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 چکیده 

ترین ، مهمکنندهصاار می تولید هر واحد انرژی برای بودن هزینه توجهقابلتولید انرژی به دلیل  تجهیزات سااا یبهینه هدف:

صنعتی روی می شورهای  صادی ک ساختار اقت ست که در  صاد، بادهد. تحولی که تحولی ا شد اقت ستاوردهایی چون ر ، ت یافد

رد. ی آن را به همراه دای منابع انساااانی و تکامل کیفتوساااعه ریزیبرنامهها، افزایش تولید ناخالص ملی همراه با کاهش هزینه

شنهاد بهینه هد  شنایی مع حلراهترین این پژوهش انتخاب و پی شگاه محقق اردبیلی ممکن برای رو ستفادهبابر دان انرژی  ا  ا ا

 خورشیدی است.

کلکتور خورشیدی بخشی ا  انرژی خورشید را به برق در پژوهش پیش رو، برای تولید برق ا  خورشید  شناسی پژوهش:روش

 الکتریک به برق تبدیل خواهد شد.و مابقی را به حرارت تبدیل خواهد کرد که حرارت اتالفی نیز توسط ژنراتور ترمو

ستم فتوولتاییک  ها:یافته ضر پژوهش  سی شیدی ا  طرح نظر ا حا سلول خور های متداول امرو ی کارایی راندمان الکتریکی 

ها دارد. دلیل این امر استفاده ا  ماده تغییر فا  دهنده برای جذب حرارت تری نسبت به آنبهتری دارد و توانایی تولید برق بیش

شیدی و  ست نآافزایش راندمان  درنتیجهسلول خور شیدی در طرح جدید ا   کهیطوربه ا سلول خور شینه دمای   43/74بی

درصاد  88/15درصاد به  5/14اسات و با ده کل سایساتم نیز ا   یافتهکاهش گرادساانتیدرجه  69/50به  گرادساانتیدرجه 

 مطابق، شااودتولید برق میالکتریک منتقل و باعث اتالفات حرارتی با کمک صاافحه جا ب به ژنراتور ترمواساات.  یافتهافزایش

ست. ساده  فتوولتاییک تر ا  یک سیستمبرابر  بیش 2پژوهش حاضر، توانایی تولید برق این طرح جدید حدود  عالوه بر آن در ا

شااود. البته با هنگام شاان نیز که ماژول فتوولتاییک در حال خنک شاادن اساات ا  اتالفات موجود برای تولید برق اسااتفاده می

 ها میزان تولید برق سیستم حاضر نیز افزایش پیدا خواهد نمود.الکتریک و افزایش با ده آنلوژی ژنراتورهای ترموپیشرفت تکنو

سیستم حاضر  نیهمچنشود، کنونی نیز باعث کاهش هزینه و برق مصرفی می مصر کمهای های قدیمی با المپتعویض المپ

 صادی مناسبی دارد.های متدوال امرو ی توجیه اقتدر مقایسه با سیستم

س ا  نظرحاضر که  پژوهشسیستم فتوولتاییک  کارگیریبهبا گیری: نتیجه های فتوولتاییک بت به سیستمراندمان الکتریکی ن

ست ا  آلودگی  ستمحیطمتدوال امرو ی بهینه ا سط نیروگاه  ی شی ا  تولید برق تو سیلی جلنا سوخت ف شود، وگیری میهای 

صادی یک طرح  شدن آن  ترینمهمهمچنین توجیه اقت ستپارامتر برای عملیاتی  سبت به ا ضر نیز ن ستم که طرح حا های سی

 است. ترهزینهکمدیگر 

 روشنایی ، سا یبهینه، الکتریکترمو فتوولتاییک، ،انرژی خورشیدی های کلیدی:واژه
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𝐶 ،ظرفیت گرمایی (
𝐽

𝑘𝑔 𝐾
) 

𝐷  ،قطر(𝑚) 

G  ،شدت تابش انعکاس یافته ا  رفلکتور(
𝑊

𝑚2) 

𝐻 تشعشعی،  ضرین انتقال حرارت(
𝑊

𝑚2𝐾
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ℎ  جابجایی،  حرارتضرین انتقال(
𝑊

𝑚2𝐾
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I مستقیم خورشید، شدت تابش(
𝑊

𝑚2) 

K  ،ضرین هدایت حرارتی(
𝑊

𝑚 𝐾
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L  ، طول(𝑚) 

M  ،جرم(𝑘𝑔) 

N تعداد 

P  ،توان تولیدی(𝑊) 

Q  ،گرمای انتقال یافته(𝐽) 

𝑟 مقاومت الکتریکی 

𝑻 ،دما(°𝑪) 

t  ،مان (𝑠) 

𝑈  ،ضرین کلی انتقال حرارت(
𝑊

𝑚2𝐾
) 

𝑊  ،عرض کلکتور(𝑚) 

𝑋  ،طول کانال(𝑚) 

𝑍 معیار شایستگی ژنراتور ترموالکتریک 

  عالئم یونانی

𝜶 ضرین جذب 

𝜃 اویه  

𝛽 اویه کلکتور ا  سطح  مین  

δ طول کانال 

𝜀 ضرین نشر 

μ ویسکو یته دینامیکی 

Ρ چگالی 

Σ بولتزمن-ثابت استفان 

𝛕 ضرین انتقال 

  هانویسزیر 

𝑓 سیال 

𝑡𝑒𝑔 ژنراتور ترموالکتریک 

𝑠𝑐 سلول خورشیدی 

g شیشه 
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𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 کل 

𝑝𝑐𝑚 ماده تغییر فا  دهنده 

𝑏s پشت صفحه جا ب 

Gap فضای بین سطوح 

𝑖𝑛𝑠 عایق 

Al آلومینیوم 

Ref رفلکتور 

Amb محیط 

T تدالر 
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 مقدمه و هدف  -1
 

  مقدمه -1-1

سعه انرژی ست ریانکارناپذضرورتی  تجدیدپذیرهای تو سایر آلودگی ا کاهش  یطیمحستی های تا آلودگی هوا و 

 بر اساس. شودو تحرک اقتصادی می ینیاشتغال آفرباعث   تجدیدپذیرهای بخش انرژیگذاری در سرمایهنین مچه. یابد

سی سیع، ها و مطالعاتبرر شیدی و ست در جهان تجدیدپذیر ترین منبع انرژیانرژی خور سان . ا شنا بخش انرژی کار

اساات که  انرژیبیش ا  کل ، شااودتابیده می که توسااط خورشااید در هر ساااعت به  مینخورشاایدی انرژی ، معتقدند

گیری ا  این منبع باید راهی جساات تا انرژی برای بهره، رونیا ا. نندکساااکنان  مین در طول یک سااال مصاار  می

های استفاده ا  انرژی خورشیدی تولید یکی ا  راه. تبدیل شود مصر قابلپراکنده آن با با ده باال و هزینه کم به انرژی 

 . [1-3]است 2(TEG)ترموالکتریکژنراتور  و 1(PV) فتوولتاییک لهیوسبه انرژی الکتریکی

شااد و یها پیش برای روشاانایی معابر اسااتفاده مهای نفتی و روغنی که سااالپس ا  به فراموشاای سااپردن چراغ

، هانایی جادهای یا هالوژن( روشاارشااته، های برقی ا  هر نوع )گا یچراغ، شاابکه انرژی الکتریکی رو افزونگسااتردگی 

شرفت تکنولوژ. کردندمی تأمینها و اماکن را خیابان ست که با پی صفحات فتووچندی ا ساخت و تولید  و در  لتاییکی 

علت . است تهقرارگرفهای خورشیدی مورد استقبال استفاده ا  المپ، گونه صفحاتبرخی موارد کاهش هزینه تولید این

ستر  شبکه تو یع برق و یا هرگونه ب ساتاین امر عدم نیا  به  سی ستالکتریکی  تأ سیم نیا یضمناً این بی. ا شی به  ک

صف الی  شیدی به ن شنایی خور شبکه رو صن و ایجاد یک  شته  مان ن شتمیکالکتریکی منجر گ که این  کاهش یابد ه

 . [4-6]است توجهقابلهای بزرگ بسیار خود در پروژه

ستم فتوولتاییک بخش سی صلی یک  ست پنل فتوولتاییک، ا شید قرار پنل. ا های فتوولتاییک که در معرض خور

سلول. های فتوولتاییک هستندسلول متشکل ا ، گیرندمی  هرچند. اندشده ساختهسیلیکونی  هادینیمهها ا  مواد این 

 توجه موردصااد( در 7به  هرچند با با دهی کمتر )نزدیکها و های پلیمری نیز به دلیل ار انی تولید آنامرو ه فتوساال

اده ا  این اسباب درصد مقبولیت استف 20ها تا امرو ه با توجه به افزایش کارایی عملی فتوسل. است قرارگرفتهمحققین 

ید برق تول یک ساایسااتم فتوولتاییک با تابش مسااتقیم نور خورشااید که ا آنجا. ای یافته اسااتتولید برق رشااد فزاینده

ه مجموعه فوق افزود که ای )باتری قابل شارژ( نیز بکند بنابراین برای مصار  غیر ا  ساعات آفتابی باید انباره  خیرهمی

این تجهیزات را باال  شاادهتمامظرفیتشااان هزینه  برحساان هاآنبودن  متیقو گرانها این انباره عمرمحدود اسااطهوبه

 . بردمی

های ا  منابع انرژی انرژی الکتریکیای را در تولید ژنراتورهای ترموالکتریک نقش ار ندهامرو ه ها عالوه بر فتوساال

ترموالکتریک با برقراری اختال  دما بین سطوح پشت و روی خود قادر به ژنراتور یک سیستم . کنندایفا می تجدیدپذیر

ستقیم و بی سطه تولید م ست انرژی الکتریکیوا ست که . ا سبابی در تولید انرژی برق به این ا سن چنین ا  برخال ح

ند فتوسااال تابی دار یک رو  آف به  یا   که ن های ترموالکتریکها  نه ژنراتور با ید  یرو شااا به تول  انرژی الکتریکیقادر 

مناسن برای  هر منبع اتال  گرمایی که بتواند اختال  دما را در ترموالکتریک ایجاد کند گزینه درواقع. [7-9باشند]می

                                                           
1 Photovoltaic 
2 Thermoelectric Genarator 



 راًیاخولی ، است شدهثبتدرصد  6ترموالکتریک ژنراتور یک  ییکارابیشینه  هرچند. چشمه حرارتی در این وسیله است

