
TESTAREA MODULELOR FOTOVOLTAICE  

STC vs. PTC – testarea modulelor fotovoltaice 

Sunteți proprietarul mândru al unui nou sistem de energie solară fotovoltaică de 7.800 de wați. Dar de 

fiecare dată când verificați monitorizarea online, sistemul dvs. funcționează sub capacitatea totală de 

7.800 de wați.  

Apoi observați că plăcuța cu datele de pe invertorul dvs. spune că este de 7.600 de wați. Ce se întâmplă?  

Pot fi explicate motivele perfect justificate ale discrepanței, dar mai întâi trebuie să discutăm despre 

testarea panourilor solare fotovoltaice.  

Condiții standard de testare (STC)  

Un panou solar este testat pentru prima oară în fabrică. Pe măsură ce panoul iese de pe  linia de producție, 

un lucrător (sau un robot) plasează panoul pe o "masă de bliț" și cuplează cablurile pozitive și negative 

ale modulului către un dispozitiv de măsurare. Panoul este apoi "strălucit" cu lumină falsă a soarelui. 

Electronica conectată înregistrează un număr de valori ale performanței, inclusiv tensiunea (volți), curent 

(amperi) și putere (wați) ale panoului.  

Aceste condiții de testare sunt denumite "condiții standard de testare" sau STC. 

Dar ce este standard la aceste condiții de testare? Ei bine, sursa de lumină este 

calibrată la un set definit de lungimi de undă și astfel că exact 1.000 wați pe 

metru pătrat intră pe geamul din față al panoului solar. Temperatura este cealaltă 

condiție de test cheie - totul este la 25°C. Celulele solare, sticla, rama de aluminiu și foaia din spate sunt 

la 25°C. 

Cred că ați observat deja, aceste condiții de testare nu au nimic asemănător cu lumea reală. Deci, de ce 

producătorul efectuează totuși aceste teste STC?  

După cum se dovedește, există destul de puțină variație naturală - în creștere de 5-6% - în puterea de 

ieșire a celulelor solare și a panourilor, chiar și la panourile realizate pe aceeași linie de producție. 

Producătorul utilizează testul STC pentru a sorta panourile în funcție de putere și pentru a se asigura că 

panourile similare sunt vândute și utilizate împreună. 

De exemplu, să presupunem că, după un test de bliț, un panou măsoară la 257 de wați. Producătorul va 

"pune" acel panou în coșul "255 până la 259,9 wați". Un panou de 263,4 watt va fi clasat în "260 până la 

264,9 watt" și așa mai departe. Producătorul va vinde apoi panourile de 255-259,9 wați ca panouri de 255 

wați și panourile de 260-264,9 wați ca panouri de 260 de wați. (Apropo, chiar dacă panourile vin de pe 

aceeași linie de producție și costă exact același lucru pentru fabricare, producătorii percep mai mult pentru 

panourile de putere mai mare; de altfel acesta este motivul pentru care prețul panourilor fotovoltaice este 

exprimat în euro/watt). 

Din păcate, această testare nu oferă o indicație clară a modului în care panourile fotovoltaice vor funcționa 

în lumea reală. Aici intră următorul test.  

Condițiile de testare PVUSA (PTC) 

La mijlocul anilor 1990, sub conducerea Laboratorului Național pentru Energii Regenerabile (NREL), 

au fost elaborate un set de condiții de testare pentru măsurarea performanțelor panoului solar în condiții 

"reale". Condițiile au fost numite "Condiții de testare a aplicațiilor fotovoltaice pentru scala utilităților" 

sau Condiții de testare PVUSA; mai frecvent "PTC".  
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Diferența primară între STC și PTC este temperatura. Dacă vă amintiți, în condiții STC, totul este la 25°C.  

Sub PTC, totul este încălzit ca și cum ar fi fost la soare. Celulele solare din panou 

sunt ridicate la "temperatura normală de funcționare a celulei", care în mod 

obișnuit este, în medie, în jur de 45°C. Temperatura ambiantă este setată la 20°C, 

iar briza de ~1 metru/secundă suflă peste panou. Iată un rezumat al celor două 

seturi de condiții de testare:  

 STC  PTC  

Temperatura celulelor solare  25°C  45°C  

Temperatura ambientală  25°C  20°C  

"Răcirea" vitezei vântului  Nici unul  1 m/s  

Din cauza proprietăților fizice a panourilor solare, pe măsură ce acestea se încălzesc, tensiunea pe care o 

pot produce scade. Și din moment ce Puterea electrică (wați) = Tensiunea (V) x Curent (A), atunci când 

tensiunea scade, puterea scade.  

