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اهداف كلی:

آشنايی دانشجويان با اصول و کاربردهای انرژی خورشیدی

اهداف رفتاري:

مراجع



اهمیت انرژيهای تجديدپذير را توضیح دهد



مقدار انرژی تابشی خورشید را در هر نقطه ای محاسبه کند



انواع کلكتورهای خورشیدی ،اجزاء و مكانیزم عمل آنها را شرح دهد



محاسبات الزم برای سیستمهای آبگرمكن خورشیدی را انجام دهد



سیستمهای گرمايش و سرمايش فضا با استفاده از انرژی خورشید را شرح دهد



نیروگاههای گرما خورشیدی را توضیح داده محاسبات آن را انجام دهد



سیستمهای فتوولتائیك را بررسی نموده و محاسبات آن را انجام دهد



يك پروژه خورشیدی از معلومات کسب کرده به انجام برساند

1- Solar energy engineering: processes and systems, Soteris Kalogirou, 1st Ed.,
2009
2- Solar Engineering of Thermal Processes, John A. Duffie, William A. Beckman,
4th ed., 2015
3- Principles of Solar Engineering, D. Yogi Goswami, 3rd ed., 2015
 -4انرژی تششع خورشیدی پیشرفته و کاربردهای صنعتی ،سیروس آقانجفی ،علیرضا دهقانی
 -5اصول و کاربرد انرژی خورشیدی ،اصغر حاج سقطی

ارزشیابی

فعالیت و حضور در کالس  1نمره
کوئیز و تكلیف  2نمره

آزمون میان ترم  7نمره
آزمون پايان ترم  8نمره
پروژه و سمینار  2نمره
ساعت كالس

دوشنبه ( 10:30-12:30کالس )103
دو شنبه  13:00-15:00هفته های زوج (کالس )103

ساعات مراجعه براي
رفع اشکال

شنبه  12:30-10:30و دوشنبه 08:30-10:30

امتحان پایانی

 1396/10/25ساعت 11:00-14:00

رئوس مطالب



مقدمه ای بر انرژيهای تجديدپذير



اصول تابش خورشیدی  ،زوايای خورشیدی ،تابش خارج از جو ،تابش دريافتی روی سطوح ،اندازه
گیری انرژی تابشی خورشید



کلكتورهای خورشیدی صفحه تخت ،کلكتورهای لوله خالء ،کلكتورهای متمرکز کننده خورشیدی



روشهای ذخیره انرژی خورشیدی



سیستمهای آبگرمكن خورشیدی،



سیستمهای گرمايش و سرمايش فضا با استفاده از انرژی خورشیدی



کاربردهای صنعتی



خشك کنهای خورشیدی



نیروگاههای گرما خورشیدی



سیستمهای فتوولتائیك



اقتصاد و بازار انرژی خورشیدی

آزمون میان ترم :تا انتهاي فصل "محاسبات تابش خورشیدي" كه تاریخ آن متعاقباً اعالم می گردد.
آزمون پايان ترم :درصورتیکه نمرات آزمون میان ترم قابل قبول باشد ،از مابقی مطالب و در غیر اینصورت از كل مطالب ارائه
شده خواهد بود.
کوئیز و تكلیف :از تکالیف تعیین شده در انتهاي هر فصل یک سؤال تحت عنوان كوئیز طرح خواهد شد.
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فعالیت و حضور در کالس :طبق آئین نامه آموزشی غیبت بیش از  16جلسات كالسی منجر به حذف دانشجو خواهد شد .نمره
كامل این آیتم به دانشجویانی تعلق می گیرد كه تمام جلسات را در كالس در حاضر بوده اند.

