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 چکیده

 در  های فساای یوکااا ا اساا یاده از سااوخ  مصاارا اناارفی ر کاارد تاابهیناا    مسااایگی اناارفی تاایر تالشاای اساات در  هاات کم اار و    ترمینااال فرودگااا ی
 فرودگااه  1افری شاماره  , ترمیناال مسا  ترمینالهاای مساافری م مرکای میداشاد    در این مطالع  با تو ا  با  اینکا  مصارا انارفی فرودگااه بیشا ر در         .ست فرودگا ها
ردد مساافرا   د ومیایا  تا  گااه مهرآباا  باا تو ا  با  شارایر  یرافیاایی فرود      ماورد بررسای قارار گرف ا  و     تاارییی  وا میات  زیااد  قادمت  با   تو ا   باا  تهرا  مهرآباد

ز طریا  مساساد    افی ماورد نیااز   ی انارفی در ایان ترمیناال بیشای از ایان انار      مصارا باا   راساا   ب ه ومصارا انارفی در آ  مساساد  گردیاد     مقدار ,وکارمندا 
باار   ل اناارفی بااا شاادک در تااورت تدااادن اااین نشااا  مید ااد  د.یاای تااامین گردخورشاایدتیااوبی  ک ک ور آبگاارم عاادد 250خورشاایدی و عاادد پناال2340وان یااا 
تاا   وامین نماود  تا ی ترمیناال را  امال انارف  در برخای ما هاای کاص مصارا با  طاور ک       و درتد انرفی الک ریکی را می اوا  از ایان طریا  تاامین نماود      35تا شهری 
 در مصرا گاز ترف   ویی کرد. هت تولید آبگرم مصرفی وسیس ص گرمایشی م ر مکعب در سال 15000
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Abstract 

In this study, according to airport energy consumption that is more concentrated in passenger 

terminals, the passenger terminal No. 1 Mehrabad Tehran Airport has been studied according to the 

historical and historical background. Due to the geographical conditions of Mehrabad Airport and 
passenger traffic, the amount of energy consumption has been calculated and due to the high 

consumption of energy in this terminal, part of this energy is needed. Through computing the choice 

was made for 2340 solar panels and 250 solar tubes. The results show that in the case of the exchange 

of energy with the urban electricity network, up to 35% of the electrical energy can be supplied, and 
in some low-energy years, it fully supplies the terminal energy, and up to 15,000 meters Cubic meters 

a year for the production of steam boilers for saving gas. 

Keywords: “Energy consumption at the airport”, “zero energy building”, “solar energy”, “optimal energy 

consumption”, “greenhouse gas emissions” 
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 مقدمه:-1

 پیشارف     واما    اای  سااخت  زیار  تارین  ارزش با از  ا فرودگاه
 می  ا    ای پ انسیل از برخورداری دلیل ب  و شوند می مسسو 

 نقاا  پایادار  توساع   ایجاد ب  کمک و  ا کشور اق صادی رشد در
تو   ب  مییا  تاردد باا ی مساافر ,باار و واپیماا      دارند.با  مهمی

فرودگا ها یکی از پر مصرا ترین مکانهاا در شاهر  اا از لساا      
 1394مصاارا اناارفی میداشند.براسااا  ترازناماا  اناارفی سااال 

(isn.moe)  میاااایا  سااااهص فااااروش باااار  در بیشااااهای
خانگی,تنع ی,کشاورزی , عمومی , تجاری ,سایر مصارا وحمال  

بوده ک   2/0و8/1و3/7, 8/9, 15 /9, 5/31,  5/33ونقل ب  ترتیب 
این نشا  مید د  یین   ای تامین بر  در بیا تنعت چقدر ب  

وبهینا  کارد       مصرا خانگی نیدیک شده اسات. لاذا کن ارل    
فرودگاه  تاثیر زیادی در اخ صاتا ی در بیا تنعت ومصرا انرف

 کص کرد  مصرا انرفی در شهر ا دارد. 