شگاه ستفاده ا  آندر آ مای ساختار نانو  رات و ا ستفاده ا   ساخت های معتبر با ا قابلیت ، ترموالکتریکژنراتورهای ها در 

آینده چنین  اندا چشاامبنابراین . اساات شااده دادهرموالکتریک نیز به  ژنراتورهای ت درصااد با دهی حرارتی 15 ییکارا

 . باشد ترروشنها رسد که ا  فتوسلای به نظر میانرژی الکتریکیوسیله تولید 

 را یغبهگذاری در سااایر منابع انرژی توجه دولتمردان به ساارمایه، سااا ی مصاار  سااوختدر راسااتای بهینه

ستهای سوخت را  تنوع انرژی ممربوط به انرژی بحثی با نا یهایگذاراستیسها همواره در آن. فسیلی معطو  شده ا

 . شود تأمینکشور تا آنجا که ممکن است ا  منابع گوناگون  مورد نیا به این شکل که انرژی  ،اندمطرح کرده

سوخت تا چند دهه سیدن قبل فکر محدود بودن  سیلی و به اتمام ر  آمدن واژه به وجودباعث ، آن در آیندههای ف

ستشونده سوخت تجدید جدیدی به نام مفهوم شد که منجر به بیانسوخت جایگزین  سوختی ا که  شد که به معنی 

شد شته با شگی دا ستمرار همی سال. عمر آن محدود نبوده و ا ضالت در  ستهای اخیر مع صر   محیطی ی شی ا  م نا

سیلیسوخت شورهای ، های ف صوصبهک سا مان بنیادی در تولید و تو یع انر خ شتهواژی صنعتی را به یک تجدید   دا

ی باعث پیدایش که مصاار  انرژو آن این شااودکه سااوخت جایگزین به مفهوم انرژی تمیز تعبیر می یاگونهبهاساات 

 . کنند نشودکه حیات موجودات  نده را تهدید می محیطی یستهای ناهنجاری

شید ، های جایگزیندر بین انرژی شی خور سترس  عنوانبها  انرژی تاب شود که در اد مییمنبع عظیم انرژی در د

سان و  صورت شری جهت جات جامعهتوان گفت که احتیامی جرئتبهآن  یصرفهبهمقرونبه دام انداختن آ  تأمینی ب

 . خواهد شد برطر خود  مورد نیا انرژی 

 

       هدف پژوهش -1-2

، کنندهمصااار رای ی تولید هر واحد انرژی ببودن هزینه توجهقابلتولید انرژی به دلیل  تجهیزات ساااا یبهینه

صنعتی روی میمهم شورهای  صادی ک ساختار اقت ست که در  ستاوردهایی چون . دهدترین تحولی ا شد رتحولی که د

سانی و تکامل کیفی منابع ان توسعه ریزیبرنامه، هاافزایش تولید ناخالص ملی همراه با کاهش هزینه، تبا یاف، یاقتصاد

شنایی م حلراهترین انتخاب و پیشنهاد بهینهاین پژوهش هد  . آن را به همراه دارد شگاه محقق ممکن برای رو عابر دان

 . انرژی خورشیدی است با استفاده ا اردبیلی 

ورشااید و خترموالکتریک در به دام انداختن انرژی تابشاای ژنراتورهای ها و تلفیق فتوساال هد  تحقیق پیش رو

ها و انه در فتوساالرو  دشاادهیتول انرژی الکتریکی. خواهد بود اسااتفادهقابلکه در روشاانایی معابر  اسااتتولید برق 

شدهیتولاتالفات گرمایی . شودترموالکتریک در باتری  خیره میژنراتورهای  سل د ضر برای فتو تغییر ز در مواد ها نیو م

برای تولید  هاآناختن ترموالکتریک و راه اندژنراتور که به هنگام شن منبع گرمایی مناسبی برای  شدهرهی خفا  دهنده 

 . برق است

 



 

 تحقیق مبانی و پیشینه -2
 

 انرژی خورشیدی -2-1

 انرژی خورشیدی مقدمه ای بر -2-1-1

ستانی  شر در همه جوامع با شید در ادامه حیات ب ست و اکثر این جوامع ا   شده شناختهاهمیت خور ، هاابلیب ا

شید را پرستش می هاایرانیان و مصری، هندوها دند کسانی بولین یونانیان او، با توجه به متون تاریخی. کردندحتی خور

شیدی در خانه ستفاده میکه ا  انرژی خور شان ا ندی ا  انرژی مرهمختلفی را برای به یهاشیآ ما شکیبو ، کردندهای

ایی به آتش کشیدن توان، نقطهبرنزی بزرگی به یک  ا  صفحاتها با با تاباندن نور خورشید آن. اندخورشیدی انجام داده

د را ا  خورشاای ها نورآن، اندها داشااتهیک روش ساانتی برای گرم کردن خانه رومیان. اندها را روی دریا داشااتهکشااتی

نور ه جلوی تابش کحتی قانونی را تصااوین کرده بودند تا افرادی ؛ دادند تا محیط خانه را گرم کنندعبور می هاشااهیشاا

 . محاکمه شوند، گیرندخورشید به خانه همسایه را می

 

 
 [10]تالیادر موزه فلورانس ای 1600در سال  ومیانرتوسط با بازتاب نور خورشید ها به آتش کشیدن کشتی از تابلو نقاشی -1-2شکل

 

در معرض نور   کههنگامیمحققان دریافتند قابلیت انتقال الکتریکی برخی ا  مواد مانند ساالنیوم  1818در سااال 

یافتند که ا  دانشاامندان در آ مایشااگاه تلفن بل در 1950هرچند که در دهه . یابدافزایش می، گیردخورشااید قرار می

ت ا  امر باعث شااد تا به ساارع همین. در ساااخت ساالول خورشاایدی اسااتفاده کنند مؤثرای ن مادهساایلیکون به عنوا

شودسلول ستفاده  ضاپیماها ا سیلیکونی در ف شیدی  سال . های خور د که ا  این ای بوماهوارهاولین  1ونگارد  1958در 

 .[10]جدید در آن استفاده شد تکنولوژی



 

 14  مبانی و پیشینه تحقیق 

 
 [10]روی آن شدهنصبهای خورشیدی لولدر فضا و س 1تصویر ماهواره ونگارد  -2-2شکل

سلولها باعث همواین ابزار شدن راه برای دستیابی به  شدهای خورشیدی ار انار  فزایش بهای نفت ابا . تر و بهتر 

 جدیدپذیرتهای دولت آمریکا آ مایشگاه ملی انرژی 1977در سال . تحقیقات در این  مینه سرعت یافت 1970در دهه 

رشیدی در های خورشیدی سیلیکونی در احداث اولین مزرعه خوهای رشد سریع تکنولوژی سلولنشانه. کرد تأسیسرا 

رنیا با در کالیف تربزرگای این راه با احداث مزرعه .نمایان شاادمگاوات  1توان تولید رنیا با هر کالیفدر شاا 1982سااال 

در محدوده ک ییتوولتافچندین نیروگاه  متحدهایاالتکنون تا. مگاوات در ساااال بعد ادامه یافت 2/5توان تولید حداکثر 

ر سااال ا  ساااخت اولین مزرعه خورشاایدی د 36اکنون بعد ا  گذشاات کمتر ا  . مگاوات ساااخته اساات 550تا  250

ست 850توان تولید ای با چین مزرعه، کالیفرنیا ساخته ا ولید توان جهانی تار ظرفیت طبق آم، عالوه بر این. مگاوات را 

توان تولیدی ، با این دورنما. بوده است گیگاوات 300ما اد بر  2016یک خورشیدی در پایان سال یهای فتوولتاسیستم

 . [10]( استگیگاوات 1) مگاوات 1000، های سوخت فسیلینیروگاه

ی ت مزرعهمیلیارد دالری برای ساااخ 1 گذاریساارمایهچینی با  هایشاارکت  2017بق گزارشااات در ژانویه ط

ای هسته دچار سانحه 1986وکراین که در سال های کشور اهکتار ا   مین 2500ی( در گیگاوات 1خورشیدی بزرگی )

 . [10]اندکرده ریزیبرنامه، شده بود

. رده استمیکرومتر( بسیار گست 250تا  38/0ه موج با طول محدودابش انرژی خورشیدی بر روی  مین )مقدار ت

سفر ما را و  شید اتم سبرای جو و  مورد نیا کند و انرژی ست گرم میکه روی  مین ا یزیهر چخور  تأمینرا  مستیاکو

ی شااود که در محدودهمتفاوت به فضااا با تاب می یموجطولتر این انرژی گرمایی البته با بیش، هنگامشاان. کندمی

( و ن و متانکرب دیاکسیدمانند ای )های گا های گل خانهاین انرژی مولکول. [10]میکرومتر است 50تا  5ا   فروسرخ

 . کندهای آب در اتمسفر را گرم میمولکول

 معموالً ) خورشیدی کنگرمآبی مختلفی شامل های مبتکرانه و خالقانهتوان با استفاده ا  روشنور خورشید را می

مایش گر، [11]خورشااایدی اساااتخرو کننده های خورشااایدی متمرکزنیروگاه، )برای تولید برق( کییفتوولتا، با آب(

صنوعی ب [13]های نمک مذابنیروگاه، [12]کیهانی سنتز م سال  30ر دها برخی ا  این تکنولوژی. کار بردو حتی فتو

ر اتمساافر به دلیل ود دکربن موج اکساایددیی و کاهش تولید وهوایآبگذشااته به عنوان راهی برای کاهش تغییرات 

سوخت شرفت کردههای سوختن  سیلی پی شیدی ا  ویژگی. اندف شدنیتمامهای مثبت انرژی خور بودن آن و همچنین  ن

 . های گسترده تولید انرژی با تجهیزات کوچک و بزرگ ا  آن استروش

درصد  4/22اند که ا  کرده تأمین مین را  نیا مورد رق ب چهارمیککمتر ا   تجدیدپذیرهای انرژی 2016در سال 

درصد توسط  4، ترین سهم را دارد()که بیش آبیبرقهای درصد توسط نیروگاه 14دی در جهان تولی تجدیدپذیرانرژی 

رغم مقدار سااهم پایین انرژی بادی و علی. تاساا شاادهتأمینتوسااط انرژی خورشااید  درصااد 5/1انرژی باد و فقط 
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شیدی شرفت و ، خور سریع بوده و پیش ها بهآن کارگیریبهپی شنی را در این ها نویبینیشکل باورنکردنی  د آینده رو

