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Abstrakt
Çdo ditë e më shumë kërkesa për energji elektrike nё vendin tonë po rriten, për ti plotësuar
këto kërkesa, duke ju shmangur prodhimit të energjisë elektrike nga thëngjilli, pasi
prodhimi i energjisë elektrike nga thëngjilli, dëmton ambientin si dhe shëndetin tonë, duhet
investuar nё prodhimin e energjisë sё ripёrtёritshme nga era, rrezet e diellit.
Tema ime ka tё bёjё me prodhimin e enegjisё elektrike nga foto-voltazhi, nё temё janë
studiuar teknologjitë e ndryshme tё foto-voltazheve, zhvillimet e fundit, rritja e efikasitetit,
kostoja, dallimet mes teknologjive tё foto-voltazheve. Gjithashtu janë studiuar tarifat feedin, tarifa tё cilat ndihmojnë nё rritjen e investimeve nё prodhimin e energjisë sё
ripёrtёritshme si dhe ndihmojnë nё rikthimin e investimeve.
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Hyrja

Temë e shqyrtimit nё kёtё punim diplome janё panelat diellore dhe përdorimi i tyre. Dihet
që energjia luan njё rol të rёndёsishёm nё rritjen ekonomike, nё progres dhe zhvillim.
Furnizimi i pandёprerё i energjisё elektrike ёshtё njё çёshtje jetike pёr tё gjitha vendet.
Aktualisht, 80% e energjisё sonё vjen nga lёndёt djegёse fosile si thëngjilli, nafta dhe gazi
natyror dhe vetёm 2% vjen nga era dhe panelat diellor [1]. Botes i nevojitet të ndryshojë
llojin e furnizimit të energjisë, tё cilin ne e pёrdorim, ashtu siq ne kemi nevojё mё shumё
dhe mё shumё pёr tё. Energjia qё prodhohet nga lёndёt djegёse ka shkaktuar ndotjen e
mjedisit si dhe ngrohjen globale. Ndotja e mjedisit po ndikon nё shёndetin tonё: sёmundjet
respiratore, problemet e stomakut, probleme me lёkurё, probleme me shqisën e tё shikimit,
problemet kardiake dhe tё tjera [1].
Për vendet e zhvilluara ashtu edhe ato nё zhvillim, çdo ditё rritet nevoja pёr mё shumё
energji elektrike. Pёr tё plotësuar nevojat e energjisë duke mos ndotur ambientin. Energjitë
e rinovueshme janё njё alternativ e mirё pёr tё ekuilibruar kёtё situatë dhe tё siguroje njё
mundёsi reale pёr njё mjedis mё tё mirё. Zbatimi i tyre i suksesshëm nuk mund tё pasohet
pёrveç nёse qeveritë miratojnë politika adekuate tё favorshme. Energjitё e rinovueshme nuk
duhet tё shihen si njё luks, por njё alternativ me kosto efektive qё do tё sjell vende pune si
dhe tё pёrmirёsojё kushtet e jetesёs [1].
Energjitё e ripёrtёritshme janё energjitë qё fitohen nga resurset e ndryshme nga ato qё
pёrdoren sot (thëngjilli, nafta). Kjo lloj energjie ёshtё e pastёr dhe e padёmshme pёr
mjedisin, kjo lloj energjie nxirret nga resurset tё pёrsёritshme nga rrezet e diellit, erёs, ujit
etj. Vendet nё zhvillim dhe vendet e zhvilluara janё duke punuar mbi kёtё lloj energjie duke
e parё si "shpёtim" pёr tё ardhmen e resurseve tё papёrsёritshme tё tokёs. Zhvillimi
ekonomik nё tё ardhmen varet nga burimet e energjisё afatgjatё, tё cilat janё tё
përballueshme, tё arritshme dhe miqёsore me mjedisin. Kosova duke pasur njё pozitë tё
mirё gjeografike, dhe duke pasur kёrkesё tё shtuar pёr energji elektrike ka kapacitete te
cilat duhet shikuar dhe analizuar mundësit për investime nё energjitë e ripёrtёritshme,
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konkretisht nё energjinë diellore. Nёse e krahasojmë Shtetin e Kosovën me Shtetin e
Gjermanisë nё aspektin e pozitёs gjeografike, atёherё rrezatimi vjetor varion midis 1550
kWh/m2/vit dhe 1650 kWh/m2/vit në Kosovë, kurse nё Gjermani varion Diku ka 1200
kWh/m2/ nё vit. Nga kjo shihet qё Kosova ka pozitё tё mirё pёr investime nё panela diellor
se sa Gjermania si dhe shumё vende tjera nё Evropё [2].
Për panelat diellore, si njё energji e ripёrtritёshme kemi çdo ditë rënie në çmim si dhe rёnie
tё çmimit tё panelave diellore. Gjithashtu, kemi edhe rritje nё poduktivitetin e energjisё qё
prodhojnё kёto panela diellore. Kёto pёrmirёsime dhe ulje çmimesh mundёsojnё
pёrdorimin mё tё madhё tё panelave diellor. [3]
Duke pasur nevojë pёr mё shumё energji elektrike nё vendin tonё. Duhet gradualisht tё
investojmё nё panela diellore, që tё prodhojmё rrymё pa dёmtuar ambientin dhe shёndetin e
njeriut.
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2. Energjia diellore
2.1. Pse energjia diellore ёshtё njё ndёr zgjidhjet kyresore nё kёrkesёn pёr energji nё
botё
Dielli ёshtё burimi më i madhё i energjisё nё tokё. Tё gjitha energjit e erёs, biomasёs,
fosile tё lёndёve djegёse dhe hidro energjisë origjinën e kanё nga rrezet e diellit.
Energjia diellore bie nё sipërfaqën e tokës me një normë prej 120 petawatts,
(1 petawatt=1015). Kjo do tё thotë që energjinë diellore të marr nga dielli pёr njё ditё mund
ta përmbushë kёrkesёn e gjithё botёs mё shumё se 20 vite.
Kёrkesa pёr energji nё tё gjithё botёn pritet tё rritet 5% për çdo vit. Energjia diellore ёshtё
zgjidhja e vetme, e cila mund tё plotёsojё njё kёrkesё tё madhe tё energjisё dhe tё kёrkesёs
nё rritje për energji. [4]

Figura 1 Potenciali për burimet e energjisë së rinovueshme [4]

Mbledhja e energjisë diellore dhe transferimi i saj në energji elektrike, do të kenë aplikim të
gjerë dhe ndikim të thellë në shoqërinë tonë, kështu që ajo ka tërhequr vëmendjen e
studiuesve. Energjia Diellore është energji e pastër dhe e rinovueshme, ajo nuk lëshon
dioksid karboni gjatë operacionit. Materiali kryesor i panelit foto-voltazh që zakonisht
përdoret sot është silikoni. Silikoni është i bollshëm dhe i padëmshëm për mjedisin. [4]
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Figura 2 Komponentët e energjisë globale tё buxhetit tё tokës nga marsi i 2000 deri nё maj 2004, W/m2
(Trenberth et al. 2009) [5].

Grumbullimi i rrezatimit dhe reshjeve shfaqin ndikimin nё aerosol-mjegull-reshjet e
vazhduara nё sistemin klimatikë. Tё dyja mjegullat dhe aerosolët luajnë një rol kyç nё
rrezatimin e atmosferës gjatё absorbimit, lëshimit dhe reflektimit tё energjisë rrezatuese tё
valëve tё shkurtra (diellore) dhe valëve të gjata (infra tё kuqë termike) në zonat spektrale.
Mjegullat dhe aerosolët reflektojnë afërsisht 80% tё rrezatimit diellor dhe e reflektojnë nё
hapёsirё.
Absorbimi i rrezatimit atmosferik nga sipërfaqja përfitohet temperatura e sipërfaqes dhe
ngrirja ose shkrirja e fletëve të akullta, akullnajave. Rrezatimi luan një rol nё përcaktimin e
stabilitetit atmosferik gjatё ndryshimit tё nxehtësisë, e cila ndikon nё formimin e mjegullës.
Shpërndarja globale e reshjeve ndikon nё njerëz dhe në ekologji, duke ndryshuar ciklin e
hidrogjenit dhe karbonit [5].
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2.2 Energjia Diellore
Energjia e diellit mund të përdoret nё tri mënyra kryesore:

- Energjia foto-voltazhe, e cila përdor energjinë e dritës për të krijuar rrymë të cilën e
përdorim për ndriçim dhe për shfrytëzimin e pajisjeve shtëpiake.

- Nxehtësia pasive ёshtё nxehtësia, të cilën e marrim nga dielli nё mёnyrё natyrale. Kjo
duhet tё merret nё konsideratë kur bëhet projektimi i objekteve. Dritaret, muret, dyshemetë
janё bёrё pёr me marrë, mbledh, dhe shpërnda energjinë diellore nё formë tё nxehtёsisё
gjatё dimrit dhe me largu nxehtёsinё diellore gjatё verës. Kjo nuk përfshin pajisje mekanike
dhe elektrike. Elementi kryesor gjatё dizajnimit tё objekteve diellore pasive ёshtё me
rёndёsi njohja e klimës sё vendit. Elementet qё duhet marrë nё konsideratë janë vendosja e
dritareve dhe madhësia, izolimi termik, masa termike, dhe hija.
-Energjia Diellore-termike ku ne e përdorim nxehtёsinё e dritës për me nxehë ujin e
shtëpive ose pishinave. Kёto sisteme përdoren për të koncentruar energjinë e diellit dhe ta
konvertojnë atë nё nxehtësi termike [6].
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2.3 Historia e foto-voltazheve
Zhvillimi i teknologjisё diellore filloi nё vitin 1839 me hulumtimin e fizikanit francez
Alexander Edmond Becquerel (1820-1891). Becquerel zbuloi efektin foto-voltazh gjatё
eksperimentit me elektrodë tё ngurtë nё zgjedhjen e elektrolit. Nё moshën 19 vjeçare, nё
laboratorin e babait, klori i argjend ishte vendosur nё zgjedhjen acidike dhe ishe ndriçuar
gjatё lidhjes me elektrodën e platinumit. Gjatë eksperimentit Becquereli kuptoj që tensioni
ishte krijuar kur drita godit elektrodën. Efekti i foto-voltazheve ndryshe quhet edhe efekti
Becquereli.

Willoughby Smith (1828-1891) ishte një inxhinier anglez i elektrikes, i cili zbuloi
pёrçueshmёrin e fotonit nё elementin e seleniumit. Ky zbulim i dha drejtim zbulimit tё
celulave foto-voltazh. Nё vitin 1848, ai filloi punën nё kompaninë Gutta Percha nё Londër,
ku ai zhvilloi telat e izoluar hekur me bakër për përdorim nën ujë për telat e telegrafit. Nё
vitin 1849, Smith mbikёqyri prodhimin dhe vendosjen e 30 miljeve për telat e telegrafit nё
ujë nga Dover, Angli deri nё Calais, Francë. Nё vitin 1873, Smith zbuloi nё laborator
pёrçueshmёrin e shufrës tё seleniumit që ishte rritur nё mёnyrё tё konsiderueshme kur i
ishte ekspozuar dritës.
Seleniumi prodhon rrymë elektrike kur ёshtё i ekspozuar nё rrezet e dritёs. Profesor
William Grylls Adams i kolegjit mbretëror nё Angli, dhe studenti i tij Richard Evans Day,
dëshmuan që ishte e mundur shndërrimi i energjisë diellore direkt nё rrymë elektrike pa
pasur lëvizje të ndonjë pjese apo nxehtësie.
Moduli i parë funksional ishte ndërtuar nё vitin 1883 nga Charles Edgar Fritts, njё zbulues
amerikan, i cili ndërtojë modulet tё mbështjella nga njё pllakёz bakri me selenium dhe
pastaj sipër vendosi një shtresë tё hollë gjysmë transparente nga fleta ari. Fritts raportoj
moduli prodhoi rrymë "e cila ishte e vazhduar, konstante dhe me forcë te konsiderueshme".
Rryma nuk ishte prodhuar vetёm nga rrezet e diellit, por edhe nga drita e zbehtë gjatё ditёs
dhe nga drita e qirit [3].
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Albert Einstein besoi qё shkenca e shekullit 18-tё dështoi tё parashikoj gjithë energjinë
e ardhur nga dielli. Letra e famshme e publikuar nё vitin 1905. Einstein theksoi qё drita
kishte veti tё cilat nuk ishin tё njohura mё parё. Einsteini tha "qё drita pёrmban pako tё
energjisë tё cilat quhen fotone". Ai këshilloi që sasia e fuqisë së fotonit varet nga gjatësia
valore e saj, gjatësi valore më tё vogël, më shumë fuqi. Gjatësia valore më e vogël, p.sh,
përmban fotone tё cilat kanë energji katër herë më shumë fuqi se ato me Gjatësi valore më
të mëdha. Novela e Ensteinit për përshkrimin e dritës ishte kombinuar me zbulimin e
elektronit si dhe nxiti hulumtim për sjelljen e saj, gjithë kjo ndodhi gjatё fundit të shekullit
të 19 dhe fillim të shekullit të 20, siguroi foto-elektron me punё shkencore që më parë
kishte pasur mangësi. Teoria mund tё sqaronte dukurit nё mёnyrё shkencore të kuptueshme.
Nё materialet gjysmёpёrçuese, fotonet mund tё godasin nga orbita e strukturës atomike.
Nëse janë të vendosura nё qark nё mёnyrё tё duhur, mund tё prodhojnë rrymë të
mjaftueshme për të bёrё punë. Nё vitin 1913 William Coblentz ishte personi i parё qё
patentoi nё SHBA (1077219) për ta konvertuar dritën nё rrymë.
Megjithatë, nismёtarёt e hershëm tё foto-elektricitetit dështuan pёr arritjen e qëllimeve që
kishin vendosur (planifikuar) efikasiteti i konvertimin mbeti një për qind ose më pak për
50 vitet e para tё shekullit tё 20. Maria Telkes (1900-1995), një shkencëtare HungarezeAmerikane nё MIT, e cila punoi nё disa projekte tё energjisë diellore tha," personalisht, unë
besoj që celulat foto-voltazhe do të kenë më shumë efikasitet nё konvertimin e energjisë
diellore, nëse bëhet një hulumtim më i mirë dhe zhvillimi i punёs arrin sukses nё
pёrmirёsimin e karakteristikave tё tyre".
Nё prill, 1954 një ndryshim i vogël i shtresës sё silikonit, i quajtur "celula diellore", c cila
konvertoj dritën e diellit nё energji elektrike ishte zbuluar nga laboratorët e Bell Telephone
nё Murray Hill, NJ. Celula diellore punoi me efikasitet vetёm 6 pёr qind. Zbuluesit ishin:
Gerald L. Pearson, Daryl M. Chapin, dhe Calvin S. Gazeta New York Times mё pas
parashikoi që celulat diellore do të na drejtojnë nё burimin e "energjisë së pakufizuar të
diellit" [3].
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Celula diellore punon me parimin e njёjtё si tё tranzitorit. Pikë bashkimi ёshtё vendosur nё
kristalin e silikonit. Pikë bashkimi do të thotë që kristali ёshtё i ndarë nё dy zona, njëra
duke pasur papastërti të vogël e cila prodhon njё tepricë tё elektroneve të lëvizshme. Dhe
shtresa tjetër gjithashtu ka papastërti të vogël e cila absorbon elektrone dhe prodhon vrima
të lëvizshme (ku elektronet duhet të jenë).
Gjatë pikë bashkimit nё mes të zonave çdo herë ka tension tё vogël. Sasia e dritës (foton)
që bie nё pikë bashkim do tё godas elektronin nga njëra nga kristalet atomike, duke krijuar
elektron tё lirë dhe vrimë. Për arsye tё ndryshimit tё tensionit konstant, elektroni shtyhet nё
njёrёn anё dhe vrima nё anën tjetër. Nëse zonat janë tё lidhura nga njё qark i jashtëm,
rryma e elektricitetit do tё rrjedhë nёpёr qark.
Nё vitin 1956, modulet e para diellore ishin nё treg. Kostoja, sidoqoftë ishte larg nga arritja
pёr secilin person. Moduli diellor pёr 1 wat kushtoje 300$, celulat diellore tё vogla filluan
tё pёrdoren nё lodra dhe radio. Kёto ishin gjërat e para qё u pёrdorёn celulat diellore tё
cilat ju ofruan konsumatorëve.
Nё vitet 1950 dhe 1960 satelitёt e Amerikёs dhe Sovjetikëve programet hapёsinore ishin tё
furnizuara me panela diellor, ku kostoja nuk ishte vendimtare. Shqetësimi kryesor për
dizajnin ishin madhësia, efikasiteti dhe qёndrueshmёria.
Nё vitet e hershme tё 1970, Dr. Elliot Berman, drejtori dhe themeluesi i Solar power
corporation, dizajnuan module diellore më të lira duke përdorur silikonin e pastёrt dhe duke
përdorur teknika tё ngjashme me prodhimin e filmave fotografik. Kjo bëri që çmimi tё bie
nga 100$ nё 20$ për wat. Ky kërkim ishte financuar nga Exxon corporation.

