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Увод  
 

Енергија је један од фундаменталних захтева живота, надмашен само водом и 

храном. Енергија добијена сагоревањем фосилних горива ослобађа значајне количине 

CO2, SOx и других полутаната у нашу атмосферу, који негативно утичу на здравље 

живих бића. Кључно решење овог великог проблема је смањење, а по могућству и 

уклањање, штетних ефеката људских активности за које је потребно сагоревање 

фосилних горива [1]. 

Убрзан развој фотонапонске (Photovoltaic  (PV)) индустрије у свету и константан 

раст производње електричне енергије у соларним електранама који се субвенционише у 

већини земаља, обећавају добру перспективу фотонапонским технологијама. Соларне 

ћелије се све више користе у домаћинствима, школама и државним објектима. У 

савременој архитектури соларне ћелије се користе као кровни и фасадни елементи који 

објектима дају леп изглед, омогућују им енергетску независност и позитивно утичу на 

очување животне средине. PV модули су погодни за примену у урбаним и другим 

срединама, јер постављањем соларних модула на грађевинске објекте омогућује се 

производња електричне енергије на месту њене потрошње [2]. 

Ефикасност PV система зависи од интензитета Сунчевог зрачења које доспева на 

површину модула, угла нагиба, оријентације, запрљаност површине модула и њихове 

засенчености и температуре. Запрљаност модула представља један од најзначајнијих 

проблема, који доводи до смањења њихове ефикасности. Запрљаност је термин који се 

користи за описивање таложења прашине на површини соларних модула. Степен 

запрљаности соларних модула зависи од многих фактора: угао нагиба, орјентација и 

карактеристике површине соларних модула, карактеристике локације, температура 

околине, притисак, влага и ветар. Под прашином се подразумева мешавина различитих 

полутаната који су карактеристични за одређено географско подручје. Међутим, 

запрљаност не укључује само таложење прашине већ и осталих нечистоћа, као што су 

биљни продукти, птичији измет, соли, индустријски остаци, песак, пепео итд. Присуство 

ових полутаната на површини модула спречава апсорбцију Сунчевог зрачења на 

соларним ћелијама [3,4]. 

 Неки од региона са највећим потенцијалом соларне енергије на Земљи такође су 

и зоне са највећом акумулацијом прашине, као што су региони Блиског Истока и Северне 

Африке [1]. Током грејне сезоне у многим регионима се у ваздуху могу наћи различити 

полутанти, карактеристични за врсту коришћеног енергента. Имајући у виду да се за 

грејање углавном користе фосилна горива, у току грејне сезоне на соларним модулима 

се таложи чађ која смањује њихову енергетску ефикасност. Због свега наведеног, 

потребно је правилно одржавање и чишћење соларних модула како би се спречило 

смањење излазне снаге модула, а самим тим и електричне енергије.  

Циљ овог мастер рада је експериментално одређивање електричних параметара 

чистих соларних модула и соларних модула запрљаних одређеним полутантом, као и 

одређивање погодности примењених метода чишћења. Резултати добијени у овом раду 

могу се користити за давање препорука о адекватним методама за одржавања соларних 

модула и планирање учестаности чишћења.  



2 
 

 У првом поглављу под називом Фотонапонска конверзија Сунчевог зрачења 

дати су основни подаци о чистим и примесним полупроводницима, о фотоелектричном 

ефекту у p-n споју, који се одвија на соларним ћелијама, као и о параметрима соларне 

ћелије (напону отвореног кола, струји кратког споја, максималној снази, фил фактору и 

ефикасности соларне ћелије) и формирању соларне ћелије од монокристалног 

силицијума. 

У другом поглављу под називом Запрљаност и чишћење соларних модула дати 

су основни подаци о различитим полутантима и факторима који утичу на запрљаност 

соларних модула (угао нагиба, орјентација и карактеристике површине соларних 

модула, карактеристике локације, температура околине, притисак, влага и ветар). 

Направљена је разлика између сувог и влажног чишћења и дат је преглед различитих 

метода чишћења. 

У трећем поглављу под називом Експериментални резултати и дискусија дат је 

опис експерименталног система који се састоји од шест соларних модула од 

монокристалног силицијума, који су постављени под углом од 32°, 0° и 90° у односу на 

хоризонталну раван. Дат је опис коришћене мерне опреме и примењених метода 

чишћења. Затим је описана методологија мерења. У даљем су дати резултати 

испитивања електричних праметара соларних модула у зависности од њихове 

запрљаности наталоженом честицама прашине, чађи и нанетим песком. 

У делу Закључак дати су најважнији закључци до којих се дошло у овом мастер 

раду. 
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1. Фотонапонска конверзија Сунчевог зрачења 

 

Фотонапонска конверзија Сунчевог зрачења подразумева директно претварање 

енергије Сунчевог зрачења у електричну енергију. Заснива се на унутрашњем 

фотоелектричном ефекту у p-n споју и одвија се на соларним ћелијама, које се израђују 

од полупроводничких материјала [5]. 

 

1.1 Полупроводнички материјали 

 

Полупроводнички материјали представљају посебну класу материјала, која се 

издваја по својим специфичним електричним особинама. Једна од карактеристичних 

величина је електрична проводност материјала, која дефинише механизам провођења 

наелектрисања. На основу вредности електричне проводности, полупроводнички 

материјали се налазе између проводника и изолатора. Електрична проводност 

полупроводничких материјала је мања у односу на електричну проводност проводника, 

а већа у односу на електричну проводност изолатора и има вредности у интервалу ( 10-3 

- 105) Ω-1 m-1.  

Полупроводнички елементи, од којих су најзначајнији силицијум Si и германијум 

Ge, имају кристалну решетку дијамантског типа, а атоми унутар решетке су међусобно 

повезани ковалентним везама. Један атом силицијума има 14 електрона, поређаних у 

различите слојеве. Прва два слоја који садрже два и осам електрона су комплетно 

пупуњени. Трећи слој је само до пола попуњен и садржи четири електрона, који 

учествују у формирању тетраедарских ковалентних веза у кристалној решетки. Атом 

германијума има укупно 32 електрона, од којих четири у последњој љусци као код 

силицијума. Атоми Si и Ge ће увек тражити начин да попуне последњи слој, а да би 

успели у томе делиће електроне са четири суседна атома.  

Познато је да су чист Si и Ge слаби проводници електричне енергије, зато што 

немају слободних електрона који би се кретали. Овај проблем се отклања тако што Si 

или Ge допирају примесама. У кристалну решетку чистог полупроводника додају се 

атоми примесе чија валенца треба да буде за један мања или за један већа од валенце 

атома чистог полупроводника. Дакле, атомима Si или Ge који припадају IV групи 

периодног система елемената могу се додавати атоми из III или V групе [6]. 

Структура полупроводника p-типа  

Када се у кристалној решетки силицијума један атом силицијума замени 

примесним атомом из III групе периодног система елемената (акцептори): бор (B), 

алуминијум (Al), галијум (Ga), индијум (In) или талијум (Tl) који имају по три валентна 

електрона, једна ковалентна веза примесног атома са атомом силицијума остаће 

незасићена (слика 1.). 
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Слика 1. Шематски приказ дводимензионалне кристалне решетке 

 полупроводника p-типа [6]. 

 

Недостатак једног електрона може се сматрати као шупљина или као вишак једног 

позитивног наелектрисања. Шупљине учествују у провођењу струје кроз примесни 

полупроводник преносом јонизационе енергије у смеру који је супротан од смера 

кретања електрона. Полупроводници са примесама које формирају шупљине називају се 

полупроводницима p-типа [6]. 

Структура полупроводника n-типа  

Слично претходном, уколико се атом силицијума замени примесним атомом из V 

групе периодног система елемената (донорима), где спадају: фосфор (P), арсен (As) или 

антимон (Sb), који имају по пет валентних електрона, четири електрона ће са 

електронима атома силицијума градити ковалентне везе, док ће један електрон бити 

везан за примесне атоме (слика 2). Код допираног силицијума потребна је мања 

количина енергије да се изазове ослобађање једног електрона атома примесе зато што 

он није повезан ни са једним суседним атомом силицијума. 

 

Слика 2. Шематски приказ дводимензионалне кристалне решетке  

полупроводника n-типа [6]. 

 

Овако добијени примесни полупроводници, код којих долази до појаве вишка 

слободних електрона називају се полупроводницима n-типа [6]. 
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1.2 Транспорт носилаца наелектрисања 

 

Дрифт 

Када се полупроводник подвргне спољашњем електричном пољу, електрони 

добијају компоненту брзине која се назива дрифтовска брзина и њихово кретање постаје 

усмерено. Ова брзина, услед честих судара и промена правца кретања електрона, неће 

се стално повећавати, већ ће постићи једну средњу вредност 𝜈𝑛 која се за електрична 

поља која нису сувише велика може изразити као: 

𝜈𝑛 = 𝜇𝑛𝐾                                                                          (1) 

где је 𝜇𝑛 покретљивост електрона. 

Шупљине се понашају на сличан начин, али због другачије масе и природе, 

покретљивост шупљина 𝜇𝑝 је мања од покретљивости електрона, тако да средња 

дрифтовска брзина шупљина: 

𝜈𝑝 = 𝜇𝑝𝐾                                                                           (2) 

Покретљивост носилаца наелектрисања јако зависи од температуре и 

концентрације примеса, и при собној температури покретљивост електрона је 

приближно два пута већа од покретљивости шупљина. 

Струја која настаје кретањем електрона и шупљина под утицајем електричног 

поља представља дрифтовску струју, чија је густина: 

𝐽𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡 = 𝑒𝑛𝜈𝑛 + 𝑒𝑝𝜈𝑝 = 𝑒(𝑛𝜇𝑛 + 𝑝𝜇𝑝)𝐾                                       (3) 

при чему је 𝜎𝑛 = 𝑒𝑛𝜇𝑛  електронска, а 𝜎𝑝 = 𝑒𝑝𝜇𝑝  шупљинска проводност [7]. 

 

Дифузија 

Када на полупроводник није прикључено спољашње електрично поље, електрони 

и шупљине се налазе у сталном кретању услед термичке енергије кристала. Ово кретање 

носилаца наелектрисања је хаотично, и сви смерови су подједнако вероватни. Међутим, 

уколико у полупроводнику постоји разлика у концентрацији носилаца онда настаје 

њихово кретање од места више концентрације ка месту ниже концентрације, тежећи да 

се концентрације носилаца изједначе. Ово кретање носилаца проузрукују дифузиону 

струју, која је пропроционална градијенту концентрације носилаца. Ако се правцу 

промене концентрације носилаца придружи x-оса, онда су градијенти електрона и 

шупљине дуж те осе: dn/dx и dp/dx. Ове изразе треба узети са негативним предзнаком због 

тога што се кретање врши са места више ка месту ниже концентрације, односно смер 

кретања носилаца је супротан од смера повећања концентрације. 

Дифузиона струја је пропорционална способности честице да дифундује, која се 

изражава преко дифузионе константе D. Густина дифузионе струје шупљина, је: 
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𝐽𝑝𝑑𝑖𝑓 = −𝑒𝐷𝑝

𝑑𝑝

𝑑𝑥
,                                                                 (4) 

 

а електрона: 

𝐽𝑛𝑑𝑖𝑓 = −𝑒𝐷𝑛

𝑑𝑛

𝑑𝑥
                                                                 (5) 

 

Укупна струја 

 

Када у узорку полупроводника постоји и електрично поље и градијент 

концентрације носилаца и када је електрично поље релативно мало тако да 

покретљивост не зависи од поља, густине струје електрона и шупљина у 

једнодимензионој представи су: 

 

𝐽𝑛 = 𝑒𝑛𝜇𝑛𝐾 +  𝑒𝐷𝑛

𝑑𝑛

𝑑𝑥
                                                      (6) 

 

𝐽𝑝 = 𝑒𝑝𝜇𝑝𝐾 +  𝑒𝐷𝑝

𝑑𝑝

𝑑𝑥
                                                      (7) 

Ове једначине се називају транспортне једначине. 

Укупна густина струје у полупроводнику једнака је збиру струје електрона и 

струје 

шупљина: 

𝐽 = 𝐽𝑛 + 𝐽𝑝                                                                          (8) 

 

1.3 P-n спој 

 

P-n спој (полупроводничка диода) представља физички јединствен комад 

полупроводника, који је у једном делу запремине допиран претежно акцепторима, а у 

другом делу претежно донорима.  

У том случају, долази до преласка електрона из n у p полупроводник, односно, до 

преласка шупљина из p у n полупроводник. Спонтано кретање наелектрисања супротног 

знака у  p-n споју  назива се дифузна струја. Услед дифузног кретања наелектрисања на 

p-n споју се образује танак слој, такозвана прелазна област, која је на страни 

полупроводника p-типа наелектрисана негативно, а на страни полупроводника n-типа 

позитивно [5]. 
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Прерасподела наелектрисања на p-n споју доводи до појаве унутрашњег 

електричног поља K и контактног потенцијала W између p и n полупроводника. 

Контактни потенцијал спречава даље дифузно кретање електрона и шупљина кроз p-n 

спој. P-n спој добро проводи струју у случају директне поларизације, када се p страна 

полупроводника прикључи на позитиван, а n страна на негативан пол извора струје. 

Смер спољашњег електричног поља тада је супротнан смеру поља контактног слоја 

услед чега се поље у прелазној области и разлика потенцијала смањују. Захваљујући 

томе омогућен је транспорт главних носилаца наелектрисања тј. електрична струја 

протиче кроз спој, а њена јачина експоненцијално расте са порастом повезаног напона. 

У случају инверзне поларизације, у прелазној области расте потенцијална 

баријера, долази до повећања отпора при протицању струје, што спречава прелазак 

главних носилаца из p у n област, и обрнуто, кроз p-n спој. Међутим, кроз p-n спој ће 

тећи нека занемарљива струја која потиче од споредних носилаца наелектрисања кроз 

спој, електрона из p области и шупљина из n области. Електрична струја која потиче од 

кретања мањинских носилаца наелектрисања знатно је слабијег интензитета од оне која 

се остварује посредством главних носилаца наелектрисања. Шематски приказ расподеле 

наелектрисања у p-n споју са прелазном (осиромашеном) облашћу у којој постоји мањак 

наелектрисања дат је на слици 3 [6]. 

 

 

Слика 3.Расподела наелектрисања у p-n споју [6]. 

