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Abstract 

 
Introduction Cooling systems such as refrigeration and air conditioning are considered as basics of 

everyday life. However, the required energy for the above-mentioned applications is mainly generated by 

non-renewable electricity. Due to the depletion of fossil fuels as a source of electricity, the development of 

renewable energies for such systems is necessary. Considering all these issues, as cooling needs, most of 

the time coincides with the solar radiation availability; therefore, exploring solar energy seems an exciting 

idea. A number of investigations were performed to design/develop new cooling techniques using solar 

energy. A solar cooling system is capable of considerably reducing the environmental effects of traditional 

refrigerating machines while allowing significant energy saving. The present work searches for the best 

choice of configuration/design factors of food refrigeration systems combined with solar-powered 

absorption chillers unit in Ahvaz as a case study.   
Materials and Methods In the present study, a linear parabolic collector with specific dimensions, was 

made, so that first, the initial design of the collector with longitudinal dimensions of 1 and a width of 0.6 

meters was selected by Katia software, and then using related relations and calculations of other structural 

parameters based on which the collector was built, the collector simulation was performed using NASA 

radiation data for the place and time of the experiments and by using the Transient Simulation Software 

and its performance in the days of the month July, August and September 2019 were reviewed and 

evaluated. Also, the necessary calculations were performed on the results of performance tests by Excel 

software, and diagrams of changes in the radiant energy absorbed by the collector and the efficiency of the 

radiated energy absorbed were drawn from 10:00 AM to 6:00 PM. Using the diagrams obtained from the 

system simulation in TRNSYS software, it is concluded that the built-in collector has the ability to produce 

a fluid with a temperature above 98 degrees Celsius required for the absorption chiller in July, August, and 

September.   
Results and Discussion According to the evaluations of the collector's performance in the three months of 

July, August, and September from 10 AM to 6 PM showed that collector energy and efficiency reached 

their maximum values in July with 318.240 w-h/m2 and 63.05 %, respectively. While in August, the 

amount of energy and efficiency was found to be 299.311 w-h/m2 and 61.94%, respectively. The minimum 

value of the parameters were recorded as 283.379 w-h/m2 and 61% in September, respectively. The 

potential analysis conducted showed an excellent saving potential in terms of energy obtained. According 

to the results, the useful collector energy was achieved to be 227.664 w-h/m2, 217.006 w-h/m2, and 

210.406 w-h/m2 in July, August, and September, respectively. According to the obtained results, the 

maximum refrigeration load needed for the studied cold storage was about 126324 w. According to the 

results, the average energy obtained for the collector in the three months of July, August, and September 

was about 216.054 w-h/m2. Finally, the area of the collector was calculated, the results showed that the 

required surface of the collector was found to be 584.687 m2. 

https://dx.doi.org/10.22055/agen.2022.38206.1612
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Conclusion Solar cooling system for food products cold storage in Ahvaz city is a promising and 

innovative alternative to decline the peak energy consumption generated by the combustion of fossil fuels, 

especially during the summer months. 

 

 Keywords: Solar cooling, parabolic trough collectors, performance. 
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محصوالت  یهاسردخانه یبرا یدیخورش یجذب یلرهایاستفاده از چ یسنج امکان

  در شهرستان اهواز ییغذا

 
  3محمد جواد شیخ داودی و*2 سید محمد صفی الدین اردبیلی، 1 مرضیه طبیبی

  
 از، ایران دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهو -1

 استادیار گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران  -2

  استاد بازنشسته گروه مهندسی بیوسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران  -3

