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یدهد .در این تحقیق به بررسی اثر رطوبت و دمای محیط
چکیده :شرایط اقلیمی مختلف عملکرد پنلهای فتوولتائیک را تحت تأثیر قرار م 
پرداخته شده است .برای این منظور دستااه آزمایشااهی آزمون عملکرد پنل خورشیدی به سامانۀ کنتـرل شـرایط محیطـی رطوبـت و دمـا
تجهیز گردید .آزمایشها در چهار سطح دمای  ۳۴ ،۳3 ،5۴و  ۵3°Cو چهار سـطح رطوبـت نسـ ی  ۵3 ،۵۴ ،۳3و  ۷۴درصـد انجـاش شـد.
یهای مشخصۀ  I-Vو  P-Vبرای شرایط مختلف تعیین گردید .پارامترهای عملکردی شامل اختالف پتانسیل مـدار بـاز ( ،)Vocشـد
منحن 
جریان اتصال کوتاه ( ،)Iscتوان بیشینه ( ،)Pmaxاختالف پتانسیل بیشینه ( ،)Vmaxشد

جریان بیشینه ( )Imaxو درصد کاهش تـوان خروجـی

بود .نتایج نشان داد که رطوبت و دما بر همۀ پارامترهای عملکردی مؤثر بود .افزایش دما موجب کاهش همۀ پارامترهای عملکردی برای هر
دو نوع پنل شد .افزایش رطوبت نس ی از  ۳3تا  ۵۴درصد موجب افزایش پارامترهای عملکردی و از  ۵۴تا  ۷۴درصـد کـاهش پارامترهـای
عملکردی شد .بهطور کلی ،در سطوح مختلف رطوبت و دمای مورد بررسی کاهش توان خروجی پنل مونوکریستال و پلیکریستال نس ت به
شرایط شاهد بهترتیب از  ۳/35درصد تا  5۵/۴۴درصد و از  ۳/3۷درصد تا  5۷/۹۵درصد کاهش توان خروجی یافت.

واژههای کلیدی:

پنل خورشیدی ،سلول خورشیدی سیلیکونی ،فتوولتائیک ،عملکرد ،رطوبت نس ی ،دمای محیط.
] [ DOI: 10.22052/8.1.54

* نویسندۀ مسئول

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1397.8.1.6.8

بر عملکرد دو نوع پنل خورشیدی فتوولتائیک ( )PVرایج شامل پنلهای سیلیکونی پلیکریسـتال و مونوکریسـتال در مقیـا

آزمایشـااهی

مطالعۀ اثر رطوبت و دمای محیط بر عملکرد پنلهای فتوولتائیک
است ].[8

 .۹مقدمه

0

انرژی ،مهم ترین رکن توسعه و پیشرفت جامعهه در ممهۀ زمینههمها از
جمله صنعت ،کشاورزی و حمل ونقل است .بر اسها

گهرار مهای

نالمللی انرژی ،میانگین نرخ رشد ساالنۀ مصرف انرژی جهان
آژانس بی 
 2درصد و برای کشور ایران  5تا  8درصد (بیش از پنج برابر متوسه
رشد مصرف انرژی جهانی) است ] .[1ازایهنرو ،تهممین انهرژی آینهدۀ
جهان وابسته به انرژیمای تجدیدپذیر است .انرژی خورشید ،یکی از
منابع تممین انرژی رایگان ،پاک و عاری از اثرات مخرب زیستمحیطی
به کمک سامانهمای فتوولتائیک اشاره کرد ] .[2ممچنهین سهامانهمهای
فتوولتائیک بدون نیاز به شبکهمای انتقال و توزیع عظیم و پرمرینه ،در
سراسر جهان گسترده شده و به عنوان منهابع انهرژیمهای تجدیدپهذیر
دسترسی به انرژی در آینده را مطمئن خوامد کرد ] .[3کشهور پهنهاور
ایران در بین مدارمای  25تا  04درجۀ عرض شمالی بها میهران تهابش
متوس روزانه چهار کی لووات ساعت بر متر مربع و در کمربند انهرژی
تابش خورشید قرار دارد .با توجه به مساحت ایران ،کل مقهدار تهابش
در ایران حدود  3/3×146 TWh1در سال میباشهد کهه  13برابهر کهل
انرژی مصرفی در ایران است .در ایران بهطور متوس سالیانه بهیش از
شده است که بسیار قابلتوجه است ].[0

سلو ل مهای خورشهیدی فتوولتائیهک بههمنظهور تولیهد انهرژی ،در
محی مای باز و در معرض انرژی تابشی خورشید قرار میگیرند .طیف
خورشیدی تابیده شده به سطح پنل بسته به شرای محیطی مختلف بها
رطوبت ،دیاکسیدکربن ،گرد و غبار و  ...متفهاوت اسهت .در طراحهی
یک پارامتر مهم و تمثیرگذار است ] .[5از طرفی بهدلیل مرینهبر بهودن
آن باید شرایطی را ایجاد کرد که بتوان حداکثر بازده را از آن به دسهت
آورد .شرای آبوموایی به ویژه دما ،رطوبت ،آالیندهما ،بارندگی ،گرد
و غبار ،سرعت و جهت باد اثر منفی بر کارایی سیستممای نصبشهده
پنلمای خورشیدی که در اختیار
خورشیدی دارد ] .[6مشخصات فنی 
یگیرد ،بهرای شهرای
مصرفکننده قرار م 
دمای  ،25°Cتهابش خورشهید

