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Streszczenie 
 
W pracy porównano pod kątem ilości pozyskanej energii dwa ze-
stawy modułów fotowoltaicznych – stacjonarnych i wyposażonych  
w układ heliostatyczny. Uzyskane wyniki ilościowe pozwoliły na po-
twierdzenie tezy, że układ heliostatyczny znacząco zwiększa możli-
wości wytwarzania prądu elektrycznego w fotoogniwach. Kwestią 
dyskusyjną pozostaje opłacalność zastosowania układów nadąż-
nych, w szczególności do zasilania odbiorników o stosunkowo nie-
wielkiej mocy.  
 
Słowa kluczowe: fotowoltaika, efektywność energetyczna, energia 
słoneczna 

 
 
Wstęp 
 
Efektywność energetyczna, rozumiana tutaj jako efektywne wytwarzanie 
energii, jest najważniejszą cechą urządzeń przetwarzających naturalne (od-
nawialne) źródła energii na użyteczny prąd elektryczny. W przypadku kon-
wersji energii słonecznej przez instalacje fotowoltaiczne efektywność ta za-
leży od wielu czynników, które można podzielić na czynniki zewnętrzne i wła-
ściwości (czy też ograniczenia) fizyczne fotoogniw. 
 
Działanie fotoogniwa słonecznego polega na przeniesieniu elektronów w ma-
teriałach półprzewodnikowych ze złączem p-n z pasma podstawowego do 
pasma przewodzenia za pomocą energii, uzyskiwanej z absorpcji światła sło-
necznego.  
 
Najpopularniejsze półprzewodniki, mające zastosowanie do produkcji ogniw 
słonecznych, są produkowane z krzemu, przy czym ich wydajność zależy od 
technologii produkcji. Najlepszy, ale i najdroższy jest krzem monokrystaliczny, 
który otrzymuje się w wyniku roztapiania polikryształów, a następnie dopro-
wadzania ich w bardzo powolnym procesie do krzepnięcia w kontakcie z za-
rodkiem monokryształu krzemu. Dalsza obróbka mechaniczna, mająca na celu 
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wytworzenie płytek o określonym kształcie i grubości, przebiega w dość zło-
żonych etapach produkcyjnych, których przeprowadzenie wymaga wysokich 
kosztów. Aby je ograniczyć, do wytwarzania fotoogniw można zastosować 
krzem polikrystaliczny, którego otrzymywanie jest znacznie mniej skompliko-
wane, a wytwarzane fotoogniwa są zdecydowanie łatwiejsze i tańsze w pro-
dukcji. Trzecią, mniej popularną odmianą jest krzem amorficzny. Mimo, że 
materiał ten nie tworzy struktury krystalicznej i zawiera znaczną liczbę defek-
tów strukturalnych, za jego stosowaniem przemawiają aspekty ekonomiczne: 
krzem amorficzny absorbuje promieniowanie słoneczne z czterdziestokrotnie 
większą sprawnością w porównaniu z krzemem monokrystalicznym, w związ-
ku z czym warstwa grubości zaledwie 1 μm wystarcza do zaabsorbowania 
ponad 90% energii słonecznej, padającej na ogniwo. Ponadto wytwarzanie 
krzemu amorficznego może odbywać się w znacznie niższej temperaturze,  
a warstwy mogą być osadzane na tanich podłożach, takich jak szkło, metal 
czy plastik [Klugmann 1999].  
 
Główną wadą wszystkich fotoogniw jest ich niska sprawność, rzędu kilkuna-
stu procent (w warunkach laboratoryjnych do 30%) i mimo ciągłego rozwoju 
tej dziedziny energetyki nie spodziewamy się w najbliższym czasie rewolu-
cyjnego zwiększenia wartości tego parametru.  
 
