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Сончева енергија

2.1. Сонце
Сонцето е ѕвезда со средна големина чија старост се проценува на околу 4600
милиони години со што се смета дека е на половина од својот животен век. По својот
облик претставува гасовита сфера со пречник 2Rs = 1,392⋅106 km, средна густина
ρs = 1409 kg/m3 и маса Ms = 2⋅1030 kg. Составено е од околу 75% водород, 24%
хелиум и 1% други елементи. Ротира околу својата оска со време на ротација 25 – 35
дена. По својата структура, Сонцето се состои од јадро (со радиус r = 0,25 Rs),
радијантна зона (0,25 Rs < r < 0,85 Rs), конвенктивна зона (0,85 Rs < r < 1 Rs) и
фотосфера со многу мала дебелина. Во јадрото, како резултат на високи притисоци и
температури (околу 15⋅106 0K), се одвиваат реакции на нуклеарна фузија на атомите
на водород во атоми на хелиум при што се ослободува енергија во облик на
електромагнетно гама зрачење, неутрини и енергетски честички. Гама зраците, на
патот до површината на Сонцето (кое трае околу 106 години), ја губат својата
енергија, така да од површината се емитува електромагнетно зрачење од оптичкиот
дел од спектарот. Радијацијата која се зрачи од површината на Сонцето има
спектрална распределба многу блиска на зрачењето на апсолутно црно тело загреано
на 5800 0K заради што може да се смета дека Сонцето претставува совршен извор на
зрачење (црно тело) на температура од 5800 0K. Вкупната моќност која Сонцето ја
оддава во околниот простор изнесува околу 3,8⋅1026 W т.е. од секој квадратен метар
на сончевата површина се емитува зрачење со моќност од 63,11 MW.
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2.2 Распределба на сончевото зрачење на Земјата
Земјата, која од Сонцето е оддалечена околу 150 милиони километри, од
вкупнатa моќност на сончевото зрачење (3,8⋅1026 W) прима само еден незнатен дел.
Но, и таа моќност за наши поими е огромна и изнесува околу 1,78⋅1017 W. Тоа значи
дека секоја година Земјата прима количество на енергија кое се проценува на околу
58⋅1016 kWh, што е десет илјади пати повеќе од сегашните годишни енергетски
потреби на човештвото.
Сончевото зрачење на влезот во земјината атмосфера (екстратерестрично
зрачење), измерено на единица површина нормална на сончевите зраци, кога Земјата
се наоѓа на средно растојание од Сонцето, се нарекува соларна константа.
Нејзината вредност се менува во границите 1353 ± 21 W/m2, зависно од сончевата
активност. Светската метеоролошка организација во 1981 год. ја стандардизира
нејзината вредност на 1367 W/m2. Спектарот на сончевото зрачење на влезот во
атмосферата се наоѓа во област на бранови должини од 0,015 – 1000 μm.
Спектралната и процентуалната распределба е дадена во табела 2.1.
Таб. 2.1. Спектрална и процентуална дистрибуција на сончевото зрачење
Бранова должина
(μm)

Процент
(%)

Ултравиолетова

0,115 - 0,405

9,3

Видлива

0,405 - 0,704

41,5

Инфрацрвена

0,704 – 1000

49,2

Спектрална
област

Со навлегување во земјината атмосфера, дел од зрачењето се рефлектира
назад во вселената (околу 30%), а дел се апсорбира во атомите, молекулите и јоните
на присутните гасови и аеросоли (азот, кислород, озон, водена пареа, јаглен
моноксид, јаглен диоксид, честички прашина). Апсорпцијата зависи од дебелината
на атмосферата низ која поминува зрачењето (воздушна маса) т.е. од периодот на
денот и годината, како и од географската ширина и должина на локацијата на која се
мери сончевото зрачење. Колку правецот на сончевите зраци отстапува од вертикала,
толку и нивниот пат низ атмосферата е подолг, па доспеаната моќност на Земјата е
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помала. За да може апсопцијата во атмосферата точно да се дефинира се воведуваат
два параметри: оптичка воздушна маса (air mass ratio, AM) и содржина на водена
пареа. Оптичката воздушна маса претставува однос помеѓу должината на зрачењето
низ атмосферата во одреден период во денот и должината на зрачењето кога
Сонцето се наоѓа во зенитот (сл. 2.1):
1
sin

(2.1)

Сл. 2.1. Дефиниција на оптичка воздушна маса (m)

Според тоа, кога оптичката воздушна маса е еднаква на единица (АМ1), тоа
значи дека сончевото зрачење паѓа вертикално на Земјата, по договор, надвор од
атмосферата воздушната маса е нула (АМ0), а кога сончевото зрачење, на пример,
паѓа под агол β = 300, тогаш воздушната маса е два (АМ2). Заради влијанието на
атмосферата, спектарот на сончевото зрачење на Земјата се разликува од спектарот
на сончевото зрачење на влезот во атмосферата. Со намалување на упадниот агол на
зрачењето, спектарот се поместува кон поголемите бранови должини (сл. 2.2):
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I (W/m2)
а) на вл
лез во атмосфеера,m=0
б) на
н морско ниво
m=1

в) на морсско ниво
m==5

λ(μm)

Сл. 2.2 Спектар на
н сончево зрачење: а)
а зрачење на влез во атмосфераа (m=0),
б) вертикаално зрачењ
ње (m = 1), в) зрачењ
ње под аголл 11,50 (m=
=5)
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локација. На пример, од аспект на искористувањето на сончевата енергија, заради
зафаќање на најголем дел од сончевото зрачење, за одредување на најдобра позиција
и агол на поставување на сончевите колектори или фотонапонски модули и сл.
Аголот помеѓу рамнината на екваторот и линијата што ги поврзува центрите
на Сонцето и Земјата се вика сончева деклинација, δ. Тој варира помеѓу ± 23,450, а
неговата вредност може многу добро да се апроксимира со синусна промена со
периода од 365 дена, при што пролетната рамноденица се јавува на n = 81 ден :
23,45 ·

360
365

(2.2)

81

На сл. 2.3 е даден алтернативен поглед на меѓусебната позиција на Сонцето и
Земјата, на која Земјата е неподвижна, а Сонцето е некаде во вселената, движејќи се
бавно горе-долу, како што се менуваат годишните времиња. Така, за време на
пролетната и есенска рамноденица, сонцето се наоѓа директно (вертикално) над
екваторот, а за време на летниот и зимски солстициј се наоѓа директно над
границите на тропскиот појас кои се на географска ширина од

± 23,450 над и под

екваторот.
21 Јуни

21 Март
21 Септември

Екватор

Земја
21 Декември

Сл. 2.3 Промена на сончевата деклинација (δ) во текот на годината
Од сл. 2.3 може да се оцени која би била добра позиција за поставување на
сончеви колектори. По правило, добри просечни годишни перформанси овозможува
колектор насочен кон екваторот (за жителите на северната хемисфера тоа значи кон
југ) и поставен под агол еднаков на локалната географска ширина. Се разбира, ако се
бара поголема ефикасност во зимскиот период тој агол треба да се зголеми и обратно
за летниот период.
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Висината на сонцето на небото (altitude) за време на соларно пладне (време
кога сонцето е точно над локалниот меридиjан) е еден од најважните соларни агли
кои ја дефинираат позицијата на сонцето (сл. 2.4):
зенит

βN

локален
хоризонт

Сл. 2.4 Висина на сонцето на соларно пладне
Непосредно од слика 2.4 се добива:
90

(2.3)

L - географска ширина;
δ - сончева деклинација;
βN - висина (altitude) на сонцето;
Пример 2.1: Да се одреди оптимален агол за поставување на фотонапонски
модул поставен во Битола (географска ширина L = 410), на соларно пладне, на
1 Март.
Решение: 1 Март е шеесетти ден од годината, па според (2.2) сончевата
деклинација изнесува:
360
365

23,45 ·

81

23,45 ·

360
60
365

81

8,3

Висината на сонцето на тој ден, на пладне, ќе биде според (2.3):
90

90

41

8,3

40,7

Според тоа, аголот на поставување на модулот за да сончевите зраци, на
пладне, паѓаат нормално на модулот (сл. 2.5) треба да изнесува:
90

90

40,7

49,3
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PV модул

βN = 40,70
α = 49,30

Југ

Сл. 2.5 Оптимален агол на фотонапоскиот модул, на пладне, на 1 Март

2.4 Позиција на сонцето во текот на денот
Позицијата на сонцето во било кој период од денот може да се опише со два
агли: висина, β (altitude) и азимут, φs (сл.2.6):
пладне

изгрев

залез

Сл. 2.6. Одредување на позицијата на Сонцето со помош на
аголот на висина (β) и аголот на азимут (φs)
Според усвоена конвенција, азимутот е позитивен наутро, со сонцето на
исток, а негативен попладне, со сонцето на запад. Аглите на висината и азимут
зависат од географската ширина, денот во годината и пред сé, од периодот во денот.
За нивно одредување можат да се користат изразите (2.4) и (2.5):
·

·

·

(2.4)
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cos · sin
cos

(2.5)

Во изразите (2.4) и (2.5) Н е аголот што Земјата, со својата ротација, мора да
го направи за да сонцето, од одреден период во денот, достигне до соларно пладне.
Како што е прикажано на сл. 2.7, сонцето во секој момент се наоѓа над одредена
линија од географска должина (сончев меридијан). Аголната разликата меѓу
локалниот меридијан и сончевиот меридијан го одредува часовниот агол. Ако се
земе дека Земјата прави агол од 3600 за време од 24 часа, т.е. 150/h, часовниот агол
15 · часови до соларно пладне . На пример, во 11 часот соларно

ќе биде:
време H = 15

0

(Земјата треба да ротира 150 или уште еден час за да достигне

соларно пладне). Попладне, часовниот агол е негативен, така во 14 часот соларно
време, H = − 300.

150/h

сончев
меридијан

локален
меридијан

часовен
агол, Н

Сл. 2.7. Одредување на часовен агол како аголна разлика помеѓу сончевиот
и локалниот меридијан
Користењето на релацијата (2.5) за одредување на азимутот може во одредени
случаи да доведе до потреба од дополнителни пресметки. Имено, во текот

на

пролетниот и летниот период, рано наутро и доцна навечер сончевиот азимут може
да биде поголем од 900, па е потребно да се направи допонителен тест (2.6) за да се
утврди точната вредност на аголот φs со оглед на тоа што sin
ако

|

|

90

;

во спротивно |

sin 180
|

90

:
(2.6)
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Пример 2.2: Да се одреди висината и азимутот на сонцето во Прилеп
(географска ширина 41,350), во 15 часот соларно време, за време на летната
долгоденица (21 Јуни).
Решение: Како што е претходно кажано, за време на зимскиот и летниот
солстициј сончевата деклинација е максимална, т.е. δ = 23,450. Бидејќи 15 часот е
15 ·

три часа после соларното пладне, следува

3

45 .

Според (2.4) и (2.5) се добива:
·

·

·

41,35 ·

23,45 ·

45

41,35 ·

arcsin 0,75

Висината на сонцето, во однос на хоризонтот, е
cos · sin
cos

cos 23,45 · sin
cos 48,6

23,45

45

0,75
48,6

0,98

Во овој случај можни се две решенија:
arcsin

0,98

78,5

(78,50 западно)

180

78,5

258,5

(101,50 западно)

За да се провери кое решение е точно се користи (2.6):
cos
Бидејќи

45

0,707

,
,

0,49

следува дека азимутниот агол изнесува φs = 78,50 .

При проектирање на соларните енергетски системи важно е познавањето на
позицијата на сонцето во било кој дел од денот и било кој период во годината. За таа
намена практични се дијаграмите на сончевата патека кои за одредена локација и ден
во годината ја покажуваат неговата позиција во текот на денот. На таквите дијаграми
може да се внесе и позицијата на околните објекти со цел да се оцени ефектот на
сенка кои тие објекти, евентуално, би го правеле врз некој соларен систем. Ова е
посебно значајно кај фотонапонските системи кои се посебно осетливи на
засенување. При одредување на позицијата на околните објекти може да се користи
и едноставен прибор: агломер и висок за одредување на висината (altitude) на
објектот и компас за одредување на азимутот на објектот. При тоа треба да се земе
предвид магнетната деклинација т.е. фактот дека магнетниот север се разликува од
географскиот север. Тоа отстапување е различно, зависно од локацијата и годината.
(пример, Битола во 2008 год. има магнетна деклинација од 30 24’ ). На сл. 2.8 е даден
пример на сончева патека на локации кои се наоѓаат на 400 северна географска
ширина со внесени позиции на неколку објекти. Може да се види дека во периодот
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од ноември до јануари дрвјата го засенуваат сонцето во периодот од 830 - 930 часот, а
зградата после 15 часот.

пладне

исток

југ

запад

Сл. 2.8. Сончева патека во текот на денот и годината

2.5 Интензитет на сончевото зрачење на Земјата
Вкупниот соларен флукс кој удира во некој соларен колектор претставува
комбинација од три компоненти: директно зрачење кое пристигнува во права линија
од сонцето до колекторот, дифузно зрачење кое е рассеано во атмосферата заради
присутните молекули на разни гасови и аеросоли и рефлектирано зрачење од
површината на земјата и други површини кои се наоѓаат пред колекторот.
Колкав дел и која компонента на сончевото зрачење некој соларен систем
(колектор) го прима зависи од типот на соларниот систем. Сончевите колектори кои
користат концентратори за фокусирање на зрачењето го користат само директното
зрачење, додека на пр. повеќето фотонапонски системи не користат уреди за
фокусирање, па сите три компоненти на сончевото зрачење придонесуваат при
конверзијата на зрачењето во електрична енергија.
Атмосферата низ која поминува сончевата радијација е променлива и се
однесува како динамички филтер, апсорбирајќи и рассејувајќи го зрачењето.
Облаците, зависно од видот и висината на која се наоѓаат, го блокираат директното
зрачење во поголема или помала мерка. Ако денот е сончев со чисто небо, поголем
дел од зрачењето кое пристигнува на земјата е директно, а на дифузното зрачење
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отпаѓа само 5 - 20%. Од друга страна, при многу облачно време, дури и 100% од
вкупната радијација на Земјата е резултат на дифузно зрачење. При ведро време и
чисто небо, вкупната радијација на површината на земјата, на пладне, може да
надмине 1000 W/m2 , од друга страна, при мрачно и облачно време не надминува
100 W/m2.

2.5.1 Директно сончево зрачење при чисто небо
Сончевото зрачење на влезот во земјината атмосфера (соларна константа) во
помала мерка зависи од интензитетот на сончевата активност која е речиси
константна (варијации помали од 1%) и од растојанието помеѓу Сонцето и Земјата
кое се манува заради малата ексцентричност на земјината орбита. Така, зрачењето е
поголемо за околу 7% во зимскиот период кога Земјата е најблиску до Сонцето.
Со навлегувањето во атмосферата, добар дел од зрачењето се апсорбира од
присутните гасови и честички, а дел се рассејува. Просечно, на површината на
Земјата, само половина од вкупното сончево зрачење пристигнува во облик на
директно зрачење. Слабеењето на радијацијата зависи од патот што зракот треба да
го помине низ атмосферата, што е релативно лесно за одредување, но и од
содржината на прашина и други полутанти, влажноста на воздухот, присуство на
облаци, магловитост, што не е лесно да се процени. Вообичаен и наједноставен
модел кој се користи за да се одреди директното зрачење на површина нормална на
зраците, при чисто небо, е дадено со релацијата (2.7):
·

(2.7)

Idir - директно сончево зрачење [W/m2];
k ; A [W/m2] - коефициенти зависни од периодот во годината (добиени врз основа на
емпириски податоци и мерења);
m - оптичка воздушна маса (точка 2.2).
Врз основа на вредноста на Idir се пресметува и вредноста на директното
зрачење кое доспева до некој сончев колектор чија позиција е одредена со неговата
косина во однос на хоризонталата (α) и орјентацијата (φс) како што е прикажано на
сл. 2.9:
,

· cos

(2.8)
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Упадниот агол (ϑ) е функција од позицијата на колекторот и висината и азимутот на
сонцето во одредено време. Од сл. 2.9 се добива:
cos

cos

· cos

β·

α

(2.9)

ϑ

α
југ

Сл. 2.9 Директно сончево зрачење врз соларен колектор зависно од
позицијата на колекторот (агли α и φс ) и упадиот зрак (агол ϑ)
Пример 2.3 Да се одреди директното зрачење на 1 Март, на пладне, врз
соларен колектор поставен под наклон α = 550 и орјентиран кон југоисток за агол
φс = 200 поставен во Битола, (пример 2.1) ако директното зрачење на површина
нормална на него, при чисто небо, изнесува Idir = 900 W/m2.
Решение: Висината на сонцето на 1 Март, на пладне, во Битола изнесува
βN = 40,70 (пример 2.1). Од релациитe (2.9) и (2.8) се добива:
cos

cos

β·

· cos

cos 40,7 · cos 0
,

· cos

20

sin 55

900 · 0,96

α

sin 40,7 · cos 55

0,96

864

2.5.2 Дифузно сончево зрачење
Одредувањето на дифузното зрачење е значително потешко заради
различните фактори кои влијаат на него. Радијацијата може да биде рассеана од
присутни честички и прашина во атмосферата или рефлектирана од облаците. Дел од
зрачењето се одбива од површината на земјата и повторно се враќа назад во облик
на рассеано (дифузно) зрачење. Наједноставен модел на дифузно зрачење
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претпоставува дека тоа доаѓа со еднаков интензитет од сите правци и се одредува
како дел од директното зрачење:
·

,

(2.10)

каде Idif,H - дифузно зрачење на хоризонтална површина, W/m2
С - фактор на дифузија чија вредност може да се одреди од релацијата:
0,095

0,04 sin

360
365

(2.11)

100

n - ден во годината
Колкав дел од дифузното зрачење доспева на колектор, поставен под некој агол α,
(сл. 2.10) се одредува од релацијата:
1
,

,

cos
2

·

1

cos
2

(2.12)

При тоа, се претпоставува дека до колекторот доспева дел од вкупното
дифузно зрачење од небото кон кое гледа колекторот. Така, ако колекторот е
поставен хоризонтално, го прима вкупното дифузно зрачење, а ако е поставен
вертикално прима половина од таа вредност.

