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زمان کلکتور حرارتی است که به تولید همهاي فتوولتاییک و ترکیب سلول (PVT)سیستم فتوولتاییک حرارتی       

اي که به گونهپردازد. در پژوهش حاضر، این سیستم با مولد ترموالکتریک ترکیب شده است حرارت و الکتریسیته می

حرارتی و بازده ترموالکتریک در باالترین مقدار خود قرار بگیرد. در این پژوهش مولدهاي  -بازده فتوولتاییک 

اند تا هم دماي مناسب آب براي مصارف مسیر آب داغ خروجی از مبدل حرارتی قرار داده شده ترموالکتریک در

  خانگی تامین شود و هم گرماي گرفته شده از آب توسط مولدهاي ترموالکتریک به الکتریسیته تبدیل شود.

الکتریک و نیز بازده ترمو دست آمده حاکی از آن است که با افزایش دبی آب عبوري از سیستم، بازدهنتایج به      

یابد، با افزایش کارایی مبدل، انرژي الکتریکی تولید شده توسط سلول حرارتی سیستم کاهش می - فتوولتاییک 

ي هاي نصب شده در پشت صفحهیابد، پرهخورشیدي و ژنراتور ترموالکتریک به میزان قابل توجهی افزایش می

دهند و با نصب مولدهاي کلکتور، بازده سلول خورشیدي را افزایش میجاذب و مبدل حرارتی تعبیه شده در مخزن 

یابد و این کاهش با تغییر تعداد مولدهاي ترموالکتریک، قابل ترموالکتریک در مسیر آب داغ، دماي آب کاهش می

 تغییر است.   

  

  بازدهحرارتی، ژنراتور ترموالکتریک، سلول خورشیدي،  - : سیستم فتوولتاییکهاواژه کلید
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مقدمه -1- 1      

ژي بااهمیت انر .باشدانسانی میاي هاساس فعالیت هاي زندگی وبخش يهمه در بشر فعالیتانرژي منبع اولیه   

ورت فازهاي قدیمی فسیلی به صسوخت هاي اقتصادي انکارناپذیر است.فعالیت ي بین انرژي وتوجه به رابطه  

انرژي مورد استفاده بشر اکثرمیالدي  1850سال  از انرژي بودند. يمنابع اولیه از سنگ،مثل چوب و زغال جامد،  

ن نوزدهعیت و انقالب صنعتی در قرافزایش در تقاضاي کلی انرژي به علت رشد جم شد.از این منابع تامین می  

یش رو دید.هاي فسیلی را پجهان فاز مایع پاالیش شده سوخت سوخت فسیلی را به سمت تغییر فاز پیش برد و  

یاتویژه نفت همچون خون در شاهرگ حه انرژي باست.  ترکاربردي بسیار سنگ،نفت نسبت به چوب و زغال  

مصرفسال اول قرن بیستم کشورهاي جهان در  هفتاد . درآمدبه شمار می 20هاي مختلف قرن اقتصادي کشور  

تیابی به رفاهفقط به فکر توسعه و رشد اقتصادي براي دس گوي سبقت را از یکدیگر ربوده و ویژه نفتهانرژي ب  

جارستان منابع نفتی رومانی و مبه  دستیابی ،هاتحرکات آلمانی ، نخستینجنگ جهانی در خود بودند. يجامعه در   

هايگازي سوخت با فاز دنیا اخیرا بود. ها فتح منابع قفقازاستراتژیک آن هدف مهم و حمله به روسیه هم رد و  

مصرف انرژي جهان را درصد 80فسیلی حدودهاي سوخت آشنا شده است. تر هستندسیلی که بسیار کاربرديف  

به گاز طبیعی اختصاص پیدا می %4/15 به زغال سنگ و %9/24 به نفت، %8/38 دهند که از این میانمیتشکیل   

).1387 (سیفی، کند      

هايسوخت دیگري آالیندگی و یکی تقلیل سریع آن دارد یلی وجودفس نکته نگران کننده نسبت به سوخت دو  

فسیلی.      

