نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر
نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر ،دوره  ،52شماره  ،2سال  ،1399صفحات  281تا 296
DOI: 10.22060/mej.2018.14288.5830

بررسی آزمایشگاهی بهبود عملکرد خنکسازی یک ماژول فتوولتائیک با استفاده از ماده تغییر
فاز دهنده-نانوذرات اکسید مس
ابراهیم ابراهیمی

*

دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمانشاه ،کرمانشاه ،ایران
خالصه :در این مطالعه ،تاثیر استفاده از ترکیب یک ماده تغییر فاز دهنده و نانوذرات اکسید مس به عنوان عامل
خنکساز بر روی عملکرد یک ماژول فتوولتائیک به صورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است .ماده تغییر فاز که
در محفظه پشت ماژول قرار گرفته و از طریق میلیلولههای مارپیچی با آب سرد خنکسازی شده است .ماده تغییر فاز
دهنده به دلیل دریافت مقدار زیادی ازگرمای سطح ماژول و درنتیجه کنترل ظرفیت حرارتی سیستم به افزایش راندمان
آن کمک میکند .اثر غلظت نانوذرات اکسید مس ( 0/5تا  4درصد وزنی) و مقدار ماده تغییر فاز ( 1/25تا  2کیلوگرم) بر
پارامترهای مختلف مانند دمای سطح ماژول ،افزایش توان بیشینه و بازده خنکسازی ماژول فتوولتائیک مورد بررسی قرار
گرفتهاند .نتایج نشان داد که استفاده از ماده تغییر فاز دهنده خالص به طور چشمگیری باعث کاهش دمای سطح ماژول
از 58/34 ºCبه 51/7 ºCشده است .همچنین ،دادهها نشان داد که افزودن نانوذرات اکسید مس به ماده تغییر فاز دهنده
خالص منجر به افزایش بازده خنکسازی و توان تولیدی از ماژول شده است .افزایش وزن ماده تغییر فاز دهنده خالص
وترکیب آن با اکسید مس  %4از 1 kgبه 2/25 kgمنجر به کاهش دمای سطح ماژول به ترتیب از  51/7به48/1 ºC
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و از  45به 42/9 ºCشده است .همچنین ،با افزایش غلظت نانوذرات در ماده تغییر فاز دهنده ،بازده خنکسازی و مقدار
توان تولیدی افزایش یافته و باالترین مقادیر آنها به ترتیب برابر 22/87 %و 3/46 Wمربوط به حالت استفاده از 2/25 kg
ماده تغییر فاز دهنده و اکسید مس  %4میباشد.

 -1مقدمه

انرژی خورشیدی به الکتریسیته و دمای سطح ماژولهای فتوولتائیک

انرژی خورشیدی به عنوان یکی از منابع انرژی تجدیدپذیر

رابطه مستقیم وجود دارد و حداکثر مقادیر بازدهی بین  14تا 17

محسوب میشود که همیشه در دسترس است و ضایعات خاصی

درصد است [ .]4کارایی ماژولهای فتوولتائیک به ازای هر  1درجه

تولید نمیکند [ .]1-3تقاضا برای انرژی ارزان و فراوان ،استفاده از

سانتیگراد افزایش دمای سطح آنها 0/5 ،درصد کاهش مییابد [-8

سیستمهای فتوولتائیک 1برای تولید برق از طریق تابش خورشید

 .]6بنابراین ،پیدا کردن روشهای کارآمد برای خنکسازی ماژولهای

را افزایش داده است .کارایی ،بهرهوری و طول عمر ماژول های

فتوولتائیک به منظور حذف مقدار باالیی از حرارت از سطح آنها به

فتوولتائیک به طور قابل مالحظهای تحت تاثیر شرایط آب و هوایی

طور جدی مورد نیاز است.

مانند سرعت باد ،جهت جریان باد و دمای محیط قرار میگیرد [.]4

تعداد زیادی روشهای جدید فعال و منفعل به منظور افزایش

در منابع گزارش شده است که فقط حدود  15تا  20درصد از تابش

عملکرد و خنکسازی ماژولهای فتوولتائیک استفاده شده است.

خورشیدی جذب شده توسط ماژول فتوولتائیک را میتوان به برق

در روشهای خنککننده فعال مانند استفاده از اسپری آب [ ]9و

تبدیل کرد و بقیه به عنوان گرما از بین میرود [ .]5بین بازده تبدیل

جت برخوردکننده هیبریدی [ ،]10به استفاده از یک نیروی محرکه
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خارجی 1برای جریان دادن به سیال عامل نیاز دارند .تکنیکهای

معمولی حدود  13%افزایش داده است.

خنکسازی فعال دارای راندمان باالیی هستند و منجر به تولید مقدار

موسوی بایگی و صدر عاملی [ ]19اثر استفاده از ماده تغییر

زیاد انرژی میشوند .روشهای خنکسازی منفعل به سه گروه اصلی

فاز پلی اتیلن گلیکول  1000بر خنکسازی و بهبود عملکرد یک

شامل خنکسازی منفعل هوا ، 2خنکسازی منفعل آب 3و خنکسازی

پنل فتوولتائیک را به صورت آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار دادند.

هدایتی 4تقسیم میشوند .یک نوع خاص از خنککننده هدایتی

طبق اظهار این محققین ،در اين پژوهش براي اولين بار در مقياس

منفعل در ماژولهایفتوولتائیک ،استفاده از ماده تغییر فاز دهنده

نيمهصنعتي از مواد تغيير فاز به عنوان كنترلكننده دماي سلول

5است که توسط بسیاری از نویسندگان مورد توجه قرار گرفته است

فتوولتاييك استفاده شده است .نتایج آنان نشان داد که این سامانه

[ .]11-16مواد تغییر فاز دهنده به دلیل داشتن توانایی باال برای

میتواند دمای سطح پنل فتوولتائیک را حدود15 oCکاهش دهد که

دریافت مقدار زیادی ازحرارت سطح ماژولهای فتوولتائیک و درنتیجه

باعث بهبود راندمان در حدود  8%شد.

