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  كننده هاي خورشيديهاي خورشيدي و دنبالمروري بر انواع سيستم
  

  5، مهدي روشني4مصطفي جوينده، 3مهرداد احمدي صوفيوند ، 2، فرزين شماع 1غالمحسين روشني

  ، كرمانشاه، ايراندانشگاه صنعتي كرمانشاه، دانشكده انرژي
Hosseinroshani@yahoo.com 

  
  
  
  

  چكيده
- نه تنها مصرف آن است كه وگاز نفت ويژه بهنقش اساسي تأمين انرژي به عهده منابع فسيلي  كنيم ميزندگي  در آن كه ما هايي سالدر  

به پايان خواهد  قرن بيست و يكمهاي هبدون ترديد در نخستين ده محيطي همراه بوده است، بلكهها هميشه با مخاطرات جدي زيست
. اين منبع باشدميخورشيدي رايگان و قابل دسترس مورد توجه قرار گرفته است، انرژي ر تر انرژي كه اخيراً بسيانويناز منابع  رسيد.

هاي محيط زيستي خواهد حال همراه با مخاطره مهدر دراز مدت در ه ها آناي كه مصرف مداوم سيلي و يا هستهفانرژي برخالف منابع 
ران كه ميزان تابش خورشيدي در بخش وسيعي از خاك كشور از متوسط در كشور ما اي بود، كامالً پاك و عاري از هرگونه آلودگي است.

استفاده از انرژي خورشيدي امري ضروري و مقرون به صرفه است. در اين مقاله سعي شده است كه  ،باشدجذب جهاني بسيار بيشتر مي
 هاي سيستمحرارتي خورشيدي و  هاي ند از : سيستماها عبارتهاي خورشيدي صورت پذيرد كه اين سيستممروري بر انواع سيستم

نمايند، صورت  ها را تضمين ميوري اين سيستمهاي خورشيدي كه حداكثر بهرهكنندهاي بر انواع دنبالدر ادامه مطالعهفتوولتائيك. 
د خورشيدي قابل ي حداكثري از انرژي پاك و نامحدوها به منظور بهرهزمان از اين سيستم ي همپذيرفته است و در انتها، استفاده

  است. دسترس، پيشنهاد گرديده
  

  هاي خورشيديهاي خورشيدي، دنبال كنندهانرژي خورشيدي، سيستمهاي كليدي:  واژه
  
  
  
  
  

                                                            
  تهران اي دانشگاه شهيدبهشتيمهندسي هستهعضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي كرمانشاه و دانشجوي دكتري  -  ١
  دانشگاه رازي كرمانشاهو دبير انجمن علمي مهندسي برق الكترونيك - برق مهندسيدانشجوي دكتري  -  ٢
  علم و صنعت ايران دانشگاه الكترونيك- برق مهندسي دانشجوي كارشناسي ارشد -  ٣
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد الكترونيكيدانشجوي كارشناسي ارشد مديريت فناوري اطالعات  -  ٤
  مهندسي عمران دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمانشاهدانشجوي كارشناسي  - ٥
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  مقدمه
بي نياز از آن نبوده است. منابع  گاه هيچكه بشر در دوران هستي خود همواره از انرژي استفاده كرده و  دهد ميتاريخ نشان    

وري از اين منابع متفاوت بوده و نقش اساسي بر شناخت و توانايي او در بهره امختلف بن هاي دوراناستفاده بشر در  انرژي مورد
نقش اساسي  كنيم ميدر آن زندگي  كه ما هايي سالتأمين انرژي در هر دوره به عهده يك يا چند منبع مشخص بوده است. در 

به پايان خواهد  قرن بيست و يكمهاي هنفت است كه بدون ترديد در نخستين ده ويژه بهتأمين انرژي به عهده منابع فسيلي 
-از جمله منابعي است كه بهره كند ميكه هم اكنون درصد ناچيزي از انرژي مورد نياز جهان را تأمين  اي هستهانرژي    رسيد.

 رته به انرژي مفيد دارد و از سوي ديگر ديكي تبديل انرژي نهفته در دل هسوژوري از آن از يك سو بستگي به توانايي تكنول
راكتورهاي سريع  كارگيري بهدر جهت  اي هستهاخير در زمينه تكنولوژي  هاي پيشرفتگروي داشتن منابع غني اورانيم است. 

