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 چکیده
انرژی خورشیدی یکی از بهترین نوع انرژی های تجدید پذیر می باشد. ولی تابش خورشید در همه جای کره زمین ثابت نیست و همچنین            

حداکثری از انررژی خورشرید بایرد تل یرس درسرتی از مسریر با تغیرات زمانی )ساعت، روز، ماه و سال( نیز این تابش تغییر می کند. برای استفاده 

 حرکت خورشید داشت تا بتوان شیب، جهت و مسائس مربوط به سایه اندازی را در پنس ها بدرستی تل یس کرد. 

ر اسرت و جهرت همان طور که در این مقاله بررسی می شود میزان شیب متوسط پنس ها برای نصب با میزان عرض جغرافیایی مکان نصب آنها برابر

یررا نصب پنس ها در ایران به سمت جنوب می باشد. در ضمن میزان تغیرات اندک شیب میانگین، تاثیر زیادی بر توان دریافتی از خورشید نردارد. ز

ندک جهت یرا درصد می شود. تغییرات ا 7درجه برسانیم میزان افت توان  دریافتی  54درجه به  03زمانی که شیب نصب پنس ها را از شیب بهینه 

درجه برسانیم میزان افت تروان  543درجه بهینه به  574سمت نصب پنس ها نیز تاثیر زیادی بر روی توان دریافتی ندارد زیرا اگر سمت نصب را از 

 درصد می باشد. 7باز 

ی شود که هرر ققردر عررض جغرافیرایی میزان فاص ه پنس ها از یکدیگر یا موانع ج ویی نیز با عرض جغرافیایی  متناسب است و در ادامه بررسی م

 بیشتر باشد فاص ه پنس ها از یکدیگر نیز باید بیشتر باشد و بالعکس.

 

نصرب پنرس  بیشر ه،یسرا سیرتل  د،یخورشر ریخرط سر ،یدیو سمت پنس خورش بیش هیزاو سیتل  ،یدیپنس خورش نهیبه بیش: کلمات کلیدی

 یدیخورش

 مقدمه -1

 ایر یفاقد آلرودگ یاز منابع انرژ دیمشکس با نیرفع ا یباشد که برا یمشکالت انسان ها م نیرگتراز بز یکی ستیز طیمل یامروزه آلودگ

 یحداقس آلرودگ دیبا تول ریپذ دیتجد یها یباشد. انرژ یم ریپذ دیتجد یها یراه، استفاده از انرژ نیکم استفاده کرد. در حال حاضر بهتر یبا آلودگ

 کنند.  دیتول یادیز یتوانند انرژ یم

 یاز جم ه کاهش آلودگ یفراوان یایمزا یدیخورش یباشد. استفاده از پنس ها و ک کتورها یم ریپذ دیتجد یها یاز انواع انرژ یکی یدیخورش یانرژ

کرره  نقراطنصب در تمرا   تیها قاب  ستمیس نیکم و ... دارد. ا یو نگه دار ریتعم ،یصوت ینداشتن آلودگ ،یفراوان ،یپراکنده انرژ دیتول تیهوا، قاب 

 باشد. یم شیها روز به روز در حال افزا ستمیس نیباشد که استفاده از ا یهم م سیدل نیتوان گفت به هم یرا دارند و م نیزم

نسربت  هیزاو ،ییایجغراف تیوابسته به موقع دیتابش خورش یوجود دارد ول نیکره زم یدر همه جا دینکته را در نظر داشت که خورش نیا دیبا البته

 دیباشد که حداکثر تابش خورشر یبه گونه ا دیپنس نسب به خورش هیزاو دیبا یدیو ساعات روز تفاوت دارد. در هنگا  نصب پنس خورش دیورشبه خ

 جذب کند. را

 تحلیل مسیر حرکت خورشید -2

در آسرمان  دیخورشر تیو موقع دیحرکت خورش ریمس سیمکان مشخص قرار دارد. تل  کیسال در  ایاز روز و ماه  یدر هر زمان دیخورش

