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فصل اول :
معرفی

1

۱-۱مقدمه
منابع آبی ،منابع بسيار مهمی براي تأمين نيازهاي مردم مانند محافظت از سالمتی ،حصول اطمينان
از توليدات غذایی ،انرژي و ترميم اكوسيستم ،هستند .هرچند ،با توجه به گزارش توسعۀ آب سازمان
ملل متحد در سال  ،۲003تخمين شده است كه حدود دو ميليارد انسان در  ۴0كشور تحت تأثير
كمبود آب قرار گرفته اند و حدود  101ميليارد آب آشاميدنی كافی ندارند .بنابراین این یک نياز مهم
و فوري است كه تكنولوژي الزم براي تأمين آب تدارک دیده شود .سيستم هاي پمپ آب كنترل از
راه دور می تواند جواب گوي این نيازها باشد.با توجه به رشد و توجه به منابع انرژي تجدید شدنی
توليد سلول هاي خورشيدي و سيستم هاي فوتوولتانيک در سالهاي اخير افزایش یافته است.
تا اواخر سال  ۲010بيش از صد كشور از سيستم هاي فتوولتانيک خورشيدي استفاده می كردند.
نصب و استفاده از این گونه سيستم ها ،حالتها و مدلهاي مختلفی دارد از جمله نيروگاه ها ،ساخت
وسایل حمل و نقل ،دستگاه هاي مستقل ،توليد برق در مناطق روستایی ،جاده هاي خورشيدي و
ماهواره ها.
یكی از محبوب ترین نحوۀ نصب این سيستم ها ،بصورت نصب بر روي پشت بام خانه ها و ساختمان
هاست.
مسئله جهانی بحران انرژي ،مشكالت ناشی از پایان پذیري سوخت هاي فسيلی و اثرات زیانبا ر
زیست محيطی استفاده از این سوخت ها  ،مجامع علمی را به فكر استفاده از منابع انرژي جایگزین
واداشته است.
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انرژي خورشيدي بعنوان منبعی پاک و پایان ناپذیر و تجدید پذیر و البته رایگان ،یكی از این منابع می
باشد كه امروزه در جوامع مختلف به دو صورت مستقيم و غيرمستقيم و به كمک سيستم هاي
خورشيدي چهارگانه فتوبيولوژي ،شيميایی ،فتوولتائيک و حرارتی مورد استفاده قرار ميگيرد  .یكی از
كاربردهاي مهم انرژي خورشيدي ،تبدیل آن به انرژي الكتریكی به كمک سيستم هاي حرارتی و
سيستم هاي فتوولتائيک می باشد.
در سيستم فتوولتایی انرژي خورشيدي بدون بهره گيري از مكانيزمهاي متحرک ،بصورت مستقيم به
انرژي الكتریكی تبدیل ميشود.

این كار توسط مجموعه اي از پانلهاي خورشيدي كه بسته بندیهاي حفاظت شده از تعدادي سلول
فتوولتایی ميباشند انجام می گردد.
ميزان متوسط ساليانه انرژي خورشيدي روزانه دریافتی یک صفحه افقی با مساحت یک متر مربع در
ایران  18مگاژول است .با توجه به مساحت ایران ،ميزان كل انرژي دریافتی ساالنه حدود  101۶مگاژول
ميبا شد كه از این نظر جزو كشورهاي بسيار غنی محسوب می گردد  .شهر سنندج با بهره مندي از
شرایط اقليمی و جغرافيایی مناسب از انرژي خورشيدي دریافتی نسبتا باالیی برخوردار است  .این
انرژي را ميتوان با طراحی و ساخت یک سيستم فتوولتایی به الكتریسيته تبدیل نمود و توان مورد نياز
موتور یک الكتروپمپ را تهيه كرد.
باتوجه به اهميت باالي كشاورزي در ایران و همچنين در استان زنجان از طرفی و وجود منابع آب
زیرزمينی و جاري فراوان از طرف دیگر می توان از آبياري خورشيدي در این استان در مقياس وسيعی
استفاده نمود  .اجراي این گونه طرحها ،عالوه بركاهش نياز به نيروگاهها و ظرفيت هاي اضافی آنها می
تواند در استفاده بهينه از منابع نفت و مواد فسيلی و تبدیل آنها به مواد باارزش افزوده بيشتر مؤثر باشد
و در كاهش آلودگی محيط زیست مفيد واقع گردد.
