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  چكيده
موجود در  يهايانرژ يتمام يدر جهان است و منبع اصل تجديدپذير يمنبع انرژ نيفردتربهمنحصر يديخورش يانرژ
 يانرژ ليپتانس نهيدر زم ايدن يكشورها نيدر سال جزو بهتر يروز آفتاب 300با داشتن حدود  رانيا .باشديم نيزم

 يدر كشور، استفاده از انرژ ييروستا يو پراكندگ رانيا يايجغراف تي. با توجه به موقعباشديدر جهان م يديخورش
از انرژي خورشيدي  برداريبهرهدر ايران مسئله  .رديمورد توجه قرار گ دياست كه با يعوامل ترينمهماز  يكي يديخورش

سال پيش استفاده از نور خورشيد براي توليد برق به شيوه مدتي است كه مورد توجه قرار گرفته است و البته از چند 
است اما استفاده از اين منبع پاك و رايگان در مقياس وسيع و صنعتي به عنوان نيروگاه  فتوولتايي در كشور ما آغاز شده

يدي در مقياس برداري از انرژي خورشهاي مدرن براي بهرهخورشيدي به كار گرفته نشده است. در مقاله حاضر تكنولوژي
بزرگ ارائه گرديده است. با استفاده از مفاهيم ترموديناميك و انتقال حرارت به تجزيه و تحليل سيستم توليد بخار، 

هاي خورشيدي پرداخته شده است. سازي گرمايي در سيستمهاي خورشيدي و ذخيرههاي موجود در گيرندهكنندهجذب
 ها ارائه گرديده است. سازي سيستمهايي براي بهينهاهها رهمچنين با تحليل حرارتي اين سيستم

 

 حرارتي سازي، تحليلانرژي خورشيدي، بهينه :واژگان كليدي

  
  
  
  

                                                            
 اياي، پژوهشگاه علوم و فنون هستهدانشجوي دكتري مهندسي هسته 1-

 كارشناس فناوري اطالعات، موسسه غير انتفاعي صنعتي فوالد 2-
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  مقدمه - 1
1.3	اي با قطرخورشيد ستاره       ∗ دقيقه و  8متر از ماده گازي به شدت داغ تشكيل شده است. انرژي خورشيد بعد از  10
1.5 رسد. فاصله بين زمين و خورشيدثانيه به زمين مي 20 ∗ كلوين است  5762متر است. دماي موثر سطح خورشيد  10

8كه دماي مركز خورشيد به درحالي ∗ 40تا  10 ∗   .[1]رسدكلوين مي 10

3.8شده از خورشيد برابر كند. كل انرژي خارجراكتور گداخت، هيدروژن را به هليوم تبديل مي خورشيد همانند يك ∗

1.7شود و تنها كسر كوچكي حدود است. انرژي خورشيد در همه جهات ساطع مي 10 ∗ آن به زمين  10
دقيقه انرژي ارسالي خورشيد به زمين      30 ؛ اگرچه اين مقدار انرژي كسر كوچكي از كل انرژي خورشيد است امارسديم

تواند انرژي يك سال از مردم كره زمين را تأمين كند؛ بنابراين استفاده از اين انرژي پاك و مقرون به صرفه و تكنولوژي مي
ا و انحرافاتي هتابش خورشيد به صورت مستقيم و يا به واسطه باز نور. [1]برداري از آن از اهميت خاصي برخوردار است بهره

درصد  90تا  80رسد. در يك روز صاف و آفتابي حدود افتد به صورت غيرمستقيم به سطح زمين ميكه در جو اتفاق مي
هاي مستقيم دريافتي از خورشيد صفر خواهد رسد. در يك روز ابري و يا مه آلود تابشهاي خورشيد به سطح زمين ميتابش

گيرند كنند براي توليد برق مورد استفاده قرار ميايي كه با تابش مستقيم خورشيد كار ميهبود. در دنياي امروزي از سيستم
ها در يك سطح كوچك متمركز ها و عدسيزيرا در تابش مستقيم اين قابليت وجود دارد كه تابش خورشيد را به وسيله آينه

 كرده و از انرژي خورشيد استفاده شود.

