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 کیدهچ

سازی گذرا و کنترل تجهیزات در یک سیستم خورشیدی و بارهای گرمایشی و در مقاله پیش رو به مدل

پرداخته می شود. سیستم مورد نظر، از کلکتورهای مسطح خورشیدی و یک مخزن ذخیرة حرارتی سرمایشی 

تواند بخشی از نیاز گرمایشی یک ساختمان را فراهم آورد.ممکن است این سیستم تشکیل شده است که می

تولید کرده و  خورشیدی و آبگرمکنی گازی را بتوان جایگزین بویلری کم بازده نمود که بخاری با کیفیت اندک

فرستد. استفاده از انرژی خورشیدی برای گرمایش )یا سرمایش( در شرایط آب و برای مصرف به ساختمان می

هوای سرد و یا هنگامیکه ساعات آفتابی در طول یک روز کم است نیاز به دانستن اندازة بهینة تجهیزات 

دة بهینه دارد از این رو با استفاده از نتایج های خورشیدی و همچنین در اختیار داشتن یک کنترل کننسیستم

سازی انجام شده در سیمولینک این مقالهمی توان به انتخاب مناسب اجزای سیستم خورشیدی و کنترل شبیه

بیشینه درست آن پرداخته شود که بر اساس آب و هواهای مختلف، کنترل الزم برای بهینه سازی عملکرد و 

اری شده بوسیلة کاهش اتالفات حرارتی، شارژ و تخلیه کردن مخزن ذخیره برای گذکردن بازگشت مبلغ سرمایه

 صورت خواهد گرفت. ها استکمینه کردن مصرف گاز طبیعی و همچنین کاهش قدرت مصرفی پمپ

 مصرف سازی بهینه گرمایی، ذخیره مسطح، کلکتورهای خورشیدی، گرمایش های سیستمواژگان کلیدی: 

 حرارتی دخیره مخازن انرژی،
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ی سازی و کنترل کلکتورهای خورشیدی صفحه تخت با مخازن ذخیرهمدل

 حرارتی

 کنفرانس بین المللی چهارمین

  رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
 

 مقدمه

 ،یلیفس هایاز استفاده از سوخت یناش یطیمح ستیمشکالت ز نینفت و همچن متیبعلت عدم ثبات در ق

تواند یم یدر حوزة انرژ یگذار استیبرخوردار است. س ییباال تیاز ارجح ،یانرژ هایستمیمؤثر س تیریمد

: منابع شودیگفته م REDکه به اختصار به آنها  ابدیتمرکز  یقسمت کل 3در  یانرژ هایستمیبهبود س یبرا

را فراهم  یطیشرا ریدپذیتجد هاییانرژ دیمنابع جد ، بهبود بازده عملکرد  و کاهش تقاضا. ریدپذیتجد یانرژ

 یدوام آورده و باق ،یآت هایجهت استفاده از نسل ترییمدت زمان طوالن یبرا یلیفس هایسوخت تا اندآورده

 هیاول یکه منجر به کاهش مصرف انرژ گرددیم باز یانرژ لیتبد زاتیتجه دهباز شیبه افزا یبمانند. بهبود بازده

 ازین یاجتماع یرفتارها رییبه تغ یانرژ ی[. کاهش تقاضا1]شود یآن م لیو تحو یانرژ دیتول ندیفرآ یدر ط

 دیتوده تول ستیو ز ییگرما نیباد، زم د،یآب، خورش رینظ ایاشوندهیاز منابع اح ریدپذیتجد هاییدارد. انرژ

 یهده کیقابل طرح هستند. در طول  RED هایگذاری استیموضوع در س نیو بعنوان نخست شوندیم

 نی[. تا بد2مشاهده شده است ] ریدپذیتجد یهایبه استفاده از انرژ لیدر تما ایگذشته، رشد قابل توجه

 راتییکه منجر به تغ ایگلخانه یگازها یو آزادساز افتهیکاهش  یلیفس هایما به سوخت یوابستگ بیترت

