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  حجت درگاهی اودلو/کیشده با ژنراتور ترموالکتر بیترک کییپانل فتوولتا ییکارآ یبررس  :نام پدیدآور و عنوان

  دکتر بهروز میرزایی ضیاپور  : راهنماداستا

  دکتر فرزاد صداقتی  :مشاور استاد

  06/06/1397  :دفاعتاریخ

  .ص 63  : اتتعدادصفح

  1439037/مهندسی مکانیک  :نامه شماره پایان

  :چکیده

هـم موجبـات    بیـ ترک نیـ تا بـا ا  باشدیم کیبا ژنراتور ترموالکتر يدیسلول خورش قیتلف نامهانیپا نیهدف از پژوهش در ا:هدف 

. میریبرق بگ کیاز ژنراتور ترموالکتر میو هم بتوان میرا فراهم ساز يدیسطح سلول خورش يکاهش دما

-سـازي مـی  سازي و به کمک رایانه شبیهنامه پیشنهاد شده و در گام اول مدلجدیدي در این پایان آرایش:شناسی پژوهش روش

.گیرداي در اندازه کوچک ساخته و مورد آزمایش قرار مینمونهي علمی در گام بعدي به عنوان مطالعه. شود

کاربرد رفلکتـور تـاثیر بـه سـزایی در افـزایش شـدت تـابش         دهد کهشده نشان میهاي نظري و عملی سیستم ارائهیافته:ها یافته

. شـود بیشـتر مـی   ژنراتـور ترمـو الکتریـک   ي جاذب و در نتیجـه رانـدمان مـاژول    که موجب افزایش دماي صفحهخورشیدي دارد 

ي تولیـدي توسـط   الکتریسـیته شود که دماي جاذب و در نتیجـه رانـدمان و   افزایش طول کلکتور خورشیدي موجب می همچنین

  .داردترمو الکتریک ژنراتورماژول راندمان اثر معکوسی بر روي  فاکتور نگیپکدرحالی که  .افزایش یابدترمو الکتریک ژنراتورماژول 

شـود کـه در طـول شـبانه روز بـه      سیستم میکل باعث افزایش راندمان الکتریکی ترمو الکتریک ژنراتور وجود ماژول :گیري نتیجه

را بـه خـوبی انجـام     هاي خورشـیدي سلول کاريخنک کار PCMمواد  .کنددلیل اختالف دماي موجود در سیستم برق تولید می

  .شودمی ٪40همچنین وجود رفلکتور باعث افزایش تابش ورودي به سیستم تا حدود  دهندمی

  هاي خورشیدي، مواد تغییر فازدهندهترموالکتریک ژنراتور، سلول:هاي کلیدي واژه
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مقدمه - 1-1

هاي همیشگی کشورها تبدیل گشته آن به یکی از نگرانی نیتأمباشد و ترین نیاز بشر میامروزه انرژي راهبردي

 ستیز طیمحمخرب این نوع از انرژي بر  راتیتأثبا نگاه به وضعیت رو به اتمام منابع انرژي فسیلی از یک سوء و . است

سازي ي بهینهسو بهحرکت .شودی نمایان میروشن بههاي تولید انرژي سازي روشاز سوي دیگر، اهمیت و ضرورت بهینه

 عنوان بهستیز طیمحدر دنیا شروع گردید، همواره حامل سه موضوع انرژي، اقتصاد و  1970ل دهه یاانرژي که از او

ی سودهاي طیمح ستیزي این حرکت، همزمان با ارتقاء استانداردهاي ازار دارکان اصلی بوده است و کشورهاي صنعتی 

یک منبع جدید  عنوان بهسازي و مدیریت انرژي امروزه این کشورها به بهینه. اند خود نمودهی را عاید اقتصاد توجه قابل

  .نگرندانرژي می

عام در  طور بهانرژي، انرژي  انواعی و افزایش تقاضا براي مصرف نیشهرنشبا صنعتی شدن کشورها، توسعه 

و در حقیقت به  داکردهیپي کالن، جایگاهی بیش از گذشته هايگذار استیسي توسعه ملی، جهانی و هاياستراتژ

هاي گوناگون انرژي در حوزه راتیتأثبا توجه به . است شده لیتبدها ها و دولتعاملی مهم و راهبردي در حیات ملت

به این مقوله مهم حیاتی،  مند نظامو ضرورت نگرش جامع و ) یطیمح ستیزاقتصادي، صنعتی، سیاسی، اجتماعی و (

 نیتأمدر جهان امروز .شود موقعیت و جایگاه انرژي در کشور استآنچه که امروز نیاز به آن بیش از گذشته احساس می

هاي تجدیدپذیر و انرژي سنگ زغالهاي ناشی از نفت و گاز، هاي متنوعی مانند نفت، گاز، فرآوردهانرژي از طریق حامل

انرژي در کشوري مانند ایران با جغرافیاي گسترده و موقعیت فیزیکی متفاوت نظیر تنوع ارتفاع،  نیتأم. شودیمانجام 

انرژي کشور  نیتأمي دقیق و علمی است، اما در عمل زیر برنامه، نیازمند دست نیازا، مسائل اجتماعی و مباحثی وهوا آب

بدون در نظر گرفتن منافع ملی و مدیریت ) استکه با اختصاص باال به گاز طبیعی دنبال شده (هاي اخیر  در سال

این در حالی . است اجراشدهي و زیر برنامهي فسیلی در کشور ها حاملبهینه انرژي و با توجه به سهولت دسترسی به 

و محدودیت در  ژي الکتریکی به منابع هیدروکربنیاست که ما با محدودیت ذخایر نفت و گاز، وابستگی عرضه انر

هاي اخیر افزایش در سال.به دلیل مسائل اقتصادي مواجه هستیم مدت کوتاهدر  ریپذ دیتجداز انرژي  استفاده وسیع

ي هوا از هایآلودگي فسیلی و تشدید ها سوختهزینه انرژي و پدیده گرم شدن زمین از یک سوء و ادامه روند مصرف 

. کندیمدیتأکهایآلودگیش بازده و کاهش انتشار افزا منظور بهي انرژي پیشرفته ها ستمیسسوي دیگر بر نیاز به توسعه 

انرژي یکی از از آنجا که . کندیمقابلیت استفاده از انرژي نقش بسیار مهمی را در توسعه و پیشرفت یک کشور ایفا 

به است و یک کشور عوامل پیشرفت صنعتی و اقتصاديمهمترین  بارزترین عوامل زیربنایی جهت توسعه اقتصادي و از 

هاي مربوط به رو به اتمام  برطرف کردن نگرانی هاي فسیلی، ت محیطی ناشی از سوختکاهش آلودگی زیس منظور

ي پایدار ایجاد امنیت انرژي و تجدید پذیر بودن منابع  تنوع بخشی به منابع انرژي، توسعه ها ، بودن این سوخت

بوده و تولید  هاي فسیلی سوخت ی برايگزین مناسبمنابع انرژي تجدید پذیر جای،... هاي نو نظیر خورشید و باد و انرژي

خورشید مهمترین و از . هاي اخیر بوده است انرژي از منابع انرژي نو، یکی از مهمترین اهداف پژوهشگران در سال

آید بنابراین الزمه استفاده بهینه از این انرژي خدادادي، ساخت پزیر به حساب میهاي تجدیدترین انرژيدسترس

  .باشدهاي خورشیدي قبلی میي خورشیدي با عملگرد باال یا ارتقاي عملکرد سیستمهانیروگا

  انرژي خورشیدي - 1-2

اي است که از  منشأ انرژي خورشیدي فرایند همجوشی هسته. کند خورشید میلیاردها سال است که انرژي تولید می

کیلومتر،  695500حدود ) فاصله بین مرکز تا سطح آن(شعاع خورشید  .رسد طریق پرتوهاي خورشید به زمین می

و دماي هسته خورشید بیش درجه کلوین 5800دماي سطح خورشید . برابر شعاع زمین است 109تقریبا 

