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 چکیده

در طول روز با تابش نور  در این پایان نامه به بررسی ساختار سیستمهای خورشیدی که

و  سلول های خورشیدی ، انرژی مورد نیاز در داخل یک باتری ذخیره شده خورشید به

توان در طول شبانه روز از این انرژی در مصارف مدار مبدل توان پنل خورشیدی می توسط

 پردازیم. شهری، خانگی و...( استفاده کرد، می مختلفهای )روشنایی

ی راجع به ساختار اولیه و پایه ای پنل های خورشیدی از جمله فصل اول اول کلیات

 و همینظور خصوصیات فتو ولتاییک را بیان میکند  N ,Pناخالصی های نوع 

به معرفی انواع باتری ها و دسته بندی انواع آنها همچنن نحوه ی  2بخش عمده ی فصل

ه بیان مزایا و معایب هر کارکرد و عملکرد هریک از باتری ها اختصاص دارد،در این فصل ب

 کدام از باتری ها و علت برتری یکی بر دیگرد نیز اشاره ی مختصری شده است

فصل سوم که بخش اصلی این پروژه را شامل میشود، به ساختار اینورتر، چگونگی طراحی 

آن، قظعات تشکیل دهنده همچنین توضیح کامل این قطعات به همراه مدارها  و جداول 

ه شده است.ضمنا  این فصل تک تک قطعات به همرات دیتا شیت و توضیح مفصل پرداخت

 کارکرد مدارها و چگونگی تولید ولتاژ برق شهر از نور خورشید را دارا می باشدکامل نحوه ی 
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 مقدمه 4-4

سوختهای فسیلی بهره برد. بلکه باید ز نور خورشید نمی توان به طور مستقیم به جای ا

دستگاه هایی ساخته شود که به توانند انرژی تابشی خورشید را به انرژی قابل استفاده نظیر 

  انرژی مکانیکی، حرارتی، الکتریسیته و... تبدیل کنند.

گردد که انرژی خورشید را در خود  سیستم های خورشیدی به سیستم هایی اطالق می

کنند. این سیستم ها انرژی  نمایند و آن را تبدیل به انرژی الکتریسیته می ذخیره می

خورشید را در طول روز جذب کرده و سپس انرژی ذخیره شده را در کل مدت شبانه روز 

هایی که امکان برق کشی  دهند. استفاده از این سیستم برای بخش مورد استفاده قرار می

 است. در آنها وجود ندارد کامالً به صرفه

 اجزا یک سیستم خورشیدی 4-2 

 جزء اصلی تشکیل شده است: 4ه طور کلی یک سیستم خورشیدی از ب

 سلول های خورشیدی   

 شارژکنترلر 

 باتری  

 )اینورتر )تبدیل کننده برق 
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 اجزای سیستم خورشیدی-4-4شکل

 سلول های خورشیدی )پنل های فتوولتائیکی(  4-9

 
 پنل فتولتانیک-2-4شکل
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پنل های فتوولتائیک یکی از چهار بخش اصلی در یک سامانه فتوولتائیکی می باشد که 

در تبدیالت انرژی فتوولتائیک، انرژِی موجود در نور را به انرژِی الکتریکی تبدیل می کند. 

اساس ساختاری یک سلول خورشیدی نیمه هادی ها هستند که دو نوع از پرکاربرد ترین آن 

 نیوم است.ها سیلیکون و ژرما

تبدیل انرژیِ شامل جذب انرژی نور )فتون های موجود در نور خورشید( توسط یک نیمه 

رسانا؛ و در ادامه طی یک فرایند خاصی این انرژی تبدیل به انرژِی الکتریکی می شود. 

سیلیکون از عناصری است که از نظر رسانایی الکتریکی در حالت خالص عایق محسوب می 

ودن ناخالصی به آن می توان هدایت الکتریکی آن را باال برد. در حالت کلی از شود، اما با افز

 نظر مولکولی هر اتم سیلیکون با چهار اتم مجاور خود پیوند برقرار می کند.

 )سه ظرفیتی( Pناخالصی نوع 4-9-4

اضافه کنیم. تغییری که در شبکه  P اگر به نیمه هادی سیلیکون مقداری ناخالصی نوع

کریستالی عنصر ایجاد می شود به گونه ایست که هر اتم سیلیکون که توان پیوندئ با چهار 

الکترون پیوند ایجاد کرده و جای خالی این الکترون در این  3الکترون را داراست تنها با 

 پیوند به صورت یک حفره یا بار )+( دیده می شود. 

