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Abstract
In this paper, the performance of a typical glass flat plate solar
collector is evaluated experimentally by the test bench designed
and constructed at Research Institute of Petroleum Industry (RIPI)
in the city of Tehran. The results of five experimental tests
including thermal performance evaluation, effective heat capacity,
time constant, radiation angle correction factor and pressure drop
are presented according to the Iranian National Standardization
Organization (INSO) standard 7129. The results show that
the highest thermal efficiency of the tested collector based on
the gross surface area is 42.5% in ideal temperature conditions.
In addition, its effective heat capacity is 42618 J/K and its time
constant is obtained equal to106 seconds. Furthermore, its
radiation angle correction factor is 0.85 for incident angle of 45o
and the pressure drop of the tested collector is about 500 Pa for its
working mass flow rate.
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چکیده
در این مقاله عملکرد یک کلکتور خورشیدی صففههتخفت شیشفهدار نمونفه ،در بسفتر
آزمون طراحی و ساخته شده در پژوهشگاه صنعت نفت در شهر تهران بفه طفور تجربفی
ارزیابی و نتایج پنج آزمون تجربی شامل ارزیابی عملکرد حرارتی ،ظرفیت حرارتی مؤثر،
ثابت زمانی ،ضریب تصهیح زاویۀ تابش و اففت فشفار کفه بفر اسفا اسفتاندارد 9127
سازمان ملی استاندارد ایران انجام شدهاند ،ارائه میشفود .نتفایج نشفان مفیدهنفد کفه
بیشترین بازده حرارتی این کلکتور بر مبنای سطح ناخالص و در شرایط ایدهآل دمفایی
برابر با  22/5درصد است .همچنین ،ظرفیت حرارتی مؤثر برابر با  22614ژول بر کلوین
و ثابت زمانی آن  106ثانیه است .بهعالوه ،برای زاویۀ تابش  25درجه ،ضریب تصفهیح
زاویۀ تابش  0/45و اففت فشفار کلکتفور مفورد آزمفایش حفدود  500پاسفکال در نفر
جریان جرمی کاری آن است.

اساس( ...مزیدی شرفآبادی و همکاران)

نشریه مهندسی شیمی ایران ـ سال بیستم ـ شماره صد و هفده (7-22:)0011

ارزیابی عملکرد حرارتی یک کلکتور خورشیدی نمونه بر

مقـــالـــه پـــژوهشـــی

تاریخ دریافت1377/10/05 :
تاریخ پذیرش1377/12/22 :
شماره صفهات 9 :تا 22

کلیدواژهها:
کلکتور خورشیدی،
ارزیابی عملکرد ،بازده حرارتی،
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* تهران ،پژوهشگاه صنعت نفت ،پژوهشکدۀ توسعه و بهینهسازی فناوریهای انرژی ،گروه پژوهش بهینهسازی انرژی

استناد به مقاله:
مزیدی شرفآبادی ،م ،.سراج ،ع ،.ایازی ،م" ،.ارزیابی عملکرد حرارتی یک کلکتور خورشیدی نمونه بر اسا
نشریه مهندسی شیمی ایران ،سال بیستم ،شماره  ،119صص.)1200( ،9-22 .
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استاندارد  9127سازمان ملی استاندارد ایفران"،

میرفته است؛ تجدیدپذیری و میزان آالیندگی انرژی دو عامل بسیار

آبگرمکنهای خورشیدی سنتی و متداول ارزیابی کردند .آنها ضمن
3

مهم در انتخاب منبع تفأمین انفرژی هسفتند .از انفرژی خورشفیدی،

تعری فف بففازدهی بففا عنففوان بففازده صففرفهجففویی در انففرژی اولی فه ،

بهعنوان یک انرژی دائمی ،ارزان و پاک ،میتوان هفم بفرای مصفارف

نشففان دادنففد کففه ایففن بففازدهی بففرای سففامانههففای یکپارچففۀ

گرمایشی و هم تولید توان الکتریکی استفاده کرد .یکی از مهمتفرین

فتوولتائیک – گرمایی حدود  60درصد و باالتر از هم آبگفرمکنهفای

موارد کاربرد انرژی خورشیدی برای مصارف گرمایشی ،آبگرمکنهای

خورشیدی جداگانه و هم فتوولتائیک جداگانه است .در سفال 2002
2

خورشیدی هستند .در این آبگرمکنها ،انرژی به وسفیلۀ کلکتورهفای

میالدی ،فیشر و همکاران] [2روشی را برای آزمفودن کلکتورهفا در

خورشیدی دریافت میشود و سپس به آب انتقال مفییابفد و صفرف

شرایط شبهدینامیک بر اسا

استاندارد اروپایی  EN 12975-2ارائفه

گرم کردن آن میشود .این آبگرمکنهفا را مفیتفوان بسفته بفه نفوع

کردنففد و ای فن اسففتاندارد را قففدری توسففعه دادنففد .در سففال 2004

کلکتور ،نهوۀ ایجاد جریان در سفیال و نفوع تمفا  ،در دسفتههفای

مزیدی شرفآبادی و همکاران – صص9-11 :.

تأمین انرژی همواره یکی از مهمتفرین دغدغفههفای بشفر بفه شفمار

خورش فیدی ی فکپارچ فۀ فتوولتائی فک – گرمففایی  2را در مقایسففه بففا

5

مففیالدی ،کففیم و همکففاران] [3عملکففرد حرارتففی یففک کلکتففور
6

مختلفی طبقهبندی کرد .کلکتورهای خورشیدی درحالت کلی شامل

خورشیدی متمرکزکنندۀ سفهموی مرکفب بفا جفا ب اسفتوانهای را

کلکتورهای صفههتخت و کلکتورهای لولۀ خأل هستند .کلکتورهفای

ارزیابی کردند؛ آنها برای مفدلسفازی تفابش خورشفید ،یفک مفدل

صفههتخت همان کلکتورهای مرسوم هستند و کلکتورهای لولۀ خأل

عددی را ارائه کردند و از نتایج حاصل از انفدازهگیفریهفای تجربفی،

شامل دو لولۀ شیشهای هستند که یکی داخل دیگفری قفرار گرفتفه،

نتیجه گرفتند که مدل عددی میتواند دقت مناسفبی داشفته باشفد.
9

بین آنها خأل ایجاد میشود و لولۀ داخلی دارای پوشش خاصی است

همچنین مدل دارای ردیاب خورشفیدی دارای بفازدهی  12درصفد

که امواج تابشی خورشید را جذب میکند .آبگرمکنهای خورشفیدی

باالتر از مدل فاقد ردیاب بود .آنها بفا ارائفۀ چنفد ضفریب تصفهیح،

را از نظر روش ایجفاد جریفان بفین کلکتفور و مخفزن مفیتفوان بفه

توانستند استاندارد فوق را از حالت پایا برای حالت شبه دینامیک نیز
4

و همکاران] [2روشی

سامانههای ترموسیفون و پمپدار (جریان اجباری) تقسیمبندی کرد.

