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Streszczenie 
Obecnie poszukuje się czystych ekologicznie, a jednocześnie odnawialnych źródeł energii. Jedną 

z ich form jest konwersja fotowoltaiczna z wykorzystaniem fotomodułów. Jednak o możliwości efektyw-
nego wykorzystania tej formy pozyskiwania energii decydują warunki klimatyczne, takie jak: nasłonecz-
nienie, usłonecznienie, ilość opadów, jak również i skład atmosfery ziemskiej. Polska, a w szczególności 
rejon południowo-wschodni odznacza się dobrymi parametrami do zastosowania tej formy pozyskiwania 
energii zarówno z wykorzystaniem konwerterów fototermicznych jak i fotowoltaicznych. W artykule 
przedstawiono analizę wpływu temperatury na wydajność konwersji fotowoltaicznej w warunkach połu-
dniowo-wschodniej Polski.  

WSTĘP 
Szybkie wyczerpywanie się paliw kopalnych, na których spalaniu bazowała ludzkość 

(rys. 1), oraz niekorzystne zmiany środowiskowe towarzyszące ich spalaniu (kwaśne deszcze, 
efekt cieplarniany) spowodowały, że rozpoczęto poszukiwania nowych alternatywnych form 
pozyskiwania energii.  

Najbardziej powszechną, a jednocześnie najbardziej pierwotną formą energii dostępnej na 
Ziemi jest energia pochodząca z promieniowania słonecznego. Jak do tej pory największe 
znaczenie dla cywilizacji miała konwersja fotochemiczna promieniowania słonecznego, prze-
biegająca dzięki zjawisku fotosyntezy w roślinach zielonych, w procesach ich wzrostu. Proce-
sy te, choć zachodzą z niewielką sprawnością, zapewniają nieprzerwaną produkcję substancji 
energetycznej – biomasy. Przetwarzanie energii na biomasę związane jest jednocześnie z ma-
gazynowaniem przetworzonej energii w elementach roślin. Bardziej zaawansowanymi tech-
nologicznie formami pozyskiwanej z promieniowania słonecznego energii są energia termicz-
na i elektryczna. Masowa dostępność energii promieniowania słonecznego i jej niewyczerpal-
ność stanowią doskonałą alternatywę dla źródeł klasycznych. Dzięki zjawisku fotowoltaicz-
nemu, które zostało odkryte jeszcze w 1831r przez francuskiego fizyka A.C.Becquerela [6] 
możliwa jest bezpośrednia konwersja promieniowania Słońca na energię elektryczną, która 
jest najbardziej pożądaną i uniwersalną formą energii dla naszej cywilizacji. Współczesna 
fotowoltaika rozpoczęła się wraz rozwojem ogniw fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego 
w Bell Laboratories w USA w pierwszej połowie lat 50. XX w. Początkowo były one drogie 
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i miały ograniczone zastosowania, przede wszystkim jako niezawodne i lekkie źródła energii 
dla obiektów kosmicznych. 

 
Rys. 1. Wykorzystanie energii z różnych źródeł na przestrzeni wieków [4]. 

1. CHARAKTERYSTYKA WYKORZYSTANIA ENERGII 
SŁONECZNEJ 
Promieniowanie słoneczne w Polsce jest na podobnym poziomie jak w innych krajach Eu-

ropy Środkowej, a większe niż w krajach skandynawskich. Kraje te rozwijają badania i produk-
cję ogniw fotowoltaicznych, szczególnie do zasilania obiektów oddalonych od sieci elektrycz-
nej. W Niemczech, Holandii i krajach skandynawskich wykorzystywane są tysiące instalacji o 
mocy kilku kW (rys.2). Instalowanie takich systemów jest opłacalne dla użytkownika.  

 
Rys. 2. Całkowita moc zainstalowanych systemów PV na świecie w latach 2001-2013 (od roku 2009 – 

prognoza) [1]. 

Koszt i wykorzystanie na świecie energii Słońca w sposób bezpośredni wykazują znaczną 
dynamikę wzrostu – rys. 2 i 3. Razem z masowym, coraz powszechniejszym stosowaniem 
systemów PV oraz zmianami prawnymi w zakresie stosowania energetyki niekonwencjonal-
nej, koszt wykorzystania 1 KWh energii w ostatnich latach znacznie się obniżył. 

