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چکیده:

فناوری استخرخورشیدی ،سادهترین و کمهزینهترین سیستم تبدیل و ذخیرهسازی انرژی حرارتی خورشید است .در ایـن مطالعـه،

اثرپارامترهای مختلف از جمله ضخامت الیههای مختلف ،افت حرارت از سطح استخر ،اثر سایۀ دیوارها و اندازۀ سطح استخر بر دمای الیۀ
ذخیره بهصورت عددی ،ارزیابی شده است .نتایج مدل عددی با نتایج تجربی بهدستآمده برای یک استخر کوچک تستشـده در دانشـااه
ارومیه و تحت وضعیت آبوهوایی شهر ارومیه اعتبارسنجی شده و سازگاری قابل قبولی بین نتایج عددی و تجربی برای دمای الیۀ ذخیـره
استخر مشاهده شده است .نتایج نشان داد که ضخامت الیۀ سطحی تا حد امکان باید کمتر باشد و از آنجایی که الیۀ گرادیانی نقش اصـلی
در ذخیرهسازی حرارت در الیۀ پایین و جلوگیری از اتالف حرارت بهصورت هدایتی از سطح استخر دارد ،باید اندازۀ آن مناسـ

انتخـاب

شود .همچنین مشاهده شد که افت حرارت از سطح استخر از طریق تبخیر بیشتر از افت حرارت از طریق جابهجـایی و تشعشـ اسـت .بـا
بررسی موردی نشان داده شد که اثر سایۀ دیوارها در استخرهای کوچک بسیار زیاد است و باید در مدلسازی استخر حتماً لحاظ شود ،ولی
در استخرهای بزرگ اثر سایه تأثیر چندانی در دمای الیۀ ذخیره ندارد.

واژههای کلیدی:
* نویسندۀ مسئول

انرژی خورشیدی ،استخر خورشیدی ،مدلسازی عددی ،بررسی تجربی ،عملکرد حرارتی.
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بررسی پارامتریک رفتار حرارتی استخر خورشیدی گرادیان نمک برای

بررسی پارامتریک رفتار حرارتی استخر خورشیدی گرادیان نمک برای وضعیت36 ...
بوده و شوری آن یکنواخو و در حید اشیبا اسیو .ایخامو LCZ

 .۷مقدمه
با توجه به کمبود منابع انرژی فسییلی و افییای
تولید توان بهدلیل افییای

شیدید تااایا بیرای

جمیییو و پیشیرفوهیای اتتایادی اک یر

مختلفی مانند اخامو  ،NCZدمای محیط و پایداری گرادییان نمیک
بستگی دارد ].[5

راهکار پیشرو اسو ] .[1انرژی خورشیدی میتواند برای پاسی گیویی
به نیازهای انرژی بهمنظور داشتن آیندهای پایدار کنتیرل و مهیار شیود
] .[2تکنولوژیهای متیددی برای تبدیل انرژی حرارتیی خورشیید بیه
انرژی حرارتی مفید ارائه شده اسو .به هر حال بایید دتیو کیرد کیه
انرژی خورشید منبع انرژی وابسته به زمان و ناپیوسته اسیو .بنیابراین
اصلی بهکارگیری این منبع انرژی ،ذخیرهسازی این انرژی برای

چال

شکل ( :)۷طرحوارهای ازساختار استخرخورشیدی گرادیان نمک

جبران نیازهای فیاینده انرژی اسو .لرا الزم اسو سیستمهای کمهیینه
ترکیبی شامل جمعکننده و ذخیرهکنندۀ انرژی حرارتی خورشید ایجیاد
و استفاده شود .استخر خورشیدی ،یک کلکتور کیمهیینیه بیا توانیایی
ذخیییرهسییازی حرارتییی بییرای ییوالنیمیید

اسییو ] .[3دو نییو

استخرخورشیدی وجود دارد :استخرهای جابیه جیایی بیا عمی کیم و
استخرهای دارای الیه بدون جابه جایی؛ در این مااله به مطالیۀ یکی از
استخرهای نو دوم یینی استخر با گرادیان نمک پرداخته شیده اسیو
].[4
فناوری استخر خورشیدی گرادیان نمک بر مبنیای ذخییرۀ انیرژی
خورشید در الیۀ پایین استخر به علو وجود گرادیان چگالی نمیک در
الیههای باالیی آن اسو .در حایاو ،بید از گرشو مد

زمانی از پر

شدن این استخرها 3 ،الیه درون آن شکل میگیرد که از نظر چگالی و
دما با یکدیگر تفاو

دارند .با توجه به شکل ( ،)1به الیۀ باالیی که از

نظر غلظیو و دمیا یکنواخیو بیوده و انتایال حیرار

در آن از نیو

جابه جایی اسو ،الیۀجابه جایی باال  )UCZ(1ا الق می شود که دمیای
آن تاریباً برابر دمای محیط و شوری آن در حد شوری آب درییا (3،3
درصد وزنی) میباشد .به الیۀ دوم که به الیۀ گرادیانی موسوم اسو و
انتاال حرار

در آن فاط از نو هدایتی اسیو ،الییۀ غیرجابیه جیایی

 )NCZ(2ا الق میشود .چون هرچه از سیط بیاالیی اسیتخر بیه تیه
استخر میرویم ،دما و شوری بیشتر می شود که بهصور
این افیای

صور

شیبه خطیی

گرفته تا به حداک ر مادار خود می رسید .در الییۀ

گرادیانی بیه دلییل افییای

چگیالی بیا عمی  ،امکیان انتایال حیرار

جابه جایی وجود ندارد و انتاال حرار

فاط از ری هدایو صور

میپریرد .الیۀ جابه جیایی پیایین  )LCZ(3کیه بیه الییۀ ذخییرهسیازی
حرار

نیی موسوم اسو ،سنگین ترین الیه از نظر چگیالی آب نمیک
)1. Upper Convective Zone (UCZ
)2. Non-Convective Zone (NCZ
)3. Lower Convective Zone (LCZ