توسعه دهند .در سال  2012میالدی ،پانارا

در سامانۀ پمپدار مخزن سیال و کلکتور از هم جدا هستند و جریان

را برای ارزیابی عملکرد یک سامانۀ ترکیبی پمپ حرارتی خورشیدی

ب فین ای فن دو بففهوس فیلۀ ی فک پمففپ منتقففل م فیشففود .هففمچن فین

آب گففرم ارائففه کردنففد .روش آنهففا مبتن فی بففر آزمففون دینامیففک

آبگرمکنهای خورشیدی میتوانند بهطفور مسفتقیم یفا غیرمسفتقیم

سامانه های خورشیدی است و با عدم قطعیفت کمتفر از  10درصفد،

عمل کنند .در نوع مستقیم ،آبی که در کلکتور به جریان درمیآید و

میتواند هزینههای جاری این سامانه را در حین عملکرد پیشبینفی

گرم میشود همان آبی است که به مصرف میرسفد؛ درحفالیکفه در

کند .در سال  2016میالدی ،صباحی و همکاران] [5یک شفبیهسفاز

نوع غیرمستقیم ،این دو از هم مستقل هستند و تبادل حفرارت بفین

کلکتورهای خورشیدی بزرگ را طراحی ،اجرا و آزمایش کردند .ایفن

آن ها از راه یک مبدل حرارتی انجفام مفیشفود .بفا توجفه بفه رشفد

شبیهساز میتواند شدت تابشی از

 1000را

روزافزون استفاده از این آبگرمکنها و انواع متفاوت آنهفا ،بررسفی و

ایجاد کند .همچنین بهعنوان معیاری از آزمون عملکرد شبیهساز ،در

آزمون عملکرد آنها ،موضوع مهمی در توسفعه و بهینفهسفازی ایفن

سففطح تففابش

 ،970غیریکنففواختی و ناپای فداری بففهترتی فب

تجهیزات به شمار مفیرود .در حقیقفت ارزیفابی و آزمفون عملکفرد،

 12/32و  0/4درصففد بففه دسففت آمففد .در سففال  2019مففیالدی،

نخستین گام در این مسیر است .در ایفن زمینفه نیفز اسفتانداردهای

سففاعدالدین و همکففاران] [6عملکففرد یففک کلکتففور خورشففیدی

 100تا

ملی و بینالمللی زیفادی تفدوین شفده اسفت کفه ارزیفابی عملکفرد
بر اسا

هر کدام از این استانداردها میتواند موضفوع یفک پفژوهش

کاربردی باشد.

1. Huang
)2. Integrated Photovoltaic and Thermal Solar System (IPVTS
3. Primary-Energy Saving Efficiency
4. Fischer
5. Kim
6. Compound Parabolic Concentrator (CPC) Solar Collector
7. Sun Tracker
8. Panaras
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ارزیابی عملکرد حرارتی یک کلکتور خورشیدی نمونه بر اساس...

 .2مقدمه

در سال  2001میالدی ،هوانگ  1و همکاران] [1عملکرد یک سفامانۀ

مزیدی شرفآبادی و همکاران – صص9-11 :.

ارزیابی عملکرد حرارتی یک کلکتور خورشیدی نمونه بر اساس...

صفههتخت پر شده با یک فوم فلز متخلخل را هم بفهطفور عفددی و

مقالۀ حاضر به ارزیابی عملکرد یک کلکتور خورشیدی نمونفه از نفوع

هم تجربی ارزیابی کردند؛ نتایج آنها نشان میدهد که در اثر فضای

صفههتخت میپردازد .این ارزیابی بر اسا

استاندارد  9127سازمان

متخلخل ،بازدهی حرارتی بیشینه و عدد ناسلت بفهترتیفب تفا عفدد

ملی استاندارد ایران انجام میشود .در ایفن مقالفه پفس از معرففی و

 14/5و  42درصد باال رفتنفد .در سفال  2014مفیالدی ،گارسفیا  1و

تشریح بستر آزمفون و کلکتفور مفورد مطالعفه ،بفر طبفق اسفتاندارد

همکاران] [9مدار آزمونی را برای کلکتورهفای خورشفیدی سفهموی

پیشگفته ،پنج آزمون شفامل آزمفونهفای بفازده حرارتفی ،ظرفیفت

کوچک توسعه دادنفد و شفرایط آزمفون را ارزیفابی کردنفد .در روش

حرارتی مؤثر ،ثابت زمانی ،ضریب تصهیح زاویۀ تابش و اففت فشفار،

آزمون آنها در مورد مقدار متغیرهایی مثفل سفرعت بفاد بفهشفدت
سختگیری شده است ولی شدت تابش و دمای مهفیط ،متغیرهفای
منعطفتری هستند .بهترین مدت برای آزمون نیز برابر بفا ده دقیقفه

 .1معرفی بستر و روشهای آزمون][21

اسففت .در سففال  2020م فیالدی ،ای فرانمففنش و همکففاران] [4ی فک

در این بخش ابتدا بستر آزمونی که بفرای ارزیفابی عملکفرد حرارتفی

رطوبتزدای خورشیدی مجهز بفه کلکتورهفای لولفۀ خفأل و سفامانۀ

کلکتور خورشیدی طراحی و ساخته شده اسفت معرففی مفیشفود و

خیرهسازی حرارت بهکمک مواد تغییفر ففاز دهنفده را بفه کمفک

بفه

ضمن معرفی آن ،شرایط انجام آزمون به همراه فرضفیات مربفو

روشهای دینامیک سیاالت مهاسباتی مدل سفازی و عملکفرد آن را

آن ها و کمیتهایی که باید اندازهگیری شوند ،تشریح میشود .سپس

ارزیابی کردند .نتایج آنها نشان داد که استفاده از مفواد تغییفر ففاز

روش انجام آزمون و در پایان روابط مربو به مدلسازی مؤلفههفای

دهنده میتواند فرایند خشککردن را حدود  10درصد تسریع کنفد.

عملکردی ارائه میشوند.

