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 چکیده
-کند، میدانمحدود استفاده می تفاضل ودر این تحقیق با استفاده از یک مدل دوبعدی عددی که از ترکیبی از روش  شبکه بولتزمن 

استخر خورشیدی بررسی شده است. در اکثر مطالعات انجام شده نتایج تجربی با نتایج  یک های مختلفسرعت و دما در الیههای گذرای 
اند. با توجه به اینکه حاکم بر استخر به صورت یک بعدی مقایسه گردیدهانرژی حاصل از شبیه سازی کامپیوتری بواسطه حل عددی معادله 

دیگر غالب  های جهتدما، موقعی اعتبار خواهد داشت که گرادیان دما در جهت عمق استخر نسبت به حل ساده شده یک بعدی فرضاً 
در مطالعات گذشته بررسی یک بعدی   که آیا در یک استخر خورشیدی چنین شرطی وجود دارد؟ شود میمطرح  سؤالباشد؛ پس این 

است بدون اینکه نشان داده شود و یا اینکه آزمایش شود که گرادیان انجام شده، تنها با فرض صحیح بودن تحلیل یک بعدی صورت گرفته 
بر اثر  یهر چند تا حدود یرینز ییجابجا یهدما در ال یعکه توز می دهد نتایج تحقیق حاضر  نشان دما و غیره واقعاً یک بعدی است یا خیر.

 بعدی یک عددی هایکه در مدل یهال ینبودن دما در ا یکنواختفرض  یرفته ول یشدر جهت همگون شدن پ یهال یندر  ا یالس ییجابجا
. میزان جذب نور توسط بدنه آب استخر که یکی از عوامل مهم در کاهش کارائی استخر است، در این نیست صحیح چندان رودمی بکار

  تر به واقعیت نزدیک کرده است.مدل در نظر گرفته شده که نتایج را هر چه بیش
  

 تفاضل محدود -حجم محدود -شبکه بولتزمن -استخر خورشیدی گرادیان نمک  -خورشیدی  انرژی کلمات کلیدی:

 

   فهرست عالئم

A ضریب تابع جذب نور K یونانی عالئم ضریب تابع جذب نور 

cp ویژهگرمای  ظرفیت l عمق استخر γ زاویه حرکت نور 

ei سرعت ذرات P فشار ω تابع وزنی 

fi تابع توزیع ذره T دما ρ چگالی سیال 

I شدت تشعشع u مولفه افقی سرعت τ تابع جذب نور 

k ضریب هدایتی سیال v مولفه عمودی سرعت   

 

 مقدمه -9

 در چند سال گذشته رشد وهای جذب و ذخیره انرژی خورشیدی هستند که خورشیدی یکی از سیستم استخرهای    
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های کننده تشعشع و قسمت مخزن ذخیره کننده آب گرم که در روشاند. در این استخرها قسمت جذب توسعه فراوانی یافته

انرژی خورشیدی را به صورت  توان می. از این طریق اند شدهدیگر استفاده از انرژی خورشیدی معمول هستند با یکدیگر ترکیب 

ست که عبارتند از: آب گرم برای مصارف خانگی و صنعتی فراهم آورد. یک استخر خورشیدی گرادیان نمک شامل سه الیه ا

-الیه جابجایی سطحی، الیه میانی بدون جابجایی و الیه جابجایی زیرین که در دو الیه زیرین معموالً دما یکنواخت فرض می

های طوالنی دارند. در های باال و برای دورهشان قابلیت ذخیره انرژی را در حجم. این استخرها بسته به اندازه]1[شود

به  دستیابی منظور. به ]2[را برای گرمایش در زمستان استفاده کرد انرژی ذخیره شده در تابستان توان میاستخرهای بزرگ 

 آمده در استخر اندیشید. وجود بهسیال  های جریانو  ها جابجاییباال بایستی روشی برای توقف  دماهای

آمدن  وجود بهآورند، باعث می وجود بههای گوناگون در آن در الیه میانی با استفاده از گرادیان غلظت نمکی که به روش

های باالتر دارند. بنابراین جابجایی های زیرین چگالی بیشتری از الیهبه طوری که الیه شود میگرادیان چگالی در این الیه 

