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Introduction Solar energy is one of the most important sources of renewable energy and it use to 

resolve the problems of energy needs include, increase fossil fuels, increase energy conduits prices, 

higher energy demand worldwide and greenhouse gas emissions. Solar collectors using, the sun's thermal 

energy and it converts into useful and usable energy. Solar collectors are divided into parabolic types 

(PTC), linear Fresnel reflectors (LFR), solar plates and central towers. Among them, the most common 

heat generation systems are linear adsorption technologies. We examine the LFR system for greenhouse 

heating in shahrekords winter. 

Materials and Methods Studies (Huang et al., 2014) can be used for optical analysis, Daneshyar 

model can be used to calculate the amount of light energy of the sun for a specific location, The 

mathematical formula is used to calculate the instantaneous energy equilibria. A heat transfer resistance 

model is presented and the heat loss of different parts of the collector can be calculated. For modeling, the 

total amount of exergy must first be obtained, which can be used using the petlla formula given in  

(Bellos et al., 2019). 

Results and Discussion The studies performed include the following results:  

-The proposed mathematical modeling for calculating solar energy is accurate in terms of daily and 

instantaneous performance. This model is valid for both clear and cloudy days, so it can be applied in a 

variety of weather conditions. 

- The maximum useful heat production of the current system for the February is about 2.5 kW, while 

the increased liquid temperature in the heat tank is 16 degrees Celsius. 

- The maximum thermal efficiency of Fresnel collector during the day is 64%. The average daily 

efficiency is 56.4%. 

-The most important parameters that affect the production of useful energy are the position of the sun 

during the day and the amount of cloudy day. 

- The system has the ability to heat the stored water in the source up to a temperature of 98 degrees 

per day. This amount is available up to 14 hours. 

-The system under consideration can be used for heating up to 1260 watts without heating the tank for 

15 hours. , heat generation can be use as, food industry steam production and industrial desalination 

water. 

-The decrease in exergy efficiency is due to the decrease in the thermal efficiency of the system as 

well as the increase in the thermal difference between the collector and ambient temperatures. Higher 

values can be achieved by reducing the heat losses. Which is itself a reason to reduce the exergy 

efficiency of the system. 

Conclusion In this paper, daily performance of a linear Fresnel collector with 18 square meter mirror 

field, a parabolic collector and an insulated storage tank with a volume of 250 liters is investigated, which 

includes experimental analysis, theoretical formulation of thermal phenomena and The weather 

conditions in Shahrekord have been. The mathematical model developed is based on the energy balance 

in the collector and storage tank. Has an efficient greenhouse heating system and average thermal 
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efficiency of 56%. Which is a reasonable amount and competitive with other similar technologies, the 

cost of construction and maintenance is much lower than competitors. 

Keywords: Concentrated collectors, Heat loss, Reflector, Thermal efficiency. 
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 چکیده

استفاده از باعث شده تا های انرژی و تنش آبی به دلیل تغییرات اقلیم قیمت حامل ،در سال های اخیر افزايش آلودگی هوا 

آوری و تامین  خورشیدی يکی از منابع مهم جمع هایجمع کننده .افرايش يابدهای تجديد پذير به ويژه انرژی خورشیدی  انرژی

از اهمیت خاصی برخورار ها  . در اين راستا بازده و کارايی اين کلکتورها و اقدامات الزم برای افزايش اين عاملهستندانرژی گرمايی 

ی جهت استفاده در سیستم گرمايش يک گلخانه در بهمن ماه در بازتابنده فرنل خط کيعملکرد روزانه  در اين پژوهش لذا  است.

میدان مربع متر 11با  تختصفحه  رندهیگ کي یدارا سامانهاين  سی خواهد شد.برر یبه صورت عدد شرايط آب و هوايی شهرکرد

جمع کننده و  در یبر اساس تعادل انرژ ،ني. عالوه بر اشده استمتصل  لیتر 252 باحجم  یساز رهیمخزن ذخ کيو به  بوده آينه

بازده بیشینه  که ها نشان داد تحلیل. تهیه شد سامانه مورد نظرعملکرد روزانه  ینیبشیپ یبرا یاضيمدل ر کي ،یسازرهیمخزن ذخ

که توانايی گرمايش محیط گلخانه را در طول شب  است لوواتیک 1/5 دیحرارت مف دیحداکثر تولدرصد و  64برابر با  سامانهحرارتی 

 یها بازتابنده ژهيو به و یدیمتمرکز خورش یهاسامانه یابيارز یتوان برایم پژوهش نيا جينتاهمچنین از  دارد.در ماه بهمن را 

 .استفاده کرد یفرنل خط

 

 بازتابنده، بازده حرارتی ، لفات حرارتیت ،های متمرکزمتمرکز کننده کلمات کلیدی:

 

 مقدمه

دهد افزايش تحقیقات نشان می.باشدتولیدی در کشور می بخشکشاورزی يکی از پردرآمد ترين و در عین حال پرمصرف ترين 

ای در اين بخش های گلخانهسال گذشته تولید گاز 52وری در کشاورزی با افزايش مصرف انرژی همراه است  بطوری که در بهره

ای های گلخانه(.طبق مطالعات صورت گرفته بخش کشاورزی بیش از ده درصد از گاز 2014et alSmith ,.دو برابر شده است )
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 et alSmith ,.درصد خواهد رسید ) 32اگر سهم منابع طبیعی را نیز به حساب بیاوريم اين مقدار به حدود  تولید میکندجهان را 

-ای در کشورهای گلخانههمچنین میزان انتشار گاز است(که خود نشان دهنده اهمیت اصالح مصرف انرژی در اين بخش 2008

 et Jovanovicرو به کاهش است ) اين مقدار الی است که در جوامع توسعه يافتهحال توسعه رو به افزايش است اين در حهای در

., 2015al.) 

ای در اين صنعت های کشت مصنوعی وگلخانهرشد و توسعه کشاورزی نوين استفاده از ادوات و ماشین االت مدرن، استفاده از بستر

بايد در جهت کاهش ايجاد آلودگی بخش کشاورزی  شده است و موجب ايجاد ارتباط مستقیم بین رشد کشاورزی و انتشار آلودگی

 (. 2019et alBabu ,.) راه حل هايی ارائه شود

ای مربوط به گرمايش بیشترين هزينه تولید گلخانهدهد که نشان می یاکشت گلخانه یمصرف انرژ یرو بر شده انجام یهایبررس

et al Baudoin ,.ی نهايی محصول را شامل شود)درصد هزينه42تواند تا گرمايشی می سامانهبستگی به نوع  .گلخانه است

-های تولید نهايی محصول را شامل میدرصد هزينه 12تا  62برابر با بیشتر و ترکیه اين مقدارمانند در کشوری همچنین  (.2013

 مربوط ایگلخانه دیتول یها نهيهز درصد ۰2از  شیدهد که بینشان م تحقیقاتبرخی  (.2006Ozgener and Hepbasli ,.) شود

 بیشتر بر عملکرد و کیفیت بدیدرجه سلسیوس اثرات  12دمای کمتر از کمینه  (. Sherafati., 2009) است شيگرما نهيبه هز

 بهره و است تجديدپذير انرژی منابع مهمترين از يکی خورشیدی انرژی (.Hassan Dokht., 2005محصوالت کشاورزی دارد)

