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 کن خورشیدی هرمیشیرینیک آبراندمان آزمایشگاهی  و بررسی ساخت طراحی،
 

 

ای هرمی پرداخته شده است. کن خورشیدی حوضچهشیرینآب و بررسی آزمایشگاهی راندمان یک ساخت طراحی، در این مقاله به -کیده چ

 یواقع یجو طیدر شرا شیآزما یکسرباشد. یتیره رنگ می و یک حوضچه هرمی ایکن خورشیدی مذکور شامل یک پوشش شیشهشیرینآب

ای، دمای آب شش شیشهدمای محیط، دمای پو شامل پارامترهای مختلف جوی و عملکردی سیستممذکور انجام شده است.  کننیریشآب یرو

از  یکی در 613:8تا ساعت  03:8از ساعت  هاشیازه انجام آزماباند. گیری شدهاندازه و مقدار تولید آب شیرین دمای صفحه جاذب درون حوضچه،

انرژی در سیستم،  مختلف هایو ضمن معرفی مولفه است تحلیل انرژی سیستم صورت گرفته همچنین بوده است. 6:31مرداد ماه  یروزها

به  :6الی  61ت تابش خورشیدی در ساعت است. در طی بازه آزمایش مشخص شد که شد به دست آمده یدیخورش کننیریشآب راندمان حرارتی

به حداکثر مقدار خود  633:8تا  6:3:8در ساعت  زاهدان هواشناسیاداره رسد. سرعت باد طبق اطالعات دریافتی از حداکثر مقدار خود می

به بعد  633:8ته و از ساعت به طور صعودی باال رف 633:8دمای صفحه جاذب، تا ساعت و  ، دمای آبایشیشهپوشش دمای محیط، دمای  رسد.می

یابد. در طی این آزمایش کاهش میآن مقدار  613:8تا 633:8افزایش یافته و از ساعت 633:8کند. نرخ تولید آب شیرین تا ساعتسیر نزولی پیدا می

 د.باشولی میسیر نزیک باشد و از این ساعت به بعد دارای می 633:8در ساعت   0:/6%حداکثر دارای مقدار  حرارتی راندمان

 

 ای هرمی، راندمان حرارتی، بررسی تجربیكن خورشيدی حوضچهشيرینآب -كليد واژه

 

