
 

   

 

 

 
 

 

 
 

این مقاله یک راه حل اوليه با استفاده از سيليکون مایع جهت افزایش کارایی و بهره وری  فناوری فتوولتائيک متمرکز با لنز فرنل برای   – دهيچک

م و . مفهوکه در عين حال استفاده از سلول خورشيدی با مساحت کمتر ميسر شده است هدنفوذ بهتر اشعه خورشيد به داخل سلول پيشنهاد می د

سه تفاوت ظاهری در مقایسه با شکل و ظاهر استاندارد بدون  مایع خنک کننده می باشد که شامل تصور کلی توسعه شامل پر کردن هموژنایزر با

 های متيل متاکریالت می باشد. یع و الیهمایع خنک کننده برای ارزیابی تاثير سيليکون ما

 .خنک كننده عیما ،. نمونهفرنل یلنزها ،متمركز کيفتوولتائ -كليد واژه

 

 مقدمه -1

ک تکنولوژی فتوولتائي استفاده از جهان برای در دهه گذشته تمایل

ر بسياری از د. دولت ها یافته استافزایش   بسيار (CPV) متمركز

ی پيشرفته، مردم، شركت ها و كارخانجات را به استفاده كشورها

بل قا سهمامروزه  كه ، به طوریدنترغيب می كن تکنولوژیاین از 

به خود  این كشورهادر  را از توليد برق به این روشتوجهی 

پژوهش های بسياری در راستای باال بردن  ده است.دااختصاص 

عملکرد سلول های فتوولتائيک و كاهش مساحت مورد نياز سلول 

و هزینه نهایی صورت گرفته است. روش های مطرح شده اغلب بر 

اساس متمركز كردن نور خورشيد روی سطح سلول می باشد. 

كننده فناوری های متمركز كننده ی بسياری از جمله متمركز 

خورشيدی هذلولی، لنز فرنل انکساری خطی، لنز فرنل انعکاسی 

در  .خطی، بازتاب كننده های بشقابی شکل و غيره وجود دارد

مقایسه با سایر فناوری های متمركز كننده با دارا بودن ویژگی 

هایی از جمله حجم كوچک، وزن كم، طول نقطه ی تمركز كوتاه، 

گران بسياری را برانگيخته تا بازدهی زیاد و قيمت كم، پژوهش

متمركز كننده ها ی خورشيدی مبتنی بر لنز فرنل را طراحی و 

مركز تنقطه ی  CPVاین مقاله بر توپولوژی تجاری سازی كنند . 

توان نه تنها به ازای هر كيلو وات  ت كهاسده فرنل متمركز ش

پنل ليکون سي ه به كریستالبسيار شبيبلکه ارزان تر است توليدی 

 .ورشيدی مسطح استخ

 :عمدتا اینگونه معرفی می شوند CPVپنل های نقطه متمركز فرنل 

 استفاده از سلول های خورشيدی دارای چند نقطه اتصال كه می

 ته باشدداشهای كریستالی سيليکون  دو برابر سلول یتواند راندمان

الوه بر ع ،متر از سلول های سيليکون می باشدو تلفات آن بسيار ك

 خورشيدی دارای سه نقطه اتصال هر سلول CPVر یک پنل این د

، اشدیا پوشيده ب، سایه دار و سلول قسمتی ازحتی اگر  كه می باشد

در یک پنل با ابعاد و مساحت مشخص،  حداكثر توان را تو ليد كند.

در مقایسه با پنل های  فاده از روش متمركز كننده ی نوریاست

 رژی باالترو توليد ان حداقل می رساندابشی را به تلفات تسيليکونی، 

اده با استف را همان ميزان انرژیبنابراین می توان  را فراهم می كند.

 پنل با این حال توليد كرد.با سطح كوچکتر  CPVهای  از پنل

 د.نداردقيقی نياز به ردیابی دو محوری  CPVهای 

 ]1[ عملکرد مدل فتوولتائيک متمركز لنز فرنل منفعالنه سرد در

 تمركز منفعالنه ازم ول های خورشيدیسل بررسی شده است.

