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ABSTRACT
In this paper the energy and exergy analysis of flat plate solar collector simulator equipped with Inclined Broken
Rib roughness was investigated based on experimental data in open circuit as well as optimizing system
operating conditions. The experiments were carried out with nine levels of mass flow rates (0.03, 0.04, 0.05,
0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10 and 0.11 kg/s), five levels of heat flux (1000, 1100, 1200, 1300 and 1400 W/m^2)
and three levels of ambient air temperature (20, 25 and 30 °C). The results showed that the highest and lowest
values of energy efficiency were found 49.8 and 0.3%, in treatments with ambient temperature of 20 and 25
°C, mass flow rate of 0.11 kg/s and heat flux of 1000 and 1400 W/m^2, respectively. Also, the highest and
lowest exergy efficiency were calculated 5.75 and 0.607% in treatments with ambient temperature of 20 and
30 °C, mass flow rate of 0.11 kg/s and 0.03 and heat flux of 1000 W/m^2, respectively. The response surface
methodology was employed to optimize solar collector operating conditions. Optimum operating conditions
were found to be an ambient temperature of 20 °C, mass flow rate of 0.11 kg/s and heat flux of 1000 W/m^2.
At this optimum condition, the energy and exergy efficiency were found to be 42.08 and 5.76%, respectively
at a desirability level of 0.92.
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آناليز ترموديناميکی شبيهساز کلکتور خورشيدی صفحه تخت و بهينهسازی متغيرهای فرآيند
2
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(تاریخ دریافت -1398/6/3 :تاریخ بازنگری -1398/7/20 :تاریخ تصویب)1398/8/11 :

چکيده
در تحقیق حاضر تحلیل انرژی و اکسرژی شبیهساز کلکتور خورشیدی صفحه تخت مجهز به ناهمواری Inclined Broken

 Ribبر اساس دادههای تجربی در یک مدار باز و همچنین بهینهسازی شرایط کارکرد سامانه صورت گرفته است .آزمایشها
در نه سطح دبی جرمی ( 0/10 ،0/09 ،0/08 ،0/07 ،0/06 ،0/05 ،0/04 ،0/03 kg/sو  ،)0/11پنج سطح شار حرارتی
( 1300 ،1200 ،1100 ،1000W/m^2و  )1400و سه سطح دمای هوای محیط ( 25 ،20 °Cو  )30انجام شد .نتایج
نشان داد که بیشترین و کمترین مقدار بازده انرژی به ترتیب در تیمارهای با دمای محیط  20°Cو  ، 25دبی جرمی
 0/11kg/sو شار حرارتی  1000 W/m^2و  1400با مقادیر  49/8و  0/3درصد به دست آمد .همچنین بیشترین و کمترین
مقدار بازده اکسرژی به ترتیب برابر  5/75و  0/607درصد در تیمارهای با دمای محیط  20°Cو  ، 30دبی جرمی 0/11 kg/s
و  0/03و شار حرارتی  1000 W/m^2محاسبه شد .روش سطح پاسخ برای بهینه کردن شرایط کارکرد جمعکننده
خورشیدی به کار گرفته شد .شرایط بهینه در دمای محیط  ،20°Cنرخ جریان جریان جرمی  0/11 kg/sو شار حرارتی
 1000W/m^2به دست آمد .در این شرایط بهینه ،بازده انرژی و اکسرژی به ترتیب  42/08و  5/76درصد با مطلوبیت
 0/92به دست آمد.
واژههای کليدی :بازده اکسرژی ،بازده انرژی ،انرژی خورشیدی ،روش سطح پاسخ.