 انرژی باالی تقاضای برق، قیمت افزايش فسیلی، سوخت افزايش مصرف مانند انرژیامروزه  مشکالت با مقابله برای آن از برداری

گرمايش  سامانهعملکرد پژوهشی  در . ) 2016et alBalaji ,.(ای پاسخ مناسبی استگازهای گلخانه انتشار و جهان سراسر در

ی آن به منظور راه اندازی پمپ زمین گرمايی در های فتوولتائیک برای تولید برق و ذخیره پنلبا استفاده ازتجديدپذير برای گلخانه 

متمرکز  یگروهی ديگر از پژوهشگران توانايی يک مدل سامانههمچنین (. Anifantis et al,. 2017گرديد ) بررسیطول شب 

نهيهز یشنهادیپ یسامانه که کردند گزارش آنها. دادند قرار یبررس مورد را گلخانه شيگرما یبرا یآب یدیخورش یحرارت کننده

نشان دهنده اهمیت استفاده از اين مقدار  .(Attar and Farhat .,2015)  دهد یم کاهش درصد 5/11 گلخانه را تا شيگرما یها

خود به دو نوع متمرکز و غیر متمرکز مانند گرمايش خورشیدی  است. یهای گرمايشسامانههای خورشیدی در متمرکز کننده

  شوند.های صفحه تخت تقسیم میمتمرکز کننده

PTC) سهموی به انواعهای متمرکز متمرکز کننده
LFR) خطی فرنل بازتابنده ،( 1

خورشیدی  برج و خورشیدی بشقاب ،( 2

متمرکز  و انواع سهموی مانند هستند، خطی جاذب هایفناوری گرما تولید هایسامانه ترينمتداول ها،آن میان در. شودمیتقسیم 

 تراکم نسبت افزايش ، جاذب ناحیه داشتن نگه ثابت صورت در .) 2014et alXu ,.(عملکرد تقريبا يکسانی دارند که فرنل کننده

 مطالعات از بسیاری .) 201et alNixon ,.3 (زمین قابل حل خواهد بود روی اضافی هایبازتابنده افزودن بافرنل  متمرکز کننده

 رافرنل  متمرکز کننده سازی بهینه ها،آينه فاصله و کانونی فاصله ، میدان عرض از جمله سازی بهینه مختلف متغیرهای تنظیم با

                                                 
1 parabolic trough collector 
2 linear fresnel reflector 



 

 

 آنها و دادند قرار بررسی مورد آزيموت رديابی با را فرنل متمرکز کنندهمطالعاتی در  .) 2019et alBellos ,.(مورد بررسی قرار دادند

 . ) 2014et alHuang ,.(بدست آوردند سلسیوس درجه 422 به نزديک مايع دمای سطح با را حرارتی بازده عملکرد میانگین 61٪

متمرکز  آزمايشی طور ای و سهموی اشاره کرد. در يکی از مطالعات به توان به دو نوع اصلی ذوزنقههای بازتابنده ثانويه میدر طرح

 سلسیوس درجه 02 به نزديک آب دمای و درصد 32 کم نسبتاً حرارتی بازده و شد بررسی پوشش بدون ایذوزنقهفرنل  کننده

يکی ديگر از  در ).201et al Mokhtar ,.6(نددانستنوری ده ثانويه و تلفات دلیل اين بازدهی کم را طراحی بازتابن .آمدبدست 

 به نزديک پیشنهادی پیکربندی نوری بازده حداکثر بود،شده  بررسی ایذوزنقهی بازتابنده ثانويه باکه  فرنل متمرکز کنندهمطاالت 

 ،سهموی شکل با ثانويه بازتابنده. ) 2014et alHuang ,.( است سهموی با انواع رقابت ابلقمناسب  مقدار يکبود که  05٪

 ثانويه نوع فرنل با بازتابندهکه ديگری در تحقیقی . ) 2016et alLoni ,.( است ذوزنقه هندسه با مربوطه بازتاب از کارآمدتر

به منظور حداکثر رساندن .( 2015et alQiu ,.) گزارش شد ٪65 با برابر سامانه بازده حداکثر کرد می کار مذاب نمک با سهموی

سامانه در نظر گرفته شده رديابی خورشیدی است طرح های مختلفی برای اين  بازدهی نوری بازتابنده فرنل خطی همراه با سامانه

در انرژی تولیدی درصدی انرژی  64/16و افزايش  ±226/2 ◦است در يکی از مطالعات سامانه طراحی شده دارای دقت

ر جديد ترين مطالعات صورت گرفته استفاده از نانو سیال ها به عنواع سیال انتقال حرارت مورد د. (2021et al Barbón ,.)است

 et alSaid & 2021 ,.) شوددهد که باعث افزايش بازدهی حرارتی اين سیستم ها میاست. نتايج نشان میبررسی قرار گرفته 

 ., 2020et alWang ). تنها به تولید انرژی حرارتی مفید نبوده و کاربرد آن در طراحی سیستم های خطی رنل فکاربرد سامانه

-متمرکز نیز بررسی شده است اين سیستم ها بدلیل دارا بودن چگالی نوری بیشتر بازدهی نوری باالتر را ارائه می کیفتوولتائ

 (.Boito and Grena 2021)دهند

های خارج از کشت که معموال با یلی و چالش های کشت گلخانه در فصلسمشکالت زيست محیطی استفاده از سوخت های ف

گرمايش خورشیدی با مزايايی مانند ثبات قیمت و تولید انرژی  سامانه، استفاده از يک کشور همراه استمصرف انرژی ی بیشینه

امکان سنجی بکارگیری سامانه با توجه تحقیقات انجام شده زيرا انرژی تولیدی رايگان و همیشگی است. مورد اهمیت است 

فصل  هوايی و آب شرايط برخوردار است. لذا  با توجه به خطی برای گرمايش گلخانه، از اهمیت خاصیفرنل  متمرکز کننده 

 به سامانه عملکرد مورد در تحلیلی معادالت شده، ايجاد سامانه روزانه عملکرد بینی پیش برای رياضی مدل يک زمستان شهرکرد ،

 کار اين هدف که بیان نمود توانمی .شودمی پیشنهاد يکپارچه فرنل متمرکز کننده هایسامانه از رياضی مدل يک معرفی منظور

و امکان سنجی استفاده از اين سیستم  خطیفرنل  متمرکز کننده يک روزانه عملکرد تعیین برای ،جامع نظری تحلیل يک ارائه

 . است های تولید و رفع موانع کشت گلخانه ای در ماه های سرد سالبه منظور کاهش هزينه برای گرمايش گلخانه

 مواد و روشها

ای باا ابعااد و   گلخاناه فرنال خطای،    جماع کنناده هاای   با توجه به ضروت بررسی ساامانه گرماايش گلخاناه باا اساتفاده از      

وات در کمیناه دماای منفای     1۰62نیااز حرارتای    ،نیااز حرارتای گلخاناه    بار اسااس   شاد. نیاز حرارتی مشاخ  در نظار گرفتاه    



 

 

ايان  ) اسات کاه   طراحای شاده   طاوری  فرنال خطای   کاز کنناده  متمر ساامانه  .(2017et al Jafari ,.)درجه سلسایوس اسات   22

