مرتضي گلين رستمي
مصطفي ذكرياپور
*

ناصر كرداني

دانشجوي دكتري ،گروه مهندسي مكانيك ،دانشگاه آزاد اسﻼمي واحد نور ،نور ،ايران
استاديار ،گروه مهندسي مكانيك ،دانشگاه آزاد اسﻼمي واحد رامسر ،رامسر ،ايران
استاديار ،گروه مهندسي مكانيك ،دانشگاه مازندران ،بابلسر ،ايران

چكيده
صفحات فتوولتايي انرژي تابشي خورشيد را دريافت و بهطور مستقيم به انرژي الكتريكي تبديل ميكنند .هدف از اين پژوهش بررسي ميزان تغييرات توان و
راندمان الكتريكي با استفاده از تغيير شرايط محيطي كه صفحه فتوولتايي در آن محل نصب و مورد آزمايش قرار گرفته ،ميباشد .آزمايش در شهركرد با ارتفاع
 ٢٠٤٥متري انجام شده است .ميز ان توان و راندمان الكتريكي خروجي طي چهار روز بهطور مداوم و با شرايط يكسان مقايسه شده است كه سه روز در شرايط
كامﻼً يكسان و يك روز با نصب بازتابنده آلومينيومي به ابعاد  ١٢مترمربع بر سطح زمين بوده است .نتيجه كلي بدينصورت است كه با نصب بازتابنده
آلومينيومي ميزان شار تابشي انعكاسي بر دماي سطح صفحه بسيار تأثيرگذار ميباشد .چنانچه بر روي صفحه عمل خنكسازي انجام شود ،ميتوان توان
الكتريكي را باﻻ برد .ميزان راندمان زماني كه از بازتابنده آلومينيومي استفاده شده است در كمترين حالت  ٥/٣٧درصد و بيشترين حالت  ١٣/١١درصد بوده
است .درحاليكه در روزهاي ديگر بدون بازتابنده با شرايط يكسان ،كمترين و بيشترين مقدار به ترتيب  ١١/٢٧و  ١٥/٩٩درصد بوده است.
واژههاي كليدي :راندمان الكتريكي ،سيستم فتوولتايي  ،بازتابنده آلومينيومي ،شهركرد  ،نتايج آزمايشگاهي.
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Abstract

Photovoltaic panels receive, solar radiation energy, and directly converted into electrical energy. The aim of this study is to evaluate
the changes in the electrical power and electrical efficiency by changing environmental condition that photovoltaic cells installed in.
The experiment is done in Shahrekord, with a height of 2045 meters. The electrical output power and the efficiency over the four
days continuously compared with the same condition, that, three days of this, is in a completely same condition and one day by
installing a foil with the size of 12 square meters on the ground. The results show that with installing reflective foil, the radiant flux
affects on the surface temperature. By cooling on the panel surface, the electrical power output is enhanced. The efficiency
aluminum reflector is used when the maximum at least 5.37 % of the 13.11 percent. While on other days without reflector with the
same conditions, minimum and maximum values 11.27 and 15.99 percent respectively.
Keywords: Electrical efficiency, Photovoltaic system, Aluminum reflector, Shahrekord, Experimental results.

