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مقدمه ای بر فتوولتایک
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Greenhouse Effectاثر گلخانه ای 

ه فضاا دمای زمین، حاصل تعادل حرارتی بین تابش دریافت شده از خورشید و بازتاابش انار ی با•
.از سطح زمین است

ا بیشااتر اناار ی خورشاایدی کااه بااه سااطح زمااین تابیااده ماای شااود در طااول مااو  هااای بااا تر بااه فضاا•
. بازتابیده و یا منعکس می شود

-13دی اکسید کربن که بصورت طبیعی در اتمسفر وجود دارد انر ی را در باند • 19 µm جذب
-4کرده و بخار آب نیز در باند  7 µmانر ی را جذب می کند.

-7بقیه انر ی از روزنه باقیمانده باند 70%• 13 µmبه خار  از اتمسفر بازتابانده می شود .

C°18-:دمای کره ماه-

(درجه با تر از دمای کره ماه33)C°15: دمای متوسط سطح زمین به علت وجود اتمسفر-

750K~ 477°C: دمای متوسط ونوس-
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Greenhouse Effectاثر گلخانه ای 
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از جملاهافزایش غلظات اازهاای اتمسافری ← استفاده از سوخت های فسیلی برای تولید انر ی •
-7که در محدوده nitrous oxidesو CFCدی اکسید کربن، متان، اوزون،  13 µm جاذب

.از خرو  طبیعی انر ی از زمین جلوایری می کنند← می شوند 

! سال آینده100در C° 6-1:این تداخل در نهایت دمای سطح زمین را افزایش می دهد•

ردباد افزایش کثرت و شدت وقوع حوادث اقلیمی مثل طوفان های موسمی و ا: تاثیرات مخرب آن•
بار و سیل، همچنین خشکسالی، افزایش ساطح آب اقیاانوس هاا و ترییارات آب و هاوایی کاه هم ای

.اکوسیستم و کشاورزی تاثیراذار هستند

ر دهه های احتمال استفاده از تکنولو ی های با تاثیرات محیطی کم و بدون تولید اازهای الخانه د•
رای ساوخت هاای آینده رو به افزایش است و بنابراین تکنولو ی فتوولتای  که جای زین مناسبی ب

.فسیلی است، باید هرچه بیشتر مورد استفاده قرار ایرد

Greenhouse Effectاثر گلخانه ای 
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:سال گذشته20000تغییرات میانگین دمای سطح زمین، در 

http://www.who.int/globalchange/climate/summary/en/

Greenhouse Effectاثر گلخانه ای 

http://www.who.int/globalchange/climate/summary/en/
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AN INCONVENIENT TRUTH

Al Gore

Global Warming
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توسط تکنولوژی مهار انرژی خورشیدی
فتوولتایک
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انواع فناوری ها

خورشیدینسل اول سلول های •
First Generation Solar Cells 
Si Wafer based

خورشیدینسل دوم سلول های •
Second Generation Solar Cells 
Thin Films

خورشیدینسل سوم سلول های •

Third Generation Solar Cells

Advanced Thin films
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نسل اول سلول های خورشیدی

Silicon Wafers: اساس تکنولو ی

اران -

ترد و شکننده -

عدم تطابق حرارتی با  یه پوشش دهنده شیشه ای-

انلنیازمند تکنیکهای ظریف و پیشرفته جهت ساخت پ-

ی مراحل تولید پر هزینه و نیازمناد صارف انار ی و نیارو-
انسانی با  

First Generation Solar Cells- Si Wafer based 
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:مزیت ها

•Efficiency ، با(2008در سال رکورد جهانی % 25،UNSW)

(سال25)پایداری بلند مدت پانل ها •

•Siliconماده ای است فراوان و غیر سمی.

یاا  در صاانعت قطعااات الکترونیکاای و صاانعت فتوولتاSiliconمدتهاساات کااه از •
ود اسااتفاده ماای شااودت در نتیجااه بساایاری از تجهیاازات تولیاادی در حااال حاضاار وجاا

.دارند

نسل اول سلول های خورشیدی

First Generation Solar Cells- Si Wafer based 
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هزینه های با : مهمترین مشکل در این تکنولو ی•

نسل اول سلول های خورشیدی

First Generation Solar Cells- Si Wafer based 
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-1) یه بسیار باریکی • 50µm( ،از مواد نیمه هادی بر روی ورقه ای از شیشاه
.سرامی  یا دی ر مواد پشتیبانی کننده، رسوب داده می شوند

• Amorphous silicon (a-Si), Microcrystalline silicon 
)µc-Si), and Polycrystalline silicon (pc-Si)

•Cadmium Telluride (CdTe)

•Copper- Indium-Gallium diselenide (CIGS)

نسل دوم سلول های خورشیدی

Second Generation Solar Cells- Thin Films
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پاناااااااااااال خورشاااااااااااایدی فناااااااااااااوری نساااااااااااال دوم•
Thin film Solar Cells باااا اساااتفاده از ،

