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چکیده در این مقاله سی ستم خور شیدی از نوع متمرکزکنندهای خور شیدی سهموی نقطهای ،مطالعه عددی و تجربی شده ا ست .در کنار
طراحی ،ساخت و آزمایش کلکتور ،سیستم در نرمافزار کامسول نیز مدلسازی شده است .آزمایشات و مدلسازی با استفاده از 2جاذب لولهای
مارپیچ و صفحهای فین شکل در نقطه کانونی با 9دبی مختلف و در  2سیکل ب سته و باز انجام شده ا ست .مقای سۀ نتایج تجربی و شبیه سازی
تطابق خوبی را بین آنها ن شان میدهد و میزان خطا بین  9تا 4در صد ا ست .نتایج ن شان میدهد که جاذب نوع اول در مقای سه با جاذب نوع
دوم کارایی بهتری دارد .همچنین با افزایش دبی راندمان کلکتور افزایش مییابد.
واژه های کلیدی مدلسازی ،دیش شلجمی خورشیدی ،تحلیل گرمایی ،جاذب.

مقدمه

ساعت است و محور دیگر ،محور عمود بر محور قطبی

دیش سهموی نقطهای دارای مقطعی سهموی ا ست که

اسلللت که گردش حول این محور بهآهسلللتگی انجام

به دور یک محور (شللللجمی) میچر خد و به حا لت

میشود و در طول سال ،مثبت یا منفی رادیکال 29درجه

بشللقابی درمیآید .از این سللیسللتم برای متمرکزکردن

تغییر میکند .بی شتر سی ستمها در مقیاس کوچک از این

ت شع شعهای خور شیدی در یک نقطه ا ستفاده می شود.

روش پیروی میکنند (شلللکل  .)9انرژی بازتابکننده

این دیشها قادر هستند شار حرارتی زیادی را در کانون

پس از جمع آوری در کللانون بلله موتور انتقللال داده

خود تولیللد کننللد .از این گرمللا میتوان برای تولیللد

میشود.

الکتری سیته ،گرمکردن سیال مبرد ،آب شیرینکنها و...
اسلللت فاده کرد .این دیش ها معموال دارای دن بال کن نده
خورشللیدی و جاذب به شللرذ ذیل هسللتند .دنبالکردن
خورشللید به2طریق اتفاق میافتد -9 :دنبالکردن زاویه
ارتفاع و زاویه عمود بر زمین -2 .دنبالکردن قطبی .در
روش اول متمرکزکننده روی صللفحهای موازی صللفحه
زمین میچرخد و جهت های عمودی و افقی را دنبال
می کنلد .در روش دوم ،کلکتور حول محوری موازی
محور زمین می چر خد که نرخ حرکتش 91در جه در

شکل  9شماتیک دیش سهموی نقطهای.
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تاکنون تحقیقاتی در زمینه دیشهای شلجمی انجام

کنندههای خورشیدی ارائه کردند .نتیجه کار آنها تولید

شده است که در ادامه به چند نمونه از مهمترین آنها

 1/91کیلووات انرژی الکتریکی روی یک جاذب

اشاره میشود .در سال 9121موشوت اولین کلکتور

91سانتیمتری با نسبت تمرکز  911بود ] .[6کویانجون

خورشیدی با متمرکزکننده مخروطیشکل را طراحی

و همکارانش هزینه بهرهوری و تأثیر آن را بر روی

کرد .آینههای داخل مخروط ،اشعههای خورشید را در

سیستمهای خورشیدی بررسی و تحقیق کردند ] .[7آنها

نقطهای در وسط مخروط ناقص که جذبکنندهای در

از روش جهتیابی مونتکارلو برای محاسبه توزیع شار

آنجا نصب شده بود ،متمرکز میکرد .این کلکتور را

تابشی روی جاذب استفاده کردند و همچنین برای

اکسیکون ( )Axiconنامیدند .در سالهای بعد ،انرژی

محاسبۀ تشعشع و مکانیزم انتقال حرارت جابهجایی از

دریافتشده از خورشید ،در مواردی مانند تأمین قدرت

نرمافزار انسیس فلوئنت استفاده کردند .نتایج آنها نشان

ماشینهای چاپ یا تقطیر و شیرینکردن آب استفاده شد

داد دمای آب خروجی و انرژی ورودی بهصورت خطی

[ .]9صالح علی و همکارانش مطالعاتی را با هدف توسعه

با افزایش تابش مستقیم سطحی افزایش مییابد ،اما

سهبعدی مبحث استاتیک متمرکزکنندههای خورشیدی با

انرژی خروجی بهصورت غیرخطی با افزایش تابش

رویکرد کاهش هزینه ارائه کردند ] .[2کاوشیکا و ردی

مستقیم سطحی افزایش مییابد .اسوانمورزی و

از یک دیش ماهوارهای با قطر 2/411متر و قاب

شوانگووگام درباره بازده حرارتی خوراکپزهای

آلومینیمی استفاده کردند که کوچکبودن بازتابنده ،وزن

خورشیدی تحقیق کردند ] .[8ردی و همکارانش

و هزینه سیستم را کاهش میداد ] .[3اودرین و

تحقیقات تجربی خود را روی یک دیش سهموی

همکارانش ،یک متمرکزکننده سهموی با قطر 2/2متر و

خورشیدی با مساحت 21مترمربع انجام دادند .آنها

با ضریب بازتابش 11درصد را بررسی تجربی کردند که

عملکرد یک جاذب تعدیلشده (اصالذشده) را درباره

نتایج دمای مرکز کانون را 411درجه سانتیگراد نشان

میانگین تلفات حرارتی بررسی کردند ] .[9آنها مقدار

میداد و میانگین دمای ثبتشده نیز 911درجه سانتیگراد

اتالفات حرارتی جاذب را که بر اثر وزش باد (برخورد

بود .همچنین بیشترین شار تابشی در منطقه آزمایششده

مستقیم باد به سطح جاذب و برخورد غیرمستقیم باد به

211وات بر مترمربع ثبت شد .همچنین آنها نشان دادند

اطراف جاذب) به وجود میآید ،بررسی کردند .نتاج

که استفاده از این سیستمها برای کاربردهای حرارتی با

آنها نشان داد وزش مستقیم باد روی سطح جاذب ،تأثیر

دماهای باال امکانپذیر است ] .[4رافو و آبکادیر طراحی

زیادی در اتالفات حرارتی نسبت به وزش غیرمستقیم

سادهای از یک دیش شلجمی ارائه کردند و 2نمونه دیش

باد دارد.