 -١مقدمه
هرسال دماي جهاني بهطور متوسط  ٠/٧٦درجه سلسيوس افزايش
مييابد .اين افزايش دما براثر رشد روزافزون كارخانهها و صنايع سبك و
سنگين منتشركننده گازهاي گلخانهاي است كه از انقﻼب صنعتي قرن
 ١٨ميﻼدي آغاز شده است .اين در حالي است كه در حال حاضر سهم
انرژيهاي پاك و تجديدپذير تنها  ١٤درصد از سهم كل منابع
تأمينكننده انرژي است] .[١از ميان منابع تجديدپذير ،انرژي خورشيدي
فراوانترين و پاكترين منبع ميباشد] .[٢خورشيد بهعنوان يك جسم
سياه با دماي  ٥٧٦٢كلوين در منظومه شمسي قرار دارد .دماي مركز
خورشيد در حدود ٨×١٠٦تا  ٤٠×١٠٦كلوين تخمين زده شده است.
مجموع انرژي خروجي از خورشيد  ٣/٨×١٠٢٠مگاوات است كه در تمام
جهات منتشر ميشود كه مقدار  ١/٧×١٠١٤از اين انرژي به زمين
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ميرسد .در اين شرايط تخمين زده شده است كه  ٣٠دقيقه تابش
رسيده به زمين ،انرژي موردنياز يك سال كرهي زمين را فراهم
ميكند] .[٣مقدار ساﻻنه انرژي رسيده به سطح زمين ١٠٠٠٠ ،بار
بيشتر از مقدار منابع موجود در دسترس است بطوريكه تنها استفاده
از ٠/٠١درصد از اين انرژي دريافتي به سطح زمين ميتواند نياز انرژي
كل جهان را تأمين كند] .[٤از دﻻيل عمده استفاده از سوختهاي
فسيلي نسبت به انرژيهاي تجديدپذير در ايران هزينه دسترسي آسان
به اين سوختها و قيمتهاي بسيار پايين آنها به دليل يارانههاي
دولتي است عﻼوه هزينه موردنياز براي اين مقدار انرژي از نيروگاه با
سوخت فسيلي است] .[٥طبق بررسيهاي انجاميافته تغييرات شدت
تابش در سطح كشور در كمترين حد خود بين  ٦-١١/٥مگاژول بر
مترمربع متفاوت ميباشد] .[٦با توجه به وضعيت آبوهوايي ايران و باﻻ
بودن ميزان تابش اشعه خورشيد در واحد سطح ،ميتوان انرژي

مجله مهندسي مكانيك ،شماره پياپي  ،٨٦جلد  ،٤٩شماره  ،١بهار ،١٣٩٨ ،صفحه ٢٦٠-٢٥٥

بررسي تأثير افزايش شار تابشي انعكاسي بر عملكرد صفحات فتوولتايي

بررسي تأثير افزايش شار تابشي انعكاسي ...

خورشيدي را بهعنوان جايگزيني مناسب براي سوختهاي فسيلي در
نظر گرفت .سيستم قدرت فتوولتايي به علت شرايط خاص آن ازجمله

داشتن باد با سرعت  ١٠متر بر ثانيه ميتوان دماي سطح صفحات را به
ميزان  ١٥تا  ٢٠درجه سلسيوس در تابش  ١٠٠٠وات بر مترمربع را

ميزان آلودگي بسيار كم و طبيعت پايدار آن به علت عمر پايدار
خورشيد ،يكي از مهمترين منابع انرژي تجديدپذير ميباشد.
در پژوهشي تجربي كه توسط حسيني و همكاران] [٧انجام گرفت
از صفحه بازتابنده استيل )فوﻻد( براي افزايش شار تابشي ورودي به
صفحه استفاده شده است .با تركيب صفحات بازتابنده خنك كاري بر
روي صفحه فتوولتايي بهطور همزمان ،توان الكتريكي خروجي از ٣٣/٤٧
درصد به  ٣٦/٩٥درصد افزايش يافته است .همچنين راندمان الكتريكي
در حالت بازتابنده و خنك كاري برابر با  ١١/٩درصد و در حالت بدون

خنكتر كرد كه نتيجه آن باﻻ رفتن راندمان ميباشد .حسن و
همكاران] [١٦درزمينه الگوي مصرفي بار الكتريكي در كويت و تأمين آن
بهوسيله سيستمهاي فتوولتايي بحث كردند .در حين تحقيقات فوق به
اين نتيجه رسيدند كه بيشترين توان توليدي بهوسيله آرايههاي
فتوولتايي با بيشترين شدت تابش خورشيدي حاصل ميشود كه اين
نتيجه تائيد كننده تأثير مثبت و قابلتوجه استفاده از سيستمهاي
فتوولتايي در كاهش بار از نيروگاههاي توليد برق حاضر است.

