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the inside of the holes and the different parts, where the air
is in contact with the solid surface, is maintained between
5 and 10.
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1. Introduction
Iran is a country where due to the abundance of fossil fuels,
less attention is paid to the way of consuming energy and
optimizing energy-consuming systems. However, in
recent decades, due to the depletion of fossil fuel resources
and pollution from the consumption of this type of fuel, the
comprehensive development document stipulates that by
2051 at least 30% of the electricity generation network
must be supplied from new and renewable energy, of
which more than 15% will be related to solar energy. One
of the main focuses in the field of energy is the energy
efficiency of energy supply systems. Therefore, designing
and constructing systems that can use independently or as
a combination of new and renewable energies are
important and necessary. Located in a geographical
position between 25 to 40 degrees north and 43 to 55
degrees east and an average of 300 sunny days, Iran is one
of the most prone areas to use solar radiation in various
fields, especially drying. Energy of the sun can be
extracted in different ways; one of the related technologies
in this field is solar collectors. Using Unglazed Transpired
Solar Air Heater Collectors is one of the most effective
ways for reducing air conditioning load in buildings. These
collectors can also be used to dry agricultural products.
These collectors, unlike conventional air-heating
collectors, do not require a transparent cover. Therefore,
they cost less and have the highest efficiency for air
heating.
2. Modeling and simulation
The 3D model of the Unglazed Transpired Solar Air
Heater Collector in SolidWorks software is designed in
full details. After meshing with the help of ANSYS ICEM
CFD software and determining the properties of materials
used in the solar air heater, boundary conditions are
applied to the geometry and unsteady turbulent flow is
simulated at different airflow rates. In Figure 1, the
unstructured meshing is used. Moreover, boundary layer
meshing was done for all surfaces in contact with the
airflow. In this simulation, due to the separation of the flow
in the air inlet parts into the solar air heater, the k-ω
turbulence model is used to observe near the walls with
appropriate accuracy. In this simulation, the value of 𝑦 + in

Figure 1. 3D model and meshing model of Unglazed
Transpired Solar Air Heater Collector ( 𝒚+ = 𝟓 − 𝟏𝟎)

Table 1 shows the dimensions and geometric
characteristics of the collector. The arrangement of holes
in this solar air heater is square.
Table 1. Specifications of the unglazed Transpired
Solar Air Heater Collector under study
value
1𝑚
1𝑚
30𝑚𝑚
10𝑚𝑚
70𝑚𝑚
2𝑚𝑚
900
20𝑚𝑚

Parameter
length
Width
pitch holes
The diameter of the holes
Plenum depth
The thickness of Absorber plate
Number of holes
The thickness of glass wool

The Reynolds number was calculated for all experiments
and its value was obtained above 2000, which indicates the
turbulent flow pattern inside the system. The inlet
temperature for the simulation was 300 K and the mass
flow rates were considered 0.007, 0.01, 0.0125, 0.015 kg/s,
respectively. The heat flux for the 15th of Mordad for 24
hours for the geographical location of Kerman was
extracted from the Fluent software database and entered
into the absorber plate surface temperature condition using
the UDF equation. A boundary condition was considered
at the constant pressure outlet. In the boundary conditions
section, the absorber plate is defined as a wall, the intensity
of solar radiation hitting the absorber plate is equal to αG.
The absorption coefficient is equal to 0.64.
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3. Results and discussion
Figure 2 (part c) shows velocity distribution diagrams
within the entire plenum and a view of the jets. As
expected, the velocity of the air flow from the bottom of
the plenum to the outlet increases. Moreover, the jets
formed inside the plenum due to suction are visible
through the holes, and these jets are quite visible near the
hole. Figure 2 (part b) shows the flow near the holes and
the absorber plate. The presence of flow turbulence near
the absorber plate causes a vortex. The resulting turbulence
increases the velocity and heat transfer coefficient of the
convection. In Figure 2 (part a), for a flow rate of 0.007
kg/s for a time of 35000 seconds, the temperature of the
absorber plate at the bottom of the plate is 583.62 K and
the temperature of the absorber plate at the top of the plate
is 541/30. The operation of the unglazed solar air heater
collector is based on the pressure difference created by the
suction fan. In parts of the collector where the pressure is
high, the velocity decreases. As shown in Figure 2 (part d),
the pressure in the plenum increases and decreases toward
the collector outlet.
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Figure 3. Nusselt number for unglazed Transpired Solar Air
Heater Collector in different flow rates
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Figure 4. Daily average efficiency diagram of unglazed
Transpired Solar Air Heater Collector

(c)

(d)
Figure 2. Contours a) absorber plate temperature, b)
stream line in plenum c) velocity in plenum, d) Pressure in
plenum, for a flow rate of 0.007 kg/s for a time of 35000
seconds

In Figure 3, the Nusselt number increases as the mass flow
rate increases. From 60,000 seconds onwards, the Nusselt
number decreases to zero because the heat flux reaches
zero and the collector is equated with the inlet air and the
temperature gradient is gradually reduced to zero, resulting
in a convection heat transfer coefficient of zero. In Figure
4, with increasing mass flow, the thermal efficiency of the
unglazed Transpired Solar Air Heater Collector increases
and the minimum and maximum efficiencies for mass
flows are 0.007 and 0.015 kg/s, respectively, equal to

4. Conclusion
In this research, an unglazed Transpired Solar Air Heater
Collector with a large computational amplitude was
modeled by the CFD method using Fluent software. The
results show that the outlet temperature of the unglazed
Transpired Solar Air Heater Collector with mass flow rates
0.007, 0.01, 0.0125, 0.015 kg/s is in the range of 5883℃ for drying agricultural products. As the mass flow
rate decreases, the temperature of the absorber plate
increases, followed by the temperature of the outlet air;
But the increase in the temperature of the absorber plate is
more than the increase in the temperature of the outlet air.
The maximum efficiency of the unglazed Transpired Solar
Air Heater Collector is related to the flow rate of 0.015
kg/s. The results showed that the computational fluid
dynamics method with an acceptable error percentage can
be used to calculate the temperature and fluid flow rate.
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چکیده هواگرمکنهای خورشیدی مشبک را میتوان بهمنظور گرمایش ساختمانها و فضاهای بزرگ ،کاربردهای صنعتی و خشککردن محصوالت کشاورزی
استفاده کرد .بررسی ساختار جریان و انتقال حرارت جابهجایی بر عملکرد هواگرمکنهای خورشیدی مشبک بدون پوشش بسیار مهم است .در این هواگرمکنها
هوا بهوسیلۀ صفحۀ جاذب مشبک (سوراخدار) معموالً فلزی گرم میشود .در این تحقیق ،از صفحۀ جاذب از جنس مس استفاده شدهاست و برای دبیهای بهترتیب
( )0/015 ، 0/0125 ، 0/01 ، 0/007کیلوگرم بر ثانیه شبیهسازی عددی صورت گرفتهاست .برای اینکه شبیهسازی با واقعیت فیزیکی مسئله انطباق داشته باشد،
شبیهسازی صورتگرفته بهصورت سهبعدی ،غیردائم با دامنۀ محاسباتی بزرگ و مکش پیوسته میباشد .پارامترهای راندمان حرارتی ،دبی جریان و دمای خروجی
مورد بررسی قرار گرفت .طبق نتایج بهدستآمده ،با کاهش دبی جرمی ،دمای صفحۀ جاذب و به دنبال آن دمای هوای خروجی افزایش پیدا میکند؛ اما افزایش
دمای صفحۀ جاذب بیشتر از افزایش دمای هوای خروجی است .با افزایش دبی ،بازده حرارتی هواگرمکن خورشیدی صفحهتخت مشبک افزایش پیدا میکند که
کمترین بازده در دبی  0/007کیلوگرم بر ثانیه با مقدار 66/51درصد و بیشترین بازده در دبی  0/015کیلوگرم بر ثانیه با مقدار 78/02درصد میباشد.

واژههای کليدی انرژی خورشیدی ،کلکتور خورشیدی صفحه تخت مشبک بدون پوشش ،آنالیز حرارتی و سیاالتی ،بازده حرارتی.

