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چکيده
 آمونياک خورشيدي شبيهسازي شده که منبع گرمايي آن-  چرخه سرمايش جذبي دو اثره آب،در اين مقاله
 ترکيبي از دو چرخه جذبي ساده بوده که کندانسور و اواپراتور مشترک داشته و، چرخه دو اثره.خورشيد است
 شهرهايي به نمايندگي از مناطق مختلف آب و هوايي، پس از صحت سنجي نتايج شبيهسازي.کارايي آن بيشتر است
 دماي خشک و تر و تنظيم، با در نظر گرفتن شرايط محيطي و جغرافيايي مانند شدت تابش.ايران انتخاب شدند
، بر اساس نتايج. عملکرد چرخه پيشنهادي براي اين شهرها مورد ارزيابي قرار گرفت،شرايط کارکرد چرخه با آنها
 کارايي قابل قبولي، آمونياک خورشيدي در شهرهاي جنوبي کشور که شدت تابش بااليي دارند- چرخه دو اثره آب
.داشته و ميتواند جايگزين مناسبي براي چرخه متداول مکانيکي باشد
. شدت تابش، ضريب عملکرد، آمونياک- سرمايش جذبي دو اثره آب، سرمايش خورشيدي: کلمات کليدي

Simulation of Solar Double Effect Ammonia - water
Cooling Systems and its Performance for Different
Climates of Iran
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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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 -1مقدمه

شدن انرژي مورد نياز از راه خورشيد وجود دارد .بيشترين
ورودي اين سيستمها انرژي گرمايي است که براي جداسازي

انرژي خورشيد ،به عنوان تنها منبع بيپايان انرژي براي

سيال مبرد از سيال حالل به ژنراتور ،وارد ميشود .نياز به

کره زمين ،همواره بخش قابل توجهي از تحقيقات علمي و

الکتريسيته در اين نوع سيستمها فقط براي پمپهاي موجود در

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

سيستم است که براي ايجاد گردش سيال از آنها استفاده

 %11از انرژي مصرفي ،از سوختهاي فسيلي و در نتيجه منابع

ميشود و به کار مکانيکي بسيار کمي احتياج دارند .الکتريسيته

تجديدناپذير تامين ميشود[ .]3با توجه به محدود بودن منابع

الزم ،در مقايسه با سيستمهاي تراکمي که نياز به کمپرسور با

سوختي تجديدناپذير ،جايگزيني آنها با منابع تجديدپذير

کار مکانيکي بسيار بااليي داشته و فقط با ورودي الکتريسيته

ضرورتي است که مورد مطالعه بسيار قرار گرفته است .هم

کار ميکنند ،مقدار بسيار کمي است.

چنين استفاده از تجهيزات تهويه مطبوع در سالهاي اخير به

ايده توليد سرما با سيستم هاي جذبي در طي سالهاي

سرعت در سراسر جهان افزايش يافته است .در کشورهاي

 1119-1101شکل گرفت .اولين دستگاه جذبي را يک مخترع

پيشرفته ،مصرف انرژي در ساختمانها حدود  41%از کل

فرانسوي به نام فرديناند کاره با استفاده از ميل ترکيبي آب و

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

آمونياک اختراع نمود .دستگاه کاره بهوسيله چندين دانشمند

اگرچه با اجراي قوانين سختگيرانه در مصرف انرژي در بخش

ديگر تکميل گرديد تا اينکه در سال  1939اولين چيلر جذبي

گرمايش ،رشد مصرف انرژي در اين بخش تا حدودي مهار

ساخته شد .توليد آن بصورت صنعتي در سال  1901بهوسيله

شده است ،اما کل مصرف انرژي سرمايشي تا حد زياداي

شرکت آرکال 2آغاز شد و بعدها گروه روبر 3آنرا ادامه دادند.

افزايش داشته که متاسفانه اين روند در حال ادامه است.

