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 علینام:                                                 ی بهجتیئالکانام خانوادگی دانشجو: 

 آبی با استفاده از انرژی خورشیدی هایکارآیی کولربهبودمطالعه نامه: عنوان پایان

 ضیاپور پروفسور بهروز میرزاییاستاد راهنما: 

 دکتر علیرضا میراولیایی استاد مشاور:

 مکانیکرشته:                                                 کارشناسی ارشدمقطع تحصیلی: 

 محقق اردبیلیدانشگاه:                                                                تبدیل انرژیگرایش: 

 007 تعداد صفحات:         10/10/0159تاریخ دفاع:          مهندسی -فنی دانشکده:

 چکیده:

های فسیلی در اثر مصرف سوختگرمایش زمین  آهنگ کننده نگرانی اخیر به علت افزایش ها دههدر 

-یدتجدهای نو و  یانرژبه  نظراندولتمردان و صاحب، توجه هااین حاملو همچنین روند صعودی قیمت 

های نو مورد توجه  یانرژیر جلب شده است. در این بین انرژی خورشیدی هم اکنون بیش از انواع دیگر پذ

توان از این منبع پاک برای  . از طرفی با توجه به تابش خورشید در اغلب نقاط کشورمان میاست استفادهو 

برداری از گرمای خورشید با توجه به ماهیت آن زیاد  خانگی استفاده کرد. شاید بهره مصارف صنعتی و

است. برای تولید سرما از انرژی  تأملدشوار به نظر نرسد، اما استفاده از خورشید برای تولید سرما قابل 

ی مناسبی برای  ، گزینهمناسبهای جذبی استفاده کرد، که به دلیل توان ورودی   توان از سیکل خورشید می

سرمایشی جذبی  هایترین موارد کاربرد و استفاده سیستمباشند. یکی از اصلی با خورشید میکوپل شدن 

در این پژوهش سعی شده تا عملکرد کولر آبی همراه با  .باشدمیمطبوع تهویهخورشیدی تامین در زمینه 

جویی در مصرف و مقدار صرفه گیردقرار میسازی ، مورد بررسی و شبیهآن در انتهایگیر یک رطوبت

گردد. در ضمن قسمت رطوبت گیر این سیستم که در واقع کویل اواپراتور یک سیستم میآب نیز بررسی 

از انرژی  زبه این سیستم کوپل شده و قسمت ژنراتور این سیستم جذبی نی ،جذبی لیتیم برماید و آب است

آمده، برای آنکه بتوان در این طرح، مصرف کولر آبی  های به عملطبق بررسی کند.خورشیدی تغذیه می

مترمربع کلکتور  62بایست می ،شهر اردبیلمترمربع در  111ساختمانی با زیربنای حدود را صفر کرد، در 

 استفاده کرد.

 -جویی در مصرف آب صرفه –سیستم جذبی لیتیم برماید  -رطوبت گیر خورشیدی : هاکلید واژه

 کولر آبی - کانال برگشت هوا
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 فهرست مطالب

 1 شگفتاریپ

 2 یدیخورش یانرژ و دیتبر مطبوع، هیتهو: 1 فصل

- 3 ............................................................................................................................................................................. مقدمه 1-1
- 3 ................................................................................................................................................ جهان در یانرژ تیوضع 1-2
- 5 ................................................................................................................................................. رانیا در یانرژ تیوضع 1-3
- 7 ................................................................................................................................... ریدپذیتجد یها یانرژ به کردیرو 1-4
- 9 ................................................................................................................................................ یدیخورش یانرژ گاهیجا 1-5
- 11 ............................................................................................................................................رانیا در یدیخورش یانرژ 1-6
- 11 .............................................................................................................................................................. یتراکم کلیس 1-7
- 13 ......................................................................................................................................... اکیآمون-آب یجذب ستمیس 1-8
- 18 .................................................................. آب-دیبرما میتیل و اکیآمون-آب یجذب دیتبر کلیس یشباهتها و تفاوت 1-9
- 18 ..................................................................... تراکمی تبرید سیکل به نسبت جذبی تبرید سیکل مزایای مهمترین 1-11

 11 .............................................................................................. الکتریکی انرژی مصرف در ییجو صرفه -1-11-1

 11 ....................................................................................................... برق خدمات هزینه در ییجو صرفه -1-11-6

 11 ...................................................................................... اضطراری برق تجهیزات هزینه در ییجو صرفه -1-11-3

 11 ................................................................................ ها گید برای نیاز مورد اولیه هزینه در ییجو صرفه -1-11-4

 11 ......................................................................................................... تابستان در ها گید راندمان بهبود -1-11-1

 11 ............................................................................................................... اولیه یگذار هیسرما بازگشت -1-11-2

 11 .............................................................................................................. ارتعاشات و صدا شدن کاسته -1-11-7

 61 ......................................................................... مضر مبردهای از ناشی یطیمح ستیز مخاطرات حذف -1-11-1

 61 ............................................................................ ها ندهیآال و یا گلخانه گازهای تولید میزان از کاستن -1-11-1

- 21 .............................................................................................................................................................. مطبوع هیتهو 1-11
- .Error! Bookmark not defined ................................................................ خارج و داخل طرح طیشرا 1-12

 .Error! Bookmark not defined ................................................................. داخل طرح طیشرا -1-16-1

 .Error! Bookmark not defined ................................................................. خارج طرح طیشرا -1-16-6

- .Error! Bookmark not defined ............................................................ ریگ رطوبت یشیسرما لیکو 1-13
- .Error! Bookmark not defined ................................................................ یریتبخ شیسرما ستمیس 1-14

 .Error! Bookmark not defined .................................................................. جرم و گرما انتقال -1-14-1

 .Error! Bookmark not defined .................................................... (کیاباتیآد) دررو یب اشباع -1-14-6

 .Error! Bookmark not defined ................................................................... میمستق یآب کولر -1-14-3

 .Error! Bookmark not defined .............................................................. میرمستقیغ یآب کولر -1-14-4

- .Error! Bookmark not defined ...................................................................... یدیخورش یکلکتورها 1-15
 .Error! Bookmark not defined ........................................................ تخت صفحه یکلکتورها -1-11-1

 .Error! Bookmark not defined ...................................................... کننده متمرکز یکلکتورها -1-11-6

- .Error! Bookmark not defined ......................................................................... نیشیپ یها پژوهش 1-16
- .Error! Bookmark not defined ...................................................................................کیکرومتریسا 1-17
- .Error! Bookmark not defined ...................................................................................... یریگ جهینت 1-18
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 .Error! Bookmark not defined یساز هیشب و معادالت: 2 فصل

- .Error! Bookmark not defined ..................................................................... مطبوع هیتهو یندهایفرآ 2-1
 .Error! Bookmark not defined ............................................. هوا محسوس شیسرما و شیگرما -6-1-1

 .Error! Bookmark not defined ................................................ شیسرما با همراه یریگ رطوبت -6-1-6

 .Error! Bookmark not defined .............یریتبخ شیسرما ای کیاباتیآد اشباع یزن رطوبت ندیفرآ -6-1-3

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................. یجذب دیتبر -6-1-4

- .Error! Bookmark not defined ........................................................................ یدیخورش یکلکتورها 2-2
- .Error! Bookmark not defined .................................................................. یبررس مورد پروژه و قشهن 2-3

 .Error! Bookmark not defined ........................................................مطالعه مورد ساختمان نقشه -6-3-1

 .Error! Bookmark not defined ..... 6/4 ریکر افزار نرم توسط یبرودت و یحرارت بار یاکتساب جینتا -6-3-6

 .Error! Bookmark not defined ................................................. فضاها تک تک به مربوط جینتا -6-3-3

 .Error! Bookmark not defined .............................................. شده یساز هیشب یمدلها و طرحها -6-3-4

- .Error! Bookmark not defined(اول مدل) هیتهو و شیسرما منظور به یشیسرما لیکو تنها وجود 6-3-4-1
- .Error! Bookmark not defined (دوم مدل) برگشت کانال با یشیسرما لیکو و یآب کولر طرح 6-3-4-6

 .Error! Bookmark not defined آمده دست به جینتا: 3 فصل

- .Error! Bookmark not defined ......................................................................................... یاعتبارسنج 3-1
 .Error! Bookmark not defined ........................................................................ کیکرومتریسا -3-1-1

