
Προσομοίωση ηλιακού θερμικού συστήματος με τα εξής δεδομένα: 
 
Ηλιακή ακτινοβολία και θερμοκρασία περιβάλλοντος: 
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7riset t= =  π.μ.=420min: ελάχιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 
12 7riset t= + = μ.μ.=1140 min: μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος 

 
Συλλέκτης: 30A =  m2, ( ) 0 8

eff
.τα = , 0 95RF .= , 1.2b = , 

20m = kg/min, 4 2pc .= KJ/(kgoC) 
 
Ζήτηση: σταθερό φορτίο 4.2LQ = kW σε θερμοκρασία , 300L inT ≥ Κ, 

10Lm = kg/min, μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία 373Κ 
 
Δοχείο αποθήκευσης: 

0stU =  W/(m2oC), , 300st initialT = Κ, 5000st pm c = kJ/K 
 
• Υπολογίστε τη χρονική εξέλιξη της θερμοκρασίας στο δοχείο 

αποθήκευσης ( ) ?stT t =  
 

• Προτείνετε βελτιώσεις του συστήματος. 
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Επίλυση προβλήματος: Πρόγραμμα λειτουργίας και ελέγχου ενός 
τυπικού ηλιακού θερμικού συστήματος: 

 

Program SolSys 
Implicit none 
real,parameter::Pi=3.141592 
real::t,trise,td,qs,qmax,qref,Ta,Tam,DTa,A,ta_eff,b,Fr,U,mc,c,Qu=0,Qst
=0,Mst,Ust,Ast,Ql,ml,g,Tfin,Tfout,DTl,Tlmin,Tst,Tstmax,Tstag,dc,dl,tr 
Integer::maxi,daycount 
 
Write(*,'("Enviromental Data Input",(/))') 
Write(*,'("Insert reference heat flux Qs,ref [W/m^2]:")') 
Read*,qref 
Write(*,'("Insert max heat flux Qs,max [W/m^2] :")') 
Read*,qmax 
Write(*,'("Insert mean temperature Ta,mean [K] :")') 
Read*,Tam 
Write(*,'("Insert temperature variation DTa [K] :")') 
Read*,DTa 
Write(*,'("Insert time of sunrise in minutes :")') 
Read*,trise 
Write(*,'("Insert time of daylight in minutes :",)') 
Read*,td 
Write(*,'(/)') 
Write(*,'("Collector Data Input",(/))') 
Write(*,'("Insert collector surface A [m^2] :")') 
Read*,A 
Write(*,'("Insert collector property ta_eff :")') 
Read*,ta_eff 
Write(*,'("Insert collector heat removal parameter FR :")') 
Read*,Fr 
Write(*,'("Insert collector value b :")') 
Read*,b 
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Write(*,'("Insert collector mass flow rate mc [Kg/s]")') 
Read*,mc 
Write(*,'("Insert specific heat of working fluid [J/kg*K] :"))') 
Read*,c 
Write(*,'(/)') 
Write(*,'("Load Data Input",(/))') 
Write(*,'("Insert load QL [W] :")') 
Read*,Ql 
Write(*,'("Insert load mass flow ml [Kg/s] :")') 
Read*,ml 
Write(*,'("Insert load minimum temperature Tl,min [K] :")') 
Read*,Tlmin 
Write(*,'(/)') 
Write(*,'("Storage Data Input",(/))') 
Write(*,'("Insert storage capacity Mst*Cp [J/K] :")') 
Read*,Mst 
Write(*,'("Insert storage surface Ast [m^2] :")') 
Read*,Ast 
Write(*,'("Insert storage heat transfer coefficient Ust [W/m^2*K] :")') 
Read*,Ust 
Write(*,'("Insert maximum storage temperature Tst,max [K] :")') 
Read*,Tstmax 
Write(*,'("Insert initial storage temperature Tst,initial [K] :")') 
Read*,Tst 
Write(*,'(/)') 
Write(*,'("Calculation Data Input")') 
Write(*,'("Insert time between outpout in minutes :")') 
Read*,tr 
Write(*,'("Enter number of time steps [integer] :")') 
Read*,maxi 
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t=trise 
dc=0 
dl=0 
U=b*qref/Tam 
g=mc*c*Tam/qref/A 
daycount=1 
open (10,file='SolSysExcel-Results.txt') 
open (20,file='SolSys-Results.txt') 
 