 
 مقدمه

های انرژی، تمایل به کاهش نوسانات قیمت حامل

های مصرفی سوخت و انرژی، گرایش به هزینه

جز های فسیلی برای کاربردهای بهسازی سوختذخیره

چنین توجه به لزوم کاهش ها و همآن مصرف بی رویه

 ،ی اخیرها در دههسوختاین آالیندگی ناشی از مصرف 

برداری از دالیل محکمی در لزوم تغییر نگرش در بهره

ی . یکی از عمده مصارف انرژی، استفاده(1) انرژی است

آن برای ایجاد سرمایش و گرمایش منازل مسکونی و 

شاورزی های کها و گلخانهاداری و همچنین سردخانه

های سرمایشی عمدتا . در حال حاضر دستگاه(2) باشدمی

کنند تراکمی هستند، که از انرژی الکتریسیته استفاده می

حل مناسب راه (.3) و میزان مصرف برق باالیی دارند

های پرمصرف انرژی، جایگزینی برای حذف سیستم

 چکیده  تاریخچه مقاله

 18/05/1400 تاریخ دریافت:

 07/09/1400رش: تاریخ پذی

 یجذب یشیسامانه سرما یکپژوهش امکان استفاده از  یندر ا

سردخانه مواد  یک یبار برودت ینبرای کمک به تام یدیخورش

قرار  یابیارز اهواز مورد مطالعه و ییآب و هوا یطدر شرا یگوشت

 ییگرما یسامانه از انرژ ینا یورود یانرژ ینتام یگرفت. برا

ی، طراح یخط یسهم کننده جمع یک ،یدحاصل از تابش خورش

 سازییهقرار گرفت. شب یابیو ارز یشو مورد آزما سازییهشب ساخت،

مکان و زمان  یناسا برا یهای تابشبا استفاده از داده یزن متمرکزکننده

انجام شد و عملکرد آن در  یسنرم افزار ترنس یلهها و بوسیشآزما

 یابیو ارز یبررس 1398ل سا یورمرداد و شهر یر،های تروزهای ماه

 نشان داد که یسسامانه در نرم افزار ترنس یساز یهشبنتایج  شد.

درجه  98 یباال یبا دما یالیس یدتول یتساخته شده قابلمتمرکزکننده 

 . بیشینه انرژی و بازده دارد یورو مرداد و شهر یرت یهادر ماه یوسسلس

 05/63رمربع و ساعت بر مت-وات 240/318متمرکز کننده به ترتیب 

انجام شده حداکثر  یابیبر اساس محاسبات و ارزبدست آمد.  درصد

سردخانه مفروض در حدود  یبرا یازمورد ن یبار برودت

الزم  متمرکزکنندهمساحت  برآورد شد. همچنین،ت یلوواک324/126

 بدست آمد. مترمربع  687/584 یلرجذبیچ یورود یانرژ ینتام یبرا

 کلمات کلیدی:

 ،یدیخورش یشسرما

 ،متمرکزکننده سهموی خطی

 بازده،
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 یلرهای...استفاده از چ یسنج امکانطبیبی و همکاران: 

 

امروزه  .(4)باشدها با وسایلی با بازدهی باالتر میآن

های تجدید پذیر رو ل به سوی تحقیق و توسعه انرژیتمای

ترین انرژی خورشیدی که از پاک (.5به افزایش است )

