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در این مقاله تحلیل تجربی راندمانهای انرژی و اگزرژی یك آب شیرینکن خورشیدی در دو حالت بکارگیری متمرکز کننده و بدون
متمرکزکننده ارائه شده است .متمرکزکننده با هدف افزایش تولید آب شیرین در تجهیز آب شیرینکن بکارگرفته شده است .چراکه تولید آب
شیرین در این تجهیزات با توجه به کند بودن فرآیند تقطیر به آرامی صورت میگیرد .بنابراین به منظور ارزیابی تاثیر متمرکزکننده بر تولید
آب شیرین ،تجهیزی با قابلیت جداسازی متمرکزکننده طراحی و ساخته شده است .در بررسی تجربی جرم آب شیرین تولیدی به صورت
ساعتی اندازه گیری شده است و با در اختیار داشتن پارامترهای محیطی ،دو حالت فوقالذکر از منظر راندمانهای انرژی و اگزرژی مقایسه
شدهاند .نتایج نشان می دهد که میزان آب شیرین تولیدی در حالت استفاده از متمرکزکننده حدود  40درصد نسبت به حالت بدون
متمرکزکننده ،افزایش مییابد .همچنین تحلیل انرژی و اگزرژی آب شیرین کن در هر دو حالت حاکی از افزایش راندمان تجهیز خورشیدی
همراه با متمرکزکننده است به گونهایکه نتایج تحلیل راندمان انرژی 30 ،درصد و تحلیل راندمان اگزرژی نیز  15/19درصد افزایش را در
حالت استفاده از متمرکزکننده نسبت به حالت بدون متمرکزکننده نشان میدهند.

