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Badanie parametrów modułów i ogniw fotowoltaicznych 

w standardowych warunkach testowych 
 

1. Podstawy wykorzystania światła słonecznego. 

Słooce jest jedną z miliardów gwiazd, ale dla nas ma ono wyjątkowe znaczenie dzięki temu, że 

znajduje się stosunkowo blisko Ziemi. Słooce ma ogromną masę wynoszącą aż 1,991 1030 kg, to jest 

330 tysięcy razy większa od masy Ziemi. Pod wpływem grawitacji związanej z tak olbrzymią masą 

materii, w swoim środku Słooce ma gęstośd równą 158 g/cm3, a ciśnienie osiąga wartośd 2,5 1016 Pa. 

Dzięki temu zagęszczeniu materii temperatura w środku Słooca wynosi około 1,5 107 K. W takich 

warunkach nie może zachowad się struktura atomów lub cząsteczek i materia staje się plazmą, w 

której jądra pozbawione elektronów często zderzają się ze sobą, co prowadzi do reakcji syntezy. Z 

badao promieniowania słonecznego wynika, że w Słoocu znajduje się większośd pierwiastków 

spotykanych na Ziemi, ale najliczniej występuje wodór (74%) i hel (25%). Głównym źródłem energii 

wypromieniowywanej przez Słooce jest synteza jąder wodoru (protonów), w wyniku, której, 

powstaje hel.  

 
Rys. 1: Główne warstwy Słooca. Energia słoneczna jest wytwarzana w jądrze w reakcji syntezy wodoru i 

wypromieniowywana do zewnętrznej warstwy – fotosfery (5780 K). Stąd energia przekazywana jest 

radiacyjnie w przestrzeo kosmiczną. Moc  promieniowania wynosi 3,827×10
26

 W. 

2. Stała słoneczna i składniki promieniowania. 

Z dużym przybliżeniem Słooce jest podobne do ciała doskonale czarnego, emitującego 

promieniowanie w temperaturze 5800 K. Średni strumieo energii w odległości jednej jednostki 

słonecznej (1AU = 149,5 106 km) od powierzchni Słooca jest wartością stałą i określaną w literaturze 

jako stała słoneczna. Jej wartośd wynosi B0=1366,1W/m2 [1]. W rzeczywistości 11-letnie okresy 

aktywności Słooca powodują zmiany stałej słonecznej w zakresie 1363 – 1368W/m2. [2] 



 
 

 

 

Rys. 2: Widmo promieniowania AM0, AM1,5. 

Promieniowanie słoneczne przechodząc przez atmosferę ulega osłabieniu w wyniku rozpraszania, 

absorpcji i odbicia od cząsteczek powietrza oraz substancji w nim zawartych. Promieniowanie które nie 

jest rozproszone lub odbite i rozchodzi się wprost ze Słooca jest nazywane promieniowaniem 

bezpośrednim. Promieniowanie rozproszone to takie w którym kierunek ruchu fotonów zmienił się z 

uporządkowanego na chaotyczny w wyniku zetknięcia z cząsteczkami atmosfery i zawartymi w niej 

aerozolami. Ten rodzaj promieniowania odgrywa bardzo istotną rolę, gdy niebo jest mocno 

zachmurzone i nie przepuszcza promieniowania bezpośredniego. Za jego pośrednictwem dociera 

wówczas do Ziemi światło słoneczne, chod tarcza Słooca pozostaje niewidoczna. Częśd promieniowania 

docierającego do powierzchni Ziemi jest od niej odbijana w zależności od właściwości nawierzchni. 

Określa ją wielkośd zwana albedo, czyli stosunek promieniowania odbitego we wszystkich kierunkach do 

ilości promieniowania padającego na dane ciało, w tym wypadku jednostkę powierzchni. Zsumowana 

wartośd promieniowania bezpośredniego, rozproszonego i odbitego daje wielkośd zwaną 

promieniowaniem całkowitym.  

 

Rys. 3: Składniki promieniowania słonecznego w atmosferze. 

