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Aurinkopaneelien rooli energiantuotannossa kasvaa jatkuvasti. Eräs aurinkopaneeleiden 

heikkous on se, että aurinkopaneelin hyötysuhde pienenee aurinkopaneelin lämpötilan 

kasvaessa. Lämpötilan pienenemisen lisäksi suuret lämpötilat tai lämpötilamuutokset 

rasittavat aurinkopaneelin komponentteja, joka johtaa komponenttien rikkoontumiseen sekä 

aurinkopaneelin käyttöiän pienenemiseen. Aurinkopaneeleiden lämpötilaa voidaan 

pienentää eri menetelmin, jotka voidaan jakaa aktiivisiin tai passiivisiin menetelmiin. Työn 

tarkoituksena on esitellä lukijalle eri menetelmiä, sekä syventyä niiden 

viilennystehokkuuteen sekä muihin ominaisuuksiin, kuten soveltuvimpiin käyttökohteisiin. 

 

Tässä kandidaatintyössä lämmönsiirron menetelmät esitellään lukijalle, jonka jälkeen 

syvennytään niistä saatuihin tutkimustuloksiin. Tutkimustulokset kuvaavat hyvin erilaisia 

tilanteita, eikä niitä voi verrata toisiinsa, mutta laajan tutkimusesittelyn avulla menetelmien 

viilennyksen tehokkuudesta saadaan kattava kuva. Lopuksi työssä pohditaan eri 

menetelmien potentiaalia aurinkopaneeleiden viilennyksessä, menetelmien hyviä sekä 

huonoja puolia, ja mahdollisia käyttökohteita tai rajoituksia eri menetelmille. 
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Roomalaiset  

A  pinta-ala     [m2]   

k lämmönjohtavuus   [W/mK] 

q lämpöenergia    [W] 

T lämpötila    [ ̊C], [K]  

 

Kreikkalaiset  

λ aallonpituus    [m] 

 

Alaindeksit  

∞ ympäristö 

conv konvektio 

heat lämpö 

in sisään 

out ulos 

rad säteily- 

ref heijastuva 

s pinta 

sät säteily 
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1 JOHDANTO 

Aurinkopaneelit ovat uusiutuvan energian tuotantoon tarkoitettuja valosähköiseen ilmiöön 

perustuvia laitteita, jotka muuttavat auringon säteilyn sähköenergiaksi. Aurinkopaneelien 

rooli energian tuotannossa on kasvussa, sillä valtiot ovat sitoutuneet kasvattamaan 

uusiutuvan energian tuotantoa taistelussa ilmaston lämpenemistä vastaan. Ihmisten 

ympäristötietoisuus on kasvussa, ja monet kuluttajat haluavat käyttää uusiutuvilla 

energiantuotantomenetelmillä tuotettua sähköä. 

 

Aurinkopaneeleihin kohdistuva auringon säteily pyritään maksimoimaan valitsemalla 

optimaalisimmat asennuspaikat, -kulmat sekä -suunnat. Aurinkopaneelit pystyvät 

hyödyntämään vain osan auringon säteilystä, tyypillisesti aurinkopaneelin hyötysuhde on 

noin 15%:n luokkaa. Suurin osa auringon säteilystä muuttuu lämmöksi aurinkopaneelissa. 

Lämpötilan nousu aiheuttaa aurinkopaneelin sähköisessä piirissä jännitteen pienenemistä 

sekä virran suurenemista. Jännite pienenee enemmän kuin virta kasvaa, jolloin 

aurinkopaneelin tuottama teho laskee. Parhaimman hyötysuhteen saavuttamiseksi 

aurinkopaneelin on oltava mahdollisimman viileä. (Siecker et al. 2017) 

 

Aurinkopaneeleiden viilennykseen tarkoitettuja menetelmiä ei ole tutkittu kauaa, vaan 

aurinkopaneeleiden viilennykseen liittyvä tutkimus on keskittynyt viime vuosikymmeniin. 

Maailmalla on vain muutamia prototyyppilaitoksia, joissa aurinkopaneeleita viilennetään 

tarkoituksenmukaisesti. Tutkimukset keskittyvät teknologioiden kartoitukseen ja niiden 

suuntaviivojen hakemiseen, eikä tutkimusten menetelmiä ole optimoitu tehokkaasti 

(Castanheira et al. 2018).  

 

Tässä kandidaatintyössä tarkastellaan aurinkopaneelien teknologiaa, lämmönsiirron teoriaa 

sekä keinoja, joilla aurinkopaneelien lämpötilaa voidaan pienentää. Työssä esitellään useita 

aurinkopaneeleiden lämpöä pienentäviä keinoja, joita myöhemmin tarkastellaan sekä 

vertaillaan niiden tehokkuuden näkökulmasta. Työssä ei tarkastella menetelmien 

kustannuksia hyvin karkeita arviointeja lukuun ottamatta, sillä kirjallisuustutkimuksen 

lähteet eivät ota kantaa eri menetelmien kustannuksiin tai viilennyksestä saataviin hyötyihin 

taloudellisesta näkökulmasta. 
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2 LÄMMÖNSIIRTO 

Lämmönsiirto tarkoittaa lämpöenergian siirtymistä aineessa tai aineiden välillä 

lämpötilaeron tasoittamiseksi. Lämmönsiirto perustuu termodynamiikan toiseen lakiin, 

jonka mukaan aineet pyrkivät tasoittamaan keskinäisen lämpötilaeronsa. Lämmönsiirtoa 

tapahtuu aina erilämpötilaisten aineiden välillä tai sisällä. Lämmönsiirtoa tapahtuu kolmella 

eri tavalla; johtumalla, konvektiolla sekä säteilyllä.  

 

2.1 Johtuminen 

Johtumisella tarkoitetaan lämpöenergian siirtymistä aineen sisällä. Johtuminen tapahtuu 

kappaleen atomitasolla, jossa lämpö havaitaan atomeiden värähtelynä. Suurempi lämpötila 

aiheuttaa voimakkaampaa värähtelyä, jolloin toisiinsa kiinnittyneet atomit saavat viereiset, 

vähemmän värähtelevät atomit värähtelemään enemmän. Värähtelyn siirtyminen eteenpäin 

siirtää energiaa kuumemmista atomeista kylmempiin, jolloin lämpöä siirtyy kappaleen 

sisällä kuumemmasta kylmempään (Incropera, 2011 s.3). Fyysisesti ilmiö havaitaan 

lämpötilan leviämisenä kappaleen sisällä. Teoreettisessa lopputilanteessa lämpötilaeroa ei 

ole, vaan kappale on kauttaaltaan yhtä lämmin.  

 

Yksiulotteisessa lämmönjohtumisessa siirtyvä lämpömäärä q noudattaa Fourierin lakia, joka 

on yhtälömuodossa 

 𝑞 = −𝑘𝐴
𝑑𝑇

𝑑𝑥
 (1) 

 

 missä q lämpömäärä [W] 

k lämmönjohtavuus [W/mK] 

A lämmönsiirtoa vastaan kohtisuoraan oleva pinta-

ala [m2] 

  dT/dx lämpötilagradientti [K/m] 

 

Lämmönjohtavuus k on aineen mukaan määräytyvä vakio, joka kuvaa aineen kykyä siirtää 

lämpöenergiaa johtumisen avulla. Mitä suurempi lämmönjohtavuus on, sitä paremmin aine 

siirtää lämpöä johtumalla. Lämpötilagradientti dT/dx tarkoittaa lineaarista lämpötilaeroa 

kappaleen sisällä suunnan x suuntaisesti.  
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Yhtälöllä (1) kuvataan kappaleen sisällä johtuvan lämpömäärän suuruutta. Lämmönsiirtoa 

vastaan kohtisuora pinta-ala A on kappalekohtainen, ja määrittelee sen, kuinka tehokkaasti 

lämpö johtuu kappaleen läpi. Jos kappale on ohut, sama lämpömäärä siirtyy nopeammin 

kappaletta pitkin x-suuntaisesti kuin paksun kappaleen läpi.  

 

Mikäli kappaleen pinta-ala jätetään pois yhtälöstä (1), kuvataan silloin lämpövuota 𝑞x
′′ 

seuraavan yhtälön mukaisesti  

 𝑞x
′′ = −𝑘

𝑑𝑇

𝑑𝑥
 (2) 

 

 missä 𝑞𝑥
′′ lämpövuo [W/m2] 

 

Lämpövuolla kuvataan lämpömäärää, joka siirtyy suunnan x mukaisesti. Lämpövuon ollessa 

vakio kappaleen pinta-ala A määrittää sen, kuinka tehokkaasti lämpö todellisuudessa siirtyy 

kappaleen lävitse. 

 

Yhtälö (2) kuvaa vain yksiulotteista tapausta, kun todellisuudessa lämpövuo on 

vektorisumma, joka johtuu jokaiseen suuntaan, kolmiulotteisesti (Incropera et al. 2011, 

s.69). Yhtälöitä (1) sekä (2) ovat voimassa, kun lämpövuo on tasainen koko poikkipinta-

alaltaan eikä muun suuntaista johtumisesta tarvitse ottaa huomioon. Yleisempi versio 

Fourierin laista noudattaa mallia, jossa lämpötilaero on jaettu kolmiulotteista maailmaa 

kuvaaviin x-, y-, sekä z-koordinaattien suuntaisiin vektoreihin 

 

 𝑞′′ = −𝑘 𝛻𝑇 = −𝑘 (𝑖
𝜕𝑇

𝜕𝑥
  𝑗

𝜕𝑇

𝜕𝑦
  𝑘

𝜕𝑇

𝜕𝑧
) (3) 

 

 missä 𝛻𝑇 on kolmiulotteinen operaattori T(x,y,z) 

  

Kaavan (3) termit voidaan vielä erotella kolmen koordinaatiston mukaisesti  

 𝑞x
′′ = −𝑘

𝜕𝑇

𝜕𝑥
               𝑞y

′′ = −𝑘
𝜕𝑇

𝜕𝑦
                 𝑞z

′′ = −𝑘
𝜕𝑇

𝜕𝑧
 (4) 
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Kaava (4) kuvaa jokaisen suunnan mukaisen lämpövuon suuruuden. Kaava (4) pätee kun 

kappaleen lämmönjohtavuus k pysyy vakiona. Lämpötilaero määrää lämpövuon suuruuden, 

ja kolmen lämpövuon summa koko lämpövuon suuruuden.  

