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چکیده :تعیین فاصلۀ بهینۀ بین آرایههای خورشیدی یکی از مهمترین مسائل در طراحی نیروگاههای خورشیدی است .زیاد بودن این فاصله
سبب افزایش قیمت زمین و کاهش تولید نیروگاه در واحد سطح گردیده و کم بودن آن نیز منجر به بروز سایههای متقابل بین آرایهها و کاهش
توان تولیدی آنها میشود .این در حالی است که تمایل به تولید بیشتر در سطح مشخصی از زمین در مناطق محدود شهری نیاز به بازنگری در
فواصل بین آرایهها را ایجاد کرده است .در این مقاله با هدف افزایش ظرفیت نصب آرایههای خورشیدی در واحد سطح زمین نیروگاه ،روش
جدیدی برای پیکربندی مجدد آنها ارائه شده و بر این اساس فواصل بهینه بین ردیفها تعیین شده است .روش پیکربندی ارائهشده بر مبنای
حداقلسازی تفاوت تابش ،بین ماژول های قرارگرفته در ردیفهای مختلف آرایه بهازای تمام سایههای متقابل محتمل است .برای این منظور
ماهیت و ساختار سایههای متقابل بیان گردیده و روش جدیدی برای پیکربندی مجدد آنها بهمنظور کاهش اثرات این سایهها ارائه شده است.
در ادامه بهمنظور افزایش بهرهوری در نیروگاه تابع هدف کاهش هزینۀ تولید برق بهعنوان معیار تعیین فاصلۀ بهینه بین آرایهها در نظر گرفته شده
است.

واژههای کلیدی:
* نویسندۀ مسئول

آرایههای خورشیدی ،سایههای متقابل ،پیکربندی مجدد ،هزینۀ تولید برق.
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برآورد اقتصادی نصب آرایههای خورشیدی در واحد سطح نیروگاههای

برآورد اقتصادی نصب آرایههای خورشیدی در واحد سطح نیروگاههای3 ...
متقابل بین آرایههای خورشیدی به شمار میرود .تاکنون مقواال مت وددی

 .۹مقدمه
در سالهای اخیر ،افزایش آلوود ی هووا و سوترگ ااهوای لخانوهای
سبب تمایل بیشتر به بهره یری اا انور یهوای پوا و تجدیدپو یر شوده
مناطق در دسترس بوده و فاقد آالینود ی مویباشود .اسوتااده اا فواتا
فتوولتائیوک رایوجتورین شویوۀ دریافوت و تبودیل ایون انور ی بوووده و دو
خصوفیت بیفدا و غیر آالینوده بوودن ،آن را بوه منب وی جو ا جهوت
بهکوار یری در منواطق مسوکونی و تجواری تبودیل کورده اسوت .تمایول
مشترکین کوچک به استااده اا این فاتا

جهت تأمین انور ی مصورفی

رواانه یا فروگ انر ی آن به شبکه ،سبب سترگ بهکار یری ایون منوابع
در امینهوای کوچوک و متودود شوهری و روسوتایی ماننود پشوت بوا
ساختمانها شده است .استااده اا این مکانها بوهمنظوور نصوب فواتا
فتوولتائیک در اثور ووامول دیگوری هماننود سوایههوای ایجادشوده در آن،
ساختار و موق یت امین و کاربردهای دیگر در آن مانند نصوب تجهیوزا
متدودتر میشود .اا سوی دیگر با افزایش تراکم جم یت در یک منطقوه،
سطح امین در دسترس کاهش یافته و متودودیتهوای نصوب فواتا
افزایش مییابد [ .]2این در حالی است که افزایش تراکم جم یت در یوک
منطقه ،ج ابیت افزایش تولیود تووان در داخول یوا نزدیوک آن را بوهدلیول
کاهش مشکال و تلاا انتقال توان افزایش میدهد.
توان فتوولتائیک دریافتی اا واحد سطح امین یک نیرو اه فتوولتائیوک
تاب ی اا ت داد فاتا

نصبشده در آن اسوت .هرچوه ت وداد فواتا

نصبشده در این سطح افوزایش یابود ،تووان دریوافتی اا آن نیوز افوزایش
مییابد .این مسئله با کاهش فوافل مابین فاتا امکانپ یر میشوود .بوا
وجود این ،کاهش بیش اا حد فافولۀ فواتا سوبب بوروا سوایههوای
متقابل بین آنها شده و نهایتوا تووان تولیودی توسو فواتا را کواهش
میدهد .سایۀ متقابل بین آرایههای خورشیدی به سایهای اطوالق مویشوود
که در اثر ممان ت اا تابش مستقیم نور خورشید بر برخی اا قسومتهوای
یک آرایه توس آرایههای ردیف جلویی ایجاد شده اسوت .ایون سوایههوا
همانند دیگر سایههای جزئی سبب بروا پدیدۀ نواهمجوری و بوهدنبوال آن
ایجاد تلاا