مقدمه
ایران کشوری است که در آن بهدلیل فراوانی انرژیهای فسیلی
توجه کمتری به نحوۀ مصرف انرژی و بهینهسازی سامانههای
مصرفکنندۀه انرژی میشود اما در دهههای گذشته باتوجه به
روبهپایانبودن منابع سوختهای فسیلی و آلودگی حاصل از
مصرف این نوع سوختها ،در سند جامع توسعۀ کشور مقرر
شدهاست تا سال 1430باید دستکم  30درصد از شبکۀ تولید
برق ،از انرژیهای نو و تجدیدپذیر تأمین شود که از این میزان
بیش از 15درصد مربوط به انرژی خورشیدی خواهد بود .یکی
از محورهای اصلی در حوزه انرژی ،بازده انرژی سامانههای تأمین
انرژی میباشد .بنابراین طراحی و ساخت سامانههایی که بتواند
بهطور مستقل یا ترکیبی از انرژیهای نو و تجدیدپذیر بهرهبرداری
کند ،امری مهم و ضروی است .ایران با قرار گرفتن در موقعیت
جغرافیایی بین  25تا  40درجۀ شمالی و  43تا  55درج شرقی و
مهتوسط  300روز آفتابی یکی از مستعدترین مناطق برای استفاده
از تابش خورشیدی در زمینههای مختلف بهخصوص خشککردن

است ] .[1,2انرژی موجود در پرتو خورشید را میتوان به روش-
های مختلفی استحصال کرد؛ یکی از فناوریهای مربوط در این
زمینه ،کلکتورهای خورشیدی است .انواع کلکتورهای خورشیدی
به سه دستۀ اصلی تقسیم میشوند که شامل کلکتورهای
تخت،کلکتورهای تحت خأل و کلکتورهای متمرکزکننده می-
باشند.
از میان انواع کلکتور ،کلکتورهای تخت ,کلکتورهای مشبک
بدون پوشش (نفوذی)

خورشیدی (Unglazed Transpired

) Solar Air Heater Collectorsکه در اوایل دهۀ  1990میالدی
معرفی شدند ] ،[3سادهترین و پرکاربردترینها هستند .جزو اصلی
این کلکتورها ،صفحۀ جاذب مشبک معموالً به رنگ تیره (سیاه)
است که میتواند از جنسهای مختلفی ساخته شود و منافذی
بهصورت شیار یا سوراخ بر روی آن ایجاد و تعبیه میشود.
عملکرد این کلکتورها بر پایۀ مکش هوا از درون منافذ صفحۀ
جاذب بهدلیل فشار منفی ایجادشده توسط فن مکنده است که
هوای مکیدهشده ،هنگام عبور از سوراخها گرمای صفحه را جذب

 تاریخ دریافت مقاله 1400/12/5و تاریخ پذیرش آن  1401/3/1میباشد.
( )1دانشجو دکتری ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
( )2نویسنده مسئول ،دانشیار ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران.

Email: vkalantar@yazd.ac.ir

( )3استاد ،دانشکده مهندسی مکانیک ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
( )4دانشیار ،پژوهشکده انرژی های تجدیدپذیر و تبدیل انرژی ،دانشگاه تحصیالت تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان ،کرمان ،ایران
( )5استادیار ،گروه مهندسی بیوسیستم دانشکده کشاورزی ،دانشگاه کردستان ،کردستان ،ایران

64

شبیهسازی عددی حرارتی و سیاالتی هواگرمکن...

میکند و توسط دمنده در ساختمان یا خشککن پخش میشود.

بررسی چندین صفحۀ مشبک سوراخدار در جریان موازی

مکش باعث کاهش ضخامت الیۀ مرزی میشود ،این میزان

پرداختند .آنها در مدل خود به بررسی انتقال حرارت از جلوی

کاهش مستقیماً به شدت مکش ،آرایش و گستردگی شکافها،

صفحه ،داخل سوراخها و پشت صفحه پرداختند و روابطی برای

شکل شکافها و میزان دبی مکششده بستگی دارد .همچنین

تعیین ضریب کارایی صفحه بهدست آوردند .کوتچر و همکاران

مکش در برابر جدایی مقاومت میکند و الیۀ مرزی پایدارتر
میشود و جدایی به عقب میافتد و یا در بعضی موارد جدایی
نخواهیم داشت؛ به همین دلیل تلفات حرارتی کم میشود و
حرارت بیشتری به سیال مکششده انتقال مییابد .درنتیجه ،این
کلکتورها برعکس کلکتورهای هواگرمکن معمول ،به پوشش
شفاف نیاز ندارند .به همین دلیل ،هزینۀ آنها کمتر است و دارای
باالترین راندمان برای گرمایش هوا میباشند .بنابراین استفاده از
کلکتورهای مشبک یکی از مؤثرترین روشهای کاهش بار تهویۀ
مطبوع در ساختمانها میباشد .همچنین میتوان از این کلکتورها
برای خشککردن محصوالت کشاورزی نیز استفاده کرد .در این

] [11عملکرد کلکتورهای مشبک را بهصورت تحلیلی مورد
مطالعه قرار دادند .آنها با فرض اینکه جریان در الیۀ مرزی آرام
بماند برای تعیین میزان اتالف حرارت در جریان موازی رابطهای
را ارائه کردند .از آنجایی که ضخامت الیۀ مرزی وابسته به میزان
مکش میباشد ،آنها به بررسی حداقل میزان مکش که در آن
جریان آرام به جریان متالطم تبدیل میشود ،پرداختند .معادالتی
که کوتچر و همکاران مورد استفاده قراردادند معادلۀ پیوستگی،
مومنتوم و انرژی در دو بعد بود .فلِک و همکاران ] [12بهصورت
تجربی اثر باد بر روی کلکتورهای خورشیدی مشبک بدون
پوشش را مورد مطالعه قرار دادند .آنها دریافتند این کلکتورها
برای ساختمانهای بلند مسکونی با توجه به منطقۀ کوچک و

راستا برای افزایش کارایی کلکتورهای خورشیدی مشبک ،بهبود

سرعت جریان کم ،چندان مناسب نیستند .گاولیک و همکاران

عملکرد و بهینهسازی آنها تحقیقات متعددی صورت گرفتهاست

] [13کلکتورهای مشبک با رسانایی حرارتی متفاوت (آلومینیوم و

که از آن جمله میتوان به استفاده از مادۀ تغییرفازدهنده در کلکتور

استایرن) را بهصورت عددی و آزمایشگاهی مورد بررسی

خورشیدی مشبک ] ،[4استفاده از مادۀ تغییرفازدهنده در ضلع

قراردادند .نتایج آنها نشان داد که رسانایی مواد اثر کمی بر کارایی

جنوبی ساختمان ] ،[5پوشش رنگهای مختلف صفحۀ جاذب

حرارتی این دستگاهها دارد؛ هر چند انتخاب صفحات با ضریب

کلکتور مشبک ] ،[6بهینهسازی صفحۀ جاذب ] [7و استفاده از

انتقال حرارت هدایتی باالتر درصد اندکی راندمان را باالتر میبرد.

شیشه بر روی کلکتور صفحهمشبک ] [8اشاره کرد.

لیون و کومار ] [3با ارائۀ یک مدل ریاضی برای محاسبۀ حرارتی

شناخت چگونگی حرکت سیال و نحوۀ انتقال حرارت از

این دستگاهها ،اثر پارامترهای مختلف را مورد بررسی قراردادند.

صفحات مشبک به سیال با حضور مکش از موضوعاتی است که

نتایج این مدل برای پیشبینی تأثیر پارامترهای کلیدی بر عملکرد

مورد توجه محققان قرار داشتهاست .بیشتر مطالعات انجام گرفته،

یک  UTCبرای دمای هوای تحویل  55-45درجۀ سانتیگراد

بر روی انتقال حرارت موجود در صفحۀ مشبک متمرکز است و

برای کاربردهای خشککردن ،تجزیه و تحلیل شد .تاجدران و

هدف بیشتر کارهای پژوهشی انجام شده ،بهبود انتقال حرارت

همکاران ] [14با استفاده از یک روش عددی ،پارامترهای سرعت

این کلکتورهاست.

و جهت باد ،جریان غیریکنواخت و مغشوش ،شدت تابش و

آروالناندام و همکاران ] [9با استفاده از شبیهسازی دینامیک

موقعیت خورشید و نرخ مکش جریان را بررسی کردند و نشان

سیاالت بر روی یک صفحه با سوراخهایی با الگوی مربعی در

دادند که فاکتورهایی مثل زاویۀ باد ،اثرات قابل توجهی بر عملکرد

حالت بدون وزش باد رابطهای را برای محاسبۀ ضریب مؤثر مبدل

حرارتی این دستگاهها دارد و اثر نسبت مکش در سرعتهای باد

حرارتی بهدست آورند و رابطهای تجربی را برای محاسبۀ عدد

پایینتر افزایش مییابد .همچنین نشان دادند ،همانطور که انتظار

ناسلت ارائه کردند .آنها در مدل خود انتقال حرارت از پشت

میرود ،با تغییر موقعیت خورشید در طول روز (ساعت روز)،

صفحه را در نظر نگرفتند .آنها دریافتند که با افزایش سوراخها

دمای عملکرد کلکتور متفاوت خواهد بود .وزیری و همکاران

ضریب عملکرد حرارتی صفحات مشبک بهسمت عدد ثابتی میل

] [6بهصورت تجربی ،عملکرد حرارتی هواگرمکنهای

میکند .ون دکر و همکاران ] [10بهصورت آزمایشگاهی به

خورشیدی مشبک با پوشش بارنگهای متفاوت داخلی کلکتور
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و یک کلکتور مشبک بدون پوشش بارنگ تیره را مورد بررسی

مشبک با دامنۀ محاسباتی بزرگ با طول و عرض یک متر (بدون

قرار دادند .آنها دریافتند که راندمان حرارتی کلکتور خورشیدی

در نظر گرفتن شرط مرزی تقارن) شبیهسازی سهبعدی شدهاست.

