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Streszczenie. W pracy przedstawiono jednodiodowy model 
matematyczny ogniwa i modułu PV. Przeprowadzono wstępną 
weryfikację modelu dla danych podawanych przez producenta 
modułu PV w warunkach standardowych STC. Następnie zwe-
ryfikowano go dla danych pomierzonych miernikiem I-V 400 
w rzeczywistych warunkach pogodowych. Zaproponowano 
również kierunki dalszych badań z tego zakresu.
Słowa kluczowe: fotowoltaika, moduł fotowoltaiczny, charak-
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WPROWADZENIE

Fotowoltaika zajmuje się procesem konwersji energii 
promieniowania słonecznego bezpośrednio na energię elek-
tryczną [4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 18]. Powszechnie przyjęto 
w literaturze fachowej, aby różne odmiany gramatyczne 

słowa fotowoltaika zastępować skrótem – PV [6, 13, 18, 19, 
20]. Na rys. 1 przedstawiono ranking dziesięciu najwięk-
szych światowych producentów modułów PV w 2013 roku. 

Był to rok przełomowy, gdyż wtedy po raz pierwszy 
w samych tylko Chinach wyprodukowano więcej modułów 
PV niż w całej Europie. Najnowsze doniesienia potwier-
dzają, że tendencja ta utrzymuje się nadal, a rolę lidera na 
rynku europejskim w 2014 roku od Niemiec przejęła Wielka 
Brytania [1].

Parametry generowanej, przez pojedyncze moduły PV, 
energii elektrycznej są zmienne i zależą od zewnętrznych 
warunków pogodowych, a szczególnie od natężenia promie-
niowania słonecznego i temperatury otoczenia.

W celu szybkiej analizy funkcjonowania modułów PV 
w zmiennych warunkach atmosferycznych wykorzystuje 
się modele matematyczne, które buduje się na podstawie 
jedno- i dwudiodowych modeli zastępczych. W pracy przed-

Rys. 1. Najwięksi producenci modułów PV w 2013 roku (opracowanie własne na podstawie [2])
Fig. 1. The largest manufacturers of PV modules in 2013 (own study based on [2])
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stawiono model i jego weryfikację dla modułu PV o symbolu 
AEMF130, którego podstawowe dane techniczne, podawane 
przez producenta zamieszczono w tabeli 1.

Ta b e l a  1 .  Parametry nominalne modułu AEMF130 [7]
Ta b l e  1 .  Nominal parameters AEMF130 module [7]

Parametr modułu Wartość
Liczba ogniw monokrystalicznych 
(5”≈125x125 mm) 36 sztuk

Moc maksymalna PMPP 130 W
Napięcie w punkcie mocy maksymalnej UMPP 17,2 V
Prąd w punkcie mocy maksymalnej IMPP 7,56 A
Napięcie obwodu otwartego UOC 21,6 V
Prąd zwarcia modułu ISC 8,02 A
Wymiary modułu 1483x655x35 mm
Waga modułu 12 kg

Parametry nominalne, wyznaczane przez producenta 
w warunkach laboratoryjnych STC (ang. Standard Test Con-
dition) [3] badanego modułu PV przedstawiono w tabeli 1, 
a interpretację podstawowych parametrów charakterystyki 
prądowo-napięciowej i wykresu mocy omówiono już w po-
przednich publikacjach autora [15, 16].

JEDNODIODOWY MODEL ZASTĘPCZY OGNIW 
I MODUŁÓW PV

Funkcjonowanie ogniwa PV można zastąpić modelem, 
którego badanie dostarcza porównywalnych wyników z po-
miarami uzyskiwanymi doświadczalnie [np. 17]. Najczęściej 
stosowany jest model jednodiodowy ogniwa PV, którego 
schemat przedstawiono na rys. 2.

Rys. 2. Obwód zastępczy ogniwa PV
Fig. 2. Equivalent circuit of PV cell

Model idealnego ogniwa PV jest zastępowany równole-
głym połączeniem źródła prądu i diody, co zaznaczono linią 
kreskowaną na rys. 2. Dla lepszego odwzorowania rzeczywi-
stych warunków funkcjonowania ogniwa PV w schemacie 
zastępczym uwzględnia się również rezystancję szerego-
wą Rs i równoległą (bocznikową) Rsh. Dla jednodiodowego 
schematu zastępczego ogniwa PV na podstawie pierwszego 
prawa Kirchhoffa można zapisać równanie:
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Id - natężenie prądu diody [A], 
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gdzie: 
Is - wsteczny prąd nasycenia diody [A], 
V - napięcie ogniwa PV (obciążenia) [V], 
Vt - napięcie termiczne ogniwa PV 
n - współczynnik jakości diody (od 1 do 2 - dla diody idealnej równy 1), 
Rs - rezystancja szeregowa [], 
Rsh - rezystancja równoległa (bocznikowa) []. 

