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 انرژی

 .شودطبق تعریف ماکس پالنک انرژی به صورت قابلیت یک سیستم برای ایجاد کنش بیرونی تعریف می

 
 کند.در ابزارهای انرژی عملی، قابلیت انجام کار به صورت نیرو، گرما و نور بروز می

 
شود که این اشکال انرژی به ای و خورشیدی تنها زمانی حاصل مینجام کار از انرژی شیمیایی و نیز انرژی هستهقابلیت ا

 انرژی مکانیکی و یا انرژی گرمایی تبدیل شوند.

 

 مقیاس جریان انرژی

 
 

 

 



3 
 

 منابع انرژی

 

 تبدیل انرژی
 گرتبدیل انرژی عبارتست از فرایند تغییر انرژی از یک شکل به شکل دی

 

 حامل انرژی

یا چند فرایند تبدیل مورد استفاده قرار  ده، یا به صورت مستقیم یا توسط یکتواند برای انرژی قابل استفاای است که میماده

 گیرد.

 

 
 شوند:ها انرژی به سه دسته تقسیم میحامل

 اولیه .1

 ثانویه .2

 نهایی .3
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 نشده باشد. فنی نه تبدیلای است که از قبل دستخوش هیچ گوماده حامل انرژی اولیه:

 ذغال سنگ 

 ذغال چوب 

 نفت خام 

 )بیومس )زیست توده 

 شود.های انرژی اولیه انتساب داده میو جریانهای انرژی اولیه به محتوای انرژی حامل انرژی اولیه:

 نیروی باد 

 تابش خورشیدی 

 شامل) کشاورزی زائدات و دهاپسمان محصوالت، از زیستی تجزیه قابل اجزا از است عبارت توده زیستیا  بیومس

 نظیر  تجزیه قابل شهری و صنعتی زائدات همچنین و وابسته صنایع و جنگلها ،(دامی و موادگیاهی

 چوب 

 غذایی صنایع و باغداری کشاورزی، جنگلی، زائدات 

 (ها زباله) شهری جامد ائداتز 

 دامی فضوالت 

 ،شهری صنعتی آلی زائدات و پسماندها فاضالبها 

های ثانویه، یا به صورت مستقیم یا توسط ای است که از حامل انرژی اولیه یا دیگر حاملحامل انرژی یه:ثانو حامل انرژی

 شوند:یک یا چند فرایند تبدیل فنی، تولید می

 گازوئیل 

 نفت گرمایش 

 انرژی الکتریکی 

 شود.انتساب داده میهای انرژی متناظر های انرژی ثانویه و جریانبه محتوای انرژی حامل ه:انرژی ثانوی 

 یابد.انرژی اولیه پس از کسر تلفات تبدیل و توزیع به انرژی ثانویه تغییر می

 
 گیرد نظیر:جریان انرژی است که مستقیماً توسط مصرف کننده نهایی مورد استفاده قرار میانرژی نهایی: 

 نفت سبک داخل بشکه نفت در خانه 

 های چوب در جلوی اجاقتکه 

ها پس از کسر تلفات تبدیل، های انرژی اولیه یا انرژیهای انرژی ثانویه و محتمالً از حاملاز حامل رژی نهایی:های انحامل

بی انرژی )یعنی مقدار انرژی مصرف شده به صورت خام در صنایع شیمیایی، پتروشیمی و و مصرف  توزیع، مصرف خودبخودی

 شود.غیره و نه به منظور تولید انرژی( حاصل می
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به انرژی قابل دستیابی توسط مصرف کننده پس از آخرین مرحله تبدیل به منظور تامین نیازهای  نرژی قابل استفاده:ا

 غذا، اطالعات و حمل و نقل(. دد )نظیر گرمایش محیط، آماده سازیگرمربوطه یا تقاضاهای انرژی اطالق می

شود که تلفات آخرین تبدیل )نظیر تلفات ناشی از اتالف لید میانرژی قابل استفاده از حامل انرژی نهایی یا انرژی نهایی تو

 شود.چوب برای تامین گرما( از آن کاسته میهای گرمای یک المپ روشنایی حین تولید نور، تلفات آتش گرفتن تکه

 
 ه تقسیم بندی منابع انرژی به دو دست. در یک طبقهشودگفته می منبع انرژیبه کل انرژی قابل دسترسی توسط بشر 

 :شوندمی

 منبع انرژی فسیلی )پایان پذیر یا فانی( .1

 منبع انرژی تجدید پذیر )جدید( .2

 

های باستان شناسی به وسیله فرایندهای بیولوژیک )زیستی( و یا ذخایر انرژی هستند که در طول دوره منابع انرژی فسیلی:

 گردند.فرایندهای زمین شناسی تشکیل می

اند به عنوان مثال به وسیله فرایندهای بیولوژیکی )زیستی(. ع انرژی هستند که اخیراً به وجود آمدهمناب منابع انرژی جدید:

 این منابع مشتمل بر محتوای انرژی بیومس )زیست توده( و انرژی پتانسیل منابع طبیعی است.

