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ABSTRACT
In this research, to increase the performance of parabolic solar collector, PCM phase change materials were
used inside the fluid storage tank. The effect of fluid flow rate at three levels of 1, 2.5 and 5 l/min and PCM
mass at two levels of 1.5 and 3.2 kg on output temperature and thermal efficiency of the collector and tank
efficiency using experimental methods and CFD and ANN were evaluated and compared. Drying efficiency
changed from 21.11 to 25.20% and collector from 62.9 to 64.03. The collector efficiency error of CFD and
ANN methods varied from 5.31 to 7.4% and 1.22 to 3.84%, respectively. According to the statistical data and
the time spent, it was found that the ANN method can be used to predict the thermal behavior of the system
more accurately and less time than the CFD method.
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پيش بينی تغييرات حرارتی مخزن ذخيره کننده سيال يک خشککن خورشيدی با استفاده از شبکه عصبی
مصنوعی و روش ديناميک سياالت محاسباتی
1

ذکريا عليمحمدی ،1هادی صميمی اخيجهانی ،* 1پيمان سالمی

 .1گروه مهندسی بیوسیستم ،دانشکده کشاورزی ،دانشگاه کردستان ،سنندج ،ایران
(تاریخ دریافت -1398/9/19 :تاریخ بازنگری -1398/11/12 :تاریخ تصویب)1399/3/17 :

چکيده
در این تحقیق برای افزایش عملکرد جمع کننده خورشیدی سهموی از مواد تغییرفاز دهنده  PCMدرون مخزن ذخیره
کننده سیال استفاده شد .تاثیر میزان جریان سیال در سه سطح  2/5 ،1و  5لیتر بر دقیقه و جرم  PCMدر دو سطح 1/5
و  3/2کیلوگرم بر دمای خروجی ،بازده جمع کننده و بازده مخزن با استفاده روش آزمایشگاهی و  CFDو  ANNارزیابی و
با هم مقایسه شد .میزان بازده خشک کردن از  21/11تا  25/20درصد و جمع کننده از  62/9تا  64/03تغییر نمود .میزان
خطای به دست آمده از بازده جمع کننده از روش  CFDو  ANNبه ترتیب از  5/31تا  7/4درصد و  1/22تا  3/84درصد
متغیر بود .با توجه به دادههای آماری و مدت زمان صرف شده مشخص شد که روش  ANNنسبت به روش  CFDبا دقت
بیشتر و زمان صرف شده کمتر میتواند برای پیشبینی رفتار حرارتی سامانه استفاده شود.
واژههای کليدی :بازده حرارتی ،خشککن خورشیدی ،دینامیک سیاالت محاسباتی ،شبکه عصبی مصنوعی ،شدت تابش
خورشیدی.

مقدمه
امروزه از شبکههای عصبی در بسیاری از رشتههای مهندسی برای
بهینهسازی ،شبیهسازی و مدلسازی روابط بین پدیدهها استفاده
میشود .شبکههای عصبی برای اولین بار در سال  1943توسط
 Cilloch & Pittاستفاده شد .این شبکهها از عناصر عملیاتی
تشکیل میشوند که به صورت موازی در کنار هم عمل میکنند.
شبکه عصبی شبیهسازی دستگاه عصبی بوده و در واقع تقلیدی
از مغز و شبکه اعصاب انسان است .در این شبکه سعی بر این است
که ساختاری تهیه شود که همانند مغز قدرت یادگیری ،تعمیم
دهی و تصمیمگیری داشته باشد .از مزایای آن میتوان به زمان
مورد نیاز کم برای مدلسازی نسبت به روشهای کالسیک ،عدم
نیاز به محاسبات ریاضی پیچیده برای پیشبینی رفتار پارامترهای
دخیل در فرآیند و همچنین توانایی پیشبینی تعداد محدودی
آزمایش اشاره کرد ( .)Ghritlahre & Prasad, 2018این روش در
تمام زمینههای علوم و مهندسی رواج یافته است .محدودیت
استفاده از این روش مربوط به تعداد دادهها است که بایستی برای
عملکرد مناسب دادههای بیشتری برای آموزش مدل است
(.)Cetiner et al., 2005
بهینهسازی جمعکنندههای خورشیدی یکی از مهمترین
مواردی است که امروزه بیشتر مورد توجه محققان در حوزه انرژی

های خورشیدی قرار گرفته است .به عبارت دیگر به دلیل بازده
پایین سامانههای خورشیدی تمایل به استفاده از این نوع سامانه
های انرژی اندک است .بنابراین تالشهای زیادی در حال انجام
است که بازده سامانهها را با روشهای مختلف بهینهسازی ،افزایش
داد ( .)Kalogirou, 2006; Kalogirou et al., 1999در این زمینه
تحقیقات زیادی انجام شده است که میتوان به موارد زیر اشاره
نمود:
در تحقیقی شبکههای هوشمند برای بهینهسازی جنبههای
نوری جمعکنندههای خورشیدی استفاده شد .نتایج تحقیق نشان
داد که الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی مصنوعی ( )ANN1روش-
هایی هستند که در حد قابل قبولی میتوانند برای بهینهسازی
جمعکنندههای خورشیدی استفاده شوند .بنابراین برای پیشبینی
روند عملکرد یک جمع کننده صفحه تخت روش  ANNبا مدل
پیشخور با الگوریتم پس انتشار خطا ( )FFBP2بکار برده شد.
محققان در بررسی سامانه از سه عامل شدت تابش ،دمای محیط،
دمای ورودی به جمعکننده (کلکتور) به عنوان پارامترهای ورودی
مدل و دمای هوای خارج شده از جمعکننده به عنوان خروجی
مدل استفاده کردند .در نهایت مدل پیشنهادی با اختالف میانگین
 0/9درجه با دادههای واقعی توانست دمای خروجی از جمعکننده
را پیشبینی کند ( .)Farkas & Geczy-Vıg, 2003در مطالعهای
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که برای بهینهسازی جمع کننده خورشیدی سهموی با در نظر
گرفتن بازده حرارتی انجام گرفت از الگوریتم ژنتیک و برنامه
نویسی درجه دوم به طور ترکیبی استفاده شد .آنها از نانو سیال
به عنوان سیال کاری در جمع کننده استفاده کردند .برای پیش-
بینی عملکرد یک گرمکن خورشیدی (آب) روش  ANNبا ساختار
 3-7-4مورد استفاده قرار گرفت .چهار پارامتر به عنوان ورودی،
 3پارامتر به عنوان خروجی و  7نرون مخفی در نظر گرفته شد.
جمعا  32داده از سامانه جمع آوری شده بود که  26داده برای
آموزش و  6داده برای تست مدل لحاظ گردید ( Cetiner et al.,
 .)2005در پژهشی برای پیشبینی عملکرد روزانه جمع کنندههای
خورشیدی دو شبکه  ANNمورد ارزیابی قرار گرفت .در مدل اول
تابش خورشیدی و در مدل دوم تابش خورشیدی و ضریب افت
گرمای حرارتی ورودی به عنوان ورودی و دمای هوای خروجی از
سامانه برای خروجی به عنوان خروجی هر دو مدل در نظر گرفته
شد ( .)Lecoeuche & Lalot, 2005در یک مطالعه برای تجزیه و
تحلیل عملکرد ژنراتورهای بخار خورشیدی با استفاده از جمع
کننده سهموی از روش  ANNاستفاده شد .آزمایشهایی در مورد
تولید بخار انجام گردیده و حدود  396داده جمعآوری شد.
ورودیهای سامانه شامل میانگین ضریب تلفات حرارتی (سطوح
بین  1/24تا  5/10وات بر متر مربع کلوین) ،نوع مخزن (عمودی
یا افقی) ،سطح جمع کننده (در سطوح بین  1/81تا  4/38متر-
مربع) و ظرفیت مخزن (در سطوح بین  100تا  220لیتر) انجام
گرفت .آنها یک مدل  ANN 4-8-8بر اساس پارامترها ساختند.
از  396داده 349 ،مورد برای آموزش و  47مورد برای آزمایش در
نظر گرفته شد .مدل  ANNبا الگوریتمهای یادگیری آموزش داده
شد و نتایج نشان داد ،مدل انتخاب شده با حداکثر انحراف ٪3/9
و  R2به میزان  0/999میتواند برای پیشبینی رفتار سامانه مورد
استفاده قرار گیرد ( .)Kalogirou et al., 1999برای پیشبینی
عملکرد یک جمعکننده خورشیدی صفحه تخت روش  ANNبا
در نظر گرفتن ضرایب مربوط به شرایط اقلیمی منطقه شامل
شرایط باد (با باد ،بدون باد) ،زاویه تابش خورشیدی ،دمای محیط
و ظرفیت حرارتی جمع کننده استفاده شد .نتایج نشان داد که
مدل استفاده شده با درصد خطای کم و بیشترین مقدار ضریب
هبستگی میتواند برای پیش بینی پارامترهای عملکردی جمع-
کننده استفاده شود (.)Kalogirou, 2006
در پژوهشی برای پیشبینی عملکرد جمع کننده
خورشیدی با مواد تغییر فاز دهنده ( )PCM1از روش محاسبات
نرم استفاده شد .برای این منظور سه نوع ابزار محاسباتی شامل

