روش کار متمرکز کننده خورشیدی با کانون ثابت و نحوه ساخت آن
مقدمه :
اصوال به هر سیستمی که بتواند انرژی خورشیدی را در یک ناحیه خاص جمع آوری کند  ،به آن
متمرکز کننده خورشیدی میگویند متمرکز کننده های خورشیدی انواع مختلفی دارند ،نمونه هایی از
متمرکز کننده های خورشیدی عبارتند از :
-1دیش خورشیدی سهموی ()Parabolic solar dish
 -2دیش سهموی خطی ()parabolic trough
 -3برج حرارتی ()Concentrating Receiver Systems
و اصول کار تمام آنها ،بر اساس انعکاس میباشد و هرچه کیفیت منعکس کننده های استفاده شده
بهتر باشد ،تمرکز سیستم دارای راندمان باالتری است .
هرکدام از متمرکز کننده های خورشیدی موجود دارای نحوه کارکرد خاص خود می باشد ،اما
مهمترین عامل در یک متمرکز کننده خوب این است که بتواند انرژی خورشیدی رابا کمترین
هزینه وبیشترین بهروری در اختیار ما قرار دهد ،مهمترین انتظاری که از یک سیستم متمرکز
کننده خورشیدی داریم این است که بتواند انرژی خورشیدی را به انرژی الکتریکی تبدیل کند .
که البته  ،چندان در این راه موفق نبوده ایم  ،زیرا هزینه تبدیل گرما ی کانونی این متمرکز
کننده ها به انرژی الکتریکی چندان مقرون به صرفه نیست.
در دو سیستم دیش سهموی خطی ( )parabolic troughو برج حرارتی ( Concentrating
 (Receiver Systemsکانون حرارتی ثابت است ولی در دیش خورشیدی سهموی( Parabolic
(solar dishکانون ثابت نبوده و به همراه دیش حرکت میکند .
اکنون مختصری در مورد معایب هر سیستم به صورت مجزا می پردازیم.
-1در سیستم برج حرارتی ( )Concentrating Receiver Systemsهمه چیز به نظر خوبه
ولی مشکل بزرگ آن پیچید گی سیستم،گران بودن سیستم و نیاز آن به مکان بزرگ است ،بنابراین
نمی توان ازسیستم فوق درکشورهای فقیر استفاده کرد واستفاده خانگی از این سیستم نیز مردود
است .
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 -2در سیستم دیش سهموی خطی ( )parabolic troughکانون به صورت لوله ای و خطی
و ثابت میباشد  ،اما چون منعکس کننده ها در این سیستم تک محوری حرکت میکنند بنابراین
اتالف انرژی خورشیدی در این سیستم قابل توجه بوده و بیشتر مناسب مناطق استوائی میباشد،
همچنین گرمای کانونی در این سیستم کمتر از دو سیستم دیگر میباشد  ،به نظر شما چرا؟
 -3در سیستم دیش خورشیدی سهموی ( )Parabolic solar dishتمرکز انرژی خورشیدی در
کانون آن قابل قبول بوده  ،و میتوان از آن در هر مقیاسی استفاده کرد  ،تنها ایرادی که می توان
از آن گرفت ثابت نبودن کانون آنهاست  ،ثابت نبودن کانون دیش مشکالت خاصی را در این
سیستم به وجود می آورد که عبارتند از :
 )Aاگردر این سیستم از کانون سنگینی استفاده کنیم مثال موتورهای استرلینگ ()sterling motor
ویا موارد مشابهه ،کل سیستم سنگین  ،وتجهیزات جهت تعادل سیستم گران ترخواهد بود.
 )Bورود وخروج سیال بسیار داغ  ،از کانون این سیستم در نیروگاه ها به مخازنی از قبیل
بویلرها ( )boilersبخاطر حرکت کانون مشکل ساز خواهد بود.
 )Cچون هدف ،استفاده و دسترسی به گرمای کانونی دیش می باشد  ،بنابراین در این سیستم
امکان استفاده از فاصله کانونی زیاد میسرنیست  ،یعنی نمیتوان دیش های بسیار بزرگ و با
صرفه را مورد استفاده قرار داد .
اکنون می خواهیم از سیستمی استفاده کنیم که تمام مزایای یک دیش خورشیدی سهموی
( )Parabolic solar dishرا دارد ولی کانون آن ثابت می باشد و مشکالت دیش سهموی را ندارد
این سیستم را بنام "متمرکز کننده خورشیدی با کانون ثابت "معرفی میکنیم