همچنین آنها نشان دادند که بیشترین بازدهی کلی فرایند ،میتواند
به حدود  20درصفد برسفد .در سفال  ،1375شففیعیان و

دقیفق][7

 2- 1معرفی بستر آزمون][21

عملکرد یک کلکتور تهت خأل دارای لولههای حرارتفی را بفهصفورت

پژوهشگاه صنعت نفت با توجفه بفه وجفود نداشفتن آزمایشفگاههفای

تئوری و تجربی بررسی کردند .از نتایج به دست آمده مشفخص شفد

بررسی عملکرد و بهرهوری تجهیزات خورشیدی – حرارتی در کشور

که تعداد بهینۀ لولۀ تهت خأل در شرایط آب و هوایی شفهر سفنندج

و هزینههای ثانویۀ ایجادشده بهدلیل انتخاب تجهیزات غیراستاندارد،

برابر  15عدد است .در ساعات پایانی روز ،بفازدهی اگفزرژی مقفادیر

ایفن آزمایشففگاه مرجففع را بففرای نخسففتین بففار در کشففور احففدا و

باالتری در این مهدودۀ زمانی به خود اختصاص داده است .تأثیر نر

راهاندازی کرد .آزمایشفگاه حاضفر باهفدف آزمفون عملکفرد حرارتفی

حجمفی سففیال بفر دمففای خروجفی آن در ابتففدای روز کفم اسففت و

کلکتورها و آبگرمکنهای خورشیدی به کار میرود .این دستگاه برای

بففهتففدریج ایففن تففأثیر بیشففتر م فیشففود .در سففال  ،1376جففوزی و

شیشهدار ،مطفابق بفا

آزمون عملکرد حرارتی کلکتورهای خورشیدی

همکاران] [10بررسی تجربی عملکرد حرارتی یک نمونۀ اصالحشفدۀ

استاندارد ملی  9127بفه کفار مفی رود و بفرای آزمفون هفای کیففی

کلکتور لولۀ خأل خورشیدی را انجام دادند .نتایج نشفان داد کفه ایفن

قابل استفاده نیست.کلکتورهفای خورشفیدی قابفل آزمفون در ایفن

اصالح ساختار تفأثیر مطلفوبی بفر کفارایی کلکتفور دارد .ایفن تغییفر

آزمایشگاه از نفوع گفرم کننفدۀ مفایع و غیرمتمرکفز کننفده هسفتند.

ساختار ،توزیع دما در لوله و مخفزن را یکنواخفتتفر کفرد و موجفب

کلکتورهففای خورشففیدی گففرمکننففدۀ هففوا و متمرکزکننففده در ایففن

افزایش بازدهی کلکتور تا 11درصفد شفد .هفمچنفین جفذب انفرژی

آزمایشگاه قابل آزمون نیستند.

حرارتی در مدل اصالحشده در مدت زمفان یفک سفاعت حفدود 25

ابعاد کلکتورهای قابل آزمون بفر مبنفای ابعفاد بسفتر نصفب کلکتفور

درصد بیشتر از نمونۀ معمولی بود .در سفال  ،1375خراسفانیزاده و

حففداکثر  5مترمربففع اسففت .هففمچنففین آزمففون عملکففرد حرارتففی

همکفاران] [11مشخصففههفای حرارتفی و هیفدرولیکی کلکتورهففای

آبگرمکن های خورشفیدی ترموسفیفون و هفم چنفین آبگفرمکنهفای

خورشیدی کنگرهدار هوا گرم را بهصورت عددی بررسی کردند.

خورشیدی با سامانه های کمکی تا حجم مخزن حداکثر  500لیتر در

1. Garcia
)2. Phase Change Materials (PCM

01

انجام و بر همین اسا

عملکرد کلکتور نمونه ارزیابی میشود.

این دستگاه انجام پذیر است .این آزمایشگاه آزمفون ارزیفابی عملکفرد
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بر مبنای استاندارد  9345-2و آزمون آبگرمکن خورشفیدی خفانگی

خورشیدی روی سطح کلکتور کمتر از  20درجه باشد.

با سفامانۀ کمکفی را بفر مبنفای اسفتاندارد  9345-5سفازمان ملفی
استاندارد ایران انجام میدهد .در شکل ( )1نمایی از این بستر آزمون

 1-2-1-1راستای کلکتور

آورده شده است.

راستای کلکتور در فضای باز میتواند در وضعیتی ثابت رو بفه اسفتوا
قرار گیرد؛ اما این کار موجب مهدودشدن زمفان آزمفون بفه گسفترۀ

 1-1معرفی فرضیات ،متغیرهـای انـدازه گیـری و روشهـای

قابل قبول زوایای تابش میشوداز همین روی بهتر است که کلکتور،

آزمون[]21

خورشید را در زاویۀ سمت خود دنبال کند .در بررسی حاضفر ،بسفتر

در این بخش ابتدا فرضفیات مربفو بفه موقعیفت مکفانی و هندسفۀ

آزمون بهگونهای طراحی شفده اسفت کفه کلکتفور مفورد نظفر دارای

کلکتور ارائه میشوند .سپس مؤلفههایی که بایفد بفه صفورت تجربفی

ردیاب خورشیدی باشد تا بتوان آزمون عملکفردی را در بفازه زمفانی

انففدازهگیفری شففوند بففههمففراه دقففت مففورد نیفاز و ابففزار الزم بففرای

طوالنیتری اجرا کرد.
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آبگرمکنهای خورشیدی خانگی با سامانه هفای صفرفا خورشفیدی را

وضعیت معموال وقتی مهقفق مفیشفود کفه زاویفۀ تفابش مسفتقیم

ارزیابی عملکرد حرارتی یک کلکتور خورشیدی نمونه بر اساس...

کلکتورهای خورشیدی را بر مبنفای اسفتاندارد ملفی  ،9127آزمفون

اختالف نداشته باشد .برای کلکتورهای صفههتخت تکشیشهای این

اندازهگیری ،بر طبق استاندارد ملی  9127تعیین میشوند .در پایفان
با توجه به این توضیهات ،مدار آزمون ترسیم میشفود کفه نمایفانگر

 1-2-1-1شدت تابش انعکاسی و پراکندۀ خورشیدی

روش انجام آزمون است.

برای تجزیه و تهلیل نتایج آزمونها در فضای باز ،فرض میشود کفه
شدت تابش خورشیدی که مستقیما ناشی از قرص خورشید نیسفت،

 2-1-1فرضیات مربوط به موقعیت کلکتور و محل انجام آزمون

به گونهای است که به طور همگن از میدان نیمکفرهای دیفد کلکتفور

 2-2-1-1زاویۀ شیب کلکتور

میآید .برای به حد اقفل رسفاندن خطاهفای ناشفی از ایفن تقریفب،

کلکتور باید در زاویۀ شیبی آزمون شود کفه ضفریب تصفهیح زاویفۀ

کلکتور در جفایی نصفب مفیشفود کفه در مفدت آزمفونهفا ،تفابش

تابش برای کلکتور ،با مقدار آن در تابش عمودی ،بیشتر از  2درصفد

خورشففیدی قابففل تففوجهی از سففاختمانهففا یففا سففطوح اطففراف

شکل  .1نمایی از بستر آزمون تجهیزات خورشیدی حرارتی پژوهشگاه صنعت نفت.
Figure 1. A view of the test rig at Research Institute of Petroleum Industry (RIPI).
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ارزیابی عملکرد حرارتی یک کلکتور خورشیدی نمونه بر اساس...