Do czynników zewnętrznych, wpływających na ilość energii elektrycznej po-
zyskanej ze Słońca, zaliczamy intensywność promieniowania, przejrzystość 
atmosfery oraz kąt padania promieni słonecznych. Intensywność promienio-
wania (irradiancja) jest określana jako strumień promieniowania, padający 
na jednostkę powierzchni i wyraża się w W·m–2. Ze względu na roczne sumy 
promieniowania całkowitego, padającego na powierzchnię poziomą, na ob-
szarze Polski można wyodrębnić cztery podstawowe regiony, z których pas 
nadmorski i wschodnia część Polski charakteryzują się większym nasło-
necznieniem niż region południowy i zachodni [Dreszer i in. 2003]. Czynni-
kiem, który ma znaczący wpływ na wydajność instalacji solarnych, jest prze-
zroczystość atmosfery. Para wodna, pyłki roślin oraz zanieczyszczenia w po-
staci pyłów pochodzenia przemysłowego niekorzystnie zmieniają własności 
optyczne powietrza, przy czym warto zaznaczyć, że podczas miesięcy let-
nich przezroczystość jest mniejsza z uwagi na większą ilość pary wodnej 
[Klugmann 2002].  
 
Aby praktycznie wykorzystać energię słoneczną docierającą do powierzchni 
absorberów w postaci modułów fotowoltaicznych, należy uwzględnić odpo-
wiednie ich usytuowanie względem stron świata i nachylenia do poziomu, 
aby uzyskać optymalny kąt padania promieni słonecznych. Największe na-
słonecznienie otrzymuje płaszczyzna ustawiona w stosunku do pozornego 
ruchu Słońca tak, aby promienie padały na nią prostopadle. Zainstalowanie 
modułów fotowoltaicznych na platformie z układem nadążnym (heliostatem) 
może istotnie zwiększyć ilość uzyskanej energii elektrycznej [Klugmann 
2002; Mousazadeh i in. 2009]. Ograniczeniami w stosowaniu tego rozwiąza-
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nia jest większy koszt konstrukcji i jej instalacji na dachu oraz znaczny cię-
żar. Należy również pomyśleć o dodatkowym zabezpieczeniu odgromowym. 
 
Celem badań jest porównanie dwóch rozwiązań konstrukcyjnych mocowań 
modułów fotowoltaicznych – stacjonarnego i nadążnego. Mocowanie stacjo-
narne – to takie, w którym moduł fotowoltaiczny i jego konstrukcja wsporcza 
nie pozwala na zmianę położenia w stosunku do stron świata. Inne rozwią-
zanie – układ nadążny – umożliwia zmianę położenia modułu fotowoltaicz-
nego w taki sposób, aby promienie słoneczne zawsze padały na płaszczy-
znę modułu pod kątem prostym.  
 
Materiał i metody badań 
 
Przyjęto, że miarą oceny rozwiązań jest energia wytworzona w modułach 
fotowoltaicznych stacjonarnych i nadążnych, znajdujących się w tym samym 
czasie, w tym samym miejscu i wystawionych na promieniowanie słoneczne 
o takim samym natężeniu.  
 
Moc chwilową, wytwarzaną przez moduł fotowoltaiczny, wyraża się wzorem:  
 

UIp =  (1) 
 
gdzie: 
U – napięcie robocze [V], 
I  – natężenie prądu [A]. 
 
Energia wytworzona przez moduł fotowoltaiczny jest iloczynem chwilowej 
mocy i czasu i wyraża się wzorem:  
 

pdtE ∫=  (2) 
 
Po rozpisaniu całki na sumę iloczynów prawa strona wzoru przybiera postać, 
umożliwiającą wykonanie obliczeń z zadowalającą dokładnością:  
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gdzie:    
P1, P2, …, Pn – kolejne wartości mocy chwilowej [W]; 
Δt1, Δt2, …, Δtn – kolejne odcinki czasu, odpowiadające mocy chwilowej [min].  
 
Badania wykonano w warunkach naturalnych, na terenie Zakładu Doświad-
czalnego IBMER w Poznaniu. Współrzędne geograficzne miejsca badań: 
52°27’29,09” szerokości geograficznej północnej i 16°51’16,14” długości geo-
graficznej wschodniej.  
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Źródło: materiały własne ITP O. Poznań. 
Source: own materials ITLS, Poznań Branch. 
 

