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چکیده

 دو، در اين مقاله. گرمايش و سرمايش فضاها در ايران در دهه اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است،کاربری انرژی خورشیدی به منظور تامین آب گرم مصرفی
 متر مربع در پژوهشگاه مواد و انرژی واقع1400  تن تبريد که برای ساختمان خورشیدی با زيربنای تقريبا20 دستگاه چیلر جذبی خورشیدی به ظرفیت هر کدام
 اين پژوهش نشان. مورد بهینه سازی قرار گرفت و سیستم های کنترلی برای بهبود عملکرد سیستم به آن اضافه گرديد،در مشکین دشت کرج طراحی شده بود
 کلکتورهای، چیلر جذبی تك اثره با تغذيه آبگرم و مناسب ترين گردآور خورشیدی جهت کاربری سرمايش،می دهد که سازگارترين نوع چیلر جذبی خورشیدی
 متر مربع کلکتور سهموی خطی مدل2۶2  کیلووات می باشد که با استفاده از108  توان ژنراتور هرکدام از چیلرهای جذبی تك اثره. سهموی خطی می باشند
 لیتر برای سامانه در28000  دو دستگاه برج خنك کن و مخزن ذخیره به ظرفیت. توان مورد نیاز تامین خواهد شد، ساخت شرکت سولیتم ترکیهPTC 3000
 کلکتورهای. ساعت در اوج فصل گرما را دارد8  تا۶  اين سامانه توانايی برطرف کردن نیاز سامانه سرمايش برای، با محاسبات انجام شده.نظر گرفته شده است
. درصد داشته باشند۶2 طراحی شده می توانند راندمان حرارتی تا
. سیستم جذبی تك اثره لیتیم برومايد، چیلر، انرژی خورشیدی، کلکتور سهموی خطی، تهويه مطبوع:کلیدواژگان
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Abstract
Using solar energy to provide hot water, space heating and cooling in Iran has attracted much attention in recent decade.
In this article, two solar absorption chillers were optimized with the capacity of 20 tons of refrigeration for each one that
has been designed for solar building at Material and Energy Research Center (MERC) in Meshkindasht with the area of
approximately 1400 square meters and control systems were added to improve system performance. This study has
shown that most adaptable solar absorption chillers are single effect chillers with hot water and the most appropriate
collectors are linear parabolic trough collectors for solar cooling. Each of the generators of single-effect absorption
chillers consume 108 kW power which power requirement will be provided by using 262 square meters of PTC 3000
linear parabolic collectors from Solitem Turkey company. Two cooling towers and a storage tank were designed with a
capacity of 28,000 liters for the systems. Based on calculations, this system can meet the cooling system needs for 6 to
8 hours in the peak of the hot season. Designed collectors can supply thermal efficiency up to 62%
Keywords: Air conditioning, Parabolic trough collector, Solar energy, Lithium bromide single effect chiller.
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مقدمه

در کشور ما حدود  40درصد سوخت مصرفی به بخش ساختمان اختصاص داده
شده که در کنار هزينههای باالی آن برای مصرفکننده ،با خطر رو به اتمام
بودن منابع و آلودگی محیطزيست همراه است که اين مهم استفاده از
سرچشمههای تجديد پذير انرژی را واجب میسازد [.]1
ازآنجاکه استفاده از اين انرژیهای تجديد پذير منجر به تولید مقادير بسیار
ناچیزی و در برخی موارد ،عدم تولید گازهای گلخانهای میشود ،لذا يکی از
سوختهايی که بهزودی در دنیا رتبه اول مصرف را به خود اختصاص میدهد،
انرژی خورشیدی است.
موارد مؤثر در مصرف انرژی يك ساختمان به نوع کاربرد ساختمان،
شرايط اقلیمی ،ساختار ساختمان و تأسیسات مکانیکی و الکتريکی ساختمان
بستگی دارد اما درنهايت مهمترين و مؤثرترين عوامل مصرف انرژی مربوط به
تهیه آب گرم ،سرمايش ،گرمايش و روشنايی میشود .بر همین اساس در
پژوهشگاه مواد و انرژی ،پروژهای تحت عنوان ساختمان خورشیدی بهمنظور
ارائه خدمات دانشجويی و آموزشی تعريف گرديد تا طراحیهای الزم جزئی و
برآورد هزينههای آن برای حدود  1400مترمربع زيربنا به دست آيد.
مهمترين هدف اين پروژه ،ساختمانی است که بخش بزرگی از انرژی خود را
از طريق انرژیهای تجديد پذير تأمین کند .با توجه به اينکه بخش بزرگی از
انرژی الکتريکی مصرفی در فصل تابستان به سرمايش اماکن مسکونی و اداری
اختصاص دارد و اين مسئله منجر به بحران انرژی شده است ،لذا چیلرهای
خورشیدی میتوانند به جايگزين مناسبی برای کولرهای آبی و گازی ،که
مصرف برق بااليی دارند ،تبديل شوند .چیلر جذبی خورشیدی در سال 1974
توسط شرکت يازاکی ژاپن طراحی شده است و از آن سال استفاده از اين نوع
چیلرها گسترش زيادی يافته است [.]2

