
Renewable Energies
انرژی ھای تجدید پذیر
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انرژی تجدید پذیر چیست؟
ی• ِ  بھ را مجدد بازگشت قابلیت تجدیدناپذیر انرژی خالف بر کھ می گویند انرژی از نوعی بھ پذیر تجدید انرژ

.دارد طبیعت
 توجھ مورد منابع این ھستند اتمام بھ رو ناپذیر تجدید انرژی منابع کھ این بھ توجھ با اخیر سال ھای در •

.گرفتھ اند قرار
 .آمد بدست پذیر تجدید انرژی ھای راه از جھانی مصرفی انرژی از ٪١٨ حدود ٢٠٠۶ سال در•
  سال در مگاوات ١۵٧٩٠٠ شده نصب ظرفیت با ٪٣٠ حدود ساالنھ رشدی با بادی ازانرژی استفاده•

.خورد می چشم بھ متحده ایاالت و آسیا اروپا، در وسیعی صورت بھ ،٢٠٠٩
  مگاوات ٢١٠٠٠ از بیش بھ فتوولتاییک وسیلھ بھ تولیدی انرژی مجموع میالدی ٢٠٠٩ سال درپایان•

.رسید
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انواع مھم انرژی ھای تجدید پذیر
انرژی بادی•
انرژی خورشیدی•
انرژی آبی•
انرژی زمین گرمایی•
انرژی زیست توده•
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انرژی خورشیدی
 خورشیدی منظومھٔ  ستاره تنھا و شیری راه کھکشان ستارگان از یکی خورشید•

.می باشد
 میلیون ١۵٠ حدودی فاصلھ  کھ  است زمین روی بر گرما و نور اصلی منبع خورشید•

.دارد زمین کیلومتربا
.می دھد تشکیل را خورشیدی منظومھ کل جرم درصد ٪ ٩٩ /٨۶ شامل حدودا خورشید•
.است زمین جرم برابر ٣٣٣،٠٠٠ خورشید جرم•
. است تن میلیون 2.4 درحدود می دھد دست از ثانیھ درھر خورشید کھ جرمی مقدار•
 .است سانتیگراد درجھ ھزار ۶ آن سطح در و میلیون ١۵ آن مرکز در خورشید دمای•

 سایر شامل مابقی، درصد یک و ھلیوم ٪٢٩ھیدروژن ٪٧٠ حدود  از خورشید وزن
.می شود تشکیل گازھا

  حدود فقط کھ می شود تبدیل ھلیوم بھ  ھیدروژن تن ٧٠٠ ثانیھ ھر خورشید مرکز در•
ی شکل بھ آن ۵٪ ِ . می گردد خارج خورشید از انرژ

 منتقل زمین سطح از مربع متر ھر بھ انرژی ژول ١٠٠٠ حدود ثانیھ ھر در خورشید•
.می کند 4



کاربردھای انرژی خورشیدی
:از انرژی خورشیدی توسط سیستم ھای مختلف استفاده می شود کھ عبارت اند از•
.استفاده از انرژی حرارتی خورشید برای مصارف خانگی، صنعتی و نیروگاھی- 1

.تبدیل مستقیم پرتوھای خورشید بھ الکتریسیتھ بوسیلھ تجھیزاتی بھ نام فتوولتائیک- 2
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کاربردھای نیروگاھی

نیروگاھھای حرارتی خورشید از نوع سھموی خطی•
نیروگاھھای حرارتی از نوع دریافت کننده مرکزی•
نیروگاه ھای حرارتی از نوع بشقابی•
دودکش ھای خورشیدی•
)سیستمھای فتوولتاییک (پنلھای خورشیدی •
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مزایای نیروگاھھای خورشیدی

تولید برق بدون مصرف سوخت•

عدم احتیاج بھ آب زیاد•

عدم آلودگی محیط زیست•

امکان تأمین شبکھ ھای کوچک و ناحیھ ای•

استھالک کم و عمر زیاد•

عدم احتیاج بھ متخصص•
7



مصارف و کاربردھای فتوولتائیک
مصارف فضانوردی و تأمین انرژی مورد نیاز ماھواره ھا جھت ارسال پیام•

روشنایی خورشیدی•

سیستم تغذیھ کننده یک واحد مسکونی•

سیستم پمپاژ خورشیدی•

سیستم تغذیھ کننده ایستگاھھای مخابراتی و زلزلھ نگاری•

ھر نوع وسیلھ ای کھ تاکنون با باطری خشک کار می کرده  است مانند ماشین •
حساب، ساعت، رادیو، ضبط صوت و وسایل بازی کودکان

