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 چکیده 

پردازیم. در ژنتیک به بهینه سازی ترکیبی یک کلکتور خورشیدی می آلگوریتمدر این مقاله با استفاده از 

مطالعه با در نظر گرفتن یک سری مشخصات برای کلکتور خورشیدی و استخراج داده های تجربی مربوط 

پردازیم. جهت بهینه سازی تابع هدف ماه های مختلف سال، به بهینه سازی آن می به تابش خورشید در

را ژنتیک آن آلگوریتمشود، و با استفاده از مناسب و برای بهینه سازی ترکیبی انرژی و اگزرژی تعریف می

ته شد و درصد در نظر گرف 59.0کنیم. در ابتدا و در مشخصات کلکتور، ضریب بازده برابر بهینه سازی می

افزایش یافته است. در نتیجه  59.0پس از بهینه سازی پارامترهای آن مقدار ضریب بازده تابع هدف به 

ژنتیک توانایی بهینه سازی ترکیبی انرژی و اگزرژی یک کلکتور خورشیدی را  آلگوریتممی توان گفت 

 دارا می باشد.

 

 سازی، انرژی و اگزرژیژنتیک، کلکتور خورشیدی، بهینه  آلگوریتم واژگان کلیدی:
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 مقدمه -1

 معمول انقالب صنعتی از قبل دوران در که را انرژی از استفاده مختلف هایروش امروز، جهان در آوریفن و صنعت و علم رشد

 است. آورده به وجود بشر اجتمای تکامل و صنعتی توسعه در عظیم تحولی جدید، انرژی منابع شناخت و کرده دگرگون بود

 منابع ها،آن یبی رویه مصرف و کارگیری به و فسیلی هایسوخت خصوص به انرژی منابع به صنعتی جوامع شدید وابستگی

 را فسیلی هایتمامی سوخت اگر نماید.می تخلیه است شده تشکیل زیرزمین هایالیه در متمادی قرون طی که را عظیمی

 از عظیم منبعی لحاظ خورشید، این از و است زمین سطح به خورشید روز ٤ تابش معادل انرژی، این و بسوزانیم، کنیم جمع

 چندان نه ایآینده در و شوندمی مصرف ایالعاده فوق سرعت زیرزمینی انرژی منابع که این به توجه با رود.می شمار به انرژی

 هستند زیادی توان و عمر که دارای انرژی منابع از دسته آن به دارد وظیفه فعلی نسل ماند، نخواهند باقی هاآن از چیزی دور

دهد. در سال های اخیر، به دلیل بحران نفتی، منابع جایگزین  گسترش هاآن از برداری بهره برای را خود دانش و بیاورد روی

انرژی مورد توجه بیشتری قرار گرفته اند. انرژی خورشیدی یکی از مهمترین منابع انرژی تجدید پذیر است. سلولهای 

 بوسیله زمین روی انرژی منابع تمامی ( پرتوهای خورشیدی را مستقیما به الکتریسته تبدیل می کنند. تقریباpvتوولتائیک)ف

 ماه جاذبه نیروی بوسیله که مد و جذر انرژی از آن قسمتی و زمین داخل انرژی اتمی، انرژی فقط گردد.می خورشید تامین

از آسیب  را مردم بیشتر آن ماندگار پی آمدهای و  1970هایسال انرژی بحرانشود. نمی تامین خورشید بوسیله باشدمی

به آنالیز انرژی و  (49.٤ ،زادهعبدل و جاوید) ایطی مطالعه (.Yogi، 1986است ) ساخته آگاه انرژی بر متکی اقتصاد پذیری

نی و تعیین سطح بهینه اقتصادی یک سیستم ترکیبی گرمایشی و سرمایشی جذبی خورشیدی در یک ساختمان مسکو

مسکونی  کلکتورهای خورشیدی پرداختند. در این تحقیق سیستم ترکیبی سرمایش گرمایش خورشیدی برای یک ساختمان

انجام شد کلکتورهای بکاررفته در TRNSYS مترمربعی واقع درشهر کرمان شبیه سازی شد این شبیه سازی درنرم افزار445

شد کلکتورهای خورشیدی با سه شیب بهینه ماهیانه فصلی و سالیانه بررسی شدند و این تحقیق کلکتور صفحه تخت می با

 طی مطالعه ای. نتایج این سه روش بایکدیگر مقایسه شد درسیستم سرمایش از چیلرجذبی تک اثره لیتیوم بروماید استفاده شد

ها پرداختند. در این تحقیق طراحی  به طراحی بهینه سیستم های ترکیبی کلکتورخورشیدی (49.9،همت آبادی و همکاران)

بهینه ی یک سیستم ترکیبی شامل کلکتور خورشیدی و پمپ حرارتی زمین گرمایی از دیدگاه فنی و اقتصادی برای تأمین بار 

به بررسی سیستم های  (4911، خلجی اسدی و همکاران) حرارتی یک گلخانه مورد بررسی قرار می گیرد. طی مطالعه ای