Wartości rezystancji szeregowej i równoległej powinny spełniać następujące 
warunki: 
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Napięcie termiczne ogniwa PV (Vt), zależne od jego temperatury (Tc) obliczamy 
ze wzoru: 
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gdzie: 
kB - stała Boltzmanna równa 1,38 x 10-23 [JK-1], 
q - ładunek elektronu równy 1,602 x 10-19 [C]. 

Wsteczny prąd nasycenia diody (Is) można w uproszczeniu obliczyć ze wzoru: 
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gdzie: 
Isc - prąd zwarcia ogniwa PV [A], 
Voc - napięcie ogniwa otwartego [V]. 

Dodatkowo można uzależnić wzór (4) od temperatury i wielkości przerwy 
energetycznej półprzewodnika (Eg), z którego wykonano ogniwo PV:  
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, (1)
gdzie:
I – natężenie prądu ogniwa PV (obciążenia) [A],
Iph – natężenie generowanego w ogniwie fotoprądu [A],
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Ish – natężenie prądu płynącego przez bocznik [A].
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Napięcie termiczne ogniwa PV (Vt), zależne od jego 
temperatury (Tc) obliczamy ze wzoru:
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gdzie:
kB – stała Boltzmanna równa 1,38 x 10-23 [J×K-1],
q – ładunek elektronu równy 1,602 x 10-19 [C].

Wsteczny prąd nasycenia diody (Is) można w uprosz-
czeniu obliczyć ze wzoru:

 

odwzorowania rzeczywistych warunków funkcjonowania ogniwa PV w 
schemacie zastępczym uwzględnia się również rezystancję szeregową Rs i 
równoległą (bocznikową) Rsh. Dla jednodiodowego schematu zastępczego 
ogniwa PV na podstawie pierwszego prawa Kirchhoffa można zapisać równanie: 

shdph IIII     (1) 
gdzie: 

I - natężenie prądu ogniwa PV (obciążenia) [A], 
Iph - natężenie generowanego w ogniwie fotoprądu [A], 
Id - natężenie prądu diody [A], 
Ish - natężenie prądu płynącego przez bocznik [A]. 

Rozwijając dwa ostatnie człony wzoru (1) otrzymujemy równanie (2), które 
uwzględnia zjawiska przebiegające w diodzie i opornikach schematu 
zastępczego ogniwa PV: 

  
shd

I

sh

s

I

t

s
sph R

RIV1
Vn

RIVexpIII 





















  (2) 

gdzie: 
Is - wsteczny prąd nasycenia diody [A], 
V - napięcie ogniwa PV (obciążenia) [V], 
Vt - napięcie termiczne ogniwa PV 
n - współczynnik jakości diody (od 1 do 2 - dla diody idealnej równy 1), 
Rs - rezystancja szeregowa [], 
Rsh - rezystancja równoległa (bocznikowa) []. 

Wartości rezystancji szeregowej i równoległej powinny spełniać następujące 
warunki: 

  PV ogniwa idealnego dla 0   01,0  
I
V1,0  R

sc

oc
s  , 

oraz 

  PV ogniwa idealnego dla    10  
I
V10  R

sc

oc
sh  [17].  

Napięcie termiczne ogniwa PV (Vt), zależne od jego temperatury (Tc) obliczamy 
ze wzoru: 

q
TkV cB

t


      (3) 

gdzie: 
kB - stała Boltzmanna równa 1,38 x 10-23 [JK-1], 
q - ładunek elektronu równy 1,602 x 10-19 [C]. 

Wsteczny prąd nasycenia diody (Is) można w uproszczeniu obliczyć ze wzoru: 

1
Vn

Vexp

II

t

oc

sc
s











     (4) 

gdzie: 
Isc - prąd zwarcia ogniwa PV [A], 
Voc - napięcie ogniwa otwartego [V]. 