 

2.2 Konvektio 

Konvektiolla tarkoitetaan kahden aineen, kappaleen sekä fluidin rajapinnalla tapahtuvaa 

lämmönsiirtoa. Termodynamiikan toisen lain mukaisesti konvektiolämmönsiirrossa 

kuumempi aine luovuttaa lämpöenergiaa kylmemmälle.  Lämpöenergia siirtyy kahdella eri 

mekanismilla; molekyylien satunnaisella liikkeellä sekä fluidin makroskooppisella 

liikkeellä. Molekyylien satunnainen liike siirtää energiaa aineiden välittömässä rajapinnassa, 

jossa fluidin nopeus on nolla. Rajakerros on ohut fluidikerros kappaleen pinnan lähellä. 

Rajakerroksen sisällä fluidin nopeus sekä lämpötila muuttuvat kappaleen pintaa lähestyessä.  

Konvektiotyypit jaetaan kahteen eri luokkaan; vapaaseen konvektioon sekä pakotettuun 

konvektioon. Vapaassa konvektiossa fluidi on vapaassa tilassa, jolloin rajapinnalla 

tapahtuvan virtauksen aiheuttavat lämmönsiirtoa seuraavat nostevoimat. Pakotetussa 

konvektiossa virtaus saadaan aikaiseksi ulkoisella keinossa, kuten pumpulla tai puhaltimella 

(Incropera et al. 2011, s. 6-8). 

 

Yksinkertaisimmillaan konvektiolla siirtynyttä lämpömäärää kuvataan yhtälöllä 

 

 𝑞 = ℎ𝐴𝑠(𝑇𝑠 − 𝑇∞) (5) 

 

missä h konvektiolämmönsiirtokerroin [W/Km2] 

  As  lämmönsiirtopinta-ala [m2] 

  Ts kappaleen pinnan lämpötila [K] 

  T∞ ympäristön lämpötila [K] 

 

Mikäli ympäristön lämpötila on suurempi kuin kappaleen lämpötila, siirtyy lämpöä fluidista 

kappaleeseen ja siirtyvän lämpömäärän kaavan voi esittää seuraavan yhtälön mukaisesti 

 

 𝑞 = ℎ𝐴𝑠(𝑇∞ − 𝑇𝑠) (6) 
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Konvektiolämmönsiirtokerroin h määräytyy fluidin ominaisuuksien (tiheys, 

lämmönjohtavuus, viskositeetti tai ominaislämpö), pinnan ominaisuuksien (geometria ja 

karheus), fluidin virtaustavan (laminaarinen vai turbulenttinen) ja konvektiotavan (vapaa tai 

pakotettu, kiehuminen tai lauhtuminen) mukaan. Parhaan mahdollisen lämmönsiirron 

aikaansaamiseksi konvektiolämmönsiirtokertoimen tulisi olla mahdollisimman suuri.  

 

Rajakerros määrittelee konvektiolämmönsiirtokerrointa, joten siihen vaikuttavien 

ominaisuuksien tunteminen on tärkeää parhaan lämmönsiirron kannalta. Fluidin sekä pinnan 

ominaisuudet vaikuttavat rajakerrokseen. Turbulenttinen virtaus aiheuttaa paremman 

konvektiolämmönsiirtokertoimen kuin laminaarinen virtaus. Lämpö siirtyy tehokkaammin 

pakotetussa konvektiossa vapaaseen konvektioon verrattuna (Incropera et al. 2011 s.7). 

 

Konvektiolämmönsiirtokertoimeen sekä rajakerroksiin vaikuttavia ominaisuuksia voidaan 

kuvata dimensiottomilla tunnusluvuilla, kuten Reynoldsin luku sekä Nusseltin luku. 

Reynoldsin luku liittyy virtaavan fluidin ominaisuuksiin, ja Nusseltin luku kappaleen 

lämpötilagradienttiin. (Incropera et al. 2011 s.390, s.401) 

 

Lämmönsiirtopinta-ala As vaikuttaa suuresti konvektiolla siirtyvän lämmön suuruuteen. Mitä 

suurempi lämmönsiirtopinta-ala on, sitä enemmän energiaa siirtyy. Tämän takia moniin 

konvektiolämmönsiirtimiin asennetaan rivat, jotka moninkertaistavat lämmönsiirtopinta-

alan rivattomaan siirtimeen verrattuna. 

 

2.3 Säteily 

Säteilylämmönsiirto on kolmas lämmönsiirron muoto. Lämpösäteily on eräs 

sähkömagneettisen säteilyn muodoista. Emissio syntyy molekyylien elektronien liikkeestä. 

Kaikki kappaleet emittoimat energiaa sähkömagneettisella säteilyllä.  

 

Kappaleen emissoivaa energiaa E voidaan kuvata yhtälöllä 

 

 𝐸 =  𝜀 𝜎 𝐴 𝑇s
4 (7) 

 

 missä ε emissiiviteetti [-] 
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  σ Stefan-Bolzmannin vakio (5.67*10-8 W/m2K4) 

  A  säteilevän pinnan pinta-ala [m2] 

  Ts kappaleen pinnan lämpötila [K]  

 

Kuten kaavasta (7) huomataan, kappaleen lähettämä säteily on erittäin riippuvainen sen 

lämpötilasta. Säteilylämmönsiirron määrä aurinkopaneeleiden lämpötilassa on pieni. 

 

3 AURINKOPANEELIT 

3.1 Aurinkopaneeleiden teknologiaa 

Aurinkopaneelit ovat laitteita, joka muuttavat auringon säteilyä sähköksi valosähköisellä 

ilmiöllä. Auringon säteilyn sisältämä fotoni absorboituu kennoon p-n – rajakerroksessa. 

Mikäli fotonilla on tarpeeksi energiaa, se nostaa atomin elektronin valenssivyöhykkeeltä 

johtavuusvyöhykkeelle synnyttäen vastakkaiset varaukset omaavan elektroni-aukko -parin. 

Puolijohteisista materiaaleista valmistetussa kennossa varaukset voivat kulkea vain yhteen 

suuntaan. Elektroni sekä aukko muodostuvat eri puolille kennoa, eivätkä ne pääse 

yhdistymään puolijohteen yli. Negatiivisen elektronin liikkuminen kohti positiivista aukkoa 

synnyttää sähkövirran. Puolijohteilla elektronin sekä aukon liikkeet on ohjattu poispäin 

toisistaan, jolloin puolijohteiden välille syntyy jännite-ero. Kun kennon ylä- ja alapinnoilla 

lisätään johtavaa materiaalia sekä niiden välille kuorma, joutuvat elektroni-aukko -parit 

yhdistymään johdinten kautta. Tällöin valosähköisen ilmiön aiheuttaman irroitustyön 

energia saadaan muutettua sähköenergiaksi (Krauter, 2006, s.21). 
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Kuva 1 Aurinkopaneelin toimintaperiaate (electrical4u.com, 2018) 

 

Aurinkopaneelit muuttavat auringon säteilystä vain pienen osan sähköiseksi energiaksi. Osa 

säteilystä kimpoaa aurinkopaneelin pinnasta takaisin avaruuteen, mutta suurin osa 

aurinkopaneeliin osuvasta säteilystä muuttuu lämmöksi lämmittäen paneelia. Lämpö leviää 

kauttaaltaan koko aurinkopaneeliin johtumalla paneelin eri osien välillä. Lopputilanteessa 

koko paneeli on kuuma, joskin paneelin lämpötila ei ole tasainen koko paneelin alalta. 

(Bahaidaram et al. 2016) 

 

3.2 Lämpötilan vaikutus hyötysuhteeseen 

Aurinkopaneelien hyötysuhde muuttuu kennoston lämpötilan mukaan. Mitä suurempi 

aurinkopaneelin lämpötila on, sitä pienempi aurinkopaneelin hyötysuhde on. Ilmiö johtuu 

siitä, että aurinkopaneelin kennon teho on muodostetun jännitteen sekä virran tulo. Kennon 

lämpötilan nousu pienentää jännitettä ja kasvattaa virtaa. Jännite laskee enemmän kuin virta 

kasvaa, jolloin kennon tuottama teho pienenee. (Bahaidaram et al. 2016) 

 

Aurinkopaneelin teho laskee piipohjaisilla kennoilla 0,5 %/℃ (Siecker et al. 2017). 

Ohutkalvoisten kennojen lämpötilakerroin on hieman pienempi. Valmistajien ilmoittama 

hyötysuhde aurinkopaneeleille on määritetty +25 ℃:n lämpötilassa, mutta käyttötilanteessa 

aurinkopaneelien lämpötila voi nousta suuriin lukemiin. Esimerkiksi 50 celsiusasteen 

lämpötilanousu aiheuttaa pahimmassa tapauksessa 25 %:n suuruisen tehon pienenemisen 

valmistajan ilmoittamaan tehoon verrattuna. 
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Kuva 2 Aurinkopaneelin lämpötila sekä hyötysuhde tyypillisenä kesäpäivänä (Tiwari et al. 2011) 

 

Kuvassa 2 on kuvattu aurinkopaneelin lämpötilaa ja hyötysuhdetta tyypillisenä kesäpäivänä. 

