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  چکیده
دو  مقاله، اين در ت.اس گرفته قرار مورد توجه اخیر بسیار دهه در ايران در فضاها سرمايش و گرمايش مصرفی، گرم آب تامین منظور به خورشیدی انرژی کاربری
واقع  پژوهشگاه مواد و انرژیدر  متر مربع 1400تقريبا  زيربنای باخورشیدی ساختمان برای  کهتن تبريد  20به ظرفیت هر کدام  خورشیدی جذبی چیلر دستگاه

 نشان پژوهش اينطراحی شده بود، مورد بهینه سازی قرار گرفت و سیستم های کنترلی برای بهبود عملکرد سیستم به آن اضافه گرديد.  در مشکین دشت کرج
کلکتورهای سرمايش،  کاربری جهت خورشیدی گردآور ترين مناسب و آبگرم تغذيه با اثره تك جذبی چیلر جذبی خورشیدی، چیلر نوع سازگارترين که دهد می

مدل  مربع کلکتور سهموی خطی متر 2۶2 از استفاده با که باشد می کیلووات 108 اثره تك هرکدام از چیلرهای جذبی ژنراتور توان د .نسهموی خطی می باش
PTC 3000 لیتر برای سامانه در  28000دو دستگاه برج خنك کن و مخزن ذخیره به ظرفیت  .شد خواهد تامین نیاز مورد ، توانساخت شرکت سولیتم ترکیه

ساعت در اوج فصل گرما را دارد. کلکتورهای  8تا  ۶نظر گرفته شده است. با محاسبات انجام شده، اين سامانه توانايی برطرف کردن نیاز سامانه سرمايش برای 
 د داشته باشند.درص ۶2طراحی شده می توانند راندمان حرارتی تا 

   .ه لیتیم برومايدتك اثرچیلر، سیستم جذبی ، انرژی خورشیدی، تهويه مطبوع، کلکتور سهموی خطی :انواژگدکلی
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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  -1
 داده اختصاص ساختمان بخش به مصرفی سوخت درصد 40حدود  ما کشور در

 اتمام به رو خطر با ،کنندهمصرف برای آن باالی یهانهيهز کنار در که شده
 از استفاده مهم اين که است همراه ستيزطیمح آلودگی و منابع بودن

 .[1] سازدیم واجب را انرژی ريپذ ديتجد یهاسرچشمه
 بسیار مقادير تولید به منجر ريپذ ديتجد یهایانرژ اين از استفاده ازآنجاکه

 از يکی لذا ،شودیم یاگلخانه گازهای تولید عدم موارد، برخی در و ناچیزی
 ،دهدیم اختصاص خود به را مصرف اول رتبه دنیا در یزودبه که يیهاسوخت
 است. خورشیدی انرژی

در مصرف انرژی يك ساختمان به نوع کاربرد ساختمان،  مؤثرموارد 
مکانیکی و الکتريکی ساختمان  ساتیتأسشرايط اقلیمی، ساختار ساختمان و 

عوامل مصرف انرژی مربوط به  نيمؤثرترو  نيترمهم تيدرنهابستگی دارد اما 
بر همین اساس در . شودیمگرمايش و روشنايی ، گرم، سرمايش آبتهیه 

 منظوربهتحت عنوان ساختمان خورشیدی  یاپروژهانرژی،  پژوهشگاه مواد و
و  یجزئالزم  یهایطراحتا  گرديدارائه خدمات دانشجويی و آموزشی تعريف 

آيد.  دست بهزيربنا  مترمربع 1400آن برای حدود  یهانهيهزبرآورد 
ساختمانی است که بخش بزرگی از انرژی خود را  ،هدف اين پروژه نيترمهم

به اينکه بخش بزرگی از  توجه باکند.  نیتأمتجديد پذير  یهایانرژاز طريق 
 یادار وفصل تابستان به سرمايش اماکن مسکونی  انرژی الکتريکی مصرفی در

دارد و اين مسئله منجر به بحران انرژی شده است، لذا چیلرهای اختصاص 
که  ،یگاز وبه جايگزين مناسبی برای کولرهای آبی  توانندیمخورشیدی 

 1974چیلر جذبی خورشیدی در سال  مصرف برق بااليی دارند، تبديل شوند.
نوع توسط شرکت يازاکی ژاپن طراحی شده است و از آن سال استفاده از اين 

 [.2] لرها گسترش زيادی يافته استچی

 طرح سیستم -2
در اين مقاله هدف طراحی يك سیستم خورشیدی برای يك ساختمان اداری 

 مترمربع 984 یشدهو با فضای مفید تهويه  مترمربع 1400 حدوداًبا زيربنای 
کرج است. سیستم سرمايش اين  دشتنیمشک در پژوهشگاه مواد و انرژی در

 19قبل از آغاز کار اداری و تا ساعت  سی دقیقهصبح يعنی  7از  مجموعه
 سال طی روزهایاز ماه  5 کارکرد سیستم برای زمانمدت فعال خواهد بود.

 [.3] شودیمگرفته  در نظرمهرماه  15 ارديبهشت تا 15
یمگرفته  در نظر دشتنیمشکناسا شرايط ذيل برای  یهادادهبا توجه به 

 : شود
 درجه شمالیϕ :35/45 جغرافیايیعرض  -1
 درجه شرقی 50/56(: Lطول جغرافیايی ) -2
 متر 1219(: Eارتفاع از سطح دريا )  -3

 

 اجزاي سیستم -3

 سیستم سرمايشي نوع انتخاب -3-1
چیلرهای  از: چیلرهای تراکمی، اندعبارتموجود در بازار  سرمايشی یهاسامانه

جامد و مايع دسیکانت و  یهاستمیسچیلرهای جذب سطحی،  ،جذب حجمی
جذبی به دلیل  یهاستمیس، هاستمیساجکتور. از بین اين چرخه سرمايشی 

