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 يدياک دو اثره خورشيآمون -آب  يش جذبيسرما يسازهيشب

 رانيا ييط مختلف آب و هوايعملکرد آن در شرا يو بررس 

 2 يوانياحسان ل ؛٭ 1نژاد يدريقاسم ح

 چکيده

آن  ييکه منبع گرما شده يسازهيشب يدياک خورشيآمون - دو اثره آب يش جذبيسرما چرخه، ن مقالهيدر ا

داشته و کندانسور و اواپراتور مشترک ساده بوده که  يجذب چرخهاز دو  يبياثره، ترکدو  چرخهد است. يخورش

 يياز مناطق مختلف آب و هوا يندگيبه نما يي، شهرهايسازهيشبج ينتا يصحت سنجشتر است. پس از يآن ب ييکارا

م يو تنظ خشک و تر يشدت تابش، دما مانند ييايو جغراف يطيط محيران انتخاب شدند. با در نظر گرفتن شرايا

ج، يقرار گرفت. بر اساس نتا يابيهرها مورد ارزن شيا يبرا يشنهاديپ چرخهبا آنها، عملکرد  ط کارکرد چرخهيشرا

 يقابل قبول ييدارند، کارا ييکشور که شدت تابش باال يجنوب يدر شهرها يدياک خورشيآمون - دو اثره آب چرخه

 باشد. يکيمتداول مکان رخهچ يبرا ين مناسبيگزيجاتواند يداشته و م

 .ب عملکرد، شدت تابشياک، ضريآمون -دو اثره آب يش جذبي، سرمايديش خورشيسرما:  يکلمات کليد

Simulation of Solar Double Effect Ammonia - water 

Cooling Systems and its Performance for Different 

Climates of Iran 

Ghassem Heidarinejad, Ehsan Livani 

ABSTRACT 

In this paper, solar double-effect Ammonia-Water cooling cycle is simulated. Then, the effects of 

parameters on the cycle efficiency including temperature of generator and condenser, and pressure of 

evaporators have been analyzed. Also cooling load and COP of the cycle has been expressed as a function of 

the aforesaid parameters. Then cities of Iran has selected as a representative of different climates, and the 

performance of cycle for these cities has been analyzed using the environmental and geographical conditions 

such as solar radiation intensity, wet and dry bulb temperature for each city. The acceptable efficiency of the 

cycle for the southern cities of Iran which have the high radiant intensity is a result of this work. 

KEYWORDS : Solar cooling, Ammonia-Water absorption cooling, COP, Radiant intensity. 
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 مقدمه -1

