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  چكیده
کلیدی در تامین نیاز غذایی جامعه با توجه به افزایش جمعیت جهانی و بهره برداری از منابع توانند نقشی ها میگلخانه

شرایط محیطی مناسب  محدود آبی و خاکی به ویژه در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ایران داشته باشند. ایجاد

سرمایی مورد نیاز را به گلخانه وارد و یا خارج کرد،  - تا بتوان بارگرمایی بودهها نیازمند مصرف مقدار زیادی انرژی درگلخانه

های های تولید محصول مربوط به تامین گرمایش در گلخانه است. مصرف سوختدرصد از هزینه 25تا  15 طوری کهبه 

ها را برای المللی به کشورهای بینفسیلی عامل اصلی تغییر اقلیم و در نتیجه گرمایش جهانی است که این امر توصیه نهاد

حرارتی  هایهای فسیلی به دنبال دارد. مبدلجایگزینی منابع تجدیدپذیر نظیر انرژی خورشیدی به جای استفاده از سوخت

های تجدیدپذیر مورد استفاده برداری از منابع انرژیتوانند به منظور بهرههایی هستند که میزمین به هوا از جمله سامانه

ها نیازمند بررسی میزان تاثیر پارامترهای عملیاتی مختلف مانند طول گونه سامانهی اینبهینه قرار بگیرند؛ برای طراحی

ه کها برای است. به دلیل اینی دفن شده، دبی جریان هوای درون لوله بر عملکرد حرارتی مبدللوله، قطر لوله، عمق لوله

ی زیاد است، هدف از مطالعه حاضر ارائه یک مستلزم هزینه ودشوار  بررسی آزمایشگاهی تمامی پارامترها در کنار هم بسیار

سازی با کمک روش عددی دینامیک سیاالت محاسباتی است تا بتوان پایه و اساسی مطلوب برای رویکرد مناسب شبیه

 طراحی عملی اینگونه مبدل ها ارائه کرد.

 

 .یساز هیشب ،انرژی تجدید پذیربه هوا، گلخانه،  نیزم یمبدل حرارت  ،یمحاسبات االتیس کینامید کلیدی: هایواژه

 

  مقدمه -1
 ،مرتبط هستندکه با سطح درآمد و زندگی افراد جامعه  از سوی دیگر و رشد مصرف سرانهجهانی از یک سو افزایش جمعیت 

این راستا تکنولوژی تولید محصوالت  ، از جمله ایران است. درتوسعه تأمین نیازهای غذایی برای جوامع در حال  دو مسئله مهم در

اهمیت توسعه آن  است به طوری که برداری از منابع محدود آبی وخاکی شده ای منجر به افزایش چشمگیر راندمان بهرهگلخانه

 ادها برای ایجبه منظور تامین بار گرمایی یا سرمایی مورد نیاز گلخانه .[28] خشک وکم باران غیرقابل انکار است در مناطق

درصد از  25تا  15های سنتی سامانهنسبتا باالیی هستند. این در حالی است که  انرژی نیازمند مصرف ،شرایط محیطی مناسب

 .[27]دهند را به خود اختصاص می هاهزینه تولید محصوالت مربوط به تاْمین گرمایش درگلخانه
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، کلکتورهای 3، مخزن گرمایی بسترسنگی2، دیوارشمالی1ن آبتوان به مخزهای مورد استفاده درگلخانه میاز سامانه       

به   زمین با کمک هوا های گرماییمبدل [.36]اشاره داشت  5کمک جریان هوا گرمایی زمین باو مبدل 4خورشیدی با جریان هوا

در فصل زمستان و منبع . در این سیستم زمین دارای نقش منبع گرما، [10]وجود دارند  7ی بستهو حلقه 6ی بازدو صورت حلقه

ها به شدت تحت تاثیر دما در عمق و سطح زمین است. اختالف گونه سیستمسرما در فصل تابستان است. ظرفیت حرارتی این

ه در هایی کشود وقتی هوا توسط دمنده به درون لولهآید، باعث میدمایی که بین سطح زمین و قسمت زیرین زمین به وجود می

تر از هوای ورودی باشد. تر و در زمستان گرمها در تابستان خنکآید، هوای خروجی از لوله، به گردش در میزیر زمین دفن شده

ماند که بسته به میزان تابش سالیانه و جنس زمین از قبیل خصوصیات دمای زیر سطح زمین از عمق خاصی به بعد تقریبا ثابت می

که دما در این متر متغیر است؛ به طوری 5تا  3فاوت خواهد بود که حدوداً بین ترموفیزیکی، میزان تخلخل و غیره، این عمق مت

. طرح شماتیک مبدل حرارتی زمین به هوا به صورت حلقه باز در [[26 ,10 ,2شودعمق نهایتاً برابر با دمای میانگین سالیانه می