بر روی آن منعکس نشود و همچنین مفانعی در میفدان دیفد وجفود
نداشته باشد .ضریب انعکا

سطوح زبر مانند چمن ،بتن فرسوده یفا

به همین منظور از مولدهای باد مصنوعی برای مواقعی که سفرعت از
مهدودۀ مشخص شده خارج میشود ،استفاده میشود.

سنگفرش نیز معموال قابل صرف نظر است و ایجاد مشکل نمیکند.
الزم به کر است که حد اکثر درصد مجاز برای تابش پراکنفده برابفر

 1-1-1مؤلفهها و ابزارهای اندازهگیری

با  30درصد از کل تابش است .در غیر این صورت آزمون قابل انجام

 2-1-1-1اندازهگیری تابش خورشیدی

نیست .هم چنین شدت تابش کل در طول آزمون باید همواره بفاالی

تابش خورشید بر روی سطح افق به دو بخش تابش مستقیم و تابش
پراکنده تقسیم می شود؛ تابش مسفتقیم آن بخفش از نفور خورشفید

 900باشد.

است که به طور مستقیم به صفهه میتابد و تفابش پراکنفده بخشفی
 4-2-1- 1شدت تابش حرارتی

است که پس از برخورد با ابر و رات معلق دیگفر در هفوا بفه سفطح

از آنجایی که عملکرد بعضی کلکتورها نسبت به سطحهای مختلفف

مورد نظر می رسد .مجموع تابش پراکنده و تابش مسفتقیم را تفابش

است ،برای به حداقل رساندن این

کل می نامند و دستگاهی که به منظور سفنجش آن بفه کفار مفی رود

شدت تابش حرارتی بسیار حسا

1

اثر ،دمای سطوح مجاور باید بسیار نزدیک به دمفای مهفیط باشفد و

پیرانومتر نامیده میشود .شدت تابش پراکنده بفا سفایهانفدازی روی

میدان دید کلکتور در فضای باز نباید نزدیک دودکشهفا ،بفرجهفای

حسگر تابش به وسیلۀ یک حلقۀ سایهانداز به دست مفیآیفد .حسفگر

خنککننده و غیره باشد.

مورد استفاده در شکل ( )2قابل مشاهده اسفت .در ایفن شفکل هفم
نهوۀ نصفب حسفگر انفدازهگیفری شفدت تفابش کفل و هفم حسفگر
اندازهگیری شدت تابش پراکنده ،مشاهده میشوند .حلقۀ نشان داده

 5-2-1- 1سرعت هوای محیط

اسفت .بفرای

شده در شکل ( )3مانع برخورد پرتو مسفتقیم خورشفید بفه حسفگر

عملکرد کلکتورها بفه سفرعت هفوای مهفیط حسفا

بیشینه کردن تکرارپذیری نتایج ،کلکتورها طوری نصب میشوند که

پیرانومتر می شود و درنتیجه سیگنال خروجی این حسگر تنهفا تفابع

هفوا بتوانفد آزادانففه از رو ،پشفت و کنفارههففای کلکتفور عبفور کنففد.

شدت تابش پراکنده خواهد بود .الزم به کر است که موقعیت نصفب

همچنین میانگین سرعت هوا به موازات سطح روی کلکتفور بایفد در

پیرانومترها به گونه ای اسفت کفه حسفگر آن در گسفترۀ رواداری ،1°

مهففدودۀ مشخص فی باشففد کففه در ادامففه شففرح داده خواهففد شففد.

با صفهۀ کلکتور در یک صفهه قرار میگیرد.

شکل  .2حسگرهای اندازهگیری شدت تابش (کل و پراکنده) ،دمای محیط و سرعت باد.

1

Figure 2. Global and diffuse pranomentor, ambient temperature sensor and wind speed anemometer.

1. Pyranometer

01
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ارزیابی عملکرد حرارتی یک کلکتور خورشیدی نمونه بر اساس...

شکل  .3مدار آزمون ارزیابی عملکرد کلکتور خورشیدی.
Figure 3. The solar collector performance evaluation test circuit.

بففرای آزمففون کلکتففور خورشففیدی ،سففه انففدازهگیففری دمففا شففامل

 1-1-1-1اندازهگیری دمای هوای محیط (

اندازهگیری دماهای سیال در ورودی و خروجی کلکتور و اندازهگیری

دمای هوای مهیط با عدم قطعیت استاندارد کمتر از

دمای هوای مهیط مورد نیاز است .درستی مورد نیفاز و مکفان ایفن

میشود .هم چنین مطابق شکل ( ،)2از حسگر به وسفیلۀ یفک حففا

اندازهگیریها متفاوت است.

سفففید رنففگ و بففا تهویففۀ اجبففاری ،از تففابش مسففتقیم و انعکاسففی

)

 0/5تعیفین

خورشیدی مهافظت میشود و در فاصفلهای در حفدود یفک متفر از
 1-1-1-1اندازهگیری دمای ورودی و خروجی سیال (

و

)

دمای سیال انتقال گرما در ورودی و خروجی کلکتور با عدم قطعیت
استاندارد

سطح زمین قرار میگیرد تا گرمایش زمین روی آن تأثیری نگفذارد.
در شکل ( )2این حسگر قابل مشاهده است.

 0/1اندازهگیری میشود؛ اما برای اطمینان از اینکه دما

نسبت به زمان تغییر نمیکنفد ،سفیگنال دمفایی بفا تفکیفک پفذیری
 0/02مورد نیاز است .هم چنین حسگرهای انفدازهگیفری دمفا در
فاصففلۀ کمتففر از

 200از ورودی و خروجففی کلکتففور نصففب

 4-1-1-1اندازهگیری نرخ جریان سیال کلکتور

نر جریان جرمی بهصورت مسفتقیم و بفا عفدم قطعیفت اسفتاندارد
 % 1مقدار اندازهگیری شده ،تعیین میشود.