ل به آن متصعایق  چسب باكه آلومينيومی حرارتی  سينک طریق

نشان داد كه دمای  یخنک می شود. نتایج آزمون محيط می شوند،

درجه سانتيگراد  67 پایين تر ازبه سلول های خورشيدی می تواند 

 متمرکز کيفتوولتائ بهره و بهبود عملکرد سهیمقا

 2، محمد مهدوی مزده1محمد شفيعی
 Mohamadshafiei69@yahoo.com، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(دانشجوی كارشناسی ارشد 1

 Muhammad.mahdavi@gmail.com، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( استادیار2

 



 

   

 

 

 
 

 

 %5.24خروجی با آرایه لنز فرنل راندمان و حداكثر كاهش پيدا كند 

شبيه سازی یک سيستم فتوولتائيک متمركز خطی  ]2[ دراست. 

(LCPVبا لنز فرنل )،  سلول هایGaInP/GaAs/Ge  راندمان باال و

با استفاده از مدارک انجام شده است. كانال مایع خنک كننده 

شبيه سازی یک ، كامل شده از اطالعات پرتو افکنییکساله ی 

نجام شده ا 7.2 kWp( LCPV) فتوولتائيک متمركز خطی سيستم

بدست آمده از سلول های خورشيدی  راندمانكه متوسط  است

گيرنده های نوع حفره ی  .است %55.64دارای چند نقطه اتصال 

[ با استفاده از شبيه سازی و نتایج تجربی بررسی 5] [ و5نوری در ]

 یتصویر برداری غلظت باالو  كه عمدتا بر عملکرد حرارتیشده اند 

نتایج نشان می دهد  [4]در . دارند تمركز خورشيدی فرنل كلکتور

 و ه نوری مانند حفره ی مخروطی استكه شکل ظاهری گيرند

برای مركز خط   ی مثلثی بهترین عملکرد حرارتی گيرنده حفره

لنز فرنل كلکتور خورشيدی می باشد. راندمان حرارتی متمركز 

[ بررسی 7] رنل كلکتور خورشيدی با لوله تخليه دركننده ی لنز ف

ی از كاربرد های انرژی خورشيدی متمركز با خالصه ا شده است.

 .مورد بحث قرار گرفته است [6ز لنز های فرنل در ]استفاده ا

 چالش های اصلی عبارتند از :

ها و متمركز پنل و بهينه سازی لنز وزنارتفاع و  ،دمای سلول

 .بهره وریده ی نور در كنن

سيليکون و با لنز فرنل  CPVافزایش راندمان  ،هدف از این مقاله 

می  سلول هنفوذ بهتر اشعه های خورشيد بباعث مایع می باشد كه 

استفاده از سيليکون مایع با هدف خنک كنندگی مطرح شده  .شود

شده  تایيد ]11-8[ است و در حال حاضر در برنامه های مشابه

ی م كاهش ارتفاع پنل باعثالوه بر این مایع خنک كننده . عاست

 جذباشعه های عمودی خورشيد را بهتر ، كه مایع طوریه ب، دشو

می كند. پيشرفت های دیگر با افزایش خنک كنندگی سلول 

 خورشيدی و كاهش ارتفاع پنل بررسی می شوند.