колектор

α

Сл. 2.10 Дифузно зрачење врз соларен колектор

2.5.3 Рефлектирано сончево зрачење
Дел од зрачењето кое доспева до сончевиот колектор е резултат на
рефлектирано зрачење од површини кои се наоѓаат пред колекторот. Оваа зрачење
(познато како албедо) може да биде значајно ако се работи за ведро време и
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површини покриени со снег или пак да биде занемарливо. Наједноставно е да се
претпостави дека површините го одбиваат зрачењето дифузно со некој фактор на
рефлексија ρ. Неговата вредност се движи помеѓу 0,8 ако се работи за нов снег и 0,1
ако површината е покрив од битуменозна шиндра. Типична вредност за вообичаени
површини, површини со вегетација (шуми, трева) е 0,2. Одредувањето се врши врз
основа на вкупното зрачење (директно и дифузно) на хоризонтална површина и
соодветен фактор на рефлексија. Рефлектирано зрачење врз колектор поставен под
агол α се одредува (како и кај дифузното зрачење) од релацијата:
1

sin

,С

cos
2

(2.13)

Пример 2.4 Да се одреди дифузно, рефлектирано и вкупното зрачење на
1 Март, на пладне, врз колекторот од пример 2.3 ако факторот на рефлексија на
површините пред колекторот изнесува ρ = 0,2.
Решение: Од релациите (2.11) се добиваат вредноста на коефициентот на
рефлексија на 1 Март (n = 60 ден во годината), а од (2.12) дифузното зрачење врз
колекторот:
0,095
,

0,04 sin

·

100

0,069

0,069 · 900

49

Од (2.13) се добива рефлектираното зрачење:
,С

sin

1

cos
2

0,2 · 900 sin 40,7

0,069

1

cos 55
2

39

Вкупното зрачење е збир на трите компоненти на зрачењето:
,

,

,

864

49

39

952

2

Може да се примети дека само 4% од вкупното зрачење отпаѓа на
рефлектирано, така да во многу случаи тоа се занемарува.

2.6 Енергија на сончевото зрачење на Земјата
Пресметувањето или мерењето на просечни дневни или месечни енергии на
сончевото зрачење при реални временски услови е многу потешко отколку
пресметките со претпоставка дека небото е чисто. Климата, сезонските промени во
атмосферата и топографијата на некоја локација влијаат врз вредностите на
зрачењето. Појдовни податоци се долгорочни мерења на зрачењето на некоја
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локација, кои вообичаено се однесуваат за хоризонтална површина. Врз основа на
тие податоци, се прави проценка колкав дел од зрачењето е директно, а колкав дел е
дифузно. За таа цел се дефинира т.н. фактор на чистота со цел да се квантифицира
релативната пропустливост на атмосферата:
(2.14)
каде:
К - фактор на чистота;
Е - просечно дневна или месечна енергија на зрачење на
хоризонтална површина [kWh/m2⋅ден];
E0 - просечнa екстратерестрична (надвор од атмосферата)
енергија на зрачење на хоризонтална површина [kWh/m2⋅ден].
Висок фактор К одговара на чисто небо кога поголемиот дел од зрачењето е
директно, а мала вредност на К укажува на облачно време со претежно дифузно
зрачење.
Правени се повеќе обиди да се одреди зависноста помеѓу факторот на чистота
и делот од вкупното зрачење кое е дифузно. Според некои автори таа зависност
може да се одреди со релацијата (2.15):
Е

,

1,39

4,027 ·

5,531 ·

3,108 ·

(2.15)

Edif,H - просечно дневна или месечна енергија на дифузно зрачење на
хоризонтална површина [kWh/m2⋅ден];
Врз основа на вредностите на двете компоненти на зрачењето на
хоризонтална површина се одредува и просечната (дневна или месечна) енергијата
на сончевото зрачење која доспева врз некој колектор поставен под одреден агол и
орјентација.
Се разбира, пресметките на просечни дневни или месечни енергии на сончево
зрачење се заморни и долготрајни. Затоа, многу поудобно е да се користат разни
публикации или Internet мрежата каде можат да се најдат најразлични податоци за
просечно глобално и дифузно зрачењето за одредена локација, врз површини со
различна наклонетост и орјентација. На следните слики се прикажани некои од
податоците кои можат да се добијат од Photovoltaic Geographical Information System
на http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps/radmonth.php?en=&europe=, а се однесуваат за
дневни и месечни вредности на сончево зрачење за Битола.
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Сл. 2.11 Дневни вредности на глобално и дифузно сончево зрачење во Битола,
за месец јули на површина поставена под оптимален агол
(α = 320), орјентирана кој југ (φс = 00)

Сл. 2.12 Дневни вредности на глобално и дифузно сончево зрачење во Битола,
за месец јануари на површина поставена под оптимален агол
(α = 320), орјентирана кој југ (φс = 00)
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Сл. 2.13 Просечни дневни енергии на сончево зрачење (kWh/m2⋅ден) во Битола
на хоризонтална, вертикална и површина поставена под оптимален агол

Сл. 2.14 Промена на оптималнот агол на поставување на сончев колектор
поставен во Битола зависно од периодот во годината
(просечна годишна оптимална вредност α = 320)
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2.7 Мерење на сончевото зрачење
Со мерење на сончевото зрачење се занимава посебна гранка на
метеорологијата позната под името актинометрија. За практично користење на
сончевата енергија важни се податоците кои се однесуваат на траењето на зрачењето
(инсолација) и енергијата на вкупното (глобално) и дифузно зрачење врз
хоризонтална површина.
За мерење на траење на инсолацијата се користат хелиографи со чија помош
се добиваат податоци за присуство и должина на траење на сончевото зрачење.
За мерење на енергија на сончево зрачење се користат пирхелиометри (за
мерење на директно сончево зрачење) и пиранометри (за мерење на вкупна енергија
на сончево зрачење). Во зависност од физичкиот принцип врз кој се заснива работата
на пиранометрите, се делат на пиранометри со термо ќелии и пиранометри со
соларни ќелии.

2.8 Топлинска конверзија на сончевото зрачење
Сончевата енергија која доспева на Земјата претставува електромагнетно
зрачење кое може да се претвори во други форми на енергија: топлинска, хемиска,
механичка, електрична. За сега, најуспешно е нејзиното претворање во топлинска
енергија. При тоа, можат да се постигнат температури и до 3500 0С. Меѓутоа, за
секојдневна употреба и во многу индустриски процеси, најголема примена наоѓаат
уредите кои работаат на температури под 1000С.
Претворувањето на сончевата енергија во топлина е едноставен физички
процес: зрачењето директно се апсорбира во разни материјали, при што
апсорбираната енергија во најголем дел се претвора во кинетичка енергија на
електроните и во вибрации на атомите на материјалот од кој е направен апсорберот.
А тоа се манифестира како негово загревање. Уредите во кои се одвива овој процес
се нарекуваат приемници или колектори на сончева енергија. Според конструкцијата
и принципот на работа се разликуваат два основни видови на колектори: равни
колектори и концентратори на сончевото зрачење. И двата вида имаат повеќе
различни конструктивни решенија.
Кога сончевото зрачење ќе падне на некој апсорбер, еден дел ќе се апсорбира,
а друг ќе се рефлектира како што е прикажано на сл. 2.15:
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1

θ
3
4

2

Сл. 2.15 Апсорпција и рефлексија на сончево зрачење: 1) сончево зрачење,
2) апсорбирано зрачење, 3) рефлектирано зрачење, 4) апсорбер
Коефициент на апсорпција α претставува однос помеѓу апсорбираната
енергија ( Ia ) и енергијата на сончевото зрачење кое паѓа на апсорберот ( I ):
(2.16)
Коефициент на рефлексија е однос помеѓу енергија рефлектирана од
апсорберот ( Ir ) и енергијата на сончевото зрачење кое паѓа на апсорберот ( I ):
(2.17)
Како што е познато, сончевиот спектар се наоѓа претежно во видливата
област, со бранови должини помали од еден микрометар. Колекторите на сончева
енергија работаат на температури помали од 200 0С што значи дека спектарот на
нивното зрачење е во инфрацрвената област и не се совпаѓа со сончевото. Врз таа
околност базира идејата за изработка на апсорбери чија површина има селективни
својства во поглед на апсорпцијата и емисијата. Имено, со погодна постапка може да
се формира површина која во областите на сончевиот спектар има висок (α > 0,90), а
во инфрацрвената област има низок коефициент на апсорпција. На тој начин може да
се подобри ефикасноста на колекторот и до 30%. Спектрална селективност може да
се постигне со различни технолошки постапки. Тука се наведени неколку:
1. Структурни апсорбери
Структурни апсорбери се образуваат со правилна обработка на површината
на металот во облик на V вдлабнатини чии димензии се помали од брановата
должина на упадното зрачење. Едноставен начин за формирање на вакви апсорбери е
обработка на полирани алуминиумски или бакарни лимови со помош на погодни
абразивни средства. Сличен ефект може да се постигне со хемиско нагризување на
површината на металот. Структурно селективни апсорбери ретко се користат
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самостојно, а најчесто служат како основа врз која се нанесува некоја друга
спектрално селективна преслека.
2. Селективни бои
Спектрално селективни бои се состојат од органски врзивен материјал
(смоли) и спектрално селективни пигменти. Недостатоци на ваквите бои се нивната
мала механичка отпорност, нестабилност на атмосферски влијанија и апсорпцијата
на инфрацрвеното зрачење од страна на врзивниот материјал. Предности се
едноставно производство и можност за нанесување на големи површини.
3. Оксиди на метал
Во оваа група спаѓаат црни оксиди на метали кои добро го апсорбираат
сончевото зрачење и имаат мал коефициент на емисија. Црни оксиди со добри
селективни својства можат да се добијат со термичка оксидација на металот,
хемиско нагризување на површината, електрохемиска обработка на површината на
металот и т.н.
4. Електрохемиски преслека
Тука спаѓаат преслеки кои по електрохемиски пат се нанесуваат на метална
основа. Галвански нанесени преслеки од црн никел, хром и бакар спаѓаат во групата
на најстабилни и најшироко користени спектрално селективни наноси за топлинска
конверзија на сончевото зрачење. Коефициентот на апсорпција им е α = 0,85 - 0,95 ,
а коефициентот на емисија ε = 0,1 - 0,15.
2.8.1 Нискотемпературна конверзија
За нискотемпературна конверзија на сончево зрачење (t < 1000C) се користат
рамни колектори кои го користат и директното и дифузното сончево зрачење. Во
зависност од работниот флуид, рамните колектори се делат на колектори со течност
и колектори со воздух.
2.8.1.1 Колектори со течност
Кај овие колектори како работен флуид се користи вода или течност со
антифриз како додаток против мрзнење. Основни составни делови се прикажани на
сл. 2.16:
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проѕирен
покривач

апсорбер
цевки
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течност
изолација
кутија

Сл. 2.16 Основни составни делови на рамен колектор со течност
•

Кутија

Куќиштето кај рамните колектори се изработува од елоксиран алуминиум, а
поретко од поцинкуван челичен лим или пластични материјали. Служи да ги штити
внатрешните делови на колекторот од механички оштетувања и атмосферски
влијанија.
•

Преден покривач

После апсорберот, претставува најважен дел на колекторот. Треба да има што
поголем коефициент на трансмисија т.е. способност да го пропушта најголемиот дел
на сончевото зрачење, а во исто време да ги спречи загубите заради топлинско
зрачење на апсорберот. Треба да штити од атмосферски врнежи и влага т.е да има
потребна механичка, топлинска и хемиска отпорност. Најпогоден материјал е
стаклото кое најмногу и се користи за таа намена. Спектралната распределба на
пропустливоста на стаклото покажува дека тоа е пропусно за зрачења во области на
бранови должини 0,3 - 3 μm. Благодарение на тоа, стаклото добро го пропушта
сончевото зрачење (коефициент на трансмисија τ ≈ 0,85), а не дозволува топлотното
зрачење од апсорберот да оди надвор од колекторот. Освен стаклото се користат и
некои специјални пластични материјали, пр. стаклени влакна (фиберглас) измешани
со некои видови на полиетилен.
Одредувањето на број и дебелина на покривачот и потребните растојанија се
врши врз база на детални термодинамички пресметки. Најзастапени се изведби со
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еден или два покривачи. Ако покривачот е од стакло, тогаш неговата дебелина е
3 - 4 mm, а ако е пластичен материјал 0,6 - 1,5 mm.
•

Апсорбер

Апсорберот претставува најважен дел на колекторот. На него се врши
топлинската конверзија на сончевото зрачење. Заради што подобра апсорпција,
апсорберите треба да бидат спектрално селективни т.е да имаат α > 0,9 , ε < 0,2.
Затоа на горната површина на апсорберот се нанесува селективен слој од, на пример,
галванизиран црн никел, црн хром, бакарен оксид или анодизиран алуминиум. Се
изработуваат од бакар и алуминиум, а поретко од челик или пластични материјали.
Апсорберот треба да има добра топлинска проводност и да е во добар контакт со
флуидот заради ефикасно пренесување на топлината. Мора да биде отпорен на
корозија и механички напрегања, временски постојан, погоден за автоматизирано
масовно производство и релативно евтин. За жал, ниеден материјал кој денес се
користи не ги задоволува сите овие барања, но повеќе апсорбери даваат
задоволителни резултати. Конструктивно, најтешка задача е да се реши ефикасно
пренесување на апсорбираната топлина на работниот флуид. Постојат различни
облици и технолошки постапки за изработка на системот на цевки и нивно спојување
со апсорпционата плоча. Цевките за течност можат да бидат поставени паралелно
или во облик на цевна змија.
•

Термоизолација

Термоизолацијата на колекторот се врши со помош на предниот покривач (со
формирање на воздушен слој), и изолација од бочните и задната страна.
Внатрешната изолација мора да е механички и хемиски стабилна, не смее да се топи
или испарува во услови на работа на колекторот. Како материјал најчесто се користи
стаклена волна или термоизолациони пени (полиуретан, полистирен) или
комбинација на слој од стаклена волна и слој на полиуретан што покажува најдобри
резултати.
•

Работен флуид

Апсорбираната топлина, од апсорберот до потрошувачите, се одведува со
помош на работен флуид. Изборот на видот на флуидот е многу значаен бидејќи од
него зависи и векот на траење на колекторот. Треба да биде со добра топлинска
спроводливост, отпорен на температура, нетоксичен, незапалив, некорозивен и т.н.
Може да се подели во две основни групи: со вода и без вода. Типични претставници
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на работни флуиди без вода се силиконските и јаглероводородните масла.
Силиконските флуиди имаат повеќе поволни карактеристики: не мрзнат, не вршат
корозија на металите, имаат добра термичка стабилност, не се токсични и имаат
висока отпорност кон палење. Единствен недостаток им е цената (4 - 7 € / l ).
Најефтин, многу често применуван и термички ефикасен флуид е водата. Нејзините
два основни недостатоци се мрзнење и предизвикување на корозија. Ако постои
опасност од мрзнење, наместо вода се применуваат различни видови на антифризи.
Рамните колектори со течност како работен флуид најчесто се користат за
загревање на санитарна вода, а понекогаш и за централно греење.
За добивање на повисоки температури се користат рамни колектори со
вакуумирани цевки кои служат како апсорбер. Вакуумираните апсорпциони цевки се
состојат од две транспарентни стаклени цевки со вакуумиран простор меѓу нив.
Внатрешната цевка е покреиена со селективна преслека, а во нејзината внатрешност
се сместени цевките за транспорт на течноста. Заради постоење на вакуум меѓу двете
стаклени цевки, се елиминират загубите на топлина со кондукција и конвекција.
Овие колектори се поефикасни во споредба со колекторите со рамна апсорпциона
плоча.
2.8.1.2 Колектори со воздух
Воздушните

колектори

се

разликуваат

по

својата

конструкција

од

колекторите со течност: во просторот помеѓу задната страна на апсорберот и
куќиштето струи воздух кој се загрева во допир со апсорберот.

