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امكان سنجی فن آوري هاي مختلف 
تولید سلول های خورشیدی 

به منظور تولید بومی و انتخاب نوع خط تولید

كش�ور ما اي�ران، در  منطقه اي واقع ش�ده كه ب�ه لحاظ دريافت 
انرژي خورش�يدي در بين س�اير نقاط جه�ان در باالترين رده ها 

قرار دارد. 
خوش�بختانه ب�ا پيش�رفت ف�ن آوری ، هزينه توليد س�لول هاي 
خورش�يدي س�ير نزولي داش�ته اس�ت. بنابراين در برنامه ريزی 
برای آينده، انتخاب مواد اوليه جهت س�اخت سلول خورشيدی 
و نوع فن آوری مورد اس�تفاده اهميت فوق الع�اده بااليی دارد به 
نحوی كه می تواند آينده يك كشور را نيز تحت الشعاع خود قرار 
دهد. در اين مقاله ضمن بررسی انواع فن آوری های مختلف توليد 
سلول های خورش�يدی و مقايس�ه قيمت، مزايا و معايب و مدت 

بازگشت سرمايه آنها با يكديگر مقايسه گرديده است.
 ع�الوه ب�ر اين با بررس�ی ش�رايط اقليم�ی و اقتصادی كش�ور 
امكان س�نجی فن آوری های مختلف توليد سلول های خورشيدی 
از جمله فن آوری سيليكان و اليه نازک،  انتخاب صحيح نوع خط 

توليد برای كشور امكان پذير می گردد.
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1- مقدمه
در س��ال 1839 برای نخس��تین بار دانش��مندان به خاصیت بعضی از 
مواد در تبدیل انرژی خورش��یدی به الکتریس��یته پ��ی بردند )هنري 
بکیورل]1[(، اما این اثر تا س��ال 1954 که آقاي چاپین اولین س��لول 
خورش��یدي س��یلیکانی را در آزمایشگاه بل س��اخت، مورد توجه قرار 

نگرفته بود]2[. 
بعد از آن تالش های بسیاری برای گسترش و افزایش بازده این تبدیل 
انجام شده اس��ت؛ چنانکه امروزه بسیاری از کشورهای صنعتی جهان 
بخش عمده ای از س��رمایه گذاری های کالن خود را به این سمت سوق 

داده اند. 
کش��ور ما ایران، در بین مدارهاي 25 تا 40 درجه عرض ش��مالي قرار 
گرفت��ه اس��ت و در منطقه اي واقع ش��ده که به لح��اظ دریافت انرژي 
خورشیدي در بین نقاط جهان در باالترین رده ها قرار دارد )شکل 1(.

متوس��ط میزان تابش پرتوي خورشیدي در ایران بین 1800 تا 2200 
کیلووات س��اعت بر مترمربع در سال تخمین زده شده است )که البته 

باالتر از میزان متوسط جهاني است(.
 

شكل  1- نقشه ميزان متوسط تابش ساالنه انرژی خورشيد در جهان بر حسب 
كيلووات ساعت بر متر مربع ]3[
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در ایران به طور متوس��ط سالیانه بیش از 280 روزآفتابي گزارش شده 
است که بسیار قابل توجه است]4[.

در شکل )2( میزان تابش ساالنه نقاط مختلف ایران بر حسب مگاوات 
بر مترمربع نشان داده شده است.

مشکل اساس��ی براي گسترش سیس��تم هاي فتوولتائیک قیمت زیاد 
آنها مي باشد. خوشبختانه با پیشرفت فن آوری  هزینه تولید سلول هاي 

خورشیدي سیر نزولي داشته اما هنوز یک مسأله اساسي مي باشد. 
در برنامه ری��زی برای آینده انتخاب مواد اولیه جهت س��اخت س��لول 
خورشیدی و نوع فن آوری مورد استفاده اهمیت فوق العاده باالیی دارد 
ب��ه نح��وی که می تواند آینده یک ش��رکت یا حتی یک کش��ور را نیز 

تحت الشعاع خود قرار دهد. 

پارامترها و یا معیارهای تاثیرگذار در انتخاب یک نوع خاص از سلول هاي 
خورش��یدي می تواند در قدم اول راندمان سلول باشد، اما دیدگاه های 
اقتصادی و زیس��ت محیطی نیز دارای اهمیت فراوان هستند. بنابراین 

از دیدگاه اقتصادي:
1( اولین معیار موجود بودن و ارزان بودن یک ماده برای تولید س��لول 

خورشیدی با راندمان باال در ابعاد وسیع می باشد.
2( دومین معیار جنبه های زیست محیطی و ایمنی است. مثال با وجود 
بازده باال برای بعضی از مواد شبیه: As و Cd، این مواد به شدت سمی 

بوده و برای سالمت انسان و طبیعت مضر هستند.
روش مس��تقیم تبدیل نور به الکتریس��ته را اثر ی��ا پدیده فتوولتائیک 

مي نامند.
برای تبدیل نور به الکتریسیته چهار مرحله نیاز است )شکل 3(:

1. جذب نوری که باعث ایجاد حالت برانگیخته شود.
2. تبدیل حالت برانگیخته به زوج الکترون-حفره آزاد.

