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ارتقای کارایی آبگرمکن ترموسیفونی خورشیدی -برقی با استفاده از کلید

دانشیار دانشکده فیزیک ،پژوهشگر مرکز پژوهشی انرژیهای تجدیدپذیر ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
msadeghzadeh@yazd.ac.ir

ساالنه  ۹۰۰روز آفتابی از این پتانسیل بالقوه برخوردار است و آبگرمکنهای ترموسیفونی خورشیدی سادهترین مبدلهای خورشیدی -گرمـایی
به شمار میروند .بهرغم مزایای ویژه ،آنها نمیتوانند در ایام سرد سال ،آبگرم مصرفی مورد نیاز خانوار را تأمین کنند و لذا نیازمنـد سیسـتم
پشتیبانی چون گرمکن الکتریکی مقاومتی (المنت برقی) هستند .کاهش انرژی مصرفی بهوسیلۀ المنت (سیستم پشتیبان) نهتنها باعث کـاهش بـار
شبکۀ توزیع برق شده بلکه باعث افزایش کارایی آبگرمکن خورشیدی و ترویج آنها در کاربردهای بخش ساختمان میشود .زمانبندی روزانـه
مناسب وصل بودن مدار المنت برقی به کمک کلید تایمر (مد کاری زمانکار) موجب کاهش سهم پشتیبان در مقایسه با وضعیت اتصال پیوسـته
مدار مذکور (مد کاری دائمی) میشود .نتایج میدانی مؤید این است که استفاده از کلید زمانکار در دورۀ سرما قابل مالحظه بوده و باعث شـده
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چکیده :انرژی تابش خورشید یکی از منابع پاک و تجدیدپذیر است که استفاده از آن نیاز حال و آینده بشر میباشد .کشور ایران بـا متوسـ

مصرف برق ساالنۀ آبگرمکن  ۱۰۰کیلووات ساعت کاهش و کارایی آن از  %44به  %7۱ارتقا یابد.

* نویسندۀ مسئول
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واژههای کلیدی:

انرژی تجدیدپذیر ،انرژی خورشیدی ،آبگرمکن خورشیدی ،گرمکن الکتریکی ،کارایی آبگرمکن ،کلید زمانکار.

ارتقای کارایی آبگرمکن ترموسیفونی خورشیدی -برقی با استفاده از کلید زمانکار روزانه

تعداد ساکنان و اقگوی زمانی مدرف آبگارد واحاد مساکونی بساتگی

 .۸مقدمه
انرژی تابش خورشید یکی از منابع پاک و تجدیدپذیر بوده که استفاده از
آن نیاز حال و آیندۀ بشر است .کشور پهناور ایران دارای متوسط ساانن
 033روز آفتابی و  0583ساعت آفتاب از این پتانسیل بااقووه برخاوردار
است ] .[1روشهای گوناگونی برای استفاده از این منبع انرژی بایپایاان
وجااود دارد و گاارد گااردن آب بااا اسااتفاده از آبگاارمکن خورشاایدی،
آسااانتاارین و اصتدااادیتاارین روش اساات .در آبگاارمکن خورشاایدی
ترموسیفونی ،منبع ذخیرۀ آبگرد در پشتباد و در مجااور

کلکتاور و

گرما جذب شده و توسط سیال حامل (محلول ضد

یخ) در اثر پدیدۀ ترموسیفون به منبع آبگرد منتول و در آن ذخیره شاده
در طول شبانهروز به مدرف خانوار میرسد .در این سیساتم نیاازی باه
پمپ و کنترلکنندههای دمایی نیست ،قذا نهتنها ارزان بلکاه عملکارد آن
ساده است .بهرغم ویژگیهای منحدربهفرد مذکور ،کاربرد آبگرمکنهای
خورشیدی در دنیا بهخدوص در ایران توسعه نیافته است ] 0و .[0سوای
دنیل اصتدادی و مشکال

فنی ] ،[4مهمترین دقیل ،این واصعیات اسات

که میزان تابش خورشید در تابساتان باهمراتا

بایش از زمساتان اسات

درحاقیکه مدرف آبگرد خانوار در زمستان چندین برابر تابستان است،
ازاینرو آبگرمکنهای خورشیدی بهتنهایی نمیتوانناد آبگارد مدارفی
خانوار را تأمین کنند و معمونً بهعنوان پیشگرمکن آبگرمکن اصالی باه

دارد ] .[6از طرفی استفاده از اقمنت برصی موج

محدودیتهای تکنیکی

از جمله بان رفتن جریان و توان مدرفی (و احتماال صطاع بارق) واحاد
مسکونی و بهتبع ،افزایش توان شبکه توزیاع بارق و در نهایات افازایش
تداعدی هزین انرژی اقکتریکای مدارفی خاانوار و نارضاایتی و عادد
استوبال از این نوع آبگرمکن می شود ] .[1تاکنون پژوهشهای متعاددی
در زمین شبیهسازی عملکرد آبگرمکن خورشیدی بارای ارتواای کاارایی
آن صور

گرفته ] 7و  ،[5وقی مطاقعا

میدانی و تجربی اندکی درباارۀ

عملکرد آبگرمکنهای خورشیدی گزارش شاده اسات ] 13 ،9و  .[11از
جنب ممیزی انرژی ،کاهش نسبت انرژی مدرفی بهوسیل اقمنت (سیستم
پشتیبان) به انرژی آبگرد مدرفی ،سنج مناسابی بارای ارزیاابی میازان
کارایی آبگرمکن خورشیدی اسات .صطاع باودن مادار اقمنات برصای در
بازههای زمانی غیر قزود و یا زمانبندی مناس
میتواند موج

وصل بودن مدار ماذکور

کاهش سهم پشاتیبان و افازایش ساهم خورشاید شاود.