کنترل ظرفیت حرارتی سیستم به افزایش راندمان آنها کمک میکند

ال وائلی 10و همکاران [ ]1اثر استفاده از ترکیب ماده تغییر فاز

[ .]1معمولترین ماده تغییر فاز دهنده استفاده شده برای خنکسازی

دهنده و نانوذرات سیلیسیم کاربید 11به عنوان ماده تغییر فاز برای

ماژولهای فتوولتائیک واکس پارافین است .واکس پارافین به منظور

خنکسازی سیستم حرارتی-فتوولتائیک و بهبود عملکرد آن را به

ذخیرهسازی حرارت استفاده میشود ،زیرا دارای ظرفیت باال برای

صورت آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار دادند .در این پژوهش ،عالوه بر

ذخیرهسازی گرما در طیف گستردهای از دما بوده و ارزان ،غیرسمی

وجود نانوذرات در ماده تغییر فازدهنده ،نانوسیال سیلیسیم کاربید در

و سازگار با محیط زیست است .همچنین ،مطالعات زیادی روی

لولههایی که در مخزن ذخیرهسازی ماده تغییر فاز دهنده قرار داشتند

خنکسازی ماژولهای فتوولتائیک با استفاده از ترکیب ماده تغییر فاز

جاری بود .نتایج نشان داد که استفاده از این تکنیک ،منجر به کاهش

دهنده با نانومواد انجام شده است.

دمای سطح ماژول شده و بازده حرارتی سیستم را نسبت به مدل

کارونامورسی 6و همکاران [ ]17اثر وجود نانوذرات اکسید مس

7

فتوولتائیک معمولی حدود  72%افزایش داده است.

در پارافین تغییر فاز دهنده روی افزایش هدایت حرارتی آن را بررسی

گستره استفاده از ترکیب مواد تغییر فاز با نانوذرات به تحقیق

کرده و مشاهده کردند که هدایت حرارتی ماده تغییر فاز دهنده بهبود

بیشتر به منظور ارائه بهترین حالتها و روش ممکن برای بهبود

یافته است .آنان اظهار داشتند که این مسئله امکان غلبه بر میزان

خنکسازی سیستمهای فتوولتائیک و کاهش هزینههای انرژی ،همراه

نسبتا کم انتقال حرارت در کاربردهای ذخیره انرژی حرارتی را فراهم

با افزایش فروش تجاری سیستمهای مبتنی بر انرژی خورشیدی نیاز

کرد.

دارد.

سردارآبادي 8و همكاران [ ]18مطالعه آزمایشگاهی یک مجموعه

در این پژوهش ،تاثیر استفاده از ترکیب ماده تغییر فاز و نانوذرات

سیستم حرارتی-فتوولتائیک مبتنی بر نانوسیاالکسید روی 9با پارافین

اکسید مس به عنوان عامل خنکساز بر روی عملکرد و خنکسازی یک

تغییر فاز دهنده را انجام دادند .نانوسیال در لولههایی که در مخزن

سیستم فتوولتائیک به صورت آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفته

ذخیرهسازی ماده تغییر فاز دهنده قرار داشتند جاری بود .استفاده از

است .درواقع ،نوآوری این تحقیق استفاده همزمان از نانوذرات اکسید

این تکنیک خروجی الکتریکی سیستم را نسبت به مدل فتوولتائیک

مسو ماده تغییر فاز به منظور خنکسازی یک ماژول فتوولتائیک است

External Driving Force
Air Passive Cooling
Water Passive Cooling
Conductive Cooling
)Phase Change Material (PCM
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در حالتی که این ترکیب توسط آب خنککننده جاری در میلی لولههای
مسی مارپیچی ،تغییر فاز میدهند و خنک میشوند .در مراجع زیادی
از ترکیب نانولولههای کربنی و نانوذراتاکسید آلومینیوم ، 12بوهمیت
و  ...با آب برای تولید نانوسیال و جهت خنکسازی مواد تغییر فاز
Al-Waeli

SiC
Al2O3
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دهنده استفاده شده است .در این مقاله ،نانوذرات اکسید مس به

ترمومتر مدل لوترون ،بی.تی.ا ِم4208-ا ِس.دی  3استفاده شد .یک

دلیل داشتن ضریب هدایت حرارتی باال ،جهت افزایش ضریب هدایت

دستگاه الکتریکی  4به منظور اندازهگیری و ثبت دادهها به ماژول

حرارتی پارافین و همچنین برای افزایش ظرفیت جذب حرارت ،به آن

فتوولتائیک متصل شده است.

اضافه شده است .استفاده از میلی لولههای مارپیچی برای عبور سیال

ماژول فتوولتائیک مورد استفاده از مدل ِزد.تی-18-10پی،

خنککن به دلیل افزایش سطح انتقال حرارت ،نسبت به لولههای

تایوان 5بوده و درواقع یک ماژول سیلیکونی مونوکریستالی 6است

مستقیم موجود در مراجع دیگر ،به عنوان یکی دیگر از نوآوریهای

که شامل  72سلول بوده که به صورت موازی و سری بهم متصل

این مقاله در نظر گرفته میشود .همچنین ،در هیچ کدام از مراجع

صورتmm

شدهاند .ناحیه فعال هر ماتریس در ماژول فتوولتائیک به

بررسی شده در این زمینه ،اثر مقدار ماده تغییر فاز دهنده بر عملکرد و

 24 mm×36است .به منظور اندازهگیری دمای سطح ماژول

خنکسازی ماژول بررسی نشده که در این مطالعه این موضوع به طور

فتوولتائیک ،تعداد  9ترموکوپل به سطح آن متصل شد 5 .ترموکوپل

کامل ارزیابی شده است .به طور کلی ،اثر غلظت نانوذرات اکسید مس

به سطح باالیی ماژول و  4ترموکوپل به سطح پایینی آن متصل شدند.

(درصد وزنی  0/5تا  4درصد) و وزن ماده تغییر فاز دهنده ( 1/25تا

همچنین دو ترموکوپل به ورودی و خروجی آب خنککن متصل شده

 2کیلوگرم) بر پارامترهای مختلف مانند دمای سطح ماژول ،افزایش

و دماهای آب را در ورود به لوله پی.وی.سی 7پایین و خروج از لوله

توان ماکزیمم و بازده خنکسازی ماژول فتوولتائیک مورد بررسی قرار

پی.وی.سی باالیی اندازه میگیرند .خطای ترمومتر لوترون ،بی.تی.

گرفتهاند.