ر و پژوهشي د اي توسعه هاي فعاليتمنظور توليد انرژي الكتريكي همراه با توليد سوخت و همچنين گسترش دامنه ه زاينده ب
رضايت بخشي  نحو به اي هستهكه اگر مشكالت محيط زيستي استفاده از انرژي  دهد ميزمينه راكتورهاي گداخت اين نويد را 

  . ]1-2[از منابع مطمئن انرژي باشد تواند مي اي هستهحل شود و تكنولوژي آن از حالت انحصاري خارج شود، انرژي 

مورد توجه خاص قرار گرفته است، انرژي خورشيدي است. اين منبع انرژي  1970از منابع ديگر انرژي كه از اوايل دهه    
محيط زيستي خواهد  هاي مخاطرهدر دراز مدت در هر حال همراه با  ها آنكه مصرف مداوم  اي هستهسيلي و يا فبرخالف منابع 

متوسط تابش خورشيدي در آن به كه ميزان  ابود، كامالً پاك و عاري از هرگونه آلودگي است. در كشورهايي نظير كشور م
kwh/m2 2000  و در  كند ميساعت در سال تجاوز  2800و در بسياري از نقاط آن تعداد ساعات آفتابي از  رسد ميدر سال

. ]1-4[، استفاده از انرژي خورشيدي نه فقط ضروري است بلكه اجتناب ناپذير استرسد ميساعت نيز  3200برخي از نقاط به 
و  ها كوهيك نقطه در دل  صورت بهجغرافيايي كشور، بافت اجتماعي، فراواني و گستردگي روستاها كه غالباً وسعت و شرايط 

 هاي روشپهنه دشت قرار دارند و همچنين عدم برخورداري از تكنولوژي پيشرفته و مستقل براي توليد و توزيع انرژي به 
پايه و اساس علمي و فني مورد استفاده  رژي خورشيدي چنانچه بكه انر دهد ميمتداول امروزي و بسياري داليل ديگر نشان 

  قرار گيرد، منبع مطمئن و مداومي براي تأمين انرژي كشور خواهد بود. 

  خورشيدي  هاي سيستم  - 1
 هاي سيستمفتوولتائيك. در  هاي سيستمحرارتي خورشيدي و  هاي سيستم : ندخورشيدي شامل دو قسمت ا هاي سيستم   

غير فعال جهت جذب و جمع آوري انرژي حرارتي  هاي روشش گرما خورشيدي، با استفاده از انواع كلكتورها و حرارتي يا رو
  . شوند ميي از قبيل گرم كردن آب، هوا توليد بخار و سرد كردن و غيره بكار برده يورشيدي طراحي شده و براي منظورهاخ

  خورشيدي  حرارتي هاي سيستم -2-1        

  به ترتيب زير طبقه بندي كرد:  توان ميحرارتي را  يها سيستم    

  آبگرمكن خورشيدي  هاي سيستم-1

 توان ميهاي استفاده از انرژي خورشيدي است. از انرژي حرارتي خورشيد ترين روشرايجاز  ها ساختمانآب گرم نمودن    
ه مشكل سوخت رساني وجود دارد استفاده ك هايي مكانجهت تهيه آب گرم بهداشتي در منازل و اماكن عمومي به خصوص در 

ملموس و  اي نمونه توانند ميخورشيدي  هاي حمام ،افزايش يابد ها سيستماين اگر گنجايش مخازن  تردر مقياس گسترده كرد و
  .اي نزديك باشندقابل تحقق در آينده
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  براي منزل آبگرمكن خورشيدي : نمايي از يك سيستم1شكل 

   ها ساختمانسرمايش  گرمايش و هاي سيستم-2

و  ارائه گرديد قرن بيستم 30ي بود كه در دهه اي تازهها با استفاده از انرژي خورشيد، ايده  گرمايش و سرمايش ساختمان   
خورشيدي  هاي سيستمقابل توجهي رسيد. با افزودن سيستمي معروف به سيستم تبريد جذبي به  هاي پيشرفتبه  تدريجاً

بهره براي سرمايش ساختمان نيز هاي گرم سال لدر فص ها سيستميه آب گرم مصرفي و گرمايش از اين عالوه بر ته توان مي
  .برد

  
  براي ساختمان گرمايش و سرمايش: نمايي از يك 2شكل 

  تهيه آب شيرين و آب مقطر گيري  هاي سيستم-3

سپس با استفاده  .ماند ميباقي موجود در آب آب تبخير شده و امالح  ،درجه حرارت كم روي آب شور با تابش نور خورشيد    
آب  توان ميآب تبخير شده را تقطير كرده و به اين ترتيب آب شيرين تهيه كرد. با اين روش  توان ميمختلف  هاي روشاز 