و داغ شدن سلولها میشود [3و .]4در فور شودید بوودن

این ناهمجوری رمای ایجادشده ممکن اسوت سوبب ایجواد نقواط داغ و
نهایتا سوختن سلولها شود [ .]5بور ایون اسواس یکوی اا ووامول افولی
ت یینکنندۀ ت داد فاتا

نصبشده در واحد سطح در امینهای با اب واد

متدود ،جلو یری اا بروا سایههای متقابل است [.]6
ت یین فافله بوین ردیوفهوای آرایوههوا ( )Dب ود اا ت یوین ظرفیوت
نیرو اه و شیب نصب آرایهها ،مهمترین مسوئله در طراحوی نیرو واههوای
فتوولتائیک است [ .]7این فافله اا ووامل تأثیر و ار در بوروا سوایههوای

ارائه شده است .این مقاال در دو روه قابل دستهبندیاند .در وروه اول
فافلۀ بهینه بهفورتی که هیچ ونه سوایهانوداای در طوول سوال بور روی
آرایهها وجود نداشته باشد ،ت یوین شوده اسوت [7وو .]8در مرجوع [ ]7بوا
استااده اا مدلساای توس نور افوزار  PVSYSTفوافول بوین آرایوههوا
جهت افوزایش سوود نیرو واهی در منطقوهای در کشوور اسونانیا بورای دو
ساختار نصب آرایهها بهفور ثابوت (جهوت نصوب شومالوجنوو ) و
متتر (جهت حرکت شرقوغر ) ت یوین شوده اسوت .در ایون منطقوه،
آرایههای نصب ثابت با شرط ود سایهانداای در ساوتهای  9توا  15در
فصل امستان با فافلۀ  3/5متر و آرایههوای نصوب متتور بوا شورط 5
درفد سایهانداای با فافله  4/5متر ،حداکرر سود را برای نیرو واه فوراهم
کردهاند .در مرجوع [ ،]8بوا ارائوۀ روابو دقیوق ریاضوی بورای سوایههوای
ایجادشده در پشت یک آرایه ،فافلۀ بهینوه بوین آرایوههوا بوهفوورتی کوه
هیچ ونه سایهانداای در طول سال بر روی آرایههای پشتی وجوود نداشوته
باشد ت یین شده است .در این مقاله ،سایههوای ایجادشوده بورای سواوا
ماید تابش ( 4تا  8ساوت) در طول روا متاسبه شده است .در روه دو
سایههای متقابل تا حدودی موورد پو یرگ قورار رفتوه و هودم وموموا
افزایش توان دریافتی اا سطح مشخصی اا امین اسوت [ .]11-9در مرجوع
[ ]9فافلۀ بین آرایهها برای سه حالت افزایش تووان خروجوی نیرو واه در
طول سال ،حداقلساای اموین موردنیواا بورای نیرو واه و افوزایش تووان
دریافتی بر واحد سطح ت یین شده است .در این مقاله بودون انجوا آنوالیز
اقتصادی نشان داده شده است که با پ یرگ سایههای متقابل میتوان تووان
دریافتی اا نیرو اه را در 15درفد امین کمتور  21درفود افوزایش داد .در
مرجع [ ،]11ساوا

متااو

تابش ماید بر روی آرایهها را بین  65توا 85

درفد طول روا در نظر رفته و برای این بوااههوا فافولۀ بهینوهای را کوه
میزان سایهانداای در طول سال برای آن در حد کوم و قابول قبوولی باشود،
انتخا

میکند.

تاکنون برای کاهش اثرا ناشی اا سایههای جزئوی ماننود سوایههوای
متقابل روگهای مت ددی ارائه شوده اسوت .اسوتااده اا دیوود بوای پو

1

[ ،]11اسوتااده اا توپولوو ی مبودلهوا ،]12[ 2اسوتااده اا مودارا تزریوق
جریان و ولتا [ ]14-13و روگهای پیکربندی مجودد دینوامیکی و ثابوت
[ ]19-15برخی اا این روگها هسوتند .در بوین ایون روگهوا اسوتااده اا
پیکربنوودی مجوودد ثابووت آرایووههووای خورشوویدی ،یکووی اا روگهووای
اراانقیمت و تأثیر ار بر کاهش تلاا ناشی اا سایههای جزئی به شومار
میرود .در این روگ با جابهجایی و سن