 

1.4 Соларна ћелија 

 

Соларна ћелија је састављена од танког полупроводног слоја n-типа, кроз који 

продиру Сунчеви зраци и падају на контактни спој и од полупроводног слоја p-типа, који 

је дебљи. На страни n-типа се налазе метални контакти који имају облик уских 

раздвојених трака, као и танак слој антирефлексионог материјала који спречава 

рефлексију Сунчевих зрака. Када Сунчево зрачење продре кроз танак слој n-типа до p-n 

споја, енергија фотона формира парове електрон-шупљина. Уколико су парови 

формирани далеко од p-n споја, брзо се рекомбинују и не доприносе претварању Сунчеве 

енергије у електричну. Међутим, приликом апсорпције Сунчевог зрачења унутар или у 

близини p-n споја (прелазна област), унутрашње електрично поље раздваја електроне и 

шупљине, тако да се електрони крећу према n страни, а шупљине према p страни. То 

доводи до смањења разлике контактног потенцијала  p-n  споја и до стварања напона на 

крајевима соларне ћелије, који се назива напон отвореног кола. Ако крајеве овог p-n 
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споја крако спојимо онда се добија струја кратког споја. Струја кратког споја (𝐼𝑠𝑐), као и 

напон отвореног кола (𝑈𝑜𝑐) зависе од интензитета светлости и фреквенције којом се 

осветљава диода. Издвајање електричне струје, генерисане у полупроводнику, врши се 

помоћу металних електрода (контаката) на предњој и задњој страни соларне ћелије. 

Илустрација принципа фотонапонске конверзије и изглед фотонапонске ћелије показани 

су на слици 4 [5]. 

 

Слика 4. Принцип фотонапонске конверзије и соларна ћелија [8]. 

 

Услов за апсорпцију упадног Сунчевог зрачења у соларној ћелији је: 

ℎ𝜈 ≥ 𝐸𝑔  односно 𝜆 ≤ ℎ𝑐 𝐸𝑔⁄ ,                                                                   (9) 

где је ℎ – Планкова константа, 𝜈 - фреквенца упадних фотона,  𝐸𝑔 – ширина забрањене 

зоне полупроводника,  𝜆 – таласна дужина упадног зрачења i 𝑐 – брзина светлости.  

Приликом апсорпције фотона са енергијом  ℎ𝜈 ≥ 𝐸𝑔, вишак енергије (ℎ𝜈 − 𝐸𝑔) се 

предаје полупроводнику, при чему се повећава његова унутрашња енергија, док се 

фотони са енергијом  ℎ𝜈 < 𝐸𝑔   не апсорбују у соларној ћелији, тако да неће побудити 

електрон.  

Фотони са кратким таласним дужинама апсорбују се на улазу у соларну ћелију 

(далеко од p-n споја), тако да не доприносе струји соларне ћелије, док фотони са великим 

таласним дужинама пролазе кроз p-n спој, апсорбују се при дну соларне ћелије или се 

рефлектују са задње електроде и не доприносе повећању струје соларне ћелије. Дакле, 

само фотони са таласним дужинама из области максимума осетљивости соларне ћелије 

доприносе струји соларне ћелије [5]. 

1.5 Струјно-напонска карактеристика соларне ћелије 

 

Осветљена соларна ћелија у електричном колу понаша се као извор једносмерне 

струје. Еквивалентна шема осветљене соларне ћелије дата је на слици 5. 
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Слика 5. Еквивалента шема соларне ћелије у струјном колу [5]. 

Соларна ћелија, као извор једносмерне струје, поседује серијску отпорност 𝑅𝑠, која 

потиче од отпорности њених слојева и од отпорности површинских слојева-електрода. 

Постојање микродефеката унутар соларне ћелије условљава постојање њене паралелне 

отпорности 𝑅𝑝. Вредности за 𝑅𝑠 и 𝑅𝑝 соларних ћелија од силицијума обично износе 𝑅𝑠 <

0,5 Ω и 𝑅𝑝 > 500 Ω. Фотоструја I𝑓  је директно пропорционална интензитету Сунчевог 

зрачења.  

Када је соларна ћелија спојена са спољашњим потрошачем (R) и осветљена, кроз 

њу ће због фотонапона протећи фотоструја 𝐼𝑓, па ће кроз потрошач тећи струја 𝐼 једнака 

разлици струје диоде 𝐼𝑑 и фотострује 𝐼𝑓. 

𝐼 = 𝐼𝑑 − 𝐼𝑓 = 𝐼0{𝑒𝑥𝑝[(𝑒𝑈) (𝑘𝑇)⁄ ] − 1} − 𝐼𝑓                                   (10) 

где је 𝐼𝑑-струја повратне дифузије, 𝐼𝑓-фотоструја, 𝐼0-струја засићења, 𝑒-наелектрисање 

електрона, 𝑘-Болцманова константа, 𝑇-температура соларне ћелије, 𝑈-напон соларне 

ћелије [9]. 

Струјно-напонска карактеристика соларне ћелије обично се приказује у првом 

квадранту, као што је дато на слици 6. 

 

Слика 6. Струјно-напонска карактеристика соларне ћелије [5]. 

На слици 6. је приказане струјно-напонска (I-U) карактеристика соларне ћелије. 

Струји кратког споја (Isc) одговара напон од нула волти и напону отвореног кола (Uoc) 

одговара нулта струја. У ,,колену’’ струјно-напонске карактеристике се налази 

максимална радна тачка (maximum power point (MPP)) у којој производ струје и напона 

има максималну вредност. Производ напона и струје у некој тачки струјно-напонске 

карактеристике соларне ћелије увек је мањи од производа напона отвореног кола и 

струје кратког споја. 
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Слика 7. I-U и P-U karakteristika соларне ћелије [9]. 

Максимална радна тачка соларне ћелије се мења са променом интензитета 

Сунчевог зрачења и са променом температуре соларне ћелије. Такође, услед таложења 

прашине на површинама соларних модула долази до деформације њихових I-U и P-U 

карактеристика. Прашина се на соларним модулима углавном неравномерно таложи, 

тако да нису све соларне ћелије осветљене истим интензитетом Сунчевог зрачења због 

чега се I-U и P-U карактеристике соларних модула мењају [9]. 

 

1.6 Параметри соларне ћелије 

 

Основни параметри соларне ћелије су: напон отвореног кола (𝑈𝑜𝑐), струја кратког 

споја (𝐼𝑠𝑐), максимална снага (𝑃𝑚𝑝𝑝), фил фактор (𝐹𝐹) и ефикасност (𝜂). 

1. Напон отвореног кола (𝑈𝑜𝑐) 

 

Напон отвореног кола (𝑈𝑜𝑐) је максимални напон на крајевима соларне ћелије у 

отвореном електричном колу (колу у коме нема протицања струје, 𝐼 = 0 ). Када се у 

једначини (10) стави 𝐼 = 0, добија се напон отвореног кола: 

 

𝑈𝑜𝑐 =
𝑘𝑇

𝑒
𝑙𝑛 (

𝐼𝑓

𝐼0
+ 1)                                                                  (11) 

Напон отвореног кола је функција температуре, фотострује (𝐼𝑓) и струје засићења 

диоде (𝐼0). Напон отвореног кола повећава се са порастом фотострује, смањује се са 

порастом температуре соларне ћелије, а мења се логаритамски са интензитетом 

Сунчевог зрачења. Струја засићења диоде (𝐼0) је повезана са ширином забрањене зоне 

(𝐸𝑔) материјала од кога је направљена соларна ћелија [7]. За струју засићења може се 

користити следећи апроксимативни израз: 

𝐼0 = 1,5 ∙ 109𝑒𝑥𝑝 (−
𝐸𝑔

𝑘𝑇
) ∙ 𝐴,                                                  (12) 

где је A површина соларне ћелије [10]. 
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2. Струја кратког споја (𝐼𝑠𝑐) 

 

Струја кратког споја (𝐼𝑠𝑐) је струја која протиче кроз спољашње струјно коло када су 

електроде соларне ћелије кратко спојене. Она представља максималну струју соларне 

ћелије при нултом напону и сразмерна је интензитету упадног Сунчевог зрачења.  

Када се у једначини (10) стави да је 𝑈𝑜𝑐 = 0, добијамо да је струја кратког споја 

једнака фотоструји 𝐼𝑓: 

𝐼𝑠𝑐 = 𝐼𝑓                                                                           (13) 

Са порастом температуре соларне ћелије, која је у пракси увек повезана са 

повећањем интензитета упадног Сунчевог зрачења, незнатно се повећава струја кратког 

споја [10]. 

Прашина наталожена на соларним ћелијама може да доведе до значајног смањења 

струје кратког споја. Струја кратког споја је пропорционална интензитету Сунчевог 

зрачења, а како се услед таложења прашине на соларним ћелијама смањује вредност 

интензитета Сунчевог зрачења које доспева до њих, самим тим се смањује и струја 

кратког споја [9]. 

3. Максимална снага (𝑃𝑚𝑝𝑝) 

 

Производ напона и струје представља електричну снагу у некој тачки струјно-

напонске карактеристике соларне ћелије и увек је мањи од производа 𝑈𝑜𝑐 ∙ 𝐼𝑠𝑐. У колену 

струјно-напонске карактеристике соларне ћелије налази се максимална радна тачка, 

тачка која представља тачку максималне снаге, односно тачку у којој соларна ћелија има 

максималну снагу при датим условима: 

𝑃𝑚𝑝𝑝 = 𝑈𝑚𝑝𝑝 ∙ 𝐼𝑚𝑝𝑝                                                            (14) 

где су 𝑈𝑚𝑝𝑝 и 𝐼𝑚𝑝𝑝 напон и струја који одговарају максималној снази соларне ћелије. 

Максимална снага соларне ћелије расте са порастом интензитета Сунчевог зрачења, а 

смањује се са порастом њене температуре. 

С обзиром на то да снага соларне ћелије представља производ струје и напона, а 

таложење прашине значајно смањује струју кратког споја, може се закључити да 

таложење прашине значајно смањује снагу соларне ћелије [9]. 

4. Фил фактор (𝐹𝐹) 

 

Фил фактор је мера квалитета p-n споја и серијског отпора соларне ћелије и 

дефинише се помоћу следећег израза: 

𝐹𝐹 =
𝑈𝑚𝑝𝑝 ∙ 𝐼𝑚𝑝𝑝

𝑈𝑜𝑐 ∙ 𝐼𝑠𝑐
                                                          (15) 

Производ струје и напона у било којој тачки струјно-напонске карактеристике 

соларне ћелије увек је мањи од производа 𝑈𝑜𝑐 ∙ 𝐼𝑠𝑐. За оптималну радну тачку, фил 

фактор је мањи од јединице. Фил фактор показује колико се реална соларна ћелија 
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приближава идеалној соларној ћелији, односно колики је утицај серијског отпора ћелије. 

Веће вредности фил фактора одговарају малим вредностима серијског отпора. С 

обзиром на то да серијски отпор зависи од температуре, фил фактор се такође мења са 

променом температуре. Са порастом температуре соларне ћелије, фил фактор се 

смањује. Вредности фил фактора се обично налазе између 0,7 и 0,9. У случају да две I-U 

криве имају исте вредности струје кратког споја 𝐼𝑠𝑐 и напона отвореног кола 𝑈𝑜𝑐, соларни 

модул са већом вредношћу фил фактора имаће већу снагу. Треба нагласити да било које 

оштећење које утиче на смањење фил фактора истовремено доводи до смањења излазне 

снаге соларног модула [9]. 

5. Ефикасност соларне ћелије (𝜂) 

 

Ефикасност соларне ћелије представља однос искоришћене енергије и укупне 

енергије 

Сунчевог зрачења које пада на соларну ћелију. Ефикасност соларне ћелије се може 

израчунати на следећи начин: 

𝜂 =
𝑈𝑚𝑝𝑝 ∙ 𝐼𝑚𝑝𝑝

𝐼𝑠 ∙ 𝑆
                                                         (16) 

где су 𝑈𝑚𝑝𝑝 и 𝐼𝑚𝑝𝑝 напон и струја максималне радне тачке, 𝐼𝑠 је интензитет Сунчевог 

зрачења које доспева на соларну ћелију површине 𝑆. Да би ефикасност соларне ћелије 

била што већа, потребно је да 𝑈𝑜𝑐 и 𝐼𝑠𝑐 буду што већи и да је 𝐹𝐹 приближно једнак 

јединици. 

Ефикасност соларне ћелије зависи од интензитета Сунчевог зрачења и од температуре 

соларне ћелије. Ефикасност опада са смањењем интензитета Сунчевог зрачења и са 

порастом температуре соларне ћелије [9]. 

1.7 Соларне ћелије од монокристалног силицијума 

 

Поступак израде соларне ћелије од монокристалног силицијума састоји се у 

припреми плочице од монокристалног силицијума, допирању плочице, припреми задње 

стране плочице, метализацији контаката и наношењу антирефлексионог слоја. Од 

монокристала силицијума секу се плочице дебљине 200–300 𝜇𝑚. Затим се плочице 

полирају и чисте разблаженим раствором хлороводоничне и азотне киселине. Добијене 

плочице су већ формиране као полупроводник p-типа јер је у процесу формирања 

монокристала растопу силицијума додат бор. Затим се плочица допира фосфором чиме 

се формира n-тип полупроводника у танком површинском слоју. Овај слој се уклања 

хемијским путем са задње и бочних страна плочице. 

Пошто је задња страна плочице од монокристалног силицијума удаљена од p-n 

споја, а тиме и од утицаја унутрашњег електричног поља, јавља се проблем прикупљања 

наелектрисања на њој. Ово се решава тако што се задња страна плочице од 

монокристалног силицијума допира јаче од предње стране. Уколико је основни 

материјал p типа, задња страна ће бити богатије допирана (𝑝+), тако да се добије ћелија 

𝑛+𝑝𝑝+ типа, која је позната под називом BSF (Back Surface Field) ћелија или ћелија са 

пољем уз задњу страну. 
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 Метални контакти формирају се вакуумским напаравањем одговарајућих метала 

на плочицу од монокристалног силицијума. За ову сврху се обично користи Ti/Pd/Ag 

превлака добијена наношењем Ti слоја који добро пријања на силицијум, затим се 

наноси Pd слој, а изнад њега Ag слој. У циљу побољшања контакта, између плочице од 

монокристалног силицијума и металног слоја Ti/Pd/Ag, плочица се кратко време загрева 

на температури од 500-600℃. 

Индекс преламања силицијума има вредности 3-6, тако да соларне ћелије од 

монокристалног силицијума рефлектују 30-60 % Сунчевог зрачења. Како би се смањила 

рефлексија, на површину соларне ћелије се наноси антирефлексиони слој од материјала 

као што су SiO, SiO2, TiO, TiO2, Ta2O3, итд. који имају индекс преламања 1,5-2. У 

зависности од материјала од кога је направљен антирефлексиони слој, могу се добити 

соларне различитих боја. 

Соларне ћелије од монокристалног силицијума су осетљиве у области таласних 

дужина 0,4-1,1 𝜇𝑚, а максимум њихове осетљивости налази се на таласним дужинама 

0,8-0,9 𝜇𝑚. Комерцијалне соларне ћелије од монокристалног силицијума имају 

ефикасност око 15%, а лабораторијске око 24% [5]. Шематски приказ попречног пресека 

соларне ћелије од монокристалног силицијума дат је на слици 8. 

 

Слика 8. Шематски приказ попречног пресека соларне ћелије  

од монокристалног силицијума [11]. 

