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ای، حلقه های گرماییلوله .استمهم  اریبس یدیخورش یانرژ ی مبتنی برهاستمیسازده ب شیافزا یبراهای پیشرفته، آوریاستفاده از فن

 هیالعه، تجزمط نیدر اهای مبتنی بر انرژی خورشیدی مورد استفاده قرار بگیرند. توانند در سیستمتجهیزات با بازده باال هستند که می

سه  یبرا ،یای بر اساس تبخیرکن خورشیدی لوله گرمایی حلقهدیگانه خورشسه دیتول دیجد ستمیس کی یکینامیترمود لیو تحل

 یبرا یو اگزرژ یانرژ هاییلو تحل هیانجام شده است. تجز ی(سازرهیو ذخ یسازرهیذخ -یدیخورش ،یدیخورش)حالت عملکرد 

 ستمیس نی. انداگانه استفاده شدهسه دیتول ستمیعملکرد کل س یبررسهر جزء و  یاگزرژ یو نرخ نابود یانرژ انیمشخص کردن جر

 ،یانرژ رهیدو تانک ذخ اب،یبا باز نیرانک یچرخه آل یبرا رکنیاثره، دو تبختک یجذب لریچ ،یپمپ کمک ،یدیخورش رکنیشامل تبخ

بدل گرمایی م ،یکیژنراتور الکتر اب،یبا باز نیرانک یچرخه آل نیتورب ،یسازرهیذخ ستمیمبدل گرمایی س ،یسازرهیذخ ستمیپمپ س

با  نیکران ی)چگالنده چرخه آل یآب خانگ کنگرمشی(، پابیبا باز نیرانک ی)چگالنده چرخه آل یکن آب خانگگرم اب،یباز ،یندیفرآ

 دیتول ستمیبه منظور مدل کردن س EESافزار با استفاده از نرم یسازهیاست. برنامه شب ابیبا باز نیرانک ی( و پمپ چرخه آلابیباز

. کندیم دیو برق تول شیگرما ش،یطول تابستان و به صورت همزمان، سرما در ستمیس نیتوسعه داده شده است. ا یدیگانه خورشسه

، دمای محیط، فشار ورودی توربین ORCدما در نقطه پینچ تبخیرکن  رییتغ اتریشامل مشخص کردن تاث نیمچنه لیو تحل هیتجز نیا

چرخه تولید  یو اگزرژ یعملکرد انرژ یبر رو چرخه آلی رانکین، دمای ورودی ژنراتور چیلر جذبی و کارآیی مبدل گرمایی محلول

ه محاسب یعملکرد ی. پارامترهاباشدیمسازی( ذخیره سازی و ذخیره -عملکرد )خورشیدی، خورشیدیدر سه حالت خورشیدی  گانهسه

 و یدیعملکرد خورش یهاحالت ینشان داد که برا جیهستند. نتا ،یاگزرژی و انرژ هایبازده ی،اگزرژ ینرخ نابود ی،انرژ انیشده، جر

نبع می، سازرهیعملکرد ذخدر حالی که برای حالت  است یدیخورش رکنیتبخ ،یاگزرژ ینابود یمنبع اصل ،یسازرهیذخ -یدیخورش

 حالت، برای %26/91ی دیعملکرد خورش حالتبازده انرژی سیستم پیشنهاد شده برای  تانک ذخیره گرم است. ،یاگزرژ ینابود یاصل

است و بازده اگزرژی سیستم پیشنهاد شده  %99/29ی سازرهیعملکرد ذخ حالتو برای  %19/96ی سازرهیذخ -یدیعملکرد خورش
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ی سازرهیعملکرد ذخ حالتو برای  %94/29ی سازرهیذخ -یدیعملکرد خورش حالت، برای %62/26ی دیعملکرد خورش حالتبرای 

هم توانند سمی گرمایی باال و ساختار ساده تیظرف نیهمچن و مقاومت گرمایی کمای، به دلیل های گرمایی حلقهاست. لوله 92/99%

 ی داشته باشند.دیخورش یانرژ یهاستممهمی در توسعه سی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


