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 مقدمه -1

 یخصوصاً انرژ  ریدپذیتجد یها یسهم انرژ رياخ یهاسال یط

كرده به  دايپ شیبه شدت افزا یجهان ازين نيدر تام یديخورش

 یاز منابع مهم انرژ یکیبه  ریدپذیتجد یها یكه انرژ یصورت

از ابزار  یکیكه  یديخورش یشده اند. پنل ها لیتبد یجهان

 یها یرژدرصد ان ۸۰هستند حدود  یديخورش یجذب انرژ

 یدرصد، پنل ها ۸۰ نیكه از ا ندینما یرا جذب م یديخورش

را  یديخورش یدرصد انرژ ۱۸تا  ۱۲حدود  توانندیم یديخورش

صرف گرم شدن  یانرژ هياما بق د،ینما لیتبد یکیالکتر یبه انرژ

 ۴۰پنل تا  یدما یدر موارد یكه حت یشود به صورت یپنل م

 ی.از طرف كندیم دايپ شیافزا طيمح یاز دما شتريدرجه ب

 نیا یكار یآنها به دما یاتيپنل ها و طول عمر عمل نیراندمان ا

 یدر برخ۱ دولجطبق كه   یدارد به صورت یصفحات بستگ

. ۲پنل حدود  یدما گراديهر درجه سانت شیمنابع گفته شده افزا

 نيدهد به هم یپنل ها را كاهش م یکی. درصد راندمان الکتر5تا 

 یاز معضالت اصل یکی یديخورش یپنل ها یدما شیخاطر افزا

ینده ای كه بخش عمده از آخصوصا در  یديبرق خورش ديدر تول

.در   باشدیمشود  تاميين یاز طریق منابع خورشيد جهان یانرژ

مسئله كار  نیا یبر رو یادیراستا پژوهشگران و دانشمندان ز نیا

مشکل  نیحل ا یبرا زيرا ن یادیمتفاوت و ز یاند و روش هاكرده

شود سه مورد از متداول  یم یگزارش سع نیارائه شده كه در ا

 یمورد توجه قرار گرفته بررس شتريب دایكه جد هاروش  نیا نیتر

 [۲[]۱شود.]
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 1هيت سينک -2

باشد كه  یم یحرارت یباال  یبا گذرده یالمان نکيس تيه

 زيآن ن فهيمس بوده و وظ ای ومينياز آلوم زيعموما جنس آن ن

كه سطح  یگریبه قسمت د زيانتقال حرارت از قسمت گرم تجه

 .باشدیاطراف دارد م اليبا س یتماس خوب

 
  نکيس تيه کی از یینما۱ شکل

و مسطح  ییباشد قسمت باال یمشخص م ۲در شکل چنانچه

 ییمورد نظر كه حرارت باال زياز تجه یبه قسمت نکيس تيه

شود و  یشود متصل م یدر آن حس م یبه خنک كار ازيدارد و ن

 یحرارت یجذب نموده و با توجه به گذرده زيحرارت را از تجه

 بهكه  یقسمت یعنی ینیيكه دارد حرارت به قسمت پا یخوب

 نکهیا شود .حال با توجه به یانتقال داده م باشديم یصورت پره ا

 نیاطراف خود كه در ا اليبا س ییسطح تماس باال یقسمت پره ا

 یم كه اتفاق یهمرفت ندیفرآ لهيباشد دارد، به وس یمورد هوا م

 سطح یدما جهيانتقال داده شده و در نت طيافتد حرارت به مح

 . در قسمت بعد چند روش كندیم دايرد نظر كاهش پمو زيتجه

 شود یها به كار برده م نکيس تيه یبهره ور شیافزا یكه برا

 [۱[]3شود.] یم یبررس

با سوراخ دار کردن  نکيس تيه یوربهره شیافزا -1-2

 نکيس تيه یاه پره

  نکيس تيه یوربهره شیافزا یبرا داًیكه جد ییهااز روش یکی

 تيه یپره ها یرو یسوراخ ها جادیگرفته اها مورد مطالعه قرار 

بهتر هوا و  افتنی انیكار باعث جر نی(. ا۲لباشد)شک یم نکيس

دو  یشود. ط یم اليبا س نکيس تيسطح تماس ه شیافزا

 ۲ بيگرفته به ترت نجامروش ا نیا یكه بر رو یمطالعه جداگانه ا

كه پره ها بدون  ینسبت به حالت یدرصد بهبود عملکرد ۱۲و 

مثبت و خوب  ريراخ هستند حاصل شده كه نشان دهنده تاثسو

 