در چند دهۀ گرشته ،مطالیا

متیددی بهصور

تجربی و عددی

برای آنالیی عملکرد استخرهای خورشییدی بیهمنظیور درک مکانیسیم
کارکردی آنها انجام شده اسو .تمرکی کارهای تجربی عمدتاً بیر روی
سیاخو ،بهییرهبیرداری و انییدازهگیییری دمیا و غلظییو در اسییتخرهای
خورشیدی بوده اسو و در مطالیا

عددی با بهکیارگیری میدلهیای

ریاای مناسب ،به آنالیی حرارتی استخرهای خورشیدی تحو شیرایط
مختلف پرداخته شده اسو .در حلهیای تحلیلیی ارائیهشیده بیهدلییل
سادهسازی های زیادی که برای آنالیی حرارتی اسیتخرهای خورشییدی
اعمال میشود ،میموالً نتایج بهدسوآمده تطاب خوبی با نتایج تجربی
ندارد و از این جهو اسیتفاده نمییشیوند ] .[6در ماابیل ،روشهیای
عددی این تابلیو را دارند که با شرایط مرزی و اولیۀ مناسب ،به یور
دتی رفتار حرارتی استخرها را پی بینی کنند.
ونگ و اکبرزاده رفتار حرارتی غیردائمی در استخر خورشییدی را
با استفاده از یک مدل تفاال محدود یکبُیدی بررسی کردند ] .[7در
این مطالیه ،عملکرد استخر خورشیدی با توجه بیه تغیییر پارامترهیای
مختلف سیستم بررسی شد و نتیجه گرفته شد که اخامو الیۀ NCZ

تأثیر مهمیی در عملکیرد اسیتخر خورشییدی دارد .همچنیین در ایین
مطالیه ،دمای الیۀ  UCZرا برابر دمای محیط فرض کردند.
الرفاعی و همکاران مطالیهای را با عنوان بررسی عیددی عملکیرد
حرارتی غیردائم استخر خورشیدی گرادیان نمک بهصیور

دوبُییدی

انجام دادند و از چگالی ،دما و غلظیو نمیک موجیود در آب اسیتخر
بهعنوان متغیرهای حل استفاده کردند ] .[8آنهیا بیهدلییل اینکیه افیو
حرار

از دیوارهها و کف استخر و برداشو غیریکنواخو حرار

از

الیۀ ذخیره میتوانند حل یکبُیدی را با محدودیو مواجه کننید ،حیل
دوبُ یدی را پیشنهاد و بررسی کردند .در این مطالییه نشیان دادنید کیه
اثرا

دوبُ یدی در استخرهای خورشییدی بیا نسیبو منظیری (نسیبو
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کشورها ،استفاده از منابع انیرژی تجدیدپیریر بیرای تولیید تیوان تنهیا

متغیر بوده و تا  2متیر مییتوانید برسید .دمیای  LCZبیه فاکتورهیای

 36نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی
عرض به ارتفا ) کمتر از  4صادق اسو و بیرای مایادیر بیاالتر تیأثیر
چندانی در نتایج ندارد.
جیفرزاده مطالیهای را بیا عنیوان بررسیی رفتیار حرارتیی اسیتخر
خورشیدی گرادیان نمک کوچک با در نظر گرفتن اثر سایۀ دییوارههیا
سایه نا

مهمی میتواند داشته باشد .در این مطالیه ،از شرایط مرزی

ساده در آنالیی عددی استفاده شده و دمای الیۀ باال برابر با دمای محیط
در نظر گرفته شده اسو ].[9
اندروز و اکبرزاده در تحایای با عنیوان افییای
استخر خورشیدی با برداشو حرار
برداشو حرار

رانیدمان گرمیایی

از  ،NCZروشی جایگیین برای

از  LCZاستخر خورشیدی میرفی و پی بینی کردند

که راندمان حرارتی استخر خورشیدی را میتوان با برداشو حرار
الیۀ  NCZنسبو به برداشو حرار

از

از  LCZتا حدود  %05افییای

برنارد و همکاران رفتار حرارتی استخر خورشیدی گرادیان نمیک
یکبُیدی و به روش ظرفیو کلی 1شبیهسازی و با نتیایج

تجربی اعتبارسنجی کردند ] .[11آنها برای اعتبارسنجی نتایج عیددی،
اتدام به ساخو و تسو استخر خورشیدی استوانهای با مساحو سط

که بهصور

نویسندگان ،تاکنون ماالیهای

کامل تمام شرایط الزم برای مدلسازی انتاال حرار

رح وارهای از ساختار و ابیاد استخر ساختهشده در شیکل ( )2نشیان
داده شده اسو .این استخر از ورق آهن گیالوانییه بیه ایخامو mm

 1/0ساخته شد .بدنۀ استخر با پشم شیشه به اخامو  25 mmعیای
گردید و بدنۀ داخلی و کف استخر بهمنظور باالرفتن جیرب حرارتیی
با رنگ مشکی پوشانده شد .الیۀ پایین استخر به ایخامو  05 cmبیا
آب نمک با غلظو )  355 ( gr / lپر شید و سیپب بیا تیرار دادن نیازل
تیری آب در ارتفا  45 cmاز کف استخر ،آب تازه با سرعو کم به
داخل آب نمک تیری شد و حین تیری  ،نازل به سمو باال حرکیو
داده شد تا الیۀ وسط نیی با ارتفا  05 cmو بهصور

گرادیانی ایجاد

برای ایجاد پایداری و جلیوگیری از اخیتالال الییههیا و حفی مایدار
غلظو آب نمک در الیۀ  ،LCZماداری نمک دائماً از ریای لولیهای
به کف استخر ااافه میشود .برای اندازهگیری دمای آب در استخر از
 12سنسور دما با دتو   1 Cاز کف تا سط استخر با ارتفا 15 ،0
تا  115 cmبا فاصلۀ  15 cmاز هم استفاده شد .یک دادهنگار مایادیر

ماطع  05 m2در بارسلون اسپانیا کردند.
شایان ذکر اسو با توجه به ا العا

متر و مساحو سط  4 m2در دانشگاه ارومیه سیاخته و تسیو شید.