3. جداس��ازی حامل های آزاد از یکدیگر )حرکت خالف هم الکترون و 
حفره(

4. ترکیب الکترون با حفره ای که از سر منفی رسیده 

2- روش های ساخت سلول های خورشيدی
2-1- فن آوری های ساخت سلول خورشيدي كريستال سيليكاني

از آنج��ا ک��ه در ص��د باالیي از بازار س��لول هاي خورش��یدي جهان را 
سلول هاي خورشیدي کریستال س��یلیکاني تشکیل مي دهند، در این 
قس��مت ابتدا روش هاي س��اخت این نوع از س��لول هاي خورشیدي را 

بررسي خواهیم کرد. 
در س��اختارهاي س��یلکیوني نیز به عل��ت مصرف زیاد م��واد اولیه در 
س��اختارهاي ت��ک بل��ور، جهت گیري روش هاي س��اخت به س��مت 

ساختارهاي چند  بلوري، و بلورهاي بي شکل الیه نازک مي باشد. 
به طور کلي مراحل ساخت سلول هاي خورشیدي کریستال سیلیکاني 

را مي توان به صورت دیاگرام شکل )4( خالصه نمود.

شكل  2- مجموع انرژی تابشی ساالنه خورشيد در نقاط مختلف ايران بر حسب 
مگاوات بر متر مربع ]5[

شكل4- زنجيره ساخت سلول هاي خورشيدي كريستال سيليكاني ]7[شكل 3- مراحل توليد توان الكتريكي از نور خورشيد ]6[
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2-1-1- روش مواد حجمي رايج1 
یکي از مراحل مهم س��اخت سلول هاي خورش��یدي سیلیکانی ایجاد 

شمش هاي سیلوکون مي باشد.
دو روش عمده براي ایجاد این شمش ها وجود دارد:
1( روش چکرالسکي2 براي تهیه شمش تک بلور 

2( روش ریخته گري3 براي ساخت شمش هاي چند بلوري. 
به علت مزایاي س��یلیکان تک بلور راندمان سلول هاي خورشیدي تک 
بلور 1/5 تا 2 درصد از راندمان سلول هاي خورشیدي چند بلور بیشتر 
اس��ت. به علت مصرف مواد اولیه بیش��تر و مراحل س��اخت پیچیده تر 

قیمت تمام شده سلول در حدود 25 تا 30 درصد بیشتر مي شود. 
روش هاي رایج ساخت سیلیکان چند بلور در سلول هاي خورشید شامل: 
1( انجماد جهت دار صحیح4 و 2( روش ریخته گري الکترومغناطیسي5  

مي باشند. 
در روش ریخته گري الکترومغناطیسي عمل ذوب توسط نیروي القاي 
الکترومغناطیس انجام ش��ده و به علت نداشتن تماس با ظرف مي توان 
به راندمان بیشتري در حدود 0/5 تا 1 درصد بیشتر از انجماد جهت دار 

رسید ]7[.

2-1-2- ساخت كريستال نواري6 
براي ساخت کریس��تال نواري روش هاي زیادي وجود دارد که در این 
قسمت فقط به نام آنها اشاره شده براي جزئیات بشتر مي توان به مرجع 

]7[ مراجعه کرد. 

2-1-3- فن آوری چاپ تصوير7 
اغلب س��لول هاي خورشیدي س��یلیکان موجود در بازار با روش چاپ 
تصویر س��اخته مي ش��وند. این روش که یک روش ساده، مستحکم و 
پیوسته مي باشد به راحتي با فرآیندهای ساخت قابل تطبیق مي باشد. 
خطوط تولید کاماًل خودکار این روش س��اخت توسط چند شرکت به 
بازار عرضه گردیده اس��ت. فرآیندهای ساخت روش چاپ تصویر براي 
سال هاي متمادي تغییر چنداني نکرده است و این روش ها به دو صورت 

معمولي و روش فایرینگ-ترو PECVD SiN 8 انجام مي شود. 

2-2- فن آوری ه�ای س�اخت س�لول هاي خورش�يدي الي�ه ن�ازک 
سيليكانی

براي رش��د یک الیه سیلیکان نازک به ضخامت حدود 10میکرومتر یا 
کمتر روي یک الیه اي غیر از سیلیکان بلوري روش هاي متعددي وجود 
دارد که اکثر این روش ها در مراحل س��اخت مدارات مجتمع استفاده 
مي شوند. براي اطالعات بیش��تر مي توان به مرجع ]8[ و یا کتاب هاي 
مرجع س��اخت م��دارات مجتمع رجوع کرد. در زیر ب��ه تعدادي از این 

روش ها اشاره گردیده است:
• Chemical Vapor Deposition (CVD),
• Plasma Enhanced CVD (PECVD),
• Ion Assisted Deposition (IAD), 
• Liquid Phase Epitaxy (LPE)  
• Solid Phase Crystallization (SPC) Of Amorphous Silicon.

2-3- فن آوری های ساخت سلول هاي خورشيدي ارگانيك
2-3-1- روش هاي پوشاندن و چاپ9 

پوشاندن چرخشي10 
بي تردید روش پوش��اندن چرخش��ي که در صنایع نیمه هادي نیز براي 
پوشاندن نور مقاوم11روي سطح ویفر استفاده مي شود، یکي از مهمترین 

روش هاي توسعه سلول هاي خورشیدي ارگانیک مي باشد. 
این روش که مش��ابه روش س��اختن CD/DVD نیز مي باشد به گونه اي 
اس��ت که ابتدا مایع مورد نظر روس س��طح ریخته شده و سپس توسط 
عمل چرخاندن روي تمام س��طح را به طور یکنواخت مي پوشاند )شکل 
5(. ضخامت، ریخت و توپوگرافي الیه به س��رعت چرخش، چسبناکي، 
فرار بودن، قابلیت نفوذ، وزن ملکولي و چگالي ماده محلول بستگي دارد.

