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 چکیده: 

های ، ضرورت توجه بیش از پیش به انرژیمشکالت ناشی از انتشارات گازهای گلخانه ایمحدود بودن منابع انرژی فسیلی و    

 ،یکی از کاربردهای انرژی خورشیدی انرژی هست وپذیر را برهمگان روشن ساخته است. خورشید یک منبع پاک تجدید

خروجی هواگرمکن خورشیدی . هدف از این پژوهش کنترل کردن دمای استگرمایش در هواگرمکن های خورشیدی  ایجاد

منت سه عدد ال الکتریکی می باشد.از این هوای گرم کنترل شده می توان در مصارف صنعتی و کشاورزی بهره مطلوب را برد.

الکتریکی در دهانه خروجی هواگرمکن تعبیه شده تا در صورت نیاز به هوای گرم این المنت ها روشن شده و هوای گرم تولید 

در سطح کلکتور نصب شد و توسط سامانه کنترلی دمای خروجی از هواگرمکن   LM35نسوردمایی نمایند. شش عددس

 خورشیدی را در مقدار دلخواه وقابل قبول تنظیم شد این سامانه کنترلی عملکرد مناسب و قابل قبولی از خود نشان داد.

 هیتر ، بهینه سازی دما، کنترلرهواگرمکن خورشیدی، کلمات کلیدی:

 

 مقدمه: .1

یافته و صنعتی مسئول  است و کشورهای توسعهاز آغاز صنعتی شدن زمین افزایش یافته (GHG)ای  انتشار گازهای گلخانه

های فسیلی در نتیجه عواملی نظیر افزایش جمعیت، توسعه اقتصادی و اند. استفاده از سوختاصلی انتشار این گازها بوده

های کربن حاصل از سوختن سوختاکسیدشدت بروز این پدیده دامن زده است. دی اجتماعی و تغییرات تکنولوژیکی همواره بر

رود و بیشترین نقشی که انسان در پدیده تغییر ساخت به شمار میای انسانفسیلی، بزرگترین منبع انتشار گازهای گلخانه

سوخت های فسیلی به دلیل ارزانی  شتهدر طول قرن گذ آب و هوا داشته است در اثر انتشار روز افزون همین گاز بوده است.

و سهولت در کاربرد ارائه انرژی بیشتری نسبت به منبع انرژی جایگزین  داشتند . محدودیت ذخایر سوخت های فسیلی باعث 

های ناشی از بروز پدیده تغییر آب و هوا و خسارات آن سبب شده نگرانی .شد قیمت سوخت شتاب بگیرد و ذخایر کاهش یابد

ها مورد پیگیری قرار این موضوع از سوی فعاالن غیردولتی در درجه اول و دانشمندان جهان و نیز در میان دولت است که

 گیری شودگیرد و در جهت جلوگیری از انتشار روزافزون این گازها و تالش برای به حداقل رساندن آثار آنها بر جوامع تصمیم
گرمایش زمین توسط دی کسیدکربن شده است. ازاین روترویج انرژی  استفاده بیش از حد ازسوختهای فسیلی باعث. [4]

در نیم قرن اخیر روش های جدیدی برای بکار گیری انرژی خورشیدی در  . [6]تجدیدپذیر پاک شدیدا مورد نیاز هست
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نموده و  دیلکاربردهای صنعتی ابداع شده است تا این انرژی را به یکی از صورت های حرارتی ، الکتریکی و یا شیمیایی تب

مورد استفاده قرار دهند.تبدیل انرژی خورشیدی به حرارتی از متداول ترین این روش ها بوده و شامل طرح هایی مانند 

گردآورنده های تخت ، آب شیرین کن ،گرد آورنده های مقعر و کوره های خورشیدی و ... می گردد.طراحی گردآورنده تخت 

ی، مسائلی نظیر یخ زدگ تخت می شوند، آسانتر بوده و به نگهداری کمتری نیاز دارند.که شامل هواگرمکن و آب گرمکن های 

خوردگی و نشتی که در آب گرمکن ها وجود دارد در هواگرمکن ها وجود ندارد و این دال بر مزیت آنهاست اما به دلیل پایین 

ر است ت ژی مفید و در نتیجه بازده انها پایینبودن ضریب انتقال حرارت جابجایی بین هوا و صفحه جاذب ،میزان دریافت انر