بیلیون بشکه 1033روي کره زمین حدود  باقیمانده ذخایر انرژي بر طبق مطالعات اداره اطالعات انرژي آمریکا  

شکهببیلیون  800اگرچه ممکن است این میزان زیاد به نظر برسد ولی باید توجه داشت تا کنون  باشد.نفت می  

میالدي یعنی در عرض 1970سال  ازبیلیون بشکه نفت،  800نیمی از این است.مصرف جهانیان رسیده نفت به  

مصرف شد که با دنیابیلیون بشکه نفت در  75/23ي حدود میالد 1999سال  در است.سال به مصرف رسیده 30  
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مصرفه سال آینده ب 38، تمام نفت موجود در دنیا تا درصد 2د مصرف نفت دنیا به میزان فرض نرخ ثابت رش  

).1383 یا،(شهن هد رسیدخوا      

کشور ترین عوامل پیشرفتاز مهم آنجا که انرژي یکی از بارزترین عوامل زیربنایی جهت توسعه اقتصادي و از  

وختبه اتمام بودن این س هاي مربوط به رونگرانی برطرف ساختن ،کاهش آلودگی زیست محیطیبراي  است،  

تولید وده وهاي فسیلی بجایگزین مناسبی براي سوختمنابع انرژي تجدیدپذیر ، و تنوع بخشی به منابع انرژي  

                        است.هاي اخیر بودهلترین اهداف پژوهشگران در سایکی از مهم انرژي از منابع انرژي نو،

 

  انرژي خورشیدي - 1-1- 1    

راه از اي است کهفرآیند همجوشی هسته ،منشا این انرژي کند.خورشید میلیاردها سال است که انرژي تولید می  

5800 دماي سطح خورشید کیلومتر است. 695500شعاع خورشید حدود رسد.پرتوهاي خورشیدي به زمین می  

حدودطبق برآوردهاي علمی در  باشد.میلیون درجه کلوین می 15درجه کلوین و دماي هسته خورشید بیش از   

را به عنوان یک منبع توان آنهمچنان می ،میلیارد سال 5تا  گذرد ومی بیلیون سال از تولد این گوي آتشین 5/4  

- می  وات ساعت انرژي از خورشید ساطع کیلو 20به توان 10در 1/1عظیم انرژي به حساب آورد. در هر ثانیه   

به 10در 5/1این انرژي معادل کند. تنها یک دو میلیاردم این انرژي به سطح بیرونی جو زمین برخورد می شود.  

رقبصورت گرما و  هاي مختلف بهتواند توسط دستگاهاین انرژي می کیلووات ساعت در سال است. 18توان   

                                                                                                          ذخیره و مصرف شود.

 

                                                                                               

                                                                                      کاربردهاي انرژي خورشیدي - 1-2- 1
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                                                                 صنعتی وغیرنیروگاهی  استفاده در مصارف نیروگاهی، - الف

                                                   وسیله فتوولتاییکه تبدیل مستقیم پرتوهاي خورشید به الکتریسیته ب -ب

                                             زمان حرارت و الکتریسیتههاي فتوولتاییک حرارتی براي تولید همسیستم - ج

                                                                                               کاربردهاي نیروگاهی - 1-3- 1

خورشیدي ارتینیروگاه حرشود، ها انرژي جذب شده حرارتی خورشید به الکتریسیته تبدیل میتاسیساتی که با آن  

                     شوند:کار رفته به اقسام زیر تقسیم میههاي بها بر حسب انواع متمرکز کنندهاین نیروگاه نام دارد.

 

                                                                                    هاي سهموي خطینیروگاه -1- 1-3- 1

ستتمرکز که حاوي روغن مخصوص ا هاي سهموي به لوله مستقر در محورمتمرکز کننده توسط اشعه خورشید  

به  خارپس از آن توربین ب و کندمی آب را بخار شده وگرم شدن وارد مبدل حرارتی روغن پس از ؛شودتابیده می  

                                             ).                                            1-1پردازد (شکلتولید الکتریسیته می
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)1393(پالیده، کاررفته در نیروگاه سهموي خطیه کلکتور ب :1-1شکل  

                                                                             نیروگاه دریافت کننده مرکزي -2- 1-3- 1

 در این نیروگاهها پرتوهاي خورشیدي توسط مجتمعی از آینههاي منعکس کننده به نام هلیوستات1 بر روي یک