سیستم استنتاج عصبی-فازی سازگار ( ،)ANFIS2ماشین بردار
پشتیبان ( )SVM3و  ANNدر نظر گرفته شد .نتایج نشان داد
روش  ANNبا مدل عصبی  1-7-5با الگوریتم یادگیری  LMبا
مقادیر رضایتبخش  R2در دامنه از  0/832تا  0/899میتواند
برای پیشبینی عملکرد سامانه استفاده شود ( Varol et al.,
 .)2010در یک پژوهش مدل  ANNبرای پیشبینی عملکرد
جمعکننندههای خورشیدی که دارای مواد ذخیره کننده انرژی
حرارتی بودند ،توسعه داده شد .مدل  ANNساخته شده شامل
پنج پارامتر در الیه ورودی (دمای محیط ،شدت تابش خورشیدی،
زاویه افت ،زاویه شیب و زاویه آزیموت) و دو پارامتر در الیه
خروجی (ظرفیت گرمایش و بازده حرارتی) بود .از الگوریتم
یادگیری  BPو تابع انتقال سیگموئید لجستیک برای مدل سازی
ساختار  ANNاستفاده شد .با توجه به ارزیابیهای انجام شده
تعداد  10نرون با  2الیه برای الیه پنهان مقدار بهینه برای پیش-
بینی دقیق دادهها بودند .برای نتایج پیشبینی شده ظرفیت
گرمایش مقادیر  COV ،RMSEو  R2به ترتیب ، 56/7840
 0/6204و  0/9995بود .همچنین ،برای میزان کارآیی ،این مقادیر
به ترتیب  0/3384 ،0/0075و  0/9999بودند که عملکرد مطلوب
مدل  ANNرا نشان میداد (.)Xie et al., 2009
اما تحقیقات دیگری صرفا در زمینه پیش بینی رفتار سیال
ذخیره کننده در سامانههای حرارتی انجام شده است .در تحقیقی
برای پیشبینی عملکرد یک مخزن ذخیرهساز انرژی از روش
 ANNاستفاده گردید .برای به دست آوردن دمای خروجی از
سامانه و عملکرد آن شبکههای مختلف ارزیابی شدند .هر شبکه
به طور جداگانه با  32ساختار مختلف برای دو حالت ذخیرهسازی
و آزادسازی انرژی بررسی شده و بهترین ساختار بر اساس قابلیت
تکرارپذیری و خطای کمتر نسبت به دادههای آزمایشگاهی
انتخاب شد ( .)Scapino et al., 2019در مطالعهای برای پیشبینی
رفتار سیال کاری و مواد تغییر فاز دهنده در سامانه فتوولتائیک-
حرارتی از روش  ANNبا ساختارهای مختلف استفاده گردید.
نتایج نشان داد استفاده از مواد تغییر فاز دهنده راندمان الکتریکی
و حرارتی سامانه را بهبود داده است .ساختار انتخاب شده SOFM4
(نقشههای خود سازمان دهنده) با دقت مناسب ()R2 > 0/94
میتوانند برای ارزیابی سامانه مورد استفاده قرار گیرند (Al-
.)Waeli et al., 2018
با توجه بررسیهای انجام شده تحقیقات قابل مالحظهای،
در مورد پیشبینی رفتار سیال جاری در مخزن ذخیرهساز انرژی
با در نظر گرفتن میزان مواد تغییر فاز دهنده و دبی سیال جریان
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یافته در سامانه انجام نشده است .عالوه بر آن استفاده از روش
 ANNبرای پیشبینی رفتار سیال جاری در یک سامانه با در نظر
گرفتن مواد تغییر فاز دهنده بسیار اندک صورت گرفته است.
بنابراین در این تحقیق سعی بر آن است که با استفاده از روش
 ANNدمای خروجی از مخزن ذخیره کننده سیال با در نظر
گرفتن میزان مواد تغییرفاز دهنده در دو سطح و شدت جریان
سیال در مخزن پیشبینی نموده و یک مدل مناسب ارائه نمود.
در نهایت داده های به دست آمده از روش شبکه عصبی مصنوعی
با دادههای آزمایشگاهی و شبیهسازی با  CFDمقایسه میگردد تا
دقت مدل تعیین شود.

