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دو فصلنامــه معمــاری و شهرســازی ایــران نشــریه علمــی انجمــن علمــی معمــاری و شهرســازی ایــران اســت کــه در راســتای مســتند ســازی و تقویــت
پژوهــش هــای مرتبــط بــا حــوزه هــای معمــاری ،معمــاری منظــر ،برنامــه ریــزی شــهری ،طراحــی شــهری ،مرمــت بافــت و ابنیــه ،طراحــی صنعتــی و
حوزههــای وابســته ،در پائیــز  1389بــا مجــوز شــماره  3/211003مدیــر کل دفتــر سیاسـتگذاری و برنامــه ریــزی امــور پژوهشــی“ ،علمی-پژوهشــی”
شــناخته شــده و اولیــن شــماره آن منتشــر شــد .ایــن نشــریه بنابــر آییــن نامــه نشــریات علمــی مصــوب  1398/02/02بــه شــماره  11/25685وزارت
علــوم تحقیقــات و فنــاوری بــا عنوان”نشــریه علمــی” شــناخته مــی شــود.
اهداف نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران

 ایجاد و ارتقای بستری مناسب برای تبادل علم و دانش در حوزه های معماری ،شهرسازی ،هنر و طراحی صنعتی مستند سازی و تقویت پژوهش های مرتبط با حوزه های معماری و شهرسازی -مطلع نمودن کارشناسان و پژوهشگران حوزه های معماری و شهرسازی از جدیدترین یافته و دستاوردهای روز ایران و جهان

محورهای موضوعی نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران

 معماری (معماری پایدار ،تکنولوژی و انرژی در معماری ،آموزش معماری) منظر تاریخ هنر شهرسازی (برنامهریزی شهری ،برنامهریزی منطقهای ،طراحی شهری ،مدیریت شهری) مرمت و حفاظت بافت ،ابنیه و اشیا طراحی صنعتی (طراحی محصول ،پژوهش هنر)سیاست انتشار نشریه علمی معماری و شهرسازی ایران

مقاالت ارسالی برای این نشریه بهصورت دوسویه ناشناس داوری میشوند و پس از داوری و موافقت هیئت تحریریه به چاپ خواهند رسید.
بـرای تسـهیل اسـتفادۀ دانشـجویان ،پژوهشـگران و متخصصـان و ارتباط گسـتردهتر با جهـان و متخصصـان بینالمللی ،نشـریه علمی معماری و شهرسـازی
ایـران امـکان دسترسـی آزاد و رایـگان بـه تمامـی مقاالت را در سـایت اینترنتـی مجله فراهم کرده اسـت.
ایـن نشـریه بـا احتـرام بـه قوانیـن اخالق در نشـریات تابـع قوانیـن کمیتۀ اخلاق در انتشـار ( )COPEمیباشـد و از آییـن نامـه اجرایی قانون پیشـگیری و
مقابلـه بـا تقلـب در آثار علمـی پیـروی مینماید.
صاحب امتیاز :انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران
مدیر مسئول :دکتر محسن فیضی
سردبیر :دکتر مصطفی بهزادفر
هیأت تحریریه داخلی (به ترتیب حروف الفبا):

دکتر ایرج اعتصام ،استاد دانشکده عمران ،معماری و هنر ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات
دکتر محمدرضا بمانیان ،استاد دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مصطفی بهزادفر ،استاد دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر مهدی خاکزند ،دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر داراب دیبا ،استاد دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی
دکتر محسن فیضی ،استاد دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر یوسف گرجی مهلبانی ،استاد دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره)
دکتر اصغر محمد مرادی ،استاد دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر حامد مظاهریان ،دانشیار دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران
دکتر فرهنگ مظفر ،دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران
دکتر غالمحسین معماریان ،استاد دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران
دکترهاشمهاشمنژاد ،دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه علم و صنعت ایران
هیأت تحریریه بین الملل (به ترتیب حروف الفبا):

دکتر رحمان آذری ،دانشیار ،دانشکده هنر و معماری ،دانشگاه پنسیلوانیا ،آمریکا
دکتر احسان شریفی ،دانشیار ،دانشگاه آدالید ،استرالیا
دکتر ایوب شریفی ،دانشیار ،دانشگاه هیروشیما ،ژاپن
دکترمحمد طالقانی ،دانشیار ،دانشگاه لیدز ،انگلستان
دکترپامال کریمی ،دانشیار ،دانشگاه ماساچوست ،آمریکا
مدیر تحریریه :دکتر مهدی خاکزند
کارشناس تحریریه :مهندس آناهیتا طبائیان
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ویراستار فارسی :انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران
ویراستار انگلیسی :مهندس سعاد صریحی
طراح صفحهبندی و جلد :مهندس آناهیتا طبائیان
صفحهآرایی و فرمتینگ :الهام منتی محب
تیراژ 50 :نسخه
قیمت 500000 :ریال
چاپ :دانشگاه علم و صنعت ایران
نشــانی نشــریه :تهــران ،دانشــگاه علــم و صنعــت ایــران ،دانشــکده معمــاری و شهرســازی ،طبقــه
ســوم ،دفتــر انجمــن علمــی معمــاری و شهرســازی ایــران.
کدپستی13114-16846 :
تلفن021-73228235 :
دورنگار021-77240468 :
نشانی الکترونیکیiaau@iust.ac.ir :
سایت و سامانه الکترونیکی نشریه انجمنhttps://www.isau.ir :
مقاالت چاپ شده لزوماً نقطه نظرات نشریه نبوده و مسئولیت مقاالت به عهده نویسندگان محترم است.
این شماره با حمایت دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران به چاپ رسیده است.
راهنمای نویسندگان

از نویســندگان محتــرم جهــت انتخــاب نشــریه علمــی معمــاری و شهرســازی ایــران بــرای انتشــار اثــر علمــی ایشــان ،صمیمانــه سپاســگزاریم .خواهشــمند
اســت جهــت تســریع در مراحــل داوری و انتشــار ،بــا دقــت راهنمــای نویســندگان را مطالعــه بفرماییــد.
 -1مقالــه بایــد حاصــل کار علمــی و پژوهشــی بــوده و قبـ ً
ا در نشــریه دیگــری اعــم از داخلــی یــا خارجــی و یــا مجموعــه مقــاالت ســمینارها و مجامــع
علمــی چــاپ نشــده و یــا همزمــان بــرای نشــریه دیگــری ارســال نشــده باشــد.
 -2صرفــا مقالــه پژوهشــی در مجلــه مــورد ارزیابــی قــرار مــی گیــرد و مقــاالت مــروری نیــز از نویســندگان مجــرب و پیشکســوت معمــاری و شهرســازی
در زمینـه نظــری برابــر اهــداف و چشــم انــداز مجلــه پذیرفتــه میشــود.
 -3مقــاالت بایــد صرف ـاً از طریــق ســایت مجلــه بــه آدرس  https://www.isau.irارســال شــوند .بــه مقاالتــی کــه از طریــق ایمیــل یــا بهصــورت
چاپــی بــه مجلــه ارســال شــوند ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد.
 -4مســئولیت صحــت و ســقم مقالــه بــه لحــاظ حقوقــی و علمــی بــر عهــده نویســندگان اســت .دوفصلنامــه علمــی “معمــاری و شهرســازی ایــران” حــق
رد یــا قبــول و نیــز ویراســتاری مقــاالت را بــرای خــود محفــوظ مـیدارد.
 -5مقاالتــی کــه خــارج از حــوزه اهــداف مجلــه ارســال شــوند ،بــدون داوری و بــا نظــر ســردبیر یــا گــروه دبیــران مجلــه ،از فراینــد ارزیابــی خــارج
خواهنــد شــد.
 -6زبــان رســمی نشــریه فارســی اســت و مقالــه بایــد دارای انشــایی روان و از نظــر دســتور زبــان و آییــن نــگارش فارســی خالــی از اشــکال بــوده و ســقف
تعــداد صفحــات  17صفحــه مــی باشــد(بدون احتســاب صفحــه چکیــده و منابــع).
 -7در گروه نویسندگان حتما یک عضو هیات علمی باید وجود داشته باشد.
 -8مشــخصات نویســنده  /نویســندگان بهجــز در صفحــه جداگانــه ای بــا عنــوان مشــخصات نویســندگان ،نبایــد در هیــچ قســمت دیگــری از مقالــه
ذکــر شــود.
 -9از هــر نویســنده تنهــا یــک مقالــه در فرآینــد داوری قــرار میگیــرد و ارســال مقالــه دوم تنهــا زمانــی میســر اســت کــه مقالــه اول تعییــن تکلیــف
شــده باشــد.
 -10در صــورت اســتفاده از پایاننامــه یــا رســالههای دانشــجویی ،ذکــر نــام اســتاد راهنمــا ،عنــوان رشــته و نــام دانشــگاه مربــوط ،الزامــی اســت و
مقــاالت برگرفتــه از پایاننامــه و رســالة دانشــجویان بــا نــام اســتاد راهنمــا ،مشــاوران و دانشــجو بـه صــورت تــوأم و بــا مســئولیت اســتاد راهنمــا منتشــر
میشــود.
 -11الزم است ساختار مقاله براساس فایل تمپلت (قابل دریافت از طریق سایت و سامانه نشریه) تنظیم و ارسال شود.
 -12ارجاعات داخل متن و فهرست منابع پایانی باید براساس شیوه نامه  APAتنظیم شوند.
 -13هزینههای هر مقاله در مراحل مختلف از نویسندگان دریافت خواهد شد که در سایت و سامانه نشریه ،قابل مشاهده است.
 -14الزم بــه ذکــر اســت پــس از پذیــرش علمــی و نهایــی مقــاالت ،چکیــده مبســوط انگلیســی ،چکیــده تصویــری ،ترجمــه منابــع ،ترجمــه جــداول و
شــکل هــا ،جهــت انتشــار دریافــت مــی شــود.
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B

ACKGROUND AND OBJECTIVES: According to the International Energy Agency, the
construction sector accounts for more than 33 percent of total energy consumption per
capita as the largest energy consumer globally, while in Iran, the share is accounting for 40
percent. Meanwhile, the loss of nearly 11 percent of electrical energy while transmitting
it through grid lines to cities has led to the rapid growth of a decentralized generation of
electricity at end-use through building integrated photovoltaic (BIPV) systems over the past
fifteen years. Exposing to the Sun, façades have great potential to supply the electricity
needs of energy-efficient buildings using photovoltaic panels. However, the improper
orientation to the radiation direction, especially in summer, reduces the efficiency of
PV panels integrated into the facades. Aiming to increase the efficiency of the southern
BIPV’s facade, this research introduces an optimal combined pattern of PV panels and flat
reflectors as an integrated system capable of improving both the intensity and the area of
solar irradiation on panels.

M

ETHODS: The research has an applied approach, and the method of the research
is founded on experimental and simulation models. Research tools used in the
study process include descriptive geometry to analyze solar radiation and reflection
on the panels, study models to consider the reflections, and Grasshopper plugin in
Rhino software environment as a parametric tool to simulate the proposed integrated
envelope. Ladybug plugin has also been used to extract solar radiation properties from
the climate information file generated by Meteonorm software. At first, the experimental
and analytical method was used to find the best concept for the combination, and
then the logical reasoning method was applied to select the best pattern among the
possible alternatives for a combined, concentrated photovoltaic facade. At the second
stage, defining the constructing parameters, the proposed envelope is simulated aiding
Grasshopper software. The parameters are optimized using the genetic algorithm through
the Octopus plugin. At the third and final stage, input data, related to the index days,
entered to the algorithm and optimization process was done so that the best values have
been introduced for each input data to fulfill the research objectives. Then through a
comparative process the best setting for each month, and finally for the entire year was
selected and introduced.

