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متغیرهـاي مـورد بررسـی بـه      طراحـی بهینـه  ، پـژوهش هدف اصلی این بخش از انجام شد. ORC یستم خورشیدي س
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بررسـی اثـر   پـژوهش،   قرار گرفت. هدف اصـلی ایـن بخـش از    ارزیابیروغن حرارتی مورد  / احرارتی و نانوسیال آلومین

. بـود روغن حرارتی به عنوان سیال عامل سیستم خورشیدي در مقایسـه بـا روغـن حرارتـی،      / کاربرد نانوسیال آلومینا

، قطـر لولـه داخلـی    cm 5/12اي با ارتفاع برابـر بـا   حفره کنندهدریافتنشان داد که  و طراحی بهینه سازيمدلنتایج 

mm10 ضلع ورودي ،cm5/12 سازيمدل نتایج است. از طرفی بوده عملکرد حرارتی و ترمودینامیکیالترین داراي با 

سیال عامل موجب افـزایش بـازده حرارتـی     میکاهش دماي وروردي و افزایش شدت جریان جرکه  نشان داد حرارتی

نتایج تجربی نشان داد که کاربرد نانوسیال آلومینـا / روغـن موجـب افـزایش     شود. سیستم خورشیدي مورد بررسی می

بر اساس نتایج تجربـی در حالـت پایـدار سیسـتم      همچنینشود. عملکرد حرارتی سیستم خورشیدي مورد بررسی می

		و  ������ مقادیرمورد بررسی، 
����
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بـراي   05/1و  74/0و بـراي روغـن حرارتـی     25/1و  71/0به ترتیب برابر با  

نتایج تجربی نشـان  . در نهایت گردیدروغن حرارتی به عنوان سیال عامل سیستم خورشیدي حاصل  / نانوسیال آلومینا

بـراي سـیال عامـل روغـن حرارتـی و نانوسـیال       کننـده مکعبـی   داد در حالت پایدار میانگین بـازده حرارتـی دریافـت   

    .درصد است 59/71درصد و  14/65آلومینا/روغن حرارتی به ترتیب برابر با 

نانوسـیال   گردآورنده بشقابی؛اي مکعبی؛ حفره کنندهدریافت؛ ORCسیستم خورشیدي  ؛سازيمدل :هاواژه کلید

  روغن حرارتی. / آلومینا
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  .Error! Bookmark not defined  ...........  .اهیس کروم با شده یده پوشش یمکعب کنندهافتیدر از یینما: 3-4 شکل

 !Error.زولهیا هیال عنوان به سنگ پشم با شده دهیپوش یمکعب ياحفره کنندهافتیدر از یینما: 4-4 شکل

Bookmark not defined.  

  .Error! Bookmark not defined  .......یبشقاب گردآورنده يرو شده نصب یمکعب کنندهافتیدر از یینما: 5-4 شکل

 شده داده نشان قرمز رنگ با که صفحه دو نیب از گرم الیس.ياصفحه یحرارت مبدل کی از یکیشمات ریتصو: 6-4 شکل

 Error! Bookmark not.گذردیم شده داده نشان یآب رنگ با که ياصفحه دو نیب از سرد الیس و کندیم عبور

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................................  .یحرارت يهامبدل یعقب یینما: 7-4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .......................  .هاآن ياجزا و شده کوپل یحرارت مبدل دو يجلو ينما: 8-4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..................................................................  .آن ياجزا و هوا دمنده از یینما: 9-4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ........................................................................................استفاده مورد پمپ: 10-4 شکل

 !Error.شیآزما مورد يدیخورش يانرژ ستمیس در استفاده مورد هیتخل مخزن و هیتغذ مخزن از یینما: 11-4 شکل

Bookmark not defined.  

 و الینانوس تالطم جادیا موجب هیتغذ مخزن به هامبدل یخروج الیس ورود که هیتغذ مخزن یداخل ينما: 12-4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..............................................................................  .شودیم نانوذرات شدن نینشته عدم

  .Error! Bookmark not defined  ...............................................یکیدرولیه اتصاالت و هالنگیش از یینما: 13-4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..................................................  .استفاده مورد کیدرولیه مدار کیشمات: 14-4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .......................  .یدست سنجیدب ساخت در استفاده مورد اجزا و ابزارها: 15-4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ........  .شیآزما مورد لوتیپا يرو شده نصب یدست سنجیدب از یینما: 16-4 شکل
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  .Error! Bookmark not defined  ..  .شیآزما مورد لوتیپا يرو شده نصب یکیالکتر سنجیدب از یینما: 17-4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ......................................................  .دما يریاندازگ يحسگرها از يانمونه: 18-4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ......................................................................................................  .سنجتابش: 19-4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..........................................................................................................  .سنج باد: 20-4 شکل

 Error! Bookmark not.يدیخورش يانرژ ستمیس يرو شده نصب دادهثبات) ب و داده،ثبات)الف: 21-4 شکل

defined.  

  .Error! Bookmark not defined  .................  .یشگاهیآزما يهاآزمون در استفاده مورد نایآلوم نانوذرات: 22-4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ........................ ................................................................  .یسیمغناط همزن: 23-4 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ......................................................................................کیآلتراسون دستگاه: 24-4 لشک

  .Error! Bookmark not defined  .....................................................  .شده يساز آماده هاالینانوس از یینما: 25-4 شکل

 کنندهافتیدر ارتفاع ،1° ابیرد يخطا در تمرکز بیضر رییتغ به نسبت یمکعب کنندهافتیدر یحرارت بازده: 1-5 شکل

a 5/1مختلف ينور يخطاها و mrad10، mrad 15، mrad 20 و mrad 35.  .....  Error! Bookmark not defined.  

