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 چكيده                                                                                            

                        سيستمهای فتوولتایيك                                                          

ائيك های محرک، الكتریسيته توليد کند پدیده فتوولتای که در اثر تابش نور بدون استفاه از مكانيزمبه پدیده 

وولتائيك یكی های فتها استفاده کند سيستم فتوولتائيك گویند. سيستمو به هر سيستمی که از این پدیده

 5/1لف )های مختهای گوناگونی با ظرفيتباشند و تاکنون سيستمو میهای نترین کاربرد انرژیاز پر مصرف

است و با توجه به قابليت اطمينان و عملكرد وات تا چند مگاوات( در سراسر جهان نصب و راه اندازی شده

شود. از سری و موازی کردن سلولهای آفتابی ها هر روزه بر تعداد متقاضيان آنها افزوده میاین سيستم

وان به جریان و ولتاژ قابل قبولی دست یافت. در نتيجه به یك مجموعه از سلولهای سری و موازی شده تمی

يم مورد شود و سيليسگویند. امروزه اینگونه سلولها عموماً از ماده سيليسيم تهيه میپنل  فتوولتائيك می

أمين گردد. بنابراین از نظر تفت میشود که در مناطق کویری کشور، به فراوانی یانياز از شن و ماسه تهيه می

 ماده اوليه این سلولها هيچگونه کمبودی در ایران وجود ندارد.
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 کاربردهاي سلولهاي خوشيدي :

 ( تامين نيروی حرکتی ماهواره ها و سفينه های فضایی                                            1

 به ولتاژهای کمتری دارند مثل ماشين حساب      ( تامين انرژی الزم دستگاهایی که نياز2

 ( تهيه برق شهر توسط نيروگاههای فتوولتائيك                                                 3

 ( تامين نيروی الزم برای حرکت خودروها و قایقهای کوچك4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/imgres?q=%E2%80%A2	%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%85+%D9%87%D8%A7%D9%8A+%D9%81%D8%AA%D9%88%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%83&start=100&um=1&hl=en&biw=1024&bih=545&tbm=isch&tbnid=FK5KhyLkWi4n4M:&imgrefurl=http://wikipower.ir/%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88-%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C%DA%A9/&docid=X18-C0vGD2gk-M&imgurl=http://wikipower.ir/wp-content/uploads/2012/10/wikipower.ir-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C.gif&w=500&h=351&ei=acbXUfm7O6Xf4QSYmYHQDQ&zoom=1
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 مقدمه

 :ورشيدي انرژي خ

ثر اسلول خورشيدی یك قطعه الكترونيكی حالت جامد است که انرژی نور خورشيد را مستقيماً توسط  

، کاربرد ونسيليكسلول های خورشيدی ساخته شده از ویفر .کندتبدیل میالكتریسيته به فوتوولتایيك 

ماشين حساب ر مانند تهای کوچكدستگاه برای فراهم کردن توان الزم های تكیسلول.بسياری دارند

کنند که عمدتاً ای را توليد میشدنیبازیافت ٔ  های فوتوولتایيك الكتریسيتهروند. آرایهبه کار می الكترونيكی

های دور از لتوان به محکاربرد دارد.برای مثال می انتقال و توزیع الكتریكید سيستم در موارد عدم وجو

دور از دسترس اشاره کرد.  مخابراتیهای و ساختمان کاوشگرهای فضایی، های مدارگردماهوارهدسترس، 

موجود است، مرسوم توزیع هم  ٔ  هایی که شبكهاستفاده از این نوع انرژی امروزه در محل عالوه بر این

رده پيدا ک انرژیهای مختلف کرده، نيازی روز افزون به هایی که در زمينهاست.امروزه انسان با پيشرفتشده

ها ی مورد نياز خود را کسب کند.یكی از این روشهای گوناگون انرژو این امر او را بر آن داشت تا با روش