 يبرا يان انرژيپايد، به عنوان تنها منبع بيخورش يانرژ

و  يقات علمياز تحق ين، همواره بخش قابل توجهيکره زم

را به خود اختصاص داده است. در حال حاضر حدود  يپژوهش

جه منابع يو در نت يليفس ياه، از سوختيمصرف ياز انرژ 11%

حدود بودن منابع به مبا توجه  .[3]شودين مير تاميناپذديتجد

 ريدپذيآنها با منابع تجد ينيگزير، جايناپذديتجد يسوخت

 ار قرار گرفته است. هميکه مورد مطالعه بس است يضرورت

ر به ياخ يهاه مطبوع در ساليزات تهوين استفاده از تجهيچن

 يافته است. در کشورهايش يسرعت در سراسر جهان افزا

از کل  41%حدود  هادر ساختمان يشرفته، مصرف انرژيپ

[. 1 و 4مورد استفاده را به خود اختصاص داده است ] يانرژ

بخش  در يرانه در مصرف انرژيگن سختيقوان ياگرچه با اجرا

مهار  ين بخش تا حدوديدر ا يش، رشد مصرف انرژيگرما

 يااديزتا حد  يشيسرما يکل مصرف انرژشده است، اما 

 حال ادامه است.ن روند در يش داشته که متاسفانه ايافزا

رود، يکار مش در تابستان بهيسرما يبرا شتريبکه  يفناور

متراکم  يبرا يکيل آن به کار مکانيته و تبديسياستفاده از الکتر

د. ينمايرا مصرف م ياديز يکه انرژ استبخار مبرد  نمودن

 ،ر مورد توجه قرار گرفتهياخ يهاکه در سال يادهين ايترمهم

مختلف  يهابه روشش يد در سرمايخورش ياستفاده از انرژ

 يديخورش ييگرما ين آن، استفاده از فناوريتراست. معمول

ن يد. در اتوسعه قرار دار يياست که هنوز در مرحله ابتدا

 جاديد ايخورش ييگرما يل انرژيش از راه تبديها، سرماروش

، يش تراکميمعمول سرما يهاشود که نسبت به روشيم

   دارد. خوشبختانه، يدر مصرف انرژ ياديز ييجوصرفه

شود ياحساس م يو مکان زماندر ش ياز به سرماين نيترشيب

ن از يز وجود دارد و ايد نيزان تابش خورشين ميترشيکه ب

 ،ن روشياست. در ا يديش خورشيسرما يهانکات مثبت روش

 چرخهک ي ياندازراه يد برايخورش ييگرما ياز انرژ

توان يآن م يلهيشود که بوسيده ماستفا يکيناميترمود

 يکاربردها يدلخواه برا ياز را در دمايش مورد نيسرما

ن روش، يبا استفاده از ان نمود. يتام يا مسکونيو  يصنعت

ز گزارش ين %91سته تا حدود يمصرف الکتردر  ييجوصرفه

 .[3] شده است

 يهاستمين نوع از سياول ،يش جذبيسرما يهاستميس

 يخانگ يهاطيمح يل هوايتعد يهستند که برا عه مطبويتهو

 ين انرژيترشي، بيجذب يهاستمياند. چون در ساستفاده شده

ن يگزيست، امکان جاا ته گرمايسيسه با الکترياز در مقايمورد ن

ن يترشيد وجود دارد. بياز از راه خورشيمورد ن يشدن انرژ

 يازجداس يبرااست که  ييگرما يها انرژستمين سيا يورود

به  ازين شود.يال حالل به ژنراتور، وارد ميال مبرد از سيس

موجود در  يهاپمپ يفقط براها ستمين نوع سيته در ايسيالکتر

    ال از آنها استفاده يجاد گردش سيا يستم است که برايس

ته يسياج دارند. الکترياحت يار کميبس يکيبه کار مکان وشود يم