Dodatkowo można uzależnić wzór (4) od temperatury i wielkości przerwy 
energetycznej półprzewodnika (Eg), z którego wykonano ogniwo PV:  

  



























 1

T
T

Vn
E

exp
T
TITI

STC

c

t

g
3

STC

c
scs   (5) 

, (4)

gdzie:
Isc – prąd zwarcia ogniwa PV [A],
Voc – napięcie ogniwa otwartego [V].

Dodatkowo można uzależnić wzór (4) od temperatury 
i wielkości przerwy energetycznej półprzewodnika (Eg), 
z którego wykonano ogniwo PV: 
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gdzie:
TSTC – temperatura ogniwa w warunkach STC [K],
Eg – przerwa energetyczna półprzewodnika [eV],
n – współczynnik jakości (idealności) diody – równy: 1,2 

dla mono-Si [17].
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Natężenie generowanego w ogniwie fotoprądu oblicza-
my ze wzoru: 

 

gdzie: 
TSTC - temperatura ogniwa w warunkach STC [K], 
Eg - przerwa energetyczna półprzewodnika [eV], 
n - współczynnik jakości (idealności) diody – równy: 1,2 dla mono-Si [17]. 

Natężenie generowanego w ogniwie fotoprądu obliczamy ze wzoru:  

STC
scph E

EII      (6) 

Producenci ogniw PV podają najczęściej również, tzw. współczynniki 
temperaturowe dla prądu zwarcia (Isc) i dla napięcia ogniwa otwartego (Voc). 
Jeżeli dysponujemy takimi danymi to do wzorów (4) oraz (6) należy podstawić 
odpowiednie zależności, uzależniające te parametry od temperatury ogniwa PV: 
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gdzie: 
T - współczynnik temperaturowy dla Isc [%K-1], 
T - współczynnik temperaturowy dla Voc [%K-1]. 
Znane są również próby bardziej szczegółowego opisu zjawisk zachodzących 

w ogniwie PV w postaci modeli dwudiodowych, które są rozbudowaną wersją 
modeli jednodiodowych [np. 10, 13]. W modelach dwudiodowych składowa 
prądu diody (1) jest podzielona na część dyfuzyjną i rekombinacyjną (Id=Id1+Id2). 
 
 
 

IMPLEMENTACJA MODELU W PAKIECIE MATLAB-SIMULINK 
 
 

Model matematyczny typowej charakterystyki prądowo-napięciowej ogniwa 
PV, w postaci funkcji I=f(V) z matematycznego punktu widzenia jest nieliniowy 
i uwikłany, możliwy do rozwiązania jedynie w procesie obliczeń iteracyjnych. 
Do rozwiązania tego modelu można zastosować pakiet do obliczeń inżynierskich 
Matlab-Simulink, który umożliwia również szybką wizualizację otrzymywanych 
wyników symulacji. 

Przedstawiona zostanie implementacja modelu jednodiodowego ogniwa PV, 
którą można w analogiczny sposób rozwinąć do modelu dwudiodowego. 
Równanie wyjściowe (1) stanowi już końcowy etap budowy modelu ogniwa PV 
w systemie obliczeń inżynierskich Matlab-Simulink. Przedstawiony na rys. 3 
schemat będzie dalej rozwijany na poszczególne elementy składowe modelu. 
Wszystkie bloki wejścia-wyjścia są realizowane w Simulinku przy 
wykorzystaniu elementów „From” i „Goto”. Do bieżącej kontroli wyników 
symulacji wykorzystano bloki „Display” oraz „XY Graph”, a wyniki symulacji 
są również przesyłane do przestrzeni roboczej systemu Matlab (blok „simout”) 
w celu dalszej ich obróbki. 

Ideą tego modelu do symulacji funkcjonowania ogniwa PV jest 
doprowadzenie do wejścia modelu narastającego sygnału napięcia w 
odpowiednio dobranym zakresie i obliczenia natężenia prądu w ogniwie PV. 
Stosunkowo najłatwiej jest zbudować schematy blokowe symulacji dla prądów 
Iph oraz dla Ish, co przedstawiono na rys. 4. 
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gdzie: 
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Znane są również próby bardziej szczegółowego opisu zjawisk zachodzących 

w ogniwie PV w postaci modeli dwudiodowych, które są rozbudowaną wersją 
modeli jednodiodowych [np. 10, 13]. W modelach dwudiodowych składowa 
prądu diody (1) jest podzielona na część dyfuzyjną i rekombinacyjną (Id=Id1+Id2). 
 