ا ِم4208-ا ِس.دی برابر  ±0/4%و خطای هر ترموکوپل برابر±0/15 ºC

تا  ±0/25 ºCاست .شکل  2شماتیکی از ماژول فتوولتائیک ،ابعاد آن
 -2کار آزمایشگاهی

و نحوه قرارگیری ترموکوپل ها را نشان میدهد.
به منظور به تعویق انداختن ذوب شدن ماده تغییر فاز دهنده،

 -1-2تجهیزات آزمایشگاهی
یک سیستم آزمایشگاهی به منظور بررسی اثر ترکیب ماده

از میلی لولههای مسی که در آنها آب سرد جریان دارد ،استفاده

تغییر فاز دهنده با نانوذرات اکسید مس بر عملکرد ماژول

شده است .لولههای مسی در فاصله  0/5سانتیمتری از سطح ماژول

فتوولتائیک ساخته شد که شماتیک آن در شکل  1قابل مشاهده

قرار گرفته و در تماس با آن نیستند و تنها نقش خنککننده ماده

است .اجزا اصلی این سیستم عبارتند از :شبیهساز خورشیدی،

تغییر فاز دهنده در حالت مذاب را به عهده دارند .لولههای مسی

مخزن آب ،سیستم ثبتکننده دادهها و ماژول فتوولتائیک .یک

به صورت مارپیچی از دو سر به دو لوله پی.وی.سی متصل شده و

شبیهساز خورشیدی به منظور تولید تابش خورشیدی الزم طراحی

در محظه پشت ماژول قرار گرفتهاند .درب شیشهای این محفظه

شده است .ایده اولیه ساخت شبیهسازی خورشیدی مورد استفاده

طوری ساخته شده که حجم آن را متغیر میسازد و میتوان

در این پژوهش ،از یک منبع معتبر استخراج شده است [ .]20از

مقادیر مختلف از وزن ماده تغییر فاز دهنده را تا حداکثر 2/5 kg

آنجاییکه نور خورشید همیشه در دسترس نیست ،از  5المپ

استفاده کرد .شماتیکی از برش عرضی از مجموعه ماژول فتوولتائیک

متال هالید  1مدل ا ِچ.آی.دی-تی 400دبلیو/دی  2با توان 400

و لولههای مسی احاطه شده با ترکیب ماده تغییر فاز دهنده-اکسید

وات به منظور تولید مستمر نور استفاده شده است .همه المپها

مس را میتوان در شکل ( 3الف) مشاهده کرد .همچنین ،شکل 3

روی سطح یک صفحه آلومینیومی بر روی سقف یک اتاقک متصل

(ب) نمای باال از نحوه قرارگیری لولههای مسی در محفظه پشت

شده و در فاصله  60 cmاز سطح ماژول قرار گرفتهاند .در تمامی

ماژول فتوولتائیک را نشان میدهد .آب سرد از مخزن خارج شده و به

آزمایشات ،قدرت تابش نور از المپها ثابت و برابر 1000 W/m2

یکی لولههای پی.وی.سی وارد و از لوله دیگر خارج میشود .به منظور

تنظیم شده است .به منظور اندازهگیری دمای سطح ماژول از یک

Lutron, BTM-4208SD
Electrical Load

1
2

ZT10-18-P ACDC, Taiwan

Metal Halide Lamps

Mono-Crystalline Silicon
)Polyvinyl Chloride (PVC

HID-T400 W/D
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اﻟﻒ(

ب(
شکل  :1نمایی از سیستم آزمایشگاهی راهاندازی شده در این مطالعه .الف) شکل واقعی تجهیزات آزمایشگاهی ،ب) شماتیکی از تجهیزات آزمایشگاهی.
Fig. 1: Overview of the experimental set up launched in this study. (A) The actual shape of the set up equipment; (b) a
schematic of the set up equipment.
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شکل  :2شماتیک ماژول فتوولتائیک مورد مطالعه و نحوه قرارگیری ترموکوپلها روی سطح آن.

.Fig.
ﺳﻄﺢ آن
ﺗﺮﻣﻮﻛﻮﭘﻞofﻫﺎ روي
ﻗﺮارﮔﻴﺮي
ﻧﺤﻮه
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و
ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﺋﻴﻚ ﻣﻮرد
ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ ﻣﺎژول
ﺷﻜﻞ 2
2: Schematic
the photovoltaic
module
studied
and positioning
of the thermocouples
on the .surface.
مطالعه.
ترموفیزیکی
خواص
جدول :1
اینﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.
استفادهدردراﻳﻦ
مورد اﺳﺘﻔﺎده
فاز ﻣﻮرد
تغییرﻣﺲ
مادهاﻛﺴﻴﺪ
ﻧﺎﻧﻮذرات
ﻣﺸﺨﺼﺎت
ﺟﺪول .2
Table 1: Thermophysical Properties of changing Phase Material (PCM) using in this study.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺎﻧﻮذرات اﻛﺴﻴﺪ ﻣﺲ

ﭘﺎراﻣﺘﺮ

ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﮕﻤﺎ آﻟﺪرﻳﭻ

ﻛﺸﻮر ﺳﺎزﻧﺪه

99/5%
6300

درﺻﺪ ﺧﻠﻮص

داﻧﺴﻴﺘﻪ )(kg/m3

ﺳﻄﺢ وﻳﮋه )(m2/g

29

ﻗﻄﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺎﻧﻮذرات )(mm

<50

ﻫﺪاﻳﺖ ﺣﺮارﺗﻲ )(W/m.ºC

20

دﻣﺎي ﻧﻘﻄﻪ ذوب )(ºC

1326

ﻇﺮﻓﻴﺖ ﮔﺮﻣﺎي وﻳﮋه ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ )(kJ/kg.ºC

531

اینکه در طول انجام آزمایشات لولههای مسی پر از آب باشند ،ماژول

و خواص فیزیکی آن طبق اطالعاتی که این شرکت ارائه کرده ،در

فتوولتائیک با افق شیب  15درجه داشته و آب سرد به لوله پی.وی.

جدول  1آمده است.

سی پایین وارد میشود.

همچنین ،مشخصات نانوذرات اکسید مس مورد استفاده که از
شرکت سیگما آلدریچ خریداری شده در جدول  2آمده است.

 -2-2آماده سازی ترکیب ماده تغییر فاز دهنده و نانوذرات اکسید مس

نانوذرات با درصد جرمیهای مختلف  3 ،2 ،1 ،0/5و  4درصد

ماده تغییر فاز دهنده مورد استفاده در این پژوهش ،واکس

در ماده تغییر فاز دهنده مذاب پراکنده شده و  5سوسپانسیون با

پارافین بوده که از شرکت هایا شیمی رازی (کرمانشاه) خریداری شده

درصد جرمیهای مختلف نانوذرات بدست آمده است .عمل اختالط
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اﻟﻒ( ﺑﺮش ﻋﺮﺿﻲ از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺎژول ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﺋﻴﻚ و ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﻣﺴﻲ اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺎده ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺎز دﻫﻨﺪه-اﻛﺴﻴﺪ ﻣﺲ.

ب( ﻧﻤﺎي ﺑﺎﻻ از ﻧﺤﻮه ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﻟﻮﻟﻪﻫﺎي ﻣﺴﻲ در ﭘﺸﺖ ﻣﺎژول ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﺋﻴﻚ.

