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منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه حمد و سپاس ايزد 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

ر عهده هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه ب به ويژه علوم كامپيوتر و انفورماتيك گام

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به 

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي العترين راه دستيابي به اطالعات و اط ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زمينه امور نشر 

ع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و هاي مستمر خود براي رف درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از  " مهندسان حنيف فروزاني و حسين فروزاني"كتابي كه در دست داريد با همت 

  همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش بر محتوا: كارشناسي و نظارت

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  انتشاراتمدير   

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

bookmarket@mft.info 
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 پیشگفتار
افزایش است؛ و منابع انرژی  در دنیای امروز نیاز به انرژی به صورت چشمگیری در حال

توانند محدود یا نامحدود باشند؛ منابع محدود محدود در حال کاهش است؛ منابع انرژی می

گویند. این منابع درآینده باتوجه به افزایش مصرف انرژی جهان را منابع تجدیدناپذیر می

منابع انرژی ند رسید در این صورت جهان برای تامین انرژی خود نیاز دارد از به پایان خواه

. بازهم تجدیدناپذیر و یا تجدیدپذیر باشندیا توانند این منابع می جدیدتری استفاده کند؛

ها روزی به پایان های تجدیدناپذیر به دلیل محدود بودن آندر هرصورت منابع انرژی

باشد استفاده ط آیا بهتر نیست از منابع دیگری که نامحدود میخواهند رسید؛ در این شرای

های بعدی باقی گذاشت؟ یکی از کرد؟ بهتر نیست منابع انرژی محدود را برای نسل

ارزشمندترین منابع  یکی از نفت است.“ نفت” از ترین مصرف انرژی جهاناصلی

ارف مهم استفاده شود از آن برای مص که به جایی اینکه از آن باشدتجدیدناپذیر جهان می

شود؛ خودروهایی به عنوان سوخت برای مصارف مختلف از جمله برای خودروها استفاده می

کنند، های ناهنجار، نسبت به انرژی که مصرف میکه غیر از ایجاد آلودگی هوا و تولید صدا

وهای کم بازده هستند؛ بهتر نیست به جای مصرف خودروهایی با سوخت فسیلی از خودر

از نفت به عنوان سوخت همچنان برای تولید برق در جهان برقی استفاده شود؟ چرا 

تولید برق از منابع دیگری به جای نفت شود؟ بهتر نیست برای میها استفاده توربین

های برقی را از آب، استفاده کنیم؟ بهتر نیست برای تولید برق، انرژی موردنیاز توربین

و باد تامین کنیم؟ بهتر نیست از منابعی استفاده کنیم که به محیط زیست  یا امواج دریا

است  کرده در علم و تکنولوژی آسیب نرسانند؟ آیا باتوجه به پیشرفتی که بشرطبیعت 

به پایان هیچگاه ها برای انسان مصرف آناستفاده کنیم که  انرژی راهی نیست که از منابع

رای مصرف انرژی از منابعی استفاده کند که باعث آب شدن تواند بآیا جهان نمیرسد؟ نمی

از  همچنانجهان برای مصرف انرژی  های طبیعی و گرم شدن زمین نشود؟ آیایخچال

در جهان منابع دانیم استفاده کند در حالی که می و محدود منابع انرژی تجدیدناپذیر

فاده کنیم؟ چرا وقتی منابع انرژی ها استتوانیم از آنوجود دارد و می های تجدیدپذیرانرژی

است برای مصرف انرژی همچنان از منابع محدود استفاده نامحدود در جهان پیدا شده

، نامحدود های تجدیدپذیردنیا به سمت انرژیکه شود؟ آیا دیگر وقت آن نرسیده است می

 بیاورد؟روی و بعضا پاک



شرفت تکنولوژی کشورهای جهان در ی صنعت و پیتوان از توسعهجواب این سواالت را می

ی جهان در حوزه یپذیر پیدا کرد؛ بعضی از کشورهای پیشرفتههای تجدیدی انرژیحوزه

شود بینی میپیش 2022بسیار فعال هستند تاجایی که در سال های تجدیدپذیر انرژی

 ین موضوعآورند که اها تجدیدپذیر بدستدرصد انرژی خود را از منابع انرژی ۵0بیش از 

که درآمدشان وابسته به نفت است، باشد.  خیزتواند زنگ خطری برای کشورهای نفتمی

ی های دیگر جهان در حوزهها متاسفانه نسبت به بقیه کشورکشور ایران در این سال

و شاید یکی از دالیل آن به این خاطر های تجدیدپذیر پیشرفت کمتری داشته است انرژی

، البته ایران دارای منابع باشدفرآوانی می نفتی وگازی ی منابعایران دارا است که

باشد. از جمله خورشید! تابش خورشید در ایران در مقایسه با تجدیدپذیر متعددی نیز می

های خورشیدی در مقایسه با اکثر کشورهای اروپایی بیشتر است اما در تولید توان نیروگاه

های تجدیدپذیر تنها ی انرژیدر حوزهتر است.  ی اروپایی بسیار کمکشورهای پیشرفته

ر پاک در اولویت های تجدیدپذیتولید انرژی به هرشکلی قابل قبول نیست بلکه تولید انرژی

