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  چكيده 
ي گرمائاز دو نوع كلكتور خورشيدي در حالتهاي مجهز به سپرهاي ضريب انتقال گرما در استفاده اين تحقيق به بررسي    

باشند. هوا از فضاي داخلي ساختمان به وسيله فن در  ها به صورت تك گذر و گذر دوبل ميپردازد. كلكتور و خالي مي
 گردد. س از گرم شدن مجدد بداخل آن برميبداخل كلكتورهاي فوق دميده و پ 6000تا  2500محدوده اعداد رينولدز 

متر مورد استفاده قرار گرفته است. ضرايب انتقال گرما در كلكتورهاي در  =1PRو 35/1، 2ي در سه گام گرمائسپرهاي 
حالتهاي استفاده از سپرهاي گرمائي با گام هاي مختلف و خالي بدست آمده و با هم مقايسه شده است. درصد نسبت 

ي مذكور به ضريب انتقال گرما در كلكتور خالي در شرايط استفاده از ضريب انتقال گرما با استفاده از سپرهاي گرمائ
% و 162%، 142ل به ترتيب % و در شرايط استفاده از كلكتور با گذر دوب5/171% و 152%، 124كلكتور تك گذر به ترتيب 

  م بود.باشند. با بكارگيري كلكتورهاي خورشيدي در ساختمان باعث صرفه جويي مصرف انرژي خواهي % مي183
  

 .، سپر گرمائيگرماي، ضريب انتقال ، كلكتور خورشيدمصرف انرژي هاي كليدي: واژه
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   همقدم - 1

باشد. معماري مناسب  ستفاده از انرژي تابشي خورشيد مييكي از مهمترين منابع افزايش گرما در اطراف ساختمان ها ا
 ه مورد توجه قرار گرفته است.جهت استفاده بهينه از انرژي خورشيد در كشورهاي در حال توسع

باشد. ياج داي و همكارانش  ر ساختمان ها پيكربندي مناسبي مياستفاده از يك دودكش خورشيدي براي تهويه طبيعي د
تحقيقاتي در مورد افزايش تهويه طبيعي در يك خانه خورشيدي انجام داده اند كه مجهز به يك دودكش خورشيدي و  ]1[

نيز دو نوع كلكتور خورشيدي، تك گذر و گذردوبل را مورد بررسي قرار داده  ]2[زهي و همكارانش   محفظه تبريد بوده است.
اند. از كلكتورهاي فوق براي گرمايش فضا در فصل زمستان و تهويه طبيعي در فصول ديگر استفاده شده است. در تحقيق فوق 

  باشد. از كلكتور تك گذر مي شتر% بي10نسبت گرماي جمع شده در استفاده از كلكتور با گذر دوبل 

در تحقيق حاضر اثر استفاده از سپرهاي گرمائي در گام هاي مختلف بر روي افزايش انتقال گرما در كلكتورهاي تك گذر 
 و گذردوبل نسبت به كلكتورهاي خالي مورد بررسي قرار گرفته است.

 

  مايشزشرح مدل آ - 2
) نصب 1كه بر روي پشت بام يك منزل مسكوني مطابق شكل ( دهساخته ش مدل آزمايشي از يك كلكتور خورشيدي

  شده است.
  

  
  .) : كلكتورهاي خورشيدي تك گذر و گذر دوبل1شكل (

  
بداخل كلكتور هدايت شده و پس از گرم شدن مجدد  )متر مكعب در ساعت 1000با هوادهي يك (هوا به وسيله دمنده 

كيلو وات استفاده شده است. كلكتورها  2دي بداخل كلكتور از يك اينورتور شود. جهت تنظيم سرعت ورو بداخل اتاق وارد مي
مي باشند. آن قسمتي از كلكتور كه به سمت خورشيد مي باشد  b-1و  a-1به دو صورت تك گذر و گذردوبل به ترتيب مطابق 
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ز اتالف گرما، ديواره هاي از جنس شيشه بوده و ساير قسمت هاي كلكتور از جنس ورق استيل مي باشند. براي جلوگيري ا
  بيروني كانال كلكتورها عايق كاري شده است. 