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.مطالعه.
ﻣﻮردمورد
فتوولتائیک
ماژول
شماتیک
شکل :3
ﻣﺎژول ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﺋﻴﻚ
ﺷﻤﺎﺗﻴﻚ
ﺷﻜﻞ .3
Fig. 3: Schematic of the photovoltaic module studied

نانوذرات در ماده تغییر فاز دهنده مذاب ،توسط همزن التراسونیک

حاوی سوسپانسیون در حمام آب و یخ قرار داده شد .بعد از همگن

(مدل هیلسچر-یو.پی.400.ا ِس ، 1ساخت کشور آلمان) با فرکانس 24

شدن ،رنگ محلول سوسپانسیون از عسلی روشن به قهوهای تیره-

کیلوهرتز و توان  400وات ،تحت دمای کنترل شده  293تا 298

سیاه تغییر میکند .مقادیر گرمای ویژه ،ضریب هدایت حرارتی و

کلوین ،به صورت همگن درآورده شد .برای حصول مخلوط همگن

دانسیته سوسپانسیون پارافین مذاب و نانوذرات اکسید مس با استفاده

و پایدار ،این فرآیند یک ساعت به طول انجامید .به منظور کنترل

از معادالت مربوط به خواص فیزیکی نانوسیال موجود در مرجع []21

دما ضمن همگن شدن سوسپانسیون توسط همزن التراسونیک ،ظرف

محاسبه گردید که در جدول  3آمده است.

Hielscher-UP400S

1
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جدول  :2مشخصات نانوذرات اکسید مس مورد استفاده در این مطالعه.
ﺟﺪول  .2ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺎﻧﻮذرات اﻛﺴﻴﺪ ﻣﺲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.
Table 2: Specifications of CuO nanoparticles using in this study.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺎﻧﻮذرات اﻛﺴﻴﺪ ﻣﺲ

ﭘﺎراﻣﺘﺮ

ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻴﮕﻤﺎ آﻟﺪرﻳﭻ

ﻛﺸﻮر ﺳﺎزﻧﺪه

99/5%
6300

درﺻﺪ ﺧﻠﻮص

داﻧﺴﻴﺘﻪ )(kg/m3

ﺳﻄﺢ وﻳﮋه )(m2/g

29

ﻗﻄﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺎﻧﻮذرات )(mm

<50

ﻫﺪاﻳﺖ ﺣﺮارﺗﻲ )(W/m.ºC

20

دﻣﺎي ﻧﻘﻄﻪ ذوب )(ºC

1326

ﻇﺮﻓﻴﺖ ﮔﺮﻣﺎي وﻳﮋه ﺣﺎﻟﺖ ﺟﺎﻣﺪ )(kJ/kg.ºC

531

جدول  :3مشخصات ترکیب پارافین و نانوذرات اکسید مس مورد استفاده در این مطالعه.
ﺟﺪول  .3ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﺎراﻓﻴﻦ و ﻧﺎﻧﻮذرات اﻛﺴﻴﺪ ﻣﺲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.
Table 3: Properties of Composition of paraffin and CuO nanoparticles using in this study.

�=0/5%

�=1%

ﭘﺎراﻣﺘﺮ

ﻫﺪاﻳﺖ ﺣﺮارﺗﻲ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﻳﻊ )(W/m.ºC

0/213

0/216

ﻇﺮﻓﻴﺖ ﮔﺮﻣﺎي وﻳﮋه ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﻳﻊ )(kJ/kg.ºC

21/353

3

داﻧﺴﻴﺘﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺎﻳﻊ ) (kg/m
دﻣﺎي ﻧﻘﻄﻪ ذوب )(ºC

865/31
52-53

�=2%

�=3%

892/62

947/24

1001/86

52-53

50-51

49-50

394/29

0/222

724/53

0/228

1018/76

�=4%

1056/48
0/235
49

1282/57

جرمیهای مختلف  3 ،2 ،1 ،0/5و  4درصد به صورت آزمایشگاهی

و جریان ماکزیمم ( )Imaxضبط شدند .دماهای  9نقطه از سطح

اندازهگیری شد که در جدول  3آمده است.

ماژول با استفاده از ترمومتر همزمان ضبط شدند .همه آزمایشات
در دمای اتاق و حدود  17 -16درجه سانتیگراد در فصل زمستان

 -3-2روند انجام آزمایشات

انجام شدند.

قبل از انجام آزمایشات ،تست وجود نشتی برای مجموعه لولههای
مسی در باالترین دبی آب انجام شد و مشکالت نشتی به طور کامل

 -4-2خطاهای آزمایشگاهی و آنالیز عدم قطعیت

رفع گردید .برای هر آزمایش مقدار مشخص از سوسپانسیون ماده

مقادیر واقعی از دادههای اندازهگیری شده در این کار ناشناخته

تغییر فاز دهنده و نانوذرات به درون محفظه پشت ماژول ریخته

است .بنابراین ،دقت دادههای اندازهگیری شده نشان میدهدکه

شده و  24ساعت به سیستم استراحت داده شده تا این به طور کامل

دادههای اندازهگیری تکرار شده چقدر به یکدیگر نزدیک هستند .از

جا گرفته و ترکیب به جامد تبدیل شود .در هنگام انجام آزمایشات،

آنجاکه عدم قطعیت در مقادیر اندازهگیری شده یک دلیل عدم قطعیت

دبی آب سرد ورودی روی مقدار دلخواه تنظیم شد .مقادیر ولتاژ

در مقادیر محاسبه شده است ،به عدم قطعیت دمای سطح ماژول،

خروجی مختلف در جریانهای الکتریکی مختلف با استفاده از

ولتاژ و توان اندازهگیری شده نیاز است .دادههای اندازهگیری به عنوان

دستگاه الکتریکی تنظیم شد .در حین آزمایشات ،خروجی الکتریکی

"مقدار اندازهگیری ±عدم قطعیت'' گزارش شده است .محاسبات به

فتوولتائیک به دستگاه الکتریکی متصل بوده و بعد از اینکه سیستم

این شرح است :برای یک مجموع  Nتایی از مقادیر اندازهگیری شده

به حالت پایا رسید (حدود  65دقیقه) ،مقادیر  I-Vبه منظور بدست

برای برخی از کمیتها ،میانگین مقادیر اندازهگیری شده (  ) xو

آوردن ماکزیمم توان تولیدی ( )Pmaxو مقادیر ولتاژ ماکزیمم ()Vmax

انحراف استاندارد (  ) σ xبه صورت زیر محاسبه شد [:]22
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N

()1
()2

i

∑x
i =1

1 N
(x i − x )2
∑
N − 1 i =1



1
N

دمای متوسط سطح ماژول بعد از  65دقیقه حدود 58/34 ºCاست.