ی به عنوان راه حلی نوین برای گرمایش در ساختمان ها پرداختند. دلیل ارجحیت این سیستم ها در تامین ترکیبی خورشید

آب گرم و گرمایش خورشیدی نیاز به سطح دمای متوسط بوده که این دما با استفاده از کلکتور صفحه تخت و با هزینه کمتر 

طی مطالعه ای به مدلسازی و شبیه سازی سیستم  (4911، رانسبزپوشانی و همکا) به سایر کلکتورها تامین می شود. نسبت

ترکیبی کلکتورهای خورشیدی و گرمایش کفی برای گرمایش سالن های مرغداری پرداختند. در مقاله حاضر روشی بر اساس 

مایش کفی استفاده از انرژی خورشیدی برای گرمایش سالن های مرغداری ارائه شده است. در این روش، از سیستم ترکیبی گر

طی مطالعه ای به بررسی ( Kostic, 2010) .ن مرغداری نمونه استفاده شده استو کلکتور خورشیدی برای گرمایش یک سال

تاثیر بازتابنده ها بر روی کلکتور خورشیدی پرداختند. در این مقاله با انجام مطالعاتی بر روی استفاده از بازتابنده ها روی 

ملکرد کلکتورها را رایش معینی از بازتابنده ها در زمانهای مختلف سال رسیدند که در نهایت عکلکتورهای خورشیدی به یک آ

با تحلیل  CdTEطراحی بهینه سلول های خورشیدی الیه نازک  "در مقاله ای با عنوان (Khan et al, 2014) بهبود می داد.

پیشنهاد شد تا بازدهی تبدیل را  ZnOالیه بافر با اضافه کردن یک  CdTEیک ساختار سلول خورشیدی الیه نازک   "عددی
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کاهش  50nmباال ببرد. الیه ی روزنه ای همراه با الحاق اکسید روی به عنوان الیه بافر برای جلوگیری از نشت جریان ، تا 

یر متغ 165ᵒCتا  50متغیر بود. به همین دلیل دمای اجرایی بین  5000nmتا  4555از  CdTeیافت. ضخامت الیه جذبی 

انجام گرفت. باالترین  (AMPS-1D)است. شبیه سازی عددی با شبیه ساز تحلیل ساختار های میکروالکترونیک و فتونیک 

 CdS  ،05نانومتری و یک الیه روزنه  CdTE 0555درصد بود که همراه با یک الیه جذبی  50/55بازده تبدیل به دست آمده 

درصد  5/5ا افزایش دمای اجرایی ، بازده نرمال معموال به شکل خطی با شیب نانومتری می باشد. به عالوه مشاهده شد که ب

 تا است شده تالش مقاله این در ثبات بیشتری دارد. CdTEکاهش می یابد. آنها نتیجه گرفتند  سلول خورشیدی الیه نازک 

 آلگوریتمازی سیستم ترکیبی با سارزیابی و بهینه و سنجیامکان برای فتولتاژیک، و کلکتور خورشیدی ترکیبی سیستم از

 طول موج با پرتوهایی که هستند هادی نیمه موادی فتوولتاییک هایگردد. سلول خورشیدی استفاده انرژی از ژنتیک استفاده

 به شده جذب امواج تمام اینکه دلیل به کنند.تبدیل می الکتریسیته به مستقیم طور به را خورشید از شده منتشر کوتاه

 را فتوولتاییک سیستم ساده رفتار که دیود کلی معادله به توجه با شود،می حرارت تولید سلول شوند، درتبدیل نمی هالکتریسیت

 سیستم افزودن شود. بامی فتوولتاییک سیستم بازدهی کاهش در نتیجه و باز مدار ولتاژ کاهش سبب دما افزایش کندمی بیان

 واحدهای به هاسیستم این داد، را افزایش سیستم کلی بازده و الکتریکی بازده انتومی فتوولتاییک سیستم به بازیاب حرارت

 (Kern and Russell, 1978)هستند  معروف فتوولتاییک حرارتی

 و بیان مساله تشریح-2

 نشان داده شده است، عبارتند از : (4)طور که در شکل اجزای اصلی معمول کلکتورهای خورشیدی صفحه تخت، همان

 باشد.جذب کننده که معموالً به رنگ سیاه میصفحه  -4

 پوشش شفاف که معموالً شیشه بوده و ممکن است یک الیه یا چند الیه باشد. -5

 کند.های متصل شده به صفحه جذب کننده که سیال عامل از درون آنها عبور میلوله -9

 محفظه عایق شده -٤

 
 اجزای یک کلکتور تخت خورشیدی .(4)شکل

 

 می باشد:( 4)تور انتخابی برای تحلیل انرژی و اگزرژی بصورت جدول همچنین مشخصات کلک
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 . بیان ابعاد بررسی شده در این مساله(4) جدول