بازتابنده و خنك كاري  ١٠/٧٨درصد گزارش شده است .هلمي و
همكاران] [٨از آينه تخت بهعنوان بازتابندهاي تشديدكننده ١شار تابشي
براي صفحه فتوولتايي نصبشده در الديباي مصر استفاده كردند .نتيجه
بدينصورت گزارش شده است كه راندمان الكتريكي در دو حالت همراه
با بازتابنده و در حالت بدون بازتابنده به ترتيب برابر با  ١٢/٦درصد و
 ١١/٠٢درصد بوده است .تابعي و همكاران] [٩براي بررسي ميزان تأثير
سرمايش با آب بر روي صفحات فتوولتايي آزمايشي ترتيب دادند كه
شامل استفاده از صفحات بازتابنده آلومينيومي در مقابل صفحه با زاويه
 ٩٠درجه بوده است .جريان آب از طريق يك پمپ متصل به صفحه كه
از برق صفحه تغذيه ميكند تأمين ميشود .نتيجه آزمايشات بدينصورت
بوده كه دبي پمپ با صفحات آلومينيوم انعكاسدهنده برابر با  ١٨درصد
افزايش يافته و در مورد استفاده همزمان از انعكاسدهنده آلومينيومي و
فيلم آب  ٤٨درصد افزايش نسبت به صفحه معمولي گزارش شده است.
كردزاده و همكاران] [١٠تأثير استفاده از خنك كاري آرايههاي
فتوولتايي از طريق جريان فيلم آب را بررسي كردند .يك فيلم نازك آب
بهوسيله پمپ ،آب از باﻻي صفحه به سمت پايين روي صفحه جريان
پيدا ميكند كه با اين كار انعكاس از سطح صفحه كم شده درنتيجه
راندمان بهبود مييابد .احمد و همكاران] [١١در رابطه با مدولهاي
فتوولتايي همراه و بدون بازتابنده با سطح شيبدار را مورد مطالعه
قراردادند .آنها نشان دادند كه بازتابنده ميتواند ساﻻنه انرژي خروجي
صفحات فتوولتايي را تا حدود  ٢٢درصد بهبود بخشد .كستيك و
همكاران] [١٢به بررسي سيستمهاي فتوولتايي -گرمايي )(PV/T
همراه و بدون بازتابنده پرداختند .آنها نشان دادند كه انرژي صرفهجويي
شده براي گردآورنده گرمايي بدون بازتابنده معادل  ٦٠/١درصد و همراه
بازتابنده معادل  ٤٦/٤٧درصد است .كراتر] [١٣تأثيرات خنك كاري
صفحات بهوسيله فيلم آب را بر روي توان خروجي از صفحه را بررسي
كرده است .به اين نتيجه رسيده كه با استفاده از خنك كاري با آب بر
روي صفحه فتوولتايي ميتوان دما را تا  ٢٢درجه كاهش داد و درنتيجه
افزايش  ١٠درصدي در توان الكتريكي حاصل ميشود .شميد و
همكاران] [١٤راجع به افزايش راندمان سلولهاي فتوولتايي بهوسيله
سرمايش صفحات بحث كردند .بررسي آنها با تمركز بر پارامتر سرعت
باد انجام گرفت .اساس كار آنها دست يافتن به مقادير راندمان باﻻ به
كمك سرمايش صفحات از طريق قرار دادن صفحات در مسير جريان
هواي آزاد بود .كول و همكاران] [١٥با بررسي تأثير خنك كاري صفحات
فتوولتايي بهوسيله باد در شرايط طبيعي جوي نشان دادند كه در صورت
booster
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 -٢راندمان مدول هاي فتوولتايي بهعنوان تابعي از دما
تأثير دما بر روي راندمان الكتريكي صفحه فتوولتايي از طريق تغيير
مقادير )Iجريان( و ) Vولتاژ( صورت ميگيرد .توان بيشينه در صفحات
فتوولتايي بهصورت زير تعريف ميشود.
)(١
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 FFبه معني فاكتور كفايت است و پسوندهاي  ocو  scبه ترتيب به
معني مدارباز و اتصال كوتاه ميباشند .از اينجا مشخص ميشود كه ولتاژ
مدارباز و فاكتور انباشتگي بهطور قابلمﻼحظهاي با افزايش دما ،كاهش
پيدا ميكند .اين بدين دليل است كه برانگيختگي حرارتي الكترونها،
منجر به افت خواص مطلوب در نيمههاديهاي بكار رفته در سلول مي-
شوند .درحاليكه جريان اتصال كوتاه بهطور نامحسوس با افزايش دما،
افزايش مييابد].[١٧
براي بدست آوردن راندماني كه توسط دستگاههاي اندازهگيري
بهصورت آزمايشگاهي صورت ميگيرد از رابطه ) (٢استفاده ميشود كه
 Aمساحت صفحه مورد آزمايش است و برحسب مترمربع محاسبه مي-
شود.
= η
)(٢
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 -٣تشريح سيستم و ارائه نتايج