Kuvan 2 kuvaaja noudattaa aikaisemmin mainittua tehon pienentymisen korrelaatiota 0,5 

%/℃. Tehon pieneneminen aiheuttaa ongelman, sillä mitä enemmän aurinkopaneelia 

altistetaan auringon säteilylle, sitä pienemmäksi sen hyötysuhde pienenee. Aurinkopaneelin 

lämpötila muuttuu siihen osuvan auringon säteilyn intensiteetin mukaan, eli hyötysuhde on 

pienimmillään juuri kun sen tuottama teho on suurimmillaan. Aurinkopaneelin paikasta sekä 

sääolosuhteista riippuen aurinkopaneelin kennojen lämpötila voi nousta hyvinkin korkeisiin 

lukemiin. Suurien aurinkovoimaloiden nimellisteho voi olla jopa 1550 MW. Pienentämällä 

aurinkopaneelien lämpötilaa 10 ℃, voi hyötysuhde parantua jopa 5 %. Pienelläkin 

hyötysuhteen nostamisella on suuret vaikutukset voimalan tuottamaan energiaan 

vuositasolla. 

 

Hyötysuhteen pienenemisen lisäksi kennoston suuret lämpötilanmuutokset rasittavat 

komponentteja, joka voi aiheuttaa komponenttien rikkoontumista ja lyhentää laitteiston 

käyttöikää (Bahaidaram et al. 2016). 

 

3.3 Lämmönsiirto aurinkopaneeleissa 

Lämpöä poistuu aurinkopaneelien kennostoista johtumalla, konvektiolla sekä säteilemällä. 

Lämpö johtuu aurinkopaneelin kennoista sen rakenteisiin. Konvektiolämmönsiirron ansiosta 

lämpöä siirtyy jatkuvasti ympäröivään ilmaan aurinkopaneelin pinnalta ja rakenteista. 

Säteilylämmönsiirto on erittäin riippuvainen kappaleen lämpötilasta. Stefan-Bolzmannin 
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vakion ollessa pieni ja tässä kandidaatintyössä esiintyvien kappaleiden lämpötilojen ollessa 

niin matalia, säteilylämmönsiirron rooli aurinkopaneelien lämmönsiirrossa on pieni 

konvektiolämmönsiirtoon verrattuna. Pääpaino aurinkopaneeleiden lämmönsiirrolla onkin 

konvektiolämmönsiirrolla (Jubayer et al. 2016). 

 

Kuva 3 Maahan sijoitetun aurinkopaneelin lämpötasapaino (Jubayer et al. 2016) 

 

Kuvassa 3 on kuvattu aurinkopaneelin lämpötasapainoa. Aurinko lämmittää aurinkopaneelia 

ja osa säteilystä heijastuu pois paneelista. Paneelista poistuu lämpöä säteilylämmönsiirrolla 

sekä konvektoitumalla paneelin ylä- ja alapuolelta.  

 

Tasapainotilassa olevan aurinkopaneelin energiayhtälö voidaan ajatella  

 

 𝑄in = 𝑄ref + 𝑃out + 𝑄rad + 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣 + 𝑇heat (8) 

   

 missä 𝑄inc auringon säteilemä energia [W] 

  𝑄ref pinnasta pois heijastuva energia [W] 

  𝑃out aurinkopaneelin teho [W] 

  𝑄rad säteilyllä poistuva lämpö [W] 

  𝑄𝑐onv konvektoitumalla poistuva lämpö [W] 

  𝑇heat lämmöksi muuttuva energia [W] 

 

Säteilystä saapuvan lämmön voidaan kuvitella olevan vakio, sillä siihen ei voida vaikuttaa. 

Lisäksi auringosta tulevan säteilyn toivotaan olevan mahdollisimman suuri tuotettavan tehon 
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saavuttamiseksi. Aurinkopaneelin tuottaman tehon Pout oletetaan myös olevan vakio. 

Kasvattamalla aurinkopaneelista poistuvien lämpövirtojen 𝑄ref, 𝑄rad sekä 𝑄𝑐𝑜𝑛𝑣 suuruutta 

saadaan lämmöksi muuttuvan energian Theat osuus pienenee, ja aurinkopaneelin lämpötila 

pienenee.  

 

4 LÄMMÖNSIIRRON MENETELMIÄ 

Aurinkopaneelien lämpötilaa voidaan pienentää joko passiivisin tai aktiivisin mallein. 

Aktiivinen lämmönpoisto tarkoittaa sitä, että lämpötilaa pienennetään koneellisen laitteen, 

kuten pumpun tai puhaltimen avulla. Passiivisessa mallissa systeemiin ei tuoda työtä. Tässä 

osiossa käsitellään tutkimuksen kohteena olevia passiivisia sekä aktiivisia 

lämmönsiirtomenetelmiä. 

 

Mallien suunnittelussa on otettava huomioon viilentämisen tehokkuutta sekä käytännön 

vaatimuksia, kuten paneelin lämpötila, lämpötilan tasaisuus, luotettavuus sekä 

huoltokustannukset, laitteiden vaatima teho sekä aurinkovoimalan kannattavuus 

taloudellisesti. (Sahay et al. 2014) Tehokkaimman viilennyksen aikaansaamiseksi paneelin 

tulisi olla mahdollisimman tasalämpöinen koko alaltaan.  

 

4.1 Passiiviset mallit 

Passiiviset mallit perustuvat siihen, ettei systeemiin liitetä työtä tekevää pumppua tai 

puhallinta vaan lämpö siirtyy aurinkopaneeleista pois aurinkopaneeliin asennettujen osien 

tai rakenteiden avulla. Passiiviset mallit kasvattavat investointikustannuksia, mutteivat lisää 

käyttökustannuksia ja niiden huoltokustannukset ovat pieniä. Passiivisen lämmönpoistimen 

kannattavuuteen vaikuttavat sen hinta sekä energiantuotannon paraneminen. 

 

4.1.1 Asennustapa- ja paikka 

Aurinkopaneeliston asennustavalla sekä muodoilla voidaan vaikuttaa aurinkopaneelien 

lämpötilaan. Aurinkopaneeleita voidaan asentaa siten, että ilman virtaus niiden ohitse 

paranee. Konvektiolämmönsiirrossa paneelia ympäröivän fluidin virtausnopeudella on suuri 

vaikutus konvektiolämmonsiirron tehokkuuteen. Tämä tarkoittaa, että paneelien ohi 
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virtaavan tuulen ominaisuuksilla on suuri vaikutus aurinkopaneelista konvektoituvaan 

lämpömäärään. Mikäli hitaasta virtausnopeudesta johtuva Reynoldsin luku on pieni, 

luonnollinen konvektio on suurempi kuin pakotettu. Mikäli Reynoldsin luku on tarpeeksi 

suuri, pakotetulla konvektiolla siirtynyt lämpömäärä on suurempi kuin luonnollisella 

konvektiolla siirtyvä lämpömäärä. (Jubayer et al. 2016) 

 

Useat tutkijat ovat tutkineet tuulen vaikutusta aurinkopaneelien lämpötilaan sekä tehoon. 

Tuulen voimakkuudella sekä sen suunnalla on vaikutusta aurinkopaneelien tehoon (Vasel & 

Iakovidis 2017). Suunniteltaessa rakennettavien aurinkovoimaloiden sijaintia 

tuuliolosuhteet tulisi ottaa huomioon optimaalisen tuoton kannalta (Gökmen et al. 2016). 

Vastaavanlainen ilmavirran kulku tulisi ottaa huomioon kaikissa asennuskohteissa. 

Sijoittamalla seinään kiinnitetyt aurinkopaneelit hieman seinästä ulospäin, ilmavirta pääsee 

kulkemaan seinän sekä paneelin takaosan välistä ja viilentää paneelia. Nostamalla maahan 

kiinnitettyjä paneeleita hieman maasta ilmavirta pääsee kulkemaan vapaasti paneelien alta 

riippumatta siitä, mistä suunnasta tuulee. 

 

4.1.2 Säteilylämmönsiirron kasvattaminen 

Aurinkopaneelista poisheijastuvan säteilyn määrää voidaan kasvattaa. Aurinkopaneelin 

päälle voidaan asettaa ohut kerros materiaalia, joka päästää lävitseen auringon säteilyn 

valaisevat aallonpituudet (λ > 4 μm) ja on erittäin emissoiva lämmittäviä aallonpituuksia (λ 

< 4 μm) kohtaan. Tällöinen kerros ei heikennä aurinkopaneelin toimivuutta, vaan luo 

aurinkopaneelin päälle kerroksen, joka säteilee voimakkaasti tiettyjä aallonpituuksia.  

(Siecker et al. 2017) 

 

 

Kuva 4 Piioksidikerrosten muotoja (Zhu et al. 2014)1 
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Kuvassa 4 kuvataan piikerroksen muotoja: kappale (a) on pelkkä piikenno, kappaleessa (b) 

piikennon päällä on ideaalinen emittoija, kappale (c) kuvaa lasikerrosta kennon päällä, ja 

kappale (d) kuvaa pyramidimuotoon leikattua piikerrosta. 

 

4.1.3 Jäähdytyselementti (Heat sink) 

Aurinkopaneeleihin voidaan asettaa jäähdytyselementit, jotka keräävät aurinkopaneelin 

lämpöä johtumalla ja luovuttavat sitä ympäristöön konvektoimalla. Jäähdytyselementissä 

lämpö johtuu lämmönlevittäjästä levyyn. Lämmönlevittäjä sekä levy valmistetaan aineesta, 

joilla on suuri lämmönjohtavuus. Levy pyritään rakentamaan siten, että lämmön 

konvektoituminen olisi mahdollisimman tehokasta. Lämmönsiirron parantamiseksi levyn 

konvektoitumispinta-alaa pyritään kasvattamaan erilaisten geometrioiden tai ripojen avulla. 