 
Źródło: materiały własne ITP O. Poznań. 
Source: own materials ITLS, Poznań Branch. 
 

Rys. 1. Ustalanie pozycji modułu w sto-
sunku do stron świata i padają-
cych promieni słonecznych; N–S 
– kierunek północ-południe, α – 
azymut położenia słońca, δ – 
wysokość słońca nad horyzon-
tem, β – kąt odchylenia modułu 
od poziomu 

Fig. 1. Settling the modules position in re-
lation to the globe quarters and 
incident solar radiation; N–S – 
north-south direction, α – azimuth 
of the sun position, δ – height of 
sun above the horizon, β – mod-
ule deflection angle from the level 

Rys. 2. Widok stanowiska badawczego 
Fig. 2. View of the testing stand 
            
 

 
Przebieg badań, stanowisko badawcze i przyrządy pomiarowe 
 
Badania wykonywano w okresie od 5 września do 25 września 2009 r. w go-
dzinach od 6:00 do 16:00.  
 
Warunki meteorologiczne w trakcie badań były typowe dla tej pory roku i miej-
sca badań.  
 
Badania przeprowadzono z użyciem czterech modułów fotowoltaicznych 
typu Solar Module NE-Q7E3E firmy Sharp. Nominalne dane techniczne mo-
dułów są następujące:  
− wymiary zewnętrzne: długość – 160 cm, szerokość – 83 cm; 
− wymiary powierzchni czynnej: długość – 153 cm, szerokość – 77 cm;  
− pole powierzchni czynnej – 1,18 m2;  
− maksymalna moc nominalna – 167 W;  
− napięcie robocze – 34,6 V; 
− maksymalne natężenie robocze – 4,83 A.  
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Źródło: materiały własne ITP O. Poznań. 
Source: own materials ITLS, Poznań Branch. 

 

Odbiornik prądu  Current receiver  
Źródło: materiały własne ITP O. Poznań. 
Source: own materials ITLS, Poznań Branch. 

 
Rys. 3. Napędy i przekładnie umożli-

wiające kontrolowaną zmianę 
położenia modułów 

Fig. 3. Power transmissions enabling 
controlled change of the mo-
dule position 

Rys. 4. Schemat połączeń modułu fotowol-
taicznego i punkty pomiarowe: PV 
– moduł fotowoltaiczny, B – bocz-
nik prądowy, VV – pomiar napięcia 
wytwarzanego w module, VP – po-
miar natężenia prądu w obwodzie 

Fig. 4. Scheme of photovoltaic module con-
nections and measuring points; PV – 
photovoltaic module, B – current shunt, 
VV – measuring of voltage 
generated in module, VP – measur-
ing of the current strength in circuit 

 
Moduły fotowoltaiczne w trybie stacjonarnym były wystawione na działanie 
promieni słonecznych zawsze w tym samym położeniu. Ustalono azymut 
równy 180° („pod słońce”), kąt odchylenia płaszczyzny modułu od poziomu 
wynosił 52° (odpowiednio do szerokości geograficznej).  
 
Położenie modułów pracujących w układzie nadążnym ustalano za pomocą 
trzech siłowników śrubowych, napędzanych silnikami zasilanymi prądem sta-
łym o napięciu 12 V: jeden ustalał azymut, a dwa pozostałe – kąt odchylenia 
od poziomu w taki sposób, aby promienie słoneczne zawsze padały prosto-
padle do płaszczyzny modułu. Silnikami elektrycznymi siłowników ustalają-
cych położenie sterował czujnik promieniowania, skonstruowany w IBMER 
O. Poznań, składający się z 4 fotorezystorów, połączonych z układem logicz-
nym modułu mikrokontrolera [Mousazadeh 2009]. 
 
