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 بـه  انـد،  یافتـه  شیافـزا ی تـوجه  قابـل  طور بهي انرژي ازهاین ،یجهان اقتصاد عیسر توسعه با

 درك. باشـند  یمـ  خـود ي اقتصـاد  رشد تجربه حال در که توسعه حال در يکشورها در خصوص

 و دباشن یم کاهش حال در تهیسیالکتر دیتولي برا ازین موردی لیفس سوخت منابع که مطلب نیا

 دیـ تجد و پـاك  منابع به توجه است، وابسته اتمسفر به کربن صدور به هوا و آب راتییتغ که نیا

 اندیشـمندان  و محققـین  توسـط  اي گسترده تحقیقات امروزه .است داده شیافزا راي انرژ شونده

 ،جهـانی  مقیـاس  در تژیکاسـترا  ریـزي  برنامـه  در انرژي وضوعم و گیرد می صورت زمینه نیا در

 .دارد اي ویژه جایگاه ملی و اي همنطق
 در و نیمــوثرتر ازی یکـ  عنــوان بـه ي دیخورشــي انـرژ  ریدپــذیتجدي انـرژ  منــابع انیـ م در

 نـه یزم در ریـ اخ دهه چندي ها شرفتیپ لیدل به نیهمچن. شود یم شناخته منابع نیتر دسترس

 بـا ي اقتصـاد  ترقابـ  تیقابلي داراي انرژ نیا ،يدیخورشي انرژي ریکارگ به و ها ستمیسی طراح

 را توجـه  قابـل ی لیپتانسـ  زیـ ن رانیـ ا زمانیعز کشور. داراست رای لیفسي ها يانرژ متداول منابع

 .دهد یم نشان راي انرژ انیپا یب منبع نیا ازي بردار بهره جهت

 در کتـاب  تـرین  جـامع  ،Solar Engineering of Thermal Processes ،کتـاب  ایـن  نیالت نسخه

 از W.A.Beckman و J.A.Duffie آن مـولفین  و بـوده  خورشیدي انرژي هیدانشگا کتابهاي زمینه

 در و ارشـد  کارشناسـی  مقطـع  در عمـدتا  مـذکور  کتاب. هستند رشته این در نام صاحب اساتید

 ،محققـین  عمـوم  بـه  کتاب نیا مطالعه نیبنابرا .شود می تدریس جهان مطرح هاي دانشگاه اکثر

 .شود می توصیه کاري ینهزم این به مندان عالقه و دانشجویان

 و قیـ تحق نـه یزم در و کـرده  نیتـام  را خوانندگاني ازهاین بتواند حاضر مجموعه است دیام

 .باشد موثر کشور دري دیخورشي انرژ شتریب چه هر کاربردي برا توسعه

 آدرس بـه  را خـود  نظـرات  و اصـالحات  مـوارد  شـود  می درخواست عزیزان کلیه از خاتمه در

 .فرمایند ارسال mkhassadi@yahoo.com ایمیل
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 مقدمه 

 

 فصـول ( یطراحـ ي روشها و )7 تا 1 فصول( هاکاربرد عمده قسمت دو شامل حاضر مجموعه

 و نیالتـ  کتـاب  12 فصـل  بـا  منطبـق  کتـاب  نیـ ا 1 فصل که است ذکر به زمال. است )13 تا 8

 قسـمت  .باشـد  یمـ  نیالتـ  کتاب 24 فصل ترجمه که کتاب نیا 13 فصل تا بیترت به نطوریهم

 ،یکمـ  عملکـرد  محاسـبات  جینتـا  گرچـه  اسـت،  شـده  ارائـه ی فیتوص صورت به شتریب کاربردها

 را بخـش  نیای کل اهداف. دارد وجود فصول شتریب رد زیني اقتصادي ها یابیارز و آني ریگ اندازه

 قسـمت  در. دانسـت  کاربردهـا ي ریپـذ  امکـان  نییـ تع وی عملـ  کاربرد نوع نییتع شامل توان یم