Periudha nga vitet 1970 deri nё 1990 ka pasur njё ndryshim tё vogël nё përdorimin e
celulave diellor. Ata filluan ti përdornin nёpёr shtëpi. Australia përdori celulat diellor nё
antenat e valёve duke zgjeruar aftёsit e tyre tё telekomunikimit [3].
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2.4 Parimi i punës me foto-voltazh
Sistemet foto-voltazhe përmbajnë panela që konvertojnë rrezet e diellit në energji elektrike.
Brenda çdo paneli ka shtresa të materialit gjysmëpërçues. Kur rrezet e diellit bien mbi
shtresat gjysmëpërçuesve, paneli krijon një fushë elektrike në shtresat, duke shkaktuar
rrjedhjen e rrymës. Intensiteti i dritës përcakton sasinë e fuqisë elektrike që çdo panel
prodhon. [5]

Figura 3 Kuptimi i foto-voltazh [5].

Kur drita bie mbi celulën foto-voltazhe, rrezatimi mund të reflektohet, absorbohet, ose
kalon nëpër celulë. Por vetëm drita e absorbuar prodhon rrymë. Energjia e dritës së
absorbuar është transferuar në elektronet e atomeve të celulës foto-voltazhe. Me energjinë e
re, këto elektrone ikin nga pozicionet e tyre normale të atomeve të materialeve
gjysmëpërçuesit dhe bëhen pjesë e rrjedhjes elektrike, ose rrymës, në qarkun elektrik.
Veçori elektrike e celulës foto-voltazhe quhet "built-in fusha elektrike"- e cila siguron
forcën ose tensionin e nevojitur për të lëvizur rrymën gjatë ngarkesës së jashtme, siç janë
poqët elektrik [3].
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Figura 4 Efekti foto-voltazhe [3].

Për të shkaktuar "fushën elektrike built-in" brenda celulës foto-voltazhe, dy shtresat me
silikon tё ndryshëm janë tё vendosura nё kontakt njëra me tjetrën. Njëra shtresë ёshtё "nlloji" material me shumё elektrone, tё cilat kan ngarkesё elektrike negative. Shtresa tjetёr
ёshtё "p-lloji" material me shumё vrima, tё cilat kan ngarkesë elektrike pozitive.
Shtresa sipёr ёshtё me fosfor e cila lidhet me silikon për tё krijuar ngarkesë negative
(elektrone shtesë). Shtresa e poshtme e celulës foto-voltazhe ёshtё zakonisht me boronë, e
cila lidhet me silikon pёr tё krijuar ngarkesë elektrike pozitive (vrima shtesë).
Kur n dhe p lloji i silikoni bien nё kontakt, dy gjysmёpёrçuesit sillen si bateri, duke krijuar
"fushёn elektrike built-in", sipërfaqja ku këto takohen quhet "pikë bashkimi p/n". Tensioni
shkakton qё elektronet të lëvizin nё sipërfaqen negative, ku kёto bëhen tё gatshme pёr
qarkun elektrik tё jashtëm. Nё kohën e njёjtё, vrimat lëvizin nё drejtim tё kundërt, nё
sipërfaqen pozitive, ku ato presin elektronet pёr tё ardhur. Kur fotonet e diellit hynë nё
gjysmёpёrçues, disa nga fotonet me energjinë e hendekut(Tabela 1) bashkohen me atomet,
elektrone dhe vrima tё lira janë krijuar.
Fusha elektrike nё tё cilën elektronet negative tё lira shkojnë nё një drejtim dhe vrimat e
lira shkojnë nё drejtimin e kundërt duke krijuar rrymën e elektricitetit [3].

10

2.5 Fotoni: Energjia, Gjatësia valore dhe frekuenca
Drita mund të ketë një valë ose sjelljen e grimcës. Në interferencë drita sillet si valë kurse
në eksperimentin fotoelektrik drita ka një sjellje të grimcave, një rreze drite do të sillet si
një grup i grimcave.
Kur drita ose rrezatimi elektromagnetik në përgjithësi sillen si një rrymë e grimcave, këto
grimca janë quajtur fotone, kurse një valë karakterizohet me Gjatësinë valore, frekuencën si
dhe amplitudën e saj.
Energjia e fotonit është dhënë nga ekuacioni i Planck-ut

𝐸=

ℎ
𝑣

=

ℎ𝑐
λ

(1)

h është konstantja universale e Plank-ut
h = 6.625 9 10 -34 Js-1
λ=

Gjatësia valore

v= është frekuenca
Shpejtësia e dritës në vakum, simbolizohet me c, është konstantja universale:
c= 3x108 m/s
Ekuacioni lejon shndërrimet mes frekuencës ose gjatësisë valore dhe energjinë e fotonit për
valët elektro-magnetike. Ekuacioni i Plank-ut gjithashtu na informon rreth dritës dhe
bashkëveprimin e gjysmëpërçuesve. Nga zbrazëtira e një gjysmëpërçuesi mund të dihet
ngjyra përkatëse të dritës të nevojshme, në mënyrë që elektronet mund të dërgohen nga
zbrazëtira e valencës deri në zbrazëtirën e përçueshmërisë [1].
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Tabela 1 Hendeku nё mes disa gjysmёpёrçuesve [1].

2.6 Spektri diellor
Energjia elektrike e prodhuar nga celula diellore është proporcionale me sipërfaqen e saj.
Irridanca e diellit në nivel të Ekuadorit është rreth 1kW/m2 në 90 shkallë.
Fuqia e dritës nga dielli nuk shpërndahet në mënyrë të barabartë për gjatësi valore të
ndryshme(Fig. 6).
Spektri diellor tregon një intensitet maksimal në gjatësi valore λ=0,5 μm, ky intensitet bie
në gjysmë në λ=1μm.
Spektri i thithjes i një gjysmëpërçuesi varet nga hendeku i tij(Fig. 3). Nëse hendeku është
më i madh se energjia e fotonit rënës atëherë, nuk do të ketë transferim të elektronit nga
valenca në hendekun e përçueshmërisë. Nëse energjia e fotonit është më e madhe se
hendeku i gjysmëpërçuesit elektroni do të transferohet nga valenca në hendekun e
përçueshmërisë dhe energjia e mbetur do të dal në formë të ngrohjes [1].
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Figura 5 Harta e botës e ndriçimit me rrezet e diellit: Numri i pritur i orëve të plota të diellit që ne mund ti presim në
lokacione të ndryshme. 1 orë me diell është e barabartë me 1 kWh për metër katror në ditë [8].

Figura 6 Spektri diellor nё masa të ndryshme ajrore [1].
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Gjatësia valore nga 0.27 μm deri në 2.6 ηm përmban më shumë se 96% të energjisë së
diellit. Gjatësia e vargut spektral deri në 4.0 ηm rrit përmbajtjen e energjisë në 99%.
Ky regjion është përgjegjës për të gjitha proceset e jetës si dhe për bërjen e motit dhe
klimës, hyrja më e madhe në buxhetin e energjisë së tokës vjen nga ky regjion.
Fotosinteza është thelbësore për mbajtjen e jetës për arsye të hendekut të gjatësisë valore, e
cila është rreth 0.44 μm dhe 0.75 ηm. Celulat diellore janë të ndjeshme në mënyrë spektrale
dhe regjioni spektral 0.4 deri në 1.1 nm është i rëndësishme për konvertimin foto-voltazh.
Regjioni spektral nga 0.3 deri në 4.0 ηm është përgjegjës për sistemin e konvertimit termike
[6].

Figura 7 Irridanca diellore spektrale jashtë atmosferës 0.2 ηm - 1.7 ηm raport nga: 1. Labs dhe Neckel, 2. P. Moon, 3. F.S.
Johnson, 4. Thekaekara et al (NASA/ASTM Standard), 5. Arvesen et al [6].

Lakoret spektrale tё përfituara nga Johnson (6), Moon (7) si dhe Labs dhe Neckel (8) ishin
bazuar në matjet e bëra nga lartësi të larta të stacioneve në male.
Lakoret spektrale të përfituara nga Thekaekara et al. (9) dhe Arvesen et al. (10) ishin të
bazuara nga vëzhgimet nga avioni në lartësi 11.6-12.5km.
Të dhënat më të mira të paraqitura janë nga spektri i irridancёs diellore nё intervalin nga
0.3 ηm deri 3 ηm të dhëna nga Thekaekara et al., Labs dhe Neckel, si dhe Arvesen et al.
(11), (12) [6].
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2.7 Celula diellore
Celula diellore zakonisht ёshtё bёrё nё pёrgjithёsi nga njё shtresё e hollё ose
gjysmёpёrçues. Shtresa e hollë mund të bëhet nga materialet organike ose jo organike,
ndërsa celulat diellore inorganike bëhen nga pikë bashkimi p-n, shumica e celulave
inorganike janë të krijuara nga silikoni. Shtresa e silikonit p ёshtё poshtë dhe shtresa n
sipër. celula diellore sipër (n) ёshtё me potencial të vogël, ndërsa dhe celula diellore
poshtë(p) ёshtё me potencial të lart kur celula ёshtё e ekspozuar dritës. n-shtresa ёshtё bёrё
e mjaftueshme e hollë për të lejuar dritën të depërtoj nё nivelin e pikë bashkimit, ku do tё
pёrvetёsohet nё formë të fotonit, energjia e tё cilit do tё ndahet nё elektron dhe vrimë. Me
fjalë të tjera nga pёrvetёsimi i fotonit elektroni do tё transferohet nga valenca nё hendekun
e pёrçueshmёrisё. Kjo mund tё ndodhë kur energjia e fotonit rёnёs ёshtё më e madhe se
energjia e hendekut qё e karakterizojnë gjysmёpёrçuesit. Fusha elektrike e krijuar do tё
përshpejtojë 2 ngarkesat me shenja të kundërta nё drejtime të kundërta. Elektroni ёshtё e
ngarkuar me shenjë negative dhe vrima me shenjë pozitive [1].

Figura 8 Struktura bazë e celulës diellore të foto-voltazh [1].

Kjo ёshtё mënyra se si rryma elektrike ёshtё krijuar nën ndriçim. Numri më i madh i
fotoneve që arrijnë pikë bashkimin p-n, më shumë elektron-vrimë palë do të krijohen duke
rezultuar nё rrymë elektrike mё shumë [1].
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Rryma elektrike kontrollohet nga drita rёnёse nё 2 mënyra:
-Intensiteti i dritës rёnёse (numri i fotoneve).
-Gjatësia valore e dritës rёnёse (energjia individuale e fotoneve ose ngjyra e dritës) nё
përputhje me hendekun e gjysmёpёrçuesit [1].
Kontakti sipër ёshtё i mbёshtjellur me shtresë jo reflektuese nё mёnyrё qё ti kufizoj
humbjet nga reflektimi i dritës.

2.8 Karakteristikat e celulës diellore të foto-voltazhe
Laboratorët akademike ashtu edhe industritë janë duke punuar me qëllim të prodhimit me
çmim sa më të lirë, efikasitet më të lartë të konvertimit të celulave diellore si dhe gjetjen e
aplikimeve të reja.
Gjysmëpërçuesit të përdorur në prodhimin e celulave diellore kanë hendek të ndryshëm, të
cilat japin përgjigje të ndryshme spektrale në dritën rënëse, ato shfaqin ndjeshmëri në bazë
të gjatësisë valore që absorbohen fotonet.
Çdo gjysmëpërçues ka energji pragu (Threshold energy eng d.m.th minimumi i energjisë
kinetike që grimcat nё lëvizje duhet të kenë kur ato bashkohen), energjinë e hendekut, mbi
të cilat absorbimin e fotoneve do të bëj që elektronet të transferohen nga valenca në brezin
e përçueshmërisë(Tabela 1). Çdo energji më e vogël se energji pragu nuk do të ndodhë
efekti i foto-voltazhёs. Efekti foto-voltazh nuk është i lidhur me intensitetin e dritës por me
ngjyrën e saj (gjatësinë valore).

Rritja e intensitetit të dritës vetëm do të rrit proporcionalisht shkallën e lëshimit të fotoelektronit në strukturën foto-voltazh. Drita e absorbuar nga celula diellore është kombinim i
rrezatimit diellore direkt, si edhe dritës së shpërndarë. Celula diellore është mbështjell me
material jo reflektues për të kufizuar reflektimin e dritës në sipërfaqe dhe të absorboj
sasinë e rrezatimit maksimal(Fig. 8) [1].
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Figura 9 Nga celulat diellore deri tek rreshti diellore [1].

Celulat e foto-votazhës mund të renditen në seri për të formuar një modul.
Pastaj modulet mund të lidhen paralel ose në seri për të formuar një rresht.
Kur lidhen celulat ose modulet në seri, ato duhet të kenë shkallën e njëjtë të rrymës për të
prodhuar një tension shtesë në dalje, ngjashmërish modulet duhet të kenë shkallën e njëjtë
të tensionit kur lidhen paralel për të prodhuar rrymë më shumë [1].
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2.9 Karakteristikat teorike ndërmjet rrymës-tensionit të celulës diellore të fotovoltazhit
Celula diellore foto-voltazhe është modeluar si burim i rrymës paralel me diodën. Në
errësirë burimi i rrymës duket e fikur, kështu që celula sillet si një diodë e thjeshtë. Nën
ndriçim, intensiteti i dritës rënëse rritet, rryma elektrike gradualisht fillon të prodhohet nga
celula (Fig. 10).