براي اندازه گيري دماي سطح داخلي كانال كلكتورها وهمچنين دماي هواي ورودي به كانال و خروجي از آن از ترموكوپل 
ترموكوپل  =40N و =24Nاستفاده شده است. بر روي سطح داخلي كلكتور تك گذر و گذردوبل به ترتيب  PT100هاي 

مي باشد. طول كلكتور تك گذر و گذردوبل به  C2/0نصب شده است. ترموكوپل هاي فوق كاليبره شده و دقت آنها حدود 
داخل كلكتورهاي فوق متر مي باشند. براي اندازه گيري سرعت هواي ورودي ب 2/0و  4متر، و عرض و ارتفاع آنها  6و  3ترتيب 

 5/0استفاده شده است. فلومتر فوق كاليبره شده و دقت آن حدود  )متر مكعب بر ساعت 1000تا  8 (از يك فلومتر
  مترمكعب بر ساعت مي باشد.

ده است. در كلكتورها در آزمايش هاي انجام شده، براي گرمايش يك فضاي مسكوني در فصل زمستان در نظر گرفته ش
آزمايش ها بعد از به تعادل رسيدن جريان هوا در داخل كلكتورها اطالعات به كامپيوتر منتقل و براي يك دوره يك روزه 

به  مي باشد. عدم قطعيت در آزمايش ها 16تا  8متوسط گيري مي گردد. زمان جمع آوري اطالعات در يك روز از ساعت 
محاسبه شده است. گستره عدم قطعيت در محاسبه اعداد  ]4[ ANSI/ASMEدارد و استان ]3[روش كلمن و استيل وسيله 

  مي باشد. %6و  %5رينولدز و ضريب انتقال گرما به ترتيب 
  

 فرمول بندي نتايج - 3

)(حالت شرايط پايدار مقدار خالص انتقال گرمادر  netQمت داخل كانال برابر ميزان انرژي تابشي از خورشيد بوده در قس
كه از شيشه كلكتور بداخل كانال هدايت مي گردد. مقدار انتقال گرماي سيال عبوري از قسمت تست معادل حاصلضرب دبي 

  جرمي، ظرفيت گرماي ويژه و اختالف دماي هواي ورودي و خروجي از كانال كلكتور مي باشد.

)1              (                                )(, ioaPnet TTCmQ    

  ) بدست مي آيد.2مقدار دبي جرمي هوا بوسيله رابطه (

)2                                                    (csbuAm   

  ) مي باشد.3مقدار انتقال گرما در قسمت تست همچنين معادل رابطه ( 

)3      (                                         )( bwnet TTAhQ  

  ) محاسبه مي گردد. 4متوسط دماي سطح داخلي كانال كلكتورها مي باشد كه بوسيله رابطه () wT(در اينجا

)4                            (                      



N

n
w N

TT
1

                                               )bT) دماي 3) در رابطه (

) محاسبه مي گردد. تمام خواص ترموفيزيكي هوا در  دماي توده اي در نظر گرفته مي شود. 5توده اي بوده كه بوسيله رابطه (

  محاسبه مي گردد. 

)5        (                                          2

)( io
b

TT
T




  

  ) محاسبه مي گردد.6عدد رينولدز از رابطه (

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 مجري: هم انديشان انرزي كيميا                 1392اسفند  15پنجمين كنفرانس انرژيهاي تجديدپذير، پاك و كارآمد       

   88671676 – 021     www.Renewenergy.ir                    

)6                                                     (
huD

Re
  

)hD( ) محاسبه مي گردد.7قطر هيدروليكي است و از رابطه (   

)7              (                                      P

A
D cs

h

4


  

براي محاسبه انتقال گرما در  ]6[) توسط هولندز8ارائه شده است. رابطه تجربي ( ]5[) توسط اينكورپرا 7) تا (1روابط (

  كلكتور تك گذر و كانال اول از كلكتور با گذردوبل ارائه شده است.

)8         (







































 1

5830

)(cos

)(cos

1708
1

)cos(

)8.1(sin1708
144.11

3
16.1 


 Ra

RaRa
Nu

  

  ) را براي محاسبه انتقال گرما در كانال دوم كلكتور با گذردوبل معرفي كرده است.9نيز رابطه تجربي ( ]7[آرنولد 

)9(                                           sin1)90(1  NuNu            

  
  تغييرات متوسط ضريب انتقال گرما در كلكتور تك گذر: )2شكل (

  
  تجزيه تحليل آزمايش ها -4

در اين قسمت اثر نصب سپر گرمائي بر روي افزايش ضريب انتقال گرما بررسي مي گردد. در اين تحقيق از دو نوع كلكتور 
 1PR، 35/1، 2خورشيدي، تك گذر و گذردوبل استفاده شده است. سپرهاي گرمائي نصب شده در كلكتورها در سه گام 

