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  چکیده                                                                                            

  سیستمهاي فتوولتاییک                                                                                 

هاي محرك، الکتریسیته تولید کند پدیده  اي که در اثر تابش نور بدون استفاه از مکانیزم به پدیده 
هاي  سیستم. ها استفاده کند سیستم فتوولتائیک گویند فتوولتائیک و به هر سیستمی که از این پدیده

هاي گوناگونی با  مباشند و تاکنون سیست هاي نو می ترین کاربرد انرژي فتوولتائیک یکی از پر مصرف
است و با توجه به  در سراسر جهان نصب و راه اندازي شده) وات تا چند مگاوات 5/0(هاي مختلف  ظرفیت

از سري و موازي . شود ها هر روزه بر تعداد متقاضیان آنها افزوده می قابلیت اطمینان و عملکرد این سیستم
در نتیجه به یک مجموعه از . ل قبولی دست یافتتوان به جریان و ولتاژ قاب کردن سلولهاي آفتابی می

امروزه اینگونه سلولها عموماً از ماده سیلیسیم . گویند سلولهاي سري و موازي شده پنل  فتوولتائیک می
شود که در مناطق کویري کشور، به فراوانی  شود و سیلیسیم مورد نیاز از شن و ماسه تهیه می تهیه می
  .نظر تأمین ماده اولیه این سلولها هیچگونه کمبودي در ایران وجود نداردبنابراین از . گردد یافت می
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 :کاربردهاي سلولهاي خوشیدي 

  تامین نیروي حرکتی ماهواره ها و سفینه هاي فضایی                                            ) 1

  مثل ماشین حساب      تامین انرژي الزم دستگاهایی که نیاز به ولتاژهاي کمتري دارند) 2

  تهیه برق شهر توسط نیروگاههاي فتوولتائیک                                                 ) 3

  تامین نیروي الزم براي حرکت خودروها و قایقهاي کوچک) 4
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  مقدمه

  :انرژي خورشیدي 

اثر سلول خورشیدي یک قطعه الکترونیکی حالت جامد است که انرژي نور خورشید را مستقیماً توسط  
، کاربرد سیلیکونسلول هاي خورشیدي ساخته شده از ویفر .کند تبدیل میالکتریسیته به فوتوولتاییک 
ماشین حساب تر مانند  هاي کوچک دستگاه براي فراهم کردن توان الزم هاي تکی سلول.بسیاري دارند

کنند که عمدتاً  اي را تولید می شدنی بازیافت ٔهاي فوتوولتاییک الکتریسیته آرایه. روند به کار می الکترونیکی
هاي دور از  توان به محل براي مثال می.کاربرد دارد انتقال و توزیع الکتریکیدر موارد عدم وجود سیستم 

. دور از دسترس اشاره کرد مخابراتیهاي  و ساختمان اوشگرهاي فضاییک، هاي مدارگرد ماهوارهسترس، د
توزیع هم موجود است، مرسوم  ٔهایی که شبکه استفاده از این نوع انرژي امروزه در محل عالوه بر این

پیدا  انرژيهاي مختلف کرده، نیازي روز افزون به  هایی که در زمینه امروزه انسان با پیشرفت.است شده
یکی از این .کند هاي گوناگون انرژي مورد نیاز خود را کسب کرده و این امر او را بر آن داشت تا با روش

. هاي خورشیدي است کند، استفاده از باتري سال اخیر، انسان از آن استفاده می 20ها که طی  روش
کند که با  منتقل می زمینانرژي به هر متر مربع از سطح  ژول 1000در هر ثانیه حدود  خورشید

  .توان انرژي مورد نیاز براي کارهاي مختلفی را تأمین کرد آوري کردن آن می جمع

  

  )سلول خورشیدي1- 1شکل (

مصرف . بار بیشتر از انرژي مورد نیاز انسان است 10000رسد  انرژي که از طریق خورشید به زمین می
درصد بیشتر از مصرف  300تا  50) سال دیگر 40(خورشیدي  1429یعنی سال  2050انرژي در سال 

