
 ISME2011 همایش ساالنه مهندسی مکانیک ایران، نوزدهمین
 1390اردیبهشت  22لغایت  20، بیرجنددانشگاه  ،بیرجندایران، 

 
 

١ 

 ISME2011-0905 
  با استفاده از تحلیل اگزرژي کنترل دبی بهینه جریان در کلکتور آبگرمکن هاي خورشیدي

  3، مراد پاك نژاد 2محمد حسن مواجی، 1فرزاد ویسی
 

   veysi_farzad@yahoo.comکرمانشاه استادیار دانشگاه رازي 1
  mh_mavaji@yahoo.com کرمانشاه  دانشجوي کارشناسی ارشد دانشگاه رازي 2

   mpacknezhad@yahoo.com کرمانشاهاستادیار دانشگاه رازي 3
 

  چکیده 
اسـتفاده از   تجهیـزات آبگرمکن خورشیدي یکـی از متـداولترین   

یکـی از عوامـل تـاثیر گـذار در کـارایی      . می باشـد انرژي خورشیدي 
سیستم آبگرمکن خورشیدي، مقدار دبـی سـیال عبـوري از کلکتـور     

تم هــاي متــداول آبگــرمکن هــاي ســدر حــال حاضــر در سی . اســت
خورشیدي دبی سیال عبوري از مدار کلکتور که عمومآ آب همراه بـا  
ضد یخ است ثابت بوده و توسط یک پمپ سیرکوالسیون به گـردش  

کارهاي زیادي در تعیین دبی بهینـه عبـوري از کلکتـور    . در می آید
شـده  براي دستیابی به حداکثر کارایی از دیدگاه تحلیل انرژي انجام 

اما تحلیل این مسـئله از نگـاه اگـزرژي و بـا هـدف اسـتخراج       . است
بیشترین اگزرژي از تایش خورشیدي بصورت محدودي انجـام شـده   

در این مقاله کارایی اگزرژي یک کلکتور خورشـیدي واقـع در   . است
با . مدار بسته یک آبگرمکن خورشیدي مورد بررسی قرار گرفته است

ی استخراج شده در شـرایط واقعـی تـابش    استفاده از داده هاي تجرب
از آن  يخورشیدي، کارایی اگزرژي کلکتور در دبی هاي مختلف عبور

در هر حالت مقدار بهینه دبی عبوري از کلکتـور  . محاسبه شده است
که موجب استخراج بیشترین اگزرژي توسط کلکتور می شود محاسبه 

ک سیتم کنترل از نتایج این کار می توان در طراحی ی. گردیده است
که در طول روز با تغییر تابش خورشیدي، دبی عبوري از کلکتـور را  

این کار باعـث کـاهش   . در مقدار بهینه آن تنظیم کند استفاده نمود
بخشی از ناکارامدي ترمودینامیکی سیستم که مربوط به کلکتور است 

  . خواهد شد
  

  اگزرژي آبگرمکن خورشیدي، کلکتور، دبی بهینه،: واژه هاي کلیدي
  

  مقدمه 
انرژي خورشیدي آبگرمکن خورشیدي در میان دیگر انواع کاربردهاي 

در سادگی علت این امر را می توان . داردبیشترین کاربرد را 
آبگرمکن هاي خورشیدي . تکنولوژي و قیمت نسبتآ پایین آن دانست

. کوچک در مصارف خانگی و انواع بزرگتر آن کاربردهاي صنعتی دارند
اساس نوع گردش سیال در داخل کلکتور این آبگرمکن ها به دو بر 

گردش طبیعی بر اثر پدیده ترموسیفون و . دسته تقسیم می شوند
سیالی که در داخل مدار کلکتور به . گردش اجباري توسط پمپ

گردش در می آید و توسط تابش خورشید گرم می شود عمومآ آب 
وجود  ر ساعات شبدر مناطقی که احتمال یخ زدگی آب د. است

دبی جریان آب که از . دارد از محلول آب و ضد یخ استفاده می شود

داخل کلکتور عبور می کند تاثیر زیادي بر کارایی حرارتی کلکتور 
در این مقاله به بررسی میزان دبی بهینه عبوري از کلکتور بر . دارد