مقدمه
با درنظر گرفتن توسعه اقتصادی و رشد سریع تقاضا برای انرژی
در کشورهای مختلف ،مصرف ساالنه انرژی افزایش یافته است .با
افزایش بیسابقه تقاضا برای انرژی ،فاصله بین تقاضا و عرضه
بیشتر و این مسئله منجر به مصرف باالی سوختهای فسیلی در
بخشهای مختلف همچون :سامانههای گرمایشی ،خنک کنندهها
و نیروگاهها شده است .از طرف دیگر مصرف باالی سوختهای
فسیلی نیز منجر به آلودگیهای زیست محیطی ،افزایش گازهای
گلخانهای و گرم شدن کره زمین میگردد ( Akhmat et al.,
 .)2014; Fudholi & Sopian, 2019کاهش منابع سوختهای
فسیلی محققین را به سمت منابع انرژی کارآمد ،ایمن ،پاک و
سازگار با محیط زیست همچون؛ انرژی خورشیدی (Al-
 ، )Karaghouli & Kazmerski, 2013زیست انرژی ( Liu et al.,
 ،)2016انرژی هیدروژن ( ، )Nojavan et al., 2017انرژی امواج
دریایی ( )Zanuttigh et al., 2013و انرژی زمینگرمایی
( )AlZaharani et al., 2013سوق داده است.
امروزه فناوری خورشیدی به عنوان یک منبع انرژی
تجدیدپذیر مهم ،برای تبدیل انرژی خورشیدی به انرژی گرمایی
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و الکتریسیته شناخته شده است .تخمین زده شده است مقدار
انرژی خورشیدی دریافتی توسط زمین در مدت یک ساعت
میتواند کل انرژی مورد نیاز انسانها در طول سال را فراهم کند
( .)Goswami, 2015برای تبدیل انرژی خورشیدی به انرژیهای
مفید و قابل استفاده از پنلهای خورشیدی یا مبدلهای حرارتی
همچون جمعکننده خورشیدی استفاده میشود ( Allouhi., et
 .)al., 2015پنلهای خورشیدی نور خورشید را مسقیما به
الکتریسته تبدیل میکنند ،درحالی که جمعکنندههای
خورشیدی انرژی تشعشعی خورشید را به انرژی حرارتی تبدیل و
بسته به دمای عملیاتی در بخشهای مختلفی همچون تولید آب
گرم ،تهویه مطبوع و تبرید ،آبشیرینکنها ،پخت و پز ،گرمایش
منازل و خشککنها به کار گرفته میشوند ( Al-Othman, et al.,
 .)2018; Allouhi., et al., 2015اصول کاری جمعکنندهها ساده
است ،بدین منظور ابتدا انرژی تشعشعی خورشید از پوشش شیشه
شفاف با ضریب انتقال باال عبور و سپس به وسیله یک صفحه
جاذب فلز آلومینیومی جذب و به سیال مورد نظر انتقال پیدا
میکند .گرمای تولید شده میتواند مستقیم به کار گرفته شود و
یا برای استفاده احتمالی در یک مخزن ذخیره و در طول شب یا
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روزهای ابری استفاده گردد (.)Allouhi & Amine, 2019
کلکتورهای خورشیدی در چندین نوع؛ صفحه تخت ،لوله
خآل ،جذب مستقیم و متمرکزکنندههای سهموی تقسیمبندی
میشوند .همچنین در یک تقسیمبندی دیگر براساس دمای
عملیاتی به کلکتورهای دما پایین ،دما متوسط و دما باال تقسیم
بندی میگردند ( .)Tong et al., 2019جمعکنندههای خورشیدی
صفحه تخت از سال  1980توسعه پیدا کردهاند و یکی از
متداولترین کلکتورهایی است که به دلیل ساختمانی ساده و
کمهزینه بودن ،برای فرآیندهایی با دمای مورد نیاز متوسط
همچون منازل و بخشهای صنعتی توصیه شده است ( Eltaweel
 .)& Abdel-Rehim, 2019جمعکنندههای خورشیدی صفحه
تخت میتوانند دمای سیال را در محدوده  30الی  80درجه
سلسیوس افزایش دهند .این نوع جمعکنندهها از یک صفحه
جاذب ،یک بستر انتقال حرارت و عایق گرمایی پشت صفحه
جاذب تشکیل شدهاند ( .)Raj & Subudhi, 2018اگرچه از زمان
توسعه و ساخت کلکتورهای خورشیدی عملکرد آنها به طور
مداوم دسخوش تغییر و رو به بهبود گذاشته ولی تالش برای
افزایش بازده حرارتی ،طراحی بهینه و کاهش هزینهها همچنان
ادامه دارد.
آنالیزهای ترمودینامیکی مخصوصاً آنالیز اکسرژی ،یک ابزار
ضروری برای طراحی و بهینهسازی سامانههای حرارتی میباشد
( .)Dincer & Sahin, 2004با استفاده از قانون اول ترمودینامیک
میتوان مقدار انرژی به دست آمده از جمعکننده خورشیدی و
نسبت انرژیهای به کار گرفته شده را تخمین زد ،به هر حال
قانون اول ترمودینامیک فقط کمیت انرژی را تعیین و اطالعاتی
در مورد کیفیت انرژی در اختیار قرار نمیدهد .قانون دوم
ترمودینامیک برای آنالیز اکسرژی و تعیین تلفات اکسرژی به کار
گرفته میشود .اکسرژی طبق تعریف ،عبارت است از بیشترین
مقدار کار قابل حصول از یک جریان سیال یا منبع انرژی ،موقعی
که از یک حالت معین به تعادل با محیط برسد (.)Dincer, 2002
به منظور تسهیل در تجزیه و تحلیل قانون دوم ترمودینامیک
تعادل اکسرژی به کار گرفته میشود؛ این معادله اطالعات
ارزشمندی در مورد طراحی بهینه سامانه فراهم میکند؛ همچنین
بیان میکند چه فرآیندهایی در یک سامانه ترمودینامیکی
بیفایده هستند.
تاکنون تحقیقات متعددی در زمینه آنالیز انرژی و اکسرژی
