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В даній статті розглядаються основні види сонячних панелей за вико-ристовуваним напівпровідниковим матеріалом 

та проведено їх порівняльний аналіз ККД 
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Постановка проблеми: Сучасний світ 

неможливо уявити без електричної енергії (ЕЕ). 

Електрична енергія проникла у всі галузі промис-

ловості, комунально-побутових господарств, тран-

спорту та в повсякденне життя людини. Щодня 

виробляється і споживається більш ніж 10 000 

ТВт∙год. у всьому світі, і темп споживання значно 

росте, так з 1990 року до 2008 споживання збіль-

шилось на 20%. Використання традиційних джерел 

енергії у вигляді вуглеводних запасів вичерпують-

ся і є обмеженими, тим паче що при їх спалюванні 

для видобутку енергії завдається шкода 

навколишньому середовищу, через значні викиди. 

Тому використання нетрадиційних і віднов-

люваних джерел є перспективним рішенням 

проблем енергозабезпечення. До числа нетра-ди-

ційних і відновлюваних джерел енергії відно-

сяться: енергія сонця, енергія вітру, енергія 

біогазів та біомаси, геотермальна енергія. Ці та 

подібні види енергії не наносять шкоди природі 

і є екологічно чистими. 

Аналіз останніх досліджень: До теперіш-

нього часу в світі проведено безліч досліджень 

в області використання нетрадиційних і віднов-

люваних джерел енергії. Завдяки створенню 

різних конструкцій сонячних елементів (СЕ) 

сонячне випромінювання за допомогою фото-

електричних елементів перетворюється в ЕЕ. 

З'єднання декількох фотоелектричних елемен-

тів разом утворює фотоелектричний модуль 

(ФМ) або сонячні панелі (СП). Для отримання 

великої потужності декілька ФМ з'єднується в 

фотоелектричні батареї . 

Протягом ряду років розроблено безліч 

конструкцій СЕ, які характеризуються за 

такими параметрами:  

− ефективність (ККД);  

− ff (фактор заповнення); 

− вольт-амперні характеристики (ВАХ); 

− Uoc (напруги холостого ходу); 

− Isc (струм короткого замикання); 

− Jsc ( щільність струму короткого замикання). 

Ефективність (ККД) СЕ показує відсоток 

перетворення сонячного випромінювання в ЕЕ; 

Фактор заповнення показує, яка частина 

потужності, що виробляється сонячним 

елементом, використовується в навантаженні; 

Uoc (напруги холостого ходу) − це 

максимальне напруження, що ви-никає на 

розімкнутих висновках сонячного елемента, В;  

Isc (струм короткого замикання) − це 

максимальний струм, що протікає через виводи 

СЕ при їх короткому замиканні, мА; 

Jsc (щільність струму короткого замикання) 

визначається відношенням Isc − струму 

короткого замикання до S − площі СЕ; 

Фактор заповнення ff показує, яка частина 

потужності, що виробляєть-ся СЕ, 

використовується в навантаженні. 

СЕ виробляють їз застосуванням 

напівпровідникових матеріалів на кремнієвій основі. 

Хімічне позначення кремнію - Si, на землі набув 

значного поширення у вигляді піску, який є 

діоксидом кремнію SiO2. Завдяки фізико-хімічним 

властивостям кремній знайшов велике застосування 

також в промисловій та побутовій електроніці. 

Протягом ряду років розроблено безліч типів 

сонячних елементів на основі кремнію. В даний 

час широко використовуються п’ять типів фото-

електричних перетворювачів (ФЕП), виготов-

лених з різних напівпровідникових матеріалів. 

Основні результати дослідження: ФЕП з 

полікристалічних фотоелектричних елементів 

(Рисунок 1) найбільш поширені через 
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оптимальне співвідношення ціни і ККД серед 

всіх різновидів панелей, коефіцієнт корисної дії 

таких панелей становить 12-14%. Такі панелі 

мають синій колір і кристалічну структуру 

 
Рисунок 1 – Полікристалічна ФЕП 

ФЕП з монокристалічних фотоелектричних 

елементів (Рисунок 2) більш ефективні, а за 

ціною більш дорогі в перерахунку на ват 

потужності. ККД таких панелей складає 14-16%. 

 
Рисунок – 2 Монокристалічна ФЕП 

У зв'язку з тим, що монокристалічні 

елементи мають форму багатокутників, всю 

площу важко раціонально використовувати. 

Через це питома потужність сонячної батареї 

виявиться трохи нижче, ніж питома потужність 

окремого її елемента. 

ФЕП з аморфного кремнію (Рисунок 3) 

мають низький ККД, в межах 6-8%. 