Polycrystalline siliconروی شیشااااه .
تکنولاو ی ).آلماان CSG Solarساخت شرکت 

UNSW)

در بساایاری از محصااو ت کوچاا  a-Si))از •
مصااارفی، مثااال ماشاااین حسااااب، سااااعت، و ساااایر 
کاربردهاااای معماااولی و غیااار حسااااس اساااتفاده مااای 

.شود

نسل دوم سلول های خورشیدی

Second Generation Solar Cells- Thin Films
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:مزیت ها

کاهش مقدار مواد بکار رفته-

بکارایری تکنی  های ارزان، آسان و سریع برای تولید-

کاهش هزینه ها -

-10)پائین Efficiency: مهمترین مشکل در این تکنولو ی که مانعی (20%
.است برای صنعتی شدن آن

نسل دوم سلول های خورشیدی

Second Generation Solar Cells- Thin Films
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برای پوشش سقف های مراکز تجاری، دولتی، نظاامی  PVپانل های انعطاف پذیر یا لمینیت های•
ولاو ی این پانل ها سب ، انعطاف پذیر و باادوام هساتند و بار اسااس تکن. و آموزشی کاربرد دارد

Thin film و با استفاده ازAmorphous siliconساخته می شوند .a-Si  در درجه حارارت
، Stainless Steelباار روی زیاار  یااه ای انعطاااف پااذیر از جاانس CVDپااایین و بااا روش 

. رسوب داده می شود و سپس با ماده ای از جنس پلیمر پوشش داده می شود

نسل دوم سلول های خورشیدی

Second Generation Solar Cells- Thin Films
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بسیار با Efficiencyسلول های خورشیدی با 

Advanced Thin film solar cells: تکنولو ی•

ضمن پائین ن اه داشتن هزینه Thin film solar cellsبهبود عملکرد الکتریکی :هدف•
.های تولیدی

.تحقیقات روی این تکنولو ی هنوز مراحل ابتدائی را طی می کند

نسل سوم سلول های خورشیدی

Third Generation Solar Cells- Advanced Thin Films

MOJTABA
texa solar



( ورشایدبادون تمرکاز ناور خ)به دلیل متفاوت بودن اصول عملیاتی در این تکنولاو ی حاد نهاایی رانادمان •
. است% 74بسیار با تر از حداکثر راندمان سلول های نسل اول و معادل 

و مهندسااای nanostructure، بااار اسااااس سااااختار Tandem cellsتکنیااا  سااالولهای پشااات سااار هااام •
bandgapباه علات هزیناه هاای .، دارای آینده امیدوار کننده تری در مقایساه باا روش هاای دی ار هساتند

در کاربرد های باارزش و ضروری مثل تجهیزات فضایی، اتومبیال هاایTandem cellsبسیار با ، از 
.خورشیدی و متمرکز کننده ها استفاده می شود

نسل سوم سلول های خورشیدی

Third Generation Solar Cells- Advanced Thin Films
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نسل سوم سلول های خورشیدی

Third Generation Solar Cells- Advanced Thin Films
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مقایسه فناوری ها

نسل دوم سلول های خورشیدی 
Thin Film Solar Cells

 Thin film solarتولید میزان ،  2007در سال•
cellsبا بکارایری:

-CdTe: 8.9%

-a- Si:  5.2%

-CIGS: 0.5%

•Efficiency:

-CdTe: 16.5%

-a- Si: 9.5- 11.7%

-CIGS: 18.8% 

•Cadmiumماده ای است سمی و سرطان زا.

•Indium وGalliumموادی کمیاب هستند.

نسل اول سلول های خورشیدی

Si Wafer based Solar Cells

%89.6با ترین سهم تولید تجاری معادل•
 2007در سال

•Efficiency: 25%

•Siliconماده ای است فراوان و غیر سمی
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نسل اول سلول های خورشیدی

First Generation Solar Cells- Si Wafer based 
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مفهوم نیمه هادی ها و انواع آن

.همانند عایق عمل می کننددر دمای پائین•

همانند هادی قادر به هدایت ( نور یا ارما)در صورت وجود انر ی •
.جریان الکتریکی می باشند

•Silicon

•Germanium

•Gallium arsenide
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Silicon:

ماده اولیه پردازنده ها و دی ر مدارات مجتمع الکترونیکی•

دارای ساختمان کریستالی•

.داردهیچ الکترون آزادی در باند هدایت وجود ن← الکترونها در باند ظرفیت ←  درجه حرارت پائین -

←حفره -تولید جفت الکترون←الکترونها در باند هدایت ← وجود انرژی الزم بصورت نور یا گرما -
الکترونها در نیمه هادی آزادانه حرکت می کنند

Abundant Low cost $$$ to purify

مفهوم نیمه هادی ها و انواع آن
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: Siliconمتفاوتساختار •

- Single crystalline 

- Multicrystalline

- Polycrystalline 

- Microcrystalline 

- Amorphous

روش تولید

Single crystal sc-Si >10cm Czochralski (CZ), Float zone (FZ)

