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 چکیده

باشد. های جنوبی کشور میهای تولید الکتریسیته در استانترین روشترین و مناسباستفاده از انرژی خورشیدی یکی از پاک

های سیلیکونی های مختلف پنل، پنلباشند. از میان نسلفوتوولتائیک میهای برق ترین جز سیستمهای خورشیدی مهمپنل
ها باشند. دمای عملکرد بهینه اکثر این پنلاند کامالً تجاری میایران مورد استفاده قرار گرفته ای درکه اخیرا به طور گسترده

ها صورتیکه دمای سطح این پنلباشند. درباشد که در این دمای بسته به نوع دارای بیشینه بازده میدرجه سانتیگراد می 52

و د. در این مقاله عملکرد دو نوع پنل خورشیدی مونوکریستال رسسانتیگراد میدرجه  07های تابستان به حدود در ماه
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته در ماه شهریور عصر )عج( رفسنجان کریستال سایت مانیتورینگ خورشیدی دانشگاه ولیپلی

 باشند.ایران می کویریمناطقدر  عملکرد به مراتب بهتری کریستالی دارایهای پلیکه پنلدهنداست. نتایج نشان می

 

سایت مانیتورینگ ، کریستالمونوکریستال، پنل پلیپنل عملکرد بهینه، انرژی خورشیدی،  :کلید واژه
 رفسنجان.عصر )عج( خورشیدی دانشگاه ولی

 

 مقدمه

آسایش و رفاه زندگی بشر این توسعه یافتگی، مایه بروز مشکالت تازه  و افزایشتوسعه شگرف علم و فناوری در جهان امروز با 
ای نیز برای انسانها شده است که از آن جمله می توان به آلودگی محیط زیست، تغییرات گسترده آب و هوایی در زمین و غیره 

 اشاره نمود. 

اده نامناسب از آنها عالوه بر خسارات زیست شوند و استفاز آنجا که نفت و مشتقات آن برای کشور ما سرمایه محسوب می
شود و این امراهمیت مدیریت مصرف بهینه و یافتن جایگزینی مناسب برای محیطی باعث خسارات مالی و... به کشورمان می

 کند. ها را دو چندان میاین سوخت

هیدروژن و .. به جای انرژی های حاصل  استفاده از انرژی های پاک نظیر انرژی خورشیدی، بادی، زمین گرمایی، در این میان

آن جلوگیری خواهد  مربوط بهاز انرژی های فسیلی مانند نفت، گاز و زغال سنگ، از آلودگی های زیست محیطی و خطرات 
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ضمن اینکه انرژی های فسیلی سرانجام روزی به پایان خواهند رسید و با پایان گرفتن آنها تمدن بشری که بستگی  کرد،

انرژی دارد دچار یک چالش جدید و بزرگ خواهد شد . لذا کشورهای توسعه یافته صنعتی با جدیت استفاده از  مستقیم به
 . ]1[ سایر انرژی های موجود در طبیعت را مورد توجه قرار داده اند

 انرژی خورشیدی

 5.2-2.2آن و متوسط تابش روز آفتابی در بیش از دو سوم  077ایران کشوری است که به گفته متخصصان این فن با وجود 

برخی از  .کیلووات ساعت بر متر مربع در روز یکی از کشورهای با پتانسیل باال در زمینه انرژی خورشیدی معرفی شده است

کنند که ایران در صورت تجهیز مساحت بیابانی کارشناسان انرژی خورشیدی گام را فراتر نهاده و در حالتی آرمانی ادعا می

 ای از منطقه را نیز تأمین و در زمینههای گستردهتواند انرژی مورد نیاز بخشهای دریافت انرژی تابشی میهخود به سامان
 .صدور انرژی برق فعال شود

راههای مختلفی برای بهره جستن از انرژی خورشید و جود دارد که با توجه به کاربرد نیروگاهی و غیر نیروگاهی به صورت زیر 

 . ]5[ ندشوتقسیم بندی می

 کاربردهای غیر نیروگاهی

سیستم های  ،سیستم های آب شیرین کن ،سیستم های گرمایش و سرمایش خورشیدی ،سیستم های آبگرمکن خورشیدی

  سیستم های خشک کن و خوراک پز خورشیدی ،سیستم های تولید فضای سبز در گلخانه ها ،انتقال و پمپاژ