- .Error! Bookmark not defined ........................................................................ یدیخورش یجذب دیتبر 3-2
- .Error! Bookmark not defined(اول مدل) رگذاریتاث یپارامترها یبررس و یدیخورش یجذب دیتبر یساز هیشب 3-3
- .Error! Bookmark not defined ........... دیتبر لیکو یرو بر یبرگشت یهوا همان ای اتاق یدما ریتاث 3-4
- .Error! Bookmark not defined ........................................................................هوا ینسب رطوبت ریتاث 3-5
- .Error! Bookmark not defined ............................................................... کیاتمسفر یهوا فشار ریتاث 3-6
- .Error! Bookmark not defined ................................................................... اواپراتور لیکو یدما ریتاث 3-7
- .Error! Bookmark not defined ............................................................ ابزوربر و کندانسور یدما ریتاث 3-8
- .Error! Bookmark not defined .................................................................................. ژنراتور یدما اثر 3-9
- .Error! Bookmark not defined .................................. .یجذب دیتبر کلیس یحرارت مبدل بازده ریتاث 3-11
- .Error! Bookmark not defined .............................................................. دوم طرح یساز هیشب جینتا 3-11
- .Error! Bookmark not defined ................................................................................. اتاق یدما ریتاث 3-12
- .Error! Bookmark not defined ............................................................................ ینسب رطوبت ریتاث 3-13
- .Error! Bookmark not defined ................................................................................... هوا فشار ریتاث 3-14
- .Error! Bookmark not defined ............................................................................ یکولرآب بازده ریثتا 3-15
- .Error! Bookmark not defined .......................................................... ابزوربر و کندانسور یدما ریتاث 3-16
- .Error! Bookmark not defined ................................................................. اواپراتور لیکو یدما ریتاث 3-17

 .Error! Bookmark not defined شنهاداتیپ و یینها جینتا: 4 فصل

- .Error! Bookmark not defined ......................................... (اول مدل) ساده یجذب دیتبر کلیس جینتا 4-1
- .Error! Bookmark not defined .................................................................................... دوم مدل جینتا 4-2
- .Error! Bookmark not defined ..............................................................................ندهیآ یبرا شنهادیپ 4-3

 .Error! Bookmark not defined ......................................................................... یشنهادیپ مدل -4-3-1
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 فهرست اشکال

 4 ................................................... .یو تی بی کوادریلیون حسب بر 6131 سال تا جهانی انرژی مصرف بینی پیش :1-1 شکل

 2 ................................................................................................. .1311 تا 1342 از کشور انرژی سالیانه مصرف :6-1 شکل

 2 ................................................................................. .1311 سال در مختلف یها بخش در ایران مصرفی انرژی :3-1 شکل

 7 ............................................................................................. .1311 سال در ایران در مصرفی انرژی منابع سهم :4-1 شکل

 1 ........................................................................................... .6111 سال در جهانی تجدیدپذیر یها یانرژ سهم :1-1 شکل

 11 ................................................................................... ایران مختلف نقاط در دریافتی خورشیدی انرژی میزان :2-1 شکل

 16 ..................................................................................................................... .یتراکم دیتبر کلیس طرحواره :7-1 شکل

 13 ................................................................................................................. .یتراکم دیتبر کلیس T-S نمودار :1-1 شکل

 12 .................................................................................................................. .اکیآمون-آب یسردساز کلیس :1-1 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................................. .زمستانه و تابستانه شیآسا منطقه :11-1 شکل

 .Error! Bookmark not defined ....................................................... .تابستان در خارج هوا نوع یبند طبقه :11-1 شکل

 .Error! Bookmark not defined .................................................................. یریتبخ ستمیس کی کیشمات :16-1 شکل

 .Error! Bookmark not defined .. .آن کیکرومتریسا نمودار همراه به میمستق یآب کولر ساده کیشمات طرح :13-1 شکل

 .Error! Bookmark not defined .............................. آن یاجزا همراه به میمستق یآب کولر کی از یریتصو :14-1 شکل

 Error! Bookmark not.آن کیکرومتریسا نمودار همراه به میرمستقیغ یآب کولر کی کیشمات شکل :11-1 شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ............................................................................. .تخت صفحه کلکتور :12-1 شکل

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................... .کننده متمرکز کلکتور :17-1 شکل

 .Error! Bookmark not defined .................................... 1112 تا 1114 حدود ر،یکر یسنج رطوبت نمودار :11-1 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................. تر حباب یدما محاسبه یبرا ساده بیترت کی کیشمات :11-1 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................... مثال کی با شبنم نقطه جادیا یچگونگ T-S نمودار :61-1 شکل

 .Error! Bookmark not defined ......................................... .یزن رطوبت بدون ساده شیگرما کی کیشمات :1-6 شکل

 .Error! Bookmark not defined ....................................... کیکرومتریسا یرو بر ساده شیسرما و شیگرما :6-6 شکل

 .Error! Bookmark not defined ........................................................... شیسرما با یریگ رطوبت کیشمات :3-6 شکل

 .Error! Bookmark not defined ...................................... سرد لیکو با ییزدا رطوبت کیکرومتریسا نمودار :4-6شکل

 .Error! Bookmark not defined ....................... یریتبخ شیسرما ستمیس ای کیاباتیآد اشباع ندیفرآ کیشمات :1-6 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................ .کیاباتیآد اشباع ندیفرآ به مربوط کیکرومتریسا نمودار :2-6 شکل

 .Error! Bookmark not defined .................................................یا مرحله کی یجذب کلیس کی کیشمات :7-6 شکل

 .b  . .... Error! Bookmark not definedدما فشار نمودار همراه به a یا مرحله تک یجذب کلیس کی کیشمات :1-6 شکل

 .Error! Bookmark not defined .............................................. لیاردب شهر در دیخورش یساعت تابش نمودار :1-6 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................... .یحرارت بار محاسبه یبرا یطراح مورد ساختمان نقشه :11-6 شکل

 .Error! Bookmark not defined ....................... .اول مدل یهوا دیتبر یبرا گردش در یهوا ساده کیشمات :11-6 شکل

 .Error! Bookmark not defined ..................... .یآب کولر با همراه دوم مدل یبرا گردش در یهوا کیشمات :16-6 شکل
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 Error! Bookmark not.شده نوشته کد یسنج اعتبار جهت کیکرومتریسا نمودار نقاط یبعض کردن مشخص :1-3 شکل

defined. 

 !Error.ویو لب افزار نرم با شده نوشته کد توسط F تا A نقاط یبرا هوا کیکرومتریسا خواص مشخصات حاصل :6-3 شکل

Bookmark not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .............................................. .متلب افزار نرم توسط شده انجام یساز هیشب :3-3 شکل

 Error! Bookmark not.یدیخورش یجذب دیتبر ستمیس یسنج اعتبار جهت ویو لب توسط باال مثال یساز هیشب :4-3 شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ........................ .افزار نرم دو با یساز هیشب در گرفته قرار سهیمقا مورد شکل :1-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................................ .اتاق یدما با کلکتور سطح راتییتغ نمودار :2-3 شکل

 Error! Bookmark.اتاق یدما و ژنراتور الزم یانرژ نمودار( راست) اتاق، یدما با cfm راتییتغ نمودار( چپ) :7-3 شکل

not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .............................................................. .اتاق یدما با cop راتییتغ نمودار :1-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ .اتاق راتییتغ با چگالش زانیم نمودار :1-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined .................................... .ینسب رطوبت با ژنراتور الزم یانرژ راتییتغ زانیم :11-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ....................................... .کلکتور سطح اندازه بر ینسب رطوبت اثر نمودار :11-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined .................................................................. .هوا cfm بر ینسب رطوبت اثر :16-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................................................... .چگالش بر ینسب رطوبت اثر :13-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ......................................................یجذب ستمیس cop بر ینسب رطوبت اثر :14-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined .......................................................... .ژنراتور الزم یانرژ بر هوا فشار اثر :11-3 شکل

 .cfm. ............................................................................... Error! Bookmark not defined بر هوا فشار اثر :12-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ...................... .کلکتور سطح بر( راست) د،یتبر cop بر( چپ) هوا فشار اثر :17-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................................................. .چگالش زانیم بر هوا فشار اثر :11-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................... .گردش در یهوا cfm بر اواپراتور یدما اثر نمودار :11-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ............................................ .رطوبت چگالش زانیم بر اواپراتور یدما اثر :61-3 شکل

 .cop. .......................................................... Error! Bookmark not defined راتییتغ بر اواپراتور یدما اثر :61-3 شکل

 Error! Bookmark not.ژنراتور یبرا الزم یانرژ( چپ) کلکتور، سطح( راست) بر اواپراتور یدما اثر :66-3 شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .گردش در یهوا cfm بر( راست) چگالش، بر( چپ) کندانسور یدما ریتاث :63-3 شکل

 Error! Bookmark not.دیتبر ستمیس cop بر( راست) ژنراتور، یبرا الزم یانرژ بر( چپ) کندانسور یدما ریتاث :64-3 شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ............................................ .کلکتور سطح اندازه بر کندانسور یدما ریتاث :61-3 شکل

 .cop. ............................................................... Error! Bookmark not defined بر ژنراتور دما ریتاث نمودار :62-3 شکل

 Error! Bookmark.ژنراتور یبرا الزم یانرژ( چپ) کلکتور، سطح اندازه( راست) ژنراتور یدما ریتاث نمودار :67-3 شکل

not defined. 