Multicrystalline mc-Si 1mm-10cm Cast, sheet, ribbon

Polycrystalline pc-Si 1µm-1mm Chemical-vapour deposition

Microcrystalline µc-Si <1µm Plasma deposition

مفهوم نیمه هادی ها و انواع آن
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Single crystalline silicon

منظمساختار کریستالی •

یکسانآرایش منظم اتم ها با فاصله •

خاااواص یکساااان در مااااده و در نتیجاااه •
یپیش بینرفتار یکنواخت و قابل 

رانو امراحل تولید خیلی دقیق، کند •

یاا FZ (Float Zone): روش تولیاد•
CZ (Czochralski) 
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Multicrystalline silicon 

رشد کریستالی بصورت نامنظم و اتفاقی•

.  دانه های کریستالی با مرزی از هم جداشده اند•

فت ا← کیفیت پائین تر← وجود نقص در مرزها•
عملکرد سلول خورشیدی

روش تولید ارزان تر•

Block castingریخته اری : رو ش تولید•
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Amorphous silicon

(بی شکل)ساختار غیر کریستالی •

(  Dangling bonds-خصوصا پیوندهای معلق اتم سیلیکون)وجود عیوب بسیار•

 PECVDچااااااون بااااااا بکااااااارایری روش Polycrystallineروش ساااااااخت ارزانتاااااار از •
(Plasma enhanced chemical vapour deposition)  قابلیات رساوب داده شادن روی

. ورقه شیشه ای را دارد

نا مناسب برای کاربردهای بیرونی←عملکرد پائین و افت راندمان در معرض نور•

Thin filmکاربرد در محصو ت مصرفی مثل ماشین حساب و ساعت و تکنولو ی •
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Doping  یا ناخالص سازیSilicon جهت تشکیل
Silicon  نوعN وP

مثاااال فساااافر، 5بااااا اضااااافه کااااردن اتمهااااای اااااروه -
در دمااای اتااا ، . ساااخته ماای شااودNساایلیکون نااوع 

ند الکترونهااای آزاد فراواناای کااه حاماال بااار منفاای هساات
وجااود دارنااد  و بطااور آزادانااه Nدر ساایلیکون نااوع  

. در ماده در حال حرکتند

مثل بورون، سیلیکون3با اضافه کردن اتمهای اروه -
حفاره هاای آزاد فراوانای کاه . ساخته می شاودPنوع 

وجااود Pدارای بااار مثباات هسااتند در ساایلیکون نااوع 
.دارند  و بطور آزادانه در ماده حرکت می کنند

•Silicon با ناخالص کردن . خالص تعداد کمی الکترون آزاد در باند هدایت داردSilicon

به آن می توان تعداد الکتارون هاا و حفاره (Doping)یعنی تزریق اتم هایی از مواد دی ر 

.ها را به شدت ترییر داد

درنواحی هام  Pو Nناخالصی های نوع  dopingبا •

می شود که اسااس ساخته P-Nجوار سیلیکون، اتصال 

.کار سلول های خورشیدی است
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جذب نور

اتفا استممکنحالتسهشود،میتابیدههادینیمهی سطحبر(photons)نورهن امیکه•
:بیفتد

شود،میمنعکسسطحرویاز-

شود،میجذبهادینیمهدر-

.کندمیعبورمادهاز-

رامهااتبینپیوندتواندمیباشدکافیانر یدارایشود،میجذبهادینیمهدرکهنوریاار
بیشترنورانر یهرچه.شودحفره-الکترونجفتایجادباعثالکترونبران یختنباوشکسته
.شودمیجذبهادینیمهسطحبهنزدیکترنتیجهدروترسریعباشد،

فوتون های نور آبی انرژی بیشتری
جه نسبت به نور قرمز داشته و در نتی
.نزدیکتر به سطح جذب می شوند
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ساختار سلول خورشیدی

و بطاور معماول، باا اساتفاده از ویفار ناوع ( P-Nاتصال )سلول خورشیدی بر اساس ساختار دیود •
P (Boron doped) 300باه ضاخامت µm و  یاه بسایار بااریکی از سایلیکون ناوعN 

(Phosphorous doped)1به ضخامت µmاتصال الکتریکای از طریاق . ، ساخته می شوند
بااه کنتاکاات هااای فلاازی میساار P (Base)و  یااه پااائینی N(Emitter )اتصااال  یااه سااطحی  

.می شود

معادل الکتریکی سلول خورشیدی
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تأثیرات تابش نور بر سلول های خورشیدی

حاااداکثر جریاااان بدسااات آماااده از : Iscجریاااان اتصاااال کوتااااه •
ر در ایان حالاات ولتاا  دو سار سالول براباا. سالول خورشایدی

حااداکثر چ ااالی جریااان ممکاان در ساالول هااای . صاافر اساات
مقاادار ایاان جریااان در . ماای باشااد46mA/cm2خورشاایدی 

و در آزمایشاااا اه هااااای cm2/35mAو 28صاااانعت بااااین 
.اندازه ایری شده است42mA/cm2تحقیقاتی حداکثر 