در هرر نقهره از  دیکند. مکان خورش یپنس ها و جهت مناسب نصب به ما کمک م بینصب، ش یمکان مناسب برا ه،یسا سیتل  یدر طول سال برا

 یسرمت نجروم هیر(. زاو5است )شکس  صیقابس تشخ د،ی(  خورشAltitude( و ارتفاع )Azimuth) یسمت نجوم هیزاو دوبا  یو در هر زمان نیزم

درجره در  583جنروب را   هیاست. بعنوان نمونه اگر زاو نیزم ینقهه مشخص بر رو کینسبت به  دیخورش ریمشخص کردن خط س یبرا دیخورش

 .]5[باشد یدرجه م 073غرب  هیدرجه و زاو 03 قشر هیدرجه، زاو 3شمال  هی، زاو میرینظر بگ

 دیصرفر اسرت و اگرر خورشر دیارتفاع خورشر هیزاو دیط وع و غروب خورش ید. در زمانهاباش یم دیارتفاع خورش یابیارز یبرا دیارتفاع خورش هیزاو

و بهرار(، در مردار را   زیی)فصرس پرا نیدر خرط اسرتوا در اعتردال دیدرجه است. مثالً خورش 03 هیزاو نیسر ما قرار داشته باشد ا یدرست در باال

 . ردیگ یسر قرار م یباال قاًیدر ظهر دق یب زمستاندر انقال یو در مدار را  الجد یدر انقالب تابستان لسرطانا

 



 

 

 
 

 دیو ارتفاع خورش یسمت نجوم هی( زاو1) شکل

 

. البتره مییگرو یمر یدیمکران مشرخص را اصرهالحاً پنجرره خورشر کیر یبرا یو زمستان یانقالب تابستان نیدر ب دیحرکت خورش ریمس راتییتغ

در  یدی(. پنجرره خورشر0هسرتند )شرکس  یکی یکه همه از نظر مفهوم دیخورش اید روبه قب ه است مانن جیمرد  را نیدر ب زین یگریاصهالحات د

 یشرمال مکررهیدر ن رانیرکشور ا نکهیا سیباشد. بدل یبسمت شمال و در خط استوا به سمت باال م یجنوب مکرهیجنوب، در ن متبس یشمال مکرهین

در  دیارتفراع خورشر هیشد که حداکثر اختالف زاو ادآوری زینکته را ن نیا دیباشد. با یبه سمت جنوب م رانیا یدیقرار دارد پس پنجره خورش نیزم

 .]5[باشد یم درجه 57مکان برابر  کی

 
 یشمال مکرهیدر ن یدی( پنجره خورش2) شکل

 

 ینمرودار بررا نیر. اباشرد یاز سرال مر یمشخص یدر مکان و روزها دیخورش یاز ارتفاع و سمت نجوم یکینمودار گراف کی دیخورش یمکان نمودار

 یابیرارز ینمودار بررا نیسال مناسب است. از ا ایاز روز، ماه  یو هر زمان ییایهر عرض جغراف یدر آسمان برا دیحرکت خورش ریمشخص کردن مس

 .میکن یاستفاده م یگرید یدیخورش ستمیهر س ای PV هیآرا یبر رو نهیبه بیو ش هیاثرات سا

 یرا در ماه ها دینمودار مکان خورش نی. همانگونه که مشخص است ا]0[شهر اصفهان نشان داده شده است یراب دیخورش ینمودار مکان 0شکس  در

حرکرت  ریسال مسر یماه ها هیهستند. در بق دیخورش یژوئن( حد حرکت 05) ریت 5دسامبر( و  05) ید 5 یدهد. روزها یم شیمتفاوت سال نما

 هیرکند پس زاو یکند و از طرف غرب، غروب م یاز طرف شرق ط وع م دیخورش میدان یانهور که مکند. و هم یم رییدو مکان تغ نیا نیب دیخورش

 .میریگ یدرجه در نظر م 073غرب را  هیدرجه و زاو 03شرق را 

در طول سال  دیارتفاع خورش هیزاو نیکمتر نیباشد. ا یدرجه م 05در ظهر و حدود  دیارتفاع خورش هیزاو نیشتری(، بید 5روز زمستان ) نیاول در