اين سیکل ،گرمای موردنیاز ژنراتور از انرژی خورشیدی تأمین میگردد .در
چیلرهای جذبی اولیه از آمونیاك بهعنوان ماده جاذب استفاده میشد که به
علت سمی و خورنده بودن در سالهای بعد ،لیتیوم برومید بهعنوان جايگزينی
برای آن مطرح شد ولی مشکل عمده لیتیوم برومید ،تشکیل بلور در آن است
که در اثر غلظت خیلی زياد يا افت دمای شديد محلول ممکن است پیش آيد.
مبرد سیستمهای لیتیوم برومايد ،آب به عنوان مبرد در دمای پايینتر از صفر
درجه سانتی گراد منجمد میشود و مسیر جريان را مسدود میکند .لذا
کاربرد آنها مخصوص دماهای باالی صفر است .چیلرهای جذبی را میتوان از
لحاظ تعداد ژنراتورهای آنها نیز تقسیمبندی نمود که به دودستهی کلی
چیلرهای تك اثره و چیلرهای جذبی دو اثره تقسیم میشوند که تفاوت آنها
حاصل از تفاوت تعداد ژنراتورهای آنها است .همچنین چیلرهای جذبی تك
اثره را نیز میتوان بر اساس چگونگی عملکرد ژنراتورهای آنها به  3دستهی
کلی تقسیمبندی کرد .در دستهی اول که به ژنراتورهای شعله مستقیم
موسوماند  ،شعله مستقیماً مبرد درون ژنراتور را گرم میکند و در دستهی دوم
آب داغ يا بخار وارد ژنراتور شده و عامل جداسازی جاذب موجود درون
سیستم میشود و در دستهی آخر که به چیلرهای جذبی تك اثره با تغذيه
آب گرم موسوماند ،آب گرم حدود  88درجه سانتی گراد وارد ژنراتور شده و
فرآيند جداسازی جاذب و مبرد (لیتیوم برومايد و آب) را انجام میدهد.
فناوری تبريد جذبی روشی عالی برای تهويه مطبوع مرکزی در تأسیساتی
است که ظرفیت ديگ اضافی دارند و میتوانند بخار يا آب داغ موردنیاز برای
راهاندازی چیلر را تأمین نمايند .کاربرد چیلرهای تك اثره در حال کاهش
است ولی به دلیل اينکه محدوده دمايی کارکرد ژنراتور آنها بهراحتی با
کلکتورهای خورشیدی قابل تأمین است بنابراين مصارف آنها برای سرمايش
ساختمانهای مسکونی و اداری کوچك در حال افزايش است [.]4

 -2طرح سیستم

 -2-3انتخاب نوع سیستم خورشیدي

در اين مقاله هدف طراحی يك سیستم خورشیدی برای يك ساختمان اداری
با زيربنای حدوداً  1400مترمربع و با فضای مفید تهويه شدهی  984مترمربع
در پژوهشگاه مواد و انرژی در مشکیندشت کرج است .سیستم سرمايش اين
مجموعه از  7صبح يعنی سی دقیقه قبل از آغاز کار اداری و تا ساعت 19
فعال خواهد بود .مدتزمان کارکرد سیستم برای  5ماه از سال طی روزهای
 15ارديبهشت تا  15مهرماه در نظر گرفته میشود [.]3
با توجه به دادههای ناسا شرايط ذيل برای مشکیندشت در نظر گرفته می
شود:
 -1عرض جغرافیايی35/45 : ϕدرجه شمالی
 -2طول جغرافیايی ( 50/56 :)Lدرجه شرقی
 -3ارتفاع از سطح دريا (  1219 :)Eمتر

جهت انتخاب کلکتور موردنظر به جدول  1رجوع میشود:
 COPپايین يك ضعف برای سیستم تك اثره است که منجر به سطح زياد
کلکتور میشود و برای ساختمانهايی که فضای کمی در بام دارند میتواند
ايجاد مشکل نمايد .طبق کاتالوگ ،ژنراتور اين چیلرها به آب گرم  88درجه
سانتیگراد نیاز دارد .اين نکته قابلتوجه است که میتوان برای تأمین اين دما
از کلکتورهای لوله خأل استفاده نمود اما پايستگی دما در اين محدوده و
راندمان باالتر کاری باعث میشود تا اولويت با کلکتور سهموی خطی باشد.
الزم به ذکر است که کلکتور لوله خأل به دلیل نداشتن سیستم رديابی دارای
هزينه پايینتری است .همچنین در محیطهايی که میزان ابرناکی يا غبار هوا
زياد باشد به دلیل دريافت بهتر تابش ديفیوز ،عملکرد بهتری نسبت به ساير
کلکتورها خواهند داشت.
برای تعیین جهت حرکت کلکتور پنج حالت حرکت را در نظر میگیريم.
برای سطحهای افقی ،زاويه برخورد برابر زاويه اوج خورشیدی  θzاست .مقدار
آن بايد بین صفر و  90درجه ،هنگامیکه خورشید در باالی افق است ،باشد.
برای اين حالت β =0 ،است و معادله بهصورت زير نوشته میشود:

سامانههای سرمايشی موجود در بازار عبارتاند از :چیلرهای تراکمی ،چیلرهای
جذب حجمی ،چیلرهای جذب سطحی ،سیستمهای جامد و مايع دسیکانت و
چرخه سرمايشی اجکتور .از بین اين سیستمها ،سیستمهای جذبی به دلیل
قابلیت اطمینان و راندمان باالتر ،بیشتر موردتوجه هستند .همچنین
سیستمهای جذبی برای ظرفیتهای مختلف ،با قیمت پايینتری در بازار
عرضه شدهاند .سیکل تبريد جذبی اساس کار چیلرهای خورشیدی است .در

() 1

 -3اجزاي سیستم
 -1-3انتخاب نوع سیستم سرمايشي

cosθ = cosδ cosφ cosω + sinδ sinφ
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جدول  1انواع کلکتورهای ثابت و متحرك.
نوع حرکت

