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نتایج مقدمه 
انرژی انرژی خورشیدی یکی از بزرگترین منابع انرژی جهان است که این منبع•

ک ی.خدادادی بدون هیچ هزینه ای و بدون آلودگی در اختیار ما قرار گرفته است
ریسیته و نیروگاه خورشیدی از پنل خورشیدی برای تبدیل نور خورشید به الکت

اوب تشکیل اینورتر برای تبدیل ولتاژمستقیم تولید شده توسط پنل ها به متن
.شده است

ش یکی از مهمترین پارامترهایی که در توان تولیدی پنل های خورشیدی نق•
اشد حال چنانچه هوا آلوده ب.دارد میزان تابش دریافتی توسط خورشید می باشد

یدی یا گرد و خاک روی سطح پنل نشسته باشد توان تولیدی پنل های خورش
ی درنظر گرفتن این کاهش توان تولیدی می تواند در ارزیاب.کاهش می یابد

گذار اقتصادی اولیه که پروژه بر اساس آن تایید یا رد می شود بسیار تاثیر
یدی تاثیر این آلودگی به حدی است که الزم است در نیروگاه های خورش.باشد

میز در بازه های زمانی مشخصی که بستگی به آلودگی منطقه دارد اقدام به ت
.کردن پنل ها نمود

نبودنایبودناقتصادیخورشیدی،بررسینیروگاهاحداثازقبلاقداماتترینمهمازیکی
میامانجمربوطهافزارهاینرمدرنیروگاهسازیشبیهباکاراینکهاستنیروگاهاحداث

ایندرسازیشبیهافزارهاینرمترینسادهحالعیندروتریندقیقازیکی.شود
نیروگاهسازیشبیهباتاداریمقصدپروژهایندرما.استPVSOLافزارزمینه،نرم

ازمدهآبدستمقادیرمقایسهوافزارنرمایندرتهراندانشگاهفنیدانشکدهخورشیدی
خورشیدیهنیروگامانیتورینگسیستمطریقازعملدرآمدهبدستنتایجباسازیشبیه
.کنیمبررسیهاپنلتولیدیتواندرراآلودگیتاثیر

و مقایسه نتایج بدست آمده از PVSOLپس از شبیه سازی نیروگاه خورشیدی در نرم افزار 
وزانه آن شبیه سازی با نتایج حاصل از مانیتورینگ نیروگاه خورشیدی و رسم نمودار ر

،مشاهده می شود که مقادیر بدست (همانطور که در تصویر زیر مشاهده می شود)ها
درصد از نتایج بدست 15آمده از شبیه سازی در برخی از ساعات روز تا حتی میزان  

آمده در عمل تفاوت دارد که می توان این اختالف را ناشی از گردو خاک روی سطح 
.پنل ها دانست

جمع بندی

سیدیم که از در این پروژه با بررسی تاثیر آلودگی بر روی توان تولیدی پنل ها به این نتیجه ر
ر روی آنجا که سطح آلودگی برای شهر تهران زیاد است این آلودگی می تواند تاثیر زیادی ب

ردیم که در این پروژه ما فقط فصل تابستان را بررسی ک.توان تولیدی پنل ها داشته باشد
ن مسلما در فصل زمستا.درصدی توان تولیدی پنل ها شد15آلودگی هوا باعث کاهش حدود  

ا به پس برای شهر های آلوده مانند تهران  باید پنل ها ر.میزان این کاهش بیشتر خواهد بود
طور دوره ای تمیز کرد تا تاثیر آلودگی به حداقل برسد
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