 -1مقدمه

نحوه استناد به این مقاله :علی ارشادی ،ایمان جعفری .بررسی تجربی و تحلیل انرژی و اگزرژی اثر استفاده از متمرکزکننده
خورشیدی بر عملکرد یك دستگاه آب شیرینکن خورشیدی قابلمهای .مهندسی مکانیك تبدیل انرژی.82-69 : )4( 8 ;1400 .
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آب شیرین کن خورشیدی تجهیزی جهت نمك زدایی و شیرین کردن آب با استفاده از منبع حرارتی خورشید است و در
کاربردهایی نظیر صنعت کشاورزی و تامین آب شرب مصرفی استفاده می شود .این روند مشابه تبخیر آبهای سطحی است .به
گونه ایکه در اثر حرارت تابشی خورشید ،آب های سطحی تبخیر شده و امالح آن بر جای می ماند .پس از آن آب شیرین
تبخیر شده تحت شرایط خاص تقطیر شده و به صورت بارش باران یا برف به سطح زمین باز میگردد.
در دهه های اخیر تالش محققان بر افزایش کارآیی تجهیزات حرارتی خورشیدی نظیر آب شیرین کن خورشیدی متمرکز
شده است .این تجهیزات دارای ساختار و عملکرد ساده ای هستند اما کارآیی هر چه بهتر و کاهش هزینه های این تجهیزات
منوط به استفاده از طرح های نوآورانه جدید همراه با بکارگیری تجهیزات جانبی با هدف افزایش کارآیی این تجهیزات حرارتی
خورشیدی است.
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سلیمان و همکارانش تحقیقاتی در مورد عملکرد صفحه جاذب دستگاه خورشیدی متصل به یك کلکتور صفحه تخت انجام
دادند .آنها در نتایج خود گزارش کردند که استفاده از کلکتور می تواند باعث افزایش تولید آبشیرین و درنتیجه افزایش راندمان
سیستم گردد [ .] 1زاکی و همکاران تاثیر پیش گرم کردن آب شور در کارایی آب شیرینکن خورشیدی که تحت یك سیستم
فعال باز عمل می کند را مورد بررسی قرار دادند .نتایج حاکی از افزایش  33درصدی تولید آب شیرین خروجی از تجهیز است
[ .]2تیواری و همکاران در تحقیق تجربی خ ود تاثیر جریان آب شور بر تولید آبشیرین را مورد ارزیابی قرار دادند .آنها در تحقیق
خود دو نوع سیستم فعال و غیرفعال را با هم مقایسه کردند .در نتایج تحقیق خود نشان دادند که جریان آب شور در مخزن
دستگاه تاثیر بسزایی بر راندمان سیستم دارد و تولید آب شیرین را افزایش می دهد[.]3
تریپاتی و همکاران تحقیق آزمایشگاهی بر روی عمق آب شور و تأثیر آن بر انتقال حرارت و جرم در دستگاه انجام داده و
دریافتند که سیستم آب شیرینکن بسته یك روند کند برای این منظور است [ .]4در حوزه آب شیرینکن خورشیدی بسیاری
از محققین نشان دادند که سیستمهای غیرجریانی (آب شور در دستگاه ساکن باشد) یك فرایند کند در تولید آب شیرین است.
میناسیان و همکاران سه نوع دستگاه آبشیرینکن خورشیدی تك شیبه را بصورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار دادند .آنها در
تحقیق خود تاثیر شیب دستگاه و تغییرات هندسی را بر میزان تولید آب شیرین و راندمان سیستم مورد مقایسه و ارزیابی قرار
داده و نشان دادند میزان شیب بستر دستگاه تاثیر بسزایی بر راندمان دستگاه آبشیرینکن خورشیدی تك شیبه دارد [.]5
موراسِ و همکاران یك دستگاه آبشیرین کن خورشیدی لوله ای را بصورت تجربی و عددی مورد بررسی قرار دادند .آنها دو نوع
سیستم (سنتی و با استفاده از شبکه جریانی) را مورد ارزیابی و مقایسه قرار داده و نشان دادند که استفاده از هندسه طرح لوله
ای نیاز چندانی به استفاده از عایق کاری نداشته که باعث کاهش هزینه های ساخت و افزایش راندمان سیستم می شود[.]6
تأثیر شکل و اندازه آبشیرینکن های خورشیدی با استفاده از پوشش متراکم پالستیکی برای دستگاه غیرفعال خورشیدی توسط
دانشمندان مختلف پیشنهاد و استفاده شده است [.]13-7
در دهه های اخیر ،پژوهشهای زیادی برای بهبود عملکرد نمك زدایی خورشیدی انجام شده است .برخی از این مطالعات
