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Introduction Solar energy is one of the most important sources of renewable energy and it use to
resolve the problems of energy needs include, increase fossil fuels, increase energy conduits prices,
higher energy demand worldwide and greenhouse gas emissions. Solar collectors using, the sun's thermal
energy and it converts into useful and usable energy. Solar collectors are divided into parabolic types
(PTC), linear Fresnel reflectors (LFR), solar plates and central towers. Among them, the most common
heat generation systems are linear adsorption technologies. We examine the LFR system for greenhouse
heating in shahrekords winter.
Materials and Methods Studies (Huang et al., 2014) can be used for optical analysis, Daneshyar
model can be used to calculate the amount of light energy of the sun for a specific location, The
mathematical formula is used to calculate the instantaneous energy equilibria. A heat transfer resistance
model is presented and the heat loss of different parts of the collector can be calculated. For modeling, the
total amount of exergy must first be obtained, which can be used using the petlla formula given in
(Bellos et al., 2019).
Results and Discussion The studies performed include the following results:
-The proposed mathematical modeling for calculating solar energy is accurate in terms of daily and
instantaneous performance. This model is valid for both clear and cloudy days, so it can be applied in a
variety of weather conditions.
- The maximum useful heat production of the current system for the February is about 2.5 kW, while
the increased liquid temperature in the heat tank is 16 degrees Celsius.
- The maximum thermal efficiency of Fresnel collector during the day is 64%. The average daily
efficiency is 56.4%.
-The most important parameters that affect the production of useful energy are the position of the sun
during the day and the amount of cloudy day.
- The system has the ability to heat the stored water in the source up to a temperature of 98 degrees
per day. This amount is available up to 14 hours.
-The system under consideration can be used for heating up to 1260 watts without heating the tank for
15 hours. , heat generation can be use as, food industry steam production and industrial desalination
water.
-The decrease in exergy efficiency is due to the decrease in the thermal efficiency of the system as
well as the increase in the thermal difference between the collector and ambient temperatures. Higher
values can be achieved by reducing the heat losses. Which is itself a reason to reduce the exergy
efficiency of the system.
Conclusion In this paper, daily performance of a linear Fresnel collector with 18 square meter mirror
field, a parabolic collector and an insulated storage tank with a volume of 250 liters is investigated, which
includes experimental analysis, theoretical formulation of thermal phenomena and The weather
conditions in Shahrekord have been. The mathematical model developed is based on the energy balance
in the collector and storage tank. Has an efficient greenhouse heating system and average thermal

efficiency of 56%. Which is a reasonable amount and competitive with other similar technologies, the
cost of construction and maintenance is much lower than competitors.
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چکیده
در سال های اخیر افزايش آلودگی هوا  ،قیمت حاملهای انرژی و تنش آبی به دلیل تغییرات اقلیم باعث شده تا استفاده از
انرژیهای تجديد پذير به ويژه انرژی خورشیدی افرايش يابد .جمع کنندههای خورشیدی يکی از منابع مهم جمعآوری و تامین
انرژی گرمايی هستند .در اين راستا بازده و کارايی اين کلکتورها و اقدامات الزم برای افزايش اين عاملها از اهمیت خاصی برخورار
است .لذا در اين پژوهش عملکرد روزانه يک بازتابنده فرنل خطی جهت استفاده در سیستم گرمايش يک گلخانه در بهمن ماه در
شرايط آب و هوايی شهرکرد به صورت عددی بررسی خواهد شد .اين سامانه دارای يک گیرنده صفحه تخت با  11مترمربع میدان
آينه بوده و به يک مخزن ذخیره سازی باحجم  252لیتر متصل شده است .عالوه بر اين ،بر اساس تعادل انرژی در جمع کننده و
مخزن ذخیرهسازی ،يک مدل رياضی برای پیشبینی عملکرد روزانه سامانه مورد نظر تهیه شد .تحلیلها نشان داد که بیشینه بازده
حرارتی سامانه برابر با  64درصد و حداکثر تولید حرارت مفید  5/1کیلووات است که توانايی گرمايش محیط گلخانه را در طول شب
در ماه بهمن را دارد .همچنین از نتايج اين پژوهش میتوان برای ارزيابی سامانههای متمرکز خورشیدی و به ويژه بازتابندههای
فرنل خطی استفاده کرد.

کلمات کلیدی :متمرکز کنندههای متمرکز ،تلفات حرارتی ،بازتابنده ،بازده حرارتی

مقدمه
کشاورزی يکی از پردرآمد ترين و در عین حال پرمصرف ترين بخش تولیدی در کشور میباشد.تحقیقات نشان میدهد افزايش
بهرهوری در کشاورزی با افزايش مصرف انرژی همراه است بطوری که در  52سال گذشته تولید گازهای گلخانهای در اين بخش
دو برابر شده است (.)Smith et al., 2014طبق مطالعات صورت گرفته بخش کشاورزی بیش از ده درصد از گازهای گلخانهای

جهان را تولید میکند اگر سهم منابع طبیعی را نیز به حساب بیاوريم اين مقدار به حدود  32درصد خواهد رسید (

Smith et al.,

)2008که خود نشان دهنده اهمیت اصالح مصرف انرژی در اين بخش است همچنین میزان انتشار گازهای گلخانهای در کشور-
های درحال توسعه رو به افزايش است اين در حالی است که در جوامع توسعه يافته اين مقدار

