
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


                                                                        1391مجموعه مقاالت دومين همايش ملي انرژي باد و خورشيد، تهران، سوم اسفند 

 www.windconf.ir            021 -  88671676        مجري همايش: هم انديشان انرژي كيميا
 

 

  
   هاي فتوولتاييك جهت جذب حداكثري توانسيستم خنك ساز پانل

   
  2عبدالمجيد حسني، 1عبداهللا نوروزي اصل

  موسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي استان خوزستان
Abbullah.norouziasl@yahoo.com  

   
   

  

  

   چكيده 
 يها هيآرا توسط ديخورش يانرژ از دهاستفا پاك و ريپذ ديتجد يانرژ منابع از استفاده كرديرو با رياخ يها سال در

 تابش، شدت زانيم به وابسته يديخورش يها هيآرا يخروج توان نكهيا به توجه با. است شيافزا حال در دائما يديخورش
 يباال يدما. است برخوردار ييباال تياهم از توان حداكثر جذب منظور به آنها كار نقطه كنترل است، انهيپا ولتاژ و دما
 كاهش منظور به يروش از استفاده نيبنابرا. شود يم  ها پانل توان ديشد كاهش به منجر گرم فصول در كييوولتافت پانل
 يطرف از. باشد يم آنها يساز خنك طرح ياجرا ها پانل راندمان شيافزا يروشها از يكي آن توان شيافزا و پانل يدما

 با ينام توان به ها پانل بودن كينزد علت به كمتر پانل تعداد از استفاده با كييفتوولتا ستميس يها نهيهز كاهش
   .باشد يم شده هيارا طرح نيا توجه قابل يايمزا گريد از يشنهاديپ طرح از استفاده

   

  خنك كننده، پانل هاي فتوولتاييك، پاشش آب، جذب حداكثر توان.هاي كليدي:  واژه

  

  

                                                            
  كارشناس مهندسي برق و الكترونيك -1

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


                                                                        1391مجموعه مقاالت دومين همايش ملي انرژي باد و خورشيد، تهران، سوم اسفند 

 www.windconf.ir            021 -  88671676        مجري همايش: هم انديشان انرژي كيميا
 

  مقدمه - 1
ژي فسيلي، استفاده از منابع انرژي تجديد پذير و پاك روز بـه روز در حـال گسـترش    با توجه به رو به زوال بودن منابع انر

است. انرژي خورشيد يكي از اين منابع مي باشد. پانل هاي فتوولتاييك وظيفه تبديل انرژي خورشيدي را به انرژي الكتريسيته 
ده نيمه رسانا چند اليه ايجاد شده است و در مي باشد كه در يك ما P-Nبر عهده دارند. سلول خورشيدي متشكل از يك پيوند 

  .]1[جريان آن مشابه ديود است-تاريكي مشخصه ولتاژ
توان خروجي اين ماژول ها عالوه بر طول عمر، مشخصه بار و ميزان شدت تابش خورشيد به دماي محيط و بخصـوص بـه   

ذاري اوليه باالي آنها، اهميت جذب حداكثري توان . عمر كوتاه ماژول و هزينه سرمايه گ]2،3[ولتاژ خروجي ماژول بستگي دارد
. اگر نتوان به توان نامي خروجي پانل هاي فتوولتاييك دست يافت مي بايست توان مـورد نيـاز   ]4[ممكن را دوچندان مي كند 

ه هـاي  مصرف كننده را بيش از توان نامي پانل در نظر گرفت كه اين امر موجب افزايش هزينه كل سيستم مي شـود. بـه شـيو   
گوناگوني مي توان راندمان سيستم هاي فتوولتاييكي را افزايش داد. بطور مثال استفاده از ردياب نقطه ماكزيمم توان مي توانـد  

  .]5[راندمان كل سيستم را تا حد بسيار بااليي بهبود ببخشد
افزايش دما، افت تشعشعي و افـت  از جمله عواملي كه مي تواند باعث افت راندمان پانل هاي فتوولتاييك شود مي توان به 

انعكاسي اشاره داشت. انرژي تشعشعي برخوردي به يك پانل فتوولتاييك اليه اليه در حالت زاويـه برخـوردي عمـود، بـه علـت      
% از دست مي رود. در بيشتر كاربردها زاويه بين پانل خورشـيدي و اشـعه خورشـيدي عمـود نيسـت.      5الي  4انعكاس سطح تا 
  .]6[انون فرنسل افت فركانسي بيشتر مي شودبنابراين طبق ق

افت فركانسي پانل در طي يك روز به زاويه سمت الراس، شيب پانل، ضريب صافي هوا، رفتار سطح پانل و تطـابق ضـرايب   
  انعكاسي اليه هاي قرار گرفته در كنار هم پانل بستگي دارد.