از جنسهای فوالد ضدزنگ و یک نوع ترکیب شیمیایی

جونس و وانگ توزیع شار را روی جاذب

از نوع آکریلونیترال ()Acrlonitrile butadiene styrenr

استوانهای با دیش سهموی محاسبه کردند و با استفاده از

را ساختند ] .[5نتایج نشان داد که هندسه جاذب تأثیرات

روش هندسۀ نوری پارامترهایی ازقبیل خطای سطح

زیادی روی بازده اپتیکی سیستمهای سهموی دارد،

متمرکزکننده و خطای نقطهیابی خمیدگی دیش را شرذ

همچنین افزایش عمق متمرکزکننده و استفاده از مواد با

دادند ] .[10نتایج بهدستآمده آنها نشان داد توزیع شار

بازتابش مناسب تأثیرات زیادی روی بازده نوری

تابشی روی سطح جاذب در اطراف (دورتادور)سیلندر

میگذارد .یکییونگ لیو و همکارانش روش طراحی یک

جاذب مشهودتر از دیگر نواحی است و انحرافات

متمرکزکننده با مساحت کوچک در مقیاس آزمایشگاهی

سیستم همراه با نسبت قطر میتواند تأثیرات زیادی بر

را برای تحقیق و مطالعه روی دمای میانگین متمرکز

روی نتایج داشته باشد .این انحرافات حتی در نسبت
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قطرهای خیلی کوچک هم می تواند روی مقادیر شدت

انرژی ،اگزرژی و همچنین فاصله بهینه بین بازتابنده و

تمرکز در پیرامون جاذب اثرگذار باشد .تاکار مطالعه خود

جاذب را بررسی کردند .جتر ][16توزیع مقدار شار در

را روی روشهای صنعتیکردن دیشهای سهموی

صفحۀ کانونی را تحقیق و بررسی کرد .او توانست مقدار

متمرکز کرد و مدلهای ریاضی برای کاربردهای گرمایی،

انرژی توزیعشده بهوسیلۀ شار حرارتی را در صفحه

اتالفات حرارتی ،خطاهای سیستم و محاسبات مربوط به

کانونی در حالت ایدئال محاسبه و آن را روی نمودار

متمرکزکنندههای سهمیگون ارائه داد ] .[11بالزکویز

ترسیم کند .این نمودار بهعنوان نموداری مرجع برای

آزمایشهای اپتیکی برای دیشهای سهموی با موتور

استفاده در پژوهشهایی از این دست شد .شوبنل و

استرلینگ را که نمونۀ اولیۀ آن را کتر ساخته بود ،ارائه

همکارانش تأثیرات شکل خورشیدی را بر توزیع شار در

کرد ] .[12هدف از این تحقیق شرذ پارامترهای اپتیکی

متمرکزکنندههای خورشیدی بررسی کردند ] .[17آنها

برای نمونۀ اولیۀ متمرکزکنندهای سهموی

برای انجام آزمایشهای خود از روشهای جهتیابی

نقطهای بود.

زیژانژ با آزمایشهایی که انجام داد ،مقدار شار

مختلفی استفاده کردند .نتایج کار آنها نشان داد که با

تابشی تولیدشده روی جاذب متمرکزکننده را با استفاده

افزایش طول موج ،مقدار پهنای عرضی کانون افزایش

از روش جهتیابی مونتکارلو بررسی کرد ] .[13وی

مییابد و در مقابل نسبت تمرکز در جاذب نیز کاهش

همچنین روند تغییر شار تابشی را برای متمرکزکنندۀ

مییابد.

ایدئال و واقعی با استفاده از انتشار نور اشعه Xبرای

چین کین چام و همکارانش تأثیرات برخورد تابش

قطرهای مختلف دهانۀ ورودی کلکتور و جاذبهای

مستقیم سطحی بر متمرکزکنندههای سهموی خورشیدی

مختلف ارزیابی کرد .نتایج نشان داد زمانی که جاذب را

را بررسی کردند .آنها با استفاده از نرمافزار متلب

به جلو یا عقب حرکت میدهیم ،میتوانیم شار توزیعی

شبیهسازی سیستم را انجام دادند ] .[18نتایج آنها نشان

را یکنواختتر کنیم ،اما بازده متمرکزکننده بهعلت

داد با کاهش تابش مستقیم سطحی ،توان ورودی به

پراکندگی پرتوهای روی جاذب کاهش مییابد .شوای

جاذب کاهش مییابد و میزان تلفات پرتوهای

روش جهتیابی مونتکارلو را با خواص نوری برای

خورشیدی افزایش مییابد .بنابراین برای افزایش توان

پیشبینی عملکرد تشعشعی محفظه جاذب سیستم دیش

ورودی به جاذب باید میزان تابش مستقیم سطحی

متمرکزکننده خورشیدی ترکیب کرد ] .[14همچنین تأثیر

افزایش یابد .کاپاتکار و همکارانش یک دیش سهموی

نحوۀ تابش خورشیدی و خطای سطح مبتنی بر تابش

با قطر 9/6متر و با ضریب بازتابش  1/1را آزمایش کردند

یکسان را مطالعه کرد .شوای نشان داد که نحوۀ تابش

] .[19هدف آنها بررسی عملکرد حرارتی یک جاذب از

خورشیدی بر توزیع شار خورشیدی مؤثر است و مقدار

جنس مس بود .آنها همچنین عملکرد نسبت تمرکز

گردۀ خورشیدی تأثیر کمی روی نقطۀ اوج منحنی نسبت

جاذب مدنظر را با تغییر گام در مارپیچ کویل بررسی

تمرکز دارد ،ولی شعاع کانونی با افزایش گردۀ

کردند .لیفانگ لی و همکارانش مباحث طراحی

خورشیدی افزایش مییابد .با افزایش خطای سطح ،شار

دیشهای سهموی را بررسی کردند ] .[20یکی از نکات

توزیعی کاهش مییابد و شکل هندسی جاذب تأثیرات

مهم در استفاده از دیشهای سهموی برای رسیدن به

مهمی در توزیع شار حرارتی دارد .همچنین با بررسی

بازده و دمای باال ،تولید متمرکزکنندههایی با قطر دهانه

1محفظۀ جاذب نشان داد که جاذب کروی عملکرد

بزرگ است .در همین راستا در این مقاله یک طرحی

همکارانش ][15

ارائه شد که بتوان متمرکزکنندههایی با قطر  91متر و

با مدلسازی یک متمرکزکننده سهموی ،مقدار بازده

بازده  11درصد تولید کرد .مون و همکارانش از یک

بهتری نسبت به بقیه دارد .پاولوویک و
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سیستم سهموی خطی برای بررسی عددی عملکرد شار

بازده حرارتی گیرندۀ لولۀ مارپیچی را  16/2درصد

تابشی و تغییرات دما روی سطح جاذب استفاده کردند.