رو به کاهش است ( Jovanovic et

.)al., 2015
رشد و توسعه کشاورزی نوين استفاده از ادوات و ماشین االت مدرن ،استفاده از بسترهای کشت مصنوعی وگلخانهای در اين صنعت
موجب ايجاد ارتباط مستقیم بین رشد کشاورزی و انتشار آلودگی شده است و بايد در جهت کاهش ايجاد آلودگی بخش کشاورزی
راه حل هايی ارائه شود (.)Babu et al., 2019
بررسیهای انجام شده بر روی مصرف انرژی کشت گلخانهای نشان میدهد که بیشترين هزينه تولید گلخانهای مربوط به گرمايش
گلخانه است .بستگی به نوع سامانه گرمايشی میتواند تا 42درصد هزينهی نهايی محصول را شامل شود(

Baudoin et al.,

 .)2013همچنین در کشوری مانند ترکیه اين مقدار بیشتر و برابر با 62تا  12درصد هزينههای تولید نهايی محصول را شامل می-
شود ( .)Ozgener and Hepbasli., 2006برخی تحقیقات نشان میدهد که بیش از  ۰2درصد هزينه های تولید گلخانهای مربوط
به هزينه گرمايش است (  .)Sherafati., 2009کمینه دمای کمتر از  12درجه سلسیوس اثرات بدی بر عملکرد و کیفیت بیشتر
محصوالت کشاورزی دارد( .)Hassan Dokht., 2005انرژی خورشیدی يکی از مهمترين منابع انرژی تجديدپذير است و بهره
برداری از آن برای مقابله با مشکالت امروزه انرژی مانند افزايش مصرف سوخت فسیلی ،افزايش قیمت برق ،تقاضای باالی انرژی
در سراسر جهان و انتشار گازهای گلخانهای پاسخ مناسبی است) .(Balaji et al., 2016در پژوهشی عملکرد سامانه گرمايش
تجديدپذير برای گلخانه با استفاده ازپنلهای فتوولتائیک برای تولید برق و ذخیرهی آن به منظور راه اندازی پمپ زمین گرمايی در
طول شب بررسی گرديد ( .)Anifantis et al., 2017همچنین گروهی ديگر از پژوهشگران توانايی يک مدل سامانهی متمرکز
کننده حرارتی خورشیدی آبی برای گرمايش گلخانه را مورد بررسی قرار دادند .آنها گزارش کردند که سامانهی پیشنهادی هزينه
های گرمايش گلخانه را تا  11/5درصد کاهش میدهد (  .)Attar and Farhat .,2015اين مقدار نشان دهنده اهمیت استفاده از
متمرکز کنندههای خورشیدی در سامانههای گرمايشی است .گرمايش خورشیدی خود به دو نوع متمرکز و غیر متمرکز مانند
متمرکز کنندههای صفحه تخت تقسیم میشوند.
متمرکز کنندههای متمرکز به انواع سهموی ( ، )1PTCبازتابنده فرنل خطی ( ، )2LFRبشقاب خورشیدی و برج خورشیدی
تقسیم میشود .در میان آنها ،متداولترين سامانههای تولید گرما فناوریهای جاذب خطی هستند ،مانند انواع سهموی و متمرکز
کننده فرنل که عملکرد تقريبا يکسانی دارند) .(Xu et al., 2014در صورت ثابت نگه داشتن ناحیه جاذب  ،افزايش نسبت تراکم
متمرکز کننده فرنل با افزودن بازتابندههای اضافی روی زمین قابل حل خواهد بود ) .(Nixon et al., 2013بسیاری از مطالعات
با تنظیم متغیرهای مختلف بهینهسازی از جمله عرض میدان  ،فاصله کانونی و فاصله آينهها ،بهینه سازی متمرکز کننده فرنل را
parabolic trough collector
linear fresnel reflector
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مورد بررسی قرار دادند) .(Bellos et al., 2019در مطالعاتی متمرکز کننده فرنل را با رديابی آزيموت مورد بررسی قرار دادند و آنها
 ٪61میانگین عملکرد بازده حرارتی را با سطح دمای مايع نزديک به  422درجه سلسیوس بدست آوردند).(Huang et al., 2014
در طرحهای بازتابنده ثانويه میتوان به دو نوع اصلی ذوزنقهای و سهموی اشاره کرد .در يکی از مطالعات به طور آزمايشی متمرکز
کننده فرنل ذوزنقهای بدون پوشش بررسی شد و بازده حرارتی نسبتاً کم  32درصد و دمای آب نزديک به  02درجه سلسیوس
بدست آمد .دلیل اين بازدهی کم را طراحی بازتابنده ثانويه و تلفات نوری دانستند) .(Mokhtar et al., 2016در يکی ديگر از
مطاالت متمرکز کننده فرنل که با بازتابنده ثانويهی ذوزنقهای بررسی شده بود ،حداکثر بازده نوری پیکربندی پیشنهادی نزديک به
 ٪05بود که يک مقدار مناسب قابل رقابت با انواع سهموی است ) .(Huang et al., 2014بازتابنده ثانويه با شکل سهموی،
کارآمدتر از بازتاب مربوطه با هندسه ذوزنقه است ) .(Loni et al., 2016در تحقیقی ديگری که نوع فرنل با بازتابنده ثانويه
سهموی با نمک مذاب کار میکرد حداکثر بازده سامانه برابر با  ٪65گزارش شد (.)Qiu et al., 2015به منظور حداکثر رساندن
بازدهی نوری بازتابنده فرنل خطی همراه با سامانه رديابی خورشیدی است طرح های مختلفی برای اين سامانه در نظر گرفته شده
است در يکی از مطالعات سامانه طراحی شده دارای دقت◦  ±2/226و افزايش  16/64درصدی انرژی در انرژی تولیدی
است( .)Barbón et al., 2021در جديد ترين مطالعات صورت گرفته استفاده از نانو سیال ها به عنواع سیال انتقال حرارت مورد
بررسی قرار گرفته است .نتايج نشان میدهد که باعث افزايش بازدهی حرارتی اين سیستم ها میشود (