𝐼 = 𝐼1 − 𝐼0 [𝑒

𝑞𝑉
𝑘𝑇

− 1]

(2)

Ku I0 është ngopja (mbushja) me rrymë e diodës(Dioda - Pajisje gjysmëpërçues me dy
terminale, duke lejuar rrjedhjen e rrymës në një drejtim të vetëm), q është ngarkesa
elementare elektrike 1.69 x10-19C, k është konstantja e Boltzmanit, 1.38 x10-23 J/K. T është
temperatura e celulës në Kelvin dhe V është tensioni i celulës diellore [1].

Figura 10 I-V lakorja e celulës diellore nën ndikimin e dritës, forma katrore paraqet sjelljen ideale të celulës diellore [1].
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Gjatë punës, efikasiteti i celulës diellore është zvogëluar nga shpërndarja e fuqisë nëpër
rezistencën e brendshme. Këto rezistenca parazitë janë modeluar paralel si rezistencë
devijuese (RSH) dhe rezistencë serie (RS)(Fig. 11).

Figura 11 I-V Lakorja e ndriçuar e celulës diellore [1].

2.10 Qarku i shkurt i rrymës
Qarku i shkurt i rrymёs ISC i celulёs diellore i pёrgjigjet matjes sё rrymёs, kur celula
diellore ёshtё qark i shkurtёr, tensioni ёshtё e barabart me 0. Nёn ndriçim, rryma elektrike
rrjedhё nga poshtë (+) celulës deri sipёr celulёs(-)(Fig. 12).

I(V=0)=ISC

(3)

ISC është vlerë maksimale e rrymës në lakoren I-V të celulës diellore nën ndikimin e dritës.
Sa ma e madhe të jetë sipërfaqja e celulës, aq më madhe do të jetë ISC [1].
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Figura 12 Matja e qarkut të shkurtë celulës diellore [1].

2.11 Tensioni i qarkut të hapur
Tensioni i qarkut të hapur (VOC) i celulës diellore është tension i matur, kur aty nuk ka
rrymë duke kaluar nëpër celulë. Sipër celula diellore është me tension negativë dhe poshtë
është me tension pozitivë. VOC është e pavarur nga madhësia e celulës diellore, dhe
përcaktohet nga materialet e celulës që është bërë.

Figura 13 Matja e tensionit të qarkut të hapur e celulës diellore [1].

2.12 Fuqia maksimale
Fuqia elektrike P e prodhuar nga celula në watt mundet lehtë të llogaritet me lakoren I-V
me ekuacionin P=IV. Në ISC (V=0) dhe VOC (I=0), fuqia është zero. Fuqia maksimale,
PMAX do të ndodhë në mesë dy pikave. Tensioni dhe rryma në pikën e fuqisë maksimale
shënohen si VM dhe Im(Fig. 14) [1] .
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Figura 14 Fuqia maksimale I-V [1].

2.13 Faktori plotësues
Faktori plotësues (FF) është matur nga kualiteti i celulës diellore. Ajo është vlerësuar nga
krahasimi i fuqisë aktuale maksimale në dalje, PMAX, dhe fuqisë teorike maksimale në dalje,
Ptheoretical, e cila fitohet nëse njëherësh tensioni do ishte i barabartë me qarkun e hapur të
tensionit si dhe rryma të ishte e barabartë me qarkun e shkurtër të rrymës.
Vlerësimi grafik i FF është dhënë nga raporti i dy katërkëndëshave (Fig. 15). Sa më e
madhe FF kualiteti i celulës diellore është më i mirë.

Figura 15 Vlerësimi grafik i FF [1].

(4)
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Faktori plotësues më i madh ёshtё i dёshirueshёm dhe i cili i përgjigjet I-V lakores e cila
duket në formë katrore. Vargu i faktorit plotësues sillet rreth 0.5 deri 0.9. Faktori plotësues
ёshtё paraqitur si katёrkёndёsh.

2.14 Efiçienca e celulës diellore tё foto-voltazhёs
Efiçenca e celulёs diellore tё foto-voltazhёs ёshtё raporti nё mes tё fuqisë elektrike nё dalje
POUT, krahasuar me fuqinë hyrëse diellore (irridanca x sipërfaqja e celulёs) [1].
𝑃𝑜𝑢𝑡

η=

(5)

𝑃𝑖𝑛

ηmax=

𝑃𝑚𝑎𝑥 𝐹𝐹∙𝑉𝑂𝐶 ∙𝐼𝑆𝐶
𝑃𝑖𝑛

=

𝑃𝑖𝑛

(6)

Pin merret si produkti i irridancёs së dritës rёnёse dhe sipërfaqes së celulës diellore, e matur
nё W/m2. Efiçienca e celulës diellore mund të ndikohet nga kushtet e ambientit, veçanërisht
nga temperatura, intensiteti dhe spektri i dritёs rёnёse [1].

2.15 Rezistencës devijuese (RSH) dhe Rezistencës serike (RS)
Efiçienca e celulave diellore ёshtё reduktuar nga shpërndarja e fuqisë nёpёr rezistencën e
brendshme. Kёto rezistenca parazitë mund të modelohen si rezistenca devijuese (RSH) dhe
rezistenca serike (RS), të paraqitura nё Fig. 13. Rezistenca devijuese ёshtё për shkak të
defekteve prodhuese, rryma e prodhuar nga fotonet do të gjej rrugë alternative më tepër se
sa të me rrjedhë përgjatë pikë bashkimit të celulës. Vlera e parashikuar e RSH mund të
përcaktohet nga lakorja I-V. Rezistenca devijuese do të zvogëloj tensionin e qarkut të hapur
pa e ndryshuar rrymën e qarkut të mbyllur.
Rezistenca serike e celulës diellore fillon kryesisht nga kontaktet në mes të lidhjeve
metalike, veçanërisht në kontaktet përpara. Niveli i lart i rezistencës serike do të shkurton
lidhjen e shkurtë të rrymës pa ndikuar në lidhjen e hapur.
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Figura 16 Efekti i ndryshimeve të Rs dhe RSH nga përsosmëria [1].

Zvogëlimi i RSH dhe rritja e RS do të zvogëlon faktorin e ngopjes(FF- fill factor eng) dhe
Pmax. Nëse RSH është zvogëluar shumë, VOC të zvogëlohet, ndërsa rritja e RS mund të
zvogëlon ISC(Fig. 16) [1].

2.16 Efekti i temperaturës
Celulat diellore të foto-voltazhёs janë të ndjeshme nё temperaturë. Kur kemi rritje të
temperaturës, hendeku i gjysmёpёrçuesit zvogëlohet (Fig. 17). Përshkruhet efekti i ngritjes
së temperaturës nё lakoren I-V të celulës diellore. Qarku i hapur i tensionit ndikohet më së
shumti

nё ndryshimin e temperaturës. Kur foto-voltazhi i celulës ёshtё paraqitur nё

temperatura të larta, qarku i shkurt i rrymës,ISC, rritet pakëz, ndërsa VOC zvogëlohet më
shumë [1].

Figura 17 Efekti i temperaturës nё lakoren I-V [1].
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Kur celula diellore e silikonit kristalor nxehet (si nё ditë tё nxehtë vere), tё gjitha atomet
(duke i përfshi elektronet) lëkunden më shpejtë kështu qё aftësia pёr t’i ndarë elektronet
dhe vrimat ёshtё zvogëluar.
Temperatura e celulës diellore do të ngrihet më shumë se temperatura e ajrit sepse panelat
janë të zeza. Temperatura normale e punës së celulës ёshtё zakonisht prej 42℃ deri nё
46℃ [3].
Nё eksperimentin e bёrё nga energjia e ripërtëritshme UK, panelat diellor të silikonit
paraqitën një humbje të vogël prej 3% të fuqisë nga 25℃ deri në 42℃. Megjithatë nga 42℃
deri në 75℃ humbja e fuqisë ishte 37%, e cila është 1.1% për gradë. Në aspektin e
efiçiencës, paneli diellor kristalor i cili është 16% efiçientë në 25℃ do të jet 11% efiçientë
në 75℃ [3].
2.17 Paneli diellor
Paneli diellor foto-voltazh ose moduli ёshtё bёrё ngjashëm me celulat e montuara nё seri
ose paralel nё mёnyrё qё tё arrin tension ose rrymë nё dalje. Kur celulat diellore individuale
janë zgjedhur identike dhe tё lidhura nё seri, paneli diellor duhet tё ketë rrymën e shkurt tё
njёjtё dhe tensionin e njёjtё me shumën individuale tё tensioneve. Panelat diellor janë
kryesisht tё garantuara 25 vjet nga prodhuesit. Struktura e panelit diellor dhe lidhjeve tё
celulave diellore nё seri dhe paralel mund tё shihen nё fig. 18. Shumica e panelave në treg
janë 6, 12, 24 ose 48V në dalje [1].
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Figura 18 Celulat diellore të lidhura nё seri dhe paralel [1].

2.18 Madhësia e panelit diellor
Efikasiteti i celulës diellore dhe efikasiteti e panelit diellor janë të përcaktuar nga irradianca
diellore për 1000W/m2 në 25℃. Paneli diellor i bërë me teknologji me efikasitet 15%
(silikon mono-kristalor ) i madhësisë 1 m2 do të jep fuqi 1000 x 0.15=150 w. Kjo tregon që
madhësia dhe teknologjia e panelit diellor janë tregues kryesor se çfarë fuqie elektrike ai
mund të prodhojë. Qarku i shkurt i rrymës së panelit dhe qarku i hapur i tensionit do të
përcakton saktësisht çfarë aplikacione ajo mund të jetë i hapur [1].
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2.19 Orientimi i panelit diellor
Paneli diellor në mënyrë që të prodhojë rrymë maksimalisht nevojitet të orientohet pingul
me rrezet e diellit. Në nivelin e Ekuadorit (këndi i gjerësisë 0)rrezet e diellit godasin tokën
pingul, kështu që paneli diellor do të instalohet rrafsh në tokë. Në nivele tjera, rrezet e
diellit bien horizontalisht me një kënd i barabartë me mesataren e gjerësisë së lokacionit.
Në mënyrë që paneli diellor të merr rrezet e diellit pingul, paneli diellor duhet të orientohet
me një kënd të pjerrët i barabartë me gjerësinë e lokacionit (Fig. 19), në drejtim të veriut në
hemisferën jugore dhe në drejtim të jugut në hemisferën veriore. Për të marr energji
maksimale panelat foto-voltazh, orientimi i tyre duhet të rregullohet në mënyrë periodike.
Pajisjet si ndjekës i dritës janë nganjëherë të përdorura në vendet me rrezatim të vogël
diellor për të marr rezultate maksimale gjatë gjithë ditës. Në rast të vendosjes statike dhe të
përhershme, paneli diellor duhet të vendoset me një kënd të barabartë me këndin e gjerësisë
të vendit [1].
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Figura 19 Orentimi i panelit diellor [1].

2.20 Sistemi automatik i gjurmimit të diellit
Sistemi automatik i gjurmimit të diellit është bërë si prototip për me zgjedhë problemin që
paneli diellor me qenë në pozitë pingule me rrezet e diellit. Ky është sistem plotësisht
automatik dhe me mbajt panelin përball rrezeve të diellit deri sa të jetë i dukshëm.
Tipari kryesor i këtij sistemi është në vend se të merr tokën si pikë referimi, ai merr diellit
si burim drejtues. Senzorët e tij në mënyrë konstante e mbikëqyrin rrezet e diellit dhe e
rrotullojnë panelin në drejtim ku intensiteti i rrezeve të dritës është maksimal. Në rast se
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dielli bëhet i pa dukshëm p.sh. moti me mjegull, mandej pa e gjurmuar dielli sistemi
vazhdon të rrotullohet në drejtim të kundërt me rrotullimin e tokës. Por që shpejtësia e
rrotullimit është e njëjtë me atë të tokës. P.sh. pas gjysmë ore kur dielli shfaqet, paneli
diellor do të jetë saktësisht përballë diellit [8].

Figura 20 Mbledhja e përgjithshme e sistemit automatik të gjurmimit të diellit [8].

Sistemi automatik i gjurmimit të diellit është projekt hibrid (pjesë elektronike/program).
Diagrami i strukturës së tij të përgjithshme shihet në fig. 20.
Programi përfshin:
-VB 6.0 based GUI
-Microsoft Access database
-Embedded Software (written in C) for microcontroller AT89c52(eng).

Pjesët elektronike përfshin:
- Struktura e përgjithshme e panelit diellor përmban 6 sensor funksional, steper motor dhe
celulat diellor.
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- Sistemin e njësisë kontrolluese duke përfshi LCD, tastiera, Indikatorët e gabimeve dhe
ndërpresin e ndaljes emergjente.
- Pllakën duke përfshi dy mikrokontrolluesit (89c52). I pari është "mikrokontrolluesi
kryesor" i cili kontrollon punën automatike të sistemit automatik të gjurmimeve të diellit.
Kurse i dyti "mikrokontrolluesi rob" në mënyrë serike komunikon (RS232) me VB
programin në kompjuter [8].

Figura 21 Veprimet themelore të gjurmimeve automatike të rrezeve të diellit [8].

Hapi-1 tregon kur dielli është përball panelit diellor, ku te dytë sensorët STS-1 dhe STS-2
janë duke marr energjinë e njëjtë të dritës.
Hapi-2 Pas disa kohësh ashtu si toka rrotullohet panelat të pozicionuara si sensori STS-1
marrin sasi më të vogël të dritës. Në këtë pikë LDR, STS-1 dërgon sinjal te
mikrokontrolluesi(Fig. 22). Pastaj kontrollori rrotullon motorin, duke e pozicionuar panelin
diellor në drejtim të diellit.
Hapi-3 tregon riorientimin e panelit diellor. Ky proces vazhdon deri në fund të ditës [8].

29

Figura 22 bashkëveprimi në mes LDR dhe mikrokontrolluesit [8].
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3. Teknologjitë e foto-voltazheve
Teknologjia e celulave të foto-voltazheve janë zakonisht të klasifikuara në tri gjenerata,
duke u bazuar në materialin e përdorur dhe nivelin e pjekurisë komerciale:

- Gjenerata e parë e sistemeve foto-voltazhe (plotësisht komerciale) përdor fletë të
teknologjisë të silikonit të kristaltë(c-Si), vetëm një kristal (sc-Si) ose disa kristale (mc-Si).

- Gjenerata e dytë e sistemeve foto-voltazhe (vendosja e hershme në treg) janë të bazuara
në teknologjinë e foto-voltazheve të fletave të holla dhe në përgjithësi përfshinë tri grupe:
1) Amorf (jokristalor) (a-Si) dhe silikon mikromorf (a-Si/ μc-Si);
2) bakër-indium-selenid (CIS) dhe bakër-indium-gallium-diselenid (CIGS);
3.) Kadmium-Telluride (CdTe).

- Gjenerata e tretë e sistemeve foto-voltazheve përfshinë teknologjitë, siç janë fotovoltazhet të koncentruar (CPV) dhe celulat organike foto-voltazhe të cilat janë ende në
prova ose ende nuk janë plotësisht komerciale [9].