 در هر خورشيدهای خورشيدی است. کند، استفاده از باتریسال اخير، انسان از آن استفاده می 21که طی 

آوری کردن آن کند که با جمعمنتقل می زمينانرژی به هر متر مربع از سطح  ژول 1111ثانيه حدود 

 ختلفی را تأمين کرد.توان انرژی مورد نياز برای کارهای ممی

 

 سلول خورشيدی(1-1)شكل 

بار بيشتر از انرژی مورد نياز انسان است. مصرف انرژی  11111رسد انرژی که از طریق خورشيد به زمين می

درصد بيشتر از مصرف امروزی  311تا  51سال دیگر(  41خورشيدی ) 1429یعنی سال  2151در سال 

های انرژی خورشيدی پوشيده شوند و درصد از سطح زمين با مبدل 1٫1آن خواهد بود. با اینحال اگر فقط 

 711در مرکز خورشيد هر ثانيه .بازده داشته باشند برای تأمين انرژی مورد نياز بشر کافی است ٪ 11تنها 

ميليون  15(. دمای خورشيد در مرکز آن نوترینویا  فوتونشود )به صورت تن هيدروژن به انرژی تبدیل می

دقيقه به سطح  8از هزار درجه سانتيگراد است. انرژی توليد شده در سطح خورشيد بعد  6و در سطح آن 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%B1_%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%B1_%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%98%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Solar_cell.png
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 46، فرو سرخدرصد  47های زیر است: رسد شامل طول موجرسد. نور خورشيد که به زمين میزمين می

 نور مرئیو  فرو سرخهای خورشيدی باید در ناحيه . از این رو سلولفرابنفشدرصد  7، نور مرئیدرصد 

   جذب باالیی داشته باشند.

 ساختار باتری خورشیدی1-1

م با است. هر اتم سيليسي، تشكيل شدهسيليسيم، مخصوصاً رسانانيمهالً از مواد های خورشيدی معموباتری

ای هدر باتری آید.آن پدید می کریستالیدهد و بدین صورت، شكل چهار اتم دیگر پيوند تشكيل می

ظرفيتی باشد )اتم  5کنند. اگر اتم ناخالصی ری جزئی ناخالصی اضافه میخورشيدی به سيليسيم مقدا

. ماندآن بدون پيوند باقی می ٔ  ظرفيتی است(، آنگاه در ارتباط با چهار اتم سيليسيم یك الیه 4سيليسيم 

 ایشود.حفره را به گونهاضافی ایجاد می ٔ  باشد،آنگاه یك حفره 3درصورتی که اتم ناخالصی دارای ظرفيت 

الكترون( و جرمی برابر با جرم الكترون.  ٔ  الكترون است، با بار مثبت )به اندازه خالی توان گفت که جایمی

 دهد.ای خاص تشكيل میالیه تشكيل شده که هر الیه را ماده 6هر باتری از 

 عملکرد باتری خورشیدی 1-2

از  هاحفرهو  pبه ناحيه  nاز ناحيه  هاالكترون، nنوع  نيمه هادیبه یك  pنوع  نيمه هادیبا اتصال یك 

و با  nبت در ناحيه ، یك یون مثpشوند. با انتقال هر الكترون به ناحيه منتقل می nبه ناحيه  pناحيه 

ميدان های مثبت و منفی ماند. یونباقی می p، یك یون منفی در ناحيه nانتقال هر حفره به ناحيه 

است. این ميدان با انتقال بيشتر باربرها  pبه ناحيه  nکنند که جهت آن از ناحيه داخلی ایجاد می تریكیالك

رایط رسد. در این شتر و قویتر شده تا جایی که انتقال خالص باربرها به صفر میها(، قویها و حفره)الكترون

است.اگر اند و یك ميدان الكتریكی داخلی نيز شكل گرفتهدو ناحيه با یكدیگر هم سطح شده ترازهای فرمی

 که انرژی آنها از انرژی شكاف نيمه هادی بيشتر هاییفوتوندر چنين شرایطی، نور خورشيد به پيوند بتابد، 

ادی اند، شانس زیهایی که در ناحيه تهی یا حوالی آن توليد شدهحفره توليد کرده و زوج-است، زوج الكترون

ها را به الكترون ميدان الكتریكی، دارند که قبل از بازترکيب، توسط ميدان داخلی پيوند از هم جدا شوند.