& Said et al., 2021

.)Wang et al., 2020کاربرد سامانه فرنل خطی تنها به تولید انرژی حرارتی مفید نبوده و کاربرد آن در طراحی سیستم های
فتوولتائیک متمرکز نیز بررسی شده است اين سیستم ها بدلیل دارا بودن چگالی نوری بیشتر بازدهی نوری باالتر را ارائه می-
دهند(.)Boito and Grena 2021
مشکالت زيست محیطی استفاده از سوخت های فسیلی و چالش های کشت گلخانه در فصلهای خارج از کشت که معموال با
بیشینهی مصرف انرژی کشور همراه است ،استفاده از يک سامانه گرمايش خورشیدی با مزايايی مانند ثبات قیمت و تولید انرژی
مورد اهمیت است زيرا انرژی تولیدی رايگان و همیشگی است .با توجه تحقیقات انجام شده امکان سنجی بکارگیری سامانه
متمرکز کننده فرنل خطی برای گرمايش گلخانه ،از اهمیت خاصی برخوردار است .لذا با توجه به شرايط آب و هوايی فصل
زمستان شهرکرد  ،يک مدل رياضی برای پیش بینی عملکرد روزانه سامانه ايجاد شده ،معادالت تحلیلی در مورد عملکرد سامانه به
منظور معرفی يک مدل رياضی از سامانههای متمرکز کننده فرنل يکپارچه پیشنهاد میشود .میتوان بیان نمود که هدف اين کار
ارائه يک تحلیل نظری جامع ،برای تعیین عملکرد روزانه يک متمرکز کننده فرنل خطی و امکان سنجی استفاده از اين سیستم
برای گرمايش گلخانه به منظور کاهش هزينههای تولید و رفع موانع کشت گلخانه ای در ماه های سرد سال است.
مواد و روشها
با توجه به ضروت بررسی ساامانه گرماايش گلخاناه باا اساتفاده از جماع کنناده هاای فرنال خطای ،گلخاناهای باا ابعااد و
نیاز حرارتی مشاخ

در نظار گرفتاه شاد .بار اسااس نیااز حرارتای گلخاناه ،نیااز حرارتای  1۰62وات در کمیناه دماای منفای

 22درجه سلسایوس اسات( .)Jafari et al., 2017ساامانه متمرکاز کنناده فرنال خطای طاوری طراحای شاده اسات کاه (ايان
طرح ،شامل تعدادی بازتابندههای اولیاه و ناوع بازتابناده ثانوياه) بارای دساتياابی باه چگاالی ناوری مناساب و تاامین بخشای
از نیاااز حرارتاای در طااول شااب فااراهم کنااد .باارای محاساابه چگااالی نااوری مناسااب ابتاادا بايااد طاارح کلاای سیسااتم را از نظاار
بازدهی نوری سانجید ساپب بار اسااس باازدهی حرارتای میتاوان میادان آيناههاای اولیاه را مشاخ

نماود .هامچناین ايان

سااامانه دارای يااک مخاازن ذخیااره حرارتاای باارای تااامین نیاااز حرارتاای گلخانااه در شااب و يااک المناات حرارتاای کمکاای بارای
جبران کامل نیاز حرارتی آن است.
برای ارزيابی سامانهی گرمايش طراحی شده ،از گلخانه با ساختار يک طرفه به طول  5متر ،عرض 2/16متر با ارتفاع قسمت جلو
گلخانه  1/5متر و قسمت عقب  2/05متر استفاده میشود .در مورد ساختار گلخانه از قوطی های آهنی با سطح مقطع  4×4سانتی
متر و سطح بیرونی آن پوشیده شده از ورق های پلی کربنات شفاف با ضخامت  12میلی متر ساخته شده (.)Jafari et al., 2017
به منظور استفاده از انرژی حرارتی خورشیدی از يک بازتابنده فرنل خطی همراه با يک مخزن ذخیره سازی حرارتی استفاده شده
است .سامانه گرمايشی طوری طراحی شده است تا حرارت تولیدی متمرکز کننده در مخزن ،ذخیره و مبدل حرارتی وظیفه انتقال
حرارت به محیط گلخانه را دارد(شکل .)1

شکل -1نمای کلی يک سامانه گرمايشی فرنل خطی نصب شده در گلخانه-1 :گلخانه-2 ،متمرکز کننده خطی فرنل -3مبدل
حرارتی -4پمپ -5مخزن
Fig.1. Overview of a linear Fresnel heating system installed in the greenhouse: 1-Greenhouse, 2Fresnel linear concentrator 3- Heat exchanger 4- Pump 5- Tank

بازتابنده فرنل خطی مورد بررسی در شکل  2نشان داده شده است .اين متمرکز کننده دارای يک گیرنده با جاذب خطی است.
جاذب با استفاده از مواد عايق شفاف ،عايق بندی شده است .جهت گیری جمع کننده جنوب  -شمال (زاويه آزيموت صفر) است.
محاسبات و ارزيابی نظری متمرکز کننده فرنل برای شرايط آب و هوايی شهرکرد (مدار  23تا 32درجه عرض جغرافیايی) در ماه
بهمن انجام شد .همچنین جهت افزايش بازدهی سامانه يک سامانه رديابی خودکار برای حرکت بازتابندهها در نظر گرفته شده

است .سرعت باد ثابت و به مقدار  3متر بر ثانیه در نظر گرفته شده و از تلفات حرارتی در مسیر حرکت سیال خارج از جاذب صرف
نظر شده است .مايع کار در متمرکز کننده آب و سطح دمای بررسی شده تقريباً تا  122درجه سانتی گراد (سامانه آنتالپی کم) است.