 مشخصات مورد

 صفحه تخت نوع کلکتور

 آلومینیوم جنس صفحه

 رنگ سیاه مات جنس پوشش صفحه

 59554 ضخامت صفحه

 .59 ضریب صدور صفحه

 544 ضریب هدایت حرارتی صفحه

 5×5/5. بعاد کلکتورا

 درجه 90 شیب قرار گیری کلکتور

 4 تعداد پوشش شیشه ای

 5910 ضریب صدور پوشش شیشه ای

 سانتی متر 490 قطر لوله ها

 59440 فاصله مرکز تا مرکز لوله ها

 ناچیز مربوط به محل اتصال لوله ها 

 متر 5955 ضخامت عایق اطراف

 متر 5955 ضخامت عایق پشت

 5950 ضریب هدایت حرارتی عایق ها

 آب سیال عامل

Cp کیلوژول بر کیلوگرم٤555 سیال عامل 

 

های مهم یک کلکتور عبارتند از : یک صفحه جذب کننده سیاه و حداقل یک صفحه پوشش مناسب، یک شیشه که در قسمت

کند. به محض اینکه گرمای خورشیدی بر روی یروی کلکتور قرار گرفته و از اتالف گرمایی از طریق جابجایی جلوگیری م

صفحه جذب کننده کلکتور جذب شد، باید برداشت شود و برای مصرف یا ذخیره ارسال شود. این عمل به وسیله به گردش 

درآوردن یک سیال انتقال دهنده گرما، مانند آب برای برقراری تماس با صفحه جذب کننده و گرم شدن آن به وسیله گرمای 

برد و گیرد. اگر گرمای جذب شده جمع آوری نشود، روی هم انباشته شده و دمای کلکتور را دائماً باال  میشده انجام میجمع 

شود. بدین جهت، رسد که در آن دما، اتالفهای کلکتور به محیط اطراف با گرمای جمع آوری شده برابر میبه دمایی می

ترین دمای کند که سطح جذب کننده کلکتور در پائینچنین ایجاب میمؤثرترین نحوه برداشت گرمای جمع آوری شده 

 ممکن، یعنی در حدود دمای ورودی سیال عامل نگه داشته شود. در زمینه طراحی باید فرضیاتی در نظر گرفته شود: 

 کارایی سیستم تحت شرایط پایدار باشد. -4

 های موازی باشد.ساختمان کلکتور، از نوع صفحه و لوله -5

 گیرد.ها و عایق  تحتانی به صورت یک بعدی انجام میگرمایی در پوششجریان  -9

 توان صرفنظر کرد.ها میاز گرادیان دما در اطراف لوله -٤
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های فوقانی دمای محیط اطراف در مجاورت قسمت فوقانی و تحتانی کلکتور یکسان بوده و بنابراین، اتالف گرما از قسمت -0

 گیرد.یکسان صورت میو تحتانی کلکتور به محیطی با دمای 

ترین هزینه ممکن ترین عامل در طراحی و ساخت کلکتورها، جمع آوری هرچه بیشتر انرژی حرارتی خورشیدی با کممهم -6

باشد. علیرغم تأثیرات مضر از جمله امواج ماوراء بنفش، خورندگی به علت خواص اسیدی یا قلیایی سیال، منجمد شدن آب می

ها، رطوبت و گرد و غبار هوا، شکستگی صفحات شفاف مثل شیشه در اثر انبساط و انقباض، ر گذرگاهدر زمستان، گرفتگی هوا د

بهینه سازی کلکتور و باالخره عوامل تخریبی دیگر مانند طوفان و تگرگ، کلکتورها می بایستی دارای عمر مؤثر زیادی باشند. 

له آن ها می توان به بهینه سازی زوایای افقی و جنوبی؛ بهینه خورشیدی از جنبه های گوناگون قابل بررسی می باشد که از جم

سازی ابعاد کلکتور خورشیدی )بهنیه سازی هندسی(؛ بهینه سازی انرژی و اکزرژی اشاره نمود. در ادامه به بررسی هر یک از 

 این موارد پرداخته خواهد شد. 

 

 معرفی روابط و پارامترهای محاسبه شده-3

 زده کلکتورنحوه محاسبه با -3-1

ابتدا با توجه به شهر مورد مطالعه که در اینجا تهران می باشد، عرض جغرافیایی محل مورد نظر بدست آورده می شود. در این 

درجه مورد مطالعه قرار گرفته است. برای بدست آوردن میزان تشعشع  909٤5پژوهش شهر تهران با عرض جغرافیایی به اندازه 

استفاده شده است. در زیر برخی از پارامترهای خورشیدی مورد استفاده در  (Dafi-bachman)بکمن  روزانه نیز از مدل دافی

 این مدل ارائه شده است.

