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 اصول
که باید بـه منظـور درك    ،سروکار داریمولی و مراحل انجام محاسبات ي اصها نطریهبا  اول در بخش

 یمبنـای بخش اول  پنج د.شون دریافت ها آنکارایی فرآیندهاي خورشیدي و پیشگویی عملکرد چگونگی 

 مفیـد  خروجیکه  دهیم می ارائهبراي یک کلکتور  را معادالتی شش در فصل. باشند می شش فصل براي

کـه   شـود  میارائه  انرژي موازنهیک . کند میبیان  اتالفاتبط با تابش خورشیدي و تمر بصورت عبارات را

 تالفـات بین انرژي خورشیدي جذب شـده و ا  (مثبت) اختالف دریافتی را بصورت مفید انرژي بطور کلی

 .کند میبیان حرارتی 

ایـن  . اسـت  به جو زمینو برخورد آن ماهیت تابش منتشر شده توسط خورشید  مربوط بهاول  فصل

و  شـود  مـی دریافـت   خورشـیدي مسـتقیم  هندسی یعنی جهتی که از آن تابش  يها بررسیشامل  فصل

 هـاي زمـانی مختلـف    در محـدوده دریـافتی   یروي سطوح مختلف و مقـدار تابشـ   بر آن برخورد ي زاویه

و چگونگی پـردازش   موجود تشعشعیي ها دادهروي تابش خورشیدي،بر اثرات جو  بعدي فصل .باشد می

روي سـطوح  بر و تابش برخوردي  باشیم میخواستار آن  به اطالعاتی که نهایتاً ها آنو تبدیل  ها دادهاین 

 گیرد. را در برمیمختلف  يها گیري جهتبا 

فرآیندهاي انرژي خورشیدي  ناشی ازاز مسائل مربوط به انتقال حرارت که  اي مجموعه به سوم فصل

   .باشند میدیگر اجزا که به عنوان مبناي تحلیل کلکتورها، واحدهاي ذخیره و  اشاره دارد ،است

که شـامل انتشـار، جـذب،    است تابش و مواد مات و شفاف  تفعل و انفعاال مربوط بهبعدي  فصل ود

 6 فصـل بـه   ابتـدایی  فصـل  5ایـن  . باشد میخورشیدي و تابش با طول موج بلند  عبور انرژيانعکاس و 

در . گـردد  مـی بیـان   فصلبحث کلی و تحلیل کارآیی کلکتورهاي صفحه تخت در این  که شود مینجر م

 فصـل . شوند میي مختلف بررسی ها محیطي انرژي در ذخیره 8 فصل در هاي متمرکز وکلکتور 7 فصل

به  ستیبایکه  روي فرآیندهاي خورشیدي و انواع اطالعاتیبر  تحمیلیاز بارهاي  است بحث مختصري 9

 . منظور تحلیل فرآیند دانست

تـا   شـوند  مـی  ارائـه فرد بـاهم   منحصربهي ها مؤلفه مربوط به مباحثاست که در آن  محلی 10 فصل

از طریـق   هـا  آنمـدت   کارایی طوالنی تعییني  خورشیدي و طریقهفرآیند ي ها سیستمکارکرد چگونگی 

است کـه در آن   اي نقطهپیشگویی کارآیی سیستم است، این  ایی درتوان ،هدف. را نشان دهدسازي  شبیه

سیستم ناپایـدار، قابـل محاسـبه     بینیم که چگونه رفتار و می رویم میپیش سیستم  سمتبه  ها مؤلفهاز 

 . است

این بخـش  . در مورد مسائل اقتصادي مربوط به فرآیندهاي خورشیدي است اول آخرین فصل بخش

 تواننـد  مـی براي ترکیب تعداد زیادي از پارامترهاي اقتصادي به صورت دو پارامتر که  است شامل روشی

 .شوندیک تحلیل اقتصادي به کار گرفته در  یتقطع طراحی حرارتی و ارزیابی اثرات عدم سازي بهینهدر 
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 فصل اول

 تابش خورشیدي

. تابانـد  مـی  ماهیت انرژیی است که بـه فضـا   ي کننده ي مربوط به خورشید، تعیینها مشخصهساختار و 

