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مقدمه
اء خورشید نه تنها خود منبع عظیم انرژی است، بلکه سرآغاز حیات و منش

. تمام انرژیهای دیگر است

 سال از تولد این گوی نشان می دهند حدود میلیونها علمی برآوردهای
.  می گذردآتشین 

 میلیون تن از جرم خورشید به انرژی تبدیل می شود۲/۴هر ثانیه در.

 زمین وزن داردهزار برابر ۳۳۳خورشید حدود  .

 حساب آوردپویا و فعّال به میلیارد سال آینده ۵تا کره نورانی را می توان این.



 میلیون درجه سانتیگراد ۱۴تا ۱۰میزان دما در مرکز خورشید حدود
.می باشد

 ۱۸دقیقه و ۸میلیون کیلومتری خورشید واقع است و ۱۵۰زمین در فاصله
.ثانیه طول می کشد تا نور خورشید به زمین برسد

 فسیلی ذخیره شده در اعماق زمین، انرژیهای باد و آبشار و سوختهای
امواج دریاها و بسیاری موارد دیگر از جمله نتایج همین مقدار انرژی 

.می باشددریافتی زمین نیزاز خورشید 

 به صورت سانتیگراد و درجه ۵۶۰۰از سطح خورشید حرارتی نزدیک به
.در فضا منتشر می شودامواج الکترو مغناطیسی 



شناخت انرژی خورشیدی و استفاده از آن به زمان ماقبل تاریخ باز می گردد.

              یکی از فراعنه مصر معبدی ساخته بوود کوه بوا طلوور خورشوید درب آن بواز

(یداستفاده الکتریکی از انرژی خورش. )و  با غروب خورشید درب بسته می شد

 دیگر با نصب تعداد زیادی آئینه های کوچک مربعی شکل در کنار یکوارشمیدس

که روی یک پایه متحرک قورار داشته اسوت اشوعه خورشوید را از راه دور روی 

. ه اسوتکشتیهای رومیان متمرکز ساخته و به این ترتیب آنها را به آتو  کشید

(استفاده نظامی از گرمای خورشید)



شيدي موقعيت كشور ايران از نظرميزان درايفت انرژي خور 
 میوزان . درجه عرض شمالی قرار گرفتوه اسوت۴۰تا ۲۵کشور ایران در بین مدارهای

کیلووات سواعت بور مترمربوع در سوال ۲۲۰۰تا ۱۸۰۰تاب  خورشیدی در ایران بین 
طوور در ایران بوه. تخمین زده شده است که البته باالتر از میزان متوسط جهانی است

.روزآفتابی گزارش شده است۲۸۰متوسط سالیانه بی  از 



استفاده از انرژى خورشيدى لزوم 
انتشار گازهای گلخانه ای ازجمله دی اکسید کربنو بدون پاک -۱

مصرف سوخت های فسیلیکاه  -۲

تولید برق بدون مصرف سوخت -۳

، استهالک کم و عمر بی پایان-۴

رایگان و دردسترس-امن و بی خطر-۵

نیاز نداشتن به آب فراوان -۶

از بهترین انرژی ها براى کشورهاى فاقد منابع انرژى زیرزمینى -7

کنترل عرضه و تقاضای انرژی-۸



كاربرد انرژي خورشيدي
:می شوددو بخ  اصلی دسته بندی استفاده از انرژی خورشید به موارد 

(فتو ولتائیک)انرژی الکتریکی خورشید : الف
(فتو ترمیک)انرژی گرمای خورشید : ب

:بخشی از کاربردهای انرژی خورشیدی

تولید برق برای تأمین روشنایی-۱

تولید برق جهت راه اندازی دستگاههای الکتریکی با توانهای مختلف -۲

هواگرمایشی و تولید برق برای راه اندازی سیستمهای سرمایشی -۳

، آب شیرین کن ، آبگرمکن ، خشک کن و خودروی خورشیدیاجاق -۴





(توليد برق)کاربردهای نریوگاهی
ندکنالکتریسیته تبدیل می را به خورشید حرارتی که انرژی به مجموعه تأسیساتی 

.  نامیده می شودنیروگاه حرارتی خورشیدی 

اشکال هندسی       این تاسیسات بر اساس انوار متمرکز کننده های موجود و بر حسب 
:می شوندکننده ها به سه دسته تقسیم متمرکز 

