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 רקע .1
האנושות. הצורך בפיתוח ניצבת פניהם המחסור במקורות אנרגיה הוא אחד מהאתגרים העיקריים ב

עבור העולם. אנרגיה סולארית הפכה להיות אחת  קורות אנרגיה חלופיים וטכנולוגיה יעילה חיונייםמ
וזאת הודות לפיתוחה המהיר של תעשיות  ,ממקורות האנרגיה המתחדשת החשובה ביותר מזה עשור

 אנכון של מערכות סולאריות מבי נוןתכ ת אלקטרוניקת הספק.הפוטווולטאים וטכנולוגייתאים ההייצור של 
 לידי מיצוי את ההספק המקסימאלי שמיוצר באמצעות הפאנל הבודד.

, והמודל הרווח והפשוט ביותר לייצוג תא פוטווולטאי מוצג פוטווולטאי קיימים מספר תצורות לייצוג תא
 חשמלי ) (שמאפיין זרם𝑖𝑖𝑠𝑠.𝑐𝑐ידי מעגל חשמלי שקול הכולל מקור זרם (-. התא הפוטווולטאי מאופיין על1איור ב

) 𝑅𝑅𝑝𝑝, נגד מקבילי (PNחורים), דיודה שמייצגת צומת -שנוצר כתוצאה מהארה ויצירת זוגות אלקטרונים
בין שכבת  יםמגעהשל המתכת במוצא וחיבורי נגדות מגע ) שמייצג הת𝑅𝑅𝑠𝑠זרם זליגה ונגד טורי (שמייצג 

 .הסיליקון למתכת

 
 פי המודל הסטאטי של תא פוטווולטאי-מעגל אקוולנטי על  :1איור 

 

 :1 רם המוצא מהתא מוצגת בנוסחאהמשוואה אשר מתארת את ז

]1                                                         [𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑖𝑖𝑠𝑠.𝑐𝑐 − 𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠𝑑𝑑𝑑𝑑 −
𝑉𝑉𝑑𝑑
𝑅𝑅𝑝𝑝

 

 שבה:

-      𝑖𝑖𝑠𝑠.𝑐𝑐 רם הארה.ז 

- 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 .זרם מוצא מהתא 

-       𝑉𝑉𝑑𝑑 .מתח על הדיודה



 

את הביטוי כפי שמצויינת בנוסחא  נותנת 1הצבת הביטויים לאפיון זרם הדיודה והמתח על הדיודה בנוסחה 
]2[. 

 

]2[                                        𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑖𝑖𝑠𝑠.𝑐𝑐 − 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠(𝑒𝑒
𝑞𝑞𝑉𝑉𝑑𝑑
𝐾𝐾𝐵𝐵𝑇𝑇 + 1) − 𝑉𝑉𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜+𝑅𝑅𝑠𝑠∙𝐼𝐼

𝑅𝑅𝑝𝑝
 

 שבה:

- 𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 .זרםרוויה אחורי של הדיודה 

- 𝐾𝐾𝐵𝐵 ) קבוע בולצמןBoltzmann(  1.3806 ∙ 10−23  . 

- 𝑞𝑞 1.6021מטען האלקטרון ∙ 10−19  . 

- 𝑇𝑇 ) טמפרטורהK°( 

תצורה זו מאלצת זרם אחיד בין כל התאים  פאנל סולארי מורכב ממספר תאים המחוברים בצורה טורית.
הצטברות לתא בעל הביצועים הנמוכים ביותר, לכן, הצללה חלקית,  וערכו של זרם המוצא נקבע בהתאם

מלבד איבוד  .נמוכה  כך שיעילות התא האפשרי ואפילו התיישנות עלולים להגביל את ההספק המירבי אבק
מצב זה מתרחש כאשר  Hot spot) -"אנרגיה, במקרים קיצוניים עלול להופיע כשל נקודתי, ("נקודה חמה

כפי שהוזכר לעיל,  התאים "היעילים", בעלי הביצועים הטובים, משרים ממתח אחורי על התאים המוצללים.
. משמע מכך, שבתאים ביותר פי הזרם במוצא התא בעל הביצועים הנמוכים-הזרם במערך נקבע על