Принудна

циркулација на воздухот во колекторскиот систем се одржува со помош на
вентилатор.
Кај воздушните колектори не постои можност за мрзнење на работниот
флуид, поедноставни се и поевтини од оние со течност. Се користат за загревање на
простории со топол воздух, кај сушари за сушење на лековити билки, тутун и др.
2.8.1.3 Ефикасност на рамни колектори
Коефициент на корисно дејство на рамен колектор претставува однос помеѓу
корисната моќност која, со помош на работниот флуид, му се одведува на
потрошувачот ( Ik ) и сончевото зрачење кое паѓа на колекторот ( I ).
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(2.18)
Ако со τ се означи коефициентот на трансмисија на предниот покривач на
колекторот, а со α коефициентот на апсорпција на апсорберот, тогаш примената
моќност ќе изнесува:
·

(2.19)

Од оваа моќност треба да се одбијат топлинските загуби кои настануваат
заради кондукција, конвекција и со зрачење. Првите две се сразмерни со разликата
на температурата на апсорберот (Та) и температурата на околината (Т0), а загубите
заради зрачење, кои се сразмерни со четвртиот степен на температурата, исто така
можат да се претстават во зависност од температурната разлика (Та - Т0). Ако се
воведе заеднички коефициент за сите загуби, kL, и наместо температурата на
апсорберот, Та се користи температурата на флуидот Тi (која незнатно се разликува
од Та), тогаш корисната моќност по единица површина ќе изнесува:
·

(2.20)

Fr - фактор кој ја зема предвид ефикасноста при пренесувањето на топлината
од апсорберот на работниот флуид.
Врз основа на претходните релации, коефициентот на корисно дејство на
рамен колектор ќе изнесува:

·

(2.21)

На сл. 2.17 се дадени вредностите на коефициентот на корисно дејство за
различни типови на колектори во зависност од температурната разлика

:

η

вакуумски

рамен
базенски

Ti -T0 (0C)

Сл. 2.17 Зависност на степенот на корисност на разни типови на колектори
од температурна разлика (Тi - Т0)
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2.8.2 Соларни системи за загревање на вода
Системите за добивање на топла санитарна вода најчесто користат рамни
колектори со природна или принудна циркулација на работниот флуид. Во зависност
од конструкцијата, системите можат да бидат директни (отворени, проточни) или
индиректни (затворени, циркулациони).
2.8.2.1 Соларни системи со природна циркулација на флуид
Овој систем, познат уште како и термосифонски, е наједноставен и најефтин
начин за подготовка на топла вода. Работи врз принцип на искористување на
разликата во густините помеѓу ладна и загреана течност и делувањето на
гравитацијата. Принципиелна шема е дадена на сл. 2.18. Од колекторот, загреаниот
флуид заради помалата густина (и релативна маса) се подига нагоре кон резервоарот,
каде му ја предава топлината на водата која тече во одвоен циркулационен круг од
водоводна мрежа. Притоа флуидот се лади, му се зголемува густината и тој повторно
се враќа во колекторот. Со тоа се воспоставува циркулација на флуидот без потреба
од циркулациона пумпа и дополнителни контролни уреди. Како флуид, заради
можност од мрзнење, се користи антифриз (гликол). Во периодите на помал
интензитет на сончево зрачење, постои можност за вградување на електричен греач
заради догревање на водата. Типичен соларен систем за задоволување на 90 - 100%
од потребите за топла вода на просечно семејство, во летните месеци, има колектор
со површина 3 - 4 m2 и резервоар од 150 - 200 l.

топла вода

ладна вода

гликол

Сл. 2.18 Функционална шема на соларен систем со
природна циркулација на течност
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2.8.2.2 Соларни системи со принудна циркулација на флуид
Основни компоненти на соларните системи со принудна циркулација на
флуид (сл. 2.19) се: сончев колектор (1); резервоар (8) со изменувач на топлина (6);
циркулациона пумпа со арматура (5) и контролен уред (4). Како дополнителен извор
на топлина, во периодите кога нема сончево зрачење, може да се користи електричен
греач кој се сместува во резервоарот за топла вода, или да се користи дополнителен
котел кој согорува нафта или природен гас (9). Циркулација на водата меѓу котелот и
резервоарот се остварува со циркулациона пумпа. Контролниот уред (4), кој
всушност е диференцијален термостат со потребна автоматика, ја контролира
работата на пумпата (5). Таа се вклучува кога разликата на температурите на водата
во колекторот и резервоарот ќе ја надмине зададената вредност (обично 5 - 15 0С).

Сл. 2.19 Соларен систем за санитарна топла вода со принудна циркулација на флуид
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2.9 Соларни термоелектрични централи
За трансформација на енергијата на сончевото зрачење во топлинска енергија
со температури повисоки од 4000 С се користат соларни системи со концентратори
на сончевото зрачење. Оваа енергија може понатаму да се трансформира во други
типови на енергија (механичка, електрична) користејќи, зависно од температурата на
топлинскиот извор, некој соодветен термодинамички циклус (Ранкинов, Стирлингов
и др.).
Постојат повеќе различни изведби на сончеви термоенергетски постројки, но
сите се состојат од три основни подсистеми:
•

подсистем за трансформација на сончевото зрачење во топлинска
енергија (колекторско поле со или без акумулатор на топлина);

•

подсистем за трансформација на топлинската енергија во електрична;

•

подсистем за ладење и предавање на топлината кон околната средина.

Колекторското поле го претвора сончевото зрачење во топлинска енергија
која со помош на флуид за транспорт на енергија или се акумулира, или директно се
носи во изменувач на топлина (парогенератор). Тука, обично, се предава на друг
флуид кој испарува. Испарениот флуид експандира во некој вид на термички мотор
(парна турбина) каде топлинската енергија се трансформира во механичка, која
понатаму може да се користи за задвижување на електрични генератори, пумпи,
компресори или други уреди.
Првите постројки за производство на електрична енергија со помош на
високотемпературна конверзија на сончевото зрачење се направени уште кон крајот
на XIX век. Но, понатамошен развој бил запрен сé до појавата на нафтената криза во
седумдесеттите години од минатиот век, кога во текот на осумдесеттите се
изградени и тестирани неколку пилот постројки. Но, оттогаш не се направени нови
комерцијални соларни термоелектрични централи заради неконкурентноста во
споредба со конвенционалните извори и отсуство на поддршка од страна на
државните институции во земјите со поголемо ниво на сончево зрачење. И покрај
тоа, се предвидува натамошен развој на технологијата и намалување на
инвестиционите трошоци, кои сега се 2,5 - 3,5 пати поголеми во споредба со
класичните извори на фосилни горива. После две декади на застој, најавени се нови
проекти во Шпанија, Австралија, САД и на други места. Според некои анализи
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позначаен удел во производството на електрична енергија од оваа технологија може
да се очекува кон средината на овој век.
Во споредба со конвенционалните ТЕЦ на фосилни горива, соларните
термоелектрични централи не продуцираат јаглен диоксид, што ги прави потполно
прифатливи од еколошки аспект. За разлика од другите технологии за
искористување на обновливи извори на енергија (фотонапонски системи,
ветерници), соларните термоелектрични централи можат подобро да го прилагодат
производството кон дневните промени на оптоварувањето на потрошувачите.
Имено, овие постројки можат да имаат систем за акумулирање на топлинската
енергија. Тој обично се состои од два резервоара наполнети со течен флуид загреан
на различни температури. Во периодите на вишок на сончево зрачење, топлината се
акумулира во едниот резервоар, а подоцна, кога е потребно, му се предава на
парогенератор преку струење на флуидот кон другиот резервоар. На тој начин може
да се продолжи работата на централата и неколку часови после заоѓање на сонцето.
Освен тоа, ваквите централи можат да работат во комбинација со некоја класична
постројка на фосилно гориво, кога може потполно да го прилагоди производството
кон потребите на потрошувачите.
Зависно од обликот на огледалните површини, соларните системи со
концентрирање на сончевото зрачење можат да се поделат на (сл. 2.20):
•

системи со цилиндрично параболични колектори;

•

системи во вид на кула со централен приемник;

•

системи со концентратор во вид на чинија;

•

линеарен Френелов рефлекторски систем.
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апсорберска
цевка

апсорберска
цевка
рефлектор
цевки со
термален флуид

цилиндрично параболични
колектори
приемник
рефлектор

колектор во облик на чинија

рамни Френелови
колектори
приемник

систем со кула и централен
приемник

Сл. 2.20 Соларни системи за високотемпературна конверзија на сончево зрачење
2.9.1 Соларни системи со цилиндрично параболични колектори
Соларните системи кои користат ваков тип на концентратори работаат со
температури на работниот флуид од 150 - 400 0С. Цилиндрично параболичен
рефлектор го насочува сончевото зрачење кон приемник кој е поставена во
фокусната линија на рефлекторот. Приемникот е составен од челична цевка сместена
во внатрешноста на поголема стаклена цевка со што се намалуваат загубите заради
конвекција. Внатрешната цевка која го апсорбира сончевото зрачење е обложена со
спектрално селективен слој со цел да се постигне висок степен на апсорпција
(поголем од 90%). За постигнување на поголема ефикасност, стаклената цевка може
да се вакуумира. Максималната должина на поединечните приемни цевки не
надминува 6 m, но поврзани во серија обично се со должина од 25 - 150 m.
Рефлекторот обично се изработува од стакло на кое од задната страна му е нанесен
слој на сребро. Ваквите рефлектори имаат подобар коефициент на рефлексија во
однос на огледалата од полиран алуминиум. Рефлекторите се прицврстени на
челични носачи преку механизам кој овозможува нивно насочување кон сонцето. За
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пренесување на топлинската енергија се користи или вода или, за температури
поголеми од 200 0 С, термичко масло. Колекторите се поврзани во т.н. колекторското
поле составено од повеќе цилиндрични колектори поставени во паралелни редови
чии оски се во насока север - југ. На тој начин се овозможува да се прати движењето
на сонцето во текот на денот со што се обезбедува постојано фокусирање на
сончевите зраци на приемникот (сл. 2.23).
Со помош на пумпи, загреаниот флуид се носи низ серија од изменувачи на
топлина во кои се добива прегреана водена пареа или пареа на некоја органска
течност. Таа понатаму се користи како работен флуид во парна турбина. Постојат
различни технолошки решенија во зависност од тоа дали флуидот за транспорт на
топлина во исто време е и работен флуид во парната турбина или постојат одвоени
циркулациони кругови. На сл. 2.21 е прикажана шема на соларна централа каде
флуидот за транспорт на топлината (масло) не е и работен флуид во парната
турбина. Размената на топлинската енергија се врши во парогенераторот каде се
добива прегреана водена пареа која понатаму се искористува во класичен Ренкинов
термодинамички циклус. Тоа значи дека централата во тој дел ги има истите
составни делови како и конвенционална термоелектрична централа (парна турбина,
кондензатор, деаератор, регенеративни загревачи на водата, напојни пумпи и т.н.).

парна
турбина

колекторско
поле

маслен круг

прегревач
кондензатор
парогенератор

помошен
загревач

деаератор

резервоар за масло

Сл. 2.21 Технолошка шема на соларна термоелектрична централа со
цилиндрично параболични колектори
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Вкупниот коефициент на корисно дејство на голема соларна централа
(моќност поголема од 30 MW), со ваков тип на концентратори се движи околу 17%.
Едно од главните ограничувања во работата на соларните системи со
концентратори е што можат да го користат само директното сончево зрачење.
Бидејќи облаците го блокираат директното сончево зрачење, за нивна работа е
потребно чисто небо. Надминување на оваа ограничување се остварува со
доградување на акумулатор на топлина. На тој начин се дава можност постројката да
работи и кога нема сончево зрачење. Во таа насока погодни се изведбите кои
овозможуваат комбинирана работа на соларна постројка со класична гаснотурбинска
постројка која работи на фосилно гориво (сл. 2.22). На тој начин се овозможува
пофлексибилна работа на постројката, намалување на цената на произведената
електрична енергија и подобрување на вкупниот коефициент на корисно дејство.
Ваквите комбинирани постројки се погодни за региони каде веќе има изградено
гасна турбинска постројка или термоцентрала на јаглен, а имаат поголем број на
сончеви денови во годината.

издувни
гасови
прегреана пареа

колекторско
поле

разладна
кула

изменувач
на топлина

резервоар на
топлина

гасна турбина

Сл. 2.22 Топлинска шема на соларна постројка со цилиндрично параболични
колектори комбинирана со гаснотурбинска постројка
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Соларните системи со цилиндрично параболични рефлектори во моментот се
најпотврдена технологија за високотемпературно искористување на сончевата
енергија. Најдобар пример за тоа се

деветте централи изградени во пустината

Mojave (Калифорнија, САД) во периодот 1984-1990 год. со вкупна моќност од
324 MW и на површина од 2200000 m2. Постројките и денес се во експлоатација и
работаат врз комерцијална основа.

Основни карактеристики на најголемaта се:

номинална електрична моќност 80 MW, годишно производство 256125 MWh,
работна температура на флуидот (масло) 3900 С, површина на колекторското поле
483960 m2.
Се предвидува следните генерации на овие постројки да се движат во насока
на зголемување на моќноста, подобрување на перформансите на колекторите и
намалување на цената на произведената електрична енергија. Моќноста би се
зголемила во почетокот до 160 MW, подоцна и до 320 MW со можност за
неколкучасовна акумулација на топлина. Со тоа ќе се овозможи постројката да
работи со годишен фактор на искористување на сончевата енергија од 40-50%. Во
секој случај, заради натамошна редукција на инвестиционите трошоци, јасно е дека
досегашната технологија за користење на масло за транспорт на топлина треба да се
замени со нови технологии. Тука најмногу ветуваат проектите кои предвидуваат
користење вода како работен флуид која директно ќе испарува во колекторите.

Сл. 2.23 Соларна постројка производство на електрична енергија со
колекторско поле од цилиндрично параболични колектори
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2.9.2 Соларни системи со кула и централен приемник
Соларните постројки со централен приемник се базираат на оптичка
концентрација на сончевото зрачење во еден приемник поставен на врвот од кула.
Тука сончево зрачење се претвора во топлинска енергија, загревајќи флуид за
транспорт на топлина. Оваа енергија прво се акумулира, а потоа се претвора во
електрична енергија во подсистем кој е многу сличен како и кај постројките на
фосилно гориво (сл. 2.24).