 شوند:ها و منابع انرژی قابل دسترس به سه دسته زیر تقسیم میدر یک تقسیم بندی دیگر انرژی

 )بیوژنیک( های انرژی فسیلی زیست زادحامل .1

 های انرژی فسیلی معدنیحامل .2

 انرژی تجدید پذیر .3
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کند ای را تامین میمتشکل از تمامی موادی است که انرژی ناشی از شکافت و گداخت هسته حامل انرژی فسیلی معدنی:

 )نظیر اورانیوم، توریم و هیدروژن(

ها به صورت گردد که از دیدگاه بشری )با زمان( پایان پذیر نباشند. آنای اطالق میهای اولیهبه انرژیانرژی تجدید پذیر: 

 شوند.مداوم به وسیله منابع انرژی نظیر انرژی خورشیدی، انرژی زمین گرمایی و انرژی جزرومدی تولید می

باشند اما ها تجدید پذیر میی انرژی اولیه آنهاای که به صورت طبیعی در دسترس هستند یا حاملبنابراین تنها انرژی اولیه

 باشند.ها تجدید پذیر نمیهای آنهای نهایی یا حاملهای ثانویه یا انرژیانرژی

 ها تجدید پذیر عبارتند از:ترین انرژیمهم

 تابش خورشیدی 

 انرژی باد 

 نیروی آب 

 انرژی فتوسنتزی 

 )انرژی زمین گرمایی )ژئوترمال 
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 ای تجدید پذیرهکاربرد انرژی

ها )یعنی انرژی جزر و مد(، گرمای ذخیره شده و آزاد شده تامین انرژی نهایی یا مفید که به واسطه حرکت و جاذبه سیاره

 شود.توسط زمین )یعنی انرژی زمین گرمایی( و به طور خاص انرژی تابیده شده از خورشید )تابش خورشیدی( حاصل می

 اصول

ن خروجی مفید )به عنوان مثال الکتریسیته، گرما( به توان ورودی )به عنوان مثال تابش به صورت نسبت تواکارایی: 

 شود.خورشید، انرژی زمین گرمایی( تعریف می

 توان خروجی مفید
 = کارایی

 توان ورودی 

 

به عنوان مثال به صورت نسبت کل انرژی مفید خروجی به کل انرژی ورودی در یک بازه مشخص از زمان ) وری:نسبت بهره

 شود.یک سال( تعریف می

 کل انرژی مفید خروجی
 = ورینسبت بهره

 کل انرژی ورودی 

بیانگر آن بخشی از بازه زمانی مورد بررسی است که در آن بازه یک دستگاه واقعاً برای انجام هدف مورد  قابلیت دسترسی:

که دستگاه به علت خرابی قادر به ارایه سرویس  کندلحاظ میای را نیهای زمانظر دستگاه مزبور در دسترس باشد بنابراین بازه

 نباشد.

 تحلیل اقتصادی

 شود:های تامین انرژی یک دستگاه توسط رابطه زیر محاسبه میسهم ساالنه هزینه

 
𝐼𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 گذاری کلی دستگاهسرمایه 

𝐿 سال( طول عمر فنی دستگاه( 

𝑖 درصد( 5/4یعنی  2005بر اساس اطالعات سال  0/045اس تورم )نرخ تنزیل تعدیل شده بر اس 

𝐼𝑎 های تامین انرژیسهم ساالنه هزینه 

 شوند.ازاد لحاظ نمیهای مهای مالی و استهالکها )مثالً مالیات بر ارزش افزوده( کمکدر رابطه باال، مالیات
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 مبانی تامین انرژی تجدید پذیر

 توازن انرژی زمین

های درصد از تمامی انرژی 9/99شوند. انرژی خورشیدی سهمی بیش از ای انرژی زمین از منابع متفاوتی تامین میهجریان

تبدیلی بر روی زمین را داراست. تابش برخوردی به زمین در فضای جو تضعیف شده و بخشی از آن به سایر اشکال انرژی 

 شود.)نظیر باد و نیروی آب( تبدیل می

 دید پذیرمنابع انرژی تج

 انرژی خورشیدی

درصد آن هلیوم است )به همراه مقادیر بسیار کمی از  10درصد آن هیدروژن و  90ای گازی شکل است که خورشید توده

 اکسیژن، کربن، نیکل و سلسیم(.

