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بررسی اثر رطوبت هوا و تشکيل شبنم بر عملکرد پنلهای خورشيدی در شرايط آزمايشگاهی
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 .1استادیار ،گروه فنی کشاورزی ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران
 . 2دانشآموخته کارشناسی ارشد ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران
 .3دانشیار ،گروه فنی کشاورزی ،پردیس ابوریحان ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت – 1331/4/4 :تاریخ بازنگری – 1331/7/12 :تاریخ تصویب)1331/7/17 :

چکيده
این پژوهش به بررسی اثر رطوبت هوا و تشکیل شبنم بر پارامترهای عملکردی دو نوع پنل خورشیدی سیلیکونی
مونوکریستال و پلیکریستال در شرایط آزمایشگاهی میپردازد .برای ایجاد شرایط رطوبتی مختلف و تشکیل شبنم
دستگاه آزمایشگاهی آزمون عملکرد پنلهای خورشیدی به سامانه کنترل شرایط محیطی دما و رطوبت نسبی تجهیز
گردید .دو نوع آزمایش اثر رطوبت نسبی هوا در سه سطح  16 ،44و  74درصد در دما  24درجه سلسیوس و اثر تشکیل
شبنم ناشی از آنها بر روی سطح دو نوع پنل در سه تکرار انجام شد .با توجه به تحلیل تصاویر در نرمفزار  ،imagJمقدار
پوشش تشکیل شبنم روی سطح پنل در رطوبتهای  16 ،44و  74درصد به ترتیب  %13/4 ،%44/13و  %33/12برآورد
گردید .با تعیین منحنیهای مشخصه جریان  -ولتاژ ) (I-Vو توان – ولتاژ ) (P-Vبرای شرایط مختلف ،پارامترهای
عملکردی شامل اختالف پتانسیل مدار باز ( ،)Vocشدت جریان اتصال کوتاه ( ،)Iscتوان بیشینه ( ،)Pmaxاختالف
پتانسیل بیشینه ( ،)Vmaxشدت جریان بیشینه ( )Imaxو راندمان تعیین گردید .نتایج نشان داد که تشکیل شبنم بر روی
سطح پنل خورشیدی موجب افزایش پارامترهای عملکردی نسبت به شرایط هوای مرطوب میشود .اثر نوع پنل
سیلیکونی ،رطوبت نسبی و نوع شرایط محیطی تقریباً بر کلیه پارامترهای عملکردی پنل خورشیدی بسیار معنیدار
( )p < 0.01بود .با افزایش رطوبت هوا و میزان پوشش شبنم روی سطح پنل پارامترهای عملکردی به طور خطی کاهش
یافت .اثر دما بر پارامترهای عملکردی نسبت به اثر رطوبت هوا خیلی بیشتر بود .به طور کلی ،راندمان پنل خورشیدی
مونوکریستال در شرایط تشکیل شبنم ناشی از رطوبت نسبی در محدوه  44تا  74درصد به ترتیب موجب افزایش 13/74
تا  3/43درصد برای پنل مونوکریستال و  11/33تا  3/61درصد برای پنل نوع پلیکریستال نسبت به شرایط هوای
مرطوب گردید.
واژههای کليدی :پنلهای خورشیدی ،رطوبت نسبی ،شبنم ،راندمان ،عملکرد
*

مقدمه

امروزه ،انرژیهای تجدیدپذیر به عنوان یک راه حل مؤثر برای
کاهش مصرف سوختهای فسیلی و کاهش مشکالت زیست
محیطی مورد توجه قرار گرفته است .عالوه بر این ،ارائه الگوی
مصرف انرژی جامعه از منابع انرژیهای تجدیدپذیر یکی از مهم
ترین چالشها است ( .)Lewis, 2007انرژی فراوان و الیزال
خورشید ،بدون نیاز به شبکههای انتقال و توزیع عظیم و پرخرج،
در سراسر جهان گسترده شده است .با توجه به مساحت ایران،
کل مقدار تابش در ایران حدود  3/3میلیون ترا وات ساعت در
سال میباشد که  13برابر کل انرژی مصرفی در ایران میباشد
( .)Taghavi, 2015سلولهای فتوولتائیک به منظور تولید انرژی،
* نویسنده مسئولamkermani@ut.ac.ir :

