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  هاي مختلف/ مناف جعفريهاي خورشیدي با طرحکاري سلولبررسی خنکعنوان و نام پدیدآور:      

  بهروز میرزایی ضیاپور پروفسوراستاد راهنما:       

  دکتر فرزاد صداقتیاستاد مشاور:       

  06/06/1397         تاریخ دفاع:

  131     تعداد صفحات:

  1438869مهندسی مکانیک/     شماره پایان نامه:

  چکیده:

ها، همواره بشر را به سوي استفاده هاي فسیلی و مشکالت آلودگی آنمحدود بودن سوخت: هدف 

ترین نوع هاي تجدید پذیر سوق داده است. در این میان انرژي خورشیدي به عنوان مهماز انرژي

هاي فتوولتاییک راهکار مناسبی براي ماژولگیري از شود. بهرههاي تجدید پذیر شناخته میانرژي

هاي فتوولتاییک این است استفاده از انرژي خورشیدي است اما همواره یکی از مشکالت اصلی ماژول

، به  PCMاز مواد  نامهپایانیابد. در این ها کاهش میشان، بازدهی آنکه با افزایش دماي سطح

کارگیري مناسب هبراي ب چنین بهبود عملکرد آنت دماي سطح عملکردي ماژول و هممنظور تثبی

قطعات ترموالکتریک ژنراتور نیز براي استفاده از گرماي اضافی  از گرماي اضافی، استفاده شده است.

  شده است. تعبیه

کند. براي استفاده طرح پیشنهادي به صورت پسیو (غیرفعال) عمل می شناسی پژوهش:روش

کاري بررسی و سپس یک نمونه هاي خنککاري سیستم، ابتدا روشبهینه از گرماي حاصل از خنک

  ها طراحی و ساخت شده است.براي مطابقت داده

 تاثیر چندین پارامتر ترمودینامیکی از جمله ضریب پکینگ فاکتور سلول خورشیدي، :هایافته

تاثیر هر کدام به صورت مجزا  ارتفاع تونل کانال، سرعت باد و... مورد بررسی قرار گرفته شده است.

  نمایش داده شده است.

واد م دهد. همچنیننتایج تئوري و آزمایشگاهی اختالف قابل قبولی را نشان می گیري:نتیجه

شوند، همچنین وجود رفلکتور هاي خورشیدي میکاري مطلوب سلولتغییرفاز دهنده باعث خنک

  شود.می ٪40باعث افزایش تابش ورودي به سیستم تا حدود 

  کاري، خنک(PCM)مواد تغییر فازدهنده  یدي،سلول خورش هاي کلیدي:واژه
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  مقدمه و هدف -1

  

  مقدمه -1-1

ي اهاي فراوان و در دسترس طبیعت، در پی گشودن دریچهکارگیري انرژيهدیرباز با ب بشر از

ود هاي ختر کردن کارها، فعالیتتازه به روي خویش بود تا از این رهگذار، بتواند افزون بر آسان

سرعت به انجام رساند و گامی براي آسایش بیشتر بردارد. نخستین را با کمترین هزینه و باالترین 

راوان  هاي فرفته توسط بشر، انرژي خورشید بود. انسان از نور و گرماي آفتاب  بهره کارهانرژي ب

از فرآیند برخی صنایع گشت و حتی امروزه  ناپذیر جداییتا آنجا که این انرژي جزیی  ،بردمی

هاي آزاد آب دسترسی داشتند یا دست نداده است. مردمانی که به جریاننیز جایگاه خود را از 

کردند و با تبدیل و مهار میند، از این انرژي حرکتی استفاده زیستمیز هاي بادخیدر سرزمین

افزودند. انرژي دیگري که در میتر و دشوارتر، انجام کارهاي بزرگآن، بر توان خویش جهت 

احی هاي ساکن نوجستند، انرژي گرمایی زمین بود. انسانمی یاري از آنبا آن آشنا بوده،  گذشته

رم، هاي آبگگرمایی  چشمه-هاي درمانی، آگاهانه یا ناخودآگاه، با بهره بردن از ویژگیآتشفشانی

 .]1[بستندمی کارهنوعی این انرژي را به ب

ي اهافزون به انرژي زو پراکندگی آن و نیز همگام با نیاز روجمعیت و گسترش  افزایش با

 یهاي فسیلی را کشف کرد و آن را منبعسوختبشر  به تدریج جدید و کارآتر با بازده بیشتر،

 .]1[اي روشن بودآینده ناپذیر یافت که نویدبخشپایان

ري و شد و با پیشرفت علم و فناومیوز بیشتر رههاي فسیلی، روزبوابستگی انسان به سوخت

-کارگیري سوخته دادن انقالب صنعتی، ب ویژه با رخه ابزارهاي گوناگون و بها و ساخت ماشین

 تهدریافت که گذش رفته بشر رفتهها، اما در کنار این پیشرفت ،هاي فسیلی به اوج خود رسید

گیري از این انرژي نیز چندان بدون هزینه نخواهد بود و هراز محدود بودن انرژي فسیلی،  به

هاي فسیلی، خود به چالشی تازه براي امدهاي ناشی از سوزاندن سوختدیري نپایید که پی

جوامع انجامید. براي نمونه مصرف کنونی نفت، حدود ده میلیارد تن در سال است که بیش از 



 
 