مواد و روشها
خشککن استفاده شده در این تحقیق شامل یک جمع کننده
سهموی میباشد که همراه با ملحقات به یک کابینت اتصال دارد.
سیال جریان یافته در جمع کننده سهموی آب بوده که پس از
جذب حرارت ایجاد شده در جمع کننده در داخل مخزنی ذخیره
میگردد .همزمان سیال کاری در مبدل حرارتی که به خشککن
اتصال داده شده است ،باعث گرم شدن هوای موجود در محفظه
خشککن میشود .با افزایش شدت تابش خورشیدی میزان
حرارت ایجاد شده در سامانه افزایش یافته و در  PCMموجود در
مخزن ذخیره میگردد .در شکل  1جزئیات مربوط به این خشک-
کن خورشیدی و نحوه جریان سیال نشان داده شده است.
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شکل  .1شماتيک خشککن خورشيدی مجهز به جمع کننده سهموی  -1لوله دريافت کننده -2 ،منعکس کننده -3 ،حسگر تعقيب کننده -4 ،جريان سرد،
 -5جريان گرم -6 ،مخزن -7 ،شير برقی -8 ،لوله اتصال از مخزن به مبدل -9 ،کابينت -10 ،مبدل -11 ،فن -12 ،ثبت کننده داده -13 ،کابينت خشککن-14 ،
سينیهای نمونه -15 ،پيرانومتر -16 ،مدار فرمان

شبکه عصبی مصنوعی مورد نظر برای این تحقیق از سه
الیه ورودی ،مخفی و خروجی تشکیل شده است .الیه ورودی
شامل دو نرون میزان  PCMو شدت جریان سیال ،الیه مخفی
شامل چهار نرون مخفی و الیه خروجی شامل یک نرون شامل
دمای خروجی از سامانه است .در این تحقیق میزان  ،PCMدر دو
حالت  1/5و  3/2کیلوگرم ،جریان سیال در سه سطح  2/5 ،1و 5
لیتر بر ثانیه در نظر گرفته شد .هر الیه شامل گروهی از سلولهای
عصبی (نرون) است که عموما با کلیه نرونهای الیههای دیگر در
ارتباط هستند ،مگر اینکه کاربر ارتباط بین نرونها را محدود
شده باشد .اما در هر صورت نرونهای هر الیه با سایر نرونهای
همان الیه ،ارتباطی ندارند .در تحقیق انجام شده از شبکه عصبی
چند الیه پروسپترون ( )Multi-layered perceptronاستفاده شد.

این شبکه یک ابزار مدلسازی موثری است که بیشتر مسائل
مهندسی مورد استفاده قرار میگیرد .این شبکه همانطور که در
متن هم اشاره شده است شامل یک الیه ورودی ،چند الیه مخفی
و یک الیه خروجی است که الیته الیه میانی میتواند یک یا بیشتر
از یک الیه داشته باشد ( .)Kalogirou et al., 1999معموال در این
نوع شبکهها از الگوریتم یادگیری  BPاستفاده میشود .اطالعات
داده ورودی به داده خروجی با استفاده از الیه مخفی صورت می-
گیرد .البته برای این کار نیاز به یک سری داده جهت آموزش
شبکه میباشد .در حین آموزش شبکه وزنها برای کاهش خطای
بین داده خروجی از مدل و داده واقعی تغییر میکند .طوری که
در نهایت میزان خطا برای سامانه در حد قابل قبولی باشد .در
مقاالت مشابه توصیف نحوه کارکرد شبکه عصبی به طور مفصل
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( Ghritlahre & Prasad, 2018; Tafarroj et

توصیف شده است
 .)al., 2019مدلسازی شبکه با استفاده از نرمافزار Matlab, 2015
انجام گرفت.
همانطور که اشاره شد  ANNدارای ساختاری با سه الیه
است که در الیه اول شدت جریان سیال و مقدار  PCMو برای
خروجی درجه حرارت سیال خارجشده از جمعکننده در نظر
گرفته شد .تعداد نرونها برای الیه پنهان با استفاده از روش سعی
و خطا حاصل شد .در الیه پنهان تابع آستانه به صورت خطی و
برای الیه خروجی به صورت سیگمویید در نظر گرفته شده و برای
قسمت آموزش به عنوان اصلیترین قسمت شبکه ،از الگوریتم
گرادیان مزدوج استفاده شد .در حدود  70درصد از دادههای نرمال
شده برای آموزش 15 ،درصد برای اعتبارسنجی مدل و  15درصد
باقیمانده برای کنترل دادههای خروجی از شبکه در نظر گرفته
شد .کل دادهها با در نظر گرفتن سطوح ورودی برای سامانه 204
داده بود که تعداد  143داده به صورت تصادفی برای آموزش شبکه
و بقیه برای اعتبارسنجی و کنترل دادههای خروجی لحاظ گردید.
بهترین عملکرد شبکه بر اساس کمترین میزان ریشه مجموع
میانگین مربعات خطا ( )RMSEو کوواریانس ( )COVو بیشترین
میزان  R2به دست میآمد که به صورت روابط  2 ،1و  3مشخص
میگردد (:)Fischer et al., 2012
(رابطه )1
n
1
2
) RMSE = √ ∑(xA − xp
n
i=1

(رابطه )2

RMSE
1 n 2
∑ x
n i=1 p

(رابطه )3
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2

) ∑ni=1(xA − xp
R = 1−
∑ni=1 xp2
2

مدلسازی ریاضی سامانه :مهمترین قسمت یک سامانه
حرارتی خورشیدی با قابلیت ذخیره سازی انرژی یک مخزن می-
باشد که در آن سیال و مواد ذخیره کننده ،انرژی حرارتی را در
طول روز در خود نگهداشته و در هنگامی که خورشید غروب می-
کند انرژی ذخیره شده را آزاد نموده و از طریق مبدل برای خشک
کردن محصول مصرف میکند .تمام قسمتهای سامانه با استفاده
پشم شیشه با ضخامت  40میلیمتر عایقبندی شد .یک شیر برقی
در ورودی مخزن قرار داده شد تا پس از غروب آفتاب هنگامی که
دمای سیال خروجی از لوله جمع کننده سهموی کمتر از دمای
سیال درون مخزن شد ،به صورت مستقیم سیال را وارد مبدل
حرارتی که به کابینت خشککن اتصال دارد ،منتقل کند .برای
ارزیابی عملکرد سامانه حرارتی مخزن ذخیره کننده سیال و تاثیر
عوامل مختلف بر کارایی آن ،در ابتدا با استفاده از روش مقاومت
حرارتی مدلسازی انجام شد ،که شماتیک این مدلسازی در
شکل  2نمایش داده شده است .به این منظور معادالت تعادل
انرژی برای این قسمت از سامانه لحاظ گردید .نرخ انرژی ذخیره
شده در مخزن ذخیره کننده سیال با در نظر گرفتن دمای سیال
در قسمت ورودی و خروجی و همچنین دمای مواد ذخیره کننده
به دست میآید .این مدل همچنین روند انتقال حرارت و شبیه-
سازی الکتریکی مواد ذخیره کننده سیال را نشان میدهد
(.)Xiaohong et al., 2011; Al-Waeli et al., 2018

= COV

شکل  .2شماتيک انتقال حرارت از ديواره مسی و مواد ذخيره کننده همراه با جريان سيال و شبيهسازی الکتريکی آن.