  .[33]قابل مشاهده است 1شکل

 

 
   ال حرارت موثر درعملكرد سیستم مبدل زمین به هواحلقه باز: فاکتورهای محیطی و مكانیزم انتق1شكل 

 

برابر  4الی  3های مدفون زیر زمین، نیاز به مصرف برق است اما درعوض برای به گردش درآوردن سیاالت در درون لوله

ای باید عوامل متعددی برای احداث این چنین شبکه . [29]شودمی ییجوانرژی حرارتی بیشتری نسبت به برق مصرفی صرفه

مبدل حرارتی زمین به هوا دارند، مورد ارزیابی قرارگیرند. محققین بسیاری،  8عملکرد بیضرکه هر کدام، تاْثیر مستقیم بر 

رآمده وای به گردش دها، میزان سرعت هی مانند جنس لوله، طول لوله، عمق دفن لوله، فاصله بین لولهمختلف یاتیعمل یپارامترها

اند که از را بر مبدل حرارتی زمین به هوا را مورد بررسی قرار دادهدرون لوله، درصد پوشش گیاهی درون گلخانه و جنس زمین 

 شاره کرد.ا ] 27 [4, 7, 8 , 10, 18, 21, 20, 21 ,ت به مطالعا توانمی هاجمله آن

ین اقتصادی نداشته باشد، حاضر به انجام این چن نشده و توجیه نیتضم ییهاطرح نیچن تیتا زمانی که موفق مالکین گلخانه

صورت آزمایشگاهی بسیار  که به دارد یینیاز به بررسی پارامترها ،آن عدمبودن یا  پذیرتوجیههایی نخواهند بود، چرا که طرح

 . هستندبر، پرهزینه و محدود کننده زمان

                                                 
1) Water Tank 

2) Northern wall 

3) Rock Bed Thermal Storage  

4) Solar collector with air flow 

5) Earth to Air Heat Exchanger (EAHE) 

6) Open Loop 

7) Closed Loop 
8) Coefficien of Performance (COP) 
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 هاآن ریتاث زانیم صیمناسب به منظور تشخ یابزار تواندیم انهیبه کمک را یاتیعمل یپارامترها یعدد سازیهیرو شب نیا از

و  که با گسترش یعدد سازیهیشب یهاباشد. از روش نهیو به قیدق یبه طراح افتنیو دست  یعملکرد مبدل حرارت بضری بر

. در  [37]اشاره کرد 9یمحاسبات االتیس کینامید یبه روش عدد توانیهمراه بوده م با سرعت پردازش باال یوترهایتوسعه کامپ

و  یانتقال حرارت عدد ال،یس انیجر رینظ ییهاستمیحاکم بر س یجزئ لیفرانسیمعادالت د یعدد حل CFDواقع روش 

 [.1] ردیگیصورت م وتریاست که با استفاده از کامپ ییایمیش یهاواکنش

 

 (CFDدینامیک سیاالت محاسباتی) -2

اند، که در اغلب موارد های تئوری و تحلیلی بر اساس حل معادالت حاکم بر مکانیک سیاالت و انتقال حرارت بنا شدهروش

د که فقط آینی دوم در میی مکانیک سیاالت و انتقال حرارت به صورت معادالت دیفرانسیل جزئی مرتبهبندی قوانین پایهفرمول

تحلیلی و دقیق هستند. چون این معادالت حاکم در مکانیک سیاالت، یک مجموعه  های خاص دارای حلدر بعضی از حالت

ها را در یک قلمرو ناهموار و با شرایط اولیه و مرزی کنند که باید آنمعادالت دیفرانسیل جزئی غیرخطی و وابسته ایجاد می

استفاده و استقبال زیادی قرار گرفته و یکی از های اخیر برای حل این معادالت مورد [.  از روشی که در سال1کرد ] مختلف حل

( اشاره کرد CFDتوان به دینامیک سیاالت محاسباتی )باشد، میها برای مطالعه انتقال جرم و حرارت میقدرتمندترین روش

[36] . 