از به کمپرسور با يکه ن يتراکم ياهستميسه با سيالزم، در مقا

ته يسيالکتر يورود فقط باداشته و  ييار بااليبس يکيکار مکان

 است. يار کميکنند، مقدار بسيکار م

 يسالها يدر ط يجذب يستم هايس با سرماد يده توليا

ک مخترع يرا  ين دستگاه جذبي. اولشکل گرفت 1101-1119

آب و  يبيل ترکيفاده از مبا است 1کاره نانديفردبه نام  يفرانسو

ن دانشمند يچند لهيوسبهدستگاه کاره  .نموداک اختراع يآمون

 يلر جذبين چياول 1939نکه در سال يتا ا ديگردل يگر تکميد

 لهيوسبه 1901در سال  يد آن بصورت صنعتيساخته شد. تول

 .ندآنرا ادامه داد 3روبربعدها گروه  وشد  آغاز 2شرکت آرکال

 يو خارج يمختلف داخل يشرکت ها را يجذب لرياکنون چهم

 1922از سال  يديش خورشيش و گرمايسرما  .ندينمايد ميتول

ن يقرار گرفت. اول 4يانرژ ين الملليدر دستور کار آژانس ب

 يبراالزم زه يد، انگشس آژانس يتأس باعثکه  يبحران انرژ

ش و يسرما يهاستميمند درباره سمقات نظايش بردن تحقيپ

از [. در حال حاضر 1] دفراهم نمو را يديخورش يشيگرما

ژاپن، مانند  ييايآس يدر کشورها يديخورش يجذب يهالريچ

از  شود.يکا استفاده ميو امر يياروپا ين، هند و کشورهايچ

اما در شمال يمارستان تويبتوان از يم ن،آن در ژاپ يهانمونه

با د يتبرتن  11آن لر يچ يت برودتينام برد که ظرف ن کشوريا

ک ي ،گرينمونه داست. متر مربع  411يديخورشسطح شبکه 

ه يستم تهويا با سيفرنيدر ساکرومنتو کال يساختمان تجار

 کنندهجمعمجهز به  يتن برودت 21 ديتبر تيمطبوع با ظرف

 .[1]است 5يومسه

اک يآمون - آب يش جذبينه سرمايمزکه در  يقاتيتحق از

اشاره نمود. در  [0] همکارانش و يتوان به درو يگرفت م انجام

اک با يآمون واب آب يباز - يش جذبيسرما چرخه، قيتحقن يا

   . شد يطراح 6اسپن يه سازيافزار شباستفاده از نرم

، آن 7ب عملکرديضر مانند چرخهکارکرد  يهاشخصهم

 از دريمورد ن يگرما اوپراتور، لهيوسبهجاد شده يش ايسرما

 يبررس رهيغاک در محلول و يونآم - آب يژنراتور، نسبت جرم

 ياک را برايآمون -چرخه آب  يسازهيشب[ 41] يليکولونا و گابر .شد

 يدر ژنراتور به عنوان انرژ يافتيباز يهاياثره با استفاده از انرژ 1چرخه 

 لسونکيام و ميک انجام دادند. 8کل تمپويسابه کمک نرم افزار  ،يورود
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-خنک شونده به يديخورش يش جذبيسرما يهاستميس[ 7]

و  هقرار داد يمورد بررس ييانه و کاريهز نظراز  را له هوايوس

جه را ينتن يترات نقره بهترين - اکيستم آمونيمتوجه شدند که س

 يش جذبيسرما چرخه يسازمدل [1] تال و همکاراني. مدارد

 يتخت برا کنندهجذببا استفاده از  يديخورش ديوم برمايتيل

گرم  آب يدما اثرو  دهندوستان انجام داباهال در ه يروستا

و  يدريدز .نمودند يرا بررس چرخه ب عملکرديضر در يورود

د و يوم برمايتياز نوع ل يديخورش يجذبش يسرما[ 3همکاران ]

