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  :چکیده

هاي تجدیدپذیر همچون انرژي خورشید محدود بودن منابع انرژي فسیلی ضرورت توجه بیش از پیش به انرژي         

از آن در  توانمیباشد که را برهمگان روشن ساخته است. یکی از کاربردهاي انرژي خورشیدي در گرمایش می

هاي کنترلی دما بر روي عملکرد سامانه استفاده از تأثیرهاي خورشیدي استفاده کرد. هدف از این پژوهش هواگرمکن

باشد. سه عدد المنت الکتریکی در دهانه خروجی هواگرمکن تعبیه شده تا در صورت نیاز به هواگرمکن خورشیدي می

در نقاط مختلف   LM35ها روشن شده و هواي گرم تولید نمایند. شش عددسنسوردماییهواي گرم این المنت

دماي  تأمینکلکتور نصب شد تا دما را مشخص کنند و در برنامه متلب دماي شش عدد سنسور ثبت شدند.هدف ما 

مقادیر مختلف  .شودمیمیوه هاي تابستانی از قبیل زردآلو استفاده  کردنخشکبود که براي  گرادسانتیدرجه  60

ها بیشتر باشد، بدلیل کاهش هاي دمایی براي بکاراندازي المنتگیري شده نشان داد که هرچه بازهدماي اندازه

باشد. همچنین عملکرد این کنترلر دما در حالتی که تر میفراجهش در مدار، عملکرد سامانه کنترلی دما مناسب

هرسه المنت باهم فعال وخاموش شوند، دوالمنت باهم همزمان فعال و خاموش شوند و زمانی که فقط یک المنت 

ها نشان داد زمانی که دو المنت فعال شود این سامانه کنترلی به ال و قطع شود، بررسی شدند.  مقایسات واریانسفع

دلیل  پایین بودن انحراف معیار، داراي پاسخ زمانی و فراجهش مناسبی نسبت به حالت سه المنت و تک المنت بود. 

کمبود هواي  توانمیهاي خورشیدي کتریکی در هواگرمکنهاي الهمچنین نتایج نشان داد که با استفاده از المنت

به میزان قابل  توانمی باشدمیگرم را در روزهاي ابري و بارانی یا در مناطقی مثل اردبیل که تابش خورشیدي زیاد ن

برداري، سهم انرژي قبولی جبران نمود. طبق محاسبات انجام یافته مشخص گردید که در طول ساعات داده

متوسط  طوربهو در روز نیمه آفتابی % 74/44صاف و افتابی  کامالًهواي داغ الزم، در یک روز  تأمیندر  خورشیدي

  بود. % 66/23

  انرژي خورشیدي بهینه سازي،کنترلر دما، الکتریکی،-هواگرمکن خورشیدي :هاواژه کلید
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  :مقدمه 1- 1

 توسعهاست و کشورهاي از آغاز صنعتی شدن زمین افزایش یافته  )GHGاي(انتشار گازهاي گلخانه    

هاي فسیلی در نتیجه عواملی سوخت از استفاده اند.یافته و صنعتی مسئول اصلی انتشار این گازها بوده

دت بروز این پدیده نظیر افزایش جمعیت، توسعه اقتصادي و اجتماعی و تغییرات تکنولوژیکی همواره بر ش

منبع انتشار گازهاي  ترینبزرگهاي فسیلی، کربن حاصل از سوختن سوختاکسیددي دامن زده است.

رود و بیشترین نقشی که انسان در پدیده تغییر آب و هوا داشته است ساخت به شمار میاي انسانگلخانه

فسیلی به دلیل ارزانی و  هايسوخت همین گاز بوده است. در طول قرن گذشته روزافزوندر اثر انتشار 

. محدودیت ذخایر منبع انرژي جایگزین  داشتند ت بهسهولت در کاربرد ارائه انرژي بیشتري نسب

هاي ناشی از بروز نگرانی .فسیلی باعث شد قیمت سوخت شتاب بگیرد و ذخایر کاهش یابد هايسوخت

پدیده تغییر آب و هوا و خسارات آن سبب شده است که این موضوع از سوي فعاالن غیردولتی در درجه 

ها مورد پیگیري قرار گیرد و در جهت جلوگیري از انتشار دولتاول و دانشمندان جهان و نیز در میان 

 Nadejda(گیري شودبر جوامع تصمیم هاآنروزافزون این گازها و تالش براي به حداقل رساندن آثار 

Komendantova , et al 2016.(  

 روازاینکسیدکربن شده است. فسیلی باعث گرمایش زمین توسط دي هايسوخت از ازحدبیشاستفاده 

هاي تجدیدپذیر انرژي .)Panwar,  et al ., 2011( مورد نیاز هست یداًشدترویج انرژي تجدیدپذیر پاك 

به حداقل رساندن اثرات  شوند. استفاده بهینه از این منابع باعثمنابع انرژي پاك مطرح می عنوانبه

فعلی  یو اجتماعنیازهاي اقتصادي  بر اساس، تولید حداقل ضایعات ثانویه و پایداري تولید محیطیزیست

ترویج  .کردندتولید 2012ر سالدل انرژي جهان  را ک از%19 تجدیدپذیر هاييانرژمنابع  .شودمی یندهو آ

