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 (مقدمه1-1

  ژيرـناز ا دهستفاا ،محیطی یستز مسائل نیزو  فسیلی يسوختها نیاگرو  یتودمحد لیلد به خیرا يهالسادر 

 هـب هـک تـسا ذیرـتجدیدپ ژيرـنا منبع ترینسستردر د شیدرخو ژينرا. ستا شتهدا ريبسیا شدر نو ياـه

 هکرروي  ژينرا تجدیدپذیر منبع گترینربز شیدرخو تابش. میباشد سستردر د غیرمستقیم و تقیمـمس رتوـص

 ارمقد همین ،دشون گرفته رکا به يشیدرخو يهاهگاونیر با نجها يهااصحراز  صددر یک طـفق رـگو ا ستا مینز

 دارد:  دجودو راه و يشیدرخو ژينراز ا يمندهبهر ايبر. دبو هداخو افیـک ناـجه ساالنه قبر تولید ايبر

 لتاییکوفتو يهالسلو طریقاز  لکتریسیتها بهآن  تبدیلو  شیدرخو رنواز  دهستفاا  . 

 از آن. مستقیم دهستفاا یاو  یگرد يهاژينرا اعنوا بهآن  تبدیلو  شیدرخو تیارحر ژينراز ا دهستفاا 

 (انرژی خورشیدی2-1

کیلومتري زمین  108×1.49کیلومتر می باشد که در فاصله متوسط  106×1.39اي به قطر تقریبی خورشید کره

اي بزرگ می باشد شده است و یک راکتور طبیعی هسته قرار گرفته است.این کره که عمدتا از هیدروژن تشکیل

ترین الیه ي به انرژي تبدیل می شود .بیرونیارد تن از جرمش بر اثر گداخت هستهلیامی 350که روزانه حدود 

هاي داخلی باشددر حالی که دماي قسمتکلوین می 576می شود داراي دماي  خورشید که از آن انرژي ساطع

حدود  ساطع شده از خورشید شود .میزان انرژِيکلوین تخمین زده می 106×40تا  106×8آن حدود 

وات به جو یلوک 1014×1.7مقدار فقط یک بخش بسیار اندک آن معادل با  وات است که از اینکیلو 1023×3.8

% از آن پس از رسیدن 42حدود  گردد% از این انرژي بر اثر انعکاس مستقیم به فضا باز می34زمین میرسد..حدود 

% از آن صرف چرخه تبخیر و باران 24ما و حدود ها تبدیل به گرین بطور مستقیم در دریاها و خشکیبه سطح زم
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هاي شود.تابش خورشید منشا اغلب انرژيهاي دریایی و امواج پدیده فتوسنتز میکره زمین و ایجاد بادها جریان

 هاي فسیلی و غیره میباشد..انرژي نهفته در سوخت،موجود در زمین نظیر انرژي باد 

ها هاي انجام شده توسط ماهوارهرج از جو زمین مطابق اندازه گیريادر خ چگالی توان حاصل از انرژي خورشیدي

وات بر متر مربع میباشد که از این میزان آن در هنگام گذشتن از اتمسفر زمین به دالیلی نظیر  1353حدود 

 شودجذب تشعشع خورشید توسط گازها بخارهاي آب و ذرات معلق موجود در جو به مقدار نسبتا زیادي کاسته می

 باشد.وات بر متر مربع می 1000حداکثر چگالی توان حاصل از تابش خورشید در سطح زمین 

باشد.حتی کنیم میانچه که ما نیاز داریم و مصرف میتابد هزاران بار بیشتر از که به زمین میخورشیدي انرژي 

 به داخل اتاق کشیده شده است. تابد داراي انرژي بیشتري از سیم برقی است کهنور کمی که از پنجره به اتاق می

جا انرژي تمیز و قابل دسترس در همه به عنوان یک ،م و کامال مفیدهاي مهتوان استفادهاز انرژي خورشیدي می

هاي فسیلی بهره برد بلکه باید توان به جاي سوختخورشید به طور مستقیم نمی از نوراما  استفاده کرد.

