی در دانشگاه جايگزين شد.
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به ساختمان ها ،و جاده دسترسی جهت نظارت از امنیت مناسبی
برخوردارست .زمین شماره  ،6با مطلوبیت نسبی کمتر ،در فاز دوم و در
مجاورت استخر ذخیره آب و زمین شماره  ،1در صورت عدم احداث بنا،
میتواند در فاز بعدی مورد استفاده قرار گیرد.

جمع وزن های نرمال شده برابر يک است .برای ساده سازی محاسبات
از قطعه  - 5که دارای درختکاری است -و قطعه  3را -که در حاشیه غربی
دانشگاه و با حداقل سهولت دسترسی و نظارت قرار دارد -به واسطه پیش
بینی کسب امتیاز نامتناسب ،چشم پوشی میشود .با تشکیل ماتريس های
مقايسههای زوجی قطعات زمین ها  6 ،4 ،2 ،1نسبت به هر يک از معیارها
بر اساس محاسبه میانگین هندسی ،وزن نرمال شده هر زمین نسبت به
گزينهها در جدول 3مشخص میشود.

 5-2-1بررسي ناسازگاري در قضاوت

برای آزمون نتايج در قضاوت از روش متداول ساعتی برای بررسی نظام
ترجیحی در معیارها استفاده میشود که در آن ضريب ناسازگاری)1 (IRبر
اساس تقسیم شاخص ناسازگاری)2 (IIبر شاخص تصادفی بود ن، (RI)3
محاسبه میشود .اين ضريب مطابق قرار داد بايد کوچکتر از  0/1باشد تا
تحلیل سلسله مراتبی از اعتبار برخوردار گردد .شاخص ناسازگاری مطابق
رابطه ( )11به دست میآيد [:]31

جدول 3وزن نرمال شده هر زمین نسبت به گزينههای چهارگانه

max  n

()11

n 1

II 

شاخص تصادفی بودن  RIبرای n=4معیار مورد نظر مطابق جدول زير عدد

 0/9است.

برای تعیین امتیاز يا اولويت نهايی گزينه ها،از طريق معادله( ،)10دو
مرحله را با هم میتوان تلفیق کرد تا وزن نهايی گزينه ها محاسبه شود .برای
اين کار ،از اصل ترکیب سلسله مراتبی ساعتی استفاده میشودکه به يک
بردار اولويت میانجامد؛ و بدين ترتیب ،امتیاز نهايی به دست می آيد:

n

2

3

4

5

6

7

8

R
I

o

/51

/58

/9

/12

/24

/32

/41

/45

1

0

0

1

1

1

1

1

به هنگام استفاده از روش میانگین هندسی ،روش تقريبی ،الزم است تا
شاخص سازگاری محاسبه شود و به جای  λmaxکه مقدار ويژه ماکزيمم
(بردار آيگن ولیو) است از میانگین هندسی  Lاستفاده گردد که از رابطه
( )12به دست میآيد:

 

   ሺ  ሻ

ൌ1 ൌ1

()10

جدول 5مقادير شاخص تصادفی بودن )(IR

9

10

که  Wkوزن نرمال شده هر معیار و  Wiوزن نرمال شده هرگزينه نسبت
به هريک از معیارهاست .با ضرب وزن نرمال شده هر معیار در ستون مربوطه
آن در جدول و محاسبه مجموع امتیازهای هر قطعه از زمین ها ،میتوان به
ترتیب اولويت در انتخاب زمین ها را تعیین نمود که در جدول  4ارائه شده
است.

()12

 A  
 ( W ) 
n
 
1

L

اکنون رابطه ()11را برای شاخص سازگاری4تبديل به شکل معادله ()13
باز تعريف میشود:

جدول 4اولويت بندی زمین های انتخاب شده برای استقرار نیروگاه فتولتايیک در

()13

مقیاس کوچک

و ضريب سازگاری5با رابطه ( )14قابل تعیین است:
()14

L n
C I 
n 1

C .I
R .I

C .R 

در رابطه ( Awi ،)12برداری است که از حاصل ضرب ماتريس مقايسه
زوجی معیارها در بردار ماتريس تک ستونی ضريب اهمیت معیارها به دست
میآيد.

2/ 4
0 / 73 

Awi= 
0 / 65 
 
0 / 23 

از مقايسه اوزان تعیین شده میتوان به تمايز زمین شماره  1توجه نمود.
اين زمین بهترين موقعیت را برای فروش برق مازاد نیاز در روزهای آخر
هفته ،ايام تعطیلی دانشگاه ،و به ويژه در مردادماه دارد .همچنین شیب
مناسب و قابل نظارت بودن بدون چشم انداز نامناسب از موقعیت خاص اين
زمین است .همچنین به واسطه وجود ديوار حائل شمالی دانشگاه ،نزديکی

1
Inconsistency Ratio
2
Iconsistency Index
3
Random Index

110

87

4
Consistency Index
5
Consistency Ratio
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است اما در مقیاس کوچک روش تحلیل سلسله مراتبی میتواند تمايز
 زمین مناسب در درجه اول.مناسبی برای انتخاب زمین مناسب ايجاد کند
 شرايط.) میتواند برای اين نیروگاه انتخاب شود%5 تا3با توجه شیب ( حدود
 نظارت و نزديکی به ساختمان ها و يا شبکه انتقال نیرو در درجه،دسترسی
دوم و شرايط مساوی قراردارند و چشم انداز نامناسب در يک پرديس
.دانشگاهی میتواند در درجه آخر اين ارزيابی قرار گیرد
 تقدير و تشکر-7

اين مقاله بر گرفته از طرح پژوهشی به عنوان "امکان سنجی تامین برق
 قزوين" میباشد-خورشیدی فتوولتائیک در دانشگاه بین المللی امام خمینی
.که با حمايت مالی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه انجام شده است
همچنین از کارشناسان دفتر فنی دانشگاه برای تامین منابع مورد نیاز اين
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