ا يتاليدر کشور ا يدو مطالعه مورد يبرا يآب را بصورت تجرب

 يهامصرف شده در ماه يان انرژينمودند. در پا يبررس

مورد  يستم از نظر اقتصاديل بدست آمد و سمختلف سا

 قرار گرفت. يبررس

 ليتحلو  يکيناميترمود يسازمدل[ 9] نه و همکارانيبن از

 - آب يش جذبيسرما يک را برايناميترمود دوماول و  قانون

    ر ده و اثانجام داژنراتور دو با  يديخورشاک يآمون

د. نمودن يرا بررسلر يچ بازده بر چرخهمختلف  يهامشخصه

توان ينه مين زميگرفته در داخل کشور در ا انجام يهاتياز فعال

 يبرا يانمونه يسازهيشب  در[ 11] و همکاران يبه کار اردهال

 يو کار مظلوم يديخورش ديوم برمايتيل يجذب چرخه يبررس

م يتيل يديخورش يجذب چرخه يسازهيدر شب[ 11] همکاران

 شهر اهواز اشاره نمود. يابر يکننده سهموبا جمع ديبرما

 يش جذبيچرخه سرماک ين بار ياول يبرا پژوهشن يادر 

 EESافزار با استفاده از نرم يدياک خورشيآمون - آب هاثردو

 ليتحلمورد  رانيا ييط آب و هوايشرا يو برا شد يسازهيشب

 يکه دارا يجذب چرخهب دو ياز ترک چرخه. گرفتقرار 

ک يل شده است. يتشکهستند  کندانسور و اواپراتور مشترک

 يند که گرماقرار دار يباالتر يکننده در دماژنراتور و جذب

  ن منتقل ييکننده دما باال به ژنراتور دما پادفع شده از جذب

گر يد چرخهک ي يدفع شده برا يله انرژين وسيشود. بديم

 يبرارود. يمورد استفاده قرار گرفته و بازده آن باال م

اک در نقاط مختلف يآمون - ص مخلوط آبخوا يمحاسبه

 يکينکه يبا توجه به ا است. استفاده شده EESاز برنامه ، چرخه

ران يا ييط مختلف آب و هواياز اهداف، در نظر گرفتن شرا

 ي[ که  فشار باال12] يلين برخالف کولونا و گابرياست، بنابرا

ند، در نظر گرفته بود يط ورودياز شرا يکيچرخه ر ا به عنوان 

کندانسور به عنوان  يخروج يآن، دما يق به جاين تحقيدر ا

اثر دما و رطوبت چرخه در نظر گرفته شده است.  يشرط ورود

با و شده  در نظر گرفتهکندانسور عملکرد در رون يط بيمح

زان ي، مکنندهجمع يد و بازده برايزان تابش خورشين مانستد

 يضمن بررس .محاسبه شده استز ين چرخهبه  يورود يگرما

دانستن دما و شدت  و چرخه ب عملکرديدر ضرعوامل موثر  اثر

زد، اهواز و ي، تهران، رامسرز، يشهر تبر 0 يد برايتابش خورش

و  چرخه ب عملکرديضر ،ياز سازمان هواشناس بندر عباس

ش مشخص يسرمابار  ياز برايمورد ن کنندهجمع زان سطح يم

 است. همحاسبه شدن شهرها يدر هر کدام از ا

 چرخه يمعرف -2
دو  چرخهک ين مقاله، يشده در ا يدو اثره بررس چرخه

از آن  چرخه يکل يياش کاريافزا ياست که برا يامرحله

 ت کاريچرخه، قابلن يا يهااز مشخصه يکيد. شوياستفاده م

 چرخهف مناسب از يک تعريباال است. در  يورود يدر دماها

چرخه، ن يداده شده به ا يورود يتوان گفت که گرمايدواثره، م

د بخار مبرد مورد يتول يش برايند سرمايدو بار در طول فرا

 يتر از چگونگقيدق يرد. در ادامه به بررسيگياستفاده قرار م

 شود.يپرداخته م چرخهن يعملکرد ا

دو اثره مورد مطالعه از  يستم جذبيس (1با توجه به شکل )

 يک دارايور بخار که هر ک اواپراتور، دو ژنراتيکننده، دو جذب

ک کندانسور، يباشند، ي( م9کسوکنندهير )يلر و ستون تقطيک بوي

ن يشود. بخش سمت چپ ايل مير انبساط و دو پمپ تشکيدو ش

ک اثره است. عالوه بر کندانسور و ي چرخههمان  شکل 

کن ش سرديز به عنوان پين ييمبدل گرماک ياواپراتور، 

-مرحله ستم تکيکه در س وجود داردقبل از اواپراتور  10چگالنده

 چرخهن يا يژگين ويترتواند وجود داشته باشد. مهميز مين يا

الزم را از  يشيگرما يکه انرژ است 1 ژنراتور ييمنبع گرما

، اواپراتور چرخهن يد. در انمابيافت ميدر 2 يکندانسور دما باال

ور را اواپراتيفه دارند زيو کندانسور به طور همزمان دو وظ

 .استکندانسور  2نده يز نماياواپراتور و کندانسور ن 2نده ينما

 

 دواثره يجذب چرخه: ( 4شکل )
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 حاکم معادالت -3