 
 

IMPLEMENTACJA MODELU W PAKIECIE MATLAB-SIMULINK 
 
 

Model matematyczny typowej charakterystyki prądowo-napięciowej ogniwa 
PV, w postaci funkcji I=f(V) z matematycznego punktu widzenia jest nieliniowy 
i uwikłany, możliwy do rozwiązania jedynie w procesie obliczeń iteracyjnych. 
Do rozwiązania tego modelu można zastosować pakiet do obliczeń inżynierskich 
Matlab-Simulink, który umożliwia również szybką wizualizację otrzymywanych 
wyników symulacji. 

Przedstawiona zostanie implementacja modelu jednodiodowego ogniwa PV, 
którą można w analogiczny sposób rozwinąć do modelu dwudiodowego. 
Równanie wyjściowe (1) stanowi już końcowy etap budowy modelu ogniwa PV 
w systemie obliczeń inżynierskich Matlab-Simulink. Przedstawiony na rys. 3 
schemat będzie dalej rozwijany na poszczególne elementy składowe modelu. 
Wszystkie bloki wejścia-wyjścia są realizowane w Simulinku przy 
wykorzystaniu elementów „From” i „Goto”. Do bieżącej kontroli wyników 
symulacji wykorzystano bloki „Display” oraz „XY Graph”, a wyniki symulacji 
są również przesyłane do przestrzeni roboczej systemu Matlab (blok „simout”) 
w celu dalszej ich obróbki. 

Ideą tego modelu do symulacji funkcjonowania ogniwa PV jest 
doprowadzenie do wejścia modelu narastającego sygnału napięcia w 
odpowiednio dobranym zakresie i obliczenia natężenia prądu w ogniwie PV. 
Stosunkowo najłatwiej jest zbudować schematy blokowe symulacji dla prądów 
Iph oraz dla Ish, co przedstawiono na rys. 4. 
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gdzie:
aT – współczynnik temperaturowy dla Isc [%×K-1],
bT – współczynnik temperaturowy dla Voc [%×K-1].

Znane są również próby bardziej szczegółowego opi-
su zjawisk zachodzących w ogniwie PV w postaci modeli 
dwudiodowych, które są rozbudowaną wersją modeli jed-
nodiodowych [np. 10, 13]. W modelach dwudiodowych 
składowa prądu diody (1) jest podzielona na część dyfuzyjną 
i rekombinacyjną (Id=Id1+Id2).

IMPLEMENTACJA MODELU W PAKIECIE 
MATLAB-SIMULINK

Model matematyczny typowej charakterystyki prądowo-
-napięciowej ogniwa PV, w postaci funkcji I=f(V) z mate-
matycznego punktu widzenia jest nieliniowy i uwikłany, 
możliwy do rozwiązania jedynie w procesie obliczeń itera-
cyjnych. Do rozwiązania tego modelu można zastosować 
pakiet do obliczeń inżynierskich Matlab-Simulink, który 
umożliwia również szybką wizualizację otrzymywanych 
wyników symulacji.

Przedstawiona zostanie implementacja modelu jedno-
diodowego ogniwa PV, którą można w analogiczny sposób 
rozwinąć do modelu dwudiodowego. Równanie wyjścio-
we (1) stanowi już końcowy etap budowy modelu ogniwa 
PV w systemie obliczeń inżynierskich Matlab-Simulink. 
Przedstawiony na rys. 3 schemat będzie dalej rozwijany 
na poszczególne elementy składowe modelu. Wszystkie 
bloki wejścia-wyjścia są realizowane w Simulinku przy 
wykorzystaniu elementów „From” i „Goto”. Do bieżącej 
kontroli wyników symulacji wykorzystano bloki „Display” 
oraz „XY Graph”, a wyniki symulacji są również przesyłane 
do przestrzeni roboczej systemu Matlab (blok „simout”) 
w celu dalszej ich obróbki.

Ideą tego modelu do symulacji funkcjonowania ogni-
wa PV jest doprowadzenie do wejścia modelu narastają-
cego sygnału napięcia w odpowiednio dobranym zakresie 
i obliczenia natężenia prądu w ogniwie PV. Stosunkowo 
najłatwiej jest zbudować schematy blokowe symulacji dla 
prądów Iph oraz dla Ish, co przedstawiono na rys. 4.

