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کاهش انتشار گازهای گلخانهای در بخش پختوپز با استفاده از اجاقهای خورشید
(مطالعۀ موردی :طراحی و ساخت دو اجاق خورشیدی جعبهای)
امیرحسین فتحی ،1محمدباقر ربانی فرد ،2امیرمهدی کماریزاده ،3رکسانا احیایی آیتالهزاده ،4محمد صالحی،5
7

کیانوش چوبینه 6و الله قهرمانی

 .1استادیار ،دانشکدۀ مهندسی مکانيک ،دانشگاه شيراز
 .2دانشآموختۀ مقطع کارشناسی ،دانشکدۀ علوم پایه ،گروه فيزیک ،دانشگاه قم
 .3دانشآموختۀ مقطع کارشناسی ارشد مهندسی سيستمهای انرژی ،دانشگاه علوم و تحقيقات تهران
 .4دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد ،دانشکدۀ مهندسی مکانيک ،دانشگاه شيراز
 .5دانشآموختۀ مقطع کارشناسی ارشد ،دانشکدۀ مهندسی انرژی ،دانشگاه صنعتی شریف
 .6دانشجوی مقطع دکتری ،دانشکدۀ علوم و فنون نوین ،دانشگاه تهران
 .7دانشآموختۀ مقطع کارشناسی ارشد مهندسی نفت اکتشاف ،دانشکدۀ مهندسی معدن ،دانشگاه صنعتی اصفهان
(تاریخ دریافت 1400/10/01؛ تاریخ بازنگری 1400/11/30؛ تاریخ تصویب )1400/12/27

چکیده
بررسیها نشان میدهند سهم قابل توجهی از مصرف انرژی به بخش پختوپز اختصاص مییابد .از آنجا که بيشتر پختوپز با
سوزاندن گاز طبيعی یا استفاده از انرژی الکتریکی توليدشده با استفاده از گاز طبيعی صورت میپذیرد ،پختتوپتز تتث ير قابتل
توجه بر انتشار گازهای گلخانهای دارد .از اینرو ،مقالۀ پيش رو بته طراحتی دو اجتا خورشتيدی مستتقيم از نتو جعبتهای
میپردازد .اجا طراحیشده میتواند از نظر قيمت ،کارایی و مطلوبيت استفاده با اجتا هتای گتازی مرستوم رقابتت کنتد .در
طراحی اجا خورشيدی جعبهای مجهزشده به بازتابندۀ مخروطی ،امکان استقرار دابسونی فراهم شده است .ایتن مهتم ستبب
میشود تا شدت تابش خورشيد به درون فضای داخلی اجا قابل تنظيم و امکان تحقق شتدت تتابش بيشتتر فتراهم آیتد .در
نمونۀ طراحیشدۀ دیگر در این مطالعه ،از امکان تغيير زاویۀ صفحات بازتابنده برای انتخاب زاویۀ بهينه و در نتيجۀ آن ،افزایش
شدت تابش خورشيدی به فضای درونی اجا خورشيدی استفاده شده است .هر دو اجا خورشيدی پس از طراحی ،ستاخته
شدهاند .بررسی نتایج عملی نشان میدهد در اوایل مهرماه ،هر دو اجا خورشيدی امکان رساندن دمای آب از ℃ 20به ℃80
طی مدت زمان نزدیک به  3000 sرا دارند ،اما اجا خورشيدی مجهز به بازتابندۀ مخروطی و استقرار دابسونی ،امکان تحقتق
دماهای بيشتر نسبت به اجا خورشيدی مجهز به صفحات متحرک و ابت را فراهم میآورد .این مهتم را متیتتوان بته دليتل
نسبت مساحت بيشتر صفحات بازتابنده به حجم اجا و امکان قرارگيری در موقعيت بهتر جهتت دسترستی بته تتابش بيشتتر
خورشيدی به سطح اجا دانست.
کلمات کلیدی :اجا خورشيدی جعبهای ،انرژی خورشيدی ،بازتابندۀ صتفحهای ،بازتابنتدۀ مخروطتی ،بهبتود عملکترد ،کتاهش انتشتار
گازهای گلخانهای ،کاهش مصرف سوختهای فسيلی.