 يجرم کل، بقا يمعادالت بقا رفته شاملمعادالت به کار 

 ياجزا يهستند که برا يانرژ ياک و بقايآمون يجرم برا

 شوند.ينوشته م چرخهمختلف 

(1) 
e im m     

(2) 
e e i im x m x   

(3) 
e e i iq m h m h     

 ينسببت جرمب   ،يب گذر جرميبه ترت h و x و mن روابط يدر ا

و   iيهبا س ينونييپا که محلول هستند ياک و آنتالپيآب به آمون

e هستند. يو خروج يانگر ورودينما 

 ياز به انرژيمورد ن يبر اساس نسبت انرژ چرخه ييکارا

 شود:يف مي( تعر4نه شده به صورت رابطه )يهز

اواپراتبور و   يشب يب بار سرمايبه ترت genQو  evaQکه در آن 

 ژنراتور هستند. يورود يگرما

 يساز هيشبروند  -4

 يمانند دما عواملاز  ي، بعضيجذب چرخهک ي يدر طراح

اواپراتور در اثر جبر  يو دما چرخه يکندانسور، فشار باال

گر يد يشوند و برخيل ميتحم يط طراحيط و شرايط محيشرا

پمپ و فشار اواپراتور  يحجمژنراتور، گذر  يز مانند دماين

       ن مقاله دنبالير هستند. آنچه در ايين( قابل تغيي)فشار پا

دواثره  يش جذبيسرما چرخهک ي يسازهيشود شبيم

 ين دمايرايران است. بنايا ييط آب و هوايشرا يبرا يديخورش

 ين دمايچنخشک شهر مورد نظر و هم يکندانسور تابع دما

 يشده برا يطراح يشيط آسايشرا يدما وابسته بهاواپراتور 

کندانسور و  يبرا يياق هستند که با در نظر گرفتن کاراات

 يدما يز از رويند. فشار باال نيآيدست مبه اواپراتور 

بخار مبرد از  يت و نسبت جرميفيکندانسور و با معلوم بودن ک

. قابل محاسبه هستنداک يآمون -خواص محلول دوگانه آب يرو

 211ژنراتور )حدود  يالزم برا يبه باال بودن دمابا توجه 

قابل  يسهمو کنندهجمع لهيبه وسن دما يگراد( ايدرجه سانت

 ن با معلوم بودن شدت تابش و دريا بر است، بنا يدسترس

ب يو با اعمال ضر نظردر شهر مورد يافتيدر يجه انرژينت

محاسبه  چرخهبه  يورود يزان گرمايم کننده،جمع يبرا ييکارا

 يپمپ نصب شده بر رو يم گذر حجميچون با تنظد. شويم

م نمود، در ابن يرا تنظ يخروجال يس يتوان دمايجذب کننده م

ال خارج شده از ژنراتور معلوم و مقدار آن قابل يس يدما کار

ع ين دما و فرض ماياست. با معلوم بودن ا کنترل فرض شده

افت فشار  علوم بوده )ازاشباع، مقدار فشار باال در کندانسور م

توان يم نيبنابراشده است( و  يپوشدر قسمت پر فشار چشم

ف( ياز کندانسور )محلول ضع ر خواص محلول خارج شدهيسا

ز ين يدست آوردن خواص محلول قوبه  يبرا دست آورد.را به 

کننده و برابر از جذب يمحلول خروج يع اشباع برايبا فرض ما

نکه فشار يبا توجه به ا و کندانسور باکننده جذب يگرفتن دما

 د. يآيدست مم است، خواص محلول بهيز قابل تنظين نييپا

       محلول دوگانه يکيناميدست آوردن خواص ترمودبه  يبرا

کمک نرم افزار ط هر نقطه بهياک، با دانستن شرايآمون - آب

EES اند. دست آمده و مورد استفاده قرار گرفتهن خواص به يا

 يکننده و دماجمع يال خروجيان سيم يا دانستن تفاوت دماب

کننده را ( بازده جذب جمع2توان با استفاده از شکل )يط ميمح

 [.13] محاسبه نمود

 

ال يس يبر حسب اختالف دما يکننده سهمو: بازده جمع( 2شکل )

 طيبا مح يخروج

 

به  طورکاملکننده بهله جمعيوسجذب شده به يانرژ

ژنراتور  يمحاسبه انرژ ين برايگردد، بنابرايمنتقل م ژنراتور

 شود:ياستفاده م (1)از رابطه 

(1) "gen cQ W  

شدت تابش بر واحبد سبطح    W"کننده وبازده جمع c آندر  

 هستند.