و تاامین بخشای    ياابی باه چگاالی ناوری مناساب     بارای دسات   و ناوع بازتابناده ثانوياه(    های اولیاه  بازتابنده یشامل تعداد ،طرح

باارای محاساابه چگااالی نااوری مناسااب ابتاادا بايااد طاارح کلاای سیسااتم را از نظاار  .از نیاااز حرارتاای در طااول شااب فااراهم کنااد

ايان  چناین  هام هاای اولیاه را مشاخ  نماود.     يناه آبازدهی نوری سانجید ساپب بار اسااس باازدهی حرارتای میتاوان میادان         

رای در شااب و يااک المناات حرارتاای کمکاای بااگلخانااه حرارتاای  نیاااز تااامینيااک مخاازن ذخیااره حرارتاای باارای دارای  سااامانه

 .است آن کامل نیاز حرارتی جبران

متر با ارتفاع قسمت جلو  16/2متر، عرض 5طرفه به طول  کيگلخانه با ساختار  از، شده یطراح شيگرما یسامانه یابيارز یبرا

 یسانت 4×4با سطح مقطع  یآهن یها یاز قوط گلخانه ساختار مورد در .شودیمتر استفاده م 05/2متر و قسمت عقب  5/1گلخانه 

 .(et al Jafari,. 2017) همتر ساخته شد یلیم 12کربنات شفاف با ضخامت  یپل یاز ورق ها دهش دهیآن پوش یرونیسطح ب ومتر 

استفاده شده  حرارتی سازی ذخیره مخزن يک همراه بابه منظور استفاده از انرژی حرارتی خورشیدی از يک بازتابنده فرنل خطی 

در مخزن، ذخیره و مبدل حرارتی وظیفه انتقال  متمرکز کنندهحرارت تولیدی تا طراحی شده است  طوری گرمايشی سامانه. است

 . (1حرارت به محیط گلخانه را دارد)شکل 

 

مبدل -3 فرنل یخط کنندهمتمرکز -2گلخانه، -1: ی نصب شده در گلخانهخط فرنل یشيگرما سامانه کي یکل ینما -1شکل

 مخزن-5پمپ -4 یحرارت

Fig.1. Overview of a linear Fresnel heating system installed in the greenhouse: 1-Greenhouse, 2- 

Fresnel linear concentrator 3- Heat exchanger 4- Pump 5- Tank 
 

 .است خطی جاذب با گیرنده يک دارای متمرکز کننده اين. است شده داده نشان 2 شکل در بررسی مورد خطی فرنل بازتابنده

. است( صفر آزيموت زاويه) شمال - جنوب کننده جمع گیری جهت. است شده یبند قيعا ،شفاف قيعامواد  از استفاده با جاذب

در ماه  ( درجه عرض جغرافیايی 32تا 23مدار ) شهرکرد هوايی و آب شرايط برایفرنل  متمرکز کننده نظری ارزيابیمحاسبات و 

ه شددر نظر گرفته  هابازتابنده حرکت برای خودکار رديابی سامانه يکهمچنین جهت افزايش بازدهی سامانه  .انجام شدبهمن 



 

 

صرف  خارج از جاذب در نظر گرفته شده و از تلفات حرارتی در مسیر حرکت سیال متر بر ثانیه 3سرعت باد ثابت و به مقدار  .است

 .است (کم آنتالپی سامانه) گراد سانتی درجه 122 تا تقريباً شده بررسی دمای سطح و آب کار در متمرکز کننده نظر شده است. مايع

 

 

 قسمت های مختلف همراه با نمايش بررسی مورد خطی فرنل بازتابنده -2شکل
Fig.2. display different parts of Linear Fresnel Reflector  

 

 ی انرژی جذب خوشیدیمحاسبه

میزان  ارتفاع از سطح دريا، تابش خورشیدی در هر منطقه موثر است مثل طول و عرض جغرافیايی،عوامل متعددی در میزان 

های پیشبینی نیز بر اساس اين اطالعات پايه  اکثر مدل. رطوبت و مقدار ابر و ...  عوامل هواشناسی مانند گرد و غبار، آلودگی،

-توان از مدل دانشیار برای محاسبهمی .نیز بايد مورد توجه قرار گیردعالوه بر شرايط آب و هوايی، وضعیت اقصادی  اندگذاری شده

 .ی مقدار انرژی نوری خورشید استفاده کرد

 پارامترها و زوایه های خورشیدی

که در موارد احتیاج به تعريف پارامتر و زاويه های خورشیدی داريم  زمین برای محاسبه مقدار تابش خورشیدی رسیده به سطح 

 . (et al Ebrahimpour,. 2009)شده استزير اشاره 

 شود.بر حسب درجه محاسبه می  1 رابطهو از  استوا است خطهای خورشید و  پرتوزاويه بین  : 𝛅زاویه انحراف

(1) 
           [

   

   
        ] 

 برابر با شماره روز بر مبنای اول ماه میالدی است.  در رابطه باال مقدار 



 

 

 استفاده کرد. 2رابطه می توان از  برای محاسبه زاويه ساعت :  𝝎زاویه ساعت 

(2) 
ω    (       

  

  
 

 

  
   ) 

 .شودمیحساب م 3رابطه از    معادله زمان 

(3)          (
                                  

                            
) 

 قابل محاسبه است. 4رابطه اخالف ساعت زمانی منطقه ای از 

(4)               

 باشد. برابر با طول جغرافیايی محل می  Lدر رابطه باال

شهر ايران بدست آمده است.بر اين  34اين مدل بر اساس روابط تجربی برای تخمین میزان تابش خورشیدی در  مدل دانشیار:

 شود.محاسبه می 5اساس مقدار تابش کل بر سطح افق از رابطه 

(5)                                        (            )              

⁄     مقدار انرژی بدست آمده بر حسب ضريب ابر است.که از رابطه ی تقريبی  CFدر اين رابطه  خواهد بود.  

      
 ̅

 ̅
 که مقدار  

 ̅

 ̅
زاويه سمت راس    برابر است با مقدار ساعات آفتابی روز به کل ساعات روز می باشد. مقدار 

 .شودمحاسبه می 6 خورشید می باشد که از رابطه

(6)                               

 برابر با عرض جغرافیايی محل می باشد.    ،مقدار 2ی دررابطه

  ηopt نوری بازده

 و( τ) پوشش انتقالضريب  ،( ρ) هاضريب بازتاب آينه، ( α) گیرنده ضريب جذب مانند زير پارامترهای وسیله ی به نوری بازده

 از ، خورشید مختلف های موقعیت برای نوری بازده تغییر گرفتن نظر در برای ، اين بر عالوه. شود می محاسبه( γ) رهگیری عامل

 :نوشت توان می ، بنابراين. شود می استفاده( K) بازتاب خورشیدزاويه  کننده اصالح ، اضافی پارامتر يک

(7) η
   

           

 ۰5/2 با برابر و شود می تعريف شده منعکب تابش کل به جاذب در شده منعکب تابش از کسری عنوان به γ رهگیری عامل

 .شود می انتخاب

 مشخصات سامانه گرمایشی فرنل خطی:

است.  35/2متر و عرض  3آينه به طول های رديف فرنل خطی است که شامل متمرکز کنندهگرمايش خورشیدی  سامانهنوع 

