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چکیده — تغییرات دمایی نقش بسزایی بر روي راندمان ونیز توان

سامانههای گرما خورشيدی و ( )2سامانههای فتوولتائيك .سامانههای گرما

سلولهاي خورشیدي دارند .سلولهاي خورشیدي برحسب زاویه تابش

خورشيدی انرژی تابشی خورشيد را به انرژی گرمایی و سامانههای

خورشید داراي توانهاي متفاوتی هستند .در دماهاي پایین و نواحی

فتوولتائيك انرژی تابشی خورشيد را مستقيماً به انرژی الکتریکی تبدیل

سردسیر ،سلولهاي خورشیدي در مقایسه با مناطق گرمسیر داراي

میكنند [.]1

عملکرد بهتري هستند .توانهاي تولیدي در دماهاي پایین بهمراتب بیشتر

سامانههای فتوولتائيك در ساختمانها ،حملونقل ،توليد انرژی موردنياز

از دماهاي باال است .در این مطالعه به بررسی تأثیر زاویه تابش خورشید

تجهيزات مختلف مانند ماشينحسابها ،پمپهای آب و روشنایی خيابان

بر توان سلولهاي خورشیدي (خصوصاً در ایران) و نیز اثر تغییرات

كاربرد دارند [ .]2پنلها در سامانههای فتوولتائيك مهمترین جزء هستند كه

دمایی بر روي راندمان سلولهاي خورشیدي پرداخته شده است.

متشکل از چندین سلول خورشيدی به هم متصل هستند .پنل فتوولتائيك،

واژههاي کلیدي — سلول خورشیدي ،راندمان ،انرژي خورشیدي،
فتوولتائیك

الکتریکی تبدیل میكند [ .]3در سلولهای خورشيدی ،بيشتر تابش خورشيد
به گرما تبدیل میشود كه منجر به باال رفتن دمای سلول و درنتيجه ،كاهش

 .1مقدمه
انرژی خورشيدی یکی از مهمترین منابع انرژی تجدید پذیر است.
كاربردهای عمده انرژی خورشيدی به  2دسته تقسيم میشوند)1( :
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انرژی نور خورشيد را با بازدهیای در حدود  7تا  22درصد به انرژی

راندمان الکتریکی پنل ،به دليل افت ولتاژ سلول خورشيدی ،میشود .امروزه،
بهواسطه اهميت استفاده از انرژیهای پاک همچون انرژی خورشيدی،
اهميت و كاربرد سلولهای خورشيدی روزبهروز در حال افزایش است [.]4
آنچه در این ميان بسيار اهميت دارد ،تأثير افزایش دمای ناشی از تابش

Archive of SID
بررسی اثر دما و زاویه تابش خورشيد بر راندمان سلولهای خورشيدی
چهارمين كنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق و انرژی – تهران ،ایران1331 ،

خورشيد در كاهش راندمان سلولهای خورشيدی است .این نکته در به

 .2تابش خورشید در ایران

دست آوردن راندمان باالی سلولهای خورشيدی و برآورد اقتصادی و

طبق نقشههای توزیع تابش خورشيد 12 ،درصد از مناطق مستعد

مکانیابی محل نصب این سلولها در مناطق مختلف جغرافيایی بسيار

دریافت انرژی خورشيدی متعلق به كشورهای خاورميانه است [ .]3منظور از

اهميت دارد [.]1

منطقه مستعد ،منطقهای است كه انرژی خورشيد در آن حداقل به ميزان

موسی زاده و همکاران [ ]6در مطالعهای مروری به بررسی روشهای

 1811كيلووات ساعت بر مترمربع باشد [ .]3ایران كشوری با ظرفيت توليد

اندازهگيری زاویه تابش خورشيد و اندازهگيری زاویه تابش بهينه در

انرژی خورشيدی  61هزار مگاوات بر ساعت و ميزان تابش نور خورشيدی

سامانههای فتوولتائيك پرداختند .نتایج ارائهشده در مطالعه آنها حاكی از آن

بر واحد سطح  1كيلووات است [ .]11این ميزان نور خورشيد در  31درصد

است كه تغييرات زاویه تابش خورشيد با تغيير ساعات روز و شب و

از وسعت كشور در  311روز سال موجود است [ .]11این موضوع حکایت

همچنين تغيير فصول تأثير محسوسی بر بازده سلولهای خورشيدی دارد.