نرخ انرژی حرارتی ذخیره یا آزاد شده از مخرن ذخیره
کننده سیال از رابطه زیر قابل محاسبه است:
) 𝑡𝑢𝑜𝑄𝑓 = ṁ𝑐𝑝 (𝑇𝑓,𝑖𝑛 − 𝑇𝑓,
(رابطه )4

 Tf,inو

 Tf,outدمای سیال در قسمت ورودی و خروجی

مخزن ( )oCو  cpگرمای ویژه سیال ( )J/kg.Kاست.
قسمتی از انرژی حرارتی با استفاده از همرفت به وسیله
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سیال به لوله حاوی مواد ذخیره کننده منتقل میشود
(:)Iranmanesh et al., 2020
) 𝑚𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣 = ℎ𝑡 𝐴𝑡 (𝑇𝑓,𝑚 − 𝑇𝑤,
(رابطه )5
 htضریب انتقال حرارت همرفت ( At ،)W.m Kسطح لوله
( Tf,m ،)m2و  Tw,mدمای میانگین سیال و دیواره لوله ( )oCمی-
باشد.
گرمای انتقال یافته به  PCMبا در نظر گرفتن دمای دیواره
لوله ( )Tw,mو دمای مواد  )Tpcm( PCMو ضریب هدایت حرارتی
به دست میآید:
) 𝑚𝑐𝑝𝑇 (𝑇𝑤,𝑚 −
(رابطه )6
𝑤t

𝑡𝐴 𝑤𝑘 = 𝑑𝑛𝑜𝑐𝑄

در هنگام ذخیرهسازی و آزادسازی انرژی حرارتی سه مرحله
مهم برای مواد تغییر فاز دهنده اتفاق میافتد .مرحله اول زمانی
است که دمای  PCMکمتر از دمای ذوب است ،در مرحله دوم
 PCMدر حال ذوب شدن است و در مرحله سوم  PCMذوب شده
است:
(رابطه )7
𝑡𝑙𝑒𝑚𝑇 < 𝑚𝑐𝑝𝑇
𝑡𝑙𝑒𝑚𝑇 = 𝑚𝑐𝑝𝑇
𝑡𝑙𝑒𝑚𝑇 > 𝑚𝑐𝑝𝑇

) 𝑡𝑙𝑒𝑚𝑇 𝑄𝑝𝑐𝑚 = 𝑚𝑝𝑐𝑚 𝑐𝑠 (𝑇𝑝𝑐𝑚 −
𝑄𝑝𝑐𝑚 = 0
) 𝑡𝑙𝑒𝑚𝑇 𝑄𝑝𝑐𝑚 = 𝑚𝑝𝑐𝑚 𝑐𝑙 (𝑇𝑝𝑐𝑚 −

بنابراین میزان انرژی ذخیره شده در مخزن ذخیره کننده
شامل انرژی ذخیره شده در سیال و مواد تغییر فاز دهنده میباشد.
𝑚𝑐𝑝𝑄 𝐸𝑠𝑡 = 𝑄𝑓 +
(رابطه )8
بازده جمع کننده سهموی با در نظر گرفتن انرژی وارد شده
به سامانه و انرژی قابل دسترس طبق استاندارد ASHRAE 2003
(رابطه  )10بازده مخزن ذخیره کننده با در نظر گرفتن میزان
انرژی ورودی و خروجی دست میآید (:)Al-Waeli et al., 2018
) 𝑖𝑇 𝑚̇𝑐𝑝 (𝑇𝑜 −
𝑢𝑄
(رابطه )9
=𝜂
=
𝑜𝐼 𝑎𝐴

(رابطه )10

𝑜𝐼 𝑎𝐴
𝑜𝑄
=𝜂
𝑛𝑖𝑄

شبیهسازی به روش  :CFDدر این تحقیق برای پیشبینی
رفتار سیال (درجه حرارت و سرعت) در مخزن ذخیرهساز از شبیه-
سازی  CFDاستفاده گردید .شبیهسازی سامانهها با استفاده از
روشهای عددی راه حل مناسبی برای طراحی بهینه و بهبود
عملکرد آنها در کوتاهترین زمان میباشد که روش دینامیک
سیاالت محاسباتی ( )CFDبه عنوان یک روش مطمئن برای
توصیف تغییرات استفاده میشود .عالوه بر آن از این روش میتوان
برای بهینهسازی سامانهها استفاده نمود .در نهایت به طور معمول
برای اعتبار سنجی روش  CFDمیزان تطابق مناسب دادههای
عددی بهدست آمده با دادههای تجربی مورد بررسی قرار میگیرد
(.)Kalogirou et al., 1999

به این منظور معادالت مومنتوم و پیوستگی بدون در نظر
گرفتن شتاب ثقل به صورت  11و  12خواهد بود:
𝜌𝜕
(رابطه )11
+ ∇. (𝜌𝑈) = 0
(رابطه )12

𝑡𝜕
⃗
𝑉𝜕
1
𝑉∇ ⃗ .
𝑉 ⃗ = (−∇P + 𝜇∇2
⃗
𝑉+
𝑡𝜕
𝜌
) 𝑓𝑒𝑟𝑇 + 𝜌𝛽𝑔 (𝑇 −
𝑆+
𝜌 دانسیته سیال 𝛽 ،ضریب انبساط حجمی

که در آن
 𝜇 ،PCMویسکوزیته دینامیکی  𝑉⃗ ،PCMبردار سرعت و  tزمان.
ویسکوزیته دینامیکی مواد ذخیره ساز زمانی که از حالت جامد به
حالت مایع تبدیل میشود با استفاده از رابطه  13محاسبه میشود:
(رابطه )13
325 < Tpcm < 356

𝑚𝑐𝑝𝑇μ = 0.82 𝑒 0.0155.

محاسبه انرژی حرارتی :معادله انرژی حرارتی برای سامانه
ذخیرهساز بهطور کل از رابطه  14استفاده میگردد ( Lacroix,
:)1993
𝐻𝜕 𝜕ℎ
𝑘
( رابطه )14
( ⃗ ℎ) = ∇.
+
𝑉( + ∇.
 ℎو )∇h
𝑡𝜕

𝑝𝑐𝜌

𝑡𝜕

𝑇

𝑇𝑑 𝑝𝑐

∫ = ℎ𝑟𝑒𝑓 +

𝑓𝑒𝑟𝑇

در رابطه فوق با استفاده از رابطه آنتالپی کل در سامانه
ذخیرهساز ،با در نظر گرفتن آنتالپی مرجع  hrefدر دمای مرجع
 Trefو گرمای نهان  Hحل میگردد .میزان آنتالپی مرجع از مقدار
صفر برای هنگامی که  PCMجامد است تا یک هنگامی که مایع
است تغییر میکند .به این منظور اصطالح دیگری به نام کسر
مایع ( ) ξتعریف شد که مقادیر آن با افزایش یا کاهش دما تغییر
مینمود:
(رابطه )15
0
1
𝑇 = {𝑇−
𝑠

