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نگرانی ها در مورد محدودیت منابع انرژی و مشکالت زیست —چکیده 

است. یکی از راهکارهای مورد توجه برای محیطی پیوسته رو به فزونی 

باشد. در این  وری انرژی تولید آن به صورت پراکنده می افزایش بهره

ای برخوردار هستند. بخش  های تولید همزمان از اهمیت ویژه راستا سیستم

باشد. با توجه  ها در کشور ایران می خانگی یکی از پر مصرف ترین بخش

این کشور یک سیستم تولید همزمان برق  به پتانسیل تابش خورشیدی در

و حرارت برای بخش خانگی پیشنهاد شده است و عملیات مدل سازی 

روی سیستم پیشنهادی انجام پذیرفته است. نتایج نشان می دهد که 

از تقاضای آب گرم و  ٪۵۸سیستم پیشنهاد شده قابلیت تامین بیش از 

 را دارد. کیلووات ساعت الکتریسیته ۱۳۳۶۱۳تولید ساالنه 

 

تولیدهمزمان  ٬انرژی تجدید پذیر ٬تولید پراکنده—های کلیدی  هواژ

 جمع کننده خورشیدی ٬چرخه رانکین ارگانیک ٬برق و حرارت

.1 مقدمه   

انرژی به عنوان اصلی ترین عامل توسعه اقتصادی اجتماعی جوامع 

ره به توزبع و مصرف آن هموا ٫انتقال ٫شود. اما فرآیند تولید انسانی تلقی می

ای و  منطقه ٫عنوان عامل ایجاد آلودگی محیط زیستی در مقیاس محلی

جهانی در کنار سایر عوامل مطرح بوده است. جوامع انسانی نیازهای متنوعی 

از انرژی در زندگی روزانه خود و یا تولیدات صنعتی دارند. از دیگر سو 

ند. رویکرد نوین باش های سنتی تولید انرژی بسیار بزرگ و متمرکز می نیروگاه

کند که به معنی نزدیک بودن  تولید انرژی در جهت تولید پراکنده حرکت می

باشد. در نتیجه تلفات  واحدهای تبدیل انرژی به مصرف کنندگان آن می

رسد. یک سیستم تولید پراکنده جایگزینی  ناشی از نقل و انتقال به حداقل می

های انرژی مرسوم  ستمقابل اطمینان و دوستدار محیط زیست برای سی

 ٫ای که در مطالعات اخیر به آن پرداخته شده است باشد. مهمترین مساله می

ذخیره  ٫پشتیبانی سوخت ٫های فناوری در زمینه تبدیل انرژی توسعه راه حل

باشد. یکپارچه سازی  های انرژی می سازی و یکپارچه سازی سیستم

های نقل و انتقالژ  هزینههای تولید پراکنده انرژی منجر به کاهش  سیستم

های ناشی از قطع بار و همچنین شامل مزایای محیط زیستی  کاهش خسارت

های تولید انرژی پراکنده و توسعه  باشد. درک بهتر رابطه بین سیستم می

جتماعی و فناوری  ٫اقتصادی ٫پایدار مستلزم مالحظات گسترده سیاسی

 [2] [1] . باشد. می

های فسیلی در جهان  ایران یکی از بزرگترین عرضه کنندگان سوخت

های اقتصادی و  های اخیر، با کاهش قیمت نفت و بحران باشد. در سال می

های  سیاسی، شاهد توجه روز افزون دولت، محققان و صنعتگران به فعالیت

 راهبردی در زمینه انرژی هستیم.

سرانه مصرف نهایی انرژی ایران در  [3] 1931ترازنامه انرژی  طبق

های کشاورزی، خانگی و تجاری و عمومی، حمل و نقل و صنعت به  بخش
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برابر متوسط جهانی است. مقایسه سرانه مصرف  1.5و  1.1، 1.1، 9.1ترتیب

دهد  مقیاس جهانی نشان می های انرژی با نهایی انرژی ایران به تفکیک حامل

 5.3های نفتی به ترتیب  که سرانه مصرف گاز طبیعی و نفت خام و فرآورده

باشد. مصرف سرانه سایر  برابر متوسط مصرف سرانه جهانی می 1.1و

وری پایین در  ها از متوسط جهانی کمتر است. این امر از بهره حامل

ده از کاالها و خدمات برداری، مصرف باالی انرژی و همچنین استفا بهره

 شود.  بر ناشی می انرژی

با توجه به اهمیت تولید پراکنده انرژی و مشکالت زیست محیطی در 

رسد تولید انرژی الکتریسیته به صورت غیر متمرکز و در  جهان، به نظر می

 ابعاد کوچک و پراکنده، می توان میزان این اتالفات را به حداقل برساند.