هاي انرژي خورشیدي  لدرصد از سطح زمین با مبد 0٫1با اینحال اگر فقط . امروزي آن خواهد بود
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در مرکز .بازده داشته باشند براي تأمین انرژي مورد نیاز بشر کافی است ٪ 10پوشیده شوند و تنها 
دماي خورشید ). نوترینویا  فوتونبه صورت (شود  تن هیدروژن به انرژي تبدیل می 700خورشید هر ثانیه 

انرژي تولید شده در سطح خورشید . هزار درجه سانتیگراد است 6میلیون و در سطح آن  15در مرکز آن 
: هاي زیر است رسد شامل طول موج نور خورشید که به زمین می. رسد دقیقه به سطح زمین می 8بعد از 

هاي خورشیدي باید در ناحیه  از این رو سلول. فرابنفشدرصد  7، نور مرئیدرصد  46، فرو سرخدرصد  47
    .جذب باالیی داشته باشند نور مرئیو  فرو سرخ

  ساختار باتري خورشیدي1- 1

هر اتم سیلیسیم با . است ده، تشکیل شسیلیسیم، مخصوصاً رسانا نیمههاي خورشیدي معموالً از مواد  باتري
هاي  در باتري .آید آن پدید می کریستالیدهد و بدین صورت، شکل  چهار اتم دیگر پیوند تشکیل می

اتم (ظرفیتی باشد  5اگر اتم ناخالصی . کنند ه میخورشیدي به سیلیسیم مقداري جزئی ناخالصی اضاف
. ماند آن بدون پیوند باقی می ٔ، آنگاه در ارتباط با چهار اتم سیلیسیم یک الیه)ظرفیتی است 4سیلیسیم 

اي  حفره را به گونه.شود اضافی ایجاد می ٔباشد،آنگاه یک حفره 3درصورتی که اتم ناخالصی داراي ظرفیت 
. و جرمی برابر با جرم الکترون) الکترون ٔبه اندازه(الکترون است، با بار مثبت  خالی توان گفت که جاي می

  .دهد اي خاص تشکیل می الیه تشکیل شده که هر الیه را ماده 6هر باتري از 

  عملکرد باتري خورشیدي 1-2
از  ها حفرهو  pبه ناحیه  nاز ناحیه  ها الکترون، nنوع  نیمه هاديبه یک  pنوع  نیمه هاديبا اتصال یک 

و با  n، یک یون مثبت در ناحیه pا انتقال هر الکترون به ناحیه ب. شوند منتقل می nبه ناحیه  pناحیه 
میدان هاي مثبت و منفی  یون. ماند باقی می p، یک یون منفی در ناحیه nانتقال هر حفره به ناحیه 

این میدان با انتقال بیشتر . است pبه ناحیه  nکنند که جهت آن از ناحیه  داخلی ایجاد می الکتریکی
در . رسد تر و قویتر شده تا جایی که انتقال خالص باربرها به صفر می ، قوي)ها ها و حفره الکترون(باربرها 

اند و یک میدان الکتریکی داخلی نیز شکل  دو ناحیه با یکدیگر هم سطح شده ترازهاي فرمیاین شرایط 
که انرژي آنها از انرژي شکاف  هایی فوتوناگر در چنین شرایطی، نور خورشید به پیوند بتابد، .است گرفته

هایی که در ناحیه تهی یا حوالی آن تولید  حفره تولید کرده و زوج- نیمه هادي بیشتر است، زوج الکترون
میدان  .وند از هم جدا شونداند، شانس زیادي دارند که قبل از بازترکیب، توسط میدان داخلی پی شده

به این ترتیب تراکم بار منفی . دهد سوق می pها را به ناحیه  و حفره nها را به ناحیه  الکتریکی، الکترون
این تراکم بار، به شکل ولتاژي در دو سر پیوند . شود زیاد می pو تراکم بار مثبت در ناحیه  nدر ناحیه 