برابر جرم  333000درصد از جرم کل منظومه شمسی و  8/99جرم خورشید . می باشددرجه کلوینمیلیون15   از

میلیارد سال  5ا بیلیون سال از تولد این گوي آتشین می گذرد و ت5/4برآوردهاي علمی در حدود  طبق. زمین است
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به توان  10در  1/1در هر ثانیه تقریباً. ه حساب آوردتوان آن را به عنوان یک منبع عظیم انرژي بآینده همچنان می

دم این انرژي به سطح بیرونی جو زمین برخورد تنها یک دو میلیار.شودات ساعت انرژي از خورشید ساطع میکیلوو  20

بدلیل بازتاب، تفرق و جذب توسط . کیلووات ساعت در سال است  18به توان  10در 5/1این انرژي معادل .می کند

بدین ترتیب انرژي تابیده شده به سطح . از این انرژي به سطح زمین می رسد% 47گازها و ذرات معلق در جو تنها 

  .کیلووات ساعت است  17به توان  10در  7وداً معادل زمین ساالنه حد

میلیون تن از  2/4در هر ثانیه .هاي دیگر استخورشید منبع عظیم انرژي بلکه سرآغاز حیات و منشاء تمام انرژي

هزار برابر وزن زمین است، این کره  333با توجه به وزن خورشید که حدود . شودجرم خورشیدبه انرژي تبدیل می

ترین انرژي خورشیدي وسیع. میلیارد سال آینده به حساب آورد 5توان به عنوان منبع عظیم انرژي تا نورانی را می

است، قابل دسترس بودن آن در ها برتري دادهمنبع انرژي پاك در جهان است ومزیتی که این انرژي را به دیگر انرژي

تابد بیش از کل انرژي است که انرژي نوري که ازخورشید در هر ساعت به زمین می. باشدان میاکثر مناطق جه

 توانستیم فقط یک چهارم از انرژيکارشناسانمعتقدند اگر می. کنندساکنان زمین در طول یک سال مصرف می

اي فعلی انرژي جهان را برآورده تابد را مهار کنیم، به راحتی قادر بودیمنیازهجهان می حخورشیدي که به مناطق مسط

هاي دیگر انرژي مانند گرما و الکتریسیته تبدیل  ها و وسایل مختلف به صورت تواند توسط دستگاه این انرژي می.سازیم

.نامه درباره این انرژي و کاربردهاي آن به طور مفصل بحث خواهد شد در این پایان. شود

  کاربرد انرژي خورشیدي -1- 1-2

کـه   شـود یمـ  يریـ گ مقاصـد متفـاوت اسـتفاده و بهـره     يمختلـف و بـرا   يها ستمیتوسط س ير از انرژدر عصر حاض

  :اند از عبارت

  .یروگاهیو ن ی، صنعت)یروگاهین ریغ(یمصارف خانگ يبرا دیخورش یحرارت ياستفاده از انرژ  •

  .کیبه نام فتوولتائ یزاتیتجه لهیبوس تهیسیبه الکتر دیخورش يپرتوها میمستق لیتبد  •

.همزمان گرما و برق دیبه منظور تول) PVT(یحرارت -کییفتوولتا یبیترک يها ستمیس  •

  هاي فتوولتاییکانرژي خورشیدي و سیستم - 1-3

هـاي استفاده از انـرژي ،یطیستمحیمسائل ز زیو ن یلیسوختهاي فس یو گران تیمحدود لیبه دل ر،یدر سالهاي اخ

اسـت کـه بـه صـورت  ریدپـذیمنبع انـرژي تجد نیتردر دسترس دیانرژي خورش. داشته است اريینو رشد بس

است و  نیانرژي روي کره زم ریدپذیجدمنبع ت نیبزرگتر دیتابش خورش. باشدیدر دسترس م میرمستقیو غ میمسـتق

برق  دیمقدار براي تول نیبه کار گرفته شوند، هم ديیخورش روگاههايیدرصد از صحراهاي جهان با ن ـکیاگـر فقـط 

  :دو راه وجود دارد ديیبراي بهرهمندي از انرژي خورش. خواهد بود یساالنه جهـان کـاف

استفاده از نور خورشید و تبدیل آن به الکتریسیته از طریق سلولهاي فتوولتاییک.

هاي دیگر و یا استفاده مستقیم از آناستفاده از انرژي حرارتی خورشید و تبدیل آن به انواع انرژی

سـت؛ بنـابراین، بایـد هاي با میزان باالیی از جذب انرژي خورشـیدي قـرار گرفتـه اه کشور ایران در منطق

هـاي سیسـتم. ا گرفـتوراهکارها طوري تنظیم شود که بتوان از این منبع انرژي بیشـترین بهـره رسیاسـتهـا

ي متصل به شبکه سراسري برق یا مستقل از آن جهت تأمین انرژي الکتریکی بهکار گرفته بـهصـورتواحدهافتوولتاییـک

  .میشوند

- استفاده از سیستمهاي فتوولتاییک در حالت مستقل از شبکه، میتواند در جهت تأمین انرژي الکتریکی مصرف

. قرون به صرفه و مشکلگشا باشدکنندگانیکه به شبکه توزیع برق به علت شرایط جغرافیایی دسترسی ندارند، بسیار م

همچنـین درمورد مصرفکنندگان متصل به شبکه نیز، استفاده از سیستمهاي فتوولتاییک گام مهمی در بهبود مدیریت 



5مقدمه و هدف                                                                                      

اي هسري در مقیـاهمچنین ویژگیهاي سیستمهاي فتوولتاییک از جمله امکان بـهکـارگی.مصرف محسوبمیشود

نهـا باعـث مناطق شهري و روستایی و زمانبري کم مراحل نصب و راهانـدازي آامکـاناستفاده در کوچـک و بـزرگ،

یکی از . هاي تجدیدپذیر به خود اختصاص دهداي را در بین انرژيها جایگاه ویژهاز ایـنسیستمشـود کـه اسـتفادهمـی

فتوولتاییـک، تـدویناسناد فنی  هـايتر از سیستمسازي شرایط الزم جهت استفاده گستردهاقدامات مورد نیاز برایآماده

  .هاستکارگیري این سیستمحاوي مشخصات فنی و دستورالعملها و الزامات مرتبط با به

عین حال، در. تولید برق افزایش یافته است ا توجه به تقاضاي رو به رشد مصرفکنندگان در سطح جهانی، نیاز بهب

با استفاده از ازهاي گلخانهاي، هزینه تولید برقن انتشار گافزایشبهاي گاز طبیعی و تأکید مقررات بر محدود کرد

تولید برق، از جمله ستفاده از سایر منابع انرژي برایبه همین دلیل، رویکرد به ا. سوختهاي فسیلیرا افزایش داده است

ت مزایاي فتوولتاییک به علسیستمهای.تولید برق خورشیدي بااستفاده از سیستمهاي فتوولتاییک، افزایش یافته است

حو احسن انجام اولین نوع آنها در اقمار مصنوعی آزمایش وکارایی خود را به ن. زیادي که دارند، کاربرد فراوان دارند

العبور و جغرافیایی ویژهمانند مناطق صعبقابلیت نصب و راهاندازي در شرایط، )سال20حدود (عمر طوالنی. دادند

عدم وابستگی به شبکه درنقاط دوردست و قابلیت متحرك، نگهداري آسان، هايکوهستانی، قابلیت استفاده در سیستم

هاي فتوولتاییک آینده درخشانی را براي استفاده ازسیستممزایایی هستند کهاستفاده به صورت متصل به شبکه همه 

پیشرفتهاي . شودیفتوولتاییک در جهان در هر پنج سال دو برابرمهاییزان تولید برق از طریق سیستمم. کنندترسیم می

تر از این وري باالتر و استفادهوسیعبهره، تکامل فناوریهاي مورد استفاده درتولید سلولهاي فتوولتاییکصنعتی و 