پوشاندن توسط تيغه12 
روش دیگ��ري که با آن مي توان یک الیه با ضخامت دلخواه )در حدود 
10-500 میکرومتر( ایجاد کرد، روش پوش��اندن توسط تیغه مي باشد. 
در این روش که نس��بت به روش قبل میزان دورریز مواد خیلي کمتر 
مي ش��ود، مواد توسط یک تیغه تیز که در فاصله دلخواه از زیرالیه قرار 
گرفته پخش مي ش��وند. مواد یاید در جلوي تیغه ریخته شده و تیغه با 

یک سرعت ثابت آنها را پخش مي کند.

چاپ تصوير13 
این روش که قباًل نیز در س��اخت س��لول هاي خورش��یدي کریستال 
س��یلیکانی به آن اشاره شد، توسعه آن به اوایل قرن بیستم برمي گردد 
و داراي تکنیک هاي بس��یار متنوعي مي باشد. در این روش چون مواد 
اصال هدر نمي روند صرفه جویي زیادي در هزینه ها خواهد ش��د. در این 
روش نی��از به یک فیل��م با ضخامت زیاد و محلول با چس��بناکي باالو 
فراریت کم مي باشد. فرایند انجام این کار در شکل )5( به صورت کلي 
آورده ش��ده است. همانگونه که در این شکل مشاهده مي شود، تصویر 
که از مواد چوبي ساخته شده روی فریم چسبانده شده است. تصویر به  
مواد امولسیوني که براي محلول پوششي غیر قابل نفوذ هستند، منتقل 
مي گردد. سپس با ریختن محلول پوششي در فریم و چسباندن آن به 
زیرالی��ه، محلول از محل هاي مورد نظر عبور ک��رده و طرح را به روي 

زیرالیه منتقل مي نماید.

شكل  5- نماي كلي از نحوه انجام عمل پوشاندن چرخشي ]9[

شكل  6- تصوير پروسه چاپ تصوير ]9[
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با بهبود س��اختار روش چاپ تصویر به صورت اسکوئیجي14 مي توان از 
این روش در تکنیک هاي رول به رول اس��تفاده کرد. این س��اختار در 

شکل )9( نشان داده شده است.

چاپ جوهر افشان15 
این روش که از دیدگاه صنعتي یک روش نسبتاً جدید است، به راحتي 
توس��ط چاپگر هاي جوهرافشان ارزان قیمت قابل انجام است. در نمونه 
صنعت��ي این نوع چاپگر ها مواد بکار رفته قابل تغییر مي باش��ند. نوک 
چاپگر معموالً باید از جنس س��رامیک باشد تا در مقابل مواد ارگانیک 
مقاوم باش��د. با اس��تفاده از این تکنیک براحتي مي توان به رزولوش��ن 
300dpi یا حتي 1200dpi رس��ید. تنها مش��کل ای��ن روش محدودیت 
س��رعت آن مي باشد. ضخامت خش��ک مواد از طریق تعداد قطرات که 
روي س��طح پاشیده مي شود تعیین مي گردد. در شکل )7( اصول کلي 

این روش و تصویر یک نمونه صنعتي این چاپگر آورده شده است.

چاپ بالشتكي16 
براي چاپ روس سطوح ناصاف و یا سطوح محدب و مقعر فقط چندین 
تکنیک هس��تند که خوب عمل مي کنند. یکي از این تکنیک ها چاپ 
بالشتکي مي باشد که چندین مزیت دیگر را نیز به همراه دارد. اما این 
تکنیک فقط براي سطوح کوچک مناسب بوده و قادر است یک تصویر 
دو بعدي را چاپ کند. این روش ش��بیه روش چاپ افست مي باشد که 
مهر ژالتیني از جنس سیلیکان طرح را از روي گراور به زیرالیه منتقل 
مي نماید. چرخه انجام این عملیات در شکل )8( نشان داده شده است.

2-3-2- تكنيك هاي رول به رول
تمام موارد بررس��ي ش��ده در قس��مت تنه��ا روي ی��ک زیرالیه عمل 
مي کردند، اما مواردي که در این بخش بررس��ي مي ش��وند قابلیت این 
را دارند که روي زیرالیه هاي وس��یع تر که از دو طرف روي رول تابیده 

شده اند، عمل چاپ را انجام دهند. 
براي عمل چاپ ابتدا ش��بکه مورد نظر از رول اول باز ش��ده و پس از 
انجام عمل چاپ و مابقي فرآیندها از قبیل: گرمادهي، خشک کردن و 
... دوباره روي رول دوم پیچیده مي شود. در حالت کلي چون در ساخت 
س��لول هاي خورش��یدي ارگانیک نیاز به الیه هاي مختلف مي باش��د، 
قراردادن این الیه ها به دو روش کلي مجزا و یکپارچه مطابق شکل )9( 
مي تواند انجام ش��ود. نکته اي که در مورد این روش ها باید به آن اشاره 
کرد اینست که با توجه به تجاري شدن ساخت سلول هاي خورشیدي 
ارگانیک شرکت هاي سازنده به دلیل رقابتي بودن بازار، اطالعات بسیار 

کمي در مورد خطوط تولید جدید ارائه مي نمایند.
 