پذیر بودن منابع با توجه به پایان .انرژي تجدیدپذیر براي نیازهاي انرژي درحال رشد بشر موردنیاز هست



۶٧ 

نفتی الزم است بسیار  هايسوختزمینی و وابستگی شدید جوامع به منابع انرژي بخصوص فسیلی و زیر

 یريکارگبههاي نوینی براي تجدیدپذیر توجه کرده و دنبال طرحهاي طبیعی تر از قبل به انرژيجدي

 تقریباً )RES( منابع انرژي تجدیدپذیر پتانسیل انرژي خورشیدي در میان دیگر هاي نو باشیم.انرژي

گسترده در حوزه اقتصاد ملی استفاده  طوربهمنبع انرژي جایگزین باید   عنوانبهخورشید  .نامحدود است

  .)et al .,  Komendantova,  Nadejda 2016(شودمی

پیشرفته و  هايآوريفنخورشید یکی از دو منبع مهم انرژي است که باید به آن روي آورد زیرا به 

انرژي در اکثر نقاط جهان به کار  کنندهتأمینیک منبع مفید و  عنوانبهتواند پرهزینه احتیاج نداشته و می

ترین راه براي دستیابی به هستند مناسب زیرزمینیگرفته شود و براي کشورهایی که فاقد منابع انرژي 

 اخیر استفاده از انرژي خورشیدي به علت ارزان بودن، هايسالدر  .باشدمینیرو، رشد و توسعه اقتصادي 

بودن و فراوان بودن بسیار موردتوجه قرار  ناپذیرپایان بودن، زیستمحیطدار دوست تجدیدپذیر بودن،

رود و خیز جهان بشمار میدر ایران با وجود اینکه یکی از کشورهاي نفت .)Akpinar,2010( گرفته است

 باشد، خوشبختانه به علت شدت تابش خورشیدي در اکثر نقاط کشوریعی میداري منابع عظیم گاز طب

اجراي  )کیلو وات ساعت در هر مترمربع در روز 5/5-  5/4کشور با متوسط  دوسومروز آفتابی در  300(

کشور،  در سطحهاي خورشیدي و امکان استفاده از انرژي خورشیدي در شهرها و روستاهاي پراکنده طرح

  .)1390(امینی فر، جویی مهمی در مصرف نفت و گاز را به همراه داشته باشدتواند صرفهمی

رشیدي و گسترش حرارت خو کلکتوروري از بهبود عامل بهره تحقیق و پژوهش متخصصان باید  در

. انرژي تابشی خورشید برخالف )Budea  Sanda 2014,(متمرکز شود  هاي کاربرديدادنشان در برنامه

سنگین اکتشاف یا استخراج  هايهزینهفسیلی داراي عمر بسیار طوالنی و بدون نیاز به  هايانرژي

. مدت تابش ، میزان تابش و زاویه تابش باشدمی. اما انرژي خورشیدي داراي مشکالت خاص خود باشدمی

ت باید هزینه زیادي بپردازیم. هرچه قیمت و براي حل این مشکال باشندنمیخورشید تحت کنترل ما 

آن کاهش یابد  سازيذخیرهتجهیزات دریافت انرژي ،تبدیل آن به انرژي الکتریکی یا گرمایی و در نهایت 

  .یابدمیاستفاده از این انرژي گسترش بیشتري 
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انرژي خورشیدي در کاربردهاي صنعتی ابداع شده  کارگیريبهجدیدي براي  هايروشاخیر  قرننیم در

، الکتریکی و یا شیمیایی تبدیل نموده و مورد استفاده هاي حرارتیتا این انرژي را به یکی از صورت است

هایی مانند شامل طرحها بوده و ترین این روشرژي خورشیدي به حرارتی از متداولتبدیل ان قرار دهند.

طراحی  گردد.هاي خورشیدي و ... میمقعر و کوره هايگردآورندهکن،شیرین، آب هاي تختگردآورنده

بوده و به نگهداري کمتري  ترآسان، باشدهاي تخت میتخت که شامل هواگرمکن و آب گرمکنگردآورنده 

ها ها وجود دارد در هواگرمکنب گرمکنمسائلی نظیر یخ زدگی، خوردگی و نشتی که در آ نیاز دارند.

ارت جابجایی بین هوا اما به دلیل پایین بودن ضریب انتقال حر ؛هاستآنارد و این دال بر مزیت وجود ند

در نتیجه مقدار حرارت  .تر استپایین هاآنفید و در نتیجه بازده میزان دریافت انرژي م ،و صفحه جاذب

باشد چرا که می ده اتالف حرارتی از صفحه جاذبعم .یابدمیاتالفی به محیط پیرامون نیز افزایش 

رت جابجایی ضریب انتقال حرا باال بردنبه همین خاطر  .اندانبی و پایینی کانال عایق گردیدههاي جدیواره

و  يپروردامکشاورزي و  هواي گرم در صنعت، اي برخوردار است.ویژه یتاز اهم هادر طراحی هواگرمکن

ده از انرژي خورشیدي در استفا تولید هواي گرم، هايروشیکی از  امور خانگی کاربرد فراوان دارد.

