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  چکیده:

های دریافت دستگاه ارزانترینترین و به عنوان سادهبا مخزن آب یکپارچه های خورشيدی آبگرمکن

ها آب گرم مصرفي ساختمانو تأمين  با ماهيت منبع انرژی دما پایين، در گرمایشو انرژی خورشيدی 

سيستم آبگرمکن خورشيدی با مخزن آب یکپارچه با استفاده از نتایج  نامهپایاندر این  .کاربرد دارند

تفاوت آبگرمکن خورشيدی بکار گرفته شده در این . است مطالعه شدهآزمایشگاهي و راه حل عددی 

صفحه جاذب مورد نظر از . یک طرح ابتکاری است بابا موارد مشابه، نوع صفحه جاذب آن  نامهپایان

در این نوع آبگرمکن از دو الیه شيشه برای عبور . باشدور در آب ميو غوطه رنگ نوع بستر شني سياه

. باشدکه شيشه پایيني در تماس مستقيم با آب و صفحه جاذب ميتشعشع خورشيد استفاده شده است 

ها در فضای آزاد در دو حالت یکي بدون ورود و خروج آب به کلکتور و دیگری با ورود و آزمایش

ها، کارایي حرارتي باالی های مختلف انجام شد. در تمامي آزمایشبندیخروج آب به کلکتور و با شيب
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 مقدمه -1-1

 انساني هایفعاليت بندیاستخوان و زندگي هایبخش همه در بشر هایفعاليت اوليه منابع از انرژی

 باشد.مي انکار قابل غير اقتصادی هایفعاليت و انرژی بين قوی رابطه به توجه با انرژی اهميت باشد.مي

 از بودند. انرژی اوليه منابع از سنگ زغال و چوب مثل آن جامد فاز صورتبه قدیمي فسيلي هایسوخت

 کلي تقاضای در افزایش شد.مي تأمين منابع این از بشر استفاده مورد انرژی عمده ميالدی 1850 سال

 پيش فاز تغيير سویبه را فسيلي سوخت ،19 قرن صنعتي انقالب همچنين و جمعيت رشد علتبه انرژی

 زغال و چوب به نسبت نفت دید. رو پيش را فسيلي هایسوخت شده پاالیش مایع فاز جهان و برد

 اقتصادی حيات شاهرگ در خون همچون نفت بویژه انرژی باشد.مي ترکاربردی و موثرتر بسيار سنگ

 مصرف در جهان هایکشور بيستم قرن اول سال هفتاد در آمد.مي شمار به بيستم قرن مختلف کشورهای

 برای اقتصادی سریع رشد و توسعه فکر به فقط و ربوده یکدیگر از را سبقت گوی نفت بویژه انرژی

 منابع به اتصال هاآلماني تحرکات اولين جهاني جنگ در بودند. خود جامعه در بيشتر رفاه به دستيابي

 بود. قفقاز منابع فتح آنها استراتژیک و مهم هدف نيز روسيه به حمله در و بود مجارستان و روماني نفتي

  شد. آشنا باشندمي ترکاربردی بسيار حتي که فسيلي هایسوخت از گازی فاز با جهان نيز اخيراً

 8/38 ميزان ميان این از که دهندمي تشکيل را جهان انرژی مصرف درصد 80 حدود فسيلي هایسوخت

  .]1[دارد اختصاص طبيعي گاز به درصد 4/15 و سنگزغال به درصد 9/24 نفت، به درصد

 آالیندگي بحـث و هاآن سریع تقليل : دارد وجود فسيلي هایسوخت به راجع کننده نگران نکته دو

 است. فسيلي هایسوخت

 1033 حدود زمين کره روی بر ذخایر باقيمانده (EIA) آمریکا انرژی اطالعات اداره مطالعات طبق

 کنون تا که داشت توجه باید ولي برسد زیاد نظر به ميزان این است ممکن چه اگر باشد.مي بشکه بيليون

 از نفت، بشکه بيليون 800 این از نيمي است. رسيده جهانيان مصرف به نفت بشکه بيليون 800 حدود

 بيليون 75/23 حدود 1999 سال در است. رسيده مصرف به سال 30 عرض در تنها یعني 1970 سال
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 تمامي درصد، 2 ميزان به دنيا نفت مصرف رشد ثابت نرخ فرض با که شد مصرف دنيا در نفت بشکه