1.8 Соларни модули 

 

С обзиром на чињеницу да је снага коју производи једна соларна ћелија релативно 

мала, у пракси се више ћелија редно или паралелно повезују у групу, чиме се формира 

соларни модул. На овај начин се постижу струја, напон и снага већег интензитета. Када 

се соларне ћелије у модулу вежу редно, оне у том случају производе исту струју, а напон 

се повећава. У случају паралелног повезивања повећава се излазна струја, а напон остаје 

исти. Једна соларна ћелија производи напон од свега 0.6 V. Типичан соларни модул има 

36 редно везаних ћелија и даје напон од 12 V. Постоје и модули од 72 ћелије који дају 

напон од 24 V. Да би се повећао напон више модула се повезује редно, а да би се повећала 

струја више модула се повезује паралелно. Имајући у виду да је снага производ напона 

и струје, важно је пронаћи оптималну спрегу редно-паралелних веза модула у циљу 

добијања жељених вредности напона и струја на прикључцима. На слици 9. су приказани 

соларна ћелија и модул [7]. 
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Слика 9. Соларна ћелија и соларни модул [12]. 
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2. Запрљаност и чишћење соларних модула 

 

Соларни модули трасирали су пут ка одрживом развоју све већих глобалних 

потреба за енергијом и очекује се да ће се то наставити и даље. Ипак, соларним модулима 

је потребно правилно одржавање како би се створио њихов најоптималнији принос, који 

у великој мери зависи од вредности упадног Сунчевог зрачења које допире до површине 

модула. Један од фактора који умањује рад соларних модула је накупљање (таложење) 

честица прашине и осталих нечистоћа на соларним модулима, што је познато као 

запрљање. Сунчево зрачење се апсорбује и расејава на честицама прашине које су 

наталожене на соларним модулима, тиме се смањује интензитет Сунчевог зрачења које 

доспева на соларне ћелије, што резултира великим смањењем излазне снаге модула, а 

самим тим и електричне енергије [13]. 

2.1. Запрљаност соларних модула 

 

Постоје различите дефиниције прашине. У геолошком смислу, прашина се 

састоји од чврстих неорганских честица које су настале услед распадања стена током 

времена. У атмосферском смислу се под прашином подразумевају честице које лебде у 

ваздуху, односно аеросоли у чврстом агрегатном стању. 

Генерално, под прашином се подразумева мешавина различитих полутаната који 

су карактеристични за одређено географско подручје. Реч прашина представља општи 

назив за честице било које материје пречника мањег од 500 μм [9]. Прашина потиче из 

различитих извора, попут ветра, загађивача, течних састојака у ваздуху, полена итд. 

Постоји широка варијација прашине широм света у погледу боје и минералног састава. 

Састав прашине утиче и на количину и на врсту запрљања или цементације. На својства 

прашине и на брзину таложења утичу амбијентални услови, укључујући градијенте 

влаге, брзину и смер ветра и сезонске варијације [13]. 

У састав прашине најчешће улазе органски минерали (углавном песак (кварц) и 

еродирани кречњак (калцит), а нешто мање доломит и глина, итд.) и честице које настају 

услед сагоревања фосилних горива, али прашина може да садржи и мале количине 

полена и гљива, бактерија, вегетације, микровлакана, итд. 

Прашина која се налази у ваздуху се углавном састоји од силицијума јер је он 

хемијски елемент кога има највише у Земљиној кори. У прашини углавном има доста 

кисеоника и калцијума, а нешто мање алуминијума, гвожђа, магнезијума, угљеника, 

калијума, натријума, сумпора, хлора, итд. Калцијум који се налази у прашини углавном 

потиче од индустријских активности (нпр. фабрике цемента), а делимично од сталних 

грађевинских активности и деградације грађевинских елемената. Постоје и многи 

изузеци, имајући у виду да састав прашине веома зависи од локалних услова [9]. 

Различита својства прашине укључују хемијска, биолошка, електростатичка и 

физичка својства. Таложење прашине ће бити различито за различита својства прашине. 

Физичка својства прашине укључују њену величину, облик и густину. Честице прашине 

се према величини свог пречника могу поделити на: фине, односно ситније (са 

пречником мањим од 2,5 µм) и грубе, односно крупније (са пречником већим од 2,5 µм). 

Ситније честице прашине таложе се више од крупнијих честица прашине на површини 



16 
 

соларних модула [14]. Честице фине прашине обично представљају мешавину угљеника 

који се јавља услед непотпуног сагоревања горива, и секундарних честица насталих у 

хемијским реакцијама у атмосфери (кондензати киселина, сулфати, нитрати, итд.), а 

честице грубе прашине обично воде порекло од органских материјала и чађи. 

Честице прашине имају различите и неправилне облике. Величина и облик 

честица прашине, као и понашање наслага и брзина нагомилавања прашине зависе од 

географског положаја, климатских услова и урбанизације одређене локације. Различита 

електростатичка својства укључују неутрално, позитивно наелектрисане и негативно 

наелектрисане честице [9,14]. 

Запрљаност не укључује само таложење прашине, већ и запрљавање биљним 

продуктима, солима, птичијим изметом, растом органских врста итд. Значајан проблем 

код запрљања соларних модула је присуство птичијег измета. Птичији измет представља 

органски материјал који блокира упадно Сунчево зрачење да доспе до соларних ћелија 

соларног модула и на тај начин смањује његове перформансе. Делови соларних модула 

прекривени птичијим изметом остају у сенци (затамњени) док се не уклоне чишћењем 

[9]. Таква сенка се назива тврдом сенком, за разлику од меке сенке која настаје када на 

пример дрвеће или неки објекат прави сенку на соларном модулу. Ови меки извори 

знатно смањују количину светлости која допире до соларних ћелија модула. Довољно је 

да је само једна цела ћелија покривена тврдом сенком, чиме ће се напон тог модула бити 

смањен на пола своје вредности како би се заштитио од стварања врућих тачака. 

Уколико је довољно ћелија тврдо осенчено, модул неће претварити енергију, а заправо 

ће постојати и мали одлив енергије целог система [15]. 

2.2 Фактори који утичу на запрљаност 

 

Угао нагиба, оријентација и карактеристике површине модула 

У зависности од географске ширине на којој се налази соларни систем, соларни 

модули се постављају под различитим угловима нагиба. У различитим  климатским 

условима ово резултира различитим запрљањем као и различитим способностима 

модула за самочишћење. Са порастом угла нагиба од 0° (хоризонтални положај) до 90° 

(вертикални положај) опада количина наталожене прашине на соларним модулима. 

Највише прашине се таложи на хоризонтално постављеним соларним модулима, због 

тога овако постављени модули имају највеће губитке услед таложења прашине на њима. 

Утицај гравитационе силе на честице прашине се повећава са повећањем угла нагиба 

модула, тако да се честице прашине могу скотрљати од врха до дна нагнутог соларног 

модула. Соларни системи који имају системе за праћење положаја Сунца (тракери), могу 

смањити запрљање за време пешчаних олуја и ноћу постављањем модула под њиховим 

максималним углом нагиба. Генерално, променљиви угао нагиба повећава природно 

чишћење модула захваљујући гравитационој сили. Такође, соларни системи за праћење 

положаја Сунца имају мање губитке услед запрљања у односу на фиксне модуле. 

Акумулација прашине на модулима варира у зависности од карактеристика 

површине заштитног стакла. За глатке површине таложење прашине је мање, при чему 

грубе и неправилне површине имају већу запрљаност. Заштитни слој који се наноси на 

површину стакла смањује утицај таложења прашине [14,16]. 
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Карактеристике локације 

Карактеристике локације на којој су постављени соларни модули битно утичу на 

њихову запрљаност. Састав прашине као и њена количина на соларним модулима зависе 

од карактеристика подручја одакле потиче прашина. То подручје може бити град или 

село. Вегетација, природна станишта, стопа загађења и аутомобилски саобраћај зависе 

од локације. С обзиром на то може се рећи да се запрљаност соларних модула мења у 

зависности од географског положаја [14]. 

Загађење ваздуха је веће у урбаним областима због велике густине насељености 

и индустријских активности, а у њима су нарочито присутне честице које настају као 

производ сагоревања фосилних горива и оних које настају приликом грађевинских 

радова. У сеоским областима се у прашини могу наћи честице из различитих врста 

ђубрива, честице земље које је одувао ветар или честице пореклом од биљака. 

 

Температура околине, притисак, влага и ветар 

Прашина, влага и ветар су фактори који зависе од сунчевог зрачења и климатских 

услова. При високој температури околине и ниској релативној влажности ваздуха, ветар 

лако преноси прашину. Водена пара ће се кондензовати и формирати капљице воде на 

ниској температури. Висока релативна влажност ваздуха повећава пријањање 

прљавштине и формира лепљиву превлаку преко соларних модула. Тако да лепљива 

површина модула привлачи више честица из околине. Када је током дужег временског 

периода релативна влажност ваздуха велика, на соларним модулима могу почети да 

расту неке биолошке врсте. Када је брзина ваздуха већа,а притисак нижи, долази до 

мањег накупљања честица прљавштине и обрнуто. [14,17] 

Постоје два супратна ефекта брзине ветра на таложење прашине. У раду [14] 

наводи се да велике брзине ветра резултирају високом стопом запрљања у односу на 

мале брзине ветра. Међутим, велика брзина ветра може да очисти соларне модуле од 

прљавштине уколико њихова орјентација одговара правцу ветра. Утицај ветра на 

таложење прашине биће већи на модулима чија орјентација одговара правцу ветра, у 

поређењу са модулима чија се орјентација разликује од правца ветра. Стога је 

оријентација модула важан фактор који утиче на чишћење модула кретањем ветра. За 

ветар са великом количином прашине у ваздуху, могућност накупљања прашине је већа. 

 

2.3 Чишћење соларних модула 

 

Производња електричне енергије у соларним електранама је у великој мери 

предвидива, при чему се морају узети у обзир и губици енергије, који зависе од 

различитих временских услова током целе године. Соларни модули представљају мету 

за нечисточе, прашину, индустријске остатке, атмосферске полутанте, алге, маховине, 

измет птица итд. Присуство ових полутаната на површини модула спречава апсорбцију 

Сунчевог зрачења на фотонапонској ћелији. Фотони који доспеју на горњу површину 

соларног модула, сударајући се с атомима прашине губе део енергије, тако да више не 

могу да изазову фотоелектрични ефекат. То значи да ће бити ослобођено мање 
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електрона, а самим тим је и фотоструја мања. Због претходно наведеног потребно је 

правилно одржавање и чишћење соларних модула како би ефикасно наставили са радом. 

 

2.3.1 Суво и влажно чишћење 

 

На тржишту је доступно много различитих врста система за чишћење, сваки са 

својим предностима и недостацима. У сувим суптропским подручјима, чишћење PV 

модула помоћу воде је ретко оптимално решење. Приступ води је строго ограничен и 

може се набавити само уз велику цену. У неким случајевима вода може бити лако 

доступна, али дугорочна употреба воде за чишћење превише оптерећује залихе 

подземних вода. Локалне власти такође могу забранити употребу воде за чишћење. У 

пустињским регионима чишћење соларних модула је неопходно, али се за то ретко 

употребљава вода. 

Уопштено, суво чишћење је мање ефикасно од влажног чишћења. Први разлог је 

тај што вода или друге хемикалије које су укључене у влажно чишћење служе као 

средина у којој се могу растворити слојеви прашине који садрже со или сличне хемијске 

наслаге. Течност такође служи као средина посредством које се ове честице могу 

превести ван површине PV модула. У случају сувог чишћења осушени слојеви 

прашњавих материја ослобађају се трењем, а ваздух је тада једина средина кроз коју се 

могу превести честице далеко од површине PV модула. Оба ова фактора повећавају 

потешкоће у ефикасном чишћењу без воде или неке друге течности. 

Други проблем код сувог чишћења је могућност оштећења PV модула услед 

трења које је неопходно да би се савладала адхезија честица на стакленој површини. Чак 

и када су материјали за четкање мекани, саме честице прашине могу огребати површину. 

Уз то, у случају „лепљиве“ прашине, и недовољно велике фреквенције чишћења, могу 

бити потребне чвршће четкице за уклањање честица прашине. Код чвршћих четкица 

мора се тестирати њихов абразивни утицај на PV модуле. 

У случају када су уређаји за чишћење причвршћени за оквир модула мора се 

утврдити да ли  PV модули могу да поднесу додатно оптерећење без оштећења. Такође, 

притисак система за чишћење који делује директно на предњу страну модула не сме 

прелазити границу механичког оптерећења модула. Велико или неуједначено 

оптерећење може довести до пуцања ћелије или до микропукотина што може довести до 

врућих тачака или губитка струје. 

Поред тога, чишћење током дана мора бити пажљиво спроведено јер постоји 

потенцијални ризик оштећења PV модула услед стварања врућих тачака као резултат 

делимичног засењивања. Ефекат вруће тачке настаје када су појединачне соларне ћелије 

у PV модулу покривене и засењене. Због сигурности, чишћење модула би требало да се 

одвија ноћу у тим ситуацијама [16]. 

2.3.2 Преглед метода чишћења модула 

 

Потребно је истаћи да је запрљање соларних модула једно од најважнијих проблема 

које треба решити када је у питању смањивање губитака енергије. Соларни модули се 

чисте једном или комбинацијом неколико метода чишћења: 
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Природно чишћење - киша и ветар 

Прашина са соларних модула се може уклонити природним путем под дејством 

падавина (киша и снег) и ветра. Киша и ветар су најефикаснији природни фактори за 

уклањање прашине са соларних модула. Бесплатни су, међутим сезонски променљиви, 

а киша је ретка на сушним местима. Стога поузданост ове методе чишћења је 

проблематична када је запрљање интензивно, а кише нису ни количином ни 

интензитетом довољне за испирање нечистоћа са површине соларних модула. Како би 

се постигле не само најбоље перформансе, већ како би се добио и ефекат чишћења 

кишом PV модули се морају држати под оптималним угловима нагиба. Обилне падавине 

одржаваће PV модуле чистима. Међутим, оштар пад перформанси примећен је у разним 

случајевима након слабе кише. Лагана киша делимично ће испрати прашину, али 

прашина ће се таложити на доњој страни модула. Утврђено је да је мала количина кише 

(мања од 1 l/m2) довољна за смањење губитака узрокованих прљавштином, али губици 

настављају да се повећавају одмах након кише. Препоручује се чишћење соларних 

модула одмах након оваквих појава да би се њихова ефикасност вратила у првобитно 

стање. У литератури се, као количина кише потребна да се соларни модул очисти, наводи 

вредност од око 4-5 l/m2  кише у току дана.  

Ветар такође може помоћи да се у одређеној мери смањи или елиминише 

прљавштина, Истраживања су показала да се под утицајем ветра веће честице прашине 

лакше уклањају са соларних модула у односу на мање честице. Али ипак постоји потреба 

да се водом очисти површина у циљу оптималне производње енергије [14, 16]. 