 ی میدان جریانسازسازی کرد و برای شبیهبندی، گسستهباید میدان جریان را با استفاده از شبکه CFDبرای استفاده از 

 ها حلبندی نمود تا بتوان معادالت دیفرانسیل جزئی حاکم را بر روی آنهای کوچکی تقسیمی محاسباتی را به المانباید دامنه

 11و غیرسازمان 10کند. به طورکلی دو روش سازمان یافتههای موجود در شبکه پیروی میاز تعداد سلول CFDکرد. دقت حل 

کند عبارتند سازی استفاده میبرای گسسته  CFDهای عددی کهبندی هندسه و میدان حل وجود دارد. روشیافته برای شبکه

ها از: روش تفاضل محدود، روش المان محدود، روش طیفی و روش حجم محدود. به طورکلی روش تفاضل محدود برای هندسه

های سازمان یافته استفاده کرد. اما روش حجم محدود و المان روش باید از شبکههای پیچیده ذاتاً ضعیف است و در این و قلمرو

 برند، دیگر نیازی به تبدیل مختصات از فضای فیزیکیهای انتگرالی را در قلمروی فیزیکی به کار میمحدود چون مستقیماً معادله

با  CFDشد و بتوان از نتایج آن استفاده کرد، باید نتایج سازی دارای اعتبار باکه شبیه[. برای این1به فضای محاسباتی ندارند ]

استفاده کنیم. اعتبار  CFDتوانیم از نتایج نتایج آزمایشگاهی و عملی مطابقت داده شود و اگر خطا در حد قابل قبولی بود، می

توان ی عملکردی دیگر، میهاشود و برای حالتموردنظر استفاده می سنجی نتایج فقط برای یک حالت خاص از عملکرد مسئله

 .[39]استفاده کرد  CFDبا تعمیم اعتبار سنجی از نتایج 

های حاکم بر شرایط فیزیکی را شناسایی و تعریف سازی یک مبدل حرارتی زمین به هوا، باید ابتدا معادالت و مدلبرای شبیه

، FLUENT ،CFX ،STARCDایی چون افزاره در بستر نرم CFDهای تجاری شده کرد و سپس با استفاده از برنامه

PHOENICS [5]به حل عددی آن پرداخت . 
 

 معادالت دیفرانسیل جزئی حاکم -3
 1باشد که در معادالت معادالت انتقال حاکم برای جریان سیال شامل معادالت دیفرانسیل جزئی انتقال حرارت و جرم می

 شود:   آورده می 5تا 

 معادله پیوستگی:

(1) ∂𝑢

∂x
+

∂ν

∂y
+

𝜕𝑤

𝜕𝑧
= 0  

                                                 
9) Computional Fluid Dynamic(CFD)  

10) Structur  

11) Unstructur 
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 : x-معادله اندازه حرکت در جهت 

(2) [𝑢
𝜕𝑢

𝜕𝑥
+ 𝜈

𝜕𝑢

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕𝑢

𝜕𝑧
] =  −

1

𝜌

𝜕Ρ

𝜕𝑥
+ 𝜗 [

𝜕2𝜈

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑢

𝜕𝑦2
+

𝜕2𝑢

𝜕𝑧2
]  

 : y-معادله اندازه حرکت در جهت

(3) [𝑢
𝜕𝜈

𝜕𝑥
+ 𝜈

𝜕𝜈

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕𝜈

𝜕𝑧
] =  −

1

𝜌

𝜕Ρ

𝜕𝑦
+ 𝜗 [

𝜕2𝜈

𝜕𝑥2 +
𝜕2𝜈

𝜕𝑦2 +
𝜕2𝜈

𝜕𝑧2]      

 

 :z-معادله اندازه حرکت در جهت

(4) [𝑢
𝜕𝑤

𝜕𝑥
+ 𝜈

𝜕𝑤

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕𝑤

𝜕𝑧
] =  −

1

𝜌

𝜕Ρ

𝜕𝑧
+ 𝜗 [

𝜕2𝑤

𝜕𝑥2 +
𝜕2𝑤

𝜕𝑦2 +
𝜕2𝑤

𝜕𝑧2 ]        

 معادله انرژی:

(5) [𝑢
𝜕𝑇

𝜕𝑥
+ 𝜈

𝜕𝑇

𝜕𝑦
+ 𝑤

𝜕𝑇

𝜕𝑧
] =  𝛼 [

𝜕2𝑇

𝜕𝑥2 +
𝜕2𝑇

𝜕𝑦2 +
𝜕2𝑇

𝜕𝑧2]   

 

اصطکاک جنبشی  ϑ فشار و دمای هوای ؛ Tو P؛  z و x ،yهای سرعت به ترتیب در جهت مولفه wو  u ،vدر معادالت باال 

 .[13 ,39]نفوذ حرارتی خاک هستند  αو 

، روش اختالف توان 12هایی مانند اختالف پیوندیهای درونیابیصورت حجم محدود از روشسازی روابط باال بهبرای گسسته 

دهند. اما باشد و فقط یک همسایه اطراف گره را مشارکت میی یک میاز مرتبه 14و غیره که خطای قطع سری تیلور 13پیرو –

سازی را با تاثیر نقاط بیشتر، ی همسایه خطای گسستهبا شرکت دادن دو نقطه 15جاییطرح درونیابی مرتبه دوم سرعت جابه