شود .الیۀ سطحی نیی با آب تازه به اخامو  25 cmپر شید .میمیوالً

داد ].[10
را بهصور

یک استخر آزمایشگاهی کوچک با سط ماطع مربیی و با ارتفا 1/1

در

دما در سنسورهای دما را در هر  15 minثبو و ذخیره میکرد .نتیایج
برای مد

یکسال ثبو و آنالیی شده اسو.

استخر خورشیدی را در نظیر بگییرد و از روابیط و ایرایب صیحی
استفاده نماید ،ارائه نشده اسو و تیدادی اشتباه تأثیرگرار در روابط و
راه حلهای ارائهشده وجود دارد [12ی .]13لرا در این مااله سیی شیده
اسو امن ارائۀ مدل عددی کامل و با در نظر گرفتن تمام جیئیا

و

شرایط الزم ،روابط صحی میرفی و استفاده شود .در مطالییۀ حاایر،
بیرای آنیالیی عملکیرد حرارتیی اسیتخر خورشییدی کوچییک در دورۀ
ذخیره سازی انرژی حرارتی چون برداشو حرار
افو حرار

وجیود نیدارد و از

از دیوارهها و کف بهدلیل عای کیاری مناسیب مییتیوان

صرف نظر کرد ،از مدل یک بیدی حرار

برای آنالیی رفتیار حرارتیی

استخر استفاده شده و دمیای  UCZو  LCZنییی از بررسیی مییادال

شکل ( :)۶طرحوارهای از ساختار و ابعاد استخر خورشیدی ساختهشده

 .۹مدل عددی استخر خورشیدی

باای انرژی در این الیهها به دسو آمده اسو .برای اعتبارسنجی نتایج

در این مطالیه ،از روش تفاال محدود برای حل مدل یکبُیدی رفتار

عددی از داده های تجربی که بیرای ییک اسیتخر خورشییدی مکیبیی

گررای انتاال حرار

در استخر خورشیدی استفاده شده اسو .میادلۀ

کوچک با مساحو سط ماطیع  4 m2در دانشیگاه ارومییه سیاخته و

کلی ییکبُ ییدی و گیررای انتایال حیرار

استخراج شد ،استفاده شده اسو.

بهصور
( )1
1. Lumped Capacitance Model

در جهیو عمی اسیتخر

رابطۀ ( )1اسو:
T   T 
 k
  Qi  Qo
t z  z 

C p
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انجام داد و نشان داد که در بررسی عملکرد استخرهای خورشیدی ،اثر

 .۶آزمایش تجربی

بررسی پارامتریک رفتار حرارتی استخر خورشیدی گرادیان نمک برای وضعیت36 ...
که در آن  چگیالی سییال C p ،گرمیای ویی ۀ سییال و  kایریب
هدایو حرارتی سیال هستند .همچنین مادار انرژی حرارتی ورودی و
مادار انرژی حرارتی خروجی از استخر خورشییدی بیهصیور

زییر

هوا در سط استخر بهصور

 .1هر دو الیه جابه جایی باال و پایین بهصور

کامالً مخلوالاند و

C
T
دما و غلظو یکنواختی دارند؛ یینی  ( )  0و )  0
t
t

رابطۀ ( )1برای این دو الیه بهصور

رابطۀ ( )2نوشته میشود:
T
 Qi  Qo
t

( )2

(  ،ازاینرو

 C p AZ

که در آن  Aو  Zبهترتیب مساحو سط و اخامو الیۀ مورد نظر و
 Q iو  ، Qoانرژی ورودی به و خروجی از الیه بیهصیور

) ( w / m2

رابطۀ بین زاوییۀ برخیورد (  )  iو زاوییۀ شکسیو (  )  rپرتیوی

 .2افییو حییرار

از سییط اسییتخر بییهصییور

انتاییال حییرار

جابه جایی ،تبخیری و تشیشیی اسیو و از افیو حیرار

از دیوارهیا

بهدلیل فرض عای بودن آنها صرفنظر میشود.
 .3تمام تاب

بهصور

تاب

رابطۀ ( )0اسو:
sini  n sinr

( )0

که در آن  nاریب شکسو اسو و برای آب مادار آن  1/33میباشد.
بنابراین ،میادلۀ شار تاب
( )9

رسیده به سط الیۀجابهجایی پیایین کیامالً در ایین

الیه جرب میشود ].[9
 .4خواص فیییکی آب نمک بهصیور

تیابیی از دمیا و غلظیو

نمک در نظر گرفته شده و از روابط ( )4( ،)3و ( )0محاسبه میشوند
[14ی:]10
( )3

k  0.5553- 0.0000813C  0.0008 T - 20 

( )4

  998  0.65C  0.4 T  20

( )0

C p  4180  4.396C  0.0048C 2

مستایم در عم استخر بهصور

زیر اسو:

I z  z, t   I 0 t  h  z   1  R  I t  h  z 

 zعم ناطۀ مورد نظر در استخر اسو h  z  .که تابع بیبُید تضییف
اسو که بیانگر نرخ تضییف تیاب

تاب

خورشیید در عمی اسیتخر

میباشد .بریانو و کولبک رابطۀ ( )15را بهعنوان تابع تضیییف تیاب
ارائه دادند ]:[10

میباشند.