حرکت حول يك
محور
حرکت حول دو
محور

محدوده دمای
گزارششده

500
400

نوع کلکتور

نسبت تمرکز

صفحه تخت

1

30-80

لوله خأل

1

50-200

300

سهموی مرکب

1-5

۶0-240

200

خطی فرنل

10-40

۶0-250

100

سهموی خطی

15-45

۶0-300

0

استوانهای خطی

10-50

۶0-300

بشقابی سهموی

1000-100

1500-100

چرخ آينهای
دورانی

1500-100

ساعت
شکل 2تابش جذب شده در حالت های مختلف در کرج

2000-150

در حالت اول :برای يك صفحه دارای دوران حول محور افقی شرقی–
غربی با يك تنظیم روزانه ،بهطوریکه تابش مستقیم در ظهر هرروز ،عمود به
سطح موردنظر باشد ،خواهیم داشت:
()2

Cosθ = sin2 δ + cos2 δ cosω

()3

cos 𝜃𝜃 = (1 − cos 2𝛿𝛿 sin 2𝜔𝜔) 1/2

در حالت دوم :برای يك صفحه با دوران حول يك محور افقی شرقی–
غربی با تنظیم پیوسته بهمنظور کمینه کردن زاويه برخورد داريم:

در حالت سوم :برای يك صفحه دارای دوران حول محور افقی شمالی–
جنوبی با زاويه سمت γ = 90
() 4

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Cosθ = sinδ sinφ cosβ + cosδ cosφ cosβ cosω +
cosδ sinβ

در حالت چهارم :در اين حالت که قرارگیری قطبی نام دارد  θ=δاست.
محور گردش سیستم به سمت قطب جهتگیری شده است .حرکت فصلی
زاويه میل خورشید را  23.5درجه شمال و جنوب جهت عمود بر موقعیت
ظهر آينه قرار دارد.
در حالت پنجم :در اين حالت که حالت پیگرد است ،سیستم پیگرد بر
اساس قرار گرفتن شمالی -جنوبی کلکتور و حرکت در جهت شرق به غرب
است که اين حالت نسبت به حاالت ديگر دارای بازدهی بیشتری است .در اين
حالت  𝜃𝜃 = 0است که در شکل زير اين حالت نشان داده شده است:

شکل  ،1تابش جذبشده اندازهگیری شده را برای پنج حالت حرکت در ماه
جوالی نشان میدهد .مالحظه میشود بهترين حالت برای حالت پنجم يعنی
سیستم پیگرد بر اساس قرار گرفتن شمالی -جنوبی کلکتور و حرکت در جهت
شرق به غرب است.
 -3-3برآورد بار سرمايشي توسط نرمافزار

برآورد بار سرمايشی اين پروژه توسط نرمافزار ( Carrier (Hap4.2 aکه يکی
از رايجترين نرمافزارهای محاسبه ،شبیهسازی انرژی ،بار حرارتی و برودتی
ساختمانها میباشد ،صورت گرفته است .از خروجی نرم افزار ،بار برودتی برابر
با  31.9تن تبريد به دست آمد که با احتساب ضريب اطمینان  10درصد ،به
 35تن تبريد برای  984مترمربع فضای مفید تهويه شونده ،تغییر میکند.
طبق محاسبات ،بیشینه سرمايش ،در روز  1۶جوالی مورد نیاز می باشد.
 -4-3طراحي دستگاه سرما ساز

در قسمتهای قبل اشاره شد که سیستم مناسب برای تلفیق سیستم
خورشیدی و سرمايشی ،نوعی چیلر جذبی تك اثره با تغذيه آب گرم است که
دمای آب ورودی از سیستم خورشیدی به اين چیلرها حدود  88درجه سانتی
گراد بوده و آب از ژنراتور با اختالف دمای حدود  ۶درجه سانتیگراد خارج
شده و به سمت منبع ذخیره باز میگردد.
جهت محاسبه سطح موردنیاز کلکتور خورشیدی الزم است که قدرت
خروجی از کلکتور و توان موردنیاز ژنراتور را محاسبه نموده و از تقسیم اين دو
عدد ،مساحت موردنیاز کلکتور محاسبه میشود .الزم به ذکر است که
چیلرهای جذبی از نوع چیلرهای آب گرم ساخت شرکت يازاکی ژاپن ،برج
خنكکننده ساخت شرکت بادران تهويه صنعت و کلکتورهای خورشیدی
ساخت شرکت سولیتم ترکیه انتخاب گرديده است.
جهت انجام محاسبات به اين صورت عمل میکنیم:
باالنس حرارتی چیلر جذبی بهصورت رابطه ( )5است:
() 5

شکل  1حالت پنجم رديابی خورشید
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شدت تابش

ثابت

mode2
mode4

mode1
mode3

600

𝑔𝑔𝑄𝑄 :گرمای ورودی به ژنراتور برحسب کیلووات
𝑒𝑒𝑄𝑄 :ظرفیت سرمايشی برحسب کیلووات :
𝑐𝑐𝑄𝑄 :گرمای خروجی از برج خنكکننده برحسب کیلووات

()۶
()7

𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝑄𝑄𝑄𝑄 𝑄𝑄𝑄𝑄 +

𝑄𝑄𝑔𝑔 = HIF×HMFCF×RHI

𝑄𝑄𝑒𝑒 = CCF×HMFCF×RCC

بهینه سازی طرح و سیستم کنترل کلکتورهای سهموی خطی مورد استفاده در سرمايش ساختمان خورشیدی پژوهشگاه مواد و انرژی

در اين روابط  HIFضريب حرارت ورودی HMFCF ،ضريب تصحیح
جريان RHI ،نرخ حرارت ورودی CCF ،ضريب ظرفیت سرمايشی و RCC
نرخ ظرفیت سرمايشی است که از کاتالوگ شرکت سازنده و برحسب بعضی
متغیرها و نمودارها مشخص میشوند .با محاسبه 𝑔𝑔𝑄𝑄 و 𝑒𝑒𝑄𝑄 از روابط ( )۶و
( )7میتوان 𝑐𝑐𝑄𝑄 را از رابطه ( )5محاسبه کرد.