 : PVمتمرکز کننده های  -2

ور خورشيد را روی سطح مقدار زیادی از ن PVمتمركز كننده های 

 .ول های فتوولتائيک متمركز می كندكوچکی با راندمان باالی سل

و دیگر مواد گران قيمت استفاده از سيليکا كاهش از این كار هدف 

با استفاده از  PVدر تحقق بخشيدن  با غلظت باالتر مواد به ویژه

ز استفاده ا ها برای توليد انرژی بيشتر است. PVاحتماالت  نظری 

سلول های دارای چند نقطه اتصال با راندمان باال باعث كاهش 

ركز كننده های مختلف در دهه ها می شود. متم CPVهزینه های 

ر با استفاده از راه حل های فنی و اثبات قابليت های خود يخاهای 

هزینه های سرمایه گذاری یک مایع  .ه استمورد آزمایش قرار گرفت

از عملکرد سلول های فتوولتائيک متمركز كننده  مهم در استفاده

جابجایی و ردیابی  ،ر سيستم های خنک كننده ی پيشرفتهد

های گذشته  در سال را نشان می دهد. قابل اطمينانخورشيدی 

هره و ب قابل اتکاسعه رسيده است كه ی از تواین فناوری به درجه ا

ه برای مورد استفاد اجزایبيشترین  وری اقتصادی شده است.

ه از سطوح منعکس كننده، ساختن یک سيستم متمركز كنند

ه ذكر تشکيل شده است. الزم بحركت و سيستم كنترل  ،پشتيبانی

 در این فناوریلول های فتوولتائيک استفاده شده تعداد ساست 

یک مکانيزم حركت مورد نياز برای قرار گرفتن  .كاهش می یابد

از ، با خورشيد ضروری استمحور نوری  كننده روی همان متمركز

همچنين . خواهيم داشتایش توليد انرژی را به همراه این رو افز

موثر جهت حفظ درجه  سيستم خنک كننده ی استفاده از یک

 فرآیند. درجه سانتيگراد ضروری می باشد 91حرارت پایين تر از 

خنک كننده یک مانع در پيشرفت سيستم های متمركز كننده به 

د. برای سيستم می باشستم های متراكم آرایه ای ویژه برای سي

ی یک سيستم خنک كننده ی منفعل می های متمركز نقطه ا

و  يدخورشیاب  این سيستم با سنسور موقعيت .باشد موثرتواند 

تجهيزات الکترونيکی برای كنترل سيستم های متحرک مجهز 

با سطح تابش  مختلف بهره وری اقتصادی در مناطق .شده است

ناسب و استفاده از دستگاههای فتوولتائيک دارای چند نقطه م

 اتصال بدست آمده است.

 : مدل متمرکز -3

[ شرح داده شده است كه بر 1در ]آن  از نوع كه یک مدل متمركز

اساس نقطه مركز فرنل متمركز كننده و هموژنایزر می باشد و نوع 

Arima مدل دارای یک متوازی السطوح این . ناميده می شود

 قسمت باال به وسيله لنز متمركز كننده كهمستطيلی شکل است 

ی كه اشعه خورشيد عقب با گيرنده ا سمتدر  .است پوشيده شده

مجهز  كند، را جمع آوری كرده و تبدیل به انرژی الکتریکی می



 

   

 

 

 
 

 

یک سلول و یک  ، PCBاز هسته فلزی  این گيرنده .شده است

، شان داده شده استن 1 ( كه در شکل)اپتيک ثانویه هموژنایزر

فتوولتائيک غلظت باال به طور ایده آل به دو  تشکيل شده است.

 یک بخش نوری تشکيل شده از قسمت مجزا تقسيم می شود:

 ،متشکل از سلول نورک بخش حساس به لنزها و هموژنایزرها و ی

مدار متمركز و دستگاه خنک كننده محصور در یک پوشش 

دارای یک شکل متوازی السطوح  كه معموال این مدل ،مآلومينيو

سطح  آمده است. 1شکل در شماتيک ساختار گيرنده  .است

مواد پليمری با با خارجی با یک پوشش آلومينيوم و مرزها و زیر 

 ضخامت .ه استشد عبيهی عميق برای تهيه ی كانال ها تدو دهانه 

مدل توسط فاصله ی كانونی لنز فرنل محدود شده كه می توان با 

 ، ضخامت آن راده از لنز فرنل ميکرو با طول كانونی كمتراستفا

 داد.كاهش 

 
 ساختار شماتيک گيرنده:  1شکل 

 