میشوند .اختالف بین دمای ورودی و خروجی نیز بفا عفدم قطعیفت
استاندارد کمتر از

 0/05تعیین میشود .از آنجفایی کفه تغییفرات

 5-1-1-1اندازهگیری سرعت هوای محیط

کوچک در دمای لهظهای سیال ورودی درطول مدت آزمون میتواند

تلفات گرمایی کلکتور ،با اففزایش سفرعت هفوا بفر روی آن ،اففزایش

باع ف ایجففاد خطاهففایی در مهاسففبۀ نففر انففرژی دریففافتی شففود،

مییابد .باید توجه داشت که ارتبفا بفین سفرعت بفاد در مهفیط و

از دو مرحلففۀ تنظففیمکننففدۀ دمففا اسففتفاده مففیشففود تففا سففیال،

سرعت هوای روی کلکتور به درستی مشفخص نیسفت؛ از ایفن رو بفا

با دمای یکنواختی وارد کلکتور شود.

استفاده از یفک بادسفنج پفرهای ،سفرعت جریفان هفوا روی کلکتفور
اندازهگیری میشود .در آزمون فضای باز ،اگفر سفرعت بفاد کمتفر از
)Iranian Chemical Engineering Journal – Vol. 20 - No. 117 (2021
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ارزیابی عملکرد حرارتی یک کلکتور خورشیدی نمونه بر اساس...

 2شود یک مولد جریان هوای مصنوعی ،سرعت هوا را از نو باال

خورشیدی هستند .سپس با استفاده از این دادهها و روابطفی کفه در

میبرد .عدم قطعیت استاندارد اندازهگیری سرعت جریان هوا کمتر از

بخش  6-2ارائه میشود ،میتوان ظرفیت حرارتی مؤثر را بفه دسفت
آورد.

 0/5است.
 6-1-1- 1اندازهگیری فشار

 4-1روش اجرای آزمون ثابت زمانی

اندازهگیری فشار برای تعیین اطالعات مختلفی نظیر افت فشار و نر

این آزمون نیز مانند آزمون پیشین در فضای باز انجفام مفیشفود؛ در

نشتی ناشی از اختالف فشار انجام میشود .ابزار اندازهگیری مربوطفه

این آزمون سیال انتقال گرما با کمترین نر جریان مورد استفاده در

دارای خطایی کمتر از  5درصد مقدار اندازهگیری شده است.

آزمونهای بازده حرارتی ،گردش میکند .اندازهگیری ثابت زمانی در

با توجه به تمامی مالحظات باال و کمیتهای مورد نیاز ،مفدار آزمفون

طول یک دورۀ گرمایش انجام میشود .بفرای انجفام ایفن کفار ابتفدا

برای ارزیابی عملکرد کلکتور خورشیدی صففههتخفت شیشفهدار در

کلکتور با یک پوشش منعکسکنندۀ خورشیدی از منبع تفابش جفدا

فضای باز ،بهصورت شکل ( )3طراحی و ساخته شده است.

میشود ،سپس پوشش منعکسکننده برداشته و دمای ورودی سیال،

الزم به کر است که شکل ( )3یک مفدار آزمفون طرحفواره اسفت و

دمای خروجی سیال و دمای هوای مهیط پایش میشود .ثابت زمانی

الزاما مقیا ها در آن رعایت نشده است .چنان که پیداسفت جریفان

کلکتور درواقع زمان سپریشده از لهظۀ برداشتن پوشش تا لهظهای

برگشتی از مصرفکنندهها ،پس از فیلترشدن ،پمپاژ میشود و اول از

است که در آن دمای کلکتفور بفه  63/2درصفد دمفای پایفای خفود

همه نر جریان جرمی آن اندازهگیری میشود .سپس با عبفور از دو

میرسد؛ به عبارت دیگر ثابت زمانی کلکتور عبارت است از زمانی که

مرحلۀ تنظیمکنندۀ دما ،دمفای آن در ورودی کلکتفور انفدازهگیفری

اختالف دمای بین سیال خروجی و هوای مهیط ،برابر  63/2درصفد

میشود .در مهل کلکتور ،پیرانومترهای اندازهگیری شدت تابش کل

مقدار خود در شرایط پایا شود.

و پراکنده ،مولد باد مصنوعی ،بادسنج ،دماسنج هوای مهیط ،ردیفاب
خورشیدی دوجهته و فشارسنج تفاضفلی قفرار دارنفد .پفس از عبفور

 5-1روش اجرای آزمون تصحیح زاویۀ تابش

سیال از کلکتور ،دمای خروجی سیال نیفز انفدازهگیفری مفیشفود و

برای این آزمون شدت تابش خورشیدی بایفد بفاالتر از

سیال به مصرفکنندگان تهویل داده میشود .بفا انفدازهگیفری ایفن

باشد و راستای کلکتور طوری تنظیم شود که در مهدودۀ 2/5 °

کمیتها ،هر آنچه برای ارزیابی عملکرد حرارتی کلکتفور مفورد نیفاز

نسبت به زاویۀ تابشی که آزمون برای آن انجام میشود ،حفظ شفود؛

است ،به دست میآید.

یعنی برای اجرای این آزمون ،ردیاب خورشیدی خاموش مفیشفود و

300

راستای کلکتور نسبت به جهت تابش تغییر نمیکند .میانگین دمفای
 1-1روش اجرای آزمون ظرفیت حرارتی مؤثر
برای تعیین ظرفیت حرارتی مؤثر کلکتور،

⁄

 ،میتفوان هفم از

میشود .مقدار بازده یک بار پیش از ظهر خورشیدی و یک بار پفس

روشهای تجربی و هم از روشهای مهاسباتی استفاده کرد .در مقالۀ

از ظهر خورشیدی تعیین میشود .زاویۀ تابش متوسط بین کلکتور و

حاضر از روش تجربی استفاده شده است .در این آزمون ابتفدا سفطح

پرتو خورشیدی در هفر دو نقطفۀ دادهبفرداری یکسفان اسفت .بفازده

کلکتور به وسفیلۀ یفک پوشفش مفنعکسکننفده ،از تفابش خورشفید

کلکتور برای یک زاویۀ تابش خاص ،برابر با متوسط دو مقدار در نظر

مهافظت میشود و سیال با دمای ثابت و نر جریانی برابر با آزمفون

گرفته میشود.