 زاویه میل خوشیدی -3-2

تغییر می کند. این  -599٤0و  599٤0زاویه ای است که خط اتصال زمین و خورشید با صفحه استوا می سازد. این زاویه بین 

 ان از رابطه زیر محاسبه نمود:زاویه را می تو

 

 شماره روز از اول سال می باشد.  Dدر رابطه فوق 

  زاویه ساعت غروب -3-3

ظهر به عنوان مبنا  45از این زاویه برای تعیین روز و زمان طلوع و غروب خورشید استفاده می شود. برای محاسبه آن، ساعت 

 در نظر گرفته می شود.

 

 ( استفاده می شود:9عرض جغرافیایی است. همچنین برای محاسبه طول روز بر حسب ساعت نیز از رابطه ) (، 5)در رابطه 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 طول روز بر حسب ساعت می باشد.  Nکه در رابطه فوق 

 تشعشع روزانه خارج از جو-3-4

 ز از رابطه زیر استفاده می شود:برای محاسبه تشعشع روزانه خورشید در بیرون از جو بر روی یک سطح افقی نی

 

می باشد. محاسبات این کمیت ها برای چند  W/m 21367ثابت خورشیدی است که مقدار آن برابر  در رابطه فوق نیز 

 آمده است.  (5)روز به عنوان نمونه در جدول 

 ل دافی بکمنمحاسبات مربوط به میزان حرارت دریافتی از خورشید بر اساس مد(. 5)جدول 

)2H(MJ/m )2(Mj/ m0H Ws,(deg) Ws,(rad) Ws(deg) Ws(rad) Delta(deg) 

28.04 41.3827872 85.4587374 1.4915363 106.88584 1.8655098 22.971941 

29.51625 41.3480647 85.4774021 1.4918621 106.81452 1.864265 22.887447 

28.54875 41.3108487 85.4975382 1.4922135 106.7376 1.8629226 22.796172 

26.354444 41.2711361 85.5191339 1.4925905 106.65515 1.8614835 22.698141 

28.408889 41.2289235 85.5421765 1.4929926 106.5672 1.8599485 22.593384 

28.402222 41.184207 85.5666525 1.4934198 106.47382 1.8583188 22.481933 

28.746667 41.1369826 85.25476 1.4938718 106.37508 1.8565954 22.363819 

 

 ضریب صافی هوا-3-5

ضریب صافی هوا در یک نقطه با طول و عرض جغرافیایی معین عبارت است از نسبت تشعشع دریافت شده توسط یک صفحه 

افقی در یک بازه معین بر روی زمین، به مقدار تشعشع دریافتی همان صفحه و در همان زمان اگر در خارج از جو قرار داشته 

برای هر ماه، روز و یا ساعت در نظر گرفت. ضریب صافی هوای روزانه نیز از رابطه زیر بدست  باشد، ضریب صافی هوا را می توان

 می آید:
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نماد تشعشع روزانه داخل جو می باشد. مجموع تشعشع روزانه از ایستگاه سینوپتیکی شهر تهران استخراج و  Hکه مقدار 

نوساناتی ( 5)خاص در طی سال های مختلف در نمودار شکل پاالیش گردیده است. به دلیل متغیر بودن آب و هوای یک روز 

با این وجود روند کلی نمودار ثابت است. بیشترین شدت  لی نمودار یک روند ثابت می باشد.دیده می شود. با این وجود روند ک

ی سه مولفه می تشعشع برخوردی به کلکتور دارا دی ماه می باشد. 40آن مربوط به  خرداد و کمترین 40تشعشع مربوط به 

تشعشع انعکاسی. برای محاسبه مجموع انرژی برخوردی به کلکتور  -dH 9تشعشع پخشی  -bH 5تشعشع مستقیم یا  -4باشد. 

 از رابطه زیر استفاده می شود:

 

 bRدر نظر گرفته می شود. مقدار  599ضریب انعکاس سطح است که در این مطالعه  gρزاویه شیب کلکتور،  βدر رابطه فوق 

 ( بدست می آید.0است که از رابطه )

 

 ( محاسبه می شود. 1از رابطه ) در رابطه فوق نیز 

 

 

( مقدار تشعشع پخشی را می توان محاسبه .از داده های ایستگاه سینوپتیکی با استفاده از رابطه ) Hبا مشخص شدن مقدار 

 کرد:
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 ام هر ماه 40ه در روز های مجموع تشعشعات روزانه بدست آمد(. 5) شکل

 ( مقدار تشعشع مستقیم محاسبه می شود.45با بدست آوردن مقدار تشعشع پخشی با استفاده از رابطه )

 

بدست می آید. محاسبات کمیت های  2MJ/m( مقدار تشعشع دریافتی کلکتور بر حسب 6با جایگذاری مقادیر فوق در رابطه )

محاسبات مربوط به میزان حرارت دریافتی از خورشید بر  5ند روز آمده است. جدول بصورت نمونه برای چ 5فوق در جدول 

 اساس مدل دافی بکمن و میزان حرارت دریافتی کلکتور

 ( استفاده می شود.44برای محاسبه مقدار انرژی حقیقی دریافتی کلکتور از رابطه )

 

خروجی از کلکتور، مقدار انرژی دریافتی از کلکتور در طول روز با اندازه گیری دبی عبوری از کلکتور و برداشت دمای ورودی و 

 محاسبه می شود.

