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مقايسه بازده تجربي و تئوري يك كلكتور خورشيدي تخت تجهيز شده با 

 بازتابنده
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 چكيده 
يك كلكتور خورشيدي صفحه تخت در يك مدار بسته انجام شده و اثر استفاده از  انرژيهاي تجربي تحليل  در اين مقاله بر اساس داده 

ف كارهايي كه تاكنون شده است. بر خال انجامبر اساس يك مدل رياضي اين هدف هاي بااليي، پاييني و كناري بررسي شده است.  بازتابنده
انجام شده ضريب افت كلي از كلكتور ثابت فرض نشده، دماي سيال ورودي به كلكتور با دماي محيط يكسان در نظرگرفته نشده و به جاي آن 

ي ميان روز ها ها نرخ تشعشع ورودي از صبح تا ساعت در همه وضعيتها استفاده شده است. نتايج نشان دادند كه در  از نتايج واقعي آزمايش
در ساعاتي  در مقايسه بين بازده تجربي و تئوري مشخص شد كه دهد. يابد. بازده انرژي نيز رفتار مشابهي نشان مي افزايش و سپس كاهش مي

 تفاوتبراي حالت مرجع بيشترين و كمترين  شود. بزرگتر از بازده تئوري است و در ساعاتي از روز هم اين رفتار برعكس مياز روز بازده تجربي 
ها  افتد. همچنين براي حالتي كه از بازتابنده اتفاق مي 13 و 9هاي  و براي ساعتدرصد بوده  9/0 و 262ترتيب  بين بازده تجربي و تحليلي به

 افتد. اتفاق مي 13 و 9هاي  و براي ساعتده درصد بو 2و  139ترتيب  شود، بيشترين و كمترين تفاوت بين بازده تجربي و تحليلي به استفاده مي

و  16درصد بوده و در ساعات  15/0و  203ترتيب  ها به بيشترين و كمترين افزايش در بازده تئوري و تجربي با استفاده از بازتابنده
ها الزاما هميشه  ربرد بازتابندهها همواره باعث افزايش بازده تجربي شده ولي بازده تئوري با كا استفاده از بازتابنده دهد. روي مي 10

 يابد. افزايش نمي
 

  صفحه تخت ،كلكتور خورشيدي ،بازتابنده مطالعه تجربي، انرژي،بازده  هاي كليدي: واژه
  

                                                           
 مهندسي مكانيك، تبديل انرژي دانشيار-1
 مهندسي مكانيك، تبديل انرژي دانشجوي دكترا -2
 مكانيك، تبديل انرژيمهندسي  دانشجوي كارشناسي ارشد -3
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 مقدمه -1
هاي انرژي خورشيدي هستند كه در آنها انرژي تشعشعي خورشيدي به انرژي حرارتي تبديل  كلكتورهاي صفحه تخت، جذب كننده

شود. از مهمترين خصوصيات اين كلكتورها توانايي جذب تشعشع پخش شده و مستقيم به طور همزمان است. از جمله مزاياي  مي
توان  ها مي باشد. با بكارگيري بازتابنده ها مي ديگر اين كلكتورها عدم نياز به دنبال كردن خورشيد، نگهداري و تعميرات آسان آن

كند به روي سطح كلكتور منعكس نمود. با استفاده از  از اطراف كلكتور به سطح زمين فرار ميمقداري از تشعشع خورشيدي را كه 
ها  توان بخش بيشتري از تشعشع پخش شده را متمركز نمود. تنها در برخي از مطالعات انجام شده در مورد كلكتور ها نيز مي عدسي

ها پيش از اين كاري صورت نگرفته  ضمنا در مورد استفاده از عدسي هاي بااليي و پاييني پرداخته شده و به بررسي اثر بازتابنده
هاي بااليي و پاييني راهي ارزان و كارآمد براي افزايش تشعشع  نشان دادند كه استفاده از بازتابنده] 1[ است. مك دانيل و الندس

مطالعات عددي نشان دادند، در صورتي  با انجام] 2[ رود. بيكر و همكاران خورشيدي برخوردي به روي صفحه جاذب به شمار مي
كه كلكتورها در شيبي بيشتر از عرض جغرافيايي محل قرار گيرند، با قرار دادن سطحي براي بازتاب تشعشع در پايين كلكتور، 