چک بودن ضریب رسانش سیال براثر نیروهای شناوری در این الیه متوقف شده و سیال در این الیه ساکن است. به دلیل کو

 .]3[یابدزیرین استخر افزایش می های الیهکند و دما در به صورت عایق حرارتی عمل میتقریباً حرارتی آب، این الیه 

آوردن  دست بهبر روی  ها آناخیر تحقیقات زیادی بر روی استخرهای خورشیدی انجام گرفته است که اکثر  های سالدر 

کل استخر تمرکز داشته و یا به صورت تجربی با تغییر الگوهای برداشت انرژی از استخر سعی در  های درونی و یابازده الیه

. توابعی نیز برای میزان جذب نور خورشید توسط آب ارائه شده است که برای پیشبرد مبحث ]5-3[اندافزایش بازده آن کرده

 دماییه در این زمینه بیشتر بر روی بررسی رفتار . مطالعات عددی انجام شد]8-6[استخرهای خورشیدی ضروری بوده است

در این تحقیق با استفاده از یک . ]11-9[اندعددی مختلفی در این راستا استفاده کرده های روشو از  اند داشتهاستخر تمرکز 

محدود مدل مدل دو بعدی عددی که معادله مومنتم را با روش شبکه بولتزمن و معادالت انرژی و غلظت را با روش تفاضل 

نمای شماتیک از یک استخر خورشیدی  1اند. شکلهای مختلف استخر بررسی شدههای سرعت و دما در الیهکند میدانمی

 دهد.گرادیان نمک را نشان می

 

 
 نمای شماتیک یک استخر خورشیدی گرادیان نمک :1شکل 

 

 معادالت حاکم بر استخر و حل عددی آن -6
توسط فریش و  1986بولتزمن، به روش شبکه بولتزمن معروف است که ابتدا در سال حل عددی بر مبنای معادله 

و در  ]13[توسط هیگورا و جیمز  1989، سال ]12[توسط مک نامارا  1988. این روش در سال ]11[همکارانش پیشنهاد شد

میدان جریان به تعدادی در روش شبکه بولتزمن . ]11[توسط چن و همکارانش گسترش و توسعه پیدا کرد 1992سال 

توانند روی این مسیرها شود. که این ذرات فقط میمسیر)یا لینک( تقسیم شده و سیال به عنوان تعدادی ذرات مجازی مدل می

)این کار معادل تقسیم بندی میدان حل به تعدادی حجم در روش حجم محدود است(. میدان حل همراه با این  حرکت کنند
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در مسائل دو بعدی شبکه  گرددشکل شبکه با توجه به فیزیک جریان و دقت مورد نظر انتخاب می ویند.گمسیرها را شبکه می

D2Q9 15[تر استمناسب[.  

دهد تا به به کارگیری توابع توزیع، که معرف احتمال حضور ذرات سیال در یک مکان هستند، به شبکه بولتزمن اجازه می

استوکس، به حل معادله ساده شده و شبه خطی انتقال بولتزمن بپردازد. امری که موجب -ناویرجای حل معادله  غیر خطی 

 بخشد.ای بهبود میمالحظه ساده سازی قابل توجه در روش عددی شده و قابلیت پردازش موازی را به طور قابل

 

 مدل سازی روش شبکه بولتزمن سیاالتی -6-9

fتغییرات تابع توزیع احتمال 
i
(x⃗,t)16[به صورت زیر بازنویسی کرد را آن توان میکند که معادله بولتزمن پیروی می ، از[: 

(1) 𝑓𝑖(�⃗� + 𝑒𝑖𝛿𝑡, 𝑡 + 𝛿𝑡) = 𝑓𝑖(�⃗�, 𝑡) +
𝑓𝑖
𝑒𝑞(�⃗�, 𝑡) − 𝑓𝑖(�⃗�, 𝑡)

𝜏𝑓
+ 𝐹𝑖  

fبردار میدان سرعت ذرات، eiتابع توزیع ذرات،  fکه
eq ،تابع توزیع تعادلی ذراتτf زمان آسودگی وF  بر ذرات نیروی خارجی وارد

تابع توزیع تعادلی در این شود. اختیار شده و فاصله بین دو گره مجاور نیز واحد انتخاب می =1δtعموماً در شبکه بولتزمن است.