٢

در اين پژوهش از صفحه فتوولتايي با برند تجاري اورسان با توان
خروجي  ٦٠وات با ابعاد  ٣٥× ٥٤٠× ٨٤٠ميليمتر استفاده شده است.
تجهيزات اندازهگيري شامل تابشسنج ٣مدل  TES-1333با دقت قرائت

 ١وات بر مترمربع ساخت كشور تايوان ،دماسنج ٤تماسي مدل
 1319Aبا دقت قرائت  ٠/١درجه سلسيوس ساخت كشور تايوان ،ميله

TES٥

حرارتسنج سطحي مدل  TP-K03ساخت كشور تايوان و مولتي متر
ديجيتال مدل  DT9208Aساخت كشور چين استفاده شده است.
آزمايشات طي  ٤روز انجامگرفته است .نتايج از ساعت  ٩صبح الي ١٧
بعد از ظهر در مدتزمان  ٣٠دقيقهاي ثبت شده است .بازتابنده
آلومينيومي به ابعاد  ١٢مترمربع بر روي سطح زمين نصبشده است.
انتخاب شهركرد بهعنوان شهر مورد آزمايش ،به اين دليل است كه اين
شهر شرايط آبوهوايي خنك و كوهستاني دارد و راندمان الكتريكي
صفحات در شرايط طبيعي بين  ١١/٢٧الي  ١٥/٩٩درصد گزارش شده
است] .[١٨انتخاب زاويه شيب مناسب بر اساس دادههاي حاصل از
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تحقيقات انجام شده آزمايشگاهي بهصورت شكلهاي  ٣تا  ٩ميباشد.
شكلهاي  ١و  ٢شرايط مسئله در شهركرد را نشان ميدهند.

درنهايت راندمان الكتريكي را باﻻ برد ولي اگر بر روي صفحه عمل خنك
كاري انجام نشود ،موجب باﻻ رفتن دماي سطح صفحه و درنهايت تا حد
زيادي باعث كاهش توان خروجي و درنتيجه كاهش چشمگيري در
ميزان راندمان داشته باشد.

مرتضي گلين رستمي ،مصطفي ذكرياپور و ناصر كرداني

بهينهسازي زواياي شيب صورت گرفته است .شهركرد در ماه سپتامبر
) ١٠شهريور تا  ١٠مهر( زاويه بهينه شيب براي صفحه فتوولتايي به علت
نزديكي محل جغرافيايي با استان اصفهان ،زاويه شيب مناسب براي ماه
سپتامبر برابر با  ٢٥/٦درجه در جهت جنوب ميباشد] .[١٩نتايج

است كه افزايش آن در مقابل كاهش ولتاژ نامحسوس است به دليل
اينكه بيشترين تأثير را تغييرات ولتاژ بر توان الكتريكي خروجي مي-
گذارد .حال چنانچه بر روي صفحه عمل خنكسازي انجام شود و يا
صفحات در مسير باد قرار گرفته شوند ،ميتوان توان خروجي الكتريكي و

1600
1400
1200

شار تابشی )(w/m2

1000
800
600
400
200
16:33

شكل -١تجهيزات آزمايشگاهي مورداستفاده همراه بازتابنده
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شار تابشی عمود بر صفحه

شكل-٣الف -تغييرات شارهاي تابشي عمود و انعكاسي با زمان به همراه
بازتابنده آلومينيومي

شكل -٣ب شكلي ديگر از مقايسه شارهاي تابشي انعكاسي در سه
حالت نزديك صفحه فتوولتايي  ،اواسط بازتابنده و انتهاي بازتابنده با شار
تابشي عمود بر سطح صفحه را نشان ميدهد .بيشترين تأثير شار تابشي
انعكاسي نزديك به سطح صفحه ميباشد و نشان ميدهد كه هرچقدر
ابعاد بازتابنده بيشتر باشد ،بيشترين تأثير را بر عملكرد صفحه دارد.
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شكل -٣الف ميزان تأثير شارهاي تابشي عمود و انعكاسي بر سطح
صفحه را نشان ميدهد .زماني كه از بازتابنده آلومينيومي استفاده مي-
شود ،شار تابشي انعكاسي تا حدود بيشتر از نصف شار تابشي عمود بر
صفحه دريافت و تأثيرگذار است .اين تأثير ميتواند بر راندمان كل هم
مفيد و هم مضر باشد .ثابت شده است كه ولتاژ مدارباز و فاكتور
انباشتگي با افزايش دماي سطح صفحه ،كاهش مييابند )به دليل بر-
انگيختگي الكترونها در دماي باﻻ خصوصيت نيمه رسانايي سلول افت
ميكند( و همچنين جريان اتصال كوتاه به مقدار كمتر نسبت به ولتاژ
افزايش مييابد] .[١٧منظور از جريان اتصال كوتاه همان ميزان آمپر
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شكل -٣ب -تغييرات شارهاي تابشي انعكاسي و عمود با زمان