هماکنون چيلر جذبي را شرکت هاي مختلف داخلي و خارجي

1

فناوري که بيشتر براي سرمايش در تابستان بهکار ميرود،

توليد مينمايند .سرمايش و گرمايش خورشيدي از سال 1922

استفاده از الکتريسيته و تبديل آن به کار مکانيکي براي متراکم

در دستور کار آژانس بين المللي انرژي 4قرار گرفت .اولين

نمودن بخار مبرد است که انرژي زيادي را مصرف مينمايد.

بحران انرژي که باعث تأسيس آژانس شد ،انگيزه الزم براي

مهمترين ايدهاي که در سالهاي اخير مورد توجه قرار گرفته،

پيش بردن تحقيقات نظاممند درباره سيستمهاي سرمايش و

استفاده از انرژي خورشيد در سرمايش به روشهاي مختلف

گرمايشي خورشيدي را فراهم نمود [ .]1در حال حاضر از

است .معمولترين آن ،استفاده از فناوري گرمايي خورشيدي

چيلرهاي جذبي خورشيدي در کشورهاي آسيايي مانند ژاپن،

است که هنوز در مرحله ابتدايي توسعه قرار دارد .در اين

چين ،هند و کشورهاي اروپايي و امريکا استفاده ميشود .از

روشها ،سرمايش از راه تبديل انرژي گرمايي خورشيد ايجاد

نمونههاي آن در ژاپن ،ميتوان از بيمارستان توياما در شمال

ميشود که نسبت به روشهاي معمول سرمايش تراکمي،

اين کشور نام برد که ظرفيت برودتي چيلر آن  11تن تبريد با

صرفهجويي زيادي در مصرف انرژي دارد .خوشبختانه،

سطح شبکه خورشيدي 411متر مربع است .نمونه ديگر ،يک

بيشترين نياز به سرمايش در زمان و مکاني احساس ميشود

ساختمان تجاري در ساکرومنتو کاليفرنيا با سيستم تهويه

که بيشترين ميزان تابش خورشيد نيز وجود دارد و اين از

مطبوع با ظرفيت تبريد  21تن برودتي مجهز به جمعکننده

نکات مثبت روشهاي سرمايش خورشيدي است .در اين روش،

سهموي است[.]1
5

از انرژي گرمايي خورشيد براي راهاندازي يک چرخه

از تحقيقاتي که در زمينه سرمايش جذبي آب  -آمونياک

ترموديناميکي استفاده ميشود که بوسيلهي آن ميتوان

انجام گرفت مي توان به درويش و همکاران [ ]0اشاره نمود .در

سرمايش مورد نياز را در دماي دلخواه براي کاربردهاي

اين تحقيق ،چرخه سرمايش جذبي  -بازياب آب و آمونياک با

صنعتي و يا مسکوني تامين نمود .با استفاده از اين روش،

استفاده از نرمافزار شبيه سازي اسپن 6طراحي شد.
7

آن،

صرفهجويي در مصرف الکتريسته تا حدود  %91نيز گزارش

مشخصههاي کارکرد چرخه مانند ضريب عملکرد

شده است [.]3

سرمايش ايجاد شده بهوسيله اوپراتور ،گرماي مورد نياز در

سيستمهاي سرمايش جذبي ،اولين نوع از سيستمهاي

ژنراتور ،نسبت جرمي آب  -آمونياک در محلول و غيره بررسي

تهويه مطبوع هستند که براي تعديل هواي محيطهاي خانگي

شد .کولونا و گابريلي [ ]41شبيهسازي چرخه آب  -آمونياک را براي
چرخه  1اثره با استفاده از انرژيهاي بازيافتي در ژنراتور به عنوان انرژي
ورودي ،به کمک نرم افزار سايکل تمپو 8انجام دادند .کيم و مايکلسون

استفاده شدهاند .چون در سيستمهاي جذبي ،بيشترين انرژي
مورد نياز در مقايسه با الکتريسيته گرما است ،امکان جايگزين
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[ ]7سيستمهاي سرمايش جذبي خورشيدي خنک شونده به-