هاي اضافی  اگر دو سر پیوند با یک سیم، به یکدیگر اتصال کوتاه شود، الکترون. قابل اندازه گیري است
اگر به جاي سیم از . دهند رفته و جریان اتصال کوتاهی را شکل می p، از طریق سیم به ناحیه nناحیه 

به این ترتیب انرژي . دهد ه استفاده شود، عبور جریان از مصرف کننده، به آن انرژي مییک مصرف کنند
تر  هر چه میدان الکتریکی درون پیوند قوي.شود تبدیل می تریکیانرژي الکهاي نور خورشید به  فوتون
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براي دست یافتن به یک میدان الکتریکی بزرگ، باید اختالف . آید باشد، ولتاژ مدار باز بزرگتري بدست می
براي این منظور باید انرژي شکاف نیمه هادي بزرگ . از یکدیگر زیاد باشد nو  pدو ماده  ترازهاي فرمی

اما افزایش . یابد بنابراین ولتاژ مدار باز یک سلول خورشیدي با انرژي شکاف آن افزایش می. انتخاب شود
حفره داشته باشند و بنابراین - ترونهاي کمتري توانایی تولید زوج الک شود، فوتون انرژي شکاف سبب می

بنابراین افزایش انرژي شکاف، روي ولتاژ مدار باز و جریان . جریان اتصال کوتاه کمتري نیز تولید شود
  .اتصال کوتاه سلول دو اثر متفاوت دارد

                                                                             هاي خورشیدي هاي ساخت سلول فناوري  1-3
 فناوري نسل اول و نسل: هاي خورشیدي غالب است در حال حاضر دو فناوري در ساخت سلول

میکرومتر است که ساختاري  300-400با ضخامت  سیلیکونیفناوري نسل اول بر پایه ویفرهاي .دوم
فناوري نسل دوم یا تکنولوژي الیه نازك، .آیند بلوري یا چند بلوري دارند که یا از بریدن شمش بدست می

هزینه  .3- 5هاي  اي، فلزي یا پلیمري، در ضخامت براساس الیه نشانی نیمه هادي روي بسترهاي شیشه
برابر بزرگتر از اندازه  100تر است و از آن گذشته، اندازه سلول تا  مواد اولیه در تکنولوژي نسل دوم، پایین

در عوض . شود سلول ساخته شده با تکنولوژي نسل اول است که مزیتی براي تولید انبوه آن محسوب می
دهند، به دلیل کیفیت باالتر مواد، از  می هاي بازار را تشکیل هاي نسل اول، که اغلب سلول بازدهی سلول
هاي دو نسل با گذشت  رود اختالف بازدهی میان سلول انتظار می. هاي نسل دوم بیشتر است بازدهی سلول

، با در نظر گرفتن یک 1961در سال .زمان کمتر شده و تکنولوژي نسل دوم جایگزین نسل اول شود
کلوین نشان دادند که بیشترین بازدهی  300با دماي سلول خورشیدي پیوندي به شکل یک جسم سیاه 

است که در انرژي شکاف  ٪30یک سلول خورشیدي صرف نظر از نوع تکنولوژي بکار رفته در آن، 
eV1.4 هاي خورشید نسل اول و  بنابراین بازدهی سلول. آید یعنی انرژي شکاف گالیم آرسناید بدست می

این در حالی است که حد کارنو براي . بیشتر شود ٪30تواند از حوالی  دوم حتی در بهترین حالت نمی
ر از بازدهی و این مقدار تقریباً سه برابر بیشت. است ٪95تبدیل انرژي خورشیدي به انرژي الکتریکی 

هایی دو تا سه برابر  هایی با بازدهی بنابراین دستیابی به سلول.هاي نسل اول و دوم است نهایی سلول
هایی باشند، نسل  هاي خورشیدي که داراي چنین بازدهی سلول. هاي کنونی، امکان پذیر است بازدهی