بهدست آوردند ] .[25در یک تحقیق دیگر ،ونکاتاچاالم

آنها با استفاده از نرمافزار کامسول شبیهسازی سیستم را

و چرالتان بازده حرارتی و ترمودینامیکی یک جاذب

انجام دادند .آنها از  9نوع سیال بهعنوان سیال عامل

مخروطی با نسبتهای منظری مختلف در یک دیش

استفاده و عملکرد حرارتی هر کدام را جداگانه بررسی

متمرکزکنندۀ

بهصورت

کردند ] .[21حافظ و همکارانش مقالهای درباره طراحی،

آزمایشگاهی بررسی و آنالیز کردند .نتایج نشان داد که

شبیهسازی و ارزیابی حرارتی سیستمهای خورشیدی از

نسبت منظری تأثیر چشمگیری بر عملکرد جاذب

نوع متمرکزکننده/بشقابی را ارائه کردند ] .[22آنها پس

خورشیدی دارد  [26].آوارگانی و همکاران یک سیستم

از بحثهای تئوری درباره این نوع سیستمها و ابعاد

جدید خورشیدی یکپارچه (شامل یک دیش

مختلف آن (شامل زاویه ریم ،قطر دهانه دیش ،قطر دهانه

متمرکزکنندۀ سهموی خورشیدی ،جاذب استوانهای

جاذب ،محل کانون ،فاصله کانون ،ارزیابی حرارتی

مارپیچی و 2سری مبدل حرارتی فین-لوله) را برای

سیستم و )...و ارائه فرمولهای طراحی مورد نیاز ،طرذ

بازسازی مواد خشکشویی در سیستمهای تهویه مطبوع

جدیدی ارائه کردند .ردی و همکارانش اثرات اتالفات

خورشیدی ارائه کردند .آنها این سیستم را بهصورت

حرارتی ناشی از جابهجایی طبیعی و اتالفات حرارتی

عددی و تجربی بررسی کردند و فهمیدند که عملکرد

ناشی از تابش بر روی جاذب را بررسی کردند ].[23

این سیستم در بازسازی مواد خشککننده از سیستمهای

نتایج آنها نشان داد که اتالفات حرارتی ناشی از

دیگر بهتر است ] .[27چیف و همکاران یک مطالعۀ

جابهجایی طبیعی بسیار تحتتأثیر موقعیت جاذب است

پارامتریک از یک دیش متمرکزکنندۀ سهموی خورشیدی

و زمانی که جاذب در موقعیت زاویۀ کمتر از  41درجه

بهمنظور تعیین بهترین تنظیمات و دستیابی به عملکرد

نسبت به افق قرار میگیرد ،بیشترین اتالفات حرارتی را

بهینۀ سیستم را بررسی کردند .آنها برخی

دارد .روجاس مورین و همکارانش با استفاده از نرمافزار

شبیهسازیهای عددی برای 4لولۀ جاذب انجام دادند.

کامسول ارزیابی حرارتی جاذب یک دیش سهموی

تجزیه و تحلیل حرارتی اثبات کرد که دادههای خروجی

نقطهای را بررسی کردند ] .[24جاذب استفادهشده از یک

از جاذب تحتتأثیر خصوصیات هندسی جاذب است

قطعۀ استوانهای تشکیل شده بود که این قطعه از

] .[28وانگ و همکاران تحوالت مهم متمرکزکنندۀ

2مکانیزم برای افزایش دما استفاده میکرد .مکانیزمهای

نقطهای کوچک در دهۀ گذشته را بررسی و پیشرفتهای

استفادهشده شامل گرمایش القایی و گرمایش بهوسیلۀ

فنی این متمرکزکنندهها و عملکرد مربوط به آنها را ارائه

متمرکزکنندۀ سهموی خورشیدی بود .نتایج آنها نشان

کردند ] .[29بیدیک و همکاران طرذهای جدید و

داد در گرمایش القایی ،انرژی زیادی برای گرمایش قطعه

روشهای تولیدی را در سالهای گذشته برای

نیاز است ،اما زمانی که این 2مکانیزم باهم ترکیب

متمرکزکنندههای خورشیدی صفحۀ سهموی ساختند.

میشوند ،انرژی زیادی را میتوان ذخیره کرد.

آنها یک بررسی از چندین طرذ خود را ارائه کردند که

سهموی

خورشیدی

را

تیروناوکاراسو و چراالتان عملکرد انرژی و اگزرژی

اکنون دارای حق ثبت اختراع در ایاالت متحده ،اسپانیا و

یک نوع جاذب مارپیچی را در یک دیش متمرکزکنندۀ

مکزیک است و مزایای این نمونههای پیشنهادی را

سهموی خورشیدی بهصورت آزمایشگاهی بررسی و

براساس ساختار ،روش تنظیم سطح سهموی و

نتایجش را ارائه کردند .آنها تجزیه و تحلیل عملکرد

الگوریتمهای اتوماسیون ساخت و مونتاژ این دستگاهها

تجربی در سطوذ مختلف تابش را انجام دادند و متوسط

تجزیه و تحلیل کردند ].[30
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باتوجه به تحقیقات گذشلللته ،در پژوهش پیش رو

ثابت و کانون( )Fقرار میگیرد .قسلللمتهای مختلف و

یک متمرکزکنندۀ سهموی نقطهای خورشیدی با استفاده

دیگر دیش بهصورت زیر بیان میشود:

از  2جاذب مختلف و در  2سیکل ب سته و باز برر سی

 .9سطح ناحیۀ ورودی دیش :کل سطح متمرکزکننده که
پرتوهای خورشیدی روی آن قرار میگیرد.

عددی و تجربی می شود .در پژوهشهای انجام شده این

 .2قطر دهانه ورودی دیش :قطر دیش (در شلللکل با

مو ضوع برر سی ن شده ا ست .همچنین این جاذبها که
ایدۀ طراحی و ساخت آنها در همین پروژه ارائه شده،

d

نشان داده شده است).

در پژوهشهای دیگر تحقیق و بررسی نشده است.

 .9فا صلۀ کانونی :فا صلهای ا ست بین رأس سهمی تا
کانون سهمی که در شکل با ( )VFم شخص شده

مدلسازی و دستگاه آزمایشی
کلیات متمرکزکنندههای سهموی خورشیدی

است.
 .4زاویۀ ریم :نسللبت بین فاصلللۀ کانونی و قطر دیش

یک سهمی مکان هند سی نقاطی ا ست که در طول یک

(.)f/d

خط و نقطۀ ثابت حرکت میکند که در شکل ( )2نشان

 .1عمق دیش :بی شترین فا صله بین رأس دیش تا دهانۀ

داده شده است.

ورودی سهمی (در شکل با  hمشخص شده است).
 .6طول سهمی :مقدار اندازۀ محیطی سهمی (در شکل
با  Sمشخص شده است).

مدلسازی
شبیهسازی سیستم .در بخش شبیهسازی جریان ،ابتدا
باید بسیاری از شرایط شبیهسازی تعیین شود .در ابتدا،
تجزیه و تحلیل داخل مسیر جاذب انتخاب میشود ،زیرا
آب در داخل لوله جریان مییابد .پس از این ،باید ضریب
هدایت حرارتی در جامدات و مقدار تابش خورشید را
تعیین کرد .تابش بهصورت ثابت و عمودی بر روی
روزنۀ (نقطۀ کانون) بازتابنده انتخاب شده است .سپس
باید جنس مادۀ جاذب مشخص شود .جنس جاذب،

شکل  2دیش سهموی

آلومینیم و یک نوع آینۀ خاص برای بازتابنده انتخاب
شده است .آب بهعنوان سیال کاری در این شبیهسازی

در شلللکل فوق خط ثابت را  directrixمی نامند و
نقطۀ ثابت را کانون ( )Fمی نامند .طول خط  RDو

انتخاب شده است .تولید مش این مدل با تأکید بر بهبود

FR

و اصالذ سلولها با نرمافزار  SolidWorksایجاد شده

باهم برابر است .زاویۀ بین پرتوهای رسیده به سهمی و

است .با اصالذ مش زنی ،همگرایی بهتر و نتایج مقبولتر

انتقال داده شده به کانون با  ρم شخص شده ا ست .خط

میشود ] .[30حدود  2میلیون المان (سلول) در

عمود نسللبت به خط ثابت که از نقطۀ کانونی میگذرد،

شبیهسازی حرارتی جاذب تولید شده است .در تجزیه و

محور سهمی نام دارد .نقطۀ برخورد سهمی با این خط

تحلیل نوری که با استفاده از ابزار شبیهسازی جریان

رأس سهمی ( )Vرا ایجاد میکند که حدفاصل بین خط

انجام شده است 2 ،میلیون پرتو خورشیدی برای
08
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شبیهسازی مسئله انتخاب شده است .شکل ( )9مدلی که

 )fluxاستفاده شده است .درنهایت ،تعیین شرایط مناسب

در نرمافزار ایجاد شده است را نشان میدهد .این مدل

برای همگرایی است .شرط دمای محیط برای مایعات و

در نرمافزار  SolidWorksطراحی شد و برای تحلیل به

سطح دمای جامد بهعنوان اولین شرط انتخاب شده

نرمافزار کامسول منتقل شد .همانطور که در شکل ()4

است ،زیرا این شرط منجر به همگرایی میشود .همچنین

میبینید ،جاذب در نقطۀ کانونی بهصورت یک کویل که

دمای متوسط حجمی در خروجی جاذب و میانگین

حول یک نقطه تابیده شده ،مشخص است و جریان از

دمای سطح جاذب بهعنوان دمای سطح انتخاب شده

سمت ورودی بهسمت خروجی هدایت میشود.