در محیطهای باز و در معرض انرژی تابشی خورشید قرار
میگیرند .طیف خورشیدی تابیده شده به سطح پنل بسته به
شرایط محیطی مختلف با رطوبت ،دیاکسید کربن ،گرد و غبار
و  ...متفاوت میباشد .در طراحی سیستمهای فتوولتائیک بازده
پنلهای خورشیدی در شرایط محیطی مختلف یک پارامتر مهم
و تأثیر گذار میباشد ) .(Ibrahim, 2011از طرفی به دلیل
هزینهبر بودن آن باید شرایطی را ایجاد کرد که بتوان حداکثر
بازده را از آن به دست آورد .شرایط آب و هوایی بهویژه میزان
دما ،رطوبت ،آالیندهها ،بارندگی ،گرد و غبار ،سرعت و جهت باد
اثر منفی بر کارایی سیستمهای نصبشده خورشیدی دارد (Xu
) .et al., 2016مشخصات فنی پنلهای خورشیدی که در اختیار
مصرف کننده قرار میگیرد در شرایط استاندارد ( )STC1دما
1. Standard testing condition
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 24درجه سلسیوس ،تابش خورشید  1000 W⁄m2و جرم توده
هوا 1/4 1میباشد .بنابراین برآورد دقیق عملکرد پنلهای
خورشیدی برای بکارگیری در شرایط مختلف محیط ضروری و
مهم میباشد) .(Bashir et al., 2013حدود  36درصد انرژی
تابشی خورشید توسط ابرها جذب یا منعکس میشود ،میزان آن
برای مناطق مرطوب به 76درصد میرسد & (Kazem
) .Chaichan, 2015شبنم یا ژاله معموالً هنگام صبح بر روی
گیاهان و اجسام سرد دیگر تشکیل میشود .علت پدید آمدن
شبنم بدان جهت است ،که هوا غالباً شبها رو به سردی میرود
و مولکولهای هوا زودتر از ذرات بخارآب اشباع میگردند .دو
عامل اشباع نسبی و برودت موجب میشوند که ذرات بخارآب
تبدیل به قطرههای ریز آب شود و بر روی سطوح مختلف و
گیاهان قرار گیرند .به دمایی که در شرایط حاضر هوا تا آن
درجه حرارت باید سرد شود تا قطرات رطوبت ایجاد گردد ،دمای
نقطه شبنم میگویند .قرار گرفتن کشور ایران میان دریاى خزر
در شمال و خلیج فارس و دریاى عمان در جنوب همچنین دارای
رطوبت نسبی ،سرعت باد و تعداد روزهای آفتابی نسبتاً زیاد
باعث شده که میزان رطوبت هوا و شبنم در جلگههاى کناره
دریاها اثر بسیار داشته باشد ( .)Sarparast et al., 2014با توجه
به آزمایشهای کراتور ،تابش روی سطح پنل موجب بازتاب نور
حدود  3تا  14درصد میشود که با تشکیل قطرات آب روی
سطح پنل موجب کاهش  2تا  3/1درصد بازتاب نورخورشید
میشود (.)Krauter, 2004
با توجه به مصوبه هیئت وزیران ،تأمین  26درصد از برق
نهادهای دولتی با انرژیهای تجدیدپذیر همچون نصب پنلهای
خورشیدی الزامی شده است ) .(Anonymous, 2016در راستای
استفاده گسترده و فرهنگسازی بکارگیری سلولهای
خورشیدی برای مناطق مختلف کشور ،ارزیابی شرایط آب و
هوایی بر عملکرد سامانههای فتوولتائیک در کشور یک ضرورت
محسوب میگردد .به منظور امکانسنجی کاربرد پنلهای
خورشیدی در مناطق مرطوب نیاز به ارزیابی اثرات رطوبت هوا و
شبنم است .با عنایت به کمبود اطالعات در خصوص اثر عوامل
محیطی شامل رطوبت و دمای هوا بر عملکردی پنلهای
خورشیدی ضرورت دارد .از اینرو ،هدف از انجام این تحقیق،
بررسی سطوح مختلف رطوبت هوا و تشکیل شبنم بر مشخصات
عملکردی و راندمان پنلهای خورشیدی در شرایط آزمایشگاهی
بوده است.

1 . Air mass

مواد و روشها
دستگاه شبيهساز شرايط محيطی

در این پژوهش برای اجرای آزمایشها ،دستگاه آزمون عملکرد
پنلهای خورشیدی (شکل  )1ساخته شده توسط Ameri et al.,
( )2016به سامانه کنترل شرایط محیطی رطوبت و دما تجهیز
گردید .اجزای دستگاه مورد نظر شامل؛ شبیهساز نورخورشید،
محفظه آزمون و محل قراگیری پنل ،واحدهای ایجاد رطوبت و
دما ،سامانه کنترل دما و رطوبت ،تابلو اندازهگیری ثبت خروجی-
های پنلهای مورد آزمون و شاسی است.

شکل  .1دستگاه آزمون عملکرد پنل خورشيدی مجهز به محفظه کنترل
شرايط محيطی دما و رطوبت.