WP 3- برآورد هزينه نصب سلول هاي خورشيدی
مهمترین مش��کل توسعه سیستم هاي فتوولتائیک به عنوان یک منبع 
انرژي تجدید پذیر هزینه باالي سرمایه گذاري این سیستم ها مي باشد. 
خوشبختانه در سال هاي آینده انتظار مي رود که هزینه سرمایه گذاري 
براي ساخت این سیستم ها کاهش چشم گیري داشته باشد. از طرفي با 
پیشرفت فن آوری  مي توان به کارایي هاي باالتر نیز دست یافت. از اینرو 
پیش بیني مي ش��ود که قبل از س��ال 2015 هزینه این سیستم هاي با 
سیس��تم هاي سوخت فسیلي قابل رقابت باشد و تا قبل از سال 2020 

در سرتاسر جهان به صورت گسترده مورد استفاده قرار بگیرند.

3-1- قيمت پانل هاي فتوولتائيك
هزینة انرژی در یک سیس��تم تجدید پذیر با مشخص کردن انرژی که 
در مدت زمان طول عمر به عالوة بیست سال و کل هزینه در طول عمر 
آن، به دست می آید. با این وجود مقایسة این قیمت ها با قیمت انرژی 
در منابع رایج، ممکن اس��ت اشتباه باش��د. یک نکته آن است که این 
مقایسه برای هزینة سیستم فتوولتائیک  در بیست سال آینده است، در 
حالی که قیمت انرژی الکتریکی مصرفی، قیمت حال حاضر اس��ت که 
معموال بر اس��اس نیروگاه هایی با طول عمر باال به دست می آید. برای 
تصحیح این خطا، باید قیمت انرژی ناش��ی از منابع رایج را طی بیست 

سال آینده تخمین زد که البته کاری دشوار می باشد. 
مشکل بعدی آن است که هزینه ها به شدت وابسته به فرض هایی است 
که در آنالیز قیمت به کار می روند. برای مثال، هزینه های ناشی از قرض 
گرفتن پول برای خرید سیستم فتوولتائیک ، ممکن است هزینه ی کل 
سیس��تم را دو برابر کند. همچنین هزینه ها به میزان تابش خورشید و 
محل قرار گرفتن سیس��تم فتوولتائیک وابس��ته است. واضح است که 
مکان هایی با تابش باالی خورشید، هزینه ی برق کمتری دارند )اگر چه 

هزینة اولیه  سیستم یکسان است(. 
در نهایت سیستم های انرژی تجدیدپذیر دارای هزینه های جانبی چون 
نصب سیس��تم هستند که این نوع از هزینه ها کشور به کشور متفاوت 

شكل ) 7(- نماي كلي روش چاپ جوهر افشان ]9[

شكل  9- دو روش كلي R2R به صورت مجزا و يكپارچه ]9[

شكل ) 8(- چرخه عمليات چاپ بالشتكي ]9[
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می باش��ند و این چنین اثرهایی به راحتی قابل اعمال در کل هزینه ها 
نیستند.

طبق نمودار شکل )10( حدود %70 قیمت سیستم هاي فتوولتائیک، 
هزینه ماژول هاي فتوولتائیک مي باش��د. کاهش قیمت سلول تاثیر به 
س��زایي در کاهش قیمت تمام شده سیس��تم هاي فتوولتائیک خواهد 

داشت )شکل 11(. 

3-2- هزينه سيستم هاي نصب شده به طور كامل
هزینه معمول یک سیستم فتوولتائیک شامل هزینه تجهیزات و هزینه 
نصب سیس��تم مي باشد، که معموالً برحسب دالر بر وات ارئه مي شود. 
متوسط هزینه یک سیستم خانگي مي تواند از 2000$ تا 50,000$ باشد.

• متوس��ط هزینه کلیه تجهیزات ش��امل پانل، مب��دل، پایه هاي نصب 
تجهیزات الکتریکي و ... در حدود             در هر وات مي شود. در صورت 

استفاده از باتري پشتیبان           نیز به آن اضافه مي گردد.
• متوس��ط هزینه نصب در حدود             بوده که ش��امل نصب فیزیکي 

سیستم و اتصال آن به شبکه مي باشد.
در ش��کل 12 متوسط هزینه سیس��تم هاي نصب شده به طور کامل بر 
حس��ب ظرفیت آنها در سال هاي مختلف نش��ان داده است. همانگونه 
که در این ش��کل مشاهده مي شود هزینه سیستم هاي نصب شده براي 
سیس��تم ها با ظرفیت باال در فاصله س��ال هاي 2009 و 2010 کاهش 

یافته است.

4- بررسي شرايط اقليمي در انتخاب سلول خورشيدي
شرایط اقلیمي یک منطقه براي استفاده از سلول هاي خورشیدي نقش 
بس��یار مهمي دارند. براي رس��یدن به حداکثر راندمان یک نوع سلول 
خورشیدي باید پارامترهاي زیادي از جمله: نوع، جنس و راندمان نامي 
س��لول خورشیدي، میزان تابش نور خورشید در روز، فصل و سال، دما، 
رطوبت، میزان گرد غبار و نوع آب و هوا از نظر ابري یا آفتابي بودن، را 
در نظر گرفت. از این رو در ادامه به بعضي از این موارد خواهیم پرداخت.