آزمهون اسهتاندارد(STC) 2

 1444 ⁄و جهر تهوده مهوا1/5 3

میباشد .بنابراین برآورد دقیهق عملکهرد پنهلمهای خورشهیدی بهرای
بهکارگیری در شرای مختلهف محیطهی ضهروری و مههم اسهت ].[7
حدود 34درصد انرژی تابشی خورشید توس ابرما جذب یا مهنعکس

1. Terra Watt-hour
2. Standard Testing Condition
3. Air Mass

عملکرد پنل انجا شده است .نتهایج تحقیقهات نشهان داده اسهت کهه
بهازای مریک درجه افهرایش دمهای مهاژول ،حهدود  %4/0تها %4/65
ییابد ] 9و  .[14در تحقیقی چاندر و
راندمان پنل خورشیدی کامش م 
ممکاران ] [11با استفادۀ شبیهساز دارای المپمای مالوژنی اثر دما در
محدودۀ  25-64°Cبر روی یک سلول سیلیکونی مونوکریستال به ابعاد
 )0×0( mm2بررسی کردنهد .نتهایج نشهان داد کهه دمهای سهلول اثهر
معنیداری بر پارامترمای فتوولتائیک دارد .روحاالمینی و ممکاران ][12
اثر عوامل مختلف محیطی را بر دمای پنل موردمطالعه قرار دادند .نتایج
آزمایشمای محیطی آنان نشان داد که نشست گرد و غبار روی سطح
پنل عالوه بر کامش شدت تابش خورشیدی برخوردی با پنل موجهب
افرایش دمای سطح پنل و کامش توان خروجی آن میشود .ممچنهین
بین دمای پنل و دمای محی یک رابطۀ خطی وجود دارد .با توجه بهه
اثر شرای محیطی بر عملکهرد و بهازه پنهلمهای خورشهیدی چنهدین
تحقیق در مناطق و کشورمای مختلف بهصورت محیطی انجها شهده
است .لی و ممکاران ] [13بر اسا

تحلیل دادهمای تجربی دو ساله از

توان خروجی سه نوع پنل خورشیدی در مناطق ساحلی سنگاپور نشان
دادند که رطوبت محی نقش مهمی در میهران انهرژی تولیدشهده دارد.
تواتی و ممکاران ] 10و  [15حساسیت انواع پنلمهای خورشهیدی در
شرای محیطی و آب وموایی کشور قطر را بررسی کردند .نتایج نشهان
داد که افرایش گرد و غبهار ،رطوبهت نسهبی و دمهای محهی موجهب
کامش راندمان انواع پنلمای خورشیدی میشود ،که اثر گهرد و غبهار
مهمتر بوده است .ممچنین سلول خورشیدی سیلیکونی آمورف 5نسبت
به اثر گرد و غبار ،و سلولمای سهیلیکونی نسهبت بهه شهرای دمها و
رطوبت حساسیت کمتری نشان دادند .باتاتاکاریا و ممکاران ] [16اثهر
دمای محی و سرعت باد بر عملکرد پنلمای خورشیدی را در منطقۀ
تریپورا 6در کشور مندوستان در دورۀ یکساله مورد بررسی قرار دادند.
دمای محی در دورۀ مطالعه در محدودۀ  ،21/2-35/8°Cو سرعت باد
 1- 0/3 m/sثبت شده بود .نتایج تحلیل آماری نشان داد که بین بازده
پنل و دمای محی و سرعت موا رابطۀ خطی بهترتیب با شیب منفی و
مثبت وجود داشت .بهطور کلی نتایج تحقیقات انجا شده در رابطه بها
اثر شرای آبوموایی توس کتکار و ممکاران ] ،[17پنجوانی و نارجا
] ،[18اته و ممکاران ] ،[19میخلیهف و ممکهاران ] [24و أوموبوپیپهل
4. Photovolatic Modulus
5. Amorphous Silicon Solar Cell
6. Tripura

] [ DOI: 10.22052/8.1.54

یشود ،میران آن برای مناطق مرطوب حدود 74درصد گهرار
م

شهده

راندمان آن است .تحقیقات زیادی در خصوص دمای پنل و اثر آن بهر

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1397.8.1.6.8

پنلمای خورشهیدی در شهرای مختلهف
ستممای فتوولتائیک بازده 
سی 

دمای ماژول فتوولتائیهک یکهی از مههمتهرین عوامهل در کهامش

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2023-01-09

است که از مهم تهرین کاربردمهای آن مهیتهوان بهه تولیهد الکتریسهیته

 284روز آفتابی گرار

55

55
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] [21نشان میدمد که افهرایش دمها و رطوبهت مهوا موجهب کهامش
یشود .رطوبت نسبیمای کمتر و در محدودۀ
عملکرد پنل خورشیدی م 
رطوبت  34-04درصد موجب افرایش نسبی عملکرد پنهل شهده و بها
افرایش رطوبت به سطوح باالتر عملکرد پنل کامش مییافت .سلطانی
و جهانگیر با مدف بررسی اثرات تغییر اقلهیم و گرمهایش جههانی در
پتانسیل استفاده از سلو لمای فتوولتائیک بهر اسها