 .]1[رسيد خواهد اتمام به آینده سال 38 عرض در زمين کره باقيمانده نفت

 ایگلخانه گازهای شود،مي تأمين فسيلي هایسوخت از ما مصرفي انرژی اعظم قسمت که آنجا از

 روی بر زندگي دوام امر این که گردندمي آزاد اتمسفر در زیاد بسيار ميزان به اکسيدکربن(دی )همچون

 فسيلي هایسوخت مصرف افزایش از حاصل نتایج دانشمندان عقيده به اندازد.مي خطر به را زمين کره

 در بمانيم. باقي کنوني مسير در که است حاد آن از بيش آنها، محيطي زیست و اقتصادی لطمات واحتمال

 که بود این از حاکي که پرداختند گزارشي ارائه به جهان کشور 60 از دانشمند 2500 از بيش 1995 سال

 (،4CH) متان (،O2Nاکسيدنيترو) (،2CO) اکسيدکربندی (،O2H) آب )بخار ایگلخانه گازهای افزایش

 پرفلوئوروکربنها( و HFCs) هيدروفلئوروکربنها (،CFCs) کلروفلوئوروکربن (،3Oپایين) جو ازن

(PFCs) )است. فسيلي هایسوخت مصرف به مربوط اکسيدکربندی خصوصبه 

 دمای تدریجي افزایش به توانمي فسيلي سوخت مصرف از ناشي ناهنجاری اثر یک از مثالي عنوان به

 هایسوخت مصرف با که صورت این به نمود اشاره ای()گلخانه ایخانه گرم اثر نتيجه در زمين کره

 از تواندمي کوتاه موج طول با خورشيد تابش شوند،مي انباشته زمين جو در آن از ناشي دودهای فسيلي،

 بلند موج طول با برگشتي امواج ولي برسانند زمين سطح به را وخود نموده عبور هاآالینده این هایالیه

 موجب تدریج به این و است( معروف ایگلخانه اثر به )که یابندنمي را مواد این از عبور اجازه و بوده

 مناطق هوای و آب تغيير شکل به اکنونهم از آن مخرب واثرات است شده زمين کره دمای افزایش

 خشک، سواحل در آن پيشروی و هااقيانوس آب آمدن باال و قطبي هاییخ شدن آب زمين، کره مختلف

   در وخشکسالي جدید هایبيابان پيدایش همچنين و مخرب هایسيالب و نامتعارف هایطوفان

 است. شده زمين از هایيقسمت

 در فسيلي، هایسوخت مصرف اثر بر زمين کره گرمایش که القولندمتفق امر این بر دانشمندان اکثر

 يراتيتغ موجب است ممکن و داشت خواهد افزایش درجه 6/3 الي 8/1 حدود چيزی آینده سال صد

 زمين کره هيدرولوژیکي سيکل یعني اتمسفر، در آب حرکت الگوی يريتغ اثر در هوا و آب در عميق

  گردد.
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 و گرمایش نظير مختلفي مصارف برای تردیدبي انرژی، مختلف هایگونه هزینه آینده هایدهه طي در

 نمود خواهد پيدا چشمگيری رشد غيره و صنعتي توليدات فرآیند در محرکه نيروی روشنایي، سرمایش،

 از جلوگيری و انرژی تأمين برای را جدیدی راهکارهای که بود خواهند ترموفق کشورهایي بنابراین و

    نفتي، تحریم و اسرائيل و اعراب جنگ دليل به ميالدی 1974 سال نفتي بحران بيابند. آن اتالف

 چهل به دالر سه از آن قيمت افزایش و نفت واقعي قيمت با رابطه در اپک عضو کشورهای گيریتصميم

 به وابسته صنعت شدید پذیری آسيب از را غرب صنعتي و اقتصادی سياستگذاران بشکه، هر در دالر

 صنعت، و تکنوژی از بيستم قرن پایان دهه سه در که شودمي تحولي منشأ آگاهي این و کرد آگاه نفت

 خورد.مي پيوند انرژی مصرف سازیبهينه با آن سرآغاز که دهد،مي ارائه نویني مفهوم

 به انرژی منابع سایر در گذاریسرمایه به دولتمردان توجه سوخت، مصرف سازی بهينه راستای در 