𝑠𝑇 < 𝑚𝑐𝑝𝑇 𝑓𝑖
𝐿𝑇 > 𝑚𝑐𝑝𝑇 𝑓𝑖

𝐿𝑇 < 𝑚𝑐𝑝𝑇 < 𝑠𝑇 𝑓𝑖

ξ

𝑠𝑇 𝑇𝐿 −

در رابطه  𝑆 ،15عبارت اضافه شده به معادله مومنتوم می-
باشد که با توجه به ناحیه خمیری ایجاد شده در )Amush( PCM
به صورت رابطه  16تعریف میگردد که در آن ناحیه خمیری بین
دماهای  Tsو  TLبه وجود میآید:
2
)𝜉 (1 −
(رابطه )16
⃗
=𝑆
𝐴
𝑉
𝑚𝑢𝑠ℎ

𝜉3

میزان  Amushبا توجه به کسر مایع و تخلخل در فاز مایع
بین  104و  107متغیر است که در این تحقیق با توجه به ویژگی-
های حرارتی و فیزیکی پارافین مقدار آن  105لحاظ گردید.
شرایط مرزی :در این تحقیق مسئله با حالت پایدار در نظر
گرفته شده و درجه حرارت محیط به عنوان دمای اولیه تمام
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سامانه لحاظ گردید و این دما در حین تحلیل ثابت بود .تاثیر فشار
هوای محیط نیز ناچیز بود .به دلیل آن که تغییرات به وجود آمده
در سامانه با تغییر در شدت جریان سیال در مخزن جزئی میباشد،
الگوی جریان برای سیال کاری یکسان در نظر گرفته شد .عدد
رینولدز یکی از مهمترین عواملی است که به صورت معنیداری
باعث تغییراتی در شبیهسازی سامانههای حرارتی میگردد .با
توجه به جریان سیال در مخزن ،ویسکوزیته سیال و سطح مقطع
عبوری آن ،نتایج حاصل نشان داد که جریان عبوری از مخزن
ذخیره کننده به صورت آرام ( )Re<2000میباشد ( Malekjani
 .)& Jafari, 2018لذا حین مدلسازی گزینه جریان آرام
( )Laminarلحاظ گردید .بردار سرعت بر حسب شدت جریان
سیال عمود بر شرایط مرزی موجود در قسمت ورودی مخزن بود.

507

دیوارههای مخزن و لوله حاوی  PCMپایدار بوده و برای دیواره
مخزن حالت عایق نیز اعمال گردید .در هر قسمت شار حرارتی با
مقادیر مشخص در نرمافزار وارد شد .تمام سطوح در تماس با
جریان سیال شامل سطح داخلی مخزن و سطح خارجی لوله
مارپیچ بدون اصطکاک در نظر گرفته شد .برای مدل سه بعدی
طراحی شده از مخزن ذخیره کننده مشبندی سه بعدی اعمال
شد و کیفیت نوع مش اعمال شده با استفاده از معیار چولگی مورد
ارزیابی قرار گرفت که مقدار آن  0/41به دست آمد که مقدار قابل
قبولی بود .همچنین برای اطمینان از مناسب بودن مش ،آزمون
استقالل از مش انجام گرفت و نتایج آن نشان داد که مش ریز
بزای شبیهسازی سامانه ذخیرهساز مناسب است .در جدول 1
خصوصیات مش اعمال شده نشان داده شده است.

جدول  .1خواص شبکه اعمال شده به مخزن ذخيره کننده سيال همراه با مواد تغيير فاز دهنده

پارامتر

کمترین اندازه
()m

بیشترین
اندازه ()m

تعداد مش

کمترین
زاویه

مقدار-
کیفیت

0/00005

0/00012

لوله123432 :
398456 :PCM
سیال1549874 :

39/4

میزان محدوده همگرایی برای معادالت انرژی  ،10-5و برای
معادالت پیوستگی و مومنتوم  10-4لحاظ گردید .برای مشاهده
روند تغییرات دمای سیال در نقاط مختلف از مخزن و  PCMبا
توجه به شکل  3نقاطی را در نظر گرفته و با استفاده از ترموکوپل-
های نوع ( Kکالیبره شده با دقت  0/1درجه سلسیوس) این

بیشترین زاویه

140

Pinch
tolerance

0/0018

انحراف معیار

0/1654

تغییرات حرارتی در اثر تغییر عوامل ثبت شدند .تغییرات درجه
حرارت در نقاط مختلف هر  30دقیقه گزارش میشد که محل
قرارگیری آنها در شکل  3نشان داده شده است.

الف

ب

ج

شکل  .3شماتيک الف) نقاط مشخص شده برای ثبت تغييرات درجه حرارت در داخل مخزن ذخيرهساز محتوی سيال و مواد تغيير فاز دهنده ،ب) مدل مش
بندی شده  PCMو ج) مخزن ذخيرهساز
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در این تحقیق سه نوع مش شامل مشهای خیلی ریز ،ریز
و درشت در نظر گرفته شد .تعداد المانها برای این مشها به
ترتیب حدود  900هزار 750 ،هزار و  450هزار به دست آمد.
دادههای به دست آمده از نرمافزار با دادههای آزمایشگاهی در
شرایط مختلف از جریان سیال ،میزان  PCMو شرایط نگهدارنده
 PCMمقایسه شده و مناسبترین مش انتخاب میگردد .مدت
زمان صرف شده برای حل مسئله و تحلیل با استفاده از مشهای

خیلی ریز ،ریز و درشت به ترتیب حدود  4ساعت 1 ،ساعت و 20
دقیقه و  40دقیقه به طول انجامید .با توجه به اینکه تفاوت بین
دادههای به دست آمده از مشهای خیلی ریز و ریز معنیدار نبود
(کمتر از  4/2درصد نسبت به حالت آزمایشگاهی) ،بنابراین شبکه
ریز با حدود  750هزار مش برای ادامه تحلیل استفاده شد .میزان
اختالف دادههای آزمایشگاهی با دادههای نرمافزاری در شبکههای
مختلف در شکل  4نشان داده شده است.
78

74
72
70
68
66
64

دمای خروجی (درجه سلسيوس)

76

62
آزمایش

درشت

نوع مش

ریز

خیلی ریز

شکل  .4تغييرات درجه حرارت سيال در خروجی در شبکههای مختلف و مقايسه آن با دمای خروجی سيال

سیال جریان یافته برای انتقال حرارت از جمع کننده
خورشیدی به خشککن آب با دبی جرمی تقریبی  10لیتر بر
دقیقه انتخاب شد که با استفاده از یک پمپ  12 DCولت (Volta-
 )Chinaانجام میشد .برای بررسی تغییرات دمای خروجی از جمع
کننده سهموی و همچنین تاثیر میزان جرم  PCMو همچنین
سرعت سیال جریان یافته در جمعکننده در نقاط مختلف از
سامانه حسگرهایی در نظر گرفته شد .در نهایت دادههای به
دست آمده از شبیهسازی  CFDو روش  ANNاستفاده شده در
تحقیق با دادههای آزمایشگاهی برای مقادیر مختلف از ،PCM
شدت جریان سیال مقایسه شده روش مناسب برای پیشبینی
روند تغییرات دما در سامانه ارائه شد.