و تراکم بار مثبت  nدهد. به این ترتيب تراکم بار منفی در ناحيه سوق می pها را به ناحيه و حفره nناحيه 

شود. این تراکم بار، به شكل ولتاژی در دو سر پيوند قابل اندازه گيری است. اگر دو سر زیاد می pدر ناحيه 

رفته  p، از طریق سيم به ناحيه nهای اضافی ناحيه شود، الكترون پيوند با یك سيم، به یكدیگر اتصال کوتاه

دهند. اگر به جای سيم از یك مصرف کننده استفاده شود، عبور جریان و جریان اتصال کوتاهی را شكل می

 انرژی الكتریكیهای نور خورشيد به دهد. به این ترتيب انرژی فوتوناز مصرف کننده، به آن انرژی می

آید. برای تر باشد، ولتاژ مدار باز بزرگتری بدست میشود.هر چه ميدان الكتریكی درون پيوند قویتبدیل می

از یكدیگر زیاد باشد.  nو  pدو ماده  ترازهای فرمیالكتریكی بزرگ، باید اختالف  دست یافتن به یك ميدان

اژ مدار باز یك سلول برای این منظور باید انرژی شكاف نيمه هادی بزرگ انتخاب شود. بنابراین ولت

ی های کمترشود، فوتونیابد. اما افزایش انرژی شكاف سبب میخورشيدی با انرژی شكاف آن افزایش می

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88_%D8%B3%D8%B1%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88_%D8%B3%D8%B1%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A6%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A6%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%81%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88_%D8%B3%D8%B1%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%88_%D8%B3%D8%B1%D8%AE
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A6%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%B1_%D9%85%D8%B1%D8%A6%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%85
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87_%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87_%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87_%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DB%8C%D9%85%D9%87_%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%81%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2_%D9%81%D8%B1%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C_%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2_%D9%81%D8%B1%D9%85%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2_%D9%81%D8%B1%D9%85%DB%8C
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حفره داشته باشند و بنابراین جریان اتصال کوتاه کمتری نيز توليد شود. بنابراین -توانایی توليد زوج الكترون

 ان اتصال کوتاه سلول دو اثر متفاوت دارد.افزایش انرژی شكاف، روی ولتاژ مدار باز و جری

                                                                            های خورشیدیهای ساخت سلولفناوری  1-3
دوم.فناوری  های خورشيدی غالب است: فناوری نسل اول و نسلدر حال حاضر دو فناوری در ساخت سلول

ميكرومتر است که ساختاری بلوری یا چند  311-411با ضخامت  سيليكونیه ویفرهای نسل اول بر پای

الیه  براساسفناوری نسل دوم یا تكنولوژی الیه نازک، .آیندبلوری دارند که یا از بریدن شمش بدست می

هزینه مواد اوليه در  .3-5های ای، فلزی یا پليمری، در ضخامتنشانی نيمه هادی روی بسترهای شيشه

برابر بزرگتر از اندازه سلول ساخته  111تر است و از آن گذشته، اندازه سلول تا تكنولوژی نسل دوم، پایين

های شود. در عوض بازدهی سلولآن محسوب میشده با تكنولوژی نسل اول است که مزیتی برای توليد انبوه 

های دهند، به دليل کيفيت باالتر مواد، از بازدهی سلولهای بازار را تشكيل مینسل اول، که اغلب سلول

های دو نسل با گذشت زمان کمتر شده و رود اختالف بازدهی ميان سلولنسل دوم بيشتر است. انتظار می