= x

در مرحله بعد  1 kgاز ماده تغییر فاز دهنده خالص درون محفظه

پشت ماژول ریخته شده و آزمایشات تکرار شدند تا اثر ماده تغییر فاز
=
σx
خالص بر کاهش دمای سطح ماژول بررسی شود .سپس آزمایشات در
غلظتهای مختلف ترکیب مادهتغییر فاز دهنده و نانوذرات اکسید

مقادیر اندازهگیری شده را میتوان به صورت  x= x ± σ xو

مس تکرار شدند .در همه این مراحل ،دماهای سطح ماژول تا وقتی

) x= x ± RSD(%گزارش نمود .در حالی که RSD ،که انحراف

که سیستم به حالت پایا برسد ضبط میشدند .در ابتدا برای انجام

استاندارد نسبی است ،میتواند به صورت زیر بیان شود:

σX

()3

x

آزمایشات ذکر شده ،دبی آب سرد ( )Qروی  1 Lit/minتنظیم شده و

RSD(%) = 100

مقدار  1 kgماده تغییر فاز دهنده استفاده شده است .شکل  4تغییرات
دمای متوسط سطح ماژول فتوولتائیک را در سه حالت ذکر شده

ماکزیمم مقدار عدم قطعیت برای دادههای دمای سطح

نشان میدهد .این شکل نشان میدهد که در حالت بدون سیستم

ماژولفتوولتائیک  ،4/4%برای ولتاژ  3/6%و برای توان اندازهگیری

خنککننده ،دمای سطح ماژول با شیب تندی در حال افزایش یافتن

شده 4/1 %است.

بوده و تقریبا بعد از  65دقیقه به سمت ثابت شدن پیش رفته و به
حدود 58/34 ºCرسیده است .اما در مورد حالتهای استفاده از ماده

 -3بحث و نتیجهگیری

تغییر فاز دهنده خالص و ترکیب ماده تغییر فاز دهنده و نانوذرات

 -1-3بررسی اثر ماده تغییر فاز دهنده خالص و ترکیب ماده تغییر فاز

اکسید مس مقادیر دمای سطح ماژول کاهش چشمگیری داشته و

دهنده و اکسید مس بر دمای سطح ماژول فتوولتائیک

شیب افزایش دما کاهش یافته است .بعد از گذشت  60دقیقه ،مقادیر

در ابتدا آزمایشات برای حالت بدون سیستم خنککننده انجام شده

دمای سطح ماژول برای حالتهای استفاده از ماده تغییر فاز دهنده

و همه دادهها شامل دمای سطح ماژول ،ولتاژ و جریان ثبت شدند.

خالص و ترکیب ماده تغییر فاز دهنده و نانوذرات اکسید مس ثابت

جدول  4دماهای  9نقطه از سطح ماژول فتوولتائیک و همچنین میانگین

شده و سیستم به حالت پایدار رسیده است.

آنها را با گذشت زمان تا رسیدن به حالت پایا در حالت بدون سیستم

دلیل کاهش دمای سطح ماژول در حالت استفاده از ماده تغییر فاز

خنککننده نشان میدهد .مطابق این جدول ،دما در اکثر نقاط سطح

دهنده ،جذب گرمای اضافی از سطح آن توسط ماده تغییر فاز و است.

ماژول بعد از گذشت حدودا  60دقیقه به حالت پایا رسیده و حداکثر

ﺟﺪول  .4ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي ﺳﻄﺢ ﻣﺎژول ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﺋﻴﻚ ﺑﺎ زﻣﺎن در ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪون ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻨﻚﻛﻨﻨﺪه.
جدول  :4تغییرات دمای سطح ماژول فتوولتائیک با زمان در حالت بدون سیستم خنککننده.
Table 4: Surface temperature changing of the photovoltaic module over time without cooling system.
زﻣﺎن )دﻗﻴﻘﻪ(
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65

)T1(°C

)T2(°C

)T3(°C

)T4(°C

)T5(°C

)T6(°C

)T7(°C

)T8(°C

)T9(°C

Tave

36/6
38/3
42/9
45/7
47/4
47/7
49/6
51/8
52/3
54/5
55/5
56/9
57/4

35/2
38
41/3
45/6
47/7
47/9
49/7
50/7
52/5
54/8
55
56/8
57/6

36/2
39
42/6
45/8
47/3
48/8
50/5
51/8
53
54
55/5
57
57/5

36
38/7
42/2
46/1
47/8
48/9
49/7
51/7
52/8
55/7
56/2
57/7
58/8

35/8
38/8
42/3
45/8
47/2
48/7
50/2
51/6
53/6
54/8
56/4
57/9
58/3

37/1
38/3
43/2
46/2
47/7
48/7
49/6
51/4
53/4
55/9
56/8
58
58/7

37/3
38/2
42/6
46
47/6
48/6
50
51/2
53/3
55/5
56/6
58/1
58/6

35/9
38
43/2
46/5
47
48/8
50/2
52/7
54/3
56/5
57/4
59/1
59/2

37/2
38/3
42
46/3
47/8
48/4
49/6
51/5
53/8
55/9
56/7
58/8
59

36/37
38/40
42/48
46/00
47/50
48/50
49/90
51/60
53/22
55/29
56/23
57/81
58/34

288

نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر ،دوره  ،52شماره  ،2سال  ،1399صفحه  281تا 296

70
without cooling
PCM
PCM-0.5% CuO
PCM-1% CuO
PCM-2% CuO
PCM-3% CuO
PCM-4% CuO

65
60
55
50

40
35

)Tsurface (ºC

45

30
25
20
70

60

50

40

20

30

10

0

)Time (min
ﻓﺎزماده تغییر
همزمان
استفاده
فاز،دهنده و
ﺳﻴﺴﺘﻢاز ماده
ﺑﺪوناستفاده
کننده،
سیستم خنک
حالتﺑﺎبدون
ﺳﻄﺢبرای
ﻣﺘﻮﺳﻂ زمان
سطح ماژول با
ﻣﺎده ﺗﻐﻴﻴﺮ
اﺳﺘﻔﺎده از
تغییرﻨﺪه
ﺧﻨﻚﻛﻨ
ﺣﺎﻟﺖ
زﻣﺎن ﺑﺮاي
ﻣﺎژول
متوسطدﻣﺎي
دمایﻐﻴﻴﺮات
تغییرات :4ﺗ
شکل  :4ﺷﻜﻞ

فاز دهنده و نانوذرات (.)Q=1 Lit/min, W=1 kg
.(Q=1variations
Lit/min,ofW=1
ﻧﺎﻧﻮذرات )kg
timeدﻫﻨﺪه
ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺎز
اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺰﻣﺎن
 PCM and PCM withدﻫﻨﺪه
Fig. 4: Mean temperature
the module
 overوsurface
ﻣﺎدهfor
cooling-free
usingوmode,
nanoparticle simultaneously (Q = 1 Lit / min, W = 1 kg).