دمای آب شور را بهبود بخشیدند ،در حالی که برخی دیگر دمای پوشش شیشه ای را کاهش دادند .در تحقیقی که توسط
شعیبی و همکاران انجام شد آبشیرینکن خورشیدی تك شیب را با استفاده از کلکتور خورشیدی لوله حرارتی لوله تخلیه
( )ETHP-SCو طراحی جدید کندانسور خارجی مورد بررسی قرار داده است .نتایج این تحقیق نشان داد که تولید آب شیرین
نمكزدایی خورشیدی با استفاده از کندانسور خارجی و  ETHPحدود  2.1برابر نمونههای معمولی است .کسر عملکرد
کندانسور خارجی حدود  18.62درصد از کل بهره وری آب بود .عالوه بر این ،کاهش دی اکسید کربن بر اساس آنالیزهای
محیطی و برونمحیطی در نمكزدایی اصالحشده خورشیدی به ترتیب تقریباً  29.19تن و  0.51تن بود [.]14
سلیمفندیگیل و همکاران تأثیر استفاده ترکیبی از نانوذرات اکسید مس ( )CuOهم در واحد ذخیره انرژی حرارتی و هم در
پوشش جاذب (رنگ سیاه مات) بر عملکرد یك دستگاه خورشیدی تك شیب به صورت تجربی بررسی کردند .نتایج تجربی
نشان داد که استفاده ترکیبی از نانوذرات ،بهرهوری انباشته را به میزان  26/77درصد در مقایسه با دستگاه خورشیدی معمولی
ارتقا داد .همچنین ،با استفاده از اصالح ترکیبی ،مقادیر بازده انرژی و اکسرژی به ترتیب از  15/96درصد به  19/90درصد و از
 1/25درصد و  2/01درصد افزایش یافت [.]15
تیواری و دیمری در سال  2007یك آب شیرین کن خورشیدی تك شیبه و متصل به کلکتور خورشیدی را مورد ارزیابی
قرار دادند .در این تحقیق ضرائب انتقال حرارت ،راندمان حرارتی و میزان تولید آب شیرین در چهار نمونه کلکتور خورشیدی
مورد بررسی قرار گرفت .نتایج تحقیق آنها نشان داد که بیشترین میزان تولید آب شیرین مربوط به سیستم جریان آبشور فعال
و به میزان  4کیلوگرم در روز آب شیرین بود [.]16
تیواری و دیمری در سال  2009یك آب شیرینکن خورشیدی را در دو حالت متصل و جدا از کلکتور خورشیدی با فرض
ثابت بودن دمای پوشش شفاف بررسی کردند و بر این اساس عمق بهینه آب شور در محفظه آب شیرین کن را ارزیابی کردند.
آنها در تحقیق خود مقدار بهینه عمق آب شور حوضچه را در شرایط مختلف محاسبه و گزارش کردند [.]17
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 -2تشریح دستگاه آب شیرین کن قابلمه ای
نمای شماتیك دستگاه آب شیرین کن خورشیدی قابلمه ای در شکل 1-ارائه شده است .یك مخزن آب شور و یك شیشه
محدب به همراه مجرای جمع آوری آب در شکل دیده میشود .قطر دستگاه  80سانتیمتر است که سطح مقطعی معادل با یك
مترمربع ایجاد می کند .شیب شیشه باالی دستگاه که کار میعان بخار آب را انجام می دهد  10درجه است .سیستم کامال عایق
و آببندی شده و از ورود و خروج هوا جلوگیری شده است .بیشترین ارتفاع آب شور در مخزن  10سانتیمتر در نظر گرفته شده
است [ .]17یك مجرای لوله ای جهت جمع آوری و ارسال آب شیرینِ بدست آمده دور دستگاه در نظر گرفته شده که شیبی
معادل  4درجه برای آن منظور شده است .ارتفاع کلی مخزن استوانه ای  15سانتیمتر و قطر آن  80سانتیمتر
می باشد .درب آن از شیشه به ضخامت  6میلیمتر ساخته شده است .دور تا دور مخزن از عایقهای حرارتی جهت ناچیز نمودن
افت حرارت استفاده شده است .صفحه جاذب از جنس آلومینیم است و بصورت کوره ای با رنگ سیاه رنگ آمیزی گردیده
است.
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در تحقیق تجربی که توسط یونگهو و همکاران [ ]18انجام شد برای بهبود عملکرد دستگاههای آب شیرینکن خورشیدی
غیرفعال معمولی که برای نمكزدایی در آب و هوای گرمسیری استفاده میشوند از یك سیستم تمرکز کننده جهت تابش
خورشیدی استفاده شد .ارزیابی عملکرد از نظر کارایی و بهرهوری بر روی دو دستگاه ثابت خورشیدی تك حوضهای دو شیب
غیرفعال همراه با لنز فرنل ( )FRLو ماده تغییر فاز ( )PCMانجام شد .آنها در نتایج تحقیق خود نشان دادند که راندمان