  مي باشند. متر 
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) در كلكتورهاي مذكور براي استفاده از سپرهاي گرمائي در گام هاي مختلف hمتوسط ضريب انتقال گرماي جابجايي (
  ) حاصل مي گردد.3) و (1و كلكتور خالي از مساوي قرار دادن روابط (

) 2تورهاي تك گذر و گذردوبل به ترتيب در اشكال (تغييرات متوسط ضريب انتقال گرما بر حسب اعداد رينولدز در كلك
)  نمايش داده شده است. متوسط ضريب انتقال گرماي بدست آمده بوسيله نتايج حاصل از آزمايش در داخل كانال خالي 3و(

وبي بهم ) در اشكال مذكورمقايسه شده و نزديكي خ9) و (8براي كلكتور تك گذر و گذردوبل برحسب اعداد رينولدز با روابط (
  دارند.

 

  در كلكتور گذردوبلتغييرات متوسط ضريب انتقال گرما : )3شكل (

  
استفاده از سپرهاي گرمائي با گام هاي مختلف در كلكتورها باعث افزايش سطح انتقال گرما و تماس بين سيال عبوري و 

اي گرمائي باعث اغتشاش جريان هوا و ديواره كانال شده و موجب افزايش انتقال گرما مي شود. همچنين كاهش گام در سپره
تخريب بيشتر اليه مرزي در سطح داخلي كانال كلكتور شده، و موجب افزايش انتقال گرماي جابجايي مي گردد. همانطور كه 

) مشاهده مي گردد با كاهش گام در سپرهاي گرمائي و افزايش اعداد رينولدز، مقدار ضريب انتقال گرما 3) و (2در اشكال (
به ضريب انتقال متر)  1، 35/1، 2(با گام هاي ال گرما با استفاده از سپرهاي گرمائييش مي يابد. درصد نسبت ضريب انتقافزا

% و در شرايط استفاده از كلكتور 5/171% و 152%، 124گرما در كلكتور خالي در شرايط استفاده از كلكتور تك گذر به ترتيب 
% مي باشند. با بكارگيري كلكتورهاي خورشيدي فوق در ساختمان باعث صرفه 183% و 162%، 142با گذر دوبل به ترتيب 

 .جويي مصرف انرژي خواهيم بود

 

  نتيجه گيري -5

ي گردد. متوسط انتقال گرما مي حاصل باعث افزايش انتقال گرما ي خورشيدياستفاده از سپرهاي گرمائي در كلكتورها
باشد. ضريب انتقال گرما در  ت به كلكتور تك گذر در شرايط يكسان بيشتر ميكلكتور با گذر دوبل نسب استفاده از در حاصل

، 4/12متر براي كلكتور تك گذر نسبت به كلكتور خالي به ترتيب  1، 35/1، 2شرايط استفاده از سپرهاي گرمائي با گام هاي 
برابر شده است. نتيجه  3/18و  2/16، 2/14برابر، و براي كلكتور با گذردوبل نسبت به كلكتور خالي به ترتيب  15/17 و 2/15
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در شرايط ساختماني و  بكارگيري كلكتورهاي خورشيدي با استفاده از سپرهاي گرمائياين است كه با  حاضر در تحقيق كلي
    باعث استفاده بهينه از انرژي تابشي خورشيد خواهيم شد. ،اقليمي مناسب
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  فهرست عالئم و اختصارات
  
A   ،2مساحتm   
apC )/.(ظرفيت گرماي ويژه هوا،   , KkgJ 

hD   ،قطر هيدروليكيm  
h  ،متوسط ضريب انتقال گرما)./( 2 KmW   
m  ،شدت جريان جرميskg /   

Nu  متوسط عدد نوسلت  
Q  نرخ انتقال گرما  

Re  عدد رينولدز 

Ra  ايليعدد ر  
T   ،دماK  

T   ،دماي متوسطK   
u  ،متوسط سرعت محوريsm /   
  

  عالئم يوناني
  
  ،ويسكوزيته سينماتيكيsm /2   
   ،3چگالي جرمي/ mkg  
   كلكتور با افقزاويه ،degree 
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  ها  زيرنويس
  
a  هوا  
b  اي توده  

cs  سطح مقطع عرضي  
i  ورودي  
o  خروجي  
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