ثابت کوردن مکوان قرار یوری
1. Bypass Diode
2. Converters Topologies
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است [ .]1یکی اا مهمترین این منابع ،انر ی خورشیدی است کوه در اکرور

برای ت یین فوافل بهینۀ ردیفهای آرایههوا در یوک سیسوتم فتوولتائیوک

4

نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی

ما ولهای یک آرایۀ بودون ت ییور در اتصواال الکتریکوی آنهوا ،جریوان

پیکربندی بهینه برای کاهش آثار این سایهها به شومار مویرود .شوکل

تولیدی توس ردیفهای مختلف یک آرایه بوا پیکربنودی  1TCTمت وادل

( )1یک نمونه سایۀ ایجادشده در اثر سایهانداای متقابل بین آرایهها را

شده و تلاا ناشی اا نامت ادلی تابش حداقل میشود .سواد ی سواختار و

آرایهها نسوبت بوه اموین برابور

ود نیاا به سروی

و نگهداری اا مزایای این روگ به شومار مویرونود.

است ،اما در اینجا برای بررسی دقیقتر الگوی سایه ،این ااویه برای دو
آرایۀ پشت سر هم متااو

لتاظ شده است.

مشخصشده میتواند اثر و اری آن را افوزایش دهود [ .]16بوا توجوه بوه
ماهیت و الگوی اا قبل مشخص سایههای ناشی اا سایهانوداای آرایوههوا،
استااده اا پیکربندی مجدد ثابتشده میتواند در کاهش اثرا این سایههوا
بسیار مؤثر واقع شود [ .]21-21در مرجع [ ]21با ت یوین ت وداد حوداکرر و
حداقل ما ولهای سایهشده 2در حالت بهینوه بوهااای سوایههوای متتمول
متقابل ایجادشده روی آرایه ،اقدا به ت یین پیکربندی مجودد بهینوه جهوت
کاهش اثورا ایون سوایههوا کورده اسوت .در مرجوع [ ]21نقواط ضو ف
پیکربندی مجدد سودکو 3در برابر سایههای متقابل ارائه شوده ،سون
پیکربندی جهت کاهش اثرا

ایون

این سایهها بهینهساای ردیده است.

در ایوون مقالووه ،راهکوواری بوورای افووزایش بهوورهوری نیرو وواههووای
فتوولتائیک بهوسیلۀ افزایش ت وداد فواتا

فتوولتائیوک نصوبشوده در

واحد سطح ارائه شده است .برای این منظور ،آرایههای خورشویدی بورای

شکل ( :)۹ساختار سایۀ ایجادشده در اثر سایهاندازی متقابل بین آرایهها

حداقلساای تلاا ناشی اا سوایهانوداایهوای متقابول پیکربنودی مجودد
ردیده و اا سوی دیگر فوافل بهینه بین آرایهها بوا حوداقلسواای هزینوۀ

بر اساس رواب ارائهشده در مرجوع [ ،]22ااویوۀ ایجادشوده بوین

تولید برق ،متناسب بوا آرایوههوای جدیود ت یوین شوده اسوت .پیکربنودی

ضلع کناری سایه (خ  )GEو ضلع پایینی فاتۀ فتوولتائیک اا رابطۀ

ارائهشده بر مبنای حداقلساای تااو تابش بین قسمتهای سوایهشوده و

( )1متاسبه میشود.

غیرسایه در هنگا بروا سایههای متقابل متتمل بر روی آرایه ت یین شوده
است .این پیکربندی قادر است تا تأثیرا

سایههای متقابول را بوه حوداقل

()1

برساند .م یار ت یین فوافل بهینه بین آرایهها در این مقالوه ،کمینوه نموودن

)

ZE
PX
)
PY

sin  (X E  R

در این رابطه ZE ،و  XEمختصا

هزینۀ تولید برق در نیرو اه در نظر رفته شده است .بهطور کلی ،سواختار

FE
( )  tan 1
FG

(   tan 1

نقطۀ  Eرا در فاتۀ مختصا

مقاله را میتوان بدین فور بیان نمود :در ابتدا الگوی سوایههوای متقابول

سهب دی با مرکزیت  Oبهترتیب بر روی متور  Zو  Xنشان میدهند.

پیکربنودی بهینوه بورای

شایان ذکر است که فاتۀ فتوولتائیک جلویی بر روی متوور  Xو بوا

در نیرو اههای فتوولتائیک بیوان ردیوده و سون

کاهش اثرا این سایهها ارائه شده است .در ادامه با هودم ت یوین فافولۀ
بهینوۀ آرایوههووای نصووبشووده در واحوود سووطح در نیرو وواه تووابع هوودم

شیب  μقرار رفته است .نقطۀ شروع این فواته اا مبودأ مختصوا
(نقطۀ  )Oدر نظر رفته میشود .شیب فاتۀ پشتی برابر  βبوده که در

حداقلساای هزینۀ تولید در نیرو اه ارائه شوده اسوت .در انتهوا بوا انجوا

راستای متور  Xو با فافلۀ  Rاا آن قرار رفته است .اندااۀ نقطۀ  Cبر

شبیهساایها فتت مطالب ارائهشده نشان داده شده است.

