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ABSTRACT 

The coefficient of heat transfer a is one of the basic parameters of hybrid and heating solar 
collectors. It is used to define heat losses in collectors resulting from the convection heat exchange with the 
environment. The main aim of the present paper is to suggest a method for defining the coefficients аекв 
experimentally - by means of an analytical approach towards the problem. As a result from the experimental 
investigation and numerical calculation, the coefficient аекв of a hybrid PV/T-S solar collector has been 
defined. The suggested solution is free of mathematical complexity while giving at the same time 
opportunities for defining the coefficient aem precisely enough for practical applications 

1. Увод 
Една от основните характеристики на топлинните (T-S) и хибридните фотоволтаично-

топлинни (PV/T - S) слънчеви колектори са топлинните загуби. Те могат да се определят чрез 
коефициента на топлопредаване а към околната среда. В общия случай строго аналитичното 
определяне на а не дава задоволителни резултати. Ситуацията е същата и при използването 
само на експериментален подход. Това се дължи на факта, че а зависи от много параметри на 
системата "колектор-околна среда" [1]. Изход от тази ситуация се явява експерименталното 
изследване на конкретен обект (колектор), което съчетано с използването на известни закони 
от топлотехниката прави възможно пресмятането на коефициента а с достатъчна точност за 
практически приложения. При това опреде еният коефициент а представлява 
характеристика присъща само на конкретния обект. 

Целта на настоящата работа е да се определи еквивалентния коефициент на 
топлопредаване а на лабораторен PV/T хибриден слънчев колектор в условията на 
нестационарен топлообменен процес с околната среда. 

2. Експериментална постановка 
За обект на експеримента е използван хибриден PV/T слънчев колектор описан в [2]. 

Напречния разрез на колектора е представен на фиг. 1 
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Фиг. 1 Напречен разрез на хибриден PV/T слънчев колектор: 

1 - капак; 2 - фотоволтаични клетки; 3 - топлинна изолация; 4 - корпус; 5 - вход на 
топлоносите ; 6 - изход на топлоносите ; 7 - е ектрически изводи на PV частта; 8 - термична 

част на колектора. 

Блок-схемата на експерименталната установка е показана на фиг.2. 

1 

Фиг.2 Блок-схема на експерименталната установка: 

1 - термостатична система; 2 - PV/T колектор; 3 - измерите ен прибор МЕТЕХ M3850D; 
4 - компютър 

С помощта на термостатичната система 1 PV/T колектора 2 се темперира до 
опреде ена температура Тт, считана еднаква за целия обем на колектора. С ед това 
колектора се изолира от термостатичната система и се оставя да се охлади до температурата 
Т0 на околната среда (въздух) под действие на естествен конвективен топлообмен. С прибора 
МЕТЕХ M3850D се измерваше температурата на колектора във функция от времето от Тт 
до Т0 - фиг.З. Измерването се извършваше в реален режим на време. 
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Фиг.З Температура на колектора Tx(t) при охлаждане 

При провеждане на експеримента бяха приети следните предпоставки: а) 
топлоизолацията е подбрана и проектирана така, че топлообмена с околната среда се 
извършва само през капака (лицевата част ) на колектора; б) пренебрегват се загубите през 
задната и страничните стени на колектора; в) пренебрегват се радиационните загуби; г) 
температурата се променя приблизително по един и същи начин по целия обем на колектора 
следствие на конструктивните му особености. 

3. Теоретична част и изчислителна част 
За теоретичните пресмятания ще използваме уравнението на Нютон-Рихман [1]: 

Q = a.F{TT-T0) (1) 

където: a [W/m К] - коефициент на топлопредаване; 
F [m ] - топлообменна повърхност на лицева част; 
Тт [°С] - температура на колектора в началния момент; 
Т0 [°С] - температура на околната среда; 
Q [W] - мощност на топлинните загуби (количеството топлина, отдадено през 

повърхността F за единица време). 