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براي مثال در این قسمت می خواهيم طراحی یک سيستم آبياري خورشيدي جهت صيفی كاري به
وسعت یک هكتار را مورد بررسی و تحليل قراردهيم.
سيستم آبياري خورشيدي:
در این سيستم پانلهاي فتوولتایی وظيفه تبدیل انرژي خورشيدي به انرژي الكتریكی را به عهده دارند.
عمل سري و موازي كردن پانلها را  M.P.P.Tواحد براي دستيابی به ولتاژ و جریان مورد نظر انجام
ميدهد.
واحد شارژ رگوالتور وظيفه شارژ بانک باتري را به عهده دارد  V.F.I. .عمل تبدیل جریان  DCبه
جریان  ACرا انجام ميدهد و بانک باتري موظف است انرژي الكتریكی توليدي را در خود ذخيره نماید
تا در روزهاي ابري و مواقعی كه انرژي الكتریكی توليدي توسط پانلها به حد كافی نرسد از این انرژي
استفاده گردد .
 ۱-۲انرژي خورشيدي
سيستمهاي فتوولتائيک سيستمی كه در آن انرژي خورشيد بدون بهره گيري از مكانيزمهاي متحرک و
شيميائی ،به انرژي الكتریكی تبدیل شود ،اثر آنرا فتوولتائيک می نامند.
عاملی كه دراین فرآیند بكار می رود سلول خورشيدي ناميده می شود .حدود  ۴5سال پيش براي
اولين بار و بعنوان مولدالكتریكی در سفينه هاي فضائی از این سلولها استفاده گردید و مدتی است كه
بهره گيري از آنها در زمين نيزمتداول شده است.
سلولهاي خورشيدي قادرند انرژي تشعشعی خورشيد را با بازدهی معادل  5تا  ۲0درصد مستقيما به
الكتریسيته تبدیل كنند.
اگر چه انرژي الكتریكی نوري هنوز به ميزان كافی از لحاظ اقتصادي مقرون به صرفه نمی باشد ولی در
سالهاي اخير كاهش چشمگيري در هزینه هاي مربوط به بهره برداري از این سيستمها مشاهده گردیده
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و انتظار می رود در آینده نيز با تحقيقات الزم و رفع سلولهاي نوري ،كاهش قيمت ادامه یابد .ولی نباید
فراموش كرد كه در مناطق دور و در جاهایی كه دسترسی به سوخت و الكتریسيته ارزان مقدور نباشد
از سيستمهاي فتوولتائيک استفاده می گردد.این سيستمها رابرق خورشيدي نيز می نامند.
سيستم فتوولتانيک
اهميت فراوان انرژي در جهان و استفاده از آن جهت تامين نيازهاي زندگی از یک سو و همچنين با در
نظر گرفتن انواع مختلف منابع تامين انرژي ،علی الخصوص انرژي تجدید پذیر خورشيدي از سوي
دیگر ،باعث شده كه ،سيستم فتوولتائيک به عنوان یک منبع تامين انرژي مناسب درنظر گرفته شود.
یكی از دالیل مهم بكارگيري این سيستم كاهش استفاده از سوختهاي هسته اي و فسيلی بوده و
قابليت نصب و راه اندازي این سيستم با رنج توانی مختلف در سراسر جهان  ،دليل دیگري بر این
اهميت می باشد.
الزم به ذكر است ،هر پدیده اي كه در اثر نور خورشيد و بدون استفاده از مكانيزمهاي محرک
الكتریسيته توليد كند ،پدیده فتوولتائيک ناميده می شود و به سيستمی كه از این پدیده استفاده نماید
سيستم فتوولتائيک می گوید.