R

h  z   0.36  0.08 ln  z / cosr 

()15

 .۶.۹مساحت سطح مؤثر تابش
در استخرهای خورشیدی کوچک با دیوارهای جانبی عمودی ،اثر سایۀ
دیوارها بسیار مهم اسو و این اثر بایید در میدل سیازی لحیا شیود.
انرژی تشیشیی جرب شده توسط حجم آب نمک مابین عم های z 1

و  ، z 2با رابطۀ ( )11محاسبه میشود:
()11
I 0 h  z1  Ae   Ash  z  h  z2  Ae   Ash  z 

1
2 
که در آن  Aeمساحو مؤثر تیاب و  A shمسیاحو تحیو اثیر سیایه
هستند و  کسری از تیاب

مسیتایم اسیو کیه بیهدلییل برگشیو از

دیوارها و کف استخر بهشکل تاب

پراکنده در سط تحو اثیر سیایه

جرب میشود .از آنجا کیه در مراجیع بیرای  مایادیر  %15تیا %45

کیه واحید دمیا ( )Tدر ایین روابیط  Cو واحید غلظیو نمیک (،)C

پیشنهاد شده ] ،[18در این مطالیه بهدلیل تمییی آب اسیتخر %35 ،در

)  (kg / m3میباشد.

نظر گرفته شده اسو.

 .0به عنوان شرال اولیه ،دما در تمام عم استخر همدمای محیط در

(مساحو سط ماطع) که در شکل ( )3نشان داده شده ،مساحو سط

ماه شرو کار استخر یینی ماه ژانویه فرض میشود.

 .۷. ۹روابط تابش در استخر خورشیدی
موتیی که تاب

خورشید (  ) Iبه سط استخر میرسد ،تسمتی از آن

بهسمو آسمان برگشو میخورد و باتیماندۀ آن به داخل استخر نفوذ
میکند .مادار باتیماندۀ تاب
( )6

برای یک استخر مربیییشیکل بیا  ( Lیول)( W ،عیرض) و A

از رابطۀ ( )6بهدسو میآید:

I 0  1  R  I

با توجه به میادلۀ فریینل ،1اریب برگشو از سط مشترک آب-

1. Fresnel’s Equation

اثر سایه بهصور

رابطۀ ( )12اسو ]:[9

()12

Ash  Ll  sin   Wl  cos   l 2 sin  cos 

زاویۀ  از رابطۀ ( )13به دسو میآید:
()13

   

 و  بهترتیب زاویۀ گرا 2و زاویۀ ترارگیری استخر (زاویۀ بین

امتداد خط رو به جنوب و خط عمود بر صفحۀ منطب بر عرض استخر)
اسو.
2. Azimuth Angle
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فرایا

2
2
1  sin i   r  tan i   r  

 2

2  sin i   r  tan 2 i   r  

( )7

میباشند.
زیر در مدلسازی عددی در نظر گرفته شده اسو:

رابطۀ ( )7اسو [ :]16-17

 33نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی


 Cos Sin 

  Sin1 
 Cos      

i 

2



()14

 و  به ترتیب زاویۀ میل خورشید و زاویۀ ساعو اسو:

()25

 nچندمین روز سال میالدی اسو که شمارش از اول ژانویه آغاز
360
 hs  12 
24

()16



 hsساعو محلی خورشید اسو که نسیبو بیه محیل خورشیید
محاسبه میشود .ساعو  12ظهر محلی خورشیدی زمانیکیه خورشیید
در باالترین ناطۀ آسمان ترار دارد و عمیود میی تابید ،مبیدأ محسیوب
می شود .این زاویه برای تبل ساعو  12خورشیدی منفیی و بیید ایین

وا

اسو:

Qsolar ,UCZ  AI 0   Ae   Ash  x I 0 h  ZU 
u

انرژی انتاال هیدایتی از  NCZبیه  UCZبیهصیور

رابطیۀ ()22

میشود:
TNCZ  TUCZ
Z

()22

میشود.

 C p AZU

در میادلۀ ( ،)25افو حرار
مکانییمهای انتاال حرر

از سط استخر خورشیدی از ری

تشیشیی ،جابهجایی و تبخیری اسو:
QU  Qrad  Qconv  Qevap

()23
افو حرار

QNCZ /UCZ  kw AUCZ / NCZ

تشیشیی از رابطۀ ( )24تییین میشود:
Qrad   As TU   Tsky  


4

()24

4

ساعو م بو اسو .زاویۀ عرض جغرافیایی برای نیمکرۀ شمالی م بو

که در آن  ،اریب نشر آب اسو و مادار آن  5/03فرض میشود و

و برای نیمکرۀ جنوبی منفی اسو .زاویۀ ول جغرافیایی برای نیمکرۀ

 ثابو استفن -بولتیمن اسو [ .]11دمای آسیمان ، T sky ،از رابطیۀ

شرتی م بو و برای نیمکرۀ غربی منفی اسو.