Ilośd promieniowania słonecznego docierającego do powierzchni Ziemi jest bardzo zmienna i zależy 

od grubości atmosfery, jej gęstości i składu chemicznego. Z zależności geometrycznych wynikających ze 

wzajemnego ruchu Ziemi względem Słooca, kąta padania promieni na powierzchnię oraz ciśnienia 

powietrza i wysokości pomiaru można wyznaczyd uniwersalny współczynnik AM – Air mass, opisujący 

tzw. optyczną masę atmosfery. 

3. Współczynnik AM – Air mass. 

Współczynnik optycznej masy atmosfery AM odzwierciedla długośd drogi optycznej, jaką pokonuje 

wiązka bezpośredniego promieniowania słonecznego i jest wyrażana jako wielokrotnośd drogi 

pokonywanej do poziomu morza przy Słoocu w zenicie. 
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gdzie: 

P - miejscowe ciśnienie atmosferyczne (Pa) 

P0 = 1,013 105 Pa (ciśnienie normalne) 

 - kąt między światłem słonecznym a zenitem 

Wartośd AM jest równa 1 (AM1) na poziomie morza, przy bezchmurnym niebie, kiedy Słooce znajduje 

się w zenicie i ciśnienie atmosferyczne wynosi P=1,013 105Pa (IEC 60904-3). Jeżeli Słooce jest 

prostopadle ustawione do powierzchni Ziemi, światło słoneczne przechodzi przez optyczną masę 

atmosfery (AM – air mass) tylko raz. Taki stan opisywany jest jako AM1. W innych przypadkach, droga 

promieniowania słonecznego przez atmosferę jest dłuższa. Ta droga zależy od tego jak wysoko znajduje 

się słooce. AM2 pokazuje, że droga światła słonecznego przez atmosferę jest dwa razy dłuższa niż przy 

AM1. Tak jest w przypadku, gdy Słooce znajduje się pod kątem 30  nad horyzontem ( s=30 ).  

Widmo globalnego i bezpośredniego promieniowania odniesienia są oznaczane literami G i D. Ich 

wartości natężenia wynoszą odpowiednio 1000W/m2 oraz 850W/m2. 

Ze sposobu ruchu Ziemi wokół Słooca wynika że widmo promieniowania słonecznego AM1 może 

wystąpid jedynie w obszarze międzyzwrotnikowym. Dlatego przyjęto że referencyjne promieniowanie 

globalne ma rozkład widmowy taki jak występuje w płaszczyźnie nachylonej pod kątem 37  do poziomu, 

skierowanej na południe,  gdzie kąt między zenitem a Słoocem wynosi 48,19 .  

 

Rys. 4: Zależnośd współczynnika Air Mass od kąta padania promieni słonecznych. 

4. Pomiary w standardowych warunkach testowych STC.  

W celu umożliwienia porównywania parametrów różnych modułów pracujących w różnych 

warunkach wprowadzono pojęcie Standardowych Warunków Testowych (Standard Test Conditions - 

STC). Warunki STC określone są następująco: 

- Natężenie promieniowania 1000W/m2 (1 Sun).  

- Rozkład widmowy AM1.5G (promieniowanie globalne) 

- Temperatura badanego ogniwa (modułu) 25 C 

 

Można je uzyskad w zasadzie wyłącznie w warunkach laboratoryjnych, nie tylko ze względu na ciągle 

zmieniające się warunki w otoczeniu naturalnym ale przede wszystkim ze względu na silną wzajemną 

zależnośd pomiędzy temperaturą modułu a natężeniem docierającego do niego promieniowania. W 

rzeczywistych warunkach moduł wystawiony na działanie promieniowania o natężeniu 1000W/m2 

(odpowiadającym silnemu letniemu słoocu) zostałby bardzo szybko podgrzany do temperatury dużo 

wyższej. Typowa temperaturą pracy ogniw latem w ciągu dnia przekracza 40 oC. Zależnośd ta jest 



 
 

przyczyną stosowania symulatorów błyskowych w pomiarach parametrów modułów w STC. Biorąc pod 

uwagę, że wzrost temperatury wpływa negatywnie na sprawnośd , a co za tym idzie moc modułu, prawie 

zawsze pracują one z mocą niższą od nominalnej. 