با پوشش حتی در روشنترین رنگ از کلکتور بدون پوشش بیشتر

همچنین صفحۀ جاذب انتخابشده از جنس مس ،بهعلت ضریب

است .کولینس و ابوالخیر ] [15با استفاده از یک مدل سهبعدی به

هدایت حرارتی باال که در تحقیقات قبلی استفاده نشدهاست ،با

بررسی عددی کلکتورهای مشبک جدید با صفحات جاذب راهراه

تعداد سوراخهای متفاوت میباشد .هواگرمکن خورشیدی

ذوزنقهای پرداختند .باداچه و همکاران ] [16بهصورت عددی به

موردنظر برای استفاده در خشککن خورشیدی و همچنین

شبیهسازی دوبعدی کلکتورهای هوایی مشبک خورشیدی بدون

گرمایش هوا در ساختمان طراحی شدهاست .همچنین در این

شیشه پرداختند .نتایج بهدستآمده نشان داد که در دبیهای کم

پژوهش مقادیر بازده ،عدد ناسلت و بررسی پارامترهای سرعت

انتقال حرارت از جلوی صفحۀ جاذب بیشترین سهم از انتقال

و دما با شبیهسازی به روش  CFDدر نرمافزار

حرارت به هوا را دارد ولی با افزایش دبی سهم انتقال حرارت از

صورت گرفتهاست.

Ansys Fluent

پشت صفحه افزایش مییابد .وانگ و همکاران ] [17به بررسی
مطالعۀ تجربی و عددی جریان هوا و مشخصۀ حرارتی کلکتور
خورشیدی مشبک غیریکنواخت پرداختند .نتایج نشان میدهد
که ضخامت الیۀ هوا بیشترین تأثیر را در راندمان جمعآوری گرما
دارد که میتواند با ضخامت  30میلیمتر و نسبت ارتفاع  0/30به
 93درصد افزایش یابد .این اثر فقط درمورد سوراخ
غیریکنواخت مشهود است .اگرچه سرعت زیاد هوا میتواند
تبادل حرارت روزانه را  595/2وات افزایش دهد ،اما میانگین
دمای روزانۀ تأمین هوا  34/2درجۀ سانتیگراد کاهش مییابد.
از بررسی تحقیقات گذشته چنین برمیآید که علیرغم
کارهای علمی بسیار ،بهواسطۀ فرضیاتی که در برخی از تحلیل-
های عددی برای سادگی حل در نظر گرفته شدهاست ممکن است
ایراداتی به دقت برخی نتایج وارد باشد .بهعنوان مثال با توجه به
ماهیت فیزیکی مسئله ،شار حرارتی بر روی هواگرمکنها در طول
روز متغیر است ،با این وجود در برخی از تحلیلهای عددی از
قرار دادن شار حرارتی بهصورت گذرا در تحلیلها صرف نظر
شدهاست .در برخی از تحقیقات پیشین جریان در کلکتور بهدلیل

آناليز حرارتی
برای حل معادالت حاکم بر رفتار سیال در کلیترین حالت آن
بسیار پیچیده و برای مسائل واقعی عمالً غیرممکن است ،بنابراین
با استفاده از فرضیاتی ،این معادالت سادهتر و قابل حل میشوند.
در این تحقیق فرضیات زیر در نظر گرفته شدهاست:
 )1سرررعت مکش در همۀ نقاط صررفحۀ مشرربک یکسرران فرض
شدهاست،
 )2چ هارچوب کلکتور و صرررف حۀ پشرررتی عایق درنظر گرف ته
شدهاست،
 )3خواص ثابت سیال و صفحۀ جاذب،
 )4عدم وجود نیروهای خارجی،
 )5عدم وجود چشمۀ حرارتی درون صفحه،
 )6عدم اتالف حرارتی اصطکاکی،
 )7صرفنظر از نیروی جاذبه.
معادالت حاکم و باالنس انرژی .مکانیسمهای مختلفی در

پایین بودن دبی گذرنده از آن ،بهصورت آرام فرض شدهاست.

جریان انرژی در کلکتور نقش دارند .تابش خورشید به صفحات

حال آنکه با افزایش دبی بهدلیل افزایش عدد رینولدز ،اغتشاشات

جاذب برخورد میکند و قسمتی از آن جذب میشود و مابقی آن

جریان افزایش مییابد و رژیم جریان به یک جریان آشفته تبدیل

انعکاس مییابد .قسمتی از انرژی جذبشده توسط صفحات

میشود .در نتیجه با افزایش دبی جریان گذرنده از کلکتور مورد

جاذب بهوسیلۀ مکانیسم جابهجایی و در طی مسیر حرکت هوای

بررسی ،انتقال حرارت بیشتر و به افزایش راندمان نیز کمک می-

مکیده شده (جریانیافته) در قسمت جلو و پشت صفحۀ جاذب

کند .در همگی تحقیقات بهعلت تعداد زیاد سوراخها ،کل هندسۀ

و در داخل سوراخها ،به هوا منتقل میشود .قسمت دیگری از

مورد نظر شبیهسازی نمیشود و به همین علت دقیقاً نمیتوان

انرژی جذبشده ،توسط انتقال حرارت تشعشعی به صفحۀ پشتی

نتایج شبیهسازی را با واقعیت فیزیکی مسئله انطباق داد .در این

منتقل میشود و مابقی ،از طریق فرایند تشعشع و جابهجایی به

پژوهش برای اولین بار یک هواگرمکن خورشیدی صفحهتخت

محیط اطراف منتقل و تلف میگردد .در شکل شمارۀ ( -1الف)
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شبیهسازی عددی حرارتی و سیاالتی هواگرمکن...

روشهای انتقال حرارت بین اجزای سیستم با یکدیگر و با محیط،

در معادالت فوق 𝑣𝑛𝑜𝑐𝑄 𝑚 ،𝐴 ،𝐶𝑣 ،𝐶𝑝 ،𝐼𝑇 ،𝑇 ،𝑄𝑟𝑎𝑑 ،و α

و در شکل شمارۀ ( -1ب) شماتیک هواگرمکن خورشیدی

بهترتیب بیانکنندۀ انتقال حرارت جابهجایی ،انتقال حرارت

مشبک نشان داده شدهاست.

تشعشعی ،دما ،تابش خورشیدی ،گرمای ویژه در فشار ثابت،
گرمای ویژه در حجم ثابت ،مساحت ،جرم و ضریب جذب
هستند .همچنین زیروندهای 𝑠𝑏𝑎 𝑎𝑖𝑟،𝑠𝑢𝑟،𝑏𝑝،و 𝑡𝑢𝑜 بهترتیب
اشاره به کلکتور ،صفحۀ پشت ،محیط ،هوا و خروجی دارند .در
ادامه به تفکیک معادالت مربوط به محاسبۀ ترمهای انتقال حرارت
در معادالت ( )1-3ارائه خواهند شد.
برای محاسبۀ ترمهای انتقال حرارت جابهجایی از قانون
سرمایش نیوتن استفاده میکنیم .آنچه در این فرمولها مهم است،
محاسبۀ ضریب انتقال حرارت جابهجایی ( 𝑣𝑛𝑜𝑐 )ℎمیباشد .انتقال
حرارت جابهجایی بین هوای مکیدهشده و صفحۀ جاذب از معادلۀ

(الف)

( )4محاسبه میشود.
𝑟𝑖𝑎~𝑠𝑏𝑎∙𝑣𝑛𝑜𝑐𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣∙𝑎𝑏𝑠~𝑎𝑖𝑟 = 𝐴𝑐𝑜𝑙 ℎ

()4

) 𝑡𝑢𝑜∙𝑟𝑖𝑎𝑇 (𝑇𝑐𝑜𝑙 −

مطالعات مربوط به انتقال حرارت جابهجایی با مکش از یک
صفحۀ تخت سوراخدار داغ ،نسبتاً محدود است .برای برآورد عدد
ناسلت (𝑢𝑁) زمانی که عدد رینولدز بین  100تا  2000باشد از
رابطۀ تجربی (  )𝑁𝑢1گزارششده توسط کوتسچر ] [19استفاده
میشود ،اما در پژوهشی دیگر اندروز و بازدیدی تهرانی ()1989

(ب)

بهعنوان بخشی از یک سری از مطالعات مربوط به کاربردهای

شکل 1الف) شماتیک کلکتور خورشیدی مشبک بدون پوشش ،ب)
پدیدههای انتقال حرارت در یک کلکتورمشبک بدون پوشش ][3,18

معادلۀ بقای انرژی برای سرره قسررمت اصررلی کلکتور شررامل
صفحۀ جاذب ،صفحه پ شتی و پلنوم (ف ضای پر) به صورت زیر
میباشد:
()1

=)

𝑠𝑏𝑎𝑇𝑑
𝑡𝑑

خنککنندۀ فیلم ،آزمایشهای خنکسازی گذرا را بر روی طیف
وسیعی از صفحات سوراخدار به ضخامت  6/35میلیمتر انجام
دادند که حاوی آرایههایی با سوراخهای مربعی و دایرهای و با
قطر سوراخها و گامهای متفاوت بود .آنها یک همبستگی برای
عدد ناسلت کلی ( 𝐷𝑢𝑁 )برای جریان عادی بهصورت زیر
بهدست آوردند:
,

