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 چکیده

ادی در مقایسه با سایر انرژی خورشیدی کاربردهای فراوانی دارد.و سیستم های ترکیبی خورشیدی به لحاظ فنی و اقتص

بیشتر مورد توجه قرار گرفته است در این تحقیق با استفاده از مشخصات جغرافیایی و ,کاربردهای انرژی خورشیدی در جهان

آنالیز ,اقلیمی شهر اصفهان و میزان مصرف گاز طبیعی جهت گرمایش و تولید آب گرم سیستم های بهداشتی در یک ساختمان 

سیستم گرمایش ترکیبی خورشیدی برای یک ساختمان مسکونی ویالیی در فصول مختلف سال انجام  انرژی و اقتصادی یک

شد.آنالیزهای نامبرده با استفاده از نرم افزار خورشیدی ترنسیس انجام شد. سپس شیب بهینه ی کلکتور در فصل های مختلف 

بعد از انجام  شبیه سازی سیستم گرمایش بر اساس مختصات جغرافیایی اصفهان توسط نرم افزار متلب به دست امد.

میزان گرمایش مورد نیاز توسط سیستم های متعارف گرمایشی و ,میزان گرمایش تولید شده توسط سیستم خورشیدی ,ترکیبی

در صورتیکه کلکتورهای سیستم خورشیدی در ,میزان کل بار گرمایش ترکیبی در هر ماه از سال تعیین شد. نتایج نشان داد

بار کل  %58تا%9میزان بار گرمایشی خورشید در ماه های مختلف سال در محدوده ,یب بهینه سالیانه ثابت شوندزاویه ش

 گرمایشی ساختمان خواهد بود.

 انالیز سیستم گرمایشی،کلکتور خورشیدی،یی انرژبهینه ساز واژگان کلیدی:
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 مقدمه 

الودگی های ناشی از استفاده ازین منابع بشر امروزی قصد در مهار امروزه با کاهش میزان انرژی های تجذیذ ناپذیر و همچنین 

 مخازن که آن بدون که انرژی منبع ازهرنوع است پذیرعبارت تجدید و استفاده ی بهینه از انرژی های بدون پایان را دارد. انرژی

بعی برای هدر رفت و مصرف باالی انرژی ساختمان ها به عنوان من .گیرد قرار استفاده مورد ، روند زوال به رو آن کننده تأمین

شناخته میشوند.در چند دهه ی اخیر استفاده از کلکتور های خورشیدی به جهت تامین انرژی ساختمان ها رواج پیذا کرده 

 وچگونگی کیفیت سیستم دراین(: ایستا یا غیرفعال)انفعالی:کنند می دریافت را خورشیدی انرژی روش 2 به ها است .ساختمان

 مثل طبیعی طور به ساختمان کردن گرم سیستم دراین. دارد بستگی خورشیدی انرژی وذخیره دریافت به ساختمان اریمعم

 روش این ها.و روش دیگر روش فعال است که در سوخت دیگر یا فسیلی های سوخت به نیاز بدون یعنی میگیرد خورشیدانجام

 نقش غیرفعال انرژی .کرد استفاده شده گرم سیال وانتقال هیهت دیگرجهت انرژی منبع ویک خورشیدی ازگردآورهای باید

 طراحی با خانه سرمایشی – گرمایشی انرژی های هزینه برکاهش عالوه که طوری به. کند می ایفا استراتژی رادریک مهمی

 اهداف ذاتا  . شود می عطاء آن ساکنان به نیز... و محیطی تطابق ، جذابیت ، پایداری ، آسایش ، راحتی ، غیرفعال خورشیدی

 نگهداری پایین باریسک خورشیدی تجدیدپذیر از انرژی بهینه استفاده با محیط پذیربا تطبیق طراحی چنین ازاین کلی

 خانه یک برای وسایه نور ، گرما مقدارمتناهی برتأمین عالوه قادراست نورخورشید.گردد برمی ساختمان درسرتاسرعمریک

 گرمایش انرژی های هزینه قادراست غیرفعال خورشیدی طراحی.سازد رانیزممکن ابستاندرت آن تهویه ، خوب شده طراحی

حال قبل از نصب و استفاده از هر روشی .بخشد رابهبود وراحتی داده افزایش را فضایی ونشاط سرزندگی ، راکاهش وسرمایش