 

5. Pomiary charakterystyk i-v modułów fotowoltaicznych.  

Standardowe ogniwo słoneczne wykonane na płytce krzemowej jest dużą diodą półprzewodnikową. 

Zatem, przy braku oświetlenia, jego charakterystyka prądowo-napięciowa I-V (“ciemna”)  wygląda tak 

samo jak charakterystyka standardowej diody. Na Rys. 5 pokazano charakterystykę I-V krzemowego 

ogniwa słonecznego oraz równoważny schemat elektryczny. Charakterystycznymi cechami tej krzywej 

jest napięcie progowe o wartości około 0.5 V, po przekroczeniu którego gwałtownie zaczyna rosnąd prąd 

przy polaryzacji w kierunku przewodzenia, oraz napięcie przebicia o wartości około 20 V dla polaryzacji 

w kierunku zaporowym. 
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Rys. 5: “Ciemna” charakterystyka I-V ogniwa słonecznego. 

W obecności oświetlenia ogniwa działa jak generator prądu elektrycznego i stąd jego równoważny 

schemat elektryczny można uzupełnid dodając, w pierwszym podejściu, symbol źródła prądowego 

podłączony równolegle do diody. Zależnie od sposobu przedstawienia ogniwa (bądź jako obciążenie, 

bądź jako źródło) otrzymujemy odbicie i/lub przesunięcie krzywej równolegle do osi prądu tak, jak to 

pokazano na Rys. 6.  
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Rys. 6: Charakterystyka I-V oświetlonego (“jasna”) ogniwa słonecznego 

 

W przypadku bardziej realistycznego układu równoważnego należy dodatkowo uwzględnid dwie 

rezystancje reprezentujące pewne straty mocy w ogniwie - rezystor szeregowy RS, reprezentujący 

rezystancje kontaktów, metalizacji, oraz rezystor równoległy RP reprezentujący procesy wstecznej dyfuzji 

czy rekombinacji nośników w ogniwie. Schemat takiego układu zastępczego przedstawiono na Rys. 7 i 

jest to w dalszym ciągu model nieco uproszczony (tzw. model "jednodiodowy”). Odpowiadająca temu 

modelowi charakterystyka I-V pokazana jest na Rys. 8, gdzie ogniwo przedstawione zostało w najczęściej 

stosowanym “układzie źródła”, w którym oś reprezentująca prąd jest symetrycznie obita względem osi 



 
 

napięcia. Charakterystycznymi wartościami wykresu są punkty przecięcia z obydwiema osiami 

oznaczone odpowiednio jako Voc - napięcie ogniwa otwartego, tzn. nieobciążonego (ang. open-circuit 

voltage) , oraz Isc -  prąd zwarciowy (ang. short-circuit current). 

 

 

Rys. 7: Równoważny schemat ogniwa słonecznego odpowiadający modelowi “jednodiodowemu” 
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Rys. 8: Charakterystyka prądowo-napięciowa układu przedstawionego na Rys. 7 

Charakterystykę I-V oświetlonego ogniwa w sposób analityczny można opisad równaniem: 

 

 

6. Najważniejsze cechy symulatora błyskowego 

Natężenie promieniowania 1000W/m2 padając na wysoko absorpcyjną powierzchnię modułu, 

powoduje bardzo szybki wzrost jego temperatury. Przy długotrwałym oświetleniu, może ona dochodzid 

do 80°C, co znacznie przekracza temperaturę wymaganą podczas standardowych warunków testowych. 

Ciągłe oświetlenie wymagałoby zastosowania precyzyjnego chłodzenia modułu, aby jego temperatura 

wynosiła 25°C ±1°C. W celu uniknięcia problemów ze zmianami temperatury wywołanej oświetleniem, w 

symulatorze zastosowano ksenonowe żarówki błyskowe, gdzie standardowa długośd błysku, a zatem i 

całego pomiaru wynosi 10ms. W tym czasie obciążenie aktywne zmienia nastawy napięcia na zaciskach 

mierzonego modułu i mierzy poszczególne wartości natężenia prądu. Jednocześnie ogniwo referencyjne 

przekazuje informacje o natężeniu promieniowania dla kolejnych punktów pomiarowych. 

