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1. WPROWADZENIE                          
            

Postęp w dziedzinie komputeryzacji ma swoje odzwierciedlenie także w branży 
fotowoltaicznej. Programy komputerowe specjalnie dedykowane dla tejże branży, 
przyczyniają się do dużej poprawy ergonomii i dokładności projektowania oraz znacznie 
skracają czas poświęcony na przygotowanie projektu. Pomagają one ponadto w 
szczegółowym generowaniu danych opisowych, statystycznych oraz prognoz 
przewidywanych uzysków energii dla zaprojektowanej uprzednio instalacji fotowoltaicznej. 

Programy komputerowe pozwalają także na sprawdzenie efektów działania różnych 
wariantów systemów, a także optymalizują projekt za pomocą doboru różnych komponentów 
instalacji fotowoltaicznej oraz ich przetestowania za pomocą symulacji. Tychże programów 
używa się ponadto w celu wykrywania możliwych błędów w działaniu całego systemu już na 
etapie wstępnej fazy projektowania, co wpływa znacząco na minimalizowanie kosztów w 
podczas instalacji oraz eksploatacji, a także przyczynia się do maksymalizacji zyskowności 
inwestycji.  

 
Tabela 1. Cele symulacji instalacji PV 

 
 

Wspomaganie komputerowe projektowania instalacji fotowoltaicznych ma znaczenie nie 
tylko dla projektanta, ale również dla osób związanych z handlem w branży fotowoltaicznej. 
Programy komputerowe generują szczegółową analizę finansową, która pozwala 
zaprezentować potencjalnemu klientowi przybliżony okres zwrotu inwestycji oraz jej 
rentowność. Ponadto taka analiza umożliwia także wyliczenie przewidywanego zysku ze 
sprzedaży energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej, w przypadku podłączenia 
generatora PV do tejże sieci. Co więcej programy ukazują możliwości systemu oraz obliczają 
oszczędność energii i zaoszczędzoną emisję dwutlenku węgla do atmosfery. 

 
2. KLASYWIKACJA PROGRAMÓW SYMULACYJNYCH 



 
2.1.Narzędzia do wymiarowania komponentów systemów 
 
Programy te pozwalają na wymiarowanie i szczegółowe spasowanie komponentów 

systemu fotowoltaicznego poprzez odpowiedni dobór pasujących do siebie elementów.  
Ponadto przyczyniają się one do symulacji oraz wizualizacji pracy instalacji fotowoltaicznej. 

 
2.2.Narzędzia odtwarzające pracę systemów PV 

 
Przewidują one jak poszczególne elementy systemu będą się zachowywać po 

uruchomieniu instalacji. Co więcej szczegółowo opisują cały system fotowoltaiczny, 
kalkulując generację energii elektrycznej w różnych przedziałach czasowych. 

 
2.3.Narzędzia symulacyjne dla systemów hybrydowych 

 
Narzędzia te umożliwiają symulowanie działania prostych oraz skomplikowanych 

układów hybrydowych. Pozwalają one na symulowanie tzw. systemów wyspowych, czyli 
urządzeń połączonych w jedną sieć, które generują energię elektryczną z różnych 
odnawialnych źródeł (z wiatru, słońca, wody, biogazu). 

 
2.4.Programy meteorologiczne oraz symulujące zacienienia 

 
Programy te umożliwiają analityczne i graficzne odwzorowanie zacienienia na podstawie 

planu sytuacyjnego narzuconego przez użytkownika. Badają one zacienienie w różnych 
przedziałach czasowych, porach dnia oraz roku. Korzystają z rozbudowanych danych 
meteorologicznych oraz baz danych określonych dla danej lokalizacji. 

Komputerowe programy wspomagające projektowanie systemów fotowoltaicznych mogą 
weryfikować ich poprawność wyników oraz parametrów. Ponadto obliczają one wskaźniki 
jakościowe i ilościowe, na podstawie, których następnie są wizualizowane parametry pracy 
instalacji PV. Także na bieżąco analizowana jest ewentualna zmiana tychże parametrów, co 
pomaga w udzieleniu szybkiej pomocy w razie awarii bądź niepoprawności pracy systemu 
fotowoltaicznego. 