همچنین  هستند. موردتوجهراندمان باالتر، بیشتر قابلیت اطمینان و 
در بازار  یترنيیپا، با قیمت مختلف یهاتیظرفجذبی برای  یهاستمیس

در . چیلرهای خورشیدی استسیکل تبريد جذبی اساس کار  .اندشدهعرضه 

در . گرددیمژنراتور از انرژی خورشیدی تأمین  ازیموردنگرمای  اين سیکل،
که به  شدیمماده جاذب استفاده  عنوانبهچیلرهای جذبی اولیه از آمونیاك 

جايگزينی  عنوانبه دیبرومم ولیتی بعد، یهاسال علت سمی و خورنده بودن در
آن است  تشکیل بلور در ،دیبرومم وبرای آن مطرح شد ولی مشکل عمده لیتی

 .که در اثر غلظت خیلی زياد يا افت دمای شديد محلول ممکن است پیش آيد
از صفر  ترنيیپا ، آب به عنوان مبرد در دمایيدام برومولیتی یهاستمیسمبرد 

لذا . کندیمرا مسدود و مسیر جريان  شودیممنجمد  سانتی گراددرجه 
 از توانیم. چیلرهای جذبی را استمخصوص دماهای باالی صفر  هاآنکاربرد 

کلی  یدودستهکه به  نمود یبندمیتقس نیز هاآنتعداد ژنراتورهای  لحاظ
 هاآنکه تفاوت  شوندیمتقسیم  هاثر چیلرهای جذبی دو و هاثرچیلرهای تك 

همچنین چیلرهای جذبی تك  .است هاآنحاصل از تفاوت تعداد ژنراتورهای 
 یدسته 3 به هاآنچگونگی عملکرد ژنراتورهای  اساس بر توانیمرا نیز  هاثر

اول که به ژنراتورهای شعله مستقیم  یدستهدر . کرد یبندمیتقسکلی 
دوم  یدستهدر  و کندیم ، شعله مستقیماً مبرد درون ژنراتور را گرماندموسوم

آب داغ يا بخار وارد ژنراتور شده و عامل جداسازی جاذب موجود درون 
با تغذيه  هاثرآخر که به چیلرهای جذبی تك  یدستهو در  شودیمسیستم 
وارد ژنراتور شده و  سانتی گراددرجه  88، آب گرم حدود اندموسومآب گرم 

 .دهدیمام را انج( يد و آبابروم میوتلی)سازی جاذب و مبرد فرآيند جدا
فناوری تبريد جذبی روشی عالی برای تهويه مطبوع مرکزی در تأسیساتی 

برای  ازیموردنبخار يا آب داغ  توانندیماست که ظرفیت ديگ اضافی دارند و 
در حال کاهش  تك اثرهکاربرد چیلرهای  .چیلر را تأمین نمايند یاندازراه

با  یراحتبه هاآناست ولی به دلیل اينکه محدوده دمايی کارکرد ژنراتور 
برای سرمايش  هاآناست بنابراين مصارف  نیتأمکلکتورهای خورشیدی قابل 

 [.4]افزايش است  حال درمسکونی و اداری کوچك  یهاساختمان

 انتخاب نوع سیستم خورشیدي -3-2
 شود:یم رجوع 1 جدول به رموردنظ کلکتور انتخاب جهت

COP  است که منجر به سطح زياد  تك اثرهپايین يك ضعف برای سیستم
 تواندیميی که فضای کمی در بام دارند هاساختمانو برای  شودیمکلکتور 

درجه  88ايجاد مشکل نمايد. طبق کاتالوگ، ژنراتور اين چیلرها به آب گرم 
اين دما  نیتأمبرای  توانیماست که  توجهقابلنیاز دارد. اين نکته  گرادیسانت

نمود اما پايستگی دما در اين محدوده و  استفاده خألاز کلکتورهای لوله 
 تا اولويت با کلکتور سهموی خطی باشد. شودیمراندمان باالتر کاری باعث 

نداشتن سیستم رديابی دارای  لیدل به خألالزم به ذکر است که کلکتور لوله 
که میزان ابرناکی يا غبار هوا  يیهاطیمحاست. همچنین در  یترنيیپاهزينه 

دريافت بهتر تابش ديفیوز، عملکرد بهتری نسبت به ساير  لیدل بهزياد باشد 
 کلکتورها خواهند داشت.

. ميریگیمبرای تعیین جهت حرکت کلکتور پنج حالت حرکت را در نظر 
مقدار . است zθه اوج خورشیدی افقی، زاويه برخورد برابر زاوي یهاسطحبرای 

. خورشید در باالی افق است، باشد کهیهنگام ،درجه 90 و  آن بايد بین صفر
   :شودیمزير نوشته  صورتبهاست و معادله   β =0 برای اين حالت،

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

محدوده دمای  نسبت تمرکز نوع کلکتور نوع حرکت
 شدهگزارش

 ثابت
 30-80 1 صفحه تخت

 50-200 1 خأللوله 
 ۶0-240 1-5 سهموی مرکب

حرکت حول يك 
 محور

 ۶0-250 10-40 خطی فرنل
 ۶0-300 15-45 سهموی خطی

 ۶0-300 10-50 خطی یااستوانه

دو حرکت حول 
 محور

 1500-100 1000-100 بشقابی سهموی
 یانهيآچرخ 

 2000-150 1500-100 دورانی

 –برای يك صفحه دارای دوران حول محور افقی شرقی: اول حالت در
، عمود به هرروزتابش مستقیم در ظهر  کهیطوربهغربی با يك تنظیم روزانه، 

 :باشد، خواهیم داشت موردنظرسطح 
 

 (2)                                             Cosθ = sin2 δ + cos2 δ cosω  

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

(3)                                        cos 𝜃𝜃 = (1 −  cos 2𝛿𝛿 sin 2𝜔𝜔) 1/2  

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

Cosθ = sinδ sinφ cosβ + cosδ cosφ cosβ cosω + 
          cosδ sinβ                                                                          (4)  