 مقدمه -6

تقطير آب دریا توسط انسان اولين بار در قرن شانزدهم روی 

. به دليل نبود آب شيرین، طوالنی بودن ها انجام شدكشتی

الزم  .زیادی قرار داشتها در دریاها این عمل مورد توجه مسافت

برای توليد آب انرژی خورشيدی استفاده از به ذكر است اولين بار 

وی در  توسط شيميدان عرب استفاده شد. 1551در سال شيرین 

الوازیه  .[1] ای برای تقطير استفاده كردشيشه این كار از ظروف

با استفاده از خاصيت تمركز نور خورشيد به كمک  1681در سال 

طرح تقطير خورشيدی را اولين بار  .كرد ها، آب مقطر تهيهعدسی

وی دستگاهی را طراحی [. 1كرد ] ارائه 1681در سال ویلسون 

این آب توسط  و شددار ریخته میر مخزن آن آب امالحكرد كه د

 ایشده و روی جداره داخلی پوشش شيشه نور خورشيد تبخير

ر انين و همکاران دد. آممی دسته آب مقطر ب و یافتچگالش می

ساختند و  ایكن خورشيدی حوضچهشيرینیک آب 1996سال 

با انجام یکسری آزمایش روی سيستم مربوطه دریافتند كه 

با افزایش ظرفيت گرمایی آب درون  كننیريشبآراندمان 

ولی شب هنگام  .یابدحوضچه در طول روشنایی روز كاهش می

به  1228فاداتر و ورما در سال  [.3] شوداین روند معکوس می

ال گرما و انتقال جرم درون یک بررسی تاثير عمق آب بر انتق

پرداختند و  ای پالستيکیورشيدی حوضچهكن خشيرینآب

راندمان حرارتی  ،نتيجه گرفتند كه با افزایش عمق آب حوضچه

با انجام  1229در سال  یواریدو و تا [.4] یابدسيستم كاهش می

 ،یاحوضچه هایكننیريشاجزاء مختلف آب یبرا یانرژ ليتحل

چهار آب ها كردند. آن یرا معرف هامعادله مشخصه عملکرد آن

كن با زوایای شيب مختلف را مورد بررسی تجربی قرار شيرین

درجه  45با زاویه شيب  كننیريشآبكه  كردندمشاهده  دادند و

دهد میهم در زمستان و هم در تابستان، عملکرد بهتری را ارائه 

تاثير پارامترهای مختلف  1211ار و تایواری در سال كوم[. 5]

 كننیريشآبطراحی و جوی را بر روی راندمان حرارتی یک 

ها نشان فعال مورد بررسی قرار دادند. نتایج آن ایحوضچه

دهد كه با كاهش ميزان ضریب جذب حوضچه، راندمان می

حرارتی سيستم كاهش می یابد و همچنين تاثير زاویه شيشه 

برای یک ماه خاص چندان زیاد  ستميس حرارتی راندمانی رو

 كننیريشآبیک  1211تامنه و تامنه در سال  [.8] نيست

 جهينت نیقرار دادند و به ا شیرا مورد آزما یهرمخورشيدی 

 1و فرامرز سرحدی 1اميرحسين سرحدی

 ،رانیاتبدیل انرژی، گروه مهندسی مکانيک، دانشگاه سيستان و بلوچستان، -ارشد مهندسی مکانيکدانشجوی كارشناسی1
amirhoseinsarhaddi@gmail.com 
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 جهيو در نت ريتبخ زانيم شیدر افزا فنكه استفاده از  دنديرس

در  یاصفهان رهبر و [.8] ددار ییسزاسهم به نیريآب ش ديتول

 دانيمعادالت م بر اساس روش عددی حجم محدود 1213سال 

 کیدر را به صورت توأم انتقال جرم  وانتقال حرارت  ان،یجر

 یبرا شدهتصحيح یاهطراب حل كردند و یاحوضچه كننیريشآب

به دست  كننیريشآب ستميدر س ییانتقال حرارت جابجاضریب 

سازی به مدل 1214در سال  شانموگان و همکاران [.6] آورند

 یتشتک اسفنج مجهز به یاحوضچه كننیريشآب یک عددی

اعث رنگ ب تيره یهااسفنجرداختند و نشان دادند كه استفاده از پ

این تحقيق  [.9] شودسيستم می نیريآب ش دينرخ تول افزایش

یک و بررسی آزمایشگاهی عملکرد به طراحی، ساخت 

منطبق بر اقليم شهر ای هرمی هخورشيدی حوضچكن شيرینآب

  .شودمیپرداخته زاهدان 

 تحلیل انرژی سیستم -1

 ای هرمیدارای پوشش شيشهكن خورشيدی شيرینآب  

 ،رنگتيره . تشتک روی تشتک قرار دارد بر باشد كهمی شکل

را دارد و دمای آب درون حوضچه وظيفه جذب انرژی خورشيدی 

از جنس ورق گالوانيزه ساخته كن شيرینتشتک آب برد.را باال می

 مات شده و برای جذب بيشتر تابش خورشيدی به آن رنگ سياه

ساخته  هرمی كنشيرینآب از تصویری 1زده شده است. شکل 

را  در گروه مهندسی مکانيک دانشگاه سيستان و بلوچستان شده

 دهد.نشان می

 
 یندسساخته شده در گروه مه یهرم كننیريشاز آب یری: تصو1شکل 

 و بلوچستان ستانيدانشگاه س کيمکان

های مختلف كن مذكور و مولفهشيرینحجم كنترل آب 1شکل 

 دهد.انرژی را در آن نشان می

 
 در آن یمختلف انرژ یهاو مولفه هرمی كننیريشحجم كنترل آب :1شکل 

 باشد:زیر می صورتبه  1شکل باالنس انرژی برای حجم كنترل 

(1) 
stoutin EEE   

خواهيم  (1)های مختلف انرژی در معادله از جایگذاری مولفه

 داشت:

(1) 
t

T
CMqqGA




 w

wwevlossppwg  

در روابط قبل  inE ، outE ،stE ،G ،evq ،l o s sq ،

wM ،wC ،wT ،t ،pA ،p ،w  وg  به ترتيب نرخ

های خروج از حجم نرژیهای ورود به حجم كنترل، نرخ اانرژی

كنترل، نرخ تغييرات انرژی در حجم كنترل، شدت تابش 

خورشيدی، نرخ انتقال حرارت تبخيری، نرخ انتقال حرارت اتالفی 

از حجم كنترل، جرم آب شور درون حوضچه، ظرفيت گرمایی 

آب شور، تغييرات دمای آب حوضچه، بازه زمانی، مساحت صفحه 

ضریب عبور آب شور و  جاذب، ضریب جذب صفحه جاذب،

نرخ انتقال حرارت اتالفی  باشند.ای میضریب عبور پوشش شيشه

از حجم كنترل شامل تلفات جابجایی و تابشی از حجم كنترل 

 باشد.كن میشيرینآب

(3) 
radconvloss qqq  

(4) )( agtconvconv TTAhq  

(5) 
wconv 38.2 Vh  

(8) )( 4

sky

4

gtrad TTAq  

(8) 6asky TT 

convq ،radq ،coدر روابط باال  n vh ،tA ،wV ،aT ،gT ،s k yT 

به ترتيب نرخ انتقال حرارت جابجایی، نرخ انتقال حرارتی  و 

كن، شيرینتابشی، ضریب انتقال حرارت جابجایی، سطح كل آب

ای، دمای موثر سرعت باد، دمای محيط، دمای پوشش شيشه

باشند. نرخ انتقال حرارت بولتزمن می-آسمان و ثابت استفان

 شود:ه صورت زیر محاسبه میتبخيری از حجم كنترل ب

(6) thmq  fgwev 
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به ترتيب مقدار آب شيرین توليدی و  fghو  wmكه در آن 

كن شيرینراندمان حرارتی آب باشند.گرمای نهان تبخير آب می

خورشيدی هرمی به صورت نسبت نرخ انرژی مطلوب خروجی به 

 .شودرخ انرژی خالص ورودی به سيستم تعریف مین

(9) 
pGA

q

pwg

ev
th


  

 معرفی دستگاه آزمایش -:

كن مورد آزمایش به صورت شيرینآب 1مطابق با شکل 

ای شيشه ساخته شده است. پوشش شيشه 4هرمی و متشکل از 

هرمی امکان استفاده از زوایای مختلف تابشی خورشيد را در 

آورد و به طبع از این لحاظ از م میطول روز فراه

ای تک شيبه و دو شيبه عملکرد های حوضچهكنشيرینآب

كن شيرینساخت آب بهتری دارد. از جمله مشکالتی كه در

ها بر روی هرمی وجود دارد متصل كردن چهار وجه شيشه

كن باید به شيرینآب تشتکباشد. كن میشيرینآبتشتک 

ها به راحتی بر روی آن نصب شوند و يشهای باشد كه این شگونه

جنس آن به دليل این كه با آب شور )خورنده( در تماس است 

و در مقابل نور خورشيد مقاوم باشد و قابليت  باشدزنگ ضدباید 

 تشتکجذب باالیی نيز داشته باشد. بهترین وسيله برای 

كن، كفی كانال كولر بوده و جنس این كفی ورق شيرینآب

باشد و زه است. ورق گالوانيزه، دارای خاصيت ضدزنگ میگالواني

همچنين از جمله فلزاتی است كه خاصيت جذب نور باالیی دارد. 