Сл. 2.24 Соларна постројка со централен приемник Solar 2, Калифорнија, САД
Релативно големата концентрација на сончевото зрачење (200 - 1000 пати)
овозможува работа со високи температури до 10000 С. Можни се разни варијанти на
комбинирана (хибридна) работа со постројки на фосилно гориво, а со користење на
акумулатори на топлина можат да се постигнат високи вредности на годишен фактор
на оптоварување (преку 4500 h годишно со номинална моќност). Типични технички
карактеристики на ваквите постројки се: номинални моќности 10 - 200 MW, работна
температура 5650С ако се користи Ренкинов циклус, просечен коефициент на
корисно дејство 12 - 20%.
Технолошката шема кај овие соларни системи може да се подели на неколку
основни подсистеми:
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колекторски систем или хелиостатски поле составено од голем број на
огледала (хелиостати) опремени со двојно-оскин систем за пратење на
позицијата на сонцето во текот на денот и во текот на годината;

•

соларен приемник кој го апсорбира концентрираното сончево зрачење;

•

топлински изменувач како врска помеѓу флуидот за транспорт на топлина и
работниот флуид во парната турбина;

•

енергетски подсистем со парна турбина и електричен генератор;

•

подсистем со фосилно фориво, ако се работи за комбинирана работа на
соларната постројка.
Хелиостатското поле е карактеристично по својот комплексен систем за

пратење на сонцето. Бидејќи централниот приемник е неподвижен, потребно е секој
хелиостат засебно да се насочува за да го рефлектира зрачењето кон соларниот
приемник. При тоа, перформансите на колекторското поле се оценуваат во однос на
неговата оптичка ефикасност како однос помеѓу енергијата која доспева до
приемникот и директно сончево зрачење кое удира на вкупната огледална површина
од хелиостатското поле. Причини за загубите се непотполната рефлексија од
огледалата, блокирање и засенување од соседните хелиостати, атмосферско
пригушување и расипување на зрачењето на патот од хелиостатите до приемникот.
Заради големината на колекторското поле потребни се комплексни оптимизациони
алгоритми со цел да се прифатат максимални годишни енергии на сончево зрачење.
Конструктивно, хелиостатите се составени од рефлектирачка површина (огледало),
носечка конструкција со две оски на движење и контролен систем за насочување.
Површината на современите хелиостати се движи до 100 - 120 m2 со коефициент на
рефлексија преку 95%.
Концентрирнато сончево зрачење се апсорбира во централниот приемник и
се претвора во топлинска енергија. При тоа се постигнуваат температури и густина
на зрачењето кои се значајно повисоки отколку кај цилиндричните колектори.
Заради тоа е потребно да се користи технологија и материјали отпорни на такви
термички оптоварувања. Типичен приемник-апсорбер работи со температури помеѓу
500-12000 С и густина на концентрираниот сончев флукс од 300 до 1000 kW/m2.
Постојат различни изведби на приемици во зависност од тоа каков апсорбер се
користи, типот на флуидот за транспорт на топлина и механизмот за конверзија во
топлинска енергија. Размената на енергиите може да се врши директно со
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циркулација на флуид кој во исто време е и добар апсорбер или индиректно при што
флуидот ја презема топлината од апсорберот по пат на конвекција. Кај индиректниот
начин за пренос на топлина постојат, во основа, две опции: панел во облик на цевка
и т.н. волуметриска површина. Кај првите, флуидот струи во внатрешноста на цевка
која од надворешната страна го прима зрачењето преку својата црно обоена
површина. Заради термодинамички напрегања, не можат да работат со зрачење чиј
флукс надминува 600 kW/m2. Кај волуметрискиот приемник кој е направен во облик
на порозна (сунќереста) структура, трансферот на топлина се врши во внатрешноста
на приемникот по пат на конвекција. Медиумот за пренос е обично воздух кој
форсирано струи низ приемникот. Добар волуметриски апсорбер е многу порозен
дозволувајќи му на сончевото зрачење да продре длабоко во структурата.
Изборот на типот на централниот приемник е сложен проблем, зависен од
работната температура, системот за акумулација на топлина и термодинамичкиот
циклус. Генерално, приемниците во облик на цевка дозволуваат работа со
температури до 1000 0С и притисоци до 120 bar, a волуметриските дури и повисоки
температури, но притисоците се лимитирани под 15 bar.
Со цел да се испитаат можностите на оваа технологија, да се тестираат и
усовршат поедините компоненти на системот и проценат економските потенцијали,
почнувајќи од осумдесеттите години од минатиот век, изградени се и тестирани
одреден број на експериментални постројки во Русија, Италија, Шпанија, Франција,
САД. Најголеми од нив се Solar 1 и Solar 2, изградени во САД, со електрична
моќност од 10 MW. Постројката

Solar 1 работела од 1982 до 1988 год.

Колекторското поле се состоело од 1818 хелиостати, секој со површина од 39,2 m2.
Сончевото зрачење се насочувало во приемник поставен на врвот од кула висока
91,5 m. Во приемникот циркулирала вода каде се претворала во пареа и директно се
носела во парна турбина. Постројката работела 8 h дневно во текот на летото, а 4 h
зиме со просечен коефициент на корисно дејство од 7%. За продолжување на
времето на работа бил инсталиран систем за акумулирање на енергија кој се состоел
од резервоар со масло наполнет со камен и песок. За време на шестгодишната
работа, Solar 1 потврдил дека оваа технологија може да работи надежно и има многу
мало влијание врз човековата околина. Заради воочените недостатоци во системот за
транспорт и акумулирање на топлина, започнале истражувања во насока на
користење на раствор на сол за пренос на топлината. Истражувањата завршиле со
изградба на Solar 2 во 1996 год. Нејзината поедноставена технолошка шема е дадена
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на сл. 2.25. Концентрираното сончево зрачење во приемникот загрева раствор на
нитратна сол (точка на топење 2200 С) на температура од 565

0

С. Топлината се

акумулира во високотемпературен резервоар ( 875000 l ), од каде се носи во
парогенератор, каде се лади на 2900 С, се складира во резервоарот за ладен раствор
на сол и повторно се враќа на загревање во приемникот на сончево зрачење.
Енергијата на прегреаната пареа добиена во парогенераторот се трансформира во
електрична во една конвенционална постројка со парна турбина и електричен
генератор. Акумулацијата на топлина овозможува постројката да има годишен
фактор на искористувањае на капацитетот од околу 65%.
централен
приемник

резервоар за ладен
раствор на сол

резервоар за топол
раствор на сол

парогенератор

хелиостатско
поле

парна турбина

Сл. 2.25 Топлинска шема на соларна постројка со централен приемник
со раствор на сол како работен флуид
Натамошниот развој на технологијата на ваквите соларни постројки бил
ограничен на изградба на неколку експериментални системи со помали моќности
(< 1 MW), сé до почетокот на 2007 год., кога во Шпанија е пуштена првата соларна
постројка со централен приемник PS 10 (Planta Solar 10) предвидена за комерцијална
употреба. На сл. 2.26 е дадена нејзината принципиелна шема. Постројката е
дизајнирана со моќност од 11 MW и годишно производство на електрична енергија
од 23 GWh. Инвестиционите трошоци изнесуваат 3500 €/kW. Проектот користи 624
стаклено метализирани хелиостати, секој со површина од 120 m2. Централниот
приемник е поставен на кула со височина од 90 m и изработен од четири цевковидни
панели со димензија (4,8 x 12) m2 обликувани во форма на полуцилиндер. Во
периоди на полно оптоварување може да прими 55 MW топлинска моќност при
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максимална густина на соларниот флукс 650 kW/m2. Во приемникот се продуцира
заситена водена пареа со температура од 2500 С, 40 bar која служи и како работен
флуид во парната турбина. Акумулаторот на топлина, во периодите на облачно
време, овозможува 50 минути работа на постројката со 50% оптоварување. Вкупниот
просечен годишен коефициент на корисно дејство на целата постројка изнесува 15%.
соларен
приемник

резервоар на топлина
кондензатор

Сл. 2.26 Принципиелна шема на соларна постројка PS10 со заситена
водена пареа како флуид за транспорт на топлина
Со цел да се намали финансискиот ризик и намали цената на произведената
електрична енергија, се предвидува идните комерцијални соларни постројки со
централен приемник да работат со поголеми моќности ( > 30 MW ) и во комбинирана
работа со класична постројка на фосилно гориво (јаглен, нафта, природен гас).
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2.9.3 Соларни системи со концентратори во облик на чинија
Кај овие системи трансформацијата на сончевото зрачење во топлинската,
механичка и електрична енергија се врши скоро на ист начин како и кај
конвенционалните постројки со фосилни горива. Концентраторите кои се
изработени во форма на параболична чинија го фокусираат сончевото зрачење, при
што во фокусната точка на концентраторот се наоѓа приемник заедно со топлински
мотор и електричен генератор (сл. 2.27). Се карактеризираат со висока ефикасност,
модуларност, автономна работа и можност за комбинирана работа со постројки на
фосилно гориво.
Стирлингов мотор и алтернатор
приемник

концентратор

Сл. 2.27 Соларен систем со концентратор во облик на чинија
Концентраторот е клучен елемент кај овие системи. Рефлекторската
површина е изработена од стакло или пластика на која од едната страна е нанесен
слој на алуминиум или сребро. Бидејќи овие концентратори имаат кратка фокусна
должина, со цел да се прилагоди потребната кривина, потребни се релативно тенки
стаклени огледала (приближно 1 mm). Идеален облик на концетраторот е
параболоиден. Првата генерација на параболични чинии, развиени во 1980 - тите
години, овој облик го апроксимираа со поголем број на сферично обликувани
огледала поставени на носечка конструкција. Иако ефикасни, заради високата цена и
тешката конструкција, развиени се други конструктивни решенија. Еден од нив е со
користење на рефлектирачка површина во облик на метална мембрана затегната на
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рамка или обрач. Концентраторите се опремени со механизам со две оски на
движење што овозможува пратење на сонцето и по азимутот (дневно во насока исток
- запад) и по алтитудата (сезонски). Со сегашната технологија, за добивање на 5 kW
електрична моќност потребна е концентратор со дијаметар 5,5 m, а за

25 kW

дијаметарот се зголемува на 10 m.
Приемникот ја апсорбира енергијата рефлектирана од концентраторот и ја
предава на работниот флуид-гас, обично хелиум или водород. Апсорпционата
површина обично е сместена зад фокусот од концентраторот со цел да се намали
интензитетот на зрачењето што паѓа на него. Топлинскиот мотор ја трансформира
топлинската во механичка енергија. При тоа можат да се користат поголем број на
термодинамички

циклуси

(Ранкинов,

Брајтонов,

Стирлингов).

Бидејќи

со

концентрирање на сончевото зрачење се постигнуваат високи температури, најмногу
се применува Стирлинговиот мотор кој е најефикасна машина за трансформација на
топлинска во механичка енергија во тој опсег на температури.
Како и кај другите системи за високотемпературна конверзија, модерниот
технолошки развој на постројките со параболични чинии започнал во 1980-тите
години, воглавно во САД и Германија. Во 1984 год. изградената експериментална
постројка во Калифорнија, САД (Vanguard-1) останала во погон 18 месеци. Со
моќност 25 kW, постројката била опремена со концентратор со дијаметар 10,7 m
изработен од голем број пединечни огледала. Работниот гас во вградениот
Стирлингов мотор бил водород со максимален притисок 200 bar и температура
7200 С, а ефикасноста на конверзијата била многу висока со вкупен коефициент на
корисно дејство од 30%. Заради високата цена, во Германија се развивани нови
типови на концентратори со рефлектирачка површина направена од тенка (0,23 mm)
челична мембрана, а најновите изведби користат композитни материјали стаклофибер (сл. 2.28; сл. 2.29).
Во споредба со другите технологии на високотемпературна конверзија,
системите со концентратор во вид на чинија се во најраната, почетна фаза на
инжењерски развој и не се комерцијално расположиви. Натамошниот развој е
насочен кон техничко подобрување на компонентите и економичноста на системот.
Заради можноста за комбинирање имаат широк спектар на можна примена. Можат
да произведуваат електрична енергија со моќности од неколку kW до десетици MW.
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Сл. 2.28 10 kW соларна постројка со рефлектор од
затегната мембрана (Алмериа, Шпанија)

Сл. 2.29 25 kW соларна постројка со рефлектор од
поединечни огледала (Калифорнија, САД)
Модуларноста на овие системи им овозможува примена во дистрибуирано
производство на електрична енергија за напојување на мали изолирани потрошувачи
или пак нивно поврзување на електрична мрежа со моќности до 50 MW. Иако овие
системи немаат можност за акумулирање на енергија, постои можност за нивна
комбинирана работа со фосилни горива. Еколошки се потполно прифатливи заради
нивното минимално влијание врз човековата околина.
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2.10 Фотонапонска конверзија на сончевото зрачење
Фотонапонската

конверзија

претставува

директна

трансформација

на

светлосната енергија во електрична, а материјалите или уредите со чија помош се
врши конверзијата се познати како соларни ќелии, фотоволтаици, фотоелементи.
За претворање на сончевото зрачење во електрична енергија можат да се искористат
неколку физички ефекти. До сега најдобри резултати се постигнати со користење на
исправувачкото својство на полупроводнички p - n спој. По многу свои особини
фотонапонската конверзија претставува најелегантен извор на електрична енергија:
•

директно претворање на сончевото зрачење во електрична енергија со
еден физички процес;

•

работа базирана исклучиво врз електроника, без било какви подвижни
делови;

•

отсуство на било какви продукти кои би ја загадувале човековата околина;

•

долг век на траење;

•

едноставна конструкција и занемарливо мала маса од која е направен
генераторот;

•

евтина и широко достапна суровина за изработка (камен);

Единствен недостаток кој ја спречува масовната употреба е сé уште високата
цена на производството, но постојаното усовршување на технологијата и масовното
производство драстично ги намалува производните трошоци.
Историјата на соларните ќелии започнува во 1839 год. кога францускиот
физичар Бекерел забележал дека се зголемува јачината на струјата кога ќе се
осветлат електродите поставени во слаб раствор на електролит. Четириесет години
подоцна се направени првите соларни ќелии изработени од селен, а во 1950-тите
години полскиот научник Чохралски го развил методот за добивање на кристален
силициум кој и денес е доминантен. Првата соларна ќелија од монокристален
силициум е направена во Bell Laboratories (САД) со ефикасност која изнесувала 6%.
Почетната намена на соларните ќелии била ограничена на напојувањето на
вселенските летала со електична енергија. Помасовна примена започнала во 1980тите години кога технолошкиот развој ја зголемила ефикасноста, а масовното
производство ги намалило цените. Трендот продолжил и во следните декади со
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висок процент на зголемување на производството. Така на пример, во 2006 год. во
светот, вкупно се произведени нови соларни (PV) модули со моќност од 2000 MW.
2.10.1. Соларна (фотонапонска) ќелија
Соларната ќелија е уред чија работа базира на законите на квантна механика.
Заради тоа, за темелно и детално разбирање на нејзиното функционирање е потребно
познавање од физика на полупроводници. Тука е даден поедноставен приказ на
принципот на работа.
2.10.1.1 Теоретски основи на полупроводничките материјали
Соларните ќелии ги користат полупроводничките материјали за да го
претворат сончевото зрачење во електрична енергија. Карактерот на тој процес е
многу сличен со физичките процеси кои се јавуваат кај добро познатите
полупроводнички диоди и транзистори. Основен материјал за таа намена е чистиот
кристален силициум. Атомите во монокристал на силициум образуваат сложена
кубна решетка така што секој атом е поврзан со други четири атоми преку своите
четири валентни електрони (ковалентни врски). Како што е познато од физика на
цврсти тела, енергиите што можат да ги имаат електроните во атомот се одредени со
дискретни енергетски нивои. Кога атомите ќе се здружат во кристална решетка, тие
нивои прераснуваат во енергетски зони. Кај полупроводничките материјали, помеѓу
валентната и проводната зона постои зона на забранети енергии (енергетски процеп)
во која електроните не можат да егзистираат. Силициумот има забранета зона со
ширина

1,12

.

Во случај на совршен кристал, на температура блиска до апсолутна нула
(00 К) сите електрони се поврзани и кристалот се однесува како изолатор. Кога
кристалот ќе се загрее, заради термички вибрации на атомите во кристалната
решетка, на електроните им се предава енергија која во просек изнесува:
·
каде: Т - апсолутна температура (0К);
k = 1,38⋅10-23 J/0K - Болцманова константа;
q = 1,6⋅10-19 C - количество на електричество на електрон;

(2.22)
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Ако примената енергија е поголема од ширината на забранетата зона,
електронот ја кине ковалентната врска и се префрла од валентната во проводната
зона т.е. станува слободен електрон. Тоа за последица има уште една значајна
последица. И самото испразнето место (шуплина) во валентната зона се однесува
како струен носител сличен на електронот, но со позитивен знак.
Кај фотоволтаиците, енергетски извор се фотоните содржани во сончевото
зрачење. Енергијата на секој фотон зависи од неговата фреквенција т.е. :
·

·

(2.23)

каде: h = 6,626⋅10-34 J⋅s - Планкова константа;
c = 3⋅108 m/s - брзина на светлината;
λ - бранова должина (m)
Кога фотон со енергија поголема од ширината на забранетата зона ќе се
апсорбира во соларната ќелија, еден електрон ќе прескокне од валентната во
проводната зона, што значи дека ќе се формира еден пар електрон-шуплина. Кај
фотоволатаици изработени од силициум

1,12

, па од (2.23) се добива дека

енергија потребна да се создаде пар електрон-шуплина имаат фотоните со бранова
должина 1,11 μm.
Како што беше кажано во точка 2.2, спектралната распределба на сончевото
зрачење одговара на зрачењето на црно тело загреано на 5800 0К. При минување низ
атмосферата, дел од зрачењето се апсорбира и при тоа значително ја изобличува
спектрална распределба. Колкаво зрачење и со каква спектрална распределба ќе
пристигне на Земјата зависи од оптичката воздушна маса (точка 2.2) т.е. од
должината што зракот ја минува низ атмосферата. Сончевиот спектар за оптичка
воздушна маса АМ1,5 (позиција на сонцето 420 над хоризонтот) е дадена на сл. 2.30.
Од дијаграмот може да се направи едноставна проценка за горната граница на
ефикасноста на соларна ќелија и ограничувањето што го наметнува ширината на
забранетата зона. Сите фотони со поголеми бранови должини од 1,11 μm имаат
недоволно енергија и таа се троши на загревање на материјалот. Според дијаграмот
тоа е 20,2% од енегијата на спектарот. Фотоните со покуси бранови должини од
1,11 μm имаат енергија поголема од 1,12 eV, но бидејќи еден фотон возбудува само
еден електрон, вишокот на енергија исто така е неискористен и се претвора во
топлина. Тој вишок на енергија изнесува 30,2%. Преостануваат 49,6% од сончевата
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енергија која се троши за создавање на струјни носители и тоа е горната теоретска
граница на ефикасност на соларна ќелија изработена од силициум.
Се разбира, реалниот максимален коефициент на корисно дејство на
соларните ќелии е значително помал (околу 20 - 25%) заради различни фактори:
•

напонот кој се постигнува на краевите на ќелијата е секогаш помал од
енергетскиот процеп, што значи дека не се користи целата енергија
предадена на електронот при неговото префрлање од валентната во
проводната зона;

•

електроните и шуплините создадени со зрачењето имаат ограничен век и
некои на стигнуваат до електродите, туку се рекомбинираат;

•

дел од моќноста се губи на внатрешната отпорност на ќелијата;

•

дел од фотоните се рефлектираат од горната површина на ќелијата.