همچنین ،مطابق شکل  4مشاهده میشود که با افزایش غلظت نانوذرات

شکل  5نشان میدهد که با که در همه حالتها ،بازده خنکسازی

اکسید مس ،کاهش دمای سطح ماژول افزایش یافته و بهترین حالت

با زمان با شیب نسبتا تندی در حال افزایش بوده و تقریبا بعد از 60

مربوط به ترکیب ماده تغییر فاز دهنده و اکسید مس  4%است که دما

دقیقه به سمت ثابت شدن پیش رفته است.

به 45 ºCرسیده است .وجود نانوذرات اکسید مس در ماده تغییر فاز

حالت استفاده از ماده تغییر فاز دهنده خالص کمترین بازده

منجر به افزایش هدایت حرارتی آن شده و ظرفیت جذب گرما را باال

را داشته و حداکثر مقدار آن به  11/38درصد میرسد .نانوذرات

میبرد .همچنین افزودن نانوذرات به پارافین مطابق جدول  3منجر به

اکسید مس به علت داشتن ضریب هدایت حرارتی و همچنین

کاهش نقطه ذوب آن شده که به نفع خنکسازی سیستم است .درصد

ظرفیت گرمایی ویژه باال منجر به افزایش ظرفیت جذب گرمای ماده

نسبت کاهش دمای نسبی سطح ماژول در حالت استفاده از ماده تغییر

ماده تغییر فاز دهنده شده و بنابراین بازده خنکسازی را افزایش

فاز دهنده به دمای سطح ماژول در حالت بدون سیستم خنککننده

میدهد.

را به عنوان یک معیار بدون بعد به نام بازده خنکسازی مینامند .به

همان طور که شکل  5نشان میدهد ،با افزایش غلظت نانوذرات در

منظور مقایسه علکرد خنکسازی ماده تغییر فاز دهنده خالص و ترکیب

ترکیب ماده تغییر فاز دهنده و نانوذرات اکسید مس مقادیر  λافزایش

ماده تغییر فاز دهنده و نانوذرات اکسید مس ،بازده کاهش دمای متوسط

چشمگیری داشته و باالترین بازده خنکسازی مربوط به استفاده از

سطح ماژول فتوولتائیک نسبت به حالت بدون سیستم خنککننده ()λ

ماده تغییر فاز دهنده و اکسید مس  4%بوده که حدود  22/87%است.

به صورت زیر تعریف شده است [:]22

بنابراین ،در آزمایشات بعدی ماده ماده تغییر فاز دهنده و اکسید مس

()4



T
−T no cooling
عنوان یک حالت بهینه انتخاب شده است.
 4%به
λ ( PCM
) ×100
=
T no cooling
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شکل  :5تغییرات درصد کاهش دمای متوسط سطح ماژول نسبت به حالت بدون سیستم خنککننده ( )λبا زمان برای حالت استفاده از ماده تغییر فاز دهنده

.)Q=1ﺧﻨﻚﻛﻨﻨﺪه) (λﺑﺎ زﻣﺎن
ﺳﻴﺴﺘﻢ
ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪون
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﻄﺢ
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎي
Lit/min,
(W=1 kg
ﻣﺎژولنانوذرات
دهنده و
تغییر فاز
همزمان ماده
ﺷﻜﻞ  :5ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺻﺪو استفاده

)Fig. 5: Changing percentage reduction of mean temperature of the module surface relative to the no-cooling system (λ
.(Q=1 Lit/min,
W=1
kgPCM
ﻧﺎﻧﻮذرات )
دﻫﻨﺪه و
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺎده ﺗﻐﻴﻴﺮ
دﻫﻨﺪه و اﺳﺘﻔﺎده
Wاز
اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﺮاي ﺣﺎﻟﺖ
with time
using
and PCM
nanoparticleﻓﺎزwith
simultaneously
ﺗﻐﻴﻴﺮ 1ﻓﺎز= (Q
ﻣﺎدهLit /
min,
= 1 kg).

 -2-3اثر مقدار ماده تغییر فاز دهنده استفاده شده بر کاهش دمای

همان طورکه انتظار میرود ،مقایسه بین دمای سطح ماژول با ماده

سطح ماژول فتوولتائیک

تغییر فاز دهنده خالص وترکیب ماده تغییر فاز دهنده و اکسید مس

شکل  6اثر وزن ماده تغییر فاز دهنده خالص و ترکیب آن با 4%

 4%نشان میدهد که شیب تغییرات دمایی با مقدار ماده ماده تغییر فاز

نانوذرات اکسید مس بر تغییرات دمای سطح ماژول را نشان میدهد.

دهنده با حالت استفاده از اکسید مس  4%کمتر بوده است .درواقع ،اثر

در ابتدا با تغییر وزن ماده تغییر فاز دهنده از  1 kgبه  ،1/5 kgدمای

مقدار مقدار ماده( )Wدر ماده تغییر فاز دهنده خالص مشهودتر بوده

سطح ماژول با شیب تندی در حال کاهش یافتن بوده وبا تغییر وزن

و با اضافه کردن نانوذرات به ماده تغییر فاز دهنده میتوان ظرفیت

ماده تغییر فاز دهنده به 2 kgشیب تغییرات دما کمتر شده است.

جذب گرمای آن را باال برده و از مقدار کمتر آن استفاده کرد .درپایان،

افزایش وزن ماده تغییر فاز دهنده به معنای افزایش توانایی جذب

در آزمایشات مرحله بعد مقدار 2 kgبه عنوان یک حالت مناسب برای

گرمای سطح ماژول است .اما همان طورکه در شکل مشاهده میشود

ماده تغییر فاز دهنده انتخاب شده است.

تغییرات محسوس دمایی برای مقدار ماده تغییر فاز دهنده برابر 2 kgو
 2/25 kgمشاهده نمیشود و این بدین معناست که مقدار 2 kgاز ماده

 -3-3اثر دبی آب خنککن بر کاهش دمای سطح ماژول فتوولتائیک

تغییر فاز دهنده برای دو حالت خالص و ترکیب آن با  4%نانوذرات

و راندمان کل

توانایی جذب گرمای سطح ماژول را داشته و به منظور صرفهجویی

همان طورکه گفته شد ،به منظور به تعویق انداختن ذوب

اقتصادی و همچنین راحتی کار ،مقدار بیشتر آن توصیه نمیشود.