، با در نظر گرفتن یك سلول خورشيدی پيوندی 1961در سال .اول شود تكنولوژی نسل دوم جایگزین نسل

کلوین نشان دادند که بيشترین بازدهی یك سلول خورشيدی صرف  311به شكل یك جسم سياه با دمای 

یعنی انرژی شكاف گاليم  eV1.4است که در انرژی شكاف  ٪31نظر از نوع تكنولوژی بكار رفته در آن، 

تواند های خورشيد نسل اول و دوم حتی در بهترین حالت نمی. بنابراین بازدهی سلولآیدآرسناید بدست می

بيشتر شود. این در حالی است که حد کارنو برای تبدیل انرژی خورشيدی به انرژی الكتریكی  ٪31از حوالی 

ن ست.بنابرایهای نسل اول و دوم ااست. و این مقدار تقریباً سه برابر بيشتر از بازدهی نهایی سلول 95٪

های های کنونی، امكان پذیر است. سلولهایی دو تا سه برابر بازدهیهایی با بازدهیدستيابی به سلول

های سلولشوند. های خورشيدی ناميده میهایی باشند، نسل سوم سلولخورشيدی که دارای چنين بازدهی

 ،های حامل داغسلول، های خورشيدی نقطه کوانتومیسلول، خورشيدی چاه کوانتومی هایسلول، متوالی

 .دهندهای خورشيدی را تشكيل مینسل سوم سلول

 انرژی خورشیدی استفاده از 1-4
خورشيد عامل و منشأ انرژی های گوناگونی است که در طبيعت موجود است از جمله: سوخت های فسيلی 

ه بيشتر حيوانات و انسان برای بقای که در اعماق زمين ذخيره شده اند، انرژی آبشارها و باد، رشد گياهان ک

خود از آنها استفاده می کنند، موادآلی که قابل تبدیل به انرژی حرارتی و مكانيكی هستند، امواج دریاها، 

قدرت جزر ومدکه براساس جاذبه و حرکت زمين به دور خورشيد و ماه حاصل می شود، اینها همه نمادهایی 

 از انرژی خورشيد هستند.

دید جوامع صنعتی به منابع انرژی به خصوص سوخت های نفتی و بكارگيری و مصرف بی رویه وابستگی ش

آنها، منابع عظيمی را که در قرون متمادی درالیه های زیرین زمين تشكيل شده است تخليه می کند. با 

 ه چندانتوجه به این که منابع انرژی زیرزمينی با سرعت فوق العاده ای مصرف می شوند و درآینده ای ن

دور چيزی از آنها باقی نخواهد ماند، نسل فعلی وظيفه دارد به آن دسته از منابع انرژی که دارای عمر و 

 توان زیادی هستند روی آورده و دانش خود را برای بهره برداری از آنها گسترش دهد.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D9%84%DB%8C%DA%A9%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C_%DA%86%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C_%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87_%DA%A9%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%85%DB%8C&action=edit&redlink=1
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%84_%D8%AF%D8%A7%D8%BA&action=edit&redlink=1
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ای پيشرفته و پرهزینه خورشيد یكی از دو منبع مهم انرژی است که باید به آن روی آورد زیرا به فناوری ه

نياز نداشته و می تواند به عنوان یك منبع مفيد و تأمين کننده انرژی در اکثر نقاط جهان به کار گرفته 

شود. به عالوه استفاده از آن برخالف انرژی هسته ای، خطر واثرات نامطلوبی ازخود باقی نمی گذارد و برای 

مناسب ترین راه برای دستيابی به نيرو و رشد و توسعه اقتصاد کشورهای که منابع انرژی زیر زمينی ندارند، 

 می باشد.

ایران با وجود این که یكی از کشورهای نفت خيز جهان به شمار می رود و دارای منابع عظيم گاز طبيعی 

نيز است، خوشبختانه به علت شدت تابش خورشيد در بيشتر مناطق کشور، اجرای طرح های خورشيدی 

ان استفاده از انرژی خورشيد درشهرها و شصت هزار روستای پراکنده درسطح کشور، می تواند الزامی و امك

 صرفه جویی مهمی درمصرف نفت وگاز را به همراه داشته باشد.

