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       Parametry pracy ogniwa fotowoltaicznego. 

 

Na zajęciach poznamy charakterystykę ogniw PV polikrystalicznych i CIGS. 
Poznamy również parametry pracy ogniw PV. 

Pod notatką znajdują się dwa zagadnienia, na które powinniście odpowiedzieć w zeszycie (lub ustnie znać 
odpowiedź), nie musicie tego wysyłać mi. Należy odpowiedzieć na te zagadnienia, jako uzupełnienie 
notatki. Kto ma możliwość to może wydrukować i wkleić notatkę do zeszytu. Można ściągnąć też do 
folderu.  
Notatka i zagadnienia będą pomocne do przyswojenia wiedzy z lekcji, przydatne do późniejszych klasówek. 

 

Notatka ogniwa 

 Ogniwa polikrystaliczne -  surowe kawałki krzemu topi się w tyglu o prostopadłościennym 
kształcie uzyskując jeden duży blok krzemowy.  Ten cięty jest następnie na prostopadłościany i dalej na 
płytki („wafle”) o grubości <0,2mm.  Są tańsze od monokrystalicznych jednak posiadają mniejszą 
sprawność. Posiadają niebieski kolor oraz mają wyraźnie zarysowane kryształy krzemu przypominające 
szron.  
Ze względu na niską cenę obecnie są najczęściej stosowanymi fotoogniwami na rynku.   

 Ogniwa amorficzne – wykonane są z amorficznego, bezpostaciowego niewykrystalizowanego 
krzemu. Charakteryzują się niską sprawnością w przedziale 6-8% oraz niską ceną. Produkcja ogniwa polega 
na nakładaniu cienkich warstw krzemu na szkle, stali nierdzewnej lub tworzywach sztucznych. Zazwyczaj 
posiadają charakterystyczny lekko bordowy kolor i brak widocznych kryształów krzemu. Są powszechnie 
stosowane w kalkulatorach. 

 Zaletą ogniw amorficznych jest stosunkowo wysoka sprawność w pochmurne dni dzięki absorpcji 
niskoenergetycznego promieniowania, co zapewnia mały spadek mocy paneli amorficznych w porównaniu 
do monokrystalicznych przy silnym zachmurzeniu.  

 Ogniwa II generacji 

Są także zbudowane w oparciu o złącze n-p jednak nie z krzemu krystalicznego lecz np. z tellurku 
kadmu (CdTe), mieszaniny miedzi, indu, galu, selenu (CIGS) czy krzemu amorficznego (a-Si). 
 Ich cechą charakterystyczną jest bardzo mała grubość warstwy półprzewodnika absorbującej światło, 
która zazwyczaj waha się od 0,001-0,08mm, stąd inna nazwa ogniwa cienkowarstwowe. Z uwagi na dużą 
redukcję zużycia półprzewodników są znacznie tańsze w produkcji, a cały proces bardziej 
zautomatyzowany. Ogniwa PV II generacji nie mają ściśle zdefiniowanego materiału, z którego są 
wykonane. Jego struktura może być krystaliczna, jak i amorficzna. 

Notatka parametry pracy ogniw PV 

 Panele fotowoltaiczne pracują w różnych warunkach nasłonecznienia. Ilość energii docierająca 
do paneli w zależności od pory roku, szerokości geograficznej, stopnia czystości atmosfery, zachmurzenia, 
itp. jest bardzo różna.  



Dla ułatwienia moc nominalną paneli podaje się dla standardowych warunków 
atmosferycznych STC (Standard Test Conditions) które zakładają: 
- nasłonecznienie 1000W/m2 
- temperaturę ogniw oświetlanego panelu +25°C 
- spektrum promieniowania dla gęstości atmosfery 1,5 (AM 1,5) 
 
Uzyskanie takich warunków w Polsce jest trudne, dlatego bardziej obiektywne będą parametry paneli   dla 
warunków NOCT (Normal Operating Cell Temperature - temperatura ogniwa w normalnych warunkach 
pracy).  
Warunki te są następujące: 
- nasłonecznienie 800 W/m2 
- temperatura otoczenia oświetlanego panelu +20C 
- spektrum promieniowania dla gęstości atmosfery 1,5 (AM 1,5) 
- prędkość wiatru 1m/s 
 
 Rys. Charakterystyka paneli PV firmy LG 
  

W tabeli obok znajduje się 
przykładowa charakterystyka 
paneli fotowoltaicznych 
firmy LG.  
 
Dla panelu LG270S1C-A3 
moc nominalna w warunkach 
STC wynosi 270 W, 
natomiast dla NOCT tylko 
198W.  
 
Widzimy też, że wraz ze 
zmianą warunków pracy 
zmienia się 
charakterystyka prądowo 
napięciowa panelu. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Charakterystyka prądowo-napięciowa 
  
Charakterystyka prądowo-napięciowa ogniwa PV określa najważniejsze parametry pracy ogniwa takie jak: 
- prąd zwarciowy Isc 
- napięcie obwodu otwartego Voc 
- napięcie max (Vm) 
- prąd max (Im) 
 
Z charakterystyki tej można wyznaczyć wartości prądu Im i napięcia Vm dla maksymalnej mocy ogniwa. 
Posiadając takie dane można wyznaczyć dalsze parametry pracy ogniwa, jak sprawność η (o tym później 
będzie), moc maksymalną Pmax czy tzw. współczynnik wypełnienia FF (o tym później). 
 
Dla idealnego ogniwa charakterystyka prądowo-napięciowa powinna mieć kształt prostokąta o bokach 
równych Isc i Voc. W praktyce takie ogniwa nie istnieją, dlatego maksymalna moc ogniwa wyznaczana jest 
ze wzoru: 

 
gdzie : 

Im i Vm oznaczają wartości natężenia i napięcia dla których pole prostokąta na wykresie charakterystyki 
przyjmuje wartość maksymalną 

 
Rys. krzywa prądowo-napięciowa ogniwa i krzywa sprawności, moc w maksymalnym punkcie pracy jest 
równa polu zacienionego prostokąta a punkt na przecięciu z krzywą MPP (maximum power point) nosi 
nazwę maksymalnego punktu pracy. 

 
Co to jest napięcie obwodu otwartego oraz prąd zwarcia, możecie napisać, korzystając ze strony: 

http://www.instsani.pl/513/parametry-pracy-paneli-pv 
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