روی متور  Xو  Yاا نقطۀ  Oبهترتیب با  Pxو  Pyدر نظر رفته شدهاند
و در رواب ( )2و ( )3طریقۀ متاسبۀ آنها نشان داده شده است.

 .۲تشریح سیستم

()2

 .۹.۲الگوی سایههای متقابل
ت یین ساختار و الگوی سایههای متقابل یکی اا نکا

مهم در ت یوین

1. Total Cross Tied
2. Shaded Modules
3. Sudoku Reconfiguration

()3

A sin  sin  S
Px 
tan 

A sin  cos  S
 A cos 
tan 

Py 

در این رواب  A ،ارتااع آرایه بوده و  αو  γSبهترتیب ااویۀ طولی
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اسووتااده اا ای ون روگ بوورای سووایههووایی بووا سوواختار و الگوووی اا قبوول

نشان میدهد .افوال اوایای فاتا

برآورد اقتصادی نصب آرایههای خورشیدی در واحد سطح نیروگاههای5 ...
و ورضی خورشید در آسمان را نشان میدهنود .بوا اسوتااده اا روابو

سایهها دارای فر مستطیلی بووده و متناسوب بوا روا سوال ،موق یوت

مرلراتی  XEاا رابطۀ ( )4متاسبه میشود.

ج رافیایی ،فافله و شیب آرایهها ،اب اد سایههای ایجادشوده متاواو

Px
Z
) ( E  R  A cos 
Py  A cos  tan 

()4

XE 

 m n k 
 G zj  n
m
  G ijk ) 2
   (  z 1 j 1
m
 j 1
k {sh } i 1 




sh  sh1 , sh2 , sh3 ,..., shL 

()9

Py  R

()5

با اب اد  m×nدر رابطۀ ( )9ارائه شده است.

Py  A cos   A sin  / tan 

Z E  A sin 

با فرض برابر بودن شیب فاتا ( )β=μو جایگ اری رابطۀ ()5
در رابطۀ ( )4میتوان نشان داد:
Px
Py

()6

XE R

با استااده اا روابو ( )1و ( )6در فوورتی کوه شویب فواتا
نصبشده برابر باشند ،ااویۀ  εبرابر  91درجه بوده و خ  GEومود بر

min f loss

در رواب فوق shi ،بیانگر  iامین مودل سوایۀ ایجادشوده بور روی
آرایه است G ijk .نیز وددی دوتایی 1بوده و بیانگر دریافوت یوا وود
دریافت شد

تابش مستقیم توس

امین ردیف در فور

ما ول 2واقوع در  jاموین سوتون i

بروا  kامین مودل سوایه اسوت .در رابطوۀ ()9

لبه پایینی آرایه خواهد بود .این مسئله با توجه بوه برابور بوودن شویب

وبار

اول برای نمایش ت داد مجاا ما ول سایهشده در هر ردیوف و

نصبشده در نیرو اههای فتوولتائیک با نصوب ثابوت سوبب

وب ار

دو بیانگر ت داد ما ول سایه شدۀ موجود در هر ردیف اسوت.

فاتا

ایجاد سایههایی با اب اد مستطیلیشکل می ردد که در قسومت پوایینی

بر این اساس در فورتی که ما ولی در اثر سایهانداای متقابول ،توابش

آرایه تشکیل شده و با توجه به ت ییر ساوت روا اب اد این سایهها ت ییر

مستقیم را دریافت نکند  Gآن م ادل یک بوده و در غیر این فوور

میکند .ارتااع ( )HSو پهنای ( )WSسایههای ایجادشده در این حالت با
استااده اا رواب ایر ت یین میشوند.
D  A cos 
)
A cos   A sin  cos  s / tan 

()7

Hs  A (1 

tan  cos   sin  cos  s

k
ij

در این رابطه Ib ،بیانگر شد
Ws 

همان طور که در این رواب مشخص شده ،سایۀ ایجادشوده تواب ی اا
ارتااع خورشید در آسمان ،ااویۀ ورضی خورشید ،شیب و راستای نصوب
فاتا

if Ibijk  0
else

()11

) (D  A cos  )(sin  sin  s

()8

فار در نظر رفته میشود ،بهوبار

و فافلۀ این فاتا اا یکدیگر اسوت [ .]24-22بوا توجوه بوه

مت دد بودن این ووامل الا است تا طرحی بهمنظور پیکربندی ت یین ردد
که تلاا ناشی اا هرکدا اا این سایهها را به حداقل برساند.