فناوری ساده، آلوده نشدن هوا و محيط زیست و از همه مهم تر ذخيره شدن سوخت های فسيلی برای 

مصنوعات پرارزش با استفاده از تكنيك پتروشيمی از عمده دالیلی هستند آیندگان، یا تبدیل آنها به مواد و 

 که لزوم استفاده از انرژی خورشيد را برای کشور آشكار می سازد.

درعصر حاضر، از انرژی خورشيدی توسط سيستم های مختلف و برای مقاصد متفاوت استفاده و بهره گيری 

 می شود که اهم آنها عبارتند از:

ای فتوبيولوژیك: تغييراتی که درحيات و زیست گياهان وجانداران به وسيله نور خورشيد و سيستم ه -1

 فتوسنتز ایجاد می شود، فرآیند تجزیه کود حيوانات و استفاده از گاز آن.

 

سيستم های فتوشيميایی: تغييرات شيميایی دراثر نورخورشيد، الكتروليزهای نوری، سلول های  -2

 ی، تأسيسات تهيه هيدروژن.فتوولتائيك الكتروشيم

 

 سيستم های فتولتائيك: تبدیل انرژی خورشيد به انرژی الكتریكی، سلول های خورشيدی. -3

 

سيستم های حرارتی و برودتی: شامل سيستم های تهيه آبگرم، گرمایش و سرمایش ساخت ها، تهيه  -4

 لخانه ها( و خشك کن ها و اجاقآب شيرین، سيستم های انتقال و پمپاژ، سيستم های توليد فضای سبز)گ

های خورشيدی، سيستم های سردسازی، برج های نيرو، خشك کن های خورشيدی، نيروگاه های 

 خورشيدی.

 

 

 

 

 یژمصرف انر 1-2

 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

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



84 

 

 

 :گيري نتيجه 2-۶

 برق ریسراس شبكه و شبكه از مستقل( خورشيدی )فتوولتائيك برق های سيستم اقتصادی ارزیابی با

 ایه ایستگاه افتاده، دور مانند روستاهای شبكه به دسترسی فاقد مناطق در که گردد می چنين نتيجه

 آن لهفاص و بوده دور افتاده مناطق در که... و زیست محيط و جنگلبانی های مخابراتی، ایستگاه راهی، بين

 کامالً  اقتصادی خورشيدی برق انرژی طریق به الكتریكی تامين انرژی باشد، می زیاد شبكه از نيز ها

 .هستند

 و جهان در فتوولتائيك سيستمهای از خورشيدی حاصل برق شده تمام هزینه کاهش نزولی روند

 واحد قيمت با سيستم از این حاصل الكتریكی انرژی دواح شده تمام قيمت برابری پيش بينی همچنين

 ین جها مثبت یكرد رو بر گواهی خود آتی های سال در برق شبكه سراسری از حاصل تریكی الك انرژی

 .باشد می فتوولتائيك های به سيستم
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 منابع: 5-7
 

 استچاپ شده« انا س»  رانینو ا یهایکه توسط نشر سازمان انرژ "یديخورش یانرژ"کتاب [1]
http://fa.wikipedia.org[2] 

http://daneshnameh.roshd.ir[3] 
 1363فروردین  1امور انرژی، سال دوم، شماره  نشریه[4]

 1365. های جوی، مهندس مهدی بازرگان پدیده[5]

Solar and wind technology magazin (Feburary 1984)[6]) 

International Journal solar Energy (vol.2,1983)[7]) 

 رشد سایت[8] 
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 م شده در ایراننمونه پروژه هاي انجا 2-8

 

ن خورشيدی درشهر های بوشهر،طبس،یزد، كدستگاه آبگرم 351 راه اندازی( طراحی ، ساخت و نصب و1