Programy te niestety nie potrafią wykryć błędu czynnika ludzkiego, jakim jest błędny 
opis systemu podczas projektowania. Co więcej programy symulacyjne nigdy nie będą w 
stanie zastąpić wiedzy fachowca bądź projektanta, a także nigdy wyjdą poza określony zakres 
opisu matematycznego. Ponadto niewykonalne jest na ich podstawie porównanie parametrów 
doświadczalnych ze szacunkowymi. 

 
3. WYBRANE PROGRAMY KOMPUTEROWE DEDYKOWANE NA CELE 

FOTOWOLTAIKI 
 
3.1.PV Syst 

Jest to program przeznaczony do edukacji i symulacji. Pozwala ponadto wymiarować 
zarówno komponenty, jak i cały system fotowoltaiczny. Symuluje jego działanie przy 
równoczesnym analizowaniu wielu parametrów meteorologicznych, elektrycznych, a także 
sprawności i wydajności. Program ten jest dedykowany systemom niepodłączonym do sieci 
elektrycznej, jak i systemom z nią współpracujących oraz projektowanych na potrzeby np. 
przepompowywania wody. 

 



 
Rys. 1. Ekran roboczy programu PV Syst 

Program ten posiada bardzo dużą bazę meteorologiczną dla lokalizacji z całego świata 
(dla Polski są 4 lokalizacje). Duża zaletą programu są bieżące aktualizacje wszelkich 
komponentów z fotowoltaicznego rynku. W ramach ułatwienia pracy użytkownikowi-
nowicjuszowi w programie rozbudowano pomoc o bardzo przejrzystym interfejsie. Program 
jest skierowany głównie dla inżynierów, architektów oraz naukowców (przydatne narzędzie 
edukacyjne). 

Dane wejściowe, bez których projektowanie byłoby niemożliwe,  wprowadza się do 
programu w formie uproszczonej, oraz zaawansowanej. Wykwalifikowany użytkownik, 
posiadający dużą wiedzę ekspercką, znajdzie w programie możliwość wprowadzenia 
wyczerpującej liczby danych. Z tego pułapu można zdefiniować zacienienie, niedokładne 
spasowanie napięciowo-prądowe komponentów użytych w projektowanej instalacji oraz 
straty na nich/z nimi związane. Co więcej „PV Syst” daje możliwość wprowadzenia do swojej 
bazy danych specyfikacji technicznej dla własnych komponentów, a także zaimportowanie 
precyzyjnych danych meteorologicznych z innych programów, np. z programu „Meteonorm”. 

Wyniki symulacji przedstawiane są jako wyczerpujący treść raport, który opisuje 
szczegółowo parametry działania systemu, a także najważniejsze wyniki z jego 
funkcjonowaniem związane. Ponadto złożone algorytmy programu PV Syst powodują, że jest 
on w stanie analizować nawet do kilkuset parametrów jednocześnie, a także dokonywać tego 
w dowolnie zdefiniowanych przedziałach czasowych.  Wyniki zawarte w wygenerowanym 
raporcie prezentowane są w formie graficznej jako tabele, histogramy oraz wykresu. 

Do zalet programu niewątpliwie należy łatwość jego użycia, duża baza danych dla 
komponentów oraz danych meteorologicznych oraz przede wszystkim łatwość użycia [4]. 

 
1.1.PV-DesignPro 

Program PV-DesignPro jest programem do symulacji działania instalacji fotowoltaicznej, 
z naciskiem na te, które są podłączone do sieci. Program także sprawdza sie w systemach 
autonomicznych (bądź wyspowych), systemach „backup”, które podtrzymują energię w razie 
jej niedoboru oraz instalacjach przeznaczonych do pompowania wody. W programie tym 
główny nacisk kładziony jest na weryfikację i prezentację danych ukazujących wyczerpujące 
informacje o generacji energii z promieniowania słonecznego oraz jej zużyciu przez 



konsumentów. PV-DesignPro potrafi ponadto obliczyć szczegóły finansowego efektu 
działania projektowanej instalacji. 