کلکتورهاي مایع خورشیدي توجه زیادي به کلکتورهواي  برخالف .باشدمیهاي خورشیدي هواگرمکن

و یکنواخت ساعته از هواگرمکن  24اده براي استف ي خورشیديهادر هوا گرمکنخورشیدي نشده است. 

(رزمی پور و  استفاده نمود دما کنندهمدار کنترلهاي الکتریکی با از المنت توانمیبودن عملکرد  

  .)1394همکاران،

  تعریف انرژي    2- 1

 ،هابا مطالعه در تاریخ زندگی انسان بنیاد و اساس زندگی اجتماعی معرفی کرد. عنوانبه توانمیانرژي را 

گذشت تا  هامدت قدرت بدنی او بود.تنها  ،قابل استفاده براي انسان نخستین که انرژي شودمیمشاهده 

االخره با ب ، احتیاجات خود را برطرف کند.حیوانات و همچنین سوزاندن درختانتوانست با رام کردن 

رت مادي خویش را به طرز قد ،فسیلی مثل ذغال سنگ و نفت و گاز هايسوختدستیابی به منابع 

مختلف استفاده از انرژي  هايروشر جهان امروز، د آوريفنعت و رشد علم و صن افزایش داد. ايسابقهبی
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هاي جدید، ، دگرگون کرده و شناخت منابع انرژيرا که در دوران قبل از انقالب صنعتی معمول بود

 Chifford and( تحولی عظیم در توسعه صنعتی و تکامل اجتماعی بشر به وجود آورده است

Eastwood,2004(.  

  انرژي تجدیدپذیر کارگیريبهضرورت   3- 1

  محدودیت منابع انرژي  3-1- 1

 A.kinguraبازرگان ایتالیایی و آقاي  pecchiتوسط  1970زنگ خطر محدودیت منابع کره زمین در سال 

نان در گزارشی به نام آ .درآمدبه صدا  باشندمی Rome Clubکه از متولیان سازمان  OECDمدیر 

فسیلی بخصوص نفت دنیا را به  هايسوختوابستگی جهان به کاربرد اعالم کردند که  "،محدودیت رشد"

دهد و قیمت آن موجب تشکیل میرشد اقتصادي را  ناپذیراجتنابنفتی که منبع  آورد. درخواهدلرزه 

انرژي فسیلی  ویژهبهکنیم منابع انرژي که مصرف می .شده است المللیبینواکنش و حساسیت جامعه 

  .)1393(بریمانی و همکاران، نامحدود نیست

  منابع انرژي محیطیزیستآلودگی  3-2- 1

مطرح گردید  ناپذیراجتنابهاي جهانی و بحران صورتبه 1990ان که در دهه جه زیستمحیطمشکالت 

اي دي شی از افزایش غلظت گازهاي گلخانهگرم شدن کره زمین نا خصوصبه به انرژي وابسته است. یتاًنها

 هايبارانکاهش محصوالت کشاورزي و تغییرات آب و هوایی و  يبر رون آ یراتتأثاکسیدکربن و متان و 

فسیلی که  هايسوختاسیدي ناشی از اکسیدهاي نیتروژن و اکسیدهاي سولفور و غیره حاصل از احتراق 

اي که ن گازهاي گلخانهدر میا .شوندمی یرهو غ هامرداب ،هادریاچه ،هاجنگلموجب صدمه رسیدن به 

  باشد.سید کربن بیشترین سهم را دارا میدي اک شوندمیموجب گرم شدن کره زمین 

باشد که میتن  �10×271/36با تبدیل به کربن  2005میزان دي اکسید کربن خروجی در جهان در سال 

از طرفی میزان خروجی در کل جهان نیز بعد  .چین و روسیه تعلق دارد یب آمریکا،باالترین میزان به ترت
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در کشورهاي  یراًاخافزایش یافته و  يامالحظهقابل طوربهبعد از جنگ جهانی  خصوصبهاز انقالب صنعتی 

  .)1-1(شکل  رو به افزایش گذاشته است توسعهدرحال

  

  2005قابل احتراق در سال  هايسوختنشر دي اکسید کربن ناشی از سوزاندن  :1-1شکل 

  

دهد. نشان میدر ایران را  1346-85 هايسالکسید کربن طی اتغییرات میزان خروجی دي 2-1شکل

وجی گاز به ازاي هر نفر و کل باشد، میزان خرکه در نتیجه رکود فعالیت می 1360سال  ياستثنابه

  به مقابله بیشتري نیاز دارد. هاي انرژي کشور رو به افزایش بوده  و در شرایطی است کهبخش
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  سرانه میزان خروجی گاز دي اکسید کربن در ایران :2-1شکل 

  هاي تجدیدپذیر در ایرانانرژي  4- 1

خارج شدن کشورمان از جرگه  ،یراندر ااالي مصرف ساالنه انواع انرژي محدودیت منابع فسیلی، رشد ب

که در  شودمیمدهاي ناشی از صدور نفت باعث اواخر قرن حاضر و بالطبع قطع درآ کنندگان نفت ازصادر

براي  قرار بگیرد. تأثیرتحت  يطورجدبهالزم روند توسعه کشور  هايیشرفتپو  یزيربرنامهصورت عدم 

ي خورشیدي هاي نو نظیر انرژي باید به معرفی انرژيژعرضه منابع طبیعی انر ازنظرثبات عرضه انرژي 

هاي تجدیدپذیر (خورشیدي و بادي) و آبی يژهاي فسیلی و انريژدر ایران سهم انر نامحدود توجه گردد.

