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Şekil - 1: PV panellerin yapısı
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Şekil - 2: P tipi yarı iletken

P-tipi yarı iletken
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Şekil 2: P tipi yarı iletken
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Şekil 5: Panellerin paralel bağlanması

Şekil 6: Panellerin seri-paralel bağlanması
n-tipi yarı iletken

Çıkışa bir yük bağlandığında, bir akım akacaktır. Bu akımın
şiddeti, eleman üzerine ve eleman yüzey alanına düşen ışık
şiddetine bağlıdır. Bu hücreler (piller), seri ya da paralel
bağlanarak (Şekil-4, 5, 6) elde edilecek akım ve gerilimin
şiddeti arttırılabilir.

3. Üretime Sıcaklığın Etkisi
Gerçek bir PV hücresinde performans parametrelerini
belirlemek amacı ile
(i) Kısa devre akımı (Isc)
(ii) Acık devre gerilimi (Voc)
Şekil 3: N tipi yarı iletken

testleri (Şekil-7) yapılır.

Şekil 4: Panellerin seri bağlanması

Şekil 7: Bir PV hücresinin basit elektriksel eşdeğer modeli
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PV modül güç çıkışı ile modül sıcaklığı arasında ters orantı
vardır. Yani modül sıcaklığı yükseldikçe PV modülden
alınan güç azalır. Sıcaklıktan kaynaklanan kayıplar, direkt
olarak hücre sıcaklığı ile doğru orantılıdır. Eğer ortam
sıcaklığı yükselirse, hücre sıcaklığı da yükselir, bu da
üretilen enerjinin azalmasına neden olur (Sıcaklığın artması ile PV hücrenin kısa devre akımı artarken acık devre
gerilimi azalır).
Io ve Vo sırası ile referans sıcaklıktaki akım ve gerilim olsun.
α ve β ise akım ve gerilimin sıcaklık katsayıları olsun. Eğer
işletme sıcaklığı ΔT kadar artar ise yeni akım ve gerim
aşağıdaki gibi olur.
Şekil 9: Bir solar hücre için sabit ışınım ve farklı
sıcaklıklardaki güç çıkışları

Şekil - 9: Bir solar hücre için sabit ışınım
ve farklı sıcaklıklardaki güç çıkışları

Şe

Şekil - 10: Isc and Voc’s Exchange that
according to the ambient temperature

Şekil 10: Isc and Voc’s Exchange that according to the ambient
temperature

Buna göre sıcaklığa bağlı PV hücre
parametreleri (Şekil-11, 12, 13, 14)
aşağıdaki
gibi yazılabilir;
Buna
göre sıcaklığa
bağlı PV hücre parametreleri (Şekil-11,
12, 13, 14) aşağıdaki gibi yazılabilir;

P=I x V = [

x (1 +  x ΔT)] x [

x (1 -  x ΔT)]

Şekil 8: PV panellerde oluşan kayıplar
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Şekil 11: Sıcaklığa göre W ve V tepe değerleri

Şekil 14: PV panellerde sıcaklığın güce etkisi

4. Sonuç
Herhangi bir T sıcaklığı için Pmp (T) hesaplanmak istenirse;

Hücre sıcaklığı sadece ortam sıcaklığından dolayı değil aynı
zamanda güneş radyasyonunun değişimi ile değişir. PV
hücreye gelen radyasyonun elektriğe dönüşmeyen kısmı ısı
olarak hücrede açığa çıktığından dolayı “Nominal hücre çalışma sıcaklığı” Tnom ile tanımlanır. Tnom, ortam sıcaklığı
20 C°, güneş yoğunluğu 0,8 kW/m^2 ve rüzgar hızı 1 m/s
için tanımlanır. Farklı ortam sıcaklıkları için hücre sıcaklığı
aşağıdaki gibi hesaplanır.

Burada:
Şekil 12: PV panellerde sıcaklığın voltaja etkisi

Thücre = Hücre Sıcaklığı (C°)
Tortam = Ortam Sıcaklığı (C°)
G = Güneş radyasyonu (kW/m2)
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