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 چکیده 

در این پژوهش به بررسی دیوار خورشیدی با استفاده از نرم افزار انرژی پالس پرداخته شد. برای اطمینان 

با داده های تجربی موجود از صحت شبیه سازی عددی سعی شد در هر مرحله داده های عددی حاصل 

 اعتبار سنجی گردند. 

در این حالت تاثیر اندازه ی فاصله ی مش بندی بر روی نتایج عددی مورد بررسی قرار گرفت. نشان داده 

شد که با افزایش بیش از حد فاصله ی مش ها هر چند که حجم محاسبات کاهش می یابد اما جواب 

هد بود. همچنین با کاهش بیش از حد فاصله ی مش ها نیز گرچه نهایی نیز از دقت الزم برخوردار نخوا

دقت جواب نهایی افزایش می یابد اما به شدت حجم محاسبات و در نتیجه هزینه های محاسباتی افزایش 

می یابد. لذا پیشنهاد شد که از فاصله ی مش بندی نه بسیار زیاد و نه بسیار کم استفاده شود تا در عین 

 ات، جواب نهایی دقت الزم را داشته باشد.کاهش حجم محاسب

در مرحله ی بعد تاثیر گام زمانی بر روی پاسخ عددی مورد بررسی قرار گرفت. در این حالت نیز شبیه 

سازی ها برای سه بازه ی زمانی یک دقیقه، دو دقیقه و چهار دقیقه صورت گرفت. در این حالت نیز با 

عددی نان داده شد که برای بازه ی زمانی یک دقیقه بیشترین  مقایسه ی داده های تجربی با داده های

دقت حاصل می شود اما در این حالت حجم محاسبات به شدت باال می رود و در نتیجه هزینه های 

محاسباتی افزایش می یابد. همچنین نشان داده شد که برای بازه ی زمانی چهار دقیقه حجم محاسبات 

ض خطاهای نسبتا چشمگیری در جواب ساله ایجاد می شود. نهایتا به شدت کاهش یافته ولی در عو

نشان داده شد که بازه ی زمانی دو دقیقه ای در عین حال که دارای تعداد محاسبات کمی باشد، دقت 

مورد نیاز را نیز برآورد می کند در نتیجه استفاده از بازه ی زمانی دو دقیقه ای به عنوان بهترین حالت 

 .پیشنهاد گردید

 انرژی پالس، دیوار خورشیدی، ماده ی تغییر فاز دهندهواژگان كلیدی: 
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 مقدمه 

انرژی را میتوان مانند ستون فقرات برای زندگی بشر دانست. با توجه به رشد روز افزون جمعیت کره ی زمین و همچنین بعد از 

نرژی در جهان با رشد چشمگیری مواجه شد. در همین زمان میالدی به وقوع پیوست، تقاضای ا 02انقالب صنعتی که در قرن 

بود که با توجه به محدود بودن منابع انرژی فسیلی ومضررات زیست محیطی آن دانشمندان پژوهش های خود را بر روی دو 

ین موضوع کلی متمرکز کردن. اول بهینه سازی مصرف سوخت و سپس یافتن منابع انرژی تجدید پذیری که بتواند جایگز

سوخت های فسیلی گردد. در دهه های اخیر پژوهش های زیادی در این دو زمینه صورت گرفته که منجر به پیشرفت های 

 چشمگیری نیز شده است.

خورشید را می توان به عنوان یک منبع انرژی قوی و تقریبا نامحدود مورد استفاده قرار داد. تحقیقات نشان میدهد انرژی که از 

یک ساعت بر زمین ساطع می شود بیش تر از مصرف انرژی یک نفر در طول یک سال می باشد. اما الزم به سمت خورشید در 

ذکر است که ما نمی توانیم کنترل زیادی روی این نوع انرژی داشته باشیم. به عبارت ساده تر می توان گفت که انرژی که از 

ین انرژی به شدت بستگی به شرایط آب و هوایی، موقعیت خورشید به سطح زمین می رسد مقدار ثابتی ندارد و مقدار ا

جغرافیایی، فصل سال و حتی ساعات شبانه روز دارد. یکی از بزرگترین مشکالت این است که اوج تقاضای انرژی در طول شبانه 

به عبارت دیگر روز که اغلب مربوط به عصر تا نیمه شب است هیچ تطابقی با میزان شدت تابش خورشید در این زمان ندارد. 

می توان گفت دقیقا زمانی که خورشید کم ترین شدت تابش را دارد نیاز به انرژی اوج می گیرد. بهترین راه حل برای استفاده 

از یک منبع انرژی بزرگ مانند خورشید که کنترل آن در دست ما نیست استفاده از سیستم های ذخیره سازی می باشد. به 

ی خورشیدی را در ساعاتی از روز که شدت تابش خورشید زیاد است ذخیره نمود تا آن را در ساعاتی این منظور که بتوان انرژ

 از شب که نیاز به انرژی می باشد مورد استفاده قرار داد.

( گردید. اصول کارکردی این سیستم ها بر روی TES)1همین انگیزه منجر به طراحی سیستم های ذخیره سازی انرژی حرارتی

( می توان سیستم های ذخیره سازی PCM)0ان مواد استوار است. به طوری که با استفاده از مواد تغییر فاز دهندهگرمای نه

انرژی حرارتی با ظرفیت باالیی را تولید نمود. مهم ترین ویژگی استفاده از این مواد این است که می توان مقدار زیادی انرژی را 

 فزایش داد، ذخیره نمود. و تنها در این حالت فاز ماده از جامد به مایع تبدیل خواهد شد.بدون این که نیاز باشد دمای ماده را ا

 بار وانتقال تجهیزات از مناسب برداری بهره وبرای بوده متفاوت تولید زمان با استفاده زمان که است معنی بدین سازی ذخیره

های تحقیقاتی در  سازی انرژی از جمله مهمترین سرفصلذخیره  اشد.ب نه میانی ویا مخزن ذخیره سازی میساما یک به نیاز

زمینه بهینه سازی تولید ومصرف انرزی می باشد .بگونه ای که امروزه روشهای مختلف ذخیره سازی انرژی با هدف مدیریت 

