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 دبیرستان فرزانگان دو ) دوره اول(  

 ؟باشد یانرژ دیمنابع تول یبرا یمناسب نیگزیتواند جا یم یدیخورش یانرژ ایآ

د و رش یلیفس یهایانرژ تیمحدود :بیان مسئله

 شیافزا ،یانرژ یروز افزون تقاضا

ر و د نیگرم شدن کره زم ،یزندگ یاستانداردها

تا هر  دهیسبب گرد یطیمح ستیمشکالت ز تینها

و استفاده از  یدر فناور ییهاشرفتیروز شاهد پ

 مخصوصاً انرژی خورشیدی باشیم. نو یها یانرژ

  

 یانرژ ینیگزیجابررسی  :اهداف تحقیق

، ریناپذ دیتجد یمنابع انرژ یبه جا یدیخورش

نحوه  ،دیخورش قیاز طر یکیالکتر یانرژ دیتول

و  دیفوا، کیکار و عملکرد صفحات فتولتائ ی

 یانرژ یکاربرد هاو  یدیصفحات خورش بیمعا

 و نحوه استفاده از آن یدیخورش

 ر:عکس یا نمودا

 

 یهاسوخت یو گران تیمحدود لیبه دل ر،یاخ هایدر سال :گیرینتیجه

 ،یطیحم ستیمسائل ز زیسوخت و ن ی هیرو یمصرف ب ت،یجمع شی،افزایلیفس

ت به سبب مشکال نیداشته است، همچن ارییبس رشد نو هایاستفاده از انرژی

 ،یبرق رسان یهاتیو محدود یطیمح یهایآلودگ ،یلیفس یمنابع انرژ

. انرژی ردیپاک صورت گ یهایاز انرژ یبرداربهره کثرضرورت دارد حدا

و  میاست که به صورت مستق ریدپذیمنبع انرژی تجد نیتردر دسترس دیخورش

 .باشدیدر دسترس م گانیو را میرمستقیغ

پاک  یانرژ ییو شناسا ی(. بررس1911بهزاد پور، م. و زرگر، آ. ) منابع:

-151(: 5)6شباک.  هی. نشریشهر طی( در محیو باد یدی)خورش

161 . 

(. بهبود بازده سلول 1916م. ) ،یباش¬نیو م م. ،ین؛ عمران ان،یمعمار

 ی. مجله GaP یذات ی هیناهمگون با استفاده از ال یکونیلیس یدیخورش

 .119-109(: 15)1. یا¬ذره¬بس یها¬ستمیپژوهش س

 زهرا عرفانی مقدم استاد راهنما:                        هفتم  شماره پایه:                     آرزو اصغری مقدم :پژوهشگر

 101کالس: 

دارد تا  یرو به رشد سع یهای: جهان امروز با تکنولوژدهیچک

دور نگه دارد.  یستیکننده ز دیتهد یهایرا از آلودگ ستیز طیمح

 ازین ،یبا توجه به تقاضای رو به رشد مصرف کنندگان در سطح جهان

از بهای گ شیحال، افزا نیاست. در ع افتهی شیبرق افزا دیبه تول

 ای،محدود کردن انتشار گازهای گلخانه رمقررات ب دیو تأک یعیطب

داده  شیرا افزا یلیفس یهابرق با استفاده از سوخت دیتول نهیهز

رای منابع انرژی ب ریبه استفاده از سا کردیرو ل،یدل نیاست. به هم

 هایتمسیبا استفاده از س دییبرق خورش دیبرق، از جمله تول دیتول

 .است افتهی شیافزا ک،ییفتوولتا