   دهد.کاهش می

است. این  16سازی سیستم مبدل حرارتی زمین به هوا، دمای غیرمختل شده زمینشبیه یکی از پارامترهای مهم در هنگام

 .[12, 19, 31 , 32]دهد ( به ما می6با استفاده از رابطه ) tو در زمان  zپارامتر، دمای خاک را در هر نقطه از عمق 

 

(6) Tz,t =  Tm − Asexp [−z (
π

365αs
)

1
2

] cos{ 
2π

365
[t − t0 − 

z

2
 (

365

παs
)

1
2

]} 
 

 

گراد( ] در دمای میانگین سطح زمین )درجه سانتی 𝑇𝑚عمق )متر( ،  z)روز( و  tدمای زمین در زمان  𝑇𝑧,𝑡در این رابطه 

]که از تفاضل حداکثر و  (گرادیسانتدرجه )دامنه تغییرات دمای سطح خاک  SAباشد[، واقع همان دمای میانگین محیط می

زمان جاری انجام محاسبات  tنفوذ حرارتی خاک )مترمربع بر روز(،  Sαآید[، دست میحداقل دما در طول سال تقسیم بر دو به

روزی از شروع  0tشود و  که از شروع سال ]تعداد روز که از شروع سال میالدی )اول ژانویه( تا روز انجام کار سامانه[ سپری می

 سال که دمای محیط با دمای میانگین کل سال برابر است. 

که اغلب پارامترهای خاک مجهول و ناشناخته است، بسیار  خاک به دلیل این مقدار دقیق دمای غیر مختل شده محاسبه

  [42].شودباشد. از این رو از مشخصات خاک در حالت میانگین استفاده میمشکل می

استفاده  17وسینسکبرای مدل کردن انتقال حرارت به صورت همرفت طبیعی در گلخانه و فضاهای محصور از معادله ب

 :شودمی

                                                 
12) Hybrid differencing schene 

13) Power-Low Scheme 

14) Taylor Series Trancation Error(TSTE) 

15) Quadratic Upstream Interpolation for Convective Kinetics(QUICK) 
16) Earth’s Undisturbed Temperature 

17) Boussinesq equation 
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(7) fg =  ρgβ(T − T∞)  
 

دمای مکان  T ;(s2m.-1شتاب گرانش زمین ) 𝑔  ;( kg.m-3) دانسیته K  ،ρ-1ضریب انبساط حرارتی   𝛽که در رابطه باال: 

 . [14]باشنددمای محیط اطراف )کلوین( می ∞𝑇 ;)کلوین( 

جای تغییرات چگالی آورد. در نتیجه بهتغییرات چگالی به وجود می ای بین تغییرات دما و(، رابطهβضریب انبساط حرارتی )

عبارتی، اختالف چگالی بین جریان نزدیک سطح و محیط شود. بهی نیروی شناوری حجمی از تغییرات دما استفاده میدر رابطه

ل همرفت به طور طبیعی گونه دمنده خارجی شده که این عمل همان انتقااطراف باعث ایجاد گردش هوا بدون دخالت هیچ

 .[22] باشد می

 18سازی انتقال حرارت تابشی، از مدل تشعشعی جهت مجزاهای مختلف موجود برای شبیهمعموالً در گلخانه در بین مدل

(DOبه دلیل کارایی این مدل در اکثر محدوده ،)شود. معادله دیفرانسیلی که های ضخامت نوری، استفاده میCFD  برای این

 کند به صورت زیر است :تفاده میمدل اس

(8) 𝛻(𝐼𝜆(�⃗�, �⃗�)�⃗�) + (𝑎𝜆 + 𝜎𝑠)𝐼𝜆(�⃗�, �⃗�) =  𝑎𝜆𝑛𝜆
2  

𝜎𝑇4

𝜋
+

𝜎𝑠

4𝜋
 ×  ∫ 𝐼𝜆(�⃗�, �⃗�)𝛷 (�⃗�, 𝑠′⃗⃗⃗) 𝑑𝛺

4𝜋

0

 
 

 

 𝑎𝜆ضریب پخش،   σsوابسته است(،   𝑟و مکان  𝑠شدت تابش ) به جهت   𝐼𝜆بردار مکان،  𝑟 بردار جهت و  𝑠ی باال ؛ در رابطه

⃗⃗⃗′𝑠تابع فاز،   k2-W.m8   -5.672×10 (،  𝛷.-2 (بولتزمن  -ثابت استفان σضریب جذب،  ضریب  𝑛𝜆بردار جهت پخش )تفرق(،  ⃗

 .[13, 16]باشند ی مخروطی تابش )بر حسب رادیان( میزاویه 𝛺دمای موضعی،  Tشکست، 

𝑘های ای مانند مدلهای آشفتهمدفون از مدل برای مدل کردن جریان سیال در درون لوله − 𝜀 مدل ،𝑘 −  𝜔  که دو