  کاربردهای نیروگاهی

 .شود انرژی خورشیدی برای نیروگاه ها از دو روش غیر مستقیم و مستقیم )فتوولتائیک( استفاده میدر استفاده از  

 روش برج خورشیدی، روش صفحه خورشیدی، روش آئینه های سهموی اند از:عبارت  غیر مستقیم هایروش

انرژی الکتریکی تبدیل و مورد استفاده روش مستقیم )فتوولتائیک(: در این روش انرژی تابشی خورشید به صورت مستقیم به 

 .قرار می گیرد
کاهش مشکالت و  ،کاهش نیاز به سوخت های محدود و ارزشمند فسیلی، اده از سیستم های فتوولتائیکمهمترین دالیل استف

 ،و گازکاهش هزینه های تاسیس پاالیشگاهها و خطوط انتقال نفت ،هزینه های سوخت رسانی به ویژه در مناطق صعب العبور

تنوع ،قابلیت تولید در محل مصرف و صرفه جویی در هزینه های انتقال و توزیع انرژی و عدم نیاز به شبکه سراسری برق 

امکان نصب و راه اندازی در توان های ،و کمک به حفظ محیط زیست CO2 جلوگیری از تولید، خشیدن به منابع تامین انرژیب
امکان نصب در نما یا روی سقف خانه ها  ،طول عمر مناسب و سهولت در بهره برداری ،متناسب با نیاز مصرف کننده و مختلف

 .]0[به عنوان مصالح ساختمانی

 های فتوولتائیکسیستم

های فتوولتائیک جهت مصارف عمومی و کشاورزی، بصورت نیروگاههای مستقل از شبکه سراسری یا سیستمهای سیستم

ثابت و یا متحرک در واحدهای کوچک باتوان پائین جهت تامین انرژی الکتریکی متصل به شبکه سراسری با ساختار نصب 
 .های بزرگ نیروگاهی، به کار می رودهای کوچک تا سیستممورد نیاز ماشین حساب

-های نازک و کریستالی میشوند. عمده مواد اصلی مورد استفاده، فیلمهای فتوولتائیک از مواد نیمه هادی ساخته میسلول

به  های فتوولتائیکباشند. سلولند که در بازده جذب نور، بازده تبدیل انرژی، تکنولوژی تولید و هزینه تولید آن متغیر میباش

 شوند. دو دسته مواد کریستالی و فیلم نازک تقسیم بندی می

 کریستالی مواد

 سیلیکون تک کریستالی
ای بازده تبدیل انرژی دار کریستالی غیر مواد با در مقایسه وسیلیکون تک کریستال دارای یک ساختار مولکولی یکنواختی 

ور خورشید قرار نای که در معرض باالیی است. بازده باالی تبدیل سلول فتوولتائیک باعث تولید الکتریسیته بیشتری از منطقه
 .]5[باشددرصد می 57-12ها حدود بازده این سلول. شودمی گرفته است
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     سیلیکون پلی کریستالی
سیلیکون پلی کریستال در مقایسه با سیلیکون تک کریستال محکمتر هستند و به همین دلیل آن را تا یک سوم سیلیکون تک 

ی کمتری دارند. بازده تبدیل ها در مقایسه با سیلیکون تک کریستال هزینهتوان برید. همچنین این نوع از سلولکریستال می

ها، بازده کم هزینه پایین تولید این سلول کهباشند درصد می 15-17ی تال در محدودهسیلیکون پلی کریسهای سلولانرژی 
 .]5[کندها را جبران میاین سلول

 گالیم آرسناید

 از یک. است سیلیکون شبیه  یک نیمه هادی تشکیل شده از دو عنصر: گالیم و آرسنیک که دارای یک ساختار کریستالی
رشید را در یک الیه بسیار نازک خو نور از یکسانی مقدار آرسناید گالیم. باشدمی باال نور جذب ییتوانا آرسناید گالیم هایمزیت

کند. همچنین گالیم آرسناید دارای یک بازده باالیی از تبدیل ی نسبتاً ضخیمی از سیلیکون کریستالی جذب میدر برابر الیه