. است θ=δدر اين حالت که قرارگیری قطبی نام دارد : در حالت چهارم
حرکت فصلی . شده است یریگجهتسیستم به سمت قطب  گردش محور

جنوب جهت عمود بر موقعیت درجه شمال و  23.5زاويه میل خورشید را 
 .ظهر آينه قرار دارد

 برستم پیگرد در اين حالت که حالت پیگرد است، سی: در حالت پنجم
جنوبی کلکتور و حرکت در جهت شرق به غرب  -شمالی گرفتن قرار اساس
در اين  .بیشتری است یبازدهکه اين حالت نسبت به حاالت ديگر دارای  است

𝜃𝜃حالت  =  که در شکل زير اين حالت نشان داده شده است: است   0
 

 

 

 

 
شده را برای پنج حالت حرکت در ماه  یریگاندازه شدهجذبتابش  ،1 شکل

لت برای حالت پنجم يعنی بهترين حا شودیم. مالحظه دهدیمجوالی نشان 
 جهت درحرکت  جنوبی کلکتور و -شمالی گرفتن قرار اساس برگرد سیستم پی

 .استشرق به غرب 

 افزارنرمورد بار سرمايشي توسط آبر -3-3
که يکی a 4.2 Carrier (Hap) افزارنرمسرمايشی اين پروژه توسط  برآورد بار

بار حرارتی و برودتی انرژی،  یسازهیشب، محاسبه یافزارهانرم نيترجيرااز 
 بار برودتی برابرت. از خروجی نرم افزار، صورت گرفته اس د،باشیم هاساختمان

 ، بهدرصد 10که با احتساب ضريب اطمینان به دست آمد  تن تبريد 31.9 با
 .کندیمتغییر  ،فضای مفید تهويه شونده مترمربع 984تن تبريد برای  35

 جوالی مورد نیاز می باشد. 1۶طبق محاسبات، بیشینه سرمايش، در روز 

 زاس سرماطراحي دستگاه  -3-4
سیستم مناسب برای تلفیق سیستم  که قبل اشاره شد یهاقسمتدر 

با تغذيه آب گرم است که  هراثخورشیدی و سرمايشی، نوعی چیلر جذبی تك 
یسانتدرجه  88دمای آب ورودی از سیستم خورشیدی به اين چیلرها حدود 

خارج  گرادیسانتدرجه  ۶بوده و آب از ژنراتور با اختالف دمای حدود  گراد
 . گرددیمباز  منبع ذخیرهشده و به سمت 

کلکتور خورشیدی الزم است که قدرت  ازیموردنجهت محاسبه سطح 
 ژنراتور را محاسبه نموده و از تقسیم اين دو ازیموردنخروجی از کلکتور و توان 

الزم به ذکر است که  .شودیمکلکتور محاسبه  ازیموردنت مساح ،عدد
، برج ژاپنشرکت يازاکی ساخت چیلرهای آب گرم  نوع جذبی ازهای چیلر
شرکت بادران تهويه صنعت و کلکتورهای خورشیدی  ساخت کنندهخنك

 شرکت سولیتم ترکیه انتخاب گرديده است. ساخت
 :میکنیمجهت انجام محاسبات به اين صورت عمل 

 : است( 5رابطه ) صورتبهباالنس حرارتی چیلر جذبی 

 (5                       )                                              𝑄𝑄𝑄𝑄 + 𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝑄𝑄𝑄𝑄                          

کیلووات برحسبگرمای ورودی به ژنراتور :  𝑄𝑄𝑔𝑔 
کیلووات :  برحسبظرفیت سرمايشی :  𝑄𝑄𝑒𝑒 
کیلووات برحسب کنندهخنكگرمای خروجی از برج :  𝑄𝑄𝑐𝑐 

(۶              )                                        = HIF×HMFCF×RHI 𝑄𝑄𝑔𝑔      
(7     )                                               CCF×HMFCF×RCC = 𝑄𝑄𝑒𝑒 
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حالت پنجم رديابی خورشید  1 شکل  

تابش جذب شده در حالت های مختلف در کرج  2شکل  
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ضريب تصحیح  HMFCFضريب حرارت ورودی،  HIFدر اين روابط  
 RCCضريب ظرفیت سرمايشی و  CCFنرخ حرارت ورودی،  RHIجريان، 

که از کاتالوگ شرکت سازنده و برحسب بعضی  استنرخ ظرفیت سرمايشی 
( و ۶از روابط )𝑄𝑄𝑒𝑒 و 𝑄𝑄𝑔𝑔  با محاسبه  .شوندیممتغیرها و نمودارها مشخص 

 ( محاسبه کرد.5را از رابطه ) 𝑄𝑄𝑐𝑐  توانیم( 7)

(8          )                                                 ∆𝑇𝑇 = 𝑄𝑄𝑄𝑄/(0.5 × 𝑄𝑄𝑄𝑄)                                                        

جهت محاسبه اختالف دمای ورودی و خروجی سیال جريانی در هر 
اختالف  𝑇𝑇∆استفاده کرد که در آن  توانیم( 8قسمت از سیستم از رابطه )

قابل جابجايی با تمام پارامترهای حرارتی برج   𝑄𝑄𝑄𝑄فارنهايت،  برحسبدما 
. با توجه استنرخ جريان سیال  𝑄𝑄𝑄𝑄ژنراتور و ظرفیت سرمايشی و  ،کنخنك

به ديدگاه مهندسی و حفظ ضريب اطمینان جهت راهبری و تعمیرات سیستم 
 WFC-SH20تن تبريد مدل  20دستگاه چیلر جذبی  2منطقی است که 

 شرکت يازاکی انتخاب گردد. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COP  که گفته شد طورهمان. است 0.7 در حدود ،تك اثرهچیلرهای ،
اين  نیتأمکه دارد  گرادیسانته درج 88 ژنراتور اين چیلرها نیاز به آب گرم