کرده و پرتقال  تأمین تجدیدپذیرهای خود را ا  انرژی مورد نیا ه برق هم تقریباًآلمان  2017می  15در . دهدعرصه می

 . [14]کرده است تأمین تجدیدپذیرهای ( فقط ا  انرژی2017می  10-4و  ا  سال را )ر 4نیز برق 

 

 
 . [15] 2016منابع مختلف در سال  میزان برق تولیدی از انرژی المللیبین آژانس گزارش -3-2شکل

  

 به زمینرسیده انرژی خورشیدی مقدار  -2-1-2

ل در کتاب کریس گودا. مختلفی برای نشااان دادن مقدار انرژی دریافتی  مین ا  خورشااید وجود دارد هایروش

دقیقه را  90مدت   مین را فقط  در ساااالهیککل انرژی  تأمینکه خورشاااید توانایی  داردمیخود بیان  "دگرگونی"

   مین، به بیان علمی. [16]دارد 15174 سفر دریافت  10 شید را در الیه باالیی اتم  30 تقریباً. کندمیوات ا  تابش خور

صد ا  این ضا با تاب  در سط  کهدرحالی؛ شودمیمقدار به ف شکی، هااقیانوسبقیه تو . شوندمیو موجودات جذب  هاخ

 . [16]تا دمای  مین ثابت بماند شوندمیبه فضا با تاب ، شدهجذبدرصد  70  هنگامشن

/ و خشااکی در حدود  هااقیانوس، ا  طریق اتمساافر  مین شاادهجذبکل انرژی خورشاایدی   243 85 ژول در   10

ست سنتز  1/0کمتر ا  . [17]سال ا صر  عمل فتو صد ا  این مقدار  صرفی در جها. شودمیدر ن کمتر ا  کل انرژی م

 . [18] ا  سوی خورشید به  مین است شدهتابیدهدرصد ا  کل انرژی  02/0

شی  یکرهتر مردم بیش سطح تاب این . [19]کنندمیدر رو   ندگی  مترمربعوات بر  150-300 مین در ناحیه با 

ست، میزان ا  انرژی در دسترس س یبرنامه. باعث گرایش به سوی تولید برق شده ا در  2000ال عمران ملل متحد در 

 گزارش ار یابی انرژی جهانی بیان نمود که پتانسیل تولید انرژی ا  خورشید بین   1816000 50000 این ، ژول است 10

ندین برابر  قدار انرژی چ / که میزان آن 2012در ساااال  ا  انرژی مصااارفی  مین ترشیبم  19559 8 ، ژول بود 10

 . [20]است
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 [19]الدر طول یک س شدت تابش خورشید بر روی سطح زمینمیانگین نقشه -4-2شکل

 

سال  شیدی در  صرفی  مین را  45/0فقط  2015انرژی خور صد انرژی م ست تأمیندر صله این مقدار فا، کرده ا

، که مطرح  گردید گونهانهمعالوه بر این ؛ دارد تجدیدپذیر هایانرژیدیگر  قدیمی و هایروش یادی با تولید انرژی به 

شید  صرفی جهان را  5/1انرژی خور صد ا  کل برق م ارهای  یادی انجام بنابراین باید در این  مینه ک؛ کندمی تأمیندر

انرژی منبع تولید  ترینبزرگ( مبنی بر قابلیت خورشاااید به عنوان IEAانرژی ) المللیبینگیرد تا پیشااانهاد آژانس 

سال  الکتریکی سیلی هایسوختباالتر ا   2050تا  س. تحقق یابد ایهستهآب و انرژی ، باد، ف شات بر ا اس آخرین گزار

ستم فتوولتا، مان انرژی جهانیسا  شیدی توانایی تولید ییسی سال  16ک خور صد ا  برق دنیا تا  ا خواهد ر 2050در

شت ست که برق تولیدی ؛ دا شیدی متمرکز  هاینیروگاهاین در حالی ا ضاف 11خور صد به این مقدار ا ، ه خواهد کرددر

 . [22در این  مینه است] گذاریسرمایهمند پیشرفت و نیا ، که البته با همه این تفاسیر برای دستیابی به این مقدار

 [21] 2015میزان مصرف انرژی جهانی در سال  -1-2جدول

 (درصد) درصد تولیدی نوع انرژی

 9/32 نفت

 2/29 سنگ غال

 9/23 گا 

 4/4 ایهسته

 8/6 آبیبرق

 4/1 بادی

 45/0 خورشیدی

 

 انرژی خورشید   کاربرد هایتکنولوژی -2-1-3

 . ک خورشیدیییوجود دارد: حرارت خورشیدی و فتوولتا دو نوع توان خورشیدی یطورکلبه

، [24خورشاایدی آب] یگند دا، [23]وپزپخت، کن خانگیگرمآب هایساایسااتمحرارت خورشاایدی شااامل 

شیدی]، [13نمک مذاب] -انرژی یسا رهی خ سایل نقلیه خور سوخت ]، [25و شیدی26تولید   [ و نیروگاه توان خور

 معموالً ) هانهیآآخرین مورد دربرگیرنده متمرکز سااا ی و بزرگنمایی پرتو خورشااید با اسااتفاده ا  . کننده اسااتمتمرکز

 هایپرهعمل تبخیر و انبساط ا   لهیوسبهاین سیال عامل ، سهموی( بر روی یک سیال عامل است یهابشقابو  هاشید

 هاینیروگاهمزیت  ترینبزرگ. رساادمی گرادسااانتیدرجه  800ه ب مورد اسااتفادهو دمای ساایال  کندمیتوربین عبور 

اما ؛ مختلف  خیره کرد هایروشآن را به  توانمیتبدیل انرژی خورشید به حرارت است که ، کننده خورشیدیمتمرکز
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 سا ی خیرهبه سختی قابلیت  انرژی الکتریکی یرا ؛ ستین پذیرامکانک ییبرای سیستم فتوولتا سا ی خیرهاین عمل 

 .  مان در حال بهبود بخشی است باگذشت هاباتریالبته تکنولوژی ؛ دارد

 

 
 [26]خورشیدیک نیروگاه متمرکز کننده یچرخه وارهطرح -5-2شکل

 ران درصااد ا  آب گرم مصاارفی منا ل انگلسااتا 70 تأمیناساات که انرژی خورشاایدی توانایی  شااده  دهتخمین 

 هاخانهمام آب گرم مصرفی ت تأمینتوانایی  ، باشدتر آفتابی بیش رو هایباشد که  ایگونهبهاگر شرایط جوی  .ستدارا

شت سر جهان  هایکنگرمآبامرو ه ظرفیت تولید . را خواهد دا سرا شیدی در  ست] گیگاوات 435خور . [27حرارتی ا

شیدیمتمرکز هاینیروگاه صد ا   2ر کمتر ا  که این مقدا کنندمی تأمینا  برق  مین را  گیگاوات 01/5 کننده خور در

 در  مینهیا دن کشااورهایاسااپانیا به عنوان پیشااگام در بین . آن را دارد تأمیناساات که انرژی خورشااید توانایی  یبرق

 گیگاوات 9/1نیز با  متحدهایاالت، ی را دارد و به دنبال آنگیگاوات 2-5کننده خورشاایدی سااهمی متمرکز هاینیروگاه

 . [27]شودمیاسپانیا محسوب  وردنباله

صااا  و هم در هوای  ند هم در هوایتوانمیو  کنندمیبرق را تولید  مسااتقیماًک خورشاایدی های فتوولتاییپنل

ژی خورشااید بر برخورد انر براثر انرژی الکتریکی. تری دارندهرچند که در هوای صااا  با ده بیش، ابری کارآمد باشااند

. شودمیتولید ، شودمی هاالکترون لیکون خالص است( که سبن آ اد شدنا  سی معموالً)که امرو ه  روی پنل خورشیدی

اند شدهساختهدرصد(  9999/99های خورشیدی )ویفرها( در دسترس ا  جنس سیلیکون خالص )تا به امرو  تنها پنل

ساخت آنهزینه تولید باال و  که ست مورد نیا ها همچنین انرژی  یادی برای  ها تکنولوژی پنل حقیقات اخیر بر رویت. ا

ساخت طیف جدیدی ا  پنل شامل موادی مانند کادمیوم تولورایدسبن  ست که  شته ا گالیوم و ، آلیاژ مس ایدیوم، ها گ

ستند سکات ه ساختاربرخی ا  این پنل. اخیرا پرو ساختاری کوچک و برخی مانند کادمیوم دارای  شامل  سمی ها  ی 

عالوه بر این با ؛ ارندددرصدی  20 تقریباًو با ده  اندیافتهدهه اخیر بهبود  یادی  2سیلیکونی در طول های پنل. هستند

 . ها کاهش بسیاری خواهد داشتاین پنل شدهتمامقیمت ، توجه به حجم تولید

سی سال طبق برر ستم پنل فتوولتا 1990های اخیر در  سی شور آلمان قیمت یک نمونه  شتک در ییدر ک بام پ

نهکی ید  خا حدود  کیلووات 10-100با تول که در ساااال  کیلوواتیورو بر هر  14توان در  چنین  2016توان بوده 

سااال  26درصااد کاهش قیمت در عرض  90یعنی حدود . یورو بر کیلووات توان بوده اساات 3/1 ساایسااتمی در حدود

هستند  هابامپشتکه مناسن استفاده در های خورشیدی پنل، بر طبق گزارش مجمع جهانی اقتصاد. [28داشته است]
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شبکه  صال به  صورت ات شند در  شته با شوند و کیفیت و کمیت تولیدی باالیی در آینده دا صن  سن ن اگر در محل منا

سوخت فسیلی  هاینیروگاههزینه تولید برق با  ا  نظر کشورهاسراسری بدون در نظر گرفتن یارانه اختصاصی ا  سوی 

تابهبود و افزایش تولید پنل. [29برابری خواهد کرد] برای تولید برق و همچنین  کشاااورهاک و حمایت ییهای فتوول

مانند  کشاااورهاتولید برق باعث شاااده اسااات که برخی ا   هایتکنولوژی در  مینهجدید  هاینوآوریا   هاآنحمایت 

 . را به فعاالن این حو ه اختصاص دهند یاارانهیاسپانیا و استرالیا ، آلمان، انگلستان

 موارد  یر را نام برد: توانمیک ییهای فتوولتاپنل یهاتیمز ا جمله

 نصن شوند تابدیمکه نور به آن  ند در هر سطحیتوانمیو  شوندمیساخته  یاقطعهها به شکل این پنل . 