 OECDو این نسبت در کشورهاي باشد می %5/9و %075/0،  %4/90به ترتیب  86در تولید برق در سال 

و  %3/15 ، %8/66اي به ترتیبههاي تجدیدپذیر و هستفسیلی، انرژي هايسوختمریکا شمالی براي آ

 (باشدمی %7/69آسیا و اقیانوسیه  OECDو در کشورهاي  %4/53اروپایی  OECDدر کشورهاي  ؛ 8/17%

  .)1393بریمانی و همکاران،

   :به دو مورد اشاره کرد توانمینو در ایران  هايانرژيدر مورد ضرورت استفاده از 

افزایش پیدا کرده اما تولید داراي نوسانات مصرف نفت در ایران با یک شیب ثابت  3- 1طبق شکل  )1(

  .است زیادي بوده
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  نمودار تولید و مصرف نفت در ایران :3-1شکل

  

یعنی در چند سال آینده دو نمودار  .در ایران است "سال یخبندان"آنچه که اهمیت دارد بحران انرژي 

  آن تبدیل خواهد شد. کنندهمصرفنفت به  یدکنندهتول يجابهبرخورد خواهند کرد و کشور  باهم

همان اندازه که تولید گاز داریم به همان میزان مصرف  تقریباًکه ما  شودمیمشاهده  4-1) طبق شکل 2(

بحث هزینه تولید انرژي در ایران  ،اهمیت است و مسئله دیگري که در اینجا حائز گیردمیگاز صورت 

با در کشورهاي دیگر بسیار  واحد انرژيانرژي در ایران نسبت به یک  بدین معنی که یک واحد است.

خورشیدي را هاي خورشیدي، جایگزینی سیستم از انرژيوجود اقلیم مناسب براي استفاده  ت.اس ترارزش

  .)1390،امین فر( سازدیم باارزشضروري و 

  

  نمودار تولید و مصرف گاز در ایران: 4-1شکل
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  سال آینده 50منابع و مصرف انرژي جهان در  ینیبشیپ 5- 1

  

  پیش بینی منابع و مصرف انرژي : 5-1شکل

  

نشانگر آن است که بخش قابل توجهی از انرژي توسط انرژي  شودمیمشاهده  5-1شکل آنچه در 

  گیرد.قرار می برداريبهرهبیشتر مورد  هاي تجدید پذیرو استفاده از انرژي شودمی تأمینخورشیدي 

  

  هاي تجدیدپذیرانواع انرژي 6- 1

  از: اندعبارتخالصه  طوربهانرژي تجدیدپذیر 

  انرژي خورشیدي: انرژي خورشید یکی از دو منبع مهم انرژي است که باید به آن روي آورد زیرا به

انرژي  کنندهتأمینیک منبع مفید و  عنوانبه تواندمیپیشرفته و پرهزینه نیاز نداشته و  هايآوريفن

اثرات  ، خطرات وايانرژي هسته برخالفستفاده از آن بعالوه ا نقاط جهان بکار گرفته شود. در اکثر

 گذارد و براي کشورهایی که فاقد منابع انرژي زیرزمینی هستند،نامطلوبی از خود باقی نمی

 .باشده نیرو و رشد و توسعه اقتصادي میترین راه براي دستیابی بمناسب

 هزینه  هاي تجدیدپذیر،انواع انرژي یاندر مدسترس است و  همیشه در تقریباً د:انرژي با

تابش خورشید  .منبع اصلی تولید انرژي باد انرژي خورشید است گذاري اولیه کمتري دارد.سرمایه
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انرژي  هاي بادي،در توربین .شودمیموجب اختالف دما و فشار در نواحی مختلف و ایجاد جریان هوا 

 .شودمیسپس به انرژي الکتریکی تبدیل  به انرژي مکانیکی وجنبشی 

  انرژي گونهاین .شودمی: به انرژي که در پوسته جامد زمین وجود دارد، گفته گرماییزمینانرژي ،

هاي تولید فناوري مورد استفاده در طرح گیرد.یسیته مورد استفاده قرار میاغلب براي تولید الکتر

هاي تبدیل بخارسیال و نیروگاه هاي بخار خشک، نیروگاهشامل نیروگاه ماییگرزمینانرژي  برق از

، زمان و هاي تجدیدپذیر محدود به فصلبرخالف سایر انرژي گرماییزمیني انرژ چرخه دوگانه است.

