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  : مقدمه
طبق . آغاز حيات و منشاء تمام انرژيهاي ديگر شناخته شده است خورشيد بعنوان منبع انرژي و سر

 ٢/٤ ميليون سال از تولد اين گوي آتيشن مي گذرد و درهر ثانيه ٦٠٠٠برآوردهاي علمي در حدوده 
 هزار ٣٣٣يد آه حدود ميليون تن از جرم خورشيد به انرژي تبديل مي شود بنابراين با توجه به وزن خورش

 ميليارد سال آينده به ٥اين آره نوراني را مي توان بعنوان منبع عظيم انرژي تا . برابر وزن زمين است
  . حساب آورد

و )  درصـد  ١٣(هليـوم   )  درصـد  ٨/٨٦( آيلومتر است و از گازهايي نظير هيدروژن         ٣٩/١×١٠ ٦قطر خورشيد   
  .  نئون و نيتروژن است تشكيل شده است–بن  آر– عنصر ديگر آه مهمترين آنها اآسيژن ٦٣

 ميليون درجه سانتيگراد مي باشد آه از سطح آن بـا حرارتـي              ١٤ تا ١٠ميزان دما در مرآز خورشيد حدود       
  .  درجه و به صورت امواج الكترو مغناطيسي در فضا منتشر مي شود٥٦٠٠نزديك به 

 ثانيه به طـول مـي انجامـد تـا         ١٨ دقيقه و    ٨ ميليون آيلومتري خورشيد واقع است و        ١٥٠زمين در فاصله    

9102نور خورشيد به زمين برسد بنابراين سهم زمين در دريافت انرژي از خورشيد حدود   
1
×

 از آـل انـرژي   

  . تابشي خورشيد مي باشد
اج جالب است بدانيد آه سوختهاي فسيلي ذخيره شده در اعمـاق زمـين ، انرژيهـاي بـاد و آبـشار و امـو                   

ــين از خورشــيد        ــافتي زم ــرژي دري ــدك ان ــدار ان ــايج همــين مق ــه نت ــر از جمل ــواد ديگ ــسياري م   درياهــا و ب
  . مي باشد

  
  : تاريخچه

ــاز           ــاريخ ب ــل ت ــان ماقب ــه زم ــف ب ــاي مختل ــراي منظوره ــتفاده از آن ب ــيدي و اس ــرژي خورش ــناخت ان   ش
 جامهاي بزرگ طاليـي سـيقل   شايد به دوران سفالگري، در آن هنگام روحانيون معابد به آمك         . مي گردد 

يكي از فراعنه مصر معبدي ساخته . داده شده و اشعه خورشيد آتشدانهاي محرابها را روشن مي آردند
ولـي مهمتـرين روايتـي آـه        . بود آه با طلوع خورشد درب آن باز و با غروب خورشيد درب بسته مي شـد                

 و مخترع بزرگ يونان قديم مي باشـد         درباره استفاده از خورشيد بيان شده داستان ارشميدس دانشمند        
  آـــــه ناوگـــــان روم را بـــــا اســـــتفاده از انـــــرژي حرارتـــــي خورشـــــيد بـــــه آتـــــش آـــــشيد گفتـــــه   
مي شود آه ارشميدس با نصب تعداد زيادي آئينه هاي آوچك مربعي شكل درآنار يكـديگر آـه روي يـك                     

ان متمرآز ساخته و به اين پايه متحرك قرار داشته است اشعه خورشيد را از راه دور روي آشتيهاي رومي
در ايران نيـز معمـاري سـنتي ايرانيـان باسـتان نـشان دهنـده توجـه                  . ترتيب آنها را به آتش آشيده است      

با وجود آنكه انرژي    . خاص آنان در استفاده صحيح و مؤثر از انرژي خورشيد در زمان هاي قديم بوده است               
شـده بـود ولـي بـاال بـودن هزينـه اوليـه چنـين                خورشيد و مزاياي آن در قرون گذشته به خوبي شـناخته            

سيستمهايي از يك طرف و عرضه نفت و گاز ارزان از طرف ديگر سد راه پيشرفت اين سيستم ها شـده                      
 به بعد آشورهاي پيشرفته صنعتي مجبـور شـدند   ١٩٧٣تا اينكه پس از افزايش قيمت نفت در سال        . بود

  . به مسئله انرژي جدي تر بنگرند
  

  نرژي خورشيد آاربردهاي ا
درعصر حاضر از انرژي خورشيدي توسط سيتسم هاي مختلف و بـراي مقاصـد متفـاوت اسـتفاده و بهـره                     

  : گيري مي شود آه عبارتند از
  استفاده از انرژي حرارتي خورشيد براي مصارف خانگي، صنعتي و نيروگاهي -١
ــور حاصــل از پرتوهــاي خورشــيد بــه الكتريــسيته توســط تجهيزا    -٢ ــام  تبــديل مــستقيم ن تــي بــه ن