 ،a 5/1 کننـده افـت یدر ارتفـاع  در تمرکز بیضر رییتغ به نسبت یمکعب کنندهافتیدر یحرارت بازده سهیمقا: 2-5 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...........................   .2° و 1 °،0° ابیرد مختلف يخطاها و mrad  10 ينور يخطا

.یمکعبـ  کننـده افـت یدر مختلـف  يهـا ارتفـاع  در تمرکز بیضر رییتغ به نسبت کنندهافتیدر یحرارت بازده: 3-5 شکل

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

 ارتفـاع  و متـر  یلـ یم 10 یداخلـ  لوله قطر با کنندهافتیدر لوله مختلف يهاتیموقع در تابش شدت عیتوز: 4-5 شکل

  .a2.  ......................................................................................  Error! Bookmark not defined با برابر یمکعب کنندهافتیدر

 مختلـف  يهـا ارتفاع در یمکعب کنندهافتیدر یجانب وارید در يدیخورش تابش شدت عیتوز ينحوه سهیمقا: 5-5 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..............................................................  .متریلیم 10 یداخل لوله قطر و کنندهافتیدر

 يهـا ارتفـاع  در شـکل  یمکعبـ  کنندهافتیدر ییباال وارید در يدیخورش تابش شدت عیتوز ينحوه سهیمقا: 6-5 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .........................................................................  .متریلیم 10 یداخل لوله قطر و مختلف

 کننـده افـت یدر  ارتفـاع  با کنندهافتیدر یداخل يهالوله مختلف يهاتیموقع در تابش شدت عیتوز ينحوه: 7-5 شکل



 ح

 

  .Error! Bookmark not defined  ..............................................  .متریلیم 10 یداخل لوله قطر با و a5/1 با برابر یمکعب

 کننـده افـت یدر  ارتفـاع  با کنندهافتیدر یداخل يهالوله مختلف يهاتیموقع در تابش شدت عیتوز ينحوه: 8-5 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..............................................  .متریلیم 22 یداخل لوله قطر با و a5/1 با برابر یمکعب

 کننـده افـت یدر  ارتفـاع  با کنندهافتیدر یداخل يهالوله مختلف يهاتیموقع در تابش شدت عیتوز ينحوه: 9-5 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..............................................  .متریلیم 35 یداخل لوله قطر با و a5/1 با برابر یمکعب

 انیجر ،70 ℃ الیس يورود يدما متر، یلیم 10 قطر با کنندهافتیدر لوله يهاالمان سطح يدما لیپروف: 10-5 شکل

 a2.(Error! Bookmark not و a5/0، a75/0، a1، a5/1( کنندهافتیدر ارتفاع پنج در ،g/s 6 عامل الیس

defined.  

 ℃ الیس يورود يدما متر، یلیم 10 قطر با کنندهافتیدر لوله يهاالمان از یخروج روغن يدما لیپروف: 11-5 شکل

 a2.(Error! Bookmark و a5/0، a75/0، a1، a5/1( کنندهافتیدر ارتفاع پنج در ،g/s 6 عامل الیس انیجر ،70

not defined.  

 الیسـ  يورود يدمـا  متر، یلیم 10 قطر با کنندهافتیدر لوله يهاالمان توسط شده جذب حرارت لیپروف: 12-5 شکل

 !a2(.Error و a5/0، a75/0، a1، a5/1( کنندهافتیدر ارتفاع پنج در ،g/s 6 عامل الیس انیجر ،70 ℃

Bookmark not defined.  

 مختلـف  يورود يدمـا  کننده،افتیدر مختلف يارتفاعها در کنندهافتیدر توسط یافتیدر حرارت راتییتغ: 13-5 شکل

 kg/s 006/0.Error! Bookmark notیجرم انیجر در کنندهافتیدر مختلف یداخل يقطرها کننده،افتیدر

defined.  

 از آمـده  بدسـت  جینتـا ) ب و) Le Roux et al., 2014( مقالـه  توسـط  شـده  گـزارش )الـف  جینتا سهیمقا: 14-5 شکل

  .a2.  ....................................................................  Error! Bookmark not defined ارتفاع يبرا پژوهش نیا در يسازمدل

 بـا  یمکعب کنندهافتیدر يبرا هاانالم از کیهر شده جذب حرارت و یخروج عامل الیس ، سطح يدماها: 15-5 شکل

 !Le Roux et al., 2014.(Error( متریلیم 50  یداخل لوله قطر و mrad 10 ينور يخطا و 1 ° ابیرد يخطا

Bookmark not defined.  

 مختلـف  يقطرهـا  در نیتـورب  يورود يدما راتییتغ حسب بر یآل عامل الیسیجرم انیجر نرخ راتییتغ: 16-5 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ............................................................................................................................  .یداخل لوله

 در نیتـورب  يورود يدمـا  راتییـ تغ حسـب  بـر  ORC يدیخورشـ  ستمیس از یخروج خالص کار راتییتغ :17-5 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .............................................................................................  .یداخل لوله مختلف يقطرها
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 مختلف يقطرها در نیتورب يورود يدما راتییتغ حسب بر ORC يدیخورش ستمیس یکل بازده راتییتغ: 18-5 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ............................................................................................................................  .یداخل لوله

 مختلـف  يهاارتفاع در نیتورب يورود يدما راتییتغ حسب بر یآل عامل الیسیجرم انیجر نرخ راتییتغ: 19-5 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ........................ ................................................................................................  .کنندهافتیدر

 در نیتـورب  يورود يدمـا  راتییـ تغ حسـب  بـر  ORC يدیخورشـ  ستمیس از یخروج خالص کار راتییتغ: 20-5 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .....................................................................................  .کنندهافتیدر مختلف يهاارتفاع

 يهـا ارتفـاع  در نیتـورب  يورود يدمـا  راتییـ تغ حسـب  بر ORC يدیخورش ستمیس یکل بازده راتییتغ: 21-5 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .........................................................................................................  .کنندهافتیدر مختلف

.بعـد  سـاعت  کی مختلف يهاسورفکتنت با و سورفکتنت بدون شده آماده یحرارت روغن/نایآلوم الینانوس: 22-5 شکل

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

.بعـد  سـاعت  دو مختلـف  يهاسورفکتنت با و سورفکتنت بدون شده آماده یحرارت روغن/نایآلوم الینانوس: 23-5 شکل

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

.بعـد  ساعت چهار مختلف يهاسورفکتنت با و سورفکتنت بدون شده آماده یحرارت روغن/نایآلوم الینانوس: 24-5 شکل

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

.بعـد  روز کیـ  مختلـف  يهـا سـورفکتنت  با و سورفکتنت بدون شده آماده یحرارت روغن/نایآلوم الینانوس: 25-5 شکل

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

.بعـد   روز دو مختلـف  يهـا سـورفکتنت  بـا  و سورفکتنت بدون شده آماده یحرارت روغن/نایآلوم الینانوس: 26-5 شکل

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

.بعـد  مـاه  کیـ  مختلـف  يهـا سورفکتنت با و سورفکتنت بدون شده آماده یحرارت روغن/نایآلوم الینانوس: 27-5 شکل

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

.بعـد   مـاه  دو مختلـف  يهـا سـورفکتنت  با و سورفکتنت بدون شده آماده یحرارت روغن/نایآلوم الینانوس: 28-5 شکل