( )20محاسبه میشود [:]12

 l از رابطۀ ( )17محاسبه میشود:

l   z  tan r

()17
بنابراین مساحو سط مؤثر تاب
()10

عبار

اسو از:

Ae  z   A  Ash  LW  Ash

در نتیجه اریب سایه برای استخر مستطیلیشکل بهصور
( )19محاسبه میشود:


()19

Ae  z 
A

رابطۀ

S z  

 l

l
l 2
1   sin   cos  
sin  cos  
L
LW
W


0.25

()20
افو حرار





Tsky  Ta 0.55  0.061 Pa

جابهجایی از رابطۀ ( )26تییین میشود:

Qconv  hc As TU  Ta 

()26
که در آن ایریب انتایال حیرار
میشود [:]19
()27

جابیهجیایی از رابطیۀ ( )27تیییین

W / m ℃
2

hc  5.7  3.8U

که در این رابطه  Uسرعو باد در ارتفا  2 mاز سط استخر اسو.
افو حرار

تبخیری از رابطۀ ( )20تییین میشود [:]12
 Lhc
Qevap  
 1.6C P
p atm



()20
  Ps  Pa  As

که فشار بخار آب ، Ps ،در دمای سیط  ، T s ،بیهصیور

رابطیۀ ()29

محاسبه میشود:

3885 
()29
Ps T   exp 18.403 

TU  230 

فشار جیئی بخیار آب در هیوای محییط ، Pa ،نییی از رابطیۀ ()35

شکل ( :)۹سطح مؤثر و سطح سایه در استخر مربعی

 .۹. ۹معادلۀ انرژی برای الیۀجابهجایی باال ()UCZ
دما در الیۀ  ،) TU ( ،UCZیکنواخو و یکسان فرض میشود و بیرای
بهدسوآوردن مادار آن ،میادلۀ باای انرژی برای این الییه بیهصیور

تییین میشود:
()35


3885 
Pa  Rh exp 18.403 

Ta  230 


که در آن ر وبو نسبی ، R h ،نسبو  Pa / Ps Ta اسو.

Downloaded from energy.kashanu.ac.ir at 16:04 +0430 on Wednesday June 19th 2019

 360
 n  81
 365


TU
 Qsolar ,UCZ  QNCZ /UCZ  QU
t

که انرژی تابشی جربشده در حجم کنترل باال بهصور
()21

  23.45 Sin 

()10

زیر نوشته میشود:

بررسی پارامتریک رفتار حرارتی استخر خورشیدی گرادیان نمک برای وضعیت36 ...
 کسر تاب

 .4. ۹معادلۀ انرژی برای الیۀ گرادیانی ()NCZ
T  
T 
  k  c, T 
  E Z,t 
t z 
z 

()31

C p

E Z,t   

رابطۀ ( )33نوشو:


t
Ti t 1  
  C Z A 
 i pi


()33

)  h ، (W / m2تابع تضییف تاب  Z N ، ZU ،بهترتیب اخامو الییۀ
 UCZو  NCZاسو.
انرژی انتاال هدایتی از  LCZبه  NCZبهصور
TLCZ  TNCZ
Z

()36

انرژی اتالفی از کف استخر بهصور

میادلۀ انرژی در این الیه را مییتیوان بیه میادلیۀ انیرژی چنیدین
زیرالیه تاسیم کرد و بهصور

سیط میؤثر و سیایه )  I 0 ، (mتیاب

{(ki A / Z )  Ti t1  Ti t   Ti t1  Ti t   

 Ae   Ash i 1 Ii 1   Ae   Ash i Ii }  Ti t
با توجه به شکل ( ،)4الیۀ  NCZبه  15زیرالیه با عرض هر الییه
 Z  0.05 mتاسیم میشود .همچنین گام زمانی 1 ،سیاعو (3655

ورودی بیه سیط اسیتخر

()37

زیر اسو:

QLCZ / NCZ  kw ALCZ / NCZ

رابطۀ ( )37اسو:

Qground  U g A TL  Tg 

برای دورۀ ذخیره سازی انرژی حرارتی استخر خورشییدی ،مایدار
برداشو از استخر خورشیدی وجود ندارد ،لرا:
Qext  0

()30

 .۲ .۹حل عددی
از دو میادلۀ انرژی برای  UCZو  ،LCZبهعنوان شرایط میرزی بیرای
حل میادلۀ انرژی در  NCZاستفاده شده اسو .دمیای  UCZو LCZ

به فرم غیردیفرانسیلی بهصور

ثانیه) لحا شده اسو.
()39

()45

 n
 I ZU 



 t
 I ZU  Z N



رابطۀ ( )39نوشته میشوند:


  Ae   Ash Z
U
I 0  
A



Z N

U



t
U C pU Z U

TUt 1 

T t TUt QUt 
t
kU 2

  TU
Z
A 

t
  Ae   Ash Z


LC p L Z L 
A


U g T Lt T gt  T Lt

t
M

در ادامه ،میادلۀ ( )33با در نظر گرفتن میادال

T T
Z
t
L

T Lt 1

k L

( )39و ( )45بیه

عنوان شرایط میرزی حیل و بیا اسیتفاده از الگیوریتم نوشیتهشیده در
نرمافیار متلب حل شده اسو.
شکل ( :)4تقسیمبندی الیۀ  NCZو حجم کنترلهای  UCZو LCZ

 .5. ۹معادلۀ انرژی برای الیۀ جابهجایی پایین ()LCZ
دما در الیۀ  ،) T L ( ،LCZیکنواخو و یکسان فرض میشود و بیرای
بهدسوآوردن مادار آن ،میادلۀ باای انرژی برای این الییه بیهصیور
رابطۀ ( )34نوشته میشود:
()34

TL
 Qsolar , LCZ  QLCZ / NCZ  Qground  Qext
t

 C p AZ L

که  Qsolar , LCZانرژی تابشی ورودی به حجم کنترل پایین اسو:
()30

I 0 h  ZU  Z N 

 ZN

Qsolar , LCZ   Ae   Ash Z

U

 .4نتایج و بحث
 .۷.4مقایسۀ مقادیر حاصل از مدلسازی عـددی و نتـایج
تجربی برای دمای LCZ
برای اعتبارسنجی نتایج حاصل از حل گررا (بدون برداشو حرار )،
استخری با مساحو سط ماطع  4مترمربع و ایخامو NCZ ،UCZ