دو دهه گذشته، هزینه ساخت و نصب یک سیستم فتوولتاییک درحدود بطوریکه در طول. ا را در پی داردهسیستم

.]1[واحد نصبشده دو برابر شده استهر ي درصد کاهش یافته و توان تولید20

  هاي فتوولتاییکسیستم -1- 1-3

گیـردکـه از هـاي فتوولتاییـک صـورت مـیتبدیل مستقیم انرژي خورشید به الکتریسیته معموالً به وسیله سـلول

ر بـا یـابـیش از انـرژي هایی بـا انـرژي برابـاثر فتوولتاییک بر اساس اثر متقابل فوتون. کننداثـرفتوولتاییک استفاده می

هـاي فتوولتاییـک انـرژي خورشـید را بـدونآلـودگی و سـر و صـدا و ماژول. بانـدممنوعه مواد فتوولتاییک است

هاي فتوولتاییک بایـد انرژي خورشید چگالی انرژي کمیدارد وبنابراین، ماژول. کنندنوسـانات بـهالکتریسیته تبدیل می

هـاي قـدرت بـه هـم هایفتوولتاییک در شـبکهسیستم. تولید کنندکمید تا بتوانند انرژي داشته باشنسـطح زیـادی

متناسب با ACهاي فتوولتاییک به جریان تولید شده به وسیلهآرایهDCکنند تا جریان پیوسـته از مبـدالستفاده می

هـاي منبع اصلی انرژي بـراي سـفینه انرژي الکتریکی خورشیدي.ولتـاژ و فرکـانس مـوردنیاز در شبکه برق تبدیل شود

ي پیش از آن براي تأمین انرژي در همچنین، حدوداً از سه دهه.هـاي فضـاییاسـتفضـایی از زمـان شـروع برنامـه

ها و ي گذشته، از انرژي خورشیدي براي تأمین انرژي خانهدر یـکدهه. شـودمصارف شـهري و کشـاورزي اسـتفادهمـی

ي پیشرفت در تکنولوژي خورشیدي به همراه تغییرات ري به طورگسـترده اسـتفاده شـده کـهنتیجههاي شهساختمان

  .در ساختار صنعتالکترونیک است

مـاژول :ي آنها متشکل از سه جزء اصلی هستندهاي فتوولتاییک وجود دارد، اما همهاگرچه انواع مختلف سیستم

کنـد تـا از آن مبدل که الکتریسیته را به جریان متناوب تبدیلمی ،کندد را به الکتریسیته تبدیل میکـهانرژي خورشی

ي اضافیتولید شـده در سیسـتم را بتـواندر مصارف مختلف خانگی استفاده کرد؛ و احتماالً باتري که انرژي الکتریسیته

براي .اي پشتیبانی و غیرههسازهجریان،سیمها، سوئیچ براي قطع: دیگر اجزاي جانبی سیستم عبارتند از. کندذخیـرهمی

.ها بطور دقیق شناسایی شودهاي فتوولتاییک باید ساختار و کاربرد اینسیستمي مناسب از سیستماستفاده
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  هاي فتوولتاییک از لحاظ کابرديبندي تیپ سیستمطبقه -1-1- 1-3

  .]2و1[شوندبندي میي فتوولتاییک با توجه کاربردشان به دو گروه دستههاسیستمبطور کلی 

واحدهاي فتوولتاییک متصل به شبکه.

واحدهاي فتوولتاییک مجزا از شبکه.

حالـت شـد کـه در ایـنبامیهفتوولتاییک به صورت چندگان هايسیستمم به ذکر است که کاربري دیگر الز

  .هنددمیسیسـتمفتوولتاییک در کنار منابع دیگر مانند توربین باد یا دیزل، تغذیه بار را انجام 

  هاي فتوولتاییک متصل به شبکهسیستم - 1-1-1- 1-3

روز، اسـتفاده هـا در طـیـی وارده بـر نیروگـاهبهمنظور تقویت شبکهی سراسري برق و جلـوگیري از فشـار الکتریک

راه حلهاي ایـن ت متمرکز و یا غیرمتمرکز از جملهي فتوولتاییک متصل به شبکه سراسري برق بهصورهاتمسیساز

جهـان در واحـدهاي ـه شـبکه در بسـیاري از کشـورهایي فتوولتاییک متصـل بهاتمامروزه سیس. شدبامیمشـکل

هاي فتوولتاییک نصب بهصورت نیروگاهایبزرگترکیلووات در بام منازل مسکونی و در واحده5کیلووات الی 1کوچـک از 

  .ه کرداشارتوان به مواردزیري این سیستم میاز مزایا. انـدازیشده استو راه

اندازي آساننصب و راه.

بازدهی باال و عدم نیاز به تجهیزات جانبی پیچیده

عدم نیاز به باتري جهت ذخیره انرژي الکتریکی.

زمان و بهطور موازي با شبکهی اي است که همگونهي فتوولتاییک متصل به شبکه، بههاتمطراحی سیس

مبدل الکترونیک قدرت ي فتوولتاییک متصل به شبکه، هاتملی سیسیکی از اجزاء اص. نمایندسراسـریتوان تولید میبرق

تبدیل نموده و ACهاي فتوولتاییک را متناسب با ولتاژ و فرکانس شبکه به برقتولیدي توسط آرایهDCبرق  است کـه

ي ها مسیستجانبه میان طورکلی ارتباطی دوبه. نمایدطع میطور خودکار انتقال نیرو را قدر صـورت عـدمنیاز، به

ي فتوولتاییک بیش از نیاز ها سیستمتولیدي توسطDCیبرق وجود دارد، به نحوي که اگر برق فتوولتاییـک و شـبکه

و در هنگام شب و مواقعی که به دالیـل گرددي برق سراسري تغذیه میه شبکهبـار مصـرفی محلـی باشـدمازاد آن ب

برق سراسري تأمین  شبکه يمورد نیاز سایت توسط ندارد، بار الکتریکیخورشید وجود یامکـان اسـتفاده از نـوراقلیم

خارج فتوولتاییک بهدلیل تعمیرات از مدار  سیستمهمچنین در کاربردهـایمتصل به شبکه در صورتی که . گرددمی

حدها ر این وانکته مهمیکه د. برق سراسري تأمین خواهد شد شبکه يمحلـی ازطریق گردد، برق مورد نیـاز مصـرف

خورشیدي نیز باید تولید را سراسري قدرت قطع شود، واحد  شبکه ياسـت کـه اگـر بـه هـردلیلی باید رعایت شود این

  .سازد و بارهـاي مصـرفی قطـع شـوندمتوقف
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  ]3[فتوولتاییک متصل به شبکه برق توزیع  سیستم-1- 1شکل 

همانگونه که . هدمی دباتري ذخیرهساز را نشان برق بدون شبکه يوولتاییک متصل به فت سیستمطرحی از 1-1شکل

. شدبامی سراسري و واحد خورشیدي به صـورتدو طرفه  شبکه يشود، جهت شارش توان بینمشاهده می1-1شکل در 

یدي، این دو طرفه بودن تبادل توان به این معنی است که در صورت بیش از حد بـودن تـوان تولیـدي واحـدخورش

شود و در صورت کمبـود تـوانو یا عدم سراسري تزریق می شبکه يي آن به باقیماندهشود ومی بخشی از آن صرف بار

ده شد اگر به هر دلیل همانگونه که توضیح دا.شودتولید توان توسط واحدخورشیدي، نیاز بار از طریق شبکه برطرف می

این تشخیص و توقف، توسط . زدمتوقف ساشود، واحد خورشیدي نیز بایـد تولیـد تـوان و تزریـق آنـرابرقشبکه بی

، سیستمدر برخی موارد براي افـزایش قابلیـت اعتمـاد . پـذیردلکترونیک قـدرت واحـد خورشـیدي صـورت مـیمبدال

ي متصل به شبکهی ها سیستمبنابراین . شودي ذخیـرهکننده انرژي که عمدتاً باتري هستند، استفاده میها سیستماز 

