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Abstract: The paper analyses thermal performances of a type thermal photovoltaic hybrid modules. They are in 
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measured temperatures. The results are analysed by difference temperatures.  
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ВЪВЕДЕНИЕ 

Термофотоволтаичните панели по-пълно преобразуват слънчевата радиация, в 

сравнение с класическите отделни панели за получаване на електрическа и топлинна енергия. 

Комбинираната конструкция позволява да се подобрят характеристиките на фотоволтаичните 

елементи – намалява работната им температура и се удължава експлоатационният им срок. 

Условията на работа и техническите характеристики на хибридните панели определят 

конкретните стойности на коефициентите на полезно действие (к.п.д.) – общия, електрическия 

и топлинния (Tiwari, G. & Dubey, S., 2010). 

Проведено е предварително проучване за изменението на електрическия к.п.д. на два 

вида панели - термофотоволтаичен с течен флуид и на обикновен фотоволтаичен, за типичен 

летен период, в условията на район с умерено-континентален климат (Nicolov, M. & Koev, K., 

2019). Установено е, че стойността на изследвания к.п.д. на хибридната конструкция е по-

голяма от тази на обикновения фотоволтаичен, а разликата достига до 1 %, при общо 

изменение на температурата на модула в интервала (21,2…63,58) оС.  

Работата на термофотоволтаичните панели може да бъде по-пълно оценена, ако се 

анализират и топлинните характеристики. В доклада е представено изследване на топлинния 

к.п.д. на същия вид термофотоволтаичен панел и са анализирани възможностите за 

приложението му в район с умерено-континентален климат. 

 

ИЗЛОЖЕНИЕ 

Характеристики на изследвания модул 

Изследваният панел CPVT60P250 е плосък поликристален комбиниран, с флуид 

пропилен гликол – фиг.1 (Crane Ltd.). Горната повърхност на модула е покрита с 

антирефлексно закалено прозрачно стъкло, което се характеризира с много добри оптични и 

топлинни свойства. Температурата на замръзване на използвания флуид е по-ниска, в 

сравнение с тази на водата. Това свойство е особено подходящо в райони, като разглеждания 

– с умерно-континентален климат. Точната температура на замръзване зависи от 

концентрацията на водния разтвор на пропилен гликола. В конкретните условия е подходящо 
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да се използва разтвор с 50%-на концентрация, което означава, че пропилен гликолът и водата 

са в съотношение 1:1. Температурата на замръзване на този разтвор е -34оС (Solar systems 1-

52_2018_BG).  

 
 

Фиг. 1. Конструкция на термофотоволтаичен панел – общ вид: 1- фотоволтаичен модул 

(photovoltaic module - solar PV cells); 2 – вход/изход за флуида (fluid inlet/outlet); 3 – 

топлообменник (heat exchanger - absorber); 4 – алуминиев гръб (aluminium back); 5 – 

топлоизолация (вата) (insulation (whole)); 6 – алуминиева рамка (aluminium frame). 

 

Друга важна характеристика на флуида в термофотоволтаичния панел е специфичният 

топлинен капацитет с, J/(kg.K) (Tiwari, G. & Dubey, S., 2010). Той представлява количеството 

топлинна енергия, необходимо да се предаде на 1 kg от дадено вещество, за да се повиши 

температурата му с 1 К. Стойността на този коефициент зависи от вида на веществото, 

температурата и налягането му. Специфичният топлинен капацитет на водата, при 

температура 20оС и атмосферно налягане, е 4186 J/(kg.K), а за 50%-ен воден разтвор на 

пропилен гликол, при същите условия ~3600 J/(kg.K) (Secondary coolants: Cooling effect of 

secondary coolant). 

Максималната електрическа мощност на разглежданите PV/T-панели е 250 W, а 

топлинната – 890 W. Стойностите на тези и други показатели са определени при интензитет 

на слънчевата радиация G = 1000 W/m2 и температура на околната среда 𝑇𝑎= 25oC. Други 

параметри за същия PV/T-панел са дадени в Таблица 1 (Crane Ltd.). 

Изследване на ефективността на PV/T-панели  

Топлинният к.п.д. на PV/Т-панелите 𝜂𝑡ℎ , в установен режим, може да се определи чрез 

температурата на околната среда Tа  ,
оС, и други параметри по формулата (Tiwari, G. & Dubey, 

S., 2010): 

 

 
𝜂𝑡ℎ = 𝐹𝑅 . (𝜏𝛼) −

𝐹𝑅 . 𝑈𝐿

𝐺
. (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑎) =  𝜂о −  

𝐹𝑅 . 𝑈𝐿

𝐺
. (𝑇𝑖𝑛 − 𝑇𝑎), 

(1) 

 𝐹𝑅 – топлинният фактор; τ – коефициентът на пропускане на топлината през 

повърхността на панела; α – коефициентът на абсорбция (поглъщане) на топлината от 

повърхността на панела; 𝑈𝐿 - общият коефициент на топлинните загуби за панела (коефициент 

на топлопреминаване), W/(m2.K); G - интензитетът на падналата върху панела слънчева 

радиация, W/m2; 𝑇𝑖𝑛 – температурaта на флуида на входа на панела, оС; η0 – оптичният к.п.д. 