 گرما برابر در آرسناید گالیم باالی مقاومت. باشدمی درصد 07-52 یمحدوده در  انرژی نسبت به سیلیکون کریستالی دارد
 هایاستفاده برای آرسناید گالیم همچنین. باالست دماهای در هادی نیمه هایسیستم برای آلیایده انتخاب یک  ماده را این

 .است نظر مد باال دمای در باال بازده و تشعشعات صدمات برابر در مقاومت فضایی کاربردهای در. است معروف ماده این فضایی

های فتوولتائیک گالیم آرسناید، هزینه باالی زیرالیه تک کریستال که گالیم آرسناید در روی آن رشد بزرگترین زیان سلول

 های فتوولتائیک گالیم آرسناید بیشتر در جاهایی که نیاز ما برای سیستم متمرکز کننده کم است،کند. بنابراین سلولمی
 .]5[شوداستفاده می

 های نازکمواد فیلم
 های فتوولتائیک فیلم نازک عبارت است از:مواد مورد استفاده در سلول

 آمورف سیلیکون
سیلیکون آمورف در مصارف الکترونیکی که به توان کمی نیاز دارد مورد استفاده قرار گرفت. سیلیکون آمورف یک ماده غیر 

اند. جذب نور باال مهمترین مزیت سیلیکون آمورف نظم شدههای سیلیکون که در ساختار بیکریستالی از سیلیکون یعنی اتم

ی نازکی از سیلیکون آمورف برای باشند. بنابراین یک الیههای تک کریستال میبرابر باالتر از سیلیکون 57باشند، که می

یا بیشتر  577یکون آمورف در مقایسه با ضخامتمیکرومتر از سیل 1های فتوولتائیک کافی است )حدود ضخامت ساخت سلول
تواند رسوب های متنوعی میهای سیلیکون کریستالی قرار دارد(. همچنین سیلیکون آمورف در روی زیر الیهمیکرومتر سلول

ن انرژی خواهد و بنابرایتواند شامل فوالد، شیشه، پالستیک باشد. همچنین فرایند تولید آن دمای پایینی را میکند، که می

ی تولید کمی کمی برای تولید آن نیاز است. به طور کلی سیلیکون آمورف در مقایسه با سلولهای سیلیکون کریستالی هزینه
 دارد.

در  9-2ی مزیت اقتصادی سیلیکون آمورف بر دو عیب اصلی آن غلبه کرده است. یکی بازده تبدیل انرژی کم که در محدوده

 .]5[یابددرصد کاهش می 12-17یت بیرونی آن است که درجه بازده آن بعد چند ماه صد است و دیگری مشکالت قابل

 کادمیم تلورید 

کریستال از کادمیم و تلوریم تشکیل شده است. کادمیم تلورید دارای یک سطح جذب نور های پلیهمانند ترکیبات نیمه هادی

ند. مزیت دیگری که کادمیم تلورید دارد فرایند تولید های خورشیدی را جذب کدرصد طیف 97تواند حدود باال است و می
ای شبیه به سیلیکون آمورف های کادمیم تلورید تجاری در گسترهباشد. بازده تبدیل انرژی برای مدولآسان و ارزانی آن می

 باشد.درصد می 0است و در حدود 

رو کرده است. یکی رید کاربرد این نوع ماده را با مشکل روبهی فتوولتائیک کادمیم تلوهاها و مدولبه دلیل رفتار ناپایدار سلول
های ساخته شده از این نوع ماده این است که کادمیم و تلوریم یک زیرالیه یا سابسترک سمی است. دیگر از معایب سلول

 .]5[برندد از یاد نمیکنند، اما احتیاط را در فرایند تولیها استفاده میگرچه به میزان خیلی کمی از ماده در ساخت مدول
 

 مس ایندینیوم دیسلنید
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کریستال که از مس، ایندنیوم و سلنیوم تشکیل شده است. این ماده یکی از عمده مواد مورد های پلییک ترکیب از نیمه هادی

ن است که در باشد. دلیل آن بازده باالیی از تبدیل انرژی آهاس خورشیدی میاستفاده در صنعت تولید فیلم نازک برای سلول
باشد. به دلیل بازده باالی دریافت و تبدیل انرژی بدون کاهش این بازده باگذشت زمان، کاربرد این درصد می 11-10حدود 

