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TIIVISTELMÄ 

Työssä suunniteltiin Arduino Uno-kehitysalustaan liitettävä virtaohjattu aktiivi-

kuorma ja mittausjärjestelmä pienitehoisille aurinkopaneeleille. Jännite- ja vir-

tamittaukset ja mittausdatan kerääminen toteutettiin Arduino-alustalla.  

     Työssä käydään lyhyesti läpi mittauspiirin analogiasuunnittelu ja toimintape-

riaate. Suunnittelu ja simulointi toteutettiin LTSpice-simulointiohjelmalla ja pii-

rilevyn suunnittelu KiCAD-suunnitteluohjelmalla. Mittaukset toteutettiin Oulun 

yliopiston IEC 60904-3 -standardiin kykenevässä laboratoriossa. 

     Mittaustulosten perusteella voidaan todeta mittauspiirin sopivan pienten au-

rinkopaneelien virta-jännite -käyrän mittaamiseen, ja mitattujen aurinkopanee-

lien vastaavan valmistajan tuotetietoja. Mittaukset osoittivat tarvetta suurem-

pien aurinkopaneelien mittauslaitteistolle, jonka toteuttamismahdollisuuksia 

pohditaan työn lopussa. 

Avainsanat: Aurinkosähkö, Arduino, pulssinleveysmodulaatio 
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board. University of Oulu, Department of Electrical Engineering. Bachelor’s Thesis, 

25 p. 

 

ABSTRACT 

The purpose of this Bachelor’s thesis was to design current controlled Arduino 

Uno photovoltaics active load and measurement board. Voltage and current 

measurements and data logging were implemented on Arduino independently. 

     In this work analogue planning and operating principles of the circuit are ex-

plained briefly. Planning and simulation were done with LTSpice simulation soft-

ware and PCB designing was sketched with KiCAD designing software. Meas-

urements took place in IEC 60904-3 standard test conditions capable EMC la-

boratory at University of Oulu. 

     On the basis of the measurements designed board is ideal for measuring small 

solar cells and the results show that measured cells met manufacturer’s specifi-

cations based on datasheet. Measurements pointed out need for more capable 

measurement circuit for bigger cells therefore possibility of the circuit is evalu-

ated.   

Keywords: Photovoltaics, Arduino, pulse-width modulation 
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LYHENTEIDEN JA MERKKIEN SELITYKSET 

  

DA Digital-to-Analog, DA-muunnin 

EMC Sähkömagneettinen yhteensopivuus 

FF Fill Factor, täyttösuhde (kuvaa aurinkopaneelista saatavaa tehoa) 

I Sähkövirta 

Isc Oikosulkuvirta 

IEC International Electrotechnical Commission 

LPF Low-pass filter, alipäästösuodatin 

MOSFET Metal-oxide-semiconductor field-effect transistor 

MPP Maximum Power Point, Maksimitehopiste 

P Teho 

Pmax Maksimiteho 

PCB Printed Circuit Board, piirilevy 

PWM Pulse-width modulation, pulssinleveysmodulaatio 

STC Standard Test Conditions, standardisoidut mittausolosuhteet 

T Lämpötila 

V Jännite 

Voc Avoimen piirin jännite 

µ Aurinkopaneelin efektiivisyys 

αIsc Oikosulkuvirran lämpötilakerroin 

βVoc Avoimen piirin jännitteen lämpötilakerroin 

λ Säteilytysvoimakkuus 

 

A Ampeeri, sähkövirran yksikkö 

Ω Ohmi, resistanssin yksikkö 

V Voltti, jännitteen yksikkö 

W Watti, tehon yksikkö  



7 

 

1. JOHDANTO 

Tutkielma pohjautuu osana laajempaa tutkimusta pienten aurinkopaneelien I-V (virta-

jännite) -käyrän mittaamiseen. Tässä tutkielmassa toteutettiin Arduino-kehitysalus-

taan perustuva virtaohjattu aktiivikuorma, jolla mitattiin aurinkopaneelien virta-jän-

nite -käyrää [1]. Mittaustuloksia voidaan hyödyntää paneelien maksimitehopisteen 

(MPP) ja efektiivisyyden määrittämiseen. 