اساس قانون دوم ترمودینامیک براي دست یابی به کمترین تلفات 
نوع آبگرمکن مورد مطالعه از نوع گردش . اگزرژي پرداخته شده است

اي از یک سیستم نماي ساده 1در شکل . اجباري با پمپ است
آب در  .آبگرمکن خورشیدي با گردش اجباري نشان داده شده است

مدار کلکتور یک چرخه بسته را طی می کند و با عبور از داخل 
مخزن ذخیره که عمآل نقش یک مبدل حرارتی را نیز  دارد، گرماي 

  . خود را به آب مصرفی منتقل می کند
اگزرژي ابزار قدرتمندي در شبیه سازي و تحلیل کارایی  تحلیل

اگزرژي می تواند  تحلیل. سیستمهاي مبتنی بر تبدیل انرژي می باشد
در . ارزیابی کمی از علل ناکارآمدي سیستم مورد مطالعه را ارائه دهد

ژي در گزرسالهاي اخیر نیز تعدادي از محققین به استفاده از تحلیل ا
   . تمهاي آبگرمکن خورشیدي پرداخته اندسمطالعه سی
Xiaowu  وBen ]1[  از را آبگرمکن خورشیدي در مقیاس خانگی
ژي مورد بررسی قرار دادند و اثر پارامتر هاي مختلف دیدگاه اگزر

آنها اعالم  .طراحی را بر بازده اگزرژي کلکتور مورد بررسی قرار دادند
کردند که اگزرژي زیادي در مخزن تلف می شود و براي بهبود بازده 

و یک معادله براي  هاگزرژي بیشتر نظر خود را متوجه این قسمت کرد
 Mahanta, Kumar .زن پیشنهاد کردنداگزرژي تلف شده در مخ

درباره موضوع بهینه سازي ترمودینامیکی ] 2[ 2000در سال 
کلکتورهاي صفحه تخت کار کردند، هدف آنها بهینه سازي کلکتور بر 

که این کار را با کم . اساس مینیمم کردن انتروپی تولید شده بود
. انجام دادندکردن برگشت ناپذیري در دو حالت همدما و غیر همدما 

 .لفات دیگر را در نظر نگرفتندآنها افت فشار در لوله ها و بسیاري از ت
Ucar & Inali ]سیستم گرمایش کمکی  2006در سال ] ٣

خورشیدي را از دیدگاه اگزرژي براي ساختمانهاي مسکونی در شهر 
آنها سایز بهینه . االزیگ تورکیه مورد بررسی و بهینه سازي قرار دادند

کلکتور و حجم بهینه مخزن در یک سیستم گرمایش همراه با مخزن 
تصادي بدست با توجه به تکنیک بهینه سازي اگزرژي اقرا فصلی 
به آنالیز  2009در سال ] 4[و همکاران   Musa .آوردند

ترمودینامیکی آبگرمکن خورشیدي تحت شرایط آب و هوایی محلی 
آنها در طی آزمایش هاي گسترده برروي آب گرمکن . پرداختند

ند عمق بهینه مخزن ذخیره کننده آب خورشیدي ترموسیفون توانست
فزایش دماي آب در آزمایش ها نشان داد که ا .را مشخص کنند

شیشه اي است کمی بیشتر از  پوششحالتی کلکتور داراي یک 
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در سال  Gunerhan. می باشد پوششحالتی است که داراي دو 
رژیک و ارزیابی کارایی آب زدرباره موضوع مدل سازي اگ ]5[ 2007

در این مقاله تلفات در . خورشیدي به همراه پمپ کار کردندگرمکن 
 .بیشتر به تلفات پمپ پرداخته اند لوله ها ناچیز فرض شده است و
 .اندارائه داده انرژينمودار بازده به آنها نمودار بازده اگزرژي شبیه 

Farahat  رژیک زرباره موضوع بهینه سازي اگد] 6[و همکاران
آنها براي یک شرایط . تخت کار کردندحه رهاي خورشیدي صفکلکتو

طراحی معین مقدار دبی بهینه کلکتور و نیز سطح صفحه جاذب را 
  .کار آنها براي یک کلکتور در مدار باز بود. بدست آوردند