  
  توزيع منابع خورشيدي- 2

برداري از تابش مستقيم خورشيد از مكاني به مكاني ديگر در سطح زمين به علت تركيب هوا و تفاوت اصلي براي بهره      
خشك است كه در اتمسفر محيط در آن مناطق است. بهترين مناطق براي استفاده از انرژي خورشيدي مناطق خشك و نيمه

اند. شكل درجه شمالي يا جنوبي قرار گرفته 40تا  15ر عرض جغرافيايي اكثر اوقات آسماني صاف و آفتابي دارند؛ اين مناطق د
 دهد.نشان مي را  اي ميزان تابش خورشيدي ساالنه بر حسب تصاوير ماهواره 1
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 [2]: توزيع منابع خورشيدي در مناطق مختلف زمين1شكل 

هاي جغرافيايي باالتر در اغلب اوقات آسمان ابري دارند و عرضمناطق نزديك به خط استوا اكثر اوقات تابستاني ابري و باراني 
برداري از تابش خورشيدي شمال آفريقا، جنوب آفريقا، غرب هند، جنوب غربي دارند؛ بنابراين سودمندترين مناطق براي بهره

توزيع منابع  2 در شكل. تآمريكا، مكزيك، پرو، شيلي، برزيل، غرب چين، استراليا و در ايران هم مناطق مركزي و جنوبي اس
 دهد كه مناطق مناسب براي استفاده از تابش خورشيدي كامالً مشخص شده است.خورشيدي در ايران را نشان مي

  

  
   [2] : توزيع منابع خورشيدي در ايران2 شكل

  
دهد براي توليد هر مگاوات برق حدود دو هكتار زمين نياز است كه البته با توجه تحقيقاتي كه اخيراً انجام شده است نشان مي

شده اين مقدار تغيير خواهد كرد. با توجه به اين كه مناطق مناسب براي استفاده از انرژي خورشيدي به نوع تكنولوژي استفاده
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برداري از اين منبع در سطح هاي جديد، بهرهگيرند اما با استفاده از تكنولوژيرا در بر مي كمربند باريكي روي كره زمين
همه مناطق استفاده  وسيعي در حال انجام است؛ به طوري كه اگر از همه ظرفيت موجود براي استفاده از تابش خورشيد در

 شود برق مورد نياز كل مردم زمين تأمين خواهد شد.

  
  مورد استفاده از انرژي خورشيد براي توليد قدرت هاييفناور- 3

نوع مختلف در چگونگي  4نوع تكنولوژي اصلي براي استفاده از تابش خورشيد وجود دارد كه اين  4در حال حاضر       
  با يكديگر فرق دارند. هاتابشهاي خورشيد و چگونگي دريافت متمركز كردن اشعه

  
  سهمي شكل يهابشقاب-3-1

رفلكتورها) خميده هستند كه در يك بعد امواج خورشيد را ( هاي موازيينهآهايي از يفرد شامل هاي سهمي شكلبشقاب     
  3شكل  .[3]متر باشد 6تا  5متر طول با سطح خميده با عرض  100تواند بيشتر از يمها ينهآكنند. آرايش يممتمركز 

  
  [3] ي سهمي شكلهابشقاب: سيستم 3شكل 

  
به عنوان كلكتورهاي  اندشده) داراي پوشش كه در محل تمركز تابش خورشيد واقع كنندهجذبي ها(لولهي فوالدي هالوله

كه يدرحال؛ اندشدهطراحي  هالولهبه منظور جذب تشعشات خورشيدي بر روي سطح  هالولهكنند. پوشش يمحرارتي عمل 
. رفلكتور ها اندشدهبندي يقعا خألبه وسيله شيشه و  هاپوشش. اين [3]ها ولهلاجازه خارج شدن امواج مادون قرمز را از سطح 