לזרום  המוצא במערך, חייב ) לזרםPhoto-currentהיעילים חלק מהזרם, שהוא ההפרש בין זרם הארה (
להיות  ובכך מאלץ את הדיודה בתאים המוצללים שנמצאת כעת בממתח חיובי בדיודה הפנימית שלו

בממתח אחורי. במצב של מספר רב של תאים המחוברים בטור עלול להיגרם מצב שהמתח הקדמי של כל 
גיע עד לנקודת פריצה אחורי התאים הטובים משרים ממתח אחורי על התאים המוצללים, ואלה יכולים לה

 .של הדיודה ובכך לגרום לפיזור אנרגיה רב בשטח יחסית קטן

פתרון רווח וקיים בכל פאנל סולארי הוא חיבור קיימות מספר שיטות המאפשרות להתגבר על בעיה זו, 
דיודת מעקף במקביל למספר תאים בטור. דיודת המעקף יוצרת מסלול זרם חלופי לזרם במערך ובכך 

פשרת להוציא יותר זרם מהתאים "היעילים" באפן שהפרש בין הזרם הנוצר בתא "היעיל" לבין הזרם מא
" ליעי-יעיל", ובכך יגרום לדיודה הפנימית של התא "הלא-במערך יזרום דרך דיודת המעקף של התא "הלא

להוציא יותר . פתרון זה משכך מעט את הבעיה אבל האפשרות 0.5Vמאלי של יסקלהיות בממתח אחורי מ
 " אבוד.להספק מהתא "הלא יעי

 MPPT מיושם באמצעות אלגוריתם פאנל לעבוד בנקודת עבודה מיטבית,פתרון נוסף מאפשר לגרום לכל 
)Max Power Point Tracking( אלגוריתם זה מיושם על-) ידי שילוב של ממירDC Converter במוצא של כל (

) Micro-Inverter( ממיר –עם ממיר מרכזי או מיני  DC-DC כדוגמת קסקדה תצורותפאנל. קיימות מספר 
שמשלב את שני המודולים יחד. שיטות אלו דורשות עיבוד של כל ההספק מכל פאנל, והוא החסרון העיקרי 

לרמת  MPPTבנוסף, לא מעשי למזער את האלגוריתם  .Insertion loss מהמרה ניחות כתוצאה בהיבט של
 .[1]התא הבודד בשל המגבלה בשילוב קבל או סליל לכל תא 

 DPP על שיטות עיבוד הספק דיפרנציאלילאחרונה חלה התקדמות לעבר פיתוח פתרון חדשני, המבוסס 
)Differential Power Processing( ידי אלגוריתם  -תצורות שמיושמות עלDPP מסווגות לשתי קבוצות 

 תאיםתצורות אלו מבוססות על שילוב של ממירים לכל קבוצת BUS-to-PV , [2] -ו PV-to-PV : עיקריות
נועד לפתור באופן חלקי את "נצילות ההמרה" שקיימת בתצורות הקודמות על  DPP. אלגוריתם )2איור (

. MPPTמאוזן" במערך ולא עיבוד של כל ההספק, כפי שממומש באלגוריתם -ידי עיבוד של ההספק "הלא
בגישה זו יש הפחתה משמעותית של כל ההספק המתפזר כתוצאה מנצילות המרה של הממירים. גישה 



 

זו מסתמכת על אלמנט אוגר אנרגיה, כדוגמת קבל או סליל חיצוני המורכב במקביל לכל תת מערכת 
 סולארית.