سیستم از  28به  37درصد افزایش داشت .همچنین تولید آب شیرین نیز حدودا  60درصد افزایش داشت .آنها نشان دادند که
استفاده از مواد تغییرفازدهنده باعث افزایش چشمگیری در راندمان سیستم شد.
همت اسفه و همکاران [ ]19تاثیر شدت تابش خورشیدی بر عملکرد دستگاه ثابت خورشیدی تك شیب را مورد بررسی
قرار دادند .آنها در تحقیق خود ابعاد و دمای حوضچه را ثابت فرض کرده و تأثیر شدت تابش بر تولید آبشیرین به صورت تابعی
از زمان ،ماه (فروردین) و مکان (استان سمنان) را مورد بررسی قرار دادند .دقت روش عددی با استفاده از مدلهای مختلف و
دادههای تجربی برای میانگین عدد ناسلت روی سطح آب و میزان تولید آب مورد ارزیابی قرار گرفته است .آنها در نتایج خود
نشان دادند که روند تغییرات شدت تابش مشابه نرخ تولید است .حداکثر میزان تولید آب مربوط به ساعت  12با  5.6درصد
افزایش نسبت به ساعت  7صبح است که کمترین میزان تبخیر را در منحنی زنگولهای دارد.
کیمیایی و همکاران تاثیر بکارگیری گردش فعال جریان آب شور بر راندمان انرژی و اگزرژی تجهیزی مشابه سیستم مورد
مطالعه در این تحقیق را بررسی کردند .نتایج حاکی از آن است که بکاگیری سیستم فعال گردش سیال باعث کاهش راندمان
اگزرژی میگردد ].[20
ارشادی و همکاران تحلیل تجربی بر اساس تغییرات ارتفاع آب شور در مخزن آب شیرین کن و تاثیر آن بر کارآیی را در
تجهیزی مشابه آب شیرین کن مورد استفاده در این تحقیق انجام دادند .نتایج تحقیق آنها نشان داد که وجود جریان آب شور
از یك سو باعث افزایش راندمان انرژی و از سوی دیگر (بعلت هزینه مصرف برق پمپ مورد نیاز) باعث کاهش راندمان اگزرژی
میشود ].[21
در پژوهشهای پیشین که تاکنون مورد بررسی قرار گرفتهاست دستگاه های آب شیرینکن خورشیدی از لحاظ هندسی
عمدتا بصورت چهارگوش طراحی شده اند که در ساعات ابتدایی و پایانی روز باعث ایجاد مناطق سایه بیشتری درون دستگاه و
درنتیجه آن کاهش راندمان سیستم میشود .در تحقیق پیش رو یك مدل دستگاه آب شیرین کن خورشیدی قابلمهای با طرح
هندسی جدید به صورت تجربی مورد بررسی قرار گرفته است .این دستگاه دارای هندسه مدور بوده و درنتیجه آن کاهش
مناطق سایه نتیجه میشود .این تجهیز قابلیت نصب متمرکز کننده خورشیدی را نیز دارا میباشد که نصب متمرکزکننده نیز به
هدف تجمیع تشعشعات خورشیدی و تابش بیشتر به دستگاه طراحی شدهاست .در این پژوهش دستگاه آب شیرینکن
خورشیدی در دو حالت همراه با متمرکزکننده و بدون متمرکزکننده مورد بررسی قرار گرفته است .در این تحلیل میزان تولید
آب شیرین ،و راندمان های انرژی و اگزرژی در دو حالت مذکور با یکدیگر مقایسه شدهاند.
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شکل -1طرح شماتیك تجهیز آب شیرین کن خورشیدی
شکل  2تصویر دستگاه ساخته شده همراه با متمرکز کننده خورشیدی را نمایش میدهد.
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 -3مدلسازی حرارتی
معادالت بقای انرژی در آب شیرین کن خورشیدی با استفاده از تحلیل معادالت انتقال حرارت و ضرایب انتقال حرارت بین
الیه های مختلف آن نوشته میشود.
بقای انرژی باید مطابق شکل های ( )3الی ( )5برای الیه های زیر نوشته شود:
 -3صفحه جاذب
 -2مخزن آب شور
 -1شیشه فوقانی
در این مدلسازی فرضهای زیر درنظر گرفته شده است:
 -1دمای پوشش شفاف (شیشه) به صورت یکنواخت در نظر گرفته میشود.
 -2دمای حجم آب شور بصورت یکنواخت درنظر گرفته میشود.
 -3دمای صفحه جاذب به صورت یکنواخت در نظر گرفته میشود.
 -4به علت تغییرات نسبتا پایین دما ،خواص سیال ثابت فرض میشوند.
 -5از انتقال حرارت تشعشع بین آب شور و پوشش شفاف صرفنظر میشود.
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شکل -2آب شیرین کن خورشیدی همراه با متمرکز کننده