 

Ручно чишћење 

Ручно чишћење се користи широм света. Захтева људског оператера који за скидање 

прљавштине са површине модула користи крпе, брисаче или четкице са специјалним 

чекињама које су дизајниране да спрече гребање модула. Неке четке су такође повезане 

директно на довод воде за истовремено прање и рибање. Сматра се да је тај процес веома 

изазован и изазован јер соларне електране садрже велики број модула инсталираних на 

висини од 4 до 7 метара од земље. У случају ниских трошкова рада, ретких потреба за 

чишћењем и велике расположиве радне снаге, ручно чишћење се сматра оптималном 

методом. Међутим, ово није најидеалнија метода чишћења у погледу трошкова рада и 

ефикасности чишћења, јер захтева доста времена [18, 19, 20]. 

 

Чишћење вакуумским усисивачем 

Усисавач за усисавање је уређај који помоћу ваздушне пумпе ствара делимични 

вакуум за усисавање прашине и прљавштина, обично са подова, прозора итд. Усисавач 

може релативно добро очистити површину модула, осим углова који се морају ручно 

очистити као што је приказано на слици 10. Ова метода захтева правилну обуку за 

оператера јер је кретање са усисивачем по модулима неизбежно [20]. 
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Слика 10. Ручно чишћење (лево) и чишћење вакуумским усисивачем (десно) [20]. 

Систем монтиран на камиону 

Системи за чишћење на камиону састоје се од четке која је монтирана на камиону 

или другом возилу које може да се креће између редова PV модула. Обично је четка 

смештена на дизалици, која се поставља изнад PV модула. Свака машина има свој систем 

за контролу притиска четке на PV модуле да не би дошло до њиховог оштећења. Код ове 

методе чишћења потребно је минимално растојање од 2,5 до 3 метра између редова PV 

модула, како би се возило могло кретати. Поред тога, на крају редова је потребан простор 

на коме би се возило могло лако окренути. Тежина уређаја за чишћење на врху PV 

модула мора бити у дозвољеним границама, које су препоручене од стране произвођача 

модула. За овај начин чишћења потребан је најмање један радник, који мора бити 

посебно обучен. Обуку обично пружа произвођач опреме. Већина возила је опремљена 

рефлекторима тако да се могу користити и ноћу [16]. 

 

Слика 11. Систем монтиран на камиону [16]. 

 

Роботски системи (полуаутоматизовани или аутоматизовани) 

Ова метода је посебно корисна за локације са високом стопом запрљања, 

недовољним водоснабдевањем и/или високим трошковима рада, као и за локације које 

су посебно велике. Роботско чишћење је најприкладније за честе распореде прања, попут 

оних за које је потребно прање на недељном нивоу. Ова метода је у великој мери зависна 

од дизајна постројења и углавном се примењује на Блиском Истоку и у Северној Африци 

[19]. 
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1) Полуаутоматизовани системи 

 

Полуаутоматизовани уређаји за чишћење морају бити постављени на почетку 

сваког реда PV модула. Уређај се затим аутоматски помера у једном смеру преко 

површине PV модула. Машине углавном имају сензор за детекцију краја реда тако да се 

аутоматски враћају. Након чишћења једног реда PV модула, уређај треба ручно пренети 

и поставити на следећи ред. Сви полуаутоматски производи раде са уграђеном 

батеријом. Предност полуаутоматизованих система је та, када нису потребни, могу се 

одложити у заштићеним просторијама, што им може продужити радни век. Већина 

полуаутоматизованих система захтева да два радника премештају уређаје из једног реда 

у други, а само чишћење се дешава аутоматски. Тежина ових система је обично између 

35 kg и 65 kg, због чега је већи ризик за оштећење модула, услед механичког оптерећења, 

јер морају бити ручно постављени на сваку плочу PV модула [16]. 

 

 

Слика 12. Полуаутоматизован систем [16]. 

2) Потпуно аутоматизовани 

 

Потпуно аутоматизовани уређаји за чишћење инсталирају се у сваки ред  PV 

система. Они су програмирани да се крећу само дуж једног реда модула. Већина уређаја 

има систем за откривање грешака и узимају у обзир временске услове пре него што 

почну да раде. Сви потпуно аутоматизовани уређаји раде са уграђеном батеријом, мада 

се неки уређаји могу додатно пунити сопственим PV модулима. Потпуно 

аутоматизовани уређаји могу имати инсталиран додатни систем за превазилажење 

препрека између плоча (размаци, прагови и нагиби). Као што назив говори, потпуно 

аутоматизовани уређаји не захтевају било какав ручни рад током процеса чишћења или 

за позиционирање уређаја. Потпуно аутоматски уређаји такође могу радити током ноћи 

[16]. 

Роботи се све више користе, посебно у великим инсталацијама соларних модула. 

У даљем су дата два примера: 

Ecoppia: Е4 је систем за чишћење без воде, који користи комбинацију три 

фактора: специјална микровлакана која бришу прљавштину, контролисани проток 

ваздуха преко површине модула и гравитацију како би се осигурало да се прљавштина 

помера надоле (Слика 13) [15]. 
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Слика 13. Ecoppia Е4 робот [18]. 

 Scrobby: Аутономни прототип робота са соларним напајањем, дизајниран за 

одржавање соларних модула на кућама. Не захтева ни спољашње напајање, ни воду јер 

оба добија из окружења. Има соларни модул за пуњење батерија и колектор за хватање 

кишнице, што значи да може бити заиста независан и аутономан уређај (Слика 14). 

 

 

Слика 14. Scrobby робот [18].  

 

Систем за чишћење дроновима 

 

Дрон ‘SolarBrush’ који је недавно развила компанија Aerial  Power (Немачка / Велика 

Британија) приказан је на слици 15. Опремљен је четком која брише суву прашину и 

прљавштину са површине PV модула. За разлику од других уређаја за чишћење, овде не 

постоји ризик од оштећења површина. Овај систем не захтева пуно особља и лак је за 

транспорт. Дрон ‘SolarBrush’ чисти цео соларни PV систем, користећи унапред 

програмиране стазе лета. При чему се може кретати дуж реда PV модула под углом до 

35° [16]. 
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Слика 15. Дрон ‘SolarBrush’ [21]. 

 

2.3.3 Нове технологије – Самочишћење 

  

 Самочишћење значи да поступак чишћења не захтева никакав ручни рад, 

покретне механизме или роботе који се причвршћују на соларни модул ради чишћења. 

Површина модула може се одржавати чистом одбијањем контаминације или се активно 

чистити према потреби и по потреби, независно од доба дана, доступности сунчеве 

светлости  или кише. Међу новим технолошким решењима за чишћење соларних 

модула, треба разликовати пасивне и активне технологије самочишћења [18]. 

2.3.3.1. Пасивне технологије самочишћење 

 

 Пасивно самочишћење укључује неколико различитих врста површинских 

премаза. Ова метода је заснована на модификацији површинске енергије или на 

фотохемијским реакцијама. Три главне врсте премаза се могу користити у ову сврху: 

• хидрофобни / суперхидрофобни (премази са ниском површинском енергијом), 

• хидрофилни / суперхидрофилни (премази са високом површинском енергијом), и 

• фотокаталитички (хемијско разлагање помоћу UV светлости и воде) [18]. 

 

Суперхидрофобни премази 

 

Суперхидрофобни премази су премази са ниском површинском енергијом, који 

одбијају све нечистоће са површине, тако да се ништа не може залепити за њу. 

Технологија самочишћења површине  често је повезана са ефектом самочишћења 

„лотосовог листа“, где је угао контакта између површине и капљице воде висок, при 

чему капљице заузимају скоро сферни облик, тако да лако склизну преко површине и 

сакупљају све нечистоће на свом путу. 
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Слика 16. Површина лотосовог листа са сферним капљицама воде [22]. 

 Да би се постигао ефекат самочишћења „лотосовог листа“ премаз треба да буде 

суперхидрофобан. То значи да треба имати малу површинску енергију, угао контакта са 

водом > 150 °. Обично, то захтева следеће:  

1) Премаз треба да буде направљен од материјала ниске површинске енергије, на 

пример, флуорисани полимери; 

2) Да би се постигла суперхидрофобност, потребно је површину текстурирати или 

микроструктурирати. Текстурирање се може постићи коришћењем специјалних техника 

обликовања површина (нагризање), или употребом наночестица у мешавини са 

хидрофобним хемикалијама. Занимљиво је да се микро или наноструктурирањем добија 

суперхидрофобна површина која има мањи коефицијент рефлексије Сунчевог зрачења, 

што представља додатну предност када је у питању ефикасност фотонапонске 

конверзије [18]. 

 

 

Слика 17. Суперхидрофобни премази [18]. 

 

Суперхидрофилни премази 

Суперхидрофилни премази су премази са високом површинском енергијом, код 

којих се капљице воде разливају по површини. Као резултат, вода слободно тече по 

површини, испирајући све нечистоће. Нажалост, на овај начин не могу се одстранити 

упорни полутанти (птичји измет, биљне наслаге спаљене од сунца и врућине). 

Суперхидрофилне особине се постижу текстурирањем или наноструктурирањем 

површине, у комбинацији са премазима високе површинске енергије. Други приступ је 

коришћење природне хидрофилне подлоге (стакло) која се излаже плазми или UV 

зрачењу. Резултати таквог чишћења су веома краткотрајни, јер подлога изложена 
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нормалним атмосферским утицајима, брло брзо се  контаминира органским 

загађивачима (углавном хидрофобним), тако да наноструктурисана површина губи своја 

својста и може чак прећи у хидрофобно стање [18]. 

 

Фотокаталитички премази 

Фотокаталитички премази су мешавина органских материјала као основе (матрице) 

са наночестицама титанијум оксида. Када су изложени извор UV светлости, као што је 

сунце, оксидационо својство премаза разграђује органске материје. Очигледно је да нису 

сви полутанти органски, на пример, песак (силицијум оксид је неоргански) чиме је 

ограничена примена и ефикасност ове методе. Хидрофилна природа овог премаза чини 

да вода која долази у контакт с њим формира равномерни слој, чиме се може испрати 

прашина и прљавштина која се накупила на површини. На жалост, ефикасност ове 

методе захтева присуство воде и UV светлости, што није случај у условима суше или 

током облачних дана. Премази на бази титанијум оксида имају већи индекс преламања 

од стаклене подлоге чиме је повећана рефлексија [18]. 

 

2.3.3.2. Активне технологије самочишћење 

 

Активне технологије самочишћење не ослањају се на премазе, већ омогућују 

активно и контролисано чишћење по жељи, или потпуно аутоматизовано. Два 

најперспективнија решења за активно самочишћење су: електростатичко и ултразвучно 

самочишћење. 

Електростатичко самочишћење 

 

1) Електродинамички штит од прашине (Electrodynamic Dust Shield (EDS)) 

NASA центар је развио технологију за активно чишћење прашине са површина 

за мисије у свемиру. Електродинамички штит од прашине (EDS) састоји се од низа 

електрода уграђених у подлогу велике диелектричне чврстоће, који користи 

нискофреквентни сигнал мале снаге чиме ствара електрично поље које путује дуж 

површине (слика). Ово неуниформно електрично поље ствара диелектрофоретске и 

електростатичке силе способне да уклањају прашину са ових површина. Када се на 

електроду примени напон (варира од 0 до 10 kV), снажно електрично поље наелектрише 

честицу прашине и одбија је од модула. Електроде које су уграђене у стакло соларног 

модула су прозирне. Чишћење је потпуно аутоматско и без коришћења воде. 
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                  Слика 18. Кретање честице прашине у три фазе EDS-а [18]. 

EDS може да користи прогресивни (путујући) талас или стојећи талас 

наизменичног електричног поља. У случају стојећег таласа, дизајн EDS захтева 

једноставнија електрична кола и мање сложене изворе високог напона. 

У земаљским условима EDS је нашао примену код оптичких система, сочива 

фотоапарата, визира, прозора и тканина. Треба напоменути да је електростатичка метода 

самочишћења развијена за рад у вакууму (без присуства влаге), и да се помоћу ње 

уклањају само честице прашине које нису везане за површину. Међутим, у пустињским 

условима, где се прашина и остале нечистоће уз присуство влаге цементирају, а 

излагањем топлоти и Сунцу додатно сагоревају и лепе на површину, примена ове методе 

је ограничена. Стога је употреба EDS на Земљи проблематичнија него у свемиру [18]. 

 

2) Електросатички таложник (Еlectrostatic Precipitator (ESP)) 

 

Имајући у виду да различите методе чишћења соларних модула стварају 

механичка оштећења и огреботине на њиховим површинама, значајна је примена 

електростатичког таложника који ради са безконтактним механизмом. Чисти ефикасно 

и штити горњу површину модула без икаквог физичког контакта. Електростатички 

таложник је уређај за филтрирање који уклања фине честице прашине са површине 

соларног модула. Механизам се састоји од електрода које се наелектришу на 

одговарајући начин као што је приказано на слици 19.   

PV модул је монтиран са сензором тежине који редовно прати дебљину прашине. 

Ако тежина прашине буде већа од претходно дефинисане вредности, Arduino регулатор 

шаље сигнал ESP-у да започне одвајање прашине и сакупљање на позитивно 

наелектрисаној електроди, са које се трајно одстрањује.  

У ESP-у, прва електрода је наелектрисана до врло високог негативног напона, 

тако да честице нечистоћа које се налазе у њеној близини добијају негативано 

наелектрисање, док је друга електрода наелектрисана до високог позитивног напона да 

би привукла негативно наелектрисане честице нечистоћа. Честице нечистоћа које се 

накупљају на позитивно наелектрисаној електроди даље се уклањају вибрационим 

механизмом, четкицама или се уклањају ручно. Електростатичка метода таложења чисти 
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модул периодично, кад је модул прекривен нечистоћама и премаши унапред дефинисан 

нивo. ESP се нашао примену у индустрије цемента, керамичкој индустрији и индустрији 

ђубрива или праха, где људски оператер не може обављати чишћење [20, 23, 24]. 

 

 

Слика 19. Шематски приказ Arduino интерфејса у ESP-у [20]. 

  

 Ултразвучно самочишћење 

 За стандардно ултразвучно чишћење користе се високофреквентни звучни 

таласи (изнад горњег опсега људског слуха, или око 20 𝑘𝐻𝑧) за уклањање разних 

нечистоћа са површина уроњених у водену средину. Нечистоће могу бити прљавштина, 

уље, масти, средства за полирање и средства за уклањање буђи. Материјали који се могу 

очистити укључују метале, стакло, керамику итд. У процесу названом кавитација, 

формирају се мехурићи величине микрона и расту услед утицаја наизменичног 

позитивног и негативног притиска у раствору. Непосредно пре имплозије мехурића, 

постоји огромна количина енергије ускладиштена унутар самог мехурића. Температура 

унутар кавитацијског мехурића може бити изузетно висока, са притисцима до 500 

атмосфера. 