                                      

 DPP [2]מימוש אלגוריתם   :2איור 

 

בצורה שונה. התצורה מתבססת על הקיבול "הפארזיטי"  DPPהגישה האחרונה מיישמת את אלגוריתם 
שקיים בדיודה, שיחליף את הקבל החיצוני שקיים בתצורות שהוצגו. לשם הבנת אופן פעולתו יש להציג 
תחילה את המודל הדינאמי של תא פוטווולטאי. כפי שהוצג לעיל, תא פוטווולטאי מאופיין על ידי מעגל 

יודה, נגד מקבילי ונגד טורי. אמנם, מעגל זה אינו מתאר את ההתנהגות חשמלי שקול הכולל מקור זרם, ד
כלל נוטים להתייחס לקיבול כאל רכיב פארזיטי. -הדינמית של התא, שכולל גם את קיבול הדיודה, אך בדרך

פי מאמרים בספרות, -. על3ור איבהמעגל אשר מביא לידי ביטוי את ההתנהגות הדינמית של התא מוצג 
 .)Max Power point-MPP( דת המקסימוםבנקו𝜇𝜇𝐹𝐹   [3] מיקרופארקיבול הדיפוזיה יכול להגיע עד עשרות 

 

 מי של תא פוטווולטאיאפי המודל הדינ-מעגל אקוולנטי על  :3איור 

 

הקיבול בדיודה מורכב מסכום של שני קיבולים: קיבול הדיפוזיה וקיבול צומת המחסור. מקורו של קיבול 
) הריכוזים של נושאי המטען בשני קצות הצומת, וידוע שערכו תלוי באופן Gradientהדיפוזיה הוא במפל (
. כמו כן, ידוע שקיבול הדיפוזיה דומיננטי יותר [3] ודה ובאופן ליניארי בזרם הדיודהמעריכי במתח על הדי

 במתחים חיוביים לעומת קיבול הצומת שדומיננטי יותר במתחים אחוריים.



 

, שמאלץ את הפאנל לעבוד בנקודת עבודה מירבית MPPTבפאנל סולארי מיושם לרוב אלגוריתם 
)𝐼𝐼𝑚𝑚𝑝𝑝,𝑉𝑉𝑚𝑚𝑝𝑝(  ) כך שהממתח𝑉𝑉𝑏𝑏𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠 על הדיודה הוא חיובי. במצב זה ניתן להניח שקיבול הדיודה מקורו (

 בקיבול הדיפוזיה של נושאי המטען ולא של קיבול הצומת.

מנת להבין כיצד ניתן לנצל את קיבול הדיפוזיה כגורם המשמש לאיזון אנרגיה במערך של מספר תאים, -על
שתפקידו  לקבל חיצוני ובמקביל בטור . המעגל כולל שלושה תאים המחוברים4איור בנתבונן במעגל המוצג 

מאוזנת" בין התאים כדי לייצור איזון אנרגטי ביניהם. בנקודת זמן בו הקבל לא -להעביר את האנרגיה "הלא
משתמע מכך שהתא חייב להסתמך על הקיבול הפנימי שלו כדי לאגור את האנרגיה הזמינה, מחובר לתא, 

יה שהתא מוציא. כאשר התאים עובדים בנקודת עבודה שהיא ההפרש בין האנרגיה שהתא מייצר לאנרג
). Insertion Lossזהה, הקבל אינו משמש לאיזון אנרגטי במערך ולכן לא קיימת ניצולת המרה (

 .DCR  (Diffusion Charge Redistribution)תצורת  נקראת 4איור בצגת והארכיטקטורה כפי שמ

 

  [1]עם קבל יחיד DCRתצורת   :4איור 

 Nניתן להרחיב את התצורה לעיל ולהחליף את הקבל החיצוני בקיבול הדיפוזיה של התא באופן שמספר 
 . בצורה זו ניתן לממש4וצג באיור של תאים יחוברו במקביל לתא, כפי שמ N-1 -של תאים יחוברו לעומס ו

 ללא שימוש בקבל חיצוני. DPPאלגוריתם 



 

 

 DPP   [1]במימושתצורת סולם   :5איור 

 
 

 מדידת פרמטרים דינמיים של פאנל סולארי .2
בספרות מתוארות מספר שיטות למדידת ערך קיבול הדיפוזיה בתא סולארי. עבודה זו סוקרת שיטה אחת 