 :]11[شبکه با استفاده از تقریب عدد ماخ کوچک عبارت است از

(2) 𝑓𝑖
𝑒𝑞(�⃗�, 𝑡) = 𝜌.𝜔𝑖 [1 +

3

𝑐2
𝑒𝑖 . �⃗⃗� +

9

2𝑐4
(𝑒𝑖. �⃗⃗�)

2 −
3

2𝑐2
|�⃗⃗�|

2
] 

=c ه معادلدر این 
δx

δt
 به صورت زیر قابل بیان است: D2Q9است که با استفاده از مدل  i بردار سرعت ذرات در جهت e⃗iو  

(3) 𝑒𝑖 =

{
 
 

 
 
(0,0)                                                                      𝑖 = 0           

(𝑐𝑜𝑠 [(𝑖 − 1)
𝜋

4
] , 𝑠𝑖𝑛 [(𝑖 − 1)

𝜋

4
]) . 𝑐              𝑖 = 1,3.5,7  

(𝑐𝑜𝑠 [(𝑖 − 1)
𝜋

4
] , 𝑠𝑖𝑛 [(𝑖 − 1)

𝜋

4
])√2. 𝑐        𝑖 = 2,4,6,8  

                          

 به ترتیب مقادیر ثابت طول و زمان در شبکه هستند. 𝛿t و 𝛿x که در آن

ωi تابع وزنی است که در مدل D2Q9 :برابر است با 

(1) 𝜔𝑖 =

{
 
 

 
  
4

9
                               𝑖 = 0                                                       

1

9
                               𝑖 = 1,3.5,7                                            

1

36
                              𝑖 = 2,4,6,8                                             

                          

 :]11[آیدزیر به دست می ی رابطهزمان آسودگی نیز از 

(5) 𝜏𝑓 = 0.5 + 3𝑣 

 شود:( در دو قدم انجام می1حل معادله )

fبرخورد: در این مرحله توابع توزیع تعادلیمرحله 
eq  ،با با استفاده از متغیرهای ماکروسکوپی مربوط به گره در آن گام زمانی

شود و توابع شود. مرحله برخورد با توجه به نوع گره تعیین می( برای هر مسیر در هر گره محاسبه می2ی )استفاده از رابطه

 د.نشوتوزیع پس از برخورد، برای هر مسیر در هر گره تعیین می

(6) 𝑓𝑖(�⃗�, 𝑡 + 1) − 𝑓𝑖(�⃗�, 𝑡) = −
1

𝜏𝑓
[𝑓𝑖(�⃗�, 𝑡) − 𝑓𝑖

𝑒𝑞(�⃗�, 𝑡)] + 𝐹𝑖 
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گیرد، اعمال توجه به نوع گره و روش خاصی که برای اعمال شرایط مرزی مختلف مورد استفاده قرار میجاری شدن: با مرحله 

 .شود میتعیین  زیری های داخلی سیال تابع توزیع هر مسیر مربوط به یک گره از معادلهشود. برای گرهمی

(1) 𝑓𝑖(�⃗� + 𝑒𝑖 , 𝑡 + 1) = 𝑓𝑖(�⃗�, 𝑡 + 1) 

 :]11[شوند میپس از تعیین توابع توزیع، متغیرهای اصلی دینامیک جریان حساب 

(8) 𝑃 =
1

3
∑𝑓𝑖

8

𝑖=0

                                     �⃗⃗� =
1

3𝑃
∑𝑒𝑖𝑓𝑖

8

𝑖=0

                                      

حرارت و انتقال جرم، نیروی شناوری به انتقال وجود همزمان در حالت  سرعت بدون بعد هستند. V⃗⃗فشار و P در این رابطه

عنوان یک نیروی خارجی در معادله شبکه بولتزمن و در مرحله برخورد وارد می شود. این نیرو از جمع نیروی شناوری جرمی و 

 حرارتی به دست می آید که به صورت رابطه زیر می باشد:

(9) 𝐹𝑖 = 3𝜔𝑖𝑔(𝜃 + 𝐵𝑟𝐶) 

 شود:. نسبت شناوری به صورت زیر تعریف میاستغلظت بدون بعد  Cو  نسبت شناوری Brدر این رابطه 

(11) 𝐵𝑟 =
𝛽𝑚𝐶𝑚𝑎𝑥
𝛽𝑡𝜃0

 

βدر این رابطه 
t

β و 
m

 θ0حداکثر غلظت در استخر و Cmax به ترتیب ضریب انبساط حرارتی و ضریب انبساط جرمی سیال، 

 .در نظر گرفته شده است 111 در این تحقیق این عدد برابراختالف دما کف و سطح استخر هستند. 