(Siecker et al. 2017) 

 

 

Kuva 5 Jäähdytysekementti ja aurinkokenno (Saadah et al. 2016)  

 

4.1.4 Lämpösähköinen lämmönpoistin 

Lämpösähköinen moduuli käsittää p- ja n-tyyppiset puolijohteet, jotka on kytketty 

sähköisesti sarjaan ja termodynaamisesti sarjaan metallikappaleilla. Moduulin toinen levy 

kerää lämpöä aurinkopaneelin takaosasta, jolloin kahden levyn välille syntyy lämpötilaero. 

Lämpötilaerosta johtuen varattu elektrodi diffusoituu kuumalta puolelta (positiivisesti 

varautunut elektrodi) kylmälle puolelle (negatiivisesti varatutunut elektrodi), jolloin 

Peltierin ilmiön mukaisesti johtuen levyjen välille syntyy jännite. Jännite saa aikaan virran, 

jolloin lämpö siirtyy kuumalta puolelta kylmälle puolelle. (Siecker et al. 2017) 
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Kuva 6 Termoelektrinen moduuli yhdistettynä jäähdytyselementtiin (Pang et al. 2014) 

  

4.1.5 Lämpöputki  

Lämpöputki on viilennyslaite, jossa putken sisältämä neste höyrystyy ja lauhtuu putken 

sisällä. Neste höyrystyy kuumaa aurinkopaneelin kennoa vasten, ja nousee höyrynä putken 

yläosaan. Putken yläosan ollessa viileämpi höyry lauhtuu takaisi vedeksi ja palaa putken 

alaosaan höyrystymään. Lauhtumisprosessissa höyry luovuttaa lämpöä putken seinämiin, 

joista lämpö konvektoituu ympäröivään ilmaan. (Bahaidaram et al. 2016) 

 

 

Kuva 7 Lämpöputken toimintaperiaate 

(Grubišić-Ćabo et al. 2016) 
Kuva 8 Akvarzadehin sekä Wadowskin 

tutkimusjärjestelmä 

(Akbarzadeh & Wadowski, 1996) 
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4.1.6 Olomuotoa muuttavat materiaalit  

Aurinkopaneeleita pystyy viilentämään olomuotoaan muuttavien aineiden (Englanniksi 

Phase-change Material, PCM) avulla, joka asetetaan aurinkopaneelin takaosaan. Kun 

takaosa lämpenee, PMC:n kemikaaliset sidokset irtoavat ja aine muuttuu kiinteästä 

nestemäiseen muotoon. Eli kun aurinkopaneeli saavuttaa tietyn lämpötilan, PMC alkaa 

sulamaan. Olomuodon muutos kiinteästä nesteeksi sitoo energiaa, eli sulaminen sitouttaa 

lämpöä aurinkopaneelista aineeseen. (Siecker et al. 2017) 

 

Kuva 9 Aurinkopaneeli, joka on varustettu PCM:llä sekä rivoilla (Ma et al, 2018) 

 

 

Kuva 10 PCM:n sulaminen (Huang et al. 2004) 
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4.2 Aktiiviset mallit 

Aktiivisissa malleissa käytetään lämmönsiirron parantamiseksi jotain kiertoainetta kuten 

vettä tai ilmaa, sekä kiertoaineen liikuttamiseen pumppua tai puhallinta. Asennuskohteesta 

riippuen pumpun tai puhaltimen moottorin virranlähteeksi voidaan käyttää aurinkopaneelia. 

Lämmönsiirto tapahtuu konvektoitumalla kiertoaineeseen. Aktiivinen lämmönsiirrin 

kasvattaa aurinkovoimalan hintaa ja aiheuttaa mahdollisia lisäkuluja huoltojen ansiosta. 

Mikäli kiertoaineeseen sitoutettu energia voidaan käyttää hyödyksi esimerkiksi käyttöveden 

tai rakennusten lämmitykseen, niistä hyödynnetty energia voidaan ottaa huomioon 

energiantuotannossa. Siten aurinkopaneeleista tulee sähköä sekä lämpöä tuottavia 

hybridipaneeleja, ja laitteen hyötysuhde kasvaa huomattavasti. 

 

Aktiivisia viilennysmalleja on monia. Systeemit voivat olla avoimia tai suljettuja, 

kiertoaineena voidaan käyttää eri aineita ja niillä voidaan viilentää aurinkopaneeleita eri 

tavoin. Monimutkaisemmat kiertojärjestelmät voivat viilentää tehokkaammin mutta hyöty 

voi pienentyä, jos putkiston muodoista johtuvat painehäviöt kasvattavat pumpulta 

vaadittavaa työtä. Yksinkertaisimmillaan pumpulta vaaditun tehon pitäisi olla 

mahdollisimman pieni sen toimiessa optimaalisessa toimintapisteessä.  

 

Aktiivisissa malleissa käytettävien koneiden ei tarvitse kierrättää kiertoainetta 

aurinkopaneeleissa koko aikaa. Pumppua tai puhallinta voi pitää käynnissä tietyn aikaa 

määritetyn syklin mukaisesti, jolloin pienennetään pumpun käyttämää energiaa. Toinen tapa 

on jakaa aurinkopaneelisto eri osiin jakoventtiilien avulla. Silloin pumppu tai puhallin toimii 

jatkuvasti, ja fluidin kiertoa eri aurinkopaneeleissa säädellään venttiilien avulla. 

Jälkimmäisessä metodissa fluidin kierto jaetaan eri paneeleiden välillä, jolloin metodi 

säästää energiaa ja investointikustannuksia. Esimerkiksi jos vesipumppua pidetään päällä 

kaksi minuuttia ja suljettuna kahdeksan minuuttia, energiaa käytetään vain viidennes siitä, 

jos pumppu olisi koko ajan päällä. Jakamalla aurinkopaneelit osiin venttiilien avulla saadaan 

aikaiseksi sama vaikutus: Jakamalla aurinkopaneelit viiteen osaan venttiilien avulla voidaan 

pumppu mitoittaa selkeästi pienemmäksi, sillä sen tarvitsee pumpata vain noin viidennes 

siitä nestemäärästä, mikä menisi kaikkien aurinkopaneeleiden yhtäaikaiseen pumppaukseen. 

Tällä esimerkkimenetelmällä päästäisiin samaan kahden ja kahdeksan minuutin sykliin 

jatkuvalla pumppauksella. Tauon aikana aurinkopaneelit lämpenevät, mutta 

aurinkopaneeleiden lämpötila ei nouse liikaa niin lyhyessä ajassa. (Castanheira et al. 2018) 
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4.2.1 Kelluva, keskittävä, seuraava ja viilentävä aurinkovoimala (KKSV) 

Kelluva, keskittävä, seuraava ja viilentävä aurinkovoimala on rakennettu veden päällä 

kelluvaksi järjestelmäksi. Aurinkovoimala on varustettu moottoreilla sekä niitä ohjaavalla 

auringon paikkaa jäljittävällä laitteistolla. Moottorit pyörittävät voimalaa siten, että 

aurinkopaneelit osoittavat aina aurinkoa kohti parhaimman säteilymäärän takaamiseksi. 

Aurinkopaneeleita vasten on asetettu peilejä, jotka pailaavat auringon epäsuoraa säteilyä 

paneeleita kohti. Aurinkopaneelien päällä kulkee putki sekä sadettajia, jotka suihkuttavat 

aurinkopaneelien päälle vettä viilentäen paneeleita. (Cazzaniga et al. 2012) 

 

 

Kuva 11 Kelluva, keskittävä, seuraava ja viilentävä aurinkovoimala (Cazzaniga et al. 2012) 

 

4.2.2 Vesisuihkulla viilennetty aurinkopaneeli 

Tässä systeemissä vettä pumpataan vesisäiliöstä aurinkopaneelin päällä sijaitsevaan 

putkistoon. Vesi valuu putken rei’istä aurinkopaneelin päälle viilentäen aurinkopaneelia ja 

parantaen sen hyötysuhdetta. Aurinkopaneelin alaosassa on keräilyputki, jonka kautta vesi 

palaa takasisin vesisäiliöön ja kiertoon. (Siecker et al. 2017) 
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Kuva 12 Vesisuihkulla viilennetty hybridikeräin (Siecker et al. 2017) 

 

4.2.3 Pakotetulla vesikierrolla viilennetty aurinkopaneeli  

Pakotetulla vesikierrolla viilennetty hybridikeräin tuottaa sekä sähköä ja lämpöä. Systeemi 

koostuu aurinkopaneelista sekä lämpöä keräävistä putkista, jotka on kiinnitetty 

aurinkopaneelin takaosaan. Putket voidaan tehdä suorakulmaisesta putkesta, jotta 

lämmönsiirtopinta-alaa saadaan suuremmaksi. Vettä tai muuta käyttöön soveltuvaa fluidia 

pumpataan putkiston lävitse, jolloin lämpöä siirtyy kiertoaineeseen. Kiertoaine kulkeutuu 

takaisin säiliöön tai muihin käyttökohteisiin. (Siecker et al. 2017) 

 

Kuva 13 Pakotetulla vesikierrolla viilennetty aurinkopaneeli. Vasemmalla puolella kuva 

tutkimusvälineistöstä, oikealla kuva aurinkopaneelin alapuolelta (Alzaabi et al. 

2014) 
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4.2.4 Pakotetulla ilmakierrolla viilennetty aurinkopaneeli  

Aurinkopaneeleita voi viilentää myös ilmavirran avulla. Kun aurinkopaneelin alle asetetaan 

levy reunapelteineen, voidaan suljettuun tilaan aiheuttaa ilmavirta puhaltimen avulla. 