 نویسندۀ مسئول
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مقدمه
میتوان مصرف انرژی در یک ساختمان را به هفت بشت
ستترمای  ،گرمتتای  ،بهداشتتتی ،پشتت وپتت  ،روشتتنایی،
تجهی ات الکتریکی و یشچال/فری ر طبقهبندی کترد .سته
هر بش و می ان مصترف انترژی در هتر بشت تتابيی از
موقيیت جغرافیتتایی ،درآمتتد ،فرهنت  ،امیتتد بتته آینتتد و
پارامترهای متيدد دیگر است  ،بته طتور نمونته 6 ،درصتد
مصرف انترژی در بشت ختانگی در کرتور کترۀ جنتوبی،
مربوط به پش وپ میشود [ .]1در حالی که مقدار مصترف
انتترژی در بشت اداری بتته منرتتور پشت وپت  23 ،درصتتد
گ ارش شد اس [ .]2بیرتر حامت انترژی نهتایی متورد
مصرف برای پش وپ  ،الکتریسته و گتاز طبیيتی است  .در
بسیاری از موارد ،تولید الکتریسته بر پایۀ گاز طبیيی اس .
از اینرو ،پش وپ همرا با انترار گازهای گلشانهای است .
استفاد از اجتا خورشتیدی متیتوانتد بشرتی از انترتار
گازهتتای گلشانتتهای بته دلیت پشت وپت را کتتاه دهتتد.
بیرترین مانع پیرروی استفاد از اجا های خورشتیدی را
میتوان به مناست نبتودن بترای زنتدگیهتای آپارتمتانی،
کاربری آسانتر اجتا هتای تجتاری مرستو ،،ه ینتۀ زیتاد،
دستتتر نبتتودن انتترژی خورشتتیدی در تمتتا ،لحرتتات و
کنترلپذیری ک (در مقایسه با اجا های تجتاری مرستو)،
برشمرد .با اینهمه ،اجا خورشیدی نتویی فنتاوری است
که از انرژی خورشتیدی بترای پشت یتا گتر ،کتردن اتذا

استفاد میکند .پشت وپت خورشتیدی م ایتایی ماننتد در
دستر بودن همهجا و بدون ه ینۀ انرژی ،صرفهجویی در
مصرف هی  ،و سوخ های فسیلی ،کاه مرکالت ناشتی
از آالیند هایی همچتون اکستیدهای نیتتروژن ،دیاکستید
کربن و ایتر را دارد کته بتر محتی محلتی ،منطقتهای و
جهانی تأثیر میگذارند .دو دستۀ کلی اجا های خورشیدی
مستقی و ایرمستقی وجود دارد [.]3
اجاق خورشیدی مستقیم ،در ميرض تاب

خورشید

اس ت و مستتتقی از انتترژی خورشتتیدی بتترای پش ت اتتذا
استفاد میکند .اجا های خورشیدی مستقی بته دو نتو
جيبهای و متمرک کنند تقسی میشوند .خصوصیات انوا
اجا های خورشیدی مستقی در مراجتع [ 4و  ]5گت ارش
شد اس .
اجاقهای خورشیدی غیر مستقیم شتام کلکتتور
جاذب خورشیدی اس  .در این متدل از اجتا هتا ،کلکتتور
خورشیدی در ميرض آفتاب قرار دارد ،در حالی کته واحتد
پش وپ داخ ساختمان اس [ .]6اجا هتای خورشتیدی
ایرمستتتقی یموم تاب بتتر استتا نتتو کلکتورهتتای جتتاذب
خورشیدی طبقهبندی میشوند .به طور نمونه ،میتوان بته
کلکتورهای صفحهتش [ ،]7کلکتورهای لولۀ تشلیتهشتد
[ ]8و کلکتورهای سهموی ترکیبی [ ]9اشار کرد.
شک  ،1دستهبندی اجا های خورشیدی را نران میدهد.