ار حرارت اتالفی به محیط پیرامون نیز افزایش می یابد .عمده اتالف حرارتی از صفحه جاذب می باشد چرا که در نتیجه مقد

 .دیواره های جانبی و پایینی کانال عایق گردیده اند

نواخت بودن عملکرد  می توان از المنت های الکتریکی با مدار ساعته از هواگرمکن و یک 24در هوا گرمکن ها برای استفاده 

کاربرد سیستم های کنترل در علوم و مهندسی نقش اساسی داشته و به عنوان بخش مهم و  . کننده استفاده می شود

ه کارایی بناگسستنی در فرآیند های صنعتی امروزی محسوب می شود. به عبارت دیگر کاربرد این سیستم ها، عامل دستیابی 

د در ایران با اجرای طرح هدفمن بهینه سیستم های دینامیکی، افزایش بازده و تسهیل انجام کارهای تکراری دستی می باشد.

تر جویی در مصرف انرژی و استفاده از انرژی های جایگزین جدیهای موثر صرفهکردن کردن یارانه ها لزوم توجه به روش

هایی استفاده کرد که منجر به کاهش مصرف صرف انرژی در بخشهای مختلف باید از روشجویی در مشده است. برای صرفه

انرژی شود. همچنین استفاده از انرژی خورشیدی در شب یا در روزهای ابری با افت قابل توجهی همراه هستند؛ بنابراین 

 با توجه به رشد و توسعه سیستم یت است.استفاده از سیستمی که بتواند این افت را جبران نماید قابل توجه و در خور اهم

مسعود رزمی  کاربرد آنها در زمینه خشک کردن محصوالت کشاورزی به سرعت در حال توسعه است. ،های کنترل خودکار

( عملکرد خشک کن خورشیدی با جمع کننده ی دارای صفحه جاذب پره دار سوراخ دار مجهز به 1334) پور و همکاران

تاثیر دمای هوای خشک کننده در سه سطح  ی خشک کننده برای خشک کردن شوید را بررسی کردند.سامانه ی کنترل هوا

متر (و دوحالت مختلف خشک سانتی 7و  3،4های )اندازه محصول در سه سطح به طول ،( درجه سیلسیسوس44،44،54)

ره داد که استفاده از صفحه جاذب پ نتایج نشان .بر عملکرد خشک کن مورد بررسی قرار گرفت کردن )مختلط و غیرمستقیم(

درصد افزایش بازده حرارتی را در بر داشت و بیشترین بازده حرارتی در باالترین دبی 11دار سوراخ دار نسبت به صفحه تخت 

با افزایش دما و کاهش اندازه قطعات محصول کاهش قابل توجهی در مصرف انرژی ایجاد شد.با  هوای عبوری به دست امد.

خوشحال و مینایی در بررسی عملکرد سامانه کنترل خودکار در . [2]  دما سهم انرژی خورشیدی نیز کاهش یافتافزایش 

خشک کن محصوالت کشاورزی ،آزمایش های متعددی را روی فرآیند خشکاندن شلتوک با محتوای رطوبتی مختلف به 

رطوبت دانه، دما و رطوبت هوای خروجی را ارائه کمک یک خشک کن آزمایشگاهی انجام داده و مدل رگرسیونی تغییرات 

نمودند.آنها با اندازه گیری دما و رطوبت نسبی هوای خروجی از خشک کن،رطوبت محصول را در هر زمان تخمین می زدند 

شان ن بدون آنکه نیازی به نمونه برداری مکرر از شلتوک باشد از آن در کنترل بهینه سیستم بهره می بردند.نتایج این تحقیق

داد که با کاربرد سامانه های کنترل خودکار و نیز بهینه سازی دستگاه خشک کن می توان از طریق کاهش میزان 

در .[1] ضایعات،کاهش مصرف انرژی، و افزایش راندمان بهبود قابل مالحظه ای در فرآیند تبدیل شلتوک برنج ایجاد نمود

 C°لو )با بکارگیری گرمای کمکی و افزایش دمای محیط به میزان یک کار تحقیقاتی برای خشک کردن ذرت در درون سی

