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Wszystkie materiały umieszczone w prezentacji są chronione prawami autorskimi.

Właścicielem praw majątkowych do umieszczonych w prezentacji materiałów jest

ATUM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ostrowskiego 7.

Właściciel autorskich praw majątkowych zastrzega w rozumieniu art. 25 ust.1

pkt.1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, że

dalsze rozpowszechnianie materiałów zamieszczonych w prezentacji bez pisemnej

zgody jest zabronione niezależnie od celu. Zabronione jest kopiowanie i

rozpowszechnianie zamieszczonych w prezentacji fotografii, grafik, projektów,

tekstów, szaty graficznej itp. pod groźbą sankcji prawnych. Zabrania się umieszczania

materiałów lub ich części pochodzących z prezentacji na jakimkolwiek serwisie

internetowym lub serwerze.
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1. WIADOMOŚCI OGÓLNE
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Promieniowanie słoneczne posiada

olbrzymią energię. Wystarczy około 40

minut promieniowania docierającego do

powierzchni Ziemi, aby zaspokoić roczne

potrzeby energetyczne ludzkości.

Wiadomości ogólne
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56 dni – czas, po którym ilość

energii docierającej ze słońca

przekroczy wartość całej

dostępnej na Ziemi energii w

postaci paliw kopalnych.



Promieniowanie słoneczne to fale elektromagnetyczne, które

powstają w efekcie fuzji jądrowej (synteza wodoru w hel) w

jądrze gwiazdy.
Średnia długość fali: 280 - 4000nm

Średnia długość fali, której energia pozwala na wykorzystanie 

fotowoltaiczne: od 350 do 1140nm

Wiadomości ogólne
Składowe promieniowania słonecznego

6Dokładna wartość: 1366,1 W/m2



Wiadomości ogólne
Składowe promieniowania słonecznego
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Wiadomości ogólne
Składowe promieniowania słonecznego
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Stała Słoneczna

Jej wartość liczbowa jest korygowana oraz podawana przez 

Światowe Centrum Promieniowania w Davos (Szwajcaria). 
Zmienia się ona w ciągu roku w granicach ± 3,4%, zależnie od 

rzeczywistej odległości Ziemi od Słońca



Wiadomości ogólne
Promieniowanie docierające do 

powierzchni Ziemi
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Wiadomości ogólne
Promieniowanie docierające do 

powierzchni Ziemi
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Tylko część promieniowania docierająca do górnej warstwy

atmosfery ziemskiej jest w stanie przedostać się dalej. Dzieje się

tak, ponieważ zawarte w atmosferze aerozole, hydrometeory

oraz cząsteczki gazów pochłaniają, odbijają oraz rozpraszają
promieniowanie słoneczne.

Promieniowanie docierające do powierzchni dzielimy na:

- Bezpośrednie

- Rozproszone

- Odbite



Wiadomości ogólne
Promieniowanie docierające do 

powierzchni Ziemi
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Wiadomości ogólne
Promieniowanie docierające do 

powierzchni Ziemi
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Wiadomości ogólne
Promieniowanie docierające do 

powierzchni Ziemi
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Wiadomości ogólne
Promieniowanie docierające do 

powierzchni Ziemi
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Wiadomości ogólne
Położenie słońca względem generatora PV
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Zima
Optymalny kąt: 60-90°

Lato
Optymalny kąt: 5-20°

Wiosna/Jesień
Optymalny kąt: 45-60°



Wiadomości ogólne
Położenie słońca względem generatora PV

Zmiana uzysku energii elektrycznej w zależności od położenia modułów:



Wiadomości ogólne
Budowa modułu fotowoltaicznego

z powłoką antyrefleksyjną



Wiadomości ogólne
Budowa modułu fotowoltaicznego



Aby określić możliwości wykorzystania energii słonecznej w

energetyce należy oszacować:

1. Potencjał teoretyczny

2. Potencjał techniczny

3. Potencjał ekonomiczny

Wiadomości ogólne
Potencjał energetyczny

19



Potencjał teoretyczny
Przedstawia możliwości energetyczne danego obszaru przy założeniu 

stuprocentowej sprawności procesu konwersji energii. Jest to parametr 

czysto teoretyczny, pokazujący tylko i wyłącznie potencjał źródła energii.

Wiadomości ogólne
Potencjał energetyczny
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Potencjał techniczny
Uwzględnia sprawność konwersji wynikającą z zastosowanych rozwiązań 

technicznych, strukturę systemu elektroenergetycznego, możliwości 

magazynowania energii, jak również położenie geograficzne.

Wiadomości ogólne
Potencjał energetyczny
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Potencjał ekonomiczny
Uwzględnia dodatkowo ceny paliw, energii, koszty inwestycji, a także 

wsparcie finansowe lub podatkowe, jakie rządy oferują dla danego 

rozwiązania technicznego.

Wiadomości ogólne
Potencjał energetyczny
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Wiadomości ogólne
Potencjał energetyczny - Polska
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Wiadomości ogólne
Nasłonecznienie - Polska
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Natężenie promieniowania słonecznego
Ciągły strumień energii posiadający określoną moc. 

Na powierzchni atmosfery – 1366,1 W/m2

Na powierzchni Ziemi – ok. 0-1000 W/m2

Nasłonecznienie
Suma natężenia promieniowania słonecznego w danym okresie. 

Zależy od położenia geograficznego i pory roku. 

Dla Polski jego roczna, średnia wynosi około 1 000 kWh/m2∙rok.



Wiadomości ogólne
Nasłonecznienie - Polska
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Wiadomości ogólne
Nasłonecznienie - Europa
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Wiadomości ogólne
Nasłonecznienie - Świat
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Wiadomości ogólne
Usłonecznienie - Polska
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Usłonecznienie

Liczba godzin słonecznych (od wschodu do zachodu słońca) w ciągu roku. 

Dla polski ta wartość wynosi ok. 1600 h/rok. 

Godzina słoneczna jest liczona, gdy natężenie promieniowania słonecznego 

przekracza 600 W/m2.



Wiadomości ogólne
Rys historyczny
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Wiadomości ogólne
Rys historyczny
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Wiadomości ogólne
Rys historyczny
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Termin fotowoltaika (z ang. Photovoltaic, PV) pochodzi od dwóch

słów: photo – światło, oraz voltaic – napięcie.