 نظـر  دري دیخورشي انرژي ندهایفرآ مدتی طوالن عملکرد برآوردي ها روش ،یطراحي ها روش

 .باشد یم آنهای طراح دري ضروری قدم که ،شوند یم گرفته

ي هـا  جنبـه  ازي اریبسـ  و پـردازد  یمـ  آب فعـال  ریغ و فعال شیگرماي ها ستمیس به 1 صلف

 اجـزا  مختلفي ها يبند بیترک دهد، یم پوشش یافته توسعه شتریب که راي دیخورشي ها ندیفرآ

 بـه  آب شیگرمـا  عمـل  میتعمـ  .رنـد یگ یمـ  قـرار ی بررسـ  مـورد  فصل نیا در زین ها ستمیس نیا

ي هـا  خانـه  شـود،  یمـ  داده حیتوضـ  2 فصـل  در فضـا  فعـال  شیگرمـا ي برا بزرگتري ها ستمیس

ـ  3 فصـل  .رونـد  یمـ  شـمار  به فصل ان در توجه مورد مبحثي دیخورش ی حرارتـ ي هـا  جنبـه  اب

ی طراحـ ي معمـار  وی مهندسی بیترک مسائل ازی بخشی مهندس و رفعالیغ شیگرماي ندهایفرآ

ی طـوالن ی حرارتـ  عملکـرد  بـرآورد  .دارد سـروکار ي دیخورش تابش از استفادهي برا ها ساختمان

 شیسـرما . بـود  خواهـد  توجـه  مورد فصل نیا در فعال ریغ يدیخورشي انرژي ها ستمیس مدت

 بـه ی مناسـب  راهکـار  ،میـ مالي هوا و آب مناطق در کاربردي برا ژهیو به ،ها ساختماني دیخورش

 شـوند  یمـ  انجام يدیخورش تابش با کهی شیسرماي ندهایفرآ به 4 فصل رو نیا از رسد، یم نظر

 .رندیگ یم قراری ابیارز مورد سپس شدهي بند دسته ابتدا ندهایفرآ نیا است، مربوط

. شـوند  یم انجام بزرگتري ها اندازه در معموال که هستندیی کاربردها به راجعي بعد فصل سه

 اریبسـ  کـاربرد  لیـ دل بـه  کهیی کاربردها ،یصنعت شیگرما ندیفرآ در است؛ 5 فصل ،فصل نیاول

ی ولـ  هستند، توجه مورد اریبس صنعت در کلکتور عملکرد با سهیمقا قابلي دماها دري انرژ ادیز

ي نـدها یفرآ دربـاره  6 فصـل . انـد  نشـده  اسـتفاده ي ا گسـترده  طور بهي اقتصاد وی عمل لیدال به

 و هـا  شیآزمـا  بـا  و کنـد  یمـ  بحـث ی کیمکـان ي انـرژ  بهي دیخورشي انرژ لیتبدي برای حرارت

ي هـا  حوضـچه  مـورد  در 7 فصـل . انـد  شـده  انجام کمی لیخ که دارد سروکاری صنعتي کاربردها

ی سـنت ي نـدها یفرآ شـامل  نیچن هم فصل نیا کند، یم بحثي ریتبخي ندهایفرآ وي دیخورش

ـ ا. باشد یم آب افتیباز جهت ریتقط زین ویی زدا آبي برای کن خشک و ریتبخ ی برخـ  فصـل  نی
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 .ردیگ یبرم دري دیخورش ریتقطي برا را کیتئور وی محاسباتي ها روش

ـ ا .اسـت  شـده  طـرح ی طراحـ  روند در استفاده مورد يها يساز هیشب با رابطه در 8 فصل  نی

ي مـواز . دهنـد  یم پوشش را آن اتیجزئ همرا به گذرای حرارت عملکرد محاسبات ها يساز هیشب

