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ĮŽANGA
Fotoelektriniai moduliai tai įrenginiai, kurie naudojant fotoelektrinį dėsnį sugeria saulės 

radiaciją ir paverčia ją elektra. Kai puslaidininkių medžiagos (plačiausiai naudojamas yra silicis) 
yra veikiamos šviesos, kai kurie šviesos spindulių fotonai yra absorbuojami puslaidininkių 
kristalų, dėl to kristale atsiranda laisvųjų elektronų. Tai yra pagrindinė priežastis dėl ko pagal 
fotoelektrinį dėsnį pagaminama elektros energija. 

Fig. 1. PV modulio konstrukcija (Šaltinis: asmeninis rinkinys)
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FOTOELEKTRINIO MODULIO SAVYBĖS

Fotoelektrinio modulio veikimas apibudinamas dviem parametrais: įtampa ir srove. 
Elektros energijos išėjimas iš modulio yra šių dviejų kintamųjų rezultatas. Šie pagrindiniai foto 
modulio veikimo parametrai skiriasi priklausomai nuo saulės spinduliavimo intensyvumo ir 
foto elementų temperatūros. 

Pagrindinė  fotoelektrinio modulio darbinė charakteristika yra I-V srovės priklausomybės 
nuo  įtampos kreivė ir galios priklausomybės nuo įtampos kreivė P-V. I-V ir P-V kreivėse yra 
įrenginio darbiniai parametrai esant tam tikroms sąlygoms, apšvitai ir temperatūrai. 
Fotoelektrinio modulio išėjimo charakteristikos paprastai matuojamos esant standartinėms 
bandymo sąlygomis (SBS), užtikrinant santykinai nepriklausomą skirtingų fotoelektrinių 
modulių ir jų išėjimo parametrų palyginimą ir  įvertinimą: 
• a saulės apšvita 1000 W/m2,
• oro masė AM 1,5 (įprastinę dieną,  esant vidutinei drėgmei ir taršai) , 
• modulio temperatura 25°C.

(1)P = I V [W]



I-V KREIVĖ

I-V kreivė rodo galimus foto elektros modulio srovės ir įtampos išėjimo derinius.
FE modulis generuoja didžiausią srovę, kai grandinėje nėra varžos, pavyzdžiui, kai modulis 

yra užtrumpintas. Tada grandinės įtampa yra lygi nuliui. Ši didžiausia srovė vadinama trumpojo 
jungimo srove (ISC).

Didžiausia įtampa modulio išėjime bus tuomet, kai grandinė nutraukta ir vadinama atviros 
grandinės įtampa (VOC). Esant šioms sąlygoms varža bus be galo didelė ir elektros srovė netekės, 

nes grandinė bus nesujungta.
Yra maksimalus kreivės taškas, kuriame galia yra didžiausia. Maksimalios galios srovė yra 

apibūdinama kaip Imp ir įtampa, kaip Vmp.

I-V kreivė turi sklandžia formą su trimis skirtingomis įtampos kitimo zonomis: 
1. Nuosekliai kintanti dalis virš 0 V, 
2. Status nuolydis žemiau VOC, 

3. Kreivės užlinkimas pasiekus maksimalios galios tašką.



I-V KREIVĖ

Soties koeficientas FF yra maksimalios galios santykis su gaminama Isc ir Voc. Jis nulemia I-V 

kreivės formą ir apibudina FE modulio kokybę. Paprastai komercelizuotas saulės elementas turi 
FF > 0,70.

Fig. 2. I-V FE modulio kreivė 
(Šaltinis: asmeninis rinkinys)
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I-V KREIVĖ ESANT SKIRTINGAI APŠVITAI IR FOTO ELEMENTO TEMPERATŪRAI

Pav. 3. I-V kreivė esant 
skirtingai apšvitai ir pastoviai 

elemento temperatūrai 
(Šaltinis: asmeninis rinkinys)

Fig. 4. I-V kreivė esant skirtingai 
elemento temperatūrai ir pastoviai 

apšvitai (Šaltinis: asmeninis rinkinys)
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P-V KREIVĖ
P-V kreivė rodo santykį tarp fotoelektrinio modulio išėjime generuojamos elektrinės 

galios ir įtampos.
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Fig. 5. P-V FE modulio kreivė  
(Šaltinis: asmeninis rinkinys)
 



NUOSEKLUS MODULIŲ JUNGIMAS
Kai fotoelektriniai moduliai sujungiami nuosekliai kiekvieno modulio įtampa sumuojama, 

elektros srovė išlieka ta pati. 

