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چکیده
 طرح فنی بهرهبرداری از انرژیهای تجدیدپذیر برای دو دستگاه پله برقی به منظور تسهیل رفت و آمد مشتریان و همچن ین اس تااده از،در این تحقیق
 همچن ین. پله برقی مذکور در یک فروشگاه بزرگ شهر کرج نصب خواهد شد.پسماندهای آشپزخانهای و تبدیل آن ها به انرژی ماید بررسی شده است
 انرژی الکتریکی مورد نیاز برای الکتروموتور پله برقی، در ابتدا.از پسماندهای این فروشگاه برای استحصال انرژی حرارتی یا الکتریکی میتوان بهره برد
 نتایج طراحی این بخش نشان میدهد که انرژی مورد نیاز برای تامین برق دو پله برقی مورد نظر براب ر.و طراحی پنلهای فتوولتاییک انجام شده است
 در ادامه با استااده از پسماندهای فسادپذیر شامل پسماندهای آشپزخانهای یک هاضم بیه وازی اخ تط کام ل. کیلووات ساعت در روز است3196 با
 نتایج تحلیل و بررسیهای انجام شده در این تحقیق نشان میدهد که استااده از پنل فتوولتاییک برای. متر مکعب طراحی شده است34 بیوگاز با حجم
 از پسماندهای فسادپذیر انرژی استحص ال و،تامین برق پله برقی فروشگاه حاضر مقرون به صرفه نبوده درحالیکه میتوان با طراحی یک هاضم بیوگاز
.از آلودگی محیط نیز جلوگیری کرد
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Abstract
In this study, the application of renewable energy and the use of organic waste for two escalators of a
hypermarket has been discussed with energy efficiency perspectives. The mentioned escalators will be
installed in a hypermarket in Karaj. The store's waste can also be used to extract thermal or electrical
energy. At first, it has been evaluated if the required electrical energy for the electric motor of the
escalator can be delivered through photovoltaic panels. The analysis results showed that the required
energy for two desired escalators is equal to 3196 kWh on a daily basis. Then, using organic wastes
has been investigated by the anesthetic digester mixing of biogas with a volume of 34 cubic meters.
The results of this study illustrate that using a photovoltaic panel to supply the required power of the
store's escalator is not cost-effective, while application of a biogas digester for extracting the energy
from organic waste is not only useful however also can prevent environmental pollution.
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گرای (آزیموت) آن  125/23درجه و زاویه اوج (زنیت) آن  70/74درجه
است ).(Solartopo, 2017

 -1مقدمه
با توجه به ترازنامه سال  ،1387مصرف انرژی در بخش ساختمانهای
خانگی و تجاری ایران حدود  43درصد کل مصرف انرژی است
(رضاپور .)1387 ،امروزه مراکز تجاری -تاریحی ،گونهای از ساختمان-
های نوین هستند که به منظور رفع نیاز خریداران و بهبود اقتصاد
مشترک بین چند صنف ایجاد میشوند .کاهش هزینه برق مصرفی
فروشگاه نقش موثری در کاهش هزینههای جاری فروشگاه دارد .گروه
ماجد الاطیم در سال  1992توسط ماجد الاطیم در امارات تاسیس شد و
با ترکیبی از خرید و تاریح ،ماهوم جدیدی را در خرده فروشی با هدف
اینکه مشتریان به چیزی بیش از خرید نیازمندند را ایجاد کرد
) .(Hyperstar Market, 2016هایپر استار در ایران سال 1388
با نسبت مشارکت  ٪25و  ٪75کارفور و ماجد الاطیم امارات به عنوان
اولین فروشگاه زنجیرهای بینالمللی در ایران در غرب تهران با
سرمایهگذاری اولیه  60میلیون دالر افتتاح شد .نخستین شعبه هایپر
استار در سال  1388در غرب تهران افتتاح شد .دومین و سومین
شعبههای هایپر استار نیز در سال  1391به ترتیب در مجتمع خلیج
فارس شیراز و سیتی سنتر اصاهان افتتاح شدند .همچنین هایپر استار
در نظر دارد شعبههایی جدید در شرق تهران ،مشهد و تبریز راهاندازی
کند (هایپر استار به جای کارفور .)1388 ،هم اکنون در بسیاری از
شهرهای ایران ازجمله کرج این فروشگاه افتتاح یا در حال ساخت می
باشند که یکی از شعبههای هایپر استار کرج در منطقه وایان شهر در
حال ساخت است .هدف از تحقیق ،بررسی فنی امکان استااده از منابع
تجدیدپذیر خورشیدی و بیو انرژی برای تامین برق مصرفی در دو
دستگاه پله برقی این مجموعه و همچنین استااده از پسماندهای آلی و
فسادپذیر برای استحصال بیوگاز و برآورد میزان انرژی الکتریکی و
بیوگاز تولیدی و مصرفی است.