 

 

 
 

 

 
۱ Heat sink 

 یم یديخورش یخنک كردن پنل ها یروش برا نیا

 [۱[]3باشد]

 
 دار سوراخ نکيس تيه ینما۲ شکل

 یپره ها لهيبه وس نکيس تيه یبهره ور شیافزا -2-2

 انحنا دار

ه ها ب نکيس تيه یوربهره شیافزا یكه برا یگرید نیروش نو

 یبا پره ها یومينيآلوم نکيس تيكار گرفته شده استفاده از ه

 جیباشد . نتا یمتر م یسانت ۲۰ یبیانحنا دار و به طول تقر

 یديخورش یروش در پنل ها نینشان داده استفاده از ا شیآزما

ستم خنک كننده يبدون س یديكه پنل خورش ینسبت به زمان

 ۲به  کیر آمده و نزدت نیيپنل پا یدرصد دما 35باشد حدود 

 .[5[]۴كند.] یم شیافزا یکیالکتر یدرصد بهره ور

 
 دار انحنا یها پره با نکيس تيه ینما3 شکل

 ها نکيس تيه بیو معا ایمزا -3-2

 یمشاهده م  ۲لكه داخل جدو یهمان طور یاز لحاظ اقتصاد

 یشتريب یو نگهدار راتيتعم نهیو هز هياول نهیهز رغميشود ،عل

صاف نسبت به پنل بدون  ایانحنادار  نکيس تيبا ه یهاكه پنل

از  یكه ناش ییدارند،كاهش قابل مالحظه دما نکيس تيه

 شتريب یورباشد باعث بهره  یها م نکيس تيعملکرد مناسب ه

در پنل  هیكه زمان بازگشت سرما یشود به صورت یم یکیالکتر

در مقابل زمان سال بوده اما  ۸.۴حدود  نکيس چيبدون ه

 بيانحنادار و صاف به ترت نکيس تيپنل با ه هیبازگشت سرما

روش را از لحاظ  نیموضوع استفاده از ا نیباشد كه ا یم 5و  ۴.۲



 

 

   3 

روش وجود دارد  نیكه در ا یالش. اما چدینما یم هيتوج یاقتصاد

روش بر اساس  نیا یساز و كار كل نکهیا لياست كه به دل نیا

 یوربهره زانيخاطر م نيباشد به هم یم یهمرفت یها انیجر

به  گریبه عبارت د ای طيمح یهوا انیها به جر نکيس تيه

مشکل  نیحل ا یباشد كه البته برا یشدت وزش باد وابسته م

وسعت  ليشود ،اما به دل یم هيو دمنده ها توص ااستفاده از فن ه

 یاقتصاد هيراهکار توج نیعمالً ا یديخورش یو حجم پروژه ها

 یها در مناطق نکيس تياستفاده از ه گریدارد. به عبارت دن

 یكه وزش باد مداوم و مناسب یجنوب یقایاز افر یمانند قسمت

 یهاپنل  یخنک كار یبرا یچندان مناسب نهیوجود ندارد گز

 [5باشد.] ینم یديخورش

خورشيدی با پنل  توضيحات

 نا دارحه های انپر

خورشيدی پنل 

 صاف ه هایبا پر

پنل 

 خورشيدی

 (دالر)چرخه عمر نهیهز

 (دالر)اوليه كلیزینه ه

 (دالر)تعميراتزینه ه

 (دالر)نیجایگزیزینه ه

 (دالر)یارزش خالص كنون

 ی ساليانهژتوليد انريزان م

 (سال)بازگشت سرمایهمان ز
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 دار انحنا و صاف یها نکيس تيه یاقتصاد زيآنال ۲ جدول