F

INDINGS: Having determined the optimum constructing parameters, the study
calculated the proposed geometry output efficacy. The results showed significant
increase in output power up to 87.38% in summer (June 21), 36.33% in spring (March
21), and 17.83% in winter (December 21) with an average of 46.44% during the year.
The findings of the study addressed the six main parameters of the combined envelope
influencing the efficiency. These parameters can be divided into two groups based on their
effect. The first group includes lateral angle of side mirrors, lateral angle of underneath
mirrors, horizontal depth of side mirrors with 52.75, 47.75, and 39.25 percent impact on
“surface area of radiation” and with 64.5, 39.33, and 51.75 percent effect on the “increase
https://dx.doi.org/10.30475/isau.2020.241977.1473
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in radiation intensity” respectively. The second group, meant, the number of panels in
the vertical direction, side mirrors slope angle and the underneath mirrors ‘slope angle
with 34.75, 23.25 and 18.75 percent of the impact on “the area of radiation” respectively,
and 10.5, 15, and 13.7 percent of the effect on the “increase in radiation intensity” are
at the fourth to sixth order of influence on the proposed envelope- efficiency. It’s proved
that changing the most vital parameters affect the amount of “increase in radiation” up
to 64.14% and cause 62.21% variation on “increasing the area of reflection” values while
for the least influencing parameters, these items were calculated 15.85% and 15.90%,
respectively.

C

ONCLUSION: Facades integrated photovoltaic panels have low efficiencies due to the
non-optimal angle of the building envelope to the radiation, especially in summer. On
the other hand, the need to design openings, particularly in the southern facade of the
building, reduces the solar system’s efficiency by reducing the area of installable panels.
In this study, the strategy of combining a flat reflector with PV panels in the form of a
novel geometry was used to form the main idea to increase the efficiency of BIPVs. In
this research, the two main criteria meant, radiation intensity and the area of reflection,
were considered as objective functions in optimization. The results showed that using the
proposed integrated system during the year will increase the radiation intensity by an
average of 38.8% and the reflection area by 46.70%. However, they will improve, in order,
up to 71.41% and 100.53% in summer. In other words, using the proposed model, about
30% of the southern facade surface can be allocated to openings, and at the same time,
the irradiated surface during the year is considered equal to the total facade surface. The
study showed that the electrical output power in summer, using the proposed model,
will increase to 88%, and for the two seasons of winter and spring, it will be 17.84 and
34.36%, respectively. The study showed that the proposed geometry could be introduced
as a practical solution to enhance the façade integrated photovoltaic efficiency. So, it is
capable of generating more electricity, especially in the cold climate of Iran.

HIGHLIGHTS:
- An integrated envelope including PV panels and flat reflectors has the capability of
enhancing building façades in generating required electricity.
- Using a parametric geometry in an algorithmic simulation for the proposed envelope will
provide the ability of assessing the capacity of combined envelope in any given time of a
year.
- From the six main constructing parameters of the proposed envelope, the three including
lateral angle of side mirrors, lateral angle of underneath mirrors, horizontal depth of side
mirrors have the main effect on the efficiency of the integrated envelope.
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تأمیـن انـرژی الکتریکـی مـوردنیـاز در سـاختمانهای انرژیکارا توسـط خو ِد بنـا یکـی از راهبردهای
توصیهشـده در کاهـش سـهم عمـده بخـش سـاختمان در کل سـرانه مصرف انـرژی اسـت؛ در اینبین
سـامانههای پیلخورشـیدی یکپارچـه بـا پوسـته بنـا بـه دلیل قرارگیـری در سـطح بیرونی سـاختمان
موقعیـت ممتـازی در تولیـد الکتریسـیته دارنـد امـا تغییـرات زیاد شـدت و جهـت تابش نور خورشـید
در طـی فصـول و در طـول روز باعـث کاهـش بـازده ایـن سـامانهها میشـود .ایـن پژوهـش کـه بسـتر
مطالعاتـی آن اقلیـم سـرد ایران اسـت ،نشـان میدهد کـه طراحی الگوریتمیـک یک پوسـته تلفیقی از
ترکیـب بازتابنـده تخـت و پیلخورشـیدی بـر اسـاس الگـوی تابش راهـکاری کارآمـد درافزایـش بازده
کمی
الکتریکـی پوسـته بهویـژه در فصل تابسـتان اسـت .پژوهـش از منظر ماهیـت در دسـته تحقیقات ّ
از بُعـد هـدف ،کاربـردی و از جهـت روش در زمـره پژوهشهـای توصیفـی -شبیهسـازی قـرار دارد .در
ایـن تحقیـق از افزونـه گرسهاپـر بـرای پیادهسـازی الگوی مولـد پوسـته و از الگوریتم ژنتیـک درروند
بهینهسـازی استفادهشـده و رونـد رسـیدن از سـؤال بـه جـواب بـا روش اسـتدالل منطقـی انجامشـده
اسـت .در ایـن پژوهـش افزایـش بـازده سـامانه پیشـنهادی بـه میـزان  87/38درصـد در ابتـدای فصل
تابسـتان 36/33 ،درصـد در شـروع فصـل بهـار و  17/83درصـد در آغـاز فصـل زمسـتان بـا میانگیـن
 46/44درصـد در طـول سـال محاسـبه شـد .یافتههـای پژوهـش شـش مؤلفـه اصلی سـازنده پوسـته
تلفیقـی را در تعییـن بـازده آن مؤثـر دانسـت کـه بـه ترتیـب تأثیـر عبارتانـد از زاویـه شـیب عرضـی
بازتابندههـای طرفینـی ،زاویـه شـیب عرضـی بازتابندههـای زیریـن ،عمق افقـی بازتابندههـای کناری،
تعـداد تقسـیمات پوسـته در امتداد قائم ،شـیب طولـی بازتابندههای کنـاری و درنهایـت کمترین تأثیر
کـه مربـوط بـه شـیب طولـی بازتابندههـای زیریـن اسـت؛ بهطوریکه درصـد تأثیـر مهمتریـن مؤلفه
بـر افزایـش شـدت تابـش  64/14درصـد و بـر افزایـش سـطح بازتابـش  62/21درصد به دسـت آمد و
بـرای کـم اثرتریـن مؤلفـه بر بـازده ایـن مقادیـر بـه ترتیـب  15/85و  15/90درصد محاسـبه گردید.
نکات شاخص
 پوســته تلفیقــی مرکــب از صفحــات پیــل خورشــیدی و بازتابنــده تخــت قابلیــت افزایــش کارایــی نمــای ســاختمان درتولیــد الکتریســیته مــورد نیــاز را دارا اســت.
 اســتفاده از هندســه پارامتریــک در رونــد شبیهســازی الگوریتمیــک پوســته ،امــکان ارزیابــی قابلیتهــای پوســته تلفیقــیرا در هــر ســاعت از ســال فراهــم خواهــد کــرد.
از شــش مؤلفــه اصلــی ســازنده پوســته تلفیقــی ،ســه مولفــه یعنــی زاویــه شــیب عرضــی بازتابندههــای طرفینــی ،زاویــه
شــیب عرضــی بازتابندههــای زیریــن و عمــق افقــی بازتابندههــای کنــاری بیشــترین تاثیــر را در بــازده ســامانه دارنــد.
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مقدمه

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

بــر طبــق آمــار آژانــس بینالمللــی انــرژی ،بخــش
ســاختمان بــا ســهمی معــادل  36درصــد از ســرانه مصــرف
کل انــرژی در جهــان و نیــز  39درصــد از ســرانه انتشــار
گاز دیاکســید کربــن در ســال  2017میــادی بیشــترین
مقــدار را در هــر دو حــوزه بــه خــود اختصــاص داده اســت.
بعــاوه چشــمانداز مصــرف انــرژی نیــز رشــد چشــمگیر
اســتفاده از انــرژی الکتریکــی در بخــش ســاختمان تــا ســال
 2040میـلادی را نشـ�ان میدهـ�د (BP-P.L.C, 2019,
 .)p. 37در ایــران نیــز بخــش ســاختمان بــا مصــرف 1/50
درصــد از کل ســرانه مصــرف بــرق در کشــور بزرگتریــن
مصرفکننــده در ایــن حــوزه بــه شــمار میآیــد (DPEA,
 .)2016 ,p.6ازآنجاکــه  89درصــد از بــرق تولیــدی در
نیروگاههــای ایــران پایــۀ اســتفاده منابــع ســوخت فســیلی
اســت ( ،)IGMC, 2019, p.4تولیــد الکتریســیته موردنیــاز
س�اـختمانها از منابــع تجدیــد پذیــر انــرژی در محــل
اســتفاده از آن میتوانــد نقــش مهمــی در کاهــش بــار
وارد بــر نیروگاههــا و شــبکه توزیــع بــرق و انتشــار گاز
دیاکســید کربــن ناشــی از ســوختهای فســیلی در کشــور
داشــته باشــد.
بدنــه بنــا بــه عنــوان خارجیتریــن بخــش در تمــاس
باــ محیطــ کنترــل نش��دۀ بیــرون ســاختگاه مناســبی
جه��ت ج��ذب ان��رژی تابش��ی خورش��ید اس��ت (Hegger,
 )Fuchs, Stark, & Zeumer, 2008, p. 82بهطوریکــه
تولیــد الکتریســیته از طریــق پوســته ســاختمانهای
یکپارچــه بــا پیلخورشــیدی بهعنــوان پیشــروترین
بخــش از صنعــت خورشــیدی در سراســر جهــان معرفــی
ش��ده اس��ت ()Delisle & Kummert, 2014, p. 50؛
ارزیابیــ س��اختمانهای یکپارچهــ ب��ا پیلخورش��یدی در
اروپــا نشــان میدهــد کــه  50درصــد از آنهــا از نمــای
یکپارچــه بــا پیلخورشــیدی 30 ،درصــد از بامهــای
مولــد الکتریســیته و مابقــی از ترکیــب دو ســامانه اســتفاده
کردهان��د ()Tabakovic, et al., 2017, p. 994؛ دلیــل
اســتقبال بیشــتر از نمــای یکپارچــه بــا پیلخورشــیدی
نســبت بــه بــام آن اســت کــه نمــای ســاختمان ســطحی
گســترده را بــرای نصــب پیلخورشــیدی بــدون نیــاز بــه
اشــغال ســطح زیربنــای اضافــی در مناطــق پرتراکم شــهری
فراهــم م ـیآورد ،بااینوجــود زاویــه غیــر بهینــه تابــش بــر
ســطح نمــا ،بهخصــوص در فصــل تابســتان ،عامــل اصلــی در
کاهـ�ش بـ�ازده نماهـ�ای مولـ�د الکتریسـ�یته اسـ�تSoria,( .
 )Gerritsen, Leffillaster, & Broquin, 2016, p. 52از
طــرف دیگــر  ،نیــاز بــه طراحــی گشــایش در وجــه جنوبــی
بنــا موجــب کاهــش چشــمگیر ســطح قابلاســتفاده بــرای
نصـ�ب پیلهــای خورشــیدی خواهــد شــد .لــذا یافتــن
جبــران کاهــش
راهــکار طراحــی کــه بتوانــد عــاوه بــر
ِ
شــدت تابــش1در فصــل تابســتان ،توانایــی جبــران کاهــش
س��طح پوس��تۀتح�تـ پوش��ش بــه دلیــل وجــود گشــایشها
را نیــز داشــته باشــد مســئله اصلــی پژوهــش حاضــر اســت.
توجــه بــه پیشــینه پژوهــش راهبــرد مــورد آزمــون
بــا ّ
در ایــن تحقیــق بهرهگیــری از بازتابنــده تخــت در تلفیــق
86
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بــا پوســته خورشــیدی مولــد الکتریســیته اســت ،بنابرایــن
توجـ�ه ب�هـ مسئــله پژوه��ش ،ایــن تحقیــق بــه دنبــال
و بــا ّ
یافتنــ پاسـ�خ ب�هـ اینــ س��ؤال اس��ت کــه :هندســه بهینــه
تلفیــق بازتابنــده تخــت بــا پیلخورشــیدی در نمــای
جنوبــی ســاختمان چیســت و اثــر آن بــر تــوان خروجــی
از سـ�امانه چقـ�در استــ؟ بدیــن منظــور و باهــدف یافتــن
یــک الگــوی بهینــه مبتنــی بــر مؤلفههــای 2مولــد پوســته
تلفیقــی از یــک الگــوی پارامتریــک 3در شــکلگیری
پوســته استفادهشــده و پــس از بهینهســازی تأثیــر آن بــر
بــازده ســامانه بررســی و نتیجهگیــری شــده اســت.