Cum se utilizează parametri testului PTC? Evaluarea PTC "real world" ajută la dimensionarea realistă a 

sistemelor fotovoltaice și să putem prognoza mai bine performanța acestora. Producătorii de panouri care 

se respectă pun la dispoziția celor interesați rezultatele testelor PTC. 

Puteți găsi rezultate ale testului PTC la GoSolarCalifornia la adresa: 

www.gosolarcalifornia.org/equipment/pv_modules.php 

 Lista are peste 21.000 panouri. Iată un exemplu de două module a celor mai importanți producători de 

panouri solare fotovoltaice: 

Producător Cod modul Descriere STC PTC % 

Canadian Solar CS6K-275P Policristalin 275W 275 W 253,5 W 92,1 

Jinko Solar JKM275PP-60-J4 Policristalin 275W 275 W 251,2 W 91,3 

Ce înseamnă asta?  

După cum puteți vedea, modulul policristalin Canadian Solar de 275 watt are puterea PTC de 253,5 wați 

și puterea STC de 275 de wați. Pe măsură ce panoul se încălzește, așa cum se întâmplă în lumea reală, 

producția sa scade. (Și când panourile se răcesc, puterea lor crește!)  

Această scădere de putere are loc la toate panourile. Procentul de scădere, totuși, variază foarte mult de la 

un tip de panou la altul și depinde de materialele folosite de producător. De exemplu, panourile Canadian 

Solar, pe care le oferim, scad cu aproximativ 7,9%. Cele mai multe panouri scad cu 8-10%, iar datele 

Gosolar California arată că unele panourile scad cu până la 16,5% în timpul testării PTC - sau altfel spus, 

puterea PTC al panoului este de 83,5% din puterea sa STC.  

Asta înseamnă că nu toate panourile sunt la fel. Pentru comparație, s-au verificat toate panourile din tabelul 

GoSolarCalifornia cu o valoare STC de 260 de wați - 655 modele. Puterea PTC ale acestora a variat de la 

217,1 W (PTC/STC = 0,835) la 239,8 W (PTC/STC = 0,922). Panourile Canadian Solar sunt în partea 

superioară a listei fiind printre cele mai performante din acest punct de vedere (PTC/STC = 0,919)  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://gosolarcalifornia.com/equipment/pv_modules.php&xid=17259,15700021,15700124,15700149,15700186,15700190,15700201&usg=ALkJrhgX9euccskZTqEtwxwD4n4Y2aokDw
http://www.gosolarcalifornia.org/equipment/pv_modules.php
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Ce este important de reținut în privința testului PTC - nu toate panourile cu aceiași putere STC au aceleași 

performanțe în exploatare. Din analiza aceasta rapidă de mai sus, a rezultat că există o diferență de 

performanță de 23 wați (~ 9%) între cele mai bune și cel mai slab performante panouri "260-watt" testate.  

Ce va produce sistemul dvs.  

Deci, înapoi de unde am început. Imaginați-vă că ați achiziționat un sistem de 7.800 de wați. Dacă 

panourile ar putea funcționa în condițiile STC - la 25°C tot timpul - sistemul dvs. ar putea funcționa la o 

capacitate de 7.800 wați la un moment dat. Dar în lumea reală, panourile vor funcționa la temperaturi mult 

peste 25°C, chiar și într-o zi rece, iar puterea va scădea semnificativ. Analiza PTC ne spune că, chiar și 

sub o încălzire modestă, producția sistemului va fi cu aproximativ 8-10% sub puterea STC. Dacă luăm în 

considerare cazul specific panoului solar canadian, cu PTC de 253,5, sistemul dvs. de 7.800 watt poate, 

cel mult, să funcționeze la aproximativ 7,184 wați.  

În ceea ce privește invertorul dvs., brusc este clar că un convertizor de 7.600 watt va fi foarte bine.  

Dacă citiți acest material și credeți că ați fost păcălit pentru că ați plătit pentru un sistem de 7.800 de 

wați, poate vă ajută să știți că ceea ce ați plătit efectiv este un sistem care produce un anumit număr de 

kilowați-oră într-o anumită perioadă de timp. 

Economia unui sistem de energie solară se bazează pe producția de energie, nu pe puterea sa. Producția 

de energie este o funcție a performanței panoului, așa cum am discutat, performanță influențată de vreme, 

de panta acoperișului, de acoperirea și umbrirea acestuia. Atunci când calculați estimarea producției, care 

este fundamentul economic al sistemului dvs. solar trebuie luați în considerare toți acești factori.  

 