ي انرژي در خارج از جو زمـین، شـدت   ها مشخصهپردازیم،  به آن می فصلموضوع اصلی که در ابتداي این 

میـزان  ، کنـیم  مـی برخـورد  میکرومتر  3 تا 25/0 در ابتدا با تابشی با طول موج. طیفی آن استآن و توزیع 

 .ي اکثر انرژي تابیده شده توسط خورشید است مربوط به تابش الکترومغناطیسی دربرگیرنده سهمی که

 مکـان  ي خورشیدي اسـت کـه بیـانگر    با آن مواجهیم، هندسه فصلکه در این  بعدي موضوع اصلی

بر روي سطوحی با جهـات مختلـف برخـورد     مستقیمخورشید در آسمان، جهتی که در آن جهت تابش 

تـابش خـارج از جـو زمـین روي      ي مسئلهموضوع سوم در این بخش، . باشد میسایه  ي مسئلهو  کند می

 تابش خورشیدي در دسترس، در از باالیی ي محدوده ي دهنده نشانسطوح افقی است، که از نظر تئوري 

 .سطح زمین است

فهم ماهیت تابش مربوط به خارج از جو زمین، اثرات جهت یک سطح گیرنده و میزان تابش ممکـن  

انـد، کـه    ي مربوط به تابش خورشـیدي مهـم  ها داده کارگیري بهو  دركاز نظر تئوري در سطح زمین در 

 .باشد می 2 فصلموضوع 

 

 خورشید -1-1
 در بطـور متوسـط   متـر و  39/1×1039 با قطر ،و چگال داغي گازي به شدت  اي از ماده خورشید کره

هفتـه   4 ، خورشید هـر شود میهمانطور که از زمین دیده . متري از زمین واقع است 5/1×1011 ي فاصله

هر دوران مـدار اسـتوا    ؛کند میهرچند مثل یک جسم جامد دوران ن. کند مییکبار حول محورش دوران 

 .  کشد روز طول می 30 قطبی در حدودروز و نواحی  27د در حدو(میانی) 

دما در نواحی داخلـی و   1.باشد میکلوین  5777 به مقدار جسم سیاه مؤثر يدماداراي یک خورشید 

                                                                 
کند. دماهاي  باشد که در آن جسم سیاه مقدار انرژي برابر با انرژي خورشید ساطع می دمایی می K5777دماي مؤثر جسم سیاه در  .1

باشد طول موج حداکثر تابش مشابهی را بعنوان  توانند تعریف شوند، بعنوان مثال دمایی که مطابق با دماي جسم سیاه می مؤثر دیگر می

 )k6300دهد (درحدود  تابش خورشیدي ارائه می
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. شـود  مـی ي آب تخمـین زده   برابر دانسـیته  100 در حدود چگالیکلوین و  40×106 ات 8×106 مرکزي

و  کند میعمل  اش به عنوان مخزن پیوسته است که براي گازهاي سازنده جوش همیک راکتور  ،خورشید

براي تأمین انـرژي   جوش همچندین فعل و انفعال . کند میآن گازها را حفظ  ،از طریق نیروهاي گرانشی

که به عنوان مهمتـرین فعـل و انفعـال در     ها آنیکی از . تابیده شده توسط خورشید پیشنهاد شده است

ترکیـب  ) پروتـون دارد  4 یعنی هیـدروژنی کـه  ( ، فرآیندي است که در آن هیدروژنشود مینظر گرفته 

 4 ي هستههلیوم کمتر از جرم  ي هستهجرم  ؛)هلیوم ي هستهیعنی یک ( تا هلیوم را شکل دهد شود می

 .شود میپروتون است، جرم در خالل فعل و انفعال از بین رفته و به انرژي تبدیل 

خورشیدي در دماي چند میلیون درجـه، بایسـتی بـه سـطح      ي کرهخش داخلی انرژي تولیدي در ب

و تـابش   همرفتی و تابشی با انتشـار، جـذب   يتوالی فرآیندهاد. تابیده شو فضاداخل منتقل و سپس به 

و گامـاي طیـف را    x ي خورشـید، بخـش اشـعه    ي هسـته ، تـابش در  دهد میمجدد و به طور متوالی رخ 