هاي فسیلی است، امروز هنوز ترین سوختابتداییسنگ از  این نیز خواهد شد و با این که ذغال

 هآید و ساالنسنگ بدست  می برق آمریکا، از سوختن ذغال %56انرژي الکتریکی جهان و  40%

شود. میحاصل از سوختن ذغال، در جو زمین رها  COو  2SO، 2NO چندین میلیون تن گاز 

ي نیاز به انرژي، محدودیت منابع فسیلی،  فزایندهوزه عوامل بسیاري از جمله گسترش امر

، اياد فسیلی، گرم شدن هوا و اثر گلخانهي آلودگی زیست محیطی ناشی از سوخت موفاجعه

ي علم به دوبارهیاري از دیگر عوامل، سبب رویکرد و بس لزوم تعادل پخش گازهاي آالینده

علم و فناوري، فصلی تازه در  با این تفاوت که پیشرفت ،هاي تجدیدپذیر طبیعی شدهانرژي

  .]1[ها گشوده استکارگیري و تبدیل و مهار این انرژيهب
از طرفی با توجه به اهمیت توسعه پایدار در جوامع کنونی این فاکتور باید با اهمیت باالیی  

اي که عبارت است از توسعه» توسعه پایدار« 1لند گزارش برانت براســاسدر نظر گرفته شود. 

هاي آتی را در برآوردن نیازهاي هاي کنونی جهان را تامین کند، بدون اینکه توانایی نسلنیاز

ها و طبیعت سراسر جهان است. خود به مخاطره افکند و این توسعه پایدار رابطه متقابل انسان

فرآیند توسعه پایدار به گونه اي طراحی می شود که توسعه اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی 

 .]2[را تداوم می بخشد

داشتن انرژي مناسب است. ترین عناصر که در توسعه پایدار موثر است منابع انرژي از مهم

ترین عامل اقتصادي جوامع صنعتی پس از نیروي انسانی است چرا که انرژي یک نیاز عمده

اساسی براي استمرار توسعه اقتصادي، رفاه اجتماعی، بهبود کیفیت زندگی و امنیت جامعه 

امی مباشد. اگر انرژي به نحوي تولید و مصرف شود که توسعه انسانی را در بلند مدت در تمی

ابعاد اقتصادي اجتماعی و زیست محیطی تامین نماید، مفهوم انرژي پایدار تحقق خواهد یافت، 

هاي اخیر کشورهاي لذا تامین انرژي پایدار ضرورت توسعه پایدار است. به همین دالیل در سال

یدي، پذیر(انرژي خورشاي به انرژي تجدیدپیشرفته و در حال توسعه توجه فزایندهمختلف اعم از 

کاهش وابستگی به  و...) جهت ایجاد تنوع در استفاده از منابع انرژي و گرماییزمینانرژي باد، 

یابی به انرژي پایدار معطوف داشته اند. محیطی براي دستیک حامل انرژي و مالحظات زیست

محیطی، امنیت تامین انرژي، کاربري در هاي فسیلی، مالحظات زیستباال رفتن قیمت سوخت

تروشیمی، پیشرفت تکنولوژي و توجیه اقتصادي در برخی موارد به طور عمده تعیین کننده پ

پذیر است. به هر حال این قلمرو به طور دائم در حال تغییر بوده و آینده هاي تجدیدآینده انرژي

 نیا و رسیدن به انرژيگسترش نفوذ آن در بازار انرژي د، هااین تغییرات نمایانگر کاهش هزینه

                                                      
1 Brandt Land 



                                                                                                                                  
 

  .]3[پایدار است

  پذیرضرورت به کارگیري انرژي تجدید -2-1

  محدودیت منابع انرژي -1-2-1

بازرگان ایتالیایی و  2چیپیتوسط  1970زنگ خطر محدودیت منابع کره زمین در سال 

باشند به صدا درآمد. آنان در می 5رم کالبکه از متولیان سازمان  4OCEDمدیر  3کینگورا

انرژي را اعالم کردند، که محدودیت انرژي و   محدودیت» محدودیت رشد«گزارشی به نام 

هاي فسیلی به خصوص نفت دنیا را به لرزه در خواهد آورد، وابستگی جهان به کاربرد سوخت

کیل می دهد و قیمت آن موجب واکنش و شنفتی که منبع اجتناب ناپذیر رشد اقتصادي را ت

 .]3[حساسیت جامعه بین المللی شده است

 با توجه به اینکه ه ویژه انرژي فسیلی نامحدود نیست.کنیم بکه مصرف می ايمنابع انرژي

باشد، اما در مورد انرژي فسیلی نظیر نفت و گاز و درك دقیق میزان منابع انرژي مشکل می

ذخایر منابع انرژي فسیلی را پیشتوسعه حفاري و به کمک روش آماري،  ذغال سنگ بر اساس

برآورد میزان ذخایر انرژي (نفت خام، مایعات و میعانات گازي)  1-1ند. در جدول کبینی می

ضر، تعداد سالی که تولید . با تقسیم ذخایر به تولید سالیانه حا]4[ایران نشان داده شده است

  گردد.باشد، محاسبه میقابل ادامه مین به بعد فعلی ازای
 ]5[خام، مایعات و میعانات گازي) ایرانبرآورد میزان ذخایر انرژي (نفت  -1-1 جدول

  شرح 1382 1383 1384 1385 1386
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