اساا یاده زیاااد از اناارفی  ااای فساای ی باعااه افاایایا گاز ااای   
گ یانا  ای وگرم اار شاد  زمااین وتیییارات آ  و ااوایی گردیااده     
و مینطور گرا  تر شاد  حام هاای انارفی و مسادود باود  آنهاا       

بشااری  باا  اناارفی  ااای  می  اا    اماا باعااه گردیااده تااا  و 
 درتااد  47تجدیااد پااذیر رو بیاورنااد.  زم باا  ککاار اساات کاا   

(.irna.ir)      مصاارا اناارفی در کشااور مااا در بیااا مصااارا
ساااخ ما  اناارفی تاایر کاا  باا  آ    خااانگی وساااخ ما  میداشد.

ساخ ما  باا برایناد انارفی تایر نیای میگویناد سااخ مانی اسات         
ن نمااوده وتولیااد آ ینااده کاا  تمااام اناارفی خااود راخااودش تااامی

 ااای کربناای آ  نیاای تاایر میداشااد.این ساااخ ما  ممکاان اساات 
 دا از شدک  باوده ویاا م صال با  شادک  باشادب  ایان معناا کا           
اناارفی تولیاادی مااازاد خااودرا در طاای روز باا  شاادک  سراسااری   
باار  داده ودر طااول شااب از شاادک  باااز پااب میگیاارد.در بع اای 

یی ویااا مکااانی روباا   مااوارد باا  ع اات مساادودی های  یرافیااا   
بادین معناا    تایر مای آوریاص    انارفی  ی باا  مساایگی  نهاساخ ما

کاا  بیشاای از اناارفی ایاان ساااخ ما  از طریاا  اناارفی  ااای    
 تجدید پذیر  درا  مینمائیص.

براسااا  مطالعاا  ای کاا  در فرودگاااه عاادنا  مناادر  ترکیاا      

درتااد  80حاادود  (Fatma Tuba 2010).انجااام شااده اساات 
اناارفی مصاارفی فرودگاااه باا  سیساا مهای ساارمایا وگرمااایا  
اخ صاا  میابد.ساابب بااا انجاام ممیاایی اناارفی باا کمااک ناارم    

مشاایگ گردیدساااخ ما  فرودگاااه در  Energy plus افاایار 

تمااام طااول سااال نیاااز باا  ساارمایا دارد وگرمااایا اناادکی     
   وابگو نیاز خوا د بود.

در یااک مطالعاا    (Kalle Kuusk2015). کوسااک و کااا مب
 ودنااد در کشااور اساا ونی ساااخ ما  قاادیمی ب ااونی را بازسااازی نم
 پایا   و س  سناریو می    بارای آ  در نرار گرف ناد ,یاک حالات     

 بااا تهویاا  کااافی وباادو  کن اارل در اا  حاارارت ,یااک حالاات بااا 
رای بااعاای  نمااود  دیوار ااا واساا یاده از شیشا   ااای دو ااداره   

ف  نمااود  ک ک ااور وپناال   پنجااره  ااا ودر حالاات بعاادی ا ااا   
 سایدند خورشیدی بعاالوه حال هاای قد ای .آنهاا با  ایان ن یجا  ر       

ر کاا  تداادیل ساااخ مانهای قاادیمی باا  ساااخ مانهای اناارفی تاای
درتااد اناارفی کم ااری مصاارا گااردد واگاار   70باعااه میشااود 

 ازگشااتبافاایایا ا اااره بهااا ساااخ مانها را نیاای در نراار بگیااریص 
 سال خوا د بود.8سرمای  اولی  

  ما ساااخ  یااک(1381 نااداد بهااادری) زاده تاایر و نااداد بهااادری 
 طراحاای نمودنااد کاا  در  زیاارزمین یااک بااانیااره  5یااک طدقاا  
 و اود  خورشایدی  دودکاا  و گ یانا   یاک  سااخ ما   مجاور این