است .عالوهبراین ،انرژی خورشیدی گرفتهشده بهوسیلۀ

در ورودی میزان دبی جرمی آب ورودی و دمای

جاذب که یک پارامتر بسیار مفید برای بهینهسازی نوری

یکنواخت بهعنوان شرط مرزی و ورودی جاذب انتخاب

است ،بهعنوان هدف انتخاب شده است ].[32

شد و شرط مرزی خروجی و فشار استاتیک در خروجی

برخی دیگر از فرضلللیات برای این مدلسلللازی

جاذب براساس فشار محیط اطراف تنظیم شد .آخرین

بهصورت زیر

است:

شرط مرزی ،تعیین نحوۀ انتقال گرما بین سطح خارجی

 .9توزیع شار در سطح لوله یکنواخت فرض میشود.

جاذب و محیط است .این نکته شایان ذکر است که برای

 .2فرض می شود که جریان سیال کامال تو سعه یافته و

تعیین شرایط کار متفاوت ،دمای ورودی آب در شرایط

غیرقابل تراکم است.

مرزی مناسب تغییر کرده است .پس از این مرحله ،سطح

 .9انتقال حرارت حالت ثابت در نظر گرفته میشللود تا

تابش انتخاب و منعکسکننده بهعنوان یک سطح متقارن

شار گرما در دیوار تغییر

نکند.

 .4ضلللریب هدایت گرمایی جاذب یکنواخت و ثابت

برای انعکاس اشعه خورشید تعیین شد .همچنین در

است.

روش ردیابی اشعه ،بازتابها برای دستیابی به نتایج
مطلوب تنظیم شدند .برای سطح خارجی جاذب ،با

با تغییر دبی ورودی ،کلکتور در شلللرایط مختلف

تنظیم میزان انتشار و جذب مناسب ،سطح تابش جدید

کاری برر سی شده ا ست .همچنین ،با تغییر فا صلۀ بین

ایجاد شده است.

جاذب و بازتابنده ،تجزیه و تحلیل نوری انجام شلللده
است.

صفحۀ کانونی پس از جذب انرژی گرمایی از
کلکتور متمرکزکننده سهموی نقطهای ،انرژی خود را با

شبیهسازی اپتیکی .دیشهای متمرکزکننده پرتوهای

مکانیزم انتقال حرارت هدایتی به دیوارۀ لولهها که متصل

خورشید را در یک نقطه روی کانون متمرکز میکنند.

به صفحۀ کانونی است ،منتقل میکند .در نرمافزار

همانطور که در شکل ( )1مشاهده میشود ،پرتوهای

کامسول برای ارتباط بین فیزیک نوری و فیزیک انتقال

خورشیدی که از سمت راست متمرکزکننده به

حرارت جامدات ،گزینهای را با عنوان مرز منبع حرارتی

متمرکزکننده برخورد کرده است ،همه در یک نقطۀ

( )Boundery Heat sourceدر نظر گرفته است که

کانونی جمعآوری شدهاند که در این نقطه شار حرارتی

میتوان این  2فیزیک را در این قسمت باهم ترکیب کرد

زیادی

(مدل مولتیفیزیک) .برای محاسبه مقدار شار حرارتی
ازدسترفته ،برای محیط بهدلیل انتقال حرارت بین
صفحۀ کانونی و محیط اطراف (در اثر جابهجایی طبیعی
و اجباری) در این نرمافزار از گزینۀ شار حرارتی ( Heat

00

تولید میشود.
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است .بهنوعی نسبت تمرکز باال را میتوان قابلیت دیش
سمهوی در تولید شار گرمایی بیشتر در نقطۀ کانونی به
حساب آورد .اگر طراحی دیش هندسی بهخوبی انجام
نشده باشد یا ضریب جذب و خطای سطح متمرکزکننده
مقادیر مناسبی نباشد ،در مفهوم نسبت تمرکز تأثیرگذار
بوده و ممکن است این مقدار را کم یا زیاد نشان دهد.
برای محاسبۀ این مقدار میتوان شار خورشیدی
بهوجودآمده روی صفحۀ کانونی یا محفظۀ جاذب را
شکل  9شماتیک مدل شبیهسازیشده

محاسبه کرد .معموال از روشهای زیر برای محاسبۀ
نسبت تمرکز استفاده میشود:
 .9مدل شللوای که از روش جهتیابی مونتکارلو برای
محاسبۀ نسبت تمرکز استفاده کرده است.
 .2مدل جتر که از روش نیمهتحلیلی برای محاسلللبۀ
نسللل بت تمرکز و توزیع میزان شللللدت پرتو های
خورشیدی روی صفحه کانونی استفاده کرده است.
 .9روش اسللل تا ندارد دیگری که در خیلی از مراکز
تحقی قاتی خورشللل یدی برای ا ندازه گیری شللللار
خور شیدی به کار میرود ،ا ستفاده از د ستگاه

CCD

( )charge coupled deviceاست.

شکل  4شماتیک جاذب لولهای مارپیچ

روش استفادهشده جتر بیشتر مبتنی بر مبانی تئوری
و بهصورت ایدئال بررسی شده است ،ولی روش شوای
بهصورت عملی بررسی شده و نزدیک به واقعیت است.
برای مدلسازی دیش ،در قسمت کتابخانه نرمافزار
کامسول ] [33برای ارزیابی مبحث بازتابش (آینه ها)،
مدل دیشهای شلجمی مختلف طرذریزی شده است
که میتوان با تغییر ابعاد و اندازه از آن برای مدل مدنظر
استفاده کرد .پس از انتخاب دیش مدنظر ،ابعاد سیستم
که شامل ( f= 11cmفاصله کانونی) و زاویۀ ریم 91

شکل  1پرتوهای رسیده به متمرکزکننده و بازتابششده

درجه است ،در آن وارد میشود و صفحۀ دایروی نازک
به شعاع 1سانتیمتر در نقطۀ کانونی آن قرار داده میشود

از مفاهیم کاربردی و اصلی دربارۀ عملکرد

که اندازهگیری شار حرارتی و نسبت تمرکز روی آن

سیستمهای خورشیدی سهموی نقطهای ،مفهوم نسبت

صفحه تعیین میشود .یکی از شرایط مرزی که در

متمرکز است که منظور نسبت شار حرارتی مفید

قسمت تحلیلهای نوری به کار رفته ،شرط مرزی مربوط

بهدستآمده از شار خورشیدی رسیده به متمرکزکننده

به خواص بازتابشی متمرکزکننده است که در روی
02

سال سی و دوم ،شمارۀ یک9911 ،

نشریۀ علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک

صفحۀ متمرکزکننده به کار میرود .برای پرتوهای

 .9دیش سهموی :دیش سهموی از نوع نقطهای دانشگاه

خارجشونده از این صفحه میتوان مقادیر اولیه مربوط به

ولیعصلللر(عج) ر فسلللن جان با زاو یه ریم برابر با

پرتوها را که شامل ضریب جذب ،بیشترین زاویه

91درجه و فاصللله کانونی 19سللانتیمتر ،سللطح و
2

خورشیدی ،شار خورشیدی انحراف سطح ،زبری سطح

قطری بللهترتیلب  A= 9/9446و  d=/9114 mرا

و ...است ،در این بخش وارد کرد.