ر داده ی قراژهای مدیریت انر تولید ومصرف انرژی بسیار رایج گردیده و موضوع مذکور را در ردیف بخشهای ضروری سیستم

 سیار طوالنی برخوردار است.بت قدم  است . اصوال استفاده از روشهای ذخیره انرژی از

 صورت به حرارتی انرژی فقط والکتریکی ،مکانیکی،روشنایی حرارتی انرژی یعنی کنندگان مصرف  نیاز مورد انرژی چهار از

 صورت به ها حامل سایر و سازی ذخیره قابل ندهست متصل قدرت شبکه به که کنندگانی مصرف توسط زیاد حجم وبا گسترده

 وذخیره عام صورت به حرارتی انرژی سازی ذخیره دلیل همین به. هستند ذخیره قابل زیاد نسبتا هزینه با مواردی ودر محدود

 نندهک ومصرف کننده تولید بین تعادل ایجاد زمینه در تحقیقاتی های فصل سر ترین مهم زمره در خاص صورت به سرما سازی

 .باشد می مطرح الکتریکی انرزی

 انرژی  محسوس انرژی ذخیره در. نمود ذخیره مواد در توان می نهان و محسوس گرمایی انرژی صورت دو به را حرارتی انرژی

 دما، از تابعی جسم در شده ذخیره محسوس انرژی میزان. شود می ذخیره آن در مایع یا جامد جسم دمای افزایش با حرارتی

 مواد بهترین از یکی بودن ارزان و باال ویژه گرمایی ظرفیت داشتن دلیل به آب. باشد می جسم مقدار و ویژه گرمایی ظرفیت

                                                           
1 Thermal energy storage 
2 Phase change materials 
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 جایگزین مذاب های نمک و فلزات روغن، سلسیوس درجه 1222 باالی دماهای در ولی. باشد می انرژی محسوس ذخیره جهت

 گاز به مایع یا مایع به جامد حالت از جسم فاز تغییر هنگام به  نهان صورت به جسم توسط گرمایی انرژی ذخیره. میشوند آب

 مورد سه حداقل بایستی میکند، عمل دهنده فاز تغییر مواد مبنای بر که انرژی ذخیره سیستم هر طراحی در. میگیرد صورت

 :شود گرفته نظر در زیر

 نظر مورد ذوب دمای با مناسب PCM ماده( 1

 مناسب حرارتی تبادل سطح با حرارتی مبدل( 0

 .باشد آن با سازگار و باشد داشته را فاز تغییر هنگام به  PCM حجم تغییرات جذب قابلیت که PCM نگهدارنده محفظه( 3

 جذب که دمایی همان در تقریباً را انرژی مواد این. کنند می ذخیره ذوب نهان گرمای صورت به را انرژی دهنده فاز تغییر مواد

 به توانند می سنگ یا آب مانند موادی که است انرژی برابر 11 الی 5 مواد این انرژی ذخیره میزان. کنند می یزن آزاد میکنند،

 و آن شیمیایی ترمودینامیکی، خصوصیات ذوب، دمای بایستی PCM انتخاب در. کنند ذخیره خود در محسوس صورت

 دمای باشد، می سیستم طراحی دمای و کاربرد به وابسته PCM نوع انتخاب. شود گرفته نظر در بودن صرفه به مقرون همچنین

 PCM ذوب نهان گرمای چه هر. باشد PCM فاز تغییر دمای با متناسب بایستی سرمایش یا و گرمایش جهت سیستم عملکرد

 سیستم تخلیه و شارژ به باال حرارت انتقال ضریب همچنین و شود می کننده ذخیره سیستم ابعاد کاهش موجب باشد، باالتر

 کمترین با موادی از استفاده و نمود طراحی کوچکتر ابعاد با سیستمی میتوان باشد بیشتر PCM چگالی چه هر. کند می کمک

. رساند می حداقل به را محیطی زیست مشکالت بروز مورد در نگرانی پایین، بخار فشار با فاز تغییر هنگام به حجم تغییرات

 جز به وجود این با. دارند وجود ذوب نهان گرمای و فاز تغییر دمای به توجه با بسیاری آلی غیر و آلی دهنده فاز تغییر مواد

 آل ایده PCM برای قبلی شده ذکر مشخصات از مورد چند یا یک حداقل مواد این اکثر ذوب، نهان گرمای و ذوب نقطه دمای

 های کاستی که نمود طراحی نحوی به را سیستم د،موجو های PCM از یکی انتخاب با بایستی بنابراین باشند، نمی دارا را

PCM انتقال ضریب مواد، نگهدارنده محفظه داخل در آهنی های پره گرفتن نظر در با توان می مثال عنوان به. نماید جبران را 

 ساختمان در تیحرار انرژی کننده ذخیره عنوان به 1892 سال از پیش از دهنده فاز تغییر مواد. داد افزایش را هدایتی حرارت

 عنوان به ها کرکره و کف ها، سقف دیوارها، در مواد این از استفاده دهنده، فاز تغییر مواد پیشرفت با. اند میرفته کار به ها

 را هدف دو ها ساختمان در ها PCM  از استفاده. است یافته گسترش ها ساختمان سرمایشی -گرمایشی سیستم از بخشی

 :میکنند دنبال

 سرمایش برای شب سرمای یا گرمایش برای خورشید طبیعی گرمای از استفاده •

 گرمایشی -سرمایشی تجهیرات توسط شده ایجاد گرمای یا سرما از استفاده • 

 [1.]دارد وجود ها ساختمان سرمایش یا گرمایش منظور به ها PCM  از استفاده برای روش سه اساساً 

PCM ها ساختمان دیوار در ها 

 PCM دیواره جزء به ساختمان اجزای ایرس در ها 

  PCM گرم یا سرد کنند ذخیره مخازن در ها 

 و شارژ های مکانیسم و سازی ذخیره ماده از مختلفی های ترکیب که دارد وجود سرما ذخیره های سیستم از مختلفی انواع

 ای گدازه های نمک و یخ سرد، آب سازی، ذخیره ماده عنوان به ها گزینه ترین ابتدایی. میگیرد بکار را دشارژ

(EUTECTIC)تفاوت و(  فاز تغییر یا و پنهان انرژی نه و)  آب محسوس گرمای ظرفیت پایه بر سرد آب های سیستم. هستند 