   2دهنده حالت رييمواد تغ -3

روش دوم خنک سازی پنل های خورشيدی استفاده از مواد پی 

كه از اسم آن  همانطوری.سی ام یا تغيير دهنده حالت ميباشد 

نيز مشخص است این نوع مواد با دریافت انرژی به صورت گرما از 

به طور كلی پی  .یک حالت به حالت دیگر تغيير پيدا می كند

 3نرژی گرمایی را به دو صورت انرژی گرمایی محسوسسی ام ها ا

روند ذخيره  ۱ فرمولطبق در خود ذخيره می كنند.  ۴نو نها

سازی گرما در پی سی ام ها به این صورت می باشد كه در 

و قبل از شته مرحله اول پی سی ام در حالت جامد قرار دا

 ندكمی دریافت كه راميزان گرمایی  Tmیا  ذوبرسيدن به دمای 

 پروسه این نماید می ذخيره خود درون محسوس گرمای قالب در

 

 

 

 
 

 

 
۲ Phase change materials 

3 Sensible heat 
۴ Latent heat 

 از ميرود باال ام سی پی ذوب نقطه تا دما كه زمانی تا یافته ادامه

 كه را گرمایی پی سی ام ،شود می شروع دوم مرحله بعد به اینجا

 كندمی ذخيره خود درون نهان گرمای قالب در كندمی دریافت

 شود. در می مایع به از جامد ماده زفا تغيير باعث نهایتاً  كه

 در شد ذوب كامل صورت بهپی سی ام  كه زمانی و سوم مرحله

 محسوس گرمای قالب در را دریافتی گرمای مجدد حالت این

. ده كه باعث باال رفتن دمای مایع ميشود كر ذخيره خود داخل

هرچند این مرحله نسبت به دو مرحله قبل تاثير كمتری دارد. به 

پی   كلی به پروسه توضيح داده شده در باال پروسه شارژ صورت

 پی سی ام گفته می شودو برعکس آن پروسه دشارژ  سی ام 

.[6][۲] 

 

 ۱فرمول 

 ام یس یانواع مختلف پ -1-3

 ،پی سی ام های موجود به سه دسته ارگانيک  در حال حاضر

ی پی س انواع مختلف این .غيرارگانيک و تجاری تقسيم می شوند

ام ها عالوه بر دمای ذوب متفاوت در یک سری مشخصات 

يک پی سی ام های ارگان برای مثال .فيزیکی نيز متفاوت هستند

ه ضافمای ذوب و بدون نياز به فراوری ادر رنج های متنوعی از د

در دسترس هستند و به دليل پروسه ذوب سریعی كه دارند 

    در عوض عموماً برای موارد با دمای پایين استفاده می شود 

 دارد كه باالیی  Hm به توجه با ارگانيک غير های پی سی ام

 گرمایی انرژی ذخيره برای نياز مورد ام سی پی حجم ميزان

م های اپی سی  كه مزایای تمامی عليرغم اما ،كندمی پيدا كاهش

 پنلغير ارگانيک دارند این نوع پی سی ام ها در خنک كاری 

 به دليل اثر خورندگی كه دارند كمتر استفاده ی خورشيدیها

ای نوع دیگری از پی سی ام ها اصطالحاً پی سی ام ه. می شود 

ت سی ام قبل به دسپی  از تركيب دو نوعكه تجاری نام دارند 

 این دارند ها پی سی ام از نوع این كه مزایایی از .یکیمی آیند

 مشخصات با محصول توليد امکان كننده توليد كه است

ی سی پت این نوع جه همين به و دارد را كنندهمصرف اختصاصی

ام ها با مشخصات متفاوت و به صورت گسترده در بازار در 

 [6]هستند.دسترس 

پی سی ام های تجاری موجود در بازار با دامنه وسيعی از كاربرد 

های صنعتی ،كشاورزی،نظامی ،پزشکی و... با مشخصات 

 اختصاصی توسط چند شركت مطرح در این حوزه مانند:

Axiotherm ،croda، PCM Products Ltdو، rubitherm  توليد



 

 

   ۴ 

كه می شود.مطرح ترین توليد كننده مواد تغيير دهنده حالت 

محصوالت آن در زمينه خنک سازی پنل های  خورشيدی مورد 

می باشد كه عموما در  rubithermاستفاده قرار گرفته شركت 

اكثر كار های پژوهشی در این زمينه از محصوالت این شركت 

و  RTاستفاده شده است.نامگذاری محصوات این شركت با پسوند 

پی سی ام این سپس دمای ذوب پی سی ام می باشد.برای مثال 

نامگذاری می   RT 40درجه به صورت  ۴۰شركت با دمای ذوب 

 [6] [7]شود.