Када се догоди имплозије мехура у близини тврде површине, мехур се претвара у 

млаз, који се креће брзином до 400 km/h према тврдој површини. Млаз раскида везе 

између нечистоћа и површине. Због мале величине млаза и релативно велике енергије, 

ултразвучно чишћење има могућност продирања у мале пукотине и врло ефикасно 

уклања заробљену прљавштину. Ултразвучни претварачи који се користе у индустрији 

за чишћење крећу се у фреквенцијама од 20 до 80 𝑘𝐻𝑧. Ниже фреквенције стварају веће 

мехуриће са већом енергијом [18]. 

Показано је у [25] да је за чишћење равне површине довољно имати танак слој 

течности < 1 mm за стварање кавитације за чишћење површине. Међутим, потребно је 

површину коју треба очистити потопити у каду. Није могуће директно чишћење на 

површини, што представља недостатак ове методе.   
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3. Експериментални резултати и дискусија 
 

  3.1 Експериментални уређаји 

 

Експеримент је урађен у Лабораторији за соларну енергетику на Природно-

математичком факултету у Нишу, у Србији. За испитивање промена електричних 

параметара соларних модула у зависности од примењених метода чишћења различитих 

полутаната коришћен је соларни систем приказан на слици 20.  

 

Слика 20. Соларни систем од шест истих соларних модула. 

Соларни систем се састоји од металног постоља на које је постављено шест 

фотонапонских соларних модула ISF-60/12 од монокристалног силицијума, појединачне 

снаге 60 W и површине 0,514 m2 (Isofoton, Шпанија). Један пар соларних модула (а3-а6) 

постављен је под углом од 32° (соларни модули под оптималним углом за подручје 

Ниша), други пар (а2-а5) под углом од 0° (хоризонтални соларни модули), и трећи (а1-

а4) под углом од 90° (вертикални соларни модули) у односу на хоризонталну раван. Сви 

соларни модули су окренути ка југу. Експериментални систем постављен је на крову 

факултета тако да током целе године околни објекти не стварају сенку. Техничке 

карактеристике соларног модула дате су у следећој табели. 

Табела 1. Техничке карактеристике соларног модула ISF-60/12. 

Спољне димензије 776 x 662 x 39,5 mm 

Тежина 6,5 kg 

Тип соларне ћелије Монокристални силицијум 

Снага соларног модула 60 Wp 

Ефикасност 11% 

Струја максималне снаге 3,47 A 

Напон максималне снаге 17,3 V 
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Струја кратког споја 3,73 А 

Напон отвореног кола 21,6 V 

NOCT (800 W/m2, 20°C, AM 1,5, 1 m/s) 47°C 

 

3.2 Мерна опрема  

 

PV-KLA уређај  

 

За снимање струјно-напонских карактеристика (I-U карактеристика) 

фотонапонских соларних модула коришћен је PV-KLA уређај (Ingenieurburo 

Mencke&Tegtmeyer, Немачка) приказан је на слици . Помоћу PV-KLA уређаја мерен је 

напон отвореног кола (𝑈𝑜𝑐), струја кратког споја (𝐼𝑠𝑐), максимална снага (𝑃𝑚𝑝𝑝), струја 

максималне снаге (𝐼𝑚𝑝𝑝), напон максималне снаге (𝑈𝑚𝑝𝑝) и фил фактор (𝐹𝐹) соларних 

модула. 

 

Слика 21.PV-KLA уређај, Ingenieurburo Mencke&Tegtmeyer, Немачкa. 

 

SolarUsbSW уређај  

 

Компјутерски контролисан уређај SolarUsbSW (MetteringSolutions, БиХ) 

омогућава конекцију и синхронизацију мерних циклуса. Комјутерски софтвер 

SolarControlM (MetteringSolutions, БиХ) контролише SolarUsbSW уређај и врши 

аутоматски мониторинг, контролу и памћење података, као и слање обавештења у 

случају непредвиђеног прекида мерења. 
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Слика 22. SolarUsbSW уређај, MetteringSolutions, БиХ. 

 

Снимање струјно-напонских карактеристика 

 

У Лабораторији за соларну енергетику је постављена мерна табла која је 

одговарајућим проводницима повезана са сваким соларним модулом појединачно. На 

табли се налазе по два извода за сваки соларни модул (слика 23.). 

 

Слика 23. Мерна табла са одговарајућим електричним изводима. 

Снимање струјно-напонских карактеристика соларних модула помоћу PV-KLA 

уређаја рађено је на сваких 5 минута у одређеном периоду у току дана. Снимања су 

аутоматизована помоћу SolarUsbSW уређаја и SolarControlM интерфејса, специјално 

направљених за ову намену. Сваки пар извода повезан је преко SolarUsbSW уређаја са 

PV-KLA уређајем и компјутером. 
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 3.3  Примењене методе чишћења 

 У експерименту су примењиване методе ручног и влажног чишћења. За 

различите врсте полутаната потребно је применити различите методе чишћења. Током 

примене ових метода посебна пажња посвећена је смањењу ризика од оштећења 

површина PV модула. 

• Метода 1 - прскање 300 ml воде помоћу прскалице 

Ова метода се заснива на наношењу воде на контролисан начин. Коришћене су ручне 

прскалице са 300 ml воде. Прскалица воду распршује у виду спреја. Прскање је започето 

са врха соларног модула, након чега су прскалице померане преко целе површине 

соларног модула и на тај начин је постигнуто униформно чишћење. 

• Метода 2 - прскање 300 ml воде, директно усмереним млазом, помоћу прскалице 

Такође, и ова метода се заснива на наношењу воде на контролисан начин. Коришћене 

су ручне прскалице са 300 ml воде. Прскалица воду избацује у виду директног млаза. 

Млазеви воде погађају соларни модул и на тај начин уклањају нечистоће са његове 

површине. Прскање је започето са врха соларног модула, након чега су прскалице 

померане преко целе површине соларног модула и на тај начин је постигнуто униформно 

чишћење. 

• Метода 3 – чишћење помоћу четке натопљене водом 

За примену ове методе коришћена је кофа млаке воде и одговарајућа четка са 

меканим чекињама које не могу довести до гребања соларних модула или сунђером. 

Натопљена четка се повлачи са врха соларног модула ка дну, равномерно без 

заустављања. У односу на претходне две методе потребна је већа количина воде. 

• Метода 4 – детаљно брисање убрусом и средством за чишћење стаклених 

површина 

Код ове методе релативно мала количина средства за чишћење равномерно је нанета 

на површину соларног модула, након чега је модул брисан убрусима. Применом ове 

методе чишћења детаљно је обрисана цела површина соларног модула 

Након примењених техника чишћења површина соларних модула била је влажна, 

због тога је било потребно сачекати да соларни модули буду у потпуности суви, након 

чега су рађена мерења електричних параметара. 

 

3.4  Методологија мерења  

 

Пре почетка експерименталних мерења 16. септембра очишћени су сви соларни 

модули и одређене њихове референтне вредности снаге. Прашина и остале нечистоће 

таложили су се у периоду од 16 дана, све до 2. октобра када је испитиван утицај 

наталожене прашине и осталих нечистоћа на електричне параметре соларних модула. 

Соларни модули а1, а2 и а3 очишћени су детаљно, а соларни модули а4, а5 и а6 остали 

су запрљани. Упоређивани су електрични параметри чистих соларних модула (а1, а2 и 

а3) и њима одговарајућег пара запрљаних соларних модула (а4, а5 и а6). Након тога је 

примењена метода чишћења 1 на соларне модуле а4, а5 и а6, и рачуната је разлика 
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електричних параметара чистих соларних модула и њима одговарајућег пара чишћених 

соларних модула. Затим је примењена метода чишћења 2 и поновљен исти поступак 

мерења. Након завршених мерења примењена је метода чишћења 4, сви соларни модули 

су детаљно очишћени. 

Утицај наталожених честица чађи на електричне параметре соларних модула 

испитиван је 15. октобра. Чађ коришћена за ова испитивања потиче из димњака из 

котларнице на Природно-математичком факултету у Нишу. Котларница се налази у 

подруму и као гориво користи мазут. Дим из котларнице излази у атмосферу кроз 

димњак који је 12 m удаљен од соларних модула. Котларница је радила три дана пре 

експерименталних мерења, у периоду од 7 h до 10 h, у склопу топлих проба пре почетка 

нове грејне сезоне, након чега су се наталожиле честице чађи. За време 

експерименталних мерења котларница није радила. Соларни модули а1, а2 и а3 

очишћени су детаљно, а соларни модули а4, а5 и а6 су остали запрљани. Упоређивани 

су електрични параметри чистих соларних модула (а1, а2 и а3) и њима одговарајућег 

пара запрљаних соларних модула (а4, а5 и а6). Након тога је примењена метода чишћења 

3 на соларне модуле а4, а5 и а6, и рачуната је разлика електричних параметара чистих 

соларних модула и њима одговарајућег пара чишћених соларних модула. Након 

завршених мерења примењена је метода чишћења 4, сви соларни модули су детаљно 

очишћени. 

Утицај нанетог песка на електричне параметре соларних модула испитиван је 18. 

октобра. Пре почетка мерења сви соларни модули су детаљно очишћени. Затим је на 

површину соларних модула а4, а5 и а6 ручно нанет песак, након чега је одређиван утицај 

нанетог песка на електричне параметре соларних модула. Након тога је примењена 

метода чишћења 1 на соларне модуле а4, а5 и а6, и рачуната је разлика електричних 

параметара чистих соларних модула и њима одговарајућег пара чишћених соларних 

модула. Затим је примењена метода чишћења 3 и поновљен исти поступак мерења. 

Након завршених мерења примењена је метода чишћења 4, сви соларни модули су 

детаљно очишћени. 
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3.5 Резултати испитивања електричних параметара соларних модула у 

зависности од њихове запрљаности наталоженом прашином 

 

Утицај наталожене прашине и природно насталих нечистоћа на промену 

електричних параметара хоризонтално, вертикално и оптимално постављених соларних 

модула испитиван је 02.10.2019. године. Период таложења прашине трајао је 16 дана. 

 

Соларни модул под оптималним углом 

Соларни модул а3, постављен под оптималним углом, детаљно је очишћен, како 

би се са њега уклонила сва нечистоћа, док је соларни модул а6 остао запрљан 

наталоженом прашином и осталим нечистоћама.  

Промена снаге чистог и запрљаног соларног модула у временском интервалу 

10:30-11:00 приказана је на слици 24. 

 

 

Слика 24. Промена снаге чистог и запрљаног соларног модула 

у временском интервалу 10:30-11:00. 

 

Разлика у снази чистог и запрљаног солараног модула износи 5,1%. Чист соларни 

модул генерисао је 43,4 Wh електричне енергије, док је запрљани соларни модул 

генерисао 41,3 Wh електричне енергије. Промене струје кратког споја и напона 

отвореног кола чистог и запрљаног соларног модула у истом временском интервалу, 

дате  су на сликама 25. и 26. 
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Слика 25. Промена струје кратког споја 

чистог и запрљаног соларног модула у 

временском интервалу 10:30-11:10. 

 

Слика 26. Промена напона отвореног кола 

чистог и запрљаног соларног модула у 

временском интервалу 10:30-11:00. 

 

Струја кратког споја запрљаног солараног модула је за 1,3 % мања од струје 

чистог соларног модула, док је напон отвореног кола мањи за 2,3 %.  

Соларни модул а6 који је био запрљан прашином и осталим нечистоћама чишћен 

је применом методе чишћења 1, тј. прскањем 300 ml воде. Промена снаге чистог и 

чишћеног соларног модула у временском интервалу 11:35-11:50 дата је на слици 27. 

 

 

Слика 27. Промена снаге чистог и чишћеног соларног модула 

у временском интервалу 11:35-11:50. 

 

Снага чишћеног солараног модула је за 4,8% мања од снаге чистог соларног 

модула. Чист соларни модул генерисао је 48,2 Wh електричне енергије, док је запрљани 

соларни модул генерисао 46 Wh електричне енергије. Промене струје кратког споја и 

напона отвореног кола чистог и чишћеног соларног модула у временском интервалу 

11:35-11:50 дате су на сликама 28. и 29. 
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Слика 28. Промена струје кратког споја 

чистог и чишћеног соларног модула у 

временском интервалу 11:35-11:50. 

Слика 29. Промена напона отвореног кола 

чистог и чишћеног соларног модула у 

временском интервалу 11:35-11:50. 

 Струја кратког споја чишћеног солараног модула је за 1,1% мања од струје 

кратког споја чистог соларног модула, док је напон отвореног кола мањи за 2,6 %. 

 Затим је примењена метода чишћења 2, прскање 300 ml воде директно 

усмереним млазом. Промена снаге оптимално постављених соларних модула а3 и а6 

након примењене методе чишћења (временски интервал 12:20-12:50) дата је на слици 

30. 

 

Слика 30. Промена снаге соларних модула а3 и а6 у временском интервалу 12:20-12:50. 

 

Разлика у снази чистог и чишћеног солараног модула износи 4,4 %. Чист соларни 

модул генерисао је 48,8 Wh електричне енергије, док је чишћен соларни модул генерисао 

46,8 Wh електричне енергије. Промена струје кратког споја и напона отвореног кола 

чистог и чишћеног соларног модула у истом временском интервалу,  дате  су на сликама 

31. и 32. 
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Слика 31. Промена струје кратког споја 

чистог и чишћеног соларног модула у 

временском интервалу 12:20-12:50. 

Слика 32. Промена напона отвореног кола 

чистог и чишћеног соларног модула у 

временском интервалу 12:20- 12:50. 

 

Струја кратког споја чишћеног солараног модула је за 1,1% мања од струје 

кратког споја чистог соларног модула, док је напон отвореног кола мањи за 2,3 %. 

Применом методе чишћења 1 (прскање 300 ml воде) повећана је излазна снага 

соларног модула а6 који је био првобитно запрљан прашином и осталим нечистоћама. 

Разлика у снази чистог и запрљаног соларног модула која је била 5,1 %, смањена је на 

4,8 %. Применом технике чишћења 2 (прскање 300 ml воде директно усмереним млазом), 

незнатно је повећана излазна снага соларног модула а6. Разлика у снази чистог и 

чишћеног соларног модула која је била 4,8 %, смањена је на 4,4 %. Након примене 

методе чишћења 4 (детаљно брисање убрусом и средством за чишћење стаклених 

површина), резултати мерења су показали да је соларни модул а6 потпуно очишћен. 

 

 Хоризонтално постављен соларни модул 

 

 Као и за претходну орјентацију, детаљно је очишћен соларни модул а2, док је 

соларни модул а5 остао запрљан прашином и осталим нечистоћама. Уочено је да је 

соларни модул а5 најзапрљанији у поређењу са соларним модулима а4 и а6. На 

површини модула не налази се само наталожена прашина, већ и птичији измет, који 

представља много озбиљнији проблем од прашине. Запрљање соларног модула а5 

приказано је на слици 33. 
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Слика 33. Соларни модул а5 који је запрљан наталоженом прашином  

и осталим нечистоћама. 

 

Промена снаге чистог и запрљаног соларног модула у временском интервалу 

10:30-11:00 приказана је на слици 34. 

 

 

Слика 34. Промена снаге чистог и запрљаног соларног модула  

у временском интервалу 10:30-11:00. 