3.1 Teknologjia e gjeneratës së parë të celulave foto-voltazhe: celulat e silikonit të
kristaltë
Silikoni është njëri ndër elementet më të bollshëm në korën e tokës. Ai është një material
gjysmëpërçues i përshtatshëm për aplikimet e foto-voltazheve, me energji të hendekut 1.1
eV. Silikoni i kristaltë është material që më së shumti është përdorur në industrinë fotovoltazhe, dhe fleta e celulave c-Si foto-voltazhe dhe modulet dominojnë tregun e tanishëm.
Kjo është teknologji e pjekur dhe përdor dijen e grumbulluar të bazuar në zhvillimin brenda
industrisë elektronike, ky lloj i celulës diellore është prodhuar në masë dhe kompanitë
individuale së shpejti do të prodhojnë disa qindra MW në vit deri në GW [9].
Shumica e moduleve të foto-voltazheve (85% deri në 90% të tregut vjetor global) janë të
bazuara në fletat e silikonit të kristaltë. Prodhimi i moduleve të c-Si përfshinë shufra të
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silikonit, duke i prerë shufrat në fletëza për të bërë celula diellore, duke i vënë në kontakt
elektrik celulat, dhe duke i mbledhë celulat për me bë një modul.
Modulet përdorin dy forma kryesore: një kristal të silikonit të vetëm c-Si ose disa kristale të
silikoni mc-Si. Modulet e Silikonit të kristaltë të vetëm kanë efikasitet më të lart të
konvertimit prej 14 deri 20%. Efikasiteti i tyre pritet të rritet deri në 23% nga viti 2020 dhe
25% në periudhë më të jatë.

Figura 23 Secila prej këtyre moduleve përmban 72 mono kristale të silikonit të celulave diellor (EPIA/ Phoenix
Sonnenstrom) [11].

Modulet e silikonit të disa kristaleve (poli-kristalet) kanë më shumë çrregullim të strukturës
atomike, duke bërë që të ketë efikasitet më të vogël. Por ato janë më të lira dhe më shumë
rezistojnë ndaj erozionit nën rrezatim të dritës. Efikasiteti i tyre pritet të arrij 21% në
periudha afatgjatë. Modulet e foto-voltazheve të silikonit të kristaltë pritet të mbeten
dominues në teknologjinë e foto-voltazheve deri më 2020. Kjo është për arsye që kanë
dëshmi dhe teknologji e besueshme, jetëgjatësi të gjatë dhe burimet elementare të bollshme.
Sfida kryesore për Modulet c-Si është për të rritur efikasitetin e konsumimit të burimeve
gjatë zvogëlimit të materialeve, përmirësimin e koncepteve të celulës dhe prodhimin
automatik [4].
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Figura 24 Fasada e stacionit të automjeteve në Alpet e Zvicrrës të mbuluara me disa kristale të silikonit të moduleve fotovoltazhe (IEA-PVPS) [11].

Tabela 2 Synimet për teknologjinë e silikonit të kristaltë [12].

3.2 Teknologjia e gjeneratës së dytë të celulave foto-voltazhe: Celulat e fletëzave të
holla diellore
Fletat e holla janë bërë nga shtresat e holla të materialeve dritëndjeshëm në mikro metër
(𝜇𝑚) siç janë xhami, çeliku që nuk ndryshket (korodohet) ose nga plastika. Gjenerata e
parë e fletës së hollë të celulës diellore e prodhuar ishte a-Si. Avantazhet kryesore të fletave
të holla janë shfrytëzimi i vogël i lëndës së parë, efikasitet i lart i prodhimit dhe i
automatizimit, efektshmëri e mirë në ambiente me temperaturë të lart, dhe zvogëlimi i
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ndjeshmërisë në mbinxehje. Të metat e tanishme janë efikasitet më të ulët dhe industria ka
eksperiencë të kufizuar me jetë gjatësinë e performancës. Për shfrytëzim të prodhimit,
teknologjia e fletave të holla do të ketë nevojë për më shumë hapësirë se teknologjia e
silikonit të kristaltë në mënyrë që të arrij kapacitetin e njëjtë për shkak të efikasitetit më të
ulët të tyre. Disponueshmëria e tokës dhe kostoja duhet të merren në konsideratë, kur bëhet
fjalë për teknologjinë e fletave të holla [12]. Fleta e hollë diellore përbëhet nga shtresat e
holla, vetëm 1 deri në 4 μm trashësi [4].
3.2.1 Silikoni amorf (a-Si)
Silikoni amorf ishte teknologjia e parë e fletave të holla të përdorura në foto-voltazhe,
celulat e vogla të a-Si ishin përdorur në produktet e konsumatorëve si orët e dorës dhe
llogaritës qysh nga vitet e 1980. Lehtësisht të prodhueshme dhe kosto të vogël janë pika e
forta të saj. Shembull i mirë është ndërtesa me fasadë me modulet a-Si mundet të shërbej si
material zbukurues dhe gjenerues i rrymës(Fig. 25). Ne theksuam që modulet e a-Si kanë
efikasitet ndërmjet 6-8%, sa gjysma e silikonit të kristaltë. Në vitet e fundit ka pasur raporte
që modulet e fletave të holla e kanë tejkaluar silikonin e kristaltë në fushën e energjisë
vjetore, veçanërisht në klimë me re dhe me shumë dritë të shpërndarë [11].

Figura 25 Modulet e foto-voltazheve të silikonit amorf në fasadën e ndërtesës (EPIA/Schott Solar) [11].
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3.2.2 Bakër-indium-selenid (CIS) dhe bakër-indium-gallium-diselenid (CIGS)
Celulat e bakër-indium-selenid (CIS) dhe bakër-indium-gallium-diselenid (CIGS)
ofrojnë efikasitetin më të lart nga teknologjitë e tjera të fletave të holla. Prodhimi i CIS të
celulave ka qenë në mënyrë të suksesshme e komercializuar nga disa kompani (p.sh. Wurth
Solar, Solibro, Miasole, Nanosolar, Avancis, SolarFrontier). Modulet e tanishme kanë
efikasitet nga 7% deri në 16%, por efikasiteti i tyre ka qen deri në 20.3% i arritur në
laborator(ZSW, 2010 and Green, 2011) [4].

Figura 26 Rresht i moduleve të CIS diellor në Austri (EPIA/Shell Solar) [11].

3.2.3 Kadmium-Telluride (CdTe)
Kadmium-Telluride (CdTe) fletat e holla të celulave diellor foto-voltazhë kanë kosto më të
ulët të prodhimit dhe efikasitet më të lart të celulës (deri në 16.7% [Green,2011]) nga
teknologjitë e tjera të fletave të holla. Ky kombinim i CdTe i fletave të holla i ka bërë
teknologjinë më ekonomike të fletave të hollë, me koston e prodhimit nën USD 0.75/W. Dy
materialet kryesore janë kadmiumi dhe telluriumi. Kadmiumi është nënprodukt i minierës
së zinkut dhe telleriumi është nënprodukt i përpunimit të bakrit [4].
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Figura 27 Pjesë e 810 kW p CdTe i impiantit të fuqisë në zonën rurale në Gjermani (First
Solar/Phoenix Solar) [11].

Tabela 3 Synimet për teknologjinë e fletave të holla [12].

3.3 Foto-voltazhet e koncentruar (CPV)
Foto-voltazhet e koncentruar (CPV) është sistem që përdor pajisjet optike, siç janë
thjerrëzat ose pasqyrat, për të koncentruar direkt rrezet e diellit në celulat diellore të vogla
të përbëra nga materialet gjysmëpërçues [4].
Për

pajisjet gjeneruese, ne përdorim celulat diellore të cilat kanë efikasitet më të lart të

konvertimit fotoelektrik nga spektri i gjerë i rrezatimit të diellit, duke bashkuar materiale
gjysmëpërçues, të cilat kanë hendek të ndryshëm të energjisë, të mbështjell me pikë
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bashkim tunel (tunnel junction eng- është një pengesë, si një shtresë e hollë izoluese ose
potencial elektrik, në mesë të dy materialeve). Për celulat diellore me përbërje të disa pikë
bashkimeve, ka arritur rekordin botëror të efikasitetit më të lart në 44% (1kW/m2), 15 tetor
2012, efikasitet më të lart se 50% mund të pritet në të ardhmen e afërt për këto celula të
disa pikë bashkimeve. Sistemet CPV përdorin akse dy anësore të sistemit të ndjekjes për me
lëviz modulet optike që të bëjmë grumbullimin e rrezeve të dritës rënëse pingul. Metoda e
ndjekjes përdor sensor për t’i përcjell rrezet e diellit duke ndjenjë rrezet e diellit, ose duke
përdor metodën kohor për me përcjell trajektoren e diellit [13].

Figura 28 Struktura dhe dukja e CPV [13].

Figura 29 Sistemi i CPV në Yokohama Works [13].
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Figura 30 Sistemi i prodhimin/ruajtjes të fuqisë MW-klasë [13].

Nё fabrikën Yokohama, Sistemi i prodhimit/ruajtjes të fuqisë MW-klasë ka hyr në funksion
që nga qershor 2012 për të përcaktuar efikasitetin e Foto-voltazhet e koncentruar (CPV), ky
modul regjistroi efikasitetin e konvertimit përafërsisht 30% në rrezet e diellit [13].

Figura 31 Përcjellja një akse [11].
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Dy lloje të përcjelljes një akse janë të paraqitura në fig. 31. Në pjesën (a) Linear parabolike
rrotullon pasqyrat rreth aksit horizontal e orientuar veri-jug ose lindje-perëndim. Fokusim
optimal është arritur kur pasqyrat janë të fokusuara direkt në rrezet e diellit. Në fig. 31 (b)
Përcjellja merr aksin polar të lidhur me aksin e rrotullimi të tokës [11].

Figura 32 Përcjellja dy akse [11].

Përqendrimi maksimal optik zakonisht kërkon përcjelljen me dy akse në mënyrë që drita e
fokusuar gjithmonë të bjer me saktësi në celulat diellore. Në fig 32. Pjesa (a) tregon
përdorim të gjer që ka forma e bazamentit të përcjellësit me rrotullim horizontal (ngritjes)
dhe vertikal (azimut) aksin. Kjo skemë është e lehtë për tu vendosur, por ka probleme nga
erërat e forta, duke përdorur lëkundje të mëdha mund të lëvizin sistemin. Pjesa (b) paraqet
formën më pak të përdorur, e njohur si përcjellësi rrotull-pjerrtas. Ndikimi i erërave është
më pak serioz, por më shumë fiksime dhe mbështetës janë të nevojitur [11].

3.4 Krahasimi në mesë të Foto-voltazhet e koncentruar (CPV) dhe silikonit të kristaltë
(SiPV)
Siç shihet në Fig. 33, moduli CPV dhe moduli SiPV ishin vendosur në përcjellës të njëjtë,
në fabrikën Sumitomo Electric’s Osaka, për të matur karakteristikat e tyre në mënyrë të
vazhduar. Intensiteti i dritës ishte matur me pirheliometër (pyrheliometer eng), një
piranometër (pyranometer eng) si dhe përcjellësi i piranometrit. Te dyja sipërfaqet ishin
matur

me termometër. Për panelin e silikonit kemi përdorur llojin e poli-kristalet të

silikonit. Fig. 34 tregon ndryshimet në efikasitetin e konvertimit të dy moduleve në një ditë.
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Përgjatë ditës, konvertimi i CPV ishte rreth 27.5% dhe 30% maksimale në 30.1% rreth
8:00-9:00 a.m. SiPV ka qënë rreth 11% dhe maksimale 13.5% e arritur në mbrëmje kur
Temperatura e moduleve ishin ulur. Rrezatimi direkt maksimal 836 W/m2 nga 9:00 deri
15:00 dhe kishte një mesatare prej 700 W/m2 përveç kur ka pasur re [13].

Figura 33 Krahasimi i CPV dhe SiPV nga matjet e jashtme [13].

Pirheliometëri është një instrument për matjen e rrezeve të drejtpërdrejta nga të diellit.
Piranometëri është një sensor që është projektuar për të matur rrezatimin diellor të densitetit
të fluksit (W / m2) nga një fushë e parë prej 180 gradë.
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Figura 34 Efikasiteti i konvertimi (%) [13].

Figura 35 Ndryshimet nё prodhimi tё CPV dhe SiPV pёr njёsi tё sipёrfaqës nё njё ditё [13].

Fig. 35 tregon ndryshimet në prodhim për njësi të sipërfaqes (W/m2) në një ditë. Prodhimi
për njësi të sipërfaqes të CPV ishte më e madhe se e SiPV. Prodhimi për njësi të sipërfaqes
(Wh/m2) ishte 2 herë më e madhe se ajo e SiPV në mes 9:00 dhe 15:00. Kështu që, CPV
është efikase edhe në hapësirë sepse për sasi të prodhimit të njëjtë nevojitet gjysma e
sipërfaqes së SiPV. Prodhimi i fuqisë së akumuluar për njësi të peshës (Wh/kg) të CPV
ishte përafërsisht 1.7 herë më e madhe se e SiPV [13].
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3.5 Sistemi i pavarur standard foto-voltazh
Sistemi i pavarur standard foto-voltazh përbëhet nga panelat diellor, bateria, kontrollori i
ngarkesës dhe inventori i fuqisë (Fig. 36). Panelat diellor e konvertojnë rrezet e diellit në
elektricitet; bateritë rezervojnë elektricitetin në formë kimike. Kontrollori i ngarkesës
monitoron nivelin e ngarkesës së baterive. Ai do të shmang që bateria të mos mbi ngarkohet
ose të mos harxhohet e gjitha; roli i inventorit të fuqisë është të konverton tensionin DC të
baterive në AC (Fig. 37 dhe Fig. 38) [1].

Figura 36 Sistemi i pavarur standard foto-voltazh [1].

Figura 37 Struktura e Sistemit të pavarur standard foto-voltazh [1].
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Figura 38 Struktura e thjeshtë e sistemit foto-voltazh për ndriçim [1].

3.6 Kontrolluesit e ngarkesës diellore
Kontrolluesit e ngarkesës diellore monitorojnë dhe menaxhojnë gjendjen e ngarkesës së
baterisë. Kontrolluesi më i thjeshtë i ngarkesës do të largon baterinë kur tensioni i baterisë
arrin nivelin e lartë ose nivelin e ultë të ngarkesës. Për shembull bateritë e Plumbit-acidit
tensioni reflekton nivelin e ngarkesës [1]. Kontrolluesit e ngarkesës diellore janë të
domosdoshme për shumicën e sistemeve të fuqisë diellore të cilat përdorin bateritë.
Funksioni i kontrolluesit të ngarkesës diellore është për të kontrolluar fuqinë që lëvizë nga
panelat diellor deri te bateritë. Nëse mbingarkohet, jeta e baterisë zvogëlohet. Funksioni i
kontrolluesit më të thjeshtë i ngarkesës është me kontrolluar tensionin e baterisë dhe hap
qarkun për me ndal procesin e ngarkesës, kur tensioni arrin nivelin e caktuar. Kontrolluesit
më të vjetër të ngarkesës e kanë arrit duke përdorur rele mekanike [1].
Kontrolluesit më të ri të ngarkesës përdorin rregullatorin e gjerësisë të pulsit (pulse width
modulation PWM eng). Ky është proces në të cilën bateria fillon me arrit gjendjen e
ngarkesës të plotë, sasia e fuqisë e transferuar në bateri gradualisht zvogëlohet. PWM
zgjatë jetën e baterisë më shumë, siç e zvogëlon stresin në bateri(Fig. 39) [1].
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Lloji më i fundit i kontrolluesve të ngarkesës diellore përdorin pikën maksimale të ndjekjes
së fuqisë (maximum power point tracking MPPT eng). Kjo është një sistem elektronik i
ndjekjes e cila në mënyrë të vazhduar krahason nivelin e ngarkesës së baterisë me fuqinë
dalëse të panelit diellor. Ai pastaj do të rregulloj tensionin dhe rrymën për me u zbatuar në
bateri, duke ruajtur fuqinë e njëjtë të panelit diellor, por duke e mbush baterinë në mënyrë
më efikase (Fig. 39) [1].