 مسااط  سااق  ساااخ ما  ایاان. اساات بااادگیر 2 دارای و دارد
 و داد شاهری  بار   شادک   باا  و دارد خورشایدی  پنال  نصاب  برای
 فرتار    زباا  باا  کا   شاری   افیارانارفی  نارم  از و. دارد برقی س د

 ایشای گرم و سرمایشای  انارفی  اب ادا .شده اسا یاده نمودناد   نوش  
 دارمقاا و  اا  اتاا    اوای  دماای  و مساساد   سااخ ما   نیااز  ماورد 

 از ادهسابب باا اسا ی    .گردیاد   تعیاین  نیای  حرارتای  و برودتای  بار
 از اساا یادهبااوده و  گرمااایا باارای طدیعاای کاا  روش گ یاناا 
یاا  اتاقهاا بسایار مناساب اسات ب     کارد   خنک برای ک  بادگیر

 کمااک بیرگاای از  ساارمایا وگرمااایا را تااامین نمودنااد بااا    
 خورشاایدی پناال طراحاای باارای اناارفی مقاادار اناارفی  معاااد ت
 Mj/yr 8229 ساااخ ما  مصاارفی باار  میاایا . گردیااد مساسااد 

با    م ار مر  25  باا  اسات  برابار   اا  پنال  مسااحت  لاذا . باشاد  می
 یآف اااب روز ااای در  ااا پناال مسااحت  ایاان مساساد  میگااردد بااا 

 لطاو  در و فروشاند  مای  شادک   با   کا   کارده  تولیاد  ا افی بر 
 . گیرند می بر  شدک  از ابری روز ای یا شب

با   بررسای وتس یال یاک   ال در       (1394 م ای )  م ی ور دی
آ  و وای شاهر سامنا  پرداخ ناد  و باا مساساد  مقادار انارفی        
مصاارفی   اال و ااایگیین نمااود  آ  بااا اناارفی  ااای تجدیااد   

 847پذیر خورشیدی ب  این ن یجا  رسایدند کا  بارای اینکاار با        
م رمرباا  ک ک ااور خورشاایدی 210م اار مرباا  پناال خورشاایدی و 
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صاادی با  ایان ن یجا  رسایدند بازگشات       نیاز دارند وبا تس یال اق  
 سال طول خوا د کشید.6/4سرمای  

 اساات واقاا   نااد  نااو  در کاا  (digiato).کااوچین  فرودگاااه 
 آغاااز را خاود   ک اااری 20 ساایت  از بارداری بهااره مراسامی  طای 
 و اساات خورشاایدی پناال  اایار 46 از م شااکل سااایت ایاان. کاارد

 پااروفه ایاان.کناادماای تولیااد باار  مگاااوات 12 رف اا  ااص روی
 صاابن فرودگاااه ایاان اقاادام اولااین دارد  چندسااال  ایسااابق 
 2013 سااال در آ  ترمینااال بااام روی خورشاایدی پناال تعاادادی
 دسااات دیگاااری اب کار اااای بااا  تااادرین بااا  سااابب باااود 

 ایاان کاا  کردنااد امیاادواری اظهااار فرودگاااه مسااوو  .زدنااد
 تاان  اایار 300 ان شااار از سااال   25 دوره یااک طاای اقاادامات

 اما  برن راسا ای  در کاوچین  فرودگااه  اقادام .کناد    وگیری کربن
 و تجدیدپااذیر  ااایاناارفی  ااایگیینی باارای  نااد دولاات باایر 
 الساا تااا خورشاایدی  ااایسیساا ص از باار  گیگاااوات 100 تولیااد
 اناارفی گیگاااوات 4 حا اار حااال در  ندوساا ا . اساات 2022

 اناارفی  ااایپااروفه رودماای ان رااار.کناادماای تولیااد خورشاایدی
 سااوی  باا را زیااادی گااذارا ساارمای   ندوساا ا  در خورشاایدی

 مناااب  از کشااور ایاان نیاااز مااورد باار  تااا کنااد    ااب خااود
 شود تامین مط و  نسو ب  تجدیدپذیر

. 