حااااداکثر ولتااااا  دو ساااار ساااالول : Vocولتااااا  اتصااااال باااااز •
. در ایاان حالات جریااان سالول براباار صافر اساات. خورشایدی

و 600mVولتا  سلول های خورشیدی در صنعت حداکثر 
مقااادار ایاان ولتااا  در آزمایشاا اه هاااای . یااا کمتاار ماای باشااد
.اندازه ایری شده است720mVتحقیقاتی حداکثر 

و  Maximum Power Point (MPP)نقطاه ای کاه در آن تاوان خروجای باه حاداکثر مای رساد باه •

:معروف است ”Peak watts“یا ”Peak power“حداکثر توان به 

•Vmp وImp به ترتیب ولتا  و جریانی است که در آنها حداکثر توانPmpتولید می شود.

MOJTABA
texa solar



تأثیرات تابش نور بر سلول های خورشیدی

•Fill Factor (FF)  : پارامتر دی ری که در ارتباط باIsc وVoc تعیین کننده حداکثر توان
می Vocو Iscنسبت حداکثر توان سلول خورشیدی به حاصلضرب FFدر واقع . خروجی

:باشد

مسلما. ولتا -مقیاسی است برای سنجیدن سطح زیر منحنی جریانFFاز نظر ارافیکی، 
.نزدیکتر باشد کیفت سلول خورشیدی با تر است1به عدد FFهرچه 
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تأثیرات تابش نور بر سلول های خورشیدی

•Efficiencyیا راندمان:

تحات (Pin)نسابت تاوان الکتریکای خروجای از سالول خورشایدی باه انار ی خورشایدی وارده باه سالول 
یاااا  STC (Standard Test Conditions)  :1 kW/m2شااارایط روشااانائی اساااتاندارد

100mW/cm2وAM=1.5  25و درجه حرارت°C:

:که در صنعت تولید می شودA=100cm2مثالی از سلول خورشیدی با مساحت •

:در شرایط استاندارد

- Pin=10W

- Voc=600mV

- Isc=3A

- FF=75%

- η=13.5%
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Air mass

•Air Mass باه طاول مسایری اشااره دارد کاه ناور خورشاید بایاد از آن عباور کناد تاا باه ساطح
ی از نساابت مساایر نااور از میااان اتمساافر بااه کوتاااهترین مساایر ممکاان، یعناا AM. زمااین برسااد

بیاان ر میازان کااهش شادت AMدر حقیقات . زمانیکه خورشید دقیقا عمود است بدسات مای آیاد
.ستتابش نور در صورت اذشتن از اتمسفر و جذب شدن توسط هوا، ذرات غبار و بخار آب ا

زاویاه باین ناور خورشاید و φ. ، خورشید مستقیما در با ی سار قارار داردAM=1در حالت  •
. است(Zenith)خط عمود 

-AM=1.5د به عناوان طیاف تابشای اساتاندار

در ایان حالات شادت. در نظر ارفته می شود

.استW/m2 1000نور برابر 

-AM=0 باااه طیاااف تابشااای در خاااار  از جاااو

زمین اشاره دارد و شادت ناور در ایان حالات

1367 W/m2است .
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تأثیرات افزایش دما 

بودهحساسحرارتدرجهبهخورشیدیهایسلول•
راآنهاراندمانوعملکرددما،ترییررو،اینازو

حرارتدرجهکهعواملی.دهدمیقرارتاثیرتحت
:ازدعبارتنکنندمیتعیینراخورشیدیسلولهای

اطرافهوایدمای-

درهرفتبکارموادحرارتیانتقالخصوصیات-
پانلساخت

پانلنصبهایروش-

خورشیدنورشدت-

بادسرعت-

Vocکاهشحرارت،درجهافزایشتاثیرمهمترین•

:استراندمانکاهشوFFکاهشدرنتیجهو

≈ -2.2mV per °C
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اتصال سلول های خورشیدی و ساخت پانل
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طراحی پانل

م پانل خورشیدی شامل تعدادی سلول های خورشیدی است که جهت افزایش توان خروجی، به ه•
.متصل شده اند

.ولتا ها با هم جمع می شوندت جریان ثابت می ماند: اتصال سری•

.جریان ها به هم اضافه می شوندت ولتا  ثابت است: اتصال موازی•
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.بکار می رود12Vسلول بصورت سری جهت سیستم های شار  باتری 36معمو  اتصال •

و درجه حارارت AM=1.5ولتا  خروجی ی  سلول خورشیدی تحت شرایط روشنائی استاندارد 
25°C 0.6کمی پائین تر ازVش با در نظر ارفتن افت ولتاا  در پانال باه خااطر افازای. می باشد

یاا 15Vباه ولتاا  حاداقل 12Vحرارت، کاهش شدت نور و عوامل دی ر، و همچنین نیاز بااتری 
Vocدر این صورت  . سلول به صورت سری هستند36بیشتر جهت شار ، بیشتر پانل ها شامل 

=21V وVmp=17  or 18V.