االي كلكتور نشان دادند كه هرگاه از بازتابنده با زاويه ثابت در ب] 3[ يابد. پوكار و دسپيك عملكرد كلكتور در تابستان بهبود مي
ها  كند و در بقيه زمان استفاده شود، تنها در بازه زماني كوتاهي سطح كلكتور به صورت يكنواخت تشعشع بازتابيده را دريافت مي

در يك مطالعه تحليلي و  ]4[ رود. عظيمي قسمتي از تشعشع بازتابيده از روي سطح كلكتور به سمت زمين فرار نموده و هدر مي
ها بر روي عملكرد كلكتور صفحه تخت  هاي تخت در چهار طرف كلكتور و همچنين عدسي ت استفاده از بازتابندهآزمايشگاهي اثرا

هاي كناري با تنظيم زاويه  هاي باال و پايين با زاويه ثابت و بازتابنده خورشيدي را بررسي نمود. او نشان داد كه كاربرد بازتابنده
هاي كناري به دليل نياز به تغيير زاويه مشكل باشد  موقعي كه استفاده از بازتابنده شود و فقط موجب افزايش بازده انرژي مي

ها توجيه دارد. اگزرژي يكي از مفاهيم مهم قانون دوم ترموديناميك است كه به لحاظ تئوري شامل حداكثر كار  استفاده از عدسي
كرد حرارتي بهينه كلكتور در كاركرد آن تاثير زيادي دارد، عمل ].5[مفيدي است كه از يك جريان ماده و يا انرژي قابل حصول است

كند. دشوار بودن تعيين اثر متغير مختلف بر تابع بازده انرژي  لذا مقدار كيفيت انرژي يا همان اگزرژي كلكتور اهميت پيدا مي
است كه در مفهوم  كلكتورهاي خورشيدي صفحه تخت، طراحي كلكتورهاي صفحه تخت را مشكل نموده است. اين در شرايطي

تحليل اگزرژي يك كلكتور را براي پيدا كردن ] 7[ . دوتاگوپتا و سابا]6[شود بازده اگزرژي اثرگذاري پارامترها بهتر مشخص مي
به تحليل اگزرژي دريافت ] 8[ دماي ورودي بهينه با فرض ثابت بودن ضريب افت حرارت كلي انجام دادند. هال و همكاران

فضايي با اين فرض كه ضريب افت حرارت كلي تابع تواني از دماي متوسط سطح بيروني باشد پرداختند.  هاي خورشيدي كننده
سازي ترموديناميكي كلكتورهاي صفحه تخت بر اساس كمينه كردن انتروپي توليد شده پرداختند.  به بهينه ]9[ ماهانتا و كومار

ماي بهينه سيال و طول مسير بهينه جريان سيال را براي يك كلكتور بعد د با استفاده از روابط بي] 10[ تورس ريز و همكاران
سازي اگزرژي كلكتورهاي خورشيدي صفحه تخت كار  درباره موضوع بهينه ]11[ صفحه تخت هوايي يافتند. فراهت و همكاران

ام شده و همچنين تحليل كردند. كار ايشان و بيشتر مطالعات ديگر قبلي با فرض ثابت بودن ضريب افت حرارت كلي كلكتور انج
 اگزرژي كلكتور با فرض برابر بودن دماي سيال ورودي به كلكتور با دماي محيط در يك مدار باز صورت گرفته است.

يك كلكتور خورشيدي صفحه تخت در يك مدار  مقايسه بازده انرژي تجربي و تئوريبه  بر اساس نتايج تجربي در مطالعه حاضر
هاي تجربي در شهر تهران پرداخته شده است. در  ها مبتني برداده كلكتور همراه با بازتابنده و مرجع وضعيت كلكتور دوبسته در 
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تحليل انجام شده بر خالف كارهايي كه تاكنون انجام شده است دماي سيال ورودي به كلكتور با دماي محيط يكسان در نظرگرفته 
 شده است. نشده و همچنين ضريب افت كلي كلكتور نيز متغير منظور 

 

 . تحليل انرژي2

نمايي شماتيك مربوط به قسمتي از  1شوند. در شكل  در اين قسمت روابط مربوط به تحليل انرژي كلكتور صفحه تخت ارائه مي
 اي مورد بررسي، در اين مطالعه نشان داده شده است. كلكتور صفحه لوله

 

 
 اي تخت ): نمايي جزئي از يك كلكتور صفحه لوله1شكل (

 

 ]:12[انرژي مفيد كسب شده توسط سيال عبوري از كلكتور عبارت است از

)1( Qu=ṁCp(Tout-Tin) 