بازده کلکتور ،گردش میکند تا شرایط پایا برقرار شود .سپس پوشش
برداشته میشود و اندازهگیریها به طور پیوسته انجفام مفیشفوند تفا
زمانی که مجددا شرایط پایا برقرار شود .این انفدازهگیفریهفا شفامل
اندازهگیری نر جریان جرمی سیال انتقال گرما ،دمای سیال انتقفال
گرما در ورودی و خروجفی کلکتفور ،دمفای مهفیط و شفدت تفابش
01

سیال انتقال گرما نیز تا

1

نسبت به دمای هوای مهیط کنترل

 6-1محاسبات و روابط مربوط بـه آزمـونهـای مؤلفـه هـای
کلکتور
توان مفید واقعی از رابطۀ ( )1حساب میشود:
()1
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̇

̇

⁄

سیال انتقفال گرمفا،
انتقال گرما و

ظرفیفت گرمفایی ویفژۀ سفیال

برازش منهنی استفاده شود ،یک تناسب خطی برای دادهها به دست

اختالف دمای بفین سفیال خروجفی و ورودی

است .الزم به کر است کفه مقفدار

میآید .استفاده از تناسب خطی بهویژه در شفرایطی کفه ضفریب

در دمفایی متنفاظر بفا دمفای

منفی باشد و برازش مرتبۀ دوم از نظر آماری بیمعنی باشد ضفروری

میانگین سیال در نظر گرفته میشود .انرژی خورشیدی تابیده شفده

است .رابطۀ ( )2بازده را بر مبنای سطح ناخفالص حسفاب مفیکنفد.

سفطح ناخفالص کلکتفور و

درنتیجه رابطۀ ( )5نیز بازده را بفر مبنفای سفطح ناخفالص و دمفای

شدت تابش خورشیدی نیمکفرهای اسفت .بفا توجفه بفه

میانگین سیال تعیین میکند .چنانچه در رابطۀ ( )2به جای سفطح

بفازده کلکتففور بففر مبنففای اخففتالف دمففای کاهیفده و شففدت تففابش

و در رابطفۀ ( )5بفه جفای

است کفه در آن

برابر با
⁄

 ،توان مفیفد واقعفی ̇ ،بفه صفورت رابطفۀ ()2

نیمکرهای،
بازنویسی میشود:

ناخالص از سطح جفذبکننفده،

دمای میانگین از دمای ورودی سیال استفاده شود روابفط ( )2و ()5
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̇ توان مفید واقعی،

⁄

̇ نفر جریفان جرمفی

است .چنانچه تنها از دو جملۀ اول سمت راسفت معادلفۀ ( )5بفرای

بهترتیب بهصورت روابط ( )6و ( )9در میآیند:
̇

()2
میانگین دمای سیال انتقال گرما،

̇

() 6
)

()9

عبارت است از:

(

روابط ( )6و ( )9میتوانند به طریقی مشابه آنچه که پفیشتفر آورده

()3

شد ،برای تعیین بازده بر مبنای سطح جذبکننفده و دمفای ورودی
دمای ورودی سیال به کلکتور اسفت .بفا تعریفف

که در آن

سیال استفاده شوند.

دمای میانگین سیال ،اختالف دمای کاهیده که بفرای رابطفۀ ( )2بفه

با استفاده از معادالت ( )2و ( ،)5توان خروجی کلکتفور بفه ازای هفر

آن اشاره شد بهصورت زیر به دست میآید:

ماژول بهصورت معادله ( )4نوشته میشود:
()4

()2
اختالف دمای کاهیفده و

که در آن

دمفای

هوای مهیط است.
برای بهدستآوردن منهنفی بفازده لهظفهای

 ،بایفد از بفرازش

منهنی آماری با استفاده از روش حد اقل مربعات استفاده کفرد .بفه
این ترتیب رابطۀ ( )5بهصورت زیر خواهد بود:

) )

(

حاصلضرب

به عنوان توان بیشفینه،

()5

برای تعیین ظرفیت گرمایی مؤثر کلکتور ،مطابق آنچه در بخش 2-2
آورده شد ،دو حالت پایا وجود دارد .رفتار گذاری کلکتور بین این دو
حالت با رابطۀ ( )7نشان داده میشود:
̇

(

که در آن
که در آن

مقدار بیشینه
⁄

سففطح ناخففالص،
و

̇ در

نظر گرفته میشود.

()7
)

(

̇

⁄

متناظر با

و

ضففریب اتففالف گرمفففایی در
ضریب اتالف گرمایی وابسته به دما

⁄

شدۀ کلکتور بر مبنای

ضریب اتالف گرمایی کلفی انفدازهگیفری
اسفت .بفا انتگفرالگیفری از معادلفۀ ()7

بفین دو حالففت پایفا ،معادلفۀ ( )10بفرای ظرفیفت گرمفایی کلکتففور
به دست میآید:
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]

∫[

∫

∫

̇

آزمون واقع در پژوهشفگاه صفنعت نففت در شفهر تهفران ،بفا طفول

∫

جغرافی فایی
()10

و عففرض جغرافی فایی

انجففام

میشوند .این آزمایش در روز  12اسفندماه سال  1375انجفام شفده
است و دادههای آن استخراج شدهاند .در جدول ( )1اطالعات کلکتور

از نتففایج آزمففون

و

،

بففهصففورت تففابعی از زمفففان

خورشیدی مورد مطالعه آورده شده است.

رسم میشوند .سطوح زیر منهنیهفا بفین دو حالفت پایفا بفهترتیفب
∫،

عبارت اند از

∫و

جدول  .1مشخصات کلکتور خورشیدی.

∫ .عرض از مبدأ

Table 1. The properties of the solar collector.

و شیب حالت خطی بازده لهظهای ، ،با استفاده از نتفایج

Properties

Type/Amount

آزمون بازده معلوم هستند .به این ترتیب مقدار ظرفیت حرارتی مؤثر

2.32

( Collector gross area

با اعمال این مقادیر تجربی در معادلۀ ( )10تعیین میشوند.

2.25

( Absorbent area

ضریب تصهیح زاویه تابش کلکتور بهصورت زیر تعریف میشود:
()11

)

زاویفۀ تفابش طفولی،

که در آن

20

Total mass of collector without
( fluid

Flat plate

Collector type

Glass

Cover material

1

Number of covers

Water

Operating fluid

(

زاویفۀ تفابش عرضفی،

زاویففۀ مرجففع در جهففت طففولی کففه برابففر صفففر اسففت و
زاویۀ مرجع در جهت عرضی که برابر صفر است ،هسفتند.

دادههای اندازهگیری شده برای بهدستآوردن نتایج و نمودارهفا نیفز،

چون مخرج کسر سمت راسفت رابطفۀ ( )11قفبال از عفرض از مبفدأ

در جدول ( )2ارائه شدهاند .دادههفای جفدول ( )2میفانگین مقفادیر

را

اندازهگیریشده هستند که در مقاطع مختلفف روز و بفه ازای چهفار

منهنی بازده به دست آمده است ،میتوان مقفادیر

دمففای می فانگین مختلففف در مهففدودۀ کففاری کلکتففور خورش فیدی

برای زوایای تابش مختلف حساب کرد.