طراحی پانل
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در حالت ایده آل، تمام سلول ها در ی  پانال•
. دماای بایساات دارای مشخصااات یکسااان باشاان

امااااااااا در عماااااااال، مشخصااااااااات و منحناااااااای 
ولتااااا   ساااالول هااااای خورشاااایدی-جریااااان

.متفاوت اند

توان خروجی ی  پانل محدود مای شاود باه •
را خروجی سلولی که کمترین توان خروجی

.دارد

•Mismatch loss : تفاااوت میااان حااداکثر
تاااوان خروجاااای ساااالول هااااا و تااااوان واقعاااای 

ی یاا حاصله از پانل، تلفات ناشی از ناهمساان
Mismatch lossنامیده می شود.

ناهمسانی در سلول ها

MOJTABA
texa solar



:اتصال دو سلول ناهمسان بصورت موازی•

پائین تر بوده و عوامل موثر در آن1خروجی سلول شماره 

:عبارتند از

تفاوت های ناشی از ساخت سلول در کارخانه-
(مثال ترک خوردن)افت کیفیت -
انل،، آالار سایه ناشی از ساختمان ها، پوشش گیاهی اطراف یا غیره، افتادن برگ درختان روی پ) سایه افتادن -

(پرندگان، تیره شدن رنگ محفظه پان، و غیره
درجه حرارت باالتر-

ناهمسانی در سلول ها
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-mismatchدر جریااان اتصااال کوتاااه :
مشااک ت جاادی بااه دنبااال ناادارد چاارا کااه 
جریان ها با هم جمع می شوند و جریاان 
کااااااااال همیشاااااااااه از مقااااااااادار جریاااااااااان

.ت  ت  سلول ها بیشتر خواهد بود

-mismatchدر ولتا اتصااااااااال باااااااااز :
ساالول  Vocکاال کمتاار از Vocمقاادار

.خواهد بود" خوب"

ناهمسانی در سلول ها
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:اتصال دو سلول ناهمسان بصورت سری•

-mismatch ولتاا  زیارا جریاان کاه ثابات باوده و. تلفات حاصله خفیاف اسات: در ولتا  اتصال باز
. کل از مجموع ولتا ها بدست می آید

ناهمسانی در سلول ها
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-mismatchشاادیدترین و شاایع تاارین نااوع : درجریاان اتصااال کوتاااهmismatch در اتصااال سااری
.است

.ولتا  کل برابر مجموع ولتا  ت  ت  سلول ها است-

بدین معنی است که جریان کل، محادود باه پاائین ، در مدارmismatchوجود ←جریان ثابت است -
.ترین جریان موجود در مدار می شود

اصال از در این حالت اار مدار در ولتا های پائین یا نزدی  به نقطه اتصال کوتاه کاار کناد، تاوان ح

این پدیده صدمات جادی باه پانال وارد مای. تلف می شود" بد"در مدار، در سلول " خوب"سلول های 
.کند

ناهمسانی در سلول ها
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ناهمسانی در جریان در حالت اتصال کوتاه
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  Hot Spot Heatingاثر

پانل شامل تعداد زیادی سلول سری شده •Hot- spot Heating زمااانی رم ماای دهااد کااه تعااداد
زیااادی ساالول خورشاایدی بااا هاام سااری شااده باشااند و یاا  

متاری سلول به د یلی که قاب  توضایح داده شاد، جریاان ک
ین می دانیم جریان کل مادار محادود باه کمتار. داشته باشد

د قابلیاات تولیااا. ماای باشااد" باااد"جریااان حاصااله از ساالول 
، باعاث بایااس” خاوب"جریان اضافی توساط سالول هاای 

شاده و چاون در حالات اتصاال" خوب"مستقیم سلول های 
" باد"کوتاه، ولتا  دو سر مادار برابار صافر اسات، سالول 

.بایاس معکوس می شود

در مادار زیااد " خاوب"در صورتی که تعداد سالول هاای •
" بااد"باشااد، مقاادار ایاان ولتااا  معکااوس در دو ساار ساالول 

باازرب بااوده و منجاار بااه تلفااات اناار ی زیااادی در آن ماای
دهد این تلفات شدید که در نقطه ای کوچ  رم می. شود

منجر به داغ شادن موضاعی پانال شاده و صادمات جباران 
ا ناپااذیری از جملااه شکسااتن یااا تاارش خااوردن شیشااه و یاا
ساالول، ذوب شاادن لحاایم هااا و اتصااا ت، و خراباای ساالول

.می شود
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در آرایااه هااای باازرب خورشاایدی، پاناال هااا بصااورت ترکیباای از •
. اتصال سری و موازی به یکدی ر متصل می شوند

وز ترکیب سری و موازی سلول ها یا پانل ها ممکن است باعث بر
یکاای از ایاان مشااک ت، بااروز حالاات .  در آرایااه شااودمشااک تی
جریااااندر ایاان حالاات، . اسااتدر یکاای از رشااته هاااا باااز اتصااال 
از جریان سایر با ش هاا در ب شها در آن جمع رشته از حاصله 

جاود ایان مسائله  از نظار الکتریکای، مشاابه و. آرایه کمتر می شود
Mismatch اااار بنااابراین حتاای . هااای سااری شااده اسااتدرساالول
ی هاا یکساان باوده و هاین اوناه ساایه ای روپانل تمامی مشخصات 

Mismatchقسمتی از پانل ها نیفتاده باشد، باز هم احتماال باروز 
-Hotپدیدهو  spot Heating در آرایه ها وجود دارد.