روز  نیدر اولر نیباشرد. همچنر یبعد از ظهر مر 4حدود  دیصبح و غروب خورش 7روز حدود  نیدر ا دیشهر اصفهان است. زمان ط وع خورش یبرا

شرهر  یدر طول سرال بررا دیارتفاع خورش هیزاو نیشتریب نیباشد. ا یدرجه م 80در ظهر و حدود  دیارتفاع خورش هیزاو نیشتری(، بریت 5) نتابستا



 

 

 کیر یساعت تابسرتان رانیباشد ) البته در ا یبعد از ظهر م 7حدود  دیصبح و غروب خورش 4روز حدود  نیدر ا دیاصفهان است. زمان ط وع خورش

 کینزد یدرجه )شمال غرب 033به شرق( و به  کینزد یدرجه شروع )شمال شرق 03روز از  نیدر ا دیخورش یرود(. سمت نجوم یم  وساعت به ج

 شود. یب( ختم مبه غر

 

 

 
 شهر اصفهان یبرا دیخورش ی( نمودار مکان3) شکل

 

 تعیین زاویه ارتفاع خورشید در ظهر -3
در  دیمکان خورشر نکهیآن مکان را بدست آورد. با توجه به ا یدر ظهر برا دیارتفاع خورش هیتوان زاو یمکان نصب، م ییایبا استفاده از عرض جغراف

 را با توجه به فصول سال بدست آورد. دیارتفاع خورش هیزاو دیطول سال متفاوت است با

 

 (:نی)اعتدال زیی:  فصل بهار و پا 1-3
 دیارتفراع خورشر هیسر قرار دارد. پس زاو یباال قاًیدق نیدر زمان ظهر اعتدال دیصفر( خورش ییایشد در خط استوا )عرض جغراف انیهمانهور که ب 

 (.5درجه کم کرد )رابهه  03را از  راتییتغ زانیم دیکند با رییتغ ییایکه عرض جغرافباشد. حال هر ققدر  یدرجه م 03برابر 

 

(5)  

 : فصل تابستان و زمستان : 2-3
 دیارتفراع خورشر هیزاو یدر انقالب زمستان نیخود را در مدار را  السرطان دارد و همچن زانیم نیشتریب دیارتفاع خورش هیزاو یدر انقالب تابستان 

 .میکن یاستفاده م 0از رابهه  دیارتفاع خورش هیملاسبه زاو یدارد. پس برا یخود را در مدار را  الجد زانیم نیشتریب

 

(0) 
 

 

 دیاست که خورش ییزمان ها یباشد و عالمت مثبت برا ی( میشمال مکرهیدر مدار را  السرطان )ن دیباشد که خورش یم یزمان یبرا یمنف عالمت

 یمر یشرمال مکرهیبر عکس ن قاًیدق یجنوب مکرهین یبرا یتوجه داشت که عالمت مثبت و منف دیباشد. با ی( میجنوب مکرهی)ن یدر مدار را  الجد

 .]5,0[باشد

 

 یدینصب پنل خورش بیبدست آوردن ش  -4
 بیسرال متفراوت اسرت شر در فصول دیارتفاع خورش هیزاو نکهیباشد و با توجه به ا یم دیارتفاع خورش هیوابسته به زاو یدینصب پنس خورش بیش

کنرد.  یمر رییدر طول سال تغ کیپنس ها بصورت اتومات بیش شرفتهیپ یها ستمیس یدر فصول سال متفاوت است. در برخ زینصب پنس ها ن نهیبه



 

 

 0از رابهه  نکاریا یدر نظر گرفت. برا نیانگینصب را م بیش دینصب پنس بصورت ثابت با یشود. برا یم دیاز خورش یحداکثر انرژ افتیکه باعث در

 کرد. میاستفاده خواه  زییپا ایدر بهار  دیارتفاع خورش هیو زاو

 

(0) 
 
 

 

 بیمثرال شر یباشرد. بررا یملس نصب م ییایبرابر عرض جغراف یدیخورش ینصب پنس ها و ک کتورها یبرا نیانگیم بیتوان گفت که ش یم پس