های سبز و پاک که آلودگی کمتری کنندهمصرف د؛ همچنین در این حوزهبیشتری قرار دار

زمانی که انرژی بصورت پاک  د،نشوکنند نیز در نظر گرفته میبه محیط زیست وارد می

نه تنها از منابع نیز استفاده کرد اما در ایران  های سبزکنندهمصرف از توانتولید شود می

های پاک کنندهشود بلکه همچنان از تولید مصرفپذیر کم استفاده میپاک تجدید

 شود. خورشید یک انرژی پاک و تجدیدپذیراری میدنند خودروهای برقی( خود)مانیز

از انرژی خورشید  خوشبختانه منابع خورشیدی در ایران بسیار زیاد است. باشد ومی

انرژی حرارت  -۱گردد: برق تولید شده به دو صورت ایجاد میتوان برق تولید کرد. می

های خورشیدی فوتوولتاییک انرژی فوتوولتاییک که توسط پنل-2الکتریکی خورشیدی 

باشند، بلکه با کمک تجهیزات تنهایی قادر به تولید برق نمیها به شوند. این پنلتولید می

های . مجموع این تجهیزات و پنلشوددیگر برق خورشیدی فوتوولتاییک تولید می

دهند. های خورشیدی فوتوولتاییک را تشکیل میخورشیدی فوتوولتاییک، سیستم

در این  ست کهاهای خورشیدی فوتوولتاییک از اجزاهایی مختلفی تشکیل شدهسیستم

دهد ها به طور کامل صحبت خواهیم کرد. این کتاب به شما آموزش میدر مورد آنکتاب 

که چطور اجزای یک سیستم خورشیدی فوتوولتاییک را در کنار یک دیگر قرار دهید و 

ها توان تولیدی این نیروگاه یک نیروگاه خورشیدی فوتوولتاییک طراحی و احداث کنید.

خانگی استفاده شوند و یا به شبکه برق فروخته شوند.  برای مصرفتواند صرفا می



 

های متصل به های خورشیدی فوتوولتاییک اگر به شبکه متصل باشند سیستمسیستم

گویند. در این کتاب در مورد های جدا ازشبکه میشبکه و اگر از شبکه جدا باشند سیستم

های ها صحبت خواهیم کرد و روشآن و معرفیهای خورشیدی فوتوولتاییک انواع نیروگاه

های خورشیدی فوتوولتاییک را آموزش خواهیم داد. در فصل اول کتاب در هطراحی نیروگا

های ی انرژیهای خورشیدی، اصطالحات و مفاهیم اولیه در حوزهمورد معرفی سیستم

 هایهای نیروگاهخورشیدی خصوصا انرژی فوتوولتاییک و همچنین در مورد مزیت

های ها صحبت خواهیم کرد؛ در فصل دوم در مورد انواع سیستمخورشیدی بر دیگر نیروگاه

م در مورد اجزا سوها خواهیم گفت و در فصل ی طراحی آنخورشیدی فوتوولتاییک و نحوه

های فوتوولتاییک و انواع و همچنین در مورد پنلهای فوتوولتاییک و تجهیزات سیستم

بات نکات مهم و محاس مت خواهیم کرد و در نهایت در فصل چهارصبحبه طور کامل ها آن

، های فوتوولتاییکطراحی نیروگاههای صحیح ارائه روش الزم برای طراحی یک نیروگاه،

با در نظر گرفتن وضعیت منطقه و در آخر در  های خورشیدیی نصب صحیح پنلطریقه

و روش و هوشمند خورشیدی متصل به شبکه  های جدا ازشبکه،مورد طراحی سیستم

در این کتاب  آموزش خواهیم داد. ها با در نظر گرفتن استانداردهای مربوطهاحداث آن

مند هستند فعالیت سعی شده است به زبان ساده برای تمام کسانی که در این حوزه عالقه

کنند آموزش دهد و تاجای ممکن سعی شده است از به کاربردن مفاهیم سخت یا واژگان 

های پنلانواع همچنین در این کتاب به معرفی  اآشنا و کلمات پیچیده پرهیز شود،ن

های خورشیدی ها در طراحی نیروگاهاستفاده از آن نیز و ترخورشیدی جدید و اجزای جدید

تواند برای کسانی که در این حوزه فعال فوتوولتاییک پرداخته است که این موضوع می

این کتاب برای  باشد؛این حوزه پژوهش کنند، مفید مندند در باشند و کسانی که عالقهمی

فوتوولتاییک اطالعات جدیدی در اختیار گذاشته است  هایسیستم یپژوهشگران در حوزه

مطالبی که در کادرهای توجه داشته باشید  ها باشد.شاید بتواند راهنمای خوبی برای آن که

های جدید در باشند یا در مورد تکنولوژییبسیار مهم میا خاکستری قرار دارند عموما 

 کتاب انتخاب شده در این تصاویراکثر . استهای فوتوولتاییک صحبت شدهبا سیستمرابطه 

باشند از طرفی ممکن است در چاپ وضوح تصاویر کم شوند؛ درصورتی که رنگی می

نید به بخش تواخواهید تصاویر را به صورت رنگی با وضوح باالتر مشاهده کنید میمی

در صورت هرگونه پیشنهاد، سوال .مراجعه کنید www.INeee.irآموزش سایت به نشانی 
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