  .بندي کردذخیره طبقه سیستمذخیره و بدون  سیستمدو گروه دارایتوان بهیسراسري برق را م

مسـکونی هـایخصـوص بـراي خانـهذخیـره بـهسیستمبرق مجهـز بـه  شبکه يي فتوولتاییک متصل به هاسیستم

حسـاس بارهـاي از انرژي ذخیره شده برای ها سیستمهاي تجاري کوچک بسیار مناسب هستند، زیرا در این ومحل

سراسري  شبکه يدر شرایط معمولی که .شودهاي آبرسانی و غیره استفاده مییخچال، روشنایی، آسانسور، پمپ:ماننـد

نماید و در صورتیکه اضافه ي بـار محلـیانرژي تولید میفتوولتاییک بـراي شـارژ بـاتري و تغذیـه سیستمبرق دار است، 

 شبکه يصـورتکمبود تولید، توان مورد نیاز را از نمایـد و دروان تزریـق مـیـري تـسراس شبکه يتولید داشته باشد به 

  .ندبرمی سازهاي انـرژیدر حالت شارژ کامل به سر ذخیرهدر هر صورت باتري و یا دیگر. ایدنمسراسري دریافت می
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  ]3[ذخیره انرژي سیستمفتوولتاییک متصل به شبکه سراسري برق مجهز به  سیستم- 2- 1شکل 

  

همانگونـه . هدمی دبرق داراي باتري ذخیره را نشان  شبکه يفتوولتاییک متصل به  سیستمطرحی از 1- 2 شکل

شـود کـه خروجـی ي خورشیدي تغذیـه مـیلکترونیک قدرت توسط آرایهص شده است، مبدالکـهدر این شکل مشخ

اصلی و واسط واحد شبکه یي بین رابطه. حساس متصل استانرژي بار محلی و بار سازباتري به عنوان ذخیرهآن بـه

از نظر شارش توان به صورت دو طرفه مشخص شده است که همانگونه توضـیح داده شـد ( خورشیدیپانل اصلی

همچنین رابطه تبادل توان بین واسط واحد خورشیدي و مبدل . شودکمبـودو بیشـبودتوان از این طریق جبران می

باشـد، سراسري برقدار شبکه يدر صورتیکه  شد زیرابامی یز به صورت دو طرفه الکترونیک قدرت واحـدخورشیدي ن

تولیدي نداشـته الت به هر دلیل واحد خورشیدي هیچبـاتري بایـد در شـارژ کامـلباشد اما ممکن است در این ح

ه تولید براي مثال در روزهاي بارانی ک. اصلی کمک گرفت شبکه يتوان از بنـابراین بـراي شـارژ کـردنباتري می. باشـد

در زمانی که شبکه . شودقدرت استفاده می شبکه يیـا صـفراست براي شارژ باتري از توان واحد خورشیدي کـم و

ي صورتیکه شبکه بیبرق باشد این مبدل از باترنماید و درباتري را شارژ میقدرت برقدار باشد مبدل الکترونیک قـدرت،

شبکه اصلی، کلید بین خود و واسط واحد خورشیدي مبدل در صورت قطع.نمایـدبه عنـوان منبـع انـرژي اسـتفاده مـی

توانایی عملکرد مستقل از شبکه براي تولید فرکانس مناسب را صورتیکهرا باز و کلیـد بـین خـود و بـار حسـاس را در

  .دبندمی داشته باشد، 

  قل از شبکه سراسري برقهاي مستسیستم - 1-1-2- 1-3

عمـل برق سراسری شبکه يباید مستقل از  اي است کهي فتوولتاییک مستقل از شبکه بهگونهها سیستمطراحی 

شـوند و تمـام میاین واحدها مستقیماً به بار متصل. و متناوب را دارا باشد(DC)نمـوده وقابلیت تغذیه بارهاي مستقیم 

بنابراین براي طراحی اینگونه واحدها، بایستی مـدل بـار . نمایندمتصل به شبکه تامین میي ها سیستمبـار را بـرخالف 

هاي فتوولتاییک بر این و کـل تـوانمورد نیاز بار در یک دوره شبانه روزي محاسبه شود و ظرفیت واحد وتعداد آرایه

 سیستمیستی از طریق بامی ن تمامی توادلیل عدم وجود شبکه برق سراسري، همچنین به. اسـاس محاسـبهشود

و میزان تولید  )شب هنگام(پیوسته توان را ندارد فتوولتاییک قابلیت تولید سیستمهاز آنجایی ک.فتوولتاییک تامین شـود

، براي تغذیه مناسب و مطمئن )رانیباروزهاي ابري و کاهش تولید در(شد بامی وي وابسته توان آن کامالً به شـرایطج

ر در باساز انرژي به میزان مصرف ظرفیت ذخیره. مجهز شودساز انرژییرهذخ سیستموولتاییک بـهید واحد فتبار با

ساز انرژي ذخیره سیستمید باهمچنین براي افزایش حاشیه امنیت، .بستگی داردهایی که تولید وجـود نـدارد،ساعت
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در صورتیکه زیرا . شدبابراي چند روز داشته فتوولتاییک  سیستمرا بـدوناستفاده از انرژي  سیستمر باقابلیت تغذیه کل 

از جمله . .تغذیه نماید رهاي محلی رابایست بامی )چند روز ابري متوالی(شد باجـوي مناسـبنچند روز متوالی شرایط

زیر اشاره مـواردتوان بـهارد، میي فتوولتاییک مجزا از شبکه نقش عمده اي دها سیستمي مزایایی که در رشد و توسعه

  .دکر

.انتقال شبکه و تعمیر و نگهداري آن سیستمسراسري،  شبکه يعدم نیاز به * 

.لعبورابویژه در مناطق صعرسانی بهعدم نیاز به سوخت و رفع مشکالت سوخت* 

.عدم نیاز به تعمیر و نگهداري مداوم و طول عمر مناسب* 

درت در دسـترس نبـوده و یـا بـراي اتصـال اصـلی قـ شبکه يکاربرد اصلی اینگونه واحدها در مکانهایی است که 

اند، براي تأمین شدهاي مخابراتی که در کوهستان ایجادبراي مثال در سایته. قدرت هزینه زیادي الزم است شبکه يبـه

نیاز الکتریکی مناطقی که طور کلی رفعی، روشنایی و بههاي آبرسانهاي روستایی، پمپهاي مسکونی، کلبهبرقخانه

از  ها سیستمدر این . استفاده کردفتوولتاییک مستقل از شبکه سیستمتوان ازشند، میبانمیشبکهسراسري برقداراي 

.شوددل براي تأمین برق استفاده میمبتري و یکباي شارژ کنندهیک کنترل و یا بر زمین، هامباهاي نصبشده بر آرایه

  ترموالکتریک - 1-4

 لیبطور معکوس تبد ایو  (Seebeck)یکیالکتر يگرما به انرژ لیعلم تبد  (Thermoelectrictiy)تهیسیترموالکتر

امکان را فراهم  نیا یکیالکتر يگرما به انرژ لیعلم تبد. است) Peltier(شیسرما ایو  شیبه گرما یکیالکتر يانرژ

معموالً کم  لینوع تبد نیا یزدهباوجود آنکه  با. شود رهیذخ یکیالکتر يبصورت انرژ یاتالف یحرارت يکه انرژ آوردیم

در  یعیبد يها شرفتیو پ قاتیبودن آن مورد توجه قرار گرفته است و تحق ریدپذیتجد لیاست که بدل یمدت یاست ول

 يا ردهگست قاتیوجود آنکه تحق با. در حال انجام است يمتفاوت در اندازه نانومتر يساختارها ایو  دیساخت مواد جد

که بتواند  يا هنوز هم ماده یدر حال انجام است ول کیکاربرد ترموالکتر يبرا دینومواد جدنانوساختارها و نا دیتول يبرا

در  کیعث خواهد شد تا روش ترموالکترباشود ساخته نشده و ساخت ماده مناسب  یکاربرد معرف نیا يبطور قاطع برا