شکل  .1دستهبندی اجاقهای خورشیدی []10
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تاریخ پش وپ خورشیدی بسیار قدیمی است  .در ستال
 ،1767بتترای اولتتینبتتار نتتیکال دو سوستتور 1از انتترژی
خورشیدی برای پش میو استتفاد کترد است [ .]11در
سال  1876آدام  2اجا خورشیدیای از اجا هر ضتليی
با هر آینته طراحتی کترد .دبیتر آ.ا .آی ،3ابتوت 4اولتین
مشتر ثب شدۀ اجا های خورشیدی بود که در آن گیرنتدۀ
گرمای خورشید بیرون از خانه بود ،اما اجا گاز درون خانته
قرار داش  .انرژی گرما از گیرندۀ خورشیدی توست مایيتات
حرارتی به اجا گاز منتق میشتود [ .]12در دهتۀ ،1940
در ایاالت متحتدۀ آمریکتا ،تلکت  5انتوا مشتلفتی از اجتا
گازهای خورشیدی را تحقیق کرد که شام نو ذخیرۀ گرما
نی میشد [ .]13در سال  ،1945اجا گاز جيبهخورشتیدی
توس گاش 6تجاری شد که اولین نو آن بود [.]14
در ادامه ،بشری از مطاليات یلمی منتررشد بررستی
شتتد استت  .در مطاليتتۀ متتروری ،نشتتونجرا 7و همکتتاران
( )2017تتتأثیر استتتفاد از متتواد ذخیتتر کننتتدۀ حتترارت
محسو و نهان بر یملکرد اجا های خورشتیدی مشتلت
را ارزیابی کردند [ .]15آنان از مواد تغییر فاز آلی با قابلی
استفاد به طور مکرر در اجا های خورشیدی بهر بردنتد.
در مطاليات قبلی ميموالب از ظروف مستطیلی و استتوانهای
در ساختار اجتا هتای خورشتیدی بتا متواد ذخیترۀ گرمتا
استفاد میکرد اند.
گیتتدارا 8و همکتتاران ( )2017بتته صتتورت یتتددی و
آزمایری تأثیر بازتابندۀ بیرونی بر یملکرد اجا خورشیدی
نو جيبهای را مورد بررسی قترار دادنتد [ .]16بترای ایتن
منرور ،آنها دو اجا خورشیدی در نرر گرفتنتد بتا اهتار
بازتابندۀ بیرونی و بتدون بازتابنتدۀ ختارجی .آنهتا بته ایتن
نتیجه رستیدند کته حتداک ر دمتای صتفحۀ جتاذب اجتا
خورشیدی با اهار بازتابنتدۀ بیرونتی حتدود  64/2درصتد
بیرتر از اجا بدون بازتابند اس .
9
در یک مطاليۀ تجربتی ،ساکستنا و آگتاروال ()2018
یک اجا خورشیدی نو جيبتۀ جدیتد بتا مجترای هتوا را
1. Nicholas de-Saussure
2. Adams
3. A.S.I.
4. Secretary of the A.S.I., Abbot
5. Telkes
6. Ghosh
7. Nkhonjera et al
8. Guidara et al
9. Saxena A, Agarwal NJSE
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بررسی کردند [ .]17سیست مورد مطاليه ،شام یک اجا
خورشیدی نو جيبهای ميمولی همرا با گویهای کواک
توخالی مسی ،یک مجرای هوا ،یک المپ هالوژن و یک فن
برای گردش هوای گتر ،داخت اجتا است  .نتتای نرتان
میدهد قدرت پش و کتارایی حرارتتی اجتا خورشتیدی
بهترتی  60/20وات و  45/11درصد اس .
کومتتار 10و همکتتاران ( )2018تلفتتات گرمتتا در اج ت ای
مشتلتت قابلمتتۀ پشتت وپتت در یتتک اجتتا خورشتتیدی
متمرک کنند (ظرف سهموی) را تج یهوتحلی کردند [.]18
همچنین ،در مطاليۀ یادشد اثر سری باد و دمای محی را
بهدس آمد قستم
بر تلفات گرما کمی شد .براسا نتای 
اصلی تلفات گرما به دلی انتقتال گرمتا از طریتق همرفت و
تاب در سطح جانبی قابلمۀ پش وپ اس .
11
در یتتک تحقیتتق یتتددی ،کومارستتان و همکتتاران
( )2018یملکرد اجا گتاز خورشتیدی ایرمستتقی را بتا
مانیتول 12به ینوان مادۀ تغییر فتاز تج یتهوتحلیت کردنتد
[ .]7در پژوه یادشد از ترمینتول  55بته ینتوان متایع
انتقال گرما از طریق یک کلکتتور خورشتیدی ستهموی در
بهدست آمتد
سیست توسيه داد شد استفاد شد .نتای 
نران میدهد کارایی کلی سیست  9درصد اس و راندمان
واحد پش وپ  41 ،درصد اس .
ابوحمد  13و آلنفایی )2019( 14یک اجتا خورشتیدی
مجه به ذخیر ساز حرارتی توسيه دادنتد کته در شتک 2
نران داد شد اس [ .]19در ایتن اجتا  ،استتامید نتو
تجاری 15با نقطۀ ذوب ℃ 82در کپستولهتای آلومینیتو،
پترشتد  ،در مرکت کتانون ستهموی شتتمال جنتوبی بتترای
جمعآوری انرژی قرار میگیرد .همچنین ،کپسولهتایی بتا
مواد تغییر فاز ذوبشد به صورت یمتودی در یتک ظترف
یایق گرد ،باالی ظرف پش  ،قرار میگیترد .هتوا از پتایین
ظرف به باال منتق میشود تا گرما را از کپسول مواد تغییر
فاز خارج شد و با همرف به ظرف پش وپ منتق شتود.
نتای استفاد از این سیست نران متیدهتد امکتان پشت
برن در این دستگا از گرمای ذخیر شد وجود دارد.