آیومپه و همکاران در ارزیابی عملکرد آبگرمکنهای خورشیدی واداشاته
از کنترلکنندههای هوشمند استفاده کردند ] 11و  .[10در این پژوهش به
ارائ راهکار و مطاقع میدانی اساتفاده از کلیاد زمانکاار در مادار اقمنات
برصی برای کاهش سهم سیساتم پشاتیبان و ارتواای عملکارد آبگارمکن
ترموسیفونی خورشیدیا برصی ،بهمنظور ترویج آنهاا در بخاش خاانگی
پرداخته میشود.
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در ارتفاعی حدود نیم متر بانتر از آن صرار دارد و انرژی تابشی خورشید
در کلکتور بهصور
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کار میروند .از طرفی چون هیچ تضمینی نیست که آبگارد موجاود در
مخزن در گسترۀ مطلوب حداصل 43ا 48درج سانتیگراد گرد شده باشد
و مودار آن کفاف مدارف خانگی (تا روز بعد و یا روز آفتابی دیگار) را
] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.3.10.3

بدهد ،هماواره باه یاک سیساتم گارمکن پشاتیبان 1مکمال نیااز اسات.
سادهترین ،ارزانتارین ،کوچاکتارین و ماؤثرترین (باانترین رانادمان)
سیسااتم پشااتیبان آبگاارمکن خورشاایدی اسااتفاده از گاارمکن اقکتریکاای
مواومتی( 0اقمنت برصی) است ][8؛ قذا چناین آبگرمکنای باه «آبگارمکن
ترموسیفونی خورشیدی -برصی» معروف است و در شاکل ( ،)1تداویر
نمون کلکتور صفح تخت ترموسیفونی غیر مستویم مورد استفاده در این
پژوهش نشان داده شده است .گرمکن اقکتریکی میتواند داخال مخازن
آبگرمکن ،یا بیرون آن و در مسیر قوق جریان آبگرد خروجی از مخازن
آبگرمکن باشد .صرار داشتن گرمکن اقکتریکی داخل مخزن این مزیات را
دارد که به توان اقکتریکی کمتری نیاز است و بهتبع ،تأثیر آن بر بار شبک
توزیع برق کمتر است .بهطور کلی ،توان اقکتریکی اقمنت ،محل (ارتفاع)
شکل ( :)۸تصویر آبگرمکن ترموسیفونی خورشیدی ـ برقی تحت مطالعه
1. Backup Heater System
2. Auxiliary Electrical Heater
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ند

آن در مخزن آبگرمکن به عوامل زیاادی از جملاه حجام مخازن،
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نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی
طول ماههای سال اندازهگیری شد و نتایج متوسط ماهان انرژی اتالفی

 .2عوامل مؤثر بر عملکرد آبگرمکن خورشیدی

0

از جنب فنی و سااختاری ،عملکارد آبگارمکن خورشایدی باه حجام
مخزن ،مساحت کلکتور ،زاوی ند

کلکتور و دماای تنظایم آبگارد

بستگی دارد ] 7و  .[5خالصه اینکه هرچه دمای آبگرد ،کمتر و حجم
مخزن و یا سطح کلکتور بیشتر باشد ،عملکارد آبگارمکن خورشایدی
(سهم خورشید) مطلوبتر است .از طرفی افزایش گنجایش مخزن و یا
مساحت کلکتاور باعاب باان رفاتن صیمات اوقیا سیساتم آبگارمکن
خورشیدی میشود .قذا حجم بهین مخزن آبگرد متناسا

از مخزن آبگرمکن  ELWTبرای دو دمای مذکور ،بهترتی

با نمادهای

مبلب بان و مبلب پایین در شکل ( )0نشاان داده شاده اسات ] .[16از
نتایج درمییابیم که در دیماه ،وصتی دماای تنظایم ترموساتا

88 °C

باشاد ،ماهاناه بایش از  58 kWhگرماا از منباع تلاف مایشاود و در
شرایطی که درج ترموستا

 48 °Cباشاد ،میازان اتاالف ماهاناه باه

کمتر از  63 kWhمیرسد درحاقیکه این موادیر در تابستان ناچیزند.

باا نفارا

مساحت کلکتور  0/0مترمربع متناس

باا آن (شاامل دو پانال 3/5 m

× )0mمتااداول ماایباشااد و در ایاان پااژوهش از چنااین آبگرمکناای
(ترموسیفونی غیر مستویم با کلکتور صفه تخت) استفاده شده است .از
طرفی ،عملکرد آبگرمکن خورشیدی نهتنها باه اوضااع اصلیمای مانناد
میزان تابش خورشید (و بهتبع میزان صافی جو) ،وزش باد ،طول روز،
ماه سال و عرض جغرافیاایی بساتگی دارد بلکاه باه اقگاوی مدارف
آبگرد در شبانهروز نیز وابسته است ] 5 ،7و  .[11در این بخش به دو
مورد ارزیابی اتالف گرما از مخزن آبگرمکن و اقگوی مدرف آبگرد
در طول شبانهروز که به راهکار ارتوای کاارایی آبگارمکن خورشایدی
مربوطاند میپردازیم.