شبیهساز نورخورشید دستگاه آزمون از المپهای الایدی
با ترکیب چهار نور سفید ،آبی ،قرمز و فروسرخ به صورت
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مجموعههای مربع شکل ساخته شده است
) .Kurokawa, 2006در این منبع نور تعداد  3136عدد الایدی
بیضی شکل 1با قطر پنج میلیمتر (هر یک رنگها تعداد 326
عدد) استفاده شده است .محفظه آزمون از جنس پلیکربنات با
ضخامت  4میلیمتر دارای استحکام کافی و سبک ،ساخته شده
است .به منظور جلوگیری از انعکاس نور از سطح داخلی محفظه
به روی پنل و تغییرات دمای هوای درون محفظه ،به ترتیب
سطح داخلی با یک پوشش سیاه رنگ و سطح بیرونی بوسیله
عایق پشمشیشه پوشانده شد .واحد ایجاد رطوبت و دما تشکیل
شده است از دستگاههای رطوبتساز التراسونیک ،خنکساز آبی،
گرمکن الکتریکی میباشد .رطوبتساز با ظرفیت  4لیتر ساخت
شرکت شفابخش کشور ایران رطوبت مورد نیاز دورن محفطه
آزمون را فراهم میکرد .برای ایجاد شرایط دمایی مورد نیاز
( )16- 46Cدو دستگاه خنکساز آبی و گرمکن الکتریکی
ساخته شد .برای هدایت شرایط رطوبت و دما از واحد رطوبت-
ساز و گرمکن الکتریکی توسط دو عدد لوله خرطومی به محفظه
آزمون متصل شد .شرایط محیطی آماده شده از طریق دو عدد
لوله از جنس  PVCبه قطر  36میلیمتر دارای شیار طولی روی
بدنه آن به دورن محفظه انتقال مییابد .به منظور یکنواختی
شرایط درون محفظه چهار عدد دمنده کوچک  12ولت در پایین
محفظه و متمایل به سمت خروجی کانالهای شیاردار ورودی
رطوبت و دما ،قرار داده شد .واحد کنترل محیطی دستگاه،
رطوبتساز ،گرمکن الکتریکی ،و خنکساز آبی را کنترل میکند.
برای کنترل دما از حسگر  LM35و برای رطوبت هوا از
حسگر  HS1101توسط میکروکنترلر  AVRبهصورت همزمان
اندازهگیری میکند .محدوده کاری برای حسگر رطوبت  1تا
(Kohraku and

 %33با دقت  ±1درصد و برای حسگر دما  -44°Cتا
 146°Cبا دقت  ±6/4°Cاست .تابلو اندازهگیری و کنترل مدار
پنل برای اندازهگیری شدت جریان ) (Iو اختالف پتانسیل )(V
پنل با توجه به مدار شکل ( )2از یک دستگاه آمپرمتر و ولتمتر
دیجیتالی مدل  Victorساخت کشور چین استفاده شد .برای
اندازهگیری شدت جریان یک مقاومت متغیر  16کیلواهمی در
مدار خروجی پنلها قرار داده شد.
نوع پنلهای مورد آزمون

با بررسیهای انجام شده دو نوع پنل رایج مورد استفاده در بازار
ایران شامل پنلهای سیلیکونی مونوکریستال و پلیکریستال
میباشد .این سلولها  %33از بازار جهان را به خود اختصاص
1. Oval
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دادهاند ) .(Epia, 2015در این پژوهش دو نمونه پنل
مونوکریستال و پلیکریستال ساخت شرکت  Yingli Solarکشور
چین مورد استفاده قرار گرفت .مشخصات فنی این دو نوع پنل
برای شرایط استاندارد در جدول ( )1ارائه شده است.

شکل  .2طرحواره مدار واحد اندازهگيری پارامترهای عملکردی پنل.
جدول  .1مشخصات فنی پنلهای فتوولتائيک مورد بررسی

نوع پنل سیلیکونی
ولتاژ مدار باز (ولت)
جریان اتصال کوتاه (آمپر)
ولتاژ توان بیشینه (ولت)
جریان توان بیشینه (آمپر)
توان بیشینه (وات)
مساحت پنل (متر مربع)
تعداد سلول

مونوکریستال

پلیکریستال

22/4
6/11
13
6/41
16
6/672
31

21/42
6/11
17/41
6/1
16
6/632
31

روش انجام آزمايش

در اثر کاهش دمای هوای مرطوب و افزایش رطوبت،
مولکولهای هوا از ذرات بخار آب اشباع میگردند .این دو عامل
موجب تبدیل ذرات بخار آب به قطرههای ریز آب روی سطح
اجسام شده و اصطالحاً شبنم تشکیل میگردد .دمای نقطه
شبنم دمایی است که هوای مرطوب برای آن که رطوبتش به حد
اشباع برسد ،بایستی هوا تا آن دما سرد شود .در این تحقیق
برای مطالعه اثر تشکیل شبنم روی سلولهای خورشیدی سه
سطح رطوبت نسبی هوا  16 ،44و  74درصد در دمای  24درجه
سلسیوس انتخاب شد .در هریک از این سطوح رطوبتی با کاهش
دما ،شبنم روی سطوح پنل ایجاد شد .در دمای  24درجه
سلسیوس برای رطوبتهای  16 ،44و  74درصد با استفاده از
نمودار سایکرومتریک (شکل  ،)3دمای نقطه شبنم به ترتیب
 11/4 ،12/4و  26/41تعیین گردید ).(Anonymous, 2009
برای انجام آزمایش پس از تنظیم هر سطح رطوبت نسبی هوا در
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دمای  24درجه سلسیوس ،واحد رطوبتساز و گرمکن شرایط
اولیه مورد نظر را فراهم نموده و دادههای خروجی پنلها ثبت
گردید .سپس برای تشکیل شبنم ،دمای نقطه شبنم متناظر
روی واحد کنترل تنظیم و پس از تشکیل شبنم روی سطح پنل
دادههای خروجی پنل در واحد اندازهگیری دستگاه ثبت شد.
آزمایشهای برای سطوح مختلف رطوبت و دمای اولیه و تشکیل
شبنم برای هر یک از دو نوع پنل در سه تکرار انجام شد.