Moduły fotowoltaiczne można wykorzystać również do produkcji energii oddawanej do-
starczanej bezpośrednio do sieci elektrycznej. W przeważającej ilości przypadków umieszcza 
się moduły fotowoltaiczne na fasadach lub dachach budynków i domów mieszkalnych. Po-
woduje to zahamowanie wzrostu produkcji energii elektrycznej z konwencjonalnych źródeł 
energii. Bardzo wiele zastosowań tego rodzaju można znaleźć w Berlinie, który położony jest 
na tej samej szerokości geograficznej co Warszawa. 
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Rys. 3. Koszt produkcji energii elektrycznej (COE) wyrażonej w centach/kWh z modułów fotowolta-

icznych od roku 1980 do (szacunkowo) roku 2020 [3]. 

Energetyka słoneczna a klimat 
O możliwości wykorzystania energii Słońca zarówno w konwersji fotowoltaicznej jak 

i fototermicznej w główniej mierze odpowiada klimat. W Polsce najbardziej sprzyjające wa-
runki do wykorzystania energii Słońca panują w regionie południowo-wschodnim. 

Określenie przydatności poszczególnych regionów Polski dla potrzeb energetyki słonecz-
nej opiera się na takich kryteriach jak: liczba godzin ze słońcem, sumy miesięczne i roczne 
promieniowania całkowitego, przezroczystość atmosfery (w tym wpływy antropogeniczne), 
albedo podłoża, długość i czas wystąpienia nieprzerwanych okresów dopływu bezpośredniego 
promieniowania Słońca oraz ocena warunków lokalnych. Potencjalne wartości energii uży-
tecznej w wybranych rejonach Polski przedstawiono w tabeli 1. 

Tab 1. Potencjalna energia użyteczna w kWh/m2/rok w wyróżnionych rejonach Polski [7] 

Rejon Rok (I-XII) Półrocze letnie 
(IV-IX) 

Sezon letni 
(VI-VIII) 

Półrocze zimowe 
(X-III) 

Pas nadmorski 1076 881 497 195 
Wschodnia część Polski 1081 821 461 260 
Centralna część Polski 985 785 449 200 
Zachodnia część Polski z górnym dorzeczem 
Odry  985 785 438 204 

Południowa część Polski 962 682 373 280 
Południowo-zachodnia część polski obejmu-
jąca obszar Sudetów z Tuchowem 950 712 393 238 

Istotnym parametrem determinującym efektywne wykorzystanie układów fotowoltaicz-
nych jest również stan i skład atmosfery w rejonie ich stosowania. Ze względu na swoją fizy-
kochemiczną budowę w atmosferze następuje zarówno odbicie, jak i pochłonięcie części 
promieniowania słonecznego (rys. 4) [2], które dociera do zewnętrznych warstw atmosfery na 
poziomie 1,39 KW/m2. Po przejściu przez atmosferę do powierzchni naszej planety (w okoli-
cach równika) dociera około 1 KW/m2. 

 
Rys. 4. Spektrum promieniowania słonecznego [2]. 
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Podstawowe składowe klimatu lokalnego to: natężenie promieniowania słonecznego, 
usłonecznienie, zachmurzenie i temperatura. Dobre warunki do wykorzystania energii Słońca 
potwierdzają zarówno pomiary ilości godzin usłonecznienia wykonane przez stację meteo 
w Radawcu k. Lublina (rys. 5), jak również badania przeprowadzone na Politechnice Lubel-
skiej. 

 

2008 rok 

2009 rok 

2010 rok 

Rys. 5. Wartość usłonecznienia zanotowana w latach 2008-2010 w Radawcu k. Lublina [9]. 

Region południowo-wschodniej Polski cechuje się jednymi z najlepszych poziomami na-
słonecznienia i usłonecznienia. Średnie roczne zachmurzenie na Lubelszczyźnie jest najniższe 
w skali kraju i wynosi mniej niż 65%. Ilość promieniowania bezpośredniego w całkowitym 
promieniowaniu wynosi średniorocznie na Lubelszczyźnie 52-54%, a w okresie zimowym 40-
44%. Średnia roczna temperatura dla Lublina wynosi 7,3oC, a czas trwania zimy 80-100 dni. 
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Rys. 6. Średnie nasłonecznienie dla Polski [5]. 
 

 
Rys. 7. Średnie usłonecznienie dla Polski [8]. 