تشللکیل میدهد .سللطح داخلی دیش مدنظر با آینه

در این بخش شدت هر کدام از پرتوها بهطور

پوشانده شده که طبق آمار و نتایج تجربی و بهاستناد

منحصربهفرد و جداگانه محاسبه میشود .هر کدام از

از مقاالت مقدار خطای سلللطح و ضلللریب جذب

پرتوها دارای مقدار انرژی هستند .برای معرفی صفحۀ

بهترتیب  2/1 mradو 1/91در نظر گرفته شده است.

کانونی در این بخش از گزینۀ دیوار استفاده میشود و

 .2سازه :ساختمان سازه بهنحوی است که تجهیزات

برای محاسبه شدت شار توزیعی پرتوها روی کانون از

استفادهشده در این سیستم روی آن سوار میشود .این

گزینۀ توان پرتوهای ذخیرهشده استفاده میشود .با

سازه بهنحوی طراحی شده است که میتواند

بهدستآوردن میزان شار تصاحبشده در کانون ،میتوان

خورشید را بهوسیلۀ 2موتور خود در آسمان دنبال کند

نسبت تمرکز را محاسبه کرد ] .[34در قسمت ضریب

و در هر لحظه نقطۀ کانون دیش سهوی را روی

جذب میتوان میزان جذب پرتوهای خورشیدی و

جاذب تنظیم کند .لولههای انتقال سیال و جاذب

بازتابش آن به کانون را وارد کرد که این میزان برای

همراه با دیش حرکت میکنند .برای مقابله با نیروی

سیستم مدنظر 21درصد در نظر گرفته شده است .این

باد در قسمت پایین سازه2 ،تکیهگاه در نظر گرفته

بدان معنی است که 21درصد از پرتوهای رسیده به دیش

شده است که میتوان سازه را بهوسیلۀ آنها روی

به کانون بازتابش میشود .همۀ پرتوهای رسیده از سمت

زمین محکم کرد.

خورشید به زمین بهدلیل اختالف زاویه بین زمین و

 .9لولههای انتقال سیال :برای این منظور از لوله  9/2از

خورشید کامال موازی نیستند .این اختالف زاویه بین

جنس گالوانیزه ا ستفاده شده ا ست که با عایقبندی

زمین و خورشید که در بیشترین مقدار خود به ()mrad

مناسب ،اتالفات حرارتی آن کاسته شده است .طول

 4/61میرسد ،باعث میشود پرتوهایی که از طرف

لولۀ بهکاررفته  1متر است.

صفحۀ خورشیدی به زمین میرسد ،بهشدت پرتوهای

 .4پ مپ و مخزن :برای بهجر یان درآوردن و همچنین

موازی خورشید نباشد ،به همین دلیل پرتوهای

ذخیرۀ سلللیال از یک پمپ گریز از مرکز (توان

ساطعشده از متمرکزکننده در وسط دیش دارای شدت

 ،921ظرفیت  21 lit/minو هد  )1 mو یک مخزن

بیشتری نسبت به اطراف دیش است که این پدیده را

ا ستفاده شده ا ست .حجم مخزن ا ستفاده شده 1لیتر

تاریکی نواحی اطراف خورشید میگویند .در بخش

اسللللت .دبی عبوری نیز با اسلللت فاده از رو تامتر

شرط مرزی خواص بازتابشی متمرکزکننده میتوان این

اندازهگیری میشلللود .همچنین از یک شلللیر کنترل

اختالف زاویۀ خورشید و زمین را وارد کرد.

جریان برای تنظیم دبی نیز استفاده شده است.

W

 .1جاذب :جاذب قطعهای است که برای جذب گرمای

دستگاه آزمایشی

کانون در مرکز دیش سهوی قرار میگیرد .در این

سی ستم خور شیدی دان شگاه ولیع صر(عج) رف سنجان

سیستم  2نوع جاذب طراحی و ساخته شده که هر

(شللکل )6از چند قسللمت به شللرذ زیر تشللکیل شللده

کدام بهصورت جداگانه بررسی و نتایج آن ثبت شده

است:

است:
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جاذب صفحهای فیندار (نوع اول) :در این جاذب
که از آلومینیم ساخته شده ،محفظهای طراحی شده و در
آن از پرههایی برای انتقال حرارت ا ستفاده شده ا ست
(شکل -2الف).
برای ورود و خروج جریان سیال یک ورودی و یک
خروجی برای آن در نظر گرفته شده است .قسمتی از
این جاذب که دقیقا جلو پرتوهای متمرکزکننده قرار
میگیرد که صفحهای بهضخامت 9/1میلیمتر و پرههایی
بهضخامت 1/1میلیمتر است .پشت محفظه بهوسیلۀ

(الف)

قطعهای فلزی بسته شده است که محفظه را آببندی
میکند .در وسط محفظه نیز برای سوارکردن قطعات
روی همدیگر یک پیچ تعبیه شده است.
جاذب لو لهای مارپیچ (نوع دوم) :در این جاذب
لولللههللای آلومینیمی بللهقطر  1میلیمتر بللهصلللورت
کویلمانند دور هم تابیده شدهاند .پ شت آن یک صفحۀ
آلومینیمی به ضخامت  2میلیمتر ن صب می شود و سیال
خنککننده پس از حرکت در داخل این لوله و خروج
از آن وارد مخزن می شود که در شکل -2ب نشان داده
شده است.
(ب)
شکل  2جاذبهای بهکاررفته در دیش خورشیدی .الف)
صفحهای فیندار (نوع اول) ،ب) لولهای مارپیچ (نوع دوم)

روش انجام آزمایشها .سیکل ب سته :در این سیکل،
سلللیال (آب) پس از بازشلللدن شلللیر کنترل جریان (با
حداکثر دبی  )91 lit/minکه بعد از مخزن 1لیتری قرار
دارد ،وارد پمپ می شود که بعد با ف شار باال و گذ شتن
از لولههای انتقال سللیال وارد جاذب میشللود .در این
مرح له با جذب گر مای جاذب و افزایش د ما دو باره
وارد مخزن میشللود و سللیکل ادامه پیدا میکند .در این

شکل  6دیش خورشیدی سهموی نقطهای دانشگاه ولیعصر(عج)

مسلللیر در خروجی از پ مپ ،یک رو تامتر

رفسنجان

( Zenner

 )international GmbH & Coبهصلللورت عمودی با

دقت   1/9 lit/minن صب شده ا ست که میزان دبی
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جریان عبوری از سللیکل را نشللان میدهد .اندازهگیری

نصب شده است .در این سیکل پس از بازکردن شیر

دمای سللیال ورودی به جاذب ،دمای سللیال خروجی از

خروجی مخزن و اندازهگیری میزان دبی جریان ،سیکل

جاذب و دمای محیط به کمک ترموکوپل ( )PT100با

راهاندازی میشود .پس از ثبت دمای خروجی سیال از

دقت   1/2 oCانجام شده ا ست .برای جلوگیری از

جاذب که معموال دما بعد از حدود 11ثانیه ثابت میشود،

تابش مسللتقیم خورشللید به ترموکوپلها ،آنها در یک

میزان سیال جمعآوریشده در مخزن اندازهگیری

پو شش مخ صوص قرار داده شدهاند .همۀ سن سورهای

میشود .الزم به ذکر است که آزمایشها در 2هفتۀ متوالی

ا ستفاده شده در کلکتور بهطور مداوم سی ستم را کنترل

و در ساعات  99تا  94انجام شده است .همچنین میزان

میکنند ،درحالیکه سیگنالهای خروجی هر 1دقیقه در

شدت تابش خورشیدی با استفاده تابشسنج خورشیدی

( )TES-1333R),با دقت   92 W/m2بهدست آمده

سیستم جمعآوری داده ثبت میشود.