نتهایج تحقیقهات

انجا شده ،چهار عامل ساعات آفتابی ،دمای موا ،سرعت باد و درصد
سهلولمهای فتوولتائیهک بهرای شههر

رطوبت نسبی موا در بههرهوری
کرمانشاه بررسی کردند ].[22
مرور تحقیقات انجا شده نشان میدمد که عمده تحقیقات بررسی

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2023-01-09



اثر عوامل محیطی بر عملکرد پنلمای فتوولتائیهک بههصهورت محهی
بیرون 1با شرای آب وموایی منطقه و در دورۀ زمانی عمدتاً یهکسهاله
بوده است .ازاینرو ،سطوح مختلهف ترکیهب عوامهل دمها و رطوبهت
محی بر پارامترمای پنلمای فتوولتائیک بهطهور کامهل مهورد بررسهی
قرار نگرفته است .قرار گرفتن کشور ایران بین دریاى خرر در شمال و
خلیجفار

و دریاى عمان در جنوب باعث شده که بر میران رطوبهت

موا در جلگهماى کناره دریاما اثهر قابهلمالحظههای داشهته باشهد .در
راستای امکانسنجی و فرمنگسازی استفادۀ گسترده و بهرهبهرداری از
سلولمای خورشیدی برای مناطق و اقلیممای مختلهف کشهور و نیهر
کمبود اطالعات ،بررسی اثر عوامل محیطهی شهامل رطوبهت و دمهای
محی بر عملکردی پنهلمهای خورشهیدی ضهرورت دارد .از ایهنرو،
مدف از انجا این تحقیق ،مطالعه و بررسی اثر سطوح مختلف رطوبت
نسبی و دمای محی بر مشخصهات عملکهردی پنهلمهای خورشهیدی

شرایط محیطی دما و رطوبت

ایدی 3بها
ال 
شبی هساز نور خورشید دستگاه آزمهون از المهپمهای 
مجموعهمهای

ترکیبات نورمای سفید ،آبی ،قرمر و فروسرخ بهصورت

 .5مواد و روشها

مربعشکل ساخته شده اسهت ] .[20در ایهن منبهع  3684عهدد المهپ

 .۹.5مجموعه آزمایشااهی عملکرد پنل فتوولتائیک

استفاده شده که به تفکیک رنگ از مر یک از رنگما  924عدد و نوع

در این پژومش برای انجا آزمایشما ،دستگاه آزمون عملکرد پنلمای
خورشیدی ساختهشده توس عامری ] [23بهه سهامانۀ کنتهرل شهرای
محیطی رطوبت و دما تجهیر گردید (شکل  .)1اجرای دستگاه موردنظر
پنهلمهای
شامل شبی هساز نورخورشید ،محفظۀ آزمون و محل قراگیری 
مورد آزمون ،واحد ایجاد رطوبت و دما ،سامانۀ کنترل دما و رطوبهت،
یمای پنلمای مورد آزمون
مدار کنترل و تابلو اندازهگیری ثبت خروج 
و شاسی است.

یمای مورد استفاده بیضی شکل با قطهر  5 mmبهود .محفظهۀ
الاید 
0

یکربنهات بها ضههخامت  5 mmاسهت کههه دارای
آزمهون از جهنس پله 
استحکا کافی و سبک بود .بهمنظور جلوگیری از انعکا

نور از سطح

داخلی محفظه به روی پنل و تغییرات دمای موای درون محفظه ،سطح
داخلی با یک پوشش سیاهرنگ و سطح بیرونی بههوسهیلۀ عهایق پشهم
شیشه پوشانده شد .واحد ایجاد شرای محیطی رطوبت و دما از یهک
رطوبهتسههاز التراسهونیک بها ررفیههت  0 Lسهاخت شههرکت

دسهتگاه
متناوب برق شهری  224Vو یک فن حلرونی  12 Vدر پشت کانهال
3. LED
4. Oval

] [ DOI: 10.22052/8.1.54

شفابخش ،کولر کوچک آبی ساختهشده ،گرمکن الکتریکی بها جریهان

1. Outdoor
2. Indoor

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1397.8.1.6.8

مرسو بهصورت آزمایشمای درون آزمایشگامی 2بوده است.