کلکتورهای خورشیدی صورت گرفته است که در ادامه به چند
مورد از آنها اشاره میگردد .در پژوهشی پنج سطح مختلف نرخ
جریان جرمی (  0/014تا  0/036کیلوگرم بر ثانیه) بر روی انرژی
مصرفی و تلفات اکسرژی در طی خشک کردن الیه نازک توت در
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جمعکننده خورشیدی بررسی شد .نتایج نشان داد که با افزایش
نرخ جریان ورودی به جمعکننده ،نسبت انرژیهای به کار گرفته
شده و تلفات اکسرژی کاهش ،در حالی که بازده اکسرژی افزایش
مییابد ( .)Akbulut & Durmuş, 2010آپادهیای و همکاران آنالیز
انرژی ،اکسرژی و خصوصیات اپتیکی کلکتور صفحهتخت
خورشیدی را برای تعیین پارامترهای طراحی و عملیاتی همچون
نرخ جریان جرمی ،دمای محیط ،سرعت باد ،هندسه کلکتور،
دمای سیال ورودی با استفاده از نانوسیالهای ،TiO2 ،CuO
 Al2O3و  SiO2مورد بررسی قرار دادند .نتایج نشان داد که استفاده
از نانوسیالها سبب بهبود بازده حرارتی کلکتور میگردد ،و به تبع
آن سایز کلکتور و هزینهها کاهش مییابد .افزایش دمای محیط و
سرعت باد سبب کاهش بازده اکسرژی شد ،همچنین با افزایش
دمای سیال ورودی تا نقطه ماکزیمم ،بازده اکسرژی روند افزایشی
و بعد از گذر از نقطه ماکزیمم روند کاهشی داشت ( Upadhyay
 .)et al., 2015در پژوهشی دیگر تحلیل انرژی و اکسرژی
خشککن خورشیدی آزمایشگاهی با هوای اجباری در سطوح
مختلف ضخامت محصول ( 5و  7میلیمتر) و سرعت هوای ورودی
( 0/5و  1متر بر ثانیه) برای خشککردن الیه نازک گوجهفرنگی
انجام شد .نتایج نشان داد که با افزایش سرعت هوای ورودی و
کاهش ضخامت محصول تلفات اکسرژی و نسبت مصرف انرژی
سامانه افزایش ،در حالی که میزان بازده اکسرژی و انرژی مصرفی
سامانه روند افزایشی دارد ( .)Bagheri et al., 2015سخایی و
ولیپور اثر پارامترهای طراحی همچون؛ ضخامت پوشش شیشه
شفاف ،ضخامت صفحه جاذب ،فاصله بین صفحه جاذب و پوشش
شیشهای و همچنین اثر استفاده از نانوسیالها را بر روی عملکرد
جمعکنندههای خورشیدی صفحهتخت مورد بررسی قرار دادند.
نویسندگان گزارش کردند که نتایج این پژوهش میتواند برای
ارزیابی و مقایسه روشهای افزایش انتقال حرارت و انتخاب
بهترین گزینه از میان آنها به کار گرفته شود .همچنین میتوان
از مدلهای دینامیکی برای بررسی رفتار دینامیکی کلکتورهای
خورشیدی زمانی که شرایط خارجی همچون شدت تابش
خورشیدی در طول تست متفاوت است بهره گرفت ( & Sakhaei
 .)Valipour, 2019جمعبندی تحقیقات مذکور حاکی از اهمیت
آنالیز انرژی و اکسرژی در سامانههای گرمایشی بخصوص
جمعکنندههای خورشیدی است .در اکثر تحقیقات صورت گرفته
در زمینه آنالیز انرژی و اکسرژی جمعکنندههای خورشیدی اثر
پارامترهای شار حرارتی و دبی هوای ورودی بر بازدهی انرژی و
اکسرژی بررسی شده ،در حالی که اثر دمای محیط نادیده گرفته
شده یا با دمای سیال ورودی یکسان در نظر گرفته شده است.
همچنین با توجه به شرایط جغرافیایی کشور ایران و دریافت شار
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حرارتی باالتر از میزان متوسط جهانی ،اهمیت این موضوع دو
چندان میگردد.
آنالیز شرایط کارکرد کلکتورهای خورشیدی در طول سال
وقتگیر و هزینهبر است ،لذا با بکارگیری شبیهساز کلکتورهای
خورشیدی در مقیاس آزمایشگاهی میتوان قابلیت اعمال رنجهای
بیشتری از پارامترهای مؤثر (سطوح مختلف متغیرهای مستقل)
را فراهم کرد ،همچنین اثر این پارامترها و مقدار بهینهی آنها به
صورت دقیقتر مشخص میگردد .بنابراین شناخت دقیقتر و
کاملتر پارامترهای مؤثر در بازدهی اکسرژی و انرژی برای
بهینهسازی جمعکننده خورشیدی صفحه تخت اصلیترین هدف
تحقیق حاضر میباشد .بدین منظور در مطالعه حاضر به صورت
تجربی ،شبیهساز کلکتور خورشیدی آزمایشگاهی صفحه تخت
مجهز به ناهمواری در یک مدار باز بررسی شده است .با بررسی
سطوح مختلف متغیرهای مستقل جمعکننده خورشیدی
همچون؛ دبی هوای ورودی ،شار همرفتی خورشیدی و دمای
محیط ،به تحلیل بازدهی اکسرژی و انرژی سامانه خواهیم
پرداخت .در نهایت سطوح بهینه هر یک از متغیرهای مستقل برای
دستیابی به مقادیر بهینه متغیرهای وابسته و همچنین مدلهای
رگرسیونی چند جملهای برای پیشبینی هر یک از متغیرهای
وابسته ارائه خواهد شد .در سامانه مذکور با ایجاد ناهمواری در
زیر صفحهی جاذب حرارت و شکستن زیرالیهی آرام ،به منظور
افزایش سطح و زمان تماس هوا با صفحهی جاذب حرارت در
جریان متالطم داخل مجرای کلکتور ،ضریب انتقال حرارت جابه
جایی را افزایش داده و همچنین دمای سیال ورودی به کلکتور با
دمای محیط یکسان در نظر گرفته نشده و از نتایج واقعی
آزمایشها استفاده شده است.