10. Kumar et al
11. Kumaresan et al
12. D-Mannitol, 𝐶6 𝐻14 𝑂6
13. Abu-Hamdeh NH
14. Alnefaie KAJSE
15. Acetamide of commercial grade
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) (aبرج خورشیدی از ابوحمد و النفایی مجه به مشازن ذخیر سازی حرارتی ،گیرند و برج و مبدل حرارتی []20

) (cبازتابکنندۀ سهموی ساختهشد برای بلند کردن لولههای پرشد با
]19[ PCM

) (bنمودار شماتیک یملکرد اجا گاز با استفاد از کپسول PCM

[]19

شکل  .2اجاق خورشیدی مجهز به ذخیرهسازی حرارتی توسعهیافته توسط ابوحمده و آلنفایی []17

حستتینزاد  1و همکتتاران ( )2020تتتأثیر پارامترهتتای
طراحی و همچنین ،هوا بر یملکرد اجتا خورشتیدی لولتۀ
تشلیهشد را بررسی کردند [ .]21در این مطاليته ،از روش
تاگوای 2بترای بته دست آوردن یملکترد مطلتوب اجتا
خورشیدی استفاد شد اس  .نتای استفاد از ایتن اجتا
نران میدهد تغییر تاب خورشید تأثیر کمی روی کارایی
اجا خورشیدی لولۀ تشلیه دارد ،در حالی که تأثیر آن بتر
قدرت حرارتی مفید اجتا خورشتیدی قابت توجته است .
فرار مطلق محفرۀ خأل مؤثرترین پارامتر در کارایی اجتا
خورشیدی لولۀ تشلیته است و در شترای مطلتوب 10−6
پاسکال اس .
ادی  3و همکاران ( )2020بته بررستی بهبتود یملکترد
اجا های خورشیدی با استفاد از مواد تغییر فاز به ینتوان
یک فناوری ذخیر ساز انرژی گرمایی متمرک  ،پرداختتهانتد
[ .]22با کمک سیست ذخیر ساز مواد تغییر فاز کته قتادر
به انتقال انرژی گرمایی برای مدت زمان طوالنیتتر است ،
1. Hosseinzadeh et al
2. Taguchi method
3. Adil et al

اجا خورشیدی طراحی شد .این اجا خورشیدی قابلیت
پش وپ در ش را نی دارد.
بهیو4و همکاران ( )2020اجا خورشیدی با ذخیر ساز
حرارتی با کمک استفاد از فینهتا بترای افت ای ستری
انتقال حرارت و نمک خورشیدی به ینوان مواد تغییتر فتاز
برای پش وپ با دمای زیاد را بررستی کردنتد [ .]23نتتای
پژوه آنها نران میدهد اجا خورشتیدی طراحتیشتد
قادر اس دمای سرخ کردن مطلتوب 180 - 170 ،درجتۀ
سانتیگراد ،برای روان هنگا ،پش وپ در داخت خانته بتا
قابلی  110دقیقه ذخیرۀ انرژی حرارتی را فراه آورد.
گسترۀ وسیع دستر بودن انرژی خورشیدی ،ستاخ
آسان ،اهمی یافتن کاه مصرف انرژی و انترار گازهای
گلشانهای سب شد است مطاليتات فتراوان در خصتو
بهبود یملکرد و اصالح طراحی صورت پذیرد ،اما همچنتان
میتوان از طراحیهای جدید مرستو ،در ستایر فنتاوریهتا
برای بهبود یملکرد اجا های خورشیدی بهر برد .در ایتن
پژوه دو اجا خورشیدی از نو جيبهای ارائه میشتود.
4. Bhave et al
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طراحی بش متمرک کنند هر دو اجا نستب بته ستایر
اجا ها تا حدودی اصالح شد اس  .همچنین ،یکی از دو
اجا امکان استقرار دابسونی را فراه میآورد.
طراحی دو اجاق خورشیدی
در این پژوه دو اجا خورشیدی جيبهای طراحی شتد
اس  .مدل نشس از بازتابندۀ مشروطی مجه بته استتقرار
دابسونی و مدل دیگر ،از صفحات بازتابندۀ متحرک و ثابت
به همرا ذخیر ساز انرژی ارزانقیم بهر مند اس .
اجاق خورشیدی جعبهای مجهز به بازتابنددۀ مخروطدی و
استقرار دابسونی