     Maksimaalisen tehopisteen paikan määrittäminen I-V -käyrällä on oleellinen osa 

esimerkiksi aurinkosähköisen laturin suunnittelua. Aurinkopaneelien hyödyntäminen 

Suomessa on toistaiseksi melko vähäistä. Aurinkosähköä tutkitaan jatkuvasti ja Suomi 

on mukana uusiutuvan energian kansallisissa hankkeissa. Kaupallisilla aurinkosähköi-

sillä latureilla on kaksi yhteistä taipumusta: latausaika on pitkä ja elektroniikka on te-

hotonta auringonvalon jaksoittaisuuden vuoksi. Suomessa säteilytysvoimakkuuden 

heikkous korostuu. Aurinkopaneelien tuottamaan virtaan ja jännitteeseen vaikuttavat 

voimakkaasti säteilytysvoimakkuus λ [W/m2], aurinkopaneelin lämpötila T [K] ja toi-

mintapisteen sijainti I-V -käyrällä suhteessa maksimitehopisteeseen. [2, 3] 

     Mittauslaitteistosta toteutettiin prototyyppi koekytkentälevylle alkukesästä 2015. 

Keinotekoisessa halogeenivalaisimella tuotetussa valaistuksessa prototyypin kompo-

nenttiarvoja testattiin käytännössä puskuroimalla mittausdataa MATLAB-ohjelmaan 

tietokoneen näytöltä suoraan luettavaksi dataksi ja tutkimalla piirin käyttäytymistä os-

killoskoopilla. Ulkoilmamittausten perusteella analogiatoteutus vahvistettiin toimi-

vaksi ja piirilevyn suunnitteluun tehtiin pieniä käytännön muutoksia parametroinnin ja 

laboratorio-olosuhteiden asettamien kokorajoitusten vuoksi. 

     Tutkielma koostuu teoriaosasta, mittausdatasta ja yhteenvedosta. Alussa käsitellään 

aurinkopaneelin rakenne, yleinen piirimalli ja toiminta. Lisäksi virta-jännite -käyrän 

ominaisuudet, muoto ja perustelut esitetään kattavasti. Pyyhkäisyelektroniikan analo-

giasuunnittelu ja mittauspiirin lähdekoodi on selostettu lyhyesti ennen mittaustuloksia. 

Mittausdatan osio käsittää tuloksien käsittelyn ja analysoinnin. Lopuksi pohditaan tu-

loksien oikeellisuutta ja parannusehdotuksia universaalimpaan ja tehokkaampaan mit-

tausalustaan.      
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2. TEORIA 

Tässä luvussa käsitellään aurinkopaneelien rakenne, toiminta ja tyypilliset ominaisuu-

det työhön kuuluvassa laajuudessa. 

 

2.1 Aurinkopaneelien rakenne ja ekvivalenttipiiri 

Aurinkopaneeli on laite, joka koostuu yhdestä tai useammasta aurinkokennosta, jotka 

ovat kytketty toisiinsa joko sarjaan tai rinnan. Kennon valmistusmateriaali on yleensä 

yksi- tai monikiteinen pii. Muita yleisiä materiaaleja ovat galliumarsenidi ja amorfinen 

pii. Aurinkokenno koostuu N- ja P -tyypin puolijohteista, johdotuksista ja heijastamat-

tomasta suojaavasta pinnoitteesta.  

     Aurinkopaneelin toiminta perustuu auringonvalon absorptioon puolijohteessa (au-

rinkopaneelissa). Auringonvalo sisältää fotoneita, jotka saapuessaan puolijohteeseen 

absorboituvat synnyttäen vapaita varauksenkuljettajia ja muodostaen sähkökentän 

puolijohteen napojen väliin. Nämä varauksenkuljettajat valjastetaan kuorman käyt-

töön. Pienet kuormat voidaan kytkeä aurinkopaneeliin suoraan, mutta vaativimpiin so-

velluksiin tarvitaan paneelin ja kuorman väliin regulaattori tai muu kontrollilogiikka. 