Figura 39 Kontrolluesit e ngarkesës MPPT (majtas) dhe PWM (djathtas) [1].

3.7 Inventorët e fuqisë
Inventorët e fuqisë konvertojnë tensionin DC të baterisë ose direkt nga paneli diellor në
tension AC kryesisht 110–125 VAC ose 220–240 VAC. Kemi disa lloje të inventorëve të
fuqisë të bazuara në formën e sinjalit të konvertuar: inventorët e valëve katrore, inventorët e
valëve të ndryshuara sinus dhe Inventorët e valëve të pastër sinus, të cilat janë më të
përsosura. Forma e valëve ka ndikim vetëm në disa lloje të pajisjeve. Mes këtyre pajisjeve
për me paraqit probleme gjatë punës nga inventori i valës katror ose vala e sinjalit të
ndryshuar sinus janë: Pajisja me shpejtësinë e motorëve të ndryshueshëm, makinë faksi,
printerët e laserit, makinat e rrojës dhe hapësit e dyerve të garazheve [1].

3.8 Fuqia e valës së madhe (kulm) dhe fuqia e vazhduar
Inventori kryesisht karakterizohet nga dy fuqi për të dërguar: fuqia e valës së madhe
(kulm) dhe fuqia e valës së vazhduar. Fuqia e valës së madhe (kulm) është maksimumi i
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fuqisë të cilën inventori mundet me furnizuar, por vetëm për një kohë të shkurtër të
specifikuara nga prodhuesi. Disa pajisje, siç janë pompat nevojitet një fuqi fillestare të lartë
para se të punon në fuqi më të vogël. Fuqia e valës së madhe gjithashtu do të mbron nga
mbingarkesa. Fuqia e vazhduar është fuqia në të cilën pajisjet do të punojnë afat të gjatë.
Kjo është fuqia në të cilën emri i inventorit është dizajnuar.
3.9 Inventorët e fuqisë së valëve katrore
Këto inventor ishin llojet e para të inventorëve të bërë dhe janë dal nga përdorimi në ditët e
sotme. Kjo është gjithashtu ma e lira dhe lloji më pak i pëlqyer, forma e valëve katror është
shfaqur në Fig. 40. Inventorët e valëve katror nuk janë të përshtatshëm për shumicën e
pajisjeve elektronike.

Figura 40 Tensioni i valёve katror [1].

Inventorët e valëve të ndryshueshme sinus (Fig. 41) janë më së shumti të kërkuara dhe
llojet më të shpeshta të inventorëve të fuqisë në treg. Inventorët e valëve të ndryshueshme
sinus dërgojnë fuqinë, e cila nuk është e njëjtë si elektriciteti i fuqisë nga rrjeti, por efikas
dhe i qëndrueshëm mjaft për me funksionuar pajisjet siç janë: mbushësit e telefonave,
laptopët, kompjuterët, disa drita të vogla dritëlëshuese, frigoriferët e vogla, tersit e flokëve
dhe makinat e rrojës.
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Figura 41 Tensioni i valëve të ndryshueshme sinus [1].

Figura 42 Tensioni i valëve sinus [1].

3.10 Inventorët e valëve të pastër sinus
Inventorët e valëve të pastër sinus japin valë më të qëndrueshme në dalje. Ky lloj i
inventorit të fuqisë prodhon valën sinus më të pastër (Fig. 42)se të gjitha llojet tjera të
inventorëve. Ai do të funksionojë nё çdo lloj të pajisjeve AC. Inventorët e valëve të pastër
sinus janë më të kushtueshme, por ato gjithashtu dërgojnë valë më të besueshme dhe më të
qëndrueshme në dalje. Disa pajisje të ndjeshëm kanë nevojë për valë sinus, siç janë pajisjet
e mjekësore, motorët me shpejtësi të ndryshueshëm, makinë faksi, printerët e laserit dhe
hapësit e dyerve të garazheve. Fig. 43 tregon inventorin e fuqisë të pastër sinus. Tabela 4
tregon shembullin e specifikave teknike të inventorit të valëve të pastër sinus.
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Figura 43 Inventori i valëve të pastër sinus [1].

Tabela 4 Shembulli i specifikave teknike të inventorit të valëve të pastër sinus [1].
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3.11 Bateritë
Bateria është pajisje e cila rezervon elektricitetin në formë kimike. Ajo është pajisje me
rrymë direkt (DC) e përshkruar nga tensioni i saj, kapaciteti në amper-orë (Ah) dhe
teknologjia (plumb acid, nikel-kadmium, litium polimeri ...). Bateritë më të përdorura në
sistemet foto-voltazh janë bateritë plumb-acid me cikël të thellë. Shumica e sistemeve
diellor foto-voltazh përdorin bateritë 12V me cikël të thellë, bateritë 6V janë gjithashtu në
dispozicion. Ato munden të bashkohen në seri për të arritur tension më të lart, ose të
kombinuar në paralel për me arrit kapacitet më të madh pa e ndryshuar tensionin. Bateritë
të përdorura në sistemin foto-voltazh janë në përgjithësi bateritë me cikël të thellë. Bateritë
me cikël të thellë të përdorura në sistemet foto-voltazh janë të dizajnuara për të dërguar
rrymë të ulët në të mesme për një periudhë të gjatë kohore në kontrast me bateritë e
automjeteve të cilat dërgojnë rrymë të lartë për një kohë të shkurt, përgjatë ndezjes. Tabela
5 krahason llojet e ndryshme të baterive [1].

Tabela 5: Krahasimi i llojeve të ndryshme të baterive [1].
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3.12 Mirëmbajtja dhe Ruajtja
Bateritë janë pajisje e pandarë vetë-shkarkuese. Ato kanë shkallën e vet-shkarkimit të
treguar si shkallë të shkarkimit për muaj. Kështu, kur ruajnë ato kanë nevojë për me i
mbushë në mënyrë periodike, ato duhet të ruhen dhe të mbushen në vend të thatë dhe
hapësirë e ajrosur në temperaturë e treguar nga prodhuesi [1].

3.13 Ligji i Peukertit: Kapaciteti i baterisë
Kapaciteti i baterisë i shprehur në amper-orë (Ah) është ideale sasia e rrymës së baterisë
mund ta dërgoj përgjatë një ore ose numrin e orëve që bateria mund të dërgon vazhdimisht
një amper. Ligji i Peukertit jep kapacitetin e baterisë në relacion me çdo rrymë shkarkuese
dhe kohën shkarkimit [1]:
C = Ik x t

(7)

Ku, C është kapaciteti i baterisë nëse bateria do të ishte për dërgim të 1A në mënyrë
konstante, I është rryma aktuale e dërguar nga bateria, t është koha dhe k është konstantja e
Peukertit, k nuk ka përmasa, por është kryesisht mes 1.2 dhe 2. Ky ligj tregon nëse bateria
është shkarkuar më pak se 1A, bateria do të zgjasë një kohë më të gjatë. Në anën tjetër,
nëse bateria është shkarkuar më shumë se 1A, bateria do të zgjasë një kohë më të shkurtër.
Për shembull, bateria me kapacitet 50 Ah mund të dërgon 50A vazhdimisht për 1 orë por
nëse rryma shkarkuese do ishte 100 A atëherë koha e dërgimit do të jetë me e vogël se 30
minuta. gjithashtu, nëse rryma shkarkuese ishte 25A ai do të punonte më shumë se 2 h [1].

3.14 Duke ndryshuar përmasat e Sistemit të pavarur foto-voltazh
Projekti foto-voltazh fillon duke i pasur parasysh dy parametra kryesor: e para, energjia që
nevojitet e cila do të përcaktohet nga ngarkesa dhe koha e përdorimit dhe e dyta, ekspozimi
i diellit e cila përcakton sasinë së dritës e konvertuar në elektricitet nga panelat diellor.
Le të konsiderojmë sistemin e ndriçimit me fuqi 20W nga sistemi foto-voltazh i pavarur. Le
të konsiderojmë që ai është përdorur për dhomën e leximit dhe është e kontrolluar
automatikisht për të funksionuar për 10 h përditë, çdo ditë, çdoherë ka kërkesa për 200 Wh
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energji elektrike. Le të supozojmë që lokacioni gjeografik merr një mesatare prej 6 h të
rrezeve të dritës çdo ditë në vit dhe rreth 4 h rrezeve të dritës përgjatë kohës me mjegull.
Për ta përmbushur nevojën e rrymës përgjatë gjithë vitit, shndërrimi i dritës në elektricitet
nevojitet të bazohet në kohën me mjegull. Çfarë madhësie (fuqie) të panelit diellor mund të
arrijë shndërrimin e dritës në 200 Wh të energjisë elektrike me vetëm 4 h të rrezeve të
dritës: 200 Wh/ 4 h. Atij do ti nevojiteshin 50w të panelit diellor.
Çfarë

kapaciteti të baterisë nevojitet për me ruajtur elektricitetin e konvertuar nga paneli

diellor?
Tensioni i baterisë të zgjidhet në bazë të tensionit të paneli diellor. Për një sistem të tillë
është i përshtatshëm ta përdorim dizajnin 12V. Prandaj bateria e supozuar 12 V për të
ruajtur 200 Wh të energjisë, i cili do të jetë kapaciteti 200 Wh/ 12 V, rreth 17 Ah.
Megjithatë, nëse sistemi përdor njërin prej teknologjive më të mira nga shkalla
kualitet/çmim, Bateria do të jetë bateri plumb-acid, e cila imponon kufizime në përdorim.
Bateria plumb-acid nuk duhet asnjëherë të zbrazet komplet duhet në një nivel të caktuar të
mbetet në mënyrë që të ketë jetëgjatësinë e cekur nga prodhuesi. Përdorimi i saj në 50% të
kapacitetit të saj është një alternativë e drejtë. Kështu, bateria duhet të merret me kapacitet
34 Ah (17/0.5=34).
Kontrollori i ngarkesës do të nevojitet për të maksimizuar jetëgjatësinë e baterisë duke
shmangur shkarkimin e vogël ose mbingarkimin. P.sh. 50 W- 12 V paneli diellor i 12 V
kontrollori duhet të jetë 5 A zgjedhje standarde (50 W/12 V\5 A) dhe praktikisht tensioni i
ngarkesës së panelit do të jetë më i lart se 14 V në kushte standarde të ndriçimit [1].
Përgjatë këtij shembulli të thjeshtë ne mundemi ta konsiderojmë nevojën e dritës nga pikë
vështrime të ndryshme duke matur sasinë e dritës të nevojitur në dhomën e studimit. Deri
tani ne nuk e kemi përmendur teknologjinë e sistemit të ndriçimit.
Sistemi i ndriçimit mund të jetë:
1. 20 W dritë flaktë (thjeshtë)
2. 20 W dritë fluoreshente
3. 20 W LED dritë [1].
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3.15 Krahasimi i tri sistemeve të ndriçimit
Në këtë rast ne kemi nevojë për një sasi të caktuar të dritës në dhomën e mësimit dhe neve
na duhet të njohim çfarë sistemi të ndriçimit të përdorim. Varësisht teknologjinë që
zgjedhim neve na duhet një sasi e caktuar e fuqisë elektrike në hyrje për me furnizuar
sistemin e ndriçimit.
- Drita led 20W
- Drita fluoreshente 22W
- Dritë flaktë (thjeshtë) 100W
Le të konsiderojmë që sistemi përdor bateria plumb-acid me përdorim 50% të kapacitetit të
saj.
1. Sistemi foto-voltazh për dritë 20 w led - 220V për 10 h dritës ditore:
• Me 20 W dritë LED, nevoja për energji ditore do të jetë 200 Wh
• Paneli diellor për 4 h në rrezet e diellit : 200 Wh/4 h = 50 W
• 12 V plumb-acid bateri (200 Wh/12 V = 16.7 Ah) 16.7 Ah/0.5 * 34 Ah
• 12 V–5 A kontrollori i ngarkesës (50 W/12 V = 4.2 A)
• Inventori 75 W

2. Sistemi foto-voltazh për dritë 22 w Drita fluoreshente - 220V për 10 h dritës ditore:
• Nevoja për energji ditore: 22 W * 10 h = 220 Wh
• Paneli diellor për 4 h të rrezeve të diellit në ditë: 220 Wh/4 h = 55 W
• 12 V Plumb-acid bateri 18.3 Ah/0.5 * 37 Ah
• 12 V–7 A Kontrollori i ngarkesës
• Inventori 75 W

3. Sistemi foto-voltazh për dritë e thjeshtë 100 w - 220V për 10 h dritës ditore:
• Nevoja për energji ditore: 100 W * 10 h = 1,000 Wh
• Paneli diellor: 1,000 Wh/4 h * 250 W
• 12 V Plumb-acid bateri: 83.3 Ah/0.5 * 167 Ah
• 12 V-25 A Kontrollori i ngarkesës
• Inventori 150 W [1].
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Për ndërtimin e një sistemi të besueshëm, sistemi foto-voltazh nuk duhet marr në
konsideratë vetëm orët mesatare me rreze me diell, por gjithashtu ditët komplet me mjegull.
Për një alternativë më të mirë sistemi duhet me qenë i lidhur në rrjet ose me një gjenerator
për të pas furnizim rezervë. Rritja e sistemit të foto-voltazh duhet të përfshijë të gjitha
humbjet të instalimit, nga paneli diellor deri tek kontrollori i ngarkesës, nga kontrollori deri
tek bateritë dhe inventori si dhe nga inventori deri tek të gjitha ngarkesat. Ai duhet
gjithashtu të përfshijë humbjet në bazë të efikasitetit të pajisjeve elektronike si të
kontrollorit të ngarkesës ose të inventorit, gjithashtu humbjet nga bateritë të cilat nuk e
kthejnë 100% të energjisë që e ruajnë. Për këto arsye lidhjet duhet të mbahen sa më të
shkurtra të mundshme për të përmirësuar efikasitetin e sistemit foto-voltazh. Tjera humbjet
mund të jenë nga ulja e tensionit në nivelin e panelit diellor kur temperaturat rriten,
orientimi i keq i panelit diellor nga rrezet e diellit. Për të optimizuar sistemin foto-voltazh
pikat e mëposhtme duhet të jenë udhëzuese: Paneli foto-voltazh ose rreshti me tension të
mirë duhet të orientohen në mënyrë të drejtë. Instalimet elektrike duhet të mbahen sa më
shkurt që është e mundur me matës të saktë. Të gjitha pajisjet tjera duke përfshi bateritë
duhet të mbahen në vende të thata dhe freskët [1].
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3.16 Krahasimi mes dy sistemeve foto-voltazh
Sistemet foto-voltazh mund tё ndahen nё pёrgjithёsi nё dy grupe:
1. Sistemet foto-voltazh që nuk ёshtё i lidhur nё rrjet, sistem i pavarur (jashtë rrjetit).
2. Sistemi foto-voltazh i lidhur nё rrjetin elektrik publik (nё rrjet).
Ka shumë nëntipa të ndryshëm të sistemeve foto-voltazh sipas llojit dhe metodës së lidhjes
në rrjet, ose mënyrës së deponimit të energjisë në sistemin e pavarur [14].