عکسبرداری شده و با استفاده از نرمافزار پردازش و تحلیل
تصویر  ImagJدرصد پوشش شبنم روی سطح پنل برآورد
گردید .شکل ( )4نمونههای کاغذ حساس به آب برای سه حالت
تشکیل شبنم را نشان میدهد .نتایج نشان داد که میانگین
درصد پوشش شبنم روی سطح پنل برای رطوبتهای نسبی هوا
 16 ،44و  74درصد به ترتیب  13/4 ،44/13و  33/12درصد
بود.

(الف)
شکل  .1نمودار سايکرومتريک و تعيين دمای نقطه شبنم برای سطوح
رطوبت نسبی مورد بررسی ).(Anonymous, 2009

ميزان پوشش شبنم روی سطح پنل

به منظور تعیین میزان پوشش قطرات شبنم بر روی سطح پنل
از کاغذهای حساس به آب ساخت شرکت  Cibaاستفاده شد.
این نوع کاغذ یک کارت مقاوم باروکش مخصوص و سطح زرد
رنگ است که با ترشح قطرات آب روی آن به رنگ آبی تیره
تغییر رنگ میدهد .شکل ( )4تشکیل شبنم بر روی پنل مورد
آزمایش و کاغذ حساس به آب را نشان میدهد.

(ب)

(ج)
شکل  . 9تراکم شبنم روی سطح کاغذحساس به آب ،الف)  %14/99در
رطوبت نسبی  99درصد ،ب)  %5139در رطوبت نسبی  55درصد ،و ج)
 %52/31در رطوبت نسبی  99درصد.

پارامترهای عملکردی مورد بررسی
شکل  .9پنل خورشيدی در شرايط تشکيل شبنم همراه با نصب کاغذ حساس
به آب.

از کاغذهای تغییر رنگ یافته هر تیمار آزمایش با استفاده
از دستگاه بینوکوالر دوربیندار مدل  SMZساخت کشور اسپانیا

مهمترین پارامترهای عملکردی مورد اندازهگیری شامل اختالف
پتانسیل و شدتجریان میباشد که توسط واحد اندازهگیری
دستگاه آزمون (شکل  )2اندازهگیری و ثبت شد و با استفاده از
آن منحنی مشخصه شدت جریان -ولتاژ ) (I-Vرسم شد .وقتی
مقاومت متغیر روی صفر باشد سلول اتصال کوتاه شده و

کرمانی و همکاران :بررسی اثر رطوبت هوا و تشکيل شبنم ...

بیشترین جریان را تولید میکند ،که به عنوان جریان اتصال
کوتاه (Isc) 1ثبت گردید .وقتی مقاومت متغیر روی  16کیلواهمی
قرار بگیرد جریانی از آن عبور نمیکند و اصطالحاً مدار باز است،
که ولتاژ مدار باز (Voc) 2نیز ثبت شد .برای رسم منحنی  I-Vدر
چند نقطه دیگر از مقاومت متغیر دادههای شدت جریان و
اختالف پتانسیل ثبت گردید .با استفاده از رابطه ( )1برای داده-
های مذکور توان الکتریکی خروجی محاسبه و منحنی مشخصه
توان -ولتاژ ) (P-Vبدست آمد (.)Pidwirny, 2006
(رابطه )1
P = V.I
که در آن؛  = Vاختالف پتانسیل ( = I ،)Vشدت جریان ( ،)Aو
 = Pتوان الکتریکی خروجی (.)W
شکل ( )1نمونهای از منحنیهای مشخصه جریان -ولتاژ و
توان -ولتاژ بدست آمده از یک آزمایش را نشان میدهد .نقطه
توان بیشینه )MPP( 3نقطهای است که در آن جریان و ولتاژ
تولید شده بیشترین توان ) (Pmaxرا تولید میکند .جریان در
نقطه توان بیشینه با  Imaxو ولتاژ در آن نقطه با  Vmaxنشان داده
شده است .برای تعیین آنها با استفاده نرمافزار متلب Matlab
 R2012bبر دادههای جریان -ولتاژ با کمک دستور polyfit
منحنی برازش شده و معادله آن به دست آمد .سپس با استفاده
از این معادله ،مقدار توان بیشینه ) (Pmaxمحاسبه و شدت جریان
بیشینه ) (Imaxو ) (Vmaxتعیین گردید.
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شرایط تشکیل شبنم روی سطح پنل تعیین گردید .با تقسیم
این مقدار بر توان پنل در شرایط شبنم ،راندمان کاهشی پنل
محاسبه شد ).(Ndiaye et al., 2013
(رابطه )2
که در آن = η ،درصد افزایش راندمان (درصد) = Ph ،توان
الکتریکی پنل در شرایط هوای مرطوب (وات) ،و  = Pdتوان
الکتریکی پنل در شرایط تشکیل شبنم هوای با رطوبت متناظر
(وات).
طرح آماری و روش بررسی نتايج

دادههای حاصل از پارامترهای عملکردی پنلهای خورشیدی در
شرایط هوای مرطوب و تشکیل شبنم به صورت آزمایش
فاکتوریل در قالب طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی توسط
نرمافزار آماری  SAS v.9.2مورد تجزیه قرار گرفت .مقایسه
%4
.