بهترین شرایط موجود را تشخیص دهیم.در برای استفاده از انرژی خورشیدی در ساختمان بهتر است ان را شبیه سازی کرد تا 

مقاله ی پیش روبهینه ترین شرایط برای کلکتور خورشیدی مهار کننده ی انرژی تشخیص داده شد تا بیشترین میزان انرژی را 

 [Gunerhan, H et al,2007 ].بتوانیم در فصول مختلف جذب کنیم

 طراحی های روش

 گرمایش و سرمایش نیازبه یاحذف کاهش راجهت ساختمان های ویژگی و ازخصوصیات ترکیبی غیرفعال خورشیدی طراحی

 نیازهای جهت خورشید به ای ویژه توجه سازان وساختمان طراحان. بندد می کار به ، هنگام روز ونورمصنوعی مکانیکی

 ، رشیدیخو ازهندسه وآگاهی دانش حال درعین ولی باشد ومبهم پیچیده طرح نیست الزم. دارند وسرمایشی گرمایشی

 را غیرفعال خورشیدی طراحی تواند می مناسب ساختمانی ساعت یک وجود درصورت. طلبد می را محل اقلیم پنجره تکنولوژی

 .کرد کامل آنجا در

 :گیرد می قرار زیر بندی دسته 3از دریکی غیرفعال خورشیدی گرمایش های روش عموما 

 .شود می ذخیره زندگی ودرفضاهای کند می نفوذ داخل به مستقیم که خورشیداست واسطه به: مستقیم دریافت-1
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 و کرده ذخیره ، نموده آوری راجمع خورشیدی تابش ، حرارتی درذخیره مصالح برخی کارگیری به با: غیرمستقیم دریافت-2

 .کند می پخش

 به ای همحفظ رادریک خورشید تابش( خورشیدی نظیرفضای)  ایزوله دریافت های سیستم: شده ایزوله دریافت -3

 .کنند می آوری جمع شود بسته یا باز خانه فضاهای بقیه به تواند می طورانتخابی

 :غیرفعال خورشیدی طراحی مستقیم دریافت های روش

 ای پایه های روش لیکن کند می تفاوت منطقه واقلیم ساختمان موقعیت واسطه به غیرفعال خورشیدی طراحی های سایت

 .است درتابستان آن وکاهش زمستان در خورشیدی حرارت کسب افزایش ها آن ازمهمترین که باشد می یکسان

 :از اند عبارت ویژه های تکنیک

 بهینه انرژی مصرف طرح استراتژی کارگیری به آغاز .1

 غربی – شرقی صورت به خانه محور طولی راستای دهی جهت .2

 خورشیدی دریافت واجازه تأمین ابستاندرت را پنجره اندازی سایه که نحوی به جنوبی جبهه اندازهای سایه ساختن .3

 .بدهد را درزمستان

 .مبلمان با آن پوشش وعدم گرمایی ذخیره منظورافزایش هابه کف یا دیوارها در حرارتی جرم افزودن .4

 سرمایشی نیازهای کاهش یا حذف جهت طبیعی ازتهویه استفاده .8

 طبیعی پردازی نور روزجهت ازنور استفاده .6

 گرما کسب کردن وکمینه زمستان در گرما کسب سازی بهینه جهت انتخابی نجرهپ نوع وبرآورد یابی جهت .7

 مشخص اقلیم برای درتابستان

با توجه به وضعیت آب و هوایی ایران و باال بودن میزان تابش خورشید در واحد سطح میتوان انرژی خورشیدی را جایگزینی 

نجام یافته تغییرات شدت تابش در سطح کشور در محدوده مناسب برای سوخت های فسیلی در نظر گرفت.طبق بررسی های ا

 توجه به سهم با .نمود تغییر میکند.پس می توان از این منبع به منظور تامین میزانی از انرژی کشور استفاده 2Mj/m  28تا  6

حدهای انرژی گرمایی تامین آب گرم مصرفی و گرمایش در وا %84در مصرف انرژی کشور و سهم  خانگی مصارف 44%

مسکونی استفاده از انرژی خورشیدی برای گرمایش می تواند بطور قابل توجه ای هزینه های سوخت مصرفی ساختمان را 

استرالیا و سایر کشورها از ,روسیه,کاهش خواهد داد. استفاده از انرژی در تولید آبگرم مصرفی و گرمایش ساختمان ها در آمریکا 