مورد مطالعفه ،دادهبفرداری شفدهانفد؛ بفهعبفارت دیگفر ،بفهازای هفر

 .1نتایج و تفسیر آنها

دمای میانگین متفاوت ،با فواصل زمانی  5دقیقفهای ،از مؤلففه هفای

در این بخش نتایج چهفار آزمفون بفازده ،ظرفیفت حرارتفی ،ضفریب

جدول ( )2چهار بار دادهبرداری انجام گرفتفه اسفت و میفانگین ایفن

تصهیح زاویۀ تابش و افت فشار ارائه میشود .این آزمونها در بسفتر

چهار مقدار ،در جدول ( )2گزارش شده است.

جدول  .2مقادیر میانگین مؤلفههای اندازهگیریشده به ازای دماهای میانگین مختلف.
Table 2. The average values of measured parameters for different mean temperatures.

Measured parameter

01

⁄

1072

1038

1034

1015

12.72

13.63

13.20

12.40

Percent of diffused radiation,

24.75

24.18

23.18

21.83

Ambient temperature,

3.126

2.861

3.096

3.672

68.70

53.33

37.98

22.62

Fluid inlet temperature,

4.471

5.953

7.367

8.536

Increase in fluid temperature,

0.039

0.039

0.039

0.039

⁄

4190

4182

4179

4180
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⁄

⁄

Total radiation,

Wind speed,

̇ Mass flow rate,

Specific heat capacity of fluid,

بر مبنای سطح جا ب بر حسفب اخفتالف دمفای کاهیفده میفانگین

دمای هوای مهیط باشد ،پنل حاضر بفازدهی برابفر بفا  22/5درصفد

است .در شکل ( )2نمودار بازده حرارتی بر مبنای سفطح ناخفالص و

خواهد داشت .چنانکه پیداست با افزایش دمای هوا و افزایش دمای

دمای میانگین بر حسب اختالف دمای کاهیده میفانگین ارائفه شفده

میانگین ،بازده کاهش مییابد ،به طوریکه به ازای اففزایش اخفتالف

است.

دمای کاهیده از

در شکل ( )2معادلۀ دو منهنی برازش شده بفه دسفت آمفده اسفت؛

 3درصد کم میشود .شکل ( )2و معادلۀ نمودار برازش شدۀ موجفود

چنان که در این شکل پیداست مربع باقیماندههفای نمفودار درجفۀ

در آن ،مبنای ارزیابی عملکرد بفر اسفا

اسفتاندارد  9127سفازمان

دوم ،همبستگی بهتری را با دادهها نشفان مفیدهفد و بفا توجفه بفه

ملی استاندارد ایران اسفت؛ امفا چنفانچفه سفطح جفا ب بفهعنفوان

عالمتهای ضرایب ،از نظر فیزیکی نیز کامال معنیدار است .با توجفه

سطح انتقال حرارت در نظر گرفته شود نمودار آن مطابق شفکل ()5

به رابطۀ ( )5و شکل ( ،)2ضریب اتالف حرارتی در

برابر با

 0/005تا

 0/023بازده حفدود

خواهد بود.

 0/2067به دست میآید .الزم به یادآوری است کفه ایفن

از مقایسۀ شکلهای ( )2و ( )5مشاهده میشود که اگر سطح جا ب

ضریب مربو به سطح ناخالص پنل است و طبیعی است که با تغییر

بهعنوان سفطح انتقفال حفرارت در نظفر گرفتفه شفود ،بفازده حفدود

سطح و در نظر گرفتن سطح جا ب ،اختالف اندکی در ایفن ضفریب

 1درصد افزایش مییابد .همچنین بازده بیشینه از  22/5درصفد بفه

یفا همفان

 23/4درصد افزایش مییابد .ضریب انتقفال حفرارت نیفز در حفدود

مشاهده خواهد شد .همچنین بیشترین مقفدار

که متناظر با اختالف دمای کاهیدۀ میفانگین صففر اسفت،

مزیدی شرفآبادی و همکاران – صص9-11 :.

نتیجۀ آزمون بازده ،نمودارهای بازده بر مبنای سطح ناخالص و بازده

یعنی در شرایط ایدهآل از نظر دمایی ،کفه دمفای میفانگین برابفر بفا

 3درصد زیاد میشود.

شکل  .4نمودار بازده حرارتی بر مبنای سطح ناخالص و دمای میانگین بر حسب اختالف دمای کاهیدۀ میانگین.
Figure 4. The thermal efficiency based on gross area and average temperature versus average reduced temperature difference.
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 2-1نتایج آزمون بازده

طبق معادلۀ موجود در شکل ( )2برابر با  0/225به دسفت مفیآیفد؛
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شکل  .5نمودار بازده حرارتی بر مبنای سطح جاذب و دمای میانگین بر حسب اختالف دمای کاهیدۀ میانگین.
Figure 5. The thermal efficiency based on absorbent area and average temperature versus average reduced temperature difference.

 1-1نتایج آزمون ظرفیت حرارتی مؤثر

( )10مقدار ظرفیت حرارتی مؤثر به دست میآید .دادههفای مربفو

چنان که در بخش  3-2کر شد ،برای تعیین ظرفیت حرارتی مفؤثر،

به این آزمون در جدول ( )3ارائه شده است .در تمفام طفول آزمفون

ابتدا سطح کلکتور با یک پوشش منعکسکننفده پوشفانده و پفس از

دبی جرمی برابر با دبی جرمی آزمون بازده است.

برداشتن این پوشش ،دمای ورودی و خروجی کلکتور ،دمفای هفوای
مهیط و شدت تابش اندازهگیری میشود .سپس با استفاده از رابطفۀ
جدول  .3مؤلفههای اندازهگیریشده برای آزمون ظرفیت حرارتی مؤثر.
Table 3. The measured parameters for effective heat capacity test.

08

Fluid outlet temperature

Fluid inlet temperature

Ambient temperature

Intensity of radiation
⁄

Time

27.7

27.1

27.5

838

0

28.3

27.2

27.5

836

30.23

29.7

27.2

27.5

831

60.28

31.5

27.2

27.4

833

90.31

32.5

27.3

27.6

834

120.39

33.1

27.2

27.7

833

150.52

33.4

27.1

27.8

832

180.7

33.5

27.2

27.9

831

210.77

33.7

27.3

27.9

825

240.89

33.7

27.3

28

823

270.94

33.8

27.4

27.8

823

301.17
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میشود و دادههای جدول ( )3چهار بار اندازهگیفری مفیشفوند و در

با استفاده از شکلهای ( )6و ( ،)9نتایج آزمون بازده و رابطۀ ( ،)10با

پایان میانگین حسابی آنها بهعنوان ظرفیت حرارتی مؤثر بهحسفاب

روشی که در بخش  5-2ارائفه شفد ،مقفدار ظرفیفت حرارتفی مفؤثر

میآید .مطابق رابطۀ ( )10برای مهاسفبۀ ظرفیفت حرارتفی مفؤثر از

به دست میآید.
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شدت تابش بهطور پیوسته کاهش مییابد .آزمون فوق چهار بار تکرار

نمودارها بهترتیب در شکلهای ( )6و ( )9مشاهده میشوند.