 رهیذخ نهیدر زم کیکاربرد ترموالکتر نیتر بخش دینو. شدباداشته  واال گاهیجا ،يبرداشت انرژ يها روش انیم

در  يحرارت بدن انسان به انرژ لیبخصوص در کاربرد حمل و نقل، و تبد ،ییگرما يها نیماش یحرارت افتیزبا،يانرژ

غلبه وجود دارند که از  يمانع برا نیچند کیبه روش ترموالکتر يدر برداشت انرژ. قابل حمل و نقل است يها دستگاه

 کیمواد ترموالکتر تبایکه در ترک ییایمیمحدود به عناصر ش یبودن و دسترس یکم، سم یزدهبابه  توانیآن جمله م

ساخت  نهیهز باکیمواد ترموالکتر یزدهبادنینانو بهبود بخش يفناور یچالش اصل نهیزم نیدر ا. روند اشاره کرد یبکار م

  .کم است

  لزوم برداشت انرژي ترموالکتریک -1- 1-4

شد، باوجود داشته  داریکه در مواضع مختلف اختالف دما بصورت پا ردیقرار گ یطیدر مح کیتراشه ترموالکتر یوقت

 دهیپد ب،یترت نیشده و بد دیتول یکیالکتر يانرژ یتا بطور موضع شودیعث مبایطیمح نیدر چن یحرارت يشارش انرژ

 یفراوان تیمز تواندیم دهیپد نیمتوسط، ا یزدهبابایتح. شود یم یکیالکتر يانرژ دیتول يبرا یروش کیترموالکتر

  .شدباداشته 

فراوان و  يدر کاربردها دهیپد نیرود که از ا یانتظار م یموضع یحرارت ياتالف و نشت انرژ لیبه دل قتیحق در

به هر حال قابل دسترس است،  يانرژ نیکه ا ییاز آنجا. استفاده شود یموضع یکیالکتر يانرژ دیتول يمتنوع برا

مثل کاهش در  ،یزگشتباهینسبت به سرما کیکترتراشه ترموال متیتوجه به ق باراه حل را  نیمنفعت ا توانیم

امکان  ،یکیمکان يها است که فقدان قسمت نیها ا تراشه نیمشخصه ا نیمهمتر. زد نیتخم یموضع يانرژ يازمندین
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ساده را فراهم  ریو تعم ينگهدار طیشرا زیو ن نانیاطم تیوزن سبک، قابل ابعاد کوچک و صدا،یپاك و ب يکاربر

 يالباتیقابل دیباخوب،  کیماده ترموالکتر. آن است زیناچ يکارآمد ،يفناور نیا يسازيدر تجار یلمانع اص. کندیم

 یکیالکتر تیهدا دیباتیخاص نیحصول ا يبرا. کند دیرا تول ازیشد تا ولتاژ مورد نبارا داشته  تهیسیگرما به الکتر لیتبد

 يشد تا از اتالف انرژباتا حد امکان کم  دیبایحرارت تیهدا نیهمچن. ابدیکاهش ) Noise(یشد تا نوفه حرارتباادیماده ز

در مورد  قیتحق ایدر سراسر دن. شودیم يریگ اندازه ZTبه نام  يفاکتور باخواص  نیا. شود يریجلوگ یحرارت

کمتر  ایکیZTریمقاد کیدر حال حاضر مواد ترموالکتر. فعال است اریدارند بس ییالباZTکه فاکتور  دیجد يرساناها مهین

  .هدمی درا  کیترموالکتر شتریاجازه گسترش ب ZTیگسترده جمع نیتخم کی. را دارا هستند

  سابقه فناوري ترموالکتریک -2- 1-4

 نیهچن. دیرا بهبود بخش کیترموالکتر یزدهبابه کمک آن  توانیاست که م ییاز دستاوردها یکینانو  يفناور

ثابت : Seebeck(بکیثابت س شیافزا باسو  کیاز . را داراست يمختلف انرژ يکاربردها يبرا ییالبالینانو پتاس يفناور

سهم  شیعث افزابایکیالکتر تیهدا شیافزا گر،یاز جنبه د. ابدی یکاهش م یکیالکتر تی، هدا)تهیسیگرما به الکتر لیتبد

 ندینانو در فرآ يکه فناور یاصالحات. شودیم یحرارت تیهدا شیمنجر به افزا جهیشده و در نت یحرارت تیهدا یالکترون

 يها تراشه دیتولیبرا ییها تا بحال تالش یول آوردیمواد را فراهم م ییکارآ یامکان بهبودبخش کند،یم جادیا دیتول

ال و باینانوساختارها در دماها يداریهمان پا یبه هرحال موضوع اصل. است ماندهیقبانارسا  ،يبرداشت انرژ يکارآمد برا

  .است ادیز ییدما راتییتغ زین

  اثرات اقتصادي و صنعتی ترموالکتریک -3- 1-4

زار مصرف بارودیانتظار م. است ژهیو ياز کاربردها گرید یها و برخ کننده اساساً شامل خنک کیترموالکتر جیرا زاربا

زار باکل . هدمی دلیزار را تشکبادرصد  35که در حال حاضر حدود  ابدیشیافزا ندهیآ يها در سال وستهیبطور پکننده، 

  :شودیزده م نیتخم ریدر ز شده انیبر اساس منابع ب ورویونیلیم 200تا  175نیموجود ب

  )MicroPower Global(ل باپاورگلو کرویشرکت م ورو،یونیلیم 175•

  )ENECO Company(شرکت انکو  ورو،یونیلیم 175•

  یکیفتون يها تراشه ورویونیلیم 200•

  ).Rusnano(نانو  روس برسد،  زین ورویونیلیم 300به  2015تا سال  رودیکه انتظار م ورویونیلیم 200•

 15حاضر در حال . ابدیشیافزا 100تا  10فاکتور  باتواندیزارها مبابدست آورد، تمام  2از  شتریرا بتوان ب ZTاگر

است که  شده يگذار هیسرما) FWP(یبرنامه چارچوب نیهفتم لهیمتمرکز هستند که بوس کیترموالکتر يپروژه بر رو

  .است کیالکترو صنعت ترمو ییاروپا يها دانشگاه يهمکار جهینت نیا

 يها تراشه لهیبوس تواندیکه حرارت اگزوز م ییدر صنعت خودرو، جا توانیم شتریرا ب دهیپد نیا اثر

شده در  دیتول يدرصد انرژ 40کهیاست بطور تیاهم بااریکاربرد بس نیزار در ابالیپتانس. دیشود، د افتیزباکیترموالکتر

صنعت  نیعنوان اول صنعت خودرو به. هدمی دستاگزوز از د قیحرارت را از طر ،یداخل یاحتراق يها نیماش

حرارت هدر رفته  افتیزبایزار برابالیاندازه پتاس. شناخته شده است کیکننده از محصوالت ترموالکتر مصرف

  :است ریبه قرار ز لیکاربردها در اتومب هیبق. است ورویونیلیم هفت

  

  

روین دیتول* 

يطربایحرارت تیریمد *
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  .گرم و سرد شده يهایصندل* 

از مجاورت منابع سرد و گرم  توانندیفوالد، گدازش گاز و کوره پسماندها م يها از جمله کارخانه یمشخص عیصنا

تا  500کوره پسماند  يو برا گرادیدرجه سانت 450تا  200یصنعت يها حرارت هدررفته در کوره يدما. استفاده کنند

را  عیصنا نیا یطیو اثر مح یزدهباتواندیم ستهیبه الکتر نآ لیحرارت و تبد نیا يریبکارگ. است گرادیدرجه سانت 700

  .بهبود بخشد

. کندیمصارف متحرك فراهم م يبرا شده از بدن انسان را، ساطع يامکان برداشت گرما کیترموالکتر علمهمچنین 

. شود یرسان ياست تا به تراشه انرژ یکاف طیبدن و مح يدارند، تفاوت دما ینییپا یمصرف يکه انرژ ییها تراشه يبرا