( )8

)𝑄𝑄𝑄𝑄 × ∆𝑇𝑇 = 𝑄𝑄𝑄𝑄/(0.5

جهت محاسبه اختالف دمای ورودی و خروجی سیال جريانی در هر
قسمت از سیستم از رابطه ( )8میتوان استفاده کرد که در آن 𝑇𝑇∆ اختالف
دما برحسب فارنهايت 𝑄𝑄𝑄𝑄 ،قابل جابجايی با تمام پارامترهای حرارتی برج
خنكکن ،ژنراتور و ظرفیت سرمايشی و 𝑄𝑄𝑄𝑄 نرخ جريان سیال است .با توجه
به ديدگاه مهندسی و حفظ ضريب اطمینان جهت راهبری و تعمیرات سیستم
منطقی است که  2دستگاه چیلر جذبی  20تن تبريد مدل WFC-SH20
شرکت يازاکی انتخاب گردد.

جدول  2دادههاي ورودي و مشخصات چیلر.
90.5 ⁰C

195 ⁰F

گرمای ورودی به ژنراتور

4.8 Lit/Sec

7۶.1 GPM

اختالف دمای سیال گرم کننده

10.18 Lit/Sec

1۶1.7 GPM

55 ⁰C

131 ⁰F

1.05 Lit/Sec

48.4 GPM

87.8 ⁰F

31 ⁰C

44.۶ ⁰F

7 ⁰C

74.6 KW

183.17 KW

 COPچیلرهای تك اثره ،در حدود  0.7است .همانطور که گفته شد،
ژنراتور اين چیلرها نیاز به آب گرم  88درجه سانتیگراد دارد که تأمین اين
دما در نقطه کانونی کلکتورهای سهموی خطی با قابلیت اطمینان باال
بهراحتی انجام میپذيرد .به همین دلیل در اين مقاله به امکانسنجی استفاده
از کلکتورهای سهموی خطی برای تأمین آب گرم پرداخته شده است .عملکرد
حرارتی کلکتورهای متمرکز بسیار تابع تابش مستقیم عمود بر کلکتور است.
بنابراين ،پارامتر تابش مستقیم عمود ،برای ما مالك عمل است .طبق مرجع
[ ]5کلکتورهای متمرکز مانند کلکتورهای سهموی خطی فقط زمانی که
نسبت تابش مستقیم به کل بیش از  ۶0درصد باشد ،جوابگوی نیاز
سیستمهای سرمايشی مدرن هستند .در نمودار زير بازده چیلرها با توجه به
دمای منبع آب گرم آنها آورده شده است که با توجه به آن میتوان مشاهده
کرد که بازده سیستمهای بخار و چند اثر ،بسیار باالتر از سیستمهای آب
گرم تك اثره است ولی با توجه به دمای کارکرد بسیار باالی آنها و کمبود
ساعتهای تابش زياد ،برای تأمین اين دما ،افت راندمان کلی سیستم و
هزينههای بسیار سنگین آنها ،بررسی و محاسبات بر روی چیلرهای آب گرم
انجام گرفته است.
با توجه به اطالعات مربوط به چیلرهای جذبی که در جدول  2آمده است
و همچنین با توجه به نمودارهای موجود در کاتالوگ سازنده چیلر ،گرمای
ورودی به ژنراتور ،ظرفیت سرمايشی و گرمای خروجی از برج خنكکننده و
همچنین اختالف دماها با استفاده از روابط ( )5تا ( ،)8محاسبه گرديد .نتايج
محاسبات در جدول  4موجود میباشند.

اختالف دمای سیال سرد شونده
گرمای خروجی از برج
خنكکننده
اختالف دمای آب برج خنك
کن
گرمای ورودی به ژنراتور

جدول  5دادههای خروجی سیستم
108.56B KW

شکل  3شماتیك کلی سیستم سرمايش

ظرفیت سرمايشی

 5-3سیستمهاي کنترلي

370.22 MBTUH

Qg

254.4 MBTUH

Qe

624.62 MBTUH

Qc

9.73 F

10.51 F
7.72 F

Heat Medium ∆T
Chilled water ∆T
Cooling water ∆T

آرايه کلکتورهای خورشیدی بهصورت هیدرولیکی به يك مخزن ذخیره
چنداليه متصل است .در طول روز ،پمپ لوپ خورشیدی ) (p1از طريق يك
واپايشگر نسبی فعال میشود وقتیکه  )1میزان تابش خورشیدی کلی بیشتر
از  150w/m2باشد يا  (2میزان اختالف دما بین خروجی کلکتور و پايین
مخزن ذخیره ،بیش از  3کلوين شود .پمپ ،آب را از پايین منبع ذخیره به
سمت کلکتور هدايت میکند و دوباره به باالی مخزن باز میگرداند يك درايو
دور متغیر روی پمپ خورشیدی وجود دارد که با تنظیم دبی آب عبوری،
میزان دمای خروجی از کلکتور را کمی باالتر از دمای موردنیاز گرمايش
مخزن يا سیستم نگاه میدارد .اين استراتژی مانع کاهش شديد دما در مخزن
با توجه به بار باالی مصرفی در ساختمان و يا کاهش شدت تابش میشود
[.]۶
اگر میزان دبی عبوری از  10درصد دبی اسمی پمپ کمتر شود ،واپايشگر،
پمپ را خاموش میکند [ .]7بهمنظور جلوگیری از افزايش دمای آب در مدار،