Domieszkowanie
Polega za zastąpieniu atomów krzemu atomami pierwiastków o

innych właściwościach. Aby wystąpił efekt fotowoltaiczny, do

kryształu krzemu wprowadzamy domieszki fosforu lub boru.

1. Domieszkowanie fosforem powoduje powstanie warstwy typu n

(negatywnej). W związku z tym w pojedynczym krysztale pojawia

się dodatkowy elektron pozbawiony wiązania kowalencyjnego.

2. W wyniku domieszki z borem uzyskujemy warstwę krzemu typu p

(pozytywna). Atom boru ma trzy elektrony walencyjne. W

krysztale krzemu pojawia się więc tzw. dziura, czyli niewysycone

wiązanie jednego z sąsiednich atomów krzemu

Wiadomości ogólne
Zasady konwersji promieniowania słonecznego
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Wiadomości ogólne
Zasady konwersji promieniowania słonecznego
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Złącze p-n

Złącze p-n to miejsce styku połączonych ze sobą w ramach

jednego kryształu dwóch rodzajów półprzewodników - warstwy p

oraz n. Kiedy do ogniwa doprowadzimy światło (promieniowanie

słoneczne, światło sztuczne) nastąpi wzbudzenie swobodnych

nośników i nadmiar elektronów z obszaru n przepłynie przez złącze

do obszaru p. Elektrony zapełnią dziury w obszarze p, natomiast

nowe dziury pojawią się w obszarze n. Jeżeli do obszarów n i p

doprowadzimy metalowe kontakty, a następnie zamkniemy

obwód, popłynie prąd elektryczny.

Wiadomości ogólne
Zasady konwersji promieniowania słonecznego
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Złącze p-n

Wiadomości ogólne
Zasady konwersji promieniowania słonecznego
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Przerwa energetyczna
Elektron, dzięki energii odebranej od uderzającego fotonu, jest w

stanie pokonać tzw. przerwę energetyczną (z ang. bandgap).

Wiadomości ogólne
Zasady konwersji promieniowania słonecznego
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*Elektronowolt (eV) – jednostka energii, jaką uzyskuje bądź traci elektron, który

przemieścił się w polu elektrycznym o różnicy potencjałów równej jednemu woltowi.



Wiadomości ogólne
Zasady konwersji promieniowania słonecznego
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Wiadomości ogólne
Zasady konwersji promieniowania słonecznego
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Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii
Z dniem wejścia w życie nowelizacji (01.07.2016) możliwe jest w 

zakresie tzw. mikroinstalacji o mocy do 50 kW (do niedawna 40 kW) :

1. Zostanie prosumentem 
(osobą, która produkuje i konsumuje energię). Mogą nim zostać 

osoby fizyczne, szkoły, kościoły i wspólnoty mieszkaniowe. 

2. Uproszczona procedura przyłączeniowa

3. Wymiana licznika na dwukierunkowy w ciągu 30 dni na koszt 

zakładu energetycznego

4. Brak konieczności prowadzenia działalności gospodarczej

Wiadomości ogólne
Sytuacja prawna - ustawa OZE
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Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii
Z dniem wejścia w życie nowelizacji (01.07.2016) jako sposób rozliczania 

prosumentów z wyprodukowanej energii został wprowadzony:

NET-METERING

dla instalacji do 10 kW 

można pobrać z sieci 80% wysłanej energii 

(w ciągu roku od oddania do sieci) 

(nowelizacja z 25.06.2019 wydłuża ten okres do dwóch lat)

dla instalacji od 10 kW do 50 kW 

można pobrać z sieci 70% wysłanej energii

(w ciągu roku od oddania do sieci)

(nowelizacja z 25.06.2019 wydłuża ten okres do dwóch lat)

Wiadomości ogólne
Sytuacja prawna – ustawa OZE
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NET-METERING - przykład

W okresie roku instalacja fotowoltaiczna wyprodukowała 3500 kWh. 

500 kWh zużyto od razu na potrzeby własne, a do sieci, trafiła 

pozostała część energii, czyli 3000 kWh. Inwestor w tym samym 

okresie (1 rok) pobrał z sieci 4000 kWh.

Sposób rozliczenia wygląda następująco:

Ilość energii zbilansowanej z instalacji fotowoltaicznej do 10kW 

(współczynnik 0,8) -> 0,8*3000 kWh = 2400 kWh

Ilość pobranej energii z sieci po zbilansowaniu 

4000 kWh – 2400 kWh = 1600 kWh

Inwestor musi zapłacić jedynie za 1600 kWh energii elektrycznej.

Wiadomości ogólne
Sytuacja prawna – ustawa OZE
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NET-METERING a taryfa FIT

W Polsce nie ma obowiązujących w większości krajów Europy, tak 

zwanych taryf gwarantowanych FIT, czyli możliwości odsprzedaży 

energii po korzystnych cenach. Prosument może tylko oszczędzać, 

a nie ma możliwości zarabiania na instalacji OZE.

Wiadomości ogólne
Sytuacja prawna – ustawa OZE
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Przedsiębiorcy

W dniu 25.06.2019 została przez rząd przyjęta nowelizacja ustawy o

OZE. Jedną z poprawek jest rozszerzenie definicji prosumenta o

małe i średnie firmy. Przedsiębiorcy mogą na zasadach równych z

osobami fizycznymi oddawać nadwyżki z produkcji energii

elektrycznej do sieci w celu ich późniejszego odebrania.

Wiadomości ogólne
Sytuacja prawna – ustawa OZE
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Montaż mikroinstalacji PV nie wymaga uzyskania 

pozwolenia na budowę, chyba że:

- W instalację wyposażony będzie nowo budowany obiekt - instalacja 

powinna być włączona do projektu budowlanego, który zgłaszany jest 

wraz z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę

- Jeśli wysokość instalacji przekracza 3 m (wymagane zgłoszenie)

- Jeśli montaż na już istniejącym obiekcie będzie wymagał istotnych 

zmian konstrukcyjnych

- Jeśli inwestycja odbywa się na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków

- Jeśli konstrukcja zostaje trwale związana z gruntem 

(jest przymocowana do fundamentu)

Wiadomości ogólne
Sytuacja prawna – PRAWO BUDOWLANE
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1. Zapoznanie się z instrukcją montażu

2. Korzystanie z atestowanych zabezpieczeń 

(pasy, szelki, hełmy, liny)

3. Posiadanie prawidłowej odzieży ochronnej

Praca na wysokości - 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi.