Aurinkopaneeli ajatellaan usein epälineaariseksi virtalähteeksi. [4] 

     Kuvassa 2.1 on esitetty aurinkokennon ekvivalenttipiiri, joka koostuu valotehosta 

riippuvasta tasavirtalähteestä, diodista ja kahdesta vastuksesta. Aurinkokennon säh-

köiset ominaisuudet vastaavat diodia, joten diodimallinnus on mielekkäin tapa kennon 

simulointiin. Tämän työn simuloinnissa on käytetty yhden diodin mallia. Ekvivalent-

tipiirin tasavirtalähde (I) kuvaa auringonvalon tuottamaa sähkövirtaa ja diodi (D) ku-

vaa aurinkokennoa ja kennossa syntyvää rekombinaatiota. Sarja- (Rs) ja shunttivastus 

(Rsh) kuvaavat sisäisiä häviöitä kennossa ja liitoksissa. Esitetyn ekvivalenttipiirin 

avulla voidaan simuloida yksinkertaisen aurinkopaneelin toiminta [4, 5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2.1 Aurinkokennon yleinen piirimalli. 
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2.2 Aurinkopaneelien karakteristinen I-V -käyrä 

Kuvassa 2.2 on esitetty aurinkopaneelin ominaiskäyrä. Koska aurinkopaneeli tuottaa 

tehoa, käyrän muoto vastaa jänniteakselin positiiviselle puolelle käännettyä diodin 

ominaiskäyrää. Aurinkopaneeli saa karakteristisen muotonsa suoraan diodin ominais-

käyrästä, mutta lopullinen muoto ja paikka määräytyvät muista paneelin ominaisuuk-

sista. Käyrän korkeus eli virta-akselin leikkauspiste määräytyy paneelin oikosulkuvir-

rasta Isc ja avoimen piirin jännite Voc määrittää jänniteakselin leikkauspisteen. Valo-

teho eli säteilytysvoimakkuus λ määrää oikosulkuvirran suuruuden [4, 5]. 

     Aurinkopaneelissa tapahtuu sisäisiä häviöitä. Ekvivalenttipiirin sarja- ja rinnak-

kaisvastus kuvaavat paneelissa ja liitoksissa tapahtuvia häviöitä. Yleensä simuloitavat 

arvot sisältävät sekä valmistuksesta ja valmistustavasta johtuvat häviöt että paneelille 

ominaiset sisäiset häviöt liitoksissa. Rinnankytketty shunttivastus aiheuttaa muutoksia 

ominaiskäyrän vaakasuorassa olevaan lineaariseen osaan. Mitä pienempi shunttivas-

tuksen arvo on, sitä voimakkaammin vaakasuora osa viettää. Sarjavastus aiheuttaa 

muutoksia käyrän pystysuorassa olevaan epälineaariseen osaan. Mitä suurempi sarja-

vastuksen arvo on, sitä suurempi muutos käyrän muodossa tapahtuu. Muutoksien 

suunnat ovat esitetty kuvassa katkoviivoitetulla viivalla. Kuvaan on lisäksi merkitty 

paneelin maksimitehopiste MPP ja sitä vastaavat virta ja jännite. Maksimitehopisteen 

tienoilla diodin myötäsuuntaan asettuminen aiheuttaa käyrän muotoon muutoksia; loi-

venemista tai jyrkempää muutosta. Maksimitehopisteen virta on tavallisesti noin 90 % 

oikosulkuvirrasta ja jännite noin 80 % avoimen piirin jännitteestä [5, 6]. Kuvaan on 

merkitty oikosulkuvirtaa ja avoimen piirin jännitettä vastaava täyttöalue, jonka avulla 

tyypillisesti ratkaistaan täyttösuhde FF ja efektiivisyys µ. Aurinkopaneelin täyttösuhde 

on tyypillisesti noin 70–90 % ja efektiivisyys 10–30 %. 

 

Kuva 2.2 Aurinkopaneelin karakteristinen I-V -käyrä. 



10 

 

2.3 Mittausmenetelmä 

Aurinkopaneelin I-V -käyrän mittaus voidaan suorittaa usealla eri menetelmällä. Seu-

raavaksi käsitellään lyhyesti neljä tyypillisintä menetelmää ja esitetään valitun mit-

tausmenetelmän perusajatus.  

     Yleisin kaupallinen mittausmenetelmä sisältää ohjauslogiikan ja kuorman, joiden 

avulla saadaan mitattua jännite V ja virta I. Näiden tulosten avulla I-V -käyrä voidaan 

piirtää. Tämä mittausmenetelmä vaatii jännitelähteen, joka pystyy imemään virtaa. 