نتايج و بحث
منحنیهای مشخصه جریان -پتانسیل ) (I-Vو توان -پتانسیل
) (P-Vبرای دو نوع پنل سیلیکونی مونو و پلیکریستال در
شرایط هوای با رطوبت نسبی  16 ،44و  74درصد در دمای 24
درجه سلسیوس و شرایط تشکیل شبنم در شکل ( )7ارائه شده
است .با توجه به این منحنیها میتوان دریافت که در حالت
تشکیل شبنم پتانسیل و جریان تولید شده هر دو نوع پنل
افزایش مییابد.
تغييرات ولتاژ مدار باز و جريان اتصال کوتاه

شکل  .5نمونهای از منحنیهای مشخصه  ،جريان -ولتاژ ) (I-Vو  توان-
ولتاژ ).(P-V

با استفاده از رابطه ( )2میزان افزایش راندمان توان
الکتریکی تولید شده توسط پنل خورشیدی در شرایط تشکیل
شبنم روی سطح پنل نسبت به شرایط هوای مرطوب محاسبه
گردید .جهت انجام این محاسبه میزان کاهش توان الکتریکی
خروجی پنل در شرایط هوای مرطوب از توان خروجی پنل در
1. Short circuit current
2. Open circuit voltage
3. Maximum power point

شکل (( )3الف) و (ب) به ترتیب تغییرات میانگین ولتاژ مدار باز
و جریان اتصال کوتاه بر حسب رطوبت نسبی هوا برای دو حالت
هوای مرطوب و شرایط تشکیل شبنم برای دو نوع پنل را نشان
میدهد .مشاهده میگردد که در شرایط محیطی تشکیل شبنم
ولتاژ مدار باز و جریان اتصال کوتاه پنلهای فتوولتائیک نسبت
به شرایط محیطی مرطوب افزایش یافته است .نتایج نشان می-
دهد که با افزایش مقدار آب یا پوشش شبنم روی سطح پنل
پارامتر ولتاژ مدار باز و جریان اتصال کوتاه به شکل خطی کاهش
مییابد .ولتاژ مدار باز در حالت شبنم ناشی از سطوح رطوبت
 16 ،44و  74درصد برای پنل مونوکریستال به ترتیب ،3/3
 2/31 ،3/64درصد و برای پنل نوع پلیکریستال  3/11 ،4/47و
 1/31درصد افزایش نسبت به دمای مرطوب در  24درجه
سلسیوس نشان داد .میزان درصد افزایش جریان اتصال کوتاه
برای شرایط ذکر شده برای پنل مونو و پلیکریستال به ترتیب
 2/62 ،2/44 ،1/1 ،2/42 ،2/34و  1/13بود.
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شکل  .9منحنیهای مشخصه  I-Vو  P-Vپنلهای سيليکونی مونو و پلی کريستال در محيط با رطوبتهای  55 ،99و  99درصد در دمای  29°Cو شرايط تشکيل
شبنم ( ،و  به ترتيب  I-Vدر شرايط هوای مرطوب و تشکيل شبنم؛  و ▲ به ترتيب منحنی  P-Vدر شرايط هوای مرطوب و تشکيل شبنم).
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شکل ( .3الف) تغييرات جريان اتصال کوتاه ،و (ب) تغييرات پتانسيل مدار باز با رطوبت ( ،و  به ترتيب مقدار پارامتر در شرايط تشکيل شبنم و هوای مرطوب
در دمای  29 °Cبرای پنل مونوکريستال؛  و ▲ برای پنل پلیکريستال).

کرمانی و همکاران :بررسی اثر رطوبت هوا و تشکيل شبنم ...

تغييرات ولتاژ و جريان بيشينه

شکل (( )3الف) و (ب) به ترتیب نمودار ولتاژ و جریان بیشینه
برای دو نوع پنل سیلیکونی بر حسب رطوبت نسبی در دو حالت
هوای مرطوب و تشکیل شبنم را نشان میدهد .مشاهده می-
گردد که با افزایش رطوبت ولتاژ و جریان بیشینه روندی نزولی
را طی مینمایند .مقدار کاهش شدت جریان بیشینه با شیبی
بیشتر از ولتاژ بیشنه میباشد .در شدت جریان و اختالف
پتانسیل پنل مورد آزمایش برای دمای شبنم نسبت به دمای 24
درجه سلسیوس افزایش قابل مالحظهای مشاهده شد .با توجه به
آزمایشهای کراتور ،تابش روی سطح پنل موجب بازتاب نور
حدود  3تا  14درصد میشود که با تشکیل آب روی سطح پنل
موجب کاهش بازتاب  2تا  3/1درصد میشود ).(Krauter, 2004
میزان افزایش در شدتجریان و ولتاژ بیشینه با توجه به نوع پنل
و سطوح مورد آزمایش از  4/44تا  11/24و  1/41تا 3/41
درصد مشاهده شد.
15