پیشینه پژوهش

افزای��ش ش��دتتابش رســیده به ســطح پیلخورشــیدی
5
ب��ا اس��تفاده از تش��دیدکنندههاینــوری 4و بازتابندههــا
یکـ�ی از راهکارهـ�ای شناختهشـ�ده در ایـ�ن زمینـ�ه اسـ�ت
(Kumar, Kaushik, & Garg,( )Tabor, 1958, p. 33
 )1995, p. 511؛ (Arshad, Tariq, Niaz, & Jamil,
)2014, p. 292؛ ()Tabaei & Ameri, 2015, p. 52؛
()Abu-Bakar, et al., 2016, p. 3؛ ایــن روش همچنیــن
باعــث افزایــش اســتفاده از ســطح پیــل نیــز میگــردد؛
ازآنجاکــه تشــدید اشــعه تابشــی موجــب افزایــش دمــای
پوســته شــده و ایــن امــر بهنوبــه خــود باعــث کاهــش تــوان
خروجــی از ســامانه میشــود لــذا بهرهمنــدی از ترکیــب
بازتابندههــای بــا تــوان تشــدیدکنندگی کمتــر هماننــد
بازتابندههــای تخــت بــا پوســته نمــا میتوانــد عــاوه بــر
حــل مشــکل شــدت تابــش ،مانــع از افزایــش بیشازحــد
دمـ�ای پوسـ�ته خورشـ�یدی شـ�ود (Fraas & Partain,
)2010, p. 275؛ (.)Siahaan & Siswono , 2019, p. 952
ازجملــه مطالعــات انجامشــده درزمینــۀ افزایــش
تــوان خروجــی پیلخورشــیدی در ترکیــب بــا بازتابنــده
تخــت یــک تحقیــق میدانــی -آزمایشــگاهی در شــهر
توکیوــ اســت ک�هـ ی��ک صفح�هـ پیلخورشیــدی را تحــت
بازتابــش بازتابنــده مســطح بــا  95درصــد تــوان بازتابــش
قــرار میدهــد بهطوریکــه ســطح و عمــق بازتابنــده بــه
ترتیــب  2و  2/7برابــر ســطح و ارتفــاع پیــل انتخــاب شــد
و زاویــه آیینــه و پیــل بــا خــط افــق بــه ترتیــب25و70
درجــه در نظــر گرفتــه شــد؛ نتایــج پژوهــش ،افزایــش
بـ�ازده الکتریکـ�ی  5/1براب��ری ســامانه ترکیبــی را نســبت
بــه بــازده پیــل بــدون تلفیــق بــا بازتابنــده تأییــد نمــوده
اســت ایــن در حالــی اســت کــه مســاحت پیــل در ســامانه
ترکیبــی نصــف مســاحت پیــل بــدون بازتابنــده در نظــر
گرفتهشــده اســت (شــکل  .)1ایــن تحقیــق همچنیــن
ثابــت نمــود زمانــی کــه زاویــه پیلخورشــیدی نســبت بــه
افـ�ق بهینـ�ه نباشـ�د اسـ�تفاده از بازتابنـ�ده تخـ�ت راهـ�کاری
بسـ�یار مناسـ�ب در افزایـ�ش تـ�وان الکتریکـ�ی پیـ�ل اسـ�ت.
(Matsushima, T. Setaka, & Muroyama, 2003, pp.
.)610-612
تحقیــق میدانــی دیگــری در شــهر قاهــره در کشــور
مصــر بــا اســتفاده از یــک آینــه تخــت نــور خورشــید طوری
بــر روی ســطح یــک صفحــه پیلخورشــیدی مــوازی ســطح
افــق بازتابانــده شــد کــه در طــول ســاعات آفتابــی ،یعنــی
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پیلخورشــیدی تحــت بازتابــش ۲۵درصــد بیشــتر از پیــل
بــدون بازتابنــده اســت .در ایــن تحقیــق زاویــه مــدول
پیلخورشــیدی بــا افــق  34/5درجــه و جهــت آن بــه
ســمت جنــوب بــوده اســت .ضمــن اینکــه اســتفاده از
بازتابندههــا را در افزایــش بــازده بســیار اقتصادیتــر از
ل بــرای بــاال بــردن تــوان خروجــی
افزایــش ســطح پیــ 
اس��ت (Bilal, Arbab, Zain, Afridi, & Khattak,
.)2017, p. 101

Fig.1. Position of PV panel relative to the flat mirror and
the Sun (up). Comparison of slope angle and the area of
the solar panel combined with reflector (down-left) with
)one without reflector (down-right
)(Matsushima, T. Setaka, & Muroyama, 2003, pp. 604,610

همچنیــن در تحقیــق تجربــی دیگــری در کشــور
پاکس��تان از قـ�رار دادن یــک صفحــه پیلخورشــیدی
تحــت انعــکاس یــک آینــه تخــت افقــی نتیجــه گرفتــه
شــد کــه میانگیــن افزایــش بــرای جریــان اتصــال کوتــاه

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

در دانشــگاه صنعتــی چالمــرز 6نیــز نتایــج یــک تحقیــق
نشــان داد کــه بــا الحــاق دو بازتابنــده تخــت بــه طــول یــک
و نیــم متــر در طرفیــن پیلخورشــیدی افقــی بــه عــرض
 55ســانتیمتر بهطوریکــه ســطح مجمــوع بازتابندههــا 9
برابــر ســطح پیــل باشــد و زاویــه آنهــا بــا پیــل 65درجــه
انتخــاب شــود تــوان خروجــی تــا  74درصــد بدون احتســاب
اثــر افزایــش دمــا و تــا  65درصــد بــا در نظــر گرفتــن اثــر
افزایــش دمــای  15درجــه بــرای ســطح پیلخورشــیدی
افزای��ش مییاب��د ( . )Barman, 2011, p. 45تحقیــق
تجربــی دیگــری در شــهر جیــزه مصــر ،بــازده یــک ســامانه
پیلخورشــیدی تحــت بازتابــش بــا آینــه تخــت را در طــول
یــک روز زمســتانی  ۱۲/۶و  ۱۱/0۲درصــد بــا و بــدون
بازتابنــده تخــت اندازهگیــری کــرد در ایــن تحقیــق زاویــه
صفحــه پیــل بــا افــق  ۳۰درجــه و زاویــه آینــه  ۷درجــه بــا
خ�طـ قائ��م در نظــر گرفتــه شــد و کل ســامانه بــا اســتفاده
از یــک ردیــاب خورشــیدی در طــول روز اشــعه آفتــاب را
دنب��ال نم��ودHelmy, Khalifa, Oksha, & Elhaddad,( .
.)2014, p. 105

تحقیــق میدانــی دیگــری در هندوســتان تأثیــر
تشــدید اشــعه تابشــی بــر روی بــازده صفحــات
پیلخورشــیدی توســط چهــار بازتابنــده تخــت را
بــرای یــک پیلخورشــیدی بــا زاویــه  ۳۰درجــه بــا
افــق بررســی کــرده (شــکل  )1و تأثیــر آن را بــر روی
شــدتجریان خروجــی ،تــوان خروجــی و بــازده پیــل
در ســاعات  10صبــح 12 ،ظهــر 2 ،و  4بعدازظهــر بــه
دســت آورده اســت .نتایــج آزمایــش  50-60درصــد
افزایــش در جریــان و تــوان خروجــی از ســامانه را نشــان
میده��د ( & Sathyanarayana, Ballal, kumar,
 .)Laksmi sagar, 2014, p. 363همچنیــن تحقیــق
تجربـ�ی دیگ��ری ک�هـ ب��ر روی صفح��ه پیلخورشــیدی
تحــت بازتابــش آینــه تخــت طــی روزهــای آفتابــی مــاه
آوریــل در پاکســتان انجــام گرفــت مشــخص تلفیــق
بازتابنــده تخــت بــه پیلخورشــیدی بــدون اســتفاده از
خنککننــده  32درصــد و بــا اســتفاده از خنککننــده
الیــه آب بــر روی پیــل تــا  ۵۲درصــد موجــب افزایــش
بــازده خواهــد شد(شــکل Arshad, Tariq, Niaz, ( )2
.)& Jamil, 2014, p. 295

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

 3سـ�اعت قبـ�ل و بعـ�د از  12ظهــر ،همــواره ســطح صفحــه
پیــل تحــت بازتابــش قــرار گرفــت .نتایــج ایــن پژوهــش
افزایـ�ش بـ�ازده سـ�االنه  ۲۲درصــدی را بــرای ســامانه
ترکیب��ی نش��ان میده��د (Ahmad & Hussein, 2001,
 .)p. 1333همچنیــن افزایــش بــازده  ۲۰-۲۵درصــد تــوان
خروجــی ســاالنه مدولهــا طــی یــک تحقیــق میدانــی در
کشــور ســوئد بــا اســتفاده از بازتابنــده تخــت بهشــرط گــرم
نشــدن بیشازحــد پیــل ،ابعــاد مناســب بازتابنــده بــرای
تأمیــن بازتابــش کامــل و نیــز اتصــال صحیــح ســلولهای
تشــکیلدهنده پیــل جهــت تأمیــن حداقــل مقاومــت
داخل��ی ،تأیی��د گردی��د (Ronnelid, Karlsson, Krohn,
.)& Wennerberg, 2000, p. 290

در شــهر بغــداد در کشــور عــراق نیــز تأثیــر بازتابنــده
تخــت بــر بــازده صفحــه پیلخورشــیدی طــی یــک
7
برداشــت میدانــی بررســی و ســپس بــا نرمافــزار زیمکــس
نیــز شبیهســازی شــد .در ایــن تحقیــق بیشــترین بــازده
بــرای یــک پانــل بــا زاویــه بهینــه تحــت انعــکاس بازتابنــده
تخ��ت ک��ه از صفــر تــا  90درجــه تغییــر زاویــه داده شــد،
برابــر بــا  85درصــد در ســاعت  11صبــح بــا آین ـهای کــه
بــا ســطح پیــل زاویــه  60درجــه میســاخت بــه دســت
آمــد و بهتریــن میــزان تــوان خروجــی  72/8وات در ســاعت
 12ظهــر بــرای روز  12اردیبهشــتماه اندازهگیــری
گردی��د .نتیجــه شبیهســازیها نیــز بیشــترین بــازده را
5/59درصــد عنــوان نمــود (Alhamadany, Ali, & Zain
.)Al-Abideen, 2016, pp. 21-23

اسـ�تفاده از محاسـ�بات عـ�ددی نیـ�ز جهـ�ت تحلیـ�ل
عملکــرد پیلخورشــیدی تحــت بازتابــش بازتابنــده تخــت
بهکاربــرده شــدهاند ازجملــه یکــی از تحقیقــات انجامشــده
بــا ایــن شــیوه نشــان میدهــد کــه بازتابنــده تخــت منظــم
بســیار مؤثرتــر از نــوع نامنظــم آن در افزایــش شــدت تابــش
عمــل میکنــد ضمــن اینکــه بــرای پیلخورشــیدی افقــی
در ترکیــب بــا بازتابنــده بــه ســمت جنــوب جهتگیــری
شــرقی-غربی بازتابنــده بهتریــن نتیجــه را در افزایــش
بازتابــش دارد.ایــن پژوهــش همچنیــن تأکیــد مینمایــد
در مــواردی کــه جهتگیــری پیلخورشــیدی مناســب
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الگوی طراحی پوسته تلفیقی بهینه در تولید برق خورشیدی ...