های تجدید  ه پتانسیل باالی کشور ایران در انرژیاز دیگر سو با توج

توان از این  به نظر می رسد که می، پذیر به ویژه بهره باالی انرژی خورشیدی

انرژی تجدید پذیر در ابعاد کوچک برای تامین تقاضای بخش خانگی بهره 

  جست.

های تولید پراکنده و همچنین  مطالعات بسیاری در زمینه سیستم

لید پراکنده با بهره جویی از انرژی خورشیدی و تکنولوژی های تو سیستم

ORC در جهان صورت پذیرفته است. Pedro J.Mago  و همکاران در سال

های  در ساختمان CHPدر سیستم  (ORC)از سیکل رانکین ارگانیک  1003

اند. در این مطالعه از انرژی اتالفی خروجی  تجاری کوچک استفاده کرده

اگزاست به منظور تولید الکتریسیته استفاده شده است که در نتیجه آن انرژی 

یابد. هدف در  کاهش می (CDE)میزان انتشار کربن دی اکسید  (PEC)اولیه 

زیستی ،عملکرد سیستم ترکیبی  اقتصادی و محیط، این مطالعه آنالیز انرژی

CHP-ORC باشد همچنین مقایسه آن با سیستم  میCHP  مستقل انجام

 [4] پذیرفته است.

Muhammad Imran  یک بهینه سازی  101۲و همکاران در سال

های اتالفی با استفاده از چرخه  حرارتی اقتصادی روی بازیابی حرارت

اند. فرآیند بهینه سازی در شرایط ثابت برای منبع  رانکین ارگانیک انجام داده

حرارتی انجام پذیرفته است. راندمان حرارتی و هزینه خالص سرمایه گذاری 

ORC ای با استفاده از الگوریتم  ای و دو مرحله ابی تک مرحلهدر حالت بازی

در مطالعه خود نشان داده است   Hung .[5] ژنتیک بهینه سازی شده است

ترجیح داده  ORCکه سیاالت خشک و آیزنتروپیک برای استفاده در سیکل 

مافوق گرم ، شوند. چرا که سیاالت خشک و آیزنتروپیک بعد از انبساط می

مطالعه ای را  1011و همکاران در سال  Jiangfeng Wang .[6] شوند می

روی سیستم تولید همزمان سرمایش، گرمایش و الکتریسیته خورشیدی انجام 

ها از ترکیب سیکل برایتون و  سیستم پیشنهادی توسط آن [7] داده اند.

. با اجکتور تشکیل شده است CO2سیکل تبرید گذرا از حالت بحرانی 

Annamaria Buonomano  و همکاران مطالعه ای را درباره یک سیستم

های متمرکزکننده فتوولتائیک/حرارتی  تولید سه گانه بر اساس جمع کننده

 [8] انجام داده اند.

Man Wang  وJiangfeng Wang  سازی چند  یک بهینه 1015در سال

متغیره روی سیستم تولید همزمان سرمایش ،گرمایش و الکتریسیته 

اند. در این مطالعه از جمع کننده صفحه تخت به منظور  خورشیدی انجام داده

 [9]ده شده است. آوری انرژی حرارتی خورشید استفا جمع

و همکاران روی سیستم  James Freemanسط ممیزی تو  یک مطالعه

قدرت خورشیدی با سیکل رانکین ارگانیک به منظور تامین گرمایش و 

انجام شده است. محاسبات روی ، قدرت در بخش خانگی در انگلستان

در  (CSHP)عملکرد سیستم تولید همزمان گرمایش و قدرت خورشیدی 

لوژی برای تامین تقاضای به منظور تخمین پتانسیل این تکنو، مقیاس کوچک

 [10] گرمایش و قدرت در انگلستان انجام شده است.

 

.1 مدلسازی  

.1.1 توضیح سیستم 

سیستم تولید همزمان برق و حرارت پیشنهاد شده توسط این تحقیق از 

پمپ و مخزن ذخیره  ٫یک چرخه خورشیدی شامل جمع کننده خورشیدی

کننده حرارت تشکیل شده است. چرخه خورشیدی به واسطه یک مولد بخار 

به چرخه تولید قدرت اتصال یافته است. سیستم تولید همزمان پیشنهاد شده 

در این تحقیق انرژی جمع آوری شده از خورشید را توسط جمع کننده 

خه تولید قدرت دهد تا در چر خورشیدی را به یک مولد بخار انتقال می

رانکین ارگانیک به الکتریسیته تبدیل گردد. از جایی که این سیستم برای 

های خورشیدی  برای نصب جمع کننده ٫بخش خانگی پیشنهاد شده است

ها در شهر  محدودیت مساحت خواهیم داشت. با توجه به مساحت پشت بام

در نظر  های خورشیدی متر مربع برای نصب جمع کننده 15مساحت  ٫تهران

 1های خورشیدی لوله خال، گرفته شده است. در این تحقیق از جمع کننده

باشند و نسبت به جمع  استفاده شده است چرا که از انواع متداول در بازار می

های صفحه تخت از راندمان باالتری برخوردار هستند. آب گرم شده  کننده

                                                           
1
 Evacuted tube collector 
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ل ارگانیک در مولد درون جمع کننده خورشیدی پس از انتقال حرارت با سیا