 (.6) های تجدید پذیر استترین منابع انرژیو بزرگ

های پیشرفته و آوریکاربرد آن به علت نیاز نداشتن به فن

پرهزینه، به عنوان یک منبع مفید و تأمین کننده انرژی در 

 . بدون شک،(7)نقاط جهان رو به وسعت استاکثر 

های گرمایی خورشیدی با حرکت به سمت فناوری

های تجدیدناپذیر انتشار کربن کاهش استفاده از سوخت

های مخرب به محیط را کاهش خواهند و دیگر آالینده

ای در زمینه سرمایش مطالعات گسترده .(8)داد

در  خورشیدی صورت گرفته است. به عنوان نمونه،

 سیستم خورشیدی جذبی( 9) 1و همکاران پراینتحقیقی 

صفحه تخت به  جمع کنندهاز  را طراحی نمودند که

کیلووات ساعت انرژی موردنیاز چیلر  125منظور تولید 

 شده بود. استفاده 

بقققه  (10) 2همکققاران  و حمیققده در تحقیققق دیگققری   

 سقیال بررسی عملکرد سردخانه مجهقز بقه چیلرجقذبی بقا     

حرارتققی  جمققع کننققده بققا اسققتفاده از یققک   آمونیققاک 

خورشققیدی بققرای حفقق  خرمققا در فصققول گققرم سققال در 

بققرای نتققایت تحقیققق آنهققا نشققان داد    .تققونپ پرداختنققد 

 21 بصورت تقریبیمترمکعب،  109ای به حجم سردخانه

بقازده  همچنقین،  مقورد نیقاز اسقت.     متمرکز کننقده مترمربع 

ه درصققد محاسققب  74چیلرجققذبی خورشققیدی در حققدود   

 کقه انقرژی خورشقیدی، بقه     بیان داشتندها همچنین شد.آن

یققک جققایگزین توانققد بققه عنققوان مققیعنققوان منبققع گرمققا، 

ی مرسقوم  هقا کننقده اقتصادی مناسب در مقایسقه بقا خنقک   

 مورد استفاده قرار گیرد.

بقققه  (11) 3وانققق  و همکقققاراندر تحقیقققق دیگقققری، 

جقذبی  وتحلیل عملکرد حرارتقی یقک سیسقتم چیلقر    تجزیه

خطقی  سهموی متمرکزکنندهیتیوم بروماید و آب مجهز به ل

                                                 
1- Praene et al. 

2- Hmida et al. 

3- Wang et al. 

میقانگین ضقریب    . نتایت تحقیق آنهقا در یک هتل پرداختند

کقل سیسقتم   بقازده  و  195/1را حقدود   عملکرد چیلرجذبی

 درصقد بدسقت داد.    61را حقدود  کننده خورشقیدی خنک

 تقابش میقزان   داد کقه هقا نشقان   نتقایت مطالعقه آن   همچنین،

تقأییر   متمرکزکننقده حرارتقی   بقازده  خورشقیدی در  انرژی

 دارد. یمعنی دار

 مونیدر پژوهشی دیگر در زمینه سرمایش خورشیدی، 

افققزار ترنسققیپ یققک بققا اسققتفاده از نققرم( 12) 4و همکققاران

کیلووات تقک ایقره را بقا     5/4سیستم سرمایشی خورشیدی 

سققازی  اسققتفاده از زوم مبققرد لیتیققوم برومایققد و آب شققبیه 

صفحه  جمع کنندهمتر مربع  5/37از  تحقیقدر این  .نمودند

در . شقد تخت جهت تامین انرژی حرارتی ورودی استفاده 

یک مقدل دقیقق   ترنسیپ افزار استفاده از نرم این تحقیق، با

و نتقایت آن بقا    شقده  سقازی  از سیستم خنقک کننقده شقبیه   

نتایت این مطالعقه بهبقود    گردید. آزمایشهای تجربی مقایسه

 درصد را نشان داد. 42ا در ضریب عملکرد ت

تحقیقاتی نیز در زمینه سقرمایش خورشقیدی در ایقران    

 مظلقومی صورت گرفته است. به عنوان نمونه، در تحقیقی، 

( یققک سیسققتم لیتیققوم برمایققد تقققک ایقققره 13) 5و همکققاران

شقبیه  هوای شقهر اهقواز    و خورشقیدی را برای شرایط آب

بار برودتقی یقک تولید  این سامانه به منظور . کردند سازی

 7/57کیلووات در تیرمقاه از   5/17خانه مسکونی در حدود 

از نوع سهموی خطی و تانک  جمع کنندهمترمربع مساحت 

 شد. لیتر آب استفاده 1260ذخیره با حجم 

ای تحقت عنقوان    در مطالعقه  (14) 6و همکقاران  علوی

تحلیل ترمودینامیکی سردخانه خورشقیدی بقا اسقتفاده از    

آب و  پیوسققتهتبریققد جققذبی متنققاوب و  ترکیققب سققیکل

مققدار   نتقایت ایقن تحقیقق نشقان داد     پرداخت.  آمونیاک

طقور   بقه بقرای منقاطق مقورد مطالعقه      جقذب شقده   انرژی

 سقط  مقورد   میقانگین کیلووات بر مترمربقع و   645/0متوسط 

، همچنقین  باشد.میمترمربع 103 متمرکزکننده با مساحتنیاز 

                                                 
4- Monné et al. 