اثر عوامل موثر در ضريب عملکرد چرخه و دانستن دما و شدت

وسيله هوا را از نظر هزينه و کارايي مورد بررسي قرار داده و

تابش خورشيد براي  0شهر تبريز ،رامسر ،تهران ،يزد ،اهواز و

متوجه شدند که سيستم آمونياک  -نيترات نقره بهترين نتيجه را

بندر عباس از سازمان هواشناسي ،ضريب عملکرد چرخه و

دارد .ميتال و همکاران [ ]1مدلسازي چرخه سرمايش جذبي

ميزان سطح جمعکننده مورد نياز براي بار سرمايش مشخص

ليتيوم برمايد خورشيدي با استفاده از جذبکننده تخت براي

در هر کدام از اين شهرها محاسبه شده است.

روستاي باهال در هندوستان انجام داده و اثر دماي آب گرم

 -2معرفي چرخه

ورودي در ضريب عملکرد چرخه را بررسي نمودند .دزيدري و
همکاران [ ]3سرمايش جذبي خورشيدي از نوع ليتيوم برمايد و
آب را بصورت تجربي براي دو مطالعه موردي در کشور ايتاليا
بررسي نمودند .در پايان انرژي مصرف شده در ماههاي
مختلف سال بدست آمد و سيستم از نظر اقتصادي مورد
بررسي قرار گرفت.
بن ازينه و همکاران [ ]9مدلسازي ترموديناميکي و تحليل
قانون اول و دوم ترموديناميک را براي سرمايش جذبي آب -
آمونياک خورشيدي با دو ژنراتور انجام داده و اثر
مشخصههاي مختلف چرخه بر بازده چيلر را بررسي نمودند.
از فعاليتهاي انجام گرفته در داخل کشور در اين زمينه ميتوان
به کار اردهالي و همکاران [ ]11در شبيهسازي نمونهاي براي
بررسي چرخه جذبي ليتيوم برمايد خورشيدي و کار مظلومي
همکاران [ ]11در شبيهسازي چرخه جذبي خورشيدي ليتيم
برمايد با جمعکننده سهموي براي شهر اهواز اشاره نمود.
در اين پژوهش براي اولين بار يک چرخه سرمايش جذبي
دواثره آب  -آمونياک خورشيدي با استفاده از نرمافزار EES

شبيهسازي شد و براي شرايط آب و هوايي ايران مورد تحليل
قرار گرفت .چرخه از ترکيب دو چرخه جذبي که داراي
کندانسور و اواپراتور مشترک هستند تشکيل شده است .يک
ژنراتور و جذبکننده در دماي باالتري قرار دارند که گرماي

چرخه دو اثره بررسي شده در اين مقاله ،يک چرخه دو
مرحلهاي است که براي افزايش کارايي کلي چرخه از آن
استفاده ميشود .يکي از مشخصههاي اين چرخه ،قابليت کار
در دماهاي ورودي باال است .در يک تعريف مناسب از چرخه
دواثره ،ميتوان گفت که گرماي ورودي داده شده به اين چرخه،
دو بار در طول فرايند سرمايش براي توليد بخار مبرد مورد
استفاده قرار ميگيرد .در ادامه به بررسي دقيقتر از چگونگي
عملکرد اين چرخه پرداخته ميشود.
با توجه به شکل ( )1سيستم جذبي دو اثره مورد مطالعه از
دو جذبکننده ،يک اواپراتور ،دو ژنراتور بخار که هر يک داراي
يک بويلر و ستون تقطير (يکسوکننده )9ميباشند ،يک کندانسور،
دو شير انبساط و دو پمپ تشکيل ميشود .بخش سمت چپ اين
شکل

همان چرخه يک اثره است .عالوه بر کندانسور و

اواپراتور ،يک مبدل گرمايي نيز به عنوان پيش سردکن
چگالنده 10قبل از اواپراتور وجود دارد که در سيستم تک مرحله-
اي نيز ميتواند وجود داشته باشد .مهمترين ويژگي اين چرخه
منبع گرمايي ژنراتور  1است که انرژي گرمايشي الزم را از
کندانسور دما باالي  2دريافت مينمابد .در اين چرخه ،اواپراتور
و کندانسور به طور همزمان دو وظيفه دارند زيرا اواپراتور
نماينده  2اواپراتور و کندانسور نيز نماينده  2کندانسور است.