شکل ( :)2منحنی تغییرات متوس ماهانۀ انرژی اتالفی از مخزن آبگرمکن
خورشیدی  ELWTدر دو حالت تنظیم دمای آبگرم ( 44°Cنمادهای مثلث

 .۸ .2ارزیابی اتالف گرمای مخزن آبگرمکن
در سیستم آبگرمکن خورشیدی ترموسیفونی ،مخزن آبگارد بایاد در
ارتفاعی بانتر از کلکتاور صارار داشاته باشاد تاا اینکاه در روز عمال
هرچند که مخزن آبگرد عایقبندی است ،انتوال گرما از منبع به محیط

پایین) و ( 44°Cنمادهای مثلث باال) در طول سال (میالدی)

 .2 .2الگوی مصرف آبگرم در شبانهروز
برای درک بهتر عملکرد آبگرمکن خورشایدی نزد اسات کاه اقگاوی
زمانی مدرف آب گرد (مودار آب گرد مدرفشده در ساعت برحس

سرد بیرون بهخدوص در ش هاای طاوننی و سارد اجتناابناپاذیر

زمان) در طول شبانهروز مشاخ

است .این پدیده باعب میشود که بخشی از گرمای جذبشده در روز

آبگرد مدرفشده در یک ساختمان مسکونی سهواحدی (دو خاانوار

تکنیکای مهام

سهنفره و یک خانوار چهارنفره) در بازههای زمانی یکساعته در طاول

تلف شود و اتالف گرما از مخازن ،یکای از مشاکال

آبگرمکن خورشیدی به شمار میرود ] 14 ،10و  .[18به یواین میازان
اتالف گرما از مخازن آبگارمکن باه اخاتالف دماای آبگارد THWS

1

شاود ] 17و  .[15بناابراین حجام

سه شبانه روز (شامل یک روز آخر هفته) اندازهگیری و متوساطگیاری
شاد .مناسا تاارین شاایوۀ ارزیااابی اقگااوی زمااانی مداارف آبگاارد،

ماههای سرد بیشتر از ماههای گرد است .در مطاقع میدانی انجادشاده،

است ] .[16از شکل مشخ

است بیشترین میزان مدرف آبگارد در

ظرفیت آبگارمکن  003قیتار باوده و انارژی اقکتریکای مدارفشاده

شبانهروز بین ساعت  7و  5بامداد است (برای مباال حادود  %16کال

بهوسیل گرمکن (انرژی گرمایی اتالفی از مخزن) بارای تببیات دماای

آبگرد مدرفی شبانهروز بین ساعت  7تا  5بامداد مدرف میشود) و

آبگارد منباع در دماای  THWS = 55 °Cو دماای ( THWS = 45 °Cدر

حدود یکسود آبگرد بین ساعت  7تا  13باماداد مدارف مایشاود

شرایطی که انتوال انرژی بین کلکتور و منبع آبگرد وجود نداشت) در

(پیک اصلی اول) .دومین پیک اصلی مدرف ،در شامگاه (پیک اصالی

1. Hot Water Setting Temperature

2. Water Tank Energy Loss
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(دمای تنظیم ترموستا ) و دمای محیط بستگی دارد و این کمیات در

بهنجارش به  133میباشد و نتایج در نمودار شکل ( )0نشان داده شده

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.3.10.3

ترموسیفون رخ دهد و در شا

از جریاان معکاوج جلاوگیری کناد.
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ساکن در واحد مسکونی ( 003قیتر برای خانوار چهاارنفره) و باهتباع

ارتقای کارایی آبگرمکن ترموسیفونی خورشیدی -برقی با استفاده از کلید زمانکار روزانه
دود) و پیک فرعی مدرف در حواقی نیمروز رخ میدهد .تفاو

ایان
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روز بعد به مدرف میرسد و صبل از اینکه تابش مؤثر خورشاید آغااز