شکل -2بازتابنده فرنل خطی مورد بررسی همراه با نمايش قسمت های مختلف
Fig.2. display different parts of Linear Fresnel Reflector

محاسبهی انرژی جذب خوشیدی
عوامل متعددی در میزان تابش خورشیدی در هر منطقه موثر است مثل طول و عرض جغرافیايی ،ارتفاع از سطح دريا ،میزان
آلودگی ،گرد و غبار ،عوامل هواشناسی مانند رطوبت و مقدار ابر و  . ...اکثر مدلهای پیشبینی نیز بر اساس اين اطالعات پايه
گذاری شدهاند عالوه بر شرايط آب و هوايی ،وضعیت اقصادی نیز بايد مورد توجه قرار گیرد .میتوان از مدل دانشیار برای محاسبه-
ی مقدار انرژی نوری خورشید استفاده کرد.
پارامترها و زوایه های خورشیدی
برای محاسبه مقدار تابش خورشیدی رسیده به سطح زمین احتیاج به تعريف پارامتر و زاويه های خورشیدی داريم که در موارد
زير اشاره شده است(.)Ebrahimpour et al., 2009
زاویه انحراف𝛅  :زاويه بین پرتو های خورشید و خط استوا است و از رابطه  1بر حسب درجه محاسبه می شود.
()1

در رابطه باال مقدار

]
برابر با شماره روز بر مبنای اول ماه میالدی است.

[

زاویه ساعت 𝝎  :برای محاسبه زاويه ساعت می توان از رابطه  2استفاده کرد.
()2

)

معادله زمان

(

ω

از رابطه  3محساب میشود.

()3

(

)

اخالف ساعت زمانی منطقه ای از رابطه  4قابل محاسبه است.
()4
در رابطه باال  Lبرابر با طول جغرافیايی محل میباشد.
مدل دانشیار :اين مدل بر اساس روابط تجربی برای تخمین میزان تابش خورشیدی در  34شهر ايران بدست آمده است.بر اين
اساس مقدار تابش کل بر سطح افق از رابطه  5محاسبه میشود.
)

()5

(

مقدار انرژی بدست آمده بر حسب
̅
̅

که مقدار

̅
̅

⁄

خواهد بود .در اين رابطه  CFضريب ابر است.که از رابطه ی تقريبی

برابر است با مقدار ساعات آفتابی روز به کل ساعات روز می باشد .مقدار

زاويه سمت راس

خورشید می باشد که از رابطه  6محاسبه میشود.
()6
دررابطهی ،2مقدار

برابر با عرض جغرافیايی محل می باشد.

بازده نوری ηopt
بازده نوری به وسیله ی پارامترهای زير مانند ضريب جذب گیرنده ( ، )αضريب بازتاب آينهها ( ، )ρضريب انتقال پوشش ( )τو
عامل رهگیری ( )γمحاسبه می شود .عالوه بر اين  ،برای در نظر گرفتن تغییر بازده نوری برای موقعیت های مختلف خورشید  ،از
يک پارامتر اضافی  ،اصالح کننده زاويه بازتاب خورشید ( )Kاستفاده می شود .بنابراين  ،می توان نوشت:
η

()7
عامل رهگیری  γبه عنوان کسری از تابش منعکب شده در جاذب به کل تابش منعکب شده تعريف می شود و برابر با 2/۰5
انتخاب می شود.
مشخصات سامانه گرمایشی فرنل خطی:

نوع سامانه گرمايش خورشیدی متمرکز کننده فرنل خطی است که شامل رديفهای آينه به طول  3متر و عرض  2/35است.
طول جاذب  3/5متر کمی بیشتر از طول آينههای اولیه در نظر گرفته میشود(به دلیل تابش مايل خورشید و افزايش بازدهی

نوری) .تعداد رديف آينه ها بر اساس نیاز حرارتی قابل تغییر خواهد بود با توجه به نیاز حرارتی شبانه گلخانه به مخزن با حجم 252
لیتر آب نزديک  122درجه سلسیوس نیاز است  .با توجه به میزان تابش خورشیدی شهر شهرکرد بدون در نظر گرفتن بازدهی
نوری و حرارتی سامانه تعداد  12رديف آينه توانايی گرمايش اين مقدار آّب را تا دمای  ۰0درجه دارند .تلفات محاسبه و با استفاده از
المنت حرارتی يا افزايش رديف های آينه پاسخ داده میشود .نوع بازتابنده آينه يا آلومینیوم آنودايز شده است .قاب کلتور از فوالد
گالوانیزه ساخته میشود .وزن تخمینی سازه کمتر از  522کیلوگرم و عمر مفید سامانه بیش از  22سال تخمین زده شده
است).(Tagle et al., 2016
مساحت موثر آينه های اولیه ( )Aaبر حسب (

) با استفاده از رابطهی  1محاسبه میشود .اين پارامتر با فرض اينکه آينه های

اولیه در جهت افقی هستند مساحت موثر بازتابندههای اولیه را برآورد میکند ).(Sharma et al., 2014
()1
مقادير

تعداد رديف های آينهها،

برابر با عرض آينهها و  Lطول آينهها بر حسب ()mاست .پرتو مستقیم خورشیدی

موجود ()Qsبر حسب( )Wاز رابطه  ۰محاسبه شده است که در آن مقدار 3DNIبرابر با نرخ تابش مستقیم نرمال بر
حسب(

 ) ⁄است.
()۰

تولید گرمای مفید توسط سامانه ( )Quبا استفاده از تعادل انرژی در حجم سیال (رابطه  )12بر حسب وات محاسبه شد (Bellos et
).al., 2016
̇

()12
مقدار ̇ برابر با جرم آب برحسب کیلوگرم بر ثانیه است.
خروجی متمرکز کننده است.
ضريب اتالف حرارتی جاذب)

برابر با ظرفیت گرمايی ويژه،

برابر با تابش نرمال خورشیدی در محل(،)W
 ،( ⁄مقادير

و

و

به ترتیب دمای ورودی و

برابر با مساحت جاذب)

(،

برابر با

برابر با دمای محیط و دمای جاذب بر حسب ) (◦Cاست.