از ظرفيت باالی ایران در مبحث انرژی خورشيدی دارد .از طرفی ،با توجه به

دنبال كنندههای خورشيد سامانههایی هستند كه میتوان از آنها برای تغيير

محدود بودن منابع فسيلی استفاده از سامانههای فتوولتائيك بيشازپيش

زاویه سامانه فتوولتائيك بهصورت خودكار استفاده نمود .هرچند ،استفاده از

اهميت پيدا میكند.

این سامانه ها عالوه بر افزایش هزینه نصب و نگهداری هزینه انرژی
الکتریسيته توليدشده از سامانه سلول خورشيدی را نيز افزایش میدهد .یاداو
و همکاران [ ]7در مطالعهای مروری به بررسی روشهای مختلف برای
اندازهگيری زاویه بهينه تابش نور خورشيد پرداختهاند و روشهای مختلف
ارائهشده برای این منظور را با یکدیگر مقایسه نمودهاند.
اسکوپالكی و همکاران [ ]8در یك مطالعه مروری به بررسی تأثير دمای
سامانه فتوولتائيك بر انرژی الکتریسيته توليدی توسط این سامانه پرداختهاند.
مطالعات آنها بيانگر این موضوع است كه دمای سامانه تأثير بسيار زیادی بر
ميزان انرژی توليدشده توسط سلولهای خورشيدی دارد و با كنترل دمای
سامانه میتوان ميزان انرژی توليدشده را افزایش داد.
در این مطالعه ،تأثير ميزان تابش نور خورشيد بر عملکرد سلولهای
خورشيدی ،با توجه به وضعيت تابش خورشيد در اقليم ایران موردمطالعه

شکل  .1وضعیت ایران ازلحاظ میزان تابش نور خورشید [.]9

قرار می گيرد .در ابتدا ،وضعيت تابش نور خورشيد در مناطق مختلف

همانطور كه در شکل  1نشان داده شده است ،ایران با قرار داشتن بين

جغرافيایی ایران بر مبنای مطالعات انجامشده مورد ارزیابی قرار میگيرد .در

مدارهای  21تا  41درجه عرض شمالی ،بر روی كمربند خورشيدی

بخش بعد ،تأثير زاویه تابش خورشيد بر عملکرد سلولهای خورشيدی

واقعشده و ازاینرو یکی از مناسبترین مکانهای جغرافيایی برای ساخت

بر رسی خواهد شد .سپس ،روش تعيين شيب بهينه برای نصب سلولهای

نيروگاههای خورشيدی به شمار میآید .در شکل  2پهنهبندی اقليمی كشور

خورشيدی با استفاده از مطالعات انجامشده ارائه میشود .درنهایت ،تأثير

مطابق با پنج اقليم تقسيمبندی گردیده است .همانطور كه در شکل  2نيز

افزایش دمای سلول خورشيدی در اثر تابش نور خورشيد موردمطالعه قرار

مشخص است ،پهنه وسيعی از كشور در اقليمهای گرمسيری قرارگرفته و

میگيرد .مطالب ارائهشده در این مطالعه ،اطالعات اوليه و آغازین در

مستعد دریافت انرژی خورشيد به شکل مطلوب است [.]11

خصوص تأثير زاویه تابش نور خورشيد بر عملکرد سلولهای خورشيدی را
در اختيار افراد عالقهمند به این بحث قرار خواهد داد.
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وقتی خورشيد در نقطه اوج خود قرار دارد ،شدت تابش اشعه آن زیاد بوده
و باگذشت زمان و چرخش خورشيد در آسمان ،ارتفاع ظاهری آن نسبت به
مکان موردنظر كم شده و اشعه نور آن بهصورت مایل دریافت میشود.
با شيب دادن و متمایل ساختن پنلها به سمت خورشيد ،انرژی بيشتری
جذبشده و بهتبع آن ،برق بيشتری توليد خواهد شد .در بسياری از موارد،
اندازه این زاویه به شيب شيروانی ساختمان موردنظر بستگی دارد .هرچند كه
در سالهای اخير و با تحقيقات صورت پذیرفته و ارائه جداول مختلف،
برای هر مکان خاص میتوان به زوایای بهينهای دستیافت كه با حداكثر
انرژی دریافتی همراه و توأم باشد [.]11

.4محاسبه شیب بهینه پنل
شيب بهينه پنلهای خورشيدی در طول سال ،بسته به فصول مختلف
شکل  .2پهنهبندي اقلیم پنجگانه کشور []9