( از یک سیستم کنترلی استفاده شد تا رطوبت نسبی هوای گرم ورودی را در یک سطح ثابت حفظ نماید. چندین آزمایش 4

کرد سیستم لتحت شرایط مختلف به منظور تعیین عملکرد سیستم کنترل انجام گرفت که نتایج آن حاکی از مناسب بودن عم

در سال  1ویلکی و همکاران .[3]  مذکور و توانایی آن برای ایجاد یک شرایط یکنواخت در ضمن فرایند خشک کردن بود

                                                           
Wilcke et al 1  
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یک سیستم کنترل برای خشک کن های ذرت با هوای معمولی برای گرمکن خورشیدی ساختند.آنها نشان دادند که  1979

از یک کنترلر  1989در سال  1نای برانت. [7]درصد مصرف انرژی را کاهش داد 27با استفاده از این سیستم می توان حدود 

وفق دهنده برای کنترل دما و رطوبت غالت استفاده نمود .این کنترلر برای رساندن متغیرها به حالت بهینه به صورت پیوسته 

 .[5]. ا امکان پذیر استتنظیم می شد.نتایج آزمایش ها نشان داد که با استفاده از این کنترلر،کنترل دقیق دم

  

 

 مواد و روش ها: .2

 کلکتور: 

 08×124  برای انجام این پژوهش کلکتور خورشیدی صفحه تخت هواگرم با سطح مقطع یک متر مربع و صفحه جاذب با ابعاد 

میلی متر که با رنگ سیاه مات پوشیده شده است.ساختمان کلکتور به  1سانتی متر از جنس ورق آلومینیومی با ضخامت 

میلی متر استفاده گردید.صفحه زیرین نیز به عنوان نگهدارنده  158به ضخامت  MDFمنظور کاهش تلفات حرارتی،از چوب 

ضخامت ساخته شد که برای کاهش میزان تلفات،از پشم شیشه به ین مبا ه MDFو پایین ترین قسمت کلکتور از ورق 

میلی متر به  4سانتی متر به عنوان عایق بر روی این صفحه قرار داده شد.از شیشه ساختمان معمولی به ضخامت  3ضخامت

ز همدیگر افاصله پوشش های شیشه ای عنوان پوشش استفاده گردید.که در این پژوهش دو پوشش شیشه ای به کار برده شد.

سانتی متر قرار گرفت.دربخش فوقانی  5تا  2سانتی متر متغیر بود.همچنین فاصله صفحه جاذب از پوشش دوم بین  5تا  2از 

 هیترعدد 3کلکتور قسمت قیفی شکل از جنس ورق حلبی به صورت کشویی قرار می گیرد در بخش انتهایی این قیفی 

 الکتریکی تعبیه شده است.

 

 لی هواگرمکن خورشیدیشماتیک ک-1شکل

 

                                                           
Nybrant   1  
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 سخت افزار سیستم کنترل خودکار:

رد میکرو کنترلر  ودر نظر گرفته شد.کلیه حسگرهای دمای هرکلکتور به یک ب LM35عدد حسگر دمای  5در این کلکتور 

R3  Mega2560 برنامه نویسی شده متصل شدند.حسگرLM35  یکی از پرکاربرد ترین حسگرهای دما است که دمای بین

و یکی از مزایای آن کالیبره بودن آن بر اساس درجه سانتی درجه ی سانتی گراد را اندازه گیری می کند.+ 148تا −  44  

گراد و کلوین می باشد. این حسگر دما مناسب برای استفاده های تحقیقاتی،تجاری و صنعتی است.این حسگر با توجه به 

کندکه با اندازه گیری این ولتاژ می توان دما را مشخص نمود.میزان تغییرات دما،ولتاژی را در پایه ی خروجی خود ایجاد می 

 میلی ولت به ازای هر درجه سانتی گراد است. 18ولتاژ خروجی،

 نرم افزار سیستم کنترل خودکار:

نرم  پس اجرایبا نرم افزار آردوینو برنامه نویسی گردید.با اتصال بردها به کامپیوتر و س R3 Mega2560رد میکرو کنترلر وب

داده های مربوط به حسگرهای کلکتور در زمان مشخص ثبت شدند.برنامه ی مورد نظر از طریق اتصال به  MATLABافزار 