Tällöin saadaan aikaiseksi pakotettu konvektio, joka viilentää aurinkopaneelia vapaata 

konvektiota tehokkaammin. Aurinkopaneeliston toisesta päästä virtaa ulos lämmintä ilmaa, 

johon on konvektoitunut aurinkopaneelin lämpöä. Tällöin aurinkopaneelien lämpötila alenee 

ja hyötysuhde paranee.  

 

Kuva 14 Ilmalla viilennettyjä aurinkopaneeleita (Chinathambi et al. 2017) 

 

4.2.5 Mikrokanavat 

Mikrokanavat ovat lämmönvaihtajia, jotka perustuvat lämmön siirtoon fluidin avulla. 

Mikrokanavat ovat tyypillisesti halkaisijaltaan alle 1 mm paksuisia putkia, joiden sisällä 

kierrätetään sopivaa fluidia, kuten vettä. Vesi kiertää mikrokanavissa, jolloin 

aurinkopaneelin lämpö konvektoituu kiertoaineeseen. Mikrokanavia voidaan verrata 

pakotetulla vesikierrolla viilennettyihin hybridipaneeleihin, mutta putkiston sijaan 

kiertoaine kiertää hyvin pienissä kanavissa. (Bahaidaram et al. 2016) 
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Kuva 15 Mikrokanavia aurinkopaneelin takaosassa (Rahimi et al, 2015) 

 

4.2.6 Virtaukseen upotetut aurinkopaneelit 

Veteen upotettujen aurinkopaneelien ajatusta voidaan kehittää, ja sijoittaa aurinkopaneelit 

virtaavaan nesteeseen hallituissa olosuhteissa. Aurinkopaneelit tai -kennot sijoitetaan 

putkeen tai avoimeen altaaseen, jonka läpi pumpataan nestettä. Neste virtaa aurinkokennojen 

yllä sekä alapuolella viilentäen aurinkokennoja molemmilta puolilta. 

 

 

4.2.7 Nanonesteet aurinkopaneeleiden viilennyksessä 

Nanonesteet ovat nestettä, johon on lisätty kiinteitä nanopartikkeleita. Suurin osa käytetyistä 

nanopartikkeleista on alumiinioksidia (Al2O3) tai kupariosidia (CuO). Nanonesteillä on 

parempi lämmönjohtavuus ja suurempi lämpökapasiteetti kuin samalla nesteellä, johon ei 

Kuva 17 Veteen upotettu aurinkopaneeli  

              (Siecker et al. 2017) 
 

Kuva 16  Upotettuja aurinkokennoja 

               (Bahaidaram et al. 2016) 
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ole lisätty nanopartikkeleita. Nanonesteillä on potentiaalia aurinkopaneeleiden 

viilennyksessä, sillä tutkimusten mukaan nanonesteiden käyttö tai lisäys viilennysvedessä 

viilentää paneelia enemmän kuin tavallisen veden käyttö. (Grubišić-Ćabo et al. 2016) 

 

5 MENETELMIIN SYVENTYMINEN 

Kandidaatintyössä tutkittuja menetelmiä on tutkittu monella tapaa, mutta menetelmiä ei olla 

otettu käyttöön suurissa, teollisissa aurinkovoimaloissa. Eri menetelmät ovat erillisiä ja 

toisistaan riippumattomia. Vaikka tiettyä menetelmää olisi tutkittu useassa tutkimuksessa, 

tutkimukset eroavat toisistaan ja niitä on hankala verrata toisiinsa. Tutkimukset osoittavat 

menetelmien toimivuuden, mutta niitä ei ole optimoitu parhaan kokonaishyötysuhteen 

saamiseksi. Tutkimukset on suoritettu vain pienille aurinkovoimaloille, eikä 

viilennysmekanismien vaikutusta suuriin aurinkovoimaloihin ole tutkittu. 

 

Aurinkopaneelin viilennysmekanismi kannattaa valita aina tilanteen mukaisesti. 

Aurinkopaneeleiden viilennysmekanismin valinnassa kannattaa käyttää harkintaa, ja valita 

juuri kohteeseen paras sovellus. Mikäli aurinkovoimala sijaitsee kohteessa, jossa puhtaasta 

vedestä on pulaa, ei viilennykseen kannata käyttää vettä. Jos vettä taaskin on paljon kohteen 

lähellä, sitä voidaan käyttää vapaasti. Lämmitettyä voidaan käyttää rakennusten 

lämmittämiseen mutta mikäli aurinkovoimalan läheisyydessä ei ole rakennuksia, lämpimän 

ilman siirtäminen voi viedä liiaksi energiaa.  

 

Lämmitettyä vettä voitaisiin käyttää esimerkiksi kaukolämmön tuottajana, mutta tällöin 

aurinkovoimalan tulee olla riittävän suuri. Pohjoisella pallonpuoliskolla vesi-

alkoholiseokseen kerättyä lämpöä voitaisiin käyttää talojen lämmitykseen ja 

vastavuoroisesti talvella putkiston avulla aurinkopaneelien lämpötilaa voitaisiin ylläpitää yli 

0 celsiusasteen lämpötilassa ja sulattaa aurinkopaneelin päälle satanut lumi. Kylmissä 

olosuhteissa kiertoaineena voidaan käyttää veden ja alkoholin sekoitus, jolloin neste ei jäädy 

putkistoon yön aikana. 

 

Yhtä oikeaa ratkaisua ole olemassa. Ensisijaisesti menetelmän tehtävänä on viilentää 

aurinkopaneelia, mutta mikäli energia saadaan kerättyä talteen ja hyödynnettyä jossain 

muualla, menetelmän hyötysuhde kasvaa huomattavasti. Tutkimusten perusteella aktiiviset 
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mallit viilentävät aurinkopaneeleita passiivisia malleja tehokkaammin, mutta joissain 

tapauksissa passiiviset mallit saavuttavat aikaan paremman kokonaistilanteen. 

 

5.1 Passiiviset mallit 

5.1.1 Asennustapa- ja paikka 

Asennustavan- ja paikan oikealla valinnalla voidaan saada viileämpiä aurinkopaneeleita, 

mutta suunnittelun ei pidä perustua tuuliolosuhteiden optimointiin. Mikäli auringon säteilyn 

intensiteetti ei pienene, eikä paikan siirto aiheuta suuria kustannuksia aurinkovoimalan 

liittämisessä sähköverkkoon tai käyttökohteeseen, on suositeltavaa perehtyä alueen 

tuuliominaisuuksiin ja valita aurinkovoimalan asennuspaikka parhaiden tuuliolosuhteiden 

mukaisesti. Asennustapaa muuttamalla aurinkopaneelin lämpötilaa voidaan pienentää pienin 

telineisiin kohdistuvin muutoksin. Aurinkopaneelit tulisi kiinnittää siten, että ilman virtaus 

aurinkopaneeliston lomassa mahdollistetaan.  

 

5.1.2 Säteilylämmönsiirron kasvattaminen 

Tutkimuksessaan Zhu et al (2014) tutkivat erilaisten piioksidikerrosten vaikutusta 

aurinkopaneelin lämpötilaan. Piioksidi päästää lävitseen yli 4 μm:n -pituista säteilyä ja 

säteilee alle 4 μm:n -pituista säteilyä varsin tehokkaasti. Tyypilliset aurinkopaneelit toimivat 

tämän teorian mukaisesti sillä ne päällystetään lasikerroksella, joka toimii 

piioksidikerroksen tavoin. Lasi sisältää 70−80 % piioksidia. Zhu et al. totesivat 0,5 mm 

paksun lasikerrosta kuvaavan piioksidikerroksen pienentävän paneelin lämpötilaa, mutta 

optimoimalla piioksidikerrosta ohuempaan pyramidimuotoon paneelin lämpötila 

testiolosuhteissa laski vielä enemmän. (Zhu et al. 2014) 

 

Zhu on tutkinut säteilyä kasvattavan pinnoitteen lisäämistä aurinkopaneeleiden pinnalle 

kahdessa tutkimuksessa saaden tutkimustuloksiksi sen, että pinnoitteen lisääminen viilentää 

paneeleita. Lämpötilaero on selkeä, jos pinnoitetta vertaa tapaukseen, jossa paneelin päällä 

ei ole minkäänlaista pinnoitetta. Jos piioksidikolmioita vertaa normaaliin tilanteeseen, jossa 

aurinkopaneelin päällä on lasikerros, lämpötilan aleneminen on alle 10 ℃. Tutkimus ei ota 

kantaa pyramidirakenteen valmistamisen kustannuksiin tai siihen, josko aikaansaatu 

viilennys kattaa valmistuksen kulut. 
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Kuvasta 18 nähdään, että tasainen piioksidikerros toimii pelkkää silikonikerrosta paremmin, 

ja muotoiltu piioksidikerros on hyvin lähellä ideaalitilannetta. 

 

Kuva 18 Eri kappaleiden lämpötiloja säteilytehon funktioina (Zhu et al. 2014) 

 

Piioksidikerroksen oikeanlainen muotoilu viilentää aurinkopaneelin lämpötilaa, mutta 

tutkimuksen perusteella menetelmän tuoma viilennys jää pieneksi, alle 10 ℃ suuruiseksi. 

 

Menetelmän positiivisena puolena voidaan ehdottomasti pitää sitä, ettei se poissulje muita 

menetelmiä. Piioksidikerros ei vaadi ylimääräistä tilaa tai sulje pois muiden 

viilennysmenetelmien käyttöä, eli tutkimuksen mukaista suojakerrosta voidaan käyttää 

kaikissa uusissa aurinkopaneeleissa. Tuotantokustannukset pienenevät, mikäli teknologia 

päätyy massatuotantoon. Massatuotannon myötä piioksidilevyjen hinta alenee 

huomattavasti.  