4-1- اثر ميزان شدت تابش نور خورشيد در راندمان و توان خروجي 
سلول خورشيدي

جهت بررسي اثر میزان تابش روي توان خروجي سلول خورشیدي، به 
عنوان نمونه ماژول فتوولتائیک تجاري شرکت Q�Cells در نظر گرفته 
ش��ده است. همانطور که در شکل )13( مشاهده مي شود، میزان تابش 
خورش��ید با جریان تقریباً یک رابطه خطي داش��ته و از آنجا که ولتاژ 
تغیی��ر چنداني نمي کند، بنابراین با کاهش میزان تابش، حداکثر توان 
خروجي نیز به صورت خطي کاهش مي یابد. از نظر جغرافیایي مناطقي 
این خصوصیت را دارند، که در نواحي اس��توایي قرار دارند. کشور ما با 
توجه به اینکه در نیمکره شمالي واقع شده است، بدلیل نزدیکي به خط 
اس��توا پنانسیل مناسبي از نظر میزان و شدت تابش دارد که در بخش 

اول به آن اشاره شد.

عام��ل دیگري که باید به آن اش��اره کرد کاهش راندمان س��لول هاي 
خورش��یدي ب��ا کاهش ش��دت تابش انرژي خورش��یدي مي باش��د. 
هماهنگونه که در ش��کل )14( مشاهده مي شود کاهش شدت نور به 
کمت��ر از 400W/m2 عالوه بر کم ش��دن ت��وان خروجي، باعث کاهش 
 100W/m2 راندمان نامي س��لول نیز کاهش می ش��ود. در میزان تابش

این راندمان تا %10 افت خواهد کرد.

شكل  10- ميزان درصد هزينه بخش هاي مختلف يك سيستم فتوولتائيك ]10[

شكل  12- متوسط هزينه سيستم هاي نصب شده در امريكا
 براي ظرفيت هاي مختلف ]12[

شكل  11- نمودار پيش بيني كاهش قيمت سلول هاي خورشيدي ]11[

شكل  13- نمودار تغييرات ولتاژ جريان و توان حداكثر سلول خورشيدي
 بر حسب ميزان تابش نور خورشيد ]13[

$5/W

$2/W
$2/W 
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4-2- اثر دما در راندمان سلول خورشيدي
با توجه ب��ه افزایش تعداد زوج الکترون- حفره ه��اي ذاتي در دما هاي 
باالت��ر، این امر موجب کاهش راندمان س��لول خورش��یدي مي ش��ود. 
همانگونه که در ش��کل )15( نشان داده ش��ده است، ماکزیمم جریان 
اتص��ال کوتاه به افزایش دما تغییر چنداني نمي کند، اما ماکزیمم ولتاژ 
مدار باز کاهش مي یابد. بنابراین با افزایش دما پارامترFF 17 و در نهایت 

راندمان سلول کاهش مي یابد. 

4-3- بررسي شرايط اقليمي چند شهر از كشور ]15[
4-3-1- ميزان متوسط ساليانه

در این بخش متوسط سالیانه پارامترهاي تعداد ساعات آفتابي، حداکثر 
دما، حداقل دما و تعداد روزهاي صاف ش��هرهاي مش��هد، کاشمر، یزد 
و بیرجند طبق آمار ارائه ش��ده توسط س��ازمان هواشناسي جمهوري 
اس��المي ایران براي س��ال هاي 2000 تا 2005 به صورت جدول )1(

ارائه شده اند.
با مقایس��ه دو شهر مشهد و یزد طبق جداول و نمودارها، از نظر میزان 
تابش ش��هر یزد وضعیت بهتري نسبت به شهر مشهد دارد. با توجه به 
کاهش راندمان با افزایش دما و باالتر بودن دماي سطح پانل نسبت به 
محیط به دلیل در معرض مستقیم نور خورشید بودن طبق جدول )1( 

شهر مشهد وضعیت بهتري از نظر کاهش راندمان در دماي باال دارد.

تعداد روزهاي صاف حداقل دما حداكثر دما ساعات آفتابي شهر

212.0 9.2 22.6 2978.4 مشهد

273.0 12.4 24.2 3388.9 كاشمر

263.0 12.7 27.4 3483.3 يزد

272.0 8.9 24.8 3451.3 بيرجند

از نقطه نظر پارامترهاي دیگر محیطي نیز مي توان به میزان بارش هاي 
فصلي اش��اره کرد، با وجود اینکه هواي ابري مي تواند راندمان س��لول 
خورش��یدي را به میزان %70 کاهش  دهد، اما این بارندگي ها مي تواند 
در تمیز کردن س��طح پانل خورش��یدي از آلودگي و گرد و غبار کمک 

کند.

5- بازگشت سرمايه
مدت زمان بازگش��ت س��رمایه18 در سیس��تم هاي فتوولتائیک به این 
معناست که یک سیستم فتوولتائیک چه مدت کار کند تا بتواند معادل 
انرژي استفاده شده براي تولید خود را تولید کند. سوال اساسي که در 
مورد این فن آوری  مطرح مي شود اینست که آیا اصوالً این روش تولید 

انژري مقرون به صرفه مي باشد یا نه؟  

5-1- مدت زمان بازگشت سرمايه انواع سلول هاي خورشيدي
مدت زمان بازگش��ت س��رمایه و نقش هر یک از این عوامل ذکر شده 
در شکل )16( براي انواع سلول هاي خورشیدي نشان داده شده است.

همانگونه که در این ش��کل مشاهده مي شود این اندازه گیري براي میزان 
تابش 1700kWh/m2 انجام شده است.