ترين تابش دريافتي را داشته باشند. در يشبكنند تا يمي خورشيد را رهگيري هاتابشبه طور همزمان  كنندهجذبي هالولهو 
ي كلكتور به مبدل هالولهحرارت از  دهندهانتقالي صنعتي به عنوان سيال هاروغنهاي توليد برق سهموي از يستمس همه

ي هاپره. هنگامي كه بخار سوپرهيت شد از گرددمي. آب در مبدل حرارتي گرم شده و سپس بخار گرددميحرارتي استفاده 
 شود. بعد از سرد شدن و كندانس شدن، آب به مبدلشود و باعث چرخش ژنراتور و توليد الكتريسيته مييمتوربين عبور داده 

  .گرددميحرارتي باز 
   

  رفلكتورهاي خطي-3-2
هاي طويل صاف و تخت براي انعكاس نور ينهآرفلكتورهاي خطي تقريباً شبيه سيستم سهموي است با اين تفاوت كه از      

تشكيل شده است. اين  كندميهاي تخت كه به عنوان گيرنده عمل ينهآشود. اين سيستم از دو رديف يمخورشيد استفاده 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


قرار گرفته كه نسبت به سيستم سهموي  كنندهجذبي هالولهها در دو طرف ينهآنشان داده شده است.  4سيستم در شكل 
  .[3]هاستآنكنند. مزيت اصلي رفلكتور هاي خطي سادگي طراحي يمفضاي كمتري را اشغال 

  
 [3]: رفلكتور هاي خطي خورشيدي 4 شكل

  
  خورشيدي يهابرج-3-3

ي خورشيدي از صدها يا هزاران هابرجشوند. يمهاي با گيرنده مركزي شناخته يستمسي خورشيدي به عنوان هابرج      
كنند. در يمها واقع شده، متمركز ينهآي خورشيد را روي گيرنده اصلي كه در مركز هاتابشكه  اندشدهرفلكتور كوچك تشكيل 

چگونگي آرايش رفلكتور ها را  5شود. شكل يمحرارت استفاده  دهندهانتقال ي مذاب به عنوان سيالهانمكها از يستمساين 
 .[3]دهدنشان مي

  

  
  [3] هاي خورشيديكننده مركزي در برجها و دريافت: آرايش آينه5شكل 

  
 كمتر است.ها رسند بنابراين بازدهي بيشتري دارند و هزينه توليد قدرت در آنهاي خورشيدي اصوالً به دماي باال ميبرج

  
  سهموي هاييشد-3-4
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كننده به يافتدرها ديش و كنند. در اين سيستميمهاي خورشيد را در نقطه كانوني ديش متمركز هاي سهموي اشعهيشد     
هاي سهموي يك ژنراتور يشدهاي خورشيد را رهگيري نمايند. بيشتر كنند تا اشعهيمطور مداوم در جهت خورشيد حركت 

  .[3]دهديمهاي سهموي را نشان يشدي از انمونه 6مستقل دارند. شكل 
هاي سهموي از لحاظ سايز و اندازه محدوديت دارند و توليد الكتريسيته در هر ديش به صورت جداگانه است؛ بنابراين يشد

 براي داشتن يك نيروگاه خورشيدي نياز به صدها يا هزاران ديش است. 

  

  
  [3] هاي سهموي خورشيدي: ديش6 شكل

  
هاي خورشيدي هاي با برجكه در سيستمها مگاوات است درحاليدههاي سهموي توليد قدرت در حد هاي با ديشدر سيستم

  باشد.مگاوات مي 250تا  100قدرت توليدي در حد 
  
  سيستم توليد بخار خورشيدي-4

كنند. اين امر با توليد بخار با استفاده از هاي حرارتي خورشيدي از سيكل رانكين براي توليد قدرت استفاده ميسيستم     
ها براي توليد بخار و يكتكنترين يشرفتهپها از . در اين سيستمگرددميي توربين محقق هاپرهانرژي خورشيد و گذشتن از 
گيرند. معموالً نمك مذاب يا روغن به دد و سياالت مناسبي براي انتقال حرارت در نظر ميگرتوليد الكتريسيته استفاده مي