 تما چهار های هسته( برخورد) ترکیب از است عبارت واکنششود. این انرژی خورشیدی در اثر واکنش همجوشی تولید می

 .هلیوم اتم هسته یک تولید و معمولی هیدروژن

 همجوشی:

 .تر سنگین هسته یک تشکیل و سبکتر اتم چند های هسته رفتن فرو از است عبارت همجوشی از ای پایه و ساده تعریف یک

 بار با روتونپ و )خنثی( بار بدون نوترون. هستند آن الینفک جزء نوترون و پروتون که است شده تشکیل ریزی ذرات از هسته

 .راند می خود از شدت به را مثبت بارهای سایر که است مثبت

 پروتونها و شود آنها کولنی دافعه نیروی از بیشتر آنها جنبشی انرژی که بدهیم انرژی قدر آن پروتونها این به که است آنچاره 

 .شوند نزدیک هم به کافی اندازه به بتوانند

 و برخوردها تعداد که بطوری شود، می بیشتر و بیشتر ذرات جنبشی انرژی دیگر عبارت به و جوش و جنب دما افزایش اثر رد

رسد میلیون کلوین است به نظر می 15با توجه به دمای هسته خورشید که در حدود  .شود می بیشتر و بیشتر آنها شدت

 انرژی کافی برای همجوشی وجود داشته باشد.

 جرم. گیرد می دربر را است هلیوم نام به عنصری شکل ترین عادی که ای هسته نیز و نوترون دو و پروتون دو نهایی هسته

که این  است شده تبدیل انرژی به رفته دست از جرم چون. است پروتونی چهار هسته جرم از کمتر شده ایجاد هسته این

 انرژی از رابطه انیشتین قابل محاسبه است.

𝐸 = 𝑚𝑐2 
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 های خورشیدویژگی

 .میلیون کیلومتر( 15)حدوداً  میلیون درجه سانتیگراد است 40تا  8ای هسته خورشید دم

 میلیون کیلومتر(. 150کیلومتر است )تقریباً  000490,149,فاصله متوسط خورشید از زمین 

 کند.ثانیه طی می 18دقیقه و  8نور این فاصله را در 

 برابر قطر زمین 1/109کیلومتر است یعنی  390,1 ,400قطر متوسط خورشید 

 برابر حجم زمین است. 000300,1,حجم خورشید 

 برابر جرم زمین است. 4/1جرم مخصوص خورشید 

 می همچنان آینده سال میلیارد 5 تا و گذردمی آتشین گوی این تولد از سال بیلیون 4/5 حدود در علمی برآوردهای طبق

 .ردآو حساب به انرژی عظیم منبع یک عنوان به را آن توان

 توزیع انرژی خورشید
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 قوانین کپلر

 
 مدار حرکت هر سیاره به شکل بیضی است که خورشید در یکی از دو کانون آن قرار گرفته است. قانون اول:

پیماید )سطوح های مساوی، سطوح مساوی را میشعاع حامل سیاره )خط واصل بین خورشید و سیاره( در زمان قانون دوم:

 (.2و  1

ها از های فواصل متوسط آنهای حرکت انتقالی هر دو سیاره به دور خورشید با نسبت مکعبنسبت مربع زمان م:قانون سو

 خورشید برابر است.
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𝑇1
2

𝑇2
2 =

𝑑1
3

𝑑2
3 

های کانون گونه که پیشتر بدان اشاره گردید، مسیر گردش زمین به دور خورشید یک بیضی است که خورشید در یکی ازهمان

 آن قرار دارد.

به از تبدیل هیدروژن  شود. افت جرم حاصلآزاد شده که در این حین هیدروژن به هلیم ذوب میای انرژی با شکافت هسته

 شود:تبدیل می 𝐸انرژی هلیوم به 

𝐸 = 𝑚𝑣𝑐
2 

𝑣𝑐
 سرعت نور است.  

 شود.به انرژی تبدیل می 𝑀𝑖𝑜 𝑡/𝑠 4شود. اختالف هلیم تبدیل می 𝑀𝑖𝑜 𝑡/𝑠 646از هیدروژن به تقریباً  𝑀𝑖𝑜 𝑡/𝑠 650تقریباً 

 شعاع خورشید است. 𝑟یابد که انتقال می 𝑟 0/7خورشید در ابتدا به وسیله تابش تا حدود  انرژی آزاد شده در درون هسته

شود. جریان انرژی آن انرژی در فضا آزاد می پذیرد. پس ازمابقی انتقال انرژی تا سطح خورشید از طریق جابجایی صورت می

 شود.آزاد شده توسط خورشید به تابش مادی از یک سو و تابش الکترومغناطیس از سوی دیگر تقسیم می

 
 

 

  میلیون کلوین دارد که در نتیجه تبدیل هیدروژن به  15بخش مرکزی خورشید هسته نام دارد که دمایی در حدود

 % شعاع خورشید است.23شود. ضخامت هسته در حدود م این انرژی آزاد میهلی

  0/7الیه بعدی منطقه تابشی خورشید است که تا شعاع 𝑟 یابد. انتقال انرژی در این ناحیه از طریق تابش ادامه می

 پذیرد.گاما و اشعه ایکس صورت می

  0/7الیه بعدی پوش همرفتی نام دارد که از شعاع 𝑟 یابد و در آن انتقال انرژی از خورشید گسترش می تا سطح

 گیرد.طریق جابجایی یا همرفت صورت می

  کلوین  5785کیلومتر داشته و دمای آن تقریباً  300الیه بعدی فتوسفر یا شیدسپهر است که ضخامتی در حدود

 است.
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 هزار کیلومتر بوده و دمای  الیه بعدی اتمسفر خورشید کروموسفر یا فام سپهر است که ضخامتش در حدود چندین

 باشد.کلوین می 5000آن تقریباً 

  آخرین الیه از جو خورشید کرونا یا تاج نام دارد که چندین میلیون کیلومتر ضخامت داشته و دمای آن نیز در حدود

 یک میلیون کلوین است. علت دمای خیلی باالی این الیه هنوز مشخص نیست.