 مدل سازی انرژی  -4

( 9)در این بخش روابط مربوط به تحلیل انرژی کلکتور صفحه تخت و مدل سازی انرژی کلکتور انجام خواهد شد. در شکل 

 مطالعه نشان داده شده است. نمایی مربوط به قسمتی از کلکتور صفحه لوله مورد بررسی در این 
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 نمایی جزئی از کلکتور صفحه لوله ای تخت (.9)شکل 

گرمای ویژه  pcدبی سیال و  بیان شده است که در آن   44انرژی مفید کسب شده توسط سیال عبوری از کلکنور در رابطه 

و به ترتیب دمای سیال خروجی از کلکتور و ورودی به آن می  inT -  outTنیز برابر است با   فشار ثابت سیال و مقدار 

 باشند.

 انرژی مفید کسب شده توسط کلکتور برحسب مقدار تشعشع خورشیدی ورودی و تلفات حرارتی از بدنه کلکتور عبارت است از:

 

بخشی از تشعشع خورشیدی بر واحد سطح جاذب  Sدمای محیط و  aTسطح جاذب کلکتور و  cA( پارامتر 45در رابطه )

 از رابطه زیر بدست می آید: Sکلکتور می باشد که توسط آن جذب می شود. در رابطه فوق همچنین 

 

 -ربازده اپتیکی بوده و برابر حاصل ضرب موثر عبو شار تشعشعی خورشیدی وارد شده به کلکتور و  در رابطه فوق نیز 

 جذب است که از رابطه زیر بدست می آید:

 

( ضریب انتقال گرمای کلکتور بوده و عبارت است از نسبت انرژی مفید واقعی به دست آمده به 45در رابطه ) RFهمچنین 

 ( بیان می شود:40انرژی مفید در در شرایطی که همه سطح کلکتور در دمای سیال ورودی باشد و با رابطه )

 

( 46ضریب بازده کلکتور بوده و معرف نسبت مقاومت حرارتی از سیال به محیط می باشد که از رابطه ) ’Fق نیز در رابطه فو

 بدست می آید:
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مقاومت هدایتی ماده اتصال دهنده لوله ها به صفحه جاذب است و اغلب مقدار بسیار ناچیزی دارد. همچنین  در رابطه فوق 

w لوله ها و  فاصله مرکز تا مرکزD  ضریب انتقال حرارت جابهجایی سیال داخل لوله ها  قطر لوله ها می باشد. همچنین

 بوده و بازده پایه پره است. در حالت پایدار، انرژی مفید دریافتی به وسیله کلکتور عبارت است از:

 

از رابطه زیر استفاده  lUست. برای بدست آوردن مقدار افت کلی از کلکتور ا lUدمای صفحه جاذب بوده و  pT(، 40در رابطه )

 می باشد و عبارت است از: eUمی شود که برابر مجموع افت از سمت باالی صفحه جاذب به محیط و افت از اطراف آن، 

 

 بازده انرژی تحلیلی و تجربی کلکتور به ترتیب عبارت اند از:

 

 

 مدل سازی اگزرژی -5

ت است از بیشترین مقدار کار قابل حصول از یک جریان سیال یا منبع انرژی، هنگامی که از یک اگزرژی طبق تعریف عبار

 حالت معین به تعادلبا محیط برسد. معادله نرخ اگزرژی مانند سایر معادالت بقا قابل بیان بوده و عبارت است از:

 

اینکه کلکتور در حالت پایدار عمل کند برابر صفر است. نرخ  معرف نرخ اگزرژی ذخیره شده است و با فرض در رابطه فوق 

و نرخ اگزرژی مربوط به تشعشع خورشیدی  ، شامل نرخ اگزرژی ورودی بوسیله جریان سیال، اگزرژی ورودی 

 می باشد.  جذب شده، 

 ت است از:وسیله جریان سیال عبار,نرخ اگزرژی ورودی مربوط به 
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دمای محیط است. نرخ اگزرژی ورودی مربوط به  اختالف فشار سیال ورودی با فشار محیط و  (، 55در رابطه )

 تشعشع خورشیدی جذب شده عبارت است از:

 

 می باشد. K 5777دمای خورشید با فرض اینکه جسم؛ سیاه فرض شود، 

( که معروف به دمای ظاهری خورشید است به طور 59در تضعیف تشعشع خورشیدی در رابطه )با توجه به اتمسفر زمین  

برابر نرخ اگزرژی  کلوین در نظر گرفته می شود.  نرخ اگزرژی خروجی  ٤999درصد دمای خورشید یعنی  00تقریبی 

 بوده و عبارت است از: خروجی به وسیله جریان سیال، 

 