، رتیحرا ،قابل استفاده نظیر انرژي مکانیکیانرژي تابشی خورشید را به انرژي  دستگاههایی ساخته شود که بتوانند

 .الکتریسیته و ...تبدیل کنند

 های فتوولتاییک(سیستم3-1

 هـک درـیگیـم رتوـص  کـلتاییوفتو ياـهللوـس سیلهو به معموالً لکتریسیتها به شیدرخو ژينرا مستقیم تبدیل

 یشـب اـی اـب رـبابر ژيرـنا اـب هایینفوتو متقابل ثرا سساا بر لتاییکوفتو ثرا. ندمیکن دهستفاا لتاییکوفتو رـثاز ا

 رـسو  گیدوـلن آودـبرا  یدـشرخو ژيرـنا  کـلتاییوفتو ياـهژولما. ستا لتاییکوفتو ادمو ممنوعه دـبان ژيرـناز ا

 يهاژولما ،ینابنابردارد و  کمی ژينرا چگالی شیدرخو ژينرا. میکنند تبدیل لکتریسیتها هـب تاناـنوسو  ادـصو 

 بکهـشدر  لتاییکوفتو يسیستمها. کنند تولید کمی ژينرا نندابتو تا باشند شتهداي داـیز طحـس دـبای لتاییکوفتو

یه فتوولتاییک به آرا سیلهو به هشد تولید dc نجریا تا میکنند دهستفاا لدـمباز  تهـپیوس مـه هـب  رتدـقي اـه
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 صلیا منبع يشیدرخو لکتریکیا ژينرا لتاژ و فرکانس مورد نیاز در شبکه برق تبدیل شود.متناسب با و ac جریان

ي ههد سهاز  وداً حد ،همچنین .تـسا اییـفض ياـههـبرنام وعرـش ناـماز ز اییـفضي اـفینههـس ايرـب ژينرا

از  ،گذشتهي ههد کـی. در دوـشیـم دهتفاـسا ورزياـکشو  يهرـش رفمصادر  ژينرا تأمین ايبراز آن  پیش

ي نتیجه هـک هدـش دهتفاـسا دهترـگس رطو به يشهر يهانساختماو  خانهها ژينرا تأمین ايبر يشیدرخو ژينرا

 است. نیکولکترا صنعت رساختادر  اتتغییر اههمر به يشیدرخو ژيتکنولودر  پیشرفت

 ژولاـم: هستند صلیا ءجز هساز  متشکل هاي آنهمه مادارد، ا دجوو لتاییکوفتو يسیستمها مختلف اعنوا گرچها

 اـت دـمیکن تبدیل وبمتنا نجریا بهرا  لکتریسیتها که لمبد ؛میکند تبدیل لکتریسیتها بهرا  شیدرخو ژينرا هـک

 هدـش تولید ضافیي الکتریسیتها ژينرا که يباتر حتماالًو ا د؛کر دهستفاا خانگی مختلف رفمصادر  انوـبتاز آن 

 يهانجریا قطع ايبر سوئیچ ،سیمهااز:  تندرعبا سیستم جانبی ايجزا یگرد. ندمیکي زسا هرـخیرا ذ تمـسیسدر 

 ربطو هاسیستم ینا دبررکاو  رساختا باید لتاییکوفتو يهاسیستماز  مناسبي دهستفاا ايبر.  هغیرو  پشتیبانی

 .دشو شناسایی قیقد

 مایشآز مصنوعی رقمادر ا نهاآ عنو لیناو. نددار اوانفر دبررکا ،نددار که ديیاز يیاامز علت به لتاییکفتوو سیستم

 یطاشردر  ازينداو راه نصب قابلیت سال( 20عمر طوالنی حدود ) ندداد منجاا حسنا نحو بهرا  دخو ییراکا

 ن،ساآ ارينگهد ک،متحر يسیستمهادر  دهستفاا قابلیت ،کوهستانی و رلعبواصعب مناطق مانند هیژو فیاییاجغر

 که هستند یاییامز همه شبکه به متصل رتصو به دهستفاا قابلیتو  ستدورد طنقادر  شبکه به بستگیوا معد

 يسیستمها طریقاز  قبر تولید انمیز. میکنند ترسیم لتاییکوفتو يها سیستماز  دهستفاا ايبررا  خشانیدر هیندآ

 دهستفاا ردمو يهاوريفنا تکاملو  صنعتی يپیشرفتها،  شودمی برابردو  لسا پنج هردر  نجهادر  لتاییکوفتو

 لطودر  یکهربطودارد.  پیرا در  سیستمها یناز ا سیعترو دهستفاو ا باالتر وريهبهر لتاییکوفتو يهالسلو تولیددر 

 يتولید انتوو  یافته کاهش صددر20 حدود در لتاییکوفتو سیستم یک نصبو  ساخت هزینه ،گذشته ههدو د

 شده دو برابر شده است. نصب حدوا هر
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 مقدمه(1-2

اي به انرژي تبدیل ماده در آنجا براثر همجوشی هسته اي طبیعی بسیار عظیم است کههخورشید یک راکتور هست

میلیون  15شود. دماي داخلی آن حدود ارد تن از جرمش به تابش تبدیل میمیلی 350شود وهر روز حدود می

کیلووات بر  1 ، فرو سرخ و فرابنفش به ما میرسدترتیب به شکل نور مرئیي که بدین درجه سانتیگراد است . انرژ