خورشیدیهای آرایه در Hot Spot Heatingاثر 
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و راه حل Hot Spot Heatingاثر

به صورت موازی و با پ ریته مخالف به سلول  Bypass Diodeاضافه کردن دیود بایپاس •

جریانی از آن نملی← بایاس معکوس است Bypassدیود ← سلول بایاس مستقیم است :حالت نرمال-
. گذرد

س دیود تحت بایا← در جریان اتصال کوتاه، بایاس معکوس شود mismatchاگر سلول به خاطر وجود -
ازه ولتلاژ تنها به اند"بد"افت ولتاژ دو سر سلول ← . جریان را هدایت می کند← مستقیم قرار می گیرد 

-Hotدیود بوده و بدین ترتیب مانع وقوع   spot Heatingمی شود.

مث  بارای یا  (. سلول15تا 10معمو  بین )برای اروهی از سلول ها  Bypassی  دیود•
.کار اذاشته می شود Bypassعدد دیود 2عدد و ااهی 3سلول، 36پانل با 

در این صورت، بایاد مراقاب باود. استفاده نمی کنند Bypassالزاما تمامی سازنداان از دیود •
سااختمانها، تا پانل به مدت طو نی تحت شرایط اتصال کوتاه قرار ن یرد و نیز از سایه افتاادن

.درختان و یا پانل های دی ر بر روی آن جلوایری بعمل آورد
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برای اطمینان از اینکه جریان فقط به خار  از پانل هادایت: Blocking Diodeاز دیود استفاده•
.این کار از تخلیه الکتریکی باطری از طریق پانل در شب جلوایری می کند. می شود

عمومااا توصاایه نماای شااود چااون باعااث اتاا ف مقااداری از Blocking Diodeالبتااه اسااتفاده از  •
ز در صاورت لازوم، ولتاا  ناامی دیودهاا، بایاد حاداقل دو برابار ولتاا  اتصاال باا. انر ی مای شاود

Voc براباار جریااان اتصااال کوتاااه 1.3کاال آرایااه و جریااان نااامی معااادلIsc آرایااه، در شاارایط
.باشد STCاستاندارد 

(ادامه)Hot Spot Heatingاثر
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ساختار پانل و مواد بکار رفته

شااامل تعاادادی ساالول خورشاایدی متصاال بااه هاام PVپاناال •
. است که در داخل ی  محفظه قرار ارفته اند

ی دو عملکرد مهم محفظه، جلوایری از آسیب های مکانیک•
ی روی به سلول و زنگ زدای کنتاکت شبکه ای شکل فلز
کردن سطح سلول واتصا ت الکتریکی میان آنها با مسدود

. نفوذ رطوبت می باشد

و  پایداری و ضمانت طول عمر پانل های سیلیکونی  معما•
ساااال اساااات کااااه نشااااان دهنااااده اسااااتواری و دوام آنهااااا 20

ول محفظه سازی مهمترین عامل تاثیراذار بر طا. می باشد
. عمر پانل ها است
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حفاظت های محیطی

، یاا  پاناال ماای بایساات مقاااوم در براباار باااد، ااارد و غبااار•
نمااا ، شااان، بااارف و بااااران، رطوبااات، تاااراکم و تبخیااار 

زهاا رطوبت، ت رب، ترییرات دماای روزاناه و فصالی، اا
و UVو ماااواد آ یناااده در هاااوا، تاااابش بلناااد مااادت اشاااعه 

.پرنداان را داشته باشد

: یه های مختلف ی  پانل به ترتیب عبارتند از•

ت باید الیه فوقانی پان، که عموما از جنس شیشه نشکن اس-
ای شفاف بوده و قابلیت باالی عبور نور در طول ملو  هل
عکاس ضروری برای سلول ها را داشته باشد؛ ضمن اینکه ان

این الیه علالوه بلر اینکله بایلد. نور در آن حداق، باشد
سلل،ت، مقللاوم، ضللد ضللربه و ضللد خللش بللوده 

ایلن. می بایست هموار و صیقلی و ضد لل  نیلز باشلد
ملی خاصیت به تمیز شدن پان، توسط باد و باران کمل 

. کند
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-EVA (ethyl vinyl acetate)  مااده ای شافاف اسات و بارای
C° 150در دمای  EVA. لمینیت کردن سلول ها استفاده می شود