دفع شده از جذبکننده دما باال به ژنراتور دما پايين منتقل
ميشود .بدين وسيله انرژي دفع شده براي يک چرخه ديگر
مورد استفاده قرار گرفته و بازده آن باال ميرود .براي
محاسبهي خواص مخلوط آب  -آمونياک در نقاط مختلف
چرخه ،از برنامه  EESاستفاده شده است .با توجه به اينکه يکي
از اهداف ،در نظر گرفتن شرايط مختلف آب و هوايي ايران
است ،بنابراين برخالف کولونا و گابريلي [ ]12که فشار باالي
چرخه ر ا به عنوان يکي از شرايط ورودي در نظر گرفته بودند،
در اين تحقيق به جاي آن ،دماي خروجي کندانسور به عنوان
شرط ورودي چرخه در نظر گرفته شده است .اثر دما و رطوبت
محيط بيرون در عملکرد کندانسور در نظر گرفته شده و با
دانستن ميزان تابش خورشيد و بازده براي جمعکننده ،ميزان
گرماي ورودي به چرخه نيز محاسبه شده است .ضمن بررسي
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شکل ( : )4چرخه جذبي دواثره
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کنترل فرض شده است .با معلوم بودن اين دما و فرض مايع

 -3معادالت حاکم
معادالت به کار رفته شامل معادالت بقاي جرم کل ،بقاي
جرم براي آمونياک و بقاي انرژي هستند که براي اجزاي
مختلف چرخه نوشته ميشوند.
()1
()2
()3

 me   mi
 me xe   mi xi
q   me he   mi hi

در اين روابط  mو  xو  hبه ترتيب گذر جرمي ،نسببت جرمبي
آب به آمونياک و آنتالپي محلول هستند که پاييننويس هباي  iو
 eنمايانگر ورودي و خروجي هستند.
کارايي چرخه بر اساس نسبت انرژي مورد نياز به انرژي
هزينه شده به صورت رابطه ( )4تعريف ميشود:
()4

Qeva
Qgen

اشباع ،مقدار فشار باال در کندانسور معلوم بوده (از افت فشار
در قسمت پر فشار چشمپوشي شده است) و بنابراين ميتوان
ساير خواص محلول خارج شده از کندانسور (محلول ضعيف)
را به دست آورد .براي به دست آوردن خواص محلول قوي نيز
با فرض مايع اشباع براي محلول خروجي از جذبکننده و برابر
گرفتن دماي جذبکننده با کندانسور و با توجه به اينکه فشار
پايين نيز قابل تنظيم است ،خواص محلول بهدست ميآيد.
براي به دست آوردن خواص ترموديناميکي محلول دوگانه
آب  -آمونياک ،با دانستن شرايط هر نقطه بهکمک نرم افزار
 EESاين خواص به دست آمده و مورد استفاده قرار گرفتهاند.
با دانستن تفاوت دماي ميان سيال خروجي جمعکننده و دماي
محيط ميتوان با استفاده از شکل ( )2بازده جذب جمعکننده را

COP 

محاسبه نمود [.]13

که در آن  Qevaو  Qgenبه ترتيب بار سرمايشبي اواپراتبور و
گرماي ورودي ژنراتور هستند.