نتايج و بحث
در جدول  2دقت دادههای به دست آمده از هر سه روش با استفاده
از سه معیار  COV ،RMSEو  R2نشان دهنده آن است که دو
روش  CFDو  ANNبه خوبی میتوانند برای پیش بینی دمای
خروجی سیال از جمعکننده در شرایط مختلف مورد استفاده قرار
گیرد .اما داده های به دست آمده از روش  ANNانحراف کمتری
نسبت به دادههای آزمایشگاهی دارد .این در حالی است که داده-
های به دست آمده از روش  CFDاختالف بیشتری نسبت به داده
های آزمایشگاهی دارد .به دلیل تاثیر شرایط جوی و متفاوت بودن
شرایط اعمال شده برای انتقال حرارت ،این روش پیشبینی را با

دقت کمی نشان میدهد .خطای به وجود آمده در شبیهسازی
 CFDدر مقایسه با دادههای آزمایشگاهی یا واقعی علل گوناگونی
دارد که شامل عوامل محیطی ( میزان تابش خورشیدی ،میزان
سرعت هوای جریان یافته در محیط ،دقت مکانیزم و حسگرهای
تعقیب کننده تابش خورشیدی) و عوامل نرمافزاری (مدل جریان
سیال انتخابی برای سامانه ،میزان همگرایی ،نوع مش انتخاب شده
و ابعاد مش ،میزان خطا در ورود دادههای مربوط به تابش و
همرفت و ضخامت الیه حرارتی و جنس مواد استفاده شده در
سامانه) میباشد .نتیجه بهدست آمده از تحلیل با روش ،CFD
نشان داده در تحقیقات مشابه نشان داده که این روش با خطای
اندک (<  )11٪/4میتواند برای پیشبینی نحوه عملکرد حرارتی
سامانه مورد استفاده قرار گیرد ( ;Motahayyer et al., 2018
 .)Iranmanesh et al., 2020عالوه بر آن تحلیلهای آماری نشان
داد که در روش  ANNحساسیت دادههای بهدست آمده به میزان
مواد ذخیره ساز ،بیشتر از پارامترهای دیگر است و این به دلیل
تغییر در تولید انرژی حرارتی سامانه به دلیل تغییر در مقادیر
 PCMاستفاده شده در سامانه است.
در شکل  5مدت زمان صرف شده برای بهدست آوردن
میزان دما از  ANNو  CFDدر مقادیر مختلف از  1/5( PCMو
 3/2کیلوگرم) و دبی جرمی سیال جریان یافته در سامانه (2/5 ،1
و  5لیتر بر دقیقه) نشان داده شده است .با توجه به شکل 5
مشخص است که مدت زمان صرف شده برای هر آزمایش با
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میتوان اظهار داشت ،روش  ANNروش مناسبتری برای پیش-
بینی دمای خارج شده از جمع کننده سهموی در اثر تاثیرگذاری
پارامترهای خارجی است.

استفاده از روش  CFDبه طور متوسط بیش از  90دقیقه به طول
میانجامد ،در حالیکه با استفاده از روش  ANNاین مدت زمان
برای هر آزمایش کمتر از  1/5دقیقه است .بنابراین با توجه به
دقت روش  ANNو مدت زمان صرف شده برای تحلیل سامانه

جدول  .2دادههای آماری به دست آمده برای دو روش شبکه عصبی مصنوعی ( )ANNو ديناميک سياالت محاسباتی ()CFD

CFD

ANN

0/24 ±2/734
0/31 ±2/974
0/020 ±0/932

0/013 ±0/623
0/021 ±0/956
0/026 ±0/968
CFD

پارامترهای آماری
RMSE
COV
R2

ANN

1.2

100
1
80
0.8

CFD

40

0.4

20

0.2

0

ANN

60

0.6

0
5

3.2kg PCM,
l/min

3.2kg PCM,
2.5 l/min

1

3.2kg PCM,
l/min

1.5kg PCM,
5 l/min

1.5kg PCM,
2.5 l/min

1

1.5kg PCM,
l/min

شرايط مختلف (از  PCMو جريان سيال)

شکل  .5مدت زمان صرف شده (دقيقه) برای به دست آوردن دادهها از  ANNو  CFDدر شرايط مختلف از جريان سيال و PCM

در شکل  ،6در ساختار پیشنهادی  2-4-1به عنوان شبکه
عصبی مصنوعی اعمال شده برای مخزن ذخیرهساز خشککن
خورشیدی مجهز به جمع کننده سهموی و تغییر مقدار RMSE,
 COVو  R2برای مراحل مختلف از مدل نشان داده شده است.
R2

0.97

میزان شاخص اعتبارسنجی برای شبکههای عصبی مصنوعی ذکر
شده نشان دهنده آن است که میتوان از مدل برای هرگونه تحلیل
استفاده نمود.

COV

RMSE

0.14
0.12

0.965

ضريب همبستگی ()R2

0.1

0.96

0.08
0.955
0.06
0.95

0.04

0.945

0.02
0

0.94
قابلیت اطمینان مدل

تست

اعتبار سنجی

آموزش

شکل  .6ميزان تغييرات شاخصهای آماری برای اعتبارسنجی ساختار  ANNاعمال شده به سامانه ذخيرهساز

شکل  7تغییرات دمایی سیال را در قسمت خروجی مخزن
ذخیرهساز برای روشهای مختلف تجربی ،شبکه عصبی مصنوعی

و دینامیک سیاالت محاسباتی( )CFDدر شرایط مختلف از
آزمایش را نشان میدهد .نمودارهای نشان داده شده تغییرات
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دمایی را در مقادیر مختلف از مواد تغییر فاز دهنده ( 1/5و 3/2
کیلوگرم) و شدت جریان سیال در سامانه ذخیرهساز ( 2/5 ،1و 5
Exp
ANN
CFD

لیتر بر دقیقه) را نمایش میدهند.

