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Ogniwa fotowoltaiczne  
w elektrycznych instalacjach zasilających 

 
 

 

W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania ogniw fotowoltaicznych w elek-

trycznych instalacjach zasilających urządzenia, w szczególności te, których podłą-
czenie do sieci elektrycznej jest kosztowne lub wręcz niemożliwe do zrealizowania. 

Omówiono sposób rozwiązania autonomicznego systemu czujnikowego do monito-

rowania warunków środowiskowych z uwzględnieniem efektywności i niezawodności 
zasilania energią elektryczną pozyskiwaną z energii słonecznej w tegorocznych bar-

dzo trudnych warunkach zimowych na terenie Wrocławia. Wskazano na praktyczne 

korzyści wynikające ze stosowania przedmiotowych ogniw, zwracając jednak uwagę 
na konieczność dokonywania bilansu energetycznego dla rzeczywistych warunków 
środowiskowych i klimatycznych.  

 
 

 

1. WSTĘP 

 

 

Energia słoneczna może być pozyskiwana mię-

dzy innymi do wytwarzania energii elektrycznej. 

W tym celu wykorzystywane jest między innymi 

zjawisko fotowoltaiczne. Najczęściej stosowanym 

podstawowym materiałem w produkcji ogniw fo-

towoltaicznych jest krzem. Zasadniczo rozróżnia 

się trzy rodzaje ogniw, a mianowicie monokrysta-

liczne, polikrystaliczne i amorficzne.  

W praktyce najczęściej stosowane są ogniwa 

monokrystaliczne, których sprawność dochodzi do 

20%. Mniejszą sprawnością charakteryzują się 

natomiast ogniwa polikrystaliczne, które są jednak 

tańsze ze względu na mniejszy koszt produkcji. 

Cienkowarstwowe zaś ogniwa amorficzne są  

z kolei wykorzystywane w tych wyrobach, których 

zasilanie nie wymaga stosunkowo dużej mocy, np. 

kalkulatory przenośne, miniradia, zegarki itp. 

Z danych literaturowych wynika, że pojedyncze 

ogniwo fotowoltaiczne wytwarza napięcie warto-

ści około 0,55 V, zapewniając moc w przedziale 

1÷2 W. W celu zwiększenia zatem możliwości 

aplikacyjnych w praktycznych zastosowaniach 

ogniwa łączone są szeregowo oraz równolegle  

w tzw. moduły, zapewniając odpowiednio wyższe 

napięcie i moc w zależności od wymagań. Na 

rynku, w tym również krajowym, dostępne są 

moduły hybrydowe łączące zalety technologii 

krystalicznej i amorficznej. Sprawność tych mo-

dułów może przekraczać 19%. Zdjęcia przykła-

dowo wybranego ogniwa i modułu fotowoltaicz-

nego przedstawiono na rys. 1 i 2.  

 

 

 

 

 
 

Rys. 1. Ogniwo  

fotowoltaiczne [1] 

 

Rys. 2. Moduł  
fotowoltaiczny [1] 
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Energia elektryczna wytwarzana w module foto-

woltaicznym zazwyczaj magazynowana jest w aku- 

mulatorze o odpowiednio dobranej pojemności i war-

tości napięcia. W fotowoltaicznych instalacjach zasi-

lających, najczęściej stosuje się napięcia stałe o war-

tościach 12 V i 24 V (w przypadkach jednak zapo-

trzebowania na wyższe wartości napięcia, zwłaszcza 

przemiennego niezbędnym jest stosowanie odpo-

wiednich przetwornic).  

Ważnym elementem zabezpieczającym akumulator 

przed uszkodzeniem od efektu nadmiernego nałado-

wania i rozładowania jest regulator ładowania (kon-

troler). Zdjęcie jednego z przykładowych najbardziej 

rozbudowanych regulatorów ładowania o prądzie 

znamionowym 30 A, mającego zastosowanie w insta-

lacji 12 V/24 V DC przedstawia rys. 3.  

 

 
 

Rys. 3. Regulator ładowania 30 A  

W instalacji wykorzystującej odnawialną energię 

słoneczną o stałym napięciu 12 V, odbiorniki (12 V 

DC) zasilane są bezpośrednio z akumulatora, nato-

miast odbiorniki o innym rodzaju i wartości napięcia 

np. 230 V AC, zasilane są poprzez przetwornicę  

(rys. 4). Schemat blokowy tego typu rozwiązania 

pokazano na rys. 5. 