زیادي به این دریافت کننده انرژي نتیجه دردر گردد.متمرکز می دریافت کننده که در باالي برج بلندي قرار دارد،  

تولید را به و ژنراتور مانند نمونه قبلی توربین بخار وسیال عامل جذب شده  توسطآید که این انرژي می وجود  

                                                                                               .   )2-1شکل( کنددار میتوان وا

  

 

     

           1Heliostat     
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)1393(پالیده، کننده مرکزي تسیستم نیروگاه دریاف :2-1شکل  

                                                                                 هاي بشقابی سهموينیروگاه - 3-3- 1-1

شودمی ادهاي پرتوهاي خورشید استفاب براي تمرکز نقطهقهایی به شکل بشها از متمرکز کنندهاین نیروگاه در  

و ک سیال جاري در آن انرژي گرمایی را جذب نمودهمگیرند به کهایی که در کانون بشقاب قرار میگیرندهو   

           .)3-1شکل( کنندرا به نوع مکانیکی و الکتریکی تبدیل می ژنراتور آن ماشین حرارتی و کبه کمک ی

 

)1393(پالیده، کلکتور نیروگاه یشقابی سهموي :3-1شکل  
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    هاي غیرنیروگاهیکاربرد - 1-4- 1     

:شودترین این کاربردها اشاره میدر اینجا به چند مورد از مهم      

آبگرمکن وحمام خورشیدي - 1- 1-4- 1      

  ست؛کار یک آبگرمکن خورشیدي به شرح زیر ا طرز ترین کاربردها در این مقوله هستند.ها از اصلیآبگرمکن

یره حرکتسیال به سمت منبع ذخ ،کندمنتقل میبه سیال عامل  کلکتور انرژي حرارتی خورشید را جذب کرده و      

نپس از سرد شد دهد وگرماي خود را به آب داخل مخزن انتقال میپس از عبور از یک مبدل حرارتی،  کرده و      

شوند.سیم میتق(اجباري)  هاي خورشیدي به دو دسته ترموسیفونیک و پمپیآبگرمکن گردد.به کلکتور باز می      

 

سرمایش ساختمان گرمایش و - 2- 1-4- 1      

     تامین نیاز حرارتی ساختمان از خورشید به دو شیوه غیرفعال1 و  فعال2  صورت میگیرد. در شیوهي غیرفعال، گرم

در نهایت  لی وفسی هايکه ساختمان بدون نیاز به انرژي ايشیوه گیرد بهطور طبیعی صورت میبهکردن ساختمان       

تفاده اس هاساختمان هاي متفاوتی براي گرم کردنهاي فعال از الماندر سیستم شود.گرم میکمی با مصرف انرژي   

  سیستم و دمپر ،لوله کشی پمپ، سیال، عبور کانال انرژي گرمایی، يسیستم ذخیره اجزایی مانند کلکتور، کنند؛می    

کنترل دستی یا اتوماتیک.      

     

 

 

      1passive 

       2Active        
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این ت واس ترگرمایش گران ي در قیاس باتوان گفت که سرمایش خورشیدسرمایش خورشیدي میدر رابطه با       

:گیردبه دو شیوه صورت می کار      

برید تراکمیتهاي کار انداختن دستگاههآن در باستفاده از  تبدیل انرژي خورشیدي به مکانیکی و الکتریکی و -       

هاي تبرید جذبیانداختن دستگاه کاره تبدیل انرژي خورشیدي به حرارتی و استفاده از آن در ب -       

 

                                                                                   کن خورشیديشیرینآب -3- 1-4- 1

را آب شور ،باشدمی رنگگرما سیاه يبا عبور اشعه خورشید کف حوضچه آب شور که معموال براي جذب باال  

لکردي آبسیستم عم شود.تبدیل به آب شیرین می ،در برخورد با سطح دما پایین بخار آب ایجاد و کند؛می گرم  

خورشیدي و در در شیوه مستقیم فقط از انرژي شود.ها به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم میشیرین کن -  