ṁ دبــي ســيال، Cp و گرمــاي ويــژه فشــار ثابــت ســيال Tout  وTin  بــه ترتيــب دمــاي ســيال خروجــي از كلكتــور و ورودي بــه

باشند. انرژي مفيـد كسـب شـده توسـط كلكتـور بـر حسـب مقـدار تشعشـع خورشـيدي ورودي و تلفـات حرارتـي از بدنـه               آن مي
 ]:12[كلكتور عبارتست از

)2( Qu=AcFR[S-Ul(Tin-Ta)] 

Ac   ،ــور ــاذب كلكتـ ــطح جـ ــيط و  Ta سـ ــاي محـ ــاذب       Sدمـ ــطح جـ ــد سـ ــر واحـ ــيدي بـ ــع خورشـ ــي از تشعشـ بخشـ
 ]:12[عبارت است از S. شود كلكتور است كه توسط آن جذب مي

)3( S=(τα)IT=ηoIT 

IT شار تشعشعي خورشيدي وارد شده به كلكتور و ηo 12[جذب و عبارت است از -ضرب موثرعبور بازده اپتيكي و برابر حاصل:[ 

)4( ηo=(τα)=1.01τα              

FR ) ضريب انتقال گرماي كلكتور بوده و عبارت از نسبت انرژي مفيد واقعي بدست آمده به انرژي مفيد در شرايطي 2در رابطه (
 ]:12[است كه همه سطح كلكتور در دماي سيال ورودي باشد و عبارت است از

)5( FR=
ṁCp

AcUl
�1- exp�-

F´UlAc

ṁCp
�� 

F´       مقاومـت حرارتـي از صـفحه جـاذب بـه محـيط بـه مقاومـت حرارتـي          معروف به ضـريب بـازده كلكتـور، عبـارت از نسـبت
 ]:12[از سيال به محيط بوده و عبارت است از

w 

 پوشش

 جاذب
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)6( 
F´=

1
Ul
�

W � 1
Ul[D+(W-D)F] + 1

Cb
+ 1

πDhfi
�
 

1
Cb

فاصله مركز تا مركز  W. باشد و اغلب مقدار بسيار ناچيزي دارد ها به صفحه جاذب مي مقاومت هدايتي ماده اتصال دهنده لوله 

 ضريب انتقال حرارت جابجايي سيال داخل hfin. باشد هامي قطر لوله D ها و لوله
 ]:12[شود از . در حالت پايدار انرژي مفيد دريافتي به وسيله كلكتور عبارت مي]12[بازده پايه پره است  Fها و  لوله

)7( Qu=AcS-UlAc�Tp-Ta� 

Tp   همچنـين  باشـد.  دماي صفحه جـاذب مـي Ul      مجمـوع افـت از سـمت بـاالي صـفحه جـاذب       افـت كلـي از كلكتـور و برابـر

 ]:12[و عبارتست از، ، 𝑈𝑒و افت از اطراف آن ،Ub،افت از پشت كلكتور ،Ut،به محيط

)8( Ul=UT+Ub+Ue 

 ]:12[بازده انرژي تحليلي و تجربي كلكتور به ترتيب عبارتند از

)9( ηencal
=(τα)-

Ul(Tp-Ta)
IT

 

)10( ηenexp
=

ṁCp(Tout-Tin )
IT×Ap

 

 ها سيستم و شرح آزمايش مشخصات-3
نشان داده شـده اسـت و همچنـين مشخصـات كلكتـور       2نمايي شماتيك از سيستمي كه كلكتور در آن نصب شده است در شكل 

 آورده شده است. 1ها استفاده شده است در جدول  ها از آن ها كه در آزمايش مرجع و تجهيزات مربوط به بازتابنده

هاي انجـام شـده    انجام شده است. در آزمايش 51°25´و طول جغرافيايي  35°41´ها درشهر تهران با عرض جغرافيايي  آزمايش
kg/s.mP و به طرف جنوب بوده است. دبي عبوري گذرنده از كلكتور برابر 35°شيب كلكتور برابر 

2
P03/0     بوده كه نسـبت بـه دبـي در

استفاده از اين دبي وارد شـدن انـرژي بيشـتر بـه كلكتـور بـه دليـل اسـتفاده از         كلكتورهاي تخت معمول ميزان بااليي است. علت 
ي دوم از كلكتـور بـه همـراه     انـد. در مرحلـه   ها انجـام شـده   ها بدون استفاده از بازتابنده ي اول آزمايش ها بوده است. مرحله بازتابنده
ين مرحله بازتابنده بااليي بصورت ثابت و عمود نسـبت بـه افـق و    ها در باال، پايين و طرفين كلكتور استفاده شده است. در ا بازتابنده