( 𝑠𝑏𝑎∙𝑝𝐶 𝑠𝑏𝑎𝑚

𝐷 𝑒𝑙𝑜𝜌𝑎𝑖𝑟 𝑉ℎ

𝑟𝑢𝑠~𝑠𝑏𝑎∙𝑣𝑛𝑜𝑐𝑄 𝑄𝑟𝑎𝑑∙𝑎𝑏𝑠~𝑠𝑢𝑟 +

()2

) = 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣∙𝑎𝑖𝑟~𝑏𝑝 +

𝑝𝑏𝑇𝑑
𝑡𝑑

𝑟𝑢𝑠~𝑝𝑏∙𝑣𝑛𝑜𝑐𝑄 𝑄𝑟𝑎𝑑∙𝑎𝑏𝑠~𝑏𝑝 − 𝑄𝑟𝑎𝑑∙𝑏𝑝~𝑠𝑢𝑟 −

()3

) = 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣∙𝑎𝑏𝑠~𝑎𝑖𝑟 −

𝑡𝑢𝑜∙𝑟𝑖𝑎𝑇𝑑
𝑡𝑑

( 𝑟𝑖𝑎∙𝑣𝐶 𝑟𝑖𝑎𝑚

) 𝑡𝑢𝑜∙𝑟𝑖𝑎𝑇 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣∙𝑎𝑖𝑟~𝑏𝑝 + 𝑚̇𝑎𝑖𝑟 𝐶𝑝∙𝑎𝑖𝑟 (𝑇𝑠𝑢𝑟 −
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𝐷

= 𝑟𝑖𝑎~𝑠𝑏𝑎∙𝑣𝑛𝑜𝑐ℎ

𝑃 −1∙21 0∙43
𝑉𝑤𝑖𝑛𝑑 0∙48
) ([𝑁𝑢1 = 2 ∙ 75
( 𝑅𝑒1 + 0 ∙ 011𝛽 𝑅𝑒1
)
𝐷
𝑝𝑝𝑎𝑉

(𝛼𝑎𝑏𝑠 𝐼𝑇 𝐴𝑎𝑏𝑠 ) − 𝑏𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣∙𝑎𝑏𝑠~𝑎𝑖𝑟 + 𝑄𝑟𝑎𝑑∙𝑎𝑏𝑠~𝑏𝑝 +

( 𝑝𝑏∙𝑝𝐶 𝑝𝑏𝑚

) 𝑟𝑖𝑎𝑘 (𝑁𝑢1

𝑅𝑒𝐷0∙55 Pr0∙33

𝑃 −1∙43

𝑟𝑖𝑎𝜇

= , 𝑅𝑒1

) ( 𝑁𝑢𝐷 = 2 ∙ 44
𝐷

()5
در راب طۀ ( 𝑉𝑤𝑖𝑛𝑑 ،𝐷،𝑃،β،μ،𝑘 ،)5و 𝑝𝑝𝑎𝑉 بهترت یب ب یانگر
ضریب هدایت ،لزجت ،تخلخل ،گام ،قطرسوراخ ،سرعت باد و
سرعت مکش هوا میباشند .همچنین 𝑒𝑅 عدد رینولدز است که
𝑒𝑙𝑜 𝑉ℎسرعت درون سوراخ و 𝑟𝑖𝑎𝜌 چگالی هوا میباشد.
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انتقال حرارت جابهجایی بین هوای درون پلنوم و صفحۀ

()16

پشتی ،عدد ناسلت و در نتیجۀ آن ضریب انتقال حرارت
جابهجایی بین صفحۀ تخت (صفحۀ پشتی) و هوا (هوای پلنوم و
محیط) از روابط زیر محاسبه میشود
) 𝑝𝑏𝑇 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣∙𝑎𝑖𝑟~𝑏𝑝 = 𝐴𝑐𝑜𝑙 ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣∙𝑎𝑖𝑟~𝑏𝑝 (𝑇𝑜𝑢𝑡 −
()6
][3

()17
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4
4
𝑠𝑏𝑎𝑇( 𝑏𝑠𝜎 𝑠𝑏𝑎𝐴
𝑝𝑏𝑇 −
)
1
1
+
−1
𝑝𝑏𝜀 𝑛𝑖∙𝑠𝑏𝑎𝜀

= 𝑝𝑏~𝑠𝑏𝑎∙𝑑𝑎𝑟𝑄

4
) 4
𝑝𝑏𝑇( 𝑝𝑏𝜀 𝑏𝑠𝜎 𝑠𝑏𝑎𝐴 = 𝑟𝑢𝑠~𝑝𝑏∙𝑑𝑎𝑟𝑄
𝑟𝑢𝑠𝑇 −

تلفات حرارتی تابشی کلکتور به محیط ،به آسمان و زمین
𝑟𝑖𝑎𝑘 𝑁𝑢2

()7

𝑛𝑒𝑙𝑝𝑑

= 𝑝𝑏~𝑟𝑖𝑎∙𝑣𝑛𝑜𝑐ℎ

شکل کلکتور به زمین ( 𝑔𝑐𝑓) و همچنین دمای آسمان و زمین

0∙33
𝑁𝑢2 = 0 ∙ 664𝑅𝑒0∙5
2 pr2

()8

اتفاق میافتد و به ضریب شکل کلکتور به آسمان ( 𝑠𝑐𝑓) و ضریب
بستگی دارد و از رابطۀ ( )18محاسبه میشود .در رابطۀ ()18
دمای زمین را برابر با دمای محیط میگیرند ].[3

ρair Vplen H

()9

μair

= Re2

𝑟𝑖𝑎𝜇 𝑟𝑖𝑎∙𝑝𝐶

()10

𝑟𝑖𝑎𝑘

()18

= 𝑃𝑟2

4
4
𝑠𝑏𝑎𝑇( 𝑠𝑏𝑎𝜀 𝑏𝑠𝜎 𝑠𝑏𝑎𝐴 = 𝑟𝑢𝑠~𝑝𝑏∙𝑑𝑎𝑟𝑄
𝑦𝑘𝑠𝑇 𝑠𝑐𝑓 −
4
𝑦𝑘𝑠𝑇 − 𝑓𝑐𝑔 𝑇𝑔𝑛𝑑 ) .
1∙5
𝑏𝑚𝑎𝑇= 0 ∙ 0552

انتقال حرارت جابهجایی بین هوای محیط و صفحۀ پشتی از

یکی از پارامترهای مهم برای ارزیابی دسرررتگاههای مختلف،

روابط زیر قابل محاسبه است ،که در آنها  Hو  Wبهترتیب،

بازده آنها میباشد .بازده یک دستگاه بهصورت کسری از انرژی

ارتفاع و عرض جاذب میباشد و  Prعدد پرانتل است ].[3

ورودی که به انرژی مفید خروجی تبدیل شده ،تعریف میگردد.

()11

) 𝑏𝑚𝑎𝑇 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣∙𝑏𝑝~𝑠𝑢𝑟 = 𝐴𝑐𝑜𝑙 ℎ𝑐𝑜𝑛𝑣∙𝑏𝑝~𝑠𝑢𝑟 (𝑇𝑏𝑝 −

𝑟𝑖𝑎𝑘 𝑁𝑢3
𝑊

()12

میشود ].[21-22
= 𝑟𝑢𝑠~𝑝𝑏∙𝑣𝑛𝑜𝑐ℎ

𝑁𝑢3 = 0 ∙ 664𝑅𝑒30∙5 pr30∙33

()13

𝑊 𝑑𝑛𝑖𝑤𝑉 𝑟𝑖𝑎𝜌
𝑟𝑖𝑎𝜇

()14

= 𝑅𝑒3

کلکتور (هوای محیط) ب ستگی به سرعت مکش هوا و سرعت
باد دارد که از رابطۀ ( )15قابل محاسبه است ].[3,20
0

𝑉𝑎𝑝𝑝 ≥ 0 ∙ 02
𝑟𝑖𝑎𝑝𝐶 𝑟𝑖𝑎𝜌 𝑟𝑖𝑎𝑣 𝑑𝑛𝑖𝑤𝑉
0 ∙ 82
𝑉𝑎𝑝𝑝 < 0 ∙ 02
𝑉𝑤𝑖𝑛𝑑 ≠ 0
𝐻 𝑝𝑝𝑎𝑉
0∙33
{ 1 ∙ 31((𝑇𝑎𝑏𝑠 − 𝑇𝑎𝑚𝑏 ) ) 𝑉𝑎𝑝𝑝 < 0 ∙ 02 𝑉𝑤𝑖𝑛𝑑 = 0

نرخ انتقال حرارت ناشی از تابش با استفاده از قانون استفان-
بولتزمن محا سبه شدها ست .انتقال حرارت تاب شی بین صفحۀ
جاذب و صررفحۀ پشررتی و همچنین صررفحۀ پشررتی به محیط از

روابط ( 16و  )17بهد ست میآیند ،که در آنها  εبیانگر ضریب

صدور و  σثابت استفان -بولتزمن است.
سال سی و چهارم ،شمارۀ یک1401 ،

()19

) 𝑛𝑖𝑇 𝑚̇𝐶𝑝(𝑇𝑜𝑢𝑡 −
=
𝑇𝐼 𝑠𝑏𝑎𝐴

𝜂𝑡ℎ

مدلسازی عددی

تلفات حرارت جابهجایی از صررفحۀ جاذب به هوای اطراف

()15

در این تحقیق ،بازده سرراعتی با اسررتفاده از معادلۀ زیر محاسرربه

برای تحلیل دینامیک سیال در هواگرمکن خورشیدی صفحهتخت
مشبک ،از نرمافزارهای انسیس ( ANSYS workbench 2.0
 ICEM ،)framework version 19.0.0و سالیدورکز (Solid
 )Works, version 18.0.0استفاده شدهاست .مدل سهبعدی
هواگرمکن خورشیدی مشبک در نرمافزار سالید ورکز با جزئیات
کامل طراحی شده ،پس از شبکهبندی بهکمک نرمافزار ANSYS
 ICEM CFDو تعیین خواص مواد استفادهشده در هواگرمکن،
شرایط مرزی بر روی هندسه اعمال شده و مسئله بهصورت
جریان آشفتۀ ناپایا در نرخ جریانهای مختلف هوا شبیهسازی
شدهاست .شبیهسازی انجامشده بر روی یک سیستم محاسباتی 7
هستهای با رم  64صورت گرفت .مدت زمان تحلیل برای هر دبی
حدود دو هفته بود .شبکهبندی هندسه در شکل ( )2ارائه
شدهاست .همانطور که در این شکل مشهود است از شبکهبندی
بهصورت بیسازمان استفاده شدهاست .همچنین برای تمامی
نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک
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سطوح در تماس با جریان هوا شبکهبندی الیۀ مرزی صورت
گرفتهاست.