 نهان گرمای از فقط گدازه های نمک و یخ سیستمهای. میکنند عمل سرمایشی بار از/  به برگشت و رفت آب جریان بین دما

 .است گرما جذب ظرفیت در آنها تفاوت و میکنند هاستفاد ذوب و انجماد

 می جذب گرما مقداری PCM ی ماده اول ی مرحله در. کرد تقسیم مرحله دو به توان می را PCM موارد در فاز تغییر مکانیسم

 کامل طور به فاز تغییر تا کند می جذب ذوب نهان گرمای مقدار به گرمایی ثابت دمای در سپس. برسد ذوب ی نقطه به تا کند
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 مورد حرارتی انرژی سازی ذخیره های سیستم در اگر دهنده، فاز تغییر مواد خالف بر آب که است ذکر به الزم. دهد رخ

 در همواره مثال برای. دارد زیادی مزایای آب. میگیرد قرار استفاده مورد محسوس حرارت جذب برای فقط بگیرد قرار استفاده

 سازی ذخیره ظرفیت. دارد باالیی ویژه گرمایی ظرفیت و است ارزان باشد، نمی مضر زیست محیط و انسان برای است، دسترس

 ی نقطه به اینکه محض به ولی باشد می آب از کمتر بسیار برسند ذوب ی نقطه به اینکه از قبل تا دهنده فاز تغییر مواد انرژی

 ظرفیت حالت این در که شود می همراه انرژی سازی ذخیره ظرفیت ناگهانی جهش با دهنده فاز تغییر ی ماده رسد می ذوب

 .گیرد می پیشی آب از دهنده فاز تغییر مواد در انرژی سازی ذخیره

 توجه زیر موارد به باید باشد انرژی سازی ذخیره سیستم در کارایی بهترین دارای که PCM ی ماده بهترین انتخاب منظور به

 [:1]داشت

 سانتی درجه 02 تا گراد سانتی درجه 05 ی بازه معموال. باشد متعارف کارکردی ی دودهمح در باید PCM ماده ذوب ی نقطه

 . باشد می مناسب بسیار گراد

 حرارتی انرژی سازی ذخیره سیستم فیزیکی ی اندازه تا باشد باالیی نهان گرمای دارای دهنده فاز تغییر ی ماده ممکن جای تا

 .گرفت نظر در تر کوچک بتوان را

 حرارتی انرژی ی ذخیره منبع شدن دشارژ و شارژ زمان بخشیدن بهبود به PCM ی ماده حرارتی هدایت ضریب نبود باال

 .کند می بسیاری کمک

 نباشد، اشتعال قابل نباشد، سمی که است ای ماده مناسب ی دهنده فاز تغییر ی ماده نیز شیمیایی ترکیب نظر از همچنین

 . باشد نداشته خورندگی خاصیت و باشد رباشد،پایدا نداشته محیطی زیست خطرات

 .کند تغییر خیلی آن ی دانسیته دادن فاز تغییر هنگام و باشد کمی بخار فشار دارای فیزیکی، خواص لحاظ از

 .باشد صرفه به مقرون نیز اقتصادی لحاظ از و باشد دسترس در باید دهنده فاز تغییر ی ماده نهایت ودر

 

 مروری بر كارهای گذشته
 .ها تحقیقات مختلفی در راستای ساختار آنها و کاربرد آنها در ذخیره انرژی صورت گرفته استPCM ورددر م

در یک سیستم آبگرمکن  (Sodium Thiosulfate Pentahydrate ) [ تاثیر به کارگیری نمک آبدار0] کانبازاغلو و همکارانش

قرار داد. نتایج حاکی از  PCM و مقایسه با سیستمهای بدون خورشیدی غیر فعال با مدار باز را به صورت تجربی مورد بررسی

در سیستم  PCM استفاده از مواد .بود PCM برابری ذخیره انرژی نسبت به سیستمهای رایج بدون 3515- 0558افزایش 

رشید گرمایش هوای خورشیدی، مشابه آبگرمکن خورشیدی موجب افزایش قابلیت و اطمینان سیستم در ساعات نبود تابش خو

ها مبنای انتخاب بایستی دمای ذوب باشد نه میزان گرمای نهان  جهت بکارگیری در این سیستم PCM میگردد. در انتخاب

. وی همچنین عالوه بر ماده ی تغییر فاز دهندهی سدیم تیسولفات استفاده از مواد تغییر فاز دهنده ی دیگری مانند نمک ذوب

 داد.  های هیدراته را نیز مورد بررسی قرار

تغییرات دمای . را مورد بررسی قرار داد. PCM [ یک گرمکن هوای خورشیدی با جریان طبیعی مجهز به ذخیره کننده0انیب ]

ثبت گردید. حداکثر افزایش دمای هوا  Mj /m –4.9 219.9 و میزان تابش روزانه در حدود  C° 41−19 هوای محیط در محدوده 

ها میتوان به  تعیین گردید. از این سیستم  %52ان مفید انرژی ذخیره شده در حدود بوده و میزان راندم  15K در حدود

 .عنوان خشک کننده گیاهان معطر یا دارویی که نبایستی در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار گیرند، استفاده کرد

که در این زمینه  PCM به همراه دارد. مواد تر شدن آنها، ذخیره انرژی را نیز در دیوارها عالوه بر سبک PCM استفاده از مواد

ها هستند که معموالً به همراه مواد افزودنی آهنی جهت افزایش  های آبدار و یا هیدروکربن روند عمدتاً از نوع نمک یبه کار م

نشان دادند که  [ دو دیوار ذخیره کننده انرژی را مورد بررسی قرار داد. نتایج1] هاونسضریب هدایت حرارتی به کار میروند. 