 توان بيش ،سلول های دارای سه محل اتصالبا توجه به تحقيقات 

. درجه ارزیابی شدند 5دیاب خورشيد حداكثر زاویه رو  W 411از 

حالی كه جریان ی باشد در م V 511 ولتاژ مدار باز آنها بيش از

ک تنسبت به مدل های  الکتریکی كاهش یافته است. این مقادیر

 با جریان و V 11كه ولتاژ مدار باز آن  تقریبا  سيليکا كریستالی

چگالی جریان سلول  متفاوت است. لکتریکی چند آمپری است،ا

ميلی آمپر بر سانتی متر 17های دارای سه محل اتصال تقریبا  

آمپر بر سانتی متر  ميلی 52ا چگالی  جریان مربع می باشد كه ب

متمركز  ویژگی سيستم .مقایسه شده است سيليکا كریستالیمربع 

لول س دارد. بستگی شده به نوع سلول خورشيدی استفاده كننده

های خورشيدی دارای چند محل اتصال راندمان و توليد باالیی 

 سلول هایت به بدارند و در شرایط یکسان دو برابر انرژی را نس

 سلول های دارای چند توليد می كنند.دارای یک محل اتصال 

اقع وتر بسيار موثرطيف تابش در مقابل محل اتصال می توانند 

ی ژگی هایگوناگون و دارای و ید نيمه رساناالیه های مواشوند. 

این  .می باشد %81ترمودیناميکی نظری  راندمانمتفاوت با گاف 

خنک  .ساخته شده استروه سوم و چهارم الیه ها از مواد مختلف گ

توسط همرفت طبيعی انتقال گرما است كه  HCPVسيستم  كننده

منطقه ی دریافت از مواد با ظرفيت حرارتی  باال  .انجام می شود

تشکل شده است حداكثر  كه به سرعت گرما را پراكنده می كند،

درجه سانتی گراد  511درجه حرارت بدون خنک كننده تقریبا 

درجه سانتی گراد  74می باشد كه این گرماگير دمای سلول را در 

گروه . نگه می دارد، ثابت درجه سانتی گراد 51با دمای محيط 

يل لنز فرنل از مت .فرنل و هموژنایزر تشکيل شده است نوری از لنز

شفاف مانند شيشه و با كيفيت  ماده ای ، (PMMA) تمتاكریال

 .تساخته شده اسمی باشد،  شبيه به فيبر نوریآن شفافيت كه 

ز ن لنی است كه از تجزیه شدفرنل دارای یک شکل صفحه النز 

ضخامت لنز تبدیل منحنی  ،برای هر منطقه .بدست آمدهكروی 

ود سته را محدا اما ناپيوپيوسته در یک سری از سطوح با همان انحن

 .نشان داده شده  2كه در شکل  می كند

 
 ( لنز فرنل با ظرفيت دیوپتریکb( كروی )aقسمتهای لنز : ) : 2شکل 

 

تمركز همان ميزان اجازه می دهد تا خاص  این اپتيکاستفاده از 

با ا ر قطر انبا هم یمنحن بدست آمده با یک لنز یخورشيد تابش

به طور كلی این لنزها توسط ماشين  .بدست آوریمپایين تر  حجم

،  هندسه خاص و استفاده از مواد بدست آمده است  PMMAپرس 

اندارد يشه استدر مقایسه با ش موجب می شود كهپليمری لنز فرنل 

راندمان نوری لنز .  ]11[ باشد بسيار سبک با دیوپتریک مشابه،

های  فرنل . لنزمی باشد %81 لنز شيشه ایو در  %84فرنل حدود 



 

   

 

 

 
 

 

تحت پدیده انعکاس سطح، دارای تلفات ی اپتيک شيشه امانند 

ير غمی توان به توزیع دیگر آثار تلفات در لنز فرنل از  می باشند.

ات عملکرد به دليل تاثير غييرت مواد پليمری، مولکولی یکنواخت

هموژنایزر را می توان  .اشاره كردهندسی  تلفاتو  انکسار ،حرارتی

 است شده ارائه سلول ه به طور یکنواخت روی سطحك یاز منشور

ژنایزر همو متمركز توسط لنزها دریافت شده اند. ابشت تشکيل داد.