در شكل  ٤شارهاي تابشي انعكاسي در  ٤روز با شرايط يكسان نشان
دادهشده كه شار تابشي زماني كه بر روي سطح زمين بازتابنده
آلومينيومي قرار گرفته باشد تا چه حد زيادي ميتواند بر توان خروجي و
راندمان تأثيرگذار باشد .ساعات  ٩و  ٩:٣٠دقيقه ،نتايج در شرايط عادي
٢٥٧
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سطح زمين نصبشده است .مشاهده ميشود كه بعد از گذشت ١٥
دقيقه ميزان شار تابشي عمود بر صفحه  ٧١واحد باﻻ ميرود يعني ١/١٦
درصد افزايش ،درحاليكه ميزان شار انعكاسي نزديك به صفحه مقدار
 ٨٦/٥واحد بيشتر شده يعني افزايش  ٢٨/٣٣درصدي دريافت شار
تابشي انعكاسي در  ١٥دقيقه .در ادامه ساعت  ١٠نسبت به ساعت ٩:٤٥
ميزان شار تابشي عمود بر سطح صفحه با افزايش  ٥/٩٩درصدي همراه
بوده است ،درحاليكه ميزان شار انعكاسي افزايش  ٦٦/٩٤درصدي را
داشته است كه مقدار بسيار زيادي بوده و ميتواند يك پارامتر بسيار
مهم و اثرگذار محسوب شود.
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در شكل  ٦دماي سطح صفحه طي چهار روز رسم شده است .مشاهده
ميشود در سه روزي كه بدون بازتابنده آلومينيومي نتايج ثبت شده
است ،دماي سطح صفحه تقريباً برابر بوده ولي در روزي كه از بازتابنده
آلومينيومي استفاده شده است به علت شار تابشي انعكاسي بسيار باﻻيي
كه به وجود آمده ،دماي صفحه فتوولتايي را تا حد بسيار باﻻيي افزايش
داده است .بيشترين اختﻼف دما بين روزهاي بدون بازتابنده و همراه
بازتابنده در ساعات  ١٢الي  ١٤:٣٠ميباشد كه در روزهاي بدون

بازتابنده آلومينيومي كامﻼً به هم نزديك هستند.

شكل -٤تغييرات شارهاي انعكاسي با زمان
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درصدي دارد ولي با افزايش  ٥/٦درجهاي دماي سطح صفحه در ساعت
 ٩:٣٠مقدار راندمان با افت  ١٢/٦٦درصدي به  ١١/١٠درصد ميرسد.
درجايي ديگر در ساعت  ١٣به دليل وجود بازتابنده آلومينيومي  ،دماي
سطح صفحه به  ٥١/٦درجه ميرسد كه راندماني برابر  ٥/٣٧درصد دارد.
اين در حالي است كه بعد از گذشت  ٣٠دقيقه با افزايش وزش باد دماي
سطح صفحه به  ٤٠/٤درجه كاهش پيداكرده و با افزايش ٥٩/٠٣
درصدي ،راندماني برابر با  ١٣/١١درصد دارد .به اين نكته مهم بايد توجه
داشت كه عامل اصلي خنك شدن صفحه به دليل كوهستاني بودن
منطقه و وزش باد ميباشد .بيشترين دما در ساعت  ١٢:٣٠دقيقه معادل
 ٥٣/٧درجه ثبت شده كه بسيار باﻻ بوده و لزوم خنك كاري را نشان

دمای سطح صفحه

شكل  ٥رابطه بين دماي سطح صفحه و راندمان الكتريكي را نشان
ميدهد .همانطوريكه از شكل مشاهده ميشود هرچقدر دماي سطح
صفحه پايينتر نگهداشته شود ،راندمان هم باﻻتر ميرود .ساعت  ٩صبح
دماي سطح صفحه برابر با  ٣٧/٢درجه بوده كه راندماني معادل ١٢/٧

ميدهد.

دما & راندمان

بررسي تأثير افزايش شار تابشي انعكاسي ...