تغيير  8/5°هاي كناري در هر نيم ساعت به ميزان  اند، ولي زاويه بازتابنده درجه نسبت به افق نصب شده 35بازتابنده پاييني با زاويه 
ها بر روي كلكتور بـوده اسـت. موضـوع     اندازي آن ايههاي كناري با ابعاد كم، جلوگيري از س داده شده است. علت استفاده از بازتابنده
 صبح نيز رعايت شده است.  9ها در ساعت  گيري ها در شروع اندازه سايه اندازي در تنظيم زاويه اين بازتابنده

 

 
 ها ): نمايي از سيستم در آزمايش2شكل (

 

 پمپ

 
 تانك

 

 كلكتور
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هـايي بـا دقـت     و دماهـا بـه كمـك دماسـنج     W 1ي سوالريمتري با دقت تشعشع خورشيدي ورودي به صفحه جاذب به وسيله
C°1/0  هـا    ها استفاده شده است، هر مرحله از آزمايش آزمايشاندازه گيري شده اند. با توجه به اينكه تنها از يك كلكتور براي انجام

 اند. عصر و هر نيم ساعت انجام شده 16صبح تا ساعت  9ها از ساعت  به صورت مجزا در يك روز كامل انجام شده است. ثبت داده
 

 ها  ها در آزمايش بازتابنده و ): مشخصات كلكتور1جدول (
 مشخصات مورد

 اي صفحه لوله نوع كلكتور
 آلومينيوم جنس صفحه

 رنگ سياه مات جنس پوشش صفحه
 m001/0 ضخامت صفحه
 εp( 9/0(ضريب صدور صفحه 

kp( 211(ضريب هدايت حرارتي صفحه  W m.K⁄  
 m925/0×2 ابعاد كلكتور 

 β( °35(شيب قرارگيري كلكتور 
 يك اي تعداد پوشش شيشه
 εg( 85/0( ضريب صدور پوشش

 F´( 95/0 (ضريب بازده 
 ηo 68/0)( بازده اپتيك

 m02/0 ضخامت عايق اطراف
 m02/0 ضخامت عايق پشت
ki( 05/0W(ها  ضريب هدايت حرارتي عايق m.K⁄ 

 آب سيال عامل
 304استيل ها جنس بازتابنده
 4 ها تعداد بازتابنده

 m2×1 ابعاد بازتابنده بااليي و پاييني
 m3 /0×2 هاي كناري ابعاد بازتابنده

 

 نتايج و بحث  -4
هاي انجام شده مربوط به هر دو وضعيت استفاده از كلكتور در شرايط  ها در آزمايش نتايج اندازه گيري 3 و 2ي  هاي شماره در جدول

تشعشـع  ها باعث افزايش  شود استفاده از بازتابنده چه از مقايسه مقادير در جداول ديده مي اند. چنان ها آورده شده مرجع و با بازتابنده
ها در بعضي مواقـع روز نسـبت بـه شـرايط مرجـع       ورودي به صفحه جاذب شده است. اين افزايش براي وضعيت استفاده از بازتابنده

باشد. دماي سيال ورودي به كلكتور كه از منبع ذخيره گرفته شده است به دليل عملكرد كلكتور در يك مدار بسته و  % مي70حدود 
 نبع مدام افزايش يافته است.ذخيره گرماي جذب شده در م
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 ها در وضعيت كلكتور مرجع  ): نتايج اندازه گيري2جدول (
 IRT زمان

(W/m2) 
TRa 

(°C) 
TRin 

(°C) 
TRp 

(°C) 
To exp 

(°C) 
Vw 

(m/s) 

9:00 560 33 5/44 50 45 6 
9:30 630 33 45 51 46 6 
10:00 750 34 46 53 5/47 5 
10:30 830 35 47 54 49 6 
11:00 925 36 50 56 5/52 6 
11:30 992 37 51 59 54 5 
12:00 1006 38 53 60 5/56 5 
12:30 1020 5/38 54 61 5/57 6 
13:00 978 5/40 56 5/62 5/59 6 
13:30 914 5/40 57 5/63 5/60 5 
14:00 834 41 60 65 5/62 5 
14:30 780 41 61 65 63 4 
15:00 734 5/39 62 65 5/63 5 
15:30 626 41 63 66 5/64 6 
16:00 607 41 64 67 5/64 6  