که تنها از مصالح بنایی ساخته شده  Cm12دارای عملکرد حرارتی بهتری نسبت به دیوار   8.1Cmبا ضخامت  PCM دیوار
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همچنین وی به صورت آزمایشگاهی تاثیر استفاده از چند نوع ماده ی تغییر فاز دهنده ی مختلف را نیز بر روی  .میباشد

 سی قرار داد. بازدهی حرارتی دیوارها مورد برر

های کاذب میتوان از آنها به عنوان بخشی از سیستم گرمایشی یا سرمایشی استفاده نمود.  در سقف PCM با قرار دادن مواد

در سقف را به پارافین در داخل کپسول های بیضوی شکل و استفاده از این کپسول ها تاثیر استفاده از   [3] ریدی وهمکارانش

میلی متر بودند. آن ها در بررسی  89این کپسول ها دارای اندازه ای در حدو  رد بررسی قرار دادند.همراه سیستم هواساز مو

های آزمایشگاهی خود از سه نوع کپسول مختلف که از جنس پلی اتیلن، آلومینیم و فوالد ضد زنگ ساخته شده بودند استفاده 

به اندازه ی نوع مادهی  تغییر فاز دهنده ی به کار رفته بر  نمودند. آن ها در آزمایش های خود نشان دادند که جنس کپسول

روی زمان شارژ و دشارژ شدن گرما تاثیر گذار نمی باشد. به طور ی که آن عنوان نمودند که زمان شارژ و دشارژ شدن برای 

قدار چندان زیادی نمی با یکدیگر تفاوت دارد که برای کاربردهای متداول م %5کپسول ها با جنس های مختلف تنها در حدود 

 باشد. و نزدیک به دمای اتاق می 25Cاین تحقیق در حدود فته در ر به کار PCM دمای ذوب مواد باشد.

جایی میباشد. در این روش عالوه بر ایجاد  گرمایش تشعشعی از کف دارای مزایای زیادی نسبت به گرمایش از طریق جابه

شود. در صورتی که از گرمایش الکتریکی در کف  هیزات گرمایشی اشغال نمیتر، فضای اضافی برای نصب تج مطلوب گرمای

کارگیری مواد تغییر فاز دهنده در مصالح کف در مصرف انرژی الکتریکی به هنگام روز صرفه جویی  توان با به استفاده شود می

 روشن شدن سیستم الکتریکی مواد ، باو قیمت آن ارزان تر می باشد نمود. در این روش هنگام شب که مصرف برق کمتر است

PCM  ذوب شده و گرما را در درون خود ذخیره میکنند و در روز با قطع جریان الکتریکی این حرارت به محیط پس داده

 جویی در مصرف برق )به ویژه در مناطقی که قیمت برق به هنگام روز بیشتر از شب می بدین ترتیب عالوه بر صرفه .میشود

. به بررسی و امکان سنجی استفاده از مواد تغییر ]1[. لین و همکارانشها نیز متوازن میشود ق توسط نیروگاهباشد( تولید بر

متر پرداختند. آن ها فرضنمودند که کف اتاق  3*5*5فازدهنده در سیستم الکتریکی گرمایش از کف برای یگ اتاق با ابعاد 

کی نصب می شود. از روی هیترهای الکتریکی یک الیه ماده ی تغییر فاز دارای یک الیه عایق باشد که روی آن هیترهای الکتری

میلی متر می باشد و  12میلی متر قرار می گیرد. روی ماده ی تغییر فاز دهنده یک الیه هوا به ضخامت  02دهنده به ضخامت 

مصرف انرژی الکتریکی برای میلی متر قرار می گیرد. سپس آن ها  10در آخر نیز یک الیه پارکت از جنس چوب به ضخامت 

این ساختمان را با مصرف انرژی الکتریک و هزینه ی انرژی الکتریکی برای ساختمان مشابه و بدون استفاده از ماده ی تغییر فاز 

ا دهنده مقایسه نمودند. آن ها برای مدل سازی خود از کد نویسی به زبان برنامه نویسی فرترن استفاده نمودند و نتایج خود را ب

 داده های تجربی موجود مقایسه کردند.

در حالت اختالط تصادفی پرداختند. برای مواد مورد بررسی بهبود شار حرارتی به  PCM [ به بررسی حرارتی5دارکوا ]و کیم 

 درصد حاصل شد. 50 تا 02میزان 

ین آن ها به صورت تجربی به همچن ها به صورت تجربی پرداختند. PCM [ به بررسی خواص حرارتی8اسکاالت و همکارانش ] 

برری تاثیر استفاده از مواد تغییر فاز دهنده در یک ساختمان نمونه پرداختند. آن ها نشان دادند که برای آن ساختمان خاص 

ساعت  18مدت زمان شارژ بیش از هفت ساعت به طول نمی انجامد در صوتی که مدت زمان دشارژ شدن سیستم در حدود 

ن دلیل آن ها نشان دادند که استفاده از مواد تغییر فاز دهنده در سیستم های گرمایش و سرمایش می تواند خواهد بود. به همی

 به خوبی بر روی جابجا کردن نقطه ی پیک مصرف انرژی الکتریکی موثر باشد.

هش بار سیستم تند که به کمک آن بهبود حرارتی و کاخپردا PCM به معرفی نوعی دیوار مجهز به]0[ژانگ و همکارانش  

. آن ها در برسی های تجربی خود از ماده ی تغییر فاز دهنده ی پارافین در داخل کپسول هایی شود تهویه مطبوع حاصل می

که در دیوار جایگزاری می شد استفاده نمودند. آن ها نشان دادند که با استفاده از مواد تغییر فاز دهنده می توان میزان شار 

 کاهش داد.  %39د نیاز را تا حدود حرارتی بیشینه ی مور
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برای اولین بار لیست جامع و فراگیری از موادی که می توانستند به عنوان ذخیره کننده ی انرژی  Abhat [8]، 1893در سال 

گرمایی مورد استفاده قرار بگیرند تهیه کرد. وی به بررسی ویژگی های هر یک از این مواد و مقایسه ی آن ها با یکدیگر 

اخت. وی به طور کلی مواد تغییر فاز دهنده را به دو دسته مواد ارگانیک مانند پارافین و اسیدهای چرب و مواد غیر ارگانیک پرد

مانند نمک های هیدراته تقسیم بندی نمود. نهایتا به بررسی رفتار ذوب شدن و منجمد شدن آن ها با اتفاده از روش های 

جام شده توسط وی مشخصات ترمودینامیکی بالغ بر بیست نوع دمختلف ماده ی تغییر کالرومتری پرداخت. در آزمایش های ان