شکل ( :)۹دستااه آزمون عملکرد پنل خورشیدی مجهز به محفظۀ کنترل

مطالعۀ اثر رطوبت و دمای محیط بر عملکرد پنلهای فتوولتائیک
جدول ( :)۹مشخصا

گرمکن تشکیل شهده اسهت .بهرای مهدایت رطوبهت و دمها از واحهد
آمادهسازی شرای محیطی توس دو عدد لولۀ خرطهومی بهه محفظهۀ

نوع پنل سیلیکونی

پنلهای فتوولتائیک مورد بررسی
فنی 
مونوکریستال

پلیکریستال

آزمون متصل شد .شرای محیطی آمادهشده از طریق دو عهدد لولهه از

ولتاژ مدار باز (ولت)

22/5

21/52

جنس  PVCبهه قطهر  34 mmدارای شهیار طهولی روی آن بهه درون

جریان اتصال کوتاه (آمپر)

4/61

4/66

محفظه انتقال یافت .به منظور یکنواختی شهرای درون محفظهه چههار

ولتاژ بیشینۀ توان (ولت)

18

17/56

جریان بیشینۀ توان (آمپر)

4/56

4/6

14

14

4/472

4/492

عدد دمندۀ کوچک  12Vدر پایین محفظه و متمایل بهسمت خروجهی

توان بیشینه (وات)

کانالمای شیاردار ورودی رطوبت و دما ،قرار داده شد .برای کنترل دما


مساحت پنل (متر مربع)

از حسگر  LM35با دقت  4/5◦Cدر محدودۀ  -55تا  154◦Cو برای

55

 99درصد استفاده شد که توس میکروکنترلر  AVRبهصورت ممرمان

پنلما بر روی پای همایی بها ارتفهاع  14 cmاز کهف
به منگا آزمایش ،

اندازه گیری و کنترل شهرای محیطهی درون محفظهۀ آزمایشهی انجها

محفظه آزمون قرار گرفته و به واحد اندازهگیری متصل شدند .پنلمای

میشد .مقادیر پارامترمای اندازه گیریشده بهصورت دیجیتال بهر روی

مورد آزمون بهصورت افقی زیر شبیهساز خورشیدی در کهف محفظهۀ

سیدی سامانۀ کنتهرل محیطهی نمهایش داده مهیشهد .تهابلو
ال 
صفحۀ 

کنترل محیطی به فاصلۀ  94 cmقهرار مهیگیهرد .سهپس واحهد ایجهاد

اندازهگیری و کنترل مدار پنل برای اندازهگیهری شهدت جریهان ( )Iو


راهاندازی شهده و بها اسهتفاده از تهابلو کنتهرل شهرای
شرای محیطی 

اختالف پتانسیل ( )Vپنل فتوولتائیک با توجه به مدار شکل ( )2از ی ک

محیطی تنظیمات مربوط به سهطوح مهوردنظر دمها و رطوبهت اعمهال

دستگاه آمپرمتر و ولتمتر دیجیتالی مدل  Victorساخت کشور چهین

یگردد .فنمای داخل محفظه را روشن نموده پس از تثبیهت شهرای
م

استفاده شد .برای اندازهگیری شدت جریان یک مقاومت متغیر 14 k

تعریفشده برای دستگاه ،شبی هساز نورخورشید روشهن شهده و ثبهت

در مدار خروجی پنلما قرار داده شد.

یشد .شکل ( )3تصویری از پنلما را در
دادهمای خروجی پنل انجا م 

یدمد.
شرای آزمایش نشان م 

شکل ( :)۳محفظۀ آزمون و کانال شیاردار

 .5.5نوع پنلهای مورد آزمون
پنلمای مورد اسهتفاده در بهازار
یمای انجا شده دو نوع رایج 
با بررس 
سهلولمها 88

ایران شامل پنل مونوکریستال و پلیکریستال است .ایهن
دادهانهد ] .[25در ایهن
درصد از بهازار جههان را بهه خهود اختصهاص 
پنهلمهای سهاخت شهرکت Yingli Solar
پژومش ،دو نمونه از این 

◦

شمای این پهژومش در چههار سهطح دمهای  35 ،34 ،25و
آزمای 

 04 Cو پنج سطح رطوبت موا  64 ،05 ،34 ،24و  75درصد ،بهترتیب
در دمای ثابت و با افرایش رطوبت انجا شد .سطوح انتخاب شده در
این تحقیق مناطق نسبتاً زیادی از جمله اسهتانمهای شهمالی و بخهش

برای شرای آزمون استاندارد ) (STCارائهه شهده از طهرف سهازنده و

بههرای مههر سههطح رطوبههت و دمهها بههرای مههر نههوع پنههل فتوولتائیههک

درجشده روی پنلما در جدول ( )1ارائه شده است.