12

11

( )I-Vپنلها و استفاده از رابطه شماره ( )1مقادیر توان بیشینه
خروجی محاسبه شد .شکل ( )3تغییرات میانگین توان بیشینه
بر حسب رطوبت نسبی در دو حالت رطوبتی و تشکیل شبنم
برای دو نوع پنل را نشان میدهد .مشاهده میگردد که توان
بیشینه در هر دو پنل سیلیکونی مورد نظر در دمای شبنم بیشتر
از دمای  24درجه سلسیوس میباشد .همچنین افزایش توان
بیشینه در پنل مونو و پلی کریستال به ترتیب از  7/11تا 12/33
درصد و  7/33تا  12/44درصد میباشد .با توجه به نتایج دادهها
تأثیرگذاری بیشتر دمای شبنم بر پنل مونوکریستال مشخص
میباشد .این موضوع میتواند به سبب افزایش شدت تابش
خورشیدی برخوردی در حالت شبنم روی سطح پنل باشد.
میزان توان الکتریکی خروجی در هر دو نوع پنل سیلیکونی با
افزایش رطوبت به صورت خطی کاهش مییابد .نتایج
آزمایشهای ( )Huld and AmilloGarcia, 2015نشان میدهد
که بازتاب نور از سطح ماژول باعث افت  2تا  4درصدی عملکرد
پنلهای فتوولتائیک میشود با توجه به آزمایشهای کراتور،
تشکیل آب روی سطح پنل موجب کاهش بازتاب 2خورشیدی
میشود ).(Krauter, 2004
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شکل ( .4الف) تغييرات جريان بيشينه ،و (ب) تغييرات پتانسيل بيشينه با
رطوبت ( ،و  به ترتيب مقدار پارامتر در شرايط تشکيل شبنم و هوای
مرطوب در دمای  29 °Cبرای پنل مونوکريستال؛  و ▲ برای پنل پلی-
کريستال).

نتايج توان بيشينه
با توجه به دادههای حاصل از منحنی مشخصه جریان ولتاژ
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رطوبت هوا (درصد)
شکل  .4تغييرات توان الکتريکی بيشينه خروجی با رطوبت برای پنل
مونوکريستال و پلیکريستال ( ،و  به ترتيب در شرايط تشکيل شبنم و
هوای مرطوب در دمای  29 °Cبرای پنل مونوکريستال؛  و ▲ برای پنل
پلیکريستال).

نتايج تجزيه واريانس دادهها

نتایج تجزیه واریانس پارامترهای عملکردی دو نوع پنل
خورشیدی در شرایط مختلف محیطی در جدول ( )2نشان می-
دهد که اثرات نوع پنل سیلیکونی ،دما و رطوبت نسبی هوا
تقریباً بر کلیه پارامترهای عملکردی بسیار معنیدار ()p < 0.01
است .رطوبت نسبی بر ولتاژ بیشینه ،جریان بیشینه و جریان
اتصال کوتاه اثر معنیدار نداشت .همچنین مشاهده میشود که
اثر متقابل دما و رطوبت نسبی هوا بر هیچکدام از مشخصات
عملکردی پنل به جز توان بیشینه اثر معنیدار نداشته است .اثر
متقابل سه گانه نوع پنل ،رطوبت نسبی و دما بر هیچکدام از
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مهندسی بيوسيستم ايران ،دوره  ،94شماره  ،1بهار 1149

میدهد که افزایش دما و رطوبت هوا موجب کاهش عملکرد
خروجی پنل میشود.

پارامترهای عملکردی اثر معنیدار نداشت .تحقیقات انجام شده
توسط  )2015( Ettah et al.,و  )2012( Mekhilefa et al.نشان

جدول  .2نتايج تجزيه واريانس دادههای پارامترهای عملکردی دو نوع پنل خورشيدی در شرايط محيطی مختلف

منبع تغییرات
نوع پنل (( )Aبلوک)
رطوبت نسبی ()B
A×B

دما ()C
A×C
B×C
A×B×C

خطا

میانگین مربعات

درجه
آزادی

ولتاژ مدار باز

جریان اتصال کوتاه

ولتاژ بیشینه

جریان بیشینه

توان بیشینه

1
2
2
1
1
2
2
24

**3/731
**6/644
6/614ns
**6/463
*6/612
6/667ns
6/663ns
6/663

**247/121
*6/433
6/673 ns
**113/211
**2/613
**6/223
6/664ns
6/633

**12/244
**1/214
6/611ns
**4/323
**12/412
**1/631
6/611ns
6/141

**131/231
**6/436
**6/433
**41/143
**4/216
6/147ns
6/141ns
6/673

**33414/332
**41/762
**111/373
**4144/713
**113/333
**211/334
23/773ns
3/333

%6/47

%2/23

%2/36

%2/74

%2/36

ضریب تغییرات ()C.V.