сончево зрачење (W/m2)

неискористлива
енергија

искористлива
енергија
неискористлива
енергија

бранова должина (μm)

Сл. 2.30 Делови од сончев спектар (при АМ 1,5) способни да создадат
струјни носители кај силициумови фотоволтаици
Оптималната вредност на забранетата зона која дава максимална ефикасност
на соларната ќелија се движи во опсегот од 1,4 eV до 1,6 eV. Енергетскиот процеп
кај силициумот е помал од оптималниот, но заради неговото масовно присуство во
природата, најмогу се користи за изработка на соларни ќелии.
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2.10.1.2 Полупроводнички p - n спој
Во стварност, ниеден материјал не е апсолутно чист, туку содржи атоми на
разни примеси или нечистотии. Во полупроводничката електроника од првенствено
значење се оние нечистотии кои намерно и во точно одредени концентрации им се
додаваат на полупроводниците. Тоа редовно се нечистотии чии атоми се
петвалентни или тривалентни.
Ако на полупроводникот му се додадат петвалентни т.н. донорски нечистотии
(фосфор, арсен, антимон) тогаш настанува n - тип на полупроводник. Атомите на
донорите формираат ковалентни врски во кристалната решетка при што се јавува
вишок од еден неспарен електрон кој останува слободен без оглед на температурата
на кристалот. Тоа значи дека во овој тип на полупроводници електроните се
мнозински струјни носители.
Ако на полупроводникот му се додадат тривалентни т.н. акцепторски
нечистотии (бор, галиум, индиум) тогаш настанува

p - тип на полупроводник.

Акцепторските атоми не можат да обезбедат спарување во потполна ковалентна
врска, па “позајмуваат“ по еден електрон од соседните силициумови атоми каде
остануваат испразнети места (шуплини). Тоа значи дека во овој тип на
полупроводници шуплините се мнозински струјни носители.
За полупроводничката електроника посебно се интересни и најважна примена
имаат структурите кои се засниваат на спој меѓу p и n - тип на полупроводници. Тој
спој се остварува со помош на различни технолошки постапки, при што еден дел од
полупроводникот е онечистен со донорски нечистотии, а другиот со акцепторски
начистотии. P - n спојот има својство кое е многу битно при неговата примена за
фотонапонска конверзија. Се состои во спонтано воспоставување на електрично
поле помеѓу p и n

регионите како резултат на стремежот на електроните да

воспостават иста просечна густина во сите делови на кристалот (процес на
дифузија). Така, од n регионот електроните преминуваат во p регионот, а истото
важи и за шуплините, само во обратна насока. Како резултат на ова дифузно
движење, на p - n

спојот се формира преодна област која на p страната е

наелектризирана негативно, а на n страната е наелектризирана позитивно (сл.2.31).
Ваквата прераспределбата на струјните носители предизвикува појава на внатрешно
електрично поле и контактен потенцијал помеѓу p - n регионот. Под дејство на оваа
потенцијална бариера која се противи на преоѓањето на нови електрони престанува
натамошното дифузно движење на електроните. Преодната област, каде што се

2. Сончева енергија

46

формира контактниот потенцијал, има многу мала ширина (околу 1 μm), а напонот е
приближно еднаков на ширината на забранетата зона на материјалот.
електрично поле

преодна област

Сл. 2.31 Распределба на струјните носители во p - n спој
P - n спојот, всушност, ја формира добро познатата полупроводничка диода.
Нејзиното исправувачко својство овозможува течење на струја низ диодата ако таа е
приклучена на напон во директна насока (позитивен пол на напонот приклучен на
p - страната), а оневозможува течење на струја ако напонот е приклучен во инверзна
насока.
2.10.1.3 Принцип на работа на фотонапонска (соларна) ќелија
Соларната ќелија, како што веќе беше кажано, всушност, претставува
полупроводничка диода со голема површина. Фотоелектричен ефект се јавува кога
ќелијата ќе се изложи на сончево зрачење. Квантите на светлината (фотони) со
доволна енергија создаваат парови електрон-шуплина на двете страни од p - n
спојот (сл. 2.32).
фотон
n - тип

акумулирани електрони

фотон

шуплини
преодна
област

p - тип

електрони

акумулирани шуплини

Сл. 2.32 Фотонапонски ефект кај p - n спој

2. Сончева енергија

47

Ако парот се формира далеку од преодната област, брзо доаѓа до негова
рекомбинација, но ако тоа се случи во или во близина на преодната област,
внатрешното електрично поле ги раздвојува електроните и шуплините. Притоа,
електроните се движат кон n страната, а шуплините кон p страната. Како последица
на ова движење, на краевите на соларната ќелија се јавува потенцијална разлика
(напон), а исто така се намалува контактниот потенцијал на p - n спојот. На тој
начин се воспоставува нова рамнотежна состојба на p - n спојот со потенцијална
разлика на неговите краеви која зависи од интензитетот на сончевото зрачење.
Ако на краевите (контактите) од соларна ќелија се приклучи потрошувач низ
колото ќе протече струја. Горната контактна структура е проѕирна и направена во
облик на широко раздвоени метални ленти за да овозможи непречен премин на
сончевото зрачење (сл. 2.33).

фотони

контакти

електрони

n ‐ тип
потрошувач

p ‐ тип

Сл. 2.33 Соларна ќелија во струјно коло
2.10.1.4

Еквивалентно коло на соларна ќелија

Наједноставно, соларната ќелија може да се еквивалентира со еден струен
генератор чија струја IS е пропорционална со интензитетот на сончевото зрачење и
паралелно поврзана диода која го претставува p - n спојот (сл. 2.34):

I
IS

Id

U

Z

Сл. 2.34 Еквивалентно коло на идеална соларна ќелија
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Излезната струја I е еднаква на разликата меѓу струјата IS која ја генерира
сончевото зрачење и струјата низ диодата Id :
(2.24)

1
каде: I0 - инверзна струја на заситување на диодата (А);
q = 1,6⋅10-19 C - количество на електричество на електрон;
U - напон на краевите на диодата (V):
k = 1,379⋅10-23 (J/0K) - Болцманова константа;
Т - апсолутна температура на p - n спојот (0К);
За соларните ќелии се карактеристични два гранични режими на работа:

1) кога краевите на соларната ќелија се кусо врзани (што не ја оштетува
ќелијата) низ диодата не тече струја, бидејќи целата генерирана струја IS тече низ
надворешното коло како струја на куса врска (IKV = IS);
2) кога краевите на соларната ќелија се отворени, тогаш струјата I = 0, а
напонот на отворено коло изнесува:
1

(2.25)

Ако температурата изнесува Т = 250С (која често се зема како стандардна),
релациите (2.24) и (2.25) добиваат облик:
,

0,0257
Пример 2.5

1

(2.26)
(2.27)

1

Соларна ќелија има контактна површина на p - n

S = 100 cm2 и инверзна струја на заситување

спојот

= 10-12 A/cm2. При сончево зрачење од

1 kW/m2 (се користи назив “едно сонце“) таа генерира струја на куса врска

= 40

mA/cm2 при температура Т = 250С. Да се одреди напонот на отворено коло при
зрачење од “едно сонце“ и ако зрачењето се намали за 50%. Да се нацрта I - U
карактеристика на соларната ќелија за двата случаи.
Решение: Вкупната инверзна струја изнесува

⋅

10

.

⋅

При полно сончево зрачење ќелијата продуцира вкупна струја

4 .

Од (2.27) се добива напонот на отворено коло:
0,0257

1

0,0257

4,0
10

1

0,627

Бидејќи струјата на куса врска е пропорционално на сончевото зрачење, ако тоа се
намали за 50%, следува дека

2 , а напонот на отворено коло:
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2,0
10

0,0257

1

0,610

Со цртање на (2.26) се добива I - U карактеристиката:

струја (А)

IS = 4 A

IS = 2 A
U0 = 0,610 V

U0 = 0,627 V

напон (V)

Реалните соларни ќелии, како извори на истосмерна струја, имаат сопствена
сериска отпорност RS која потекнува од отпорноста на p и n слоевите и отпорноста
на електродите на ќелијата, и паралелна отпорност RP како резултат на одредени
микродефекти и нечистотии во самата ќелија. Земајќи ги предвид сите отпорности,
еквивалентното коло на соларна ќелија може да се претстави како на сл. 2.35, а
изразите (2.24) и (2.25) добиваат облик:
·

1

(2.28)
(2.29)

1
I
RS
IS

Id

RP

U

Z

Сл. 2.35 Еквивалентно коло на реална соларна ќелија
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2.10.1.5 Фотонапонски (PV) модули и панели
Бидејќи соларната ќелија произведува напон од само околу 0,5 V, ретки се
можностите за нејзина директна примена како поединечна ќелија. Затоа основен
градбен блок за фотонапонски (соларни) системи е модул кој се состои од одреден
број на сериски поврзани ќелии, сместени во куќиште отпорно на атмосферски
влијанија. Типичен модул има 36 ќелии поврзани во серија, познат како “12 V
модул“ иако всушност произведува максимален напон од околу 17 V и струја 7 А.
Стандардните изведби денес имаат 72 ќелии кои можат да бидат поврзани сериски и
тогаш се декларирани како “24 V модул“ или да имаат две паралелно поврзани низи
од 36 ќелии кога формираат 12 V модул.
Повеќе модули можат да се поврзат во серија за да се зголеми напонот или да
се поврзат паралелно за да се зголеми струјата. Одредена комбинација на паралелно
и сериски поврзани модули формира панел (сл. 2.36).

ќелија

модул

панел

Сл. 2.36 Фотонапонска ќелија, модул и панел
Кај модулите поврзани во серија, вкупниот напон е сума на напоните на
поединечните модули, а струјата е еднаква на струјата на модулот. Ако модулите се
поврзат паралелно, тогаш се сумираат струите, а напонот останува ист.
Кога се потребни поголеми моќности, најчесто се прибегнува кон серископаралелна комбинација на модули. Важен елемент при дизајнирањето на
фотонапонските системи е одредување колкав број на модули треба да се поврзат
паралелно, а колкав број сериски. При тоа, можни се два начини на поврзување
прикажани на примерот од сл. 2.37. И двете комбинации испорачуваат ист напон,
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иста струја и имаат иста заедничката I - U карактеристика. Сепак врската на сл. 2.37а
има подобри експлоатациони карактеристики. На пример, ако од некои причини
треба да се демонтира цела низа од модули, тогаш панелот од сл. 2.37а сé уште
може да го напојува потрошувачот со потребниот напон (иако со намалена струја)
што не е случај со панелот од сл. 2.37b ако од него се исклучи паралелна група од
модули.

Сл. 2.37 Формирање на панел со сериско и паралелно поврзување на модули
2.10.1.6 Максимална моќност на соларна ќелија
Максималната струја која ја произведува соларната ќелија (или модул) е
струјата на куса врска (IKV) која се генерира кога краевите на ќелијата се кусоврзани
(U = 0). Максималниот напон на ќелијата е напонот при отворено коло (UOK ) кој се
јавува кога приклучоците се отворени (I = 0). Во двата гранични режими на работа,
кога или напонот или струјата се еднакви на нула, соларна ќелија не може да
испорачува моќност. Кога на краевите од соларниот модул е приклучен потрошувач
чија импеданса не е нула, тогаш низ него ќе протече струја помала од IKV при напон
помал од UOK, но нивниот производ (различен од нула) покажува дека модулот
генерира некоја моќност. Различните работните режими најдобро се прикажуваат на
струјно-напонска карактеристика на модулот (сл. 2.38). Максимална моќност се
постигнува во онаа точка на карактеристиката во која производот меѓу напонот и
струјата е максимален (Pmax = Un ⋅ In на сл. 2.38).
Односот

·

/

·

е важна карактеристика и мерка за квалитетот на

p - n спојот. Се нарекува фактор на пополнување (fill factor) и покажува колку

2. Сончева енергија

52

соларната ќелија е блиску до идеалната, т.е. колкаво е влијанието на серискиот отпор
врз ефикасноста на ќелијата.
·
·
каде

(2.30)

F - фактор на пополнување

Факторот на пополнување кај модулите изработени од кристален силициум се
движи помеѓу 70 - 75%, а за модули од повеќеслоен аморфен силициум 50 -60%.
IKV

Pmax

P (W)

I (A)

In

P=f (U,I)

UOK

Un

U (V)

Сл. 2.38 I - U карактеристика со оптимална точка на работа на соларна ќелија
Коефициент на корисно дејство на соларната ќелија се дефинира како однос
помеѓу максималната моќност Pmax која ја произведува ќелијата и моќноста на
сончевото зрачење кое паѓа на неа (2.31). При тоа, според меѓународни стандарди,
дефинирани се стандардни услови на испитување: вредност на сончевото зрачење
1000 W/m2 (едно сонце) со спектрална дистрибуција која одговара на оптичка
воздушна маса 1,5 (АМ 1,5), температура на ќелијата 250 С.
·
·

·

·
·

(2.31)

каде: ISC - интензитет на сончевото зрачење врз соларната ќелија (W/m2);
S - површина на соларната ќелија;
Во табела 2.2 се дадени основни карактеристики на соларни модули од
неколку светски производители:
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Табела 2.2 Карактеристики на PV модули при стандардни
услови на испитување (1 kW/m2; AM 1,5; 250C)
Производител

Kyocera

Sharp

Uni-Solar

Модел

KC-120-1

NE-Q5E2U

US-64

поликристал

поликристал

aморфен Si

Број на ќелии

36

72

32

Номинална моќност (W)

120

165

64

Коеф. на корисно дејство (%)

12,9

12,7

6,3

Номинален напон (V)

16,9

34,6

16,5

Номинална струја (A)

7,1

4,77

3,88

Напон на отворено коло (V)

21,5

43,1

23,8

Струја на куса врска (A)

7,45

5,46

4,8

Должина (mm)

1425

1575

1366

Ширина (mm)

652

826

741

Длабочина (mm)

52

46

31

11,9

17

9,1

Материјал

Тежина (kg)

2.10.1.7 Влијание на температурата и интензитетот на сончевото зрачење
врз карактеристиките на соларната ќелија
Накусо, зголемувањето на температурата на соларната ќелија влијае
неповолно, а зголемувањето на интезитетот на сончевото зрачење поволно влијае врз
работата на соларната ќелија. Влијанието на температурата и сончевото зрачење
најдобро може да се види од I - U карактеристиките на соларни модули. На сл. 2.39
се прикажани карактеристиките на поликристалните модули на јапонската фирма
Kyocera дадени во табела 2.1.
Може да се примети дека струјата на куса врска е директно пропорционална
со интензитетот на сончевото зрачење. Ако зрачењето на пр. се намали за половина,
во ист износ се намалува и струјата IKV. Со намалување на зрачењето исто така се
намалува и напонот на отворено коло UOK , но тоа намалување е незнатно.
Коефициентот на корисно дејство практично не зависи од интензитетот на зрачењето
во вообичаен работен опсег на соларната ќелија (сончево зрачење меѓу 500 W/m2 1000 W/m2). Тоа значи дека ефикасноста на ќелијата е иста и при чисто небо и при
облачно време, но излезната моќност е намалена заради намаленото зрачење.
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Од сл. 2.39 се гледа дека зголемувањето на температурата на ќелијата
значително го намалува напонот UOK, а незнатно влијае врз IKV. Според тоа,
соларната ќелија работи подобро при ладно и чисто небо. За фотоволтаици од
кристален силициум, напонот

UOK се намалува за 0,37% за секој степен на

покачување на температурата, а со тоа се намалува и максималната оддадена
моќност за 0,5%/0С. Ова намалување е значајно и затоа влијанието на температурата
треба да се зема предвид кога се оценуваат перформансите на соларните модули.