 

 ام مناسب یس یانتخاب پ -2-3

پی سی ام ها جهت خنک كاری  مسئله مهمی كه در استفاده از

پنل های خورشيدی اهميت دارد انتخاب پی سی ام مناسب و 

پنل های خورشيدی می  محل استقرارسازگار با شرایط محيطی 

 باشد اهميت این موضوع به حدی می باشد كه در صورت انتخاب

نمی شود  انجامر اینکه خنک كاری اشتباه پی سی ام عالوه ب

 به وحتی در مواردی می تواند تاثير منفی بر دمای پنل بگذارد 

فاكتور اصلی دمای سه  پی سی ام  همين لحاظ هنگام انتخاب

 مختلف فصول طیميزان تابش خورشيد و دمای پنل ، محيط 

 [۸].ی بررسی بشودبایست

به طور خالصه در صورتی كه پی سی ام ای كه انتخاب ميکنيم  

دمای ذوب كمتری نسبت به دمای محيط داشته باشد باعث می 

پی سی ام با دریافت گرما از محيط و  شود كه در شرایط عادی

با توجه به اینکه ، شود ببدون تبادل گرما با پنل تبدیل به مایع 

فاز مایع تبادل گرمایی نسبت به فاز جامد بسيار كمتر می در 

 رفتن دمای پنلباال با این امکان وجود دارد كه  همچنينباشد 

در تبادل گرمایی با پنل نداشته  یعالوه بر اینکه عملکرد موثر

در حالت  بشودطبيعی پنل با محيط دمای باشد حتی مانع تبادل 

دمای ذوب برابر دمای  ودشدیگر اگر پی سی ام كه انتخاب می 

محيط داشته باشد این باعث می شود كه در طول روز و در 

حالتی كه پنل در محدوده دمای محيط می باشد پی سی ام 

شروع به تبادل گرمایی همزمان با پنل و محيط بنماید كه باعث 

در بهترین  .شودمی پنل خورشيدی سازیكاهش عملکرد خنک

ی سی ام انتخابی بيشتر از دمای پ حالت زمانی كه دمای ذوب

محيط باشد در این صورت پی سی ام فقط زمانی كه دمای پنل 

از حد مجاز خارج بشود تبادل گرمایی موثری با پنل انجام می 

دهد و باعث خنک كاری و در نتيجه باال رفتن بهره وری 

انتخابی دمای  جالکتریکی پنل ميشود. گفته شده كه بهترین رن

باشد كه  میدرجه باالتر از دمای محيط  6تا  3م ذوب پی سی ا

 [6].شودپی سی ام می منجر به بهترین كارایی

 

 ام ها یس یپ یوربهره شیافزا یراهکارها -3-3

ی عالوه بر انتخاب مناسب پارامترهای دمایی چند راهکار برا

از  برای مثال استفاده.ارائه شده  وری پی سی ام هاافزایش بهره

 رندكه دا مناسبیپره های آلومينيومی به دليل رسانایی گرمایی 

باعث افزایش سرعت تبادل گرمایی و خنک تر شدن سریع تر و 

 به طور مشابه .حالت عادی می شودبيشتر پنل در مقایسه با 

ط و مخلو تاستفاده از ذرات و براده های آلومينيوم یا گرافي

 دكردن آن با پی سی ام هم می تواند باعث بهبود عملکرد بشو

[6][۲]. 

 
پی  جهت بهره وری بيشتريت و پره های آلومينيومی براده های گراف۴ شکل

                                   سی ام

 وری پی سی ام ها می کی از مشکالتی كه باعث كاهش بهرهی

 می سال مختلف فصول طول یا درشود نوسانات دما در طول روز 

ت يط در فصل بهار و تابستان متفاومح دمای مثال برای باشد.