شامل نرخ اتالف از  اختالف فشار سیال خروجی با فشار محیط است. نرخ اگزرژی هد رفته  ر رابطه فوق نیز د

 عبارت است از: صفحه جاذب به محیط و نرخ اتالف اپتیکی می باشد. نرخ اتالف اگزرژی از صفحه جاذب به محیط که با 

 

خورشیدی به دلیل خصوصیات اپتیکی صفحه جاذب جذب نمی شود. نرخ اتالف اپتیکی اگزرژی عبارت است بخشی از تشعشع 

 از:

 

شامل اتالف اگزرژی به دلیل اختالف دما بین صفحه جاذب و خورشید، اتالف اگزرژی ناشی  نرخ نابود شدن اگزرژی 

و اتالف اگزرژی ناشی از اختالف دمای صفحه جاذب و سیال گذرنده  از اختالف دمای صفحه جاذب و سیال گذرنده از کلکتور

از کلکتور و اتالف اگزرژی به دلیل افت فشار در کلکتور است. اتالف اگزرژی به دلیل اختالف دمای صفحه جاذب و سیال 

 عبارت است از گذرنده از کلکتور، 

 

 

 بصورت زیر قابل محاسبه می باشد: ب و سیال گذرنده از کلکتور اتالف اگزرژی به دلیل اختالف دمای صفحه جاذ
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 اتالف اگزرژی ناشی از افت فشار به دلیل لزجت سیال سیال عبارت است از:

 

بازده اگزرژی کلکتور خورشیدی صفحه تخت به صورت نسبت افزایش اگزرژی جریان سیال داخل کلکتور به اگزرژی جریان 

 ( بیان می شود:95کلکتور تعریف می شود و بصورت رابطه )سیال داخل 

 

 ( بیان می شود:94( بصورت رابطه )95( در رابطه ).5( تا )55بازده اگزرژی با قرار دادن روابط )

 

 

 همچنین رابطه میان دمای سیال خروجی از کلکتور و دیگر متغیرها عبارت است از:

 

 

 ( بازده اگزرژی عبارت است از:94( در معادله )95از معادله ) در نهایت با جایگزینی 
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 شبیه سازی و تحلیل نتایج-6

این پژوهش بر آن بوده است تا به بهینه سازی کلکتور خورشیدی از جنبه های ذکر شده بپردازد. شبیه سازی ها توسط نرم 

 انرژی و اگزرژی پرداخته شده است.نه سازی افزار متلب انجام شده است. در ادامه به یافتن زاویه بهینه و بهی

 بهینه سازی ریاضی بازده کلکتور خورشیدی-6-1

برای بهینه سازی بازده کلکتور خورشیدی با استفاده از تحلیل های انجام شده تابع هدف زیر برای بهینه سازی تعریف شده 

 است:

 

 دف بصورت زیر می باشد:تلف تابع ههمچنین محدوده های محاسبه شده برای پارامترهای مخ
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 ارایه نتایج-7

 همگرایی میدان حل عددی -7-1

ژنتیک  آلگوریتمپس از اعمال محدودیت های فوق داریم، بهینه سازی در نرم افزار متلب آغاز شده و تابع هدفی تعریفی با 

ند بهنیه شدن بازده گرمایی کلکتور ، همچنین روآلگوریتمبار تکرار  455ژنتیک به ازای  آلگوریتمبهینه شد. روند همگرایی 

 ((.٤)شکل ) بصورت زیر بوده است آلگوریتمخورشیدی نیز در طی نسل های مختلف 

  

 (. نمودار همگرایی میدان حل٤)شکل 

ژنتیک  آلگوریتمبوده است، پس از اعمال  59.0مالحظه می شود مقدار ضریب بازده که در حالت قبل از بهینه سازی در حدود 

ژنتیک را در بهینه سازی ترکیبی انرژی و اگزرژی نشان می دهد.  آلگوریتمافزایش یافته است، که کارایی  59.00دود به ح

 Dهمانند تابع هدف تعریف شده، پارامترهای تابع هدف نیز روند بهینگی مخصوص به خود را دارا هستند. روند بهینگی پارامتر 

 آورده شده است: (0)در شکل 
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 Dند همگرایی پارامتر رو (0)شکل 

بوده  44095505و اما مقدار نهایی آن در پایان بهینه سازی برابر  555برابر  Dهمانگونه که دیده می شود، مقدار اولیه پارامتر 

آورده شده است. همانگونه که مالحظه می شود، مقدار اولیه پارامتر  (6)نیز در شکل  d0است. همچنین روند همگرایی پارامتر 

همگرا شده است. الزم به ذکر است، در این پژوهش معیار انتخاب  90شروع شده و در نهایت به مقداری در حدود  445از 

 حد پایین آن می باشد. lbحد باالی پارامتر و  ubبوده است که در آن  (ub+lb)*0.5مقدار اولیه 