 

 

 رایبا  بیرگای  بسایار   اای طار   نیای  چاین  کشور ک  است گی نی
  .ددار ا را دست در تجدیدپذیر  ایانرفی از اس یاده

در ایاارا  اقاادام  اادی در خصااو  ترمینااال مسااافری ویااا      
فرودگاااه  مسااایگی اناارفی تاایر انجااام نشااده اساات تنهااا باا   
اساا یاده  مساادود از پن هااای خورشاایدی  هاات پشاا یدانی از      

در برخاای وچنااد آبگاارمکن خورشاایدی  تجهیاایات الک رونیکاای  
فرودگا هااک یااا شااده اساات ولکاان در ایاان مقالاا  مو ااو         

فرودگااااه  مساااایگی انااارفی تااایر    ترمیناااال مساااافری و 
وامکانسنجی آ   بارای اولاین باار در فرودگااه باین الم  ای مهار        

 است. آباد   مورد بررسی وتس یل  قرار گرف  

 :طرح مسئله 

ترمینااال یااک فرودگاااه مهرآباااد باا  ع اات فرسااودگی وقاادمت   
باا   ماا ساعی میکنایص   لاذا  با دارای مصرا انارفی زیاادی اسات    

ا راساا یاده از اناارفی  ااای تجدیااد پذیرسااهمی از ایاان مصاارا   
 داارا  نماااییص. مساااحت پشاات بااام ایاان ترمینااال در حاادود     

رای با زاوویا  م مناسادی    م ر مربا  میداشاد کا  در مسال و    4500
احاادای یااک نیروگاااه کوچااک خورشاایدی ونصااب ک ک ااور       

ز وگااا خورشایدی اساات.لذا مااا اب اادا میایا  مصاارا اناارفی باار   
ساااا ن  را از طریااا  قداااوو مربوطااا  ومشیصاااات فنااای    
م دسا گا ها مساسااد  نماوده واز طریاا  مساساادات باا کمااک ناار   

 یگیینافیار تا حد امکاا  باا انارفی تجدیاد پاذیر خورشایدی  اا       
 هاااگا فرود در پااذیر تجدیااد  ااای اناارفی از اساا یاده مینمااائیص.

  ااای پناال مثااال طااور باا  اساات نیاای مساادودی هایی دارای
 عکاا  ان باعاه  کا   بگیرناد  قارار   ای زاویا   در ندایاد  خورشایدی 

 از گار ا ویاا  باشاند  خ داا   وچشاما     واپیماا  فارود   هات  در نور
 بار   دو او  ع ات  با   فرودگااه  در  میکنایص  اسا یاده  بادی توربین
 . س یص ارتیا  مسدودیت دارای مراقدت

      وضععععیت آه وهعععوایی شعععهر تهعععرا

 خورشیدیوامکانسجی استفاده از انرژی 

 

آ  و ااوای تهاارا  م اااثر از کو ساا ا  در شاامال ودشاات در     
 کو ساا ا  تاثثیر  تسات  کا   تهارا   شامال  از غیار   ناو  اسات.  

  ااوای و آ  اسات   مرطاو   و مع اادل حادی  تاا  آ   اوای  و آ 
. اساات ساارد اناادکی  ااازمساا ا  در و خشااک و گاارم شااهر بقیاا 
 مرطاااو  باد ااای  شااهر  ایاان  در باااارش منداا   تاارین مهااص 

. وزناادماای غاار  ساامت از کاا   ساا ند اط ساای و ایمدی راناا 
 اریبسای  نیاوک  از ماوثری  نساو  با   سادی   مچو  الدرز کوه رش  
 اسات  دهشا  باعاه  ن یجا   در و کارده    اوگیری   اوا   ایتوده از
 اماا آر از دیگار  ساوی  از و تار خشاک  ساو  یک از شهر  وای ک 

باا تر   اگار میایا   انارفی تابشای خورشاید      .باشد برخوردار نسدی
 کی ااوات باار م اار مرباا  باشااد مناسااب باارای    1700تااا1600از 

