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Historia

Francuski fizyk Edmond Becquerel Alexandre

Francuski fizyk Becquerel jako pierwszy odkrył efekt
fotowoltaiczny. Jego doświadczenie polegało na
naświetlaniu elektrod silnym światłem. Elektrody były
pokryte substancjami światłoczułymi i zanurzone
w roztworze elektrolitu.
Najlepsze efekty zauważono, gdy elektrody były
oświetlane światłem niebieskim czy lampą UV. Wynikało
to z faktu, że energia fotonów jest tym większa im krótsza
jest fala.



Historia

Schemat aparatury opisany przez Becquerel (1839) 

Elektrody wykonywano najczęściej z
platyny, później zaczęto eksperymentowad
z elektrodami ze srebra. Kiedy elektrody
były pokrywane chlorkiem srebra lub
bromkiem srebra efekt był silniejszy.
W 1877 r. Adams i Day eksperymentowali
z selenem.



Teoria

Budowa ogniwa fotowoltaicznego w oparciu
o półprzewodnik -krzem

1. półprzewodnik n
2. złącze p-n
3. półprzewodnik p
4. 5. metaliczne połączenia
6. materiał antyrefleksyjny 



Energia fotonu  E=h·υ

gdzie: h- stała Plancka, υ- częstotliwość wysyłanego promieniowania
dla promieniowania słonecznego E= 1,24/ λ

Ponieważ praca wyjścia z pasma 
walencyjnego na poziom przewodnictwa 

katody wynosi np.:2eV to λ< E/ 1,24  
λ< 2/1,24=0,64 nm ten warunek spełnia 

30% promieniowania słonecznego z tego 
50% energii elektronów zamieniana jest w 

anodzie na ciepło.

Przy pracy wyjścia elektronu z katody
2 eV, sprawnośd konwersji promieniowania 

słonecznego teoretycznie nie może 
przekroczyd 15%E = h·n

Teoria



Teoria

Widmo spektralne promieniowania słonecznego



Promieniowanie słoneczne

Nasza najbliższa gwiazda –Słooce, od blisko
4,7 miliarda lat dostarcza do Ziemi życiodajnej
energii. Ale dopiero w latach pięddziesiątych
XX wieku wzrosło zainteresowanie ogniwami
fotowoltaicznymi. Wynikało to z ogromnego
wyścigu do opanowania przestrzeni
kosmicznej. Do zasilania satelitów oraz stacji
kosmicznych, panele solarne były idealnym
źródłem energii elektrycznej. Konwersja
energii słonecznej na elektryczną
w fotoogniwach znajdujących się na
powierzchni naszej planety odbywa się
z pewnymi stratami.



Promieniowanie słoneczne



Promieniowanie słoneczne

Świat roślin zamienia tylko 2% energii słonecznej na energię chemiczną



Produkcja ogniw fotowoltaicznych

Obecnie fotoogniwa najczęściej produkuje się z krzemu, który jest drugim
(po tlenie) najpopularniejszym pierwiastkiem na kuli ziemskiej (występuje
m.in. w piasku).

Istnieje kilka technologii produkcji fotoogniw z krzemu:
– technologia krzemu monokrystalicznego,

– technologia krzemu polikrystalicznego,

– technologia krzemu amorficznego (a-Si).



Produkcja ogniw fotowoltaicznych

Krzem amorficzny tani ale o mniejszej sprawności

Krzem polikrystaliczny o wyższej sprawności



Jan Czochralski

Idea produkcji kryształów krzemu metodą Czochralskiego

Roztapianie krzemu
Wprowadzanie zarodka 

Rośnięcie kryształu krzemu Formowanie kryształu z reszty 
roztopionego krzemu

Wyciąganie kryształu

Produkcja kryształów krzemu

Idea produkcji kryształów krzemu metodą Jana Czochralskiego

http://en.wikipedia.org/wiki/Jan_Czochralski
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Czochralski_Process.svg


Konstrukcja paneli słonecznych



Sposoby łączenia ogniw

Podobnie jak w przypadku łączenia akumulatorów elektrycznych, tak
samo postępujemy z ogniwami fotowoltaicznymi.

Możemy je łączyd na 3 sposoby:

1. Połączenie szeregowe
2. Połączenie równoległe
3. Połączenie mieszane

Sposób łączenia zależy od parametrów elektrycznych, które chcemy osiągnąd.
Najczęściej ogniwa łączymy szeregowo w celu uzyskania wyższych napięd,
które tworzą moduły, a te z kolei łączymy szeregowo-równolegle
i otrzymujemy panele słoneczne.



Instalacja paneli fotowoltaicznych

Na fotografii widad kompletną
instalację solarną, coraz częściej
używa się na pokrycia dachów
paneli fotowoltaicznych
odpowiednio uszczelnionych.
Dzięki takiemu rozwiązaniu
oszczędzamy na materiałach
budowlanych



Współpraca ogniw z linią energetyczną



Współpraca ogniw z linią energetyczną

Panele fotowoltaiczne produkują tzw. zieloną energię, która cieszy
się dużym zainteresowaniem ze strony energetyki zawodowej zgodnie z
zaleceniami Unii Europejskiej.

Przepisy nakładają obowiązek zakupu każdej ilości zielonej energii
przez Zakłady Energetyczne. Właściciel domu, który stał się zieloną
elektrownią, musi przestrzegad rygorystycznych przepisów Prawa
Energetycznego.



Autonomiczna praca ogniw

Z ogniw solarnych można czerpad prąd do zasilania akumulatorów
w pojazdach elektrycznych. To idea 100% eko.