( solar concentrated

 ) invention in fixed focusدر این مقاله به اصول کار آن و ساخت نمونه ساده آن می پردازیم .
برای شروع کار مسئله ای را مطرح میکنیم و به تحلیل جواب آن می پردازیم .
مسئله :یک سیستم با یک آینه مقعر را طوری طراحی کنید که کانون آن یک نقطه ثابت وآینه
قابلیت چرخش  363درجه افقی و  03درجه عمودی را داشته باشد.
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برای حل مسئله فوق ابتدا فرض میکنیم آینه مقعر یا همان دیش قسمت جدا شده ای از یک کره
هندسی است که مرکز آن  Oو کانون آن  Fمی باشد  ،همانند شکل یک .

شکل 1
فرض کنید که دیش جدا شده دارای منعکس کننده بوده و آن را در مقابل نور خورشید
قرار داده ایم  ،در این حالت دیش در تمام طول سال و در هرنقطه از کره زمین که
باشد باید دو حرکت افقی و عمودی انجام دهد تا بتواند نور خورشید را در کانون خود
متمرکز کند  ،وبهترین حالت در یک روز کامل آفتابی که خورشید بیشترین تابش
را دارد(خط استوا  ،)Equatorحداکثر زاویه حرکت
افقی دیش  183درجه و حداکثر زاویه عمودی دیش
 03درجه می باشد،و این زاویه در نقاط دیگر کره
زمین کمتر خواهد بود ،شکل 2
اکنون محدوده حرکت دیش مشخص شد است .
اگر به صورت دو بعدی به کره دیش در شکل  1نگاه

شکل 2

کنیم ،آن را به صورت دایره خواهیم دید و شعاع  Rمربوط به دایره بزرگ و شعاع r
مربوط به دایره کانونی  Fمیباشد  ،بنابراین در شکل  3دایره کانونی به شعاع  rبا دایره
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اصلی دیش در نقطه  mمماس میباشد و
در این حالت مرکز دایره اصلی بر روی
دایره کانونی قرار دارد (نقطه ) O
حال اگربر روی هر نقطه از دایره
کانونی دایره ای به شعاع  Rکشیده شود
این دایره در یک نقطه با دایره کانونی
مماس خواهد شد  ،در شکل شماره  4این
موضوع کامال روشن شده است .
شکل 3

بنابراین کامال مشخص است که اگرآینه
مقعر  ABدر شکل  3مطابق شعاع r

و بروی دایره اصلی جابجا شود  ،کانون آن همیشه نقطه  Fخواهد بود.

شکل 4
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در حقیقت دایره مربوط به دیش با حرکت آن  ،لحظه به لحظه عوض می شود و مسلما
مرکز آن هم لحظه به لحظه جابجا میشود  ،ولی کانون آن ثابت می ماند.
بنابراین مشخص شد که ما باید مرکزدیش را مماس با دایره کانونی حرکت دهیم .
درشکل  5مراحل انجام حرکت دیش  ABمطابق دایره کانونی نشان داده شده است