Exp
ANN
CFD

3.2 kg PCM, 1lit/min
70

1.5kg PCM, 1lit/min
70

60

60

دما (درجه سلسيوس)

40

40

30

30

20

20
21

23

15
17
زمان محلی (ساعت)

19

13

9

11

23

7

21

17

19

15

11

13

7

9

زمان محلی (ساعت)

3.2kg PCM, 2.5 lit/min

Exp
ANN
CFD

دما (درجه سلسیوس)

50

50

Exp

1.5kg PCM, 2.5 lit/min

ANN

70

CFD

70

60

50
50
40

40

30

30

20
23

19

21

Exp
ANN
CFD

15
17
زمان محلی (ساعت)

11

13

7

9

20
23

21

19

Exp
ANN
CFD

3.2 kg PCM, 5 lit/min
70

15
17
زمان محلی (ساعت)

13

11

7

9

1.5kg PCM, 5 lit/min
70

60

دما (درجه سلسيوس)

40

60

50

40

30

30

20
23

21

19

15
17
زمان محلی (ساعت)

13

11

9

7

دما (درجه سلسيوس)

50

20
23

21

19

15
17
زمان محلی (ساعت)

13

11

9

7

شکل  .7تغييرات دمای خروجی از جمعکننده با مقادير مختلف از  1/5( PCMو  3/2کيلوگرم) و شدت جريان سيال ( 2/5 ،1و  5کيلوگرم) با استفاده از سه روش
آزمايشگاهی ( ANN ،)Expو CFD

با توجه به شکل  7میتوان مشاهده نمود که با افزایش
شدت تابش خورشیدی دمای خروجی از ذخیرهساز نیز افزایش
پیدا میکند و در ساعات بین  12:00تا  14:00به حداکثر میزان
خود در حدود  69-73 oCمیرسد .در این حال ماده تغییرفاز
دهنده در حال انرژی گرفتن برای تغییرفاز و ذخیرهسازی انرژی

دما (درجه سلسيوس)

60

( )Chargingمیباشد .پس از آن با کاهش شدت تابش این روند
نیز کاهش مییابد .همچنین با کاهش شدت تابش خورشیدی
(بین ساعات  )17:00-18:00دمای داخل مخزن کاهش یافته و
سیال جریان یافته در سامانه انرژی حرارتی خود را از سیال داخل
مخزن و مواد تغییر فاز دهنده دریافت خواهد نمود .به عبارت دیگر
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در این هنگام مواد با تغییر فاز انرژی خود را به سامانه برمیگرداند
(.)Iranmanesh et al., 2020( )Discharging
با توجه به دادههای بدست آمده در شرایط مختلف از دو
روش دینامیک سیاالت محاسباتی ( )CFDو شبکه هوش
مصنوعی ( )ANNو مقایسه با دادههای واقعی میتوان ابراز داشت
که از هر دو روش میتوان برای محاسبه دمای سیال خروجی از
جمعکننده استفاده کرد .در تحقیقاتی که در مقایسه بین دو روش
 CFDو  ANNانجام شده است محققان به نتایج مشابهی دست
یافتهاند (.)Ghritlahre & Prasad, 2018; Tafarroj et al., 2019
در تمام نمودارها مشاهده میشود که در سرعتهای کم برای
جریان سیال به دلیل تخلیه کم انرژی حرارتی از جمع کننده
سهموی در ساعات ابتدایی دمای خارج شده کمتر میباشد .اما
پس از آن روند افزایشی شده و در ساعات  12:00تا  14:00به
حداکثر میزان میرسد .عالوه بر آن دمای سیال به دلیل وجود
مواد ذخیره کننده با افزایش میزان  PCMکاهش مییابد .بخشی
از انرژی وارد شده به مخزن توسط سیال و مابقی توسط PCM
جذب میگردد .اما این روند برای ساعات پس از غروب آفتاب
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عکس میشود.
در شکل  8تغییرات کانتورهای حرارتی برای مخزن ذخیره
ساز حاوی سیال کاری و مواد ذخیرهساز شبیهسازی شده با CFD
در ساعت  12:00با مواد ذخیرهساز به میزان  3/2کیلوگرم با شدت
جریان سیال کاری به اندازه  2/5لیتر بر دقیقه نشان داده شده
است .سیال پس از خروج از جمع کننده وارد مخزن شده و با
عبور از بین مواد  PCMانرژی را در سیال و  PCMذخیره نموده
و در نهایت از خروجی مخزن به سمت مبدل خشککن هدایت
میشود .نتایج آنالیز  CFDنشان میدهد که سیال در قسمت
فوقانی مخزن بیشترین دما را داشته و با حرکت به سمت خروجی
میزان آن کاهش مییابد .هر چند مقداری از انرژی وارد شده به
مخزن از طریق دیوارهها اتالف میشود .در این حین با عبور جریان
سیال گرم از بین لوله مارپیچ حاوی مواد  PCMتغییر فاز در مواد
به وجود آمده و ذخیرهسازی انرژی انجام میگیرد .اختالف دما
بین حداکثر و حداقل دمای مواد ذخیرهساز به اندازه  3/2درجه
سلسیوس برآورد شد.

شکل  .8روند تغييرات کانتورهای حرارتی برای سيال ،مخزن و  PCMدر ساعت  12:00با  PCMبه ميزان  3/2کيلوگرم و شدت جريان سيال به اندازه  2/5ليتر بر
دقيقه

هنگامی که شدت تابش خورشیدی کاهش مییابد (به
خصوص زمانی که خورشید غروب میکند) دمای سیال وارد شده
مخزن کاهش یافته و بعد از مدتی روند انرژی دهی معکوس شده
و سیال کاری جریان یافته در سامانه حال انرژی حرارتی خود را
از سیال و مواد ذخیرهساز موجود در مخزن تامین میکند .در این
حالت شیر الکتریکی اجازه ورود سیال به جمع کننده سهموی را
نمیدهد و سیال به مبدل جمع کننده و مخزن ذخیرهساز جریان
مییابد .میزان تغییرات کانتورهای حرارتی برای مخزن ذخیرهساز
در ساعت ( 24:00هنگامی که دمای محیط در کمترین میزان
میباشد) با مواد  PCMبه اندازه  3/2کیلوگرم نشان داده شده
است (شکل  .)9درجه حرارت سیال درون مخرن بیشتر از دمای
محیط بوده بنابراین انرژی ذخیره شده در مواد ذخیره کننده آزاد

شده و به وسیله سیال به مبدل انتقال داده میشود و انرژی الزم
برای خشک نمودن محصول را تامین میکند .با توجه به شکل
نیز مشاهده میشود که دمای کانتورهای حرارتی در اطراف PCM
بیشتر از بقیه نقاط میباشد (به میزان  .)7-5 oCنتیجه مشابه در
تحقیقات دیگران در زمینه استفاده از مواد  PCMبه عنوان
ذخیرهساز انرژی مشاهده میگردد ( ;Kumaresan et al., 2012
.)Tay et al., 2012a
دادههای بدست آمده از روش شبکه عصبی مصنوعی
( )ANNنسبت به دادههای تجربی تفاوت کمتری دارند اما داده-
های بهدست آمده از روش  CFDبا دادههای تجربی اختالف
بیشتری دارند .با توجه به شرایط آب و هوایی ،شرایط ساختاری
و مواد به کار برده شده در سامانه خورشیدی ،استفاده از شرایط
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در این روش با نتایج بدست آمده از مطالعات دیگر نیز همخوانی
دارد (.)Tafarroj et al., 2019; Tay et al., 2012