كند سبکی از جمله خصوصياتی كه كفی كانال كولر را متمایز می

توان از ورق آلومينيومی آن نسبت به دیگر فلزات است. البته می

ورق آلومينيومی، ورق نيز استفاده كرد ولی به علت گرانی 

شود. كفی كانال كولر مورد استفاده گالوانيزه ترجيح داده می

بوده و برای این كه این دستگاه  cm 5968دارای ابعاد 

بيشترین كارایی را داشته باشد و تابش بيشتری از خورشيد 

زده شده است. رنگ مشکی مات رنگ مشکی به آن جذب كند 

تواند گرما را به خاصيت جذب نور را دارد و می مات بيشترین

دریافت كند و به آب درون حرارت تابشی ای طور قابل مالحظه

حوضچه منتقل كند. قاعدتاً این انرژی باعث باال رفتن دمای آب 

بخشد. مسير حركت بخار شود و نرخ تبخير آب را سرعت میمی

ه بتوان ای به نحوی انتخاب شده است كآب روی پوشش شيشه

ها به آوری كرد. شيشهآب شيرین توليدی را به راحتی جمع

بر روی كفی كانال كولر ی مستطيلی با قاعدههرم یک صورت 

پس از سرد تا بخار آب به نوک هرم برخورد كرده و  اندشدهنصب 

كه  . به دليل ایندنآوری گرده و جمعدشدن به مایع تبدیل ش

به د شتنظيم نمیطور كامل  بهها روی كفی كانال كولر شيشه

خم زده مانند  Lناچار از دو ورق آلومينيومی كه به صورت 

دهد كه ها این امکان را می. این ورقاستفاده شده است اندشده

كه  برای ایناستقرار یابند. راحتی  ها بهها بر روی آنشيشه

ها به صورت هرمی تبدیل شود ابتدا مركز كفی را مشخص شيشه

را به صورت  كشخطیک از وسط كفی كانال كولر،  رده وك

سپس از یکی از رئوس كفی كانال كولر تحت و عمودی قرار داده 

و به این شود میكشی درجه با متر محل تالقی خط 32زاویه 

به همين ترتيب  آید.میهای هرم به دست ترتيب یکی از وجه

ماكت روی ر را ب وهسپس این وج كرده ودیگر را متصل وه وج

تا از  قرار دادهمقوایی رسم كرده و برش داده و برروی كفی قرار 

 ،سپس از همين ابعاد شود.ها اطمينان حاصل صحت اندازه

 32. الزم به ذكر است كه زاویه دنشوزده میها را برش شيشه

 وه كه متناظر با عرض جغرافيایی شهر زاهدان استدرجه وج

دست آوردن آب شيرین برای بهساليانه ترین زاویه مطلوب

از  بعد .قرار گرفته استبه همين دليل این زاویه مد نظر  باشد.می

بخار شدن آب و برخورد آن به نوک هرم از هر كدام از وجوه، آب 

شيرین  لغزد. قبل از رسيدن آبشيرین به سمت كفی كانال می

. به همين شودآوری كانال باید این آب شيرین را جمع به كفی

ه در نظر گرفت شکل Lشيروانی یک كدام از وجوه،  برای هردليل 

 cm 1قطر ای به صورت دایرهه ها بشده است و وسط شيشه

آوری جمعتوليدی سرنگ آب شيرین  و توسط یکه شد سوراخ

جهت جلوگيری از نشت بخار آب به بيرون  .شودمی

ندی بآببا چسب آكواریوم ها و وجوه كن كليه روزنهشيرینآب

داده شده  1مترهای طراحی سيستم در جدول اپار ه است.شد

 است.
 پارامترهای طراحی سيستم: 1 جدول

 مقدار پارامتر

 cm 5968 ابعاد تشتک

 30 ایزاویه وجوه شيشه

9.0g   ضریب عبورشيشه       

 8.0w   ضریب عبور آب

 9.0p   جذب صفحه زیرین ضریب
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 گیری پارامترهای جوی و عملکردیاندازه -3