5- Mazloumi et al. 

6- Allouhi et al. 
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ابی و بقدون ابقر خقرداد مقاه     مقدار تقابش در  طقول روز آفتق   

درصد از نیاز انرژی سقردخانه در یقک    30حدود  جوابگوی

 است. ایران شهرهایشبانه روز برای تمام 

در  تحقیق دیگقری در  (15) 1صفت و همکاران سخن

شهر تهران یک سیسقتم سرمایشقی جقذبی خورشقیدی بقا      

 شبیه ترنسیپافزار  تن تبرید را با استفاده از نرم 5ظرفیت 

ی کرده و پارامترهای مویری که عبارتند از دبی سیال ساز

، نقطه تنظیم دما برای دی  جمع کنندهورودی، مساحت 

کمکققی و ظرفیققت مخققزن ذخیققره را مققورد مطالعققه قققرار  

 درصقد،  28حقدود   عملکقرد بقرای   نتایت نشان داددادند. 

 33 جمع کننقده متر مربع و شیب  55 جمع کنندهمساحت 

هقای صقورت گرفتقه،    بقا بررسقی  مورد نیقاز اسقت.   درجه 

سققامانه و شققبیه سققازی مطالعققه جققامعی در زمینققه اسققتفاده 

بقه   با استفاده از نقرم افقزار ترنسقیپ    سرمایش خورشیدی

مقواد ذقذایی در    همنظور تأمین انرژی مورد نیاز سرد خانق 

شهرستان اهواز صورت نگرفتقه اسقت.  بنقابراین، مطالعقه     

انقرژی گرمقایش    حاضر با هدف امکان سنجی استفاده از

خورشققیدی بققرای ایجققاد سققرمایش روزانققه در سققردخانه  

 محصوالت گوشتی کارون در شهرستان اهواز انجام شد.

   
 هامواد و روش

سهموی خطی در  جمع کنندهابتدا  این تحقیق در

بیوسیستم دانشگاه شهید چمران اهواز  مهندسی گروه

 وسپپ ارزیابی عملکرد آن در شرایط آب و  شده ساخته

 .(1)شکل صورت پذیرفتهوایی اهواز 

  

 
 سهومی خطیجمع کننده ( 1شکل)

Figure (1) Parabolic solar collector 

                                                 
1- Sokhansefat et al. 

 

سانتیمتر برای  4از یک لوله مسی مات شده به قطر

جذب بیشتر انرژی گرمایی استفاده گردید. همچنین، 

به قطر  به صورت استوانه ای یک لوله شفاف پالستیکی

به منظور جلوگیری  و طول میله مسی رسانتیمت 10حدود

عالوه از اتالف گرما در اطراف لوله مسی تعبیه گردید. 

سامانه الکترونیکی برای کنترل دبی در به دست بر این، 

آوردن دمای مشخص و یابت آب خروجی از دستگاه 

در این سامانه یک عدد برد آردوینو  طراحی و ساخته شد

گرها و عات از حپبرای دریافت اطال Uno D3 مدل 

ارسال دستورهای عملیاتی جهت کنترل دبی خروجی از 

و  2 هایطریق شیر برقی مورد استفاده قرار گرفت. شکل

و دما  ،میکروکنترلر مورد استفاده برای کنتر دبی 3

برای قطع و  د.نرا نشان می دهسامانه کنترل  جزئیات

وصل کردن جریان و کنترل دبی عبوری از لوله جذب 

از یک نوع شیر برقی موتوردار اهرمی  جمع کنندهنده کن

 به همراه شیر توپی استفاده شد.