Przed rozpoczęciem pomiaru modułu, program określa właściwy zakres zmian napięcia, w jakim jest 

on mierzony. Wartości zadawanego napięcia dla kolejnych punktów pomiarowych są przesyłane do 

pamięci RAM symulatora jeszcze przed wywołaniem błysku. Ustawiane są odpowiednie zakresy 

pomiarowe napięcia i natężenia prądu, dające największą dokładnośd pomiaru. Od tego momentu 

symulator jest gotowy do wywołania błysku. Po włączeniu lamp system oczekuje aż natężenie 

promieniowania w płaszczyźnie pomiarowej wyniesie 95% wcześniej ustalonej wartości. Kiedy to 

natężenie zostanie zarejestrowane przez ogniwo referencyjne, system rozpocznie automatyczny pomiar 

100 punktów charakterystyki I-V. W jego trakcie obciążenie aktywne wystawia na zaciskach kolejne 
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wartości napięcia i każdorazowo dokonuje pomiaru prądu, napięcia oraz natężenia promieniowania. 

Zmierzone wartości z całej sekwencji są zapisywane w wewnętrznej pamięci RAM, a po zakooczeniu 

pomiarów odczytywane przez komputer. Spośród wyników wyszukiwane są punkty ISC i VOC kiedy krzywa 

przecina osie rzędnych i odciętych. Gdy oba punkty zostaną znalezione, komputer informuje o 

poprawnym pomiarze i wyświetla zmierzona charakterystykę wraz ze wszystkimi punktami 

pomiarowymi. W przypadku przekroczenia któregoś z zakresów pomiarowych, wyświetlony zostanie 

komunikat o nie znalezionym ISC lub VOC. Wtedy konieczna jest zmiana dopuszczalnych zakresów zmian 

napięcia i prądu. 

 

Pomiar charakterystyki prądowo-napięciowej oświetlonego ogniwa lub modułu fotowoltaicznego 

polega na zmianie napięcia polaryzującego i pomiarze odpowiadającego mu, generowanego prądu. 

Należy pamiętad że kształt krzywej I/V jest zależny od natężenia promieniowania, jego widma, 

jednorodności, temperatury modułu. 

Aby pomiary ch-k modułów były porównywalne między sobą i zgodne z normami konieczne jest aby: 

-  wartośd natężenia promieniowania była dokładnie określona, jak najbardziej stabilna w czasie 

ponieważ od tego, liniowo, zależy wartośd generowanego prądu.  

-  jednorodnośd światła na całej płaszczyźnie badanego modułu musi byd większa niż 1% 

-  rozkład widma promieniowania powinien byd jak najbardziej zbliżony do widma promieniowania 

słonecznego AM1.5 i zdefiniowanego normą IEC 60904-3 

-  temperatura ogniwa powinna wynosid 25 C a jeśli nie jest to możliwe należy przeliczyd wyniki 

stosując współczynniki temperaturowe prądu i napięcia. 

-  przekroje kabli połączeniowych i zastosowane kontakty muszą do minimum ograniczyd spadki napięd.  

 

7. Przebieg laboratorium. 

1) W trakcie laboratorium zostanie przeprowadzony pełen pomiar charakterystyk prądowo-

napięciowych modułów  z krzemu monokrystalicznego, multikrystalicznego lub/i amorficznego.   

Przed przystąpieniem do badao należy wyznaczyd parametry symulacji. Wynikają one z szacowanych 

wartości znamionowych modułów oraz ich wymiarów: 

- powierzchnia pojedynczego ogniwa [mm2] 

- liczba ogniw połączonych szeregowo 

- liczba ogniw połączonych równolegle 

- powierzchnia całego modułu (także nieaktywna) *mm2] 

- maksymalne napięcie modułu VOC [V] – Napięcie VOC modułu powiększone o ok. 1-2 V; określa   

 skalę  zmian napięcia podczas pomiaru. 