Сл. 2.39 I - U карактеристика на соларен модул KC-120-1 (Kyocera)
за различни температури и интензитет на зрачење
На температурата на соларната ќелија не влијае само промената на
температурата на околината, туку и промената на сончевото зрачење. Познато е дека
само мал дел од зрачењето во ќелијата се претвора во електрична енергија, а
поголемиот дел во топлина. За да се земе предвид влијанието на температурата,
производителите често наведуваат индикатор познат како NOCT кој всушност е
температура во модулот, ако температурата на амбиентот е 20 0С, зрачењето
0,8 kW/m2, а брзината на ветерот 1 m/s. Температурата при други амбиентални
услови се одредува од релацијата:
20
0,8
каде: TSC - температура на соларната ќелија (0С);
Tamb - температура на амбиентот (0С);
ISC - сончево зрачење (kW/m2)

·

(2.32)
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2.10.1.8 Ефект на сенка и негово влијание врз карактеристиките
на соларните модули
Излезната моќност на PV модул може да се намали драстично ако дел од
модулот е во сенка од било која причина (сенка од околни објекти, облак и др.).
Засенувањето дури и на само една ќелија поврзана во долга низа од ќелии може да ја
преполови излезната моќност.
Ефектот на сенка е прикажан на пример на соларен модул од n сериски
поврзани ќелии, од кои една ќелија е претставена издвоено со својата еквивалентна
шема (сл. 2.40). Кога сите ќелии се осветлени, низ сите ќелии тече иста струја I, а
напонот на краевите од модулот изнесува U (сл.2.40а).
U

U1

IS = 0
n - та
ќелија

n - та ќелија
во сенка

модул со
n - 1 ќелија

а)

б)

Сл. 2.40 Влијание на засенувањето врз работата на соларен модул
Во случај n - та ќелија да се засени, заради инверзната поларизација на
диодата, струјата низ диодата е нула. Тоа значи дека целата струја I низ модулот
мора да помине низ отпорностите Rp и Rs од n - та ќелија, предизвикувајќи пад на
напон и намалување на излезниот напон на модулот на U1 (сл. 2.40б). Ако
поедноставено се претпостави дека (n - 1) - та ќелија од модулот сé уште генерираат
иста струја I при напон Un-1 , тогаш вкупниот напон ќе изнесува:
(2.33)
Кога сите ќелии се осветлени, вкупниот напон пропорционално се
распределува на секоја од нив, од каде:
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1

(2.34)

Од (2.33) и (2.34) се добива:
1

(2.35)

Падот на напон заради засенувањето на една ќелија изнесува:
(2.36)

∆

Влијанието на засенувањето може најдобро да се види на I - U карактеристиките на соларниот модул за двата режими на работа (сл. 2.41):
цел модул осветлен

струја (А)

една ќелија
во сенка
∆

U1

U

напон (V)

Сл. 2.41 Ефект на сенка врз I - U карактеристиката на соларен модул
Пример 2.6 PV модул составен од 36 ќелии има отпорност на секоја ќелија
Rp = 6,6 Ω и Rs = 0,005 Ω. Ако целиот модул е осветлен тој генерира струја
I = 2,14 A при напон U = 19,4 V. Ако една ќелија се засени да се одреди колкав напон
и моќност произведува модулот во тој случај и колкава моќност се троши на
засенетата ќелија. Претпоставка е дека струјата не се менува.
Решение: Од (2.36) падот на напон на модулот ќе изнесува:
19,4
36

∆

2,14 · 6,6

14,66

Напонот и моќноста што ги произведува модулот се:

модул

∆

4,75

·

10,1

Моќноста која се троши на засенетата ќелија ќе биде:
ќелија

ќелија

·

·

14,14 · 2,14

30,2
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Целата моќност која се троши на засенетата диода се претвора во топлина,
што може да предизвика локално загревање и оштетување на модулот.
Претходниот пример покажува колку драстични се последиците од
засенување на дел од соларниот модул. Ублажување на ваквите негативни ефекти
може да се постигне, со паралелно поврзување на секоја ќелија, со т.н. диода за
премостување (бај-пас диода) како што е прикажано на сл. 2.42. Кога целиот модул е
осветлен, оваа диода не спроведува струја, но ако ќелијата е во сенка, падот на напон
на ќелијата ја вклучува, овозможувајќи струјата да тече низ диодата наместо низ
отпорностите. Кога е во проводна состојба, на диодата се губи само околу 0,6 V што
е далеку помалку отколку падот на напон на засенета ќелија без бај-пас-диода
(ΔU = 14,14 V од претходниот пример). На тој начин значително се ублажува
негативниот ефект на сенка.

бај-пас диода
непроводна

осветлена ќелија

бај-пас диода
спроведува

засенета ќелија

Сл. 2.42 Приклучување на бај-пас диода заради намалување на ефектот на сенка
Премостувањето на секоја ќелија од соларниот модул со бај-пас диода е
непрактично и во пракса на се кориси. Наместо тоа, се користи една диода за цел
модул, или неколку диоди за премостување на група ќелии во рамките на еден
модул. Иако овие диоди немаат големо влијание врз ефектот на сенка кај поединечен
модул, играат важна улога кога повеќе модули се поврзани во серија. Влијанието на
премостувањето на цел модул со бај-пас диода е прикажано на сл. 2.43 на која се
дадени I - U карактеристики за низа од пет модули кога: 1) целиот панел е осветлен;
2) две ќелии од еден модул се во сенка; 3) две ќелии од еден модул се во сенка со
вклучена една бај-пас диода за цел панел. Се гледа дека, ако при напон од 65 V
целосно осветлен панел генерира околу 3,3 А, кога ќелиите од едниот модул се
засенети, таа струја опаѓа дури за 1/3 (околу 2,2 А), а со вклучена бај-пас диода
негативното влијание на засенувањето е минимално.
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I (A)
модул во
сенка со
бај-пас диода

модул во
сенка без
бај-пас диода

осветлен
модул

U (V)

Сл. 2.43 Влијание на бај-пас диода врз работата на соларен панел

2.11. Материјали и технологија за изработка на соларни ќелии
Развојот на технологијата на изработка на соларните ќелии во голема мера се
должи на брзиот развој на индустријата за полупроводници, која скоро целосно се
заснива на силициумот како најважен материјал. Силициумот, како основна состојка
на кварцот, е лесно достапен и широко распространет материјал во природата. Не е
токсичен и не гради соединенија кои се штетни по човековата околина. Од тие
причини, технологијата за добивање на соларни ќелии врз база на кристален
силициум сé уште е доминантна на пазарот. Освен силициумот за изработка на
соларна ќелија може да се искористат и десетина други полупроводнички материјали
(германиум, Ge; галиум-арсенид, GaAs; индиум-фосфид, InP; кадмиум-сулфид, CdS;
кадмиум-телурид,

CdTe;

алуминиум-антимонид,

AlSb;

галиум-фосфид,

GaP;

кадмиум-селенид, CdS и др.).
Денес технологијата базирана на кристален силициум и покрај постојаните
усовршувања и многубројни истражувања насочени кон заштеда на материјал и
потрошувачката на енергија, ја достигнува својата зрелост и тешко може да се
очекува нејзин натамошен позначаен напредок .
Една од можностите за заштеда се состои во замена на кристалниот силициум
со некој од тенкослојните материјали (пр. аморфен силициум, кадмиум-телурид,
бакар-индиум-диселенид и др.). Тенкослојните материјали и технологии припаѓаат
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на втората генерација на соларни ќелии. Иако често има мислења дека тенкослојните
технологии не ги исполниле очекувањата, понатамошните истражувања на поедини
материјали и нивната примена во повеќеспојните соларни ќелии, покажуваат дека
постои можност за зголемување на нивната ефикасност. Во последно време
значително се зголемува и застапеноста на тенкослојните соларни ќелии на пазарот.
Третата генерација на соларни ќелии се темели врз нови технологии и
концепти кои воглавно се насочени

кон искористување на целиот спектар на

сончевото зрачење и кон намалување на загубите во соларните ќелии во облик на
топлина. Развојот на новите материјали врз основа на нанотехнологија отвараат
можност за користење на познати материјали во нови структури и практична
реализација на некои од овие концепти.
Постојат неколку критериуми според кои се категоризираат фотоволтаиците.
Една од нив е поделбата според дебелината на полупроводникот. Конвенционалните
соларни ќелии од кристален силициум се релативно дебели (200 - 500 μm).
Алтернативен пристап во производството се тенкослојни фотоволтаици со дебелина
1 - 10 μm.
Според тоа каква е физичката структура на материјалот се прави поделба на:
монокристални, поликристални и аморфни фотоволтаици. Монокристалните
материјали формираат голема кристална структура, додека поликристалите се
состојат од голем број на мали, меѓусебно поврзани, кристални зрна со димензии
1 μm до неколку mm. Зрнестата структура создава транзитни области помеѓу монокристалните гранули и може да биде причина за структурни дефекти кои влијаат врз
ефикасноста на ќелијата. Аморфните материјали имаат неуредена и неправилна
структура.
Натамошна поделба е можна според тоа дали p и n регионите на полупроводникот се направени од ист материјал на пр. силициум или p - n спојот е
направен од различни материјали и образува т.н. хетероген фотоволтаик. На пример,
една од хетерогените комбинации кои најмогу ветуваат користи кадмиум сулфид
(CdS) за формирање на n регионот и бакар-индиум-диселенид (CuInSe2) за
p регионот од p - n спојот. Во таа насока се изведбите во форма на повеќеспојни
соларни ќелии (познати и како каскадни или тандем ќелии). Кај нив, наместо еден
p - n спој се формира структура од неколку p - n споеви од различни материјали.
Притоа, првиот полупроводник има поголема ширина на забранета зона и го
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апсорбира делот од зрачењето со пократки бранови должини, а го пропушта делот од
спектарот со помали енергии. Следните споеви имаат сé помала забранета зона
дизајнирана така да се искористи најголемиот дел од сончевиот спектар. На овој
начин може да се постигне многу висока ефикасност.
2.11.1. Монокристален силициум
Силициумот е втор, по распространетост, елемент на Земјата (околу 26% од
земјината кора). Најповеќе го има во вид на оксиди (SiO2) како кварц, аметист, опал
и др. Во поглед на структурата може да биде монокристален, поликристален и
аморфен.
Добивањето на кристален силициум е релативно сложен и бавен процес. Прв
чекор е добивање на недоволно чист металуршки силициум. Ваквиот силициум
потоа се претвора во течен трихлорсилан (SiHCl3) од кој, со натамошна фракциона
дестилација и термичко разлагање, се добива силициум со висока чистина
(99,9999%) во форма на гранули или стапови (инготи). Ваквиот силициум е
поликристален. За да се преведе во монокристална состојба, денес индустриски се
користат две методи: метод на Чохралски и метод на лебдечка зона. За добивање на
монокристален силициум со методот на Чохралски се користи уред кој е прикажан
поедноставено на сл 2.44.
семе од
кристален Si
стап од
кристален Si

растопен Si

комора

Сл. 2.44 Метод на Чохралски за добивање на монокристален силициум
Уредот се состои од комора во која се наоѓа сад со растопен силициум со
полупроводничка чистина, и држач на кој се наоѓа мало монокристално парче (семе)
од силициум. Држачот може да ротира и да се поместува по должина на
вертикалната оска на комората. Постапката за добивање на монокристален силициум
е следната: семето од монокристален силициум се потопува во растопениот
силициум и потоа полека се извлекува од растворот со истовремено ротирање на
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држачот. Брзината на извлекување изнесува од 1 mm до 2 cm нa час. Притоа, на
семето се формира цилиндричен стап (ингот) од монокристален силициум долг и
повеќе од 1m и пречник до 20 cm. Во текот на процесот, во растопениот силициум
му се додава точна количина на примеси за да се формира p или n - тип на
полупроводник. Најчесто се додава бор со што се добива p - тип на полупроводник.
Откако ќе се формира блокот од монокристален силициум, тој се сече на мали
плочки со дебелина 200-500 μm. Потоа се пристапува кон хемиско нагризување во
кисела или алкална средина со цел да се поправат евентуални оштетувањата кои
настанале при сечењето и добие чиста површина со одредена рапавост за да се
намали коефициентот на рефлексијата на сончевото зрачење.
Вака обработена плочка од p - тип на полупроводник е спремна за следна
фаза т.е формирање на p - n спој со нанесување на тенок слој од донорски примеси,
најчесто фосфор. Се користат различни методи, а најзастапената метода користи т.н.
дифузија од гасна фаза. Плочките од силициум се наоѓаат во кварцна цевка на
температура од 800-9000С. Низ цевката струи фосфор во гасна состојба кој по пат на
дифузија се вградува во површинските делови на силициумовите плочки. После
одредено време концентрацијата на фосфор во површинските делови

е знатно

поголема од концентрацијата на бор, така да на површината од плочките се формира
полупроводник од n - тип.
Следен чекор е обликување на електричните контакти на ќелијата. Задната
контактна површина се добива со нанесување на алуминиумски слој. Алуминиумот е
елемент од III група во периодниот систем на елементите. Тоа значи дека има и
улога на акцептор т.е. допринесува кон зголемување на концентрацијата на шуплини
на долната страна од p - регионот на ќелијата ( p+ слој на сл.2.45). Зголемениот број
на шуплини делува поволно бидејќи ја намалува контактната отпорност меѓу
контакти
пирамидален
оксиден слој

n+ слој
p+ слој
p - тип

задни
контакти
оксид

Сл. 2.45 Напречен пресек на монокристална Si соларна ќелија
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алуминиумот и силициумот, а во исто време ја намалува рекомбинацијата со
електроните во близина на контактот.
За формирање на предната контактна површина се користат различни
технолошки постапки. Првите ќелии имале контакти во облик на метална решетка од
никел, бакар или сребро која покривала 5-10% од вкупната површина, што ја
намалувало ефикасноста на ќелијата. За да се избегне намалувањето на активната
површина, кај некои понови изведби двата контакти се на задната страна на ќелијата.
Некои технологии вклучуваат употреба на ласер кој овозможува длабоко вкопување
на контактите и на тој начин зголемување на контактната површина (сл. 2.45).
По природа, силициумот има висок коефициент на рефлексија (30-55%).
Затоа на предната површина се нанесува тенок слој на оксид (SiO2 , SiO, TiO и др.)
кој овој коефициент го намалува под 10%.
Технологијата на изработка постигнала огромен прогрес во зголемувањето на
ефикасноста на соларните ќелии изработени од монокристален силициум. Денес
најдобрите соларни ќелии во лабораториски услови имаат ефикасност од преку 25%.
Индустриски произведени ќелии имаат коефициент на корисно дејство 14-17%.
На сл. 2.47 е прикажан упростен приказ на производниот процес за добивање
на фотонапонски ќелии од кристален силициум.
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металуршки
силициум
редукција со кокс
лачна печка
песок (SiO2)

метод на
Чохралски
15000С

растворање
во HCl

редукција со
H2 (9000C)

поликристален
силициум

дестилација

чист
трихлорсилан

хлоросилан

плочки од
силициум

кристален
силициум

сечење со
дијамантска пила
хемиско
полирање

формирање на p - n спој

полирани плочки
формирање на контакти

антирефлексен слој
меѓуповрзување,
тестирање,
составување во
модул

тестирање

изработка на
панел

Сл. 2.47 Основни производни фази за добивање на соларна ќелија,
модул и панел од кристален силициум

2. Сончева енергија

64

2.11.2. Поликристален силициум
Трошоците за изработка на кристалната прачка (ингот) чинат голем дел од
вкупните трошоци за производство на соларните ќелии. Еден од начините за
поекономично производство е користење на технологија за изработка на
поликристален силициум која наместо скапото извлекување на монокристал користи
постапка на лиење на силициумот. Растопен силициум се влева во графитен
правоаголен лонец каде со контролирано ладење се добива блок од поликристален
силициум со зрнеста структура. Големината на кристалните зрнца е со димензии од
неколку милиметри. Овие блокови понатаму се сечат на плочки и се обработуваат на
ист начин како и кај монокристалниот силициум. Заради технологијата на изработка,
поликристалниот силициум има повеќе структурни дефекти и нечистотии, што ја
намалува ефикасноста на соларната ќелија.
Во однос на техниката на Чохралски, поликристалниот силициум има
неколку предности: поефтин и побрз процес на производство, помала осетливост на
квалитетот на суровината, покомпактно сложување на ќелиите во модул заради
правоаголниот облик. Коефициентот на корисно дејство им е 2-3% помал во
споредба со монокристалниот силициум. Производството на соларни ќелии од
поликристален силициум е најбрзо растечки сегмент на фотонапонската индустрија,
така да денес покрива околу 55% од производството на PV модули.
Заеднички недостаток на производството на моно и поликристален силициум
е потребата од сечење на кристалните шипки или блокови при што се губи значаен
дел од материјалот (дебелината на резот е поголема од дебелината на плочката).
Затоа се развиени повеќе различни техники за изработка без сечење, но најмногу се
користат: метод на пораст на лента со дефинирани рабови (edge-defined film-fed
growth, EFG), метод на пораст на лента на подлога (ribbon growth on substrate, RGS),
SSP метод (Silicon sheet from powder), метод на дендритно умрежување и др.
Во EFG процесот, од растопениот силициум се извлекува повеќестрана
призма (сл. 2.48) при што се користи графитен калап кој го дефинира обликот на
лентата. Брзината на производство е 2-3 cm/min. Добиените кристали се сечат на
плочки чија дебелина е 250 - 300 μm. Ефикасноста на вака добиените ќелии е нешто
помала од монокристалните ќелии и во лабараториски услови се движи до 18%, а
комерцијални ќелии до околу 14%.
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цевка од
силициум

лента од
силициум
калап
калап

деветаголен
калап

растопен
силициум

растопен силициум
1400 0С

Сл. 2.48 Извлекување на поликристал со дефинирани рабови
Поради високата цена и долгата постапка на производство на монокристален
силициум, како и големите загуби на материјалот при сечењето на силициумските
монокристални инготи на плочки, се правеле обиди за директно добивање на
монокристални плочки од силициум или добивање на монокристален силициум во
вид на лента. Но, поголем успех во обидите за добивање на тенки плочки од
монокристален или поликристален силициум не е постигнат.