Strefa niebezpieczna - strefa, w której istnieje niebezpieczeństwo 

upadku przedmiotów z wysokości – szerokość min. 6 m.

Wiadomości ogólne
Sytuacja prawna – przepisy BHP
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System certyfikacji OZE ma na celu podniesienie kwalifikacji

instalatorów OZE.

Uprawnienia wydawane są po zaliczeniu egzaminu UDT lub w

przypadku posiadania odpowiedniego wykształcenia - bez

konieczności przystępowania do egzaminu.

Wiadomości ogólne
Sytuacja prawna – certyfikacja instalatorów
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Egzamin jest przeprowadzany przez UDT co najmniej dwa razy do

roku. Certyfikat jest wydawany na okres 5 lat z możliwością

przedłużenia na okres kolejnych 5 lat.

Egzamin składa się z:
- części teoretycznej - 24 pytania testowe

- części praktycznej - 3 problemowe zadania praktyczne

Aby zdać egzamin, należy w części teoretycznej uzyskać co najmniej

15 punktów, a w części praktycznej co najmniej 6 punktów za każde

zadanie praktyczne.

Wiadomości ogólne
Sytuacja prawna – certyfikacja instalatorów
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Wiadomości ogólne
Sytuacja prawna – certyfikacja systemów PV
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Certyfikacja modułów fotowoltaicznych ma na celu badanie ich 

pod kątem właściwości, trwałości, bezpieczeństwa, a przede 

wszystkim zgodności z obowiązującymi przepisami i normami. 

Badania mogą zostać wykonane przez laboratorium badawcze 

posiadające odpowiednią akredytację krajową lub międzynarodową 

w zakresie badań modułów fotowoltaicznych.

Wiadomości ogólne
Sytuacja prawna – certyfikacja systemów PV
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Zakres badań:

1. Pomiary mocy w warunkach znormalizowanych 

(Standard Test Conditions — STC),

2. Wydajność przy niskim natężeniu promieniowania,

3. Wydajność przy nominalnej temperaturze pracy ogniw (NOCT),

4. Ocenę wydajności w klimacie nadmorskim (mgła solna) oraz z

wykorzystaniem gazu żrącego (NH3),

5. Pomiar współczynników temperaturowych,

6. Badania klimatyczne

7. Wstępne badania UV,

8. Badania wytrzymałości na przegrzanie,

9. Badania obciążenia mechanicznego,

Wiadomości ogólne
Sytuacja prawna – certyfikacja modułów PV
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Zakres badań:

10. Badania wytrzymałości na nacisk,

11. Badania wytrzymałości uderzeń gradu,

12. Badania bezpieczeństwa elektrycznego,

13. Badanie prądu upływowego w zanurzeniu,

14. Badania izolacji,

16. Badania napięcia udarowego,

17. Badania elektroluminescencyjne i z wykorzystaniem

promieniowania podczerwonego

Wiadomości ogólne
Sytuacja prawna – certyfikacja modułów PV
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Warunki znormalizowane - STC (Standard Test Conditions)

1. Temperatura ogniwa – 25°C

2. Natężenie promieniowania słonecznego – 1000 W/m2 

3. Parametr AM (Air Mass) – 1,5

Wiadomości ogólne
Sytuacja prawna – certyfikacja systemów PV
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Moc podawana przez producentów modułów PV dotyczy

uzysków w ściśle określonych warunkach (STC). Podczas normalnej

pracy moduły generują tylko część tej mocy.



2. SYSTEMY FOTOWOLTAICZNE
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Systemy fotowoltaiczne
Rodzaje ogniw i modułów 

Ogniwa fotowoltaiczne można podzielić ze względu na generacje:

1 generacja – technologia oparta na krzemie i złączach typu p-n

2 generacja (cieńkowarstwowa) – technologia oparta na innych 

materiałach niż krzem krystaliczny, tradycyjna zasada działania oparta 

na półprzewodnikach typu p-n

3 generacja – rozwiązania bazujące na różnorodnej technologii nie 

opartej na półprzewodnikach np. ogniwa barwnikowe, organiczne, 

polimerowe czy termoeletryczne
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Produkcja zazwyczaj opiera się na rafinacji dwutlenku krzemu 
(SiO2), który jest podgrzewany do 1800°C. Następnie poddawany jest 

on reakcjom chemicznym, których rezultatem pośrednim jest 

trójchlorek krzemu (SiHCl3), a ostatecznie czysty krzem. 

Wyróżniamy ogniwa krzemowe:

− monokrystaliczne

− polikrystaliczne

− cienkowarstwowe amorficzne

Systemy fotowoltaiczne
Rodzaje ogniw i modułów - krzemowe
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Są zbudowane z jednego kryształu. Wytwarza się je metodą

Czochralskiego, która polega na roztopieniu polikryształów krzemu, a

następnie na powolnym wyciąganiu monokryształu. Ostateczny

kształt wafla wynika z optymalizacji powierzchni. Sprawność

modułów wykonanych z tych ogniw może przekraczać 20%.

Systemy fotowoltaiczne
Rodzaje ogniw i modułów - monokrystaliczne
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Metoda Czochralskiego:

Systemy fotowoltaiczne
Rodzaje ogniw i modułów - monokrystaliczne
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Zbudowane są z wielu kryształów krzemu. Ich produkcja jest

tańsza niż w przypadku odmiany monokrystalicznej, ponieważ

krystalizacja z wielu zarodków zachodzi bezpośrednio w formie.

Ogniwa są wycinane z bloku, więc od razu posiadają kształt

kwadratu. Ich sprawność jest niższa od ogniw mono.