افراد دیگری نیز در این  Abhatفاز دهنده گزارش شده است. همچنین راجع به پایداری آن ها نیز بحث گردیده است.  عالوه بر 

نوان ذخیره کننده ی انرژی حرارتی مورد زمینه کار نمودند و به بررسی و مقایسه ی مواد مختلفی که می توانستند به ع

و همکاران  Lorschاستفاده قرار بگیرند پرداختند که از مهم ترین کارهای صورت گرفته در این زمینه می توان به پژوهش های 

و که به بررسی دقیق خواص ترموفیزیکی واکس پارافین و سدیم سولفات دی هیدراته و تتراهیدروفران هیدراته پرداخت  [9]

Lane  و همچنین  [10]و همکارانHumphries   [11]   وGriggs  که به تالبف هندبوکجامعی از انواع مواد تغییر فاز دهنده به

همراه خواص کامل ترموفیزیکی آن ها و موارد مصصرف، پایداری و مشکالت احتمالی زیست محیطی ایجاد شده توسط آن ها 

 پرداختند، اشاره نمود. 

 روش آنتالپی 

هدف اصلی از این روش ارایه ی رابطه ی است که در آن گرمای نهان به طور مستقیم وجود ندارد و رابطه تنها شامل انتالپی 

 ودما می باشد. رابطه ای که برای این روش اریه می شود به صورت زیر می باشد:

                                                                                                                                       (1) 

اندکی  در این روش آنتالپی به صورت تابعی از دما تعریف میشود. البته این تابع برای مسایل تغییر فاز هم دما و غیر هم دما

ا برای تغییر فاز همدما و تغییر فاز غیر هم دما مشاهده ( می توان نمودار آنتالپی بر حسب دما ر1متفاوت می باشد. در شکل )

 نمود.

 
 . نمودار انتالپی بر حسب دما الف( تغییر فاز هم دما ب( تغییر فاز غیر هم دما(1)شکل 

 در این روش برای تغییر فاز هم دما آنتالپی به صورت زیر تعریف می شود:

                                                                                                           (0) 

 و همچنین برای تغییر فاز غیر هم دما نیز آنتالپی به صورت زیر تعریف می شود:
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                                          (1) 

 روش ظرفیت حرارتی موثر

 استفان، آنتالپی را با استفاده از روابط زیر می توانیم تعریف کنیم.می دانیم که برای مساله ی 

 (5) 

( می توان نمایی نحوه ی 0( می باشد که در شکل )Liq<T<TsolTگرمای ویژه در ناحیه ی خمیری ) mCکه در رابطه ی باال 

 تغییرات آنتالپی در مقابل دما را مشاهده نمود.

 
 به ازای دما c=dH/dTرات انتالپی و . نحوه ی تغیی(2)شکل
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با توجه به تعریف انجام شده در باال برای آنتالپی معادله ی انرژی در دستگاه مختصات دکارتی و استوانه ای را می توان می 

 توان به ترتیب به فرم های زیر باز نویسی کرد:

                                                                                                        (8) 

                                                                                               (0) 

 ن نوشت:ی فقط تابعی از دما است پس می تواو از آنجایی که انتالپ

                                                                                                                                                 (9) 

در نتیجه با توجه به روابط ذکر شده می توان مساله ی تغییر فاز را نیز مانند تمام مسایل غیر خطی انتقال حرارت حل نمود. 

باید توجه داشت که باید تاثیر گرمای نهان در ظرفیت حرارتی ویژه ی ماده دیده شود. یعنی در واقع یک ظرفیت حرارتی تنها 

ویژه ی جدیدی برای ماده تعریف می کنیم که در آن عالوه بر ظرفیت حرارتی ویژه ی خود ماده اثر گرمای نهان نیز دیده می 

نمایش می دهیم. بنابراین ظرفیت حرارتی موثر  ارتی موثر می نامیم و با نماد شود. این ظرفیت حرارتی جدید را ظرفیت حر

 را می توانیم با استفاده از رابطه ی زیر تعریف کنیم:

                                                                                                                                                            (8) 

( میتوان مطابق زیر به معادله ی حاکم بر مساله ی تغییر فاز با 0( در رابطه ی )8( و رابطه ی )9حال با جایگزاری رابطه ی )

 استفاده از روش گرمای ویژه ی موثر در دستگاه مختصات دکارتی دست یافت:

                                                                                                  (12) 

 به طریق مشابه برای دستگاه مختصات استوانه ای داریم:  

                                                                                             ( 11 ) 

( میتوان متوجه شد که این معادالت دقیقا مشابه معادالت هدایت حرارتی در دستگاه 11( و )12با کمی دقت در معادالت )

 جایگزین شده است.  با  cمختصات دکارتی و استوانه ای می باشند که در آن ها تنها 

 به دست آورد: cطه ی زیر بر حسب را از راب  3همچنین می توان ب ناحیه ی خمیری

                                                                                                                                             (10) 

می نامند. الزم به ذکر است که برای  می باشد که آن را بازه ی تغییر فاز که در رابطه ی باال 

برابر صفر می باشد و به تبع آن مقدار ظرفیت حرارتی موثر نیز بینهایت خواهد شد. برای این  مسایل تغییر فاز هم دما 

ر فاز در ( نیزنشان داده شده است، یک بازه ی هر چند کوچک را برای تغیی3که این مشکل حل شود، همان طور که در شکل )

به ارایه ی فرم های گسسته سازی شده  [12]و همکارانش  Morganنظر می گیرند. با توجه به روابطی که در باال ارایه شد، 

 برای روابط فوق پرداختند که در زیر می توان آن ها را مشاهده نمود:

                                                           
3 Mushy zone 
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                                                                                                                                            (13) 

 بیان گر بازه های زمانی می باشند.  n-1و nکه در رابطه ی باال باالنویس  

 همچنین برای آنتالپی داریم:

                                                                                                     (11) 

 ( می توان نتیجه گرفت که:19_3( و )11_3بنابراین با توجه به رابطه های )

                                                                                                              (15) 

ت که رابطه ی فوق رابطه ی تساوی نیست بلکه تنها یک رابطه ی تقریب می باشد و افراد مختلفی بر روی آن الزم به ذکر اس