   
 مدل سازی معادله انرژی -6-6

 معادله انرژی برای استخر خورشیدی گرادیان نمک به صورت زیر است:

(11)   
𝜕𝑇

𝜕𝑡
+ 𝑢 

𝜕𝑇

𝜕𝑥
+ 𝑣 

𝜕𝑇

𝜕𝑦
=

𝑘

𝜌𝑐𝑝
(
𝜕2𝑇

𝜕𝑥2
+
𝜕2𝑇

𝜕𝑦2
) +

1

𝜌𝑐𝑝
 
𝑑𝐼

𝑑𝑦
                                    

dIدر این رابطه 

dy
)نشان دهنده نرخ تغییرات تشعشع در راستای عمق استخر 

w

m3
،)k ( ضریب هدایت حرارتی سیالw

m℃
،)cp  ظرفیت

Jگرمایی ویژه)

Kg℃
Kgدانسیته سیال )ρ ( و

m3
با توجه به  .روش تفاضل محدود استفاده شده است( از 11( است. برای حل معادله)

در این  ،هایی با دقت قابل قبولرایلی باال و همچنین ارائه جواب کاهش زمان اجرا برنامه، سادگی الگوریتم، پایداری در اعداد

  اند.مقاله معادالت انرژی و غلظت به روش تفاضل محدود صریح حل شده

 

 شرایط مرزی و شرایط اولیه -6-3

باشد. همچنین دمای سیال ت لذا مقادیر اولیه سرعت در تمام نقاط محدوده صفر میدر ابتدا سیال داخل استخر ساکن اس

شود الیه جابجایی زیرین دارای است که فرض می گونه این. شرط اولیه برای غلظت در استخر باشد مینیز برابر دمای محیط 

شود که ت. در الیه بدون جابجایی فرض میحداکثر غلظت بوده و الیه جابجایی سطحی نیز تماماً از آب شیرین تشکیل شده اس

گرادیان غلظت خطی وجود دارد که از مقدار حداکثر غلظت در مرز بین این الیه و الیه جابجایی زیرین شروع شده و تا غلظت 

 کند. صفر در مرز باالیی الیه تغیر می
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اند.کف استخر نیز از لحاظ نظر گرفته شدهناپذیر در  در مورد شرایط مرزی دیوارهای عمودی استخر ساکن، عایق و نفوذ

باشد. سطح باالیی استخر سطحی بدون تنش برشی و همدما با محیط فرض شده است. غلظت نمک در کف حرارتی عایق می

 .باشد میاستخر حداکثر و در سطح باالیی حداقل مقدار 

 

 جذب نور در آب استخر -6-4

خورشیدی گرادیان نمک، جذب نور در بدنه آب استخر است. به عنوان  یاستخرهایکی از عوامل عمده در کاهش کارایی 

. به عبارت دیگر آب کند میدرصد کل تشعشع به کف استخر برخورد  31متر تنها  2مثال در مورد استخر مورد مطالعه با عمق 

شوند و ود به آب جذب میهای بلند در ابتدای ورهای نور خورشید یک ماده نیمه شفاف است. طول موجدر برابر طول موج

 کنند.نفوذ می تر بیشهای در طیف نور خورشید به عمق ها آنهای کوتاه هستند که بسته به مکان طول موج

کند، شامل جمع درصد نسبت به حالت واقعی بررسی می 3یکی از توابعی که میزان جذب نور در آب را با خطای حداکثر 

زنند. این تابع آنها بر اساس قسمتی از طول موج نور در طیف، میزان جذب را تقریب می چهار تابع نمایی است که هر کدام از

 :] 1[به صورت زیر است

(12) 𝜏 =∑𝐴𝑖

4

𝑖=1

𝑒𝑥𝑝 (−
𝐾𝑖𝑙

𝑐𝑜𝑠𝛾
) 