 باشد. یدرجه م 00شهر اصفهان برابر  ینصب برا نیانگیم

 

 یدیسمت نصب پنل ها خورش  -5
 مکررهیبه سرمت جنروب و در ن یدیپنجره خورش یشمال مکرهیباشد. در ن یدیپنجره خورش یبه رو دیبا شهیهم یدیخورش ینصب پنس ها سمت

 نیزمر یشرمال کررهمیدر ن رانیکشور ا نکهیا سیباشد. بدل یپنجره به سمت باال م نیا زیباشد. در خط استوا ن یپنجره به سمت شمال م نیا یجنوب

 درجه( باشد. 583 ایسمت نصب پنس ها به سمت جنوب ) دیقرار دارد پس با

 

 دیاز خورش یافتینصب در توان در نیانگیم بیسمت و ش راتییتغ ریتاث  -6
از  یافتیرتروان دربرر  یادیرز ریتاث هیزاو نیاندک ا راتییتغ یبرخوردار است ول ژهیو تیاز اهم یدیخورش ینصب و سمت نصب پنس ها بیش هیزوا

 54نصرب را  بیدرجره شر 00 یاگر بجا یباشد ول یدرجه م 00شهر اصفهان  یبرا یدیخورش ینصب پنس ها نیانگیم بیندارد. مثالً ش دیخورش

هان شهر اصرف یبرا نهیبه یباشد مثالً نجوم یم نهوریهم زین ی. سمت نجوممیکن یم افتیدرصد کمتر توان در 7فقط حدود  میریبگدرجه در نظر 

درصرد ت فرات تروان  7درجه باشد دوباره حردود  543آنها  یکه سمت نجوم مینصب کن یآن پنس ها را بصورت یاگر بجا یباشد ول یدرجه م 574

 .]5,4[دهد یرا نشان م بیسمت و ش راتیینسبت به تغ یافتیتوان در راتییتغ زانیم 5. شکس میدار

 
 

 کشور ی: مناطق جنوب الف

 
 

 کشور ی: مناطق مرکز ب



 

 

 
 

 کشور ی: مناطق شمال ج

 ی در مناطق مختلف کشورافتیدر توان پنل با بیو ش یسمت نجوم هی( رابطه زاو4) شکل

 

  هیسا لیتحل -7
نصرب شرده در  یپنس هرا نیاطراف پنس ها و همچن اءیاش هیاز سا یدرست سیتل  دیبا کیفتوولتائ ستمیس یبر رو هیسا ریتاث یو بررس یابیارز یبرا

کند باعث گر  شدن پنرس و  یم دایپ یریتوان پنس کاهش قشمگ نکهیپنس عالوه بر ا یبر رو هیدر صورت افتادن سا رایداشت. ز ییج و یاه فیرد

 یبصورت سرر یدیس ول خورش یتعداد یدیدر پنس خورش نکهیا سی(. بدل4شود )شکس  یم زیترک خوردن پنس ن اینقهه سوز شدن س ول و  یحت

 یم یادیمشکالت را تا حد ز نیشوند. البته ا یاز مدار خارج م زیس ول ها ن هیاز س ول ها بق یکیاند و در صورت قهع شدن متصس شده  گریکدیبه 

عبور  ودید نیا ریاز مس انیکنار گذر فعال شده و جر ودید فتادیب هیاز س ول ها سا یکی یکه بر رو یکنار گذر رفع کرد. در صورت ودیتوان با نصب د

 .]4[شود یم زین ستمیکند و باعث کاهش راندمان س یم جادیا ستمیدر س یت فات توان ودینکته را در نظر داشت که د نیا دیکند. با یم

  

 
 

 هیشده توسط سا جادیا ادیز ی( ترک خوردن سلول در اثر گرما5) شکل

 

مخصوصراً  میکنر یمر یرا بررسر ندازدیب هیپنس ها سا هیاآر یبعد از ظهر(  بر رو 0صبح تا  0 نی)ب کیپ یکه در زمان ها یهر جسم هیسا زیآنال در