- maksymalne natężenie prądu ISC [A] – natężenie prądu ISC powiększone o ok. 1-2 A; określa 

zakres zmian prądu podczas pomiaru 

- napięcie startu skanowania krzywej I-V [V] – musi byd poniżej 0 V aby krzywa przecinała się z 

osią rzędnych i wyznaczała ISC. Dla modułów z diodami 

zabezpieczającymi powinno wynosid -5 V 

- wartośd początkowa pomiaru natężenia prądu *A+ 

- temperatura referencyjna *°C+ 

- natężenie promieniowania [W/m2] 



 
 

- temperaturowy współczynnik natężenia prądu *µA/cm2/°C+ – typowo dla ogniw krzemowych 

25,0 µA/cm2/°C 

- temperaturowy współczynnik napięcia *mV/°C+ – ogniwa krystaliczne Si -2,2 mV/°C 

 ogniwa a-Si -1,15 mV/°C 

- temperaturowy współczynnik rezystancji *mΩ/°C+ – jeśli nie jest podany przez producenta 

należy wpisad 0 

 

Parametry ogniwa referencyjnego: 

 - czułośd  [mV] – wartośd podawana na każdym ogniwie referencyjnym 

- temperaturowy współczynnik zmian czułości – wyznaczany przez laboratorium 

kalibrujące 

  

Powyższe parametry należy wprowadzid we właściwe pola w programie sterującym, który zostanie 

omówiony w trakcie laboratorium. Następnym krokiem będzie wykonanie pomiarów ch-k I-V 

dwóch modułów. 

Sprawozdanie powinno zawierad zmierzone  parametry modułów: ISC, VOC, PMPP, FF, sprawnośd, IMP, 

VMP, ch-ka I-V oraz parametry w jakich wykonywany był pomiar. 

2) Badanie pojedynczego ogniwa i wyznaczenie współczynników temperaturowych. 

W trakcie tego zadania zostanie zmierzona charakterystyka I-V krzemowego ogniwa 

monokrystalicznego, multikrystalicznego lub amorficznego oraz współczynniki temperaturowe. W 

tym celu należy przeprowadzid pierwszy pomiar w warunkach STC, a następnie korzystając z 

regulacji temperatury stolika, zwiększyd ją do ok. 45°C i wykonad kolejny pomiar. W trakcie 

zwiększania temperatury ogniwa oraz stolika należy przeprowadzid pomiary char. I-V co 5°C.  

Należy obliczyd temperaturowe współczynniki prądu i napięcia oraz mocy maksymalnej, a także 

zamieścid wyniki pomiarów w warunkach STC (25°C, 1000W/m2). 

W sprawozdaniu należy zamieścid opis przeprowadzonych pomiarów, parametry pomiarowe, wyniki 

oraz wnioski ich dotyczące. 
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Podstawy pomiarów termowizyjnych 
 

1.  Zastosowanie termowizji  

 

Podstawową zaletą pomiarów termowizyjnych, jest ich nieinwazyjny i bezkontaktowy charakter. Dzięki 

temu możliwe jest dokonywanie precyzyjnych pomiarów, bez obawy, że samo doświadczenie wpłynie na 

badany obiekt. Zmierzenie temperatury danego obiektu najczęściej nie jest głównym celem 

przeprowadzania pomiarów termowizyjnych. Ważniejsze jest raczej zbadanie rozkładu temperatury, 

który z kolei może nieśd informacje o występowaniu innych zjawisk. Termografia jest szeroko 

wykorzystywana w elektroenergetyce, gdzie umożliwia stwierdzenie awarii lub zagrożenia awarią 

przegrzewających się styków, elementów elektronicznych, izolacji itp. Potężnym obszarem zastosowania 

termowizji jest też budownictwo, gdzie zastosowanie termografii umożliwia znalezienie wad ociepleo, 

plam wilgoci. Termografia odgrywa duże znaczenie w diagnostyce maszyn, medycynie, ochronie 

środowiska, archeologii, ratownictwie itp. W zastosowaniach np. wojskowych większą wagę oczywiście 

przywiązuje się do samego wykrycia ruchu i stwierdzenia faktu czyjejś obecności niż na pomiar 

temperatury. W większości zastosowao ważniejsze są względne różnice temperatury pomiędzy 

elementami badanego obiektu niż dokładne, bezwzględne wyznaczenie temperatury obiektu. 