دما در نقطه کانونی کلکتورهای سهموی خطی با قابلیت اطمینان باال 
استفاده  یسنجامکان. به همین دلیل در اين مقاله به رديپذیمانجام  یراحتبه

عملکرد  .پرداخته شده استآب گرم  نیتأماز کلکتورهای سهموی خطی برای 
  .تابع تابش مستقیم عمود بر کلکتور است بسیارحرارتی کلکتورهای متمرکز 

 . طبق مرجعاستبرای ما مالك عمل  ،پارامتر تابش مستقیم عمود ،ابراينبن
ه ک زمانیفقط کلکتورهای متمرکز مانند کلکتورهای سهموی خطی  [5]

جوابگوی نیاز  ،درصد باشد ۶0بیش از  کل بهنسبت تابش مستقیم 
در نمودار زير بازده چیلرها با توجه به سرمايشی مدرن هستند.  یهاستمیس

مشاهده  توانیمآورده شده است که با توجه به آن  هاآندمای منبع آب گرم 
آب  یهاستمیسبسیار باالتر از  ، اثر چندی بخار و هاستمیسکرد که بازده 

و کمبود  هاآنولی با توجه به دمای کارکرد بسیار باالی  است تك اثرهگرم 
مان کلی سیستم و افت راند ،اين دما نیتأمبرای  زياد،تابش  یهاساعت

روی چیلرهای آب گرم  ، بررسی و محاسبات برهاآنسنگین بسیار  یهانهيهز
 ه است.انجام گرفت

آمده است  2 جدول دربا توجه به اطالعات مربوط به چیلرهای جذبی که 
و همچنین با توجه به نمودارهای موجود در کاتالوگ سازنده چیلر، گرمای 

و  کنندهخنكورودی به ژنراتور، ظرفیت سرمايشی و گرمای خروجی از برج 
يد. نتايج (، محاسبه گرد8( تا )5) طهمچنین اختالف دماها با استفاده از رواب

 .باشندیمموجود   4 محاسبات در جدول
 

 .ورودي و مشخصات چیلر هايداده 2 جدول 

 ⁰F 90.5 ⁰C  195  گرمای ورودی به ژنراتور

 GPM 4.8 Lit/Sec 7۶.1 اختالف دمای سیال گرم کننده

 ⁰F 31 ⁰C  87.8 ظرفیت سرمايشی

 GPM 10.18 Lit/Sec 1۶1.7 اختالف دمای سیال سرد شونده

گرمای خروجی از برج 
 کنندهخنك

44.۶   ⁰F 7   ⁰C 

اختالف دمای آب برج خنك 
 کن

131  ⁰F 55  ⁰C 

 GPM 1.05 Lit/Sec 48.4 گرمای ورودی به ژنراتور

 

 خروجی سیستم هایداده 5 جدول 
Qg 370.22 MBTUH 

108.56B KW 
Heat Medium  ∆T 9.73 F 

Qe 254.4 MBTUH 
74.6 KW 

Chilled water ∆T 10.51 F 

Qc 624.62 MBTUH 183.17 KW 
  

Cooling water ∆T 7.72 F  

 کنترلي يهاستمیس 3-5
به يك مخزن ذخیره  هیدرولیکی صورتبهآرايه کلکتورهای خورشیدی 

از طريق يك  p)1( خورشیدی در طول روز، پمپ لوپ متصل است. هيچندال
تر بیش( میزان تابش خورشیدی کلی 1 کهیوقت شودیمنسبی فعال  شگريواپا
میزان اختالف دما بین خروجی کلکتور و پايین  )2 باشد يا 2w/m150 از

کلوين شود. پمپ، آب را از پايین منبع ذخیره به  3مخزن ذخیره، بیش از 
يك درايو  گرداندیمو دوباره به باالی مخزن باز  کندیمسمت کلکتور هدايت 

 دارد که با تنظیم دبی آب عبوری، وجود روی پمپ خورشیدیدور متغیر 
گرمايش  ازیموردنمیزان دمای خروجی از کلکتور را کمی باالتر از دمای 

 در مخزن . اين استراتژی مانع کاهش شديد دماداردیممخزن يا سیستم نگاه 
 شودیمبا توجه به بار باالی مصرفی در ساختمان و يا کاهش شدت تابش 

[۶.] 
، شگريواپا ،وددرصد دبی اسمی پمپ کمتر ش 10اگر میزان دبی عبوری از 

جلوگیری از افزايش دمای آب در مدار،  منظوربه .[7] کندیمپمپ را خاموش 
. وقتی دمای پايین ردیگیمدر مدار کلکتور خورشیدی قرار  يك شیر اطمینان

مخزن برابر يا باالتر از دمای خروجی کلکتور باشد کلکتور، پمپ را خاموش 
به  ترنيیپاکه آب با دمای  شودیمبودن مخزن ذخیره باعث  هيچندال .کندیم

. در کلکتور خورشیدی بیشینه شود کارايی ،جهیدرنت. کلکتور فرستاده شود
بااليی مخزن ذخیره بیشتر از دمای  %75دمای  کهیوقت، طول فصل سرما

( به ژنراتور 2Pچیلر است، آب گرم از باالی مخزن توسط پمپ ) ازیموردن
ژنراتور کمتر  ازیموردندمای باالی منبع از دمای  زمانی که .شودیمفرستاده 

. در اين حین کندیمو منبع ذخیره را بای پس  ، هیتر کمکی روشن شدهشود
توسط کلکتور  تواندیم)وقتی هیتر گازی روشن است( دمای آب داخل مخزن 

 شودیمباعث  مخزن ذخیره زی بودن هیتر کمکی باخورشیدی باال رود. موا

 شماتیك کلی سیستم سرمايش  3 شکل
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 صورت نيادر  .گرمای مخزن ذخیره به کار نرود نیتأمهیتر برای  گاهچیهکه 
اين  .[8] شودیمکلکتور خورشیدی را تضمین بیشتر گرما توسط  جذب