در  احاادای نیروگاااه خورشاایدی اساات و ایاان  میاایا   در تهاارا  

 (satba.gov) میداشد. 18002kw/mحدود 
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     فرودگعاه بعین المللعی    معرفی ترمینعال یع

 مهرآباد

 

ین ترمینااال یااک فرودگاااه  بااین الم  اای مهاار آباااد قاادیمی تاار  
شاده   شمسای سااخ     30ترمینال این فرودگاه باوده کا  در د ا     

سامت  ساالن عماومی وترانییات و ق    2است. ایان ترمیناال دارای   
م اار مرباا  میداشااد وباا  طااور     5000اداری بااا مساااحت کاال  

  ایان  درتاد پرواز اای فرودگااه مهار آبااد از طریا       17میانگین 
یان  باا تو ا  با  اینکا  ا    (simorgh24) ترمیناال انجاام میگیارد   

 در ه(امااام خمیناای)ر ترمینااال مداادا ورودی ر داار کدیاار انقااال  
ا  ایاان ترمینااال از لساا  لااذا باا  ایاارا  بااوده  1357بهماان  12

ار میاات زیااادی میداشااد ودر فهرساات آثاا  تااارییی نیاای دارای ا 
 م ی ب  ثدت سازما  میرای فر نگی  رسیده است. 

 قاادمت ع اات باا  ترمینااال ایاان  ساااخ ما  مکااانیکی تجهیاایات
 باا  نساادت زیااادی اناارفی رفاات و اادر بااوده فرسااوده بااا 

 .دارد دیگر ساخ مانهای

 حقیقتروش انجام -2

 

 :محاسبه مصرف گاز طبیعی 

ترمینااال در طااول سااال در مصاارا گاااز طدیعاای ایاان 
در  نشااا  داده شااده کاا  مصاارا آ   3نمااودار شااکل

 م رمکعب میداشد33197 طول سال

 
 

 

 :محاسبه آبگرم مصرفی 
نیاار از   2900000باا  طااور میااانگین     96در سااال 

لی ار   2این ترمیناال سایر کارده اند,کا  اگار با  ازا  ار مساافر         
 :بگیریص برای مصرا روزان  خوا یص داشت آبگرم در نرر

                                                                                                          
 میانگین مسافر در ماه 241666=12/2900000

 در روز        مسافر میانگین 8000=30/241666
با تو ا  با  اینکا  در ایاام پیاک مساافر مانناد ناوروز         

فر خاوا یص  ادرتاد افایایا مسا    40تاا   30وتعطیالت تابسا ا    
لی اار 25000داشاات لااذا مقاادار آ  مصاارفی روزاناا  ماااکییمص را 

در نرر میگیریص. هات مصارا آبگارم دما اای می  یای و اود       
در اا  سااان یگراد را  50میااانگین  دارد لااذا مااا در اینجااا دمااای 

 دمای مدنا قرار مید یص.
 

 تعداد نام مصرا کننده ردی 

1 
سرویب بهداش ی 

 عمومی
15 

2 
سرویب بهداش ی 

 خصوتی
5 

3 
سینک ظرا 

 شویی
5 

 

 :محاسبه برق مصرفی 

  ادول  شار   با   ترمیناال  ایان   بار   عماده   اای  کننده مصرا
  :میداشند کیل
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 تو ی  نام مصرا کننده ردی 

1 
چراغهای روشنایی شامل 

LED’COB’FLP ...و 
درتد دائص 95

 روشن میداشند

  واساز ا 2
درتد دائص 80

 روشن میداشند.

  چی ر ای تراکمی 3

4 
پمبهای سیس ص سرمایا و 
 گرمایا وبر  خنک کن و..