Systemy fotowoltaiczne
Rodzaje ogniw i modułów - polikrystaliczne
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Systemy fotowoltaiczne
Rodzaje ogniw i modułów - polikrystaliczne



Dzięki innej technologii produkcji są tańsze

od ogniw poli- i monokrystalicznych. Produkcja

polega na naniesieniu bardzo cienkich warstw

(grubości kilku mikrometrów) materiału

półprzewodnikowego na odpowiednie

podłoże. Powszechnie używane w produktach

wymagających małej mocy zasilania

(kalkulatory kieszonkowe, zegarki).

Zalety: cena, możliwość osadzenia na giętkich

podłożach

Wady: niska sprawność

Systemy fotowoltaiczne
Rodzaje ogniw i modułów – amorficzne 

(cienkowarstwowe)
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Zalety: cena, możliwość osadzenia na giętkich

podłożach

Wady: niska sprawność, podatność na efekt LID
Średnio w pierwszym półroczu działania wykazują

bardzo duży spadek mocy nominalnej (10-30%).

Zjawisko nosi nazwę efektu degradacyjnego

Staeblera-Wrońskiego.

Pamiętajmy, że w karcie produktu znajdziemy

informację o mocy równej tej, która będzie

obowiązywała po degradacji. To istotne, gdyż przez

pierwsze miesiące ich moc będzie wyższa niż

nominalna, co może mieć negatywny wpływ na

falownik.

Systemy fotowoltaiczne
Rodzaje ogniw i modułów – amorficzne 

(cienkowarstwowe)
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Posiadają rekord wydajności dla ogniw jednozłączowych - 33,9%.

Arsenek galu jest materiałem, który znacznie lepiej absorbuje

promieniowanie słoneczne, dzięki czemu ogniwa wyprodukowane na

jego bazie są bardziej wydajne.

Niestety, potrzebują one dodatkowego

systemu chłodzenia i koncentracji promieni,

a także automatycznego, nadążnego

Systemu śledzenia słońca (tzw. trackera).

Systemy fotowoltaiczne
Rodzaje ogniw i modułów – arsenek galu
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Technologia opata na mieszance: miedzi, galu, indu i selenu.

Sprawność ogniw 13%-16%. 

Systemy fotowoltaiczne
Rodzaje ogniw i modułów – CIGS
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Technologia opata na mieszance: miedzi, galu, indu i selenu.

Sprawność ogniw 13%-16%. 

Systemy fotowoltaiczne
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Ogniwa organiczne są budowane na bazie związków

zawierających atomy węgla. Do ich produkcji wykorzystuje się

polimery oraz małe organiczne molekuły, zdolne do absorpcji

promieniowania słonecznego oraz
przewodzenia energii elektrycznej.

Zalety:
- częściowa przeźroczystość

- cena

- elastyczność

Wady:
- niska sprawność

- krótka żywotność

Systemy fotowoltaiczne
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Najnowszym i zarazem przełomowym odkryciem w fotowoltaice

są tzw. ogniwa perowskitowe. Perowskity są rodzajem budowy

strukturalnej nieorganicznych związków chemicznych, do których

należy tzw. tytanian wapnia, znaleziony

w 1838 r. w górach Ural.

Zalety:
- przeźroczystość

- cena

- elastyczność

Wady:
- niska sprawność

- krótka żywotność

Systemy fotowoltaiczne
Rodzaje ogniw i modułów – perowskity
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Wpływ temperatury na pracę ogniw określany jest przez 

producenta na podstawie tzw. współczynników temperaturowych.

Współczynniki temperaturowe określają spadek:

- produkcji energii elektrycznej w % na kelwin (K) – ok. -0,37 %/K 

- napięcia w % na kelwin (K) – ok. -0,28 %/K 

- prądu w % na kelwin (K) – ok. +0,04 %/K 

Systemy fotowoltaiczne
Współczynniki temperaturowe
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Jak każdy generator energii elektrycznej, ogniwa fotowoltaiczne

posiadają swoją charakterystykę prądowo-napięciową oraz

charakterystykę mocy.

Systemy fotowoltaiczne
Charakterystyka prądowo-napięciowa ogniw
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Przebieg charakterystyki prądowo-napięciowej, a co za tym idzie

charakterystyki mocy, zależy od wielu czynników. Najważniejsze z

nich to natężenie nasłonecznienia oraz temperatura ogniw.

Systemy fotowoltaiczne
Charakterystyka prądowo-napięciowa ogniw
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Przebieg charakterystyki prądowo-napięciowej, a co za tym idzie

charakterystyki mocy, zależy od wielu czynników. Najważniejsze z

nich to natężenie nasłonecznienia oraz temperatura ogniw.
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• WSPÓŁCZYNNIK WYPEŁNIENIA FF

Gdzie:

𝐼MPP - prąd maksymalny punktu pracy [A]

𝑉MPP - napięcie maksymalne punktu pracy [V]

𝐼SC - prąd zwarcia [A]

𝑉𝑂𝐶 - napięcie układu otwartego [V]

wysokiej klasy FF > 0,75,

średniej klasy FF = 0,7-0,72, 

niskiej klasy FF = 0,6-0,7.

• PRZYKŁAD

Współczynnik FF = 75,6% - ogniwa są wysokiej klasy

75

𝐹𝐹 =
𝑃𝑚𝑎𝑥
𝑃𝑂𝐶

∗ 100% =
𝐼𝑀𝑃𝑃 ∗ 𝑉𝑀𝑃𝑃
𝐼𝑆𝐶 ∗ 𝑉𝑂𝐶

∗ 100%

FF=
𝐼𝑀𝑃𝑃 ∗𝑉𝑀𝑃𝑃

𝐼𝑆𝐶 ∗𝑉𝑂𝐶
∗ 100% =

8,3 ∗30,2

8,86 ∗37,4
∗ 100% = 75,6 %
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Charakterystyka prądowo-napięciowa ogniw
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Instalacje fotowoltaiczne mogą pracować:

- Autonomicznie (system off-grid)

Wyprodukowana energia zużywana jest na bieżąco lub 

magazynowana w akumulatorach

- Połączone z siecią elektroenergetyczną (on-grid)

Wyprodukowana energia zużywana jest na bieżąco lub przesyłana 

do sieci w celu sprzedaży/magazynowania

- W systemie hybrydowym

Daje możliwość pracy w obu powyższych trybach

Systemy fotowoltaiczne
Podział instalacji – podłączenie do sieci
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System off-grid (układ 1)
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Podział instalacji – podłączenie do sieci
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Takie układy stosuje się głównie w małych instalacjach, np.

samochodach kempingowych, czy na jachtach. Do powstałej sieci

podłącza się urządzenia, które mogą być zasilane napięciem

dostarczanym z akumulatorów.