 

 
  دمادبی و میکروکنترلر مورد استفاده برای کنترل  (2شکل)

Figure (2) Microcontroller utilized for flow and 

temperature measurement 

 
  سامانه کنترل جزئیات( 3شکل)

Figure (3) Detailed schematic of the control 

system 
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 یلرهای...استفاده از چ یسنج امکانطبیبی و همکاران: 

 

های تیر، مقرداد  با در نظر گرفتن تعدادی از روزها در ماه

عصر به  6صب  تا  10و طی ساعت  1398و شهریور ماه سال 

ساخته  جمع کنندهفاصله هر نیم ساعت  داده برداری انجام و 

هقا، جهقت   در طول آزمایش شده مورد ارزیابی قرار گرفت.

شققد کققه کننققده بققه طققوری تغییققر داده مققیصققفحه دریافققت 

نورخورشید به صورت عمود به  مرکز سقط  سقهمی شقکل    

، هقای دبقی جرمقی، گرمقای ویقژه     با داشقتن داده تابیده شود. 

انرژی مفید به دست اختالف دمای ورودی و خروجی آب، 

بقرای بقه دسقت آوردن    بقه دسقت آمقد.     جمع کننده آمده از

 . در این رابطقه  استفاده شد( 1)از رابطه  جمع کنندهبازده 

انقرژی ورودی   ( و2wh/m)جمقع کننقده  انرژی خروجی 

بققا باشققد. ( مققی2wh/mخورشققیدگرفته شققده از سققایت ناسققا)

افقزار اکسقل،   هقای بقه دسقت آمقده در  نقرم     واردکردن داده

انرژی گرمایی دریقافتی در صقفحه دریافقت کننقده و بقازده      

  .محاسبه شد دهجمع کنن انرژی

(1) 
 

 شبیه سازی با استفاده از نقرم افقزار ترنسقیپ انجقام شقد.      

های هواشناسی با استفاده از نرم افزار متونورم بقه فرمقت   داده

مورد نیاز تبدیل و به نرم افزار واد گردید. برای جمع کننقده،  

 Type74 ،Typeپمپ، و کنترلقر بقه ترتیقب از عملگرهقای     

3b و ،Type14h  رفاده گردیقققد. همچنقققین، از عملگقققاسقققت 

Type65c    برای نمایش آنالین اطالعات مورد اسقتفاده ققرار

، بقار  سهمی خطی جمع کنندهبرای محاسبه مساحت گرفت. 

سرمایشی مورد نیاز سردخانه بر میانگین انرژی خروجقی کقه   

 طالعقات اد. یق افزار اکسل محاسبه شده تقسیم گردبوسیله نرم

دارا بقودن سقه   بقا   رسقتان اهقواز  شه سردخانه گوشت کارون

محاسقبه   منظقور  مترمکعب بقه  4950حجم سالن نگهداری با 

مقورد اسقتفاده ققرار گرفقت. بقه      مورد نیاز  جمع کننده  طس

سهمی خطقی الزم بقرای    جمع کنندهمنظور محاسبه مساحت 

تقأمین انقرژی ورودی چیلرجقذبی کقه بتوانقد بقار سرمایشقی         

، از تقسقیم بقار سرمایشقی    الزم برای سقردخانه را تولیقد کنقد   

مورد نیاز سردخانه بر میقانگین انقرژی خروجقی بقرای تقأمین      

شقود  این مققدار انقرژی کقه از تقابش خورشقید حاصقل مقی       

 بدست آمد.  

 