За да използваме уравнение (1) ще предположим, че: 
1) Колекторът представлява плоска многослоеста структура, с много добър топлинен контакт 
между отделните слоеве. С це избягване на допълнителни математически трудности в 
разчетите (които в много от случаите не дават реални резултати, а само усложняват 
физическата картина на процеса [1]), се приема, че колекторът е обект с еднородна структура 
с еквивалентен коефициент на топлопредаване а = аекв към околната среда. 
2) Обема въздух, с който колекторът извършва топлообмен е безкрайно голям и 
температурата му Т0 е постоянна. 
3) Топлообменът с околната среда се извършва единствено чрез свободна (естествена) 
конвекция. 
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4) Процесът е нестационарен, т.е. температурата Тт е функция на времето: Т = Тт (t). 
5) Ще считаме, че коефициентът аекв е постоянен в интервала Тт -̂  Т0. 

В такъв случай уравнението (1) може да се представи във вида: 

Q(t) = aem.F.[TT(t)-T0] (2) 

Ако интегрираме двете страни на (2) по времето t, ще получим: 
'кв 'кв 

\Q(t)dt = \ает .F.[TT (t) - Т0 \dt (3) 

където: t0- начален момент на измерване, при който колекторът е темпериран до температура 
тт; 

tKp - момента от време, в който колекторът достига температурата на околната среда 
to-

явата част на (3) представлява количеството топлина q излъчено от колекторът в 
околната среда за интервал време (tK-t0) 

Тъй като не знаем точния вид на функцията Q(t), то количеството топлина q, разсеяно 
в околното пространство може да се пресметне с формулата: 

'кг 

q = \Q(t)dt = X СрШ, (Тт - Т0 ) (4) 
t0 

където: m; [kg] - масата на i-тия материал, участващ в конструкцията на колектора; 
Cpi [J/kg] - специфичния топлинен капацитет на i-тия материал от конструкцията 

на колектора; 
i = 1,2,.. .,п - брой на видовете материали, в конструкцията на колектора. 

Интегрирането на дясната част на (3) може да се извърши по някой от методите за 
приблизително намиране на опреде ен интеграл (например по този на правоъгълниците), 
като се използват графичните или табличните данни за функцията Tx(t) - фиг.(З). 
Възможност за това ни дават софтуерните продукти за съвместната работа на МЕТЕХ 
M3850D (снабден с RS232 интерфейс) и PC. 

В таблица 1 са дадени данните за е ементите и техните характеристики [3,4], на база 
на които е пресметната лявата част на (3), както и измерените начална Тт и крайна То 
температури и площта F на колектора. 

№ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Материал 
Вода 
Алуминий 
Стъкло 
Калай 
Силиций 
Желязо 

Количество [kg] 
0,450 
0,664 
0,488 
0,050 
0,048 
0,032 

Ср [J/kg.k] 
4190 
880 
770 
230 
715 
457 

Т т = 47 °С 
Т 0 = 25 °С 

F = 0,065 m 

Р [kg/m ] 
1000 
2700 
2500 
7290 
2330 
7880 

Данни за материалите и техните характеристики 
Таблица 1 

От (3) намираме аекв като: 
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кр 

\Q(t)dt ^Ср{.т{(Тт -Т0) 

аекв=^Л = —t (5) 
1кр 1кр 

F. \[ТТ (0 - Т0 \it F. \[ТТ (t) - T0 \it 
t0 t0 

С ед заместване на съответните величини от Таблица 1 и фиг. 3 в (5) и извършване на 
изчисленията, получаваме следния резултат: 

aeKe=S,70[W/m2.K] (6) 

Полученият резултат е в съгласие с табличните данни за стойности на а, посочени в 
[1] -табл.10.1 за газове при свободна конвекция. 

6. Заключение 
В настоящата работа е използван експериментално-аналитичен подход за определяне 

коефициента аекв на хибриден PV/T слънчев колектор в случай на естествен конвективен 
топлообмен с въздух. Полученият резултат е валиден за конкретна конструкция и материали, 
от които е изграден колектора. Използваният подход е лишен от математически усложнения, 
но едновременно с това дава възможност за определяне на аекв при опреде ени условия. 

Потвърждение за стойността на получения резултат и неговата практическа 
приложимост са данните за а, използвани за изчисляване на коефициента на полезно 
действие на топлинни слънчеви колектори [5]. Намаляване на предположенията, при които е 
пресметнат аекв ще позволи използването на метода за оценка по-широк клас обекти подобни 
на разгледания колектор. 
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