خورشیدیما در سه تکرار انجا شد .در ایهن پهژومش بها توجهه بهه

شرای آزمایشگاه ،دمای  25◦Cو رطوبت  24درصهد بههعنهوان تیمهار
شمای انجا شده 124
شامد در نظر گرفته شد .بنابراین تعداد کل آزمای 
آزمایش بود .در مر آزمایش بعد از سپری شدن مهدتی زمهان کهافی و

] [ DOI: 10.22052/8.1.54

کشور چین مورد استفاده قرار گرفت .مشخصات فنی این دو نوع پنهل

شمها
قابلتوجهی از استانمای جنوبی کشور را پوشش میدمد .آزمهای 

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1397.8.1.6.8

شکل ( :)5طرحوارۀ مدار اندازهگیری پارامترهای عملکردی پنل

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2023-01-09

رطوبت موا از حسگر  HS1101با دقت  ±1درصد در محدوده  1تها

 .۳.5روش انجاش آزمایش و سطوح دما و رطوبت نس ی
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پس از تثبیت شرای محیطی تنظیمشده اندازهگیریمها انجها شهد .در

اندازهگیری ثبت گردید و منحنی مشخصۀ شدت جریان -ولتاژ ()I-V


این حالت با تغییر پتانسیومتر ،ولتاژ مورد نظر و شدت جریان متنارر با

رسم شد .با استفاده از رابطۀ ( )1توان خروجی با مر ولتهاژ و شهدت

ولتمتر و آمپرمتر بهترتیب ثبت گردید .مدتزمان انجا مر
آن بهکمک 

جریان محاسبه شد و منحنی مشخصۀ توان -ولتاژ ( )P-Vبه دست آمد

آزمایش بهطور متوس حدود  14دقیقه بود.

] .[26با کمک این دو منحنهی ،اخهتالف پتانسهیل مهدار بهاز ( )Vocو
شدت جریان اتصال کوتاه ( ،)ISCتوان بیشینه ( ،)Pmaxاختالف پتانسیل

 .۵.5محاس ه مقدار بخار آب موجود در محفظه
با استفاده از نمودار سایکرومتریک( 1شکل  -0الف) و حجم محفظهۀ
آزمون برای شرای مختلف دما و رطوبت مقدار بخار آب موجهود در
محفظه محاسبه شد .این مقدار آب بهصورت فیریکی منگامی مشامده
(شکل  -0ب) میران بخهار آب موجهود در محفظهه را بهرای سهطوح
یدمد.
مختلف دما و رطوبت موا برحسب گر نشان م 

()1
که در آن = P :توان خروجی (وات) = V ،اختالف پتانسیل (ولت) ،و
 = Iشدت جریان (آمپر).
درصد کامش توان الکتریکی تولیدشدۀ پنل با توجه به توان بیشینۀ
خروجی در شهرای تیمهار شهامد 2و تهوان بیشهینۀ محاسهبهشهده در
تیمارمای آزمایشی از رابطۀ ( )2مشخص گردید ].[27
()2
در رابطۀ باال = η :درصد کامش توان خروجی = Ps ،توان خروجی در
شرای شامد (وات) ،و  = Pتوان خروجی در شرای آزمایشی (وات)
است.

 .۵.5طرح آماری و روش بررسی نتایج
پنهلمهای خورشهیدی در
دادهمای حاصهل از پارامترمهای عملکهردی 

(الف)

شرای محیطی دما و رطوبت مختلف بهصورت آزمایش فاکتوریهل در

دمای موای درون محفظه ) ℃(

12

 MSTAT-Cمورد تجریه قرار گرفت .مقایسۀ میانگینما توس آزمون

10

6
4
2
0
75

60

45

30

رطوبت (درصد)

دامنهای دانکن در سطح  %5انجا شد.
چند 
3

 .۳نتایج و بحث
 .۹.۳منحنیهای مشخصۀ پنل فتوولتائیک
شکل ( )5نمونهای از منحنیمای مشخصه جریان -پتانسهیل ( )I-Vو
توان -پتانسیل ( )P-Vرا برای دو نوع پنل سیلیکونی مونوکریسهتال و
یکریستال در شرای محیطهی شهامد آزمایشهگامی ،دمهای  25°Cو
پل 

(ب)
شکل ( :)۵الف .نمودارسایکرومتریک ،ب .مقدار بخار آب موجود در
محفظۀ آزمایش در سطوح مختلف دما و رطوبت

 .۴.5پارامترهای عملکردی مورد بررسی

کوتاه ( ،)Iscپتانسیل مدار باز ( ،)Vocو توان بیشینه ( )Pmaxبهرای پنهل
یکریستال در شرای محیطی شامد آزمایشهگامی بههترتیهب
مونو و پل 
یآمپهر 17/13 ،و  16/16ولهت 162/82 ،و 95/43
 10/48و  8/93میل 
یوات بود.
میل 

اختالفپتانسیل و شدتجریهان اسهت کهه دادهمهای آن توسه تهابلو


1. Psychrometric Chart

2. Control Treatment
3. Dunkan's Multiple Range Test

] [ DOI: 10.22052/8.1.54

در ایههن پههژومش مهههمتههرین پارامترمههای موردانههدازهگیههری شههامل

یدمد .مقادیر شهدت جریهان اتصهال
رطوبت نسبی  24درصد نشان م 

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1397.8.1.6.8

8

مقدار بخار آب (گر )

40

35

30

25

14

قالب طرح آماری بلوکمای کامل تصهادفی توسه نهر افهرار آمهاری
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یشود که دمای محفظه شبیهساز به دمای نقطۀ شهبنم برسهد .نمهودار
م

بیشینه ( )Vmaxو شدتجریان بیشینه ( )Imaxتعیین شد.