شکل  .6نمودار اختالف دمای سیال ورودی و خروجی و اختالف دمای سیال ورودی و هوا بر حسب زمان.
Figure 6. The variation of inlet and outlet temperature difference and inlet fluid and ambient temperature difference with time.

شکل  .7نمودار شدت تابش بر حسب زمان در طول آزمون ظرفیت حرارتی مؤثر.
Figure 7. The variation of radiation intensity with time during effective heat capacity test.
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از آنجایی که آزمون در بعد از ظهفر خورشفیدی انجفام شفده اسفت،

نمودارهای

میانگین ،برابر با

،

و

بر حسب زمان استفاده میشفود .ایفن

مزیدی شرفآبادی و همکاران – صص9-11 :.
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 1-1نتایج آزمون ثابت زمانی

این آزمون در جدول ( )2ارائفه شفده اسفت .در تمفام طفول آزمفون

در این آزمون مطابق آنچه در بخفش  2-2شفرح داده شفد ،در ابتفدا

دبی جرمی برابر با دبی جرمی آزمون بازده است.

یک پوشش منعکسکننفده سفطح کلکتفور را مفیپوشفاند و پفس از

طبق جدول ( ،)2اختالف دمفای خروجفی سفیال بفا دمفای هفوا در

برقراری شرایط پایا ،این پوشفش برداشفته مفیشفود .سفپس دمفای

شرایط پایا برابر با  5/3درجۀ سلسیو

است .در شفکل ( )4درصفد

ورودی و خروجی سیال و دمای هوا پایش میشوند .وقتفی اخفتالف

اختالف دمای سیال خروجی با دمای هوا نسبت به مقدار پایای ایفن

دمای خروجی و دمای هوا به  63/2درصد مقدار پایای خفود رسفید،

کمیت ،بر حسب زمان نشان داده شده است.

ثابت زمانی کلکتور به دست میآید .اطالعات انفدازهگیفری شفده در
جدول  .4دادههای اندازهگیریشده برای آزمون ثابت زمانی.
Table 4. The measured data for time constant test.

Fluid outlet temperature

Fluid inlet temperature

Ambient temperature

Time

27.30

26.90

27.30

0

27.40

27.00

27.20

30.06

28.00

27.10

27.30

60.31

29.90

27.40

27.20

90.55

30.90

27.70

27.00

120.72

31.50

27.80

27.10

150.84

32.00

27.70

27.10

181.11

32.20

27.60

27.10

211.17

32.30

27.50

27.00

241.33

32.30

27.30

27.00

271.64

32.30

27.10

27.00

301.77

شکل  .8نمودار آزمون ثابت زمانی.
Figure 8. The time constant test results.
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استاندارد  9127سازمان ملی استاندارد ایران ارزیابی

 4-1نتایج آزمون تصحیح زاویۀ تابش

شد؛ این ارزیابی از راه انجفام پفنج آزمفون :بفازده حرارتفی ،ظرفیفت

مطابق با رابطۀ ( ،)11ضریب تصهیح زاویۀ تابش مطابق جفدول ()5

حرارتی مؤثر ،ثابت زمانی ،ضریب تصهیح زاویۀ تفابش و اففت فشفار

به دست میآید؛ روش اجرای این آزمفون نیفز در بخفش  2-2شفرح

انجام پذیرفت .در این مقاله ،مطالعهای تجربی بفر روی یفک کلکتفور

داده شد.

خورش فیدی نمونففه انجففام شففد .نتففایج ای فن مطالعففه م فیتوانففد بففا
استانداردهای برچسب مصرف انرژی مقایسفه و از ایفن راه بفا دیگفر
جدول  .5ضرایب تصحیح زاویۀ تابش.

کلکتورهای خورشیدی در پفژوهشهفای آتفی مقایسفه شفود .روش

Table 5. The correction factors for different angles of incidence.

ارائه شده در این مقاله میتواند به عنوان روشی معتبر بفرای بررسفی

)Angle (degrees
1

0

0.98

30

0.85

45

0.76

60

عملکرد کلکتورهای خورشیدی مشابه به کار رود .نتفایج ایفن مقالفه
نشان میدهد که کلکتور خورشفیدی حاضفر از نظفر بفازده حرارتفی
بر مبنای سطح ناخالص و دمای میانگین سیال ،دارای بازده بیشفینۀ
 22/5درصد در شرایط آرمفانی از نظفر دمفایی اسفت .ایفن شفرایط
معادل با برابر بودن دمای مهیط با دمای میانگین سفیال اسفت و بفا
افزایش دمای سیال نسبت به دمای مهفیط ،بفازده کلکتفور کفاهش

 5-1نتایج آزمون افت فشار
در این آزمون با تغییر نر جریان جرمی ،افت فشار سیال بفهوسفیلۀ
یک فشارسنج مقایسهای (مطابق با شکل ( ))3اندازهگیری میشفود.
نتایج این آزمون مطابق با شکل ( )7است.
طبق شکل ( ،)7با افزایش نر جریان عبوری ،افت فشار نیفز بیشفتر
میشود که نتیجهای قابل انتظار است.

مزیدی شرفآبادی و همکاران – صص9-11 :.

میآید.

در این مقاله عملکرد یک کلکتور خورشیدی صفههتخفت شیشفهدار

مییابد .هم چنین اگر سطح جا ب بفهعنفوان سفطح مبنفای انتقفال
حرارت در نظر گرفته شود ،بفازده کلکتفور انفدکی اففزایش را نشفان
خواهد داد .ظرفیت حرارتی مؤثر این کلکتور برابر بفا

 22614و

ثابت زمانی آن برابر با  106ثانیه به دسفت آمفد .هفمچنفین ضفریب
تصفففهیح زاویفففۀ تفففابش بفففرای زاویفففۀ تفففابش  25درجفففه برابفففر

شکل  .9افت فشار سیال بر حسب نرخ جریان عبوری از کلکتور.
Figure 9. The pressure drop versus mass flow rate.
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شکل ( ،)4ثابت زمانی کلکتور برابر با  106ثانیه بفه دسفت
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