 

 
 

Rys. 4. Przetwornica napięcia 12 V DC/230 V AC  

 

2. EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA 

ENERGII SŁONECZNEJ W WARUNKACH 

KRAJOWYCH 

 

 

Efektywność ta zależy zarówno od rejonu kraju jak 

i pory roku. Stopień nasłonecznienia bowiem na ob-

szarze  Polski jest bardzo nierównomierny, a ponadto 

 

 

  
MODUŁ 

FOTOWOLTAICZNY 

REGULATOR ŁADOWANIA 

(KONTROLER) 
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230 V AC 

ODBIORNIK 
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Rys. 5. Schemat blokowy układu zasilającego
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Tabela 1 

Średnia dzienna wartość gęstości energii słonecznej [kWh/m
2] w kolejnych miesiącach [1] 

 

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień 

0,67 1,68 2,45 3,73 4,96 5,13 5,16 4,45 2,96 1,9 0,86 0,51 

 

Tabela 2 

Średnia dzienna wartość energii uzyskanej z panelu fotowoltaicznego o powierzchni 1 m
2
  

w kolejnych miesiącach [kWh] [1] 

 

Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień 

0,1 0,25 0,37 0,56 0,74 0,74 0,77 0,67 0,44 0,29 0,13 0,08 

 

zależy od pory roku. Wykonane w minionych latach 

pomiary intensywności promieniowania słonecznego 

pokazują, że największe jego wartości występują na 
terenach wschodnich (rejon Lublina) oraz na wybrze-

żu bałtyckim, a stosunkowo najmniejsze odnotowano 

na Dolnym Śląsku (rejon Sudetów). W zależności 
więc między innymi od rejonu kraju, średnia roczna 
wartość gęstości energii promieniowania słonecznego 
zawierała się w granicach 900÷1200 kWh/m2

. Jest 

jednak oczywiste, że najwięcej energii słonecznej 
dociera do powierzchni ziemi od kwietnia do wrze-

śnia każdego roku. Średnią, dzienną wartość energii 
promieniowania słonecznego na 1m

2 
powierzchni  

w poszczególnych miesiącach minionych lat przed-

stawiono w tabeli 1[1], zaś wartości dziennej energii 
uzyskanej z panelu fotowoltaicznego o powierzchni 

1m
2
 zamieszczono w tabeli 2 [1]. Należy tutaj zazna-

czyć, że wartość energii otrzymywana z panelu foto-

woltaicznego będzie uzależniona w dużym stopniu 

od miejscowych warunków pogody w danym rejonie 
i w danym okresie roku. Istotnym zagadnieniem do-

tyczącym efektywności wykorzystania energii sło-

necznej, które należy uwzględniać podczas projekto-

wania zasilania fotowoltaicznego jest wpływ warun-

ków środowiskowych np. zapylenie. 
Podczas opracowywania systemu do monitorowania 

warunków środowiskowych przewidzianego do auto-

nomicznego zasilania energią elektryczną pozyskiwaną 
z energii słonecznej [2] przeprowadzono odpowiednie 

badania mające na celu określenie niezawodności tego 
zasilania we Wrocławiu w trudnych warunkach atmos-

ferycznych na przełomie roku 2009/2010. Pomierzone 

wartości gęstości mocy promieniowania słonecznego w 
okresie dwóch miesięcy (od 2009-12-12 do 2010-02-

11) przedstawiono dla przykładu na rysunku 6. Pokaza-

na krzywa E=f(t) prezentuje wartości średnie dzienne 

(krzywa —) oraz tzw. średnią ruchomą dla 7 dni (krzy-

wa ××××) i 14 dni (krzywa ---) odpowiednio. Można za-

uważyć wysoką dynamikę zmian wartości natężenia 
promieniowania w zależności od warunków atmosfe-

rycznych. Stwierdzono, że najbardziej korzystna do 

oszacowania dostępnego poziomu (wartości) energii 
elektrycznej jest średnia ruchoma obliczona dla 14 dni – 

tak jak ilustruje to krzywa ---- na rys. 6.  

Podczas pomiarów stwierdzono bezpośrednią zależ-
ność pomiędzy wartością możliwej do pozyskania gę-
stości mocy E, a średnią wartością temperatury otocze-

nia T, co wyraźnie widać na rys. 7. 
 

 

 
 

Rys. 6. Wartość gęstości mocy promieniowania  

słonecznego E w ciągu dwóch miesięcy 2009/2010 

roku (— wartość średnia dla jednego dnia, 

×××× wartość średnia ruchoma dla jednego tygodnia, 

 --- wartość średnia ruchoma dla dwóch tygodni) 

 

 
 

Rys. 7. Zależność wartości gęstości mocy (1) 

od temperatury otoczenia (2) w czasie 
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Rys. 8. Ilustracja wyjaśniająca sekwencyjny sposób pracy zastosowanych czujników 

 

3. DOSTOSOWANIE SPOSOBU PRACY SYS-

TEMU MONITORUJĄCEGO DO MOŻLIWO-

ŚCI ENERGETYCZNYCH PANELU SŁO-

NECZNEGO 

 

 

Jest sprawą oczywistą, że zarówno pojemność 

baterii słonecznej jak i jej sprawność zależą od 

temperatury otoczenia. Stąd głównie w trudnych 

warunkach zimowych należy brać pod uwagę od-

powiedni spadek sprawności baterii, analizując 

bilans energetyczny danego układu czujnikowego. 