هاي حرارتي گذشته و آب در مبدل حرارتي با دريافت شود. روغن داغ شده از مبدلهاي خورشيدي پمپاژ شده و گرم ميميدان
دماي . [4]اقي بماند كه باعث افزايش بازدهي خواهد شددهنده گرما بايد در دمايي بااليي بگردد. سيال انتقالگرما بخار مي

گراد و فلزات مايع به بيشتر از يسانتدرجه  600ي مذاب به حدود هانمكگراد، يسانتدرجه  400هاي صنعتي به حدود روغن
يال عبوري را هاي حرارتي عالوه براي انتقال گرما از سيال به آب وظيفه پيش گرم كردن سرسند. مبدلاين مقادير هم مي

دارند. آب در مبدل حرارتي قبل از وارد شدن به توربين با جذب گرما بخار شده و هنگامي كه سوپرهيت گرديد وارد توربين 
دهد و حاالت مختلف ترموديناميكي در يمدياگرام كلي همه فرايندها براي توليد قدرت را به خوبي نشان  7 گردد. شكلمي

  شده است. ي مختلف نشان دادههاقسمت
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 [4]يندهاي ترموديناميكيفرآ: دياگرام 7شكل 

  
هاست اما آب هم در بعضي ترين انتخابدهنده حرارت يكي از شناختهاگرچه استفاده از روغن و يا نمك به عنوان سيال انتقال

هاي سهموي از آب تحت بشقابهاي با هاي خورشيدي مانند نيروگاهگيرد. در بعضي از سيستمموارد مورد استفاده قرار مي
  .[5]گرددفشار براي اين كار استفاده مي

  
  خورشيدي هاييرندهطراحي گ- 5

هايي است كه انرژي تابشي خورشيد را از طريق سيال مورد نظر به انرژي حرارتي هاي خورشيدي يكي از قسمتيرندهگ    
كننده سطحي كننده، تبادگر حرارتي و احتماالً يك ذخيره كننده حرارتي است. جذبها شامل جذبكند. گيرندهتبديل مي

گردد. سيال انرژي تابشي به صورت حرارتي در مواد جاذب جذب مي كند وبه آن برخورد مي شدهمنعكسهاي است كه تابش
تعادل انرژي در گيرنده را نشان  1كند. رابطه گيرد و به مبدل حرارتي منتقل ميدهنده، حرارت را از مواد جاذب ميانتقال

  دهد.يم
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																																																																													 1        
انرژي اتالفي گيرنده  كننده و توسط جذب شدهجذبانرژي  به سيال كاري است و  شدهقلي منتانرژ  كه 
  باشد. مي

  نشان داده شده است. 2در رابطه  بازدهي كلي گيرنده 

																																																																																												 2  

 هاكنندهجذب-1- 5

  دار.ي حفرههاكنندهجذبي خارجي و هاكنندهجذبكننده وجود دارد: در حالت كلي دو نوع جذب     
كند و سطح به اين صفحه برخورد مي شدهمنعكسهاي خارجي يك صفحه تخت و صاف وجود دارد كه تابش كنندهدر جذب

در تماس  هاكنندهجذبهاي خارجي بسيار ساده و ارزان هستند اما بازدهي زيادي ندارند. اين كنندهشود. جذبآن گرم مي
در  .[6]يابديميي كاهش جاجابهاز طريق انتقال حرارت  هاآن مستقيم با هواي محيط پيرامون قرار دارند و دماي

گردد و آن تابش از كننده منعكس ميخورد به سمت خارج جذبهاي خارجي، هر تابشي كه به سطح جاذب ميكنندهجذب
دار كننده حفرهجذبيك گيرنده با  8يابد. شكل يمدار كاهش هاي حفرهكنندهدست مي رود. اين مشكالت با استفاده از جذب

 كننده در داخل گيرنده قرار گرفته است.دهد. جذبرا نشان مي

  
 [6]داركننده حفره: گيرنده با جذب8شكل 

  
گردند. كننده جمع ميشوند و در سطح جذبيمبه دهانه گيرنده متمركز  هاكنندههاي خورشيدي به وسيله متمركز تابش