سازمان انرژیهاي نو ایران تا كنون توانسته در زمينه بهره برداري از سيستم فتوولتائيک در كاربردهاي
مستقل از شبكه مانند  :روشنایی خورشيدي (چراغهاي خيابانی)  .سيستم پمپاژ آب خورشيدي،
یخچالهاي خورشيدي و سيستمهاي متصل به شبكه مانند نيروگاه  30كيلو وات طالقان و  5كيلو وات
تهران  ،فعاليت نماید.عملكرد این سيستم به گونه اي است كه با تابش نور مستقيم خورشيد بر سطح
پانلهاي خورشيدي انرژي الكتریكی توليد می شود .بطور كلی سيستم فتوولتائيک به سه بخش زیر
تقسيم می شود:
• پنلهاي خورشيدي (جریان و ولتاژ خروجی این پنلها  DCمی باشد)
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• توليد توان مطلوب یا بخش كنترل
• مصرف كننده یا بار الكتریكی
 ۱-۳مزایاي استفاده از سيستم هاي فتوولتاییک:
سهولت در نصب  ،نگهداري و بهره برداري
عدم نياز به ادوات مكانيكی و در نتيجه راندمان باال
عدم ایجاد آلودگی صوتی قابليت نصب و راه اندازي در مناطق دور از شبكه ،جنگلها و پاركها امكان
تزریق به شبكه سراسري برق بدون نياز به لوازم جانبی مانند پست و ترانس امكان استفاده براي مصرف
كنندگان بصورت  ACو یا  DCاهداف گروه فتوولتائيک سازمان عبارتند از:
– ترویج فرهنگ استفاده از سيستم هاي فتوولتائيک
– توليد توانهاي كوچک بصورت پراكنده و نهایتا صرفه جویی در مصرف برق
– پيک سایی طی روز در مناطقی كه داراي پيک روز می باشند.
– كاهش توليد توان نيروگاهها در طی در طی روز و در نتيجه كاهش مصرف سوخت
– تامين روشنایی در تونلهاي دور از شبكه و سهولت در تردد وسایل نقليه
– تامين برق مورد نياز مناطق خارج از شبكه برق سراسري
از مزایاي دیگر توليد برق از طریق خورشيد ،تأثيرات زیست محيطی مفيد آن است و همچنين به دليل
مزایاي زیاد این گونه سيستم ها مردم زیادي در سالهاي اخير راغب به خرید و نصب این سيستم ها نيز
شده اند.
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استفاده از انرژي خورشيدي یكی از بهترین راه هاي موجود حال حاضر براي توليد انرژي و برق است.
این سيستم ها هوا را آلوده نمی كنند و همچنين هيچ گونه مواد مضر یا آلوده را نيز در هنگام كار
كردن منتشر نمی كنند.
امروزه بيشترین توليد برق از طریق سوزاندن زغال سنگ است .اخيرأ صحبت هاي زیادي در مورد "
زغال سنگ تميز " شده است كه در مورد تكنولوژي است كه در هنگام سوختن زغال سنگ براي توليد
برق بتواند توليد و یا انتشار گازهاي گلخانه اي كه از محصوالت جانبی این سوختن است را كم كند.
هرچند بحث " زغال سنگ تميز " در حد یک بحث مفهومی و نظریه است و همچنان زغال سنگ یک
منبع انرژي تجدید نشدنی است.
دیگر تكنولوژي هاي جایگزین هم تأثيرات محيطی بسيار بد و شدیدي دارند .انرژي هسته اي یكی از
انواع این انرژي هاست كه پسماندهاي باقی مانده در راكتورها بسيار سمی و رادیواكتيو و خطرناک
هستند .زباله هاي هسته اي هم به دليل نبود راه حلی براي انبار كردن آنها براي مدت طوالنی ،در
نيروگاه ها انباشته می شوند .همچنين وجود نيروگاه هاي هسته اي بحران و خطر بسيار جدي براي
محيط اطراف آن نيروگاه و زندگی همۀ جانداران آن اطراف است .مثال بسيار معروف این خطر ،فاجعۀ
چرنوبيل در سال  198۶و همچنين اخيراً در سال ۲011فاجعه نيروگاه هسته اي هيروشيما بعد از زلزه
اي كه در ژاپن اتفاق افتاد هستند.
توليد برق از طریق سد هيدروليكی یكی دیگر از مثالهاي معمول انرژي بدون توليد گازهاي گلخانه اي
است .اما تأثيرات مخربی روي اكوسيستم اطراف رودخانه اي كه روي آن سد احداث شده ،دارد.
