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 ولافصل 

 های خورشیدی سلول

 مقدمه 1-1

یک  عنوانه توجه به آن ب یشترین توجه به انرژی خورشیدی انجام شده است.تمام منابع انرژی تجدید پذیر باز 

محیط زیست پاکیزه تر شد. انرژی  فسیلی و سوخت های هسته ای برای راه حل برای کاهش استفاده از منابع

فاده کرد.  استمی توان  ارتی ، شیمیاییالکتریکی ، حر خورشیدی انرژی پتانسیلی دارد که برای تهیه انواع انرژی

یشترین مواد سازنده برای جمع بقابل چرخش و غیروابسته است. ، به هر حال انرژی خورشیدی قابل گسترش 

. برای مثال مقدار زیادی انرژی برای تبدیل سنگ تشعشعات خورشیدی استفاده می شود آوری و تغییر شکل 

م انرژی . تبدیل مستقیشیشه و پالستیک الزم است، بتن ، مس  ،فوالد، نیوم معدن به محصوالت زیر مانند : آلومی

ارد. دهنده که از ماسه کریستال سیلیکون است نیاز د الکتریسیته ) فتوولتاییک( به پروسه ای شتابخورشیدی به 

اییک و فتوولته گرمای خورشید هر دو سیستم تبدیل انرژی تشعشعات را جمع آوری کرده و به انرژی قابل استفاد

تبدیل می کند. یک ارزیابی منطقی از انرژی خورشیدی نشان می دهد که دارای ارزش های بسیار زیادی است . 

ارزش پولی محصوالت تولید شده و فراهم کردن آن برای ورود به سیستم های قابل  -8ارزش ها بر دو نوع اند : 

گ نفت گاز طبیعی و سوخت های هسته ای که باید در مقدار منابع انرژی موسوم اعم از زغال سن -2کارکرد 

 پروسه های تولیدی محصوالت فوق در ساختمان سیستم ها مصرف شود. 
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 تاریخچه-1-2

در کل نیاز انسان به انرژی خورشیدی غیر قابل انکار است . نور خورشید باعث رشد همه گیاهان شده و آب تازه 

. بعالوه آن منبع گرمازا در زندگی مرم هزاره اول بوده و آزمایشات جدی برای گیاهان و بقای انسان تولید می کند 

ژرف پریستلی روی  8774انرژی بطور ویژه در قرن هیجدهم شروع شد. در سال  برای استفاده از آن برای تولید

شف ک اکسید جیوه مطالعه کرد . نتیجه آن یک گاز بود که به روشنی یک شعله می سوخت . این آزمایش منجر به

 اکسیژن گشت. 

یشه ای های ش یک قرن بعد یک دستگاه تقطیر نسبتا خورشیدی در شمال صحرای شیلی نصب شد. شامل سقف

ها عبور می کرد. آب بخار شده در زیر شیشه ای که از آن عبور  تخت شیبی بود که اشعه خورشید از آب زیر سقف

متر  25ا جمع می شد. دستگاه در هر روز حدود می کند و سردکننده ای بود کنداکس می شد و در کانال ه

سال کار کرد یعنی تا  41مکعب آب تقطیر شده تولید می کرد و در یک معدن نیترات استفاده می شد. دستگاه 

وقتی که معدن تمام شد. تبدیل انرژی خورشیدی به مکانیکی برای اولین بار در نمایشگاهی در پاریس در سال 

رشید بر روی یک بویلر که بخار تولید می کرد متمرکز شده بود و یک موتور بخار کوچک هنگامی که نور خو 8171

نزدیک  8388و  8317ی کرد و آن یک دستگاه چاپ را به راه می انداخت شرح داده شد. در سال ها را تغذیه می

شامن با  8389سال کار می رفت . در ه اف شامن موتورهای بخار خورشیدی ساخت که برای پمپاژ آب بفیالدلفیا 

اشعه خورشید را به یک لوله که در مرکز  ساخت که تر  همکاری سی . وی . بویز یک موتور بخار خورشیدی بزرگ

موتور آب را برای آبیاری پمپ می کرد . چهار سیستم توضیح داده شده در باال در شکل و  می کرد جمع آن بود 

 نمایش داده شده است.  8-8
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 خورشیدی ابتدایی . سلول های 8-8شکل 

 8385در تالش های بعدی برای تبدیل انرژی خورشیدی به الکتریکی دستگاه توسط جی . ای . هرینگتون در سال 

در نیومکزیکو ساخته شد. نور خورشید بر روی یک بویلر متمرکز می شد که یک موتور بخار را به حرکت در می 

متر مکعب حجم داشت هدایت می کرد.  83متری قرار داشت و  6آورد و آب را به داخل یک تانک که در ارتفاع 

آب ذخیره شده به سمت پایین حرکت می کرد که یک موتور بین آبی را بچرخاند و آن  متصل به یک ژنراتور بود 

 که چند المپ کوچک معدن را تغذیه می کرد. 