 هايآب شيرين كن كرد. تأمينرا  جنوبي كشورمان بهداشتي مورد نياز در نقاطي كه دسترسي به آب شيرين ندارد مانند جزاير
  .شوند ميخورشيدي در دو اندازه خانگي و صنعتي ساخته 
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  كن خورشيدي : نمايي از يك سيستم آب شيرين3شكل 

  پز خورشيدي خشك كن و خوراك هاي سيستم-4

خورشيدي همان استفاده از انرژي گرمايي خورشيد به همراه ايجاد مداوم جريان هوا به منظور  هاي كنعملكرد خشك    
  مل خشك نمودن و تضمين سالمتي محصول است.تسهيل در ع

 ناحيهپرتوهاي مستقيم خورشيد در يك نقطه كانوني و افزايش دما در آن  تجميع اجاق خورشيديپز يا خوراكاصول كار    
  هاي كويري ايران رواج دارد.امروزه استفاده از اين محصوالت در اكثر كشورهاي گرمسيري نظير قسمت .باشد مي

  
  عملكرد كلي يك اجاق خورشيدي: 4شكل 

  خورشيدي حرارتي  هاي نيروگاه -5

آب گرم تحت  ر. حرارت ايجاد شده براي توليد بخاكنند ميد را در يك خط يا يك نقطه متمركز يهاي بزرگ نور خورش  آئينه   
رشيد زياد و به مدت طوالني . در مناطقي كه نور خوگيرد ميبرق مورد استفاده قرار  هاي توربينفشار براي به كار انداختن 

انجام شده، تا سال  هاي ريزي. طبق برنامه كنند ميحرارتي خورشيدي سهم بزرگي از توليد برق را تضمين  هاي نيروگاه، تابد مي
مگا وات خواهد  5000مرز  همگا وات ب 354حرارتي از ظرفيت كنوني آن يعني  هاي نيروگاهمجموع ظرفيت نصب شده  2015
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مگا وات در سال خواهد  4500خورشيدي به ميزان  هاي سلولمبتني بر  هاي نيروگاهظرفيت نصب شده  2020ال رسيد. تا س
برسد كه اين  تواند ميمگا وات  30000حرارتي خورشيدي در سراسر جهان به  هاي نيروگاهرسيد و مجموع ظرفيت نصب شده 
   ميليون خانه كافي است. 30ظرفيت را براي تأمين برق بيش از 

  
  : يك نيروگاه خورشيدي در اياالت متحده5شكل

  خورشيدي  هاي دودكش -6

د. در اين سيستم با نباش هاي خورشيدي مي دودكش ي،از انرژي خورشيد با استفاده وليد الكتريسيتههاي تاز روش ديگريكي    
خورشيدي كه در اطراف آن است هواي هاي  متر و تعداد زيادي گرم خانه 200از يك برج بلند به ارتفاع حدود  گيريهبهر

ها قرار  شود و به طرف دودكش يا برج كه در مركز گلخانه خانه توليد مي وسيله انرژي خورشيدي در يك گرمه گرمي كه ب
ارتفاع زياد برج با سرعت زياد صعود كرده و باعث چرخيدن پروانه و ژنراتوري كه  علت بهشود. اين هواي گرم  دارد، هدايت مي

  .شود وسيله اين ژنراتور برق توليد ميه گردد و ب مي اند شدهپايين برج نصب در 

  
  : نما و عملكرد يك دودكش خورشيدي6شكل 

  مباحث گرمايش و سرمايش خورشيدي بسيار گسترده و كاربردهاي متنوع ديگري نيز دارند. 

  فتوولتائيك خورشيدي هاي سيستم - 2-2        

 تواند مي. رمز اجراي اين روش، استفاده از نيمه هادي است كه كند مينور خورشيد، برق توليد  اين سيستم خورشيدي از   
 هاي سلولنيمه هادي كه در  ترين معروفشود كه بار منفي دارند و در نتيجه برق توليد كند.  هايي الكترونباعث آزاد كردن 

. در كليه شود مي. اين عنصر معموالً در ماسه يافت شود ميناميده  si، سيليكن گيرد ميفتوولتائيك مورد استفاده قرار 
وجود دارد. يك اليه اين سلول با بار مثبت و اليه ديگر آن با بار  ها هادياليه از اين نيمه  2فتوولتائيك، حداقل  هاي سلول
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اليه باعث  2طه اتصال بين اين ، ميدان الكتريسيته در نقتابد مي ها هادي. وقتي كه نور خورشيد به اين نيمه شود ميمنفي شارژ 
باشد، جريان برق بيشتر خواهد بود. بنابراين  تر قوي. هر چقدر نور خورشيد ]2[شود مي DCجريان برق و توليد جريان مستقيم 

نيازي نيست. اين سيستم در روزهايي كه آسمان ابري است،  در سيستم فتوولتائيك براي توليد برق به نور مستقيم خورشيدي
برق توليد كند. ميزان برق توليدي در اين روش، متناسب با غلظت ابر، كم و زياد خواهد شد. به دليل انعكاس نور  تواند مي

ابر در آسمان وجود دارد، توليد انرژي برق بيشتر از  هاي لكهخورشيد در ابرها، در روزهايي كه آسمان نيمه ابري است يا 
خورشيدي بسيار كوچك در لوازم برقي مانند ماشين  هاي سلولآبي است. استفاده از  روزهايي است كه آسمان كامالً صاف و
  حساب اين روزها بسيار معمول است. 

