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  در سيستمهاي آبياري باغات از انرژي خورشيدي استفاده
  
  2، محمدعلي قضاوي1*امين لطفعليان دهكردي

  شهركرد دانشگاه كشاورزي دانش آموخته كارشناسي ارشد مكانيك ماشينهاي -1
  استاديار گروه مكانيك ماشينهاي كشاورزي د انشگاه شهركرد -2

  
  چكيده

اجزاي اين سامانه شامل .از پمپاژ آب باغات طراحي و ساخته شده استدر اين پروژه يك سامانه تامين برق مورد ني
در اين پروژه كه بمنظور استفاده از انرژيهاي نو در كشاورزي و .مبدل و منبع ذخيره است-مدارات كنترل-سلولهاي فتوولتاييك

مترمكعب بر ساعت  18بي و د m8و قابليت پمپاژ آب تا ارتفاع  1hpحفظ محيط زيست انجام گرفت،از يك پمپ به قدرت 
استفاده شد كه نشان داد استفاده از انرژيهاي نو در كشاورزي عالوه بر حفظ محيط زيست و كاهش آلودگي هوا ناشي از 

همچنين اين سامانه امكان احداث باغات . مصرف سوختهاي فسيلي در پمپاژ آب از نظر اقتصادي نيز بسيار مقرون به صرفه است
كه از اين طريق عالوه بر كنترل . ال نظير بادام و گردو در مناطق كوهستاني و صعب العبور را فراهم مي كندبا ارزش افزوده با

  .فرسايش خاك نقش مهمي در ايجاد منبع درآمد براي مردم اين مناطق ايفا مي كند
  

  سلولهاي فتوولتايي و انرژي خورشيدي، )نو(هاي تجديد پذير انرژي :كلمات كليدي
  

  مقدمه
وزه زندگي روزمره مردم وابسته به توليد و مصرف انرژي است؛لذا عرضه و تقاضاي آن در جوامع بشري به طور مستمر امر

درصد كل انرژي مصرفي جهان را سوختهاي فسيلي تامين ميكنند كه با توليد گازهاي  77در حال حاضر . رو به افزايش است
تخريب اليه ازن،محيط زيست را به شدت مورد تهديد قرار داده و موجب  آالينده و گلخانه اي در فرايند تبديل و در نتيجه

انرژيهاي (بنابراين به منظور حفظ محيط زيست ،توجه به انرژيهاي جايگزين .گرم شدن بيشتر دماي كره زمين مي شوند
يك منبع انرژي تجديد اين انرژي به عنوان .انرژي خورشيدي يكي از مهمترين نوع انرژي نو است.ضروري به نظر مي رسد)نو

كه نگرانيهاي بشر را در مورد پايان .پذير،يكي از مهمترين گزينه هاي جايگزين براي سوختهاي فسيلي به شمار مي آيد
  .برطرف كرده است... پذيري،افزايش آلودگيهاي ناشي از تبديل آن به انرژيهاي ديگر و
طبق برآوردهاي .حيات و منشا تمام انرژيهاي ديگر نيز استخورشيد نه تنها خود منبع عظيم انرژي است،بلكه سر آغاز 

ميليون تن از جرم خورشيد به انرژي  2/4ميليون سال از تولد اين گوي آتشين مي گذرد و در هر ثانيه  6000علمي در حدود 

___________________________________________________________________________ 
* Email:Amin_lotfalian@yahoo.com 
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برابر كل  10000هم تبديل ميشود كه با وجود اينكه تنها قسمت اندكي از اين انرژي به زمين مي رسد ولي همين مقدار اندك 
مصرف انرژيهاي ساليانه بر روي زمين است كه اين مطلب نشان دهنده اهميت توجه به اين منبع عظيم انرژي براي تامين 

خوشبختانه كشور ما به دليل موقعيت ويژه جغرافيايي،توان بااليي در دريافت انرژي .نيازهاي انرژي زندگي بشر است
كيلو وات ساعت در روز برآورد شده كه اين رقم در  5ساالنه تابش خورشيدي در كشور  خورشيدي دارد؛بطوريكه ميانگين

بنابراين ميتوان با استفاده از انرژي خورشيدي در مناطق مختلف كشور در .مقايسه با ديگر كشورها بسيار قابل مالحظه است
از اين انرژي رايگان و حفظ ذخاير فسيلي براي  ضمن بهره مندي تامين برق مورد نياز جهت پمپاژ آب مورد نياز باغاتزمينه 