مواد و روشها
شبيهساز جمعکننده خورشيدی صفحه تخت

کلکتور خورشیدی صفحهتخت برای انجام آزمایشات تجربی به
همراه المنتهای حرارتی به کار گرفته شده در آن در شکل ()1
نشان داده شده است .سامانه مورد استفاده در این تحقیق امکان
شبیهسازی شرایط تابش خورشید در طول کل سال را فراهم
میکند .این سامانه با مهیا ساختن شرایط تابشی خورشید ،امکان
بررسی و انجام هر آزمایشی را برای به دست آوردن بازده
ترمودینامیکی ،بازده ترموهیدرولیکی و تجزیه و تحلیل انرژی و
اکسرژی ممکن ساخته است .این سامانه دارای مجرایی برای عبور
سیال با سطح مقطعی به مساحت  0/01متر مربع ،طول2000
میلیمتر ،عرض  348میلیمتر و ارتفاع  29میلیمتر میباشد .در
این پژوهش اندازه قسمتهای مختلف کانال براساس استاندارد

 ASHRAEانتخاب شد .استاندارد  ASHRAEبرای تست و
ارزیابی ترمودینامیکی کلکتورهای خورشیدی استفاده می شود.
بر اساس این استاندارد ،طول قسمت های ورودی ،منطقه ی مورد
آزمایش و خروجی مجرای کالکتور به صورت تابعی از ارتفاع و

عرض مجرای کالکتور تعریف می گردد.
به منظور عایقکاری مجرای جمعکننده ،قسمت باالیی
مجرا با دو الیه تخته فیبر که در وسط آن پشم شیشه قرار گرفته
است و قسمت پایینی مجرا توسط یک الیه چوب فشرده عایق-
کاری شده است .از شاسی اصلی و کناری به ترتیب برای نگهداری
و نصب قسمتهای مختلف دستگاه و عایقبندی کامل مجرای
مورد آزمایش استفاده گردیده است .با توجه به تحقیقات پیشین
انجام گرفته و با توجه به عمومیت استفاده از آلومینیوم برای
صفحات جاذب حرارت در جمعکنندههای تخت خورشیدی به
دلیل رسانندگی گرمایی باالی آن ،آلومینیوم به عنوان فلز مورد
نظر برای صفحهی جاذب حرارت با ضریب هدایت حرارتی
) 244(W/m2Kمورد استفاده قرار گرفته است .همچنین به
منظور تأمین حرارت الزم و شبیهسازی شرایط تابش خورشیدی
از دو المنت حرارتی هر کدام با توان نامی  1500وات ،طول 110
سانتیمتر ،قطر  0/8سانتیمتر و بار سطحی  6وات بر سانتیمتر
مربع که به صورت سری به یکدیگر متصل شدهاند استفاده گردید.
برای شبیهسازی هر چه بهتر شرایط تابشی خورشید ،در پشت
المنتها از صفحهی استیل  2میلیمتری براق که عالوه بر قابلیت
بازتابشی حرارت دارای قابلیت عایقکاری نیز بود ،استفاده شده
است .به منظور آرام ساختن جریان خروجی از منطقهی مورد
آزمایش با توجه به متالطم بودن جریان خروجی از این منطقه و
عدم امکان اندازهگیری صحیح دبی جرمی (حجمی) سیال عبوری
از لولهی منتهی به فن ،از آرام کننده استفاده شده است.
تجهيزات کنترل و اندازهگيری
اينورتر

برای تنظیم نرخ دبی جرمی هوا ورودی ،اینورتر مدل
(  ) SV040Ig5A-4ساخت کشور کره استفاده شد .اینورتر ذکر
شده بر اساس اعمال فرکانسی مشخص در محدودهی 30-50
هرتز بر روی فن مکشی سانتریفوژ نصب شد.
اندازهگيری دمای صفحه جاذب حرارت و هوای ورودی

برای اندازهگیری دمای صفحات جاذب و سیال ورودی از
ترموکوپلهای نوع  Kمجهز به دیتاالگرآنالین دیجیتالی؛ مدل
 SU-105KRRو رنج دمایی  -999-200 °Cساخت کشور کره
استفاده شد .این ترموکوپلها بر روی صفحات جاذب و قسمتهای
ورودی صفحه جاذب نصب شدند.
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شکل  .1تصوير کلکتور خورشيدی صفحه تخت به همراه المنت حرارتی به کار گرفته شده

فشارسنج

برای اندازهگیری افت فشار تولید شده در مجرای جمعکننده و
همچنین اختالف فشار بین نقطه ورود و خروج جریان سیال هوا،
از فشارسنج تفاضلی مدل ( )CPE310Sبا بازه اندازهگیری اختالف
فشار ( 100تا -100پاسکال) و دقت  0/1پاسکال استفاده شد.
اندازهگيری دبی جرمی سيال

برای اندازهگیری دبی جرمی سیال از سرعتسنج  TSIمدل
( )Velocity Meter-8355استفاده شد .سرعتسنج دارای
محدوده عملکرد ( 0/0تا  50متر بر ثانیه) و دقت  0/01بوده و در
قسمت میانی لوله منتهی به فن نصب گردید.
سامانه کنترل و ثبت دادهها

به منظور کنترل اختالف فشار و مقدارشار حرارتی اعمال شده به
صفحه جاذب حرارت و نمایش دماهای صفحه جاذب حرارت و
سیال هوای عبوری از مجرای جمعکننده ،یک سامانه کنترل و
نمایش طراحی و به کار گرفته شد.
متغيرهای آزمايش

آزمایشها در نه سطح دبی جرمی هوای ورودی به جمعکننده
( 0/10 ،0/09 ،0/08 ،0/7 ،0/06 ،0/05 ،0/04 ،0/03 kg/sو
 ،)0/11پنج سطح شار حرارتی المنتها (،1100 ،1000W/m^2
 1300 ،1200و  )1400و سه سطح دمای هوای محیط (،20 °C
 25و  )30طراحی ،در نهایت  135حالت آزمایش تعیین و هر یک
از آزمایشها با انجام سه تکرار انجام شد .قابل ذکر است که حد
باالیی شار حرارتی المنتها در نظر گرفته شده در شرایط آب و
هوایی نادر اتفاق میافتد ،با این وجود این مقدار شار حرارتی بر
روی بازده انرژی و اکسرژی مورد آزمایش قرار گرفت .به منظور
رسیدن به حالت تعادل برای صفحه جاذب حرارت و همچنین