که  شودیمرويکرد موجب طوالنی شدن دوره عملکرد حرارتی با خورشید 
تعداد دفعات روشن و خاموش شدن سويیچ بین مخزن ذخیره و هیتر کمکی 

، سرعت فن برج را کنخنكنسبی در مدار برج  گرحس. يك دهدیمرا کاهش 
 قبولقابلاز برج در محدوده دمای آب برگشتی  کهینحوبه کندیمتنظیم 

 .شرکت سازنده چیلر باشد

 هیتر کمکي 3-6
یهنگامچیلر يا کويل حرارتی  ازیموردنحرارت  نیتأميك هیتر کمکی برای 

. با به کار بردن موازنه شودیمانرژی خورشیدی موجود نیست استفاده  که
زير  صورتبهانرژی برای مشعل گازی کمکی، دمای آب در خروج از هیتر 

  :شودیممحاسبه 

 (9)                                 TAH,out = TAH,in + QAH− Qloss,AH
mw,AHcp.w

 

تلفات حرارتی در مشعل است که از  دهندهنشان  𝑸𝑸˙𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥𝐥,𝐀𝐀𝐀𝐀که در آن 
 : ديآیمبه دست  زيررابطه 

         
𝑸𝑸𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍,𝑨𝑨𝑨𝑨 = 𝑼𝑼𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨𝑨(𝑻𝑻𝒂𝒂𝒂𝒂 − 𝑻𝑻𝒂𝒂) + 

(10 )                                                 (𝟏𝟏 − 𝜼𝜼𝑨𝑨𝑨𝑨)𝑸𝑸𝑨𝑨𝑨𝑨                

شاره به تلفات کلی حرارتی بین مشعل و محیط ا   𝐔𝐔𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀𝐀که در آن    
 راندمان حرارتی مشعل می باشد. 𝛈𝛈𝑨𝑨𝑨𝑨 دارد و 

 نحوه انجام کار -4

 کلیات و روابط حاکم 4-1
خورشیدی در چند سال متوالی در پژوهشگاه مواد  یهایبرداردادهبا توجه به 

 .است محاسبهقابلسطوح مختلف در دسترس و  یرو برو انرژی، میزان تابش 
با پیك دمايی  ،تیر 2۶جوالی معادل  1۶روز  ، درشدهمشخصدر بازه زمانی 

روبرو هستیم که مبنای محاسبات قرار گرفته است. معادالت حاکم بر سیستم 

 اندشدهحلو  ترکیب باهمدر ادامه توضیح داده خواهد شد  هاآن نيترمهمکه 
در ابتدا به مقدار تابش موجود شوند. محاسبه  ،تا مقادير و پارامترهای حرارتی

 یهاسالاز  هاداده .ه استدر محل که در دسترس قرار داشت رجوع شد
ی دارا CM22پیاپی توسط دستگاه پیرانومتر مدل  صورتبه 2010تا  1997

دارای  BD-300و حسگر میزان روشنايی روز مدل  کانال 2نشانگر اطالعات با 
واقع در سايت خورشیدی پژوهشگاه مواد و  ،کانال 4 با تحلیلگر اطالعات

زير نمودارهای تابش ماهانه در طول يك قسمت انرژی ثبت شده است. در 
آورده کرج استان البرز  دشتنیمشکدر  2010و  2009 یهاسالسال برای 
به تفکیك قید  هرماهمقادير تابش متوسط، بیشینه و کمینه  هاآن شده که در

  گرديده است.
شده تابش روی سطح  یریگاندازهاست به اطالعات اين منظور الزم به 

اين رجوع کرد. در مورد  موردنظرجهت روز و ساعت  موردنظرافق در محل 
. است  1۶الی  15ساعات بین جوالی در  1۶روز  ،موردنظرمقاله روز و ساعت 

 در اين صورت خواهیم داشت: 
197  n=  21.2و 𝛿𝛿 = 

n   و  موردنظرشماره روز𝛿𝛿  زاويه انحراف برای روز مربوطه است که از
 : شودیمرابطه ذيل محاسبه 

𝛿𝛿 = 23/45 sin [360365 (284 + N)] (11)                                        

پس زاويه سمت  ردیگیمبا توجه به اينکه کلکتور به سمت جنوب قرار 
𝛾𝛾يعنی  استالراس برابر صفر  = 0. 

 :میکنیماستفاده  زيربرای محاسبه زاويه برخورد از رابطه 

cos 𝜃𝜃 = cos(𝜙𝜙 − 𝛽𝛽) cos𝜔𝜔 cos 𝛿𝛿 +  sin(𝜙𝜙 − 𝛽𝛽) sin 𝛿𝛿  (12)   

ساعت ی زاويه غروب خورشیدی بايد ابتدا يعن ωبرای محاسبه 
  محاسبه شود:خورشیدی 

(13)                 ) + ElocL – ststandard time = 4 ( L–Solar time  

مدار محلی منطقه  𝐿𝐿𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙مدار استاندارد منطقه و  𝐿𝐿𝑠𝑠𝑠𝑠که در اين رابطه 
  :ديآیم دست به( 14)نیز از رابطه  Eاست. پارامتر 

 بازده چیلرها با توجه به دمای منبع آب گرم  4  شکل
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E = 292.2 (0.000075 + 0.001868 cos B- 0.032077 sin B- 
     0.014615 cos 2B- 0.04089 sin 2B ) (13 )                             

 (14)                                                            B = (N − 1)(360365) 

که به  استجوالی  1۶ظهر خورشیدی در  باً يتقر 12:30ساعت  جهیدرنت
 انرژی معادل ساعت يیجوصرفهساعت رسمی کشور و با توجه به ساعت 

میانگین ساعت  1۶الی  15. برای ساعت استجوالی  1۶روز در  13:30
 ،با ظهر خورشیدی هساعت 2 به علت فاصلهو  میکنیمرا انتخاب  15:30