شکل  -1تصویر هوایی از محل تاسیس فروشگاه هایپر استار Google
).map, 2016

-3بررسی فنی مرتبط با پلههای برقی
پلههای برقی از نظر کاربردی به  3دسته محیط آزاد (برای نصب در
بیرون از ساختمان) ،محیط بسته (برای نصب در داخل ساختمان) و
نیمه بسته (برای نصب در پلهای عابر پیاده) استااده میشوند .پلههای
مکانهای عمومی به صورتی طراحی میشوند که همانند پلههای
معمولی تقویت شده باشند که برای کار در شرایط دشوار امکان پذیر
باشد .پلههای برقی معموال در دو زاویه  30و  35درجه طراحی میشوند
البته در مکانهای مسطح  0تا  12درجه هم تولید میشوند که به آنها
راهروی متحرک میگویند .مزایای زیادی برای پلههای برقی میتوان
برشمرد .با وجود اشاال فضایی تقریبا همسان با پلکان معمولی ،یک
پله برقی میتواند شمار زیادی از افراد را جابجا کند .در صورت رعایت
قانون باز گذاشتن سمت چپ برای راهروندگان در پله برقی ،این پلهها
میتوانند جابجایی بسیار سریع افراد را میسر کنند .قیمت پلههای برقی
نسبت به ارتااع کف تا کف جابجایی تعیین میشود (Strakosch
 .)1983امروزه حتی در فروشگاههای کوچک دو طبقه برای انتقال
مشتریان به طبقه باالتر از پلهبرقی استااده میشود .هر چند قیمت اولیه
پلهبرقی باال به نظر میرسد ،اما در مقایسه با منافع بسیار زیاد و
طوالنی مدت آن ،به شدت اقتصادی است (نظربیگی.)1387 ،
پلهبرقیها معموالً در سه اندازه  800 ،600و  1000میلیمتر از نظر
عرض پله ساخته میشوند .پیادهروها و رمپها نیز معموالً با عرض-
های  1200 ،1000و  1400میلیمتر ارائه میشوند .در پلهبرقیهای با
عرض  600میلیمتر ،روی هر پله فقط یک نار جا میگیرد ،اما در
پلههای با عرض  800میلیمتر در صورتی که یک نار روی پله ایستاده
باشد ،نار پشت سر میتواند از او عبور کند یا دو نار چسبیده به هم
کنار هم جای گیرند .به طور معمول بیشترین ساارش مربو به
پلههای با عرض  800میلیمتر است .در پلهبرقیها ،پیادهروهای
متحرک و رمپهای با عرض پله  1000میلیمتر ،دو نار به راحتی روی
هر پله جا میگیرند .اما در مراکز تجاری شلوغ ،فرودگاهها و پایانههای
مسافری که از پیادهرو متحرک و رم پ استااده میکنند ،سع ی
میشود که از حدکث ر عرض پله یعنی  1400میلیمتر استااده شود که
عطوه بر امکان حرکت چرخهای دستی ،افراد کناری بهراحتی بتوانند
عبور کنند .شکل  2نشان دهنده نحوه قرارگیری افراد با توجه به عرض
پله برقی است.

 -2شناخت طرح و موقعیت آن
طرح مورد مطالعه عبارت است از چندین دستگاه پله برقی برای تسهیل
رفت و آمد مشتریان بهره برداری از منابع انرژیهای تجدیدپذیر ب رای
دو دستگاه از پله برق یه ا ب رای راهب ری آن و همچن ین اس تااده از
پسماندها و تبدیل آن به انرژی ماید .مقرر است پل ه برق ی م ذکور در
فروشگاه هایپر استار واریان شهر کرج نصب شود .برای نص ب سیس تم
فتوولتاییک مهمترین پارامتر ،قرارگی ری و موقعی ت جارافی ایی مک ان
نصب است که با توجه به آن میتوان زاویه نصب و قرارگی ری پن ل را
مشخص کرد که اولین گام برای طراح ی ی ک سیس تم خورش یدی از
جمله فتوولتاییک بهدست آوردن موقعیت جارافیایی مکان نصب اس ت.
در شکل  1تصویر ماهوارهای موقعیت فروشگاه نشان داده ش ده اس ت.
برای محاسبات دقیق تابش ورودی و نصب پنل در هایپر استار واری ان
شهر کرج مختصات مربو ب ه مح ل در ج دول  1ارائ ه ش ده اس ت
).(Google map, 2016
جدول  – 1مختصات جغرافیایی محل فروشگاه