                شود.انرژي خورشید از توان الکتریکی نیز به عنوان انرژي کمکی بهره برده میغیر مستقیم عالوه بر 

 

                                                                                             اجاق خورشیدي -4- 1-4- 1

باید ع بشقابی براي پخت غذاانوا در حرارتی موجودند. يلولهو  بشقابی اصلی  نوع دوهاي خورشیدي در اجاق  

مايها داین نوع متمرکز کننده با تنظیم سهموي طبخ را انجام داد. ماده غذایی را در کانون این بشقاب قرار داده و  

یخاصهاي مسطح توان درگیرندهي حرارتی میهااستفاده از لوله با دهند.دست میه ب درجه سانتیگراد 100باالي  

پزخانه انتقالهاي حرارتی با برگشت طبیعی به داخل آشبا استفاده از مکانیسم لوله را این بخار وبخار نمود  تولید  

-حرارت تبخیر خود را به ماده غذایی می قرار دارد وارد شده ودر آن  اي که غذا براي طبخبخار به محفظه ،داد  

                                    گردد.می خورشیدي بر يبه گیرنده آب تقطیر شده با استفاده از نیروي ثقل دهد و
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کنیم.در این حوضه انرژي خورشیدي مصارف دیگري نیز دارد که به همین مقدار بسنده می      

 1- 1-5-  سیستمهاي فتوولتاییک1                                                                                         

ه وقتی نور بهنیمه رسانایی است ک يشود وسیلهیک سلول فتوولتاییک که به عنوان سلول خورشیدي شناخته می  

هايا را از اتمههاي جذب شده نور خورشید الکترونهنگام این تابش فوتون کند.تابد الکتریسیته تولید میآن می  

یسیته تولیدالکتر ،این جابجایی الکترونی و توسط سلول حرکت کردههاي آزاد سپس الکترون ،دکننسلول جدا می  

د و بازدهها از جنس سلنیوم بودنهاي فتوولتاییک ساخته شدند این سلولاولین سیستم 1880کند. در طول دههمی  

سلول گویند. انواعخورشیدي می ماژول هم قرار گرفته چند سلول، به مجموعه کنار ).2001گراتزل، ( داشتند 2%  

                                                                                                            :عبارتند از خورشیدي

آمورفوس هستند. چندگانه و ،که شامل سیلیکون کریستالی یگانه هاي سیلیکونیسلول -       

     -  سلولهاي خورشیدي که شامل گالیم آرسنیک2و اینیم فسفات هستند.

هاي خورشیدي فیلم نازكسلول -       

     

 1- 1-6-  سیستمهاي ترکیبی فتوولتاییک- حرارتی3                                                                 

واقع ها درماین سیستپردازند بدین صورت که به تولید الکتریسیته و حرارت می زمانهم طورهها باین سیستم  

                 گرما هستند. زمان برق ومنظور تولید همهاي خورشیدي و کلکتورهاي حرارتی  بهترکیب ماژول

                      

      1Photovoltaic                             

        2GaAs    

         3Photovoltaic thermal 
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توان به موارد زیر اشاره کرد:هاي فتوولتاییک حرارتی میهاي سیستمویژگی از      

 

زمان برق و گرماابلیت تولید همق -       

هاي مستقلباالتر بودن بازده ترکیبی از بازده سیستم -       

کلکتور افزایش راندمان الکتریکی با جذب قسمتی از گرماي ماژول توسط -       

پاسخگو بودن براي نیازهاي خانگی قابلیت نصب راحت و -       

     

                                                                                    هاي فتوولتاییک حرارتیانواع سیستم

                                                                                                   سیستم با سیال عامل آب - 

                                                                           (ترموسیفونیک) سیستم با چرخش طبیعی آب - 

شده هامباعث برتري این سیست ،عدم نیاز به نگهداري ك وعدم حضور قطعات متحر سهولت ساخت، کارایی باال،  

ته و به مخزنرف سیال گرم داخل آن با جابجایی طبیعی باال ،شودگرم شدن کلکتور می تابش خورشید سبب است.  

