YARIM HÜCRE
(HALF CELL/HALF CUT)
TEKNOLOJİSİ
NEDİR?

Yarım Hücre PV Modül, tam
olarak yarıya kesilmiş
geleneksel
polikristal/monokristal silikon
hücrelerden oluşur. Böylece
60 hücreli PV modülü 120
yarım hücreli PV modül
haline gelirken; 72 hücreli PV
modül 144 yarım hücreli PV
modül haline gelir. Bu
durumda PV modül ebatları
neredeyse korunur.

AVANTAJLARI NELER?

1) PV hücrelerin
yüzeylerinden geçen ve
onları komşu hücrelere
bağlayan iletkenler
kullanılarak akım taşınır.
Hücre üzerinden boylu
boyunca geçen akımdan
kaynaklı bir miktar enerjinin
kaybedilmesi söz konusudur.
Yarım hücrede iç akım yarı
yarıya azaltılır ayrıca hücre
üzerindeki iletkenlerin de
mesafeleri azaltılmış olur.

2) Yarım hücreli PV modüller,
gölgenin etkilerini geleneksel
PV modüllere göre daha çok
sönümlerler. Bu durum,
hücrelerin yarıya
kesilmesinden ziyade tüm PV
modül stringlemesinin ikiye
bölünmesi ve bunların
by-pass diyotlarla
desteklenmesi ile sağlanır.
KAYIP: ~%33

KAYIP: ~%17

Ayrıca, yarım hücreye sahip
PV modüllerde hot-spotların
etkisi azalır, böylece modüle
zarar verme riski düşürülmüş
olur.

3) Yarım hücreler, PV
modülün panel dayanıklılığını
artırarak daha uzun ömürlü
olmasını sağlar. Daha küçük
hücrelerle, günlük ısınma ve
soğumalarda genleşme ve
daralma azaltılır. Bu sayede
hücre çatlaklarıyla
karşılaşma ihtimali düşürülür.

Ek olarak; yarım hücreli PV
modüllerde ayrık "Junction
Box" kullanımı yaygındır. Bu
sayede az metalizasyon ile iç
direnç azaltılır. Ayrıca ekstra
boşluk arka tabakadan hücre
yüzeyine ışığın iç yansımasını
arttırır. Ek olarak, bölünmüş
JB ısınmayı da bölerek çıkış
gücünün ısınmadan kaynaklı
etkisini azaltır.

DEZAVANTAJLARI NELER?
1) Hücrelerin ikiye bölünmesi
doğru yöntemlerle
yapılmazsa daha çok çatlakla
karşılaşma ihtimali vardır.
Ayrıca hücrenin doğasında
bulunan kusurların daha
çabuk ortaya çıkma riskini
arttırır.

2) Neredeyse iki kat daha
fazla lehim ve bağlantı
noktası, daha fazla bağlantı
hatasıyla karşılaşma olasılığını
artırır.
Ancak görüldüğü üzere bu
dezavantajlar kontrolün üst
seviyede olduğu; üretimin ve
hammaddenin
denetimlerinin yapıldığı
üretim tesislerinde kolaylıkla
minimize edilir.

YATIRIMINIZI RİSKE,
paranızı çöpe atmak
İstemİyorsanız...

Bizimle iletişime geçin, sizin
adınıza ürünlerinizin, üretim
tesislerinde kalite kontrol
süreçlerini (FAT) ve saha
kabul testlerini (PAC)
gerçekleştirelim.
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