مختصات

درجه

دقیقه

ثانیه

نیم کره

عرض جارافیایی
طول جارافیایی

35
50

77
97

49
61

شرقی
شمالی
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شکل  -2نحوه قرارگیری افراد با توجه به عرض پله برقی (نظربیگی،
.)1387
شکل  -4زوایای شیب معمولی پله برقی (هاشمی.)1386 ،

ظرفیت جابهجایی پلهبرقی مطابق با رابطه ( )1محاسبه میشود.
()1

برای انتخاب و نصب پله برقی نکات اولیه حائز اهمیت است .این نکات
عبارتند از :ارتااع ،هزینه ،محل نصب ،جمعیت رهگذران ،توان
الکتروموتور .توان الکتروموتور پلههای برقی در ظرفیتهای متااوت
عرضه میشود که از  5/7کیلووات آغاز و تا  20کیلووات میرسد.

PV
.
 3600s  Pth
t

 :Pthظرفیتی که طبق فرمول در هر ساعت جابهجا میشود.
 :Pتعداد نارات با توجه به عرض پله.
 :Vسرعت (سرعت معمول پلهبرقیها  0.4و  0.5متر برثانیه است).
 :tعمق پله (معموالً  0.4متر است).
اما مقایسه ظ رفیت واقعی جابهجایی مس افران در پلهبرقی با ظرفیت
جابهجایی محاس به شده مطابق با شکل  3این واقعی ت را نشان میدهد
که هر چه سرعت حرکت پلهبرقی بیشتر شود ،فاصله بین ظرفیت
جابهجایی واق عی و محاسبه شده نیز بیش تر است.
این امر به دلیل رفتار مسافران که ناشی از ترس سقو است در هنگام
پیاده و سوار شدن پلهبرقی رخ میدهد .به همین دلیل ترجیح داده می
شود که سرعت حرکت پلهبرقی از  0.7متر بر ثانیه تجاوز نکند ،هر چند
که تا سرعت  0.9متر بر ثانیه نیز مجاز است.

-4طراحی پله برقی با استتفاده از فت آوری سیستتمهتای
فتوولتاییک
در ابتدا با استااده از استاندارد مربو به پله برقی فرضیات برای طراحی
درنظرگرفته میشود و طبق آن ادامه کار انجام میشود .این فرضیات به
صورت زیر تعریف میشوند:
 سرعت پله برقی =  0/5متر بر ثانیه.
 زاویه نصب پله برقی =  30درجه.
 عرض پله =  1متر (دو نار میتوانند روی پله جای بگیرند).
 فاصله بین دو طبقه =  7متر.
 طراحی برای دو دستگاه پله برقی است.
بخشی از عابران پل ه برق یه ا را ما ازه داران و مس ئوالن فروش گاه و
خدمات و بخش دیگری را مشتریان و خریداران تش کیل م یدهن د .ب ا
توجه به ساعت رفت و آمد و باز بودن فروش گاه و نح وه ت ردد ع ابران،
میتوان میزان حداکثر و حداقل اف راد ب ر روی پل ه برق ی را در س اعت
مختلف تخمین زد .پیش بینی توزیع جمعیت عابرین در س اعات ش بانه
روز در شکل  5ارائه شده است.

شکل  -3نمودار مقایسه ظرفیت واقعی و ظرفیت محاسبه شده
(نظربیگی.)1387 ،
شکل  -5توزیع جمعیت عابری در ساعات شبانه روز.

