
Temat: Łączenie paneli PV.        12  i 13.05.2020 

 

 

Moc pojedynczego ogniwa fotowoltaicznego jest bardzo mała rzędu 1,5-2,6W dla ogniwa o wymiarach 
12,5x12,5cm. W panelach ogniwa są więc ze sobą łączone w sposób szeregowy, równoległy lub szeregowo-
równoległy. 

      Łączenie szeregowe 

Przy połączeniu szeregowym przednia elektroda pierwszego ogniwa jest połączona z tylną elektrodą ogniwa 
następnego. Napięcia w takim połączeniu poszczególnych ogniw sumują się. Natężenie stringu 
(łańcucha) jest niezmienne, niezależnie od ilości paneli. 

 

Rys. Połączenie szeregowe ogniw i charakterystyka I-V. 

      Łączenie równoległe 

Powstaje wskutek łączenia przedniej elektrody ogniwa poprzedniego z przednią elektrodą ogniwa 
następnego. Prądy połączonych w ten sposób ogniw są sumowane, napięcie jest niezmienne, niezależnie 
od ilości paneli. 

 



     Łączenie szeregowo-równoległe 

Polega na równoczesnym łączeniu ogniw szeregowo i równolegle. Przy takim połączeniu sumują się 
zarówno napięcia jak i natężenia prądów. Napięcie sumuje się w zależności od ilości modułów w łańcuchu 
jednego szeregu, natężenia prądów sumuję się w zależności do ilości połączonych równolegle łańcuchów. 
Charakterystyka I-V takiego połączenia pokazana jest na rys. poniżej. 

 

Rys. Połączenie szeregowo-równoległe modułów PV. 

Opisane powyżej zasady łączenia pojedynczych modułów dotyczą też łączenia ze sobą całych paneli PV. 

 Przykład 1.  Pięć paneli PV jest połączonych szeregowo. Parametry jednego panelu wynoszą: I=9 A,  
U=30 V. Ile wynosi napięcie i natężenie takiego połączenia oraz moc instalacji?  

a) Jeżeli panele łączymy szeregowo, to prąd (natężenie) całego układu jest taki sam jak jednego panelu, 
czyli 9A. 
I=I1=I2=I3=I4=I5= 9A 

b) Napięcie jest sumą napięć wszystkich paneli: 

U=U1+U2+U3+U4+U5  => 5*30V= 150V 

c) Moc układu: P=I*U = 9A*150V=1350 W => 1,350 kW 

d) ile wynosi moc jednego panelu PV? 

Odp. 270 W  1350W/5szt=270 W lub 9A*30V=270W 



 Przykład 2.  Pięć paneli PV jest połączonych szeregowo-równolegle. Parametry jednego panelu 
wynoszą: I=9 A, U=30 V. Ile wynosi napięcie i natężenie takiego połączenia oraz moc instalacji?  

a) Jeżeli panele łączymy szeregowo-równolegle to  napięcie sumuje się w zależności od ilości modułów 
w łańcuchu jednego szeregu. Natężenia prądów sumuję się w zależności do ilości połączonych równolegle 
łańcuchów. 
Przy połączeniu szeregowym stringu: I=I1=I2=I3=I4=I5= 9A 

      U=U1+U2+U3+U4+U5  => 5*30V= 150V 

Moc układu=9A*150V=1350 W 

Przy połączeniu równoległym: I=I1+I2+I3+I4+I5  =>  5*9A= 45A 

      U= U1=U2=U3=U4=U5= 30V 

Moc układu=45A*30V=1350 W 

Jeżeli łączymy szeregowo-równolegle: sumujemy napięcia i natężenia: I=I1+I2+I3+I4+I5  =>  5*9A= 45A 

             U=U1+U2+U3+U4+U5  => 5*30V= 150V 

Moc układu= 45A*150V=6750 W (inaczej 5*1350W=6750W). 

 

      Do poćwiczenia: 

Zadanie 1.  

4 panele PV są połączone równolegle. Parametry jednego panelu wynoszą: I=7,2 A,  U=30 V. Ile wynosi 
napięcie i natężenie takiego połączenia oraz moc instalacji? Ile wynosi moc pojedynczego panelu PV? 

 

Zadanie 2. 

4 panele PV są połączone szeregowo-równolegle. Parametry jednego panelu wynoszą: I=8 A, U=32 V. Ile 
wynosi napięcie i natężenie takiego połączenia oraz moc instalacji?  

 

Zadania można wysłać w celu sprawdzenia, na mail lub messenger, nie jest to obowiązkowe, ale 
umiejętność obliczania przyda się na sprawdzianie pod koniec maja. 

 

 

 Paulina Midera 