. يخچالي توليد شده كه شود ميهمچنين در نقاطي كه شبكه برق وجود ندارد، براي توليد برق از سيستم فتوولتائيك استفاده 
. اين يخچال پس از آزمايش در كند ميانرژي خورشيدي براي خنك كردن استفاده  و از اند دادهبه آن يخچال خورشيدي لقب 

وابسته به بشر دوستي و خيريه براي كمك به تهيه واكسن در مناطق فاقد برق استفاده خواهد شد. اين يخچال  هاي سازمان
غذايي خود به شبكه برق متكي  مواد داشتن نگههمچنين به وسيله هر كسي كه به شبكه برق دسترسي ندارد يا براي خنك 

در روزهاي گرم  ها ساختمانفتوولتائيك همچنين براي تأمين حداكثر برق  هاي سلولگيرد.  رمورد استفاده قرا تواند مينيست، 
مورد استفاده قرار گيرند و  توانند ميوع به انرژي الكتريكي زيادي احتياج دارند، بتهويه مط هاي سيستمتابستان، هنگامي كه 

 هاي طرحمقياس بزرگ و كوچك (به صورت  2فتوولتائيك در  هاي سيستمبنابراين به كاهش بار مصرف برق كمك كنند. 
  . ]۵-۶[به شبكه برق متصل شده و به آن برق انتقال دهند توانند ميبزرگ و كوچك) 

لكرد مؤثر اين سيستم باعث شده كه نو داشته و عم هاي انرژيكاربرد را در بين  ترين مصرفسيستم فتوولتائيك يكي از پر    
 به شوند ميفتوولتائيك به صورت مستقل از شبكه و متصل به شبكه استفاده  هاي سيستمهر روزه بر مصرف آن افزوده گردد. 

-3شارژ كنترل خورشيد، -2خورشيدي،  هاي پانل-1:تشكيل شود تواند ميعضو اصلي  5كلي يك سيستم فتوولتائيك از  طور
  ردياب خورشيدي. - 5باتري، -4(اينورتر)،  ACبه  DCبرق  تبديل كننده

كه وظيفه آن تبديل نور به الكتريسيته است با بهم متصل  باشد ميعنصر يك پانل فتوولتائيك سلول خورشيدي  ترين كوچك   
  . شود مي) فتوولتائيك ايجاد moduleموازي پانل (–سري  صورت به ها آنكردن 

 هاي خورشيديكنندهدنبال - 2

خورشيدي مقدور و  ي كنندهخاص منظوره از يك دنبال  ي استفاده ي وسيلهبهينه سازي و كارايي هر سيستم خورشيدي به    
نور  ي كنندهخورشيدي دنبال  ي صفحهبر پژوهشي كه در دانشگاه صوفياي بلغارستان انجام شده است يك  ا. بنشود ميميسر 

خورشيدي در  هاي سلولحاصل شده در ساخت  هاي پيشرفتيدي دارد و ثابت توان تول ي صفحهيك  ازدرصد بيشتر  33
  .]7برد [ ميدرصد ديگر باال  28باالي سيليكوني كارايي را تا  هاي تكنولوژي

و  اي ريزپردازنده هاي كننده، دنبال  غير فعال هاي كنندهدنبال  خورشيدي عبارتند از: هاي كنندهسه مدل اصلي از دنبال    
  الكترواپتيكي . هاي كنندهدنبال 

   هاي غير فعالكنندهدنبال -3-1        

 دنبال، اين گونه از  كنند ميالكترونيكي خورشيد را دنبال  هاي كنندهبدون موتور و ديگر كنترل  غير فعال هاي سيستم   
به سمت خورشيد  امالًكخاصي قرار دارند. وقتي كه صفحه  هاي لولهحاوي يك سيال  مانند فرئون هستند كه در  ها كننده