برق در  يشدهتمامهمچنین قیمت  باشد.می برداريبهرهو بدون وقفه قابل شرایط خاصی نبوده 

هاي متعارف (فسیلی) قابل رقابت بوده و با برق تولیدي از سایر نیروگاه گرماییزمینهاي نیروگاه

 تر است.ارزان مراتببهنو  هايانرژيیگر حتی از انواع د

  است که از مواد زیستی به دست  یا بیومس یک منبع تجدیدپذیر انرژي تودهزیست: تودهزیستانرژي

 زیستی داشته باشند و از تکثیر سلولی پدید آمده باشند منشأکه هایی زباله یهکل طورکلیبه آید.می

و ضایعات جنگلی  هاجنگل- 1از:  اندعبارت تودهزیستاز منابع  هاییمثال .شوندمینامیده  تودهزیست

شهري  هايفاضالب-4فضوالت دامی -3محصوالت و ضایعات کشاورزي، باغداري و صنایع غذایی - 2

قابلیت  تودهزیست شهري. هايزبالهضایعات جامد  -6پسماندها و زائدات آلی صنعتی  ،هافاضالب- 5

گازي و انواع کاربردهاي مفید شیمیایی را دارا  هايسوخت مایع، هايسوختتولید برق،حرارت،

 . باشدمی

 انرژي دریایی: دریاها با فرآیند مختلف فیزیکی، انرژي را دریافت و ذخیره کرده و سپس از دست 

ق اختالف درجه حرارت و اختالف غلظت نمک در اعما جزر و مد، ،موج صورتبهاین انرژي  دهند.می

 برداري کرد.بهره هاآناز هریک از  توانمیمختلف آب دریا وجود دارد که 

 آبی یا هیدروالکتریسیته اصطالحی است که به انرژي الکتریکی تولیدي از نیروي برق آبی:انرژي برق

مگاوات یا  715000هیدروالکتریسیته چیزي در حدود  2003در سال  .شودمینیروي آب اطالق 

در حال  سرعتبهکه این نسبت  دادهمیاز کل انرژي الکتریکی تولیدي جهان را پوشش  19%
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از انرژي الکتریکی تولیدي از منابع تجدیدپذیر را  %63 نینچهمنیروي برق آبی  گسترش است.

فرآیند تولید انرژي برق آبی ، فرآیندي نوپا است که در حال حاضر مستلزم صرف  .شودمیشامل 

 هزینه باالیی است.

  

  )Ramzanlo,et al .,2016( 2020- 2013ظرفیت تجمعی انرژي تجدیدپذیر (در گیگا وات )  براي سال : 6-1شکل

  

نشان  2020تا   2013ي سال پذیر (در گیگاوات) براهاي تجدیدشکل  باال ظرفیت تجمعی از انرژي   

یک بخش قابل توجهی از کل  منزلهبهدهد که  استفاده از انرژي خورشیدي این شکل نشان می دهد.می

  است. پذیرهاي تجدیدانرژي

 انرژي خورشیدي  7- 1 

. دما باشدمیکیلومتر در مرکز منظومه شمسی  392/1×610میلیارد ساله با قطر   6/4 ايستارهخورشید 

روزانه در حدود  .باشدمی گرادسانتیدرجه 15× 610و در مرکز آن  گرادسانتیدرجه  5500در سطح آن 

× 3210از این گداخت  .شودمیاي به انرژي تبدیل از جرم خورشید در اثر گداخت هستهمیلیارد تن 250

وات انرژي تابشی وارد کیلو 15× 1610و بخشی از آن یعنی در حدود شودمیکیلو وات انرژي ساطع  8/3

رصد د 42در حدود  .شودمیدرصد از این انرژي توسط جو زمین منعکس  34حدود  .شودمیجو زمین 

چرخه  ،تولید بادصد باقی مانده در چرخه در 24و  شودمیها و دریاها باعث گرم شدن زمین و اقیانوس

کشور ایران از نظر دریافت انرژي خورشیدي  .شودمیصرف امواج و فتوسنتز  هاي دریایی،آب، جریان

وات بر مترمربع  250 حدودبسیار غنی است، متوسط چگالش تابش سالیانه در مناطق مرکزي ایران در 
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مگا ژول معادل  1016الغ بر متوسط ب صورتبهمیزان کل دریافت انرژي خورشیدي در ایران  .باشدمی

باشد. در این ) میتاکنونکشف شده جهان میلیارد بشکه نفت خام (بیش از کل ذخایر نفت خام  1634

نشان  8و  7. شکل  کندمیمیان استان کرمان بیشترین و استان گیالن کمترین میزان انرژي را دریافت 

یان در این م اي توسعه یافته قرار گرفته است.مورد توجه کشوره کامالًجذابیت انرژي خورشیدي  دهدمی

هاي هاي توسعه استفاده از انرژيباشند به برنامهلی میفسی هايسوختکشورهایی که فاقد ذخایر 

  دهند.رژي خورشیدي توجه بیشتري نشان میتجدیدپذیر نظیر ان

  

  ظرفیت جهانی انرژي خورشیدي : 7-1شکل

  

  )89و پتروشیمی،گازصنعت نفت ،نشریه آموزشی شورهاي مختلف(انرژي خورشیدي در کظرفیت نصب شده مقایسه  :8-1شکل
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  میزان تابش خورشید در سطح زمین  8- 1

جو مقداري از  است که پس از عبور از سطح    w/m21367 در باالي جو شدت تابش خورشید را برابر  

 2w/m  1100 رسدمیبه سطح زمین  آنچهو در نهایت  شودمین جذب شده و مقداري نیز منعکس آ

 2w/mدر ایران این عدد را  معموالًخورشیدي است.  هايسیستماست که این عدد مبناي محاسبات 

  د.نگیردر نظر می  1000

  