توان معادل با تابش جسم سیاه در شود و این نوع از تابش را تقریباً میط فتوسفر آزاد میتابش الکترومغناطیس عمدتاً توس

 گردد:به صورت زیر محاسبه می (𝐾 5785)با استفاده از دمای فتوسفر  𝑀𝑠نظر گرفت. چگالی شار تابشی 

𝑀𝑠 = 𝜎𝑇4 = 5/67 × 10−8(5785)4 = 63/5 × 106 𝑊/𝑚2 
یابد. چگالی شار تابشی در ها، با مجذور فاصله پیموده شده کاهش میابشی خورشید، بدون در نظر گرفتن افتچگالی شار ت

 توان با معادله زیر محاسبه نمود:را می 𝐸𝑠𝑐لبه بیرونی جو زمین 

𝐸𝑠𝑐 =
𝑀𝑠𝜋𝑑𝑠

2

𝜋(2𝐿𝐸𝑆)2 

𝑑𝑠
 ≈ 1/39 × 109𝑚 قطر خورشید 

𝐿𝐸𝑆
 ≈ 1/5 × 1011𝑚 متوسط فاصله بین زمین و خورشید 

𝑀𝑠 = 63/5 × 106 𝑊/𝑚2 
→  در لبه باالیی جو زمین   𝐸𝑠𝑐 ≈ 1370 𝑊/𝑚2 

𝐸𝑠𝑐این مقدار متوسط یعنی  ≈ 1370 𝑊/𝑚2 شود.ثابت خورشیدی نامیده می 

کند. علت این تغییر مربوط به تغییر فاصله رات فصلی تغییر میتابش خورشیدی برخوردی به لبه جو در طول یکسال با تغیی

𝐿𝐸𝑆 باشد.یعنی فاصله زمین از خورشید در مدار بیضوی حرکت زمین به دور خورشید در طول یکسال می 

 
 مدار بیضوی حرکت زمین به دور خورشید

گردد، همان گونه که در این شکل مالحظه میتغییرات ثابت خورشیدی در طول یک سال در شکل زیر نشان داده شده است. 

داراست که کمترین فاصله بین زمین و خورشید در روز  𝑊/𝑚2 1420ثابت خورشیدی در ژانویه بیشترین مقدار را در حدود 

 افتد.دوم ژانویه اتفاق می

 افتد.اتفاق می جوالیدر روز دوم 𝑊/𝑚2 1330ترین مقدار به میزان تقریبی کم
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 غییرات ثابت خورشیدی در طول یک سالت

علیرغم شدت تابشی بیشتر در لبه بیرونی جو، به طور متوسط دما در نیمکره شمالی به طرز چشمگیری حین زمستان کمتر 

دهد. بنابراین حین زمستان با صفحه مداری تشکیل می °66/5از تابستان است. علت آن است که محور چرخش زمین زاویه 

وبی بیشتر از نیمکره شمالی در معرض تابش خورشید قرار دارد. این امر منجر به ارتفاع خورشیدی بیشتر و بازه نیمکره جن

 شود.تر برای تابش خورشید میزمانی طوالنی

 گیرد می شکل خورشید به زمین نزدیکی و دوری اثر در ها فصل کنند می گمان که مردم اکثر رایج تصور خالف بر 

 .ندارد خورشید از زمین فاصله با چندانی اطارتب فصول تغییر

 دلیل به و محور این انحراف اثر در. شود می مربوط زمین محور انحراف به زمین فصول پیدایش اصلی علت و دلیل 

 جنوبی و شمالی های نیمکره به خورشید تابش زاویه سال مختلف های زمان در خورشید دور به زمین انتقالی حرکت

 و گیرد می قرار خورشید به رو شمالی کره نیم شهریور، اواخر تا فروردین اوایل از که طوری به ندک می تغییر زمین

 بخش این از مربع متر هر که ای انرژی مقدار یعنی. تابد می شمالی نیمکره سطح به تری عمود زاویه با خورشید

 نیمکره زمان همین در. است لندترب نیز روز طول وضعیت این در همچنین. شود می بیشتر کند می دریافت زمین

 گرمای و تابدمی آن به تر متمایل خورشید نور که است گرفته قرار خورشید به نسبت ای زاویه در زمین جنوبی