مطالعۀ اثر رطوبت و دمای محیط بر عملکرد پنلهای فتوولتائیک
پلی I-V
پلیP-V

180

یدمهد کهه نهوع پنهل
شرای مختلف محیطی در جدول ( )2نشهان مه 

مونوI-V
مونوP-V

16

سهیلیکونی ،دمهها و رطوبههت نسههبی مههوا تقریبهاً بههر ممههۀ پارامترمههای

14

توان (میلی وات)

120

10

8

90

6

60

یدار ( )p < 0.01بهود .نهوع پنهل
عملکردی پنل خورشیدی بسیار معن 

جریان (میلی آمپر)

150

12

یدار
سیلیکونی بر ولتاژ بیشهینه در شهرای مختلهف محیطهی اثهر معنه 
یشود که اثر متقابل دمها و رطوبهت نسهبی مهوا بهر
نداشت .مشامده م 
میچکدا از مشخصات عملکردی پنل بهجر شدت جریان اتصال کوتاه

4
30

یدار نداشته است .این نتایج با یافتهمای تحقیقهات انجها شهدۀ
اثر معن 

2
0

0
15

18

9

12

6
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3

دیگر مطابقت دارد .نتایج تحقیقات سایر محققان نشان داد که رطوبت

0

اختالف پتانسیل (ولت)
( )P-Vبرای دو نوع پنل خورشیدی سیلیکونی مونو و پلیکریستال در
شرایط شاهد (دمای  5۴ °Cو رطوبت نس ی  53درصد)

میدمد ] .[21 ،24 ،18 ،17 ،9ممچنین افرایش دمها موجهب افهرایش
مقاومت و کامش توان خروجی و راندمان پنلمای خورشیدی میشود
].[11- 9

 .5.۳تجزیۀ واریانس دادهها
پنهلمهای خورشهیدی در
نتایج تجریۀ واریانس مشخصات عملکردی 
دادههای مشخصا
جدول ( :)5نتایج تجزیۀ واریانس 
منبع تغییرات

عملکردی پنل خورشیدی

میانگین مربعات

درجه

مدل

24

**3/533

**30/151

**5310/665

**1/225

**27/903

بلوک (نوع پنل)

1

**30/606

**671/991

**98242/111

4/459ns

**507/01

دما ()A

3

**11/500

**1/858

**1943/528

**7/539

**2/245

رطوبت ()B

0

**4/312

**4/971

**532/978

**4/269

**4/907

A×B

12

**4/427

**4/131

24/726ns

4/462ns

4/487ns

خطا

99

4/416

4/435

12/971

4/436

4/466

%4/82

%1/71

%3/47

%1/06

%2/89

ضریب تغییرات )(C.V.

یداری در سطح %5
* ،** ،بهترتیب معنیدار در سطح  %5و  ns ،%1عد معن 

 .۳.۳نتایج مقایسۀ میاناین اثرا

رطوبت و دمای محیط

در جدولمای ( )3و ( )0به ترتیب نتایج مقایسۀ میانگین اثهر رطوبهت
نسههبی و دمههای مههوای محههی بههر پارامترمههای عملکههردی پنههلمههای
خورشیدی به رو
است .بر اسا

آزمون چند دامنهای دانکن در سطح  %5ارائه شده

دادهمای جدول ( )3بیشترین کامش پتانسیل مدار باز،

پتانسیل بیشینه ،جریان و توان خروجی بیشینه در شرای رطوبتمهای

 11/58و  8/37درصد نسبت به شرای شامد حاصل شد .بهر اسها
دادهمای جدول ( )0بیشترین کامش پتانسیل مدار باز ،پتانسیل بیشهینه،
جریان و توان خروجی بیشینه در دمامای مختلف موای محهی بهرای
دو نوع پنل مونوکریستال و پلیکریسهتال بهه ترتیهب  8و  9/5درصهد،
 8/46و  8/96درصههد 6/83 ،و  0/67درصههد و  15و  13/66درصههد
نسبت به شرای شامد به دست آمد .