اقگوی زندگی و برنام کاری (کار دوشیفتی صبح و عدار) بخشای از

فعال کرده و آب بانی مخزن گرد میشاود و قاذا ساهم خورشاید در

جامع ایرانی و غربی مربوط است .از طرفی ،تابش خورشید از طلاوع

عملکرد آبگرمکن کمتر از حد ماورد انتظاار اسات و بارعکس ساهم

آفتاب بهتدریج تا نیمروز افزایش مییاباد قاذا ناهتنهاا اقگاوی زماانی

اقمنت برصی (انرژی اقکتریکی مدرفی) بیشتر میگردد .از طرفی اتالف

مدرف آبگرد ،هماهنگ با تابش خورشید نیست بلکاه بارعکس ،در

گرما از مخزن آبگارمکن ] 18 ،14 ،10و  [19در ایااد و باهخداوص

نیمروز شرایط بیشترین تاابش خورشاید و کمتارین مدارف آبگارد

ش های طوننی سرد زمستان که بهوسیل اقمنت برصی جبران میشاود

وجود دارد .خالصه اینکه انارژی خورشایدی جاذبشاده باه وسایل

هم مزید بر علت است و منجار باه افازایش مدارف بارق آبگارمکن

کلکتور در نیمروز و عدر در منبع آب آبگرمکن ذخیره میشاود و در

خورشاایدی برصاای و افاازایش تداااعدی هزینا باارق خااانوار و عاادد

شامگاه و احتمانً در بامداد روز بعد به مدرف میرساد .از طرفای در

نارضایتی کاربران میشود .برای رفع این مشکل ،راهکار کلید زمانکاار

مطلاوبتار از

پیشنهاد و اجرا شده است که در ادامه به آن پرداخته میشاود .از آنجاا

زمستان است درحاقیکه نیاز به آبگارد در زمساتان بایش از تابساتان

که هیچ قزومی ندارد که دمای مخزن آبگرد در فاصل زماانی اواخار

میباشد (در ادامه) .این عوامل باعب مایشاود کاه کاارایی آبگارمکن

تا سحرگاه و یا در نیمروز که آبگرد مدرف چندانی نادارد ،در

خورشیدی در زمستان بهمرات

کمتر از تابستان باشد .ازاینرو جباران

ش

◦

◦

حداکبر مودار خود ( 48 Cا  )88 Cتنظیم باشد ،وصل باودن پیوسات

کاهش توان انرژی خورشید بهوسیل اقمنت برصی باعب افازایش ساهم

مدار گرمکن اقکتریکی غیرضروری بوده و منجر به افازایش بایدقیال

فنای و اصتداادی

برق مدرفی میشود ،بنابراین باید بهنحوی مدار مذکور را در بازههای

انرژی اقکتریکی (کاهش سهم خورشید) و مشکال

زمانی مناس

مرتبط میشود.

کنترل کرد .بدین منظور ،طبق شکل ( ،)4مادار گارمکن

به وسیل کلید زمانکار روزانه  1DSTKو کلید زمانکاار تنظایم موصات
 0TATKکنترل میشود .از ویژگیهای کلیاد  DSTKایان اسات کاه
میتوان زمان وصل مدار اقمنت در طول شبانهروز را با حداصل بازههای
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اقگوی مدرف با موارد گزارششده در مراجع ] 17و  ،[15باه تفااو

گردد (ساعت  9بامداد) ،ترموستا

تابستان ،روزها طوننیتر و تابش خورشاید باهمراتا

مدار گرمکن اقکتریکی (اقمنت) را

 18دصیوهای تنظیم کرد .این کلید مجهز به باطری خازنی (تغذیهشاونده
با برق شهر) میباشد که صادر است تا  83ساعت به کار خود ادامه دهد
(با صطع موصت شبکه خللای در کاار آن باه وجاود نمایآیاد) و مادار
کلید زمانکار تنظیم موصت  TATKاینست که مدار گرمکن را حاداکبر
به مد

 0ساعت (صابل تنظیم) فعال میکند (حتی اگار کلیاد DSTK

صطع باشد) .این کار بهطور دستی انجاد میشود و فوط بارای یاک باار
عمل میکند .کااربرد کلیاد  TATKدر شارایطی اسات کاه مداارف
غیرمتعارف آبگرد رخ دهد ،ساکنان میتوانند با استفاده از این کلیاد،
آبگرد نزد در بازۀ چندساعته را تأمین کنند .این شرایط کااری مادار
شکل ( :)۹نمودار متوس میزان (درصد روزانه) آبگرم مصرفی ساعتی

گرمکن را بهاصطالح« ،مد زمانکار» یا  0TMمیگویند.

برحسب زمان (الگوی زمانی مصرف آبگرم) در ساعات متوالی
شبانهروز ،اندازهگیریشده در یک ساختمان مسکونی سهواحدی

در شرایط مناس

و عادی (که هوا ابری نبوده و مدرف آبگرد بایش

از حد متعارف نباشد) ،آبگرد ذخیرهشده در مخزن ،حداکبر تا باماداد

1. Daily Scheduled Timer Key
2. Temporary Adjustable Timer Key
3. Timing Mode
] [ DOI: 10.22052/9.3.98

 .۹راهکار کلید زمانکار برای کاهش برق مصرفی

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.3.10.3

گرمکن را طبق زمانبندی انجاد شده و در ایاد بعدی وصل کند .ویژگی
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شکل ( :)4طرحوارۀ کلی آبگرمکن خورشیدی ترموسیفونی با سیستم پشتیبان گرمکن الکتریکی مجهز به دو کلید زمانکار ( )TATK , DSTKو کلید دستی
دائمی ()MK

پیوسته فعال کند؛ قاذا چناین حااقتی را

زمانی مدرف آبگرد دارای دو پیک اصلی بامداد و شامگاه است .همان

گرمکن اقکتریکی را بهصور
«مد دائمی» یا  0PMمیگویند.