 .است تر کوتاه نیز روز طول است بدیهی. کند می دریافت خورشید از را کمتری

 که دهد می رخ موقعی ساالنه اعتدال دو. دارند یمساو طول شب و روز که هستند روزهایی پاییزی و بهاری اعتدال 

 .کند می قطع صلیب شکل به را استوا خورشید
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 حرکت از ناشی های پدیده حقیقت در و دارد زیادی اهمیّت نقطه چهار خورشید دور به گردش شکل بیضی مدار طول در

 .شود می ایجاد نقطه چهار همین در زمین انتقالی

 عمودی طور به خورشید اشعۀ که است وضعیتی در زمین گردش نقطه این در که است بهاری عتدالا نقطه چهار این از یکی

 و شب مدت طول و بوده برابر جنوبی و شمالی نیمکرۀ دو به تابشی نور مقدار حالت این در که تابد می زمین استوای محل در

 مدار از نقطه این. گذرد می زمین جنوب و شمال قطب ود محل از کامالً روشنایی دایرۀ و است مساوی نیمکره دو در نیز روز

 . شود می نامیده بهاری اعتدال نقطۀ  است همزمان شمسی سال فروردین اول با که شکل بیضی

 این در آن حرارت و نور و شود می نزدیکتر شمالی نیمکرۀ به خورشید کنند می احساس شمالی نیمکرۀ ساکنان پس این از

 از پس و دارد ادامه ماه سه تا روند این. گیرند می فاصله جنوبی نیمکرۀ از و گردد می کمتر جنوبی یمکرۀن در و بیشتر نیمکره

 السرطان رأس مدار به خورشید اشعۀ حالت این در. گیرد می قرار تابستانی انقالب نقطۀ نام به دیگری نقطۀ در زمین ماه سه

 دایرۀ حالت این در. است جنوبی نیمکرۀ زمستان و شمالی نیمکرۀ تابستان زمان این. تابد می زمین بر عمودی طور به

 در نتیجه در. است واقع روشنایی دایرۀ از خارج جنوب قطب ولی پوشانده را شمال قطبی مدار در واقع مناطق تمام روشنایی

 و است شب تساع 24 تمام جنوب قطب در و شود نمی پنهان خورشید و است روز تقریباً ساعت 24 طول در شمال قطب

 روزها جنوبی نیمکرۀ در عکس بر ولی است بلند روزها شمالی نیمکرۀ در. رود می فرو تاریکی در جنوب قطب منطقۀ سراسر

 تابستانی انقالب نقطۀ به که دارد قرار نقطه این در ماه تیر اول در زمین. فرماست حکم کامالً زمستان و بوده سرد هوا و کوتاه

  .است مرسوم

 اول در زمین که بعدی مهم نقطۀ در. انجامد می طول به دیگر ماه سه بعدی مهم نقطۀ سمت به نقطه این از نزمی حرکت

 اعتدال در که وضعیتی همان و تابد می زمین استوای بر عمود طور به خورشید اشعۀ دوباره گیرد می قرار آن در ماه مهر

 طول و کرده عبور زمین قطبهای از روشنایی دایرۀ مجدداً و شود می برقرار نیز حالت این در داشت وجود زمین کرۀ در بهاری

 . نامند می پاییزی اعتدال نقطۀ را نقطه این.  گردد می برابر هم با استوا در روز و شب مدت

 نیمکرۀ زمستان روزهای تدریج به گذرد می که روز هر و است جنوبی نیمکرۀ سمت به خورشید تابش میل ماه مهر دوم از

 خورشید اشعۀ حالت این در میرسد چهارم مهم  نقطۀ به زمین که جایی تا رسد می فرا جنوبی نیمکرۀ تابستان و یشمال

 تمام روشنایی دایرۀ حالت این در. شودمی همزمان جنوبی نیمکرۀ تابستان با که تابد می الجدی رأس مدار در مستقیماً
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 24 شمال قطب در و روز ساعت 24 جنوب قطب در زمان این در که گیرد می بر در را جنوبی قطبی مدار در واقع مناطق

 .است شب ساعت

 انقالب نقطۀ گیرد می قرار حالتی چنین در زمین وقتی.  شود می کوتاه شمالی نیمکرۀ روزهای جنوبی نیمکرۀ تابستان در

 . است زمستانی

 
 مستان در نیمکره جنوبیتابستان در نیکره شمالی و ز

 

 

 

  شمالیو زمستان در نیمکره  جنوبیتابستان در نیکره 
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 کاربردهای انرژی خورشیدی

 استفاده از انرژی حرارتی خورشید برای مصارف خانگی، صنعتی و نیروگاهی -1

 تبدیل مستقیم نور حاصل از پرتوهای خورشید به الکتریسیته به وسیله تجهیزاتی به نام فتوولتائیک -2

 تفاده از انرژی حرارتی خورشیداس

 کاربردهای نیروگاهی -1

 نیروگاهیغیرکاربردهای  -2

 کاربردهای نیروگاهی

 نیروگاه حرارتی خورشیدیشود ها انرژی جذب شده حرارتی خورشید به الکتریسیته تبدیل میتاسیساتی که با استفاده از آن

