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У теперішній час виробники з Китаю стали найбільшими експортерами фотоелектри-

чної продукції в світі [1] та забезпечили підвищення коефіцієнта корисної дії (ККД) промис-

лових зразків монокристалічних кремнієвих фотоелектричних перетворювачів (Si-ФЕП) до 

17-18 % при істотному зниженні їх собівартості. Значна частина підприємств, що займаються 

промисловою зборкою фотоенергетичних модулей для сонячних електростанцій, в якості ба-

зових використовує Si-ФЕП виробництва КНР. 

Проте, слід зазначити, паспортні величини ККД та вихідних параметрів, що вказують-

ся виробниками з КНР при продажу Si-ФЕП, вимірюються при стандартизованій температурі 

25оС. Однак в процесі експлуатації таких Si-ФЕП у складі сонячної електростанції у відпо-

відності з величиною ККД тільки незначна частина сонячної енергії використовується для 

вироблення електричної енергії. Більша частина сонячного випромінювання перетворюється 

у приладових структурах на тепло. Це призводить до підвищення робочої температури Si-

ФЕП, що обумовлює зниження їх ефективності. У той же час дослідження Si-ФЕП виробниц-

тва КНР, спрямовані на аналіз впливу температури на ефективність монокристалічних Si-

ФЕП, за поодинокими виключеннями [2] не проводяться, на відміну від досліджень аналогі-

чних приладів, виготовлених в Європі [3]. Таким чином, дослідження впливу температури на 

ефективність фотоелектричних процесів у промислових зразках Si-ФЕП виробництва КНР 

можна вважати актуальною науково-дослідницькою задачею, що має велике практичне зна-

чення. 

Тому в даній роботі було проведено дослідження шляхом вимірювання та наступного 

аналітичного опрацювання світлових навантажувальних вольт-амперних характеристик серії 

ФЕП промислового виробництва КНР в діапазоні робочих температур 0-50ОС для  визначен-

ня оптимальної робочої температури таких Si-ФЕП та необхідності забезпечення примусово-

го охолодження Si-ФЕП у складі фотоенергетичного модуля сонячної електростанції. Дослі-

джувані зразки, виготовлені компанією «Yingli Green Energy Holding Co» (КНР), – однопере-

хідні фотоелектричні перетворювачі розміром 156×156 мм, зовнішній вигляд яких показано 

на рисунку 1а. Ці зразки були виготовлені на основі пластин монокристалічного кремнію р-

типу провідності, n+-шар має глибину 0,5 мкм, просвітлююче покриття SixNy із товщиною 

шару 80-100 нм,  струмознімальні електроди виготовлені за допомогою стандартної «screen 

printed» технології, на основі алюмо-  та срібловмісних паст. 

Визначення вихідних параметрів Si-ФЕП здійснювалось за допомогою програми аналітич-

ного опрацювання світлових вольт-амперних характеристик (ВАХ), що заснована на апроксимації 

експериментальної світлової ВАХ теоретичним виразом. Світлові ВАХ досліджуваних Si-ФЕП 

вимірювались навантажувальним методом при опроміненні від імітатору сонячного випроміню-

вання в наземних умовах з потужністю світлового потоку 100 мВт/см2. Вимірювальний стенд ба-

зується на використанні світлодіодного освітлювача із мікроконтролерним керуванням для імітації 

сонячного випромінювання. В якості опору навантаження використано магазин активних опорів, 

що має шість декад з опорами відповідної величини та дозволяє прецизійно варіювати опір наван-

таження при вимірюванні світлових ВАХ Si-ФЕП в діапазоні від 0,01 до 1000 Ом. Досягнення не-

обхідної робочої температури Si-ФЕП в діапазоні від 0 до 50 ОС забезпечувалось обдуванням їх 
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поверхні вентилятором, що подавав або холодне вуличне повітря (до Т=15ОС) або повітря, підігрі-

те електричною спіраллю (від 15ОС до 50 ОС). 

Експериментально визначені залежності ККД від робочої температури для типових 

зразків з дослідженої серії наведено на рисунку 1б. 

 

 
а)        б) 

Рисунок 1  –  Зовнішній вигляд досліджуваних Si-ФЕП (а) та експериментальні залеж-

ності ККД досліджуваних зразків від робочої температури (б). 

 

Дослідження впливу робочої температури на ефективність Si-ФЕП виробництва КНР 

показало, що із зростанням робочої температури зниження коефіцієнта корисної дії складає 

0,07 %/C (рис. 1б). При цьому густина струму короткого замкнення знижується, а фактор за-

повнення світлової ВАХ практично не змінюється. Зафіксована швидкість спадання ККД із 

температурою є істотно вищою, ніж у приладових структурах європейського або американ-

ського виробництва та обумовлена, як показали експериментальні дані, нетрадиційним зни-

женням густини струму короткого замкнення.  

Аналіз діодних характеристик показав, що аномально високе зниження ККД та нетра-

диційне зниження густини струму короткого замкнення обумовлено зафіксованим експери-

ментально зменшенням шунтувального опору Si-ФЕП. Струм по ділянках з високою провід-

ністю знижує внесок фотоструму у струм короткого замкнення, та є додатковим фізичним 

механізмом, що знижує ККД поряд із традиційним негативним впливом  від  зростання гус-

тини діодного струму насичення.  

Експериментально встановлена висока швидкість зниження ККД Si-ФЕП виробництва 

КНР в процесі експлуатації нівелює їх достатньо високі початкові значення вихідних пара-

метрів та обумовлює доцільність розробки для використання таких Si-ФЕП конструкції фо-

тоелектричного модуля, котрий являє собою гібрид Si-ФЕП та теплового сонячного колекто-

ру та дозволяє при реалізації принципу циркуляції теплоносія шляхом природної конвекції 

забезпечувати охолодження фотоелектричних перетворювачів без додаткових витрат енергії 

на прокачку теплоносія.  

  Таким чином, можна заключити, що експериментально встановлений характер тем-

пературної залежності коефіцієнту корисної дії Si-ФЕП виробництва КНР свідчить про доці-

льність оснащення фотоенергетичних модулів, виготовлених із використанням таких фотое-

лектричних перетворювачів, системою рідинного охолодження ФЕП, що забезпечить збере-

ження високих початкових величин коефіцієнту корисної дії Si-ФЕП виробництва КНР. 
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