ي ورضـر  محاسـبات  از نـان یاطمي بـرا  کـه ی کـ یزیف شـات یآزما وي عـدد  جینتا نیا نیبي ساز

 شـودکه  یمـ  ارائـه  TRNSYSي سـاز  هیشـب  برنامه از مختصر شرح یک. ردیگ یم انجام باشد، یم

 دري سـاز  هیشـب  از اسـتفاده  تیـ اهم فصـل  نیـ ا در. گـردد  یم شامل را آن از استفادهي ها مثال

 .شود یم داده نشان تر عیوس ابعاد بایی ها ستمیسی طراح

 بـا  ماهانـه  محاسـبات ی نیگزیجـا ي بـرا ی یهـا  وشر بـه  راجـع یی ها بحث 11 تا 9ي ها فصل

 شـات یازما جینتـا  روابـط  هیپا بر ای یطراحي ها روش نیا. هستند ها يساز هیشب قیدق محاسبات

 عانـوا  ازي ا محـدوده . باشـند  یمي ور بهره تیقابل میمفاه هیپا بر یا و فراواني) ساز هیشبي (عدد

 .رندیگ یم ارقری بررس مورد فصول نیا در رفعالیغ و فعالي ها ستمیس

 نـدها، یفرآ نیـ ا سـت، ینی حرارتـ  عمـال  دهـد  یم قراری بررس مورد 12 فصل که راي دنیفرآ

ی مشـ  وي ا نـه یزم شیپـ  اطالعـات  همـان  اسـاس  بـر  امـا  هستند، (PV) کیفتوولتائي ندهایفرآ

 و مختصـر  شرح ک. یشود یم استفاده آنها ازی حرارتي نهایفرآي برا که شود یم بنایی ها ستمیس

 ادامه ستمیسي ها مدل و ژنراتوري ها بحث با که شود یم ارائهي دیخورشي ها سلول از تیفیک با

ي اریبسـ  مـدت ی طوالنی خروج نییتعي برا که گردد یم ارائه یطراح روند یک سپس و ابدی یم

  .است کاربرد قابل PVي ها ستمیس از

ـ ا از آخـر  فصـل  نیبنـابرا  .باشد یمي دیخورشي انرژ از میمستق ریغ شکل یک باد،ي انرژ  نی

 و بـاد  تـوان  بـر  فرا حکم اصول ادامه در .دهد یم پوشش راي انرژ منبع نیای مبان و اصول کتاب

 رونـد  یـک . دهـد  یمـ  ارائـه  راي بـاد  نیماشـ  یک از باد عبور بای کیمکان توان به باد توان لیتبد

 .شود یم ئهارا منفردي بادي ها نیماش مدت یطوالنی طراح عملکردی نیب شیپي برای طراح

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش اول

 کاربردها
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هـاي تعیـین    ها و سیستم اي و قوانین تعیین کننده عملیات بخش قسمت اول به مفاهیم پایه

هـا   مندسازي معادالت کارا براي کلکتورها، اقتصاد و دیگر بخـش  کننده فرآیند خورشیدي، قاعده

بحث راجع به کاربردهاي انرژي خورشـیدي جهـت تـأمین    شد. با این پیش زمینه، به  مربوط می

پردازیم. تأکید اساسی در این بخش بر روي کاربردها جهت گرمـایش،   نیازهاي مختلف انرژي می

 باشد. ها توسط فرآیندهاي فعال و غیر فعال می آب داغ و سرمایش در ساختمان

ل نتـایج محاسـبات   باشد، گرچه بیشـتر فصـول شـام    بیشتر قسمت دوم کیفی و توصیفی می

باشد. اهداف، شامل تعیین نوع کـاربرد   هاي اقتصادي می گیري آن و ارزیابی عملکرد کمی، اندازه

عملی، تعیین امکان پذیري کاربردها و قرار دادن آنها در قالبی اسـت کـه بتواننـد امکـان پـذیر      