 

  دیگهای آبگرم 5

  لوازم اداری 6

  کولر ای گازی وفن کوئیل  ا 7

8 
کان ر پذیرش مسافر وتسم  

 نقال 
 

9 
غرف   ای فروش وکافی 

 شاپ ورس ورا 
 

 

  مساسااد , ترمیناال  می  اا  واحاد ای  بار   فیشااهای بررسای  باا 
 یان ا بار   مصارفی  نماودار  اکسال  افایار  نارم  در معادلا   ونوش ن
 . میداشد زیر شکل ب   مصرا ما های تیکیک ب  ترمینال

 

 

 

میاااایا  مصاااارا باااار  سااااا ن  ایاااان ترمینااااال در      
میداشاااد.با ترین مصااارا را در ایااان   Kwh3789000حااادود

گاه ترمینااال سیساا ص تهویاا  مطدااو  دارد باا  طااور مثااال یکدساا 
حالات   تان تدریاد باا دو کمبرساور اساکرو در      250چی ر تراکمای   

 میداشد. kw/h145تمام باری در حدود  

لااذا فصاال  زمساا ا  ومیصوتااا بااین فصااول  یعناای ما هااای   
ای آبااا  ویااا فااروردین کاا  دساا گا های چی اار وسااایر دساا گا ه

ا ایاام کاص مصار    تهوی  مطدو  خااموش وکاص کاارکرد میداشاند    
 سال مسسو   میداشد

 

 

  طراحی سیستم فتو ولتائی 
طراحااای سیسااا ص بااار  خورشااایدی  هااات بااارای 

 فرودگاه می وانیص چند حالت در نرر بگیریص :

 حالت اتصال ب  شدک  -1

 حالت مس قل از شدک   -2

 DCحالت بر  ساخ ما  از نو   -3

در حالت اول ما باا شادک  تداادل انارفی داریاص و می اوانیص بار         
ا اف  را ب  شادک  بیروشایص ویاا در ترمینالهاای دیگار  اسا یاده       
کنیص.حالاات دوم باارای مناااطقی اساات کاا  دس رساای باا  باار   
شاادک  نیساات وحالاات سااوم باارای ساااخ مانهایی  ساات کاا    

 ).باشااد DCاغ ااب مصاارا کنناادگا  آ  باار  مساا قیص یااا   

Friedrich Sick1996)(وAbu-Jasser 

Assad2010) 

  محاسبه تعداد واندازه پنلهای فتو ولتائی 
تاااوا  پنااال  اااای ف اااو ول ائیاااک از طریااا  معادلااا  کیااال 

 .مساسد  میگردد(2(و)1)

 LE  =      ت میانگین مصارا انارفی روزانا  برحساب کی اووات سااع
 در روز میداشد.

 I  =      میااانگین تااابا اناارفی در منطقاا  میداشااد,بر حسااب
 کی ووات ساعت م ر مرب  در روز.

 PSI =زمین سط  در ماکییمص تابا شدت  

B,Oη  =بازد ی تعادل سیس ص 

LOSSK = می  یاای ت یااات کننااد ی تعیااین کاا  اساات  ااربی 
 و  ااا ساایص ا ماای  ا ت یااات مااافول گرمااایی ت یااات  مچااو 

 است دیگر موارد

Invertorη  =ت یات اینورتور 

wiringη  =ت یات کابل  کشی 

KLOSSΗ=  .دیگر ت یات میداشد  

             

(1)  

(2)   
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 ااص    با  )PN(وماوازی    )SN(ماافول  اا را بصااورت ساری   
ل م صاال میکناایص وتعااداد مااافول  ااا نیاای از طریاا  رواباار کیاا 

 مساسب میگردد:
(Mussa and Khulud) 

rV  =ول اف نامی پن ها 

rp = .توا  نامی پن ها میداشد   
 ( میداشد.4(و)3و تعداد پن ها حات  ر  دو معادل  ) 

 
 

 نتایج -3

 امایا  در کا   باشاد  نساوی  با   بایاد  مصارفی  آبگرم مساسد   هت
 رماسا  فصال  ودر نماوده  تاامین  را مصارفی  آبگارم  تمام سال گرم
 سااحت م با   تو ا   باا . رود کاار  با   بوی ر کمکی سیس ص عنوا  ب 

 در کا   پاب از چیادما  پن هاای ف وول ائیاک     باقیمانده پشت باام 
م میداشاد ایان مسااحت  هات تاامین آبگار       مربا   م ر300 حدود

ی در طاول روز اا  ومصرفی روزان  کاافی باوده ودر فصاول سارد     
نراور  مبادین   سرد بیشای از گرماایا را می واناد تاامین نمایاد.      