نشریه تبدیل انرژی ( ،)JEEDدوره  ،8شماره  ،4سال  ،1400ص82-69 :

علی ارشادی ،ایمان جعفری

 -3-1توازن انرژی در سطوح داخلی و خارجی پوشش شفاف
معادالت توازن انرژی بر اساس دماهای متفاوت سطوح داخلی و خارجی پوشش شفاف مطابق زیر است:
الف) توازن انرژی در سطح داخلی پوشش شفاف
Conduction
Convection
Radiation
Evaporation

شکل -3توازن انرژی در پوشش شفاف
()1
جاییکه

است و بنابراین خواهیم داشت ].[17
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()2

جائیکه  htw  hcw  hrw  hewاست ] .[19روابط این ضرایب تبادل حرارت در مرجع [ ]16ارائه شدهاند.

ب) توازن انرژی در سطح خارجی پوشش شفاف
()3
()4

جاییکه

با استفاده از رابطه ( )5بدست میآید ].[19

()5

 -3-2توازن انرژی در توده جرمی آب شور
انتقال حرارت خروجی از آب شور با سه جمله بیان میشود :تبخیر ،تشعشع و جابجایی آزاد که به شیشه فوقانی وارد می-
شود .همچنین انتقال حرارتی از سطح تحتانی که صفحه جاذب می باشد وارد آب شور میشود]17[ .
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شکل -4توازن انرژی در توده جرمی آب شور

dTw
dt

)(6
dTw
dt

)(7

I w  qcbw  qtw  mw .Cw .

 w (1   g ) I  hcbw (Tb  Tw )  htw (Tw  Tgi )  mw .Cw .

ضرایب تبادل حرارت معرفی شده در رابطه ( )7در مرجع ] [16ارائه شدهاند.

شکل -5توازن انرژی در صفحه جاذب تابش خورشید
)(8

I b  qcbw  qloss

)(9

) b (1   w )(1   g ) I  hcbw (Tb  Tw )  hcba (Tb  Ta
1

)(10
جاییکه

L
1
  ins  
 K ins ha 
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 -3-3صفحه جاذب
توازن انرژی برای صفحه جاذب مطابق رابطه ( )8بدست میآید]17[ .

hcba

 ،ضریب تبادل حرارت مجموع تلفات از صفحه جاذب به صورت هدایت و جابجایی است.

As .hew (Tw  Tgi )  3600

)(11

h fg

m ewi 

بنابراین کل تولید روزانه به صورت مجموع تولید ساعتی و مطابق رابطه ( )12محاسبه میشود.
24

M ew   m ewi

)(12

i 1
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 -3-4تولید ساعتی و روزانه آب شیرین
تولید ساعتی آب شیرین از دستگاه آب شیرین کن خورشیدی توسط رابطه ( )11بدست میآید]20[ .

نشریه تبدیل انرژی ( ،)JEEDدوره  ،8شماره  ،4سال  ،1400ص82-69 :

علی ارشادی ،ایمان جعفری

راندمان حرارتی در این سیستم خورشیدی به صورت نسبت انرژی دریافت شده برای تغییر فاز آب به کل انرژی خورشیدی
ورودی به آب شیرینکن مطابق رابطه ( )13تعریف میشود.

 m h
) ( IA  3600
fgi

)(13

ewi

 th 

s

 -3-5آنالیز اگزرژی
در این تحلیل ،راندمان اگزرژی به صورت نسبت اگزرژی آب شیرین تولیدی به اگزرژی ورودی (اگزرژی تابش خورشید) به
صورت رابطه ( )14تعریف میشود [.]17
.

)(14

E x
mew  Exew
 Pr oduct 

Exin
E xsun

Ex

جاییکه اگزرژی آب شیرین تولیدی با استفاده از رابطه ( )15محاسبه میگردد ].[17
.

 T 
mew 

 h fg  1  a 
3600 
 Tw 

)(15

E xPr oduct

()16

 4  T  1  T 4 
E xsun  As I 1   a    a  ,
 3  Ts  3  Ts  


Ts  6000K

 -4آزمون تجربی
آزمون تجربی در شهر دزفول با طول جغرافیایی  48درجه و  24دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی  32درجه و  22دقیقه
شمالی انجام شده است .اطالعات هواشناسی مربوط به تشعشع خورشید از مرکز هواشناسی صفی آباد دزفول با دقت W/m2
 0/1اخذ شده است .همچنین دمای هوا ،پوشش شفاف (سطوح بیرونی و داخلی) و آب شور با دقت  0/1با بکارگیری
ترمومترهای سنجش دما و سرعت باد با دقت  0/1 m/sبا بکارگیری تجهیز انیمومتر به صورت ساعتی در محل آزمایش
سنجش شدهاند.