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

جنــوب بــا جهتگیــری نزدیــک بــه امتــداد قائــم و بازتابنــده
تخــت تــوان الکتریکــی را تــا  50درصــد بــاال میبــرد.
 .2بهتریــن بــازده از ســامانه ترکیبــی زمانــی حاصــل
میشــود کــه تمــام ســطح پیــل تحــت پوشــش بازتابــش
باشــد و بازتابنــده بــر روی پیــل ســایهاندازی نداشــته باشــد.
 .3بهمنظــور جلوگیــری از بــاال رفتــن دمــای پیلهــای
خورشــیدی تحــت بازتابــش اســتفاده از ســامانههای
خنککننــده ازجملــه تهویــه طبیعــی توصیهشــده اســت؛
اگرچــه بازتابنــده تخــت نســبت بــه تشــدیدکنندههای
نــوری افزایــش دمــای کمتــری را در ســطح پیلخورشــیدی
ایجــاد میکنــد.
 .4بازتابنــده تخــت بــا افزایــش شــدت تابــش موجــب
افزایــش اســتفاده از مســاحت مفیــد پیلخورشــیدی
میشــود.
 .5زاویــه بازتابنــده و پیــل نقــش اصلــی در میــزان
ســطح پوشــش بازتابــش ،شــدت تابــش رســیده بــه ســطح
پیــل و تعییــن میــزان بــازده ســامانه تلفیقــی دارد.
توجــه بــه نتایــج فــوق نشــان میدهــد کــه بهرهگیــری
ّ
از تلفیــق بازتابنــده تخــت بــا پیــل راهبــردی مؤثــر در
افزایــش تــوان خروجــی از ســامانه اســت .ایــن قابلیــت
بهخصــوص در طراحــی نماهــای مولــد الکتریســیته کــه
بــه دلیــل الــزام وجــود گشــایشهای شــفاف ،محدودیــت
ســطح بــرای اســتفاده از پیلخورشــیدی وجــود داشــته
و همچنیــن بــه دلیــل عــدم تابــش بهینــه نــور خورشــید
بهویــژه در فصــل تابســتان بــازده پایینــی دارنــد ،میتوانــد
یـ�ک راهبـ�رد عملـ�ی باشـ�د.
Fig.2. Combination of flat reflectors and the PV panel
(up), Voltage-Current characteristic without using
reflectors (middle) and applying 4 flat mirrors (down).
( (Sathyanarayana, Ballal, kumar, & Laksmi sagar, 2014,
)pp. 358,360

نیســت اســتفاده از بازتابند ههــا بســیار کارآمــد خواهــد
بــود .همچنیــن نشــان میدهــد کــه بــازده ســامانه
تابعــی از زاویــه بازتابنــده بــا پیلخورشــیدی اســت
بهطور یکــه در انقــاب زمســتانی کــه خورشــید
حداقــل ارتفــاع را دارد و در عــرض جغرافیایــی 35
درجــه بیشــترین تــوان خروجــی زمانــی اســت کــه
زاویــه بازتابنــده بــا ســطح گــردآور  77درجـ�ه باشــد
کــه در ایــن حالــت افزایــش تــوان الکتریکــی ســامانه
ترکیبــی  ۴۰درص��د بیشــتر از گــردآور بــدون بازتابنــده
اســت .زاویــه بهینــه بازتابنــده بــا ســطح گــردآور بــرای
اعتـ�دال بهـ�اری حـ�دود  95درج��ه اســت کــه میــزان
افزای��ش بــازده حــدود ۴۵درصـ�د اندازهگیـ�ری شـ�د
(  .)Seitel, 1975, pp. 291-295از بررســی منابــع و
تحقیقــات انجا مشــده دربــاره افزایــش شــدت تابــش
بــا اســتفاده از بازتابنــده تخــت نتایــج زیــر حاصــل
میشــود:
 .1درصورتیکــه ســطح پیلخورشــیدی عمــود برجهــت
تابــش باشــد اســتفاده از بازتابنــده تخــت تــوان خروجــی را
تــا  74درصــد افزایــش میدهــد و ترکیــب یــک پیــل رو بــه
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پژوهــش حاضــر بــه دنبــال افزایــش بــازده پوســته
جنوبــی یکپارچــه بــا پیلخورشــیدی از طریــق تبییــن
و طراحــی الگــوی بهینــه تلفیــق پیــل بــا بازتابنــده تخــت
بــر روی نمــا اســت کــه از منظــر هــدف تحقیقــی کاربــردی
کمــی دارد .روش انجــام تحقیــق
اســت و ماهیتــی ّ
توصیفی-تجربــی اســت بهطوریکــه از منابــع مکتــوب
بهعنــوان زیربنــای مطالعــات و تأمینکننــده اطالعــات
الزم جهــت انجــام مطالعــات میدانــی و شبیهســازیهای
رایانــهای اســتفاده شــده اســت.
ابزارهــای مورداســتفاده دررونــد پژوهــش ،ترســیمات
هندســی در تحلیــل تابــش و بازتابــش خورشــیدی بــر
ســطح نمــا ،ماکتهــای مطالعاتــی در تحلیــل اثــر تابشــی
بازتابنــده تخــت بــر نمــا در فراینــد تحقیــق میدانــی و نیــز
9
افزونــه شبیهســاز گرسهاپــر 8در محیــط نرمافــزار راینــو
بهعنــوان یــک ابــزار پارامتریــک بــرای ســاخت پوســته
تلفیقــی پیشــنهادی و شبیهســازی تابــش و بازتابــش
ب��ر روی آن اس��ت ،همچنیـ�ن از افزونــه لیــدی بــاگ 10نیــز
جهــت اســتخراج اطالعــات تابشــی از فایل اطالعــات اقلیمی
تولیدشــده توســط نرمافــزار متئونــورم 11استفادهشــده
کــه خالصــهای از آن در جــدول ( )1آورده شــده اســت.
بســتر انجــام پژوهــش نیــز ســاختمانهای میــان
مرتبــه مســکونی در شــهر همــدان انتخا بشــده اســت.
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فرهنگی خانقاه و همکاران

)Table 1. Insolation properties during the equinoxes and solstices in Hamedan City (Latitude: 34.77º, Altitude: 48.51º
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در ایــن مرحلــه بــا بهرهگیــری از تحلیـل هندســه تابش
خورشــیدی بــر ســطح نمــا و ترســیم بازتابش اشــعه تابشــی
از ســطح بازتابنــده تخــت و همچنیــن انجــام مطالعــات
میدانــی و ســاخت مــدل واقعــی از حــاالت مختلــف ترکیــب
بازتابنــده تخــت بــا پوســته پیلخورشــیدی در نمــا و
تحلیــل عملکــرد آنهــا در برابــر اشــعه تابشــی بــه انتخــاب
توجــه
بهتریــن مــدل ترکیــب پرداختــه شــد .ســپس بــا ّ

بــه بــازه حرکــت تصویــر قائــم نــور خورشــید بــر ســطح
نمــای جنوبــی ایــده اولیــه تلفیــق شــکل گرفــت و نهایت ـاً
پوســته تلفیقــی پیشــنهادی بهمنظــور انجــام بهینهســازی
مشـ�خص شـ�د.
نتایــج بررســی منابــع نشــان داد کــه ســه عامــل اصلــی
مؤثــر بــر بــازده و تــوان الکتریکــی پیلخورشــیدی عبــارت
از :ســطح تابــش ،شــدت تابــش و ســایهاندازی بــر ســطح
پیــل هســتند ،لــذا یافتــن ایــدهای بــرای تلفیــق بازتابنــده
تخــت و پیلخورشــیدی در نمــای جنوبــی بهنحویکــه
بتوانــد هــر ســه عامــل اصلــی را همزمــان تأمیــن نمایــد
هــدف اصلــی در مرحلــه امکانســنجی تحقیــق اســت.
در همیــن راســتا تحلیــل ســایهاندازی بازتابنــده تخــت
بــر ســطح نمــا در شــکل ( )4نشــان داد کــه اســتفاده از
بازتابنــده تخــت بهصــورت عمــودی در ســطح نمــا موجــب
ایجــاد ســایه بــر روی پیلخورشــیدی در قبــل یــا بعدازظهــر
خواهــد شــد درحالیکــه بازتابنــده تخــت افقــی و نیــز
بازتابنــده مــورب بــا شــیبی معــادل بــازه حرکتــی تصویــر
قائــم نــور خورشــید بــر ســطح قائــم در فصــول مختلــف ،بــر
فضــای محصــور بیــن دو بازتابنــده طرفینــی ســایهای ایجــاد
نخواهــد کــرد .بنابرایــن از منظــر ســایهاندازی بازتابنــده
تخــت افقــی و مــورب نســبت بــه بازتابنــده عمــودی در
اولوی��ت ایدهپ��ردازی ق��رار دارد.
بــرای مقایســه بازتابنــده افقــی و بازتابنــده مــورب ازنظر
ســطح پوشــش بازتابــش یــک مطالعــه میدانــی در روز 23
ژوئــن انجــام شــد؛ در ایــن آزمایــش یــک ســطح قائــم

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

امکانســنجی تلفیــق پوســته بــا بازتابنــده
تخــت در نمــا

120.74
136.27
157.30
183.12
208.14
227.75
242.20

52.87
43.21
36.42
34.31
37.69
45.33
55.45

960.3
1012.1
1037
1043.2
1032.9
1002.6
941.9

9
10
11
12
13
14
15

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

میــزان پیــش آمــدی پوســته در بــاالی گشــایشها()D1
توج��ه فرم��ول محاس��به ســایهبان ( )D1=H/Zحداکثــر
ب��ا ّ
 39س��انتیمتر لحــاظ ش��ده اس��ت در فرمــول H،ارتفــاع
پنجــره و عامــل  Zبرابــر بــا  3/6در نظر گرفتهشــده اســت.12
حداقــل فاصلــه پوســته تــا جــداره نمــا در بــاالی مــدول
بهعنــوان مجــرای خــروج هــوا ( )D2بهمنظــور امــکان
تأمیــن تهویــه طبیعــی حداقــل 0.1متــر در نظــر گرفتــه
شــد .13پــس از تعییــن محدودیتهــای ابعــادی حاکــم بــر
هندســه پوســته ،تحقیــق در ســه مرحلــۀ امکانســنجی،
بهینهســازی و ارزیابــی بــه شــرح زیــر انجــام شــد:

)Zenith Angle (º

شــکل ( )3محــدوده مجــاز جهــت بررســی مــدول
پای�هـ تحقیــق را در حدفاصــل بیــن نــور گــذر شــفاف
دوطبقــه بــا جزئیــات ابعــادی حاکــم بــران براســاس
حداقــل ارتفــاع اســتاندارد فضــا ( 2.70متــر) ،ارتفــاع
کفپنجــره( 1.10متــر) و ضخامــت ســقف ( 0.4متــر)
نشــان میدهــد.

Perpendicular Power
)Density (w/m2

93.51
104.93
125.91
177.66
231.93
254.09
266.86

40.96
28.81
17.62
11.34
16.96
28.02
40.14

995.8
1030.5
1048.1
1053.7
1048.8
1032.2
998.8

Solar Position

Time

137.37
149.92
164.51
180.45
196.35
210.83
223.26

71.94
64.62
59.83
58.21
60.02
64.97
72.40

780.80
890.60
943.5
958.7
941.7
889.50
767.40

Solar Position

Solar Position

21 September

)Fig.3. General view of the study model (up), Details of dimensional restrictions governed on the case study (down

89

پاییز و زمستان  . 1400دوره  . 12شماره  /2صفحات 83-101

الگوی طراحی پوسته تلفیقی بهینه در تولید برق خورشیدی ...

شبیهسازی و بهینهسازی پوسته پیشنهادی

پوســته پیشــنهادی تحقیــق ضمــن اســتفاده از
بازتابندههــای مــورب بــرای ایجــاد بازتابــش بــا آزاد کــردن
شــکل و زاویــه ترکیــب بازتابنده و پیلخورشــیدی در ســطح
پوســته امــکان بررســی پارامتریــک فــرم آن را ایجــاد کــرده
اســت بنابرایــن در مرحلــه دوم ،تحقیــق بــه دنبــال یافتــن
مقادیــر بهینــه مؤلفههــای ســازنده هندســه مولــد فــرم
پوستــه خورشـ�یدی تلفیقـ�ی پیشــنهادی باهــدف بیشــترین
جــذب تابــش خورشــیدی از طریــق انعــکاس اســت .بــا
توج��ه ب��ه ش��کل( )8مؤلفههــای ســازنده هندســه پوســته
ّ
موردنظــر کــه درواقــع متغیرهــای مســتقل پژوهــش
میباش��ند عبارتان��د از:

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

Fig.4. Comparison of sloped reflectors (c) with the
vertical and horizontal ones (b) from the point of
shadow casting view considering vertical projection of
sun light through a day (a).