ایی ظرفیاات گرماابام ااری از نااو  تیااوبی  1عاادد ک ک ااور  250از 

 میشااود وزاویاا  آ  را بااا  اساا یاده [Ws/cm2k]6000ویااده   
در اا  یکسااا    35زاویاا  عاارو  یرافیااایی تهاارا  یعناای     

د نشااا  مید ااTsolاز ناارم افاایار  میگیریص.ن اااین بدساات آمااده

88/140 MWh       از ایاان طریااا   هاات گرماااایا ساااا ن
یعای  از طدتولید میگردد ک  الدااقی انارفی ماورد نیااز از طریا  گا      

  تامین میگردد.

 م اار مکعااب گاااز تاارف   ااویی 15000طریاا  سااا ن   ایاان واز
د کی ااوگرم گاااز دی اکساای  31876گردیااده واز تولیااد سااا ن    

 کربن   وگیری گردید.

 

 

 

 AC  یا مسا قیص تولیادی از پن هاا با  بار     DCبرای  تددیل بر  

ر نورتاو یا م ناو  ک  یاا  ماا  بار  شاهری نیااز با  دسا گاه ای        
ویاا   داریص ک  ب  چند تاورت می اوا  از  آنهاا با  تاورت ساری      
کاایی مرکاایی اساا یاده نمااود کاا  در اینجااا از یااک اینورتااور مر 

درتاد   110ا برای اینکاار اسا یاده میکنیص.اینورتور اا می وانناد تا     
تاور  ینورافایار  یاک ا   توا  نامی خاود را سااپورت نمایند.کا  نارم    

ل  اا  کی ووات مرکایی را باا تو ا  با  چیادما  وتعاداد پنا        804
 مناسب میداند.

 

اسا یاده  PVsystبرای مساسد  سیسا ص خورشایدی از نارم افایار    
 یادی را میشود. این نرم افیار امکا  مساسد  تعاداد پنال وبار  تول   
 یااز را نبرای مساحت مورد نیاز ویا  مقدار مساحت برای بار  ماورد   

بارای حال هاای م صال ویااا منیصال از شادک  را بارای آ  و ااوا       
اناایی  وشهر ای می     ها  از  م   ایرا  را دارد.و  مچناین تو 

  .با تو نیی دارا استرا ولید دی اکسید کربن مساسدات مقدار عدم ت
ایاد  دا  ندب  اینک  در مسیر فرود  واپیما  یچ نور میاحمی برای خ 

د ای و ود داش   باشد لذا چیدما  پنل  ا در  هت عماود با  بانا   
وی  پروازی طراحی شده است.ومشیگ گردید به رین زاوی  چند زا

 35اتا 34بارای تهارا    کم ر از زاوی  عرو  یرافیایی میداشاد.ک   
ر مربا   م ا  4000در   بهین  ترین زاوی  است. با تو   ب  مساحت  
 310پنل  عدد 2340مو ود در پشت بام ترمینال  پیشنهاد نرم افیار 

  وات میداشد.

ده ( مشیگ ش9مقدار توا  تولیدی در طول سال در نمودار شکل )
 است.

(3)  

(4)  

نحوه چیدمان پنلهای خورشیدی – 8تصویر شماره  
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رفی میدیناایص رناام قرماای اناا (9) مینطاور کاا  در نمااودار شااکل  
 م آبای میید تولیدی ما ان  بوده ,رنام سادی ت یاات سیسا ص ورنا     

ا  ت یااات پن ها)انعکاااا  نور,آلااودگی ساااط  پناال و..( را نشااا   
 مید د.