System off-grid (układ 2)
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Bardziej rozbudowanym systemem jest układ z przetwornicą DC/AC

(najlepiej z tzw. „czystym sinusem”), która umożliwia zasilanie

odbiorników prądu przemiennego. Najczęściej przetwornica oraz

kontroler ładowania akumulatora są jednym zintegrowanym

urządzeniem.



System on-grid
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System jest podłączony do sieci elektroenergetycznej. Nie występuje

w nim akumulator. Nadmiar energii oddawany jest do sieci przez

dwukierunkowy licznik energii elektrycznej, który umożliwia pomiar

energii oddanej i pobranej.



System hybrydowy
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Wykorzystywany m.in. do awaryjnego podtrzymania zasilania.

Realizowany poprzez dwufunkcyjny falownik, do którego

podłączone są akumulatory lub osobny regulator ładowania.



Mikroinstalacje PV montowane są w trzech systemach:

1. BAPV (Building Applied Photovoltaics)
Moduły montowane za pomocą systemów montażowych na: 

- dachach skośnych 

- dachach płaskich

- fasadach budynków

2. BIPV (Building Integrated Photovoltaics) 

System dostosowujący moduły PV do bycia elementem użytkowym 

obiektu (np. barierki balkonowe z ogniwami krzemowymi)

3. Montaż na gruncie 
Zazwyczaj duże instalacje fotowoltaiczne. 

Systemy fotowoltaiczne
Podział instalacji – montaż
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Montaż instalacji PV na gruncie
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Falownik/inwerter

Systemy fotowoltaiczne
Podzespoły systemu - falowniki
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1. Umożliwia konwersję prądu stałego (DC) na przemienny (AC)

(dostosowanego do istniejących parametrów elektrycznych sieci)

2. Zabezpiecza system poprzez:

a. rozłącznik prądu stałego

b. rozłącznik prądu przemiennego

c. zabezpieczenie nadprądowe

d. zabezpieczenie przeciwprzepięciowe (w droższych modelach)

e. zabezpieczenie przed pracą wyspową

W razie braku zasilania od strony sieci (poprzez pomiar napięcia, częstotliwości oraz

impedancji sieci) przestaje wysyłać energię do sieci elektroenergetycznej.



Falownik/inwerter – najważniejsze elementy
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- Kontroler - algorytmy zaimplementowane w kontrolerze są

odpowiedzialne za przełączenia tranzystorów, zapewniają śledzenie

maksymalnego punktu mocy (MPPT), mierzą wartości wyjściowe i

wejściowe oraz są odpowiedzialne za komunikację z użytkownikiem.

- Mostek mocy - umieszczony przeważnie na bipolarnych

transformatorach MOSFET (BJT) albo bipolarnych tranzystorach z

izolowaną bramką (IGBT), które pracują w trybie przewodzenia lub w

trybie zaporowym. Stany przełączane są przy dużych

częstotliwościach, aby uzyskać na wyjściu przebieg zbliżony do

sinusoidy.

- Filtr - usuwa przebiegi związane z przełączaniem stanów.



Falownik/inwerter – najważniejsze elementy
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Falownik/inwerter – charakterystyka pracy
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Charakterystyka zmienia się w zależności od różnych napięć

wejściowych inwertera.



Falownik/inwerter – najważniejsze parametry
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Falownik/inwerter – karta katalogowa (1z3)
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Falownik/inwerter – karta katalogowa (2z3)
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Falownik/inwerter – karta katalogowa (3z3)
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Falownik/inwerter – podział
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Ze względu na:

1. Konstrukcję: transformatorowe i beztransformatorowe

2. Sposób pracy: sieciowe i wyspowe

3. Moc: mikroinwertery, szeregowe, centralne

4. Ilość obsługiwanych faz: 

- jednofazowe 

Kodeks sieciowy NC RfG (Network Code - Requirements for Grid Connection of 

Generators) ustala moc maksymalną systemów jednofazowych na 3,68kW

(W zależności od OSD uwzględniana jest moc generatora PV lub falownika)

- trójfazowe



Falownik/inwerter – podział
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Transformatorowe:

- zapewnia separację galwaniczną (bezpieczeństwo)

- dobre parametry napięcia po stronie AC

- Możliwość pracy z uziemionym jednym biegunem 

(moduły cienkowarstwowe)

- duża waga

- niska sprawność

Beztransformatorowe:

- większa dostępność

- wyższa sprawność w szerszym zakresie

- zwiększona elastyczność dostosowywania jakości energii do 

obowiązujących standardów



Falownik/inwerter – podział
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Mikroinwertery:

- najczęściej w małych instalacjach

- obsługują od 1 do kilku modułów

- Montowane pod modułami (najczęściej do konstrukcji)

Szeregowe:
- Najczęściej wykorzystywane w mikroinstalacjach

- Obsługują od kilku do kilkuset modułów PV (w zależności od mocy)

Centralne:

- urządzenia dużych mocy

- wykorzystywane na farmach PV
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Przykład - mikroinwerter na dwa moduły PV

Systemy fotowoltaiczne
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Falownik/inwerter – dobór
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Dobór inwertera jest uzależniony od mocy generatora PV. 

Ogólnie zakłada się, że moc systemu PV powinna się zmieścić w 

przedziale 85%–115% mocy inwertera. W polskich warunkach 

klimatycznych ze względu na przeważające, niskie nasłonecznienie 

oraz degradację modułów moc inwertera powinna być mniejsza o 

10-15% od mocy generatora PV.



Instalacja odgromowa
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Nie stanowi integralnego elementu systemu PV, ale jest

uzupełnieniem ochrony przeciwprzepięciowej. Awarie instalacji PV w

dużym stopniu powodowane są wyładowaniami atmosferycznymi.



Instalacja odgromowa

Systemy fotowoltaiczne
Podzespoły systemu – instalacja odgromowa

101

Zniszczenie instalacji PV przez wyładowanie atmosferyczne może

spowodować obniżenie jej rentowności poprzez wydłużenie stopy zwrotu.