Tedlarذوب می شود و جهت چسبندای سلول هاا باه شیشاه و  یاه 
ه و ایان مااده از نفاوذ رطوبات جلاوایری کارد. تحتانی بکار مای رود

 وه، این بع. سلول ها را از نظر الکتریکی و فیزیکی ایزوله می کند
در  یاه Tedlar یه وظیفه هدایت ارما به  یه شیشه ای فوقانی و 

ی اصا حات اخیار در فرمو سایون ایان مااده پایادار. تحتانی را دارد
قهااوه ای )بیشااتر کاارده و از ترییاار رنااگ UVآناارا در براباار اشااعه 

. آن جلوایری می کند( شدن

ایان  یاه . اساتفاده مای شاودTedlarدر  یه تحتانی پانل از یا  صافحه پلیمار عمادتا  -

. ی کنادضمن اینکه قابلیت هدایت ارمایی خوبی دارد از نفوذ رطوبت نیاز جلاوایری ما

.رداار این  یه سفید رنگ باشد می توان از آن برای انعکاس نور نیز استفاده ک

. آخرین قطعه ای که در ساخت پانال ماور نیااز اسات چاارچوب یاا قااب دور پانال اسات-

.دلبه های پانل نیز باید مهر و موم شو. معمو  قاب پانل ها از جنس آلومینیوم است

حفاظت های محیطی
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مالحظات حرارتی

در درجااه حاارارت هااای پااایین دارای PVپاناال هااای •
:بهترین عملکرد هستندت زیرا

.خروجی سلول های خورشیدی افزایش می یابد-

تاانش حرارتاای ایجاااد شااده بااه علاات انبساااط در پاناال-
. کاهش می یابد

افااازایش C° 10میااازان فرساااودای پانااال باااازا  هااار -
. حرارت، دو برابرمی شود

ا در طراحی و نصب پانال بایاد دقات  زم بعمال آیاد تا•
و راه های خن  سازی پانل از طریق تابشی، هدایتی

ات ف ارماا در پانال هاا معماو . جابجایی میسر شود
از طریااق جابجااایی % 50بصااورت تابشاای و % 50

. صورت می پذیرد
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ه آن توجاه انبساط حرارتی یکی دی ر از تاثیرات افزایش دما است که در طراحی پانل ها باید ب•
. کرد

باارای خنثاای کااردن اثاارات تاانش (Stress relief loop)اسااتفاده از اتصااا ت حلقااه ای شااکل •
ه دلیال جهات جلاوایری از قطعای احتماالی اتصاا ت با. ارمایی ناشی از انبساط مابین سلول هاا

. فرسایش ناشی از چنین تنش ها، از اتصا ت مضاعف نیز استفاده می شود

عاا وه باار احتمااال بااروز تاانش هااای ارمااایی در •

تاه اتصا ت میان سلول ها، دی ار اجازا  بکاار رف

ند در پانل نیز در معرض تنش های ارماایی هسات

کااه ماای توانااد در نهایاات منجاار بااه از بااین رفااتن

. لمینیت و  یه  یه شدن شود

مالحظات حرارتی
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ایزوالسیون الکتریکی و حفاظت های مکانیکی

:ایزوالسیون الکتریکی•

ن پتانسایل چاو. می بایست قابلیات تحمال اخات ف ولتاا  حاداقل برابار ولتاا  سیساتم را داشاته باشادPVپانل -
. ال زمین شودداخلی و نهائی پانل خیلی بیشتر از پتانسیل زمین است قاب فلزی دور پانل نیز باید اتص

:حفاظت های مکانیکی •

مااای بایسااات بااارای جابجاااایی قبااال از PVپانااال هاااای -

نصاااب و هن اااام نصاااب دارای اساااتحکام و اساااتقامت 

ل ااااار از شیشاااه در ساااطح فوقاااانی پانااا. کاااافی باشاااند

احی استفاده می شود باید از نوع نشکن باشد چون ناو

مرکزی پانل از نواحی نزدی  قاب پانال داغ تار مای

شااود و ایاان مساائله بااه خاااطر ایجاااد تاانش در لبااه هااا، 

. باعث ترش خوردن پانل می شود

اختار همچنین پانل باید کمی قابلیت تاب خوردن در س-

پانل را داشاته و لارزش ناشای از بااد و وزن تحمیلای

.به خاطر برف یا یخ را تحمل کند
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طاول عمار یا  پانال وابساته باه اساتحکام و مقاومات ← فاقد اجازا  متحارش باوده PVپانل های •
.مواد سازنده آن در مقابل خوردای و زنگ زدای می باشد

پانال با این وجود، احتمال خرابی و افت کیفیات پانال وجاود دارد کاه منجار باه افات تاوان خروجای•
کاه در ذیال تقریبا تمام موارد خرابی پانل مربوط به نفوذ رطوبت یا تانش حرارتای اسات. می شود