شدن ماده تغییر فاز دهنده ،از میلی لولههای مسی که در آنها
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شکل  :6اثر مقدار ماده تغییر فاز دهنده استفاده شده ( )Wبر دمای متوسط سطح ماژول برای حالت استفاده از ماده تغییر فاز دهنده و استفاده همزمان ماده

ﺷﻜﻞ  :6اﺛﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﺎده ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺎز دﻫﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ) (Wﺑﺮ دﻣﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻄﺢ ﻣﺎژول ﺑﺮاي ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎده ﺗﻐﻴﻴﺮ

تغییر فاز دهنده و نانوذرات (.)Q=1 Lit/min, ϕ=4% CuO
Fig. 6: The effect of.the
amount
of PCM
(W)CuO
on the
average surface
temperature
اﺳﺘﻔﺎدهof the
 usingوmodule
PCM and PCM with
(Q=1
Lit/min,
�=4%
ﻧﺎﻧﻮذرات )
ﻓﺎز دﻫﻨﺪه و
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺎده ﺗﻐﻴﻴﺮ
ﻓﺎز دﻫﻨﺪه
nanoparticle simultaneously (Q = 1 Lit / min, ϕ = 4% CuO).

آب سرد جریان دارد ،استفاده شده است .لولههای مسی با فاصله

( )Qمنجر به افزایش سرعت انتقال حرارت بین آب و ماده تغییر فاز

از سطح ماژول قرار گرفته و در تماس با آن نبوده و تنها نقش

دهنده اطراف لولهها خواهد شد و بنابراین عملکرد ماده تغییر فاز

خنککننده ماده تغییر فاز دهنده در حالت مذاب را به عهده دارد.

دهنده برای کاهش دمای سطح ماژول را بهبود میبخشد.

شکل  7دبی آب خنککن ( )Qجاری در میلی لولههای مسی که

در شکل  7مقایسه بین دمای سطح ماژول با ماده تغییر فاز

توسط ماده تغییر فاز دهنده احاطه شدهاند را بر تغییرات دمای سطح

دهنده خالص و ماده تغییر فاز دهنده و اکسید مس  4درصد نشان

ماژول را نشان میدهد .درواقع ،آب سرد داخل لوله ها به منظور تبادل

میدهد که در حالت استفاده از ماده تغییر فاز دهنده و اکسید مس

انتقال حرارت با ماده تغییر فاز دهندهبه کار برده شدهاند .با افزایش

 4%دمای سطح ماژول کمتر از ماده تغییر فاز دهنده خالص است

دمای سطح ماژول به مقدار بیشتر از دمای نقطه ذوب ماده تغییر فاز

که با نتایج قبلی تطابق دارد .درپایان ،در آزمایشات مرحله بعد دبی

دهنده ،شاهد ذوب شدن آن خواهیم بود .بنابراین با جریان دادن آب

برابر 2/1 Lit/minبه عنوان یک حالت مناسب برای دبی آب خنککن

خنک داخل لولههای مسی میتوان مجددا ماده تغییر فاز دهنده را

انتخاب شده است.

به حالت جامد برگرداند و فرایند تبادل گرمای سطح ماژول به ماده
تغییر فاز دهنده و تغییر حالت آن ادامه پیدا میکند .مطابق شکل،

 -4-3عملکرد الکتریکی

افزایش دبی آب خنککن منجر به کاهش دمای سطح ماژول شده که

به منظور بررسی تأثیرات خنکسازی ماده تغییر فاز بر تولید

به دلیل جلوگیری از ذوب شدن پارافین بوده است .درواقع ،افزایش

برق توسط ماژول فتوولتائیک ،ابتدا عملکرد ماژول بدون سیستم

291

نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر ،دوره  ،52شماره  ،2سال  ،1399صفحه  281تا 296

50
PCM

49

PCM-4% CuO

48
47
46

44

)Tsurface (ºC

45

43
42
41
40
2.20

2.00

1.80

1.40

1.60

1.20

1.00

)Q (Lit/min
شکل  :7اثر دبی آب خنککن ( )Qبر دمای متوسط سطح ماژول برای حالت استفاده از ماده تغییر فاز دهنده و استفاده همزمان ماده تغییر فاز دهنده و

ﺑﺮاي ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎده ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺎز دﻫﻨﺪه و
ﺷﻜﻞ  :7اﺛﺮ دﺑﻲ آب ﺧﻨﻚﻛﻦ ) (Qﺑﺮ دﻣﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻄﺢ ﻣﺎژول
نانوذرات (.)W=2 kg, ϕ=4% CuO

Fig. 7: The effect of cooling water flow (Q) on the average surface temperature of the module using PCM and PCM with
اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻤﺰﻣﺎن ﻣﺎده ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺎز دﻫﻨﺪه و ﻧﺎﻧﻮذرات ).(W=2 kg, �=4% CuO
nanoparticle simultaneously (W = 2 kg, ϕ = 4% CuO).

خنککننده مورد ارزیابی قرار میگیرد .سپس ،دادههای  I-Vاز

میزان ماده تغییر فاز دهنده استفاده شده ،روند مشخصی در افزایش

آزمایشات در چهار وزن مختلف از پارافین در ترکیب با ماده تغییر فاز

توان تولیدی وجود دارد .با توجه به این شکل ،حداکثر توان خروجی

دهنده و اکسید مس  4%جمعآوری میشود .دادههای آزمایشگاهی

از سیستم فتوولتائیک ماده تغییر فاز دهنده برابر با  3/47وات است

 I-Vماژول فتوولتائیک در محدوده زمانی استاندارد ،برای حالت بدون

که مربوط به  W=2/25 kgدر ولتاژ 10/2 Vاست.
حداکثر توان خروجی تولید شده از ماژول( )Pmaxفتوولتائیک را

خنکسازی و برای(  )W=1-2/25 kgدر شکل  8ترسیم شده است.
همان طورکه در شکل زیر دیده میشود ،مساحت تحت منحنی  I-Vبا

میتوان به صورت زیر محاسبه کرد [:]23

افزایش وزن ماده تغییر فاز دهنده افزایش مییابد .از آنجا که مساحت

()5

Pmax
= I PV ×V PV

ناحیه زیر منحنی  I-Vمیزان توان تولید برق را نشان میدهد ،این

همانطورکه در شکل  10دیده میشود ،انرژی تولید شده از ماژول

نتایج به معنای افزایش توان خروجی از ماژول فتوولتائیک با افزایش

فتوولتائیک ،با افزایش غلظت نانوذرات در ماده تغییر فاز دهنده و

وزن ماده تغییر فاز دهنده در ترکیب آن با نانوذرات اکسید مس

همچنین وزن ماده تغییر فاز دهنده ،افزایش مییابد .همانطورکه

است .مشابه دادههای دمای سطح ماژول ،تغییرات دادههای  I-Vبرای

در باال ذکر شد ،افزایش غلظت نانوذرات اکسید مس در پارافین

 W=2 kgو  W=2/25 kgبسیار کم است.