سهموی خطیآورنده های گرد و 

کننده های مرکزیو دریافت 

های بشقابیو گردآورنده 



ند می باشسهموی خطی  از منعکس کننده هایی که به صورت دراین نیروگاهها 

نوده می شود و گیرآنها استفاده جهت تمرکز پرتوهای خورشید در خط کانونی 

. قرار داردمنعکس کننده ها به صورت لوله ای در خط کانونی 

در جریان است که بر اثر حورارت پرتوهوایسیّال مخصوصی این لوله درداخل 

.خورشید گرم و داغ می گردد

ل پس از افزای  دمای آب و تبدیحرارتی عبور کرده و مبدّل داغ از این سیّال 

ربین چرخ  تووحرارتی انتقال داده می شود تا به کمک آن به بخار، به نیروگاه 

.تولید نمایدالکتریکی ژنراتور، توان بخار و 





زینریوگاههای حرارتی از نوع درايفت کننده مرک
یزیادتعدادازمتشکلمزرعه ایتوسطخورشیدیپرتوهاینیروگاه هاایندر

برجاالیبدرکهکنندهدریافتیکرویبرهلیوستاتبنامکنندهمنعکسآینه

.می گرددمتمرکزیافته استاستقراربلندینسبتاً

بجذاست،حرکتدرکنندهدریافتداخلکهعاملسیّالبوسیلهانرژیاین

 هاینیروگاهدرمرسومبخاروآبسیستمبهحرارتیمبدلبوسیلهومی شود

شدهطراحیومحاسبهدمایوفشاردرگرمفوقبخاروشدهمنتقلسنتی

.می گرددتولیدژنراتورتوربیندراستفادهبرای





نریوگاه های حرارتی از نوع شلجمی بشقابی

ی باشدمبشقابیشلجمیصورتبهکهکننده هاییمنعکسازنیروگاههاایندر
هکگیرنده هاییومی گردداستفادهخورشیدیپرتوهاینقطه ایتمرکزجهت
راگرماییانرژیآندرجاریسیّالکمکبهمیگیرندقرارشلجمیکانوندر

مکانیکینوربهراآنژنراتوروحرارتیماشینیککمکبهونمودهجذب
.می نمایدتبدیلالکتریکیو



  هایدودکیانیروبرجازاستفادهخورشیدانرژیازالکتریسیتهتولیدبرایدیگرروش

جبریکازکهمی شوداستفادهدودک  هاخاصیتازسیستمایندر.باشدمیخورشیدی

کهگرمیهوایخورشیدیخانه هایگرمزیادیتعدادومتر۵۰۰حدودارتفاربهبلند

هدایتبرجیادودک طرفبهمی شودتولیدگرمخانهیکدرخورشیدیانرژیبوسیله

.می شود

هپروانچرخیدنباعثوکردهصعودزیادسرعتبابرجزیادارتفاربعلتگرمهوایاین

یدتولبرقژنراتوراینبوسیلهومی گرددشده استنصببرجپاییندرکهژنراتوریو

۰می شود



تولید آسان برق بدون مصرف سوخت با توانهای مختلف( الف

عدم نیاز به خدمات پشتیبانی و تعمیر و نگهداری( ب

عدم آلودگی محیط زیست( پ

آنهاامکان احداث نیروگاه های کوچک و پراکنده و قابلیت جابجایی( ت

استهالک کم و عمر زیاد( ث

عدم احتیاج به آب زیاد( ج



:غیر نیروگاهی از انرژی حرارتی خورشید شاملبعضی از کابردهای 

آبگرمکن و حمام خورشیدی√ 

سرمای  و گرمای  خورشیدی √ 

آب شیرین کن خورشیدی√ 

خشک کن خورشیدی√ 

اجاق خورشیدی √ 

کوره های خورشیدی√ 



آب شریين کن خورشيدی
یله کف آن کامالً سیاه شوده و سوطح آن بوسوکه است این دستگاه شامول یک تشتک 

.دار پوشیده شده استشیب شیشه 

خووورشید از سطح شیشه می گذرد و توسط آب داخل تشتک جذب میشود نور 
با گرم شدن آب داخل تشتک هوای زیر شیشه مرطوب می شود و بخار آب

 .صعود می نماید( بطرف شیشه ) بطرف باال 

پوایین بودن درجه حرارت شیشه بخووار آب پس از برخورد با آن تقطیربعلت 
.می شود و در داخول کانالهای مخصوص جمع آوری آب می ریزد

 .رددبدین ترتوووویب آب شیرین در کووانووالووهوووای مخصوص تشتک جاری می گ



اجاق خورشيدی
کوه رنگی استاجاق خورشیدی شامل یک جعبه عایق بندی شده با صفحه سیاه 

یوان خورشید با عبور از ماشعه . قطعات شیشه ای درپوش آن را تشکیل میدهد 

رجه سپس دمی شود و این شیشه ها وارد جعبه شده و بوسیله سطح سیاه جذب 

اصول کار اجاق خورشویدی . درجه افزای  می داد۸۸حرارت داخل جعبه را به 

ر آن جمع آوری پرتوهای مستقیم خورشید در یک نقطه کانونی و افزای  دما د

. نقطه می باشد



کلکتورهای خورشيدی 
کلکتورها که وظیفه جذب انرژی خورشید را بر عهده دارند، 

.سیستم به شمار می آیندقلب در واقع

دارایو فلزی تشکیل می شوند صفحات کلکتورها معموال از 
.  ستندهپوششی جاذب 

در زیر این صفحات لوله هایی جوش خورده است که در داخل 
عامل به گردش در می آید و با عبور از طول لوله، سیال آنها
.شودمیگرم 