Rys. 3. Kompletny model ogniwa lub modułu PV
Fig. 3. Complete model of cell or module PV

Rys. 4. Podsystem fotoprądu i prądu bocznikowego – wersja 
uproszczona
Fig. 4. Subsystems of light generated current and shunt current 
– simplified version

Schemat przedstawiony na rys. 4 można rozwinąć 
o uwzględnienie większej liczby ogniw PV połączonych 
szeregowo lub równolegle oraz współczynnika temperatu-
rowego dla prądu Isc. Zmodyfikowaną wersję przedstawiono 
na rys. 5.

Rys. 5. Podsystemy fotoprądu i prądu bocznikowego – wersja 
rozbudowana
Fig. 5. Subsystems of light generated current and shunt current 
– extended version

Trudniejsze do budowy są bloki do obliczania prądu Id. 
W wersji podstawowej został przedstawiony na rys. 6. Ze 
względu na złożoność formuł algorytm wykonano w trzech 
oddzielnych blokach pakietu Simulink. Wydzielono bloki 
do obliczania Vt i Is jako oddzielne bloki, co miało też 
dodatkowy cel, aby można było uwzględnić dodatkowe 
czynniki. Uproszczony schemat pełnej wersji modelu obli-
czania Id do symulacji przedstawiono na rys. 7. We wszyst-
kich przedstawionych schematach pominięto standardowe 
nazwy bloków pakietu Simulink, a na rys. 7 w trzech miej-
scach użyto bloku „Subsystem”, aby schemat był bardziej 
czytelny.
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Rys. 6. Podsystemy prądu diody – wersja uproszczona
Fig. 6. Subsystems of diode current – simplified version

Rys. 7. Podsystemy prądu diody – wersja rozbudowana
Fig. 7. Subsystems of diode current – extended version

Tak zbudowany model w postaci bloków symulacyjnego 
pakietu Simulink jest dobrym narzędziem do przeprowadza-
nia teoretycznej analizy funkcjonowania ogniw i modułów 
PV w różnych warunkach pogodowych.

PRZEPROWADZENIE EKSPERYMENTU 
SYMULACYJNEGO

Uproszczona wersja modelu pojedynczego ogniwa i mo-
dułu AEMF130 dobrze odzwierciedla wygląd charaktery-
styki I-V dla warunków STC. Pomijając wartości stałych, 
o których już była mowa poprzednio przeprowadzono ob-
liczenia symulacyjne dla ogniwa PV o następujących para-
metrach wejściowych: Voc=0,62 [V], Isc=8,69 [A], Rs=0,0038 
[W], Rsh=1000 [W], n=1,2 – dla krzemu monokrystalicznego 
[17]. Stosując model matematyczny zapisany w Simulinku, 
który przedstawiono na rysunkach: 3, 4 oraz 6 uzyskano 
wynik w postaci charakterystyki przedstawionej na rys. 8. 
Weryfikacji poddano wyniki uzyskane symulacyjnie dla 
punktu mocy maksymalnej, oznaczonego na rysunkach jako 
MPP. Dla warunków STC dane te są podawane przez pro-
ducentów modułów PV.

Błąd względny oszacowania mocy dla punktu MPP, za-
znaczonego na rys. 8, wyniósł jedynie 0,6 % dla ogniwa PV.

Aby model utworzony w Simulinku mógł być zasto-
sowany do badań wpływu warunków zewnętrznych na 

funkcjonowanie modułów PV należy do eksperymentu 
symulacyjnego zastosować schematy, przedstawione na 
rysunkach: 5 i 7. Rozbudowana wersja modelu uwzględnia 
możliwość ustawienia liczby połączonych szeregowo i/lub 
równolegle (Ns, Np) ogniw PV w module PV, uwzględnia też 
współczynniki temperaturowe dla parametrów Voc i Isc (przy-
jęto je odpowiednio: bT = -0,34 %/°K i aT = 0,05 %/°K [17]) 
oraz umożliwia zmianę temperatury ogniw PV (Tc) i natę-
żenia promieniowania słonecznego (E). Na początek zwe-
ryfikowano rozbudowaną wersję modelu w Simulinku dla 
parametrów, podawanych przez producenta w warunkach 
STC (rys. 9). Tak jak w przypadku ogniwa PV elementem 
weryfikującym było symulacyjne obliczenie punktu mocy 
maksymalnej modułu AEMF130 [7], w wyniku którego 
obliczono błąd względny oszacowania 0,84 %.