)به دلیل تابش مايل خورشید و افزايش بازدهی شودهای اولیه در نظر گرفته میمتر کمی بیشتر از طول آينه 5/3طول جاذب 



 

 

 252 حجم اب مخزنبه تعداد رديف آينه ها بر اساس نیاز حرارتی قابل تغییر خواهد بود با توجه به نیاز حرارتی شبانه گلخانه .نوری(

بدون در نظر گرفتن بازدهی  شهرکرد شهر تابش خورشیدی . با توجه به میزان نیاز است درجه سلسیوس 122  لیتر آب نزديک

تلفات محاسبه و با استفاده از  درجه دارند. ۰0ف آينه توانايی گرمايش اين مقدار آّب را تا دمای ردي 12تعداد  نوری و حرارتی سامانه

قاب کلتور از فوالد  .استشده  زيآنودا ومینیآلومنوع بازتابنده آينه يا  شود.المنت حرارتی يا افزايش رديف های آينه پاسخ داده می

سال تخمین زده شده  22بیش از  سامانهکیلوگرم و عمر مفید  522شود. وزن تخمینی سازه کمتر از گالوانیزه ساخته می

 .)6et al., 201 Tagle(است

های آينه  اينکه فرض با پارامتر اين. شودمی محاسبه 1ی رابطه از استفاده با (  بر حسب ) (Aa)آينه های اولیه  مساحت موثر

 .(Sharma et al., 2014) کند ورد میآبر را اولیه یهابازتابنده موثر مساحت هستند افقی جهت در اولیه

(1)             

 خورشیدی مستقیم پرتو است.(mبر حسب )ها طول آينه Lها و برابر با عرض آينه   ها،تعداد رديف های آينه    مقادير

DNIدر آن مقدارکه  شده است محاسبه ۰ رابطه از (Wبر حسب)(Qs) موجود
برابر با نرخ تابش مستقیم نرمال بر  3

 است. (⁄   )حسب

(۰)           

) et Bellos شد محاسبه بر حسب وات (12)رابطه  سیال حجم در انرژی تعادل از استفاده با( Qu) سامانهتوسط  مفید گرمای تولید

)., 2016al.  

(12)     ̇                                       

به ترتیب دمای ورودی و     و    ظرفیت گرمايی ويژه، برابر با    است. بر ثانیه برابر با جرم آب برحسب کیلوگرم ̇ مقدار

برابر با    ،(  )برابر با مساحت جاذب   ، (W)برابر با تابش نرمال خورشیدی در محل   است. متمرکز کنندهخروجی 

⁄     )جاذب حرارتی اتالف ضريب  است. (C◦)بر حسب  برابر با دمای محیط و دمای جاذب    و   مقادير، (

 :یحرارت بازده

که  شودمی تعريف موجود خورشیدی انرژی به مفید گرمای نسبت عنوان به فرنل خطی متمرکز کنندهدر ( ηth) حرارتی بازده

کننده فرنل . با بدست آوردن راندمان نوری بازتابهستندشدت تابش خورشیدی  DNI و فرنل متمرکز کنندهمساحت    در آن

 .)Kalogirou,. 2012(کرد تحلیل (11رابطه ) توان عملکرد نوری آنراخطی می

(11) 
    

  

  
 

    

      
 

 .) .,2012Kalogirou(آمده است بدست  12 رابطه از( FR) گرما حذف ضريبهمچنین 

                                                 
3 Direct Normal Irradiance 
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 .) BeckmanDuffie and ,.2020(شودمحاسبه می13ی از رابطهکلکتور کارايی  ضريب ́ 

(13) 
 ́  

   ⁄

   ⁄  
   

       
 

   

   
[  (

   

   
)]

 

 دما . میانگینهستندجاذب مايع و  يب انتقال حرارت اضر   و     ،قطر خارجی و داخلی جاذب     و   مقاديردر اين رابطه، 

 .)2010et al Belessiotis ,.(آيدبدست می 14 یرابطه از گیرنده در

(14) 
      

  

        
       

 انرژی: آنی های تعادل

تعیین  15 یاستفاده از رابطه با توانمی را جاذب در انرژی تعادل. است شده آورده زير در سامانه انرژی اساسی ترازهای

 .(Duffie and Beckman., 2020)کرد

(15) 
        

   

  
           (      ) 

 ضريب      ، متمرکز کننده جاذب حرارتی ظرفیت      ،متمرکز کنندهکل انرژی خورشیدی رسیده به      مقدار 

 16 یرابطه صورت به توانمی را ذخیره مخزن حرارتی مبدل در انرژی تعادل است. متمرکز کنندهجاذب  حرارتی اتالف

 :(Belessiotiset al., 2010)نوشت

(16)           (      ) 

 ذخیره مخزن در انرژی تعادل است.برابر با دمای مخزن حرارتی      ، و حرارتی مبدل در کلی حرارت انتقال ضريب       

 .(Belessiotiset al., 2010)بدست امده است 01رابطه  در سازی

(10) 
      

    

  
                    

دمای مخزن ذخیره است و  سازی ذخیره مخزن در کلی حرارت انتقال ضريب       ، مخزنمايع  حرارتی ظرفیت       

 محاسبه کرد. 11توان از رابطه میدرجه حرارت  بدلیل تقريبا خطی بودن تغییرات در طول شبانه روز ساز

(11) 
          

  

      

                        

 میانگین عنوان به توان می را دما سطح اين. است شده استفاده قبلی معادالت در(   ) دما میانگین از که است مهم نکته اين بیان

میزان گرمای مفید را .نوشت توان می  ⁄              .رابطه از استفاده با کرد برآورد خروجی و ورودی دمای مقدار

 ( 2019et alBellos ,.) آيد. میبدست  ۰1از رابطه 



 

 

(1۰) 
   

          

  
 [

  

  
       ]             

[ است. ⁄   برابر با تابش رسیده به زمین]  برابر با بازده نوری،    [،   ]متمرکز کنندهبرابر با مساحت    مقدار

 :( 2019et alBellos ,.)شودمحاسبه می 22تا  22 به صورت معادالت از (   و   ،  ) پارامترهای

(22)  
                

           

      
 

(21)  
     

     

      
 (  

      

      
)  

     

      
 

(22)                        ⁄  

 

 مدل سازی زير با توانمی را پارامتر اين. است    حرارتی انتقال ضريب است نشده محاسبه فوق رابطه در که پارامتریيکی از 

 کرد. تعیین

  :  محاسباتی مدل  مدل

 انتقال های حالت تمام آن در که ، است بعدی يک پايدار حالت حرارتی مقاومت با حرارت انتقال مدل مبتنی بر محاسباتی مدل

 برای و شد ساخته )فوريستال( توسط بار اولین برای محاسباتی مدل. شوندمی گرفته نظر در فیزيکی های پديده به مربوط حرارت

متمرکز  هر رفتار تواندیم مدل اين. (Forristall 2003)شد استفاده سهموی خورشیدی هایمتمرکز کننده حرارتی بازده تعیین

 متمرکز کننده سامانههای هر يک از قسمت بینی کند.پیش کاری پارامترهای انواع با و محیطی شرايط هر تحت را سهموی کننده