 ستیمانند منابع ز ر،یدپذیاز منابع تجد یمحدودتر گردد. وجود گسترة متنوع شوند،یم ییآب و هوا طیشرا

فراهم  یاز منابع انرژ ندهیآ هایبهبود تداوم استفادة نسل یرا برا یریچشمگ لیپتانس ،یو باد یدیتوده، خورش

 نیتأم ریدپذیرا از منابع تجد یخود به انرژ ازیاز ن %11آورده است. بطور مثال هم اکنون در کشور کانادا، تنها 

با استفاده از  کهیدر صورت کنندیکشور را مصرف م نیا ازیموردن یز انرژا %04 حدود در هاو ساختمان کندیم

RED فراهم  ریدپذیاز منابع تجد توانیرا م یکنون %11 نیاز ا یشتریب اریموجود مقدار بس یها لیو پتانس

-یم  شوند،ینصب م شیو سرما شیگرما برای و هاسقف یکه در باال یدیخورش یانرژ هایستمیآورد. پس س

 یمدل کلکتورها نک،یمولیدهند. مدل اجرا شده در س شیرا افزا ریدپذیتجد یهایاستفاده از انرژ توانند

 کی یرا برا یشیاز بار گرمایاز ن یمرتبط با آن است که بخش مهم رةیصفحه تخت و مخزن ذخ یدیخورش

نشان  یدیخورش ستمیس کیاز  یکیشمات 1. شکل آوردیکانادا، فراهم م پگینیواقع در و یساختمان تجار

 یاندک را برا تیفیبا ک یکه هم اکنون بخار یمیقد لریبو کی نیگزیجا تواندیم ستمیس نیداده شده است . ا

 یدیخورش یکلکتورها.کندیم دیساختمان را تول ییسرما بارگردد و در تابستان هم  کندیم دیساختمان تول

و  شوندیگرما داده م دخورشی توسط هالوله نای. اندشده لیتشک یافق ایو  یعمود هاییصفحه تخت از لوله

که توسط پمپ در  کولی( مثل محلول گلHTFعامل انتقال حرارت ) الیبدست آمده را به س ییگرما یانرژ

و آب داغ شده  کندمی تررا گرم رهیمخزن ذخ درونداغ، آب  کولی. گلکنندیدارد، منتقل م انیکلکتورها جر

است تا  ایلوله یمبدل حرارت کی. مخزن آب داغ، شامل چرخدیمورد استفاده م یشیگرما هایستمیهم در س

( به آب در حال گردش درون ساختمان منتقل گردد HTFعامل انتقال حرارت ) الیاز س قیطر نیگرما بد

 ازین پگ،ینیمانند و یسرد یآب و هوا طیرا(  در ششیسرما ای) شیگرما یبرا یدیخورش ی[. استفاده از انرژ3]

 نهیکنترل کنندة به کیداشتن  اریدر اخت نیو همچن یدیخورش هایستمیس زاتیتجه نةیبه دانستن اندازة به

 در  تعامل انتقال حرار الیگردانندة س  هایخاموش کردن پمپ تنها به روشن و   کنترل کننده نیدارد. نقش ا
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از  یمقدار مشخص یبه ازا یلیفس هایسوخت ینیگزیکردن جا نهیشیب ی[. برا0شود ]یکلکتورها محدود نم

 یشده و توان مصرف نهیسرد، کم یدر آب و هوا یاست تا اتالفات حرارت ازین نهیکنترل کنندة به کیمصرف، به 

کنترل  کیکند.  دایپ شیسال، افزا کیاستفاده شده در طول  دیمف یدیخورش یو مقدار انرژ ابدیهم کاهش 

و  کارانمانیموجب شوند تا پ توانندیم ستمیس کیشدة  یساز نهیبه یاجزا نیشده و همچن نهیکنندة به

 کیمقصود،  نیبه ا یابیدست ی. برارندبپذی تررا آسان یدیخورش هایستمسی از استفاده ها،مالکان ساختمان

 ستم،یس یو اجزا زاتیگسترش داده شده است که شامل تجه نکیمولیس)گذرا( با استفاده از  یکینامیمدل د