Instalacja odgromowa – odstęp izolacyjny
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Instalacja odgromowa – odstęp izolacyjny
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Instalacja odgromowa – odstęp izolacyjny
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Pętla indukcyjna
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Podczas wyładowania atmosferycznego powierzchnia pętli wpływa na wielkość

przepięć indukowanych w przewodach (tzw. sprzężenie pojemnościowe).



Instalacja odgromowa
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Wartość odstępu izolacyjnego S przeważnie wynosi: 0,4 – 1 m.

Sytuacja 1

Nie ma możliwości zastosowania prawidłowego odstępu bezpiecznego

lub instalacja znajduje się na metalowym dachu:

Konstrukcja systemu montażowego musi zostać uziemiona przez

instalację odgromową. Ogranicznik przepięć DC: T1+T2

Sytuacja 2

Zachowano odstęp bezpieczny lub brak jest instalacji odgromowej:

Konstrukcja może zostać uziemiona np. przez GSU.

Ogranicznik przepięć DC: T2



Instalacja odgromowa
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Sytuacja 1
Odstęp bezpieczny niezachowany 

lub dach jest metalowy.



Instalacja odgromowa
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Sytuacja 1
Odstęp bezpieczny niezachowany.



Instalacja odgromowa
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Sytuacja 2
Odstęp bezpieczny zachowany i dach 

nie jest metalowy.



Instalacja odgromowa
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Sytuacja 2
Odstęp bezpieczny zachowany.



Zabezpieczenia
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Wyróżniamy dwa typy zabezpieczeń:

1. Zabezpieczenia nadprądowe 
(zabezpieczają instalację przed skutkami zwarć i przetężeń)

- bezpieczniki topikowe przeznaczone do instalacji PV 

(po stronie DC przed falownikiem)

- wyłączniki nadprądowe (po stronie AC – za falownikiem)

2. Ograniczniki przepięć 
(chronią przed przejściowym przepięciem np. od uderzenia pioruna)

- Strona DC – T2 lub T1+T2 (dawniej C lub B+C)

- Strona AC – T2 (dawniej C)



Zabezpieczenia
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Zabezpieczenia przetężeniowe po stronie DC dzielą się na:

- Stopień I - zabezpieczający pojedynczy łańcuch (nie zawsze jest konieczny)

- Stopień II – współpracujący z rozłącznikiem głównym

Zabezpieczenia pierwszego i drugiego stopnia montowane są tylko w przypadku, kiedy

w instalacji znajdują się przynajmniej trzy łańcuchy modułów połączone równolegle.



Zabezpieczenia
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Zasada doboru bezpieczników topikowych:



Dublowanie ograniczników przepięć

wg. PN-EN 60364-7-712:2016
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- Po stronie AC, jeśli odległość wynosi >10m od falownika do miejsca

wpięcia do sieci

- Po stronie DC, jeśli odległość wynosi >10m od falownika do miejsca

wprowadzenia przewodów DC do budynku
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1. Zabezpieczenie nadprądowe - bezpiecznik 

topikowy zamontowany w gnieździe 
2. Ogranicznik przepięć T2

119

Systemy fotowoltaiczne
Podzespoły systemu – zabezpieczenia

Zabezpieczenia strony DC

1. Zabezpieczenie nadprądowe B16 – wyłącznik 
nadprądowy

Zabezpieczenia strony AC



Regulator/kontroler ładowania
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Zadanie: sterowanie przepływem energii elektrycznej

Nadmiar energii -> przekierowanie do akumulatorów

Niedobór energii -> odbiór energii z akumulatora 

Współczesne kontrolery ładowania używają algorytmów opartych 

na PWM oraz MPPT. Regulator PWM nie ładuje akumulatora ciągłym 

prądem, a impulsami o zmiennej długości. Sterownik DSP reguluje 

procesy pracy akumulatora i chroni go przed przeładowaniem oraz 

nadmiernym rozładowaniem. Regulatory wyposażone w MPPT są 

wydajniejsze o 10–30%.

PWM - Pulse-Width Modulation - modulacja szerokości impulsów

Sterownik DSP - Digital Signal Processor – cyfrowy procesor sygnałowy
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Regulator/kontroler ładowania - przykład
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Regulator/kontroler ładowania - najważniejsze parametry
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Akumulatory
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Akumulator pracuje w dwóch cyklach: 

- ładowania (zamiana energii elektrycznej na chemiczną)  

- rozładowywania (zamiana energii chemicznej na elektryczną) 

Pojemność akumulatora wyrażana jest w amperogodzinach (Ah) lub 

kilowatogodzinach (kWh)

W systemach PV stosujemy akumulatory: 

- klasyczne

-żelowe – mniej wrażliwe na ubytek elektrolitu, niskie samorozładowanie, 

odporność na głębokie rozładowanie, stosowany do codziennej pracy cyklicznej

- AGM – brak ubytku elektrolitu, wysoka wydajność prądowa przy rozładowywaniu 

dużymi prądami w krótkim czasie, wrażliwe na głębokie rozładowanie



Akumulatory - dobór
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Na początku należy oszacować zapotrzebowanie.



Akumulatory - dobór
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Przewody elektryczne
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Po stronie AC wykorzystywane są standardowe przewody elektryczne 

(np. 5x4 mm2) .

Po stronie DC należy wykorzystywać przewody solarne.

Charakteryzują się one:

- możliwością pracy przy napięciu do 1 kV DC

- wysokim stopniem ochrony przed wodą

- odpornością na promieniowanie UV

Właściwy dobór przewodów musi uwzględniać:

- dopuszczalną wytrzymałość mechaniczną

- długotrwałą obciążalność prądową przewodu

- dopuszczalne maksymalne spadki napięcia w instalacji



Przewody elektryczne
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Dobór średnicy przewodu uwzględniający spadek napięcia:



Przewody elektryczne
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Ze względu na funkcje pełnione w instalacjach elektrycznych wyróżnia się:

1) Przewody czynne a.c.: liniowe (L), neutralny (N), środkowy (M);

2) Przewody czynne d.c: przewód dodatni (L+), przewód ujemny (L-);

3) Przewody ochronne: (PE, PEN, PEL*, PEM**);

4) Przewody połączeń ochronnych wyrównawczych (PB),

– uziemiony (PBE),

– nieuziemiony (PBU);

5) Przewody uziemiające:

– przewód uziemiający funkcjonalny (FE),

– przewód wyrównawczy funkcjonalny (FB).
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Parametry techniczne
Sprawność modułów
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- Producenci modułów oferują nawet trzydziestoletnią

gwarancję na sprawność, co oznacza, że w tym czasie

wydajność nie powinna spaść poniżej 80-83%.

