
عیوب و خطاهای احتمالی در سامانه های فتوولتائیک

آشنایی با عیوب احتمالی این سامانه ها بیش از پیش الزم به نظر می رسد.  رانیدر ا فتوولتائیک یهاروگاهیتوجه به توسعه احداث ن با

را کسب  این سامانه هااگر سرمایه گذاران ، مالکان و تیم های بهره برداری از سامانه های فتوولتائیک دانش کافی در مورد عیوب 

اقدامات اصالحی مورد نیاز  شوند تشخیص داده و با انجام در سامانه ها بروز خطا آنکه منجر به این عیوب را پیش از  می توانندنمایند، 

 جلوگیری نمایند.و بروز حوادث غیر ایمن  توقف تولیداز 

از  ی خود راسامانه هاهمواره به دنبال راهکارهایی هستند که بتوانند  سرمایه گذاران و مالکان سامانه های فتوولتائیکاز سوی دیگر 

 نمایند.ارزیابی ه لحاظ کیفیت عملکرد و تطابق با منحنی های گارانتی شده توسط کارخانه های سازند

تست هایی که بر اساس استانداردهای معتبر جهانی در این نوشته سعی بر آن داریم تا عیوب سامانه های فتوولتائیک را معرفی نموده و 

را به صورت اجمالی مورد بررسی قرار  برای سامانه های فتوولتائیک تعریف شده و در کشورهای پیشرو در این زمینه رایج می باشند

  دهیم.

 احتمالی سامانه های فتوولتائیک :و خطاهای معرفی عیوب 
و یا بروز ه منجر به افت توان خروجی و عیبی ک را عیب نامیدهتفاوت شرایط کاری در یک سامانه فتوولتائیک با شرایط نرمال مورد نظر 

وان به دو دسته عمده زیر تقسیم عیوب و خطاها در سامانه های فتوولتائیک را می ت برای سامانه گردد را خطا می نامیم.شرایط نا ایمن 

نمود.

 )عیوب و خطاهای مربوط به ماژول ها )پنل ها

  تجهیزات( ...عیوب و خطاهای مربوط به تجهیزات جانبی مانند اینورتر، تجهیزات حفاظتی، اتصاالت وBOS)

الکتریکی مورد بحث قرار گرفته  با توجه به اینکه مباحث در مورد عیوب و خطاهای تجهیزات جانبی به دفعات در مباحث تجهیزات

و همچنین به دلیل اهمیت فراوان ماژول ها )پنل ها( در سامانه های فتوولتائیک، در اینجا به معرفی عیوب و خطاهای مربوط به است 

ماژول ها می پردازیم.

 (:Delaminationالیه الیه شدگی )-1

یکی از مراحل مهم در فرآیند ساخت ماژول)پنل( خورشیدی، 

می باشد که در محیطی تحت خال  laminationالیه بندی یا 

  انجام می شود.



 

و سلول خورشیدی محتمل  EVAالیه شدگی، بیشتر در سطح مشترک بین الیه

و  EVAاست، زیرا قدرت چسبندگی در این ناحیه کمتر از سطح مشترک بین 

 باشد.شیشه می

 

  دالیل بروز الیه الیه شدگی عبارتند از:

  اجرای نا مناسب فرآیندlamination 

  دما 

  اشعهUV 

 

 

 تاثیرات الیه الیه شدگی عبارتند از:

 نفوذ رطوبتبرای ایجاد مسیرهای جدید  •

 ایجاد خوردگی •

 کاهش میزان تابش رسیده به سلول ها •

 افت توان تولیدی ماژول  •

 (:Back sheet adhesion lossبین رفتن چسبندگی صفحه پشتی ماژول )از -2

های اسیدی و بازی و مقاوم در برابر محیطالیه از فلوئورپلیمر )آن الیه داخلی که  ای داردها معموال ساختار الیهصفحه پشتی ماژول

 می باشد. )عایق الکتریکی(  PETاز جنس آن الیه داخلی و  (همچنین در برابر امواج فرا بنفش

 

 فتوولتائیک عبارتند از: در یک ماژولبین رفتن چسبندگی صفحه پشتی از دالیل 

 گرما •

 چرخه حرارتی  •

 های مکانیکیتنش •

 رطوبت •

 اشعه فرابنفش •

 های فیزیکی یا شیمیاییسایر تنش •

 
 

 در یک ماژول فتوولتائیک عبارتند از:بین رفتن چسبندگی صفحه پشتی از تاثیرات 

 )گرم تر شدن موضعی ماژول(هایی در وسط ماژول تشکیل حباب •

 لبه ماژول )ورود رطوبت( هایی درتشکیل حباب •

 22/2/89 - اصفهاندر  ی سقفیکیلووات 01سامانه 

 