است.

در ابتدا با آزمایشکردن میزان دمای محیط ،وزش
باد ،شار خورشیدی رسیده به زمین در رفسنجان و صاف
یا ناصافبودن آسمان ،سیکل راهاندازی شده است .دمای

نتایج
نتایج اپتیکی()optic

از هواگیری سیکل ،آزمایش و ثبت دادهها انجام میشود.

شکل (-1الف و ب) بهترتیب دیش مدلشده در نرمافزار

دادهبرداری سیستم ،با دبیهای  9و  4و  1لیتربردقیقه

و شار حراتی ایجادشده در صفحۀ کانونی آن را نشان

اندازهگیری انجام میشود .دادهها نیز هر  1دقیقه

میدهد .نتایج بهدستآمده برای نسبت تمرکز که بهروش

یکمرتبه ثبت میشود .هر آزمایش در چند روز انجام

جتر که قبال توضیح داده شده ،محاسبه شده است .شکل

میشود و بهترین دادههای آزمایشی انتخاب میشود.

( )1نسبت تمرکز را نشان میدهد .در این نمودار که

اولیۀ سیکل بهوسیلۀ ترموکوپل اندازهگیری میشود .پس

سیکل باز :در این سیکل از یک مخزن که در ارتفاع

بهصورت متقارن محوری است برای  21میلیمتر از

بیشتری نسبت به جاذب قرار دارد استفاده شده است .در

صفحۀ کانونی ،نسبت تمرکز محاسبه شده است.

خروجی مخزن یک شیر تنظیم جریان و یک روتامتر

همانطور که در نمودار مشخص است ،خارج از این

نصب شده است .جریان سیال از سمت مخزن جاری

شعاع مقدار نسبت تمرکز بسیار ناچیز است و میشود از

میشود و پس از گذشتن از جاذب به محیط اطراف

آن صرفنظر کرد.

هدایت میشود .در خروجی از جاذبها ترموکوپل

(الف)
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(ب)
شکل ( 8الف) کلکتور و پرتوهای بازتابش در صفحه کانونی( ،ب) شار حرارتی ایجادشده در صفحۀ کانونی

شکل  1نسبت تمرکز

سیکل بسته

دما با نرمافزار برای هر دبی هر 1دقیقه یکبار ثبت شده

شللکل( )91دمای سللیال خروجی را که با اسللتفاده از

ا ست .محل ثبت دما در سیکل ب سته در خروجی سیال

مدل سازی بهدستآمده نشان میدهد .باتوجهبه شکل با

از جاذب است.

گذر ز مان و افزایش دبی ،د مای سللل یال خروجی نیز

در شللل کل ( )99برای دبی 9کیلوگرم بر دقی قه در

افزایش مییابد .نتایج شللبیهسللازی برای سللیکل بس لته،

فواصللل زمانی 1/9ثانیه میتوان روند تغییرات دما را در

مانند نتایج تجربی نشان میدهد که تغییرات دبی جرمی

طول زمان م شاهده کرد .فرق شکل ( )99با شکل()91

تأثیر چ ندانی در تغییرات د مایی ندارد .در این نمودار

در این اسللت که در شللکل قبل دما هر  1دقیقه یکبار
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ثبت شللده و در نمودار نمایش داده شللده ،ولی در این

تغییرات دمای سللیال در سللیکل بسللته در طول مسللیر

شکل دما با گامهای زمانی خیلی کوچکتر ثبت شده و

حرکت را میتوان مشللاهده کرد .همانطور که مشللاهده

روی نمودار نمایش داده شلده اسلت تا بتوان وضلعیت

میشللود ،دمای سللیال پس از خروج از جاذب افزایش

تغییر دما را طول زمان مشاهده کرد.

مییابد و پس از حرکت در مسللیر لولهها و گذشللتن از

در شلللکل ( )92دمای صلللفحه کانونی که پشلللت

مخزن بهدل یل اتال فات حرارتی مسلللیر ،د مای آن کم

جاذب نوع دوم قرار دارد ،نشان داده شده است (صفحه

می شود تا اینکه دوباره به ورودی جاذب بر سد و پس

آلومینیمی با ضخامت 9/1میلیمتر که در قسمت معرفی

از گذشللتن دوباره از جاذب دمای آن افزایش مییابد و

جاذب نوع دوم توضیح داده شده است) .در شکل ()99

این سیکل به همین طریق ادامه پیدا میکند.

شکل  91نتایج شبیهسازی برای سیکل بسته با سیال آب و جاذب لولهای مارپیچ (نوع دوم)

شکل  99روند تغییرات دما در طول زمان در سیکل بسته در  91دقیقه
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شکل  92دمای صفحۀ کانونی در سیکل بسته

شکل  99تغییر دمای سیال در طول مسیر سیکل بسته

سیکل باز

میشود و پس از افزایش دما در نقطه کانونی از سمت

جاذب نوع دوم .همانطور که در شکل ( )94مشاهده

دیگر خارج و بهسمت مخزن هدایت میشود .در سیکل

میشود ،دمای صفحۀ کانونی در سیکل باز خیلی بیشتر

بسته بهدلیل اینکه دبی جریان زیاد است ،تغییرات دما

از سیکل بسته است که علت اصلی این موضوع

نسبت به سیکل باز که دبی آن خیلی پایینتر است ،خیلی

کمتربودن دبی جریان در سیکل باز است .تغییرات دمای

کمتر است .همانطور که مشاهده میشود ،بازۀ تغییرات

سیال برای جاذب نوع دوم در سیکل باز در شکل ()94

دما در سیکل باز بیشتر از سیکل بسته است.

مشخص است .سیال از سمت ورودی وارد جاذب
01
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جاذب نوع اول .روند تغییرات دما برای جاذب نوع

نمای روبهرو و تصویر سمت چپ نمای باال) را نشان

اول و دوم در سیکل باز در شکل ( )91نشان داده شده

میدهد .در سمت راست تصویر میتوان تغییرات دمای

است .همانطور که مشخص است در جاذب نوع اول

سیال در کانون را مشاهده کرد .سیال از سمت ورودی با

دما سریعتر از جاذب نوع دوم ثابت میشود و دمای

دمای محیط وارد شده و پس از افزایش دما در کانون از

خروجی برای هر کدام از دبیها کمتر از دمای خروجی

لولۀ خروجی خارج شده است .محل ثبت دمای خروجی

در همان دبی برای جاذب نوع دوم است .شکل ()96

91سانتیمتر بعد از جاذب در لولۀ خروجی است که در

تغییرات دمای سیال برای جاذب نوع اول در سیکل باز

نرمافزار میانگین دمای مقطع عرضی در آن محل ثبت

که در  2نما مشخص شده است (تصویر سمت راست

شده است.