بازده حرارتی:
بازده حرارتی ( )ηthدر متمرکز کننده خطی فرنل به عنوان نسبت گرمای مفید به انرژی خورشیدی موجود تعريف میشود که
در آن

مساحت متمرکز کننده فرنل و  DNIشدت تابش خورشیدی هستند .با بدست آوردن راندمان نوری بازتابکننده فرنل

خطی میتوان عملکرد نوری آنرا (رابطه  )11تحلیل کرد).(Kalogirou,. 2012
()11
همچنین ضريب حذف گرما ( )FRاز رابطه  12بدست آمده است ).(Kalogirou,. 2012

Direct Normal Irradiance

3

()12

])

́

(

[

́ ضريب کارايی کلکتور از رابطهی 13محاسبه میشود).(Duffie and Beckman., 2020
⁄

()13
])
در اين رابطه ،مقادير

و

و

قطر خارجی و داخلی جاذب ،

(

́
⁄

[

ضرايب انتقال حرارت مايع و جاذب هستند .میانگین دما

در گیرنده از رابطهی  14بدست میآيد).(Belessiotis et al., 2010
()14
تعادل های آنی انرژی:
ترازهای اساسی انرژی سامانه در زير آورده شده است .تعادل انرژی در جاذب را میتوان با استفاده از رابطهی  15تعیین
کرد(.)Duffie and Beckman., 2020
()15
مقدار

)
کل انرژی خورشیدی رسیده به متمرکز کننده،

(
ظرفیت حرارتی جاذب متمرکز کننده ،

ضريب

اتالف حرارتی جاذب متمرکز کننده است .تعادل انرژی در مبدل حرارتی مخزن ذخیره را میتوان به صورت رابطهی 16
نوشت(:)Belessiotiset al., 2010
)

()16
ضريب انتقال حرارت کلی در مبدل حرارتی ،و

(

برابر با دمای مخزن حرارتی است .تعادل انرژی در مخزن ذخیره

سازی در رابطه  10بدست امده است(.)Belessiotiset al., 2010
()10
ظرفیت حرارتی مايع مخزن ،

ضريب انتقال حرارت کلی در مخزن ذخیره سازی است و دمای مخزن ذخیره

ساز در طول شبانه روز بدلیل تقريبا خطی بودن تغییرات درجه حرارت میتوان از رابطه  11محاسبه کرد.
()11
بیان اين نکته مهم است که از میانگین دما ( ) در معادالت قبلی استفاده شده است .اين سطح دما را میتوان به عنوان میانگین
مقدار دمای ورودی و خروجی برآورد کرد با استفاده از رابطه⁄ .
از رابطه  1۰بدست می آيد)Bellos et al., 2019( .

میتوان نوشت.میزان گرمای مفید را

()1۰
مقدار

]

برابر با مساحت متمرکز کننده[

پارامترهای ( ،

و

]،

برابر با بازده نوری،

[

برابر با تابش رسیده به زمین[

 ] ⁄است.

) به صورت معادالت از  22تا  22محاسبه میشود(:)Bellos et al., 2019

()22
()21

(

)
⁄

()22

يکی از پارامتری که در رابطه فوق محاسبه نشده است ضريب انتقال حرارتی

است .اين پارامتر را میتوان با مدل سازی زير

تعیین کرد.
مدل محاسباتی مدل

:

مدل محاسباتی مبتنی بر مدل انتقال حرارت با مقاومت حرارتی حالت پايدار يک بعدی است  ،که در آن تمام حالت های انتقال
حرارت مربوط به پديده های فیزيکی در نظر گرفته میشوند .مدل محاسباتی برای اولین بار توسط (فوريستال) ساخته شد و برای
تعیین بازده حرارتی متمرکز کنندههای خورشیدی سهموی استفاده شد( .)Forristall 2003اين مدل میتواند رفتار هر متمرکز
کننده سهموی را تحت هر شرايط محیطی و با انواع پارامترهای کاری پیشبینی کند .هر يک از قسمتهای سامانه متمرکز کننده
فرنل مورد بررسی در جدول  ،1شماره گذاری و با توجه به شکل  3مرزهای حراتی تعیین میشود.
جدول -1تعیین مرز های حراتی با توجه به شکل3
Table 1- of thermal boundaries according to Figure 3
سطح
شماره
سطح
surface
Numbe
Surface
r
سیال انتقال حرارت
6
آينه ثانويه
Heat transfer fluid
secondary mirror surface
سطح جاذب داخلی
0
سطح پوشش عايق داخلی
Internal absorbent surface
Internal insulation coating surface
سطح جاذب خارجی
1
سطح پوشش عايق بیرونی
External absorbent surface
Exterior insulation coating surface
سطح پوشش داخلی
۰
زمین يا هوا
Interior coating surface
Earth or air
سطح پوشش خارجی
Exterior coating surface