طور که صبالً اشاره شد ،میزان مدرف آبگرد در فاصل زماانی دو پیاک

در کاربردهای خانگی آبگرمکن خورشیدی ،دمای آب سرد ورودی،

اصلی کم است و قزومی ندارد که دمای آبگرد در حداکبر موادار خاود

دمای تنظیم آبگرد ،دمای محیط بیرون ،طاول روز و میازان ابرنااکی از

( 48◦Cا  )88◦Cتنظیم باشد (در صور نیاز ساکنان مایتوانناد از کلیاد

پارامترهای فنی و اصلیمی مهام در میازان استحداال انارژی خورشایدی

زمانکار موصت  TATKاستفاده کنند) قاذا وصال باودن (یکساره) مادار

هستند .از طرفی ،میزان آبگرد مدرفی ،زمان مدرف (اقگوی مدرف)،

گرمکن اقکتریکی در فاصل زمانی دو پیک ماذکور (در شا

و در روز)

از عوامل انسانی (متأثر از رفتاار اشاخاص سااکن در واحاد مساکونی)

چندان اهمیت ندارد .بهعبارتی وصل بودن کلیاد ماذکور در روز باعاب

میباشند که چندان صابل پیش بینی نیستند .به هر حاال بایساتی آبگارد

میشود اقمنت صبل از خورشید آب را گارد کناد ،و وصال باودن آن در

مدرفی طبق اقگوی مدرف خانوار بموصع تأمین شود بهطوری که حدود

اتالف بیماورد گرماا از مخازن و در نهایات،

نیمهش

تا سحر ،موج

بایستی کلید زمانکار بهنحوی فعال شود که گارمکن اقکتریکای فرصات

(صطااع ـ وصاال) کلیااد زمانکااار  DSTKدر کاااربرد خااانگی آبگاارمکن

تأمین این مودار آبگرد را داشته باشد حتی اگر آفتاب (چشامه انارژی

خورشیدی نشان داده شده است .این کلید در بازۀ زمانی  8تا  7/8باماداد
به مد

1. Manual Key
2. Permanente Mode

 0/8ساعت روشن شده تا آبگرد مورد نیاز پیک مدرف اصلی

بامدادی را تأمین کند و سپس در هر ساعت به مد

 18دصیوه و نیز صبل

] [ DOI: 10.22052/9.3.98

 033قیتر آبگرد  48◦Cدر شبانهروز در مخازن تهیاه شاود .باهعباارتی،

باعب افزایش سهم پشتیبان شود .در شکل ( )8نماودار زماانی وضاعیت

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.3.10.3

در این مدار ،کلید دستی یا  1MKهم تعبیه شده که میتواند مادار

خورشیدی) در دسترج نباشد .از شکل ( )0دریافت میشود که اقگاوی

ارتقای کارایی آبگرمکن ترموسیفونی خورشیدی -برقی با استفاده از کلید زمانکار روزانه
از غروب به مد

 0/8ساعت روشن گشاته تاا آبگارد پیاک مدارف

اصلی شامگاه تأمین شود و سپس تا ساعت  00به مد

جدول ( :)۸عملکرد چند روزه دیماه آبگرمکن خورشیدی در مدکاری
دائمی ( )PMو زمانکار ( )TMمدار المنت و در شرای دمای تنظیم

 18دصیوه در هر

آبگرم .THWS = 55 °C

ساعت روشن بوده است.
روز

مد
کار

 .4نتایج میدانی وبحث
میزان برق و آبگرد مدرفی در ش

011

و در روز باا صرائات کنتورهاای

1

PM

*

بیشینه
کمینه هوا
)(◦C
 8تا -2

آبگرم
روز
lit
034

برق آبگرم برق
شب
شب
روز
kWh
lit
kWh
7/5
184 11/5

آبگرم
کل
lit
014

برق
کل
kWh
11

 11تا 8

254

14/1

134

0

384

10/1

موایس نتایج میدانی برق مدرفی آبگرمکن خورشیدی ،مادار گارمکن

3

PM

 15تا 0

014

7/3

184

0/3

514

13/0

0

PM

13تا -2

144

2

74

3/1

174

5/1

اقکتریکی آن توسط کلید  DSTKبه تناوب یک هفته در ماد زمانکاار

5

PM

10تا 0

114

3

14

3/0

284

0/0

 TMو در هفت بعد توسط کلید ( MKکلید دستی) در مد کاری دائمی

0

مربوط ،بهترتی

رأج ساعت  7/8و  19/8اندازه گیاری شادند .بارای

2

TM

15تا 3

184

2/2

144

2/8

284

5

 PMفعااال بااوده اساات .در جاادول ( )1نمونااهای از نتااایج میاادانی

7

TM

8تا -2

104

1/0

14

3/0

254

0/8

8

TM

10تا 4

114

4/8

84

3

114

3/8

بهدستآمده در چند روز دیماه در شرایطی که دمای تنظایم آبگارد

1

TM

22تا 0

284

2

124

3/0

044

5/0

 THWSدر 55 °Cبوده ،قیست شاده اسات .نتاایج جادول ( )1نشاان

* روز کامالً ابری

میدهد که آبگرد مدرفی در طول روز بیش از آبگرد مدرفی ش
است ،به عالوه اینکه برق مدرفی (در روز و یا ش ) به میزان آبگرد

بهمنظور ارزیابی تأثیر کلید زمانکار مدار اقمنت برصی و دمای تنظیم

مدرفشده (در روز و یا ش ) بستگی دارد .بخشی از بارق مدارفی

برق

ش

به گرمایش آب مربوط است و بخشی از آن ناشی از اتالف گرما

آب بر عملکرد آبگرمکن خورشیدی برصی مذکور ،منحنی تغییرا
1

مدرفی روزان سیساتم پشاتیبان  DELEبرحسا

آبگارد مدارفی

0

از مخزن آبگرمکن است .از موایس نتایج روزهای  1و  0تاأثیر میازان

روزانه  DHWDدر طول ماههای فروردین -اردیبهشت (برای دماای

مایشاود و از

تنظایم آب  )THWS = 55 °Cو دیمااه (بارای دو دماای تنظایم آب

موایس نتایج روزهای  8و ( 6و نیز  4و  )5فهمیاده مایشاود کاه ماد

 THWS = 55 °Cو  )THWS = 45 °Cدر شاکل ( -6اقاف و ب و ج)

زمانکار باعب کاهش مدرف برق آبگرمکن شده است.