ابعاد و مشخصات هندسی کلکتور در جدول شمارۀ ()1
آورده شدهاست .آرایش سوراخها در این هواگرمکن بهصورت
مربعی است.
مبانی تئوری روش CFD

برای مدلسرررازی عددی سرررا ما نۀ هواگرمکن خورشررر یدی
صفحهتخت م شبک از روش  CFDا ستفاده گردید که بر ا ساس
سرره معادلۀ کلی مورد مطالعه قرار میگیرد .این معادالت عبارتند
از معادلۀ پیوسررتگی ،معادالت مومنتوم در راسررتاهای  y ،xو  zو
م عاد لۀ انرژی ،فرم کلی م عاد لۀ پیوسرررتگی ،مومنتوم و انرژی
بهترتیب با روابط ( 21 ،20و )22نمایش داده میشوند ]:[23

شکل 2مدل سهبعدی و مدل المانبندیشدۀ هواگرمکن خورشیدی
صفحهتخت مشبک ()𝑦 + = 5 − 10

در این شبیهسازی بهدلیل وجود جدایش جریان در
قسمتهای ورودی هوا به داخل هواگرمکن از مدل توربوالنسی
𝜔  𝑘 −استفاده شدهاست تا نزدیک دیوارهها را با دقت مناسبی
رصد نماید .این مدل برخالف مدلهای دیگر توربوالنسی مانند
𝜀  𝑘 −که از توابع دیواره برای حل میدان محاسباتی نزدیک
دیواره (زیر الیۀ آرام) استفاده میکنند ،در کنار دیواره نیز معادالت
𝜔  𝑘 −حل میشود و سبب افزایش دقت حل میگردد .از این
رو در این مدل توربوالنسی شبکهبندی نزدیک دیوارهها (الیۀ
مرزی) بهشدت بر روی نتایج تأثیرگذار است .در این شبیهسازی
مقدار  𝑦 +در قسمت داخل روزنهها و قسمتهای مختلفی که هوا
با سطح جامد در تماس است بین  5-10حفظ شدهاست.
جدول  1مشخصات هواگرمکن صفحه تخت مشبک مورد بررسی
پارامتر

مقدار

طول

𝑚1

عرض

𝑚1

گام سوراخها

𝑚𝑚30

قطر سوراخها

𝑚𝑚10

عمق محفظه

𝑚𝑚70

ضخامت صفحۀ جاذب

𝑚𝑚2

تعداد سوراخها

900

ضخامت پشم شیشه

𝑚𝑚20

نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک

=0

()20
)

()21
()22

𝑖𝑈 𝜕 2
𝑗𝑋𝜕 𝑗𝑋𝜕

(𝜇 +

𝑃𝜕
𝑖𝑋𝜕

=−

𝑖𝑈𝜕
𝑗𝑋𝜕

𝑇𝜕
𝑇𝜕2
𝑖𝑈𝜕 𝑗𝑈𝜕 𝑖𝑈𝜕
(𝑘 =
(𝜇 ) +
+
)
𝑗𝑋𝜕
𝑖𝑋𝜕 𝑖𝑋𝜕
𝑗𝑋𝜕 𝑖𝑋𝜕 𝑗𝑋𝜕

𝑖𝑈𝜕
𝑖𝑋𝜕

𝑗𝑈𝜌

𝑗𝑈 𝑝𝐶𝜌

که در آنها 𝑈 سرعت )𝑠 𝑃 ،(𝑚⁄فشار ) 𝑇 ،(N/m2دما )ρ ،(K

چگالی هوا ( μ ،)kg/m3ضریب لزجت ( 𝐶𝑝 ،)N.s/m2ظرفیت
گرمایی ویژه در فشار ثابت ) (J/kg.Kو 𝑘 ضریب هدایت حرارتی
هوا ) (W/m Kمیباشد.
برای تمام آزمایشها عدد رینولدز محاسبه شد و مقدار آن

باالی  2000بهدست آمد که نشاندهندۀ الگوی جریان مغشوش
در داخل سامانه است .سرعت جریان هوا برای هواگرمکن
خورشیدی صفحهتخت مشبک در چهار حالت (، 0/01 ، 0/007
 )0/015 ، 0/0125کیلوگرم بر ثانیه لحاظ شد .الگوی جریان هوا
در هواگرمکن خورشیدی صفحهتخت مشبک بسیار مهم است و
باتوجه به اینکه جدایش جریان در قسمتهای مختلف
هواگرمکن اتفاق میافتد و جریان توربوالنسی با رینولدزهای
پایین (  )2800-4200انتخاب گردیدهاست ،بنابراین مدل k − ω

استاندارد برای هواگرمکن خورشیدی صفحهتخت مشبک انتخاب
شد.
مدل  k-omegaاستاندارد یک مدل نیمهتجربی براساس
معادالت انتقال مدل برای انرژی جنبشی آشفته ( )kو اتالف ویژه

سال سی و چهارم ،شمارۀ یک1401 ،
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( )ωاست .انرژی جنبشی متالطم k ،و اتالف ویژۀ آن  ،ωاز طریق

بهترت یب ( )0/015 ، 0/0125 ، 0/01 ، 0/007کیلوگرم بر ثان یه

روابط انتقال ( 23و  )24بهدست میآید ]:[24,25

در نظر گرفته شد .همچنین شدت توربوالنس  5در صد در نظر

()23

𝐾𝜔 ∗ 𝛽 ) 𝐾. 𝑗] . 𝑗 + 𝑃𝐾 −
𝜀
𝐾

≈, ω

𝐾
𝜔

𝑡𝜇
𝐾σ

گرفته شد.

(𝜌𝑢̅𝑗𝑘 ) . 𝑗 = [(𝜇 +

خروجی :شرط مرزی در خروجی فشار ثابت در نظر گرفته شد.

𝜌 = 𝑡𝜇 , ε = 𝛽 ∗ 𝜔𝐾 ,

که در آن 𝐾 σو 𝜔𝜎 ا عداد پران تل برای 𝑘 و  𝐶𝜔1 ، ωو

دیوارهها :در ق سمت شرایط مرزی ،صفحۀ جاذب بهعنوان یک
𝐶𝜔2

ثابتهای معادلۀ جریان مغشوش میباشد.
برای معادالت مومنتوم و انرژی اعمالشده برای شبیهسازی
معادالت دیفرانسیلی درجه دو در نظر گرفته شدند .محدودۀ مورد
نظر برای همگرایی باقیمانده بهمیزان  10-4برای معادالت جرم و
مومنتوم و بهمیزان  10-5برای معادالت انرژی لحاظ شد.
شرایط مرزی .دمای ورودی برای شبیهسازی انجامشده300 ،

دیواره تعریف شدهاست ،شار گرمایی تابیدهشده از خورشید ،که
به سطح صفحۀ جاذب رسیده و در نهایت جذب می شود ،برابر
𝐺 αمیبا شد ،که مقدار ضریب جذب  0/64در نظر گرفته شد

] .[26با توجه به معادلۀ  UDFنوشررته شررده برای شررار حرارتی،
م سئله برای حالتهای مختلف شار حرارتی در منطقۀ مورد نظر
در زمانهای مختلف حل شد .برای سایر صفحات ،چهارچوب
و پ شت محفظه از شرط مرزی عایق ا ستفاده شدها ست .شرایط
اعمالی مواد استفاده شده در دیوارهها در جدول ( )2نمایش داده
شدهاست.