 

2. Czynniki wpływające na dokładnośd pomiarów termowizyjnych 

 

Kamera termowizyjna dokonuje pomiarów i zobrazowania promieniowania podczerwono pochodzącego 

z obiektu. Energia odbierana przez kamerę nie zależy jedynie od temperatury badanego obiektu. Jest 

ona także funkcją emisyjności obiektu, częśd energii z otoczenia odbija się od obiektu i dociera do 

kamery (temperatura pozorna). Na docierające do kamery promieniowanie mają także wpływ parametry 

atmosfery – wilgotnośd, temperatura, grubośd (odległośd obiektywu od obiektu). Aby umożliwid 

dokładny pomiar większośd współczesnych kamer ma możliwości skompensowania wpływu tych 

czynników, muszą one byd jednak ręcznie wprowadzone. Można wprawdzie zautomatyzowad pomiar 

temperatury otoczenia, wilgotności powietrza czy nawet odległości do badanego obiektu, jednak nie jest 

możliwe (a przynajmniej bardzo trudne) automatyczne określenie temperatury pozornej obiektu i jego 

emisyjności.   

 

Emisyjnośd obiektu jest miarą intensywności promieniowania emitowanego z obiektu w stosunku do 

intensywności promieniowania emitowanego z ciała doskonale czarnego o tej samej temperaturze. 

Materiały obiektów charakteryzują się najczęściej emisyjnością z zakresu 0.1 - 0.95. Dobrze 

wypolerowane powierzchnie mają emisyjności poniżej 0.1. Im mniejsza emisyjnośd ciała tym większy 

wpływ temperatury pozornej na wynik pomiaru  termowizyjnego. Skóra ludzka posiada współczynnik 

emisyjności na poziomie 0.97-0.98, woda 0.96, tynk 0.86-0.91, smoła 0.79-0.84, mocno zardzewiała 

blacha żelazna 0.69,  żelazo polerowane 0.21, złoto wypolerowane 0.02. *1] 

 

3. Zastosowanie termowizji w PV 

 

Dzięki wymienionym wyżej zaletom, pomiary termowizyjne są szeroko stosowane w fotowoltaice. 

Dodatkowym atutem, jest fakt, że pomiar może byd dokonany w czasie pracy systemu, bez potrzeby jego 

odłączania, bądź specjalnego przygotowywania. Badania termograficzne można stosowad w 

fotowoltaice do dwóch typów pomiarów: określania poprawności pracy pracujących systemów 



 
 

fotowoltaicznych (w szczególności fotowoltaiki zintegrowanej z budownictwem) oraz do badanie 

pojedynczych ogniw w warunkach laboratoryjnych (w szczególności do określania poprzecznych 

niejednorodności struktur cienkowarstwowych). Przy użyciu kamery termowizyjnej, można też z 

łatwością wyznaczyd tzw. „gorące punkty” (hot spots)  na powierzchni modułu fotowoltaicznego oraz 

zlokalizowad wadliwie działające diody typu „bypass”.   

 

•  Wykrywanie defektów typu „hot spots” przy użyciu pomiarów termowizyjnych  

  

Defekty typu „hot spot” są bardzo niebezpieczne dla pracy systemów fotowoltaicznych. Powstają w 

wyniku defektów  strukturalnych ogniw (pęknięd), zward metalizacji lub częściowych zacienieo modułu. 

W tym przypadku generowany przez ogniwo prąd jest mniejszy niż prąd pozostałych ogniw w połączeniu 

szeregowym, co sprawia, ze ogniwo to staje się obciążeniem. Wzrasta rezystancja  szeregowa ogniwa, 

zmniejsza się współczynnik wypełnienia i spada nominalna moc modułu. W niektórych przypadkach 

może dojśd do przebicia lawinowego tego złącza, czemu towarzyszy bardzo duża gęstośd prądu. 

Wynikiem tego może byd lokalny wysoki wzrost temperatury prowadzący do uszkodzenia złącza, bądź 

laminatu. Wykrywanie tego typu defektów jest możliwe przy wykorzystaniu pomiarów termowizyjnych. 

Ilustrują to poniższe rysunki. 