Незважаючи на це, серед усіх кремнієвих 

технологій фотоелектричних перетворювачів 

такі сонячні батареї виробляють найдешевшу 

електроенергію. 

 
Рисунок 3 – ФЕП на основі аморфного кремнію 

ФЕП з телуриду кадмію (CdTe) (Рисунок 4), 

які виготовляються за тонкоплівочною техно-

логією. Напівпровідниковий шар наносять тон-

ким шаром в декілька сотень мікрометрів. 

Ефективність елементів з CdTe невисока, ККД 

близько 11%. У порівнянні з кремнієвими 

панелями вартість вата потужності виходить на 

кілька десятків відсотків дешевше 

 
Рисунок 4 – ФЕП на основі телуриду кадмію 

ФЕП на основі CIGS. (Рисунок 5) CIGS - це 

напівпровідник, що складається з міді, індію, 

галію і селену. Такі сонячні батареї теж вико-

нанні за плівковою технологією. У порівнянні з 

панелями з телуриду кадмію володіють вищою 

ефективністю, ККД доходить до 15% 

 
Рисунок 5 – ФЕП на основі CIGS 

Розглянуті вище фотоелектричні панелі про-

ходили випробування при стандартних умовах 

тестування (Standard Test Conditions) STC, при 

інтенсивності сонячного випромінювання 1000 

Вт/м2 і робочої температурі панелі 25 °C в лабо-

раторних умовах. У реальних умовах роботи 

параметри ФЕП будуть відрізнятися від тесто-

вих. Більшість виробників ФЕБ вказують пара-

метри батарей в умовах (Normal Operating Cell 

Temperature) NOCT, при температурі роботи 

модуля 40-45 градусів і освітленості 800 Вт/м2. 

У реальних умовах роботи сонячної батареї 

освітленість може бути і понад 1000 Вт/м2, а 

температура нижче 45 °С. Крім вищевказаних 

умов стандартного тестування панелей також 

застосовуються PV-USA Test Conditions (PTC), 

Standard Test Conditions (STC), Low Irradiance 

Conditions (LIC), High Temperature Conditions 

(HTC) and Low Temperature Conditions (LTC).  

Дані умови тестування не відображають дій-

сну потужність, продуктивність і ефективність 
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фотоелектричних батареї. Реальні умови експ-

луатації ФЕП в різних регіонах відрізняються, 

наприклад, в європейських країнах темпера-

тура не така висока, як в регіонах Азії. З ростом 

робочої температури кожен тип сонячної пане-

лі поводиться по-різному. Так, у кремнієвих 

елементів номінальна потужність падає з 

кожним градусом перевищення номінальної 

температури на 0,43-0,47%, сонячні елементи з 

телуриду кадмію втрачають всього 0,25%. 

Для вирішення питання перегріву сонячних 

панелей протягом ряду років були розроблені 

комбіновані конструкції для повітряного, 

водяного охолодження, відведення тепла з па-

нелей, з примусовим охолодженням, комбіно-

вані конструкції. У зв'язку з масовим освоєнням 

технології виробництва в промисловому масш-

табі широко використовуються кристалічні 

кремнієві ФЕП. Розроблено також багатоша-

рові, багатоперехідних, каскадні, тонкоплівкові 

конструкції сонячних елементів із застосуван-

ням нових матеріалів і технологій виробництва. 

Наприклад, тонкоплівкові сонячні панелі на 

основі аморфного кремнію краще працюють 

при підвищенні температури, гнучкі для 

створення сонячних модулів, проте ККД в 2 

рази нижче (6-8%), ніж у кристалічних. 

Висновки та пропозиції: У світовій енерге-

тиці частку використання ВДЕ планується збі-

льшувати з кожним роком. Практичне застосу-

вання всіх розробок останніх років потрібно 

оцінювати з точки зору вартості конструкції, 

технології виробництва, умов експлуатації, па-

раметрів ефективності, характеристиці продук-

тивності, а також по ряду подібних показників. 

Доцільно буде проведення випробувань 

кожного типу ФЕП в реальних умовах 

експлуатації та пошук рекомендованих для них 

параметрів використання. Для збільшення 

частки використання сонячних панелей в 

енергетичній галузі потрібно рішення багато 

параметричної задачі і проведення досліджень 

щодо оптимізації конструкцій. 
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OBJECTIVE ANALYSIS OF THE MAIN SPECIES OF SOLAR ELEMENTS AND IDENTIFICATION OF THE 

WAYS OF INCREASING THEIR EFFICIENCY OF WORK AND APPLICATION 

This article describes the main types of existing and new solar panels on the used semiconductor materials, Their review 

analysis of efficiency. 
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