ثابت شده است كه توليد نيرو از طریق خورشيد یكی از امن ترین راه هاست .با رشد صنعت خورشيدي،
سيستم هاي فتوولتانيک رفته رفته بسيار مؤثر و مفيد و مقرون به صرفه شده اند .انرژي خورشيدي
هيچ گونه انتشار گاز گلخانه اي و هيچ آلودگی زیست محيطی ندارد.
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داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﺤﺘﺮم:
ﺟﻬﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و ﯾﺎ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﭘﺮوژه ﮔﺮوه ﺑﺮق
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ.

 ۷-۲چشم انداز آتی :
با توجه به روند روزافزون استفاده از كاربرد انرژي هاي نو و پيشرفت سيستمهاي خورشيدي به ویژه
فتوولتائيک در جهان ،اميد است با توسعه تكنولوژي ،جهت ایجاد تنوع در منابع تامين انرژي و كاهش
مصرف سوختهاي فسيلی حركتی عظيم در توليد انرژي و استفاده از این منبع الیزال انجام دهيم و با
بهره برداري از حداكثر توان و پتانسيلهاي بالقوه انرژي هاي تجدید پذیر و همچنين اشاعه فرهنگ
استفاده از سيستمهاي فتوولتائيک در سطح كشور ،بتوانيم ضمن عنایت و حمایت مسئوالن با بومی
نمودن این تكنولوژي گامی در جهت توسعه و كاربرد انرژي هاي تجدید پذیر برداشته تا در صورت بروز
بحران انرژي در جهان ،جهت تامين بخشی از انرژي مورد نياز كشور به عنوان جایگزینی مطمئن ،از
سيستمهاي فتوولتائيک استفاده نمود.
در این پروژه ما سعی كردیم كه بر روي یک سيستم فتوولتائيک مطالعاتی انجام دهيم  .سيستم مورد
استفاده در این پروژه یک سيستم فتوولتائيک پانل خورشيدي  ،اینورتر  mppt ،و بار آن كه موتور
القایی است كه در مورد هر كدام در قسمت مربوطه توضيحاتی را آورده ایم  .همچنين این پروژه و این
اطالعات با برنامه  PSCADشبيه سازي كرده ایم كه براي هر قسمت بنا به نياز شماتيک و یا نمودار
هایی از آن انتخاب شد  .شبيه سازي پنل هاي فتوولتائيک نشان دهنده این بوده كه رابطه اي بين
ولتاژ خروجی پنل و دما و شدت تابش وجود دارد .
همچنين در این پروژه از  mpptاستفاده كردیم تا نقطه ي بيشينه توان را بيابيم كه در بخش mppt
به طور كامل در این مورد و الگوریتم ها توضيح دادیم  .در نهایت از اینورتر سه فاز استفاده كردیم تا
موتور سه فاز القایی را تغذیه كنيم .
در آینده نه چندان دور نياز به سيستم هاي فتوولتائيک در حالت عمومی نياز به انرژي هاي تجدید
شدنی بسيار زیاد و بيشتر از امروز خواهد شد  .با توجه به این موضوع باید توجه بسيار و حتی سرمایه
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گذاري هایی در این زمينه انجام شود  .انرژي خورشيدي برخالف دیگر از انرژي ها  ،آلودگی ندارد  .گاز
هاي گلخانه اي آزاد نمی كند و همچنين منبع آن یعنی خورشيد منيعی است كه تمام نمی شود  .در
نتيجه این منبع انرژي می تواند منبعی قابل تامل و بحث فراوانی باشد.
براي مصارف بسياري مانند روشنایی معابر  ،تامين برق ادارات و شركت ها و حتی خانه ها  ،استفاده در
ایستگاه هاي شارژ ماشين هاي الكتریكی  ،استفاده در نيروگاه هاي خورشيدي و حتی تركيبی و  ...از
این انرژي تجدید شدنی بهره برد .
اميدوارم این پروژه بتواند اطالعات مفيدي را آورده و در این زمينه تلنگر كوچكی به مسئولين وارد
كرده باشد و باعث پيشرفت و تعالی جامعه شود.
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