ساخته  از فوالد مخروطی و مصوركه  Arimaنوع متمركز كننده 

مخروط دارای تلفات  .نشان داده شده است 5 در شکل است شده

این حال  های تکراری است با بازتابمشخص شده توسط  تابش

تسهيالت و امکانات بهتر مکانيکی استفاده شده در مدل را می 

دومين پيشرفت هموژنایزر شامل استفاده از هرم  .توان بدست آورد

كل با راه حل جدید ،سطح  .خروطی استكوتاه به جای هرم م

كه قبال بخشی  ابش قرار می گيردتحت تاست  4در  4كه  سلول

هموژنایزر مخروطی پوشيده شده توسط محيط پایين تر  از سطح

ایزر جدید به همچنين هموژن .ت تابش قرار نمی گرفتبود تح

كه تنظيم نقطه ی كانونی  به  در لحظه ای ،عنوان یک اپتيک دوم

ب های مختلف هدایت اشعه پس از بازتا ،نمی دهد طور كامل رخ

 این موارد در همه ی عمل می كند. ،نوربه عنصر حساس به 

درجه سانتی گراد  211كه  نقطه كانونی لنز ازالکتریکی  اتصاالت

 محافظت می كند . حرارت توليد می كند،

 
 : تصویر مخروط ساخته شده بر اساس فلز ضد زنگ 5شکل 

 : هموژنایزر پيشنهادی -4

براساس لنز فرنل با  CPVهدف از مقاله حاضر افزایش بهره وری 

 .ا استفاده از مایع استامکان نفوذ بهتر اشعه خورشيد داخل سلول ب

 .كردن هموژنایزر با مایع می باشد توسعه شامل پر یمفهوم اساس

در این راه ویژگی های نوری به خوبی ظرفيت تخليه گرمای اضافی 

 .استفاده می شوند

 تجزیه تحليل جنبه های پيشرفت :

كاهش زاویه ی تابش در سلول )برای استفاده از زاویه مرده لنز  -

كاهش ضخامت مدل )با توجه به ثابت فاصله كانونی لنز  فرنل( و یا

 استفاده می شود(

محدودیت تغييرات درجه حرارت  قطعات سلول در طول دوره  -

 .عملکرد برای جلوگيری از پدیده ناهماهنگی

از پایين . شده است نشان داده 5گيرنده در حال استفاده در شکل 

تی حرارضریب  د باتوسط قطعه ی فلزی زیر سلول متشکل از موا

سلول دارای چند محل  تشکيل شده است.باال برای اتالف گرما 

كوچک كه به  یک شيشه ی اتصال داخل ساختار آلومينيومی با

معرض اشعه خورشيد قرار  سلول ها این امکان را می دهد در

در ارتباط با سلول  هموژنایزر آخر درو محصور شده است.  ،گيرند

كند و به همه ی  وان اپتيک ثانویه عمل میقرار گرفته كه به عن

  برسند. نورحساس به  سنسوربه  تا می دهد اشعه ها این امکان را

از استقامت و جلوگيری از خارج شدن مایع از  برای اطمينان

كوتاه  ترین نقطه ی مخروطدوردر  PMMAدو سطح  هموژنایزر،

طح دو ساین سطوح در ارتفاع نقاط تماس بين  معرفی شده بودند.