تغيير میكند .در پارهای از موارد و با توجه به شرایط و موقعيت نصب

طبق برآورد انجامشده ،متوسط ساالنه انرژی خورشيدی در كشور بين

پنلها ،این امکان وجود دارد كه شيب آنها را بهصورت ماهيانه تغيير داده و

 141تا  221كيلوكالری در سانتيمتر مربع است [ .]3همچنين ،بهطور متوسط

تنظيم كرد .درحالیكه در بسياری از حاالت ،تغيير دادن زاویه پنلها مقدور

ميزان تابش خورشيد در ایران بين  1811تا  2211كيلووات ساعت بر

نبوده و آنها را بهصورت ثابت نصب مینمایند .محاسبهی شيب بهينه پنلها

مترمربع تخمين زده شده است كه این ميزان از متوسط جهانی باالتر است .از

دشوار نبوده و از رابطهی زیر به دست میآید [:]3

طرفی روزهای آفتابی در ایران بهطور متوسط ساليانه در حدود  311روز

عرض جغرافيایی  = 31-بهترین زاویهی ثابت پنل در طول فصول سال

است [.]3

.5محاسبه توان تولیدي پنل خورشیدي

 .3جذب میزان بیشتري از انرژي خورشیدي

بر مبنای اعداد بهدستآمده در مورد شدت تابش ماهيانه و با ضرب

شيب یا انحراف پنل خورشيدی از راستای عمودی تابش در ميزان

كردن آنها در وات نامی هر پنل ،میتوان به ميزان انرژی الکتریکی آن در

انرژی جذبشده مؤثر است .با یك آزمایش عملی ساده میتوان پی برد كه

روز دستیافت [:]3

ميزان انرژی دریافتی پنلهایی كه بهصورت عمودی از یك دیوار آویخته

شدت تابش نور خورشيد × وات نامی پنل = واتساعت در روز

شدهاند و همچنين پنلهایی كه بهصورت تخت و افقی بر روی زمين نصب
گردیدهاند بهمراتب كمتر از مقدار انرژی جذبشده توسط نمونههایی است

همانطور كه مالحظه میشود ،رقم مربوط بهشدت تابش به ماه موردنظر

كه سطح آنها به سمت خورشيد نشانه رفته و درواقع پنلها بهصورت

و شيب پنل بستگی دارد.

زاویهدار و اُریب نصب گردیدهاند.

وقتی پنلهای خورشيدی در دماهای پایين و نواحی سرد سيری

درصورتیكه پنل خورشيدی را بهصورت زاویه -دار نصبكرده و آن را

مورداستفاده قرار میگيرند ،عملکرد بهتری را در مقایسه با اقليمها و مناطق

بهصورت متمایل به راستای تابش نور خورشيد نشانه روید ،قادر به جذب

گرمسيری ارائه میدهند و توان توليدی در دماهای پایين بهمراتب بيشتر از

انرژی بيشتری خواهيد بود و طبيعتاً توان بيشتری را هم به دست خواهيد

دماهای باال است [ .]3برق توليدی یك سيستم فتوولتائيك در یك روز

آورد [ .]11اثر این كار در ماههای فصل زمستان كه خورشيد در ارتفاع

غبارآلود و نهچندان صاف و آفتابی ولی همراه با وزش باد مالیم و خنك،

پایينتری از آسمان واقعشده ،محسوستر است .علت خيلی ساده است؛

بيشتر از یك روز صاف و آفتابی و فاقد وزش باد است [ .]1وقتی پنلها در
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مقابل تابش نور خورشيد قرار میگيرند گرم میشوند ،كه قسمت عمده این

نمایش داده شده است ،باالترین توان با باالترین ميزان تشعشع همراه است و

گرما ناشی از جذب اشعه مادونقرمز نور خورشيد است.

هر چه خورشيد عمودتر بتابد ميزان انرژی كه به سطح پنل میرسد بيشتر
است .درنتيجه چنانچه یك پنل فتوولتائيك در این جهت و زاویه قرار گيرد،