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

 سـرعت  و دیخورش تابش شدت کننده،افتیدر در یحرارت روغن یخروج و يورود يدما اختالف راتییتغ: 29-5 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ..................................................................................  .یشگاهیآزما آزمون یط  باد وزش

 Error! Bookmark not.یشگاهیآزما آزمون یط یحرارت روغن یخروج و يورود يدما راتییتغ: 30-5 شکل

defined.  
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 آزمـون  یطـ   بـاد  وزش سـرعت  و کننـده افتیدر مجاور سطح کننده،افتیدر ییباال سطح يدما راتییتغ: 31-5 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................................  .عامل الیس عنوان به یحرارت  روغن يریبکارگ با یشگاهیآزما

  روغـن  يریبکـارگ  بـا  یشـگاه یآزما آزمـون  یطـ  کننـده افـت یدر یحرارت بازده و یافتیدر يگرما راتییتغ: 32-5 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ........................... ................................................................  .عامل الیس عنوان به یحرارت

 تـابش  شـدت  کننـده، افتیدر در یحرارت روغن/نایآلوم الینانوس یخروج و يورود يدما اختالف راتییتغ: 33-5 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ................................................  .یشگاهیآزما آزمون یط  باد وزش سرعت و دیخورش

 !Errorیشگاهیآزما آزمون یط یحرارت روغن/نایآلوم الینانوس یخروج و يورود يدما راتییتغ: 34-5 شکل

Bookmark not defined.  

 آزمـون  یطـ   بـاد  وزش سـرعت  و کننـده افتیدر مجاور سطح کننده،افتیدر ییباال سطح يدما راتییتغ: 35-5 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...  .عامل الیس عنوان به یحرارت روغن/نایآلوم الینانوس يریبکارگ با یشگاهیآزما

 الینانوسـ  يریبکـارگ  بـا  یشـگاه یآزما آزمـون  یط کنندهافتیدر یحرارت بازده و یافتیدر يگرما راتییتغ: 36-5 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...................................................................  .عامل الیس عنوان به یحرارت روغن/نایآلوم

 و یحرارتـ  روغـن  يریبکـارگ  با یشگاهیآزما يهاآزمون یط طیمح يدما و دیخورش تابش شدت سهیمقا: 37-5 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .........................................................................................  .یحرارت روغن/نایآلوم الینانوس

 يهاآزمون یط باد وزش سرعت و کننده،افتیدر یخروج و يورود در عامل الیس ییدما اختالف سهیمقا: 38-5 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .............  .یحرارت روغن/نایآلوم الینانوس و یحرارت روغن يریبکارگ با یشگاهیآزما

 الینانوسـ  و یحرارتـ  روغـن  يریبکـارگ  با یحرارت بازده و کنندهافتیدر توسط شده جذب حرارت سهیمقا: 39-5 شکل

  .Error! Bookmark not defined  .....................................................  .یشگاهیآزما يهاآزمون یط یحرارت روغن/نایآلوم

 بـه  یحرارتـ  روغـن  يریبکارگ با کنواختی حالت يبرا Gb/(Tin-Tamb) مقابل در یحرارت بازده راتییتغ: 40-5 شکل

  .Error! Bookmark not defined  ...........................................................................  .يدیخورش ستمیس عامل الیس عنوان

 الینانوســ يریبکــارگ بــا کنواخــتی حالــت يبـرا  Gb/(Tin-Tamb) مقابــل در یحرارتــ بــازده راتییــتغ: 41-5 شـکل 

  .Error! Bookmark not defined  ...............................  .يدیخورش ستمیس عامل الیس عنوان به یحرارت روغن/نایآلوم
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  فهرست عالئم اختصاري

عالمت 

 اختصاري

 واحد مفهوم

a طول ورودي دریاف کننده m 

A  2  مساحتm  

2c له خطیضریب ثابت معاد - 

c� ضریب گرماي ویژه J/kgK 

d کنندهقطر لوله داخلی دریافت m 

D قطر  m 

F ضریب دید - 

Gr عدد گراشف - 

h کنندهعمق دریافت   m 
*h آنتالپی kJ/kg 

h�  K2W/m ضریب انقال حرارت 

I 2  شدت تابش خورشیدW/m  

k رسانایی حرارتی W/mK 

2m شیب خطی معادله - 



 ل

 

ṁ سیالمینرخ جریان جر   kg/s 

N  کنندهي لوله داخلی دریافتهاالمانتعداد کل - 

Nu عدد ناسلت - 

P فشار   Pa 

Pr عدد پرانتل - 

Q̇��� نرخ انتقال حرارت خالص   W 

Q̇∗ کنندهنرخ حرارت خورشیدي قابل دسترس در دریافت   W 

	Q̇���� کنندهنرخ تلفات حرارتی از دریافت   W 

Q̇	�����  نــرخ حــرارت خورشــیدي قابــل دســترس در گردآورنــده

  بشقابی

 W   

R مقاومت حرارتی K/W 

Ra عدد ریلی - 

Re عدد رینولدز - 

T دما   K 

V سرعت m/s 

Ẇ توان   W 

  

 عالئم یونانی

	ε ضریب پراکنش - 

σ بلتزمن -ضریب استفان 
4K2W/m 

ρ 3  دانسیتهkg/m  

η بازدهی - 

 هازیرنویس

 کنندهدر شرایط ورودي به دریافت 0

air هوا 

ap ورودي 

Ave میانگین 

b بویلر 

c کندانسور 

cav کنندهاز دریافت 

col از گردآورنده 

conc گردآورنده بشقابی 

cond به علت رسانایی 

conv به علت همرفتی 

Dish گردآورنده بشقابی 



 م

 

f سیال 

forced به علت همرفتی اجباري 

inlet در ورودي 

ins عایق حرارتی 

n هاي لولهتعداد بخش 

natural به علت همرفتی طبیعی 

net خالص 

oil روغن حرارتی 

opt بهینه 

optical   نوري 

out در خروجی     

outer کنندهخارج دریافت       

rec کنندهدریافت 

refl به علت انعکاس از گردآورنده 

rad به علت تابش 

REC کننده شامل بازده نوريبراي دریافت 

s کنندهسطح دریافت  

SolTrace  بدست آمده از نرم افزارSolTrace  

t توربین 
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                     فصل اول 1

  کلیات

  

  

   



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مقدمه 1-1

شـود. زیـرا   مطرح می انرژيدر ارتباط با منابع تولید محیط زیست پیرامون  میهاي اخیر، مشکالت مهدر سال