با توجه اینکه در اکثر نقاط ایران میزان تابش بیش��تر از این مقدار بوده 
)2200kWh/m2�1800( مي توان نتیجه گرفت که بازگش��ت سرمایه براي 
کشورمان ایران از مقادیر نشان داده شده در این نمودار نیز کمتر خواهد 
بود. با نگاه کلي به این نمودار مي بینیم که در س��ال 2009 با پیش��رفت 
فن آوری ، مدت زمان بازگش��ت سرمایه تمام انواع سلول هاي خورشیدي 
زیر دوسال بوده و براي بعضي از مدل هاي الیه نازک این زمان زیر یکسال 
مي باش��د. در بررسي صورت گرفته براي سیستم هاي فتوولتائیک خیلي 
بزرگ که در مرجع ]17[ انجام شده است این بازگشت سرمایه به صورت 

نمودار شکل )17( براي انواع سلول هاي خورشید بدست آمده است.

شكل  14- تغييرات راندمان در تابش  هاي كم ]13[

شكل  15- نمودار جريان يك سلول خورشيدي بر حسب دما ]14[

شكل  16- مدت زمان بازگشت سرمايه به همراه نقش هر عامل براي انواع 
سلول هاي خورشيدي ]16[

شكل17- مدت زمان بازگشت سرمايه براي سيستم هاي فتوولتائيك خيلي بزرگ ]17[

جدول ) 1(- جدول مقايسه شرايط اقليمی چند شهر ايران
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6- انتخاب ساختار مناسب به منظور توليد بومي
6-1- اهميت موضوع

با بررس��ي هاي صورت گرفته در بخش هاي قبلي شامل: بررسي ساختار 
انواع مختلف، بررسي انواع فن آوری های ساخت، بررسي روش هاي ساخت، 
بررسي میزان هزینه ساخت و بازگشت سرمایه و بررسي شرایط اقلیمي 
موثر در راندمان حال نوبت به پیش��نهاد بهترین نوع سلول خورشیدي، 
بهترین منطقه براي ساخت کارخانه و پیشنهاد مناسب ترین منطقه براي 
نصب این سیستم ها در کشورمان، مي باشد. از آنجا که در بخش 8 فواید 
اقتصادي موثر ناشي از راه اندازي این زنجیره تولید در کشور بررسي شد، 
این فن آوری  مي تواند در میزان رشد اقتصادي، میزان تولید ناخالص ملي، 
افزایش میزان اش��تغال و بکارگیري نیروي هاي متخصص در کشورمان 
نیز نقش تعیین کننده اي در سال هاي آتي داشته باشد. بنابراین انتخاب 
صحیح یک ساختار مناسب بدلیل نیاز به سرمایه گذاري زیاد در این بخش 

باید با بررسي کامل و با مشورت کارشناسان این فن انجام شود. 

 SWOT 196-2- بررسي كلي سيستم هاي فتوولتائيك به روش
آنالیز سیس��تم هاي فتوولتائیک به روش SWOT در واقع بررس��ي مزایا، 
معایب، فرصت ها و تهدیدهای استفاده از این فن آوری  مي باشد. با مقایسه 
این پارامترها مي توان به امکان سنجي بهتري براي تولید بومي سیستم هاي 

فتوولتائیک رسید. 

6-2-1- چگونگ�ی ارزيابي كل�ي فن آوری های مختلف سيس�تم هاي 
فتوولتائيك ]18[

براي انتخاب یک فن آوری  به منظور تولید بومي سیستم هاي فتوولتائیک، 
باید پارامترهاي گوناگوني را مورد بررسي قرار داد. از این رو جهت مقایسه 
کلي به روش SWOT، فن آوری های الیه نازک، تک کریستال سیلیکانی و 

پلي کریستال سیلیکانی در جدول )2( آورده شده است. 
جدول ) 2(- مقايسه كلي فن آوری های اليه نازک، تك كريستال سيليكانی

 و پلي كريستال سيليكانی ]18[

6-3- انواع فن آوری های ساخت بر پايه سيليكان
6-3-1- فن آوری توليد پلي سيليكان

از آنجا که صنعت س��اخت پلي سیلیکان براي کاهش قیمت ها در فاز 
توس��عه ظرفیت مي باشد، این موضوع ورود تولید کنندگان جدید را به 
این بخش دش��وار کرده و نیاز به س��رمایه گذاري زیادي در این بخش 
مي باشد. بنابراین براي کساني که مي خواهند در این عرصه ورود کنند 

باید به موارد زیر توجه نمایند:
● ظرفیت تولید باید اینقدر بزرگ باشد که از لحاظ قیمتي قابل رقابت 

با بازار جهاني باشد.
● داشتن  انرژي ارزان و بدون وقفه الکتریسته براي تولید ضروري است 

چون 26% قیمت تمام شده مربوط قیمت الکتریسیته مي باشد.
● در زنجی��ره تولی��د c�Si، کاهش CAPEX )هزین��ه تجهیزات( براي 
پلي س��یلیکان داراي باالترین مقدار مي باشد. از این رو دسترسي به 
س��رمایه هاي کم هزینه )از قبیل وام هاي و کمک هاي دولتي با سود 

کم( ضروري مي باشد.