نل ی پمی باشد و اگر با توجه به دمای تابستان یک پی سی ام برا

ع ه تبدر بهار و زمانی كه دمای محيطی و ب شود،انتخاب  موردنظر

ی تبادل گرمای ؛آن دمای پنل نسبت به تابستان كمتر می باشد 

گيرد و پی سی ام حتی مناسبی بين پنل و پی سی ام انجام نمی

 لحاظبه همين . مانع تبادل طبيعی گرما با محيط می شود 

ا م بالیه پی سی ا راهکاری كه پيشنهاد می شود استفاده از چند

 خاببا انتحالت برای مثال در این . دمای ذوب متفاوت می باشد 

 الیه در دیگری ام سی پی و پایين ذوب دمای با ام سی پی یک

ای پنل وقع بهار و با رسيدن دم، مذوب باالتر  دمای با و پایينی

 به محدوده دمای ذوب الیه اول تبادل گرمایی و فرآیند خنک

 شود و با باال رفتن دما در طول سال در صورتیازی انجام میس

 هم كه دمای پنل به محدوده دمای ذوب الیه دوم برسد این الیه

در  .شروع به تبادل گرمایی با پنل و خنک سازی آن می كند

 ما سی الیه پیصورتی كه چنين قابليتی هنگام استفاده از یک 

 .هنگام تغييرات دما وجود ندارد

 دمای با ام سی پی الیه چند از استفاده هنگام كه چالشی اما 

 هایالیه ذوب هنگام به كه است این دارد وجود متفاوت ذوب
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 و پنل بين گرمایی تبادل عمده شد ذكر تر قبل طبق آنچه باالیی

جامد و هنگام تغيير فاز به مایع می باشد و  در فاز ام سی پی

شد تبادل گرمایی به  ذوبزمانی كه پی سی ام به صورت كامل 

 ام سی پی 5از طرفی رسانایی گرمایی .كندشدت كاهش پيدا می

 وبرای حل این مشکل ، در فاز مایع به شدت كم می باشد 

های باالیی افزایش رسانایی گرمایی و هدایت گرما از پنل و الیه

و براده  یا های پرهنک سي تبه الیه های پایين تر استفاده از هي

 دیگر به عبارت .يوم و ذرات گرفتی پيشنهاد می شودهای آلومين

 به تواندمی وریبهره افزایش برای دوم و اول راهکار تركيب

 [۲][6].بشود ام سی پی سازی خنک باعث موثری كامال صورت

 

استفاده از روش مواد تغيير دهنده  مزایا و معایب -4-3

 حالت

ا بستگی به جریان هووا عدممزیت این روش نسبت به روش قبلی 

ی می باشد به صورتی كه وزش باد اثر چندانی بر روی بهره ور

ف يرات دمایی طی فصول مختلتغياما از طرفی  .این روش ندارد

آورد كه میین روش به وجود های را برای ایک سری چالش

برطرف كردن این چالش ها باعث پيچيدگی در طراحی و 

 ین است كهمسئله دیگرا .شودها میهمچنين افزایش هزینه

های موجود  ام سی پیمشخص است  ۱ همانطوری كه در نمودار

وجود درجه سانتيگراد به صورت تجاری م 65غالبًا تا رنج دمایی 

ی د یک محدودیتی براهستند و از این لحاظ این مورد می توان

 [6][۲].این روش خنک سازی باشد

 

 

 

 
 

 

 
5 Thermal conductivity 

 
 یمختلف تجار یام ها یس یذوب پ یدما۱ نمودار

 ترموالکتریکماژول های  -4

روش سوم برای خنک سازی پنل های خورشيدی استفاده از 

از  5طبق شکلاین ماژول ها  .ماژول های ترموالکتریک می باشد 

كه از نظر الکتریکی و  p و n تعدادی نيمه هادی نوع

ترمودیناميکی به ترتيب به صورت سری و موازی به همدیگر 

ن ماژول ها به این نحوه كار ای.متصل هستند ساخته شده است 

توان گفت یک مبدل انرژی دو صورت می باشد كه در اصل می

حالت هستند كه در حالت اول یعنی حالتی ژنراتوری با استفاده 

انرژی گرمایی را به انرژی  7دما و طبق اثر سيبک 6از گرادیان

كه الکتریکی تبدیل می كند اما در حالت دوم یعنی كولری 

همانند یک پمپ ۸شد طبق اثر پلتيرحالت اول می با معکوس

حرارتی با مصرف مقداری انرژی گرمایی الکتریکی گرما را از یک 

زی سمت اطرف به طرف دیگر انتقال می دهد و باعث خنک س

ز این ماژول ها در حالت زمانی كه بخواهيم ا .گرم ماژول می شود

یک  كه است صورت این بهكلی  ساختاركولری استفاده كنيم 

یا  شده متصل پنل پشت به مستقيم صورت به یا ماژول طرف

ابتدا به یک صفحه آلومينيومی به پشت پنجره چسبانده شده و 

طرف   .بعد ماژول به صفحه آلومينيومی اتصال داده می شود

هيت شود به این سمت منتقل می به كه حرارتدیگر ماژول 

 