-حاصل از احتـراق سـوخت   COو  2COهاي ناشی از تولید هاي فسیلی از یک سو  و آلودگیکاهش منابع سوخت

از  هـا هاي قطبی و باال آمدن سـطح آب الیه اوزون و آب شدن یخ آسیب دیدنهاي فسیلی، گرم شدن کره زمین، 

هاي فسیلی بـه عنـوان منبـع پـاك تولیـد انـرژي       براي سوخت مناسب سوي دیگر، بشر را به پیدا کردن جایگزین

انـرژي مصـرفی خـود     تـأمین مجبور کرده است. در نتیجه، بشر به منابع متناوب و تجدیدپذیر انـرژي بـه منظـور    

تواند بررسی شـود. بـه طـور    می پایدارنیازمند است. کاربرد انرژي خورشیدي به عنوان منبع انرژي پاك، رایگان و 

حرارتی که انـرژي تابشـی خورشـید را بـه      هايمبدلتوان به عنوان نوعی از هاي خورشیدي را میورندهکلی، گردآ

آوري شـده توسـط گردآورنـده خورشـید     کند، در نظر گرفـت. انـرژي حرارتـی جمـع    انرژي سیال عامل منتقل می

  .ستفاده قرار گیردتواند براي کاربردهاي گوناگون تولید توان، الکتریسته، گرمایشی و ... مورد امی

موجـود در   يهـا يانـرژ میتمـا  یدر جهان و منبع اصـل  ریدپذیتجد يانرژمهم بع امنیکی از  يدیخورش ينرژا

طـور  گردد. به لیتبد يانرژ گریبه اشکال د تواندیم میرمستقیو غ میبه صورت مستق يدیخورش ياست. انرژ نیزم

 ریهماننـد سـا   دیخورشـ  يانـرژ  اسـت.  هیـ ثانژول در  3/1×1810 در حدود يدیمتصاعد شده از خورش يانرژ یکل

شود.  لیتبد غیره و تهیسیهمانند گرما و الکتر ياشکال انرژ گریبه د تواندیم میمستقریغ ای میبطور مستق هايانرژ
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و فصول سـال   يوج راتییتغ لیبه دل( يو متناوب بودن مقدار انرژ ریمتغ، عملیعلت کمبود دانش و تجربه ه اما ب

 دیخورشـ  .ردیصورت گ يانرژ نیاز ا محدوديموجب شده تا استفاده  عیوس اریبس عیمحدوده توز ) وو جهت تابش

 ژن،یاکساز عناصر دیگري شامل  میو درصد کدرصد)  24٫85( ومیدرصد) هل 73٫46( دروژنیه رینظ ییاز گازها

از  شیب يمنبع انرژ نیعمر ا ،اعالم شده میرس يبرآوردها نیطبق آخر .تشکیل شده است تروژنیکربن، نئون و ن

. بـا توجـه بـه جـرم     شـود یم لیتبد يبه انرژ دیتن از جرم خورش ونیلیم 2/4 هیسال است. در هر ثان اردیلیم 14

 5تـا   يانـرژ  میعنوان منبـع عظـ  به توانیرا م یکره نوران نیا ،است نیزمهزار برابر جرم  333که حدود  دیخورش

از  ،اسـت  وسیدرجه سلس ونیلیم 14تا  10حدود  دیدما در مرکز خورش زانیم به حساب آورد. ندهیسال آ اردیلیم

 شـود یدر فضا منتشر مـ  سیو به صورت امواج الکترومغناط کلوین درجه 5600به  کینزد یحرارت دارايسطح آن 

)Kalogirou, 2013(.  

از جملـه مزایـاي تولیـد و     .بشر شده استمورد نیاز  انرژي تأمین باعث هاي تجدیدپذیرانرژيتکنولوژي امروزه 

جدید و کـاهش   توان به موارد زیر اشاره کرد: ذخیره انرژي، ایجاد مشاغلمیپذیر تجدیدهاي انرژي کاربرد سیستم

پـذیر  هـاي تجدیـد  ناشـی از کـاربرد انـرژي   ذخیره انرژي مزیت  .)Kalogirou, 2013(هاي زیست محیطی آلودگی

هـاي  هاي تجدیدپذیر از جمله انرژيجویی مالی تبدیل شود، زیرا انرژيصرفهتواند به صورت مستقیم به میزان می

در نهایـت، از  کننـد.  زینه دیگري را پرداخت نمیشود که بجز هزینه اولیه و هزینه نگهداري، هرایگان محسوب می

. این مهـم بـا   هاي زیست محیطی اشاره کردتوان به کاهش آلودگیهاي تجدیدپذیر میجمله مزایاي کاربرد انرژي

هـاي زیسـت   شود. از جمله اثرات مخرب آلـودگی هاي فسیلی ایجاد میکاهش آلودگی هوا بواسطه مصرف سوخت

 از بـین رفـتن  ، ايگلخانهروي سالمت بشر، اثر  هاآنتوان به اثرات میهاي فسیلی محیطی ناشی از کاربرد سوخت

هـاي  ین که موجب تغییرات آب و هوایی و آب شدن یخالیه ازون و خطرات اشعه ماورا بنفش و گرم شدن کره زم

 شودنمایان میهاي تجدیدپذیر شود، اشاره کرد. با توجه به مزایاي باال اهمیت توسعه و استفاده از انرژيقطبی می

)Kalogirou, 2013(.  

  هاي خورشیديگردآورنده 1-2

آوري هاي خورشیدي به منظور دریافت و جمعهاي استفاده از انرژي خورشید، کاربرد گردآوردندهیکی از روش
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حرارتی است که انرژي تابش  هايمبدلانرژي حرارتی خورشید است. یک گردآورنده خورشیدي یک نوع خاص از 

هـاي مختلـف بـا    کند. یک گردآورنـده خورشـیدي از جنبـه   نرژي حرارتی سیال عامل تبدیل میخورشیدي را به ا

حرارتی به طور کلی، انتقال حرارت از سیالی به سیال دیگر با  هايمبدلحرارتی متداول تفاوت دارد. در  هايمبدل

خورشیدي، انتقال انرژي از یک منبـع تابشـی    گردآورندهافتد. در حالی که در یک نرخ انتقال حرارت باال اتفاق می

افتد. شدت تابش ورودي خورشید در شرایط مطلوب و بدون در نظر گـرفتن بـازده نـوري    به سیال عامل اتفاق می