 شد هرکجاک در های فتوولتاییپنل شوند، که به برق نیا  با صن  ست که به  این ویژگی مهمی برای مناطقی. ن ا

 . شبکه برق دسترسی ندارند

  شدیدی به تهویه سیری که نیا   شورهای گرم سیله پنلبه مورد نیا توان  تأمین، دارند هوااغلن برای ک های و

 . ک بخش  یادی ا  نیا شان را برطر  خواهد کردییفتوولتا

ستم فتوولتا سی ستفادهک قابلیت ییبرق تولیدی ا   شارژ کردن تلفن همراه یا شامل  سیعی  شنای، و ی معابر با رو

 . ا داردر[ و شبکه برق 31خورشیدی] هایپمپ، فضایی هایماهواره، [30مخابرات]، ال ای دی هایچراغ

ر بر روی محدب برای متمرکز ساااا ی نو هایآینهاپتیکال یا  یهایعدساااهای متمرکز شاااونده ا  یکفتوولتای

ستفاده خو هایسلول شیدی کوچک اما با با ده باال ا ستماغلن این . کنندمیر ستمبه  هاسی صل  هایسی سرمایش مت

 . [32]یابدمیکاهش  هاآن یرا با افزایش دما با ده ؛ هستند

صد(  99تر)بیش ستند هایسلولدر صل ه سری برق مت سرا شبکه  شیدی اروپا به  س؛ خور ت که این در حالی ا

 . [32است] ستفادهامورد آفریقا و کره جنوبی ، آمریکای جنوبی، تر در کشور استرالیابیش، منفصل ا  شبکه هایسیستم

ستم سه ناحیه ک بیشییفتوولتا هایسی ستفادهتر در  شت: گیرندمیقرار  مورد ا شت، خانگی بامپ و  صنعتی بامپ

شیدی سال . مزرعه خور ستم 2013در  صن هایسی شتدر  شدهن صد ا  کل با ا 60 هابامپ شکیل در ر جهانی را ت

در سال  کهنحویبه؛ دخورشیدی دادن هایمزرعهاین در حالی است که این سیستم به سرعت جای خود را به ؛ دادندمی

شیدی در  2017 ستم مزرعه خور سبت به مجموع  متحدهایاالتسی صن باالیی ن ستمظرفیت ن سکونی و  هایسی م

ین مقدار را به های صنعتی نیز او پنل دارند راکیلووات  10ای مسکونی ظرفیتی در حدود هپنل. صنعتی را داشته است

ند این توانمیحتی  ؛دارند رامگاوات  500تا  100خورشااایدی ظرفیتی در با ه  هایمزرعه. دهندمیافزایش  مگاوات 1

نیروگاه  2015ال در سااا. یز کار کنندمناطق کره  مین ن ترینگرمحتی در ؛ نیز افزایش دهند گیگاوات 1مقدار را به 

بزرگ  یمزرعه، یک سال بعد. شدمیپروژه جهان محسوب  ترینبزرگمزرعه خورشیدی توپا ( مگاواتی کالیفرنیا ) 550

ستاره( به دنباله  579مزرعه دیگر کالیفرنیا ) س یپروژهمگاواتی  شیدی کوماتی هند در  ساخته  2016ال نیروگاه خور

 . [33ادامه یافت] هاچینیمگاواتی  850با نیروگاه  2017این روند در سال . شد
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 [33]یمسکون خانهیک بامپشتبر روی  شدهنصبک خورشیدی خانگی ییسیستم فتوولتا -6-2شکل

 

 
 [33]یک کارخانه بامپشتبر روی  شدهنصبک خورشیدی صنعتی سیستم فتوولتایی -7-2شکل

 

 
 [33]رنیا آمریکاخورشیدی توپاز در ایالت کالیفعه مزر -8-2شکل

عهیک  تا یمزر یدی فتوول یخورشااا که ی یدی و تجهیزاتی  که ا  قطعات خورشااا به شاااب  معموالًک متصااال 

تجهیزات تهویه  ؛ سیستم شامل هایکنندهمتعادل. شودمیتشکیل ، شوندمینامیده  3(BOSسیستم ) هایکنندهمتعادل

 . هستند  ACبه  DCبرق کنندهلیتبدو 

ست و طول عمر مفید  16ک در حدود های فتوولتاییصنعتی پنل هایمدله با د صد ا ست 25 هاآندر ؛ سال ا

 . [34است] شدهثبتباالتر نیز  هایبا دهالبته 

                                                           
3 Balance of System 
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 انرژی خورشیدی  دالیل نیازمندی به توسعه -2-1-4

د و تنها امید ره  مین هساااتنی و افزایش دمای کوهوایآبعامل تغییرات  ترینبزرگ، فسااایلی هایساااوخت

. [35سایل نقلیه است]انرژی و تأمینبرای تولید برق و  ترپاکپیدا کردن روشی ، ایگلخانهسا ی انتشار گا های متوقف

برای  اینامهتوافق. [36انرژی خورشاایدی باشااد] ویژهبه، تجدیدپذیر هایانرژیدلیل پیشاارفت  ترینمهماین شاااید 

در  2015ر سال موجود  در جو د ایگلخانه گا هایمقدار  پایدارسا یجلوگیری  ا  افزایش دمای متوسط کره  مین و 

شورهای جه ینامهپیمانشهر پاریس با عنوان چارچوب  ضای ک سیدسا مان ملل در تغییر اقلیم به ام سفانه. ان ر  متأ

 شده دهخمین ت. است ppm410 در جو  مین اکسیددیغلظت کربن انتشار این گا ها در حال افزایش است و میانگین 

ست که با افزایش  سد ppm450این  غلظت به ، ی دمای  مینگرادسانتیدرجه  2ا افزایش بیش  ا  برای جلوگیری. بر

کشورها ، رهاهشداعلیرغم این . شوند  داییکربن، تولیدی هایکربنهمه  تقریباًآینده باید  هایدههدما در  ایدرجه 2ا  

. سااو انندیمتولید برق  ویژهبه؛ تری سااوخت فساایلی نساابت به سااال قبل خود برای تولید انرژیساااالنه مقدار بیش

. [36]شااودمیچین  ا  اسااترالیا و آمریکا به ژاپن و ساانگ غال توجهقابلتر این مقدار صاار  صااادرات همچنین بیش

 تأمیناد اختالل در بعد ا  ایج. شودمیباعث بهبود یافتن امنیت انرژی ، فسیلی هایسوختبه صادرات  کاهش وابستگی

شورهابیش 1970نفت در دهه  ستگی به نفت، تر ک سته، بجای کاهش واب شدند ترواب ستگی به واین افزایش . به آن  اب

ست اتخا نفت باعث  اخیر  هایجنگ ی ا حتی برخ؛ شد هاآنو اهمیت امنیت انرژی در بین  هادولتنفتی در  هایسیا

 . [37نیز بر سر این مسائل پدید آمده است]

 هاههزیناین  .تولید اشااتغال یکی ا  موارد مهم و با ار ش نساابت به صاار  هزینه برای صااادرات سااوخت اساات

 هایانرژیو دیگر  در انرژی خورشاایدی گذاریساارمایهتولید و ، مواد اولیه نیتأم، ند صاار  پیشاارفت کشااورتوانمی

، تجدیدپذیر هاتکنولوژیو تحقیقات بر روی انرژی خورشااایدی و دیگر  هاپیشااارفتعالوه بر این ؛ شاااوند تجدیدپذیر

 . شوند المللیبینند باعث ایجاد با اری جدید در تجارت توانمی

رخال  ب آن بیانگر ثبات و دائمی بودن آن  های یرسااااختپیشااارفت تکنولوژی انرژی خورشااایدی با توجه به 

همیشگی برای  ی انرژی خورشیدی نوید میراثیهاپیشرفت. است، ی که رو ی به پایان خواهند رسیدفسیل هایسوخت

 . دهدمیبعد را به ما  هاینسل

ستند سومیک تقریباً سری ه سرا شبکه برق  شیدی این امکان را، جمعیت جهان محروم ا   سان  انرژی خور به ان

سیستم . [38را کاهش دهد] ایگلخانهانتشار گا های  همچنیند سطح استاندارد  ندگی را افزایش و توانمیکه  دهدمی

 ترهزینهکمهای پنل یتوسعهبا . گرم و  مینی هموار دارند وهوایآبتر برای مناطقی مناسن است که بیش فتوولتاییک

و  شااادهتمامقیمت  ا  نظررا  ایرشاااته هایالمپای د جتوانمیاین تکنولوژی ، تربا با ده بیش ال ای دی هایالمپو 

سانیبرقبرای تولید و  همچنیننخواهد بود و  هاسوختدیگر نیا ی به تولید برق ا  ؛ ایمنی بگیرد شبکه  ر نیز نیا ی به 

 . کابلی نخواهیم داشت

وه بر آن عال؛ همراه در حال اسااتفاده خیلی  یاد اساات هایگوشاایتعداد ، افتهیتوسااعهتر کشااورهای در بیش

رای حل این مشااکل ی ایده آلی بحلراههای خورشاایدی پنل. وجود دارد هاآنبرای شااارژ   یرساااختی هاییمحدودیت

 . است پیشنهادشده

شاره شد که انرژی خورشیدی گرمایی طوربه  ستانداردهایتوانایی بهبود ، مختصر در باال ا  سومیکدگی برای  ن ا

ستند ا  جمعیت جهان را که محروم سری ه سرا شبکه برق  شید این ام؛ دارد، ا   کان را به همچنین انرژی حرارتی خور

 یهایماریب)یکی ا   عوامل  ضوالت گاویفخورشیدی بجای استفاده ا   یهاکنگرمآبتا با استفاده ا   دهدمیاین افراد 

 . دشرایط خود را بهبود بخشن ، در مناطق روستایی هند( و چوب که موادی محدود هستند ویژهبهچشمی 
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بت به کمتری را نساا محیطی یساات تأثیراتو  شااودمیهرچند که انرژی خورشاایدی انرژی پاکی محسااوب 

اول اینکه ؛ نیست ایسادهکار  هاسوختنفت و گا  دارد اما جایگزینی آن با این ، سنگ غال، فسیلی معمول هایسوخت

، دوم اینکه؛ ده استشباعث وابستگی به آن  طورکلیبهرا پیدا نموده و فسیلی در جامعه جای خود  هایسوختصنعت 