موجب افزایش ضریب هدایت حرارتی آن شده و درنتیجه عملکرد

توان تولید شده از ماژول فتوولتائیک که با ماده تغییر فاز دهنده

خنککنندگی ماده تغییر فاز دهنده برای کاهش دمای سطح ماژول

و اکسید مس  4%کار میکند ،به عنوان تابعی از ولتاژ خروجی در

فتوولتائیک افزایش مییابد .بنابراین ،توان تولیدی خروجی به علت

شکل  9ترسیم شده است .همان طورکه انتظار میرود ،با افزایش

کاهش دمای ماژول فتوولتائیک افزایش مییابد.
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شکل  :8نمودار ولتاژ-جریان برای حالتهای بدون سیستم خنککننده و مقادیر مختلف ماده تغییر فاز دهنده (.)Q=2/1 Lit/min, ϕ=4% CuO
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)Fig. 8: Voltage-current diagram for coolant-free modes and different PCM values (Q = 2.1 Lit / min, ϕ = 4% CuO

).(Q=2/1 Lit/min, �=4% CuO
4
Without cooling

3.5

W=1 kg
W=1.5 kg

3

W=2 kg
2.5

W=2.25 kg

1.5

)Power (W

2

1
0.5
0
14

13

12

11

10

9

7
8
)Voltage (V

6

5

4

3

2

1

0

شکل  :9نمودار ماکزیمم توان-ولتاژ برای حالتهای بدون سیستم خنککننده و مقادیر مختلف ماده تغییر فاز دهنده ()Q=2/1 Lit/min, ϕ=4% CuO
ﺷﻜﻞ  :9ﻧﻤﻮدار ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺗﻮان-وﻟﺘﺎژ ﺑﺮاي ﺣﺎﻟﺖﻫﺎي ﺑﺪون ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻨﻚﻛﻨﻨﺪه و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎده ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺎز
Fig. 9: Maximum voltage-voltage diagram for non-cooling modes and different values of PCM(Q = 2.1 Lit / min, ϕ = 4%
)CuO
دﻫﻨﺪه

).(Q=2/1 Lit/min, �=4% CuO
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شکل  :10ماکزیمم توانهای تولید شده ماژول فتوولتائیک با تغییر غلظت نانوذرات و وزن ماده تغییر فاز دهنده ()Q=2/1 Lit/min
ﺷﻜﻞ  .10ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ﺗﻮانﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻣﺎژول ﻓﺘﻮوﻟﺘﺎﺋﻴﻚ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ ﻧﺎﻧﻮذرات و وزن ﻣﺎده ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺎز دﻫﻨﺪه
Fig. 10: Maximum power produced by photovoltaic module by varying concentration of nanoparticles and weight of
PCM (Q = 2.1 Lit / min).

).(Q=2/1 Lit/min

در این مطالعه ،معادله ( )6برای محاسبه درصد افزایش ماکزیمم

ازگرمای سطح ماژول و کنترل ظرفیت حرارتی سیستم منجر به افزایش

توان خروجی ، Pmax،استفاده میشود که به شرح زیر تعریف میشود

بازده خنکسازی و توان تولیدی آن میشود .به منظور به تعویق

[:]23

انداختن ذوب شدن ماده تغییر فاز دهنده ،لولههای مارپیچی مسی با

PPCM − Pno cooling
=فاصله کمی از سطح مازول و در درون ماده تغییر فاز دهنده در محفظه
) ×100
( P(max)increase
P
no
cooling
پشت ماژول قرار گرفتهاند و آب خنک از داخل آنها در جریان است.

()6

درصد افزایش توان خروجی ماژول فتوولتائیک برای ترکیب تغییر

افزودن نانوذرات اکسید مس به ماده تغییر فاز دهنده موجب افزایش

فاز دهنده و نانوذرات با غلظتهای مختلف در وزنهای مختلف پارافین

ضریب هدایت حرارتی و توانایی جذب آن برای دریافت گرما شده و

در شکل  11نشان داده شده است .این شکل نیز نشان میدهد که

منجر به کاهش دمای سطح ماژول شده است .اثر غلظت نانوذرات و

افزایش غلظت نانوذرات اکسید مس در ماده تغییر فاز دهنده و افزایش

مقدار ماده تغییر فاز دهنده بر پارامترهای مختلف مانند دمای سطح

وزن ماده تغییر فاز دهنده منجر به افزایش عملکرد خنککنندگی آن

ماژول ،افزایش توان ماکزیمم و بازده خنکسازی ماژول فتوولتائیک

شده و درنتیجه دمای سطح ماژول فتوولتائیک کاهش مییابد .بنابراین،

بررسی شد .طبق نتایج به دست آمده ،استفاده از ماده تغییر فاز دهنده

انتظار میرود که درصد افزایش ماکزیمم توان خروجی نیز به علت

خالص و ترکیب ماده تغییر فاز دهنده و نانوذرات اکسید مس منجر به

کاهش دمای ماژول فتوولتائیک افزایش یابد.

کاهش دمای سطح ماژول ،افزایش بازده خنکسازی و همچنین افزایش
توان تولیدی ماژول فتوولتائیک میشود .افزایش وزن ماده تغییر فاز

 -4نتیجهگیری

دهنده خالص وترکیب ماده تغییر فاز دهنده با CuOاکسید مس

%4

در این مقاله ،از ماده تغییر فاز دهنده جهت خنکسازی و کاهش

 ،از 1 kgبه  2/25 kgمنجر به کاهش دمای سطح ماژول به ترتیب از

دمای سطح یک ماژول فتوولتائیک استفاده شده است .ماده تغییر فاز

 51/7به  48/1سانتیگراد و از  45به  42/9درجه سانتیگراد شده است.

دهنده در محفظه پشت ماژول قرار گرفته و با دریافت مقدار زیادی

افزایش غلظت نانوذرات اکسید مس ،منجر به افزایش بازده خنکسازی
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شکل  :11درصد افزایشﺷﻜﻞ

تغییر فاز دهنده (.)Q=2/1 Lit/min
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎﻧﻮذرات و ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ وزن ﻣﺎده ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺎز دﻫﻨﺪه ).(Q=2/1 Lit/min
Fig. 11: Percentage of power generated by the photovoltaic module compared to the no-cooling state at different
concentrations of nanoparticles using changing of weight of PCM material (Q = 2.1 Lit / min).
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λ

و مقدار توان تولیدی ماژول فتوولتائیک شده و باالترین مقادیر آنها به
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