ي جغرافیـایی مختلـف متفـاوت اسـت     هـا مکاناست که این مقدار در  2W/m 1100گردآورنده خورشیدي حدود 

)Duffie and Beckman, 2013( .هاي گردآورنده که عبارتند از: دو نوع اساسی از گردآورنده خورشیدي وجود دارد

مسـاحتی برابـر بـراي ورود و     متمرکز. یک گردآورنده غیرتمرکزکنندهمهاي یا ثابت و گردآورنده متمرکزکنندهغیر

سـطوح   اغلـب خورشید  -دنبال کننده متمرکزکنندههاي خورشیدي دارد؛ در حالی که یک گردآورنده جذب اشعه

 از این روکوچکتر دارد،  کنندهدریافتانعکاس دهنده مقعر به منظور متمرکز کردن اشعه خورشید در یک مساحت 

بـاال   -بـراي کاربردهـاي دمـا    متمرکزکننـده هاي . گردآورندهزیاد است متمرکزکنندههاي شار تابشی در گردآورنده

-مـی  ،تلفات حرارتیکاهش  کننده و درنتیجهدریافت . دماي انرژي دریافت شده با کاهش مساحتهستندمناسب 

هـاي نـوع تخـت هسـتند     سـبت بـه گردآورنـده   داراي مزایـایی ن  متمرکزکنندههاي گردآوردندهتواند افزایش یابد. 

)Kalogirou et al., 1994(  توان به موارد زیر اشاره کرد می هاآن ترینمهمکه از)Kalogirou, 2013(:  

خورشیدي در مقایسه با گردآورنده  متمرکزکننده گردآورندهتم سسیال عامل دماهاي باالتري را در یک سی -1

  .کند تأمین تواندصفحه تخت با یک سطح برابر ورودي انرژي خورشیدي می

وجـود   متمرکزکننـده هـاي  هماهنگی ترمودینامیکی بین سطح دمایی و کار مورد نظر، در گردآورنده مکانا -2

  دارد.

  انرژي و تلفات حرارتی کمتر. کنندهدریافتبازده حرارتی باالتر به دلیل سطح  -3

ه سطح دریافت انرژي گردآوردنـده  تر نسبت بتر و ساختار سادهسطح انعکاسی با مواد کمتر و ساختار ارزان -4

  صفحه تخت.

  متمرکزکنندههاي گردآورندهانواع  1-3
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شود، قبل از اینکـه بـه حـرارت    ، انرژي خورشیدي به صورت نوري متمرکز میمتمرکزکنندههاي در گردآورنده

بدست آورده شود. نور ها یا لنزها تواند با استفاده از انعکاس تابش خورشیدي با کاربرد آیینهتبدیل شود. تمرکز می

هاي یابد. گردآورندهشود، بنابراین شار انرژي در نقطه کانونی افزایش میمنعکس شده در نقطه کانونی متمرکز می

  توانند دسته بندي شوند:به صورت زیر می متمرکزکننده

  1گردآورنده سهموي خطی -1

  2انعکاس دهنده خطی فرنل-2

  3دریافت کننده مرکزي-3

  4سهموي بشقابی گردآورنده-4

  یخط يگردآورنده سهمو 

-نیـاز اسـت. سیسـتم   باال  -به منظور بدست آوردن دماي باال با بازده خوب یک گردآورنده خورشیدي عملکرد

توانـد بـا اسـتفاده از    ، مـی 400 ℃براي کاربردهـاي حرارتـی تـا     پایین -هایی با ساختار سبک و تکنولوژي هزینه

هاي سـهموي خطـی حـرارت را در محـدود دمـایی      آورده شوند. گردآورندههاي سهموي خطی بدست گردآوردنده

  . )Kalogirou, 2013(توان بکار گرفت می 400-50℃

ي صفحه خم شده به منظور انعکاس نـور خورشـید بـه شـکل سـهموي،      هاي سهموي خطی بوسیلهگردآورنده

ساخته شده است. یک لوله فلزي سیاه رنگ که با شیشه محافظ به منظور کاهش تلفات حرارتـی، در طـول خـط    

هـاي مـوازي   که گردآورنده به سمت خوشید قـرار گرفتـه باشـد، تـابش     زمانیکانونی گردآورنده قرار گرفته است. 

ح سهوي گردآورنده برخورد کرده و بعد از انعکاس از سطح سهموي گردآورنـده بـه لولـه دریافـت     خورشید به سط

کند. تابش متمرکز شـده خورشـید بعـد از برخـورد بـا لولـه       کننده واقع شده در خط کانونی گردآورده برخورد می

                                                      
1 Parabolic trough collector 

2 Linear Fresnel refl ector 

3 Central receiver 

4 Parabolic dish 
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. بنـابراین تـابش   شـود دریافت کننده موجب گرم شدن سیال عاملی که در گردآورنده در حال چرخش است، مـی 

هاي سهموي خطی، با توجـه بـه   در گردآورنده شود.خورشید متمرکز شده به شکل انرژي حرارتی مفید تبدیل می

نمـایی از   1-1شـکل  شـود. در  بکارگیري گردآورنده با طول زیـاد را موجـب مـی    مکانا ،ردیاب تک محوره کاربرد

  . )Kalogirou, 2013(گردآورنده سهوي خطی نشان داده شده است 

 

  نمایی از گردآورنده سهموي خطی. :1- 1شکل 

  

  انعکاس دهنده خطی فرنل 

ها از مـواد پالسـتیکی   . قالب6و گردآورنده خطی فرنل5هاي فرنل دو نوع دارند: گردآورنده لنزي فرنلگردآورنده

کننـد کـه تـابش    مـی  دهـی زمانسـا را سوار شده است  هاآناند و به شکلی نوارهاي آیینه را که روي ساخته شده

متمرکـز کـردن نـور     يگردآورنـده فرنـل بـرا    خورشیدي روي خط دریافت کننده متمرکز شود. به عبارت دیگر از

 ادیکم و طول ز يتخت با پهنا نهیآ يادیتعداد ز از گردآورندهاین نوع  شود.میاستفاده  رندهیلوله گ يرو دیخورش

است که بازتاب نور  یبصورتها نهیهر کدام از آ يریقرارگ هیزاو. رندیگمیقرار  گریکه کنار هم د تشکیل شده است

از نـوع   هیـ بازتـاب دهنـده ثانو   کیـ کننده  افتیبخش در در کننده متمرکز  کنند. افتیبخش در يرا رو دیخورش