شکل  94تغییرات دمای سیال در سیکل باز  /جاذب نوع دوم:

(الف)
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(ب)
شکل  91نتایج مدلسازی برای سیکل باز با جاذب( .الف) نوع اول( .ب) نوع دوم

شکل  96تغییرات دمای سیال در سیکل باز  /جاذب صفحهای فیندار (نوع اول)

جدول ( )9مقایسه نتایج شبیهسازی با نتایج تجربی را که
شامل دمای خروجی و محاسبه راندمان کلکتور است،
در سیکل بسته در دبیهای مختلف نشان میدهد.
همانطور که مالحظه میکنید ،حداقل خطای شبیهسازی
 2/9و حداکثر 4/1درصد است .همچنین جدول ()2
مقایسۀ نتایج شبیهسازی با نتایج تجربی را که شامل دمای

مالحظه میکنید حداقل خطای شبیهسازی  9/2و حداکثر
1درصد است .باتوجهبه این جدول ،با افزایش دبی دمای
خروجی کاهش مییابد و همچنین جاذب نوع دوم
بهعلت جذب بیشتر انرژی خورشیدی در مقایسه با
جاذب نوع اول کارایی بهتری دارد .همچنین راندمان با
افزایش دبی افزایش مییابد .دلیل این امر این است که
در دبیهای پایین بهعلت اینکه مدت زمان اقامت سیال
در کلکتور بیشتر است ،سیال افزایش دمای بیشتری را

و در دبیهای مختلف نشان میدهد .همانطور که

نسبت به دبیهای باالتر تجربه میکند ،اما اتالفات

مقایسه نتایج تئوری و تجربی

خروجی و محاسبۀ راندمان کلکتور است ،در سیکل باز

28
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جذبشده توسط سیال Qs ،انرژی خورشیدی m ،دبی

حرارتی جابهجایی و تشعشعی بیشتری را بهدنبال دارد،
درنتیجه با افزایش دبی ،بهدلیل آنکه سیال مدت کمتری
در معرض تابش خورشید است ،اتالف حرارتی به محیط
بیرون کمتر است و درنتیجه کارایی کلکتور با زیادترشدن
دبی افزایش مییابد .دلیل دیگر این است که
حاصلضرب دبی در افزایش دما باتوجهبه رابطه زیر
بهگونهای است که همچنان با افزایش دبی میزان جذب

جرمی سیال Cp ،ظرفیت گرمایی سیال Ti ،دمای ورودی
به کلکتور To ،دمای خروجی از کلکتور Ac ،سطح مقطع
مؤثر کلکتور و  Gشدت تابش خورشید است .بهعبارت
دیگر ،با بیشترشدن دبی سیال عامل ،عدد رینولدز جریان
بیشتر میشود و این موضوع باعث افزایش ضریب انتقال
حرارت کلی و و افزایش تلفات حرارتی میشود ،اما اثر

انرژی بیشتر بوده است و در نتیجه کارایی افزایش
مییابد .در دبیهای کم ،کارایی با افزایش دبی افزایش
بیشتری مییابد ،اما در دبیهای باالتر مستقل از آن است،
بهعبارت دیگر ،با افزایش دبی کارایی تقریبا مستقل از
تغییرات آن است ].[35
) 𝑖𝑇 𝑄𝑢 𝑚̇𝐶𝑝 (𝑇𝑜 −
=
𝑠𝑄
𝐺 𝑐𝐴

مثبت به این نکته برمیگردد که با افزایش دبی ،دمای
سیال در کلکتور کمتر افزایش پیدا میکند و اتالف
حرارتی کمتری با محیط اطراف خواهد داشت .از آنجا
که رابطه افت حرارتی با اختالف دما بهصورت مستقیم
و با ضریب انتقال حرارت جابهجایی بهطور غیرمستقیم

=𝜂

است ،میتوان گفت که با افزایش دبی بازده کلکتور

در معادلۀ فوق 𝜂،راندمان حرارتی Qu ،انرژی مفید

افزایش مییابد.

جدول  9مقایسه نتایج (دمای خروجی و بازده) تجربی و عددی برای سیکل بسته در دبیهای مختلف
دمای خروجی ()oC
جاذب
نوع اول

نوع دوم

راندمان (درصد)

دبی()kg/min

تجربی

عددی

خطا (درصد)

تجربی

عددی

9

21/2

99/2

4/1

91

94

4

21/2

91/2

2/9

49

42

1

92/1

99/1

4/2

69

66

9

94/1

96/9

4/9

42

41

4

94/9

91/6

4/4

19

12

1

99/2

91/9

4/2

61

29

جدول  2مقایسه نتایج (دمای خروجی و بازده) تجربی و عددی برای سیکل باز در دبیهای مختلف
دمای خروجی ()oC
جاذب
نوع اول

نوع دوم

راندمان (درصد)

دبی()kg/s

تجربی

عددی

خطا(درصد)

تجربی

عددی

1/1121

12/1

19/2

2/9

91

41

1/1191

41

41/2

9/4

41

19

1/1141

44/1

46/1

4/1

16

11

1/1121

21

21/1

9/2

11

16

1/1191

16/9

11/1

9/1

11

69

1/1141

46/2

41/1

1/1

62

66
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جمعبندی

یک پمپ در سیکل حرکت کند و آب را گرم نگه دارد.

در این تحقیق سیستم خورشیدی از نوع متمرکزکنندهای

از همین نظر در این طرذ سیستم بهصورت سیکل باز و

خورشیدی سهموی نقطهای با استفاده از نرمافزار کامسول

بسته بررسی شده است .برای بهدستآوردن یک نقطۀ

شبیهسازی شد .همچنین این سیستم در سایت خورشیدی

کانونی ایدئال نیاز به یک سطح دیش فوقالعاده هموار

دانشگاه ولیعصر(عج) طراحی ،ساخته و آزمایش شد .از

است تا پرتوهای خورشیدی رسیده به متمرکزکننده را

آب بهعنوان سیال کاری استفاده شد .شبیهسازی و

دقیقا در یک نقطۀ بسیار کوچک متمرکز کند .همچنین

آزمایشها در 9دبی مختلف و با 2جاذب لولهای مارپیچ

طرذ آزمایششده عالوه بر اینکه از لحاظ ابعاد و اندازه

و صفحهای فینشکل در 2سیکل بسته و باز انجام شده

کوچک است ،بهعلت مشکالتی که در طراحی و ساخت

است .مقایسۀ نتایج تجربی و شبیهسازی باهم ،تطابق

(ازجمله شکستگی زیاد آینهها ،نبود تمرکز مناسب در

خوبی را نشان میدهد و میزان خطا بین  9تا 1درصد

کانون و خطاهای سطح متمرکزکننده) وجود داشته است،

است .نتایج نشان میدهد با افزایش دبی دمای خروجی

منجر به عدم دستیابی به هدف ایدئال خطا شده است.