شکل 5
در این شکل دایره  Dبه مرکزFبه عنوان تکیه گاه حرکت دیش در نظر گرفته شده است .
و باید یک ارتباط ریلی بین تکیه گاه دایره  Dو دایره دیش برای حرکت راحت دیش
فراهم شود در شکل شماره  6یک نوع روش اتصال دیش به کمک یک تسمه فلزی
که قسمتی از همان دایره  Dمی باشد را نشان میدهد  ،در این روش با کمک سیم بکسل
حرکت باال و پایین ویا همان حرکت عمودی دیش انجام می شود و البته راهکارهای
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شکل 6
بهتری برای حرکت دیش می توان طراحی کرد .
هرچه دیش بزرگتر باشد  ،دایره  Dباید دارای شعاع بیشتری باشد .
خوب تا اینجا حرکت عمودی دیش مشخص شد  .اکنون به سراغ حرکت افقی می رویم.
برای حرکت افقی کافیست که دیش
مطابق محیط دایره ای به مرکز
کانون  Fحرکت کند و بسیارراحت
تر از حرکت عمودی دیش خواهد
بود .
شکل 7
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اگر از باال به سیستم کانون نگاه کنیم حرکت افقی دیش مانند شکل  7خواهد بود .دراین
شکل یک حلقه فلزی (دایره سبز رنگ ) به عنوان تکیه گاه دیش  ABمی باشد و سه عدد
بلبرینگ باعث سهولت درچرخش دیش حول دایره فرضی کانون وحلقه تکه گاه می شود.
امیدوارم تا اینجا مطالب رو خوب متوجه شده باشید  ،اکنون بریم سراغ نحوه ساخت
قبل از نحوه اجرای ساخت به یک نکته قابل تامل می پردازیم  ،فرض کنید متمرکز کننده
با کانون ثابت را ساخته ایم ،به نظر شما چه روش هایی برای دسترسی سیستم به کانون
ثابت وجود دارد ؟
جواب ساده است ،دو روش  ،در حقیقت به دو روش می توان به کانون ثابت دسترسی
داشت  -1روش دور  -2روش نزدیک
این دو روش در شکل شماره  8نشان داده شده است،
وکامال مشخص است که وقتی کانون ثابت و مستقل از حرکت د یش باشد میتوان کانون

شکل 8
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را به دو طریق شکل  8قرار داد.
اگر از روش یک استفاده کنیم ،یک مزیت مثبت و چند مزیت منفی دارد ،مزیت مثبت آن
این است که پایه آن به دیش برخورد نمی کند و نیاز به برش دیش ندارد و مزیت های
بد آن ،تعادل مشکل ساز برای دیش های بزرگ و دور بودن از کانون برای حمل مایع
داغ و اگر از روش دوم استفاده کنیم تعادل کانون خوب ،ولی دیش باید در جهت خاصی
بریده شود .ما در اینجا از روش دوم برای ساخت سیستم استفاده می کنیم  ،در روش
ساخت میتوان ایده های مختلفی را بکار برد ولی من سعی کرده ام که ساده ترین راه را
برای ساخت یک متمرکز کننده کوچک بکار ببرم و خیلی خالصه و مفید مراحل ساخت
آن را همراه با تصویر توضیح دهم .ابتدا مراحل ساخت را تقسیم بندی میکنیم.

 -1ساخت پایه :
اگر در شکل  7دقت کنید میخواهیم ابتدا دایره تکیه گاه افقی (همان دایره سبز رنگ )
را بسازیم  ،در شکل  0یک لوله را به صورت دایره ای با قطر 2mدرست کرده ایم
(با استفاده از دستگاه های خم کننده ) که باید کامال دقیق باشد و برای نصب پایه کانون و