 ها  ها در وضعيت كلكتور با بازتابنده گيري ): نتايج اندازه3جدول (
 IRT زمان

(W/m2) 
TRa 

(°C) 
TRin 

(°C) 
TRp 

(°C) 
To exp 

(°C) 
Vw 

(m/s) 

9:00 690 32 47 51 48 4 
9:30 780 32 49 52 5/50 3 
10:00 855 33 51 5/54 5/53 5 
10:30 
11:00 

945 
1050 

33 
34 

52 
55 

58 
60 

55 
5/58 

3 
3 

11:30 1206 35 57 6/62 61 4 
12:00 1226 36 59 2/67 5/63 3 
12:30 1736 36 5/60 71 5/66 5 
13:00 1383 38 5/62 71 5/67 4 
13:30 1226 38 64 2/71 69 2 
14:00 1134 38 66 72 70 4 
14:30 1040 39 5/67 73 5/70 3 
15:00 928 39 68 7/71 5/70 4 
15:30 915 40 5/68 72 71 5 
16:00 800 39 69 5/72 71 2  

 
محاسبه و  3 و 2هاي  هاي مربوطه، با توجه به نتايج جدول هاي مختلف روز در آزمايش انرژي تجربي و تحليلي در ساعت  بازده
ها افزايش يافته  ها نسبت به شرايط مرجع، بازده در همه ساعت اند. براي وضعيت استفاده از بازتابنده ارائه شده 5 و 4هاي  در جدول

يابد. بازده انرژي نيز رفتار  هاي ميان روز افزايش و سپس كاهش مي ها نرخ تشعشع ورودي از صبح تا ساعت است. در همه وضعيت
هاي بعد از ظهر افزايش دماي سيال ورودي و همچنين  كاهش بازده انرژي در ساعتدهد. با اين وجود دليل  مشابهي نشان مي

توان  در مقايسه بين بازده تجربي و تئوري نميد.ان ها شده افزايش دماي صفحه جاذب با گذشت زمان است كه باعث تشديد افت
بزرگتر از بازده تئوري است و قيدي بر بيشتر بودن هميشگي يكي بر ديگري گذاشت، بدين معنا كه در ساعاتي از روز بازده تجربي 

بازده تجربي بيش از بازده تئوري  13:30ساعت عنوان نمونه در حالت مرجع در  بهشود. در ساعاتي از روز هم اين رفتار برعكس مي
بازده تجربي  13:30و  13در ساعات ها  ت بازده تئوري بيش از باده تجربي است. در حالت استفاده از بازتابندهاست و در بقيه ساعا

درصد  9/0 و 262ترتيب  زده تجربي و تحليلي بهابين ب تفاوتبراي حالت مرجع بيشترين و كمترين  باشد. بيش از بازده تئوري مي
 تفاوتشود، بيشترين و كمترين  ها استفاده مي همچنين براي حالتي كه از بازتابندهد. افت اتفاق مي 13 و 9هاي  و براي ساعتبوده 
 افتد. اتفاق مي 13 و 9هاي  و براي ساعتدرصد بوده  2و  139ترتيب  زده تجربي و تحليلي بهابين ب

 16درصد بوده و در ساعات  15/0و  203ترتيب  ها به بيشترين و كمترين افزايش در بازده تئوري و تجربي با استفاده از بازتابنده
ها الزاما هميشه  ها همواره باعث افزايش بازده تجربي شده ولي بازده تئوري با كاربرد بازتابنده استفاده از بازتابنده دهد. روي مي 10و 

 يابد. افزايش نمي
شود استفاده از  مشاهده مي چه بيشينه بازده انرژي تجربي براي هر سه وضعيت مختلف آورده شده است. چنان 6در جدول 

 ها موجب بيشترين مقدار براي بازده شده است. بازتابنده
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 ): بازده انرژي تجربي و تحليلي براي وضعيت كلكتور مرجع4جدول (
ηencal زمان

 ηenexp
 

9:00 99/43 16/12 
9:30 26/45 62/21 
10:00 15/48 24/27 
10:30 54/49 82/32 
11:00 40/50 82/36 
11:30 14/50 2/41 
12:00 33/50 4/47 
12:30 63/49 74/46 
13:00 18/49 74/48 
13:30 37/47 16/52 
14:00 25/44 84/40 
14:30 31/43 92/34 
15:00 27/39 84/27 
15:30 4/34 64/32 
16:00 35/31 22/11 

