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  چکیده

 دستیابی هايراه از یکی گیرد.زمینه مورد بررسی قرار می انجام شده در اینشود و مطالعات  می توصیف خالصه طورهخورشیدي کم عمق ب استخرهاي عملکرد ينحوه  مقاله این در

 استخرهاي کرد استفاده آنها از توانمی هزینه حداقل با که خورشیدي کلکتورهاي از نمونه یک خورشیدي است. کلکتورهاي از استفاده بزرگ مقیاس در خورشیدي به انرژي

 می خورشیدي گرمایی تاسیسات قیمت کاهش منظور به .کنند می آوريجمع نور خورشید پراکنده و مستقیم جذب به وسیله را خورشید که انرژي ،هستند عمق کم خورشیدي

 مناسب حلیراه و ساده ،اعتماد قابل منبع یک عنوان به کم عمق خورشیدي استخرهاي منظور این شود. براي اندیشیده انرژي و ذخیره آوريجمع براي تراقتصادي هايبایست راه

نوع مبدل، قطرلوله مبدل، دبی سیال عبوري ازمبدل، معادالت حاکم و  از قبیلها عملکرد این سیستممترهاي مؤثر در ادر این پژوهش نتایج مطالعات بر روي پار است، شده فته پذیر
   است.  بیان گردیدهها معایب و ظرفیت هاي این سیستم ،مزایامورد بررسی قرار گرفته و غیره 

  ان واژگ دکلی
  انرژي خورشیدي،کلکتور خورشیدي،گرمایش طبیعی ،استخرخورشیدي

 
 

 قدمه م -1
 بر هر خورشیدي انرژي ساعت واتکیلو 5/5 متوسط به طور روزانه ایران در

خورشید در ایران  نقشه تابش روزانه 1شکل( تابدمی زمین سطح از مربع متر
کشور داریم. از  درصد خاك 90در آفتابی روز 300را نشان داده است) و 

 باشد لذا میزانمی مربع کیلومتر 1600000تقریبا  ایران طرفی مساحت
 16000000000× 5/5 در ایران برابر است با: خورشیدي انرژي روزانه تابش

 ساعت.مگاوات  9000000000شود با یم برابر کیلو وات ساعت که تقریباً
 و کنیم جذب را انرژي خورشیدي ،ایران درصد مساحت از یک تنها اگر

روزانه  توانیممی هم باشد، باز درصد 10 تنها انرژي دریافت راندمان سیستم
  .کنیمدریافت خورشیدانرژي از ساعت مگاوات 9000000

  

  
  نقشه تابش روزانه خورشید در ایران 1شکل

  
وهش به بررسی مطالعات انجام شده در این پژ ،به موارد مطرح شدهتوجه  با

  شود. خرهاي خورشیدي کم عمق پرداخته میبر روي است
  
  

   مرورتحقیقات انجام شده -2
در این بخش به بررسی مطالعات انجام شده بر روي استخر خورشیدي از 

به برخی از در ادامه  ی پردازیم.هاي مختلف توسط افراد مختلف مدیدگاه
تر مورد مفصله و مطالعات جدیدتر را به طورهاي اولیه اشاره کردوهشپژ

  دهیم.میبررسی قرار

اسـتخر   روي نـوع خاصـی از   جمله اولـین مطالعـات انجـام شـده بـر      از     
گرفته است. در این مطالعه تجربـی   انجام 1خورشیدي کم عمق توسط جارج

تأثیر پارامترهاي مختلف عملکـرد اسـتخر خورشـیدي کـم عمـق در ابعـاد       
کوچک و بزرگ و امکان استفاده از آن در کاربردهاي خانگی و صنعتی مورد 

همچنین مواد مورد استفاده در ساختار استخر مـورد   توجه قرار گرفته است.
   ].1-4[ بررسی قرار گرفته است

صورت آزمایشی به چگونگی تأثیر عمق آب استخر بر روي به  2گنزالز     
را با مبدل گرمایی مورد  4SSPیز سیستم ن 3عملکرد آن پرداخته و بنسل

داده است. آنها همچنین به بررسی تأثیر جرم سیال بر روي  آزمایش قرار
رسیدند اند و به این نتیجه دماي آب استخر و دماي خروجی سیال پرداخته

  ].5،6[ که هرچه جرم سیال کمتر باشد دماي بیشتري حاصل خواهد شد

                                                             
١
Garg

 

٢
Gonzalez  

٣
Bansal 

٤
SSP (shallow solar pond) 
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متر در  10/0باعمق آب  SSPسیستم یک   5اخالقیبه گفته علی و      
تواند منبع گرماي خوبی براي بسیاري از مصارف باشد. البته تابستان می