                                                      
5 Fresnel lens collector 

6 linear Fresnel reflector 
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تابانـد بـا گـرم شـدن لولـه      مـی  رنـده یلوله گ يکرده و رو يرا جمع آورها نهیقرار دارد که بازتاب آ يجفت سهمو

دست عملکرد ممکن است به دو صـورت   نیاز ا يدیخورش هاينیروگاه يبرا شود.میداخل آن گرم  الیس ندهریگ

 یحرارت هايمبدلروغن است که پس از داغ شدن به  رندهیعامل داخل لوله گ الیمتدوال س يهاستمیباشد در س

شـود طـول   مـی  دهیـ نام  7میکه نوع بخـار مسـتق   گریشود اما در نوع دمیبخار  دیمنتقل شده و سپس موجب تول

بخار خارج  گریکننده آب وارد شده و از طرف د افتیطرف لوله در کیباشد. از میمتر  کصدیاز  شیها بگردآورنده

نمایی از گردآورنده خطـی فرنـل نشـان داده     2-1شکل در  .ستین یاضاف یجانب يها ستمیبه س يازیشود و نمی

  شده است. 

  

 

  .نمایی از انعکاس دهنده خطی فرنل :2- 1شکل 

 دریافت کننده مرکزي 

هاي تخت به منظـور مـنعکس   اي از آینهال از انرژي خورشیدي، مجموعهبه منظور بدست آوردن انرژي بسیار با

کـه هـر   ها نهیاز آاي مجموعه ستمیس نیاتوانند بکار گرفته شوند. در کردن نور خورشید به یک هدف مشترك می

جداگانـه  ، به صـورت  کنندمیمنتقل  يکننده مرکز افتیرا متمرکز و به برج در دیخورش يبطور جداگانه انرژ کی

بـا اسـتفاده از ایـن سیسـتم مقـدار زیـادي انـرژي         .داراي ردیاب جهت دنبال کردن خورشید در طول روز هستند

                                                      

Direct steam 3 
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کند. در دریافت کننده قرار گرفتـه در بـاالي   باال  -باال و فشار -تواند به صورت مستقیم تولید بخار دماحرارتی می

شود جـذب  می دهینام رندهیبرج نصب شده است و گ کی يکه در رو یمبدل حرارت کیتوسط  يانرژ برج حرارتی

بـرج نصـب شـده بـه حرکـت       نیژنراتور را که در پـائ  نیتورب تولید شده، اشباعفوق. در آن جا آب به بخار شودیم

  .دینمامیبرق  دیو تول درآورده

  

 

  نمایی از دریافت کننده مرکزي. :3- 1شکل 

 

 گردآورنده سهموي بشقابی 

اشعه تـابش خورشـید را در نقطـه    است که  اينقطهگردآورنده سهموي بشقابی، یک گردآورنده متمرکزکننده 

. انرژي متمرکز شده کردن خورشید استدنبال براي دو محور و داراي  کنندکانونی گردآورنده بشقابی متمرکز می

شـود. سـاختار متمرکزکننـده    اي که در نقطه کانونی بشقاب قرار گرفته اسـت، مـی  رد دریافت کنندهخورشیدي وا

کند. بنابراین براي اینکـه  است که کل نور ورودي خورشید را در نقطه کانونی بشقاب، متمرکز میاي بشقابی بگونه

اب دومحوره براي آن در نظر گرفتـه  متمرکزکننده بشقابی همواره خورشید را در طول روز دنبال کند، سیستم ردی

بـاال اسـتفاده نمـود؛     -توان براي کاربردهاي دمااز این انرژي خورشیدي متمرکز شده در نقطه کانونی میشود. می

باال، کاربرد گردآورنده سـهموي بشـقابی    - هاي اصلی تبدیل انرژي خورشیدي به حرارت دمابنابراین یکی از روش
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بشقابی سهموي  متمرکزکنندهنمایی از  4-1شکل  .)Burgess et al., 2008; Riveros-Rosas et al., 2011(است 

  . )Kalogirou, 2013( دهدردیاب دو محوره را نشان میبا 

سهموي بشقابی، کل انرژي خورشیدي متمرکـز شـده    متمرکزکنندهدریافت کننده قرار گرفته در نقطه کانونی 

کند. انرژي حرارتـی جمـع آوري   را جذب و آن را به انرژي حرارتی سیال واسط سیستم انرژي خورشید تبدیل می

تبدیل شود و یا انرژي حرارتی جمـع آوري شـده بـه    تواند مستقیما توسط موتور استرلینگ به الکتریسته شده می

سیسـتم  دمـاي سـیال خروجـی از    شـود.  سیستم تبدیل توان منتقل شـده و در آنجـا بـه الکتریسـته تبـدیل مـی      

  . )Kalogirou, 2013(تجاوز کند 1500 ℃تواند از دماي خورشیدي بشقابی سهوي می

 

 

  .)Kalogirou, 2013( نمایی از گردآورنده سهموي بشقابی :4- 1شکل 

  

  :)De Laquil III et al., 1993( باشندسهموي بشقابی داراي مزایایی به شرح زیر می متمرکزکننده

 رو به خورشید دائماً ، زیرا استهاي خورشیدي ازده حرارتی در بین همه گردآورندهداراي بیشترین ب

  .گیرندقرار می

  بنابراین داراي بازده حرارتی باالیی براي  ،هستند 2000تا  600به علت اینکه داراي ضریب تمرکز

  جذب و تولید توان هستند. 

 را به صورت مستقل یا  هاآنتوان به صورت یک واحد هستند و می هاآن کنندهگرآوردنده و متمرکز

 بشقابی ساخت.  هايگردآورندهجزئی از یک سیستم بزرگی از 
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شـود.  اي شـکل تقسـیم بنـدي مـی    هاي خارجی و حفرهکنندهدریافتهاي گردآورنده بشقابی به کنندهدریافت

است، که تابش خورشید متمرکز شـده در   کنندهریافتداي داراي یک ورودي در سطح جلویی حفره کنندهدریافت

شـود. تـابش خورشـیدي وارد شـده بـه      اي مـی حفـره  کنندهدریافتنقطه کانونی از طریق آن وارد محفظه داخلی 

هـاي مکـرر اشـعه خورشـیدي وارد     ي بازتـابش کند. در نتیجهاي برخورد میحفره کنندهدریافتهاي داخلی دیواره

و سـیال عامـل    کننـده دریافـت هـاي داخلـی   اي، حداکثر انرژي خورشید توسط دیوارهحفره دهکنندریافتشده به 