- Najczęściej wyższa sprawność początkowa idzie w parze z

nieproporcjonalnie wyższą ceną modułu.

Gwarancja



Temperatura
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- Bezpośredni wpływ na chwilową wydajność modułów ma

temperatura otoczenia.

- Instalacje PV przy optymalnym nasłonecznieniu pracują w
temperaturze 55–75°C. Wpływa to na spadek wytwarzanej

mocy nawet o 12–20%.
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Jest niepożądane, gdyż powoduje:

- spadek wydajności generatora PV

- powstawanie prądów wstecznych

- ujawnianie tzw. hot-spotów (gorących punktów), mogących

doprowadzić do uszkodzenia modułu
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- Diody podczas normalnej pracy modułów PV są

spolaryzowane w kierunku zaporowym (nie przewodzą prądu).

- Kiedy na ogniwa pada cień, zostaje wymuszony przepływ

prądu w odwrotnym kierunku, a dioda polaryzuje się w

kierunku przewodzenia. Takie rozwiązanie umożliwia przepływ

prądu z pominięciem ogniw zacienionych.

- Obecnie standardem są 3 diody bocznikujące.
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- Stanowią połączenie modułów PV oraz kolektorów słonecznych.

- System wężownic pod ogniwami PV umożliwia odbiór ciepła przez

czynnik roboczy (np. glikol). Pozwala to na chłodzenie ogniw

(zwiększając ich wydajność)

- Energia wyprodukowana w układzie fotowoltaicznym może

posłużyć do zasilania pomp obiegowych co czyni system w pełni

autonomicznym.

Zalety modułów hybrydowych (PVT)
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Kolektor rurowy PVT
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Połączenie ogniw fotowoltaicznych z innym źródłem energii

elektrycznej (odnawialnym lub nieodnawialnym). Może pracować

w trybie wyspowym lub on-grid.

Przykłady źródeł dodatkowych:

• mała elektrownia wiatrową

• mała elektrownia wodna

• agregat prądotwórczy



4. MONTAŻ SYSTEMÓW PV
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- Instalację wykonują osoby odpowiednio wykwalifikowane

- Montaż wyłącznie na dachach ognioodpornych

- Modułów nie wolno malować ani zaklejać

- Nie wolno używać luster ani szkieł powiększających (sztuczne 

skupienie promieni)

- Należy pamiętać, że jeden moduł generuje napięcie >30V DC



- Prace na wysokości zaczynają się powyżej 1m

- Prace powyżej 3m wymagają badań lekarskich 

pracownika

- Należy zadbać o odpowiednie zabezpieczenie 

przed upadkiem

146

MONTAŻ SYSTEMÓW PV 
Bezpieczeństwo montażu
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- Nie należy wkładać do gniazd i wtyczek elementów przewodzących.

- Nie wolno łączyć komponentów przy użyciu mokrych konektorów.

- Nie należy nosić metalowych akcesoriów (np. zegarków, obrączek)

- Należy używać narzędzi atestowanych (odpowiednio zaizolowanych)
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- Właściwy system montażowy w zależności od pokrycia dachowego 

(szczelność)

- Odpowiednim kąt (30-40°) i kierunek (jak najbliżej południa) 

- Unikanie wszelkiego zacienienia (przez kominy, anteny, wykusze itd.)

- Odpowiednia odległość modułów od połaci – ok. 6-10cm (wentylacja)
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- Oddzielanie elementów wykonanych z różnych metali (np. aluminium i stali) 

odpowiednimi podkładkami, w celu uniknięcia korozji galwanicznej

- Odpowiednie poprowadzenie przewodów solarnych przez połać dachową 

(np. dachówka wentylacyjna, kanał wentylacji grawitacyjnej)
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Łączenie modułów PV

150

Sposób łączenia modułów zależy od zamierzeń projektowych systemu.

W zależności od wybranego sposobu uzyska się inne parametry.

Moduły można połączyć: 

- szeregowo 

- równolegle 

- szeregowo-równolegle 
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Łączenie szeregowe
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Łączenie równoległe
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Łączenie szeregowo-równoległe

- Napięcie w obwodzie wynosi tyle, ile

napięcie generowane przez jeden łańcuch

modułów.

- Natężenie prądu w obwodzie wynosi tyle,

ile suma prądów generowanych przez

poszczególne łańcuchy.
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Zasady ogólne

- System mocowania należy dobrać do pokrycia dachu. 

- Montaż należy rozpocząć od zamontowania haków w odpowiednich 

odległościach.

- Następnie można przystąpić do rozmieszczenia profili dolnych i górnych 

konstrukcji nośnej. 

- Cała konstrukcja nośna modułów powinna tworzyć równą płaszczyznę.

- Zabronione jest wchodzenie i poruszanie się po modułach
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Zasady ogólne

- Przy łączeniu profili należy zachować odstęp 2–3 cm 

(element „pracuje” pod wpływem zmian temperatury)

- Rozstaw szyn powinien pokrywać się z wytycznymi producenta modułów

- Odpowiedni odstęp od dolnej krawędzi zapewni prawidłowy spływ wody 

deszczowej do rynny

- Należy zapewnić możliwość późniejszego dostępu do instalacji w celach 

serwisowych
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Zasady ogólne
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Dachy płaskie

Wyróżniamy dwa typy montażu:

- posadowione z zastosowaniem obciążenia (system balastowy)

Konstrukcja zespolona z balastem lub balast bloczkowy

- przymocowanie na stałe (system inwazyjny) 
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Grunt

Wyróżniamy dwa typy montażu:

- na wbijanych palach (zazwyczaj min. 150 cm, zależy od rodzaju gruntu)

- na konstrukcji przykręconej do podłoża 

(betonowego lub płyt betonowych)
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Dachy płaskie i grunt – odstęp między rzędami

Kąt padania promieni słonecznych jest związany z wysokością słońca 

na horyzoncie (zależy od pory roku). Minimalną odległość wyznacza się dla 

21 grudnia dla godziny 12:00. 
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Dachy płaskie i grunt – odstęp między rzędami

h2 = cos(90°-ß) * l
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Dachy skośne

Montaż na dachach skośnych jest uzależniony od materiału, z jakiego 

wykonano pokrycie dachu.