اهمیت استفاده از انرژی خورشیدی را افزایش داد و سرمایه  1973اد . بحران انرژی در سال به بعد رو به توسعه نه 1944سال 

گذاری های زیادی در غالب کشورهای جهان به ویژه در کشورهای  صنعتی برای دستیابی به طرح های بهینه کاربردهای 

 1591وسط کالرنس کمپ در سال مختلف انرژی خورشیدی انجام پذیرفت نخستین اختراع تجاری آبگرمکن خورشیدی ت

صورت گرفت.این آبگرمکن موسوم به کلیماکس شامل چهار مخزن آب استوانه ای شکل بلند از جنس آهن گالوانیزه آغشته به 

رنگ سیاه بود که به طور افقی در جعبه ای عایق با پوششی از شیشه قرارداشت.آبگرمکن خورشیدی به شکل کنونی توسط 

در کالیفرنیا به ثبت رسید که مشابه یک سیستم ترموسیفون عمل می کرد براساس آنالیز فنی  1949سال ویلیام جی بیلی در 
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و اقتصادی بر روی سیستم های آبگرمکن خورشیدی در کشور اردن مشخص شد که استفاده از سیستم های آبگرمکن 

مکن خورشیدی در کشور برزیل نشان داد خورشیدی مناسب تر از آبگرمکن گازی می باشد.آنالیز بر روی سیستم های آبگر

استفاده از سیستم های آبگرمکن خورشیدی خانگی برای افراد کم د رآمد برزیل از نظر اقتصادی بسیار مناسب است در کشور 

انرژی اولیه مصرفی از سایر کشورها تامین میشود و الکتریسیته مهمترین مصرف انرژی این کشور می باشد  %99لبنان حدود 

استفاده از سیستم های ترکیبی خورشیدی باعث کاهش میزان مصرف برق و صرفه جویی اقتصادی میلیون دالری ,ابراین .بن

دمای ,سیستمی است که عالوه بر کاهش مصرف انرژی  ,شده است.سیستم گرمایش مناسب برای ترکیب با سیستم خورشیدی 

یافته نشان داده است که این سیستم عالوه بر تامین آسایش آسایش  را با سطح دمای مناسب تامین کند.تحقیقات انجام 

در مصرف انرژی میشود .نتایج بررسی  %34بیشتر نسبت به سیستم رادیاتوری به دلیل کاهش تلفات انتقال حرارت باعث کاهش

نشان دادند یک سیستم ترکیبی خورشیدی برای گرمایش یک ساختمان برای دو شهر همدان و کرج از نظر انرژی و اقتصادی 

 Nijegorodov,N ] هزار ریال در هزینه سوخت صرفه جویی میشود. 244که با در نظر گرفتن قیمت یارانه ای گاز سالیانه جدود 

et al ,1994] 

در این تحقیق شبیه سازی یک سیستم خورشیدی ساده برای یک یک ساختمان مسکونی برای شهر اصفهان انجام گرفته است 

انجام شد.سپس مقدار بهینه ی شیب کلکتور به وسیله ی نرم افزار متلب  با استفاده از نرم افزار خورشیدی آنالیزهای نامبرده

مدل سازی عددی یک روش نسبتا سریع و ارزان جهت دستیابی با اطالعات مورد نیاز می باشد.به وسیله این  تعیین گشت.

همان شرایط آب و هوایی و همان بارگذاری به دست اورد.در  روش میتوان همه این اطالعات را با تغییر متغیرهای طرح با

رتی که در روش تجربی نمیتوان به راحتی اطالعات را به دست اورد .زیرا روش های ازمایشگاهی عموما بسیار گران قیمتند صو

و همچنین روش های تجربی نیاز به وقت زیاد و زمان نسبتا بیشتری دارند تا با تغییر یک متغییر نتایج را بدست اورند متغییر 

 خورشیدی و ... باشند.های طرح میتوانند شامل جذب کننده 

 تشریح عملکرد ترنسیس

سه نوع الگوریتم در ترنسیس وجود دارد . طراح باید با توجه به نوع مسله مناسبترین الگوریتم را انتخاب نمایید.یکی از انها 

این اینکه  اویلر است که یک الگوریتم مرتبه اول میباشد حسن الگوریتم فوق برای حل همزمان معادالت دیفرانسیل جبری در

محاسبات در هر پله زمانی  برای یک زمان ثابت انجام میشود بنابراین حل معادالت دیفرانسیل توسط جایگذاری متداول  در 

 معادالت جبری صورت میگیرد.