گردد. در این تحقیق از سیال ارگانیک  بخار وارد مخزن ذخیره حرارت می

R245fa  به دلیل مشخصات ترموفیزیکی مناسب و سازگاری با محیط

 زیست استفاده شده است.
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 ارت خورشیدی: پیکربندی سیستم تولید همزمان برق و حر۳شکل 

.1.1 روش مدلسازی 

 باشد: مدلسازی سیستم تولید همزمان شامل سه بخش کلی می

 تابش وروردی

 بخش چرخه خورشیدی

 بخش چرخه رانکین ارگانیک

صورت پذیرفته است. با  MATLABمدلسازی سیستم توسط نرم افزار 

بررسی عملکرد مجموعه  ٫توجه به طبیعت وابسته به زمان انرژی خورشیدی

های منطقی صورت گیرد. کمترین بازه زمانی توسعه داده شده  ر بازهباید د

های تجربی یک ساعت  برای محاسبه مقدار تابش ورودی و نیز اندازه گیری

1. تابش کل دریافتی یک سطح از سه تابش مستقیم[11]است 
تابش  ٫

    تشکیل شده است. ۲و تابش بازتابی 9پخش شده

                                                           
2
 Beam radiation 

3
 Diffusion radiation 

4
 Reflected radiation 

                                                                                                                                                                                

(1                                         )                     

برای صفحه ای در خارج از جو از    و    مقدار تابش بین ساعت 

 رابطه زیر محاسبه می شود. 

   
           

 
 (          

    

   
)

 (                       

 
        

   
          )

  [
 

  ] 

(2                                                                              ) 

 φثابت خورشیدی و زوایای     مقدار  ٫شماره روز nکه در آن مقدار 

زاویۀ محل نصب صفحه نسبت به مختصات به ترتیب عرض جغرافیایی  δو 

تابش دریافتی روی باشد. مرجع )خط استوا( و زاویه انحراف خورشیدی می

 ( محاسبه می گردد.9-1سطح زمین با استفاده از رابطه )

                                                                                                                  

(9                  )          (
      

 
)     (

      

 
) 

نسبت تابش دریافتی یک صفحه زاویه دار به صفحه تخت    که در آن 

 در هر زمان تعریف می شود. 

تابش دریافتی در جمع کننده خورشیدی گردآوری می گردد. همانطور 

که در شکل نیز نشان داده شده است یک شیر سه راهی به منظور تعیین 

ی در طراحی دیده شده است. سیال مسیر بازگشت به جمع کننده خورشید

در حال گردش در جمع کننده خورشیدی تا زمانی که به دمای مشخص 

در مدار بسته ای گردش می کند و به محض رسیدن دمای  ٫برسد (   )

شیر سه  ٫آب در حال گردش بدر جمع کننده خورشیدی به دمای تعیین شده

با سیال ارگانیک تبادل  راهی بسته شده و آب وارد مولد بخار می گردد تا

در این تحقیق از › حرارت کند. راندمان جمع کننده خورشیدی لوله خال

 رابطه زیر قابل محاسبه است.

(۲                                              )         
          

    
 

  
          

 

    
 

شده توسط سیال درون جمع کننده بنابراین انرژی حرارتی جذب 

 ( به دست می آید.5-1خورشیدی از رابطه )
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(5      )                                                    ̇               

دبی پمپ سیال در چرخه  ٫زمانی که تابش خورشیدی نداریم

 خورشیدی نیز صفر می باشد.

                                                                                                                                             

(1                                               ) ̇  {
                  
   ̇                

 

مولد بخار در این مطالعه از نوع پره و صفحه در نظر گرفته شده است و 

بین سیال وارد شده از منبع حرارتی  (        )اختالف دمای پینچ 

گرم و سیال چرخه ارگانیک در خروج از مولد بخار )ورودی توربین( فرض 

ر خروج از مولد بخار طبق شده است. بنابراین دمای سیال عامل ارگانیک د

 رابطه زیر محاسبه می گردد.