متر مربع است. خورشید به توپ بزرگ آتشین شباهت دارد که صد بار بزرگتر از زمین است. این ستاره از گازهاي 

و نور را تولید آورند و پرتوهاي قوي گرما هیدروژن و هلیوم تشکیل شده است. گازها انفجارهاي بزرگی را بوجود می

شوند و بقیه آیند در طول راه ، یک سوم آنها در فضا پخش میکنند. این پرتوها از خورشید به سوي زمین میمی

کیلومتر بر ثانیه است. از  300000دانیم که سرعت نور برابررسند. میبه صورت انرژي گرما و نور به زمین می

توان فاصله خورشید تا زمین را زمین برسد. بنابراین می ید بهکشد که نور خورشدقیقه طول می 80سوي دیگر 

. اما همان اندازه که به حساب کرد. در این مسیر طوالنی ، مقدار زیادي از نور و گرماي خورشید از دست میرود

 ید. در مورد پیدایشرسد، کافی است تا شرایط مناسبی براي زندگی ما و جانوران و گیاهان بوجود آزمین می

اي ابري شکل گازهایی ست که منشاء ایجاد خورشید تودهاي که بیشتر مورد قبول واقع شده این اخورشید فرضیه

هستند که تشکیل دهنده عمده آنها هیدروژن بوده است. در مرحله اول و در نتیجه نیروي جاذبه مرکزي ، ذرات 

اي پدید حد فشار و دما شده و تحوالت هستهز هیدروژن روي هم متراکم شده و در اثر تراکم باعث افزایش بیش ا

به وسیله زمین و آمده و حاصل آن آزاد شدن منابع عظیم انرژي بوده است از مجموع انرژي تابشی خورشید که 

 گردد.دا به فضاي خارج از جو بازتاب میدرصد آن مجد 35شود در حدود جو آن دریافت می

 

 



12 
 

 

 شود.آید جذب زمین میه سمت زمین میبا نیمی از انرژي کتقری –( 2-1شکل)

گیرد و بخش کمتري از قسمت اعظم این بازتابی در جو زمین در برخورد اشعه با ابرها و غبارهاي جوي انجام می

شود. قسمتی از باقی مانده ها حادث میها و سنگریزهبرف-ها، در سطح زمین در نتیجه انعکاس اشعه بوسیله آبآن

از جو زمین در اثر برخورد با ذرات هوا و غبار و بخار آب موجود در جو، به دفعات زیاد تغییر انرژي در حین عبور 

شود. پراکنده به سطح زمین و یا فضاي خارج تابیده می مسیر داده و پس از این برخوردها به صورت تشعشعات

کربن دي ذرات بخارآب،  از خورشید به وسیله درصد انرژي تشعشعی دریافت شده 15الی  10همچنین در حدود 

 شوند.می اکسید و ازون موجود در جو زمین جذب

 هایی است که در سطح زمین در اختیار ما قرار دارد:تابش خورشید منشاء اغلب انرژي

 .باد : ناشی از اختالف دماي هوا و حرکت نسبی اتمسفر زمین است 

 شود.بخیر و بارانی که از آن نتیجه میآبشار :ناشی از ت 

 اندفیل و خورشید ساخته شدهکلرو ب ، زغال سنگ ، نفت و... که منشا گیاهی دارند به کمکچو. 



  

  

  

   :دانشجویان محترم

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

رضه و تقاضاي آن هاي صنعتی و نیاز همة مردم است، بنابراین عهاي ضروري براي فعالیتنرژي یکی از مؤلفها

طور مستمر رو به افزایش است. افزایش جمعیت، گسترش و پراکندگی آن، همگام بـا نیـاز  در جوامع بشري، به

هاي تجدیدپذیر هاي جدید و کاراتر با بازدهی بیشتر، سبب رویکرد بشر به انرژيروزافـزون بشـر بـه انرژي

سرعت رو  تنها منبع انرژي مورد استفادة بشر بودند، به هـاي فسیلی که در ابتداطبیعی شـده اسـت. سـوخت

تواننـد منبـع قابـل اطمینانی براي آینده باشند، بلکه با توجه به تغییرات جهانی تنها نمی به اتمام هستند و نه

به همین دلیـل بـراي  سرعت کاسته شود به هـاي فسـیلی بایـدشدن زمین، مصـرف سـوختاقلیم و گرم

هـاي تجدیدپذیر پیشنهاد شده است. انرژي خورشیدي یکی از بهترین و بـا ایـن چـالشهـا، انـرژيمقابلـه 

هاي تنها سبب کاهش بسیاري از دغدغه رود که نهشـمار می هاي تجدیدپذیر در ایران بهترین انرژياقتصادي