на панела, η0 = FR .(τα). 
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Таблица 1. Параметри на термофотоволтаичен панел тип CPVT60P250 

№ Параметър Стойност 

1 Ефективна площ, m² 1,15 

2 Топлинна ефективност, η0, % 55 

3 Обем на флуида, ℓ 1,2 

4 Дебит на флуида, ℓ/min 1,5 - 2,5 

5 Хидравлични загуби, mm H2O (Ра) 540...880 (5 295,6....8 629,9) 

6 Коефициент α1, W/(m2.K) 6,3 

7 Коефициент α2,  W/(m2.K2) 0,08 

8 Ефективен топлинен кaпацитет, kJ/K 13,2 
 

Стойностите на двата коефициента τ и α са близки, но са по-малки от 1. При изследваните 

температури на панела, за произведението (τα) може да се приеме стойност 0,9 (Duffie, J. A. & 

Beckman, W. A., 2013). 

Оптичният к.п.д. η0 представлява топлинния к.п.д. при температурна разлика Tin – Ta = 0. 

Това равенство е изпълнено, когато липсват топлинни загуби от конвекция от горната 

повърхност на PV/T-панела и топлинните загуби от излъчване от същата повърхност са 

пренебрежимо малки, поради наличие на специално покритие на фотоволтаичния модул.   

Общият коефициент на топлинните загуби за панела UL е представен като коефициент α1 

в характеристиките, дадени от производителя (Таблица 1). Стойността на UL зависи от 

конструкцията и експлоатационните условия, при които работи термофотоволтаичния панел 

(Tiwari, G. & Dubey, S., 2010). 

Топлинният фактор 𝐹𝑅 може да се разглежда като к.п.д. на класичеки топлоообменник, a 

стойността му се определя като отношение на действително приетата топлинна енергия и 

максимално възможната, която може да бъде усвоена от колектора. Най-голям добив на 

топлинна енергия се получава, когато температурата на слънчевия колектор е еднаква за 

цялата му повърхност и е равна на входната температура на флуида 𝑇𝑖𝑛, и топлинните загуби 

са минимални (Duffie, J. A. & Beckman, W. A., 2013). Стойността на FR лесно може да се 

определи от израза η0 = FR .(τα), като се отчита, че (τα) ≈ 0,9 и η0 = 55 % (Таблица 1).    

Изследването се провежда в района на гр. Русе, който се характеризира с умерено-

континентален климат – студена зима и горещо лято. Ниските температури са обичайни през 

зимния период и достигат -20оС и по-ниски. Летните температури са високи – обикновено 

(+20...+40)оС, но понякога са и по-високи (WeatherOnline). За целите на изследването се 

използват реални климатични данни, записвани от измервателна станция за мониторинг на 

параметрите на изградена фотоволтаична централа на покрива на промишлен обект. В 

производствената дейност на обекта се използват електрическа енергия и вода с определена 

температура. Това е причината да се извърши предварително проучване за топлинната 

ефективност на работа (топлинен к.п.д.) на комбинирани PV/T-панели в конкретните условия.   

Разглеждат се измененията на характерни климатични фактори за типичен летен ден (11 

юли), за разглеждания район. Резултатите от измерванията са показани на фиг.2. 
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Фиг.2. Изменения на интензитета на слънчевата радиация (G) и температурата на 

околната среда (Та) през 15 min за типичен летен ден 

 

Интензитетът на слънчевата радиация G се характеризира с плавно изменение, като най-

голямата стойност 883,46 W/m2 е регистрирана в 14:00 ч. (2:00 РМ). Представената крива 

съответства на ясен слънчев ден, като скоростта на вятъра е 0 m/s. Температурата на околната 

среда Tа следва изменението на интензитета на слънчевата радиация G, но с по-малка скорост. 

Амплитудата на температурата Tа е 36,3oC и е измерена в 16:45 ч., което е 2:45 ч. след момента 

на максималната стойност на интензитета G. Това се дължи на факта, че въздухът се 

характеризира с топлинен капацитет. След достигане на амплитудната си стойност в 16:45 ч., 

температурата Tа започва да намалява. В този случай наклонът на кривата е по-малък, в 

сравнение с периода преди достигане на амплитудната стойност на Tа. Това означава, че 

скоростта на намаляване на температурата Tа е по-малка от скоростта на нарастването ù. 