کلوین و دبیهای جرمی در نظر گرفتهشده بهترتیب (، 0/007

جدول  2خصوصیات فیزیکی و حرارتی مواد استفادهشده در هواگرمکن

 )0/015 ، 0/0125 ، 0/01کیلوگرم بر ثانیه لحاظ شد .شار حرارتی

خورشیدی صفحهتخت مشبک

برای روز  15مرداد برای  24ساعت برای موقعیت جغرافیایی شهر
کرمان از پایگاه دادۀ نرمافزار فلوئنت استخراج و بااستفاده از

مواد

معادلۀ  UDFوارد شرط مرزی دمایی سطح ابزوربر شدهاست .با
توجه به اینکه اطالعات موجود در نرمافزار فلوئنت میزان
تشعشع خورشید در زمانهای مختلف است ،این اطالعات برای
موقعیت جغرافیایی کرمان و همچنین موقیت خورشید نسبتبه
مرکز مختصات شبکهبندی هندسه استخراج گردید و برای نرخ
جذب  0/64اطالعات تشعشع به شار حرارتی تبدیل شد.
شارحرارتی بهدستآمده در زمانهای مختلف برای کلکتور ارائه
گردیده و زمان در نظر گرفته شده از ساعت  4صبح شروع
شدهاست.
برای شبیهسازی انجام شده ،مقدار گام زمانی  50ثانیه و هرگام
زمانی مقدار  20تکرار گذاشته شد .استقالل از گام زمانی با گام-
های مختلف از  0/1تا  100ثانیه انجام شدهاست .مقایسۀ دمای
خروجی بهدستآمده در  50ثانیه با یکدهم ثانیه ،کمتر از 3
درصد تفاوت داشت ولی با افزایش گام زمانی از  50به  75مقدار
نتایج بهصورت چشمگیری تغییر کرد و برای  100ثانیه نیز شبیه-
سازی واگرا گردید .در این مطالعه شرایط مرزی بهصورت زیر
تعریف گردید:
ورودی :سرریال جاری در هواگرمکن خورشرریدی صررفحهتخت
مشررر بک ،هوا می باشرررد که میزان دبی ورودی به هواگرمکن
سال سی و چهارم ،شمارۀ یک1401 ،

هوا
ورق
مس
پشم
شیشه

گرمای ویژه

انتقال

(ژول بر

حرارت

کیلوگرم

(وات بر متر

کلوین)

کلوین)

چگالی
(کیلوگرم بر
متر مکعب)

ویسکوزیته
(کیلوگرم بر
متر ثانیه)

1006/4

0/0242

1/225

1/789
× 10−5

381

387/6

8978

-

1030

0/043

19/2

-

با گرفتن نتایج نهایی ،چگونگی توزیع جریان هوا و انتقال
حرارت در داخل هواگرمکن خورشیدی صفحهتخت مشبک در
قالب طرحهای مربوط به توزیع حرارتی رسم شد .کیفیت مش
ایجادشده توسط نرمافزار بر چگونگی حل مسئله بسیار تأثیرگذار
است .یکی از راههای تشخیص کیفیت مش و مناسب بودن آن
برای حل مسئله استفاده از شاخص چولگی میباشد که از کمترین
مقدار (صفر) بهعنوان بهترین مش تا بیشترین مقدار (یک) بهعنوان
بدترین مش دستهبندی میشود .در این حالت است که خطاها
میتوانند به حد مطلوب همگرا یا از آن دور شوند ] .[24برای
هواگرمکن خورشیدی صفحهتخت مشبک شبیهسازی شده این
مقدار بهطور میانگین برای تمام ساختار  0/3بود .خصوصیات
مش ایجادشده برای هواگرمکن در جدول ( )3نشان داده
نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک
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جدول  4بررسی استقالل از شبکه

شدهاست.
جدول  3خصوصیات مش ایجاد شده برای هواگرمکن خورشیدی مشبک
ویژگی

کیفیت یا مقدار

نوع مش

ریز

حداقل اندازه

 0/0001متر

حداکثر اندازه

 0/001متر

تعداد المان

28000000

حداقل زاویه

 20درجه

حداکثر زاویه

 150درجه

الیۀ مرزی

 10الیه با نسبت منظری 1/1

Pinch tolerance

0/0012

Inflation algorithm
Mesh metric

Pre

انحراف معیار

چولگی
0/1723

برای بررسی استقالل از شبکۀ هواگرمکن خورشیدی
صفحهتخت مشبک مشبندی شده ،از دمای هوای خارج شده
استفاده گردید .در این تحقیق سه نوع مش شامل درشت ،ریز و
خیلیریز در نظر گرفته شد .در شکل( )3تعداد سلولها برای این
مشها بهترتیب چهارده میلیون ،بیست و هشت میلیون و چهل و
یک میلیون بهدست آمد .با توجه به اینکه متوسط تفاوت بین
دادههای بهدستآمده از شبکهبندی بیست و هشت میلیون و چهل
و یک میلیون کمتر از  1درصد بود (متوسط اختالف نتایج  28و
 41میلیون کمتر از  0/5درصد و ماکزیمم اختالف  0/63درجۀ
کلوین میباشد) و بهمنظور کاهش هزینۀ محاسباتی بهدلیل ناپایا
بودن روش حل ،شبکۀ با  28میلیون سلول برای انجام شبیهسازی
انتخاب شدهاست .جدول استقالل از مش براساس دمای هوای
خروجی برای دبی  0/015کیلوگرم بر ثانیه در جدول ( )4نشان
داده شدهاست.

دمای هوای خروجی هواگرمکن

تعداد سلول

خورشیدی صفحهتخت مشبک ()K
326/43

14000000

333/24

28000000

333/01

41000000

اعتبارسنجی .برای بررسی اعتبار مدلسازی و تأیید نتایج حاصل
از این پژوهش ،هواگرمکن خورشیدی مشبک بدون پوشش با
ابعاد ذکر شده توسط افضلی و همکاران ] [18در سال  2017مورد
بررسی قرار گرفت .یک هواگرمکن خورشیدی مشبک با ابعاد
طول و عرض یک متر و صفحۀ جاذب استیل (فلزی) با ضخامت
 ،0/5عمق پلنوم  6سانتیمتر ،قطر سوراخها  0/7میلیمتر و گام
سوراخها  12میلیمتر بودهاست .این هواگرمکن در شکل ()4
نشان داده شدهاست.

شکل  4هواگرمکن بررسی شده توسط افضلی و همکاران ][18

همانند مراحل پیشین ابتدا این هواگرمکن مدلسازی شد.
برای مشبندی هواگرمکن طراحیشده از مشبندی مثلثی و الیۀ
مرزی برای سوراخها استفاده شد .برای این کار هم فرایند
استقالل مش همانند نمونههای پیشین انجام شد .شبکهبندی
بهصورت بی سازمان استفاده شد و براساس معیار اسکیونس
مقدار انحراف معیار  0/165بهدست آمد .تعداد مشهای اعمال
شده به سامانه  75میلیون بودهاست .شبیهسازی برای دبی 0/011
کیلوگرم بر ثانیه ،برای ساعت  9صبح تا  14بعد از ظهر برای 15
شهریور انجام شدهاست و شدت تابش خورشیدی از نرمافزار
فلوئنت استخراج و با اعمال ضریب جذب به شار حرارتی تبدیل
شد و بهصورت معادلۀ  UDFوارد شرایط مرزی صفحۀ جاذب
شد و دمای خروجی بهدستآمده از نرمافزار با دادۀ تجربی مقالۀ
افضلی و همکاران ] [18در شکل شمارۀ ( )5مقایسه شد .بیشترین
مقدار انحراف دمای هوای خروجی هواگرمکن در حالت شبیه-
سازیشده با مقادیر آزمایشگاهی اندازهگیریشده توسط افضلی

شکل  3نمودار دمای خروجی هواگرمکن خورشیدی مشبک براساس
سلولهای مختلف
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توزیع حرارتی و سایر پارامترهای هواگرمکنخورشیدی
صفحهتخت مشبک استفاده کرد.
]Afzali et al [18

20

میباشد ،توصیف شدهاست.
)Temperature(C

30

دبی در دو زمان  35000و  49000ثانیه آورده شدهاست.
حالتهایی که دبی جرمی  0/007و  0/0125کیلوگرم بر ثانیه

60

40

شدهاست .به علت تعداد زیاد کانتورها ،فقط کانتورها برای دو
نمودارهای توزیع دمای هوای جریانیافته در هواگرمکن برای

70

50

71
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0
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9

)Time(hr
شکل  5مقایسۀ متوسط دمای خروجی بین روش ارائهشده در این پژوهش
با نتایج آزمایشگاهی افضلی و همکاران ][18

(الف)

تحليل نتایج
نتایج شبيهسازی  .CFDشکل ( )6تغییرات میانگین شار حرارتی
در طول روز  15مرداد در مقابل زمان محلی را نشان میدهد.
مشخص است که تابش خورشید با گذشت زمان از صبح افزایش

(ب)

مییابد و حدود ساعت  13:00تا  14:00به باالترین سطح می-
رسد .مقدار آن از صفر وات بر متر مربع ( 4صبح) تا  643وات
بر متر مربع ( 13ظهر) متغییر است.