  فتوولتائيك 
  

  استفاده از انرژي حرارتي خورشيد 
ايـــن بخـــش از آاربردهـــاي انـــرژي خورشـــيدي شـــامل دو گـــروه آاربردهـــاي نيروگـــاهي و آاربردهـــاي 

  . غيرنيروگاهي مي باشد
  
   آاربردهاي نيروگاهي -١

يل مـي شـود     تأسيساتي آه با استفاده از آنها انرژي جذب شده حرارتـي خورشـيد بـه الكتريـسيته تبـد                  
اين تأسيسات بر اساس انواع متمرآز آننده هاي موجـود و           . نيروگاه حرارتي خورشيدي ناميده مي شود     

  . بر حسب اشكال هندسي متمرآز آننده ها به سه دسته تقسيم مي شوند
  ) شلمجي باز(نيروگاههايي آه گيرنده آنها آينه هاي سهموي ناوداني هستند  -١
هـاي بزرگـي بـه نـام          دريك برج قرار دارد و نـور خورشـيد توسـط آينـه            نيروگاههاي آه گيرنده آنها      -٢

  )  دريافت آننده مرآزي. (هليوستات به آن منعكس ميشود
  ) شلمجي بشقابي(مي باشد ) ديش(نيرگاههاي آه گيرنده آنها بشقابي سهموي  -٣

اههاي توليـد   قبل از توضيح در خصوص نيروگاه خورشيدي بهتر است شرح مختصري از نحوه آارآرد نيروگ              
  .الكتريسيته داده شود

بهتر است بدانيم درهر نيروگاهي اعم از نيروگاههاي آبي، نيروگاههاي موسوم  به بخاري و نيروگاههاي                
شود آه با چرخيدن ايـن ژنراتورهـا بـرق توليـد             گازي براي توليد برق از ژنراتورهاي الكتريكي استفاده مي        
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بـدين  . آننـد  ژي دوراني خود را از دستگاهي بنام توربين تامين مي         اين ژنراتورهاي الكتريكي انر   . شود مي
تـامين آننـده   . آننـد  توان گفت آه ژنراتورها انرژي جنبـشي را بـه انـرژي الكتريكـي تبـديل مـي               ترتيب مي 

ــوربين   ــا، ت ــشي ژنراتوره ــرژي جنب ــاري      ان ــاي بخ ــد در نيروگاهه ــف دارن ــواع مختل ــا ان ــا هــستند توربينه ه
رند آه بخار با فشار و دماي بسيار باال وارد آنها شـده و موجـب بـه گـردش در آمـدن                    هادي وجود دا   توربين
شـوند انـرژي پتانـسيل موجـود در          هاي آبي آه روي سدها نصب مي       در نيروگاه . گردد هاي توربين مي   پره

تـوان گفـت در نيروگاههـاي آبـي       بدين ترتيـب مـي    . شود هاي توربين مي   آب موجب به گردش در آمدن پره      
شود، در نيروگاههاي حرارتي بر اثر  ژي پتانسيل آب به انرژي جنبشي و سپس به الكتريكي تبديل ميانر

) بـويلر (سوختن سوختهاي فسيلي مانند مازوت، آب موجود در سيستم بسته نيروگاه داخـل ديـگ بخـار        
در . ودشـ  به بخار تبديل شده و بدين ترتيب انرژي حرارتي به جنبشي و سپس به الكتريكـي تبـديل مـي                   

هايي وجود دارد آه به طـور مـستقيم بـر اثـر سـوختن گـاز بـه حرآـت درآمـده و                        نيروگاههاي گازي توربين  
و امــا در . شــود گردانــد و انــرژي حرارتــي بــه جنبــشي و ســپس بــه الكتريكــي تبــديل مــي  ژنراتــور را مــي

راي تغذيـه   نيروگاههاي حرارتي خورشيدي وظيفه اصـلي بخـشهاي خورشـيدي توليـد بخـار مـورد نيـاز بـ                   
  :توان گفت آه اين نوع نيروگاهها شامل دو قسمت هستند توربينها است يا به عبارت ديگر مي

  سيستم خورشيدي آه پرتوهاي خورشيد را جذب آرده و با اسـتفاده از حـرارت جـذب شـده توليـد        -الف
  .نمايد بخار مي

 بخـار توليـد شـده را        سيستمي موسوم به سيستم سـنتي آـه هماننـد ديگـر نيروگاههـاي حرارتـي                -ب
  . آند توسط توربين و ژنراتور به الكتريسيته تبديل مي

  
  

  نيروگاههاي حرارتي خورشيد از نوع سهموي خطي 
در اين نيروگاهها، از منعكس آننده هايي آه به صورت سهموي خطي مي باشند جهت تمرآز پرتوهـاي                  

ت لوله اي در خط آانوني منعكس آننده        خورشيد در خط آانوني آنها استفاده مي شود و گيرنده به صور           
در داخل اين لوله روغن مخصوص در جريان است آه بـر اثـر حـرارت پرتوهـاي خورشـيد                   . ها قرار مي گيرد   

