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FotowoltaikaFotowoltaika to bezpoto bezpośśrednie przetwarzanie rednie przetwarzanie 
energii promieniowania senergii promieniowania słłonecznego na onecznego na 
energienergięę elektrycznelektrycznąą..
Polega ona na powstawaniu siPolega ona na powstawaniu siłły y 
elektromotorycznej w wyniku elektromotorycznej w wyniku 
napromieniowania (zwykle na znapromieniowania (zwykle na złąłączu dwczu dwóóch ch 
rróóżżnych pnych póółłprzewodnikprzewodnikóów lub w lub 
ppóółłprzewodnika i metalu) przez Sprzewodnika i metalu) przez Słłoońńce . ce . 



TrochTrochęę historii czyli skhistorii czyli skąąd to sid to sięę
wziwzięłęło?o?

Efekt fotowoltaiczny jako pierwszy Efekt fotowoltaiczny jako pierwszy 
zaobserwowazaobserwowałł Antoine Henri Becquerel w Antoine Henri Becquerel w 
roku 1839.roku 1839.
PoczPocząątek tek -- w badaniach kosmicznychw badaniach kosmicznych
(lata 60(lata 60--te) te) 
W okresie kryzysu naftowego na poczW okresie kryzysu naftowego na począątku lat 70 tku lat 70 
uleguległł gwagwałłtownemu przyspieszeniutownemu przyspieszeniu



W latach 80 W latach 80 -- gdy ropa potaniagdy ropa potaniałła a -- zostazostałł
przyhamowany, ale teraz znprzyhamowany, ale teraz znóów dynamicznie siw dynamicznie sięę
rozwija.rozwija.

W Polsce, prace nad wykorzystaniem W Polsce, prace nad wykorzystaniem 
bezpobezpośśredniej przemiany energii sredniej przemiany energii słłonecznej w onecznej w 
elektrycznelektrycznąą prowadzone sprowadzone sąą od 1973 roku.od 1973 roku.









SprawnoSprawnośćść modumodułłóóww

Krzem krystaliczny > 16%Krzem krystaliczny > 16%
Krzem mono lub polikrystaliczny Krzem mono lub polikrystaliczny –– 11% 11% -- 13%13%
Krzem amorficzny Krzem amorficzny –– 4% 4% -- 8%8%
Arsenek galu (do zastosowaArsenek galu (do zastosowańń kosmicznych) > kosmicznych) > 
20%20%
Ogniwo GrOgniwo Gräätzela tzela –– ok 10%ok 10%

ηη = moc wyj= moc wyjśściowa / padajciowa / padająące promieniowaniece promieniowanie



Typy ogniwTypy ogniw fotowoltaicznychfotowoltaicznych

uużżywany materiaywany materiałł (krzem, p(krzem, póółłprzewodniki przewodniki 
zzłłoożżone, pone, póółłprzewodniki organiczne, itd.) przewodniki organiczne, itd.) 

struktura materiastruktura materiałłu (monokrysztaliczna, u (monokrysztaliczna, 
polikrysztaliczna, amorficzna). polikrysztaliczna, amorficzna). 



Rodzaje wykorzystywanych Rodzaje wykorzystywanych 
materiamateriałłóów organicznychw organicznych

PolimeryPolimery
DigomeryDigomery
DendromeryDendromery
Barwniki pigmentoweBarwniki pigmentowe
CiekCiekłłe krysztae kryształłyy



Dlaczego materiaDlaczego materiałły organiczney organiczne??

SSąą stosunkowo mastosunkowo małłe (100 nm gruboe (100 nm grubośści)ci)
Produkcja na wielkProdukcja na wielkąą skalskalęę jest jest łłatwiejsza niatwiejsza niżż
dla nieorganicznych materiadla nieorganicznych materiałłóóww
MogMogąą bybyćć chemicznie dostrajane, aby uzyskac chemicznie dostrajane, aby uzyskac 
odpowiednie pasmo przewodnictwa, oraz odpowiednie pasmo przewodnictwa, oraz 
inne winne włłaaśściwociwośści strukturalneci strukturalne
DuDużża ra róóżżnorodnonorodnośćść chemicznych struktur chemicznych struktur 
(polimery(polimery……))



Schemat budowy i dziaSchemat budowy i działłania ogniwa ania ogniwa 
fotowoltaicznegofotowoltaicznego

1. elektrody1. elektrody
2. p2. póółłprzewodnik typu Nprzewodnik typu N
3. bariera potencja3. bariera potencjałłuu
4. p4. póółłprzewodnik typu Pprzewodnik typu P





Ogniwo GrOgniwo Gräätzelatzela







MEH MEH –– PPV (quantumPPV (quantum--cubes)cubes)



Zalety ogniw fotowoltaicznychZalety ogniw fotowoltaicznych

Energia elektryczna wytwarzana jest Energia elektryczna wytwarzana jest 
bezpobezpośśrednio. rednio. 

SprawnoSprawnośćść przetwarzania energii jest taka sama, przetwarzania energii jest taka sama, 
niezaleniezależżnie od skali produkcji. nie od skali produkcji. 

Moc jest wytwarzana nawet w pochmurne dni Moc jest wytwarzana nawet w pochmurne dni 
przy wykorzystaniu przy wykorzystaniu śświatwiatłła rozproszonego.a rozproszonego.



ObsObsłługa i konserwacja wymagajuga i konserwacja wymagająą minimalnych minimalnych 
naknakłładadóów. w. 

W czasie produkcji energii elektrycznej nie W czasie produkcji energii elektrycznej nie 
powstajpowstająą szkodliwe gazy. szkodliwe gazy. 

Systemy fotowoltaiczne sSystemy fotowoltaiczne sąą lekkie, przenolekkie, przenośśne, ne, 
modumodułłowe i bardzo niezawodne. owe i bardzo niezawodne. 

MogMogąą bybyćć zestawione w krzestawione w króótkim czasie, w tkim czasie, w 
odizolowanych miejscach odizolowanych miejscach 



Zastosowanie ogniw Zastosowanie ogniw 
fotowoltaicznychfotowoltaicznych
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