نمایی از اجتا خورشتیدی جيبتهای مجهت بته بازتابنتدۀ
مشروطی در شک  3نران داد شد اس  .بدنۀ این اجتا
خورشیدی از بش های زیر ترکی شد اس
 بازتابندۀ مخروطی :در ایتن اجتا خورشتیدی از
اهار صفحۀ بازتابند بته صتورت هرمی/مشروطتی
استفاد میشود و با زاویۀ  20درجه به اهار وجته
سطح دهانۀ محفرۀ اجا نص میشود.
 محفظۀ نگهدارنده :محفرۀ این اجا خورشیدی
از اهار بش

زیر ترکی شد اس

 بخش عایقبنددی :الیتههتای یتایقبنتدی در
شک های  4و  5نران داد شد اس .
 بخش جاذب :در این بش

از صتفحۀ کلکتتور

تش با پوش جذب انتشابی استفاد میشود.
به خالف اجا خورشیدی جيبهای که در آن از
دو صفحۀ جاذب به طور متوازی استتفاد شتد
اس .
 بخش ذخیرهسداز حرارتدی محفرتهای کته
جاذب اجتا خورشتیدی جيبتهای در آن قترار
دارد ،یالو بر یایقبنتدی مناست شتام یتک
بش خازنی اس که از زاال در بتین دو الیته
صفحۀ جاذب یک شبکه استفاد شد اس  .بته
گونهای که هماننتد یتک ختازن حرارتتی یمت
میکند و ظرفی گرمتایی اجتا خورشتیدی را

اف ای میدهد .بدیهی اس که در صورت کت
شدن شدت تاب (برای م ال ،با یبور یک تکته
ابر از جلوی خورشید برای انتدین دقیقته) تتا

147

حدودی می ان کاه دمای ظرف مواد اتذایی
را آهسته میکند و سب تتداو ،بیرتتر فراینتد
پش میشود .یالو بر این بش  ،خازن ستب
ایجاد یک جریان جاب هجتایی هتوای گتر ،درون
محفره میشود .به اینترتی  ،از محبو شدن
هوای داغ در قسم باالیی محفره و هتدررف
حرارتی ناشی از آن میکاهد.
 بخش هیبریدی به ینتوان انترژی کمکتی در
شرای کمبود تاب خورشتیدی در ایتن اجتا
خورشیدی از یک المن برقی کنترلشتد نیت
در قسم خازن حرارتی استفاد شد اس .
 بخش استقرار دابسونی :1یالو بتر استتفاد از
اثتتر ختتازنی بتترای تتتدوا ،پش ت در ای تن اجتتا
خورشیدی ،از استقرار دابسونی نی استفاد شتد
اس که دنبال کردن خورشید به صورت دستتی
را بسیار آسان میکنتد .وجتود بالرتتکهتایی از
جن پلیکا بین دیسک اوبی متص به محفره
و دیوارۀ پایه برای تنری زاویۀ ارتفتا و دو الیته
طلق آارته به کمتی رواتن در زیتر پایته بترای
تنری سم  ،حرک نر ،و روانی را به این اجتا
خورشیدی میبشرد .استتقرار دابستونی ایتد ای
برگرفته از تلسکوپ دابسونیان اس کته بته نتا،
مشتر آن ،جان دابسون ،اس  .این تلستکوپهتا
میتوانند در مهمانیهتای ستتار ای در قلمتروی
 24ایتتن و بتت ر تتتر خودنمتتایی کننتتد .ایتتن
تلستتکوپهتتا دارای نستتب کتتانونی ستتریع بتترای
کاه اندازۀ ستاختارهای پرتتیبانی آینتههتای
اولیه و ثانویه هستند .از تلسکوپهای دابستونیان
و آینتتۀ ب ت ر اصتتلی آنهتتا در درجتتۀ اول بتترای
2
کریدن اسیلوسکوپهای ذخیر سازی دیجیتال
و سیارکها و ستار های دنبالهدار ک نور استفاد
میشود [.]23
 درب اجدداق خورشددیدی :درب بدنتتۀ استتتوانهای
اجا خورشیدی از کت اجتا است و شتیوۀ بتاز
شدن آن به صورت تلسکوپی طراحی شد اس .

1. Dobsonian mounting
2. DSOs
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شکل  .3نمایی از اجاق خورشیدی جعبهکوچک مدل استوانهای با آینۀ مخروطی و استقرار دابسونی

شکل  .4عایقبندی الیۀ جانبی اجاق خورشیدی مخروطی آینه مخروطی مجهز به استقرار دابسونی

شکل  .5عایقبندی الیۀ تحتانی اجاق خورشیدی مخروطی آینه مخروطی مجهز به استقرار دابسونی

به منرور بهر مندی از بیرترین بازد ممکن پیرتنهاد
میشود هنگا ،تنرتی استتقرار اجتا  ،دقت شتود تتاب
خورشید در مح قرارگیری ظرف متمرک باشد.
اجاق خورشیدی جعبهای مجهز بده بازتابنددۀ صدفحهای
متحرک و ثابت