 های خورشیدی بیشتر کرده است.ماده را در رقابت با دیگر مواد مورد استفاده در سلول

درصد طیف  97ر است که در ضخامتی در حدود نیم میکرون هایی با جذب باالی نوایندینیوم دیسلنید یکی از نیمه هادی

           کند.خورشید را جذب می
کند. همچنین ای است و پیچیدگی آن مشکالتی را در فرایند تولید ایجاد میایندینیوم دیسلنید یک ماده مؤثر ولی پیچیده

ها است، زیرا هیدرون سلنید تولید شده در این فرایند سلولها در فرایند تولید این نوع ی ایمنی نیز یکی دیگر از نگرانیمسئله

 .]5[باشد. بنابراین ایندینیوم دیسلنید کاربرد تجاری نداردیک گاز به شدت سمی می

 های فتوولتائیک مزایا و معایب سیستم

 زیست را آلوده نمی کند سازگاری با محیط زیست، محیط،عدم نیاز به سوخت،عدم نیاز به شبکه سراسریمزایای آن عبارتند از:
وابستگی به تغییرات و  هزینه سرمایه گذاری اولیه باال استو معایب آن  برای تولید برق نیاز به آب ندارد،آلودگی صوتی ندارد

 .]5[باشدمی تابش خورشید در طی روز و ماه های مختلف

 پتانسیل استفاده از انرژی خورشیدی در شهر رفسنجان

متر از سطح دریا میباشد، اقلیم 1441درجه و ارتفاع  3.02درجه، عرض جغرافیایی  55ول جغرافیایی شهر رفسنجان دارای ط

 ساعت در سال است .334این منطقه در گروه مناطق خشک و گرم قرار دارد. میانگین ساعات آفتابی ساالنه رفسنجان تقریبا 

 ی از جمله:شرایط مطلوب
 با میانگین ساعات آفتابی ساالنه و میزان تابش خورشیدی باالقرار داشتن روی کمربند خورشیدی جهان  -1

شرایط مناسب منطقه جهت احداث نیروگاه خورشیدی)عدم رطوبت باال و گرد و غبار در جو، ارتفاع مناسب از سطح  -5

 ]5[تگیری از انرژی خورشیدی داراس(، را برای بهرهزارها و صحراهای نیمه خشکها، بوتهدریا، منطقه مناسب: استپ

مدت و رفسنجان اهداف آموزشی و پژوهشی کوتاه( عصر)عجبا توجه به اهمیت استفاده از انواع انرژی نو، دانشگاه ولی  

جهت تحقق این اهداف، فاز اول سایت انرژی های نو دانشگاه   .سازی در این زمینه را داردبلندمدتی جهت استفاده و فرهنگ

 کیلو وات در دانشگاه احداث گردیده است. 2/5با ظرفیت گاه و با همکاری بانک تجارت، ی پژوهش و فناوری دانشتوسط حوزه

 عصر)عج(ولی دانشگاه خورشیدی یتسا فنی مشخصات  

برای ذخیره برق مورد نیاز در زمانهای عدم تابش خورشید دو روش وجود دارد که عبارتند از استفاده از باتری و استفاده از 
 .شبکه برق سراسری

 برای ذخیره برق از باتری استفاده می شود Off-Grid در سیستمهای جدا از شبکه یا -1

بجای بانک باتری از شبکه برق سراسری برای  Grid-Connected یا On-Grid در سیستمهای متصل به شبکه یا  -2

 ذخیره انرژی استفاده می شود

 :ه، هر دو سیستم فوق تجهیز شده استدر سایت انرژی های نو دانشگاه که جنب دانشکده کشاورزی واقع شد

 :سایت دارای تجهیزات با مشخصات فنی زیر می باشد On-Gridسیستم 

 :وات که شامل 5257بیشینه توان خروجی سیستم  -1

 واتی 512شش عدد پنل پلی کریستال   -2

ریز ساختار باشد) اصطالحات پلی کریستال و مونوکریستال مربوط به واتی می 527پنج عدد پنل مونوکریستال   -3

 .کریستالی سلولهای خورشیدی بکار رفته در ساخت پنلهای خورشیدی می باشد
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غربی بوده که براساس حرکت خورشید در اقلیم رفسنجان برنامه نویسی شده است -سازه اجراشده از نوع ترکر شرق  -4