ـش آیینــه معمولــی
بــه عــرض  15ســانتیمتر تحــت بازتابـ ِ
مســتطیل شــکل بــه عمــق  10ســانتیمتر طــی ســاعات 9
صبــح تــا  12ظهــر قــرار گرفــت و همزمــان همیــن ســطح
تحــت بازتابــش دو آینــه تخــت مــورب بــا زوایــای  30و
 45درجــه بــه همــان عمــق قــرار داده شــد .در هــر ســه
حالــت ســطح آیینــه بــر ســطح تحــت بازتابــش عمود اســت
و ضمن ـاً بهمنظــور مقایســه صحیــح ،ارتفــاع ســطح مابیــن
بازتابندههــای مــورب بــر روی تصاویــر در هــر ســه حالــت
عالمتگــذاری شــده اســت .نتایج در شــکل ( )5آورده شــده
اســت .مقایســه ســطح بازتابــش در ســه حالــت فــوق نشــان
میدهــدکــه ســطح مابیــن دو بازتابنــده تخـ ِ
ـت مــورب بــا
زاویــه  45درجــه بــا افــق در تمــام طــول ســاعات آزمــون،
تحــت پوشــش بازتابــش قــرار دارد امــا معــادل همیــن
ســطح بــرای بازتابنــده تخــت صرف ـاً در ســاعت  12ظهــر
تحــت بازتابــش کامــل خواهــد بــود بعــاوه بازتابندههــای
مــورب بیــش از یکبــار ســطح محصــور مابیــن خــود را
تح��ت بازتاب��ش قــرار میدهنــد کــه در عکــس گرفتهشــده
از بازتابــش حاصــل از آیینههــای بــا زاویــه  30درجــه در
ســاعت  12ظه��ر بهوضـ�وح قابــلدرک اســت.
بهمنظــور تکمیــل رونــد امکانســنجی و بــه کمــک
هندســه ترســیمی شــکل آیینههــای مــورب بــه فــرم
مثلثــی تغییــر داده شــد (شــکل  .)6نتایــج نشــان میدهــد
کــه اســتفاده از آیینههــای مثلثــی کــه قاعــده آنهــا در
محــل اتصــال دو آیینــه قــرار دارد تــا  80درصــد فضــای
محصــور بیــن دو آینــه را تحــت بازتابــش قــرار میدهــد ،از
همیــن رو فــرم حاصــل بهعنــوان کانســپت 14شــکلدهنده
بــه فــرم پوســته پیشــنهادی انتخــاب شد(شــکل -6چــپ).
در شــکل ( )7حــاالت مختلــف ترکیــب بازتابنــده تخــت بــا
پیلخورشــیدی و نیــز پوســته پیشــنهادی بــرای آزمــون
فرضیــه نشــان دادهشــده اســت.
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(ال��ف) تعــداد تقســیمات پوســته پیشــنهادی در امتــداد
محورهــای افقــی و قائــم( ،15ب) زاویــه بازتابندههــای تخــت
در زیــر مدولهــا در امتــداد طولــی و عرضــی( ،16ج) زاویــه
بازتابندههــای تخــت کنــار مدولهــا در امتــداد طولــی
و عرضــی( ،17د) زاویــه صفحــات خورشــیدی بیرونــی بــا
امتــداد افقــی 18و (ز) عم��ق افق��ی بازتابندههــا .19از طــرف
دیگــر ســه متغیــر وابســته تحقیــق جهــت بهینهســازی نیــز
عبــارت از نســبت مســاحت بازتابــش بــر روی پیلهــا به کل
ســطح آنهــا ،20مقــدار افزایــش شــدت تابــش رســیده بــه
پیلهــای خورشــیدی 21و مســاحت ســایه ایجادشــده بــر
روی ســطح نمــا 22اســت کــه در ادامــه رونــد شبیهســازی
پوســته و بهینهســازی آن بــه تفکیــک آورده شــده اســت
(جــدول .)2
شبیهسازی پوسته

بهمنظــور شبیهســازی پوســتۀ خورشــیدی بــا
اســتفاده از افزونــه گرسهاپــر ،الگوریتــم ســازنده حجــم
بــر پایــه مؤلفههــای ســازنده هندســه پوســته ،بهعنــوان
پارامترهــای ورودی ،نوشــته شــد .خروجــی الگوریتــم
پوســتهای اســت کــه هندســه آن مطابــق بــا تغییــر مقــدار
هــر مؤلفــه ورودی تغییــر میکند(شــکل  8و.)9
بــرای شبیهســازی انعــکاس بازتابندههــا بــا محاســبه
زوایـ�ای لحظـ�های خورشـ�ید توسـ�ط افزونـ�ه لیدیبـ�اگ،
بازتابــش ایجادشــده بــر روی ســطوح پیلهــا بهصــورت
پارامتریــک در محیــط گرسهاپــر شبیهسازیشــده و
مســاحت بازتابــش محاســبه گردیــد ،همچنیــن مجمــوع
شــدت تابــش و بازتابــش رســیده بــه هــر ســطح بهعنــوان
شــدت تابــش کل در نظــر گرفتــه شــد.الزم بــه ذکــر اســت
کــه ضرایــب اصلــی لحــاظ شــده در محاســبات در ادامــه
آورده شــدهاند:
)أضریــب افــت کســینوس :کــه ناشــی از زاویــه بیــن
اشــعه رســیده بــه ســطح پیلخورشــیدی و بــردار نرمــال آن
ســطح( )αاســت و اثــر آن درشــدت انــرژی تابشــی رســیده
بــه ســطح( )Eبراســاس فرمــول( ،)1محاســبه میگــردد:
()1

𝛼𝛼 𝐸𝐸 = 𝐸𝐸𝑝𝑝 ∗ cos

 :Epشدت انرژی تابشی عمود بر سطح پیلخورشیدی

)ب ضریــب بازتابــش :عــددی اســت بیــن  0تــا  1کــه
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Fig.5. Reflection of a flat mirror on a given vertical plate while the angle of reflector varies from 0º-45º on June 22, from 9:00
to 12:00. The red and yellow lines show the equivalent level of enclosed space between 30º and 45º-sloped mirrors respectively

Fig.6. Using of triangle flat reflector for casting reflection as a combination concept (left) and drawing the reflection of a two
45º-sloped flat reflector with the lateral angle of 5º under the sun radiation on June 22, at noon (right).

Fig.7. Various alternations of combining flat reflectors and PV panels in difined dimentional limitations: (a) Just using
horizental mirrors, (b) Using horizental and vertical mirrors, (c) Using horizental and sloped mirrors and (d) Just using
sloped mirrors.(Concept of combining reflectors and PVs, which shapes the form of the proposed envelope, has been shown)

91

پاییز و زمستان  . 1400دوره  . 12شماره  /2صفحات 83-101

الگوی طراحی پوسته تلفیقی بهینه در تولید برق خورشیدی ...

Table 2. Definition of independent and dependent variables of the research
Table 2. Definition of independent and dependent variables of the research
Independent Variables (Envelope geometry and Reflection
)Generating Parameters
 Lateral Angle of Side Mirrors -LAoSM
 Lateral Angle of Underneath Mirrors- LAoUM
 Number of Panels in Vertical Directions- NoP-V
 Horizontal Depth of Side Mirrors- HDoSM
 Side Mirrors Slope Angle- SMSA
 Underneath Mirrors Slope Angle- UMSA

Dependent Variables (Objective Functions in
)Optimization
 Area of Reflection / Total Panels Area- First dependent
variable
 Increase in Reflection Intensity- Second dependent
variable
 Area of Shadow Casting May created by Envelope
Component on each other -Third dependent variable

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی
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Fig.8. Definition of generating parameters which make the case study as a combination of flat reflectors and PV panels

Fig.9. An output sample of the written algorithm in Grasshopper which creates the proposed envelope and shows reflection
𝛼𝛼 𝐸𝐸 = 𝐸𝐸𝑝𝑝 ∗ cos
on it as well as the required
information needed for the optimization process. A part of the envelope is zoomed to present on
the ability of algorithm in casting and calculating reflections on PV panels

نشــاندهنده کیفیــت بازتابندگــی ســطح اســت کــه مقــدار
آن در ایــن پژوهــش بــرای تمــام بازتابندههــا برابــر بــا یــک
در نظــر گرفتهشــده اســت.

)جضریــب بازتــاب مضاعــف :مربــوط بــه ســطوحی
اســت کــه بیــش از یــک بــار تحــت انعــکاس قــرار
افزایــش= 𝐸𝐸
𝐸𝐸𝑝𝑝 ∗ cos
میگیرنــد؛ درواقــع بیانگــر 𝛼𝛼
شــدت
میــزان
تابــش در هــر بــار جــذب بازتابــش اســت کــه بــه کیفیــت
بازتابــش و خصوصیــات فیزیکــی ســطح بســتگی دارد .در
تحقیــق ایــن ضریــب در حالــت ایــدهآل و برابــر بــا  1در
نظــر گرفتهشــده اســت .بــا اســتفاده از فرمــول ( )2دمــای
ســطح صفحــات پیلخورشــیدی در دو حالــت بــا و بــدون
تهوی��ه توسـ�ط الگوریت��م محاســبه میگــردد:
𝐸𝐸
()2
𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑇𝑇𝑎𝑎 + 𝑘𝑘.
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸
 :Taدمای محیط و ضریب وابسته به میزان تهویه اطراف سلول
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دمــای محیــط براســاس ســاعت و روز در ســال با کمک
فایــل آب و هوایــی حاصــل از نرمافــزار متئونــورم و افزونــۀ
لیدیبـ�اگ در محی��ط نرمافزــار گرسهاپـ�ر بــه دســت
میآیــد ،مقــدار ضریــب بــرای صفحــات پیلخورشــیدی
دارای تهویــه  32و بــدون تهویــه  43درجــه ســانتیگراد در
𝐸𝐸
1000وات𝑇𝑇 بــر مترمربــع
نظــر گرفتهشــده و مقــدار معــادل
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑇𝑇𝑎𝑎 + 𝑘𝑘.
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸
.)PVSol, 2015
لحـ�اظ گردیـ�ده اسـ�ت (
بــرای محاســبه تأثیــر افزایــش دمــا بــر تــوان الکتریکــی
خروجــی از ســامانه ،فرمــول ( )3بــرای الگوریتــم تعریــف
شـ�ده اسـ�ت(:)DGS, 2013, p. 63
(∆𝜂𝜂 𝑇𝑇 ≈ −0.045 × (25℃ − 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ) × 𝜂𝜂𝑛𝑛 )3
 :ηnبازده نامی سلول
 :Tcellدمای سلول خورشیدی

 :∆ηTنوسانات بازده پیلخورشیدی براثر حرارت
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𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇
صفحات=
𝑇𝑇𝑎𝑎 +/2𝑘𝑘.
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝐸𝐸
26
در گام اول ،بــرای هرکــدام از چهــار ســاعت واقــع
27
در بــازه زمانــی  9صبــح تــا  12ظهــر در هــر فصــل
باهــدف دســتیابی بــه بیشــترین نســبت ســطح تحــت
پوشــش انعــکاس ،بیشــترین مقــدار افزایــش شــدت
×هاندازی
℃(25ســای
مســاحت
کمتریـ
تابــش در اثــر انعـ
ـکاس𝜂𝜂 و× )
∆𝜂𝜂 𝑇𝑇 ≈ −0.045
ـن −
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇
𝑛𝑛
احتمالــی اجــزا پوســته بــر یکدیگــر بهینهســازی
انجامشــده و ســپس پاســخهایی کــه مســاحت ســایه
در آنهــا صفــر بــود در محیــط اکســل وارد نمــودار
شدند(شــکل-10چپ) ،نزدیکتریــن پاســخ بــه شــاخص
توجــه بــه
ایدهآل (28نقطــه ســیاهرنگ در نمــودار) بــا ّ
فرمــول ( )4بهعنــوان بهتریــن پاســخ بــرای هــر ســاعت
انتخــاب گردیــد.