2.11.3. Тенкослојна технологија за производство на соларни ќелии
Тенкослојните

технологии,

во

споредба

со

кристалниот

силициум,

овозможуваат знатна заштеда на материјал, поедноставен технолошки процес и
значително пониски производни цени. Материјалите кои се користат имаат поголем
коефициент на апсорпција што овозможуваа изработка на многу тенки ќелии со
дебелина од неколку микрони. Производниот процес е континуиран и не бара високи
температури. Изработката на модулите, вклучувајќи ги и меѓусебните врски на
ќелиите обично се изведува во текот на нанесувањето на полупроводничките
филмови. Главни материјали за изработка се: аморфен силициум, кадмиум телурид,
бакар-индиум-диселенид и сродни легури.
Сегашните и идни истражувања во знатна мерка се насочени кон
повеќеспојни тенкослојни соларни ќелии со кои може да се постиге поголем
коефициент на корисно дејство, потоа на проѕирни водливи оксиди и на тенки
поликристални силициумови филмови.
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2.11.3.1 Аморфен силициум
Кај аморфниот силициум (a-Si), за разлика од монокристалниот силициум, не
постои организирана и уредена кристална структура со дефинирани области на
валентни и проводни електрони. Присуството на пореметени и неоформени
(висечки) врски доведува до појава на дополнителни дозволени состојби во
забранетата зона. Овие висечки врски играат улога на центри за рекомбинација, така
да генерираните парови електрон-шуплина брзо се рекомбинираат пред да стигнат
да се групираат на двете страни од p - n спојот.
Првата соларна ќелија од аморфен силициум била направена во 1976 год. со
ефикасност од само 1%. Првата комерцијална употреба започнала во 1980 год., а
првите PV модули за надворешна употреба се појавиле во средината на 1980 - тите
години. Нивната ефикасност била околу 5 - 6% за нови модули, а после неколку
месеци на употреба опаѓала на 3-4%. Решавањето на овој проблем на опаѓање на
ефикасноста после почетното изложување на сонце и денес не е потполно решено.
Во 1990 - тите години ефикасноста веќе била стабилизирана на 10% кај едноспојни
ќелии, додека многу поголеми коефициенти на корисно дејство се постигнати кај
повеќеспојните соларни ќелии. Најдобрите лабораториски ќелии денес имаат
стабилизирана ефикасност од околу 13%, но комерцијалните модули само 5-8%.
Теоретски максимална ефикасност на едноспојна а-Si ќелија е 28%.
Аморфниот силициум може да се добие со помош на термичко разложување
на соединенија на силициум со водород познати под името силани. Најзначаен меѓу
силаните е моносиланот SiH4 кој во одсуство на воздух е безбоен и стабилен гас.
Тенките филмови од аморфен силициум се произведуваат со користење на различни
методи. Слоевите од аморфен силициум се нанесуваат на цврста подлога (стакло
или челик), но и на подлоги кои лесно се виткаат, како што се тенки метални фолии
или пластика. Материјалот кој се користи за изработка на соларни ќелии всушност е
легура од силициум и водород (a-Si:H) во која учеството на водородот е помеѓу 5% и
20%. Водородот има голема улога во одредувањето на квалитетот на материјалот,
бидејќи ги пасивизира незаситените врски кои настануваат поради неправилниот
распоред на атомите во силициумот. Материјалот има директна забранета зона со
вредност од 1,75 eV, со добар коефициентот на апсорпција на фотоните. Поради
големиот број на дефекти кои се последица од аморфната структура, подвижноста на

2. Сончева енергија

67

струјните носители (електрони и шуплини) е прилично мала. Затоа, за ефикасно
апсорбирање на светлински генерираните носители, е потребно јако внатрешно поле.
Со користење на p - i - n структура на соларните ќелии овој проблем може да се
намали (сл. 2.49). За да се постигне тоа, дебелината на p - i - n структурата мора да
биде мала, од ред на големина од неколку стотини нанометри. Светлината се
апсорбира во

i (интринсичен, чист) слој, а генерираните парови носители се

раздвојуваат под дејство на внатрешното електрично поле.
На сл. 2.49 е прикажан пресек на а-Si:H ќелија која користи стакло како
подлога. На долната страна од стаклото може да се нанесе заштитен слој од SiO2.
Потоа следува електричниот контакт изработен од транспарентен (проѕирен) оксид
каков што е цинк оксид, индиум оксид и др. Самата ќелија се состои од три слоја
(p - i - n) и се формира со кондензација на пареа на силан, при што, за добивање на
p - тип на полупроводник, на силанот му се додава гас диборан (B2H6), а за добивање
на n - тип на полупроводник се додава фосфин (PH3). Помеѓу p и n регионот се
наоѓа i - слој од чист аморфен силициум (а-Si:H). На крајот се нанесува
алуминиумски електричен контакт.
Варијации на а-Si (p - i - n) ќелии користат подлога од тенка челична фолија
наместо стакло. Челичната фолија на ќелијата ñ дава механичка цврстина и
овозможува виткање во ролни, а потоа монтажа и употреба на нерамни површини.
сончево зрачење

стакло
SiO2 слој
проѕирен проводен оксид
p - слој
i - слој
внатрешно елек. поле
1 nm = 10-9 m

n - слој
алуминиумски контакт

Сл. 2.49 Пресек на p - i - n ќелија од аморфен силициум.
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2.11.3.2 Повеќеспоен аморфен силициум
Ширината на забранетата зона на аморфниот силициум изнесува 1,75 eV што
е малку повеќе од онаа на кристалниот силициум (1,12 eV). Поширока забранета
зона значи повисок напон на краевите на ќелијата, но помала струја (помал дел од
фотоните имаат енергија да создадат пар електрон-шуплина). Бидејќи моќноста е
производ од напонот и струјата, најдобра комбинација на напон и струја, која дава
најголема ефикасност, имаат материјалите чија забранетата зона е 1,4 eV. Во тој
контекст, аморфниот силициум има згодна карактеристика да може да се легира со
други елементи од IV група на елементи, со што се менува големината на
забранетата зона. Така, ако се легира со јаглерод (а-Si:C) забранетата зона се
зголемува на 2 eV, а ако се легира со германиум (а-Si:Ge) таа се намалува на 1,3 eV.
Оваа особина отвора можност кон изработка на повеќеспојни соларни ќелии каде
p - n споевите се од различни легури при што во подолните слоеви се употребуваат
легури со сé помали забранети зони. Целта е да се искористи што поголем дел од
сончевиот спектар така што најгорниот p - n спој треба да ги апсорбира фотоните
со најголеми енергии, а да ги пропушти фотоните со средни и мали енергии на
вториот, третиот спој и т.н.. На слика 2.50 е прикажана триспојна соларна ќелија
каде јаглеродот и германиумот се употребени за зголемување и намалување на
ширината на забранетата зона на аморфниот силициум. Теоретскиот максимум на
ефикасност на повеќеспојна соларна ќелија е 42%, а проценета практично достапна
ефикасност околу 24%. Денешните стабилизирани вредности

на ефикасност на

повеќеспојни соларни модули се движи околу 12%.
стакло
SiO2
проѕирен оксид
a-Si:C
a-Si
a-Si:Ge
метален контакт

Сл. 2.50 Повеќеспојна соларна ќелија од аморфен силициум
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2.11.4 Галиум арсенид (GaAs)
Галиум арсенид со своите карактеристики претставува идеален материјал за
формирање на соларна ќелија. Има добар коефициент на апсорпција, високата точка
на топење (12380С) и ширината на забранета зона (1,43 eV) која е многу блиску до
идеалната (1,4 eV). Тоа овозможува изработка на соларните ќелии од GaAs со многу
висока ефикасност. Теоретската максималната ефикасност за едноспојни ќелии е
29%

без концентрација на сончевото зрачење и до 39% со концентрација на

сончевото зрачење. Практично реализирани коефициенти на корисно дејство се 20%
и 39% за ќелии без и со концентрација на сончевото зрачење.
За разлика од силициумот, ефикасноста кај GaAs не зависи многу од
температурата и затоа често се користи во комбинација со концентратор на сончево
зрачење. Од друга страна, галиумот е скап материјал и го има малку во природата.
Процесот на производство е исто така комплициран што сé заедно резултира со
многу висока цена на GaAs соларни ќелии. Од тие причини, засега, нивната употреба
е ограничена за напојување на вселенски летала и на системите со концентратори
каде цената на скапите ќелии се компензира со ефтини оптички концентратори.
Натамошни перспективи за примена се гледаат во комбинација со други
фотоволтаици во форма на повеќеспојни ќелии.
2.9.5 Кадмиум телурид (CdS)
Кадмиум телурид, со ширина на забранета зона од 1,44 eV, е пример за
најуспешна комбинација на елементи од II и VI група на елементи од периодниот
систем. Најчесто се користи за формирање на p - страната на хетерогени соларни
ќелии. Како n - страна на ваквите ќелии најчесто се користи кадмиум сулфид (CdS)
заради приближно совпаѓање на димензиите на нивните кристални решетки.
Погоден е за нанесување во тенки слоеви.
Тенкослојни хетерогени ќелии вo комбинација CdTe/CdS во лабараториски
услови постигнуваат ефикасност од 16%, а модулите околу 9%. Производниот
процес и потребната опрема се за ред на големина поефтини од оние за кристален
силициум, што во комбинација со високата ефикасност ги прави ваквите ќелии
атрактивни за масовно производство. Еден аспект на примената на CdTe/CdS ќелии,
кој треба внимателно за се испита, е потенцијалната опасност од употребата на
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кадмиум по човековото здравје. Кадмиумот е многу токсична и веројатно
канцерогена супстанца. Тоа бара посебни заштитни мерки во процесот на
производство. Освен тоа, потенцијална опасност постои и од веќе произведени и
монтирани модули кои во случај на пожар би ослободиле отровна пареа во околниот
простор.
2.11.6 Соларни ќелии со концентратори
Највисока ефикасност на конверзија на сончевото зрачење во електрична
енергија денес се постигнува со повеќеспојни соларни ќелии со концентратори.
Комбинација на триспојна хетерогена ќелија GaInP/GaAs/Ge со помош на
концентратор на сончево зрачење има ефикасност од околу 40% што е скоро три
пати повеќе од ефикасноста на ќелија од силициум.
Илустративен споредбен преглед на пораст на ефикасноста на соларни ќелии
изработени од разни материјали и технолошки постапки е даден на сл. 2.51.

Сл. 2.51 Постигнати коефициенти на корисно дејство на соларни ќелии
од разни материјали и технологии на изработка
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2.12 Фотонапонски системи
За да може електричната енергија добиена од соларните модули практично да
се искористи, потребни се и дополнителни уреди кои овозможуваат прилагодување
на работата на соларниот модул со потрошувачите. Сите тие заедно формираат
фотонапонски систем.
Фотонапонските системи можат да работат самостојно или поврзани со
дистрибутивната електрична мрежа. Кога работаат самостојно, можат да работаат
автономно или како хибридни системи. Хибридните системи покрај фотонапонскиот
систем вклучуваат уште некој друг извор на електрична енергија (ветерна централа,
дизел генератор и др.).
Фотонапонските системи кои работат заедно со електрична мрежа (сл. 2.52)
се релативно едноставни. Покрај фотонапонскиот (соларен) панел, содржат само
инвертор во кој е интегиран и контролен уред. Истосмерната струја од соларниот
панел, во инверторот се претвора во наизменична и, со прилагоден напон, се води до
потрошувачите кои се напојуваат двострано. Во периодите кога соларниот панел
произведува помалку моќност од потребите, контролниот уред ја вклучува и
електричната мрежа како резервен извор, така да потрошувачката на електрична
енергија е секогаш задоволена. Во пориодите кога панелот произведува вишок на
електрична енергија, вишокот го превзема електричната мрежа. Контролниот уред ја
прилагодува работата на фотонапонскиот панел со променливата потрошувачка така
да работната точка на I - U карактеристиката биде најблизу до точката на
максимална моќност ( т. 2.10.1.6).
AC
потрошувачи

PV
панел

Контролор/
Инвертор

Разводна
табла

Електрична
мрежа

Сл. 2.52 Принципиелна шема на фотонапонски систем
поврзан со дистрибутивна мрежа
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Фотонапонските

системи

поврзани

на

мрежа

имаат

низа

поволни

карактеристики:
•

Едноставност, доверливост и ниска цена;

•

Можност за интегрирање во постоечката архитектура на објектите и на
постоечката електрична инсталација без дополнителни трошоци за
земјиште;

•

Нема

потреба

од

локални

акумулатори

на

енергија

бидејќи

дистрибутивната електрична мрежа е резервен извор на енергија;
•

Во објекти со многу клима уреди, дневниот максимум на потрошувачката
се совпаѓа со максималната моќност на сончевото зрачење. Така,
фотонапонскиот систем генерира максимална моќност кога е најпотребно
и така го смалува вршното оптоварување во мрежата;

Од друга страна, тие треба да бидат конкурентни со релативно ниската цена
на електричната енергија од дистрибутивната мрежа.
Самостојните фотонапонски системи се одвоени од дистрибутивната
електрична мрежа и целата енергија се генерира локално. На сл. 2.53 е прикажан
систем со акумулаторска батерија која овозможува снабдување со енергија и кога
нема сончево зрачење, или е недоволно. Контролорот на полнење се грижи за
правилно полнење и празнење на АКУ батеријата, а инверторот овозможува
користење на стандардни апарати во домаќинство, со користење на стандардна
електрична инсталација. Ако постојат, апаратите кои работат на истосмерен напон се
издвоени од наизменичните потрошувачи. Ваквите системи се погодни за
напојување на изолирани и осамени објекти.

PV
панел

Контролор
на полнење

DC
потрошувачи

АКУ
батерија

Инвертор

AC
потрошувачи

Сл. 2.53 Принципиелна шема на автономен фотонапонски систем
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Хибридните фотонапонски системи (сл. 2.54) користат комбинација на
фотонапонски и друг извор на енергија. Многу системи користат агрегати на дизел
гориво, гас или бензин како резервен извор на енергија. Можат да се користат и
други обновливи извори на енергија, како што се ветерни централи или мали
хидроцентрали.

PV
панел

Контролор
на полнење

DC
потрошувачи

Исправувач

АКУ
батерија

Инвертор

Дизел генератор,
ветерна централа

AC
потрошувачи

Сл. 2.54 Принципиелна шема на хибриден фотонапонски систем

2.12.1 Режими на работа на фотонапонски модул
Со поврзување на осветлен соларен модул и потрошувач, низ колото ќе
протече струја чија вредност зависи како од I - U карактеристиката на модулот, така
и од I-U карактеристиката на потрошувачот. Режимот на работа т.е. работната точка
на колото е пресечната точка на овие две криви (сл.2.55):

I - U к-ка на модул

U0

P
P=U0I0

струја

Работна
точка

I - U к-ка
на потрош.
напон

U0

Сл. 2.55 Одредување на работна точка на соларен модул и потрошувач
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2.12.1.1 Фотонапонски модул поврзан на активен (омски) потрошувач
На сл. 2.56 е прикажан едноставен пример на соларен модул кој напојува
омски потрошувач. Во овој случај I - U карактеристиката на потрошувачот е права
линија со косина 1/R. Моќноста која ја прима потрошувачот зависи од неговата
отпорност и ќе биде максимална само при вредност Rn = Un /In каде Un и In се
напон и струја кои одговараат на точката на максимална моќност (МPP на сл. 2.56).
I - U к-ка
на панел
U=RI

I - U к-ка
отпорник

In
косина 1/ R
струја

Rn=Un /In

зголемен R
напон

Un

Сл. 2.56 Фотонапонски модул поврзан со омски потрошувач
На сл. 2.57 е прикажано како се менува работната точка на потрошувач со
константна отпорност во зависност од интензитетот на сончевото зрачење.
Потрошувачот бил димензиониран да работи во точка на максимална моќност при
одредено ниво на зрачење (1000 W/m2 на сл. 2.57). Со промена на интензитетот на
зрачење, работната точка сé повеќе отстапува од оптималната, така да модулот
работи со сé помала ефикасност.