 اند. شوند. مسائل عملی برخاسته از این کاربردها ذکر شده

هـاي   پـردازد و بسـیاري از جنبـه    هاي گرمایش فعال و غیر فعـال آب مـی   به سیستم 1فصل 

دهد. تعمیم عمـل گرمـایش آب بـه     هاي خورشیدي را که بیشتر توسعه یافته پوشش می فرآیند

بـه   5شـود. فصـل    توضـیح داده مـی   2هاي بزرگتر براي گرمایش فعـال فضـا در فصـل     سیستم

ل و مهندسی بخشی از مسائل ترکیبی مهندسـی  هاي حرارتی فرآیندهاي گرمایش غیر فعا جنبه

بـه   4ها بـراي اسـتفاده از تـابش خورشـیدي سـروکار دارد. فصـل        و معماري طراحی ساختمان

 شوند مربوط است. فرآیندهاي سرمایشی که با تابش خورشیدي انجام می

وند. شـ  هاي بزرگتر انجام می سه فصل بعدي راجع به کاربردهایی هستند که معموال در اندازه

است؛ در فرآیند گرمایش صنعتی، کاربردهایی که به دلیل کاربرد بسیار زیاد انرژي  5اولی فصل 

در دماهاي قابل مقایسه با عملکرد کلکتور در صنعت بسیار مورد توجه هستند، ولـی بـه دالیـل    

اي درباره فرآیندهاي حرارتـی بـر   6اند. فصل  اي استفاده نشده عملی و اقتصادي به طور گسترده

هـا و کاربردهـاي صـنعتی     کند و با آزمایش مکانیکی بحث می تبدیل انرژي خورشیدي به انرژي

در  LUZهـاي   اند. هم چنین شامل بحثی راجع به نیروگـاه  سروکار دارد که خیلی کم انجام شده

در  2کالیفرنیا است که ظرفیت انرژي الکتریکی مجموع چند صـد مگـاوات را دارا اسـت. فصـل     

کند کـه شـامل اطالعـاتی دربـاره      هاي خورشیدي و فرآیندهاي تبخیري بحث می همورد حوضچ

باشـد و هـم    هاي خورشیدي می ها براي اوج مصرف در اسرائیل است که بر پایه حوضچه نیروگاه

چنین شامل فرآیندهاي سنتی تبخیر و خشک کنی براي آب زدایی و نیز تقطیر جهت بازیافـت  

هـاي محاسـباتی و تئوریـک را بـراي تقطیـر خورشـیدي در        شباشد. این فصل برخی رو آب می

 گیرد. برمی

 
 



 

 

 

 

 

 

 1فصل 

 گرم کردن آب با استفاده از خورشید
 

این فصل اولین بخش از فصول مربوط به کاربردهاي حرارتـی اسـت. در ایـن فصـل، کـاربرد      

هـیم.  د گرمایش خورشیدي را به منظور مصارف آب داغ خانگی و صنعتی مورد بحـث قـرار مـی   

شود. مالحظاتی کـه   شرح سیستم و اجزاي آن و مالحظات مهم طراحی به طور خالصه بیان می

هاي گرمـایش آب مهـم هسـتند، در سـرمایش و گرمـایش خورشـیدي نیـز         در طراحی سیستم

گیرنـد. بسـیاري از    رو تحـت پوشـش قـرار مـی     هاي پیش بنیادین هستند. این کاربردها در فصل

ها مطـرح هسـتند، در فرآینـدهاي صـنعتی      ویس ساختماني آب داغ سراصولی که در اینجا برا

 د.نشو مطرح می 5حرارتی نیز کاربرد دارند که در فصل 

، کـم جریـان  بـا دبـی   آب داغ هـاي   اخیر دانش قابل توجهی در زمینه سیسـتم هاي  در سال

یشـتر از  (یـا کمـی ب   ها به میزان یک پـنجم  توسعه یافته است. نرخ جریان کلکتوري این سیستم