 4کامپیوتر به برد میکروکنترلر فرستاده شد تا قابل اجرا باشد.طبق این برنامه همه ی حسگرهای موجود در کلکتورها هر 

 ا را اندازه گرفته و در کامپیوتر ثبت می کردند.ثانیه یک بار به صورت هم زمان دم

 نتایج و بحث: .3

پارامترهای تاثیر گذار در کلکتورهای خورشیدی بازده  را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد.به منظور بهبود کنترل دقیق 

و افزایش کیفیت محصوالت کشاورزی،دستیابی به تولید یکنواخت در خشک کن ها و کاهش ضایعات  الزم است که کمیت 

حاسبه و طراحی شده تطبیق و کنترل گردند.در این پژوهش ها و عوامل تعیین کننده و اساسی سیستم بر اساس مقادیر م

عدد در سطح کلکتور و یک عدد سنسور قبل هیتر ها و سنسور آخر در بعد هیتر ها تعبیه شده  3یک عدد سنسور در ورودی 

گراد می  ثانیه و دما برحسب درجه سانتی زمان بر حسب شد. ذخیرهثانیه دماها در برنامه متلب 4است و توسط برنامه هر 

می باشد اگردمای خروجی کلکتور کمتر از مقدار تعیین )نهایی(بر اساس دمای سنسور خروجی که سنسور بعد هیترها باشد.

 58مطلوب و انتخابی می رساند و درصورتی که دما از بود هیتر روشن شده و دما را به سطح  58شده باشد که در این برنامه 

مشاهده میشود دمای زیرهمانطور که از نمودار تا دما در رنج کنترلی باقی بماند. شوند درجه تجاوز کند هیترها خاموش می

هوای خروجی از کلکتور در طول شبانه روز دارای نوسان بوده و کمتر از مقدار مطلوب برای خشک کردن محصوالت کشاورزی 

می باشد با بکار گیری هیترالکتریکی این مقدار کمبود جبران شد و دمای هوای خروجی از هیتر الکتریکی  با کنترلر در حد 

 نتایج این آزمایشات عملکرد خوب و منسب سیتم کنترلی دما را نشان داد.جه می باشد کنترل شد. در 58مورد نظر ما که 

 



 

5 
 

 
 تغییرات دمایی هواگرمکن خورشیدی با کنترلر-2شکل

 

 

 نتیجه گیری: .4

نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد المنت الکتریکی گزینه مناسبی برای جبران هوای گرم کلکتور خورشیدی در مواقعی 

که نور خورشید نمی تواند دما تا حد مطلوب برای ما تامین نماید می باشد و با استفاده ازکنترلر دما توانستیم دما را در مقدار 

مطلوب ثابت نگه داریم این طرح می تواند ضایعات خشک کردن را تا حد زیادی کاهش دهد و باعث تسریع عمل خشک 

 کردن شود.

 

 منابع: .5

 

. تعیححین روابححط بححین پارامترهححای مححوثر در فراینححد خشححکاندن شححلتوک بححه روش مححداوم. مجلححه 1308یی، س. خوشحححال، م. و مینححا [1]

 .0(3: )123-133علوم کشاورزی و منابع طبیعی، 

،عملکححرد خشححک کححن خورشححیدی بححا  1334غضححنفری مقدم،احمححد، ;مرتضححی پور،حمیححد  ;علححوی نائینی،ناصححر ;رزمححی پححور مسححعود[2]

جمع کننده ی دارای صحفحه جحاذب پحره دار سحوراخ دار مجهحز بحه سحامانه ی کنتحرل هحوای خشحک کننحده بحرای خشحک کحردن شحوید، 
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Abstract 

    The limited resources of fossil fuels and the problems caused by the emission of greenhouse gases 

have made clear the need for more and more attention to renewable energies .The sun is a clean 

energy source and one of the uses of solar energy is heating in a solar collector. The purpose of this 

study is to control the output temperature of an electric solar collector. This hot-controlled air is used 

extensively in industrial and agricultural applications. Three electrical elements are embedded in the 

collector output nozzle to turn on, if necessary, on hot air. Six LM35 temperature sensors were 

installed at the collector level and. The output temperature from the solar collector is controlled by 

the control system at a desired and acceptable value 
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