و دما  يديمتوسط تابش خورش يبر مبنا ينجا طراحيدر ا

ن امر آن يل ايماه مرداد انجام شده است. دل ياز روزها يکيدر 

ن يترينن و بحراياز گرمتر يکيستم در يس يياست که کارا

و  ياست که طراح يهيبدرد. يقرار گ يابيط مورد ارزيشرا

 ين براينچروز و هم يآفتاب يساعتها ين چرخه برايل ايتحل

انجام گرفته قابل  يسازهيمختلف سال با توجه به شب يماهها

 يريگيق پين تحقيکه در ا ياست اما با توجه به هدف يابيدست

گرم سال در  يهااز ساعت يکي يشده است، متوسط دما برا

(4) 
eva

gen

Q
COP

Q
 



 1931تابستان  / 1شماره /  چهل و سهسال  نيک /مهندسي مکا ميركبير/ا 
 

53 

 است. نظر گرفته شده

شدت  هر شهر مانند ييط آب و هواين شرابا معلوم بود

ن شهر مورد يدر ا چرخهرطوبت، عملکرد ط و يمح يتابش، دما

 ياز برايکننده مورد نقرار گرفته و سطح جمع يابيارز

است. شدت  د محاسبه شدهيک تن تبريمعادل با  ،يشيسرما

شرايط محيطي از جمله ميزان  ي وي، تابع عرض جغرافياتابش

ست. اطالعات مربوط به شدت تابش براي متوسط ا صافي هوا

ک ساعت در يکي از روزهاي ماه مرداد يدر  يديتابش خورش

از سازمان هواشناسي و دماي خشک و مرطوب هر شهر از 

دستورالعمل انتخاب شرايط محيط بيرون براي استفاده در 

ع براي شهرهاي هاي حرارتي و تهويه مطبوسيستم طراحي

[ 2مسکن ]ساختمان و مرکز تحقيقات  لهيوسايران چاپ شده به

  .انداستخراج شده

دست به يسازهيق از راه شبين تحقيقت آنچه که در ايدر حق

ط يشرا يچرخه برا ييکننده و کارازان سطح جذبيآمد م

 يکيشمات (3)ران است. شکل يا يشهرها ييمشخص آب و هوا

 ها و ي، وروديسازهيتم استفاده شده در شبياز الگور

 است. يينها يهايخروج

 

  
  تم حلي:  الگور( 3)شکل 

 جهينت -5

 ايگرفته، مقايسه سازي انجامشبيه يدرست يبررس يبرا

هاي با نتايج مقاله سازيبين نتايج به دست آمده از شبيه

اند، صورت گرفته معتبري که در شرايط يکسان به دست آمده

نتايج  آمونياک - دو اثره آب چرخهاست. با توجه به اينکه از 

يک اثره  چرخهراي سازي بمرتبطي در دست نبود، ابتدا شبيه

 لهيوسورت گرفت. سپس نتايج با نتايج به دست آمده بهص

 آمده است. (4[ مقايسه شده و در  شکل )12] کولونا و گابريلي

 
ک ي چرخه يانجام شده برا يسازهيبر شب يسنج( : صحت1شکل )

 اثره

تابعي از سيستم به صورت  ب عملکرديضر (4در شکل )

است. شرايطي که براي  شدهدماي خروجي ژنراتور رسم 

 .شوديده ميد (1چرخه در نظر گرفته شده است در جدول )

 يسنجصحتيک اثره براي  چرخه: شرايط کارکرد ( 4جدول )

      

28/17 83/2 10- 41 40 9969/0 

شود که ده مييانجام شده، د يسنجصحتبا توجه به 

آمده توسط ها همخواني قابل قبولي با جواب به دست جواب

در دماي  ب عملکرديضر نيترشيبکولونا و گابريلي دارند. 