دیگر:
1
G ijk  
0

تابش مستقیم بر روی موا ول واقوع

در ستون  jا  iامین ردیف در فور بروا مدل سوایۀ  kا اسوت L .یوا
ت داد مدلهای ممکن سایه متقابل ایجادشده روی آرایۀ م کور برابر اسوت
با:
()11

)L  (m  n )  (m  n  1

در رابطۀ فوق قسمت اول مربوط به ت داد سایههای ممکن قبل و
هنگا ظهر متلی است و قسمت دو مربوط به ت داد سایههای ممکن
ب د اا ظهر متلی است .در قبل و ب ود اا ظهور متلوی ،سوایه در دو

 .۲.۲پیکربندی مجدد بهینه برای کـاهش اثـرات سـایههـای

سوی متااو

متقابل

مشتر سایهها در هنگا ظهر متلی ،این مدل سایهها با سایههای قبل

هدم افلی اا پیکربندی مجدد آرایههوای خورشویدی ،مت وادلکوردن
جریان تولیدی توس ما ولهای سریشوده بوهمنظوور کواهش اثورا

آرایه خواهد بود .با توجه به رابطۀ ( ،)11بهدلیول وجوه

اا ظهر در نظر رفته شده اند .در هنگا ظهر در فور

وجوود سوایۀ

متقابل ،این سایهها کل ورض آرایه را تتت تأثیر قرار خواهند داد.

ناهمجوری است .پیکربندی مجدد ثابتشده وموما بر روی آرایههایی

 .۳.۲معیار تعیین فواصل بهینۀ آرایهها

با آرایش  TCTپیاده ساای شده و در آن مکان قرار یری ما ولهوا در

م یار ت یین بهینه بودن فافلۀ فاتا فتوولتائیک بهمنظور افزایش ظرفیت

آرایه به ونهای که سایههای جزئی در ردیفهای مختلف آرایه پراکنده
ردند ،ت ییر مییابد .با توجه به خصوفیا

سایههای مطرحشده این

1. Binary
2. Module
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که در این رابطه:

خواهند بود .تابع هدم ارائهشده برای ت یین پیکربندی بهینۀ یک آرایه

نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی

6

نصبشده در واحد سطح در این مقاله ،حداقلساای هزینۀ برق تولیدشده

تااو این دو نیرو اه فقو در پیکربنودی آرایوههوای آنهاسوت .در

( )LCOE1در نظر رفته شده است .هزینۀ برق تولیدشده در واقع قیموت

نیرو وواه اول اا آرایووههووایی بووا آرایووش  TCTسوواده و در نیرو وواه دو اا

را نشان میدهود .رابطوۀ ()12

آرایههایی با پیکربندی ارائهشده در این مقاله استااده شده اسوت .موق یوت

تما شدۀ فروگ انر ی توس این فاتا

یکی اا رواب متاسبۀ هزینۀ برق تولیدشده را نمایش میدهد [.]25

اساس نتایج بهدستآمده در مرجع [ ]28ااویۀ نصوب نسوبت بوه جنوو

T

()12

LCOE 

جهت دریافت حداکرر انر ی دریافتی فار درجه در نظر رفته شده است.
اا سوی دیگر شیب فاتا

نیز ،برای دریافوت بیشوینۀ انور ی در طوول

در این رابطه IC ،هزینۀ خرید فاتا خورشیدی ،تجهیزا نصب

سال ،تقریبا برابر با ورض ج رافیایی منطقوۀ موورد آاموایش و حودود 31

جانبی برحسوب دالر

درجه تنظیم شده است [ .]27نرخ کاهش تولید سالیانۀ آرایهها ( )deساالنه

فتوولتائیوک نصوبشوده

 1درفد ،نرخ توور ( )rسوالیانه  3درفود و هزینوههوای بهورهبورداری و

آنها ،اینورترهای 2موردنیاا ،کابل ها و تجهیزا
بوده و بهفور

تاب ی اا ظرفیوت فواتا

متاسبه می ردد GC .نیز هزینۀ امین موردنیاا برای نصب تجهیوزا
برحسووب دالر اسووت FSOMCt .هزین وۀ کلوی سووروی
تجهیزا

و نگهووداری

در سال  tا اا امان بهرهبرداری آرایوههاسوت ( $/kW per

نیز سواالنه  2درفود هزینوۀ اولیوۀ نصوب

سروی

و نگهداری تجهیزا

تجهیزا

در نیرو اه ،لتاظ شده است .در انجا متاسبا  ،حداقل فافلۀ

بین دو آرایه در هر دو نیرو اه نیز  1/1متر ت یین شده است.