שיטה זו נפוצה  .EIS (Electrochemical Impedance Spectroscopy) [4] ידועה ופשוטה הנקראת
במחקרי האלקטרוכימיה ומשמשת בעיקר לבחינת תכונות דיאלקטריות של חומרים ולמדידת קינטיקה של 

ידי מעגל -תהליכים אלקטרוכימיים. ניתן ליישם את השיטה על כל מערכת אלקטרוכימית שניתן לייצגה על
ע זמן (כגון סליל או קבל). כפי שתואר לעיל, תא פוטווולטאי חשמלי שקול, הכולל לפחות גורם אחד בעל קבו

מיוצג באמצעות קבל ונגד המחוברים במקביל, ולכן ניתן ליישם את השיטה גם על תאים פוטוולטאיים. 
בשיטה זו מספקים מתח ישר יחד עם מתח סינוסידאלי בתדר משתנה, מודדים את הזרם והפרש הפאזה 

טרים הללו ניתן  למצוא את העכבה של המערכת ואת החלק הממשי בין המתח לזרם. משלושת הפרמ
 והמדומה של העכבה. 

 

 .]3[  נוסחא  להדקי הפאנל ניתן לתאור באמצעות תח הכניסהמ

 

𝑉𝑉(𝑡𝑡) = 𝑉𝑉𝑏𝑏𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠(𝐷𝐷𝐷𝐷) − 𝑣𝑣𝐴𝐴 ∙ 𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠(2𝜋𝜋𝜋𝜋)                                                           ]3[  

 :הזרם שמתקבל

]4[                                                         I(t) = 𝐼𝐼𝐴𝐴 ∙ sin (2𝜋𝜋𝜋𝜋 + 𝜑𝜑) 

 



 

 מידיעת המתח והזרם הנמדד ניתן לקבל את העכבה של המעגל.

 

]5[                                      

Z(ω) = 𝑅𝑅𝑠𝑠 +
𝑅𝑅𝑝𝑝

1 + (𝜔𝜔𝑅𝑅𝑝𝑝𝑐𝑐)2
− 𝑗𝑗 ∙

𝜔𝜔𝑅𝑅𝑝𝑝2𝑐𝑐
1 + (𝜔𝜔𝑅𝑅𝑝𝑝𝑐𝑐)2

 

 
 כאשר החלק הממשי והמדומה של העכבה:

]6[ 

Z𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠(ω) = 𝑅𝑅𝑠𝑠 +
𝑅𝑅𝑝𝑝

1 + (𝜔𝜔𝑅𝑅𝑝𝑝𝑐𝑐)2
 

]7[ 

Z𝑑𝑑𝑚𝑚𝑠𝑠𝑖𝑖(ω) = −𝑗𝑗 ∙
𝜔𝜔𝑅𝑅𝑝𝑝2𝑐𝑐

1 + (𝜔𝜔𝑅𝑅𝑝𝑝𝑐𝑐)2
 

 

 .”Nyquist Plot“הצגה גרפית של שני החלקים, הממשי והמדומה עבור כל תדר, נותנת גרף שידוע בשם 
 250Ω  -ו 20Ωמתקבלת עקומה שמאפיינת מעגל חשמלי המורכב בנגד טורי ומקבילי בערכים   6איור ב

שאופיין קרובה מאוד לצורת חצי מעגל, שמציין  שמתקבלת  העקומה 40𝜇𝜇𝐹𝐹.בהתאמה וקבל בערך של 
 דינאמי של תא פוטוולטאי מורכב מנגד וקבל במקביל.