 .گرددو زاویه آن با خورشید هر دقیقه یک بار تنظیم می

 BoxSunny Webآلمان بوده که شامل  SMAگر این مجموعه ساخت شرکت سیستم مانتورینگ و دیتا ال  -5

باشد که اطالعاتی چون میزان تشعشع و دمای پنل را به همراه مشخصات ولتاژ و می Sunny Sensor Box  و

دهد. همچنین دیتاالگر ای ثبت نموده و به صورت آنالین نمایش میدقیقه 2جریان سیستم را در پریودهای زمانی 

 .باشدوجود قابلیت اتصال به شبکه )اینترنت و اینترانت ( را دارا میم

 :سایت دارای تجهیزات با مشخصات فنی زیر می باشد Off-Gridسیستم 

 .واتی مونوکریستال تامین می شود 527وات بوده که توسط دو عدد پنل  277بیشینه توان خروجی سیستم  -1

 درجه نصب گردیده است 07که بر روی سقف کانکس با زاویه سیستم اجرا شده از نوع بدون ثابت بوده   -2

 .کشور تایوان می باشد COTEKواتی و ساخت شرکت  1777اینورتر استفاده شده از نوع   -3

 .کشور آمریکا می باشند Trojunکه ساخت شرکت 185AHباتری  1 -4

ی و بدون ذخیره، کشور چین می باشد که بصورت لحظه ا Serenergy سیستم مانیتورینگ ساخت شرکت    -5

در سایت خورشیدی اطالعاتی از قبیل توان،انرژی روزانه دریافتی، انرژی کل .اطالعات سیستم را نمایش می دهد
دقیقه یکبار  2دریافتی، تابش مستقیم خورشید، دمای پنل ها، دمای محیط و رطوبت محیط بصورت بازه زمانی هر 

  .ذخیره می گردد
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 جنتاي

های مونوکریستال و پلی ، شدت تابش خورشید و توان تولیدی بهنجار شده پنل( تغییرات دمایی پنل1 شکل)

ها به باالترین مقدار خود در این روز از ماه رسیده است نشان که دمای پنل 1095شهریور  1کریستال را در روز 
های مونوکریستال و بهنجار شده پنل ، شدت تابش خورشید و توان تولیدی( تغییرات دمایی پنل5 شکل. )دهدمی

 دهد.رسد را نشان میها به کمترین مقدار خود میشهریور ماه که دمای بیشینه پنل 5 پلی کریستال را در روز

های مونوکریستال و پلی ، شدت تابش خورشید و توان تولیدی بهنجار شده پنل( تغییرات دمایی پنل0 شکل)
 شکلدهد. )باشد را نشان میها دارای بیشینه مقدار میانگین خود میه دمای پنلشهریور ک 15کریستال را در روز

های مونوکریستال و پلی کریستال را ، شدت تابش خورشید و توان تولیدی بهنجار شده پنل( تغییرات دمایی پنل5

 دهد.ها دارای کمترین مقدار میانگین خود را نشان میشهریور که دمای پنل 55 در روز
 گيرينتيجه و بحث

 07های خورشیدی حتی به حدود الف مشخص است که دمای پنل -5الف و  -0الف،  -5الف،  -1های از شکل
رسد. حال آنکه بهترین گراد میدرجه سانتی 27رسد در صورتیکه دمای هوا به ندرت به دمای درجه سانتی گراد می

باشد که این عامل به شدت بر روی بازده گراد میه سانتیدرج 52های سیلیکونی معموالً دمای کارکرد انواع پنل
های پلی دهند که در ساعات اولیه روز پنلج نشان می -5و  ج -0، ج -5، ج -1های شکل ها تاثیر دارد.سلول

پیش از  11الی  9باشند اما در حدود ساعات های مونو کریستال میکریستال دارای عملکرد به مراتب بهتری از پنل

های پلی کریستال یک افت دارد که احتماالً به علت وجود سایه تیر چراغ برق جنب سایت هر با عملکرد پنلظ

بعد از ظهر یعنی در اوج گرما به  2تا حدود  11باشد. پس از این از حدود ساعات خورشیدی در این ساعات می
 ت.های پلی کریستال عملکرد باالتری خواهند داشوضوح مشخص است که پنل

 های مونوکریستال دارای بازده بیشتری خواهند شد. نهایتاً در ساعات پایانی روز مجدداً پنل
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