 کیترموالکتر يها استفاده از تراشه بایهوانوردر صنعت د. مربع است متریبر سانت کروواتیم 25حدود  يانرژ نیا

از  بیترت نیحسگرها، استفاده کرد و به ا ریوجود دارند، نظ مایهواپ رونیکه در ب یکیادوات الکتر هیتغذ يبرا توانیم

 لهیمطالعات بوس. شودیسبکتر و مصرف سوخت آن کمتر م مایهواپ جهیاجتناب خواهد در نت یخارج يهایکش میس

 سیستمعمده در  ینقش ها کیکه ترموالکتر کندیم ینیب شیپ) Frost & Sullivan(وانیفراست و سال يا مشاورهشرکت 

  .کنند، دارند نیخود را تأم ازیمورد ن يکه خود بتوانند انرژ ،يحسگر يها

  سطح آمادگی فناوري ترموالکتریک -4- 1-4

زار صنعت باوارد  گریسه سال د یال 2تا  کیکه محصوالت ترموالکتر شودیم ینیب شیحالت پ نیدر بهتر اگرچه

 يشتریب يریتأخ یزه زمانبابامحصوالت  شدنيکه کاربرد رودیانتظار م نانهیب واقع دید باوجود  نیا بایخودرو شوند ول

 وروینیکه از مرتبه چند دیتول يالبانهیو هز نییپا لیتبد یزدهبالیبدل کیترموالکتر يانرژ افتیزباراهکار . ردیصورت بگ

که نرخ  ردیگ یصورت م یزار بطور گسترده تنها در صورتبااست، همچنان گران بوده و ورود به  يدیهر وات تول يبه ازا

حجم کاهش  بارساناها مهیمت نیق ،یخیلحاظ تار به. هر وات رسد يازا به وروی25/0به  کیمحصوالت ترموالکتر دیتول

اثر  یاست ول یزدهباشیافزا يبرا یمهم نهینانو گز يفناور. شدبارا داشته  يروند نیچن دیبازینکیو ترموالکتر ابدی یم

 دیتول بیترت نیمشکل مواجه است به ا بایآن در سطح صنعت يساز ادهیپ. شود دهیبهبود بخش دیباZTآن بر فاکتور 

  .شودیم ینیب شیپ 2020سال  زانبوه آن بعد ا

 یلیها اثر خ تراشه نیا. است یمصرف يکاهش انرژ ،یاتالف ياز گرما يانرژ افتیزبایها سیستمدر  یاصل هدف

کاربرد آنها در . کنندیکار م یاضاف يبوده و بدون منبع انرژ زیو تم یدارند و کامال انفعال عتیطب يبر رو يمحدود

 لیدل زلیو د لیگازوئ متیق شیافزا. هدمی دمصرف سوخت را تا چند درصد کاهش  ،یعموم هینقل لیخودروها و وسا

  .است ریدپذیمؤثر و تجد يهايفناور يجستجو يبرا یخوب

در اروپا  زیرا ن دکربنیاکسينشر گاز د زانیتمام موارد فوق را فراهم کند و بطور همزمان م تواندیم کیترموالکتر

امر احتماال منجر به  نیو اکار کنند  میبطور مستقل و بدون س توانندیم یکیترموالکتر يبعالوه مولدها. کاهش دهد

را  یکیالکتر يدر کنار مولدها یکیالکتر يانرژ رهیاز ادوات ذخ تفادهبه اس ازین زیخواهد شد و ن دیجد يظهور کاربردها

گسترش  ییسه شرکت اروپا لهیبوس هیمستقل از منبع تغذ يحسگرها يبرا یسیستمدر حال حاضر، . خواهد برد نیاز ب

  .داده شده است

  EHSاثرات  -5- 1-4

را در هنگام ساخت محصوالت مختلف  یعیو منابع طب يمصرف انرژ زانیم دیبادارند که  دیتاک نیزم دوستداران

هنگام استفاده از محصوالت در  را به يدر انرژ ییجو صرفه زانیو م یمواد مصرف زیو ن يانرژ دیتول يهايمربوط به فناور

 شودیاز آنها استفاده نم نبودسمیلیهستند که بدل ادیز کیلکتربهره ترموا بااز جمله مواد  میسرب و کادم. نظر گرفت

 نیا شدنيتجار. رودیمخرب بشمار م يا ماده ستیز طیاز لحاظ مح زین میتلور ریاستفاده شده از آنها نظ نیگزیو جا
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شده  يزیر برنامه گریتدبایترک باتبایترک نیا ینیگزیجا يبرا یو مطالعات فراوان رسدیبه نظر م دیدر اروپا بع تبایترک

 بایحال مواد نیمواد را بهبود بخشد و در ع نیا ییکمتر، کارا تیسم باتبایترک نیا ينانوساختارها رودیانتظار م. است

کاربرد در  يسرب هنوز برا تبایمتفاوت است و ترک يقدر طیشرا کایدر آمر. شندباکیترموالکتر يال براباآستانه تحمل 

 ستیز طیبر مح کیمحصوالت ترموالکتر یآت راتیهنوز تاث لیدل نیهم به. شوندیدر نظر گرفته م بمناس کیترموالکتر

خواهند  یسینانومواد ماتر اینانو شامل نانوساختارها  يبراساس فناور کیترموالکتر يها تراشه نده،یدر آ. ستیواضح ن

نانوساختارها در زمان ساخت آنها و  باقرارگرفتنشد تا از در معرض باشده  کنترل دیبادیتول ندیفرآ لیدل نیبد. بود

 زینانوذرات به بشر و ن نیاثرات مخرب ا زانیشود تا درمقابل م يریکاربرد آنها جلوگ نینانوذرات در ح يساز آزاد

  .به حداقل مقدار ممکن برسد ستیز طیمح

  هاي ترموالکتریکچالش -6- 1-4

را به مقدار قابل  کیمواد ترموالکتر یو بهبودبخش کیکالس يها تیامکان غلبه بر محدود ر،یاخ يها شرفتیپ

ال بایو مشکالت مواد در دما -درصد5دحدو–کم  یزدهبادر حال حاضر از  کیترموالکتر. هدمی دشنهادیپ يا مالحظه

 نیا با. قابل حل است یحرارت تیمواد و کاهش هدا یکیالکتر تیالبردن هداباقیاز طر یزدهبامشکل . گرفته است ریتأث

ساختن و بهبود  نهینانو در به يفناور رودیانتظار م. ممکن است ریهمه خواص بطور همزمان غ ساختن نهیحال به

  .شدبارگذاریتاث ZTفاکتور  دنیبخش

محسوب  کیو استفاده گسترده از محصوالت ترموالکتر شدنيتجار يبرا یکم، از موانع اصل یزدهباو  ادیز نهیهز

 قاتیتحق. شدباساز  مسئله تواندیم کیترموالکتر يها در تراشه ازیمورد ن ییایمیمحدود به عناصر ش یدسترس. شودیم

 کیترموالکتر يها تراشه یو طراح يمعمار نیهچن. است ازینکه ارزانتر و فراوانتر هستند، مورد  دیمواد جد يبر رو

 نیا کیترموالکتر يها فرد تراشه منحصربه يها از جنبه یکی. کندیم يزبایزار مصرفباکردنيرا در تجار ینقش مهم

 قتفاوتیاز طر کیترموالکتر يها حل شوند، تراشه يمشکالت فناورانه و تجار یوقت. ندارند یمیمستق نیاست که جانش

  .مسلط خواهد شد يزار برداشت انرژبادما در ادوات مختلف بر 

  پارافین - 1-5

ساده به  يوندهایپباکربن موجود در مولکول ،  ياتم ها یتمام شده که در آن  ریس یوکربندریه بیترک کینیپاراف

 دروکربنی، مشخصه ه گریرتدبابه ع. ندیگو یرا آلکان م ینیپاراف يها دروکربنیه ایها  نیاند و پاراف گرمتصلیکدی