زمان قبل محاسبه  در پله  توسط مقادیر مشتق های آنها  مقادیر متغیر های وابسته  tبرای این حالت در زمان 

 میشود لذا داریم :

                                                                                          )1(             

و  تغیر وابسته در زمان مقدار م و  tمقدار پیشگویی شده برای همه متغیرها وابسته به زمان  در رابطه فوق 

 میباشد. مقدار مشتق متغییر وابسته در زمان 
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 استفاده میکنیم بنابراین خواهیم داشت :    برای تعیین مقدار دقیق  اکنون از مقادیر پیشگویی شده وابسته 

 

 کمک قانون ذوزنقه ای به دست میاید:به  مقادیر 

                                                                                                   )2(   

                                                                                                                        )3(    

تلرانس خطا میباشد.حل معادالت مذکور بطور مرتب تکرار میشود تا به تلرانس خطای مورد نظر برسد آنگاه  در رابطه ی فوق 

 ]8316,کیانی فر و همکاران [دیک پله زمانی بعدی تکرار میگرد حل برای

نیاز به تعریف ازای مختلف سیستم میباشد و این کار توسط قسمتی از برنامه برای مدل سازی یک سیستم خورشیدی 

 انجام میگیرد.   ترسنسیس

 (نشان دهنده ی شبیه سازی فوق الذکر به وسیله ی ترنسیس میباشد.1تصویر )

 

 

 :شمای شبیه سازی فوق در ترنسیس1شکل 

 

 ( است.2صورت شکل)را به ما میدهد و به   AUXQو در نهایت ن نتیجه ی شبیه سازی
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 :نتیجه ی انالیز با نرم افزار ترنسیس2شکل 

 

 زاویه ی بهینه کلکتور

با وجود تمام عوامل مهم در بحث کلکتور و جذب انرژی ان ها موضوع زاویه کلکتور عاملی بسسیار مهم است که اگر درست 

همچنین از انجا که ضریب جذب کلکتورها وابسته  انتدخاب شود به سادگی مقدار بسیار زیاذی از انرژی را صرفه جویی کردیم.

به جهت تشعشع ورودی است هرچه کلکتور از این لحاظ مناسب تر باشد عالوه بر اینکه تشعشع خورشیدی ورودی به کلکتور 

م بیشتر میشود سهم بیشتری نیز جذب میشود.در یکی از این روش ها تنظیم زاوایای قرارگیری کلکتور با استفاده از سیست

های تعقیب کننده خورشید انجام میگیرد.کلکتور با تنظیم پیوست هم زمان حول چند محور میچرخد تا زاویه بین عمود بر 

سطح آن و راستای ورود تشعشع خورشیدی مستقیم همیشه کمترین مقدار باشد.روش دیگری که برای کلکتورهای واقع در 

غربی برای قراردادن آن به سمت –با چرخاندن آن فقط حول محور شرقی نیمکره شمالی توصیه میگردد تنظیم زاویه کلکتور 

جنوب است.تاکنون مطالعات زیادی در خصوص زاویه بهینه کلکتورهای خورشیدی تخت برای نقاط مختلف دنیا انجام گرفته 

زانه و ماهیانه در عرض های به مطالعه زاویه بهینه ی کلکتور خورشیدی برای تنظیم رو [El-Kassaby et al,1988]است.الکساسبی 

درجه در نیمکره شمالی پرداخت.وی با استفاده از روش حداقل مربعات چهار رابطه ی تجربی را برای  06جغرافیایی بین صفر و 

همین مطالعه را با استفاده از یک روش [Soulayman, S.S.H et al,1991] محاسبه زاویه بهینه در هر ماه به دست اورد.سلیمان

تعداد رابطه تجربی برای تنطیم ماهیانه و بهینه زاویه شیب کلکتور در محدوده ی  تری انجام داد.نیجگورودو و همکارانساده 

با استفاده از یک مدل ریاضی برای  [Morcos, V.H et al,1994]درجه ارایه نمودند.مورکوس 06تا  06-عرض جغرافیایی بین 