] [ DOI: 10.22052/8.1.54

نسبی مختلف موا برای پنل مونوکریسهتال و پلهیکریسهتال بههترتیهب

 2/19و  1/12درصههد 3/32 ،و  4/98درصههد 6/00 ،و  5/23درصههد و

] [ DOR: 20.1001.1.23452951.1397.8.1.6.8

آزادی

ولتاژ مدار باز

جریان اتصال کوتاه

توان بیشینه

ولتاژ بیشینه

جریان بیشینه

] [ Downloaded from energy.kashanu.ac.ir on 2023-01-09

شکل ( :)۴منحنیهای مشخصه جریان -پتانسیل ( )I-Vو توان -پتانسیل



نسبی پارامترمای عملکرد پنلمهای خورشهیدی را تحهت تهمثیر قهرار
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جدول ( :)۳نتایج مقایسۀ میاناین اثر رطوبت هوا بر مشخصا
رطوبت ()%

نوع پنل سیلیکونی

مونوکریستال

a

جریان بیشینه )(mA

a

توان بیشینه )(mW
a

a

24

16/01

13/52

11/08

155/04

34

16/32a

13/25b

14/90bc

105/14c

05

a

bc

b

64

b
b

16/02
16/10

11/14

13/19

cd

bc

14/89

13/17

d

d

b

108

d

103

e

75

16/45

13/47

14/70

137/04

24

15/25c

13/25b

6/88e

91/31f

34

15/20c

13/18bc

6/77ef

89/83f

c

bc

ef

f

05

15/22

13/24

6/82

91/14

64

15/18cd

13/23b

6/56g

87/88g

75

d

cd

fg

h

15/48

6/66

13/12
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پلیکریستال

ولتاژ مدار باز )(V

ولتاژ بیشینه )(V

عملکردی دو نوع پنل خورشیدی

83/67

یدار ندارند.
ن مای دارای حروف التین مشترک در مر ستون بر مبنای آزمون دانکن در سطح  %5تفاوت آماری معن 
* میانگی 

جدول ( :)۵نتایج مقایسۀ میاناین اثر دمای پنل بر پارامترهای عملکردی پنلهای خورشیدی
نوع پنل سیلیکونی

مونوکریستال

پلیکریستال

دما )(°C

ولتاژ مدار باز )(V

ولتاژ بیشینه )(V

جریان بیشینه )(mA

توان بیشینه )(mW

25

16/98a

13/77a

11/02a

157/3a

34

b

c

b

b

c

16/06

13/35

11/21

d

108/7

c

c

35

16/41

13/17

14/86

103/0

04

15/62d

12/66f

14/60d

133/7d

25

15/99c

13/80a

6/85e

90/86e

b

e

f

e

34

15/0

13/05

6/98

92/98

35

10/92f

12/91e

6/53f

80/5g

04

10/07g

12/6f

6/58f

81/94h

* میانگین مای دارای حروف التین مشترک در مر ستون بر مبنای آزمون دانکن در سطح  %5تفاوت آماری معنیدار ندارند.

رطوبت و دمای محی بر جریان اتصال کوتاه ( )Iscپنلمای فتوولتائیک
در سطح  %1معنیدار شد .شکل ( )6نتایج مقایسهۀ میهانگین دادهمهای

بر جریان اتصالکوتاه
نوع پنل
سیلیکونی

دمای محی ()°C

رطوبت
نسبی
موا ()%

25

34

35

04

جریان اتصال کوتاه به رو

آزمهون چنددامنههای دانکهن در سهطح 5

24

10/48b

10/51a

13/19gh

13/02ef

درصد نشان میدمد .بر اسا

دادهمای جدول بیشترین مقدار جریهان

34

13/18gh

13/50cde

13/06def

13/10gh

05

b

cd

ef

ef

c

اتصال کوتاه برای پنل مونوکریستال و پلیکریستال بهترتیب در شرای

مونوکریستال

محیطی دمای  34Cو رطوبهت  %24و دمهای  25Cو رطوبهت %24
بود .م مچنین کمترین مقادیر متنارر برای مهر دو نهوع پنهل در دمهای
 04Cو رطوبت  %75مشامده شد.
پلیکریستال

10/41

13/62

ef

13/02

gh

13/03

hi

64

13/72

13/02

13/10

13/46

75

13/52de

13/32fg

12/89i

12/72j

24

8/93kl

8/94klmn

8/76lmnop

8/59pq

34

8/94klmn

9/48k

8/66pq

8/72mnop

05

klm

64

nopq

75

lmno

8/91
8/87

8/92

klm

8/91

pq

8/66

8/69

q

8/52

r

8/27

opq

8/69

r

8/33

s

8/40

* میانگین مای دارای حروف التین مشترک بر مبنای آزمون دانکن در سطح  %5تفاوت آماری
معنیدار ندارند.
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بیشتر رطوبت نسبی موا تا  75درصد موجب کهامش تهوان خروجهی

از  6/45تا  17/79درصد کامش توان خروجی نسبت به شرای شامد

بیشینه گردید .دلیل این موضوع ممکن است افرایش مقهدار بخهار آب

نشان داد ،که با افرایش رطوبت نسبی به  05درصهد از  3/42تها 16/0

موجود در محفظۀ آزمون با افرایش دما و رطوبهت باشهد کهه موجهب

درصد و نهایتاً در رطوبت  75درصد از  8/63تا  26/5درصهد کهامش

پنلما شد .وجود رطوبت در محی مانع جهذب
کامش توان خروجی 

یکریسهتال میهران
توان خروجی منجر شد .مقادیر متنارر برای پنل پله 

کافی انرژی خورشیدی از طریق پنهلمهای فتوولتائیهک جههت تولیهد

کامش توان خروجی در محدودۀ دمایی  25تها  04 Cدر رطوبهت 34

الکتریسیته میشود ] .[24نتایج این پژومش که افرایش دما و رطوبهت

درصد ،از  3/79تها  16/87درصهد کهامش نشهان داد کهه بها افهرایش

محی موجب کامش توان خروجی پنل شد با تحقیقات سایر محققان

رطوبت نسهبی بهه  05درصهد از  3/46تها  15/31درصهد و نهایتهاً در

مطابقت دارد ] 11 ،9 ،8و .[17

رطوبت  75درصد از  8/71تا  27/10درصهد کهامش تهوان خروجهی
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کاهش توان خروجی