 شود. نامیده می

 به سه دسته تقسیم  هابر حسب شکل هندسی متمرکز کنندهو  ی موجودهاانواع متمرکز کنندهاین تاسیسات بر اساس 

 شوند:می

 های سهموی ناودانی هستند )شلجمی باز(ها آینههایی که گیرنده آننیروگاه الف(

به  (Heliostat) های بزرگی به نام هلیوستاتها در یک برج قرار دارد و نور خورشید توسط آینههایی که گیرنده آننیروگاه ب(

 شود )دریافت کننده مرکزی(آن منعکس می

 باشد )شلجمی بشقابی(ها بشقاب سهموی )دیش( میهایی که گیرنده آننیروگاه ج(

 های حرارتی خورشیدی شامل دو بخش هستند:نیروگاه

 نماید.سیستم خورشیدی که پرتوهای خورشید جذب کرده و با استفاده از حرارت جذب شده تولید بخار می 

 های حرارتی، بخار تولید شده را توسط توربین و ژنراتور به تمی موسوم به سیستم سنتی که همانند دیگر نیروگاهسیس

 کند.برق تبدیل می
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 دائمی زمین روی بر خورشید تابش که است این خورشید انرژی از استفاده و سازی پیاده سر بر مانع ترین زرگب حقیقت در

 گرمای یا برق تولید های سامانه تا است پشتیبان های سیستم وجود به نیاز ها شب و ابری روزهای در بنابراین. نیست

 . باشند خود فعالیت ادامه به قادر خورشیدی

 به ها سیستم این در نمک از هاستفاد علت. شودهای سدیم یا پتاسیم استفاده میهای خورشیدی معموالً از نمکسیستمدر 

 این بدور گردش حال در آب. است نمک برای استفاده قابل کاری دماهای وسیع گستره و گرما جذب باالی ظرفیت دلیل

 استفاده است انرژی به نیاز که جایی هر در توربین آوردن در حرکت به برای بخار به شدن تبدیل از پس و شده گرم مخزن

 . شود می

 های حرارتی خورشیدی از نوع سهموی خطینیروگاه

ید در خط کانونی باشند جهت تمرکز پرتوهای خورشهایی که به صورت سهموی خطی میها از منعکس کنندهدر این نیروگاه

 گیرد.ها قرار میای در خط کانونی منعکس کنندهشود و گیرنده به صورت لولهاستفاده میها آن

 

 
 

 کلکتور سهموی ناودانی

ز گردد. این روغن داغ امی ر حرارت پرتوهای خورشید گرم و داغن مخصوص در جریان است که بر اثروغ در داخل این لوله

 کند تا به کمک توربین بخار و ژنراتور به توان الکتریکی تبدیل گردد.مبدل حرارتی عبور کرده و آب را به بخار تبدیل می

-دایماً خورشید را دنبال می سهمویهای ها یک سیستم ردیاب خورشید نیز وجود دارد که به وسیله آن آینهدر این نیروگاه

 نمایند.له دریافت کننده متمرکز میکنند و پرتوهای آن را روی لو



19 
 

 
به  1387انجام و در سال  شیرازهای نو در توسط سازمان انرژی کیلووات 250در ایران یک نیروگاه تحقیقاتی با ظرفیت 

 برداری رسید.بهره

 
 

 نیروگاه حرارتی خورشیدی از نوع دریافت کننده مرکزی

ی متشکل از تعداد زیادی آینه منعکس کننده به نام هلیوستات بر روی یک ادر این نیروگاه پرتوهای خورشیدی توسط مزرعه

 گردد.دریافت کننده که در باالی برج نسبتاً بلندی استقرار یافته است متمرکز می

به سیستم آب و بخار حرارتی  آید به وسیله سیال عامل جذب شده و به وسیله مبدلانرژی گرمایی زیادی که به دست می

های سنتی منتقل شده و بخار فوق گرم در فشار و دمای طراحی شده برای استفاده در توربین ژنراتور تولید مرسوم در نیروگاه

 گردد.می

هیزات های ذخیره کننده حرارت و یا احیاناً از تجها از سیستمدر زمانی که تابش خورشید وجود ندارد نظیر هوای ابری و شب

 شود.پشتیبانی که ممکن است از سوخت فسیلی استفاده کننده جهت ایجاد بخار برای تولید برق کمک گرفته می
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 نیروگاه با دریافت کننده مرکزی

 بشقاب سهموینیروگاه حرارتی خورشیدی از نوع 

ای پرتوهای خورشید باشند جهت تمرکز نقطههایی که به صورت شلجمی بشقابی میها از منعکس کنندهدر این نیروگاه

گیرد به کمک سیال جاری در آن انرژی گرمایی را جذب نموده و به کمک ای که در کانون قرار میگردد و گیرندهده میاستفا