Tieteellisesti suositumpia mittausmenetelmiä ovat säädettävää kuormaa, virtaa tai jän-

nitettä hyödyntävät menetelmät. Virtaohjattu pyyhkäisymittaus ja säädettävää kuor-

maa käyttävät applikaatiot ovat ehdottomasti suosituimmat, mutta myös säädettävää 

jännitettä hyödyntäviä mittalaitteistoja on käytössä. [7] 

     Tässä työssä toteutettiin virtaohjattu pyyhkäisymittaus, jonka perusajatus on esi-

tetty kuvassa 2.3. Pyyhkäisymittauksessa aurinkopaneelilta otettavaa virtaa ohjataan 

PWM (pulssinleveysmodulaatio) -signaalista suodatetulla ohjausjännitteellä. Tämän 

avulla jännite mittausvastuksen yli asetetaan tunnettuun arvoon. Mittausvastuksen yli 

oleva jännite mitataan, jolloin voidaan laskea sen läpi kulkeva virta. Aurinkopaneelin 

jännite voidaan mitata suoraan paneelilta, jolloin paneelin tuottama teho P saadaan 

mitattujen arvojen tulona. Hyödyllinen data kerätään talteen ja käsitellään. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 2.3 Virtaohjatun pyyhkäisymittauksen lohkokaavio. 
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3. PYYHKÄISYELEKTRONIIKAN SUUNNITTELU 

Tutkielman keskeisimpinä osina ovat virtapyyhkäisyelektroniikan suunnittelu, mit-

tauspiirin toteutus ja Arduino-alustan lähdekoodin tuottaminen mittauksia varten. 

Suunnittelu ja simulointi toteutettiin LTSpice-simulointiohjelmalla ja piirilevy suun-

niteltiin Arduinoon liitettäväksi lisäosaksi KiCAD-suunnitteluohjelmalla. 

 

3.1 Elektroniikka 

Analogiasuunnittelu toteutettiin Arduino-kehitysalustan ja Motechin valmistamien 

1x3″ kokoisten aurinkopaneelien asettamien rajoitusten ja spesifikaatioiden perus-

teella. Taulukossa 3.1 on esitetty datalehdestä luetut arvot standardisoiduissa STC-

mittausolosuhteissa. Taulukossa 3.2 on esitetty Arduinon asettamat suunnittelukritee-

rit niiltä osin kuin analogiasuunnittelu vaatii. [1, 8] 

Taulukko 3.1 Motech 1x3" aurinkopaneelin elektroniset ominaisuudet. 

Isc [A] 0,65 αIsc [%/°C] 0,05 

Voc [V] 0,61 βVoc [%/°C] -0,33 

Pmax [W] 0,31 µ [%] 16,4 
 

Taulukko 3.2 Arduino-kehitysalustan määräämät suunnittelukriteerit. 

VPWM [V] 5,0 Vinternal [V] 1,1 
 

Aurinkopaneelien ja Arduinon asettamien suunnittelukriteereiden perusteella 

todettiin, että suunniteltava pyyhkäisyelektroniikka käsittää signaalin tuottamiseen 

liittyvän osan ja itse paneelin I-V -käyrän mittaavan osan. Datalehdestä saatujen 

arvojen perusteella todettiin LM324-operaatiovahvistimen ja BC337-transistorin 

olevan käyttötarkoitukseen soveltuvia komponentteja. [1, 8, 9, 10] 

     Virran asetusarvo toteutettiin PWM-signaalilla, sillä Arduino-kehitysalustassa ei 

ole DA-muunninta (Digitaalisen signaalin analogiseksi muuntava laite). Mittauspii-

rissä käytetty LM324-operaatiovahvistimen tulojännite voi viiden voltin käyttöjännit-

teellä olla korkeintaan kolme ja puoli volttia, joten viiden voltin porttijännite alipääs-

tösuodatettiin hurinan vaimentamiseksi ja vaimennettiin kolmen ja puolen voltin huip-

pujännitteeseen vastuksilla toteutetulla jännitejaolla. Alipäästösuodatus toteutettiin 

kahdella erityyppisellä kondensaattorilla mahdollisimman nopean ja tasaisen signaalin 

asettumisen saavuttamiseksi. Asettumiseen menee aikaa noin 500 millisekuntia. Ali-

päästösuodattimen jälkeen signaali puskuroitiin jänniteseuraajaksi kytketyllä LM324-

operaatiovahvistimella impedanssiasetuksen ja mittauspiirin kytkemiseksi. Signaalin 

tuottavan piirin lopussa toinen vastuksilla toteutettu jännitejako vaimentaa kolmen ja 

puolen voltin huippuarvoisen signaalin 200mV huippuarvoiseksi hurinattomaksi sig-

