
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

 با در نظرگرفتن یکژنت یتمصفحه تخت با الگور یکلکتورهاحرارتی  یساز ینهبه

 مختلف سطح جاذب های پوشش

 
 یمالاکبر یمحمد عل

 یرانا یرجان،سدانشجوی کارشناسی ارشد،  ی،دانشگاه آزاد اسالم یقات،واحد علوم تحق یک،مکان یگروه مهندس 
Ali00707@gmail.com 

  

 

 عبداللهی حسن حاج
  رفسنجان، ایراناستادیار،  یعصر،دانشگاه ول ی،مهندس یدانشکده فن یک،مکان یگروه مهندس

Hajabdollahi@iust.ac.ir 
 

 
 چکیده 

از مباحث روز  یکی یمبحث انرژ یطی،مح یستو مسائل ز یلیفس یکاهش سوخت ها یلامروزه به دل

ورده هستند آ یمیمنبع عظ یپاک که دارا یها یرو به استفاده از انرژ یشرفتهپ یکشورها یو تمام یاستدن

صفحه تخت درنظر گرفته شده، سپس  یکلکتورها ینهبه یالزم جهت طراح یمقاله پارامترها ینا در د.ان

آن پرداخته و اثر  استفاده از  حرارتی یساز ینهبه به یکژنت یتمبا استفاده از برنامه متلب و روش الگور

 ارد د های صفحه تختکلکتور گرمای مفید حاصل ازدر  یادیز یرکه تأث و تعداد پوشش ها یسطوح انتخاب

 قرار گرفته است. یمورد بررس

 یکنتژ یتمالگور ی،صفحه جاذب، سطوح انتخاب یدی،خورش یکلکتورها یدی،خورش یانرژدی: واژگان کلی
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 . مقدمه 1

 

گردآورنده های تخت خورشیدی ساده ترین و متداول ترین وسیله برای تبدیل انرژی تابشی خورشید به گرمای مفید می 

باشند. یک گردآورنده خورشیدی را می توان به عنوان  یک نمونه ویژه از مبدل گرما در نظر گرفت که انرژی تابشی خورشید را 

/2خورشید بدون متمرکزکردن در بهترین شرایط عملی، حدود به گرما تبدیل می کند. میزان انرژی تابشی  mw1000  است

 2.5تا  0.2و با شرایط جوی تغییر می کند. دامنه طول موج تابش که از نقطه نظر کاربرد انرژی خورشیدی اهمیت دارد، از 

میکرومتر تغییر می کند که به هر حال، از طول موج تابش های صادره از بسیاری از مواد جذب کننده انرژی کوتاه تر می 

 (1388)مومنی، باشد.

 ان مسأله :و بی اهداف 1.1
کلتورهای صفحه تخت خورشیدی توسط نرم افزار متلب و بهینه سازی آن با کدنویسی الگوریتم ی سازهیشباین مقاله،  هدف کلی

 ژنتیک و بدست آوردن گرمای مفید بعد از بهینه سازی می باشد

. دباشیمی جاذب مناسب بر روی سطوح جذبی هاهیالی صفحه تخت، استفاده از ورهاتکلکبر طراحی  مؤثریکی از پارامترهای 

کلکتورهای  ی طراحیسازنهیبهشبیه سازی و الگوریتم ژنتیک به  نرم افزار متلب و روش سعی بر آن است با استفاده ازمقاله در این 

قرار  یمورد بررسپرداخته و اثر استفاده از سطوح انتخابی بر گرمای مفید حاصل از کلکتور خورشیدی با توجه به شرایط موجود 

 گیرد. 
 پیشینه تحقیق: 1.2

  از صفحات خورشیدی تحت شرایط مختلف با زاویه شیب بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک  آمدهدستبهمقایسه انرژی

(Talebizadeh and Mehrabian, 2011) 

در این مقاله از تکنیک الگوریتم ژنتیک جهت دستیابی به زاویه بهینه قرارگیری کلکتور جهت دریافت هرچه بیشتر انرژی خورشید 

 .انددهیگردمقایسه  باهمو  شدهگرفته در نظراست. در این مبحث روزهای مختلف سال  شدهاستفاده

 ی کلکتورهای صفحه تخت خورشیدیانرژی سازنهیبه (Farahat et al, 2009 ) 