(7                                         )                       

تا زمانی که دمای آب درون چرخه جمع کننده خورشیدی به دمای 

آب در این چرخه توسط تابش خورشید گرم می  ٫برسد (   )تعیین شده 

آب وارد مولد بخار می  ٫شود. زمانی که دمای آب به مقدار تعیین شده رسید

گردد تا چرخه رانکین ارگانیک شروع به کار کند. بنابراین دبی سیال 

صفر می  ٫مادامی که دما به مقدار تعیین شده نرسیده است   ̇ ارگانیک 

 باشد.

                                                                                                                                       

(1                                         ) ̇  {
                      
 ̇                      

 

آب پس از انتقال حرارت با سیال ارگانیک وارد مخزن ذخیره حرارت 

 می شود که دمای مخزن برای هر ساعت طبق رابطه زیر قابل محاسبه است.

(3           )  
     

  

(   ) 
[           (    ́ )] 

بار     ٫حرارت وارد شده به مخزن ذخیره حرارت   که در این رابطه 

ضریب اتالف حرارتی تانک       حرارتی برداشت شده از مخزن و 

 ذخیره در مساحت آن می باشد.

کار تولید شده توسط توربین در چرخه رانکین ارگانیک طیق روابط 

 ( قابل محاسبه است.10-1ترمودینامیکی از رابطه )

 

(10                                        ) ̇         ̇          

در نظر گرفته شده است. کار خالص خروجی از       که در آن 

 چرخه رانکین ارگانیک بر اساس رابطه زیر به دست می آید.

                                                                                                             

(11                 ) ̇     ̇       ̇           ̇        
 

.9 نتایج  

دمای دبی جرمی سیال کاری در چرخه خورشیدی تاثیر مستقیم روی 

آب در خروجی جمع کننده خورشیدی دارد. چنانچه دبی جرمی سیال باال 

دما در طول جمع کننده خورشیدی کم خواهد بود اما راندمان باال می  ٫باشد

باشد. از دیگر سو با افزایش دبی جرمی آب بر اساس قانون دوم 

مقدار اتالف ها در اثر فرآیندهای بازگشت ناپذیر افزایش  ٫ترمودینامیک

خواهد یافت و راندمان کاهش می یابد. دمای خروجی از جمع کننده 

 خورشیدی بر اساس تغییرات دبی جرمی نشان داده شده است. 

 

: تغییرات دمای سیال کاری در چرخه خورشیدی بر اساس دبی ۳نمودار  

 جرمی

مقدار فشار مولد بخار روی کار خروجی از چرخه رانکین ارگانیک تاثیر 

مستقیم دارد. تغییرات کار خروجی بر حسب فشار مولد بخار در نمودار 

نشان داده شده است. نتایج نشان می دهد که بیشترین مقدار کار خروجی در 

 فشار اشباع حاصل می گردد.
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تغییرات الکتریسیته تولید شده حاصل از چرخه رانکین ارگانیک بر  2نمودار:  

 اساس فشار مولد بخار

 

مدل توسعه داده شده در این تحقیق قابلیت محاسبه مقدار الکتریسیته 

تولید شده در هر روز از سال را به صورتی ساعتی دارا می باشد. بر این 

 Junه بر حسب ساعت برای ماه اساس تغییرات مقدار الکتریسیته تولید شد

 که شدت تابش خورشید بیشینه می باشد نشان داده شده است.

 

الکتریسیته حاصل از چرخه رانکین ارگانیک برای یک روز شاخص  ۱نمودار:  

 Junاز ماه 

 
 مجموع الکتریسیته حاصل از چرخه رانکین ارگانیک در هر ماه 4نمودار:  

دمای مخزن ذخیره حرارت بر اساس بار مصرفی آب گرم که طبق 

به صورت ساعتی محاسبه می  ٫محاسبه گردیده است ASHREاستاندارد 

گردد. تغییرات دمای آب درون مخزن بر حسب ساعت برای یک روز از ماه 

Jun است. در شکل نشان داده شده 
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تغییرات دمای آب مخزن ذخیره حرارت برای هر ساعت از  ۸نمودار:  

 Junیک روز شاخص در ماه 

مقدار بار حرارتی ذخیره شده در مخزن ذخیره حرارت، مقدار بار 

مصرفی آب گرم به صورت تجمعی در نمودار زیر نشان داده شده است. 

گرم و بار حرارتی ذخیره شده توسط مخزن ذخیره اختالف بار مصرفی آب 

حرارت نیز به صورت تجمعی برای هر ماه رسم شده است. همانطور که از 

های آوریل تا سپتامبر، بار حرارتی مخزن مازاد بر بار  اید، در ماه نمودار بر می

 باشد. مصرفی آب گرم در طول شبانه روز می

 
تغییرات بار حرارتی در مخزن ذخیره کننده حرارت با توجه به  ۳نمودار:  

 بار مصرفی در هر ماه
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