 .)yearنرخ تور و نرخ کاهش توان تولیدی توس آرایهها نیز بهترتیب

جدول ( :)۹مشخصات ماژولهای بهکاررفته در آرایههای

با  rو  deنشان داده شدهاند Et .توان تولیدی نیرو اه در سال  tا بوده و

نیروگاههای مورد بررسی در شرایط استاندارد

مد

امان ومر ماید نیرو اه با  Tنشان داده شده است .فافلهای کوه

هزینۀ تولید برق را در واحد سطح کمینه کند ،بهونوان فافلۀ بهینوه در
نظر رفته خواهد شد .قیود مربوط به ت یین فافلۀ ردیوفهوا ( )Dدر
ادامه بیان شدهاند.
D min  D

()13

Lg
()14
 A cos 
R
در رواب فوق Dmin ،حداقل فافلۀ الا بین آرایوههوا (بوهمنظوور
D

سروی

و نگهداری) بوده و  Lgو  Rبهترتیب طول امین متل نصب

و ت داد ردیفهای نصب آرایهها را مشخص میکند.

اندازه

پارامتر

]W[3/6

توان
ولتا وملکرد

]V[ 6

جریان وملکرد

]mA[ 611

ولتا مدار باا

]V[ 7/2

جریان اتصال کوتاه
اب اد (پهنا× ورض× طول)

]mA[ 655
]mm[ 175×175×2.8

 .۹.۳تعیین پیکربندی بهینه
برای متاسبۀ پیکربندی بهینه اا الگوریتم نتیک بهمنظور کمینهساای رابطۀ
( )9بهره رفته شده است .با توجه به رابطۀ ( )11ت وداد مودل سوایههوای
متقابل متتمل برای آرایههای م کور  153ودد است .اا این ت داد  81ودد

 .۳شبیهسازی و بررسی نتایج

مربوط به سایههای قبل و هنگا ظهور و  72وودد مربووط بوه سوایههوای

برای ارایابی استااده اا روگ پیکربندی ارائهشده بهمنظور افزایش ظرفیوت

ب دااظهر است .در بهینهساای فوق ،مت یر مسئله مکان قرار یری ما ولهوا

تولید در یک سطح مشخص اا امین و نیز ت یین فوافل بهینۀ آرایوههوا اا

در آرایه است .هر پیکربندی که تابع هدم ( )9را کمینه نمایود ،مویتوانود

یکدیگر ،مدلساای دو نیرو اه فتوولتائیک در نر افزار متلب 3انجوا شوده

برای انجا پیکربندی نهایی استااده ردد .شکل ( )2یک پیکربنودی بهینوه

است .فرض بر این است که در دو نیرو اه فوق ،اا آرایوههوایی بوا نصوب

که تابع هدم ارائه شده در رابطۀ ( )9را فار میکند ،نشان میدهد.

ثابت استااده شده است .هریک اا این آرایهها اا ت داد  81ما ول با آرایش

پیکربندی بهینۀ بهدسوتآموده بوا پراکنوده کوردن سوایههوای متقابول در

 TCTو ساختار  9×9تشکیل شدهاند .جدول ( )1مشخصا موا ولهوای

ردیفهای مختلف آرایه ،اثر ناهمجوری و تلاا ناشی اا سوایۀ جزئوی را

W
بهکاررفته در این نیرو اهها را در شرای استاندارد (توابش
m2

 1111و

دمای )25 ◦Cنشان میدهد.

کاهش میدهد .سه نمونه اا سایههای مربوط به سایهانداای قبول ،هنگوا
ظهر و ب دااظهر در شکل ( )3نشان داده شده است .همان طور که در این
شکلها مشاهده می ردد ،سایههای قبل اا ظهر اا سمت چپ آرایوههوا و

1. Levelized Cost of Energy
2. Inverters
3. Matlab

سایههای ب دااظهر بهسمت راست آرایهها منتهی میشود .در هنگوا ظهور
نیز سایه تما پهنای آرایه را در بر می یرد.
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(FSOMC t )t
(1  r )t
T
(1  de )t
E
 t 1 t (1  r )t

IC  GC   t 1

ج رافیایی شهر تهران برای انجا بررسیها در نظر رفته شوده اسوت .بور

برآورد اقتصادی نصب آرایههای خورشیدی در واحد سطح نیروگاههای7 ...
پیکربندی مجدد نشان داده شده است .همان طوور کوه در ایون شوکل
نشان داده شده ،پیکربندی ارائهشده سوایههوای مو کور را بوهفوور
تقریبا یکنواخت در آرایه ،پراکنده کرده است.
بهمنظور نمایش کاهش اثرا

سایه نیز شوکل ( )5منتنوی ولتوا -

میدهد .این منتنوی بوهااای تاواو

توابش  51درفودی در قسومت

سایهشده و قسمت سایهنشده به دست آمده است .همان طوور کوه در
این شوکل نشوان داده شوده ،پراکنوده کوردن سوایه بوهطوور کامول در
ردیفهای مختلف آرایوه ،سوبب وود نیواا بوه اسوتااده اا دیودهوای
شکل ( :)۲ساختار پیکربندی بهینه برای کاهش اثرات سایههای متقابل

کنار ر نیز شده است.