:به انواع آن اشاره شده است

یافت کیفیت و انواع خراب

آلودای سطح فوقانی پانل-

افت کیفیت سلول خورشیدی-

افت کیفیت اپتیکی پانل-

اتصاااااااال کوتااااااااه در سااااااالول هاااااااای -

خورشیدی 

اتصال باز در سلول های خورشیدی -

قطع اتصا ت داخلی-

ا اتصال باز در ترکیب پانل ه-

اتصال کوتاه در پانل -

شکست ی شیشه پانل -

 Hot spot heatingاثر -

خاااراب شااادن ماااواد لمینیااات در -

پانل 

خرابی دیود بای پس-

خرابی محفظه پانل-
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انتخاب پانل مناسب

:قیمت •

توان خروجی-

سایز فیزیکی-

مارش تجاری و کارخانه سازنده، کشور سازنده-

نوع پانل-

(و یا مدت زمان ضمانت)پایداری و طول عمر -

:PVپایداری و طول عمر پانل •

. ضمانت تولید کننده نمایان ر پایداری و دوام پانل تولیدی است-

.سال ضمانت می دهند25شناخته شده معمو  سازنداان -

.پانل ها باید توسط کارخانه سازنده و یا ی  شرکت معتبر ضمانت شوند-

ثر قااب پانال نیاز در پایاداری و دوام پانال ماو. بسته به نوع آنها متفااوت اساتPVپایداری پانل های -
. دارای قاب آلومینیومی هستند که سب  و محکم استPVاکثر پانل های  . است
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:سایز و توان خروجی پانل•

.استسایز پانل معمو  نشان ر حداکثر توان تولیدی پانل-

,single crystallineتااااوان خروجاااای پاناااال هاااام بااااه نااااوع ساااالول هااااای خورشاااایدی و اینکااااه-
polycrystalline و یاThin filmباشند  وابسته است.

بایاد دارای تاوان خروجای  زم PVمسئله مهمای کاه بایاد در نظار داشات اینسات کاه در کال، سیساتم -
رد نظر جهت تامین بر  مورد نیاز بوده ضمن اینکه از نظر سایز فیزیکی امکان نصب در مکان مو

.را داشته باشد

:PVراندمان پانل •

مهم است کاه هرچاه رانادمان باا تر باشاد تاوان خروجای تولیاد شاده در هار راندمان پانل از آن جهت -
البتاه . اشاتسانتیمتر مربع نیز با تر بوده که در نهایت به فضاای کمتاری بارای نصاب نیااز خواهاد د

تاوان در 100Wصارفنظر از میازان رانادمان آن، 100W زم به یادآوری است که مث  ی  پانل 
.   خروجی تولید خواهد کرد

انتخاب پانل مناسب
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(انواع سلول های خورشیدی)انتخاب پانل مناسب

:  سه نوع اصلی و متداول سلول های خورشیدی عبارتند از•

•Mono crystalline silicon :راندمان این نوع سلول خورشایدی از بقیاه باا تر و ساایز آن از
.تر می باشدسایز فیزیکی پانل نیز کوچ دلیل تر و به همین بقیه کوچ 

•Poly crystalline  یاااMulticrystalline silicon  : ایاان نااوع ساالول خورشاایدی دارای
اسات و باه هماین ترتیاب ساایز فیزیکای آن از Mono crystallineراندمان پایین تری نسبت به 

.استتر بزربMono crystallineنظیر 

•Amorphous silicon :راندمان سلول های ذکر شده پاایین تار باوده و راندمان این سلول ها از
رت پانل اما در عوض اار به صو. فضای بیشتری را در مقایسه با دی ر سلول ها اشرال می کنند

های انعطاف پاذیر تولیاد شاوند  مای تاوان از آنهاا در مکاان هاای کا  و منحنای شاکل و ساطو  ناا 
.منظم استفاده کرد
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•Mono crystalline وMulticrystalline silicon  در شارایط محیطای روشان و خنا
محایط هاای باا هاوای در Amorphous silicon thin filmعملکرد خوبی دارناد درحالیکاه 

.راندمان بهتری داردابری 

•Mono crystallineوMulticrystalline باارای پوشااش بااام هااا ی وساایع و باادون سااایه
برای سقف هایی که در بعضی از قسمت های آن Amorphousتوصیه می شود و پانل های 
.سایه می افتد مناسب است

هن امیکاه در ساایه قارار مای ایارد تنهاا PVپانال هر صرفنظر از نوع تکنولو ی بکار رفته، •
مقااوم "ر نظیای یقسمت کوچکی از ظرفیت کامل خود را تولید خواهد کردت بناابراین وی اای هاا

شاود، مای تواناد کاه از طارف شارکت هاا  تبلیا  مای ”Shade tolerant“یاا" در برابر ساایه
. امراه کننده باشد

علای و آیناده سیستم پیشنهادی می بایست جواب اوی نیازهاای ف. مسئله بعدی طراحی سیستم است•
.باشد

مناساب نوع اینورتر و راندمان آن نیز از اهمیت زیادی برخورداراست که برای داشتن سسیتم•
.باید به آنها توجه کرد

(انواع سلول های خورشیدی)انتخاب پانل مناسب
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