کم میشود و همچنین جاذب نوع دوم بهعلت جذب

ذکر این نکته حائز اهمیت است که برای استفاده و

بیشتر انرژی خورشیدی در مقایسه با جاذب نوع اول

بهرهبرداری از چنین طرذهایی در مقیاس صنعتی ،باید از

کارایی بهتری دارد .همچنین با افزایش دبی راندمان

دیشهای شلجمی در ابعاد بزرگتر استفاده شود تا بتوان

کلکتور افزایش مییابد .نتایج نشان میدهد که در سیکل

انرژی الزم را بهدست آورد.

بسته تغییرات دبی جریان تأثیرات زیادی روی دمای

واژه نامه

خروجی ندارد .در سیکل باز و جاذب نوع اول ،دما خیلی

𝜂

سریعتر از جاذب نوع دوم ثابت میشود و در سیکل باز

راندمان حرارتی

عملکرد جاذب نوع دوم مناسبتر از عملکرد جاذب نوع

انرژی مفید جذبشده توسط سیال

Qu

اول است .دمای صفحۀ کانونی در سیکل باز بیشتر از

نرژی خورشیدی

Qs

سیکل بسته است که علت اصلی این موضوع پایینبودن

دبی جرمی سیال

m

دبی جریان و در سیکل باز است .اگر این سیستم بهعنوان

ظرفیت گرمایی سیال

Cp

آبگرمکن خورشیدی در نظر گرفته شود ،میتوان از آن

دمای ورودی به کلکتور

Ti

بهعنوان آبگرمکنهایی که بهصورت لحظهای آب را گرم

دمای خروجی از کلکتور

To

میکنند ،استفاده کرد؛ البته در ابعاد و اندازه

سطح مقطع مؤثر کلکتور

Ac

متمرکزکنندههای بزرگ که بهصورت سیکل باز یک

شدت تابش خورشید

G

ورودی آب سرد و یک خروجی آب گرم داشته باشند.
میتوان سیستم را بهصورت بسته طراحی کرد تا در
زمانهایی که سیستم نیاز به خروجی ندارد ،سیال بهوسیلۀ
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model the dish, in the library section, COMSOL
software used it for the desired model by changing
the dimensions and size.
In this system, two types of finned plate and
helical tube absorbers were designed and made. In
finned plate absorber (type 1), which is made of
aluminum, a chamber is designed and in which
blades are used for heat transfer. In helical tube
absorber (type 2), 8 mm diameter aluminum tubes
are wound in a coil-like manner (Figure 2).
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1. Introduction

A parabolic dish concentrator is used to
concentrate solar radiation at one point. This dish
is able to generate a lot of heat flux in its focus.
This heat can be used to generate electricity, heat
refrigerant, desalination plants, etc. These dishes
usually have a solar tracker and absorber as
follows. In the present study, a parabolic
concentrator of solar points (Figure 1) is used
numerically and experimentally in two closed and
open cycles using two different absorbers, the
design and construction idea of which was done in
the same project.

Figure 2. Absorbents used in solar dish

Closed cycle: In this cycle, the fluid (water)
enters the pump after loading the flow control
valve (with a maximum flow rate of 15 lit/min),
which is located after the 9-liter tank, which is then
pressed with high pressure and, passing through
the fluid transfer pipes, enters the absorber. At this
stage, by absorbing the adsorbent heat and
increasing the temperature, it enters the tank again
and the cycle continues. Open cycle: In this cycle,
a tank that is located at a higher height than the
absorber is used, a flow regulating valve and a
rotameter are installed at the outlet of the tank. The
fluid flow flows from the tank and after passing
through the absorber, is directed to the surrounding
environment. A thermocouple is installed at the
outlet of the absorber.

Figure 1. Parabolic Dish Solar Concentrator

2. Modeling and Simulating the System with
COMSOL Software
Many simulation conditions must be specified in
the flow simulation section. First, the analysis
inside the adsorbent path is selected. Water is
selected as the working fluid in this simulation.
Mesh production of this model with emphasis on
improving and modifying cells was created by
SolidWorks software and transferred to COMSOL
software. At the inlet, the mass flow rate of the
inlet water and the uniform temperature were
selected as the boundary condition of the sorbent
inlet and the boundary condition of the outlet, the
static pressure at the sorbent outlet was adjusted
based on the ambient pressure. The last boundary
condition is to determine how heat is transferred
between the external surface of the adsorbent and
the environment. After this step, the level of
reflective radiation was determined as a
symmetrical surface to reflect the sun's rays. To

3. Results
Figure 3 shows the dish modeled in the software
and the heat flux created in its focal plane.

Figure 3. The collector and its reflected rays on the focal
plane as well as the heat flux created on the focal plane
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two closed and open cycles with water.
Comparison of experimental and simulation
results shows a good agreement. As the flow rate
increases, the output temperature decreases and
also the second type absorber has better
performance compared to the first type due to the
absorption of more solar energy. Moreover, the
collector efficiency increases with increasing flow.
The results show that in the closed cycle, the flow
rate changes do not have much effect on the output
temperature. In the open cycle and the adsorbent
of the first type, the temperature is fixed much
faster than the adsorbent of the second type and in
the open cycle, the performance of the second type
of adsorbent is more suitable than the performance
of the first type of adsorbent. The focal plane
temperature in the open cycle is higher than the
closed cycle, which is the main reason for the low
flow rate in the open cycle.
Table 1. Comparison of results (output temperature and
efficiency) of experimental and numerical for closed cycle
in different discharges

absorbent

3

Exp
.29.2

Nu
m.
31.2

Efficiency
(%)
Exp Nu
.30
m.
34

4

29.7

30.2

41

42

5

32.5

33.9

61

66

3

34.8

36.3

42

45

4

34.1

35.6

53

57

5

33.7

35.3

65

71

flow
L/min

Figure 4. Temperature changes of closed and open cycles
in the adsorbent

Figure 4 shows the trend of temperature
changes of the second type adsorbent for closed
and open cycles. The simulation results for the
closed cycle, like the experimental results, show
that the changes in mass flow rate have little effect
on the temperature changes, the maximum value of
the changes is about 0.5 °C, which is much larger
in the open cycle. Tables 1 and 2 show the
comparison
of
simulation
results
with
experimental results which include outlet
temperature and calculation of collector efficiency
in closed and open cycle at different flow rates,
respectively. The minimum simulation error in
closed cycle is 1/2 and the maximum is 4.9%.
Moreover, the minimum simulation error in the
open cycle is 1.2 and the maximum is 5%. As the
flow rate increases, the output temperature
decreases and the second type adsorbent has better
performance compared to the first type adsorbent
due to the greater absorption of solar energy.
Efficiency also increases with increasing flow rate.

Type 1

Type 2

Tout (oC)

Table 2. Comparison of results (output temperature and
efficiency) experimental and numerical for closed cycle in
different discharges

absorbent

Type 1

Type 2

4. Summary
In this research, the solar system of point parabolic
solar concentrators was simulated using COMSOL
software. This system was also designed, made,
and tested on the solar site of Vali-e-Asr
University. Simulations and experiments were
performed in three different discharges with two
helical tubular absorbers and a fin-shaped plate in
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flow

Tout (oC)

Efficiency
(%)
Exp. Nu
m.
39
40

kg/s

Exp.

Num.

0.0025

52.5

53.7

0.0035

49

49.7

49

51

0.0045

44.5

46.5

56

59

0.0025

75

75.9

55

56

0.0035

56.3

48.5

59

61
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46.2

48.5
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