شماره
Number
1
2
3
4
5

شکل -3نمای برش عرضی متمرکز کننده فرنل ،شرايط شار حرارتی در نظر گرفته شده بین اجزای مختلف گیرنده فرنل خطی
Figure.3. Fresnel collector cross-sectional view, the heat flux conditions considered between the various
components of the linear Fresnel receiver

انتقال گرما از طريق هدايت  ،همرفت و تابش و همچنین تابش خورشیدی جذب شده از نظر مدل مقاومت حرارتی اعمال شده
است (شکل  .)3اثرات شار گرمايی رسانش ،همرفت و تابش توسط معادالت فیزيکی محاسبه میشود .همچنین در طول متمرکز
کننده ثانويه توزيع همگن تابش خورشید را داريم .با توجه به نتايج رديابی پرتو نوری بر کل سامانه و با استفاده بازدهی نوری کلی
سامانه محاسبات مربوط به شار حرارتی خورشیدی قابل اندازه گیری است .انتقال گرما به محیط خارجی با ترکیب دمای محیط و
سرعت باد مشخ

میشود .اين مدل برای پیکربندی گیرندهی نشان داده شده در شکل 3توسعه يافته است .برای آنالیز حرارتی

سامانه از مدل نمايش داده شده در شکل 4استفاده شد.

شکل-4مدل مقاومت حرارتی عبوری از متمرکز کننده فرنل
Figure.4. Thermal resistance diagram passing through the Fresnel collector

مشخصات هندسی سامانه در جدول  2آمده است.

جدول-2مشخصات هندسی سامانه
Table 2 – Geometric specifications of the system
تعریف
پارامتر
Definition
Parameter

مقدار
amount

قطر داخلی جاذب
Absorbent inner diameter- mm
قطر خارجی جاذب
Absorbent outer diameter- mm
قطر داخلی کاور
Inner diameter of the cover- mm
قطر خارجی جاذب
Absorbent outer diameter-mm
مساحت جاذب
Absorbent areaمساحت پوشش
Coverage areaطول جاذب
Absorbent length-m

66
02
12۰
115
2/66
1/21

Ac

3

L

مقدار ضريب اتالف حرارتی متمرکز کننده از رابطهی  23محاسبه شده است.
()23

]

) (
)

و

و

(

) (
)

[

(

با توجه به نوع جريان(جريان آشفته) سیال عدد ناسلت از رابطهی  24بدست میآيد .ضريب انتقال حرارت بین ديواره جاذب و سیال

از رابطه 25محاسبه شده است ).(Mokhtar et al., 2016
()24
()25
مقادير عدد رينولز و پرانتل از رابطه های 26و 20قابل محاسبه است).(Bellos et al., 2015
̇

()26
()20
ضرايب انتقال حرارت از رابطه  21تا  2۰محاسبه میشود).(Duffie and Beckman., 2020
()21

)

(

)

()2۰
)
در روابط باال
ای]

دمای کاور] [°Cو

برابر با دمای جاذب] ،[°Cمقادير

[ میباشد .برابر با ضريب صدور سطح جسم و

(

( )
و

(
برابر با مساحت جاذب و کاور شیشه
]

ثابت استفان بولتزمن

[ است.

()32

و

برابر با سرعت باد در محیط]

مقدار
()31

برابر با دمای محیط] [°Cاست.مقدار

[و

برابر با طول متمرکز کننده] [mاست.
)

(

و

از رابطهی  32محاسبه بدست میآيد.

()32
انرژی ذخیره شده روزانه:
با استفاده از پارامترهای سامانه  ،تابش مستقیم خورشید (
اولیه مخزن ذخیره سازی (

)  ،میانگین اصالح کننده زاويه حادثه روزانه (

)  ،دمای

) و میانگین دمای روزانه محیط  ،انرژی ذخیره شده روزانه در مخزن را میتوان به صورت زير

نوشت).(Bellos et al., 2019
()33
مقادير F1و  F2از رابطه های زير بدست میآيند.مقدار  Nبرابر با تعداد ساعات روز است.
()34

()35

مدل سازی اکسرژی
برای مدل سازی در ابتدا بايد مقدار کل اکسرژی را بدست آورد که میتوان از فرمول پتال  36استفاده نمود ).(Petela., 2003
()36
برابر با دمای محیط و

]

برابر با دمای خورشید است .اکسرژی مفید از رابطهی  30بدست آمده است (Bellos et al.,

):2017
()30

[

]

[

]

[

) معموالً کم است و میتوان از آن صرف

رابطه  32را میتوان برای مايعات وگازها استفاده کرد .در مايعات  ،آخرين افت فشار (

نظر کرد .همچنین کار با سیاالت گازی به دلیل چگالی کم گازها با از دست دادن فشار زياد همراه است و بايد مورد توجه قرار
گیرد.
بازده اکسرژی ( )ηexنسبت اکسرژی مفید ( )Euبه اکسرژی خورشیدی ( )Esاست که با روابط  31و  3۰محاسبه
شد):(Bellos et al., 2018
()31
) ]

]

[

(

[

()3۰
]

]

[

[

نتايج و بحث
با توجه به رابطه  0و نتايج جدول  3مقدار بازدهی نوری کل برابر با  02درصد است .برای محاسبه میزان انرژی خورشیدی شهرکرد
به عرض جغرافیايی  32درجه نیاز به ضريب ابر است .اين مقدار برای شهرکرد برابر با 2/3

است( Jafarpour and Mahmoud,.