 بجنورد ، زاهدان و اصفهان

 ميليون ریال 4515اعتبار: 

 مشاور: سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران

 پيمانكار: شرآت پوالر

 ارفرما: ساناک

 1379شروع پروژه : 

 1381ه : پایان پروژ

 : پروژه شرح

ای خورشيدی وبك منبع بر لكتور برای دریافت انرژیکآبگرمكن های خورشيدی خانگی از یك یا دو یا سه 

 ان اب یا سيال دیگری جدار دومه در کوارد یك منبع دو جداره شده  آب سردذخيره ان تشكيل شده اند 

 . حرارتی اتفاق افتاده و آب گرم ميشود لاین منبع تباددارد در این گرم شده جریان  که در کلكتور 

تور به کلكه در اثر خاصيت ترمو سيفونی آب درکنوع ترموسيفونی بوده است شده  از آبگرمكن های نصب

 مخزن می رود و نياز به پمپ ندارد

 

 

 
 



87 

 

 

 

 راحی و ساخت یك واحد حمام خورشيدی :ط ( پروژه2

 1378شروع پروژه : 

 انکمحل اجرا : روستای ارد

 1381پایان پروژه : 

 ميليون ریال 581اعتبار : 

 مشاور : سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران

 ت پالرکپيمانكار : شر

 آارفرما : سانا

 :پروژه شرح 

 ليتری 3111ویل دارکلكتور ، دو عدد تانك کعدد  112يز یك باب حمام از نوع پمپی ، شامل هتج

ليتر ضد یخ ، در زمينی به مساحت  341ليتری ،  151بع انبساط عدد من 2واال سيون ، ک، دو عدد پمپ سير

 ر مربعی .مت651
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 نيروگاه خورشيدی فتو ولتایيك واقع در دربيد یزد :( 3

 1387سال شروع : 

 1379سال پایان : 

 یزد –محل اجرا : دربيد 

 (است  به سانا منتقل گردیده 83آارفرما : سازمان انرژی اتمی ایران ) از سال 

 نتایج پروژه:

تامين برق و نيازهای انرژی الكتریكی خانوار های روستایی در مناطق دور از شبكه برق و صرفه جویی در 

 انرژی های فسيلی مصرف

 : پروژه شرح

وهستانی درمجاورت روستای دربيد کویر یك منطقه کيلو متری شهرستان یزد در دل ک 45این نيروگاه در 

 41يلو وا ت و قابل افزایش تا ک 12› نصب شده  این روستا قرار گرفته است . ظرفيت به منظور تامين برق

 . استسراسری  يلو وات و خارج از شبكهک
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 ( روشنایی فتو ولتایيك برق منطقه ای زنجان ، تبریز و قزوین4

 1381سال شروع : 

 1382سال پایان : 

 ار فرما : ساناک

 مجری : سانا

 ميليون ریال 91مبلغ پروژه : 

 شرح پروژه :

هر های بزرگ و صنعتی می باشد و بدون برق ميزان روشنایی به ش ميزان روشنایی در شب یك امتياز برای

این مسئله استفاده از روشنایی خورشيدی می  یكی از راه حلهای .المپ های دینامی و.... محدود می شود 

 دباش
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 ولتایيكتو فيستم مك سک جهيز یك منطقه مرزی بهت(5

 1376شروع : 

 1377پایان : 

 ارفرما : ساناک

 مجری : سانا

 ون ریاليميل 151مبلغ پروژه : 

 محل : پاسگاه مرزی گزیك

 شرح پروژه:

يلومتر است . به ک51منطقه مرزی گزیك فاقد شبكه سراسری برق می باشد وفاصله ان از شبكه بيش از 

 ده.فتو ولتائيك مستقل از شبكه استفاده ش رد نياز از نيروگاه مو قربهمين دليل در این پاسگاه برای تامين 

 

 

 
 

 