اجا خورشیدی جيبهای میتواند همرا با صفحۀ بازتابندۀ
پرتی و یایقبندی اندالیه باشد .ایتن دستتگا بته دلیت
مورد استفاد قرار گرفتن در ختارج از محتی خانته ،فاقتد

بش انتقال اس  .ظرفی و ابياد این اجا خورشتیدی را
میتوان براسا نیاز طراحی کرد .برای کاه زمان پش ،
پیرنهاد می شود جن ظتروف فلت ی تیتر یتا شیرتهای
انتشاب شود .نمای این اجتا خورشتیدی جيبتهبت ر در
شک  6نران داد شد اس .
بدنۀ این اجا خورشیدی از پتن بشت زیتر ترتکی
شد اس
 بخش گردآورنده :اجا طراحیشتد دارای یتک
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درب پنجر با قاب آهنی برای یبور نور بته داخت
سیست اس  .پیرنهاد میشتود بترای نگهداشتتن
صفحۀ بازتابنتد در زاویتۀ مناست از یتک تستمۀ
فل ی سوراخدار استفاد شود.
 بخش جاذب :برای صفحۀ جاذب از یتک کلکتتور
تش با الیۀ جذب انتشابی میتوان استفاد کرد.
 بخش عایقبندی :الیههای یایقبندی بته منرتور
نگهداری گرما در این اجا های خورشیدی از یایق
حرارتی مطابق با نقرۀ نرانداد در شک های  4و
 5بهترتی برای دیوارۀ جتانبی و تحتتانی استتفاد
شد اس .
 استقرار اجاق خورشیدی پیرنهاد میشود برای
ارخاندن اجا جيبهای رو بته آفتتاب بته صتورت
تنری دستی ،از ارخ استفاد شود.
 انرژی الکتریکی کمکی در این اجا خورشیدی
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میتوان از یک المن برقتی بترای تستریع فراینتد
طبخ و همچنین ،در مواقع با شتدت تتاب انتدک
استفاد کرد.
بازتابند در اجا گاز خورشیدی اهمیت زیتادی دارد،
زیرا پشت وپت در شتدت تتاب کت را ممکتن متیستازد.
همچنین ،میتواند سری پش وپ را اف ای دهد .با اجاز
دادن بهشدت تاب بیرتر در ناحیۀ دیافراگ  ،شدت تتاب
بیرتر را فراه میآورد ،بنابراین یملکرد سیست را بهبتود
میبشرد .استفاد از آینههای تقوی کنند زمتان پشت را
کاه میدهد ،زیرا تاب اضافی را روی سطح اجتا گتاز
منيک میکند .شتک  6یتک اجتا خورشتیدی بتا سته
بازتابند را نران میدهد [.]24
در این اجا خورشیدی جيبهب ر توسيهیافته نی بته
منرور بهبود یملکرد اجا  ،از سه بازتابند استتفاد شتد
اس  .شک  ،7این اجا خورشیدی را نران میدهد.

شکل  .6جعبۀ خورشیدی خورشیدی با سه بازتابنده []24

شکل  .7اجاق خورشیدی با سه بازتابنده
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برای شس وشتوی اجتا  ،محت ختروج آب در جيبتۀ
اجا تيبیه شد اس  .این مح خروج (شیر آب) در شک
 7قاب مراهد اس .
نتایج
در این بش نتای یملکرد دو اجا طراحیشد به همترا
ه ینۀ قطيات مورد استفاد  ،ارائه میشود.
بررسی اجاق خورشیدی مخروطی آینه مخروطی مجهز به
استقرار دابسونی

در نمونۀ ساختهشد  ،بش بازتابندۀ این اجا به گونتهای
طراح تی شتتد اس ت کتته ستتطح دهان تۀ بش ت بازتابنتتد
 102*98ستتانتیمتتتر و ستتطح دهانتتۀ ورودی بتته جيبتته
 47*40ستتانتیمتتتر باشتتد .ضتتری تمرکتت ایتتن اجتتا
خورشیدی حدود  4/2برآورد میشود .این بش در شتک
 8نرتتان داد شتتد است  .از آنجتتا کتته اجتتا خورشتیدی
ساختهشد مجه به المن های حرارتی اس  ،برای ایمنتی
بیرتر از یایقهای با تحم دمایی حدود  ℃ 600استتفاد
شد اس  .برای شس وشوی اجا  ،متیتتوان از درب ورود
ظروف به اجا استفا کرد و با توجه بته متحترک اتاقتک،
آب ک ی در مح قرارگیری ظروف انباشت نمتیشتود و
بهآسانی از اتاقک قرارگیری ظروف خارج میشود.