مرزی برای مدلسازی سامانه مورد نظر ایده آل نبود .بنابراین
اطالعات بدست آمده از انتقال حرارت و انتقال جریان با حالت
منطقی آن متفاوت بود .نتایج بدست آمده از تحلیل استفاده شده

شکل  .9روند تغييرات کانتورهای حرارتی برای سيال ،مخزن و  PCMدر ساعت  24:00با  PCMبه ميزان  3/2کيلوگرم و شدت جريان سيال به اندازه  2/5ليتر بر
دقيقه

بازده جمع کننده و خشککن خورشيدی

در شکل  10تغییرات بازده خشککن ،جمع کننده خورشیدی و
مخزن ذخیرهساز در شرایط مختلف با روشهای مختلف نشان
داده شده است .همان طوری که از شکل مشخص است با افزایش
مقدار مواد ذخیرهساز بازده افزایش پیدا میکند .در این حالت
میزان انرژی ذخیره شده در سامانه به خصوص هنگامی که شدت
تابش خورشیدی بیشتر است ،بهبود پیدا میکند .بنابراین انرژی
مورد نیاز برای خشک کردن هنگامی که تابش خورشیدی وجود
ندارد به کمک سامانه ذخیرهساز تامین شده ،دمای سیال تعدیل
یافته و مدت زمان کاهش پیدا میکند .در این حالت انرژی
مصرفی توسط فن و پمپ الکتریکی کاهش مییابد .بازده خشک-
کن با افزایش شدت جریان سیال از  1 lit/minتا 2/5 lit/min
افزایش و سپس کاهش مییابد .در اینحالت با افزایش شدت
جریان سیال انرژی تولید شده از جمع کننده سهموی با سرعت
توسط سیال جذب شده و وارد مخزن و سپس وارد مبدل خشک-
کن شده و هوای ب رخورد کرده به مبدل گرما را جذب نموده و
برای خشک کردن محصول استفاده میشود .اما پس از آن به
دلیل آنکه انرژی حرارتی موجود در سیال زمان کافی برای تخلیه
نشدن انرژی را ندارد دوباره به سامانه بازگشته و نمیتواند انرژی
زیادی را از جمع کننده جذب کند .این نتیجه برای سرعت جریان
سیال در  5 lit/minاتفاق میافتد .کمترین میزان بازده 21/11
درصد و بیشترین  25/20درصد به دست آمد .با بررسی نتایج به
دست آمده در تحقیقات دیگران همین گزارش مشاهده میشود
که با افزایش بیش از حد سرعت جریان سیال میزان انرژی جذب
شده نه تنها افزایش نمییابد بلکه باعث کاهش کارایی سامانه
می گردد .به عبارت دیگر با افزایش دمای ورودی به جمع کننده
سهموی بازده حرارتی کاهش مییابد ( .)Bellos et al., 20هر

چند با افزایش جریان هوا در خشککن و افزایش جریان سیال به
دلیل افزایش میزان عدد رینولدز میتوان گرمای زیادی را حاصل
نمود ( .)Forristall, 2003از طرف دیگر در این حالت میزان انرژی
مورد نیاز برای به جریان سیال در سامانه با افزایش شدت جریان
سیال کاری و هوای خشک کردن افزایش مییابد .عالوه بر آن
شکل نشان میدهد که میزان تغییرات بازده جمع کننده
خورشیدی هنگامی که میزان مواد 1/5 PCMکیلوگرم است از
 62/9تا  64/03درصد و هنگامی که  3/2 PCMکیلوگرم است از
 65/22تا  67/16درصد با تغییر جریان سیال تغییر میکند .با
افزایش میزان مواد  PCMبازده جمع کننده نیز افزایش مییابد.
این روند برای دادههای به دست آمده از  ANNو  CFDنیز صادق
است .هر چند بازده به دست آمده از هر دو روش بیشتر از حالت
آزمایشگاهی است .میزان خطای به دست آمده از بازده جمع
کننده از روش  CFDو  ANNبه ترتیب از  5/31تا  7/4درصد و
 1/22تا  3/84درصد تغییر میکند .با افزایش  PCMمیزان انرژی
ذخیره شده در سامانه افزایش مییابد و بازده انرژی سامانه ذخیره
کننده افزایش مییابد .مقدار آن برای هنگامی که 1/5 PCM
کیلوگرم است از  76/43تا  80/21درصد درصد افزایش و سپس
با افزایش جریان سیال به  74/34درصد کاهش مییابد .به عبارت
دیگر با افزایش جریان سیال به دلیل افزایش مدت زمان کارکرد
پمپ سیال میزان انرژی الکتریکی مصرفی توسط پمپ افزایش
مییابد که این امر موجب کاهش بازده حرارتی ذخیره کننده می-
گردد .در تحقیق که بر روی تاثیر جریان سیال بر عملکرد یک
مخرن ذخیره کننده سیال انجام گرفت افزایش جریان از  4لیتر
بر دقیقه باعث میشد میزان بازده مخزن ذخیره کننده کاهش
یابد (.)Baek et al., 2011

...  پيش بينی تغييرات حرارتی مخزن ذخيره کننده:عليمحمدی و صميمی اخجيهانی
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PCM  بازده جمع کننده خورشيدی و سامانه ذخيره کننده انرژی در سطوح مختلف از جريان سيال و.10 شکل

 باDTRM  از تابع تعقیب کننده خورشیدیCFD  در روش.شد
 برای2-4-1  از شبکهANN مدل با مش بندی ریز و در روش
ANN  نتایج نشان داد که روش.شبیه سازی در نظر گرفته شد
 با دقت مناسبتری میتواند برای پیشCFD نسبت به روش
 با.بینی رفتار حرارتی سیال جریان یافته در سامانه استفاده شود
 بازده حرارتی جمع کننده و مخزن ذخیرهPCM افزایش میزان
 لیتر2/5  تا1  اما با تغییر جریان سیال از،کننده افزایش مییابد
 لیتر بر دقیقه5 بر دقیقه موارد اشاره شده افزایش و با رسیدن به
 زمان و هزینه کمتر، با دقت مناسبترANN  روش.کاهش مییابد
 میتواند برای پیشبینی رفتار سیال در جمعCFD نسبت به روش
.کننده سهموی مورد استفاده قرار گیرد

نتيجهگيری
برای افزایش راندمان عملکردی خشککنهای خورشیدی به طور
معمول از فناوریهایی استفاده میگردد که در این تحقیق از مواد
) در مخزن ذخیره کننده برای افزایشPCM( تغییر فاز دهنده
 جمع کننده استفاده شده در این تحقیق از.کارایی استفاده شد
 برای بررسی تغییرات دمای خروجی از مخزن و.نوع سهموی بود
 و سرعت جریان سیال کاری درPCM همچنین تاثیر مقادیر
جمعکننده در طول روز شبیهسازی با استفاده از دینامیک سیاالت
) انجام گرفتهANN( ) و شبکه عصبی مصنوعیCFD( محاسباتی
و دادههای حاصل از هر دو روش با دادههای آزمایشگاهی مقایسه
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