Figura 44 Konfigurimet e ndryshme të sistemit të energjisë diellore [7].

3.17 Sistemi foto-voltazh i lidhur nё rrjetin elektrik publik (nё rrjet)
Ky sistem ёshtё mё i pёrshtatshёm për shtëpi si dhe për instalime komerciale nё zonat
urbane dhe tё zhvilluara. Lidhja nё rrjetin elektrik mundëson shitjen tek distributori lokal i
energjisë elektrike i ndonjë teprice të rrymës së prodhuar dhe që nuk përdoret nё konsumet
shtëpiake. Gjithashtu, shtëpia furnizohet me rrymë nga rrjeti kur nuk ka mot me diell.
Inventori ёshtё përdorur pёr të shndërruar rrymën njёkahore (DC) e prodhuar nga modulet
foto-voltazh nё rrymë alternative (AC) e vendosur nё rrjetin elektrik dhe e përdorur pёr ti
futur në funksion pajisjet shtëpiake.
Ky sistem jep 2 zgjedhje tek përdoruesi: Gjithë elektricitetin e prodhuar për të shitur te
distributori lokal, duke dërguar gjithë elektricitetin nё rrjet (veçanërisht në qoftë se ka një
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nxitje të çmimeve për energjinë elektrike të prodhuar nga burimet e rinovueshme në bazë të
statusit të prodhuesit të privilegjuar i energjisë elektrike feed-in tarifat) ose te elektricitetit
tё prodhuar mundet të përdoret për plotësimin nevojave shtëpiake dhe ndonjë tepricë të
shitet në rrjetin elektrik.
Rritja e interesit në këtë lloj të lidhjes të sistemit foto-voltazh në rrjeti pritet të ndodhë me
konvergjencën e çmimeve të energjisë elektrike të prodhuar në mënyrë tradicionale me
çmimin e energjisë elektrike të prodhuar nga burimet e ripërtëritshme të energjisë. Deri
tani, Tarifat nxitëse feed-in janë duke favorizuar instalimet vetëm në rrjet, megjithëse
sistemi foto-voltazh prodhon shumicën e elektricitetit në mes ditë, kur dielli shfaqët, dhe në
këtë mënyrë mund ti plotësoj nevojat e energjisë dhe në këtë mënyrë ta lehtëson sistemin e
energjisë [14].

Figura 45 Sistemi foto-voltazh i lidhur në rrjet [14].
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3.18 Sistemet foto-voltazh që nuk ёshtё i lidhur nё rrjet
Këto sisteme janë përdorur në vendet rurale dhe ku nuk ka rrjet elektrik dhe infrastrukturë.
Sistemet janë të lidhura në rezervuar të energjisë (bateri) nga një kontroll mbi mbushjen
dhe zbrazjen. Inventori mundet gjithashtu të përdoret për të siguruar rrymën alternative për
pajisjet standarde elektrike.
Instalimet e sistemeve foto-voltazh të pavarura janë përdorur për të siguruar rrymën në
zonat e largëta (vendet malore, ishujt, vendet rurale në zonat në zhvillim).

Elektrifikimit rural do të thotë instalimet foto-voltazh diellor të shtëpisë së vogël për
mbulimin e nevojave të rrymës për një shtëpi individuale, ose rrjet më të madh foto-voltazh
e cili siguron rrymë të mjaftueshëm për disa shtëpi [14].

Figura 46 Sistem i pavarur foto-voltazh [14].
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3.19 Kostoja dhe Konkurrenca
Gjatë 30 viteve të fundit industria foto-voltazh ka zvogëluar çmimet në mënyrë
mbresëlënëse. Rënie të kostos së prodhimit dhe çmimeve të shitjes me pakicë (duke
përfshirë elektronikën dhe pajisjet e sigurisë, rrjetin, strukturën e montimit dhe instalimit)
kanë ardhur si rezultat që ekonomia ka fituar përvojë. Kjo ka ardhur nga zgjerimi i
hulumtimeve, inovacioneve, zhvillimit si dhe politikës mbështetëse në zhvillimin e tregut të
foto-voltazheve [7].

3.20 Çmimet/kostoja e moduleve diellore foto-voltazh
Kostoja e modulit foto-voltazh është thuajse sa gjysma e sistemit foto-voltazh, varet nga
madhësia e projektit dhe e llojit të modulit foto-voltazh. Të dhëna të sakta të çmimeve të
moduleve foto-voltazh janë vështirë të merren dhe në realitet ka varg të çmimeve, varet nga
kostoja e strukturës dhe e prodhuesit, tiparet e tregut dhe efikasiteti i modulit. Megjithatë, e
llogaritur çmimi i modulit c-Si foto-voltazh në vitin 2008 ishte USD 4.05/W dhe ka pasur
zvogëlim deri USD 2.21/W në vitin 2010 (Solarbuzz,2011), zbritje prej 45% në vetëm 2
vite. Shkalla e zbritjes në kosto nuk është ngadalësuar dhe në janar 2012 çmimet në tregun
Evropian nga prodhuesit Kinez dhe tregjet e reja të prodhuesve të c- Si modulet kanë pas
rënie në rreth USD 1.05/W (Photovoltaik, 2012). Çmimet për c-Si modulet nga Evropa,
Japonia dhe prodhuesit tjerë kanë pësuar rënie mesë USD 1.22 dhe USD 1.4/W [10].
3.21 Bilanci i sistemit të kostos
Kostoja e bilancit të sistemit dhe e instalimit është mbetja kapitale e sistemit foto-voltazh.
Bilanci i sistemit të kostos varet kryesisht në natyrën e instalimit. Për shkallën e shërbimeve
(utility-scale eng) të plantacioneve foto-voltazh, ai mund të jetë më i vogël se 20% (sistemi
i lidhur në rrjet) ose deri në 70% (për sistem që nuk është i lidhur në rrjet). Për sisteme
banimi, kostoja e instalimit sillet rreth 55% deri në 60% të kostos totale të sistemit.
Mesatarja e kostos të instalimit të sistemit foto-voltazh sillet rreth USD 1.6 deri në USD
1.85/W, varësisht a është sistemi foto-voltazh në tokë apo në kulm, dhe nëse ka sistem të
kontrollës (përcjelljes). Bilanci i sistemit të kostos dhe instalimit varet nga :
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- Inventori, i cili konverton rrymën direkte (DC) foto-voltazh në dalje në rrymë alternative
(AC);
- Komponentët e nevojshme për montim dhe mbajtje të sistemit foto-voltazh;
- Komponentët e ndryshme elektrike;
- Përgatitja e vendit dhe instalimit ( përgatitja e kulmit për sistemin e banimit), fuqia
punëtore, kostoja e instalimit dhe lidhja me rrjet;
- Bateritë për sistemet që nuk janë të lidhura në rrjet;
- Dizajnimi i sistemit, menaxhimi, tarifa e lejes dhe ndonjë financim shtesë [10].

Figura 47 Çmimet e moduleve foto-voltazh të evropianëve dhe Shba-sё [10].
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3.22 Kostoja totale e sistemit
Kostoja totale e sistemit foto-voltazh përbëhet nga modulet e foto-voltazheve, Bilanci i
sistemit të kostos dhe instalimit. Kurse teknologjitë e foto-voltazheve tjera kanë kosto të
ndryshme të moduleve, Sistemi foto-voltazh në përgjithësi varet gjithashtu edhe nga
madhësia e sistemit dhe nëse sistemi është i vendosur në tokë apo në kulm. Për të analizuar
kostot, sistemet foto-voltazh mund të grupohen në katër grupe kryesore të tregu i përdorimit
përfundimtar:
- Sistemet foto-voltazh të banimit (Residential PV systems eng) kryesisht që nuk e
kalojnë 20 kW dhe zakonisht janë të montuara në kulm;
- Shkallë e gjerë e ndërtimit (Large-scale building PV systems eng) të sistemit fotovoltazh kryesisht që nuk e kalon 1MW dhe janë të vendosur në ndërtesa të mëdha p.sh.
Ndërtesat komerciale, shkollat, spitalet, universitetet;
- Shkallë e gjerë e shërbimit të sistemeve foto-voltazh (Utility-scale PV systems) janë më
të mëdha se 1 MW dhe janë kryesisht të montuara në tokë;
- Aplikimet jashtë rrjetit ndryshon në madhësi nga sistemet e vogla për stacionet e
antenave në sisteme të madhësisë të mesme për shtëpi ose biznese që nuk janë të lidhura në
rrjet, deri tek sistemet foto-voltazh të shkallës së gjerë që sigurojnë elektricitet për
komunitete që janë jashtë rrjetit [10].
3.23 Kostoja e sistemeve foto-voltazh të banimit
Në Gjermani në vitin 2011, çmimi i sistemit foto-voltazh të banimit me kapacitet mes 2 kW
dhe 5 kW mesatarisht ka qenë USD 3777/kW, duke përfshi instalimet (Fig. 48). Në Itali,
Portugali dhe Spanjë, çmimi i sistemi foto-voltazh mesatarisht ka qënë USD 5787/kW, e
cila ka qenë mesatare si e njëjtë me të SHBA-së USD 5657/kW.
Sistem foto-voltazh me kapacitet më të madh mes 5 kW dhe 10 kW në Gjermani
mesatarisht ka kushtuar USD 3600/kW në mesatare, duke përfshi instalimet. Në vendet
tjera, siç janë Italia dhe Portugalia, çmimi ka qen mesatarisht USD 5314/kW. Në SHBA,
mesatarja për këto sisteme ka qënë USD 5433/kW [10]
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Figura 48 Çmimet e sistemeve tё instaluara foto-voltazh tё banimit nё vende tё ndryshme, 2011 [10].

3.24 Kostoja e shkallës së gjerë e shërbimit të sistemeve foto-voltazh
Sistemet e shkallës së gjerë të foto-voltazheve janë së paku 1 MW në madhësi. Kostoja e
tyre varet nga sistemi i montuar në kulm apo në tokë, dhe nëse sistemi është i pajisur me
mekanizimin e përcjelljes së diellit. Duke shikuar në shkallën e përdorimit të ndryshëm të
teknologjive foto-voltazh në vitin 2010, sistemet e montuara në tokë ishin më të lirat opsion
për c-Si material të sistemit të shkallës së përdorimit me një mesatare USD 4.19/W. Duke
ia shtuar koston e sistemit të vëzhgimit me një mesatare të USD 6.39/W, pak më lirë se ato
të montuara në kulm, (USD 6.45/W). Sistemet e shtresave të holla të foto-voltazheve janë
më të lira se c-Si sistemet. Në vitin 2010, Sistemet e fiksuara duke përdorur shtresa të holla
të moduleve foto-voltazh me një kosto mesatare 3.87/W (Solarbuzz,2011) [10].
Projektet e foto-voltazheve për 10 MW në vitin 2010 në Kanada, Australi, Tailandë, Indi,
Japoni, Republikën Çeke, Belgjikën, Greqi, Spanja, Francë, Gjermani, Itali dhe SHBA
rezulton me një mesatare të instalimit në vitin 2010 USD 4.71/W, rreth 16% më lirë se
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çmimi i mesatares të vitit 2009 (USD 5.61/W). Mesatarja e çmimeve të vitit 2010 për c-Si
foto-voltazh ishte USD 5.03/W, kurse për shtresat e holla foto-voltazh ishte USD 4.16/W
(Solarbuzz,2011). Në vitin 2010, çmimi më i vogël (USD 3.38/W) ishte regjistruar në
Tailandë, megjithëse rezultati ishte dominuar nga impianti prej 84 MW të shtresave të holla
e instaluar në Tailandë. Impianti më i shtrenjtë për shkallë të përdorimit ishte regjistruar në
Japoni (USD 6.5/W) [10].

3.25 Potenciali i reduktimit të kostos së përgjithshme për sistemet foto-voltazh
Kostoja e sistemit foto-voltazh për sistemet e banimit janë të projektuara të ketë ulje çmimi
nga USD 4200 deri USD 6000/kW në vitin 2010, në vitin 2020 do të jenë mes USD 1800
deri 2700/kW dhe deri në vitin 2030 do të jenë mes USD 1500 deri USD 1800/kW.
Sistemet të shkallës së gjerë do të kenë ulje të ngjashme nga USD 3600 deri USD 4000/kW
në vitin 2010 si dhe në vitin 2020 do të jetë deri 1800/kW dhe në vitin 2030 do të jetë mes
USD 1060/kW deri 1380/kW. Duke marrë në konsideratë rritjen e tregut në kohën e afërt,
impiantet e foto-voltazheve të shkallës së gjerë janë të projektuara që kostoja e sistemit të
zvogëlohet mes USD 3730 deri USD 3900/kW në vitin 2011 nga USD 2200 deri në
2640/kW në vitin 2015 (Solarbuzz,2011). Për sistemet c-Si foto-voltazh, sistemi i kostos së
instalimit mund të bjer mes USD 2270/kW dhe USD 2770/kW në vitin 2015, kurse sistemet
foto-voltazh të shtresave të holla mes 1860/kW dhe USD 2240/kW [10].