naaliksi lähtöön OUT, jolla pakotetaan mittausvastuksen virta haluttuun pisteeseen 

virran asettamista varten. Kuvassa 3.1 on esitetty käytetty LPF-suodatin ja jännitejaot 

komponenttiarvoineen LTSpice-mallinnuksen mukaisesti. [4, 9, 11] 
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     Toimintapisteen asettaminen tapahtuu signaalin tuottavalla piirillä PWM-signaalia 

säätämällä. Aina pois päältä oleva 0 % pulssisuhteinen PWM-signaali tuottaa 0mV 

ohjausjännitteen ja aina päällä oleva 100 % pulssisuhteinen PWM-signaali tuottaa 

200mV huippuarvoisen ohjausjännitteen. Kuvassa 3.2 on esitetty saapuva PWM-port-

tijännite 70 % pulssisuhteella (sininen), alipäästösuodatettu signaali (vihreä) ja lopul-

linen 200mV huippuarvoinen ulostulojännite (punainen). 

 

 

 

Kuva 3.1 Ohjaus-signaalin tuottava piiri. 

Kuva 3.2 Signaalin tuottavan piirin simulointi. 
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     Mittauspiirin piirikaavio on esitetty kuvassa 3.3. Ohjaussignaalilla IN (joka on kyt-

ketty edellisen lohkon OUT-signaaliin) asetetaan vastuksen Rmeas yli oleva jännite tun-

nettuun arvoon, jolloin virta saadaan ohjausjännitteen ja mittausvastuksen resistanssin 

osamääränä. Aurinkopaneelin jännite mitataan suoraan paneelilta. Arduinon sisäinen 

vertailujännite Vinternal on 1,1V, joten mitattavat arvot on skaalattu operaatiovahvisti-

milla riittävälle tasolle lähtöihin VoltagePIN ja CurrentPIN [1]. Aurinkopaneelin jän-

nitemittauksen vahvistus on 1,7 eli noin 4,8 dB ja mittausvastuksen jännitemittauksen 

vahvistus on 5,0 eli noin 13,9 dB. Mittauslaitteiston piirikaavio on esitetty kokonai-

suudessaan liitteessä 1. [4, 5] 

 

 

  

 

Kuva 3.3 Mittauspiiri. 
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     Toteutetun kaksipuoleisen piirilevyn piirikuvio on esitetty kuvassa 3.4 KiCADilla 

toteutettuna. Arduinon kokoinen ja muotoinen piirilevy sisältää kaikki tarvittavat 

komponentit, minkä lisäksi levyllä on kaksi mittauksen tilaa ilmaisevaa statuslediä ja 

mahdollisuus kiinnittää mittauspiiriin kaksirivinen nestekidenäyttö piikkirimalla. 

Laitteen ohjaus tapahtuu piirilevyn oikeassa laidassa sijaitsevilla painikkeilla. 

Vasemmassa alalaidassa sijaitseva painike resetoi piirin ja aloittaa mittausprosessin 

uudelleen. Ohjaussignaalin tuottava osa piiristä on sijoitettu levyllä ylhäälle erilleen 

mittauspiiristä. Häiriöinen PWM-signaali maadoitetaan eri pinnin kautta kuin muu 

piiri ja täten minimoidaan kohinan vaikutus mittaukseen. 

 

 

 

     Liite 2 sisältää kuvat toteutetusta mittalaitteistosta ylhäältä ja sivusta kuvattuna. 

Mittauslaitteiston sydän, Arduino sijaitsee alimpana. Arduinon päälle on kytketty 

muistikorttia tukeva Ethernet-lisäosa datan keräämistä varten. Tässä työssä valmistettu 

mittauslaitteisto on liitetty päällimmäiseksi lisäosaksi ja kytkennät on varmistettu lä-

piviedyillä ruuveilla ja muttereilla levyn molemmin puolin. 

 

 

 

Kuva 3.4 Piirilevyn viivapiirros. 
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3.2 Lähdekoodi 

Kuvassa 3.5 on esitetty lähdekoodin pääkohdat. Kolme pistettä kuvaavat katkaisua 

lähdekoodissa. Tässä työssä käytetyt kirjastot ovat SPI ja SD, joiden avulla mitatun 

datan kirjoitus muistikortille mahdollistuu, ja LiquidCrystal-kirjasto, joka mahdollis-

taa nestekidenäytön käyttämisen. 