اشاره  Lemmon [63]کارکرده اند تا این رابطه را به رابطه ی تساوی تبدیل کنند که از این جمله می توان به پژوهش های 

 نمود که رابطه ی زیر را ارایه نمود:

                                                                                                                              (18) 
 

 

 مدل سازی ریاضی و شبیه سازی عددی

( CondFD)1ت تفاضل محدودبا استفاده از نرم افزار انرژی پالس می توان مواد تغییر فازدهنده را با استفاده از الگوریتم هدای

شبیه سازی کرد. در این روش دیوارها، سقف ها و کف ها و به طور کلی تمام اجزایی که قرار است مورد بررسی قرار گیرند به 

تعدادی گره)مش( تقسیم می شوند و با استفاده از یک روش ضمنی تفاضل محدود به حل عددی معادالت انتقال حرارت در هر 

استفاده می شود که یک روش ضمنی  CondFDشود. همان طور که گفته شد در انرژی پالس از الگوریتم  گره پرداخته می

برای  8و یا ضمنی کامل 5تفاضل محدود محسوب می گردد که کاربر می تواند از هر یک از روش های ضمنی کرانک نیکلسون

 جداسازی معادالت استفاده کند. 

ده با استفاده از روش ضمنی کامل برای ماده ی همگن با مش بندی ساختار یافته) مش (، معادالت جداسازی ش10معادله ی )

 بندی با فاصله ی گره های یکسان( را نشان می دهد:

                                    (10) 

 در رابطه ی باال داریم:

  

  

                                                           
4 Conduction finite difference (CondFD)   
5 Crank-Nicholson  
6 Fully implicit  
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 اگر هدایت حرارتی متغییر باشد             ,

شماره گره بعدی نسبت به  i+1شماره گره برای جداسازی مکانی،  iبیان گر دما بر حسب کلوین،  Tهمچنین در روابط فوق 

بازه زمانی  j-1بازه زمانی بعدی،  j+1شماره گره برای بازه زمانی،  jشاره گره قبلی نسبت به گره مرکزی،  i-1گره مرکزی، 

 چگالی مواد می باشد. ظرفیت حرارتی ویژه مواد و  pCطول بازه مکانی،  Δxطول بازه زمانی،  Δtقبلی، 

( جداسازی می شوند، که خود وابسته به 0-1، تمامی المان ها به صورت خودکار با استفاده از رابطه ی )CondFDدر الگوریتم 

 ( و بازه زمانی می باشد.)9(، نفوذ حرارتی موادc) 0ثابت جداسازی مکانی

                                                                                             (19) 

(( که کاربران می oFمی باشد)معادل یک سم عدد فوریه) 3معموال مقدار جداسازی مکانی به صورت پیش فرض معادل مقدار 

 ند همین مقدار را انتخاب کنند و یا مقدار دیگری در این قسمت وارد کنند. توا

( آن را با توابع 18ی ) ( اجرا نمود باید مطابق رابطهPCMرا برای مواد تغییر فاز دهنده) CondFDبرای این که بتوان الگوریتم 

 یر می کند. دما کوپل نمود، چرا که در حین تغییر فاز در یک ماده آنتالپی تغی-آنتالپی

                                                                                                                          (18) 

( به 1-1)دما به این صورت می باشد که در مقدار گرمای ویژه در هر بازه ی زمانی را مطابق رابطه ی -عملکرد توابع آنتالپی

 دست می دهد. در واقع این همان روش آنتالپی می باشد که در فصل گذشته معرفی گردید.

                                                                                                            (02) 

 .بیان گر آنتالپی می باشد hکه در رابطه ی فوق 

 

 نتایج

CondFD  در نرم افزار انرژی پالس از نسخه ی پنجم اضافه گردید و در هر باز نشر این نرم افزار در سال های بعدی مورد

منتشر گردید، نسخه ی نهایی و بهبود  0210این نرم افزار که در سال  051اصالح و بهبود قرار گرفت تا این که در نسخه ی 

تغییر خاصی را تجربه نکرده  CondFD. و در نسخه های بعدی این نرم افزار الگوریتم دیدمعرفی گر CondFDیافته ی مدل 

 است.

در ادامه به شبیه سازی یک دیوار خورشیدی که دارای ماده ی تغییر فاز دهنده ی مختلف می باشد، پرداخته می شود. شبیه 

می شود در هر حالت نتایج عددی حاصل با  سازی در حالت های مختلف و با فرضیات مختلف صورت خواهد گرفت و سعی

 داده های تحلیلی و یا تجربی موجود اعتبار سنجی گردد.

یل به مساله ی استفان اشد ان گاه مساله ی تغییر فاز تبداگر فرض شود که دیوار مورد بررسی دارای طول نیمه بی نهایت ب

ن ارایه گردیده است. فرضیات در مساله ی نیومن به خواهد شد که یک راه حل تحلیلی توسط نیومن برای حل معادالت آ

 صورت یر می باشند:

                                                           
7 Space discretization constant 
8 Thermal diffusivity of the material   

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

در ابتدا تمامی دیواره به همراه ماده ی تغییر فزا دهنده در آن در یک دمای یکنواخت قرار دارند که این دما باالی دمای ذوب 

 دهنده نیز  در فاز مایع قرار دارد. ( و در نتیجه ماده ی تغییر فازmeltingT(x,t)>Tماده ی تغییر فاز دهنده می باشد)

 (.C°T(0,t)=0دمای سطح خارجی دیواره به صفر درجه سانتی گراد می رسد) t=0به طور ناگهانی در زمان 

چگالی ماده ی تغییر فاز دهنده در فاز جامد و مایع با یکدیگر برابر فرض می گردد و به طور کلی فرض می شود در تمام طول 

 ی ماده ی تغییر فاز دهنده ثابت باشد.مدت تغییرفاز چگال

ضریب هدایت حرارتی و همچنین گرمای ویژه ی ماده ی تغییر فز دهنده در هر فاز ثابت فرض می شود اما می تواند در فاز 

 مایع و جامد متفاوت در نظر گرفته شود. 