همانند روزهاي گذشته بدون بازتابنده آلومينيومي ثبت شده است ولي
ساعت  ٩:٣٠دقيقه بازتابنده آلومينيومي به ابعاد  ١٢مترمربع بر روي
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شكل -٦تغييرات دماي سطح صفحه با زمان

شكل  ٧تغييرات جريان و ولتاژ را بر حسب زمان نشان ميدهد.
هنگاميكه هوا آفتابي باشد ،با دريافت شار تابشي و باﻻ رفتن دماي
صفحه ،در طي آزمايشات ميزان جريان باﻻتر از  ٢/٨٠آمپر بوده به دليل
اينكه همانطور كه گفته شد هر چه شار تابشي بيشتر باشد درنتيجه
دماي سطح صفحه باﻻتر رفته و مقدار آمپر هم نسبتاً باﻻتر ميرود ولي
ولتاژ عكس اين شرايط را دارد .در طول آزمايش هم مشخص شده كه
مقدار ولتاژ به نسبت روزهاي قبل هميشه پايينتر بوده است .ساعت ١١
با بيشترين تابش عمود بر صفحه معادل  ١٣٤٢وات بر مترمربع ،مقدار
شار تابشي انعكاسي نزديك صفحه فتوولتايي  ،ميانه بازتابنده
آلومينيومي و در انتهاي بازتابنده آلومينيومي ،به ترتيب مقدار ، ٨٥٠
 ٧٠٠و  ٢٠٠وات بر مترمربع را شامل بوده ،دماي سطح صفحه به ٤٦/١

٢٥٨

آزمايش بدون بازتابنده آلومينيومي انجام شده شار تابشي عمود بر
صفحه و شار انعكاسي به ترتيب  ٩٧٧/٤و  ١٩٨/٦وات بر مترمربع بوده و
دماي سطح صفحه هم معادل  ٣٧/٢درجه سلسيوس بوده است .مقدار
جريان برابر  ٢/٥٤آمپر است درحاليكه مقدار ولتاژ برابر  ٢٢/٤ولت است
و راندمان  ١٢/٨٣درصدي دارد .مقايسه اين ساعات بهمنظور مقايسه
راندمانهاي الكتريكي خروجي نيست بلكه نشان ميدهد با افزايش دماي
سطح صفحه ،ميزان تغييرات جريان و ولتاژ به چه صورت است و كاهش
ولتاژ بسيار زياد و بسيار مؤثرتر در برابر افزايش جريان است.

وزش باد است.
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تغييرات جريان و ولتاژ
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شكل -٧تغييرات جريان و ولتاژ با زمان

شكل  ٨لزوم خنك كاري هنگام استفاده از بازتابنده آلومينيومي را
نشان ميدهد .ساعت  ١٣در روزهاي بدون بازتابنده دماي سطح صفحه
 ٤٢/٨و  ٣٩/٢درجه بوده كه راندماني معادل  ١١/٨٦و  ١٢/٦٦درصد
دارد اما روزي كه از بازتابنده آلومينيومي استفاده شده است دماي
صفحه برابر  ٥١/٦درجه است كه راندماني برابر  ٥/٣٧درصد را شامل
ميشود اما بعد از گذشت  ٣٠دقيقه با شدت گرفتن وزش باد با كاهش
 ١١/٢درجهاي دماي صفحه ،راندمان با افزايش  ٥٩/٠٣درصدي برابر با

 ١٣/١١درصد را شامل ميشود.
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شكل -٩تغييرات توان الكتريكي با زمان

 -٤نتيجهگيري
نشده اين است كه اوﻻً جهت نشان دادن اين موضوع كه در شهرهايي كه
صفحات روي سقف ساختمانها نصبشدهاند درحاليكه سقف ايزوگام
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مرتضي گلين رستمي ،مصطفي ذكرياپور و ناصر كرداني

درجه رسيده ،ولتاژ برابر با  ٢١/٨ولت و جريان برابر  ٢/٨٩آمپر بوده
است و راندماني معادل  ١٠/٣٤درصدي دارد .اما در ساعت  ٩صبح كه

خروجي در ساعت  ١١ظهر معادل  ٩/٥٨درصد است .در اين آزمايش
افزايش ناگهاني توان الكتريكي در حالت همراه بازتابنده به دليل افزايش