     Mittauslaitteistoa varten Arduinon digitaaliset portit 3, 14 ja 15 otetaan käyttöön 

ohjaussignaalia ja laitteiston ohjausta varten. Analogiset portit A4 ja A5 käytetään mit-

tausdatan vastaanottoon. While-silmukan suorituksen aikana kerätään 256 näytettä 

kasvattamalla PWM-signaalin pulssisuhdetta yhdellä (0–255) eli 0,39 %:lla maksi-

mista jokaisella suorituskierroksella. Tällä tavalla saavutetaan kahdeksan bitin tark-

kuus. Uuden pulssisuhteen omaava muuttaja freq asetetaan PWM-porttiin komennolla 

analogWrite(PWMPin, freq), minkä jälkeen ohjelma odottaa 500 millisekuntia suoda-

tetun lähtöjännitteen asettumista. Operaatiovahvistimien lähtöihin kytketyt analogia-

portit voidaan nyt lukea, ja niistä luetut arvot muuttaa millivolteiksi ja huomioida vah-

vistus. Mittausvastuksen kohdalla muutetaan millivoltit milliampeereiksi. Mitattu ja 

prosessoitu data kirjoitetaan muistikortille osissa Arduinon rajoitetun muistin vuoksi. 

Yhden pyyhkäisyn suorittamiseen menee kokonaisuudessaan 130 sekuntia. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 3.5 Lähdekoodi värikoodauksella. 
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4. MITTAUKSET JA POHDINTA 

Mittauksien suoritus on dokumentoitu seuraavassa luvussa huomioineen, minkä jäl-

keen on esitetty pohdintaa mittauksiin liittyen. Lopussa on esitelty muita huomioita ja 

parannusehdotuksia mittauslaitteistoon ja entistä paremman mittauslaitteiston suunnit-

teluun. 

 

4.1 Mittauksen suoritus ja tulokset 

Mittaukset suoritettiin Oulun yliopiston EMC-laboratoriossa. Mitattavat numeroidut 

aurinkopaneelit, mittalaitteisto virtalähteineen, yleismittari ja säteilytysmittari laitet-

tiin kuvassa 4.1 näkyvään typpikaasukaappiin. Mitattava aurinkopaneeli asetettiin sä-

teilijän (kuvassa kaapin oikeassa laidassa) alle kytkemättömänä ja sammutettiin muut 

valaisimet tilasta ja kaapista. Säteilijä kytkettiin päälle laitteiston ilmoittamalla 350 

W/m2 minimisäteilytysvoimakkuudella, joka säteilytysmittarin mukaan vastasi 

700W/m2 säteilytystehoa 40 senttimetrin etäisyydellä säteilijästä. Aurinkopaneelin oi-

kosulkuvirta mitattiin yleismittarilla ja paneeli kytkettiin mittausalustaan kiinni. Typ-

pikaasukaapin sisällä vallitseva lämpötila kirjattiin ylös. Aurinkopaneelista otettiin 

kaksi peräkkäistä virtapyyhkäisyä, minkä jälkeen sama prosessi toistettiin kaikille 

kymmenelle aurinkopaneelille. Jokaisesta tutkittavasta paneelista otettiin kaksi peräk-

käistä näytettä mitaten yleismittarilla oikosulkuvirta kytkemättömänä. 

 

 

 

 

Kuva 4.1 EMC-typpikaasukaappi. 
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     Taulukossa 4.1 on esitetty näytteiden oikosulkuvirrat ampeereina ja typpikaasukaa-

pin sisällä vallitseva lämpötila asteina. Kaikissa näytteissä säteilytysvoimakkuus oli 

vakio 700W/m2. 

Näytteen numero Lämpötila T [°C] Isc [A] 

1 35 0,51 

2 31 0,52 

3 31 0,51 

4 31 0,52 

5 32 0,51 

6 32 0,52 

7 33 0,51 

8 33 0,52 

9 33 0,52 

10 34 0,50 
 

Taulukko 4.1 Alkuarvot näytteiden mittauksessa. 