كه  شود مي، اين اختالف دما باعث كند مينباشد  نور خورشيد ، فرئون يك طرف از چهارچوب را بيشتر از طرف ديگر گرم 
فرئون داغ شده بخار گشته باعث فشار دادن پيستون موجود در سيستم گرديده و صفحه به سادگي به سمت ديگر برود . اين 

 در شكل زير يك نمونه از اين دنبال با دقت متوسطي به سمت خورشيد بروند. توانند ميتند اما ساده هس ها كنندهدنبال 
  ها نشان داده شده است. كننده
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  كننده غير فعال نمونه دنباليك  : نما و اجزاي8شكل 

  

  هاي الكترواپتيكيكنندهدنبال -3-2        

اين نوع از  كنند مياز سنسورهاي الكترواپتيكي استفاده  خورشيدكردن خورشيدي براي دنبال  هاي كنندهبسياري از دنبال    
دلخواه  ي نتيجهبااليي دارند اما نياز به نصب بسيار دقيق، باعث شده است كه اغلب به سختي به  ردقت بسيا ها كنندهدنبال 

ي كنندهك دستگاه دنبالي .دهند ميبرسند و اغلب در شرايط آب و هوايي مساعد است كه نتايج خوبي را به كاربر 
  به همراه سنسورهاي مورد استفاده در آن در شكل زير نشان داده شده است. الكترواپتيكي

 

  ي الكترواپتيكي به همراه سنسورهاي مورد استفاده در آنكننده: نماي يك دستگاه دنبال9شكل 

  اي هاي ريزپردازندهكنندهدنبال -3-3        

از دو روش براي يافتن و دنبال كردن خورشيد  شوند ميميكروپروسسور كنترل  ي وسيلهرشيدي كه به خو هاي كنندهدنبال    
 ي ه وسيلهتفاوت اين دو روش در راهي است كه ب ترين . مهمروش ديناميك - روش كنترل الگوريتم ثابت -: كنند مياستفاده 

رياضي براي پيش بيني مكان خورشيد  هاي فرمولز . در روش كنترل الگوريتم ثابت اآيد ميآن موقعيت خورشيد بدست 
 هاي مبدلو  موتورهاندارند و براي تعيين كردن مكان، از استپ  شاستفاده كرده و نيازي به دريافت نور خورشيد براي پرداز

   .گيرند ميمورد استفاده قرار  كنند ميبزرگ كه صفحات زياد خورشيدي را كنترل  هاي سيستمو براي  كنند مينوري استفاده 
اين روش براي هواي صاف بسيار خوب جواب آيد.  ميدر روش ديناميك با استفاده از چهار سنسور موقعيت خورشيد بدست 

اي كه  ي خورشيدي ريزپردازندهكنندهدر شكل زير يك دستگاه دنبال خواهد شد. مواجهولي در هواي ابري با مشكل  دهد مي
  آزمايش قرار گرفته است نشان داده شده است. توسط نگارندگان ساخته شده و مورد
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  اي ساخته شده توسط نگارندگان ريزپردازندهي كننده: نماي يك دستگاه دنبال10شكل 

و با ارسال به  كند مياست كه از طريق سلول فوتوولتائيك اطالعات را دريافت  اي كننده، دنبال ي فوقكنندهدنبال    
اي براي است را به ما خواهد داد و از موتورهاي پلهبيشينه انرژي خورشيدي در آنجا متمركز ميكروكنترولر مكان صحيحي كه 

  ] گزارش شده است.2ي خورشيدي در دو جهت استفاده شده است. كارايي اين دستگاه در مرجع [حركت صفحه

 نتيجه گيري - 3

هاي خورشيدي براي كشور ما، مروري بر انواع سيستم در اين مقاله با توجه به اهميت روز افزون و حياتي انرژي پاك و ارزان   
هاي خورشيدي به منظور كنندههاي حرارتي و فوتوولتائيك انجام پذيرفته است. سپس انواع  دنبالخورشيدي اعم از سيستم

توسط اي ساخته شده  ي خورشيدي ريزپردازنده، از جمله دنبال كنندههاي خورشيدي ارايه گرديدندسازي سيستمبهينه
با توجه به . ي خورشيدي به طرز چشمگيري افزايش داده استنگارندگان كه كارايي انرژي الكتريكي دريافتي از يك صفحه

هاي موجود خورشيدي چندان رواج نيافته است، لذا هاي خورشيدي در كنار سيستماينكه در كشور ما استفاده از دنبال كننده
ها را افزايش داده و در كارايي اين سيستم ،از اين دو سيستم در كنار هم زمان همي تفادهگردد كه با اسدر انتها پيشنهاد مي

  هاي خانگي و صنعتي به طور گسترده مورد استفاده قرار گيرند.اندازه
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