] [ Downloaded from jeed.iaud.ac.ir on 2022-02-28

همچنین اگزرژی ورودی از تشعشع خورشید با استفاده از رابطه ( )16محاسبه میگردد ].[17
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شکل -6نمودار تغییرات تشعشع خورشیدی در روز آزمایش
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آزمون های تجربی در روزهای  13و  14مردادماه در حالت های به ترتیب بدون متمرکز کننده و همراه با متمرکز کننده
مابین ساعت های  9:30دقیقه صبح تا  19:30عصر انجام شده اند .مطابق نتایج بدست آمده از سنجش میزان تشعشع
خورشید ،حداکثر تابش خورشید مطابق شکل ( 1052/2 W/m2 ،)6در ساعت  12:30دقیقه ظهر است.
مخزن ذخیره آب شور در هر دو حالت مورد بررسی تا ارتفاع  10سانتیمتر پر می شود و آب شیرین تولیدی از طریق یك لوله
پالستیکی متصل به کانال جمع آوری آب شیرین ،درون ظرفی مجزا ذخیره میگردد .میزان تولید آب شیرین به صورت ساعتی
با اندازه گیری حجم ذخیره شده ،ثبت میگردد.
-5نتایج آزمون
متمرکزکننده با هدف افزایش میزان آب شیرین تولیدی از طریق گرمایش بیشتر محفظه ذخیره آب شور بکار گرفته شده
است .نتایج شکل ( ،) 7حاکی از آن است که استفاده از متمرکز کننده در ساعات ابتدایی و پایانی دوره آزمون ،نقش بسزایی در
جمع آوری پرتوهای پراکنده تشعشع خورشیدی دارد .چراکه بیشترین اختالف دمای آب شور بین دو حالت مورد بررسی در
این ساعات رخ می دهد و مابین ساعت های  14:30تا  16:30دقیقه به دلیل تابش عمودی خورشید اختالف بین دو حالت
مورد بررسی به حداقل مقدار خود میرسد.
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مطابق معادله ( ) 11اختالف دمای مابین آب شور درون مخزن ذخیره و سطح داخلی پوشش شفاف ،یکی از پارامترهای
کلیدی در میزان آب شیرین تولیدی است .به گونه ایکه افزایش این اختالف دما تاثیر مستقیم بر میزان آب شیرین تولیدی
خواهد داشت .نمودارهای ( )8و ( ) 9دماهای ثبت شده آب شور مخزن و سطح داخلی پوشش شفاف را در دو حالت به ترتیب
همراه با متمرکزکننده و بدون متمرکزکننده نمایش می دهند .آشکار است که از ابتدای شروع آزمون تا ساعت  13:30دقیقه و
از ساعت  15:30دقیقه تا پایان آزمون ،اختالف دمای مابین آب شور و سطح داخلی پوشش شفاف در حالت استفاده از متمرکز
کننده بیشتر از حالت بدون متمرکزکننده است .عالوه بر آن دمای آب شور در حالت با متمرکزکننده در تمامی ساعات آزمون
بیشت ر از حالت بدون متمرکز کننده است .این دما تاثیر مستقیمی بر میزان تبخیر آب درون مخزن دارد .در واقع تبخیر بیشتر
است .بنابراین مطابق نمودار ( ،)8بیشینه دمای آب شور در حالت با
و
آب ،معادل افزایش ضرایب تبادل حرارت
متمرکزکننده  349کلوین است و در ساعت  17:30دقیقه رخ می دهد .همچنین مطابق نمودار ( ،)9بیشینه دمای آب شور در
حالت بدون متمرکزکننده  345/7کلوین است و در ساعت  16:30دقیقه رخ میدهد.
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شکل -7نمودار تغییرات دمای هوا و آب شور برای آب شیرین کن با و بدون متمرکز کننده

نشریه تبدیل انرژی ( ،)JEEDدوره  ،8شماره  ،4سال  ،1400ص82-69 :