  ].7،8درجه سانتیگراد خواهد بود.[ 65دماي آب استخر در این دوره 

و همکاران، عملکرد حرارتی استخر خورشیدي کم عمق   6سبايآقاي      
به صورت آزمایش و  در حالت چرخه باز و بسته را براي استخراج گرما،

 SSPهاي سیستم مؤلفه تئوري مورد بررسی قرار دادند. آنها براي بسیاري از
آنالیزي  هايحلهاي کامپیوتري استفاده نمودند که بیشتر بر راهاز برنامه

  ].9[ معادالت تعادل انرژي تاکید دارند

هاي ساختاري آن بهینه به منظور ارتقاء عملکرد سیستم نامبرده، مؤلفه     
اند. در واقع براي استخراج گرما چندین مبدل حرارتی مارپیچ سازي شده

اند. عالوه بر این سازي شدهدر درون آب استخر و مخزن اصلی جاشکل 
تحت بهترین شرایط پیکربندي و عملیاتی  SSPعملکرد سالیانه سیستم 

سازي سازي شده است. نتیجه این شبیههاي کامپیوتري شبیهتوسط برنامه
به عنوان منبع گرما براي اکثر  SSPتوان از سیستم نشان داد که می

همچنین مشخص  کاربردهاي خانگی و صنعتی با دماي پایین استفاده کرد.
بازدهی روزانه این سیستم زمانی که استخر در حالت چرخه بسته و باز  شد

درصد خواهد بود. مقایسه میان نتایج آزمایشی  33و  59قرار دارد به ترتیب 
هاي ریاضی پیشنهاد شده براي بررسی توان از مدلو تئوري نشان داد که می

  ود.با دقت باال استفاده نم SSPعملکرد حرارتی 

کور را همراه با مخزن آب نشان مذ SSPطرح اولیه سیستم  2شکل      
دهد. این سیستم در آزمایشگاه انرژي خورشیدي گروه فیزیک دانشگاه می
میلیمتر و مساحت کف  88طراحی شده است. این سیستم با عمق  7تانتا

یک متر مربع طوري طراحی شده که در آن از آهن سفید با ضخامت یک 
میلیمتر براي جذب پرتوهاي تابشی استفاده گردیده است. در اینجا به 

، از یک الیه SSPها و پشت منظور به حداقل رساندن افت گرما از کناره
سانتیمتر به عنوان عایق استفاده گردیده است. صفحه  5امت اره با ضخخاك

جذب کننده که رو به خورشید قرار گرفته سیاه رنگ است تا بدین طریق 
در این سیستم از دو  بتوان میزان جذب نور تابشی را به حداکثر رساند.

میلیمتر و مساحت  3اي استفاده شدکه هرکدام داراي ضخامت روکش شیشه
  باشد.میلیمتر می 27و فاصله بین آنها  ربع بودهکف یک متر م

  
  شماتیک یک استخر خورشیدي کم عمق به همراه مخزن 2شکل

                                                             
٥
Ali & Akhlaghi 

٦
Sebaii 

٧
Tanta 

به  8پالستیکی نشان داده شده است دو لوله 3طور که در شکلهمان     
ها اند. یکی از این لولهشیرهاي آب موجود در یک طرف استخر متصل شده

رود. ري براي دفع آب هاي اضافه به کار میکردن استخر بوده و دیگبراي پر 
، یک مبدل گرماي مارپیچ شکل سیاه رنگ SSPبه منظور استخراج گرما از 

مسی به سطح فوقانی صفحه جذب کننده جوش داده شده است. عالوه بر 
روکش  با یک SSPاین به منظور کاهش افت گرما در طول شب، سیستم 

  شود.یده میسانتیمتر پوش 5ق با ضخامت چوبی عای

  
نمایش ورودي و خروجیهاي یک استخر خورشیدي کم عمق 3شکل  

خرخورشیدي کم عمق با سیکل بسته و هاي مختلف یک استقسمت     
  )4شکل ( کارکرد پیوسته در مقیاس آزمایشگاهی عبارتند از:

بدل حرارتی جوش داده شده به صفحه استخر خورشیدي با م - 1
 جاذب

 مبدل حرارتیتانک ذخیره آب گرم با  - 2
 پمپ آب - 3
 منبع ذخیره آب سرد - 4

  
کم عمق در مقیاس آزمایشگاهی با سیکل  قسمتهاي مختلف یک استخر 4شکل 

  بسته

توان در هاي زیر را میبراي بررسی تحلیلی یک استخر خورشیدي فرضیه    
  نظر گرفت: 

  