  مقدار تابش خورشیدي سطح زمین: 9-1شکل

  شدت تابش خورشیدي  9- 1

در هنگام  ، 2w/m 600در هواي نیمه ابري ، 2w/m 1100صاف و آفتابی است  کامالًهایی که هوا در روز

  2w/mابري و در روز سرد زمستانی کامالًهایی که هوا و در روز  2w/m  300طلوع و غروب خورشید   

  .)1390فر، امین(است  100

  

  آب و هواي مختلفشدت تابش انرژي خورشیدي در میزان : 10-1شکل

  



٧٨ 

  وضعیت انرژي خورشیدي در ایران  10- 1

کیلووات در  6تا  5 از کشورهاي پر آفتاب دنیاست و متوسط ساالنه تابش نور خورشید در آن ایران یکی

وده و روز در سال ب 5آن تعداد روزهاي ابري پشت سر هم کمتر از  اکثر نقاطرسد. در ساعت در روز می

بخشی از  .تابدمیزمین  . بنابراین نور خورشید با کیفیت بهتري به سطحاست %60شفافیت هوا بیش از 

مرتفع  در نقاط متر از سطح دریا دارد.1000سطح کشور نیز کوهستانی بوده و اکثر نقاط ارتفاعی بیش از 

 متر از سطح دریا دارد.1000آن ارتفاعی بیش از  اکثر نقاطمیزان تابش دریافتی خورشید بیشتر است و 

نظر کشور ما از هاي گویاي ویژگی این موارددر نقاط مرتفع میزان تابش خورشید بیشتر بوده که همگی 

با نگاهی به اطلس جهانی انرژي خورشیدي که در آن میزان تابش دریافتی از  .خورشیدي است انرژي

 دریافت که ایران نسبت به بسیاري از کشورهایی نظیر توانمی خورشید در جهان مشخص شده است،

بر  کهآناز انرژي خورشیدي دارد و با وجود  گیريهبهرپتانسیل بیشتري در  ژاپن، آلمان، اسپانیا و ایتالیا

از فرصت  برداريبهرهروي کمربند تابش خورشیدي دنیا قرار گرفته است اقدامات چندانی در جهت 

  .) Atabi ,2014(موجود در این زمینه صورت نداده است 

ترین میزان خورشیدي بیشمربند میزان تابش خورشیدي در نقاط مختلف دنیا متغیر بوده و زمین در ک

واقع شده است و مطالعات نشان  کشور ایران در ناحیه پرتابش انرژي خورشیدي تابش را داراست.

تواند بخشی قابل بوده و می یمناسبگزینه  خورشیديهاي که در ایران استفاده از سیستم دهندمی

درصد از کل  90که بیش از  ایران کشوري است .نماید تأمیني مورد نیاز کشور را ژتوجهی از انر

ي انرژي شورهاي با پتانسیل باال در زمینهروز آفتابی در یک سال وجود دارد و یکی از ک280مساحتش، 

شمالی قرار گرفته است درجه عرض  40تا  25کشور ایران در بین مدارهاي  خورشیدي معرفی شده است.

نقاط مختلف جهان در باالترین یدي در بین اي واقع شده که به لحاظ دریافت انرژي خورشو در منطقه

کیلووات ساعت بر  2200تا  1800میزان تابش خورشیدي در نقاط مختلف ایران بین  قرار دارد. هارده

 ).Alamdari,et al., 2013باالتر از میزان متوسط جهانی است(که  در سال برآورد شده است مترمربع

  دهد.را نشان می کشور در مناطق مختلفمیزان دریافت انرژي خورشیدي در  11شکل 
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  (Razmjoo,et al.,2016) انرژي خورشیدي در ایران اطلس : 11-1شکل

  وضعیت انرژي خورشیدي جهان  11- 1

  اطلس جهانی انرژي خورشیدي نیز در شکل زیر مشخص شده است.

  

  )سانا(اطلس انرژي خورشیدي جهان : 12-1شکل
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  تاریخچه انرژي خورشیدي  2-1

گردد. از انرژي خورشیدي براي ن هفتم قبل از میالد مسیح باز میکاربرد انرژي خورشیدي به قر

یونانیان و رومیان باستان کردند. ائی و روشن نمودن آتش استفاده میگرمایش، پخت و پز، روشن

  .اندداشتههایی را براي استفاده از نور و گرمایش انرژي خورشیدي در داخل ساختمان خود معماري

به دوران پیش از تاریخ باز  توان خورشید، درآوردنایده استفاده از کلکتورهاي خورشیدي و به تسخیر 

آتش  دوس روشی براي بهقبل از میالد دانشمند یونانی ارشمی 212یعنی زمانی که در سال .گرددمی

انرژي خورشیدي  باید به این نکته اشاره نمود که اولین کاربرد از ابداع کرد. هارومیهاي کشیدن کشتی

صنعتگران با  ،در طول قرن هجدهم میالدي .گرددمیلکتورهاي متمرکزکننده بردر کبه استفاده از آن 

داشتند به ساخت آهن روکش ، مس و دیگر فلزات را آهنذوبهاي خورشیدي که قابلیت استفاده از کوره

یکی از  شدند.سر اروپا و خاورمیانه استفاده میها در سرااین کوره اي و آیینه روي آوردند.لنز شیشه شده،

درجه  1750ت رسیدن به دماي این کوره توسط دانشمند فرانسوي بنام الوژیر طراحی شد که قابلی

 20متر و یک عدسی ثانویه به قطر 32/1را داشت. این کوره از یک عدسی اولیه به قطر گرادسانتی

ن به بیشتر از آن دست نیافت را پس ازآ صدسالمم دمایی که بشر تا ی. تا ماکزکردمیاستفاده  مترسانتی

 هایی صورت گرفت تا انرژي خورشیدي را به دیگر اشکالمیالدي تالش 19در طی قرن  تولید کند.