 )2001مقدار انرژی تابشی خورشید از رابطه  5محاسبه شده است .مطابق شکل  5بیشترين تابش در ساعت  12و تابش موثر از
ساعت  0صبح تا  10است .لذا با توجه به شرايط انتقال حرارت اشاره شده  ،مشخصات ترمودينامیکی سامانه در جدول  2بدست
آمده است.
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شکل - 5متوسط انرژی خورشیدی شهرکرد در تاريخ  12/15برحسب ساعت روز
Figure.5. Average chart of Shahrekord solar energy on 10/15 in terms of daylight hours

جدول-3مشخصات ترمودينامیکی سامانه
مقدار
amount

2/2۰
4
462
252

Table 3 - Thermodynamic characteristics of the system
تعریف
پارامتر
Definition
Parameter
ظرفیت حرارتی مخزن ذخیره سازی -وات
Storage tank heat capacity - watts
ظرفیت حرارتی متمرکز کننده -وات
Collector heat capacity - watts
w/kضريب اتالف حرارتی مخزن ذخیره سازی
Storage tank heat loss coefficient w/k
w/kضريب اتالف حرارتی متمرکز کننده
Collector heat loss coefficient w/k
w/kضريب انتقال حرارت کلی در مبدل حرارتی
Overall heat transfer coefficient in heat exchanger w / k
 kgحجم مخزن ذخیره سازی
V

Storage tank volume kg
kg/sجرم جريان
Flow mass kg / s
بازده نوری کل
Total optical efficiency
جذب گیرنده
Receptor absorption
انتقال پوشش
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نتایج عملکرد روزانه سامانه
نتايج مربوط به عملکرد روزانه عمدتا با استفاده از خروجی گرمايی مفید و همچنین سطح دمای مايع بیان میشود .در مرحله
اول ،نتايج مربوط به يک روز آفتابی داده میشود عملکرد مخزن حرارتی با استفاده از رابطهی 11در شبانه روز در شکل  6نشان
داده شده است.
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شکل -6عملکرد حرارتی مخزن :گرمايش سیال مخزن به کمک سامانه متمرکز کننده فرنل(راست)  ،سرمايش سیال به منظور
ايجاد حرارت شبانه مورد نیاز در گلخانه(چپ).
Figure.6. Thermal performance of the tank: heating of the tank fluid by means of Fresnel collector
)system(right), cooling of the fluid in order to create the required night heat in the greenhouse(left

با توجه به گلخانه نمونه با نیاز حرارتی متوسط  1۰62وات برای ثابت نگه داشتن دمای  15درجهی گلخانه با استفاده از رابطه
 11نیاز به مخزن حرارتی با حجم  252لیتر است .تعداد رديف آينه ها با توجه به بازده نوری  02درصد محاسبه شده از رابطه  0و با
توجه به نیاز حرارتی گلخانه با استفاده از رابطه  ۰تعداد و مساحت کلی آينه ها محاسبه میشود .دلیل استفاده از المنت حرارتی
محاسبه نشدن تلفات حرارتی بازتابنده فرنل خطی است .که بعد از محاسبه اين مقدار به عنوان سیستم کمکی گرمايشی استفاده
میشود.
همانطور که در شکل 6مشخ

است برای يک شب سرد زمستانی با کمینه دمای منفی  22درجه دمای مخزن آب با وجود

المنت حرارتی  022وات میتواند پاسخگوی نیاز حرارتی برای گلخانه تا  15ساعت باشد(شکل  6چپ) .همچنین عملکرد متمرکز
کننده به گونهای طراحی شده است که در طول يک روز زمستانی توانايی گرمايش  252لیتر آب را تا نقطه جوش در مدت کاری 1
ساعت را داشته باشد(شکل  6راست).در مقايسه با کار انجام شده توسط ) (Jafari et al., 2017میتوان بیان نمود آزمايش انجام
شده در شهر کرمان با عرض جغرايايی پايینتری صورت گرفته و دارای تابش خورشیدی باالتری نسبت به کار حاضر است.که خود
دلیلی بر افزايش کارايی حرارتی متمرکز کننده است.
شکل 0تولید گرمای مفید در طول روز را نشان میدهد .نتايج نظری از رابطه 1۰به دست آمده است .بديهی است که تولید
گرمای مفید از مقادير تابش پرتوی خورشیدی پیروی میکند  ،بدين ترتیب باالترين تولید گرمای مفید در دوره زمانی نزديک به
ظهر خورشیدی مشاهده میشود و برابر با  5152/2وات است.
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شکل -7تولید گرمای مفید در طول روز توسط متمرکز کنندهمتمرکز کننده فرنل (راست) و تغییرات دمای آب متمرکز کننده
در طول روز (چپ)
Figure.7 useful heat production during the day by Fresnel collector(Right) and collector water
)temperature changes during the day(Left

همان طور که در شکل  1مشخ

است بیشترين بازده حرارتی متمرکز کننده فرنل در طول روز  64درصد ومیزان بازده

متوسط روزانه  56/4درصد است .از داليل کاهش بازده متمرکز کننده از ساعت  12به بعد کم شدن شدت تابش خورشیدی،
افزايش اختالف دمای متمرکز کننده و دمای محیط میتوان نام برد .افزايش نرخ دبی آب باعث افزايش بازدهی حرارتی میشود .با

توجه به نتايج بدست آمده از مطالعات مختلف نشان میدهد متمرکز کننده فرنل خطی با استفاده از طراحی جديد میتواند بازدهی
حرارتی بااليی داشته باشد (.) Bellos et al., 2018بطور مثال متمرکز کننده سهموی خطی دارای بازدهی حدکثر  02درصد
است ) Jafari et al., 2017(.باتوجه به بازدهی بدست آمده در روز به میزان  64درصد رسید که قابل رقابت با متمرکز کننده های
سهموی است .در مطالعات ديگری بازدهی متمرکز کننده فرنل خطی در ظهر به حدود  65درصد رسیده است(.)Ma et al., 2018
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شکل -8نمودار بازده حرارتی متمرکز کننده متمرکز کننده فرنل در طول روز
Figure.8. Fresnel collector heat collector heat efficiency diagram during the day