تجربه نشان داده كه در نواحی گرمسيری ،دمای سطح این پنلها

حداكثر انرژی الکتریسيته را توليد خواهد كرد .الزم به ذكر است ،مقدار

بهراحتی به حدود  81الی  31درجه سانتیگراد هم میرسد [ .]11اكثر

ماكسيمم تابش ساليانه خورشيد و به طبع آن مقدار انرژی توليدی معموالً در

سازندگان پنلهای خورشيدی اطالعاتی را در اختيار كاربران میگذارند تا

یك جهتگيری حدودی نسبت به جنوب و در زاویهای برابر با عرض

آثار این تغييرات دما بر روی عملکرد پنلها را به آنها گوشزد نمایند .این

جغرافيایی محل  -21درجه نسبت به افق به دست میآید [ 11و .]3

اثر كه به «ضریب دمایی توان نامی» موسوم است ،با درصدی از كاهش توان
به ازای هر درجه سانتیگراد افزایش دما مشخص میگردد [ .]11با باال رفتن
دما اختالف تراز انرژی نيمهرسانا كاهش مییابد و درنتيجه جریان افزایش
مییابد .پارامترهایی دیگر سلول ،یعنی ولتاژ مدارباز و ضریب پراكندگی یا
مؤلفه انباشتگی ،هر دو با افزایش دما كاهش مییابند.

 .6انتخاب زاویه تابش صحیح
با افزایش پرتوهای خورشيد ،مقدار نيروی الکتریکی خروجی از سيستم
فتوولتائيك افزایش مییابد؛ بنابراین بازده نيروی سيستم فتوولتائيك با ميزان
دریافت انرژی خورشيدی رابطه مستقيم دارد .الزم به ذكر است كه این
راندمان عالوه بر ميزان تابش ،با جهت و زاویه پنل نيز در ارتباط است.

نمودار  .2تغییرات نیروي پنل خورشیدي به زاویه تابش [.]6

بنابراین ،برای دریافت حداكثر خروجی در سامانههای فتوولتائيك باید در
ابتدا با داشتن دادههای هواشناسی و با استفاده از نرمافزارهای انرژی ،ميزان

 .7افزایش دما در سلولهاي خورشیدي

تابش خورشيد به كليه سطوح افقی و عمودی در جهت و شيبهای مختلف

درجه حرارت از عوامل مهم در راندمان سامانههای فتوولتائيك است.

را بهصورت ماهانه و ساالنه محاسبه نمود و نتيجه كاری را بهصورت نمودار

افزایش دما باعث میشود ميزان رسانایی بلورههای نيمهرسانای پنل افزایش

نشان داده شده در نمودار  1رسم نمود.

یابد كه بهنوبه خود باعث كاهش ولتاژ میشود و سيستم بخش كمی از
انرژی خورشيدی جذبشده را به انرژی الکتریکی تبدیل میكند و قسمت
اعظم آن را بهصورت انرژی حرارتی آزاد مینماید .اتالف انرژی از این
طریق باعث باال رفتن دمای پنل میشود و نهایتاً به كم شدن ظرفيت سيستم
میانجامد []11؛ بنابراین برای بهبود عملکرد این سامانهها و افزایش راندمان
آنها باید دمای پنلها را تا حد امکان كاهش داد [.]12
روشهای مختلفی برای كاهش دمای پنل وجود دارد ،ازجمله پاشيدن
آب روی سطح [ ،]11خنك كاری بهصورت جابجایی اجباری و نصب
پنلها به صورتی كه فضای خالی برای گردش هوا وجود داشته باشد [.]13
روش دیگر برای كاهش دمای پنلهای فتوولتائيك استفاده از بام سبز است

نمودار  .1نمودار تابش خورشید []11

[ .]11در این روش عالوه بر عایق نمودن سطح و زیبایی ،میتوان گرمای

با جهتدهی پنل موردنظر در راستای زاویه و شيب بهينه میتوان به

حاصله از انرژی خورشيدی را هنگامیكه از شاخ و برگ گياهان عبور

ميزان انرژی باالی خورشيد دستیافت .همانطور كه در نمودار  2نيز
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میكند كاهش داد كه در این حالت حجم زیادی از نور خورشيد توسط

یافته است .یکی از موضوعات تحقيقاتی مهم در این ميان بحث افزایش

گياهان جذبشده و باعث انجام گرفتن فرایندهای زیستی میشود .به دليل

بهرهوری سامانههای فتوولتائيك با بهبود شرایط نصب و استفاده از این

مکانيسمهای تبخير و تعرق در گياهان این روش باعث كم شدن دمای

سامانهها است .نتایج ارائهشده در این مطالعه مروری نشان داد كه با اصالح

اطراف میشود كه برای سيستم فتوولتائيك مؤثر است [.]13

موقعيت نصب سلول خورشيدی و همچنين با تصحيح زاویه نصب پنل
می توان ميزان انرژی الکتریسيته توليدی را بهبود داد .همچنين ،نتایج مباحث

روش دیگر برای كم كردن دمای پنلها در سلولهای سيليکونی ساخت

ارائهشده در این مطالعه نشان داد كه دمای سلول خورشيدی تأثير بسزایی در

سيليکونها بهصورت هرمی شکل است [ .]11در این روش كه توسط

عملکرد پنل خورشيدی دارد و با كنترل دمای سلول میتوان بهرهوری سلول

شانهوفن و گروه تحقيقاتی وی از دانشگاه استنفورد آمریکا ارائه شده است،

را ارتقاء داد.