  .ω=+ 30 داريم، تيدرنها
م به تابش کل از روابط برای محاسبه زاويه آزيموث و نسبت تابش مستقی

 : میکنیمذيل استفاده 

 

Cos 𝜃𝜃𝑧𝑧 = cos 𝜙𝜙 cos 𝛿𝛿 cos 𝜔𝜔+ sin 𝜙𝜙 sin 𝛿𝛿  (15    )            
𝑅𝑅𝑏𝑏 = cosƟ/ cos 𝜃𝜃𝑧𝑧 (1۶                                                  )

    

 به 1۶و  15 یهاساعتجوالی مابین  1۶برای روز را  𝐼𝐼0 نیاز استحال 
 آوريم: دست

𝐼𝐼0 =  12∗3600𝜋𝜋 𝐺𝐺𝑠𝑠𝑠𝑠 [1 + 0.33 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑛𝑛
365 ∗ 360] ×

[𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝜙𝜙 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝛿𝛿 (𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜔𝜔2 − 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜔𝜔1) +
2𝜋𝜋(𝜔𝜔2−𝜔𝜔1)

360 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝜙𝜙 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛿𝛿] (17                                                  )  

 

 
 

 

 
 

 2009سال ه ثبت شده در یانماه انرژی خورشیدی مقدار  5شکل 

 

 

 

 2010ثبت شده در سال انرژی خورشیدی ماهیانه  مقدار 6شکل 
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 يیهادادهنسبت شدت تابش مستقیم روزانه متوسط ماهیانه را از سپس 
یممحاسبه  است را شده یریگاندازهدر محل پژوهشگاه  هاسالکه در طی 

      : ميآوریم دست به( 1۶. سپس شاخص ساعتی صافی هوا را از رابطه )میکن

𝐾𝐾𝑇𝑇     = 𝐼𝐼 𝐼𝐼0⁄  (18 )                                                                      

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

Id/I    = 1.557 − 1.84KT (19                                         )  

بسیار  HDKRنتايج مدل آنیزوتروپیك  [9] با توجه به توضیحات مرجع
 داربیشين روش برای محاسبه تابش روی سطح ا پس ازس .باشندیمدقیق 

 یآورجمع. الزم به ذکر است که با توجه به هدف پروژه که میکنیماستفاده 
 درجه نسبت به سطح افقی  20کلکتور در شیب  .باشدیمگرما در تابستان 

 

با توجه به  قرار داده شده است. همچنین ضريب بازتاب محیط اطراف
. ه شده استلحاظ گرديد 0.2آسفالت و کمی خاك به میزان  ،وجود بتن

  :باشندیم زيرروابط اين مدل مطابق 
 =𝑅𝑅𝑏𝑏 داربیشتابش مستقیم روی سطح افق/ تابش مستقیم روی سطح 

(20)                                                                    Ai = Ibn
Ion

=  IbIo                              
 

  IT = (Ib + IdAi)Rb + Id(1 − Ai) (
1+cos β

2 ) [1 + f sin3 β2] +

          Iρg(1−cos β2 )  (21)                                                             

(22)                                                                            𝑓𝑓 = √𝐼𝐼𝑏𝑏
𝐼𝐼                                                    

  ارائه شده است:  3جدول  در آمدهدستبهنتايج 
 

  تابشی متغیرهایمقادير  3 جدول

 مقدار  متغیر مقدار  متغیر

n 197        𝐼𝐼𝑏𝑏  
δ 21.35 β 20 

φ 35.5         𝐼𝐼0 4.13 

γ 0 I 2.25 

ω 30         𝐼𝐼𝑑𝑑 0.556 

ϴ 24.76         𝐼𝐼𝑇𝑇 2.79 

      𝜃𝜃𝑍𝑍 29.59         𝑅𝑅𝑏𝑏 1.044 

E -7.52         𝜌𝜌𝑔𝑔 0.2 

B 193.31        𝜂𝜂𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 0.7 

S 445.2     

 

سهموی از روند  یهاکننده متمرکزجهت محاسبه توان خروجی 
سهموی  یهاکننده متمرکزاتالف حرارت در . میکنیممحاسباتی زير استفاده 

 : ديآیم دست بهتوسط معادله زير 
𝑄𝑄𝑙𝑙𝑜𝑜𝑙𝑙𝑙𝑙1 =  𝜋𝜋𝐷𝐷𝑐𝑐𝑜𝑜𝑙𝑙ℎ𝑤𝑤(𝑇𝑇𝐶𝐶𝐶𝐶 − 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐) + 
              𝜀𝜀𝜋𝜋𝐷𝐷𝑐𝑐𝑜𝑜𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑇𝑇𝑐𝑐𝑜𝑜4 − 𝑇𝑇𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠4)   (23  )                                           

ثابت  L ،σ، طول کلکتور εضريب گسیل  ،D فوق: قطر معادله در
 .𝑇𝑇𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠ن دمای آسما و𝑇𝑇𝑎𝑎   بولتزمن، دمای محیط -استفان

 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑜𝑜 یاشهیشبرای روند حل نیاز است که ابتدا دمای خارجی پوشش 
بیانگر   oسيرنويزبه دمای محیط است.  تركينزد معموالًحدس زده شود که 

که از رابطه  استضريب جابجايی خارجی  ℎ𝑤𝑤 .استسطح خارجی پوشش 
 : ديآیم دست به (۶)

hw =  NU.K
Dco

 (24                                                                      )  

 بهکه از رابطه ذيل  استنیاز به محاسبه عدد رينولدز  NUبرای محاسبه 
 : ديآیم دست

(25 )                                                                        Re =  ρVDμ                                                                       

