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Powszechne  zastosowanie  krzemowych  ogniw 
fotowoltaicznych  funkcjonujących  w  instalacjach  pozysku 
energii  użytecznej  inicjuje  szereg  prac  rozwojowych, 
skupiających  się  zarówno  na  redukcji  kosztochłonności 
w proporcji  do  mocy  zainstalowanej,  jak  i  na  dążeniu 
do podwyższenia sprawności konwersji  fotowoltaicznej.  Jedną 
ze  stosowanych  metod  jest  wykorzystanie  koncentratorów 
słonecznych  współpracujących  z panelami  fotowoltaicznymi. 
Wśród  używanych  konstrukcji  wymienić  można  m.in. 
zwierciadła  oraz  układy  soczewkowe  Fresnela  [1]. 
Skoncentrowanie  promieniowania  słonecznego  na  szeregu 
modułów fotowoltaicznych oraz modulowanie jego ilości przy 
odpowiednim  dostępie  do  składowej  bezpośredniej 
promieniowania  nie  stanowi  problemu  przy  obecnym  stanie 
techniki. Jednakże zwiększanie jednostki mocy promieniowania 
przypadającej na jednostkę powierzchni modułu  przyczynia się 
do  jego  nagrzewania,  co  może  mieć  negatywny  wpływ 
na sprawność  konwersji  fotowoltaicznej.  Temperatura  ogniwa 
słonecznego  ma  m.in.  wpływ  na  współczynnik  absorpcji 
fotonów,  ruchliwość  i  koncentrację  nośników  ładunku, 
szerokość  przerwy  energetycznej  oraz  rezystywność  ogniwa. 
W konsekwencji, pomimo nieznacznego wzrostu wartości prądu 
zwarcia, wyższa temperatura powoduje niższą wartość napięcia 
obwodu  otwartego  i  spłaszczenie  charakterystyki  prądowo-
napięciowej ogniwa, co bezpośrednio przekłada się na spadek 
jego wydajności  wraz ze wzrostem temperatury.  Fakt  ten jest 
uwzględniony  przez  producentów  fotoogniw,  którzy 
w wartościach  katalogowych  podają  współczynniki 
temperaturowe,  obrazujące  procentową  zmianę  parametrów 
fotoogniwa  spowodowaną  zmianą  temperatury  o  1  kelwin. 
W literaturze  opisywane  są  także  przypadki  nieodwracalnych 
zmian w strukturze materiału baterii słonecznych różnego typu, 
które  pracowały  w zaawansowanych  instalacjach 
koncentratorowych,  przy znacznych  mocach  i powodowanych 
nimi obciążeniach cieplnych [1,2].

Dlatego  też,  łącznie  z  modułami  fotowoltaicznymi 
implementowane  są  systemy  chłodzenia  mające  za  zadanie 
zabezpieczenie  ogniw  przed  niebezpieczną  temperaturą  przy 
jednoczesnym  utrzymaniu  ich  wymaganej  sprawności. 
Popularne  zastosowanie  znajdują  układy  chłodzenia  zarówno 
powietrznego,  jak  i  cieczowego.  W  przypadku  tradycyjnych 
instalacji  fotowoltaicznych  stosowanych  w  budownictwie 
mieszkalnym,  specjalna  instalacja  chłodnicza  mająca  jedynie 
podwyższać  procentowy  uzysk  energetyczny  z  fotowoltaiki 
o ok 3% , podczas gdy całkowite sprawności  uzyskiwane nie 
przekroczą  15%,  pozostaje  jednak  wciąż  poza  zakresem 
ekonomicznych uzasadnień [2].  Rozwiązaniem tego problemu 
może  być  zastosowanie  hybrydy  energetycznej,  będącej 
połączeniem  modułu  fotowoltaicznego  i kolektora 
fototermalnego,  zrealizowanego  jako  ustrój  będący 
jednocześnie  chłodzeniem  powierzchni  fotowoltaicznej. 
Konstrukcje  łączące  w  sobie  panel  fotowoltaiczny 
z zainstalowanym  systemem  odbioru  ciepła  fototermalnego 
zostały  nazwane  skrótowo  PV/T,  ang.  Photovoltaic  Thermal 
[1,2].  Technika  połączenia  obu  urządzeń  zależy  od  sposobu 
wykorzystania  energii  cieplnej  kolektora  słonecznego. 
W przypadku  wykorzystania  ciepła  do  podgrzewania  ciepłej 
wody użytkowej, spód modułu fotowoltaicznego jest zazwyczaj 
bezpośrednio połączony z absorberem i wężownicą, przez który 
płynie  cieczowy  czynnik  roboczy  stosowany  w tradycyjnych 
instalacjach solarnych. Innym rozwiązaniem jest odbiór ciepła 
przez  strumień  przepływającego  powietrza,  który  może  być 