Zazwyczaj jest to: 

- dachówka ceramiczna

- blachodachówka 

- blacha trapezowa 
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Blacha trapez

To pokrycie nie wymaga demontażu elementów dachu – profile 

przykręcana jest bezpośrednio do poszycia dachowego. 

Wyróżniamy dwie opcje montażu: 

- na szynie przykręcanej bezpośrednio do blachy

- na szynie mocowanej do wspornika trapezowego (lepsza wentylacja) 
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Dachówka ceramiczna

Montaż na dachówce ceramicznej i blachodachówce, wymaga użycia 

uchwytów. Przykręcenie do krokwi dachowej powinno być wykonane co 

najmniej czterema śrubami.
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Montaż ze względu na zacienienie

Zawsze należy dołożyć wszelkich starań, aby zacienienie wpłynęło 

minimalnie na wydajność systemu PV. Odpowiedni montaż pozwala na 

ograniczenie strat nawet o 75%. 
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Montaż falownika

- miejsce nienasłonecznione 

(w przypadku przegrzania falownik się wyłączy) 

- nienarażone na działanie związków chemicznych (np. amoniaku)

- z zachowaniem wymaganych odległości (m.in. od ścian i sufitu), które 

mają wpływ na optymalną pracę systemu chłodzenia.  

(określane na podstawie instrukcji producenta)
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Przed uruchomieniem instalacji PV osoba z odpowiednimi

uprawnieniami powinna wykonać pomiary instalacji elektrycznej

zgodnie z normą PN-HD 60364-6:2008:

- pomiar ciągłości przewodów (szczególnie uziemiających)

- pomiar rezystancji izolacji

- pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

- sprawdzenie biegunowości

- pomiar rezystancji uziemienia

- sprawdzenie kolejności faz - niewłaściwa uniemożliwi poprawne 

synchronizowanie się falownika z siecią
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Przyczyny zanieczyszczeń:

- grube warstwy kurzu/pyłu 

- punktowe zanieczyszczenia (ptasie odchody, zalegające liście) 

Często nawet po dużych opadach deszczu moduły nie są w pełni czyste. 

Obniża się wydajności i wzrasta szansa na powstanie hot spotów.

Zaleca się:

- okresowe mycie modułów (1-2 w roku) za pomocą wody miękkiej (bez 

detergentów) 

- Eliminowanie na bieżąco punktowych zanieczyszczeń.
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Przeglądy okresowe:

-co pół roku - stan kabli, izolacji i elementów instalacji (puszki 

połączeniowe czy inwertery)

- co cztery lata - warto powtórnie przeprowadzić pomiary elektryczne i 

porównać je do pomiarów z dnia uruchomienia instalacji

Pomiary elektryczne w obiektach mieszkalnych zgodnie z normą PN-HD 60364-6:2008 

należy wykonywać raz na 5 lat. W zakres pomiarów wchodzi:

- pomiar rezystancji izolacji

- pomiar skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
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Hot-spoty – mikropęknięcia na ogniwach PV, w których panuje

wysoka temperatura. Zjawisko spowodowane jest przez zamianę

energii elektrycznej na energię cieplną, na skutek zwiększonej

rezystancji. Powstaje podczas produkcji, transportu lub montażu.

Wpływ na powstawanie hot-spotów mają także zacienienia

(głównie małe), które nie powodują załączenia diody bypass. W

przypadku wykrycia uszkodzenia moduł należy wymienić. Pomiar

termowizyjny wykonujemy zaraz po wykonaniu instalacji oraz podczas

okresowych serwisów.
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Różnica temperatury po 10 minutach: 20°C
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Zasady wykonywania badań termowizyjnych:

− instalacja PV musi być uruchomiona (minimum godzinę)

− wartość natężenia promieniowania słonecznego: >600 W/m2

− zdjęcie prostopadle do modułów

− brak naszego cienia i odbijających się elementów na szybie modułu

− w przypadku instalacji na powierzchniach płaskich zdjęcie można

wykonać z tyłu
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Pomiarami termowizyjnymi 

można wykryć również:

− usterki złącz i zwarcia na nich

− uszkodzone diody by-pass

− miejsca przedostawania się

wilgoci i zanieczyszczeń

− źle wykonane podłączenia

elektryczne
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Optymalizatory mocy – przetwornice DC/DC pozwalające na szukanie

MPP oddzielnie dla każdego modułu.

Instalacja bez optymalizacji:
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Optymalizatory mocy – przetwornice DC/DC pozwalające na szukanie

MPP oddzielnie dla każdego modułu.

Instalacja z optymalizacją :
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Funkcje optymalizatorów:

- zwiększenie uzysków energii

- niwelacja wpływu nieliniowej degradacji modułów PV

- podniesienie bezpieczeństwa wyłączonej instalacji poprzez obniżenie 

napięcia (do 1V DC na moduł) 

- monitoring instalacji - podgląd pracy każdego modułu osobno 

(szybka analiza)
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Co zyskujesz w ramach współpracy?

- Pomoc w przygotowaniu dokumentacji projektowej

- Zestaw fotowoltaiczny dobrany do danej lokalizacji

- Szeroki wybór urządzeń (moduły, falowniki, 

zabezpieczenia, konstrukcja)

- Pomiary elektryczne powykonawcze 

- Wsparcie w pozyskiwaniu finansowania

- Przejrzyste i uczciwe warunki współpracy

WSPÓŁPRACA SPRZEDAŻOWA

- zakup gotowego zestawu

- zakup pojedynczych 

komponentów (moduły, 

falowniki, systemy montażowe 

K2)

WSPÓŁPRACA PARTNERSKA

- umowa agencyjna

- umowa partnerska
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