 .)Sparrow and Cess, 1978(شود خورشیدي جذب می

  بشقابیگردآورنده کاربرد  1-4

  هیکاربرد نیروگا 

 موتور استرلینگ 1- 4-1- 1

هـاي بـه   تولید تـوان در ظرفیـت   مکانبشقابی ا گردآورنده کنندهدریافتبا قرار دادن موتور استرینگ در محل 

کیلووات از هر واحد) به علت محدودیت انـدازه و وزن موتورهـاي اسـترلینگ و اثـرات بـاد روي       10نسبت پایین (

تولید الکتریسته  هاآن ترینمهمراي کاربردهاي گوناگونی است که بشقابی دا گردآورندهشود. ، فراهم میگردآورنده

. اهمیـت  )Kleih, 1991; Nepveu et al., 2009; Snidvongs, 2005(از چنـد کیلـووات تـا چنـد مگـاوات اسـت       

در تـوان  مـی . همچنـین  اسـت کشـی شـده اسـت، بیشـتر     یی که دور از مناطق برقهامکانبشقابی در  گردآورنده

  نمود.  تأمین خورشیدي هايگردآورندهبا استفاده از این نوع مازاد برق مورد نیاز را  ،اوج مصرف يهاساعت

  و سیکل هیدرولیکیبشقابی  گردآورندهتلفیق سیستم  2- 4-1- 1

و غیرمسـتقیم   ها به دو روش تولید بخار مستقیمو توربین مولد بخار نیروگاه یبشقاب گردآورندهتلفیق سیستم 

هاي بخـار اعـم از تـوربین    توربین تواند محرك تمام انواعدو حالت، سیستم خورشیدي میگیرد. در هر صورت می

در دماي پایین)  آلیتولید بخار از یک سیال ( سیکل رنکاین ساده، سیکل رنکاین با گرمایش مجدد، سیکل رنکاین

کتریسته مطرح است. در به عنوان یک سیستم پر بازده براي تبدیل حرارت به ال )8ORC(رنکاین آلی سیکل  .باشد

                                                      
8 Organic Rankine Cycle 
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این سیکل ترمودینامیکی، سیال عاملی با نقطه جوش پایین به عنوان سیال عامل سیکل ترمودینـامیکی اسـتفاده   

تواند ترکیب شود. حرارت هاي خورشیدي میبا منابع گرم مختلفی از جمله گردآورندهرنکاین آلی شود. سیکل می

شود که ایـن  استفاده میرنکاین آلی ي به عنوان منبع گرم سیکل خورشید هايگردآورندهجمع آوري شده توسط 

حـرارت   .)Henning, 2007(شـود  انتقال داده مـی رنکاین آلی حرارت در یک مبدل حرارتی به سیال عامل سیکل 

شـود کـه ایـن گـاز     میرنکاین آلی سیکل جذب شده توسط سیال عامل موجب ایجاد سیالی با دما و فشار باال در 

-تولید الکتریسته یا تـوان مـی   نهایتاًباال وارد توربین شده و موجب به حرکت درآمدن توربین و  -باال و فشار -دما

تبدیل مستقیم حرارت خورشیدي به الکتریسته  مکانارنکاین آلی شود. در نتیجه با استفاده از سیستم خورشیدي 

مـورد قابـل   . )Kosmadakis et al., 2010; Tchanche et al., 2009(پذیر خواهـد بـود    مکاناال، ایا توان با بازده ب

بخار رنکـاین و تـوربین گـاز     سیکل تولید شامل ،باشدتوجه دیگر، الحاق سیستم خورشیدي به سیکل ترکیبی می

-حرارت خروجی احتراق، بازیاب حرارتی مـی  . سوخت در سیکل توربین گاز دچار احتراق شده وباشندمیبرایتون 

شـود و سیسـتم   فشار پایین جهت تولید بخـار اسـتفاده مـی    بازیاب شده در توربین سیکل رنکاینشود. از حرارت 

 Macchi and( عبارتند ازاز جمله مزایاي این واحدها  .تولید بخار کند تواند در فشار باالتريبشقابی می گردآورنده

Astolfi, 2016(:  

  باال بودن بازده تبدیل انرژي خورشیدي به انرژي الکتریکی، -

ترکیبـی   سیسـتم یستم خورشیدي ترکیب شده با تـوربین بخـار ظرفیـت بـاال در     سهزینه اولیه کمتر بودن  -

  منفرد،ي نیروگاه خورشیدي هزینه نسبت به

  .  سیکل ترکیبیباال بودن بازده حرارتی  -

بندي غیر مستقیم تقسیم به دو بخش تولید بخار مستقیم و تولید بخار هاي مربوط به کاربرد نیروگاهیفناوري

دنیـا از ایـن روش اسـتفاده     شوند. در فناوري غیرمستقیم، کـه اغلـب واحـدهاي تجـاري سیسـتم خورشـیدي      می

وارد  مسـتقیماً بخار مستقیم کـه آب   باشد. همچنین فناوري تولیدروغن حرارتی می ،حرارت عاملکنند، سیال می

در این زمینه تحقیقاتی انجام توجه بوده است.  شود، نیز از نظر اقتصادي و انرژي موردمی هاگردآورندهلوله جاذب 

 پذیرفته است. 
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  روگاهیکاربرد غیر نی 

در سـال  توانند به منظور پخت و پز نیز مورد استفاده قرار گیرند. هاي بشقابی خورشیدي همچنین میسیستم

، مورد آزمایش قـرار دادنـد   خألهاي لوله یک سیستم پخت خورشیدي را با استفاده از گردآوردنده ، محققان1996

)Balzar et al., 1996( . پژوهشگران یک طرح جدید سیسـتم پخـت بشـقابی خورشـیدي را ارائـه      2007در سال ،

، محققـان  2012. در پژوهشـی در سـال   )Rao and Rao, 2007(شـد  نمودند که موجب افزایش انتقال حرارت می

ور افزایش انتقال حرارت سیستم پخت بشقابی خورشیدي با استفاده از مـواد متخلخـل   یک آنالیز تجربی را به منظ

عملکـرد حرارتـی مـواد    ، 2014. در پژوهشـی در سـال   )Lokeswaran and Eswaramoorthy, 2012(ارائه دادند 

قـرار  بررسـی  مـورد  را  پز مواد غـذایی  و پختجهت بشقابی خورشیدي گرآورنده دستگاه  درکننده حرارت ذخیره 