 نتایج و بحث

ز رو در جمع کنندهنتایت تغییرات ساعتی انرژی و بازده 

نشان داده شده است.  1در جدول  1399نوزده تیرماه 

وجی دهد، میزان انرژی خرنشان می 1همانطور که از جدول 

زان می دستگاه با شدت تابش رابطه مستقیم داشته و با فزایش

 دهجمع کننتابش خورشید، بازده و انرژی استحصال شده ار 

ی فزایشبر اساس نتایت بدست آمده،  روند ایابد. افزایش می

 12:30صب  تا  10در میزان انرژی دریافتی از ساعت 

 ابشمشاهده گردید که این روند افزایش به دلیل  زاویه ت

 باشد. عمودی خورشید بر سط  زمین می

ه شاهدهای مرداد و شهریور مروند مشابهی نیز برای ماه

  گردید. در مرداد ماه نیز بیشترین تابش ورودی به سط

شود که خورشید به جمع کننده زمانی حاصل می

رسد که این اتفاق در خود می ترین زاویه عمودینزدیک

رخ داد هرچند در میزان شدت دوازده محدوده ساعت 

ر تابش نسبت به تیر ماه مقداری کاهش مشاهده گردید. د

مچنین درصد و ه 94/61مرداد ماه نیز بیشترین بازده برابر 

ر ن دانرژیی که جمع کننده دریافت و به سیال در حال جریا

-توا 31/299خود  مقدار بیشینهدهد نیز به لوله انتقال می

ه ما ساعت بر متر مربع گزارش شد. میزان بازده در شهریور

 درصد و میزان انرژی بیشینه جمع کننده 61نیز معادل 

 (. 4اعت بر متر مربع یبت گردید شکل )س-وات 37/283

( تغییرات شبیه سازی شده توسط نرم افزار 5شکل )

ان انرژی دریافتی ترنسیپ برای دمای سیال ورودی و میز

 دهد.سیال را نشان می
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 در تیرماه  جمع کنندهتغییرات انرژی و بازده  جینتا (1)جدول
Table (1) Energy saving and efficiency variation  

(h) زمان   

)  time (  

(wh/m2) انرژی جمع کننده 

)  energy of the collector(  

(%) جمع کنندهبازده    

) Efficacy of collector(  

10 03/228  9/58  

30/10  46/251  15/60  

11 09/273  26/62  

30/11  98/288  22/62  

12 58/298  92/62  

30/12  31/299  05/63  

13 52/292  82/62  

30/13  05/279  88/61  

14 61/260  01/61  

30/14  18/238  32/59  

15 23/212  85/58  

30/15  37/184  15/57  

16 05/155  72/56  

30/16  92/122  9/55  

17 92/91  75/54  

30/17  85/60  2/53  

18 64/32  52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تغییرات بازده جمع کننده( 4شکل)

Figure (4) Variation in performance of the collector 
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  تغییرات دمای سیال و انرژی دریافتی( 5شکل)

Figure (5) Variation in energy and temperature 

of the fluid  

 