(ج)

 y = 7E-16x4 - 9E-11x3 + 3E-06x2 - 0/0024x0/3126

از بغل

700
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)Heat flux(w/m2K

600

از رو به رو

200
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0
80000

60000

40000

20000

(د)

0

)Time (s
شکل  6نمودار شارحرارتی برای روز  15مرداد

نتایج بهدستآمده از تحلیل  CFDمدل سهبعدی هواگرمکن
خورشیدی صفحهتخت مشبک در این قسمت توضیح داده
سال سی و چهارم ،شمارۀ یک1401 ،

(ه)
شکل  7کانتورهای الف) دمای صفحۀ جاذب ،ب) دمای هوای جریان داخل
پلنوم ،ج) خطوط جریان داخل پلنوم ،د) سرعت و ه) فشار برای دبی /007
 0کیلوگرم بر ثانیه برای زمان  35000ثانیه
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در شکلهای ( )7-10مربوط به قسمت (د) ،نمودارهای
توزیع سرعت درون کل پلنوم و نمایی از جتهایی نشان داده
شدهاست .همانطور که انتظار میرود ،سرعت جریان هوا از پایین
پلنوم و بهسمت خروجی زیاد میشود .همچنین جتهای
تشکیلشده درون پلنوم ناشی از مکش از میان سوراخها نمایان
است و این جتها نزدیک سوراخ کامالً مشهود است .از نمودار-
های توزیع سرعت نیز مشخص است که حداکثر سرعت هوا در
حین خروج جریان از سوراخها است و جتهای جریان درون
پلنوم از یک سرعت زیاد به سرعت به داخل جریان اصلی با یک

شکلهای ( )7-10مربوط به قسمت (ج) جریان در نزدیکی
سوراخها و صفحۀ جاذب را نشان میدهد .وجود آشفتگی جریان
در نزدیکی صفحۀ جاذب ،باعث ایجاد گردابه میشود .اغتشاش
ایجادشده باعث افزایش سرعت و ضریب انتقال حرارت
جابهجایی میشود و در نتیجه انتقال حرارت بهصورت کاملتر
انجام میشود .بنابراین یکی از دالیل بهبود انتقال حرارت در این
نوع کلکتورها ،وجود منافذ روی صفحۀ جاذب است که موجب
اغتشاش بیشتر میشود .برخالف فرض جریان یکنواخت در
آنالیز حرارتی ،باتوجه به گزارشهای ارائهشده در حین حل

سرعت بسیار پایین پراکنده میشوند ].[14

توسط نرمافزار فلوئنت ،مشخص شد که جریان برگشتی در تعداد
کمی از سلولهای شبکه در ورودی کلکتور و روی صفحۀ جاذب
بهوجود خواهد آمد .در مطالعات قبلی ] [14در کمترین سرعت
مکش و کمترین سرعت باد ،احتمال جریان برگشتی (معکوس)
روی صفحۀ جاذب و در کانال بهوجود میآمد .همچنین گاونیک

(الف)

(ب)

(ج)
از بغل

و همکاران ] [27به این نتیجه رسیدند که در سرعت جریان مکش
کمتر از  0/0125متر بر ثانیه جریان معکوس رخ خواهد داد .طبق
شرایط ذکر شده ،در تحقیق حاضر سرعت باد صفر و دبیهای
بهترتیب ( )0/015 ، 0/0125 ، 0/01 ، 0/007در نظر گرفته
شدهاست تا مدل به شرایط واقعی نزدیک باشد.
در شکلهای ( )7-10مربوط به قسمت (ب) ،هوای
مکیدهشده به داخل در باالی پلنوم که فرصت چندانی برای انتقال
حرارت با هوا ندارد ،با دمای کمتری از کلکتور خارج میشود.
به همین دلیل کمی غیریکنواختی در دمای هوای خروجی
خواهد بود .همچنین محیط در نزدیک صفحۀ جاذب و قبل از
ورود به سوراخ ،مقداری از حرارت صفحه را جذب میکند و
گرمتر میشود و سیستم با مکش الیۀ هوای گرمشده روی صفحه
از درون سوراخها و در حین عبور از آنها گرما بهدست میآورد.
در شکل ( )9برای دبی  0/0125کیلوگرم بر ثانیه برای زمان
 35000ثانیه ،مقدار دمای صفحۀ جاذب در پایین صفحه به
 497/47کلوین و مقدار دمای صفحۀ جاذب باالی صفحه به
 468/90میرسد ،اما در شکل ( )7برای دبی  0 /007کیلوگرم بر

از رو به رو

ثانیه برای زمان  35000ثانیه ،مقدار دمای صفحۀ جاذب در پایین
صفحه به  583/62کلوین و مقدار دمای صفحۀ جاذب باالی
صفحه  541/30میرسد .بنابراین با کاهش دبی جرمی ،دمای

(د)

صفحۀ جاذب و به دنبال آن دمای هوای خروجی افزایش پیدا

شکل  8کانتورهای الف) دمای صفحۀ جاذب ،ب) دمای هوای جریان داخل

میکند؛ اما افزایش دمای صفحۀ جاذب بیشتر از افزایش دمای

پلنوم ،ج) خطوط جریان داخل پلنوم و د) سرعت ،برای دبی 0 /007

هوای خروجی است.

کیلوگرم بر ثانیه برای زمان  49000ثانیه
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(الف)

(الف)

(ب)

(ب)

(ج)

(ج)

از بغل

از بغل

از رو به رو
از رو به رو

(د)
(د)

شکل  10کانتورهای الف) دمای صفحۀ جاذب ،ب) دمای هوای جریان
داخل پلنوم ،ج) خطوط جریان داخل پلنوم ،د) سرعت برای دبی 0 /0125
کیلوگرم بر ثانیه برای زمان  49000ثانیه

(ه)
شکل  9کانتورهای الف) دمای صفحۀ جاذب ،ب) دمای هوای جریان داخل
پلنوم ،ج) خطوط جریان داخل پلنوم ،د) سرعت و ه) فشار برای دبی /0125
 0کیلوگرم بر ثانیه برای زمان  35000ثانیه

عملکرد کلکتورهای مشبک براساس اختالف فشار میباشد،
سرعت و فشار برعکس هم میباشد .همانطور که در شکلهای
( 7و  )9قسمت (ه) مشخص است فشار در پلنوم افزایش مییابد
و بهسمت خروجی کلکتور کاهش پیدا میکند اما برعکس سرعت
در خروجی کلکتور افزایش مییابد.

سال سی و چهارم ،شمارۀ یک1401 ،

همانطور که اشاره شد با کاهش دبی جرمی ،دمای صفحۀ
جاذب و به دنبال آن دمای هوای خروجی افزایش مییابد؛ در
شکل ( )11این موضوع قابل مشاهده میباشد؛ اما افزایش دمای
صفحۀ جاذب بیشتر از افزایش دمای هوای خروجی است .به
عبارتی اختالف دمای صفحۀ جاذب و هوای خروجی افزایش
مییابد و درنتیجۀ آن با کاهش دبی ،بازده کلکتورها به دالیل زیر
کاهش مییابد (شکل :)12
 )1بخشی از انرژی انتقال یافته به هوای ورودی ،بهدلیل سرعت
مکش پایین به محیط بازگردانده و تلف میشود.
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78.02

محیط تلفات حرارتی تابشی و جابهجایی به محیط افزایش می-

78

76.06

76

یابد.

74

72.35

در شکل( )13با افزایش دبی جرمی ،عدد ناسلت افزایش می-

72

یابد .از  60000ثانیه به بعد عدد ناسلت به صفر میرسد که علت

70

آن این است که شار حرارتی به صفر میرسد و کلکتور با هوای

66.51

68

ورودی همدما میشود و بهتدریج گرادیان دمایی صفر میشود و

66

در نتیجه ضریب انتقال حرارت جابهجایی نیز صفر میشود.

64

)Daily average efficiency(%

 )2بهدلیل افزایش بیشتر دمای صفحۀ جاذب نسبت به دمای هوای

80

62

با توجه به نتایج بهدسررتآمده در این شرربیهسررازی ،یکی از

60

دالیل بازده بیشتر هواگرمکن استفادهشده در این پژوهش استفاده

0.0125 0.015

0.01

0.007

)mass flow rate (kg/s
شکل  12نمودار بازده حرارتی روزانۀ هواگرمکن خورشیدی

از صررفحۀ جاذب مس بهدلیل باال بودن ضررریب هدایت حرارتی
ن سبتبه پژوهشهای قبلی ] [9,18میبا شد؛ چون در این حالت

صفحهتخت مشبک

حرارت جذب شده تو سط صفحۀ جاذب از طریق ر سانایی به
قسرررمت داخلی صرررفحۀ جاذب میرسرررد و از آنجا از طریق

40

0/007 kg/s
0/01 kg/s
0/0125 kg/s
0/015 kg/s

جابهجایی با هوای داخل پلنوم انتقال حرارت انجام میدهد.
در شکل شمارۀ ( )12با افزایش دبی ،بازده حرارتی

35

کمترین بازده در دبی  0/007کیلوگرم بر ثانیه با مقدار 66/51

25

درصد و بیشترین بازده در دبی  0/015کیلوگرم بر ثانیه با

20

مقدار 78/02درصد میباشد.
0/01 kg/s
0/015 kg/s

15

0/007 kg/s
0/0125 kg/s
370

Nusselt number

هواگرمکن خورشیدی صفحهتخت افزایش پیدا میکند ] [17که
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شکل  13عدد ناسلت برای هواگرمکن خورشیدی مشبک

300

در دبیهای مختلف

290
100000

50000

0

0

)Time(s

خطای نسبی .یکی از شاخصهایی که برای اثبات دقت مدل
اعمال شده استفاده میگردد ،خطای نسبی ( )REاست که با در

شکل  11نمودار دمای خروجی هواگرمکن خورشیدی صفحهتخت مشبک
برای دبیهای مختلف

نظر گرفتن دادههای تجربی ( )Expو پیشبینی شده ( )Preتعریف
شدهاست .تفاوت بین دادههای تجربی و پیشبینی شده بسته به
خواص مواد و شرایط محیطی میتواند از مقدار  2تا  15درصد
متغیر باشد ] .[36این رابطه بهصورت رابطۀ ( )24تعریف می-
گردد:
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75

گرم بهعنوان روشی برای فرایند خشککردن با توجه به مالحظات
کیفیت محصول ،دمای خشککردن باید بین  45تا  60درجۀ

در تحقیق حاضر بیشترین مقدار انحراف دمای هوای خروجی
هواگرمکن در حالت شبیهسازی شده با مقادیر آزمایشگاهی
اندازهگیری شده توسط افضلی و همکاران کمتر از  4کلوین می-
باشد ( 6/75درصد) و میانگین انحراف از نتایج آزمایشگاهی
 2/37درصد میباشد .بنابراین روش دینامیک سیاالت محاسباتی
باتوجه به باال بودن هزینۀ محاسباتی در حالت گذرا اما با درصد
خطای قابل قبول میتواند برای محاسبۀ دما و میدان جریان هوا
داخل کلکتور مورد استفاده قرار گیرد.