 .شودتعیین میهای حراتی مرز 3و با توجه به شکل اری ذگ، شماره 1مورد بررسی در جدول فرنل 

 3تعیین مرز های حراتی با توجه به شکل -1جدول
Table 1- of thermal boundaries according to Figure 3 

 سطح

Surface 
 شماره

Numbe

r 

 سطح 

surface 
 شماره

Number 

ثانويه آينه  

secondary mirror surface 
 سیال انتقال حرارت  6

Heat transfer fluid 
1 

داخلی پوشش عايق سطح  

Internal insulation coating surface 
داخلی جاذب سطح  0  

Internal absorbent surface 
2 

بیرونی پوشش عايق سطح  

Exterior insulation coating surface 
خارجی جاذب سطح  1  

External absorbent surface 
3 

هوا يا زمین  

Earth or air 
داخلی پوشش سطح  ۰  

Interior coating surface 
4 

خارجی پوشش سطح      

Exterior coating surface 
5 

  



 

 

 

 فرنل خطی گیرنده مختلف اجزای بین شده گرفته نظر در حرارتی شار شرايط ،فرنل متمرکز کنندهنمای برش عرضی  -3شکل
Figure.3. Fresnel collector cross-sectional view, the heat flux conditions considered between the various 

components of the linear Fresnel receiver 

 

 شده اعمال حرارتی مقاومت مدل نظر از شده جذب خورشیدی تابش همچنین و تابش و همرفت ، هدايت طريق از گرما انتقال 

همچنین در طول متمرکز  .شودمی محاسبه فیزيکی معادالت توسط همرفت و تابش، رسانش اثرات شار گرمايی(. 3 شکل) است

و با استفاده بازدهی نوری کلی  سامانهبا توجه به نتايج رديابی پرتو نوری بر کل  .ميدار راخورشید  تابش همگن کننده ثانويه توزيع

 و محیط دمای ترکیب با خارجی محیط به گرما انتقال محاسبات مربوط به شار حرارتی خورشیدی قابل اندازه گیری است. سامانه

برای آنالیز حرارتی  .است يافته توسعه 3شکل در شده داده ی نشانگیرنده پیکربندی برای مدل اين. شودمی مشخ  باد سرعت

 شد. استفاده   4شکلنمايش داده شده در سامانه از مدل 

 

 

 فرنل متمرکز کنندهحرارتی عبوری از  مقاومت مدل-4شکل

Figure.4. Thermal resistance diagram passing through the Fresnel collector 

 

 آمده است. 2مشخصات هندسی سامانه در جدول 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 سامانه هندسیمشخصات -2جدول
Table 2 – Geometric specifications of the system 

 مقدار
amount 

 پارامتر
Parameter 

 تعریف
Definition 

66     
 قطر داخلی جاذب
Absorbent inner diameter- mm 

 قطر خارجی جاذب     02
Absorbent outer diameter- mm 

12۰     
 قطر داخلی کاور
Inner diameter of the cover- mm 

 قطر خارجی جاذب     115
Absorbent outer diameter-mm 

66/2  مساحت جاذب    
Absorbent area-   

21/1  Ac مساحت پوشش 

Coverage area-   
3 L طول جاذب 

Absorbent length-m 
 

 .تسشده امحاسبه  23 یاز رابطه متمرکز کننده حرارتی اتالف ضريبمقدار 

(23) 
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بین ديواره جاذب و سیال . ضريب انتقال حرارت آيدبدست می 24 یناسلت از رابطهسیال عدد ( شفتهآ انيجر)با توجه به نوع جريان

 .)201et al Mokhtar ,.6( محاسبه شده است  25از رابطه

(24) 
   

            

 
                  

(25) 
         

    

   
 

 . 2015et al(Bellos ,.(قابل محاسبه است 02و62مقادير عدد رينولز و پرانتل از رابطه های 

(26) 
   

   ̇

       
 

(20)    
    

 
 

 .) BeckmanDuffie and ,.2020(شودمحاسبه می ۰2تا  12 از رابطه حرارت انتقال بياضر

(21) 
         (           

     

   
)
  

  
 

 



 

 

(2۰) 
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 )        
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برابر با مساحت جاذب و کاور شیشه    و    ، مقادير [C°]جاذب برابر با دمای   و   [C°]دمای کاور   در روابط باال 

 است. [       ]         ثابت استفان بولتزمن  برابر با ضريب صدور سطح جسم و   باشد.می  [  ]ای

        و   (32)
           

      

 است. [m]متمرکز کنندهبرابر با طول   و  [    ]برابر با سرعت باد در محیط     مقدار

  )         و   (31)
     

 )         

 آيد.محاسبه بدست می 32ی از رابطه   مقداراست. [C°]برابر با دمای محیط    

(32)                                       
  

 انرژی ذخیره شده روزانه:

 دمای ،(      ) روزانه حادثه زاويه کننده اصالح میانگین ،(   ) خورشید مستقیم تابش ، سامانه پارامترهای از استفاده با

 به صورت زير توانمی را مخزن در روزانه شده ذخیره انرژی ، محیط روزانه دمای میانگین و(     ) سازی ذخیره مخزن اولیه

 .) 2019et alBellos ,.(نوشت

(33)                               

 برابر با تعداد ساعات روز است. Nآيند.مقدار از رابطه های زير بدست می F2و  F1مقادير 

(34) 
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 اکسرژی سازی مدل

 .)Petela., 2003( استفاده نمود 36 توان از فرمول پتالبرای مدل سازی در ابتدا بايد مقدار کل اکسرژی را بدست آورد که می

(36) 
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) et alBellos ,.بدست آمده است 30ی از رابطه مفید برابر با دمای خورشید است. اکسرژی     برابر با دمای محیط و   

)2017: 

(30) 
                             [
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آن صرف  از توانمی و است کم معموالً(   ) فشار افت آخرين ، مايعات در. کرد استفاده وگازها مايعات برای توانمی را 32 رابطه

 قرار توجه مورد بايد و است همراه زياد فشار دادن دست از با گازها کم چگالی دلیل به گازی سیاالت با کار همچنین. نظر کرد

 . گیرد

محاسبه  3۰و  31است که با روابط ( Es) خورشیدی اکسرژی به( Eu) مفید رژیاکس نسبت( ηex) اکسرژی بازده

 :) 201et alBellos ,.8(شد

(31) 
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  نتايج و بحث

برای محاسبه میزان انرژی خورشیدی شهرکرد . درصد است 02برابر با  کل مقدار بازدهی نوری 3و نتايج جدول  0با توجه به رابطه 

Mahmoud and Jafarpour., )است 3/2شهرکرد برابر با  اين مقدار برای. است نیاز به ضريب ابر درجه 32به عرض جغرافیايی 

و تابش موثر از  12بیشترين تابش در ساعت  5. مطابق شکل محاسبه شده است 5مقدار انرژی تابشی خورشید از رابطه  (2001

بدست  2در جدول  سامانه مشخصات ترمودينامیکی ، اشاره شده حرارت انتقال شرايط به توجه بالذا  است. 10صبح تا  0ساعت 

 .آمده است

 