Pomiary elektryczne wykonywano dla każdego modułu oddzielnie, wyniki 
pomiarów rejestrowano co 15 minut. Schemat połączeń jednego modułu 
fotowoltaicznego oraz punkty pomiarowe przedstawiono na rysunku 4. 
Założono stałą rezystancję obciążenia obwodu. 
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Wykorzystana aparatura pomiarowa  
 
Pomiar natężenia promieniowania słonecznego wykonywano miernikiem 
LB-900, składającym się z mikroprocesorowego układu pomiarowego oraz  
z zewnętrznego czujnika. W badaniach używano czujnika promieniowania wi-
dzialnego, padającego na powierzchnię płaską typu CM3 PYRANOMETR 
(firmy Kipp & Zonen). Zakres widmowy czujnika wynosi 305–2800 nm. Pomia-
ru sygnału z czujnika dokonywano przetwornikiem analogowo-cyfrowym i na 
podstawie zmierzonego napięcia oraz cyfrowych danych kalibracyjnych, zapa-
miętanych podczas wzorcowania w pamięci przyrządu, mikroprocesor obliczał 
aktualny wynik pomiaru natężenia promieniowania. Wyniki były przesyłane  
w postaci cyfrowej z przyrządu do nadrzędnego systemu zbierania informacji. 
 

 
Źródło: materiały własne ITP O. Poznań. 
Source: own materials ITLS, Poznań Branch. 
 

 
Źródło: materiały własne ITP O. Poznań. 
Source: own materials ITLS, Poznań Branch. 
 

Rys. 5. Zestaw do pomiaru promieniowa-
nia słonecznego całkowitego i roz-
proszonego 

Fig. 5. Set to measuring the solar radia-
tion, total and dispersed 

Rys. 6. Czujnik promieniowania słonecz-
nego zainstalowany w pobliżu sta-
nowiska badawczego 

Fig. 6. Sensor of solar radiation installed 
nearby the testing stand 

 
Temperatura powietrza wynosiła od +14°C rano do +23°C w południe. Wiatr 
był umiarkowany, o prędkości 2–5 m·s–1, przeważnie z kierunków północne-
go i wschodniego. Warunki pogodowe określano za pomocą stacji meteoro-
logicznej typu WMR928N, przeznaczonej do celów rolniczych. Wyniki pomia-
rów energii, uzyskane w warunkach meteorologicznych wyraźnie odbiegają-
cych od normy, zostały odrzucone.  
 
Do pomiarów wielkości elektrycznych używano uniwersalnego miernika cy-
frowego, miliwoltomierza oraz bocznika prądowego 60 mV/10A.  
 
Wyniki badań 
 
Pomiarów dokonywano zgodnie ze schematem przedstawionym na rysun-
ku 4. Odczyty rejestrowano w arkuszu pomiarowym, po czym pomiary do-
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konane za pomocą miliwoltomierza i bocznika przeliczono na natężenie prądu 
w obwodach. Następnie zgodnie ze wzorem (1) obliczono moc w każdym 
obwodzie oraz średnią arytmetyczną i przeliczono moc na jednostkę po-
wierzchni modułu.  
 
Przyjęto, że ocenianą wielkością była średnia ilość energii elektrycznej sku-
mulowanej w jednym dniu pomiarowym przez moduły umocowane stacjo-
narnie (nieruchomo) i moduły, których podstawa zapewniała prostopadłe 
padanie promieni słonecznych na płaszczyznę modułu. 
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Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
 
Rys. 7. Porównanie mocy uzyskanej w modułach PV stacjonarnych i nadążnych w dniu 

23.09.2009 r.  
Fig. 7. Comparison of the power obtained in PV stationary and heliostatic modules on 

23.09.2009 
 
Ilość energii uzyskanej z jednego metra kwadratowego powierzchni czynnej 
obliczono zgodnie ze wzorem (3), w którym odcinki czasu przyjęte do obli-
czeń są równe 15 min, czyli 0,25 h. Do obliczeń przyjęto czas ekspozycji 
modułów na promieniowanie słoneczne, tj. od 7:00 do 15:30 czasu letniego 
dnia 23 września 2009 r. Kryterium wyboru stanowił możliwie najmniejszy 
wpływ zachmurzenia na wyniki pomiarów.  
 