شکل ( )9روند تغییرات درصد کامش توان الکتریکهی خروجهی پنهل
خورشیدی محاسبه شده از رابطهۀ ( )2برحسهب رطوبهت نسهبی بهرای
دمامای مختلف محی را نسهبت بهه شهرای شهامد (دمهای  25°Cو
رطوبت نسبی  24درصد) برای دو نوع پنل فتوولتائیک سیلیکونی مونو
یکریستال نشان میدمد .مشامده میشود که برای مر دو نوع پنل
و پل 
ییابد .برای پنل مونوکریستال در رطوبهت
توان خروجی پنل افرایش م 
 34درصد میران کامش توان خروجی در محدودۀ دمایی  25تا ،04°C

شکل ( :)۱تغییرا

کاهش توان خروجی دو نوع پنل خورشیدی با

رطوبت در دماهای محیط مختلف نس ت به شرایط شاهد
(دما ) 5۴ :(°C؛  ۳3؛ ▲ ۳۴؛ ) ۵3

ممچنین در ممۀ دمامای مورد مطالعه ،با افرایش رطوبت محی از
 34تا  04درصد ،میران توان خروجی افرایش مییافت؛ بهعبارت دیگر
راندمان پنل افرایش مییافت .لکن بها افهرایش رطوبهت محهی تهوان
خروجی پنل به شدت کامش یافهت .ایهن مشهامدات بها نتهایج سهایر
تحقیقات ] 19و  [24مطابقت دارد.

 .۵نتیجهگیری کلی
در این تحقیق ،اثر شرای محیطی شامل رطوبت نسبی مهوا در چههار
سطح  64 ،05 ،34و  75درصد ،و دمای موای محی در چهار سهطح
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درصد کامش توان خروجی پنل افرایش یافت.

) (PVس هیلیکونی شههامل مونوکریسههتال و پل هیکریسههتال بهههصههورت

 -برای پنل مونوکریستال در رطوبت نسبی  %34میهران کهامش تهوان

آزمایشگامی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل از تحقیق بهطهور

خروجی در محدودۀ دمایی  25تا  ،04°Cاز  6/45تا  17/48درصد

خالصه به شرح زیر بود.

کامش داشت ،که با افرایش رطوبت نسبی به  %05از  3/42تا 16/0

 -دما و رطوبت محی بر ممۀ پارامترمای عملکردی پنل خورشیدی

درصد و در نهایت در رطوبت  %75از  8/63تا 26/5درصد کامش

تمثیر داشت .اثر دمای محی نسبت به رطوبت نسبی بیشتر بود.
 با افرایش دمای موا ولتاژ مدار باز و جریان اتصال کوتاه پنل بهرایتما سطوح رطوبت نسبی کامش مییافت.
 -نتایج نشان داد شرای مختلف محیطی اثر بیشتری بر شدتجریهان

 برای پنل پلیکریستال میهران کهامش تهوان خروجهی در محهدودۀدمایی  25تا  04°Cدر رطوبت  ،%34از  3/79تا  16/87درصد بود،
که با افرایش رطوبت نسهبی بهه  %05از  3/46تها  15/31درصهد و
نهایتاً در رطوبت  %75از  8/71تا  27/10درصد رسید.

 -به طور کلی با افرایش رطوبت نسهبی از  34تها  05درصهد مقهادیر

 -تمثیر دما در پنل پلیکریستال نسبت به پنل مونو کریستال کمتر بود،

متوس ولتاژ ،شدتجریان و توان بیشهینه ،افهرایش کمهی یافتهه و

دلیل این امر میتواند روشنتر بودن سطح پنل پلیکریستال نسهبت

برای رطوبتمای باالتر از آن کامش مییافهت .بها افهرایش دمها و

به مونوکریستال باشد.

رطوبت مقدار بخار آب موجود در محفظۀ آزمون افرایش مییابهد.
این موضوع در انعکا  ،شکست و پراکنده شدن تابش خورشیدی

 برای تعیین اثر سطوح باالتر شهرای دمها و رطوبهت مهوا پیشهنهادمیشود از آزمایشمای محیطی (بیرونی) استفاده شود.

و در نتیجه کامش شدت نور دریافتشده توس پنل میشود.
 -برای مر دو نوع پنل در ممۀ سطوح رطوبت نسبی با افهرایش دمها
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