 
 برحسب ساعت روز 15/12 خيشهرکرد در تار یدیخورش یمتوسط انرژ - 5شکل

Figure.5. Average chart of Shahrekord solar energy on 10/15 in terms of daylight hours 
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 سامانه مشخصات ترمودينامیکی-3جدول
Table 3 - Thermodynamic characteristics of the system 

 مقدار
amount 

 پارامتر
Parameter 

 تعریف
Definition 

وات -سازی ذخیره مخزن حرارتی ظرفیت                   
Storage tank heat capacity - watts 

وات -متمرکز کننده حرارتی ظرفیت                  
Collector heat capacity - watts 

2۰/2  w/k  سازی ذخیره مخزن حرارتی اتالف ضريب        
Storage tank heat loss coefficient w/k 

 w/k متمرکز کننده حرارتی اتالف ضريب       4
Collector heat loss coefficient w/k 

 w/k حرارتی مبدل در کلی حرارت انتقال ضريب        462
Overall heat transfer coefficient in heat exchanger w / k 

252 V سازی ذخیره مخزن حجم  kg 

Storage tank volume kg 
0/2  kg/s جرم جريان    

Flow mass kg / s 
02% کلنوری  بازده        

Total optical efficiency 
۰2/2  α گیرنده جذب  

Receptor absorption 
۰5/2  τ پوشش انتقال  

Cover transfer 
۰4/2 آينه بازتاب        

Mirror reflection 
۰2/2 زاويه بازتاب خورشید کننده اصالح ضريب     

Incident angle modifier 

 

 سامانه روزانه عملکرد نتایج

 مرحله در. شود می بیان مايع دمای سطح همچنین و مفید گرمايی خروجی از استفاده با عمدتا روزانه عملکرد به مربوط نتايج

نشان  6شکل شبانه روز در  در11ی مخزن حرارتی با استفاده از رابطه عملکرد شود می داده آفتابی روز يک به مربوط نتايج اول،

  است.داده شده 
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، سرمايش سیال به منظور  )راست(فرنل متمرکز کننده سامانهگرمايش سیال مخزن به کمک  عملکرد حرارتی مخزن: -6شکل

 .)چپ(ايجاد حرارت شبانه مورد نیاز در گلخانه
Figure.6. Thermal performance of the tank: heating of the tank fluid by means of Fresnel collector 

system(right), cooling of the fluid in order to create the required night heat in the greenhouse(left) 
 رابطه ی گلخانه با استفاده ازدرجه 15وات برای ثابت نگه داشتن دمای  1۰62 متوسط با توجه به گلخانه نمونه با نیاز حرارتی

و با  0 از رابطه محاسبه شده درصد 02. تعداد رديف آينه ها با توجه به بازده نوری استلیتر  252 با حجم ز به مخزن حرارتیانی 11

شود. دلیل استفاده از المنت حرارتی تعداد و مساحت کلی آينه ها محاسبه می  ۰ رابطهتوجه به نیاز حرارتی گلخانه با استفاده از 

است. که بعد از محاسبه اين مقدار به عنوان سیستم کمکی گرمايشی استفاده لفات حرارتی بازتابنده فرنل خطی تمحاسبه نشدن 

  شود.می

درجه دمای مخزن آب با وجود  22منفی مشخ  است برای يک شب سرد زمستانی با کمینه دمای  6همانطور که در شکل

متمرکز چنین عملکرد هم .چپ( 6)شکل ساعت باشد 15تا  برای گلخانهگوی نیاز حرارتی تواند پاسخوات می 022المنت حرارتی 

 1لیتر آب را تا نقطه جوش در مدت کاری  252ای طراحی شده است که در طول يک روز زمستانی توانايی گرمايش به گونه کننده

انجام توان بیان نمود آزمايش می )2017et al Jafari ,.(در مقايسه با کار انجام شده توسط .راست( 6)شکل ساعت را داشته باشد

که خود است. حاضرتری صورت گرفته و دارای تابش خورشیدی باالتری نسبت به کار شده در شهر کرمان با عرض جغرايايی پايین

 است. متمرکز کنندهدلیلی بر افزايش کارايی حرارتی 

 تولید که است بديهی. است آمده دست به 1۰رابطه از نظری نتايج. دهدمی نشان را روز طول در مفید گرمای تولید 0شکل

 به نزديک زمانی دوره در مفید گرمای تولید باالترين ترتیب بدين ، کندمی پیروی خورشیدی پرتوی تابش مقادير از مفید گرمای

  .وات است 2/5152  با برابر و شود می مشاهده خورشیدی ظهر

   
 متمرکز کنندهتغییرات دمای آب )راست( و  فرنل کنندهمتمرکز متمرکز کنندهروز توسط  طول در مفید گرمای تولید -7شکل

 )چپ( در طول روز
Figure.7 useful heat production during the day by Fresnel collector(Right) and collector water 

temperature changes during the day(Left) 

 

درصد ومیزان بازده  64در طول روز فرنل  متمرکز کنندهبیشترين بازده حرارتی مشخ  است  1همان طور که در شکل 

 به بعد کم شدن شدت تابش خورشیدی، 12از ساعت  متمرکز کنندهاز داليل کاهش بازده  .استدرصد  4/56متوسط روزانه 

با شود. حرارتی میافزايش نرخ دبی آب باعث افزايش بازدهی  .توان نام بردمیو دمای محیط  متمرکز کنندهافزايش اختالف دمای 
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فرنل خطی با استفاده از طراحی جديد میتواند بازدهی  متمرکز کنندهدهد توجه به نتايج بدست آمده از مطالعات مختلف نشان می

درصد  02حدکثر بازدهی  سهموی خطی دارای متمرکز کنندهبطور مثال .( 2018et al Bellos ,.) حرارتی بااليی داشته باشد

های  متمرکز کنندهبا درصد رسید که قابل رقابت  46( باتوجه به بازدهی بدست آمده در روز به میزان  2017al et Jafari ,.است.)

 (.2018al et Ma ,.درصد رسیده است) 65فرنل خطی در ظهر به حدود  متمرکز کنندهسهموی است. در مطالعات ديگری بازدهی 

 
 در طول روز فرنل  متمرکز کننده متمرکز کنندهنمودار بازده حرارتی  -8شکل

Figure.8. Fresnel collector heat collector heat efficiency diagram during the day 
 

اکسرژی تحلیل  

اکسرژی  و تلفات شده مفید اکسرژی تولید ، خورشیدی نوری تحلیل اکسرژی شامل متمرکز کنندهاکسرژی  تحلیل و تجزيه

 مخزنرا  خورشید مدل اين. کرد استفاده ورودی خورشیدی تابش در اکسرژی جريان تخمین برای پتال مدل از توان می. است

 3۰و  31از روابطه . شودمی زده تخمین ی کلويندرجه 5002 آن بیرونی های اليه دما در که گیرد می نظر در( Tsun) دما تابشی

حرارتی  توان بیان نمود بازده اکسرژی تابعی از بازده و اتالفمی شده است. نشان داده 4در جدول  محاسبه و نتايج اکسرژی بازده

است. يابد به دلیل افزايش تلفات حرارتی و نوری با افزايش تابش خورشیدی است. اين مقدار به تدريج افزايش و سپب کاهش می

العات قابل بررسی است بیشینه اين است که مقادير بدست آمده با نتیجه مط 13درصد در ساعت  10بیشترين بازده اکسرژی برابر با 