جم زیاد دلیل نیاز به حشود. تنش رینولدز بهای است، بیشتر استفاده میای بوده و تنش رینولدز که به صورت هفت معادلهمعادله

 گردد که در ادامه مروری بر تحقیقات انجام شده در این زمینه خواهیم داشت.استفاده میبرای محاسبات، کمتر از دو مدل دیگر 

 

 کاربردهای تحقیقاتی -4
های تواند در ارائه مدلپردازیم که میای از نتایج مقاالت معتبر کاربردی در این زمینه میدر این بخش به بررسی خالصه

 ها مفید باشد.گونه سیستم سازی اینمورد نیاز برای شبیه

برای سیستم مبدل حرارتی زمین به هوا، با در نظر گرفتن پارامترهایی  CFD و همکاران، یک مدل گذرا بر پایه 19بنسل

های متفاوت متر( و سرعت7/2متر و عمق 42/23متری، به طول سانتی15به شعاع   PVCمانند جنس لوله )در دو نوع فوالد و 

 -پذیری هوا، عدم تاثیر دمای زیرخاک از دمای سطح خاک، مواد مهندسی همگنرض عدم تراکمجریان هوای درون لوله که با ف

𝑘ثابت و جریان آشفته )مدل استاندارد  − εواقع درغرب  20( که دارای انتقال حرارت همراه بود، ارائه کردند. این مدل در اجمیر

بولی هماهنگی قابل قسازی را با آن اعتبارسنجی کنند که هند به صورت آزمایشگاهی هم مورد بررسی قرار گرفت تا نتایج شبیه

 .[9]های آزمایشگاهی گزارش کردند سازی و دادهدرصد بین نتایج شبیه 4/11با حداکثر انحراف 

در خاک و سرعت جریان را بر عملکرد  دایت حرارتی را در جهت قطر لولهو همکاران، اثر مدت زمان کار مداوم و ه21میشرا

 CFDکردند. تحلیل گذرای این پارامترها با استفاده از روش حرارتی سیستم مبدل حرارتی زمین به هوا تحت شرایط گذرا بررسی

 "فاکتور بارالزم"مفهوم  -بیان شد 22زمانجام شد. عملکرد مبدل زمین گرمایی از نظر فاکتور بار ال FLUENT 6.3 افزارو درنرم

                                                 
18) Discrete Ordinates model 

19) Bansal 

20) Ajmir 

21) Misra 

22) Derating Factor 
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مطرح کردند که این مفهوم بیانگر کاهش عملکرد گرمایی مبدل حرارتی زمین  2013را برای اولین بار بنسل و همکاران در سال 

ذرا به بین دو حالت دائم وگ EAHEدست آمده از ها فاکتور بارالزم را نسبت اختالف افت دمای هوای خروجی بهبه هوا بود. آن

بود و  CFDدر این تحقیق فرض بر ایزوتروپ و همگن بودن خاک در مدل  -افت دمای خروجی در حالت دائم تعریف کردند

ملکرد داد که ع گذارد. نتایج نشانکار رفته تاثیر نمیکه تغییرات دما و مواد مهندسی بر خصوصیت لوله و مواد مهندسی بهاین

ای به هدایت حرارتی خاک و مدت زمان کار مدام وابسته است. همچنین طور قابل مالحظه حرارتی گذرای سیستم مبدل، به

هایی بردند که اثر قطر لوله به سبب استفاده طوالنی مدت از سیستم مبدل حرارتی زمین به هوا بر عملکرد حرارتی خاکها پی آن

باعث کاهش عملکرد حرارتی سیستم مبدل گرمایی زمین  با مقدار هدایت حرارتی باال، حداقل است و افزایش بیش از حد سرعت

  [26]. شودبه هوا می

و با در نظرگرفتن اثر های مختلف های با طولبنسل و همکاران عملکرد حرارتی یک مبدل حرارتی زمین به هوا برای لوله

ررسی قرار دادند. هدف اصلی از انجام کرد را مورد بهدایت حرارتی خاک و سیکل زمانی که سیستم مبدل به طور پیوسته کار می

صورت گرفت، بررسی رفتار گذرای سیستم مبدل استفاده شده در حالت سرمایش بود. مراحل  CFDاین مطالعه که با روش 

ی و سازدر شرق هند ایجاد شد. این محققین اختالف کمی را بین نتایج شبیه ژوئنآزمایشگاهی برای فصل تابستان در ماه 

های با حداکثر افت دمای هوا برای خاک .بود CFDدرصد( مشاهده کردند که حاکی از معتبر بودن مدل  8- 4/3) آزمایشگاهی