فرهنگی خانقاه و همکاران

نمونـهای از خروجــی الگوریتــم در شــکل( )9نشــان داده
شــده اســت کــه شــامل نمایــش فــرم و اطالعــات ســاختاری
پوســت ه براســاس مقادیــر تعریفشــده بــرای مؤلفههــای
ورودی در جــدول( ،)2نمایــش بازتابــش تولیدشــده بــا
توجــه بــه هندســه بازتابندههــا ،دمــایســطح صفحــات
ّ
پیلخورشــیدی در دو حالــت بــا و بــدون تهویــه طبیعــی
میشــود.
همچنیـ�ن سـ�ه خروجـ�ی اصلـ�ی تحقیـ�ق یعنـ�ی
نســبت مســاحت تحــت پوشــش انعــکاس بــر مســاحت
کل صفحــات ،درصــد افزایــشتابــشرســیدهبــهســطح،
و مســاحت ســایهاندازی بازتابنــده بــر روی پیلهــا توســط
الگوریتــم محاســبه و نمایــش داده میشــود و نهایتـاً بــازده
ســامانه در ســه حالــت :بــدون بازتابــش و تهویــه ،تحــت
بازتابــش و بــدون تهویــه و نیــز بــا تهویــه و بازتابــش
محاسـ�به و هم�رـاه ب��ا ت��وان الکتریک��ی خروج��ی از سـ�امانه
نمایــش دادهشــده اســت.

()4

𝐷𝐷 = √𝑋𝑋 2 + 𝑌𝑌 2

 :Dفاصله پاسخ موردنظر تا شاخص ایدهآل
 Xو  :Yفاصله افقی و عمودی آن تا شاخص

D2

)Hamadan City (Latitude: 34.77º, Altitude: 48.51º; Above Mean Sea Level:1749 m
June 21th at 14.00 O’clock

Time of Simulation

D1

0.39m 0.1m

*HoCS

OPHOA

1.70m

1º

NOP(H;V) HDoSM
0.02m

5;8

UMSA

SMSA

LAoUM

LAoSM

Envelope Parameters

20º

41º

2º

-2º

Values
*Hight of Compound Surface

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

Table 3. Governing values of the proposed envelope simulated in Grasshopper plug-in

Site Information

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

در گام دوم ،بـا تنظیـم مؤلفههـای ورودی الگوریتـم
بهینهسازی هندسه
براسـاس مقادیـر ورودی هرکـدام از سـاعات بهینـه در هرروز
توجـه بـه تعـداد متغیرهـای مسـتقل و وابسـته
کـه در گام اول مشـخص شـده بودنـد ،مقادیـر متغیرهـای
بـا ّ
23
تحقیـق ( جـدول  )3افزونـه اختاپـوس بـرای بهینهسـازی
وابسـته بـرای مابقی سـاعات روز محاسـبه گردید ،بـه عبارتی
متغیرهـا مورداسـتفاده قـرار گرفـت ایـن افزونـه بـا اسـتفاده
ب�ا همـان تنظیمـات بهین�ه مشخصش�ده بـرای هـر سـاعت
از الگوریتـم ژنتیـک 24نسـبت بـه تغییـر مقادیـر مؤلفههـای
صرفـاً مقادیر خروجی برای سـاعات دیگر روز محاسـبه شـده
ورودی(متغیرهـای مسـتقل) بـرای دسـتیابی همزمـان بـه
و نمودارهـای متناظـر مقادیـر متغیرهـای وابسـته بـرای هـر
مطلوبتریـن مقـدار بـرای چنـد تابـع هـدف (متغیرهـای
سـاعت در هـر فصل ترسـیم شـد که هـدف از ایـن کار یافتن
وابسـته) عمـل میکنـد بهطوریکـه هـر محـور نشـاندهنده
بهتریـن تنظیمـات هندسـه پوسـته بـرای کل روز شـاخص
ی�ک تابع هدف اس�ت؛ هرچه پاس�خ تولیدش�ده  25بـه محورها
در هـر فصـل بـا اسـتفاده از تحلیـل رونـد افزایـش و کاهـش
برای3.روزTable
Governing
of the
proposed envelope simulated
in Grasshopper
-10راسـت).
plug-inاسـت (شـکل
نزدیکتـر باشـد بهینهتـر
شـاخص هـر فصل بود.
valuesپژوهـش
وابسـته
متغیرهـای

Fig.10. Method of finding the best genome for a given time among the answeres with no shading (left), and output of the
Octopus optimizer for 21st of March at 10:00; the darker cube the more optimized genome (right).
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در گام ســوم مقایســه بیــن فصــول انجــام شــد بــه ایــن
صــورت کــه تنظیمــات بهینــه روز شــاخص هــر فصــل بــرای
تمــام ســاعات دو فصــل دیگــر اعمــال شــده و میانگیــن
تــوان خروجــی هــر فصــل در ســه حالــت مختلــف محاســبه
و درنهایــت بهتریــن تنظیمــات الگوریتــم بــرای کل ســال
انتخــاب شــده وعنــوان مــدل بهینــه معرفــی گردیده اســت.

یافتههای تحقیق

پــس از شبیهســازی و ســپس بهینهســازی بــرای هــر
ـخ مختلــف تولیــد
ســاعت از هــر فصــل ،حــدود  10000پاسـ ِ
شــد و براســاس فایــل اکســل مربــوط بــه هــر ســاعت از
بیــن پاســخهایی کــه مســاحت ســایهاندازی در آنهــا
صفــر بــود بــرای هــر ســاعت بهتریــن پاســخ از روی نمــودار
اســتخراج گردیــد کــه در شــکل ( )11دو نمونــه از 12
نمــودار تولیدشــده نشــان دادهشــده و نهایتـاً در جــدول ()4
تنظیمــات مؤلفههــای ورودی و خروجیهــای الگوریتــم
بــرای پاسـخهای بهینــه بــه تفکیــک ســاعت و فصــل آورده
شــده اســت.

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

در مرحلــه بعــد بــا ثابــت نگهداشــتن تنظیمــات

الگوی طراحی پوسته تلفیقی بهینه در تولید برق خورشیدی ...

بهینــه الگوریتــم مربــوط بــه هــر ســاعت ،مقادیــر مســاحت
بازتابــش ،افزایــش تابــش و تــوان خروجــی بــرای ســاعات
دیگــر در (روز شــاخص) هــر فصــل محاســبه گردیــد کــه
نتایــج آن در نمودارهــای شــکل( )12آورده شــده اســت؛
ه��دف ایـ�ن مرحلــه یافتـ�ن بهتری��ن پاسـ�خ بــرای یکفصــل
از بیــن پاســخهای بهینــه ســاعات (روز شــاخص) همــان
فصــل اســت .بررســی نمودارهــا نشــان میدهــد کــه در
فصــل تابســتان تنظیــم الگوریتــم بــر طبــق مقادیــر بهینــه
ســاعت  11صبــح ازنظــر ســطح پوشــش بازتابــش نســبت
بــه تنظیمــات براســاس مقادیــر بهینــه ســاعت  12ظهــر
شــرایط بهتــری را دارد از طــرف دیگــر روند تغییرات ســطح
و شــدت تابــش بــرای تنظیمــات براســاس مقادیــر بهینــه
ســاعت  9و  10صبــح در هــر دو نمــودار کاهشــی اســت.

در فصــل بهــار نتایــج تنظیمــات براســاس مقادیــر
بهینــه مؤلفههــا در ســاعات  9و  10نشــان از رونــد کاهشــی
نمــودار ســطح تابــش در طــول روز دارد کــه نقطهضعــف
ایــن دو حالــت اســت .از طــرف دیگــر بررســی نمــودار
شــدت تابــش در ایــن فصــل نشــان میدهــد کــه درصــد
افزایــش شــدت تابــش بــرای تنظیمــات براســاس مقادیــر

Fig.11. The optimum answers (yellow ones) for June 21 at noon (left) and December 21 at 11:00 (right); (The orange
)and green cube represent the best answers for the percentage of increase in radiation and area of reflection respectively
Table 4. The Optimum Amounts of Proposed Geometry Parameters for each of the given hours in 4 seasons

Table 4. The Optimum Amounts of Proposed Geometry Parameters for each of the given hours in 4 seasons

UMSA

SMSA

HDoSM
)(m

NoP-V

LAoUM

LAoSM

Time

Season
Summer
Spring/
Fall

21.85
39.67
52.44
59.61
79.44
98.66
111.17
114.44
133.19
157.08
172.39
174.92

6.47
18.91
26.1
28.42
61.64
74.36
81.37
82.87
110.17
126.62
133.98
134.77

108.01
106.32
122.71
112.84
110.32
96.02
134.35
147.5
84.09
112.8
119.44
139.06

234.83
107.04
97.36
105.42
25.49
28.13
31.13
32.26
16.5
18.48
22.08
22.94

0º
24º
22º
24º
0º
4º
24º
22º
0º
0º
24º
24º

44º
32º
32º
42º
44º
50º
38º
32º
30º
46º
40º
36º

0.09m
0.02m
0.06m
0.04m
0.09m
0.01m
0.09m
0.07m
0.00m
0.07m
0.09m
0.07m

3
10
3
3
3
4
3
3
8
4
3
3

0º
2º
2º
2º
16º
10º
16º
16º
28º
30º
28º
28º

-2º
-2º
2º
2º
8º
14º
14º
16º
-4º
22º
24º
28º

9
10
11
12
9
10
11
12
9
10
11
12

Winter
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Output Power
Applying
Reflectors
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Output Power
without
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Area of
Reflection/
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در فصــل زمســتان تنظیمــات براســاس مقادیــر بهینــه
ســاعت  9صبــح نشــان از افزایــش انــدک ســطح پوشــش
بــرای ســاعات نزدیــک بــه نیمــروز دارد ا ّمــا شــدت تابــش
نزدیــک بــه ســاعت  12کاهــش مییابــد کــه مطلــوب نیســت
از طــرف دیگــر رونــد نمــودار ســطح تابــش بــرای تنظیمــات
نمــودار برحســب مقادیــر بهینــه ســاعت صبــح 10کاهشــی
اســت درصورتیکــه نمــودار تنظیمــات براســاس ســاعت 11
در هــر دو شــاخص افزایشــی بــوده و حتــی افزایــش شــدت
تابــش نســبت بــه تنظیمــات براســاس ســاعت  12بســیار
بیشــتر اســت بهطوریکــه نمــودار تــوان خروجــی بــرای
نمــودار تنظیمــات براســاس ســاعت  11در فصــل زمســتان نیز
شــرایط بهتــری را از دیگــر نمودارهــا دارد .بنابرایــن تنظیمــات
مؤلفههــای ورودی الگوریتــم براســاس مقادیــر بهینــه ســاعت
 11در هــر ســه فصــل بهتریــن بــازده را ازنظــر ســطح پوشــش
بازتابــش ،شــدت تابــش و تــوان خروجــی خواهــد داشــت.

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

بهینــه ســاعت 11صبــح نســبت بــه همیــن شــاخص بــرای
ســاعت  12ظهــر بســیار باالتــر اســت کــه تأثیــر آن در
نمــودار تــوان خروجــی هــم دیــده میشــود.

درنهایــت بهمنظــور تعییــن بهتریــن تنظیمــاتِ
الگوریتــم بــرای کل ســال ،بــا ثابــت نگهداشــتن مؤلفههــای
ورودیِ بهتریــن تنظیــم هــر فصــل ،اطالعــات تابشــی و
ســاعات دو فصــل دیگــر بــه الگوریتــم وارد شــد و نتایــج
خروجــی اندازهگیــری گردیــد کــه نتایــج عــددی مربــوط
بــه تنظیمــات بهینــه در فصــل تابســتان ( 21ژوئــن -اول
تیــر) بــرای دو فصــل دیگــر در جــدول( )5بــه تفکیــک
ســاعت بــرای ماههــای شــاخص ســال آورده شــده اســت،
مشــابه همیــن جــدول بــرای ســاعات شــاخص در روز  21ام
دیگــر ماههــای ســال نیــز تهیــه و میانگیــن مقادیــر آن روز
بــه عنــوان نماینــده هــر مــاه تعییــن گردیــد کــه نتایــج آن
در جــدول( )6آورده شــده اســت.