نشاان داده شااده اساات (نمادهااا نشااانگر نتااایج تجرباای و منحناایهااا

آفتاب روزانه در گرماایش آب مدارفی روز مشاخ

بهطور کلی برق مدرفی در شابانهروز باهوسایل سیساتم پشاتیبان
نهتنها به مودار آبگرد مدرفی شبانهروز بستگی دارد ،بلکه مد کااری
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PM

رگراسیون مرتب دو هستند) .در شکل ( -6اقف) ،برق مدرفی روزاناه
0

آبگرمکن ،در ماد زمانکاار  DELETMو در ماد دائمای DELEPM

4

مدار اقمنت ،میزان ابرناکی ،ماه از سال و دمای تنظیم آبگرد نیز تاأثیر

برحس

بسزایی دارند.

(فروردین و اردیبهشت) در شرایطی که دمای تنظیم آبگرد برابار باا
◦

 THWS = 55 Cبوده ،رسم شده است .متناظراً شکل ( -6ب) ،نتاایج
اندازهگیریشده در ماههای دسامبر و ژانویه (دیماه) را نشان میدهاد.
از موایس آنها درمییابیم که اونً برق مدرفی با افزایش مودار آبگرد
مدرفی افزایش مییابد ،ثانیاً برق مدرفی در مد زمانکار کمتار از ماد
دائمی است و ثاقباً برق مدرفی در ماههای سرد (دیماه) بهمرات

بیش

از ماههای گرد (فاروردین و اردیبهشات) اسات و دنیال آن ،کااهش
انرژی تابشی خورشید ،کاهش دمای آب سارد ورودی باه آبگارمکن،
افزایش اتالف گرمای مخزن آبگرمکن و مهمتر از هماه افازایش نیااز

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.3.10.3

آبگرد مدرفی روزانه  DHWDدر مااههاای آوریال و مای

ساکنان به استفاده از آبگرد در زمستان است.

طول شبانهروز در مطالعۀ میدانی

1. Daily Electrical Energy
2. Daily Hot Water Draw
3. Daily Electrical Energy in Timing Mode
4. Daily Electrical Energy in Permanent Mode

] [ DOI: 10.22052/9.3.98

شکل ( :)4نمودار زمانی وضعیت (وصل یا قطع) کلید زمانکار  DSTKدر
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نتایج مشابه اندازهگیریشده در ماههای دسامبر و ژانویاه (دیمااه)

برای حاقتی که دمای تنظیم آبگرد  THWS = 45◦Cبود ،در شکل (-6
ج) نشااان داده شااده اساات .از موایس ا شااکل ( -6ب و ج) فهمیااده
میشود که مدرف برق آبگرمکن در مدهای متناظر کمتار از شارایطی

است که دمای تنظیم آبگرد  THWS = 55◦Cبوده و دقیل این اختالف،
به اتاالف کمتار گرماا از مخازن آبگارد در شارایط THWS = 45◦C

مربوط است .از طرفی هرچه دمای تنظیم آبگرد مخزن کمتار باشاد،
اتالف گرما از مخزن آن کمتر و بهتبع رانادمان آبگارمکن خورشایدی
بیشتر و در نتیجه سهم خورشید در گرد کردن آب بیشتر است و بهتبع
نکت دیگر اینکه محل برخورد منحنیهای مذکور با محاور عماودی
(متناظر با شرایط عدد مدرف آبگرد) ،مشخد میزان اتاالف گرماا از
مخزن آبگرمکن است که با نتایج شکل ( )0همخوانی کامل وجود دارد.

 .4ممیزی انرژی و کارایی آبگرمکن خورشیدی
بهمنظور ممیزی انرژی و ارزیابی تأثیر کلید زمانکار بر عملکرد ماهیانا
آبگرمکن خورشیدی برصی تحت مطاقعه ،بارق مدارفی ماهیانا سیساتم
1

پشااتیبان در مااد زمانکااار  MELETMو در مااد دائماای MELEPM

0

اندازهگیریشده در ماههای مختلف سال درحاقیکه دمای تنظیم آبگارد

برابر با  THWS = 55◦Cبود در شکل ( -7اقف) نشان داده شده اسات .از
شکل پیداست که برق مدرفی آبگرمکن در مد زمانکار در هم ماههاای
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سهم اقمنت برصی کمتر خواهد بود.