شکل  .8اجاق خورشیدی مجهز به بازتابندۀ مخروطی

در ایتتن آزمتتای از هفتت یتتدد سنستتور دمتتا بتترای
انداز گیری دمای سطح پایین آب ،دمای سطح بتاالی آب،
دمای کلکتور ،دمای هوای داخ اجا  ،دمای هوای بیترون
اجا و دمای زیر طلتق و دمتای روی طلتق استتفاد شتد.
سنسور دمای هوای درون اجا از نو مکانیکی بود .شتک
 ،9دمای قرائ شد از این هف سنسور را نران متیدهتد.
درخور یادآوری است در ایتن آزمتای از طلتق دوجتدار
استفاد شد و الیۀ میانی ،هوا بود اس .

شکل  .9نتایج گزارششدۀ حسگرهای دمایی اجاق خورشیدی جعبهکوچک از ساعت  13:55تا  15:56ظهر
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جدول  .1لیست هزینههای ساخت اجاق خورشیدی مخروطی آینه مخروطی مجهز به استقرار دابسونی
جنس

مقدار

قیمت واحد (دالر)

قیمت کل (دالر)

ور فوالد گالوانی 0/6
رول فو ،حرارتی ضشام 2cm
اوب نئوپان ضشام  9میلیمتر
اس اوب
طلق
ور آلومینیو،
اوب  9میلیمتری
نبری آلومینیو،
نمد
واشر
اس سیلیکونی
انگک پوشال کولر
زاال
رن
اب ار و خرد ری
جمع ک

25kg
1
1
1
1
1
1
2
هر  1متر مربع
1
1
1
4
1
1

0/8
8/5
30
4/79
8/79
3/79
2/87
0/6
0/56
0/1
1/8
9/99
12/90
4
5

20
8/5
30
4/79
8/79
3/79
2/87
0/6
0/56
0/1
1/8
9/99
50/60
4
5
152/99

*به دلی اینکه کاالهای مرشصشد تولیدکنندگان متيددی دارد و یرضهکنندگان قیم های متفاوتی ارائه میدهند ،مرجع خرید این کاالها مرشص نرد اس .

در ادامتته ،لیستت ه ینتتههتتای ستتاخ ایتتن اجتتا
خورشتتیدی بتته شتترح جتتدول  1استت  .تفتتاوت کیفیتت
نهاد های تولید ،مقدار خریتد ،مقتدار مالیتات وضتع شتد ،
کرور مبدأ و مقصد ،ه ینههای باربری و سایر یوام سب
میشود ،قیمت هتای بیتان شتد بترای ستاخ بتا قیمت
بیانشد در جدول  1متفاوت باشد.
اجاق خورشیدی جعبهای مجهز بده بازتابنددۀ متحدرک و
ثابت

فضای اجا طراحیشد مناس ش ظرف اذای تکنفر
متوس اس  .برای بدنۀ این اجا خورشتیدی جيبتهای از
بدنۀ یک آبشیرینکن مستيم استفاد شتد و اقتدا ،بته
اصتتتالح و نوستتتازی آن شت تد .ارزش استتتتفادۀ مجتتتدد از
محصوالت و تمای یتافتن افتراد بترای انتشتاب ایتن روش
یالو بر ک شدن نیاز به تالش برای دستیابی به محصتول
به ید ،دفع محصوالت قاب استفادۀ مجدد به ینوان زبالته
کمتتک متتیکنتتد [ .]25بتترای اشتتار بتته م یتت هتتای
زیس محیطی دیگر استفادۀ مجدد از محصوالت متیتتوان
به پژوه فورتونا 1و همکاران ( )2017در متورد استتفادۀ
مجدد از محصوالت برای به حداق رساندن انترار گازهای
1. Fortuna