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

Fig.12. Amounts of Area of reflection, Increase in radiation, and Output power of the proposed geometry during hours
of the index day of each season according to the optimum parameters of each hour

همیــن رونــد برای ســاعات بهینــه دو فصل بهار و زمســتان
نیــز انجــام شــد کــه شــکل ( )13نتایــج هــر ســه فصــل را در
قالــب نمــودار نشــان داده اســت .مطابــق بــا شــکل (13و نیــز
جــدول شــماره  ،)6تنظیــم ســاالنه مؤلفههــای ورودی ســامانه
تلفیقــی براســاس مقادیــر بهینــه ســاعت  11صبح تابســتان،
شــدت تابــش رســیده بــه ســطح پوســته را تــا 71/41
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Table 5. Yearly Outputs of Proposed Geometry when it’s adjusted according to the optimized parameters for the 21st of
Table 5. Yearly Outputs of Proposed Geometry when
it’s11:00
adjusted
according to the optimized parameters for the 21st
June at
O'clock
of June at 11:00 O’clock
Time

Winter
Spring
(December 21) (March 21)

Summer
(June 21)

Season

Reflection Area/
Panels Area (%)

9
10
11
12
Mean

Increase in
Radiation
(%)
19.99
71.92
97.37
93.67
71.41

Output Power
Applying
Reflectors(W/m2)
7.62
33.62
55.02
59.08
38.84

Increase in
Efficiency (%)

70.02
101.23
122.71
108.17
100.53

Output Power
without Reflectors
(W/m2)
6.33
19.33
27.36
29.88
20.73

9
10
11
12
Mean

33.99
34.79
34.83
34.62
34.56

29.84
31.67
32.49
32.60
31.69

60.03
75.69
84.90
87.65
77.07

79.79
102.86
116.74
120.88
105.07

32.92
35.90
37.50
37.91
36.33

9
10
11
12
Mean

10.91
12.85
14.31
14.76
13.21

11.55
13.43
14.78
15.15
13.31

89.22
110.02
121.13
124.27
111.16

101.69
128.75
144.44
149.08
130.99

13.98
17.02
19.24
19.96
17.84

20.38
73.93
101.10
97.72
87.38

Table
The
averageannual
annualoutput
outputofofthe
theproposed
proposed envelope
envelope separately
the
best
Table
6. 6:
The
average
separately sorted
sortedby
byeach
eachmonth
monthaccording
accordingtoto
the
best
parameters found for the summer on January 21 at 11 O’clock (to reach the best results, the average amount of 4 indexparameters found for the summer on January
21
at
11
O’clock
(to
reach
the
best
results,
the
average
amount
of 4
st
hours of the 21 day of each month has been considered)
index-hours of the 21st day of each month has been considered)
Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Annual
Average

gorithm basedTable
on the
ofParameters
the Optimization
7. results
Optimum
for the algorithm based
on the results of the Optimization

Input Parameters

Values

LAoSM

2º

LAoUM

2º

NoP-V

3

HDoSM

0.06m

SMSA

32º

UMSA

22º

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

 بنابرایــن تنظیمــات بهینــه هندســه پوســته بــرای کل.بــود
ســال براســاس مؤلفههــای ورودی الگوریتــم در ســاعت
.)7 تویکم ژوئــن خواهــد بــود (جــدول
صبــح بیســ 11

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

Average of the radiation
without applying Reflectors 834.58 886.63 927.07 941.95 941.20 935.05 930.48 927.18 918.08 892.30 849.40 816.38 900.02
(w/m2)
Average of the radiation
961.56 1075.3 1220.8 1419.6 1609.9 1602.8 1591.9 1401.8 1214.5 1080.9 977.99 925.05 1256.88
applying Reflectors (w/m2)
Amount of Increase in
Radiation (%) (First Dependent 15.22 21.29 31.69 50.71 71.05 71.41 71.09 51.20 32.29 21.14 15.14 13.31
38.80
Variable)
Sum of Panels Area without
11.50
11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50 11.50
applying Reflectors (m2)
Average of increase in Panels
16.87
13.31 14.02 15.48 18.32 21.92 23.06 21.97 18.40 15.56 14.07 13.31 13.08
Area applying Reflectors (m2)
Amount of Increase in Panels
Area (%) ( Second Dependent 15.76 21.93 34.61 59.28 90.59 100.53 91.01 60.01 35.29 22.36 15.73 13.72
46.73
Variable)
Average of Output Power
without applying Reflectors 107.03 94.94 77.07 51.99 28.97 20.73 26.66 46.40 70.22 89.89 105.06 111.16 69.18
(w/m2)
Average of Output Power
128.31 119.76 105.07 80.47 51.37 38.84 47.36 72.17 96.32 111.03 126.08 130.99 92.31
applying Reflectors (w/m2)
Amount of Output Power (%) 19.88 26.14 36.33 54.77 77.34 87.38 77.66 55.53 37.17 23.52 20.01 17.84
44.46
Sum of the first and second
----30.98 43.22 66.30 109.99 161.65 171.94 162.09 111.20 67.58 43.50 30.87 27.03
variables in each month (%)

 درصــد100 درصــد و ســطح تحــت تابــش را بیــش از
افزایــش داده اســت؛ همچنیــن میانگیــن ســاالنه تــوان
 وات بــر مترمربــع و میانگیــن92/31 خروجــی بــه میــزان
 درصــد نســبت بــه یــک44/46 بــازده ســاالنه را برابــر بــا
نمــای یکپارچــه بــا پیلخورشــیدی بــدون اســتفاده از
.بازتابنــده افزایــش داده اســت
 همچنیــن نشــان میدهــد کــه،13 بررســی شــکل
تنظیــم مقادیــر مؤلفههــای ســازنده هندســه پوســته
21(تلفیقــی براســاس مقادیــر بهینــه دو فصــل بهــار
 دســامبر) در فصــل تابســتان21(مــارس)و زمســتان
افزایشــی را درشــدت و ســطح تابــش بــر روی ســطح نمــا
ایجــاد نکــرده و میانگیــن بــازده ســاالنه حاصــل از ایــن
 درصــد خواهــد79  و84/58 تنظیمــات بــه ترتیــب برابــر بــا
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Fig.13. Annual output comparison when the algorithm is adjusted according to the optimum answer of each season (the
first and the second dependent variables are “Increase in Radiation” and “Area of Reflections/ Panels area” respectively

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

همچنینشــکلهای ( )14و ( )15مقادیــر افزایــش
شــدتتابش ،مســاحت تحــت بازتابــش و نهایتــاً میانگیــن
ماهانــه تــوان خروجــی از ســامانه پیشــنهادی تحقیــق را
نشــان میدهنــد .بــر طبــق نمودارهــا شــدت تابــش
رســیده بــه صفحــات پیلخورشــیدی بــا اســتفاده از
ســامانه پیشــنهادی در روز اول فصــول زمســتان ،بهــار و
تابســتان بهطــور میانگیــن بــه ترتیــب  31/69 ،13/31و
 71/41درصــد افزایــش یافتــه اســت و بــرای همیــن روزهــا
میانگیــن ســطح بازتابــش بــه ترتیــب برابــر بــا ،13/73
35/29و  100/53درصــد افزایــش یافتــه اســت .همچنیــن
میانگیــن افزایــش در تــوان الکتریکــی خروجــی از ســامانه
نیــز برابــر بــا  17/84درصــد بــرای ابتــدای فصــل زمســتان،
 36/33درصــد در روز شــروع فصــل بهــار و  87/38درصــد
بــرای نخســتین روز فصــل تابســتان اندازهگیــری شــده
اســت .بهطوریکــه میانگیــن افزایــش بــازده ســاالنه
ســامانه پیشــنهادی  44/46درصــد محاســبه گردیــد.

پــس از تعییــن مقادیــر بهینه بــرای متغیرهای مســتقل
بهطوریکــه بهتریــن بــازده ســاالنه از ســامانه حاصــل
شــود گام نهایــی تحقیــق بــه تشــخیص میــزان اثربخشــی
هرکــدام از متغیرهــای مســتقل بــه متغیرهــای وابســته
تحقی��ق اختصــاص دارد .بدیــن منظــور بــا مبنــا قــرار دادن
مقادیــر متغیرهــای مســتقل در حالــت بهینــه ،بــا تغییــر
هرکــدام از متغیرهــای مســتقل(مؤلفههای مولــد پوســته)،
متغیرهــای مســتقل دیگــر بهعنــوان متغیــر تعدیلکننــده
قلمــداد شــده و مقــدار آنهــا ثابــت نگهداشــته شــد و اثــر
تغییــرات هــر یــک از متغیرهــا بــر متغیرهــای وابســته(توابع
هــدف) در نرمافــزار دیزایــن اکســپلورر 29اندازهگیــری
گردید(شــکل  .)16بــر ایــن اســاس متغیــر مســتقلی کــه
بزرگتریــن دامنــه تغییــرات را در متغیرهــای وابســته
ایجــاد نمایــد بیشــترین تأثیــر را بــر بــازده ســامانه خواهــد
توجــه بــه شــکل ( -17چــپ) زاویــه عرضــی
داشــت؛ بــا ّ
بازتابندههــای کنــاری بــا  62/21درصــد تغییــر دامنــه بــر

Fig.14. Percentage of Reflection Area (left) and Radiation Increase (right) of the Proposed Combined Geometry
)comparing to an equal PV-façade without reflectors (21st day of each month considered as an index-day in the calculation
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Fig.15. Average Output power of each month within a year when the geometry adjusted according to the optimum
)parameters (see table 6 and figure 17-right

Fig.16. The effect of change in SMSA amounts on the dependent variables (Black columns represent input parameters
and the blue ones show the outputs or dependent variables; each continues line stands for one change in SMSA amount).

ســطح بازتابــش و  64/14درصــد تغییــر در دامنــه شــدت
تابــش بیشــترین و زاویــه طولــی بازتابندههــای زیریــن بــا
 15/90و  15/85درصــد تغییــر بــه ترتیــب بــر دامنه ســطح
بازتابــش و شــدت تابــش کمتریــن تأثیــر را بــر بازده ســامانه
دارد .بررســی مقادیــر نمــودار همچنیــن نشــان میدهــد
ک��ه زاویـ�ه عرضیــ بازتابندههــای زیریــن ،عمــق افقــی
بازتابندههــای کنــاری ،تعــداد تقســیمات در امتــداد قائــم و
زاویــه طولــی بازتابندههــای کنــاری بــه ترتیــب در جایــگاه
دوم تــا پنجــم تأثیــر بــر تــوان الکتریکــی ســامانه قــرار
دارن��د .شــکل (-17راســت) نمایــی از خروجــی الگوریتــم
مربــوط بــه ســاعت  11در اول تیرمــاه( 21ژوئــن) را نمایــش
میدهــد.