نسلهاي آينده،آلودگيهاي زيست محيطي حاصل از سوختهاي فسيلي را كاهش داد و زمينه را براي ايجاد توسعه پايدار در 
  .كشور فراهم نمود و ايجاد ارزش افزوده در كشاورزي

  
  مواد و روش ها

 watt45متر استفاده شده است كه توان خروجي هر پانل  m0.5*1ابعادپانل خورشيدي به  16براي ساخت اين سامانه از 
در طراحي اين سيستم نحوه اتصال پانلها .مي باشد DCدر رنج  v18و خروجي ولتاژ آن  A2.2خروجي جريان هر پانل .ميباشد

و با دو پانل موازي  به اينصورت كه ابتدا هر دو پانل را با هم بصورت موازي. بصورت دو به دو موازي و سپس سري است
در  v24در اين حالت سيمي كه از پانلها خارج ميشود جهت تثبيت ولتاژ و جريان در محدوده . ديگر بصورت سري مي بنديم

  :برد كنترل شامل ميكروپروسسوري با ويژگيهاي زير است.به برد كنترل هوشمند سامانه وارد مي شود DCرنج 
كنتاكتور با كنتاكت باز و سه سويچ جهت پانلها،يكي براي بار يكي شبه بار و  -  EP-ROMحافظه -بيتي 8ميكرو كنترلر 

آنالوگ به  ICنحوه عملكرد سيستم بدين صورت است كه ولتاژ باطري به وسيله يك .آمپر براي هر پانل ميباشد 25با ظرفيت 
آستانه ولتاژهاي باطري مشخص و بوسيله  ميشود كه مستقيما به ميكرو كنترلر ارتباط دارد بطوريكه تمامي  SENCEديجيتال 

ميكرو پروسسور به تمامي درگاههاي خروجي به منظور قطع و وصل تمام مدارهاي .نرم افزار برنامه ريزي شده كنترل ميشوند
فعال وابسته فرمان داده، و به همين طريق آالرمها بوسيله نرم افزار تشخيص داده شده و رله هاي مربوطه را جهت ارسال آالرم 

با كنترل نرم افزار بوسيله سطح ولتاژهاي باطري و همچنين با كنتاكتورهاي   ITIتنظيم كننده شارژ كنترل خورشيدي . ميكند
گرديده و كنترل ميشوند كه به اين طريق تمامي سيستم كنترل  SENSEمختلف انجام ميشود،اين سطح هاي ولتاژ باطري 

  .ميشود
ز مهمترين عوامل خرابي باطريهاست و بمنظور دستيابي به سطح باالتري از نگهداري همچنين از آنجا كه حرارت يكي ا

باطري، از سنسور حرارتي كه با دستور ميكروپروسسور در درجه خاصي عمل ميكند استفاده كرده ايم به اين طريق كه 
ر طراحي و ساخت اين سامانه سعي بر اين د. كنتاكتورها پانلها را از باطري قطع كرده و مانع از افزايش دماي باطريها ميشوند
باشد چراكه سيستمهاي ارائه شده  V-AC220بوده است كه برق خروجي آن متناسب با برق شبكه سراسري كشور يعني 

  .كار ميكنند DCخارجي اين قابليت را ندارند و صرفا بر مبناي رنج 
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دارهاي كنترل هوشمند و شارژ باطريهاي سيستم از خارج شده از پانلها به سمت م DCبدين منظور پس از عبور جريان 
پس از مبدل نيز . تبديل كند Hz50با فركانس  V-AC220را به  V-DC24استفاده ميكنيم تا جريان    ACبه  DCيك مبدل 

 ساعت 8به مدت  m8مترمكعب در ساعت آب را تا ارتفاع  18پمپ آب با توان يك اسب بخار تكفاز قرار دارد كه قادر است 
قابل ذكر است اين سامانه بعنوان يك پروژه پژوهشي در زمينه امكان سنجي استفاده از انرژي . در شبانه روز باال بكشد

خورشيدي در تامين برق مورد نياز براي پمپاژ آب باغات طراحي و ساخته شده است و اين امكان وجود دارد كه سيستمي با 
شكل شماره . فاز و ظرفيت مختلف طراحي،ساخت و مورد بهره برداري قرار گيردقابليت پشتيباني مختلف از جمله جريان سه 