 .Error! Bookmark not defined .............. .چگالش زانیم بر( راست) هوا، cfm بر( چپ) ژنراتور یدما ریتاث :61-3 شکل

 Error! Bookmark.رطوبت چگالش زانیم( راست) گردش، در یهوا cfm( چپ) بر یحرارت مبدل بازده ریتاث :61-3 شکل

not defined. 

 .Error! Bookmark not defined ............................................. .دیتبر ستمیس cop بر یحرارت مبدل بازده اثر :31-3 شکل
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 Error! Bookmark not.ژنراتور یبرا الزم یانرژ( راست) کلکتور، سطح (چپ) یحرارت مبدل بازده اثر :31-3 شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ........................................................ .دیتبر ستمیس cop بر اتاق یدما ریتاث :36-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................................. .گردش در یهوا cfm بر اتاق یدما ریتاث :33-3 شکل

 Error! Bookmark not.برودت الزم یانرژ( راست) ژنراتور، یبرا الزم یانرژ( چپ) اتاق یدما ریتاث :34-3 شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .................................................... .کلکتور سطح اندازه بر اتاق یدما ریتاث :31-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................................ .رطوبت چگالش زانیم بر اتاق یدما ریتاث :32-3 شکل

 Error! Bookmark not.لیکو به یورود شبنم نقطه و اواپراتور یدما نیب اختالف در اتاق یدما ریتاث :37-3 شکل

defined. 

 Error! Bookmark.یجذب دیتبر ستمیس cop( راست) گردش، در یهوا cfm( چپ) بر اتاق ینسب رطوبت ریتاث :31-3 شکل

not defined. 

 Error! Bookmark not.ژنراتور الزم یانرژ بر( راست) ،یبرودت الزم یانرژ بر( چپ) اتاق ینسب رطوبت ریتاث :31-3 شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined ........................................ .کلکتور سطح اندازه بر اتاق ینسب رطوبت ریتاث :41-3 شکل

 شبنم نقطه و اواپراتور یخروج یدما نیب اختالف( راست) رطوبت، چگالش مقدار( چپ) اتاق ینسب رطوبت ریتاث :41-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ........................................................................................................لیکو به یورود

 Error! Bookmark not.گردش در یهوا cfm مقدار بر( راست) د،یتبر ستمیس cop بر( چپ) هوا فشار ریتاث :46-3 شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .................................................. .رطوبت چگالش مقدار بر هوا فشار ریتاث :43-3 شکل

 !Error.برودت یبرا الزم یانرژ بر( چپ) ژنراتور، یبرا الزم یانرژ زانیم بر( راست) هوا فشار ریتاث :44-3 شکل

Bookmark not defined. 

 س طح  ب ر ( چ پ ) ل،ی  کو ب ه  یورود یه وا  ش بنم  نقط ه  و یخروج   یدم ا  نیب   اختالف بر( راست) هوا فشار ریتاث :41-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ................................................................................................................... .کلکتور

 Error! Bookmark not.ژنراتور یبرا الزم یانرژ( راست) برودت، الزم یانرژ( چپ) یآب کولر بازده ریتاث :42-3 شکل

defined. 

 Error! Bookmark not.آب مصرف یانرژ بر( راست) کلکتور، سطح اندازه( چپ) یآب کولر بازده ریتاث :47-3 شکل

defined. 

 Error! Bookmark not.گردش در یهوا cfm بر( راست) ،یجذب ستمیس cop بر( چپ) یآب کولر بازده ریتاث :41-3 شکل

defined. 

 Error! Bookmark not.لیکو به یورود یهوا شبنم نقطه و اواپراتور یدما اختالف بر یآب کولر بازده ریتاث :41-3 شکل

defined. 

 Error! Bookmark.گردش در هوا cfm زانیم( چپ) اواپراتور، برودت بار زانیم( راست) کندانسور یدما ریتاث :11-3 شکل

not defined. 

 .cop. ....... Error! Bookmark not defined زانیم( راست) آب، مصرف زانیم بر( چپ) کندانسور یدما ریتاث :11-3 شکل

 Error! Bookmark not.ژنراتور یبرا الزم یانرژ( چپ) کلکتور، سطح اندازه بر( راست) کندانسور یدما ریتاث :16-3 شکل

defined. 

 .Error! Bookmark not defined .......... .گردش در یهوا cfm( راست) ،    بر( چپ) اواپراتور یدما ریتاث :13-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined ........آب مصرف مقدار( راست) ،cop یانرژ بر( چپ) اواپراتور یدما ریتاث :14-3 شکل

 .Error! Bookmark not defined .. .کلکتور سطح( راست) ژنراتور، الزم یانرژ بر( چپ) اواپراتور یدما ریتاث :11-3 شکل
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 .b ........................................................................................................... Error! Bookmark not defined  :4-4 شکل

 .c ........................................................................................................... Error! Bookmark not defined  :1-4 شکل
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 پیشگفتار



هایی برای گرم کردن از دیرباز بشر برای تامین آسایش محل زندگی خود به دنبال کشف روش

همچنان پژوهشگران به دنبال یا خنک نگه داشتن محیط زندگی خود بود. در حال حاضر نیز 

جویی در مصرف، برای هایی جهت باال بردن کیفیت آسایش و همچنین صرفهدستیابی به روش

-پردازد علم تهویهنیل به این هدف هستند. آنچه که به صورت تخصصی به این موضوعات می

آسایش های علم مکانیک است که در مورد رفاه و مطبوع یکی از شاخهمطبوع است. تهویه

 کند.محل زندگی انسان بحث می

گیری یک کولر آبی در کنار یک کویل نامه سعی شده است تا با طرح ایده قراردر این پایان

اواپراتور جذبی خورشیدی، بهبود عملکرد کولر آبی و همچنین میزان مصرف آب و انرژی را 

 مورد بررسی قرار دهیم.

گیری از مطبوع و چگونگی بهرههای تهویهدماتی از سیستمنامه ابتدا به مقدر فصل اول این پایان

 شود.انرژی خورشیدی پرداخته می

 سازی طرح، مورد مطالعه قرار گرفته است.در فصل دوم روابط و معادالت حاکم مربوط به شبیه

سازی و استخراج نمودارها و جداول، مورد تحلیل قرار در فصل سوم نتایج حاصل از این شبیه

 است.گرفته 

 سنجی این طرح بیان شده است. گیری کلی و امکاندر فصل چهارم نیز نتیجه
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 :0 فصل

 مطبوع، تبرید و انرژی خورشیدیتهویه
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-9-9 مقدمه 

یدشده در اثر مصرف این تولهای آالینده های فسیل، باال بودنمنابع سوخت پذیر بودن با توجه به پایان

های نو بیشتر مورد توجه قرار گرفته  ها و هزینه باالی استخراج این منابع، امروزه استفاده از انرژی سوخت

 منابع و تجدیدپذیر انرژی نمود: منابع بندی یمتقس گروه دو به توان می را انرژی منابع کلی به طوراست. 