كن در طی بازه شيرینشدت تابش خورشيدی روی آب

 .[12] آزمایش از رابطه تجربی زیر محاسبه شده است

(12) 

















12
sin5.0

12
sin5.0 maxmax

t
G

t
GG


 

2در این جا 

max m W1000G ابش برای جو حداكثر ت

باشند. مقادیر سرعت باد ساعتی برای روز زمان روز می tصاف و 

انجام آزمایش از اداره هواشناسی شهر زاهدان اخذ شده است. 

های مختلف گيری دمای محيط و دمای قسمتبرای اندازه

و  ای، دمای آب حوضچهسيستم همچون دمای پوشش شيشه

C 5.0 ترمومتر دیجيتال با دقت 12از  دمای صفحه جاذب  

استفاده شده است. آب شيرین توليدی در هر كدام از چهار وجه 

آوری شده هرم به طوری ساعتی توسط یک سرنگ بزرگ جمع

است و در یک بشر مدرج مقدار توليدی مجموع چهار وجه 

 گيری شده است.اندازه

 ارائه نتایج -5

تا  6:32از ساعت  كن مذكورشيرینات روی آبشیآزما

مرداد  یاز روزها یکی در فواصل یک ساعته برای 18:32ساعت 

در گروه مهندسی مکانيک دانشگاه سيستان و  1391ماه 

های شدت تابش داده 3بلوچستان انجام شده است. شکل 

 دهد.خورشيدی و سرعت باد را بر حسب زمان آزمایش نشان می

 
 تابش خورشيدی و سرعت باد بر حسب زمان آزمایش های شدت: داده3شکل 

حداكثر شدت تابش  استمشخص  3طور كه از شکل همان

و همچنين  رخ داده است 13:32 یال 11:32 بازه یديخورش

زاهدان در  یاز اداره هواشناس یافتیسرعت باد طبق اطالعات در

 4شکل . رسدیبه حداكثر مقدار خود م 14:32تا  13:32ساعت 

كن را بر حسب زمان شيرینهای مختلف آبقسمتدمای 

  دهد.آزمایش نشان می

 
 شیبر حسب زمان آزما كننیريشمختلف آب یهاقسمت یدما :4شکل 

باشد و پس از آن بيشترین دما مربوط به صفحه جاذب می

دمای آب شور درون حوضچه رتبه دوم را دارد. به طبع پوشش 

دارای دمایی كمتر نسبت به  ای به عنوان چگالنده سيستمشيشه

باشد. با عنایت به این كه آب شور درون دماهای مذكور می

كن به شيرینشود تشتک آبحوضچه در طی روز تخليه نمی

منزله یک مخزن ذخيره حرارتی عمل كرده و شاهد این موضوع 

باشيم كه دمای متوسط آب شور درون حوضچه تا انتهای روز می

. هر چند كه این افزایش در ساعات مختلف یابدمدام افزایش می

روز به یک اندازه نيست. توجه شود در انتهای روز با كاهش شدت 

تابش خورشيدی و افزایش سرعت باد كه افزایش تلفات حرارتی 

 اند.از سيستم به دنبال دارد قدری دماهای سيستم كاهش یافته

نشان شيرین را بر حسب زمان آزمایش ميزان توليد آب 5شکل 

 دهد.می

 
 شیبر حسب زمان آزما نیريشآب ديتول زانيم :5شکل 
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 14:32تا  11:32بيشترین ميزان توليد آب شيرین در بازه 