، کوانتومیخورشیدي چاه  هاي سلول، هاي متوالی سلول. شوند هاي خورشیدي نامیده می سوم سلول
هاي خورشیدي را تشکیل  ، نسل سوم سلولهاي حامل داغ سلول، هاي خورشیدي نقطه کوانتومی سلول

  .دهند می
  انرژي خورشیدي استفاده از 1-4

سوخت هاي : خورشید عامل و منشأ انرژي هاي گوناگونی است که در طبیعت موجود است از جمله
انرژي آبشارها و باد، رشد گیاهان که بیشتر حیوانات و انسان  فسیلی که در اعماق زمین ذخیره شده اند،

براي بقاي خود از آنها استفاده می کنند، موادآلی که قابل تبدیل به انرژي حرارتی و مکانیکی هستند، 
امواج دریاها، قدرت جزر ومدکه براساس جاذبه و حرکت زمین به دور خورشید و ماه حاصل می شود، 

  .ی از انرژي خورشید هستنداینها همه نمادهای
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وابستگی شدید جوامع صنعتی به منابع انرژي به خصوص سوخت هاي نفتی و بکارگیري و مصرف بی 
رویه آنها، منابع عظیمی را که در قرون متمادي درالیه هاي زیرین زمین تشکیل شده است تخلیه می 

اده اي مصرف می شوند و درآینده اي نه با توجه به این که منابع انرژي زیرزمینی با سرعت فوق الع. کند
چندان دور چیزي از آنها باقی نخواهد ماند، نسل فعلی وظیفه دارد به آن دسته از منابع انرژي که داراي 

  .عمر و توان زیادي هستند روي آورده و دانش خود را براي بهره برداري از آنها گسترش دهد
ید به آن روي آورد زیرا به فناوري هاي پیشرفته و خورشید یکی از دو منبع مهم انرژي است که با

پرهزینه نیاز نداشته و می تواند به عنوان یک منبع مفید و تأمین کننده انرژي در اکثر نقاط جهان به کار 
به عالوه استفاده از آن برخالف انرژي هسته اي، خطر واثرات نامطلوبی ازخود باقی نمی . گرفته شود

که منابع انرژي زیر زمینی ندارند، مناسب ترین راه براي دستیابی به نیرو و رشد  گذارد و براي کشورهاي
  .و توسعه اقتصاد می باشد

ایران با وجود این که یکی از کشورهاي نفت خیز جهان به شمار می رود و داراي منابع عظیم گاز طبیعی 
اجراي طرح هاي خورشیدي نیز است، خوشبختانه به علت شدت تابش خورشید در بیشتر مناطق کشور، 

الزامی و امکان استفاده از انرژي خورشید درشهرها و شصت هزار روستاي پراکنده درسطح کشور، می 
  .تواند صرفه جویی مهمی درمصرف نفت وگاز را به همراه داشته باشد

 فناوري ساده، آلوده نشدن هوا و محیط زیست و از همه مهم تر ذخیره شدن سوخت هاي فسیلی براي
آیندگان، یا تبدیل آنها به مواد و مصنوعات پرارزش با استفاده از تکنیک پتروشیمی از عمده دالیلی 

  .هستند که لزوم استفاده از انرژي خورشید را براي کشور آشکار می سازد
درعصر حاضر، از انرژي خورشیدي توسط سیستم هاي مختلف و براي مقاصد متفاوت استفاده و بهره 

  :که اهم آنها عبارتند ازگیري می شود 
تغییراتی که درحیات و زیست گیاهان وجانداران به وسیله نور خورشید و : سیستم هاي فتوبیولوژیک - 1

  .فتوسنتز ایجاد می شود، فرآیند تجزیه کود حیوانات و استفاده از گاز آن
  
وري، سلول هاي تغییرات شیمیایی دراثر نورخورشید، الکترولیزهاي ن: سیستم هاي فتوشیمیایی - 2