струја

работни точки

U (V)

Сл. 2.57 Промена на ефикасноста на соларен модул во зависност
од нивото на сончевото зрачење
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2.12.1.2 Трагач на максимална моќност
Најефикасна работа на фотонапонски систем се постигнува ако тој секогаш
работи во близина на коленото на својата I - U карактеристика, без разлика на
интензитетот на сончевото зрачење или промените во оптоварувањето кај
потрошувачите (МPP точките на сл. 2.57). Од тие причини фотонапонски системи,
воглавно, се опремени со уред познат како трагач на максимална моќност (MPPT,
maximum power point tracker) кој овозможува оптимална работа на системот при
различни работни режими. За таа намена се користи истосмерен-истосмерен
претворач кој напонот што го генерира соларниот модул го прилагодува на
потрошувачот, така да пренесената моќност е максимална.
Ваквите електронски склопови се релативно едноставни, а нивната работа
базира на новите генерации на енергетски транзистори (FET, IGBT) кои тука се
користат како едноставни прекинувачи. Поедноставена шема на ваков претворач е
прикажана на сл. 2.58 каде транзисторот е прикажан како прекинувач со кого
управува логички склоп.
Ui

прекинувач

U0
потрошувач

соларен
модул

управув.
склоп

Сл. 2.58 Примена на DC/DC претворач како дел од трагач на максимална моќност
Принципот на работа се заснива на брзо вклучување и исклучување на
прекинувачот (транзистор) со фреквенција од редот на 20 kHz. Кога прекинувачот е
вклучен (заради инверзната поларизација на диодата), целата стуја од соларниот
модул ќе тече низ индуктивитетот L зголемувајќи ја неговата магнетна енергија.
Кога прекинивачот е исклучен, акумулираната магнетна енергија се претвора во
електрична предизвикувајќи течење на струја низ потрошувачот, а дел низ
кондензаторот C. Ако циклусот на вклучување и исклучување е доволно брз, а
индуктивитетот и кондензаторот доволно големи, може да се постигне струјата низ
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индуктивитетот и напонот на кондензаторот да бидат приближно константни. Со
анализа на колото од сл. 2.58 може да се покаже дека важи релацијата:
1

(2.37)

каде: Ui , Uo - напон на соларниот панел и на потрошувачот (V);
D - траење на напонска состојба во однос на вкупното траење на
циклусот на вклучување и исклучување на прекинувачот (r.e)
На пример, ако D = 1/3, напонот на модулот ќе биде редуциран на половина.
Актуелните трагачи на максимална моќност, покрај DC/DC претворачи имаат и
микропоцесор кој управува со циклусот на вклучување и исклучување на тој начин
што циклусот периодично се зголемува и намалуваат за мал износ, а истовремено се
следи излезната моќност за да се види дали се постигнати подобрувања.

2.12.2 Фотонапонски системи поврзани на електрична мрежа
Фотонапонските модули поврзани со електрична дистрибутивна мрежа
стануваат атрактивни како што се намалуваат цените на модулите, а се усовршуваат
начините на нивна монтажа. Традиционално се поставуваат на посебни потпорни
структури, но, сé повеќе системи се поставуваат на згради каде за таа намена се
користат покривот, фасадата или друг дел од објектот. Покривите се посебно
погодни за монтажа бидејќи овозможуваат поставување на модули со голема
површина без потреба од специјална носечка конструкција (сл. 2.60). При тоа,
фотонапонските покривни површини можат во потполност да ги заменат
традиционалните материјали (ќерамида, шиндра).
Модерните архитектонски решенија вклучуваат фасадни соларни панели
како замена на класични стаклени фасади (сл.2.59). Се изработуваат во разни бои и
од специјално ламинирано стакло така да можат истовремено да обавуваат и други
функции со делумно пропуштање на сонцето или целосно зесенување.
Фотонапонските системи можат лесно да се интегрираат во скоро секаква
градежната структура, од автобуски стојалишта до големи деловни згради, разни
објекти со урбан дизајн, паркови и т.н.
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Сл. 2.59 Фасадно интегрирани фотонапонски панели

Сл. 2.60 Фотонапонски панели интегрирани во покривна конструкција
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2.12.2.1 Технички карактеристики на фотонапонски систем
Фотонапонските системи поврзани на електрична мрежа, како што беше
кажано, се состојат од три главни составни делови: соларен панел, котролор на
моќност и инвертор (сл.2.52). Последните два обично се интегрирани во еден уред.
Појдовна точка при дефинирање на перформансите на системот е соларниот модул
со неговата номинална истосмерна моќност (Pdc) дефинирана при стандарни услови
на испитување: зрачење од едно сонце (1000 W/m2), АМ 1,5 и 250С температура на
соларните ќелиите (т. 2.10.1.6). Излезната наизменична моќност на целиот панел која
реално e на располагање при полно сончево зрачење (Pac) е секако помала и може да
се одреди како:
Σ

·

систем

(2.38)

каде: Σ Pdc - вкупна моќност на целиот панел добиена како збир на
номиналните моќности на поединечните модули;
ηсистем - коефициент кој ги вклучува загубите во инверторот, загуби заради
начистотија на модулите, несовпаѓање на карактеристиките
на модулите и променети амбиентални услови;
Соларните панели, и кога се декларирани за иста номинална моќност и ист
напон на отворено коло, немаат исти I - U карактеристики. Тоа има за последица
вкупната моќност на целиот панел да биде помала од збирот на моќностите на
поединечите модули. Загубите заради ваквото несовпаѓање на карактеристиките
изнесуваат неколку проценти.
Поголемо влијание врз намалувањето на моќноста има температурата на
соларната ќелија. Во соларниот панел, ќелиите работаат на температура која е доста
повисока од 250С, при што за секој покачен степен, моќноста опаѓа за 0,5%
(т. 2.10.1.7).
На крајот, треба да се земе предвид и ефикасноста на инверторот која зависи
од оптоварувањето. За моќности поголеми од 15-20% од номиналната моќност на
инверторот, ефикасноста е скоро константна и се движи околу 90%.
Така на пример, ако соларен панел има декларирана номинална моќност од
1 KW при стандардни тест услови, и ако се претпостави дека работната температура
на соларните ќелии во панелот е 540 С, загубите заради несовпаѓање на модулите
3%, загубите заради наталожена нечистотија 4%, а ефикасноста на инверторот е
90%, тогаш излезната наизменична моќност ќе изнесува:
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1

0,005 54

25 · 0,97 · 0,96 · 0,90

0,72

Според некои направени испитувања на фотонапонски системи кои работеле
во реални услови, излезната моќност се движела помеѓу 53-75% од номиналната
моќност на модулите.
Проценката на карактеристиките на фотонапонскиот систем ги вклучува
техничките карактеристики на соларниот панел и инвертор и локалните податоци за
нивото на глобално сончево зрачење (изразено како дневна енергија на зрачење по
единица површина, kWh/m2⋅ден). Практична интерпретацијата на овој податок
всушност покажува колку т.н. “вршни “ часови во текот на денот сонцето треба да
зрачи со моќност од 1 kW/m2 (едно сонце) за да се постигне вкупната дневна
енергија на зрачење на одредена локација. На пример, ако дневната енергија на
сончево зрачење изнесувала 5 kWh/m2⋅ден, може да се сфати дека сонцето тој ден
зрачело само 5 “вршни“ часови со полн интензитет од 1 kW/m2. Тогаш, познавајќи ја
корисната излезна моќност Pac на некој фотонапонски систем при зрачење од
1 kW/m2 , лесно се одредува дневната електричната енергија која може да се добие
од некој фотонапонски систем:
·

вршни

(2.39)

На тој начин, со систематизирани пресметки можат да се добијат дневните,
месечни и годишни енергии кои можат да се очекуваат од некој фотонапонски
систем поставен на одредена локација. Тука се прикажани проценети податоци за
електричната енергијата која може да се добие од фотонапонски систем поставен во
Битола, добиени од http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps/radmonth.php?en=&europe=
(сл. 2.61 и табела 2.3).
Претпоставениот фотонапонскиот систем има номинална моќност од 1 kW, со
соларните ќелии изработени од кристален силициум, со соларни модули поставени
под оптимален (за Битола) агол α = 320 и орјентирани кој југ (φс = 00). Претпоставени
загуби се 14% во инвертор и приклучните спроводници и 8% заради влијание на
температурата на околината. За споредба, дадени се и податоците за ист таков
систем, но опремен со систем за следење на сонцето со две оски (за дневно и
сезонско следење на сонцето).
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а)

б)

Сл. 2.61 Проценети месечни енергии добиени од фотонапонски систем (1 kW)
а) поставен под агол α = 320;
б) со две оски на следење;
Табела 2.3 Просечно добиена електрична енергија од фотонапонски систем
Фотонапонски систем со номинална моќност 1 KW
α = 320 ; φс = 00
Месец
Јануари
Февруари
Март
Април
Мај
Јуни
Јули
Август
Септември
Октомври
Ноември
Декември

Просечно годишно (kWh)
Вкупно годишно (kWh)

две оски за следење

месечни
енергии
(kWh)

дневни
енергии
(kWh)

месечни
енергии
(kWh)

дневни
енергии
(kWh)

67
77
106
124
136
140
150
146
129
104
71
43
108

2,2
2,7
3,4
4,1
4,4
4,7
4,8
4,7
4,3
3,4
2,4
1,4
3,5

84
95
130
161
183
200
209
203
170
132
89
50
142

2,7
3,4
4,2
5,4
5,9
6,7
6,8
6,5
5,7
4,3
3.0
1,6
4,7

1292

1706
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2.12.2.2 Димензионирање на елементите од фотонапонски систем
Прецизно димензионирање на фотонапонски систем, кој работи поврзан со
електрична мрежа, не е толку важно, во споредба со самостојните фотонапонски
системи. Факторите кои тука се пресудни се колкава површина од објектот е погодна
за поставување на соларните панели, колкави парични средства стојат на
располагање т.е колкав дел од потрошувачката на електрична енергија сакаме да
покриеме од фотонапонскиот систем. Сепак, важно е што попрецизно да се процени
колку годишно електрична енергија може да се очекува од системот за да се
пресметаат економските показатели и оцени економичноста на фотонапонскиот
систем.
Основните параметри на системот кои треба да се дефинираат се: колкава
моќност на PV системот е потребна за да се произведе бараната електрична енергија
и колкава површина е потребна за тоа. При тоа, секој PV систем треба да води
сметка и за локалните прилики: колкава покривна површина е достапна и нејзината
орјентација, дали монтажата е физички можна и естетски прифатлива и секако
проценка на економските параметри на фотонапонскиот систем (инвестиционите
трошоци, цената на произведен kWh и др.).
Пример 2.7 Индивидуално, енергетски ефикасно, домаќинство во Битола
троши годишно E = 3100 kWh електрична енергија. Да се димензионираат главните
елементи на фотонапонски систем кој треба да ја замени целата енергија од
дистрибутивната мрежа со обновлива енергија на сончевото зрачење. Да се направат
потребните претпоставки за системот.
Решение: Битола се наоѓа на 410 2’ северна географска ширина и 210 22’
источна географска должина. За таа локација, просечното дневно количество на
глобално сончево зрачење врз површина поставена под агол α = 320 во однос на
хоризонталата изнесува 4,61 kWh/m2⋅ден (т. 2.6 и сл. 2.13). Ако соларните модули
се поставени под ист агол, потребната корисна моќност на системот ќе изнесува:
365 ·

вршно

3100
365 · 4,61

1,84

Ако се претпостави дека вкупните загуби во системот заради влијанието на
температурата, ефикасноста на инверторот, нечистотии и несовпаѓање на модулите
изнесуваат 25%, тогаш вкупната номинална моќност на соларните модули треба да
изнесува:
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систем

1,84
0,75

2,45

Ако се претпостави дека се употребени соларни модули од кристален
силициум со коефициент на корисно дејство 12,4 %, тогаш потребната покривна
површина за монтажа на системот ќе изнесува:
А

модул

2,45
0,124

19,8

Следен чекор е одредување на типот и потребниот број на соларни модули,
нивното меѓусебно поврзување, типот и карактеристиките на инверторот. Денес
постојат голем број на производители на соларни модули и инвертори чиј квалитет и
цени се различни. Тука се искористени производи на познатите светски производители Kyocera (соларен модул KC167G) и Xantrex (инвертор STXR2500). Нивните
основни карактеристики се дадени во табела 2.4 и табела 2.5:
Табела 2.4 Карактеристики на соларен
модул KC167G (Kyocera)

Табела 2.5 Карактеристики на инвертор
STXR2500 (Xantrex)

Соларен модул KC167G (Kyocera)

Инвертор STXR2500 (Xantrex)

Материјал

поликристален
Si

Корисна моќност

2500 W

Номинална моќност Pdc

167 W

Номинален напон на излез

211-264 V

Напон при ном. моќност

23,2 V

Номинален напон на влез

44-85 V

Струја при ном. моќност

7,2 A

Максимален напон на влез

120 V

Напон на отворено коло

28,9 V

Ефикасност

Струја на куса врска
Ефикасност

8A
12,4%

Должина

1290 mm

Ширина

990 mm

Потребниот број на соларни модули ќе биде:
модул

2450
167

14,7

94%
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Усвоени се N = 15 модули, групирани во пет групи по три соларни модули
поврзани сериски (сл. 2.62). Трите сериски поврзани модули даваат напон од 69,6 V
што е околу средината на оптималното подрачје на работа на инверторот.

2500 W
240 V
DC развод

Инвертор

Ел. мрежа
АC развод

Соларен панел 2505 W

Сл. 2.62 Принципиелна шема на фотонапонски систем од пример 2.7
2.12.2.4 Економски аспекти на работата на фотонапонски систем
Кога се димензионирани и дефинирани техничките карактеристики на
елементите на некој фотонапонски систем, следува анализа и пресметка на
економските показатели на системот, како што се потребните инвестициони
средства, експлоатациони трошоци, цената на произведен kWh електрична енергија,
потребни годишни средства (ануитети) за отплата на земени кредити и т.н. Врз
основа на ваквите економски показатели, за различни варијанти на фотонапонски
систем (фиксно монтирани модули или со систем за следење на сонцето, различни
типови на соларни модули и инвертор, трошоци за монтажа и одржување и др.), се
избира економски најисплатливата варијата или се носи одлука дали воопшто да се
инвестира или не. Тука треба да се земат предвид и разни даночни олеснувања и
бенефицирани цени за произведен kWh електрична енергија кои некои држави им ги
нудат на оние кои инвестираат во оваа област и т.н.
Заради илустрација, направена е груба економска пресметка на главните
економски параметри на фотонапонскиот систем од пример 2.7. Земајќи ги предвид
приближните цени на главните елементи на системот (модули и инвертор) и

2. Сончева енергија

84

проценка на трошоците за останатата опрема и за монтажа, вкупните инвестициони
трошоци изнесуваат:
Цена ( € )

Компонента
Соларен панел KC167G

15 x 420

Инвертор STXR2500

1500

Останата опрема и монтажа

2200

Вкупно

10000

Ако се претпостави дека за оваа инвестиција е земен кредит со рок на отплата
од 30 години (животен век на фотонапонскиот систем) со каматна стапка од 6%,
тогаш годишните рати за отплата ќе изнесуваат:
·

,

10000 · 0,07265

726 €

каде А - годишна отплата (ануитет) на земен кредит
P - вредност на позајмениот капитал
i - каматна стапка (%)
n - години за отплата
CRF (i,n) - фактор на поврат на капиталот
,

1
1

1

0,06 1,06
1,06
1

0,07265

Цената на произведен kWh електрична енергија од ваквиот фотонапонски
систем ќе изнесува:
Цена на ел. енергија

726
3100

€
год

0,23 €/

год

Добиената цена е многу повисока од сегашната цена на електричната енергија
од дистрибутивната електрична мрежа во Македонија, така да од економска гледна
точка, без поддршка на државата во облик на разни даночни олеснувања и
субвенции, инсталација на фотонапонски систем е неоправдана инвестиција.
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