رد. اینگیچرخش طبیعی صورت می به این شکل ،شودآب سرد مخزن از پایین به باال جاري می رسد وذخیره می  

م در میان کلکتورصورت مستقیهسیستم مدارباز آب ب در شوند.ها به دو دسته مدارباز و مداربسته تقسیم میسیستم  

یخ زدن و کارایی خوبی ندارد هوایی سرد شرایط آب و در ین سیستم بسیار قابل اطمینان است اماا ،شودجاري می  

نجمادغیر از آب که نقطه ا مدار بسته سیال عاملهاي در سیستم ها گردد.ها ممکن است موجب آسیب به لولهلوله  

اخل مخزنها گرما توسط مبدل حرارتی از سیال عامل به آب داین سیستمدر  ،شودکار گرفته میهب تري داردپایین  

شود.داده می                                                                                                                            

                

 



86 
 

                                                                                               سیستم با چرخش اجباري - 

آن هان سیستممزیت ای .استگردش آب توسط پمپ  هاي ترموسیفونیکها با سیستمتفاوت اصلی این سیستم      

   بستهمدار و ها نیز به دو دسته مداربازاین سیستم داد. قرار موقعیت دلخواه در توان مخزن ذخیره رااست که می    

بینیم:هاي فتوولتاییک حرارتی با سیال آب را میزیر چند نمونه از سیستم در شوند.تقسیم می      

 

)1393(پالیده، هاي فتوولتاییک حرارتی آبی چندنمونه ازسیستم :4-1شکل  

 

هایی با سیال عامل هواسیستم -       
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 آب و هوا میتوانند به عنوان سیال انتقال دهنده گرما در کلکتورهاي خورشیدي مورد استفاده قرار بگیرند .        

.استا با هو مقایسه در ترند چون آب داراي خصوصیات ترموفیزیکی باالهاي هوایی برهاي آبی از سیستمسیستم  

از اغلب هاتماین سیس در ورد استفاده هستند.بیشتر م ،هاي عملیاتی کمترهوایی با هزینههاي این وجود سیستم با  

بینیم:می ها راشکل زیر چند مورد ازآن در .)1994(پراکاش، شودفن براي جابجایی هوا استفاده می  

 

 

)1393(پالیده، هاي فتوولتاییک حرارتی با هوا سیستم :5-1شکل  

 

    - کلکتورهاي متمرکزکننده نور1

 

           1Concentrator PV 
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رفت ازاي هدرجذب گرم با کنند. ت کارتوانند در دماي باالتري نسبت به کلکتورهاي صفحه تخ این کلکتورها می  

دراین یافت.تري دست توان به بازده الکتریکی بیش تحویل آن به سیال عامل می سیستم فتوولتاییک متمرکز کننده و  

در شود.فاده میهاي فتوولتاییک استروي سلول بر جذب تابش خورشیدها براي افزایش ها از متمرکز کنندهسیستم  

                                                                                       :بینیمرا می هازیر یک نمونه از این سیستم

 

 

)1393(پالیده، سیستم فتوولتاییک حرارتی با متمرکز کننده :6-1شکل  

 

 1- 1-7-  ژنراتورهاي ترموالکتریک1                                                                                      

 فیزیکدان آلمانی توماس سیبک2 در سال 1821 میالدي متوجه پدیدهاي جالب شد. او مشاهده کرد که اگر در محل

اختالف، دتري قرارگیرند بین آن دو سرآزاسر دیگر فلزها در دماي پایین دما زیاد شود و دو اتصال دو فلز مختلف  

هاي آزادکترونال ،شودمی که وقتی دماي قسمتی از فلز زیاد ستا آنعلت پدیده  شود.پتانسیل الکتریکی ایجاد می  

  و پایداري به سمت قسمت سرد تمایل به حرکت ،بیشتري هستند یکه داراي سرعت ارتعاش در قسمت گرمواقع 

 

      1Thermoelectric Generator       

      2Thomas Seebeck 
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قاتپس از این تحقی .ایجاد یک میدان در درون ماده این یعنی به هم خوردن تعادل الکتریکی و کنند ومی پیدا  

     ست از:تعریف شد که عبارت "سیبک"براي مشخص شدن میزان توان تولیدي فلزات گوناگون ضریبی بانام 