کسری از انرژی تشعشع را τ  شود. پارامترعمقی از استخر است که میزان جذب نور در آن عمق محاسبه میl  در این رابطه

باشد. با توجه به زاویه حرکت نور نسبت به خط عمود بر سطح استخر می γنفوذ کرده است. متغیر lدهد که به عمقمی نشان

(در 12مورد استفاده در رابطه) Kiو Ai باشد. ضرایبفرض تشعشع عمود بر سطح استخر در این تحقیق، این زاویه برابر صفر می

  .اند شده( ارائه 1جدول )

 
 (12مورد استفاده در رابطه): ضرایب 1جدول

 طول موج
(μm) 

 

Ai Ki(
1

m
) 

1.6-1.2  1.231 1.132 

1.15-1.6  1.193 1.15 

1.9-1.15  1.161 3 

1.2-1.9  1.119 35 

 

 تشعشع خورشیدی در استخر -6-5

)باشد Isurfaceاگر در نظر گرفته شود که تشعشع در سطح استخر برابر با 
w

m3
، آن گاه تشعشع در یک عمق دلخواه از استخر (

 :] 1[آید می دست بهتوسط رابطه زیر 

(13) 𝐼 = �́�𝜏𝐼𝑠𝑢𝑟𝑓𝑎𝑐𝑒 

�́� ها و کف های آب، انعکاس نور از دیوارهضریبی است که اثر کاهش تشعشع توسط غلظت نمک، پراکندگی تشعشع در الیه

برای این ضریب در نظر  1.85کند. در این مقاله مقدار بر روی مدل اعمال میها را کدری آب بر اثر آلودگی چنین هماستخر و 

 .] 1[گرفته شده است
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 اعتبار سنجی -3
به منظور اعتبار بخشیدن به نتایج و روش عددی، یک استخر خورشیدی با شرط مرزی دما ثابت برای کف استخر مورد 

جذب نور توسط  ها آنمقایسه شده است. ] 18[بررسی قرار گرفته و نتایج حاصل با نتایج ارائه شده توسط حمامی و همکارانش 

ن آرام ناشی از جابجایی طبیعی سیال، توزیع دما و خطوط جریان را با آب استخر را در نظر نگرفته و با فرض وجود جریا

آوردند. در اینجا تنها حالتی که پهنا استخر و ضخامت الیه  دست بههای مختلف استفاده از روش حجم محدود و در حالت

فته شده است که الیه جابجایی ها در این استخر به این صورت در نظر گرزیرین با هم برابر است آورده شده است. ضخامت الیه

درصد  11و  11درصد کل حجم استخر را اشغال کرده باشد. به الیه بدون جابجایی و جابجایی فوقانی نیز به ترتیب  51زیرین، 

 باقیمانده اختصاص یابد.

ز لحاظ عددی ، ادارای تقارن کامل است مسئلهچون در ابتدا هیچ گونه آشفتگی حرکتی و یا دمایی در سیال وجود ندارد و 

عی سیال ممکن نیست. به منظور ایجاد یک اختالل اولیه که منجر به آغاز جابجایی طبیعی در آب الیه شروع جابجایی طبی

شود که سطح زیرین در دو گوشه منتهی به دیوارها به اندازه عرض دو سلول عایق بوده و زیرین استخر شود، در نظر گرفته می

 در نظر گرفته شده است.  5×111قرار دارد. عدد رایلی نیز برابر  مابقی آن در دمای ثابت 

نشان  *t= 51 را  در زمان بدون بعد] 18[و مرجع حاضر آمده از مدل عددی دست بههمدما  جریان و خطوط خطوط 2شکل

سیال گرم بر اثر گیرد. دهد. در این زمان انتقال حرارت در الیه زیرین استخر بیشتر توسط جابجایی جریان صورت میمی

شود. آید و حرارت را به الیه بدون جابجایی منتقل کرده، سپس سرد میجابجایی جریان در نزدیکی خط تقارن استخر باال می

 گیرد.کند و جای سیال گرم را میسیال سرد با حرکت مداوم جریان در کنار دیوارها به عمق استخر نفوذ می

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 )ب( )الف(

 الف( حمامی و همکاران    ب(کار حاضر *t= 51 : خطوط جریان)سمت راست( و خطوط همدما)سمت چپ( در2شکل

 

بین نتایج حاصل از روش عددی با نتایج ارائه شده توسط حمامی و همکاران تطابق خوبی وجود  شود میهمان طور که مشاهده 

 دارد.