Write (20,'(11x,"Day",4x,"Time 
[min]",5x,"Tstorage[K]",5x,"Qstorage [W]",3x,"Qsun 
[W/m^2]",4x,"Tambient [K]",10x,"n")') 
Write(20,'(/)')   
 
Do While (t<=maxi*tr+trise) 
   
  Daycount=t/60/24+1 
  
  If (t>=(daycount-1)*24*60+trise .and. t<=(daycount-
1)*24*60+trise+td) then  
    qs=800*Sin(Pi*((t-(daycount-1)*24*60)-trise)/td) 
  Else 
    qs=0 
  Endif     
 
  Ta=Tam+Dta*Sin(2*Pi*(t-(trise+360))/1440)   
  Tfin=Tst 
  Tstag=Ta+ta_eff*qs/b/qref*Tam 
  Tfout=Tfin*(1-Fr*b/g)+Fr*Tam/g*(ta_eff*qs/qref+b*Ta/Tam) 
   
  If (Tstag-Tfin>6) then 
    If (Tst>Tstmax) then 
      dc=0 
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    Else 
      If (Tfout-Tfin>2) then 
        dc=1 
      Else 
        dc=0 
      Endif 
    Endif 
  Else 
    dc=0 
  Endif 
            
  DTl=Ql/ml/c 
    If (DTl>2) then 
    If (Tst<Tlmin) then 
      dl=0 
    Else 
      dl=1 
    Endif 
  Else 
    dl=0 
  Endif 
   
  Qu=mc*c*(Tfout-Tfin) 
  Qst=dc*Qu-dl*Ql-Ust*Ast*(Tst-Ta) 
   
  If (mod(t-trise,tr)==0) then 
  Write (10,*) Tst 
  Write (20,*) Daycount,((t-(daycount-1)*24*60)),Tst,Qst,qs,Ta 
  Endif 
    Tst=Tst+60*Qst/Mst 
  t=t+1 
Enddo 
End 
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• Με βάση το πρόγραμμα υπολογίζεται η χρονική 
εξέλιξη της θερμοκρασίας του δοχείου αποθήκευσης. 

 
• Στη συνέχεια, εξετάζεται η επίδραση στην κατανομή 

θερμοκρασίας ( )stT t  του δοχείου και στην κάλυψη 
του φορτίου των εξής ποσοτήτων: 

 
o Επιφάνεια συλλέκτη A 

 

o Συντελεστή θερμικών απωλειών b  
 

o Φορτίο LQ  
 

o Θερμοχωρητικότητα st pm c  δοχείου αποθήκευσης 
 
• Εισάγονται τα δεδομένα του προβλήματος και 

τυπώνονται τα αποτελέσματα με χρονικό βήμα 60 
λεπτών για 24 χρονικά βήματα, δηλαδή από τις 7 π.μ. 
της πρώτης μέρας έως τις 7 π.μ. της δεύτερης μέρας. 
 

• Ακολουθούν τα δεδομένα και τα αποτελέσματα από 
το αρχείο Solsys-Results σε πίνακα και γραφήματα. 
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Δεδομένα: 
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Αποτελέσματα: 
 