رسیدن به حالت پایا برای سیال هوا ،المنتها و فن به طور
همزمان شروع به کار کردند .بعد از مشخص شدن میزان فرکانس،
شار حرارتی و دمای محیط ،هر کدام از آزمایشها با فاصله
دادهبرداری  30دقیقهای از دمای متوسط صفحه جاذب حرارت به
منظور مشخص کردن زمان رسیدن به دمای تعادل آن انجام
گرفت .شرط دادهبرداری اختالف دمای زیر یک درجه ،در فاصله
دادهبرداری  30دقیقهای برای هر حالت در نظر گرفته شد.
آناليز انرژی جمعکننده خورشيدی

انرژی مفید به دست آمده توسط سیال عبوری از جمعکننده با
استفاده از رابطه ( )1محاسبه شد (.)Tong et al., 2019
) 𝑛𝑖𝑇 Q U =𝑚̇𝑐𝑝 (𝑇𝑜𝑢𝑡 −
(رابطه )1
در این رابطه 𝑝𝑐 ظرفیت گرمای ویژه هوا ( ،)1005 KJ/kgK
̇𝑚نرخ جریان جرمی هوا ( )kg/sو 𝑡𝑢𝑜𝑇 و 𝑛𝑖𝑇 به ترتیب دمای
سیال خروجی از جمعکننده و دمای سیال ورودی ( )kبه
جمعکننده میباشند .با به کارگیری انرژی مفید به دست آمده از
جمعکننده ،بازده تجربی انرژی را میتوان از رابطه ( )2به دست
آورد.
(رابطه )2

) 𝑛𝑖𝑇𝑚̇𝑐𝑝 (𝑇𝑜𝑢𝑡 −
𝑐𝐴× 𝑇𝐼

= 𝑝𝑥𝑒𝑛𝑒𝜂

در این رابطه 𝑐𝐴 مساحت سطح جمعکننده ( )m2و
𝑇𝐼 تشعشع خورشیدی ) (W/m2میباشند.
آناليز اکسرژی جمعکننده خورشيدی

اکسرژی کار مفید نهان در یک سامانه و انرژی مفید قابل
اندازهگیری است .در یک سامانه پایا و باز ،تعادل اکسرژی میتواند
با استفاده از رابطه ( )3بیان گردد (.)Ucar & Inallı, 2006
رابطه Ėheat – Ėwork + Ėmass,in – Ė𝑚𝑎𝑠𝑠,out =Ėdes )3
در این رابطه سمت چپ بیانگر نرخ اکسرژی کار ،گرما و
دبی جرمی است ،سمت راست هم بیانگر تخریب اکسرژی در
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سامانه است .نرخ اکسرژی تشعشع خورشیدی از رابطه ( )4به
دست آمد.
T
)Ėheat = ηo IT Ac (1 − a

(رابطه )4

Ts

در این رابطه ηoبازده اپتیکی جمعکننده Ta ،دمای محیط
و Tsدمای ظاهری سطح خورشید به عنوان منبع اکسرژی که به
طور تقریبی  3/4دمای جسم سیاه خورشید در نظر گرفته میشود.
نرخ جریان جرمی اکسرژی ورودی و خروجی از جمعکننده
براساس روابط ( )5و ( )6به دست آمد (.)Kotas, 2013
(رابطه )5

]) Ėmass,in = ṁ[(hin – ha ) – Ta (Sin – Sa

(رابطه )6

]) Ėmass,out = ṁ [(hout –ha ) – Ta (Sout – Sa

که در این رابطه  hinآنتالپی ورودی hout ،آنتالپی خروجی،
 haآنتالپی محیط Sin ،آنتروپی ورودی Sout ،آنتروپی خروجی و
 Saآنتروپی محیط میباشد .با جایگزینی این معادالت در معادله
( ،)3معادله زیر حاصل می گردد (معادله .)7

محیط و بازده انرژی و اکسرژی به عنوان متغیرهای وابسته در
نظرگرفته شدند .آنالیز تیمارها با استفاده از نرم افزار ( SASورژن
 )9/4انجام و در پایان کلیه میانگینها گزارش شدند.
مدلسازی و بهينهسازی متغيرهای آزمايش

برای پیشبینی متغیرهای وابسته و همچنین درجه تأثیر هر یک
از متغیرهای مستقل ،از مدلهای رگرسیونی چند جملهای
(معادله  )13با استفاده از روش سطح پاسخ در نرمافزار دیزاین
اکسپرت ( (Design-Expert® Software Version 10به شرح زیر
استفاده شد.
Yi = a0 + a1X1 + a2X2 + a3X3 + a11X12 + a22X22 + a33X32 +
a12X12 + a13X13 + a23X23
(رابطه )13

در این رابطه  Yمتغیر وابسته X2 ،X1 ،و  X3متغیرهای
مستقل a2 ،a1 ،و  a3ضرایب رگرسیونی خطی a22 ،a11 ،و

a 33

ضرایب رگرسیونی درجه دو و  a13 ،a12و  a23ضرایب رگرسیونی

𝑡𝑢𝑜𝑇

Ta

ηo IT Ac (1 −

اثرات متقابل هستند .در نهایت با توجه به درجه اهمیت هر یک

𝑝𝛥

̇𝑚 −

از متغیرهای وابسته ،از روش تابع مطلوبیت برای بهینهسازی

برگشتناپذیری یا تخریب اکسرژی سامانه میتواند با در

همزمان متغیرهای وابسته استفاده شد  .تابع مطلوبت در بهینه-

نظر گرفتن فرآیند انتقال حرارت و اصطکاک سیال ویسکوز

سازی چندین متغیر وابسته به طور همزمان استفاده میشود با

محاسبه گردد ،تخریب اکسرژی ناشی از افت فشارجریان سیال از

توجه به درجه اهمیت هر یک از متغیرهای وابسته محدوده

رابطه ( )8به دست آمد (.)Chamoli, 2013

تغییرات تابع مطلوبیت از ( 0-1حداقل تا حداکثر ) تغییر میکند

)