* ** ،و  ، nsبه ترتیب معنیدار در سطح  %1 ،%4و عدم معنیداری در سطح .%4
مقايسه ميانگينهای پارامترهای عملکردی

نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل نوع پنل خورشیدی سیلیکونی
و رطوبت هوا (در دو حالت مرطوب و نقطه شبنم) بر ویژگیهای
عملکردی پنل در جدول ( )3نشان میدهد که برای هر دو نوع
پنل ،افزایش رطوبت موجب کاهش کلیه ویژگیهای عملکردی
شده است .بر اساس دادههای با افزایش رطوبت از  %44به ،%74
به طور متوسط ولتاژ مدار باز ،جریان اتصال کوتاه ،ولتاژ و جریان
بیشینه برای دو نوع پنل مونوکریستال و پلیکریستال به ترتیب
 1/11و  6/44درصد 3/61 ،و  2/2درصد 4/14 ،و  4/22درصد و
 1/42و  6/33درصد کاهش نشان میدهد .همچنین اثر رطوبت
بر روی کاهش عملکرد پنل مونوکریستال بیشتر بوده است.
کاهش ولتاژ و جریان خروجی پنل را میتوان به میزان بخار آب

موجود در هوای محفظه آزمون مرتبط کرد .با افزایش رطوبت
محیط مقدار بخار آب موجود در هوا افزایش مییابد .این موضوع
موجب انعکاس ،شکست و پراکنده شدن تابش خورشیدی شده
که در نتیجه آن کاهش تابش برخوردی به سطح پنل میگردد
).(Mekhilefa et al., 2012
بر اساس دادههای جدول ( )4با کاهش دمای پنل از دمای
محیط ( )24 °Cتا دمای نقطه شبنم منجر به افزایش ولتاژ مدار
باز ،ولتاژ بیشینه ،جریان اتصال کوتاه و جریان بیشینه برای دو
نوع پنل مونوکریستال و پلیکریستال به ترتیب  1/77و 1/6
درصد 1/34 ،و  1/42درصد 1/63 ،و  1/11درصد و  1/12و
 1/41درصد گردید.

جدول  .1مقايسه ميانگين اثر متقابل نوع پنل و رطوبت هوا بر پارامترهای عملکردی پنلهای خورشيدی

نوع پنل
سیلیکونی

رطوبت هوا
()%

)(V

مونوکریستال

پلیکریستال

ولتاژ مدار باز

جریان اتصال
کوتاه )(mA

)(V

)(mA

44
16
74

17/13a
17/62b
11/33b

11/23
11/26a
14/73b

14/22
14/13a
13/41b

12/41
12/26a
11/16b

44

11/64c

16/37c

13/62c

3/31c

16

11/62c

16/74c

12/32cd

3/63c

74

c

c

d

c

14/33

a

ولتاژ بیشینه

جریان بیشینه

16/13

a

12/47

a

3/23

میانگینهای دارای حروف التین مشترک در هر ستون بر مبنای آزمون دانکن در سطح  4درصد تفاوت معنیدار ندارند.
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جدول  .9مقايسه ميانگين اثر متقابل نوع پنل و دما بر پارامترهای عملکردی پنلهای خورشيدی

نوع پنل
سیلیکونی
مونوکریستال
پلیکریستال

ولتاژ مدار باز

دما ()°C

)(V

جریان اتصال
کوتاه )(mA
b

جریان
بیشینه )(mA

ولتاژ بیشینه
)(V

b

b

24
نقطه شبنم
24

11/31b
17/21a
14/34d

13/13
13/4a
3/31d

13/74
14/13a
13/71b

11/34
12/36a
3/11d

نقطه شبنم

11/63c

12/13c

11/34c

1/33c

میانگینهای دارای حروف التین مشترک در هر ستون بر مبنای آزمون دانکن در سطح  4درصد تفاوت معنیدار ندارند.

جدول ( )4نتایج مقایسه میانگین اثر متقابل دوگانه
رطوبت و دمای محیط بر دادههای توان الکتریکی بیشینه به
روش آزمون چند دامنهای دانکن در سطح  %4درصد را نشان
میدهد .بر اساس دادههای جدول بیشترین مقدار متوسط توان
بیشینه برای پنل مونوکریستال و پلیکریستال در شرایط
محیطی دمای شبنم و رطوبت 44درصد بود .در این حالت
کاهش دما برای تشکیل شبنم از رطوبت نسبی  44درصد
بیشترین مقدار ( )12/4 °Cرا داشته است .تحقیقات نشان داده
است که کاهش دمای پنل موجب افزایش توان و راندمان پنل-
های فتوولتائیک میشود (Rahman et al., 2015; Shan et al.,
) .2014کمترین مقادیر متناظر در هوای با رطوبت  74درصد
برای پنل نوع مونوکریستال و  16درصد برای پنل پلیکریستال

در دمای  24Cمشاهده شد .در این شرایط عالوه بر اثر دما
عامل ذرات بخار آب موجود در هوا موجب جذب و بازتاب تابش
خورشیدی و در نتیجه کاهش تابش برخوردی به سطح پنل
گردیده است ) .(Mekhilefa et al., 2012به طور کلی توان
بیشینه تولید شده توسط پنل خورشیدی در شرایط تشکیل
شبنم بیشتر از میزان آن در شرایط هوای مرطوب است .به نظر
می رسد دو عامل مؤثر در این پدیده کاهش دمای پنل و عدم
ذرات بخار آب در محیط موجب این افزایش بوده است .بر اساس
دادههای جدول تغییرات توان تولیدی در شرایط تشکیل شبنم
بیشتر از مقدار آن برای شرایط هوای مرطوب است .این موضوع
نشان میدهد که اثر عامل دما نسبت به رطوبت هوا برای هر دو
نوع پنل خیلی بیشتر است.