     Kuvassa 4.2 on esitetty käsittelemätön I-V -käyrä sovitettuna oikosulkuvirran ja 

avoimen piirin jännitteen nojalla. Ylempi kuvaaja sisältää kaikkien näytteiden ensim-

mäisen mittauksen. Alempi kuvaaja sisältää kaikkien näytteiden toisen mittauksen, 

jossa mitattava aurinkopaneeli on lämmennyt säteilijän vaikutuksesta ja avoimen piirin 

jännite on laskenut lämpötilakertoimen βVoc mukaisesti [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4.2 Käsittelemätön data sovitettuna akseleille. 
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Kuvassa noin 400mV kohdalla näkyvä taipuminen johtuu kuormana käytetyn BJT-

transistorin saturoitumisesta. Kun kollektorijännite laskee riittävän matalaksi, virta-

vahvistus pienenee ja virranmittaukseen tulee yhä enemmän virtaa suoraan transistorin 

kannalta. Näin ollen mittauspiiri ei pysty tuottamaan virtaa, kun jännite alittaa saturoi-

tumisen kynnysjännitteen. 

 

4.2 Tulosten analysointi 

Kuvassa 4.3 on esitetty data käsiteltynä approksimaatioiden kanssa. Punaisella mer-

kitty käyrä esittää mitattua I-V -käyrää ja sinisellä piirretty käyrä laskettua tehoa. Mak-

simitehopisteen approksimaatio sijaitsee tehokäyrän huippupisteessä. Ylemmässä ku-

vaajassa on esitetty ensimmäiset mittaukset, alemmassa toiset mittaukset. Avoimen 

piirin jännite on approksimoitu lineaarisena suorana laskemalla kahden pisteen välinen 

kulmakerroin ja jatkamalla suoraa akselin leikkauspisteeseen saakka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 4.3 Approksimoitu ja sovitettu data. 
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Oikosulkuvirta on approksimoitu kaavalla (1) 

 

𝐼𝑠𝑐 = 𝐼(𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡) +  
𝑉(𝑝𝑜𝑖𝑛𝑡)

𝑅𝑠ℎ
                     (1) 

, missä: 

 

I(point)  Sähkövirta pisteessä point 

V(point)  Jännite pisteessä point 

Rsh  Approksimaatio shunttivastuksen arvosta 

Piste point on valittu siten, että kuvaajan lukeminen katkaistaan vaiheessa, jossa 

BC337-transistori saturoituu ja alkaa vuotamaan virtaa operaatiovahvistimelta. Tämän 

pisteen jälkeen mitatut arvot ovat hyödyttömiä tuloksien kannalta. Approksimaatio 

tehdään viimeisen karakteristisella käyrällä sijaitsevan pisteen perusteella. [8, 10] 

     Taulukossa 4.2 on esitetty mittaustuloksien ja approksimaatioiden avulla laskettuja 

arvoja. Taulukossa on esitetty oikosulkuvirralle, avoimen piirin jännitteelle ja täyt-

tösuhteelle minimi, maksimi, niiden erotus ja keskiarvo kaikista mittauksista. Täyttö-

suhde on laskettu kaavalla (2) 

 

𝐹𝐹 =  
𝑉(𝑀𝑃𝑃) ∗ 𝐼(𝑀𝑃𝑃)

𝑉𝑜𝑐 ∗ 𝐼𝑠𝑐
∗ 100 %        (2) 

 

 Minimi Maksimi Erotus Keskiarvo 

Isc [mA] 502,6 528,4 25,8 511,9 

Voc [mV] 562,7 588,2 25,5 574,7 

FF [%] 61,59 66,88 5,29 61,28 

 

Taulukko 4.2 Mittaustulosten perusteella laskettuja arvoja. 
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4.3 Pohdinta 

Lasketuista arvoista havaitaan kaikkien mitattujen paneelien olevan ehjiä ja toimivia. 

STC-olosuhteista hiukan heikommalla säteilytysvoimakkuudella mitatut paneelit tuot-

tavat tehoa 0,28–0,31 W ja saavuttavat datalehdessä ilmoitetun oikosulkuvirran ja 

avoimen piirin jännitteen. 

    Laskettu täyttösuhde ei saavuta asetettuja kriteerejä. Tarkemman tarkastelun jälkeen 

I-V- ja tehokäyrää vertailemalla havaitaan, että maksimitehopiste ei sijaitse mitatulla 

käyrän osalla. Tämän vuoksi mitattujen paneelien maksimitehopisteen ja täyttösuhteen 

laskeminen on epätarkkaa. Tehokäyrän rajaama ala kuvasta ei saavuta todellista arvo-

aan, joten laskettu täyttösuhde on todellisuudessa pienempi kuin paneelin täyttösuhde. 