بر طبق استاندارد اروپایی  115زاویه شیب پلهبرقی در صورتی که ارتااع
پلهبرقی (فاصله کف تا ک ف دو طبق ه مت والی) کمت ر از  6مت ر باش د،
نمیتواند بیش از  35°باشد .این در حالی اس ت ک ه اکث ر ش رکتهای
سازنده پلهبرقی ها را فقط با دو زاویه  30°و  35°میسازند (ش کل )4
).(BS EN 115-1, 2017

همانطور که در شکل  5نشان داده شده است بیش ترین گ ذر جمعی ت
مربو در ساعات  12 -10و  21 -20از شبانه روز است و از آن ج ایی
که ساعت کارکرد و باز و بسته شدن از  6صبح تا  12شب است لذا این
نمودار در این ساعات رسم شده است .الزم به ذک ر اس ت ک ه در ای ن
تحقیق از استاندارد اروپایی شماره  115که استاندارد مربو به پله برقی
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 :ηsراندمان پله برقی که عموما  %95لحاظ میشود ولی به میزان ت ردد
پله برقی بستگی دارد .حال با توجه ب ه ج دول داده ش ده ب رای می زان
مصرف و تردد بر روی پله برقی به محاسبه میزان انرژی و ت وان م ورد
نیاز به پله برقی پرداخته میشود .برای محاسبه  kتع داد رهگ ذرانی ب ه
عنوان فرض عبوری در ساعات مختلف درنظرگرفت ه ش ده س پس ای ن
تعداد عابران در طول یک بازه زمانی بر طول پله برقی تقسیم شده است
و در نهایت در سرعت پله برقی ضرب میشود تا میزان جابجایی عابران
را در بازه زمانی حاصل شود .جدول  2نشان دهنده میزان انرژی و ت وان
مورد نیاز با توجه به ساعت مختلف کارکرد است.

است استااده شده است) . (BS EN 115-1, 2017همچنین ن وع
پله برق ی انتخ اب ش ده از ن وع  Schinderاس ت (Schindler
) .Group, 2017شکل  6نشان دهنده مشخصات پل ه برق ی م ورد
نظر در طراحی است.

جدول  - 2میزان انرژی و توان مورد نیاز را با توجه به ساعت مختلف
کارکرد.

شکل  -6دیاگرام ترسیمی پله برقی منتخب برای طراحی
).(Schindler Group, 2017

توان مصرفی در پله برقی متناسب با بار حملشده و نیز اصطکاک میان
اجزاء متحرک پله برقی است .یک روش برآورد توان مورد نیاز پله برقی،
استااده از روابط حاکم بر نقالههای زنجیری است که به کمک غلت ک-
های گردان ،بار را جابجا میکنند .در روش اول برای محاس به ت وان در
نقالهها نیروی کشش کلی زنجیر ( )Cpمورد اس تااده ق رار م یگی رد از
رابطه ( )2و ( )3بهدست میآید:
()2
()3

)) C P  g (2.W c .L .c .cos   M ( c .cos   sin 
C p .
P
1000o

که در روابط باال باید طبق طراحی اجزای ماشین و طراح ی یاتاق انه ا
مقادیر اصطکاک را تعیین کرد و سپس با اس تااده از کات الوگ ش رکت
سازنده مقادیر دیگر را تعیین و محاسبه نمود .به دلیل عدم دقت ب اال در
محاسبات رابطه ( ،)3از رابطهزیر برای محاسبه توان مورد نیاز پله برق ی
استااده میشود:
()4

H
.V  Ph
h
 g .s .1000

m .g .k .sin  .

P

که در آن:
 :gشتاب جاذبه
 :Wcجرم واحد طول نقاله زنجیری و متعلقات آن
 :Mجرم بار در دست ترابری بر روی نقاله
 :µcضریب اصطکاک کلی زنجیر نقاله
اما روش دیگری نیز وجود دارد! این روش در کتاب جامع پله برقی ارائه
شده است که برای محاسبه به این اططعات نیاز داریم:
 :mجرم مسافر که بر حسب استاندارد  75کیلوگرم درنظرگرفته میشود.
 :Kتعداد مسافر روی هر پله برقی با توجه به عرض پله
 :Hارتااع پله برقی بر حسب متر
 :Vسرعت پله برقی بر حسب متر بر ثانیه
 :Phتوان مصرفی دستگیرهها که عموما  3000وات درنظرگرفته میشود.
 :Gشتاب گرانش که  9.8متر بر مجذور ثانیه است.
 :hارتااع هرپله بر حسب متر که عموما  20سانتیمتر است.
 :Φزاویه پله برقی
 :ηgراندمان گیربکس که عموما  %90است.