در این مقاله از آنالیز انرژی و اگزرژی کلکتورهای صفحه تخت جهت بررسی عملکرد بهینه کلکتور و بدست آوردن نقطه بهینه 

 است. قرارگرفتهی موردبررسنرخ جریان سیال، سطح صفحه جاذب، ماکزیمم بازده اگزرژی تحت شرایط کارکرد دستگاه 

  کتورهای صفحه تخت با درنظرگرفتن سطوح انتخابی مختلف بر روی صفحات جاذب ی عملکردی کلهامشخصهتحقیق در

(Madhokeshwara and Prahash, 2012) 

در این مقاله به بررسی عملکردی سطوح انتخابی مختلف بر کلکتور جهت دستیابی به حداکثر انرژی بدست آمده از خورشید 

و پارامترهای  شدهساختهاست و کلکتوری در این زمینه  شدهاستفاده هاساختمانو  هاخانهجهت استفاده در استخرها، گرمایش 

 مختلف بررسی گردیده است.
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 منطقه نمونه. 2
ی سرد سال در این پروژه، برای طراحی و بهینه سازی کلکتور مورد نظر، شهر سیرجان و شرایط آب و هوایی در پنج ماه

(Nov,Dec,Jan,Feb,Mar)  ساله دما و سرعت باد در  26در نظر گرفته شده است. میانگین  2010تا  1985و طی سالهای
 (www.chbmet.ir. ) ( آمده است1جدول )

 میانگین دما و سرعت باد در سیرجان -1جدول
 سال 1985 - 2010

Mar Feb Jan Dec Nov ماه 

cدما  11.6 7.3 5.6 8.2 12
 

smسرعت باد 1.44 1.8 2.32 2.88 2.93 /   

 1سطوح انتخابی .3

سطوح صفحه جاذب که در معرض نور خورشید قرار می گیرند باید دارای باالترین ضریب جذب برای تابش های رسیده به 

این سطوح و کمترین ضریب صدور برای تابش های بازتاب شده از روی این سطوح باشند، به این گونه سطوح، سطوح انتخابی 

 (2013)مونکادا و لورنا، می گویند. 
ح انتخابی بدین طریق ساخته می شوند که یک فلز سیقلی به عنوان پایه انتخاب و سطح آن را با یک الیه نازکی بسیاری ازسطو

الیه ها از است. جنس این  m1.0می پوشانند که دارای جذب باال برای تابش خورشید هستند و ضخامت آن الیه حدود 

 (Sukhatme, 1993).( آورده شده است2کروم سیاه است که جذب پذیری و گسیلمندی آن ها در جدول ) اکسید مس،
 (Kennedy, 2002) (Duffie, 2013)سطوح جاذب استفاده شده در کلکتور 3و صدور 2ضریب جذب -2جدول

ε α surface 

0.78 0.78 Cu 

0.09 0.97 Cu_Black Chrome 
0.17 0.89 Cu_Cuo 

 4الگوریتم ژنتیک .4

 که حالی در. شوندمی مسئله هر حل برای خاص دستورالعمل یا فرمول یک به منجر اغلب سازیبهینه ریاضی هایروش

 یاصل هدف .شوند گرفته کار به ایمسئله هر حل در توانندمی کلی صورت به که هستند هاییدستورالعمل هوشمند هایروش

 برای یروش ژنتیک الگوریتم .ستا مهندسی مسائل بهینه پاسخ یافتن مصنوعی هوش در شده گرفته کار به هوشمند هایروش

 طبیعی انتخاب اصول از برگرفته آن کار و ساز که است مسئله یک ممکن های جواب مجموعه وسیع جستجویو  سازی بهینه

 که دهندمی نسل ادامه جمعیت یک از هاییگونه تنها که است صورت بدین طبیعی انتخاب قانون. است طبیعی ژنتیک بر حاکم

 در. ندرومی بین از زمان طی در و تدریج به باشند نداشته را خصوصیات این که آنهایی و باشند داشته را خصوصیات بهترین

 (1386)رضایی و رنجبران،  .شود می محیط در بقا برای آن ترینبهینه یا ساختار قدرتمندترین ایجاد به منجر نتیجه

 
1_ Selective Surface 

2_ Absorptance 

3-  Emittance 

4- Genetic Algorithm  
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 : تشریح کلی الگوریتم ژنتیک 4.1