 بحثي انرژی به مربوط هایسياستگذاری در همواره آنها و است، شده معطوف فسيلي هایسوخت از غير

 تا کشور نياز مورد انرژی که شکل این به اند،نموده مطرح را " (mixing energy) انرژی تنوع " نام با

 .]12-10[شود تأمين گوناگون منابع از است ممکن که آنجا

 :نمود بندیتقسيم گروه دو به توانمي را انرژی منابع کلي طورهب

 زیست محيط در که انرژی پيوسته یا تکراری جریان از انرژی هاآن در که پذیرتجدید انرژی منابع. 1

 خورشيدی، انرژی توانمي را انرژی نوع این از هایيمثال آید.مي بدست است وقوع حال در طبيعي بطور

 دانست. . . . و دریا مد و جزر گرمایي، زمين انرژی

 آزاد بشر دخالت با تواندمي تنها که انرژی استاتيکي منابع انرژی هاآن در که تجدیدناپذیر انرژی منابع .2

 قبيل از فسيلي هایسوخت و ایهسته هایانرژی گردد. تأمين است، ذخيره صورتبه آن از قبل تا و شود

 در انرژی که داشت توجه بایستي مورد این در گيرند.مي قرار گروه این در طبيعي گاز و نفت سنگ،زغال

 عامل یک به کاربردی، مقاصد جهت انرژی تأمين شدن ميسر برای و بوده محبوس نهفته صورتبه ابتدا

 است. نياز خارجي

 نتایج به توانمي نمایيم، غيرتجدیدشونده و تجدیدشونده انرژی منابع بين ایمقایسه اگر ترتيب، این به

 :]5-2[ رسيد زیر
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 انرژی منابع در حاليکه در باشدمي منطقه طبيعي زیست محيط تجدیدپذیر، هایانرژی منبع .1

 است. شده انباشته منبع تجدیدناپذیر،

 انرژی منابع در حاليکه در باشدمي انرژی از جریان یک سيستم، ورودی تجدیدپذیر، انرژی منابع در .2

 .باشدمي انرژی از استاتيکي نهفته منبع یک عنوان به سرمایه تجدیدناپذیر،

 مقدار که حالي در باشدمي غيرمتمرکز صورت به و کم تجدیدشونده منابع از حاصل انرژی مقدار .3

 .باشدمي متراکم و زیاد تجدیدناپذیر منابع از حاصل انرژی

 تجدیدناپذیر منابع توسط انرژی مينأت عمر ولي نامحدود تجدیدشونده منابع توسط انرژی مينأت عمر. 4

 .است محدود

 بزرگتر هایمقياس در ولي داشته بهتری اقتصادی کاربرد کوچک هایمقياس در تجدیدپذیر هایانرژی. 5

 هایهزینه دارای بزرگتر هایمقياس در تجدیدناپذیر انرژی منابعکه حالي در باشند،مي مشکالتي دارای

 .باشندمي مطلوبتر و بوده کمتر

 کارهب روستاها و شهرها و هاکارخانه در و متمرکز غير صنایع در بيشتر را تجدیدشونده انرژی منابع. 6

 .نمایندمي استفاده ناپذیرتجدید انرژی منابع از الملليبين و عمومي مقياس در اما برندمي
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Abstract 

Solar water heaters with an integrated water tank and with the low temperature 

energy resource are used as the simplest and cheapest recipient devices of solar 

energy for heating and supplying hot water in buildings. In this thesis, solar water 

heater system with an integrated water tank has been studied using the 

experimental results and numerical solutions. The solar water heater mentioned in 

this thesis differs with similar ones in the type of the absorber plate with an 

initiative scheme. The desired absorber plate immersed in water is made of black 

sand bed. In This type of water heater, a two-layer glass cover has been used for 

the solar radiation to pass and the bottom glass is in direct contact with water and 

absorber plate. Test were performed outdoor with two modes, one without water 

entry and exit in to the collector and the other with water entering and exiting into 

the collector, that this experiments were carried out with different slopes. In all 

experiments, thermal efficiency higher than 70 percents has been achieved for the 

water heater. 
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