 

 

 
 

 

 
6 Gradient 
7 Seebeck effect 
۸ Peltier effect 
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هر یا  را به هوا حرارتشود كه در نهایت این متصل می سينکی

 [۸][۲][9].كندسيال دیگری منتقل می

 

 

 کیماژول ترموالکتر کی یساختار كل5شکل 

 

 کیترموالکتر یها لماژو بیو معا ایزام -1-4

طبق پژوهش هایی كه انجام شده است این روش به صورت موثر 

 به تبع آن و می تواند دمای پنل های خورشيدی را كاهش بدهد

 طی برای نمونه .نل بشودپوری و طول عمر باعث افزایش بهره

ار كدر حال زمایشی در حالتی كه پنل بدون ماژول ترموالکتریک آ

وری سيمم بهرهو ماك %۸.35وری الکتریکی باشد مينيمم بهره

باشد اما زمانی كه از ماژول درصد می %۱۱.۴۸الکتریکی 

ترموالکتریک استفاده می شود این مقادیر در حالت مينيمم 

 .كند افزایش پيدا می % ۱3.۲7و در حالت ماكسيمم به  %۱۲.۲6

ف دارد این است كه برخال جودو روش دراینیکی از مزایایی كه 

 دو روش قبلی این ماژول ها از نظر دمایی محدودیت عملکردی

خاصی ندارند و همچنين وابستگی زیادی به شدت جریان هوای 

ه بدر همه شرایط جغرافيایی می توانند  همچنين محيط ندارد و

 با برای مثال در یکی از منابع عنوان شده كه .خوبی كار كنند

 هبدرجه  ۸3ز ماژول های ترموالکتریک دمای پنل از استفاده ا

 به توجه با دیگر از طرف .كاهش پيدا كرده سانتی گراد درجه 65

 كه زیادی نسبتاً قيمت دليل به دارد روش این كه مزایای تمامی

 الاستقب مورد صنعتی پروژه های در چندان دارند ها ماژول این

 شگاهیآزمای پژوهشی هایطرح در همچنان و اند نگرفته [۸]قرار

 [۱۱][9][۲][۱۰].دنتوسعه می باش حال در

کاربرد روش های خنک سازی در پروژه های صنعتی -5

  

ه شده در این كار تحقيقی، هنوز در رابطه با سه روش شرح داد

بهره گيری از این سه روش در پروژه صنعتی و مقياس بزرگی 

گزارش نشده و عموما معدود پروژه های حال حاضر نيز از روش 

سنتی اسپری كردن آب یا روش لوله های انتقال دهنده حرارت و 

استفاده ميکنند كه از دایره بحث این كار  PVTسيستم های 

 رج می باشد.تحقيقی خا

 یريگ جهيو نت یجمع بند -6

 ه شد مسئله خنک سازی با توجه به اثر چشمگيریگفتچنانچه 

گذارد  ها میوری الکتریکی پنلبر طول عمر و ميزان بهره كه

ه رفتمورد توجه بسياری از دانشمندان و پژوهشگران قرار گ طبعا

م های متنوعی نيز برای این موضوع ارائه شده كه هر كداو روش

ورد مدر این گزارش سعی شد سه  متفاوتی دارند.مزایا و معایبی 

 .از این روش ها كه بيشتر مورد توجه قرار گرفته بررسی شود

مسئله مهمی كه می توان برداشت كرد این است كه در خنک 

 و روش انتخاب موضوع مهمترین ی خورشيدیسازی پنل ها

 و ییهوا و آب شرایط اساس بر سازی خنک صحيح تکنيک

از  پروژه می باشد كه عدم توجه به هر كدام مالی و جغرافيایی

 تواند باعث كاهش بهره وری و حتی در مواردی میاین موارد می

 .تواند باعث ایجاد ضرر های سنگين بشود 
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