ايـن روغـن داغ از مبـدل حرارتـي عبـور آـرده و آب را بـه بخـار تبـديل مـي آنـد ايـن                             . گرم و داغ مي گردد    
ههاي حرارتي انتقال داده مي شود تا به آمـك تـوربين            سيستم آب و بخار به مدارهاي مرسوم در نيروگا        

  . بخار و ژنراتور به توان الكتريكي تبديل گردد
براي بهره گيري بيشتر و افزايش بازدهي لولـه دريافـت آننـده سـطح آن را بـا اآـسيد فلـزي آـه ضـريب                           

 پوشـيده   بااليي دارد پوشش مي دهند و همچنين در محيط اطراف آن لوله شيـشه اي بـه صـورت لفـاف                    
مي شود تا از تلفات گرمايي و افت تشعشعي جلوگيري گردد و نيز از لوله دريافت آننده محافظت بعمل       

  . آيد
ضمنًا بين اين دو لوله خالء بوجود مي آورند براي آنكـه پرتوهـاي تابـشي خورشـيد در تمـام طـول روز بـه                          

  . صورت مستقيم به لوله دريافت آننده برسد
 سيستم ردياب خورشيد نيـز وجـود دارد آـه بوسـيله آن آينـه هـاي شـلجمي دائمـًا                      در اين نيروگاهها يك   

  . خورشيد را دنبال مي آند و پرتوهاي آن را روي لوله دريافت آننده متمرآز مي نمايد
ــران        ــسيلي جب ــرمكن ســوخت ف ــره و گ ــع ذخي ــا توســط منب ــن نيروگاهه ــابش خورشــيد در اي ــرات ت   تغيي

 هنـد و مـراآش از   – مكزيـك  – مـصر  – اسـپانيا  –االت متحـده آمريكـا   در چنـد آـشور نظيـر ايـ      . مي شوند   
نيروگاههاي سهموي خطي استفاده شده است آه اين نيروگاهها يـا در مرحلـه سـاخت و يـا در مرحلـه              

در ايرن نيز تحقيقات و مطالعاتي در زمينه اين نيروگاهها انجـام شـده و پـروژه يـك                 . بهره برداري قرار دارند   
 آيلووات توسط سازمان انرژيهاي نو ايران در شـيراز در حـال انجـام مـي            ٢٥٠اتي با ظرفيت    نيروگاه تحقيق 

  .برداري برسد  به بهره٨٣رود تا پايان سال  باشد و انتظار مي
آليه مراحل مطالعاتي، طراحي و ساخت اين نيروگاه به طور آامل توسط متخصصين و مهندسان ايرانـي    

  .پذيرد  انجام مي
با افزايش ظرفيت فني و علمي آه در اثر اجراي پروژه نيروگـاه خورشـيدي شـيراز عايـد               بديهي است آه    

محققين مجرب ايراني مي شود ايران در زمره محدود آـشورهاي سـازنده نيروگاههـاي خورشـيد از نـوع                    
  .متمرآز دهنده هاي سهموي خطي قرار خواهد گرفت
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   نيروگاههاي حرارتي از نوع دريافت آننده مرآزي -٢

در اين نيروگاهها پرتوهاي خورشيدي توسط مزرعه اي متشكل از تعداد زيادي آينـه مـنعكس آننـده بنـام      
به هليوستات بر روي يك دريافت آننده آه در باالي برج نسبتًا بلندي استقرار يافتـه اسـت متمرآـز مـي                      

  . گردد
ن انرژي بوسيله سيال عامـل  در نتيجه روي محل تمرآز پرتوها انرژي گرمايي زيادي بدست مي آيد آه اي     

آه داخل دريافت آننده در حرآت است، جذب مي شود و بوسيله مبدل حرارتي به سيـستم آب و بخـار                     
مرسـوم در نيروگاههـاي سـنتي منتقـل شــده و بخـار فـوق گـرم در فــشار و دمـاي طراحـي شـده بــراي           

حرارتي  در آنار آب قـرار گرفتـه و          اين سيال عامل در مبدلهاي      . استفاده در توربين ژنراتور توليد مي گردد      
هـا سـيال عامـل آب اسـت و           در برخي از سيـستم    . گردد موجب تبديل آن به بخار با فشار حرارت باال مي         

  . شود مستقيمًا در داخل دريافت آننده به بخار تبديل مي
ًال سـاعات  براي استفاده مدام و مستمر از اين نوع نيروگاه در زماني آه تـابش خورشـيد وجـود نـدارد مـث                 

هاي ذخيره آننده حرارت و يا احيانًا از تجهيزات پشتيباني آه ممكـن اسـت از                 ها از سيتسم   ابري يا شب  
  . شود سوخت فسيلي استفاده آنندجهت ايجاد بخار براي توليد برق  آمك گرفته مي