Po wstępnej pozytywnej weryfikacji jednodiodowego 
modelu zastępczego modułu PV poddano go weryfikacji 
dla dowolnych warunków pogodowych, porównując wyniki 
symulacji z rzeczywistymi wynikami pomiarów, wykona-
nymi miernikiem I-V 400 [3, 20]. Metodykę wykonywania 
pomiarów charakterystyk I-V zaprezentowano w pracach 
[15, 16] autora.

Rys. 9. Charakterystyka I-V modułu PV w warunkach STC
Fig. 9. I-V Characteristic of PV module for STC conditions

Rys. 8. Charakterystyka I-V ogniwa PV w warunkach STC
Fig. 8. I-V Characteristic of PV cell for STC conditions
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Rys. 10. Charakterystyka I-V modułu PV w warunkach: 
E=903 [W×m-2] i Tc=288,6 [°K]
Fig. 10. I-V Characteristic of PV module for STC in conditions: 
E=903 [W×m-2] i Tc=288,6 [°K]

Eksperyment symulacyjny przeprowadzono dla da-
nych pogodowych, które zarejestrowano wcześniej pod-
czas pomiarów miernikiem I-V 400 dla dwóch przypadków. 
W pierwszym przypadku (rys. 10) w stosunku do warun-
ków STC natężenie promieniowania było o 9,7 % mniejsze, 
a temperatura modułu o 37,6 % niższa. W drugim przypadku 
(rys. 11) w stosunku do warunków STC natężenie promie-
niowania było o 19,2 % mniejsze, a temperatura modułu 
o 14,1 % wyższa. Stosując tę samą metodę weryfikacji ob-
liczono błąd względny oszacowania punktu mocy maksy-
malnej dla wyników uzyskanych z pomiarów i symulacji 
i tym razem wyniósł on dla pierwszego przypadku (rys. 10) 
11,1 %, a dla drugiego (rys. 11) 15,4 %.

Rys. 11. Charakterystyka I-V modułu PV w warunkach: 
E=808 [W×m-2] i Tc=302,1 [°K]
Fig. 11. I-V Characteristic of PV module for STC in conditions: 
E=808 [W×m-2] i Tc=302,1 [°K]

Teoretycznie można doprowadzić niemalże do pokrycia 
tych charakterystyk, otrzymanych symulacyjnie z wynikami 
z bezpośrednich pomiarów, ale wymaga to korekty warto-
ści danych wejściowych oporów Rs i Rsh. Jeżeli producent 
modułu PV nie podaje tego typu danych to, aby wyniki 
symulacji nie były obarczone błędem, spowodowanym przez 
podawanie jako wartości wejściowych do symulacji, danych 
dla podobnych produktów, należy zmierzyć je dla danego 
modułu PV i podać jako dane wejściowe do symulacji.

WNIOSKI

1. Uproszczona wersja jednodiodowego modelu ogniwa 
PV dobrze odzwierciedla kształt charakterystyki I-V, 
ale tylko w warunkach STC.

2. Rozbudowana wersja jednodiodowego modelu modułu 
PV, podobnie jak dla ogniwa PV, dobrze oddaje kształt 
charakterystyki dla warunków STC nawet przy założe-
niu niedokładnych wartości pozostałych parametrów 
(bT, aT, Rs i Rsh – objaśnienia w tekście).

3. Ogólne tendencje wpływu zmiany temperatury modułu 
PV (Tc) i natężenia promieniowania słonecznego (E) 
w otrzymanych wynikach symulacji są prawidłowe, 
zgodne z teoretycznymi oczekiwaniami, a jedynym 
problemem jest brak dokładnych wartości parametrów 
do symulacji, występujących w modelu matematycz-
nym.

4. Powodem zwiększającego się błędu względnego porów-
nania wyników symulacji i pomiarów rzeczywistych 
w dowolnych warunkach promieniowania i temperatury, 
było przyjęcie do symulacji typowych dla podobnych 
modułów PV parametrów, których nie podaje producent 
modułu AEMF130 (bT, aT, Rs i Rsh – objaśnienia w tek-
ście).