نتیجهگیری

نماهــای یکپارچــه بــا پیــل خورشــیدی بــه دلیــل زاویــه
غیــر بهینــه پوســته ســاختمان نســبت بــه اشــعه تابشــی
بهخصــوص در فصــل تابســتان بــازده پایینــی دارنــد.
از طــرف دیگــر نیــاز بــه طراحــی گشــایشها بویــژه در
نمــای جنوبــی ســاختمان بــا کاهــش ســطح قابــل نصــب
پیــل خورشــیدی موجــب کاهــش مضاعــف بــازده ســامانه
خورشــیدی میشــود.
در ایــن تحقیــق ،راهبــر ِد تلفیــق بازتابنــده تخــت بــا
پیلخورشــیدی در قالــب یــک هندســه پیشــنهادی در
شــکلگیری ایــده اصلــی جهــت افزایــش بــازده پوســته
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جنوبــی ســاختمان مورداســتفاده قــرار گرفــت و پژوهــش
بــا بهینهســازی هندســه بــه بررســی بــازده نهایــی ســامانه
و تحلیــل اثــر مولفههــای ســازنده پوســته بــر تــوان
الکتریکــی خروجــی پرداخــت .بــر ایــن اســاس پژوهــش
حاضــر یک تحقیــق شبیهســازی و کاربــردی بــا ارائــه
یــک الگــوی دوپوســتهی تلفیقــی و بهینهیابــی کارایــی آن
در تولیــد الکتریســیته خورشــیدی بــر اســاس پارامترهــای
هندس��ی ایـ�ن الگ��و اس��ت.
ـی شــدت تابــش
در رونــد انجــام تحقیــق دو مولفــه اصلـ ِ
رســیده بــه ســطح پوســته و مســاحت بازتابــش بــه عنــوان
توابــع هــدف در بهینهســازی تعییــن شــد؛ نتایــج تحقیــق
نشــان داد کــه بهرهگیــری از ســامانه تلفیقــی پیشــنهادی در
طــول ســال بهطــور میانگیــن تــا  38/8درصــد شــدتتابش
و تــا  46/70درصــد ســطح پیلهایخورشــیدی تحــت
بازتابــش در ســامانه تلفیقــی را افزایــش خواهــد داد .ایــن
افزایــش در فصــل تابســتان بــه ترتیــب تــا  71/41و 100/53
درصــد بــرای شــدت تابــش و ســطح بازتابــش بــاال خواهــد
رفــت .بــه عبــارت دیگــر بــا اســتفاده از الگــوی پیشــنهادی
میتــوان در حــدود  30درصــد از ســطح نمــای جنوبــی
را بــه گشــایشها اختصــاص داد و در عیــن حــال ســطح
تحــت تابــش را در طــول ســال معــادل کل ســطح نمــا در
نظــر گرفــت کــه البتــه بــا توجــه بــه ضریــب افزایــش ســطح
در تابســتان ســطح معــادل تحــت تابــش بیــش از دو برابــر
ســطح زیــر پوشــش صفحــات خورشــیدی اســت.

فرهنگی خانقاه و همکاران
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Fig.17.Study of the effect of each independent variables (input parameters) on dependent variables; Sum of the amounts
of each two dependent variables is the index of effect (left) and the status of proposed combined geometry on June 21 at
11:00 while adjusted according to the Optimum Input parameters (right).

نتایــج نشــان میدهــد کــه الگــوی پیشــنهادی
تحقیــق میتوانــد بهعنــوان یــک راهبــرد عملــی عــاوه
بــر جبــران افــت بــازده ناشــی از جهتگیــری نامناســب
پوســته عمــودی نمــا میتوانــد امــکان ایجــاد طراحــی
گشــایش در پوســته جنوبــی ســاختمان را بــدون کاهــش
در تــوان خروجــی از ســامانه تامیــن نمایــد  .بدیــن ترتیــب
راهــکار پیشــنهادی در ایــن تحقیــق همزمــان هــر دو هــدفِ
اســتفاده از روشــنایی روز و تولیــد الکتریســیته از ســطح
کل پوســته را در دســتیابی بــه یــک ســاختمان انــرژی کارا
تامیــن مینمایــد.

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

بررســی میــزان اثربخشــی متغیرهــای مســتقل تحقیــق
در توابــع هــدف نشــان داد کــه از بیــن مؤلفههــای ورودی
ســازنده پوســته ،زوایــای عرضــی بازتابندههــا بیشــترین و
زوایــای طولــی آنهــا کمتریــن تأثیــر را بــر بــازده ســامانه
دارد .بهطوریکــه درصــد تأثیــر مهمتریــن مؤلفــه یعنــی
زاویــه عرضــی بازتابندههــای کنــاری برافزایــش شــدت
تابــش  64/14درصــد و بــر افزایــش ســطح بازتابــش 62/21
درصــد بــه دســت آمــد و بــرای کــم اثرتریــن مؤلفــه بــر
بــازده ،کــه زاویــه طولــی بازتابندههــای زیریــن اســت،
ایــن مقادیــر بــه ترتیــب  15/85و  15/90درصــد محاســبه
گردی��د .از طــرف دیگــر تأثیــر عمــق بازتابندههــا بــر بــازده
نیــز بیشــتر از تأثیــر تعــداد تقســیمات در امتــداد قائــم
اســت گرچــه اثــر هــر دو مؤلفــه از تأثیــر زوایــای عرضــی
بازتابندههــا بــر بــازده کمتــر اســت.

1. Solar intensity
2. Parameters
3. Parametric Patterns
4. Concentrators
5. Reflectors
6. Chalmers University of Technology
7. Zemax
8. Grasshopper
9. Rhino Ceros 5
10. Ladybug
11. Meteonorm 7
 .12عامــل  Zدر عــرض جغرافیایــی  35درجــه (شــهر همــدان) در وجــه جنــوب
 3/6منظــور میشــود (.)Heidari, 2012, p.77
 .13مطالعــات انجــام شــده در حــوزه تهویــه پوســته پیــل خورشــیدی نشــان
میدهــد کــه حداقــل عمــق محفظــه هــوای پشــت پوســته جهــت برقــراری
تهویــه طبیعــی حداقــل  0.08متــر اســت ( .)Gan, 2009, p. 913مطالعــه
مســتقل دیگــری نیــز نشــان داد کــه بهتریــن تناســبات مجــرای ورود هــوا در
پاییــن مــدول بــه دریچــه خــروج در بــاال ،نســبت  4بــه  1اســت (Farhangi
.)Kh., 2017, p.145
14. Concept
15. Number of panels in vertical and horizontal direction
16. Underneath mirrors slope and lateral angle
17. Side mirrors slope and lateral angle
18. Outer panels horizontal outcast angle
19. Horizontal depth of mirrors
20. Area of reflections to panels’ area
21. Increase in radiation
22. Area of casted shadow
23. Octopus
24. Genetic Algorithm
25. Genum
 .26منظــور ســاعتهای  11.00 ،10.00 ،9.00و  12.00اســت .از آنجــا کــه
شــدت تابــش اشــعه خورشــید در ســاعات ابتدایــی و انتهایــی روز ضعیــف
اســت ،آن بخــش از محــدوده گنبــد آســمان کــه در آن بــازه ،اشــعه تابشــی
خورشــید در طــول کل ســال دارای شــدت و قــدرت باالیــی اســت بــه عنــوان
پنجــره خورشــیدی معرفــی شــده اســت کــه شــامل محــدوده ســاعت  9صبــح
تــا  3بعــد از ظهــر در تمــام فصــول اســت ( .)Lechner, 2015, p. 144امــا
از آنجــا کــه وضعیــت شــدت تابــش و مســاحت بازتابــش در دو طــرف ســاعت
 12ظهــر تقریبــا یکســان اســت لــذا درایــن تحقیــق بــه منظــور کاهــش زمــان
شبیهســازی و انجــام محاســبات صرفــا  3ســاعت قبــل از ظهــر بــه همــراه
ســاعت  12ظهــر بــه عنــوان ســاعات شــاخص روز در نظــر گرفتــه شــد.

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

پژوهــش نشــان داد کــه تــوان الکتریکــی خروجــی در
فصــل تابســتان بــا اســتفاده از الگــوی پیشــنهادی تــا 88
درصــد افزایــش خواهــد یافــت و بــرای دو فصــل زمســتان
و بهــار بــه ترتیــب17/84و  34/36درصــد افزایــش تــوان
محاســبه شــد بهطوریکــه میانگیــن ســاالنه تــوان
الکتریکــی خروجــی در صــورت اســتفاده از پوســته تلفیقــی
تــا  44/46درصــد نســبت بــه یــک پوســته یکپارچــه بــا
پیــل خورشــیدی معمولــی افزایــش خواهــد یافــت.

پی نوشت
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الگوی طراحی پوسته تلفیقی بهینه در تولید برق خورشیدی ...

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

 .27دررونــد شبیهســازی روزهــای اول فروردیــن ،اول مهــر ،اول تیــر و اول
دیمــاه بــه ترتیــب بهعنــوان نماینــده فصــول بهــار  ،پاییــز ،تابســتان و
زمســتان لحــاظ شــد .ایــن جهــار روز کــه بــه ترتیــب بــه روزهــای اعتدالیــن
بهــاری و پاییــزی و انقالبیــن تابســتانی و زمســتانی معــروف هســتند حــدود
انتهایــی دوره هــای ســهماهای هســتند کــه موقعیــت قرارگیــری خورشــید
نســبت بــه زمیــن تغییــر میکنــد بنابرایــن ایــن چهــار روز ،در محاســبه ارتفــاع
اشــعه تابشــی نــور خورشــید بــر ســطح زمیــن ،تعیینکننــده مقادیــر بیشــینه
(در انقــاب تابســتانی) ،میانــه(در اعتدالیــن) و کمینــه(در انقــاب زمســتانی)
هســتند کــه عامــل اصلــی در محاســبه مســاحت تحــت پوشــش بازتابــش در
تحقیــق حاضــر اســت.
 .28شــاخص ایــدهآل در واقــع یــک پاســخ(ژنوم) فرضــی اســت کــه مختصــات
آن برابــر بــا باالتریــن مقــدار افزایــش شــدت تابــش و باالتریــن نســبت مســاحت
تحــت پوشــش انعــکاس در ســاعت انتخابــی تعییــن شــده اســت .از آنجــا
کــه افزایــش شــدت تابــش مســتلزم کاهــش زاویــه بیــن بازتابنــده بــا ســطح
صفحهخورشــیدی و افزایــش ســطح زیــر پوشــش انعــکاس مســتلزم افزایــش
ایــن زاویــه اســت لــذا رســیدن بــه حــد بــاالی ایــن دو هــدف عم ـ ً
ا در یــک
پاســخ(ژنوم) امکانپذیــر نیســت.به همیــن دلیــل ابتــدا پاســخ (ژنــوم) دارای
باالتریــن عــدد مربــوط بــه هــر کــدام از اهــداف بــر روی نمــودار مشــخص شــد
و ســپس مختصــات افقــی و قائــم پاســخ ایــدهآل بــه ترتیــب برابــر بــا اعــداد
مربــوط بــه بیشــترین نســبت ســطح تحــت پوشــش و باالتریــن مقــدار شــدت
تابــش تعییــن و ایــن پاســخ فرضی(|ژنــوم ایــدهآل) بهعنــوان شــاخص بــرای
انتخــاب بهتریــن حالــت ممکــن از بیــن حــاالت موجــود مشــخص بهطویکــه
نزدیکتریــن پاســخ ازنظــر فاصلــه بــه شــاخص بــر روی نمــودار بهتریــن
گزینــه ازنظــر تأمیــن اهــداف موردنظــر بــرای هــر ســاعت مشــخص ازفصــل
آل فرضــی
انتخابــی اســت .الزم بــه توضیــح اســت کــه در نمودارهــا پاســخ ایــده ِ
(شــاخص) بــا دایــره مشــکی ،پاســخ دارای بیشــترین حــد شــدت تابــش بــا
مربــع نارنجــی ،پاســخ دارای بیشــترین مســاحت تحــت پوشــش انعــکاس بــا
مربــع قرمــز و انتخــاب بهینــه بــا مربــع زرد رنــگ مشــخص شــدهاند.
29. Design Explorer
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تشکر و قدردانی

موردی توســط نویسندگان گزارش نشده است.

تعارض منافع

نویســندگان اعــام میدارنــد کــه در انجــام ایــن پژوهــش
هیچگونــه تعــارض منافعــی بــرای ایشــان وجود نداشــته اســت.

تاییدیههای اخالقی

نویسـندگان متعهـد میشـوند کـه کلیۀ اصـول اخالقی
انتشـار اثر علمی را براسـاس اصول اخالقـی  COPEرعایت
کردهانـد و در صـورت احـراز هـر یـک از مـوارد تخطـی از
اصـول اخالقـی ،حتـی پـس از انتشـار مقالـه ،حـق حـذف
مقالـه و پیگیـری مـورد را بـه مجلـه میدهنـد.

منابع مالی /حمایتها

موردی توســط نویسندگان گزارش نشده است.

مشارکت و مسئولیت نویسندگان

نویســندگان اعــام میدارنــد بهطــور مســتقیم در
مراحــل انجــام پژوهــش و نــگارش مقالــه مشــارکت فعــال
داشــته و بــه طــور برابــر مســئولیت تمــام محتویــات و
مطالــب گفتهشــده در مقالــه را میپذیرنــد.
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