� = −
∆�

∆�
 

ولیدباشد. در شکل زیر نحوه عملکرد ژنراتورهاي ترموالکتریک براي تکه واحد آن ولت بر درجه سلسیوس می  

.الکتریسیته نشان داده شده است      

 

)2010(ژانگ و همکاران، ژنراتور ترموالکتریکشماتیک  :7-1شکل  

هاي موفقاز جمله پژوهش هاي خود جاي دادند.ها را در پژوهشرواج استفاده از این ژنراتورها دانشمندان آنا ب  

رماي اضافیجذب گ رايب ،توولتاییکف در پشت ماژولترموالکتریک  هايتوان به استفاده از مولددر این زمینه می  

آوري گرماي حاصله از گازهاي خروجی ازجمع افزایش بازده سلول خورشیدي و نتیجهدر و ش دماسلول و کاه  
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پردازنده قطعات دماباالي الکترونیکی مثل کاريهمچنین خنک وحرارت آن  تولید الکتریسیته از و اگزوز خودرو  

                                                                        اي مفید اشاره کرد.هبسیاري دیگر از پژوهش رایانه و

تندعمرطوالنی هس صدا کارکردن وبی جمله نبود قطعات متحرك، از هاییاي ترموالکتریک داراي مزیتژنراتوره  

هاییحرارت ته ازیتولید الکتریس رسد امادرصد می 7ها در نهایت به بازده آن ،ژنراتورهاکنونی این و با پیشرفت   

نندما که هرچند امید است. کندشدند این بازده کم را جبران میتلف می صورت عدم وجود ترموالکتریک،که در  

        ه شوند.هاي خورشیدي که در ابتدا بازده بسیار پایینی داشتند این ژنراتورها نیز با افزایش بازده مواجسلول

ته وپیشنهادي خود پرداخ هاي مختلف طرحهاي ترموالکتریک در مکانبه بررسی بازده مولد ،حاضر پژوهش در  

                                                                                                  ایم.نتایج را باهم مقایسه کرده
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                                                                                      گذشته مروري بر تحقیقات - 1-8- 1

    هاي فتوولتاییک حرارتی با سیال هواسیستم -1- 1-8- 1   

 اوتمان و همکاران1(2005) یک سیستم دومجرایی فتوولتاییک حرارتی با ترکیب متمرکزکنندههاي سهموي و فین

ه شدهافزایش انرژي تابید براي 68/1ضریب تمرکز  با کننده نورخورشیدمتمرکز ش ازاین پژوه در کردند.آنالیز را  

پشت در از سلول به سیال جاري ها بهبود انتقال حرارتنقش پره شد. روي سلول خورشیدي استفاده خورشید بر  

مجموع  مترمربع نشان داد بر وات 500 نتایج در شدت تابش بینیم.می  8-1شکل در را این ساختار .است سلول  

                          کند.می تغییر ثانیه گرم بر160تا15به ازاي دبی  درصد 70تا 39الکتریکی از بازده حرارتی و

 

 

)2005( همکاران سیستم مورد مطالعه اوتمان و :8-1شکل  

                               

 کریم و هاولدار2 (2006) بر روي تاثیر عواملی چون تابش خورشید، دماي محیط و سرعت باد محیط بر عملکرد

               ود.ها کامال با نتایج تجربی مطابق بنتایج تئوري آن اي کردند وهاي فتوولتاییک مطالعه گستردهماژول

            

      ١Othman MY etal    

      ٢Karim MA,Hawlader MNA 
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 تیواري و همکاران1 (2006) عملکرد و بازده ترکیبی سیستم فتوولتاییک که با سیال عامل هوا کار میکرد را بدون

آوردند. دسته عبوري ب هواي دبی عمق کانال سیال و با تغییر طول و راها نتایج حضور شیشه بررسی کردند.آن  

                                                                                                                  

 تونی و تريپانگوستوپولوس2 (2007) در دو طرح، انتقالدهندههاي گرما را در کانال سیستم فتوولتاییک حرارتی

زیر کلش در دادند. میان کانال قراري فلزي بار تیغهیک پشت کانال و در هاییبار پرهیکبدین منظور  دادند. قرار  