                                                             
٨
PVC 
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اي و هاي شیشهظرفیت گرمایی صفحه جذب کننده، روکش - 1
پوشی رمایی آب استخر قابل چشمعایق در مقایسه با ظرفیت گ

 باشد.می
براي جلوگیري از انتقال حرارت تبخیري میان سطح آب و  - 2

اي تحتانی باید روکش را در تماس با سطح آب روکش شیشه
ین فرضیه برقرار کردن تماس قرار داد. بهترین راه براي توجیه ا

توان با می را روکش است. البته این کار ان آب ومیمناسب 
 و پرکن انجام داد.  هاي سرریزاستفاده از لوله

در واقع هیچ گرادیان دمایی در آب وجود ندارد. بهترین راه براي  - 3
 توجیه این فرضیه در نظر گرفتن عمق نسبتا کم آب است.

کننده تا سیال مبدل جذب ضریب انتقال حرارت از صفحه - 4
از آب استخر تا گرماي استخر برابر است با ضریب انتقال حرارت 

چرا که  ،سیال مبدل گرماي آن. این فرضیه نیز قابل توجیه است
انتقال حرارت به سیال داخل مبدل حرارتی، نخست از طریق 
هدایتی در دیواره لوله مبدل (از جذب کننده یا از آب استخر) و 

جایی از دیواره درونی مبدل سپس از طریق انتقال حرارت جابه
  شود. میل انجام استخر به سیال مبد

هاي انرژي را بر حسب ضریب انتقال حرارت طرح اولیه جریان 5شکل       
  دهد.هاي مختلف استخر نشان مین مولفهبی

  
  هاي انرژي در استخر خورشیدي کم عمقجریان 5شکل 

(پوشش  هاي مختلفمعادالت مربوط به باالنس انرژي براي قسمت     
پایین، صفحه جاذب و آب استخر) یک استخر پوشش شیشه  شیشه باال،

اي در حالت سیکل باز و مبدل خورشیدي کم عمق با دو پوشش شیشه
  ].10،11[گردد: در ادامه ارائه می ،جوش داده شدهحرارتی به صفحه جاذب 
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) مربوط به پوشش 2( ) مربوط به پوشش شیشه باالیی، رابطه1رابطه (
) مربوط به آب 4رابطه ( ،) مربوط به صفحه جاذب3ن، رابطه (شیشه پایی

سیال مبدل  و ) مربوط به انتقال حرارت بین آب استخر5رابطه (استخر، 
  باشد.) مربوط محاسبه ضریب عبور می6ه (حرارتی و رابط

 طول مبدل، مبدل، پژوهش اثرات پارامترهاي مختلف مانند قطراین  در     
هاي مختلف درحالت سیکل باز و بسته مورد دماهاي قسمت تاثیرات دبی،

تایج مطالعات انجام شده مه برخی از نبررسی قرار گرفته است که در ادا
  گردد.اشاره می

  نتیجه گیري  -3

  از: آید عبارتندکه از مقاالت بررسی شده بدست می نتایجی

هاي موجود در آن در هاي مختلف استخر و سیالدماي قسمت - 1
 است.حالت چرخه باز  از بسته بیشتر حالت چرخه

بازدهی روزانه استخر در حالت هاي چرخه بسته و باز به ترتیب  - 2
درصد خواهد بود. بنابراین استخر به عنوان یک منبع  33و  59

گرما در حالت چرخه بسته تاثیرگذاري بیشتري در کاربردهاي 
   خانگی و صنعتی دارد.

میان نتایج به دست آمده از آزمایش و محاسبه شده از تطابق  - 3
بنابراین براي تخمین عملکرد  ،باشدخوب می روش تحلیلی نسبتا

هاي ریاضی پیشنهادي استفاده توان از مدلمی SSPحرارتی 
 کرد.

جذب شده توسط استخر استفاده از آیینه خارجی مقدار تشعشع  - 4
  دهد.را افزایش می

خروجی از مبدل افزایش         دماي آبافزایش طول مبدل حرارتی با  - 5
  یابد.می
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لوله مبدل حرارتی دماي آب خروجی از مبدل در  با افزایش قطر -6
آفتاب افزایش محسوسی دارد و پس از غروب خورشید  ساعات

  افزایش آن کم است.
لوله مبدل حرارتی تغییرات دماي آب استخر و  با افزایش قطر - 7

  هم وابسته است. ه ب بصفحه جاذ
  یابد.اي خروجی از مبدل حرارتی کاهش میبا افزایش دبی دم  - 8
با استفاده از نتایج بدست آمده براي حالت مبدل جوش داده   - 9

گردد دماي قابل دسترسی در حالت شده و مستغرق مشخص می
  مستغرق بیشتر است.
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