جدول  .9مقايسه ميانگين اثر متقابل رطوبتهای مختلف هوا و دو حالت دما بر توان الکتريکی بيشينه دو نوع پنل خورشيدی

شرایط محیطی
دما ()°C
24

دمای
نقطه شبنم

نوع پنل خورشیدی سیلیکونی

رطوبت هوا ()%

مونوکریستال

پلیکریستال

44

144/16 d

33/31 h

16

de

143/14

h

31/71

74

e

143/36

h

33/36

44

171/33 a

166/63 f

16

113/16 b

31/41 f

74

111/34 c

36/42 g

میانگینهای دارای حروف التین مشترک بر مبنای آزمون دانکن در سطح  4درصد تفاوت آماری معنیدار ندارند.

تغييرات راندمان (افزايش توان نسبی) پنلهای خورشيدی

توان الکتریکی خروجی در شرایط تشکیل شبنم روی سطح پنل
نسبت به شرایط هوای مرطوب افزایش داشت .شکل ()16
تغییرات افزایش راندمان (افزایش توان نسبی) دو نوع پنل
خورشیدی در شرایط تشکیل شبنم نسبت به شرایط محیطی
مرطوب را بر حسب رطوبت بوجود آورنده نشان میدهد .نتایج
نشان میدهد که با افزایش میزان پوشش یا تشکیل شبنم روی

سطح پنل از  44/13تا  33/12درصد سطح ناشی از رطوبت
نسبی هوا از  44تا  74درصد ،به طور متوسط برای پنلهای
مونوکریستال و پلیکریستال به ترتیب از  13/74تا  3/43درصد
و از  11/33تا  3/61درصد افزایش راندمان نسبت به حالت
هوای مرطوب بدست آمد .نتایج به دست آمده ممکن است
عالوه بر اثرات کاهش دمای پنل ،به دلیل کاهش بازتاب نور از
سطح پنل در حالت تشکیل شبنم باشد .نتایج آزمایشهای هلد
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و آمیلو نشان داد که بازتاب نور از سطح ماژول باعث افت  2الی
 4درصدی عملکرد پنلهای فتوولتائیک شود ( Huld & Amillo,
 .)2015ضریب شکست آب ( )1/3بین ضریب شکست شیشه
( )1/4و هوا ( )1قرار دارد که این عمل موجب کاهش بازتاب 2
تا  3/1درصد میشود ( .)Krauter, 2004هنگامی که نور به شبنم
روی سطح پنل بر خورد میکند زاویه انحراف آن بیشتر از
هنگامی است که به پنل (شیشه) میتابد و به خط عمود
نزدیکتر می شود .زیرا ضریب شکست شیشه از ضریب شکست
آب بیشتر است .در نتیجه نور یا تابش خورشید به خط عمود
نزدیکتر شده و شدت تابش برخوردی افزایش یافته است.

نوع پنل خورشيدی

16

مونوکریستال
پلی کریستال

12
8
4

درصد افزایش نسبی راندمان

20

0
80

75

70

65

60

55

50

45

40

رطوبت نسبی هوا ()%
شکل  .15تغييرات افزايش راندمان نسبی دو نوع پنل خورشيدی سيليکونی
مونوکريستال و پلیکريستال در شرايط تشکيل شبنم نسبت به هوای
مرطوب.

نتيجه گيری
در این پژوهش اثر شرایط محیطی شامل سه سطح رطوبت
نسبی  16 ،44و  74درصد و دمای هوا در دو سطح  24درجه
سلسیوس و دمای نقطه شبنم بر پارامترهای عملکرد دو نوع پنل
خورشیدی سیلیکونی شامل مونوکریستال و پلیکریستال به
صورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت .نتایج حاصل از
تحقیق به طور خالصه به شرح زیر بود.
اثرات نوع پنل سیلیکونی ،شرایط رطوبتی هوا و شرایط
تشکیل شبنم تقریباً بر کلیه پارامترهای عملکردی بسیار معنی-
دار ( )p < 0.01بود .کلیه پارامترهای عملکردی پنل خورشیدی
در شرایط تشکیل شبنم نسبت به هوای مرطوب به علت اثر
کاهش دمای پنل و عدم ذرات بخار آب در هوا باالتر بود .با
افزایش رطوبت هوا و میزان پوشش شبنم روی سطح پنل
پارامترهای عملکردی به طور خطی کاهش یافت .اثر دما بر
پارامترهای عملکردی نسبت به اثر رطوبت هوا خیلی بیشتر بود.
اثرات متقابل نوع پنل و شرایط رطوبت نوع پنل و شرایط دمایی
بر کلیه مشخصات عملکردی پنل بسیار معنیدار بود .برای هر
دو نوع پنل در کلیه سطوح رطوبت نسبی با کاهش دما درصد
راندمان پنل افزایش یافت .پارامترهای عملکردی پنلهای
خورشیدی مورد آزمون در حالت تشکیل شبنم نسبت به حالت
رطوبتی افزایش یافت .به طور کلی ،راندمان پنل خورشیدی
مونوکریستال در شرایط تشکیل شبنم ناشی از رطوبت نسبی در
محدوه  44تا  74درصد به ترتیب موجب  13/74تا  3/43درصد
برای پنل مونوکریستال و  11/33تا  3/61درصد گردید.
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