Wykorzystanie różnych źródeł energii



Cechy ogniwa fotowoltaicznego

• żadne paliwo nie jest potrzebne, a zatem wszelkie problemy związane
transportem i magazynowaniem paliwa są wyeliminowane

• ich sprawnośd nie zmniejsza się wraz z upływem czasu

• żywotnośd wynosi 20-30 lat

• na skutek braku części ruchomych nie ulegają zużyciu, nie wymagają części
zamiennych ani konserwacji

• energia elektryczna wytwarzana jest nawet w dni pochmurne poprzez
wykorzystanie promieniowania rozproszonego

• instalacja nie wymaga żadnej obsługi ani konserwacji

• w czasie produkcji energii elektrycznej nie powstają żadne szkodliwe
odpady zanieczyszczające środowisko

• brak kosztów eksploatacji



Panele fotowoltaiczne

Przykład dużej instalacji solarnej jako pokrycie dachu domu letniskowego



Przykłady zastosowao paneli fotowotaicznych

Ze względu na swoje unikatowe cechy fotowoltaikę można stosowad wszędzie
tam gdzie potrzebujemy w sposób ciągły i przez długi okres czasu dostarczad
energii elektrycznej a, nie ma możliwości podłączenia urządzeo do sieci
energetycznej. Najbardziej spektakularnym przedsięwzięciem jest
umieszczenie ogniw w przestrzeni kosmicznej. Powstał nawet projekt budowy
wielkiej elektrowni słonecznej umieszczonej na orbicie geostacjonarnej
z bardzo dużą ilością paneli słonecznych. Wytworzoną tam energię eletryczną
zamieniano na mikrofale i przy pomocy anten parabolicznych można
transmitowad na obszary bezludne np . na Sacharę.



Budownictwo

• Możliwośd umieszczania paneli zarówno na dachach jak i na fasadach
budynków

• Już obecnie można stosowad ogniwa fotowoltaiczne elastyczne dające
pełną swobodę dla projektantów

• Budynki a nawet całe osiedla mieszkaniowe mogą tworzyd autonomiczne
systemy energetyczne



Wykorzystanie ogniw PV 



Pojazdy elektryczne

Firma Melex A&D Tyszkiewicz Sp. J. z Mielca zdecydowała się na wprowadzenie do 
swojego pojazdu elektrycznego zasilania solarnego 



Samoloty

Bildunterschrift: Kabina samolotu Solar Impulse mieści wprawdzie dwuosobową 
załogę, ale jest wyjątkowo ciasna 



Astronautyka

Stacja kosmiczna z widocznymi panelami słonecznymi



Astronautyka

Rozwój prac nad ogniwami fotowoltaicznymi zawdzięczmy technice
satelitarnej. Inżynierowie znaleźli doskonałe i niezawodne źródło zasilania
całej elektroniki znajdującej się na stacjach kosmicznych, satelitach,
czy podczas realizacji misji Apollo.



Telemetria



Telemetria

Wrocław, podobnie jak wiele inny miejscowości poniósł duże straty podczas
powodzi w 1997. Władze miasta postanowiły wyposażyd newralgiczne
punkty na Odrze w specjalne bezobsługowe systemy monitoringu poziomu
wody.
Stacje musiały spełniad ostre wymagania niezawodności i ciągłości pracy.
Dlatego wyposażone je w niezależne systemy zasilania w oparciu o panele
fotowoltaiczne które jednocześnie ładują akumulatory żelowe. System mimo
upływu długiego czasu działa niezawodnie. Innym przykładem zasilania
bezprzewodowego są Wrocławskie Stacje Rowerów. System działa w oparciu
o panele fotowoltaiczne.



Telemetria



Rolnictwo

Wiele urządzeo rolniczych może byd zasilanych z paneli fotowoltaicznych



Rolnictwo

Według wielu specjalistów rolnictwo posiada ogromny potencjał energetyczny
mówiąc o tzw. energii zielonej, poczynając od biomasy przez rośliny
energetyczne czy farmy wiatrowe i instalacje fotowoltaiczne. Znakomitym
przykładem konwersji energii słooca na ciepło mogą byd kolektory powietrzne
dostarczające ciepło do suszenia płodów rolnych. Temperatura powietrza
w takim kolektorze w ciągu słonecznego dnia osiąga wartośd około 80 stopni
Celsjusza. Ale również doskonale sprawdzają się w rolnictwie panele
fotowoltaiczne. Zasilają one pompy do nawadniania pól, sadów czy innych
plantacji. Mogą również zasilad w energię areatory do napowietrzania wody
w stawach hodowlanych. We wszystkich tych przypadkach energię elektryczną
nie potrzeba gromadzid w akumulatorach, które są zawsze najsłabszą stroną
systemu.



Oświetlenie uliczne

Autonomiczna lampa uliczna o mocy 150 W zasilana z panelu solarnego



Oświetlenie uliczne

Przykład oświetlenia drogi na jednej z afrykaoskich wiosek



Statki

W Bydgoszczy po Brdzie pływają dwa statki o napędzie elektrycznym zasilane przez 
ogniwa fotoelektryczne



Statki

Widok na sterówkę statku „Słonecznik”



Energetyka zawodowa

Panele solarne stosowane w energetyce



Energetyka zawodowa

Obecna energetyka oparta jest na węglu, ropie naftowej oraz na gazie
ziemnym. Jak wiadomo są to surowce kopalne i podczas ich spalania do
atmosfery dostaje się dwutlenek węgla pogłębiający efekt cieplarniany.
Istnieje w wielu krajach energetyka atomowa, lecz wywołuje ona często
protesty społeczne. Pojawia się pytanie – co dalej?. Ekolodzy mówią, że
przyszłośd należy do odnawialnych źródeł energii, energetycy twierdzą, że
jeszcze są to zbyt drogie rozwiązania techniczne.



Dziękuję za uwagę