به  زیست یطمح در که انرژی پیوسته یا تکراری جریان از تجدیدپذیر منابع در انرژیتجدیدناپذیر.  انرژی

 هر از عبارت تجدیدپذیر انرژی دیگر، عبارت به. )شهینا، بی تا( آید می به دست افتد، می اتفاق طبیعی طور

 گیرد قرار استفاده مورد روند، زوال به رو آن کننده تامین مخازن آنکه بدون که است انرژی منبع نوع

 انرژی ،2توده زیست ،1گرمایی زمین انرژی باد، انرژی خورشیدی، انرژی بر . عالوه(1316)ابراهیمی، 

 .گردند می محسوب دسته این از نیز دریا مد و جزر و، سد پشت یها آب

 از قبل تا و شود آزاد بشر دخالت با تواند می تنها که استاتیکی منابع از تجدیدناپذیر منابع در انرژی ولی

 و نفت ،سنگ زغال قبیل از فسیلی های سوخت و یا هسته گردد. انرژی می ینتأم است، ذخیره صورت به آن

منابع  از هم تواند می هیدروژن گاز است، ذکر یانشا. (1316)ابراهیمی،  دارند قرار گروه این در یعیگاز طب

 امروزه تولید گاز هیدروژن از منابع تجدیدپذیر بهتجدیدپذیر و هم از منابع تجدیدناپذیر تولید شود. اما 

 پیماید. سرعت مراحل توسعه و رشد خود را می

-2-9 وضعیت انرژی در جهان 

 دهه چند ظرف در و هستند شدن تمام حال در اکنون گاز و نفت نظیر فسیلی تر مناسب های سوخت

 که است زیاد ای اندازه به کنونی مصرف میزان .رسد می پایان به خیز نفت مناطق نفت باقیمانده حتی دیگر

را  تاریخ این توانند می تنها جدید نیست. اکتشافات سرنوشت این تغییر به قادر تصوری قابل اکتشاف هیچ

 یا فسیلی های سوخت از یک هر مداوم مصرف تردید، . بدون(1111)پیتر، ندازند بی تأخیر به دیگر دهه چند

 اجتماعی و اقتصادی های هزینه و مشهود زیستی های مخاطره درازمدت، در یابنده، رشد آهنگی با ای هسته

  .(1111، پیتر) کند می قطعی را انرژی دیگر منابع گسترش لزوم که آورد، می وجود به را ای فزاینده

تن بوده  1/3116برابر با  6111مصرف جهانی نفت در سال  3طبق گزارش اداره اطالعات انرژی آمریکا

                                                
1 Geothermal Energy 
2 Biomass 
3 EIA – Energy Information Administration 





4 

کاهش  6/1دهد. در همین سال مصرف گاز طبیعی نیز با % %کاهش نشان می7/1 سال قبل از آنکه نسبت به 

، 6111سال  کاهش مصرف درمیلیارد مترمکعب رسید؛ که علت اصلی  6117به  6111نسبت به سال 

 های انرژی بود؛ اما این روند کاهش در ابتدای سال های اقتصادی و روند رو به افزایش قیمت حامل بحران

 .(6111)بی نام، های فسیلی در جهان افزایش یافت  ادامه نیافت و بار دیگر مصرف سوخت 6111

 تریلیون 1/117و  بشکه میلیارد 1/3331ترتیب به 6111 شده نفت و گاز طبیعی جهان در سال ذخایر تثبیت

رود که  شده، انتظار می انجامبینی  . بر اساس پیش(1311ریزی کالن برق و انرژی، )دفتر برنامهباشند  می مترمکعب

باقی  تغییر بدون همچنان 6131الی  6117های جاری کشورها، در رابطه با انرژی طی دوره  سیاست قوانین و

 مصرف کل و یافته افزایش دوره این % طی41جهان،  بازارهای انرژی مصرف، سناریو همین اساس بر بماند.

 در یو تی بی کوادریلیون 111به ، % رشد61با  6117سال  در یو تی بی 1کوادریلیون 411 از جهان انرژی

 .(6111)مدیریت اطالعات انرژی، ( 1-1)شکل رسید  خواهد 6131 سال

      
 یو. تی بی کوادریلیون حسب بر 6131 سال تا جهانی انرژی مصرف بینی پیش (9-9) شکل

 مهم سؤال این بالطبع، و بوده عظیم آینده قرن در جهان انرژی مصرف میزان که دهند می نشان ارقام این

 توسعه و تکامل بقا، برای جهان انرژی نیاز جوابگوی آینده قرن در فسیلی های انرژی منابع آیا که است مطرح

 منابع جانشین را انرژی جدید منابع باید و است منفی الوس این جواب عمده، دلیل سه به حداقل بود؟ خواهند

                                                
است.1111معادلهركوادريليون 1
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 منطقی از نظر که فسیلی های انرژی مرغوبیت حال عین در و از: محدودیت اند عبارت دالیل این. کرد قدیم

 حفظ که امروزه طوری محیطی، به مشکالت زیست و مسائل همچنین و دارند احتراق از بهتر کاربردهای

 .(1316)کاظمی، آید  میشمار  به جهانی پایدار اقتصادی توسعه های شرط پیش ترین از مهم اتمسفر، سالمت

-3-9 انرژی در ایرانوضعیت  

 همگان را همواره دولتی، پنهان و آشکار های یارانه و نبوده توجه مورد ها سال ما کشور در انرژی مسئله

از  ها یارانه حذف با و اخیر های ماه در. است داشته باز مختلف اشکال در انرژی ارزش به واقعی توجه از

 .است شده بیشتر انرژی مصرف کاهش به جامعه توجه انرژی، های حامل

 مصرف ذخایر و جدید ذخایر کشف میزان به امر این و است متغیر ایران و جهان گاز و نفت ذخایر میزان

 و ذخایر شود می مصرف جهان نفتی ذخایر از بخشی سال هر که معنی این به شود؛ می مربوط موجود

جهان  ذخایر حجم باشد، بیشتر اکتشاف از مصرف حجم صورتی که در گردد. می کشف نیز جدیدی

گاز  و نفت ذخایر باشد، بیشتر ساالنه مصرف حجم از جدید، شده کشف ذخایر میزان اگر و یابد می کاهش

باید  نیز آنان جغرافیایی توزیع و ذخایر این مورد در شود. می بیشتر نیز ذخایر عمر و یابد می افزایش جهان

)میرترابی،  اند نشده توزیع مختلف نقاط در مساوی ای شیوه به ذخایر این که داشت نظر مد را نکته این

1314). 

بیلیون 2/137با  معادل نفت % ذخایر11ایران از مجموع ذخایر نفت و گاز موجود در جهان، با داشتن 

 گاز طبیعی دوم و نفت سوم جایگاه در مکعب، فوت تریلیون 1141با  معادل گاز طبیعی % ذخایر12بشکه و 

 .(6111نام،  )بیاست  جهان

 111از  افزاینده روند طی 1347سال  در کشور انرژی مصرف کشور، هیدروکربوری ترازنامه به توجه با

 افزایش میلیون بشکه 3/121به 1371سال  در و خام نفت معادل بشکه میلیون 4/611 به سال میلیون بشکه در

 میلیون بشکه معادل 112/761به  1371سال % در سال بوده است. این روند در 7معادل  رشدی که است داشته

باشد  می خام نفت میلیون بشکه معادل 3/1122برابر  1311سال  در مقدار این است؛ یافته افزایش خام نفت

سهم گاز  1311سال  در شده تأمین انرژی مقدار از؛ (1311ریزی کالن برق و انرژی، )دفتر برنامه (6-1)شکل 

از این . (6111)بی نام، ( 4-1% است )شکل 1سنگ  % و زغال6% ، نیروی برق آبی 44% ، نفت 13طبیعی 

باشد % سهم مصارف خانگی، عمومی و تجاری می37% سهم صنعت و 66% سهم حمل و نقل، 1/62 مقدار
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 .(1311ریزی کالن برق و انرژی، )دفتر برنامه( 3-1)شکل 

 
 .1311تا  1342انه انرژی کشور از مصرف سالی (2-9) شکل

 
 .1311های مختلف در سال انرژی مصرفی ایران در بخش (3-9) شکل
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 .1311سال در ایران در مصرفی انرژی منابع سهم (4-9) شکل

 و منطقی بسیار را بخش این در سوخت مصرف سازی بهینه انرژی، مصرف در ساختمان بخش باالی سهم