  .فتوولتائیک الکتروشیمی، تأسیسات تهیه هیدروژن
  
  .تبدیل انرژي خورشید به انرژي الکتریکی، سلول هاي خورشیدي: سیستم هاي فتولتائیک - 3
  
شامل سیستم هاي تهیه آبگرم، گرمایش و سرمایش ساخت ها، تهیه : سیستم هاي حرارتی و برودتی - 4

و خشک کن ها و ) گلخانه ها(پمپاژ، سیستم هاي تولید فضاي سبز آب شیرین، سیستم هاي انتقال و
اجاق هاي خورشیدي، سیستم هاي سردسازي، برج هاي نیرو، خشک کن هاي خورشیدي، نیروگاه هاي 

  .خورشیدي
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  يژمصرف انر 1-5
  

 20حدود با استفاده از سیاست هاي بهینه سازي مصرف انرژي و بدون لطمه زدن به تولید و رفاه عمومی، 
  :درصد کاهش درمصرف به دست آید، منافع زیر عاید کشورمان خواهد شد

  درآمد ارزي ناشی از فروش نفت خام - 1
  .کاهش آلودگی هوا که در شهرهاي بزرگ مثل تهران به مرز خطرناکی رسیده است - 2
ه میزان میلیارد صرفه جویی در سرمایه گذاري درساخت نیروگاه ها، پاالیشگاه ها و شبکه گازرسانی ب - 3

  .ها دالر درسال
  طوالنی شدن عمر ذخایر نفتی - 4
  .ایجاد اشتغال در کشور - 5
  

ایران در مجموع کشوري است بسیار آفتابی و از نظر مقدار و دریافت انرژي خورشیدي در شمار بهترین 
یجاد کشورها محسوب می شود و به صراحت می توان گفت که سطح کنونی علمی وصنعتی کشور براي ا

بنابراین اگر طرح هاي خورشیدي معرفی شوند و . و گسترش تکنیک خورشیدي به حدکافی آمادگی دارد
علوم و فنون مربوط ترویج یابند، صنایع خورشیدي کشور، می تواند به عنوان یک صنعت خودکفا وارد 

  .عمل شود
نفت خام، : عبارتند از منابع عمده انرژي که درحال حاضر در ایران مورد استفاده قرار می گیرند

  .گازطبیعی، زغال سنگ، پتانسیل آبی و انرژي هاي غیرتجاري
الزم است مصرف انرژي بخش هاي مختلف در شهرها و روستاهاي کشور از قبیل مصارف خانگی، تجاري 
وصنعت حمل ونقل موردتجزیه وتحلیل قرارگیرد و آمارهاي دقیقی براساس بافت اجتماعی واقتصادي 

امید است در برنامه ریزي هاي آتی کشور . هدف هاي جامعه و توسعه آینده کشور تهیه شود وسیاسی و
براي تأمین انرژي هاي الزم، سهم انرژي خورشیدي نیز تعیین و براساس آن اعتبار الزم براي اجراي طرح 

  .خورشیدي تأمین شود هاي مفید
  
  استفاده از انرژي خورشیدي علم 1-6
  

  :می توان با استفاده از یکی از روش هاي زیرین به دست آوردانرژي خورشیدي را 
  
  شیمی خورشیدي - 1
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                                                                                                                     برق خورشیدي  - 2
  گرما خورشید- 3
  
  
در این روش با تابش خورشید بر سطح زمین و ایجاد عمل فتوسنتز درگیاهان : يشیمی خورشید - 1

  .و تولید مواد غذایی در زمین، عامل بقا زندگی براي انسان و سایر جانداران می شود O2به CO2وتبدیل 
اگر با استفاده از مبدل هایی خورشید به الکتریسته تبدیل شود و قدرت مورنیاز : برق خورشیدي - 2

ه هاي فضایی و قمرهاي مخابراتی و سایر دستگاه هاي الکتریکی در زمین تأمین شود، این روش به سفین
  .مورد اجرا گذاشته می شود