Koska mittaustulokset, kuvaajan muoto ja lasketut approksimaatiot täyttävät dataleh-

dessä annetut arvot, ovat paneelit maksimitehopisteen puuttumisesta huolimatta käyt-

tökelpoisia. Mittauslaitteisto soveltuu pienten paneelien mittauksiin. Yhden kennon 

aurinkopaneeli on kuitenkin tälle mittauslaitteelle haastavin mitattava. Kytkemällä 

kolme tai enemmän paneeleita sarjaan, pystyttäisiin mittaamaan lähes koko I-V –

käyrä. 

     

4.4 Parannusehdotukset 

Toteutetun mittalaitteiston suurin ongelma on se, ettei se kykene mittaamaan virtaa 

alle 0,4V jännitteellä. Korkeajännitteisissä paneeleissa tämä ei ole ongelma, mutta kun 

mitataan vain yhtä aurinkokennoa, jonka Voc on 0,6V rajoittaa mittalaitteisto mitatun 

osan hyödyllistä dataa. Mittaukset voitaisiin toteuttaa jatkotesteissä pienemmällä mit-

tausvastuksen arvolla tai hiukan suuremmalla asetusjännitteellä suunnittelukriteerit 

huomioon ottaen, jolloin transistorin virranvuotoilmiö siirtyisi pidemmälle vasenta lai-

taa kohti. Nykyisellä laitteistolla mittausta ei saa suoritettua täysin loppuun saakka ja 

joudutaan turvautua approksimaatioon. Approksimaatio työssä käytetyillä arvoilla on 

hyvä arvaus, mutta ei riittävän tarkka tieteelliseen tutkimukseen. 

    Vaihtoehtoisesti transistorin korvaaminen MOSFET:illa (metallioksidi-puolijohde-

kanavatransistorilla) lisäisi hyödyllisen mittausalueen leveyttä. Haittapuolena kana-

vatransistorin käytössä on suuremman käyttöjännitteen tarve. Nykyisellä viiden voltin 

käyttöjännitteellä operaatiovahvistimen lähtöjännite ei nouse 3,5V korkeammalle, ja 

tämä ei riitä avaamaan MOSFET-piiriä. Esimerkiksi yleisen 2N7000-transistorin kyn-

nysjännite on tyypillisesti 2,1V, joten käytetyn mittauspiirin kytkennässä transistorin 

kanavaa ei kyetä aukaisemaan riittävästi. Tutkimuksessa käytetty BJT-transistori sen 

sijaan saadaan täysin johtavaksi. 
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5. YHTEENVETO 

Työssä suunniteltiin ja toteutettiin Arduino Uno-alustaan liitettävä virtaohjattu virta-

pyyhkäisymittalaitteisto pienitehoisille aurinkopaneeleille. Työssä tutkittiin mittalait-

teiston sopivuutta yksittäisen aurinkokennon virta-jännite -käyrän mittaamiseen. 

    Mittauspiiri koostui kahdesta osasta; ohjaus-signaalin tuottava piiri ja mittauspiiri. 

Virran asetusarvo toteutettiin PWM-signaalilla ja data kerättiin talteen suoraan Ardui-

non pinneistä valmiiksi käsiteltynä datana. Mittauspiiri rakennettiin Arduinon ja käy-

tettyjen aurinkokennojen määrittämien rajoitusten mukaisesti. Simuloinnin avulla saa-

tiin varmistettua sopivat komponenttiarvot ja toimiva piirin analogiatoteutus. Kesä-

kuussa 2015 koekytkentälevylle toteutetulla prototyypillä varmistettiin mittalaitteiston 

ja lähdekoodin toiminta ennen varsinaisen piirilevyn ja laitteen toteuttamista. 

    Mittausten analysoinnin aikana huomattiin transistorivalintaan liittyvä kiusallinen 

ongelma. BJT-transistori rajoittaa saturaatiollaan I-V -käyrän mittausta ja maksimite-

hopiste ei asetu mittauksessa kerätylle virta-jännite -käyrälle. Rajoitteesta huolimatta 

mittalaitteisto kykenee pienten paneelien mittauksiin ja soveltuu sellaisenaan jatko-

käyttöön. Parannusehdotusten toteuttamisella mittalaitteiston tarkkuutta ja hyödyllistä 

dataa voidaan parantaa huomattavasti ja laitteella voitaisiin mitata suurempia panee-

leita. 
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