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Panele fotowoltaiczne są urządzeniami, które przechwytują promieniowanie słoneczne i 

przekształcają je w prąd elektryczny przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego. Kiedy 

półprzewodnik (najczęściej krzem) jest wystawiony na działanie promieniowania słonecznego, 
część fotonów ulega absorbcji przez półprzewodnik, co powoduje powstanie w nim określonej 
ilości wolnych elektronów. Wówczas płynie prąd wskutek wystąpienia zjawiska 

fotowoltaicznego.  

Rys. 1. Budowa panelu fotowoltaicznego 

(Źródło: opracowanie własne) 
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PRACA PANELI FOTOWOLTAICZNYCH 

Praca paneli fotowoltaicznych jest scharakteryzowana przez dwa parametry: napięcie i 

natężenie prądu. Moc generowana przez panel jest iloczynem tych dwóch wartości. Moc, 

napięcie i natężenie prądu są zależne od natężenia promieniowania słonecznego oraz 

temperatury panelu. 

P = I V [W]

Najczęściej stosowane charakterystyki paneli fotowoltaicznych to krzywa prądowo-

napięciowa I-V oraz krzywa mocy i napięcia P-V. Krzywe I-V i P-V przedstawiają parametry 

robocze paneli fotowoltaicznych w określonych warunkach nasłonecznienia i temperatury. 

Najczęściej krzywe te są sporządzone dla standardowych warunków (standard test conditions 

STC), dzięki czemu możliwe jest porównywanie parametrów roboczych paneli 

fotowoltaicznych różnych producentów: 

• natężenie promieniowania 1000 W/m2, 

• masa powietrza AM1,5 (powietrze w standardowym dniu ze średnią wilgotnością i 

zanieczyszczeniem),  

• temperatura panel 25°C. 

(1) 



KRZYWA I-V  
Krzywa I-V przedstawia zależność pomiędzy natężeniem prądu a generowanym napięciem 

w panelach fotowoltaicznych. 

Panel fotowoltaiczny generuje maksymalne natężenie prądu, kiedy opór odbiornika prądu 

jest równy zero, np. kiedy nastąpiło zwarcie. Wówczas napięcie w obwodzie jest równe zero. 

Maksymalne natężenie prądu jest określane jako prąd zwarcia (Isc). 

Maksymalne napięcie w układzie występuje, gdy jest przerwa w obwodzie elektrycznym i 

jest określane jako napięcie obwodu otwartego (Voc). Opór odbiornika jest wówczas 

nieskończenie duży, prąd nie płynie ponieważ obwód nie jest zamknięty.  

Na krzywej I-V znajduje się punkt przegięcia, który odpowiada maksymalnej mocy 

generowanej przez panel. Natężenie prądu dla maksymalnej mocy jest określone jako Imp a 

napięcie jako Vmp. 

Krzywa I-V posiada gładki przebieg z trzema charakterystycznymi obszarami:  
1. Obszar powyżej O V, w którym krzywa nieznacznie opada, 
2. Obszar powyżej Voc, w którym krzywa gwałtownie opada.  
3. Punkt przegięcia krzywej, odpowiadający maksymalnej generowanej mocy przez panel. 



KRZYWA I-V 

Współczynnik wypełnienia FF określa stosunek pomiędzy maksymalną mocą panelu a 

iloczynem prądu zwarcia Isc i napięcia obwodu otwartego Voc. Współczynnik określa kształt 

wykresu I-V oraz jakość panelu fotowoltaicznego. Wartość dla typowych paneli 

fotowoltaicznych wynosi FF > 0,70. 
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Rys. 2. Krzywa I-V 

(Źródło: opracowanie własne) 
 

Isc 

Imp 

Pmax = Imp· Vmp 

Vmp Voc 

V [V] 
20 10 

2,5 

0 

0,0 

I [A] 

(2) 



KRZYWA I-V DLA ZMIENNEGO PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO I ZMIENNEJ TEMPERATURY PANELU 

Rys. 3. Krzywa I-V dla 

zmiennego promieniowania 

słonecznego i stałej 
temperatury panelu 

(Źródło: opracowanie własne) 
 

Rys. 4. Krzywa I-V dla zmiennej 

temperatury panelu i stałego 
promieniowania słonecznego 

(Źródło: opracowanie własne) 
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KRZYWA P-V 
Krzywa P-V przedstawia zależność pomiędzy mocą paneli fotowoltaicznych a 

generowanym napięciem paneli.  
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Rys. 5. Krzywa P-V dla panelu fotowoltaicznego 

(Źródło: opracowanie własne) 
 



PANELE POŁĄCZONE SZEREGOWO 
Jeżeli panele fotowoltaiczne są połączone szeregowo, to całkowite napięcie każdego 

panelu jest sumowane, a natężenie prądu w układzie pozostaje bez zmian.  

Rys. 6. Krzywa I-V dla dwóch paneli 66 W połączonych szeregowo (E=0,5 kW/m2) 

(Źródło: opracowanie własne) 
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PANELE POŁĄCZONE RÓWNOLEGLE 
Jeżeli dwa panele fotowoltaiczne są połączone równolegle to natężenie prądu każdego z 

paneli jest sumowane, a napięcie w układzie pozostaje bez zmian.  