روش گرما خورشیدي با استفاده از انواع کلتکتورها و تولید انرژي حرارتی، براي تأمین : گرما خورشیدي- 3
ها ونیز براي تولید بخار و راه اندازي دستگاه حرارتی مرکزي وتهویه مطبوع ساختمان  - آب گرم مصرفی

دو روش قبلی  این روش نسبت به. هاي تولید قدرت و دیگر عملیات حرارتی، مورد استفاده قرار می گیرد
  .کاربرد وسیعی دارد

  
  سیستم هاي خورشیديانواع  1-7

قسمتی از انرژي الزم براي سیستم هاي خورشیدي، سیستم هایی هستند که با استفاده از آنها تمام و یا 
  :تأمین احتیاجات جوامع بشري انرژي خورشید تأمین می شود و اهم آنها عبارتند از

  سیستم هاي فتوبیولوژي
  سیستم هاي شیمیایی

  سیستم هاي فتوولتائیک
  سیستم هاي حرارتی و برودتی

  
  سیستم هاي فتوبیولوژي

ن روش استفاده از انرژي خورشید است، گیاهان عملکرد فتوسنتز درگیاهان و قدیمی ترین وگسترده تری
تشعشع خورشید را جذب کرده و باکمک آن گاز کربنیک و آب را به موادقندي تبدیل می کنند ونیز 
. اکسیژن را آزاد و نیتروژن و مواد فسفري را براي ادامه حیات و رشد خود الزم دارند، جذب می کنند

انرژي ذخیره شده درگیاهان و درختان . کی انرژي خورشید استنتیجه این فرآیند، ذخیره سازي بیولوژی
درصد است  50درصد تا 25که به علت بازدهی پایین آنها کمتر انجام می شود راندمان این فرآیند بین 

که نسبت به بازدهی اشکال دیگر استفاده از انرژي خورشید، به طور قابل توجهی کمتر است ولی با وجود 
کم، هزینه تولید انرژي از بعضی ازگیاهان با هزینه تولید سوخت هاي فسیلی قابل این بازدهی بسیار 

  .مقایسه است
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  سیستم هاي شیمی خورشیدي
  :سیستم هاي شیمی خورشیدي به دو دسته کلی تقسیم می شوند

  .سیستم هاي فتوشیمیایی که درآنها از تشعشع خورشید درعملیات شیمیایی استفاده می شود - 1
اي هلیوترمیک که درآنها از حرارت خورشید به عنوان یک منبع حرارتی بهره گیري شده و سیستم ه - 2

  .عملیات شیمیایی انجام می گیرد
عملیات فتوسنتز درگیاهان و تشکیل سوخت هاي فسیلی در زیرزمین وذخیره سازي بیولوژیکی انرژي 

و هیدروژن، تابع یک سري فعل و خورشیدي در مواد و باالخره تهیه سوخت هایی از قبیل الکل و متان 
  .انفعاالت شیمیایی بوده و می توان آنها را بخشی از سیستم هاي شیمی خورشیدي به حساب آورد

  
  کییفتوولتا يستمهایس

 دهیکند پد دیتول تهیسیمحرك، الکتر يها زمیکه در اثر تابش نور بدون استفاه از مکان يا دهیبه پد
 يها ستمیس. ندیگو کیفتوولتائ ستمیاستفاده کند س ها دهیپد نیکه از ا یستمیو به هر س کیفتوولتائ
با  یگوناگون يها ستمیو تاکنون س باشند ینو م يها يکاربرد انرژ نیتر از پر مصرف یکی کیفتوولتائ

است و با توجه به  شده يدر سراسر جهان نصب و راه انداز) وات تا چند مگاوات 5/0(مختلف  يها تیظرف
 يو مواز ياز سر. شود یآنها افزوده م انیهر روزه بر تعداد متقاض ها ستمیس نیو عملکرد ا نانیاطم تیقابل