 

Разлика у снази чистог и запрљаног солараног модула износи 8,6%. Чист соларни 

модул генерисао је 32 Wh електричне енергије, док је запрљани соларни модул 

генерисао 29,3 Wh електричне енергије. Промене струје кратког споја и напона 

отвореног кола чистог и запрљаног соларног модула за исти временски интервал, дате 

су на сликама 35. и 36. 
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Слика 35. Промена струје кратког споја 

чистог и запрљаног соларног модула у 

временском интервалу 10:30-11:10. 

 

Слика 36. Промена напона отвореног кола 

чистог и запрљаног соларног модула у 

временском интервалу 10:30-11:00. 

 

Струја кратког споја запрљаног солараног модула је за 6,5 % мања од струје 

чистог соларног модула, док је напон отвореног кола мањи за 1,2 %. 

Соларни модул а5 који је био запрљан прашином и осталим нечистоћама чишћен 

је применом методе чишћења 1, тј. прскањем 300 ml вода.  Промена снаге чистог и 

чишћеног соларног модула у временском интервалу 11:35-11:50 дата је на слици 37. 

 

Слика 37. Промена снаге чистог и чишћеног соларног модула  

у временском интервалу 11:35-11:50. 

 

Снага чишћеног солараног модула је за 2,7 % мања од снаге чистог соларног 

модула. Чист соларни модул генерисао је 35,3 Wh електричне енергије, док је чишћен 

соларни модул генерисао 34,4 Wh електричне енергије. Промене струје кратког споја и 

напона отвореног кола чистог и чишћеног соларног модула у временском интервалу 

11:35-11:50, дате су на сликама 38. и 39. 
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Слика 38. Промена струје кратког споја 

чистог и чишћеног соларног модула у 

временском интервалу 11:35-11:50. 

Слика 39. Промена напона отвореног кола 

чистог и чишћеног соларног модула у 

временском интервалу 11:35-11:50. 

 Струја кратког споја чишћеног солараног модула је за 4,6 % мања од струје 

кратког споја чистог соларног модула, док је напон отвореног кола мањи за 1,5 %. 

 Затим је примењена метода чишћења 2, прскање 300 ml воде директно 

усмереним млазом. Промена снаге хоризонталних соларних модула а2 и а5 након 

примењене методе чишћења (временски интервал 12:20-12:50) дата је на слици 40. 

 

 

Слика 40. Промена снаге соларних модула а2 и а5 у временском интервалу 12:20-12:50. 

 

Разлика у снази чистог и чишћеног солараног модула износи 2 %. Чист соларни 

модул генерисао је 38,3 Wh електричне енергије, док је запрљани соларни модул 

генерисао 37,6 Wh електричне енергије. Промене струје кратког споја и напона 

отвореног кола чистог и чишћеног соларног модула за исти временски интервал, дате су 

на сликама 41. и 42. 
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Слика 41. Промена струје кратког споја 

чистог и чишћеног соларног модула у 

временском интервалу 12:20-12:50. 

Слика 42. Промена напона отвореног кола 

чистог и чишћеног соларног модула у 

временском интервалу 12:20- 12:50. 

 Струја кратког споја чишћеног солараног модула је за 3,2 % мања од струје 

кратког споја чистог соларног модула, док је напон отвореног кола мањи за 1,6 %. 

 Применом методе чишћења 1 (прскање 300 ml воде) повећана је излазна снага 

хоризонталног соларног модула а5 који је био првобитно запрљан прашином и осталим 

нечистоћама. Разлика у снази чистог и запрљаног соларног модула која је била 8,6 %, 

смањена је на 2,7 %. Применом методе чишћења 2 (прскање 300 ml воде директно 

усмереним млазом), незнатно је повећана излазна снага соларног модула а5. Разлика у 

снази чистог и чишћеног соларног модула која је била 2,7 %, смањена је на 2 %. Након 

примене методе чишћења 4 (детаљно брисање убрусом и средством за чишћење 

стаклених површина), резултати мерења су показали да је соларни модул а5 потпуно 

очишћен. 

 

Вертикални соларни модул 

У случају вертикално постављених соларних модула детаљно је очишћен соларни 

модул а1, при чему је соларни модул а4 запрљан прашином и осталим нечистоћама.  

Промена снаге чистог и запрљаног соларног модула у временском интервалу 

10:30-11:00 приказана је на слици 43. 
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Слика 43. Промена снаге чистог и запрљаног соларног модула  

у временском интервалу 10:30-11:00. 

 

Разлика у снази чистог и запрљаног солараног модула износи 6 %. Чист соларни 

модул генерисао је 34 Wh електричне енергије, док је запрљани соларни модул 

генерисао 32 Wh електричне енергије. Промене струје кратког споја и напона отвореног 

кола чистог и запрљаног соларног модула у истом временском интервалу, дате су на 

сликама 44. и 45. 

  

Слика 44. Промена струје кратког споја 

чистог и запрљаног соларног модула у 

временском интервалу 10:30-11:10. 

 

Слика 45. Промена напона отвореног кола 

чистог и запрљаног соларног модула у 

временском интервалу 10:30-11:00. 

 

Струја кратког споја запрљаног солараног модула је за 4,2 % мања од струје 

чистог соларног модула, док је напон отвореног кола мањи за 1,1 %. 

 

 Соларни модул а4 који је био запрљан прашином и осталим нечистоћама чишћен 

је применом методе чишћења 1, тј. прскањем 300 ml вода.  Промена снаге чистог и 

чишћеног соларног модула у временском интервалу 11:35-11:50 дата је на слици 46. 
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Слика 46. Промена снаге чистог и чишћеног соларног модула  

у временском интервалу 11:35-11:50. 

 

Снага чишћеног солараног модула је за 4 % мања од снаге чистог соларног 

модула. Чист соларни модул генерисао је 38,3 Wh електричне енергије, док је чишћен 

соларни модул генерисао 37 Wh електричне енергије. 

Промене струје кратког споја и напона отвореног кола чистог и чишћеног 

соларног модула у временском интервалу 11:35-11:50 дате су на сликама 47. и 48. 

 

 

 

Слика 47. Промена струје кратког споја 

чистог и чишћеног соларног модула у 

временском интервалу 11:35-11:50. 

Слика 48. Промена напона отвореног кола 

чистог и чишћеног соларног модула у 

временском интервалу 11:35-11:50. 

Струја кратког споја чишћеног солараног модула је за 2 % мања од струје кратког 

споја чистог соларног модула, док је напон отвореног кола мањи за 0,9 %.  

Затим је примењена метода чишћења 2, прскање 300 ml воде директно усмереним 

млазом. Промена снаге вертикалних соларних модула а1 и а4 након примењене методе 

чишћења (временски интервал 12:20-12:50) дата је на слици 49. 
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Слика 49. Промена снаге соларних модула а1 и а4 у временском интервалу 12:20-12:50. 

Разлика у снази чистог и чишћеног солараног модула износи 2 %. Чист соларни 

модул генерисао је 38,6 Wh електричне енергије, док је чишћен соларни модул генерисао 

37,8 Wh електричне енергије. 

Промене струје кратког споја и напона отвореног кола чистог и чишћеног 

соларног модула у истом временском интервалу, дате  су на сликама 50. и 51. 

 

 

Слика 50. Промена струје кратког споја 

чистог и чишћеног соларног модула у 

временском интервалу 12:20-12:50. 

Слика 51. Промена напона отвореног кола 

чистог и чишћеног соларног модула у 

временском интервалу 12:20- 12:50. 

Струја кратког споја чишћеног солараног модула је за 1,4 % мања од струје 

кратког споја чистог соларног модула, док је напон отвореног кола мањи за 0,7 %. 

Применом методе чишћења 1 (прскање 300 ml воде) повећана је излазна снага 

вертикалног соларног модула а4 који је био првобитно запрљан прашином и осталим 

нечистоћама. Разлика у снази чистог и запрљаног соларног модула која је била 6 %, 

смањена је на 4 %. Применом методе чишћења 2 (прскање 300 ml воде директно 

усмереним млазом), повећана је излазна снага соларног модула а4. Разлика у снази 

чистог и чишћеног соларног модула која је била 4 %, смањена је на 2 %. Након примене 

методе чишћења 4 (детаљно брисање убрусом и средством за чишћење стаклених 

површина), резултати мерења су показали да је соларни модул а4 потпуно очишћен. 
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3.6 Резултати испитивања електричних параметара соларних модула у 

зависности од њихове запрљаности наталоженим честицама чађи 

 

У даљем су дати резултати везани за испитивање утицаја чађи на смањење снаге 

хоризонтално, вертикално и оптимално постацљених соларних модула. 

Експериментална мерења рађена су 15. октобра 2019. године. 

 

Соларни модул под оптималним углом 

Пре почетка мерења детаљно је очишћен соларни модул а3, како би се са њега 

уклонила сва нечистоћа, док је соларни модул а6 остао запрљан наталоженим честицама 

чађи. Разлика у изгледу површине чистог и запрљаног соларног модула може се уочити 

на следећој слици 52. 

 

Слика 52. Чисти соларни модул а3 (лево) и соларни модул а6  

запрљан наталоженом чађи (десно). 

 

Промена снаге чистог и запрљаног соларног модула у временском интервалу 

10:35-11:50 приказана је на слици 53. 

 

Слика 53. Промена снаге чистог и запрљаног соларног модула  

у временском интервалу 10:35-11:50. 
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Разлика у снази чистог и запрљаног соларног модула у датом временском 

интервалу износи 20,3%. Чист соларни модул је генерисао 42,9 Wh електричне енергије, 

док је запрљани соларни модул генерисао 35,7 Wh електричне енергије.  

Промене струје кратког споја и напона отвореног кола чистог и запрљаног 

соларног модула за исти временски интервал дате су на сликама 54. и 55. 

 

 

Слика 54. Промена струје кратког споја 

чистог и запрљаног соларног модула у 

временском интервалу 10:35-11:50. 

 

Слика 55. Промена напона отвореног кола                      

чистог и запрљаног соларног модула у 

временском интервалу 10:35-11:50. 

 

Струја кратког споја запрљаног солараног модула је за 16,4 % мања од струје 

чистог соларног модула, док је напон отвореног кола мањи за 3,3 %.  

Упоредни приказ струјно-напонских карактеристика чистог и запрљаног 

соларног модула у временском тренутку 10:46 приказан је на слици 56. 

 

Слика 56. Струјно-напонске карактеристике чистог и запрљаног соларног модула. 

На слици 56. види се да је површина испод струјно-напонске карактеристике 

чистог соларног модула већа од површине испод струјно-напонске карактеристике 
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запрљаног соларног модула. Такође се уочава да не долази до деформације струјно-

напонске карактеристике запрљаног модула. 

У даљем је запрљани соларни модул чишћен методом чишћења 3 (четка 

натопљена водом). Промена снаге чистог и чишћеног соларног модула у временском 

интервалу 12:05-13:00 дата је на слици 57. 

 

Слика 57. Промена снаге чистог и чишћеног соларног модула  

у временском интервалу 12:05-13:00. 

Снага чишћеног солараног модула је за 3,6% мања од снаге чистог соларног 

модула, док је пре чишћења била мања за 20,3 %. Чист соларни модул је генерисао 44,2 

Wh електричне енергије, док је чишћен соларни модул генерисао 42,6 Wh електричне 

енергије.  

Промене струје кратког споја и напона отвореног кола чистог и чишћеног 

соларног модула у временском интервалу 12:05-13:00, дате су на сликама 58. и 59. 

 

 

Слика 58. Промена струје кратког споја 

чистог и чишћеног соларног модула у 

временском интервалу 12:05-13:00. 

Слика 59. Промена напона отвореног кола 

чистог и чишћеног соларног модула у 

временском интервалу 12:05-13:00. 

Струја кратког споја чишћеног солараног модула је за 1,1% мања од струје 

кратког споја чистог соларног модула, док је напон отвореног кола мањи за 1,7 %. 

Поновном применом ове методе чишћења није постигнуто повећање снаге. Из тог 
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разлога примењена је метода чишћења 4, детаљно брисање соларног модула а6 убрусом 

и средством та чишћење стаклених површина. Промена снаге соларних модула а3 и а6 

након технике чишћења 4 (временски интервал 14:11-15:06) дата је на слици 60. 

 

Слика 60. Промена снаге чистог и очишћеног соларног модула  

у временском интервалу 14:11-15:06. 

 

На основу резултата мерења за временски интервал 14:11-15:06 може се 

закључити да снага соларних модула одговара референтним вредностима и да је соларни 

модул а6 у потпуности очишћен. 

Применом методе чишћења 3 успешно је повећана излазна снага соларног модула 

а6 који је био првобитно запрљан наталоженим честицама чађи. Разлика у снази чистог 

и запрљаног соларног модула која је била 20,3 %, смањена је на 3,6%, док је применом 

методе чишћења 4 соларни модул потпуно очишћен. 

Хоризонтално постављен соларни модул 

Као и у претходној орјентацији, детаљно је очишћен соларни модул а2, док је 

соларни модул а5 остао запрљан наталоженим честицама чађи. Разлика у изгледу 

површина чистог а2 и запрљаног соларног модула а5 приказана је на слици 61.  

 

Слика 61. Чист соларни модул а2 (лево) и соларни модул  

запрљан наталоженом чађи а5 (десно). 
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Промена снаге чистог и запрљаног соларног модула у временском интервалу 

10:35-11:50 приказана је на слици 62. 

 

Слика 62. Промена снаге чистог и запрљаног соларног модула 

у временском интервалу 10:35-11:50. 

 

Снага запрљаног солараног модула а5 је за 36 % мања од снаге чистог соларног 

модула а2. Чист соларни модул генерисао је 28,7 Wh електричне енергије, док је 

запрљани соларни модул генерисао 21,1 Wh електричне енергије.  

Поремене струје кратког споја и напона отвореног кола чистог и запрљаног 

соларног модула у истом временском интервалу дате су на сликама 63. и 64. 

 
 

Слика 63. Промена струје кратког споја 

чистог и запрљаног соларног модула у 

временском интервалу 10:35-11:50. 

Слика 64. Промена напона отвореног кола 

чистог и запрљаног соларног модула у 

временском интервалу 10:35-11:50. 

 Струја кратког споја запрљаног солараног модула је за 30,3 % мања од струје 

кратког споја чистог соларног модула, док је напон отвореног кола мањи за 4,2 %.  

Упоредни приказ струјно-напонских карактеристика чистог и запрљаног 

соларног модула у временском тренутку 10:46 приказан је на слици 65. 
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Слика 65. Струјно-напонске карактеристике чистог и запрљаног соларниог модула. 

На слици 65. види се да је површина испод струјно-напонске карактеристике 

чистог соларног модула већа од површине испод струјно-напонске карактеристике 

запрљаног соларног модула. Међутим, уочава се деформација струјно-напонске 

карактеристике запрљаног модула јер нису све соларних ћелија осветљене истим 

интензитетом Сунчевог зрачења. 