وسط یک الکترون از اتم مجاور پر می شود اما باعث ایجاد یک حفره این حفره گاهی ت

جدید در همان اتم می شود و این حالت به گونه ای اتفاق می افتد که گویی حفره یا همان 

 بار )+( در طول شبکه کریستالی حرکت می کند.
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 )پنج ظرفیتی( Nناخالصی نوع  4-9-2

در شبکه کریستالی اتم در هر پیوند یک را اضافه کنیم  N اگر به نیمه هادی ناخالصی نوع

الکترون اضافه میاید و از آنجا که اتم با چهار الکترون میتواند پیوند برقرار کند همواره یک 

الکترون به صورت آزاد در سطح کریستالی عنصر حرکت می کند و به صورت یک بار آزاد با 

 بار منفی می باشد.

)نوع سه ظرفیتی و نوع پنج ظرفیتی( به  درصورت اتصال این دو عنصر ناخالص شده

ایجاد می شود. در حالت کلی در این اتصال با دادن انرژی به این  P-N یکدیگر یک پیوند

اتصال به صورت تاباندن نور خورشید و یا اعمال یک پتانسیل الکتریکی الکترون هایی که در 

انرژی الزم برای  P ر نوعالیه آخر یا همان الکترون پنجم و همینطور حفره های موجود د

شکست پیوند و غلبه بر نیروی هسته را به دست آورده و پیوند خود با هسته اتم را می 

 شکنند و به صورت بار آزاد در میایند.

این بارهای آزاد در دو سر پیوند باعث ایجاد یک اختالف پتانسیل می شوند. اگر دو سر 

ن اختالف پتانسیل باعث ایجاد یک جریان پیوند را توسط یک هادی به هم وصل کنیم ای

 می شود.  P به سمت نوع N الکتریکی از سمت عنصر نوع

  در شکل زیر پروسه تولید برق به وسیله یک سلول فوتوولتاییک را مشاهده می کنید.



6 

 

 

 پروسه تولید برق-9-4شکل

 خصوصیات فتوولتائیک 4-1

شود جفت های الکترون حفره  توسط نور خورشید نورتابی می P-N نگامی که این پیونده

حفره های -که انرژی آنها بیشتر از انرژِی پیوند اتمی است ایجاد می شود )تعداد الکترون

 تولید شده به شدت نور بستگی دارد.(

جهت الکترون ها مایل به سمت حفره ها و جهت حفره ها نیز مایل به سمت الکترون ها 

اما به دلیل وجود یک میدان الکتریکی در بین  است. تا بتوانند به یک حالت تعادل برسند

سوق میابند و یک  P و حفره ها به سمت نوع N این دو پیوند الکترون ها به سمت نوع

اختالف پتانسیل در دوسر خروجی پیوند ایجاد می کنند. این رویه اساس کار یک سلول 

 خورشیدی را 

 نشان می دهد.



  

  

  

   :دانشجویان محترم

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

 از یک سیستم خورشیدی با توجه به میزان توان سلول خورشیدی در تبدیل انرژی تابشی

توان با ذخیره سازی انرژی به انرژی الکتریکی و مدت زمان تابش نور خورشید می خورشید

 در باتری خورشیدی  با میزان توان مشخص به منظور تامین انرژی مورد نیاز جهت روشنایی

 استفاده کرد. معابر و... منزل ، روشنایی یک المپ ، روشنایی

جهت بهینه و اقتصادی بودن  خورشیدی مهمترین مساله در یک سیستم روشنایی

قبل از راه اندازی سیستم بایستی میزان  . باشدسیستم ، هم خوانی اجزا مختلف سیستم می

قدرت پنل خورشیدی در تبدیل انرژی نور تابیده شده به انرژی الکتریکی ، میزان توان 

ا باتری و انتخاب قطعات مناسب جهت ساخت مدار مبدل ب ذخیره سازی و جریان دهی

  . توجه به نوع مصرف محاسبه شده و به کار گرفته شود

منظور کاهش میزان تلفات ، سیستم های سوییچینگ پیشنهاد   در طراحی مدار مبدل به

از آنجایی که هر سلول خورشیدی  بهترین بازدهی را داراست می شود زیرا با کمترین تلفات

نیاز به توان  تکنولوژی در مواردی که را دریافت کند لذا این می تواند میزان توان مشخصی

از جمله هزینه زیاد پنلها ، اشغال فضا زیاد به  ییزیادی داشته باشد به دلیل محدودیتها

استفاده زیاد باتری برای ذخیره انرژی مقرون به صرفه برای  دلیل افزایش تعداد پنل ،

  باشد.استفاده در همه زمینه ها نمی
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