 نماید.یک ماشین حرارتی و ژنراتور آن را به توان مکانیکی و الکتریکی تبدیل می

  
 نیروگاه با دریافت کننده بشقاب سهموی

موتور استرلینگ( نظیر )حرارتی  موتور یک به و شده جذب( رسیور) کننده افتدری توسط شده متمرکز خورشید ی اشعه

 .شود می منتقل

 .کند می تبدیل مکانیکی انرژی به را گرما زمانه، چهار رایج داخلی احتراق موتورهای به شبیه رفتاری در سیستم، این در موتور

 .اند کرده استفاده( گازی توربین) باز ونبرایت و استرلینگ های چرخه از اند، بوده موفق عموماً که احتراق موتورهای

 و باال دمای با موتورهایی شوند، می استفاده استرلینگ/یبشقاب خورشیدی های سیستم در که استرلینگ  چرخه با موتورهایی

 700 دودح عملگر گاز دماهای. کنند می استفاده هیدروژن یا هلیوم عملگر گاز از و شوند می گرم بیرون از که هستند باال فشار

 .گیرند می قرار استفاده مورد باال کارایی با مدرن استرلینگ موتورهای در که باشند می Mpa 20 فشار با گراد سانتی ی درجه
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 سیکل استاندارد هوایی استرلینگ

 
 موتور حرارتی در چرخه استرلینگ

 

یابد و پیستون در محفظه گرم به سمت پایین رانده شده و به نقطه پایینی در اثر گرما انبساط می سیال عامل )گاز( -1

شود بنابراین گاز گرم کار تولید خواهد کرد. انبساط ادامه خواهد رسد و باعث چرخیدن میل لنگ میندر میسیل

درجه )یک ربع(  90شود گاز به سوی سیلندر سرد جریان یابد. پیستون در سیلندر سرد نیز، که یافت و سبب می

 کند.یشتری توسط گاز گرم تولید میتر از پیستون گرم است، به سمت پایین حرکت خواهد کرد و کار بعقب

پیستون را در سیلندر گرم به سمت  ،حال گاز بیشترین حجم خود را داراست. گشتاور چرخ طیار بر روی میل لنگ -2

سیلندر سرد رانده شده و پیستون سرد به سمت پایین رانده خواهد گاز به  قسمت عمدهکورس خواهد راند و باالی 

 کند.شده و فشارش افت می شد. در سیلندر سرد گاز سرد

شود در حالی که هنگامی که پیستون گرم به باالترین نقطه خود برسد تقریباً تمامی گاز به سیلندر سرد منتقل می -3

شود از هم افت خواهد کرد. کاهش فشار سبب میگردد و در نتیجه فشار بسرمایش ادامه داشته و گاز منقبض می

 اور چرخ طیار گاز را متراکم کرده و آن را به پیستون گرم باز خواهد گرداند.پیستون سرد باال برود. قدرت گشت

گاز به بیشترین حجم خود رسیده و به سیلندر گرم رانده خواهد شد که شروع به فشردن پیستون به سمت پایین  -4

د. پیستون گرم در گردخواهد کرد. گاز بار دیگر در سیلندر گرم حرارت دیده که سبب افزایش فشار و انبساط گاز می

 کورس قدرتش به سمت پایین حرکت کرده و چرخه مجدداً شروع خواهد شد.
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 1نقطه 

در سیلندر گرم حضور دارد. گاز گرم  بیشتر گاز در سیستم

یابد و هر دو پیستون را به سمت پایین شده و انبساط می

 راند.می
 

 2نقطه 

برابر انباسط یافته است. بیشتر گاز )حدود  3گاز در حدود 

( هنوز در سیلند گرم حضور دارد. گشتاور چرخ طیار  2/3

سرد  چرخاند و گاز به سیلنددرجه دیگر می 90میل لنگ را 

 گردد.منتقل می

  

 3نقطه 

قسمت عمده گاز منبسط شده به سیلندر سرد منتقل شده 

تون را به سمت شده و هر دو پیس است. گاز سرد و منقبض

 راند.بیرون می

 4نقطه 

گاز منقبض شده هنوز در سیلندرسرد حضور دارد. گشتاور 

چرخاند و سبب درجه دیگر می 90مومنتوم میل لنگ را 

 شود.ل گاز به سیلندر گرم و تکمیل چرخه میانتقا

 

1فرایند  -1 −  حجم ثابتجایگزینی  4

2فرایند  -2 −  انبساط همدما 1

3فرایند  -3 −  جایگزینی حجم ثابت 2

4فرایند  -4 −  انقباض همدما 3
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 بازیاب

باشد اما به منظور بهبود کارایی موتور مورد استفاده قرار گیرد ضروری نمیبازیابی که در گذرگاه هوا بین دو پیستون قرار می

باشد. هنگامی سطح زیاد است که قادر به جذب و آزادسازی گرما میگیرد. بازیاب عموماً یک ماتریس فلزی یا سرامیکی با می

شود بخشی از گرمایش به بازیاب منتقل شده و در نتیجه به سرمایش گاز که گاز از سیلندر گرم به سیلندر سرد منتقل می

بنابراین بازیاب  کند.می گردد، گرما را از بازیاب دریافتکند. همچنین هنگامی که گاز سرد به سیلندر گرم باز میکمک می

سبب کاهش مقدار گرمای مورد نیاز توسط منبع حرارتی و نیز مقدار گرمایی که باید از گاز توسط سیستم سرمایش دفع شود 

 خواهد شد.