تحلیل اکسرژی
تجزيه و تحلیل اکسرژی متمرکز کننده شامل تحلیل اکسرژی نوری خورشیدی  ،اکسرژی تولید شده مفید و تلفات اکسرژی
است .میتوان از مدل پتال برای تخمین جريان اکسرژی در تابش خورشیدی ورودی استفاده کرد .اين مدل خورشید را مخزن
تابشی دما ( )Tsunدر نظر می گیرد که دما در اليههای بیرونی آن  5002درجهی کلوين تخمین زده میشود .از روابطه  31و 3۰
بازده اکسرژی محاسبه و نتايج در جدول  4نشان داده شده است .میتوان بیان نمود بازده اکسرژی تابعی از بازده و اتالف حرارتی
است .اين مقدار به تدريج افزايش و سپب کاهش میيابد به دلیل افزايش تلفات حرارتی و نوری با افزايش تابش خورشیدی است.
بیشترين بازده اکسرژی برابر با  10درصد در ساعت  13است که مقادير بدست آمده با نتیجه مطالعات قابل بررسی است بیشینه اين
مقدار برابر با  1۰/13درصد است(.)Bellos et al., 2019
جدول -4بازده اکسرژی با توجه به شرايط روزانه سامانه
Table 4 - Express efficiency according to the daily conditions of the system
زمان روز
دما
بازده حرارتی
بازده اکسرژی-درصد
DayTime-h
Temperature -◦c Thermal
Exergy efficiencyefficiency
percentage
0
15
2/56
3/5
1
10/03
2/64
4/3
۰
31/15
2/65
0

12
12
15
10
15
11
0
1

2/65
2/65
2/64
2/63
2/56
2/41
2/25
2/25

46/66
62/55
06/12
۰2/۰0
۰1
۰1
۰1
۰6

12
11
12
13
14
15
16
10

نتيجهگيري کلي
در اين مطالعه عملکرد روزانه ی جمع کننده فرنل خطی همراه با میدان آينه  11مترمربع  ،يک جمع کننده پارابولیک و مخزن
ذخیره عايق بندی شده با حجم  252لیتر بررسی شده است.که شامل تجزيه و تحلیل تجربی ،فرمول بندی نظری پديده های
حرارتی و نیز شرايط آب و هوايی شهرکرد بوده است.مدل رياضی توسعه يافته بر اساس توازن انرژی در جمع کننده و مخزن ذخیره
سازی است .لذا بر اساس موارد ذکر شده در بخش قبل ،نتیجه تحلیلهای انجام شده به شرح زير است:
-

مدل سازی رياضی پیشنهاد شده برای محاسبهی انرژی خورشیدی از نظر عملکرد روزانه و آنی دقیق است .اين مدل هم
برای روزهای صاف و هم ابری به دلیل استفاده از ضريب ابر معتبر است  ،بنابراين میتوان آن را در انواع شرايط آب و
هوايی اعمال کرد.

-

معادالت تحلیلی برای اصالح کننده زاويه تابش روزانه جمع کننده ،پیشنهاد شده است .اين معادالت امکان ارزيابی سريع و
دقیق نوری  LFRرا فراهم می آورد.

-

حداکثر تولید گرمای مفید سامانه فعلی برای ماه بهمن نزديک به ظهر خورشیدی است و در حدود 5/2کیلووات است (شکل
 ،)0در حالی که افزايش دمای مايع در مخزن حرارتی  16درجه سلسیوس است.

-

بیشترين بازده حرارتی متمرکز کننده فرنل در طول روز  64درصد است.ومیزان بازده متوسط روزانه 56/4درصد است.

-

مهمترين پارامترهايی که بر تولید انرژی مفید تأثیر میگذارند ،موقعیت خورشیدی در طول روز و میزان ابر در روز است.

-

سامانه توانايی گرمايش آب ذخیره در منبع را تا دمای  ۰1درجه در روز را دارد.اين مقدار تا ساعت  14قابل دسترس است.

-

از سامانه مورد بررسی میتوان برای گرمايش تا میزان1262وات بدون گرم کنندهی مخزن به مدت  15ساعت استفاده
کرد.اين مقدار گرمايش برای استفاده در مصارف خانگی ،دستگاههای تولید مثل گرمايی و گلخانهها استفاده کرد.
مقیاسهای بزرگتر برای استفادههای نیروگاهی ،تولید برق ،تولید بخار صنايع غذايی و آب شیرينکنهای صنعتی قابل
استفاده است.

-

سامانه دارای بازدهی متوسط حرارتی  56درصدی دست پیدا کرد .که يک مقدار مناسب و قابل رقابت با ساير فناوری های
مشابه است.در حالی که هزينه ساخت و نگهداری به مراتب پايینتری از رقبا برخوردار است.

کاهش بازدهی اکسرژی به دلیل کاهش يافتن بازدهی حرارتی سامانه و نیز افزايش اختالف حرارتی دمای متمرکز کننده و

-

 همچنین میتوان بیان نمود که نوع طراحی. با کاهش تلفات حرارتی میتوان به مقادير باالتری دست يافت.محیط است
سامانه ما را از بدست آوردن مقادير باالتر دمای سیال محدود میکند (در سامانه از تغییر فاز آب به بخار جلوگیری شده
.که خود دلیلی بر کاهش بازدهی اکسرژی سامانه است.)است
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