 بروز آسیب برای جعبه اتصال )بروز جرقه های شدید و آتش سوزی(  •

 (:Junction box failureخطا در جعبه اتصال )-3

و همچنین  های خروجیهای ماژول  به ترمینالمحل اتصال رشتهجعبه اتصال، 

  .کنددیودهای کنارگذر را محافظت می

 

 : اتصال عبارتند از در جعبه شدهمشاهدهمعایب 

 محکم نبودن جعبه اتصال به صفحه پشتی 

 درِ جعبه اتصال باز می باشد 

 ورود رطوبت به داخل جعبه اتصال 

 کشی نامناسب که باعث ایجاد جرقه در داخل سیم

 جعبه اتصال می شود

 

تاثیرات بروز عیب در جعبه اتصال یک ماژول فتوولتائیک 

 عبارتند از:

  تبع آن افزایش حرارتبهافزایش مقاومت و 

  سوزی داشته باشد.تواند خطر بروزآتششدید باشد، میاگر مشکل 
 

 قاب و شیشه ماژول :شکستگی -4
 

عبارتند در قاب یا شیشه ماژول  معمول ترین دالیل ایجاد شکستگی

 : از

 )بارش سنگین برف )نفوذ برف و یخ زدگی 

 آسیب دیدن ماژول در زمان نصب 

 

 

عبارتند در قاب یا شیشه ماژول  شکستگیتاثیرات بروز 

 از:

 ایجاد مسیرهای نفوذ جدید رطوبت 

 ایجاد خوردگی 

 کاهش میزان تابش رسیده به سلول ها 

  افت توان تولیدی ماژول 

 02/2/89 - ناییندر کیلووات  011سامانه 

 



 (:EVA discolourationتغییر رنگ الیه محافظ )-5

موادی افزوده می شود که آن را در  آنمعموالً به و  می شود( ساخته EVAالیه محافظ معموالً از پلیمری به نام اتیلن وینیل استات )

 سازد.های حرارتی مقاوم میبرابر اشعه فرابنفش و تنش

 

در یک ماژول فتوولتائیک  معمول ترین دالیل تغییر رنگ الیه محافظ

 عبارتند از:

  اکسیداسیونEVA  به تبع آن تولید اسید استیک و 

 مناسب نبودن نوع مواد افزودنی 

 مناسب نبودن غلظت مواد افزودنی 

 وجود نقاطی با دمای باال در داخل ماژول 

 تصویر روبرو مربوط به ماژولی در یک سامانه 
 

 : در یک ماژول فتوولتائیک عبارتند از تغییر رنگ الیه محافظتاثیرات 

 ایجاد خوردگی در اتصاالت 

 شکنندگی الیه محافظ 

  افت توان تولیدی ماژول 

 

 (:Cell cracksترک های سلولی )-6

های فتوولتائیک ایجاد می شوند، اغلب های سلولی که در الیه سیلیکونی سلولترک

 مشاهده نیستند.توسط چشم غیرمسلح قابل 

 

 فتوولتائیک عبارتند از: سلولمعمول ترین دالیل ایجاد ترک در یک 

 کاریشده به سلول در فرآیند لحیماعمالتنش  •

  شده بر ویفر در طول فرآیند تولیدفشارهای موضعی اعمال •

 برخورد سلول با یک جسم سخت   •

• Thermal cycling 
 

 : فتوولتائیک عبارتند ازوجود ترک در یک سلول تاثیرات 

 دن بخشی از سلولغیر فعال ش •

 افت توان تولیدی ماژول  •

 ( در ماژولhot spotنقطه داغ ) ایجاد •

 احتمال ایجاد حریق •

 09/02/89 - کیلووات سقفی در اصفهان 21سامانه 

 

 02/2/89 - ناییندر کیلوواتی 011سامانه 

 



 

 

یک سلول در یک ماژول غیر فعال گردد، افت توان کل  %9بیش از  اگر

 تر از افت توان ماژول دارای سلول معیوب می باشد.، بیش(string)رشته
 
 

روش های مناسب برای تشخیص این عیب در مراحل اولیه تست های 

  باشد.ترموگرافی و الکترولومینسنس می 
 

 

 

 

 (:Snail tracksرد پای حلزون )-7

 ردپای حلزون معرف تغییر رنگ )خاکستری یا سیاه شدن( خطوط شبکه ای

تشخیص در بازرسی چشمی قابلو  ( می باشدfingersنقره ای روی سلول )

  است.

 

معمول ترین این تغییر رنگ معرف وجود ترک های ریز سلولی می باشد و 

 عبارتند از: آن تاثیرگذار بردالیل 

 نرخ عبور بخار آب صفحه پشتی ماژول •

  EVAشیمیایی مختلف استفاده شده در ترکیبات   •

 چسب های نقره ای مورد استفاده در ماژول   •

 

 

 

 : ماژول فتوولتائیک عبارتند از این عیب برتاثیرات 

 ایجاد جریان نشتی •

 افت توان تولیدی ماژول در صورت رشد ترکهای ریز  •

 

 

 



 

 

یکی از روش های مناسب برای تشخیص این عیب در مراحل اولیه تست الکترولومینسنس 

  می باشد.