𝑛𝑖𝑇

( ) − 𝑚̇𝑐𝑝 (𝑇𝑜𝑢𝑡 − 𝑇𝑖𝑛 ) + 𝑚̇𝑐𝑝,𝑎𝑣 Ta Ln

Ts

= Ėdes

(رابطه )7

𝜌

𝑇

𝑡𝑢𝑜
) 𝑛𝑖𝑇 ( 𝑛𝐿 𝑝𝛥

(رابطه )8

𝑛𝑖𝑇 𝜌 𝑇𝑜𝑢𝑡 −

̇𝑚 Ėdes𝛥𝑝 =Ta

تخریب اکسرژی با استفاده از رابطه ( )9دست آمد.
̇
𝑛𝑒𝑔𝑆 Ėdes = Ta

(رابطه )9

تولید آنتروپی در جمعکننده خورشیدی با استفاده از رابطه
( )10محاسبه شد (.)Bejan, 2013
𝑜̇𝑄

(رابطه )10

𝑎𝑇

+

ηo IT Ac
𝑠𝑇

)−

𝑡𝑢𝑜𝑇
𝑛𝑖𝑇

( ̇ =𝑚̇𝑐𝑝 Ln
𝑛𝑒𝑔𝑆

در این رابطه 𝑜𝑄 تلفات حرارتی به اتمسفر و با استفاده از
معادله ( )11به دست آمد.
(رابطه )11

) 𝑛𝑖𝑇 𝑄𝑜 =ηo IT Ac − 𝑚̇𝑐𝑝 (𝑇𝑜𝑢𝑡 −

بازده اکسرژی کلکتور خورشیدی به صورت نسبت اکسرژی
مفید خروجی به کل اکسرژی ورودی و با استفاده از معادله ()12
به دست آمد (.(Tong et al., 2019

(رابطه)12

Ėdes
Ėheat

𝜂𝑒𝑥 = 1 −

معادله تابع مطلوبیت میانگین هندسی کل متغیرهای وابسته می-
باشد (رابطه .)14
(رابطه )14

) D = n√(d1 ∗ d2 ∗ dn

در این معادله  Dتابع مطلوبیت n ،تعداد متغیرهای وابسته
و  dمتغیرهای وابسته رانشان

میدهد

(Eren & Kaymak-

.)Ertekin, 2007

نتايج و بحث
بازده انرژی

نتایج حاصل از تجزیه واریانس برای بازده انرژی در جدول ()1
نشان داده شده است .مطابق این نتایج اثرات ساده متغیرهای شار
حرارتی المنتها ،دمای هوای محیط ،نرخ جریان جرمی و
همچنین اثرات دوگانه و سهگانه این متغیرها تأثیر معنیداری بر
بازده انرژی گذاشتهاند ( .)p <0/01تغییرات بازده انرژی برای

آناليز آماری

شرایط مختلف کاری سامانه در شکل ( )2نشان داده شده است.

طرح آزمایشی پژوهش حاضر براساس آزمایش فاکتوریل در قالب

بیشترین مقدار بازده انرژی در تیمار با دمای محیط  ،20 °Cدبی

طرح کامآل تصادفی انجام شد .متغیرهای مستقل شامل؛ نرخ

جرمی  0/11 kg/sو شار حرارتی  1000 W/m^2با مقدار 49/88

جریان جرمی هوای ورودی ،شارحرارتی المنتها و دمای هوای

درصد به دست آمد .با افزایش دمای هوای ورودی به جمعکننده،
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بازده انرژی روند کاهشی داشت ،چرا که افزایش دمای سیال

افزایش نرخ جریان جرمی باالتر از مقادیر  0/0031کیلوگرم بر

ورودی سبب افزایش دمای داخل مجرای جمعکننده و به تبع آن

ثانیه بازده انرژی روند افزایش دارد (.)Luminosu & Fara, 2005

افزایش افتهای حرارتی داخل جمعکننده میگردد .این نتیجه با

افزایش شار حرارتی در دبیهای جرمی پایین سبب افزایش بازده

گزارش صورت گرفته توسط ( )Ajam et al., 2005از همخوانی

انرژی شد (شکل  .)2این افزایش بازده در بعضی از تیمارها تا شار

باالیی برخوردار بود .افزایش دبی جرمی هوای ورودی به

حرارتی  1300و  1400وات بر متر مربع مشاهده شد؛ چرا که با

جمعکننده سبب افزایش بازده انرژی شد (شکل  .)2این نتیجه با

افزایش شار تشعشع المنتها ،دمای سیال خروجی از جمعکننده

توجه به این واقعیت است که با افزایش دبی جرمی ()< 0/8 kg/s

افزایش و با توجه به تعریف بازده انرژی ،افزایش دما سبب افزایش

جریان متالطم شده و عدد رینولدز به باالی  4000میرسد لذا

بازده انرژی میشود .با افزایش دبی هوای ورودی و شار تشعشعی

سرعت سیال افزایش یافته و منجر به متالطمشدن جریان در

به صورت همزمان ،بازده انرژی روند کاهشی داشت .چرا که در

داخل جمعکننده میگردد؛ در جریان متالطم ضریب انتقال

دبیهای باال سرعت سیال زیاد بوده و زمان تبادل انتقال حرارت

حرارت جابجایی افزایش و در نتیجه بازده انرژی افزایش مییابد.