هاي گردش اجباري استفاده  به طور معمول در سیستمآن) نرخ جریان در کلکتورهایی است که 

هـایی اسـت کـه بـه روش      تر از آن کنند، پایین کلکتورهایی که به این شیوه کار می FR شوند. می

 قابل دسترس است کـه منجـر بـه    ،کنند، اما الیه بندي باالتري در مخازن ذخیره معمول کار می

هـا بسـیار حـائز اهمیـت      شـود. ایـن توسـعه    تر ورودي به کلکتور و عملکرد بهتر می دماي پایین

 شود. اي به آنها پرداخته می هستند و در بخش جداگانه

 

 گرمایش آبهاي  سیستم 1-1

گیرند. رایج تـرین   هاي بسیاري قرار می هاي خورشیدي در پیکربندي گرمکن  اجزاي اصلی آب

 در این شکل نشان داده شده است کـه  نشان داده شده است. 1-1-1ر شکل ها د این پیکربندي

چهـار   بـین اضافه شود. این سه طریق در  به سیستم تواند انرژي کمکی به سه طریق مختلف می

کن غیـر فعـال (یـک     قابل تعویض هستند. یک آب گرم ،روش انتقال حرارت از کلکتور به مخزن

الف نشـان داده شـده اسـت. مخـزن      -1-1-1در شکل سیستم گردش طبیعی یا ترموسیفونی) 

گیرد و هنگامی که انـرژي خورشـیدي در کلکتـور بـه آب داخـل کلکتـور        باالي کلکتور قرار می

آب از طریق جابجایی طبیعی بـه   و آورد یک اختالف چگالی را به وجود می، کند انرژي اضافه می
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 آید. گردش در می

شود تـا یـک منبـع آب داغ را برقـرار سـازد.       افه میانرژي کمکی به آب موجود در مخزن اض

دهـد. در ایـن سیسـتم یـک      ب مثالی از یک سیستم گردش اجباري را نشان می -1-1-1شکل 

شـود کـه    پمپ مورد نیاز است. این پمپ معموال به وسیله یک ترموستات تفاضـلی کنتـرل مـی   

زن به مقدار قابـل تـوجهی   پمپ را هنگامی که دماي هدر باالیی از دماي آب موجود در کف مخ

کند. (همـان طـور کـه در بخـش      بیشتر باشد، جهت تضمین ایستایی سیستم کنترل، روشن می

حرارتـی از  هـاي   بیان شد). یک شیر یک طرفه براي جلوگیري از گردش معکوس و افـت  10-4

 اي آب درون لولـه کلکتور در اثر گردش معکوس به هنگام شب، مورد نیاز است. انرژي کمکی به 

 .شود که در حال ترك کردن مخزن به سمت بار است اضافه می

 

 

 
الف) یک سیستم گردش طبیعی ب)یک سیستم گردش اجباري   رایجهاي  الگوي ترکیب بندي آب گرمکن 1-1-1شکل 

 .ت) سیستم با مدار ضد یخ و مبدل حرارتی خارجی پ) یک سیستم با مدار ضد یخ و مبدل حرارتی داخلی با یک مخزن

هاي  حرارت کمکی به صورت اضافه شدن به مخزن، در یک گرمکن و یا در مخزن دوم نشان داده شده است. هر کدام از روش

 فوق قرار گیرد.هاي  از ترکیب بندي کتواند در هر ی حرارت کمکی می

 

هـاي (الـف) و    دهـد، طـرح   در مناطق آب و هوایی که دماي پایینی دارند و یخ زدگی رخ می

تواند شامل یک مبدل حرارتی در مخزن باشـد و طـرح    به اصالح دارند. طرح (الف) می (ب) نیاز

کند تمـام آب کلکتـور و    تواند مجهز به سیستم تخلیه باشد و هنگامی که پمپ کار نمی (ب) می

کننـد در   هایی که از سیاالت ضد یخ استفاده می هایی از سیستم نماید. مثال ها را دریافت می لوله

تواننـد   حرارتـی کلکتـور مـی   هاي  اند. مبدل ت نشان داده شده -1-1-1پ و  -1-1-1هاي  شکل