کرردن  یریرانردازه گ ی. بررامیریگ یکمک م دیحرکت خورش ریاز نمودار مس نکاریا ی. برارندیگ یقرار م هیکه در شرق، جنوب و غرب آرا یاجسام

پرس  میها را حذف کنر هیاز سا یبعض میتوان یمواقع نم یرا در نظر گرفت. در بعض هیسا دیاز نظر تول دیتابش خورش هیزاو نیبدتر دیبا هیزان سایم

 .میاوریرا بدست ب ستمیروزانه و ساالنه س دیکاهش تول زانیم میتوان یم میدر هر ساعت از روز را داشته باش هیافت توان در اثر سا زانیاگر م

بدسرت  دیخورش ریع تابش متناسب با آن زمان را از نمودار خط سارتفا هیزاو دیبا میکن یریرا اندازه گ هیسا زانیم میخواه یکه م یتوجه به زمان با

 .]0[میاوریحداکثر ارتفاع پنس را بدست ب میتوان یم 5انداز  و استفاده از رابهه  هیمانع سا بیش اینصب پنس ها  بی. با داشتن  شمیآور



 

 

 
 آن یایو زوا یدینصب پنل خورش کی( شمات6) شکل

 

(5) 
 

 

 .میرا ملاسبه کن ییپنس و مانع ج و نیحداقس فاص ه ب میتوان یم 4اع پنس و قرار دادن در رابهه داشتن حداکثر ارتف با
 

(4) 
 

 

Ds دیرپنرس هرا با میملاسبه فاص ه مسرتق یدرجه )بسمت جنوب( نبود. پس برا 583 دیسمت خورش هیزاو رایباشد ز یپنس ها م یا هیفاص ه زاو 

 (.7)شکس  میقرار ده 0بدست آورده و سپس در رابهه  دیخورش ریودار خط ساز جنوب را از نم دیانلراف خورش زانیم

 

(0) 
 

 

 . دیآ یبدست م 7رابهه  میکن یگذاریجا گریکدیرا در  0و  4، 5روابط  اگر
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 پنل ها میو فاصله مستق یا هی( فاصله زاو7) شکل

 



 

 

کرردن  دایرپ یبررا 8و رابهه  8توان از نمودار شکس  یدارد م میرابهه مستق ییایض جغرافبا عر ییفاص ه پنس ها از مانع ج و نکهیبا توجه به ا البته

 8]،5,7[استفاده ک ییپنس ها و مانع ج و نیحداقس فاص ه ب

 

(8) 
 

  

 
 

 فاصله پنل ها بیبا ضر ییای( رابطه عرض جغراف8) شکل

 

 گیری نتیجه -8
ملس  ییایبا عرض جغراف باًیتقر یدیخورش یمتوسط نصب پنس ها بیکرد که ش یریگ جهینت توان یمقاله م نیشده در ا انیبا توجه به مهالب ب

 میوجود رابهه مستق انگریب زین هیسا سیدر بخش تل  جیبه سمت جنوب باشد. نتا دیبا رانیدر ا یدیخورش ینصب برابر است و سمت نصب پنس ها

باشد  شتریملس نصب ب ییایعرض جغراف زانیهر ققدر که م 8طبق شکس  رایبود. ز ییوپنس ها با مانع ج  نیفاص ه ب زانیو م ییایعرض جغراف نیب

توان  یبر رو یقندان ریو سمت نصب پنس ها تاث بیاندک ش راتییکه تغ میمشاهده کرد نیشود. همچن یم ادتریز زیپنس ن نیفاص ه ب بیضر

 د نداشت.یاز خورش یافتیدر

 

 فهرست عالئم : -9

  هاضریب فاص ه بین پنس 

  فاص ه مستقیم بین پنس ها
  فاص ه زاویه ای بین پنس ها

  ارتفاع پنس نصب شده
  طول پنس

  عرض جغرافیایی

  زاویه ارتفاع خورشید

  زاویه ارتفاع خورشید در بهار و پاییز
  زاویه ارتفاع خورشید در تابستان و زمستان

  شیب نصب پنس هازاویه 

  رشید از جنوبزاویه انلراف خو
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