wykorzystany do ogrzewania pomieszczeń czy suszenia płodów 
rolnych. 

Rys.  1.  Rozkład  temperatury  na  powierzchni  ogniwa  krzemowego:  a)  bez  
oświetlenia,; b) po oświetlaniu przez 30 minut światłem o natężeniu 715 W/m 2,  
moduł obciążony  [3].

Zastosowanie  układu  PV/T  pozwala  nie  tylko 
na zwiększenie  wydajności  pracy  modułu  fotowoltaicznego 
i zagospodarowanie  niewykorzystanego  ciepła,  ale  stanowi 
także rozwiązanie  problemu  instalacji  kolektorów 
fototermalnych,  polegającym  na  kłopotach  z  dostawą  energii 
elektrycznej.  W przypadku  przerw  w dostawie  energii,  praca 
instalacji  zostaje  przerwana ze względu  na brak wymuszenia 
przepływu  czynnika  roboczego  regulowanego  przez  pompy. 
Może  być  to  szczególnie  niebezpieczne  w  okresach  dużego 
nasłonecznienia,  gdzie  znaczny  wzrost  temperatury 
nieruchomego  czynnika  może  powodować  jego  degradację 
i awarię całego systemu solarnego. Zastosowanie układu PV/T, 
generującego  również  energię  elektryczną,  pozwala 
zabezpieczyć  instalację  przed  przegrzaniem.  Ze  względu 
na korelację  ilości  pobieranego  ciepła  i  ilości  energii 
elektrycznej  uzyskanej  w  konwersji  fotowoltaicznej  wraz 
z natężeniem  promieniowania  słonecznego,  proces  zasilania 
pomp przez ogniwo może być także stosunkowo wydajny. Inną 
zaletą  systemu  PV/T  jest  także  oszczędność  powierzchni 
instalacji  solarnej,  które  jest  jednocześnie  wykorzystana 
na instalację fotowoltaiczną i fototermalną.

Do wad systemu PV/T można zaliczyć przede wszystkim 
mniejszą  sprawność  odbioru  ciepła  przez  kolektor.  Jest  to 
związane z mniejszym współczynnikiem absorpcji przez moduł 
PV  oraz  większymi  stratami  w  izolacji,  w  porównaniu 
do tradycyjnych instalacji kolektorów słonecznych. Problemem 
jest  także  dopasowanie  odpowiedniej  powierzchni,  która 
pozwalałaby  na  odpowiednie  zagospodarowanie  energii 
elektrycznej  i  ciepła.  Stopień  uzasadnienia 
ekonomicznego chłodzenia  modułów  PV  jest  także  mocno 
zależny  od  warunków  klimatycznych  oraz  od  rodzaju 
wykorzystania układu. Mimo tych wad, producenci kolektorów 
rozszerzają  swą  ofertę  o  moduły  hybrydowe,  a  technologia 
PV/T  jest  obiektem  badań  ośrodków  naukowych  w  kraju 
i zagranicą. Ze względu na silny akcent położony na energetykę 
słoneczną  w  specjalności  technika  systemów  energetyki  
odnawialnej,  technologia  ta  może  także  stanowić  istotny 
element  programu  nauczania  dostosowanego  do  aktualnego 
stanu wiedzy technicznej i rynku energetyki odnawialnej.
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