6-3-2- فن آوری  توليد شمش و ويفر
با بهبودهاي صورت گرفته در فرآیندهای ساخت، میزان مواد مصرفي و 
استفاده از انرژي الکتریسیته کاهش یافته است بنابراین انتظار مي رود 
که قیمت تولید ویفر نیز کاهش یابد. از این رو قیمت تمام شده سلول 

خورشیدي نیز کاهش مي یابد. 
بنابراین ش��رکت هاي خصوصي و تولیدکنن��دگان باید به موارد زیر در 

مورد تولید ویفر و شمش دقت نمایند:
● تولید ویفر و ش��مش به تنهایي موضوعي چالش برانگیر مي باش��د. 
از ای��ن رو این دس��ته از تولید کنندگان باید در اه��داف بلند مدت 
خود تولید پلي سیلیکان و تولید سلول را در نظر داشته باشند که با 

مجتمع سازي بتوانند هزینه ها را کاهش دهند.
● مقیاس کارخانه و حجم تولید در این زمینه کاماًل در کاهش قیمت و 

توانایي رقابت با دیگر تولیدکنندگان تاثیرگذار مي باشد.
● دسترس��ي به انرژي ارزان و پایدار در این بخش نیز ضروري مي باشد.
از آنج��ا که تولیدکنندگان موجود در این زمینه پیش��رفت هاي قابل 
مالحظه اي در این فن آوری  داشته اند و با توجه به نیاز به سرمایه گذاري 
کالن در این بخش، در حال حاضر این فن آوری  پیشنهاد نمي گردد.

6-3-3- فن آوری  توليد سلول
 30GW در س��ال2010 رکورد تولید س��لول هاي فتوولتائیک به حدود
رسیده است. این در حالیست که میزان نصب سیستم هاي فتوولتائیک 
در جهان کمتر از 20GW بوده اس��ت. این ش��کاف خیلي بزرگ میان 
عرضه و تقاضا در سال هاي آینده نیز ادامه خواهد داشت و این امر باعث 
کاهش قیمت س��لول و ماژول خواهد شد. بنابراین براي سرمایه گذاري 

در این بخش توجه به نکات زیر ضروري مي باشد:
● سلول هاي خورشید در حال تبدیل شدن به کاالي مصرفي مي باشند 
ک��ه بهترین روش تمایز محص��والت بهتر توجه به راندمان بیش��تر 
مي باش��د. بنابراین در ای��ن بخش باید به س��رمایه گذاري در بخش 
تحقیق و توس��عه و بهبود فرآیندها و اس��تفاده صحیح از مواد توجه 

ویژه شود.
● براي رقابت با دیگر تولیدکنندگان در این بخش باید به مجتمع سازي 
تولید سلول خورشیدي به منظور کاهش هزینه ها توجه ویژه گردد 
که این امر نیاز به استفاده از وسایل پیشرفته و سرمایه گذاري زیادي 

دارد.
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6-3-4- فن آوری  ساخت ماژول
ساخت ماژول از نظر هزینه و راندمان کاماًل وابسته به فعالیت ها و اتفاقات 
صورت گرفته در بخش هاي دیگر )تولید پلي سیلیکان، شمش و ویفر، 
و سلول( است. همچنانکه قباًل نیز ذکر گردید هزینه ساخت ماژول به 
شدت رو کاهش مي باشد. بنابراین براي توسعه و سرمایه گذاري در این 

فن آوری  باید به موارد زیر توجه نمود:
س��اخت ماژول در واقع یک فرآیند اس��مبل کردن مي باشد و کمترین 
س��رمایه را براي تجهیزات نیاز دارد. این بدین معناست که وارد شدن 
به این بخش خیلي س��اده و آس��ان ب��وده و موانع کمتري بر س��ر راه 

تولیدکنندگان وجود خواهد داشت.
● حداقل اندازه کارخانه تولید ماژول مي تواند در حدود 10MW یا حتي 
کمتر باشد. هر چند باید در نظر داشت که هرچه ظرفیت تولید باالتر 

باشد قیمت تمام شده محصول کمتر خواهد شد.
● س��رمایه کاري نس��بتاً زیادي براي خرید مواد اولیه و سلول در این 

بخش الزم است.
● شرکت هاي س��ازنده ماژول براي متمایز ساختن محصوالت خود در 
بازار رقابتي، تالش مي کنند که یک نام تجاري براي محصوالت خود 

داشته باشند.
● به منظور داشتن قابلیت رقابت با دیگر شرکت ها، سازندگان باید در 

اهداف بلند مدت خود تولید سلول را نیز در نظر داشته باشند.

6-3-5- مقايسه انواع فن آوری های ساخت بر پايه سيليكان
در جدول )3( مقایس��ه کلی بین انواع فن آوری های ساخت سلول های 

خورشیدی از ماده سیلیکان انجام شده است.
با توجه به کمبود پلي سیلیکان در سال 2008 و باال رفتن قیمت آن 
در حدود                 قیمت ماژول نیز تا حدود            افزایش یافت. 
در این زمان اکثر شرکت ها، تحقیقات خود را معطوف به فن آوری  الیه 
نازک نمودند که ه��م مواد کمتري مصرف مي کرد و هم هزینه تولید 
کمتري داش��ت. اما از س��ال 2009 به بعد که قیمت تولید سیلیکان 
کاهش یافت تولیدکنندگان ای��ن بخش را براي افزایش راندمان قابل 

رقابت با سیلیکان به چالش کشانده است.