                                                                                                   شود.این دو طرح مشاهده می

ا افزایش وشیشه بازده حرارتی ر که یافتنددر بررسی کردند و سیستمجود یا عدم وجود شیشه را در ر ویاثها تآن  

تم با تیغه دربهتري نسبت به سیسبازده حرارتی  در پشت مجرا سیستم با پره دهد وبازده الکتریکی را کاهش می  

                                                                                                           دهد.ارایه می میان مجرا

 

)2007( پانگوستوپولوس مطالعه تونی و م موردتسیس :9-1شکل  

 

 

            ١Tiwari et al       

           ٢Tonui JK,Tripanagnostopoulos     
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 تريپانگوستوپولوس1(2007) این بار عملکرد سیستم فتوولتاییک حرارتی را با سیال هوا بررسی کرد. او براي

مقابل سطح هایی دردندانهبار یک ،کانال هوا داري در میانبار ورق چینتوسط هوا یک بهبود دریافت حرارت  

تر بازدهداراي سطح مقطع بیش دریافت که سیستم داد و قرار هایی در کاناللوله بار دیگر وفتوولتاییک  ماژول  

                                                                                      .)10-1شکل( الکتریکی بیشتري دارد

 

)2007( سیستم مورد مطالعه پانگوستوپولوس :10-1شکل   

 

 ابراهیم2 (2007) مدلی به همراه حل آن ارایه داد و از متمرکزکنندهها و فین در سیستم فتوولتاییک حرارتی خود

                                   یابد.  افزایش میبازده الکتریکی  ،با افزایش دبی سیالکه اثبات کرد  بهره جست و

      1 Tonui JK,Tripanagnostopoulos     

      ٢Ebrahim Mali Alfegi KS 
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 ایست و همکاران1 (2008) یک سیستم فتوولتاییک حرارتی را طراحی و بررسی کردند. آنها پنلهاي فتوولتاییک را

گرماي و ها عبوراین ماژول زیر از هوا 11-1همانند شکل. رفته در سقف منازل کردند معمول بکار جایگزین مصالح  

                                                                                                     .کندها را جذب میمازاد ماژول

 

 

)2008( همکاران سیستم مورد مطالعه ایست و :11-1شکل  

 

 سوپاین و همکاران2 (2009) یک سیستم فتوولتاییک دومجرایی را با قرار دادن رساناهاي متخلخل در مجراي زیرین

افزایش یافت. درصد 70به حدود60بازده حرارتی از کانال پایین و این کار سطح انتقال حرارت در با بررسی کردند.  

 

 

    1Aste N et al        

    2Sopain K et al 
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                                         وسیعی یافت. کاربرد هاخشک کن نشان داده شده در 12- 1این مدل که در شکل

 

                     )2009( همکاران سیستم مورد مطالعه سوپاین و :12-1شکل           

 

 دوبی و همکاران 1(2009) مطالعاتی را انجام دادند تا بازده سالیانهي الکتریکی سیستمهاي فتوولتاییک را در هند

هماژول شیش، کانال ایجاد ماژول شیشه به شیشه با :متفاوت را آزمایش کردندمدل  4کاربراي این و افزایش دهند  

        دون کانال.ب ماژول شیشه به تدالر کانال و با ماژول فتوولتاییک شیشه به تدالر به شیشه بدون ایجاد کانال،

متوسط و رهاي دیگمیان طرح داراي باالترین راندمان الکتریکی در ،کانال طرح شیشه به شیشه بانتایج نشان داد   

،براي طرح شیشه به شیشه بدون کانال این مقدار است. %41/10حدود ،الکتریکی براي این طرح راندمان سالیانه  

                                                                                                             ت آمد.دسه ب 75/9%

 

 جین و همکاران2 (2010) عملکرد سیستم فتوولتاییک ترمال با سیال هوا را با جریان تکگذر و تونل مستطیلی

حرارتی والکتریکی  بازده .استاین طرح نشان داده شده 13- 1شکلدر  .در نقش مبدل حرارتی بررسی کردند  

 

     1Dubey S Et al           

      2Jin Gel Et al 1Kumar R,Rosen MA     
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