تر تر و پيچيدههاي خارجي گرانكنندهاي نسبت به جذبهاي حفرهكنندههستند. جذب هاي مدرن از اين نوعبيشتر گيرنده
گردد دوباره به يكي ديگر از سطوح كننده منعكس ميباشند اما بازدهي خوبي دارند. هر تابشي كه از سطح جذبمي

حالت، هر بار كه نور خورشيد به سطح گردد. در اين كند و از انرژي همان تابش دوباره استفاده ميكننده برخورد ميجذب
  رود.كننده باالتر ميكند احتمال جذب شدن آن تابش در جذبكننده برخورد ميجذب
دهد. اگر فرض كنيم سطح داخلي كنندگي به خوبي نشان ميدار را بر روي قابليت جذبهاي حفرهكنندهتأثير جذب 3رابطه 
افزايش مي  92/0باشد ضريب جذب موثر تا  7/0ره باشد و ضريب جذب سطوح برابر تر از روزنه ورودي حفبرابر بزرگ 5حفره 

  .[7,8]كننده صفحه صاف هستندهاي با جذبدار هميشه بيشتر از گيرندههاي حفرهكنندگي در گيرندهيابد. ضريب موثر جذب
 

1 .
																																																													 3  
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يابد انرژي كننده افزايش ميشود. هنگامي كه ابعاد جذببندي ميكننده كامالً ايزوله و عايقيك گيرنده به جز قسمت جذب
 ابعاد شود. براي بهينه كردنكه اتالفات حرارتي هم به محيط بيشتر ميگردد درحاليشده از متمركز كننده بيشتر ميگرفته
و زاويه خطاي متمركز كننده  ""Lكننده يك تابع از قطر جذب گردد. در اين رابطه استفاده مي 4ها رابطه هكنندجذب

"Γ" كننده است.هم عمدتاً تابع قطر جذب باشد. انرژي اتالفيمي  
 

, 																																																																 4  
 

  حرارتي سازييرهذخ-2- 5
هاي مستقيم به سيستم ير خواهد بود. هنگامي كه ابرهاي گذرا تابشپذامكانكاري سازي حرارتي توسط سيالذخيره    

  آورد. يمشده را بدست يرهذخدهند سيستم از طريق سيال كاري انرژي خورشيدي را كاهش مي
شود؛ آنگاه به علت اي كه در حال توليد بخار باشد كاهش يابد گرماي دريافتي كم مييرندهگاگر به طور ناگهاني تابش ورودي 

ي توربين هاپرهگردند و اين امر باعث آسيب نبودن گرماي كافي براي تبخير آب، قطرات آب به صورت مايع وارد توربين مي
هاي خورشيدي تواند بخار مورد نياز توربين را حتي بعد از كاهش تابشيمگر گرمايي . يك سيستم مجهز به ذخيرهشودمي
  ين كند و خطر آسيب ديدن توربين را كاهش دهد.تأم

ار جرم و شده متناسب با افزايش دما، مقديرهذخي با قابليت افزايش دما ذخيره گردد. مقدار انرژي تواند در هر مادهيمانرژي 
- يابد؛ تغيير فاز مييش ميافزا سيال همراه باشد فاز ييرتغسازي انرژي اگر با يرهذخكند. ظرفيت گرمايي مواد موجود تغيير مي

  .[9]شده در سيال داشته باشديرهذختواند بدون باال بردن دماي گيرنده تأثير خوبي در افزايش گرماي 
  در رابطه زير نشان داده شده است: اندشدهتغيير فاز  خوشدستشده در موادي كه يرهذخكل انرژي 

 
∗ ∗ 																																		 5    

 
دماي  دماي اوليه مواد،  ظرفيت گرمايي فاز مايع،  ظرفيت گرمايي فاز جامد،  شده، يرهذخانرژي  

  دماي تغيير فاز است. ∗نهايي مواد و 
  
  انتقال حرارت-3- 5

هاي ها تابشافتد. در اين سيستميمكنند اتفاق ترين انتقال حرارت در گيرنده رفلكتورهايي كه تابش را متمركز مييشب     
شود و مقداري از كاري به مبدل حرارتي هدايت مياز طريق سيال شدهجذبگردد. انرژي كننده منتقل ميخورشيدي به جذب

  شود:داده مي نشان  5با رابطه گردد. بازدهي گرمايي يك سيستم متمركز كننده خورشيدي آن هم تلف مي
1   ,                                              (6)  

  كه در اين رابطه
.  