 
 

 

 (:Burn marksلکه های سوختگی )-8

لکه های سوختگی به دلیل وجود نقاط داغ در ماژول و ایجاد اثر تشدید حرارتی 

 .به وجود می آیند

 

 از:معمول ترین دالیل ایجاد لکه های سوختگی عبارتند 

  کاری شدهضعیف شدن اتصاالت لحیم •

 دهنده داخلیضعف در نوارهای اتصال •

 افزایش دمای ناشی از کار در ناحیه جریان معکوس •

 

 

 

 

در صورت وجود این عیب معرف وجود شرایط نا مناسب در ماژول می باشد و 

جر به ایجاد قوس الکتریکی شدید، مشکل در دیود بای پس می تواند من

  گردد.شکستن شیشه و یا حتی آتش سوزی 

 

 

 

 

 

و جلوگیری از بروز آسیب جدی برای سامانه می توان از تست های ترموگرافی و تست منحنی برای تشخیص این عیب در مراحل اولیه 

  .عملکرد استفاده نمود

 
 

 01/2/89 - کیلووات سقفی در اصفهان 21سامانه 

 



9-Potential Induced Degradation (PID:) 

تا حدودی یک اثر قطبی شدن   PIDسیلیکونی،  -ویفریدر ماژولهای 

 برگشت پذیر است. 

 

بوده و  μAمعموال در محدوده  PIDجریان نشتی ناشی از پدیده 

 : به عوامل زیر وابسته است مقدار آن شدیدا

 خواص مواد 

 شرایط سطح 

 میزان رطوبت نسبی 

 درجه حرارت 

  کاری ماژول ولتاژ 

 

 

 

  این عیب می توان از تست های ترموگرافی استفاده نمود.برای تشخیص 

 

 

 

 

 

برای تشخیص این عیب در مراحل اولیه و جلوگیری از بروز آسیب جدی برای سامانه می توان از تست های ترموگرافی و تست منحنی 

  عملکرد استفاده نمود.
 

 

 ها :دهنده داخلی رشتهقطع شدن سلول و نوارهای اتصال-11

ها(، باس بارهای هر سلول، نوار  fingerاتصاالت الکتریکی داخل ماژول شامل خطوط شبکه ای)

اتصال دهنده داخلی و باس بار های اتصال دهنده استرینگ ها می باشد. شرایط مناسب این 

اتصاالت، نقش بسیار مهمی در عملکرد ماژول دارد. عواملی مانند خوردگی، ضعیف شدن و یا قطع 

  الت الکتریکی می توانند منشا بروز آسیب های جدی برای ماژول باشند.این اتصا

 

 



 اتصاالت الکتریکی داخل ماژول عبارتند از: بروز آسیب برایمعمول ترین دالیل 

 ونقل ماژولتنش مکانیکی در حین حمل •

 چرخه حرارتی •

 نقاط داغ ناشی از سایه جزئی •

 : از تاثیرات این عیب بر ماژول فتوولتائیک عبارتند

 افت توان •

 افزایش دمای نقطه ای •

 

جر به ایجاد قوس الکتریکی شدید، در صورت وجود مشکل در دیود بای پس می تواند مناتصاالت الکتریکی داخل ماژول  قطع شدن

 گردد.شکستن شیشه و یا حتی آتش سوزی 

 

 

نه می توان از برای تشخیص این عیب در مراحل اولیه و جلوگیری از بروز آسیب جدی برای ساما

 استفاده نمود. ، الکترولومینسنس و انتقال سیگنالتست های ترموگرافی و منحنی عملکرد

 

 

 

 

 

 

 

 (:Defective bypass diode) دیود کنارگذر معیوب-11

تشخیص عیوب در  کند.ها جلوگیری میدیودهای کنارگذر از بایاس معکوس شدن سلول

دهند که منحنی دیودهای کنارگذر دشوار است، زیرا این عیوب فقط وقتی خود را نشان می

  احشی نسبت به یکدیگر داشته باشند.های یک ماژول اختالف فسلول  I-Vمشخصه 

 

 

 

 : تاثیرات این عیب بر ماژول فتوولتائیک عبارتند از

 سوختگی افزایش دمای نقطه ای و ایجاد لکه های •

 افزایش دمای شدید ، شکستن شیشه و حریق  •



برای تشخیص این عیب در مراحل اولیه و جلوگیری از بروز آسیب جدی برای 

 استفاده نمود. سامانه می توان از تست های ترموگرافی و منحنی عملکرد