خمیری یا بازه ی بین دمای ذوب و انجماد  ماده ی تغییر فاز دهنده دارای دمای ذوب ثابت و معینی می باشد)در نتیجه بازه ی

 برای آن تعریف نمی شود(. به عبارت دیگر ذوب و انجماد ماده ی تغییر فاز دهنده هر دو در یک دما رخ می دهد.

حال به شبیه سازی مساله ی فوق برای سه نوع دیوار مختلف با ماده ی تغییر فاز دهنده متداول پرداخته می شود. خواص این 

( آورده شده است. همچنین الزم به ذکر است که در این حالت تنها یک دیوار خورشیدی دارای ماده 1ع ماده در جدول )سه نو

 52ی تغییر فاز دهنده در نظر گرفته شده است و همچنین فرض بر این است که دمای اولیه دیواره به صورت یکنواخت معادل 

 0858 – 0851ه بازه ی دمای ذوب هر ماده ی تغییر فاز دهنده در محدوده ی درجه سانتی گراد بوده است. با توجه به این ک

درجه سانتی گراد می باشد بنابراین شرایط ذکر شده در فرضیات را ارضا می کند و همچنین می توان فرض نمود که این دما 

 یز است(. تقریبا ثابت می باشد و فاقد ناحیه ی خمیری هستیم)زیرا بازه ی تغییرات آن بسیار ناچ
 (. خواص مواد تغییر فاز دهنده برای حالت های مختلف شبیه سازی1جدول)

 حالت سوم حالت دوم حالت اول خواص

نسبت وزن ماده ی تغییر فاز دهنده به 

 وزن کل دیوار
02% 32% 122% 

گرمای ویژه ی معادل برای 

 (kj/kgدیوار)
31 33 58 

 0858-0851 بازه ی دمای ذوب)درجه سانتی گراد(

 252330 2503 2518 (W/mKضریب هدایت حرارتی)

 08 1222 952 (3Kg/mچگالی)

 882 1122 0522 (J/Kg Kگرمای ویژه)

 25225 25202 25125 ضخامت)متر(

فاصله ی گره های در نظر گرفته شده 

 در شبیه سازی)متر(
25215 25225 25225 

 

اده ی تغییر فاز دهنده در داخل دیوار قرار می گیرد.  در این مطالعه سانتی متر از م 1255در حالت اول یک الیه به ضخامت 

متر می باشد. که با توجه به ضخامت تقریبا زیاد دیوار می توان آن را نیمه بی نهایت فرض نمود  155ضخامت کلی دیوار معادل 

 و در نتیجه از حل نیومن استفاده کرد. 

 0تی متر در نظر گرفته می شود و همچنین ضخامت ماده ی تغییر فاز دهنده سان 32در حالت دوم ضخامت کلی دیوار معادل 

 سانتی متر فرض می شود. 

 سانتی متر فرض می شود. 1555سانتی متر و ضخامت دیوار  255در حالت سوم ضخامت ماده ی تغییر فاز دهنده 

 dxسانتی متر که آن را با  155ه گره های ( حل تحلیلی و حل عددی برای سه حالت مختلف با مقادیر مختلف فاصل3در شکل )

( نشان داده شده است. در واقع می توان این طوری عنوان dx/9سانتی متر) 25180( و dx/3سانتی متر ) 255نشان می دهیم، 

 در نظر گرفته شده است.  08و  3، 3/1نمود که عدد فوریه به ترتیب معدل 
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 ساتفاده از روش تحللی و روش عددی برای سه مقدار مختلف فاصله گره. میزان شار حرارتی سطح خارجی با (3شکل)

 

(می توان مشاهده نمود که داده های حاصل از شبیه سازی عددی همخوانی مناسبی با داده های 3با دقت نمودن در شکل )

ر اندازه ی مش بندی حاصل از حل تحلیلی دارند که این خود داللت بر صحت شبیه سازی عددی دارد. همچنین می توان تاثی

در برخی  dxبر روی نتیجه ی حل را نیز مشاهده نمود. همان طور که مشاهده می وشد برای اندازه ی مش بندی معادل 

این  dx/9و  dx/3مناطق اختالف جزیی بین داده های عددی و داده های تحلیلی وجود دارد اما با کاهش این مقدار به 

 ه طوری که می توان گفت نمودارها تقریبا بر روی یکدیگر منطبق می شوند.اختالف جزیی نیز از بین رفته ب

( می توان تغییرات دمای سطح خارجی بر حسب زمان را برای حل تحلیلی و حل عددی با مقادیر مختلف 1همچنین در شکل )

 فاصله ی گره ها، مشاهده نمود.

 
 . تغییرات دمای سطح خارجی دیوار بر حسب زمان(4)شکل
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( مشاهده می شود، داده های عددی با داده ی تحلیلی همخوانی مناسبی دارند. در این حالت نیز 1ه در شکل )ن طور کهما

اختالف جزیی بین نتیجه ی شبیه سازی عددی و داده های تحلیلی مشاهده می وشد اما با کاهش  dxبرای اندازه ی گره 

ر کمتر شده به طوری که می توان گفت تقریبا نمودارها بر روی این اختالف بسیا dx/9و  dx/3فاصله ی بین مش ها به 

 یکدیگر منطبق شده اند. 

در بخش بعدی به بررسی تاثیر اندازه ی بازه ی زمانی بر روی نتایج پرداخته می شود. برای این منظور با در نظر گرفتن شرایط 

 زیر به شبیه سازی مجدد مساله پراخته می شود:

 درجه سانتی گراد فرض می شود.  05برابر  t>=0ای بازه ی زمانی دمای هوای داخلی بر

 در نظرگرفته می شود. K2= 5W/mi hضریب انتقال حرارت جابجایی معادل 

ساعته)یک شبانه  01درجه سانتی گراد فرض می شود اما برای یک بازه ی زمانی 05برابر  t=0دمای هوای خروجی در زمان 

 درجه سانتی گراد متغییر در نظر گرفته می شود. 12گراد تا  درجه سانتی 12روز(در بازه ی 

 در نظر گرفته می شود.  K2= 20 W/m outhضریب جابجایی حرارتی در قسمت بیرونی دیوار برابر با 

 درجه سانتی گراد باشد. 05در شرایط اولیه فرض می شود که دیوار به طور همگن در دمای 

 هنده ایده آل و به صورت خالص باشد و در نتیجه دارای دمای تغییر فاز ثابت باشد.فرض می شود که ماده ی تغییر فاز د

( می توان تغییرات دما در سطح داخلی دیوار، تغییرات دما در سطح میانی دیوار و شار حرارتی بر روی 8( تا )5در شکل های )

 سطح داخلی دیوار را بر حسب زمان برای حالت های مختلف مشاهده نمود. 