 

5.1.3 Jäähdytyselementti 

Jäähdytyselementtien toimivuutta on tutkittu erilaisten aurinkopaneelijärjestelmien kanssa. 

Keskittävässä aurinkopaneelissa auringon valo ohjataan peilien ja linssien kautta 

aurinkopaneelin kennoihin, jotta paneeliin osuvan auringon säteilyn määrä kasvaa. Monessa 

tällaista tekniikkaa käyttävässä laitoksessa säteilyn määrä voi olla 2−500 -kertainen 

normaaliin säteilyyn verrattuna ja paneelin lämpötila voi nousta erittäin korkeisiin 

lämpötiloihin. 

 

Tutkimuksessaan Min et al. (2009) huomasivat, että 400-kertaisesti keskitetyn 

aurinkopaneelin kennon lämpötila on riippuvainen jäähdytyselementin koosta. Tasaisen 37 
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℃ lämpötilan ylläpitämiseksi jäähdytyselementin koon pitäisi olla 700-kertainen kennon 

kokoon verrattuna (Bahaidaram et al. 2016). Therisis et al. (2012) suorittamassa 

tutkimuksessa mallinnettiin 500-kertaisesti keskitetyn aurinkopaneelin lämpötilaa. 

Tutkimuksen mukaan jäähdytyselementillä kennon lämpötila saadaan pidettyä pienempänä 

80 ℃, mutta tutkijoiden mukaan jäähdytyselementin käyttö keskittävissä aurinkopaneeleissa 

ei ole riittävän tehokas tapa lämmön poistoon, vaikka jäähdytyselementin koko olisi suuri 

kennon kokoon verrattuna. (Theresis et al. 2012) 

 

Vaikkeivat edellä mainitut tutkimukset suosittele jäähdytyselementtien käyttöä keskitettyjen 

aurinkopaneelien jäähdytyksessä, jäähdytyselementit viilentävät aurinkopaneeleita. 

Jäähdytyselementin lämmönsiirtoa voidaan tehostaa lämpötahnan avulla (Saadah et al. 

2016). Aurinkopaneeleita voi viilentää jäähdytyselementeillä, joskin niiden saavuttama 

jäähdytysteho ei kilpaile koneellisten jäähdytyslaitteiden kanssa. Jäähdytyselementtejä 

voidaan käyttää toisten menetelmien ohella parantamaan aurinkopaneeleiden hyötysuhdetta. 

 

Jäähdytyselementti pienentää aurinkopaneelin lämpötilaa, muttei ole sopiva menetelmä 

aurinkovoimaloiden pääviilennysmenetelmäksi, sillä tehokkaan jäähdytyksen takaamiseksi 

jäähdytyselementin kooksi tulee liian suuri. Jäähdytyselementin voi lisätä poikkeuksetta 

jokaiseen viilennysmenetelmään tukemaan lämmön poistoa aurinkopaneeleista tai 

tehostamaan menetelmän toimivuutta.  

 

5.1.4 Lämpösähköinen lämmönpoistin 

Pang et al. (2015) tutkivat lämpösähköisen moduulin asentamista aurinkopaneelin 

takaosaan. Tutkimuksessaan Pang et al. yhdistivät lämpösähköisen moduulin kylmän puolen 

jäähdytyselementtiin. Lämpösähköisen moduulin sekä jäähdytyselementin käyttö yhdessä 

viilensi aurinkopaneelia enemmän kuin pelkän jäähdytyselementin käyttö. 

 

Lämpösähköiset lämmönpoistimet viilentävät aurinkopaneelia, mutta teknologia ei ole tällä 

hetkellä siinä pisteessä, että sitä kannattaisi käyttää aurinkopaneelien viilennyksessä. 

Teknologia on hyvin kallista saatuun hyötyyn verrattuna, joten lämpösähköisiä ei voida 

suositella käytettäväksi viilennyskeinoksi tämän tutkimuksen perusteella. 
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5.1.5 Lämpöputki 

Lämpöputkia voidaan käyttää aurinkopaneeleiden viilennyksessä, mikäli lämpöputki 

kiinnitetään aurinkopaneeliin. Akbarzadeh & Wadowski (1996) lisäsivät 20-kertaisesti 

keskittävään aurinkokennoon lämpöputken, josta konvektoituvaa lämmön määrää 

kasvatettiin putkeen kiinnitetyllä rivalla kuvan 7 mukaisesti. 

  

Kuvan 8 mukainen järjestelmä pienensi kennon lämpötilaa 84 ℃:sta 46 ℃:een parantaen 

kennon tehoa jopa 94%. Menetelmässä lämpöputken kylmään päähän on lisätty 

jäähdytyselementti, joka tehostaa lämmön poistumista lämpöputkesta. (Akbarzadeh & 

Wadowski 1996) Lämpöputken kylmää päätä voidaan viilentää myös muilla tavoilla, kuten 

vedellä. Veden käyttö vaatinee manuaalista tai koneellista työtä, joten viilennys kannattanee 

toteuttaa passiivisin menetelmin käytön helpottamiseksi.  

 

Lämpöputkilla voidaan viilentää aurinkokennoja hyvin tehokkaasti, mutta aurinkopaneelien 

viilennys lämpöputkilla on hankalampaa. Eräs kanta voisi olla usean lämpöputken 

vierekkäinen kiinnitys siten, että yhden lämpöputken ala viilentää usean aurinkokennon 

jonoa. 

 

Tarabsheh et al (2013) tutkivat kuvan 19 mukaisien lämpöputkistojen vaikutusta 

viilennyksen tehokkuuteen. Tutkijoiden mukaan paras vaihtoehto on vaihtoehto B, mikä 

viilensi aurinkopaneelia kaikkein tasaisimmin.  

 

 

Kuva 19 Erilaisia vaihtoehtoja pakotetun vesikierron putkistolle (Tarabsheh et al 2013) 
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Lämpöputket soveltuvat parhaiten kuumien aurinkopaneelien viilennykseen. Keskitetyssä 

aurinkovoimassa paneelit ovat erittäin kuumia, joka aikaansaa nesteen höyryyntymisen 

helposti. Lämpöputkien ongelma on putken soveltaminen usean kennon paneeliin, joka 

myöskin tukee keskitettyä aurinkovoimaa, sillä keskitetyssä aurinkovoimassa käytetään 

normaalia aurinkovoimalaa vähemmän aurinkopaneeleita.  

 

5.1.6 Olomuotoaan muuttavat materiaalit 

PCM voi olla esimerkiksi parafiinivahaa. Materiaaleja on useita, ja niillä on eri 

sulamislämpötilat (Sharma et al. 2004). Viilennykseen tulisi valita sellainen PCM, jonka 

sulamislämpötila on suurempi kuin ympäröivän ilman lämpötila sekä pienempi kuin 

viilennettävän kohteen lämpötila. PCM:n viilennysteho on todistettu laskennallisesti ja 

kokeellisesti (Ma et al, 2018) (Su et al. 2018). Jatkuvan viilennyksen takaamiseksi PCM:n 

syöttö tulee taata, eli sitä pitää syöttää aurinkopaneelin takaosaa vasten esimerkiksi 

painovoimaisesti.  

 

Olomuotoaan muuttavien materiaalien käyttö aurinkopaneeleiden viilennyksessä on tehokas 

tapa viilentää aurinkopaneeleita. Systeemi vaatii toimiakseen rakenteen, joka syöttää 

kiinteää PCM-materiaalia sulaneen tilalle. Syöttösysteemi vaatii oman investointinsa, jonka 

lisäksi sulanut PCM täytyy kerätä talteen. 

 

5.2 Aktiiviset mallit 

5.2.1 Kelluva, keskittävä, seuraava ja viilentävä järjestelmä 

Kääntyvien paneelien ansiosta paneeleihin kohdistuvan säteilyn määrä on ajallisesti sekä 

intensiteetiltään paikallaan olevia paneeleja suurempi. Viilennysmekanismilla on positiivisia 

vaikutuksia aurinkopaneeleiden hyötysuhteeseen, mutta vesisuihkulla ei saada koko tasaista 

viilennystä koko paneelin alalle.  Etenkin suuria aurinkovoimaloita on hankalampi rakentaa 

kelluviksi, sekä niiden kääntely hankaloituu paneelien lukumäärän kasvaessa. Tästä syystä 

teknologia toiminee vain pienemmän kokoluokan voimaloissa. Vesisuihku laskee paneelien 

alla olevaan vesistöön, jolloin veteen siirtynyttä lämpöä ei kerätä talteen, vaan se joutuu 

hukkaan. Veden päällä kelluvat aurinkopaneelit ovat harvinaisempia kuin maan päälle 
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rakennetut aurinkopaneelit, mutta ne tuovat aurinkoenergian tuotantoon uusia 

mahdollisuuksia. 

 

5.2.2 Vesisuihkulla viilennetty aurinkopaneeli 

Kuten FTCC-teknologiassa, vesisuihku ei viilennä paneelia tasaisesti. Aurinkopaneelia 

saadaan viilennettyä tällaisella menetelmällä, mutta koska vesi haihtuu aurinkopaneelin 

pinnalta, osaa aurinkopaneelista kerätystä lämmöstä menee hukkaan. Lämmennyttä, kerättyä 

vettä voitaisiin käyttää käyttöveden lämmitykseen, mikäli systeemiin lisätään 

lämmönvaihdin. 

 

Keskittämättömän aurinkopaneelin lämpötilaa voidaan viilentää vesisuihkulla yli 20 ℃, 

jolloin aurinkopaneelin hyötysuhde paranee noin 10 %. Viilentämisen lisäksi vesisuihku 

pitää aurinkopaneelin pinnan puhtaana hiekasta sekä vesisuihku pienentää heijastumisesta 

johtuvia häviöitä 2 - 3.6 %. (Sargunanthan et al. 2016) 

 

 

Kuva 20 Aurinkopaneelin hyötysuhde sekä teho vesisuihkulla viilennettyinä (Sargunanathan et al. 