ــشگا        ــه دارد و آزماي ــا ادام ــن نيروگاهه ــستمهاي اي ــآوري و سي ــه فن ــات در زمين ــات و تحقيق هها و مطالع
  . مؤسسات متعددي در سراسر دنيا در اين زمينه فعاليت مي آنند

مطالعات ساخت اولين نيروگاه خورشيدي ايران از نوع دريافت آننده مرآزي توسط سـازمان انرژيهـاي نـو                  
ايران و با آمك شرآتهاي مشاور و سازنده داخلـي بـا ظرفيـت يـك مگـاوات و سـيال عامـل آب و بخـار در                           

آليه مطالعات اوليه و پتانسيل سنجي و طراحي نيروگـاه بـه انجـام رسـيده و                 . شده است طالقان انجام   
  .يك نمونه هليوستات نيز ساخته شده است

هـاي جـاري و عمليـات اجرايـي ايـن            بدليل تغييرات تكنولوژي در سطح جهاني و همـاهنگي بـا پيـشرفت            
.  ادامــــــه داردنيروگــــــاه فعــــــًال متوقــــــف گرديــــــده و مطالعــــــه در زمينــــــه اجــــــزاء نيروگــــــاه       
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  نيروگاههاي حرارتي از نوع شلمجي بشقابي -٤

  در اين نيروگاههـا از مـنعكس آننـده هـايي آـه بـه صـورت شـلمجي بـشقابي مـي باشـد جهـت تمرآـز                         
نقطه اي پرتوهاي خورشيدي استفاده مي گردد و گيرنده اي آه در آانون شلمجي قـرار مـي گيرنـد بـه                      

را جذب نموه و به آمك يك ماشين حرارتي و ژنراتور آن را به تـوان               آمك سيال جاري در آن انرژي گرمايي        
مكـــــــــــــــــــــــــــــانيكي و الكتريكـــــــــــــــــــــــــــــي تبـــــــــــــــــــــــــــــديل مـــــــــــــــــــــــــــــي 
.نمايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
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دو
  دآش هاي خورشيدي

روش ديگر براي توليد الكتريسته از انرژي خورشيد استفاده از برج نيرو يا دودآش هـاي خورشـيدي مـي                    
به اين صورت آه بـا اسـتفاده از يـك بـرج     باشد در اين سيستم از خاصيت دودآش ها استفاده مي شود     

هاي خورشيدي آه در اطراف آن است هواي گرمـي            متر و تعداد زيادي گرمخانه     ٢٠٠بلند به ارتفاع حدود     
آه بوسيله انرژي خورشيدي در يك گرمخانه توليد مي شود و به طرف دودآش يا برج آه در مرآز گلخانه     

  . شود ها قرار داد هدايت مي
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م بعلت ارتفاع زياد برج با سرعت زياد صعود آرده و باعث چرخيدن پروانـه و ژنراتـوري آـه در                     اين هواي گر  
پايين برج نصب شده است مي گردد و بوسيله اين ژنراتور برق توليد مي شـود هـم اآنـون يـك نمونـه از                         

 . سد متر مي ر٢٠٠ آيلومتري جنوب مادريد احداث گرديده آه ارتفاع برج آن به ١٦٠اين سيستم در 

 
 

  مزاياي نيروگاههاي خورشيدي 
نيروگاههاي خورشيدي آه انرژي خورشيد را به برق تبديل مي آننـد در آينـده بـا مزايـاي قـاطعي آـه در                      
برابر نيروگاههاي فسيلي و اتمي دارند به خصوص اينكه دوستدار محيط زيست مي باشند به اين ترتيب                 

تأسيس و بكارگيري نيروگاههـاي     . و گاز حل خواهند شد    مشكل برق بخصوص در دوران اتمام ذخائر نفت         
حرارتي آينده اي پرثمر و زمينـه اي گـسترده را بـراي آمـك بـه خودآفـايي و قطـع وابـستگي آـشور بـه                            

اآنون شايسته اسـت آـه بـه ذآـر چنـد مـورد از مزايـاي ايـن نيروگاههـا                     . صادرات نفت فراهم خواهد آرد    
  . بپردازيم

  
  خت توليد برق بدون مصرف سو -١

نيروگاههاي خورشيدي نياز به سوخت ندارند و برخالف نيروگاههاي فسيلي آه قيمت برق توليـدي آنهـا                
تابع قيمت نفت بوده و هميشه در حال تغيير مي باشـد، در نيروگاههـاي خورشـيدي ايـن نوسـان وجـود                       

  . نداشته و مي توان بهاي برق مصرفي را براي مدت طوالني ثابت نگهداشت
  
   به آب زيادعدم احتياج -٢

نيروگاههاي خورشيدي بخصوص دودآشهاي خورشـيدي بـا هـواي گـرم احتيـاج بـه آب ندارنـد لـذا بـراي                       
نيروگاههاي حرارتي سنتي هنگام فعاليت نياز      . (مناطق خشك مثل ايران بسيار حائز اهميت مي باشند        