Обяснението е, че въздухът, поради по-малкия си топлинен капацитет, в сравнение с тези на 

земната повърхност и на обектите върху нея (сгради, растения и др.), по-бързо се нагрява от 

тях. След достигане на амплитудната си стойност температурата Tа по-бавно се изменя 

(намалява), защото част от топлинната енергия, акумулирана от земната повърхност и 

обектите върху нея, се излъчва в околното пространство. Друг фактор, който съществено 

забавя скоростта на намаляване на Tа, е отсъствието на вятър.  

Изменението на стойностите на топлинния к.п.д. на PV/T-панела 𝜂𝑡ℎ, в зависимост от 

температурата (Т*), при различни стойности на температурата на флуида на входа на панела 

Tin, са представени на фиг.3. Температурата Т* = (Tin - Ta) /G е приета като фактор при анализа 

на топлинния к.п.д. на термофотоволтаичните панели (Tiwari, G. & Dubey, S., 2010). 

Стойностите на топлинния к.п.д. се изчисляват по формула (1). За целта се използват 

каталожните данни на панелите (Таблица 1), измерените стойности на температурата на 

околната среда Tа и на интензитета на слънчевата радиация G (фиг.2), при зададени стойности 

на температурата на флуида на входа на панела Tin. Във формула (1) пряко не участва скоростта 

на вятъра, но тя влияе върху стойността на останалите величини в израза. В нашия случай няма 

вятър и това улеснява анализа. 
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Изследването се провежда за период от време (от 13:45 ч. до 16:15 ч. или от 1:45 РМ до 

4:15 РМ), през който температурата Tа се изменя малко – (34,6,...,35,8)оС, а интензитетът на 

слънчевата радиация G е (718,8, ..., 883,5) W/m2 (фиг.2). В този случай може да се приеме, че 

условията на работа на панела са много близки до тези при установен режим, за който е 

валидна формула (1). Нейният анализ, при отчитане условията на провежданото изследване, 

показва, че характерът на изменение на топлинния к.п.д. е линеен. Това може да се види на 

графиката на фиг.3.  

  

 
 Фиг.3. Изменение на топлинния коефициент на полезно действие ( 𝜂𝑡ℎ) в зависимост от 

температурата (Т*), при четири стойности на температурата на флуида на входа на панела Tin 

= (40; 45; 55; 65) оС 

Tемпературите на флуида на входа на панела Tin са по-високи от тези на околната среда 

Ta и са подбрани така, че да съответстват на реалните условия и по-пълно да се представи 

изменението на топлинния к.п.д.  𝜂𝑡ℎ. Графичните резултати (фиг.3) показват, че по-ефективно 

се усвоява слънчевата радиация, ако температурата на флуида на входа на панела Tin е по-

близка до температурата на околната среда Tа. Тогава температурният градиент ще бъде много 

малък и няма да има условия за пренасяне на топлина към околната среда под формата на 

топлинни загуби. За конкретните условия максималната разлика в стойностите на к.п.д., като 

се разглеждат четирите зададени температури Tin, е 14 %. Ако се разгледат измененията на 

к.п.д. за всяка от представените температури Tin, може да се забележи, че най-голяма е 

разликата при Tin = 65 оС – около 3 %, а най-малка разлика - около 1 %, при Tin = 40 оС. Това 

се обяснява с влиянието на температурата Т* =  (Tin - Ta)/G – колкото тя е по-голяма, толкова 

стойността на топлинния к.п.д. 𝜂𝑡ℎ е по-малка, и обратно (формула (1)). В случая определящо 

е влиянието на интензитета на слъчневата радиация G, защото температурите Tin и Ta са 

постоянни (Ta се изменя в много тесни граници и може да се приеме за постоянна).  

  Най-голямата стойност на топлинния к.п.д. 𝜂𝑡ℎ е 55 % при Т* = 0 К.m2/W. Това се 

получава при (Tin - Ta) = 0, т.е. Tin = Ta, и тогава почти не се отделя топлина от панела в околното 

пространство под формата на топлинни загуби.   

 

ИЗВОДИ  

Проведеното изследване за топлинния коефициент на полезно действие на 

термофотоволтаичен панел, показва, че е подходящо той да се използва в район с изразен 

умерено-континентален климат.  

Установено е, че стойността на топлинния к.п.д. намалява при увеличаване на разликата 

между входната температура на флуида Tin и температурата на околната среда Tа. Топлинният 
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к.п.д. се изменя линейно с 14 % - от 53% до 39%, при температури Tin = (40, ..., 65)оС,  Tа = 

(34,6,...,35,8)оС, интензитет на слънчевата радиация G = (718,8, ..., 883,5) W/m2 и скорост на 

вятъра 0 m/s. Най-голямата стойност на топлинния к.п.д. 55 % , ще се получи при Tin = Ta, 

когато топлинните загуби ще бъдат пренебрежимо малки. 
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