Tabela 6: Projektimet e kostos sё sistemit tё instalimit foto-voltazh pёr sistemet e banimit dhe shkallës sё përdorimit, 2010
deri 2030 [10].
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3.26 Faktorët që ndikojnë nё reduktimin e kostos të sistemit foto-voltazh
Industria diellore është në mënyrë konstante duke bërë inovacione në mënyrë që të
përmirësojë efikasitetin e produkteve dhe të bëjë materialet më miqësore për mjedisin.
Gjithashtu, kostoja e sistemeve foto-voltazh duhet të zvogëlohet për të bërë më konkurrues
me burimet tjera të energjisë. EPIA beson që kjo mund të arrihet përgjatë këtyre:
• Risit teknologjike
• Përmirësimi i prodhimit
• Ekonomia e shkallës
• Raporti i përmirësimi të shkallës së PV
• Rritja e jetëgjatësisë të sistemeve foto-voltazh
• Zhvillimi i standardeve dhe specifikave [7].

a) Risit teknologjike
Një ndër mënyrat e industrisë që mund të zvogëlon koston e prodhimit dhe të prodhimit të
energjisë është përgjatë efikasitetit. Kur modulet foto-voltazh janë më shumë efikase, ata
përdorin më pak material. Kjo do të ketë nevojë për më pak energji të prodhimit dhe
gjithashtu më pak kosto të bilancit të sistemeve. Me efikasitet më të lart të moduleve,
zvogëlon sipërfaqen që nevojitet. Kjo zvogëlon nevojën për struktura të montimit, kabllove,
dhe komponentëve tjera. Të gjitha këto ndikojnë në koston finale të prodhimit.
Sektori foto-voltazh është duke punuar që të zvogëloj kostot dhe kohën e energjisë kthyese
duke përdorur materiale të holla [7].
Trashësia e shufrave pritet të zvogëlohet nga 180 deri në 200 μm tani, më pakë se 100 μm
në vitin 2020. Zvogëlimi i trashësisë së shufrës gjithashtu zvogëlon përdorimin e silikonit.
Teknikat e prodhimit të celulave diellore të tanishme përdorin rreth 7 g/W të silikonit. Kjo
mund të zbret më pak se 3 g/W nga 2020 (shiko Fig. 49 [7]).
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Figura 49 ZHVILLIM I CELULAVE DIELLORE c-Si Trashësia e shufrave nё μm & përdorimi i silikonit në g/Wp [7].

b) Përmirësimi i prodhimit
Kompanitë përdorin më shumë automatizim dhe linja më të mëdha të kapacitetit.
Përmirësimi i procesit të prodhimit mundet gjithashtu, të zvogëloj thyerjen e shufrave dhe
kohën joproduktive (periudhat e kohës kur linja e prodhimit është ndalur për mirëmbajtje
ose përmirësim). Përmirësimi i efikasitetit të prodhimit mundëson industrinë të zvogëloj
koston e moduleve energjisë diellore [7].
c) Ekonomia e shkallës
Si me të gjitha industritë prodhuese, Prodhimi i më shumë produkteve zvogëlon koston për
njësi. Shkalla e ekonomisë mund të arrihet në furnizimet e më poshtme dhe fazat e
prodhimit:
- Blerja e lëndëve të para të papërpunuara
- Marrja e normave të interesit më të favorshme për financim
- Marketing efikas.
Liderët e tregut të sotëm kanë impiante me kapacitet më të madhe se 1 GW, disa qindra
herë më shumë se një dekadë më herët. Kapaciteti zvogëlohet, duke u kombinuar me risit
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teknologjike dhe me optimizmin e prodhimit, të cilët e kanë zvogëluar në mënyrë drastike
koston për njësi. Zvogëlimi është përafërsisht 22% çdo herë kur prodhimi i jashtëm është
dyfishuar (Fig. 50 ).

Figura 50 Potenciali i kostos për teknologjitë e shtresave të holla e bazuar nё volumin e prodhimit dhe efikasitetin e
modulit €/Wp [7].

d) Raporti i përmirësimi të shkallës të PV
Kostoja për kWh është e lidhur me kualitetin e sistemit foto-voltazh dhe e reflektuar në
raportin e tij të performancës. Humbjet më të vogla mes të moduleve dhe pikës ku sistemi
furnizon rrjetin, raporti i performancës do të rritet. Zakonisht, Raportet e performancës të
sistemit janë mes 80 dhe 85%. Nëse humbjet mund të zvogëlohen më shumë, kostoja për
kWh mund të ulet. Monitorimi i sistemeve mundëson prodhuesit dhe instaluesit në mënyrë
të shpejtë të gjejnë gabimet dhe sjelljet e pa pritura të sistemit (për shembull, për shkak të
hijeve të papritura). Kjo ndihmon ta mbaj sistemin me shkallë të lart të performancës [7].
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e) Rritja e jetëgjatësisë të sistemeve foto-voltazh
Rritja e jetëgjatësisë të sistemeve foto-voltazh rrit prodhimin e përgjithshëm elektrik dhe
përmirëson koston për kWh. Shumica e prodhuesve japin module me performancë të
garantuar për 25 vite, dhe kjo tani konsiderohet minimumi i jetëgjatësisë për modulin fotovoltazh. Qëllimi është që jetëgjatësia të jetë në 40 vite nga viti 2020 (Tabela 7).

Tabela 7: Teknologjia foto-voltazh , objektivat 10 vjeçare [7].

f) Zhvillimi i standardeve dhe specifikave
Zhvillimi i standardeve dhe specifikave teknike të pajtueshme i ndihmojnë prodhuesit të
punojnë në qëllimet e përbashkëta. Ato kontribuojnë për të zvogëluar koston e dizajnit,
prodhimit dhe vendosjes. Standardet gjithashtu kujdesen për konkurrencë të drejtë dhe
transparente, të gjitha kompanitë në treg duhet të luajnë me rregulla të njëjta. Synimet e
industrisë për zhvillimin e ekologjisë foto-voltazh në periudhat 2010 deri në 2020 janë të
përmbledhura në tabelën 7 [7].
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3.27 Totali i kapacitetit të instalimit të foto-voltazh
Foto-voltazh është një ndër teknologjitë e ripërtëritshme të energjisë me rritjen më të
shpejtë në ditët e sotme dhe është projektuar të luajnë një rolë kryesor në prodhimin e
elektricitetin në botë në të ardhmen. E drejtuar me politika nxitëse tërheqëse (p.sh. tarifat
feed-in dhe heqje taksave), kapaciteti foto-voltazh i instaluar në botë është shumëfishuar
me faktor prej 37 % në dhjetë vitet nga 1.8 GW në vitin 2000 deri 67.4 GW në fund të vitit
2011, Me shkallë të rritjes prej 44% në vit (Fig. 51)(EPIA, 2012). Kapaciteti i ri i instaluar
në vitin 2011 ishte 27.7 GW, 2/3 më shumë se kapaciteti i instaluar në vitin 2010. Duke
supozuar një faktor të kapacitetit mesatar prej 0,2 do të nënkuptonte se PV diellore në 2011
prodhonte 118 TWh të energjisë elektrike [11].

Figura 51 Rritja e kapaciteteve globale kumulative të instaluar, 2000-2011 [11].
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3.28 Vetëdijesimit publik për tarifat Feed-in
Qeveritë kanë paraqitur skemën tarifat feed-in (FiT), e cila garanton një çmim për të gjitha
energjitë elektrike të ripërtëritshme që është futur në rrjetin elektrik. Më shumë se 40 vende
kanë miratuar disa modele të sistemeve feed-in, duke rregulluar sistemin për të plotësuar
nevojat specifike të tyre [7].
Ligjet e tarifave Feed-in paraqet obligimin e vendosjes të marrëveshjes për blerjen e
elektricitetin diellor të prodhuar nga sistemet foto-voltazh. Kostoja e blerjes të elektricitetit
diellor kalon në faktuarën e energjisë elektrike dhe për këtë arsye nuk ka ndikim në financat
e qeverisë. Në mënyrë që ta mbështes, është më se vendimtare që feed-in tarifat janë të
garantuara për një periudhë të gjatë kohore (së paku 20 vite) [7].

Zgjerimi i mekanizmit feed-in është gur themel për të promovuar prodhimin e elektricitetit
diellor në Evropë. Koncepti ka nevojë për të prodhuar elektricitetin diellor:
•

Të ketë të drejtën për të futur elektricitetin diellor në rrjetin publikë

• Të ketë çmim të tarifës për kWh të prodhuar e cila reflekton përfitimet e elektricitetit
diellor në krahasim me elektricitetin e prodhuar na lëndët djegëse fosile dhe fuqia nukleare
•Ka tarifë të çmimit për një periudhë të caktuar të kohës.

Atributet kyçe për të pasur skemën feed-in të suksesshëm janë:
• Ato janë të matura përkohësisht. Skema Feed-in janë të nevojitur vetëm për një periudhë
para-konkurruese deri sa ta arrin foto-voltazh diellor barazinë e rrjetit elektrik.
• Kostot janë të paguara nga kompanitë e shërbimeve dhe e shpërndarë të gjithëve
konsumatorëve. Kjo siguron pavarësi nga buxheti i shtetit.
•Feed-in nxit zvogëlimin e kostos. Tarifa duhet me u përshtat çdo vit, për sistemet e reja të
instaluara foto-voltazh.
•Feed-in përkrah sistemet me kualitet të lartë. Tarifat shpërblejnë njerëzit të cilët prodhojnë
energji elektrike diellore.
-Feed-in përkrah financimin foto-voltazh. Garanton të hyra të cilat mundësojnë njerëzit të
marrin hua për me instaluar sisteme foto-voltazh [7].
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Figura 52 FIT - Si funksionon kjo në praktikë? Një shembull i mekanizimit të Feed-in tarifave për rritjen e qëndrueshme
të konkurrencës [7].
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4. Deklarimi i problemit
Duke pasur nevojë për energji elektrike. çdo pajisje elektrike punon duke shfrytëzuar
energjinë elektrike. Për ti plotësuar këto kërkesa si dhe për t'ju shmangur prodhimit të
energjisë elektrike nga lëndët djegëse si thëngjilli, gazi etj. Të cilat e ndotin ambientin dhe
shëndetin e njeriut duhet të investojmë në energjitë e ripërtëritshme. Një ndër këto është
energjia diellore.

Pyetjet hulumtuese

- Si të zbatohet sistemi i energjisë diellore foto-voltazh në kampusinë e UBT-së?
- Cila teknologji është më e përshtatshme për vendosjen në kampus?
- Për sa vite pritet të bëhet kthimi i investimit?
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5. Metodologjia
Për implementimin e panelave diellore në kampusinë e UBT-së, ёshtё përdor metoda
hulumtuese nё libra të ndryshëm, nё publikimet e instituteve të ndryshme si dhe në faqe të
ndryshme të internetit, nё tё cilat ёshtё bёrё krahasimi nё mesë teknologjive tё ndryshme
foto-voltazh, pjesët përbërëse të sistemit foto-voltazhë, llojet e sistemeve foto-voltazhë,
koston e sistemit, tarifat feed-in, efikasitetin e sistemeve foto-voltazh etj.
Njohurit e fituara nga literatura, ёshtё bёrё rast studimi pёr implementimi i panelave diellor
nё kampusinë e UBT-sё, duke bёrё propozim pёr vendosjen e panelave diellor nё kampus,
ku janë kalkuluar kostoja e investimit, kostoja e kthimit tё investimit, lokacionin e
vendosjes sё panelave diellor, këndin i panelave diellor, skemën e lidhjes tё panelave
diellor, ёshtё bёrё kalkulimi i shpenzimeve për vitin 2014 në kampusin e UBT-së,
përcatkimi i kapacitetit të sistemit foto-voltazhë për plotësimin e nevojave të kampusit të
UTB-së.
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6. Implementimi i panelave diellor
Pozita gjeografike e Lipjanit
Lipjan gjerësia gjeografike 42.5 dhe nё shkallë N 42° 30' 0"
Lipjan gjatësia gjeografike 21.11667 dhe nё shkallë E 21° 7' 0.012"

Tabela 8 Tregon mesataren e rrezatimit diellor nё Lipjan si dhe mesataren e orëve me dritë dielli të marr nga NASA [16].
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6.1 Përcaktimi se sa kW duhet të jetë sistemi foto-voltazh për ti plotësuar nevojat e
kampusit tё UBT-së
Muaj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Shpenzimet nё kW nё muaj
3199
1837
2523
2278
2285
1775
1107
1107
3321
3321
4494
3738
31485

Shuma nё Euro
370
183.5
261
160
185
142
92
92
440
440
572
494
3431.5

Tabela 9 Kёtu i keni tё dhënat e shpenzimeve nё kampusinë e UBT-sё gjatë vitit 2014 përveç muajve 7 dhe tё 9 nuk i
kam pasё fakturat janё tё supozuara.

Mesatarja e kW të shpenzuar nё ditë=

31485𝑘𝑊

=88 kW

356 (𝑑𝑖𝑡ё)

Mesatarja e kostos sё kW pёr vitin 2014 =

3431.5 ∈
31485 kW

=0.109 ∈/kW

Nëntori me shpenzimet mё tё mëdha 4494kW pёr 30 ditë (Nëntor 2014)
5 ditё pushimi (dielave)
25 ditё pune
Tё dielave shpenzimet nё kampusinë e UBT-s janë ndriçimi i jashtëm dhe i brendshëm,
kamerat e sigurisё, kompjuteri. Shpenzimet janё diku rreth 4kWh.
Qё do tё thotё
24(h) x 4kW=64kW pёrgjatё njё dite pushimi
5 tё dielave
5 x 64 kW= 320 kW
4494kW-320kW=4174 kW pёr 25 ditё pune shpenzimet totale.
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Periudha e punёs pёr 25 ditё ёshtё 08:00 - 18:00

10h aktive

Periudha pasive pёr 25 ditё ёshtё 18:00 - 08:00

14h pasive

14 (h) x 25 (ditё) x 4kW=1400kW totali i shpenzimeve kW pёr orёt pasive pёr 25 ditё
4174kW-1400kW=2774kW totali i shpenzimeve kW pёr orёt aktive pёr 25 ditё
Shpenzimet pёr orёt e punёs janё sallat e ligjëratave, amfiteatri, kafiteria, kamerat e
sigurisë, salla e IT, laboratori.
Numri i orëve aktive për 25 ditë ёshtё 25 x 10 h=250h
Mesatarja e shpenzimeve për kw për orët aktive=

2774 𝑘𝑊
250 ℎ

=11kW/h

Nga kjo del qё sistemi foto-voltazh duhet tё jetё 12 kW.

6.2 Përcaktimi i pozitës sё panelit diellor

Figura 53 Pozita e panelit diellor nё kampusinë e UBT-sё nё Lipjan duhet tё jetë 32° [17].

Këndi optimal vjetor (i rrumbullakuar në numër të plotë) sipas databazës të Komisionit
Evropian
Burimi: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php#
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6.3 Orientimi i panelit diellor dhe këndi i azimutit
Orientimi optimal i kolektorit diellor është ai nga Jugu, për Hemisferën Veriore. Ndërsa,
këndi kundrejt rrafshit horizontal për të cilin totali mesatar mujor i rrezatimit diellor është
maksimal quhet kënd optimal [18].

Figura 54 Shembull këndi i azimutit 45 nga lindja [18].

Orientimi i kolektorëve duhet tё jetë i tillë qё kolektori tё jetё nё gjendje qё tё absorboj sa
ma shumë kohë gjatë ditës rrezet e diellit. Nё hemisferën veriore, nё tё cilën gjendet
Kosova, kolektorët duhet tё orientohen kah jugu nё azimut, këndi i azimutit, figura 54,
ёshtё devijimi i rrafshit tё kolektorit nga jugu; me kёnd tё rrafshit tё kolektorit tё orientuar
kah jugu, këndi i azimutit ёshtё 0°. Meqë rrezatimi diellor ёshtё mё intensiv nё mesditë,
rrafshi i kolektorit duhet tё orientohet sa më afër qё ёshtё e mundur nga jugu. Megjithatë,
devijimi nga jugu deri nё 45° nё juglindje ose jugperёndim ёshtё i pranueshёm. Nё kёtё rast
duhet tё rritet sipёrfaqja e kolektorёve nё mёnyrё qё tё kompensohen humbjet e krijuara
nga devijimi i kёndit tё azimutit [18].
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Figura 55 Pozitat e diellit gjatë stinëve të vitit [18].

Figura 56 Orientimi i kolektorit diellor në Hemisferën e Veriut [18].

Figura 57 Intensiteti i rrezatimit [18].
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6.4 Sistemi solar 12 kW dhe skema e lidhjes

Figura 58 Skema e lidhjes tё sistemit foto-voltazh 12 kW me bateri tё llojit 12v 280ah dhe me 3 inventor 4kW 48V tё tipit
PIP-4048MS tё lidhura paralel me panela solar 250W 12v.
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Sqarim për skemën e lidhjes

Figura 59 Sqarimi i lidhjes tё panelave diellore.