  .يك نمايي از سامانه مذكور را كه در دانشگاه شهركرد طراحي و ساخته شده را نشان ميدهد
  

  
  نمايي از سامانه خورشيدي تامين برق مورد نياز پمپاژ آب باغات - 1شكل 

  
  نتايج و بحث

داراي قابليت هاي منحصر بفردي از جمله تامين ) انرژي خورشيدي(نشان داد انرژيهاي نو  طراحي و ساخت اين دستگاه
قابل حمل و جابجاي و نصب بودن در دورافتاده ترين و صعب العبور ترين مناطق، همچنين صرفه اقتصادي نسبت  -دائم انرژي

برتريهاي  -در مناطق دور دست و روستاييبه روشهاي جاري انتقال برق جهت پمپاژ آب باغات ،حوضچه هاي آبي و شرب 
طرح هايي در زمينه انرژيهاي نو .زيست محيطي و استفاده از تكنولوژيهاي روز دنيا در زمينه بهينه سازي مصرف انرژي مي باشد

نيز  و تجديد پذير داراي شاخصه هاي توسعه پايدار در هر كشور بوده كه با بهره برداري از اين طرحها در زمينه كشاورزي
همچنين بررسي ها نشان داده است در مقايسه با موتورهاي ديزلي كه . ميتوانيم شاهد توسعه پايدار در بخش كشاورزي باشيم

براي بهره برداري از چاههاي آب كشاورزي بكار ميروند استفاده از انرژي خورشيدي مقرون به صرفه تر است در رابطه با اين 
  :پژوهش موارد زير مطرح است

 
 نظر ارزش افزوه و  كارايي در مناطق جغرافيايي مختلف اين سيستم بر ساير روشهاي پمپاژ آب برتري دارد از. 

 با افزايش تعداد پانلها راندمان و ظرفيت سيستم  بصورت قابل مالحظه اي افزايش مي يابد. 

  ساعت را دارد 8اين سيستم توانايي شارژ در طول روشنايي روز و دشارژ بمدت. 
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 متر مكعب بر ساعت مورد ارزيابي قرار گرفت 18متر و دبي  8ن پروژه توان عملياتي پمپاژ به ارتفاع در اي. 

  استفاده از فناوري نانو در توليد پانلهاي خورشيدي نسل جديد ميتواند گامي موثر در بهبود كارايي و بازدهي اين
 .يان مي كندسامانه باشد و توجيه اقتصادي و فني استفاده از آنرا بيشتر نما

 از نظر زيست محيطي استفاده از انرژي خورشيدي بر ساير انرژيها از جمله سوختهاي فسيلي برتري دارد. 

  سرمايه گذاري اوليه اين پروژه بيشتر از سيستمهاي معمولي از نوع ديزلي است ولي در بلند مدت بازگشت سرمايه و
 .صرفه اقتصادي آن به اثبات رسيده است

 ترويج استفاده از انرزيهاي نو بين كشاورزان و مردم ميشود كه در بلند مدت فرهنگ استفاده از  اين روش باعث
 .سوختهاي فسيلي و صرفه جويي در مصرف انرژ ي را باال ميبرد

  رعايت بهداشت منابع آب زيرزميني و ممانعت از نشت مواد نفتي به سفره هاي آب زير زميني در اثر استفاده از
 .جزء اهداف اين طرح بوده است پمپهاي ديزلي

 وزن كم و قابليت جدا شدن اجزاي اين سيستم امكان حمل و نقل آسان آنرا فراهم آورده است. 

 اين خشك كن براي استفاده در همه سيستمهاي مرتبط با پمپاژ آب اعم از باغي و زراعي كارايي دارد. 
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Abstract 
A solar system was designed in this project in order to supply electricity power for water pumping. 

This system is composed of photovoltaic cells, control circuits, transformer and batteries. The goal of this 
project is keeping environment and using new energies in the field of agriculture.The specification of 
main elements is a water pump with 1 HP power with ability to pumps 18 m3/h and 8 meters height that 
established using of new energies in the field of agriculture is economic and useful about keeping 
environment from pollution. It is possible to construct almond and walnut arboretums in mountainous and 
remotely villages. It is surplus value for people whom live in these areas additionally keeping the soil 
from erosion. 

 
Keyword: renewable energy, solar energy, photovoltaic cells. 

  