 : زیر در نظر گرفت توان به صورتیک تشریح کلی از الگوریتم ژنتیک را می
 را به صورت تصادفی ایجاد می کند. 1عملگر انتخاب، جمعیت اولیه -1
 می گردد . 2جمعیت جاری کد گشایی  -2

 مقادیر تابع هدف با اعضای جمعیت جاری محاسبه می شوند . -3

 اعضاء با استفاده از مقادیر تابع هدف نظیر محاسبه می شوند. 3تابع برازندگی -4

 جمعیت موثر از جمعیت جاری استخراج می شوند. -5

 بین آن دو انجام می شود 4جمعیت موثر را به هم منتسب نموده و عمل پیوندعملگر جفت یاب هر دو عضو  -6

 به اعضای جمعیت جدید اعمال می شود . 5عملگر جهش -7

 اعضای جمعیت جدید کد گشایی می شوند. -8

 معیار همگرایی بر حسب متغییر های جدید کنترل می شود.  -9

 .در صورت برقراری شرط همگرایی ، محاسبات متوقف می شود -10

تکرار می  2صورت عدم برقراری شرط همگرایی ، جمعیت جدید جایگزین جمعیت جاری شده و محاسبات  از گام در  -11
 (Hajabdollahi et al, 2015).شود

      
 طراحی کلکتور .5

صفحه تخت که سیال عامل آنها مایع است  کلکتورهای

های اصلی زیر می ( شامل قسمت1مطابق شکل )

 باشد: 

 صفحه جاذب (1
 پوشش های شفاف  (2

 محفظه عایق شده (3

لوله های صفحه هات جاذب که از آن ها حرارت  (4
 به سیال منتقل می شود

 
 

امتیاز اصلی کلکتورهای صفحه تخت، استفاده از هر دو جزء 
که دارند نیاز به نگه داری و تابش مستقیم و تابش پخش اشعه های خورشید است. عالوه بر این به علت طرح ساده ای 

مراقبت زیادی ندارند. یکی از عیب های اصلی آن ها این است که سطحی که از آن حرارت اتالف می شود بزرگ است و 
 نتیجه ی آن پایین بودن مقدار بازدهی است.

1_ Generation 

2_ Decode 

3-  Fitness Function 

4- Cross over 

5- Mutation 

 کلکتور صفحه تخت خورشیدی -1شکل
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 (Sukhatme, 1993) آنالیز عملکرد کلکتورهای صفحه تخت : 5.1

برای آنالیز عملکرد کلکتورهای صفحه تخت که سیال عامل آن ها مایع است، ابتدا شرایط جریان داخل لوله های زیر صفحه 
 در نظر می گیریم. برای انواع دیگر کلتورهای صفحه تخت باید تأثیرات شرایط گذرا اعمال شود. steady stateجاذب را 

 داریم:                                                                                          steady stateبا باالنس انرژی روی صفحه جاذب و در نظر گرفتن شرایط 
 (1)                                                                                                                        

lpu qsAq 
                                                                           

 ی باشند:که در آن پارامترهای معادله باال به شرح زیر م

uq.حرارت مفید بدست آمده یعنی نرخ حرارتی که به سیال جاری در کلکتور انتقال می یابد : 
s.شار خورشیدی جذب شده توسط صفحات جاذب : 

pA .سطح مقطع صفحه جاذب : 

lq تور. ت از پایین و دیواره های کلکبوسیله ی همرفتی و هدای همرفتی و بازتابش از صفحه باال حرارتی بوسیله: نرخ اتالف 

 
 (Sukhatme, 1993) بازده کلکتور : 5.2

  بازده کلکتور به صورت نسبت گرمای مفید رسیده به تابش زسیده به کلکتور تعریف می شود و از رابطه زیر بدست می آید :

 (2                                                                             )                                                                                         
t

i
Ip

u

A

q
 

 
 (Duffie, 2013) : ضریب کلی اتالف حرارت 5.3

 کلکتور از رابطه زیر بدست می آید :انتقال حرارت کلی از 
(3                                                                                                   )                                                  apmpll TTAUq  