يك شیر اطمینان در مدار کلکتور خورشیدی قرار میگیرد .وقتی دمای پايین
مخزن برابر يا باالتر از دمای خروجی کلکتور باشد کلکتور ،پمپ را خاموش
میکند .چنداليه بودن مخزن ذخیره باعث میشود که آب با دمای پايینتر به
کلکتور فرستاده شود .درنتیجه ،کارايی کلکتور خورشیدی بیشینه شود .در
طول فصل سرما ،وقتیکه دمای  %75بااليی مخزن ذخیره بیشتر از دمای
موردنیاز چیلر است ،آب گرم از باالی مخزن توسط پمپ ( )P2به ژنراتور
فرستاده میشود .زمانی که دمای باالی منبع از دمای موردنیاز ژنراتور کمتر
شود ،هیتر کمکی روشن شده و منبع ذخیره را بای پس میکند .در اين حین
(وقتی هیتر گازی روشن است) دمای آب داخل مخزن میتواند توسط کلکتور
خورشیدی باال رود .موازی بودن هیتر کمکی با مخزن ذخیره باعث میشود
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شکل  4بازده چیلرها با توجه به دمای منبع آب گرم

که هیچگاه هیتر برای تأمین گرمای مخزن ذخیره به کار نرود .در اين صورت
جذب بیشتر گرما توسط کلکتور خورشیدی را تضمین میشود [ .]8اين
رويکرد موجب طوالنی شدن دوره عملکرد حرارتی با خورشید میشود که
تعداد دفعات روشن و خاموش شدن سويیچ بین مخزن ذخیره و هیتر کمکی
را کاهش میدهد .يك حسگر نسبی در مدار برج خنكکن ،سرعت فن برج را
تنظیم میکند بهنحویکه دمای آب برگشتی از برج در محدوده قابلقبول
شرکت سازنده چیلر باشد.
 6-3هیتر کمکي

يك هیتر کمکی برای تأمین حرارت موردنیاز چیلر يا کويل حرارتی هنگامی
که انرژی خورشیدی موجود نیست استفاده میشود .با به کار بردن موازنه
انرژی برای مشعل گازی کمکی ،دمای آب در خروج از هیتر بهصورت زير
محاسبه میشود:
QAH− Qloss,AH

()9

mw,AH cp.w

TAH,out = TAH,in +

که در آن 𝐀𝐀𝐀𝐀 𝑸𝑸˙𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥,نشاندهنده تلفات حرارتی در مشعل است که از
رابطه زير به دست میآيد:

()10

𝑸𝑸𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍,𝑨𝑨𝑨𝑨 = 𝑼𝑼𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨 (𝑻𝑻𝒂𝒂𝒂𝒂 − 𝑻𝑻𝒂𝒂 ) +
𝑨𝑨𝑨𝑨𝑸𝑸) 𝑨𝑨𝑨𝑨𝜼𝜼 (𝟏𝟏 −

که در آن 𝐀𝐀𝐀𝐀𝐔𝐔𝐔𝐔 اشاره به تلفات کلی حرارتی بین مشعل و محیط
دارد و 𝑨𝑨𝑨𝑨𝛈𝛈 راندمان حرارتی مشعل می باشد.

 -4نحوه انجام کار

 1-4کلیات و روابط حاکم

با توجه به دادهبرداریهای خورشیدی در چند سال متوالی در پژوهشگاه مواد
و انرژی ،میزان تابش بر روی سطوح مختلف در دسترس و قابلمحاسبه است.
در بازه زمانی مشخصشده ،در روز  1۶جوالی معادل  2۶تیر ،با پیك دمايی
روبرو هستیم که مبنای محاسبات قرار گرفته است .معادالت حاکم بر سیستم
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که مهمترين آنها در ادامه توضیح داده خواهد شد باهم ترکیب و حلشدهاند
تا مقادير و پارامترهای حرارتی ،محاسبه شوند .در ابتدا به مقدار تابش موجود
در محل که در دسترس قرار داشت رجوع شده است .دادهها از سالهای
 1997تا  2010بهصورت پیاپی توسط دستگاه پیرانومتر مدل  CM22دارای
نشانگر اطالعات با  2کانال و حسگر میزان روشنايی روز مدل  BD-300دارای
تحلیلگر اطالعات با  4کانال ،واقع در سايت خورشیدی پژوهشگاه مواد و
انرژی ثبت شده است .در قسمت زير نمودارهای تابش ماهانه در طول يك
سال برای سالهای  2009و  2010در مشکیندشت کرج استان البرز آورده
شده که در آنها مقادير تابش متوسط ،بیشینه و کمینه هرماه به تفکیك قید
گرديده است.
به اين منظور الزم است به اطالعات اندازهگیری شده تابش روی سطح
افق در محل موردنظر جهت روز و ساعت موردنظر رجوع کرد .در مورد اين
مقاله روز و ساعت موردنظر ،روز  1۶جوالی در بین ساعات  15الی  1۶است.
در اين صورت خواهیم داشت:
 n= 197و 𝛿𝛿 =21.2
 nشماره روز موردنظر و 𝛿𝛿 زاويه انحراف برای روز مربوطه است که از
رابطه ذيل محاسبه میشود:
()11

])(284 + N

360
365

[ 𝛿𝛿 = 23/45 sin

با توجه به اينکه کلکتور به سمت جنوب قرار میگیرد پس زاويه سمت
الراس برابر صفر است يعنی .𝛾𝛾 = 0
برای محاسبه زاويه برخورد از رابطه زير استفاده میکنیم:
()12