در یک مدار تور خورشیدي کلزرژي کدر این مقاله به بررسی اگ     
خصوص هر چند در . بسته آبگرمکن خورشیدي پرداخته شده است

بهینه عبوري از مدار کلکتور براي دستیابی به کمترین تلفات  دبی
اما عمده این کارها براي . اگزرژي کارهاي محدودي انجام شده است

. صورت گرفته است ثابتکلکتور با مدار باز و در یک شرایط تشعشعی 
در این مقاله به تحلیل اگزرژي کلکتور خورشیدي در یک مدار بسته 

هدف اصلی تعیین مقدار دبی بهنه . داخته شده استگرمکن پرآب
جریان عبوري از کلکتور با تغییر میزان تابش خورشیدي در طول روز 

این امر می تواند به منظور تعیین شیوه کنترل دبی جریان . می باشد
عبوري از کلکتور در طول روز متناسب با تغییر تابش خورشیدي بکار 

  .برده شود

   
  مکن خورشیدي با گردش اجباريیک آبگر: 1شکل 

I کلکتور خورشیدي، II  ،پمپIII مخزن ذخیره  
  

  تحلیل انرژي
  :انرژي مفید کسب شده توسط کلکتور را می توان بصورت زیر نوشت

 )1 (                                       =  ̇  ( 2 − 1)  
. دبـی سـیال عبـوري از مـدار کلکتـور اسـت         ̇   که در این رابطه 

انرژي مفید کلکتور را مـی تـوان بـر حسـب میـزان تـابش        همچنین
  :ورودي و تلفات از بدنه کلکتور بیان کرد

)2(                          Q = A F [   −   (  −   )] 
تلفات حرارتی از ضریب  ULسطح صفحه جاذب،  Ac که در این رابطه

برابر   ατو  دماي محیط Ta، تابش خورشیدي Iسطح رویی کلکتور، 
  :ت زیر تعریف می شودنیز بصور     . با بازده اپتیکی کلکتور است

)3   (                       F =  ̇       1 − exp  −        ̇     

بدنـه  اگر از تلفات حرارتـی از  . ضریب کارایی کلکتور است   پارامتر 
  :مخزن ذخیره صرف نظر شود، خواهیم داشت

)4                                         (    =  ̇  ( 6 −  5)                                                 
آبگرم (عبوري از داخل مخزن دبی سیال   ̇ که در این رابطه  

بعنوان یک مبدل حرارتی نیز خواهد کارایی مخزن  .است) مصرفی
  :شد

)5  (                                                            ε =              
  

  تحلیل اگزرژي
با رابطه زیر نشان بوسیله جریان سیال به کلکتور نرخ اگزرژي ورودي 

̇ ,      :داده می شود =  ̇   (  −   −   ln        ) +  ̇ ∆                )6(  

اختالف مقدار      Δدماي هواي محیط و   Taکه در این رابطه 
 .است )اتمسفر( ورودي کلکتور با فشار هواي بیرونفشار سیال در 

اگزرژي تشعشعی خورشیدي جذب شده در زیر نشان داده شده  نرخ
̇ ,     :است =      (1 −       )  )7       (                               

 
دماي یک  %75دماي ظاهري خورشید است و برابر Ts که در آن  

و ) 6(از جمع کردن معادالت . جسم سیاه در مقابل خورشید است
کل در کلکتورهاي خورشیدي بدست ورودي معادله نرخ اگزرژي  ) 7(

  .می آید
از جریان نرخ اگزرژي خروجی تنها برابر نرخ اگزرژي خروجی ناشی 

= ,   ̇   :سیال است − ̇   (   −   −   ln        ) −  ̇ ∆      )8(  
           

اختالف فشار سیال در خروجی کلکتور با      ∆که در این رابطه  
   . فشار هواي بیرون است

بازده اگزرژي کلکتور خورشیدي بصورت مقدار افزایش اگزرژي جریان 
اگزرژي تشعشع ورودي ناشی از تشعشع خورشیدي سیال نسبت به 

معادله کلی بازده اگزرژي براي کلکتور خورشیدي را می . می باشد
=  η  :توان بصورت زیر نوشت  (     ̇   )   (      )̇