سانتیگراد باشد ] ،[31اما برای خشککردن بعضی از محصوالت
دمای بین  70تا  80درجۀ سانتیگراد نیاز میباشد .در جدول ()5
محدودۀ رطوبت و دمای خشککردن برخی از محصوالت
کشاورزی و غذایی آورده شدهاست ] .[32با توجه به محدودیت-
ها و مالحظات زیستمحیطی ،محققان بر انرژی خورشیدی
متمرکز شدهاند .خشککنهای خورشیدی میتوانند انرژی
حرارتی محدودۀ دمایی ذکرشده را در خشککنها بدون هیچ
گونه آلودگی تأمین کنند .با این حال ،پس از غروب آفتاب ،بهدلیل
کمبود تابش خورشید ،دمای هوا کاهش مییابد (کمتر از 40

اهداف خشککردن .فرآیند خشککردن محصوالت کشاورزی
مرطوب مانند غالت ،سبزیجات و میوهها ،روشی مؤثر برای

درجۀ سانتیگراد) ،و فرایند خشکشدن متوقف میشود .با
گذشت زمان ،دما کاهش مییابد و رطوبت نسبی محیطی ()RH

افزایش ماندگاری ،بهبود کیفیت و کاهش ضایعات محصول است.

بهطور قابل توجهی افزایش مییابد .خشککنهای خورشیدی

با فرایند رطوبتزدایی ،بخش زیادی از رطوبت محصوالت از

باید بهطور مداوم محصول را خشک کنند زیرا شدت تابش

بین میرود و فعالیت میکروارگانیسمها در طول مدت نگهداری

خورشید در بعد از ظهر کاهش مییابد و زمان خشکشدن

بهمیزان قابل توجهی کاهش مییابد .به عبارت دیگر ،با استخراج

محصول بیشتر میشود .معموالً در هنگام ظهر که حداکثر شدت

آب آزاد از محصوالت ،فعالیت میکروارگانیسمها در میوه محدود

تابش خورشیدی وجود دارد و دمای ورودی به محفظۀ خشککن

میشود و کیفیت آن برای مدت طوالنی حفظ میشود ] .[28در

زیاد است ،دمای اتاق خشککن باید به گونهای کاهش یابد که

( Open Sun

کیفیت محصوالت خشکشده مطلوب باشد .براساس بررسی

 )Dryingیک روش محبوب و مؤثر است که روشی مقرون به

ادبیات ،سیستم ذخیرهسازی حرارتی ( )TESمیتواند بهترین راه

صرفه برای خشککردن و نگهداری محصوالت کشاورزی ،مواد

حل باشد ].[32

کشورهای در حال توسعه ،خشککردن آفتاب باز

غذایی و بسیاری از محصوالت دیگر است .با این حال،
پارامترهایی که بر فرایند خشک کردن تأثیر میگذارند مانند
رطوبت ،دما ،سرعت جریان هوا برای خشک کردن و گرمای
ورودی به محفظۀ خشککن ،قابل کنترل نیستند .این عوامل منجر
به طوالنی شدن دورۀ خشکشدن یا سرعت خشک شدن
نامطلوب میشود .از دیگر معایب روش  OSDمیتوان به کاهش
کیفیت محصول توسط باد ،زباله ،باران ،حشرات و حیوانات اشاره
کرد ] .[29هوای گرم برای خشککردن صنعتی معموالً با
سوزاندن سوختهای فسیلی تأمین میشود و به همین دلیل در
سرتاسر جهان انرژی زیادی مصرف میشود .بیش از  12درصد
از کل انرژی (که در فعالیتهای کشاورزی استفاده میشود) در

بنابراین از اهداف شبیهسازی انجامشده در این پژوهش برای
خشککردن میتوان به موارد زیراشاره کرد:
 )1طراحی و ساخت کلکتور م شبک جدید و مت صلکردن آن به
خشررککن خورشرریدی ،برای خشررککردن انواع محصرروالت
کشاورزی و گیاهان دارویی.
 )2ا ستفاده از ذخیرهکنندۀ انرژی در این کلکتور که باعث کاهش
پیک بار در سررراعات ظهر و یکنواختکردن دما در بعد ازظهر
میباشد.
 )3کلکتورهای مشبک نسبتبه کلکتورهای معمولی صفحهتخت
راندمان باالتری در حدود  15درصد بیشتر دارند و از لحاظ
اقتصادی بهصرفه میباشند ].[34

فرایند خشککردن مصرف میشود ] .[30برای یک سیستم هوای
سال سی و چهارم ،شمارۀ یک1401 ،
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جدول  5ویژگیهای خشک کردن محصوالت مختلف خشکشده توسط
سیستم خشککردن خورشیدی
محتوای رطوبت

][32,33
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70

75
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پیاز

400

7

95

60
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350

5

80
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300

20-11

80

-

انگور

14-11

82

70-65

سیب

20

70

70

انجیر
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80
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موز
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62

-

کاساوا

100
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75
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50

5
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90
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65
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قهوه

4

80
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4

80

65
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5

80
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80
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3
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80
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80
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50

-
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نتيجهگيری
بررسی ساختار جریان و انتقال حرارت همرفتی در کلکتورهای
خورشیدی مشبک بدون شیشه ،برای عملکرد آنها بسیار مهم
است .در این تحقیق ،یک کلکتور مشبک بدون شیشه با دامنۀ
محاسباتی بزرگ به روش  CFDبا استفاده از نرمافزار فلوئنت
مدلسازی سهبعدی شدهاست .نتایج نشان میدهد که دمای
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عالیم یونانی

α

ضریب جذب

β

تخلخل

ε

ضریب صدور

ρ
μ

چگالی ( )𝑘𝑔⁄𝑚3

لزجت (𝑠 ∙ 𝑚)𝑘𝑔⁄

خروجی هواگرمکن خورشیدی مشبک برای دبیهای بهترتیب
( )0/015 ، 0/0125 ، 0/01 ، 0/007در محدودۀ  58-83درجۀ

زیرنویسها

سانتیگراد است که برای خشک کردن محصوالت کشاورزی

air

مناسب است .با کاهش دبی جرمی دمای صفحۀ جاذب و به دنبال

هوا

bp

آن دمای هوای خروجی افزایش مییابد؛ اما افزایش دمای صفحۀ

صفحۀ پشتی

col

جاذب بیشتر از افزایش دمای هوای خروجی است .ماکزیمم بازده

کلکتور

conv

کلکتور مشبک مربوط به دبی  0/015کیلوگرم برثانیه است .نتایج

in

داخلی

out

خارجی

rad

تشعشعی

plen

پلنوم (فضای پر)

نشان داد ،روش دینامیک سیاالت محاسباتی با درصد خطای قابل
قبول میتواند برای محاسبۀ دما و سرعت جریان سیال مورد
استفاده قرار گیرد.
فهرست عالئم
A

مساحت ( )𝑚2

Cp

گرمای ویژه در فشار ثابت (𝑘 ∙ 𝑔𝑘)𝑗⁄

D

قطر سوراخ (𝑚)

d

عمق (𝑚)

f

فاکتور دید

H

ارتفاع (𝑚)

h

ضریب انتقال حرارت جابهجایی

IT
K

شدت تابش خورشید ( )𝑤⁄𝑚2
هدایت حرارتی ( 𝑘 ∙ 𝑚)𝑤⁄

Nu

عدد ناسلت

(𝑘 ∙ )𝑤⁄𝑚2

Pr

عدد پرانتل

Q

انتقال حرارت (𝑤)

Re

عدد رینولدز

T

دما (𝑘)

t

زمان (𝑠)

W

عرض (𝑚)
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جابهجایی

app

مکش

hole

سوراخ

gnd

زمین

sky

آسمان

amb
cg
cs

محیط
کلکتور به زمین
کلکتور به آسمان
واژه نامه

هواگرمکن خورشیدی صفحه

Unglazed Transpired
Solar Air Heater
Collectors

دینامیک سیاالت محاسباتی

Computational Fluid
)Dynamics (CFD

تخت مشبک

عدد رینولدز

Reynolds number

انتقال حرارت تشعشعی

Radiation Heat
Transfer

انتقال حرارت جابجایی

Convection heat
transfer

جریان آشفته ناپایا
جدایش جریان

Unsteady turbulent
flow
Flow separation
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Thermal Energy
Storage (TES)
Open Sun Drying
(OSD)

ذخیره انرژی حرارتی
خشککردن در آفتاب باز

Chamber solar dryer

محفظه خشککن

Reverse flow

جریان بازگشتی

Heat flux

شارحرارتی

Mass flow rate

دبی جرمی

Thermal efficiency

بازده حرارتی
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