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 روع : فة املزيد عن املشملعر 

 نبذه مختصرة : 

 

السيليكون أحادي البلورية هو املادة األساسية  أو  لسيليكون الضوئي واملعروف أيًضا باسم السيليكون الباعث للضوءا

يستخدم  في مجال الطاقة الشمسية، ف ،لرقائق السيليكون املستخدمة في جميع املعدات اإللكترونية تقريًبا اليوم

من رقائق  اجزءً غير أن   نظًرا لقدرتها على امتصاص اإلشعاع. ؛السيليكون أحادي البلورية أيًضا في صنع الخاليا الكهروضوئية

السيليكون املستخدمة على نطاق واسع اليوم في معظم األجهزة اإللكترونية بفضل قدرتها الكبيرة عندما يتعلق األمر  

 .بامتصاص اإلشعاع

تحسنت صناعة الطاقة الشمسية  ، وقد يليكون أحادي البلورية لتصنيع األلواح الكهروضوئية عالية األداءيستخدم السو 

 .الكهروضوئية أحادية البلورية للسيليكون بشكل كبير

 لسيليكون الضوئي ا مكونات

ال و  ،الصلبة بأكملها مستمرةيتكون السليكون أحادي البلورية من السيليكون الذي تكون فيه الشبكة البلورية للمادة و 

 ."حبيبية"من أي حدود  ينكسر هذا الهيكل البلوري عند حوافه وخال  

أشباه موصالت جوهرية تتكون فقط من السيليكون النقي  " :يمكن تحضير السيليكون أحادي البلورية على النحو التالي و 

 ". أو الفوسفور  يمكن أيًضا تناوله عن طريق إضافة عناصر أخرى مثل البورون ، للغاية

 كيف يتم تصنيع األلواح الشمسية؟

الرقائق  و  ،يتطلب إنشاء األلواح الشمسية املوفرة للمساحة قطع الرقاقات الدائرية إلى خاليا مثمنة األضالع يمكن تعبئتها مًعا

الكهروضوئية ويتم التخلص منها أو  ال يتم استخدام املواد الزائدة في تكوين الخاليا ، و الدائرية هي نتاج سبائك أسطوانية

 .إعادة تدويرها مرة أخرى إلنتاج سبائك للصهر
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ميكرومتر من سطح الحادث. ومع ذلك،   20يمكن لخاليا السيليكون أحادية البلورية أن تمتص معظم الفوتونات في غضون و 

 ميكرومتر.  200الي  فإن القيود في عملية نشر السبائك تعني أن سمك الرقاقة التجارية عموًما يبلغ حو 

هذا يعني أن لديها أعلى كفاءة تحويل  و  ؛٪ 26.7هذا النوع من السيليكون له كفاءة مخبرية أحادية الخلية مسجلة بنسبة 

 .مؤكدة لجميع التقنيات الكهروضوئية التجارية

للفوتونات بسبب لونها   امتصاص أفضل، و عدم وجود مواقع إعادة التركيب في البلورة الواحدة وتعزى الكفاءة العالية إلى

 باللون األزرق املميز للبولي سيليكون 
ً
 .األسود، مقارنة

مفيدة   Si لهذا السبب تعد الخاليا أحادية ؛الخاليا أحادية البلورية أغلى من الخاليا متعددة البلوراتومن املعروف أن 

 .احةحيث تكون االعتبارات الرئيسية هي قيود الوزن أو املساحة املت ،للتطبيقات

يستخدم هذا النوع من األلواح على سبيل املثال في املركبات الفضائية أو األقمار الصناعية التي تعمل بالطاقة الشمسية في  و 

هذه الحاالت، باإلضافة إلى ذلك يمكن تحسين الكفاءة بشكل أكبر من خالل الجمع بين تقنيات أخرى مثل الخاليا الشمسية  

 متعددة الطبقات.

السليكون أحادي البلورية عموًما بإحدى الطرق العديدة التي تتضمن ذوبان السيليكون عالي النقاء من أشباه  يتم إنشاء و 

 .املوصالت واستخدام بذرة لبدء تكوين بلورة مفردة مستمرة 

بهذه الطريقة، يتم تجنب الشوائب   ؛تحدث هذه العملية عادة في جو خامل، مثل األرجون، وفي بوتقة خاملة، مثل الكوارتزو 

 .التي قد تؤثر على توحيد البلورة

 بصب السبائك متعدد الكريستاالت، فإن إنتاج السيليكون أحادي البلورية بطيء جًدا ومكلف
ً
ومع ذلك، يستمر   ؛مقارنة

 الطلب على السيليكون أحادي البلورية في الزيادة بسبب الخصائص اإللكترونية الفائقة.

غمس بلورة بذرة دقيقة مثبتة على قضيب في السيليكون   رق اإلنتاج شيوًعا للسيليكون أحادي البلورية هي عمليةأكثر ط

وهذا يسمح للمادة املمتدة بالتصلب في سبيكة أسطوانية  ،ثم يتم سحب الشريط ببطء وتدويره في نفس الوقت، املصهور 

يمكن أيًضا تطبيق املجاالت املغناطيسية للتحكم  ، و من الكيلوجراماتأحادية البلورية يصل طولها إلى مترين ويزن عدة مئات  

 في التدفق املضطرب وقمعه ، ما يزيد من توحيد التبلور. 