𝛿𝛿 cos 𝜃𝜃 = cos(𝜙𝜙 − 𝛽𝛽) cos 𝜔𝜔 cos 𝛿𝛿 + sin(𝜙𝜙 − 𝛽𝛽) sin

برای محاسبه  ωيعنی زاويه غروب خورشیدی بايد ابتدا ساعت
خورشیدی محاسبه شود:
()13

Solar time –standard time = 4 ( Lst – Lloc) + E

که در اين رابطه 𝑠𝑠𝑠𝑠𝐿𝐿 مدار استاندارد منطقه و 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝐿𝐿 مدار محلی منطقه
است .پارامتر  Eنیز از رابطه ( )14به دست میآيد:

بهینه سازی طرح و سیستم کنترل کلکتورهای سهموی خطی مورد استفاده در سرمايش ساختمان خورشیدی پژوهشگاه مواد و انرژی
E = 292.2 (0.000075 + 0.001868 cos B- 0.032077 sin B) 0.014615 cos 2B- 0.04089 sin 2B
()13

()14

)

360

()B = (N − 1

365

درنتیجه ساعت  12:30تقريب ًا ظهر خورشیدی در  1۶جوالی است که به
ساعت رسمی کشور و با توجه به ساعت صرفهجويی انرژی معادل ساعت
 13:30در روز  1۶جوالی است .برای ساعت  15الی  1۶میانگین ساعت
 15:30را انتخاب میکنیم و به علت فاصله  2ساعته با ظهر خورشیدی،
درنهايت داريم.ω=+ 30 ،
برای محاسبه زاويه آزيموث و نسبت تابش مستقیم به تابش کل از روابط
ذيل استفاده میکنیم:

()15
()1۶

𝛿𝛿 Cos 𝜃𝜃𝑧𝑧 = cos 𝜙𝜙 cos 𝛿𝛿 cos 𝜔𝜔+ sin 𝜙𝜙 sin
𝑧𝑧𝜃𝜃 𝑅𝑅𝑏𝑏 = cos Ɵ/ cos

حال نیاز است  𝐼𝐼0را برای روز  1۶جوالی مابین ساعتهای  15و  1۶به
دست آوريم:
𝑛𝑛

()17

12∗3600

= 𝐼𝐼0
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑠𝑠 [1 + 0.33
× ]∗ 360
𝜋𝜋
365
[𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜙𝜙 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛿𝛿 (𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜔𝜔2 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜔𝜔1 ) +
) 2𝜋𝜋(𝜔𝜔2 −𝜔𝜔1
]𝛿𝛿 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜙𝜙 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
360

شکل  5مقدار انرژی خورشیدی ماهیانه ثبت شده در سال 2009

شکل  6مقدار انرژی خورشیدی ماهیانه ثبت شده در سال2010

79

محمد امین زاده  ،محمد امینی  ،حمیدرضا حقگو

سپس نسبت شدت تابش مستقیم روزانه متوسط ماهیانه را از دادههايی
که در طی سالها در محل پژوهشگاه اندازهگیری شده است را محاسبه می
کنیم .سپس شاخص ساعتی صافی هوا را از رابطه ( )1۶به دست میآوريم:
𝐼𝐼= 𝐼𝐼⁄

()18

𝑇𝑇𝐾𝐾

0

در اين قسمت با استفاده از روابط تجربی موجود در مرجع [ ]9نسبت
تابش پراکنده به تابش کل را حساب میکنیم:
()19

Id/I = 1.557 − 1.84KT

با توجه به توضیحات مرجع [ ]9نتايج مدل آنیزوتروپیك  HDKRبسیار
دقیق میباشند .سپس از اين روش برای محاسبه تابش روی سطح شیبدار
استفاده میکنیم .الزم به ذکر است که با توجه به هدف پروژه که جمعآوری
گرما در تابستان میباشد .کلکتور در شیب  20درجه نسبت به سطح افقی

قرار داده شده است .همچنین ضريب بازتاب محیط اطراف با توجه به
وجود بتن ،آسفالت و کمی خاك به میزان  0.2لحاظ گرديده شده است.
روابط اين مدل مطابق زير میباشند:
تابش مستقیم روی سطح افق /تابش مستقیم روی سطح شیبدار= 𝑏𝑏𝑅𝑅
Ib

()20

β

) [1 + f sin3 ] +

()21

2

1+cos β
2

Io

)

1−cos β
2

𝐼𝐼

𝐼𝐼

جدول  3مقادير متغیرهای تابشی
متغیر

مقدار

متغیر

𝑏𝑏𝐼𝐼

197

n

4.13

𝐼𝐼0

35.5

0.556

𝑑𝑑𝐼𝐼

1.044

𝑏𝑏𝑅𝑅

0.7

𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝜂𝜂

2.25
2.79
0.2

β

21.35

δ

I

0

γ

𝑇𝑇𝐼𝐼

24.76

ϴ

-7.52

E

𝑔𝑔𝜌𝜌

30

29.59
193.31
445.2

( Iρg

𝑏𝑏 √ = 𝑓𝑓

نتايج بهدستآمده در جدول  3ارائه شده است:

20

Ion

( ) IT = (Ib + Id Ai )R b + Id (1 − Ai

()22

مقدار

=

Ibn

= Ai

φ
ω
𝑍𝑍𝜃𝜃
B
S

جهت محاسبه توان خروجی متمرکز کنندههای سهموی از روند
محاسباتی زير استفاده میکنیم .اتالف حرارت در متمرکز کنندههای سهموی
توسط معادله زير به دست میآيد:
()23