Panelat diellore 250W 12V janë lidhur 4 copa nё seri pёr tё ju përshtatur inventorit 4 kW
48V. Dihet kur qarku lidhet nё seri Volti mblidhet dmth. 4 x 12V= 48V
4 x 250W = 1000W 48V
Kemi 4 Seri tё ndryshme tё panelave 1000W 48V tё lidhura paralel dmth.
Kur qarku lidhet paralel volti nuk mblidhet vetёm amperi dhe fuqia.
4 x 1000W = 4000W 48V

Bateritë
1 bateri 280ah 12v kur lidhen 4 bateri nё seri bëhet njё rresht me bateri 280ah 48V.
4 rreshta tё baterive tё lidhura paralel dmth 4 x 280ah 48V= 1120ah 48V.
P=U*I= 1120ah * 48V = 53760 wh. d.m.th bateri kanë kapacitet tё furnizojnë 53 760 wh.
Inventorët
3 inventor janë tё lidhura paralel për tё bёrё sistemin 3 x 4 kW 48V= 12 kW 48V.
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Figura 60 Dimensionet e Inventorit / ngarkuesit 4kW 48V tё marrur nga manuali PIP-MS 1-5KVA (800W-4KW).

Figura 61 Bateria e tipit 280ah 12V dhe dimensionet e saja [19].

Karakteristikat e produktit:
- Mund tё përdoret si furnizues i fuqisë dhe bateri starte
- bateri diellore me cikël shumë tё thellë.
-teknologji e kalciumit
-punë super të rёndё(SHD eng), teknologji me cikël të gjatë jetese.
-100% pa gaze dhe pa rrjedhje nё bateri.
-mbushje shumë të shpejt
- Përshtatur për sistemet foto-voltazhe
-vet-shkarkim të vogël
-Fuqi e plotë në -42℃ deri 60℃
-Sjellje e mirë e rrymës së vazhduar
-Shumë e besueshme [19].
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Figura 62 Paneli 250W 12V poli-kristal dimensionet [20].

Specifikat e paneli diellor 250W
Paneli ёshtё poli-kristal
Tensioni i qarkut tё hapur ёshtё - VOC : 37.6
Rryma e qarkut tё shkurt ёshtё - ISC : 8.73
Fuqia maksimale e tensionit Vmp : 31.2
Fuqia maksimale e rrymёs Imp : 8.02
Efikasiteti i panelit : 15.43%
Temperatura e punёs : -40 deri nё +85 °𝐶
Koeficienti i fuqisё sё temperaturёs: -0.369% / K
Dimensionet: 1640 x 990 x 40 mm
Pesha: 21kg
Garancioni: 10 vite garancion pёr materialin e vrazhdë. Fuqia dalëse nuk ёshtё më e vogël
se 90% nё 10 vite dhe nuk ёshtё më e vogël se 80% nё 25 vite [20].
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Figura 63 Disa pamje tё projektuara me ArchiCAD se si do tё dukeshin nëse implementohet nё kampusinë e UBT-sё.

Figura 64 Dimensionet e konstruksioneve tё mbajtësve tё paneleve diellor si dhe tё mbajtësve tё baterive tё bëra me
ArchiCAD.
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Figura 65 Hapësira e nevojshme për vendosjen e këtij sistemit solar prej 12kW ёshtё 219m2 e bёrё me ArchiCAD.

6.5 Kostoja e këtij sistemi

Sistemi i inventorëve solar të lidhura paralel 3*4kw MPPT 60A ngarkues kushton diku
rreth 2200 Euro.
Panelat diellor poli-kristal 250w 12v 10 copa kushtojnë rreth 1600euro dhe pёr 48copa
kushtojnë diku 8000euro.
Bateria diellore e markës WINNER 280ah 12v kushton diku 280 euro. Nё sistem i kam 48
bateri d.m.th. 48 x 260=12000euro.
Mbajtësit e panelave janë statik si dhe mbajtësit e baterive janë statike. Kёto mbajtës
kushtojnë diku 1500euro. Nëse do tё ishin mbajtësit e lёvizshёm, atёherё mbajtësit do tё
kishin kushtuar më shumë.

Mirëmbajtja.
Sistemi do tё funksionoi sё paku 25 vite . Gjatë funksionimit tё këtij sistemi duhet tё bëhet
1 herë ndërrimi i baterive. Duke e shikuar trendin e zvogëlimit tё kostos sё teknologjisë sё
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baterive si dhe tё rritjes sё jetёgjatёsisё sё tyre, deri atёher duhet tё jetë nё zbatim feed-in
tarifa nё vendin tonë. D.m.th kur sistemi ka tepricë tё rrymёs sё prodhuar nga panelat
diellor do tё furnizon rrjetin dhe anasjelltas nёse sistemi i panelave diellor nuk ka mundur
tё prodhoj rrymë tё mjaftueshme ose bateritë janë harxhuar sistemi do tё merr nga rrjeti
rrymën shtesë. Tё gjitha këto furnizime dhe marrje nga rrjeti i regjistron njehsori digjital.
Sistemi nuk do tё ketë nevojë për më shumë se sa 32 bateri. Deri atёherё këto bateri duhet
tё kushojnё copa 150 euro dmth. 32 x 150euro=4800euro. Mirëmbajtje shtesë duhet që nё
dimër panelat t'ju largohet bora nё panelat diellor si dhe t'ju largohet pluhuri gjatë verës
panelave pasi pengojnë efikasitetin e panelave.

Kostoja totale:
3 inventor 2200euro
48 copa panelat diellor 8000euro
48 copa bateri 12000euro
Mbajtësit 1500 euro
Ndërrimi i baterive 4800euro
Kostoja totale =2200+8000+12000+1500+4800=28500 euro
Kostoja pёr Vitin 2015 nё muajin Maj kushton 28500 euro pёrafёrsisht, nёse ky investim
bëhet nё vitet e ardhshme atёher sistemi do tё kushtoj më lirë si dhe do tё jet kthimi i
investimi me afat mё tё shkurt si dhe dimensionet e baterive, panelave, inventorëve dallojnë
varësisht prej prodhuesve.
Vёrejtje: Tё dhënat janë marrë nga web faqja www.ebay.com për çmimet e pajisjeve Maj
2015
Faktorët qё ndikojnë nё çmimin e sistemit foto-voltazh (ndryshimet) janë: Lëvizjet e
dollarit amerikan, çmimi i materialit tё vrazhdë pёr prodhimin e panelave diellor, zhvillimi
i teknologjisë së panelave diellor, ndryshim i çmimeve mes prodhuesve tё ndryshëm,
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zhvillimi i teknologjisë sё baterive, çmimet e baterive, çmimet e inventorëve, çmime tё
ndryshme pёr kapacitete tё ndryshme tё sistemeve solar etj.
Teknlologjia e panelave duhet tё jet teknologji e panelave prej silikoni pasi teknologjitë
tjera si teknologjia e fletёzvae tё holla ёshtё nё çmim pak mё të lirë se sa teknologjia prej
silikoni por efikasiteti ёshtё mё i vogёl. Kurse teknologjia foto-voltazh e koncentruar
(CPV) ёshtё teknologjia mё e re dhe mё efikase nё krahasim me tё tjerat teknologji. Por
çmimi i saj ёshtё mё i shtrenjtë se teknologjitë e tjera dhe kjo teknologji ende nuk ёshtё nё
treg.

6.6 Kthimi i investimit
Duke i njohur shpenzimet nё kampusinë e UBT-sё tё cilat ishin afro 3431.5 euro nё vitin
2014. Kthimi i investimit mund tё ketë ndryshime pasi qё ka disa faktorë qё ndikojnë
sidomos moti.
Kthimi i investimit duhet tё analizohet nё dy mënyra. Pa tarifat feed-in si dhe me tarifat
feed-in.

Sistemi pa tarifat feed-in
Duke u bazuar nё tё dhënat nga NASA shiko tabelën 8. Lipjani ka 5.3 orë mesataren me
diell të çeltë nё ditë. Kalkulohet
Prdhimi i energjisё nga sistemi solar prej 12kW
12 kW x 5.3h=63.6kWh
kalkulimi pёr
63.6kWh x 365 (ditё)=23214kWh
E shumëzojmë me mesataren pёr kW 0.109 ∈/kW qё ka paguar UBT
23214kWh x 0.109∈/kW=2530.3 euro

Kthimi i investimit =

totali i kostos sё investimit

=

28500∈

Prodhimi nё vit i panelave diellore 2530.3∈

=11 vite
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d.m.th kthimi i investimit bëhet pёr 11 vite pa tarifat feed-in vitet e ardhshme sistemi do tё
kushtojë më lirë si dhe kthimi i investimit do tё bëhet më shpejtë.
Kёtu nuk janë kalkuluar edhe koha kur ёshtё me mjegull ose pjesërisht me diell. Por mund
tё jetë e për afërt me humbjet qё i ka sistemi solar gjatë prodhimit tё energjisë elektrike.
Sepse nё kalkulim ёshtё mbledhur vetëm koha kur ёshtё plotësisht me diell.

Kurse pёr tarifat feed-in ёshtё vёshtirё tё bëhet kalkulimi i kthimit tё investimit pasi qё janë
politika specifika. Marrëveshje mes distributorit dhe si dhe prodhuesit lokal tё sistemit fotovoltazh. Shteti duhet tё bёjё politika tё favorshme duke krijuar lehtësira pёr investuesit e
sistemeve foto-voltazh. psh heqjen e doganёs, si dhe krijimin e marrëveshjes mesë
distributorit dhe prodhuesit tё energjisë foto-voltazh. Gjithsesi qё tarifat feed-in zvogёlojnё
kohën e kthimit tё investimit.
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7. Konkluzion
Duke u bazuar nё hulumtimet e instituteve nё vitet nё vazhdim do tё kemi zhvillim më tё
hovshëm tё teknologjisë foto-voltazh dhe kosto mё të lirë e tyre, zvogëlimi i kostos do ta
ndihmoj rritja e konkurrencës, e cila ndihmon nё rritjen e efikasitetit tё panelave diellor,
zhvillimin e teknologjisë sё tyre, zvogёlimin e çmimeve tё panelave diellor, zvogëlimin e
çmimeve tё materialit tё vrazhdë, zhvillimin e teknologjisë sё baterive, zvogëlimi e
çmimeve tё baterive si dhe tё jetёgjatёsisё sё tyre, inventor mё tё mirë, me rritjen e
efikasitetit tё panelave si dhe tё baterive ku kemi dimensione mё tё vogla tё panelave dhe tё
baterive. Gjithashtu, me dimensione mё tё vogla kemi mё pak material tё vrazhdë tё
përdorur. Gjitha këto ndihmojnë nё rritjen e investimeve nё prodhimin e energjisë fotovoltazhë. Duke u bazuar nё hulumtimet qё janë bёrё nё dekadën e fundit, kemi pasur
zhvillim tё hovshëm tё teknologjisë foto-voltazhe dhe kostoja ka pas rёnie drastike, e cila
ka ndihmuar nё rritjen e investimeve nё prodhimin e energjisë foto-voltazhe. Nё vendin
tonë, pёr tё rritur investimet nё prodhimin e energjisë foto-voltazhe. Shteti duhet tё krijojë
kushte tё favorshme, njё ndër to do tё ishte largimi i doganës pёr sistemet foto-voltazhe, Si
dhe tё krijoj marrëveshje mesë distributorit dhe prodhuesit tё energjisë foto-voltazhe, e cila
do tё ndihmonte nё kthimin e investimeve mё shpejtë si dhe do tё nxiste investimet nё
prodhimin e energjisë foto-voltazhë. Kjo do tё bënte njё ambient mё tё pastër, energji
elektrike mё shumë si dhe do tё zvogëlonte ndotjen e ambientit.

84

8 REFERENCAT
[1] S. T. Ingmar Wilhelm, "Solar generation 6," The European Photovoltaic Industry
Association (EPIA) AND GREENPEACE, 2011.
[2] B. D. Ramchandra Pode, Solar Lighting, Springer, 2011.
[3] M. M. a. D. P. Daniel M. Kammen, "Opsionet për Energji të Qëndrueshme për
Kosovën," Universiteti i Kalifornisë, Berkeley, 2012.
[4] "SolarCelCentral," Four Peaks Technologies, 10 April 2015. [Online]. Available:
http://solarcellcentral.com/index.html#.
[5] Y. Chu, "Review and Comparison of Different Solar Energy Technologies," Research
Associate, Global Energy Network Institute (GENI), 2011.
[6] "Energy," Atmospheric System Research (ASR), 2010.
[7] "WIKIPEDIA," 1 3 2015. [Online]. Available:
http://en.wikipedia.org/wiki/Thermal_energy /
http://en.wikipedia.org/wiki/Passive_solar_building_design. [Accessed 1 3 2015].
[8] "Solar journey usa," [Online]. Available: http://solarjourneyusa.com/solarvsgas.php.
[Accessed 10 4 2015].
[9] A. T. M. a. J. C. Richmond, "Spectral Distribution of Solar Radiation," Goddard Space
Flight Center, Maryland, 1980.
[10] R. L. A. Muhammad Faheem Khan, "Automatic Sun Tracking System (ASTS),"
Faculty of Electronics Engineering, Air University Islamabad, Islamabad.
[11] D. Gielen, "Solar Photovoltaics," The International Renewable Energy Agency
(IRENA), Abu Dhabi, 2012.
[12] P. Paul A. Lynn BSc(Eng), "Electricity from Sunlight - An Introduction to
Photovoltaics," A John Wiley & Sons, Ltd., Publication, 2010.
[13] N. Tanaka, "Technology Roadmap - Solar photovoltaic energy," International Energy
Agency, 2010.
[14] Y. A. K. T. K. M. Y. K. Kenji SAITO*, "Development of Concentrator Photovoltaic
System," Sumitomo Electric Industries, Ltd, 2013.
[15] d. i. Darko Jardas, "PHOTOVOLTAIC SYSTEMS," IRENA‐ Istrian regional energy
agency, Rijeka, 2012.
[16] "NASA Surface meteorology and Solar Energy - Location," NASA, [Online].
Available: https://eosweb.larc.nasa.gov/cgi-bin/sse/grid.cgi?. [Accessed 27 04 2015].
[17] Europe, "Photovoltaic Geographical Information System - Interactive Maps,"
European Union, [Online]. Available:
http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php#. [Accessed 4 5 2015].
[18] M. I. Wolfgang Pfisterer, «Projektimi, llogaritja dhe montimi i sistemeve të paneleve
diellore,» AlbVETProject, Durrës, 2012.
[19] "ebay.com," Winner, [Online]. Available: http://www.ebay.com/itm/Solarbatterie280AH-12V-SHD-Wohnmobil-Versorgungsbatterie-Solar-Batterie-230AH-

85

/170752972585?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item27c1ab9729. [Accessed 13 5
2015].
[20] "www.ebay.com," CINE PROJECTIONS, [Online]. Available:
http://www.ebay.com/itm/250W-x-10-POLYCRYSTALLINE-SOLAR-PANELHOME-GRID-TIE-INVERTER-12V-BATTERY-CHARGER/381256399584?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item58c4a6fae0. [Accessed 14 05
2015].

86