Rys. 7. Krzywa I-V dla dwóch paneli 66 W połączonych równolegle (E=0,5 kW/m2) 

(Źródło: opracowanie własne) 
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SPRAWNOŚĆ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH 
Sprawność paneli fotowoltaicznych określa jaki procent energii słonecznej docierającej do 

panelu jest przekształcana w użyteczną energię elektryczną:  

P

A E
 



Sprawność paneli fotowoltaicznych w dużym stopniu zależy od ich budowy: 
• ogniwa z krzemu monokrystalicznego - 14-17,5% (ok. 24% w warunkach laboratoryjnych), 

• ogniwa z krzemu polikrystalicznego - 11-15% (ok. 18% w warunkach laboratoryjnych), 

• ogniwa z krzemu amorficznego – 5-10% (ok. 13% w warunkach laboratoryjnych). 

gdzie: 

P – moc użyteczna [W],  

A – powierzchnia panelu [m2], 

E – natężenie promieniowania słonecznego [W/m2]. 

(3) 



SCHEMAT STANOWISKA LABORATORYJNEGO 
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Rys. 8. Schemat stanowiska laboratoryjnego 

1 – PV panel,  

2 – jednostka sterująca,  
3 – komputer 

(Źródło: materiały firmy EDIBON) 



INSTRUKCJA 

 Część 1. Zależność pomiędzy promieniowaniem słonecznym a mocą generowaną przez 
panele fotowoltaiczne (do wyboru) 

1. Ustaw przełącznik obciążenia DC w pozycji 2. 

2. Odłącz lampy DC, które są połączone równolegle z regulatorem obciążenia (położenie 
przełącznika - off). 

3. Otwórz program EESFC na komputerze. 

4. Ustaw przełącznik AFTER/BEFORE w pozycji BEFORE. 

5. Połącz  panele równolegle (pozycja PARALLEL). 

6. Zmień ustawienie regulatora obciążenia do około 50% R. 

7. Włącz PANEL-1. 

8. Ustaw maksymalną wartość promieniowania SUN-2. 

9. Zapisz zmierzone wartości natężenia prądu I, napięcia V oraz natężenia promieniowania 
od lamp E. 

10. Zmniejsz promieniowanie lamp SUN-2, poprzez przesunięcie suwaka w niższą pozycję. 

11. Zapisz zmierzone wartości natężenia prądu I, napięcia V oraz natężenia promieniowania 
od lamp E. 

 

 



INSTRUKCJA  
 

12. Powtórz punkty 9 i 10 do momentu, 

gdy SUN-2 osiągnie najniższą wartość. 

13. Wyłącz PANEL-1. 

14. Wypełnij tabelę w pliku MsExcel, 

aby otrzymać wyniki obliczeń. 

15. Sformułuj wnioski: 

A. Opisać zależność pomiędzy 
mocą generowaną przez panele 
fotowoltaiczne a 

promieniowaniem słonecznym. 
B. Opisać zależność pomiędzy 

napięciem i natężeniem prądu a 
promieniowaniem słonecznym. 

 

Opór 

odbiornika     R = 50% 

SUN-2 

PANEL-1 

I V E P 

[A] [V] [W/m2] [W] 
        0 

      0 

      0 

      0 

      0 

      0 

Część 1. Zależność pomiędzy promieniowaniem słonecznym a mocą generowaną przez panele 
fotowoltaiczne (do wyboru) 



Część 2. Wyznaczanie charakterystyk I-V i P-V, współczynnika wypełnienia FF, mocy i 
sprawności (do wyboru) 

1. Połącz panele równolegle (pozycja PARALLEL). 

2. Ustaw przełącznik obciążenia DC w pozycji 2. 

3. Ustaw maksymalną wartość natężenia promieniowania SUN-1 i SUN-2, poczekaj na 

stabilizację promieniowania od lamp (około 5-10 minut). 

4. Zmień ustawienie regulatora obciążenia na 100% R. 

5. Włącz PANEL-1. 

6. Zapisz zmierzone wartości natężenia prądu I, napięcia V oraz natężenia promieniowania 

od lamp E. 

7. Powtórz pomiary dla pozostałych ustawień regulatora obciążenia (od 90% do 0%). 

8. Wyłącz PANEL-1. 

9. Ustaw przełącznik obciążenia DC w pozycji 1 (NO LOAD). 

10. Włącz PANEL-1 i zapisz wartość napięcia obwodu otwartego (VOC). 

11. Zapisz wartość temperatury otoczenia oraz temperatury panelu.  

 
 

INSTRUKCJA 



Część 2. Wyznaczanie charakterystyk I-V i P-V, 
współczynnika wypełnienia FF, mocy i sprawności 
12. Wyłącz PANEL-1. 

13. Wypełnij tabelę w pliku MsExcel w celu 

otrzymania wyników. 