رات مواد مختلف بر روي كاهش افت تشعشعي مـورد بررسـي   با استفاده از يك مدل نوري براي يك پانل سه اليه ايي، تاثي
. در اين مدلسازي نشان داده شده است در صورتيكه از مواد معمول در ساختار اليه هاي پانـل اسـتفاده   ]8، 7[قرار گرفته است

% است و 15تا  8 شود، در شرايط استاندارد پانل، ميزان افت فركانسي براي پانل هاي موجود در سيستم هاي متدوال در حدود
. با استفاده از مدل مذكور يـك پانـل سـه اليـه     ]8[% نيز مي رسد42براي پانل هاي موجود در نواحي گرمسيري اين مقدار به 

شامل شيشه جلويي، پوشش هاي چنداليه ضد انعكاسي و سلول هاي سيليكوني خورشيدي شبيه سازي شده است. با تغيير در 
  يج زير دست يافته شد:پارامترهاي مدل مذكور به نتا

  بهبود و تطبيق نوري بين دو اليه  -1
  % . 3,2افزايش نور عبوري بين دو اليه باال به ميزان  -2

 n2=1.33و  n1=1.73تحقق نتايج دريافتي در صورتي امكان پذير است كه موادي براي ايـن دو اليـه بـا ضـرايب انعكاسـي      
ه آلي با اين مشخصات با استفاده از مواد جامد امكان پذير نيسـت. ولـي در ايـن    انتخاب گردد. متاسفانه دست يابي به مواد ايد

% نيز توان الكتريكـي را افـزايش مـي دهـد. از     3% افت هاي انعكاسي را كاهش و 3% در حدود 1,3ميان آب با ضريب انعكاسي 
زايش دمـاي پانـل مـي توانـد باعـث      طرفي توان توليدي پانل سيليكوني خورشيدي به دماي كاركردي آن نيز بستگي دارد. افـ 

) كـه ايـن باعـث     -mv/c 2,3افزايش جزئي جريان اتصال كوتاه و همچنين كاهش ولتاژ مدار باز تا حد قابـل تـوجهي گـردد (   
  كاهش توان خروجي مي شود.

روش هاي ديگري هم به منظور كاهش افت انعكاسي وجود دارد. از اين قبيل روش هـا مـي تـوان بـه پوشـش هـاي ضـد        
نعكاسي اشاره داشت كه البته سيستم پيشنهادي داراي مزيت هاي بيشتري نسبت به اين روش و روش هـاي ديگـر از جملـه    ا

كاهش هزينه كلي سيستم با استفاده از تعداد پانل كمتر بعلت نزديك بودن توان پانل ها به توان نامي خود و همچنين راندمان 
  اشد.، مي ببا استناد به نتايج دست يافتهبهتر 
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  جريان ماژول هاي خورشيدي - مدار معادل و مشخصه ولتاژ - 2
  مدار معادل يك آرايه خورشيدي قابل مشاهده است. 1در شكل 

  
  : مدار معادل يك آرايه خورشيدي1شكل

  :جريان آن را نيز مي توان با استفاده از روابط زير بدست آورد -مشخصه ولتاژ
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شدت تابش،  G،  8تا  4در روابط  nomG شدت تابش مبنا وVg      فاصله نوارهاي انرژي سيليسـيم بـر حسـب الكتـرون
دما و شـدت تـابش بـر    ماژول و تاثير جريان  -به منظور بررسي مشخصه ولتاژ 8تا  1با استفاده از روابط  2ولت است. در شكل 
  آن ارائه شده است.

با توجه به اشكال ارائه شده جريان متناسب با تابش و برعكس دماست. ولتاژ نيز با افزايش دما كاهش مي يابد. در نتيجه 
ه ب با افزايش دما توان خروجي پانل نيز كاهش و با افزايش ميزان شدت تابش افزايش مي يابد. از اينرو با توجه به آزمايشات

ميزان بهبود اثر افت انعكاسي توسط آب بيان شد ضرورت  زمينهو همينطور آنچه در بخش مقدمه اين نوشتار در آمده عمل 
  .استفاده از سيستم خنكساز پانل هاي خورشيدي با استفاده از پاشش ّآب بيشتر احساس مي شود

  
  الف: توان خروجي ماژول در دماهاي متفاوت 2شكل
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  خروجي ماژول در دماهاي متفاوت ب: جريان 2شكل

  

  