Πίνακας 1: Φορτίο και θερμοκρασία δοχείου αποθήκευσης 
 
Day Time 

[min] 
Real 
Time 

Ta Qsun Qstorage Tstorage 

1 420 7:00 282.00 0.00 -4200.00 300.000 
1 480 8:00 282.27 247.21 -4200.00 299.950 
1 540 9:00 283.07 470.22 -238.916 300.028 
1 600 10:00 284.34 647.21 4765.33 301.740 
1 660 11:00 286.00 760.84 8468.40 306.576 
1 720 12:00 287.92 800.00 10565.8 313.489 
1 780 13:00 290.00 760.84 10907.2 321.265 
1 840 14:00 292.07 647.21 9511.61 328.649 
1 900 15:00 294.00 470.22 6564.94 334.457 
1 960 16:00 295.65 247.21 2401.55 337.694 
1 1020 17:00 296.92 0.00 -4200.00 337.280 
1 1080 18:00 297.72 0.00 -4200.00 334.280 
1 1140 19:00 298.00 0.00 -4200.00 331.281 
1 1200 20:00 297.72 0.00 -4200.00 325.282 
1 1260 21:00 296.92 0.00 -4200.00 322.283 
1 1320 22:00 295.65 0.00 -4200.00 319.284 
1 1380 23:00 294.00 0.00 -4200.00 316.285 
1 1440 24:00 292.07 0.00 -4200.00 313.285 
2 60 1:00 290.00 0.00 -4200.00 310.286 
2 120 2:00 287.92 0.00 -4200.00 307.287 
2 180 3:00 286.00 0.00 -4200.00 304.288 
2 240 4:00 284.34 0.00 -4200.00 301.288 
2 300 5:00 284.34 0.00 -4200.00 299.989 
2 360 6:00 283.07 0.00 0.00 299.989 
2 420 7:00 282.00 0.00 0.00 299.989 

 
 

8 
 



 
Σχήμα 1: Θερμοκρασία αποθήκευσης ως προς το χρόνο 
για 4 ημέρες με 30A =  m2 

 
Παρατηρήσεις: 
 
• Η θερμοκρασία εκκίνησης είναι 300 Κ. Αρχικά η ( )stT t  αυξάνει 

μέχρι τους 340 Κ και στη συνέχεια μειώνεται καθώς το χρήσιμο 
θερμικό φορτίο δεν επαρκεί να καλύψει το φορτίο ζήτησης. 

 
• Περίπου στις 5π.μ. η ( )stT t  μειώνεται στους 300 Κ με 

αποτέλεσμα να κλείνει το κύκλωμα ρευστού χρήσης για ένα 
χρονικό διάστημα περίπου  3 ωρών ανά 24ωρό (περίπου 5-8π.μ.). 

 
• Τις πρωινές ώρες 5-8π.μ. το σύστημα δεν επαρκεί για την πλήρη 

κάλυψη του απαιτούμενου φορτίου και απαιτείται βοηθητική 
πηγή ενέργειας. 

 
• Το ποσοστό του χρόνου κατά το οποίο καλύπτεται το 

απαιτούμενο φορτίο είναι 88%. 
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Επίδραση επιφάνειας συλλέκτη 
 

Μεταβάλλεται η επιφάνεια του συλλέκτη κρατώντας τις υπόλοιπες 
παραμέτρους σταθερές. 

 

Σχήμα 2: ( )stT t  ως προς το χρόνο για 3 ημέρες με 15,30,45,60A = m2 

 

Παρατηρήσεις: 

• Η αύξηση του A οδηγεί σε αύξηση της κάλυψης του φορτίου και των 
θερμοκρασιών του δοχείου αποθήκευσης. 

• Για 45A = m2 και 60m2 το φορτίο καλύπτεται 100%. 
• Για 60A = m2 το σύστημα φτάνει για κάποια χρονικά διαστήματα 

στην Τst,max και το σύστημα ελέγχου κλείνει το κύκλωμα φέροντος 
ρευστού, με αποτέλεσμα να μην γίνεται πλήρης εκμετάλλευση της 
προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας. 

• Για 60A = m2 το σύστημα καλύπτει πλήρως το απαιτούμενο φορτίο 
αλλά δεν είναι οικονομικά αποδοτικό. 
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Επίδραση θερμικών απωλειών (b ) 
 

 

Σχήμα 3: ( )stT t  ως προς το χρόνο για 3 ημέρες με 0,0.6,1.2,1.8b =  
 
Παρατηρήσεις: 
 
•    Η μείωση θερμικών απωλειών έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της 

κάλυψης του φορτίου και των θερμοκρασιών στο δοχείο 
αποθήκευσης. 
 