W opracowanym autonomicznym systemie czujni-

kowym do monitorowania warunków środowisko-

wych zastosowano sekwencyjny sposób pracy po-

szczególnych czujników, zgodnie z ilustracją po-

kazaną na rysunku 8 [2]. 

W efekcie ciągły sposób pomiarów zapewniono 

tylko podczas kontroli temperatury i wilgotności. 

Pozostałe zaś wielkości fizyczne (CO, CO2, NH3, 

SO2 itd.) mierzono sekwencyjnie w określonych 

przedziałach czasowych wynoszących: czas ak-

tywny – 15 s i czas czuwania 345 s. Czas trwania 

przesyłu danych przyjęto równy 30 s, zaś czas 

trwania pełnego cyklu pomiarowego (włączając 

transmisję danych) – 6 minut. Taki sposób rozwią-

zania zapewnia wykonanie 10 pełnych cyklów 

pomiarowych w ciągu jednej godziny. Podstawą 

przyjęcia tego sposobu pracy systemu czujnikowe-

go była analiza energetyczna dla wszystkich zasto-

sowanych czujników [2]. W efekcie zapewniono 

skuteczną i niezawodną pracę systemu, wymagając 

poboru prądu o wartości nie niższej niż 77 mA.  

W szczególnie trudnym przypadku pracy awaryj-

nej, zakładając, że energia elektryczna jest pobie-

rana tylko z akumulatora nieprzerwalnie przez 

okres 14 dni, to pojemność tego akumulatora 

(współpracującego z baterią słoneczną) powinna 

wynosić co najmniej 32 Ah. 

Wśród urządzeń stacjonarnych o małym poborze 

mocy, które mogą być z powodzeniem zasilane 

energią słoneczną, bez konieczności w zasadzie 

ciągłego bilansowania mocy w funkcji czasu, moż-

na wymienić między innymi parkometry uliczne, 

automaty telefoniczne, fotoradary, urządzenia do 

łączności i nawigacji na jachtach itp. Również  

w urządzeniach przenośnych energia słoneczna 

znalazła z powodzeniem szerokie zastosowanie 

(np. do zasilania zegarków, kalkulatorów, odbior-

ników radiowych, a ostatnio telefonów nawet ko-

mórkowych) – rys. 9 i 10.  

 

 

 

Rys. 9. Fotoradar zasilany energią słoneczną  
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Rys. 10. Radio solarne 

 

 

4. WNIOSKI 

 

 

Bez wątpienia można przyjąć, że stopień wykorzy-

stania energii słonecznej do zasilania urządzeń elek-

trycznych będzie systematycznie ulegał zwiększeniu. 

Przyczyny tego zjawiska są zarówno ekonomiczne 

jak i praktyczne, a poza tym będą one następstwem 

działań proekologicznych, których nasilenie daje się 

ostatnio zaobserwować. Podczas projektowania elek-

trycznej instalacji zasilającej, wykorzystującej ener-

gię słoneczną, każdorazowo powinna być przeprowa- 

dzona analiza bilansu energetycznego uwzględniają-

ca nie tylko sprawność paneli fotowoltaicznych, ale 

również warunki klimatyczne i środowiskowe wystę-

pujące w danym rejonie kraju. W zależności od tego 

musi być opracowana oddzielnie dla każdego syste-

mu monitorującego, odpowiednia strategia działania 

umożliwiająca niezawodną pracę nawet w najmniej 

korzystnych warunkach klimatycznych i środowi-

skowych.  
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PHOTOVOLTAIC CELLS IN ELECTRICAL POWER SUPPLY INSTALLATIONS 

The article presents possible applications of photovoltaic cells in electrical power supply installations which supply 

various devices, particularly those whose connection with the electrical network is either very expensive or impossible 

to carry out. The authors described an autonomous sensor system for monitoring environmental conditions with respect 

to efficiency and reliability of supplying electrical energy derived from solar energy at very difficult winter conditions 

in the city of Wrocław in 2010. Practical benefits were listed, resulting from the use of these cells, however, the necessi-

ty to prepare energy balance reports for real environmental and climatic conditions was stressed. 

 

 

 

 

ФОТОВОЛЬТАИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ПИТАЮЩИХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ   

 

В статье представлены возможности использования фотовольтаических элементов в электроустановках, 

питающих устройства, в особенности те, подключение которых к электросети дорогостояще либо невозможно. 

Обсужден способ решения автономический системы датчика мониторинга условий окружения, учитывая 

эффективность и безотказность питания электроэнергией, полученной из солнечной энергии в очень трудных 

зимних условиях в этом году на территории Вроцлава. Указана практическая польза, вытекающая из 

применения предметных элементов, обращая однако внимание на необходимость проведения энергетического 

баланса для реальных условий окружения и климата. 

 

 