علی ارشادی ،ایمان جعفری

شکل -9نمودار تغییرات دمای آب درون مخزن و شیشه
بدون متمرکز کننده

شکل -8نمودار تغییرات دمای آب درون مخزن و شیشه با
متمرکز کننده
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میزان تولید آب شیرین در دو حالت با متمرکزکننده و بدون متمرکزکننده در شکل ( )10نمایش داده شده است .نتایج
حاکی از آن است که میزان آب شیرین تولیدی در حالت با متمرکزکننده در تمامی ساعات آزمون بیشتر از حالت بدون
متمرکزکننده است .این نتیجه حتی در ساعاتی که اختالف دمای بین آب شور و سطح داخلی مخزن کمتر از حالت بدون
متمرکز کننده است ،نیز رخ داده است .چراکه سطح باالتر دمای آب شو ر درون مخزن در کنار این اختالف دما ،تاثیر مستقیم
بر تولید آب شیرین دارد .بیشینه میزان تولید آب شیرین در حالت با متمرکز کننده در ساعت  17:30دقیقه و معادل  145گرم
است .همچنین بیشینه تولید آب شیرین در حالت بدون متمرکزکننده در ساعت  15:30دقیقه و معادل  131گرم است .مقدار
مجموع آب شیرین تولیدی در حالت با متمرکرکننده  1/019کیلوگرم و در حالت بدون متمرکز کننده  0/730کیلوگرم است.
بنابراین میزان آب شیرین تولیدی در حالت بکارگیری متمرکزکننده  39/5درصد افزایش یافته است.
بر مبنای روابط ( )11تا ( ،)16راندمان های محاسبه شده انرژی و اگزرژی آب شیرین کن خورشیدی در دو حالت با و بدون
متمرکز کننده به ترتیب در شکل های ( )11و ( ) 12نشان داده شده است .مطابق پیش بینی و بر مبنای میزان آب شیرین
تولیدی ،راندمان انرژی آب شیرین کن در حالت بکارگیری متمرکزکننده در تمامی ساعات آزمون بیش از حالت بدون متمرکز
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شکل  -10نمودار تولید آب شیرین بدون متمرکز کننده و با متمرکز کننده

بررسی تجربی و تحلیل انرژی و اگزرژی اثر استفاده از متمرکزکننده خورشیدی .....

کننده است .مشابه نتایج پیش از این برای دمای آب شور ،نقش متمرکزکننده از ساعت شروع آزمون تا ساعت  13:30دقیقه و
از ساعت  17:30دقیقه تا پایان زمان آزمون در جمع آوری پرتوهای پراکنده در نمودار شکل ( )11مشهود است .به گونهایکه
بیشترین اختالف در ران دمان های بین دو حالت مورد بررسی در این ساعات رخ می دهد .بیشینه راندمان انرژی در دو حالت با
و بدون متمرکزکننده به ترتیب  90و  60درصد و در ساعت  19:30دقیقه است .بنابراین در ساعات پایانی دوره آزمون ،همزمان
با کاهش تشعشع خورشید و جذب پرتوهای پراکنده توسط متمرک زکننده و افزایش تقطیر بخار آب در ساعات پایانی به دلیل
کاهش دمای پوشش شفاف ،راندمان آب شیرین کن به شکل قابل توجهی افزایش می یابد.
نتایج محاسبات راندمان اگزرژی حاکی از آن است که از ابتدای شروع آزمون تا ساعت  13:30دقیقه حالت با متمرکزکننده
دارای سطح راندمان باالتری نسبت به حالت بدون متمرکزکننده است .از ساعت  14:30دقیقه تا ساعت  16:30دقیقه تفاوت
چندانی مابین راندمان های اگزرژی دو حالت وجود ندارد .اما به یکباره از ساعت  17:30دقیقه اختالف بین دو حالت ،با شیب
نزولی تا پایان ساعات آزمون مشاهده میشود .بطوریکه بیشینه راندمان اگزرژی در ساعت  17:30دقیقه و معادل  29/35درصد
است و در مقابل بیشینه راندمان اگزرژی در حالت بدون متمرکزکننده در همین ساعت و معادل  14/11درصد است .در هر
صورت نقش متمرکز کننده در جذب پرتوهای پراکنده در ساعات پایانی آزمون کامال آشکار است.

شکل -11راندمان انرژی در حالت های با و بدون
متمرکزکننده
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 -5نتیجه گیری
در این تحقیق تجربی ،تاثیر استفاده از متمرکزکننده در راندمان انرژی و اگزرژی یك آب شیرینکن قابلمهای بررسی شده
است .بنابراین با هدف افزایش تولید آب شیرین و به تبع آن افزایش کارآیی تجهیز آب شیرینکن خورشیدی از متمرکزکننده
پرتو خورشید که قابلیت جداسازی از تجهیز را داشته باشد استفاده شد .نتایج نشان داد که ،متمرکز کننده با جذب پرتوهای
پراکنده تشعشع خورشید ب اعث افزایش دمای آب شور نسبت به حالت بدون متمرکزکننده میشود .افزایش دمای آب شور
ذخیره شده در مخزن به صورت مستقیم باعث افزایش میزان بخار آب مابین سطح آب شور و پوشش شفاف میشود .درنتیجه
نرخ تبخیر بخار آب روی پوشش شفاف نیز افزایش مییابد .در این حالت تولید آب شیرین در طی دوره آزمون با بکارگیری
متمرکزکننده ،حدود  40درصد افزایش یافت .افزایش میزان آب شیرین تولیدی به منزله افزایش راندمان انرژی است .مطابق
نتایج تجربی در تمامی ساعات آزمون ،راندمان انرژی حالت با متمرکزکننده بیش از حالت بدون متمرکز کننده است .بیشینه
ر اندمان انرژی حالت های با متمرکزکننده و بدون متمرکزکننده به ترتیب  90و  60درصد است و در ساعت  19:30دقیقه رخ
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شکل -12راندمان اگزرژی در حالت های با و بدون
متمرکزکننده