 -4روند شبيه سازي
در طراحي يک چرخه جذبي ،بعضي از عوامل مانند دماي
کندانسور ،فشار باالي چرخه و دماي اواپراتور در اثر جبر
شرايط محيط و شرايط طراحي تحميل ميشوند و برخي ديگر
نيز مانند دماي ژنراتور ،گذر حجمي پمپ و فشار اواپراتور
(فشار پايين) قابل تغيير هستند .آنچه در اين مقاله دنبال

شکل ( : )2بازده جمعکننده سهموي بر حسب اختالف دماي سيال
خروجي با محيط

ميشود شبيهسازي يک چرخه سرمايش جذبي دواثره
خورشيدي براي شرايط آب و هوايي ايران است .بنايراين دماي
کندانسور تابع دماي خشک شهر مورد نظر و همچنين دماي
اواپراتور وابسته به دماي شرايط آسايشي طراحي شده براي
اتاق هستند که با در نظر گرفتن کارايي براي کندانسور و
اواپراتور به دست ميآيند .فشار باال نيز از روي دماي
کندانسور و با معلوم بودن کيفيت و نسبت جرمي بخار مبرد از
روي خواص محلول دوگانه آب -آمونياک قابل محاسبه هستند.
با توجه به باال بودن دماي الزم براي ژنراتور (حدود 211
درجه سانتيگراد) اين دما به وسيله جمعکننده سهموي قابل
دسترسي است ،بنا بر اين با معلوم بودن شدت تابش و در
نتيجه انرژي دريافتي در شهر موردنظر و با اعمال ضريب
کارايي براي جمعکننده ،ميزان گرماي ورودي به چرخه محاسبه
ميشود .چون با تنظيم گذر حجمي پمپ نصب شده بر روي
جذب کننده ميتوان دماي سيال خروجي را تنظيم نمود ،در ابن
کار دماي سيال خارج شده از ژنراتور معلوم و مقدار آن قابل
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انرژي جذب شده بهوسيله جمعکننده بهطورکامل به
ژنراتور منتقل ميگردد ،بنابراين براي محاسبه انرژي ژنراتور
از رابطه ( )1استفاده ميشود:
()1

" Qgen   cW

در آن   cبازده جمعکننده و "  Wشدت تابش بر واحبد سبطح
هستند.
در اينجا طراحي بر مبناي متوسط تابش خورشيدي و دما
در يکي از روزهاي ماه مرداد انجام شده است .دليل اين امر آن
است که کارايي سيستم در يکي از گرمترين و بحرانيترين
شرايط مورد ارزيابي قرار گيرد .بديهي است که طراحي و
تحليل اين چرخه براي ساعتهاي آفتابي روز و همچنين براي
ماههاي مختلف سال با توجه به شبيهسازي انجام گرفته قابل
دستيابي است اما با توجه به هدفي که در اين تحقيق پيگيري
شده است ،متوسط دما براي يکي از ساعتهاي گرم سال در
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نظر گرفته شدهاست.
با معلوم بودن شرايط آب و هوايي هر شهر مانند شدت
تابش ،دماي محيط و رطوبت ،عملکرد چرخه در اين شهر مورد
ارزيابي قرار گرفته و سطح جمعکننده مورد نياز براي
سرمايشي ،معادل با يک تن تبريد محاسبه شده است .شدت
تابش ،تابع عرض جغرافيايي و شرايط محيطي از جمله ميزان
صافي هوا است .اطالعات مربوط به شدت تابش براي متوسط
تابش خورشيدي در يک ساعت در يکي از روزهاي ماه مرداد
از سازمان هواشناسي و دماي خشک و مرطوب هر شهر از
دستورالعمل انتخاب شرايط محيط بيرون براي استفاده در
طراحي سيستمهاي حرارتي و تهويه مطبوع براي شهرهاي
ايران چاپ شده بهوسيله مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن []2
استخراج شدهاند.