   .)Agrawal et al., 2014( گرفت

در پژوهشی . است بشقابی جهت گرم کردن آب گزارش شده گردآورندهبرخی از تحقیقات نیز در زمینه کاربرد 

بشقابی را طراحی و ساختند و سپس آن را براي کاربردهاي گونـاگون   گردآورنده، پژوهشگران یک 2002در سال 

در طـی تحقیقـی   . )Manukaji and Akinbode, 2002(از جمله پخت و گرم کردن آب مورد آزمایش قرار دادنـد  

 ,Mohammed( شـد بشقابی براي کاربرد خانگی انجـام   گردآورندهطراحی و توسعه یک گرمکن آب ، 2012سال 

بـار   2که قابلیت تحمل فشار  ه شدساخت گردآورندهطرحی با استفاده از ، 2012در تحقیقی دیگر در سال . )2012

  . )Dafle and Shinde, 2012(درجه سلسیوس داشت  110و تولید دماي 

، 1981در سـال  توانند به عنوان پمپ مورد استفاده قـرار گیرنـد.   هاي بشقابی خورشیدي همچنین میسیستم

تـوان مـورد نیـاز بـراي      تـأمین بشقابی سهموي به منظور  گردآورنده طراحی بهینهمدلی را به منظور پژوهشگران 

مدلی براي پمپ آب با  ،2013در پژوهشی دیگر در سال . )Habib-Agahi and Jones, 1981(آبیاري، ارائه کردند 

شـد  ه جهت آبیاري و کاربردهاي دیگر از آن استفاده میک شدموتور استرلینگ ارائه  بشقابی/ گردآورندهاستفاده از 

)Saini et al., 2013(کـن، نیـز   هاي بشقابی به عنـوان منبـع حرارتـی سیسـتم آب شـیرین     . همچنین از گردآونده

 .)Gorjian et al., 2014(شود استفاده می

  نانوسیال 1-5
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نـانومتر   100نانوسیال، سیالی است که حاوي ذرات جامد معلق فلزي و غیر فلزي بـا قطـر متوسـط کمتـر از     

جامـد   ، براي دسته جدیدي از سیاالت حاوي ذرات معلـق 9باشد. اصطالح نانوسیال براي اولین بار توسط چويمی

شـوند داراي ضـریب رسـانش    استفاده می سیال عاملهاي گرمایی بعنوان هایی که در سیستمسیالد. شبکار برده 

هستند. همچنین فلزات یا اکسیدهاي فلزي نسبت به سیاالت داراي ضریب رسانش گرمـایی بسـیار    میگرمایی ک

د رسـانش گرمـایی مـوثري را بوجـود آورد کـه از      توانباالتري هستند. لذا مخلوط سیال پایه و این ذرات فلزي می

 رسانش گرمایی سیال پایه بیشتر است. از طرفی با استفاده از ذرات در حد نانو نسبت به ذرات میکـرو یـا بزرگتـر   

و همین فزونی سطح تماس موجب افزایش سطح مـوثر انتقـال گرمـا     باشندمیسطح تماس بسیار بیشتري  داراي

رود و نسبت هاي کوچک از بین میمسدود شدن کانال مکانبرد ذرات نانویی در سیاالت اگردد. همچنین با کارمی

هاي در سیستم کاربرد نانوسیال شوند.به ذرات میکرویی و بزرگتر داراي پایداري بیشتر بوده و سریع ته نشین نمی

  : )Loni et al., 2017( تولید توان خورشیدي داراي مزایاي زیر است

هاي عبوري سیال عامل، پمپ و یا سایر اتصاالت هیدرولیکی بـه دلیـل   مشکالتی از جمله مسدود شدن لوله -

  آید.اندازه بسیار کوچک ذرات نانویی بوجود نمی

  ماي یکسانی را نشان خواهد داد.توزیع د کنندهدریافت -

بازده حرارتی گردآورنده خورشیدي به دلیل انتقال حرارت همرفتی و رسانایی باالتر نانوسیال در مقایسـه بـا    -

  سیال مبنا، در اثر کاربرد نانوسیال افزایش خواهد یافت.

رنـده خورشـیدي تغییـر خواهـد     ی گردآوبا توجه به تغییر اندازه و شکل نانوذرات، میزان افزایش بازده حرارت -

  کرد.

  لهأبیان مس 6- 1

هـاي  هاي زیسـت محیطـی ناشـی از کـاربرد سـوخت     امروزه با توجه به کاهش منابع سوخت فسیلی و آلودگی

ایـران بـه عنـوان کشـوري کـه در کمربنـد       شـود.  پذیر مشخص مـی هاي تجدیدفسیلی، ضرورت استفاده از انرژي

اي کـه دومـاه تـابش    پتانسیل انرژي خورشـیدي بـاالیی اسـت بـه گونـه     داراي  ،خورشیدي زمین قرار گرفته است

                                                      

Cho1 
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  . میانگین تابش )Bahrami and Abbaszadeh, 2013(هاي فسیلی آن است دریافتی آن معادل کل منابع سوخت
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this stage was the optimization of the cubical cavity receiver for achiving the highest 

performance of the investigated solar ORC. Thermal oil was used as the solar working 

fluid and R141b was selected as the ORC working fluid. The investigated patameters in 

this stage were incluiding: cavity aperutre area, tube diameter, cavity height, working fluid 

inlet temperature and working fluid mass flow rate. In the second stage, the optimum 

cavity receiver was constructed and tested using thermal oil and Al2O3/thermal oil 

nanofluid as the solar working fluid. The main objective of the second stage is the 

comparison of the cubical cavity thermal performance using the thermal oil and the 

Al2O3/thermal oil nanofluid as the solar workind fluid. The simulation results reveal that a 

cubical cavity receiver with aperture area of 12.5×12.5 cm2, cavity height of 12.5 cm, and 

tube diameter of 10 mm, has the highest thermal and thermodynamic performance. On the 

other hand, the thermal modeling results show that the lower inlet temperature and higher 

mass flow rate of the solar working fluid caused the highest thermal performance. Also, 

based on the experimental results in the stady state condition, ������ and 		
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 were 

calculated 0.71 and 1.25 for the thermal oil and 0.74 and 1.05 for the Al2O3/thermal oil 

nanofluid as the solar working fluid increased the thermal performance of the solar system, 

respectivly. Finally, the experimental results show the avrage thermal efficiency of the 

cubical receiver for the thermal oil and  the Al2O3/thermal oil nanofluid were 65.14% and 

71.59%, respectively.  
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