در معادله فوق :قطر  ،Dضريب گسیل  ،εطول کلکتور  σ ،Lثابت
استفان -بولتزمن ،دمای محیط 𝑎𝑎𝑇𝑇 و دمای آسمان 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑇𝑇.
برای روند حل نیاز است که ابتدا دمای خارجی پوشش شیشهای 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇
حدس زده شود که معموالً نزديكتر به دمای محیط است .زيرنويس  oبیانگر
سطح خارجی پوشش است ℎ𝑤𝑤 .ضريب جابجايی خارجی است که از رابطه
( )۶به دست میآيد:
()24

NU.K

= hw

ρVD

= Re

Dco

برای محاسبه  NUنیاز به محاسبه عدد رينولدز است که از رابطه ذيل به
دست میآيد:
()25

μ

سپس از رابطه مك آدامز میزان  NUبه دست میآيد:

0.4 + 0.54𝑅𝑅𝑅𝑅 0.52
{ = 𝑁𝑁𝑁𝑁
0.3 𝑅𝑅𝑅𝑅 0.6

𝑖𝑖𝑖𝑖 0.1 < 𝑅𝑅𝑅𝑅 < 1000
𝑖𝑖𝑖𝑖 1000 < 𝑅𝑅𝑅𝑅 < 50000

()2۶

دمای داخلی پوشش شیشهای 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇 از رابطه ( )27به دست میآيد:

)2πkc l(Tci −Tco
D
) ln( co⁄D

()27

ci

) πDr lσ(T4r −T4ci

()28

1 D 1
}){ + r ( −1
εr Dci εc

= Q𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙1
= Qloss2

سپس از طريق رابطه ( )28پارامتر  𝑄𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙2محاسبه میشود .در اين
رابطه زيرنويس  rبیانگر لوله جاذب است .درصورتیکه  𝑄𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙2و  𝑄𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙1به
هم نزديك باشند ،روند حل صحیح بوده است.در غیر اين صورت بايد مجدداً
عددی برای دمای خارجی پوشش شیشهای فرض شود و مراحل باال تکرار
شوند .ضريب تلفات 𝑙𝑙𝑈𝑈 بر اساس سطح جاذب 𝑟𝑟𝐴𝐴 ،از معادله زير به دست می
آيد:
𝑄𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙2

()29
سپس ضريب بازده کلکتور از رابطه ذيل محاسبه میشود:
()30

𝑜𝑜𝐷𝐷

𝑜𝑜𝐷𝐷

) 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑇𝑇𝐴𝐴𝑟𝑟 (𝑇𝑇𝑟𝑟 −

1⁄
𝑙𝑙𝑈𝑈

𝑜𝑜𝐷𝐷

= 𝐿𝐿𝑈𝑈

𝐹𝐹 ′ = 1

) 𝐷𝐷 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑘𝑘⁄𝑈𝑈 +ℎ 𝐷𝐷 +( 2
𝑖𝑖 𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑙𝑙
𝑖𝑖

که 𝑓𝑓 ℎضريب انتقال حرارت داخل لوله است .ضريب جريان کلکتور از
رابطه ( )31محاسبه میشود :
()31
در اين رابطه

𝑝𝑝𝑐𝑐 𝑚𝑚.

𝐴𝐴𝑟𝑟 𝑈𝑈𝑙𝑙 𝐹𝐹 ′

])

−Ul F′ Ar
m. cp

([1 − Exp

m. cp
Ar Ul

= FR

نرخ ظرفیت بیبعد کلکتور است  .انرژی دريافتی

مفید( 𝑢𝑢𝑄𝑄) از رابطه زير قابلمحاسبه است:
()32
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𝑄𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙1 = 𝜋𝜋𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑙𝑙ℎ𝑤𝑤 (𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶 − 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐 ) +
) 𝜀𝜀𝜀𝜀𝐷𝐷𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐 4 − 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 4

) 𝑎𝑎𝑇𝑇 𝑈𝑈𝑙𝑙 (𝑇𝑇𝑖𝑖 −

𝑟𝑟𝐴𝐴

𝑎𝑎𝐴𝐴

𝑄𝑄𝑢𝑢 = 𝐹𝐹𝑅𝑅 𝐴𝐴𝑎𝑎 [𝑠𝑠 −

بهینه سازی طرح و سیستم کنترل کلکتورهای سهموی خطی مورد استفاده در سرمايش ساختمان خورشیدی پژوهشگاه مواد و انرژی

در اين رابطه  Sمیزان تابش کلی بر روی سطح افقی است  𝐴𝐴𝑎𝑎 .سطح
خالص کلکتور بدون تلفات ناشی از تصوير لوله جاذب و 𝑅𝑅𝐹𝐹 ضريب برداشت
حرارت است .با توجه به دادههای اندازهگیری شده در پژوهشگاه ،میزان تابش
خورشید در سطح افقی برای مشکیندشت با توجه به مبنای محاسبات يعنی
ماه جوالی برابر  7.27 kw/m2است که با توجه به تابش  13ساعته معادل
 559.23 w/m2است .برای حل اين محاسبات نیازمند اطالعاتی نظیر طول،
پهنا ،ضرايب گسیل و … هستیم که به کلکتور انتخابی وابسته است .ازاينرو
کلکتور سهموی مدل  PTC3000ساخت شرکت  SOLITEMترکیه مبنای
محاسبات قرار گرفته است.
حال با توجه به اطالعات زير میتوان محاسبات را انجام داد.
 2-4دادههاي کلکتور و محاسبات و پارامترهاي موردنیاز چیلر:

قطر جاذب  70میلیمتر ،قطر خارجی پوشش شفاف  100میلیمتر ،ضخامت
پوشش  4میلیمتر ،ضريب هدايت حرارتی پوشش 𝑚𝑚𝑚𝑚،𝐾𝐾𝐶𝐶 = 1.4 𝑤𝑤/
ضريب گسیل سطح جاذب  ، 𝜀𝜀𝑟𝑟 = 0.13ضريب گسیل پوشش ،𝜀𝜀𝑐𝑐 = 0.8
سرعت باد  ،V=3 m/sدمای هوا  25درجه سانتیگراد ،دمای آسمان 17
درجه سانتیگراد ،پهنای کلکتور  ،W=3mطول کلکتور  ،L=5mدمای سیال
ورودی به جاذب  𝑇𝑇𝑖𝑖 = 90.55درجه سانتیگراد ،دبی سیال ،0.0537Kg/s
گرمای ويژه سیال 𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘𝑘 ،𝐶𝐶𝑝𝑝 = 3.26𝑘𝑘𝑘𝑘/ضريب انتقال حرارت داخل
لول ه  ،ℎ𝑓𝑓 = 400𝑤𝑤/𝑚𝑚2ضريب هدايت حرارتی جاذب ،k=16w/mc
ضخامت ديواره جاذب  5میلیمتر با فرض دمای خارجی پوشش شیشهای
برابر  303درجه کلوين آغاز میکنیم و درنهايت بعد از چندين مرحله به نتايج
نهايی که در قالب جدول  7میباشد دست پیدا خواهیم کرد.
حال مطابق رابطه ( )15با تقسیم گرمای ورودی به ژنراتور بر توان
خروجی از کلکتور خورشیدی میتوان مساحت کل موردنیاز کلکتور را به
دست آورد.
()33

𝑔𝑔𝑄𝑄

𝑢𝑢𝑄𝑄

جدول  7دادههای خروجی کلکتور
مقدار

متغیر

مقدار

متغیر

1.099

Ar

1919.3

Re

0.9949

"F

325.15

Tco

6238.58

Qu

34.2

14.5

0.988
29.18

Aa
FR

hw

111.42
325.6
2.07

0.9938

= 𝑐𝑐𝐴𝐴

NU

Tci

Q loss
Ul

'F

با توجه به مرجع [ ،]۶با صرفنظر کردن از سه درصد انرژی حرارتی
جذبشده در کلکتور ،بهمنظور لحاظ کردن اثرات گردوغبار و سايه و مطابق با
رابطه ( )33کل سطح کلکتور موردنیاز با  2دستگاه چیلر ،برابر با 430.۶
مترمربع میباشد که از  28کلکتور مدل  PTC 3000قابلدستیابی است.
جهت دفع گرمای آب و انتخاب برج خنكکن مناسب نیاز به دانستن اطالعات
دمای مرطوب است که با توجه به مرجع [ ،]5دمای مرطوب تابستان در شهر
کرج برابر با  70.7درجه فارنهايت است .ساير مشخصات عبارتاند از:

()34
()35
که:

RANGE= T hot – T cold = 7.72 ⁰F

APPROACH = Tcold – summer wet bulb = 9.28 ⁰ F
Summer Wet bulb = 70.7 ⁰ F

177.87 GPM

=Q’ = 1۶1.7 × 1.1

با داشتن اطالعات باال و رجوع به کاتالوگ سازندگان ،برج خنكکن مدل
 RF50شرکت بادران تهويه صنعت جوابگوی نیاز ما خواهد بود .طبق مرجع
[ ]7به ازای هر مترمربع کلکتور جهت چیلر جذبی تك اثره نیاز به  70لیتر
حجم منبع ذخیره میباشد .بنابراين نیاز به نزديك  28000لیتر مخزن ذخیره
جهت سیستم ذخیرهسازی خواهیم داشت.
 -5نتايج و پیشنهادها

بديهی است که با توجه به عدم وجود همیشگی تابش نیاز به سیستم سوختی
جايگزين میباشد .همچنین اين سیستم بهراحتی توانايی تأمین آب گرم
موردنیاز گرمايش در زمستان را نیز خواهد داشت  .با توجه به نتايج
بهدستآمده و محدوده دمايی موردنیاز چیلرها درمیيابیم که میتوان با
سیستم های سهموی خطی در اوج گرما که اتفاقاً باالترين شدت تابش نیز
وجود دارد بین  ۶تا  8ساعت از نیاز روز را بهطور کامل جوابگو بود و راندمان
سیستم خورشیدی  ۶2درصدی را دارا باشیم ،که بسیار عدد قابلتوجهی
است .همچنین با توجه اينکه تأمین اين دما برای دبی آب موردنظر ژنراتور
نیاز به تعداد بسیار زيادی کلکتور خطی لوله خأل دارد که موجب افت فشار
زياد و هزينههای پمپ میشود .در اين صورت با انتخاب کلکتورهای سهموی
خطی میتوان اين مشکل نیز برطرف نمود .الزم به ذکر است که با توجه به
نیاز به سیستم های ردياب خورشید هزينههای اين سیستمها نیز قابلتوجه
است.
 -6فهرست عالئم

 ϕعرض جغرافیايی(درجه)
 Lطول جغرافیايی(درجه)
 Eارتفاع از سطح دريا (متر)
 T wbدمای مرطوب تابستانی (کلوين)
 Vسرعت متوسط باد (متر بر ثانیه )
 Qeگرمای جذبشده توسط ژنراتور برحسب کیلووات
 Qgگرمای ورودی به ژنراتور برحسب کیلووات
 Qcگرمای خروجی از برج خنكکننده برحسب کیلووات
 Ɵزاويه برخورد
 HIFضريب حرارت ورودی
 HMFCFضريب تصحیح جريان
 RHIنرخ حرارت ورودی
 CCFضريب ظرفیت سرمايشی
 R CCنرخ ظرفیت سرمايشی
 COPضريب عملکرد
 ơثابت استفان بولتزمن
 NUعدد ناسلت
 Reعدد رينولدز
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