نشان داده شده است، زمانی  5همانطور که در شکل 

به کند ابتدا سیال سرد است و که سامانه شروع به کار می

با جذب تابش خورشید توسط صفحه جاذب تدریت 

سیال درون لوله گرم شده و دمای آن باال  جمع کننده

به طور عمده به  3. کاهش دمای سیال در شکل رودمی

گرد و همچنین وا، رطوبت زیاد هوا و ابری شدن هدلیل 

از رسیدن  عمل کرده و مانع ذبار بوده که به عنوان یک

با . کندجلوگیری می جمع کنندهتابش خورشید به سط  

استفاده از نتایت بدست آمده از شبیه سازی سامانه در نرم 

 جمع کنندهافزار ترنسیپ نتیجه گیری می شود که 

درجه  98لی با دمای باالی ساخته شده قابلیت تولید سیا

های سلسیوس مورد نیاز چیلر جذبی را در روزهای ماه

های بدست آمده از تیر و مرداد و شهریور دارد و میانگین

با مقادیر  جمع کنندهگیری شده اندازهانرژی مفید 

ساعت بر مترمربع در تیرماه و -وات664/227

ساعت بر مترمربع در مرداد ماه و -وات006/217

نتایت ساعت بر مترمربع در شهریور ماه با -وات 406/210

 . همچنین،ترنسیپ همخوانی دارند سازی درشبیه

 یانرژ ینجهت تام یازمورد ن جمع کنندهمساحت 

بار  ینجهت تام یجذب یلرکار چ یالزم برا یشیگرما

با  سردخانه گوشت مرغ کارون در شهر اهواز یبرودت

در  جمع کننده یه برابدست آمد یانرژ یانگینتوجه به م

-وات054/216به مقدار  یورو شهر یر،مردادسه ماه ت

با توجه محاسبه گردید. مترمربع  68/584 معادل ،ساعت

سهمی خطی ساخته  جمع کنندهبه باال بودن نسبت تمرکز 

شده و امکان دست یابی به دماهای باال این امکان را به 

جذبی را  وجود میآورند تا آب گرم مورد نیاز چیلرهای

فراهم کنند و به عنوان جایگزین بخشی از انرژی مصرفی 

-سردخانه ها که با استفاده از چیلرهای تراکمی کار می

کنند بسیار مناسب و اقتصادی به خصوص در فصول گرم 

 باشند.سال که مصرف برق باالتر است می

 

 گیرینتیجه

در ایققن پققژوهش امکققان اسققتفاده از یققک سققامانه    

ی خورشقیدی بقرای کمقک بقه تقامین بقار       سرمایشی جذب

برودتی یقک سقردخانه مقواد گوشقتی در شقرایط آب و      

هوایی اهواز مورد مطالعقه وارزیقابی ققرار گرفقت. بقرای      

تامین انرژی ورودی این  سامانه از انرژی گرمایی حاصل 

سهمی خطی طراحی،  جمع کنندهاز تابش خورشید یک 

ر گرفقت. بقا   شبیه سازی و مورد آزمقایش و ارزیقابی ققرا   

در  جمع کنندهتوجه به میانگین انرژی بدست آمده برای 

-وات 054/216سه مقاه تیر،مقرداد و شقهریور بقه مققدار      

الزم بقرای تقامین    جمع کنندهساعت بر مترمربع، مساحت 

مترمربققع محاسققبه   687/584انققرژی ورودی چیلرجققذبی  

 گردید. 

با افزایش شدت  جمع کنندهدمای سیال خروجی از 

در  جمع کنندهخورشید به صورت عمود بر سط   تابش

درجه  98ظهر به ماکزیمم مقدار خود) 30/12ساعت

سلسیوس( رسید.  همچنین، میزان انرژی مفید دستگاه در 

ساعت برمترمربع و بازده  -وات 24/318تیر ماه با مقدار 

درصد و در فصل مرداد به ترتیب   05/63با مقدار 

درصد و  94/61بع وساعت برمترمر –وات 311/299

 61ساعت بر مترمربع و  -وات 379/283شهریور ماه 

با استفاده از نمودارهای بدست آمده  درصد بدست آمد.

از شبیه سازی سامانه در نرم افزار ترنسیپ نتیجه گیری 

ساخته شده قابلیت تولید سیالی با  جمع کنندهمی شود که 
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های تیر و مرداد و شهریور دارد ودر روزهای ماهذبی را درجه سلسیوس مورد نیاز چیلر ج 98دمای باالی 

در  جمع کنندههای بدست آمده از انرژی مفید میانگین

ساعت بر مترمربع در -وات664/227اکسل با مقادیر 

ساعت بر مترمربع در مرداد ماه و -وات006/217تیرماه و 

ساعت بر مترمربع در شهریور ماه با -وات 406/210

در سامانه طراحی  سیپ همخوانی دارند.نمودارهای ترن

سهمی  جمع کنندهبا توجه به باال بودن نسبت تمرکز شده 

همچنین دست یابی به دماهای باال، خطی ساخته شده و 

آب گرم مورد نیاز چیلرهای جذبی  امکان فراهم نمودن

به عنوان جایگزین  تواندبنابراین می وبوجود آورده 

نه ها که با استفاده از بخشی از انرژی مصرفی سردخا

به خصوص در فصول  کنندچیلرهای تراکمی کار می

بسیار مناسب و  گرم سال که مصرف برق باالتر است

 .باشداقتصادی می

 

 گزاریسپاس

معاونت پژوهشی دانشگاه از بدینوسیله نویسندگان 

ین انجام ا مالی منابع تأمینبه لحاظ  شهید چمران اهواز

( SCU.AA99.29840: ه)شماره پژوهانپژوهش 

 نمایند.سپاسگزاری می
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