نماید  می و متخصصان نظران صاحب ویژه به همگان توجه مستلزم را آن به رسیدن و ساخته نمایان ضروری،

 .(1316و همکاران،  عنونی)

-4-9 های تجدیدپذیر رویکرد به انرژی 

انرژی تجدید  منابع خالف بر و داشته طبیعی های چرخه و طوالنی عمر تجدیدپذیر انرژی منابع -الف

 تداوم مسئله و این ندارد وجود نیز منابع این یافتن پایان احتمال حتی فسیلی( های سوخت )نظیر ناپذیر

 .نماید می تضمین بعد های نسل برای را انرژی مصرف

گستردگی  و فراوانی دلیل به خورشیدی و بادی های انرژی خصوص به تجدیدپذیر انرژی منابع -ب

 مصرف جویی در صرفه موجب ها آن از استفاده و هستند انرژی تولید در باالیی های قابلیت دارای جغرافیایی

 .گردد می فسیلی های سوخت

های فسیلی موجب ایجاد تمرکز در مناطق تولید انرژی  هایی با سوخت استفاده منحصر بفرد از نیروگاه -پ

توان در هر محل با شرایط جغرافیایی مناسب  خواهد شد، اما با استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر به راحتی می

امر تولید غیرمتمرکز انرژی را در مناطق با جمعیت کم و پراکنده نظیر  اقدام به تولید انرژی نمود و این

 سازد. روستاها و جزایر، میسر و اقتصادی می

کنند و در صورت  ای تولید نمی های فسیلی، آالینده منابع انرژی تجدیدپذیر بر خالف سوخت -ت

 یابد. زیست کاهش می استفاده از این منابع آلودگی محیط

 دهد که در صورت استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر، با افزایش موارد فوق نشان میبررسی تمامی 
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 محیطی روبرو خواهیم شد. با این وجود های زیست وری انرژی و همچنین کاهش مشکالت و آالینده بهره

اشاره  د زیرتوان به موار هایی نیز است که از آن جمله می استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر دارای محدودیت

 کرد:

 باالی های هزینه دلیل به تجدیدپذیر، انرژی منابع پایین داری نگه و تعمیر های هزینه وجود با -الف

 .رسد می نظر به انرژی منابع سایر از تر گران انرژی منابع این از استفاده اولیه، گذاری سرمایه

 باد، انرژی از استفاده جهت است. مثالً همراه مکانی و زمانی های محدودیت با منابع این از استفاده -ب

 بایستی خورشیدی کلکتورهای و ها سلول یا و شوند نصب کافی باد سرعت با هایی محل در بایستی  توربین

 .شوند نصب خورشید مناسب تابش شدت با مناطق در

مصرفی جهان را در % انرژی نهایی 11تجدیدپذیر  های انرژی منتشرشده، های گزارش طبق و وجود این با

 آبی و تجدیدپذیرهای های نیروگاه 1که شامل زیست توده مرسوم(. 1-1)شکل  اند تأمین کرده 6111سال 

و  1، باد، خورشید، انرژی زمین گرمایی4جدید توده زیست ،3کوچک آبی-برق های )نیروگاه 2جدید

 .(6111یر، های تجدیدپذگذاری انرژی)گزارش شبکه سیاستاست  ( بوده6ها بیوسوخت

 

 .6111های تجدیدپذیر جهانی در سال  سهم انرژی (5-9) شکل

 

                                                
1 Traditional biomass 
2
 New Renewable Energy 

3 Small Hydro 
4 Modern Biomass 
5 Geothermal Energy 
6 Biofuels 
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-5-9 جایگاه انرژی خورشیدی 

کشد تا نور  ثانیه طول می 11دقیقه و  1میلیون کیلومتری خورشید واقع است و  111زمین در فاصله 

خورشید به زمین برسد. بنابراین سهم زمین در دریافت انرژی از خورشید میزان کمی از کل انرژی تابشی آن 

 های سوخت جمله از است؛ موجود طبیعت در که است گوناگونی های انرژی منشأ و عامل باشد. خورشید می

 بقای برای انسان و حیوانات که گیاهان رشد باد، و ارهاآبش انرژی اند، شده ذخیره زمین اعماق که فسیلی

دریاها،  امواج هستند، مکانیکی و حرارتی انرژی به تبدیل قابل که آلی مواد کنند، می استفاده آن از خود

)حاجی سقطی، شود  می حاصل ماه و خورشید به دور زمین حرکت و جاذبه اساس بر که و مد جزر قدرت

 که است آور شگفت است، داشته وجود آسمان در زمین بدو پیدایش از خورشید که این . علیرغم(1311

 .است نگردیده انرژی این از به صرفه مقرون و کامل استفاده به موفق بشر هنوز مدید، مدت این در بینیم می

 هزینه و خورشید به نسبت کافی دانش عدم ها آن ترین مهم که اند شده امر این در پیشرفت مانع زیادی عوامل

 .(1312)آقانجفی و دهقانی، است  خورشیدی انرژی از استفاده باالی

 عوامل و نوسانات آن، ماهیت و کمیت از آگاهی و شناخت مستلزم منبعی چنین از استفاده و کردن مهار

انرژی  کاربرد در بزرگ . اشکال(1314)جعفرپور، است  محل هر در شده تابیده تشعشعات شدت در موثر

 ارزان ای وسیله بتوانیم اگر که است تشعشع مقدار نبودن ثابت و بودن تناوبی نبودن، متمرکز خورشیدی،

 منبع یک به نگذارد، آن روی بر زیادی تأثیر آن نوسانات طوری کهه ب بسازیم، آن کردن متمرکز جهت

 .باشد بشر انرژی کننده تأمین تواند می ها قرن تا که ایم یافته دست بزرگ بسیار

 های زیر استفاده کرد: توان در زمینه به طور کلی انرژی خورشیدی را می

 ها گرمایش فضای داخلی ساختمان 

 های خانگی و صنعتی( خورشیدی )در مقیاسهای کن شیرین آب 

 کشاورزی( محصوالت و غذایی مواد کردن خشک )برای خورشیدی های کن خشک 

 و خورشیدی پزهای خوراک ... 

زمین  برابر بیشتر از آن است که جمعیت فعلی 1111کند  که زمین از خورشید دریافت میمقدار انرژی 

 تکنولوژی 6111سال در جهانی، آمار . طبق(1316و همکاران،  عنونی)بتواند آن را مورد استفاده قرار دهد 

میلیون  1/42 میلیون تن نفت و 4/14)معادل  اند گیگا وات انرژی تولید کرده 4/176گرمایی خورشیدی  های

گیگا  1/111مقدار  این % رشد داشته است. از3/61تن نشر دی اکسید کربن( که نسبت به سال قبل از آن 
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 1/61گیگا وات )7/11شده،  تخلیه لوله و تخت صفحه کلکتورهای میلیون مترمکعب( توسط 3/612وات )

 میلیون مترمکعب( توسط 7/1) اتگیگا و 6/1و  1میلیون مترمربع( توسط کلکتورهای پالستیکی بدون پوشش

 .(IEA ،6111)گزارش ساالنه برنامه گرمایش و سرمایش خورشیدی اند  شده تولید 2هوایی کلکتورهای

 خواهد انرژی منبع آن خورشید کنیم رفتار هوشمندانه کافی اندازه به چنانچه دهد می نشان ذکرشده موارد

 ادامه جهت الزم انرژی و آورد، فراهم را نیاز مورد گرم آب کرد، سرد و گرم را اماکن آن با توان می که شد

 .(1111)پیتر، کرد  تأمین را صنعتی زندگی

-6-9 انرژی خورشیدی در ایران 

در  ها بوده و کارگیری بهینه آن های تجدیدپذیر، مستعد به ایران با داشتن منابع بسیار غنی در زمینه انرژی

ای را برای آن اختصاص داد. اما در میان انواع  های کشور، بایستی جایگاه ویژه ها و سیاست ریزی برنامه

 تواند سهم بسزایی در تأمین انرژی ایران داشته باشد.  های تجدیدپذیر، انرژی خورشیدی می انرژی

 کشور سراسر در پرخرج، و عظیم توزیع و انتقال شبکه به نیاز بدون خورشید، الیزال و فراوان انرژی

 انرژی از موثر و صحیح استفاده در ایرانیان توجه دهنده نشان ایران سنتی است. معماری شده گسترده

 استفاده کشور، در جدید تکنولوژی و علوم وجود با و حاضر حال در است. متأسفانه قدیم زمان در خورشید

 بودن و پایین گاز و نفت عظیم منابع وجود که شود می تصور چنین است. بسیار ناچیز خورشید انرژی از

)حاجی سقطی، است  شده خورشیدی انرژی از استفاده در پیشرفت عدم باعث کشور فنی و علمی سطح

1311). 