 

 
Rys. 2. Ekran roboczy programu PV-DesignPro 

Program jest przeznaczony dla architektów, projektantów, instalatorów, a także na 
potrzeby dydaktyczne i naukowe. 

Dane wejściowe wprowadza się wraz z danymi klimatycznymi, niezbędnymi do 
precyzyjnego oszacowania przewidywanych uzysków energii dla danej lokalizacji. 
Charakteryzuje się także planowane zużycie energii oraz model systemu na podstawie 
elementów z baz danych. 

Wyniki przeprowadzonej symulacji prezentowane są jako parametry środowiskowe, 
analiza ekonomiczna, analiza działania systemu oraz ilościowy uzysk wygenerowanej przez 
instalację energii. 

Do zalet programu niewątpliwie należy dokładność generowanych danych, które 
zapisywane są w postaci bazy danych. Do wad należy zaś trudna i mało przejrzysta obsługa, 
dzięki bardzo mało intuicyjnemu interfejsowi użytkownika [9]. 

 
1.2.PVsol 

PVsol jest to opracowanie służące do symulacji działania instalacji fotowoltaicznej 
dołączonej do sieci oraz do układów wyspowych. Opiera się on na analizie godzinowej. Baza 
falowników oraz modułów fotowoltaicznych jest na bieżąco aktualizowana w trybie online. 



 
Rys. 3. Ekran roboczy programu PVsol 

Program dedykowany jest dla architektów, instalatorów oraz projektantów instalacji 
fotowoltaicznych oraz jako pomoc naukowa, bądź badawcza dla uniwersytetów i szkół 
wyższych. Jest jednym z najprostszych w obsłudze programów do symulacji działania 
systemów PV, i co za tym idzie, nie wymaga wiedzy eksperckiej oraz doświadczenia w 
projektowaniu systemów PV. 

 

 
Rys. 4. Ekran roboczy programu PVsol - efekt zacienienia 

Jako dane wyjściowe na potrzeby symulacji planowanego uzysku energii elektrycznej, 
wprowadza się podstawowe parametry charakteryzujące instalację fotowoltaiczną oraz jej 
ewentualne zacienienie, a także zapotrzebowanie na energię wraz z jej cenami. 

 



 
Rys. 5. Ekran roboczy programu PVsol - wizualizacje 3D 

Jako dane wyjściowe otrzymuje się schemat działania całego projektowanego systemu 
wraz z wykresami w przejrzystym raporcie. Program uwzględnia w nim także oczekiwany 
czas zwrotu planowanej inwestycji oraz jej analizę opłacalności ekonomicznej. Zaletą 
programu jest przejrzysta i bardzo łatwa obsługa, niewymagająca długiego czasu nauki [8]. 

 
 

1.3.PV Manager 

Program PV Manager jest autorskim programem firmy IBC Solar AG przeznaczonym 
wyłącznie dla partnerów tejże firmy. Pozwala on projektować instalacje fotowoltaiczne 
dołączone do sieci oraz systemy autonomiczne (wyspowe). Co więcej mocną stroną programu 
jest specjalne narzędzie do symulacji zacienienia modułów fotowoltaicznych, szeroka baza 
komponentów systemu fotowoltaicznego oraz duża liczba dokładnych danych 
meteorologicznych. Program posiada także bardzo przyjazny dla użytkownika interfejs m. in 
dzięki rozbudowanej pomocy oraz intuicyjnej obsłudze. 

 

 
Rys. 6. Ekran roboczy programu PV Manager - wprowadzanie danych 



PV Manager skierowany jest przede wszystkim dla szerokiego grona architektów, 
projektantów, inżynierów oraz naukowców, którzy są partnerami firmy IBC Solar AG.  