BIBLIOGRAFIA

1.  Adamska B. 2014: Fotowoltaika w Europie. Magazyn 
Fotowoltaika nr 4/2014, 4-6. Wydawnictwo Publikatach, 
Warszawa.

2. Baj K. 2013: Europa zostaje w tyle. Magazyn Foto-
woltaika nr 4/2013, 6-8. Wydawnictwo Publikatach, 
Warszawa.

3. Instrukcja obsługi miernika charakterystyk I-V 400. 
Firma TOMTRONIX, Łódź.

4. Jarzębski Z. M. 1990: Energia Słoneczna, konwersja 
fotowoltaiczna. PWN, Warszawa.

5.  Kaiser H. 1995: Wykorzystanie energii słonecznej. Wy-
dawnictwo AGH, Kraków.

6.  Kapica J., Ścibisz M. 2013: Employing empirical mo-
del decomposition to determine solar radiation intensity 
curve. TEKA. COMMISSION OF MOTORIZATION 
AND ENERGETICS IN AGRICULTURE. Vol.13, No. 
1, 65-70. Lublin-Rzeszów.

7. Karta produktu modułu AEMF130. 2012. Active Energy: 
http://www.actionenergy.pl.



8.  Klugmann-Radziemska E. 2010: Fotowoltaika w teorii 
i praktyce. Wydawnictwo BTC. Legionowo.

9.  Marecki J. 1995: Podstawy przemian energetycznych. 
WNT, Warszawa.

10. Messenger R. A., Ventre J. 2010: Photovoltaic Sy-
stems Engineering. Third Edition. CRC Press 2010 – 527 
ISBN: 978-1-4398-0292-2.

11. Pliński M. 2013: Podstawy projektowania systemów fo-
towoltaicznych – cz.3. Jak dobrać falowniki do instalacji 
PV. Magazyn Fotowoltaika. Wydawnictwo PUBLIKA-
TECH. Nr 3/2013, 10-15. Warszawa.

12. Pluta Z. 2000: Podstawy teoretyczne fototermicznej 
konwersji energii słonecznej. Oficyna Wydawnicza Po-
litechniki Warszawskiej, Warszawa.

13. Sarniak M. 2008: Podstawy fotowoltaiki. Oficyna Wy-
dawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa.

14. Sarniak M. 2012: The method of selection of optimum 
fitting parameters for stationary photovoltaic systems 
and optimum control parameters for tracking photovol-
taic systems. TEKA COMMISSION OF MOTORI-
ZATION AND ENERGETICS IN AGRICULTURE. 
Vol.12, No. 1, 243-246. Lublin-Lugansk.

15. Sarniak M. 2013: Badania wpływu ustawienia modułu 
fotowoltaicznego na przebiegi charakterystyk zewnętrz-
nych. MOTROL. COMMISION OF MOTORIZATIO-
NAND ENERGETICS IN AGRICULTURE. Vol. 15. 
No. 1, 115-118. Lublin-Rzeszów.

16. Sarniak M. 2014: Uproszczona metoda doboru inwer-
tera do systemu fotowoltaicznego dołączonego do sieci. 

MOTROL. COMMISION OF MOTORIZATIONAND 
ENERGETICS IN AGRICULTURE. Vol. 16. No. 1, 
135-140. Lublin-Rzeszów.

17. Savitha P.B., Shashikala M.S., Puttabuddhi K.L. 
2014: Modelling of 250 Wp Photovoltaic Module and 
its Performance Analysing using Matlab/Simulink. In-
ternational Journal of Electrical, Electronics and Data 
Communication. Vol. 2, Issue 7, 6-12.

18. Szymański B. 2014: Instalacje fotowoltaiczne. Wydanie 
III. GEOSYSTEM, Redakcja GLOBEnergia. Kraków.

19. PN-EN ISO 9488: 2002: Energia słoneczna – Termino-
logia.

20. PN-EN 60891: 2010: Postępowanie zapewniające 
korekcję temperatury i natężenia promieniowania do 
pomierzonych charakterystyk prądowo napięciowych 
krystalicznych urządzeń krzemowo – fotowoltaicznych.

MODELING OF PHOTOVOLTAIC CELLS 
AND MODULES FUNCTIONING IN PACKAGE 

MATLAB-SIMULINK

Summary. The paper presents single diode mathematical model 
of PV cell and module. A preliminary verification of the model 
to the data provided by the manufacturer of the PV module in 
standard conditions STC. Then verified it for data measured 
from IV 400 meter in real weather conditions. Was also proposed 
directions for further research in this area.
Key words: photovoltaics, PV module, current-voltage charac-
teristics, modeling, Matlab-Simulink.