                                                )9(  

 
  نتایج و بحث

بررسی دبی بهینه عبوري از کلکتور خورشیدي به منظور جذب  تجه
بیشترین مقدار اگزرژي حاصل از تابش خورشیدي و به عبارت دیگر 
بیشترین کارایی اگزرژي، یک سیستم آبگرمکن خورشیدي خانگی از 
. نوع متداول آن براي انجام محاسبات در نظر گرفته شده است

بصورت  1محیطی در جدول مشخصات آبگرمکن مورد نظر و شرایط 
اندازه گیریهاي الزم در فضاي باز و شرایط واقعی   .خالصه آمده است
یک تصویر از . انجام شده استدر شهر کرمانشاه تابش خورشیدي 
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 .نشان داده شده است 2کلکتور خورشیدي مورد استفاده در شکل
ه آزمایشات در ساعتهاي مختلف طول روز  با تابشهاي متفاوت با فاصل

مقدار تابش خورشیدي توسط یک  . هر نیم ساعت انجام شده است
دبی جرمی . اندازه گیري شده است TES 1333R سنج مدلتابش 

لیتر در ثانیه تغییر   0.005تا   001.عبوري از کلکتور در محدوه 
یک برنامه کامپیوتري در هر حالت با استفاده از . داده شده است

کارایی  9معادله و استفاده از  MATLABنوشته شده در محیط 
اگزرژي نتایج محاسبه کارایی . اگزرژي کلکتور محاسبه شده است

. آمده است 3در شکل  600W/m2تابش  دربعنوان نمونه کلکتور 
کلکتور در جریان مقدار کارایی  همانگونه که مالحظه می گردد

ان نتایج نش . بر ثانیه به حداکثر مقدار خود می رسد رلیت 0.0026
مقدار دبی بهینه عبوري از کلکتور براي حداکثر کارایی داد که 

نحوه  4در شکل. اگزرژي با تغییر تابش خورشیدي تغییر می کند
با استفاده . تغییرات کارایی با تابش خورشیدي نشان داده شده است

از این نمودار می توان نحوه کنترل دبی عبوري از مدار کلکتور را در 
یر تابش خورشیدي براي حصول بیشترین کارایی طول روز با تغی

تواند با کنترل دبی پمپ میبصورت عملی اینکار . ي تعیین نموداگزرژ
  .  سیرکوالسیون بسادگی انجام شود

  
مشخصات آبگرمکن خورشیدي مورد بررسی و شرایط : 1جدول 

  محیطی 
2                     سطح صفحه جاذب × 1.51    

  آب وضد یخ                                سیال عامل 
  درجه 45         زاویه شیب کلکتورنسبت به افق

  Ts                       4350Kدماي ظاهري خورشید 
     297.15K                     دماي هواي محیط

= ηبازده اپتیکی  τα                0.85 

  تک البه شهشی          پوشش رویی                
  سانتیمتر پشم شیشه  5               عایق زیرین           

  لیتر  200              ذخیره  نحجم مخز
  وات 30          توان پمپ سیرکوالسیون

  
  

 
  کلکتور خورشیدي استفاده شده در آزمایش: 2 شکل
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  تغییرات دبی بهینه عبوري از کلکتور با تابش خورشیدي:4شکل 
  

  گیري  نتیجه
در سیستم هاي آبگرمکن خورشـیدي دبـی سـیال عبـوري از مـدار      
کلکتور در طول روز و نیز روزهاي مختلف در طول سال توسط یـک  

تحلیل اگـزرژي  در این مقاله . پمپ و به مقدار ثابتی تامین می شود
یک کلکتور صفحه تخت بعنـوان جزیـی از یـک سیسـتم آبگـرمکن      

که کارایی اگزرژي کلکتور نشان داده شد . خورشیدي ارائه شده است
مقدار بهینه دبی . با تغییر در مقدار دبی عبوري از آن تغییر می کند

عبوري از مدار کلکتور براي دستیابی به بیشترین کارایی اگـزرژي در  
نتایج ایـن کـار   . مقادیر متفاوت تابش خورشیدي محاسبه شده است

ي از مـدار  می تواند در طراحی سیستم کنترل مقدار دبی سیال عبور
کلکتور در طول روز که تابش خورشیدي دائمآ تغییر می کنـد بکـار   

 . برده شود
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