  .)به آب مصرفي زيادي دارند
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  عدم آلودگي محيط زيست  -٣
توليد برق هيچگونه آلـودگي در هـوا نداشـته و مـواد سـمي و مـضر توليـد                    نيروگاههاي خورشيدي ضمن    

گـاز و يـا ذغـال    –نمي آنند در صورتيكه نيروگاههاي فسيلي هوا و محيط اطـراف خـود را بـا مـصرف نفـت                 
سنگ آلوده آرده و نيروگاههاي اتمي با توليد زباله هاي هسته اي خود آه بـسيار خطرنـاك و راديواآتيـو                     

  . دگي را آلوده و مشكالت عظيمي را براي ساآنين آره زمين بوجود مي آورندهستند محيط زن
  
  
  امكان تأمين شبكه هاي آوچك و ناحيه اي  -٤

نيروگاههاي خورشيدي مي توانند با توليد برق به شـبكه سراسـري بـرق نيـرو برسـانند و در عـين حـال                        
الي آه نياز به تأسـيس خطـوط فـشار    در ح. امكان تأمين شبكه هاي آوچك و ناحيه اي را نيز بما  بدهند          

چـون انتقـال از نيروگاههـاي ظرفيـت بـاالي تـوأم بـا شـبكه انتقـال                  . قوي طوالني جهت انتقال برق ندارند     
  . سراسري پرهزينه مي باشد

  استهالك آم و عمر زياد  -٥
آـه  نيروگاههاي خورشيدي بداليل فني و نداشتن استهالك زياد داراي عمر طوالني مي باشند در حالي        

  .  سال محاسبه شده است٣٠ تا ١٥حداآثر عمر نيروگاههاي فسيلي بين 
  
  عدم احتياج به متخصص  -٦

نيروگاههاي خورشيدي احتياج به متخصص عالي ندارند و مي توان آنها را بطور اتوماتيك بكار انـداخت، در         
ا احتيـاج بـه     صورتيكه در نيروگاههاي اتمي وجود متخصصين عـالي مقـام ضـروري بـوده و ايـن دسـتگاهه                  

  . مراقبتهاي دائمي و ويژه دارند
  
   آاربردهاي غيرنيروگاهي -٢

آاربردهاي غيرنيروگاهي از انرژي حرارتي خورشيد شامل موارد متعددي مي باشد آه اهم آنها عبارتنـد                
 خـشك  – سرمايش و گرمايش خورشيدي، آب شيرين آـن خورشـيدي         –آبگرمكن و حمام خورشيدي     : از

  اق خورشيدي و آوره هاي خورشيدي  اج–آن خورشيدي 
  

  آبگرمكن خورشيدي و حمام خورشيدي 
  . توليــد آب گــرم مــصرفي ســاختمانها از اقتــصادي تــرين روشــهاي اســتفاده از انــرژي خورشــيدي اســت  

مي توان از انرژي حرارتي خورشيد جهت تهيه آب گرم بهداشتي در منازل و اماآن عمـومي بـه خـصوص               
ت رساني وجود دارد اسـتفاده آـرده و چنانچـه ظرفيـت ايـن سيـستم هـا                   در مكانهايي آه مشكل سوخ    

تـاآنون بـا توجـه بـه موقعيـت          . افزايش يابد مي توان از آنها در حمامهـاي خورشـيدي نيـز اسـتفاده نمـود                
جغرافيايي ايران تعداد زيادي آب گرمكن خورشيدي و چندين دستگاه حمام خورشـيدي در نقـاط مختلـف                  

 .  سيستان بلوچستان و يزد نصب و راه اندازي شده است–ي خراسان آشور از جمله استانها
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  گرمايش و سرمايش ساختمان و تهويه مطبوع خورشيدي 
 ١٩٣٠گرمايش و سرمايش ساختمانها با استفاده از انرژي خورشـيد، ايـده تـازه اي بـود آـه در سـالهاي                       

بـا افـزودن سيـستمي معـروف بـه         . مطرح شد و در آمتر از يك دهه به پيشرفتهاي قابـل تـوجهي رسـيد               
سيستم تبريد جذبي به سيستم هاي خورشيدي مي توان عالوه بر تهيه آب گرم مصرفي و گرمـايش از     

 .اين سيستم ها در فصول گرم براي سرمايش ساختمان نيز استفاده آرد
  آب شيرين آن خورشيدي 

 شور اثر آند تنها آب تبخير شده        هنگامي آه حرارت دريافت شده از خورشيد با درجه حرارت آم روي آب            
سپس با استفاده از روشهاي مختلف مي توان آب تبخير شـده را تقطيـر آـرده و         . و امالح باقي مي ماند    