 

 تحلیل و بررسی نتایج -4
شود که تشعشع وارد شده به استخر به صورت یک اختالل اولیه برای شروع جابجایی طبیعی فرض میابتدا به منظور ایجاد 

یک دسته تشعشع باشد که به سطح استخر عمود بوده و به استثناء دو ستون سلول در مجاورت مرز غربی و دو ستون سلول در 

 مجاورت مرز شرقی محدوده، به کل سطح استخر بتابد.
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ها در این استخر همانند استخر بررسی متر است و نسبت ضخامت الیه 2ی در این تحقیق دارای عمق استخر مورد بررس

 شود که پهنای استخر برابر با ضخامت الیه جابجایی زیرین باشد.همچنین فرض می باشد.شده با دمای ثابت در کف استخر می

 در نظر گرفته شده است. 2×115عدد رایلی نیز برابر 

-گردابهلحظه  ینا درالف نشان داده شده است. -3در شکل   *t=11در زمان خطوط جریان و خطوط همدما به دست آمده  

کنند. همان طور های پایینی استخر شروع به رشد میهای الیه زیرین به دلیل اختالل اولیه ایجاد شده توسط تشعشع از گوشه

میانی کامالً ساکن است و گرادیان نمک در این الیه مانع ایجاد هر گونه جریان شود الیه بدون جابجایی که در شکل دیده می

شود. اول کف استخر که با جذب تشعشع توسط این سطح سیال مجاور شده است. افزایش دما در استخر از دو نقطه شروع می

دیگر آب  های عمقسمت بیشتر از شود. دوم آب نزدیک سطح استخر، به دلیل اینکه مقدار جذب تشعشع در این قآن گرم می

 است.

شود ولی به دلیل اینکه سطح استخر سطحی دما ثابت با دمای برابر محیط در بیشترین تشعشع در سطح استخر جذب می

نظر گرفته شده است حرارت جذب شده در مجاورت این سطح به علت نزدیکی با مرز دما ثابت بالفاصله بر اثر هدایت حرارتی 

کند که مقدار حداکثر دما در قسمت باالی استخر در سطح آب شود. تأثیر این دو عامل طوری عمل میقل میبه محیط منت

به وجود آمده  های جریانافتد بلکه این مقدار اندکی زیر سطح آب خواهد بود. در نزدیکی کف استخر به علت اینکه اتفاق نمی

 گیرد.در این حالت بیشتر انتقال حرارت از طریق هدایت انجام میشوند. خفیف هستند باعث جابجایی مؤثر سیال گرم نمی

ها در الیه زیرین نشان داده شده است. با گذشت زمان قدرت گردابه *t=81 آمده در زمان دست بهنتایج  ب-3در شکل 

ای است که به گونهشود. حرکت یابد. و باعث حرکت مؤثر سیال و جابجایی سیال گرم نزدیک کف استخر میاستخر افزایش می

آورد. . برای ارضاء معادله پیوستگی، سیال سرد از نزدیکی دیوارهای استخر به سمت سیال گرم شده را از قسمت مرکزی باال می

 گیرد. کند و جای سیال گرم را میپایین حرکت می

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 )ب( ()الف

 *t=81 ب(       *t=11الف(   : خطوط جریان)سمت راست( و خطوط همدما)سمت چپ( در3شکل

 

ها در پس از اینکه دما در الیه جابجایی زیرین با نفوذ توده سیال گرم تا باالی این الیه نسبتاً یکنواخت شد، از قدرت گردابه

شود. سیال گرم پس از حرکت از کف استخر در نزدیکی مرز الیه بدون جابجایی به صورت قارچ شکل در این الیه کاسته می

در همین حال حرارت از الیه جابجایی شود.آید و سپس توزیع دما به سمت الیه بدون جابجایی به شکل هدایت آغاز میمی

شود. با گذشت زمان، بر اثر باال رفتن دما در این الیه، فوقانی نیز به صورت هدایت گرمایی به الیه بدون جابجایی منتقل می

پس از گذشت زمان الف نتایج به دست آمده در این حالت را نشان می دهد.  -1شکل جهت انتقال حرارت برعکس خواهد شد.