انواع كلكتورهاي خورشيدي

 Flat-plate collectorsكلكتور هاي تخت©

 Evacuated-tube collectorsكلكتورهاي تحت خال©

 Concentrating collectorsكلكتورهاي سهموي©



√
 Flat-plate collectorsكلكتور هاي ختت

اختار آن سو. می رود شمار بهاین کلکتور ساده ترین و پر استفاده ترین نور کلکتور 
زی از به شکل یک جعبه مستطیل شکل بوده که در داخل آن یک صفحه جاذب فل

ایون صوفحه، جواذب. جنس مس یا آلومینیوم با پوششی به رنگ های خاص است
آب در زیر صفحه، لوله های کوچکی قرار گرفته کوه. انرژی حرارتی خورشید است
الف اطراف کلکتور به منظور کاه  اتو. جریان داردآنها یا سیال انتقال حرارت در 

یشوه روی سطح جعبه نیز از پالستیک شفاف یا ش. حرارتی عایق بندی شده است
 .پوشیده شده است



 Evacuated-tube collectorsكلكتورهاي حتت خال√

درهکاستشدهتشکیلموازیشفافجدارهدولولهتعدادیازکلکتوراین

رارق(نیکلومسوآلومینیم)جاذبمادهازپوششیباتیوبیکآنداخل

اتالفمانعشدهایجادخألوگردیدهخارججدارهدوبینفضایازهوا.دارد

باالتردمایایجاددرتواناییکلکتورنوراینمزیت.شودمیحرارت

.تاسمناسباستخورشیدکمترتاب جاهاییبرایبیشترومی باشد



 Concentrating collectorsكلكتورهاي سهموي√

یووب این کلکتور ها سطح آینه ای داشته و برای تجمع انرژی خورشیدی بر روی ت

.می رودجاذب که شامل سیال انتقال حرارت است، به کار 



ور  موقعيت هاي خمتلف قرارگریي كلكت
معمول ترین نور سقفی است که در خانه های: Aحالت 

خورشیدی  در سمت مسیر حرکت خورشید نصب        
.می شود

ز کلکتور در سقف خانه نصب شده  و دید آن ا: Bحالت 
روی زمین ممکن نیست

یک ردیف کلکتور که بصورت دندانه اره        : Cحالت 
می باشد که این روش معمول ترین روش برای           

.سقف های وسیع  و مسطح می باشد



در مناطق شمال به دلیل هوای ابری  و جاهایی : Dحالت 
.که زاویه کلکتورها نزدیک به زاویه قائم می باشد

ود این کلکتور  در دیواره جنوبی  و به حالت عمودی نصب می ش: Eحالت 
نی که زاویه مناسبی برای نصب کلکتور نیست ولی انعکاس های  زمی
ر باشند جبران کمبود کسر انرژی را می نماید بخصوص در مکانهایی برفگی

انعکاس برف حامل موثری است 

در این حالت از سظوح انعکاس دهنده برای افزای  مقدار : Fحالت 
عکس تشعشات خورشیدی به سطح کلکتور استفاده شده است سطوح من

درجه قابل 9۰کننده به روی دیواره ی جنوبی ساختمان نصب شده زاویه از 

.  رند تنظیم است تا بیشترین میزان انعکاس به وجود آو



خانگی آبگرمكن خورشيدی
انرژی را در% ۸۰گرمای  آب و فضا مجموعاً بی  از 

کلساختمان ها مصرف می کند و بنابراین بی  از یک سوم
.انرژی مصرفی جهان در جهت گرمای  مصرف می شود

الیانهبنابراین با استفاده از آبگرمکن خورشیدی می توان س
.انرژی مورد نیاز برای گرمای  آب را تامین کرد% 7۰
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:به صورت زیر استتخت آبگرمکن خورشیدی اجزای اصلی یک کلکتور 
قاب-۱
شیشه                                                 -۲
عایق -۳
سطح جاذب-۴

انک آبی که با این روش گرم می شود، بر اثر اختالف دما و با گردش طبیعی وارد یک ت
رف این آب گرم شده یا به طور مستقیم به مص. دوجداره شده و آب مخزن را گرم می کند

گرمای  خانوار می رسد و یا توسط یک مبدل حرارتی دمای آب مصرفی خانواده را 
:شکل زیر طرح ساده ای از این آبگرمکن را نشان می دهد. افزای  می دهد