شکل  سیلی به  سبت هایسوختا   انگیزیشگفتسوخت ف ضای کمی را ن ست که متراکم  بوده و ف  هایانرژیه بی ا

شغال  تجدیدپذیر سیلی که بیش ا   هایسوختماهیت تراکمی . کندمیا سال ا   مان  2ف  هاآن گیریلشکمیلیارد 

است که بشر  شدهاثباتهرچند که ؛ خواهد داشت هاییکاستی، انرژی تجدیدپذیربدین معنی است که شکل ؛ گذردمی

مخوانی و هسااه عامل اصاالی که باعث  این . شااودمی مان مجبور به همخوانی و خو گرفتن با شاارایط جدید  باگذشاات

 ا :  اندعبارت، اجبار برای بشر خواهند شد

س دوده باعث مشکالت  باعث تولید دوده شده و این هانیروگاهدر یک کمیت  یاد در  سنگ غالو اندن اول اینکه 

سان را به خطر  سالمتی ان شده و  سی  صوصبه) اندا دمیتنف اروپا و  ویژهبه) هاولتداکثر ، در چین( و همین عوامل خ

 تجدیدپذیر هایانرژیبه ساامت منابع دیگر  ساانگ غال هاینیروگاهچین( را وادار به تغییر ساایسااتم تولید انرژی ا  

ه اساااتفاده ا  ببه دلیل آلودگی تعطیل بوده و مردم مجبور در برخی ا  رو های ساااال اغلن مدارس ، در پکن. کندمی

 . ماسک هستند

، اگر یک چاه نفتی ویژهبه؛ طلبدمیتری هزینه بیش هررو روی دریا و خشااکی  هایچاهانتقال نفت و گا  ا  ، دوم

 ناپذیریجبران محیطی یست هایآسینو در اکثر موارد باعث  رودمیی اکتشا  و استخراج باالتر هاهزینهجدید باشد 

 . شودمی

سال ، کییتوولتاهای فپنل مثالعنوانبه، تجدیدپذیر هایانرژی شدهتمامسوم اینکه قیمت  دالر  10ا   2007در 

صن بر روی  56/1برای هر وات به  یر  شتدالر برای هر وات برای ن ست بامپ شته ا شیدی ان. منا ل کاهش دا رژی خور

این کاهش سریع . [39-40]است ترباصرفهگا  و نفت ، سنگ غال ا جملههزینه ا  دیگر اشکال سوخت  ا لحاظاکنون 

. به شمار آید تجدیدپذیر هایانرژیبع ا  دیگر منا ترباصرفه مراتنبهباعث شده است که حتی انرژی خورشیدی  هاهزینه

 تجدیدپذیر هایانرژیک در بین ییهای فتوولتاشااادن پنل دارپرچم دهندهنشاااان هابینیپیش، با توجه به این موارد

. فساایلی دارد هایسااوختهرچند که انرژی خورشاایدی کار سااختی در با ارهای تجاری برای رقابت با ؛ خواهند بود

هستند و انرژی را  باد و خورشید متغیر کهدرحالیفسیلی  تراکم انرژی باالیی دارند و در دسترس هستند  هایسوخت

حتی اگر سبن ؛ ستا مورد نیا انرژی را وقتی ، فسیلی هایسوخت. کنندمی تأمیندر صورت و ش باد و تابش خورشید 

ستآلودگی  شوند  محیطی ی شید و باد نیا من انرژی سا ی خیره. کنندمی تأمیننیز  ستمد خور  سا ی خیره هایسی

   . [41]ی لیتیوم یونی این راه کمی هموار گشته استهاباتریالبته با پیشرفت تکنولوژی ؛ قدرتمندی است

 

 مشکالت کاربردی سازی انرژی خورشیدی -2-1-5

 شود:پرداخته می هاآندو مشکل اساسی در این  مینه وجود دارد که به بررسی 

ضعیف ا  انرژی محسوب  شکلی  شیدی  )مقدار برق  توان گیگاوات 1برای تولید  مثالعنوانبه. شودمیانرژی خور

سیلی بزرگ( ا  پنلتولیدی ا  یک  سوخت ف ساعات یهای فتوولتانیروگاه  یک در یک منطقه گرمسیری ا  کره  مین در 

ساحت  ایمزرعه، میانی رو  شیدی به م ست مترمربعکیلو 25تا  20خور شامل پنل. نیا  ا شیدیاین مزرعه  ، های خور

برای ، در کشااورهای معتدل مانند انگلسااتان. برای عبور حیوانات در حال مهاجرت اساات هاییراه، هاآنفضااای بین 

ست انرژی الکتریکی گیگاوات 1به  یابیدست سدمیاگرچه به نظر ؛ مساحتی حدود دو برابر این مقدار نیا  ا که  مین  ر

 یچرخهو  کنندمیاشغال  سنگ غالاگر مساحت معدنی را که برای استخراج  ،است مورد نیا انرژی  تأمینرای  یادی ب
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های البته وقتی پنل. [42]اسااات مورد نیا تری نسااابت به آن  مین بیش، را در نظر بگیریم سااانگ غالبا گشااات 

 . کنندمیدیگر  مینی را اشغال ن، شودمینصن  هابامپشتدر  فتوولتاییک

انرژی نیا  عموم به ، تابدمیمعتدل وقتی خورشید  وهوایآبدر کشورهایی با  ویژهبهتر کشورها همچنین در بیش

 تابدمیورشید ندر ساعات ابتدایی صبح و شن وقتی خ معموالًاوج مصر  در شبکه سراسری . یابدمیکاهش  الکتریکی

متوسط  طوربهمعتدل  وهوایآباست که در  شده دهتخمین . افتدمیحد ممکن است اتفاق  ترینپایینیا انرژی آن در 

ناطقی با تابش این در حالی اساات که در م؛ کنندمیدرصااد  مان خود را صاار  تولید برق  20خورشاایدی  هایمزرعه

 . رسدمیدرصد نیز  35صحرای آتاکاما در شیلی( این مقدار به  مثالعنوانبه) شدید خورشید

صال پنلاین دو نقص  سری باعث ایجاد مشکالتی در ات سرا چون تولید و انتقال ؛ شوندمیهای خورشیدی به برق 

 فتوولتاییک هاینیروگاههرچند که . حتی برای یک ثانیه هم باید ا  شااکل یکنواخت خود خارج نشااود انرژی الکتریکی

برای فراگیر  حالاین با. [43]متناوب به شبکه سراسری را دارا هستند دهیسرویستوانایی ال م برای ، خورشیدی بزرگ

 هایپمپ نونتاک. [41]اساات پذیرامکانهسااتیم که به چندین شااکل  سااا ی خیرهنیا مند ابزار ، شاادن این صاانعت

شاری  ای خیره ستند  هایراهین ترهزینهکمهیدرولیکی و ف ص) هاباتریهزینه  کهدرحالی خیره انرژی ه صاًخ لیتیوم  و

 . است یافتهکاهشبرقی  خودروهایاخیر به دلیل تکنولوژی  هایسالیونی( در 

 

 انرژی خورشیدی  توجیه اقتصادی -2-1-6

ستمبا ده     ساس عملکرد  هایسی شیدی بر ا شرایط آ مون تابش  هاآنانرژی خور  مترمربعت بر وا 1000تحت 

. گرددمیاسااتاندارد که در یک نقطه جغرافیایی خاص در یک رو  بدون ابر تابسااتانی با حداکثر شاادت تابش مشااخص 

ا میانگین ام، محلی آن محل بسااتگی دارد وهوایآبمقدار دقیق شاادت تابش خورشااید به محل جغرافیایی و شاارایط 

 انرژی الکتریکید هزینه تولی. ی قرار داردمترمربعبر وات  350تا  100ساالنه تابش خورشید برای اکثر نقاط در محدوده 

 . است شدهدادهنشان ( 2-2)است و در جدول  شده دهتخمین  [44] توسط ال ارد سنگ غالک با های فتوولتاییا  پنل

 

 [44]هزینه بدون اختصاص یارانه بندیسطحالزارد:  وسیلهبهتخمین هزینه برق تولیدی  -2-2جدول

 نوع انرژی
 دالر  برحسبهزینه 

 (به ازای هر مگاوات ساعت برق تولیدی)

 60-143 سنگ غال

 49-61 سیستم فتوولتاییک یکپارچه

 138-222 هاخانه بامپشتدر  شدهنصنسیستم فتوولتاییک 

 32-62 باد

 48-78 نیروگاه گا ی سیکل ترکیبی

 77-110 توده یست

 119-182 دودکش خورشیدی

 97-136 ایهسته
 

 86/0است که حداقل  شده دهتخمین  2017در سال شیدی )خور هایمزرعهکه هزینه  دهدمینشان  هاتحلیل

( با [39]ر وات باشدهدالر برای  5/2تا 5/1است که  شده دهتخمین ) سنگ غال[( کمتر ا  39دالر برای هر وات باشد]

 شده دهتخمین ) شوندمیی مسکونی نصن هابامپشتک که در ییهای فتوولتاگا ی همسان است اما پنل هاینیروگاه

 . نددالر برای هر وات است( صرفه اقتصادی برای اتصال به شبکه سراسری بدون یارانه دولتی را ندار 56/1
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 تجدیدپذیر هایانرژی هایصورتک با دیگر مقایسه ظرفیت یک سیستم فتوولتایی -2-1-7

 هاینیروگاهو  کنندمی تأمینتولیدی جهان را  هایانرژیا  کل  چهارمیکحدود  تجدیدپذیر هایانرژی تاکنون

های با پیشااارفت  یاد پنل هرچند. اندبودهموفق در این  مینه  تجدیدپذیر هایانرژیو بادی ا   ایتلمبه خیره  آبیبرق

د میزان تولی (3-2)در جدول . هستندهای خورشیدی در حال پر کردن این فاصله پنل، هاباتریخورشیدی و تکنولوژی 

 . است شدهدادهنشان  2016انرژی در سال 

 [45] 2016میزان سهم منابع مختلف در تولید انرژی سال  -3-2جدول

  درصد نوع انرژی

 5/75 منابع تجدید ناپذیر

 6/16 آبیبرق

 4 بادی
 2  توده یست

 5/1 فتوولتاییک خورشیدی

 4/0 کننده خورشیدیمتمرکز، گرمایی مینجزر و مد، 

 

 معمول انرژی یتولیدشااده هایصااورتا   رودمیکه انتظار  گونههمانظرفیت نصاان برای انرژی باد و خورشااید 