 2بر اساس  یساز نهیبه یمناسب برا یاتیاضیر یو ابزارها ینیبشیپ تیکنترل کنندة هوشمند با قابل کی

 .باشدیم یلیسوخت فس ینیگزیو جا متیق ریمتغ

است.  یکنترل کنندة هوشمند الزام کیاستفاده از  ،یدیخورش زاتیو تجه ستمیعملکرد س یرگیاندازه یبرا

توان در نرم افزار متلب و  ی. مدل مذکور را مدهدینشان م نکیمولیمدل توسعه داده شده را در س 2شکل

 .آن اجرا کرد نکیمولیبخش س

کاهش اتالفات  لةیشده بوس گذاریهیکردن بازگشت مبلغ سرما نهیشیب ،یساز نهیو به یساز هیشب یاصل هدف

کاهش قدرت  نیو همچن یعیکردن مصرف گاز طب نهیکم یبرا رهیکردن مخزن ذخ هیشارژ و تخل ،یحرارت

 یطوالن سازیرهیذخ یبرا یحت ایو  شیسرما یبرا تواندیتابستان م یگرما ن،برای عالوه. است هاپمپ یمصرف

کارکرد کنترل  یساز نهیسبب به ،یزساهیعمل شب نیفصول سرد، استفاده گردد. همچن شیمدت جهت گرما

 یباال متیشود. چون قیم یدیخورش یکلکتورها دنید بیاز آس یریگرما بمنظور جلوگ رةیذخ یکننده برا

 یها یاستفاده از تکنولوژ یبرا یاساس یمانع ،یعیگاز طب نیینسبتاً پا متیدر مقابل ق یدیخورش یتکنولوژ

چندان به صرفه نباشد. با  یدیخورش یحرارت یکه امروزه استفاده از تکنولوژ رسدیاست، لذا بنظر م یدیخورش

 یعیکه گاز طب یگاز در جوامع متیق شیدر مواقع افزا تواندیم یدیخورش هاییوجود، استفاده از تکنولوژ نیا

در  نیکشورها وارد شوند و همچن گریاز د ستیبایهم م ازیموردن هایسوخت ریو سا شتهدر آنها وجود ندا

 یمناسب برا اینهیتواند بعنوان گز یدهند م شیرا افزا ریدپذیاستفاده از منابع تجد خواهندیکه م یجوامع

 آن مطرح گردد. ینیگزیجا

 

 
 ساختمان یدیخورش شیگرما ستمیس کیشمات -1شکل 
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 رهیو مخزن ذخ یدیکلکتور خورش

شده باشد، و تعداد کلکتورها به  لیکلکتور تشک یتواند از تعداد مختلف یم یمورد بررس یدیخورش ستمیس

 یدرصد 09دارد. معموال از محلول  یبستگ هایپنجره یدر دسترس در سقف و باال یفضا نةیشیمقدار ب

 049شود که نقطة جوش آن در فشار اتمسفر، حدود  یعامل انتقال حرارت استفاده م الیبعنوان س کولیگل

که توسط  ریبا استفاده از معادلة ز توانیاز کلکتورها را م کیصورت بازده هر نی. در اباشدیم وسیدرجه سلس

 [:5بدست آورد ] شود،می ارائه هاسازنده

(1) η = 𝐹𝑟(𝜏𝛼) −
𝐹𝑟𝑈𝐿 × (𝑇𝑎𝑣 − 𝑇𝑎)

𝐼
 

-می هم را هوشمند کنندة کنترل و اندمجموعه قرار گرفته کیبصورت  0شکل لریو بو یدیخورش یکلکتورها

در دسترس در ساختمان  یآب داغ توسط فضا رةیقرار داد.  حجم مخزن ذخ زاتیتجه نیبعنوان کنارگذر ا توان