 : ديآیم دست به NUسپس از رابطه مك آدامز میزان 

𝑁𝑁𝑁𝑁 = {0.4 + 0.54𝑅𝑅𝑅𝑅0.52                   𝑖𝑖𝑓𝑓     0.1 <  𝑅𝑅𝑅𝑅 < 1000
0.3 𝑅𝑅𝑅𝑅0.6                              𝑖𝑖𝑓𝑓   1000 <  𝑅𝑅𝑅𝑅 < 50000 

(2۶)                  

 : ديآیم دست به( 27)از رابطه  𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐 یاشهیشدمای داخلی پوشش 

Q𝑙𝑙𝑜𝑜𝑙𝑙𝑙𝑙1 = 2πkcl(Tci−Tco)
ln (Dco Dci

⁄ )
 (27                                                      )  

Qloss2 = πDrlσ(Tr4−Tci4 )
{ 1εr+

Dr
Dci

( 1εc−1)}
 (28                                                       )  

اين  . درشودیممحاسبه  𝑄𝑄𝑙𝑙𝑜𝑜𝑙𝑙𝑙𝑙2( پارامتر 28سپس از طريق رابطه )
به  𝑄𝑄𝑙𝑙𝑜𝑜𝑙𝑙𝑙𝑙1و  𝑄𝑄𝑙𝑙𝑜𝑜𝑙𝑙𝑙𝑙2 کهیدرصورت. استبیانگر لوله جاذب r رابطه زيرنويس 
 مجدداًحل صحیح بوده است.در غیر اين صورت بايد  روند ،هم نزديك باشند

فرض شود و مراحل باال تکرار  یاشهیشعددی برای دمای خارجی پوشش 
یم دست به، از معادله زير 𝐴𝐴𝑟𝑟سطح جاذب اساس بر 𝑁𝑁𝑙𝑙د. ضريب تلفات نشو

  :ديآ

𝑁𝑁𝐿𝐿 =  𝑄𝑄𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙2
𝐴𝐴𝑟𝑟(𝑇𝑇𝑟𝑟−𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐)

 (29                                     )                            

  :شودمیسپس ضريب بازده کلکتور از رابطه ذيل محاسبه   

𝐹𝐹′ =
1 𝑈𝑈𝑙𝑙⁄

1 𝑈𝑈𝑙𝑙⁄ + 𝐷𝐷𝑙𝑙
ℎ𝑓𝑓𝑐𝑐𝐷𝐷𝑐𝑐

+(𝐷𝐷𝑙𝑙2𝑘𝑘 𝑙𝑙𝑙𝑙
𝐷𝐷𝑙𝑙
𝐷𝐷𝑐𝑐

)
(30                                                 )  

ضريب جريان کلکتور از  .استضريب انتقال حرارت داخل لوله  ℎ𝑓𝑓که 
 :  شودیممحاسبه ( 31)رابطه 

FR = m.cp
ArUl

[1 − Exp(−UlF′ Ar
m.cp

)] (31                                            )  

𝑚𝑚.𝑐𝑐𝑝𝑝در اين رابطه
𝐴𝐴𝑟𝑟𝑈𝑈𝑙𝑙𝐹𝐹′
کلکتور است . انرژی دريافتی  بعدیبنرخ ظرفیت   

 است:  محاسبهقابلاز رابطه زير ( 𝑄𝑄𝑢𝑢مفید) 

𝑄𝑄𝑢𝑢 =  𝐹𝐹𝑅𝑅𝐴𝐴𝑎𝑎[𝑠𝑠 − 𝐴𝐴𝑟𝑟
𝐴𝐴𝑎𝑎
𝑁𝑁𝑙𝑙(𝑇𝑇𝑐𝑐 − 𝑇𝑇𝑎𝑎)  (32)                                       
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سطح  𝐴𝐴𝑎𝑎. استمیزان تابش کلی بر روی سطح افقی  Sدر اين رابطه 
ضريب برداشت  𝐹𝐹𝑅𝑅  تصوير لوله جاذب وخالص کلکتور بدون تلفات ناشی از 

شده در پژوهشگاه، میزان تابش  یریگاندازه یهاداده. با توجه به استحرارت 
با توجه به مبنای محاسبات يعنی  دشتنیمشکدر سطح افقی برای  خورشید

ساعته  معادل  13که با توجه به تابش  است 2kw/m 7.27 ماه جوالی برابر
2w/m 559.23  طول، نظیر نیازمند اطالعاتی محاسبات اين حل برای. است 

 رونيازا است. کلکتور انتخابی وابسته به که میهست  …و گسیل ضرايب پهنا،
ترکیه مبنای   SOLITEM ساخت شرکت PTC3000مدل  سهموی کلکتور

  است.محاسبات قرار گرفته 
 .محاسبات را انجام داد توانیمحال با توجه به اطالعات زير 

 چیلر:  ازیموردنکلکتور و محاسبات و پارامترهاي   يهاداده 4-2
، ضخامت متریلیم 100شفاف  پوشش خارجی ، قطرمتریلیم 70جاذب  قطر

𝐾𝐾𝐶𝐶، ضريب هدايت حرارتی پوششمتریلیم 4پوشش  = 1.4 𝑤𝑤/𝑚𝑚𝑚𝑚   ،
𝜀𝜀𝑟𝑟 ضريب گسیل سطح جاذب  = 𝜀𝜀𝑐𝑐گسیل پوشش  ضريب ،0.13 = 0.8 ،

 17 ، دمای آسمانگرادیسانتدرجه  25 ا، دمای هوV=3 m/sسرعت باد 
، دمای سیال L=5m، طول کلکتور W=3m ، پهنای کلکتورگرادیسانتدرجه 

𝑇𝑇𝑖𝑖  ورودی به جاذب  = ، 0.0537Kg/s، دبی سیال گرادیسانتدرجه 90.55
𝐶𝐶𝑝𝑝گرمای ويژه سیال  = 3.26𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑘𝑘𝑘𝑘𝑚𝑚 ،داخل حرارت انتقال ضريب 