با اين روش مي توان آب بهداشتي مورد نياز در نقاطي آه دسترسي . به اين ترتيب آب شيرين تهيه آرد
 آب شـيرين خورشـيدي در دو انـدازه خـانگي و صـنعتي               .آب شـيرين ندارنـد ماننـد جزايـر را تـأمين آـرد               به

  . توان براي استفاده شهرها آب شيرين توليد آرد در نوع صنعتي با حجم باال مي. شوند ساخته مي
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  خشك آن خورشيدي 
خشك آردن مواد غذايي براي نگهداري آنها از زمانهاي بسيار قديم مرسوم بـوده و انـسانهاي نخـستين                   

خشك آردن عبارت است از گرفتن قـسمتي از آب موجـود در مـواد           . را يك هنر مي دانستند    خشك آردن   
غذايي و ساير محصوالت هدف از خشك آردن خارج نمودن آب از يك ماده و در نتيجه افزايش عمر انباري                    

در خشك آنهاي خورشـيدي بطـور مـستقيم و يـا            . محصول از طريق جلوگيري از رشد باآتريها مي باشد        
ستقيم از انرژي خورشيدي جهت خشك نمودن مواد خشك شدني استفاده مي شود و هوا نيز به                 غيرم

خشك آنهاي  . صورت طبيعي يا اجباري جريان يافته و باعث تسريع عمل خشك شدن محصول مي گردد              
خورشيدي در اندازه ها و طرحهاي مختلف و براي محصوالت و مـصارف گونـاگون طراحـي و سـاخته مـي                      

  . شوند
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  اجاقهاي خورشيدي 
اجـاق او شـامل   . دستگاههاي خوراك پز خورشيدي اولين بار بوسيله شخصي بنام نيكالس ساخته شـد     

يك جعبه عايق بندي شده با صفحه سياهرنگي بود آه قطعات شيشه اي درپوش آنرا تـشكيل مـي داد                    
ه جـذب مـي شـد       اشعه خورشيد با عبور از ميان اين شيشه ها وارد جعبه شده و بوسـيله سـطح سـيا                  

اصول آـار اجـاق خورشـيدي اسـتوار بـر           .  درجه افزايش مي داد    ٨٨سپس درجه حرارت داخل جعبه را به        
  جمــــع آوري پرتوهــــاي مــــستقيم خورشــــيد در يــــك نقطــــه آــــانوني و افــــزايش دمــــا در آن نقطــــه  

في از  امروزه طرحهاي متنوعي از اين سيستم ها وجود دارد آه اين طرحها در مكانهاي مختل              . مي باشد 
استفاده از اين اجاقهـا بـه ويـژه         . جمله در آفريقاي جنوبي تست شده و به نتايج خوبي نيز رسيده است            
  .باشند بسيار مفيد خواهد بود درمناطق شرقي آشور ايران آه با مشكل آمبود سوخت مواجه مي
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  آوره خورشيدي 
 ٦٠سـاخت و بوسـيله آن يـك تـل چـوبي را در     در قرن هجدهم نوتورا اولين آوره خورشيدي را در فرانـسه        

بسمر پدر فوالد جهان نيز حرارت مورد نياز آـوره خـودرا از انـرژي خورشـيدي تـأمين       . فاصله متري آتش زد   
متداولترين سيستم يك آوره خورشـيدي متـشكل از دو آينـه يكـي تخـت و ديگـري آـروي مـي                  . مي آرد 

. توسط اين آينـه بـه آينـه آـروي بازتابيـده مـي شـود               باشد امواج تخت از خورشيد به آينه تخت رسيده و           
طبق قوانين اپتيك هر گاه دسته پرتوي موازي محور آينه با آن برخورد نمايد در محـل آـانون متمرآـز مـي                       
شوند به اين ترتيب انرژي حرارتـي گـسترده خورشـيد در يـك نقطـه جمـع مـي شـود آـه ايـن نقطـه بـه                              

هـاي خورشـيد در سراسـر جهـان در           اي متعددي در زمينه آوره    امروزه پروژه ه  . دماهاي بااليي مي رسد   
 .حال طراحي و اجراء مي باشد
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  خانه هاي خورشيدي 
هـاي خـود در  زمـستان         ايرانيان باستان از انرژي خوشيدي براي آاهش مصرف چوب در گرم آـردن خانـه              

ان نور خورشيد اجاره ورود بـه       آردند آه در زمست    آنان ساختمانها را به تريتبي بنا مي      . آردند استفاده مي 
در . ولي در روزهاي گرم تابستان فضا اتاق در سايه قرار داشته باشـد . داخل اتاقهاي نشيمين داده شود  
هايي از اين قبيل طرحها را مشاهده نمود  در سالهاي بـين              توان نمونه  اغلب فرهنگهاي ديگر دنيا نيز مي     

هاي خورشيدي مطرح و آزمايش      هاي فراواني در زمينه خانه    دو جنگ جهاني در اروپا و اياالت متحده طرح        
  .شد