مجموعه از  کیبه  جهیدر نت. افتیدست  یقبول لو ولتاژ قاب انیبه جر توان یم یآفتاب يکردن سلولها
 میسیلیوماً از ماده سسلولها عم نگونهیامروزه ا. ندیگو یم کیفتوولتائ شده پنل يو مواز يسر يسلولها

 یکشور، به فراوان يریکه در مناطق کو شود یم هیاز شن و ماسه ته ازیمورد ن میسیلیو س شود یم هیته
. وجود ندارد رانیدر ا يکمبود چگونهیسلولها ه نیا هیماده اول نیاز نظر تأم نیابنابر. گردد یم افتی

  : نمود میتقس یبه سه بخش اصل یبطور کل توان یرا م کیفتوولتائ يستمهایس
  
  :يدیخورش يپنلها)  1
الزم به . باشد یم یکیبدون واسطه مکان یکیالکتر يبه انرژ دیخورش یتابش يبخش در واقع مبدل انرژ نیا
انجام شده و  یپنلها را طبق طراح يرا کنترل کرده وتوان ورود ستمیمشخصات س هیبخش در واقع کل نیا
بخش مشخصات و  نیالزم به ذکر است که در ا کند یو کنترل م قیتزر يباتر ایمصرف کننده به بار  ازین

 یمحل ییآب و هوا طیشرا زیو مصرف کننده و ن یکیبار الکتر يازهایدهنده با توجه به ن لیعناصر تشک
  .کند یم رییتغ
  
  :یکیبار الکتر ایمصرف کننده )  2 
 نیباشد، همچن AC ای DCدو نوع  تواند یمصرف کننده م ک،یفتوولتائ يپنلها DC یتوجه به خروج با

 نیمتفاوت تأم يمصرف کنندگان مختلف را با توانها ازین توان یم کیفتوولتائ يمختلف پنلها يشهایبا آرا
 ،یاتم يروگاههاین يریاز بکارگ یو خطرات ناش یلیبا توجه به کاهش روز افزون ذخائر سوخت فس. نمود
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 نیگزیعنوان جا برق به يبه انرژ يدیخورش ينه چندان دور سلولها يا ندهیوجود دارد که در آ يگمان قو
  .توسط بشر بکار گرفته شود یاتم يروگاههایو ن یلیفس يسوختها يخطر برا یمناسب و ب

  
  ريــبات) 3

به صورت سري به هم متصل  ولتی بوده و  12معموالً شود که بانک باتري تعدادي باتري را شامل می
هاي منفصل از شبکه، انرژي ذخیره شده  در سیستم. نمایند شده و ولتاژ مورد نیاز سیستم را تأمین می

هاي پشتیبانی  در سیستم. شود ها، در هنگام شب و یا مواقع ضروري دیگر به کار گرفته می ريــدر بات
هاي متصل به شبکه نیازي به  شود، سیستم در مواقع قطع برق شبکه سراسري از باتري استفاده می

  . دـباتري ندارن
  

  کیفتوولتائ مصارف      
  

  
  
  2- 1شکل

  
  امیها جهت ارسال پ ماهواره ازیمورد ن يانرژ نیو تأم يمصارف فضانورد)الف

  
                                                                                                                :يدیخورش ییروشنا )ب
را در سراسر جهان دارد  کیفتوولتائ يها ستمیکاربرد س زانیم نیباالتر يدیخورش ییحال حاضر روشنا در

ها و  مانند برق جاده گردد، یم يدر سراسر جهان نصب و راه انداز ستمیس نیو ساالنه دهها هزار نمونه از ا
که دور از  يمرز يسگاههابرق پا نیندارند، تأم یکه به شبکه برق دسترس یتونلها بخصوص در مناطق

دور افتاده که  يها رهیجز ریو مناطق حفاظت شده نظ یشکاربان یبرق مناطق نیشبکه برق هستند، تأم
  .دارند یجنبه نظام