 که در آن :

lU ضریب انتقال حرارت کلی : 

pA
 : سطح صفحه جاذب

pmT دمای متوسط صفحه جاذب : 

aT)دمای محیط اطراف ) فرض بر این است که دما در اطراف کلکتور یکنواخت است : 
 اال، پایین و اطراف کلکتور است. بنابراین داریم :اتالف حرارت از کلکتور برابر با مجموع اتالفات گرما از ب

(4                                                                        )                                                                                  bstl qqqq  

tq نرخ اتالفات حرارت از باال : 

sqنرخ اتالفات حرارت از اطراف : 

bqنرخ اتالفات حرارت از کف  : 
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(5                                                                                                                            )                         apmptt TTAUq   
(6                                                                                )                                                                    apmpbb TTAUq  
(7                                                                                                   )                                                  apmpss TTAUq  

 
 (Sukhatme, 1993) ضریب اتالف حرارت از باال : 5.4

، گرمای منتقل steady state( نشان داده شده است. در حالت 2شکل شماتیکی برای برای مجموعه دو پوششی در شکل )
پوشش و  ( دومینiiiبین اولین پوشش و دومین پوشش، و ) (ii( صفحه جاذب و اولین پوشش، )iشده بوسیله همرفتی بین )

 محیط اطراف باید مساوی باشند. بنابراین داریم:

(8                      )                                                                         
 

















 

1
11

4

1

4

11

cp

cpm

cpmcp

p

t
TT

TTh
A

q



 

(9                          )                                                                     
 

















 

1
11

4

2

4
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2121

cp
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cccc

p

t TT
TTh

A

q



 

(10                                                                  )                             44

12 skyccacw

p

t TTTTh
A

q
  

 که در آن :

1cph ضریب انتقال حرارت همرفتی بین صفحه جاذب و اولین پوشش : 

21 cch ضریب انتقال حرارت همرفتی بین صفحه اولین پوشش و دومین پوشش : 

wh ضریب انتقال حرارت همرفتی بین باالترین پوشش )در اینجا دومین پوشش است( و محیط اطراف : 

1cT 2وcT دمای دو پوشش کلکتور : 

pگسیل مندی صفحه جاذب برای امواج با طول موج های بلند : 

cگسیل مندی پوشش ها برای امواج با طول موج های بلند :  
 

 
 کلکتور صفحه تخت خورشیدی -2شکل
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 (Sukhatme, 1993) ضریب انتقال حرارت بین سطوح موازی : 5.5

ضریب انتقال حرارت همرفتی طبیعی برای فضای محدود و بسته ی بین صفحه جاذب و اولین پوشش یا بین دو پوشش با 
 . محاسبه می شوند Buchbergاستفاده کردن از روابط پیشنهاد شده توسط 

(11                                 )1708cos lRa                                                                                                     1lNu 
(12                        )5900cos1708  lRa                                                
















cos

1708
1446.11

l

l
Ra

Nu 

(13                 )41023.9cos5900  lRa                                                     

  252.0
cos229.0 ll RaNu  

(41)                   64 10cos1023.9  lRa                                                        252.0
cos157.0 ll RaNu  

 هستند.  rayleighو  nusseltبترتیب اعداد  lRaوlNuکه  

 
 (Duffie, 2013) ضریب انتقال حرارت از سطح باالیی : 5.6

پیشنهاد شده است، محاسبه  McAdams( در صفحه باالیی از رابطه تجربی که توسط آقای hضریب  انتقال همرفتی )
  می شود :

(51                                                                                                             )                                           Vh 8.37.5 
 

 (Sukhatme, 1993) ضریب اتالف حرارت از کف : 5.7
( باید با در نظر گرفتن انتقال حرارت بوسیله هدایت و همرفتی از صفحه جاذب به سمت پایین bUانتقال حرارت از کف )

را دارا  Steadyاز کف کلکتور محاسبه می شود. می توان فرض کرد که جریان گرما فقط در یک جهت انجام می شود و حالت 
تقال گرما بوسیله هدایت مهمترین بخش انتقال گرما از کف را داشته باشد ( ضخامت عایق باعث می شود که ان3می باشد )شکل 

و می توان از انتقال حرارت همرفتی صرف نظر کرد، با حذف مقاومت همرفتی از کف، ضریب انتقال حرارت کلی از کف به شکل 
 زیر درمی آید:

 
 عایق کاری کلکتور -3شکل

(61                                     )                                                                                          
b

i

b

K
U
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 که در آن :

bKرسانش گرمایی عایق : 

bضخامت عایق : 
 

 (Duffie, 2013) : گرمای مفید بدست آمده از کلکتور 5.8
 نرخ گرمای مفید بدست آمده برای کلکتور برابر خواهد بود با :

 
(17         )                                                                                      

  aflpRu TTUSAFq
i
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 /

exp1
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RF.ضریب برداشت گرمای کلکتور نامیده می شود  

 ( برابر است با :f/ضریب کارایی کلکتور )
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aضخامت میانگین ماده چسبنده : 

aKرسانش گرمایی ماده چسبنده : 

fTدمای محلی سیال : 

fhضرب انتقال حرارت روی سطح داخلی لوله : 
  به صورت زیر تعریف می شود : و  mکه در آن 
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 اعتبار سنجی. 6

 تألیف Solar Energyو با کتاب  شدهانجام  2014متلب  افزارنرمبا  شبیه سازیی پروژه در ابتدای امر سازنهیبهبرای طراحی و 
 باشند.ی مشابه میهابازدهچک شد که دارای  سوخاتم
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 نتایج: .7

 پارامترهای در نظر گرفته شده جهت طراحی :

 
 سازی پارامترهای زیر در نظر گرفته شده اند:جهت بهینه 

 سانتیمتر در نظر گرفته شده است. 3تا  1.5فاصله بین سطح جاذب و پوشش که رنج تغییرات بین  -1

 سانتیمتر در نظر گرفته شده است. 3تا  1.5ها که رنج تغییرات بین فاصله بین پوشش -2

 در نظر گرفته شده است.سانتیمتر  15تا  5گام لوله ها که رنج تغییرات آن بین  -3

 سانتیمتر در نظر گرفته شده است. 8تا  5ضخامت عایق که رنج تغییرات آن بین  -4

 سانتیمتر در نظر گرفته شده است. 6تا  3ضخامت شیشه که رنج تغییرات آن بین  -5
 کیلوگرم بر ساعت درنظر گرفته شده است. 80تا  50نرخ تغییرات جریان که رنج تغییرات آن بین  -6
 گراد درنظر گرفته شده است.درجه سانتی 60تا  20سیال وردی به کلکتور که رنج تغییرات آن بین دمای  -7

 مقدار پارامتر مقدار پارامتر
 1.526 ضریب شکست شسشه نسبت به هوا 1.6 (m)  طول کلکتور
 15 (1mضریب انهدام شیشه ) 1.1 (m)  عرض کلکتور

 1.5 (mطول صفحه جاذب )
ضریب هدایت گرمایی عایق )

cm

w
2

) 
0.04 

 0.05 (mضخامت عایق ) 1 (mعرض صفحه جاذب )

 Cu جنس لوله ها
نرخ جریان آب )

hr

kg
) 

70 

 60 (cدمای سیال ورودی ) 0.014 (mقطر داخلی لوله )

 عرض جغرافیای زاویه کلکتور 0.018 (mقطر خارجی لوله )
 Feb 15 روز در نظر گرفته شده 0.12 (mگام لوله ها )

 AM 11 ساعت در نظر گرفته  0.0005 (mضخامت صفحه جاذب )

 0.025 (mفاصله پوشش از صفحه جاذب )
 سرعت باد)

s

m
 ) 

2.9 

 8.2 (cدمای محیط ) 0.025 (mفاصله بین دو پوشش )

N موقعیت تهران واتر وایت جنس پوشش
55.32 

E
35.68 

N موقعیت سیرجان 0.004 (mضخامت پوشش )
55.67 

E
29.45 

   0.88 گسیلندگی پوشش
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( از میانگین گرمای اتالف شده از qt_Ap3و qt_Ap2 وqt_Ap1 تابع سای اختالف گرمای اتالف شده از سطح باالیی) 

کروموزوم  50اظ شده است. تعداد جمعیت اولیه لح 0.5در نظر گرفته شده است و حداکثر این اختالف  qave)  (سطح باالیی
 نسل است. 500ها کروموزوم می رسند. تعداد نسل 100انتخاب شده که پس از ازدواج و تولید فرزندان به 

 برای محاسبه گرما مفید حاصل از کلکتور، کلتور را در شرایطی بهینه می کنیم که حداکثر بازده به دست آید.
 