پسماند جامد اشار کرد

گلشانهای در یک سیست مدیری
[.]26
جن بش بازتابند از صفحۀ دوجتدارۀ پلتیکربنتات
مقاو ،در برابر آفتتاب و رطوبت است کته روی آن فویت
آلومینیو ،توس اس اوب رقیقشد کرید شد اس .
ابياد این متمرک کنند  109*83سانتیمتر است  .بشت
جاذب این اجا  ،در ابياد  80*50سانتیمتر اس که روی
آن یک الیته استپری مرتکی متات زد شتد .از مرتکالت
اجا های خورشیدی ،ید ،کارکرد مناس در ستای هتای
بتتا تتتاب خورش تیدی ناکتتافی (روزهتتای ابتتری و ش ت ) و
همچنین ،کنترل سش برای اف ای شدت تاب خورشید
ورودی (بتتاالتر از مقتتدار نتتامی طراحتتیشتتد ) اس ت  .بتته
اینمنرتور ،متیتتوان اجتا هتای خورشتیدی بته صتورت
هیبریتتدی طراحتتی کتترد .در ادامتتۀ ایتتن پتتژوه  ،اجتتا
خورشیدی جيبهب ر مجه به المن های حرارتی مجهت
شد اس  .اجا طراحیشد از المن برقتی  500وات بته
ینوان انترژی کمکتی در شترای کمبتود آفتتاب استتفاد
میکند .المن به فاصلۀ  3سانتیمتر بتاالتر از نمتد یتایق
نسوز با روک آلومینیو ،به ینوان رفلکتور به وستیلۀ پایته
مشصو نگه داشته شد اس .
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در این اجا آزمای گر ،کردن آب از ℃ 20به ℃85
توس حسگر دما انجا ،گرف که مکتان قرارگیتری حستگر
دما در اجا خورشیدی در شک  10قابت رؤیت است  .در
این آزمای  500سیسی آب در ظترف مرتکیرنت قترار
گرف و زمان گر ،شدن آب تا دمای  ℃ 85حدود  1سای
بود .نتای این آزمای با کمک شتک  11نرتان داد شتد
اس .
از اجا استفاد شد برای طبخ انوا اذا استفاد شد ؛
به طور نمونه در شک  ،12برای پشت ذرت از ایتن اجتا
استفاد شد اس .
در ادامتته در جتتدول  ،2ری ه ینتتههتتای ستتاخ اجتتا
خورشیدی مطرحشد  ،بیان شد اس .
مقایسۀ ه ینۀ تما،شدۀ دو اجا خورشیدی با اجا های
گازی مرسو ،با کمترین امکانات ،همچنین محتدودی هتای
بیانشد در استفاد از اجتا هتای خورشتیدی و در نهایت ،

تيرفتتۀ نتتاای گتتاز طبیيتتی نرتتان از رقاب ت پتتذیری انتتدک
اجا های خورشیدی با اجا های گازی مرسو ،برای منتاطق
با دسترسی به گاز شهری است  .بته منرتور رقابت پتذیری
اجا های خورشتیدی بتا اجتا هتای گتازی مرستو ،از نرتر
اقتصادی ،باید حداق تيرفۀ گاز به  11ه ار ریال به ازای هتر
نرمال متر مکي اف ای یابد .این مبلغ در حال نرخ برابری
ارز  250ه ار ریال به ازای هر دالر ،مصرف متوست ستاالنه
 325نرمال مکي گاز در بش پشت و پشت توست هتر
واحد مسکونی و تفاوت قیم  70میلیون ریتال بتین اجتا
خورشیدی و اجا گازی محاسبه شد اس  .در این حالت ،
می ان انترار گازهای دیاکسید کتربن هتر واحتد مستکونی
حدود  700کیلوگر ،در سال کاه مییابد .یالو بتر ایتن،
اجا خورشیدی توسيهیافته میتواند گ ینتۀ مناستبی بترای
مناطق با ید ،دسترسی به گاز طبیيی باشد ،ارا که در ایتن
حال خانوار نگران تأمین سوخ برای اجا نشواهد بود.

شکل  .10محل استقرار دماسنج درون اجاق خورشیدی جعبهبزرگ

شکل  .11نمودار نتایج آزمایش گرم کردن آب از دمای  20°Cتا  85°Cدر اجاق خورشیدی جعبهبزرگ
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شکل  .12پخت ذرت در اجاق خورشیدی جعبهبزرگ

جدول  .2لیست هزینههای ساخت اجاق خورشیدی جعبهای مجهز به بازتابندۀ متحرک و ثابت
جنس

مقدار

قیمت واحد (دالر)

قیمت کل (دالر)

ور فوالد گالوانی 0/6
قوطی مبلی  20*20میلیمتری
نبری نازک
فو ،پلیاورتان
آلومینیو ،نمددار
شیره
اس سیلیکونی
ارخ
ور سیا آهنی
فوی آلومینیو،
طلق
نوار دور درب
اب ار و خرد ری
جمع

62/5 kg
14/88 kg
10
1
2
1
1
4
10kg
1
1
3
1

0/8
0/91
20
0/44
2/50
1
1/8
4
1/5
6/80
8/79
5/97
5

50
13/54
200
0/44
5
1
1/8
16
15
6/80
8/79
17/91
5
341/28

*به دلی اینکه کاالهای مرشصشد تولیدکنندگان متيددی دارد و یرضهکنندگان قیم های متفاوتی ارائه میدهند ،مرجع خرید این کاالها مرشص نرد اس .
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