رج دیوار مایع  مند با جنس متفاوت با تضمين یک ارتباط  كامل با

های خورشيد برای رسيدن این دو سطح توسط اولين اشعه  .شدند

 4كه در شکل  طوریه ب رند،يگ مورد تجاوز قرار می ،به گيرنده

 شده است. نشان داده

ت بدیهی اس ،اشدب مایع به طور مستقيم در ارتباط با سلول نمی

ویژگی های نوری سيستم را تحت تاثير قرار  PMMAه الیه های ك

فيلتر  را درصدی از اشعه ها PMMAدر واقع الیه های  دهد. می

یک كاهش راندمان به عنوان تشعشع خورشيد منعکس  می كند و

 طول موج تضعيف شده تعيين می كند. شده و

 
 ی با پيکر بندی  استانداردده اتصویر گيرن : 5شکل 



 

   

 

 

 
 

 

 
 PMMA هموژنایزر با دو صفحه ی مسطح : 4 شکل

 

سه تفاوت ظاهری در مقایسه با ظاهر استاندارد برای ارزیابی تاثير 

هدف  .ورد بررسی قرار گرفتم PMMAسيليکون مایع و الیه های 

پيشرفت های نوری  بررسی نکات برجسته و بررسی از این آزمون

 شکل های مختلف برای اپتيک ثانویه است.

 : این سه نوع مختلف از گيرنده ها مجهز شدند بابنابر

a .PMMA  شکل( 7تک الیه بدون مایع.a ) 

b .PMMA  شکل( 7دو الیه بدون مایع.b ) 

c .PMMA  شکل( 7دو الیه با سيليکون مایع.c) 

 راه اندازی سيستم و نتایج عملی : -5

لنز  CPVپيکربندی مطرح شده برای رسيدن به راندمان باالتر 

ده استفا امکان نفوذ بهتر اشعه خورشيد به داخل سلولفرنل با 

می ه تگرف آزمایشی با ردیابی كه روی نمونه ی اوليه قرار شده بود.

كارایی پنل های متمركز تحقق  هدف تعيين بهره وری و شود.

م تشعشع مستي بخشيده با لنزهای فرنل و هموژنایزر جدید است.

 .اندازه گيری شده  DR01 Hukseflum pyranometerبا استفاده از 

-CR صورت كمپيله اطالعات بدست آمده با استفاده ثبت كننده ب

ه ها از گيرنده ولتاژخروجی و جریان داد ند.ابرداری شده  مونهن 800

 راه .استنجام شده ا Keithleyتوسط  2521ع ببا استفاده از من

 ،شده نشان داده 6گيرنده بود كه در شکل  5انداز عملی شامل 

هستند  دارای ویژگی های اورجينال و اصلی 2 و 1گيرنده های 

با  5 و 5( در حالی كه گيرنده های نشان داده شده 5شکل در )

  cیا a , b)پيکربندی نوع  ساخته شده بودند تغييرات فوق الذكر

به این ترتيب نتایج بدست آمده  نشان داده شده( 7كه در شکل 

 ،نده امقایسه شد لحظهی هر دو جفت گيرنده لحظه به برا

 نرمال و ابشزمانی كه تدر  چندین روز طی آزمایشات عملی

درجه  17دمای بدست آمده زیر  .]17[ ، انجام شدبود مستقيم

ده ش سانتی گراد بود بنابراین می توان از مزایای حرارتی مشخص

این رو نتایج حاصل  از نظر كرد.با مصرف سيليکون مایع صرف 

 .وندش كه برجسته میاست منجر به استفاده از پيکربندی نوری 

گيرنده و روی یکی از  ها روی ساختار كالسيک اندازه گيری

ه سيستم ها ب .ای پيشنهادی گيرنده بررسی شدهپيکربندی ه

به  مرتبط هستند. DC-AC مبدل مشابه با استفاده از ac شبکه ی

آیند یان توليد شده برای فرتنها جر ،ولتاژ و فركانس برابر بودنعلت 

 ندازه گيری و مقایسه  شد.سيستم های مختلف ا

تغييرات بهره وری برای گيرنده ی استاندارد و پيکر بندی  8شکل 

را به ترتيب در طول دوره های نظارت   cو a , b پيشنهاد شده ی

كنيم زمانی كه گيرنده با یک سطح  مشاهده می نشان می دهد.