ن درصد يترشيبدهد و رخ ميگراد يدرجه سانت 131حدود 

  يدرستو  است 2/0دست آمده در جواب حدود خطاي به

 يروش در محدوده قابل قبول نيبا ادست آمده ه ب يهاجواب

 رد.يگيقرار م

 يي ايران برايآب و هوا ازي چرخه بر اساس مناطقسشبيه

تبريز، رامسر، تهران، يزد، اهواز و بندرعباس به  يشهرها

 (،1)شکل  رايط مختلف صورت گرفته است. طبقنمايندگي از ش

تبريز به نمايندگي از آب و هواي کوهستاني، رامسر به 

نمايندگي از آب و هواي معتدل و مرطوب، تهران به عنوان 

ندگي از آب و هواي گرم و خشک و پايتخت ايران، يزد به نماي

اهواز و بندر عباس به نمايندگي از آب و هواي گرم و مرطوب 

 اند.انتخاب شده

 
 رانينقشه ا يانتخاب شده رو ي: شهرها( 5شکل )
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کننده مورد براي يک تن تبريد سرمايش، مقدار سطح جمع

در جدول  دست آمده است. نتايج نياز براي هر يک از شهرها به

 آمده است. (2)

 رانيا يشهرها يدواثره برا يديخورش يش جذبيسرما چرخهسه کارکرد ي:  مقا( 2جدول )

 

 شهر

 عرض

 ييايجغراف

 زانيم

 تابش

 وات لويک)

 متر بر

 (مربع

 يدما

 خشک

 درجه)

 (گراديسانت

 يدما

 مرطوب

 درجه)

 (گراديسانت

 رطوبت

 ينسب

 (درصد)

 
COP 
 

 کلکتور سطح

 (مربع متر)

 دفع يگرما

 از شده

 کندانسور

 (وات لويک)

 يجرم يدب

 در هوا

 کندانسور

 لوگرميک)

 (هيثان بر

 قهيدق درجه

 1013/1 142/3 192/3 212/1 10/22 3/21 30 119/2 1 31 زيتبر

 1211/1 112/3 433/3 121/1 42/24 4/20 2/31 033/1 14 30 رامسر

 1021/1 141/3 132/3 212/1 23/24 1/22 1/31 234/2 42 31 تهران

 1221/1 113/3 114/2 009/1 20/12 9/21 3/41 122/2 14 31 زدي

 1441/1 499/3 413/3 144/1 91/20 2/29 9/42 001/2 21 31 اهواز

 بندر

 عباس

22 13 111/2 1/41 0/31 12/49 001/1 001/2 149/3 1311/1 

 

 براي هر يك از شهرها چرخهب عملکرد يضر -5-1

ب يضر چرخهبي عملکرد يک مهم براي ارزيا عوامليکي از 

-به ب عملکرديضرنمودار ستوني  (0)آن است. در شکل  عملکرد

 .شوديده ميدبراي شهرهاي منتخب  سازيدست آمده از شبيه

 
 رانيمختلف ا يشهرها يبرا ب عملکرديضر:  نمودار ( 6شکل )

 