ماند و ها ثابت میآید. در این حالت قدرت گردابهمی وجود بهو بسط پیدا کردن توزیع حرارت در استخر، در نهایت حالت پایا 
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خطوط جریان و توزیع دما در این حالت نشان  ب -1خطوط دما ثابت در نمودار توزیع دما نیز تغییری نخواهند کرد. در شکل 

 داده شده است. 

 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 )ب( )الف(

 *t=391 ب(       *t=161الف(   : خطوط جریان)سمت راست( و خطوط همدما)سمت چپ( در1شکل

 

بر روی این سطح گرادیان دما وجود دارد.  دهد میشود که خطوط دما ثابت به کف استخر متصل هستند که نشان دیده می

به عبارتی تشعشع دریافتی از کف استخر به دلیل اینکه دیواره جنوبی استخر از طرف بیرون عایق شده است، جذب شده و 

با جذب حرارت از گردد به همین دلیل در کف استخر گرادیان دما وجود دارد. باعث گرم شدن سیال موجود در کف استخر می

ب -1شکل در آورد. می دست بهبیشترین دما را  رسد میشود و تا زمانی که به مرکز استخر بر اثر تشعشع، سیال گرم میکف 

شود که در الیه جابجایی پایدار تشکیل شده است. ضمناً مالحظه می بندی الیهشود که در الیه بدون جابجایی یک مالحظه می

 های مدلبودن این الیه که در  همدمادهد فرض و افقی وجود دارد که نشان میزیرین گرادیان دما در هر دو جهت عمودی 

 شود چندان مناسب نیست.عددی یک بعدی در نظر گرفته می

=Xدر روی خط و  بر روی سطح کف استخر های مختلف،در زمان تغییرات دما 5در شکل 
1

2
. نشان داده شده است 

 یابد.با گذشت زمان دما در حد وسط کف استخر نسبت به دو گوشه افزایش می شودالف دیده می-5در شکل همانطور که 

 

  
 (ب) )الف(

=X های مختلف  الف( بر روی کف استخر      ب( در روی خط: پروفیل دما در زمان5شکل
1

2
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بین این دو، دما آب در نزدیکی سطح بواسطه تابش  های زمانو  *t=81 و *t=11 های زمانشود که در دیده می ب-5در شکل

نور خورشید مقداری افزایش یافته است که علت آن جذب شدید تشعشعات در این ناحیه است. در نهایت گرادیان دمای تقریباً 

 آمده و گرادیان عمودی دما در الیه جابجایی زیرین کاهش یافته است. وجود بهخطی در الیه بدون جابجایی 

=Yسرعت بر روی خط  های یلپروف
HLCZ

2
اند. در این شکل جریان سیال گرم که در مرکز نشان داده شده 6نیز در شکل  

دهد که جریان سیال سرد در همسایگی شود، همچنین این شکل نشان میاستخر به سمت باال در حرکت است دیده می

 کند.دیوارهای استخر به عمق استخر نفوذ می

 

 
=Y های مختلف بر روی خطسرعت در زمان  پروفیل: 6شکل

HLCZ

2
 

 

 گیری نتیجه -5
در این تحقیق رفتار حرکتی سیال و رفتار دمایی استخر خورشیدی گرادیان نمک به صورت دو بعدی مدل سازی شد. 

معادله مومنتم توسط روش شبکه بولتزمن و معادالت انرژی و غلظت با روش تفاضل محدود حل گردید. در ابتدا برای اعتبار 

 بهدما ثابت مورد بررسی قرار گرفت. تطابق خوبی بین نتایج سنجی روش عددی، یک استخر خورشیدی با شرط مرزی  کف 

آمده توسط حل عددی با نتایج ارائه شده توسط حمامی و همکارانش مشاهده گردید.  سپس با در نظر گرفتن تشعشع به  دست

ای کف ارائه مختلف برای استخر با شرط حرارتی عایق بر های زمانصورت عمود بر استخر، خطوط جریان و خطوط همدما در 

شد. بررسی خطوط همدما  نشان داد که توزیع دما در الیه جابجایی زیرین هر چند تا حدودی بر اثر جابجایی سیال در  این 