 
 . تغییرات دما در نقطه  ی میانی دیوار در زای تغییرات زمان برای حالت های مختلف طول بازه ی زمانی و مکانی(5شکل)

 

( می توان مشاهده نمود با ثابت ماندن طول بازه ی زمانی بر روی یک دقیقه و کم کردن طول بازه 5همان طور که در شکل )

و  dxنمودارها پیدا نمی شود اما با ثابت ماندن طول بازه ی مکانی در مقدار  تغییرات چندانی در dx/3به dxی مکانی از 

افزایش طول بازه ی زمانی از یک دقیقه به چهار دقیقه اختالفات مشهودی در نمودارها دیده می شود. این بدان معنی می باشد 
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می دهد اما دقت را به شدت تحت تاثیر قرار  که افزایش چهار برابری طول بازه ی زمانی هر چند زمان اجرای برنامه را کاهش

دقیقه به دو دقیقه عالوه بر این که حجم محاسبات کاهش می یابد،  1می دهد. در صورتی که با افزایش طول بازه ی زمانی از 

ب می دقت نیز تغییر چندانی نمی کند. بنابراین می توان گفت که طول بازه ی زمانی دو دقیقه برای این شبیه سازی مناس

( تغییرات دمای نقطه  ی میانی دیوار می باشد. در این نقطه هنوز به ماده ی تغییر فاز 5نکته قابل تامل در نمودار ) باشد.

 دهنده نرسیده ایم و به همین دلیل تغییرات دمایی بسیار باال می باشد.

تغییر فازدهنده( محدوده ی تغییرات دمایی  ( که مربوط به دمای داخلی دیوار می باشد )دمای بعد از ماده ی8اما در شکل )

 بسیار محدودتر می باشد.

 
 . تغییرات دمای سطح داخلی دیوار بر حسب تغییرات زمان(6) شکل

درجه سانتی گراد تغییر  0558تا  0150( می توان مشاهده نمود، دمای سطح داخلی دیوار در بازه ی 8همان طور که در شکل )

درجه سانتی گراد تغییر می کند که این بخاطر  12درجه سانتی گراد تا  12خارج در بازه ی دمایی میکند در حالتی که دمای 

درجه که معادل دمای  08عملکرد ماده ی تغییر فاز دهنده موجود در دیوار می باشد که همواره دما را در محدوده ای حدود 

درجه سانتی گراد می باشد به  08همواره مقداری کمتر از تغییر فاز می باشد نگه می دارد. دلیل این که دمای سطح داخلی 

 خاطر مقاومت حرارتی می باشد که دیوار حد فاصل ماده ی تغییر فازدهنده و سطح داخلی به وجود می آورد.

یی دقیقه تاثیر زیادی بر روی جواب نها 0دقیقه به  1همچنین در این حالت نیز مشاهده می وشد که افزایش بازه ی زمانی از 

دقیقه دقت حل به شدت کاهش می یابد. بنابراین برای این که هم بتوان هزینه ی  1ندارد اما با افزایش بازه ی زمانی به 

 دقیقه استفاده نمود.  0محاسباتی را کاهش داد و هم بتوان دقت الزم را داشت باید از بازه ی زمانی 

 سطح داخلی دیوار را مشاهده نمود.( می توان میزان شار حرارتی بر روی 0همچنین در شکل )
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 . شار حرارتی بر روی سطح دیوار داخلی به ازای تغییرات زمان(7شکل)

 

 جمع بندی
در این پژوهش به بررسی دیوار خورشیدی با استفاده از نرم افزار انرژی پالس پرداخته شد. برای اطمینان از صحت شبیه سازی 

 ای عددی حاصل با داده های تجربی موجود اعتبار سنجی گردند. عددی سعی شد در هر مرحله داده ه

در این حالت تاثیر اندازه ی فاصله ی مش بندی بر روی نتایج عددی مورد بررسی قرار گرفت. نشان داده شد که با افزایش 

برخوردار نخواهد بیش از حد فاصله ی مش ها هر چند که حجم محاسبات کاهش می یابد اما جواب نهایی نیز از دقت الزم 

بود. همچنین با کاهش بیش از حد فاصله ی مش ها نیز گرچه دقت جواب نهایی افزایش می یابد اما به شدت حجم محاسبات 

و در نتیجه هزینه های محاسباتی افزایش می یابد. لذا پیشنهاد شد که از فاصله ی مش بندی نه بسیار زیاد و نه بسیار کم 

 اهش حجم محاسبات، جواب نهایی دقت الزم را داشته باشد.استفاده شود تا در عین ک

در مرحله ی بعد تاثیر گام زمانی بر روی پاسخ عددی مورد بررسی قرار گرفت. در این حالت نیز شبیه سازی ها برای سه بازه 

ی با داده های عددی ی زمانی یک دقیقه، دو دقیقه و چهار دقیقه صورت گرفت. در این حالت نیز با مقایسه ی داده های تجرب

نان داده شد که برای بازه ی زمانی یک دقیقه بیشترین دقت حاصل می شود اما در این حالت حجم محاسبات به شدت باال می 

رود و در نتیجه هزینه های محاسباتی افزایش می یابد. همچنین نشان داده شد که برای بازه ی زمانی چهار دقیقه حجم 

فته ولی در عوض خطاهای نسبتا چشمگیری در جواب ساله ایجاد می شود. نهایتا نشان داده شد محاسبات به شدت کاهش یا

که بازه ی زمانی دو دقیقه ای در عین حال که دارای تعداد محاسبات کمی باشد، دقت مورد نیاز را نیز برآورد می کند در 

 پیشنهاد گردید.نتیجه استفاده از بازه ی زمانی دو دقیقه ای به عنوان بهترین حالت 
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