6-4- فن آوری های ساخت سيستم هاي فتوولتائيك اليه نازک
در ش��کل )18( س��ه فن آوری  رایج و تج��اري موجود در ب��ازار تولید 
س��لو ل هاي خورش��یدي الیه نازک با یکدیگر مقایس��ه شده اند که در 

بخش هاي بعدي هر یک از آنها بررسي خواهند شد.

a-Si 6-4-1- فن آوری  ساخت
 a�Si در ح��ال حاضر از نظ��ر تجاري و میزان تولید، فن آوری  س��اخت
نس��بت به دو فن آوری  دیگر الیه نازک پیش��رفت بهتري داشته و این 
تنها به دلیل ظهور زودتر این فن آوری  در بازار مي باش��د. بنابراین براي 

سرمایه گذاري در این بخش باید به موارد زیر توجه نمود:
● ب��ا توجه به محدودیت هاي موج��ود در راندمان، براي رقابت با دیگر 

فن آوری  ها باید هدف اصلي کاهش قیمت تولید باشد.
● در مقایسه با دیگر فن آوری های الیه نازک مواد اولیه )Si( آن نه سمي 

و نه از عناصر کمیاب مي باشد و به راحتي در دسترس مي باشند.

CdTe 6-4-2- فن آوری  ساخت
فن آوری  ساخت CdTe بدلیل راندمان خوب و ارزان ترین فن آوری  الیه 
نازک، در سال هاي اخیر رش��د زیادي داشته است. تنها سوال اساسي 
در مورد س��مي بودن ماده کادمیوم مي باش��د ک��ه مي تواند باعث بروز 
مش��کالتي گردد. از این رو براي س��رمایه گذاري در این بخش  باید به 

موارد زیر توجه نمود:
● دسترس��ي به این فن آوری  س��اخت مي تواند منجر به تولید س��لول 

خورشیدي با هزینه کم شود.
● میزان تولید براي ثبات تولید و رقابت باید به اندازه کافي بزرگ باشد.

● باید به مشکالت ناشي از سمي بودن کادمیوم نیز غلبه کرد.

CIGS 6-4-3- فن آوری  ساخت
با توجه به پتانسیل CIGS براي راندمان بیشتر، در صورت کاهش هزینه 
تولید، این فن آوری  مي تواند سهم بیشتري از بازار سلول هاي خورشیدي 
را به خود اختصاص دهد. ش��رکت هایي که خواهان سرمایه گذاري در 

این بخش هستند باید به نکات زیر توجه نمایند:
● از آنجا که فن آوری  در حال رشد، توسعه و استاندارد شدن مي باشد، 
ورود به این عرصه هم  مي تواند باعث چالش هایي شود و هم مي تواند 

فرصت هاي زیادي را فراهم نماید.
● فن آوری  CIGS براي اینکه بتواند با بقیه توانایي رقابت را داشته باشد، 

باید راه  حلي را پیدا کند.
● فرصت موجود اینست که افزایش راندمان براي این فن آوری  تا حدود 

نسبتاً زیادي به فن آوری های دیگر وابسته مي باشد.

400$/kg4$/Wp 

جدول )3(- مقايسه انواع فن آوری های ساخت بر پايه سيليكان ]18[

شكل )18(- انواع مختلف سلول هاي خورشيدي اليه نازک تجاري شده ]18[
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6-4-4- مقايسه كلي انواع سلول هاي خورشيدي اليه نازک
در این بخش برای انتخاب بهتر فن آوری مناسب مقایسه کلی بین انواع 

مختلف سلول های خورشیدی الیه نازک انجام شده است )جدول 4(.

7- نتيجه گيري
با توجه به بررس��ي هاي انجام ش��ده در این بخش و بخش هاي قبلي و 
وضعیت اقتصادي کش��ور در حال حاضر و تحریم هاي اعمال ش��ده از 
طرف جامعه جهاني خرید تجهیزات و راه اندازي س��اخت س��لول هاي 
خورشیدي تک کریستال سیلیکانی، به نحوي که تولید آن قابل رقابت 
با محصوالت دیگر ش��رکت ها باشد، توجیه اقتصادي ندارد. اما با تولید 
م��اژول به صورت گس��ترده و کیفیت باال می توان ب��ه این عرصه ورود 

داشت و در سال های بعد بخش های دیگر تولید را نیز توسعه داد. 
در مورد س��لول هاي خورش��یدي الیه ن��ازک بدلیل ف��ن آوری  ارزانتر 
و س��اده تر و بازگش��ت س��رمایه زودتر، و همچنین به علت اینکه این 

جدول 4- مقايسه انواع مختلف سلول هاي خورشيدي اليه نازک با يكديگر ]18[

جدول )5(- اطالعات و شرايط خالصه شده خط توليد پانل های خورشيدی
 ارائه شده توسط دوشركت

فن آوری ها هنوز به بلوغ کامل نرسیده اند، می توان با انتخاب استراتژی 
صحی��ح و انجام تحقیقات مس��تمر در این بخش پیش��رفت های قابل 

رقابتی با دیگر کشورها داشت. 
بنابراین تولید این گونه سلول هاي خورشیدي براي داخل کشور از نظر 
اقتصادي و توس��عه صنعت ساخت س��لول هاي خورشیدي مناسب تر 
مي باش��د. انتخاب هر یک از فن آوری های بس��ته به ش��رایط ش��رکت 

سرمایه گذار و میزان سرمایه گذاري مي  تواند مناسب باشد. 
در جدول )5( اطالعات و شرایط خالصه  شده دو شرکت اروپایی برای 
خ��ط تولید پانل های خورش��یدی نیز ارائه گردیده اس��ت که می تواند 
برای مدیران، سرمایه گذاران و متخصصین مفید واقع گردد. نتایج این 
طرح در مطالعات راه اندازی خط تولید پانل های خورشیدی به ظرفیت 
30MW شرکت نور ساخت اترک )شهر بجنورد( استفاده گردیده است.

***
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