بین سیال و المنتهاکاهش مییابد ،لذا دمای سیال خروجی از

عالوه بر این گرادیان دمایی بین صفحه جاذب و محیط کاهش،

جمعکننده چندان افزایش نخواهد یافت.

که این پدیده منجر به کاهش ضرایب اتالف حرارتی و در نتیجه

فقط در تیمارهای با دمای  20و  25درجه سلسیوس و تا شار

الزم به ذکر است کمترین میزان بازدهی انرژی در دمای
 ،25 °Cدبی جرمی  0/11 kg/sو شار حرارتی  1400 W/m^2با
مقدار 0/3درصد به دست آمد .تعیین مقادیری از دبی جرمی ،شار
حرارتی ،دمای سیال ورودی و دیگر کمیتها کـه بـازدهی انـرژی
یک جمعکننده به ازای آنها بیشینه میشود ،دشوار است .ولی
در مفهـوم بازدهی اگزرژی اثرگـذاری متغیرهـا مشهودتر اسـت،
بنابراین بررسی بازده انرژی در قالب مفهوم اکسرژی حائز اهمیت

بازده انرژی کاهش یافت .لومینوس و فارا 1گزارش کردند که با

بوده و در نتایج تحقیق حاضر مورد بحث قرار میگیرد.

افزایش بازده حرارتی جمعکننده میگردد

( & Jafarkazemi

 .)Ahmadifard, 2013الزم به ذکر است که افزایش بازده انرژی
حرارتی  1300وات بر مترمربع به صورت محسوس مشاهده شد.
در دما و شار حرارتی باالتر به دلیل تشدید افتهای حرارتی و
کاهش انرژی مفید کسب شده توسط سیال عبوری از جمعکننده،

جدول  .1تجزيه واريانس متغيرهای مورد آزمايش در جمعکننده خورشيدی صفحه تخت

منابع تغییرات

میانگین مربعات

درجات آزادی

بازده اکسرژی

بازده انرژی
دبی جرمی

8

**0/001642

**0/006699

شار حرارتی

4

**0/018024

**0/000157

دمای محیط

2

**0/253666

**0/000652

دبی جرمی × شار حرارتی

32

**0/014146

**0/00012

دبی جرمی × دمای محیط

16

**0/033363

**0/000008

شارحرارتی × دمای محیط

8

**0/068595

**0/000065

دبی جرمی × شارحرارتی × دمای
محیط

64

**0/002279

**0/000002

خطای آزمایش

270

0/00000857

0/00000002

کل

404

-

-

-

1/22441

0/521227

ضریب تغییرات ()%

2- Luminosu and Fara
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شکل  .2تغييرات بازده انرژی در شرايط مختلف کارکرد جمعکننده خورشيدی

بازده اکسرژی

نتایج حاصل از تجزیه واریانس برای بازده اکسرژی در جدول ()1
بیان شده است .مطابق این نتایج اثرات ساده متغیرهای شار
حرارتی المنتها ،دمای هوای محیط ،نرخ جریان جرمی و
همچنین اثرات دوگانه و سهگانه این متغیرها تأثیر معنیداری بر
بازده اکسرژی گذاشتهاند ( .)p <0/01تأثیر شرایط مختلف سامانه
بر روی بازده اکسرژی در شکل ( )3نشان داده شده است .بیشترین
مقدار بازده اکسرژی در تیمار با دمای سیال ورودی  ،20 °Cدبی
جرمی  0/11 kg/sو شار حرارتی  1000 W/m^2برابر با 5/76
درصد به دست آمد .همچنین کمترین مقدار بازده اکسرژی در
تیمار با دمای  ،30 °Cدبی جرمی  0/03 kg/sو شار حرارتی
 1000W/m^2با مقادیر  0/61درصد به دست آمد .افزایش دبی
جرمی و شارتشعشع خورشیدی به صورت همزمان سبب افزایش
بازده اکسرژی شد .نرخ جریان جرمی پارامتری است که به تفاوت

دمای سیال خروجی و ورودی جمعکننده و تشعشع المنتها
وابسته است .با افزایش شار تشعشع المنتها دمای سیال خروجی
از جمعکنندهها افزایش و به تبع آن بازده اکسرژی افزایش مییابد
از طرف دیگر با افزایش نرخ جریان جرمی ،جابجابی اجباری هوا
داخل جمعکننده افزایش و الیه مرزی حرارتی کاهش مییابد.
بنابراین انتقال حرارت در مرزها افزایش و سبب افزایش بازده
اکسرژی میشود .افزایش دمای محیط اثر منفی بر بازده اکسرژی
داشت (شکل .)3اگر چه در دماهای باال تلفات حرارتی به محیط
کاهش مییابد ،با این وجود در دماهای باال تخریب اکسرژی
مهمتر است و بازده اکسرژی کاهش مییابد ( Kalogirou., et al,
 .)2016روند تغییرات بازده اکسررژی با گزارشهای صورت گرفته
توسط دیگر محققین مطابقت داشت ( Allouhi & Amine,
.)2019; Farahat et al., 2009
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شکل  .3تغييرات بازده اکسرژی در شرايط مختلف کاری جمعکننده خورشيدی