2016) 

 

Castanheira et al (2018) tutkivat 20 kW tehoisen aurinkovoimalan viilentämistä 

vesisuihkulla. Aurinkopaneelistosta valittiin yksi säie, ja vettä suihkutettiin 

aurinkopaneeleiden päälle valitun päällä/pois päältä -syklin (ON/OFF -sykli) mukaisesti. 

Vettä suihkutettiin 2 minuuttia, jota seurasi 8 minuutin tauko. Sykli kuvasi tilannetta, jossa 

aurinkopaneelit on jaettu 5 säikeeseen joita. Vesisuihkun aikana aurinkopaneelin lämpötilan 

laski noin 20 ℃ vertailupaneelin lämpötilasta. Taukojen aikana lämpötila nousi noin 10 ℃, 
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mutta viileni saman verran vesisuihkun aikana. Tutkimuksen mukaan aurinkopaneeleiden 

tuotto oli noin 10 % suurempi, kuin viilentämättömän aurinkopaneeleiden tuotto. 

Tutkimuksen ohella tutkijan huomasivat, että aurinkopaneelin pinnan puhdistaminen 

kasvatti tuotettua tehoa 5 %. Tutkijoiden mukaan laskennallisesti vesisuihkulla 

viilentäminen kasvattaisi aurinkovoimalan vuosittaista tuottoa 12 %, parhaimmillaan tuoton 

kasvaessa 17%. (Castanheira et al. 2018) Kuvasta 21 nähdään tutkimuksesta saatua dataa, 

jossa ON/OFF -sykliä on muutettu eri tunteina. Aurinkopaneelien viilennystä voidaan 

muuttaa vesisyklejä tai veden massavirtaa muuttamalla. 

 

 

Kuva 21 Viilentämättömän sekä viilennetyn aurinkopaneelin lämpötilaeron havainnollistaminen 

(Castanheira et al. 2018) 

 

Menetelmän etuna pakotetulla vesikierrolla viilennettyyn aurinkopaneeliin on se, että 

putkisto voidaan rakentaa helpommista materiaaleista. Putkisto voidaan tehdä muovista, 

jolloin laitteiston investointikustannukset pienenevät. Järjestelmään voidaan tehdä myös 

muutoksia, sillä muoviputkiston uusiminen on huomattavasti halvempaa kuin metallisen 

putkiston. 

 

Paneeliston viilennys ei ole yhtä tasainen kuin pakotetun vesikierron, jolloin joudutaan 

tekemään valinta viilennyksen paremmuuden sekä menetelmään käytetyn 

investointikustannusten välillä. Mikäli aurinkovoimala sijaitsee paikassa, jossa ei ole 

hyödyllistä kerätä lämpöä talteen, on vesisuihkulla viilennetty aurinkopaneeli erittäin hyvä 

vaihtoehto sen tehokkuuden takia. Alueen vesimäärä määrittelee menetelmän käyttöä, sillä 

menetelmä likaa ja menettää vettä haihtumisen vuoksi. 
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Systeemin ollessa avoin se on alttiimpi likaantumiselle. Vesisuihku pitää aurinkopaneelin 

pinnan puhtaana, jolloin lika siirtyy nesteeseen. Järjestelmän likaantumista pitää hallita 

puhdistamalla sitä eri roskista. Systeemiin voidaan liittää lämmönsiirrin lämmön keräämistä 

varten, mutta tässä työssä käytetyt tutkielmat eivät ole ottaneet kantaa sen käytettävyyteen. 

Jos menetelmästä saadaan tarpeeksi halpa, on menetelmä kannattava vaikkei lämpöä 

otettaisikaan talteen. 

 

5.2.3 Pakotetulla vesikierrolla viilennetty aurinkopaneeli 

Pakotettu vesikierto on hyvin houkutteleva vaihtoehto juurikin sen takia, että sen avulla 

kerätty lämpö on helppo käyttää käyttöveden lämmitykseen. Tässä kandidaatintyössä 

käsitellään aurinkopaneeliin kiinnitettäviä lisälaitteita, jotka muuttavat aurinkopaneelin 

sähköä ja lämpöä kerääväksi hybridipaneeliksi. Teollisesti valmistetut hybridikeräimet, 

jotka sisältävät valmiiksi aurinkopaneeliston sekä kiertoputkiston ovat päätyneet 

kuluttajamarkkinoille saakka, mutta niiden osuus aurinkovoimasta on hyvin pieni 

hybridipaneelin kalliin hinnan vuoksi. 

 

Tutkimuksien mukaan pakotettu vesikierto on tehokas tapa viilentää aurinkopaneelia ja 

parantaa hyötysuhdetta (Siecker et al. 2018, Bahaidaram et al. 2016) Kuva 22 havainnollistaa 

hyvin veden vaikutusta aurinkopaneelin lämpötilaan. 

 

Kuva 22 Vesikierron vaikutus aurinkopaneeliin, johon kohdistuvan säteilyn teho 1100 W/m2, virtaus 

66 ml/min (Yang et al. 2012) 

 

Vesikierron pystyy toteuttamaan monella tapaa. Suurin osa tutkimuksista käsitteli 

metallisten putkien, kuten kuparin, sijoittamista paneeliston takaosaan. Putkia pystyy 
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liittämään paneeliston takaosaan monin eri muotoihin. Parhaalla muotoilulla saadaan 

mahdollisimman tehokas viilennys mahdollisimman pienillä painehäviöillä.  

 

Baek et al. (2011) tutkivat erilaisten putkistojen tehokkuutta viilentää PEMFC-kennoja. 

Tutkijat testasivat kuutta erilaista putkistoa ja vertailivat niitä toisiinsa. 

 

Kuva 23 Erilaisia putkistoja (Baek et al. 2011) 

  

Tutkijoiden mukaan mallit C ja D ovat parhaat putkistot tasaisen viilennyksen kannalta. 

Kuvioiden C tai D painehäviöt olivat suuremmat kuin muiden menetelmien, mutta eivät 

kuitenkaan liian suuret muihin menetelmiin verrattuna. (Baek et al. 2011) 

 

Zondag et al. (2003) tutkivat neljää erilaista virtausmallia pakotetulle vesikierrolle.  

Virtausmallit on esitelty kuvassa 24 
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Kuva 24 Erilaisia vesikiertomalleja (Zondag et al. 2003) 

 

Kuvan 24 virtausmallit ovat: (A) levy ja putki PVT, (B) kanavoitu PVT, (C) vapaan 

virtauksen PVT, (D) kahdesti absorvoiva PVT. Zondag et al. (2003) suorittaman 

tutkimuksen mukaan mallin (A) mukainen virtausmalli on paras. Mallin (A) vaikutus 

aurinkopaneelin lämpötilaan on muutaman prosentin huonompi kuin parhaan virtausmallin, 

mutta yksinkertaisemman rakenteen vuoksi tutkijat pitävät sitä parhaana vaihtoehtona 

vesikierrolle. (Zondag et al. 2003) 

 

Schmidt et al. (2016) tutkivat pakotettua vesikiertoa ohuilla, sisähalkaisijaltaan 1 mm 

paksuisilla muoviputkilla. Vaikka muovin konvektiolämmönsiirtokerroin on metallia 

pienempi (Incropera et al. 2011, 71), erittäin ohuilla ja lähekkäin asetetuilla putkilla saadaan 

aikaiseksi suuri lämmönsiirtopinta-ala. Tutkimuksessa käytetyn aurinkopaneelin lämpötila 

pieneni 90 ℃:sta noin 50 ℃:een. Muovisten osien käyttö voi alentaa investointikustannuksia 

ja helpottaa huoltokustannuksia, mutta muovin täytyy kestää korkeita lämpötiloja. (Schmidt 

et al. 2016) 

 

Pakotetulla vesikierrolla viilennetyt aurinkopaneelit ovat tutkituimpia esitetyistä 

viilennysmenetelmistä. Menetelmällä on erittäin suuri potentiaali lämmön ja sähkön 

yhteistuotannossa. Paneelistoon asennettava vesikierto voidaan toteuttaa hyvin monella 

tapaa. Pakotetulla vesikierrolla saadaan aikaiseksi hallittu viilennys, jota voidaan 

kontrolloida vesivirtauksen massavirran sekä virtausnopeuden avulla. Mikäli kerätty lämpö 

voidaan käyttää muualla hyväksi, hyötysuhde nousee, ja paneelistosta saatava hyöty kasvaa.  
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5.2.4 Pakotetulla ilmakierrolla viilennetty aurinkopaneeli 

Systeemi on hyvin samankaltainen kuin PV/T-järjestelmä, mutta kiertoaineena toimii ilma. 

Ilmalla on huonompi konvektiolämmönsiirtokerroin kuin vedellä (Incropera et al. 2011, 71), 

mutta tällaisessa systeemissä lämmönsiirtopinta-alaksi saadaan helposti koko 

aurinkopaneelin ala. Lämmitettyä ilmaa voidaan käyttää esimerkiksi rakennusten sisäilman 

lämmitykseen. 

 

(Chinathambi et al. 2017) tutkivat pakotetun ilmavirtauksen vaikutusta neljään 

aurinkopaneeliin kuvan 14 mukaisella systeemillä. Tutkimuksen mukaan kuvan 14 

mukaisella systeemillä aurinkopaneelien lämpötila pieneni 62 ℃:sta 35 ℃:een.  

 

Inpingement jet cooling-systeemissä fluidia pusketaan kuumaa pintaa vasten kohtisuoraan 

ja annetaan poistua systeemistä valittua reittiä pitkin. Järjestelmän avulla saadaan luotua 

tasainen filmikerros, johon lämpö konvektoituu. Lämmön siirtyessä fluidiin aurinkopaneelin 

lämpötila pienenee. Teknologian periaatekuva nähdään kuvasta 25. 