Затим је примењена је метода чишћења 3, којом је соларни модул а5 који је био 

запрљан наталоженим честицама чађи чишћен четком натопљеном водом. Промена 

снаге чистог и чишћеног соларног модула у временском интервалу 12:05-13:00 дата је 

на слици 66. 

 

Слика 66. Промена снаге чистог и чишћеног соларног модула  

у временском интервалу 12:05-13:00. 

 

Снага чишћеног солараног модула је за 15 % мања од снаге чистог соларног 

модула, док је пре чишћења била мања за 36 %. Чист соларни модул генерисао је 29,4 

Wh електричне енергије, док је чишћен соларни модул генерисао 25,5 Wh електричне 

енергије. Промене струје кратког споја и напона отвореног кола чистог и чишћеног 

соларног модула у временском интервалу 12:05-13:00 дате су на сликама 67. и 68. 
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Слика 67. Промена струје кратког споја 

чистог и чишћеног соларног модула у 

временском интервалу 12:05-13:00. 

 

Слика 68. Промена напона отвореног кола 

чистог и чишћеног соларног модула у 

временском интервалу 12:05-13:00. 

 

Струја кратког споја чишћеног солараног модула је за 25,7 % мања од струје 

кратког споја чистог соларног модула, док је напон отвореног кола мањи за 2,1 %.  

Поновном применом ове методе чишћења није постигнуто повећање снаге 

соларног модула. Из тог разлога примењена је метода чишћења 4, детаљно брисање 

соларног модула а5 убрусом и средством за чишћење стаклених површина.  

На основу резултата мерења снаге соларних модула за временски интервал након 

примене методе чишћења 4, може се закључити да снага модула одговара референтним 

вредностима и да је соларни модул а5 у потпуности очишћен. 

Применом методе чишћења 3 (чишћење помоћу четке натопљене водом) успешно 

је повећана излазна снага сол арног модула а5 који је био првобитно запрљан 

наталоженим честицама чађи. Разлика у снази чистог и запрљаног соларног модула која 

је била 36 %, смањена је на 15%, док је применом методе чишћења 4 (детаљно брисање 

убрусом и средством за чишћење стаклених површина.) соларни модул потпуно 

очишћен. 

 

Вертикално постављени соларни модул 

 

У случају вертикално постављених соларних модула детаљно је очишћен соларни 

модул а1, при чему је соларни модул а4 запрљан наталоженим честицама чађи.  

Промена снаге чистог и запрљаног соларног модула у временском интервалу 

10:35-11:50 дата је на слици 69. 
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Слика 69. Промена снаге чистог и запрљаног соларног модула 

у временском интервалу 10:35-11:50. 

 

Снага запрљаног солараног модула а4 је 4,1 % мања од снаге чистог соларног 

модула а1. Чист соларни модул генерисао је 37 Wh електричне енергије, док је запрљани 

соларни модул генерисао 35 Wh електричне енергије. 

У истом временском интервалу промене струје кратког споја и напон отвореног 

кола, чистог и запрљаног соларног модула дате су на сликама 70. и 71. 

 

 

Слика 70. Промена струје кратког споја 

чистог и запрљаног соларног модула у 

временском интервалу 10:35-11:50. 

Слика 71. Промена напона отвореног кола 

чистог и запрљаног соларног модула у 

временском интервалу 10:35-11:50. 

 

Струја кратког споја запрљаног солараног модула је за 2,8 % мања од струје 

кратког споја чистог соларног модула, док је напон отвореног кола мањи за 1 %. 

Упоредни приказ струјно-напонских карактеристика чистог и запрљаног 

соларног модула у временском тренутку 10:46 приказан је на слици 72. 
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Слика 72. Струјно-напонске карактеристике чистог и запрљаног соларног модула. 

На слици 72. види се да је површина испод струјно-напонске карактеристике 

чистог соларног модула незнатно већа од површине испод струјно-напонске 

карактеристике запрљаног соларног модула, јер је вертикално постављен соларни модул 

најмање подложан запрљању. Такође се уочава да не долази до деформације струјно-

напонске карактеристике запрљаног модула. 

У даљем је примењена метода чишћења 3, којом је соларни модул а4 који је био 

запрљан наталоженим честицама чађи чишћен четком натопљеном водом. Промена 

снаге чистог и чишћеног соларног модула у временском интервалу 12:05-13:00 дата је 

на слици 73. 

 

Слика 73. Промена снаге чистог и чишћеног соларног модула 

у временском интервалу 12:05-13:00. 

 

Снага чишћеног солараног модула је за 3,7 % мања од снаге чистог соларног 

модула, док је пре чишћења била мања за 4,1 %. Чист соларни модул генерисао је 38,2 

Wh електричне енергије, док је чишћен соларни модул генерисао 36,8 Wh електричне 

енергије. 
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Промене струје кратког споја и напона отвореног кола, чистог и чишћеног 

соларног модула у временском интервалу 12:05-13:00 дате су на сликама 74. и 75. 

  

Слика 74. Промена струје кратког споја 

чистог и чишћеног соларног модула у 

временском интервалу 12:05-13:00. 

 

Слика 75. Промена напона отвореног кола 

чистог и чишћеног соларног модула у 

временском интервалу 12:05-13:00. 

 

Струја кратког споја чишћеног солараног модула је за 2,1 % мања од струје 

кратког споја чистог соларног модула, док је напон отвореног кола мањи за 0,3 %.  

Поновном применом ове методе чишћења није постигнуто повећање снаге 

соларног модула. Из тог разлога примењена је метода чишћења 4, детаљно брисање 

соларног модула а4 убрусом и средством за чишћење стаклених површина. 

Након примене методе чишћења 4, може се закључити на основу резултата 

мерења да снага соларних модула одговара референтним вредностима и да је соларни 

модул а4 у потпуности очишћен. 

Применом методе чишћења 3 (чишћење помоћу четке натопљене водом) 

повећана је излазна снага соларног модула а4 који је био првобитно запрљан 

наталоженим честицама чађи. . Разлика у снази чистог и запрљаног соларног модула која 

је била 4,1 %, смањена је на 3,7 %. Може се уочити да смањење разлике у снази није 

значајно због тога што је вертикално постављен соларни модул најмање подложан 

запрљању. Применом методе чишћења 4 (детаљно брисање убрусом и средством за 

чишћење стаклених површина) соларни модул је потпуно очишћен. 
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3.7 Резултати испитивања електричних параметара соларних модула 

у зависности од њихове запрљаности нанетим песком  

 

Утицај песка нанетог на површину соларног модула, на промену електричних 

параметара хоризонтално, вертикално и оптимално постављених соларних модула 

испитиван је 18.10.2019. године. Површина свих соларних модула детаљно је очишћена, 

како би се са њих уклонила сва нечистоћа. Током мерења соларни модули а1, а2 и а3 

били су све време чисти, док су а4, а5 и а6 најпре запрљани песком, а затим су 

примењиване различите методе чишћења и одређивала ефикасност датих метода. 

Соларни модул под оптималним углом 

Разлика у изгледу чистог и соларног модула запрљаног нанетим песком може се 

уочити на слици 76. 

 

Слика 76. Чист соларни модул (лево) и соларни модул запрљан нанетим песком (десно). 

Промена снаге чистог и запрљаног соларног модула у временском интервалу 

11:00-11:50 приказана је на слици 77. 

 

Слика 77. Промена снаге чистог и запрљаног соларног модула 

 у временском интервалу 11:00-11:50. 

 

Разлика у снази чистог и запрљаног соларног модула у датом временском 

интервалу износи 28,5%. Чист соларни модул је генерисао 43,9 Wh електричне енергије, 

док је запрљани соларни модул генерисао 31,4 Wh електричне енергије.  
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Промене струје кратког споја и напона отвореног кола чистог и запрљаног 

соларног модула за исти временски интервал, дате су на сликама 78. и 79. 

 

 

Слика 78. Промена струје кратког споја 

чистог и запрљаног соларног модула у 

временском интервалу 11:00-11:50. 

Слика 79. Промена напона отвореног кола 

чистог и запрљаног соларног модула у 

временском интервалу 11:00-11:50. 

Струја кратког споја запрљаног солараног модула је за 38 % мања од струје 

чистог соларног модула, док је напон отвореног кола мањи за 4 %.  

За чишћење запрљаног оптимално постављеног соларног модула прво је 

примењена метода чишћења 1, тј. прскање 300 ml вода. Разлика у изгледу чистог и 

соларног модула чишћеног методом чишћења 1 приказана је на слици 80. 

 

Слика 80. Чист соларни модул (лево) и соларни модул након чишћења  

методом прскања воде (десно). 

 

Промена снаге чистог и чишћеног соларног модула у временском интервалу 

12:30-13:00, дата је на слици 81. 
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Слика 81. Промена снаге чистог и чишћеног соларног модула  

у временском интервалу 12:30-13:00. 

 

Снага чишћеног солараног модула је за 9 % мања од снаге чистог соларног 

модула. Чист соларни модул је генерисао 42,7 Wh електричне енергије, док је чишћен 

соларни модул генерисао 38,8 Wh електричне енергије. 

Промене струје кратког споја и напона отвореног кола чистог и чишћеног 

соларног модула у временском интервалу 12:30-13:00, дате су на сликама 82. и 83. 

  

Слика 82. Промена струје кратког споја 

чистог и чишћеног соларног модула у 

временском интервалу 12:30-13:00. 

 

Слика 83. Промена напона отвореног кола 

чистог и чишћеног соларног модула у 

временском интервалу 12:30-13:00. 

 

Струја кратког споја чишћеног солараног модула је за 2 % мања од струје кратког 

споја чистог соларног модула, док је напон отвореног кола мањи за 3 %.  

Применом методе чишћења 1 успешно је смањена разлике између вредности 

електричних параметара оптимало постављених соларних модула а3 и а6. Међутим и 

поред примене ове методе чишћења, нису успешно уклоњене све честице песка са 

соларног модула. Трагови песка били су и даље видљиви.  
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Затим је примењена метода чишћења 3, којом је соларни модул чишћен помоћу 

четке натопљене водом. Промена снаге оптимално постављених соларних модула а3 и 

а6 у временском интервалу 13:25-14:00, након примене ове методе чишћења дата је на 

слици 84. 

 

Слика 84. Промена снаге чистог и чишћеног соларног модула  

у временском интервалу 13:25-14:00. 

 

Разлика у снази чистог и чишћеног соларног модула у датом временском 

интервалу износи 7,2 %.  

Промене струје кратког споја и напона отвореног кола у датом временском 

интервалу, приказане су на сликама 85. и 86. 

 

  

Слика 85. Промена струје кратког споја 

чистог и чишћеног соларног модула у 

временском интервалу 13:25-14:00. 

Слика 86. Промена напона отвореног кола 

чистог и чишћеног соларног модула у 

временском интервалу 13:25-14:00. 

 

Струја кратког споја чишћеног соларног модула је за 0,5 % мања од струје кратког 

споја чистог соларног модула, док је напон отвореног кола мањи за 3 %.  
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Наредна метода чишћења која је примењена је метода чишћења 4, тј. детаљно 

брисање соларног модула а6 убрусом и детерџентом. На основу резултата мерења за 

временски интервал након примене методе чишћења 4, може се закључити да снага 

соларних модула одговара референтним вредностима и да је соларни модул а6 у 

потпуности очишћен. 

Применом технике чишћења 1(прскање 300 ml воде) успешно је повећана излазна 

снага оптимално поставњеног соларног модула а6 који је био првобитно запрљан 

песком. Разлика у снази чистог и запрљаног соларног модула која је била 28,5 %, 

смањена је на 9 %. Применом технике чишћења 3 (чишћење четком натопљеном водом), 

додатно је повећана излазна снага соларног модула а6. Разлика у снази чистог и 

чишћеног соларног модула која је била 9 %, смањена је на 7,2 %. Након примене технике 

чишћења 4 (детаљно чишћење убрусом и средством за чишћење стаклених површина), 

резултати мерења су показали да је соларни модул а6 потпуно очишћен. 

 

Хоризонтално постављен соларни модули 

Разлика у изгледу чистог и соларног модула запрљаног нанетим песком може се 

уочити на слици 87. 

 

Слика 87. Чист соларни модул (лево) и соларни модул запрљан нанетим песком (десно). 

Промена снаге чистог и запрљаног соларног модула у временском интервалу 

11:00-11:50 приказана је на слици 88. 

 

Слика 88. Промена снаге чистог и запрљаног соларног модула у  

временском интервалу 11:00-11:50. 
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Разлика у снази чистог и запрљаног солараног модула износи 40%. Чист соларни 

модул генерисао је 29,5 Wh електричне енергије, док је запрљани соларни модул 

генерисао 17,8 Wh електричне енергије.  

Промене струје кратког споја и напона отвореног кола чистог и запрљаног 

соларног модула у истом временском интервалу, приказане  су на сликама 89. и 90. 

 

 

Слика 89. Промена струје кратког споја 

чистог и запрљаног соларног модула у 

временском интервалу 11:00-11:50. 

Слика 90. Промена напона отвореног кола 

чистог и запрљаног соларног модула у 

временском интервалу 11:00-11:50. 

Струја кратког споја запрљаног солараног модула је за 75 % мања од струје 

чистог соларног модула, док је напон отвореног кола мањи за 10,3 %.  

Затим је песком запрљан соларни модул чишћен применом методе чишћења 1, тј. 

прскањем 300 ml воде. Разлика у изгледу чистог соларног модула и соларног модула 

који је чишћен овом методом чишћења приказана је на слици 91. 

 

Слика 91. Чист соларни модул (горе) и соларни модул након чишћења  

техником прскања воде (доле). 

 

Промена снаге чистог и чишћеног соларног модула у временском интервалу 

12:30-13:00 дата је на слици 92. 
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Слика 92. Промена снаге чистог и чишћеног соларног модула  

у временском интервалу 12:30-13:00. 

 

Снага чишћеног солараног модула је за 32 % мања од снаге чистог соларног 

модула. Чист соларни модул генерисао је 28,5 Wh електричне енергије, док је чишћен 

соларни модул генерисао 19,5 Wh електричне енергије.  

Промене струје кратког споја и напона отвореног кола чистог и чишћеног 

соларног модула у временском интервалу 12:30-13:00 дате су на сликама 93. и 94. 

 
 

Слика 93. Промена струје кратког споја 

чистог и чишћеног соларног модула у 

временском интервалу 12:30-13:00. 

Слика 94. Промена напона отвореног кола 

чистог и чишћеног соларног модула у 

временском интервалу 12:30-13:00. 

 

Струја кратког споја чишћеног солараног модула је за 39 % мања од струје 

кратког споја чистог соларног модула, док је напон отвореног кола мањи за 2,4 %. 

Применом методе чишћења 1 успешно је смањена разлике између вредности 

електричних параметара хоризонталних соларних модула а2 и а5. Међутим и поред 

примене ове методе чишћења нису успешно уклоњене све честице песка са соларног 

модула. Трагови песка били су и даље видљиви и то у великој количини.  
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Затим је примењена метода чишћења 3 (чишћење помоћу четке натопљене 

водом). Примена ове методе чишћења приказана је на слици 95. 