 بسیار است کشوری لحاظ این از و قرارگرفته جهان خورشیدی کمربند روی بر ایران جغرافیایی، لحاظ از

 به طوری که شود. می محسوب کشورها بهترین شمار در خورشیدی انرژی دریافت و مقدار نظر از و آفتابی

 آفتابی، تعداد ساعات متوسط و رسد می مترمربع بر ساعت کیلووات 4به  آفتاب روزانه تابش متوسط میزان

بیان  متوسط به طور ذکرشده مقادیر . البته،(1312کاظمی و رحیمی، جعفر)است  بیشتر سال در ساعت 6111

 که آنجا رسد. از ساعت نیز می 3611به  آفتابی ساعات یزد، همچون کشور کویری شهرهای در و اند شده

 توان اند شده واقع دریا سطح از متر 1111 از باالتر ارتفاعی در آن نقاط اکثر و است کوهستانی کشور ایران

 خورشیدی دریافتی سالیانه ایران . انرژی(1316)کاظمی، بود  خواهد بیشتر آن خورشید نور تابش از دریافتی

                                                
1 Unglazed Plastic Collectors 
2 Air Collectors 
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% بهره گرفت، با 11برابر مصرف ساالنه انرژی کشور است. لذا اگر بتوان از این انرژی با بازده  3111حدود 

 است شدت ذکر شایان .کرد تأمین را کشور نیاز مورد انرژی کل توان می کشور سطح % از3حدود  از استفاده

 انرژی خورشیدی از وسیعی استفاده که اروپا نقاط از بسیاری در تابش شدت از کشور شمال در تابش

 مختلف نقاط در دریافتی انرژی میزان 2-1. شکل (1312کاظمی و رحیمی، جعفر)است  بیشتر نیز نمایند می

 عظیم و ارزشمند منبعی عنوان به خورشیدی انرژی ایران کشور در هنوز وجود، این با .دهد می را نشان ایران

 به .شود نمی داده کافی اهمیت آن به لذا و نشده گیرد( باور قرار گسترده استفاده مورد زود دیر یا )که انرژی

 تحقیقاتی و مطالعاتی فاز در بلکه است، گرفته انجام اندکی بسیار های فعالیت صنعتی، فاز در تنها نه که نحوی

 سازی چیلرهای جذبی بررسی و بهینهشود. یکی از این خألها، انتخاب،  نیز خألهای فراوانی مشاهده می

 خورشیدی جهت استفاده در کشور است.

 
 .(1317)زاهدی و همکاران ، مختلف ایران میزان انرژی خورشیدی دریافتی در نقاط  (6-9) شکل

-7-9 سیکل تراكمی 

گردد، زمانی که ژاکوب پرکینز انگلیسی اختراع خود را بر می 1134اختراع سیکل تبرید تراکمی به سال 

کرد، به ثبت رساند. در سال به عنوان سیال فرار استفاده می 1ساز با سیکل بسته بود و از اترخکه ماشین ی

ها از ساز با سیکل تراکمی کرد که در آنهای یخ، الکساندرتوئینگ شروع به طراحی و ساخت ماشین1111

                                                
1 Ether 
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 .(6116)سونتاگ و همکاران، ( 7-1)شکل شد اتیل اتر، استفاده می

های تبرید تراکمی از چهار جزء، کمپرسور، کندانسور، شیر انبساط و اواپراتور تشکیل سیکلبه بیانی ساده 

 ها نشان داده شده است.این اجزا و ارتباط میان آن،  7-1شکل اند که در شده

-مطبوع و... به کار میتهویههای ها، سیتسمترین سیکلی است که در یخچالتراکمی متداول تبریدسیکل 

 سیکل از چهار فرآیند تشکیل شده است که عبارتند از: رود. این

 تراکم آنتروپی ثابت در کمپرسور 

 دفع گرما با فشار ثابت در کندانسور 

 کاهش فشار در شیر انبساط 

  با فشار ثابت در اواپراتور گرماجذب 

 
 .طرحواره سیکل تبرید تراکمی (7-9) شکل

شود و به طور تک وارد کمپرسور می به صورت بخار اشباع 1در سیکل تبرید تراکمی مبرد در حالت 

شود. در این تراکم تک آنتروپی، دمای مبرد خیلی بیشتر از دمای محیط می متراکمآنتروپی تا فشار کندانسور 

به صورت بخار فوق گرم وارد کندانسور شده، و بر اثر دفع گرما به  6شود. مبرد سپس در حالت اطراف می

گردد. دمای مبرد در این حالت نیز مایع اشباع از کندانسور خارج میبه صورت  3ف، در حالت امحیط اطر

با عبور از شیر انبساط یا لوله مویین تا فشار  3هنوز بیشتر از محیط اطراف است. مبرد مایع اشباع در حالت 
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رد در رسد. مب شود، دمای مبرد بعد از این فرآیند به کمتر از دمای محیط اطراف میشکنی میاواپراتور فشار

شود، و با جذب گرما از محیط تبرید شده  وارد اواپراتور می به صورت مخلوط اشباع با کیفبت کم 4حالت 

شود. مبرد به صورت بخار اشباع از اواپراتور خارج و دوباره وارد کمپرسور شده، و سیکل کامال تبخیر می

    دهنده نمودار ، که نشانآورده شده 1-1 شکلرای درک بهتر مطالب این بند گردد. بتکمیل می

 .(6116)سونتاگ و همکاران، باشد سیکل تبرید تراکمی می

 
 .سیکل تبرید تراکمی T-Sنمودار  (8-9) شکل

پذیر داخلی نشان های برگشتانتقال گرما را برای فرآیند    مساحت زیر منحنی فرآیند در نمودار 

دهد، و سط مبرد را در اواپراتور نشان میگرمای جذب شده تو 1-4دهد. مساحت زیر منحنی فرآیند می

دهد. البته ذکر این نکته که گرمای دفع شده را در کندانسور نشان می 3-6مساحت زیر منحنی فرآیند 

آلی با باشند، ضروری است چرا که سیکل تبرید تراکمی ایدهآلی میالذکر برای حالت ایدهنمودارهای فوق

هایی است که ناپذیری ها عمدتا ناشی از برگشتاوت دارد، و این تفاوتسیکل تبرید تراکمی واقعی چند تف

-ناپذیری عبارتند از اصطکاک سیال )که باعث افت فشار میدهند. عوامل برگشتدر اجزا مختلف روی می

 باشد.میف، اشود( و انتقال گرما به )یا از( اطر

-8-9 آمونیاک-سیستم جذبی آب 

کشف شد. یک سیکل  1ی یک دانشمند فرانسوی به وسیله 1121سال سیستم سردسازی برای اولین بار در 

جذبی از این نظر که از مبرد فراری مانند آمونیاک استفاده کرده و مبرد به تناوب با جذب حرارت نهان از 

                                                
1 Fereinanad carre 
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تبخیر و با دادن حرارت نهان به عامل تقطیر تحت فشار باالتر  1مواد سرد شونده تحت فشار پایین در اواپراتور

های تبرید جذبی  شود به سیکل تراکمی تبخیری شباهت دارد. اختالف اساسی سیکل تقطیر می 2کندانسور در

و تراکمی عامل جریان مبرد در سیستم است که اختالف فشار الزم بین تحوالت تبخیر و تقطیر را فراهم 

خار( جایگزین )تولیدکننده ب 4)برج جذب( و یک ژنراتور 3کند. در سیستم جذبی یک جذب کننده می

دهند.  کمپرسور شده و تمامی وظایفی را که کمپرسور در سیکل تراکمی تبخیری بر عهده دارد انجام می

عالوه بر این تفاوت اساسی دیگر بین سیکل جذبی و سیکل تراکمی تبخیری این است که انرژی ورودی 