بيشترین شدت  13:32تا  11:32رخ داده است. چون در بازه 

درون شور د. پس بيشترین تبخير آب تابش خورشيدی وجود دار

تا  13:32در بازه  گيرد. از سوی دیگرصورت می كنشيرینآب

ناگهان سرعت باد محيط به طور چشمگيری افزایش یافته  14:32

ای و سازی بيشتر پوشش شيشهاست كه این موضوع باعث خنک

و به  شده است ایازدیاد چگالش بخار آب روی پوشش شيشه

در  .به دنبال داردطبع افزایش توليد آب شيرین در بازه مذكور 

های سيستم و راندمان قال حرارتادامه به بررسی نرخ انت

های نمودارهای باال محاسبه كن كه بر اساس دادهشيرینآب

نرخ اتالفات حرارت از سيستم  8شود. شکل اند پرداخته میشده

 دهد.ر طی بازه آزمایش نشان میخورشيدی را د كنشيرینآب

كن خورشيدی شامل اتالفات شيریننرخ اتالفات حرارت از آب

(، 8( و )4باشد. بر طبق معادالت )و اتالفات تابشی می جابجایی

نرخ اتالفات جابجایی به سرعت باد و نرخ اتالفات تابشی به دمای 

 ای وابستگی موثری دارند.پوشش شيشه

 
بازه  یدر ط یديخورش كننیريشآب ستمينرخ اتالفات حرارت از س 8:شکل 

 شیآزما

سرعت باد در اهدان شهر زهواشناسی  اداره هایدادهطبق بر 

حداكثر مقدار خود یعنی  14:32الی  13:32 بازه ساعتی

sm 7 سرعت باد در  طور كه اشاره شد همان .را داراست

دارد و مستقيم تاثير  جابجاییمحاسبه ضریب انتقال حرارت 

 دهد. لذامیافزایش را هرچه سرعت باد بيشتر باشد این ضریب 

نرخ  8شکل  گردد.می lossq در نهایت و convqباعث افزایش 

بر حسب  ی راديخورش كننیريشآب انتقال حرارت تبخيری

 .دهدینشان م شیآزما زمان انجام

 
بر حسب زمان  یديخورش كننیريشآب یرينرخ انتقال حرارت تبخ :8شکل 

 شیانجام آزما

ر شده برای افزایش توليد آب شيرین در با توجه به دالیل ذك

های قبل بيان شد كه در قسمت 14:32الی  11:32بازه زمانی 

افزایش نرخ انتقال حرارت تبخيری در بازه زمانی مذكور 

كن شيرینتغييرات راندمان حرارتی آب 6پذیر است. شکل توجيه

 دهد.خورشيدی را بر حسب زمان آزمایش نشان می

 
بر حسب زمان  یديخورش كننیريشآب یراندمان حرارت تراييتغ: 6شکل 

 شیآزما

در ساعت  حرارتی راندمان 6با توجه به شکل 

مذكور آب  را داراست. در ساعتخود بيشترین مقدار 14:32

شيرین بيشترین مقدار خود را دارد ولی چون شدت تابش 

باشد از ساعت قبل خود كمتر می 14:32خورشيدی در ساعت 

حداكثر  14:32مقدار كسر راندمان حرارتی در ساعت باعث شده 

 3%در حدود  14:32در ساعت شود. مقدار راندمان حرارتی 

باشد با این كه تفاوت مقدار بيشتر می 13:32 نسبت به ساعت

چندان زیاد  14:32الی  13:32توليد آب شيرین در بازه ساعتی 

 نيست.
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 گیرینتیجه -1

ق حاضر موارد زیر قابل بر مبنای مطالعه آزمایشگاهی تحقي

 باشد:استنتاج می

، سرعت یتابش خورشيدشدت  مای آب شور درون حوضچه بهد

ای و ضریب جذب ضریب عبور پوشش شيشه باد، عمق آب

 بستگی دارد. تشتک

، دمای شور دمای آب آب شور درون حوضچه،  با كاهش عمق

 حرارتی و راندمان مقدار آب شيرین توليدی، ایشيشهپوشش 

 یابد.زایش میاف

طور مستقيم ه تابش خورشيدی و سرعت باد ب افزایش شدت

 دهد.را افزایش میكن حرارتی آبيشيرینراندمان 
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