داخل یا خارج از کلکتور قرار گیرند. در یک طرح اصالحی از طرح (پ) مبدل حرارتی، پوششـی  

). انـرژي  2005 ،و همکـاران   فوربـو ) و (2004 ، 1فوربو و 1نودسندهد ( را دور مخزن تشکیل می

                                                           
١. Knudsen 



: فعا /   : گرمايش ساختما  ۱۳فصل 

پ نشـان داده شـده اسـت. عرضـه انـرژي       -1-1-1آب مخـزن، در شـکل   کمکی اضافه شده به 

هاي برقی، نفتی یا گازي با ظرفیت ذخیـره خـود    تواند به وسیله آب گرمکن کمکی همچنین می

ت سیستمی با دو مخزن نشـان داده شـده اسـت. هـر      -1-1-1به سیستم انجام شود. در شکل 

وط کن  آب سرد منبـع را بـا آب گـرم شـده     ها ممکن است با یک شیر مخل  کدام از این سیستم

دهـد. سـایر    کند که یک حد باال روي دماي آب گرم روانه شده به توزیع کننده، قرار می مخلوط

 اند ممکن است شیرهاي اطمینان فشار مخازن انبساط باشند. تجهیزاتی که نشان داده نشده

اوایـل قـرن گذشـته در     شـوند. آنهـا در   هاي خورشیدي در تمام دنیا ساخته مـی  آب گرمکن

فلوریدا و کالیفرنیا رایج بودند، هنگامی که گاز طبیعـی ارزان قیمـت در دسـترس قـرار گرفـت،      

ها افزایش یافت مجددا نصـب شـدند. گـرم     ناپدید شدند و هنگامی که قیمت گاز و سایر سوخت

واخـت  کردن آب با خورشید این مزیت را دارد که بارهـاي حرارتـی معمـوال در طـول سـال یکن     

 لگـردد. شـک   هستند و این مسأله منجر به استفاده باالي تجهیـزات گرمـایش خورشـیدي مـی    

از  3پـرت و  2تگریفیـ هـاي   دهـد. سیسـتم   هاي خانگی و صنعتی را نشان می آب گرمکن 1-1-2

 گیرند. ها، جابجایی اجباري را به خدمت می د و سایر سیستمنکن جابجایی طبیعی استفاده می

شوند، شبیه کلکتور شکل  هاي آب گرمکن استفاده می ر بسیاري از سیستمکلکتورهایی که د

متر از یکدیگر فاصله دارند. جـنس   15/0تا  1/0ي موازي آنها بین 4هستند که رایزرها 6-23-3

هاي دیگر صفحات نیز به کار برده شوند. براي مثال  توانند مس یا آهن باشند و طرح صفحات می

فـوالد   متصل به هم توسط نورد، ازاي ، جوش درزي یا صفحات   نقطه ها از دو جوش بعضی از آن

شوند. مسیرهاي عبور سیال بین صفحات بـه   ضدزنگ یا معمولی، مس و یا آلومینیوم ساخته می

هـاي مـارپیچ    چنین از لوله شوند. هم وسیله انبساط هیدرولیک پس از جوش دادن شکل داده می

 5-1تر باشـند و در بخـش    هاي جریان میکرو رایج سیستمشود که ممکن است براي  استفاده می

 100تـا   50شوند، کـه   گیرند. صفحات جاذب در یک جعبه فلزي نصب می مورد بررسی قرار می

گیرد. ابعـاد یـک    اي روي صفحات قرار می میلیمتر عایق کاري پشت صفحه و یک پوشش شیشه

تولیـد   هـاي  هـاي گـرمکن   است. مدولمتر  1×2کلکتور نمونه که در ایاالت متحده ساخته شده 

متـر   2/1× 2/1متـر یـا    1×2 ،متـر  2/1× 6/0 به طور نمونه رژیم صهیونیستیاسترالیا و  شده در

 هستند.  
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