 

Kuva 25 Inpingement jet cooling -periaatekuva (ATS, 2010) 

 

Inpingement jet cooling-teknologiassa voidaan lisätä useita fluidin sisäänmenokohtia, 

jolloin lämmönsiirto tehostuu. 200-kertaisesti keskitetyn aurinkovoimalan lämpötila voi 

tippua 60 ℃:sta 30 ℃:een ja 500-kertaisesti keskitetyn aurinkovoimalan lämpötila 110 

℃:sta 40 ℃:een. (Bahaidaram et al. 2016) Inpingement jet cooling eroaa pakotetulla 

ilmakierrolla viilennetyistä aurinkopaneeleista siten, että ilmasuihku pusketaan nokkaa 

pitkin kuumasta pinnasta kohtisuoraan. 
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Aurinkopaneeleita voidaan viilentää ilmavirtauksella, mikäli kohteessa ei ole kannattavaa 

käyttää vettä, eikä sijaitse liian kuumassa ympäristössä. Koska fluidina käytetään 

ympäröivää ilmaa, lämmönsiirto heikkenee sen mukaan mitä lämpimämpi ympäröivä ilma 

on. Vastavuoroisesti lämmönsiirto tehostuu, mitä lämpimämpi aurinkopaneelin pinta on. 

Tämän vuoksi ilmalla viilennys voisi toimia paremmin keskitetyn aurinkopaneelin kanssa. 

Aurinkopaneeleille menevää ilmaa voidaan viilentää puhaltamalla ilmaa maan alla kulkevan 

putkiston kautta, jolloin lämmönsiirto paranee. (Sahay et al. 2014) Lämmennyt ilma voidaan 

puhaltaa ympäristöön, mutta systeemin kokonaishyötysuhde paranee roimasti, jos 

lämmennyttä ilmaa käytetään hyväksi.  

 

5.2.5 Mikrokanavat 

Mikrokanavien avulla saadaan aikaiseksi suuri lämmönsiirto, koska kanavilla saadaan 

katetuksi todella suuri osa aurinkopaneelin pinta-alasta. Pienet, monimutkaiset kanavat 

suurentavat pumpulta vaadittavaa tehoa, koska kanavat kasvattavat virtaussysteemin 

painehäviöitä (Bahaidaram et al. 2016) 

 

Kun mikrokanavia verrataan pakotetun vesikierron menetelmään, mikrokanavat poistavat 

lämpöä tehokkaammin mutta vaativat suuremmat investointi- ja käyttökustannukset. 

Menetelmiä vertailtaessa pitää laskea saatujen hyötyjen ja kasvaneen investoinnin erotus, 

jotta saadaan määritettyä asennuskohteeseen paras vaihtoehto. 

 

5.2.6 Virtaukseen upotetut aurinkopaneelit 

Aktiivisen veteen upotetun järjestelmän etuna on kennojen viilentäminen ylä- ja alapuolelta, 

jolloin järjestelmä viilentää aurinkokennoja tehokkaasti. Optimaalisin upotussyvyys on 

muutaman millimetrin syvyydessä. (Sargunanathan et al. 2016) Pumpun avulla 

kiertoaineena toimivaa fluidia voidaan kontrolloida vapaasti. Fluidin puhtaus sekä 

virtaamisnopeus voidaan määrittää itse, jolloin fluidin negatiiviset vaikutukset voidaan 

poissulkea. Fluidi voi olla esimerkiksi vettä, deionisoitua vettä tai alkoholia.  

 

Siecker et al. (2017) ehdottavat aurinkopaneeleiden asentamista luonnolliseen 

vesivirtaukseen, kuten jokiin, järviin, meriin tai kanaaleihin. Tällöin aurinkopaneelia 
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ympäröivään vesimassaan konvektoituu jatkuvasti lämpöä. Veden täytyy olla puhdasta, eikä 

paneelia saa upottaa liian syvälle vesimassaan. Toisaalta aurinkopaneelin voi asettaa 

kellumaan veden päälle, jolloin asennus helpottuu eikä veden pinnan korkeuden muutoksilla 

ole vaikutusta aurinkopaneelien syvyyteen. Vesi liikkuu vapaasti aurinkopaneelin 

alapuolella ja viilentää aurinkopaneelia.  

 

Veteen tai sen päälle sijoitettujen aurinkopaneelien lämpötila pienenee vedestä johtuen, 

mutta auringon intensiteetti heikkenee epäoptimaalisen kulman tai veden epäpuhtauksien 

takia. Paneelien asentamista virtaavaan veteen ei olla tutkittu kattavasti. Virtaava vesi 

suurentaa aurinkopaneelien asennus- sekä huoltokustannuksia. 

 

Osa säteilystä heijastuu vesikerroksista pois, mutta kirkkaina päivinä virtaukseen upotettujen 

aurinkopaneelien tuotto on todella hyvä, eikä tuotto ole tavallista aurinkopaneelia huonompi. 

Sen sijaan pilvisinä päivinä aurinkopaneelin tuotanto laskee runsaasti. (Siecker et al. 2017) 

Menetelmä toimii erittäin hyvin viilennyksen kannalta, mutta siinä on liikaa epävarmuuksia 

tuotannon sekä huoltokustannuksien osalta. 

 

6 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Aurinkopaneelien viilentäminen pakotetulla vesikierrolla on potentiaalisin aktiivinen 

menetelmä. Pakotetulla vesikierrolla saadaan aikaisesi tasaisin viilennys, ja kerätty lämpö 

on helppo kerätä talteen ja siirtää lämpö esimerkiksi käyttöveteen. Mikäli vettä ei voida 

käyttää kohteessa, ilmalla viilentäminen toimii, mikäli kohde ei ole liian kuuma. Paneeleita 

voidaan viilentää vettä suihkuttavalla menetelmällä, mikäli halutaan säästää 

investointikuluissa, tai veteen siirtynyttä lämpöä ei halita käyttää muissa sovelluksissa 

hyödyksi. Mikrokanavien tai virtaukseen upotettujen aurinkopaneeleiden käyttöä ei voida 

suositella, mikäli kohteessa on mahdollisuus käyttää muita menetelmiä. Mikrokanavat 

kasvattavat investointi- ja käyttökustannuksia, ja virtaukseen upotettujen aurinkopaneelien 

tuotanto romahtaa pilvisellä kelillä. KSSV-teknologia toimii, mikäli tuotanto halutaan 

rakentaa veden päälle. 

 

Lämpöputket ovat potentiaalisin passiivinen menetelmä, ja ne toimivat etenkin keskitetyissä 

aurinkovoimaloissa. Olomuotoaan muuttavat materiaalit ovat myös toimiva keino viilentää 
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aurinkopaneeleita, mutta materiaalin syöttäminen ja poiskerääminen vaativat oman   

laitteistonsa. Jäähdytyselementit viilentävät aurinkopaneeleita maltillisesti, mutta varmasti. 

Jäähdytyselementtejä ei kannata käyttää keskitetyssä aurinkovoimassa. Viilennyksen 

tehokkuus riippuu jäähdytyselementin koosta, jolloin elementin koon sekä 

viilennystehokkuuden optimaalisin piste voidaan määrittää laskemalla. 

Säteilylämmönsiirron kasvattamisen mahdollistavia piioksidilevyjä voidaan laittaa vaikka 

joka aurinkopaneeliin, mutta niiden aikaansaama viilennys on rajallista. Lämpösähköisen 

viilennysmekanismin käyttö on todella kallista saatuun hintaan nähden, joten sen käyttöä ei 

voida suositella viilennysmenetelmänä. Asennustavan sekä -paikan muutoksilla saadaan 

parannettua aurinkopaneeleiden hyötysuhdetta, joten ne kannattaa ottaa huomioon kaikissa 

asennuskohteissa. 

 

7 YHTEENVETO 

Viilentämällä aurinkopaneeleita niiden hyötysuhde sekä käyttövarmuus paranevat. 

Aurinkopaneelin tasainen viilennys estää lämpötilan vaihtelusta johtuvan komponenttien 

rikkoontumisen ja pidentää laitteiston käyttöikää 

 

Viilennysmenetelmiä on useita, ja ne voidaan jakaa karkeasti passiivisiin sekä aktiivisiin 

menetelmiin. Aktiivisissa malleissa aurinkopaneeleita viilennetään pumpun tai puhaltimen 

avulla, kun taas passiiviset menetelmät eivät tarvitse lisälaitteita. Menetelmiä vertailtaessa 

otetaan huomioon viilennyksen tasaisuus, laitteiston toimintavarmuus sekä 

investointikustannuksien arviointi. 

 

Viilennysmenetelmät kaipaavat tutkimista tulevaisuudessa. Viime vuosikymmenenä 

suoritetut tutkimukset todistavat sen, että menetelmät tehostavat aurinkopaneeleiden 

hyötysuhdetta. Seuraavaksi aurinkopaneeleiden viilennykseen liittyvässä tutkimuksessa eri 

vaihtoehtoja pitää optimoida toimimaan parhaalla kokonaishyötysuhteella. Optimitilanteen 

määrittämisen jälkeen tutkimuksessa tulisi ottaa huomioon menetelmien 

kannattavuuslaskelmiin, jotta tiedetään ovatko menetelmät kannattavia myös taloudellisesti. 

Aurinkopaneelien viilennysmenetelmät eivät ole vielä valmiita markkinoille, mutta 

tekniikoiden kehittyessä sekä aurinkovoiman roolin kasvaessa menetelmät tulevat 

toimimaan tulevaisuudessa osana aurinkovoiman tuotantoa. 
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