 . است شدهدادهشان ن (4-2)در جدول  تجدیدپذیر هایانرژیمختلف  هایصورتظرفیت جهانی . تر استبسیار بیش

را در نظر بگیریم که در  ایهستهیم انرژی توانمی (4-2)در صورت اضافه کردن یک سوخت غیر فسیلی به جدول 

 . رآکتور عملیاتی بوده است 449ا   گیگاوات 391 ایهسته هاینیروگاهظرفیت نهایی  2016سال 

 

 [45]2016در سال  تجدیدپذیر هایانرژیمختلف  هایصورتظرفیت جهانی  -4-2جدول

 (گیگاوات) توان نوع انرژی

 112 انرژی  یستی
 303 انرژی فتوولتاییک خورشیدی

 487 انرژی بادی
 1243 آبیبرق
 5/13 گرمایی مین

 8/4 کننده خورشیدیمتمرکز

 5/0 جزر و مد

 

 آینده انرژی خورشیدی -2-1-8

ظرفیت  (5-2)جدول . داشته استتری دیگر سرعت رشد بیش تجدیدپذیرانرژی خورشیدی در بین منابع انرژی 

سال  5طی . دهدمیسال اخیر را نشان  10ک در طی ییک و رشد سریع سیستم فتوولتاییجهانی انرژی بادی و فتوولتا

جربه کرده تبرابری را  4اما انرژی خورشیدی رشدی ؛ برابری داشته است 2انرژی بادی رشدی  2016تا  2011ا  سال 

 . ین روند اکنون نیز در ادامه استاین در حالی است که ا، است
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 [45-47سال اخیر ] 10مقایسه ظرفیت انرژی بادی و خورشیدی در  -5-2جدول 

 سال
 (گیگاوات) توان

 فتوولتاییک خورشیدی      باد        

2006 74 7/6 
2011 238 70 
2016 487 303 

 

غیر هیدرولیکی  تجدیدپذیر هایانرژی 2050است که تا سال  شدهبینیپیش 2016بر اساس مطالعات در نوامبر 

. ا خواهد داشترخود  2014درصد سال  6یعنی یک افزایش بزرگ ا  ؛ کنند تأمینبرق تولیدی دنیا را  سومیکبیش ا  

 تأمین  دیگر منابع اتر برابر بیش 5تا  4اسااتفاده ا  انرژی باد و خورشااید  رودمیانتظار  2050در بیان دیگر تا سااال 

 70است که  شدهبیانمیسون و  ویبل کتابی را منتشر کردند که در آن ، فسناکیس 2008در سال . [48انرژی باشد]

صد ا  برق  سال  متحدهایاالتدر شید به عنوان یک انرژی  2050آمریکا تا  سط انرژی خور خواهد  تأمین یرتجدیدپذتو

سال . [49-50شد] شد  المللیبینوسط آژانس گزارشی ت 2011در  سال  کندمی بینیپیش[ که 51]انرژی منتشر  تا 

ن خورشیدی کگرمآب، یکیانرژی جهان توسط تکنولوژی انرژی خورشیدی مانند سیستم فتوولتا سومیک تأمین 2060

در جهت کاهش دمای  مین  هادولتگزاری البته اگر سیاست، خواهد شد تأمینکننده خورشیدی متمرکز هاینیروگاهو 

 . باشد

 

 
 [49]تصویر پروژه خورشیدی تپه شنی در ایالت نوادا آمریکا -9-2شکل

 

و کشورهایی مانند آلمان و  شودمییک شناخته یسیستم فتوولتا اندا یراهنصن و  در  مینهچین به عنوان پیشرو 

 وهوایآبیی خاص و جالن اساات که انگلسااتان با موقعیت جغرافیا، این کشااور هسااتند رودنباله متحدهایاالتژاپن و 

 . [52است] خودکردهی را نصین گیگاوات 11معتدل ظرفیتی 

 

 



 

 25  مبانی و پیشینه تحقیق 

 [52مختلف ] کشورهایک ییظرفیت فتوولتا -6-2جدول

 )درصد( توان خورشیدی کشور

 23 چین
 14 آمریکا متحدهایاالت

 14 ژاپن
 13 آلمان
 6 ایتالیا

 30 بقیه کشورها
 

تابش خورشاااید جز  ظرنا  باال همگی  کشاااورهایبه این حقیقت رساااید که  توانمی( 6-2)با نگاه به جدول 

 گیریبهرهمیانه( ا  )مثل آفریقا و خاور این در حالی است که مناطق با پتانسیل باال، شوندمیکشورهای ضعیف محسوب 

ستند شید عقن ه ست . ا  انرژی خور شورهایسیا سعه ک شییتو دی باعث افته برای معافیت مالیاتی با ار انرژی خور

سریع  ست و کاهش  شته ا صنعت گ شرفت این  سعه و  هاهزینهپی سری برق باعث تو سرا شبکه  صال به   کارگیریبهو ات

 . شده است کشورهاانرژی خورشیدی در این 

کز خود به نیروگاه خورشیدی متمرکشور امارات متحده عربی در شهر دبی کار ساخت اولین  2017البته در سال 

ی گیگاوات 1این پروژه شااامل یک نیروگاه . مگاوات آغا  نموده اساات 200دوم را با ظرفیت نام محمد بن راشااد المتخ

  کل درصااد ا 75 تأمینطرح نهایی که در جهت برنامه اسااتراتژیک . کننده خورشاایدی برای تولید برق اسااتمتمرکز

ا سااال ت گیگاوات 5یک با ظرفیت یشااامل یک نیروگاه فتوولتا، [53اساات] 2050سااال  این کشااور تا مورد نیا انرژی 

 . باشدمی 2030

شیدی  2017در فوریه  ساخت مزرعه خور شور مغرب کار   580 ی را که قابلیت افزایش ظرفیت بهمگاوات 160ک

سید گیگاوات 15را دارد و در آینده به  مگاوات ست، خواهد ر نیروگاه به اروپا و  برق تولیدی اینترین بیش. آغا  نموده ا

شد] صادر خواهد  ستان  شورهایدیگر . [54عرب صر و امارات متحده عربی با  ا جملهمنطقه  ک ا  اقدامات  مندیبهرهم

ژی خورشیدی انر در  مینهو در حال تحقیق و توسعه  اندپیوستهکشور مغرب به انجمن صنعتی خورشیدی خاورمیانه 

 . [55هستند]

 در  مینهو نخورشیدی شناور است که افقی  هایمزرعهانرژی خورشیدی مربوط به در  مینه  پیشرفت جدیدترین

شور  هایمزرعه ترینبزرگیکی ا  . دهدمیک را نوید ییهای فتوولتاپنل ست که  شدهساختهین چشناور جهان در ک ا

گیری ا  بودن این انرژی باعث جلو پنل روی یک دریاچه اسااات که عالوه بر پاک 160000مگاواتی با  40نیروگاهی 

 . [56-57]شودمیتبخیر آب دریاچه 

 

 مواد تغییر فاز دهنده -2-2

هان اسااات که ،  خیره انرژی حرارتی هایروشیکی ا   نمی خیره گرمای ن فا  دهتوا ماده تغییر  یه  پا ده ند بر 

(PCMباشاااد ) . گا  به -مایع و یا جامد-جامد، جامد-ا  تغییر حالت جامد توانمیگرمای نهان مواد تغییر فا  دهنده را

اساات و گرمای نهان  مورد نیا گا  به دلیل اینکه برای  خیره گا  حجم یا فشااار  یادی -تغییر حالت مایع؛ دساات آورد

ست-گا  نیز کمتر ا  تحول مایع-مایع ست جامد ا سن نی ضمن تغییر حالت جامد؛ منا سیار کند بوده -در  و جامد نیز ب

ستند که طی فرآیند تغییر حالت بنابراین بیش؛ شودمیانرژی حرارتی  یادی منتقل ن تر مواد تغییر فا  دهنده موادی ه
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شااایمیایی  پیوندهایو ا   کنندمیگرمای نهان را  خیره  واقع دراین مواد . کنندمیانرژی را  خیره ، ا  جامد به مایع

 . [58]کنندمیاده برای  خیره و آ ادسا ی انرژی حرارتی استف

 

 
 [58]هانرژی در مواد تغییر فاز دهند آزادسازیجذب و  -10-2شکل

 

 انواع مواد تغییر فاز دهنده -2-2-1

سترها هاپارافین( و غیر هاآن) خیره آلک هاپارافینبه گروه  توانمیمواد تغییر فا  دهنده آلی را  سیدهای ، مانند ا ا

سیدها  هاالکل، چرب سو گیلکولیک ا سدیم. [59نمود] یبندمیتق سولفات  سیم و هگزاهیدرات ک، دی هیدرات  لراید کل

به سه دسته ، ی تغییر فا را بر اساس دما فا  دهندهمواد تغییر . [60مواد تغییر فا  دهنده هستند] ترینمهمپارافین جز 

محلول در آب  هاینمکا هیوتکتیک. و مواد آلی هانمکهیدرات ، یوتکتیک ا : اندعبارتتقساایم نمود که  توانمیمهم 

خاصاای هسااتند که  هاینمک، هانمکاساات و هیدرات  گرادسااانتیدرجه  0کمتر ا   هاآنهسااتند که دمای تغییر فا  

بلند کربن و هیدروژن  های نجیرها   معموالًمواد آلی نیز . اسااات گرادساااانتیدرجه  0باالی  هاآندمای تغییر فا  

مواد ، ربردهای تجاری و صانعتیبرای کا. [61اسات] گرادساانتیدرجه  0نیز باالی  هاآنفا   که دمای اندشادهتشاکیل

مواد تغییر فا  دهنده بین  ترینمتداولدمای کاری . قرار گیرند شاادهبندیآبتغییر فا  دهنده باید داخل یک پوشااش 

 اتیلنپلیلوله و یا کره با پوششی ا  جنس ، صفحه صورتبه توانمیاین مواد را . است گرادسانتی+ درجه 117تا  -40

واد تغییر فا  دهنده مخزن جا ب انرژی حرارتی ساااخت و م توانمیبا اسااتفاده ا  محصااول نامبرده . نمود بندیبسااته

. منتقل کند، د هوا و یا آب باشدتوانمیکه حرارت را به سیال موجود در سیستم که  قرار داد هاآنرا در  شدهیبندبسته

ستهید بین با سیال مذکور  هایب شد تا  صله با صل  راحتیبهاین مواد فا جریان یابد و تبادل انرژی حرارتی  هاآندر فوا