Energy
)(Wh

Pmin
)(KW

k

22061.4
48640.4
71206.1
307895
277807
217632
78728.1
86250
86250
93771.9
101294
93771.9
71206.1
41118.4
0
1597632

11.0307
48.6404
71.2061
153.947
138.904
108.816
78.7281
86.25
86.25
93.7719
101.294
93.7719
71.2061
41.1184
0
1184.93

1
6
9
20
18
14
10
11
11
12
13
12
9
5
0

تعداد
نارات
10
150
240
540
480
380
270
285
300
325
360
330
240
120
0

ساعت
8-6
9-8
9-10
10-12
12-14
14-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21
21-22
22-23
23-24
6-0
جمع

بنابراین ب ه ازای ی ک پل ه برق ی در س اعات اوج مص رف ح دود 154
کیلووات توان مورد نیاز است و در صورتیکه تردد دو پل ه برق ی مش ابه
هم باشد در نتیجه در ساعت اوج مصرف ح داکثر  308کیل ووات ت وان
مورد نیاز است .برای بررسی و محاسبه جبران تامین برق مصرفی پل ه-
های برقی با استااده از سیستم فتوولتائیک ،پنلهای انتخاب شده دارای
توان  200وات و با ابعاد  155.1* 81سانتیمتر است .با توجه به رابط ه
( )5و ( )6خواهیم داشت:
()5

Pmax
A panel

DP 

در نتیجه:
()6

Pmax
200

 159.19 W P / m 2
)A panel (0.810)(1.551

DP 

حال برای محاسبه تعداد پنلهای مورد نیاز ابتدا ران دمان پن ل انتخ ابی
محاسبه میشود (شدت تابش روزانه  1000وات بر متر مربع و می انگین
تابش روزانه  800وات بر مترمربع درنظرگرفته ش ده اس ت) .رابط ه ()7
نشان دهنده میزان بازدهی پنل فتوولتاییک است.
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()7

Pmax
200

 100  21.2
N .a.b.I 48  0.14  0.14 1000



Dairy manure F:I=1.0
400
)3-stage Eq.(7

)3-stage Eq.(11

Observed

350

200

n

150

P
 1446
I avg .Aeff .e

()8

250

100
50

در این صورت  1446پنل مورد نیاز است .حال با توجه به تعداد پنلها و
همچنین استااده از س ایته ای محاس باتی و در دس ترس ای ن نتیج ه
حاصل میشود که ضریب اعمالی برای محاسبه مساحت مورد نیاز مورد
پن له ای خورش یدی  0.15اس ت (Solar electricity
) handbook, 2016و در ص ورتیک ه ایزوگ ام س قف ،روک ش
آلومینیومی داشته باشد  0.3درنظرگرفته میشود .برای محاس به ان رژی
مورد نیاز ابتدا به میزان انرژی مصرفی یک پله برقی در طول یک شبانه
روز توجه کرده و سپس نهایت مشاهده میشود ب رای دو پل ه برق ی در
طول یک روز بههمراه اعمال ضریب اطمین ان ،ح دود  3196کیل ووات
ساعت انرژی مورد نیاز است.
-5طراحی هاضم بیهوازی برای مصرف آشپزخانه فروشگاه
در این گزارش یک هاضم بیهوازی تولید کننده بیوگ از ب ا اس تااده از
مواد فس ادپذیر بررس ی م یش ود .ج دول  3نش ان دهن ده فرض یات
درنظرگرفته شده است.

0
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شکل  -7نمودار ارزیابی تولید آزمایشگاهی متان.

طبق شکل  7و رابطه ( )10( ،)9و ( )11بهره متان پس از  30روز براب ر
است با:
()9

gVM

mLCH 4

Y CH 4 Y Biogas  310

DM % VM %
.

100
100
(100  84) 92
 0.69  835  365 

 30955.4 kgVM
100
100
  mf .

()10
()11

310
 9596.2 m 3
1000

m

VM

V CH 4 Y CH 4 . mV M  30955.4 

در نتیجه برای محاسبه حجم عملی متان ،با درنظرگرفتن مقدار = col .

جدول  -3مقدار پسماند تولیدی در فروشگاه.

جرم پسماند روزانه(کیلوگرم)
پسماند آشپزخانهای (درصد جرمی)
کاغذ و مقوا (درصد جرمی)
پت و پطستیک (درصد جرمی)
منسوجات (درصد جرمی)
شیشه (درصد جرمی)
فلزات (درصد جرمی)
چوب و شاخ و برگ (درصد جرمی)
سایر مواد (درصد جرمی)
درصد رطوبت پسماند آشپرخانهای
درصد جامدات فرار

)Cumulative methane (mL/g-VS

که در رابطه باال  Nتعداد سلولها a ،و  bابع اد ه ر س لول و  Iمی زان
شدت تابش است .در نتیجه میتوان تعداد پن له ای فتوولتایی ک را ب ا
استااده از رابطه ( )8تعیین نمود.