 طرق التصنيع األخرى املوجودة 

البلورات  نمو املنطقة العائمة، التي تمر بقضيب من السيليكون متعدد  :هيو   هناك طريقة أخرى لتصنيع األلواح الشمسية،

 .ينش ئ هذا امللف منطقة منصهرة محلية، ينمو منها سبيكة بلورية بذرة ،عبر ملف تسخين بتردد السلكي

،  تعمل تقنيات بريدجمان على تحريك البوتقة عبر تدرج درجة الحرارة لتبريدها من نهاية الحاوية التي تحتوي على البذور و 

 زيد من املعالجة.يتم تقطيع السبائك الصلبة إلى صفائح رقيقة مل و 



من الواضح أن السيليكون أحادي البلورية يحتوي على السيليكون في تركيبته، ولكن في هذه الحالة، يكون التركيب البلوري  و 

للمادة الصلبة بأكملها مستمًرا ، بدون حدود حبيبية. في تركيبته، يمكنك العثور على السيليكون النقي أو السيليكون مع  

في الوحدات الشمسية سوف تتعرف عليها بالعين املجردة ألنها ذات شكل  و  ،ل الفوسفور أو البورون عناصر إضافية، مث

 .مثمن ولون داكن شديد

وهي أن ظروف الهيكل البلوري تؤثر على أداء   ،األلواح الشمسية اعتماًدا على نوع نقاء السيليكون الذي تستخدمهتختلف و 

فكلما زاد الكمال في هذا الهيكل، قلت الشوائب في لوحتك وكان األداء األفضل الذي ستحصل عليه   ؛األلواح الخاصة بك

 .منه

 األلواح الشمسية   أنواع

 :اقبل اختيار نوع أو آخر من األلواح الشمسية، من املهم أن تعرف اختالفاته

 األلواح الشمسية أحادية البلورية: 

 السبائك، وهي كتل من السيليكون األسطواني، العنصر األساس ي في تصنيع خاليا السيليكون أحادية البلورية.  دتع

في هذه الحالة، يتم إنشاء صفائح ذات حواف مستديرة بعد قطع الجوانب األربعة لألسطوانة املذكورة، بحيث يتم إهدار  

 من األلواح بدرجة نقاء عالية تزيد من أداء كل خلية. تتميز بلورات هذا النوع و   ،كمية وفيرة من السيليكون 

 األلواح الشمسية متعددة الكريستاالت:  

هنا يتم إذابة السيليكون خاًما ، لذلك فهو يعرض الشوائب، وُيصب في قالب مربع الشكل، بحيث يكون لكل لوح شكل مربع  

 مثالي.  

 .ة األلواح الشمسية أحادية البلوريةتؤدي هذه الشوائب إلى ظهور بلورات متعددة ال تؤدي بكفاء

  ما يجب مراعاته عند اختيار األلواح الشمسية

األلواح الشمسية أحادية البلورية أو األلواح الشمسية املصنوعة من السيليكون متعدد الكريستاالت  الجميع ستناسب 

أفضل لك؟ قبل اتخاذ قرار نهائي، ضع هذه  كالهما سيتيح لك توفير الكهرباء الذي تريده، ولكن أيهما ف  ،بشكل أفضل

 :العوامل في االعتبار عند اختيار األلواح الشمسية

   ؟ما الذي تحتاجه من األلواح الشمسية-1

  
ً

إذا كنت بحاجة إلى أداء أعلى، فقد تكون األلواح الشمسية أحادية البلورية هي الخيار األفضل لك. سيكون اللون دليال

اللوحات. تكون األحادي البلورية أغمق وعادة ما تكون سوداء أو رمادية داكنة، في حين أن  للتعرف على النوعين من 

 .الكريستاالت تكون عادة زرقاء داكنة



 ؟ما هي املساحة املتوفرة لديك لتركيبها-2

لديك،   لديك مساحة صغيرة لتركيب األلواح الشمسية، فستسعى إلى تحقيق كفاءة أكبر في العدد القليل الذي تإذا كان

 لذلك ستكون األلواح الشمسية أحادية البلورة هي خيارك األفضل. 

وبناًء على ما تقدم، يعد مشروع إنشاء مصنع تجميع رقائق السيليكون الكهروضوئية مشروًعا جيًدا للربح إذا تم بطريق علمية 

 تفيدك في مشروعك وهي:   من خالل إنشاء دراسة جدوى قادرة على إنجاحه، وفيما يأتي بعض األمور املهمة التي

لى  إ تزيد بعد ذلك لتصل  ول عامينأ الكهروضوئية خالل  ميجا وات من الوحدات 35   :نتاجية السنوية لهذا املصنعالطاقة  اإل 

 ميجا    50
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