Ilości energii uzyskanej w modułach stacjonarnych i nadążnych zestawiono 
w tabeli 1. 

                 Irradiancja   Irradiation  [W·m–2] 

       PV stacjonarne  Stationary PV  [W·m–2] 

       PV nadążne  Heliostatic PV  [W·m–2] 
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Tabela 1. Energia uzyskana z 1 m2 w modułach stacjonarnych i nadążnych w godzi-
nach od 7:00 do 15:30 w dniu 23 września 2009 r. 

Table 1. Energy obtained per 1 m2 in stationary and heliostatic modules within the 
hours 7:00–15:30, on 23rd September 2009 

Rodzaj modułu PV  Kind of PV module Ilość energii  Quantity of energy 
[Wh·m–2] 

Stacjonarny  Stationary           519,66 

Nadążny  Heliostatic 553,13 

Źródło: wyniki własne. Source: own study. 
 
Ilość energii uzyskanej w modułach nadążnych jest wyraźnie większa niż  
w modułach stacjonarnych. Jest to widoczne na rysunku 7., na którym wy-
kres mocy modułu nadążnego wyznacza większe pole powierzchni. Wykres 
ten obrazuje, że w ciągu pierwszych godzin po wschodzie promieniowanie 
słoneczne pada prostopadle do płaszczyzny modułu i dzięki temu jest lepiej 
wykorzystane. Różnica ta jest równa 33,47 Wh·m–2 i po przeliczeniu wynosi 
6,1% na korzyść modułów nadążnych. 
 
Szczytowa wartość natężenia promieniowania, zmierzonego za pomocą czuj-
nika promieniowania była równa 604 W·m–2. Maksymalna moc elektryczna, 
uzyskana w modułach fotowoltaicznych, wyniosła 89 W·m–2. Tak więc spraw-
ność przetwarzania energii w trakcie badań była równa 14,7%. Jest to war-
tość mieszcząca się w przedziale podawanym w literaturze fachowej i da-
nych fabrycznych [Klugmann 2002; Mousazadeh i in. 2009].  
 
Podsumowanie  
 
Przeprowadzone badania dają podstawy do stwierdzenia, że moc elektrycz-
na uzyskana przez 1 moduł, tj. 104 W, jest jednak mniejsza, niż podawana 
przez producenta, czyli 167 Wp. Jedną z przyczyn może być duża zawar-
tość pary wodnej w powietrzu.  
 
Energia wytworzona przez moduły nadążne jest o 6,1% większa niż wytwo-
rzona w modułach stacjonarnych. Największe różnice występują w godzi-
nach po wschodzie i przed zachodem słońca. 
 
W sprzyjających warunkach należałoby stosować układy nadążne, z uprosz-
czoną konstrukcją i sterowaniem mechanizmami śledzenia słońca. 
 
Przedstawione w pracy wyniki badań modułów fotowoltaicznych będą sta-
nowiły podstawę do przygotowania długookresowych badań instalacji solar-
nej z uwzględnieniem wpływu zachmurzenia oraz zmiennej rezystancji ob-
ciążenia obwodu, jak również do badań układu dwuźródłowego zasilania, 
składającego się z modułów fotowoltaicznych i generatora wiatrowego małej 
mocy [Jugowar 2008]. 
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COMPARISON OF ENERGY EFFICIENCY BETWEEN TWO SETS  
OF PHOTOVOLTAIC MODULES STATIONARY AND HELIOSTATIC,  

UNDER THE FARM CONDITIONS 
 

Summary 
Two sets of photovoltaic modules: the standard, stationary set and the set 
equipped with heliostatic system, were compared in relation to the amount of 
energy cumulated. Obtained results indicate that the heliostatic system con-
siderably increased the capabilities of electric energy generation in photovol-
taics. However, the profitability of using sun tracking systems, especially for 
the low power receivers, is still an issue to be discussed. 
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