Dane wejściowe do programu wprowadza się na kilku poziomach, krok po kroku 
definiując parametry planowanej instalacji fotowoltaicznej, jej usytuowanie oraz orientację w 
przestrzeni. Ponadto istnieje możliwość importu własnego pakietu danych meteorologicznych 
oraz dowolnych komponentów fotowoltaicznych. 

 

 
Rys. 7. Ekran roboczy programu PV Manager - efekt zacienienia modułów 

Dane wyjściowe prezentowane są w formie raportu, na którym określone są parametry 
projektowanego systemu PV w formie tabelarycznej oraz graficznej. Co więcej program 
generuje szczegółową analizę ekonomiczną opłacalności planowanego systemu. 

Do zalet programu należy duża łatwość obsługi, obszerna baza danych zarówno użytych 
w projekcie komponentów, jak i meteorologicznych, a także poręczny interfejs użytkownika 
[6]. 

1.4.Meteonorm 

Program komputerowy Meteonorm funkcjonuje m. in. na podstawie swojej bazy danych, 
która oparta jest na danych klimatycznych z 7756 stacji meteorologicznych zlokalizowanych 
na całym świecie. Na podstawie precyzyjnych godzinowych wartości natężenia 
promieniowania, temperatury oraz innych parametrów, program umożliwia precyzyjne 
wygenerowanie danych, które następnie mogą zostać zaimportowane przez inne programy 
służące do projektowania instalacji fotowoltaicznych. 

 



 
Rys. 8. Ekran roboczy programu Meteonorm - wprowadzanie danych 

 
Meteonorm dedykowany jest przede wszystkim architektom, inżynierom oraz uczelniom 

w celach badawczych, a także każdemu, dla kogo niezbędne są precyzyjne dane 
meteorologiczne. Jako danych wejściowych, które można wprowadzić do programu, używa 
się własnych danych z innych źródeł oraz współrzędnych geograficznych. Jako dane 
wejściowe otrzymuje się dane miesięczne, dzienne, godzinowe, minutowe zobrazowane na 
przejrzystych wykresach w najróżniejszych formatach [7]. 

Program Meteonorm pozwala wygenerować uśrednione dane meteorologiczne dla danej 
lokalizacji w dowolnej jednostce czasu. Ponadto w bardzo szybki sposób podaje dokładną 
informację o warunkach pogodowych. Dokładność program jest niestety obarczona różną 
jakością i dokładnością danych, zależnych od lokalizacji. 

 

 
Rys. 9. Ekran roboczy programu Meteonorm - dane meteo 



2. Podsumowanie  
 
Mimo opierania się przez te programy na coraz to dokładniejszych danych pogodowych z 

satelitów oraz stacji meteorologicznych, rozbudowanych baz danych z bezproblemowym 
dostępem, pogoda oraz mikroklimat danej lokalizacji pozostaje wciąż bardzo trudny w stu 
procentach do przewidzenia. Wpływa na to ogromna złożoność zjawisk w przyrodzie oraz w 
samych systemach fotowoltaicznych, policzalna dokładność matematycznych modeli zjawisk 
stosowanych do symulacji. Co więcej mimo możliwie maksymalnej dokładności przy 
projektowaniu tychże programów, zdarzają się błędy w algorytmach, poniekąd wynikające z 
uproszczeń w obliczeniach. Na niewielką niedokładność wpływa także materiałowa 
degradacja parametrów komponentów fotowoltaicznych, którą bardzo trudno oszacować [1, 
2]. 

Podsumowanie możliwości oprogramowania do projektowania instalacji 
fotowoltaicznych przedstawia tabela 2 i 3. 

 
Tabela 2. Co mogą a czego nie mogą programy do projektowania instalacji PV 

 
 
 

Tabela 3. Przyczyny niedokładności oprogramowania do projektowania PV 
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