شكل -٨تغييرات راندمان با زمان

مطابق شكل  ٩بيشترين اختﻼف توان الكتريكي خروجي در روزهاي
بدون بازتابنده آلومينيومي و همراه آن در اواسط ظهر ساعت ١٣:٠٠
معادل  ٦٥/٦١درصد است .همچنين كمترين اختﻼف توان الكتريكي

شده است به چه ميزان زيادي راندمان را پايين ميآورد ،همچنين چون
شهركرد داراي آبوهواي خنك و كوهستاني است ،وزش باد عامل اصلي
خنكسازي صفحه ميباشد .در آزمايشات انجام شده بر روي بازتابنده
آلومينيومي بهوضوح نشان داده شده است كه جريان و شار تابشي رابطه
كامﻼً مستقيمي دارند ،بهطوريكه هر چه مقدار شار تابشي بيشتر باشد،
دماي سطح صفحه باﻻتر رفته و ميزان جريان هم باﻻتر ميرود اما در
رابطه با ولتاژ عكس آن صادق است .شار تابشي با ميزان توان خروجي
در تمامي شرايط آبوهوايي رابطه كامﻼً مستقيمي دارد ،پس يك پارامتر
مهم در ميزان تغييرات راندمان ميباشد .بيشترين راندمان را زماني
ميتوان از سيستم گرفت كه با انتخاب محل مناسب نصب صفحات
فتوولتايي از لحاظ جغرافيايي و درعينحال وجود بيشترين شار تابشي را
به همراه داشته باشد .شار تابشي زماني كه بر روي سطح زمين بازتابنده
آلومينيومي قرار گرفته باشد تا حد زيادي ميتواند بر توان خروجي و
راندمان الكتريكي تأثيرگذار باشد .زماني كه از بازتابنده آلومينيومي بر
سطح زمين استفاده ميشود ،شار تابشي انعكاسي به ميزان بيشتر از
نصف شار تابشي عمود بر صفحه ،دريافت و تأثيرگذار است .اين تأثير
ميتواند بر راندمان كل هم مفيد و هم مضر باشد .چنانچه بر روي صفحه
عمل خنكسازي انجام شود ميتوان توان خروجي الكتريكي و درنهايت
راندمان الكتريكي را باﻻ برد اما اگر بر روي صفحه عمل خنكسازي
انجام نشود ميتواند باعث كاهش چشمگيري در ميزان راندمان الكتريكي
شود .خنك كاري ميتواند با قرار گرفتن صفحات در مناطق كوهستاني و
در شرايط آبوهوايي خنك و يا صفحات در مسير جريان باد انجام شود.
همچنين خنك كاري ميتواند توسط سيال آب و ديگر سياﻻت انجام
گيرد .ميزان راندمان هنگاميكه از بازتابنده آلومينيومي استفاده شده
است در كمترين حالت در اواسط ظهر معادل  ٥/٣٧درصد و بيشترين
حالت  ١٣/١١درصد بوده است .درحاليكه در روزهاي ديگر با شرايط
يكسان ،كمترين و بيشترين حاﻻت به ترتيب برابر  ١١/٢٧و ١٥/٩٩

٢٥٩

 بررسي عملكرد صفحات،. و كرداني ن. ذكرياپور م.[ گلين رستمي م١٨]
 اولين همايش ملي.فتوولتائيك در دو شهر با بيشترين اختﻼف فشار در ايران
.١٣٩٥ ، ٦٧-٦٨  ص، مجموعه مقاﻻت،انرژيهاي تجديدپذير
 طراحي و كنترل ميدان هليواستات يك نيروگاه،.[ طالبي زاده سردري پ١٩]
 پايان نامه.دريافت كننده مركزي و بهينهسازي آن با استفاده از الگوريتم ژنتيك
.١٣٩٠ ، دانشگاه شهيد باهنر كرمان،تحصيلي كارشناسي ارشد

 همچنين بيشترين اختﻼف توان الكتريكي خروجي در.درصد بوده است
 معادل١٣:٠٠ روزهاي بدون بازتابنده و همراه آن در اواسط ظهر ساعت
 كمترين اختﻼف توان الكتريكي خروجي در ساعت. درصد است٦٥/٦١
 هرچقدر ابعاد فويل در مكان موردنظر. درصد است٩/٥٨  ظهر معادل١١
.بيشتر باشد ميزان تأثيرپذيري صفحه از شار تابشي انعكاسي بيشتر است
 نسبت به شرايط عادي ميتواند،با افزايش تابش شار انعكاسي به صفحه
،يك گزينه بسيار عالي محسوب شود مخصوصاً در شهرهايي مثل تهران
 كه سقف منازل مسكوني و ادارات ايزوگام شده باشد... كرج و،اصفهان
ولي حتماً به اين نكته بايد توجه شود كه براي بدست آوردن راندمان
باﻻتر بايد عمل خنك كاري روي صفحه انجام شود تا دماي صفحه به