  



  

  

  

   :دانشجویان محترم

 آزمایشگاه پروژه گروه برقو یا  کتابخانه دانشکده مهندسیبه  ها ایان نامهپمتن کامل جهت دسترسی به 
  .مراجعه فرمایید
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  فصل پنجم
  
  
  

  بحث و نتیجه گیري
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  نتیجه گیري

  
  

بطور کلی می توان نتیجه گرفت که به منظور تأمین  روشنایی مورد نیاز اماکنی نظیر پارك ها ، 
هاي جدید در زمینه ساخت  تکنولوژينصب سیستم هاي فتوولتائیک مناسب بوده و ..... پارکینگ ها و 

باشد و با کاهش  هاي آینده می ها در دهه هزینه د دهنده کاهشــنوی هاي خورشیدي، سلول
  . گیرد هاي خورشیدي مورد تضمین قرار می هاي تولید، توسعۀ مداوم کاربردهاي تجاري سلول هزینه
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  نمونه پروژه هاي انجام شده در ایران
  
ن خورشیدي درشهر هاي بوشهر،طبس،یزد، کدستگاه آبگرم 350 اندازيراه طراحی ، ساخت و نصب و) 1

  بجنورد ، زاهدان و اصفهان
  میلیون ریال 4515: اعتبار
  سازمان پژوهش هاي علمی صنعتی ایران: مشاور

  شرآت پوالر: پیمانکار
  سانا: ارفرماک

  1379: شروع پروژه 
  1381: پایان پروژه 

  : پروژه شرح
خورشیدي وبک منبع  لکتور براي دریافت انرژيکنگی از یک یا دو یا سه آبگرمکن هاي خورشیدي خا

ان اب یا سیال  جدار دومه در کوارد یک منبع دو جداره شده  آب سردبراي ذخیره ان تشکیل شده اند 
حرارتی اتفاق افتاده و آب گرم  این منبع تبادلدارد در این گرم شده جریان  که در کلکتور  دیگري
ه در اثر خاصیت ترمو سیفونی آب کنوع ترموسیفونی بوده است شده  از آبگرمکن هاي نصب.  میشود

  کلکتور به مخزن می رود و نیاز به پمپ ندارددر
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  :راحی و ساخت یک واحد حمام خورشیدي ط پروژه) 2

  1378: شروع پروژه 
  انکروستاي ارد: محل اجرا 

  1381: پایان پروژه 
  ون ریالمیلی 580: اعتبار 
  سازمان پژوهش هاي علمی صنعتی ایران: مشاور 

  ت پالرکشر: پیمانکار 
  سانا: آارفرما 

  :پروژه شرح 
  لیتري 3000ویل دارکلکتور ، دو عدد تانک کعدد  102یز یک باب حمام از نوع پمپی ، شامل هتج

، در زمینی به  لیتر ضد یخ 340لیتري ،  150عدد منبع انبساط  2واال سیون ، ک، دو عدد پمپ سیر
  .ر مربعی مت650مساحت 
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  :نیروگاه خورشیدي فتو ولتاییک واقع در دربید یزد ) 3

  1387: سال شروع 
  1379: سال پایان 
  یزد –دربید : محل اجرا 

  )به سانا منتقل گردیده است  83از سال ( سازمان انرژي اتمی ایران : آارفرما 
  :نتایج پروژه

هاي انرژي الکتریکی خانوار هاي روستایی در مناطق دور از شبکه برق و صرفه جویی در تامین برق و نیاز
  انرژي هاي فسیلی مصرف

  : پروژه شرح
وهستانی درمجاورت روستاي کویر یک منطقه کیلو متري شهرستان یزد در دل ک 45این نیروگاه در 

یلو وا ت و قابل افزایش ک 12‹ ب شده نص ظرفیت. دربید به منظور تامین برق این روستا قرار گرفته است 
  . استسراسري  یلو وات و خارج از شبکهک 40تا 
  
  