در شکل ( )4پراکند ی سایههای ایجادشده در شوکل ( )3ب ود اا

شکل ( :)۳سه الگوی سایۀ ایجادشده در اثر سایهاندازی متقابل آرایههای خورشیدی:
الف .سایۀ  ۲×4قبل از ظهر ،ب .سایۀ  ۹×۱هنگام ظهر ،پ .سایۀ  4×4بعدازظهر

شکل ( :)4پراکندگی سایههای متقابل در پیکربندی بهینۀ پیشنهادی
الف .سایۀ  ۲×4قبل از ظهر ،ب .سایۀ  ۹×۱هنگام ظهر ،پ .سایۀ  4×4بعدازظهر
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جزئی و افزایش توان خروجی سالیانۀ هر آرایه تا  1/5برابر شده است.
با توجه به برابر بودن توان تولیدی دو نیرو اه ،اا فافلۀ  1/7متر بهب د
مشخص میشود که این فافله حداقل فافولۀ بوین آرایوههاسوت کوه
بهااای آن هیچ سایهانداای بین آرایهها وجود ندارد .بر اساس توانهای
نیرو اه در شکل ( )7نشان داده شده است .در این متاسوبا  ،هزینوۀ
برای نیرو اه اول  1 $/Wدر نظور رفتوه شوده اسوت

اولیۀ تجهیزا

[ .]29این هزینه برای نیرو اه دو بهدلیل افزایش هزینۀ ساخت آرایهها
بهواسطۀ افزایش طول سیمهای ارتبواطی در آرایوۀ  1/12 $/Wلتواظ
شده است .شایان ذکر است که طول امین نیرو واه  21متور و هزینوۀ
شکل ( :)5مشخصۀ ولتاژ-جریان آرایۀ قبل و بعد از پیکربندی پیشنهادی

اولیه آن  1111دالر برآورد شده است .برای بررسی تأثیر اری روگ

در الگوی سایۀ  ۲×4قبل از ظهر

پیشنهادی ،فرض شده که در هر دو نیرو اه ،آرایهها تنها در یک ستون
و در پشت سر یکدیگر نصب شدهاند.

 .۲.۳تعیین فواصل بهینه

0.9

توان تولیدی سالیانه یک آرایه در دو نیرو اه بهااای مقادیر مختلف D

نيروگاه اول

0.8

در شکل ( )6نشان داده شده است .برای این منظور ،این فافله اا 1/1

نيروگاه دوم

0.7

شده و توان تولیدی سالیانۀ این دو آرایه بهااای این فوافل ترسیم شده

0.5

است .برای متاسبۀ توان سالیانه ،توان تولیدی رواانۀ هر نیرو واه بور

0.4
0.3

اساس شد تابش لتظهای در بااههای امانی  21دقیقهای متاسبه شده
است .مدل مورد استااده برای ت یوین شود

0.2

توابش پراکنود ی ،مودل

 isotropic skyبوده است [.]28

)LCOE ($/kwh

متر که حداقل فافلۀ قابل قبول بین آرایه ها بوده تا  2/5متر ت ییر داده

0.6

0.1
2.5

2

1.5

]D [m

1

0.5

0
0

600

400
نيروگاه اول

300

نيروگاه دوم
200

]Output Energy [KWh/year

500

100

2.5

2

1.5

]D [m

1

0.5

0
0

شکل ( :)6توان خروجی سالیانۀ یک آرایه در ردیف دوم به بعد در
هریک از نیروگاهها بهازای تغییر فاصلۀ بین آرایهها

تااو

شکل ( :)۷محاسبۀ  LCOEبهازای فواصل مختلف آرایهها در نیروگاه
بر اساس شکل ( )7حداقل هزینۀ تولید در نیرو واه اول $/kWh
 1/53در فافلۀ  1/5 mبوده و در نیرو اه دو  ،این میزان بوه $/kWh