•    Η περίπτωση 0b =  είναι υποθετική: ( )eff
η τα= , 1RF = , ,f inT Tπλ = , 
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Επίδραση φορτίου ζήτησης LQ  

Σχήμα 4: ( )stT t  ως προς το χρόνο για 3 ημέρες με 
3 3 3 310 ,2 10 ,4 10 ,8 10LQ = × × × W 

 
Παρατηρήσεις: 
 
• Για 310LQ =  W η ποσότητα ΔΤL=QL/(mL*Cp)=1.4<2 και ενώ 

( ) 300stT t > Κ, το σύστημα ελέγχου κλείνει το κύκλωμα ρευστού 
χρήσης με αποτέλεσμα το ζητούμενο φορτίο LQ  να μην ικανοποιείται. 
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Επίδραση ολικής θερμοχωρητικότητας δοχείου αποθήκευσης st pm c  
 

Η ποσότητα st pm c  αντιστοιχεί στην ολική θερμοχωρητικότητα του 
δοχείου αποθήκευσης και ορίζεται ως το γινόμενο της μάζας το ρευστού 
που αποθηκεύεται στο δοχείο και της ειδικής θερμοχωρητικότητας του. 

 

 
Σχήμα 5: ( )stT t  ως προς το χρόνο για 3 ημέρες με 0.25,0.5,1st pm c = MJ/K 
 

Παρατηρήσεις: 
 

• Με την αύξηση της θερμοχωρητικότητας σημειώνεται πτώση των 
θερμοκρασιών του δοχείου και αύξηση της κάλυψης της ζήτησης. 
 

• Μειώνονται οι κλίσεις της ( )stT t  ως προς το χρόνο. 
 

• Ομαλοποιείται η λειτουργία του συστήματος! 
 

• H αύξηση της μάζας stm  συνεπάγεται αύξηση της επιφάνειας του 
δοχείου και πιθανώς μεγαλύτερο κόστος και μεγαλύτερες θερμικές 
απώλειες (δεν συνυπολογίζονται). 
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Λειτουργία ηλιακού θερμικού συστήματος για τους χειμερινούς 
και καλοκαιρινούς   μήνες 
 
Εξετάζεται η λειτουργία του αρχικού συστήματος στην περιοχή του 
Βόλου για τον Ιανουάριο και  Ιούλιο. Τα στατιστικά στοιχεία σχετικά 
με τις θερμοκρασίες και τις ώρες ηλιοφάνειας βρέθηκαν από την 
Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. 

 

Βόλος Ελάχιστη 
Θερμοκρασία 

Μέση 
Θερμοκρασία 

Μέγιστη 
Θερμοκρασία 

Ώρες 
Ηλιοφάνειας 

Ιανουάριος 2.8 6.6 11.1 10 
Ιούλιος 26.8 33.7 18.6 14 

 
Η ανάλυση γίνεται ενδεικτικά για 1 ημέρα: 
Ιανουάριος: Ta,mean=7°C, ΔΤ=4°C, ,max 800Sq = W/m2 
Ιούλιος:   Ta,mean=26°C, ΔΤ=8°C, ,max 1200Sq =  W/m2 
Ένταση ηλιακής ακτινοβολίας:  

( )( )( )2
,max sin 1440 1 /S Sq q t day tdaylightπ= − −    

 
Ακολουθούν διαγράμματα 
 
α) με την κατανομή της θερμοκρασίας περιβάλλοντος και την ηλιακή 
ακτινοβολία για τους δύο μήνες και 
 
β) την χρονική εξέλιξη των θερμοκρασιών του δοχείου αποθήκευσης 
για μια τυπική μέρα των δύο μηνών. 
 
Οι παράμετροι είναι αυτοί του αρχικού προβλήματος. 
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Ιανουάριος: το ηλιακό σύστημα δεν επαρκεί. 
 

Ιούλιος: το ηλιακό σύστημα υπερεπαρκεί. 
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