کلوین بدست آمد. حداکثر هدر رفت کارایی در افت  3/17، 17، 6/15به ترتیب  K1-Wm- 41و   2/.، 52ضریب هدایت حرارتی  

K1-Wm-کلوین ثبت شد که مربوط به خاک با ضریب هدایت حرارتی  9/2دست آمد، ساعت کار مستمر به 24دمایی که در طی 

/. بود. همچنین در این تحقیق مشخص شد که مشخصات خاک نقش مهمی در طراحی سیستم مبدل حرارتی زمین به هوا 52 1

  .[9]دارد 

)در مرکز هند دارای  23در باهوپال CFX 12فزار قالب نرم در CFDهوای دیگری بر پایه  سیستم مبدل حرارتی زمین به

𝑘 بعدی برای جریان دائم آشفته )مدل  وخشک( به صورت سه اقلیمی گرم − εژی گرمایی بود،( که قادر به انتقال حرارت و انر 

جریان متر(، سرعت  101/0متر(، شعاع لوله )22/19) سازی به تحلیل اثر عواملی چون : طول لولهشد. در این شبیه توسعه داده

( ، بر عملکرد سیستم 24ای سیاهپنبه متر( و جنس زمین )خاک 2دفن شده در زمین ) متربرثانیه( و عمق لوله 5، 5/3، 2هوا )

 هوا برای سرمایش در تابستان پرداخته شد. مبدل حرارتی زمین به 

به خوبی  CFDبه طوری که روش  های آزمایشگاهی همبستگی خوبی داشت.سازی با نتایج بدست آمده از دادهنتایج شبیه

هوا در  توانست اثر پارامترهای مهمی چون: عمق، طول، شعاع و سرعت هوا در لوله را بر عملکرد سیستم مبدل حرارتی زمین به

کند. از دیگر نتایج این تحقیق افزایش طول لوله بود که باعث افزایش بینی و بررسیو خشک پیش تابستان و در اقلیمی گرم

متری هیچ افزایشی در اختالف دمای  20-30الف دمای بیشتر بین هوای ورودی و خروجی در لوله شده اما افزایش بیش ازاخت

کرد. از طرفی با افزایش قطر لوله، خروجی و در نتیجه بر عملکرد سیستم مبدل حرارتی زمین به هوا ایجاد نمی -هوای ورودی 

یافت، به طوری که بهترین عملکرد سیستم لوله که با خاک در تماس بود افزایش میانتقال حرارت همرفتی با جریان ورودی به 

   [10].متر در این نوع خاک گزارش شد 2در عمق 

که در تابستان شدیداً گرم  25هوا در سه شهر مکزیک ) سیوداد خوارزبینی رفتار گرمایی مبدل حرارتی زمین به برای پیش

سازی عددی طراحی ای به روش شبیهدارای اقلیم گرم(، مطالعه 27دارای اقلیم معتدل و مریدا 26و در زمستان سرد، مکزیکوسیتی

سلیت  شنی، سازی برای سه نوع خاکشده بود. شبیه شد. کد دینامیک سیاالت محاسباتی بر پایه روش حجم محدود توسعه داده

، 500، 100مختلف،  28درنظرگرفتن اعداد رینولدز سیتی و مریدا باترتیب در سه شهر سیوداد خوارز، مکزیکوو رسی به 

                                                 
23) Bhopal 

24) Black cotton soil 

25) Ciudad Juarez 

26) Mexico city 

27) Merida 

28) Reynolds number 
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در طی یک سال انجام گرفت. از طرفی انتقال حرارت در خاک به روش هدایت و بین دیواره لوله و خاک به روش  1500و1000

ساس بر ادر این تحقیق برای اعتبارسنجی مدل از آزمایشات تجربی دیگر محققین استفاده شد.  شود.همرفت )جابجایی( انجام می

مشاهدات پروفیل دمای خروجی در زمستان سهمی بود. با افزایش عدد رینولدز مقدار دما نیز افزایش یافته اما برای تابستان 

پروفیل دمای خروجی با تغییر اعداد رینولدز تقریباً ثابت مانده و حداکثر اختالف سرعت جریان خروجی در لوله بین عدد رینولدز 

سازی نشان داد که عملکرد حرارتی سیستم مبدل متر بر ثانیه است. هچنین نتایج شبیه 0011/0د چیزی حدو 1500و  100

 6/6ترتیب و مکزیکوسیتی به حرارتی در تابستان بهتر از زمستان است. کاهش دما به طور متوسط برای شهرهای سیوداد خوارز

که سیستم مبدل در زمستان بود. حال آن دگرایدرجه سانت 7/2و 1/2گراد در تابستان و افزایش دما نیز درجه سانتی 2/3و 