از آن زمان به بعد تحول خاصي در اين زمينه صورت نگرفت امروزه حدود چند سالي است آه معماران به                    
اند و به دنبال تحول و پيشرفت اين تكنولوژي به نتايج  هاي خورشيدي را آغاز آرده  طور جدي ساخت خانه   

 هـزار خانـه   ٢٠ تـا  ١٠ بـه تنهـايي حـدود    ١٨٩٠اند مثًال در ايـاالت متحـده در سـال           افتهمفيدي نيز دست ي   
 –شود از انرژي خورشيد بـراي روشـنايي    ها سعي مي  در اين گونه خانه   . خورشيدي ساخته شده است   

 سرمايش و گرمايش ساختمان استفاده شودو با بكار بردن مـصالح سـاختماني              -تهيه آب گرم بهداشتي   
  . اتالف گرما و انرژي جلوگيري شودمفيد از 

طرح ساخت اولين ساختمان خورشيدي در ايران، در دانشگاه علم و صنعت ايـران وبـه منظـور مطالعـه و                     
پژوهش در خصوص بهينه سازي مصرف و امكان بررسي روشهاي استفاده از انـواع انرژيهـاي تجديدپـذير                  

ومحـل آن در ضـلع      .  آغاز شده است   ١٣٧٧ل  هاي فسيلي در سا    به ويژه انرژي خورشيد به جاي سوخت      
 . شمالي دانشگاه پيش بيني شده است
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  سيستم هاي فتوولتائيك 
بــه پديــده اي آــه در اثــر تــابش نــور بــدون اســتفاده از مكانيزمهــاي محــرك الكتريــسيته توليــد آنــد پديــده 

سيستم هاي .  فتوولتائيك گويندفتوولتائيك و به هر سيستمي آه از اين پديده ها استفاده آند سيستم
ــاآنون      ــند و تـــ ــو مـــــي باشـــ ــاي نـــ ــرژي هـــ ــاربرد انـــ ــرين آـــ   فتوولتائيـــــك يكـــــي از پرمـــــصرف تـــ

در سراسـر جهـان نـصب و راه         )  وات تـا چنـد مگـاوات       ٥/٠(سيستم هاي گوناگوني با رنج تواني مختلـف         
 بـر تعـداد متقاضـيان    اندازي شده است و با توجه به قابليت اطمينان و عملكرد اين سيستم هـا هـر روزه       

از سري و موازي آردن سلولهاي آفتابي مي تـوان بـه جريـان و ولتـاژ قابـل قبـولي                . آنها افزوده مي شود   
ــده پنـــل فتوولتائيـــك    . دســـت يافـــت ــوازي شـ ــلولهاي ســـري و مـ   در نتيجـــه بـــه يـــك مجموعـــه از سـ

ليسيم مورد نياز از شن     امروزه اينگونه سلولها عمومًا از ماده سيليسيم تهيه مي شود و سي           . مي گويند 
بنـابراين از نظـر تـامين    . و ماسه تهيه مي شود آه در مناطق آويري آشور، به فراواني يافـت مـي گـردد          

  . ماده اوليه اين سلولها هيچگونه آمبودي در جهان وجود ندارد
سيستم هاي فتوولتائيك را مي توان بطور آلي به سه بخش اصلي تقسيم نمـود آـه بطـور خالصـه بـه                       

  . ضيح آنها مي پردازيمتو
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اين بخش در واقع مبدل انرژي تابشي خورشـيد بـه انـرژي الكتريكـي بـدون                 : پنلهاي خورشيدي  -١
مـي  ) مستقيم (DCالزم به ذآر است، جريان و ولتاژ خروجي اين پنلها       . واسطه مكانيكي مي باشد   

  . باشد
م را آنتـرل آـرده و       اين بخش در واقع آليه مشخصات سيست      : توليد توان مطلوب يا بخش آنترل      -٢

توان ورودي پنلها را طبق طراحي انجام شده و نياز مصرف آننده به بار يا باتري  تزريق و آنترل مـي                      
آند الزم به ذآر است آه در اين بخش مشخصات و عناصرتشكيل دهنـده بـا توجـه بـه نيازهـاي بـار                        

   .الكتريكي و مصرف آننده و نيز شرايط آب و هوايي محلي تغيير مي آند
   پنلهــاي فتوولتائيــك، مــصرف آننــده DCبــا توجــه بــه خروجــي : مــصرف آننــده يــا بــار الكتريكــي  -٣

 باشد، همچنين بـا آرايـشهاي مختلـف پنلهـاي فتوولتائيـك مـي تـوان نيـاز                   ACيا  DCمي تواند دو نوع     
  . بارهاي متفاوت را با توانهاي مختلف تأمين نمود