PMMA   شکل  استساخته شده(6.a)  كاهش بهره وری با توجه

این به این  .است %5.91به پيکربندی گيرنده ی استاندارد حدود 

 كمتردر توليد انرژی را به تلفات  PMMAمعنی است كه یک الیه 

 PMMAبدیهی است در صورت  استفاده  می دهد. كاهش %5از 

 .می دهدافزایش را  ،این كاهش )بدون مایع( با دو سطح

 
 گيرنده با هموژنایزر : 7ل شک

 

 
 تصویری از تعدادی گيرنده : 6شکل 

 

اشد و بين آنها به شده تساخ PMMAزمانی كه گيرنده با دو سطح 

كاهش بهره وری با  (c.6)شکل  سيليکون مایع وجود داشته باشد

یک  است. پيکر بندی با %5.15پيکر بندی گيرنده حدود  بهتوجه 

مده نتایج بدست آ .می باشد دوالیهكمتر از پيکر بندی  %1.67 الیه

گزارش شده است .كاهش بهره وری گيرنده با دو  1در جدول 



 

   

 

 

 
 

 

 این سطح با سيليکون مایع كوچکتر از موارد بدون مایع است.

افزایش با توجه به تابش عمودی به داخل هموژنایزر قابل توجيه 

باشد و عدم  مینافذ و همگن  اردسته نور روی سلول بسي است.

از آنجایی كه اشعه ها از سطح با  تطابق سلول را كاهش می دهد.

 for 1.58مشابه تجاوز می كنند  ) شاخص منعکس كننده ی

PMMA and 1.404 for silicone liquid) , كاهش  تلفات انعکاس

 می یابد.

 
 PMMA( پيکربندی a: مقایسه بهره وری بين گيرنده استاندارد و :  8شکل 

دوالیه با  c )PMMAدوالیه بدون مایع  b )PMMAتک الیه بدون مایع 

 سيليکون مایع

 بررسی : -6

بهره وری گيرنده ها با  كارایی و می دهد نتایج تجربی نشان

در طول  .ا توجه به مایع سيليکون برتر استبندی كالسيک بپيکر

از  بود.%5.15روزهای ماه ژانویه متوسط بهره وری های مختلف 

و سيليکون مایع منجر به  PMMAسطح  2بندی با و پيکراین ر

به این دالیل عمدتا مایع با سلول  افزایش بهره وری و راندمان نشد.

با این وجود  پيشرفت های نوری و افزایش  در ارتباط نمی باشد.

كند سيليکون مایع نشان دهنده ی یک  اتالف گرما مشخص می

 .است  HCPVی سيستم امکان برای افزایش راندمان و بهره ور

بين  ازرا با مایع  و سلول ر مستقيمبندی آینده باید به طوپيکر

 PMMAبردن لنز شيشه ای پایين به ضخامت یکی از الیه های 

كاهش می  %2ر حدود دبنابراین انجام عملکرد نوری  .دهد ارتباط

مزایای حرارتی  %2سيستم می تواند بيش از  كلی یابد اما عملکرد

 باشد.

 نتيجه گيری : -7

نشان دادن استفاده از سيليکون مایع داخل  ،هدف از این مقاله

 سيستم متمركز كننده كه منجر به بهبود های سيستم حرارتی و

 تلفات مرتبط با. است شود، نوری و در نتيجه افزایش راندمان می

با درج مایع  PMMAبيش از تلفات  PMMAمداخله ی سطوح 

ایع مزایای مهمی را برای دیدگاه های است در نتيجه  سيليکون م

ارتباط مستقيم بين مایع و سلول  كند. نوری و حرارتی تضمين می

منجر به انتقال گرما نسبت  به محيط زیست است  از این رو یک 

 كاهش عظيم دمای عملياتی سلول بدست می آید.

 
 PV: مشخصات واحد  1جدول 

 تغييرات
 [A]جریان دریافتی 

 نوع
 پيکربندی استاندارد انجام شده پيکربندی

5.91 % 1.718 1.751 a 

4.81 % 1.497 1.755 b 

5.15 % 1.715 1.726 c 
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