سازی این مبدل نشان ای در زمستان داشت. شبیهدرجه 8/3حرارتی، بهترین عملکرد گرمایی را در شهر مریدا، با افزایش دمای 

ی با درجه حرارت متوسط هایها در زمینداد که استفاده از سیستم مبدل حرارتی زمین به هوا برای سرمایش و گرمایش ساختمان

 ].34  [باشددر خاک باالتری دارند، مناسب می 29و باال که اثر اینرسی حرارتی

 ای برای بررسی تاثیر مشخصات ترموفیزیکی خاک بر عملکرد یک مبدل حرارتی زمین به هوا توسط ماهثور و همکارانمطالعه

سازی ت سه بعدی و به صورت گذرا انجام گرفت، برای گسستهکه در حال CFDسازی عددی در هند انجام گرفت. در این شبیه

kمعادالت جریان سیال که به صورت آشفته در نظرگرفته شده بودند، از مدل  − ε  .و به صورت حجم محدود استفاده کردند

ساعت  12ی زمانی بازهی پارامترهای مانند: افت دما، نرخ انتقال حرارت و ضریب عملکرد مبدل حرارتی زمین به هوا در مقایسه

کار مستمر، بین روش شبیه سازی و آزمایشگاهی انجام شد. در این مطالعه مشخص شد که هر خاک، نرخ متفاوتی از اتالف 

. اتالف شودحرارت و اشباع گرمایی در یک دوره عملیاتی پیوسته را، دارد که باعث تضعیف عملکرد مبدل حرارتی زمین به هوا می

ی آن و سپس به نواحی دیگر، اساساً به هدایت حرارتی خاک بستگی دارد. برای بررسی ها به خاک احاطه کنندهحرارت از لوله

آماده  2.2.3در نرم افزار گمبیت نسخه  3ای مانند شکل اثرات مشخصات ترموفیزیکی خاک بر عملکرد مبدل حرارتی، هندسه

وئنت افزار فلبندی شده را برای حل با روش حجم محدود به نرمبکهبندی شد. سپس هندسه شافزار شبکهشد و توسط همین نرم

 انتقال دادند. در این تحقیق از سه نوع خاک با مشخصات ترموفیریکی متفاوت استفاده شد. 6.3نسخه 

 

 
 .[1]مبدل حرارتی زمین به هوا در مطالعه مرجع  CFDمدل  :3شكل

 

به صورت آزمایشگاهی انجام  2013تحقیق میسرا و همکاران که در سال ، نتایج مدل با نتایج CFDبرای معتبرسازی مدل 

ی همبستگی خوبی بین نتایج دست آوردند که نشان دهندهگراد بهسانتی درجه72/0 -0شده بود، مقایسه شد و حداکثر خطا را 

توانست اثر این پارامترهای  باشد. از طرفی دینامیک سیاالت محاسباتیمدل عددی و نتایج که از آزمایشات بدست آمده می

باشد، تا بتوان سیر ای از تحقیقات مرور شده در باال میبیانگر خالصه 1. جدول  [23] سازی کند عملیاتی را نیز به خوبی شبیه

 مطالعاتی انجام شده بر روی پارامترها و اهداف شبیه سازی عددی را به صورت کوتاه، در یک نگاه مشاهده کرد.

 

                                                 
29)Thermal inertia 
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مبدل  یعدد یساز هیشب نهیها، اهداف و پارامترهای استفاده شده توسط محققین در زمای از روشهخالص :1جدول

 به هوا نیزم

 روش مرجع
مقایسه بین نتایج 

 سازی و آزمایشگاهیشبیه
 پارامترها و اهداف

 با CFDمدل ضمنی  [13]
PHOENICS 

همبستگی خوبی گزارش 

 شد

لوله، جنس لوله، طول لوله، شعاع لوله عمق 

سرعت جریان هوا در لوله بر عملکرد حرارتی و 

 سرمایشی

[6] 

 مدل ضمنی و گذرا

با  CFDکدنویسی 

FLUENT مدل 

 k-ε استاندارد 

همبستگی خوب گزارش 

 شد

شرایط شعاع، طول وعمق   جنس لوله، در

یکسان با تغییر سرعت دمنده بر عملکرد سیستم 

 مبدل

[38] 

کدنویسی روش حجم 

و مدل  FLUENTکنترل با 

با تنش رینولدز  کردن آشفتگی

(RMS) 

 حداکثراختالف کمتر از

 بود 15%

مقایسه دو روش عددی و آزمایشگاهی به 

منظور کاهش مصرف انرژی متداول براساس 

 شرایط آب وهوایی وخاک و یامائو دربرزیل

[26] 
تحت شرایط گذرا با روش 

CFD  و کدنویسی در
FLUENT 

 محدوده بار الزم

حداکثر  0 %حداقل
64% 

بررسی اثر کارمداوم، هدایت حرارتی در جهت 

 قطر و سرعت جریان بر عملکرد سیستم مبدل

[8] 