  .شده اند ری، سدروژنیه ياتم ها بازین وندهایپ ری، ساساده است يوندهایپ لهیکربن بوس ياتم ها اتصال،ینیپاراف يها

  موارد مصرف و کاربرد پارافین -1- 1-5

جامد و  اییدیکلوئو عیشدکه به صورت مابایال مباتعداد اتم کربن  باع شده بااش يها دروکربنیاز ه یمخلوط نیپاراف

ال به فرم باحرارتدر درجه ریو در اثر تقط عیکه در نفت خام موجود است به صورتما ینیپاراف. شود یم افتیمتبلور 

پر  هیاول موارداز یکیدر صنعت کاربرد فراوان دارد و به عنوان  یخنث تیداشتن خاص لیبه دل نیپاراف. دیآ یجامد در م

 کاربردپارچه و کاغذ ضد آب هیو ته يساز تیو کبر يساز کیالست عیو صنا یشیو آرا يداروساز عیمصرف در صنا

جامد از  نیو پاراف یانشعاب يها دروکربنیاز ه يدیکلوئ نیپاراف. شدبایم عیبه دو صورت جامد و ما نیپاراف.دارد

درجه 60یال54جامد در  نیپاراف. گرندیکدیزومریا نیشده است و بنابرا لیتشک يریزنج اییخطي ها دروکربنیه

آن در  تهیسکوزیرنگ است و دیسف يتوده ا. است%901یال%898مخصوص آن  وزن.گردد یذوب م گرادیسانت

شود در  یزار عرضه مبابه  دکنندگانیکه توسط تول يها نیشد پارافبایاستوك م یسانت5/75برابر  گرادیدرجه سانت100

درجه 48-42نقطه ذوب  ينرم دارا اییریخم نیپاراف. شدباینقطه ذوب م يرو عمدتاشند که اختالف آنهاباینوع م6- 7
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 یبهداشت يداروها هتهی–خطر  یب یچوب تیکبر آغشتهکردنخاللهاي–نیاستارئ وی ع مومساختن شم يبوده و از آن برا

انواع واکس و  هتهی–ضد آب و رطوبت  یصنعت يپارچه ها و کاغذها هیته –سخت يها شهیش هتهی–یشیو آرا

و  یبهداشت عیدر صنا نیجهت استفاده از پاراف. شود یاستفاده م يساز کیعالستیجامد و صنا مرکبهاي–جالدهنده ها 

 مایعاز جمله کاربردهاي پارافین . شودگرفته و درصد روغن آن کاهش دادهقرار شیمورد پاال نیپاراف یستیبایشیآرا

لیوانکاغذي و مقواهاي بسته بندیو نیز پوشش دادن برخی میوه ها براي عدم تعرق - پارفینه نمودن بشقاب هاي مقوایی

پارافین کاالیی واسطه اي براي تولیدات مختلف صنعتی ، . تبدون بو و اثر اسپارافین ماده ای. و حفظ طراوت آن است

ها یکی از عمده ترین مشخصه هاي آنهاست که در صنایع  مقدار خلوص پارافین.شدبامی ... دارویی ، بهداشتی و 

ر ابر تغییر رنگ پایداید سفید و در بربامختلف مورد توجه است مثال پارافین واکسهایی که در ساخت شمع کاربرد دارند 

شد باتی باید بی بو و عاري از ترکیبادر حفاظت وبسته بندي مواد غذایی به کار می رود شد، یا پارافین واکس هایی کهبا

پارافین ایی که .ت مضر برایانسان می توان مواد آروماتیک پلی سیکلیک را نام بردبااز ترکی. که براي انسان مضراست

روغن زدایی عالوه بربهبود . شندبابراي مقاصد دارویی بکار می روند نیز خصوصیات و ویژگی هاي خاصی را دارا می 

ر پارافین واکس تصفیه شده عالوه ب. شدبابخشیدن خواص مکانیکی پارافین واکس ها یک روش تصفیه نیز می 

یا اصال شد وباار آروماتیک ها نیز ناچیز شد و مقدبایژن اتمسفر نیز ید داراي پایداري رنگ در مقابل اکسباسفیدیرنگ 

مشتقات و بی و پلی سیکلیک آروماتیک ها وع نشده منو بات اشباید ترکیبادر عمل تصفیه . شدباوجود نداشته

ل آلکانها ، حالیکه نرمات هتروسیکلیک زدوده گردند درباکیهیدروکربنی داراي اتم هایسولفور و نیتروژن و اکسیژن و تر

تاکنون براي تصفیه پارافین روش هاي زیادی. قی بمانندباورده آلکان هاي شاخه دار و نفتن هاتا حد امکان دست نخ

پارافین متداول گردیده و در مقیاس ه منظور تصفیهواکس ها استفاده کرده اند در حالحاضر روش هاي مدرنی که ب

جذب فیزیکی و هیدروژناسیون که این روش -یمواد شیمیای باتصفیه .جهانی بکار می رود به سه گروه تقسیم میشوند

  .خواهندگرفتهاي فنی مورد توجه قراردر بررسیها 

  :شدبادر کل موارد کاربرد پارافین به صورت زیر می 

.شمع سازي. 1

.روکش براي کاغذهاي مومی و پوشش ها. 2

درجه غذایی باموم پارافینی . 3

وجود خوراکی بودن غیر قابلهضم اسـت همقابـل    بات سازي استفاده می شود ، اما بادر آبنپوشش هاي براقی که * 

.دفع است و هم عمل دفع را تسهیل می کند

.پوشش براي انواع مختلفی از پنیرهاي سفت مانند پنیر ایدام* 

.درزگیز بسیاري از قوطی ها و بطري ها* 

.مکملی براي آدامس* 

ري بستهپوشش هاي مواد قالب گی* 

.رباعامل ضد قالب ، دافع رطوبت و گرد و غ* 

.فت شناسیباعاملی جهت آماده سازي نمونه براي * 

.به همراه مواد دیگري مانند روغن زیتون و مومروان کننده گلوله* 

.ساخت مداد ابرو و مداد رنگی* 

.سوخت جامد براي موتورهاي راکت چند گانه سوز* 

.که براي گرفتن ناهمواري هاي سطح به کار می رودتی از موم موجی باترکی* 

.تی از موم سرشی که براي تخته هاي اسکی بکار می رودباترکی* 



پانل فتوولتاییک ترکیب شده با ژنراتور ترموالکتریک14

کاهنده اصطکاك که براي هند ریلها و فضاهاي سیمانی بکار می رود و نیز معموال در چاپ صفحهنیزاستفاده مـی  * 

.شود

وك هاي رنگی مختلـف در مـوم اسـتفاده درپرینترهـایحرارتی     جوهر به عنوان پایه اي براي رنگ هاي سولید و بل* 

.بکار می رود

E905.شماره باافزودنی غذایی و عامل جداره اي : موم میکرو *  , E

استفاده از موم پارافین به تشخیص نیتراتها ونیتریت هاي  بابراي آزمون نیترات : مورد استفاده در پزشکی قانونی * 

.ه تیر اندازي کمک می کندموجود در دستان مظنون ب

ت الستیک اسـتفاده مـی شـوندکه اینعامـل     بامخلوط پارافین و واکس هاي میکرو که در ترکی: عامل آنتیوزونانت * 

.تولید کردFT١واکس وواکس آنتیوزونانت را می توان از موممصنوعی . مانع از ترك خوردگی الستیک می شود

.تگاهی براي فعال سازيترموستات مکانیکی و محرك به عنوان دس* 

.پوتینگ پیکاپ هاي گیتار که میکروپونیک ناشی از حرکات ظریف را کاهش می دهد* 

یی و درمانیباحمام موم براي مقاصد زی* 

.کرایوال استفاده می شود بال ها که باعامل ضخیم کننده بسیاري از پینت * 

.وازلین مرطوب کننده اي مور در لوازم آرایشی بهداشتی از قبیل* 

جلوگیري از اکسیداسیون سطوح فوالدي و آهنی جال داده شده* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                  
1 -Fischer Tropsch



  قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

  

  پیشینه پژوهش - 2-1

  )TE(ترموالکتریک  -1- 2-1

به طور قابل قبولی توسط  1911و  1909ي ژنراتور و خنک کننده ترموالکتریک در سالهاي تئوري پدیدهمبانی 

موادي مورد نیاز است که داراي  )، خنک کنندهتولید برق( که براي هر دو کاربرد وي نشان داد. آلتن کریچ بیان شد

ضریب ترموالکتریک باال یا به عبارتی داراي ضریب هدایت الکتریکی باال براي کاهش اثر ژول و ضریب هدایت حرارتی 

ستفاده از ترموالکتریک تا هاي تقریبا متضاد، ابه علت این خواسته. پایین براي کاهش حرارت اتالفی پایین باشد

.ها، توسعه چندانی نیافتهاديشناخت نیمه

. بین دو منبع حرارتی سرد و گرم تشکیل شده است Nو  Pهادي ي نیمهیک ژنراتور ترموالکتریک از اتصال دوپایه

ک به عنوان خنک کننده امروزه استفاده از ترموالکتری. این دوپایه از نظر حرارتی موازي و از نظر الکتریکی سري هستند

به دلیل پایین بودن راندمان قطعات ترموالکتریک مطالعات زیادي براي . ي زیادي یافته استو مولد الکتریسیته، توسعه

از جمله روش هایی که براي افزایش بازده مورد استفاده . افزایش بازده ترموالکتریک انجام شده استو اکنون نیز دارد

  :ان به دو مورد زیر اشاره کردقرار گرفته است، میتو

ده باال خت مواد ترموالکتریک جدید با بازابداع و سا* 

  )1-2شکل (هاي قطعه قطعه استفاده از پایه* 

  ]4[هاي قطعه قطعهمواد ترموالکتریک با پایه - 1-2شکل 



بدان دست  Bostonو  MITمحققان دانشگاه  2008اي که در سال توان به مادهدر مورد روش اول افزایش بازده می

  .]4[یافتند، اشاره نمود که با استفاده از فناوري نانو به افزایش قابل توجهی در بازده رسیدند

  . در مورد روش دوم افزایش بازده نیز کارهاي زیادي انجام شده است که در ادامه به چند نمونه اشاره شده است

والکتریک قطعه به قطعه پیشنهاد دادنـد، کـه در بـازه دمـایی     یک سامانه ترم 1961سوانسون و همکارانش در سال 

هدف اصلی آنها ارایه روش محاسبه مشخصات طراحی یـک  . درصد رسیدند 48/11در جه کلوین ، به بازده  973و  300

  .]5[اي بودژنراتور ترموالکتریک قطعه

 15وري بـازده تئـ   975تـا   300مـاي  اي که بین د، سیستم ترموالکتریک قطعه1997فلوریال  و همکارانش در سال 

  .]6[درصد داشت را معرفی کردند

درصـد بـراي ایـن پایـه      17ارائه دادند و بـه بـازده    P، یک پایه ترموالکتریک نوع 1998گانگ و همکارانش در سال 

  .]7[اي به صورت تجربی دست یافتندترموالکتریک سه قطعه

هـاي مختلـف انجـام داده    است، کارهاي زیادي در مـورد چیـدمان  سا اهاي نکه یکی از زیر مجموعه JPLپژوهشکده 

اشـنایدر  و همکـارانش    2004در سـال  . توان اشاره کـرد ر این مورد به کاراي ارزشمند کایالت و اشنایدر مید هاست ک

-درجه 1000الی  25اي با در نظر گرفتن فاکتور سازگاري پیشنهاد دادند که در بازه دمایی سامتمه ترموالکتریک قطعه

  .]8[درصد رسیدند 1/18گراد به بازده  ي سانتی

بینـی  درصد را را براي سامانه ترموالکتریک سـیلیکان ژرمـانیم پـیش    3/23بازده  1991گلین و همکارانش در سال 

  .]9[نمودند

بـا اسـتفاده از گرمـا از     يانـرژ  دیتول ستمیس کیرا به عنوان  کیترموالکتر يژنراتورها لیو همکارانش  پتانس نگیس

  .]10[ارائه کردند يدیخورش ياستخر آب ها  يشور انیگراد

  ]10[و همکارانش نگیسسیستم ارائه شده توسط  - 2-2شکل 

 يجامد  موجـود درچرخـه    ومسیب يرا در سوخت ها کیترموالکتر يژنراتورها ياحتمال همگام ساز ویماراور و رو 

. قـرار دادنـد   یروش مقرون به صرفه مورد بررسـ  کیدر ) CHP(شده  بیقدرت ترکبو گرما و )  ORC(نیرانک کیارگان

رانـدمان   شیوجود دارد که که منجر به افـزا  کیالکترترمو يژنراتورها نیمطلوب مع يدما کیآن ها نشان داد که  جینتا

  .]11[شودیدرصد م 8/7قانون دوم تا 



  ]11[ویماراور و روسیستم ارائه شده توسط  - 3-2شکل 

توسـط   کیـ ترمـو الکتر  هـاي و خنک کننده کیژنراتور ترموالکتر SOFC٢ستمیهدر رفته در س يگرما یابیباز يبرا 

 هیـ با حالـت اول  سهیدر مقا يشنهادیپ ستمیس يبرا يدرصد 6/4  ییکارا شیکه افزا.ژانگ و همکارنش به کار گرفته شد

  .]12[گزارش شد

  ]12[نشاهمکارژانگ و سیستم ارائه شده توسط  - 4-2شکل 

  

 کیـ ترمـو الکتر  يهدر رفته از موتور خودرو توسط ژنراتـور هـا   يگرما یابیباز يبرا دیجد ستمیس کینسریو د ریدم

                                                  
2- Solid Oxide Fuel Cell



 کیـ مقالـه،   نیـ در ا. شـد وات محاسبه  158شده از حرارت اتالف شده را  دیکه حداکثر قدرت تول کردند،و ارائه  لیتحل

شـده  و بـا اسـتفاده از     شنهادیکم پ يبا دما  ییگرما نیبرق از منبع زم دیتول يبرا نایکال يطرح اصالح شده از چرخه 

٣نرم افزار 
EES 13[ردیگ یقرار م يساز هیمورد شب[.  

  ]13[نسریو د ریدمسیستم ارائه شده توسط  - 5-2شکل 

 ياز گرمـا  یاسـتفاده از بخشـ   يرا بـرا  کیترمو الکتر يژنراتور ها 6-2مطابق شکل و همکاران  زارعمشابه  يکار در

بـه   يمطالعـه پـارامتر   کیـ . استفاده کردند یکل يبهره ور شیافزا يبرا) KCS11( نایکال يچرخه  ستمیهدر رفته از س

انجـام   کیـ نامیاول و دوم ترمود نیقـوان  دگاهیشده از د شنهادیپ ستمیمهم بر عملکرد س يرهایاثرات متغ یمنظور بررس

بهره  زانیم یابیارز يبرا)   KCS11( یمعمول 11 نایکال يچرخه  ستمیبا س سهیدر مقا يشنهادیپ ستمیعملکرد س. شد

و  يبـرآورد اقتصـاد   نیهمچنـ . شـده اسـت   سهیشود ،مقا یاستفاده م کیترموالکتر يکه از ژنراتورها یچرخه زمان يور

  .]14[صورت گرفته است ياقتصاد دگاهیاز د يشنهادیپ ستمیعملکرد س یابیرزا يبرا يسودآور

  

  

  

  

  

  

  

                                                  
3-Engineering Equation solver
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decrease. In this work, PCM materials are used to stabilize the surface operating temperature of the 
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Research method: The proposal is pseudo (inactive). In order to optimally use the heat from the 
cooling system, first the cooling methods are investigated and then a sample is designed to match the 
data.

Findings: The effect of several thermodynamic parameters, including the coefficient of solar cell 
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until40%.
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