... بررسي تأثير افزايش شار تابشي انعكاسي

photovoltaic systems. Energy Conversion and Management, Vol.
45, pp. 483-494, 2004.
[17] Zondag H. A., Flat-plate PV-thermal collectors and system a
review. Renew.Sustain. Energy Rev, Vol. 12, pp. 891-959, 2007.

.حد مطلوب خود برسد

 مراجع-٥
[1] Panwar N. L., and Kaushik S. C., Role of renewable energy
sources in environmental protection. a review, Renewable
Sustainable Energy Rev, pp. 13-24, 2011.
[2] Parida B., Iniyan S., and Goic R., review of solar photovoltaic
technologies. Renewable Sustainable Energy Rev, Vol. 15, pp. 2536, 2011.
[3] Kreith F., and Kreider J. F., Principles of Solar engineering.
New York-McGraw hill, 1978.
[4] Ghorashi A., and Rahimi A., Renewable and non-reneweble
energy status in Iran: Art of know-how and technology-gaps.
Renewable and Sustainble Energy Reviws, Vol. 15, pp. 729-736,
2011.

www.suna.org.ir [ پايگاه اينترنتي سازمان انرژيهاي نو ايران٥]
 برآورد پتانسيل و شدت تابش،. و طالقاني گ. خلجي اسدي م.[ صفايي ب٦]
 مجله علوم و فنون هستهاي،خورشيدي در ايران و تهيه اطلس تابشي آن

.١٣٨٣ ،٣٣  شماره،سازمان انرژي اتمي ايران

[7] Helmy A. M., Khalifa E. M., Oksha A. M., and Elhaddad A.
W., Effect of Reflector on PV Panel Performance under Egyptian
Condition. Renewable Energy, Vol. 14, Issue. 3, pp. 491-495,
2014.
[8] mohsenzadeh M., and Hosseini R., A photovoltaic/thermal
system with a combination of a booster diffuse reflector and
vacuum tube for generation of electricity and hot water production.
Renewable Energy, Vol. 78, pp. 245-252, 2015.
[9] Tabei H., and Ameri M., Improving the Effecttiveness of a
photovoltaic Wate Pumping System by Using Booster Reflector
and Cooling Array Surface by a Film of Water. IJST, Transaction
of Mechanical Engireering, Vol. 39, No. M1, pp. 51-60, 2015.
[10] Kordzadeh A., The effect of Nominal Power of Arrey and
System Head on the Operation of Photovoltaic Water Pumping Set
with Arrey Surface Covered by a Film of Water. Jornal of
Renewable Energy, Vol. 35, pp. 1098-1102, 2010.
[11] Ahmad G. E., and Hussein H. M. S., Comparative study of
PV modules with and without tilted plane reflector. Energy
Conversion and management, Vol. 42, pp. 1327-1333, 2001.
[12] Kostic L. j., Pavlovic T., and Pavlovic Z., Optimal design of
orientation of PV/T collector with reflectors. Applied Energy, Vol.
87, pp. 3023-3029, 2010.
[13] Krauter S., Incraesed Electrical Yield via Water Flow Over
the Front of Photovoltaic Panels. Solar Energy Materials & Solar
cells, Vol. 82, pp. 131-137, 2004.
[14] Schwingshackl C., Petitta M., Wagner J. E., Belluardo G.,
Moser D., Castelli M., Zebisch M., and Tetzalff A., Wind Effect
on PV Module Temperature: Analysis Different Techniques for
an Accurate Estimation. Energy Procedia, Vol. 40, pp. 77-86,
2013.
[15] Koehl M., Heck M., Wiesmeier S., and Wirth J., Modeling of
the nominal operating cell temperature based on outdoor
weathering. Sol Energ Mat Sol C:95, pp. 1638-1646, 2011.
[16] Al-Hasan A. Y., Ghoneim A. A., and Abdullah A. H.,
Optimizing electrical load pattern in Kuwait using grid connected

٢٦٠