 

 Nyquist”עקומת ניקוויסט "  :6איור 

 

בשלוש נקודות מעניינות מתוארת להלן. בנקודה הראשונה, האופייני של עקומת "ניקוויסט" בחינת הגרף  
תנגדות השקולה שמתקבלת הינה הלהתייחס לקבל כאל קצר במעגל כך שבה התדר הוא מקסימאלי ניתן 

 נקודה זו מאופיינת בהיסט של העקומה מראשית הצירים.  ,)𝑅𝑅𝑠𝑠של הנגד הטורי בלבד (

𝑅𝑅𝑆𝑆 𝑅𝑅𝑃𝑃 + 𝑅𝑅𝑆𝑆 

𝑋𝑋𝑠𝑠 = 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 

𝐷𝐷𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑡𝑡𝑒𝑒𝐷𝐷 = 𝑅𝑅𝑃𝑃 



 

 

]8[ 

𝑍𝑍(𝜋𝜋 → ∞) = 𝑅𝑅𝑆𝑆 +
𝑅𝑅𝑃𝑃

1 + (𝜔𝜔𝑅𝑅𝑝𝑝𝑐𝑐)2
≅ 𝑅𝑅𝑆𝑆 

בנקודה השנייה שבה התדר נמוך מאוד, ניתן להתייחס לקבל כאל נתק, ולכן ההתנגדות השקולה של 
𝑅𝑅𝑝𝑝המעגל היא חיבור של שני הנגדים בטור ( + 𝑅𝑅𝑠𝑠ערך הנגד המקבילי. את למעשה   מייצג ), קוטר המעגל 

]9[ 

𝑍𝑍(𝜋𝜋 → 0) = 𝑅𝑅𝑆𝑆 +
𝑅𝑅𝑃𝑃

1 + (𝜔𝜔𝑅𝑅𝑝𝑝𝑐𝑐)2�����
≅0

≅ 𝑅𝑅𝑆𝑆 +
𝑅𝑅𝑃𝑃
1

= 𝑅𝑅𝑆𝑆 + 𝑅𝑅𝑃𝑃 

בנקודה השלישית, שהיא הנקודה המירבית של המעגל, החלק הממשי שווה בערכו לחלק המדומה 
)𝑍𝑍𝑠𝑠𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑍𝑍𝑑𝑑𝑚𝑚𝑠𝑠𝑖𝑖𝑑𝑑(.  ומתקיים𝜏𝜏 =  .ל הדיפוזיה של התאלחלץ את ערך קיבוניתן  ]10[תנאי מתוך , 1

]10[ 

1 = 𝜔𝜔𝐶𝐶𝑑𝑑 ∙ 𝑅𝑅2     

חשוב לזכור   ,ETMP250-2Vניתן לראות עקומת "ניקוויסט" שהתקבלה עבור פאנל סולארי מדגם  7איור ב
על   Circle fitבהפעלת אלגוריתם  שהמדידה התבצעה בתנאי חשכה כדי לא לפגום באמינות המדידה.

וד את הפרמטרים של הפאנל הסולארי כפי שמצויינים במעגל השקול שמופיע עקומת ניקוויסט ניתן לאמ
 .8איור ב
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 סיכום .3
התפתחות בפיתוח שיטות ותצורות של תאים פוטווולטאים במטרה לשפר את הביצועים והתפוקות קיימת 

המתקבלות מהמערך במטרה להעלות את את ההספק שניתן להפיק מכל פאנל סולארי. הפתרונות 
שקיימים כיום מתבססים על הוספת רכיב אוגר אנרגיה, כדוגמת קבל או סליל, שבהם קיים גם חסרון מהותי 

בט של נצילות המרת ההספק. הגישה האחרונה, כפי שהוצגה במאמר זה, מסתמכת על קיבול דיפוזיה בהי
 שקיים בכל תא פוטוולטאי כגורם המנהג תהליך איזון אנרגטי במערך.

הקיבול של תא פוטוולטאי יכול להגיע לערכים גבוהים שלא ניתן להזניח. במערך של פאנלים סולארים 
, DC-DCתכנון נכון של בקרי טעינה וממירי בחשובה ן יים בעל השפעה רבההדינאמ פרמטריםהידיעת 

קיבול הדיפוזיה לאת הביצועים המתקבלים מהמערכת הסולארית.עהעובדים בתדרי מיתוג גבוהים, ולה
 . EIS  -ניתן למדידה באמצעות שיטה פשוטההקיבול תלוי במספר גורמים כגון טמפרטורה, מתח ותדר, 
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