ن زاویه بهینه شیب و سمت برای کلکتور از نوع متمرکز کننده در منطقه ی محاسبه تشعشع کل روی سطح شیب دار به تعیی
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از یک مدل ریاضی مبتنی بر تشعشع خارج جوبرای تخمین تشعشع [Yakup, M et al,2007]آسیوت مصر پرداخت.یکوب و مالیک

برونی داراسالم را به کل روی سطح یب دار استفاده کردند و زاویه ی بهینه ی شیب و سمت کلکتورهای خورشیدی را در 

دست اوردند.آن ها دریافتند که تنظیم ماهیانه کلکتور مقدار تشعشع ورودی کل را نزدیک به مقدار حداکثر برای شرایط تنظیم 

عوامل موثر بر عملکرد کلکتورهای خورشیدی در کشورهای با [Bari, S et al,2001]روزانه با زاویه بهینه ی روزانه مینماید.باری

رافیایی پایین را مورد بررسی قرارداد.او همچینین به مقایسه اثر متغیرهای منند زاویه شیب سطح زاویه سمت آن یا عرض جغ

زاویه بهینه شیب کلکتور را در ازمیر ترکیه به دست باالتر پرداخت .گونرهان و هپاسیلی هردو در کشورهای باعرض جغرافیایی 

هره وری کافی است که کلکتور به صورت ماهیانه تنظیم شود.در ایران نیز مطالعاتی آوردند و توصیه نمودند که برای افزایش ب

با استفاده از داده های اندازه گیری شده و مدل تخمین تشعشع انگستروم  در این زمینه انجام شده است .کیانی فر و همکاران

با  ]1331عبدل زده مرتضی و همکاران.[همکاران زاویه شیب بهینه کلکتور خورشیدی را در مشهد به دست اوردند.عبدل زاده و 

استفاده از مدل ریاضی مختلف زاویه بهینه را برای تنظیم ماهیانه  و ساالنه در کرمان به دست اوردند.تحقیقات و پژوهشات 

 دیگری از همین قبیل برای شهر تهران و زاهدان نیز انجام شده است.

برای شیب بهینه ی کلکتور در  2611در سال [Salvatipour, H.S et al,2011]کارانداده های ازمایش که توسط صلواتی پور و هم

 ( است1فصول مختلف در شهر اصفهان به صورت جدول)
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 :داده های تجربی شیب بهینه ی کلکتور در شهر اصفهان1جدول 

 شیب بهینه کلکتور ماه

 10 فروردین

 2 اردیبهشت

 6 خرداد

 6 تیر

 11 مرداد

 36 شهریور

 60 مهر

 60 آبان

 06 آذر

 65 دی

 61 بهمن

 36 اسفند

 

 

کد نوشته شده از ما عرض جغرافیایی محل را به همراه زمانی )فصلی( که قصد تعیین شیب کلکتور را در ان داریم درخواست 

مده هم خوانی میکند و خروجی ان شیب بهینه دقیق است که با داده های تجربی که توسط صلواتی پور و همکاران به دست ا

 دارد.
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 ( است که با نمونه ی تجربی شباهت بسیار زیادی را دارد3داده های نهایی به صورت شکل)

 

 

 :مقدار بهینه ی شیب کلکتور در اصفهان به کمک متلب3شکل 

 بنديگيری و جمعنتيجه

ساختمان های مسکونی باعث  یاقت های این مقاله عالوه بر کاهش هزینه ها برای نصب و بررسی سیستم های خورشیدی در

افزایش بازده ای این سیستم های هم میشود.و با توجه به کاهش چشمگیر انرژِ های تجدید ناپذیر و الودگی های ناشی از ان 

استفاده ی هرچه بیشتر از انرژِی تجدید پذیر به خصوص انرژِی خورشیدی بیشتر احساس میشود.و با توجه اینکه یکی از 

زمینه جذب انرژِی خورشید با سلول های خورشیدی زاویه ان ها نسبت به خورشید در مختصات جغرافیایی مشکالت مهم در 

مشخص میباشد چه بهتر که با شبیه سازی نرم افزاری با کمترین هزینه و وقت بتوان زاویه بهینه را به دست اورده و بیشترین 

 کاهش مصرف انرژِی برداشت.مقدار انرژِی را جذب کرد تا بتوان گامی بلند در زمینه 
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