توان از سایر گازها نظیر هیدروژن، هلیم و نیتروژن برای افزایش کار مخصوص استفاده سیال عامل عموماً هوا است ولی می

 د.نمو

 دودکش خورشیدی

( شفاف) نور هادی سقف زیر در هوا شدن گرم موجب خورشید ابششود. تها استفاده میدر این سیستم از خاصیت دودکش

 ورودی دهانه با متر 200به ارتفاع حدود  عمودی برج یک سقف این مرکز در. شود می است، کرده احاطه را مرکزی برج که

 برج، باالی به گرم هوای مکش با. رفت خواهد باال برج از لذا است سرد هوای از تر بکس گرم هوای. است شده واقع عریض

 فشار ای پله های توربین از استفاده با را هوا مداوم جریان این. شد خواهد آن وارد سقف خارجی فضای از مجدداً سرد هوای

 . ندک می تولید برق مرسوم ژنراتورهای توسط سپس و مکانیکی انرژی به تبدیل

 این در برق ساعته 24 تولید برای. دهد می نشان را خورشیدی هاینیروگاه نوع این عملکرداز  شماتیک نمایی زیر شکل

 از بار یک تنها ها محفظه یا ها لوله این. نمود استفاده سقف زیر در آب های محفظه یا و آب حاوی های لوله از توان می نیروگاه

 .ندارند مجدد گیری آب هب نیازی هیچ و شوند می پر آب

 
 شماتیک دودکش خورشیدی

 رسد.متر می 200کیلومتری جنوب مادرید احداث گردیده است که ارتفاع برج آن به  160یک نمونه از این سیستم در 
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 خورشیدی دودکش یک اصلی اجزاء

 گردد می نصب زمین چندمتری ارتفاع در که( ای شیشه مثالً) شفاف نیمه سقف. 

 گیرد می قرار ای شیشه سقف درمرکز که تفعمر دودکش. 

 گیرند می قرار دودکش پایۀ در که بادی های توربین. 

 شود می پوشانده مناسبی روکش با که زمین. 

 )Fresnel Collector( فرنل کلکتورهای یروگاهن

 .شود می ادهاستف گیرنده لوله روی خورشید نور کردن متمرکز برای فرنل کلکتور از هانیروگاه گونه این در

 
. شوند می نصب جنوب شمال جهت در و خطی صورت به کلکتورها خطی، سهموی هاینیروگاه همانند نیروگاه این در

 هر گیری قرار زاویه. گیرند می قرار دیگر هم کنار که هستند  زیاد طول و کم پهنای با تخت آینه زیادی تعداد آن کلکتورهای

 .کنند  متمرکز کننده دریافت بخش روی را خورشید نور بازتاب هک است صورتیه ب ها آینه از کدام

 روی و کرده آوری جمع را ها آینه بازتاب که دارد قرار سهموی جفت نوع از ثانویه دهنده بازتاب یک کننده دریافت بخش در

 .شود می گرم آن داخل سیال گیرنده لوله شدن گرم با تاباند میدر خط کانونی  گیرنده لوله

 :باشد صورت دو به است ممکن عملکرد دست این از خورشیدی هاینیروگاه برای
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 منتقل حرارتی مبدلهای به شدن داغ از پس که است روغن گیرنده لوله داخل عامل سیال متدوال های سیستم در 

  شود می بخار تولید موجب سپس و شده

 مستقیم بخار نوع که دیگر نوع در (direct steam )یک از. باشد می متر یکصد از بیش کلکتورها طول شود می نامیده 

 اضافی جانبی های سیستم به نیازی و شود می خارج بخار دیگر طرف از و شده وارد آب کننده دریافت لوله طرف

 .نیست

 های خورشیدیمزایای نیروگاه

 تولید برق بدون مصرف سوخت -1

 عدم نیاز به آب زیاد -2

 عدم آلودگی محیط زیست -3

 ایهای کوچک و ناحیههامکان تامین شبک -4

 استهالک کم و عمر زیاد -5

 کاربردهای غیرنیروگاهی

 ترین کاربردهای غیرنیروگاهی عبارتند از:مهم

 آبگرمکن و حمام خورشیدی 

 سرمایش و گرمایش خورشیدی 

 کن خورشیدیآب شیرین 

 کن خورشیدیخشک 

 اجاق خورشیدی 

 های خورشیدیکوره 

 های خورشیدیخانه 

 

  

 

 

  