موچوت نوآوري قابل 1875در سال  بخار فشار پایین براي استفاده در موتورهاي بخار تبدیل کنند. ازجمله

توجهی در ساخت کلکتورهاي خورشیدي انجام داد. نوآوري او در ساخت فرم مخلوط ناقص بازتابنده 

ند و سطح اینچ داشت 4/5بودند که قطري برابر اينقرهبود.کلکتورهاي موجود شامل صفحه فلزي 

(کامل  کیلوگرم بود 1400مترمربع بود.همچنین وزن قسمت متحرك برابر  6/18 هاآن کنندهآوريجمع

  .)1394میالنی شیروانی،
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هاي اولین کلکتور خورشیدي با متمرکزکننده مخروطی شکل را طراحی کرد. آینه ،موشو 1878سال 

در آنجا  ايکنندهجذباي در وسط مخروط ناقص که هاي خورشیدي را در نقطهداخل مخروط تمام اشعه

نامیدند . اولین اکسیکون بزرگی می )AXICONکرد . این کلکتور را اکسیکون (نصب شده بود متمرکز می

. وزن بود مترمربع 2/18سطح  و بهتیمتر سان 540که ساخته شد شامل یک صفحه از جنس نقره با قطر 

درصد از انرژي خورشیدي 78قدرت داشت  کیلوگرم بود و1400 حدوددر هاي متحرك قسمت کلیهآن با 

جاي یک نقطه در یک سطح طرح تابش خورشید ب یندر ارا جذب کند. ولی از آنجا که  شدهیدهتاب

ماشین بخاري  ياندازراهقدرت تولیدي مخروط ناقص موشو براي  داراي شدت کمتري بود. شدمیمتمرکز 

 کهدرصورتی ؛دادشده را تحویل میاز انرژي جذب %3فقط  تقریباًبود که کیلووات کافی  5/1به قدرت 

بعد، انرژي  هايسال. طی بودندانرژي دریافتی  %11تا  %9بخار ذغال سنگی قادر به تحویل  هايماشین

شیرین کردن آب  یا تقطیر و چاپ و هايماشینقدرت  تأمیندر مواردي نظیر اخذ شده از خورشید، 

ها و ساختارهاي مختلفی با استفاده از کلکتورهاي سال اخیر طراحی 50در طی  .گردیداستفاده 

را  متمرکزکننده براي انتقال حرارت به سیال کاري که توان مورد نیاز براي به حرکت درآوردن وسایل

  .)1394(کامل میالنی شیروانی،،صورت رفته است کنندیمفراهم 

مواد غذایی در زیر نور مستقیم آفتاب  و  کردنخشکاخیر تنها به  قرننیماستفاده از انرژي خورشیدي تا 

محدود بوده است  فسیلی یا گیاهان، هايسوختدر  غیرمستقیم صورتبهچنین یا استخراج نمک و هم

اي براي تولید انرژي گسترده نسبتاًاین منبع انرژي به  اخیر در کشورهاي پیشرفته از هايسالولی در 

از منابع هاي گوناگون استفاده وجه به پتانسیلاین موضوع هم در کشور ما با ت استفاده شد. حرارتی و برق

، استفاده از انرژي از میان این منابع .اخیر مورد توجه قرار گرفته است هايسالتجدیدپذیر انرژي در 

آفتابی باال با ساده آن و همچنین تعداد ساعات  نسبتاًخورشیدي با توجه به تکنولوژي شناخته شده و 

   باشد.بیش از سایر موارد قابل توجیه میتشعشع مناسب در اکثر نقاط ایران 

گیري راي مقاصد متفاوت استفاده و بهرههاي مختلف و بخورشیدي توسط سیستم يانرژاضر از در عصر ح

  از: اندعبارتکه  شودمی
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  و نیروگاهی استفاده از انرژي حرارتی خورشید براي مصارف خانگی ، صنعتی- 1

  .تجهیزاتی به نام فوتوولتائیک لهیوسبهتبدیل مستقیم نور حاصل از پرتوهاي خورشید به الکتریسیته - 2

  استفاده از انرژي حرارتی خورشیدي  2-2

  .باشدمی یروگاهین ریغاین بخش از کاربردهاي انرژي خورشیدي شامل دو گروه کاربردهاي نیروگاهی و 

  نیروگاهی انرژي خورشیدي:کاربردهاي  1- 2- 2  

اه نیروگ شودمیانرژي جذب شده حرارتی خورشید به الکتریسیته تبدیل  هاآنکه با استفاده از  یساتیتأس