Fig. 6. I-V dviejų 66 W FE  modulių sujungtų nuosekliai kreivė (E=0,5 kW/m2) 
(Šaltinis: asmeninis rinkinys)
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LYGIAGREČIAI SUJUNGTI MODULIAI  
Kai lygiagrečiai sujungiami du FE moduliai, abiejų saulės modulių elektros srovės 

sudedamos, o sistemos įtampa lieka nepakitusi

Fig. 7. I-V kreivė dviems lygiagrečiai sujungtiems 66 W FE moduliams (E=0,5 kW/m2)
(Šaltinis: asmeninis rinkinys)
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FOTOELEKTRINIO MODULIO EFEKTYVUMAS
Fotoelektrinio elemento efektyvumas apibudina procentinę dalį modulį pasiekusios saulės 

energijos, kuri paverčiama į naudotiną elektros energiją

FE modulių efektyvumas ženkliai priklauso nuo jų konstrukcijos:

• monokristalinio silicio- 14-17,5% (lab. sąlygose apie 24 %),

• polikristalinio silicio - 11-15% (lab. sąlygose apie 18 %),

• amorfinio silicio – 5-10% (lab. sąlygose apie 13).

čia:
P – išeinančios naudingos galios reikšmė [W], 
A – modulio plotas [m2],
E – modulį paveikusi saulės apšvita [W/m2].

(3)
P

A E
 





LABORATORINIO STENDO SCHEMA

1 2
3

Pav. 8. Laboratorinio stendo schema: 
1 – FE modulis, 
2 – valdymo prietaisas, 
3 – PC 

(Šaltinis: asmeninis rinkinys)



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

1 dalis. Ryšys tarp saulės apšvitos ir fotomodulio gaminamos galios (pasirinktinai)

1.Pastatykite rinkiklį DC-apkrova į 2 padėtį.

2.Išjunkite DC-lempas, kurios yra lygiagrečiai sujungtos su reostatu (įjunkite padėtį Išj.).

3.Įjunkite PC programą EESFC.

4.Įjunkite PO/PRIEŠ jungiklį į PRIEŠ padėtį.

5.Sujunkite modulius LYGIAGREČIAI.

6.Pakeiskite reostato apkrovos poziciją į 50% R reikšmės.

7.Įjunkite MODULIS-1 jungiklį.

8.Nustatykite maksimalią SUN-2 reikšmę.

9.Surašykite išmatuotas srovės I, įtampos V ir saulės apšvitos E reikšmes.

10.Sumažinkite SUN-2 lempų apšvitą į žemesnę poziciją.

11.Surašykite išmatuotas srovės I, įtampos V ir saulės apšvitos E reikšmes į atspausdintą lentelę.



NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
1. Dalis. Ryšys tarp saulės apšvitos ir fotoelektrinio modulio gaminamos galios

12. Pakartokite 9 ir 10 iki tol kol SUN-2 pasieks minimalią reikšmę.

13. Išjunkite MODULIS-1.

14. Užpildykite MsExcel failo lentelę ir gaukite rezultatus.

15. Parašykite išvadas:

A.Apibūdinkite ryšį tarp gaminamos galios ir saulės apšvitos

B.Apibūdinkite ryšį tarp generuojamos įtampos, srovės ir saulės apšvitos

Priimančio įrenginio varža
R = 50%

SAULĖ-2

MODULIS-1

I V E P

[A] [V] [W/m2] [W]
        0

      0
      0
      0
      0
      0



2 Dalis. Nustatymas I-V ir P-V kreivių, užpildymo faktorius FF, galia ir efektyvumas (pasirinktinai)

1.Sujungti modulius LYGIAGREČIAI.

2.Nustatykite nuolatinės srovės reguliatorių 2. padėtyje.

3.Nustatykite SAULĖ-1 ir SAULĖ-2 didžiausią vertę ir palaukite kol lempos apšvieta stabilizuosis. (Apie 5-10 

minučių) 

4.Pakeiskite apkrovos reostato padėtį iki 100% R

5.Įjunkite 1-MODULĮ. 

6.Užrašykite išmatuotas srovės vertes I, įtampos  V ir saulės apšvitą E.  

7.Pakartokite matavimus kitose apkrovos reostato padėtyse (Nuo 90% iki 0%)

8.Išjukite 1-MODULĮ.

9.Įdėkite DC įkrovos rinkiklį į 1 padėtį. (Be apkrovos)

10.Įjunkite 1-MODULĮ ir užrašykite atviros grandinės įtampo vertę (VOC).

11.Užrašykite aplinkos ir modulio temperatūras. 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



2 dalis. I-V ir P-V kreivių tyrimas, užpildymo 
faktoriaus  FF, galios ir efektyvumo

12. Išjunkite 1 MODULĮ. 

13. Užpildykite lentelę MsExcel faile, siekiant 

gauti rezultatą.