رود های عددی یک بعدی بکار میالیه در جهت همگون شدن پیش رفته ولی فرض یکنواخت بودن دما در این الیه که در مدل

تحقیق همچنین با در نظر گرفتن یک تابع مناسب که میزان جذب تشعشع در آب را که با چندان صحیح نیست. در این 

زد، اثر جذب نور در آب استخر که یکی از عوامل عمده در کاهش درصد نسبت به حالت واقعی تقریب می 3خطای حداکثر 

 مورد بررسی قرار گرفت. باشد میکارایی استخرهای خورشیدی گرادیان نمک 
 

 مراجع
1-Jafarzadeh M.R., 2004, Thermal  behavior of a small salinity gradient solar pond with wall shading  effect, 

Solar Energy, vol. 77, pp 281-290. 

 

2- Sukhatme S. P., 1989, Solar Energy Principles of Thermal Collection and Storage, New  Delhi. 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  FD2015ها  دهمین کنفرانس دینامیک شارهشانز

 9314 آبان 62-62، دانشگاه رازیکرمانشاه، 

 

 

10 

 

 

3- Kurt H. and Ozkaymak M. and Binark A. B., 2005, Experimental and numerical analysis of  sodium  

carbonate salt gradient solar pond performance under simulated solar- Radiation, Applied Energy, vol. 83, pp 

324-342. 

 

4-Andrews J. and Akbarzadeh A., 2004, Enahancing the thermal efficiency of solar ponds by  extracting heat 

from the gradient layar, Solar Energy, vol. 78, pp 704-716. 

 

5- Karakilcik M. and Dincer I. and Rosen M. A., 2005, Performance investigation of a solar pond,  Applied 

Thermal Engineering, vol. 26, pp 727-735. 

 

6- Xiang Y. L. and Kanayama K. and Baba H., 1998, Spectral calculation of thermal performance of a  solar 

pond comparison of the results with experiments, Renewable Energy, vol. 20, pp 345-353. 

 

7- Rabl A. and Nielsen C. E., 1975, Solar ponds for space heating, Solar Energy, vol. 17, pp 1-12. 

 

8- Husain M. and Patil S. R. and Patil P. S., 2002, Simple methods for estimation of radiation flux in  solar 

ponds, Energy Conversion and Management, vol. 45, pp 303-314. 

 

9- Karakilcik M. and kiymac K. and Dincer I., 2004, Experimental and theoretical temperature  distributionts in 

a solar pond, International Journal of Heat and Mass Transfer, vol. 49, pp 825-835. 

 

10- Ben- Mansour R. and Nguyen C. T., 2004, Numerical study of transient heat and mass transfer  and stability 

in a salt Gradient solar pond, International Journal of Thermal Sciences, vol. 43, pp 779-790.  

 

11- Frisch U. hasslacher B. Pameau Y., 1986, Lattice- Gas Automata For Navier-Stokes Equation, Phys. Rev. 

Lett., vol. 56, pp 1505-1508. 

 

12- McNamara G. Zanetti, G., 1988, Use of the Boltzmann equation to simulate the lattice gas automata, Phys. 

Rev. Lett., vol. 61, pp 2332-2335. 

 

13- Higuera  F.J. Jimenez J., 1989, Boltzman approach to lattice-gas simulation, Euro phys. Lett., vol. 9, pp 663-

668.  

 

14- Hudong C., 1992, Recovery of Navier-Stokes equation using a lattice-gas Boltzmann equation method, 

Physical Review A., vol. 45, pp 5339-5342. 

 

15- Mohammad A.A. E1-Ganaoui M. Bennacer R., 2009, Lattice Boltzmann Simulation of Natural Convection 

in an Open Ended Cavity, International Journal of Thermal Sciences. vol. 48 , pp 1870-1875. 

 

16- Succi S., 2001,The Lattice Boltzmann Equation for Fluid Dynamics and Beyond, Clarendon Press, Oxford. 

 

17- Mohammad A.A., 2011, Lattice Boltzmann Method, London, Springer . 

 

18- Hammami M. and Mseddi.M and Baccar. M., 2006, Transient natural convection in an enclosure  with 

vertical solutal gradients, Solar Energy., vol. 81, pp 476-487. 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