 . [62انجام شود]

 
 [62]مصارف مختلفمواد تغییر فاز دهنده برای  بندیبسته -11-2شکل
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 کاربرد مواد تغییر فاز دهنده -2-2-2

درجه  15موادی که  یر ؛ اندپیداکردهمتنوعی  کاربردهایمواد تغییر فا  دهنده با توجه به دمای تغییر حالتشااان 

درجه  90ه باالی کموادی ؛ برای خنک کردن و تهویه هوای اتاق قابلیت اساااتفاده دارند، شاااوندمی وب  گرادساااانتی

 رود کاربرد دارند و مانع ناگهانی باال طوربها ممکن اساات که دم درجاهاییبرای کاهش دما ، شااوندمی وب  گرادسااانتی

س ایدهندهسایر مواد تغییر فا  . شوندمی سو یآتش انرژی  سا ی خیرهبرای ، تکه دمای  وبشان بین این دو مقدار ا

 . [63خورشیدی کاربرد دارند]

 

 
 [63]رتیبرای کاهش اتالفات حرااستفاده از مواد تغییر فاز دهنده در بین سطوح داخلی دیوار  -12-2شکل

کاربردهای  یاس کوچک نیز  فا  دهنده برای سااارد و گرم کردن در مق ند ایویژهمواد تغییر  ثالعنوانبه؛ دار  م

سدیم برای  توانمی ستات  ستان یا  یهاکنندهگرمتری هیدرات ا غذا را که در آن پک  کنندهگرم هایاجاقدست در  م

 . [64است نام برد] کاررفتهبه الیه ماده تغییر فا  دهنده

  

 الکتریکاثر ترمو -2-3

ای دساااتیابی به بر انرژی الکتریکیالکتریک تبدیل گرادیان دما به اختال  ولتاژ یا فرآیند اساااتفاده ا  اثر ترمو

 یهاترموکوپلر دالکتریک  به شکل گسترده اثر ترمو. است، گرادیان دما بین دو ماده مختلف که هدایت الکتریکی دارند

کننده گرملکتریک در ای اثر ترموهادمهینبا توسااعه مواد . شااودمیهسااتند اسااتفاده دما  یریگاندا هدمایی که برای 

شت تأثیرترموالکتریک  سردکنندهالکتریک و ترمو سیبک. گذا سه اثر  شتمل بر  سون  پلتیر، اثر ترموالکتریکی م و تام

 . است

 

 اثر سیبک -2-3-1

سیبک  سیبک که بعد ا  توماس جان    گرادیان دما بین دو که اختال شودمیبه اثری گفته ، شد یگذارناماثر 

شود ماده صل  هاهادینیمه مانی که . هادی الکتریکی باعث ایجاد ولتاژ  شکل  شوندمیبه هم مت سیکل الکتریکی به  و 

شکیل  سیبک. [65]شود الکتریکیانرژی د تبدیل به توانمیحرارت ، دهندمیسری ت شکل  یر تعریف  α، ضرین  به 

 :شودمی

(2-1 ) α = −
∆𝑉

∆𝑇
 

ست 𝑇ولتاژ و  𝑉که  شارش بار . دما ا سیبک نتیجه  سرد مواد ترمواثر  ستا  بخش گرم به بخش  این  .الکتریک ا

ا  الکترون شااارش بار . (13-2)شااکل  تری در مقایسااه با بخش ساارد داردشااارش در بخش گرم انرژی گرمایی بیش

گرادیان شارش بار باعث ایجاد یک میدان الکتریکی به . است ( pنوع  رساناینیمه( به سمت حفره ) nنوع  رساناینیمه)
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 دوکه  شااودمیموا انه  مانی برقرار . شااودمیکه اختال  دما باعث جلوگیری ا  این پراکندگی  شااودمیشااکل پراکنده 

ا  گرادیان دما حاصل ، شودمیبرابر باشند و یک پتانسیل الکتروشیمیایی که با ولتاژ سیبک شناخته  باهممخالف  یروین

  . شود

 
ب(اثر پلیتر زمانی که . است مشاهدهقابل، شودمیو سرد  سرگرمالف( اثر سیبک زمانی که اختالف حرارت باعث اختالف ولتاژ در دو  -13-2شکل

 [65]است مشاهدهقابل، شودمی هادینیمهو گرم شدن سر دیگر در دو  سریکیک جریان الکتریکی باعث سرد شدن 

 

 اثر پلتیر -2-3-2

، کندمی مانی که یک جریان الکتریکی ا  دو ماده الکتریکی )نیمه( هادی عبور . عکس اثر سایبک اساتاثر پلتیر 

 و عبارت است ا : شودمیجسم گفته  سریکبه نرخ سرد شدن  πضرین پلتیر . شودمیگرم و سر دیگر سرد  سریک

(2-2) π =
𝐼

𝑞
 

ست 𝑞جریان الکتریکی و  𝐼که  سرمایش ا سرمایش جامدات در . نرخ  الکتریکی های ترموسردکنندهاثر پلتیر در 

 . اهمیت دارد

 

 الکتریکیمعیار شایستگی ترمو -2-3-3

ی تخمین عملکرد یک ماده ترموالکتریک برادر  مینه گساااترده الکتریکی به شاااکل معیار شاااایساااتگی ترمو

 الکتریکی عبارت است ا :معیار شایستگی ترمو. شودمیالکتریکی استفاده ترمو

(2-3) 𝑍 =
𝜎𝛼2

𝑘
 

 . الکتریکی هستندماده ترموگرمایی یک رسانش الکتریکی و  رسانش، ضراین سیبکبه ترتین  𝑘و  αو  𝜎که 

 :شودمی یر بیان  صورتبهالکتریکی معیار شایستگی ترمو بعدیبشکل 

(2-4) 𝑍𝑇 =
𝜎𝛼2𝑇

𝑘
 

؛ قابل مشااااهده اساااتالکتریک در دو حالت ترموژنراتور عملکرد . اسااات ژنراتور ترموالکتریک دمای مطلق 𝑇که 

 با ده. دنکنمیکردن در حداکثر با ده کار  یا با هد  کار توانیابی به حداکثر ساااتیا با هد  دژنراتور ترموالکتریک 

 برای حداکثر با ده در. [66]بسااتگی دارد شاارایط کاریترموالکتریک به معیار شااایسااتگی ترموالکتریکی تحت  ژنراتور

 :شودمیبا ده تبدیل گرما به توان به شکل  یر بیان هنگام کارکردن 

(2-5)                                                      η𝑡𝑒𝑔 =
∆𝑇

𝑇ℎ
[

(1+𝑍∗𝑇𝑀)0.5−1

(1+𝑍∗𝑇𝑀)0.5+
𝑇𝐶𝐾
𝑇𝐻𝐾

] 

 اثر پلیتر  

 سشزشز

 سیبکاثر   

 سشزشز

 )الف

 سشزشز

 )ب

 سشزشز
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سرد و گرم، T∆که  سرد  TCK دمای بخش گرم، T𝐻𝐾 دمای بخش گرم، Th اختال  دما بین بخش  و دمای بخش 

T∆همچنین . کلوین هستند برحسن

Th
 . با ده کارنو است 

 کاربرد آن ترموالکتریک و ژنراتور  -2-3-4

سری و به  صورتبهترموالکتریک شامل تعداد فراوانی ترموالکتریک تک جفتی است که به شکل الکتریکی ژنراتور 

 . گیردمیارتی به شکل موا ی قرار شکل حر

ن سرهای مسی که داد قرار هد  ا . است شدهدادهنشان  (14-2)ترموالکتریک در شکل ژنراتور اجزای دیگر یک 

ستهالکتریک ترموبه انتهای  ست که این  شدهب ست تکمیل چرخه الکتریکی ا . دهندمیاهش کتنش حرارتی را  هامسا

 . کنندمیسرامیکی به عنوان عایق عمل کرده و ا  کاهش جریان جلوگیری  یهاهیال

 

 
 تصویر ماژول ترموالکتریک و اجزای آن-14-2شکل

 

س هاسردکنانرژی و  کنندهلیتبدها به دو بخش ترموالکتریک سیبک برای تبدیل انرژی . شوندمی یبندمیتق اثر 

ستفاده سردکن ترموگرمایی به برق و اثر پلتیر برای  ستگاه. شودمیالکتریکی ا ستترموالکتر هاید دار یک ثابت و دو

ژنراتور کارایی  عمده. دارند راگوناگون  هایسااایساااتمقابلیت اضاااافه شااادن به  راحتیبههساااتند که   یساااتمحیط

 . [67]است، ی که اتال  حرارت دارندهایسیستمدر  هاا  آن الکتریک قابلیت استفادهترمو

سوختی که در  70عالوه بر این حدود  صد ا   ستفاده  خودروهادر شکل حرارت اتال   شودمیا که  گرددمیبه 

. [68]کاربردبه هاآنالکتریک به جای افزایش با ده ساااوخت خودرو ا  ترمو ژنراتورهایبه عنوان منبعی برای  توانمی

نمیمشاااابه گرمای اتالفی ا  موتور هواپیماها  طوربه یک برای بهبود با ده کلی الکترترمو ژنراتورهاید منبعی برای توا

 نراتورهایژا   حتی. [69]باشاااد، دهدمیدرصاااد ا  انرژی شااایمیایی خود را ا  دسااات  70موتور هواپیما که بیش ا  

سان که  توانمیالکتریک ترمو ست مقدار  یادی انرژی حرارت رو ههمهبرای تولید برق ا  بدن ان ستفاده ، دهدمیی ا  د ا

 یرا این ؛ ز اسااتفاده شااوندحرارتی مسااکونی نی هایساایسااتمند در توانمیالکتریک ترمو ژنراتورهای. [70-72]کرد

در  ایگستردهیت استفاده حرارتی قابل هایسیستماین . کنندمیحرارت ا  سوخت و برق استفاده  تأمینبرای  هاسیستم

 . [73]ی گوناگون خواهند داشت به جای اینکه به شبکه برق سراسری وصل باشندوهوایآبشرایط 
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به  والکتریکترم هایژنراتور که اسااات طوالنی ترموالکتریک باید ا عان داشااات که مدتژنراتور در رابطه با      

ستگاه تبد کیعنوان  صربه یانرژ لید سم فردمنح ست شدهشناخته تیبه ر  لیتبد ییتوانا کترموالکتری ژنراتورهای. ا