الیه فوقالعاده نازک و خاصی از شيشه سيليکا در پنلهای معمولی باز
جایگذاری میشود تا حرارت را از این سلولها دور نگه دارد .الگوی این
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دما با ضخامت فوقالعاده كم قرار داده شده است .در این الیه گرما در حالت
مادونقرمز به باالترین حد خود میرسد تا از آن طریق به اتمسفر راه پيدا
كند .این الیه درعينحال بهگونهای ساخته میشود كه باعث جذب بهتر نور
میشود .الزم به ذكر است ،سيليکا توانایی جذب نور حاصل از خورشيد را
دارد و بنابراین ساخت یك الیه سيليکا با دقت كافی نهتنها عملکرد این پنل
را كاهش نمیدهد بلکه باعث افزایش دفع حرارت از این سلولها به شکل
فراوانی میشود.
در انتها باید به اثر هيبریدی فتوولتائيك حرارتی اشاره كرد كه این
سيستم با اضافه كردن تجهيزات حرارتی به سلول خورشيدی و برداشت
حرارت اضافی از این سلول بازده كلی سيستم را تا حدود زیادی بهبود
میبخشد [ .]11یکی از كاربردهای مهم این اثر در سيستم فتوولتائيك
حرارتی استفاده از آنها در مصارف خانگی و تأمين الکتریسيته و حرارت
است [ .]11طبق تحقيقات گروهی از دانشجویان شهيد چمران اهواز ،قطر
نانو ذرات درون نانو سيال آب/سيليکا بر بازده حرارتی و الکتریکی سيستم

[ ]9

فتوولتائيك تأثيرگذار است .طی آزمایشهای این گروه تحقيقاتی اثبات شده

][2

][3
][4
][5

][6

][7

][8

امجد حسينی گوهری ،امين شکوهی ،محمد حکيم آذری ،بررسی
عوامل مؤثر در افزایش راندمان پانل های فتوولتائيك.1333،

است كه استفاده از نانو سيال سيليکا عملکرد حرارتی و الکتریکی سلول را

[]01

بهبود میبخشد و همچنين افزایش قطر نانو ذرات بر بازده كلی تأثيرگذار

شکوهی دهکردی ،كاوه ،1331 ،عوامل مؤثر در راندمان سيستمهای
فتوولتائيك

است [ 3و .]11

[]00

واحدی ،مصطفی ،مهرابی ،حامد ،ابوترابی ،حسين ،بررسی اثرات
متقابل سيستمهای فتوولتائيك بر پشتبامهای سبز .دكتر شکوهی

.8نتیجهگیري

دهکردی ،كاوه ،1331 ،عوامل مؤثر در راندمان سيستمهای
فتوولتائيك.

با توجه به تقاضای روبه رشد مصرف برق در سطح جهانی و

[]01

درعينحال افزایش بهای گاز طبيعی ،استفاده از سامانههای فتوولتائيك به

صابری فر ،رستم .مهر و آبان ماه  ،1383پتانسيل بهرهمندی از انرژی
خورشيدی در خراسان جنوبی ،مجله اقتصاد انرژی.

شکل چشمگيری در حال افزایش است .در این ميان ،توجه به مطالعات بر
روی سامانههای فتوولتائيك نيز در سالهای اخير به شکل چشمگيری رشد

1

www.SID.ir

][1

Archive of SID
بررسی اثر دما و زاویه تابش خورشيد بر راندمان سلولهای خورشيدی
چهارمين كنفرانس تخصصی فناوری نانو در صنعت برق و انرژی – تهران ،ایران1331 ،
[]01

وزارت نيرو ،معاونت نظارت راه ردی ،امور نظام فنی ،پژوهشگاه
نيرو ،1333 ،راهنمای طراحی سيستمهای فتوولتائيك بهمنظور تأمين
انرژی الکتریکی به تفکيك اقليم و كاربری.
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