مدلهای رگرسيونی

دو مدل رگرسیونی کدشده برای پیشبینی بازده انرژی و اکسرژی
با استفاده از دادههای تجربی به دست آمد .این مدلهای
رگرسیونی چند جملهای که با استفاده از آنالیز سطح پاسخ به
دست آمده اند ،تأثیر متغیرهای مستقل دبی جرمی ،شار حرارتی
و دمای هوای محیط را بر بازده انرژی و اکسرژی به ترتیب در
معادالت ( )14و ( )15نشان میدهند .در این معادالت ،عالمت
جبری نشان دهنده روند تغییرات متغیرهای مستقل با متغیر
وابسته و بزرگی ضرایب رگرسیونی نشان دهنده اهمیت متغیر
مورد نظر بر روی متغیر وابسته هست .با در نظر گرفتن ضرایب
رگرسیونی اثرات ساده ،دمای هوای محیط و نرخ جریان جرمی به
ترتیب بیشترین و کمترین تأثیر را در روند تغییرات بازده انرژی
داشتند ،همچنین نرخ جریان جرمی و شار حرارتی به ترتیب
بیشترین و کمترین تأثیر را بر روند تغییرات بازده اکسرژی
گذاشتند.
Energy efficiency = +23.91– 1.7×B – 4.04×C
– 5.56×AB – 5.63×AC
(رابطه )14

(رابطه )15
Exergy efficiency = +1.97 + 1.71×A – 0.17×B – 0.22×C
– 0.65×AB – 0.057×AC + 0.055×BC + 0.86×A2
در این روبط  B ، Aو  Cبه ترتیب نرخ جریان جرمی ،شار حرارتی

و دمای محیط میباشند.
بهينهسازی متغيرهای آزمايش

به منظور دستیابی به سطوح بهینه متغیرهای بازده انرژی و
اکسرژی ،آزمایشاتی در سطوح مختلف متغیرهای دمای هوای
محیط ،نرخ جریان جرمی هوای ورودی به جمعکننده و شار
حرارتی المنتها انجام شد .روش سطح پاسخ برای بهینهسازی
عددی شرایط عملیاتی جمعکننده خورشیدی و دستیابی به
پاسخ های بهینه به کار گرفته شد .درجه اهمیت هر یک از
متغیرهای مستقل و پاسخها و تابع هدف در جدول ( )2نشان داده
شده است .مقادیر ماکزیمم هر یک از پاسخها با در نظرگرفتن
افزایش عملکرد سامانه انتخاب گردید ،چرا که با ماکزیمم کردن
بازده انرژی و اکسرژی به ترتیب تلفات انرژی و تخریب اکسرژی
سامانه کاهش مییابد.
شکل ( )4سطوح بهینه هر یک از متغیرهای مستقل و
مقادیر پیشبینی شده برای هر یک از پاسخها را نشان میدهد.
دمای هوای  ، 20°Cنرخ جریان جرمی  0/11 kg/sو شار حرارتی
 1000W/m^2منجر به بهینهترین پاسخها با تابع مطلوبیت
 0/918شد .در این شرایط بهینه ،بیشترین بازده انرژی و اکسرژی
به ترتیب  42/08و  5/76درصد به دست آمد.
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جدول  .2معيارها و تابع هدف هر يک از متغيرها در جمعکننده خورشيدی صفحه تخت

متغیرها

نوع تابع هدف

کمترین مقدار

بیشترین مقدار

درجه اهمیت ()1-5

دمای هوای محیط ()°C

30-20

20

30

3

نرخ جریان جرمی ()kg/s

0/0-03/11

0/03

0/11

3

شار حرارتی ()W/m^2

1400-1000

1000

1400

3

بازده انرژی ()%

ماکزیمم

0/3

49/88

3

بازده اکسرژی ()%

ماکزیمم

0/61

5/76

3

شکل  .4نقاط مطلوب برای کارکرد بهينه جمعکننده خورشيدی صفحهتخت

نتيجهگيری
در این مطالعه  135آزمایش مختلف با استفاده از آزمایش
فاکتوریل به منظور بررسی بازده انرژی و اکسرژی جمعکننده
خورشیدی صفحه تخت در سطوح مختلف دمای هوای محیط،
نرخ جریان جرمی هوای ورودی به جمعکننده و شار حرارتی
المنتها به انجام شد .نتایج کلی به شرح زیر است:
 -1افزایش دبی جرمی هوای ورودی به جمعکننده سبب
افزایش بازده انرژی شد .این نتیجه در تیمارهای با دمای محیط
 20و  25درجه سلسیوس و تا شار حرارتی  1300وات بر مترمربع
به صورت محسوس مشاهده شد.
-2افزایش دمای محیط در سطوح مختلف متغیرهای دبی
جرمی و شار حرارتی سبب کاهش بازده انرژی در جمعکننده
خورشیدی شد.
-3افزایش شار تشعشع خورشیدی موجب افزایش بازده
اکسرژی در تمام وضعیتها شد ،در حالی که با افزایش دمای

محیط در سطوح مختلف متغیرهای شار حرارتی و نرخ جریان
جرمی ،بازده اکسرژی روند کاهش داشت.
-4با افزایش نرخ جریان جرمی هوای ورودی به جمعکننده،
به دلیل وجود ناهمواری در زیر صفحه جاذب و شکستن زیرالیه
آرام که باعث افزایش سطح و زمان تماس هوا با صفحه جاذب
حرارت میگردد ،بازده اکسرژی روند افزایشی داشت ولی برای هر
شار حرارتی یـک دبـی بهینهی منحصر به فردی وجود دارد که
به ازای آن بازدهی اکسرژی حداکثر مقدار خود را دارد.
به منظور دستیابی به بیشترین بازده انرژی و اکسرژی تحت
سطوح مختلف متغیرهای آزمایشی ،روش سطح پاسخ برای بهینه
کردن شرایط کاری دستگاه به کار گرفته شد .در این پژوهش
شرایط بهینهکاری دستگاه در نرخ جریان جرمی ،0/11 kg/s
شارحرارتی  1000 W/m^2و دمای محیط  ،20 °Cبرای
بهینه سازی همزمان متغیرهای بازده انرژی و اکسرژی پیشنهاد
شد.
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