14. Atlikite šią užduotį:

a. Pasirinkite didžiausią pratimo metu 

naudojamą galią.

b. Paskaičiuokite didžiausią vardinę galią, 

kurią generuoja moduliai esant Imp ir Vmp 

vertėms.

c. Pasirinkite didžiausią fotoelektrinių 

modulių efektyvumą, gautą pratimo metu.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

 R
PANEL-1 (SUN-1 + SUN-2)

I V E P η
[%] [A] [V] [W/m2] [W] [%]

Voc [V]       0,00 #DZIEL/0!
max       0,00 #DZIEL/0!
90       0,00 #DZIEL/0!
80       0,00 #DZIEL/0!
70       0,00 #DZIEL/0!
60       0,00 #DZIEL/0!
50       0,00 #DZIEL/0!
40       0,00 #DZIEL/0!
30       0,00 #DZIEL/0!
20       0,00 #DZIEL/0!
10       0,00 #DZIEL/0!
0       0,00 #DZIEL/0!

Isc [A] 0,00 0,0 0,0 0,00 #DZIEL/0!

Tpanel [°C]  

Tambient [°C]  



2. dalis. Nustatymas I-V ir P-V kreivių nustatymas, užpildymo faktoriaus FF, galios ir 
efektyvumo 
d. Paskaičiuokite fotoelektros modulio didžiausią vardinį efektyvumą
e. Calculate fill factor FF for maximum power received during the exercise - use values Isc an 

Voc determined during the exercise Paskaičiuokite užpildymo faktorių FF esant didžiausiai 
galiai, gautai atliekant pratimą – naudokite pratimo metu nustatytas Isc ir Voc vertes . 

f. Calculate fill factor FF for maximum nominal power Paskaičiuokite užpildymo faktoriaus FF 
maksimalią vardinę galią.

15. Parašykite išvadas: 
A. Palyginkite eksperimentines pirmojo ir antrojo modulių I-V kreives, pateiktas modulio 

gamintojo(ypač į kreivės formą, Isc ir Voc vertes)
B. Paaiškinkite skirtumų priežastis tarp kreivių I-V 
C. Palyginkite modulių efektyvumą su gamintojo duota ve
D. Palyginkite užpildymo faktoriaus pildymą su vardine verte
E. Paaiškinkite gautus skirtumus.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



3 Dalis. Moduliai sujungti nuosekliai/lygiagrečiai (pasirinktinai). 
1.Sujungti modulius LYGIAGREČIAI.
2.Pastatykite nuolatinės srovės reguliatorių į 2 padėtį.
3.Nustatykite SAULĖ-1 ir SAULĖ-2 didžiausią vertę ir palaukite kol lempos apšvita stabilizuosis.
4.Pakeiskite reostato padėtį iki 100% R
5.Įjunkite 1 MODULĮ. 
6.Užrašykite (į atspausdintą lentelę) išmatuotas srovės I, Įtampos V ir saulės spinduliuotės E vertes. 
7.Pakartokite matavimus kitose apkrovos reostato padėtyse (Nuo 90% iki 0%).
8. Išjunkite 1-MODULĮ.
9.Nustatykite DC įkrovos rinkiklį į 1 padėtį (BE APKROVOS).
10. Įjunkite 1 MODULĮ ir užrašykite atviros grandinės įtampos vertę (VOC).
11.Užrašykite į atspausdintą lentelę aplinkos ir modulio vidutines temperatūras. 
12.Įjunkite 1 MODULĮ.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



3 dalis. Moduliai sujungti nuosekliai/lygiagrečiai. (pasirinktinai)

13. Sujungti modulius NUOSEKLIAI. 

14. Pastatykite nuolatinės srovės reguliatorių į 2 padėtį 

15. Pakeiskite apkrovos reostato padėtį iki 100% R.

16. Įjunkite 1 ir 2 MODULIUS.

17. Užrašykite į atspausdintą lentelę išmatuotas srovės I, įtampos V ir saulės spinduliuotės E vertes. 

18. Pakartokite matavimus kitose apkrovos reostato padėtyse (Nuo 90% iki 0%).

19. Išjunkite 1 ir 2 MODULIUS.

20. Pastatykite nuolatinės srovės reguliatorių į 1 padėtį (BE APKROVOS).

21. Įjunkite 1 ir 2 MODULIUS ir užrašykite atviros grandinės įtampos vertę (VOC).

22. Užrašykite į atspausdintą lentelę aplinkos ir modulio vidutines temperatūras I

23. šjunkite 1 ir 2 MODULIUS.

24. Sujungti modulius LYGIAGREČIAI.

25. Pakartokite 14.-23. operacijas lygiagrečiai sujungus modulius.

26. Išjunkite 1-SAULĖ and 2-SAULĖ .

27. Užpildykite MsExcel failo lentelę ir gaukite rezultatus. 

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



3 dalis. Moduliai sujungti nuosekliai/lygiagrečiai.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

17. Parašykite išvadas:

A. Aprašykite skirtumus tarp 

I-V kreives vienetinio 

modulio ir tarp sujungtų 

modelių 

nuosekliai/lygiagrečiai. (Isc 

ir Voc vertės, didžiausia 

išgaunama galia) 

B. Aprašykite kas nutinka su 

sukurta srove ir įtampa kai 

moduliai yra sujungti 

nuosekliai ir lygiagrečiai.
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