 وکدنویسی در CFDروش 

FLUENT شرایط  تحت

 گذرا

 

 % 8.0-3.4اختالف بین 

 مشاهده شد

بررسی فاکتور بار الزم بر مبدل که متاثر از 

هدایت مدت زمان کارمداوم مبدل،  عواملی مانند

 حرارتی خاک وطول لوله است

[9] 
 سه بعدی تحت شرایط گذرا

 استفاده از حالت آسفته 

 k-εمدل 

حدکثر اختالف بین نتایج 

سازی شبیه  آزمایشگاهی و

 گزارش شد  % 3/8

بررسی اثر هدایت حرارتی خاک و سیکل 

کند در زمانی که مبدل به صورت دائم کار می

حرارتی زمین به حالت سرمایش بر عملکرد مبدل 

 هوا

[34] 
روش  بر اساس CFDروش 

حجم کنترل با الگوریتم 

SIMPLEC کد نویسی شد 

 ای انجام نشده بودمقایسه

بینی رفتار گرمایی مبدل زمین به هوا در پیش

وهوا وخاک، با اعداد رینولدز متفاوت سه نوع آب

 برای جریان

[10] 
با  CFDکدنویسی روش 

CFX 12  پایدار جریان آشفته

 k-εمدل  استفاده از

نتایج تطابق خوبی 

 داشتند

بررسی اثر عواملی چون طول لوله، شعاع لوله، 

عمق لوله سرعت جریان هوا وجنس زمین بر 

 عملکرد سیستم مبدل حرارتی زمین به هوا
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 نتیجه گیری کلی -5
باشد. در واقع ها میبرای تهویه فضای درون ساختمان های موثرهای حرارتی زمین به هوا به عنوان یکی از تکنولوژیمبدل      

ا اگر به هکنند. این سیستمهایی هستند که از ظرفیت گرمایی بالقوه که در زمین وجود دارد، استفاده میها، سیستماین مبدل

یایی یچگونه واکنش شیمتوانند کامالً از نظر اقتصادی به صرفه باشند؛ چرا که به کمپروسور، مشعل و هخوبی طراحی شوند، می

های مدفون در زمین به گردش درآورند. توانند هوای محیط بیرون گلخانه را در درون لولهنیاز ندارند و با استفاده از یک دمنده می

سازی بر روی سیستم مبدل حرارتی زمین به هوا های شبیه، استفاده از روشبه منظور طراحی کم نقص، تقریبًا دقیق و بهینه

سازی ابزاری بسیار مفید برای تشخیص اثر پارامترهای عملیاتی مانند طول لوله، شعاع لوله، شود. شبیهسازی پیشنهاد مییه شب

گرمایش سیستم مدل  -عمق لوله، جنس زمین، نرخ هوای ورودی به لوله و غیره بر ضریب عملکرد حرارتی و ظرفیت سرمایش

های سه بعدی به شدت در بین محققین رایج شده است. هر چند در بعضی از موارد دلهای اخیر استفاده از مباشد. در سالمی

های تری نسبت به مدلهای یک بعدی و دو بعدی از لحاظ زمان همگرایی و سرعت حل مفیدتر هستند، اما غالبًا دقت کممدل

ها در ر شدن حل در نظر گرفت را در این مدلتتوانند جزئیاتی که در یک مسئله پیچیده باید برای دقیقسه بعدی دارند و نمی

ت خاکی و نیز موقعیت اقلیمی متنوع لزوم استفاده از تجربیا -نظر بگیریم. در کشور ایران نیز با توجه به کمبود شدید منابع آبی

تولیدی  محصول شدهو تحقیقات بنیادی توسعه گلخانه و استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر در آن در راستای کاهش هزینه تمام 

های استفاده شده، سیستم مبدل حرارتی زمین به هوا است شود. اما یکی از روشو نیز صرفه اقتصادی پیش از پیش احساس می

سازی و بررسی تاثیر عوامل عملیاتی با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط ها نیازمند شبیهکه برای طراحی بهینه این سیستم

توان از روش عددی دینامیک سیاالت محاسباتی در این زمینه بهره برد. شهرهای مختلف ایران هستیم که میاقلیمی متنوع 

بنابراین الزم است که در ایران نیز چنین مطالعات عددی صورت گیرد تا دانش فنی الزم برای کاربرد عملی و تجاری چنین 

ات الزم برای انجام شبیه سازی عددی این سامانه در قالب طرح سامانه ای در گلخانه ها فراهم شود. بر همین اساس مطالع

 پژوهشی در دست انجام است که در آینده نزدیک نتایج آن منتشر خواهد شد.
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