و  LCZبهترتیب  5/2و  5/0و  5/4متر شبیهسازی شده اسو .دادههای
هواشناسی در ول سال برای شهر ارومیه در جیدول ( )1آورده شیده
اسو [.]25
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اسو:
()32

مستایم به تاب
2

که در آن  ، E  Z , t بهصور  ، W / m3 انرژی تابشی جرب شیده
d  Ae   Ash

I z  z, t 
dz 
A


پراکنده Ash ، Ae ،بهترتییب مسیاحو

 36نشریه علمیپژوهشی مهندسی و مدیریت انرژی
شکل ( )0ماایسۀ تغییرا دمای  LCZحاصل از مدلسازی عددی

از ری تشیشع و جابهجایی اسو و همچنین در صور

نادیده گرفتن

و دادههای تجربی را نشان میدهد .با ماایسۀ دادههای تجربی و عددی

افو تشیشیی ،تغییر چندانی در دمیای  LCZمشیاهده نمییشیود کیه

مشخص می شود که سازگاری خوبی بین نتایج وجود دارد و اخیتالف

نشاندهندۀ تأثیر کم افو تشیشیی در دمای استخر میباشد.

کمی هم که بین نتایج مشاهده میشیود ،مییتوانید ناشیی از انتخیاب

جدول ( :)۷دادههای هواشناسی شهر ارومیه []۶2
تاب

در سط

W / m2 

دمای هوا

سرعو باد

ر وبو نسبی

 C 

m / s

%

Jan.

150

- 3/02

3/00

04/1

Feb.

144/17

- 2/22

4/17

05/6

Mar.

109/17

2/39

4/49

72/0

Apr.

223/33

9/52

4/67

6

May

267/0

14/0

4/63

47/2

Jun.

310/33

25/1

0/26

34/6

Jul.

313/33

23/2

6/40

30/3

Aug.

204/16

22

6/27

30/1

Sep.

234/17

17/7

4/90

41/2

Oct.

131/67

11/6

4/20

04/1

Nov.

159/17

4/59

3/71

72/7

Dec.

00/70

- 1/34

3/69

01/0

Months

شکل ( :)۲تغییرات دمای  UCZبا تلفات مختلف از سطح استخر

شکل ( :)۱تغییرات دمای  LCZبا تلفات مختلف از سطح استخر

 .۹.4بررسی تأثیر دمای  UCZبر دمای LCZ
برخی از پ وهشگران در بررسیی عملکیرد اسیتخر خورشییدی بیرای
سادهسازی ،دمای  UCZرا برابر دمای محیط در نظیر مییگیرنید [ 7و
 .]15این در حالی اسو که با بهکیاربردن میادلیۀ بایای انیرژی بیرای
شکل ( :)5اعتبارسنجی توزی دمای  LCZدر مدل حاضر با دادههای
تجربی

 UCZو بهدسوآوردن دمای آن ،مشاهده میشود که با توجه به شکل
( ،)0دمای  UCZکمتر از دمای محیط اسو .در شکل ( ،)9تأثیر دمای
 UCZدر دمای  LCZنشان داده شده اسو .بیا توجیه بیه شیکل (،)9

 .۶.4بررسی تأثیر افت حرارت از سطح استخر بر دمای

مشخص میشود که در حل گررا با فرض دمای  UCZبرابر با دمیای

 UCZو LCZ

محیط ،دمای  LCZبیشتر از ماادیر دمای ثبوشدۀ تجربیی بیه دسیو

نرخ حرار

اتالفی از سط استخر نا

مهمی در عملکیرد حرارتیی

استخر خورشیدی دارد .تلفا حرارتی از ری مکانیسمهای جابهجایی،
تبخیر و تشیشع صور

می گیرد .برای ماایسۀ تأثیر تلفا

 ،UCZدر هر مرحله ،اثر یکی از تلفا

حرارتی از

حرارتی حرف و تأثیر آن بیر

روی دمای  UCZو  LCZبررسی شده اسو .با مشاهدۀ شیکل ( )6و
شکل ( ، )7مشخص اسو که تأثیر تلفا از ری تبخیر بیشتر از تلفا

آمده اسو .لرا بهتر اسو در مدل سازی عددی دمیای  UCZاز رابطیۀ
انرژی مربو ه محاسبه شود.
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ارایب الزم برای محاسبا

باشد.

بررسی پارامتریک رفتار حرارتی استخر خورشیدی گرادیان نمک برای وضعیت36 ...
چراکه با افیای
افیای

ایخامو از  5/2 mبیه  5/0 mدمیای 25°C ،LCZ

می یابد .این در حالی اسو که با افیای

 ،5/0 mدما حدود  11°Cافیای

اخامو  NCZبه

مییابد و سپب با افیای

اخامو

تا  ،1/1 mدمای  LCZتا ماه َ Augکمتر از دمیا در ایخامو 5/0 m
اندکی بیشتر از دما برای اخامو  5/0 mاسو .این بهدلییل آن اسیو
که با افیای
شکل ( :)8تغییرات دمای محیط و دمای محاسبهشدۀ UCZ

اخامو  ،NCZمییان تاب

رسیده به  LCZکاه

یافته

و دمای استخر در ماههای ابتدایی دیرتر گرم مییشیود و در میاههیای
پایانی سال دیرتر سرد میشود.

شکل ( :)۳تغییرات دمای  LCZبا دمای محاسبه شدۀ  UCZو با فرض
دمای  UCZبرابر دمای محیط
شکل ( :)۷۷تأثیر ضخامت  NCZدر دمای LCZ

 .4.4بررسی اثر تغییر ضخامت الیههای استخر بـر دمـای
LCZ
در شکل ( ،)15تأثیر تغییر اخامو  UCZدر دمای  LCZنشیان داده
شده اسو .از نتایج بهدسوآمده مشخص شد که با افییای
 ،UCZدمای  LCZکاه

ایخامو

مییابد .بنابراین برای بیه حیداک ر رسیاندن

دمای  LCZاخامو  UCZتا حد ممکن باید کمتر انتخاب شود.