ي و خطـرات ناشـي از بكـارگيري نيروگاههـاي اتمـي،             با توجه به آاهش روز افزون ذخائر سـوخت فـسيل          
گمان قـوي وجـود دارد آـه در آينـده اي نـه چنـدان دور سـلولهاي خورشـيدي بـا تبـديل مـستقيم انـرژي                             
خورشيدي به انرژي برق بعنوان جايگزين مناسب و بي خطر براي سوخت هـاي فـسيلي و نيروگاههـاي            

  . اتمي توسط بشر بكار گرفته شود
  

  بردهاي فتوولتائيك مصارف و آار
  مصارف فضانوري و تأمين انرژي مورد نياز ماهواره ها جهت ارسال پيام -١
در حـال حاضـر روشـنايي خورشـيدي بـاالترين ميـزان آـاربرد سيـستم هـاي                   : روشنايي خورشـيدي   -٢

فتوولتائيك را در سراسر جهان دارد و ساالنه دهها هزار نمونه از اين سيستم در سراسـر جهـان نـصب و                      
ندازي مي گردد، مانند تأمين برق جاده ها و تونلها بخصوص مناطقي آه به شـبكه بـرق دسترسـي              راه ا 

ندارند، تأمين برق پاسگاههاي مرزي آـه دور از شـبكه بـرق هـستند، تـأمين بـرق منـاطق شـكارباني و                        
  . مناطق حفاظت شده نظير جزيره هاي دور افتاده آه جنبه نظامي دارند

شـهري و   (انـرژي مـورد نيـاز آليـه لـوازم برقـي منـازل               : حـد مـسكوني   سيستم تغذيـه آننـده يـك وا        -٣
و مراآز تجاري را مي توان با استفاده از پنلهاي فتوولتائيـك و سيـستم هـاي ذخيـره آننـده و                      ) روستايي

  . آنترل نسبتًا ساده، تأمين نمود
وات، سيـستم پمپهـاي فتوولتائيـك قابليـت استحـصال آب از چاههـا، قنـ               : سيستم پمپاژ خورشـيدي    -٤

  .  را جهت مصارف متنوعي دارا مي باشد…چشمه ها، رودخانه ها و 
اغلـب ايـستگاههاي مخـابراتي و يـا         : سيستم تغذيه آننده ايستگاههاي مخـابراتي و زلزلـه نگـاري             -٥

زلزله نگاري در مكانهاي فاقد شبكه سراسري و صعب العبور و يا در محلي آه احداث پست فـشار قـوي                     
 توان الكتريكي ايستگاه مذآور هيچ صرفه اقتصادي و حفاظت الكتريكي نداشـته             به فشار ضعيف و تأمين    

  . نصب شده اند
ماشين حساب ساعت، راديو، ضبط صوت و وسايل بازي آودآانه يا هر نوع وسيله اي آه تـاآنون بـا                     -٦

مـثًال آـشور ژاپـن در       . باطري خشك آار مي آرده است يكي ديگر از آاربردهاي اين سيستم مي باشـد              
 ميليون ماشين حساب خورشيدي توليد آرده است آه سلولهاي خورشـيدي بكـار              ٣٠ حدود   ١٩٨٣ال  س

  .  آيلووات داشته اند٥٠٠ متر مربع و توان الكتريكي معادل ٠٠٠/٢٠رفته در آنها مساحتي حدود 
همزمان با استفاده از سيـستم هـاي فتوولتائيـك در بخـش انـرژي الكتريكـي       : نيرگاههاي فتوولتائيك  -٧
رد نياز ساختمانها اطالعات وتجربيات آافي جهت احداث واحدهاي بزرگتر حاصل گرديد و هم اآنـون در         مو

بسياري از آشورهاي جهان نيروگاه فتوولتائيك در واحدهاي آوچك و بزرگ و به صورت اتصال به شـبكه و                   
راه انـدازي و    يا مستقل از شبكه نصب و راه اندازي شده است ولي اين تأسيسات داراي هزينه ساخت                 

  . نگهداري بااليي مي باشند آه مقرون به صرفه و اقتصادي نيست
از يخچالهاي خورشيدي جهت سرويس دهي و ارائه خدمات بهداشتي و : يخچالهاي خورشيدي -٨

عملكرد مناسب يخچالهاي خورشيدي تا . تغذيه اي درمناطق دورافتاده وصعب العبور استفاده ميگردد
  يخچال خورشيدي براي آاربردهاي ١٠٠٠٠ سال گذشته بيش از ٥ حدي بوده است آه در طي

  . بهداشتي و درماني در سراسر آفريقا راه اندازي شده است
قابليت حمل و نقل و سهولت در نصب و راه اندازي از : سيستم تغذيه آننده پرتابل يا قابل حمل -٩

 وات الي يك آيلووات تعريف ١٠٠جمله مزاياي اين سيستم ها مي باشد بازده توان اين سيستم ها از 
از جمله آاربردهاي آن مي توان به تأمين برق اضطراري در مواقع بروز حوادث غيرمترقبه، . شده است

  . سيستم تغذيه آننده يك چادرعشايري و آمپهاي جنگلي اشاره نمود
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