  .(2019et al Bellos ,.درصد است) 13/1۰مقدار برابر با 

 سامانهبازده اکسرژی با توجه به شرايط روزانه  -4جدول

Table 4 - Express efficiency according to the daily conditions of the system 
درصد-بازده اکسرژی  

Exergy efficiency-

percentage 

 بازده حرارتی
Thermal 

efficiency 

 دما
Temperature -◦c 

روز زمان   
DayTime-h 

5/3  56/2  15 0 
3/4  64/2  03/10  1 
0 65/2  15/31  ۰ 
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f1=0.1

f2=0.7

f3=1
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mass flow 
rate( 𝑔   ⁄  



 

 

12 65/2  66/46  12 
12 65/2  55/62  11 
15 64/2  12/06  12 
10 63/2  ۰0/۰2  13 
15 56/2  ۰1 14 
11 41/2  ۰1 15 
0 25/2  ۰1 16 
1 25/2  ۰6 10 

 

گيري کلينتيجه  

مخزن  پارابولیک وجمع کننده  کي ،مترمربع  11 میدان آينه همراه با یجمع کننده فرنل خط یعملکرد روزانه  مطالعهدر اين 

ی ها دهيپد ینظر یفرمول بند ی،تجرب لیو تحل هيتجز که شامل.شده است یبررس لیتر 252شده با حجم  یبند قيعا رهیذخ

 رهیدر جمع کننده و مخزن ذخ یبر اساس توازن انرژ افتهيتوسعه  یاضير مدل.است بوده شهرکرد يیآب و هوا طيشرا و نیز حرارتی

 های انجام شده به شرح زير است: نتیجه تحلیل  در بخش قبل، شده است. لذا بر اساس موارد ذکر یساز

مدل هم  نيا. است قیدق یاز نظر عملکرد روزانه و آن خورشیدیی انرژی برای محاسبه شده شنهادیپ یاضير یمدل ساز -

آب و  طيتوان آن را در انواع شرایم نيمعتبر است ، بنابرا به دلیل استفاده از ضريب ابر یو هم ابر صاف یروزها یبرا

 .اعمال کرد يیهوا

و  عيسر یابيمعادالت امکان ارز ني. ااستشده  شنهادیپ ،روزانه جمع کننده تابش هياصالح کننده زاو یبرا یلیمعادالت تحل -

 .آورد یرا فراهم م LFR ینور قیدق

)شکل  است لوواتیک2/5است و در حدود  یدیبه ظهر خورش کينزد بهمنماه  یبرا یفعل سامانه دیمف یگرما دیحداکثر تول -

 .است  سلسیوس درجه 16 مخزن حرارتی در عيما یدما شيکه افزا ی، در حال(0

 .استدرصد 4/56درصد است.ومیزان بازده متوسط روزانه  64در طول روز  فرنل متمرکز کنندهبیشترين بازده حرارتی  -

 .ابر در روز است زانیدر طول روز و م یدیخورش تیموقع ،گذارند یم ریتأث تولید انرژی مفید که بر يیپارامترها نيمهمتر -

 قابل دسترس است.  14درجه در روز را دارد.اين مقدار تا ساعت  ۰1توانايی گرمايش آب ذخیره در منبع را تا دمای  سامانه -

ساعت استفاده  15ی مخزن به مدت وات بدون گرم کننده1262توان برای گرمايش تا میزان مورد بررسی می سامانهاز  -

 ها استفاده کرد. های تولید مثل گرمايی و گلخانه دستگاه کرد.اين مقدار گرمايش برای استفاده در مصارف خانگی،

های صنعتی قابل کن تولید بخار صنايع غذايی و آب شیرين های نیروگاهی، تولید برق، های بزرگتر برای استفاده مقیاس

 استفاده است.

قابت با ساير فناوری های درصدی دست پیدا کرد. که يک مقدار مناسب و قابل ر 56دارای بازدهی متوسط حرارتی  سامانه -

 تری از رقبا برخوردار است.مشابه است.در حالی که هزينه ساخت و نگهداری به مراتب پايین



 

 

و  متمرکز کنندهو نیز افزايش اختالف حرارتی دمای  سامانهکاهش بازدهی اکسرژی به دلیل کاهش يافتن بازدهی حرارتی  -

نمود که نوع طراحی  بیانتوان همچنین می ادير باالتری دست يافت.با کاهش تلفات حرارتی میتوان به مق محیط است.

از تغییر فاز آب به بخار جلوگیری شده  سامانه)در  کندرا از بدست آوردن مقادير باالتر دمای سیال محدود می ما سامانه

 است. سامانه.که خود دلیلی بر کاهش بازدهی اکسرژی است(

 فهرست منابع

1. Anifantis, A.S., Colantoni, A. and Pascuzzi, S., 2017. Thermal energy assessment of a small scale 

photovoltaic, hydrogen and geothermal stand-alone system for greenhouse heating. Renewable 

energy, 103, pp.115-127 
2. Attar, I. and Farhat, A., 2015. Efficiency evaluation of a solar water heating system applied to the 

greenhouse climate. Solar Energy, 119, pp.212-224. 
3. Babu, M., Raj, S.S. and Arasu, A.V., 2019. Experimental analysis on Linear Fresnel reflector solar 

concentrating hot water system with varying width reflectors. Case Studies in Thermal 

Engineering, 14, p.100444. 
4. Balaji, S., Reddy, K.S. and Sundararajan, T., 2016. Optical modelling and performance analysis of 

a solar LFR receiver system with parabolic and involute secondary reflectors. Applied Energy, 179, 

pp.1138-1151. 

5. Barbón, A., Barbón, N., Bayón, L. and Otero, J.A., 2016. Theoretical elements for the design of a 

small scale Linear Fresnel Reflector: Frontal and lateral views. Solar Energy, 132, pp.188-202. 

6. Barbón, A., Fernández-Rubiera, J.A., Martínez-Valledor, L., Pérez-Fernández, A. and Bayón, L., 

2021. Design and construction of a solar tracking system for small-scale linear Fresnel reflector 

with three movements. Applied Energy, 285, p.116477. 

7. Baudoin, W., Nono-Womdim, R., Lutaladio, N., Hodder, A., Castilla, N., Leonardi, C., De Pascale, 

S., Qaryouti, M. and Duffy, R., 2013. Good agricultural practices for greenhouse vegetable crops: 

Principles for mediterranean climate areas. FAO plant production and protection paper (FAO). 

8. Bellos, E., 2019. Progress in the design and the applications of linear Fresnel reflectors–A critical 

review. Thermal Science and Engineering Progress, 10, pp.112-137. 

9. Bellos, E., Mathioulakis, E., Papanicolaou, E. and Belessiotis, V., 2018. Experimental investigation 

of the daily performance of an integrated linear Fresnel reflector system. Solar Energy, 167, 

pp.220-230. 

10. Bellos, E., Mathioulakis, E., Tzivanidis, C., Belessiotis, V. and Antonopoulos, K.A., 2016. 

Experimental and numerical investigation of a linear Fresnel solar collector with flat plate 

receiver. Energy Conversion and Management, 130, pp.44-59. 