 

 d0روند همگرایی پارامتر ( 6)شکل 
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های تابع هدف این است که، لزوما مقدار نهایی آن ها، مقدار بهنیه نیستند. بلکه مقدار بهینه نکته مهم در روند همگرایی پارامتر

در برنامه نوشته شده ذخیره شده و پس از پایان اجرای برنامه نشان داده می شود. در ادامه  codeپارامترها در متغیری به نام 

 .((0)شکل ) نشان داده شده است diروند همگرایی پارامتر 

 

 diروند همگرایی پارامتر  (.0)شکل 

 آلگوریتمبوده است. اما پس از طی روند همگرایی در  00نشان می دهد، مقدار اولیه پارامتر در حدود ( 0)شکل همانگونه که 

 را نشان داده است: Lروند بهینگی پارامتر  (1)رسیده است. شکل  00ژنتیک در نهایت به مقدار 
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 Lپارامتر  روند همگرایی (.1)شکل 

رسیده است. مقدار بهینه پارامتر محل خط صافی است  5و در نهایت به مقداری در حدود  40مقدار اولیه پارامتر در نسل اول 

می باشد و  6در حدود  Lکه در شکل های روند بهینگی نیز مشخص و معین می باشد. به عبارت دیگر مقدار بهینه پارامتر 

که در ادامه آورده شده است، مقادیر ابتدایی و مقادیر  (9) انتخاب شده است. در جدول 5برابر ام  455مقدار نهایی در نسل 

 بهینه نمایش داده شده اند.

 مقادیر ابتدایی و مقادیر بهینه(. 9)جدول 

 آلگوریتممقدار بهنیه انتخابی توسط  مقدار نهایی مقدار اولیه نام پارامتر 

L 40 5 1956 

Liz 45 5 19.٤ 

D 555 10 44.941 

d0 445 ٤5 ٤09.0 

di 00 00 65910 

x 99٤ 590 59699 

 

و مقدار  .4را نمایش می دهد. در این شکل نیز مقدار اولیه پارامتر برابر  Lizنیز روند همگرایی پارامتر ( .) همچنین شکل

نیز  (45)می باشد. همچنین شکل  6رابر حاصل شده است، اما نکته قابل ذکر اینکه مقدار بهینه پارامتر ب 5نهایی آن در حدود 

نیز روند همگرایی  (45) شکل روند همگرایی تمامی پارامترهای تابع هدف تعریف شده را بصورت مقایسه ای نمایش داده است.

دود را نشان می دهد. همانگونه که از شکل نیز بر می آید و در جدول نیز ذکر شده است، مقدار اولیه پارامتر در ح xپارامتر 

 می باشد. 59699برابر  آلگوریتممی باشد. اما مقدار بهینه انتخابی توسط  590و مقدار نهایی آن برابر  99٤
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 Lizروند همگرایی پارامتر  (..) شکل

که  سریعتر از سایر پارامتر ها به مقدار بهینه خود دست یافته اند Lizو  xنیز بر می آید پارامترهای  (.) همانگونه که از شکل

دلیل آن نیز به محدوده کوچک پارامترهای مذکور بر می گردد. بدیهی است هرچه تفاضل حد باال و پایین یک پارامتر، عددی 

 نیز بیشتر خواهد شد. آلگوریتمبزرگتر شود ) محدوده پارامترها گسترده تر شود ( زمان و تعداد تکرار مورد نیاز برای همگرایی 
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 ای روند همگرایی پارامترهای تابع هدف نمودار مقایسه(. 45) شکل

نیز دیرتر از سایر پارامتر ها به مقدار بهینه خود دست  Lو  d0نیز بر می آید، پارامترهای  (45) همچنین همانگونه که از شکل

 یافته اند.  

 تحلیل نتایج و بحث-7-2

شده در آزمایش ها به دست آمده اند، بحث می شوند. در ادامه ابتدا نتایج تحلیل انرژی که با تکیه بر داده های اندازه گیری 

بهینه سازی ارائه خواهد شد. سپس به تحلیل اگزرژی سیستم موجود در تمامی مراحل آزمایش ها پرداخته و در آخر نتایج 

می  ذکر شده است را نشان 45ام هرماه و ساعت  40نتایج مربوط به تحلیل انرژی و محاسبات که برای روزهای  (٤) جدول

 دهد. 