شکل 0
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همچنین استحکام دو قطر عمودی آن را به هم جوش داده ایم  ،در وسط و مرکز آن یک
پایه با لوله ای با قطر بیشتر به عنوان پایه کانون و به صورت عمود جوش می دهیم
اکنون مجددا یک دایره دیگررا به همین صورت تهیه می کنیم و به فاصله  43سانتی
مترو با چند اتصال  43سانتی متری به هم جوش می دهیم  ،بااین تفاوت که دو قطر
آن را  5سانتی متر پایین تر از دایره  ،و روی پایه ها قرار میدهیم و علت آن این
است که میخواهیم در مقابل حرکت غلطک ها مانعی نباشد  .بنابراین دایر فلزی
دوم را ابتدا با اتصاالت  43سانتی به دایره فلزی اول جوش می دهیم و سپس قطر های
آن را با فاصله  5سانتی از حلقه دایره ای دوم به پایه ها جوش می دهیم  ،در
شکل های  13و  11این قسمت مشخص شده است

شکل 13
0

شکل 11
در این میان پایه کانون هم در میان قطرهای به هم جوش داده شده قرار گرفته و جوش
خورده است اکنون کار پایه تمام شده و به آن ضد زنگ می زنیم .

 -2ساخت دیش :
برای ساخت دیش می توانید از روشهای مختلف استفاده کنید اما در اینجا از یک دیش
ماهواره استفاده شده است که بایستی قسمتی از آن را برش زده و این قسمت همان محلی
است که پایه دیش به آن برخورد میکند( .شکل )12

13

شکل 12

اکنون بعد از برش دیش باید برای دیش یک محافظ درست کنیم چون ورق دیش نازک
بوده و استحکام کافی ندارد  ،برای این کار یک استراکچر مناسب را در پشت دیش قرار
داده و آن را به دیش پیچ می کنیم و سپس سطح دیش را با قطعه آینه های کوچک با
ضخامت  2میلیمتر و به اندازه  5*3سانتی متر و با چسب شیشه می چسبانیم (.شکل)13

نکته

 :بهتر است که چسباندن قطعات آینه را در پایان ساخت سیستم انجام دهیم.

شکل 13

اکنون کار دیش تمام شده و به قسمت متحرک سیستم می پردازیم :

 -3اجزاء متحرک دیش:
اکنون برای تهیه اجزائی که بتواند دیش را در هر حالتی قرار دهد می پردازیم.
ابتدا یک عدد بلبرینگ بزرگ با دهانه مناسب به گونه ای انتخاب می کنیم که بتواند در
لوله پایه کانون قرار گیرد و قسمت بیرونی بلبرینگ را با یک تکه لوله می پوشانیم
اکنون دو فلز قوطی مانند) (1.8mرا از دو طرف به روکش بلبرینگ جوش می دهیم
و انتهای این دو قوطی را به هم متصل کرده به گونه ای که دریک طرف آن یک موتور
گیربکس دار  DCهمرا ه با غلطک الستیکی و در طرف دیگر آن یک غلطک شیار دار
قرار گیرد  ،اکنون مجددا دو تکه قوطی فلزی را در دو طرف قوطی برگ به شکل
تقریبی یک مثلث جوش میدهیم و راس مثلث را به یک غلطک شیار دار متصل میکنیم
 ،به گونه ای که غلطک روی لوله دایره ای قرار گیرد .شکل  14را مشاهده کنید .
بعد از این کار باید برای نگهدارنده دیش دو پایه عمودی متناسب با قطر دیش در دو
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طرف قسمت متحرک نصب شود این دوپایه بایستی با دوپایه به صورت تکیه گاه جوش
خورده و محکم شود( .شکل )15

شکل 14

شکل 15
12

اکنون دو طرف باالی نگهدارنده را سوراخ کرده و دو عدد پیچ با اندازه و قطر مناسب
قرارمی دهیم  ،سپس دو عدد پیچ متری بلند  73سانتی را که یک سر آن به مهره مربوط
به پیچ استفاده شده در باالی نگدارنده جوش میدهیم  ،پس از این کار دو تسمه در دو
طرف دیش به محافظ فلزی متصل می کنیم و آنها را مناسب با قطر پیچ متری سوراخ
میکنیم و پیچ های متری را از دو سوراخ تسمه عبور می دهیم و با مهره در باال و پایین
تسمه میتوان آن را محکم کرد ،اکنون پیچ های متری را که سر دیگر آنها مهره می باشد
به پیچ نگهدارنده متصل می کنیم( .شکل )16