11. Bellos, E., Tzivanidis, C., Korres, D. and Antonopoulos, K.A., 2015. Thermal analysis of a flat 

plate collector with Solidworks and determination of convection heat coefficient between water and 

absorber. In ECOS conference. 

12. Belessiotis, V., Mathioulakis, E. and Papanicolaou, E., 2010. Theoretical formulation and 

experimental validation of the input–output modeling approach for large solar thermal 

systems. Solar Energy, 84(2), pp.245-255. 



 

 

13. Benyakhlef, S., Al Mers, A., Merroun, O., Bouatem, A., Boutammachte, N., El Alj, S., Ajdad, H., 

Erregueragui, Z. and Zemmouri, E., 2016. Impact of heliostat curvature on optical performance of 

Linear Fresnel solar concentrators. Renewable Energy, 89, pp.463-474. 

14. Boito, P. and Grena, R., 2021. Application of a fixed-receiver Linear Fresnel Reflector in 

concentrating photovoltaics. Solar Energy, 215, pp.198-205. 

15. Duffie JA, Beckman WA, Blair N. Solar engineering of thermal processes, photovoltaics and wind. 

John Wiley & Sons; 2020 Mar 24. 

16. Ebrahimpour, A., Maaref, M., Nairi, H., 2009. Comparison of two different methods for estimating 

air purity coefficient for Iranian cities. Geography and Planning, 14 (28), pp.1-16 .(In Farsi) 

17. Forristall, R., 2003. Heat transfer analysis and modeling of a parabolic trough solar receiver 

implemented in engineering equation solver (No. NREL/TP-550-34169). National Renewable 

Energy Lab., Golden, CO.(US). 

18. Hasandokht, M., 2005. Greenhouse management (greenhouse product technologies). Marze danesh 

publication, pp.31-35. (In Farsi) 

19. Hongn, M., Larsen, S.F., Gea, M. and Altamirano, M., 2015. Least square based method for the 

estimation of the optical end loss of linear Fresnel concentrators. Solar Energy, 111, pp.264-276. 

20. Huang, F., Li, L. and Huang, W., 2014. Optical performance of an azimuth tracking linear Fresnel 

solar concentrator. Solar energy, 108, pp.1-12. 

21. Jafari, M., H. Mortezapour, K. Jafari Naeimi, and M. H. Maharlooei. 2017. Performance 

Investigation of a Solar Greenhouse Heating System Equipped with a Parabolic Trough Solar 

Concentrator and a Double-Purpose Heat Exchanger. Journal of Agricultural Machinery 7 (2): 364-

378. (In Farsi) 

22. Jafarpour, Kh., Mahmoud. 2001. Cloud coefficient and its application in estimating solar radiation 

in different climates of Iran. Iranian Journal of Energy, 6 (1), page 45-56. (In Farsi) 

23. Kalogirou, S.A., 2012. A detailed thermal model of a parabolic trough collector 

receiver. Energy, 48(1), pp.298-306. 

24. Loni, R., Kasaeian, A.B., Asli-Ardeh, E.A. and Ghobadian, B., 2016. Optimizing the efficiency of a 

solar receiver with tubular cylindrical cavity for a solar-powered organic Rankine 

cycle. Energy, 112, pp.1259-1272. 

25. Jovanović, M., Kašćelan, L., Despotović, A. and Kašćelan, V., 2015. The impact of agro-economic 

factors on GHG emissions: Evidence from European developing and advanced 

economies. Sustainability, 7(12), pp.16290-16310. 
 

26. Ma, J. and Chang, Z., 2018, February. Understanding the effects of end-loss on linear 

Fresnelcollectors. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science (Vol. 121, No. 5, p. 

052052). IOP Publishing. 

27. Mokhtar, G., Boussad, B. and Noureddine, S., 2016. A linear Fresnel reflector as a solar system for 

heating water: theoretical and experimental study. Case Studies in Thermal Engineering, 8, pp.176-

186. 



 

 

28. Mortezapour, A.Z.H. and Sarafi, M.S.A., 2019. Energy and exergy analysis of a greenhouse 

heating system equipped with a parabolic trough concentrator and a flat-plate solar 

collector. Journal of Agricultural Machinery, 9(2), pp.439-453. (In Farsi) 

29. Nixon, J.D., Dey, P.K. and Davies, P.A., 2013. Design of a novel solar thermal collector using a 

multi-criteria decision-making methodology. Journal of Cleaner Production, 59, pp.150-159. 

30. Ozgener, O., and A. Hepbasli. 2006. An economical analysis on a solar greenhouse integrated solar 

assisted geothermal heat pump system. Journal of Energy Resources Technology 128: 28-34 

31. Petela, R., 2003. Exergy of undiluted thermal radiation. Solar energy, 74(6), pp.469-488. 

32. Qiu, Y., He, Y.L., Cheng, Z.D. and Wang, K., 2015. Study on optical and thermal performance of a 

linear Fresnel solar reflector using molten salt as HTF with MCRT and FVM methods. Applied 

energy, 146, pp.162-173. 

33. Said, Z., Ghodbane, M., Sundar, L.S., Tiwari, A.K., Sheikholeslami, M. and Boumeddane, B., 

2021. Heat transfer, entropy generation, economic and environmental analyses of linear Fresnel 

reflector using novel rGO-Co3O4 hybrid nanofluids. Renewable Energy, 165, pp.420-437. 

34. Smith, P., Clark, H., Dong, H., Elsiddig, E.A., Haberl, H., Harper, R., House, J., Jafari, M., Masera, 

O., Mbow, C. and Ravindranath, N.H., 2014. Agriculture, forestry and other land use (AFOLU). 

35. Smith, P., Martino, D., Cai, Z., Gwary, D., Janzen, H., Kumar, P., McCarl, B., Ogle, S., O'Mara, F., 

Rice, C. and Scholes, B., 2008. Greenhouse gas mitigation in agriculture. Philosophical 

transactions of the royal Society B: Biological Sciences, 363(1492), pp.789-813 

36. Sharma, V., Nayak, J.K. and Kedare, S.B., 2015. Effects of shading and blocking in linear Fresnel 

reflector field. Solar Energy, 113, pp.114-138. 

37. Sherafati, k.,  2009 . Investigation of energy consumption indices of cucumber production in 

Tehran greenhouses Final report of the research project of the Institute of Agricultural Technical 

and Engineering Research. (In Farsi) 

38. Tagle, P.D., Agraz, A. and Rivera, C.I., 2016. Study of applications of parabolic trough solar 

collector technology in Mexican industry. Energy Procedia, 91, pp.661-667. 

39.  

40. Tzivanidis, C. and Bellos, E., 2016. The use of parabolic trough collectors for solar cooling–A case 

study for Athens climate. Case Studies in Thermal Engineering, 8, pp.403-413. 

41. Wang, G., Wang, F., Shen, F., Jiang, T., Chen, Z. and Hu, P., 2020. Experimental and optical 

performances of a solar CPV device using a linear Fresnel reflector concentrator. Renewable 

Energy, 146, pp.2351-2361. 

42. Xu, C., Chen, Z., Li, M., Zhang, P., Ji, X., Luo, X. and Liu, J., 2014. Research on the compensation 

of the end loss effect for parabolic trough solar collectors. Applied energy, 115, pp.128-139. 

 

 