 

 صفحه جاذب مس و بدون سطوح انتخابی و در حالت تک شیشه شبیه سازی کلکتور با: 

 
 شبیه سازی کلکتور قبل از بهینه سازی -3جدول

 
 پارامترهای خروجی بهینه سازی شده -4جدول

 
 

 شیشه و بدون سطوح انتخابی و در حالت دو شبیه سازی کلکتور با صفحه جاذب مس: 

 مس جنس جاذب
 386 ضریب هدایت گرمایی جاذب

 0.78 (𝜀)ضریب گسیلندگی جاذب

 0.78 (𝛼)ضرب جذب جاذب

 490.415 گرمای مفید بدست آمده

 0.022 (m)فاصله بین سطح و پوشش 
 0.0626 (m)گام لوله ها

 0.08 (m) ضخامت عایق
 0.003 (m)ضخامت شیشه

 70.610 (kg/hrنرخ تغییرات جریان)

 c( 27.578(دمای سیال وردی

 814.941 (w) گرمای مفید بدست آمده

 مس جنس جاذب
 386 ضریب هدایت گرمایی جاذب

 0.78 (𝜀)ضریب گسیلندگی جاذب

 0.78 (𝛼)ضرب جذب جاذب

 529.64 گرمای مفید بدست آمده

 بهینه سازی بازده کلکتور -4شکل                  
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 کلکتور قبل از بهینه سازیشبیه سازی  -5جدول

 پارامترهای خروجی بهینه سازی شده -6جدول

 
  شبیه سازی کلکتور با صفحه جاذب مس

و در حالت تک  کرم سیاهو  با سطح انتخابی 
 :شیشه

شبیه سازی کلکتور قبل از بهینه  -7جدول
 سازی

 
 پارامترهای خروجی بهینه سازی شده -8جدول

 
  شیشهو در حالت دو  کرم سیاهشبیه سازی کلکتور با صفحه جاذب مس و  با سطح انتخابی: 

 0.018 (m)فاصله بین سطح و پوشش 
 0.024 (m)ها فاصله بین پوشش

 0.1067 (m)گام لوله ها
 0.08 (m) ضخامت عایق

 0.003 (m)ضخامت شیشه
 72.499 (kg/hr)جریاننرخ تغییرات 

 c( 50.6291(دمای سیال وردی

 641.99 (w) گرمای مفید بدست آمده

 کرم سیاه جنس جاذب
 386 گرمایی جاذبضریب هدایت 

 0.09 (𝜀)ضریب گسیلندگی جاذب

 0.97 (𝛼)ضرب جذب جاذب

 833.871 گرمای مفید بدست آمده

 0.0177 (m)فاصله بین سطح و پوشش
 0.0876 (m)گام لوله ها

 0.08 (m) ضخامت عایق

 0.003 (m)ضخامت شیشه

 73.2608 (kg/hrنرخ تغییرات جریان)

 c( 20(دمای سیال وردی

 1117.1 (w) گرمای مفید بدست آمده

 کرم سیاه جنس جاذب
 386 جاذبضریب هدایت گرمایی 

 بهینه سازی بازده کلکتور -5شکل                  
 

 بهینه سازی بازده کلکتور -6شکل                  
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شبیه سازی کلکتور قبل از بهینه  -9جدول
 سازی

پارامترهای خروجی بهینه سازی  -10جدول
 شده

 
 
 

سازی کلکتور با صفحه جاذب مس و  با سطح    شبیه
انتخابی  :شیشهاکسید مس و در حالت تک 

شبیه سازی کلکتور قبل از بهینه  -11جدول
 سازی

 پارامترهای خروجی بهینه سازی شده -12جدول

 
 
 

  شیشهاکسید مس و در حالت دو شبیه سازی کلکتور با صفحه جاذب مس و  با سطح انتخابی: 