سال کمتر از مد دائمی میباشد .نکت صابل ذکر این است که اختالف برق
مدرفی در مدهای مذکور در ماههای تابستان ناچیز وقی در ماههای سرد
توریبا بیتأثیر است ،نوش کلید زمانکار بر عملکرد آبگرمکن خورشایدی
در زمستان حائز اهمیت میباشد .انرژی خااق

آبگارد مدارفشادۀ

0

ماهیانه  MHWNEبا اندازهگیری حجم آبگرد مدرفی ماهیانه VMW

4

(با صرائت ماهیان کنتاور آب) و انادازهگیاری متوساط دماای آب سارد
ورودی به آبگرمکن  8TMCWطبق رابط زیر (برحس

کیلووا

ساعت)

محاسبه شد:
( )1

MHWNE  VMW  4160  (THWS  TMCW ) / 3600

و بر این اساج مودار ماهیان انرژی خورشیدی (استحداقی) بهوسایل
آبگرمکن خورشیدی در مد زمانکار  6MSETMو در مد دائمی

MSEPM

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.3.10.3

صابل مالحظه میگردد .بهعبارتی هرچند در تابستان عملکرد مد زمانکاار

7

شکل ( :)7مقایسۀ برق مصرفی روزانه بهوسیلۀ آبگرمکن خورشیدی
گرمکن الکتریکی در روزهای آفتابی :الف .در ماههای فروردین و

اردیبهشت و دمای آبگرم  44 ◦C؛ ب .در دیماه و دمای آبگرم  44◦Cو
ج .در دیماه و دمای آبگرم 44◦C

] [ DOI: 10.22052/9.3.98

برحسب مقدار آبگرم مصرفشده در مد دائمی و مد زمانکار مدار

1. Monthly Electrical Energy in Timing Mode
2. Monthly Electrical Energy in Permanent Mode
3. Monthly Hot Water Net Energy
4. Monthly consumed Water Volume
5. Monthly Cold Water Temperature
1. Monthly Solar Energy in Timing Mode
2. Monthly Solar Energy in Permanente Mode

ارتقای کارایی آبگرمکن ترموسیفونی خورشیدی -برقی با استفاده از کلید زمانکار روزانه
برابر با اختالف انرژی آبگرد شاده (خروجای از آبگارمکن) و بارق
مدرفی بهوسیل اقمنت ،بهصور

زیر محاسبه شد:

011

حدی به کاهش دمای آب سرد ورودی به آبگرمکن در زمستان مربوط
است .خالصه ،از نتایج این شکل پیداست که میزان بارق مدارفی در

( )0

MSETM  MHWNE  MELETM

مد زمانکار همواره کمتر از مد دائمی بوده و در موابل ،سهم خورشاید

( )0

MSEPM  MHWNE  MELEPM

زمانکار فعال شده باشد

در حاقتی که مدار گرمکن اقکتریکی بهصور

و نتایج میدانی بهدستآمده در ماههای مختلف سال در شکل ( -7ب)

بیش از مد دائمی است ،همچنین تأثیر مد زمانکار (بر کاهش مدارف

نشان داده شده است.

برق آبگرمکن) در ماههای سرد سال بیشتر است.
مشابه با کسر (سهم) خورشیدی در مرجع [ ،]7با تعریاف کاارایی
آبگرمکن خورشیدی  ηبهصور

زیر:

( )4

میتوان به ارزیابی آن در ماههاای مختلاف ساال (یاا در طاول ساال)
پرداخت .بر ایان اسااج ،تغییارا

کاارایی آبگارمکن خورشایدی در

ماههای مختلف سال برای مدهای دائمی  ηPMو زمانکار  ηTMمحاسابه
و در شکل ( )5نشان داده شده است .از نتایج برمیآید که اونً کارایی

آبگرمکن خورشیدی فوط در سه ماه تابستان مطلوب (بیشاینه) اسات،
ثانیاً کارایی آبگرمکن در شرایطی که مادار اقمنات آن در ماد زمانکاار
فعال شده باشد همواره بیش از مد دائمی بوده ،ثاقباً اخاتالف آنهاا در
ماههای تابستان کم ،وقی در ماههای سرد صابل مالحظه است.

خورشیدی برقی :در مد دائمی  MELEPMو در مد زمانکار MELETM؛
ب .انرژی خالص آبگرم مصرفی ماهیانۀ  ، MHWNEانرژی خورشیدی

شکل ( :)۱تغییرات کارایی آبگرمکن خورشیدی برقی تحت مطالعه در

استحصالی ماهانه :در مد دائمی  ،MSEPMو در مد زمانکار  MSETMدر

مدهای کاری دائمی  ηPMو زمانکار  ηTMدر ماههای مختلف سال (میالدی)

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.3.10.3

شکل ( :)۱الف) مقایسۀ برق مصرفی ماهیانۀ سیستم پشتبیان آبگرمکن

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2022-01-26
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طول سال (میالدی) در شرایطی که دمای تنظیم آبگرم  44°Cبوده است.