انرژی ورودی سیکل  که رحالیشود د الزم در سیکل تراکمی تبخیری با کار مکانیکی کمپرسور تأمین می

نمای کلی سیستم جذبی  1-1شکل  شود. در داده می جذبی به صورت حرارت است و مستقیماً به ژنراتور

دهنده سیکل جذبی مطابق موارد زیر اجزای تشکیل .(1111)دوسات، آمونیاک نشان داده شده است  -آب

 باشد:می

حرارت میان مبرد )آب( و جسم سرد شونده را اواپراتور: یک مبدل حرارتی است که سطح تبادل  -1

 کند. فراهم می

کننده: این قسمت یک برج جذب است که در آن واکنش انحالل آمونیاک در آب در آن  جذب -6

رود و برای افزایش میزان جذب  گیرد. به دلیل گرمازا بودن این واکنش دمای برج باال می صورت می

کن  ایجادشده از برج خارج شود که این کار توسط آب خنکو تنظیم فشار اواپراتور باید حرارت 

کند با این تفاوت که عالوه بر انتقال  شود. این جزء مانند یک مبدل حرارتی رفتار می انجام می

 شود. حرارت به طور همزمان در آن انتقال جرم انجام می

رود  ار کندانسور بکار میپمپ محلول: این قسمت برای افزایش فشار محلول از فشار اواپراتور تا فش -3

 گیرد. که این امر با انجام کار مکانیکی صورت می

 رود. موتور الکتریکی: این جزء برای تأمین انرژی مکانیکی مورد نیاز برای پمپ محلول بکار می -4

)که در فشار  6: برای کاهش فشار محلول رقیق خروجی از مبدل حرارتی محلول5شیر فشارشکن -1

گونه کار مکانیکی روی محلول  شود. در این شیر هیچ از این شیر استفاده می کندانسور قرار دارد(

                                                
1 Evaporator 
2
 Condenser 

3 Absorber 
4 Generator 
5 Throttling valve 
6 Solution Heat Exchanger 
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 گیرد. صورت نمی

(: این مبدل حرارتی برای پیش گرم کردن محلول غلیظ خروجی از SHEمبدل حرارتی محلول ) -2

رود. این کار با انتقال گرمای محلول رقیق خروجی  کننده قرار دارد بکار می پمپ که در دمای جذب

 گیرد. ژنراتور که در دمای ژنراتور قرار دارد به محلول غلیظ صورت میاز 

ژنراتور: ژنراتور نیز یک مبدل حرارتی است که در آن عالوه بر انتقال حرارت، جداسازی مبرد از  -7

شود. در واقع در این مبدل با دادن حرارت به محلول  محلول در فشار باال توسط حرارت انجام می

 شود. شود و آمونیاک از آب جدا می مونیاک در جهت عکس انجام میآ -غلیظ واکنش آب

دار است که برای جداسازی آب موجود در بخار  : تجزیه کننده یک برج جذبی سینی1تجزیه کننده -1

ها بخار  شود. روی سینی رود و در آن انتقال جرم و حرارت انجام می خروجی از ژنراتور به کار می

تر و غلظت کمتری نسبت به بخار قرار دارد  ل غلیظ که در دمای پایینخروجی از ژنراتور با محلو

 شود تا غلظت آمونیاک با کاهش آب موجود در بخار افزایش یابد. تماس داده می

کن  : در تصحیح کننده نیز غلظت آمونیاک با کاهش دمای بخار توسط آب خنک2تصحیح کننده -1

گیرد و مایع  حد ممکن در تصحیح کننده صورت میشود. در واقع افزایش غلظت تا  افزایش داده می

 شود. تولیدشده که دارای غلظت باالیی است برای جداسازی مجدد به تجزیه کننده فرستاده می

رود و در  کندانسور: کندانسور یک مبدل حرارتی است که برای چگالش بخار در فشار باال بکار می -11

 کند. تبخیر از مبرد به آب خنک کن را فراهم می واقع سطح تبادل حرارت برای انتقال حرارت نهان

: این مبدل برای مادون سرد کردن مایع اشباع مبرد خروجی از کندانسور 3(RHEمبدل حرارتی مبرد ) -11

شود  رود که در آن حرارت مایع به بخار فوق داغ با دمای پایین که از اواپراتور خارج می بکار می

 شود. منتقل می

شیر برای کاهش فشار مبرد مادون سرد شده از فشار کندانسور تا فشار اواپراتور  : از این4شیر انبساط -16

 .شود شود و همانند شیر فشار شکن کاری در این فرآیند روی مبرد انجام نمی استفاده می

                                                
1 Analyzer 
2 Rectifier 
3 Refrigeration Heat Exchanger 
4 Expansion Valve 
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 .آمونیاک-سیکل سردسازی آب (1-9) شکل

شود. که ناحیه فشار باال  سیستم جذبی در حالت کلی به دو ناحیه فشار باال و ناحیه فشار پایین تقسیم می

شامل مبدل حرارتی محلول، ژنراتور، تجزیه کننده، تصحیح کننده و کندانسور و ناحیه فشار پایین شامل 

  کند. در مبدل ناحیه را فراهم میاواپراتور و جذب کننده است. شیرهای انبساط و پمپ ارتباط میان این دو 

های جذبی با  حرارتی مبرد هم جریان فشار باال وجود دارد هم جریان فشار پایین. تفاوت اصلی سیستم

های تراکمی توسط  ی افزایش فشار مبرد است که این کار در سیستم های تراکم بخار در نحوه سیستم

ی مبرد که در فاز بخار قرار دارد انرژی زیادی برای  ویژهشود و به دلیل باال بودن حجم  کمپرسور انجام می

های جذبی مبرد در یک حالل حل شده و سپس توسط پمپ فشار آن  شود اما در سیستم این کار صرف می

یابد و با توجه به اینکه حجم ویژه محلول که در فاز مایع قرار دارد بسیار کمتر از بخار است انرژی  افزایش می

شود ولی برای جداسازی مجدد مبرد از محلول در فشار باال نیاز به انرژی  ین کار صرف میکمتری برای ا
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 شود: حرارتی زیادی است. دو سیال در این سیکل استفاده می

 جاذب( و دیگری به  شود. یکی به عنوان حالل آب: در این سیکل از آب به دو منظور استفاده می(

شکل  رود همان طور که در ذب به کار میکه به عنوان جای کننده. مسیر جریان آب عنوان سیال خنک

ه به مبدل حرارتی محلول، ژنراتور، مبدل حرارتی محلول، کنند نشان داده شده است از جذب 1-1

کننده وارد و پس از  کننده نیز به جذب شیر فشارشکن و مجدداً جذب کننده است. آب خنک

ه کندانسور و جریان دیگر به تصحیح کننده وارد شود که یک جریان ب خروج به جریان تقسیم می

شود. شود و پس از خروج، کل جریان آب از سیکل خارج می می

 .آمونیاک: این سیال تقریباً در تمامی سیکل جریان دارد 

شود و فشار عبوری از شیر تا  در این سیکل مبرد مادون سرد شده با دما و فشار باال وارد شیر انبساط می

یابد. به دلیل عدم انجام کار و تبادل حرارت در شیر انبساط آنتالپی سیال ثابت  اتور کاهش میفشار اواپر

مایع تا فشار و دمای اواپراتور مقداری از مایع برای کاهش دمای مایع  دمایماند اما به دلیل کاهش فشار و  می

تر از مواد سرد  اتور که در دمای پایینشود. سیال دو فازی واردشده به اواپر تبخیر و در نتیجه سیال دو فازی می

شود.  شده در اواپراتور قرار دارد با جذب حرارت به صورت بخار اشباع یا فوق گرم از اواپراتور خارج می

شود آن  شود و با جذب حرارت از مبرد مایع اشباع مه از کندانسور خارج می این بخار وارد مبدل حرارتی می

شود و در آنجا جذب  کننده می ند. سپس این بخار فوق گرم وارد جذبک را تا حدودی مادون سرد می

دهد که یک واکنش  کننده واکنش انحالل روی می گردد. در جذب محلول رقیق برگشتی از ژنراتور می

گرمازا است و برای انحالل بیشتر مبرد در حالل و همچنین ثابت ماندن فشار اواپراتور بایستی دمای محلول در 