نیروگاھھای فتوولتائیک•

یخچالھای خورشیدی•

8سیستم تغذیھ کننده پرتابل یا قابل حمل•



کاربردھای غیر نیروگاھی

آبگرمکن ھای خورشیدی و حمام خورشیدی•
گرمایش و سرمایش ساختمان و تھویھ مطبوع خورشیدی•
آب شیرین کن خورشیدی•
خشک کن خورشیدی•
اجاقھای خورشیدی•
کوره خورشیدی•
خانھ ھای خورشیدی•
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سلول خورشیدی
solar( خورشیدی سلول• cell،photovoltaic cell،photoelectric cell( الکترونیکی قطعھ یک 

.کند می تبدیل الکتریسیتھ بھ فوتوولتاییک اثر توسط مستقیما را خورشید نور انرژی کھ است جامد حالت

 نور درصد ۴۶ سرخ، فرو درصد ۴٧ :است زیر موج ھای طول شامل می رسد زمین بھ کھ خورشید نور•

 جذب مرئی نور و سرخ فرو ناحیھ در باید خورشیدی سلول ھای رو این از .فرابنفش درصد ٧ مرئی،

 .باشند داشتھ باالیی

.شده است تشکیل سیلیسیم، مخصوصاً  نیمھ رسانا، مواد از معموالً  خورشیدی باتری ھای•

  می دھد تشکیل خاص ماده ای را الیھ ھر کھ شده تشکیل الیھ ۶ از خورشیدی باتری ھر•
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عملکرد سلول خورشیدی
 ،nنوع ھادی نیمھ یک بھ pنوع ھادی نیمھ یک اتصال با•

 بھ pناحیھ از حفره ھا و pناحیھ بھ nناحیھ از الکترون ھا

.می شوند منتقل nناحیھ

 nناحیھ در مثبت یون یک ،pناحیھ بھ الکترون ھر انتقال با •

 pناحیھ در منفی یون یک ،nناحیھ بھ حفره ھر انتقال با و

.می ماند باقی

 می کنند ایجاد داخلی الکتریکی میدان منفی و مثبت یون ھای •

.است pناحیھ بھ nناحیھ از آن جھت کھ

 فوتون ھایی بتابد، پیوند بھ خورشید نور شرایطی، چنین در اگر•

 زوج است، بیشتر ھادی نیمھ شکاف انرژی از آنھا انرژی کھ

 یا تھی ناحیھ در کھ زوج ھایی و کرده تولید حفره- الکترون

 از قبل کھ دارند زیادی شانس شده اند، تولید آن حوالی

.شوند جدا ھم از پیوند داخلی میدان توسط بازترکیب،

 انرژی بھ خورشید نور فوتون ھای انرژی ترتیب این بھ•

.می شود تبدیل الکتریکی
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فناوری ھای ساخت سلول ھای 
خورشیدی

 سلول ھای ساخت در فناوری دو حاضر حال در•
:است غالب خورشیدی

اول نسل فناوری -1 •

دوم نسل فناوری -2 •

 با سیلیکونی ویفرھای پایھ بر اول نسل فناوری•
 ساختاری کھ است میکرومتر ٣٠٠-۴٠٠ ضخامت
.دارند بلوری چند یا بلوری

 نازک، الیھ تکنولوژی یا دوم نسل فناوری•
 بسترھای روی ھادی نیمھ نشانی الیھ براساس

.است پلیمری یا فلزی شیشھ ای،
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 اندازه از بزرگتر برابر ١٠٠ تا سلول اندازه گذشتھ، آن از و است پایین تر دوم، نسل تکنولوژی در اولیھ مواد ھزینھ•

 بازدھی عوض در .می شود محسوب آن انبوه تولید برای مزیتی کھ است اول نسل تکنولوژی با شده ساختھ سلول

 سلول ھای بازدھی از مواد، باالتر کیفیت دلیل بھ می دھند، تشکیل را بازار سلول ھای اغلب کھ اول، نسل سلول ھای

 تکنولوژی و شده کمتر زمان گذشت با نسل دو سلول ھای میان بازدھی اختالف می رود انتظار .است بیشتر دوم نسل

.شود اول نسل جایگزین دوم نسل

.شود بیشتر ٪٣٠ حوالی از نمی تواند حالت بھترین در حتی دوم و اول نسل خورشید سلول ھای بازدھی•

 بازدھی از بیشتر برابر سھ تقریباً  مقدار این و است ٪٩۵ الکتریکی انرژی بھ خورشیدی انرژی تبدیل برای کارنو حد•

.است دوم و اول نسل سلول ھای نھایی

 سلول ھای .است پذیر امکان کنونی، بازدھی ھای برابر سھ تا دو بازدھی ھایی با سلول ھایی بھ دستیابی بنابراین•

 متوالی، سلول ھای .می شوند نامیده خورشیدی سلول ھای سوم نسل باشند، ھایی بازدھی چنین دارای کھ خورشیدی

 سلول ھای سوم نسل داغ، حامل سلول ھای کوانتومی، نقطھ خورشیدی سلول ھای کوانتومی، چاه خورشیدی سلول ھای

.می دھند تشکیل را خورشیدی
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