 .  یابند با افزایش فاصله شعاعی و همزمان با افت دما، افزایش می ها موج طول و، گیرد میدربر

 کـه  شـود  مـی زده  تخمـین . نشان داده شده است 1,1,1 یک ساختار شماتیکی از خورشید در شکل

جـرم  % 40 ، کـه شـامل  )شـعاع خورشـید اسـت    R(گردد میتولید  R23/0 تا 0 ي ناحیهانرژي، در  90%

افـت   kg/m3 70تـا  چگالیو کلوین  130000 از مرکز، دما تا حدود R7/0 ي فاصلهدر . باشد میخورشید 

 ي ناحیـه بـه عنـوان    R 100تـا 7/0 بـه  مربـوط  ي ناحیـه و  اند در اینجا فرآیندهاي همرفت مهم. کند می

در  چگالیو  کند میافت کلوین  5000د تا حدو دمااین ناحیه،  ي محدودهدر  .شود میشناخته  همرفتی

 .  باشد می kg/m3 5-10حدود

 از ابعـادي ، کـه  )هاي همرفتی نـامنظم  سلول( سطح خورشید متشکل از اجزایی است آید میبه نظر 

شـید،  ري سـطح خو هـا  مشخصـه سـایر   ت.ارند و عمر هر سلول چند دقیقه اسیلومتر دک 3000تا 1000

هـاي   ي سـلول  مرتبـه  هـم  از نظـر انـدازه   و شـوند  مـی ي کوچکی هستند که روزنـه نامیـده    سطوح تیره

 ي الیه. متغیر دارند اي اندازه ،شوند میروي خورشید نامیده  ي لکهي بزرگتر که  تیره اند و نواحی رفتی هم

کمـی دارد،   چگـالی اگرچه این الیه . شود مینامیده  )photosphere( سفرتووفهمرفتی،  ي ناحیهخارجی 

ي  گازهاي تشکیل دهنـده  که زمانی. ت)سطح دریا اس هوا در که 10-4 در حدود( ولی قابل تعریف است

ایـن ناحیـه   ، کننـد و منتشر اي از تابش را جذب  یونیزه شوند و بتوانند طیف پیوسته این قسمت شدیداً

 .، منبع اکثر تابش خورشیدي است. فتوسفرباشد میمات  ضرورتاً

 ،کسوفدر مدت  که باشد می ، جو خورشیدي با شفافیت کمتر یا بیشترتوسفروفدر خارج از قسمت 

 اي الیـه ، توسفروفدر باالي قسمت . از طریق چشم غیرمسلح یا از طریق ابزارهاي خاص قابل رویت است

در خـارج از  . شـود  مینامیده  واگردان ي الیهاز گازهاي خنک کننده با عمق چند صد کیلومتر است که 

یـن یـک   . اکیلومتر اسـت  10000 وجود دارد که عمقش )choromphere( کروموسپهربا نام  اي الیهآن 

 تـر  بیرونی ي الیه. تري دارد پایین چگالیاست، اما  توسفروف ي ناحیهگازي با دمایی باالتر از دماي  ي الیه

بـراي اطالعـات   . داردکلـوین)   106( خیلی پایین و دماي خیلـی بـاال   چگالیاي که  نام دارد، ناحیه لهها 

 ید.را ببین) 1966(  Robinsonو) Thomas )1958ي ها نوشتهبیشتر در مورد ساختار خورشید، 
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 .ساختار خورشید 1,1,1شکل 

 

به عنوان مبنـایی بـراي درك    چگالیاش، دما و تغییرات  تصویري ساده از خورشید، ساختار فیزیکی

. کنـد  مـی ي سیاهی در دماي ثابت، عمـل ن  یکسان این مطلب است که درواقع، خورشید به عنوان تابنده

ي هـا  مـوج چندین الیه است که تابش را با طول  هاي کنشي  ر شده، نتیجهشخورشیدي منتتابش  بلکه

نتایج حاصل از تابش خورشیدي در خارج از جو زمین و توزیع طیفـی  . کنند میمختلف جذب و منتشر 

 زیـر  بخـش  دو در ؛اند شده گیري اندازهي مختلفی و با چندین آزمایش ها روشآن، درحال حاضر توسط 

 ت.اشاره شده اس نتایجبه 