در خاتمه ،نتایج میدانی انرژی خاق

آبگرد مدرفشدۀ ساقیانه،

میشود که انرژی آب مدرفی در زمستان  0برابر تابستان است و دقیل

سهم اقمنت (انارژی اقکتریکای) در گرماایش آب و درصاد آنهاا در

آن تمایل ساکنان به استفاده از آبگرد در زمستان بیش از تابستان و تا

جدول ( )0آمده است که مایرسااند وصتای مادار گارمکن اقکتریکای

از بررسی انرژی خااق

] [ DOI: 10.22052/9.3.98

آبگارد مدارفشادۀ ماهیاناه فهمیاده

انرژی اقکتریکی مدرفی بهوسیل سیساتم پشاتیبان ،ساهم خورشاید و

نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی

011

زمانکار (در موایس مد دائمای) فعاال

هر چند در این پژوهش از کلید زمانکار صنعتی موجاود در باازار (باا

آبگرمکن خورشیدی بهصور

شود :اونً سهم اقمنت برصی کاهش ،و سهم خورشید افازایش داشاته و

حداصل بازه زمانکااری  18دصیواه) اساتفاده شاده اسات ،باهکاارگیری

ثانیاً کارایی سااقیان آبگارمکن خورشایدی برصای  ηyاز  %44باه %67

کنترلگرهای منطوی برنامهپذیر مجهز به کلید رقه ] 10 ،11و  ،[03باا

افزایش مییابد .از جنب کاربردی ،استفاده از کلید زمانکار ( 83دنری)

افازایش بیشاتر کاارایی

در مدار اقمنت آبگرمکن نهتنها ساده بلکه موج

صرفهجاویی ساانن

 733kWhبرق (معادل  )%43میگردد که باا احتسااب هار کیلاووا

1

بازه زمانکااری کوتااهتار مایتواناد موجا
آبگرمکنهای مذکور شود.

ساعت معادل  3/18دنر فهمیده میشود که زمان برگشت سرمایه کمتر

سپاسگزاری

از یک سال است.

این پژوهش عمدتاً برگرفته از نتایج طرح پژوهشی «آسی شناسی عدد

در مد زمانکار و مد دائمی در مطالعۀ میدانی انجامشده در دورۀ  ۹ساله
مد

انرژی

برق

انرژی

سهم

سهم

کارایی

کاری

آبگرد

مدرفی

خورشید

اقمنت

خورشید

ساننه

ساننه

ساننه

ساننه

%

%

ηy

kWh

kWh

kWh

زمانکار

0178

1340

0103

00

67

67

دائمی

0178

1778

1095

86

44

44

 .7نتیجهگیری

نویسنده از واحد تحویوا

شرکت برق منطوهای یزد تشکر میکند.

فهرست عالئم
 tdزمان از روز ()h
 tyزمان از سال )(month
 DHWDآب مدرفی روزانه ()lit/day
DELE

برق مدرفی روزانه )(kWh/day

MELE

برق مدرفی ماهیانه )(kWh/month

MHWNE

انرژی آبگرد ماهیانه )(kWh/month

انرژی تابش خورشید یکی از منابع پاک و تجدیدپذیر بوده که استفاده

VMW

آب مدرفی ماهانه )(lit/month

از آن نیاز حال و آیندۀ بشر است .کشور پهنااور ایاران دارای متوساط

MSE

انرژی خورشید استحداقی ماهانه )(kWh/month

سانن  033روز آفتابی و  0583ساعت آفتاب از ایان پتانسایل بااقووه
برخوردار است .آبگرمکنهای ترموسیفونی خورشیدی بهرغم ساادگی
و مزایای ویژه نمیتوانند در دورۀ سرد سال آبگرد مدرفی مورد نیاز
خانوار را تأمین کنند و قاذا نیازمناد سیساتم پشاتیبانی چاون گارمکن
آبگرمکن را در حد مطلوب  88-48 ◦Cگرد نگه دارد .کااهش انارژی
مدرفی به وسیل اقمنت (سیستم پشتیبان) نهتنها باعب کاهش بار شبک
توزیع برق شده بلکه باعب افازایش کاارایی آبگارمکن خورشایدی و
ترویج آنها در بخش ساختمان میشاود .از آنجاا کاه بخشای از بارق
مدرفی سیستم پشتیبان ناشی از اتالف گرما از مخزن آبگرمکن اسات،
کاهش دمای تنظیم آبگرد موج
همچنین زمانبندی مناس

افزایش کارایی آبگرمکن میشاود.

روزانه وصل بودن مادار اقمنات برصای باه

کمک کلید تایمر (مد کاری زمانکار) موج

کاهش ساهم پشاتیبان در

 ηکارایی

()%

زیرنویسها
 WTتانک (مخزن) آبگرد
 HWSتنظیم آبگرد
 PMمد دائمی
 TMمد زمانکار
 MCWآب سرد ماهانه
 MWآب مدرفی ماهانه
 dروزانه
 yساننه

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1398.9.3.10.3

اقکتریکی مواومتی (اقمنت برصی) هساتند تاا دماای آب باانی مخازن

عالئم یونانی

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2022-01-26

جدول ( :)2ممیزی انرژی و کارایی ساالنۀ آبگرمکن خورشیدی برقی ηy

توسع آبگرمکنهاای خورشایدی و راهکارهاای رفاع آنهاا»سات و

موایسه با وضعیت اتداال پیوسات مادار ماذکور (ماد کااری دائمای)
میشود .نتایج میدانی مؤید این است که استفاده از کلید زمانکار روزانه
سانن  733kWhبرق و افزایش کارایی سانن آبگرمکن ترموسیفونی
خورشیدی -برصی از  %44به  %67شد.

1. Programmable Logic Controller

] [ DOI: 10.22052/9.3.98

در دورۀ سرما بهطور صابل مالحظهای مؤثر بوده و باعب صارفهجاویی
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 برقی با استفاده از کلید زمانکار روزانه-ارتقای کارایی آبگرمکن ترموسیفونی خورشیدی
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