  
  تابش شدت زانيم رييتغ با ماژول يخروج توان:  ج 2شكل
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  تابش شدت زانيم رييتغ با ماژول يخروج انيجر:  د 2شكل

با توجه به اشكال ارائه شده جريان متناسب با تابش و برعكس دماست. ولتاژ نيز با افزايش دما كاهش مي يابد. در نتيجه 
دما توان خروجي پانل نيز كاهش و با افزايش ميزان شدت تابش افزايش مي يابد. از اينرو با توجه به آزمايشات بعمل  با افزايش

ميزان بهبود اثر افت انعكاسي توسط آب بيان شد ضرورت استفاده از  زمينهو همينطور آنچه در بخش مقدمه اين نوشتار در 
  از پاشش ّآب بيشتر احساس مي شود. سيستم خنكساز پانل هاي خورشيدي با استفاده

  
  بررسي روش پيشنهادي پاشش آب بر پانل ها - 3

اين روش به منظور ارتقاي توان پانل فتوولتاييك صورت مي گيرد بطوري كه در طول دوره فعاليت پانل، آب با يك پمپ 
ش مي شود.اين روش امكان كاهش فتوولتاييك پمپاژ و توسط يك فيلم آب كه بر روي صفحات پانل حركت مي كند پانل پاش

دما را بطور موثري در طول دوره فصل گرما براي پانل بوجود مي آورد. بنابراين پانل با راندمان بهتري كار مي كند. فرايند 
  .انتقال گرما از طريق انتقال حرارت جابه جايي و تبخيري بين صفحات پانل و آب صورت مي گيرد
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  نل فتوولتاييكپاشش آب بر صفحات پا  :3شكل

  .واتي با پاشش آب و بدون پاشش آب مشاهده مي كنيم45مقايسه ايي بين دماي يك پانل پلي كريستالي  4در شكل

  
  مقايسه دمايي پانل درحاالت پاشش آب و بدون پاشش آب 4شكل

انجام خنكسازي  5درجه سانتيگراد رسيده است.بنابراين با توجه به شكل 22در گرمترين ساعات روز اين كاهش دما به 
  .% مي شود10باعث افزايش توان پانل تا 
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  مقايسه توان پانل در حاالت پاشش آب و بدون پاشش آب 5شكل

نيز مي توان راندمان پانل براي حاالت پاشش آب و بدون پاشش آب را مشاهده كرد. با توجه به اين نمودار  6در شكل
  .% افزايش يافته است12% به 8مي توان دريافت كه راندمان پانل از 
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  مقايسه راندمان پانل در حاالت پاشش آب و بدون پاشش آب 6شكل

اندازه گيري جريان اتصال كوتاه نشان مي دهد كه جريان آب بر روي عملكرد تشعشعي آن را بهبود بخشيده است، 
ندازه گيري توان پانل نيز از طريق چراكه حركت آب بر روي پانل باعث كاهش تلفات انعكاسي و تلفات حرارتي آن مي شود. ا

  .يك مقاومت متغير كه در خروجي پانل نصب شده انجام گرفته است

 

  مزاياي طرح پيشنهادي سيستم خنكساز پانل فتوولتاييك -4
با توجه به اينكه پانل هاي فتوولتاييك با افزايش دماي محيط نمي توانند توان نامي خود را از طريق انرژي خورشيدي 

% توان نامي خود نمي باشد لذا 50مي كنند و در فصول گرم سال به علت افزايش دما حتي امكان بهره وري سيستم از  تامين
  با پيك بار مواجه مي شوند و همچنين در كاربردهايي كه از جمله مزاياي اين روش مي توان به:

 هزينه نسبتا پايين راه اندازي -1
 مصرف كم آب -2
 نرژي تشعشعيافزايش پاشش آب با افزايش ا -3
  عبور آب فيلتر شده از روي سطح پانل اشاره داشت.و  نزديك بودن دماي آب به دماي محيط -4

  
  نتيجه گيري - 5

در اين مقاله به بررسي تاثيرات اجراي طرح خنكساز پانل فتوولتاييك با پاشش آب بر عملكرد پانل و همينطور بر 
با توجه به اينكه در فصول گرم سال پانل ها نمي توانند حتي از  عملكرد كلي سيستم و جذب حداكثري توان پرداخته شد.

% توان پانل و 10عنوان شد مي توان افزايش  4% توان نامي خود نيز بهره ببرند، استفاده از اين طرح عالوه بر آنچه در بخش50
نل به توان نامي را در پي داشته همچنين كاهش هزينه كلي سيستم با استفاده از تعداد پانل كمتر بعلت نزديك بودن توان پا

  ياشد.
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