 

Слика 95. Примена методе чишћења соларног модула  

помоћу четке натопљене водом. 

 

Промена снаге соларних модула а2 и а5 у временском интервалу 13:25-14:00, 

након примене методе чишћења (3) дата је на слици 96. 

 
Слика 96. Промена снаге соларних модула а2 и а5 у временском интервалу 13:25-14:00. 

 

Разлика у снази чистог и чишћеног соларног модула је 13 %. Промене струје 

кратког споја и напона отвореног кола у истом временском интервалу приказане су на 

сликама 97. и 98. 
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Слика 97. Промена струје кратког споја 

чистог и чишћеног соларног модула у 

временском интервалу 13:25-14:00. 

Слика 98. Промена напона отвореног кола 

чистог и чишћеног соларног модула у 

временском интервалу 13:25-14:00. 

 

Струја кратког споја чишћеног соларног модула је за 15,6 % мања од струје 

кратког споја чистог соларног модула, док је напон отвореног кола мањи за 2,9 %.  

Наредна метода чишћења која је примењена је метода чишћења 4, тј. детаљно 

брисање соларног модула а5 убрусом и средством за чишћење стаклених површина. На 

основу резултата мерења за временски интервал након примене методе чишћења 4, може 

се закључити да снага соларних модула одговара референтним вредностима и да је 

соларни модул а5 у потпуности очишћен. 

Применом методе чишћења 1 (прскање 300 ml воде) успешно је повећана излазна 

снага хоризонталног соларног модула а5 који је био првобитно запрљан песком. Разлика 

у снази чистог и запрљаног соларног модула која је била 40 %, смањена је на 32 %. 

Применом технике чишћења 3 (чишћење помоћу четке натопљене водом), додатно је 

повећана излазна снага соларног модула а5. Разлика у снази чистог и чишћеног соларног 

модула која је била 32 %, смањена је на 13 %. Након примене методе чишћења 4 

(детаљно брисање убрусом и средством за чишћење стаклених површина), резултати 

мерења су показали да је соларни модул а5 потпуно очишћен. 

На основу изнетих података закључује се да за хоризонтално постављен соларни 

модул метода чишћења 1 (прскање 300 ml воде) није најпогоднија, јер и након њене 

примене присутна је велика количина песка на површини модула. Значајније уклањање 

песка постиже се применом методе чишћења 3 (чишћење помоћу четке натопљене 

водом). 
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Вертикални соларни модули 

Разлика у изгледу чистог и соларног модула запрљаног нанетим песком може се 

уочити на слици 99. 

 

Слика 99. Чист соларни модул (лево) и соларни модул запрљан нанетим песком (десно). 

Промена снаге чистог и запрљаног соларног модула у временском интервалу 

11:00-11:50 приказана је на слици 100. 

 

Слика 100. Промена снаге чистог и запрљаног соларног модула  

у временском интервалу 11:00-11:50. 

 

Разлика у снази чистог и запрљаног солараног модула је 16 %. Чист соларни 

модул генерисао је 39,7 Wh електричне енергије, док је запрљани соларни модул 

генерисао 34,2 Wh електричне енергије. Промене струје кратког споја и напона 

отвореног кола чистог и запрљаног соларног модула дате су на сликама 101. и 102. 
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Слика 101. Промена струје кратког споја 

чистог и запрљаног соларног модула у 

временском интервалу 11:00-11:50. 

Слика 102. Промена напона отвореног кола 

чистог и запрљаног соларног модула у 

временском интервалу 11:00-11:50. 

Струја кратког споја запрљаног солараног модула је за 9,5 % мања од струје 

чистог соларног модула, док је напон отвореног кола мањи за 2 %. 

 Затим је соларни модул запрљан песком чишћен применом методе чишћења 1, 

тј. прскањем 300 ml воде. Разлика у изгледу чистог соларног модула и соларног модула 

који је чишћен овом методом чишћења приказана је на слици 103. 

 

Слика 103. Чист соларни модул (лево) и соларни модул након чишћења 

методом прскања воде (десно). 

 

Промена снаге чистог и чишћеног соларног модула у временском интервалу 

12:30-13:00 дата је на слици 104. 
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Слика 104. Промена снаге чистог и чишћеног соларног модула  

у временском интервалу 12:30-13:00. 

 

Снага чишћеног солараног модула је за 12 % мања од снаге чистог соларног 

модула. Чист соларни модул је генерисао 40 Wh електричне енергије, док је чишћен 

соларни модул генерисао 35,8 Wh електричне енергије. 

Промене струје кратког споја и напона отвореног кола чистог и чишћеног 

соларног модула у временском интервалу 12:30-13:00 дате су на сликама 105. и 106. 

 

 

 

Слика 105. Промена струје кратког споја 

чистог и чишћеног соларног модула у 

временском интервалу 12:30-13:00. 

 

Слика 106. Промена напона отвореног кола 

чистог и чишћеног соларног модула у 

временском интервалу 12:30-13:00. 

 

Струја кратког споја чишћеног солараног модула је за 4 % мања од струје кратког 

споја чистог соларног модула, док је напон отвореног кола мањи за 2 %.  

Применом методе чишћења 1 (прскање 300 ml воде) успешно је смањена разлика 

између вредности електричних параметара соларних модула а1 и а4.  
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Затим је примењена метода чишћења 3, којом је соларни модул чишћен помоћу 

четке натопљене водом. Промена снаге соларних модула а1 и а4 у временском интервалу 

13:25-14:00, након примене ове методе чишћења дата је на слици 107. 

 

Слика 107. Промена снаге соларних модула а1 и а4 у временском интервалу 13:25-14:00. 

Разлика у снази чистог и чишћеног соларног модула је 10,3 %. Промене струје 

кратког споја и напона отвореног кола у истом временском интервалу приказане су на 

сликама 108. и 109. 

 

 

Слика 108. Промена струје кратког споја 

чистог и чишћеног соларног модула у 

временском интервалу 13:25-14:00. 

Слика 109. Промена напона отвореног кола 

чистог и чишћеног соларног модула у 

временском интервалу 13:25-14:00. 

Струја кратког споја очишћеног соларног модула је за 1,8 % мања од струје 

кратког споја чистог соларног модула, док је напон отвореног кола мањи за 2 %.  

Наредна метода чишћења која је примењена је метода чишћења 4, тј. детаљно 

брисање соларног модула а4 убрусом и средством за чишћење стаклених површина. На 

основу резултата мерења за временски интервал након примене методе чишћења 4, може 

се закључити да снага соларних модула одговара референтним вредностима и да је 

соларни модул а4 у потпуности очишћен. 
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Применом методе чишћења 1 (прскање 300 ml воде) успешно је повећана излазна 

снага соларног модула а4 који је био првобитно запрљан песком. Разлика у снази чистог 

и запрљаног соларног модула која је била 16 %, смањена је на 12 %. Применом методе 

чишћења 3 (чишћење четком натопљеном водом), додатно је повећана излазна снага 

соларног модула а4. Разлика у снази чистог и чишћеног соларног модула која је била 12 

%, смањена је на 10,3 %. 

Након примене методе чишћења 4 (детаљно чишћење убрусом и средством за 

чишћење стаклених површина), резултати мерења су показали да је соларни модул а4 

потпуно очишћен. 

На основу изнетих података закључује се да је за вертикално постављен соларни 

модул метода чишћења 1 (прскање 300 ml воде) погоднија у односу на хоризонтално 

постављен соларни модул, јер је присутан ефекат гравитационе силе који доприноси 

чишћењу. Поред тога, примена ове методе чишћења не може у потпуности да уклони 

све честице песка. Значајније уклањање песка постиже се применом методе чишћења 3 

(чишћење помоћу четке натопљене водом). 
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3.8 Упоредни приказ резултата везаних за утицај прашине, чађи и песка на 

електричне параметре соларних модула 

 

У даљем је дат упоредни приказ утицаја наталожених честица прашине, чађи и 

нанетог песка на снагу оптимално, хоризонтално и вертикално постављених соларних 

модула. Разлика у снази оптимално, хоризонтално и вертикално постављеног пара 

соларних модула  услед утицаја прашине, чађи и песка, изражена у процентима, 

приказана је на сликама 110-112. 

 

 

Слика 110. Разлика у снаги оптимално постављеног соларног модула  

услед утицаја прашине, чађи и песка. 

 

 

Слика 111. Разлика у снази хоризонтално постављеног соларног модула  

услед утицаја прашине, чађи и песка. 
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Слика 112. Разлика у снази вертикално постављеног соларног модула  

услед утицаја прашине, чађи и песка. 

На слици 110. може се уочити да је разлика у снази оптимално постављеног пара 

соларних модула највећа у случају нанетог песка, а најмања у случају наталожених 

честица прашине. Исти тренд смањења снаге уочен је и код хоризонтално постављеног 

пара соларних модула, при чему процентуално смањење снаге веће (слика 111.). 

Хоризонтално постављен соларни модул је највише подложан запрљању разматраним 

полутантима, јер је ефекат гравитационе силе који доприноси чишћењу у том случају 

најмањи. У случају вертикално постављеног пара соларних модула, као и за претходне 

две орјентације, може се уочити да је разлика у снази највећа када је модул запрљан 

нанетим песком. Интересантно је нагласити да је утицај наталожене прашине на 

смањење снаге већи у односу на утицај наталожених честица чађи (слика 112.).  

Табела 2.Разлика у струји кратког споја и напону отвореног кола оптимално, 

хоризонтално и вертикално постављеног пара соларних модула  услед утицаја 

прашине, чађи и песка, изражена у процентима. 

  Процентуална разлика [%] 

  Струја кратког споја Напон отвореног 

кола 

Оптимални 

соларни модул 

Прашина 1,3 2,3 

Чађ 16,4 3,3 

Песак 38,3 4,1 

Хоризонтални 

соларни модул 

Прашина 6,5 1,2 

Чађ 30,3 4,2 

Песак 75 10,3 

Вертикални 

соларни модул 

Прашина 4,2 1,1 

Чађ 2,8 1 

Песак 9,5 1,9 
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На основу података приказаних у табели 2. види се да је разлика у струји кратког 

споја код оптимално постављеног пара соларних модула највећа у случају нанетог песка, 

а најмања у случају наталожених честица прашине, што је у складу са уоченим 

смањењем снаге. У случају хоризонтално постављеног пара соларних модула уочен је 

исти тренд смањења струје кратког споја, при чему је процентуално смањење веће. У 

случају вертикално постављеног пара соларних модула, као и за претходне две 

орјентације, може се уочити да је разлика у струји кратког споја највећа када је модул 

запрљан нанетим песком. 

Што се тиче напона отвореног кола оптимално и вертикално постављених 

соларних модула уочено је мало процентуално смањење. У случају хоризонтално 

постављеног солараног модула запрљаног нанетим песком уочено је највеће смањење 

од 10,3 %.  
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Закључак 
  

 На основу експерименталних резултата везаних за запрљаност соларних 

модула прашином, честицама чађи и песка, и примењених метода чишћења може се 

закључити следеће: 

 Прашина 

 Разлика у снази чистог и запрљаног оптимално постављеног пара соларних 

модула применом методе чишћења 1 (прскање 300 ml воде) са 5,1 %, смањена је на 4,8 

%, док је након примене методе чишћења 2 (прскање 300 ml воде директно усмереним 

млазом) разлика смањена на 4,4 %.  

 Разлика у снази чистог и запрљаног хоризонтално постављеног пара соларних 

модула применом методе чишћења 1, са 8,6 %, смањена је на 2,7 %, а након примене 

методе чишћења 2 разлика је смањена на 2 %. 

 Разлика у снази чистог и запрљаног вертикално постављеног пара соларних 

модула применом методе чишћења 1, са 6 %, смањена је на 4 %, а након примене методе 

чишћења 2 разлика је смањена на 2 %.  

 

 Чађ 

 Разлика у снази чистог и запрљаног оптимално постављеног пар соларних 

модула применом методе чишћења 3 (чишћење помоћу четке натопљене водом), са 20,3 

%, смањена је на 3,6%.  

 Разлика у снази чистог и запрљаног хоризонтално постављеног пара соларних 

модула применом методе чишћења 3, са 36 %, смањена је на 15 %.  

 Разлика у снази чистог и запрљаног вертикално постављеног пара соларних 

модула применом методе чишћења 3, са 4,1 %, смањена је на 3,7 %.  

 Поновном применом методе чишћења 3 није постигнуто повећање снаге у три 

разматрана случаја, а методом чишћења 4 (детаљно брисање убрусом и средством за 

чишћење стаклених површина) постигнуте су референтне вредности снаге. 

 

Песак 

Разлика у снази чистог и запрљаног оптимално постављеног пара соларних 

модула применом методе чишћења 1 (прскање 300 ml воде), са 28,5 %, смањена је на 9 

%. Након примене методе чишћења 3 (чишћење помоћу четке натопљене водом), 

разлика у снази смањена је на 7,2 %.  

Разлика у снази чистог и запрљаног хоризонтално постављеног пара соларних 

модула применом методе чишћења 1, са 40 %, смањена је на 32 %. Након примене методе 

чишћења 3, разлика у снази је смањена на 13 %. 
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 Разлика у снази чистог и запрљаног вертикално постављеног пара соларних 

модула применом методе чишћења 1, са 16 %, смањена је на 12 %. Након примене методе 

чишћења 3, разлика у снази је смањена на 10,3 %.  

Поновном применом методе чишћења 3 није постигнуто повећање снаге у три 

разматрана случаја, а методом чишћења 4 (детаљно брисање убрусом и средством за 

чишћење стаклених површина) постигнуте су референтне вредности снаге, на основу 

чега се соларни модули могу сматрати потпуно очишћеним. 

Када је у питању вертикално постављен соларни модул метода чишћења 1 

(прскање 300 ml воде) је погоднија у односу на хоризонтално постављен соларни модул, 

јер је присутан ефекат гравитационе силе који доприноси чишћењу. Међутим, примена 

методе чишћења 1 не може у потпуности да уклони све честице песка. Значајније 

уклањање песка постиже се применом методе чишћења 3 (чишћење помоћу четке 

натопљене водом). 

Општи закључак: 

Смањење снаге, струје кратког споја и напона отвореног кола услед запрљања 

честицама чађи и нанетим песком најизраженије је код хоризонтално постављеног 

соларног модула, затим код соларног модула под оптималним углом, а најмање код 

вертикално постављеног соларног модула.  

У случају запрљања прашином и осталим нечистоћама смањење снаге и струје 

кратког споја је израженије код вертикално постављеног соларног модула у односу на 

соларни модул постављен под оптималним углом. Напон отвореног кола незнатно се 

смањује под утицајем наталожене прашине код сва три разматрана соларна модула. 

Вертикално постављен соларни модул је најмање подложан запрљању 

разматраним полутантима, док је хоризонтално постављеног соларни модул највише 

подложан запрљању, а велики проблем представља и присуство птичијег измета. 
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