 
Rysunek 1 - Defekt typu "hot spot" (z lewej) wywołany przez pękniecie płytki krzemowej (z prawej) *2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rysunek 2 - termowizyjny modułu z uszkodzoną szybą przednią modułu - defekty typu "hot spot" 

 



 
 

 
Rysunek 3 - Defekt typu "hot spot" (z lewej) i jego wpływ na charakterystykę prądowo napięciową 

modułu (wykres czerwony) w porównaniu do modułu bez defektów (wykres niebieski) *2] 

 

 Wykrywanie rozlaminowanych ogniw  

 

 Rozlaminowanie często pojawia się na przedniej stronie modułów PV. Jego skutkiem może byd wadliwy 

przepływ ciepła wewnątrz modułu. Prowadzi to do miejscowego wzrostu temperatury, co skutkuje 

pogorszeniem parametrów ogniwa. Termograficzny obraz rozlaminowanego modułu przedstawia 

poniższy rysunek. 

 
Rysunek 4 - Termowizyjny obraz modułu częściowo rozlaminowanego *2] 

 

 Wykrywanie wadliwie działających diod typu „bypass”  

 

Poniższy rysunek przedstawia moduł fotowoltaiczny, w którym występuje wyraźna różnica pomiędzy 

ogniwami w dwóch różnych gałęziach połączenia równoległego. Taka sytuacja występuje, gdy jedna z 

diod „bypass” jest uszkodzona. Wykrycie tego typu uszkodzenia, było by praktycznie niemożliwe bez 

użycia techniki termowizyjnej. 



 
 

 
Rysunek 5 - termowizyjny obraz modułu z uszkodzoną diodą typu "bypass" (z lewej) oraz puszki 

połączeniowej z diodami „bypass” pracującymi pod dużym obciążeniem prądowym (ok. 9A) *2] 

 

 Termowizyjne pomiary ogniw fotowoltaicznych w warunkach laboratoryjnych  

  

Nowoczesne metody pomiarowe jak np. „Lock-in thermography”, umożliwiają pomiar niejednorodności 

pojedynczych ogniw fotowoltaicznych. Metoda ta polega na pomiarze sygnału termicznego ogniwa 

podłączonego do modulowanego sygnału prądowego. Wartośd modulacji jest skorelowana z pomiarem 

termowizyjnym. Technika ta została opracowana głównie dla badania rezystancji równoległej Rsh. 

Pozwala na detekcję obszarów o zwiększonej lokalnie gęstości prądu, co przyczynia się do pogorszenia 

właściwości charakterystyki prądowo napięciowej ogniwa I jego sprawności. Obszary takie są oznaką 

defektów złącza pn spowodowanych defektami struktury krystalicznej czy niedoskonałościami w 

technologii produkcji.  

 

 
Rysunek 6 - Obraz termowizyjny ogniwa multikrystalicznego uzyskany metodą lock-in (3Hz) przy 

rozdzielczości 3mK (b) i 0.3mK (c). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4.  Przebieg laboratorium  

 

W czasie laboratorium uczestnicy zostaną zapoznanie z kamerą termowizyjną firmy FLIR ThermaCAM 

P640. Jej podstawowe parametry to: 

 

•  Detektor – mikrobolometr niechłodzony typu FPA (Ocal Plane Array, matryca pracująca w płaszczyźnie 

ogniskowej)  

•  Zakres widmowy – 7,5μm – 13μm  

•  Precyzja ± 2,0˚C lub ± 2% odczytu  

•  Czułośd termiczna < 0,06˚C przy temperaturze 30˚C  

•  Powiększenie obrazu z ciągłym interpolowaniem  

•  Panoramiczne powiększenie obrazu  

•  Cyfrowa redukcja szumów  

•  Ekran LCD 5,6 cala, 1000 x 600 pikseli  

•  Wizjer 800 x 600 pikseli 

 

Przy zastosowaniu powyższej kamery termowizyjnej uczestnicy laboratorium zapoznają się z 

praktycznymi zasadami, których należy przestrzegad wykonując pomiary termowizyjne, podstawowymi 

zjawiskami wpływającymi na dokładnośd pomiaru oraz możliwościami korekcji wpływu tych zjawisk na 

wynik pomiaru. W trakcie laboratorium wyznaczona zostanie emisyjnośd wybranego obiektu. 
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