 است: ریبصورت ز یدیخورش یکلکتورها از کیهر ی. تعادل انرژشودیم نییتع

(2) 𝜌
𝑐𝑜𝑙
𝑐𝑐𝑜𝑙𝑉𝑐𝑜𝑙

𝑑𝑇𝑐𝑜𝑙

𝑑𝑡
= 𝑄𝑠− 𝑄𝑙 − 𝑄𝑓 

عامل بوده و بصورت  الیجذب شده توسط س یکلکتور و هم گرما یجذب شده، اتالف حرارت یدیخورش یانرژ

 :شوندیم فیتعر ریز

(3) 𝑄𝑠 = 𝐼𝐴𝑐𝑜𝑙𝐹𝑟(𝜏𝛼) 

(4) 𝑄𝑙 = 𝐹𝑟𝑈𝐿𝐴𝑐𝑜𝑙 (𝑇𝛼𝜈 −𝑇𝛼 ) 

(5) 𝑄 = �̇�𝑐𝑜𝑙𝑐𝑐𝑜𝑙 (𝑇𝑐𝑜𝑙 − 𝑇𝑖𝑛) 

-یمحاسبه م ریاستفاده شده است بصورت ز یرارتح محاسبة اتالف یدر هر کلکتور که برا الیس یمتوسط دما

 :گردد

(6) 𝑇𝛼𝜈 =
𝑇𝑖𝑛 + 𝑇𝑐𝑜𝑙

2
 

داغ از داخل آن عبور کرده و  کولیگل انیاست که جر ایلوله یمبدل حرارت کیشامل  یحرارت رةیمخزن ذخ

 عبارتند از: رهیمخزن ذخ یبرا ی. معادالت تعادل انرژکندیآب موجود در مخزن را گرم م
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 نکیمولی. مدل س2 شکل

 

(7) 𝜌
𝑠
𝑐𝑠𝑉𝑠

𝑑𝑇𝑠

𝑑𝑡
= 𝑚𝑠̇ 𝑐𝑠(𝑇𝑑 − 𝑇𝑠) +𝑚𝑐̇ 𝑐𝑐(𝑇𝑐 − 𝑇𝑟) − 𝑈𝑠𝐴𝑠(𝑇𝑠 − 𝑇𝛼) 

(8) 𝑇𝑟 = (𝑇𝑐 − 𝑇𝑠 )𝑒
−(𝑈𝑐𝐴𝑐/𝑚𝑐̇ 𝑐𝑐) + 𝑇𝑠 

عامل  الیس انیجر یدب ر،یبا سرعت متغ یپمپاست.  cṁ=  colṁ و c= T colT ،c= C colC ،cρ =col ρ که در آن

کنترل  از،یموردن نةیبه یتوجه به دما و با کولیمطلوب گل یخروج یبه دما یابیدست یانتقال حرارت را برا

 .دینمایم

 یریگ جهینت

 توانندیم یدیخورش هایستمیس افت،یخواهد  شیافزا یلیفس هایسوخت متیق یآت هایدر سال کهییاز آنجا

کنترل کنندة  کیبا استفاده از   توانیرا م یدیخورش یانرژ ستمیباشند. س یانرژ دیتول یبرا یراه حل با ارزش

 نیا ی. برادیبهبود بخش ،یعیطب ازکردن مصرف گ نهیکم یبرا یساز نهیبه تمیالگور کیهوشمند و به کمک 

 شیبمنظور گرما ییگرما سازیرهیذخ یصفحه تخت برا یبا کلکتورها یدیخورش ستمیس کیتوان  یمنظور م

آن اجرا کرد. بر  نکیمولیتوان در نرم افزار متلب و بخش س یکرد. مدل مذکور را م سازیساختمان مدل کی

-هیکردن بازگشت مبلغ سرما نهیشیعملکرد و ب یساز نهیبه یمختلف، کنترل الزم برا یاساس آب و هواها

کردن مصرف گاز  نهیکم یبرا رهیکردن مخزن ذخ هیشارژ و تخل ،یکاهش اتالفات حرارت لةیشده بوس گذاری

 .گرفت خواهد صورت است هاپمپ یکاهش قدرت مصرف نیو همچن یعیطب
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