 0.09 (𝜀)ضریب گسیلندگی جاذب

 0.97 (𝛼)ضرب جذب جاذب

 756.9111 گرمای مفید بدست آمده

 0.019 (m)فاصله بین سطح و پوشش
 0.026 (m)ها فاصله بین پوشش

 0.136 (m)گام لوله ها
 0.08 (m) ضخامت عایق

 0.003 (m)ضخامت شیشه

 53.6833 (kg/hr)نرخ تغییرات جریان

 c( 59.5453(دمای سیال وردی

 817.133 (w) گرمای مفید بدست آمده

 اکسید مس جنس جاذب
 386 ضریب هدایت گرمایی جاذب

 0.17 (𝜀)ضریب گسیلندگی جاذب

 0.89 (𝛼)ضرب جذب جاذب

 732.105 گرمای مفید بدست آمده

 0.016 (m)فاصله بین سطح و پوشش
 0.0815 (m)گام لوله ها

 0.08 (m) ضخامت عایق
 0.003 (m)ضخامت شیشه

 79.756 (kg/hr)نرخ تغییرات جریان

 c( 20(دمای سیال وردی

 1029 (w) گرمای مفید بدست آمده

بهینه سازی بازده  -7شکل                  
 کلکتور

 

 بهینه سازی بازده کلکتور -8شکل                  
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 شبیه سازی کلکتور قبل از بهینه سازی -13جدول

 
 پارامترهای خروجی بهینه سازی شده-14جدول 

 
 
 

 

 
 گرمای مفید حاصل از کلکتور قبل و بعد از بهینه سازی -10شکل 
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O N E  C O V E R  
C U

T W O  C O V E R  
C U

O N E  C O V E R  
C U _ B L A C K  
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T W O  C O V E R  
C U _ B L A C K  
C H R O M E

O N E  C O V E R  
C U _ C U O

T W O  C O V E R  
C U _ C U O

 اکسید مس جنس جاذب
 386 ضریب هدایت گرمایی جاذب

 0.17 (𝜀)ضریب گسیلندگی جاذب

 0.89 (𝛼)ضرب جذب جاذب

 681.025 گرمای مفید بدست آمده

 0.019 (m)فاصله بین سطح و پوشش
 0.028 (m)ها فاصله بین پوشش

 0.1256 (m)گام لوله ها
 0.08 (m) ضخامت عایق

 0.003 (m)ضخامت شیشه

 79.0304 (kg/hr)نرخ تغییرات جریان

 c( 59.6979(دمای سیال وردی

 749.642 (w) گرمای مفید بدست آمده
 بهینه سازی بازده کلکتور -9شکل                  
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 نتیجه گیری:

 فاده حاصل از کلکتور مربوط به است یدمف یگرما یشتریندرنظر گرفته شده ب یحالت ها ینشود از ب یهمانگونه که مشاهده م

 یدآ یگرما بدست م w1117 باشد که یم یاهکروم س یاز سطح انتخاب

 ( 10با توجه به شکل)  ،ها گرمای مفید حاصل با افزایش تعداد پوششدر حالت بدون سطوح انتخابی و قبل از بهینه سازی
یابد و در هنگام استفاده از سطوح انتخابی گرمای مفید حاصل شده از کلکتور افزایش یافته ولی میشده از کلکتور افزایش 
 یابد. ها گرمای مفید حاصل شده از کلکتور کاهش میبا افزایش تعداد پوشش

 یورود الیس یکه دما ی. وقتیابد یبه کلکتور کاهش م یورود یالس یدما یشحاصل از کلکتور به شدت با افزا یدمف یگرما 
ز حاصل ا یدمف یسطح باعث کاهش گرما یدما یشافزا ینو ا یابد یم یشافزا یزسطح کلکتور ن یدما یابد یم یشافزا

که  ابدی یم یشافزا یزاتالف حرارت از باال ن یبضر یطاختالف دما با مح یشبه علت افزا یلدل ینشود. به هم یکلکتور م
 شود. یبدست آمده م یدمف یو کاهش گرما یاتالف حرارت کل یشباعث افزا

 های مختلف بهبود کلکتور در حالت گرمای مفید حاصل شده ازشود که با بهینه سازی پارامترهای کلکتور مشاهده می

 است یشترب یدمف یگرما یشدرصد افزا یساز ینهشود در حالت تک پوشش با انجام به یو همانگونه که مشاهده میابد می

کلکتور در حالت تک  گرمای مفید حاصل شده ازگردد که با بهینه سازی پارامترهای طراحی و نیز این نتیجه حاصل می

 پوشش بدون سطوح انتخابی از حالت دو پوشش بیشتر خواهد بود
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