تأثیر تغییر اخامو  LCZدر دمای این الیه در شکل ( )12نشیان
داده شده اسو .در ماههای گرم ،چون بهتدریج تیاب
میشود و اگر اخامو  LCZکم باشد ،تاب

خورشیید زییاد

خورشید زودتر در دمای

آن اثر گراشته و دمای آن نسبو به حیالتی کیه ایخامو  LCZزییاد
باشد ،بیشتر میشود .در ماههای سرد سال بهدلییل کمتیر شیدن میییان
تاب

و پایین آمدن دمای محیط LCZ ،با اخامو بیشتر دمای خود را

دیرتر از دسو داده و در نتیجه دمای آن نسبو به حالتی که ایخامو
 LCZکم اسو ،زیاد میشود.

شکل ( :)۷2تأثیر ضخامت  UCZدر دمای الیۀ LCZ

در شکل ( ،)11تأثیر تغییر اخامو  NCZدر دمیای  LCZنشیان
داده شده اسو .بررسی نتایج نشان میدهد کیه بیا افییای
 NCZدمای  LCZافیای

می یابد .این افیای

ایخامو

دما به این دلیل اسیو

که  NCZبا اخامو بیشتر بهعنوان عای حرارتیی بیرای  LCZعمیل
کرده و از تلفا
افیای

حرارتی به محیط از سط استخر جلوگیری میکنید.

دمای  LCZبا افیای

ایخامو  NCZنسیبو خطیی نیدارد؛

شکل ( :)۷۶تأثیر ضخامت  LCZدر دمای LCZ
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 .5.4بررسی تغییرات دمای  LCZدر استخر نمونه با ضخامتهای

همچنین با توجه به شکل ( ،)13مشاهده مییشیود کیه بیرای مایادیر
اندازۀ سط بیرگتر از اندازۀ سط ماطع  ،05 05افیای

بهینۀ الیهها
با بررسی پارامتریک تأثیر تغییر اخامو الیههای مختلف اسیتخر بیر

در  LCZخواهیم داشو ،یینی با رسیدن مادار اریب سایه ( )Sبه مایدار
سط اثر سایه تأثیری در دمای  LCZندارد.

ماکییمم ،دیگر افیای

بهینۀ هر یک از الیهها برای دسویابی به دمای حداک ر به دسو آمیده
اسو .سپب با اندازۀ اخاموهای  5/0 ، 5/2و  5/4به ترتییب بیرای
 NCZ ،UCZو  ،LCZتغییرا

دمای الیه  LCZبه دسو آمده اسو.

نتایج نشان میدهد که با اخاموهای بهینه ،هم دمای حداک ر افیای
یافته و هم دمای الیۀ ذخیره در ماههای سرد بیشتر شده اسو.

شکل ( :)۷4تأثیر اندازۀ سطح استخر بر دمای LCZ

 .۱.4بررسی موردی اثر اندازۀ استخر بر دمای LCZ
برای ماایسه موردی تأثیر اندازه استخر در دمای  2 ،LCZاستخر ساخته
شده در منطاه ال پاسو 1و کشور کویو بهترتیب با مساحو سط ماطع
 3555 m2و  0 m2مورد بررسی ترار گرفو ] ،[9دادههای هواشناسیی
شکل ( :)۷۹تغییرات دمای  LCZبرای استخر نمونه در شهر ارومیه

برای بررسی این  2استخر در جدولهای ( )3و ( )4آورده شده اسو .با
مشاهدۀ شکل های ( )10و ( )16نتیجه میشود کیه در اسیتخرهای بیا

 .۲.4بررسی اثر سایۀ دیوارهای جانبی بر دمای LCZ

مساحو سط ماطع کوچک ،تأثیر سایه زیاد بوده ولی در استخرهای با

برای بررسی تأثیر سیایۀ دیوارهیا در دمیای  ،LCZمسیاحو سیایه و

مساحو سط ماطع بیرگ تر ،تأثیر سایه خیلی کم اسو؛ بیه عبیار

مساحو سط مؤثر و اریب سایه ،برای اندازههیای مختلیف اسیتخر

دیگر می توان گفو در استخرهای با سط ماطع بیرگ میتوان از تأثیر

محاسبه شده اسو .جدول ( )2و شکل ( ،)14تأثیر سط اثیر سیایه و

سایه چشم پوشی کرد ،ولی در استخرهای با سط ماطع کوچک بایید

دمای  LCZاستخر با ماطع مربع را نشان میدهند .با توجه به جیدول

تأثیر سایه در دمای  LCZحتماً لحا شود.

( ،)2مشخص اسو که هرچادر اندازۀ سط ماطع بیرگتر مییشیود،
بیشتر شده و در نتیجه دمای  LCZبیشتر میشود.

مساحو مؤثر تاب

جدول ( :)۶دمای محاسبهشدۀ  LCZدر اندازههای مختلف سطح مقط
استخر برای ماه جوالی
ابیاد

A

Ash

Ae

) (m2

) (m

) (m2

2

Ae
A

S

)(%

TLCZ

 C 

2 2

4

1/40

2/02

62/93

60/01

0 0

20

3/04

21/16

04/6

77/33

15  15

155

7/70

92/22

92/22

01/00

25  25

455

10/60

304/30

96/59

04/27

05  05

2055

39/20

2465/70

90/43

00/77

155  155

15555

67/0

9921/4

99/21

06/27

جدول ( :)۹دادههای هواشناسی استخر ال پاسو []۳
Io

Ta

Io

Ta

 C 

Month
s

) (W / m2

Jul.