جه به با تو ب عملکرديضرشود طور که مشاهده ميهمان

که فرض موجهي است و با راتور، ثابت فرض شدن دماي ژن

 آيد که فقطکننده به دست ميشده در جمع تنظيم پمپ نصب

 ب عملکرديضرترين تابع دماي کندانسور است؛ بنابراين بيش

اي خشک را دارد. به ترين دمينيمربوط به رامسر است که پا

مربوط به شهر اهواز  ب عملکرديضر  ترينينيهمين نسبت پا

د توجه داشت که ين دماي خشک را دارد. اما بااست که باالتري

گرچه در شهرهاي جنوبي و مرکزي به واسطه دماي خشک ا

ل يتر است، اما به دلينيپا يشنهاديچرخه پ ب عملکرديضرباالتر 

بودن انرژي خورشيد و باال بودن ميزان تابش، به همان  يمجان

 د خواهد شد.يتري تولنسبت انرژي ورودي و سرمايش بيش

 

 

 از براي هر يك از شهرهايکننده مورد نميزان جمع -5-2

 کننده براي هر يک ازميزان سطح مورد نياز جمع (2شکل )

شود کمترين ده مييطور که ددهد. همانشهرها را نشان مي

ترين تابش کننده مربوط به شهر يزد است که بيشجمعسطح 

ارد، ي ديخورشيد را دارد. شهري مانند بندرعباس که تابش باال

کننده کمتري نياز دارد. در مقايسه با ساير شهرها به سطح جمع

شهر اهواز با اينکه نسبت به تبريز از تابش  با توجه به نمودار،

 ب عملکرديضرخورشيدي باالتري برخوردار است، اما به دليل 

ين يالتري نياز دارد. با توجه به پاکننده بابه سطح جمع ترينيپا

و شدت تابش خورشيد در شمال ايران، در  بودن ساعات آفتابي

کننده زيادي براي شهرهاي مقايسه با ساير شهرها، سطح جمع

 شمالي مورد نياز است.

 

 

 يهاد شهريک تن تبري ياز برايکننده مورد ن( : سطح جمع7شکل )

 رانيا
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 يبندجمع -6

اک يآمون - آب يش جذبيسرما چرخهک ي ن پژوهشيادر 

 طبقکارکرد آن  يشده و برا يسازه يشب يديدواثره خورش

ده شد يران مورد استفاده قرار گرفت. ديا ييط آب و هوايشرا

 11/1تا 0/1ي بين يشهرهاي ايران با کارا يچرخه بران يکه ا

اک يآمون - آب چرخه ينکه برايقابل استفاده است. با توجه به ا

-هب ب عملکرديضراست،  2/1در محدوده  ب عملکرديضر ترشيب

ي يچرخه جذبي، کاراک يت حاضر براي يمده در فعالدست آ

ل يلبه دچه اگر ،يجنوب يشهرها يبرادهد. يرا نشان م يباالتر

ل تابش ياما به دلاست ن ييپا يياکندانسور کار يباال بودن دما

 با نيالزم است. بنابرا يکمتر کنندهجمعد، سطح يخورش يباال

 گرچه مقدار ا ،ديخورش يورود يگان بودن انرژيتوجه به را

ل کم بودن ين است اما به دلييها پان شهريا يبرا ب عملکرديضر

ن يا تابش يزان بااليم و ه کمترينه اوليکننده، هزمعسطح ج

 يشمال يشهرها يبرا نيچنهم  .است يمناسب انتخاب چرخه

 بر خالف، يزان تابش و ساعات آفتابيل کم بودن ميبه دل رانيا

.شودينم هيتوص چرخهن ياقابل قبول،  ب عملکرديضر

 مراجع -7
-ستميس ي، بررسيدرضا الريو حم يار بزرگمهريشهر ]1[

 يو اقتصاد يفن يابيو ارز يديه مطبوع خورشيتهو يها

 ينه سازيش بهين هماي، سوميديخورش يجذب يلرهايچ

 .1312مصرف سوخت در ساختمان، 

دستورالعمل انتخاب "، ينژاد، شهرام دلفان يدريقاسم ح ]2[

 يهاستميس يرون جهت استفاده در طراحيط بيط محيراش

، مرکز "رانيا يشهرها يه مطبوع برايو تهو يحرارت

 .1310قات ساختمان و مسکن، يتحق
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