شکل 16
با تنظیم مهره ها مربوط به دیش می توان دیش را مماس با دایره کانونی قرار داد و در
این صورت راس لوله نگهدانده کانون می باشد .
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برای اینکه دیش در مقابل باد مقاوم تر باشد از یک ریل خم شده ،در پشت آن (همان
دایره  Dدر شکل )6استفاده شده است و یک رابط بین دیش و ریل قرار گرفته است
و در داخل ریل از بلبرینگ استفاده شده است  .برای حرکت عمودی دیش از یک قرقره
فلزی استفاده میکنیم که با یک موتور گیربکس دار  DCحرکت میکند و در پایین سطح
متحرک قرار میگیرد ،دو قرقره در باال و پایین ریل  Dقرار می دهیم یک سیم بکسل
نازک (متناسب با وزن دیش )را از باال وپایین قرقرها عبور می دهیم و چند دور هم به
دور قرقره فلزی می پیچیم و دو سر آزاد آن را در محلی در پشت استراکچر دیش میبندیم
،اکنون اگر موتور روشن شود  ،در یک
جهت دیش را باال و در جهت عکس دیش
را پایین میآورد (شکل )17
بنابراین با روشن شدن موتور  DCافقی
تمام قسمت های متحرک حرکت کرده و
دیش را به چپ یا راست منتقل میکند،
و با روشن شدن موتور  DCعمودی فقط
دیش به صورت عمودی باال یا پایین میرود.
اکنون کاریک نمونه کوچک ساخت متمرکز کننده

شکل 17

خورشیدی با کانون ثابت به اتمام رسیده و برای فعال کردن آن نیاز به یک سری تجهیزات
الکتریکی دارد (که در این مقاله مطرح نخواهد شد ) ،تجهیزاتی از جمله ردیاب
خورشیدی،باتری قابل شارژ ،پنل خورشیدی ،مدار الکترونیکی و کابل کشی مورد نیاز .
قسمت کانونی را میتوان به روش های مختلف مورد استفاده قرار داد و میتوان از لوله
پایه کانونی به عنوان رفت و برگشت روغن داغ استفاده کرد .شکل  18تکمیل شده سیستم
فوق را نشان میدهد .
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برای سیستم های خیلی بزرگ میتوان طراحی های مناسب تری را انجام داد و این بسته
به خالقیت طراح و سازنده طرح دارد .این سیستم را می توان در اکثر نقاط کره زمین
مورد استفاده قرار داد  ،فقط کافیست خورشید نمایان شود .
موارد خانگی که می توان به راحتی از سیستم فوق استفاده کرد عبارتند از :
-1آبگرمکن خورشیدی با
آب بسیارداغ
 -2تصفیه آب آشامیدنی
 -3گرمایش داخلی خانه
 -4اجاق آشپزی درآشپزخانه
 -5گرم کردن آب استخر
شکل 18

ودر موارد صنعتی میتوان

از آن به عنوان مزرعه خورشیدی و تصفیه آب دریا استفاده کرد .البته هنوز چنین
سیستمی در صنعت خورشیدی تازگی دارد و هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است .
امیدوارم مطالب این جزوء  ،قابل فهم و مورد استفاده شما قرار گیرد  ،در حقیقت سیستم
متمرکز کننده خورشیدی با کانون یک اختراع بوده و به ثبت رسیده و دارای طبقه بندی
بین المللی می باشد و هرگونه استفاده از مطالب این مقاله با ذکر منبع مقاله بال مانع
می باشد .
با آرزوی موفقیت
ابراهیم هاشمی
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