290/31

27/9

Aug.

274/54

26/7

Month
s

) (W / m2

Jan.

141/13

6

Feb.

193/96

0/9

 C 

Mar.

237/03

12/0

Sep.

240/76

23/6

Apr.

290/02

17/4

Oct.

197/01

11/0

May

314/02

22/1

Nov.

100/10

11/3

Jun.

333/33

26/9

Dec.

120/01

6/7

1. El Paso
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دمای الیۀ ذخیره در استخر نمونه ساخته شده ،مایادیر ایخاموهیای

دمای کمتیری
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ذخیره برای اخاموهای مختلف الیههای سطحی ،گرادیانی و ذخیره
بررسی شده اسو .از نتایج حاصل مشخص شد که اخامو  UCZتا
حد امکان باید کمتر باشد و اخامو  NCZنباید از یک ماداری کمتر
باشد ،چون این الیه کیه نای

عیای بیرای  LCZرا دارد بیا کیاه

و در نتیجه دمای  LCZافو میکند و همچنین اخامو  NCZنباید از
شکل ( :)۷5مقایسۀ تغییرات دمای  LCZحاصل از حل عددی با اثر سایه
و بدون اثر سایه با دادههای تجربی استخر الپاسو

Io

Ta

) (W / m2

 C 

Months

Jan.

120/01

12/6

Jul.

Feb.

102/33

14/6

Aug.

Mar.

253/63

19/1

Sep.

Apr.

243/33

Months

رسیده به  LCZکاه

و در نتیجه دمای آن کم میشود .با بررسی تأثیر

تغییر اخامو الیه های استخر بر عملکرد اسیتخر نمونیه و اسیتخراج
انیدازههیای بهینیه ایخاموهییا ،چگیونگی تغیییرا

جدول ( :)4دادههای هواشناسی استخر کویت []۷2
Io

یک ماداری افیای

یابد؛ چراکه با افیای

اخامو  ،NCZمییان تاب

Ta

دمیای  LCZبییا

اخاموهای بهینه به دسو آمد .از نتایج بهدسوآمده مشخص شد که

) (W / m

 C 

دمای حداک ر  LCZبا اخاموهای بهینه افیای

350/56

37/6

مطالیه ،اثر سایۀ دیوار نیی به عنوان یک پارامتر بسیار مهیم در عملکیرد

207/0

37/2

206/67

33/6

استخر خورشیدی بررسی شده و نتیجه حاکی از آن اسو که اثر سیایۀ

20/9

Oct.

195/32

20/1

May

202/66

32

Nov.

130

25/0

Jun.

320/70

30/7

Dec.

156/00

14/7

2

دیوارها در عملکرد استخرهای کوچک بسییار زییاد اسیو و بایید در
مدل سازی استخرهای کوچک حتماً لحا شیود ،ولیی در اسیتخرهای
بیرگ ،اثر سایۀ دیوارها تأثیر چندانی در دمای  LCZندارد.

فهرست عالئم
Cp

و بدون اثر سایه با دادههای تجربی استخر کویت

 .5جم بندی
در این مطالیه ،برای آنالیی رفتار حرارتی استخر خورشیدی در شیرایط
آبوهوایی شهر ارومیه ،از یک مدل عددی تفاال محدود استفاده شده

گرمای وی ۀ سیال  J / kg C 

T

دما ) (C

Q

حرار

k

اریب هدایو حرارتی

C
شکل ( :)۷۲مقایسۀ تغییرات دمای  LCZحاصل از حل عددی با اثر سایه

یافته اسیو .در ایین

غلظو نمک  Kg / m 
3

I0

تاب

R

اریب برگشو تاب

n

اریب شکسو

h

تابع تضییف تاب

A

مساحو

ورودی به سط استخر

Ash

مساحو سایه

حرارتی استخر ،دمای  UCZرا برابر دمای محیط لحا میکنند ،دمای

Ae

مساحو مؤثر

این الیه از بررسی میادلۀ باای انرژی مربوال به دسو آمده و تأثیر انوا

hc

اریب انتاال حرار

افوهای حرار از سط استخر بر دمای  UCZو  LCZنشان داده شده

Pa

اسو .با توجه به تفاو بین دمای محیط و دمای  ،UCZنتیجۀ مهمی که

فشار جیئی بخار آب در هوای محیط

Ps

حاصل شد این اسو که باید در مدلسازی استخر خورشییدی ،دمیای

فشار بخار آب در دمای سط استخر

Rh

ر وبو نسبی

اسو .در این مطالیه ،برخالف اک ر مااال

که برای مدلسیازی رفتیار

 UCZبه ور دتی از میادلۀ انرژی محاسبه شود .همچنین دمیای الییۀ

جابهجایی C 

2

W / m
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اخامو آن ،تلفا حرار از الیههای باال و سط استخر زیاد میشود
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 بولتیمن- ثابو استفن
زاویۀ گرا



انرژی تابشی جربشده



اخامو هر المان
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زیرنویبها
مؤثر

e

سایه

sh

E

Z

ساعو محلی خورشید

hs

چندمین روز میالدی

n

 عرض استخرW

ورودی

i

 اخامو الیۀ مورد نظرZ

خروجی

o

 ارتفا ناطۀ مورد نظرz

تشیشیی

rad

همرفتی

conv

زاویۀ ترارگیری استخر

تبخیری

evap

زاویۀ میل خورشید

آسمان

sky

زمین
برداشو
سط استخر

ground

ext
s

زاویۀ تاب
پراکنده

مستایم به تاب

کسر تاب

اریب نشر آب
زاویۀ ساعو

 Kg / m  چگالی
3



عالئم یونانی
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