14. Wykonaj następujące zadania: 
a. Wybierz maksymalną wartość generowanej 

mocy otrzymaną w trakcie wykonywania 
ćwiczenia. 

b. Oblicz maksymalną nominalną moc generowaną 
przez panele fotowoltaiczne dla wartości Imp i 

Vmp. 

c. Wybierz maksymalną sprawność paneli 
fotowoltaicznych otrzymanych w trakcie 

wykonywania ćwiczenia . 

 

INSTRUKCJA 
 

 R 
PANEL-1 (SUN-1 + SUN-2) 

I V E P η 

[%] [A] [V] [W/m2] [W] [%] 

Voc [V]       0,00 #DZIEL/0! 

max       0,00 #DZIEL/0! 

90       0,00 #DZIEL/0! 

80       0,00 #DZIEL/0! 

70       0,00 #DZIEL/0! 

60       0,00 #DZIEL/0! 

50       0,00 #DZIEL/0! 

40       0,00 #DZIEL/0! 

30       0,00 #DZIEL/0! 

20       0,00 #DZIEL/0! 

10       0,00 #DZIEL/0! 

0       0,00 #DZIEL/0! 

Isc [A] 0,00 0,0 0,0 0,00 #DZIEL/0! 

Tpanelu [°C]   

Totoczenia[°C]   



Część 2. Wyznaczanie charakterystyk I-V i P-V, współczynnika wypełnienia FF, mocy i 
sprawności 
d. Oblicz maksymalną nominalną sprawność paneli fotowoltaicznych. 

e. Oblicz współczynnik wypełnienia FF dla maksymalnej mocy otrzymanej w trakcie 

wykonywania ćwiczenia, wykorzystując wartości Isc i Voc otrzymane w ćwiczeniu. 

f. Oblicz współczynnik wypełnienia FF dla maksymalnej nominalnej mocy ogniwa. 

15. Sformułuj wnioski: 

A.  Porównaj wyznaczoną doświadczalnie krzywą I-V dla Panelu 1 z krzywą I-V podaną 

przez producenta (kształt, wartości Isc i Voc). 

B. Podaj przyczynę różnic pomiędzy tymi krzywymi. 

C. Porównaj sprawność panelu wyznaczoną w doświadczeniu ze sprawnością nominalną. 

D. Porównaj obliczony współczynnik wypełnienia FF z wartością nominalną. 

E. Podaj przyczynę różnic. 

INSTRUKCJA 



Część 3. Panele połączone szeregowo i równolegle (do wyboru) 
1. Połącz panele równolegle (pozycja PARALLEL). 

2. Ustaw przełącznik obciążenia DC w pozycji 2. 

3. Ustaw maksymalną wartość promieniowania SUN-1 i SUN-2 i poczekaj na stabilizację E. 
4. Zmień pozycję regulatora obciążenia na 100% R. 

5. Włącz PANEL-1. 

6. Zapisz w tabeli natężenie prądu I, napięcie V oraz natężenie promieniowania E. 

7. Powtórz pomiary dla pozostałych ustawień regulatora obciążenia (od 90% do 0%). 

8. Wyłącz PANEL-1. 

9. Ustaw przełącznik obciążenia DC w pozycji 1 (NO LOAD). 

10. Włącz PANEL-1 i zapisz wartość napięcia obwodu otwartego (VOC). 

11. Zapisz temperaturę otoczenia. 

12. Wyłącz PANEL-1. 

 

 
 

INSTRUKCJA 



Część 3. Panele połączone szeregowo i równolegle (do wyboru) 
13. Połącz panele szeregowo (pozycja SERIES). 

14. Ustaw przełącznik obciążenia DC w pozycji 2. 

15. Zmień pozycję regulatora obciążenia na 100% R. 

16. Włącz PANEL-1 i PANEL-2. 

17. Zapisz w tabeli natężenie prądu I, napięcie V oraz natężenie promieniowania E. 

18. Powtórz pomiary dla pozostałych ustawień regulatora obciążenia (od 90% do 0%). 

19. Wyłącz PANEL-1 i PANEL-2. 

20. Ustaw przełącznik obciążenia DC w pozycji 1 (NO LOAD). 

21. Włącz PANEL-1 i PANEL-2 i zapisz wartość napięcia obwodu otwartego (VOC). 

22. Zapisz temperaturę otoczenia. 

23. Wyłącz PANEL-1 i PANEL-2. 

24. Połącz panele równolegle (pozycja PARALLEL). 

25. Potwórz czynności 14)-23) dla połączenia równoległego paneli. 
26. Wyłącz SUN-1 i SUN-2. 

27. Wypełnij tabelę w pliku MsExcel w celu otrzymania wyników. 
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Część 3. Panele połączone szeregowo i równolegle 

 

INSTRUKCJA 

17. Sformułuj wnioski: 
A. Opisz różnice pomiędzy 

krzywymi I-V dla 

pojedynczego panelu 

oraz dla paneli 

połączonych szeregowo 
i równolegle (wartości 
Isc i Voc, maksymalna 

generowana moc). 

B. Opisz jak zmienia się natężenie i 
napięcie prądu, gdy panele połączy 
się szeregowo lub równolegle.  



Anna Werner-Juszczuk  
Politechnika Białostocka 

 
  
 

 