ک  است. ادهنرم افیار سایر اطالعات را ب  تورت  دول زیر ارائ  د

انرفی بر  تولید Kwh1296600نشا  مید د در طول سال 
 میگردد

 

  

 جلوگیری از تولید گازهای گلخانه ای 

 

 

ی ورشیدخای طد  داده  ای نرم افیار  اس یاده از این تعداد پنل  
 یطول دوره طراحتن دی اکسید کربن  در 5/1242از تولید  

 .  وگیری میکند

 نتیجه گیری:-4

 
 در ایاان مطالعاا  امکااا  ساانجی تداادیل یااک ترمینااال مسااافری 
فرودگاااه باا  یااک ترمینااال مسااافری اناارفی تاایر بررساای      

ومساساادات انجااام شااده وطراحاای تااورت    با بررساای گردیااد,
 گرف   ن این کیل حاتل گردید:

  اعیت بسرانای آ ینادگی  اوا در شاهر تهارا       با تو ا  با  و  -1
کاا  باعااه شااده شااهر تهاارا  در ردیاا  آلااوده تاارین شااهر ای  

ودگاااه وباا تو اا  باا  موقعیات  یرافیااایی فر    هاا   قاارار بگیاارد 
 ااای  سیسا ص  ندا   در اسا یاده از ایان   مهرآبااد در شاهر تهارا     

گی اق صاادی ندایاد اولویات باشاد وبا   ندا   اای کاا ا آلااود        
 وانرفی پاک باید تو   بیش ری گردد.

رمینااال تخورشاایدی درایاان  عاادد ک ک ااور  250بااا اساا یاده از -2
م اار مکعااب گاااز در بسااه    15000فرودگاااه مهرآباااد حاادود   

ر گردیاد و مینطاو   ساا ن   گرمایا و آ  مصارفی تارف   اویی   
گیاری   گااز دی اکساید کاربن نیای   او     کی و گرم  31876از تولید
 .ه استگردید

 وات  مقاادار 310عاادد پناال خورشاایدی   2340بااا کمااک  -3

Kwh1296600  اناارفی الک ریکاای سااا ن  تولیااد گردیااد کاا  در
,باا ترین  درتاد انارفی مصارفی ایان ترمیناال اسات        35حادود  

اد مااه در میانا  روز یعنای زماانی     مییا  مصرا در تیر مااه ومارد  
کاا  نیاااز شاادید باا  ساارمایا  میداشااد اتیااا  ماای اف ااد در ایاان 
زمااا  سیساا ص ف ااو ول ائیااک باا  تنهااایی قااادر باا  تااامین  تمااام 
انرفی مصرفی نمیداشد ولکان باا تو ا  با  نماودار بار  مصارفی        
وتااوا  تولیاادی سییساا ص ف ااو ول ائیااک در فااروردین ویااا اواخاار  

 ترمیناال کم ارین بار  مصارفی را دارد     کا    مااه  مهر واوایل آبا
  خااوبی بااباار  شااهری بااا ماادیریت وتدااادل اناارفی بااا شاادک   

ب  طاور کامال انارفی مصارفی را از طریا  انارفی  اای        می وا  
 تجدید پذیر تامین نمود.

ایاان تسقیاا  گااام کااوچکی در  هاات اساا یاده  رچاا  بیشاا ر از  
جدیااد پااذیر در فرودگا هااا  وطراحاای فرودگاااه   اناارفی  ااای ت 

با تو اا  باا  وسااعت و موقعیاات  اناارفی تاایر در کشااور میداشااد. 
فرودگاااه کوچااک وباایر    100حاادود  یرافیااایی ایاارا  وو ااود 

در کشااور می ااوا  بااا گساا رش ایاان پااروفه در فرودگا هااا ی     
 کشاور گامهااای ماوثر ع ماای وعم ای در کااا ا مصارا اناارفی    

برداشااااات وآلاااااودگی ناشااااای از ساااااوخ های فسااااای ی 

 نمودار توان تولیدی -9شکل

 جدول  توان تولیدی در طول سال -3جدول

میزان عدم تولید دی  -10شکل

 اکسیدکربن در طول دوره طراحی
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