2. WPŁYW TEMPERATURY NA WYDAJNOŚĆ KONWERSJI 
FOTOWOLTAICZNEJ W ŚRODOWISKU POŁUDNIOWO - 
WSCHODNIEJ POLSKI 
Badania prowadzone były na przestrzeni lat 2004-2009 (rys. 8, rys. 9). Jako poligon do-

świadczalny służyła instalacja zbudowana na gmachu jednego z budynków Politechniki Lu-
belskiej, złożona z hybrydowego połączenia płaskich cieczowych kolektorów słonecznych 
i krzemowych modułów fotowoltaicznych o sumarycznej mocy szczytowej 1800 Wp. Specy-
ficzne połączenie tych dwóch rodzajów konwerterów energii słonecznej pozwala na poprawę 
efektywności konwersji zarówno kolektorów słonecznych jak i modułów fotowoltaicznych. 
Wynika to stąd, że płyn roboczy kolektorów w swym powrotnym obiegu, po oddaniu ciepła w 
odbiorniku, schłodzony powraca na wejście kolektora przez specjalny radiator, na którym 
umieszczony jest moduł fotowoltaiczny, przez co zostaje obniżona jego temperatura pracy. 
Obniżenie temperatury pracy półprzewodnikowych konwerterów PV zazwyczaj zwiększa ich 
wydajność kwantową, a jednocześnie ciepło odebrane przez radiator od modułu fotowoltaicz-
nego, poprzez podwyższenie temperatury płynu roboczego na wejściu kolektora, podwyższa 
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również wydajność cieplną kolektora słonecznego. Ponieważ najbardziej uniwersalną formą 
energii dla współczesnej cywilizacji jest energia elektryczna, niniejsze badania były ukierun-
kowane głównie na przeanalizowanie wpływu różnych czynników – klimatycznych, tech-
nicznych i technologicznych – na efektywność pracy krzemowych konwerterów fotowolta-
icznych. Charakterystyka zaburzeń składu chemicznego atmosfery przez czynniki środowi-
skowe analizowana była przy pomocy stacji pomiarowej OPSIS, umiejscowionej nieopodal 
stanowiska badawczego. Zdecydowaną przewagę w świecie technologii fotowoltaicznych, jak 
do tej pory, mają właśnie konwertery zbudowane z krystalicznego krzemu. To one charakte-
ryzują się największą udowodnioną żywotnością. Przeprowadzona analiza dotyczy właśnie 
konwerterów fotowoltaicznych wykonanych z multikrystalicznego krzemu. 

 

 
Rys. 8. Uzyskane moce z badanych fotomodułów w poszczególnych miesiącach w latach 2006-2009 

 
Rys. 9. Uzyskane moce z badanych fotomodułów w latach 2006-2009 (uśrednienie roczne) 

PODSUMOWANIE 
Badając zanieczyszczenia atmosfery w obszarze działania układu, można stwierdzić, że 

zanieczyszczenia występujące w rejonie południowo-wschodniej Polski nie wpływają nega-
tywnie na konwersję fotowoltaiczną i fototermiczną, a zastosowanie w klimacie Lubelszczy-
zny hybrydowego połączenia kolektorów płaskich oraz fotomodułów podnosi efektywność 
obu układów. Hybrydowe połączenie kolektorów słonecznych i modułów fotowoltaicznych 
poprawia sprawność obu form konwersji energii optycznej Słońca szczególnie w dni dobrego 
nasłonecznienia. Przy zastosowaniu systemu nadążnego efektywność konwersji PV w dni 
słoneczne zwiększa się o ok. 30%, ale w przypadku promieniowania rozproszonego nie jest 
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konieczne stosowanie systemów nadążnych. Dla Lubelszczyzny sprawność przemiany światła 
w prąd elektryczny przy obniżeniu temperatury pracy fotoogniw do temperatury pokojowej 
wzrasta o kilka procent (o 2,3% w 2006 roku dla systemu stacjonarnego i o 4,1% dla systemu 
nadążnego; w 2007 roku o 2% dla systemu stacjonarnego i o 3,8% dla systemu obrotowego; 
w 2008 o 2,3% dla systemu stacjonarnego i o 4,4% dla systemu nadążnego; w 2009 roku 
o 2,2% dla systemu stacjonarnego i o 3,9% dla systemu obrotowego). 

W warunkach klimatycznych Lubelszczyzny proces starzenia krzemowych krystalicznych 
konwerterów fotowoltaicznych przebiega bardzo powolnie. Po sześcioletniej eksploatacji nie 
stwierdzono istotnych statystycznie różnic w ich efektywności pracy. 

EFFECT OF TEMPERATURE  
ON THE EFFICIENCY OF SILICON 

PHOTOMODULES UNDER THE SOUTH-EAST 
POLAND CONDITIONS 

Summary 
Currently there are looking for a clean and at the same time renewable energy sources . One of 

them forms is photovoltaic conversion using PV modules. However, the possibility of effective use of 
this form of energy production determine the climatic conditions such as sunlight, sunshine, rainfall, 
as well as the composition of Earth's atmosphere. Poland, in particular the region of south-east of 
Poland is characterized by good parameters to use this form of energy production from both the con-
verters - using solar photothermal collectors and photovoltaic modules. This paper presents an analy-
sis of the influence of temperature on photovoltaic conversion efficiency in conditions of Southeastern 
Poland. 
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