 
 

كاري به وسيله سيال شدهجذبانرژي  ، بردار نرمال اشعه خورشيدي است Ιانرژي دريافت شده توسط ديش است،  
  يي و هدايتي هدر مي رود.جاجابهانرژي اتالفي است كه اين انرژي به سه طريق تابشي،  است و 

  
  تشعشع-4- 5

كند به دماي سطح و قابليت انتشار آن يعني همه اجسام از خود تشعشع دارند. مقدار انرژي كه يك جسم ساطع مي     
	ε .وابسته استε 6رابطه سنجد. يكي از خواص ذاتي مواد است كه ميزان تابندگي يك جسم را نسبت به يك جسم سياه مي 
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دوباره به ديواره  هاتابشدهد. در حفره بعضي از يمرسد را نشان دار ميانرژي خالص كه از طريق تشعشع به گيرنده حفره
كه ضريب موثر  ي داخل حفره از هاانعكاسگرفتن تأثير شوند. براي در نظر يمبرخورد كرده و به داخل حفره منعكس 

 دهد.دار را نشان ميضريب موثر تابندگي در يك گيرنده حفره 7گردد. رابطه تابندگي نام دارد استفاده مي

  
. . . 																																																									 7  

.
																																																												 8   

  
مساحت روزنه ورودي  ثابت استفان بولتزمن،  σضريب تابندگي سطح حفره،  ضريب موثر تابندگي حفره،  كه 

  دماي محيط اطراف است. دماي سطح گيرنده و  مساحت داخلي حفره،  حفره، 
  
  جاييجابه-5- 5

گردد. كننده كه در تماس مستقيم با هوا قرار دارند منتقل ميجايي انرژي حرارتي از سطوح جذببهدر انتقال حرارت جا    
جايي اجباري رخ وقتي هوا ناپايدار و طوفاني است جابهجايي طبيعي و وقتي هواي محيط در حالت آرام و پايدار است جابه

  دهد.يح ميتوض يي صورت گرفته راجاجابهانتقال حرارت  8دهد. رابطه مي
  

. . 																																																																						 9  
  

.
																																																																																																 10  

0.088. .
.
. . . 				,																				 11  

 
 

  كه در اين رابطه 
 

1.12 0.98. 									 	 

. . .  
  

 ، دماي محيط اطراف دماي سطح گيرنده،    مساحت داخلي حفره، متوسط ضريب انتقال حرارت،    
ويسكوزيته سينماتيكي،  νقطر روزنه حفره،  Lقطر حفره،   Dضريب هدايت سيال، عدد نوسلت،  Nuدماي متوسط سيال، 

θ  ،زاويه گيرنده با سطح افقg  شتاب گرانش وβ .ضريب انبساط حجمي حرارتي است  
θهنگامي كه  تواند از روزنه حفره خارج ين حرارت داخل حفره نميبنابرا شود؛باشد هواي داخل حفره محبوس مي 90°

  گيرد. جايي صورت نميشود و اتالف حرارتي از طريق جابه
  
  كاهش اتالفات حرارتي-6

دهند. اين كاور اجازه عبور يمجايي يك كاور نيمه شفاف در دهانه حفره قرار طريق جابه از براي كاهش اتالف حرارتي     
دهد. البته مقدار كمي گرما از سطح كه اجازه خارج شدن امواج مادون قرمز را نمييدرحالدهد اشعه هاي تابشي را از خود مي

  يابد.جايي به شدت كاهش ميد اتالفات حرارتي از طريق جابهگردد؛ با اين وجوكاور منتقل مي
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 هاكنندهجايي، تشعشع و هندسه متمركز دهد. جابههاي خورشيدي را نشان مينسبت اتالفات حرارتي در سيستم 9شكل 
ت دهانه شوند كه ثابت گرديده است كاهش خطاي زاويه تمركز دهنده تابش خورشيدي در جهيماز اتالفات را شامل  71%

  حفره عمده تأثير را در كاهش اتالفات دارد.