پذیري انرژي، تبدیل انرژي  ایانهـاي نوپدید، پدنبال آن بیماري محیطی و به هاي زیستبشري، مانند آلودگی

یران گسترش یابد. در این ا توانـد بـه خـوبی دروهواي ایـران، مـی شود، بلکه با توجه به آبو مانند اینها می

تواند در که می هاي تولید الکتریسیته خورشـیدي اسـتترین سیستم یکی از پربازده میان سیستم فتوولتائیک

لید انرژي الکتریسیته مورد استفاده قرار گیرد و با گسـترش آن در سـطح ایـران، اکثر مناطق ایران براي تو

مناسب از انرژي  هاستفاد. را فراهم آورد توان بخش کالنی از نیازهاي فزایندة این جمعیت روزافزونمی

اینکه اکثر خورشیدي، مستلزم شناسایی مناطق داراي پتانسیل باال براي کاربرد این انرژي اسـت. بـا وجـود 

گیري از انرژي خورشیدي از پتانسیل خوبی برخوردارنـد، ولـی شناسـایی منـاطقی کـه مناطق ایران براي بهره

شـدن الکتریسـیتة  صرفه تواند در افزایش بازدهی تولید الکتریسیته و مقرون بهپتانسیل باالتري دارند، می

ار مزایـاي زیـاد فنـاوري فتوولتائیـک، یکـی از معضـالت تولیـدي از ایـن فناوري، بسیار مؤثر باشند. در کن

هـا اسـت. بنـابراین شناسـایی اندازي این نـوع نیروگـاهالعاده زیاد براي راه اسـتفاده از آن، سـرمایة اولیـة فوق
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هاي اهترین گام براي احداث نیروگمهم یکی از تواندبهتـرین منـاطق بـراي نصـب تجهیـزات فتوولتائیک، می

هاي دولتی گذاري و حمایتک سیاستها براي افزایش استفاده از فتوولتاییترین گاماز مهم.فتوولتائیک باشد

 لعماا به زنیا ردمو يباال ثابتي ارگذسرمایه به توجه اـب يیدـشرخو قبر گاهیونیرپروژه  طبیعتا است،

 (ارگذسرمایه ذبجاو  بمطلو )رينتظاا زدهبا به نسیدر ايبر بیشتر يحمایتها کسبو  بیشتر يهاقمشو

در  دیاز اترـتغیی لاـعما اـب انوـتمی که ستا يکلیديمتغیر( هگاونیراز  خرید خنر) قبر وشفر قیمتدارد. 

 به قمشو ینا بهتر انیـبی هـب .داد یشازـفا ارذـگ یهسرما ذبجاو  بمطلو حد تارا  حطر مالی يشاخصهاآن، 

 ،باشیم شتهارز را دا خنر یشافزا هیمابخو گرا لبتها .نددایک گردنز دخو بمطلو فهد بهرا  ند ماامیتو تنهایی

 تضمینی خرید یا اکشترا يتعرفهها قمشو بر وهعال. باشد شتهدا يشترـبی یشازـفا دـبای ضمینیـت خرید قیمت

 یـختداپر تامالی انمیز بر که هاییقمشو کلی رطو بهدارد  وژهپر ندـش رـتديصاـقتا رـب ريسیاـب اثیرـت هـک

 گیدشوـبخ دـمانن)دـناریگذـثرما ،مالیاتی خنر کاهش طریقاز  چهو  مالیاتی پایه دننمو کوچک قـطریاز  هـچ،

را  اتثرا شترینـبی  (ارذـگ رمایهـس اتیـمالی راـعتبو ا تمالیا کسر ه،تولیدکنند مالیاتی رعتباا ت،مالیااز  موقت

 دارد. يکمتر ضمینیتاثیرـت تـقیم هـب سبتـن لبتها که هنددمی ننشا دخواز  حطر مالی يهاخصشا دبهبو بر

 کم تبلندمد ياـهوام دـمانن )دـنارگذیـم رـثا اـهوژهرـپ الیـم تأمین سیستم بر که هاییقمشو یگرد فطراز 

 يرمنظاز  گرا ماا .ندارند حرـط مالی يهاشاخص دبهبودر  نیاچند ثرا(وام  ضمانتو  هبهر ونبد يهاوام ه،بهر

 سرمایه تصمیم بر نکهاز آ بیش اـهقشوـماز  ستهد ینا که مییابیمدر  د،شو نگریسته ها قمشو ینا به باالتر

 بهیا عدم ورود(ورود  ) اجرا معد یا اجرا هـمینوي در ز تصمیم بر نداربگذ ثرا وژهپر ايجرا چگونگی بر ارگذ

           اثر گذار است. پروژه
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