 1/51در فافلۀ  1/6 mکاهش یافته است .والوه بر این کاهش هزینۀ
تولید ،انر ی تولیدی ساالنۀ نیرو اه دو با فافلۀ  1/6متر بین آرایهها
 27درفد بیشتر اا انر ی تولیدی نیرو اه اول با فافلۀ  1/5متور بوین
آرایههاست .اا فافلۀ  1/7متر بهب د که سایهانداای بوین آرایوههوا بوه
فار میرسد ،بهولت باال بودن قیمت اولیۀ آرایوههوا در نیرو واه دو ،
هزینۀ تولید برق در این نیرو اه نسبت به نیرو اه دیگر افوزایش یافتوه
است .در نیرو اه اول ،فوافل کم بین آرایهها سبب قیموت بواالیی در
برق تولیدی میشود .این مسئله بهولت تلاا

باالی سایههای متقابول

بر اساس شکل ( )6با افزایش فافله و کاهش سایههوای متقابول،

در فوافل کم است .در این نیرو اه با افزایش فافله تا فافولهای کوه

توان تولیدی نیرو اهها بهمراتب کم شده است .در فوافل کوم

سایهانداای به مقدار کمی برسد ( 1/5متر) این هزینه به حداقل مقودار

سایههوای

خود رسیده و با افزایش فافله اا این مقودار بوهولوت کواهش توراکم

بین آرایه ها استااده اا پیکربندی مجدد ،سبب کاهش اثرا
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تولیدی متاسبهشده ،مقدار  LCOEبهااای ومر ماید  25سال برای دو

برآورد اقتصادی نصب آرایههای خورشیدی در واحد سطح نیروگاههای9 ...
در واحد سطح و پررنگ شدن قیمت امین ،این هزینه

بر اساس شکل ( )8توان تولیدی آرایههای نیرو واه دو فقو در

نصب فاتا

دوباره افزایش مییابد .در نیرو اه دو در فوافل کوم بوین آرایوههوا،

نیمۀ دو سال در اثر سایهانداای نسبت به نیرو اه اول کاهش مییابد.

سایه

سایهانداای 31،درفد ظرفیت نصبشده بیشتر در

قیمت مانند نیرو اه اول باال نبوده و پیکربندی بهینه ،میزان تلاا
را بهمراتب کم نموده است .این کم شدن تلاا

سوبب حوداقل شودن

سوی دیگر در فوافل بیشتر اا  1/6در این نیرو اه هزینۀ آرایههوا بور
تولید غلبه کرده و سبب باال رفتن هزینۀ تولید برق شده اسوت .شوکل
( )8توان تولیدی رواانۀ هر آرایه در این دو نیرو اه را در طوول یوک
سال بهااای فوافل بهینۀ ت یینشده نمایش میدهد.

این نیرو اه بهواسطۀ فافلۀ کمتر بین فاتا

توان تولیدی بیشتری را

نسبت به نیرو اه اول فراهم خواهد کرد.

 .4نتیجهگیری
در این مقاله ،طرحی جدیود بوه منظوور پیکربنودی مجودد آرایوههوای
خورشیدی با هدم افزایش ظرفیت نصب این آرایهها در واحد سوطح
ارائه شد .طرح پیکربندی ارائهشده قادر است تا بوهخووبی اثورا

نيروگاه اول

هور

سایۀ متقابلی را در نیرو اههایی که دارای آرایههایی با شیب و جهوت

2000

مشووابه هسووتند کوواهش دهوود .بوور ایون اسوواس ،روگ فوووق قووادر بووه

نيروگاه دوم

1000

]Output Energy [Wh

1500

حداقلساای تلاا

سایههای جزئی در نیرو اه بوده و امکان نزدیوک

نمودن فوافل آرایهها را به یکدیگر فراهم میکند.
بر اساس نتایج بهدستآمده در این مقاله ،با کاهش  61درفدی در
فوافل بین آرایههای پیکربندیشوده بوا روگ ارائوهشوده ،سواالنه 27
درفد به توان تولیدی توس نیرو اه افزوده شده است .والوه بر این،

500

هزینۀ تولید برق در این حالت کمتر اا آرایههایی بوا پیکربنودی TCT
200
Days

300

0
0

100

ساده است .بنا بر نتایج یادشده ،اسوتااده اا آرایوههوایی بوا پیکربنودی

شکل ( :)8توان تولیدی روزانه یک آرایه از دو نیروگاه مورد بررسی در
بازه زمانی یکساله بهازای فواصل بهینه تعیین شده

پیشنهادی در مکانهای متدود شهری و مکانهایی کوه قیموت اموین
باالیی دارند ،میتواند بهونوان راهکواری مناسوب بوا تأثیر و اری بواال
جهت افزایش ظرفیت تولید و کاهش هزینه تولید برق به شمار رود.
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