  
  [10] : توزيع اتالفات حرارتي 9شكل 

  
هم افزايش  هاحفرهبازدهي  هادهندهيابد. با افزايش بازدهي تمركز اگر قطر دهانه روزنه كاهش يابد اتالفات حرارتي كاهش مي

از همين اتالفات  به علت استفاده از  %64دهد كه از كل اتالفات را به خود اختصاص مي %6كننده يابد.اتالفات جذبمي
ديگر نيازي به استفاده از  هاكنندهدر جهت تابش متمركز  هاحفرهسازي روزنه ينهبههاي صفحه صاف است. با كنندهجذب
گيرند كه كاهش مي نشأتين تابش تأممانده از كل اتالفات حرارتي از منابع اصلي يباق %23ي جاذب تخت نيست. هاصفحه

اين دليل كه پيدا كردن موادي  به يابند؛ينمها به سادگي كاهش ينهآهاي زيادي دارد. اتالفات در يچيدگيپدادن آن اتالفات 
اخيراً اتالفات حرارتي با  مقاوم در برابر شرايط محيطي و قيمت مناسب به سختي ممكن خواهد بود. ،با قابليت انعكاس باال
هايي كه قبالً استفاده مي يقعاها باعث بهبود بازدهي شده است. بندييقعايرقابل نفوذ هوا در اطراف غساختن يك محفظه 

شد؛ اين محفظه خود به عنوان يمتخريب  هاآنهايي از قسمت ندر تماس با محيط بيرون بودند و به علت باد و بارا اندشده
باعث پيچيدگي  هامحفظهكند. البته استفاده از اين هاي محيطي دور مييبآسها را از يقعاكند و همچنين يك عايق عمل مي
 شود.يم هاينههزطراحي و افزايش 

  
  گيرينتيجه -7

برداري از انرژي خورشيدي در مقياس بزرگ ارائه گرديد. همچنين به جديد براي بهرههاي شده تكنولوژيدر مقاله ارائه     
سازي راهكارهايي براي بهينه گرفتهانجامهاي حرارتي با توجه به تحليلهاي خورشيدي پرداخته شد. سيستم تحليل حرارتي

  هاي خورشيدي پيشنهاد گرديد.سيستم
ها و اتالفات اي در گيرندهها، خطاي زاويهكنندهجايي از جذبتقال حرارت جابهترين اتالفات حرارتي در سه قسمت انيشب

ها كاهش ها از طريق تشعشع وجود دارد. اين اتالفات بدون افزايش هزينه و پيچيدگي در سيستمكنندهحرارتي در جذب
ها كنندهپيچيدگي در ساختار موادي جذبيازمند صرف هزينه و نشوند كل اتالفات را شامل مي %29يابد. اتالفات ديگر كه مي

را اصالح كرد. در ابتدا بايد متمركز كننده  هاحفرهسازي بايد روابط بين متمركز كننده و روزنه ينهبهباشد. براي ها ميو آيينه
حله بعد بايد قطر كند افزايش يابد. در مركه به گيرنده برخورد مي شدهمنعكسهاي بهينه و اصالح گردد تا شدت و مقدار تابش

جايي و تشعشع كاهش يابد. همچنين براي بهماكزيمم و اتالفات حرارتي از طريق جا هاتابشي آورجمعحفره بهينه گردد تا 
  گردد.جايي از يك كاور نيمه شفاف در دهانه حفره استفاده مياز طريق جابه هاحفرهكاهش اتالفات حرارتي 
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