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HIBRIDNI FOTOVOLTAIČNI SISTEM  

Leta 2003 je pričel teči projekt s strani CEA (Technological Research Division, 
Grenoble) v sklopu programa Inventing the Buildings 2010, ki vključuje tudi 
razvijanje novih tehnologij pri izdelavi fotovoltaičnih sistemov. Prototip 
hibridnega PV modula za pretvarjanje sončne energijo v električno, ima 
integriran toplotni prenosnik, kar omogoča tudi koriščenje absorbirane toplote 
(solarna kogeneracija). Projekt je zastavljen s ciljem zbiranja fizikalnih 
karakteristik dvoslojnega steklenega fotovoltaičnega sistema, vgrajenega v 
strešno konstrukcijo. Izvedba omogoča tudi vgradnjo v steno, vendar 
obstajajo pri namestitvi določene težave (moteč izgled, neusklajenost s tipsko 
izvedbo, neusklajenost med načini gradnje in zakonitostmi delovanja). Hibridni 
fotovoltaični sistem je izveden tako, da se lahko uravnava zračnost med 
solarnimi moduli in dvojno zasteklitvijo, nameščeno pod moduli. Steklo je 
posebej izdelano za ta namen, izbrana je bila dvojna vrsta stekla (z debelino 
50/25 mm, optimalni zračni prostor pa znaša 10 cm). Poudarek je na 
tehnologiji izdelave in na optičnih lastnostih stekla. Pri projektiranju, izdelavi in 
meritvah je bilo vključenih več različnih tehničnih panog ter strokovnjaki s 
področja hidravlike, termodinamike in meteorologije.   

Izvedba hibridnega fotovoltaičnega sistema  

Solarni moduli pretvarjajo v električno energijo le mali del sončne energije. V 
primeru, da je temperature sončne celice 25 °C, ta pretvorba znaša le 
približno 13 %. Ostanek se pretvori v toploto, ki segreva celico in znižuje njen 
električni izkoristek. Da ohranimo sončne celice hladne, je potrebno zagotoviti 
cirkulacijo zraka okoli modulov. Na sliki 1 je prikazano predvideno povečanje 
električnega izkoristka pri hlajenju sončne celice (zimsko in letno obdobje).  
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Značilnost hibridnega fotovoltaičnega PV/Th sistema je, da je v sistem hlajenja 
sončnih celic vključen kompaktni toplotni prenosnik, integriran v PV 
module.(slika 2a  in 3). Pri tem načinu hlajenja absorbirano toploto uporabimo 
za različne namene (na primer za ogrevanje NEH ali PH hiš).  

  

  

 

Toplotni kompaktni spiralni prenosnik je narejen iz aluminija in omogoča zaradi 
posebne tehnologije izdelave dober prenos toplote. Na sliki 2 b je prikazana 
razdelitev vpadnega sončnega sevanja. Določen delež sevanja se odbije, 
določen delež pa absorbira in spremeni v toploto. Izgube toplote nastanejo s 
konvekcijo in sevanjem.  

Električne karakteristike solarnega modula so odvisne:  

• površine solarnih celic,  
• tehnologije izdelave celic,  
• toplotne moči sončnega sevanja, temperature modula, 
• valovne dolžine sončnega sevanja, 
• oblike celic, ki naj bo takšna, da je vpliv delnega zasenčenja majhen.  
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Slika 4 a prikazuje  možen način vgradnje hibridnih fotovoltaičnih sistemov v 
strešno konstrukcijo, slika 4 b pa vgradnjo  v zunanjo steno stavbe.   

 

  

Temperaturne vrednosti po izvedenih meritvah v odvisnosti od debeline stekla 
in zračnega prostora (25 cm) so prikazane na diagramu št.5 
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Zaključek  

V prihodnosti se pričakuje, da bodo fotovoltaični sistemi postali eni od stebrov 
obnovljivih virov energije, čeprav bomo še nekaj časa odvisni od zemeljskega 
plina, olja, premoga in jedrske energije. Leta 2002 je celotna svetovna 
industrija fotovoltaike proizvedla približno fotovoltaičnih modulov moči 560 
MWp  (W p - peak watt). Zgornja meja pretvorbe sončnega sevanja s 
silicijevimi celicami je približno 23 %. Z uporabo večslojnih celic je možno 
doseči izkoristek pretvorbe že preko 30 %, kar pa je zaenkrat doseženo le v 
raziskovalnih laboratorijih. Hibridni PV sistemi omogočajo pridobivanje 
električne in toplotne energije (solarna kogeneracija). Prototip hibridnega 
fotovoltaičnega  sistema je bil razvit do takšne stopnje, da se ga uporablja v 
raziskovalne namene. Vgrajen sistem z močjo 700 Wp je v dveh tednih pretvoril 
30 kWh električne energije. Predvidena življenjska doba hibridnih 
fotovoltaičnih sistemov naj bi znašala 25 let.  

Bojan Grobovšek, univ.dipl.inž.str. 
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