کننده  یک مبدل حرارتی طراحی شده در داخل جذب ه پایین نگه داشته شود که این کار توسطکنند جذب

شود. محلول غلیظ خروجی  یابد و متراکم می شود. در واقع با عملیات جذب حجم مبرد کاهش می انجام می

ت کار مکانیکی یابد و در این قسم شود و فشار آن تا فشار کندانسور افزایش می کننده وارد پمپ می از جذب

شود زیرا در یک فرآیند  های سردسازی تراکمی تبخیری انجام می بسیار کمی در مقایسه با سیستم

 :(6116)سونتاگ و همکاران، آید  ی زیر به دست می پذیر کار واحد جرم از رابطه برگشت

(1-1) 
   ∫    

  

  

 

شده روی محلول  با توجه به کم بودن حجم ویژه محلول مایع نسبت به بخار مبرد کار مکانیکی انجام

شود وارد مبدل حرارتی  نسبت به بخار مبرد بسیار کمتر است. محلول غلیظ فشار باال که از پمپ خارج می
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ی باال قرار دارد، گرم شده از ژنراتور که در دما شود و با گرفتن حرارت از محلول رقیق خارج محلول می

 شود. می

لیتیم  آمونیاک و-آب سیکل تبرید جذبیهای تفاوت و شباهت  9-1-

 آب-برماید

باشد با این تفاوت که در این میآمونیاک -آب بسیار شبیه به سیکل آب-برماید لیتیمسیکل تبرید جذبی 

کند. تفاوت دیگر این سیکل با سیکل سیکل آب به عنوان مبرد و لیتیم برماید به عنوان جاذب ایفای نقش می

بار  11آب و آمونیاک غالبا تا بیش از های سیکل . فشارباشدمیآب و آمونیاک در فشار کاری این دو سیکل 

 کند. بار تغییر می 11/1و  1/1رسند اما فشار کاری لیتیم برماید در خال نسبی و حدود می

-90-9 تبرید سیکل به نسبت جذبی تبرید سیکل مزایای ترینمهم 

 تراكمی

 ها در زیر اشاره خواهد شد:های جذبی دارای مزایایی هستند که به بعضی از آنسیکل

  الکتریکی انرژی مصرف در جویی صرفه -9-90-9

اصلی  منبع عنوان به شده تلف گرمای یا و خورشیدی انرژی گازوئیل، طبیعی، گاز از جذبی چیلرهای

 است. ناچیز بسیار ها آن برق مصرف و کنند می استفاده انرژی

 برق خدمات هزینه در جویی صرفه  -9-90-2

 یک .است تعیین قابل برداشت توان حداکثر اساس بر ها پروژه در الکتریکی شبکه سیستم نصب هزینه

 اکثر در. دهد می کاهش نیز را خدمات هزینه کند، می مصرف کمتری برق اینکه دلیل به جذبی چیلر

 .شود می دیگر مصارف برای الکتریکی توان شدن آزاد موجب جذبی چیلرهای نصب ها ساختمان

  اضطراری برق تجهیزات هزینه در جویی صرفه  -9-90-3

 برای اضطراری برق های سیستم وجود که کامپیوتر های سالن یا و درمانی مراکز مانند هایی در ساختمان

 توجهی قابل جویی صرفه موجب جذبی چیلرهای از استفاده است، ضروری کننده خنک تجهیزات پشتیبانی
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 .شد خواهد تجهیزات این هزینه در

 ها دیگ برای نیاز مورد اولیه هزینه در جویی صرفه -9-90-4

کننده مورد استفاده قرار داد و آب گرم  ها به عنوان گرم توان در زمستان برخی از چیلرهای جذبی را می

گراد تأمین نمود. در صورت استفاده از  سانتی  درجه 611های گرمایشی را با دماهای تا حد  الزم برای سیستم

ای در فضا نیز به دست  مالحظه جویی قابل یابد بلکه صرفه این چیلرها نه تنها هزینه خرید دیگ کاهش می

 خواهد آمد.

 تابستان در ها دیگ راندمان بهبود -9-90-5

 به تجهیزات سایر و کننده استریل های سیستم برای سال طول تمام در که ها بیمارستان مانند هایی مجموعه

 کار کمی بار با تابستان طول در عمدتاً که هستند بزرگی بخار های دیگ به مجهز دارند احتیاج بخار

 در و شده ها تابستان در بخار مصرف و بار افزایش موجب مواردی چنین در جذبی چیلرهای نصب کنند. می

 یافت. خواهد توجهی قابل بهبود ها آن راندمان و ها دیگ کارکرد نتیجه

 اولیه گذاری سرمایه ازگشتب -9-90-6

 را کاهش کارکردی های هزینه تراکمی، چیلرهای با مقایسه در برق به کمتر نیاز دلیل به جذبی چیلرهای

 عنوان هزینه به را ظرفیت هم تراکمی چیلر یک و جذبی چیلر یک قیمت اختالف اگر دهند. می

 در بازگشت سرمایه عنوان به را انرژی های هزینه یافتن کاهش محل از ساالنه جویی صرفه و گذاری سرمایه

 با جذبی چیلرهای نصب برای شده صرف گذاری سرمایه بازگشت که گفت قاطعیت با توان می گیریم، نظر

 .گرفت خواهد صورت خوبی بسیار شرایط

 ارتعاشات و صدا شدن كاسته -9-90-7

 اصلی است. منبع تراکمی چیلرهای از کمتر مراتب به جذبی چیلرهای کارکرد از ناشی صدای و ارتعاش

 تنها و بوده کمپرسور فاقد جذبی چیلرهای است. کمپرسور تراکمی، چیلرهای در ارتعاش و صدا تولیدکننده

 محلول و مبرد آوردن در گردش به برای که هستند کوچکی های پمپ ها آن در ارتعاش و صدا مولد منبع

 .است کردن نظرصرف قابل کوچک های پمپ این ارتعاش و صدا دارند. میزان کاربرد آمونیاک-آب
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 مضر مبردهای از ناشی محیطی زیست مخاطرات حذف -9-90-8

 اوزون الیه تخریب موجب که ای افشانه ماده گونه هیچ از تراکمی چیلرهای خالف بر جذبی چیلرهای

 به آب از غالباً جذبی چیلرهای. نمایند نمی ایجاد خطری زیست محیط برای لذا. کنند نمی استفاده شوند، می

 .کنند می استفاده مبرد عنوان

 ها آالینده و ای گلخانه گازهای تولید میزان از كاستن -9-90-1

 زمین کره شدن گرم در توجهی قابل تأثیر که اکسیدکربن( دی ای )مانند گلخانه گازهای تولید میزان

 در جذبی چیلرهای توسط (معلق ذرات و نیتروژن اکسیدهای گوگرد، اکسیدهای مانند( ها آالینده و دارند

 است. کمتر بسیار تراکمی چیلرهای با مقایسه

-99-9 مطبوعتهویه 

ی آن تامین شرایطی است ای از مهندسی مکانیک است که وظیفهمطبوع یا هوارسانی دلپذیر شاخهتهویه

-میمطبوع علم آسایش بشر در محیط زندگی و کار که موجب رفاه و آسایش انسان شود. در حقیقت تهویه

 باشد.

های نیاز به محیا کردن بعضی پارامتر، برای تامین این شرایط و رسیدن به باالترین سطح کیفیت آسایش

 توان به موارد زیر اشاره کرد:های مهم در تامین این سطح کیفیت میباشیم. از جمله پارامترمهم می

 دما

 رطوبت نسبی 

 رکت هواسرعت ح 

 رایحه( بو( 

 گرد و غبار 

ترین موارد در تامین ترین و مورد توجهتوان با صراحت گفت که موارد دما و رطوبت نسبی از اصلیمی

بایست شناخت کافی از شرایط دما و رطوبت نسبی برای آسایش محل مورد تصرف انسان است. بنابراین می

 .های مختلف داشتمحیط

                                                
1 CFC 
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dehumidifier section of this system which in fact is the evaporator coil of a lithium 
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(examinations)measurements  with this plan in order to deliver the evaporative cooler 

water consumption to zero, in a building with foundation of 115 square meters in city of 

Ardabil, 26 square meters collectors should be used. 

 

Keywords: Air back-channel – Evaporative cooler – Lithium bromide absorption 

system – Solar Dehumidifier – Water saving  
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