در حقيقت آنچه که در اين تحقيق از راه شبيهسازي بهدست
آمد ميزان سطح جذبکننده و کارايي چرخه براي شرايط

شکل ( : )1صحتسنجي بر شبيهسازي انجام شده براي چرخه يک
اثره

در شکل ( )4ضريب عملکرد سيستم به صورت تابعي از
دماي خروجي ژنراتور رسم شده است .شرايطي که براي
چرخه در نظر گرفته شده است در جدول ( )1ديده ميشود.
جدول ( : )4شرايط کارکرد چرخه يک اثره براي صحتسنجي

مشخص آب و هوايي شهرهاي ايران است .شکل ( )3شماتيکي
از الگوريتم استفاده شده در شبيهسازي ،وروديها و
خروجيهاي نهايي است.

0/9969

40

41

-10

2/83

17/28

با توجه به صحتسنجي انجام شده ،ديده ميشود که
جوابها همخواني قابل قبولي با جواب به دست آمده توسط
کولونا و گابريلي دارند .بيشترين ضريب عملکرد در دماي
حدود  131درجه سانتيگراد رخ ميدهد و بيشترين درصد
خطاي بهدست آمده در جواب حدود  0/2است و درستي
جوابهاي به دست آمده با اين روش در محدوده قابل قبولي
قرار ميگيرد.
شبيهسازي چرخه بر اساس مناطق آب و هوايي ايران براي
شهرهاي تبريز ،رامسر ،تهران ،يزد ،اهواز و بندرعباس به
نمايندگي از شرايط مختلف صورت گرفته است .طبق شکل (،)1
تبريز به نمايندگي از آب و هواي کوهستاني ،رامسر به

شکل ( : )3الگوريتم حل

 -5نتيجه
براي بررسي درستي شبيهسازي انجام گرفته ،مقايسهاي

نمايندگي از آب و هواي معتدل و مرطوب ،تهران به عنوان
پايتخت ايران ،يزد به نمايندگي از آب و هواي گرم و خشک و
اهواز و بندر عباس به نمايندگي از آب و هواي گرم و مرطوب
انتخاب شدهاند.

بين نتايج به دست آمده از شبيهسازي با نتايج مقالههاي
معتبري که در شرايط يکسان به دست آمدهاند ،صورت گرفته
است .با توجه به اينکه از چرخه دو اثره آب  -آمونياک نتايج
مرتبطي در دست نبود ،ابتدا شبيهسازي براي چرخه يک اثره
صورت گرفت .سپس نتايج با نتايج به دست آمده بهوسيله
کولونا و گابريلي [ ]12مقايسه شده و در شکل ( )4آمده است.
شکل ( : )5شهرهاي انتخاب شده روي نقشه ايران
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براي يک تن تبريد سرمايش ،مقدار سطح جمعکننده مورد

( )2آمده است.

نياز براي هر يک از شهرها به دست آمده است .نتايج در جدول
جدول ( : )2مقايسه کارکرد چرخه سرمايش جذبي خورشيدي دواثره براي شهرهاي ايران
دبي جرمي

گرماي دفع

سطح کلکتور

هوا در

شده از

(متر مربع)

کندانسور

کندانسور

(کيلوگرم

(کيلو وات)

رطوبت

دماي

دماي

ميزان

عرض

نسبي

مرطوب

خشک

تابش

جغرافيايي

(درصد)

COP

(درجه

(درجه

(کيلو وات

سانتيگراد)

سانتيگراد)

بر متر

بر ثانيه)

دقيقه

شهر

درجه

مربع)

1/1013

3/142

3/192

1/212

22/10

21/3

30

2/119

1

31

تبريز

1/1211

3/112

3/433

1/121

24/42

20/4

31/2

1/033

14

30

رامسر

1/1021

3/141

3/132

1/212

24/23

22/1

31/1

2/234

42

31

تهران

1/1221

3/113

2/114

1/009

12/20

21/9

41/3

2/122

14

31

يزد

1/1441

3/499

3/413

1/144

20/91

29/2

42/9

2/001

21

31

اهواز

1/1311

3/149

2/001

1/001

49/12

31/0

41/1

2/111

13

22

بندر
عباس

 -1-5ضريب عملکرد چرخه براي هر يك از شهرها
يکي از عوامل مهم براي ارزيابي عملکرد يک چرخه ضريب