 

 تشعشع خورشیدی  1-3

رازمینی ) خورشیدی ( نامیده می شود . آهنگ رسیدن انرژی خورشیدی که به سطح زمین می رسد تشعشعات ف

طور متغیر مربوط به تشعشع ایزوله کردن ه است که ب 2w/mانرژی فرازمینی به واحد سطح در زمین بر حسب 
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مربوط می شود. تشعشعات فرا زمینی گاز های مختلف بخارات و مواد ویژه در اتمسفر زمین در  یا چگالی انرژی

 اهش دادن قرار می دهد. معرض تغییر و یا ک

است که  یانیسم پراکندگی و جذب تضعیف می شوند. پراکندگی مکانیسمکتشعشعات فرا زمینی به وسیله دو م

 قسمتی از یک پرتو پراکنده می شود یعنی بوسیله مولکول های بخار آب ویا گرد و غبار در اتمسفر تضعیف شود. 

ر حال یک اثر طبیعی پیچیده می باشد. به ه بستگی دارد و تقریبامکانیسم به نوع پراکندگی و طول موج تشعشع 

هد د این مکانیسم شناخته شده که پراکندگی و انتشار تشعشعات بیشتر برای امواج با طول موج کوتاه تر رخ می

ورت صشیدی در اتمسفر عمدتا توسط اوزون رنگ آبی است. جذب تشعشعات خور و به این دلیل دیدن آسمان به

 نیتروژن و دیگر امواج طول موج کوتاه خورشید بوسیله یون های  Xاشعه  اکسید کربن دی رد. بخار آب  و می گی

 و دیگر اجزای درون اتمسفر بسیار جذب می شوند.  اکسیژنو 

 تاریخچه سلول های خورشیدی  1-4

یا مستقیما   دمی کنن سلول های خورشیدی وسائلی هستند که انرژی خورشیدی را مستقیما به الکتریسیته تبدیل

 از طریق اثر فتوولتایی و یا به طور غیر مستقیم انرژی خورشیدی به گرما یا انرژی شیمیایی تبدیل می کنند. 

متداول ترین شکل خورشیدی سلول ها مبتنی بر اثر فتوولتایی هستند که شامل دو الیه نیم رسانا می باشد یک 

شود. این ولتاژ تولید یک شدت جریان در یک مدار بیرونی تولید می کند اختالف پتانسیلی بین الیه ها تولید می 

زمانی لی در دسترس بوده اند و 8351سلول های خورشیدی میانه دهه و بدین وسیله کار مفید ایجاد می شود. 

 ریکییژه جریان الکتکشف کرد که با تاباندن نور به برخی محلول های شیمیایی و بکرل دانشمند فرانسوی که

 تحقیق علمی اثر فتوولتایی شروع شد.  تولید می شود
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. این فلز سال های بسیاری برای سنجش نور به کار رفته  این تاثیر ابتدا در فلز سلنیم مشاهده شد 8177سال   در

توسط انیشتین و در سال  8315بود و فقط به مقادیر خیلی کم توان داشت . یک درک عمیق تر علمی ، در سال 

یک   8354وسیله اسکاتکی فراهم شد و الزم بود سلول های خورشیدی کارآمد ساخته شود. در سال به  8391

ولر پیرسون و ف هیته تبدیل می کرد به وسیلساز انرژی خورشید را به الکتری %6سلول خورشیدی سیلیسیمی که 

 در شاتل های فضایی به کار رفت.  8351ساخته شد، این نوع باطری از 

از نور خورشید را به الکتریسیته تبدیل می  %81های خورشیدی سیلیسیمی به طور تجارتی در حدود امروز سلول 

کنند . اکنون انواع روش های تولید عملی سلول های خورشیدی سیلیسیمی همانند سلول های خورشیدی ساخته 

 شده از مواد دیگر تحت بررسی است. 

  انواع سلول های خورشیدی 1-5

  . وری وجود دارد : سیلیسیم تک بلوری چند بلوری و بی شکلسه نوع سلول بل

 8411از یک قطعه تگ بلوری در دمای حدود. میلی متر  9/8تا  2/8سلول های تک بلوری : به ضخامت تقریبی 

یک  سیلیسیم باید خالص بوده و . بسیار پر هزینه استاز تولید و این مرحله درجه سانتیگراد تشکیل شده است 

 بلوری کامل داشته باشد. این فرآیند تولید با سطح بازده باال را ضمانت می کند . ساختار 

ر د سلول های چند بلوری : الیه های چند بلوری به وسیله فرآیند ریخته گری تهیه می شوند . سیلیسیم مذاب را

د خته گری درست شده انیک قالب می ریزند و اجازه می دهند متبلور شوند. الیه های چند بلوری که به وسیله ری

 .تر هستند و بازده پایین تری دارند  عمدتا ارزان

لول الیه بی به سمعروف که سیلیسیم بی شکل : اگر یک الیه سیلیسیم روی شیشه یا یک ماده دیگر قرار گیرد 

لول ها سضخامت این الیه کمتر از یک میکرومتر است بنابراین تولید این  شکل یا نازک ، است تشکیل می شود .



  

  

  

   :دانشجویان محترم

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