 نتایج اندازه گیری ها برای کلکتور مورد مطالعه (.٤) جدول

 rI aT Tin pT oT wV ماه

 6 ٤0 ٤1 ٤590 95 0٤5 فروردین

 6 ٤6 05 ٤9 9٤ 0٤0 اردیبهشت

 6 ٤.90 0٤ ٤0 90 50. خرداد
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 0 09 00 .٤ 91 0.. تیر

 6 0٤90 64 0٤ 9.90 4550 مرداد

 0 0190 6590 06 ٤5 45. شهریور

 0 64 6٤ .0 ٤4 195 مهر

 ٤ 6990 60 65 9.90 015 آبان

 0 6٤ 60 65 9190 095 آذر

 6 6٤90 66 69 9.90 615 دی

 6 60 66 6٤ ٤4 651 بهمن

 6 60 60 6٤ ٤5 650 اسفند

 

بی بازده نشان داده شده اند، نتایج محاسبه تحلیلی و تجر ٤بنابراین با توجه به محاسبات انجام شده که نتایج آن در جدول 

 ذکر شده است.  (0)( در جدول 55( و ).4انرژی در ماه های مختلف سال از طریق محاسبه از روابط )

 نتایج محاسبات تحلیلی و تجربی بازده انرژی(. 0)جدول 

 ماه
  

 49945 ٤٤95 فروردین

 5599٤ ٤٤91 اردیبهشت

 5091 ٤190 خرداد

 9695 059٤ تیر

 ٤190 0591 مرداد

 ٤699٤ ٤.95 شهریور

 ٤595 ٤096 مهر

 90964 ٤٤99 آبان

 9499 ٤59٤ آذر

 5090 ٤594 دی

 9490 9٤96 بهمن

 4٤99 949٤ اسفند

 ماه سال آورده شده است.  45نتایج بازده تجربی و تحلیلی اگزرژی برای ( 6)در ادامه و در جدول 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 ماه سال 45نتایج بازده تجربی و تحلیلی اگزرژی برای (. 6) جدول

 هما
  

 99٤ 599 فروردین

 996 590 اردیبهشت

 991 994 خرداد

 .99 99٤ تیر

 ٤95 996 مرداد

 ٤99 991 شهریور

 ٤99 .99 مهر

 ٤990 ٤ آبان

 ٤906 ٤940 آذر

 .٤91 ٤9٤9 دی

 ٤9٤5 ٤954 بهمن

 ٤940 99.٤ اسفند

حلیلی مربوط به دی  ماه بوده است. همچنین طبق محاسبات انجام شده مالحظه می شود، بیشترین بازده اگزرژی تجربی و ت

 ه، مربوط به مرداد ماه بوده است.برای بازده انرژی نیز بیشترین بازده تحلیلی و تجربی محاسبه شد

 : نتیجه گیری و پیشنهادات، بحث-8

 عیین رابطه با استفاده از رگرسیون ت-8-1

در نظر گرفته و متغیر دیگر را   اولین متغیر را نسبت، با استفاده از نتایج تحقیق حاضر و نتایج مستخرج از جداول

از  بازده در نظر میگیریم و داده ها را بر مبنای این دو متغیر تنظیم می کنیم داده ها به صورت شکل زیر توزیع شده است

 رابطه زیر بدست آورده می شود.

 
 می باشد.برابر شدت تابش  Iدررابطه باال متغییر

 

    +:99٤019 

    +99٤019 

p = 0.2200    3.3121    0.9463 

   

p = -2.2082    2.9016    2.4272    1.0187 
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 پیشنهادات -8-2

 . پیشنهادات اخذ شده از پژوهش کنونی و پیشنهاداتی برای تحقیقات و پژوهش های آتی

 های دیگر مانند آلگوریتمفاده از استpso  کلونی مورچگان 

  عصبی–طراحی مدل پیچیده تر با استفاده از ابزار های فازی و فازی 

 استفاده از تابع هزینه جامع تر 

 دخیل نمودن پارامتر های دیگر در تابع هزینه 

 

 مراجع-9

، تمان هاسیستم های ترکیبی خورشیدی راه حلی نوین برای گرمایش در ساخ، شرعی نیما ,عابدی زهرا ,خلجی اسدی مرتضی

 .51تا 40ص  .9  شماره , 44 دوره , 4911پاییز    :علوم و تکنولوژی محیط زیست 

گرمایش  -بررسی و مقایسه راندمان دو سیستم ترکیبی کلکتور خورشیدی، .491ین، سبزپوشانی، مجید، خراسانی زاده، حس

، دومین کنفرانس بین المللی گرمایش، سرمایش و تهویه رادیاتور برای گرمایش سالنهای مرغداری-کفی و کلکتور خورشیدی

 مطبوع.

ترکیبی خورشیدی برای یک  آنالیز انرژی و اقتصادی سیستم گرمایش، علیرضا عرب سلغار  .مرتضی عبدل زاده  .د مائده جاوی

مرکز بین المللی علوم و تکنولوژی پیشرفته و علوم . کچهارمین کنفرانس ساالنه انرژی پا، ساختمان مسکونی در شهرکرمان

 1393 . محیطی

 -طراحی بهینه سیستم های ترکیبی کلکتور خورشیدی، 49.9رپویا، مهدی، کعبی نژادیان، عبدالرزاق، همت آبادی، هوفر،مه

، کنفرانس سراسری الکترونیکی محیط پمپ حرارتی زمین گرمایی برای تامین بار حرارتی مورد نیاز جهت گرمایش گلخانه ها

 زیست و انرژی ایران.
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