 

 ها ه ): بازده انرژي تجربي و تحليلي براي وضعيت كلكتور با بازتابند5جدول (
ηencal زمان

 ηenexp
 

9:00 14/47 74/19 
9:30 06/49 2/26 
10:00 08/48 82/39 
10:30 90/47 24/43 
11:00 03/49 4/45 
11:30 70/49 18/45 
12:00 93/47 50 
12:30 82/50 08/47 
13:00 27/48 24/49 
13:30 19/47 56/55 
14:00 11/43 04/48 
14:30 65/41 3/39 
15:00 80/38 7/36 
15:30 15/38 22/37 
16:00 66/35 06/34 

 

 
 ): بيشينه بازده انرژي تجربي براي سه وضعيت مختلف 6جدول (

ηenexp سيستم
 ساعت (%)

 30/13 16/52 كلكتور مرجع
 30/13 56/55 ها با بازتابنده

 

 گيري نتيجه -5
خورشيدي صفحه تخت در يك مدار بسته انجام شده و اثر استفاده هاي تجربي تحليل انرژي يك كلكتور  در اين مقاله بر اساس داده

 هاي بااليي، پاييني و كناري بررسي شده است. اين هدف بر اساس يك مدل رياضي انجام شده است. نتايج نشان دادند از بازتابنده
 كه:

يابد. بازده انرژي  كاهش ميهاي ميان روز افزايش و سپس  ها نرخ تشعشع ورودي از صبح تا ساعت در همه وضعيتكه در  )1
 دهد. نيز رفتار مشابهي نشان مي

بازده تجربي بيش از بازده تئوري است و در بقيه ساعات بازده تئوري بيش از باده  13:30ساعت در حالت مرجع در  )2
 اشد.ب بازده تجربي بيش از بازده تئوري مي 13:30و  13در ساعات ها  تجربي است. در حالت استفاده از بازتابنده

و براي درصد بوده  9/0 و 262ترتيب  بين بازده تجربي و تحليلي به تفاوت.براي حالت مرجع بيشترين و كمترين  )3
 افتد. اتفاق مي 13 و 9هاي  ساعت

 2و  139ترتيب  شود، بيشترين و كمترين تفاوت بين بازده تجربي و تحليلي به ها استفاده مي براي حالتي كه از بازتابنده  )4
 افتد. اتفاق مي 13 و 9هاي  و براي ساعته درصد بود
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تئوري و تجربي با افزايش در بازده  و كمترين شود. بيشترين ها موجب بيشترين مقدار براي بازده مي استفاده از بازتابنده )5
 دهد. روي مي 10و  16درصد بوده و در ساعات  15/0 و 203ترتيب  ها به استفاده از بازتابنده

 

 فهرست عالئم -6
A مساحت (mP

2
P) ها نويس پا  

CRp  ظرفيت گرمايي ويژه سيال(JkgP

-1
PK P

-1
P) a محيط 

1
cb

WmP)مقاومت لحيم اتصال  

-2
PK P

-1
P) b پشت 

Ė  نرخ اگزرژي(JsP

-1
P) c كلكتور 

F' ضريب بازده كلكتور cal محاسبه شده 
FR ضريب انتقال گرماي كلكتور des اتالف شده 
I  شدت تشعشع خورشيدي(WmP

-2
P) e اطراف 

k  هدايت حرارتي(WmP

-1
PK P

-1
P) en انرژي 

ṁ دبي سيال (kgsP

-1
P) ex اگزرژي 

P فشار سيال (Pa) exp تجربي 
Q نرخ انتقال حرارت (W) f سيال 
S شار تشعشع جذب شده(WmP

-2
P)  i عايق 

T دما (K)  in ورود 
U افت كلي از كلكتور (WmP

-2 
PK P

-1
P)  l ,loss هدر رفته 

V سرعت ) (m/s o خروجي 
 خروج out  يونانيعالئم 

α ضريب جذب p صفحه جاذب 
β (درجه) شيب كلكتور s ذخيره شده، خورشيد 
 برخوردي، باال T اختالف فشار (يا اختالف دما) ∆
ε ضريب صدور   
η بازده(℅.    
η° بازده اپتيكي-℅.    
τ ضريب عبور   
ρ چگالي(kgmP

-3
P)   

(τα) حاصل ضرب موثر ضريب جذب و عبور   
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