نشریه تبدیل انرژی ( ،)JEEDدوره  ،8شماره  ،4سال  ،1400ص82-69 :

علی ارشادی ،ایمان جعفری

می دهد .سطح راندمان اگزرژی نیز به غیر از فاصله مابین ساعت های  14:30تا  16:30دقیقه که دمای آب شور در حالت با
متمرکزکننده تقریبا ثابت است ،بیش از حالت بدون متمرکز کننده است .اما بر خالف منحنی راندمان انرژی از ساعت 17:30
دقیقه تا پایان دوره آزمون ،منحنی راندمان اگزرژی هر دو حالت دارای شیب نزولی است و بیشینه راندمان اگزرژی در ساعت
 17:30دقیقه برای دو حالت با و بدون متمرکز کننده به ترتیب  29/35و  14/11درصد بدست میآید .بنابراین مطابق نتایج
تجربی بدست آمده بکارگیری متمرکزکننده پرتو خورشیدی تاثیر مستقیم و قابل توجهی بر افزایش راندمانهای انرژی و
اگزرژی آب شیرین کن خورشیدی مورد نظر دارد.
فهرست عالئم
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مساحت سطح جاذب
ظرفیت حرارتی ویژه آب شور
اگزرژی خروجی از آب شیرین کن
اگزرژی ورودی به آب شیرین کن
ضریب انتقال حرارت جابجایی با محیط
ضریب انتقال حرارت کلی از سطح زیر آب شیرین کن به محیط پیرامون
ضریب انتقال حرارت جابجایی از سطح سیال به سطح داخلی پوشش شفاف
ضریب انتقال حرارت تبخیری از سطح سیال به سطح داخلی پوشش شفاف
گرمای نهان تبخیر آب شور
ضریب انتقال حرارت مجموع از سطح آب شور به سطح داخلی پوشش شفاف
ضریب انتقال حرارت جابجایی از صفحه جاذب به آب شور
شدت تابش خورشید
شدت تابش موثر خورشید
رسانایی حرارتی عایق
رسانایی حرارتی پوشش شفاف
ضخامت عایق
ضخامت پوشش شفاف
آب شیرین تولیدی روزانه
آب شیرین تولیدی ساعتی
تبادل حرارت جابجایی بین سطح پشتی آب شیرین کن و محیط
تبادل حرارت جابجایی بین آب شور و سطح جاذب
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تبادل حرارت مجموع بین سطح داخلی پوشش شفاف و سطح آب شور
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دمای سطح خارجی پوشش شفاف
دمای سطح خورشید
دمای آب شور
سرعت باد

( )
(K)
( )
(ms-1)
حروف یونانی

قابلیت جذب تشعشع
راندمان اگزرژی آب شیرین کن
راندمان انرژی آب شیرین کن
زیرنویس ها
محیط
صفحه جاذب
پوشش شفاف
آب شور
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Abstract
In this study, experimental energy and exergy efficiency analysis of a solar desalination have
been presented in two cases; with concentrator and without concentrator. Solar concentrator was
used to increase production of clean water. Because production rate of clean water is slow in
solar desalination devices. Hence, a solar device with ability of adding concentrator was
designed and performed. In experimental investigations, amount of produced water has been
measured in periods of one hour and by using ambient parameters, these two cases have been
compared each other. Results show that the amount of produced water increases about 40% in
case of with concentrator rather than without concentrator. Also, energy and exergy analysis of
solar desalination display rising of efficiencies in case of with concentrator, as energy and
exergy efficiencies grows up to 30% and 15.19%, respectively.
Key words: Solar energy, solar desalination, exergy, concentrator.
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