ه ℎ𝑓𝑓لول = 400𝑤𝑤/𝑚𝑚2 ، k=16w/mc، ضريب هدايت حرارتی جاذب  
 یاشهیشبا فرض دمای خارجی پوشش  متریلیم 5ضخامت ديواره جاذب 

بعد از چندين مرحله به نتايج  تيدرنهاو  میکنیمآغاز  درجه کلوين 303 برابر
 دست پیدا خواهیم کرد. باشدیم 7نهايی که در قالب جدول 

 توان بر ژنراتور به ورودی گرمای تقسیم با( 15) رابطه مطابق حال
 به را کلکتور ازیموردن کل مساحت توانیم خورشیدی کلکتور از خروجی

 آورد. دست

(33         )                                                                   𝐴𝐴𝑐𝑐 = 𝑄𝑄𝑔𝑔
𝑄𝑄𝑢𝑢

                                                                                           
 خروجی کلکتور هایداده 7جدول  

 مقدار متغیر مقدار متغیر

Re 1919.3        Ar 1.099 

NU 111.42        Aa 14.5 

       Tco 325.15 F" 0.9949 

        Tci 325.6        FR 0.988 

      Qloss 34.2        Qu 6238.58 

         Ul 2.07        hw 29.18 

F' 0.9938     

انرژی حرارتی  سه درصد از کردن نظرصرفبا [، ۶]با توجه به مرجع 
 سايه و مطابق با و گردوغبارلحاظ کردن اثرات  منظوربه ،در کلکتور شدهجذب
 430.۶ با برابر ،دستگاه چیلر 2 با ازیموردن کلکتور سطح کل (33) رابطه

. است یابیدستقابل PTC 3000 مدل کلکتور 28 از که باشدیم مترمربع
 اطالعات دانستن به نیاز مناسب کنخنك برج انتخاب و آب گرمای دفع جهت
 در شهر تابستان مرطوب دمای ،[5] مرجع به توجه با که است مرطوب دمای
 : از اندعبارت مشخصات ساير .است درجه فارنهايت 70.7 با برابر کرج

RANGE= T hot – T cold = 7.72 ⁰F                                   )34(
  
APPROACH = Tcold – summer wet bulb = 9.28 ⁰ F           )35( 

                   که: 

Summer Wet bulb = 70.7  ⁰ F 
Q’ = 1۶1.7 × 1.1 = 177.87  GPM 

مدل  کنخنكبا داشتن اطالعات باال و رجوع به کاتالوگ سازندگان، برج 
RF50   شرکت بادران تهويه صنعت جوابگوی نیاز ما خواهد بود. طبق مرجع

لیتر  70نیاز به  تك اثرهبه ازای هر مترمربع کلکتور جهت چیلر جذبی  [7]
لیتر مخزن ذخیره  28000 نزديكبنابراين نیاز به  .باشدیمحجم منبع ذخیره 

   داشت.خواهیم  یسازرهیذخ جهت سیستم

 هاشنهادیپنتايج و  -5
بديهی است که با توجه به عدم وجود همیشگی تابش نیاز به سیستم سوختی 

آب گرم  نیتأمتوانايی  یراحتبه. همچنین اين سیستم باشدیمجايگزين 
با توجه به نتايج  .گرمايش در زمستان را نیز خواهد داشت  ازیموردن

با  توانیمکه  میابيیدرمچیلرها  ازیموردنو محدوده دمايی  آمدهدستبه
باالترين شدت تابش نیز  اتفاقاًسیستم های سهموی خطی در اوج گرما که 

کامل جوابگو بود و راندمان  طوربهساعت از نیاز روز را  8تا  ۶وجود دارد بین 
 یتوجهقابلعدد که بسیار درصدی را دارا باشیم،  ۶2سیستم خورشیدی 

ژنراتور  موردنظراين دما برای دبی آب  نیتأم. همچنین با توجه اينکه است
شار موجب افت ف کهدارد  خألنیاز به تعداد بسیار زيادی کلکتور خطی لوله 

با انتخاب کلکتورهای سهموی  صورت نيا. در شودیمپمپ  یهانهيهززياد و 
با توجه به  الزم به ذکر است که نمود.ن مشکل نیز برطرف اي توانیم خطی

 توجهقابلنیز  هاستمیساين  یهانهيهزردياب خورشید  نیاز به سیستم های
 .است

 فهرست عالئم  -6
ϕ ( درجه)جغرافیايی عرض 
L ( درجه)جغرافیايی طول 
E متر( دريا سطح از ارتفاع( 

wbT  کلوين( تابستانی مرطوب دمای( 
V متر بر ثانیه ( باد متوسط سرعت( 

eQ کیلووات برحسب ژنراتور توسط شدهجذب گرمای  
gQ گرمای ورودی به ژنراتور برحسب کیلووات 

Qc  برحسب کیلووات کنندهخنكگرمای خروجی از برج 
Ɵ زاويه برخورد 

HIF ضريب حرارت ورودی 
HMFCF ضريب تصحیح جريان 

RHI نرخ حرارت ورودی 
CCF ضريب ظرفیت سرمايشی 

R CC نرخ ظرفیت سرمايشی 
 COPضريب عملکرد 
ơ   ثابت استفان بولتزمن 

NU عدد ناسلت 
Re  عدد رينولدز 
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Ta دمای محیط 
skyT دمای آسمان 

ciT یاشهیشدمای داخلی پوشش 
 coT   یاشهیشدمای خارجی پوشش 
iT دمای سیال ورودی 
 lU  ضريب تلفات 

F’ ضريب بازده کلکتور 
F” ضريب جريان کلکتور 

 𝐹𝐹𝑅𝑅 ضريب برداشت حرارتی  
S  سطح افقی یرو برتابش 
aA سطح خالص کلکتور 
uQ انرژی دريافتی مفید 
cK ضريب هدايت حرارتی پوشش 

K ضريب هدايت حرارتی جاذب 
pC گرمای ويژه سیال 
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