300

 %70و با استااده از رابطه ( )12خواهیم داشت:

835
69
11
6.6
1.2
2.8
2.1
0.6
6.7
84
92

()12

VCH 4, prac.  col . VCH 4, pot .  6717.3 m3

برای بهدست آوردن انرژی الکتریک ی قاب ل استحص ال نی از ب ه ارزش
حرارتی متان و بازدهی الکتریکی وجود دارد که ارزش حرارتی متان برابر
با  36.3مگاژول بر مترمکعب ،میزان بازدهی الکتریکی برابر با  35درصد
و مقدار بازدهی حرارت ی براب ر ب ا  80درص د درنظرگرفت ه ش ده اس ت.
بنابراین میزان انرژی مورد نیاز حرارتی برابر با  195070مگاژول و میزان
انرژی الکتریکی مورد نیاز  23706کیلووات ساعت محاسبه میشود .نرخ
بارگذاری آلی  OLRبرابر است با:

نرخ بارگذاری آلی را برابر با  3فرض می ش ود .ب رای محاس به حج م

طبق جدول  3تنها تولید کننده بیوگاز در هاضم ب یه وازی م واد آل ی
فساد پذیر میباش ند ک ه در ای ن فروش گاه فق ط ش امل پس ماندهای
آشپزخانهای میشود .پ س طراح ی هاض م ب یه وازی براس اس ای ن
پسماندها انجام میشود .نکته قابل توجه ای ن اس ت ک ه ن وع هاض م
درنظرگرفته شده یک هاضم اختط کامل است و گ از تولی دی ب رای
یک ماه درنظرگرفته میشود .شکل  7نشان دهنده ارزی ابی گ از مت ان
میباشد که نیاز است در هاضم تولید شود.

راکتور از رابطه ( )13استااده میشود.
= حجم خالص راکتور

()13
100  84 92

100
100  28.3 m 3
3

  0.69  835 حجم خالص هاضم

حجم کل هاضم باید  15ال  20درصد بیشتر از حجم خالص باشد که در
این جا  20درصد لحاظ شده است.
()14
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که محدودیت در تابش در ساعات غروب و شب وجود دارد ،نیاز است
این سیستم به شبکه متصل باشد .باتوجه به اشاال فضای زیاد و
همچنین پرهزینه بودن این پنلها نسبت به برق شبکه ،استااده از این
پنلها علی رغم فراهم آوری انرژی پاک و رایگان مقرون به صرفه
نیست .همچنین در حال حاضر ،با توجه به تعرفه انرژی در کشور بهتر
است که از برق شبکه استااده شود.
در بخش دوم طراحی پسماندهای آلی فسادپذیر که در این فروشگاه
فقط شامل پسماندهای آشپزخانهای میشود ،بررسی شد .میتوان با
ساخت یک هاضم اختط کامل بیهوازی ،از پسماندها انرژی بیوگاز و
الکتریکی تولید کرد .باتوجه به اینکه این پسماندها موجب آلوده کردن
محیط شده و فضای زیادی از محیط را اشاال و همچنین موجب
گسترش انواع بیماریها میشوند ،میتوان آن را به انرژی ماید تبدیل
کرد .در نتیجه این تحقیق ،استااده از پسماندهای آشپزخانه و تبدیل به
انرژی بیوگاز بسیار ماید و بهرهور خواهد بود.

نوع هاضم اختط کامل استوانهای درنظرگرفته شده اس ت ( .)D=Hاز
اینرو مطابق با رابطه ( )15خواهیم داشت:
()15

بنابراین یک هاضم استوانهای با قطر و ارتااع برابر با  3/51متر و حج م
 34مترمکعب نیاز است.
-6نتیجهگیری
در این تحقیق فروشگاه هایپر استار درحال ساخت در منطقه واریان شهر
کرج بررسی فنی شده است .در بخش اول بررسی استااده از سیستم
فتوولتائیک در تامین برق برای دو دستگاه پله برقی ارزیابی شد .باتوجه
به طراحیهای انجام گرفته این نتیجه حاصل شد که برای دو دستگاه
پله برقی به تعداد  1446پنل و  6340عدد باتری نیاز است ،و از آن جا
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