سهموي خطی  صورتبهکه  ییهاکنندهمنعکسها، از در این نیروگاه .شودمیحرارتی خورشیدي نامیده 

اي لوله صورتبهو گیرنده  شودمیاستفاده  هاآنید در خط کانونی باشند جهت تمرکز پرتوهاي خورشمی

جریان است که بر اثر  در داخل این لوله روغن مخصوص در گیرد.قرار می هاکنندهمنعکسدر خط کانونی 

این روغن داغ از مبدل حرارتی عبور کرده و آب را به بخار  گردد.حرارت پرتوهاي خورشید گرم و داغ می

تا  شودمیحرارتی انتقال داده  هاينیروگاهآب و بخار به مدارهاي مرسوم در  این سیستم .کندمیتبدیل 

یک سیستم ردیاب  هانیروگاهبه کمک توربین بخار و ژنراتور  به توان الکتریکی تبدیل گردد. در این 

و پرتوهاي آن  کنندمیشلجمی دائما خورشید را دنبال  هايآینهآن  وسیلهبهخورشید نیز وجود دارد که 

ها توسط منبع ذخیره اهتغییرات تابش خورشید در این نیروگ .نمایندمیمتمرکز  کنندهدریافترا روي لوله 

ند کشور نظیر ایالت متحده آمریکا، اسپانیا، مصر، مکزیک، در چ .شوندمیو گرمکن سوخت فسیلی جبران 

ر مرحله ساخت و یا ها یا دنیروگاهکه این  هاي سهموي خطی استفاده شده استهند و مراکش از نیروگاه

کیلو وات توسط سازمان  250 پروژه یک نیروگاه تحقیقاتی با ظرفیت برداري قرار دارند.در مرحله بهره

  باشد.ایران در شیراز در حال انجام می هاي نوانرژي
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  نیروگاه سهموي خطی :1-2شکل 

  کاربردهاي غیرنیروگاهی 2- 2-2

 از اندعبارت هاآنکه اهم  باشدمیکاربردهاي غیرنیروگاهی از انرژي خورشیدي شامل موارد متعددي 

خشک کن ، آب شیرین کن خورشیدي، هاي سرمایش و گرمایش خورشیديسیستم ،خورشیدي آبگرمکن

  خورشیدي و هوا گرمکن خورشیدي. هايخانه ،خورشیدي هايکوره، اجاق خورشیدي، خورشیدي

  هوا گرمکن خورشیدي  2-3

فعال انرژي خورشیدي است که براي گرمایش و تهویه هاي غیرگرمکن خورشیدي یکی از سیستمهوا  

انرژي  هايسیستمگیرد. مصرف انرژي مورد استفاده قرار میسازي بهینه منظوربهها ساختمانطبیعی 

سازي زیر سیستم است: کلکتور صفحه تخت، ظروف ذخیره ادغام چندین که شامل غیرفعالخورشیدي 

هاي غیرفعال ستمجز اصلی سی هاي کنترلستم توزیع و انتقال مایع و سیستمحرارت، سی

   . )(Amrutkar ,et al.,2012 کلکتورخورشیدي صفحه تخت  هست

 تابش خورشید از  عملیات اصلی در طرز کار هوا گرمکن هاي خورشیدي به این صورت است که

و  شودمیي خورشیدي توسط صفحه جاذب جذب انرژ یابد،اي انتقال میطریق دیوار شیشه

اختالف دماي  .شودمیسبب باال رفتن دماي صفحه جاذب تابش جذب شده توسط صفحه جاذب 

  ایش دمايکه به افز شودمیت صفحه جاذب و هواي محصور سبب ایجاد انتقال حرارت همرف
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Abstract 
The limitations of fossil fuels have made it imperative to increasingly focus on renewable 

energies such as solar energy. One of the applications of solar energy is heating, which can 

be used in solar air heater. The objective of this research is to determine the influence of 

usage of heat control systems on the performance of solar heater. Three electrical elements 

are embedded in the outlet of the heater so that the heating of the elements is illuminated 

and the hot air is generated. Six LM35 bipods were installed at different points in the 

collector to determine the temperature and the temperature of the six sensors was recorded 

in the Matlab program. Our goal was to provide a temperature of 60 degrees Celsius, 

which is used to dry summer fruits such as apricots. Different values of measured 

temperature showed that as the temperature intervals for application of the elements are 

higher, due to the reduction of the frequency in the circuit, the performance of the 

temperature control system is more suitable. Also, the performance of the temperature 

controller was determined in three status i.e., when both elements are active and off, two 

elements are simultaneously active and off and when only one element is active or off.  

Comparison of variances showed that when both elements are active, this control system 

had a timely and proper response to the three-element and single-element mode due to the 

low standard deviation. The results also showed that the use of electric elements in solar air 

heaters can be compensated for inadequate warm air in rainy days or in areas such as 

Ardebil, which is not much solar radiation. The LM35 was installed at different points of 

the collector to determine the temperature, and the temperature of the six sensors was 

recorded in the program.. According to the calculations, it was found that during the 

sampling hours, the contribution of solar energy to the supply of hot air was 44.44% on a 

completely smooth and sunny, and 23.66% on the day of sunshine.  

 
Keywords:  Solar-powered Electric Heater, Optimization,Temperature Controller,Solar 
Energy 
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