ماژول ، یرارتکلکتور ح کیمتشاااکل ا   ژنراتور ترموالکتریک کی. داردرا  انرژی الکتریکیبه  میمساااتق طوربهگرما 

ست که ماژول ترموالکتر کنندهخنکصفحه  کی و کیلکترترموا صل ءجز کیا  که ا آنجا. ستا الکتریکژنراتور ترموی ا

 نیهمچن وی لودگآبدون ، بدون قطعات متحرک، سااااختار سااااده، انیپایب دیعمر مف یدارا الکتریکژنراتور ترمو کی

 شدتبهال گذشته س 20در طول  ژنراتور ترموالکتریکاستفاده ا   باعث شده تااست  سکوت در کار و ادیاعتماد   تیقابل

 هینقل لیحاصل ا  وسا یانرژ، هاسنسور یانرژ تأمین، هاروگاهیا  ن شدهتلف یانرژ یورآجمع مثالعنوانبه، یابد شیافزا

 رموالکتریک است.تا  موارد استفاده ا  ژنراتورهای  ییایدرری  یحرارت برا و یانرژ تأمین ا  اگزو  و یخروج خودرو و

ها و دی ا  حرکتتعدا نیبنابرا. کندیم لیتبد یکیرا مساااتقیم به انرژی الکتر ییانرژی گرما کیترموالکترژنراتور 

 تلفاتمسااتقیم  لیبدتدر  بالقوه برنامه کی دهندهارائه ترموالکتریک ژنراتور. اساات شاادهحذ بخش  نیها در اچرخش

تواند با ده یم، یکیرالکت انرژی به یحرارت تلفاتانرژی  لیفناوری در تبد نیاستفاده ا  ا. است یکیبه توان الکتر یحرارت

 باشد:یم ری  اییدارای مزا کترموالکتری ژنراتور، [74-76]بهبود دهد ا حدشیبانرژی را  لیهای تبدسیستم یکل

 ی دارندنیا  به نگهداری کمتر به دلیل نداشتن قطعات متحرک مکانیک . 

  هستند اعتمادقابلبسیار . 

 اندا ه و و ن بسیار کوچک دارند . 

 رادارند ظرفیت کار در دمای باال . 

 گیرندیم قرار مورد استفاده یکیبه انرژی الکتر شدهتلف یانرژی حرارت لیاغلن برای تبد هاآن . 

 باشند نیگزیتوانند منابع انرژی جایم . 

 و فضای کمتر دارند نهینیا  به هز . 

 دارند کمتر یهای عملیاتنهیهز . 

 هستند خطریبو  وجورجمع، ساده . 

  هستند ستی طیمحسا گار با . 

 

 ال ای دی -2-4

سال اخیر  15ر طی د. روندبه کار میروشنایی  هایوسیلهبرای همه  تقریباً( ال ای دی) نورافشاندیود  هایالمپ

 لومینار بر وات 160لومینار بر وات به باالی  25سفید وابسته به شرایط استفاده و کیفیت رنگ ا   یهایدال ای با ده 

ست افتهیبهبود سایر رقبای ترا  اول با ار کاهش  ال ای دیهزینه   مانهم. ا سه با  شته و حتی با توجه به دنیز در مقای ا

صرفی نیز  ا  نظر، طول عمر مفید صرفههزینه اولیه و هزینه برق م ست تربا شده  افزایش با ده و کاهش. ا قیمت باعث 

 . [77تولیدی خود باشند] هایالمپ رو افزونالمپ به فکر بهبود  دکنندگانیتولاست که 

 

 انرژی ییجوصرفهبازدهی و  -2-4-1

 هایالمپدیگر  و پرکاربرد هایدیال ای خروجی روشنایی بر برق ورودی( و عمر مفید مقایسه با دهی روشنایی )

متداول مقایسااه گردیده  هایالمپبا  ال ای دی هایالمپبا ده . [78اساات] شاادهدادهنشااان  (7-2)متداول در جدول 

ست و  ستمتداول بیش هایالمپا  همه  ال ای دیکه با ده  مشاهده کرد توانمیا ا مقایسه طول عمر بهمچنین ؛ تر ا

صرفی هر کدام ا   شاهده کرد که طول عمر  توانمی هاالمپم صد کمت 70متداول  هایالمپم ال ای  هایالمپر ا  در

 . است دی
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 [78]یال ای د هایالمپمختلف با  هایالمپمقایسه بازده و طول عمر  -7-2جدول

 نوع المپ
 بازده روشنایی

 )لومینار بر وات(

 طول عمر

 )ساعت(

 A19 100 25000ال ای دی 
 PAR38 88 25000ال ای دی 

 T8 149 50000ال ای دی 
 60000 118 ال ای دی خیابانی
 A19 15 1000المپ دماشید 
 A19 20 8400هالوژن 

 25000 108 فلورسنت خطی

 

کل نتیجه گرفت که هزینه  توانمی ال ای دی هایالمپبا در نظر گرفتن دو مزیت طول عمر باال و با دهی باالی 

 جوییصاارفهت در اما وجه اصاالی این کاهش قیم. برای خریدار کمتر اساات هاالمپنساابت به بقیه  هاالمپاین نوع ا  

 . انرژی دیده خواهد شد

ساالنه فعلی  جوییصرفه ستفاده ا   متحدهایاالتانرژی   شده دهکوآد تخمین  3/0د حدو ال ای دی هایالمپبا ا

در سال در انرژی  میلیارد دالر 3بر سال و  ساعتواتترلیون  30که معادل ، است)کوآدریلیون واحد حرارتی بریتانیایی(

شکل ) طورهمان؛ شودمی جوییصرفهو هزینه  ستق (15-2که در  شاهده ا شنایی در دو ، [79]ابل م صر  انرژی رو م

ال  هایالمپاسااتفاده ا   با 2050تا سااال  متحدهایاالتبا توجه به برنامه و ارت انرژی . دهه آینده افزایش خواهد یافت

 . خواهند کرد جوییصرفهدر سال  درصد 75 دیای 

 
 ریزیبرنامهو  2035کشور ایالت متحده آمریکا از روند رو به رشد استفاده از انرژی تا سال  بینیپیش-15-2شکل

 [79]یال ای د هایالمپبرای کاهش مصرف برق با استفاده از جایگزینی  

 

شور توجهقابلنکته        سلها دیگر در رویکرد ک صل ا  فتو شنایی حا ستفاده ا  رو سطهبهها به ا شرفت وا های پی

ست که در تکنولوژی المپ شمگیری ا ستها و چراغچ شنایی اتفاق افتاده ا خارجی المپ  دکنندگانیتولعمده . های رو

شیدی شورهای ، خور شندچین و هند می، آمریکا متحدهایاالتک ضه این  متحدهایاالت. با ست که به عر شوری ا اولین ک
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شرکت ست و تعدادی ا   ست که به تولید و عرضه  10آن بیش ا   تولیدکنندههای محصول به با ار اقدام نموده ا سال ا

 . نماینداین محصول اقدام می

باشااند های خارجی میی بنگاه تجاری که نماینده فروش این محصااول ا  شاارکتتعداد جزبهدر داخل کشااور 

 . داردوجود خورشیدی در  هایبرای المپمعدودی  تولیدکنندهو یا  کنندهضهعر

 بندیتقسیم ال ای دی هایهای سدیمی و المپهای خورشیدی در حال حاضر به دو گروه المپتکنولوژی المپ

کمتری ا  روشاانایی ال ای دی نساابت به  شاادهمصاار در برابر انرژی  نوردهی ا  نظرهای ساادیمی المپ. شااودمی

را به حرارت بدل  ا  آن بخشاایکنند و های ساادیمی همه انرژی خود را به نور تبدیل نمیبرخوردارند به عبارتی المپ

های ضاامناً المپ. شااودبه تابش تبدیل می شاادهجذبکل انرژی الکتریکی ال ای دی های در المپ کهدرحالینماید می

د به عبارتی در لحظات اولیه پس ا  روشاان شاادن المپ جریانی بیش ا  باالیی برخوردارن اندا یراهساادیمی ا  جریان 

شنایی  ا آنپس. دهدای رخ نمیچنین پدیدهال ای دی در  کهدرحالی، گیرندجریان نامی خود ا  منبع )یا باتری( می رو

 صورتبهاست که  و یادکمدارای دو حالت نور ال ای دی کند اما پیوسته با تغییرات ولتاژ تغییر می طوربهالمپ سدیمی 

ال ای دی هزینه پایین تهیه آن در برابر صفحه ، تنها مزیت المپ سدیمی. کندمی نورافشانی، گسسته با دو سطح ولتاژ

 . [80-82].و سادگی تولید آن است
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Abstract 
Research Aim:  The optimization of energy production equipment due to the considerable cost of 

producing each unit of energy for the consumer is the most important development in the economic 

structure of the industrialized countries. A development that has gains such as economic growth, 

recycling, GDP growth, cost savings, human resource development planning and quality evolution. The 

purpose of this research is to select and propose the best possible solution for the lighting of the streets 

of Mohaghegh Ardebili University through solar energy. 
Research method: In the present study, to generate electricity from the sun, the solar collector will convert a part 

of the sun's energy into electricity, and the rest will turn to heat, the heat dissipation by the thermoelectric generator 

convert into the electricity. 
Findings: The photovoltaic system of the present study, in terms of electrical efficiency of the solar cell, is more 

efficient than today's conventional designs and has the potential to generate more electricity than they are. The 

reason for this is the use of phase-change material to absorb solar cell heat and consequently, increase solar cell 

efficiency, so that the maximum solar cell temperature in the new design has fallen from 74.43 ° C to 50.69 ° C 

and the efficiency improved from 14.5% in the simple system to 15.88% in the present system.. The heat dissipation 

is transmitted to the thermoelectric generator with the aid of a absorber plate and generates electricity. According 

to the current study, the power of this new design is about 2 times more than a simple photovoltaic system. In 

addition, during the night the photovoltaic modules are being cooled that heat dissipation generate the electricity. 

Of course, with the develelopment of the thermoelectric generators technology and increasing their efficiency, the 

current system's power generation will also increase in future. Replacing old bulbs with low-current bulbs also 

reduces the cost and power consumption, as well as the current system has a good economic justification compared 

to today's conventional systems. 
Conclusion: By applying the proposed photovoltaic system which is optimized for electrical efficiency compared 

to today's photovoltaic systems, environmental pollution is prevented from the generation of electricity by fossil 

fuel plants, and the economic justification of a plan is the most important parameter for its operation, Which this 

plan is less costly than other systems. 
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