 -2-5ميزان جمعکننده مورد نياز براي هر يك از شهرها
شکل ( )2ميزان سطح مورد نياز جمعکننده براي هر يک از

عملکرد آن است .در شکل ( )0نمودار ستوني ضريب عملکرد به-

شهرها را نشان ميدهد .همانطور که ديده ميشود کمترين

دست آمده از شبيهسازي براي شهرهاي منتخب ديده ميشود.

سطح جمعکننده مربوط به شهر يزد است که بيشترين تابش
خورشيد را دارد .شهري مانند بندرعباس که تابش بااليي دارد،
در مقايسه با ساير شهرها به سطح جمعکننده کمتري نياز دارد.
با توجه به نمودار ،شهر اهواز با اينکه نسبت به تبريز از تابش
خورشيدي باالتري برخوردار است ،اما به دليل ضريب عملکرد

پايينتر به سطح جمعکننده باالتري نياز دارد .با توجه به پايين
بودن ساعات آفتابي و شدت تابش خورشيد در شمال ايران ،در
مقايسه با ساير شهرها ،سطح جمعکننده زيادي براي شهرهاي
شمالي مورد نياز است.
شکل ( : )6نمودار ضريب عملکرد براي شهرهاي مختلف ايران

همانطور که مشاهده ميشود ضريب عملکرد با توجه به
ثابت فرض شدن دماي ژنراتور ،که فرض موجهي است و با
تنظيم پمپ نصب شده در جمعکننده به دست ميآيد که فقط
تابع دماي کندانسور است؛ بنابراين بيشترين ضريب عملکرد

مربوط به رامسر است که پايينترين دماي خشک را دارد .به
همين نسبت پايينترين ضريب عملکرد مربوط به شهر اهواز
است که باالترين دماي خشک را دارد .اما بايد توجه داشت که
اگرچه در شهرهاي جنوبي و مرکزي به واسطه دماي خشک
باالتر ضريب عملکرد چرخه پيشنهادي پايينتر است ،اما به دليل
مجاني بودن انرژي خورشيد و باال بودن ميزان تابش ،به همان
نسبت انرژي ورودي و سرمايش بيشتري توليد خواهد شد.
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شکل ( : )7سطح جمعکننده مورد نياز براي يک تن تبريد شهرهاي
ايران
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باال بودن دماي کندانسور کارايي پايين است اما به دليل تابش
 بنابراين با. سطح جمعکننده کمتري الزم است،باالي خورشيد
 اگرچه مقدار،توجه به رايگان بودن انرژي ورودي خورشيد
ضريب عملکرد براي اين شهرها پايين است اما به دليل کم بودن
 هزينه اوليه کمتر و ميزان باالي تابش اين،سطح جمعکننده
 همچنين براي شهرهاي شمالي.چرخه انتخاب مناسبي است
 بر خالف،ايران به دليل کم بودن ميزان تابش و ساعات آفتابي
. اين چرخه توصيه نميشود،ضريب عملکرد قابل قبول

 جمعبندي-6
 آمونياک- در اين پژوهش يک چرخه سرمايش جذبي آب
دواثره خورشيدي شبيه سازي شده و براي کارکرد آن طبق
 ديده شد.شرايط آب و هوايي ايران مورد استفاده قرار گرفت
1/11 تا1/0 که اين چرخه براي شهرهاي ايران با کارايي بين
 آمونياک-  با توجه به اينکه براي چرخه آب.قابل استفاده است
- ضريب عملکرد به، است1/2 بيشتر ضريب عملکرد در محدوده
 کارايي،دست آمده در فعاليت حاضر براي يک چرخه جذبي
 اگرچه به دليل، براي شهرهاي جنوبي.باالتري را نشان ميدهد
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